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چند از مردان حق گویی سخنسائلی را گفت آن پیر کهن     

 تا بگوید ذکر ایشان را مدامگفت خوش آید زبان را بر دوام       
خوشدلم کین قصه از جان گفته امم زیشان از ایشان گفته ام    گر نی

بهر نام جز شکر از ندارم این بسی بهتر که اندر کام زهرگر

صفوة« کتاب »الصفااز





اولپیشگفتار چاپ
است216 در جلد بیست و پنجم کتاب بحاراألنوار، صفحه)ره(عالّمه مجلسى امام«از»ابوبصیر«:آورده

صادق
)ره(

فرمود»کیانند؟)ص(محمدآل«:پرسید» )ص(اسـالم ذریه ونسل پیامبر بزرگوار«:امام
دوبـاره.»

)ص(اهل بیت محمد  «:پرسید
فرمود»ند؟ کیان  عتـرت«:باردیگرپرسـید .»امامانى که اوصیاى اوینـد    «:امام

کسانند؟ فرمود»اوچه عبا«:امام ».اصحاب

رابطـهشود،اکنون باتوجه به فرمایش آن حضرت، این پرسش مطرح مى          نـوع ى مـا بااهـل بیـت      که
)ع(

ودرقالب چه تعریفى مى    مبناگنجد چه بر رابطـهى باید استوارباشد؟ آیـا ا یاساسا ى رعایـا و امـرا  زنـوع

کـه؛مـودت وپیونـدهاى درونـى   وى مبتنـى برمحبـت  ى میان شاگرد واستاد؟ ویا رابطه     است؟ یا رابطه  
وریشه دار است؟ الجرم مبتنى برمبانى محکم

نـوع اخیـر رابطـه تأکیـد دارد ومـودت      ى بیـست و سـوم سـوره شـورى، روى ایـن        قرآن کریم در آیه   

)ع(بیتاهل
پاداش )ص(آخرین پیامبر زحماترا

مـى را االَّ          «:کنـدمعرفـى اَجـ ه لَیـع قُـل ال أَسـئَلُکُم

ى مبارکه، اهل بیت   بنابه مفاد این آیه   »الْقُرْبىالْمودةَ فى 
)ع(

منزله رابِطبه حیات بخش میان خـدا     ى

زیـرا اهـل   .خواهدشـدبیت، به قطع ارتباط خلق با خدا منجـر          بااهلوخلق اند، بدون تردید، قطع رابطه     

دارند،، درتعلیم و تبیین معارف ومفاهیم دین)ع(بیت برجسته شناختنقش به مربوط امور در که چنان

اهلوادراك حقایق قرآن باید آنان را  که چرا داد، علـومبیت پروردهالگوقرار وارث و وحـى مهبط ى
.ستنبوى اند، ازاین رو علم آنان به نحوى منبعث از علوم الهى ا

رسالتهابدعتلذا پیش گیرى از تحریف دستورات دین ومقابله با         آناناز درهمـین راسـتا   .استهاى

.باشدمؤمنین مىشفاعت آنان وتوسل به کرامات آنان جزء الینفک معتقداتاست که امید به

)ص(آل پیامبر«ى فضیلتدر قرآن مجید آیات فراوانى آمده است که بازگو کننده   
بالمـ» سـادات«آلو

نسلهم کثراللّه ازمى»مکرم سورهباشد، مبارکهجمله است کـه خداونـد کـریم درنخـستین    »کوثر«ىى

مىآیه آن تویعنى بدرستى و تحقیق که    »انّا أَعطَیناك الْکَوثَرْ  «:فرماید  ى به ىهمه.دادیم»کوثر«ما
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درشأنسورهمفسران فریقین اتفاق دارند که این مباکه اطهرى زهراى حضرت
)س(

وآن است شده نازل

نسلهم(ترین سند افتخار سادات کرام      بزرگرا نکته قابل توجه بسیار است کـه       این.انددانسته)کثراللّه

خزانهمنتهایش این ذریه خداوند کریم باآن عظمت وکرامت بى      از را پاك ى الهـى خـود بـه پیـامبر     ى

استاسالم عطا  قابـل از این زاویه وبایـک صـغرى وکبـراى         اهمیت مسأله .فرموده آسـانى بـه منطقـى

کننده خداى بزرك وبى نهایت کـریم اسـت، دریافـت          درك است که ابتدا باید توجه داشت که عطا        

قاعدهالنبین مى هم خیرالبشر و خاتم   »عطیه«ىکننده پس کنـد کـه آن عطیـه       مىى عقالنى حکم  باشد،

.باید شئى عظیم باشد

راز فخر کـه«:نویـسد مـى)124صـفحهالتفسیر الکبیر، جلـد سـى و دوم،       (ى در تفسیر خود     امام بنگـر

لکـناند، در عین حال عالم از وجود آنان پر اسـت،  اهل بیت کشته شده   درطول تاریخ اسالم چقدر از    

باشد، سپس بنگر کـه بـسیارى از بزرگـان و          از بنى  امیه در دنیا کسى باقى نمانده که مورد توجه مردم            

باقر، امام مانند رضاعلماء، امام کاظم، امام صادق، امام
)ع(

».انداهل بیتنفس زکیه و مانند آنان از،

)ره(شیرازىدراین مورد آیت اللّه شهید حاج سید عبدالحسین دستغیب      
 نیـز در کتـاب زنـدگانى فاطمـه     

)س(زهرا و زینب کبرى   
سال«:نویسدمى عاشوراى روز عصر ق(61در خ)ه پیغمبر وفاطمـه   ىانوادهدر

مىیک گهواره  پسر )ع(امام محمدباقر (علىجنبید، که عبارت از محمد ابن     ى
موقـع) آن در کـه باشـد

فاطمهنزدیک به چهارسال   ذکور فرزندان مابقى زهراءداشت؛ ى
)س(

شهادت به رسیدند؛ درحـالى  همه

هزى بنى امیه در شهر شامکه در همان لحظه در طایفه      مىارگهوارهدوازده پسر جنبید، اما امـروز آن  ى

کجا؟یک گهواره کجا وآن گهواره هزار »!.دوازده

)ص(عظمت و قداست شخصیت پیامبراسالم   
با ىى کـه در قـرآن و احادیـث در بـاره    یهـاسفارشهمراه

حضرت شده بـود، موجـب گردیـد تـا مـسلمانان از همـان ابتـدا بـه ارزش و                    آن»اهل بیت «و»اَقربین«

گفته.ى منتسبان پیامبر پى ببرند    یگاه ویژه جا به جـوادبنا دکتـر مقالـهى طـى عنـوانعباسـى، تحـت ى

دوره« در مغولسادات در»ى ى تخصـصى تـاریخ اسـالم چـاپ شـده اسـت،            فـصلنامه11شـمارهکـه

ازهـردر ایـن بزرگداشـت، تقریبـا همـه        «:نویـسد مى اعـم مـسلمانان فرقـهى حتـى بودنـد، متّفـق فرقـه

نگذاشتهاى بعدى تأثیر چندانى   ایىگر ،»اهـل«،»آل«ایـن گـروه کـه در ابتـدا تحـت عنـاوین              .برآن

و»عترت«،»ذریه« مى»اَقربا«، کهخوانده سادات نام به بعدها »سـیادت «در عین حال حکایـت از  شدند،

مسلما»سرورى«و نظر در .»داشت، نامیده شدندنناآنان

جامعـهاگیرى طبقه شکل اجتماعى ظهور اسالم،   به هرترتیب، یکى از پیامدهاى     در سـادات نام به ىى

هماننـدیهـاهمگام باگـسترش اسـالم در سـرزمین       اسالمى بود؛ سادات   ایـران، پاکـستان،    افغانـستان،:ى

غرب...سوریه، عراق، لبنان، مصر، هند و        تا شرق محتـرماز گروهـى عنـوان بـه و شدند پراکنده عالم

تو مورد گرفتندجهومتنفّذ قرار ازیهاافغانستان از جمله سرزمین.عموم سادات که بود روزهاىى همان
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جـا هجـرت نمودنـد آنـان در شـرایط سیاسـى،             آننخستین ورود اسالم به منظور تبلیغ از این آیـین بـه           

دورهاجتماعى، ومذهبى نهـادههاى مختلف تاریخ این کشور تأثیر فـوق العـاده         اقتصادى .انـدشـگرف

هـاىروز برشهرت و اعتبار طوایف سـادات درعرصـه        سى تاریخ افغانستان نشان مى دهدکه روز به       برر
استمختلف این شده .کشورافزوده

از تاریخ سـادات افغانـستان، از زمـان    دراین نوشتار ازباب براعت واستهالل  سعى شده است مختصرى        

مورد گذرا بطور تاکنون علمـى،توجـه قرارگیـرد، وازمجاهـدت هـا،       ورود خـدمات و رهبـرى نقـش

 البتـه بـا توجـه بـه گـستردگی و نفـوذ             .سیاسى، اجتماعى و دینى سادات عظیم الشأن یادى به میان آید          

به مبرم ضرورت افغانستان مختلف مناطق در می باشد که در ایـن راسـتا  تحقیق و بررسى جامع سادات

و،امکانات وافرزمان بس ازیرا، را می طلبدانرژى وین مبحثادامه موارد و بوده مطالـببساگسترده

نیازمنـد یـک گـروه      تـصحیح کامـل آن      دراین زمینه آنقدر مبسوط است کـه جمـع آورى و تنظـیم و             

تحقیقی مجهز می باشد که بصورت اساسی بتوانند در تمامی نقـاط افغانـستان مخـصوصا نقـاط صـعب            

الید رك «من دراین جا از باب.یندالعبور که سادات معظم در آن حضور دارند تحقیق و تفحص نما

عنوانى ازمطالب راجع به این موضوع را    شمه»کله، ال یترك کله    النبى«تحت تهیه و تنظـیم  »کوثر

.هاى بلندتر دراین زمینه برداشته شودهاى آینده گامفرصتام، بدان امید که درنموده

عنـاوین هریـک در پـاورقى ذکـر         کـهدر تهیه وتدوین این کتاب عالوه براسـتفاده از کتـب متعـددى            

انباشــتهگردیــده از ــههــاىاســت، واندوخت ــسیارى بهــره ذهنــى ــشوران ب ــاریخى آگاهــان و دان هــاى ت

مساعدتام؛وتشویقجسته و راهها چراغ بزرگواران آن فکرى بودهومایههاى ام گرمى پشت اسـت،ى

لم«دراین جاازباب    قلبـىدانم سپاس واحترام عمیـق    الزم مى »یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق  من

همه به نسبت را حجبویژه از .ى آن عزیزان پیش کش نمایم     ام جناب ارجمند گر  االسـالم   تپژوهش

انـد،نمودهکه در تنظیم و ویرایش مطالب این کتاب مرا یارى         »سیدمحمدرضاعلوى  «والمسلمین آقاى   

دوام متعال خداوند از و نموده دانى قدر و تشکر فیق براى ایشان وتمام اهل خیر راخواسـتارم،  توکمال

بزر باد یار وگخداوند شان همه .مددکار

.والسالم علینا وعلیکم وعلى جمیع عباداللّه الصالحین 

»حسینى«سید جعفرعادلى 

قم1383بهار ـ



دومپیشگفتار چاپ

افغانستانمحترمسادات سرتاسر زمان) والیت 34(در هاى اسالمى و مذهبى را     هاى گذشته مسئولیت  از

مناطق نثارىنشر معارف دینیایفاء کرده و در کشور این مختلفدر نـشانجان گذشـتگى خـود از و

هاى زمان جهاد و مبارزه چشمگیرى از طرقدینى در برابر طاغوتاند و در احیاى تفکر اسالمى وداده

نموده شانوسادات گرامی   اندگوناگون فعال حضور امـروزانـدرا احیاء و زنده نگه داشته     مکتببا و

گواه بـر ایـن    تاریخ شاهد و   وباشندمرهون و مدیون زحمات سرشار سادات مى       این سرزمین    مسلمانان

.هستمطلب

که حدود پنج سال قبل توسط نگارنده تحریر و  )پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان    (کتاب کوثرالنبی 

گر حضور گستردة سادات در ابعاد مختلف می باشـد کـه بـا خـدمات،              انتشار یافته بود، در حقیقت بیان     

تالش هاي مضاعف و همت هاي انسانی و اسالمی شان توانستند تا در ترویج و توسعه تفکـر اسـالمی                    

.نقشی بسزا ایفا نمایند

باتوجـهمرسوم است ناشران، مؤلفان و مترجمان، هریک به تناسب کار         بنا بر این، همانگونه که       و خود
.زمانى چاپ جدید، مطالبى بنویسندبه تحوالت اوضاع مربوط به مطالب، در رابطه با مقطع

لذا جهت اقدام چاپ دوم این کتاب سعی و تـالش صـورت گرفتـه تـا بـه معرفـی طوایـف و مـشاهیر                          

.سادات محترم که در چاپ اول کتاب کوثرالنبی ذکر نشده پرداخته شود

سالمذکورکتاب رشته1383در نسخهوتحریر در آمدبه هزار دو تعداد امـا دیـرى   .منتشر گردیدبه

، اهـل مطالعـه و عالقمنـدان بـه تـاریخ      از محققینبسیاري  هاى آن در بازار نایاب شد و      نپایید که نسخه  

، اطالعـات بیـشتري، تحقیـق    از ایـن رو بایـک بـازنگرى   ،تقاضاى تجدید چاپ آن را نمودنـد      سادات

سا انکشاف و تر .ختار جمالت؛ چاپ کنونی را در خدمت خوانندگان محترم قرار دادمگسترده

خوانندگاندر پایان مقدمه     محترم و محققین فرهیخته که در محتوا و مطالب چاپ دوم ایـن کتـاب   از

بما را یاري رسانیده    ا، کـهنده پرتالش و خوش فکر جناب آقاي محمدمهـدي ثاقـب   نویسزالخصوص

نمو نحو شایسته    بهشان مشوره هاي مفید   با همکاري ما با تشکرقدردانیدنداي امید است  ؛شودمی  و

.قرار گیرد»سادات«تاریخ مورد استفاده عموم طبقات، به خصوص عالقمندان بهکه این نوشتار 

احترام با

»حسینى«سید جعفر عادلى 

کابلـ1389بهار



لغوىقبل از هرسخنى در این مورد، بهتر است به         واژه:نظرى بیـافگنیم »سید«معناى عـرب لـسان ىدر

منظـر.شـودشریف، فاضل، کریم، حلیم، بردبار، و رئیس اطالق مى        سید به صاحب، مالک،    صـنایع  از

کلمه و مفاهیم مختلفـى بـه کـار رفتـه اسـت،      از اوزان صفت مشبهه  است که در معانى       »سید«ىادبى،

آن مـى»سائد«و»سادة«،»أسیاد«جمع سـادات آن الجمع جمع و آنتـرین معـانى   معـروف.شـوداست

عبارت لغت کتب در ازکلمه بردبـار،ماجد، شریف، بزرگوار، رئیس   :اند پارسـا، عابـد، مالـک، قـوم،

».مندکریم و سخاوت  
1

علـىى اسالمى بر فرزندان پیامبر اسـالم      اصطالح سید در عرف جامعه     نـسل از

ابى فاطمابن و زهراۀطالب
)س(

تحقیقا معلوم نیست که ایـن کلمـه از چـه زمـانى و در               شود؛ اطالق مى  

آنان بر بردهکجا کار استبه اصلیل.شده در نـسبش سید به کـسى گفتـه مـى   ،کن کـه ازطریـق  شـود

عبد ابن هاشم به .اتصال یابد)اسالمجداعالى پیامبر گرامى(منافالپدرى

آشوب شهر ق588متوفى(ابن آل«،»اهـل البیـت   «مردم اوالد پیامبر را     دراین مورد نوشته است که    )ه

طه«،»الرسولاوالد«،»النبىرةعت«،»محمد بـهنامیدنـد و آن مـى»آل یس«و»آل ملقـب را و»سـید «هـا

اند»شریف« .نموده
2

ى سید بر فرزندان پیامبر    کلمه که اطالق  استنباط می گردد   از این سخن چنین      
)ص(

قرن کامل)ق.ه(ششمدر استرواج کتاب.داشته سراسر متـوفى(شـیخ منتجـب الـدین       »الفهرس«در

ج.1 العروس، ص2تاج ص1؛ مصباح المنیر، ج 384، .347ص،2؛ تفسیر ابوالفتوح رازى، ج 134،

ج.2 ص1المناقب، ،374.

فصل اول

مفهوم و اداتسمعنا
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ازعلما)ق.ه585 عده آن ى که از فرزنـدان پیـامبر اسـالم   یاسامى
)ص(

انـد بـه ایـن اصـطالح مـزین      بـوده

سدهشده در که حالى در چهارماند؛ پنجمهاى خـود،شـیخ طوسـى ونجاشـى در کتـاب     )ق.ه(و هـاى

رآن بالقبها لقبیاد کرده »شریف«ا مورد چند اگر و آنـاندربـاره»سـید «اند رفتـهى کـار اسـت،بـه

صورت»شریف«ىهمراه با قرینه   لقـببوده است این نشان مى    »الشریفالسید«به کـه در»سـید «دهد
استاین دو سده نداشته کامل ظهور سادات .براى

از»سید«:از نظر ابن شمیل که است دفعکسى و مال و عقل و نفع بردیگران برترى و تفوق داشته جهت

.باشد
1

ضحاك نظر در:از خلقآقا حسن و تقوى .حلم،
2

به تقاضاى حضرت زکریـا پیغمبـر،       در قرآن کریم فقط یک بار آمده است، که درپاسخ         »سید«ىواژه

وارد فرزند داشتن برتقاضاى مىمبنى درپاسخ خداوند و اللّه و سـیدا و    مصدقاًبِکَلمۀٍ منَ ...«:فرمایدشده

»حصوراً و نَبیاً منَ الصالحینَ    
3

کلمـه کـه ازکنـد؛ى  خـدا را تـصدیق مـى   کـسى بـود؛ خواهـد رهبـر و

استهاى سرکش برکناربوده، و پیامبرى ازمیانهوس .صالحان

م»سید«ىاما درعرف روایات اسالمى ومحاورات معنوى کلمه       حـضرتبطور بـه دارد انـصراف طلـق

)ص(پیامبر اسالم 
او کسى.باشدسیداالولین واالخرین وسیداالنبیاء والمرسلین مى    که به دیگرى این  اگر

خود به خود او رود، کار به مـابقى»سیداالکبر«عنوان منـابعمـى»سیداالصـغر «و در کـه چنـان باشـند

نُدبـه«خـصوصروایى متعدد وادعیـه، بـه      وصـلِّ علـى محمـد جـده ورسـولک         «:اسـتآمـده»دعـاى

»...السیداألَکْبرِ، وعلى على اَبیه السیدالْاَصغَرِ
4
.

کـهبـه کـسى اطـالق مـى    »سـید «مطابق با تعـاریف لغـوى، عنـوان         باشـدشـود اللّـه خلـق امـور متـولّى

ر فضیلتى ازفضایل برآنان داراى رجحـان باشـد،        دسرپرستى نماید، یا  ودرامورزندگى ومعیشت ازآنان  

زیرا تـولّى نـام بـرده الجـرم مـستلزم      شود،ولى ازنظراستعمال به شخص شریف وبزرگ قوم اطالق مى     

شرافت چه اوست، .درحکم وفرمان ویاشرافت درمال و یا فضایل دیگـر        شرافت
5

بـه بـسیارى از مـردم  
مىا آقاسیدجهت محبت واحترام نسبت به سادات مکرم آنان ر .کنندخطاب

کبرى سادات مکرم مرجع بسیارى از امور در طول تاریخ یک هزار و یکصد و چند سال پس از غیبت     

امیـر، میـرزا،   =شاهزاده، میـر =نقیب، پیر، شاه  :اندزیر مورد خطاب قرار گرفته    بوده وباالقاب و عناوین   

ج.1 العرب، ص6لسان منظور423، ابن ،.

ص2مجمع البیان طبرسى، ج .2 ،235.

.39ى آل عمران، آیه سوره.3

.قمىمفاتیح الجنان محدث شیخ عباس .4

ص5تفسیر المیزان، ج .5 . عالّمه محمدحسین طباطبایى 317،
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این القـاب و عنـاوین تقریبـا منحـصر بـه یـک           زهریک ا ...سید، پیرزاده، تاج سر، آقاصاحب، آقا سید      

که است بوده خاصى تعـابیر،  باشـد ایـن  در حقیقت بیانگر نقش اجتماعى و خدماتى سـادات مـى  دوره

همچنـین در هـر   .مـردم گردیـده اسـت   عالوه به داشتن بار عاطفى و محبت شدید جزو فرهنگ محلى   

مـىی از این مفاه   خاصى در موارد هریک   ى از افغانستان اصطالح   امنطقه بـرده کار به شـود، مـثالً در    م

قنـدهار»پادشاه«و»پاچا«...)کُنر، ننگرهار، پکتیا، لوگر و(والیات مشرقى و جنوبى    صـاحب«در »شـاه

کابل مرکـزى»پیـر «والیـات شـمال     در»میـر «و»آغاصـاحب«در منـاطق و»پیـرزاده «و»سـید پیـر  «در

هرات»آقاصاحب« .گویند...و»اجانآغ«و»آقاسید«در

سادات شاخ و برگ شجره طیبه

یـاد شـده اسـت تحقـق     »شـجره طیبـه  «درخت پر برگ و بار رسالت و والیـت کـه در قـرآن از آن بـه      

است و نسل پر خیر و برکت حضرت رسول همه جا و در همه زمانها گواه صدق این آیـه        »کوثر«عینی

از تالقی دو دریاي علوي و فـاطمی ازدیـاد یافـت و    این نسل پر برکت    .و امتداد و جودي پیامبر است       

گرفت فرا را جهان غرب و .شرق

.بر تارك آنان می درخشد»آل علی«سادات هاشمی شاخ و برگ آن شجره طیبه اند که 

ساداتی که فرزندان علی و فاطمه علیم السالم اند در کشورهاي مختلف پراکنده اند و بـه میلیونهـا نفـر       

ک.می رسند  شور مغرب علوي اند و سلسله ادریسیان که آنجا به حکومت نیـز رسـیدند از نـسل    سادات

هم.نیز در آنجا فراوانند   »العلوي«خاندانهاي.ادریس بن عبداهللا از نوادگان نفس زکیه اند        اندونزي در

وبه سر می برند که سیدند و موقعیت خوبی در آن کشور دارنـد               »علویها«خاندانهاي بزرگی با عنوان     

از اعقاب علی بن جعفر عریـضی انـد و از حـضرموت بـه آنجـا هجـرت کـرده انـد و سـادات یمـن از                  

سادات عراق نیز که خاندانها ي ریشه دار و .فرزندان امام حسن و امام حسین و اغلب زیدي مذهب اند

شرفاي.بزرگند بیشتر در شهرهاي بغداد،  نجف، کربال، کاظمین، حله، بصره و سامرا زندگی می کنند 

در مدینه و ینبع و جاهاي .مکه که بیش از هزار سال در این شهرند از اوالد امام مجتبی علیه السالم اند            

در مـصر خانـدانهاي نقیبـان ومـشایخ طریقـت و طایفـه       .دیگر عربستان هم خاندانهاي سادات فراواننـد    

در سودان نیز تیره هـایی      .نندجعافره از ساداتند و فاطمیان مصر خود را از فرزندان حضرت زهرا می دا             

است»میرغنی«از سادات به سر می برند که سلسله          آنان در افغانـستان وآسـیاي میانـه و ترکیـه نیـز            .از

فراوانند سادات صـاحب(در شبه قاره هند نیز خاندانهاي سید بسیارند که میر حامد حـسین      .خاندانهاي

است)عبقات آنان ساداترضوي.ام سجاد علیه السالم اندسادات حسینی هند از نسل ام.از هاي سلسله

اند پراکنده مختلف هاي شهر در فراوانندو پاکستان و هند در هم نقوي در چین و یونـان هـم نـشانه    .و

در ایران نیز میلیونها سید وجود دارد و هیچ شهر و دهی نیـست       .هایی از خاندانهاي سید دیده می شود      
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ت سیادت در آنجا سایه افکن اسـت و فامیلهـاي حـسینی،  طباطبـایی،                 مگر آنکه شاخه اي از این درخ      

آغـاز مـی شـود    »میـر «موسوي،  علوي، رضوي،  بطحایی، هاشمی، کاظمی و خاندانهایی که با پیـشوند     

ساداتند...همچنین سادات اخوان جزایري امامی برقعی و از ..اعلب

بـه»انـا اعطینـاك الکـوثر   «:کـهاین نسل گسترده و با برکت تحقق و عده الهی در قرآن اسـت      و

برکت این کوثر تبار رسالت ونـسل والیـت تـداوم و گـسترش یافتـه و شخـصیتهاي بزرگـی در طـول                 

.قرنهاي متوالی فرهنگ شیعه و معارف غدیر و اهل بیت را حفظ کرده اند
1

عمامه ى سیاه وشال وکاله سبز؟چرا

مى که طورى همان عمامهدانیم علماى دینى ساداامروزه از سیاه و عوام این طایفه اغلب از شال و ىت

اسـت رنگ سبز که به رنگ سبز سیدى معروف خاصی از بویژه نوعکنند،کاله سبز استفاده مى   .شده

.داننـدکه این طایفه خود را متولیان آن مىشایدبدان دلیل که رنگ سبز همانا رنگ پرچم اسالم است        

آراممایهبه عالوه رنگ سبز    کـافى.باشـدمىحیات و حسن نیت   ، جریان رشد وبالندگى   ،نشاط،شى

ائمه.استاست توجه داشته باشیم که، رنگ سبز رنگ بهارى         است، شده ثابت که جاى اطهارتا ى
)ع(

از مىیهاعمامهعموما استفاده رنگسبز به آزادکردهى را عمامه سر دو آنان گذارده، یک سر آن    اند،

س جلو طرف به مىینه و سر دیگر را به سمت پشت     را گفتـه»حمایـل «انداختند که بـه ایـن حالـت    شانه

استمى )ص(حضرت پیغمبر اکرم  اما.شده
است، مقید به استفاده از رنگ خاصى در مورد         نبوده عمامه

که ى طباطبایى عالمه«چنان
)ره(

کتاب» سـبز،«:فرمایدمى»النبىسنن«در رنگ، نوع سه از حضرت آن
مى و سفید  سیاه استفاده عمامه استبراى وغزوات و شرایط خاص از     آن حضرت در حاالت   .»فرموده

مىهر یک از این رنگ     استفاده ى  سـیاه بـه سـر مبـارك     است؛ مثالً در جریان فتح مکه عمامه      کردهها

عمامهپیچیده جنگخندق در رى سـفید بـه سـ   عمامـهى سبز بر سر داشته، و در روز غـدیر خـم         بوده،

بوده بسته واقعه سیه پوشى سادات درابتدا    .مبارك روز فرداى همان تـاهنوزى کربال از و شـده شروع

سجاد امام گرچه دارد، ادامه
)ع(

ابن مختار او«ى ثقفى دعاء خیر فرمـوده وگفتـه اسـت کـه             ابو عبیده به

آوردهاى سیاه لباس در ما ازتن شهداى کربال گرفتـه    اىهلکن معنى اش این نیست که انتقام خون       »را

ىاسـتفاده»الْمقْتُـولِ بِکَـرْبالء   اَیـنَ الطّالـب بِـدمِ     «:کـهشده است، چون در دعاى نُدبه دایما مى خوانیم        

خـون«در دوران مبارزات بنى عباس بر ضد خلفاى اموى بـا همـین شـعار       گسترده از رنگ سیاه    انتقـام

گرفت»شهداى کربال  فرزنـدا.صورت که ابـنآنان عبـاس عمـوى حـضرت پیـامبر و       (عبـدالمطلبن

1
. به نقل از فرهنگ غدیر1388حوت66/23هفته نامه سخن جدید، شماره .
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على حضرت
)ع(

ادعا) سـیاه  داشتند که به رسم عزادارى پسرعموهاى خود بـراى شـهداى کـربال        بودند

.در حقیقت یک عالمـت سیاسـى شـد      پوشند، تا انتقام خون آنان را بگیرند، درآن موقع رنگ سیاه          مى

نى گشت و حدود نیم قرن به درازا کشید، رنگ سـیاه           بنى عباس طوال  ازآن جا که مبارزات بنى امیه و      

ساداتخود به خود به عنوان یک فرهنگ در بین هر دو تیره .تثبیت شد»علوى«و»عباسى«ى
1

جهان در سادات انتشار

قـرون»سید«هاىوچند کشور اسالمى کمابیش خانوادههتقریبا در تمام پنجا    طـى در کـه دارنـد وجود

جا آن در سـاداتتوان گفت که بیشترین جمعیـت     اند؛ لکن از نظر کمیت مى     گزیدهسکونتمتمادى

حوزه در حاضر حال ایران، افغانستان، پاکستان، کشمیر وهندوستان ى جنوب آسیا شامل کشورهاىدر

مى درزندگى حـوزهمین حال کشورهاى عربى شامل عراق ـ سوریه ـ لبنان ـ مـصر ـ     کنند؛ ةوسراسـر

عشبه جزیره  دارنـد؛ى قـرار بعدى مراتب در آمـار دقیقـى از تعـداد نفـوس سـادات در دسـت       ربستان

مـى.آمـارى اصـالً تهیـه وتنظـیم نـشده اسـت           نیست، قطعا چنین   درشـود کـه جمعیـت     گفتـه سـادات

میلیـون، در مـراکش پـنج میلیـون، در     کشورمصر حـدود هـشت میلیـون نفـر، در عـراق بـیش از یـک             

مالز،یاافغانستان، ایران، اندونز   پاکستان، مـى، یمن و هنـد نزدیـک بیـست و سـه میلیـون نفـر      یابرونئى،

برجستهوشخصیتها علما و مراجع دینى، امراء و وزراء دولتى، افراد         دربین آن .رسند اجتماعىهاى ى

.وجوددارند
2

)ره(آیت اللّه فقید سید محمدکاظم قزینى    
در سادات آمار به مىراجع در«:نویسدجهان بهسادات عراق

میلیون نفر، در مراکش و مغرب عربى به پنج میلیـون نفـر، در الجزایـر               یک میلیون نفر، در ایران به سه      

سودان وکشورهاى خلیج و عربستان به وتونس ولیبى نیز همینگونه، در کشورهاى اردن، سوریه، لبنان،

اندونزمیلیون هانفر،  دریمن، هند،     وجزائر افغانستان .رسـندمى حدود بیست میلیون نفر    در،یاپاکستان،
.ى طیبــه حــضور نداشــته باشــدسلــسلهدرحقیقــت  هــیچ کــشورى درجهــان نیــست کــه در آن از ایــن

راتخمین آنان شمار موجود .میلیون نفرمى رساند)35(به بیش از سى و پنج هاى
3

به نفوس تقریبـى  مذاهب اسالمى راجع آیت اللّه شیخ محمد واعظ زاده خراسانى رئیس مجمع تقریب      

مى حدود«:نویسدسادات مـشهد«چهل و اندى سال قبل از این یکى از          در احـصاء»سـادات صـدد در

.  سیدمحمد رضا علوى 63ـ62 آفتاب کامفیروز، صص .1

.77-78فاطمۀ الزهراء، صص .2

فاطمه.3
)س(

.119ـ118از والدت تاشهادت، صص 
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از.شود»نقیب النقباء«سادات و احیاء رسم نقابت برآمده بود و احتماالً مایل بود خودش          هنگام آن در

شصتاو و دیگران شنیدم تعدادى     به جهان در سادات ».رسندمىمیلیون)60(نفوس
1

ایـشان   همچنین 

مى مطلب ادامه )ع(در سمینار مجمع اهل بیت «:افزایددر
ش1379سال( شـد)ه برگـزار مکرمه مکه در

قطعنام»ساداتنقابت«راجع به تجدید     در که نمودم کـه ایـن    آن سمینار نیز ذکـر شـده اسـت        ۀپشنهاد

سادات«سنّت از یاد رفته      جهـان بـسیار جاذبـه دارد و بـدین وسـیله      ایـن عمـل در    .احیاء گـردد  »نقابت

خاندانتوان باکلیه مى دیگـر  سادات در جهان رابطه بر قرار کرد و از این راه اسالم را روح و صفاى   ى

.بخشید

متصل حشر تا تو اقتدار  خصم سیاه روى تو بى حاصل و خجلآثار
2

دوازده گانه بنى اسرائیل، خاندانى به این هاىهبه طور حتم در اسالم و شاید پیش از اسالم، حتى در تیر

شودسابقهضوح دیده مىواز لحاظ کمى وکیفى که در خاندان پیغمبر به       خیمضگسترش و این حجم     

است .نداشته
3

هست؟ این گستردگى از لحاظ کمیـت    بودن فاطمه و ذریه او جاى تردید      »کوثر«آیا با این وصف در      

وعلىیزنیست بلکه از لحاظ کیفیت ن      فاطمه بـهاند وشخصیت بوده»کوثر«فرزندان را شـمارى بى هاى
.اعجاز این کتاب آسمانى استاند واین خود یکى از اخبار غیبى قرآن و از وجوهجامعه تحویل داده

امیه و بنـى عبـاس مقتـول وشـهید     ى پیغمبر در طول تاریخ بنىمخصوصا با در نظر گرفتن این که ذریه     

حتىشده دستهاند، صورت به امـرگاهى به الحسن بنى کشتار مانند منـصور دوانیقـى وخانـدان   جمعى

تاهمـهفاطمیین مصر پس از سیطره صالح الدین ایوبى بر مـصر، کـه همـه را در               کـرد زنـدانى قـصرى

.مردند
4

پیشوایى سادات در مذاهب اسالمى

فراوانـىداراىآمیز، درحقیقـت  مذاهب اسالمى به  رغم برخى مظاهرافتراق       مـشترك ومبـانى اصـول

تواند موجبات تقریب بین مذاهب را فراهم آورد، از موضوعاتى         مىهستند چنان که تأکید بر روى آن      

همه مهـاجرت خانـدان پیـامبر    .اسـت»بیـت اهل«ى فرق و مذاهب اسالمى در مورد آن اتفاق دارند      که

 جایگاه اهل بیت.1
)ع(

ص1380 در جوامع اسالمى، روزنامه جمهورى اسالمى، دوشنبه اول مرداد   مقاله آیت اللّه شیخ 11،

.محمد واعظ زاده خراسانى رئیس مجمع تقریب مذاهب 

.کاشفى1389تفسیر حسینى، یک جلدى، ص .2

ص1380 تیر 28مدرك پشین، پنجشنبه .3 ،9.

ص1380مرداد1مدرك پشین، دوشنبه .4 ،9.



21...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

)ص(اسالم
اجتمـاعى،ساکنان بومى این منـاط    هاى اسالمى به   به سرزمین   ارتبـاط تـا اسـت داده امکـان ق

تایک چنین ارتباط  .دنیوى محکم واستوار با این طایفه برقرار نماید       دینى و  شد موجب وسازنده سالم

هرحاجـتوسلیهى خیر وسادات درمیان مردم به واسطه     کـه سـان آن گـردد، مبدل دوستى و اتحاد ى

مـىمندى رجوع سادات به خود مشکل حل اعـمۀهمـ.نمـودجهت ىازداشـتن هرنـوع عقیـده     مـردم

پنداشتند چنانکه این بیت را به عنـوان    مذهب خویش مى  مذهبى سادات را از خود دانسته و آن را پیرو         

:آورمى خروار دراین جا مىنمونهمشت
استهمه خواهند تو مسلم و ترسا ویهود غوغاى عجب تو سرکوى بر راستى

وخانواده سادافراد دارند؛از احترام وموقعیت ویژه   ى مذاهب وفرق اسالمى   ات در بین همه   هاى برخور

سفارش از بـارههاىگذشته در هـاى،سـوره(القربـىى رعایـت احتـرام واداء حقـوق ویـژه ذوى          قرآنى

همـهکه)41ى؛ انفال آیه  26ى؛ اسراء آیه  23شورى آیه    قبـول ى مـذاهب اسـالمى اسـت؛ ایـن         مورد

مردمروحیه اعتماددوى که است بوده سادات خود وفداکارى گذارى خدمت ومحبت عمـومى  ستى،

وآن کرده جلب استرا نموده احترام قابل را هـاىگوشه و کنار دنیا اکثرا تشکیالت و سـازمان     در.ها

اجتماعى، دارد»سید«فرهنگى، سیاسى ومذهبى فراوانى وجود دارد که در رأس آن یکمهم .قرار

گانـهاز دیدگاه    چهار بـوده و گناهکـاران هریـک از آن       ى اهـل سـنّت، سـادات قابـل تکـریم          مذاهب

مىمذاهب طى ترتیبات وآداب خاص در      توبه سادات مىنزد نذرى را خود دعـاکنند، آنان از سازند،

گروهگیرند وبه دستورات آنان گوش فرامى     مى کهدهند؛ سادات از در میـان اهـل سـنّت زنـدگى       هاى

دمى روشن هستند که بالمـآل بـه یکـى از فرزنـدان هاشـم ابـن عبـد                  ر اصلیت خود داراى انساب    کنند

فرقهمىمنافال منظر در ازى اسماعلیه سادات همواره داراى کرامت  رسند؛ بعـد ونـسل بـوده ومنزلـت

مى امامت به اکنوننسل هم »ىموالنا شاه کریم الحسین   «بنام»سید«پیشواى معنوى این فرقه یک      رسند؛

مى زندگى هندوستان مبئى شهر در که امام،دنیاسراسرکند؛ اسماعلیه است عنوان به را نهماو و چهل

آنمى امامتشناسند؛ به معتقد نسلها از علوى«حاضر باشـند؛ فعـالً صـدرالدین آقـا خـان     مى»سادات

.محالتى مسئول امورمالى همان فرقه است
1

فراعده اجدادشـان مانند سادات آناى بـوده، درجنـاحى فقـط نـه ى امامیـه، زیدیـه   مـذاهب شـیعه  هـا

رسند، بلکه در میان علماء و بزرگان سایر مذاهبفتوى و تقلید مىواسماعلیه به مقام امامت و مرجعیت

.اسالمى نیز کم و بیش همین موقعیت را دارند

. سید محمد رضاعلوى 60-61آفتاب کامفیروز،  صص .1
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مشایخ طریقت از سادات 

غالبهاى طریقت و مشایخ آن    مؤسسین سلسله  ساداتها از ماننـدا هـستند و ى قادریـه کـه   سلـسله:بوده

ق561ـ471(»گیالنىشیخ عبدالقادر«مؤسسآن اسـت)ه حـسنى سـادات هنـد،ایـن سلـسله  .از در
.ها پیرو داردافغانستان، عراق تا آفریقا میلیون

نعمـ«ى نعمت اللهى شیعه مذهب، مؤسس آن        سلسله ولـىتشاه ایـن  .تاز سـادات حـسینى اسـ      »اللّـه

درى بدویـه سلـسله.انشعاب یافته است واکثر پیروان آن در ایران هـستند طریقه، بعدا به شعب مختلف 

دارد رواج آن مجاور کشورهاى و آن.مصر »بـن علـى ابوالعبـاس بـدوى حـسینى         سید احمد «مؤسس

ق875ـ596( در.است)ه زادشهر طنطا واقع در میان قاهره واسکندریه مدفون است ووى اودر روز

اکثـر پیـروان او در مـصر وبرخـى در           .کننـدمـىمصریان از سراسر مصر، چند میلیون در طنطا اجتمـاع         

و آفریقا پیروان فـراوان     ى رفاعیه  که در عراق و مصر       سلسله.کشورهاى افریقایى هستند  سودان وسایر 

رفاعىسید احمد بن«دارد، مؤسس آن طریقه  ق578ـ512(»على .ز سادات حسینى عـراق اسـت  ا)ه

هـشتاددر حیات خود یکـصد    .در شهر واسط عراق متولد گردیده است      وى هـزار خلیفـه در    )180(و

....ى سنوسیه که در آفریقا عمدتا میلیونها پیرو دارد وسلسله.استکشورهاى اسالمى داشته

ق973ـ898(»مـصرىسید احمد ابن على الحنفى«ى شعرانیه مؤسس آن سلسله محمـد)ه اعقـاب از
از مـشایخ آن سـید   ى خلوتیه سودان، مؤسـس یـایکى  سلسله.تألیفات ارزشمندى استحنفیه و داراى

تا»تاج التفاسیر«صاحب تفسیر  محمد عثمان میرغنى مالکى مؤلف تاج التفاسیر       وى شجره است، عربى

امام هادىحضرت
مورداین خاندان تا. در مقدمه تفسیر وى آمده است)ع( وکنون سودان مردم احترام

رئـیس جمهـور سـودان      »عمرالبـشیر «رقیب سرسخت   یکى از آنان اکنون   .داراى مریدان فراوان هستند   

هم.است خاندانآنان سوادانى«مانند .باشدسیاسى مىجامع بین رهبرى معنوى و زعامت»مهدى

ق1230ـ1150(یجـانى  التى تیجانیه، احمد بن محمدالمختار بن احمد الشریفسلسله ىسرسلـسله)ه

حدود»اهتدیتثم«این طریقه بنا به قول آقاى دکتر تیجانى صاحب کتاب           .استاین طریقه در مغرب   

حـافظ تیجـانى، شـیخ تیجانیـه بـود و در محلـه       در قـاهره آقـاى شـیخ محمـد    .یکصد میلیون پیرو دارد 

مىقاهره، زاویه یا  »عباسیه« اداره را حاضـرو مشهور بـود کـه بزرگتـرین محـدثان عـصر     کردخانقاهى

المعانى«صاحب تفسیر   »سید محمد آلوسى  «و همچنین در میان مفسرین      .است و»روح بغداد سـید  «در

و»تفسیر المنار «صاحب»محمد رشید رضا   مصر مؤلف بـیش  »حسنىسید محمد ابن علوى مالکى   «در
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از...واز بیست عنوان کتاب در مذهب مالکى در مکه )ع(سادات اهل بیت«همه
.اند»

1

مهممى»اهل بیت «بنابراین   عنوان به تقریـب مـذاهب اسـالمى در تمـامى         ترین عامـل وحـدت و     توانند

.قرارگیرندکشورهاى اسالمى مورد توجه
2

 اللّه شهید مرتضى مطهرى    تچنان که آی  
3)ره(

عبده محمد دکتر 4)هر(یمانىو
نوشـته خـود کتاب :انـددر

صادقانه اهل بیت را دوست دارند و محبت اهل بیـت را بـر هـر مـسلمان    ز تمامى مذاهب اسالمى امرو«

مى اهلشمارند، کما این که اصل هفتم از اصول ده گانهواجب سنّت و جماعت را محبت اهل بیت ى

داده .اندقرار
5

ـ     «:به آیات قرآن کریم مانند     این اصل را مستند     لَیع ـى      قُل ال اَسـئَلُکُمةَ فدـولَّـا الْمـرا ااَج ه

و احادیث صحیح پیامبر اکرم»الْقُرْبى
)ص(

.دانندمى

فضیلت سادات 

محـضر:روایتى از احمد حنبل در کتاب مسند شافعى نقل شـده اسـت کـه               در خطّـاب عمـرابن روزى
)ع(امیرالمؤمنین

ضمن در خدابود، رسول وفرزندان ونسب حسب از صحبت
)ص(

چـه به میـان آمـد   کـه

)ص(پیامبراکرمبهمنسوبکسانى
ومى گفتایشانتوانندازفرزنداناند عمر گردند، من حـدیثى   :محسوب

وسببمنهرنسب وسببى درروز قیامت منقطع وبریده است، مگر نسب:کهام شنیده)ص(از پیغمبر اکرم

فاطمهى به پدرشان منسوبند، جز اوالد     و هر قوم وقبیله   
)س(

آن پدر من طبـق ایـن حـدیث      .هـستمهاکه

به منسوب طمـهسادات فا زهـراحضرت ى
)س(

شـود، اوالد   ى قیامـت، هـر چنـد فاصـله ایجـاد          تادامنـه

رسول
)ص(

».باشندمى
6

خراسانى ـ مدظله العالى ـ در بیانیه خـویش     العظمى وحید آیت اللّه)ع(فقیه اهل بیت عصمت و طهارت

مقاله.1 به شود ى جایگاه اهل بیترجوع
مشکوة، در جوامع اسالمى، در مجله)ع( ص1373سال43شمارهى ؛32و29،

ص1380مرداد2روزنامه جمهورى اسالمى، سه شنبه،  یت اللّه شیخ واعظ زاده  رئیس مجمع تقریب مذاهب اسالمى آ10،

.خراسانى

مقاله.2 به شود ى عبدالکریم بى آزارشیرازى، در کتاب جایگاه اهل ى  انتشار سادات حسینى در جهان، نوشتهرجوع

)ع(بیت
.188در اسالم و امت اسالمى ص 

.، شهید مرتضى مطهرى 1والء والیت ها، ج .3

)ص(علموا اوالدکم محبۀ آل بیت النبى.4
ص .، دکتر محمد عبده یمانى 54،

سال35ى البحوث اإلسالمیۀ عربستان، شماره اصول اهل السنّۀ و الجماعۀ، دکتر صالح فوزان الفوزان، در مجله.5 ،1412

.145-153صص

ج.6 ص1طرائف، .حنبل  سید رضى الدین سید ابن طاووس، به نقل مسند احمد ابن205،
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بزرگداشت مناسبت زهرابه حضرت شهادت
)س(

:کنـدمـى جمله آخـر وصـیت آن حـضرت اشـاره          به

بـهکه این جمله گواه آن »واقْرَء على ولْدى السالم إلى یومِ الْقیامۀِ      « ارتبـاطش بـا حضرت آن که است

عالمعالم غیب و احاطه    به مىاش شـد،دانست که تا روز قیامت سلسله اوالد او منقرض نخواهدشهود

و از امیرالمؤمنین  
)ع(

فاطمیین و فاطمیات بایـد بداننـد چـه         .برساندواست که سالم او را به فرزندانش      خ

آنها سر بر افتخارى زهـراتاج سالطین دنیا کجا و افسر سالم ناموس خـدا بـر سـر ذریـه               !گذاشتتاج

...کجا کوتـاهىمبادا سید به مقامى برسد و در قلمرو مقام و منـصب او در             ! حـضرت آن حـق احقـاق

استاحقاق حق او احیاى امر    هک!بشود هدى ائمه علمجواب سالم ساداتى که به مرتبه     ...امامت از اى

شده واند، آن است که ایتام آل محمد را به حکمت و موعظه           نائل کنند، کفالت احسن جدال و حسنه

وشکسته در غیبت صاحبشان در دام شبهات مخـالفین گرفتـار گردنـ            نگذارند این کبوتران بال و پر      د،
...وانس آنها را صید کنندشیاطین جن

تحـتتقریب مذاهب اسالمى، ضـمن مقالـه  آیت اللّه شیخ محمد واعظ زاده خراسانى رئیس مجمع        ى

)ع(اهل بیت جایگاه«عنوان
تاریخ بیست و هشتم تیر  در روز نامه جمهورى اسالمى،    » در جوامع اسالمى   

اهـلبه طور قطع محبت  «:نویسدمىچاپ ایران   1380 :بیـت پیغمبـر از ضـروریات اسـالم اسـت     وفضل

ور نماز مى.وحج و دیگر ضروریات اسالم    وزهمانند نظر دربه موضوعى کمتر بـهرسد سـنّت و کتاب

امامو چه خوب گفته یکى از     .این درجه از اهمیت باشد     باره در علىدانشمندان
)ع(

ترس«: از دوستانش

از دشمنانش پرکـرده را پنهان کردند، مـع الوصـف، فـضایل او         روى عداوت، فضایل على   و را جهـان

».است

آل«تقریظ برکتاب   همچنین آیت اللّه شیخ محمد آصف محسنى قندهارى در ضمن          پرتو )ع(البیتدر
«

نسب«:مى نویسد  عالى ایثار به جهت انتساب ایشان به مرکز نور و معدن علم و معرفت و محورسادات

ىجهـت اول مربـوط بـه خـود سـالله     :کندى آورند که دو جهت پیدا مىو خدمت امتیازى به دست م   

جهـت دوم مربـوط   .و تواضع و خدمت آنان به دین ومؤمنین است      طیبه است که مستدعى مزید تقوى     

بنـده شخـصا دریـک    »...نماینـد ى مسلمانان است که حقوق شرعى واخالقـى آنـان را مراعـات      همهبه

اگرسـیادت قابـل    «:فرمـود»سـیادت «کـه دربیـان عظمـت مقـام         نى شنیدم جلسه از زبان آیت اللّه محس     

چنـین نیـست وافـسوس    خریدم، اما افسوس کـه بود، من تمام مایملک خود را داده وآن را مى        خریدن

کنندبیش تر ازاین که درمیان سادات هستند کسانى نمى توجه خود وارزش عظمت به ».که



)ع(حماسه امام حسین

سال رجب ماه قمري(60در )هجري
و البته حـدود نـیم   (خالفت  معاویه پس از نوزده سال و چند ماه1

شام بر فکرى سلطه سن)قرن  سـاله بـه خالفـت      35 یـا    34سالگى در دمشق درگذشـت و یزیـد         75در
.رسید

بـوى بر اساس طرحى که معاویه از پیش به وى القاء کرده بود در اولـین                حکـومتش والـىروزهـاى ه

ازمدینه، نامه  تا خواست او از و نوشت سه چهـره موجـه جامعـه اسـالمى آن روز یعنـى حـسین بـن        اى

على
)ع(

لـذابیعت گرفتن از نفر. عبداهللا بن زبیر و عبداهللا بن عمر بیعت بگیرد      نبـود دشـوار چنـدان سوم

)ع(حسینولید بن عطبه والى مدینه فقط امام      
احـضار ایـن دو     .فراخوانـد وابن زبیـر را بـه دار الحکومـۀ         

28گفتگوهاى اولیه با وى در شـب  نفرتوسط ولید موجب شد که آنان ماجرا را دریابد و پس از انجام  

سال بى)هق(60رجب کدام خبر و جداگانه با خانواده خود به جانب مکه رفته و از دسترس ولیـد  هر

شوند کـهمى،هاى اسال با انتشار خبر مرگ معاویه در سرزمین      .خارج خـصوصکوفـه بـه عراق، مردم

)ع(علیمرکز تجمع شیعیان امام     
مى شد، به جنب و جوش افتادند و تصمیم گرفتند با حسینابن           محسوب

على
. مکاتبه و با او بر خالفتش و نبرد با یزید بیعت کنند)ع(

)ع(حسین ابن علىالبته مردم کوفه پیش از مرگ معاویه هم مکاتبات متشابهى با
دعوتداشتند او ولى ،

رحل.1 از بعد سال ت پیغمبر اکرمپنجاه
و بیست سال پس از شهادت حضرت على)ص(

)ع(
.

ومدفصل

هاىحماسه
جاویدان سادات
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شراها را نپذیرفته بود، اما    آن )ع(حـسین  جدید، به دالیلى که پس از این خواهد آمد امام     یطدر
 تـصمیم  

مسلم ابـن عقیـل را بـراى تحقیـق و مطالعـه      گرفت دعوت کوفیان را اجابت کند، لذا پسر عموى خود         

نمود اعزام کوفه .اوضاع

را کوفیان که بـه گرمـى از       مسلم به کوفه آمد وپس از اطمینان از بیعت         اطـرافش و نمـوده اسـتقبال او

نامه بودند، وگرفته نوشت امام به کرداى دعوت عراق جانب به سفر به را حضرت )ع(حـسین امـام.آن

آگاهانرغم خیرخواهى و نصیحت بسیارى از عالقه      به و خود روز،مندان اجتمـاعى شـرائط بـه نسبت

جابر عمر، ابن عباس، ابن سـفرعبداهللا انصارى، ابو سعید و ابو واقد لیثى و دیگران که ایشان را از      مانند

مى منع عراق مصممکردند با دریافت نامه   به حرکت به مسلم ذىاى نهم شب در و مراسـمشد الحجـه
قابـلحج را نیمه تمام گذارده، مکه را خـوبى بـه کـه خطراتـى وجـود با و نمود ترك عراق قصد به

بردبینى بود، هپیش همراه به را خود کودکان و زنان و خانواده .مه

)ع(یزید نیز از سوى حسین ابن على  
مى واحساسخطر مراقب او بود و اقداماتى را جهت انقیـاد او  کرد

گرفت دست در ایـن واقعـه  .تدابیر کارگر واقع نشده و سـرانجام قیـام کـربال پـیش آمـد        اما این .روى

)ع(حسین ابن على  
سجاد(تنها یک پسرش ن و برادران و فرزندانش شهید شدند،    و تمام یارا    امام

)ع(
که)

مانددر آن هنگام بیمار بوده و در جنگ        زنده نکرد، )ع(بیت حسین ابـن علـى  عوامل یزید اهل  .شرکت

نمودندرا منتقل شام شهر به و آورده در اسارت .به

ى ماندگار از رویـا روى دو       نمونهاریخى و ى کربال یکى از بدترین و رقت انگیزترین روى داد ت          واقعه

وتاریخ بشرى اسـت و نمونـه      قواى حق و باطل در امتداد پیکارهاى       قـساوت اعمـال از زدنـى مثـال ى

.در یک طرف؛ جوان مردى و فداکارى در طرف دیگرمى باشدخشونت

 و شادمانى او بسیار احساس پیروزىبعد از حماسه عاشورا، یزید در ابتدا احساس پیروزى کرد، اما این         

بود گذر انتقامکه هم خود به بیهودگى عمل خویش پى برد وهم شورش          زیرا طولى نکشید  .زود هاى
نمودجویانه تنگ او بر را عرصه مردمى .ى

وهاى خونین و پر تلفات از ناحیهچنان که قیام   کوفه مردم قیـام  :سراسر نواحى عراق تحـت عنـاوین  ى

اشـترابن صرد خزاعى، قیام مختار ابن ابو عبیده ثقفى و ابراهیم ابن مالـک             سلیمانتوابین به فرماندهى    

شعارهاى با رادر نهایت آن .بنى امیه تنگ نمود   آغاز یافته و عرصه را بر     »یالثّارات الحسین «نخعى، هـا

ىها، حرکت بنـى عبـاس آغـاز شـد کـه ایـن حرکـت از نقطـه               آن قیام به اضمحالل کشانیده و بعد از     

تا ایـن کـه   .سالیان دراز بطول انجامیدى خونخواهى شهداى کربال شروع شده و   بسیارکوچک به بهانه  

المباركسال رمضان روزپنجم ق(129در (ه با) راسرزمین) میالدى 748مطابق شـامات و عراق هاى
.از وجود عمال اموى تصفیه نموده و پرچم سیاه عباسیان را برافراشت
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امامزاده  زید شهیدحماسه

علوىیکى از پرشورترین چهره    سادات سجادفرزند»زید شهید «هاى امام
)ع(

 است، نهـضت خـونین او       

قیام و .قرارگرفتاش سرمشق بسیاردیگر ازبزرگان سادات درطول تاریخشخصیتىهاىتوأم با ویژگى 

گون دگر و خراش دل چنان او جانگداز کردشهادت منقلب را شخص هر که است سوىکننده وبه ه

مىبیدارى وتعالى  بارهاین جمله .سازدرهنمون در که معروف رسولى اصحاب خداى
)ص(

شـد :گفته

)ع(زیـد شـهید  «روزاند؛ کامالً بر  پارسایان شب وشیران  =»زهاداللَّیلِ واُسدالنَّهارِ «
اسـت» جالـب.صـادق

ائمکه زید شهید، در هر  توجه این است   از پس فضائل، از اطهـاررشته ه
)ع(

بـى نظیـر داشـته     شخـصیت 

اگـردر میان آنان مى»زید شهید«نامآید،است، هرگاه از علماى علم کالم سخن به میان مى  درخـشد،

شخص»زید شهید«آید ؛ از علوم قرآن سخن به میان مى  از مفسران ودانایان به    عنوان برازنده در این به

مىیان روز گارشود، هروقت از زهاد وپارسا    رشته، یاد مى   آن»زیـد شـهید  «شود،صحبت رأس هـادر

است، گرفته زیدشـهید یـک    آیـد، هنگامى که از جهاد وشجاعت و دالورى سـخن بـه میـان مـى              قرار

در»زیـد شـهید   «مجاهد فى سبیل اللّه است، آن گاه که ازتوجه به اموراجتماعى سخن گفتـه شـود،                  را

درباره.بینیممىپیشاپیش این امور   واللّـه ماخَرَجـت وال قُمـت       «:گوید  مىى اهداف بزرگ قیام خود    او

     اَنْقَنْتالْقُرْآنَ و تّى قَرَأْتقامىِ هذا حم            رَفْـتالتَّاوِیـلَ کَمـا ع رِفْـتعو الْادابنَۀ والس تکَماَحو ضالْفَرائ

 تفَهِمالتَّنْزِیلَ و  تَاجاتَحمو امالْعو الْخَاص نْهع ىال غَنو نْهلَها مدۀِ فىِ دینها فَما ال باالُم هلَینَـۀٍ   ایلى باَنِّى لَعو

»منْ ربى   
1

نگرفتـه بخدا سوگند مـن خـروج نکـرده ام و در ایـن              قـرار ام مگـر ایـن کـه قـرآن را      مقـام

راخوانده وسنّت فرائض ساختهام، خـاصعنى ظاهر آیات شناخته ام،    ام، تأویل قرآن را چون م     استوار
دارد، فهمیده ام؛ من مجهز به بینه وحجت وعام قرآن و هرآن چه راکه امت دراموردینى خود بدان نیاز

دگاراز ناحیه پرور .هستمى

زننـد، درتـدارك قیـام      شمـشیر مـى   وقتى که دید بنـى امیـه بـه نـام اسـالم، برپیکـر اسـالم                »زید شهید «

و برآمده با این وضعیت هرکس در میان حرارت وآتش شمشیرها نرود «:صریحا اعالم کردبرضدآنان

اطهارائمهاو با اذن امام زمانش به هدف دفاع از والیت         .»وذلیل خواهد شد  خوار ى
)ع(

ظلم با مبارزه و

ق(121قیام نموده وشهید شد و این در سال     بنا به آنچه که مـورخین نوشـته انـد، جـسد مطهـر      .بود)ه

داشتمدت زمان زیادى به روى چوبه»شهیدیدز« قرار دار .ى

عبدالملک«:اندبعضى ازمورخین گفته   ابن هشام سرانجام مروان دستور دادتا جـسد زیـد را آتـش          که

بـدن)فرعون این امت(ولید ابن یزید ابن عبدالملکبزنند؛ ولى مشهور این است که      سـوزاندن دستور

ص2الموعظه واالعتبار بذکر الخطط واالثار، ج .1 ص440، الصفا، صفوة کتاب از نقل .8به
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ول»زید شهید « صادرکرد، وقتخلیفه(ید ابن یزید را والى)ى نوشـته»یوسف ابن عمر«کوفهبراى نامه

داد دستور آن چوبه)سامرى(ىام به تورسیدگوسالهنامههنگامى«:وضمن از را عراق ى دار پـایین اهل

والـى»بیاور؛ او را آتش بزن وخاکسترش را برباد ده         بـه نامـه کـه ابـن«کوفـه رسـید، بـه    وقتى حـراش

مطهردس»حوشب جسد دادکه چوبـه»شـهید زید«تور از از.ى دار پـایین آورده وبـسوزاند      را قـسمتى

بادرا در بیابانخاکسترش .داده وقسمتى دیگر را به آب فرات ریختبه
1

جسد که به»زید شهید «محلى معروف زدند آتش »کناسه«را
2

است بااین که  این نـام درتـاریخ   .کوفه

داشـته»کناسـه«خوبى روشـن نیـست کـه    بسیار معروف است لکن به  قـرار کجـا بعـضىدر از ؛ اسـت

)ع(مثل روایتى منسوب به  امام صادق      (روایات  
انـداختن بـه فـرات»زیـد شـهید  «جـسدراجـع آب )بـه

مى کهاستفاده بزرگهاى شهر کوفه بوده است ؛ ولى بعضى چون عالّمه         محلهیکى از »کناسه«شود ى

)ره(مهدى قزوینى سید«
کتاب» النجاة«در ومرقـدمشهدى که فعالً بـه    «:مى گوید »فلک بارگـاه عنـوان

مى، معروف است و زیارت گاه آن»زید شهید« باشد، محل دار زدن و سوزانیدن آن بزرگوار بزرگوار

.است
3

،هـشامهشامروایت شده وقتى که سرمقدس امامزاده زید شهید را به نزد           بردنـد مـروان عبدالملک ابن

اسائهنسبت آن ادببه مجلـسکرد ازجمله گفته شده که ازمالزمان دربار خواست تـا خروسـى بـه      ى

وقت یکى از حاضـران اهـل شـام ایـن           در این .هاى زید شهید را درآورد    بیاورند تا با نوك خود چشم     

گفت رابالبداهه :شعر
فلقد کان ال یطاه الدجاجاطردوا الدیک عن ذوأبۀ زید

ا را ندادنـدرا زیر قدم  ز پیشانى زید دورکنید، آن زیدى که مرغان هوا  سرش          خروس قـرار خود .هاى

قرارداشتزید بر باالى چوبه   این اشاره به آن ایامى دارد که جسد       ( دار ابن ابى الحدید مصرى در     ).ى

آناین جنایت بنى امیه   ذکر مىازقول هـرشنبش کردید وجـسد مط    شما قبر زید را   «:گویدشاعرشامى
را در کنار مسند زیر قدم ها انداختید تا مغزش را مرغان نوك را برهنه روى دار آویختید ،سر مقدسش

.»بزند؟
4

المقرّم155زیدشهید ، ص .1 .الموسوى

جمکوفه در آن زمان مرکز عراق بود، شهربسیار بزرگ بوده ومحله.2 از داشت، فراوان محلهلههاى آن نام»کناسه«هاى

باشندشاید آن محل را به حساب این که محل زباله.داشت خوانده کناسه بوده کوفه .17زیدشهید انتقامگر ص .ى

المقرّم153زیدالشهید ، ص .3 .الموسوى

.114تحفۀ االحباب، ص .4
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حماسه امامزاده یحیى شهید

)ع(چهارسال پس از قیام زیـد ابـن علـى         
سـال( ق(125در انقـالب و رسـتاخیزخونین شـکل     سـومین )ه

پهناورگرفت، این بار در قلب قاره      امروز(»آسیا«ى پرچم  دفـاع از حـریم اسـالم و والیـت         )افغانستان

)ع(زیـد ابـن علـى     «ارشـدى حضرت یحیى فرزنـد    بیت به اهتزاز درآمد،رهبرى این قیام به عهده       اهل
«

سـجادى اختر برج امامـت ووالیـت      چهارمین نواده  امـام
)ع(

حـضرت یحیـى درایـن موقـع        .قرارداشـت

.داشتسال18دقیقا

)ع(بن زید شهید  امامزاده یحیى ا  
شکست از این شهر ماتم زده را به همـراه ده  »درکوفهقیام پدرش«پس

تركگفتتن ازیارانش به قصد دیار     .خراسان
1

نداشـت با این که وى دراین موقع چهارده سال بیشتر    

مـىولى از نظر فهم وشعور دینى وسیاسى فوق العاده ورزیده          نظـر بـه کشته دار.رسـید وکار امانـت او

)ص(انجیل آل محمد  «
ابـنمتوکـل(عمیر ابـن متوکـل ثقفـى بلخـى از پـدرش             .بود)صحیفه سجادیه (»

مى)هارون متوجـهدر حالى حضرت یحیى  را مالقـات کـردم کـه           :کندنقل پـدرش شـهادت از پـس

گان زاده عمو حال از او بود، )ع(خود که در مدینـه بودنـد پرسـید واز امـام صـادق     خراسان
 جویـا شـد   

»را مالقات کردى؟)ع(آیاجعفرابن محمد«:وگفت

گفت؟آیا چیزى در باره«:پرسید.آرى:گفتم من »ى

گفت.آرى:گفتم بلخى»....شوىتو کشته وبه دار آویخته مى     «:امام حضرت یحیى   «:گویدمىهارون

.»یافتم که هیچ کسى را در عقل وفضل مثل او ندیدمابن زید را پس از شهادت پدرش چنان
2

اینـک  :حـضرت یحیـى ابـن زیـد گفـتم     پس از شکست قیام مردم کوفـه بـه        «:گویدمى»ثَلَۀ ابن ثابت  «

رفت)کربال(»بین النهرین «:فرمودکجاخواهى رفت؟ حضرت یحیى    گفتم.خواهم گاه حـاال کـه    :آن

کوفهاین شهر از نشده روشن کوفه آسمان تا کن شتاب پس دارى را شوىقصد همـراه.خارج مـاهم

منارهاز شهر خارج شدیم، در حالى کهوى از صبح اذان مىصداى گوش به مساجد »...رسیدهاى
3

ساالر کربالرفت، پس از وداع بـا تربـت         حضرت یحیى بى درنگ براى تودیع برسرتربت خونین قافله        

)ع(حسینخون رنگ جدش امام   
درمنـزلشهر تاریخى عراق گردید، مـدتى در آن دیـار     »مدائن«عازم

علىدهقا امام خاندان دوستان از نى
)ع(

وباکمک برد، خـارجبسر خراسـان قـصد به شهر از مدائن والى
.گردید

.271الکامل ابن اثیر، ص .1

.مقدمه صحیفه سجادیه .2

مقرّم175ید، ص زید الشه.3 .الموسوى
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مهاجرانقافله سمنان»قبله«ى به آرام ورودىدروازه(آرام، زیـاد ابـن   (ىرسیده وبه خانـه )خراسانى

شدنداز شیعیان مخلص)ابى قشیرى وارد سامان .آن
1

سرخسحضرت یحیى  ابن زید وهم      سوى به سمنان از منزلراهان به جا آن در کردند، عمـر(حرکت

)ع(موالیان اهل بیت  از)تمیمى وحکم ابن زید   
دوسـت سکنى گزیدند، درآن    از دسـته دسـته دارانجـا

مىرسیدند واز وىخاندان پیامبر به محضر مهاجران قبله مى فرقه.طلبیدنداستمداد از جمعى جمله ىاز

محض به متحجـر را   ىهـاى ایـن فرقـه     ایشان بار یافتند، ولى حضرت یحیى ابـن زیـد خواسـته           رخوارج

.نپذیرفت
2

شهرمرو تا سرخس خراسان(از حکومت فاصـله اسـت، کـاروان حـضرت یحیـى       کیلـومتر 180)مرکز

بـاالخره کـاروان    .رسـید را پشت سرمى نهاد، تا به مرکز خالفـت مـى          بایست این مسیر شنزار منطقه    مى

سراىکوفه کاروان مرو)حفصه(در حاکم کاخ مترى چند ابـن»سـالم«یـا -سـلَمِ   نصر ابـن سـیار    «در
.سنگین در دل دولت مردان اموى خراسان ایجاد نموداَحور اردو زده و خبر ورود آن رعب و وحشت

که بنـامنمود،دراین ماجرا شخصىبى درنگ گروهى رامأمور دستگیرى افراداین کاروان   »نصر«چنان

گروه»عصمت« فرمانده بودکه دستورمحاصرهضربت خود فرمان افرادتحت صـادربه را کاروانـسرا ى

دروازهکرده سکّوى درکنار نشستوخود ومنتظر گرفت قرار کاروانسرا تمـامى تـا بـود اودستورداده

کهمسافرین خسته را از جلو چشمش عبوردهند       شود نظرهمهدهندتامطمئن افرادمورد .را دیده استى

پـشمینى بـه تـن، جلـو دیـدگان      امیر کاروان باکاله نمدى برسرولباس »حضرت یحیى ابن زید   «ناگهان

ظاهرشدحیرت زده  عصمت »علـوى«ىکه مبهوت سیماى نورانى این جوان چهارده سـاله        عصمت.ى

وگفتشده زده او پشت به بادست دوسهرچه زودتر از این شهر خارج     «:بود، جاى که علـوىشو تان
»...دراین جا نیست

3

ىپیمایى وعبور از هرم ریگزارهاى تشنه حضرت یحیى ازشهرمروخارج شد، پس از  چندین روز  راه     

آوازهووارد شد ،شهرى که برج وباروى آن  از چند فرسخى پیدابود،»بلخ«مرو نجات یافته و به شهر     

داشت جهانى منت.وشهرت شهر، برج هفت در تجارتى وسـیاحتى از اقـصى      کاروانورودظرنگهبانان

تا که نگهبانانى بودند؛ عالم دروکـار.بودند»علوى«این موقع ورود کاروان مهاجر      نقاط وارد تـازه ان

ص.1 .176همان،

ص.2 .176همان،

ص.3 .176همان،
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گرفتند»جریش ابن عبدالرحمن شیبانى«یکى از شیعیان بنام منزل .مسکن
1

دید، دستور داد اهالى شـهر      مى»وىعل«مردحاکم بلخ که حیات ننگین خود را در نفى ونابودى جوان          

در وبزرگ کوچک »علوى«مهاجرانمسجد جامع بلخ گرد آیند وبه مردم هشدار داد تا مخفى گاه        از

توجهرا نشان دهند، دراین راستا عده      قابل واشـکى زده وحـشت چـشمان درجلو را شهربلخ ازاهالى

حاکم.زنان وکودکان شان به شالّق  بست آلود دستورآن جـریش  «ششصد تازیانـه بـر بـازوان    ظالمبه

ومـىوى درزیر رگبار شالق سـوگند یـاد    .زدند»یحیى«میزبان حضرت   »ابن عبدالرحمن شیبانى   کـرد

گفت حضرت«:مى اگر حتى خداقسم نخـواهمدرزیر قدم هایم هم باشد،    »یحیى ابن زید  «به شـما بـه

او»!گفت نوجوان ا»قریش«نامبهفرزند لذّت هنوز ویمان ومبارزه در راه خدا را مزمزهکه بود، نکرده

مى را ش پدر اسفناك وضع سوى فـشردهدید، طاقت نیاوردهاز صفوف ىى جمعیـت لـت خـورده   و

افـشاکرد»یحیـى «قیام وانقـالب حـضرت      بلخ را پاره نموده وپایگاه     شکـستدر نتیجـه طـرح قیـام      .را

بهجیر نموده، رهبرى قیام وهمراهان دلیرش را غُل وزن      .خورد نمودند»مرو«واپس مـدتآن.اعزام هـا

ى قـدرت تکیـه زده     بـر اریکـه   »ولیـد ابـن یزیـد     «بسر بردند تا این کـه       »مرو«هاىمدیدى در سیاه چال   

کرد صادر را آنان آزادى گذاردن یک رأس اسـب، یـک   حاکم مرودراین وقت  با در اختیار.وفرمان

را براى استرداد به عراق آماده سـاخت ونیـز کـسانى           »حیىی«حضرتجفت نعلین ومقدار سفر خرجى    

انقـالب وعـصیان علیـه دودمـان     راگماشت تاوى را شهر به شهر همراهى نمایند، تادیگربار تنـور گـرم      

خطه در زبانهاموى خراسان هفتادحضرت یحیى  به اتفاق گروهى ازهمراهان که عددشان به         .نکشدى

.نیـشابور شـدند   را درپیش گرفته و پس از روزهاطى طریـق وارد         »بورنیشا«ناگزیر راه   نفر مى رسیدند،  

زراره«درآن وقت  فرماندار شهر نیشابور        سراسیمه محل ورود کاروان رامحاصره کـرده وفـى         »عمرابن

.دادالفور اعالم جنگ
فرارایم، وازما براى جنگ نیامده«: هرچند امیر کاروان اظهار داشت2 هم زندان

توشه،پس از آزادى اززندان و تهیه     ایم، ما نکرده تركگفتهى ایم وازین جـا مـسیر عـراق را در    شهررا

تادنـدان.امااین سخنان حضرتش بردل سیاه آنان کارگر نیافتـاد        »...پیش خواهیم گرفت   مـسلحارتـش

آماده شدخراسان مهاجر پرستوى دو باهفتادو نبرد بـرتگروه.ى رزم لبـاس ناچار به نفرى ودو نهفتاد

آماده دفاع وبراى بـاى کربال مشابهت تام داشت، جنـگ      شرایط ازهرنظر با واقعه   .شدندنموده نـابرابر

وپرتاب یک تیر ازسوى سپاه تحت فرمان حاکم نیشابور آغاز    حملـهشد ى بـرق آسـاى یـاران دلیـر     با

نائرهحضرت یحیى ابن زید در قلب      دشمن گشتاردوگاه جنگخاموش زراره«.ى ابن فرمانده»عمر

ص.1 .278همان،

ص5 الموسوى المقرّم؛ الکامل ابن اثیر، ج 178زید الشهید، ص .2 ،271.
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حضرت»ابوالفضل وابراهیم«سپاه شیطان به دست     رضاعى کـه علمـداران سـپاه اسـالم     »یحیى«برادران

دسـتبدینسان سپاه پیروز اسالم باغنائم بـه      .لشکر نیشابور ازهم پاشید   بودند به قتل رسید، به دنبال آن      

خورده ارتششکست از حاکمآمده شـنیشابور از عزیمت بـه    ى منـصرف ده وآهنـگ والیـت    عـراق

نمودند .جوزجان
1

حضرت فرمان تحت ابریشم وارد هرات شده وباعبور ازمنـاطق        ىاز مسیر جاده  »یحیى ابن زید  «گروه

سبزىمرغاب ومیمنه به خطه  »انبار«سر
اردو که امروزه به نام سر پل شهرت یافته واردشده ودرآن2 جا

مىانبار که مرکز شیعیان بلخ وحوالى آن م       .زدند پذیراى حضور جهاد گر جـوان وپرشـور     شدحسوب

)ع(زید ابن على  
به.شد بـهمستندات تاریخ درمحل انبارتعداد هفتصد تن از جوانان مـؤمن         بنا ومـسلمان

سربازان.صف یاران یحیى ابن زید پیوستند      مىتعداد هزار ده به دراین موقع سـپاه اسـالم   .رسیددشمن

جنگ خواستبناى نمى چون را آغـاز نمایـد، امـا         قبل از موعد الزم، قیام وانقالب خـویش         نداشت،

لحظهزمان به نفع آنان پیش نمى      سرعترفت، به زنـگمـىها دم بـه دم هـاى خطـر وشـیپور    گذشـت،

شد مى نواخته .جنگ

خوداز برق شمشیر وشیهه   )سرپل(زمین وآسمان انبار   به اسبان هاى بس جاویـد    زیرالحظهپیچید،مىى

مىوبه یادگ  فرا ماندنى ارغـوىسپاه اسالم و کفر اموى هریک در دوسوى رودخانه    رسید،ار دشـت ى

بودند بسته صف هم مقابل هـا تـن از یـاران       لحظـات اولیـه ده    ى جنـگ آغازیافـت، درهمـان      نائره.در

.پیوستندحضرت یحیى به ملکوت اعلى    
3

،دشـمنان ایـن واقعـه درآسـتانه       بـود رمـضان مبـارك مـاه ى

مـى ماه خدا را پاس نداشتند ،ماهى که مردم درآن  به ضیافت            حرمت این  دعـوت جنـگ.شـوندالهى
سرسبزحدود سه روز طول کشید، درآن سه روز )ارغوى(دشت

. الله گون شد4

حلقـهدرزوال روز سوم نبرد، درحالى که  تعداد اندکى از سپاه اسالم باقى            بـود، بـرمانـده محاصـره ى
درهمین هنگام مؤذن اذان گفت صداى تکبیر درفـضاى انبـار پیچیـد،   ترشد،ى  پیامبر اکرم تنگ    ذریه

ابـن زیـد نمـاز ظهـر وعـصر را بـا             حضرت یحیى !هردو گروه دست ازجنگ کشیده وبه نماز ایستادند       

پس خواند، خود سربازان از شدازاقامهجمعى ازسرگرفته نابرابر جنگ دوباره نماز حضرت یحیـى .ى

حـضرتش شمشیرمى زد، ناگاه تیرى از طرف سپاه اموى       درپیشاپیش یاران خود   گـاه وبرسـجده آمـده

ج.1 طالب، ابى آل انساب فى الطالب ص2عمدة ص5تاریخ طبرى، ج  جمال الدین احمد ابن عنبه؛290، ،537.

.انبار اسم قدیم شهر کنونى سرپل جوزجان است.2

ج.3 طالب، ابى آل انساب فى الطالب ص2عمدة . جمال الدین احمد ابن عنبه 290،

استگردد محل تالقى سپاه یحیى بن زید ونصر سیار والى خراسانامروز بنام بغاوى یاد مى.4 .بوده
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نمود .اصابت
1

وبه عنـوان هدیـه بـه دارالحکومـۀ مـرو      مرد شامى سر مبارك حضرت یحیى  را از پیکرش جدا ساخته     

حضرتپیکر غرقه به  .فرستاد دروازه»یحیى«خون در فعلى»جوزجان«ىرا شاخهدرمحل به ىبارگاه

آ برشاخهویختند، بنا به قولى، جسد آن بزرگوار      درخت سال چهار مدت ى آن درخت آویخته بود،   به

عاماز عجایب این   و خاص توجه مورد و است موجود اکنون هم درخت آن کهکه هنگامى قراردارد

سال ق(129در متزلـزل گـشته ومهـار خالفـت بـه دسـت بنـى عبـاس افتـاد            ارکان سلطنت بنى امیه   )ه

عباس،»مروزىمابومسل« بنى دولت وجسدقاتل حضرت یحیى را   »سلم«داعى »یحیـى شـهید   «بکشت

چوبه از زیاد غسل وکفن کرد، براونماز خواند و درجایگاه فعلـى دفـن          ى دار پایین آورده وبااحترام    را

آمدهاکنون به روى دیوار اطراف مزار حضرت یحیى این عبارات به خط           هم.نمود بسم«:استکوفى

ابن على ابن الحسین ابن على ابن ابیطالب رضوان اللّه للّه الرحمن الرحیم، هذا قبر السید یحیى ابن زید    ا

.»فى یوم الجمعه من شهر شعبان المعظم سنه خمسه و عشرین و ماتهعلیه قتل به ارغوى

مبارکهبقعه امامزادهى مود، عالءالدولـه   بنـان»ناصرالدین شـاه قاجـار    «را عالءالدوله در زمان   »یحیى«ى

آنابتدا جهت اطمینان امر    لحـد سـنک بـه شـد حفـر ذرع سه حدود تا وقتى نمود، قبر حفر شـهید  به

مبارکـهسـورهرسیدند، باالى سنگ لحد لوح کاشیى است که در یک طرف آن      خـط»یـس «ىى بـه

درطرف و شده نوشته جلى لدولـهبارویت ایـن مکتـوب عالءا     .دیگر عبارت فوق مکتوب است    کوفى

قبر.به تعمیر آن قبر نمود و آن لوح را بر باالى قبر گذاشت            امر تجـاوز»یحیى«حضرتلوح زمـان تـا

درروس بود، موجود افغانستان به مفقـود»سـید یحیـى  «جریان تجاوز قشون سرخ شوروى لوح مزار     ها
.گردید

2
حـضرتى سجادیه نیزاشاره  درکتاب صحیفه  دفـن محـل بـه شـده»جـانجوز«در»یحیـى «ى

دقـت الزم بـه خـرج نـداده    »جوزجان«درتطبیق موقعیت جغرافیایى   است، لکن حاشیه پرداز آن کتاب     

.است

خزاعى«هم چنین  داردى مفصل خود به این مطلبدر قصیده»دعبل :اشاره

ص2عمدة الطالب فى انساب الطالبین، ج .1 ج جمال الدین احمد ابن عنبه؛ آثار290، خراسان، ص1باستان .418و419،

عرب.2 کتاب مىمؤلف افغانستان در سادات و سال«:نویسدها هنگامى1338در ش ى ابدلگان از مسیر که از قریهه

 مکعب مستطیل ازجنس مشرف گردیدم، لوح مزار حضرت یحیى را دیدم که به شکل»سید یحیى«نچارك به زیارت اس

ى مبارکه گردیدم اثرى از آن لوح که باردیگر موفق به زیارت آن بقعه)هش(1358سنگ سیاه تهیه شده بود، ودر سال 

داد»سید یحیى«ندیدم، از مجاور آن زیارت گاه پرسیدم که لوح مزار  پاسخ کجااست؟ اند:در ربوده را آن کنایه :دزدان

بود روسى عساکر .از
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النضرباتو أُخْرى بِأَرضِ جوزِجانِ محلِّها لدى بباخمرى وقبرى
1

تاکنون زمان فرقه»یحیى«امامزاده»جوزجان«تربت مطهر شهید ازآن و هرمذهب از وعام خاص ملجاء

که.است است چلچراغى آنهمهوى در قائلنـد، العـاده فـوق احتـرام آن بـه نـسبت واقـوام مذاهب ى

امامزاده تنها ى است که با یک واسطه به امام معصوم      اکشور
)ع(

وامامزاده.رسدمى مزارات هاىهرچند

منـشأوجود دارند که هریک به نوبـه      تبارزیاد درافغانستان بااع خـود بـودهى بـاهره هـستند،وکرامـات
.تابناك قابل مقایسه نیستازنگاه قرابت به معصوم با این گوهرهااماهیچ یک ازآن

2
حضرت که چنان

بهدر میان»یحیى« افغانستان شمال خرد«مردمان است»امام .معروف

آن»گوزگـان«سـپس،»انبـار«در روزگـاران قـدیم بـه نـام          »جوزجـان«ى تـاریخى    منطقه مـستعرب و

برههیاد شده »جوزجان« در و از»گوزگانـان«ىاز تاریخ، مرکز فرمان روایى سلـسله      ىاست کـه بـوده

است»بادغیس«تا»بدخشان« بوده آنان حکومت قلمرو .جزو

درمحل»یحیى«باهمین آداب وترتیب سرمبارك حضرت       بهرا نام میامى درحـوالى شـرقى مـشهد بـه     ى

اسـتخاك سپردند که هم اکنون زیارت      وعـام خـاص بـه(در شهراسـقالن بـین قنـدوز        .گاه مـشهور

شهر»یحیى«بندر قزل قلعه واقع است، نیز زیارت گاهى به نام سر حضرت و)قندوز آن که دارد وجود
.بعدها به امام صاحب مشهور گردیده است

3

 شهیدفرزندان زید

آنروى همرفته شش همسر اختیارنموده بود که سه تن        »زید شهید « ها کنیز بودنـد، از چهـار همـسر     از

وجهان گردیدنـد چنـان کـه      چهارپسر منشأگروه کثیرى ازسادات منطقه    خود  داراى چهار پسر شداین     

جـابطوردرایـ .چهارپسرزیدشهید برمـى گـردد  به همین»علوى«و»حسینى«نسبت بسیارى ازسا دات    ن
فرزنداختصار به معرفى این :پردازممى»زیدشهید«چهار

 امامزاده یحیى -1

دختر ابوهاشم عبداللّه به دنیا     »ریطه«حضرت یحیى نخستین فرزند زید شهیداست  که ازهمسرى به نام          

سال.آمد در ق(107او محله»زید شهید «)حلیف القرآن (ىخانهدر)ه رافتشـى بنى هاشم بیـت   در

عبداللّه«وعزّت دیده به جهان گشود، مادرش  دختر  بود،از زنان قبیله»ابن محمد حنفیهابوهاشم نور ى

خزاعىقصیده.1 دعبل .ى

ص5الکامل ابن اثیر، ج .2 ،271.

نژاد که به مناسبت سالگرد قیام آن در مورد حماسه امامزاده یحیى شهید، به اثر محقق فرهیخته، استاد سید حسن احمدى.3

.بزرگوار انتشار یافته مراجعه شود
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عصر در و کوفه در شـهادت»یوسف ابن عمر  «حکومت سیاه   که بـه خـراش دل باوضع .رسـید ،
1

   جـد 

وى عالى»ابوهاشم«مادرى سادات تباراماماز واز علىالنسب
)ع(

در.است هم بیـت  «مسیر سـفر بـه      وى

.مظلومانه به شهادت رسید»سلیمان ابن عبدالملک«توسط»المقدس
2

 امامزاده عیسى-2

سال»عیسى«دومین فرزند زید شهید      محرم ماه در که ق(109است سـال)ه در و شـد، در169متولد

کوفه در سالگى شصت کـردسن داشـت.وفات سـال دوازده پـدرش شـهادت هنگـام در مرحـوم.او

مى او درمورد قمى »اسـتمـوتم االشـبال  «لقب عیسى ابن زیـد  «:نگاردمحدث
3

در»عیـسى ابـن زیـد   «

برضدپسران»محمد وابراهیم «ى قیام   واقعه حسن ابن داشتعبداللّه مشارکت عباسى »عیـسى «.خلفاى
داشت،وظیفه عهده به را جنبش آن دارى علم ازخوصیت»ابراهیم«ى بعد که بود رهبـرىکرده ودش

عهده به .بعد ازشهادت ابراهیم قیام با شکست مواجه گردیدباشد،»عیسى«ىجنبش

حـىعلى«ىگیرى کرده و در کوفه در خانهدرنتیجه عیسى از مردم کناره  ابن صالح شـد،»ابن مخفـى

از را خود ونسب حسب مىوحتى پنهان .داشت تا موقعى که وفات یافتمردم
4

م اش زاده تـا نـشانى عمـویم را کـه درخفـا      بعد از مدتها التماس پدرم را راضـى کـردم  «:گویدىبرادر

به»عباسى«زیست وحکومت   مى :هراس افکنده بود به من بگوید، بعد از اصرار فراوان پـدرم گفـت          را

و.کنـدمـىعمویت در یکى از محالت پـست کوفـه در لبـاس سـقّایان زنـدگى       بـروى کوفـه بـه اگـر
معین  مردى را خواهى دید که صورتى نورانى، محاسن سپید،ن کوچه بایستى، در ساعتدرابتداى فال

طـورىاو.گذردچشمى پر از اشک ولبى پر از ذکْر دارد وباشتر آبکشى مى     مبـادا ولى تواست عموى

جلب را مردم توجه که کنى نمایى، و او را بترسـانى، مبـادا رفتـارت طـورى باشـد کـه مـأمورین       رفتار

بـودى این باپذیرفتن همه .مت  عباسى به هویت او پى ببرند       حکو داده پـدرم کـه آدرسـى بـه تعهدات

شرح پدرم که طورى همان خودم را به او شناساندم وهردو بعد از گریستن.داده بود عمویم آمدرفتم،

گوشه به هم آغوش حبترا برایم گفت، درضمن صـ ى رفتیم، او داستان بیست و چند سال فرارش    در

اوصورت سقّایان زندگى مىهایش گفت که با نامى مستعار به    بـه وخداونـد کرده ازدواج بازنى کند،
استدخترى عنایت فرموده است، دختر بزرگ شده وبسن ازدواج رسیده کرده فوت لکن .بوده،

مقرّم173زید الشهید،  ص .1 .الموسوى

ص.2 ا171همان، ص5لکامل ابن اثیر، ج ؛ ،272.

یتیم کننده شیر بچگان؛ علت این که وى داراى این لقب شد این بود که شیرى را هنگامى که به او :بضم میم یعنى.3

.حمله ور گردیده بود به قتل رساند 

ص2منتهى اآلمال، ج .4 ج)محدث شیخ عباس قمى(129، درخشان، ستارگان ص6؛ ،89.
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کـهسوزد، از این مىعمویم افزود که دلم از فوت دخترم نمى       زنـدگانىسـوزد مـدت تمـام در اومـن

فرزندان«نتوانستم به او بگویم که       وباز در ضمن حرف هـایش      .باشىپیامبراسالم هستى وسیده مى   تواز

آمدمکه چه بسیار شب   :گفتبرایم جان به گرسنگى از که وروزهاى بـراىوخود وعایلـه  ها قـوتى ام

.سدجوع نداشتیم 
1

 امامزاده حسین -3

ب»حسین«سومین فرزند زید شهید  که سالاست ق(114ه سالدر)ه در شدو متولد از140 یا 135شام

هنگام.دنیا رفت  به بـودشهادت پدرش هفت سال داشت، بعضى گویند او در این وقت چهار           او .ساله

»ذوالدمعـۀ وذوالعبـرة   «حسین که لقـبش     
2

هفـت سـن در تحـتبـود، پـدرش ازشـهادت پـس سـالگى

امام ضرت جعفرصادق«سرپرستى
)ع(

ومتصدىآن امام همام وى را در منزل خویش       .گرفتقرار» برده

هر«تعلیم وپرورش او شد، او را علم زیادى آموخت، دختر          البا عبداللّه ابن ارقط ابن وى»محمد بـه را

مواقع، مردى عابد وزاهد بود،او از کثرت گریه       »ابن زید حسین«.تزویج نمود  در که نمازهاى خواندن

مى خدا خوف از حـسین ابـن زیـد شـهید در بغـداد وفـات کـرد         لقب او را ذوالدمعۀ نهادند،    کردشب

نماز بروى .گذاشتومأمون
3

محمد-4 امامزاده

اوچهارمین و کوچک ترین فرزنـد زیـد شـهید اسـت، کنیـه             »محمد« نیـز  »ابوعبداللّـه«و»ابـوجعفر«ى

شهادت»محمد«اند؛گفته سال بـودعمـرشپـدرش، بـیش از چهـل روز از        در فـضل،.نگذشـته در او

هـاىدربار متنفـر بـود، قـصه   شجاعت و همت بلند مشهور بود، و از دربار و درباریان و مداحان     تقوى،

چنانازفتوت وجوان مردى او برزبان     بود کرده»علویین«که داعى کبیر آن را براى سادات و         ها تـانقل

سرمشق را .نمایندخود قرار داده و به آن طریق رفتار آن
4

گفتهاهمچنین در باره     عـالىاو»وکان فى غایۀ الفضل ونهایۀ النبل     «:اندش ى  فـضیلت   تـرین درجـه   بـه

مـىابن یحیى علوى از جدش نقل مى کند که در بـاره      حسین ابن محمد  .وکمال رسیده بود   محمـد ى

نظر بیان و گرمى سخن محمد ابن زید از»وکان محمد ابن زید من رجال بنى هاشم لسانا و بیانا«:گفت

مى شمار به هاشم بنى ى برجسته مردان .رفتاز
5

در«:نویـسد  خطیب بغدادى، در شرح حال او مـى         او

صمهاجران.1 طالب، ابى . ابو اسماعیل ابراهیم ابن ناصر طباطبا 11و10آل

اشک.2 .صاحب

. محدث بزرگ شیخ عباس قمى 123ص2منتهى اآلمال، ج .3

ص2منتهى اآلمال، ج .4 . محدث بزرگ شیخ عباس قمى 68،

)ع(شخصیت وقیام زید ابن على.5
ص .  سیدابوفاضل رضوى اردکانى 394،
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حسنزمان خالفت مهدى عباسى به بغداد آمده و در قیام     ابن عبداللّه جملـه)نفس زکیـه (محمدابن از

منهان الیق بود، محمدابن عبداللّه وصیت کرد      هوفرماندرزمندگان اگر که بود رهبـرىه شـدم کشته

عهده به ابـراهیم کـشته شـد، عیـسى ابـن زیـد ومحمـدابن زیـد                ى برادرم ابراهیم اسـت، واگـر      نهضت

».عهده گیرندفرماندهى قیام را به
1

)ع(معـصومین ىمحمد هیچ گاه مدعى امامت نبـود، او بـه امامـت ائمـه     
 ایمـان واعتـراف کامـل داشـت     

به موسى«ونسبت جعفرابنامام
)ع(

داشت» را واحترام خضوع کمال هشتم، امام فرزندش ائمـه.و ىاو

براین موضـوع داللـت دارد، از جملـه روایتـى           ادله وشواهد زیاد  .راستین را مستحق امامت مى دانست     

دهکـده«:شود، مردى به نام حیدر ابن ایوب گویدمىاست که ذیالً نقل   در نفر قبـابودیم، بنـا   ىماچند

محم او.مقدارى از موعد مقرر دیرتر به نزد ما آمـد   د ابن زید هم به جمع ما ملحق شود، محمد         بود بـه

گفتگفتیم چرادیرکردى؟  ذکرکرده خود براى موجهى عذر امـامکنیه(ابوابراهیم  :او مـارا)هفـتمى

امامـتوصیتش جمع کرد و ازما در بارهکه هفده نفر از فرزندان على وفاطمه بودیم به عنوان شهود           ى

کرد)رضاامام(وجانشینى فرزندش    اضافه سپس گرفت؛ را)رضـاامـام(فرزنـدش»ابـوابراهیم «:شاهد
.جانشین باشدوصى و وکیل خود معین نمود که در زمان حیات ومماتش

محمدبا گاه خدا»حیدر«اى:ایمان راسخ واستوار گفت   آن بـهبه را رضـا فرزنـدش امـروز او سـوگند

ا امامت کردعنوان روایـت  از ایـن  .ى شیعیان بعد از او باید معتقـد بـه امامـت وى باشـند              وهمه.نتخاب

مسأله»محمد«کامالً روشن است که      ائمهبه امامت )ع(معصومینىى
 ایمان و اعتراف داشـته و آنـان را          

مى .داشتدوست
2

محمد فداکارى و گذشت

مد ابن زید داللـت دارد ایـن اسـت    محیک سرگذشت جالب  که بر فضیلت و جوان مردى و کرامت      

منصور«که جعفر عبـدالملک«عباسى در مکه شنیده بود که در نزد محمد ابن           ىخلیفه»ابى ابـن هشام

اووسـیله گوهر قیمتى است که ارزش بى حددارد ،تصمیم گرفت  بـه هـر      »مروان چنـگ از ممکـن ى

دربیک روز پس از نماز صبح .بیرون آورد  تمام داد جدالحرام را ببندند و مـأمورینى چنـد   مسدستور

مأمورین محمد را دستگیر    تا محمد فرار نکند، فقط یک در ب را باز گذارده و دستور داد تا              گماشت

براى دستگیرى اوست، وحـشت کـرد، حیـران و سراسـیمه            محمد ابن هشام فهمید که این برنامه      .کنند

)ع(الطالبین، حاالت حسین ابن زیدالشهید؛ شخصیت وقیام زید ابن علىمقاتل.1
ص ،394.

)ع(شخصیت وقیام زید ابن على.2
ص ،395.
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شـده؟:ه و پرسـید  متوجه هـول و هـراس او گریـد       »ابن زید شهید  محمد«شد، چـه چـرا ایـن قـدر    تـرا

گفت پسرهشام تـا:محمـد ابـن زیـدگفت       اگر راست بگویم در امانم؟    :ناراحتى؟ منـى، پنـاه در آرى

گفت دهم، مروان«من:ترانجات عبدالملک ابن هشام ابن کى:هستم وپرسید   »محمد باشـید؟  مىشما

طالبمن محمد پسر زید ابن على ابن حسین ابن على ابن     :گفت ابى
)ع(

خـود پدر که هشام پسر هستم،

ابنبنا براین محکوم به مرگم،:دانست یقین به نابودى خود کرد ه وگفت را قاتل زید شهید مى     محمد

نیستى و کشتن تو انتقام پدر من نیست، مـن  نه برتو خطرى نیست که تو قاتل پدر من    :زید شهید گفت  

مى نجات ترا ام کرده عهدتعهد وبه بـىدهم اگر تو نجات براى لکن کرد، خواهم وفا احترامـىخود

گفت دار، معذور مرا دارم مى روا تو به دانى،:نسبت باشدخود که نحوى هر به بده محمـد.مرانجات

کـشانرا روى سر پسرهشام افکند، تا قیافـه اش آشـکار نـشود، او را کـشان                ابن زید شهید عباى خود    

شترانش را رفت وبرگشت به مـن کرایـه         این ساربان خبیث از کوفه    :تدرنزد ربیع آورده و اظهار داش     

است، دونفر مأمور به من بده تـا حقـم را وصـول نمـایم، ربیـع دو نفـر مـأمور از               داده و حاال فرار کرده    

.سربازان را امر کرد که با او بروند ومطیع او باشند
1

گفت رفتند، راه مقدارى شدند، خارج مسجد از آرى:حاال شتران را مى دهـى؟ گفـت  بدجنس:وقتى
شما بروید او قبول کرد که شتران را تحویل:اى پسر پیامبر، من اطاعت دارم،آن گاه به مأموران  گفت

قربانـتپـدر:پسر هشام دست محمد ابن زید شهید را بوسه کرد وگفت      .بدهد بـه اللّـه یعلـم   «ومـادرم

که»حیث یجعل الرسالۀ     داند مى کخدا را رسـولجا قرار دهد، حقا که شما نـسل و ذریـه          رسالتش ى

خدا
)ص(

عرضه»محمدابن زید «ى  خود بیرون آورده و به      آن گاه گوهر گران بها ر ااز کیسه       . مى باشید  

گفت .وبپذیریدلطف نمایید از من قبول نموده:نموده
2

.خاندان ما در برابرخیر اجر نمى گیرند:گفت»محمد ابن زید«

محمد  ابن زید شهیدفرزندان

نـام»محمد بن زید شـهید سید«امام فخر رازى در کتاب الشجرة المبارکۀ فرزندان امامزاده         بـه :هـاىرا

ذکرنموده،محمد المؤید باللّه و جعفرشاعر    
3

سـید محمـد بـن زیـد    « و در برخى منابع دیگر از امـامزاده      

. جمال الدین احمد ابن عنبه 298عمدة الطالب فى انساب الطالبین ، ص .1

ائمه.2 مکتب شاگردان
)ع(

ج ص3، دامغانى272، عالمى على .محمد

المبا.3 .138رکۀ، ص الشجرة



39...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

است»شهید شده دخترنقل سه و پسر .شش
1

کـه»بن زید شهیدمحمد« اعقاب و اوالد    جعفراند نسل از
دربیش ترین آن .نمایند عراق، ایران و افغانستان زندگى مىکشورهاىها

محمد فرزند محمد ابن زید الشهید

محمد« ابن به»محمد درمى»محمدالمؤید«مشهور وى زمان)هق(199سالباشد، از»ابوالسرا  «در بعد

ازجع عموم قرارگرفت ،مردم با او بیعت کردند؛ دسـتگاه         مرطباطباوفات محمد ابن ابراهیم    حکـومتى

فرسـتادندمحبوبیت او درنزد درمردم بیمناك گردید، آخراالمر به        مرو به و گرفتند را او مأمون .فرمان

کردروزگار بیست سال داشت، مأمون از صغر سن، درایت و شجاعت او           محمد المؤید در آن    تعجب

گفت او :وبه
ر فککَیمنِ عب بِا اللّه نْعص تأَی◌ٔ

گفت :محمد
 و َکانَ یسیرا، عنْده أَعظَم الْجرْمِرأَیت اَمینَ اللّه فى الْعفْوِ والْحلْمِ

خورانیـد و جگـرش پـاره پـاره شـده در      گویند چهل روز در مرو بود، آن گاه مأمون عباسى او را زهر   

مى کردریخت و او نظ   طشت مى آنر تکهوخاللى در دست داشت که بوسیله     به آن خودى جگر هاى

فاطمه.سرانجام شهید شد  .درون طشت مى گردانید   دررا ابنمادرش اسحاق ابن جعفر ابن على دختر

ابن جعفر ابن عبداللّه ابن طالبعلى ابى
)ع(

.بود
2

کامـل«:نویسدمى»محمدسید محمد ابن  «صاحب ناسخ التواریخ راجع به امامزاده        و فاضـل مردى وى

چند داراى او جملهبود، آن از که بود کـه پـدر ایـن    موقعى.بود»محمد ابن محمد ابن زیدشهید  «پسر

بجاى پدرش نصب نمود و حسن ابـن زیـد لـشگرى    محمد بمرگ ناگهانى از دنیا رفت ابوالسرایا او را       

درمحمد را دستگیر کردند و در مرو ن       فرستاد تا این   را وى مأمون آوردند مأمون سن بیست سالگى   زد

کتب.1 ص46بحار االنوار، ج :در ص159، الطالب، عمدة ؛  ؛ شخصیت و قیام زید بن على299پاورقى
)ع(

ص ،397

است)سید ابوفاضل رضوى اردکانى( آمده نام»محمد بن زید شهید«:؛ به که داشت دختر سه و پسر جعفر،:هاىشش

مسمى:دختران آن بزرگوار نیز به نام هاى.دشدنقاسم، حسن، حسین، على و محمد یاد مى کلثوم و الحسن ام فاطمه،

نام»محمد بن زید شهید«وسید فاضل موسوى صفوى، در کتاب الشجرة الطیبۀ فرزندان .بودند به پسر :هاىهشت

ست واللّه العالم بحقایق محمدالمؤید، محمدالْأَصغر، الحسن، ابوعبداللّه جعفرالشاعر، القاسم، الحسین، على و زید آورده ا

.االمور

ص2منتهى اآلمال، ج .2  مرحوم حاج شیخ عباس قمى؛ شاگردان مکتب ائمه68،
)ع(

ص3ج، عالمى(280، على محمد

).دامغانى
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».مسموم وشهید کرد  
1

ابن«امامزاده بهمراه»محمدمحمد قیام کرد؛ توسط فضل ابن سـهل      »ابوالسرایا«،

گذشتندستگیرشد، سرانجام در خانه از وپس شد زندانى مأمون وى مسموم مأمون بدستور روز، چهل

شردر بیست سالگى شهید گردید،     دارد)کالجرد نیم فرسـخى نیـشابور  (»مرو«یفش در  قبر .قـرار
2

وى

بقعه محروقصاحب و مسموم امامزاده به منسوب است :قبر شریفش نوشته استدورادور.ى

و هو محمد ابن زید ابن سجاد و هو على ابن حسین ابن ابى طالـب               «
)ع(

فرزنـد.» جعفرشـاعر ابوعبداللّـه
محمد ابن زید شهید

سید جعفرشـاعر فرزنـد محمـد؛ مـردى     .است»جعفرشاعر«زندان محمد ابن زید شهید      یکى دیگر از فر   

.معروف و ناهى از منکر بوده، او در کالجرد نیشابور به خـاك رفـت              عالم، فقیه، ادیب، شاعر، آمربه    
3

بود، برادرش محمد او را به ریاست       جعفر مردى ادیب و شاعر    «:صاحب ریاض العلماء نیزنقل مى کند     

ا رابوالسرایا گماشت، بدان  لشکر او گفتند»رئیس الشاعر «جهت مى جعفر در خراسان قیام کرد و     .هم

شد کشته مرو باشدقبر او در محلى به نام تکیه.در مى ساسانى ».ى
4

مشجرات، بعضى نقل فرزند»سید جعفر شاعر«به سه به»سید محمد«:هاىبنامداراى ،»حمانى«معروف

است»سید قاسم خطیب«و»نسیداحمد سکّی« .بوده
5

سیدنصیرُالدین احمد سکّین

فرهیخته، فقیه، شاعر، ادیـب و در برابـر    فرزند سید جعفرشاعر، دانشمند   »نصیرُالدین احمد سکّین  «سید  

فعاالنـه  او در امر به معروف و نهى از منکر همیشه         .گاه امت مسلمان بود   بیدادگران زمانش یگانه تکیه   

)ع(وى که پیوسته درخدمت امام رضا     .نمودمىتالش  
بودبوده کمربسته همام امام آن وتلمذ درخدمت

ى کتـب سـید   جملهآن کتاب شریف در   .را به خط مبارك خویش نوشت     »الرّضافقه«و کتاب شریف  

چنانچهعلیخان در بالدمکه   بوده، معظمه صاحب ریاض فرموده، وسید صدر الدین نقل نموده اسـت        ى

ج.1 تابناك، ص1اختران ،444.

منتخب329ـ323ص ؛ تتمۀ المنتهى،287ـ270-116-111 ؛ مقاتل الطالبین، ص 201ـ173زید الشهید، ص .2 ؛

.309ـ307صالتواریخ،

ص2منتهى اآلمال، ج .3 . مرحوم حاج شیخ عباس قمى؛ کذا فى بعض المشجرات68،

)ع(شخصیت وقیام زید ابن على.4
ص .پاورقى46 ؛ بحار االنوار، ج 398،

محمدابوعلى:فعقبه من ثالثۀ أبناء  الشبیه الشهید،و أما جعفرابن محمد ابن زید«:المبارکۀالشجرهاالمام الفخرالرازى فى.5

:الطیبۀالشجره؛ ایضا فى»، وجمیع عقب القاسم هذا بهراة»الخطیب، و احمدالسکّین، والقاسم»الحمانى«یعرف الشاعرالخطیب

والقاسمالشاعر بالکوفه، احمد السکّینابوعلى محمد اکبرالخطیب الحمانى« .الخطیب الزماورد
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اَشْـخَص  منْ لَدنْ کـانَ بِالْمدینَـۀِ الـى اَنْ        السالماَحمدالسکین جدى صحب الْامام الرِّضا علیه     ثُم انَّ «:هک

الـسالم عـنْ    لیـه عنِ الْامام الرِّضَا ع   تَلْقَاء خُراسانَ عشْرَ سنینَ فَأَخَذَ منْه الْعلْم واجازتْه عنْدى فَاَحمد یرْوِى          

أَتَفَرّد بِه ال یشْرِکْنى فیه اَحد و آله و هذَا لْاَسناد أَیضا مماوعلیهاهللاعنْ رسولِ اللّه  صلىالسالمآبائه علیهم

ىنخَص قَدلّهلدمالْحو کاللّه تَعالى بِذال«.
1

حاجیان را به عهده داشـته واز چـاه        م بود و کار سقایت    ساکن حرم بیت اللّه و خادم حر      »احمد سکّین «

مى آب آنان به بـدانزمزم را او و گفتـه انـد کـه او همیـشه دوخنجـر تیزبـه کمـر        »سـکّین «جهـتداد

ومى اورابه71همواره مجاهد فى سبیل اللّه بود، آخراالمر در سن بست، .شهادت رسانیدندسالگى

عظام سادات ش»دستغیب«نسب در ونسبیرازندگى مىکه که ایشان (سادات عظام اصیل هرات کنند،

بدو)را واعظ گویند شیراز شود، و سادات واعظ از شیراز به هرات آمده اند، قبالًایشان را درمىمنتهى

.اندگفتهمى»برمکى«
2

احفاد از به»نصیرالدین ابوجعفر احمدسکّین «بعضى مشهور باشـند،مى»سیدعلیخان شیرازى«ىاوالده،

صـدرالدین  «سیداجل وحیدعصر وفرید دهر   «:نویسدمنتهى اآلمال در این باره مى     مؤلف کتاب شریف  

مـشهور بـه سـیدعلیخان شـیرازى جـامع جمیـع            احمد ابن میرمحمد معصوم مـدنى     ابن نظام الدین  »على

نوارالرّبیـع  واى سـجادیه  مؤلّفات نفیسه ماننـد شـرح صـمدیه وشـرح صـحیفه           کماالت وعلوم وصاحب  

بـزرگ.بودالغریب وغیر ذالک  وسلوه ادامـهمحدث در وفـات سـیدعلیخان در سـال       «:گویـد مـىقمـى

ق(1119 پـدراناست،»سیدماجد«شده وقبرش در شاهچراغ درنزدیک قبر سیداجلّ        در شیراز واقع  )ه

درسیدعلیخان همگى از علماء وفضالء ومحدثین بوده        محاسن اعیان العـصر     العصرمنکتاب سالفه اند،

ترجمـه والــدشدر امــام ابــنُ امـامٍ وهمــام ابـنُ همــامٍ وهلُـم جــرا الــى اَنْ   «:الــدین احمـدفرموده نظـامى

ـ    اَشْرَف جد وکَفى شـاهدا انْتَهى اَلىاُجاوِزال مجرَّةَ مجرا ال اَقف على حد حتّى      رامِ قَـولُ اَحلـى هـذَالْمع د

هدادتّى       اَجلْمٍ ححالّ ذُوفَضْلٍ وبِنا افى نَس سرامِ لَیالْک     دینَـهلى بـابِ مع فلْـمِ   نَقاو»الْع پـدران ازجملـه و

استادالبشر عشروالعقلاست نوراللّـه«که»الدین منصور دشتکى  غیاث«الحادى در»قاضـى مجـالس در

فرمودهترجمه او غوثخاتم:ى الـدین منـصور شـیرازى، آن کـه نـه تنهـا       غیـاث العلماء االمیرالحکماء

قبلـهارسطو وافالطون، بلکه   آن زمـان در اگـر وقـرون دهر مفـاخرتى اهـل ایمـان بودنـدى      حکماى

انتهى نمودندى ».ومباهات

ص2منتهى اآلمال، ج .1 . محدث شیخ عباس قمى 140،

.106سراج االنساب، ص .2
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فرزندان سید نصیرُالدین احمد سکّین

»سیدنصیرالدین احمد سکّین ابن سید جعفر شاعر      «
1

)ع(محمد ابـن زیدالـشهید    سیدابن
پـسر پـنج داراى

نام به .أصغریادمى شدسیدمحمد مکابر، سیدجعفر، سیدمحمد، سیدعلى، سیدمحمد:هاىبودکه
2

 سید 

ابن اصغر 3سکّین،ید احمد سمحمد
ششم« را سید   گویند، اوسید فاضل ،دانشمند و مـدبر بـود،         »محمد

با مرتبه سـراخانهالحرام  رفت و در مسیر راه براى زائراناللّهپاى پیاده به زیارت بیت     ده مهمان خدا ى

مدت وى نمود53ساخت، عمر .سال

مکـهابن سید محمد اصغر ابن سید احمد سکّین؛ وى بعـد         »سید على « از پـدرش شـهادت معظمـهاز ى

روضهى جدش هجرت نموده وبه مدینه    مجاورت سال چهل مبارکهرفت، ى  پیغمبر  ى
)ص(

عهـده به را
خداگرفت، سرانجام در مدینه رسول قبر درکنار

)ص(
نمود .وفات

احمد سکّین، فقیه و فیلـسوف ، اودر سـال          ابن سید على ابن سید محمد اصغر ابن سید        »ابویعلى حمزة «

ق(346 .وفات نموده ومرقد شریفش نیز در آن جاست       در شهر قزوین  )ه
4

وزاهـد ابویعلى مردى عالم   

خدا شیخ صدوق از همین حمزه و اواز پدران خود واز رسول      بوده،
. روایت مى کند)ص(

5
»سید محمد«

)ع(ابى عبداللّه الحسین  ابن سید ابویعلى حمزة، مجاور حرم سید الشهداء       
 در کربالى معلى بـود، وى در        

چهل درگذشتسن عراق در .سالگى
صاحبسید زید ابن سید محمد، مشهور به ابوالعشائر، در )ص(اسالمشریعت رسول گرامىعراق

او بود،

سن درگذشت82در .سالگى

گفت و چندین سـال را در زنـدان بـه           مىابن سید زید، ملقب به شاعر، وى اشعار مرغوبى        »سید جعفر «

وفات برد،درموقع داشتسال75سر .عمر

هاىتاریخ و محل و فات سیداحمدسکّین تاکنون بطور مشخص درکتب انساب ذکرنشده، ولى در بعضى از شجره نامه.1

.مخطوط، مرقد شریفش را در مدینه ذکرنموده اند 

ق؛ ابوعبداللّه جعفر؛ محمدابوعبداللّه ببغداد؛ على ابوالقاسم األعور؛ ابوعلى ابوالحسن محمدالمکابر المعروف بزری.2

، لالمام فَخرالرّازى ؛ 140الطّالیۀ، ص المبارکۀُ فى انسابِالشجره.محمداألصغر الزاهد کان عالما محدثا صدوقا

.15الطیبۀ، المجلدالثانى، ص الشجره

3.السعلى األکبر، حمل الى بخارا ثم اطلق، فمات :کّین، فعقبه من ثالثۀ رجالأما محمد أبوعلى الزاهد ابن أحمدحمزة أبوی

أبوطالب.بنیسابور، ونقل الى قزوین انساب الطّالبیۀ، المبارکۀُ فىالشّجره.وأحمد أبوجعفر، عقبها بقزوین و فیهم قلۀ.والعباس

... لالمام فخرالرّازى و141ص

.المبارکۀشجره(الْقزوین وصاحب االخالق الرّضیۀ مشهور بِحمزهکان عالما محدثا صدوقا .4 (

ج.5 تابناك، ص1اختران . شیخ ذبیح اللّه محالتى 214،
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»سید عبداللّه «
1

راافک ابن سید جعفـر، او در سـرزمین یمـن رحـل اقامـت               او مـردم کامـل«نـد، »مرشـد

به82پارسا و آراسته به فضائل انسانى و اسالمى بود وبه عمر خواندند، ایشان شخصى متقى،مى سالگى
.باشدشهادت رسید، قبر شریفش در یمن مى

بود،زیست،ابن سید عبداللّه در ملک یمن مى      »سید احمد « علم و فضائل خـدمت700صاحب در نفر

مى تلمذ سننمودنداو در او بودند عارفانه سلوك داراى گذشت سالگى در یمن70وهمگى .در

مـى80ابن سیداحمد، وى از دست مشرکان در عمر         »سیدمحمد« شهادت به رسـد، سـیدمحمد    سالگى

.در یمن دفن است

قرابن سیدمحمد، قارى قرآن کریم بود، در نزد وى        »سیداحمد« علـوم و قرائـت درس نفر آنـىدوصد

. سالگى وفات نمود، مرقد شریفش درملک یمن است70عمرآموختند، سیداحمد درمى

متبحر، در نجـف اشـرف مـشغول تـرویج       ابن سید احمد، مجتهد جامع الشرایط و عالم       »سید اسماعیل «

. سالگى همراه با دو برادر و همسرش به شهادت رسید50عمرمعارف اسالمى بود، وى در

وى در تمـام عمـر شـریفش در زهـد و     بن سید اسماعیل، انسان پرهیزکار و فرهیخته بود،   ا»سید یحیى «

)ع(وى چهار سال مجاور قبر جدش امیر المـؤمنین پارسایى زبان زد خاص و عام بود، 
و بـود، نجـف در

گذشت38سندر در .سالگى

شبابن سید یحیى، انسان عابد و زاهدى بود       »سید عبداللّه همدانى  «  و روز به نماز و نیایش مشغول  که

در سالگى وفات نموده وقبر شریفش44خداوند سپرى گردید، در سن  بود، اکثر عمرش در ذکر ویاد     

مى .باشدهمدان

درابن سید عبداللّه، مشهور به سید على سفید بروت، که  »سید على « او بـود، مشهور کرامت و جود در

وفات داشت49هنگام عمر .سال

»محمدسی نفـر367)فـارس(که در شـهر شـیراز       ابن سید على، مشهور به سید محمد جلدانى است،        »د

در وى دادند ارادت دست بربست90سنباوى جهان از چشم .سالگى

ازشد،ابن سید محمد، اکثر اوقاتش به عبادت سپرى مى     »سید زید « وفـات60بعد برکـت بـا عمر سال
.یافت

)ع(مرقد حضرت امیـر المـؤمنین علـى       ابن سید زید، در نجف اشرف مجاورت      »سید ابراهیم کرخى  «
را

ازمى بعد وى .چشم از جهان پوشید و در همان جا دفن گردیدسال80نمود،

برهنـه(»سلطان سید احمد کبیر   « شـاه به سـاداتکـه یکـى از سرسلـسله      ابـن سـید ابـراهیم،     )مشهور ى

.در بعضى از مشجرات بجاى سیدعبداللّه، سیدرحمت اللّه و یا سید سیداللّه آمده است .1
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مى شمار به افغانستاناحمد کبیر، از عراق به ایران مهاجرت نموده و از آن جا وارد     رود، سید افغانستان

جامع  زیارت گاه عاشـقان ودوسـت داران   گردید، قبرشریفش در مرکز شهر هرات در نزدیک مسجد     

)ع(بیتاهل
.باشدمى

1

نمعظمـه مـشرف گردیـد، در مکـه حـی     ابن سلطان سید احمد کبیر، سه بار از بلخ به مکه        »سید محمد «

معـروف ونهـى از منکـر بـه شـهادت رسـید، مرقـد شـریفش در همـان جـا                انجام رسالت تبلیغ وامر بـه     

.باشدمى
2

ذکرکنندگان انساب  مرقد شریف او راراجع به محل قبر سلطان سید احمد کبیر بعضى از تهیه .1 مشهد چناران در

بدست آمده محل دفن وى را در هرات یاد ...اند طبق بعضى مدارك از جمله تهذیب االنساب و الفصول الفخریه نموده

شده گانه ش در هرات رفتم توفیق یافتم تا با راهنمایى اهل اطالع قبور1381اند، اما وقتیکه نگارنده در سال آور امامزاده

وبزگان مدفون در آن شهر کُهن باستانى و مذهبى را زیات نمایم، از آن میان قبر امامزاده سلطان سید احمد کبیر این عالم 

بزرگوار رادر نزدیکى مسجد جامع هرات و داخل صحن مسجدى به نام مسجد سلطان سید احمد کبیر زیارت نمودم که به 

.سلطان سید احمد کبیر ذکرگردیده استروى لوحه سنگ مرمر نیز نام 

وکبراالنساب؛ به قلم حضرت نسابۀ  جمال الدین احمد ابن عنبه؛ مجمع االنساب302الطالب فى انساب طالبین، ص عمده.2

)ره(آیت اللّه العظمى مرعشى نجفى)ع(آل البیت
نگارنده بستگان و پدر نزد مخطوط مشجرات .؛



طالبعالوه بر شهادت امامزاده یحیى ابن زید ابن على ابن الحسین ابى ابن على ابن
)ع(

انبار )سرپل(در

خانوادهعدهکنونى، جریان  تبعید    از درى هاشم بنى ىو هجرت قبیله بلخ و سایر شهرهاى افغانستانى

وربیعه و یمانى در افغانستان و نزول بنى تمیم در          بلخ جوزجان، اسکان بنى بکـر در سیـستان و        ...انبار،

ازترمـذى در بغـالن و عـده       محدث شهیر امام قتیبه ابن سعید ثقفى استاد امام بخارى و امـام            انتساب ى

اعـزاممبلغین سرى علیه اموى   خاندانش در بلخ و تشکیالت     و عباسـى على ابن محمد طرف از ایـن  ها

(مبلغین در افغانستان   هفتادمن... مثنوى هرکدام شرح شودکه مى)کاغذ بهنشان سادات ورود که دهد

ابقاى و .استها دراین کشور درهمان قرن نخست هجرت نبوى صورت گرفته         آنافغانستان
1

ورود با

ناراضىسادات تبعید شده   و تعـصب و مظـالم عمـال آن رژیـم بـر مـردم       از دولـت امـوى و تبعـیض   و

مردمانمبارزهافغانستان، علوى«ىاین سرزمین با مبارزه   ى سـردارىبه هم آمیخت تـااین کـه      »سادات

مسلم ابو صحنهچون در ونتیجهى تاریخ پدیدارگشت و مروزى امـوى دولـت سـقوط آن مبـارزات ى
.گردیدسىتأسیس خالفت عبا

عباسعباسیان که از اوالده    حضرت ى
)ره(

 عموى پیغمبر  
)ص(

ماننـد موقـع درآن تحـت»علویـان «بودنـد

شکنجه و زنـدگىى امویان فشار مخفى صورت به وحجاز کوفه در که چنان داشتند .کردنـدمـىقرار

نواسه مروانعلى، عبدالملک طرف از عباس حضرت  همـین علـى   دوبار تازیانه خورد، محمـد پـسر   ى

ص.1 العرب، . مولوى ابواالسفار على محمد البلخى31ـ35تذکرة

ومسفصل

ورودچگونگی 

افغانستانسادات به



46...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

جنـبشعباسـیان .ضـد امـوى سـاخت و مبلغینـى بـه ممالـک اسـالمى فرسـتاد            مجبورا تشکیالت سرى  

بودنـدنیرومندى رادرسرزمین کنونى افغانستان برضدخلفاى اموى      کـرده دهى امویـان  چنـان     .سازمان

قلوب در وحشت و آنمردم انداخته بودند که هیچ کس نمى      رعب با علنـىتوانست ایـد،  نممخالفـت

خـویش بـه افغانـستان چنـین دلیـل اقامـه            محمد ناچارمتوجه افغانستان شـد، او در وقـت اعـزام مبلغـین            

عثمان:نمایدمى بصره مىمردم کناره کشاکش واز اسـتگویند بنـده  گیرند و مى  پرستند بهتـر خـدا ى

بمقتول باشد تا قاتل، اهالى جزیره خارجى و فرارى هستند، و یا آن که      و اند مـىعرب رومـى ماننـد،ه

...دارند، اهل شام با ما دشمن اند، جزوآل سفیان دیگرى نـشناسند با آن که مسلمان اند اخالق مسیحى      
دلپس شما متوجه خراسان شوید که شجاعت آن و است معلوم ازها عقاید مختلفه و فساد تهى هاشان

هـا پیکـر قـوى،    خراسـانى!آرى.است، ایشان آزار دیده و مستعد جنبش وخواهـان تغییـر خالفـت انـد       

پهن،سینه دارندسر بزرگ ،ریش انبوه، صداى هولناك ،سخن درشت، و دهن دهشتى .آور
1

اسـتقبال شـایانى کردنـد، چنانچـه در سـال      واقعا مردم آزار دیده و مستعد جنبش خراسان ازاین مبلغین      

عدهعبدالعزیز حاکم سعید ابن ) میالدى 72(. افغانستان، ازاموى زنـدانىمبلغین عباسـى را کـشف و      ى

ها این مبلغـین را بـا       خویشاوندى داشتندتوسط آن  ساخت ،ولى مردمى که با قبایل مهاجرربیعه و یمانى        

رها خود .کردندها را تقویتکردند و در خفا به غرض تبلیغ علیه خلفاى اموى آنضمانت
2

مطالعه با مسلم رفت،هدف ازاین سفراو را مورخین     کوفهبه)میالدى(741ى این جریانات در سال      ابو

صـادق.اندبه انحاءمختلف تعبیرکرده   جعفـر امـام خواسـت مى ابتدا او که شده گفته
)ع(

 را بـه خالفـت  

امام فرسـتاد؛ امـا امـام بـا درك     ى در دست قاصدى در مدینه به نزد   برگزیند، مرام خود را طى عریضه     

فرمودندعواقب ت رغبت و محبت نیست، فقط ابو مسلم جسد مطهر جد          حکوممارا به خالفت و   «:کار

على بزرگوارم
)ع(

نجف در و پنهان صندوقى در که امانـترا رسـم مـدفون اسـت بـا خـود در بـالد        به

دهدفاخره انتقال خراسان بلخ جریان انتقال تابوت آن حضرت توسط عیاران ابو مسلم در کتبکه».ى

.تاریخى مذکوراست
3

در بعدا مسلم .وقـت بحیـث امـام عباسـیان بـود          کوفه با ابراهیم پسر امام محمد مستوفى که در آن          ابو
4

بعد از برگشت به افغانستان خود را امیر و طرفدار آل عباس معرفىمالقات نمود ه و قرارهاى گذاشت،

. میر غالم محمد غبار76افغانستان در مسیر تاریخ، ص .1

ص.2 .77همان،

.تاریخ بحر االسرافى مناقب االخبار محمود ابن امیر ولى .3

. میرغالم محمد غبار 78و88افغانستان در مسیر تاریخ، ص .4
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وکرد، در اندك مدتى از عالقه      افغانستان غرب و شمال اسبهاى نفر هزار صد حدود در ماوراءالنهر

او دور به سوار خر و گشتندسوار جـدیع  درآن موقع نصر ابن سیار والى اموى آن وقت مـرو بـا            .جمع

فرصت، مرو مرکز شـرقى خالفـت را از   کرمانى در جنگ بود ودر مرو نبود، ابو مسلم با استفاده ازاین         

ق(129نموده و پرچم سیاه عباسیان را در روزپنجم رمضان    وجود عمال اموى تصفیه    748مطـابق(،)ه
و)میالدى خلع را اموى دولت ، شهنـشاه.استقرارخالفت عباسـى را اعـالم نمـود       برافراشت را خـود و

.خواندخراسان

مرکز)میالدى(750درگام بعدى ابو مسلم و لشکریانش در سال          بغداد پیش رفته و ابوالعباس سفاح      تا

مسلم.را به خالفت برداشت    مناطقىبه قصد تصفیهابو که هنوز درزیر پـرچم عباسـیان قـرار نگرفتـه    ى

بـهبود عازم بیت اللّه الحرام شد و در بازگشت از حج ابوالعباس سفاح             منـصور بـرادرش و شـده فوت

ومنصور اعتماد الزم وجودنداشت از طرف خلیفه در مرکـز احـضار        جاى او نشسته بود، میان ابو مسلم      

رفتار.گردید و حرکات از بعضى از مسلم وابو شد ناراحت راهى خراسـان گردیـد، امـا براثـر      منصور

روز.بین یاران ابو مسلم مجبـور بـه بازگـشت شـد    اصرار خلیفه و بعضى گماشتگان او در     آن وفـرداى

شهادت)هق137شعبان25شنبهچهار( به منصور داران خنجر .رسیدتوسط
1

مرو»استادیس«به دنبال این واقعه در هرات        و»بشیر ابن فرقـد و حمـزة      «سیستان  در»حکیم المقفع «در

دامنهدر جاهاى دیگر نیز قیام     الرشـید مقتـدرترین   دارعلیه عباسیان آغاز گردید، تا این که هـارون        هاى

وخلیفه آمده خراسان به آتشجنگ نشاندن فرو خاطر به عباسى افکندى اقامت رحل طوس پس.در

درآن که مأمون پسرش او مرازفوت حاکم مشورهموقع بنابه بود مروو در سرخسى سهل ابن فضل ى

فضل.بغداد اعالن خالفت کرده بوداعالن خالفت کرد، درحالیکه درهمین هنگام امین برادرش نیزدر 

مىابن سهل که طرف دار آل پیغمبر       خواست در مرو مرکز خالفت اسالمى رامـستقرسازد، چـون         بود،

بوخراسانیان بیش تر طـرف دار علـوى        دردنـد، مـأمون کـه از نیـات بـاطنى          هـا را او شـد آگـاه فـضل

خودهنگام ماماى توسط سرخس در .غالب ابن حکم به قتل رسانیداستحمام
2

موسـىفضل ابن سهل در طرف دارى از خاندان نبوت ازایـن هـم پـیش               ابـن علـى هموامـام و تررفتـه

الرضا
بود را به والیت عهدى مأمون)ع( نموده .منسوب

بودکـه هـر گـاه خالفـت بـدو مـسلم       ون عباسى در جریان جنگ با برادرش امین نذر کـرده    گویند مأم 

را به والیت عهدى خود منسوب نماید، شاید ایـن فکـر در اثـر   »علوى«ىگردد، یکى از افراد خانواده    

.همان.1

ص.2 .82همان،
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جـاتماس بیش تر مأمون با مردم خراسان زمین و آگاهى او ازمحبت این         نبـوت خاندان به نسبت مردم

سیاست مدارى به خاطر دوام و بقاى حکومت خودتـصمیم مقتـضى  ه بود ،درچنین حالت طبعاهر    گرفت

مأمون.گیرد  مى کهدختر همان استادیس بادغیسى   »مرجیله«مادر بر ضد عباسیان قیـام کـرده بـود،         بود

دررگبدین ترتیب  مأمون خود نیز خون       داشـتخراسـانى خـود خـود.هـاى دختـر بـه»زینـب «او را

الرضالتحبا موسى ابن على امام
)ع(

سبز پرچم و بـه»علویان«درآورد عـوض پـرچم سـیاه عباسـیان        را

.برافراشت

رضا امام ورود
)ع(

مرو به

بـاهنگامى که امام  در مدینه بود، خلیفه به فضل دستوردادتا موضوع            )پوشـنگى(فوشـنجى»طـاهر«را

امـىدرمیان نهد، تادعوت نامه    بـراى طاهر گفـتازجانب فـضل شـود، فرسـتاده رضـا خلیفـه بایـد   :ام

نامه خود خط وبا خود بـهى براى امام بنویسد، خلیفه چنانازجانب معتمـدى توسط را نامه فضل کرد،

)ع(ازاین کار سخت شادمان گردید و خود به مدینه رفته وبا امـام رضـا     طاهر فرستاد، طاهر فوشنجى نیز    

خالفت به سلطنت مطلقه تبدیل شـده  دانستد را نپذیرفت، چون مىاین پیشنها)ع(خلوت نمود، اما امام   

فرودآمدنداست، اما تا بغداد آمد و به مناسبى نماید من طاهر گفت نخستین کسى که با تو بیعت.جاى

.هست که  همگى باتو بیعت خواهندکرد هستم، چون من بیعت کنم، با من صد هزار سوار و پیاده

رضا امام
)ع(

راس خودرادست بگیرد، امـا طـاهر دسـت چـپ خـویش را          رابیرون کرد تا بیعت طاهر    ت

)ع(پیش آورد، امام  
لذادست راستم مشغول بیعت   :چیست؟ طاهر گفت   گفت این   است، مأمون دستبا

پسندید ،طاهر امام را با اعزاز تمام بـه  چپم راکه فارغ است پیش آوردم، امام را این گفته خوش آمد و 

ازاین ى بیعت طاهر رابا مأمون درمیان نهاد، اونیز  از دیدار با خلیفه قصه    فه رسانید، امام بعد   مرو نزد خلی  

امام اى داشت واظهار آمده خوشش طاهر دستى بود که به دست مبارك تـو رسـید،          آن نخستین !کار

کرد، نام راست را چپ آن .گویند»ذوالیمین«به این علت طاهر را من

عهدى ولى آن از سـبزامام آشکار گردید، علم سیاه را بر انداختند و        بعد علم آن جاى را»علویـان «به

رضا امام نام برافراشتند،
)ع(

به کردندروى درهم و دیناررا اخبار عام مجامع به را موضوع و .نوشتند

گفت امام به هـرشما وزیرى و دبیرى را انتخاب کنید، امام    :مأمون سهل ابن فضل وزارت دوفرمودند

بسنده رااست، به این سبب   را سهل ابن را»ذوالریاستین«فضل سـعد ابـن على .خواننـد»ذوالقلمـین «و
1

ص6تاریخ بیهقى ج .1  خواجه ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقى، تصحیح على اکبر فیاض، کابل مطبعه 169-172،

.1364دولتى،
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داشتند متوجه خراسان وبالد شرقى خالفت   بعدازاین جریانات کسانى که محبت این خانواده را در دل         

.گردیدند

ازاما  رویه و رفتار مأمون با  بعد بود، ظاهرى و مصلحتى امـامچامام بـه نـدى
)ع(

 زهـر چـشانید و بـدین    
باخت مانند نیاکان)ع(طریق امام رضا جان عدالت و حق راه در .خود

شرق میانه تـا آن روز بـه خـود دیـده            ى بحث آنکه خالفت اموى مقتدرترین امپراطورى بود که        نتیجه

اروپا(اندلسى این امپراطورى از   بود،دامنه غرب دروازه)درجنوب بـودهـاى چـین     تـا ایـن .گـسترده

بـراى همیـشه از     )مـروزىابومـسلم(ى یک سـردار افغـانى بنـام       دستگاه مهیب و هراس انگیز باسرپنجه     

آن.ى گیتى محو گردید   پهنه از  سـال اقتـدار ایـن    556آنـان نیـز بـه مـدت         .نوبت عباسیان رسـید   پس

فـه یکـى بعـدازدیگرى    خلی39ى قدرت خودداشتند ودراین مـدت طـوالنى    درقبضهراپهناورىمنطقه

راندند کنـدى.ى تاریخ را به نمـایش گذاشـتند   وپایدارترین سلسله ها نیرومندترین نآ.فرمان بـه زمـان

پوشنگهرات(»ذوالیمینطاهر«سپرى شد تا این که بازهم یک سردار دیگرافغانى به نام          اهالى تـا)از

دروشـهرپرآوازهمرکز اقتدار عباسیان پیش راند     را بغـداد هـاى سـربازان خـویش بـه لـرزه         زیـر گـام   ى

سلسلهضربه.درآورد به او که شدى موجب ساخت وارد عباسى تاکمر امین، بـرادر مـأمون مـدعى        ى

طـاهر«.چنـان کـه نتوانـست مـانع اسـتقرارخالفت درمـرو گـردد             خالفت دربغـداد شکـسته شـود، آن       
مــستقلسرسلــسله»ذوالیمــین جغرافیــاى کنــونى رچــارچوبدر قلمــرو شــرق اســالمى د)طاهریــان(ى

است هاى ملـى و کـسب اسـتقالل از بغـداد، میزبـان خانـدان               دولتافغانستان  بعد از تشکیل    .افغانستان

و ایـن مملکـت  اسـتقبال    طرفداران شان گردید ،آن هابا احترام زیاد از طـرف مـردم و سـالطین     نبوت

چوننگردیدند، آ  القاب با که مفتخر بودنـد، امـور خیریـه، مـصالح         »تامام«و»نقابت«-»سیادت«ها

حتى و جنگمتارکهعمومى .بخشیدندها را با هدایت و وساطت خود سامان مىى

همـهچنان کـه منـازل وحجـرات سـادات حیثیـت یـک پنـاه گـاه مطمـئن را داشـته               وکـه مظلومـان ى

مى پناه جا آن به ندوعرضحالدرماندگان .نمودندمىبرد

مواردبه عالوه  آن وظلـمسادات در امر تعلیم احکـام دیـن و فراخوانـدن        ى وترقـى رشـد درراه مـردم

آن.ستیزى و عدالت خو اهى پیوسته نقشبرجسته ایفاکرده است    نـاهىافراد و معروف به آمر همواره ها

بودنداز کـه.ازاین رو مورد اعتمادهمگانى قرارداشـتند     .منکر جـا مقدسـهازآن امـاکن مکـه(امامـت

مد و تعلقنیز به آن  )ینه منوره مکرمه ى شـریفه بودنـد، امـرا، سـالطین و          داشته و متصدى این وظیفه    ها

مىمندان بالد شرق اسالمى، نذورات خود را به آن        ثروت بهها تا برسانندپرداختند متبرکه در.مقامات

ارشادهاىارزشبه امارت و دولت، تدین و تعهد به       مجموع ایثار، از خود گذرى، پشت پا زدن        الهى،

درمردم به راه حق و عدالت، مبارزه بر ضد ظلم و استکبار میراث گـران              و راهنمایى  کـه اسـت بهـاى

اسـطورهداشـته و موجـب آفـرینش حماسـه    هاى سادات همیشه جریـان عروق و شراین نسل   و هـاىهـا
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بـهافـسانهانملل اسالمى گردیده است چنان که مردمان بومى نام و مقام قهرمانـ          ماندگار در میان   را اى

سپردند فراموشى علىمثالً اعتقادبه تقارن جشن   .دست جلوسحضرت با نوروز
)ع(

 بـر مـسند خالفـت،    

بـومىشخصیتهاىهاى اسالمى با قهرمانىهاى  از شخصیت   و آمیختن قهرمان  اعجاز  سم دلدل    هـاى

کشتنقبل از اسالم و خاطره و یادگار قدم گاه         سد نمودن دریاها، خاصتا بند امیر ...اژدها در بامیان  ها،

ولسوالى )ع(یکاولنگ و همچنان آرامگاه منسوب به حضرت علىدر
بلخ اعتقادنشانهدر خلوصو هاى

نبوى خاندان به نسبت مردم
)ص(

مادىقریه.استبوده امکانات دادن با نداشتند، سادات که مناطقى و ها

واز دیگر قریه  ...چون زمین، خانه     خانوادهها رامناطق سادات از بردند تا در قریـه شـان فـیض و        مىى

گردد ارزانى مىىمصالح عالیه .برکت انجام سادات دست به هـم اکنـون نیـزدر اکثـر        .پـذیرفت مردم

مشکالت خویش به آنـان  سادات از محبوبیت خاصى در میان مردم برخوردارند و مردم در حل    مناطق

مى .نمایندرجوع

طو کننـد و سـردم دارى بـسیارى از      مـىایف سادات در اقصى  نقاط ممالـک اسـالمى زنـدگى           امروزه

رابردوش دارند، مطالعـه و درك دقیـق  ذهنیـت عامـه درمـورد فـضیلت            هاى ملّى و بین المللى    نهضت

جامعهشناسى جوامع اسالمى وترین مسایل جامعهسادات یکى از ضرورى استخاصتا ما .ى
1

به سادات ورود افغانستانعلل

در گوشـه وکنـار جوامـع اسـالمى     گفتیم که درابتدا سادات بنا بر مظالم بنى امیـه و سـپس بنـى عبـاس       

فاجعه شدند جانگدازپراکنده )ع(کربال، شهادت سید یحیى ابن زید شهید     ى
انبار کنـونى(در پل ،)سرِ

کاظم موسى امام فرزندان عام قتل
ازآنبدست حجاج ابن یوسف)ع( استسقفى، .جمله

نظرات»سیرى در هزاره جات   «انجنیر على داد لعلى مؤلف کتاب        برخى از محققین را در مـورد علـل         ،

مىورود سادات به افغانستان این طور :کندمطرح

سازمانمجموعه« در خود سهم به سادات ونژادى مذهبى بخشیدن بـه تـشکیالت ملـى هـزاره نقـش           ى

عوامل ورشد وتشکیل این مجموعهتاریخى نفوذچشم گیر داشته، سوابق به منوط مذهبى :زیراستى

عده1 علوى«ى از مورخین به این عقیده اند که  ـ اثر»سادات عباسـىدر و امـوى خانـدان فـشار و ظلم

اند شده افغانستان .وارد

باعثجلبى  شدید به مذهب تشیع از سوى هزاره    ـ عالقه 2 شـدهها جـات هـزاره به ماوراء از سادات

.است

صهاى افغانستان، محمد نسیم قریشى؛ به نقل از کتاب عربها و سادات درعرب.1 فاضل(26افغانستان، کاظم .محمد (
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مغول3 که موقعى هـزاره جـات از توابـع ایـران وتحـت      هادر ایران به تشیع گرایید ند، منـاطق کنـونى       ـ

لذا بود، مغول خاندان علوى«قلمرو شیعه را از سوى آنها داخل این مناطق گردیدند تا مذهب       »سادات

.ترویج وتوسعه بخشند

.ایران به سوى افغانستان ۀ مهاجرت وسیع سادات پس از انحالل دستگاه سربداری-4

سجادیحیى ابن زید ابن   «حضرت امام
)ع(

دریک تن از امامزادگان   » مدفنش که پل«است والیـت  »سر

زنـدگىخاص و عام است، این امامزاده در محـالت منطقـه  است او زیارت گاه   »جوزجان« مـذکور ى

گریـده  »سرپل«مناطق شیعه نشین واردنموده واز قراین پیداست که او در اثر ظلم وفشار خاندان اموى       

.است
1

مىآنچه معلوم است اینکه سادات افغانستان  خویشتن را از معرفى معصوم امام دو :کنندفرزندان

 فرزندان  امام زین العابدین-1
)ع(

کـاظم2 موسى امام فرزندان ـ
)ع(

نـام کـه از سـالله   بـه اولـى نـامو از سـالله »سـجادى«ى بـه دومـى ى

.شوندمىتشهیر وتعریف»وىموس«

هزاره اجتماعى مبنـاىروابط بـر سـادات بـا در»مریـد «و»مـراد«یـا »مریـد «و»پیـر «ها و بـوده اسـتوار

ازها سادات در میان هزاره    گذشته قدرت معنوى و عرفانى زیـادى مـستفید بودنـد  حتـى سـادات از                ها

ازدستهخود و»پیر و مرید  «هاى مولود تازه بـه دنیاسررسـیده      در هنگام والدت  »ادهپیرز«و»پیر«داشتند

مى را آن ...بستکمر
2

ویجـا«:نویـسد مـىمال فیض محمد کاتـب در مـورد سـادات افغانـستان چنـین              قـصبات و بلـدان از ى
حـسنى«یک یـا دو یـا چنـد خانـه از        جات افغانستان نیست که   قریه و»علـوى«یـا  »حـسینى «،»سـادات

نباشنددرآ»رضوى«و»موسوى« ساکن به.ن قوم هر افغانستان اصطالح خود آن هارا سید و امیر       اهالى

احترام و اعزاز گفته، شاه و آقا قوم.نمایندمىو نـسبت بـه سـید احترامـات فایقـه بـه          »هزاره«خصوص

هفـت سـالگى ولیمـه داده بـه     خواهند و کمر اوالد ذکور خـود را در تقدیم رسانیده واز ایشان زن نمى 

ى امـر دیـن و پـاى بنـد          آن است که اخالف شان کمر بسته      مراد ازاین کمر بستن   .بندند سید مى  دست

ى طـاهرین  ائمـهىالمرسلین و عامل به اوامـر و نـواهى رب العـالمین بـر طبـق فرمـوده                 شریعت سید 
)ع(

.باشند
3

لعلى انجنیر على د43سیرى در هزاره جات، ص .1 .اد

. انجینر علیداد لعلى45سیرى در هزاره جات، ص .2

صص.3 افغان، نامه .االزهر ـ پیشاور مال فیض محمد کاتب به نقل از نشریه انتشارات100و99نژاد
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ودر ترویج وابقـاء  را در اختیار گرفته همچنین سادات ذوى االحترام بعد از هجرت، امور مذهبى مردم        

.انـدذى قیمتى را انجـام داده تشیع وتعلیم آن به مردم خدمات  
1

: مـزار مـدفن بـسیارى از سـادات ماننـد     

در وردك، شـاه سـید بابـا در    زیارت شاه مقصود در شمال قندهار، شاه حـسن در گردیـز، شـاه قلنـدر               

بر...تکانه، شاه قباد ولى در سنگالخ و .باشداین حقیقت مىگواه

حمله از بعد که شدندسادات افغانستان وارد مغول ى

بنـا بـر مظـالم بنـى امیـه وبنـى عبـاس در               »علوى«همان طورى که قبالً یاد آورى شد، سادات بزرگوار          

شدندگوشه وکنار جوامع اسالمى    وارددراین میـان جمـع کثیـرى سـادات از عـراق و ایـران              .پراکنده

معرو.افغانستان گردیدند  سادات ازلکن بعد که مغـولفى بعـد(710یعنـى از سـال      (فتوحات بـه ق )ه

افغانستان مىگردیدهوارد نفر شش آناند ازباشند، اند عبارت بـه(کبیـر   سلطان سید احمد  :ها مـشهور

برهنه پوست(، میر سید على سبزوارى   )شاه به ، میر سـید  )پوش و مشهور به میر سیدعلى یخ سوزملقب

گـروهدر حقیقـت سرسلـسله    .الل، سیدعلى نامى و سید حـسن      جعلى ولى، سید   سـاداتى از بزرگـى

کـه.رسندافغانستان به این شش نفر مى      وقتـى ىوارد منـاطق مرکـزى افغانـستان گردیـده وزمینـه         آنان

جهان را تربیت ترین شیعیانیافتند بسیار گرم واخالص مندانه کارکرده ومخلص     اقامت وزیست وتبلیغ  

:آورممىدراین جا مختصرى ازسوانح هریک را.نمودند

 سلطان سید احمد کبیر -1

وارد»ساداتى«اویکى از  شش نفر       و نموده هجرت عراق از که شدبود سـلطان سـید احمـد      .افغانستان

)ره(کبیر
برهنه( شاه به عالم، عابد، مبارز و مجتهد جامع الـشرایط بـود، درفـضل و کمـال و                سید)ملقب

علمىدرجهوزهد اوست»قصص االنبیاء «اش جاى تردیدى نیست؛ کتاب      ى آثار ناسازگارى.ازجمله

مرکز افغانستان متوارى گردیده وبه مـدت سـه سـال بـصورت     او با زمام داران وقت باعث گردید تا به        

در اودراین مدت فقـط   .ببردى سرقول یکاولنگ والیت بامیان به سر      منطقه»غار شمشیر سنگ  «اختفاء

از.لقب شاه برهنـه ازایـن جهـت بـه اواختـصاص  یافـت              نمود،با یک لُنگ بصورت برهنه زندگى مى      

حیوانات وحشى رام او است؛ گویند پرندگان و  احمد کبیر کرامات زیادى به ظهور رسیده      سلطان سید 

.بود
2

زندگى آن در برهنه شاه که ازخـالهـاکرد، کوهى است بسیار بلنـد کـه در گذشـته          مىمحلى ى

بوده آتـش در آن جـا غیـر        وداراى هواى بسیارسرد است چنان که در زمستان هازنـدگى بـدون           سکنه

صتاریخ هزاره.1 ، .حسین على یزدانى 50ها

ص.2 افغانستان، در سادات و فاضل74عربها .محمدکاظم
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است .ممکن

قـصص«بااستنادبه یک فردبیتى که در کتـاب        عمرسلطان سید احمد کبیر به درستى معلوم نیست؛ ولى        
از»االنبیاء است، استآمده گذشته :هفتادسالگى

شد هفتاد ز افزون عمرم  امید جهان جمله بر باد شدکنون

برهنه(سلطان سید احمد کبیر      بـه»شمشیر سنگ «کتاب قصص االنبیا رادر غار    )شاه سـال سه مدت به

کهى تحریر در آورده ودرآن  رشته است سـنه«:آورده ازدر سـادات نفـر شـش مـا صـدوده؛ هفـت ى

ازى خطى آن در نزد یک     نسخه».کربالى معال بیرون آمدیم    یکاولنگ به نام سید اکبر شاه      ساداتتن

برهنه.باشدموجودمى سـادهشاه زبـان بـه را همراهـانش و خود آمدن بیـان  ى شـعرى چنـین    چگونگى

:کندمى

نفر شش ما به اخوان بست  ز ایران رسیدیم این جا نگرکمر

داشت نام على تن سه جمله آن  یکى بود اعرج به خود کام داشتاز
 دگر دان تو مجنون یاوه سخنکى پوست پوشیده اندر بدنی

 ششم کم ترین عبداللّه منچهارم جالل است و پنجم حسن

دگر پنج و روز ده و ماه سه  رسیدیم ز خاور سوى باختربه
:نویسدمىسپس شاه برهنه ابیاتى چندى در مورد خود به این مضمون

چون سکون کهفى به  به سه سال بودم در آن جا مقیمرقیمگرفتم

بودم وتنها تک چون ساله بردههمه سر به خوارى و رنج صد امبه

شد هفتاد ز افزون عمرم  امید جهان جمله بر یاد شدکنون

:خود راچنین سروده استنیز داستان هجرت)مشهوربه دیوانه( چنان چه میر سید على 

چون دهزهجرت و هفتصد  نهادم با رفیقان پاى در رهگذشتى

نمـىوقتى از کربالى معلى حرکت کردیم، بنابر ملحوظاتى درهیچ جـا           توانـستیم، حتـى    خـودرامعرفى

همراه هم بودیم، در این  سـفر طـوالنى در مـورد حـسب و نـسب و        ماشش نفرکه در این سفر طوالنى     

حکـومتىمقصد سؤالى از هم دیگر نتوانستیم، از ترس        از.نتوانـستیم همـدیگر را بـشناسیم      عمـال بعـد

طوالنى در ایران بـه مـشهد مقـدس رسـیدیم، در مـشهد همگـى بـه زیـارت        تحمل مشقات زیاد و سفر 

رضا امام حضرت
. مشرف گردیدیم)ع(

1

تا این که در مشهد آن شش تن در یک شب حـضرت رسـول              
)ص(

درخـواب دیدنـد و فـردایش بـه         را

.همان.1
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پس از آن به یک .اندآمد، معلوم شد همگى یک خواب دیده     رؤیاى همه مطابق   همدیگر نقل نمودند  

مـشهد.دیگراعتماد نمودند، با هم گفتند ما برادران هم دیگر هـستیم           ىحرکـت کردنـد و در بادیـه       از

رسـیدند، در آن جـا قـدرى آرامیدنـد و آب نوشـیدند و از هـم                کـه نزدیـک سـرخس اسـت       »ماخان«

.جداشدند

بعض نقل نامهطبق نسب و کتب چهارنفرازاعـاظمى مخطوط بـههاى عـراق از ابتـدا افغانـستان سـادات

جا آن از و کرده هجرت ازآن.به افغانستان نزول اجالل فرمودنـد     هندوستان انـد عبـارت سـلطان:هـا

برهنـه(سیداحمد کبیر    شـاه بـه ،)بـه میـر سـیدعلى یخـسوز       مـشهور(میـر سـیدعلى سـبزوارى       )مشهور
و یا میر سیدعلى ولى است کـه   )به میر سیدعلى پوست پوش    مشهور(مت اللّه ولى، میر سیدعلى      سیدنع

منطقههمدیگر جدا شدهاز در هرکدام و خدماتاند ومصدر رفته شدهى فراوانى .اندوبرکات

طـوالنى بـه افغانـستان رسـید، وصـفحات      آن چه مسلم است سلطان سید احمد کبیر بعد از  طى منـازل   

براى را افغانستان میـان  چـون زیـستن در  .سکونت برگزید، او وارد بامیان و یکاولنگ گردیـد      مرکزى

موافقمردم را خالى از ضرر ندید، و ازطرفى روحیه         را آنان مـزاج و طبـع خـویش نیافـت، راه کـوه         ى

.شمشیر سنگ را درپیش گرفت 

تشرف امیر تیمور به محضر سلطان سید احمدکبیر

گذ از رود، صیاد به جهت صـید تیـرى رهـا         مىشت سه سال صیادى به خاطر صید آهو به آن کوه          بعد

مىکند و آن تیر به پاى آهو      مى کند، آهوى زخمـى وارد غـار شـده و صـیاد نیزبـه تعقیـب آن       اصابت

مىبرخورده»سلطان سید احمد کبیر   «رود، صیاددردرون غاربه    مى سـلطان سـید احمـد    «شود،ومبهوت

کنى؟گوید چرا به این آهوها ظلم مىومىو به صیاد نمودهر»کبیر

مىصیاد پرسش حال او نموده و سلطان سید احمد کبیر خودرا           آمـدهمعرفى عـراق از کـه ازکنـد و ام

به کسى نقل مکن، صیاد چون به خانه باز گشت، چشم دیـد خـود را                اوالد رسول خدایم وتو حال من     

مربه نمود، بازگو محل ایشان آشنا گردیدند، بعـد از آن  دمان به سراغ سید احمد بر آمدند و با  مردمان

وازبیماران خو درا به آن غار مى       مىبردند شفا برهنه شاه دعاى آوازه.یافتنـد برکت آهـسته ىآهـسته،

نـاموشهرت شاه برهنه در سایر نقاط منتشر گردیـد، امیـر تیمورگورکـانى            کرامت بـه داشـت دختـرى

اومریض بود، اطبا از معالجه    که»حلیمه« آوازهى که وقتى بودند، آمده ى شـهرت سـلطان سـید       عاجز

درگوش امیر تیمور رسید،آهنگ سفر به سوى او نموده و دختر را نیز            احمد کبیربه  آورد، خود همراه

در صـورتى کـه او سـید    :اکابر و ندیمان خـود گفـت      وقت حرکت به سوى سلطان سید احمد کبیر به        

اکملاعل و اقدس و .واورع باشد، باید مشخصات  زیر در او مشاهده شودم

.ـ وقتى من وارد غار شوم او از جاى خود بر نخیزد1
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.ـ من و لشکریانم را طعامى دهدکه تاکنون نخورده باشیم2

دهد3 نشان ما به محل همان در را فصل چهار .ـ

مشاهد صورت فرز این حاالت یقین مى    ةدر از او که خداندانکنم رسول
)ص(

در غیـر آن خـود   .اسـت

کنم چه وى با که .دانم

بـا)که میدان هموار اسـت    (امیر تیمور بعد از طى منازل، به پاى غار           و آمـده خـواصجفـرود از معـى

چون کرد، حرکت غار سوى به داخل غار گردیدند و به سـید سـالم کردنـد، سـید احمـد کبیـر            دربار

ولسالم تیمور  گفت جواب چنـدى ازجاى خود برنخواست وتیمور را اشاره به    را بعـدا نمـود، نشـستن

اطرافیانش آماده کرد، از آن شیر برنج همگـان خوردنـد و            آهوى را بدوشید و شیر برنجى براى شاه و        

آن.سیر شدند  از گلى از پوستى راکه سید بر باالى آن نشسته بود، کنار زده           گوشهبعد سبزهو وها، ها

تازهسایر گیاه  و تر کـرد،ان مـشاهده را بهـارى هـاىى دیگـر را برداشـت، تابـستان و میـوه        گوشـهى

را فصل آن دادى دیگر فصل خزان و زمستان را به تیمور دید، همچنان در دو گوشه    مخصوص .نـشان

.ى مریـدان او گردیـد  سـید داده و از جملـه  چون تیمور آن حاالت وشرایط را دیـد، دسـت در دسـت     

خو دختـر(نمود، سید با التجا به دستگاه خداوندى موفق به شـفا یـابى حلیمـه   د را به سید بازگو مشکل
ازگردید، طورى که گویا اصالً مریض نبود، تیمور آن دختر         )تیمور و آورده در برهنـه شاه عقد به را

.نزد سید مرخص گردید
1

اشتباه، به اشخاص لکـنچمرقد سلطان سید احمد کبیر را  دربرخى انـد، پنداشـته مقـدس مشهد ناران

از محکم، ومدارك مى...جمله تهذیب االنساب و الفصول الفخریه       اسنادموثق مـزاربدست کـه دهـد

)ره(سلطان سیداحمد کبیر  
مى هرات هرات.باشددر مزارات کتاب :آمـده»سـلجوقى«تعلیقیه فکرى   در

درنواده أش سید    قبر سید احمد کبیر در هرات و قبر       « است»گرشک«تاجدار ».واقع
2

سال در نگارنده

ش(1381 )ره(احمد کبیربه هرات رفتم و از اهل خبره در مورد مرقد سلطان سید )ه
جویـا شـدم، آنـان    

سال وى مرقد که ق(1381گفتند آشـکار»مسجد سلطان سید احمد کبیر  «صحندر)ه شـهر مرکز در

منـور«:نوشـته را دیـدم    ر مرقد شریفش ایـن    نزدیک روى لوح سنگ مرم    وحقیر نیز از  شده مرقـد هـذا

معطر الـسالکین وقطـب المحققـین غـواص       جناب قدسى مآب حضرت قـدوة العـارفین وزبـدة         ومشهد

اللّـهسلطان سید احمد کبیر قـدس بحر یقین عمدة االولیاء وزبدة االصفیاء امام خطیر    دریاى دین گوهر  

بانىالعزیز ناصب سره المبارکه غفـرالبقعۀ الشریفه حسین محمـدابن    اللوح الحـسنى ابوالحـسن حـاجى

ص.1 .87همان،

ص.2 هرات، .11مزارات



56...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

تقبل منهذنوبه سنه»اللّه
1

568

پوش( میر سید على سبزوارى -2 پوست به )ملقب

گوینـد، او   میر سید على یخـسوز نیـز مـى        میر سید على سبزوارى که او را میر سید على پوست پوش و            

عدهسرسلسه بـزرگسادات موسوى افغانستان است واز اوالد واعقاب عـالم ومحـدث     ازرىاى کثی ى

2امامزاده موسى ابوسبحه  
امام ابن سید ابراهیم    ابن مرتضى الکاظمابن موسى

)ع(
میرسـید علـى    .باشـدمى

مىیخ سوز در مرکز بامیان     اشزندگى نـوه و او آرامگاه و نیـز در همـان جـا   »میـر سـید هاشـم   «کرده

خانواده»سید« این   .است اتفاق هزارهبه دعوت بنابه خود بامیان از سبزوار ایران وارد بامیان شـد        هاىى

برخوردار شائبه بى احترام افغانستانى بامیان و سایر نقاط    بود، از او اوالد و احفاد زیادى در منطقه        واز

رسهابه جامانده است، مشهور است که او در یکى از مسافرت  محلى بوده که سرما خیلى شـدید  یدهدر

یـک فـوت    نداشته است، میرسیدعلى قطعات یخ را جمع آورى کرده وآن رابـا           بوده وهیزم هم وجود   

.بامیان محل  توجه خاص وعام استآرامگاه او فعالً در شهر.کندتبدیل به آتش گرم وسوزان مى
3

ن، میرسیدجعفر، میرسید آك و میرسید    میرسیدحسی:هاىمیرسید على سبزوارى داراى چهار فرزند بنام      

ولى کابـل،بوده است، اوالد و اعقاب او در بامیان، پروان، والیـات سـمت شـمال،              عبدالصمد غزنـى،

.برندمىبسر...قندهار، هرات و در کشورهاى ایران ، ترکمنستان 

اشـد، اوالد واعقـاب   بقبرشریفش در بامیـان مـى  میرسیدحسین فرزند ارشد میرسیدعلى سبزوارى است، 

.کنندبامیان زندگى مىمیرسیدحسین اکثرا در

در چهاردهى غوربند واقع شـده، اوالد       میرسید جعفر دومین فرزند میرسیدعلى سبزوارى است، مزار او        

اغلى،واعقاب میرسیدجعفر در   جنگ
4

قول خویش   شیخعلى، چهاردهى غوربند، سرخ پارسا، برغستان      

سالمطابق با مستندات مسلم تاریخى که قبالً ذکر شد، ورود سلطان سید احمد کبیر به.1 شده710افغانستان ثبت ق ه

ش(1381اما نگارنده که در سال .است به زیارت قبر سلطان سید احمد کبیر در هرات مشرف شدم دیدم که به روى )ه

مزا حک شده بود، معلوم نشد که به چه دلیل موضوع دچار اختالف زمانى شده »568«ر آن بزرگوار تاریخ و سنه سنگ

.است

و  به گفته اي آقاي دانش، سلطان سید احمد کبیردر یکاولنگ مریض می شود، تیمور لنگ او را به کابل انتقال می دهد، 

کبیر جنازه اش را به مشهدمقدس برده  و مقبره اش در چناران آنجا وفات نموده و بنا بروصیت خود سلطان سید احمد 

.مشهدمی باشد

)ع(مرقد شریف ابوسبحه در کاظمین کنار بارگاه ملکوتى جدبزرگوارش امام موسى ابن جعفر.2
.باشدمى

. انجینر علیداد لعلى 44سیرى در هزاره جات، ص .3

استجنگ اغلى در نزدیکى هاى پلخمرى والیت بغالن.4 شده .واقع
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عب( سادات به مى)اسىمشهور .کنندزندگى
1

درمیرسید آك فرزند سوم میرسیدعلى سبزوارى مى       او ى صوف کوچیـده وقبرشـریفش در       درهباشد،

ىدرهواعقاب او درنقاط مختلف والیات سـمت شـمال افغانـستان شـامل    باشد، اوالدخواجه قَبرغه مى 

س و مىنچارك شیعهاصوف عشرىکنند این گروه ازساداتزندگى هستنداثنى
2

 مابقى اعقاب میرسید 
دارندآك اکثرا گرایش مذهب .حنفى

مىکوچک ترین فرزند میرسید على سبزوارى، میرسید    ولى مقبرهعبدالصمد ى  او در پشت سـیا  باشد،

باشد،سیدان مى ىگرد، در دره  
3

ترکمن اوالد واعقاب او در دره      ى
4

کُـر والیـت پـروان،  
5

غوربنـد ،...

مى .ندکنزندگى

 سید حسین جالل الدین بخارایى -3
را فرزندان سید حسین جالل الدین بخارایى سید حسین جالل الدین به بخارا رفته است، فرزندان ایشان

بنامگویند ،در دو  مى است محلى هرات حضرت»کَرُّخ«فرسخى را آن مردم مىکه یکى .گویندکُرخ

گفت که نـسب چهـارم مـا بـه سـید حـسین جـالل الـدین                از مشایخ آن محل بنام حاجى محمد عثمان       

از»سادات میرجعفر«هاىمشهورترین شخصیت.1 اند مبارز و مجاهد از سیاه گرد میرعلى گوهر، شخصیت:عبارت

دوره در که ى یازدهم مجلس شوراى ملّى، در دوران سلطنت ظاهر خان پادشاه سابق افغانستان، به نمایندگى از غوربند،

مروج.ى خویش در صحنه مصدر خدمات قابل توجه گردید با حضور فعاالنهمردم غوربند به پارلمان راه یافت، او و

 االسالم والمسلمین ت االسالم والمسلمین شهید عبدالمطلب موسوى پدر روحانى تالشگر ودلسوز حجتاالحکام، حج

مى موسوى مشکات آقاى .باشدمرحوم

اودرران و منقبت خوانان معروف مزار شریف و کابلسیدابوالحسن موسوى مزارى مشهور به سید کُلَنْگَک از شاع.2 است،

واو احیاى شعائر مذهبى تالش بسیارى نمود، همچنین هاشمى س)ع(بیتراه نشر اندیشه و نام اهل از مشهورترین ...نچارکى

.فرزندان میرسید آك هستند

بخاطرنام اصلى دره درگذشته بنام دره.3 بعدا ولى بود، فَرَگرد ى سیدا ساکن شدن سادات، این دره مشهور به درهى

 االسالم والمسلمین سید احمد حسین موسوى ت ه ش به همت حج1353ى  میرسیدعبدالصمد ولى در سال مقبره.گرددمى

بناکنند تجدید بناگردیده و در کنارمزارش مسجدى نیزو سایر سادات از فرزندان آن بزرگوار که در آن منطقه زندگى مى

اند .کرده

ى ترکمن واقع شده که بیش از دو هزارخانوار سادات از نسل میرسیدعبدالصمد ولى در آن جا اى ایمکه در درهمنطقه.4

مى .کنندزندگى

از فرزندان میرسیدعبدالصمد در والیت بغالن واقع شده که بیش از یکصد خانوار ساداتکُر درنزدیک ولسوالى خنجان.5

آ در مىولى زندگى جا .کنندن
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ایشان دارند و او را پیر صوفیان تمامى اهالى  هرات، میمنه ،بلخ وفاریاب اعتقاد تامه به .میرسدبخارایى

نسب.که زمانى حاکم بلخ بود از اوالد ایشان بوده است    »سید سبحان قلى خان   «دانندمى میـر  «همچنان

خان .رسدبخارایى مىالدینبلخ نیز به سید حسین جاللحاکم دیگر »ورق
1

 پـدر بزرگـوار سیدحـسین    
بــاهره بــود، سیدهاشــم در مــرد عــالم، پرهیزکــار و داراى کرامــات)سیدهاشــم(بخــارایى جالالــدین

است، وى مدت زیادى در هندوستان سـاکن بـوده وبعـدا در         هندوستان مشهور به سید قاسم بت شکن      

شدهرات .موطن
سادات بلخاب مـى باشـد،    سی بواسـطهد حسین جالل الدین بخارایى، جد دروى تقـوا و زهـد علـم، ى

و نموده نفوذ مردم تیمـور  او در زمـان سـلطنت امیـر   .محبوبیت و شهرت زیاد پیدا کـسب نمـود  قلوب

مى زندگى بخارا در عـدهکرد، در سفرى که امیر تیمور به     گورکانى ، داشـت ى ازمـدعیان علـم  بخارا

ازروى جا آن در وگفتنـدحسادت و رقابت، درنزد امیر تیمور سعایت      وفقاهت کردند ورا شخـصى«:ا

اکـرمذریهبه این نا م، ادعا کرده است که سید واز اوالد و            رسول حضرت ى
)ص(

کـه درحـالى اسـت،
مىدرحقیقت  شیعه بدربردهورافضى ازراه را گروهى و بوده فعال شدت به »...استباشد،

خطـابامیر تیمور سیدحسین جالل الدین رابه در بـار خـود احـضار کـرده و                مـورد وغـضب باخـشم

روانقرارمى دهد، امیرتیموردرجلو مسجد    آب جـوى درکنـار بخـارا اگـر«:گویـد بـه سـید مـى     جـامع
لحظه این جـوى آب را  نسب هستى باید کرامت نشان بدهى، من ازتومى خواهم که همین   توسیدعالى

کردهنماتا حرکت نکند، واالّ بخاطر ادعاىمتوقف که ».اى بجزایت خواهى رسیدگزافى

ى  سید، آب در برکت نفس قدسیهسیدحسین جالل الدین اجازه گرفته، دو رکعت نماز مى خواند، از  

وامیر تیمور و همه   جوى راکد و ایستاده ماند،چنان که      کرامـت مقابـل ودر کردنـد مـشاهده حضار ى

.دحسین جالل الدین بخارایى سرفرود آوردندسیعظمت

 میر سید على ولى -4

نیز همانند اجداد بزرگوارخود صـاحب   بخارایى میر سیدعلى ولى بلخاب، فرزند سید حسین جالالدین       

بودفضل و کماالت دره.معنوى در بلخاباو .زیستمى)از توابع والیت بلخ(ى
2

داراىمیر سید على ولى در بلخاب تشکیل       و داده فرزندانى شـد، اکثریـت سـادات بلخـاب از      خانواده

مشربولى هستند، سید على ولى صاحب کرامات و سلیم النفس و عارفاعقاب و اوالد میر سیدعلى  

ص.1 افغانستان، در وسادات .، به نقل از حزن الجزان، الحاج سید محمد 76عربها

دره.2 خانهبلخاب رود داراى که شاداب و سرسبز است مىى خروشان رودخانه از بند امیر یکاولنگ آغاز این.باشدى

گرددنشود و به هیجده نهر در والیت بلخ منشعب شده وبه زمیمى مى جذب زراعتى .هاى
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سال در او ق(881بود، مزارش)ه و نموده وفات بلخاب جااستدر همان .در

صمدانىدرزمان وفات میر سیدعلى ولى، عارف ربانى و ع         وقتىالم بوده هرات در ولى اللّه نعمت شاه
آگاه شد، اشعارجان سوزى درسوك اوسرودکه یک بیت ازآن را دراینکه  ازفوت میر سیدعلى ولى

مى :آورمجا
 آن انیس مونس و غمخوار رفتنعمت اللّه در عزاى وى گریست

1ید مراد ولـى   میر س .مزارمیرسیدعلى  ملجأ مؤمنان وارادت  مندان است       
ى روحـانى  نیـزدر       ایـن چهـره    

مى بودزیستبلخاب ونفوذ اعتبار صاحب .باشدهواخاهانشمىقبرش در بلخاب مرجع زایرین و.و
2

 سیدعلى نامى-5

صادق جعفر امام به نسبش که
)ع(

.رسدمى

 سیدحسن-6

نمدفن سید حسن و سید على دقیقا معلوم نیست، نـسل ایـشان در       اسـتاکثـر پراکنـده افغانـستان .قـاط

در کرو و اغلى جنگ قراء .والیت بغالن از اعقاب ایشان اندسادات

اوالد واعقاب سلطان سید احمد کبیر

نـامسیداحمدکبیر یک پسر و یک دختر به دنیا       از حلیمه دختر سلطان    شـاعر محمـد شـاه پـسرش آمد،

شدبه زیارت بیت اهللا   داشت که سه مرتبه از زادگاه خویش       مشرف از ایشان دو پـسر مانـد کـه         .الحرام

دیگـرى سـید عابـدین کـه فرزنـدان      نام داشت و ملقب به عـاقلین بـود،  )عارفین(سید شاه حسین  یکى

ىباشند و شاه قباد یکى از رجال برجسته علمـى و چهـره    سنگالخ مى ایشان همانا سادات شجاع و دلیر     

اخالف کثیرى بر جاى مانده است کـه        ازاو.وزیمنى است درخشان سادات در مناطق سنگالخ، جلریز       

.مشهور به اوالد شاه قباداند
3

بزرگش»عارفین«از سید شاه حسین مشهور به        پسر ماند، پسر سـید عبداللّـه نـام داشـت، او را سـید            سه

رفتهفرزندان سید .گفتندحیدر نیز مى   سبزوار شهر در اکثرا یـشان شـاه قاسـم   دومین فرزند ا  .اندعبداللّه

ترین و مشهورترین فرزنـد ایـشان       کوچک.گفتندنام داشت، او را سید محمد و بعضا سید على نیز مى           

داشت نام تراب تراب.شاه دارشبشاه روزه روزهـا و بـود مشغول عبادت و نماز به خاك روى بر ها

مشهورترین سادات این سلسله میرسیدعلى است که مورد احترام زیادى بوده ومرقدش در دره مزار بلخاب زیارت گاه .1

است عرب.ك.ر.استمیرسید مراد یکتن از احفاد ایشان.خاصوعام و سادات فاضلکتاب محمدکاظم افغانستان در .ها

صسیرى در هزاره .2 . انجینر علیداد لعلى44جات،

فاضل.3 کاظم محمد افغانستان در سادات و .عربها
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.بود، تا این که شهید گردید

تراب شاه شهادت چگونگى

تراب« رهسپارد از مدتى زندگى در یکاولنگ عازم دایزنگى گردید بع»شاه ارزگان جانب جا آن از و

چهارصد نام به محلى در و ى شهرستان سکونت اختیار کرد، مردم زیاد به ایشان گرویده و باخانهشده

شدند مأنوس دعـاىمردم مریضان خود را به نزد او مـى        .او بـا کـه یافـت، در  ایـشان شـفا مـى     آوردنـد

کمکوشکالت و گرفتارىم او از خود مىهاى گرفتند، محبوبیت او روز به روز در میان مردم مشوره

پـسرشتااین که بعد از گذشت چند سال از سکونت شاه تراب در         .بودرو به افزایش   خانـه، چهارصد

قلندر(سید یحیى  شاه به در)معروف تاى خوات والیت وردك سکونت داشت از او خواستقریهکه

آن .منطقه سفر نمایدبه

تراب« محـل کـه خیلـى او را دوسـت     آهنگ رفتن بـه جانـب والیـت وردك نمـود، ولـى مـردم       »شاه

وردكمى سوى به رفتنش مانع وردكرفت،زیرا خیال مى.شدندداشتند به تراب اگرشاه که کردند

کهکهاز سید خواستند  مصرانهاست دیگر به چهارصدخانه بازنگردد لذا     ممکن وگفتند بماند درمحل

است، در صورتى که ازاین جا بروید مـا بـا مـشکالت جـدى     ماندن شما براى ما خیلى ضرورى و مهم    

شد.شویممىمواجه رفتن وعازم نکرده قبول تراب بـه اتفـاق همـسر و یـک     سر انجـام سـیدتراب  .شاه

درمسیرراه پیـر خـود بـه کمـین         مریدان و اخالص مندان او      پسرش عازم وردك گردید، غافل ازاینکه     

اند، آن مریدان سید پیرخود را در عرض راه گرفته و به همراه همسر وفرزنـدش در بـاالى تلـى                   نشسته

رود هلمند دفن نمودند و گنبد مجللـى بـرایش سـاختند،      ذبح کردند، سپس اجساد آنان را در نزدیکى       

وصـاحبنمىر سیدشان ازدست  خاطرمریدان آسوده شد و مطمئن گردیدند که دیگ       بدین ترتیب  رود

شده ارزشمندى .!نیاز ندارنداند ودیگر به مزار جاهاى دورمزار
1

داشت، از سید شاه مناف یک پسر از شاه تراب چهار پسر با قى  ماند، بزرگ ترین ایشان شاه مناف نام 

و داشت نام محمدعلى شاه بروت«در میان مردم مشهور به بود، .بود»سرخ

بودندشاه قاسم نام داشت، اوالد شاه قاسم در آن زمان در   دیگرى   سال.ارزگان حینـى  )هق(1308در

را مردم خان عبدالرحمن کـرد؛مـىبه جرم سید بودن ،خان بودن ،متنفذ بودن وشیعه بودن قتل عام      که

درارزگـسادات.فاشیست به شهادت رسیدند   اکثر فرزندان شاه قاسم بدست جالدان امیر متعصب و         ان

ص.1 افغانستان، در سادات و حج محمد کاظم فاضل ؛ همچنین استفاده از93تا90عربها  االسالم والمسلمین تمعلومات

.حاج آقاى عالم کجابى و سرور ارجمند سید گل آقاحسنى 
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جنبش ملّىرأس آنقرارداشـتههاى وهـا  تـا واپـسین نفـس علیـه زورگویـان وطـواغیط رزمیدنـد                انـد

گردیدنـد، امـوال شـان بـه غـارت و           ى  کثیـرى از آنـان  شـهید         هاى جاویدانى آفریدنـد، عـده     حماسه

رفتندخانواده اسارت به شان .ها

سوم تراب«پسر «شاه وحدت» جمله»شاه از که داشت معروف ترین فرزندان او شاه عـالم اسـت         ىنام

بود، مردم احترام مورد رفتارشاه وحدت زندگى بسیار ساده داشته و با مردم با محبت و صمیمیت            که

اساس فهم و درایت و شایستگى اش به اوسید عاقل، سیاسى، کاردان و دور اندیش بود که به.نمودمى

عالم« .معروف گردید»شاه

قلندر«وچک ترین فرزندشاه تراب  سید یحیى مشهور بهچهارمین و ک   .اسـت»شاه
1

قلنـدر( مـرد)شـاه

کرامت صاحب و پارسا علـوماو مدارس زیادى بنـا نمـود، جوانـان را تـشویق بـه فراگیـرى      .بودعالم،

نمودهنمود، خود داراى حلقات منظم درسى بود، بزرگان زیادى      مى تلمذ او شـاه(سید یحیى.انددرنزد

بابر)قلندر زمان مىدر وردكزندگى در و بـود هـزاره روحـانى ورهبـران سـادات اواز مـدفونکرد،

.است
2

خانقا داراى قلندر خـودفردزیادى بود، این  مریدان و سالکان ، و طریقت  .شاه بـراى قندهار در

.به ترویج مذهب شیعه و عرفان بذل مساعى داشت  ى پروریده و  مریدان شیفته 
3

اوادى کرامـات زیـ   بـه

مى با او در مقام کید و مخالفت بـود،   ]Bucawal[دهند از جمله این که شخصى به نام بوکول          نسبت

او سخنان صحت به نسبت همواره مىاظهار تردید مىو افترا او به حتى روزىکرد، قلنـدر«بست، »شاه

برآمـدهداستانى را در جمعى حکایت مى      مخالفت مقام در بوکول بـهکرد، سـید افتـرا بـست، سـید        و

قرارداده مخاطب را بوکول شد، دهد«:گفتآزرده جزا ترا ترك»خداوند را جا آن تمسخر با بوکول

هـرتا حـال چنـین  .الفور ترکید و مردهنگامى که نزدیک گورستان رسید فى   کرد، کـه اسـت مرسـوم

برکس  از باالى قبر بوکول عبور کند، یک پارچه          رجم عنوان به مىسنگ او کهقبر چنان آن افکند؛

در ابولهب قبـردر مورد موقعیت قبر می توان گفـت کـه؛    .شودمکه به همین شکل سنگ باران مى      قبر

غربى سمت در استبوکول قلندرواقع شاه .گنبد
4

زندگى بسیارساده برخور دار بـوده و همیـشه   شاه قلندر باآن که مریدان وشیفتگان بى حد داشت اما از    

برتنکاله   نمدى بخاطر«:داشته، از دیگر  حکایاتى که راجع به ایشان گفته شده این که  ولباس بابرشاه

د.1 سادات و صعربها افغانستان، فاضل91ر کاظم .محمد

صتاریخ هزاره.2 ، . حسین على یزدانى 247ها

. انجنیر علیداد لعلى 44سیرى در هزاره جات، ص .3

ص.4 افغانستان، در سادات و فاضل92عربها کاظم .محمد
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مندانظهور کرامات تحت تأثیر این عالم پارسا قرارگرفته و از          قلنـدر«ارادت بـراى»شـاه روزى شـد،

اش زندگى شدن قلندر(ى فرستاد، سیدیحیى یهدایابهتر :ابیات را گفتینهدایا را برگردانده و ا)شاه
 این نمدم به تاج افسر نمى دهماین نمدم را به تخت قیصر نمى دهم

حساب روز شود که  جز این نمدم حساب دیگر نمى دهمفردا

قلندر(کشکول امامزاده سیدیحیى   سـادات«اشومقـدس در نـزد اوالده    به عنوان میراث گران بهـا     )شاه

در قریه -گرماب(»گرماب مى)دایمیرداد بهسود جنوبى عنـوانمحفوظ بـه آن ازمنـدرجات باشـد،

مى استفاده امراض .کنندتبركوشفاى
1

قلندر(اوالد و اعقاب سید یحیى  )شاه

اجرستان»شاه ابویعلى«از سید یحیى  چهار پسربه جا ماند؛ فرزند بزرگ او          در او نسل داشت، دایه (نام

مسجدىنام داشت، فرزندان او به سیدهاى»سید محمد روحانى  «یحیى  فرزند دوم سید  .است)و فوالد 

مى آبادزندگى سرخ در و شـاه.کنندمشهوراند سـوم سـادات»سیدمرتـضى «قلنـدرفرزند داشـت، نـام

هستند او ازاعقاب .گرماب
2

چهارم قلندر«پسر دارد»شاه اسالم «سید  »شاه منیز»شاه اسالم«نام نـا بـه پـسر چهـار اى ذیـل  هـداراى

:است

دره»سید شاه اسحاق«ـ1 در او نسل لولنج،که ترکمن، .باشندمى...شیخعلى، دو آب ى

کجاب، ودیگر مناطق بهـسود و بامیـان    که نسل او در خربید،)مشهور به شیرسرخ(»سید شاه سالم «ـ2

اند .ساکن

مى»سید سکندر«ـ3 غزنى باغ قره در او نسل .باشندکه

صتاریخ هزاره.1 ، .  حسین على یزدانى 49ها

عرب.2 کتاب در فاضل آقاى سومین فرزند سید یحیى شاه قلندر شاه طاهر «:ها و سادات درافغانستان مى نویسدجناب

نواحى»کُنر«گفتند؛ فرزندان این سید اغلب در والیت محمد نام داشت که فرزندان او را سیدهاى خان صاحب مى و

مى»جالل آباد« معاصرکنند که بعدها به سادات کُنر مشهور گردیدند، مشهورترین سازندگى ىخانواده»کُنر«دات

چوناست، شخصیت»مجروح« ى این سادات هستند؛ الدین مجروح از جملهسید بهاء الدین مجروح و سید شمس:هاى

«سادات حسینى«ى سید جمال الدین افغانى فرزند سید صفدر را نیز از جمله عده اما از آن جاکه نگارنده ».دانندمى»کُنر»

ام، یقین دارم که  سیدمرتضى جد سادات گرماب خوات وردك سومین فرزند سیدیحیى  تحقیقاتى انجام دادهدر این زمینه 

.باشندمى باشد، احتماالً سادات کُنر ازاعقاب  یکى از فرزندان سید شاه تراب مى
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کوچ4 قلندر«ک ترین فرزند ـ داشت»اسماعیلشاه«،»شاه .نام
1

روایت جهاد شاه قلندر

انـساناز زمانى که اسالم به عنوان دین آسمانى اصیل ظهور کرده و در             زنـدگى شـئون هـا ریـشه    تمام

داشتبه گرایش ترین توجه را  دوانید، اساسى  مبذول انسان مکتـبخوشبختانه در طول تاریخ   .آرمانى

کهبخش اسالم شخصیتحیات  نموده ظهور فهم درك با اشاعههریک به نوبههاى و نشر به خود ىى
و.دادندساز اهتمام جدى به خرج مىهاى عمیق و انسان  گرایش مجاهـد عـالم است جمله زاهـدازآن

قلندر(واراسته، امامزاده سید یحیى      رفتار)شاه با شخصیتى ى خود، به عنوان یک الگوى خردمندانهکه

.درخشدتاریخ پرافتخار سرزمین اسالمى ما مى     براى همیشه در  
2

امـام علـىچنانچه
)ع(

در«:فرمایـد مـى

»که در حین آزمون وگرفتـارى چگونـه بـوده انـد؟           احوال گذشتگان مؤمن پیش از خود بنگرید،      
3

بنـا

نجـفعلمیـه ىبراین جهاد وپایدارى امامزاده سید یحیى را از زبان یکـى از نخبگـان حـوزه                کهنـسال

)ره(مرحوم حضرت آیت اللّه حاج شیخ خان على نجفى   :شنویممى
مـشهور بـه حـاج شـیخ خـان علـى       (

ازعلماى بزرگ که داراى ویژگى هاى برجسته      یکى از مجتهدین و   )خواتى فردى قبیـل سـخاوت،    ى

.استبوده...ى قوى، ظلم ستیزى  اخالق عملى، حافظه  
4

بـاره امـامزادهدر هـاىحـرف»قلنـدرشـاه«ى

شاگردانشمىزیادى دارد که از    به خطاب شمابایددرمورد جهادو امر به معـروف ونهـى   «:گویدجمله

منکــر قلنــدر«از الگــوى»شــاه ىمایــهخــویش قــرارداده وهماننداوکــه در نقــاط مختلــف افغانــستانرا

صعرب.1 ، افغانستان در سادات و مخطوط94ها مشجرات هکذا فاضل؛ کاظم .محمد

 است خدمات علمى و دینى آن عارف ربانى در هر شرایط و زمان الگو و سرمشق براى روحانیت معظم قرار گیرد امید.2

.وزندگى سراسر عزّت آن بزرگ مرد تاریخ را همیشه مطالعه و بررسى نمایند

.212معجم موضوعى نهج البالغه، ص .3

)ره(مرحوم حاج شیخ خان على نجفى.4
اشرف نجف از چند سالى  به دعوت حضرت آیت اللّه العظمى دربازگشت

واعظ
)ره(

 در مدرسه علمیه کجاب بهسود به تدریس پرداخته و از آن جا به یکى از والیات شمالى افغانستان آهنگ 

هادرمعظم له بعد از بقدرت رسیدن کمونیست.سفرکرد و  باتأسیس مدرسه علمیه، شاگردانى زیادى راتربیت نمود

م به او در تمام عمر پربرکت .شهد مقدس هجرت نموده و در آن جا نیز به تأسیس مدرسه علمیه همت گماشتافغانستان،

هاى علمى در حوزه علمیه قم افتخار شاگردى و خویش خدمات دینى وعلمى فراوانى انجام داده و بسیارى از شخصیت

.تلمذ از محضر ایشان را دارند
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!گردیده باشیدخیروبرکت و هدایت مردم به سوى اسالم وسنّت نبوى
1

ا مى که«:فزایداو قلندر«وقتى بیان احکام الهى واحیـاى مکتـب اهـل         براى تبلیغ شریعت اسالم و    »شاه

)ع(بیت
آهنگ کابل به قندهار منطقـهاز در و نمـود ى چهـاردهى کابـل سـاکن گردیـد، تـالش و     سفر

شاه«وقت از نقش اجتماعى ودینى فعالیتش آن چنان در آن منطقه گسترده وچشمگیربود که حکومت   

کابلبه وحشت افتاد و ناگزیر او     »ندرقل از زندگى(را )شامحل
2

منطقـه وردك«ىبه تبعیـد  »خـوات

.نمود

خانه»قلندرشاه« به مرکزى مناطق اکثر راهاى مؤمنین مى  در آنان و ورفت، اعتقـادى مـسائل به نسبت

آوردو تغییرات اساسـى در امـور زنـدگى مـرد          نمودفراگیرى علم راهنمایى و تشویق مى      وجـود بـه .م

ــین  ــاه«همچنـ ــدرشـ ــى  »قلنـ ــوت مـ ــارچگى دعـ ــدت و یکپـ ــه وحـ ــردم را بـ ــهمـ بـ ــود خـ و ــود نمـ

مشکالت زنـدگى خـود بـه    جهتحلکرد، مردم نیزدرمیان مردم تبارز مى   اطمینانمحورقابلیکعنوان

وانتـاامروزپیر کـهچنـانپرسـیدند، ازاومـىخـودراواجتماعىکردند وتکالیف شرعى  ایشان مراجعه مى  

مـذهب تـشیع وتـسنن      وحنفى صادقانه او را دوست دارند ومریدان وى راپیروان هردو         جعفرىمذاهب

قلندر«دهند، زیرا معتقدند که تشکیل مى  صاحب کرامات زیادى بوده است، به همین جهـت بعـد   »شاه

پسرانش او عنواناز به اکثـر پیـروان او   انتخاب کردند، این سنّت، تـا هنـوز در میـان   »مرشد«و»پیر«را

دارد رواج فرقه هردو .شامل
3

امامزاده فوت از منـاطق»قلنـدرشاه«بعد بـه وردك خـوات اواز اعقـاب

غزنـى،خربید ،تیزك، یکاولنـگ، سـرخ آبـاد، اجرسـتان، ارزگـان،           «:همانندمختلف دیگر افغانستان،  

.شوندمىمهاجر...گرماب، کاریزك، جالل آباد، کُنر، گردیز، پغمان 

شـاه(ابن سید شاه اسالم ابن سید یحیـى  ج سید میرزاحسن پدر سید عبداللّه از اعقاب سید شاه سالم     حا

بـوداواولین.)باشندمنتسب به این سید بزرگوار مى     »افغانستانحسینىسادات«اکثر.است)قلندر کـسى

رهاى خربید را از دهن آپاى تا دهن تیزك خریدارى      که زمین  جا آن و ا محل سکونت خـویش  کرده

ش(1280تا1271هاىقرار داد؛ تا این که بین سال       خاندردوره)ه عبدالرحمان سلطنت هاىزمینى

ى خربیـد بـه نقـاط دیگـر مهـاجر         منطقـهسادات خربید را مصادره نموده وبه دنبال آن اکثر سـادات از           

:کهستهاى سید عبداللّه از این قرار ازمینىجریان مصادره.شوندمى

خواتىهمچنین آیت اللّه حاج شیخ خان على.1
)ره(

خطاب مورد را علم اهل سادات امامزادهگاهى خدمات از و داده قرار

قلندر« قلندر«شما سادات باید جهاد و مبارزه را از جد خود «:یاد آور مى کرد و مى فرمود»شاه ».بیاموزید»شاه

منطقه»شاقلندر«امامزاده.2 موده بود که بعد از تبعید وى به منطقه ى چهاردهى کابل زمین و ملک فراوانى راخریدارى ندر

وردك« .زمین هایش توسط حاکمان ظالم آن زمان مصادره گردید»خوات

.ى تاریخى را بارها از زبان بعضى علماء و کُهن ساالن نیز شنیده امنگارنده این نکته.3



65...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

آن که اصالتا از سادات تکانه بوده و لی در پغمان زندگی مـی کـرد، او                  پغمانىخانشاهیز  پروِسید در

 عبـدالرحمن خـان وي را در والیــت   ،هنایـب سـاالر حکومـت عبـدالرحمن خـان بـود       جرنیـل و  زمـان

بـاغورمنطقه لعل و سرجنگل  براي قتل عام  مردم هزاره می فرستد، پرویزشاه خان در                  ورودش ابتـداء

خوانین آنجا مالقات می کند و به آنها  می گوید که سه روز از او مهلت بخواهند، و نیز آنها را اطمنان 

می دهند که براي شان آسیب نرساند، متأسفانه گماردگان عبدالرحمن به کابل گزارش می دهنـد کـه                  

بهخانشاهیز دپروِسیپرویزشاه خان جرنیل با خوانین لعل و سرجنگل همکاري نموده،  باره برکابلدو

وى بـه خربیـد، سـادات مقـیم     وروددر حـین می شـود کـه   خربید نمی گردد و در مناطق مرکزي وارد    

بعملشاخانیزخربید از پروِ   گرم خـانسـید خواهر(ازمـدتى اقامـت در خربیـد     اوبعـدآورنـد،استقبال

ساداتشیرین   آوردى خربید منطقهاز در عقدش به بنامقلعه(دهدتشکیل خانواده مى )هرا سید پروِ ي

خان)شاه خان در خربید مشهور است  یز عبدالرحمان که مـىوقتى کـهمطلع ودرخربیـد اوشـود رفتـه

قرارگرفتـهمورداحتراموهگردیداقتداروعزّتصاحب مرکـزى مناطق سادات و هزاره حکومـتمردم ،

ستگیر کند و لی او در کوههاي خوات غزنـی کـه آن کـوه          چندین بار خواست که پرویزشاه خان را د       

پایه ها به سیاه ناله مشهور است پناه برده و بعدا او به پاکستان و از آنجا به هندوستان مهاجرت می کند، 

اما برادر خانمش سید خان شیرین و دیگر سادات خربید را حکومت مورد اذیت و آزار قرار می دهـد                

 نادر شاه سید خان شیرین در دهمزنگ کابل  زندان بوده و گفته می شود       که حتی در دوران حاکمیت    

گفتـه مـی شـود کـه پرویزشـاه خـان در       .که در زندان وفات نموده و قبرش در زیارت سخی می باشد           

زمان نادر شاه در کابل دعوت می گردد، دولت آن وقت بـراي او در منطقـه سـروبی یـک مهمـانی و                        

.وي در آنجا مسموم شده وفات می کندضیافت را تدارك می دهد که 
1

دسـتورشاهیز  سیدپروِگفته می شود یک سال بعد از مهاجرت          بـه هـاىعبـدالرحمن خـان زمـین     خـان

مـصادره)یعنـى از دهـن آپـاى تـا دهـن تیـزك            (خربید را تماما آن چه که مربوط به سیدعبداللّه بوده           

.کندمى

ــان     ــه خ ــب اللّ ــان امیرحبی ــدالرحمن خ ــدش  بعدازعب ــزرگ و ولیعه ــد ب ــیده  فرزن ــت رس ــه حکوم ب

مـدتبعدازاو امیر امان  نشست،سلطنتىبراریکهتمامسالهیجدهومدت براى را سلطنت امور خان اللّه

برادر امان اللّه خان به عنوان نماینده جهت اخذ رضـایت نامـه از مـردم               تقریبا ده سال به دست گرفت؛     

وقتىبراى سلطنت امیر امان اللّه خان، در       او کرد، سفر مرکزى که بـه خربیـد مـى رسـد، سـعید         مناطق

حصار از برادرانش با شاهنور خان روند، و جهـت تقاضـاى رضـایت    قُل خویش به استقبالش مىاحمد

.هندوستان زندگی می کنند شاه خان فعالً در یزاعقاب سید پروِ.1
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هاى خربید شرط که  زمیندهند، با اینمردم بهسود به برادر امیر امان اللّه خان قول همکارى مى    ىنامه

مىید، برادر امان اللّه خان    را به ما شیرینى بده     را آنان سـلطنتپذیرد و وعده مـى    شرط اگـر کـه دهـد

خـان(هـاى خربیـد   خـان در افغانـستان  تقـرر یابـد زمـین         امیرامان اللّه  عبـدالرحمن مـصادرهکـه را آن

.شودبه  سعیداحمد خان شاهنور سپرده مى)بودنموده

اماسعید احمد خان شاهنوربعد از توافق با       کجـاببرادر به خان اللّه رضـابخشن همکـارى بـا و رفتـه

داد،)پدر حاج عزیز  (سلطان على ى دیگر، رضایت نامه را به نام  مردم بـه امـان   وکیل خار زار وعدهو

مىاللّه زارداد وکیل زمین  هاى خربید را و على    برد، درنتیجه سعید احمد شاهنور زمین     خان خـار هـاى

پِستى را که آن هم از سید عبداللّه بود، پدر براتعلى خـان و            هاى زمین کنند،قُل خویش را تصاحب مى    

خان بابا بـا.کنندقزلباش خریدارى مى  آقا خـان اللّـه امـان حکومـت که ووقتى شـد مواجـه شکـست

ساداتسلطنت به نادرشاه رسید، عده     از گیرند خربید کسى به نام سید میرزا محمد اکبر را وکیل مىى

طرف از شـاهنور پـس بگیرنـد، در    هاى مصادره شده شان را از پسران سعید احمـد خـان        ها زمین آنتا

رابههمکارى رضابخش وکیل تقریباموفق مىاواخر سلطنت نادرشاه سید محمد اکبر با دعوا تا نفعشود

از.رسـداکبـر بـه نتیجـه نمـى    خودفیصله نماید، اما با سقوط سلطنت نادر خان تالش سـید محمـد            بعـد

ــاى وکودتـ ــردارمحمدداودخان ــراضسـ ــدر  انقـ ــالم حیـ ــاه، غـ ــاهر شـ ــلطنت ظـ ــانسـ ــاهنورخـ شـ
بـهوقتدرآنمردموکیلمبلغاسماعیلشیختوسطراخربیدهاىسندزمینشاهنور،برادرسعیداحمدخان

آنرئیساولیننزد مىجمهور خان داود محمد سردار سـعید  کـه(بـرد، ضـمن تأییـد مهرشـاهى         کشور

خ تأیید وامضاء ریاست جمهورى نیـز در       )ان شاهنور در دوران نایب ساالرى خویش گرفته بود        احمد

مى صورت آن .گیردپاى
1

)ره(در زمانى که حضرت آیت اللّه العظمى واعظ
ى نجف اشرف به تحصیل وتدریس علمیهىدرحوزه

حاج داشت، وامیرمحمد پسر بزرگ سعید احمد خان شاهنور در مسیر سفر ح     اشتغال عتبات عالیات ج

)ره(به عراق نزد حضرت آیت اللّه العظمى واعظ       
مى هـاى خربیـد   شود و از ایشان راجع به زمـین مشرف

مى )ره(حضرت آیت اللّه واعظ   کند،سؤال
است وجایز نیست شـما     هاى خربید غصبى  زمین«:فرمایدمى

واعـظمحمد به حضرت آیت اللّ حاج امیر ».آن را به عنوان مالک تصرف کنید       ه
)ره(

کنـد پیـشنهاد مـى  

خدمت )ره(مرجع بزرگوار آن زمان حضرت آیـت اللّـه العظمـى حکـیم            که
هـاتـادرمورد زمـین   برسـد

درسعید احمد خان شاهنور مىهاى خربید را به عنوان شیرینى بهى زمین خان عالوه بر این که با ارسال نامه...اامان.1 دهد،

نامه .نمایدى مردم بهسود در جهاد علیه انگلیس وکسب استقالل افغانستان قدر دانى مىى جداگانه از حضور فعاالنهضمن

مى...اى امیر اماندر بخش اسناد، تصویرى ازنامه مطالعه را خودش امضاى با .فرماییدخان
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خبـره،مصالحه صورت گیرد، طبق نقل بعضى از اهل     
1

هـاگویـد زمـین   آیـت اللّـه العظمـى واعـظ مـى     

نمى .تمبراى این که ورثه موجود است ویکى از ورثه آن خودم هسشودمصالحه
2

)ره(ها را از زبان حضرت آیت اللّه واعظیکى از کسانى که در جلسه حضور داشته واین گفته.1
مى حجنقل تکند،

سید محمد سرور مرحوماالسالم والمسلمین تاالسالم والمسلمین سید محمد انور عارف کربالیى فرزند ارشد حج

)ره(کربالیى
.هست

حاج سیدوالمسلمین االسالم تحجآیت اهللا توکلی و در این بخش عالوه براطالعات دیگر  اهل خبره، از معلومات .2

.ناظرحسین مشهور به ابوالهادى نیز استفاده شده است


