عطيـه

دومين زائر اربعين

محمود اقدم

چکيده
عطیه عوفی به همراه جابر ،نخس��تین زائران امام حس��ین 7در بیس��تم صفر سال 61
هجری ،همزمان با اربعین ش��هیدان کربال هس��تند و نام این دو هم��واره همراه با زیارت
اربعین برده میش��ود .عطیه از تابعان و ش��یعیان برجستة امیرمؤمنان 7و یکی از رجال
علم و حدیث و تفسیر قرآن بود .او که شاگرد جابربنعبداهلل انصاری ،صحابی بزرگ رسول
خداست ،عالوه بر حدیث غدیر ،حدیث زیارت اربعین را نیز از استادش نقل کرده است.
عطيه فردی عالم ،محدثي ژرفنگر ،مفسری واالمقام و مسلمانی فعال در عرصة مسائل
اجتماعی و سیاسی بود.
این مقاله پس از بیان شرح حال عطیه عوفی ،معرفی خاندان و جایگاه علمی او به تبیین
اندیش��هها و فعالیتهای سیاس��ی او پرداخته و در پایان ،حدی��ث غدیر و حدیث زیارت
اربعین را از این نخستین زائر سیدالشهدا 7نقل کرده است.
واژگان کليدی :عطیه عوفی ،جابر ،امام حسین ،7نخستین زائر ،زیارت اربعین
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هر جا یادی از اربعین و زیارت اربعین به میان میآید ،نام جابر و عطیه هم برده میش��ود.

هر دو از چهرههای درخش��ان تاریخ اس�لام ش��ناخته میش��وند .اما آنچه ایش��ان را از دیگر

ش��خصیتها متمایز میکند ،این اس��ت که نخس��تین زائران امام حس��ین 7در اولین اربعین
شهادت امام میباشند.

جابر بن عبداهلل انصاری ،از صحابه نزدیک رس��ول خداس��ت که از س��وی پیامبر گرامی

اس�لام 9مأموریت یافت تا سالم ایشان را به امام باقر 7برساند؛ چون پیامبر اکرم به او مژده
داده بود که زنده میماند تا زمانی که امام پنجم را مالقات کند و چنین نیز شد.

ام��ا «عطیه عوفی» از تابعین و از ش��یعیان برجس��ته و واالی امام علی 7اس��ت که افتخار

همراهی جابر را در زیارت قبر اباعبداهلل 7در ا ّولین اربعین شهدای کربال داشت .او همچنین
یکی از رجال علم و حدیث و تفس��یر قرآن بود که س��زاوار است درباره شخصیت و زندگی

او سخن گفته شود.

شرح حال و زندگینامه

عطیه فرزند «سعد بن جناده عوفی» است که بین سالهای  36تا  40هجری (بنابر اختالف نقلها)

در شهر کوفه دیده به جهان گشود .طبق بعضی نقلها چون در کوفه بزرگ شد ،او را «کوفی»

نامیدهاند؛ ولی تولد او در کوفه نبوده است؛ زیرا پدرش «سعد بن جناده» اهل کوفه نبود .سعد از
قبیله «ابن جدیل» و از نخستین اهالی شهر ییالقی طائف در حجاز بود که اسالم آورد.
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جناده از راویان مشهوری اس��ت که روایات بسیاری نقل

کرده است .وی پس از وفات پیامبر گرامی اسالم 9از یاران
امام علی 7ش��د و در جنگها در رکاب آن حضرت بود و
روایات بسیاری در این باره از او نقل شده است.

نامگذاری عطیه

محدث قمی میگوید:

طب��ری میگوید :عطیه فرزند س��عد بن جن��اده عوفی ،از
جدیله قیس است که کنیه او ابوالحسن میباشد .ابنسعد،
مورخ معروف میگوید :سعد بن محمد بن الحسن ،فرزند
عطیه نقل میکند :سعد بن جناده خدمت امیرالمؤمنین7
که در کوفه بود رس��ید و ب��ه آن حضرت عرض کرد :ای
امیرمؤمنان! فرزند پس��ری برای من به دنیا آمده؛ شما نامی
برای او انتخاب کنید .امام فرمود :این فرزند هدیه و عطای
الهی است؛ پس او عطیه نامیده شد .عطا شده و هدیه الهی
1
و مادر او از اهل روم بود.

عطی��ه فرزند «س��عد بن جناده
عوفی» اس��ت که بین سالهای
 36تا  40هجری (بنابر اختالف
نقلها) در ش��هر کوفه دیده به
جهان گشود .طبق بعضی نقلها
چون در کوفه بزرگ شد ،او را
خاندان او
«کوفی» نامیدهاند؛ ولی تولد او
عطی��ه در یک��ی از خاندانهای معروف ع��رب ،از طایفه در کوفه نبوده است.

«بکالی» به دنیا آم��دّ .
ّ
بکالی تیرهای از قبیله بنیعوف بن امرؤ
القیس ش��مرده میش��د و در بین قبایل عرب ش��أن و منزلتی

خاص داش��ت و چ��ون او از قبیله بنیعوف ب��ود ،به او «عطیه
عوفی» میگفتند.
جایگاه علمی او

عطیه در طبقات رجالی ،جزو اصحاب پیامبر 9به شمار نمیآید،

بلکه جزو گروه تابعین است؛ چون پیامبر اکرم 9را ندیده است
ت��ا از او حدیث نقل کند .او از اصحاب و یاران امیرمؤمنان 7و

س��عد ب��ن جن��اده خدم��ت
امیرالمؤمنی��ن 7ک��ه در کوفه
ب��ود رس��ید و ب��ه آن حضرت
ع��رض ک��رد :ای امیرمؤمنان!
فرزند پس��ری برای من به دنیا
آمده؛ شما نامی برای او انتخاب
کنی��د .امام فرم��ود :این فرزند
هدیه و عطای الهی اس��ت؛ پس
او عطیه نامیده شد.
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امامان بعد از ایشان میباشد که عصر امام محمد باقر 7بلکه امام صادق7را نیز درک کرده است.
او از دانش��مندان بزرگ و اسالمشناس عصر خود بود که راوی احادیث بسیاری نیز بوده است و

مفسر قرآن نیز به شماره میرفته و پنج جزء قرآن را تفسیر کرده است.

2

اساتید و شاگردان

عطیه اس��تادانی برجسته داشت که معروفترین آنان جابر بن عبداهلل انصاری و عبداهلل بن

عباس میباش��ند و در بعضی کتابها نام هش��ت تن از اساتید او بیان شده است .در نقلی از او
آمده است« :من تفسیر قرآن را سه بار و قرائت آن را هفتاد بار بر ابنعباس عرضه کردم».

3

او ش��اگردانی را تربیت کرد که نام برخی از آنان در کتاب «تهذیب التهذیب» ثبت شده

اس��ت .از مهمترین این ش��اگردان« ،اعمش» راوی معروف و س��ه تن از فرزندان خودش به
نامهای حسن و عمرو و علی هستند.

4

بنابراین ،آنچه برخي گفتهاند که ایشان غالم جابر بوده ،سخن نادرستی است که در هیچ

یک از منابع مورد اعتماد دیده نش��ده؛ بلکه او شاگرد شریف و نجیب و مورد اعتماد صحابی

پیامبر اکرم 9بوده است که افتخار همراهي او را در زیارت سرور و ساالر شهیدان در اولين
اربعين ش��هادتش داش��ت و جزء اولین زائران آن امام بزرگوار محس��وب شود .سنت حسنه

زیارت اربعین که امروز از باش��کوهترين و معنويترين مراس��مهاي مس��لمانان است ،یادآور

حض��ور اين دو بزرگوار اس��ت و درک ابعاد عظمت این همایش فق��ط با رفتن و از نزدیک
ديدن آن ممکن است.

اندیشه و فعالیتهای سیاسی

عطيه گذش��ته از اينکه فردی عالم و محدثي ژرفنگر و مفس��ری عالیمقام بود ،فردی

فعال در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی نيز بوده است که قرائن و شواهد ،این بُعد از زندگی
او را روشن میکند:

 .1عطیه احادیثی را نقل کرده که بُعد سیاس��ی آنها بس��یار قوی اس��ت؛ مانند حدیث ثقلین،
حدیث ائمه اثناعش��ر ،حدیث س��فینه نوح و تفس��یر آیه (انما یرد اهلل لیذه��ب عنکم الرجس)،

حدی��ث غدیر ،منزلت ،و س�� ّد ابواب مس��جد غیر از باب علی 7و حدی��ث اعطای فدک به
فاطمه 3توسط پیامبر اکرم 9و احاديث بسيار ديگر.

274

ویژهنامهاربعینحسینی

حساس و خطرناک ،برای
 .2همراه جابر در آن موقعیت بسیار ّ
زیارت امام حس��ین7حرکت میکند؛ زیرا بعد از ش��هادت

امام حس��ین ،7یزید خود را پیروز میدان میدانست و کسی
را مان��ع ظلم و جنایتش نمیدید و تالش میکرد تا با خاموش

کردن صدای هر مخالفی ،قیام عاش��ورا را موضوعی تحریف

ش��ده و قیام علیه حکومت خود معرفی کند .لذا حرکت جابر
و عطيه برای رفتن به زیارت امام حسین و یارانش :از مدینه
به کوفه و برگ��زاری عزاداری در کن��ار آن قبر مقدس ،مهر

تأییدي بر پيروزي واقعي قیام آن حضرت بود.

 .3تاری��خ هیچگاه جریان مب��ارزه سیاس��ی او را در ماجراي
حجاج بن یوسف فراموش نمیکند.
دس��تگیرياش به دستور ّ

در منابع تاریخي چنین آمده است:

در کوفه قیامهای متعددی شکل گرفت که یکی از آنها قیام
عبدالرحمن بن محمد اش��عث بود .این نهضت از خراسان
آغاز ش��د و عدهای از بزرگان و دانشمندان و قاریان عراق
مانند س��عید بن جبیر و ابراهیم نخعی و عطیه عوفی هم در
رکاب عبدالرحمن بودند .هنگامی که عبدالرحمن شکست
خورد و دس��تگیر شد ،عطیه به فارس گریخت و حجاج بن
یوس��ف در نامهای به محمد بن قاس��م ثقفی دستور داد تا
عطی��ه را دعوت کند و به او بگويد ک��ه علی بن ابیطالب
را لعن��ت کند .پس اگر او را لعن کرد که هیچ و اگر چنین
نکرد ،چهارصد تازیانه به او بزند و موی س��ر و روی او را
بتراش��د .او عطیه را فراخواند و نامه حجاج را بر او قرائت
کرد ،اما عطیه حاضر به انجام دس��تور او نش��د و او هم به
دس��تور حجاج عمل کرد و چهارصد تازیانه به او زد و سر
و محاسن او را تراشید .س��پس زمانی که قتیبة بن مسلم بر
مسنـد استاندارای خـراسان نشست عطيـه نزد او رفـت و

عطیه اس��تادانی برجسته داشت
ک��ه معروفترین آنان جابر بن
عب��داهلل انصاری و عب��داهلل بن
عب��اس میباش��ند و در بعضی
کتابها نام هشت تن از اساتید
او بیان شده است.
عطیه احادیثی را نقل کرده که
بُع��د سیاس��ی آنها بس��یار قوی
اس��ت؛ مانن��د حدی��ث ثقلین،
حدی��ث ائمه اثناعش��ر ،حدیث
س��فینه نوح و تفس��یر آیه (انما
یرد اهلل لیذهب عنکم الرجس)،
�د
حدیث غدی��ر ،منزلت ،و س� ّ
ابواب مسجد غیر از باب علی7
و حدی��ث اعط��ای ف��دک ب��ه
فاطمه 3توسط پیامبر اکرم9
و احاديث بسيار ديگر.
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در خراسان ماند تا زماني که عمر بن هبیره حکومت عراق را به دست گرفت .در
این زمان عطیه نامهای به او نوشت و خواهان بازگشت به کوفه شد .هبیره هم به
او اجازه بازگش��ت داد .عطيه به کوفه بازگشت و در کوفه بود تا اینکه در سال
5
 111هجری قمری درگذشت.

نمونههایی از روایات عطیه
 .1حدیث غدیر

ابنمغازلی در کتابش با اسناد خود از عطیه عوفی روایت کرده که عطیه گفت:

من ابن ابیأوفی را در دهلیز خانهاش دیدم و آن زمانی بود که بینایی چش��مش
را از دس��ت داده بود .از او در مورد حدیث غدیر پرسيدم؛ گفت :همانا شما ای
مردم کوفه ،بدا به حال شما! گفتم :خداوند کار تو را بسازد و اصالح نماید؛ من
اهل کوفه نیس��تم و بر تو عار نیست که نمیدانی من اهل کوفه نیستم .او گفت:
منظور تو کدام حدیث است؟ گفتم منظور حدیث علی در روز غدیر خم است.
گف��ت :در حجة الوداع پیامبر اک��رم 9در روز غدیر خم میان ما آمد ،در حالی
که دس��ت علی 7را گرفت��ه بود و خطاب به مردم چنین فرم��ود :ای مردم! آیا
نمیدانید که من نس��بت ب��ه مؤمنان از خود آنان اولی هس��تم؟ همه گفتند بله یا
رس��ولاهلل .فرم��ود :پس هر کس که من موالی او هس��تم ،پس این علی موالی
6
اوست.

مرحوم عالمه مجلسی میگوید:

حاف��ظ ابونعی��م در کتاب «ما نزل م��ن القرآن فی علی» با س��ند خود از اعمش
(ش��اگرد عطیه) و او از عطیه نقل کرد که عطیه گفت :آیه (یا ایّها الرس��ول ب ّلغ
ما انزل الیک من ربّک) 7خطاب به رس��ول خدا در مورد علی بن ابیطالب7
8
نازل شده است.

 .2حدیث زیارت اربعین

طب��ری با س��ند خود از عطیه عوفی نق��ل میکند که گفت :من با جابر ب��ن عبداهلل انصاری به
قصد زیارت قبر حس��ین بن علی بن ابیطالب بیرون آمدیم .زمانی که به کربال رسیدیم ،جابر
نزدیک س��احل فرات ش��د و غسل کرد و یک ردا و یک ازار پوش��ید (همانند افراد مُحرم)،
سپس کيسهای را باز کرد که در آن سعد (گیاه خوشبو) بود و آن را به بدن خود زد و خود را
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با آن خوشبو کرد .هر قدم که برمیداشت ،ذکر خدای متعال
را میگفت؛ تا اینکه به قبر مطهر حضرت نزدیک شد .وقتی

رس��ید گفت :دست مرا روی قبر بگذار .من این کار را انجام
دادم؛ پ��س او خود را روی قبر انداخت و از هوش رفت .پس

من به روي او آب ریختم تا به هوش آمد .س��ه مرتبه صدا زد
یا حس��ین و گفت :آیا دوس��ت جواب دوست را نمیدهد؟!
و خ��ودش پاس��خ داد :چگونه ج��واب بده��ی در حالی که

رگهای خونین تو در باالی شانهات نمایان شده و بین بدن و

س��ر مقدس تو جدایی افتاده است؟! پس من شهادت میدهم
ک��ه تو فرزند خات��م پیامبران و فرزند آق��ای مؤمنان و فرزند

همقس��م تقوا و س�لاله هدایت و خامس اصحاب کسا و پسر
آقای پاکیزگان و فرزند س��رور زنان هس��تی ،و چرا تو چنین
نباشی ،در حالی که دست آقا و سرور پیامبران به تو غذا داده
و در دامن پرهیزکاران تربیت یافتهای و از دس��تان ایمان شیر

خوردی و با اس�لام سیراب شدی .پس زندگی و مرگ پاک
و زیبا داش��تی؛ ولی دلهای مؤمنان از فراق تو ناخوش است.
پس س�لام خدا و خشنودی او بر تو باد و شهادت میدهم که

تو از دنیا درگذش��تی ،همانگونه که ب��رادر یحیی بن زکریا
درگذشت و به فیض شهادت رسید.

س��پس نگاهی به اط��راف قبر مطهر حضرت سیدالش��هدا7

کرد و گفت :سالم بر ش��ما ای ارواحي که در راه حسین7

فدا ش��دید و شهادت میدهم که ش��ما نماز را به پا داشتید و

زکات را پرداختی��د و امر به معروف و نهی از منکر نمودید و
ب��ا ملحدان جهاد کردید و خدا را آنقدر عبادت کردید تا به
مرحله یقین رسیدید ،و قسم به کسی که حضرت محمد 9را

جاب��ر گفت :ای عطیه! از حبیب
خود رس��ول خدا 9شنیدم که
فرم��ود :اگر کس��ی گروهی را
دوست داشته باشد ،با آن گروه
محشور خواهد شد.
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به نب ّوت و حق مبعوث کرد ،ما در آنچه شما وارد شديد و عمل کردید ،شریک هستیم.

عطی��ه میگوی��د :به جابر گفتم :ما چگونه در ثواب آنها ش��ریک هس��تیم ،در حالي که ما نه
به وادی فرود آمدیم و نه از کوهی باال رفتیم و نه شمش��یر زدیم ،ولی ا ین گروه میان س��ر و

بدنهایشان جدایی افتاده و فرزندانشان یتیم شدهاند و همسرانشان بیوه گشتهاند؟!

جابر گفت :ای عطیه! از حبیب خود رسول خدا 9شنیدم که فرمود :اگر کسی گروهی را دوست
داش��ته باشد ،با آن گروه محشور خواهد شد و کسی که کار گروهی را دوست بدارد ،با آنان در

کار آنان شریک خواهد شد ،و قسم به آن کس که محمد 9را به پیامبری مبعوث کرد ،نیّت من

و نیّت یاران بر آن چیزی است که امام حسین 7و اصحاب او بر آن گذشته و رفتهاند.

س��پس گفت :دست مرا بگیر و به طرف خانههای کوفه ببر .جابر در بین راه گفت :ای عطیه!

آی��ا ميخواهي تو را وصیت کنم؟ زيرا گمان نميکنم پس از این س��فر ،دیگر تو را مالقات
کنم .ای عطیه! دوست بدار دوستدار آل محمد را مادامی که او آنها را دوست دارد و دشمن

بدار دش��من آل محمد را مادامی آنان را دش��من م��یدارد؛ اگرچه روزها روزهدار باش��د و

محب آل محمد مدارا و نرمی داشته باش؛ زیرا اگر قدم
شبها را به زندهداری بگذراند ،و با
ّ
آنها به س��بب زیادی گناه بلغزد ،قدم دیگر آنان به س��بب محبّت آنها ثابت و اس��توار خواهد
ماند .همانا دوس��تداران آنان به س��وی بهش��ت بازمیگردند و دش��منان ايشان به طرف آتش
خواهند رفت.

9

پینوشتها:
 .1شيخ عباس قمي ،سفينة البحار ،ج  ،6ص ( 296به نقل از تنقیح المقال).
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.
 .6محمدباقر مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ،37ص ( 185به نقل از الطرائف).
 .7مائده ،آیه .67
 .8بحاراالنوار ،ج  ،37ص .190
 .9عمادالدین قاسم طبری آملي ،بشارة المصطفی ،ص  ،125حدیث 72؛ بحاراالنوار ،ج  ،68ص ،130ح .62
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