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چکيده

ــتم صفر سال 61  ــین7 در بیس ــتین زائران امام حس عطیه عوفى به همراه جابر، نخس

ــواره همراه با زیارت  ــتند و نام این دو هم ــهیدان کربال هس هجرى، هم زمان با اربعین ش

ــیعیان برجستۀ امیرمؤمنان7 و یکى از رجال  ــود. عطیه از تابعان و ش اربعین برده مى ش

علم و حدیث و تفسیر قرآن بود. او که شاگرد جابربن عبداهللا انصارى، صحابى بزرگ رسول 

خداست، عالوه بر حدیث غدیر، حدیث زیارت اربعین را نیز از استادش نقل کرده است.

عطیه فردى عالم، محدثی ژرف نگر، مفسرى واال مقام و مسلمانى فعال در عرصۀ مسائل 

اجتماعى و سیاسى بود.

این مقاله پس از بیان شرح حال عطیه عوفى، معرفى خاندان و جایگاه علمى او به تبیین 

ــث غدیر و حدیث زیارت  ــى او پرداخته و در پایان، حدی ــه ها و فعالیت هاى سیاس اندیش

اربعین را از این نخستین زائر سیدالشهدا7 نقل کرده است.

واژگان کليدی: عطیه عوفى، جابر، امام حسین7، نخستین زائر، زیارت اربعین

عطيـه 
دومين زائر اربعين

محمود اقدم
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هر جا یادى از اربعین و زیارت اربعین به میان مى آید، نام جابر و عطیه هم برده مى شــود. 
هر دو از چهره هاى درخشــان تاریخ اســالم شــناخته مى شــوند. اما آنچه ایشــان را از دیگر 
شــخصیت ها متمایز مى کند، این اســت که نخســتین زائران امام حســین7 در اولین اربعین 

شهادت امام مى باشند. 
جابر بن عبداهللا انصارى، از صحابه نزدیک رســول خداســت که از ســوى پیامبر گرامى 
اســالم9 مأموریت یافت تا سالم ایشان را به امام باقر7 برساند؛ چون پیامبر اکرم به او مژده 

داده بود که زنده مى ماند تا زمانى که امام پنجم را مالقات کند و چنین نیز شد.
امــا «عطیه عوفى» از تابعین و از شــیعیان برجســته و واالى امام على7 اســت که افتخار 
همراهى جابر را در زیارت قبر اباعبداهللا7 در اّولین اربعین شهداى کربال داشت. او همچنین 
یکى از رجال علم و حدیث و تفســیر قرآن بود که ســزاوار است درباره شخصیت و زندگى 

او سخن گفته شود.

شرح حال و زندگى نامه

عطیه فرزند «سعد بن جناده عوفى» است که بین سال هاى 36 تا 40 هجرى (بنابر اختالف نقل ها) 
در شهر کوفه دیده به جهان گشود. طبق بعضى نقل ها چون در کوفه بزرگ شد، او را «کوفى» 
نامیده اند؛ ولى تولد او در کوفه نبوده است؛ زیرا پدرش «سعد بن جناده» اهل کوفه نبود. سعد از 

قبیله «ابن جدیل» و از نخستین اهالى شهر ییالقى طائف در حجاز بود که اسالم آورد.



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393

٢٧٣

جناده از راویان مشهورى اســت که روایات بسیارى نقل 
کرده است. وى پس از وفات پیامبر گرامى اسالم9 از یاران 
امام على7 شــد و در جنگ ها در رکاب آن حضرت بود و 

روایات بسیارى در این باره از او نقل شده است.

نام گذارى عطیه

محدث قمى مى گوید:
طبــرى مى گوید: عطیه فرزند ســعد بن جنــاده عوفى، از 
جدیله قیس است که کنیه او ابوالحسن مى باشد. ابن سعد، 
مورخ معروف مى گوید: سعد بن محمد بن الحسن، فرزند 
عطیه نقل مى کند: سعد بن جناده خدمت امیرالمؤمنین7 
که در کوفه بود رســید و بــه آن حضرت عرض کرد: اى 
امیرمؤمنان! فرزند پســرى براى من به دنیا آمده؛ شما نامى 
براى او انتخاب کنید. امام فرمود: این فرزند هدیه و عطاى 
الهى است؛ پس او عطیه نامیده شد. عطا شده و هدیه الهى 

و مادر او از اهل روم بود.1

خاندان او

عطیــه در یکــى از خاندان هاى معروف عــرب، از طایفه 
«بّکالى» به دنیا آمــد. بّکالى تیره اى از قبیله بنى  عوف بن امرؤ 
القیس شــمرده مى شــد و در بین قبایل عرب شــأن و منزلتى 
خاص داشــت و چــون او از قبیله بنى  عوف بــود، به او «عطیه 

عوفى» مى گفتند.

جایگاه علمى او

عطیه در طبقات رجالى، جزو اصحاب پیامبر9 به شمار نمى آید، 
بلکه جزو گروه تابعین است؛ چون پیامبر اکرم9  را ندیده است 
تــا از او حدیث نقل کند. او از اصحاب و یاران امیرمؤمنان7 و 

ــت  خدم ــاده  جن ــن  ب ــعد  س
ــه در کوفه  ــن7 ک امیرالمؤمنی
ــه آن حضرت  ــید و ب ــود رس ب
امیرمؤمنان!  اى  ــرد:  ک ــرض  ع
ــرى براى من به دنیا  فرزند پس
آمده؛ شما نامى براى او انتخاب 
ــود: این فرزند  ــد. امام فرم کنی
ــت؛ پس  هدیه و عطاى الهى اس

او عطیه نامیده شد. 

ــعد بن جناده  ــه فرزند «س عطی
ــت که بین سال هاى  عوفى» اس
36 تا 40 هجرى (بنابر اختالف 
ــهر کوفه دیده به  نقل ها) در ش
جهان گشود. طبق بعضى نقل ها 
چون در کوفه بزرگ شد، او را 
«کوفى» نامیده اند؛ ولى تولد او 

در کوفه نبوده است.
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امامان بعد از ایشان مى باشد که عصر امام محمد باقر7 بلکه امام صادق7 را نیز درك کرده است. 
او از دانشــمندان بزرگ و اسالم  شناس عصر خود بود که راوى احادیث بسیارى نیز بوده است و 

مفسر قرآن نیز به شماره مى رفته و پنج جزء قرآن را تفسیر کرده است.2

اساتید و شاگردان

عطیه اســتادانى برجسته داشت که معروف ترین آنان جابر بن عبداهللا انصارى و عبداهللا بن 
عباس مى باشــند و در بعضى کتاب ها نام هشــت تن از اساتید او بیان شده است. در نقلى از او 

آمده است: «من تفسیر قرآن را سه بار و قرائت آن را هفتاد بار بر ابن  عباس عرضه کردم».3
او شــاگردانى را تربیت کرد که نام برخى از آنان در کتاب «تهذیب التهذیب» ثبت شده 
اســت. از مهم ترین این شــاگردان، «اعمش» راوى معروف و ســه تن از فرزندان خودش به 

نام هاى حسن و عمرو و على هستند.4
بنابراین، آنچه برخی گفته اند که ایشان غالم جابر بوده، سخن نادرستى است که در هیچ 
یک از منابع مورد اعتماد دیده نشــده؛ بلکه او شاگرد شریف و نجیب و مورد اعتماد صحابى 
پیامبر اکرم9 بوده است که افتخار همراهی او را در زیارت سرور و ساالر شهیدان در اولین 
اربعین شــهادتش داشــت و جزء اولین زائران آن امام بزرگوار محســوب شود. سنت حسنه 
زیارت اربعین که امروز از باشــکوه ترین و معنوي ترین مراســم هاي مســلمانان است، یادآور  
حضــور این دو بزرگوار اســت و درك ابعاد عظمت این همایش فقــط با رفتن و از نزدیک 

دیدن آن ممکن است.

اندیشه و فعالیت هاى سیاسى

عطیه گذشــته از این که فردى عالم و محدثی ژرف نگر و مفســرى عالى  مقام بود، فردى 
فعال در زمینه مسائل اجتماعى و سیاسى نیز بوده است که قرائن و شواهد، این بُعد از زندگى 

او را روشن مى کند:
1. عطیه احادیثى را نقل کرده که بُعد سیاســى آنها بســیار قوى اســت؛ مانند حدیث ثقلین، 
ــب عنکم الرجس)،  حدیث ائمه اثناعشــر، حدیث ســفینه نوح و تفســیر آیه (انما یرد اهللا لیذه
حدیــث غدیر، منزلت، و ســّد ابواب مســجد غیر از باب على7 و حدیــث اعطاى فدك به 

فاطمه3 توسط پیامبر اکرم9 و احادیث بسیار دیگر.
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2. همراه جابر در آن موقعیت بسیار حّساس و خطرناك، براى 
زیارت امام حســین7 حرکت مى کند؛ زیرا بعد از شــهادت 
امام حســین7، یزید خود را پیروز میدان مى دانست و کسى 
را مانــع ظلم و جنایتش نمى دید و تالش مى کرد تا با خاموش 
کردن صداى هر مخالفى، قیام عاشــورا را موضوعى تحریف 
شــده و قیام علیه حکومت خود معرفى کند. لذا حرکت جابر 
و عطیه براى رفتن به زیارت امام حسین و یارانش: از مدینه 
به کوفه و برگــزارى عزادارى در کنــار آن قبر مقدس، مهر 

تأییدي بر پیروزي واقعی قیام آن حضرت بود.
3. تاریــخ هیچ  گاه جریان مبــارزه سیاســى او را در ماجراي 
دســتگیري اش به دستور حّجاج بن یوسف فراموش نمى کند. 

در منابع تاریخی چنین آمده است:
در کوفه قیام هاى متعددى شکل گرفت که یکى از آنها قیام 
عبدالرحمن بن محمد اشــعث بود. این نهضت از خراسان 
آغاز شــد و عده اى از بزرگان و دانشمندان و قاریان عراق 
مانند ســعید بن جبیر و ابراهیم نخعى و عطیه عوفى هم در 
رکاب عبدالرحمن بودند. هنگامى که عبدالرحمن شکست 
خورد و دســتگیر شد، عطیه به فارس گریخت و حجاج بن 
یوســف در نامه اى به محمد بن قاســم ثقفى دستور داد تا 
عطیــه را دعوت کند و به او بگوید کــه على بن ابى  طالب 
را لعنــت کند. پس اگر او را لعن کرد که هیچ و اگر چنین 
نکرد، چهارصد تازیانه به او بزند و موى ســر و روى او را 
بتراشــد. او عطیه را فراخواند و نامه حجاج را بر او قرائت 
کرد، اما عطیه حاضر به انجام دســتور او نشــد و او هم به 
دســتور حجاج عمل کرد و چهارصد تازیانه به او زد و سر 
و محاسن او را تراشید. ســپس زمانى که قتیبۀ بن مسلم بر 

مسنـد استانداراى خـراسان نشست عطیـه نزد او رفـت و 

عطیه احادیثى را نقل کرده که 
ــیار قوى  ــى آنها بس ــد سیاس بُع
ثقلین،  ــث  ــد حدی مانن ــت؛  اس
ــر، حدیث  ــث ائمه اثناعش حدی
ــیر آیه (انما  ــفینه نوح و تفس س
یرد اهللا لیذهب عنکم الرجس)، 
ــّد  ــر، منزلت، و س حدیث غدی
ابواب مسجد غیر از باب على7 
ــه  ــدك ب ــاى ف ــث اعط و حدی
فاطمه3 توسط پیامبر اکرم9 

و احادیث بسیار دیگر.

ــتادانى برجسته داشت  عطیه اس
ــه معروف ترین آنان جابر بن  ک
ــداهللا بن  ــداهللا انصارى و عب عب
ــند و در بعضى  ــاس مى باش عب
کتاب ها نام هشت تن از اساتید 

او بیان شده است.
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در خراسان ماند تا زمانی که عمر بن هبیره حکومت عراق را به دست گرفت. در 
این زمان عطیه نامه اى به او نوشت و خواهان بازگشت به کوفه شد. هبیره هم به 
او اجازه بازگشــت داد. عطیه به کوفه بازگشت و در کوفه بود تا این که در سال 

111 هجرى قمرى درگذشت.5

نمونه هایى از روایات عطیه

1. حدیث غدیر

ابن  مغازلى در کتابش با اسناد خود از عطیه عوفى روایت کرده که عطیه گفت:
من ابن ابى  أوفى را در دهلیز خانه اش دیدم و آن زمانى بود که بینایى چشــمش 
را از دســت داده بود. از او در مورد حدیث غدیر پرسیدم؛ گفت: همانا شما اى 
مردم کوفه، بدا به حال شما! گفتم: خداوند کار تو را بسازد و اصالح نماید؛ من 
اهل کوفه نیســتم و بر تو عار نیست که نمى دانى من اهل کوفه نیستم. او گفت: 
منظور تو کدام حدیث است؟ گفتم منظور حدیث على در روز غدیر خم است. 
گفــت: در حجۀ الوداع پیامبر اکــرم9 در روز غدیر خم میان ما آمد، در حالى 
که دســت على7 را گرفتــه بود و خطاب به مردم چنین فرمــود: اى مردم! آیا 
نمى دانید که من نســبت بــه مؤمنان از خود آنان اولى هســتم؟ همه گفتند بله یا 
رســول  اهللا. فرمــود: پس هر کس که من موالى او هســتم، پس این على موالى 

اوست.6

مرحوم عالمه مجلسى مى گوید:
 حافــظ ابونعیــم در کتاب «ما نزل مــن القرآن فى على» با ســند خود از اعمش 
ــول بّلغ  (شــاگرد عطیه) و او از عطیه نقل کرد که عطیه گفت: آیه (یا ایّها الرس
ما انزل الیک من ربّک)7 خطاب به رســول خدا در مورد على بن ابى طالب7 

نازل شده است.8

2. حدیث زیارت اربعین

طبــرى با ســند خود از عطیه عوفى نقــل مى کند که گفت: من با جابر بــن عبداهللا انصارى به 
قصد زیارت قبر حســین بن على بن ابى  طالب بیرون آمدیم. زمانى که به کربال رسیدیم، جابر 
نزدیک ســاحل فرات شــد و غسل کرد و یک ردا و یک ازار پوشــید (همانند افراد مُحرم)، 
سپس کیسه اى 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 برمى داشت، ذکر خداى متعال 
را مى گفت؛ تا این که به قبر مطهر حضرت نزدیک شد. وقتى 
رســید گفت: دست مرا روى قبر بگذار. من این کار را انجام 
دادم؛ پــس او خود را روى قبر انداخت و از هوش رفت. پس 
من به روي او آب ریختم تا به هوش آمد. ســه مرتبه صدا زد 
یا حســین و گفت: آیا دوســت جواب دوست را نمى دهد؟! 
و خــودش پاســخ داد: چگونه جــواب بدهــى در حالى که 
رگ هاى خونین تو در باالى شانه ات نمایان شده و بین بدن و 
ســر مقدس تو جدایى افتاده است؟! پس من شهادت مى دهم 
کــه تو فرزند خاتــم پیامبران و فرزند آقــاى مؤمنان و فرزند 
هم  قســم تقوا و ســالله هدایت و خامس اصحاب کسا و پسر 
آقاى پاکیزگان و فرزند ســرور زنان هســتى، و چرا تو چنین 
نباشى، در حالى که دست آقا و سرور پیامبران به تو غذا داده 
و در دامن پرهیزکاران تربیت یافته اى و از دســتان ایمان شیر 
خوردى و با اســالم سیراب شدى. پس زندگى و مرگ پاك 
و زیبا داشــتى؛ ولى دل هاى مؤمنان از فراق تو ناخوش است. 
پس ســالم خدا و خشنودى او بر تو باد و شهادت مى دهم که 
تو از دنیا درگذشــتى، همان گونه که بــرادر یحیى بن زکریا 

درگذشت و به فیض شهادت رسید.
ســپس نگاهى به اطــراف قبر مطهر حضرت سیدالشــهدا7 
کرد و گفت: سالم بر شــما اى ارواحی که در راه حسین7 
فدا شــدید و شهادت مى دهم که شــما نماز را به پا داشتید و 
زکات را پرداختیــد و امر به معروف و نهى از منکر نمودید و 
بــا ملحدان جهاد کردید و خدا را آن قدر عبادت کردید تا به 
مرحله یقین رسیدید، و قسم به کسى که حضرت محمد9 را 

ــر گفت: اى عطیه! از حبیب  جاب
ــول خدا9 شنیدم که  خود رس
ــى گروهى را  ــود: اگر کس فرم
دوست داشته باشد، با آن گروه 

محشور خواهد شد.
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به نبّوت و حق مبعوث کرد، ما در آنچه شما وارد شدید و عمل کردید، شریک هستیم.
عطیــه مى گویــد: به جابر گفتم: ما چگونه در ثواب آنها شــریک هســتیم، در حالی که ما نه 
به وادى فرود آمدیم و نه از کوهى باال رفتیم و نه شمشــیر زدیم، ولى ا ین گروه میان ســر و 

بدن هاى شان جدایى افتاده و فرزندانشان یتیم شده اند و همسرانشان بیوه گشته اند؟!
جابر گفت: اى عطیه! از حبیب خود رسول خدا9 شنیدم که فرمود: اگر کسى گروهى را دوست 
داشــته باشد، با آن گروه محشور خواهد شد و کسى که کار گروهى را دوست بدارد، با آنان در 
کار آنان شریک خواهد شد، و قسم به آن کس که محمد9  را به پیامبرى مبعوث کرد، نیّت من 

و نیّت یاران بر آن چیزى است که امام حسین7  و اصحاب او بر آن گذشته و رفته اند.
ســپس گفت: دست مرا بگیر و به طرف خانه هاى کوفه ببر. جابر در بین راه گفت: اى عطیه! 
آیــا می خواهی تو را وصیت کنم؟ زیرا گمان نمی کنم پس از این ســفر، دیگر تو را مالقات 
کنم. اى عطیه! دوست بدار دوستدار آل محمد را مادامى که او آنها را دوست دارد و دشمن 
بدار دشــمن آل محمد را مادامى آنان را دشــمن مــى دارد؛ اگرچه روزها روزه   دار باشــد و 
شب ها را به زنده دارى بگذراند، و با محّب آل محمد مدارا و نرمى داشته باش؛ زیرا اگر قدم 
آنها به ســبب زیادى گناه بلغزد، قدم دیگر آنان به ســبب محبّت آنها ثابت و اســتوار خواهد 
 ماند. همانا دوســتداران آنان به ســوى بهشــت بازمى گردند و دشــمنان ایشان به طرف آتش 

خواهند رفت.9
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