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چكیده
یکی از مهمترین رخدادهای صدر اسالم ،واقعهی از دنیاا رتا ن رتارا تا اه
زهرا است .در اسناد تاریخی و روایی موجود نسبت به این رادثه ،دیدگاههای
م فاوتی بیان شده است .برخی علت اصلی این رخاداد را بی ااری بیعای ایناان
دانس ه و گروهی دیگر مننأ بی اری رترا را ،مصدومیت راصل از هجاوم باه
خانهی اینان دانس هاند .این دو دیدگاه که در تعارض هام هسا ند ،ایان ساواا را
ّ
مطرح میکنند ،که علت اخ الف این دو دیدگاه و ادلهای که بر اساس آن ،علت
ررلت رترا تحلیل شده ،چیست؟ بررسیهای مب نی بر روش توصیفی تحلیلی
ننان میدهد که این دو دیدگاه ،قابل ج ع با یکدیگر نباوده و چاون باه صاورا
غیر دقیق و گزیننی به این واقعهی تاریخی پرداخ ه شده ،این اخ الف در دیدگاه
پدید آمده است .در نهایت به نظر میرساد کاه دیادگاه اوا ،دارای مسا ند قابال
ی
اع نا که ب واند بی اری بیعی رترا را ثابت کند ،نباوده و صارتا یاد ادعاای
بدون دلیل است.
واژههای كلیدی :رترا زهرا

 ،بی اری ،ضرب و ش م.

 تاریخ دریافت – 4199/41/41 :تاریخ پذیرش4199/41/41 :
 .4دانشيار گروه تاریخ دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد مقدّسdr.hohy@gmail.com ،

 .1دانش پژوه سطح سه رشته تاریخ و سيره اهل بيت

 ،مدرسه تخصصی قرآن و عترت (نویسنده مسئول)،
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مقدمه
در ساا دهم هجری ،روادث مخ لفی در مدینه رقم خورد .از ج لاهی مهامتارین ایان
راوادث ،ررلاات رتارا رسااوا و در پای آن ،از دنیااا رتا ن دخ ار ایناان ،رتاارا
زهرا است .اینان ،با توجه به مقام و جایگااه خاصای کاه در باین مسال انان دارناد ،از
صدر اساالم ماورد توجاه بودهاناد .باه ه این جهات ،در مناابع تااریخی مطاالبی در ماورد
سااهای زندگی اینان ثبت و ضبط شده است .در عین راا گزارشهایی از زندگی ایناان
ی
وجود دارد که ّ
مورخان ،ع دا یا سهوا ،به اور شافاف و دقیاق آن را مانعک نکارده و در
برخی موارد ،با تناقض و تتاد سخن گف هاناد .باه ه این جهات نقاای تاریاد و ابهامااتی
ّ
نسبت به زندگی اینان وجود دارد؛ از ج له این مسائل ،علت ررلات ایناان مایباشاد .در
منابع تاریخی و روایی ،اخباری پیرامون سبد زندگی و روادث زندگی ایناان وجاود دارد.
در مورد این گزارشها ،دو تحلیل کلی نسبت به ررلت رترا زهرا وجود دارد.
در این مقاله با رویکردی توصیفیـتحلیلی ،به بررسی دو مبنای موجود در علت ررلت
رترا زهرا و مس نداا آن پرداخ ه شده و اگر تحلیلی از بی اری رتارا شاده کاه
دارای شاهد و مس ند م قن نباشد ،به اولین تحلیلی که انجام شده ،ارجاع داده شده است.
دربارهی رترا زهرا به صورا کلی ک ابهای زیادی نوش ه اماا در ماورد علات
ررلت اینان ،در منابعی از مسال انان و مس نارقین مطاالبی نوشا ه شاده اسات؛ از ج لاه
ک اب «فاطمه فاطمه است» از علی شریع ی« ،فاطمه الزهراا الاراطمی » از مح اود
ّ
مررت
عقاااد« ،فاطمرره ترارراا م مررد» از هنااری نماان « ،مباهلرره تم مده رره
فاطمرره » از لااویی ماسااینیون« ،امض ملكر و لالبررد ا دررا تم م خ مسررااریز» از
هانری کربن نوش ه شده است.
ااااون «تاهرررراة المعررررام باهارا یكرررررا»

در دائرةال عااااارفهااااای نتااااین نیااااز ه
(« ،)encyclopedia Britannicaتاهراة المعرام اهاا یركررا» ( encyclopedia
 )iranicaو همچنین در «تاهاةالمعام ی ملد» ()encyclopedia newworld
در مورد رترا زهرا پژوهشهایی آورده شده است .در این مقالاه ساعی بار آن اسات
که دیدگاههای مخ لف ،بررسی و به تحلیل آنها پرداخ ه شود.

 .1ماه مش اسی «بیمامی»

«بی اری» در لغت به معناای تغییار ّ
صاحت (بسا انی )353 3736 ،و خاار شادن از
اع داا در انسان است( .راغب اصفهانی )213 3241 ،لفظ بی اری ،گاهی بارای بی ااری
َ ََ ْ
اهض َح َرا (نور )33/و گاهی در مورد بی اریهای اخالقی و
ال لی ال َم
جس ی ،مثل
ِ
ْ َ َ ف َ َ
روانی ،مثل جهل ،ترس ،نفاق و ...اس ع اا میشود ،ه انناد فری قلر ِب ِهْ مراض فرزاتهْ
َّ
الله َم َاضا (بقره)43/
ّ
ماد نظار اسات.
در این مقاله« ،بی اری» به معنای اوا آن ،در مورد رترا زهارا
لفظ بی اری به معنی ّاوا ،دارای مفهومی عاام و دو کااربرد اسات یکای بار بی ااریهاای
عرتی و بیعی ،که دارای سبب خاص نیس ند ا الق مایشاود کاه ایان نظار ،ماورد بحا
است .کاربرد دیگر آن در جایی است که شخص به واسطهی سبب خااص ،مثال ضارب و
ش م یا تصادف و  ...بی ار شده و باه سابب آن از دنیاا ررلات مایکناد .ایان اسا ع اا در
دیدگاه دوم مورد نظر است.
در مورد علت ررلت رترا تا هزهرا

دو دیدگاه کلی وجود دارد

 .2-1بیمامی طبیعی
قائلین این دیدگاه مع قدند که رترا زهارا باه واساطهی بی ااری بیعای ررلات
کردهاند .در نگاه این اتراد ،اینان دارای بدنی ضعیف و نحیف بودهاند (شاریع ی3671 ،
 353؛ گنجی ،بیتا  )57و به ه ین خا ر ،بدن اینان مس عد این بوده اسات کاه باه سابب
عوامل مخ لف ،بی ار بنوند .قائالن این دیدگاه ،برای اثباا نظریهی خود ،اس دناهایی را
از گزارشهای تاریخی مطرح میکنند؛ از ج له
 .1-1-2تساه ا ل :پیشگ هی محلت حضاو
در بعتی از گزارشهای تاریخی ،رترا رساوا اکارم قبال از ررلات خاود ،باه
بیان میکنند که بعد از مدا کوتاهی از ررلت مان ،تاو باه مان ملحاق
رترا زهرا
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 .2تهدگاهها تم م مت تمگذشت حضاو فاطمه
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خواهی شد( 3.ال فید )۷۸۱/3 3232 ،اس دنا به این دس ه از گزارهها که بین ر در ک اب
ّ
م أخر (الحسنی 3242 ،ق  )362/4بیان شده ،ننانگر این هس ند که اینان مب ال به بی اری
بودهاند و عالئم این بی اری در چهره اینان ن ایان بوده است .باه ه این جهات اسات کاه
رترا رسوا قبل از ررلت ،بارای اینکاه رتارا زهارا بایتاابی نکنناد ،چناین
ّ
خبری را به اینان میدهند( .عقاد)33 3735 ،
 .2-1-2تساه ت م :لامهای خهات م زل
گزارشهایی در سیرهی رت اری رترا زهرا وجاود دارد مبنای بار اینکاه کارهاای
داخل و بیرون خانه ،بین اینان و رترا علی تقسیم شده بود؛ ه ین امر باعا شاده
بود که تنار زیادی بر اینان وارد شود ،به صورتی دس ان اینان پیناه و تااوا زده (ابان شاهر
آشوب )623/6 3637 ،و در بعتی از اخبار اشاره شده که دس ان اینان زخ ی شده بود.
(مجلسی )41/26 3623 ،این روایاا و دیگر روایتهایی که در این باب هسا ند ،دنلات
بر این دارند که رترا در اوا چنادین سااا ،بدنناان نحیاف و ضاعیف شاده ،باه
وری که این رالت منجر به بی اری اینان گردید( .شریع ی)353 3671 ،
ّ
علات ّ
تاماه موجاب ررلات رتارا
قائالن این دیدگاه ،بی ااری ایناان را باه صاورا
ن یدانند ،بلکه به عنوان علت ناقصه و در کنار دیگر علل بیان میکنند.
 .3-1-2تساه س م :غْ محلت پیامبا
با ررلت پیامبر تنار روری شدیدی باه رتارا زهارا وارد شاد؛ آنچناانکاه
باع شد اینان دائم در راا گریه و زاری باشند ،تاا جاایی کاه تاا پایاان ع ار شریفناان،
کسی اینان را در غیر رالت گریان ندید .گریههای مس ر رترا باع شد تا مردم شهر
درخواست کردند که رترا به بیرون شهر بروند و در آنجا باه عازاداری بدردازناد .ه این
ّ
صفت رترا زهرا باع شد که اینان را یکی از «بکائین» عالم نامیدهاند( .رساینی
عاملی )26 3234 ،به ه ین خا ر ،اینان هر روز نغرتر و ناتوانتر میشاد و در اثار ه این
تنارها بی ار شده و بعد از مدتی از دنیا رت ند( .ت اا النینابوری 623/3 3246 ،؛ عااملی،
)326/4 3231
« .3قَالَتْ اِنَّهُ خَبَّرَنِی اَنَّنِی اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ لُحُوقاً بِهِ وَ اَنَّهُ لَنْ تَطُولَ الْمُدَّةُ بِی بَعْدَهُ حَتَّی اُدْرِکَهُ فَسُرِیَ ذَلِکَ عَنِّی».

 .4-1-2بامسی اهن گزامشها
در تحلیل مسائل تاریخی باید توجه داشات کاه اگار تحلیلای نسابت باه یاد مساألهی
تاریخی انجام میشود ،آن تحلیل باید دارای دلیل یا مؤید تاریخی باشاد و بادون اسا ناد باه
شواهد و قرائن م قن ن یتوان ید تحلیل را اثباا ن ود.
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در بررسی این اخبار و اس دناهاایی کاه در اثبااا ررلات رتارا باه واساطهی
بی اری بیعی بیان شد ،هیچید از آنها به صاورا مسا قیم بار ضاعف بادنی رتارا و
اینکه اینان دارای بی اری باشند ،دنلت ندارند .ه نین از این گزارشهاا چناین اسا فاده
ّ
ن یشود که رترا تا قبل از ررلت رترا رسوا دارای بی اری بوده باشند( .عقاد،
ّ
علات ّ
تاماهی
 )31 3733عواملی نیز که برای بیان بی اری رترا بیاان شاده ،هایچیاد
بی ار شدن اینان به ش ار ن یآید .به عنوان مثاا اگر عبادا زیاد یاا ترزنادآوری در سانین
کم ،منجر به بی اری شود ،باید خیلی از اتراد دچار این بی اری بناوند ،درراالیکاه چناین
نیست.

زهرا  ،در اواخر ع ر شریفنان ،مورد ضرب و ش م قرار گرت ند و ه ین ضارب و شا م
باع به وجود آمدن بی اری در اینان شد و ه ین بی اری سبب از دنیا رت ن رترا شاده
است ( .بری )25 3236 ،الب ه این نک ه را نیز باید خا ر ننان کرد که قائالن ایان نظریاه،
منکر ّ
غصاه و گریاههاای جانگاداز رتارا زهارا نیسا ند و قباوا دارناد کاه ررلات
پیامبر اثیر جانکاهی بر جسم و جان رترا تا ه نهاده است ،اما این مطلب کاه
ّ
تامهی ررلت اینان منحصر به غم و ّ
علت ّ
غصهی تراغ پدرشان باشد را قبوا ندارند.
قائالن این نظریه برای اثباا دیدگاه خود ،چند دس ه گزارش را بیان میکنند؛ از ج له
 .1-2-2تساهی ا ل :تالش رلیاهی ا ل باای گافان بیعت تهدهد
حضاو خهاا
بعد از ررلت پیامبر اکرم  ،وق ی خلیفهی اوا از اکثار ماردم مدیناه بیعات گرتات،
ّ
عدهای با این ان خاب مخالفت کردناد ،از ج لاهی آنهاا رتارا علای باوده اسات.
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 .2-2تهدگاه بیمامی به اسطهی تهدهد ضاب شاْ
در بسیاری از منابع شیعی و ّ
سنی ،اخبار مخ لفای وجاود دارد مبنای بار اینکاه رتارا
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ابوبکر که این شرائط را خطری برای خالتت میدانست ،با واساطه و یاا بادون واساطه ،باه
سراغ مخالفان خود میترس اد تا با او بیعت کنندّ .اما رترا علی کاه ایان ان خااب را
نامنروع و در پی ّ
وصیتهای رترا رسوا ن یدانس ند ،از بیعت م انعات مایکارد.
(الثقفی)641/3 3234 ،
ع ر برای گرت ن بیعت برای خلیفه ،به خانهی رترا علی رتت ،شروع باه تهدیاد
کرد و گفت ای دخ ر رسوا خدا ،محبوبترین ترد برای ما پدر توست و بعد از پادر تاو،
خود تو؛ ولی سوگند به خدا ،این محبت مانع از آن نیست که اگر ایان اتاراد در خاناهی تاو
ج ع شوند ،من دس ور دهم خانه را بر آنها بسوزانند ( .بری امامی 341 3235 ،؛ باری،
 657 3616؛ سید بن اوس)463/3 3244 ،
ع ر چند بار دنباا رترا علی ترس اد تا از اینان بیعت بگیرد اما امام در هر بار از
ُ
این کار ام ناع ورزید تا اینکه ابوبکر به چند تن ،از ج له قنفذ ،عث ان بن عفان ،اساید ْبان
ُرتیر  ،بنیر بن سعد و ( ...دینوری )64 /3 3653 ،دس ور داد که رترا را هر ور کاه
شده به مسجد ببرند تا از او بیعت بگیرند و اگر به بیعت راضی نند ،او را بکنند ( .باری،
 )444 3235سد ع ر ه راه با ت یلهی آتشزا با اترادی ه ون اسید بن رتایر و سال ة
بن أسلم و ز ید بن أسلم ررکت کرد ،و در مقابل باب خانه ،با رتارا تا اه روباهرو
شد ،هنگامی که تا ه صدای آنان را شنید ،با صدای بلند گفت «ای باباا! ای رساوا
ّ
الله! آیا میبینی بعد از تو ابان خطااب و ابان ابای قحاتاه (اباوبکر) باا ماا چاه مایکنناد؟»
ُ(مقاتلبنعطیه36/3 3677 ،؛ بحرانی اصفهانی )513/33 3614 ،مردمی که ه اراه ع ار
بودند ،وق ی صدای رترا زهرا را شنیدند ،برگن ند ،ولی ع ر با گروهی بااقی ماناد.
(بالذری )513/3 3672 ،به نقلی رترا تا ه ترمودند ای ترزند خطاب ،میبینم
درصدد سوزاندن خانه من هس ی؟! ع ر گفت بلی ،این کار ک د باه چیازی اسات کاه
پدرا برای آن مبعوث شده است( .دینوری)36/3 3653 ،
قائلین این دیدگاه مع قدند که تهدیادهای خلفاا جنباهی ع لای پیادا کارده اسات؛ اماا
صرف نظر از اینکه این تهدیدها ع لی شده باشد یا نه ،در علم تجربی ثابت شده است کاه
اگر زنی در ماههای آخر بارداری و تحت شرائط خاص روری باشد (مثال اینکاه پادر او از
دنیا رت ه باشد) ،نباید در شرائطی قرار بگیرد کاه اسا رس زیااد باه او وارد نناود؛ در چناین

شرائطی ،اگر به این زن ،اس رس ز یاد وارد شود ،مثل تهدید به ق ل یا ماوارد این ناین ،و زن،
بی ار شده یا ترزند او سقط شود و توسط این بی اری ررلات کناد ،ایان بی ااری او بیعای
قل داد ن یشود.
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 .2-2-2تساهی ت م :امت شد ضاب جاح به حضاو خهاا
به دس ور خلیفهی دوم ،مقدار زیادی چوب را به در خانه رترا زهرا آوردند (ابن
شهرآشوب ،بیتا  )433 /3و در را باه آتاش کنایدند .قنفاذ از بیارون بارای بااز کاردن در
نیمسوخ ه تالش میکرد .رترا که دیدند در در راا بازشدن است پنت در رت ناد و دو
ّ
رف در را گرت ند تا مانع واردشدن آنها به خانه شوند .در این هنگام ،ع ر ،شالق قنفذ را
گرتت و به بازوی رترا زد باه دسا ان رتارا پی یاده شاد و مثال دسا بندی دسا ان
رترا سیاه شد( .سلیم بن قی الهاللی)513/4 3233 ،

 . 4در اینکه کدام ضربه موجب سقط حضرت محسن شد ،سه قول مطرح است .4 :فشاری که بين در و دیوار بر حضرت
وارد شد .1 ،ضربهی قنفد وقتی که حضرت هنگام خروج آنها جلوی آنها را گرفت .1 ،بنابر قولی ضربهی خالد که هنگام
خروج به حضرت زد.
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سد ع ر با لگد به در زد (مجلسی )472/64 3623 ،و در بااز شاد و رتارا در را
سدر خود در برابر ضرباا قرار داده بود اما ع ر ،رترا را بین در و دیوار با شدا تنارد.
رترا زهرا بین در و دیوار قرار گرتات .در اثار اصاابت در باه ایناان ،مسا ار در باه
سینهی اینان ترو رتت ُ(مقاتل )65 3677 ،و خون از آن جاری شد و ع ر از شاکاتی کاه
بین در ایجاد شده بود ،با چاقو به رترا زد و باق قاولی بار اثار تناار درب ،ترزناد
اینان سقط شد( 4.عاملی 656/3 3231 ،؛ ابنعربای ،بایتاا  )375-372/3رتارا باه
زمین ات اد؛ زبانههای آتش نیاز ایناان را مایآزرد( .خصایبی )337-331/3 3233 ،بعاد از
آنکه در باز شد ،ع ر وارد خاناه شاد؛ سایلی باه رتارا زد باه اوری کاه گوشاواره
رتاارا کنااده شااد ،چناام رتاارا قرمااز شااد (بحراناای اصاافهانی )514/33 3614 ،و
رت ناد تاا
رترا به زمین ات اد( .مجلسی )627/64 3623 ،سد سراغ رترا امیر
اینان را برای بیعت ببرند.
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هنگام خار شدن ،رترا زهرا با ه اان اوضااع ناگوارشاان ،باین در خاناه قارار
گرت ند و از خار کردن رترا امیار م انعات کردناد و ترمودناد «باه خادا ساوگند
ن یگذارم پسر ع ویم را اینچنین ظال انه کنیده و از خانه بیرون بریاد .وای بار شا ا چاه
زود بر خدا و پیامبر خیانت کردید و ّ
رق ما اهل بیت را رعایت نن ودید!» (ابنعربی ،بیتاا
)375 -372/3
بسیاری از مردم به خا ر زهرا  ،رترا علی را رهاا کردناد ،لایکن خلیفاهی
دوم به قنفذ دس ور داد تا رترا را از جلوی در دور کناد؛ باه ه این خاا ر ،قنفاذ باا
سیلی به صورا تا ه زد و این ضربه به چنم آن عزیز اصابت ن ود (الحسنی3614 ،
 )325/3و آن بانوی مظلوم را به سوی در کنید و چنان با در خاناه باه او زد کاه پهلاوی او
شکست و جنینش سقط گردید (هاللی15/3 3233 ،؛ برسی )16/3 ۷۸۸۷ ،و با تازیانه
به بازو و پهلوی رترا زد ،به صورتی که در اثر ایان ضاربه ،باازوی رتارا شکسات و
ه ااون بازوبناادی م ااورم شااد و تااا هنگااام شااهادا باااقی مانااد (دیل اای 45/4 3234 ،؛
انصاااری زنجااانی )344/34 3241 ،و باع ا شااد خااون از باادن مبارکنااان جاااری شااود.
(مجلسی )16/22 3623 ،بعتی ،در اثر ه ین ضرباا ،سقط رترا محسن را به مغیاره
نسبت دادهاند.
 .3-2-2تساهی س م :ا صا

حضاو

یکی از اوصاف رترا زهرا « ،شهیدة»5است که خاود ،رااکی از بی ارشادن
رترا به واسطهی ضارب و جارح اسات( .ابان اثیار 377/6 3615 ،؛ راونادی3633 ،
 )54/3یکی دیگر از اوصاف رترا که مؤ ّید وارد آمدن ضرب و جارح باه ایناان اسات،
صفت « َمقا ل»6مایباشاد( .جاوینی 65/4 3244 ،؛ صادوق 344 3244 ،؛ کراجکای،
)36/3 3234
 .4-2-2تساهی چهامم :اماحاي حضاو خهاا
« .5فی تفسيرِ ألقابِ فاطمة
اللّهِ

اخ رلاا

« :شَهيدة» إذ ضَرَبوا بابَ دارِها عَلَى بَطنِها حَتّى هَلَکَ ابنها الجنينُ الذی سَمّاهُ رسولُ

المُحسِن».

« .6عَنِ النَّبِیّ

قالَ :فَتَکُونُ أَوَّلَ مَنْ یَلْحَقُنِی مِنْ أَهْلِ بَيْتِی فَتَقْدَمُ عَلَیَّ مَحْزُونَةً مَکْرُوبَةً مَغْمُومَةً مَغْصُوبَةً مَقْتُولَة».

در بسیاری از اخبار ،رترا زهرا در اواخر زندگی ،نسبت به رت ار خلفاا ،ازج لاه
روادث منجر به ررلت اینان ،نارارت و غتبناک بودند 7و با ه ین غتب از دنیا رت
(مح د بن جریار باری 365 3236 ،؛ بخااری 37/2 3244،؛ دائرةال عاارف بری انیکاا،
مدخل تا ه)

ند8.
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 .5-2-2بامسی اهن گزامشها
مس نداتی که در دیدگاه دوم بیان شد ،با توجه به کثرا آنها این مطلب را ثابت میکنند
که در پی بیع ی که خلفا از رترا امیر گرت ند ،راوادثی ر داده کاه در خاالا ایان
روادث ،به رترا زهرا صدماتی وارد شده و منجر به بی ارشدن و در نهایت ،ررلات
رترا گردیده است.
ایجهگیای

قائلین این دیدگاه ،در اثباا این نظریه ،دلیلی که به صرارت این نظریاه را ثابات کناد،
ارائه نکردهاند؛ بلکه این نظریه ،تحلیلی است از گزارشهایی کاه در مناابع تااریخی وجاود
دارد .این گزارشها عبارتنداز گزارشهای سیرهی عبادی رترا  ،گزارشهاایی کاه
ررلت اینان پیشبینی شده است و گزارشهایی که سیرهی رت اری اینان را بیان میکند.
اما این گزارشها ،از دو جهت مخدوش مایباشاند ّاوا آنکاه ،اثبااا ایانکاه ایناان
دارای بی اااری بیعاای بااودهانااد ،دارای دلیاال و مؤ ّیااد تاااریخی نیساات؛ ّدوم آنکااه ،از

 .7فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللَّهِ

فَهَجَرَتْ اَبَا بَکْرٍ فلم تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حتی تُوُفِّيَتْ».

8. Abū Bakr refused to sanction her claim, and, according to most accounts, Fāṭimah
refused to speak to him until her death from illness six months later.
« ...فاطمه از زمان بيماری تا زمان مرگش ،به مدت شش ماه ،از صحبت با او امتناع ورزید»
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ّ
ّ
نسبت به علت درگذشت رترا زهرا  ،دو دیدگاه کلای وجاود دارد .دیادگاه اوا
این است که اینان دارای بی اری بیعی بودهاند و ررلت پدر اینان باع وارد آمادن غام
و ّ
غصه شدیدی بر اینان شده که در نهایت منجر به از دنیا رت ن اینان شده است.
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گزارشهای تاریخی که بیان کردهاناد ،چناین برداشات ن ایشاود کاه ایناان باه سابب آن
عوامل ،دچار بی اری بنوند.

دیدگاه ّدوم این است که هرچند اینان باه سابب ررلات پیاامبر باه شادا محازون
ّ
شدند اما علت اصلی ررلت اینان ،جرارتهای وارده در منازا باوده اسات .قاائالن ایان
دیدگاه ،سه دس ه گزارش را بیان میکنند؛ از ج له ،گازارشهاای تهدیاد آتاش زدن منازا
اینان ،گزارشهای به وقوع پیوس ن این تهدیدها و گزارشهایی که به اینان صفت مق وا و
شهید خطاب شده است .بق این دیدگاه ،در اثر ه ین ضارباا ،پهلاوی ایناان شکسا ه و
ترزند اینان سقط شده است و بعد از چندی نیز اینان ررلت ن ودهاند.

با بررسی هار دو دیادگاه و اسا نادهای آنهاا مایتاوان ن یجاه گرتات کاه دیادگاه ّدوم،
ّ
مس ندتر و دارای ادله قویتری نسبت به دیدگاه ّاوا است.
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