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  همبرّ ي مقدمه

  سينحس يشگاهدر پ

... يـم دار يكرام موضـع واحـد   ي و صحابه يتاآلل واألصحاب در برابر آل الب ةدر مبرّ ما
ـ كه خداونـد سـبحان آنـان را قـرار داده اسـت، آنـان ع       يمندا يم يگاهيآنان را در جا م لَ

كه نزد خـالق و مخلـوق دارنـد     يگاهيو در جا ،... هستند يكيدر تار يا ... ستارهيتهدا
  .يستن ما ي يهبه تزك يازين

و  يمخـوان  يما عبادت است، ما مدح آنان را شب و روز در قرآن م يآنان برا محبت
  رسد. يده ثواب به ما مدر مقابل تالوت هر حرف آن 

  :يمدعا كن ينخواهد بود كه عاجزانه چن ردر وجدان ما موث چقدر
و آل و اصـحابش   »را در قلوب ما محبوب بگردانص  ي! محمد مصطفپروردگارا«

هـاي مـا    در دلرا به ما رسـاندند،   يامبرتداده اند و قرآن و سنت پ ياريرا  يشانرا كه ا
بودنـد، كتـاب و سـنت و اسـالم بـه مـا        نمـي  -تـو  اذن به –محبوب بگردان، اگر آنان 

  محشور بگردان.ص  يمصطف يپس پروردگارا! ما را با آنان و در پ يد،رس ينم
ها از آنان  آنان و دفاع ودفع شبهه يهد يآنان و معرف يراث! ما در انتشار مپروردگارا

 يم،داد ياره قربانب ينو در ا يمپاس داشت يو آنان را همان گونه كه مقرر فرمود يديمكوش
و از خـود و زن و فرزنـدان خـود     يمباره گذاشـت  ينتوان خود را در ا و يهوقت و سرما

اجـر   يو دارا يمفضل عظـ  ينو منت توست كه ما را به ا فضلفقط  ينا يا!خدا يم،گذشت
  .يديبرگز يدهگسترده و اثر پسند

كه  -يستودن نتو قابل رد نم تقدير و– يمقدر فرمودص  ! تو بر امت محمدخدايا
 ينمجتهد يآن برخ يو اختالف برداشت و طرز تفكر مبتال باشند، در پ يبه ضعف بشر

تو بـا رحمـت خـود هـر دو را مشـمول رحمـت و        به خطا رفتند و يبه صواب، و برخ
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و سنت اختالف كه از زمـان آدم   دي،هر دو آگاه بو يتاز ن يراز يدي،مغفرت خود گردان
با هم اختالف نمودند، بـر آنـان    يلو هاب يلاثر آن اجداد ما قابو بر  يديالسالم آفر يهعل
  .يافت يقتطب يزن

 يجـاد مسلمانان ا يانم يها اختالفات چه فتنه ينكه بر اثر ا يدان ي! تو كه مپروردگارا
 يهـا  ده تا زبـان  يقپس پروردگارا ما را توف ي،ما را از آن حفظ نمود يگشت، كه دستها

  .يمگاهداراز آن سالم ن يزخود را ن
 ي،نفسـان  يكه بر اسـاس تفـاوت عقـل و فهـم و هـوا      ي! تو مقدر فرمودپروردگارا
ما را خالص بگردان و در  يها يتپس پروردگارا! ن يابد،بندگانت ادامه  ياناختالف در م

  رهنمون باش. يقتما را به حق و حق يامور اختالف
 يـت عنا يتينـدگانت مقبـول  ب يـان و خارج از آن ما را م يتدر كو ينكه! از اپروردگارا

آن به فضل و كرم تو رسالت ما منتشـر گشـت    يه در پك يم،از تو سپاس گزار ي،فرمود
 يرفتيم،كردند، پروردگارا! ما سنت اختالف را پذ يافتآن را در يككه مردم از دور و نزد

مـا   يـات و در ن ينـد گو ي، و ما را نا سـزا مـ  دما هستن فكركه مخالف  يو در مقابل كسان
كنند، به خاطر آنكـه روش مـا مـورد پسـند آنـان       يم يغاتما تبل يهكوك هستند و علمش

: ييمگـو  ي. خداونـدا مـا فقـط مـ    يمكرده ا يشهآنها تضاد دارد، صبر پي  يدهو با عق يستن
كـن و   يـت ثواب عنا يتماننما و ما را بر اساس ن يتپروردگارا! آنان را به راه راست هدا

  جمع بگردان. يشرحمت خو يگاهبهشت و جارا در ص  ما و همه امت محمد
ـ   ناهم يـم را دوسـت دار  ينكه مـا حسـ   ي! تو گواهخدايا از آن جـد   يشگونـه كـه پ

  .يمرا به خاطر تو دوست دارش و پدر و مادر او و برادرش حسن بزرگوار
تا آن را از  يما يدهاست... كه كوش ينهم سينبنده ات حس ي ! اعتقاد ما دربارهخدايا

ـ   يل،جرح و تعـد  يها آن با كتاب يقق و پس از تطبموث يها كتاب  يچوهـ  يمانتخـاب كن
و موضـوع كـه    يفضع ياتكه از روا يمكه مطمئن باش مگر آن يرفتيماز آن را نپذ يسطر

داشـته و منجـر بـه از هـم      يمنفـ  يركه تـاث  ياتيروا ،باشد يخال يست،كم هم ن فانهسأمت
  گشته است. يو وحدت امت اسالم يتن صف ملسگس
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بـودن در آن را، تـو    يبفرما و هم پاداش مصـ  يتبه ما عنا جتهادهم پاداش ا ياخدا
  .يينما يم يت. وتو به راه راست هدايهست ياور ينو بهتر يمول ينبهتر
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  كتاب  ي مقدمه
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و بهـت   يـران قلم من ح ينكهبماند و آن ا يدهخواهم از شما پوش ياست كه نم رازي

چـون   يسـم، بنو ينحسـ  يتمانند شخص يتيشخص ي را درباره يكه چه كلمات يدردزده گ
بسـته شـده و    يـد ام يتشخص ينبه ا يياست مهم و حساس، و از سو يتيشخص ينحس

  با غم و اندوه همراه است. ينحس يتشخص يياست، و از سو يشاد يهما
 يشدر پ ييجو فتنهكه راه مخالفت و مبارزه را به خاطر  يمقرار دار يدر برابر مرد ما

نـزد آنهـا    يشانا يخود خواندند و وقت يشرا خورده كه او را پ يقوم يبنگرفته بلكه فر
  بود سپردند. يزو دشمن آنان ن ينكه دشمن حس يرا رها كردند، و به كس يآمد، و

اگـر   يد،به دسـتم رسـ   يتانها كه نامه يمگر زمان يامدمبه آنان گفت: نزد شما ن حسين
  گردم.  يبر م يد،دار يدگو يم يتانآن چه نامه هابر خالف  ينظر

بـاورم   يـن اما بر ا يرمبگ يدهكربال را ناد ي توانم واقعه يكنم نم يم ياد يناز حس وقتي
 يخو تـار  يندر حق حسـ  يم،كربال خالصه كن ي را اگر فقط در واقعه سينحس يخكه تار

  ستم شده است. يشانا
و  ينبو يتترب ينآل و اصحاب و حس نيحس يمبشناس يمخواه يرا كه ما م حسيني

  است. يعلو
است كـه هـم از شـرافت صـحبت و هـم از افتخـار قرابـت         يبزرگوار يصحاب او

  برخوردار است.
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كه اثر دكتـر   يرينظ يب يعلم ي  بر اساس رساله يشها يهپا يددار يرو يشكه پ كتابي
كـه   يرفتنـد ذلطـف نمـوده و پ   يشـان است اسـتوار اسـت، ا   يبانيش يمحمد بن عبدالهاد


��( يشـان از كتاب ا يبزرگ يها بخش	 K!!L	.�� M!!A���� @!!7 �!!ANA �!!�2 O!!P M!!QRS−RU !!!� (
 يحتصح يحال، موارد يبه اقتضا ياشده و  فهمن اضا ياز سو يزهايياقتباس شود كه چ

  بدهد. يكوپاداش ن يبانيشده است، خداوند به دكتر ش
را ورق  يشـان ا ينآگـ  عطـر  ي يرهكنـد و سـ   يم يرا معرف يناول كتاب كه حس بخش

  .يردخواهم آن را بپذ يبنده است، و از خداوند م ي زند نوشته يم
 يها كه بـرا  يكرده باشم از برادرانم در مركز پژوهش و بررس يادي ينجادارد در ا جا

. يدنـد نورز يـغ در يكوششـ  يچصورت ممكن، از هـ  ينكتاب به بهتر ينا ي چاپ و ارائه
  .يددر بهشت حشر نما يامبراندهد و همه ما را با سرور پ يكخداوند به آنان پاداش ن

  

  ينرب العالم هللا والحمد

  محمد سالم الخضر

  همبرّ يمركز پژوهش و بررس رئيس

  

  

  

  

  

  اين كتاب با همكاري كتابخانه الكترونيكي عقيده به زبان فارسي منتشر مي شود

www.aqeedeh.com 

book@aqeedeh.com



 
 
 
 

  

  بخش اول

  اهللا عنهما يرض يبن عل ينحس يگاهاخالق و جا نسب،
  

  
  
  
  
  
  

  نوشته:

  دكتر محمد سالم الخضر

  





 
 
 
 

  اهللا عنهما يرض يبن عل ينحس يگاهاخالق و جا نسب،

ص  و فرزند فاطمه دختـر رسـول اهللا   يشيقر يِطالب و هاشم يبن اب يفرزند عل حسين

 1ابـو عبـداهللا   ي يهاست و با كن يااز دن يشانا ي يحانهو رص  رسول اهللا ي نوه ياست، و
  شهرت دارد.  

 امام شريف كامل سبط رسـول اهللا «نموده است:  يگونه معرف ينرا ا يو يذهب حافظ
 المؤمنين أمير ابن الحسين اهللا عبد أبو ،ايشان محبوب و ،و ريحان ايشان در اين دنياص 

   .2»ب...لالمط عبد طالب ابن أبي بن علي الحسن أبي
ـ  ينابوعبداهللا؛ حس«كرده است:  يمعرف ينرا چن يو يمابونع حافظ ـ   يبن عل  يبـن اب

در  يپـس از والدت و ص  آن حضـرت اسـت،  ص  رسـول اهللا  يهو شب يحانهطالب ر
 ةيدنفر اهل كساء و فرزنـد سـ   ينسرور جوانان بهشت و پنجم يگوش او اذان گفتند، و

 ي دسـت پـرورده   ياوست، و يعمو ينالنساء است، پدرش پاسدار حوض و ذوالجناح
   3».شده است يهتغذ يمانو از منبع ا يافتهت كه در دامن اسالم پرورش نبوت اس

  والدت 

شـهر   ينـه؛ در مد يپنجم شعبان سال چهـارم هجـر   -قول ينبنابه مشهورتر - سحسين
  4گشود. يابه دن يدهدص  يامبرپ

: گويـد  يمـ  سو برادرش حسن سينوالدت حس يانم يفاصله زمان ي درباره واقدي
  1باردار شد. يناهللا عنها به حس ي، فاطمه رضسوالدت حسنپس از پنجاه روز از 
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، ماه ششـم سـال پـنجم    س گويد: پس از يك سال و ده ماه از والدت حسن قتاده مي
  2هجري حسين به دنيا آمد.

د (الصادق) از پدرش باقر چنين نقل كرده انـد  مطبراني و ابن عساكر از جعفر بن مح
  3فقط يك طهر فاصله بود).س ن حسينو به شكم افتاد سكه: (ميان والدت حسن

گويد: (شايد وي ده ماهه به دنيـا   حافظ بن حجر عسقالني در توضيح اين روايت مي
  .4آمده و يا طهر دو ماه به طول انجاميده است)

  ص  حسين و عنايت رسول اهللا

و مـادربزرگش  ص  ، حضـرت محمـد  س چه شرافتي برتر از اين كه پدربزرگ حسين
و مـادرش فاطمـه   س رضي اهللا عنها و پدرش علي بـن ابـي طالـب   خديجه بنت خويلد 

  باشد.س و برادرش حسنص  دختر رسول اهللا
، هـا  تـرين انسـان   برترين مزيتي كه در اين دودمان وجود دارد، انتسـاب بـه برگزيـده   

با جـد بزرگـوارش چگونـه بـود، بهتـر      س است، اما ارتباط حسينص  حضرت محمد
بـا چـه نگـاهي    س به وي و برادرش حسنص  بگويم: جد بزرگوارش حضرت محمد

  نگريستند؟ مي
با دو نـوه اش  ص  ي رسول اهللا گرامي! براي درك عمق ارتباط صميمانه ي خواننده

ي  ي عطـرآگين و پـر حادثـه    دانم اندكي به سيره حسن و حسين رضي اهللا عنهما الزم مي
ها و غـم   دمانيها و شا را با خوشيص  كه احساسات انساني رسول اهللاص  رسول اهللا

  كشد، بازگرديم. اندوهش به دوش ميو 
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ابراهيم را از  خرهر خويش؛ قاسم و عبداهللا و باألفرزندان پسص  آري! رسول اهللا
دست دادند و بنا به اهميت فرزندان پسر نزد مردم كه باعث باقي ماندن نسل انسان 

و ص  رسول اهللا شوند، مشركان مكه اين را بهانه اي براي وارد آوردن فشار بر مي
نسل محمد بريده است، پسرانش زنده  1دعوت ايشان قرار دادند و حتي گفتند:

āχ ﴿اين آيه را نازل فرمود: ص  مانند، خداوند متعال در دفاع از رسول اهللا نمي Î) 

š�t∞ ÏΡ$x© uθèδ ç�tIö/F{ $# ∩⊂∪﴾
  .»است )و بدون نسل( دنباله يدشمنت، خود ب گمان يب« .2

قبطيه رضـي اهللا عنهـا صـاحب پسـري      ي از ماريهص  رسول اهللاها گذشت و  سال
رسول اهللا  به ياد پدرش حضرت ابراهيم عليه السالم، ابراهيم نام نهادند. گشتند و وي را

ديشب برايم پسـري بـه دنيـا    «اين نوزاد به اصحاب خويش فرمودند:  با شادماني از تولد
  3».گذاشته ام آمده است و من او را به نام پدرم، ابراهيم نام

شايد ايشان اميد داشتند كه نسل وي از اين نوزاد امتداد بيابد همان گونـه كـه نسـل    
  پدرش ابراهيم عليه السالم امتداد يافت و ايشان از نسل او به دنيا آمدند.

ت بربست و از فراقش خاز دنيا رص  اما ناگاه ابراهيم در جلوي ديدگان رسول اهللا
  جاري گشت.هاي مباركش  اشك برگونه

ي  نـزد ابوسـيف القـين (شـوهر دايـه     ص  گويد: با رسـول اهللا  ميس انس بن مالك
ابراهيم را در آغوش گرفت و بوسـيد و بوييـد؛ و بـاري    ص  ابراهيم) رفتيم، رسول اهللا

جاري شد، ص  ديگر رفتيم ابراهيم در حال جان كندن بود، اشك از چشمان رسول اهللا
اي ابن عـوف! ايـن   «اي رسول اهللا؟ ... فرمودند:  گفت: شما همس عبدالرحمن بن عوف

گردد اما سخني  و سپس فرمودند: ديده اشكبار و قلب اندوهگين مي ،نشان رحمت است
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آوريم، اي ابراهيم! ما از فراق تو اندوهگين  جز در راستاي رضاي پروردگار بر زبان نمي
  1».هستيم

رباني را كه از فراق جگر گوشـه  ؛ آن پدر مهجهاي اندوه رسول اهللا  تاريخ اين لحظه
  ي خويش دارد. اش متاثر بود، در سراپرده

ي سرشار پدري خويش را نثار پسران دختـرش فاطمـه    عاطفهص  ليكن رسول اهللا
  هاي ايشان از دنيا بودند. نمودند و آنان ريحانه رضي اهللا عنها مي

ور داشـتم كـه   گويد: من حضـ  بخاري از ابن ابي نعم روايت نموده است كه ميامام 
خون پشه سوال كرد، وي گفت: اهـل   ي مردي از عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما درباره

كجايي؟ گفت: اهل عراق هستم. ابن عمر رضـي اهللا عنهمـا گفـت: ايـن از خـون پشـه       
ص  را كشـتند. مـن خـودم از رسـول اهللا    ص  پرسد و حال آن كه فرزند رسول اهللا مي

  2».هاي من از دنيا هستند سين ريحانهحسن و ح«شنيدم كه فرمودند: 
زيـرا   ؛آنان را به ريحانه تشبيه نمودند«گويد:  بن حجر در ذيل اين حديث مياحافظ 

روايـت نمـوده   س بوسند... و ترمذي نيـز از انـس   بويند و مي را نيز همانند آن مي دفرزن
در آغوش بوييدند و  طلبيدند و آنان را مي حسن و حسين را ميص  است كه رسول اهللا

  .3»گرفتند مي
داشت و دوستي آنان را دوستي با خويش و  آنان را بسيار دوست ميص  رسول اهللا

آورده س شمردند، امام احمد در مسند از ابوهريره دشمني با آنان را دشمني با خويش مي
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هر كس آنان (حسن و حسين) را دوست بدارد، مـرا  «فرمودند: ص  است كه رسول اهللا
  1».هر كس با آنان دشمني كند با من دشمني كرده استدوست داشته و 

كـه  ص  گويـد: رسـول اهللا   چنين آمده است كه مـي س در روايتي ديگر از ابوهريره
ايـن   هكردند، نزد ما تشريف آوردند، گـا   هاي خويش حمل مي حسن و حسين را بر شانه

هر : «اريد؟ فرمودندبوييدند وگاه آن را، مردي گفت: يا رسول اهللا! آنان را دوست د را مي
كس آنان را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر كـس بـا آنـان دشـمني كنـد، بـا مـن        

  2.»دشمني كرده است
ايشـان  نبودنـد كـه   ص  هـاي رسـول اهللا   حسن و حسين رضي اهللا عنهما تنهـا نـوه  

همچون پدربزرگي با نگاه محبت و مهرباني و افتخار به آنان بنگرند، بلكه به تمـام معنـا   
  پسران ايشان بودند.

روز هفتم والدت، آنان را حسن و حسين ناميدند و دستور دادند كه ص  رسول اهللا
  و سرهايشان را بتراشند. 3براي هر كدام دو گوسفند عقيقه كنند

بـراي هـر كـدام از    ص  روايت نموده است كـه: رسـول اهللا  س نسائي از ابن عباس
  4ه نمودند.حسن و حسين رضي اهللا عنهما دو گوسفند عقيق

روز ص  ابن حبان از ام المومنين عايشه رضي اهللا عنها آورده است كـه: رسـول اهللا  
هفتم براي حسن و حسين عقيقـه نمودنـد و بـر آنـان نـام نهادنـد و دسـتور دادنـد كـه          

  5سرهايشان را بتراشند.
كنـد در صـورتي كـه ايـن      هايش عقيقه ذبح مي براي نوهص  بينيم كه رسول اهللا مي
دانـد و در آن   خود را پدر آنان مـي ص  پدر است نه پدر بزرگ، اما رسول اهللا ي وظيفه
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كنند و هم نقش پـدر بـزرگ    ي واال، هم نقش پدر را ايفا مي واحد و با احساس و عاطفه
  1ند خود خوانده اند.آنان را فرزرا، حقا كه اين گونه هم بودند و در بيش از يك حديث، 

ام پدر اين همه عطوفت و مهرباني را در خود جاي اين چه عنايتي است! و قلب كد
رسول خداست با آن رحمت گسترده و احساسات آكنده از مهـر   يشانداده است. آري! ا

  و محبت.
هايش بدان جا رسيده بود كه براي محافظـت   به نوهص  توجه و مواظبت رسول اهللا

ي به پناه خداونـد واگـذار   آنان از هرگونه بدي، همواره با دعا آنان را از هر گزند احتمال
  كردند. مي

حسن و حسـين رضـي   ص  آورده است كه: رسول اهللاس بخاري از ابن عباسامام 
پـدرتان ابـراهيم، اسـماعيل و    «فرمودنـد:   كردند و مـي  اهللا عنهما را با اين دعا افسون مي

���!!M  كرد، اسحاق را با اين دعا افسون مي� E�8Jt �# @� M��'�	 �	 `q�X7 ?.2� �!!# @!!� �
M�d �2«2.  

پناه مي برم به كلمات تامـه الهـي از گزنـد هـر شـيطان و حيـوان مـوذي و چشـم         «
  .»شوري

ي ايشان آن گاه به اوج خود رسيده بود كه از باالي منبـر و هنگـام    احساسات پدرانه
هاي خردسال خـويش را   ي مومنان به تقوي و كارهاي شايسته، نوه ايراد خطبه و موعظه

آينـد، بـي اختيـار خطبـه را      مـي  يشانمودند كه جست و خيز كنان به سوي افرمشاهده 
  ناتمام گذاشتند و از منبر پايين آمدند و آنان را در آغوش گرفتند و به منبر بردند.

ترده اي بـراي خردسـاالن داشـت و چـه     سـ چـه شـفقت گ  ص  خدايا! قلب پبامبر
  ي پدري عميقي در آن نهفته بود. عاطفه
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در حال ايراد خطبـه بودنـد   ص  كند كه: رسول اهللا چنين نقل ميس هابوداود از بريد
كه حسن و حسين كه لباس سرخ رنگي بر تن داشتند جست و خيز كنان آمدند، رسـول  

از منبر پايين آمدند و آنان را به دوش گرفتند و به منبر رفتند و سپس فرمودنـد:  ص  اهللا
آزمايش هستند، مـن   ي و فرزند مايهحقا كه خداوند متعال راست فرموده است كه مال «

  1».اينها را ديدم و نتوانستم خودم را كنترل كنم و سپس خطبه را ادامه دادند
  ي م حسن يا حسين بر سينهبوديص  نزد رسول اهللا«گويد:  ميس وهمچنين ابويعلي

ص د، ادرار او از سينه ايشان سرازير شد، برخاستيم كه او را برداريم؛ رسول اهللايشان بو

فرمودند: پسرم را راحت بگذاريد تا كارش را تمام كنـد، سـپس آن را بـا آب شسـتند و     
شد تشريف بردند، آن پسر نيز  سپس به بيت المال كه خرماي صدقه در آن نگاهداري مي

آن را در آوردنـد  ص  با ايشان رقت و خرمايي برداشت و در دهان گذاشت، رسول اهللا
  2نيست. و فرمودند: صدقه براي ما حالل

كردنـد يكـي را جلـو و     ) سـوار مـي  3گاه ايشان را بر قاطرش (دلدلص  رسول اهللا
  نشاندند. ديگري را پشت خويش مي

را كه ص  مسلم از اياس و او از پدرش نقل كرده است كه: من قاطر رسول اهللامام 
سـوار بودنـد مهـار    ص  ايشان با حسن و حسين، يكي جلو و ديگري پشت رسول اهللا

  4بردم.ص  رسول اهللا ي ا اينكه آنان را به حجرهكردم ت
اتفاق جـالبي را برايمـان   س بوسيدند، ابوهريره با مهرباني آنان را ميص  رسول اهللا

ص  كند، ابوداود از وي نقل كرده است كه اقرع بن حابس ديد كه رسول اهللا تعريف مي
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كـدام را نبوسـيده ام.   هـيچ  كنون  بوسند، اقرع گفت: من ده پسر دارم اما تا حسين را مي
و در روايـت   1.»هر كس رحم نكند بر او رحـم نخواهـد شـد   «فرمودند: ص  رسول اهللا

برايت چكار كنم كه خداي متعال رحمت را از قلب «ديگر چنين آمده است كه فرمودند: 
  2.»تو گرفته است

زبان خويش را براي ص  روايت نموده است كه: رسول اهللاس ابن حبان از ابوهريره
كرد، عيينه بن حصن بن  آوردند و آن كودك به آن دست دراز مي بيرون ميس سينح

كنند، واهللا من تا بچه هايم بزرگ شده اند هيچكدام  چنين ميص  بدر گفت: رسول اهللا
نكند،  هر كس بر ديگران رحم«فرمودند: ص  را حتي يك بار هم نبوسيده ام، رسول اهللا

عه اتفاق افتاده باشند و يا رسول اقد اين هر دو وامكان دار» شود بر او نيز رحم نمي
اين مطلب را در يك حادثه فرموده و راويان جداگانه نقل كرده باشند و يا يكي ص اهللا

زماني كه اقرع  .از راويان در نقل نام گوينده دچار اشتباه شده و آن را جابجا كرده باشد
پشت ديوار فرياد زد كه اي  آمد با صداي بلند ازص  در مسجد رسول اهللا 3بن حابس

%βÎ) šÏ¨ ﴿ محمد! بيا بيرون و آنگاه اين آيه نازل شد: ©!$# y7 tΡρ ßŠ$uΖãƒ ÏΒ Ï!# u‘uρ ÏN≡ t� àfçtø:$# 

öΝ èδ ç�sYò2r& Ÿω šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊆∪﴾  :ها صدا  كه تو را از پشت اتاق يكسان يشترِب« )4(الحجرات
  .»دانند ينم زنند، يم

خو بودند و زندگاني سخت صحرايي اين سرشـت را بـر    آنان باديه نشيناني درشت
توانسـتند از ايـن سرشـت     آنان امال كرده بود و با اينكه مسلماناني خوب بودند اما نمـي 

  4دوري كنند.
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  رواياتي نادرست در نامگذاري

نامگذاري حسين بـه ايـن نـام     ي مراجع تاريخي و اخبار رواياتي ضعيف و منكر درباره
نقل شده كه چون ميان مردم مشهورند ناچار انـدكي پيرامـون آن   ص  توسط رسول اهللا

  گوييم: سخن مي
مي كه حسـن بـه دنيـا    هنگا«چنين نقل كرده است كه: س هاني بن هاني از علي .1

فرمودند: فرزنـدم را بـه مـن    ص  نام گذاشتم، رسول اهللا »حرب«آمد من او را 
نـد: خيـر، بلكـه او    نشان دهيد، نام او را چه گذاشته ايد؟ گفـتم: حـرب، فرمود  

حسن است، و هنگامي كه حسين به دنيا آمـد نـام او را حـرب نهادنـد، رسـول      
و فرمودند: فرزندم را به من نشان دهيد، نامش را چه گذاشته ايد؟  هآمدص اهللا

سـوم بـه    ي گفتم: حرب، فرمودند: خير، بلكه او حسين است و هنگامي كه بچه
سـول اهللا تشـريف آوردنـد و فرمودنـد:     دنيا آمد من او را حرب نام گذاشـتم، ر 

: حرب، فرمودند: خيـر، بلكـه   فرزندم را بياوريد، او را چه نام گذاشته ايد؟ گفتم
او مسر و شـبير و     و فرمودند: آنان را به نام ن استحهاي فرزندان هـارون: شَـب

 .1»مشبر نام نهاده ام

  زيرا:  ؛اين روايت ار ديدگاه ما صحيح نيست

او گفتـه اسـت:    ي روايـت كـرده و ابـن سـعد دربـاره     » هاني بن هـاني «را : آن اوال
و امام شافعي گفته است: فردي ناشناخته است و علماي حديث به  2الحديث است.منكر

دهند، و ابن المديني گفته اسـت كـه    خاطر ناشناس بودنش، به احاديث وي اهميت نمي
  3مجهول است.

نـام  ص  بيند كه رسـول اهللا  كه با اينكه مي بعيد استس : از علي بن ابي طالبثانيا
  پسندد بار بار هر نوزاد جديدي را به آن نام نامگذاري كند. حرب را نمي
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: با اين فرضيه كه نامگذاري هر سه نوزاد در روز هفتم والدت صـورت گرفتـه   ثالثا
از نامگذاري هر سه نوه اش غافل بـوده انـد و   ص  است آيا معقول است كه رسول اهللا

  بار بيايند و بپرسند كه بچه را چه نام گذاشته ايد و سپس آن نام را تغيير دهند. هر
با عنوان پسران هارون، از مناكير هاني بن هاني و  »مشبر«و  »محسن«: ذكر نام رابعا

انفرادات اوست و كسي ديگر آن را ذكر نكرده است، حديث فوق در معجـم طبرانـي از   
گويد: اعمش از  ملي تميمي نيز روايت شده است، ميطريق ديگري از يحيي بن عيسي ر

(حـرب=  كه گفته است: من مردي بودم س زبان صالح بن ابي الجعد به ما گفت كه علي
وقتي حسن متولد شد خواستم او را حرب نام گذارم اما رسول را دوست داشتم، جنگ) 

حرب نام گذارم او را حسن نام نهادند و وقتي حسين متولد شد، خواستم او را ص  اهللا
هـاي   و فرمودند: مـن ايـن دو پسـرم را نـام     او را حسين نام گذاشتندص  كه رسول اهللا

  ام. سران هارون شبر و مشبر نام نهادهپ
سند اين روايت ضعيف و منقطع است؛ روايت سالم بن ابي الجعد از علـي، مرسـل   

حجـر گفتـه:    بـن احـافظ  آن گونه كـه  رملي، است؛ همان گونه كه ابوزرعه گفته است، 
   1كند. صدوق است اما در روايت خطا مي

زيرا در آن  ؛اين روايت با آنكه ضعيف است اما از روايت اول بيشتر قابل قبول است
 رسول اهللا ي خواست پسرانش را حرب نام بگذارد اما به احترام خواستهس آمده كه علي

  اين كار را نكرد. ص 
نيست، ايـن جـاي    »مشبر«و  »محسن« نامي ازنيز س و همچنين در روايت سلمان

  مل است.أت
خامسا: هارون پسراني به اين نام نداشته است و كساني كه پسران هارون را بـا ايـن   

بينيـد ايـن روايـت     وهمان گونه كه مـي  شناسند به همين روايت استناد كرده اند ها مي نام
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سـتقيما از آن  صالحيت شاهد بودن براي روايتي ديگر را نـدارد چـه رسـد بـه اينكـه م     
  استدالل شود.

و هنگامي كه براي نمونه به سفر خروج؛ كتابي كه يهود و نصاري به آن معتقدند بـر  
هـاي پسـران هـارون عليـه السـالم را بـر        بينيم كه در اصحاح ششم كه نام گرديم مي مي
هارون، اليشابع دختر عميناداب خواهر نحشون را به همسـري  شمارد، آمده است كه:  مي

  1را زاييده شدند.ناداب، ابيهو، العازا، و ايثاما و از وي فرزندانش: گرفت
  پسران هارون نزد اهل كتاب اين هايند، شبر و شبير و مشبر از كجا آمده اند؟

بـراي حسـن و حسـين نـام     ص  سادسا: در روايـات ثابـت اسـت كـه رسـول اهللا     
  اند نه علي، و روايت مورد بحث با آن تناقض دارد. برگزيده

  يت دومروا .2

ن و حسين را به نام پسران هارون فرمودند: حسص  گويد، رسول اهللا ميس سلمان
  2ر و شبير نام نهاده ام.بش

در سند اين روايت فردي به نام برذعه ابن عبـدالرحمن وجـود دارد كـه ابـن حبـان      
كند و در آن دچار وهـم   درباره وي گفته است: احاديث منكر و بي بنيادي را روايت مي

و راوي  4گويد: او روايات منكـري دارد.  ذهبي مي 3د و احتجاج به آن جايز نيست.شو مي
حـاتم در   و ابـن ابـي   »التـاريخ الكبيـر  «بخاري در امام ديگرش عمرو بن حريث است، 

  و او را جرح و يا تعديل نكرده اند. 5كرده اند از او ياد »الجرح و التعديل«
گويد: سندش ناشناخته و   اين حديث مي ي ارهدرب »التاريخ الكبير«لذا امام بخاري در 

 6مجهول است.
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 روايت سوم .3

گويد: هنگام زايمان فاطمه من با چند زن ديگر حضور داشتيم،  سوده بنت مسرح مي
آمدند و فرمودند: حال وي چطور اسـت؟ گفـتم: يـا رسـول اهللا! در     ص  رسول اهللا

مده ام كاري نكنيد، هنگامي حال زايمان است، فرمودند: هرگاه زايمان كرد، تا من نيا
ص  ش را بريدند و در پارچه اي زرد رنگ پيچيدند، رسـول اهللا فكه زايمان كرد، نا

گفتم: يا رسول اهللا! پسري بـه دنيـا آورد و مـا    تشريف آوردند و پرسيدند: چه شد؟ 
نافش را بريده و در پارچه اي پيچيده ايم، فرمودند: او را بياوريـد، مـن او را آوردم،   

پارچه زرد رنگ را انداختند و وي را در پارچه اي سفيد پيچيدنـد و  ص  ل اهللارسو
فرمودند: اي علي! نامش ص  آمد، رسول اهللاس در دهان او آب دهن انداختند، علي

را چه گذاشته اي؟ گفت: جعفر يا رسول اهللا! فرمودند: خير، ليكن او حسن اسـت و  
  1ي.بعد از او هم حسين و تو ابوالحسن الخير هست

گويد: سند علي بن ميسر از عمر بن عميـر از   سند اين روايت مي ي ذهبي درباره
  2ابن فيروز، سندي تاريك و متن آن باطل است.

سـندش  «از ابن عبدالبر نقل نمـوده كـه وي گفتـه اسـت:      »��M7	g«و ابن حجر در 
  3»ناشناخته و مجهول است

ي مجهول و نشاخته است، از علي گويد: اين سند مسلسل با افراد آلباني ميعالمه و 
  4بن ميسر گرفته به باال.

و غير از جهالت سند، ضرار بن صرد تيمي يعني همان ابونعيم طحان كـوفي نيـز در   
پـرداز هسـت، يكـي ايـن،      گويد: در كوفه دو دروزغ سندش وجود دارد كه ابن معين مي
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ك الحديث گفته است و بخاري او را متروامام و  .يعني: ضرار بن صرد، و ابونعيم نخعي
  1گويد: ثقه نيست، و دارقطني نيز او را ضعيف دانسته. نسائي مي

 روايت چهارم .4

گويد: هنگامي كه حسن متولد شد او را حمزه و حسين را به نام عمويش  ميس علي
مرا طلبيدند و فرمودند: به من امر شده كه نـام ايـن   ص  جعفر نام نهادم، رسول اهللا

م، گفتم: خداو رسول صاحب اختيارند، آن گاه آنـان را حسـن و   دو نفر را تغيير ده
  2حسين ناميدند.

يكي از راويان اين حديث، عبداهللا بن محمد بن عقيل است كه محمد بن سعد او را 
چهارم اهل مدينه قرار داده و گفته است: او منكـر الحـديث اسـت و بـه      ي در طبقه

گويد:  وزرعه ميبعيف ناميده است و اد، و نسائي او را ضشو احاديث او احتجاج نمي
گويـد: لـين الحـديث اسـت و قـوي       از او سندهاي متفاوتي آمده است، ابوحاتم مي

سـتود، ابـوبكر بـن     گويد: اين عيينه حافظه اش را نمـي  نيست، و ابومعمر قطيعي مي
  3كنم. گويد: به خاطر سوء حافظه اش به او استدالل نمي خزيمه مي

گويـد: بـد حافظـه     و ابن حبان مي 4 : ضعيف الحديث است.گويد يحيي بن معين مي
و همچنـين   5.كند و بايد از اخبار او پرهيز نمود است، حديث را نادرست عرضه مي

محمد بن عقيل ابن ابي طالب، يكي ديگر از راويان اين روايت، لين الحديث اسـت  
خـورد؛ زيـرا   ته فريـب  سـ حافظ بن حجر كه او را مقبول دان ي به گفته كسي و مبادا

مقبول نزد ابن حجر مشروط به آنست كه متابعي داشته باشد در غيـر ايـن صـورت،    
مفصـال بيـان    "التقريـب " ي لين الحديث باقي خواهد ماند و اين مطلب را در مقدمه
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داشته و گفته است: ششم: كسي است كه احاديـث انـدكي دارد و عليـه او مـوردي     
ترك گردد و با واژه مقبول اين افراد مراد ثابت نگشته است كه به سبب آن حديثش 

هستند البته در جايي كه متابع داشته باشـند و در غيـر ايـن صـورت لـين الحـديث       
  1هستند.

و هرجا براي روايت محمد بن عقيل متابعي وجود نداشته باشد، آن حديث محكـوم  
 به ضعف است.

  هاي جسماني ويژگي

سر و گردن با رسول اهللا بسيار شبيه بود  حسن بن علي رضي اهللا عنهما از لحاظ ظاهري
گفت: پـدرم فـدايش    گرفت و مي او را در كودكي به آغوش ميس و بدين جهت ابوبكر

  2خنديد. ميس است نه شبيه علي، و عليص  باد، شبيه رسول اهللا
به رسـول  س اما غير از سر و گردن، در روايات آمده است كه جسم حسين بن علي

  د.بيشتر شبيه بوص  اهللا
سـر و گـردن   «نقل كرده است كـه گفـت:   س ترمذي از طريق هاني بن هاني از علي

تر است اما پايين تر از آن، حسـين بـه ايشـان شـباهت      شبيهص  به رسول اهللاس حسن
  3».بيشتري دارد

روايت نموده است كه: هـر كـس دوسـت دارد كـه     س طبراني از علي بن ابي طالب
ز گردن به پايين از لحاظ رنـگ و انـدام بنگـرد، بـه     را اص  ترين فرد به رسول اهللا شبيه

  4حسين بن علي بنگرد.
و او از قاسم بن مالك و او از عاصم بن كليب از ابن عساكر از فروه بن ابي المغراء 

را در خواب ديدم، و خـوابم را بـراي   ص  پدرش نقل نموده است كه گفت: رسول اهللا
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كه ايشان را ديدي به ياد حسـين بـن    تعريف كردم، وي گفت: آيا هنگاميس ابن عباس
هاي ايشـان بـه يـاد او     رفتند با ديدن دست علي افتادي؟ گفتم: آري واهللا وقتي كه راه مي

  1كرديم. تشبيه ميص  افتادم. گفت: ما او را به رسول اهللا
ي حسـن شـبيه    گويـد: چهـره   نقل از محمد بن ضحاك حزامي مـي  هزبير بن بكار ب

  2بود.ص  جسد حسين شبيه جسد رسول اهللاو ص  ي رسول اهللا چهره
بخـاري روايـت نمـوده اسـت انديشـيدم كـه       امـام  من در حديث انس بن مالك كه 

گويد: سر حسين بن علي عليه السالم را نزد عبيـداهللا بـن زيـاد آوردنـد و در تشـتي       مي
 ي زيبايي ايشان سخن گفت. انس گفـت: او از همـه بـه رسـول اهللا     گذاشتند و او درباره

  3بيشتر شبيه بود و در آن هنگام خضاب زده بود ...ص 
گفت: س و در روايت ترمذي از طريق حفصه بنت سيرين چنين آمده است كه انس

: گفـت و در تشـتي گذاشـتند و ابـن زيـاد      را آوردندس نزد ابن زياد بودم كه سر حسين
ن فـرد بـه   تـري  گويد: مـن گفـتم: وي شـبيه    تاكنون چنين زيبا رويي را نديده ام، انس مي

  4 بود.ص  رسول اهللا

حتـي در سـر و صـورت نيـز شـبيه      س مل به اين نتيجه رسيدم كه حسـين أپس از ت
بود، نه آن گونه كه از روايات ضـعيف سـابق كـه شـباهت را در جسـد      ص  رسول اهللا

 آيد، وگرنه چرا عبيداهللا بن زياد شـباهت ايشـان بـا رسـول اهللا     گردانيد بر مي منحصر مي

بيشتر شـبيه  ص  د، بنابراين به تمام معنا از تمام اهل بيت به رسول اهللارا يادآور شص 
  بود.
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س وع شباهت فطري و غير اختياري بـود، اضـافه بـر آن، حسـين    ناين شباهت يك 

  در اموري مانند خضاب و غيره نيز كامل گردد.ص  كوشيد كه شباهتش به رسول اهللا مي
عبيداهللا بن ابي يزيـد پرسـيدم كـه آيـا     ابويعلي از سفيان نقل نموده كه مي گويد: از 

؟ گفت: آري، سر و محاسن صورت سياه بود جز چند تـار  اي را ديدهس حسين بن علي
دانم كه ديگر قسمت هاي آن را رنگ كرده بود و  موي در قسمت جلوي محاسنش، نمي

د اين چند تا را به خاطر مشابهت به رسول اهللا گذاشته بود و يا فقط همين چند تار سـفي 
  1شده بود...

ريج و او از عمـر بـن   ابن جـ اه بود، ذهبي از يبسيار سس موي سر و محاسن حسين
گويد: حسين را ديدم كه با وسمه (گيـاهي كـه رنگـش مايـل بـه       كند كه مي عطا نقل مي

  2.و سر و محاسنش بسيار سياه بود كرد سياهي است) موهايش را رنگ مي
  لباس و زينت

همانند ديگر صحابه لبـاس شـهرتي كـه آنـان را از      پوشيد لباس پشمي ميس حسين
  د.پوشي ساير مردم متمايز كند نمي

را ديـدم كـه عمامـه اي پشـمي     س گويد: حسين بن علي طبراني به نقل از سدي مي
  3.پوشيده و موهايش از زير آن نمايان بود

و نيز از شعبي نقل نموده كه گفت: نزد حسين بن علي رفـتم ايشـان لبـاس پشـمي     
بيشـتر دوسـت داشـت در    س و در روايت شعبي آمـده اسـت كـه حسـين     4ده بود.پوشي

  رمضان انگشتر بپوشد، انگشتر پوشيدن از عادات حسنه است و عبادت نيست.
و روايـت   1.پوشـيد  كه در ماه رمضان انگشتر مـي  مرا ديدس گويد: حسين شعبي مي

مـد بـاقر روايـت    شده كه انگشتر ايشان در دست چپ بود، ترمذي اين مطلب را از مح
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و طبرانـي از   2پوشـيدند.  كرده است كه گفت: حسن و حسين در دست چپ انگشتر مي
و پوشيدن انگشتر  3پوشيد انگشتر ميباقر آورده است كه: حسين بن علي در دست چپ 

  هم در دست راست و و هم دست چپ ثابت است.ص  از رسول اهللا
در ص  ت: انگشتر رسول اهللامسلم از انس بن مالك روايت نموده است كه وي گف

  4) دست چپ اشاره نمود.و به انگشت خنصر (انگشت كوچك اين انگشت بود،
و در جامع ترمذي از صلت بن عبداهللا آمده است كه گفت: ابن عباس را ديـدم كـه   

را ديدم كـه در  ص  پوشيد و گمان كنم كه گفت: رسول اهللا در دست راست انگشتر مي
  5دند.پوشي دست راست انگشتر مي

گويد: ابورافع را ديدم كه در دست راسـت   و نيز از حماد بن سلمه آمده است كه مي
انگشتر پوشيده بود از او در اين باره پرسيدم گفت: عبداهللا بن جعفر نيز در دست راست 

پوشـيد و عبـداهللا بـن جعفـر گفـت: رسـول اهللا در دسـت راسـت انگشـتر           انگشتر مـي 
  6پوشيدند. مي

در دست راست انگشتر ص  انس روايت شده است كه رسول اهللا در سنن نسائي از
له، فقها اتفاق نظر دارنـد  أي حكم فقهي مس . امام نووي مي گويد: اما درباره7پوشيدند مي

ت چپ، بدون كراهيت جايز است، كه پوشيدن انگشتر هم در دست راست و هم در دس
در دست چپ سياري هم كدام يك بهتر است؟ بسياري از سلف در دست راست و ب اما

  8پوشيدند... انگشتر مي
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زينت ايشان روايت شـده كـه دايمـا بـا وسـمه موهـاي خـويش را رنـگ          ي درباره
س گويد: حسن و حسين كردند، طبراني از قيس موالي خباب نقل نموده است كه مي مي

  1كردند. را ديدم كه موهاي خويش را سياه مي
گويد: حسين بن علـي موهـايش را    ه ميدر مصنف عبدالرزاق از زهري آمده است ك

گويد: رنگ نمودن با داليل صـحيح ثابـت    مي »السيل الجرار«. شوكاني در 2كرد سياه مي
است و رواياتي بر مشروعيت آن صحه گذاشته اند، آن گونه كـه در صـحيحين و ديگـر    

فرمودنـد: يهـود و نصـارا رنـگ     ص  روايت شده كه رسـول اهللا س ها از ابوهريره كتاب
روايـت  س احمـد و اصـحاب سـنن از ابـوذر    امام كنند و شما با آنان مخالفت كنيد،  ينم

را تغيير داد حنا و كـتم اسـت، و    توان با آن سفيدي مو بهترين چيزي كه مياند كه:  كرده
ترمذي آن را صحيح گفته است، در اين مورد احاديث بسياري وجود دارد و اين سـنت  

كننـد كـه فالنـي     ه اي كه در بيوگرافي افراد ذكر ميميان سلف مشهور بوده است به گون
  3كرد يا خير... موهاي خويش را رنگ مي

qp�o�n� �
شايسته است به لبـاس و زينـت انـدروني    س پس از بحث لباس و زينت ظاهري حسين

  يعني تقوا و ايمان ايشان نيز بپردازيم. 
رداني مي از ي بارز نمونهس ظاهر و باطن اهل ايمان يكسان است و حسين بن علي

  است كه از حيث ايمان و اخالق مراتب عاليه اي داشتند.
هرگاه قلب از مواهب و عطاياي واالي رباني سيراب گردد «گويد:  ابن قيم ميحافظ 

پوشاند، بر نفس خلعت اطمينان و آرامش و  بر امرا و رعيت خلعت شايسته و مناسبي مي
صـدر و رضـايت و    ةا بخشندگي و سعپوشاند، آن گاه حقوق را ب رضايت و فروتني مي
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گردد و غالبا در پي  همسو ميزيرا در آن حال با قلب در اكثر موارد  ؛پردازد به راحتي مي
هدف مشتركي خواهند بود، آن گاه نفس كه قبال دشمن آشكار قلب بوده، وزيـر دسـت   

كـه  آورد  گردد، و اين همسويي و موافقت چنان طمانينه و لـذتي در پـي مـي    راستش مي
كند، البته جنگ آن دو پايان نيافته، بلكه سـالح و   هاي بهشتي را تداعي مي لذت و نعمت

ي قلب نباشد، نفس با هـر   تجهيزات آن همچنان در دسترس است و اگر قدرت وسيطره
كند، بنابراين در دو مرز اسـتراتژيك ظـاهر و    نحو ممكن و با هر سالحي با او مبارزه مي

  1.»ندگي بايد استقامت و پايداري نمودباطن تا آخرين لحظات ز
خداوند جمال ظاهر و باطن را بيش از يك جا «گويد:  مي »مدارج السالكين«وي در 

  در قرآن كريم با هم ذكر نموده است، 
  ي خداي متعال: از آن جمله فرموده

p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�dm lq����� :26(األعراف(� �
 ي زنهاي جنت: در باره ي خداي متعال فرموده  و از آن جمله

lM�L�K�m�������   )70(الرحمن: �����
 و فرموده است:

ls�r�qm��������   )11(اإلنسان: �����
  ي خداي متعال: و از آن جمله فرموده

lO�N�M�L�K�J�Im����������  )23 - 22القيامه: (�
در س ترديد صبر و استقامت و توكـل و پايـداري در برابـر دشـمنان كـه حسـين       بي
اشت، دليل ايمان قاطع و عميق ايشان به اهللا و قضـا  ذكربال از خود به نمايش گ ي حادثه

  و قدر الهي است.
  گويد: ابن قيم در اين باره ميحافظ 
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خواهند و بـا ديگـران كـاري ندارنـد،      دانست كه دشمنان فقط او را مي ميس حسين
خود را از مـرگ   خواهد اجازه دارد كه ايشان به همراهان خود اختيار داد كه هر كس مي

كه جز چند نفـري بـا او    لو اين و خود را براي مقابله با دشمن آماده نمود و ،نجات دهد
خواهد شبانه نزد خانواده اش برگـردد،   باقي نمانند، به همراهان خود فرمود: هر كس مي

خواهند، مالك بن نضر گفت: من مـديون و عيـالوار    من به او اجازه داده ام، اينان مرا مي
ستم، فرمود: شب فرارسيده، در تاريكي آن برويد و هر كس دست يكي از مردان اهـل  ه

ها و مناطق خود برويد، اينـان مـرا   و در تاريكي شب در صحرا و به شهربيت مرا بگيرد 
روند، برويد تا آنكـه خداونـد    خواهند، اگر مرا به دست بياورند دنبال كسي ديگر نمي مي

  .1فرجي بياورد...
يـك  در مسير عراق شبي خوابي ديد و از خواب بيـدار شـد و بـا زبـان      پيش از آن

إنا إليه راجعون والحمدهللا رب العـالمين، گفـت: در خـواب    مومن استوار فرمود: إنا هللا و
گفت: اينان به سوي مرگ پيش مي روند، دانستم كه خبـر   ديدم كه فردي اسب سوار مي

  2دهد. مرگ ما را به ما مي
با پروردگـارش  شود با اعتماد و اطمينان  كه دل ها از جا كنده ميدر گرماگرم معركه 

�irb � £ «گويد:  كند و مي راز و نياز مي� ,¤��t �# £ �z�<�� , ¤5# �# £ �'&� rb� ����	
¥ �Nb 5�� �#  ,mA�!!*�	 %!!JP ¦�,!!§� M!!�J�	 %!!JP �!!&9� ,p	�!!y�	 K�!!vA �̈!! i� @ ©� �XP , ª� «� ©2� ªM ©&�

%JP ¦r�~A� ����	 ,%'y!!~#� ,%'<5yP ,¬	./ @�2 J©�G JP �M1�� J©�G %9.Xt� ,7 %'�Nb�P ,
,%J='Jy#�  ¤MA�� �# ®�'=�� M=( iH �# >H��� ¤M��b �# �� rb�P�h3  

پروردگارا! در هر غم و سختي اعتماد و اميد من توست، در هـر كـاري كـه بـرايم     «
تحمل قلب بوده كـه  ر از توان هايي كه فرات آيد اعتماد و توانم تويي، چه بسا غم پيش مي

راه و چاره اي نداشته دوستان در آن خود را كنار كشيده و دشمنان بـه شـادي پرداختـه    
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اند، من آن را به تو سپرده ام و به تو از آن شكوه كرده و از ديگران خود را به اميـد تـو   
ا! تو ولـي  ساخته اي، خداي بريده ام، و تو آن غم ها و سختي را گشوده اي و از من دور

  ».ر مقصدي هستير نعمت و صاحب هر حسنه و نهايت هه
را س حسـين «كند:  را در ميدان معركه، چنين توصيف ميس عبداهللا بن عمار حسين

برد  ديدم كه از هر طرف او را فراگرفته بودند و بر سمت راست خويش چنان يورش مي
از او كه اهل و اصـحابش در   تر شدند، واهللا من مردي دليرتر و مصمم كه همه پراكنده مي

  1.»برابرش كشته شوند نديده ام، واهللا نه قبل از او چنين كسي را ديده ام و نه پس از او...

  فقه و روايت حديث

اعـالم المـوقعين   «عالم و فقيه و جزو مفتيان صحابه بود، ابن قيم الجوزيه در س حسين
  2شمارد. اند بر مي توا دادهو فقهاي صحابه كه كمتر فايشان را جز »عن رب العالمين

و پـدر خـويش و سـاير    ص  وي در روايت حديث نيز چنـين بـود، از رسـول اهللا   
صحابه روايات اندكي دارد همانند بسياري از صحابه كه به كثرت روايت شهرت ندارند، 

  علتش به نظر من دو چيز است:

  اول: پرهيز از روايت

اشتباه و خطايي شـوند از روايـت نمـودن    از بيم آن كه مبادا دچار س بسياري از صحابه
  كردند. پرهيز ميص  حديث از رسول اهللا

كساني كه پـس از نقـل حـديث از بـيم     «تحت عنوان  »الكامل«بن عدي در احافظ 
از محمـد چنـين    آورده اسـت: » و كما قالأ«گفتند  اينكه مبادا كلمه اي افزوده باشند، مي
كرد و هرگاه حديثي  متر حديث روايت ميكص  نقل نموده است كه: انس از رسول اهللا

(= يا اينكه چيزي شبيه ص  و كما قال رسول اهللاأگفت:  شد و مي كرد، آشفته مي بيان مي
  .»اين فرمودند)

                                                           

V − Y MA	�1�	_]\SUha 
\ − Y ��L.
	 4)2GV]V\'X� h� ahMA5�o�	 `�J�X�	 M1 



  حقيقت زندگي حسين شهيد     34

رفتم، وي هر گاه  گويد: من هر پنج شنبه نزد ابن مسعود مي عمروبن ميمون اودي مي
كـرد سـپس    دنش بـاد مـي  هـاي گـر   شنيدم كه فرمودند، رگص  گفت: از رسول اهللا مي
گفت: يا اندكي كم و بيش، يا نزديك به اين، يـا شـبيه ايـن و يـا چيـزي ماننـد ايـن         مي

  1فرمودند.

با عبدالرحمن بـن  «گفت:  در صحيح بخاري از سائب بن يزيد نقل شده است كه مي
عوف و طلحه بن عبيداهللا و مقداد و سعد رضي اهللا عنهم همراهي كرده ام، امـا نشـنيدم   

چيزي نقل كننـد، جـز طلحـه كـه جريـان احـد را       ص  كسي از ايشان از رسول اهللاكه 
  2».كرد تعريف مي

و صـحابه كمتـر حـديث روايـت     ص  نيز بدين خاطر از رسول اهللاس شايد حسين
  كرده است.

   ص دوم: كوتاه بودن مدت مالقات با رسول اهللا

ايـن كـه هنگـام وفـات      قبال گفتيم كه ايشان در سال چهارم هجري به دنيا آمـده، يعنـي  
  تقريبا شش سال داشته است.ص  رسول اهللا

پذيرند، البتـه بـه    محدثين روايت كسي را كه روايت را در خردسالي شنيده باشد مي
منظور ما از كوتاه بودن مدت مالقات  كه هنگام نقل روايت اهل تمييز باشد، اما شرط آن

ست كه خردسالي عادتا سـبب قلـت   اين نيست، بلكه اين نكته اص  ايشان با رسول اهللا
؛ زيـرا مبنـاي حفـظ قـرآن در     توان آن را بر حفظ قرآن قياس كـرد  روايت است، و نمي

آيات است و فهم معـاني قـرآن شـرط نيسـت، عكـس       خردسالي، تلقين و كثرت تكرار
شنود و مبناي آن حفظ الفـاظ و حـداقل    حديثي كه فقط يك و يا دوبار آن را بيشتر نمي

  اجمالي است.فهم معناي 
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�/ jq	��*�M7 �	�!!�5	� �«امام ابن حزم در كتاب p�!!��	 @!!� �!!H	� �!!X� �!!�«   را ايشـان
روايـت  ص  حديث از رسول اهللاجزو آن دسته از صحابه قرارداده است كه فقط هشت 

  1اند. نموده
ي شيوخ روايت ايشان و كسـاني كـه از وي حـديث روايـت      حافظ بن حجر درباره

و عمـر بـن خطـاب     2هند بـن ابـي هالـه    شداييوي از جد، مادر و «گويد:  كرده اند، مي
و برادرش حسن و فرزندانش علي، زيد، سكينه، فاطمه، و نـوه اش   ،استروايت نموده 
تميمي، سـنان بـن ابـي سـنان دولـي، عبـداهللا بـن         ، عكرمه، كرزو شعبي 3ابوجعفر باقر،

  4».وي روايت كرده اندعمروبن عثمان، وفرزدق (همام بن غالب) و گروهي ديگر از 

  مشاركت در فتوحات

ان و همچنين سـپاهي كـه   گدر سپاهي كه به فرماندهي سعيد بن العاص به گرس حسين
و در لشكري كـه تقريبـا    ،5با عبداهللا بن ابي السرح به آفريقا گسيل داشته شد، همراه بود

آفريقـا بـه    هـ هنگامي كه عبداهللا بن ابي السرح والي مصـر بـود، در شـمال    27در سال 
  6پيروزي هايي نايل آمد، همراه بود.

                                                           

V − O� rA	�� E�~A	 o	 �J&'(�  � � )/5� Z�  Z�� ��/ �p Z� 	5Ao ;�=#kR  O�	k_  ��/ �p �(H � 0��� �Jb�7RV  %7 !�
 � �J/� `p��t�(H سhr(Jb �'�� Z� �q/ @A	57�=7 ,r/	 0p.1b NJ¯ E��o E� �p %'1�	 ,r/	 %'P�A�p 	� 

٢ -  h�t�7 O� %=2 �	 OQ� �(H O=9�b OA	p ,%��� O7	 @7 �=�  	�n �./� �� ���	Y ��=2 �	 OQ� %��n �bo5P E�~A	 �
h�t�7 O� E�~A	 m7�/ 5�.t o	 a��/� %��� %J�2 �	 O�� 

^ − �br/	 0�t 5#? ��/�	 r�< o	 �	 E�A�	� 05�o �p Z� 4, 	5Ao  �(H p.n �< 5L�7 �=u5� 5u	 �, %#	  0p5#  �p	r/ س
 ��/ �p K�'° �	.L	 %7 %<.9 �7 �	kR  �9k_  �(H %# O��H�p 0�t ��.'� س  ��/ �pRV r/	 0�J/� `p��t %7,  ��	

 �t�7 O�b �J�� Z� �q/, 1b NJ¯ @/ @A	 �p �	 	5Aor/	 0p.. 
U − Y >A,�'�	 >A,�_]\\Sha 
k −  ��/ ±p	.H ,Z�: WA��9 :�{b\R  �^S h!� 
R − Y MA��=�	 � MA	�1�	_]UV 0�²/ E� h}³9 O#�b	 �7 }���
	 h� a %7p.7 }�5�� %�p�12; %�p�12 	5Ao 7@  ی	7 , o @7	 :%�7�	

h�='t	p �.vH E� �p e���	 @7 �5�2 @7	 � ,x�12 @7	 ,5�2 



  حقيقت زندگي حسين شهيد     36

بـه جنـگ طبرسـتان     1هـ با لشكري كه به فرماندهي سعيد بن العـاص  30و در سال 
ديگر مانند حسن، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن  بود و عالوه بر وي اصحابي رفتند، همراه

  2ودند.ير نيز همراه ببعمر، عبداهللا بن عمرو بن العاص، و عبداهللا بن ز
به فرماندهي يزيـد بـن    سوهم چنين در لشكري كه در زمان معاويه بن ابي سفيان 

  3همراه بود. ،معاويه به قسطنطينيه گسيل داشته شد

  فرزندان حسين

  علي اكبر

علي اكبر بـن حسـين   «گويد:  مي "الطبقات"وي در كربال به شهادت رسيد، ابن سعد در 
  4».از او باقي نمانده است همراه پدرش در كربال شهيد شد و نسلي

مادر علي اكبر، ليلي بنت ابي مره بن عروه بن مسعود بن عامر بن معتب ثقفي است. 
بنت ابي مره، ميمونه دختر ابوسفيان بن حرب بن اميه، و مادر ميمونه، دختر  يو مادر ليل

في و ابوالعاص بن اميه است، بنابراين علي اكبر از جهت پدر هاشمي و از طرف مادر ثق
  5اموي است.

  علي اصغر (زين العابدين)

است، بدين جهت اسـت كـه امـام مالـك     س ترين و برترين فرزندان حسين وي معروف
  6گويد: در اهل بيت كسي مانند او نبود، مادرش كنيز است. درباره وي مي
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گويد: سيد امام زين العابدين هاشمي علوي مـدني، مكنـي    ذهبي در بيوگرافي او مي
سين است، ابوالحسن و ابومحمد و ابوعبـداهللا نيـز گفتـه شـده اسـت، مـادرش       به ابوالح

سالمه دختر پادشاه ايران يزدگرد است، نـام وي غزالـه گفتـه شـده اسـت. علـي اصـغر        
  1هـ به دنيا آمده است. 38احتماال سال 

نبه اختالف در مورد نام مادر زين العابدين را يادآور شـده و پـس از آن گفتـه    عابن 
دارد از نسـبت بـه   ص  را به نسبتي كه به رسول اهللاس خداوند علي بن حسين «است: 

، ح به دنيـا آمـده  يزدگرد بن شهريار مجوسي كه آن گونه كه تواريخ مي گويند بدون نكا
ها براي عجم فضيلتي قايل نيستند ولو اينكه پادشاه باشـند و   نياز گردانيده است، عرب بي

بايست عجم را بـر عـرب و قحطـان را بـر عـدنان       ند ميدانست اگر پادشاهي را معتبر مي
ز عـوام و بسـياري از   گردد، برخـي ا  محسوب نمي فضيلتي نبرتري دهند، اما اين نزد آنا

نبـوت و   ده و گفته اند كـه: علـي بـن الحسـين    اين نسبت را ذكر كر سفرزندان حسين 
وضعيت  د باز هماگر ثابت شواين ارزشي ندارد و  .پادشاهي را در خود جمع كرده است

حسـن   زگو كردم. از اين گذشته فاطمه دختر حسين رضي اهللا عنها مادر فرزنداناآن را ب
شود كه از مادر زين العابدين بوده است، اگـر   نيز گفته مي مثني فرزند علي بن ابي طالب

دانـيم كـه    ن نيز اين افتخار را دارند و ميه كسري افتخاري باشد، فرزندان حسانتساب ب
بوده و اطاعت از وي بر او الزم بوده است، در س ام بردارش حسينامس بن علي حسن

نبوده است، فرزنـدان حسـن در صـورتي كـه     س هرگز امام حسنس صورتي كه حسين
گويند به رخ آنان كشيده شود، ايـن افتخـار    افتخار نسبت به يزدگرد يا غيره كه اماميه مي

  2كنند. را ذكر مي
صغر است و از بـرادران ديگـرش نسـلي بـاقي نمانـده      همه از علي اس نسل حسين

  است.
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همه از علـي اصـغر اسـت و وي افضـل     س گويد: نسل حسين ابوبكر بن البرقي مي
زمان خويش بوده است، گفته شده است كه قريش قـبال بـه ام ولـدها (كنيـزان) رغبتـي      

پـرورش   نداشتند اما هنگامي كه علي بن الحسين و قاسم بن محمد و سالم بـن عبـداهللا  
  1يافته و مطرح شدند، قريش نيز به ام ولدها عالقمند شدند.

  گويد: ي مشهورش درباره علي بن الحسين مي فرزدق در قصيده
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طينـت و پـاكيزه و فـردي     اين فرزند بهترين تمام انسان هاست، ايـن پارسـا و پـاك   
  سرشناس است.

  شناسند. شناسد، كعبه و حل و حرم همه او را مي قدمش را ميسرزمين بطحا 
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االسـود هنگـام    بعيد نيست كه به خاطر عطر خوشي كه كف دسـت او دارد، حجـر  
  استالم دست او را نگه دارد.

گويند: همه خوبي ها و مكارم در وجـود   بينند با خود مي ريش او را ميقهنگامي كه 
  .گردد او خالصه مي

اگر پارسايان را برشمارند، اينان پيشوايان آنان خواهند بود و اگر پرسـيده شـود كـه:    
  نان هستند.بهترين انسان ها كيستند؟ گفته خواهد شد كه: اي

  داني! اين فرزند فاطمه است، جد او پايان بخش پيامبران الهي است. اگر نمي
شناسـي،   اگر تو او را نشناسي، او را چـه زيـان، عـرب و عجـم آن را كـه تـو نمـي       

  شناسد. مي
شـود بـا او    ها پايين است و هرگاه لبخند زند مي در محضر او از شرم و هيبتش نگاه

  سخن گفت.
مواضع و گفتار مشهوري  اندر مدح و ثناي اصحاب و دفاع از آن سعلي بن حسين

  دارد:
روزي افرادي از اهل عراق نزد او آمدند و از ابوبكر و عمر و عثمان رضي اهللا عنهم 
بد گفتند و چون سخن آنان به پايان رسيد، وي فرمود: آيا شما از مهاجرين نخستين 

!©%ÏtÏ﴿ است:هستيد كه خداوند متعال درباره آنان فرموده  $# (#θã_Ì� ÷z é& ÏΒ öΝÏδÌ�≈ tƒÏŠ óΟ Îγ Ï9≡uθøΒ r& uρ 

tβθäótG ö6tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡ uθôÊ Í‘uρ tβρç�ÝÇΖtƒuρ ©! $# ÿ… ã&s!θß™ u‘uρ 4 š�Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβθè% Ï‰≈¢Á9$# ∩∇∪﴾     :º�	Y
_a » جويند و  يها و اموالشان رانده شدند از خداوند فضل و خوشنودي م از خانهآنان كه

  »اينانند كه راستگويانند ؛دهند خدا و پيغمبرش را ياري مي
  گفتند: خير.

ρâ﴿فرمود: آيا از كساني هستيد كه:  §θt7 s? u‘#¤$! $# z≈yϑƒ M}$# uρ ÏΒ ö/Å‰ Ï=ö7 s% tβθ™7Ïtä† ôtΒ t� y_$yδ öΝ Íκ ö�s9Î) 

Ÿωuρ tβρß‰ Ågs† ’ Îû öΝ Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ Zπ y_%tn !$£ϑ ÏiΒ (#θè?ρ é& šχρã� ÏO ÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝ Íκ Å¦à(Ρr& öθs9uρ tβ%x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Á yz﴾  
هايشان جاي  پيش از آنان خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان نيز در دل« )9(الحشر: 
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هاي خود از  دارند و در دل گرفت، كساني را كه به سوي آنان هجرت كنند، دوست مي
د و (ديگران را) بر خود ترجيح كنن آنچه (به مهاجران) داده اند، احساس نياز نمي

  .»دهند هر چند كه خود سخت نيازمند باشند مي
  گفتند: خير.

دهم كه شما از  آن گاه فرمود: شما كه گفتيد از اين دو گروه نيستيد، من گواهي مي

!©%šÏ﴿آنان فرموده است:  ي ه خداوند دربارهكساني هم نيستيد ك $#uρ ρ â!% ỳ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ 

šχθä9θà) tƒ $ uΖ−/ u‘ ö� Ï(øî$# $ oΨs9 $ oΨÏΡ≡ uθ÷z\}uρ š Ï%©!$# $tΡθà) t7 y™ Ç≈yϑƒ M}$$Î/ Ÿωuρ ö≅yèøg rB ’Îû $uΖÎ/θè= è% yξÏî t Ï% ©#Ïj9 

(#θãΖtΒ#u !$oΨ−/ u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm وكساني كه پس از (مهاجرين و انصار) « )10(الحشر:   ﴾∪⊂⊆∩ ‘§
ما را كه در ايمان آوردن از ما پيشي گرفته اند  گويند: پروردگارا! ما و برادران آمدند مي

  »اي در حق كساني كه ايمان آورده اند، قرار مده هاي ما كينه بيامرز و در دل
  1.بيرون برويد خدا شما را هالك كند

  جعفر

گويـد:   . مصعب مـي 2است قضاعه از بني ي نقل كرده است،قطقطابن مادرش آن گونه كه 
  .3است يمادرش از بل اشته وجعفر بن حسين نسلي بجا نگذ

  4عبد اهللا

سـت، حسـين    وي در كربال شهيد شد، مادرش رباب دختر امرئ القيس بن عدي كلبي ا
. رباب نيز ايشان را بسـيار دوسـت   1داشت وي ودخترش سكينه را بسيار دوست مي س
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آمد  داشت به گونه اي كه پس از وي ديگر ازدواج نكرد وهر كس به خواستگاري او مي
پدر شوهر ديگري داشته باشم ودر  صخواهم پس از رسول اهللا  گفت: نمي ر پاسخ ميد

  رثاي حسين چنين سروده است:
                 إن الــذي كــان نــورا يستضــاء بــه    

ــالحة   ــزاك اهللا صـ ــي جـ ــبط النبـ   سـ

ــي جــبال صــعبا   ــد كنــت ل ــهأق ــوذ ب   ل

ــن    ــائلين وم ــن للس ــامي وم ــن لليت   م
  

ــدفون  ــر مــ ــل غيــ ــربالء قتيــ   بكــ

ــا وج ــوازين عنـ ــران المـ ــت خسـ   نبـ

ــدين  ــالرحم والـ ــحبنا بـ ــت تصـ   وكنـ

ــكين     ــل مس ــه ك ــأوي إلي ــي وي   2يغن
  

  

  ترجمه:
گشتگان بود، در كربال شهيد گشت وهنوز دفن نشـده   آن كه چراغي بر فراز راه گم 
  است.

  دهد واز زيان اخروي برهاند. را پاداش نيكوپرودگار از ما تپيامبر!  ي اي نواده
پناهگاه مـن بـودي، بـا خويشـاوندي وديـن وايمـان مـا را        تو به سان كوهي استوار 

  نواختي. مي
  .؟كجا پناه ببرندبعد از اين گران كه را دارند، مساكين وبي نوايان  يتيمان وديوزه

  3هسكين

مادرش رباب دختر امرئ القيس بن عدي كلبي است، سكينه خواهر ناتني عبد اهللا است 
داشت وپس از شهادت پـدر همـراه بـا أهـل      كه از وي ياد شد، سكينه در كربال حضور
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. وي تـابعي بزرگـواري اسـت وانـدكي     1بيت خويش به دمشق و از آنجا به مدينه رفـت 
   روايت دارد.

وي زني خوش سيما بود، عموزاده اش عبد اهللا بن « گويد:  مي 2»السير«امام ذهبي در 
ر وي در كـربال شـهيد   با وي ازدواج نمود اما پيش از زفاف همراه با پـد » الحسن االكبر

پـس از مصـعب نيـز     ازدواج نمـود، و  بـا او اميـر عـراق   بـن زبيـر    3شد، سپس مصعب
 ازدواجهاي ديگري داشته است، سكينه متين وبا هيبت بود، نـزد هشـام خليفـه رفـت و    

. سـكينه شـعرهاي   4هشـام نيـز آن را بـه او داد    بند او را گرفت، وكمر چادر و عمامه و
  خوبي دارد.

  ي گويد:ابن سعد م
بعـد   مصعب بن زبير با وي ازدواج نمود واز وي صاحب فرزندي بنام فاطمه شد و«

اهللا بن عثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام بن خويلف بن اسد بـن  از قتل مصعب، عبد
 ا آورد ويبه دنرا  5هربيح حكيم و عبد العزي بن قصي با او ازدواج كرد، عثمان (قُرين) و

، ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف زهري با وي ازدواج كرد، سكينه پس از مرگ عبد اهللا
او خود وي را ازدواج نمود وسـه مـاه بـا او زنـدگي      واليت خويش به وي سپرده بود و

 كرد، هشام بن عبد الملك به والي خويش در مدينه نوشت كه آنان را از همـديگر جـدا  
هر سكينه زيد بن عمـرو بـن عثمـان    : پس از آن كه شوكند، برخي از علماء گفته اند كه

. ابن حبان نيـز از وي يـاد   6ازدواج نمودفوت كرد أصبغ بن عبد العزيز بن مروان با وي 
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و ابـن  » از وي كند وأهـل كوفـه   وي از اهل بيت خويش روايت مي:« 1كرده وگفته است
  .2»ايت كرده استرووي اخبار مشهوري دارد كه از پدرش «ماكوال گفته است: 

ادب  تـاريخ و  فصاحت وادب جايگاه بلندي داشته است، كتـب  در بالغت وسكينه 
شعر است، البته  شناخت وي از ادب و اشعاري از او نقل كرده اند كه گوياي فصاحت و

ابو الفرج اصـفهاني از سـكينه   » األغاني«هاي ادب به ويژه  بابايد از آنچه در برخي از كت
كه با شهرتي كه سكينه بنت را ذكر نموده است  ينيعشزيرا اخبار  ؛نقل شده، برحذر بود

تقوا پرهيزگـاري دارد، سـازگار نيسـت، وهـم چنـين داسـتان بسـيار         به علم و الحسين
.سـكينه رحمهمـا    3ذكر كرده است» نوار النعمانيةألا«در از او نعمت اهللا جزائري  اي ندهزن

گويد وي بـه مصـر    هـ وفات نمود ودر مدينه مدفون گشت، اخباري كه مي 117اهللا سال
  يا شام دفن شده است، صحت ندارد. در مصر و و رفته

گويـد:   مي »ذكر مقابر بر اهل دمشق«عساكر در تاريخ دمشق تحت عنوان  بناحافظ 
در دمشق باشد؛ زيرا وي با اصبغ بـن عبـد العزيـز    حتمال دارد قبر سكينه بنت الحسين ا«

ش از آن كه به مصر برسد در شام وفات شايد پي بن مروان كه در مصر بود ازدواج كرد و
والي مدينه كه بـراي سـر    كرده است، اما صحيح آن است كه وي در مدينه فوت كرده و

زدن به اموالي كه در اطراف مدينه داشت، رفته بود، دستور داد كه تا او نيامده سـكينه را  
يدنـد تـا   دفن نكنند، روز بسيار گرمي بود وجسد بو بر داشت وخوشـبوهاي زيـادي خر  

او  فايده بود، سپس والي پيغام فرستاد كه من مشغول هستم و بويش را كنترل كنند اما بي
  .4نهايتا در غياب والي او را دفن كردند را دفن كنند، و
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  فاطمه

است، ابتدا بـا عمـوزاده اش حسـن     بن عبيد اهللا تميمي همادر وي ام اسحاق دختر طلح
وابـراهيم  » المحـض «ود وعبد اهللا ازدواج نم سلب بن الحسن بن علي بن أبيطا» المثني«
اهللا بن عمرو بـن عثمـان   عبد پس از آن با را از او بدنيا آورد و» المثلث«وحسن » الغمر«

  . 1را از او بدنيا آورد» الديباج«محمد  بن عفان ازدواج نمود و
گفتـار مشـهوري دارد كـه بـه      وي مواضع مشهوري دارد، در كربال حضور داشت و

لذتهايي كه سفيهان با سفاهت خـود   فرزندان من! آن ناز ونعمت و«گفت:  دانش ميفرزن
بدست آورده اند، جوانمردان نيز با جوانمردي خويش بدست آورده اند، پس مبادا خـود  

  .2»را رسوا كنيد
احاديث فاطمه بنت الحسين بن علي بن ابي «گويد:  ي وي مي ابن كثير دربارهحافظ 

بـا   از وي روايت كـرده انـد و   هابدين مشهورند، اصحاب سنن اربعطالب خواهر زين الع
  .3»وي از ثقات است كاروان أهل بيت كه به دمشق آورده شدند همراه بود و

واسطه بال«گفته است:  زندگينامه اش را آورده و» تاريخ دمشق«بن عساكر در احافظ 
برادرش علـي   وعمه اش زينب بنت علي  پدرش حسين بن علي و از جده اش فاطمه و

روايـت   شاسماء بنـت عمـيس    عايشه أم المؤمنين و عبد اهللا بن عباس و وبن الحسين 
  نيز مرسال روايت نموده است. سكرده است واز بالل 
محمد بن عبد اهللا بن  اهللا، حسن، ابراهيم، فرزندان حسن بن الحسن وفرزندانش: عبد
ـ   هعمار و هبنت طلح عايشه يعلي بن أبي يحيي و و هعمرو، شيبه بن نعام ام  و هبـن غزي

ام الحسن بنت جعفر بن الحسن از وي روايت كرده اند پس  ابي المقدام هشام بن زياد و
  از شهادت پدرش همراه خانواده اش به دمشق برده شد واز آنجا به مدينه رفت.

  در رثاي شوهرش حسن المثني چنين سروده است:
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 ترجمه: آنان اميد ما بودند كه بـه مصـيبت تبـديل شـدند، چـه مصـيبتهاي بـزرگ و       
  سنگيني.

  عمر

شخصيت وي چيز زيادي براي ما نقل نشده است تا جايي كه از برخـي افـراد    ي درباره
 فرزندي به اين نـام نـدارد و   سكه به انساب آشنايي دارند شنيده ام كه حسين بن علي 

عمرو بـن الحسـن   اريخ دمشق از او ياد شده، همان ((عمر بن الحسين بن علي) كه در ت
  بن علي) است، كه به اشتباه به عمر بن الحسين نقل شده است.

ام كه وجود پسري بـه ايـن    ن است، من شواهد زيادي پيدا كردهاما واقعيت غير از اي
  كند. ثابت مي سنام را براي حسين 

مكني به ابـو عبـد اهللا    از جمله كسانيكه نامشان محمد است و و« گويد: ابن منده مي
هستند، يكي ابو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسين بن علي بن ابي طالب اسـت، كـه از   

. يـاقوت حمـوي در معجـم    1كند، به نقـل از شـباب عصـفري    پدرش حديث روايت مي
در شـهري قـديمي    سلـب  گويد: آرامگاه عمر بن الحسين بن علي بن ابي طا البلدان مي

 نجا تا نصيبين بيسـت و آكنار دجله با فاصله هفت فرسخ باالتر از موصل قرار دارد، واز 
� �5	�M!!A.1=هـ) (310. دوالبي (2سه فرسخ است�8�	 MA�,�	 از يكي از نوادگانش چنين نقل (

ن كرده است، أخبرني أبو عبد اهللا الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن الحسي
  .3بن علي بن أبيطالب...

جـز از علـي زيـن العابـدين نسـلي       سشايد كسي بگويد، مشهور است كه حسـين  
ديگري نداشته است، واين دو مطلب با هم تضاد دارند، پاسخ اين است كه منظـور ايـن   
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است كه نسلي كه تا به امروز وجود داشته باشد غير از علي زين العابـدين بـاقي نمانـده    
گويند: نسل حسين يا تمام نسل حسين از علي زين العابدين  مؤرخان مياست، برخي از 

گويند كه: نسل حسين تا به امروز..، مانند ابـن المطهـر در    برخي ديگر چنين مي است و
  البدء والتاريخ وابن العبري (نصراني!) در تاريخ مختصر الدول.

  شعر حسين

روايان از وي اشعاري را نقل ي رخشاعري شناخته نشده است اما ب به شعر و سحسين 
  آورم: توان به آن جزم نمود ومن فقط براي نمونه مي كرده اند كه نمي

گويد: از آن جمله شعري است كه ابوبكر بن كامل از عبد اهللا بـن   بن كثير مياحافظ 
  :است سگفته است كه آن شعر از حسين بن علي بن ابي طالب  ابراهيم ذكر كرده و

ــوق با  ــن المخلـ ــن عـ ــالقاغـ   لخـ

  واســـترزق الـــرحمن مـــن فضـــله

  مـــن ظـــن أن النـــاس يغنونـــه   

ــبه   ــن كسـ ــال مـ ــن أن المـ   أو ظـ
  

ــادق   ــاذب والصـ ــن الكـ ــن عـ   تغـ

  فلـــــيس غيـــــر اهللا مـــــن رازق

  فلـــــيس بـــــالرحمن بـــــالواثق

ــ ــالق   ـزل ــن ح ــنعالن م ــه ال   .1ت ب
  

  ترجمه:
  گردي. نياز مي صادق بي نياز كن كه از كاذب و با خالق خود را از مخلوق بي

  اي نيست. خداي رحمان بطلب، غير از او رزق دهندهروزي را از 
گردانند، در واقع به خداي رحمـان اعتمـاد    نياز مي هر كس بپندارد كه مردم او را بي

  ندارد.
هر كسي گمان كند كه مال را خود كسب كرده است، براستي كـه از بلنـداي كـوهي    

  سر به فلك كشيده سقوط كرده است.
  گفته است: سگويد: حسين بن علي  اعمش مي
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  گردد. مشغوليتش نيز افزون مي ترجمه: هر چند كه مال ثروتمند اضافه گردد، اندوه و
بقاست، ما تو  بي اي سرايي كه همه چيزت فاني و ني (دنيا) وي زندگا اي كدر كننده

  ابند عيال باشد، صفايي ندارد.شناخته ايم. زهد براي زاهدي كه پرا 
 چنين سرود: گويد: حسين به زيارت شهداي بقيع رفت و مياسحاق بن ابراهيم 
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  گفت:صاحبان قبرها را صدا زدم اما پاسخي ندادند، و به جاي آنان خاك قبرشان 
گوشت آنان را از هـم پاشـيدم و كفـن شـان را      داني با ساكنان خود چه كرده ام، مي
  دريدم.

  چشمانشان را كه تحمل غباري را هم نداشت از خاك پر كردم.
  استخوان هايشان را خورد كردم تا آنجا كه مفاصل و بندهايشان از هم گسست.

  را نقل كرده است: س ينصفهاني اين شعر حسابوالقاسم علي بن محمد بن شهدك ا
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  پس بهشت آن پاداش الهي، برتر و با ارزشتر است. دنيا ارزشمند باشداگر 
ها براي مردن آفريده شده اند، پس شهادت فـي سـبيل اهللا بـا شمشـير بهتـر        اگر بدن

  است.
  تر است. اگر رزق چيزي مقدر است، پس سعي كمتر براي كسب زيبنده

ـ را اگر اموال جمع كرده  مانـد، بخـل    اقي مـي بايد گذاشت، پس چرا براي مالي كه ب
  شود.

ي همسرش رباب دختـر امـرئ القـيس و     زبير بن بكار اين شعر را كه حسين درباره
  مادر سكينه دخترش سروده نقل كرده است:
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  ترجمه:
  اي را كه سكينه و رباب در آن هستند دوست دارم. خورم! خانه سوگند مي

  كنم. ي ثروتم را برايشان خرج مي من آنان را دوست دارم و همه
  كنندگان من در اين مورد گناهي ندارند. مالمت

ر هر چند سرزنش كنندگان مالمتم كنند، تا زنده هستم حرفشان را نمـي شـنوم مگـ   
  آنكه در دل خاك بروم.

                                                           

V − m7�/ 
\ − � MA��=�	 � MA	�1�	VV]kcU−kck � m~�p WA��9 �Rc e]V\S e M7��g	 �lU 0�qt: ^cSh  



  49    حقيقت زندگي حسين شهيد

  س وفات حسين

هجـري روز عاشـورا بـه     61تقريبا مورخان اتفاق نظر دارند كه ايشان دهم محرم سـال  
دانند، كه  اند. برخي شهادت وي را در آخرين روز سال شصت هجري مي شهادت رسيده

  اين نظر شاذ و غير قابل قبول است.
برخي در تاريخ شـهادت وي  « گويد: يخطيب بغدادي در اين مورد در تاريخ بغداد م

هجـري   61محرم سال  ن اتفاق نظر دارند كه وي درپندار باطلي دارند، اكثر تاريخ نويسا
هجـري كـه ايـن پنـداري بـيش       62به شهادت رسيد، جز هشام بن كلبي كه گفته سـال  

  1نيست.
 برخي روز شهادت ايشان را روز شنبه و برخي دوشنبه و برخي ديگـر چهارشـنبه و  

  اند. شنبه و گروهي نيز روز جمعه گفته برخي پنج

  جايگاه حسين در نزد اصحاب

نزد رسول اهللا  -كه آن زمان مشرك بود –را  س ه بن مسعود ثقفيهنگامي كه قريش عرو
صلي اهللا عليه وسلم فرستادند تا ايشان را از عمره منصرف كند، عروه از احترام صـحابه  

لم و امتثال ايشان توسط صحابه به شگفت آمد و هنگامي به رسول اهللا صلي اهللا عليه وس
  كه نزد قريش بازگشت آنچه را كه ديده بود اينگونه بازگو نمود:

، به رفته امقيصر و كسري و نجاشي از جمله اي قوم من! من نزد پادشاهان زيادي؛ «
نند كـه  خدا سوگند! هرگز پادشاهي نديده ام كه اصحابش او را آنگونه تعظيم و احترام ك

كنند، به خـدا سـوگند! هـر گـاه      اصحاب محمد صلي اهللا عليه وسلم ايشان را تعظيم مي
افتاد و با آن سر و روي خود را  انداخت حتما در دست يكي مي ايشان آب دهانش را مي

نمود بالفاصله انجام ميدادند و هر گاه وضـو   ماليد و هر گاه ايشان را به كاري امر مي مي
گفت،  بود بر آب وضوي ايشان با هم درگير شوند و هر گاه سخني ميگرفت نزديك  مي

                                                           

V − ��< p	�67 WA��9V  %�y�VU\ 



  حقيقت زندگي حسين شهيد     50

شـدند، وي بـه شـما     شدند و به تعظيم ايشان هرگز به ايشان خيره نمي همگي ساكت مي
  .1»پيشنهاد خوبي داده است آن را بپذيريد

گفته است: رسـول اهللا   س اول؛ ابوبكر صديق ي تاريخ براي ما ثبت نموده كه خليفه
  2عليه وسلم را با احترام گذاشتن به اهل بيتش احترام كنيد.صلي اهللا 

  و اين گفتار ايشان نيازي به شرح ندارد.
لباسـي   به فرزندان صحابه، هـر يـك   س : عمر فاروقويدگ رحمه اهللا ميامام زهري 

هديه داد و لباسي به اندازه حسن و حسين رضي اهللا عنهما در ميان آنها نبود، وي پيكـي  
اد كه لباسي اندازه حسن و حسين رضي اهللا عنهما بياورنـد و چـون لبـاس    به يمن فرست

  3».اآلن راحت شدم«حاضر شد فرمود: 
حسن و حسين را بـه خـاطر قرابـت     س گويد: عمر نويس معروف مي واقدي تاريخ

رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم همرديف پدرشان قرار داد و براي هـر كـدام پـنج هـزار     
  .4درهم مقرر نمود

گويد: جعفر بـن محمـد صـادق رحمـه اهللا از پـدرش       امام ذهبي، مورخ معروف مي
اش علي پنج هزار درهم عطا  عمر براي حسين همانند پدرگرامي«روايت نموده است كه: 

  5».مقرر نمود
براي همه آشكار است، آنجا كه  س نسبت به حسين س خيرانديشي عبداهللا بن عمر

ب به وي فرمود: جبرائيل، رسول اهللا را ميـان دنيـا و   قبل از عزيمت ايشان به عراق خطا
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رسـول اهللا هسـتي،    ي آخرت مختار گذاشت و ايشان آخرت را برگزيدند، تو جگرگوشه
  .1رود از شما نيز همين انتظار مي

 ي حافظ ابن عساكر در تاريخ خود از ابوالمهزم نقل كرده است كه گفت: مـا جنـازه  
در اين تشييع حضور داشت، جنازه مردي را نيز آوردند، زني را تشييع كرديم و ابوهريره 

زن نهاد و بر آنها نمـاز خوانـد و هنگـام بازگشـت      ي ابوهريره آن را ميان خود و جنازه
 لباسش خاك را از پاهاي حسين ي با كناره س خسته شد و نشست، ابوهريره س حسين

گفت: بگذار، اگـر   س رهكني! ابوهري كار را مي فرمود: تو اين س كرد، حسين پاك مي س
  .2كردند هاي خود حمل مي دانستند تو را بر شانه مردم چيزي را كه من از تو مي دانم، مي

آن  س نسـبت بـه حسـين    س يكي از مظاهر احترام و بزرگداشت عمرو بن العاص
گويد: عمروبن عاص در  است كه ابن ابي شيبه از وليد بن عيزار روايت كرده است و مي

آيد، گفت: ايـن محبـوبترين    را ديد كه مي س نشسته بود كه حسين بن علي كعبه ي سايه
  .3اهل زمين نزد اهل آسمان است

نمـود و حسـين    حسين را بسيار احترام و تعظـيم مـي   س معاويه بن ابي سفيانامير 
  .4پذيرفت وي را مي يجوايز و هدايا

همـراه بـا    گويد: هنگامي كه خالفـت بـه معاويـه رسـيد حسـين      بن كثير مياحافظ 
بـه   كـرد و  كردند، وي آنان را خيلي اكرام مـي  نزد وي رفت وآمد مي سبرادرش حسن 
نمود ودر يك روز به آنان دويست هزار  عطاياي زيادي را اهدا مي گفت و آنان مرحبا مي

                                                           

V −  E�1H @7	 �J�� :�{b ��<Vk  %�y�U\U  0�qtRcR_ 	 �� ��N	���2 O7	 @7,  ��<V  %�y�VU^ 0�qt: \Rl  @=/ �
��< O&�J7l %�y�: Ul  0�qtV^Sc_��< m~�p WA��9 ,U eV\l � �VU e\S\  @7 �J2q/	 @7 OJÀ o	 O{� �

h�b	 0p5# rA	�� O1�t o	 Á�/ 
\ − � m~�p WA��9VU  eVlc−V_S � j)1=�	 4)2	  / �^  e\_l ��*'n	 %7h 
^ −  ��< %1Jt O7	 @7	 K=*�l e\Rch 
U − �j)1=�	 4)2	  /^  e\cVh 



  حقيقت زندگي حسين شهيد     52

چنين هيچ كس بعد از من  به خدا قسم قبل و و 1گفت: بگيريد من پسر هند هستم داد و
افرادي نه بعد از تو كسي  گفت: به خدا سوگند نه قبل و سحسين  ،داده استعطايايي ن

  .بهتر از اما نخواهد يافت كه به ايشان هديه بدهد
معاويه به ايشـان  امير  مي رفت و سپس از وفات حسن ايشان هر ساله نزد معاويه 

  .2داد عطايايي مي
اي  ه وي نامـه ب«گاليه كرد، برخي گفتند:  ساز بر خورد تند حسين  سباري معاويه 

ي او و پـدرش   پدرش را نكوهش كن، گفـت: هـر عيبـي كـه دربـاره      ايشان و بنويس و
براي من شايسته نيسـت كـه كسـي را بـه دروغ نكـوهش كـنم.        بگويم، دروغ گفته ام و

  . 3چگونه عيبي به حسين نسبت دهم در حالي كه ايشان آن عيب را ندارد
ـ  ستمام اهل بيت كه معاصـر حسـن و حسـين     ايشـان را احتـرام و تكـريم    د بودن

ابن «عماره نقل كرده است كه وي گفت: كردند، ابن عساكر با سند خود از مدرك بن  مي
حسين را گرفته بود، به او گفتند: چگونه ركاب آنان  را ديدم كه ركاب حسن و سعباس
گيري، در حالي كه تو بزرگ و بزرگوار هستي، گفـت: اينـان فرزنـدان رسـول اهللا      را مي
  .4»هستند آيا اين برايم سعادتي نيست كه ركاب آنان را بگيرم ص

م كـه  گويد: نزد ابـن عبـاس بـود    ابن عساكر از رزين بن عبيد نقل كرده است كه مي
علي بن حسين آمد، ابن عباس گفـت: مرحبـا بالحبيـب بـن الحبيـب (يعنـي خوشـامد        

  .5محبوب فرزند محبوب)
وايـن اسـت جايگـاه ايشـان نـزد       صي مصطفي  اين است نگاه اصحاب به ريحانه

  .صاصحاب رسول اهللا 
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  فصل اول

  ... داليل و وقايع س مخالفت با حسين

  پيش درآمد

هـايي بسـياري از    د كه پرسشحوادث و اتفاقات نمايان و بارزي دار سزندگاني حسين 
خود به جا گذاشته است كه آثار آن امروزه نيز گريبانگير ماست، شايد بتـوان گفـت كـه    

است كه در مخالفـت   س بارزترين نشان اين حوادث و اتفاقات مبارزات سياسي حسين
هاي فراوان اهل كوفه عزم  بيعت با يزيد و در پي آن خروج به كربالست، كه در پي نامه

و آنان را بـا لشـكر ابـن     يشان و اهل بيت خيانت كردها به نمود كه نهايتا اهل كوفه سفر
  كربالست.  ي زياد تنها گذاشتند كه نتيجه آن رويارويي همان فاجعه

آنان را نيز  ي مسلمانان و بلكه آينده آن روزاز آنجا كه اين فاجعه، تاريخ و وضعيت 
نكه در تحليل، استدالل و نتيجـه از انصـاف   تحت الشعاع خود قرار داده است و براي اي

دور نشده باشيم الزم است اين قضيه را از ابتدا و اصل ماجرا مطرح كنيم و بـا اخـالص   
گر طالب حق، همگام با آن حركت كنيم و حوادث  طرفي يك پژوهش يك مسلمان و بي

  آن را بررسي نماييم.
گرفت، اما انصافا ابتداي قضيه براي يزيد بيعت  س قضيه از آنجا آغاز شد كه معاويه
ي حسـاس زمـاني    تواند آغاز بحث ما از آن برهـه  پيش از آن است، البته بيعت يزيد مي

باشد و بنا به نياز طبيعت تحقيق به حوادث پـيش از آن نيـز گريـزي بـزنيم، اينگونـه از      
  گردد، نيز پرهيز كرده ايم. طوالني بودن بحث كه موجب مالمت خاطر خوانندگان مي
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  بيعت گرفتن براي يزيد: بحث اول

دانم كـه   با بيعت يزيد سخن بگوييم بر خود الزم مي س پيش از آنكه از مخالفت حسين
  را بر آن داشت، مطالبي را بيان كنم.  سي خود بيعت و عواملي كه معاويه  ابتدا درباره

  را به گرفتن بيعت براي يزيد سوق داد  س عواملي كه معاويه

 (حفظ يكپارچگي امت)عامل سياسي 

فراموش نكنيم اوضاعي كه در آن با ابوبكر و عمر و عثمان رضي اهللا عنهم بيعت شـد و  
زماني كه معاويـه بـراي پسـرش يزيـد بيعـت گرفـت بسـيار متفـاوت اسـت. خالفـت           

براي همه امت خير و صالح بود، با مرتدان جنگيد و دين الهي استوار   سصديق ابوبكر
كر و عمر و ساير اصحاب و اهل بيت عليه مخالفان يد واحدي بودند و ماندگار شد، ابوب

و در دوران آنان اختالفي بروز نكرد و كسي به مخالفت بر نخواست، خالفت آنان مورد 
ضـربه   س كـه عمـر   اتفاق همه بود و همگان مطيع و فرمانبردار ايشان بودند. پـس از آن 

مبشره هستند براي خالفت انتخاب  ي خورد توصيه كرد كه يكي از شش نفر كه از عشره
شود كه عبارت بودند از عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، زبير بن عوام، عبـدالرحمن  

  بن عوف، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيداهللا رضي اهللا عنهم.
ي آنان صالحيت و فضيلت داشـتند   شد كه همه يكي از اين شش نفر بايد خليفه مي

ي درخشـان داشـتند و در نتيجـه     ه شده بودند و در اسالم نيز سابقهو به بهشت مژده داد
  ي دينداري آنان معترف بودند. ي مردم به فضل و بزرگواري و سابقه همه

چـون كـه برتـرين    النـورين   ذيرضـي اهللا عـنهم عثمـان    پس از رايزني بـا صـحابه   
فـت ايشـان   كانديداهاي خالفت مسلمين بود به اين منصب برگزيده شد، در اواخـر خال 

 س و مظلومانه شهيد شـد، پـس از وي علـي   گرديده فتنه سر بر آورد و ايشان محاصره 
ي مردم براي بيعت با وي همصدا نبودند، چرا كه ايشان  خالفت را به عهده گرفت، همه
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مـتهم  و يا الاقل  ،ندمتهم به دست داشتن در قتل خليفه بودو كساني كه پيرامونش بودند 
  رسيد. به شهادت هاميان آن س ان تساهل كردند كه نهايتا عثمانبا شورشيبودند كه 

ها در  دادند، شامي جريان مخالف را تشكيل مي س با فرماندهي معاويهسرزمين شام 
پي انتقام قاتالن عثمان كه بخشي از سپاه علي بودند بر آمدنـد، درگيـري و تفرقـه آغـاز     

هـايي   كتـه آغـاز و پيـدايش فرقـه    شد، گروهي از مسلمانان كشته شـدند و ايـن نكتـه، ن   
  همچون خوارج و غيره گرديد.

اسالمي آن دوران با توجه به تحـول فكـري و اعتقـادي طيفـي از      ي موقعيت جامعه
معاويه را بر آن داشت كه در انتخاب خليفه و جانشـين خـود تجديـد نظـر     امير جامعه، 

  كند.
ند و از ايـن رهگـذر   هاي خويش ثبات بيشـتري داشـت   ها و آرمان ها در ارزش شامي

هـا كـه    دست آورد، عراقي هايي به توانسته بود كه در مقابل اهل عراق پيروزي سمعاويه 
در ميان قبايل آنان نفوذ كرده بودنـد، وجـه مشـترك و     س شورشيان متهم به قتل عثمان

افكنـان و   ديني مشخصي كه آنان را به هم بدوزد نداشتند و عالوه بر آن اختالف ي رابطه
و  ايشـان و منبـع اصـلي اذيـت و آزار     سگرايان كه يكـي از عوامـل ناكـامي علـي      هفتن

  .1فرزندانش پس از وي بودند، در عراق كم نبودند
اما اهل حجاز، صحابه و بزرگان تابعين، فقهـا و علمـاي بلندپايـه را در ميـان خـود      

ه بـاطلي در آن  ي اسالم بود، نه فكر و انديش داشتند و حجاز در آن دوران به حق نماينده
م و ديـن و  ها خبري. محيط حجاز، محـيط علـ   ظهور كرده بود و نه از منكرات و بدعت

  فرزندانشان هم در مكه و هم در مدينه وجود داشتند. تقوا بود؛ زيرا صحابه و
در ميان اهل حجاز افراد سرشناس و شاخصي از فرزندان صحابه همچـون: حسـين   

 بن عمر، عبدالرحمن بن ابوبكر رضي اهللا عنهم به عنوان بن علي، عبداهللا بن زبير، عبداهللا
  وجود داشتند. س نامزدهاي اصلح براي تصدي خالفت پس از معاويه
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يكـي از ايـن    س: چرا معاويـه  ال بسيار مهم مطرح است وآن اينكهدر اينجا يك سؤ
  چهار نفر را بر نگزيد؟

زيـرا   ؛ر بسيار مشكلي بـود گوييم: اتفاق تمام مناطق بر يك فرد معين كا در پاسخ مي
  هنوز ميان آنان اختالفاتي وجود داشت.

دانستند، بعيد بـود   مي سگاه شورشيان قاتل عثمان ها را به عنوان پناه ها، عراقي شامي
انــد، يعنــي حمايــت  كــه بخــاطر آن شمشــير زده  هــا واهــدافي كــه اهــل شــام از ارزش

توانسـتند نـامزدي را    ها مـي  اميمظلوم، تنازل كنند، پس چگونه ش ي وخونخواهي خليفه
  بپذيرند كه مورد حمايت اهل عراق است؟ 

 سل قتـل عثمـان   علـي األخـص اهـل مدينـه را مسـؤ      حجـاز ها عموما اهل  شامي
جلوي چشمشان شورشـيان يـك مـاه خليفـه را محاصـره       دانستند، در حضور آنان و مي

اما اهل مدينـه هـيچ كـاري    كردند واز ديوار منزل وي باال رفتند وخليفه را شهيد كردند، 
عاقالنه نبود كـه نـامزدي از اهـل مدينـه را      -ها از ديدگاه شامي –انجام ندادند، بنابراين 

  .1تصدي خالفت بپذيرندبراي 
ها به نامزدي كه از عراق ومدينه بخواهد خالفت را بـه عهـده بگيـرد، چنـين      شامي

هـا   با ديدگاه شـامي  سعاويه ديدگاهي داشتند، ديدگاه اهل عراق نيز در مورد جانشين م
  تفاوت چنداني نداشت.

توانستند بـه   كردند وبه مشكل مي تأييد مي را حمايت و سحسين بن علي ها  عراقي
  فردي ديگري به جاي ايشان رضايت دهند.
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معاصـرين   از اين گذشته افرادي كه نامزد بودند به طور كامل مورد تأييد اطرافيـان و 
ي آنـان برسـد، آنـان     خواستند كه خالفت به فردي غير از قبيله اميه نمي خود نبودند، بني

  .1قريش واهل سيادت وامارت بودند ي بزرگترين قبيله
انـداخت   هاي جديدي مي براي بر چيدن اختالفات كه بسا امت را در ورطه درگيري

پسرش يزيد را تنهـا نـامزدي    سكيان حكومت اسالمي را متزلزل مي ساخت، معاويه  و
كردنـد،   كه از حمايت اهل شام كه در استقرار دولـت نقـش اساسـي را ايفـا مـي     ديد  مي

  برخوردار است.
انگيزه اش را از واليت عهدي يزيد هنگامي كه در آخرين حج خويش از  سمعاويه 

كرد، ابراز نمود، آن جز بيم اين كه پس از مرگ  بزرگان فرزندان صحابه تأييديه جمع مي
وامت را درگير جنگي خانمانسوز گرداند كه  2تري پيدا كند گسترده ي وي اختالف دامنه

  آن سرش ناپيداست، چيزي ديگري نبود.
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 عامل اجتماعي(تعصب قبيله اي)

هـا   پشتيباني اهل شام وارد جنگ شد وخالفت را به عهـده گرفـت، شـامي   با  سمعاويه 
  .1داشتند بني اميه را دوست مي بودند و سبيش از همه مطيع معاويه 

ي مسـلمانان   مدينه سـبب اصـلي قتـل خليفـه     باور كرده بودند كه اهل عراق وآنان 
  هستند. سن النوري عثمان ذي

عهـدي يزيـد    معاويه واليتامير محبت اين است كه هنگامي كه  دليل اين اطاعت و
يزيد  با بن معاويه را به اهل شام پيشنهاد كرد، همگي بدون هيچ رأي مخالفي پذيرفتند و

  خليفه بعد از پدرش بيعت كردند. عهد و به عنوان ولي
خواستند حتما يكي از اهل بيت بايـد   در مقابل احساس بسياري از اهل عراق كه مي

اميه خالفـت را   خليفه گردد، اهل شام به هيچ عنوان راضي نبودند كه شخصي غير از بني
رزمين به عهده بگيرد واحساس قومي مردم همين بود كه خالفت بايد در بنـي اميـه وسـ   

شام باقي بماند. به طور مثال هنگامي كه اهل مكه با ابن زبير بيعـت كردنـد، بسـياري از    
گفتند: پادشاهي در ميان ما بوده وما رضايت نخـواهيم داد   اشراف شام اعتراض كردند و

  .2به اهل حجاز منتقل گردد
ـ  شهمان دوران خلفاي راشدين يعني بر دولت اسالمي در آغاز  ب نگرش ديني غال

عد ديني در دلها ضـعيف گشـته   ب از خالفت معاويه به بعد عصبيت تقويت يافته و بود و
ي پادشاهي وعصبيت بود، اگر فرد منتخب به واليت عهدي از  صبغه نيازمند بعد و بود و
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 ض عهـد خيلـي زود نقـ   يافـت و  لحاظ عصبيت نژادي مورد حمايت نبود، مقبوليتي نمي
  .1داد اختالف مي تفرق وجاي خود را به اتحاد  شد و مي

تأييد است، بويژه اينكه ابـن خلـدون    و استنتاج ابن خلدون قابل احترام اين نظريه و
در دنياي سياست وارد شده وزندگاني سياسي داشته است، لذا اين استنتاج او بـر گرفتـه   

  نتائج آن آشنايي كافي داشته است. كه به اوضاع سياسي و باشد مي ي او از تجربه
تواند بـا نگـاه    پيچدگي همراه است، هر كس نمي ت سياسي معموال با ابهام وتحوال

  اول به حقايق و واقعيت هاي آن پي ببرد.
ي كلب ونقشي را كه در تثبيت قدرت داشتند نبايد ناديده گرفت، (كـاري   توان قبيله

يزيـد   /ماماهـاي هاي كلب كـرد) آنـان دايـي    ي كه حسان بن مالك بن بحدل بزرگ قبيله
  .2ودند، رهبر اين قبيله بود كه بعدها خالفت مروان بن حكم را تثبيت كردب

گويـد: از   مي داند و عهدي معذور مي را در انتخاب يزيد به واليت سشعوط معاويه 
قدرت بدست بني اميه بود، اقدام معاويه به ايـن كـار، بسـيار طبيعـي      آنجا كه عصبيت و

  .3گذارند ال بر آن صحه ميپذيرند وعق است كه همه منصفان آن را مي
از ناحيه عملي نيز انتقال خالفت بني اميه به ديگران در آن هنگام كاري نشدني بود، 

سپردن خالفت به يكي  زيرا واليان تمام واليتها از بني اميه يا از هواخواهان آنان بودند و
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دوبـاره   وپذيرفتنـد   از فرزندان صحابه به معناي عزل آنان بود كـه چـه بسـا آن را نمـي    
  .1شد تر تكرار مي گسترده ي صفين در دامنه هاي جمل و صحنه

كنـد كـه مـروان بـن      پشتيباني بني اميه را در شام براي ما نمايان مي اين نكته توان و
هـم چنـين    الحكم توانست با پشتيباني اهل شام بر عمال عبد اهللا بن زبير پيروز شـود و 

بـا پشـتيباني و حمايـت آنـان ابـن زبيـر را        پس از وي پسرش عبد الملك بن مروان نيز
بينيم كه اهـل شـام از ابـن زبيـر      هـ وي را به قتل برساند، مي73شكست دهد و در سال 

بـه عبـد    اطاعت نكردند، بلكه اهل عراق به برادرش مصعب بن زبيـر خيانـت كردنـد و   
 خيانت اهل كوفه به شوهرش مصعب سالملك بن مروان پيوستند، سكينه دختر حسين 

اي اهـل كوفـه! خـدا شـما را نفـرين كنـد؛ در       « بن زبير را با اين جمالت بيان مي كند:
. راستي چرا امت بر ابـن زبيـر متفـق    2»يتيم و در بزرگسالي بيوه ام كرديد خردسالي مرا

فضايل او را نداشت؟ بلكـه بـر عكـس عبـد      نشدند، در آن زمان كه هيچ كس جايگاه و
به سان يكي از فرزندان ابن زبير بود، توانست خالفـت   الملك بن مروان كه از نظر سني

  و رهبري مسلمانان را به چنگ آورد.

  عوامل شخصي در يزيد

 يـن ااصلح بودنـد، لـيكن بـا وجـود      بدون ترديد صحابه و فرزندانشان از يزيد افضل و 
 زيـر او سـالياني   ؛دانسـت  معاويه پسرش را به رهبري مسلمانان از ديگران توانمندتر مـي 

دار بود و از دريغ اهل شام نيز برخور حمايت بياز طوالني در كنار پدرش بوده است، و 
  كرد.   نزديك روند سياسي آن دوران را دنبال مي

 دليـري و اي مانند، كرم، جوانمردي، شـجاعت،  در پسرش صفات حسنه  سمعاويه 
ارزش و  و ي اعجاب با توجه به اين صفات به وي به ديده سراغ داشت و لياقت رهبري

  نگريست. بزرگي مي
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ي  هاي افراد غافل باشد، او پـرورده  ها و توانمندي ردي نبود كه از ويژگيفس معاويه
بيت رهبري و زعامت مكه بود و بيش از چهل سال از عمرش را در امارت و حكومـت  

هاي فرماندهان، امرا و عقـال آگـاهي    ها و مزيت سپري كرده بود، او به درستي از ويژگي
احساس كرده بود كـه پسـرش   س شناخت. معاويه شت و قدر و فضيلت هر يك را ميدا

ي  ي سياستي كه در اداره سي از خلفاي راشدين است، او دربارهأي دادگستري و ت دلداده
گفـت:   كـرد و يزيـد در پاسـخ مـي     امور در پيش خواهد گرفت از يزيد پرس و جو مـي 

  1».خواهم گرفت مر بن خطاب را در پيشعپدرم! واهللا سياست «
دانست كه عالوه از يزيد جوانان ديگر قريش نيز از اين مزايا  به درستي ميس معاويه
هاي شخصي كه بعدها پديـد آمـد، چـه     ها برخوردارند، و اين مزايا با آن آرمان و ويژگي

ود و ببسا امت را درگير فتنه و جنگ كند، اما يك مزيت يزيد را از ديگرران ممتاز كرده 
ي نيازمند آن است، و آن چيزي نيست جز توان امرزي است كه دولت بيش از هر آن چي

  2رزمي و لشكري.
گـرفتن   تلفـي و ناديـده   گرچه ايـن اقـدام وي منجـر بـه حـق     س از ديدگاه معاويه«

ها و هرج و  اسالمي بود و مردم را از فتنهضامن حفظ دولت  شد اما شايستگي افرادي مي
هر خليفـه و يـا شكسـت وي از جانـب مخالفـان پديـد       مرج احتمالي كه پس از فوت 

اگر مسلمانان هم چنـان بـا هـم درگيـر      دارد، و بيم آن داشت كه ن نگه مياآيد، در ام مي
ـ  ةباشند دشمنان ساز و برگي جديد فراهم نمايند و در قلب جزير بتازنـد،   انالعرب بر آن

  3.»دداند كه عواقب وخيم آن بر اسالم و مسلمانان چه باش خدا مي
لو اين كـه پـدر و يـا پسـرش را بـه       گيرد و حاكم در اين زمينه مورد اتهام قرار نمي

واليت عهدي خود برگزيند؛ زيرا او موظف است كه در حيات خود براي مسلمانان خير 
انديش باشد، و پس از مرگ ديگر تبعاتي را متحمل نخواهد بود، بر خـالف نظـري كـه    
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داننـد و يـا    يا پسر خود به واليت عهدي مـتهم مـي   حاكم را در صورت برگزيدن پدر و
  دانند. گروهي ديگر كه فقط در صورت انتخاب پسر به عنوان ولي عهد حاكم را متهم مي

اي قوي باشد  وي فراتر از اين پندارهاست، به ويژه در صورتي كه در اين كار داعيه«
ن به طور كلي منتفي مانند وجود مصلحتي و يا دفع مفسده اي كه در آن صورت اين گما

ي پسرش انجام داد، گرچه كار معاويه با موافقـت   دربارهس است، مانند كاري كه معاويه
  1.»مردم انجام شد و اين موافقت براي وي در اين زمنه حجت است

گويد: انتخاب شخصي توسط حاكم به عنوان خليفه و جانشين پـس از   ابن بطال مي
زيرا صحابه و عموم مردم به اتفاق به انتخاب عمـر   ؛نافذ است ي مسلمانان خود بر عامه

توسط ابوبكر عمل نمودند و هم چنـين در پـذيرش شـوراي شـش نفـره نيـز اخـتالف        
تـر   نكردند، و اين شبيه وصيت مردي بـه فرزنـد خـود اسـت؛ زيـرا او را خيـر انـديش       

  2.»پندارد، حاكم نيز اين گونه است مي
و با وي بيعت نمود و هم چنين ابن عمر نيز معترف بود  3ابن عباس به فضيلت يزيد

س در حيات معاويهكسي باقي نماند كه اهل فتنه  ببيعت نمود و جز حسين بن علي

او را بـر حــذر داشـت و پـس از درگذشــت    س نيـز او را تحريـك نمودنـد امــا حسـن    
 ، تصميم گرفت به آنان بپيوندد كه صحابه وي را از اين كار بازداشتند كه ايشانسمعاويه

  نپذيرفت و آن حوادث رخ داد.
معاويه از اين اقدامات بر حـذر داشـت و نهايتـا وي    امير را  باما عبداهللا بن زبير

  4رهانيد. پس از محاصره آرزو مي كرد كاش معاويه زنده بود و او را از آن حالت مي
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  و واليت مفضول با وجود فاضل سمعاويه

ه از ديدگاه شريعت اسالمي بسيار به خاطر حفظ يكپارچگي و وحدت كلمه كس معاويه
تر است با وجود فاضل، مفضول را برگزيد، و با توجه به صحبت و عدالتش چيـزي   مهم

  1رفت. ديگر از وي انتظار نمي
فرزندان بزرگوار صحابه امثال: ابن عمر، ابن عباس، ابـن زبيـر، حسـين بـن علـي و      

رزندان صحابه در ميـان خـود بـر    البته ف 2عبداهللا بن عمرو بن عاص و غيره بسيار بودند،
شخصيت واحدي اتفاق نظر نداشتند، مثال ابن عباس پس از وفات يزيد نيز با ابـن زبيـر   
بيعت نكرد با اين كه شهرهاي بسياري بـا وي بيعـت كـرده بودنـد، بلكـه از وي انتقـاد       

  3نمود. و در برخي كارها وي را سرزنش مي كرد مي
عمر نيز با ابن زبير بيعت نكردند، بنـابراين چـه    و هم چنين محمد بن الحنفيه و ابن

  .؟تواند تضمين نمايد كه تمام طرف ها بر شخصيت واحدي اتفاق كنند كسي مي
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فقها براي احراز صالحيت امامت شروط عديده اي گذاشتند، از آن جملـه ايـن كـه    
، مجتهد، عادل، و صاحب علم و قدرت و سياست و پختگي و حسن 1حاكم بايد قريشي

   و غير آن. 2دبير باشدت
  3از امام احمد نقل شده كه عدالت و علم و فضل را شرط ندانسته است.

يد كه ايشان تنها برتـري دينـي را   آ در انتخاب واليان چنين بر ميس از سياست عمر
دانست بلكه به بينش سياسي افراد همراه با اجتناب از نـواهي شـرعي اعتبـار     مالك نمي

عاويه و مغيره بن شعبه رضي اهللا عنهما را با وجود افرادي برتـر  قايل بود، بدين جهت م
   4از اينان از لحاظ ديني، امثال: ابودرداء در شام و ابن مسعود در كوفه، به امارت برگزيد.

گـزينم و   روايت شده است كه فرمودند: گاه من فردي را بـر مـي  ص  از رسول اهللا
تـر   كنم، اما شايد او بيدارتر و قدرتمند ميتر است رها  فردي ديگر را كه نزد من محبوب

  5 باشد.
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ي لشـكر منصـوب    را به عنوان فرماندهس خالد بن وليدص  رسول اهللابدين جهت 
د كـه چنـدان خوشـايند ايشـان نبـود،      ز ن كه گاهي كارهايي از او سر مـي كردند با اي مي

وي فرمودنـد:   بهص  رسول اهللا از وي برتر بود اما 1از لحاظ امانت و صداقتس ابوذر
پسـندم،   اي ابوذر! تو ضعيف هستي، من آنچه را براي خود پسنديدم، براي تـو نيـز مـي   

  2 هرگز حتي بر دو نفر هم امير نباش و سرپرستي مال يتيمي را قبول مكن.
  3 دانستند. را از واليت و امارت نهي فرمودند زيرا وي را ضعيف ميس ابوذر

هايي كه از او سر  فرماندهي گماشتند و با لغزشرا به س نيز خالد بن وليدس ابوبكر
  4 زيرا مصلحت ابقاي وي بر اين پست از مفسده اش راجح تر بود. ؛زد او را عزل نكرد

كنم كـه تـو را ابقـا     از خدا شرم مي«را از كار گرفت و گفت:  5و شرحبيل بن حسنه
  6.»تر هستند كنم در صورتي كه از تو افراد قوي

گفت: با وجود عبداهللا بن عمـر،   مي گويد: از معاويه شنيدم كه يثابت موالي سفيان م
عبداهللا بن عمرو و ديگر بزرگان، من بهترين شما نيستم اما اميدوارم در مقابل دشـمن از  

  1تر باشم. تر و خوش اخالق وت و فن امارت از شما آگاهتر و به ق شما سخت
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تر باشـد، يكـي را   يگري مقتدرو داگر قرار باشد از ميان دو نفر كه يكي امانت دارتر 
انتخاب كنند بايد در مقابل فرد ضعيف ولو امانت دارتر باشد آن كه براي واليت مفيـدتر  

واجب آن است كه در هر موردي اصـلح برگزيـده    1و ضررش كمتر باشد، انتخاب شود
  شود.

الح از امام احمد پرسيده شد: از ميان دو فرمانده كه يكي قوي اما فاجر و ديگري صـ 
اما ضعيف است، با كدام يك بايد به جنگ رفت؟ فرمود: فاجر قـوي، قـدرتش بـه نفـع     

گردد و اما فرد نيكوكار ضعيف، صالحش به  مسلمانان است و فجورش به خودش بر مي
  2 رسد، بايد به همراه قوي فاجر جنگيد. گردد و ضعفش به مسلمانان مي خودش بر مي

اظت مسلمانان و دفع شر دشمن و گرفتن مچ مقصود اصلي انتخاب امام و حاكم حف
بر اسـاس تعـاليم   ها و تقسيم بيت المال  ظالم و دادستاني براي مظلوم و تامين امنيت راه

شرعي است، هر كس توانست اين امـور را بـه انجـام برسـاند مقصـود از امامـت از او       
شـود و   ر ميبرند و امنيت و آسايش فراگي حاصل گشته است و مردم از واليتش بهره مي

تـر نيـز    كنند، گرچه از او فـردي عـالم   مردم با راحتي و امنيت مالي و جاني زندگاني مي
زيرا از علم و تقـوا و عبـادت عـالم نفعـي در ايـن زمينـه بـه مـردم          ؛وجود داشته باشد

رسد و اگر شخصي توانايي اجراي احكام شرعي را نداشته باشـد، محـض ايـن كـه      نمي
و در پي اجراي احكام شرعي است، براي مردم سودي نخواهـد  فالني خير انديش است 

  3داشت.
گويند بايد افضل را براي امامت برگزيـد مگـر    گويد: معظم اهل سنت مي جويني مي

ثبـاتي و فتنـه گـردد كـه در ايـن صـورت        آن كه انتصاب وي موجب هرج و مرج و بي
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ز است، همان گونـه  انتصاب مفضول در صورتي كه صالحيت امامت را داشته باشد، جاي
  1كه جايز است مفضول با وجود افضل امامت نماز را بر عهده گيرد.

  بيعت يزيد از وي شده است ي و انتقاداتي كه درباره سمعاويه بن ابي سفيان

ول كامل بيعت دانسته انـد و از  ئمعاويه را مسامير بسياري از مورخان در گذشته و حال 
  اندازند. تاكنون را بر گردن او مي ايشانز زمان اين رهگذر تمام اشتباهات حكام، ا

و برخـي وي را مـتهم بـه     2داننـد  گذار پادشاهي وراثتي مـي  را بنيانس برخي معاويه
و برخي ديگر وي را مـتهم كـرده انـد كـه نظـامي را كـه        3دانند با نظام شورا مي مخالف

ا بـه پادشـاهان   و برخـي نيـز وي ر   4داند، تثبيت كرده اسـت  سياست را مقدم بر دين مي
  5گذشته روم و فارس، تشبيه كرده اند.

دانند كـه مبتنـي بـر     مي 6و گروهي با اين بيعت وي را پيشتاز تفكر سياسي ميكافيلي
با ايـن كـار   س و بعضي گفته اند كه معاويه 1كند اين است كه هدف وسيله را توجيه مي
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نيز با ايـن كـار او را   و برخي  2گناهي ديگر افزوده بر ديگر گناهانش مرتكب شده است
  3 متهم به خروج از اجماع مسلمانان كرده اند.

براي آن كه صحت و يا عدم صحت اين اتهامات آشـكار شـود، بايـد ابتـدا ماهيـت      
ي اهل حل و عقد و نقش خلفـاي راشـدين را    طبيق آن و ابعاد سلطهتشورا و چگونگي 

صـوري صـحيح از شـورا و    در استعانت از اهل حل و عقد بررسـي كنـيم، تـا بتـوانيم ت    
گوييم: بـدون ترديـد شـورا     ورا داشته باشيم، ميشو مقدار تخطي وي از نظام س معاويه

و قواعد استوار آن است، و انتخاب فـردي بـه عنـوان    هاي حكومت اسالمي  يكي از پايه
 4بخشـد،  ي مطلقـه اي نمـي   حاكم و ولي امر مسلمانان هيچ گاه به وي تقدس و يا سلطه
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و حكم يك شـهروند را دارد،   باشد ول تمامي اقدامات و عملكرد خويش ميئبلكه او مس
نظام شورا يك شكل و قالب مشخصي ندارد بنابراين تطبيق آن بـه موقعيـت و نيازهـاي    

ي آن وحي نازل نشـده بـود، بـا     در مسايلي كه دربارهص  زمان بستگي دارد. رسول اهللا
آنان خبرگي بيشتري داشتند، نظرشان را كردند، و در امور دنيوي كه  صحابه مشورت مي

س كردند، ابـوبكر  پذيرفت و خلفاي راشدين نيز همين گونه با مسلمانان مشورت مي مي

ني بر جهاد با مانعين زكات بمانعين زكات مشورت نمود و نهايتا راي خويش م ي درباره
ت و هـم  ي ابـوبكر را پـذيرف  أابتدا مخالف بود، اما سري آخـر ر س مرعرا عملي نمود، 

  .جنگ اهل شام عليرغم مخالفت عمر با اهل مكه مشورت نمود ي چنين درباره
زيرا اوضـاع پـيش آمـده در هـر      ؛مشخصي نداشته استشورا اين گونه بوده و نظام 

  داد كه امر بر آنان ملتبس نگردد. برهه اهل شورا را ياري مي
هاي شـورايي   د نظامهاي متعد ليكن عموميت امر شورا مجال را براي اشكال و قالب

هـاي آن را   گذاري اصل شورا بسنده كـرده و گونـه   گذاشته است و اسالم تنها به پايه باز
  1محدود نكرده است.

ر برخـي  زد كه بنابه چه اسـبابي د توان تخمين  ليكن عليرغم اين همه، به راحتي مي
، كمتـر  موارد خلفاي راشدين در عمل به اصل شورا كه اسالم به آن تشويق كـرده اسـت  

ي  توجه كرده اند. يكي از اين اسباب، پيشـرفت سـريع كيـان دولـت اسـالمي در نتيجـه      
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شد كه حرف آخر را براي مردمي گذاشت كه  گسترش فتوحات بود كه برخي مواقع نمي
شان، معلومـات و تصـوري صـحيح از ادوار ايـن دولـت كـه        عليرغم خوش نيتي و فهم

  شد، نداشتند. ي آن افزوده مي چنان روز به روز بر وسعت و گستره هم
دانستند كه بينش سياسي عموم مـردم هـم    ديگر اينكه خلفاي راشدين به درستي مي

رفت كه نظريات سياسي آنان بـه خـود رنـگ     چنان در سطح پاييني است و خطر آن مي
  تعصب قومي و قبيله اي بگيرد.

هنگام نياز با مردم مجلس شورا تشكيل دادند و در بنابراين با آن كه خلفاي راشدين 
كردند، اما باز هم براي خود اين حق را محفوظ نگه داشته بودند كه كدام نظر  رايزني مي

  1را بپذيرند و كدام يك را رد كنند.
اي واضح مشخص نكرده و شـروط آن   بينيم كه شريعت اسالمي شورا را به گونه مي

  2.را چنان كه آن را از ديگران متمايز كند بيان نكرده است
د را نامزد كرد و در اين زمينه با مسلمانان رايزنـي نمـود، اهـل شـام و     ييزس معاويه

بزرگان عراق و شهرهاي ديگر با آن موافقت نمودند، و جز برخي از اهل مدينـه بنـا بـه    
  عواملي متفاوت، كسي ديگر مخالفت نكرد.

مانان هر كس بدون مشورت مسل«ي سقيفه فرمود:  در حديث طوالني دربارهس عمر
  3.»با اميري بيعت كند، بيعتش معتبر نيست، و از آن حاكم بيعتي در گردن ندارد...
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خودسرانه به اين كار اقدام ننمود بلكه وفدهايي از مناطق مختلف طلبيـد  س معاويه«
  1.»له را مطرح كرد و آنها به آن راضي گشتندأو اين مس

توان نـام   اين مساله را چه ميعهدي يزيد بر اهل شام و موافقت آنان بر  طرح واليت
و مطرح كردن اين ايده با س گذاشت، آيا اين شورا نيست؟ آيا اجتماع وفدها نزد معاويه

به حجـاز و مشـوره بـا رؤوس مخـالفين و قـانع      س آنان، شورا نيست؟ آيا آمدن معاويه
مـل  له شورا نيست، و يا آن را بايد بر توطئـه و تهديـد و دروغ ح  أنمودن آنان به اين مس

  2كرد آن گونه كه برخي از نويسندگان كرده اند؟
كـه پـدرش او را بـه    اسـت  نخستين كسي توانيم بگوييم كه يزيد بن معاويه  آري مي

  در اين هيچ شك و ترديدي نيست. 3عهدي برگزيد واليت
  گزيد: هاي زير را بر مي يكي از گزينهس بگذاريد تصور كنيم كه معاويه

 شت، آن گونه كه نوه اش معاويه بن يزيد كرد.گذا مردم را بدون خليفه مي .1

كرد كه از طرف خود نامزدي معرفي كنند و از ميان آنـان   به هر شهري اعالم مي .2
 گزيد. يكي را بر مي

 كردند، همان گونه كه عمل كرد. كرد و مردم با او بيعت مي تنها يزيد را نامزد مي .3

  پردازيم:  ي اول مي اكنون به گزينه
سپرد و  قضيه را به فراموشي ميس شد اگر معاويه سلمانان چه ميوضعيت و حالت م

ـ  رفت؟ من معتقدم كه وضعيت به مراتب بدتر از وضعيتي مـي  از دنيا مي ود كـه در پـي   ب
رج و مرج پيش آمد كـه  فت و رها نمودن مردم در هد از خالن يزيتنازل صريح معاويه ب

طـول انجاميـد، عبـدالملك بـن     هاي جانكاهي كه حدود ده سال بـه   نهايتا پس از جنگ
  مروان به قدرت رسيد.
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  ي دوم: گزينه
زدند كه براي خود نامزدي معرفي كنند تا راي گيري شود و  اگر در هر شهر جار مي

  نهايتا يك نفر به عنوان خليفه پس از معاويه انتخاب گردد.
  كردند. را انتخاب ميس ها غالبا حسين بن علي عراقي

هللا بن عمر و عبدالرحمن بن ابـي بكـر و ابـن زبيـر يكـي را      اهل حجاز از ميان عبدا
  كردند. معرفي مي

  كردند. اهل مصر، عبداهللا بن عمرو بن عاص را پيشنهاد مي
پذيرفتند؟ يا ايـن   گشتند و مي آيا مردم هر شهر به واليت يكي از اين افراد راضي مي

  شد؟ هايي مي كه مخالفت
توانست كه هر شـهري را   ت آيا معاويه ميشد و در آن صور به باور من مخالفت مي

  ي پيشنهادي شهر ديگر را بپذيرند؟ متقاعد كند كه خليفه
گراني كه  ديد و فتنه هاي مستقل و جداگانه اي مي دولت نهايتا خود را در برابر تنظيم

كردنـد      ثباتي سوء استفاده مـي   خويش آنان را سركوب كرده بود، از اين بيدولت با قدرت 
  دادند. ان دولت اسالمي را هدف قرار ميو كي

شد و شايد هم عكس آن اتفـاق   ها را مطرح كرديم، شايد اين گونه مي ما اين فرضيه
مي افتاد، هدف ما از اين كار اين است كه مقدار صحت آرا و نظريـاتي را بسـنجيم كـه    

  دارند. برخي بدون در نظر گرفتن اوضاع تاريخي و سياسي حاكم بر آن زمان، اظهار مي
هـاي   تكان سختي خورد و در پـي آن گـرايش  س ي اسالمي با شهادت عثمان جامعه

بايد اهميـت و حساسـيت ايـن كـار و     س سياسي و اعتقادي خطرناكي پديد آمد، معاويه
آمد، درك  تفرق و چند دستگي مسلمانان را كه در صورت عدم تعيين ولي عهد پديد مي

طرفداري شديد آنان از بنـي اميـه و مشـكوك    واهي و خكرد، چيرگي اهل شام وخود مي
  بود.س ثري بر اين اقدام معاويهؤبودن آنان از اهل مدينه، عامل م
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  سوم: ي ماند گزينه مي
كرد و برخي از محققين نيز تاييدش كرده اند، به خـاطر  س يعني آن كاري كه معاويه

  موجب امنيت و سالمتي گرديد: ،قدرت عدم بروز جنگ
عهدي در اسالم تا حـدودي مسـلمانان    وضع قانون واليت«گويد:  محمد كردعلي مي

عهـد   رهاند، شايد اتفاق بيافتد كه حاكم در انتخـاب ولـي  را از انقسام و چند دستگي مي
عهدي البته بـه شـرط    برگزيدن پسر يا برادر يا عموزاده به واليت ادچار اشتباه گردد... ام

هـايي كـه ميـان احـزاب و      لـت از فتنـه  رفـت دو  كفايت و لياقت براي سالمت و بـرون 
تر است؛ هر حزبي به حق يا باطل خليفـه اي   گردد مناسب هاي مختلف ايجاد مي گرايش

د زمته يك درصد حمايت و پشـتيباني نـا  و شايد هم نامزد صالح و شايس ،كند معرفي مي
  1.»لياقت را نداشته باشد بي

تـر باشـد، بـراي     ب خليفـه تنـگ  ي انتخا دانيم كه هر چند دايره مي«گويد:  شعوط مي
توانـد بـدون هـيچ مـانع و      حفظ وحدت و يكپارچكي مفيدتر خواهد بود و دولـت مـي  
ترده باشـد،  سـ ي انتخـاب گ  توقفي به پيشرفت و ترقي خـود ادامـه دهـد، و اگـر دايـره     

هـاي   گردند، خصوصا اگر كشور پهناور باشـد و عناصـر و جنسـيت    كانديداها بيشتر مي
جاي داده باشد، اضافه بر آن دشواري ارتبـاط بـا منـاطق مفتوحـه و      مختلفي را در خود

  2».دوردست را نيز نبايد از ياد برد
را  عهدي عهدي با حق انتخاب مردم منافاني ندارد، فقها از نگاه شرعي واليت واليت

آن امت با وي بيعت كنند، اگر بيعتـي  دانند كه پس از  فقط يك پيشنهاد براي انتخاب مي
گردد و اگر امت او را نپذيرفتنـد و يـا بـا كسـي ديگـر       رفت، امامت او منعقد ميانجام گ

گردد، بنـابراين   بيعت نمودند، نامزدي و معرفي فرد سابق نامعتبر و كأن لم يكن تلقي مي
  3 زند. امت هم چنان در انتخاب حاكم صاحب اختيار است و حرف آخر را مي
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عهـدي يـك پيشـنهاد بـراي      كند كه واليـت  گفتار ابويعلي نيز اين مطلب را تاييد مي
د از خود را معرفـي  بعتواند، حاكم  امام و حاكم مي«گويد:  انتخاب بيشتر نيست، وي مي

كند... و اين به معناي عقد امامت براي آن فرد نيست؛ زيـرا بـا مجـرد عهـد، امامـت او      
اين دليل كه اگر بـه  گردد، به  گردد و تنها با عقد و انتخاب مسلمانان منعقد مي منعقد نمي

گردد كه اين  د مستلزم وجود دو امام و حاكم در آن واحد ميشومعناي عقد امامت تلقي 
و با انتخاب مردم آن زمان منعقد ناجايز است... امامت معهود اليه پس از موت امام سابق 

  1».خواهد شد
وكت كـه  تا اهل قـدرت و شـ  «گويد:  بدين خاطر تقي الدين ابن تيميه رحمه اهللا مي

د؛ زيـرا  شـو  شود، با او بيعت نكنند، آن فـرد امـام نمـي    مقصود امامت از آنان برآورده مي
گـردد و هرگـاه از بيعـت چنـين مقصـودي       سلطه حاصل مي مقصود از امامت با قدرت

  2».د، او امام خواهد شدشوحاصل 
اهـل  با توجه به اين كه واليتعهدي يك پيشنهاد براي انتخاب است و قبـل از آن بـا   

عهـدي راه درسـت و    كننـد، واليـت   شود و آنان اعالم رضايت مي حل و عقد رايزني مي
پسنديده اي است براي انتخاب خليفه و با حق انتخاب مردم منافاتي ندارد و بسا برتر از 
انتخاب خليفه اي است كه قبال معرفي نشده است و توسط اهـل حـل و عقـد انتخـاب     

از ايـن رو امـام    3كند عهدي اختالف و نزاعي بروز نمي در صورت واليتزيرا  ؛گردد يم
گزينيم و غير  مي ما اين صورت را بر«گويد:  ابن حزم اين روش را برگزيده است، او مي

ي يكپـارچگي و انتظـام امـر اسـالم و      دانيم؛ زيرا اين صورت مايـه  از آن را مناسب نمي
حتمـال بـروز هـرج و    هاي ديگـر ا  مسلمين و دفع اختالف و آشوب است و در صورت

  4».مرج و نابساماني اوضاع و طمع بيگانگان هست
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يـك روش را بـه عنـوان روش برتـر انتخـاب      ص  قرآن و سنت صحيح رسول اهللا
خليفه معرفي نكرده اند و خلفاي راشدين نيز بر اساس يك روش معين انتخـاب نشـده   

  هاي متفاوتي داشته است. اند بلكه انتخاب آنان صورت
نتخاب روش بهتر براي تطبيق يك اصل و يا تحقق يك هدف، از مسـايلي  بنابراين ا

معاويـه  اميـر  و كاري كه  1ها و اوضاع زمان و مكان قابل تغيير است است كه با موقعيت
له اي كه أكرد بدعتي خارج از اصول شرع نبود، بلكه اجتهادي بيش نبود و آن هم در مس

  2 امت بر خالف آن اجماع نكرده بود.
براي يزيد تاثير بـه سـزايي داشـته    س ت زمان و مكان در بيعت گرفتن معاويهتحوال

است، در زماني كه جامعه اسالمي به مدينه محدود و تعداد اندك بود، اجتمـاع مـردم و   
، و آنان از نظر تقوا و پرهيزگـاري مراتـب عاليـه اي داشـتند،     مشورت با آنان ممكن بود

مسـلمانان در  س اده اي بود، امـا در زمـان معاويـه   اتفاق و اجماع آنان بر يك نظر كار س
 و ،هاي جديدي پديـد آمـده   شهرهاي زيادي پخش بودند، جماعات و مذاهب و گرايش

  اجتماع مردم و اتفاق بر يك امر يا يك فرد كار بس دشواري بود.
بگذارد خطري كه امت را در صورت عـدم  س معاويهامير هر كس خود را به جاي «

و يـا ديگـري تهديـد    س ذاشتن آن براي فرزندان علـي بـن ابـي طالـب    انتخاب و يا واگ
امير طلبيد كه حكومت  كرد، فتنه اي كه در كمين امت اسالمي بود، مي نمود، درك مي مي

براي س ايشانامتداد داشته باشد يا امور سامان يابد، چاره اي جز اين نبود كه س معاويه
اما تقدير الهي چيـزي ديگـر بـود غيـر از      عهدي برگزيند، دفع فتنه، پسرش را به واليت

برد؛ زيـرا   به هر حسابي، اين نظر اهل سنت را زير سوال نمي« 3آنچه او تخمين زده بود،
داننـد چـه رسـد بـه خطـاي       معاويه و حتي باالتر از او را از گناه هم معصـوم نمـي   انآن

صـايب مكفـره و غيـره    ها و م و معتقدند كه: اسبابي مانند: توبه، استغفار، نيكي ،اجتهادي
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 1باعث دفع عقوبت گناه خواهد شد، و ايـن بـراي صـحابه و غيـر صـحابه عـام اسـت.       
از بهترين پادشاهاني است كه عدل وي بر ظلمش غالـب بـود و او از لغـزش    س معاويه

  2معصوم نبود، و خداوند متعال از او درخواهد گذشت.
ما براي فردي از  دا در قلباين كه مبابايد معتقد باشيم س ي معاويه آنچه درباره

آيه باشيم كه اين غل و كدورتي باشد، بلكه بايد مصداق ص  اصحاب رسول اهللا

%šÏ﴿ فرمايد: خداوند مي ©!$# uρ ρ â !%ỳ .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ−/u‘ ö� Ï(øî$# $oΨs9 $oΨ ÏΡ≡ uθ÷z\} uρ šÏ% ©!$# 

$tΡθà) t7y™ Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅yèøgrB ’ Îû $uΖÎ/θè= è% yξÏî tÏ% ©#Ïj9 (#θãΖtΒ#u !$oΨ−/ u‘ y7̈ΡÎ) Ô∃ρ â u‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪﴾   :الحشر)
مان را كه در ايمان  گويند: پروردگارا! ما و برادران آنان كه پس از ايشان آمدند، مي« )10

منان كدورتي باقي ؤهاي ما نسبت به م آوردن از ما سبقت گرفته اند بيامرز و در دل
  ».ا! تو رئوف و مهربانيمگذار، پروردگار

اجتهاد كرد تا امت را از انقسام و فتنه برهاند و مسئول اشتباهات و س معاويهامير 
  خطاهاي پادشاهان و امراي پس از خود نيست.

هايش به  معاويه كه در مرض موت آستين را باال زده و دستامير گويد: از  قيس مي
گفت: دوست دارم كه بيش از سه  يسان دو چوب درخت خرما نمايان بود شنيدم كه م

هي، گفت: هر چه خدا روز ميان شما نباشم، گفتند: به سوي رحمت و مغفرت ال
  3ه كسي نپسندد، دنيا همين است كه ما ديديم و تجربه كرديمبخواهد، گر چ
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واقعيت اين است كه بيعت يزيد را بسياري از صحابه رضي اهللا عنهم پذيرفتند و 
مخالفت با  1من جمله ابن عمر با وي بيعت كردند.ص  مدشصت نفر از اصحاب مح

  برخي از اصحاب رضي اهللا عنهم را به دنبال داشت. ببيعت يزيد انتقاد و تعج
يكي از اصحاب  2سيرگويد: پس از خليفه شدن يزيد، نزد أُ حميد بن عبدالرحمن مي

ترين فرد  فترين و شري گويند يزيد بهترين، فقيه رفتم، وي گفت: ميص  رسول اهللا
متحد و يكپارچه ص  گويم، اگر امت محمد نيست، من هم اين را ميص  امت محمد

همه ص  باشد به نظرم بهتر از آن است كه متفرق و پراكنده شوند، آيا اگر امت محمد
از يك دروازه وارد شوند، آيا پذيرفتني است كه يك نفر از آن امتناع كند؟ گفتيم: خير، 

ريزم و  بگويد: من خون برادر مسلمانم را نميص  امت محمد گفت: آيا اگر هر فرد
كنم، پذيرفتني است؟ گفتيم: آري، گفت: من به شما همين را  مالش را تصرف نمي

  .3»آورد فرمودند: حيا جز خير چيزي نميص  و سپس گفت: رسول اهللاگويم  مي
وفات  هـ53از مدينه حدود سال س پس از خروج معاويهس عبدالرحمن بن ابي بكر

نمود و از مخالفين كسي جز ابن عمر، ابن زبير، و حسين بن علي رضي اهللا عنهم باقي 
  نماند.

ابن عمر هنگامي كه ديد همه مردم بر بيعت يزيد متفق شده اند، بيعت كرد و پس از 
پذيريم و اگر بال باشد  ، بيعتش را فرستاد و گفت: اگر خير باشد ميس وفات معاويه

بن عباس و محمد بن الحنفيه نيز اين گونه بودند، و تنها مخالفت ابن ا .1كنيم صبر مي
  باقي ماند.س زبير و حسين بن علي
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  س بحث دوم: مخالفت حسين بن علي

  در اين بحث مسايل متعددي بيان خواهد شد:

  پرداخته اند سي حسين اوال: بررسي و نقد منابعي كه به مخالفت و مبارزه

  پيش درآمد

ي عطفي در تاريخ اسالم است، اين  با يزيد بن معاويه نقطهس علي مخالفت حسين بن
هميت اين حادثه براي اين حادثه پيامدهاي بسيار و انقساماتي را در پي داشته است، ا

ر آن نهفته است كه اين حادثه نخستين مخالفتي است كه به شكل عملي عليه تحقيق د
  يزيد بن معاويه صورت گرفت.

ه از اين حادثه پديد آمده است، موجب حمله و انتقاد شديدي موقعيت و مسبباتي ك
  و يا عليه او.س حسين باگشته است يا 

ي اسالمي آن روزگار محدود نيست بلكه از آن فراتر  خطر اين حادثه تنها بر جامعه
ي ما را تحت الشعاع خود قرار داده است. و بدين  ها بعد و حتي امروزه رفته و قرن
از اين حادثه براي تحريك احساسات و بر انگيختن بغض و كينه عليه هايي  خاطر گروه

كه اين امر باعث شده است كه اين حادثه از حجم  دكنن جمهور مسلمانان استفاده مي
خواهند خالفت اموي را زير سوال  تر جلوه كند، و از اين رهگذر مي واقعي خود بزرگ
دانند كه  دولت بني اميه را دولتي مي -مبسياري از مرد -ي اين حادثه ببرند كه در نتيجه

ص  غير از قدرت و زور هيچ منطقي ديگر ندارد، گرچه طرف مقابل نوادگان رسول اهللا

ها تاثيراتي منفي داشته و حكومت آنان  هم باشند، اين حادثه و غير آن، بر خالفت اموي
  اتهام گذاشته است. سرا در قف

الرضا «هاست، شايد اين نكته شعار  يه امويهاي شورش عل اين حادثه يكي از انگيزه
شد و منجر به فروپاشي  داده مي ي بني اميه سر و مبارزه را كه در مخالفت» آلل البيت
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و نگاهي كه خصوصا در سرزمين مشرق؛ حكومت آنان گرديد، براي ما تفسير كند، 
ز جانب سرزمين عجم ها (موالي) نسبت به اهل بيت داشتند، اين بود كه: اهل بيت ا

  لم و ستم و شكنجه و عذاب هستند.ظها مورد  اموي
تر درك كنيم، نيازمند  براي اين كه اين نقطه عطف خطير تاريخ اسالم را بهتر و كامل

تعمق در ابعاد اين مخالفت و موشكافي آن از جهات مختلف هستيم تا بتوانيم تصويري 
  است ارايه دهيم.كشيده شده س تر از تصوير كنوني كه از مقتل حسين شفاف

و سپس خروج ايشان به سوي كوفه و نهايتا س رواياتي كه از مخالفت حسين
شهادت وي به ما رسيده، از افرادي است كه خود در آن حوادث شريك بوده و يا ال اقل 

پردازد و حتي در برخي  به آن نزديك بوده اند، اين روايات به اوضاع اجتماعي كوفه مي
ها و بازارها به گونه اي دقيق بيان شده است.  ها، كوچه ايي خانهاز آن موقعيت جغرافي

  مهم ترين راوياني كه رواياتشان به ما رسيده است عبارتند از:

 ابومخنف -1

  ».هـ157متوفاي سال « 1لوط بن يحيي بن سعيد بن مخنف بن سليم االزدي
ابن  2است. او اخباري كوفي است به كثرت تاليف و تدوين اخبار عراق شناخته شده

. آنچه از ميان 3ي اخبار عراق است كه بيشترشان دربارهكتاب ذكر كرده  34نديم براي او 
است كه در » مقتل الحسين«ها و رسايل ابومخنف براي ما اهميت دارد، كتاب وي  كتاب

  1 بر اين كتاب تكيه نموده است.س بيان تاريخ مقتل حسين
از وي  470تا  351از صد صفحه از  بيشس ي شهادت حسين طبري پيرامون حادثه

نقل كرده است. روايات ابومخنف اين خوبي را دارد كه تسلسل زماني و ترتيب حوادث 
را حفظ كرده است و بدين خاطر طبري بيان كرده كه چرا به روايات ابومخنف توجه 
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ي ي مسلم بن عقيل و رفتن و داستاني را كه ابومخنف درباره«گويد:  نموده است، او مي
به كوفه و شهادتش ذكر كرده، از خبر عمار دهني به نقل از ابوجعفر كه ما قبال آن را 

  1».تر است تر و پويا آورديم، كامل
اي گسترده  و سپس شهادت وي در كربال به گونهس ابومخنف به مخالفت حسين

ر زيسته است در مورد اخبا محيط عراق و كوفه كه خود در آن ميو همانا پرداخته است، 
   2 متمايز ساخته است. انعراق وي را از ديگر

منابع روايت ابومخنف متفاوت است و غالبا از افرادي كه خود شاهد واقعه بودند 
  كند. روايت مي 4و حميد بن مسلم 3امثال: زهير بن ابي االخنس

ابومخنف در پرداختن به روايات متعارض روش مطمئني دارد، ابتدا روايت را كامال 
كند و بسا اوقات  ند و سپس اگر روايتي ديگر متعارض با آن باشد، ذكرش ميك نقل مي

  5 دهد. داند، ترجيح مي كند و روايتي را كه آن را صحيح مي اظهار نظر مي
در نقل بسياري از اخبار به  1دانند با اين كه علماي حديث ابومخنف را ضعيف مي

طبري، بالذري، ابن اثير،  به وي اعتماد كرده اند،س خصوص در مورد شهادت حسين
  ذهبي، ابن كثير و ديگران از وي نقل كرده اند.

تر است  تر و كامل طبري علت اين كار را قبال بيان نمود كه روايات ابومخنف مفصل
ابومخنف ثقه نيست ليكن به اخبار «و ذهبي علت آن را اين گونه بيان نموده است كه: 

او «گويد:  ن كثير نيز يادآور شده است آنجا كه ميابحافظ همين مطلب را  2»كند اعتنا مي
نزد ائمه، ضعيف الحديث است اما اخباري حافظي است، چيزهايي نزد او هست كه نزد 
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ديگران نيست، لهذا بسياري از نويسندگان در اين باره خود را به وي بسته اند، واهللا 
  1».اعلم

ي حوادث صدر اسالم  هـ اخباري مطرحي است كه درباره 157ابومخنف متوفاي 
س ليفات گسترده اي دارد، گمان نمي كنم كه تاليفاتي كه پيرامون شهادت حسينأت

نگاشته شده در وضوح و تتبع احداث و اهميت به روايت ابومخنف از شهادت 
هـ) كتابي تاريخي در مورد مقطعي از زمان كه از آن  310برسند، طبري (ت س حسين

از س يده كه ابومخنف نمايش مفصل و گويايي از حسيندور بوده، نگاشته است، او د
و نهايتا شهادت ايشان در كربال ارايه خروج ايشان از مدينه گرفته تا مكه و سپس كوفه 

داده است، چيزي كه در تاليفاتي كه افراد ثقه نگاشته اند، از آن خبري نيست، در رواياتي 
بسيار آشكار است و ميان آن كه به ما رسيده است، عدم تسلسل و پيوستگي حوادث 

  فاصله وجود دارد.
تكيه س بنابراين طبري رحمه اهللا كه بر روايت ابومخنف در مورد شهادت حسين

مجبور بوده است، با توجه به اين كه در مقدمه كتاب گفته است، تبعات اين كرده 
نف چون روايت ابومخ 2روايات را به دوش نمي گيرد و مسئوليت آن با خود راوي است

از مكه تا شهادت، به روايت او اعتماد س كامل است. بالذري در بررسي خروج حسين
  داشته است.

ي حسين را به  ترديد بالذري روايتي مسند از طريقي غير از ابومخنف كه مبارزه بي
صورتي كامل و واضح بيان كند در اختيار نداشته است، وي به جاي نام ابومخنف 

آورده است با روايات » گفته اند«رواياتي را كه بالذري به  تمام» گفته اند«گويد  مي
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ابومخنف در طبري مقايسه كردم، ديدم كه دقيقا با هم يكي هستند فقط بالذري برخي 
  .1موارد آن را مختصر كرده و يا مواردي را حذف نموده است

كند كه چرا بالذري نام ابومخنف را  اين عملكرد بالذري اين سوال را مطرح مي
  صراحتا نياورده است؟ ظاهرا علتش دو چيز بوده است:

ي عباسي متوكل علي اهللا، وي يكي از نديمان او بوده  ارتباط بالذري با خليفه اول:
ها را مراعات  و اين امر او را بر آن داشته كه روابط بحراني بني عباس و علوي 2است
  كند.

ر توثيق روايات روش بالذري در تاليف كتاب أنساب األشراف دن كه اي :دوم
گرفته است، و توثيق روايت در آن روزگار فقط با تحديث و سماع  محدثين را در پيش

سند تا خود  ي از خود راوي ممكن بوده است، اين كار بدان خاطر بوده است كه سلسله
  حادثه متصل باشد.

نقل  بالذري براي آنكه بتواند روش موثقي در روايت ارائه نمايد، در هر خبري كه
به صورت اجازه هاي ابومخنف  كرده همراه با آن سندش را نيز آورده است، ظاهرا كتاب

از طريق سماع به او نرسيده بلكه وجادتا رسيده است، لذا از ذكر نام ابومحنف پرهيز 
تا بگويد اعتمادش به  3كرده و او را با عوانه بن الحكم و همراه آن ذكر كرده است

ي ابومخنف نبوده است، خصوصا كه تحريف ابومخنف طوالني ها صورت كامل بر كتاب
به » مقتل الحسين«است و علماي شيعه امامي نيز در صحت آن چه در امثال كتاب 

  شود، شك و ترديد دارند. ت داده ميبنف نسخابوم
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هاي زيادي  ر كتابگويد: بايد دانست كه ابومخنف در تاريخ و سي عباس قمي مي
قتل الحسين است. علماي بزرگ متقدمين از آن نقل كرده و به آن دارد، يكي از آنها م

سفانه اين كتاب مفقود است و هيچ نسخه اي از آن در دست أاعتماد كرده اند، اما مت
شود، نه از اوست و  نيست و اين كتاب مقتل كه در دست ماست و به وي نسبت داده مي

د صحت اين مطلب را يقين كند خواه نه از هيچ كدام از مورخان معتبر، و هر كس مي
اين كتاب را با آنچه طبري و غيره از او نقل كرده اند، مقايسه كند تا واقعيت برايش 

  1 لم.اعلدر ذكر طرماح بن عدي آورده ام، واهللا ا» نفس المهموم«آشكار گردد، اين را در 
ف با اين همه برخي از علماي اماميه مانند سيد هاشم معروف حسيني او را ضعي

عيب اين روايت همين «گويد:  دانسته اند، وي پس از ذكر روايتي از طريق ابومخنف مي
بس كه از روايات ابومخنف (لوط بن يحيي) است كه شيعه و سني او را ضعيف دانسته 

  2 »اند و به رواياتش اعتمادي ندارند...
 به دست داده استس با وجود اين صفت و حالتي كه ابومخنف از شهادت حسين

  از عاطفه و گرايش كه برخي از حقايق ثابت را در هم پيچيده است، خالي نيست.
ي شهادت حسين نقل كرده  بدين خاطر است كه ما با رواياتي كه ابومخنف درباره

كنيم. اما آنچه براي ما اهميت دارد، رواياتي است  است با احتياط و هوشياري رفتار مي
به ما رسيده است، با توجه به س ي شهادت حسين كه از طريق طبري از ابومخنف درباره

بينيم كه با  ميس ي آن با عمار دهني در مورد شهادت حسين روايات ابومخنف و مقايسه
دهد كه ابومخنف تمام رواياتي را كه  هم مشابهت بسيار دارند و اين امر به ما اطمينان مي

قادي او همسو باشد. بلكه هاي سياسي و اعت كند تحريف شده نيست تا با گرايش نقل مي
  .1دهد كه با گرايش او چندان همخواني ندارد در برخي موارد اخباري را ترجيح مي
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 عمار دهني -2

ابومعاويه عمار بن معاويه دهني بجلي كوفي يكي از راويان مهمي است كه در نقل اخبار 
  حركت حسين بن علي رضي اهللا عنهما سهم دارد.

كند. او خروج  لحاظ است كه از خود اهل حادثه نقل مياهميت روايات عمار از آن 
بن از مكه و شهادت وي را از طريق ابوجعفر باقر، محمد بن علي بن الحسين س حسين

  .1كند علي بن ابي طالب نقل مي
و ذهبي در معرفي  را از عمار دهني نقل كرده، 3»نهروان«و  2»جمل«طبري وقايع 

  .4است عمار دهني او را امام محدث ناميده
شايد به اين خاطر است كه ابن حجر در بيان حركت حسين به روايت عمار دهني 

  .5اعتماد كرده است
توان  زيرا مي ؛از اهميت بسياري برخوردار است 6رغم ضعف روايت عمار دهني علي

روايات ابومخنف را كه در اين باره روايت كرده است با آن مقايسه نمود و بر آن حكم 
 كرد.

 بن حكيم هعوان -3

كه  2، طبري در مقتل حسين پنج روايت از او آورده است1او اخباري و راستگو است
 گرفته است. 3»سيرت معاويه و بني اميه«اهميت خود را دارد، و شايد آن را از كتاب وي 
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 حصين بن عبدالرحمن السلمي -4

شت. در هـ در گذ136و در سن نود و سه سالگي به سال  1ابوالهذيل كوفي ثقه است
  .2مورد جنگي كه ميان ابن زياد و حسين در گرفت چندين روايت مهم دارد

اهميت روايات او در اين است كه او معاصر حادثه بوده است و اضافه بر آن از 
 .3كند كه خود شاهد حادثه بوده و در آن شركت داشته اند اشخاصي نقل مي

 محمد بن عمر واقدي -5

ي مغازي و سير  هايش در زمينه علم بود. كتاب ي انههجري است، او خز 207متوفاي 
او از اشخاص بلند «ي وي گفته است:  . ابراهيم حربي درباره4زبانزد عام و خاص است

ترين مردم است اما  ي اسالم آگاه پايه است، او امين مردم بر اهل اسالم است، او درباره
  .5»داند از جاهليت چيزي نمي

  .6ست: او شرق و غرب زمين را درنورديده استي وي گفته ا خطيب درباره
او رواياتي است كه ابن سعد در با اين همه باالتفاق ضعيف است و بهترين روايات 

  . 1كرد الطبقات آورده است؛ زيرا او رواياتش را غربال مي
ي شهادت  براي ما روايات واقدي كه ابن سعد آورده مهم است، ابن سعد درباره

گي ي پنجم الطبقات الكبري كه زند ، در طبقهتماد داشته استبر واقدي اعس حسين
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دي نقل كرده آن اقظاهرا رواياتي را كه ابن سعد از و 1را نگاشته استس حسين ي نامه
  گرفته است. 2»مقتل الحسين«را از كتاب وي به نام 

و شهادت وي در كربال روش عجيبي دارد س ابن سعد در ذكر اخبار خروج حسين
  الطبقات خود كمتر به آن روي آورده است. كه در كتاب

ي واقدي و پنج سند مستقل ديگر از جمله روايت ابي مخنف  وي اسانيد چهارگانه
كني كه همه يك روايت  را آورده و سپس روايات آنان را تو در تو آورده است، گمان مي

 روايت واقدي از ديگران ممكن نيست. يص. با اين كار ابن سعد تشخ3است

 بومعشر السندي (نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني) ا -6

ي  . ابومعشر چندين روايت درباره4هجري درگذشته است، وي ضعيف است 170سال 
  و شهادت ايشان دارد.س حسين

و همچنين  5را آورده استس ي شهادت حسين ابوايوب عرب روايت وي درباره
ابن عبدربه در العقد الفريد اين روايت  .6ابراهيم بيهقي روايت او را كامال نقل كرده است

ابومعشر را بي آنكه صراحتا از از وي نام ببرد نقل كرده است و آن را از طريق ابوعبيد 
روايت آورده س ي شهادت حسين هر كس از ابومعشر درباره 1قاسم بن سالم گفته است

 463متوفاي  گرفته است، كتاب مذكور تا روزگار خطيب» تاريخ الخلفا«قطعا از كتابش 
  2هجري وجود داشته و وي اجازه روايت آن را نيز داشته است
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گرفت اين س توان از روايت ابومعشر در مورد شهادت حسين اما اشكالي كه مي
است كه سندي براي آن بيان نكرده و از برخي شيوخ خود بي آنكه نامي از آنها ببرد 

  كند. روايت مي
به ما رسيده است، با آنكه بيشتر س ت حسيناين تقريبا رواياتي است كه از حرك

اين روايات نيازمند سندي صحيح هستند اما نقل يك روايت از طرق و مجاري مختلف 
كند  دهد كه اين روايت تا حدودي حقيقت را براي ما بازگو مي اين احساس را به ما مي
 شود بسياري از آن را پذيرفت و تحليل كرد. و در نتيجه با اطمينان مي

  س ي حركت حسين لفات مفقود دربارهؤم

وايـات  بـه ر  اسـت گوييم مناسب  سخن ميس ابع روايات حركت حسيننكه از م اكنون
كنيم، حتي منابع تـاريخي متقـدمين از ايـن روايـات     مفقودي كه به ما نرسيده نيز اشاره 

  چيزي نگفته اند گرچه به گمان غالب اين روايات در زمان آنان وجود داشته اند.
اند و به مـا نرسـيده    تاليفاتي داشتهس ها كه در مورد حركت حسين ي از اخباريبرخ

  است عبارتند از:
هجري و  127جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، ابوعبداهللا الكوفي متوفاي سال  .1

داشـته اسـت. هـيچ     2كتابي به نام مقتل الحسـين  1نيز گفته شده است 132سال 
 اند. ن كتاب روايتي نياوردهرخان از ايكسي از نويسندگان و مو

كتـاب مقتـل   «است، ابن نديم كتابي به نام  1هجري 212نصر بن مزاحم متوفاي  .2
 برايش نام برده، اما رواياتي از آن كتاب به ما نرسيده است.» الحسين

  1ابوبكر عبيداهللا بن محمد القرشي االموي البغدادي، مشهور به ابن ابي الدنيا .3
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تاليفات زيادي از خود بـه جـا گذاشـته اسـت، در      وي از محدثين بزرگ است،
غالب فنون به ويژه تاريخ قلم زده است. آن چه از مولفات تاريخي وي براي ما 

. ايـن كتـاب ظـاهرا در زمـان ابـن      2وي اسـت » مقتل الحسين«مهم است كتاب 
  .3هـ) وجود داشته كه وي در دو جا از آن نقل كرده است 597جوزي (ت 
توان پي برد كه كتاب تا چـه زمـاني وجـود داشـته      فهارس مي هاي با تتبع كتاب

تـوان گفـت كـه وي     البته قطعا نمي 4است، ابن كثير از اين كتب نقل كرده است
تقي الدين ابـن تيميـه بـه ايـن     شيخ اإلسالم ، اما مستقيما از اين كتاب نقل كرده

ز اي ا يميـه اطـالع گسـترده   كتاب اشاره كرده اسـت، معـروف اسـت كـه ابـن ت     
، هر كس يكي از تاليفات بسيار ايشـان را مطالعـه   هاي فنون مختلف داشته كتاب

  كند. كند، اين را احساس مي
انـد،   را نقـل كـرده  س شـهادت حسـين   ي كسـاني كـه فاجعـه   «گويـد:   ايشان مي

كردنـد و هـم   س اند، همان كاري كه در شهادت عثمـان  هايي به آن افزوده دروغ
را بزرگ جلـوه دهنـد، و همـان گونـه كـه در      خواهند آن  چنين حوادثي كه مي

ي شـهادت   مغازي و فتوحات و امثال آن افزوده اند، برخي از نويسندگان درباره
اهل علم هستند امثال: بغوي و ابن ابي الدنيا و ديگران، اما با اين حال س حسين

ثــار منقطــع و امــور بــاطلي وجــود دارد، و آنچــه آكننــد  در آنچــه روايــت مــي
  .1»كنند، دروغ بسيار دارد در اين مورد بدون سند بيان مينويسندگان 

هايي كه هنوز فهرست  اميد زيادي هست كه اين كتاب ابن ابي الدنيا در كتابخانه
هاي ابـن ابـي الـدنيا     آنان اعالم نشده است وجود داشته باشد، بسياري از كتاب
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تـاب تقويـت   كشف شده و به ما رسيده است و اين امر اميد را به يـافتن ايـن ك  
  .1كند مي

اما به دسـت   3تاليفي به نام مقتل الحسين دارد 2محمد بن زكريا بن دينار الغالبي .4
هـاي ديگـر چيـزي از مطالـب آن نقـل       ما نرسيده است و حتي در البالي كتاب

 نشده است.

هجـري، وي امـام و    360متوفـاي   4حسن بن عبدالرحمن بن خالد الرامهرمزي .5
الريحـانتين الحسـن و   «رده كه وي كتـابي بـا نـام    محدث بوده است، ياقوت آو

دارد، به گمان بنده اين كتاب به وقـايع تـاريخي كـه بـراي حسـن و       5»الحسين
پردازد بلكه آن جزء حديثي است كه مولـف فضـايل    حسين رخ داده است، نمي

 حسن و حسين رضي اهللا عنهما را در آن جمع كرده است.

، او امامي محدث اسـت  6هجري 516فاي ابوالقاسم حسين بن مسعود بغوي متو .6
 دارد. 1»مام الحسينمقتل اإل«و كتابي با نام 

گويـد آن   اين كتاب ظاهرا مفقود است، گرچه روايتي نزد ابن كثير هست كه مي
را از ابوالقاسم بغوي گرفته است اما شايد ابن كثير آن روايت را از طريقي ديگر 

 و نه مستقيما از كتاب نقل كرده باشد.
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 1هجـري  592ابوالقاسم محمود بن مبارك بن حسين معروف به محبـر متوفـاي    .7
 تاليف كرده است.س ي شهادت حسين كتابي درباره

ي مقتـل   يد موفـق الـدين احمـد الخـوارزمي، كتـابي دربـاره      ضياء الدين ابوالمؤ .8
هـ) وجود داشته است،  84ابن الوزير يماني (ت  دارد و اين كتاب نزدس حسين

 .2اين كتاب در دو جلد نزد من وجود دارد :او گفته است

ظاهرا اين كتاب مطلب جديدي ندارد وگرنـه ابـن الـوزير در كتـب خـويش كـه از       
  كرد. گويد، از آن نقل مي سخن ميس حسين

هاي ديگري كه در ايـن زمينـه تـاليف شـده      ها و كتاب و هم چنين ظاهرا اين كتاب
در السـمط مـن أخبـار    «سفراييني و كتاب استاد ا» نور العين بمشهد الحسين«است امثال 

گرا به قضيه ندارند، و بيشتر به اظهار غم  ي تحقيقي و نگاهي واقع ابن اآلبار جنبه» السبط
و ذكر فضايل و لعن دشمنان وي پرداخته اند تا بـه اصـل قضـيه و    س و اندوه بر حسين

  بررسي روايات و ارائه دادن تصويري صحيح و واقعي از حادثه.
مين امر سبب شده باشد كه طبري و مورخين ديگر فقط بر روايت ابومخنف شايد ه

ي ترند و حادثه را بـه گونـه ا   و عمار بن معاويه دهني تكيه كنند؛ زيرا به واقعيت نزديك
  اند. واقعي و لحظه به لحظه نقل كرده

به روايت عمار بن معاويه دهني اعتماد كـرده  س ابن حجر نيز كه در حركت حسين
جماعتي از متقدمين پيرامون «مين نكته را در نظر داشته است كه در پي آن گفته: شايد ه

هايي نگاشته اند كه تر و خشك و صحيح و سقيم بسيار دارند و ايـن   مقتل حسين كتاب
  .1»كند قصه اي كه من آورده ام كفايت مي
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  و تنازل از خالفت ش با معاويه از صلح حسن ثانيا: موضع حسين

دانست كه اين امر منجر به  با خروج پدرش از مدينه مخالف بود و ميس حسن بن علي
نتايج هولناك جنگ جمل را مشاهده كرد به س گردد و هنگامي كه علي جنگ و فتنه مي

گفـت:   پدرم به من پناه آورد و مي«گويد:  ميس اهميت نظر پسرش حسن پي برد، حسن
  .1»كاش بيست سال قبل مرده بودم

بيعـت كردنـد.   س نسـ شهيد شد اهل كوفه جمع شدند و با حس پس از آن كه علي
كه به اين نتيجه رسيده بود كه جنگ با معاويه منجـر بـه خـونريزي و تعطيـل     س حسن

گردد و از سپاهيان تحت لواي خود شناخت دقيقي داشـت،   شدن جهاد في سبيل اهللا مي
ن چيزي كه ما. ه2تصميم گرفت به نفع معاويه از خالفت كناره بگيرد و با وي بيعت كند

س نظيـر حسـن   گويي كرده بودنـد، ايـن اقـدام بـي     پيشص  جد بزرگوارش رسول اهللا

كشد كه براي رضايت خداوند يگانه از پسـت و   به تصوير ميصادق و زاهد را  يمسلمان
  كند. مقام تنازل و به دنيا پشت مي

داشـت،   نبود و وي موضعي كامال مخالف بـا آن س اما اين تنازل مورد تاييد حسين
را از تصميم خود مبنـي بـر تنـازل از خالفـت بـه نفـع       س حسينس هنگامي كه حسن

تصميم خـود را  س مواجه شد، اما حسنس آگاه كرد با مخالفت شديد حسينس معاويه
هرگاه خواسـته ام  «را از مخالفت برحذر داشت و گفت: س گرفته بود و برادرش حسين

خواهم تـو را در اتـاقي بيانـدازم و آن را     مي كاري كنم تو با من مخالفت كرده اي، واهللا
را ديـد از وي  س چون خشـم حسـن  س گلكاري كنم و كار خود را انجام دهم، حسين

  1»كنيم پيروي كرد و گفت: هر كاري تو بكني ما پيروي مي
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اين صلح براي اهل كوفه خوشايند نبود، بلكه از نجنگيدن اظهار ندامت و پشـيماني  
را از تصـميمش منصـرف كننـد امـا     س و كوشـيدند حسـن   1كردند و حسرت خوردنـد 

  .2ي آنان را نپذيرفت و عكس آن عمل نمود خواستهس نسح
هـا بالفاصـله پـس از     كـوفي س به تنازل از خالفت به نفع معاويهس با اصرار حسن

و سـپاهش  س متوسل شدند و پيشنهاد كردند كه ناگهـاني بـر معاويـه   س صلح به حسين
بيعت كرده و اين كـار غيـر   س ا متقاعد كرد و گفت كه با معاويهبتازند، اما حسين آنان ر

  .3ممكن است
خواست از كوفه به مدينه بازگردد، جندب بن عبداهللا ازدي،  ميس هنگامي كه حسين

مسبب بن نجبه فزاري، سليمان بن صرد خزاعي و سعيد بن عبداهللا حنفي نزد او گرد 
د و گفت: كار و تقدير الهي شدني است، و آمدند، وقتي ناراحتي آنان را ديد به سخن آم

دادم، اما برادرم  از ناخشنودي خود از صلح گفت: من مرگ را بر اين كار ترجيح مي
كنم كه قلبم را با تيغ  سوگندم داد و من چاره اي جز اطاعت نداشتم، اكنون احساس مي

﴿ تراشند، خداوند متعال فرموده است: و شمشير مي |¤ yèsù β r& (#θèδt� õ3 s? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù 

# Z�ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 ∩⊇∪﴾
پسنديد و خداوند در آن خير  چه بسا كه شما چيزي را نمي. «]19نساء: [ 4

  ».زيادي قرار دهد
آنان به وي اطمينان دادند كه شيعه و پيرو او هستند و بار ديگر پيشنهاد كردند صلح 

آنان و ترك كوفه اظهار ناراحتي و حسرت را بشكند، اما ايشان نپذيرفت و از فراق 
  1نمود.
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بيعت شده بود و او ديگر س اساسا با صلح مخالف بود، اما با معاويهس حسين
خواست ميان مسلمانان اختالف و دو   نميس قانوني بود و حسين شرعي ي خليفه

زنده است س يه نمود كه تا معاويهصدستگي ايجاد كند و از اين رو به طرفدارانش تو
عمل كردند و آرام شدند و از حكومت س ي حسين مخالفتي نكنند، و آنان نيز بر توصيه

  1پذيرفتند. عطايايي نيز مي
از س به صلح اعتراض كردند، اما حسينس بنابراين واضح گشت سپاهيان حسن

گويد: به ما خبر رسيده است  آنان خواست تا معاويه زنده است آرام باشند، لذا ذهبي مي
از كار برادرش و سپردن خالفت به معاويه خشنود نبود و نظرش مبارزه و س كه حسين

  .2جنگ بود ليكن كوتاه آمد و به پيروي از برادرش بيعت نمود
با س دانستند حسين ي اين بود كه مي نتيجهس آرامش اهل كوفه و پيروي از حسن

د، پس از زنده است تحمل كننس صلح مخالف است و آنان را وعده داده كه تا معاويه
  .3گشتند و برادرش به مدينه بازس ، حسين س به نفع معاويهس تنازل حسن

روابط حسنه اي بوده و همراه با احترام متقابل ادامه س با معاويهس روابط حسين
هايش را بر  رسيد و نيازها و خواسته ميس دايما به حسينس داشته است، معاويه

د و حتي باري به وي چهارصد هزار داد و دا ميآورد و به وي عطاياي گسترده اي  مي
  .4به كسي داده نشده استس بود كه قبل و بعد از حسين اين مبلغي
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با حسن و حسين رضي اهللا عنهما پس از ترك كوفه و استقرار در روابط اهل كوفه 
ها  فرستادند ادامه داشت، مفاد اين نامه ها مي هايي كه كوفي مدينه، هم چنان از طريق نامه

دعوت به مبارزه با حكومت اموي و تاكيد بر اولويت حسن و حسين رضي  -اهراظ –
س توانست بر حسن ها نمي اهللا عنهما و تشويق آنان به خالفت بوده است، اما اين نامه

ها كمك نمود كه او اهل كوفه را بهتر بشناسد كه آنان اهل شر و  تاثير بگذارد، و اين نامه
  ت اسالمي يكپارچه و متحد بمانند.خواهند ام فتنه هستند و نمي

  بيم دارد ساز تأثير اهل كوفه بر حسين سثالثا: حسن

رسيد، كنيزش را صدا كرد و گفت: س گويد: يك خروار نامه به حسن يزيد بن األصم مي
ها در آن انداخت و هيچ كدام را نخواند،  تشتي بياور و در آن آب ريخت و تمام نامه

مه ها از كيست؟ گفت: از اهل عراق، قومي كه نه به سوي حق گفتم: اي ابومحمد: اين نا
ها بر خودم بيم ندارم اما بر اين  كشند، من از اين آيند و نه از باطل دست مي باز مي

  .1»اشاره نمودس ترسم و به حسين مي
در بستر مرگ به س گويد: از چند طريق روايت كرده ايم كه حسن ابن عبدالبر مي

ت: اي برادر من! پدرمان خدا رحمتش كند، وقتي كه رسول مي گفس برادرش حسين
از دنيا رحلت كرد، اميدوار بود كه خالفت به او برسد تا شايد صاحب و همراه ص  اهللا

ايشان باشد، اما خداوند خالفت را به وي نداد و ابوبكر آن را به عهده گرفت، چون 
ه عمر رسيد و عمر هنگام مرگ وفات ابوبكر فرا رسيد دوباره اميدوار شد، اما خالفت ب

خود آن را به شورا سپرد كه او يكي از اعضاي آن بود، وي ترديد نداشت كه خالفت از 
او نخواهد گذشت، اما به او نرسيد و عثمان برگزيده شد، و چون عثمان از دنيا رفت، با 
، او بيعت شد، سپس با او اختالف شد و كار به شمشير كشيده شد، و صفايش را نديد
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واهللا من به اين باور رسيده ام كه خداوند متعال نبوت و خالفت را در ما اهل بيت جمع 
  .1»گرداند، مبادا اهل كوفه تو را اغوا كنند و به ميدان ببرند نمي

ها در منزل سليمان بن صرد گرد هم  در گذشت كوفيس هنگامي كه حسن بن علي
آن چنين گفتند: در نوشتند و س به حسينس آمدند و نامه اي براي تعزيت وفات حسن

گذشتگان هستي، ما شيعيان تو هستيم، به داغ تو داغديده و به  ي تو بزرگترين بازمانده«
  .2»اندوه تو اندوهگين و به شادماني تو شادمان و منتظر امر تو هستيم

ر د - خدا رحمتش كند –من اميدوارم نظر برادرم « در پاسخ آنان نوشت:س حسين
نظر من در جهاد با ستمگران صائب و درست باشد، تا زماني كه پسر هند  صلح و ي باره

زنده است، آرام باشيد و حركتي نكنيد و تصميم خود را پنهان بداريد و هوشيار و 
مواظب باشيد، اگر او از دنيا برود و من زنده باشم، إن شاء اهللا نظرم را به شما اعالم 

  .3»خواهم كرد
در ميان مسلمانان قابل انكار نيست، در س ات حسنبعد از وفس جايگاه حسين

س احساس فزاينده پديد آمد كه يگانه نامزد خالفت پس از وفات معاويه برخيميان 

كردند و ترديد  است، بزرگان حجاز و رهبران كوفه با وي مالقات ميس حسين بن علي
  .4خليفه خواهد شدس نداشتند كه ايشان پس از معاويه

محمد بن حنفيه را نيز دعوت بسنده نكردند، برادرش س ن حسينها به طلبيد كوفي
را نيز س پي برد و حسينس طالب ها بر خود و آل علي بي ابي ، اما به خطر كوفيكردند

داشت كه مبادا به آنان تمايل پيدا كنيد و پندارهايشان را باور نمايد، و به  بر حذر مي
  .1»خورند و خون ما را بريزندخواهند توسط ما نان ب ها مي اين« ايشان گفت:
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شد، بني اميه را در مدينه  و اهل كوفه رد و بدل ميس هايي كه ميان حسين نامه
چگونه رفتار س نامه نوشتند كه با حسينس نگران ساخت، آنان در اين زمينه به معاويه

  .1در پاسخ گفت: مطلقا با او كاري نداشته باشيدس كنند، معاويه
س هايشان بر معاويه با اهل كوفه و نامهس نگاتنگ حسينامكان نداشت ارتباط ت

خواست كه از خدا بترسد و ميان مسلمانان دو س از حسينس پنهان بماند، لذا معاويه
  .2دستگي ايجاد نكند

كردند كه زياد پشتيبان او هستند و  ها كه دايما تأكيد مي شايد اصرارهاي مكرر كوفي
دانست  گذاشت و در برابر اغواي رهبران كوفه نميتأثير س با وي ايستاده اند، بر حسين

  .3چه كند
س داد كه حسين با اهل كوفه، معاويه احتمال ميس قطع نظر از روابط نزديك حسين

حسين بن علي، پسر « به كوفه بپيوندد، بدين خاطر به پسرش يزيد چنين توصيه كرد:
رحم و نرمي  ي او صلهترين فرد نزد مردم است، با  ، محبوبجفاطمه دختر رسول اهللا 

كن با تو كنار خواهد آمد و اگر هم چيزي بشود، آنان كه پدرش را كشتند و برادرش را 
  .4»بي يار و مددگار رها كردند، برايش كافي هستند

  با يزيد بن معاويه ست حسين بن عليرابعا: عدم بيع

بدالرحمن بن عبداهللا بن زبير و پيش از آن عبن معاويه مخالف بود، د يبا يزس حسين
  .ندنيز همين نظر را داشتس ابي بكر

الزبير براي مخالفت خويش آشكارا علتي بيان نكردند، اما انتقاد  حسين و ابن
به بيعت يزيد روشن بود، ابن ابي حاتم با سند خود از عبداهللا س عبدالرحمن بن ابي بكر

ن در خطبه اش من در مسجد بودم كه مروا« بن نمير مدني روايت كرده است كه گفت:
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گفت: خداوند متعال در مورد يزيد رأي پسنديده و خوبي را به دل اميرالمؤمنين انداخته 
نيز قبل از وي اين كار را س گزيند ابوبكر و عمرخليفه اي برس است، و اگر معاويه

كرده اند، عبدالرحمن بن ابي بكر گفت: آيا حكومت هرقلي (پادشاهي) است، واهللا 
رزندان و اهل بيت خود را خليفه نكرد، اما معاويه براي ارزش دادن به ابوبكر كسي از ف

  .1»پسرش اين كار را كرده است...
بعدها به صورت عملي و فيزيكي بروز كرد، س مخالفت شديد حسين و ابن زبير

آن گونه كه قبال گفتيم با صلح مخالف بود، تنها پيروي از برادرش حسن بن س حسين
  جبور به پذيرش آن نمود.بود كه او را مس علي

با اهل كوفه هم چنان ادامه يافت و آنان را وعده داد كه س ارتباط حسين بن علي
مبارزاتش را آغاز خواهد كرد و بر همين اساس به مجرد وفات س پس از وفات معاويه

نامه نوشتند و از وي خواستند كه با سرعت به كوفه س رهبران كوفه به حسينس معاويه
  برود.

تمام معيارهاي خالفت را داشت، س كسي ترديد ندارد كه حسين بن عليهيچ 
نمايد و با تمام شدت و توان آن را  تبنابراين عجيب نيست كه وي با بيعت يزيد مخالف

  رد كند.
وي بر حق خويش در خالفت تأكيد س با معاويهس در مالقات خصوصي حسين

جويا س ا در برابر حسيننمود، معاويه در پاسخ پسرش يزيد كه علت سكوت وي ر
 2».شايد آن را از كسي غير از من طلب كند و او وي را به قتل برساند«شده بود گفت: 

براي يزيد بيعت گرفت، س گويد: هنگامي كه معاويه بدين خاطر ذهبي مورخ معروف مي
  1حسين آزرده گشت.

                                                           

V −  �9�H O7	 @7	  (y9V\]\\Uh 
\ −  `�&1: :��/ @7	k]^kl e �(�	 M�59 :5#�(2 @7	 hr/	 %'ys @(H 	� |�=/ E� m&- ,cc h��/ @7	 mA5: o	 
V −  i / j)1=�	 4)2� ^]\cVh 



  حقيقت زندگي حسين شهيد     100

به ص  به خاطر قرابت رسول اهللاس كرد كه با حسين يزيد را سفارش ميس معاويه
دانيم كه بيش از يك مرتبه سفارش كرده است، يا همان  نرمي و مهرباني رفتار كند، نمي

را ذكر س سفارشي است كه هنگام وفات نمود، چرا كه برخي منابع كه وصيت معاويه
  .1بوده استس كرده اند، آورده اند كه هنگام احتضار و وفات، يزيد نزد معاويه

يزيد در دمشق نبوده است و به س فات معاويهدر صورتي كه ثابت است هنگام و
و وصيت توسط ضحاك بن قيس فهري و مسلم بن عقبه به يزيد رفته بود،  2حوارين

  .3ابالغ شد
فرا رسيد، يزيد حاضر نبود، س معاويه سال شصت هجري كه وفات« گويد: عوانه مي

دا كرد و مسلم بن عقبه مري را ص –كه رئيس پليس بود  –وي ضحاك بن قيس فهري 
 ي : نگاه كن، اهل حجاز ريشهوصيت مرا به يزيد برسانيد و وصيت نمود و به آنان گفت:

تو هستند، هر كس از آنان نزد تو آمد او را اكرام كن و از آناني كه غايبند دلجويي و 
اگر از تو خواستند هر روز يك عاملي را عزل كني، اين  رسيدگي كن، بنگر! اهل عراق،
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نظر من عزل يك عامل بهتر از آن است كه صدهزار شمشير عليه هم  كار را بكن، به
آخته گردد، اهل شام هم بايد نزديكان و مقربان تو باشند، اگر از دشمني خطري تو را 
تهديد كرد، از آنان كمك بگير و پس از آن كه دشمن خود را مغلوب كردي اهل شام را 

ه اي ديگر بمانند، اخالق ديگري به به سرزمين خودشان بازگردان؛ زيرا اگر در منطق
و  دارم: حسين علي، عبداهللا بن عمر گيرند، من از ميان قريش فقط از سه نفر بيم خود مي

عبداهللا بن زبير، ابن عمر كه به دين خود چسبيده است و در پي چيزي از تو نيست، اما 
پدرش را كشتند حسين بن علي مردي است زودباور، من اميدوارم كه خداوند با آنان كه 

و برادرش را تنها گذاشتند، تو را از طرف او كفايت كند، او خويشاوندي نزديك و حق 
ها رهايش كنند مگر آن  كنم كه عراقي دارد، گمان نميص  بزرگ و قرابتي با رسول اهللا

كه او را به ميدان بياورند، اگر بر او غالب آمدي از او در گذر، اگر من باشم همين كار را 
رويارو شد با او بجنگ، مگر آن كه صلح  ابن الزبير فريبكار است، اگر با تواهم كرد، خو

تواني خون قوم خويش را حفظ  كند، كه در آن صورت از او بپذير و تا جايي كه مي
  .1»كن

درستي داشت و در وصيت بسيار از جريانات مملكت خويش تصور س معاويهامير 
ق، و شام را كه ثقل حكومت وي بودند، مدنظر قرار خويش به يزيد سه اقليم حجاز، عرا

داد و سپس راهكار مناسبي براي برخورد با هر اقليم، بيان كرد، اهل حجاز اصل و 
او هستند، وصيت نمود كه با آنان نرمي كند و عطاياي زيادي به آنان  ي اساس و عشيره

  بدهد و آنان را تكريم كند و گرامي بدارد.
قبايل عرب و پديد آمدن اختالفات قبيله اي و طيفي  ي هدگسترعراق به خاطر وجود 

 ي هاي اسالمي و شناخت احكام شرعي بهره وسيع از اعراب كه از تعاليم و آموزه
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براي رفتار با مردم آن س چنداني نداشتند، اقليمي آشوب زده و نابسامان بود، معاويه
  سياستي را براي يزيد ترسيم نمود.

ها و باورهاي متضاد برخي از فرق در آن اقليم، در آشفتگي  شاضافه بر اين، گراي
  عراق سهم بسزايي داشت.
يزيد را توصيه نمود كه با اهل عراق با هوشياري س ها معاويه با توجه به اين گردنه

عمل بپوشاند، گر چه كارشان به نصب و عزل  ي هاي آنان جامه رفتار كند و به خواسته
، هم چنين توصيه نمود كه ارتباط تنگاتنگ خود را با اهل روزانه امير هم كشيده شود

زيرا آنان مركز ثقل حكومت از همان ابتدا و حاميان آن بوده  ؛شام حفظ و تقويت كند
كنند و اهل خيانت و  اند، و از اين گذشته از امراي خويش به خوبي اطاعت مي

  شكني هم نيستند. كار
معاويه را بر آن داشت كه امير مايز كرده بود، اين ويژگي كه اهل شام را از ديگران مت

  يزيد را توصيه كند كه در جنگ عليه دشمن فقط از اهل شام كار بگيرد.
ها در شام باقي بمانند و در مناطق ديگر  هم چنين دستور داد كه بكوشد تا شامي

رده هايي كه در برخي مناطق ظهور ك زيرا احتمال دارد از افكار و گرايش ؛متفرق نشوند
  متأثر گردند و اين ويژگي خود (اطاعت از ولي امر) را از دست بدهند.

سپس معاويه از مخالفان سخن گفت: ابن عمر اين صحابي بزرگوار، از ديدگاه 
زيرا وي به پرهيزگاري و  ؛شد براي حكومت هيچ خطري محسوب نميس معاويه

كه خون مسلماني را بريزد عبادت و دوري از دنيا و زرق و برق آن مشهور بود و از اين 
  .1ترسيد مي

شد كه  اين صفاتي كه ابن عمر داشت و وي را از ديگران متمايز كرده بود، سبب مي
پسرش را از جانب او مطمئن س وي در طلب خالفت بر نيايد، بدين خاطر معاويه

  نمود.
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 ابن زبير را به سياست و زيركي توصيف كرد و از مخالفت وي با يزيد ايمن نبود،
بنابراين توصيه نمود كه با هوشياري با او رفتار كند تا مبادا او را فريب دهد، و در 

  صورت مخالفت و مبارزه قاطعانه با او مقابله كند، اما اگر صلح نمود از وي بپذيرد.
را اين گونه معرفي كرد كه او مردي است زودباور كه س حسين بن عليس معاويه

توجه به اطالعاتي كه از ارتباط وي با اهل كوفه داشت، گردد و با  خيلي زود متأثر مي
از اهل كوفه متأثر گردد و به آنان بپيوندد، و تأكيد نمود س دانست كه حسين بعيد نمي

را مد نظر داشته باشد و از ص  قرابت ايشان با رسول اهللاس كه در برخورد با حسين
  وي در گذرد.

همان گونه رفتار كنند كه پيش از س ينداد كه اهل كوفه با حس احتمال ميس معاويه
به يزيد اين بود كه س آن با پدر و برادرش رفتار كرده بودند، و آخرين رهنمود معاويه

  تواند از ريختن خون مسلمانان بپرهيزد و قوم خويش را حفاظت كند. تا جايي كه مي
 معاويه به يزيد گوياي شناخت دقيق ومهارت و پختگي وي درامير هاي  توصيه

عجيب نيست، او س معاويهشخصيت بارزي چون امير ميدان سياست بود، اين از 
 خود مدار مقتدر و و توانايي است كه در زمان او دولت به اوج قدرت و اقتدار سياست

  رسيد.

  از مدينه به مكه سخامسا: خروج حسين

. ضحاك بن قيس خطبه 1در ماه رجب، سال شصت هجري در گذشتس معاويهامير 
را ستود و سپس بر وي نماز خواند و پيكي براي يزيد كه در س و معاويهخواند 

حوارين بود فرستاد، يزيد برگشت و سر قبر پدر رفت و با كساني كه همراهش بودند، 
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معروفش را سرود كه  ي صف بست و نماز جنازه خواند و سپس به خانه رفت و قصيده
  :1گويد در آن مي
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را پوشيد ، او غسل كرد و بهترين لباسش 	�*(� >���Mد كه جار زدند: يزيد دستور دا
اي مردم! «گفت:  راي ايراد كرد و پس از حمد و ثناي پروردگا و ميان مردم رفت و خطبه

انعام نمود و سپس او را به سوي خود او اي از بندگان خدا بود، خدا به  معاويه بنده
كنم، خدا  تر بود، من او را تزكيه نمي ها پايين قبلي ها بهتر و از قبض روح كرد، و از بعدي

تر است، اگر او را ببخشايد از رحمت اوست و اگر مجازاتش كند به گناهاني  به او آگاه
و هر گاه خداوند كاري  ام. دار اين كار شده است كه انجام داده است، من پس از او عهده

  .1»يد و از او طلب آمرزش نماييدرا بخواهد، انجام خواهد گرفت، خداوند را ياد كن
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برد، من كسي از  معاويه در دريا شما را به جنگ با كفار ميامير « و سپس گفت:
كرد و من اين  فرستم، معاويه شما را در سرزمين روم پخش مي مسلمانان را به دريا نمي

يكجا را داد و من همه اش  كنم، معاويه عطاي شما را در سه نوبت مي كار را نمي
  .1»پردازم يم

  .2دادند و مردم در حالي از سخنراني بر گشتند كه هيچ احدي را بر وي ترجيح نمي
  اين اولين خطبه اي بود كه يزيد پس از رسيدن به خالفت ايراد كرد.

سفيان والي مدينه، نعمان بن بشير  ت بودند از: وليد بن عتبه بن ابيواليان شهرها عبار
  .3والي بصره، و عمرو بن سعيد بن العاص والي مكه والي كوفه، عبيداهللا بن زياد

مردم را فرا « يزيد بن معاويه در اولين اقدام به وليد بن عتبه والي مدينه نوشت كه:
بخوان و از آنان بيعت بگير و از سران قريش آغاز كن و نخستين كسي كه از او بيعت 

به صالح و نرمي امر كرده  وي ي گيري حسين بن علي باشد، اميرالمؤمنين مرا درباره مي
  .5نيز بيعت بگيرد و هم چنين از وي خواست كه از ابن الزبير و ابن عمر 4است

به وليد بن س البته در رواياتي ديگر چنين آمده است، هنگامي كه خبر وفات معاويه
عتبه والي مدينه رسيد، با مروان بن الحكم مشورت نمود كه در برابر اين حادثه چه 

را بطلبد و از س ي انجام دهد، مروان گفت كه ابن زبير و حسين بن عليحتياطتدابيري ا
  .1آنان بيعت بگيرد
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چنان كه در اين روايات آمده است وليد بن عتبه از طرف خود تصميم به اين كار 
توان اين دو نوع روايت را اين گونه جمع نمود كه: پس از دريافت خبر  گرفت، البته مي

وليد بن عتبه با مروان مشورت نمود و مروان به وي گفت كه از س معاويهوفات امير 
گويد:  زيرا روايت ابي معشر به اين اشاره دارد، مي ؛حسين و ابن زبير بيعت بگيرد

. يعني 1 معاويه نيمه رجب سال شصت در گذشت و خبر آن اول شعبان به مدينه رسيد...
وز طول كشيده است و اين زمان به مدينه پانزده رس اين كه رسيدن خبر وفات معاويه

يزيد نيز پس از  .2در آن روزگار وقت مناسبي بوده براي رسيدن خبر وفات به مدينه
رسيدن به خالفت به وليد بن عتبه پيام فرستاده است كه از حسين و ابن زبير و ابن 

در نظر س بيعت بگيرد، خصوصا اگر غياب يزيد را در هنگام وفات معاويه �عمر
ه پس از بازگشت به دمشق به عزا نشسته و اين عزا و بيعت سه روز يا بيشتر بگيريم ك

  به طول انجاميده است و پس از آن به تدبير امور پرداخته است.
برد، معقول نيست كه يزيد به محض  به نظر من، اين كار وقت نسبتا طوالني مي

مذكور بيعت بگيرد، وليد  رسيدن به دمشق به وليد پيام بدهد و از او بخواهد از اين افراد
با دريافت خبر وفات معاويه به گرفتن بيعت اقدام كرده است و پيام يزيد پس از آن 

  بدست او رسيده است كه از اين افراد بيعت بگيرد.
كند كه پيام يزيد به وليد بن عتبه حاوي دستور اكيد  اين مطلب ديدگاه ما را تأييد مي

كاري كه وليد بن عتبه عمال خالف آن را  3بوده استبراي گرفتن بيعت از اين سه نفر 
از آنان بيعت  كه وليدآن دينه را ترك كنند بيانجام داده است؛ زيرا به آنان اجازه داد كه م

  بگيرد كه در صفحات آينده به اين مطلب خواهيم پرداخت.
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حكم در اين مورد نظر خواست، او گفت بن عتبه بن ابي سفيان از مروان بن وليد 
پس از آن  1كه آنان را احضار كند، اگر بيعت كردند، رهايشان كند و گر نه آنان را بكشد

وقتي كه وليد بن عتبه، ابن زبير  2گويد: ري ميات با هم تعارض دارند، روايت بالذرواي
و حسين را طلبيد، وي را پاسخ ندادند و شبانه به طرف مكه رفتند و با وليد بن عتبه رو 

  .3به رو نشدند
چنين آمده كه ابن الزبير نزد وليد رفت اما بيعت با يزيد را  4ليكن در روايت خليفه

طلبد كه در مأل عام بيعت كند و خواستار بيعت  رد كرد و گفت موقعيت اجتماعي او مي
اما مروان نپذيرفت و به وليد گفت كه در برخورد با ابن زبير هوشيار  ،در مسجد شد

و مروان با هم به مشاجره پرداختند، با توجه به اخالق وليد  باشد، تا جايي كه ابن زبير
آن گونه كه روايت وي را توصيف كرده است: وي مردي نرم بن عتبه و جوانمردي وي 

  ، دستور داد كه مروان و ابن زبير از مجلس خارج شوند.5خو و جوانمرد بود
ان نياورده است و را طلبيد اما ظاهرا موضوع بيعت يزيد را به ميس پس از آن حسين

  فورا مجلس وليد را ترك نمود.س حسين
شبانه جدا از هم به طرف مكه حركت كردند. به نظر من س عبداهللا بن زبير و حسين

زيرا اضافه بر تسلسل وقايع خود  ؛تر است روايت خليفه بن خياط به واقعيت نزديك
ل مدينه هم روايت روايت از جويريه بن أسماء است كه مدني است و از دو نفر از اه

و از اين ». گفتند... از پير مردان اهل مدينه بارها شنيده ام كه مي« گويد: كند، مي مي
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گذشته نقل همين روايت از طريقي ديگر از ابومعشر سندي به اهميت و وضوح آن 
  .1افزايد مي

 گويد كه تسامح و اعتماد كامل وليد به حسين و ابن زبير مروان بن روايت خليفه مي
و  الحكم را عصباني كرد و به يزيد گوشزد كرد كه از اين كارش پشيمان خواهد شد

  .2»يابي مگر در شر و بدي گفت: اگر از خانه بيرون بروند، هرگز آنان را در نمي
همان  ببيشتر روايات بر اين اتفاق نظر دارند كه حسين بن علي و ابن الزبير

خروج  ي مخنف مطلب عجيبي دربارهشب از مدينه خارج شدند ليكن عوانه و ابو
  ذكر كرده اند.س حسين

و شب بعد با تمام خانواده اش  آن شب و روز بعد در مدينه ماندس آورده اند كه حسين
  .3به سوي مكه حركت كرد و كسي جز محمد بن حنفيه باقي نماند

 از وليد تا صبح مهلت خواست تا بيعت كندس اين مطلب كامال بعيد است؛ زيرا حسين
و معقول نيست كه آن روز تا شب در مدينه بماند و هم چنين معقول نيست كه با وجود 

  مراقبت وليد بن عتبه، اميرمدينه تمام اهل خانواده خود را نيز كوچ دهد.
ناگهاني و ناگوار بود و فورا سي  ير از مدينه براي وليد بن عتبهخروج حسين و ابن الزب

  .4عقيب آنان فرستاد، اما از پيدا كردنشان ناكام ماندندسوار از موالي بني اميه را به ت
تضعيف را نزد اهل مدينه  وليد بن عتبه تا حدودي شخصيت او داري تسامح و خويشتن

كرده بود، و هنگامي كه خواست وضعيت پيش آمده را جبران كند يكي از شخصيات 
نمود به زندان انداخت، را دستگير  5مخالف دولت و از حاميان ابن الزبير يعني ابن مطيع
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كه در پي آن جواناني از بني عدي، خويشاوندان ابن مطيع به زندان يورش برده و ابن 
  .1مطيع را بيرون آوردند، و ابن مطيع نيز به ابن الزبير پيوست

رفتار نرم وليد بن عتبه با حسين و ابن الزبير، مروان بن الحكم را بر آن داشت تا به يزيد 
ه بنويسد و اوضاع خطرناك حجاز را به صورت كلي گزارش كند، يزيد كه بن معاويه نام

در اين حادثه به ضعف وليد بن عتبه پي برده بود، او را از امارت مدينه عزل كرد و به 
جاي او عمرو بن سعيد بن العاص را گماشت، اين اتفاق در رمضان سال شصت هجري 

  .2رخ داد
وي را طلبيده بود از مدينه خارج شد و ظاهرا در همان شب كه وليد بن عتبه س حسين

حسين و ابن الزبير با هم اتفاق كرده بودند كه در محلي معين در راه مكه به همديگر 
گشتند آنان را در  كه از عمره به سوي مدينه بر مي 3برسند، ابن عمر و عبداهللا بن عياش

د و با مردم هم صدا باشيد و شما را به خدا برگردي« ديدند، ابن عمر به آنان گفت: 4ابوا
منتظر بمانيد، اگر مردم همه اتفاق كردند، شما مخالفت نكنيد و اگر اتفاق نكردند، همان 

  .5»خواهيد خواهد شد كه شما مي
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ي عباس بن عبدالمطلب سكونت  در خانهس هنگامي كه به مكه رسيدند، حسين علي
و مردم را عليه بني اميه تحريك اي پوشيد  فت و جبهگزيد و ابن الزبير در حجر جاي گر

  .1كرد مي
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  دومفصل 

  ي كربال عهو واق س حسين

  س هاي مردم كوفه به حسين اوال: نامه

به مكه و عدم بيعت وي با يزيد س و خروج حسينس مردم كوفه چون از وفات معاويه
 كه تا معاويه زنده است اقدامي نكنيد، را به خاطر آوردندس ي حسين ه شدند، توصيهاآگ

  گرد هم آمدند، سليمان بن صرد گفت: 1و در منزل سليمان بن صرد خزاعي
معاويه فوت كرده، حسين هم بيعت نكرده و به مكه رفته است، شما شيعيان پدر او «

سستي و ناكامي از كنيد به او نامه بنويسيد و اگر  دانيد كه ياريش مي هستيد، اگر مي
همه باالتفاق تصميم گرفتند كه حسين را » دي خدا را اميدوار نكني هراس داريد، بنده

خوانيم  ما پشت نعمان بن بشير نه جمعه مي«ياري خواهند كرد، سپس به او نامه نوشتند: 
  »كنيم و نه عيد، نزد ما بيا، اگر تو بيايي ما نعمان بن بشير را بيرون مي

بن اين نامه از طرف سليمان بن صرد، مسيب بن نجبه، رفاعه بن شداد و حبيب 
ي مذكور را با عبداهللا بن سبع همداني و عبداهللا بن وال فرستادند، و پس  مظاهر بود، نامه

از دو روز، قيس بن مسهر صيداوي، عبدالرحمن األرحبي و عماره بن عبيد سلولي را 
فرستادند و پنجاه و سه صحيفه جمع نمودند و با هانئ بن هانئ سبيعي و سعد بن 

كنندگان و كساني بود كه  هاي بيعت ها ليست نام اين صحيفهعبداهللا حنفي فرستادند، 
اي از طرف يك يا دو يا سه يا چهار نفر بود،  بودند، هر صحيفهس خواستار قدوم حسين

  ».ي پيوست با هانئ بن هانئ فرستادند ها را با يك نامه اين صحيفه
س، عمر پس از آن، شبث بن ربعي، حجار بن ابجر، يزيد بن الحارث، عزره بن قي

اما بعد، منطقه «چنين نوشتند: س بن الحجاج الزبيدي و محمد بن عمر التميمي به حسين
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خواهي تشريف بياور، سپاهي  ها رسيده و آرامش برقرار است، اگر مي سرسبز و ميوه
  .1»آماده باش در اختيار توست والسالم

قدام منع به سوي كوفه رهسپار گرديد، فردي وي را از اين اس هنگامي كه حسين
هاي  هاي چهره ها نامه اين«نمود، ايشان به خورجين خويش اشاره نمود و گفت: 

ها در  رساند. پس از آن كه نامه ها را مي اين سخن كثرت نامه 2»سرشناس شهر هستند
ها بر حضور وي در كوفه و بيعت با وي تاكيد  ي نامه رسيد و همهس مكه به حسين

بسم اهللا الرحمن الرحيم: از «در آن چنين آمده بود: داشت، ايشان نامه اي نگاشت و 
هاي شما را  حسين بن علي به گروهي از مومنان و مسلمانان، اما بعد: هانئ و سعيد نامه

به من رسانيدند، اينان آخرين فرستادگان شما به من بودند، آن چه شما نوشتيد فهميدم، 
ما بيا شايد پروردگار ما را با هدايت  ما امامي نداريم، نزد«اين بود كه: سخن بيشتر شما 

من برادر و عموزاده و مورد اعتمادم از اهل بيت خود را نزد  »و حق بر تو جمع گرداند
شما فرستادم و وي را امر كردم كه حالت، كار و نظر شما را برايم گزارش كند، اگر به 

اهل فضل و  هاي شما آمده است، جمع شما و من بنويسد كه همان گونه كه در نامه
عقالي شما با آن موافقند، به زودي ان شاء اهللا نزد شما خواهم آمد، سوگند به جان 
خودم، امام كسي است كه به كتاب اهللا عمل كند و عدل و داد را بگستراند و با حق 

  .3»والسالم .فيصله كند و در پيشگاه خداوند خود را مسئول بداند
اهل  هاي مكرر آيد كه ايشان از نامه بر ميبه اهل كوفه چنين س ي حسين از نامه

اي از ايشان در  كوفه چنين برداشت كرده بود كه رغبت صادقانه و محبت فزاينده
هاي اهل كوفه جاي گرفته است و آنان با امام خود مخالفت كرده اند و با يزيد هم  قلب

و نياز به امامي  بن بشير را نيز بيرون خواهند كردبيعت نكرده اند و امير كوفه؛ نعمان 
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او اتفاق كنند و امامي كه خواستار او هستند كسي نيست جز حسين بن علي  دارند كه بر
  رضي اهللا عنهما.

و از دل و جان از  1»امامي نداريم«فته بودند كه ما گتا اهل كوفه نيامده و نس حسين
ر امامت كنيم كه تشريف بياوري، شايد خداوند با هدايت و حق ما را ب شما دعوت مي

داري  خويشتنس در فكر رفتن به كوفه نبود. با وجود اين، حسين ،2شما متفق بگرداند
ها و فرستادگان احتياط پيشه كرد، و خواست از صحت آن سخنان و  نمود و از آن نامه

ها از زبان بزرگان كوفه قيد شده بود مطمئن گردد و بدين منظور عموزاده  چه در نامه آن
ل بن ابي طالب را براي تحقيق و بررسي دقيق اوضاع به كوفه فرستاد اش؛ مسلم بن عقي

و از وي  3»برادر، عموزاده و مورد اعتماد من از اهل بيتم«و وي را چنين معرفي نمود: 
  4 خواست كه وضع حاكم بر كوفه را مفصال و با شفافيت تمام براي وي گزارش كند.

  به سوي كوفه سثانيا: خروج حسين

  سفر و ارسال مسلم بن عقيل به كوفهالف: تصميم 

كه س هاي بزرگان و رهبران كوفه، به حسين فتيم، پس از وصول نامهگآن گونه كه قبال 
صد هزار  –به آنان ملحق شود، و چون تعداد آنان خواست هر چه زودتر  از وي مي

طر ت كه از حقيقت امر آگاه شود، بدين خاقابل مالحظه بود، ايشان خواس -دهبيعت كنن
عموزاده اش مسلم بن عقيل بن ابي طالب را براي كشف حقيقت به كوفه فرستاد تا اگر 

  .5ها آمده است، آن گاه به كوفه برود واقعا آن گونه باشد كه در نامه
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مسلم بن عقيل با همراهي عبدالرحمن بن عبداهللا االرحبي، قيس بن مسهر صيداوي 
بلد با خود همراه گرفت، در  لم دو راهو عماره بن عبيد سلوكي رهسپار كوفه شد، مس

مسير كوفه راه را گم كردند و يكي از آن دو نفر از تشنگي هالك شد، مسلم با احساس 
نامه نوشت كه وي س دروني اي كه از مشكالت فراروي خود در كوفه داشت، به حسين

د كه درخواست او را رد كرد و به وي دستور داس را از اين كار معاف كند، اما حسين
  .1راهش را به سوي كوفه ادامه دهد

ي مختار بن  ابومخنف ذكر نموده كه مسلم بن عقيل چون به كوفه رسيد در خانه
در صورتي كه روايت حصين بن عبدالرحمن سلمي تاكيد  2عبيد ثقفي منزل گرفت

  .3ي هانئ بن عروه سكونت گزيد كند كه مسلم در خانه مي
فرود آمد.  4ت كه مسلم بر مردي به نام: عوسجهاما نظر ابي معاويه دهني اين اس

شايد اين اختالف روايات با دانستن اين مطلب كه مسلم بن عقيل بنا به مسايل امنيتي 
  ي اين افراد منزل گرفته بود، از بين برود. مدت زماني پيش همه

د منزل گرفت و هنگامي كه ابن زياد آم 5ابتداي ورود به كوفه نزد مختار بن ابي عبيد
و امارت كوفه را بدست گرفت بر مردم سختي كرد و مسلم از بيم اين كه مبادا رازش 

ي هانئ بن عروه منتقل شد؛ زيرا هانئ يكي از اعيان و بزرگان كوفه  فاش شود به خانه
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ي هاني بن عروه يا بهتر بگوييم هنگامي كه ابن زياد از هاني بن ر. و پس از دستگي1بود
ن عقيل احساس خطر نمود، براي مدتي كوتاه به منزل مسلم شد، مسلم بعروه مشكوك 

. هنگامي كه اهل كوفه از قدوم مسلم بن عقيل اطالع 2بن عوسجه اسدي نقل مكان كرد
و در برخي روايات تعداد  3يافتند، نزد او رفتند و دوازده هزار نفر با وي بيعت كردند

  .4كنندگان بيش از سي هزار نفر ذكر شده است بيعت
ت بسيار سريع انجام گرفت و چون مسلم بن عقيل از تمايل اهل كوفه به بيع
اما بعد، راهنما به «نوشت كه: س و تشريف آوري ايشان مطمئن شد به حسينس حسين

گويد، تمام اهل كوفه با شما هستند، به محض خواندن نامه حركت  اهل خود دروغ نمي
  5.»كنيد

طمئن شد كه اهل كوفه راست گفته اند مس ي مسلم بن عقيل، حسين با رسيدن نامه
  .6و همان گونه كه گفته بودند، امام و رهبري ندارند

بنابراين الزم بود به وعده اي كه به آنان داده بود، وفا كند، در همان نامه اي كه 
من برادر؛ عموزاده و مورد اعتمادم از اهل بيت خود را نزد شما فرستادم و «نوشته بود: 

كه حالت، كار و نظر شما را برايم گزارش كند، اگر به من بنويسد كه  وي را امر كردم
هاي شما آمده است، جمع شما، و اهل فضل و عقالي شما با آن  همان گونه كه در نامه

  7.»موافقند به زودي ان شاء اهللا نزد شما خواهم آمد...
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ود كه رسيد كه از ايشان خواسته بس ي مسلم بن عقيل به حسين هنگامي كه نامه
با اهل س سته بود كه به كوفه تشريف برد، حسيناست و از ايشان خوا ي مقدمات آماده همه

  و نزديكانش براي سفر به كوفه آماده شد.

  هاي آنان به كوفه و توصيه سب: ديدگاه صحابه و تابعين براي رفتن حسين

ارد، نزد دا سفر به كوفه ر هنگامي كه محمد بن الحنفيه مطلع شد كه برادرش حسين عزم
ترين و عزيزترين فرد نزد من هستي، براي كسي  او رفت و گفت: برادر من! تو محبوب

تواني  كنم، از بيعت با يزيد و سكونت در اين شهرها تا مي بيشتر از تو خيرخواهي نمي
دور باش، نمايندگان خود را بفرست و مردم را به سوي خود فرا خوان، اگر با تو بيعت 

ا سپاس كن و اگر مردم بر فردي ديگر اجماع كردند، از فضل و بزرگي و كردند، خدا ر
شود، من بيم دارم كه به يكي از اين شهرها و نزد  عقل و دين تو چيزي كاسته نمي

از مردم وارد شوي و آنان با هم اختالف نظر پيدا كنند، گروهي با تو و گروهي گروهي 
كه بهترين  ين قرباني تو باشي، ناگاه مي بينعليه تو باشند و با هم درگير شوند و نخستي

رود و به اهلش  فرد اين امت از لحاظ شخصيت و پدر و مادر، خونش هدر مي
به او گفت: برادر! من خواهم رفت، ابن الحنفيه گفت: پس س شود، حسين حرمتي مي بي

ديد كني و اگر هم خطري تو را ته در مكه بمان اگر امنيت داشتي، به راحتي زندگي مي
روي تا  شوي و از شهري به شهر ديگر مي ها پناهنده مي هاي كوه كند به صحرا و قله

تواني تصميمي درست  تر مي بنگري كه مردم چه خواهند كرد، آن گاه با بينشي دقيق
اتخاذ كني و با اطمينان اقدام نمايي، و اگر اين امور را ناديده بگيري برايت بسيار مشكل 

ن گفت: برادر من! تو براي من دلسوزي و خير انديشي كردي، ساز خواهد بود، حسي
  1.اميدوارم كه نظر تو درست و صائب باشد

به كوفه پخش شد، عموزاده اش عبداهللا بن س هنگامي كه خبر رفتن حسين
خواهي به  ي من! مردم شايعه كرده اند كه تو مي نزدش رفت و گفت: عموزادهس عباس
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كار كني؟ گفت: تصميم قطعي گرفته ام كه امروز  هي چهخوا عراق بروي، به من بگو مي
  و يا فردا ان شاء اهللا بروم.

دهم، به من بگو (خدا بر  ابن عباس گفت: من تو را از اين اقدام به خداوند پناه مي
كه امير خود را كشته و شهرهاي خود را كنترل و روي  تو رحم كند) نزد قومي مي

ن كرده اند، پس برو، و اگر اميرشان زنده است و عمال دشمن خود را رانده اند، اگر چني
ترسم  او در شهرشان پراكنده اند، پس تو را براي جنگ و قتال دعوت كرده اند، من مي

يار و مددكار  كه تو را فريب دهند و تكذيب كنند و به مخالفت تو بر آيند و تو را بي
كنم تا  مي مشورهگفت: من به وي س رها كنند و دشمنانت را بر تو بشورانند، حسين

  شود. ببينم چه مي
اي «رفت و گفت: س نزد حسينس : شامگاه فرداي آن روز ابن عباسگويد راوي مي

ترسم كه در اين  توانم خودم را نگه دارم، مي پسر عموي من! من دلشوره دارم و نمي
ك مشو، كار هستند، به آنان نزدي مسير هالك و نابود شوي، مردم عراق مردماني خيانت

ها واقعا خواهان تو هستند، به آنان  در همين شهر بمان، تو سيد اهل حجازي، اگر عراقي
بنويس كه دشمن خود را از آن جا برانند، آن گاه تو برو، اگر هم اصرار به رفتن داري، 

هاي زيادي هست و يمن سرزميني طويل و عريض  ها و دره به يمن برو، در آن جا قلعه
اني دارد، آن جا در عزلت بمان و با مردم مكاتبه كن تا از دوستآن جا  است و پدرت نيز

افراد خود مطمئن گردي، من اميدوارم كه با اين كار به سالمتي به مقصود خود برسي، 
دانم كه تو خيرخواه و دلسوز من هستي، اما من  گفت: اي عموزاده! واهللا، ميس حسين

خواهي بروي، زن و  گفت: اگر حتما مي تصميم قطعي گرفته ام كه بروم، ابن عباس
ترسم كه مانند عثمان جلو روي زن و فرزندانت  فرزندانت را با خود مبر واهللا من مي

  .1»كشته شوي
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كنند كه وي از اسباب و  كه برخي از روايات وي را متهم ميس عبداهللا بن زبير
و نيز ، ثابت است كه ابراي رفتن به كوفه بوده استس تحريك كنندگان حسين

  را نصيحت نمود و وي را از عواقب ترك مكه و رفتن به كوفه بر حذر داشت.س حسين
روي! نزد قومي كه پدرت را كشتند و برادرت  كجا مي«گفت: س ابن زبير به حسين

تر است  گفت: اگر در فالن و فالن جا كشته شوم، برايم پسنديدهس را نيزه زدند، حسين
  .1»حرمتي شود بياز اين كه به خاطر من به مكه 

اي «نزد ايشان رفت و گفت:  2عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومي
خواهي بروي كه امرا و كارگزاران حكومت هنوز در آن هستند  ي ميرعموزاده! تو به شه

ترسم همان  ي همين درهم و دينارند، مي و بيت المال هم در اختيار آنان است، مردم بنده
نصرت و ياري داده اند، خودشان تو را بكشند،  ي فراخوانده و وعدهافرادي كه تو را 

سپس برايش دعاي خير نمود و برگشت، و هنگامي كه به حارث بن خالد بن العاص بن 
چنين گفته ام، وي گفت: سوگند به خداي كعبه، برايش س هشام خبر داد كه به حسين

  3.»خيرخواهي كرده اي
يامدهاي آن را قطع نظر از نتايجي كه براي و پس برخي از اصحاب اقدام حسين

گويد:  ميس دانستند، ابوسعيد خدري طرفين داشته باشد، به زيان امت و شر و بال مي
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تو را به خدا، بر خودت رحم «من به او گفته بودم » حسين براي رفتن بر من غالب شد«
  .1»كن، در خانه بمان و عليه حاكم خود قيام نكن

حرف زدم و گفتم: از خدا بترس، س من با حسين«گويد:  يمس جابر بن عبداهللا
مردم را رو در روي يكديگر قرار مده واهللا شما هم از كار خود راضي نخواهيد بود، اما 

  2.»وي با من مخالفت نمود
ذر ت كردند و از خيانت اهل كوفه بر حابن مطيع و ابن عياش نيز وي را نصيح

  3داشتند
بلكه اهل راي و فكر  درا نصيحت نمودنس ودند، حسيننه تنها اصحابي كه نزديك ب

از شهرهاي ديگر نيز هنگامي كه از تصميم ايشان آگاه شدند، به وي نامه نوشتند و از 
اهل كوفه تا اما بعد، «چنين نوشت: س به حسين 4اين كار منع نمودند، يزيد بن االصم

د، و من تو را به خدا بردار نشدن تو را به هالكت نيانداختند از اصرار خويش دست
عمل كرده و يا مانند كسي باشي كه خورده به رعد و برق  سپارم از اينكه مانند فريب مي

كند، بردباري پيشه كن و آنان كه ايمان ندارند تو را از راه خود  سراب را خيال آب مي
  5منحرف نسازند.

گز صبر پيشه كن كه وعده خدا حق است؛ و هر احنف بن قيس برايش نوشت:
  6 !و از راه خود منحرف نكنندكساني كه ايمان ندارند ت
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براي رفتن به كوفه را عوض س دمند، تصميم حسينوهاي با ارزش و س اين توصيه
كرد و به مدينه پيام فرستاد، نوزده نفر مرد و زن و كودك از  نكرد، بلكه عزمش را جزم

يوستند، محمد بن الحنفيه در برادران، دختران و زنانش از بني عبدالمطلب نيز به وي پ
مكه بيرون برود، به آنان رسيد، وي باري ديگر پي آنان بر آمد و قبل از آن كه حسين از 

را از اين كار منصرف كند، اما تالش او ثمري نداشت، محمد بن س كوشيد كه حسين
گفت: آيا در جايي كه من س نفيه فرزندانش را امر كرد كه به كوفه نروند، حسينحال
گفت: چه نيازي هست كه تو  داري؟ محمد شته شوم فرزندانت را از من دريغ ميك

قرباني گردي و آنان نيز با تو قرباني گردند، گرچه از دست دادن تو بر ما بسيار 
  1.»تر از دست دادن آنهاست سنگين

س آمد و وي را نصيحت كرد، اما از رفتن به كوفه باز نيامد، ابن عباسس ابن عباس

گرفتم و  بود موهاي سرت را محكم مي اگر براي من و تو زشت نمي«فت: به وي گ
حسين گفت: اگر در فالن و فالن جا كشته شوم، بهتر از آن است » گذاشتم كه بروي نمي

همين سخن وي مرا تسلي «گفت:  بعدها ميس حرمتي كنم، ابن عباس كه حرم مكه را بي
  2د.كر حرم را بسيار تعظيم ميس ابن عباس» دهد مي

براي سفر آماده شد، روز ترويه هشتم ذي الحجه سال شصت هجري با س حسين
اهل بيت خود از مكه خارج شد، گفته شده است كه: شصت نفر از شيوخ اهل كوفه نيز 

  با وي همراه بودند.
از پيوستن به اهل كوفه س حسينهاي هدفمند براي جلوگيري  ليكن باز هم تالش

دو پسرش عون و محمد به وي  به همراه 3س فر بن ابي طالبادامه يافت، عبداهللا بن جع
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خواني،  نامه مرا مي دهم اكنون كه اما بعد، من تو را به خدا سوگند مي«چنين نوشت: 
اي خودت با اهل بيت خود  ترسم در اين مسيري كه در پيش گرفته بازگردي، من مي

  1.»هالك و ريشه كن شوي...
عبداهللا بن جعفر گمان كرد كه حسين از ترس نپذيرفت كه برگردد، س اما حسين

رود، از اين رو نزد عمرو بن سعيد بن  لي مدينه؛ عمرو بن سعيد بن العاص به كوفه مياو
امان نامه اي بنويسد و وي را به خير س العاص رفت و از او خواست كه براي حسين

اهي بنويس و خو برو هر چه مي«نويد دهد، عمرو بن سعيد به عبداهللا بن جعفر گفت: 
  .»بياور تا بر آن مهر بزنم

، از عمرو بن سعيد إلي بسم اهللا الرحمن الرحيم«عبداهللا بن جعفر چنين نوشت: 
خواهم كه تو را از آن چه در آن نابودي  الحسين بن علي، اما بعد: از خداوند متعال مي

است  توست، منصرف كند و به آن چه صالح توست، رهنمون گردد، به من خبر رسيده
دهم از اختالف و دو  به سوي عراق حركت كردي، من تو را به خداوند پناه ميكه تو 

ترسم كه در اين كار نابود گردي من عبداهللا بن جعفر و يحيي بن سعيد  دستگي، من مي
فرستم، با آنان بازگرد. تو نزد من در امان و سالمتي و برخوردار خواهي بود  را نزد تو مي

و وكيل و ين وجه رفتار خواهيم نمود، خداوند بر اين سخن گواه و كفيل و با تو به بهتر
  2.»باالي سر است، والسالم عليك

  مسير داد. ي اين پيشنهاد و اين اميد را نيز رد كرد و به سوي كوفه ادامهس اما حسين
، به سوي او رفـت  نزديك مدينه رسيده استس وقتي كه شنيد حسين 3ابو واقد ليثي

به وي رسيد و او را به خدا سوگند داد كه به كوفه نرود و تاكيد نمـود كـه    1"ملل"و در 
   2اين طلب را نيز رد نمود.س در اين راه كشته خواهد شد، اما حسين
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اطالع س چون از حركت حسين -ي آن روزگار شيخ صحابه – بعبداهللا بن عمر
و به وي گفت: كجا مدينه به او رسيد ي سه مرحله از  يافت در پي وي رفت و با فاصله

هاي مردم كوفـه را در آورد و بـه    خواهم به عراق بروم، و سپس نامه روي؟ گفت: مي مي
گويم كه پـيش از تـو    براي تو سخني مي«نشان داد، ابن عمر گفت:  بعبداهللا بن عمر

آمـد و ايشـان را ميـان دنيـا و     ص  به كسي نگفته ام: جبرئيل عليه السالم نزد رسول اهللا
ي تـن ايشـان    شما هـم پـاره  ايشان آخرت را انتخاب فرمودند،  ر گذاشت وآخرت مختا

رسند، خداوند متعال به جـاي آن   هستيد واهللا هيچ كس از اهل بيت ايشان به واليت نمي
براي شما چيز بهتري قرار داده است، پس بازگرد، تو از خيانـت اهـل عـراق و آن چـه     

هم راضي نشـد كـه برگـردد، عبـداهللا بـن       ، اما باز»كشيد، آگاهي پدرت از دست آنها مي
كه به كام مـرگ   كنم با كسي وداع مي«را در آغوش گرفت و گفت: س حسين بعمر
  .3»رود مي

گفت: حسين براي رفتن به كوفه بر ما غالب آمد، بـه جـانم    بعدها مي بابن عمر
دم سوگند، پدر و برادرش براي وي بهترين عبرت بودند، آن همه فتنه و ناجـانمردي مـر  

شـد؛ زيـرا    كرد و با مردم همسـو مـي   بايست تا زنده است، حركتي نمي را ديد، ديگر مي
  .4جماعت و يكدستي بهتر است

ي رفـتن بـه كوفـه     را از عـزم و اراده س ها حسـين  ها و بر حذر داشتن اين نصيحت
 بزرگـان آن اينكه: چگونه منصرف نگردانيد. اين جا يك سوال بسيار مهم مطرح است و 
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بـه كوفـه   س همه از رفتن حسينس و كبار تابعين و خويشاوندان نزديك حسين صحابه
ي اين كار پيشاپيش براي همه مشخص است و در مقابل  كنند و نتيجه ر ميطاحساس خ

هـاي صـحابه و كبـار تـابعين را      ي خود مصر اسـت و نصـيحت  أبر رس چگونه حسين
  پذيرد؟ نمي

جه رسيده بود كه يزيد بن معاويـه  به اين نتيس پاسخ اين سوال اين است كه حسين
هر كاري را كه بخواهد، شود كه وي آزادانه  گيرد و هرگز راضي نمي قهرا از او بيعت مي

داري كنـد، فرسـتادگاني نـزد     انجام دهد، و امكان ندارد كه يزيد بـيش از ايـن خويشـتن   
ن امور يزيد روند و در كوفه دعوتي گسترده به راه انداخته اند، اي آيند و مي ميس حسين

  هايي اعمال كند. محدوديتس را بر آن خواهد داشت كه هر چه زودتر براي حسين
كرد كه ماندن وي در مكه بيشـتر حساسـيت ايجـاد     احساس ميس شايد هم حسين

نمود، بدون آن كه از نظـر   كند با توجه به اين كه وي از بيعت نمودن با يزيد ممانعت مي
  باشد.  ظاهر موضع ايشان توجيهي داشته

از رويارويي با طرفدارانش از يك طرف و رويارويي با س و ديگر اين كه بيم حسين
تر از مكـه   بني اميه در مكه از طرف ديگر، ايشان را به اين فكر انداخت كه هر چه سريع

توجيه ايشـان را بـراي رفـتن بـه      بخارج گردد، و به همين سبب بود كه ابن عباس
  ويارويي در كوفه انجام گيرد نه در مكه.كوفه پذيرفت و آن اين كه ر

شايد تصوير درخشان و اميدوار كننده اي كه مسلم بن عقيل بنابر مشاهدات خود از 
تـر از مكـه    ود، وي را بر آن داشت كه هر چه سـريع بترسيم كرده س كوفه براي حسين

بسـيار  خارج گردد، مسلم پيام داده بود كه كوفه همه يكدست بيعت كرده اند و پيروزي 
  رفت. بايد هر چه زودتر به آن جا ميس نزديك است، و براي محقق شدن آن حسين

انديشيد و به اين نتيجه رسيد كه اوضاع كوفه به نفـع اوسـت؛ زيـرا اميـر     س حسين
كرد و هـزاران نفـر هـم در آن جـا      آميز رفتار مي بسيار مسالمتس كوفه، نعمان بن بشير

  ن بودند.مشتاق ديدار و آماده به خدمت ايشا
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  ج: عدم پشتيباني اهل كوفه از مسلم بن عقيل

با يك ترفند توانست هاني بن عروه، ميزبان مسلم بن عقيل را در كوفـه  عبيداهللا بن زياد 
دستگير و در قصر خود زنداني كند، خبر به مسلم بن عقيل رسيد، وي با چهار هزار نفر 

اه شدند، اشراف كوفه در آن هنگام قصر عبيداهللا را محاصره كرد و اهل كوفه با وي همر
داهللا به آنان گفت: مردم را از مسلم بن عقيل دور كنيـد و  ينزد عبيداهللا در قصر بودند، عب

ي عطايايي داد و از لشكر شام ترسانيد، بزرگان كوفه، مردم را امر كردند كه  به آنان وعده
آمـد و دسـت فرزنـدش را     مسلم بن عقيل را رها كنند و كار به جايي كشيد كه زني مـي 

آمـد و   برد و ريش سـفيد قبيلـه مـي    آمد و برادرش را مي برد و مردي مي گرفت و مي مي
برد و نهايتا از چهار هزار نفر فقط سـي نفـر بـاقي ماندنـد و هنـوز       افراد قبيله اش را مي

هاي كوفه سرگردان بـود   آفتاب غروب نكرده بود كه مسلم بن عقيل تنها ماند، در كوچه
ب خواسـت، زن  آي منزل زني از كنده را كوبيـد و از او   دانست كجا برود، دروازه نميو 

تعجب نمود و از او پرسيد كه تو كيستي؟ گفت: من مسلم بن عقيل هستم و داسـتان را  
ر راه است، من به او پيام داده ام كـه بيايـد، آن   رايش تعريف كرد و گفت: حسين هم دب

آن زن را جا داد و بـرايش آب و غـذا آورد، امـا پسـر      ي مجاور خود مسلم زن در خانه
گيرش ترفت و عبيداهللا را از مخفيگاه مسلم آگاه كرد، عبيداهللا هفتاد نفر فرسـتاد كـه دسـ   

كنند، مسلم با آنان جنگيد و سرانجام چون كه او را تامين دادنـد، تسـليم شـد، او را بـه     
  پرسيد چرا قيام كردي؟ قصر امارت كه عبيداهللا در آن بود بردند، عبيداهللا

يزيـد را   گفت: به خاطر بيعتي كه از حسين بن علي بر گردن دارم، گفت: مگر بيعت
كشم، مسلم گفت: بگذار وصيت كنم، گفت:  بر گردن نداري؟ عبيداهللا گفت: من تو را مي

وصيت كن، مسلم روي برگردانيد، عمر بن سعد بن ابي وقاص را ديد، گفت: تو از نظـر  
تري، بيا تا با تو وصيت كنم، سـپس او را بـه كنـاري     از همه به من نزديك خويشاوندي

كشيد و گفت: براي حسين پيامي بفرست كه بازگردد، عمر بن سعد مردي را فرستاد تـا  
را بگويد كه كار تمام شده و اهل كوفـه او را فريـب داده انـد، مسـلم سـخن      س حسين
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ا مردم كوفه تو را فريب دهند، اهل كوفه با خانواده ات بازگرد، مباد«مشهورش را گفت: 
  1»به من و تو دروغ گفتند و دروغگو نظري ندارد

  ي كربال و معركه سثالثا: حسين

راهنما به اهـل خـود   «نوشته و در آن گفته بود: س مسلم بن عقيل قبال نامه اي به حسين
  »كنيدگويد، تمام اهل كوفه با شما هستند، به محض خواندن نامه حركت  دروغ نمي

مسلم بن عقيل اين نامه را بيست و هفت شب قبل از دستگيري و قتل خود فرستاده 
  2 بود.

مسلم هشتم ذي الحجه در كوفه كشته شد و نيز گفته شده اسـت كـه روز نهـم ذي    
  .3از مكهس الحجه، يعني يك روز پس از حركت حسين

مكـه  ذي الحجه سال شصت از مكه خـارج شـد والـي     هشتمس هنگامي كه حسين
ـ  تي را بـه سرپرسـتي بـرادرش    أعمرو بن سعيد بن العاص اهميت وضع را دريافت و هي

فرستاد و كوشيدند كـه ايشـان را از تصـميمش    س يحيي بن سعيد بن العاص نزد حسين
نپذيرفت، آنان گفتنـد: اي حسـين! از خـدا نمـي ترسـي، از      س منصرف كنند، اما حسين

ايـن  س اندازي، حسـين  مانان اختالف ميگردي و ميان مسل جماعت مسلمانان خارج مي
  را تالوت نمود:آيه 

﴿’Í< ’Í?yϑtã öΝä3 s9uρ öΝ ä3 è=yϑ tã ( Ο çFΡr& tβθä↔ ÿƒÌ�t/ !$£ϑÏΒ ã≅yϑ ôãr& O$tΡr&uρ Öü“ Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ ÷ès? ∩⊆⊇∪﴾ ] :يونس

دهم  عمل من براي من، و عمل شما براي شماست! شما از آنچه من انجام مي« .4]41
  »دهيد بيزارم! انجام مي من (نيز) از آنچه شمابيزاريد و 
با اهل بيت خود و شصت نفر از شيوخ كوفه رهسپار عراق شد. پس از س حسين

را قانع كنند تا به كوفه نرود، به ابن زياد س آن كه بزرگان بني اميه نتوانستند كه حسين
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خطا در برخورد ترين اشتباه و  نامه نوشتند و وي را از عواقب بسيار وخيم حتي كوچك
  سانيدند و بر حذر داشتند.ترس با حسين

اما بعد، حسين بن علي به سوي تو در حركت «مروان به ابن زياد چنين نوشت: 
گند هيچ كس از ، به خدا سواستج  است، او حسين است پسر فاطمه، دختر رسول اهللا

دارد، مبادا ر نيست كه از خدا بخواهيم كه او را سالمت نگاه ت حسين نزد ما محبوب
اش  رگز فراموشش نكنند و ياد و خاطرهاقدامي كني كه هيچ چيز جبرانش نكند و مردم ه

  1.»هميشه زنده باشد، والسالم عليك
اي به او نوشت و او را از تعرض به حسين نهي كرد و امر  عمرو بن عاص نيز نامه

سين به سوي تو اما بعد، ح«كرد كه در برخورد با حسين هوشيار باشد و به وي گفت: 
گرداني و يا با اقدامي  زاد ميآحركت كرده است، در برخورد با امثال حسين يا خود را 

  2.»شوي ناشايسته همانند بردگان، به بردگي كشيده مي
با فرزدق شاعر معروف مالقات نمود، س حسين 3در راه كوفه در ذات عرق

ي موضع  رسيد كه نظرش دربارههاي اهل كوفه را به او نشان داد و از او پ نامهس حسين
دهند، به كوفه مرو؛  آنان تو را فريب مي«اهل كوفه نسبت به وي چيست؟ فرزدق گفت: 

  .4»هايشان عليه توست دستو هايشان با تو  روي كه دل تو داري نزد قومي مي
                                                           

V −  � :��/ @7	k]VRl(2 @7	 , �(�	 M�59 ,m~�p WA��9 :5#�س e ,\US �qX�	 >A,� :ZN� ,R]U\\ : "# @7	 ,
 MA��=�	 � MA	�1�	c]VRlh 

\ −  � :��/ @7	k]VRl ,m~�p WA��9 :5#�(2 @7	 , �(�	 M�59س e ,\US �qX�	 >A,� :ZN� ,R]U\\ : "# @7	 ,
MA��=�	 � MA	�1�	 c]VRlh 

^ − O� @A�7�2 @7	 ,p�	p %���P %X� o	 %�H5� �p ¡52 `	?  ¡52 � r/	 0�t 	5n E.=#	 %# r/	 OA�'/�� ¡52 `	? :�A.s
 r/	 mJ&2 57 }º� 0.# 4�b ¡52" @A�7�2 @7	 %Jt�H\]Ulk" ¡	52 ��	 ��.*n � ¡º� ��	 `�&J� ¡52 `	? h

 r/	" O=6
	^]\Uk"0�t �L	� %X� O75� �qt ¡52 `	? h  %X� �7 � r/	cU  %&P :m7�/ �J/ ,p�	p %���P ��.�J#
 M=(�	V]R\kh 

U −  M(��Æ	 M&18�	 :��/ @7	^lV  E��7 ,WA��'�	 :MyJ�n ,p.�b `�L)� Z� �7 ��y� �p %# 0��� � ,¡po5P �9 @(H �=/ �7
 WA��'�	 � MP5�
	 :.&�A ,�=/\]Rl^ }	Dd	 �(b	 :Z�?)7 ,^]VRk 5P �9 �J�� �=/ �7 Z�: ,¡pok]^_R  o	

 %# r/	 0��� E� �p %# %b	.2 mA5: o	 � ,K=°.7	 mA5:"r/	 0p.�b `�L)� Z� �7 45H �p" m~�p WA��9 :5#�(2 @7	 h



  127    حقيقت زندگي حسين شهيد

فراگرفته و گويا گوياي حيرتي است كه نفس وي را س اين سوال حسين
پريشان كرده بود و ايشان در پي پاسخي بودند كه  راس هشدارهاي صحابه، حسين

  پريشاني وي را دور كند و غم و اندوهش را بزدايد.
كوفه را صادقانه و بسيار  ،وضعيت اين شاعر بزرگ و بليغ و با احساسفرزدق، 

خواهند  دقيق به تصوير كشيد، كه بيانگر موضع مردم كوفه و طبيعت مردمي است كه مي
  ري دهند. حسين بن علي را يا

از مكه به طرف كوفه آگاه شد به س هنگامي كه يزيد بن معاويه از حركت حسين
به من خبر رسيده است كه حسين به «ابن زياد نامه نوشت و وي را هشدار داد و گفت: 

سوي كوفه حركت كرده است، از ميان زمان ها، زمان تو و از ميان شهرها، شهر تو و از 
شوي و  ايد، و با اين امتحان يا آزاد مي تحان مبتال شدهه اين امميان كارگزاران خود تو ب

  . 1»شوي گردي و همانند بردگان به بردگي گرفته مي يا به بردگي باز مي
جدا كند و س آن گاه ابن زياد تدابيري اتخاذ كرد تا اهل كوفه را از حسين

كرد و به آنان اش را بر كوفه مستحكم گرداند، از اين رو جنگجويان را جمع  سيطره
  .2عطايايي داد تا اعتمادشان را جلب كند
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و سپس حصين بن تميم طهوري رئيس پليس خود را به قادسيه فرستاد تا از قادسيه 
سپاهي فراهم كند. وسپس به حصين بن تميم دستور داد  3و لعلع 2و قطقطان 1تا خفان

به طرف  5از واقصههر كس سپس دستور داد كه  و 4كه هر فرد مشكوكي را دستگير كند
. ابن زياد 6ي ورود و خروج ندهد دستگير كند و به هيچ كس اجازه ،رود شام يا بصره مي

س خواست ارتباط اهل كوفه را با حسين قطع كند، حسين بن علي با اين اقدام اخير مي

رفت و از اين تغييراتي كه در كوفه پديد آمده بود، اطالعي نداشت،  به سوي كوفه مي
بسم اهللا الرحمن الرحيم، از حسين بن علي به برادران «هل كوفه چنين نوشت: وي به ا

مومن و مسلمانش، السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته، من خدايي را سپاسگزارم كه 
مسلم بن عقيل به من رسيد و از راي نيكو و  ي غير از او معبودي نيست، اما بعد: نامه

داد، از خدا خواستم كه كار  و ستاندن حق ما خبر مي اتفاق شما به پشتيباني و نصرت ما
ما را سامان دهد و به شما اجر عظيمي عنايت كند، من روز سه شنبه هشتم ذي الحجه 

ي من رسيد، كار خود را  روز ترويه به سوي شما حركت كرده ام، هنگامي كه فرستاده
رسيد، والسالم عليكم هللا خواهم پنهان داريد و تالش كنيد، من همين روزها ان شاء ا

  7.»رحمت اهللا و بركاتهو
 8را در قادسيه دستگير نمودس ي حسين اما حسين بن تميم، قيس بن مسهر، فرستاده

عبداهللا س سپس حسين 1.درنگ او را كشت و او را نزد ابن زياد فرستاد، و ابن زياد بي
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شد و او را نيز  او نيز به دست حصين بن تميم دستگير ،را نزد مسلم فرستاد 2بن بقطر
  3.نزد ابن زياد فرستاد و ابن زياد او را نيز كشت

تاثير بسياري گذاشت و به اين باور س اين اقدامات قاطع ابن زياد بر پيروان حسين
در ارتباط باشد، عاقبتش قتل است و آن هم به بدترين س رسيدند كه هر كس با حسين

براي خود چنين نهايت دردناكي  وجه ممكن، هر كس كه در فكر ياري حسين است بايد
  را تصور كند.

كرد كه اوضاع در كوفه عادي نيست، خصوصا هنگامي كه  احساس ميس حسين
تواند به كوفه برود و يا از  نشين به وي خبر دادند كه هيچ كس مطلقا نمي اعراب باديه

  4 كوفه خارج گردد.
دادند  را هشدار ميگذشت هم چنان وي  از آنها ميس بزرگان قبايل عرب كه حسين

 شاره به تعداد زياديابا س كردند، اما حسين و خطري را كه در پيش رو داشت، بيان مي
كه نامشان در ليست بود و از وي حمايت كرده بودند، موفقيت خويش را  افرادي از

  5كرد. توجيه مي
ن رسيد از كشته شدن مسلم ب 7و بنا به قولي به شراف 6به زبالهس هنگامي كه حسين

عقيل و هاني بن عروه و عبداهللا بن بقطر و هم چنين كنار كشيدن اهل كوفه از نصرت و 
  8ياري ايشان اطالع يافت.
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در اين باره كه چه كسي خبر را به ايشان رساند، روايات اختالف دارند، برخي 
ي ابن االشعث اين خبر را آورد و هنگامي كه مسلم  گويند كه فرستاده روايات مي
با اهل «چنين بگويد: س د از ابن االشعث خواست كه از زبان او به حسيندستگير ش

گرد، مبادا اهل كوفه تو را فريب دهند، آنان همان ياران پدرت هستند كه  بيت خود باز
لو با اين كه بميرد و يا كشته شود، اهل كوفه به من  كرد كه از آنان جدا گردد و تمنا مي

ابن االشعث گفت: واهللا اين كار را  .نظري ندارد و تو دروغ گفتند، دروغگو راي و
ي بني اسد به ايشان خبر  در رواياتي ديگر آمده است كه افرادي از قبيله 1.»خواهم كرد

  2.داده اند
ي ابن االشعث از  ميان اين دو روايت تضادي نيست؛ زيرا امكان دارد كه فرستاده

اين خبر از طريق عمر بن سعد كه ي بني اسد باشد، اما سوال اينجاست كه چرا  قبيله
نرسيد؟ ديگر اين كه س بود، به حسينمسلم به وي توصيه كرده و به وي مسئوليت داده 

ي  به منطقهس گاه كه حسين تاخير رسيد، آناين همه ي ابن االشعث با  را فرستادهچ
  دانيم كه زباله و يا شراف نزديك كوفه هستند؟ زباله رسيده بود و مي

ه علت تاخير تدابير امنيتي شديد ابن زياد بود كه رفت و آمد به كوفه را دانيم ك نمي
س ممنوع كرده بود و يا اين كه ابن االشعث فرستاده اش را با تاخير به سوي حسين

  فرستاده است.
ترين افراد  بسيار گران آمد، اينان نزديكس اين خبر فاجعه آميز و دردآور بر حسين

  اند. نيز از نصرت و ياري او دست كشيدهاورانش در كوفه او بودند كه كشته شدند و ي
خودش شخصا اين خبر را به اصحاب خويش اعالم نمود و به كساني كه س حسين

ند، اجازه داد كه برگردند، بيشترين كساني كه همراه وي بودند شتتمايل به برگشت دا
  3 ند.برگشتند و تنها كساني ماندند كه از حجاز با ايشان حركت كرده بود
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معادالت خويش را بررسي نموده و به اين نتيجه رسيد س حسين  در برابر اين فاجعه
گردد، و اهميت بازگشت خويش را براي اصحابش بيان نمود، پسر بزرگش  كه بايد باز

  1علي نيز با وي هم عقيده بود.
ليكن فرزندان عقيل كه بسيار دردمند بودند، مخالفت كردند و با اصرار از وي 

  .2را بگيرند كشته شدن عقيلاستند كه به سوي كوفه بروند تا شايد بتوانند انتقام خو
–پس از اينان «در برابر اين فشار رواني از نظر خود تنازل نمود و گفت: س حسين

دانست كه اگر فرزندان عقيل را تنها  ميس حسين 3»زندگي لطفي ندارد -عموزادگانش
كرد كه اگر در كنار آنان  گمان ميس حسين بگذارد حتما كشته خواهند شد و شايد

بتواند آنان را از رويارويي با ابن زياد نجات دهد و گذشته از اين امكان داشت كه بماند، 
  از وقوع فاجعه جلوگيري كند.س موقعيت و احترام حسين

را براي ادامه راه به سوي كوفه تشويق كرد اين بود كه س انگيزه اي ديگر كه حسين
و اگر به كوفه برسي مردم خيلي يل نيستي وي گفتند كه تو مثل مسلم بن عق بهيارانش 

  4زودتر پيرامون تو جمع خواهند گشت
ابن زياد به اقدامي خطرناك دست زد و هيچ انگيزه اي براي اين كار جز خودنمايي 
و انتقام نداشت، او به حر بن يزيد با لشكري هزار نفره دستور داد كه در شراف اردو 

  5 د و چون حسين را ديد، رهايش نكند تا آن كه او را به كوفه ببرد.بزن
از او دعوت كرده  هاي اهل كوفه را كه برخاست و دو خورجين پر از نامهس نيحس

  6 ها را منكر شدند.  رد، حر و همراهيانش هر گونه ارتباطي با آن نامهبودند بيرون آو
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شديدا ممانعت نمود، حر به وي از رفتن به كوفه به همراهي حر س آن گاه حسين
پيشنهاد نمود مسيري غير از كوفه و مدينه را در پيش بگيرد، و حر در اين مورد به ابن 

از راه عذيب و قادسيه به چپ س و عمال نيز حسين 1زياد و حسين به يزيد نامه بنويسند
  .2گراييد و به شمال راه شام را در پيش گرفت

و به وي توصيه نمود كه جنگ نكند و گفت  كرد حركت ميس حر در كنار حسين
  3.در صورتي كه به جنگ بپردازد كشته خواهد شد

به كربال رسيد لشكر عمر بن سعد به همراهي شمر بن ذي س هنگامي كه حسين
ي آن بود از  . لشكري كه عمر بن سعد فرمانده4الجوشن و حصين بن تميم از راه رسيد
ن لشكر در اصل بايد به سوي ري و به جنگ چهار هزار جنگجو تشكيل شده بود، اي

رفت و هنگامي كه ابن زياد از عمر بن سعد خواست كه به جنگ حسين برود،  ديلم مي
ابتدا نپذيرفت، اما ابن زياد عمر بن سعد را تهديد كرد كه در صورتي كه از او اطاعت 

كشد عمر  ا ميكند و خودش ر نكند، او را از فرماندهي بركنار و خانه اش را ويران مي
  .5بن سعد در برابر اين انتخاب سخت راضي گشت

نـام  به كربال رسيد و لشكريان ايشان را محاصره كردنـد، گفـت:   س وقتي كه حسين
راست فرمودند اين سـرزمين  ص  اين سرزمين چيست؟ گفتند: كربال، گفت: رسول اهللا

  ند.نام مي 1"طف"و تمام آن منطقه را  6كرب و بال (غم و مصيبت) است
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ابتدا با عمر بن سعد به مذاكره پرداخت و بيان نمـود كـه مـن بـا     س حسين بن علي
هاي اهل كوفه را به عنوان دليل و مدرك  از نامه خورجيندعوت اهل كوفه آمده ام و دو 

كه حاوي نام بيعت كنندگان و دعوت كنندگان ايشان در آن بود، نشان داد، عمر بن سعد 
  اي به ابن زياد اين گونه منتقل نمود:اين مطالب را به طي نامه 

بسم اهللا الرحمن الرحيم، اما بعد، پس از آن كه اين جا رسيدم به حسين پيام دادم و «
خواهد، او گفت: اهل اين شهر به من نامه نوشته اند  از او پرسيدم كه چرا آمده و چه مي

هنگامي كـه  » خواهم رفتو فرستادگانشان نزدم آمدند [كه نزد ما بيا] و اكنون از اين جا 
  نامه براي ابن زياد خوانده شد به اين شعر تمثل نمود:

 ���� ! �" #$% ��& � �'��      �(� )��* +�,- ./ 

  چنگال ما افتاده اميد رهايي دارد، اكنون ديگر راهي براي نجات نيست.اكنون كه به 
  عمر بن سعد نوشت: ن زياد بهبسپس ا

رحيم، اما بعد، نامه ات رسيد و آن چه نوشته بودي فهميـدم، بـه   بسم اهللا الرحمن ال«
حسين بگو كه خودش و تمام همراهانش با يزيد بيعت كنند، اگر چنين كردنـد، آن گـاه   

  ».والسالم ،فكري خواهيم كرد
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ي ابـن زيـاد را خوانـد     هنگامي كه عمر بن سعد اين پاسخ خشن و نـا اميـد كننـده   
  .1ح و آشتي نيستدانست كه ابن زياد در پي صل

زماني كه در مدينه با عزت و احترام بود از بيعت با يزيد  با خود انديشيد،س حسين
ير را پيمود و حتي عموزاده اش مسـلم بـن عقيـل نيـز در ايـن راه      ين مسامتناع نمود و ا

، نپذيرفت، اكنون چگونه درده بودنككشته شد و نظر هيچ كس از آنان كه او را نصيحت 
  .!ه سالح بيعت كندبا تهديد ب

اين پيشنهاد را رد نمود، سپس با توجه به موقعيت سخت و دشـواري كـه   س حسين
و به او پيشنهاد داد كه يكي از سـه   2پيش آمده بود از عمر بن سعد تقاضاي مالقات كرد

  :3زير را بپذيرد ي گزينه
 .او را بگذارد كه به مكه بازگردد .1

 .4يد بن معاويه بيعت كنداو را بگذارد كه به شام برود و با يز .2

 .5يا اين كه او را به يكي از مرزها بفرستد كه همانند يك فرد مسلمان جهاد كند .3

  .6موافقت خويش را براي رفتن نزد يزيد اعالم نمودس حسين
اين پيشنهاد عمر بن سعد را خوشحال كرد و اميدوار شد كه ابن زياد با آن موافقـت  

دد و به ابن زياد نوشـت كـه مشـكل حـل شـده و      كند و اين وضعيت خطرناك تمام گر
  .7صلح نزديك است، فقط كافي است كه ابن زياد موافقت كند
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و عمال نيز نزديك بود ابن زياد موافقت كند اما شـمر بـن ذي الجوشـن كـه هنگـام      
را نـزد يزيـد بفرسـتد،     نرسيدن نامه در مجلس بود، به نظر ابن زياد مبني بر اينكه حسي

كه به حكم تو گـردن   يفت: راي صحيح اين است كه از حسين بخواهاعتراض كرد و گ
  .1ي او تصميم بگيري نهد تا اين كه تو خود درباره

ابن زياد اين نظر را پسنديد و با شمر بن ذي الجوشن هم راي شد و خود شمر بـن  
ذي الجوشن را فرستاد كه به عمر بن سعد ابالغ كند كه حسين را به حكم ابن زياد قانع 

ه شمر بن ذي الجوشـن اختيـار داد كـه در    از آن چيزي ديگر از او نپذيرد و بند و غير ك
  2ي لشكر گردد. امر ابن زياد، عمر بن سعد را بكشد و خود فرماندهصورت عدم پذيرش 

كرد يا امر ابن زياد را رد كند كه در  عمر بن سعد از سه چيز بايد يكي را انتخاب مي
و يا اين كه حسـين حكـم ابـن زيـاد را بپـذيرد و بـه آن       اين صورت كشته خواهد شد، 

كرد و يا اين كه حسين نپذيرد و  راضي گردد و اين چيزي بود كه عمر بن سعد آرزو مي
  بايد با او بجنگد.

با قاطعيـت  س عرضه كرد و حسينس ي ابن زياد را بر حسين عمر بن سعد خواسته
فرماندهان ابن زياد بيان كند كـه او  خواست براي س تمام اين پيشنهاد را رد كرد. حسين

خواهان صلح است و در پي جنگ نيست و از آنان خواست هر چـه يزيـد حكـم كنـد     
بپذيرد، ليكن آنان درخواست وي را رد كردند و گفتند: فقط بايد به حكم ابن زياد گردن 

  3 نهي.
بداهللا شناخت، او بود كه عموزاده اش و هاني و ع ت او را ميشدحسين، ابن زياد و 

كـاري نكـرده اسـت كـه از او      او با خـود انديشـيد  بن بقطر و قيس بن مسهر را كشت، 
و نـه در دشـمني بـا    خواسته شود كه به حكم ابن زياد گردن نهـد، نـه كسـي را كشـته     

حكومت سپاهي تدارك ديده و رهبري كرده است، راي او در مورد رفتن به كوفه صريح 
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، او در اين زمينه ديد خواست از جنگ جلوگيري كندحتي پس از آن كه لشكر را بود، و 
خواست به خاطر او خوني ريخته شود، بنـابراين چـرا بايـد بـه      بسيار محتاط بود و نمي

حكم ابن زياد گردن نهد، او كه فرزند فاطمه دختر رسول خداست و پسر علي بـن ابـي   
مر دارد، مقام و ي راشد و با اين همه اكنون نزديك شصت سال ع طالب چهارمين خليفه

جايگاه او مانع از اين هستند كه به حكم جواني كه در پي كسب شـهرت اسـت، گـردن    
دانست كه اگر نزد يزيد برود، چه چيـزي در انتظـار اوسـت، او از اخـالق و      نهد، او مي

شد كه بگذارنـد تـا    نميصفات يزيد به خوبي آگاه بود وگرنه از همان ابتدا خواستار اين 
  ود.نزد يزيد بر

بروكلمان تحليـل   آن گونه كه سبب اصلي امتناع حسين از تسليم شدن به ابن زياد و
  1از مصونيت برخوردار بوده، نيست.ص  ي رسول اهللا كه او به عنوان نوهكرده 

كوشيد تـا بـه    درگير شود،س با حسين خواست نميبا توجه به اين كه عمر بن سعد 
بن زياد جويريه بن بدر تميمـي را بـه سـويش    وي مهلتي بدهد، اما برايش خبر آمد كه ا

  .2فرستاده و دستور داده است كه اگر عمر بن سعد با حسين نجنگد او را بكشد
پس از آن عمر بن سعد برخاست و از حسين خواست كه به حكم ابن زيـاد گـردن   
نهد، وگرنه جنگ آغاز خواهد شد. و آن روز، پنج شنبه نهم محرم بود، حسـين تـا فـردا    

  مهلت خواست.صبح 
ي آنان تن در ندهد عاقبتش قتل خواهد بود،  دانست كه اگر به خواسته ميس حسين

لذا به اصحاب خويش اعالم نمود كه شما از اطاعت من معاف هستيد، امـا اصـحاب او   
  .1تاكيد كردند كه همراه او خواهند جنگيد
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حريـث را بـر    رفت و عمـرو بـن   1ابن زياد تدبيري امنيتي انديشيد و خود به نخيله
و پل را كنترل كرد و نگذاشت كسي از آن عبور كند، خصوصا كه بـه وي   تكوفه گماش

  .2از كوفه به حسين بپيوندندخواهند مخفيانه  خبر رسيده بود كه برخي از افراد مي
 ي حسين هاي آرام و صلح طلبانه ي ابن زياد در برابر درخواست موضع سخت گيرانه

ي از فرماندهان بزرگ لشكر ابن زيـاد را منقلـب گردانيـد و    ، حر بن يزيد حنظلي يكس
پيوست و به سپاهيان عمر بن سعد خطاب نمـود كـه:   س حر بن يزيد به حسين بن علي

ها و ديالمـه ايـن    پذيريد، به خدا سوگند اگر ترك چرا پيشنهادي كه اينان مي دهند، نمي«
  3»يددرخواست را داشتند، برايتان جايز نبود كه آن را رد كن

زيرا او  ؛ي عمل او گردد پيوست تا كفارهس حر بن يزيد به اصحاب حسين بن علي
به مدينه برگردد. و اضافه بر حر بن يزيـد، سـي نفـر    س سبب شد و نگذاشت كه حسين

  4 پيوستند.س ديگر از لشكر عمر بن سعد به حسين
سـي   با عزم جنگ اصحاب خود را منظم نمود، همراهان اوس با دميدن صبح حسين

ي راسـت و   و دو نفر سوار و چهل نفر پياده بودند، ايشان زهير بن القين را فرمانده دسته
ي چپ نمود و پرچم را به عباس بـن علـي سـپرد و     ي دسته حبيب بن مظاهر را فرمانده

ها آتش روشن كنند تا دشـمن   ها را پشت سر قرار داد و دستور داد كه پشت خيمه خيمه
  .5ندنتواند از پشت حمله ك
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ي راست لشكر به جاي حـر بـن    عمر بن سعد نيز لشكرش را منظم نمود و بر دسته
ي چـپ   يزيد كه به حسين پيوسته بود عمرو بن الحجاج زبيدي را گماشت و بـر دسـته  

سواره نظام كرد و بـر پيـاده    ي و عزره بن قيس احمسي را فرماندهشمر بن ذي الجوشن 
  .1ا به برده اش ذويد دادنظام شبث بن ربعي رياحي را و پرچم ر

جنگ خيلي سريع آغاز شد و ابتدا درگيري تن به تن بود و لشكر عمر بن سـعد بـا   
روبرو شد؛ زيرا مبارزان آنان فـدايي  س مقاومت بسيار شديدي از جانب اصحاب حسين

  .2ي حيات اميدي نداشتند بودند و به ادامه
كردنـد و هنگـامي كـه     جنگيد و اصـحابش از وي دفـاع مـي    در ابتدا نميس حسين

را بكشد، لشـكر عمـر بـن    س ت نكرد كه حسينأاصحاب ايشان كشته شدند، كسي جر
ترسيد كه گناه اين جنايت را به نام  گذاشتند و همه كس مي سعد كار را به يكديگر وا مي

  تسليم شود.س دند كه حسيند و آرزو مي كرخود ثبت كن
جنگيد،  نظيري با آنان مي جاعت بياز خود نرمي نشان نداد بلكه با شس ليكن حسين

تا جايي كه شمر بن ذي الجوشن ترسيد كه زمام امور از دستش برود، از ايـن رو فريـاد   
كشيد و دستور داد كه او را بكشيد، و در پي آن بـر ايشـان حملـه كردنـد و زرعـه بـن       
 شريك تميمي به ايشان ضربه اي وارد كرد و آن گاه سنان بن انـس نخعـي بـا نيـزه اش    

  .3ايشان را هدف گرفت و سر مباركش را از تن جدا كرد
  4گفته شده است كه عمرو بن بطار تغلبي و زيد بن رقاده الحيني ايشان را كشته اند.

و گفته شده است كه شمر بن ذي الجوشن ضبي كار ايشان را تمام كرد و سر وي را 
  .5خولي بن يزيد اصبحي نزد ابن زياد برد
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ماند، اين افرادي كـه   يات را جمع كنيم ميان آن تعارض باقي نمياگر بتوانيم اين روا
شريك هسـتند لـيكن ثابـت اسـت     س نامشان در روايات آمده است همه در قتل حسين

گويـد: نـزد    كسي كه مستقيما قتل را انجام داد سنان بن انس بوده است، اسلم منقري مي
و خميده و دراز  ني گندمگوپيرمردحجاج رفتم، سنان بن انس قاتل حسين وارد شد، او 

بيني و چهره اش خال خال بود، كنار حجاج ايستاد، حجاج به او نگاه كرد و گفـت: تـو   
گفت: آري، حجاج گفت: چگونه؟ گفت: او را نيزه زدم و گـردنش را  حسين را كشتي؟ 

گفـت: تـو و حسـين در قيامـت در يـك سـرا جمـع         دم. حجاج به اوربا شمشير قطع ك
  .1نخواهيد شد

س . و همراه با حسـين 2ادت ايشان در دهم محرم سال شصت و يك هجري بودشه

هفتاد و دو نفر ديگر نيز شهيد شدند و از لشكريان عمر بن سـعد هشـتاد و هشـت نفـر     
  3 كشته شدند.

هـاي   و بچـه  ر بن سـعد دسـتور داد كـه كسـي بـر زن     پس از پايان يافتن معركه عم
را بـا  س . عمر بن سعد سر حسـين 4كندوارد نشود و كسي به ايشان تعرضي نس حسين

  .5زن و فرزندان وي، نزد ابن زياد فرستاد
و  1كشـته شـدند هفـده جـوان بودنـد     س كساني كه از آل ابي طالب همراه با حسين

و آن با اسانيد صحيح  2ترين فهرست همان باشد كه ابومخنف ذكر كرده است شايد دقيق
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كـه شـامل افـراد مـورد      3ر كـرده اسـت  خواني دارد و هم چنين ليستي كه خليفه ذكـ  هم
  .4اختالف نيست

  ، پنج نفر از برادرانش نيز كشته شدند كه عبارتند از:  س همراه با حسين
  .»االصغر«. محمد 5. عثمان، 4. عبداهللا، 3. جعفر، 2.عباس، 1

  :س فرزندان حسين
  . عبداهللا7.علي اكبر، 6

  :س فرزندان حسن
  . قاسم10. عبداهللا، 9.ابوبكر، 8
  رزندان عقيل:ف

  . عبداهللا13. عبدالرحمن، 12.جعفر، 11
  فرزندان مسلم بن عقيل:

  . محمد بن ابي سعيد بن عقيل15.عبداهللا، 14
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  فرزندان عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب:
  . محمد17.عون، 16

كه پسرش علي بن الحسين نيز كه بر اثر بيمـاري در  س ي حسين عمر بن سعد ذريه
. هنگـامي كـه   1تر افتاده بود، همراه بود، نزد ابن زياد فرستادجنگ شركت نداشت در بس

رسيدند باالترين كاري كه ابن زياد كرد اين بود كـه دسـتور داد   س زن و فرزندان حسين
  2خلوتي برايشان منزلي مهيا كردند و به آنان پوشاك و نفقه داد. ي كه در گوشه

كـه هـر كـس را كـه مـويش       در برخي از روايات آمده است كه ابن زياد دستور داد
گردد كه در آن  دروغ بودن اين روايات از آن جا معلوم مي .روييده است، به قتل برسانند

ن زياد بآمده است: وقتي كه نگاه كردند ديدند كه علي بن حسين مويش روييده است و ا
دستور داد كه كشته شود اما خواهرش زينب شفاعت نمود و به او چسبيد و نگذاشت او 

  .3بكشند را
و جـزو فقهـا بـود و ايـن داللـت       وفات كـرد  94دانيم كه علي بن الحسين سال  مي

كند كه وي هنگام شهادت پدرش باالي بيست سال داشته است وگرنـه ايـن مرتبـت     مي
يافـت، و چگونـه مـوي     بلند را كه يكي از فقهاي نامدار مدينـه معرفـي گـردد، در نمـي    

محمد بـن علـي بـن الحسـين فرزنـد اوسـت و        نرويانيده است در صورتي كه ابوجعفر
هفتاد و هشت فوت كرده مالقات نمـوده و از او  ابوجعفر با جابر بن عبداهللا كه در سال 

هنگـام شـهادت    بن علي بن الحسـين  رِابن حجر جزم نموده كه عم .4روايت كرده است
  5بوده است. پدرش بيست و سه سال
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بر طبيعـت و آسـمان و زمـين اثـر      ساين كه برخي نقل كرده اند كه شهادت حسين
خواننـد،   هـا را مـي   گذاشت، دروغ محض است، حتما افراد نادان هنگامي كه ايـن دروغ 

از انبيا و مرسـلين و از ابـوبكر و عمـر و عثمـان و علـي و      س كنند كه حسين تصور مي
ي  كـه نـوه  س ي ديگر هم برتر بوده است، معاذاهللا كه از قـدر و منزلـت حسـين    صحابه
داشـت   ايشان را دوست ميص  است، بكاهيم، ثابت است كه رسول اهللاص  هللارسول ا

نهايـت انـدوهناكيم، البتـه در محبـت      و ما هم واهللا او را دوست داريم و از شهادتش بي
ي  كنيم و آن هايي را هم كه دوسـت نـداريم دربـاره    كساني كه دوست داريم افراط نمي

رسول  اهللا و سنت اهللا ي امور، كتاب  ما در همهمعيار  گذريم، مقياس آنان نيز از حد نمي
  است.

شـيخ  ، 1گردد، غافل نبوده انـد  علما از اين اكاذيب كه به سبب شهادت ايشان نقل مي
ي شـهادت   بيشتر آن چيزي كه درباره«تقي الدين ابن تيميه رحمه اهللا مي گويد: اإلسالم 
ز همـان روز پديـد آمـد    گردد كه آسمان خون باريد و سرخي آسمان ا نقل ميس حسين

ياوه است، سرخي شفق يك سبب طبيعـي دارد، و هـم چنـين ايـن كـه       همه خرافات و
اي خون وجود داشته اسـت، دروغ   كردند زير آن لخته گويند هر سنگي را كه بلند مي مي

در دنيـا مجـازات   س آشكاري است. اما اين كه زهري گفته است كه تمام قاتالن حسين
بغاوت است  رسد ن، و گناهي كه زودتر از همه مجازاتش فرا ميشدند، امري است ممك

  .2»ترين انواع بغاوت و جنايت است از بزرگس و بغي بر حسين
گويـد:   ي روايات دروغيني كه در اين مورد نقل شده است مي بن كثير دربارهاحافظ 

ا آن احاديث بسياري را به دروغ رواج دادند مثل اين كه در آن روز خورشيد گرفـت تـ  «
شد، زيرش لخته اي خون بـود، و   جا كه ستارگان نمايان گشتند و هر سنگي برداشته مي

هاي آسمان سرخ شد و هنگامي كه خورشيد طلوع كرد شعاع آن همانند خون بـود   كناره
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و آسمان مثل لخته اي خون گرديد و ستارگان به همديگر اصابت كردند و آسمان خـون  
شـد و   د، خـون ديـده مـي   شـ  المقدس كه برداشته مي سرخي باريد و زير هر سنگ بيت

  .1»باشد ساختگي و دروغين ديگر كه چيزي از آن صحيح نمي رواياتاكاذيب و 
ايشان است، ايشان خبر  ي به اين حادثه خبر داده بودند و اين معجزهص  رسول اهللا

  2گردد. در كنار فرات شهيد ميس داده بودند كه حسين

                                                           

V −   "# @7	_]\S^h 
\ − 1Jt O7	 @7	% K=*
	 :Vk]cl �=(
	 :�	N7 ,V]VSV �=(
	 :O��A.7	 ,V]\SR −\Sl  1X�	 �f�
	 :Ob	�: ,^]VSl ,

 Ob�75�	 �'y�	 :O9�2�/\^]Vlk −VlR »P�H r/	 %'ys �y�.� � h	A	�1�	 �p 	� @A	  "# @7% %'ys � 0p���: P&	 �	 4�� �$
 �p O�"J� � r/	 0p5# 5#? 	� E�c]V_l $	 :r/	 %'ys � 0p��� 	� E� � �b	 0p5# rA	�� 	� E� Ob	�: � ,�	N7 ,O��A.7	 ,�

 ,r/	 %&� O�Â�	 %��(� @7 Ofb @7 �	�12 � 0p5# rA	�� 	� �A�H @A	 %# r(Jb O(# ��=9 Ofb � �b	 %&� ���<�
 �.1=�	 �zdp :�J�b.7	\]kk^ E�1H @7	 �J�� >J9�7 E�(Hd	 :E)1�7 @7	 ,_]\R\ YRlSl WA��9 :5#�(2 @7	 ,a

�p�59 ,m~M  e �(�	VRk �q��	 N=# :Z�=¢	 ,l]VSkh 





 
 
 
 

  فصل سوم

    س ن شهادت حسينمطالبي پيرامو

و اهـل بيـتش قربـاني آن گشـتند، سـخن      س ي كربال كه حسـين  پس از آن كه از فاجعه
  گفتيم، اكنون مطالبي ديگر وابسته به اين فاجعه بيان خواهيم نمود:

  و بازماندگان وي ساوال: موضع يزيد بن معاويه در برابر قتل حسين

ا بـه يزيـد بـن معاويـه گـزارش كـرد و       عبيداهللا بن زياد نامه اي نوشت و اين اتفاقات ر
از او كسب تكليف نمود، هنگامي كه خبر به يزيد بـن  س ي زن و فرزندان حسين درباره

بـدون قتـل حسـين     -اهـل عـراق  –من از اطاعت شما «معاويه رسيد، گريست و گفت: 
سركشي و نافرماني همين است، خدا پسر مرجانه را لعنـت كنـد، او   راضي بودم، فرجام 

گذشـتم، خـدا    بودم از او در مي ر من ميگه حسين با او خويشاوندي ندارد، واهللا اديده ك
  اي كه خبر آورد، هيچ عطيه اي نداد. و به فرستاده 1.»حسين را رحمت كند

واهللا اگـر مـن جـاي او بـودم و     «... در روايتي ديگر چنين آمـده اسـت كـه گفـت:     
ي بخشي از عمر خودم، دوسـت داشـتم   توانستم كه قتل را از او دور كنم مگر به بها نمي

  2».كه قتل را از او دور كنم
 يزيد پاسخ داد كه اسيران را نزد او بفرستد، ذكوان ابوخالـد پـيش دسـتي نمـود و ده    

  3.هزار درهم به اهل بيت داد تا سامان سفر را فراهم كنند
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با زنجير  شود كه ابن زياد آل حسين را به گونه اي دردناك و يا از اين جا دانسته مي
  1آن گونه كه در برخي روايات آمده، نفرستاده است.

قبال گفتيم كه ابن زياد دستور داد كه در گوشه اي خلوت براي اسيران منزل فـراهم  
كنند و به آنان پوشاك و نفقه داد. چگونه ممكن است كه پس از اكرام با چنـان وضـعي   

ن زيـاد  بخ يزيد بر خالف ميل و اميد اكه ياد شده، آنان را بفرستد، با توجه به آن كه پاس
بود، و وي را تاييد نكرد بلكه به سبب اين برخورد با حسين او را ناسزا گفت، اين خود 
داعيه اي بود كه ابن زياد اسيران را با وضعيتي مناسب بفرستد تا حدودي از ناراضگي و 

  غضب يزيد عليه خود بكاهد.
  گويد: لذا شيخ االسالم ابن تيميه مي

و بـر   ي حسـين را بـه بردگـي گرفتنـد     اما اين كه گفته شده است كه زنان و ذريـه «
شتراني برهنه در شـهر گردانيدنـد، دروغ و باطـل اسـت، الحمـدهللا مسـلمانان هـيچ زن        

گاه چنين عملي را روا ندانسته اند،  هيچص  هاشمي را به بردگي نگرفتند و امت محمد
  .2»گويند مي اما افراد نادان و اهل هوي بسيار دروغ

را نزد يزيد س در روايت عوانه آمده است كه، محفز بن ثعلبه بود كه فرزندان حسين
فاطمـه بنـت الحسـين گفـت: اي     نزد يزيد رسـيدند  س . هنگامي كه فرزندان حسين3برد
اند؟ گفـت: بلكـه آزادگـاني ارجمنـد هسـتند، بـر        بردهص  ! آيا دختران رسول اهللاديزي

گويـد:   داني كه آنان نيز همانند شما داغدارنـد، فاطمـه مـي    ميدختران عمويت وارد شو، 
  4.»كنند نزد زنان رفتم، ديدم همه زنان سفياني به خود پيچيده و گريه مي«

هنگامي كه علي بن الحسين بر يزيد وارد شد او گفت: اي دوست، پدرت 
او آورد، خويشاوندي اش را با من قطع و بر من ستم نمود، خداوند هم اين حالت را بر 
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$!﴿ گفت:علي بن الحسين  tΒ z>$ |¹r& ÏΒ 7πt6Š ÅÁ•Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿωuρ þ’Îû öΝä3 Å¡à(Ρr& āωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 ÏiΒ 

È≅ö6s% βr& !$ yδr& u�ö9‾Ρ 4 ¨β Î) š�Ï9≡ sŒ ’ n?tã «!$# ×�� Å¡ o„ ∩⊄⊄∪﴾
هيچ رخدادي در زمين به وقوع . «1

از آفرينش زمين و خود شما، در  دهد، مگر اين كه پيش پيوندد، يا به شما دست نمي نمي
كتاب بزرگ و مهمي (به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط) بوده است، و اين كار براي خدا 

  »!ساده و آسان است
يزيد از پسرش خالد خواست كه او را پاسخ دهد، اما او ندانست چه بگويد، آن گاه 

tΒ$!﴿ يزيد گفت: uρ Ν à6 t7≈|¹r&  ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ •Β $yϑÎ6sù ôM t6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà( ÷ètƒ uρ  tã 9�� ÏW x. ∩⊂⊃∪﴾ ] :شوري

ايد، و بسياري را نيز  هر مصيبتي به شما رسد بخاطر اعمالي است كه انجام داده« .2]30
  »كند! عفو مي

چنان تصويري ترسيم كرده اند كه گويا س برخي از روايات از فرزندان حسين
ز اهل شام از يزيد درخواست كرد كه يكي ايشان را به مزايده گذاشته بوده اند كه يكي ا

  .3از دختران حسين را به او بدهد
اين دروغ آشكاري است كه پشتوانه اي از سند صحيح ندارد و حتي يك واقعه از 

س ست، و اين با اكرام و احترام يزيد به آل حسينآن در تاريخ مسلمانان رخ نداده ا
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ر معرض ديدگاه عموم قرار نداده بود كه ها را د مغايرت دارد، از اين گذشته، يزيد زن
  .1هر كس هر چه بخواهد انتخاب كند

چگونه ممكن است چنين اتفاقي در صدر اسالم براي زناني مسلمان و آن هم از 
دارند و با وجود صحابه و تابعين ص  عزيزترين زنان مسلمان كه قرابتي با رسول اهللا

  رخ دهد؟
كه هر چه از آنان ستانده شده، هر چه بگويند،  يزيد به تمامي زنان هاشمي پيام داد

  .2دو برابر آن را به آنان خواهند داد
  3خواند. خورد، علي بن الحسين را نيز فرا مي هرگاه يزيد ناهار و شام مي

چه مدت در دمشق باقي ماندند، البته ابن سعد س معلوم نيست كه فرزندان حسين
موالي بني هاشم و بني علي به شام بيايند كه  آورده است كه يزيد به مدينه پيام فرستاد
  .4در پي آن بزرگان آن موالي به دمشق رفتند

طبيعتا رفتن از مدينه به شام نياز به وقتي طوالني دارد، يعني اين كه آنان حدود يك 
ماه نزد يزيد ماندند. شايد يزيد با فراخواندن موالي بني هاشم و بني علي خواست 

اش را اظهار نمايد و هنگام ورود به مدينه كارواني بزرگ و با  جايگاه حسين و ذريه
  هيبت باشند.

پس از آن كه موالي به دمشق رسيدند، يزيد دستور داد كه زنان آماده باشند و هر چه 
خواستند به آنان داد و حتي نيازهايي را كه در مدينه داشتند دستور داد كه برايشان فراهم 

و پيش از آن كه از دمشق  1امر كرد كه آنان را همراهي كند و نعمان بن بشير را 5كنند
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، يزيد به علي بن الحسين گفت: اگر دوست داري كه نزد ما بماني تا به شما حركت كنند
  .2رسيدگي كنيم و خويشاوندي را برقرار داريم، نزد ما بمان

يزيد  ي اما علي بن الحسين بازگشت به مدينه را ترجيح داد، شيخ االسالم درباره
او فرزندان حسين را احترام نمود و به آنان اختيار داد كه در دمشق بمانند و يا «گويد:  مي

  3.»به مدينه بروند و آنان بازگشت به مدينه را ترجيح دادند
و هنگام ترك دمشق، يزيد بار ديگر از علي بن الحسين معذرت خواست و گفت: 

پذيرفتم و  گفت، مي دم هر چه حسين ميبو خدا پسر مرجانه را لعنت كند، اگر من مي«
دادم،  گذاشتم كه كشته شود، اگر چه برخي از فرزندانم را از دست مي با تمام قدرت نمي

اما خداوند چيزي را مقدر فرموده بود كه مشاهده كردي، هر نيازي داشتي برايم 
  4.»بنويس

تعداد آنان هي كنند، نيز آنان را همرا 5تي از موالي بني سفيانأيزيد دستور داد كه هي
و به همراهانشان دستور داد كه هر جا و هر وقت خواستند  6سي نفر اسب سوار بود

استراحت كنند، منزل بگيرند و محرز بن حديث كلبي و مردي ديگر از بهرا را كه از 
  7بزرگان شام بودند با آنان همراه نمود.

  ه به مدينه رسيدند.آل حسين با عزت و احترام از شام حركت نمودند تا آن ك
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اهل بيت را اكرام نمود و هر چه از آنان ستانده «گويد:  ي يزيد مي ابن كثير درباره
شده بود، اضافه بر آن به آنان بازگردانيد و با شكوه عظيمي آنان را به مدينه بازگردانيد و 

  1.»اهل او در منزلش براي حسين عزا گرفتند...

  كيست؟ سول قتل حسينئثانيا: مس

ي حكم نمودن بر يك چيز، داشتن تصوري صحيح و كامل از آن چيز  الزمه دانيم كه يم
حكم صحيح و درستي ارايه س ي مسببان قتل حسين ن كه بتوانيم دربارهآاست. براي 

  هاي مسئول از قتل بپردازيم. كنيم، الزم است كه به تمامي طرف
رت جداگانه به هاي متعددي دست داشتند، اگر به صو طرفس در شهادت حسين

حقيقت خواهيم رسيد،  هر طرف و اقداماتي كه انجام داده اند بپردازيم به توفيق الهي به
  ي كه در قتل مشاركت داشته اند، سه گروه هستند:هاي اين طرف

  2اهل كوفه -1

در مدينه بود، اين اهل كوفه بودند كه به ايشان نامه س هنگامي كه حسين بن علي
وار كردند و به كوفه فرا خواندند كه نهايتا علي رغم هشدارهاي نوشتند و او را اميد

  صحابه به ايشان به كوفه رفتند.
و هنگامي كه ابن زياد به امارت كوفه گماشته شد مردم از نصرت و ياري حسين 

جنگيد و وي را شهيد س دست كشيدند و فراتر از آن به لشكري پيوستند كه با حسين
  كرد.

گويد: غالب  ميس ي موضع اهل كوفه در برابر حسين بارهبن حجر درالذا حافظ 
  3.گرفتندكناره س مردم با تهديد و تطميع از حسين
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  151    حقيقت زندگي حسين شهيد

س با همراهانش در برابر لشكر كوفه قرار گرفت، حسينس هنگامي كه حسين

اي شبث بن ربعي! اي حجار بن ابجر! اي «بزرگان و سران كوفه را صدا زد و فرمود: 
ها رسيده و  كه ميوه يا شما به من ننوشتيدزيد بن الحارث! آن االشعث! و اي يقيس ب

 ».ها پر از آب است، بيا كه سپاهي براي تو بسيج شده اند منطقه سرسبز و شاداب و بركه
سبحان اهللا، بلكه واهللا شما چنين كرده ايد سپس «گفتند ما چنين كاري نكرده ايم، فرمود: 

  1.»گردم يد كه به پناهگاه خود بازخواهيد بگذار گفت: اي مردم اگر مرا نمي
فرستاده شده بود، به نام س هاي كه با نام آن افراد براي حسين آري شايد آن نامه

ترده اي كه با مسلم بن عقيل بيعت كردند سي آن تعداد گ آنان جعل شده باشد، اما درباره
  ن گفت.توا نامه نوشت كه زودتر تشريف بياورد، چه ميس و در پي آن مسلم به حسين

داشتند، توصيف مختار بن ابي عبيد ثقفي آن گاه س آنان با اين رفتاري كه با حسين
و آن اينكه  مده بود بر آنان مطابقت داشتنزد ابن زبير آس كه پس از شهادت حسين

آنان در ظاهر با حكام «ي مردم كوفه پرسيد، مختار گفت:  از مختار دربارهس ابن زبير
گفت: اين صفت بردگان بد طينت س ابن زبير» ن هستندو در باطن دشم خود دوست

كنند و چون از  است، هرگاه صاحبان خود را ببينند به آنان خدمت نموده و اطاعت مي
  .2گويند شوند، ناسزا و نفرين شان مي آنان دور مي

هاي  وفه گروهكوفا باشند، خصوصا كه  عجيب نيست كه اهل كوفه چنين خائن و بي
  و زنادقه و نواصب و غالت را در خود داشت. بسياري از اعراب

را ص  تي از اهل كوفه گفت: شما هستيد كه پيامبرأام سلمه رضي اهللا عنها به هي
گوييد؟ گفتند: نشنيده ايم كه كسي پيامبر را ناسزا گفته باشد، گفت: آري، مگر  ناسزا مي
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. اينان 1بودس يدوستدار علص  كنيد، رسول اهللا علي و دوستداران او را نفرين نمي
  نواصب كوفه هستند.

هايي از زنادقه و جهال در لشكر ابن زياد كه قدر حسين را  دليل ديگر بر وجود گروه
گفت: آيا حسين با س دانستند، اين است كه مردي از لشكر ابن زياد به سپاه حسين نمي

ه گفت: بلكه بس شماست؟ گفتند: آري، گفت: پس شما را مژده باد به جهنم، حسين
  پروردگاري مهربان و شفيعي مطاع مژده دارم.

گفت: پروردگارا او را س گفتند: تو كيستي؟ گفت: من ابن حويزه هستم، حسين
قطعه قطعه به جهنم بيانداز، در همان حال اسبش رميد و افتاد و پايش در ركاب گير 

  .2ندجز پايش عضو ديگري روي اسب باقي نماگويد: او تكه تكه شد و  كرد، راوي مي
آن كه به قتل حسين اقدام كنند، ايشان را با تير  پيش ازاز سپاه ابن زياد بلكه افرادي 

  .3زدند
احساس نمود كه آنان قصد كشتن او را دارند به اصحاب س هنگامي كه حسين

خويش گفت پارچه اي بياورند تا زير لباس هايش بپوشد، از بيم آن كه او را عريان 
  .كنندن
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را آوردند آن را پاره كرد و زير لباسش پوشيد، سپس وقتي كه به  هنگامي كه پارچه
  1.هاي ايشان را بيرون كشيدند شهادت رسيد، جرات كردند و لباس

رفتند، آن س ديني و جهالت اهل كوفه و كساني كه به جنگ حسين دليل ديگر بر بي
ت: اين فاسق گويد: كه يكي از همسايگان ما در كوفه، آمد و گف كه ابورجاء جارودي مي

 2خداوند دو ستاره -بودس منظورش حسين بن علي - بن الفاسق را خداوند هالك كرد
  3به چشمانش زد و بينايي اش را گرفت.

و س با توجه به سخنان صحابه رضي اهللا عنهم، اهل عراق متهم به قتل حسين
به وي رسيد، اهل س هنگامي كه خبر شهادت حسينس مسئول آن هستند، ام سلمه

او را كشتند، خدا آنان را بكشد، او را فريب دادند و «ق را نفرين نمود و گفت: عرا
   4».تنهايش گذاشتند، خدا لعنتشان كند

در مورد خون پشه در حالت احرام س ن عمربها از ا هنگامي كه گروهي از عراقي
را ص  من از شما اهل عراق متعجب هستم پسر دختر رسول خدا«سوال كردند، گفت: 

  5»كنيد؟ و از خون پشه سوال مي كشتيد
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ايراد نمود و در آن اعتراف كرد كه اهل كوفه س خطبه اي كه سليمان بن صرد
هستند، گوياي مسئوليت عظيمي است كه اهل كوفه در س مسببان اصلي قتل حسين

  .1به دوش دارندس مورد قتل حسين
از قتل  خاصيت را هاي فرصت طلب و بي عبدالمنعم ماجد كوشيده است كه كوفي

ن ياهل كوفه به خاطر عدم رضايت و نصرت حس«گويد:  تبرئه كند، او ميس حسين
مالمت نيستند؛ زيرا در برابر قدرت قوي حكومت اموي كاري از دست آنان مورد 

  2.»ساخته نبود
توان اين را پذيرفت در حالي كه اهل كوفه با خود عهد كرده بودند كه  چگونه مي

تفاوت نگريستند و  آمد بيس كنند، و هنگامي كه حسينرا ياري و حمايت س حسين
هاي مردم با تو و  گفت: دلس اشك ريختند، آن گونه كه فرزدق شاعر به حسين

  .3شمشيرهايشان عليه توست
كه بيعت او را به گردن داشتند، سودي نبخشيدند، با آن س اهل عراق به پدر حسين

  بود.س ز حسينكه قطعا قدر و منزلت او نزد اهل عراق بيشتر ا
حكومت اموي هم چنان در اما هنوز با حسين بيعتي نداشتند، عمال و كارگزاران 

انگيز و  هايي را خورد كه مردمي فتنه فريب نامهس عراق حضور داشتند، حسين
پيشه به او نوشته بودند، او نيز اهل و اوالدش را برداشت و به كوفه رفت، و  شرارت

  .4فقط اهل عراق بودندكساني كه با ايشان جنگيدند 
را به گردن اهل كوفه انداخته است، او س محمدكرد علي مسئوليت قتل حسين

  گويد: مي
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يار و مددگار رها كرده بودند،  اهل كوفه كه پيش از آن علي و پسرش حسن را بي«
باري ديگر حسين را نيز وسوسه كردند كه به كوفه برود و به او قول همكاري و حمايت 

كومت را از يزيد بگيرد، حسين فريب خورد، هنگامي كه به كربال رسيد، به او دادند تا ح
  .1 »خيانت كردند...

كه منجر به قتل وي س ي اهل كوفه با حسين رفتار و تعامل ناجوانمردانهي درباره

دي كه در مورد غاليان كوفه ثبت كرده است گواهي ابغدتر از گواهي  گرديد، صادق

تر  گويند: بخيل ها در بخل و خيانت مثل شده اند، مثال مي د: كوفيگوي ديگري نيست، او مي

  ها، خيانت آنان در سه مورد مشهور است: يتر از كوف ها، خائن از كوفي

د با حسن بيعت كردند و در ساباط مداين به او خيانت كردنس پس از شهادت علي  . أ

 .و سنان جعفي او را با خنجر زد

ايت كنند، به كوفه فراخواندند تا عليه يزيد از او حمنامه نوشتند و او را س به حسين  . ب

رد و به كوفه رفت اما در كربال به او خيانت كردند و با او نيز فريب شان را خو

حسين و بيشترين افراد اهل بيتش كه لشكر عبيداهللا بن زياد همدست شدند تا اين 

 كشته شدند.

او را شكستند و چون  خيانت شان به زيد بن علي بن الحسين كه بيعت خود با  . ت

 2.جنگ به اوج سختي خود رسيد او را به دشمن سپردند

سني و شيعه ناجوانمردي مردم كوفه را يادآور شده اند و بسياري از معاصرين اعم از 

  دانسته اند، امثال:س آنان را مسئول مستقيم قتل حسين

 كاظم احسايي نجفي -

الم رفت سه هزار نفر و همه از پاهي كه به جنگ امام حسين عليه السس«مي گويد: 

اهل كوفه بودند و در ميان آنان كسي از شام، حجاز، هند، پاكستان، سودان، مصر و 

 1.»آفريقا نبود همه مردم كوفه و از قبايل مختلف آن بودند
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  حسين كوراني -

ي  كوفه به كنار رفتن از امام حسين بسنده نكردند، بلكه در نتيجه نهاگويد: ت مي

شان به موضع سومي تبديل شدند، يعني اين كه به كربال و براي جنگ با ثباتي  بي

هايي را ثبت كردند كه  امام حسين عليه السالم شتافتند و در كربال از خود صحنه

  2.»باشد موجب رضايت شيطان و خشم و غضب رحمان مي

هللا گردد، عبدا در موضعي ديگر نفاق اهل كوفه براي ما نمايان مي«گويد:  و نيز مي

زند، آيا  ايستد و فرياد مي مي �آيد و روياروي امام حسين  بن حوزه تميمي مي

بود و  �از شيعيان علي  ه بود و تا ديروزاين از اهل كوفن در ميان شماست؟ حسي

شايد هم از كساني باشد كه به امام نامه نوشتند و يا از جماعت شبث و ديگران كه 

  .3»دهم سين! تو را به جهنم مژده ميگويد: اي ح نامه نوشتند. و سپس مي

 آيت اهللا مرتضي مطهري: -

هايي كه حسين را  بدون ترديد مردم كوفه از شيعيان علي بودند و آن«گويد:  مي

  .4»كشتند، شيعيان او بودند

 :جواد محدثي -

از آنان رنج ببرد و ÷ ي اين اسباب منجر به اين شد كه امام علي همه«گويد:  مي

نت آنان مواجه و مسلم بن عقيل مظلومانه ميان آنان كشته شد با خيا÷ امام حسين

و حسين تشنه لب در كربال و نزديك كوفه و به دست سپاه كوفه به شهادت 

  .5»رسيد
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 ي نجفي:قحسين بن احمد برا -

را خنجر ÷ گويد: بر اهل كوفه ايراد گرفته شده كه حسن بن علي قزويني مي«

 .1»كرده بودند، كشتند را پس از آن كه دعوت÷ زدند و حسين

 و محسن األمين: -

و سپس بيست هزار از اهل عراق با حسين بيعت نمودند و به او خيانت كردند و 

  .2»او را كشتند ورتي كه بيعت وي در گردنشان بود،عليه او اقدام كردند و در ص

 فرماندهان -2

  كه عبارتند از: هستند، فرماندهان لشكر كوفه اندس كه متهم به قتل حسين دومين گروهي

 :عبيد اهللا بن زياد - أ

ي ابن زياد است؛ زيرا او سبب  بدون ترديد بخش عظيمي از مسؤوليت اين قتل بر عهده

مباشر و مستقيم آن بوده است، عبيداهللا بن زياد به درخواست يزيد به كوفه رفت و هنگام 

ز دست دولت خارج ورود به كوفه اوضاع را نابسامان ديد و نزديك بود كه لگام امور ا

  گردد.

ي بحران داخلي را  ابن زياد طرحي را اجرا كرد كه هيبت دولت را بازگرداند و ريشه

  بخشكاند.

دعوت در كوفته؛ مسلم بن عقيل نايب اول حسين در كوفه و هاني بن عروه دو رهبر 

دستگير شدند و حكم اعدام هر دو اجرا شد، كاري كه در  معروف مرادقبيله رهبر 

و اين اقدام ابن زياد هشداري بود براي  ردانيدن هيبت دولت تأثيري بسياري داشت،بازگ

ي هرگونه  كه در كوفه طرفدار و حامي حسين بودند كه در صورت مشاهده ي كساني همه

  ريزي احتمالي يا فعاليتي جديد به همين سرنوشت گرفتار خواهند آمد. برنامه
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كوفه تاييد كرد و زيركي او را ستود و در پاسخ  يزيد بن معاويه عملكرد ابن زياد را در

اي  پسندم، كار زيركانه كه من مي اي هستي اما بعد، تو همان گونه«ي او نوشت:  نامه

ام را در مورد  ايي، گمان و انديشه ايي و با قدرت و شجاعت كافي و وافي اقدام نموده كرده

  .1خود صادق گردانيدي... 

در راه كوفه است، موفقيت كنوني خود را ناچيز  دانست حسين ميكه ابن زياد 

  پنداشت. مي

ي خداوند متعال فراتر از هر چيز ديگري است، ابن زياد، مسلم بن عقيل را يك  اراده

روز پس از حركت حسين از مكه دستگير نمود و به قتل رساند، اگر حسين در مكه از اين 

شيد ليكن خداوند چيزي ديگري مقدر اندي يافت، شايد تدبيري ديگري مي ماجرا اطالع مي

  كند. كرده بود و هر چه بخواهد مي

زيرا به خوبي  ؛كوشيد كه مانع رسيدن حسين به كوفه شود ابن زياد با تمام توان مي

دانست كه اگر حسين به كوفه برسد، اوضاع دگرگون و غيرقابل كنترول خواهد شد.  مي

مردم كوفه دور نگه دارد و با اقداماتي توانست بنابراين، ترتيبي اتخاذ كرد كه حسين را از 

پيروزي و موفقيتي بزرگ خود حسين را در مكاني دور از كوفه متوقف كند و اين را براي 

   دانست. مي

هايي واقعي پيشنهاد نمود كه يا به مدينه بازگردد و يا به يكي  كه حسين راه حل هنگامي

ياد از غرور پيروزي مست بود و اگر شمر بن ذي از مرزها و يا به شام نزد يزيد برود، ابن ز

كرد نزديك بود كه ابن زياد موافقت كند، اما شمر به او گفت: تمامي  دخالت نمي 2الجوشن

  پيشنهادهاي حسين را رد كند و از او بخواهد كه به حكم و قضاوت ابن زياد گردن نهد.
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ديگر رقم بزند و از  چنين شد كه ابن زياد خواست كه براي خود پيروزي و موفقيتي

اش عمر بن سعد خواست كه حسين را وادارد كه اين خواسته را بپذيرد و گرنه كشته  فرمانده

  خواهد شد.

گري او موافق  الجوشن به ابن زياد با ميل قلبي و سلطه بدون ترديد مشورت شمر بن ذي

  پذيرفت. افتاد و گرنه ابن زياد به اين صورت و به اين زودي آن را نمي

را بپذيرد و بگزارد كه او نزد يزيد و يا س هاي حسين بر ابن زياد الزم بود كه خواسته

خواست برود، بالخصوص كه هنوز به كوفه وارد نشده بود، و لهذا  هر جاي ديگري كه مي

كه كشته  گويد: او جسارت كرد كه دستور داد حسين را نزد او ببرند و لو اين ابن كثير مي

. ابن صالح در فتاواي 1 »..هاي حسين را بپذيرد. بايست او خواسته يكه م شود در صورتي

  .2»شدس گويد: ثابت است كه ابن زياد دستور جنگ داد كه منجر به قتل حسين خود مي

كه بگويم كه مسؤول قتل حسين اوال شمر و ثانيا  است گويد: مناسب مييوسف العش 

  .3»عبيد اهللا بن زياد است

ترين افرادش مورد مالمت و نكوهش قرار  از جانب نزديك زشتشابن زياد بر اين كار 

زياد  پسنديدم كه در بين تمامي افراد بني من مي«عثمان بن زياد به او گفت:  شگرفت، برادر

  .4»گفت گويد: عبيد اهللا چيزي نمي رسيد. مي شد، اما حسين به قتل نمي لگام بردگي زده مي

اي كه ابن زياد  را در پي داشت به گونهي مسلمانان  واكنش گستردهس قتل حسين

و به همين  اش را به بهاي اين جنايت از دست داد، خداوند در وضعيتي مشابه زندگي

  .5صورت از او انتقام گرفت
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  :وقاص عمر بن سعد بن ابي -ب

  گيرنده بود و عمر بن سعد فرمانده و مجري اوامر ابن زياد بود. ابن زياد امير كوفه و تصميم

يازي به معرفي ندارد، او صحابي بزرگوار و يكي از ده نفري است كه به بهشت پدرش ن

ترين مردم نزد  مژده داده شدند و يكي از سواركاران و فرماندهان صحابه بود كه از محبوب

  بود.ص  رسول اهللا

گونه كه معروف است،  به دنيا نيامده بود، و آنص  عمر بن سعد در زمان رسول اهللا

وارثي جز يك دختر نداشت، و اين مطلب در احاديث مشهور به  جة الوداعحسعد در سال 

  .1اثبات رسيده است
اميه و  ظاهرا عمر بن سعد در فرماندهي لشكر مهارت يافته بود و يكي از ناصحان بني

به كوفه برود او در رأس لشكري چهار هزار س طرفداران آنان بود. قبل از آن كه حسين
س د به جهاد ديلم برود، اما ابن زياد اين لشكر را به جنگ حسيننفري از كوفه قرار بو

  فرستاد.
هايش  گيري نسبتي داشت اما حب امارت و رياست در موضعس كه با حسين و با آن

  غالب بود.
يكي از خيرخواهان كوشيد تا او را از فرماندهي لشكر منصرف كند و ظاهرا او نيز قانع 

رود  كه به جنگ حسين مي كرد كه او را از فرماندهي لشكريشده بود و به ابن زياد پيشنهاد 
معذور بدارد و به جاي او يكي از اشراف كوفه را برگزيند اما ابن زياد آنقدر خام نبود كه 

اي همچون عمر بن سعد در رأس  زيرا وجود فرمانده ؛اين پيشنهاد عمر بن سعد را بپذيرد
  براي لشكريان دربرداشت.رفت، داليل مهمي  سپاهي كه به سوي حسين مي

از فرماندهي منصرف كند، او را تهديد كرد كه  كه او را از فكر استعفا براي اينابن زياد 
براي هميشه از فرماندهي لشكر محروم خواهد گشت، چنين شد كه عمر بن سعد به 

  حركت كرد.س ي ابن زياد تن داد و به سوي حسين خواسته
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رش افتاد حاكي از آن است كه عمر بن سعد كه ميان عمر بن سعد و پد اتفاقي
رخ س عثمان شهادتي  كه فتنه پسند بوده و آرزوي فرماندهي داشته است، هنگامي رياست

گروه  –داد، مسلمانان گرفتار جنگ و اختالف شدند، سعد از هر دو گروه كناره گرفت 
عمر بن  شترانش را برداشت و از مدينه بيرون رفت، پسرش -س و گروه معاويهس علي

برم،  او را ديد، گفت: از شر اين سوار به خدا پناه مي كه سعد  هنگامي –سعد نزد او رفت 
كه مردم  ايي در حالي جا آمده كه رسيد به پدرش گفت: تو با شتر و گوسفندانت اين هنگامي

ي او دستي زد و گفت: ساكت باش، من از رسول  سر حكومت با هم درگيرند؟ سعد بر سينه
  .1»را دوست دارد يشنيده ام كه فرمودند: خداوند پرهيزگار غني و پنهان ص اهللا

آيد كه عمر بن سعد بسيار حريص بود كه  است چنين برمي كه به ما رسيده از رواياتي
ي برسند تا عمر بن سعد از جنگيدن با آميز ابن زياد به راه حل مسالمت وس حسين
  كنار بماند.س حسين

فرار كند و آن را به گردن ابن س تا از مسؤوليت قتل حسينبلكه عمر بن سعد كوشيد 
س عبيد اهللا بن زياد پس از قتل حسين«كند  له را بيان ميأزياد انداخت، روايت عوانه اين مس

ي كشتن حسين به تو نوشتم كجاست؟  اي كه در باره به عمر بن سعد گفت: اي عمر، نامه
ابن زياد گفت: حتما آن رابياور، گفت: گم  گفت: من در پي دستور تو رفتم و نامه گم شد،

شده است، ابن زياد گفت: واهللا بايد آن را بياوري، گفت: گذاشتم كه نزد پيرمردان و پير 
ي حسين به تو نصيحتي كردم كه اگر  زنان مدينه به عنوان عذر قرائت شود، واهللا من در باره

  .2»را ادا كرده بودمكردم، حق پدري او  وقاص مي آن را به پدرم سعد بن ابي
در روايت ابن سعد آمده كه ابن مطيع عمر بن سعد را به خاطر اين كار نكوهش نمود، 

ام عذري  او در پاسخ گفت: اين امور از آسمان فيصله شده بود، من قبل از واقعه به عموزاده
  .3»گفتم اما او نپذيرفت
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بـه او پيشـنهاد    كه اين كند مگر كشپيشس سعد به حسينعذري نيست كه عمر بن 
خواهد برود و تعهـد كنـد كـه     داد كه در تاريكي شب حركت كند و به هر جا كه مي مي

كنـد ايـن اسـت كـه حسـين در       دنبال او نخواهد رفت، چيزي كه اين نظر را تقويت مي
  .1ها با عمر بن سعد مالقات نمود، و تا دير وقت با هم سخن گفتند برخي شب

ؤوليت د را كه فرمانده و مجري دسـتور بـود، از مسـ   اين پشيماني هرگز عمر بن سع
بـود امـا حـب رياسـت و     س ترين فرد به حسين كند، او نزديك تبرئه نميس قتل حسين

حمـد  افرماندهي و اطاعت كوركورانه از ابن زياد او را وادار به اين جنايـت كـرد، امـام    
ي  شـود، او فرمانـده  گويد: مناسب نيست كه از او چيزي گفتـه   ي او مي رحمه اهللا درباره

  .2هاي ريخته شده است لشكر و مسئول خون
را از قاتالنش گرفـت؛ و مختـار بـن ابـي     ص  ي رسول اهللا خداوند متعال انتقام نوه

را كشـت و بـدين گونـه     به يـك آنـان   مسلط گردانيد و يكاب را بر آنان عبيد ثقفي كذ
گويـد: در خـواب    و مـي خوابي كه شعبي، تابعي مشهور ديده بود به واقعيـت پيوسـت، ا  

كردند،  ديدم كه مرداني نيزه به دست از آسمان فرود آمدند و قاتالن حسين را تعقيب مي
  .3و آنان را كشتديري نپاييد كه مختار قيام كرد 

  يزيد بن معاويه -ج

دارد  است ما را بر آن مـي س اتهام يزيد بن معاويه به اين كه او مسبب عملي قتل حسين
  تر بررسي نماييم.  دقيق كه اين اتهام را

ي واقعي مسلمانان بود، و مردم از او پيروي كردند و صحابه و  يزيد بن معاويه خليفه
س وي را پذيرفتند، جز دو نفر از صحابه، حسين بن عليخالفت تابعين و مردم شهرها 

  و مردم كوفه كه حسين را دعوت كرده بودند.س و عبداهللا بن زبير
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كنندگان زياد است  سلم بن عقيل مبني بر اينكه تعداد بيعتي م در پي نامهس حسين
  و اوضاع به نفع اوست، به سوي كوفه حركت كرده بود.

پـذيرد كـه مـاه     اگر تمام مدتي را كه حسين اعالم كرده بود كه بيعـت يزيـد را نمـي   
يزيـد  بينيم كه  گرفت، در نظر بگيريم، مي شعبان، رمضان، شوال و ذي القعده را در بر مي

) اقـدامي نكـرد،   س و ابـن زبيـر  س بن معاويه براي دستگيري مخالفان (حسين بن علي
بلكه اين يك امر عادي و طبيعي بود و براي يزيد هم چندان مهم نبـود كـه آنـان بيعـت     

ي او  خواست سياست پدرش را در پيش بگيرد و به توصـيه  كنند يا خير. ظاهرا يزيد مي
و مراعـات حقـوق و خويشـاوندي ايشـان بـه      شناسي حسين  رفتاري و حق براي خوش

  عمل نمايد.ص  رسول اهللا
شد و از باز  يزيد به عراق خصوصا كوفه توجه داشت كه اوضاع روز به روز بدتر مي

  .1داد شدن جبهه اي داخلي در حكومت خبر مي
ابـن زيـاد بـا    بدين خاطر چاره اي انديشيد و عبيداهللا بن زياد را اميـر كوفـه نمـود،    

  2د توانست بر اوضاع كوفه چيره گردد و اين براي يزيد موفقيت مهمي بود.سياست خو
از طرفي ديگر يزيد بن معاويه از تحركـات حسـين غافـل نبـود، لـذا هنگـامي كـه        

به سوي كوفه حركت كرد به ابن زياد نامه اي نوشت كـه در آن چنـين آمـده    س حسين
كـرده اسـت، از ميـان     به من خبر رسيده است كه حسين به سوي كوفه حركـت «است: 

زمان ها، زمان تو و از ميان شهرها، شهر تو و از ميان كارگزاران خود تو به ايـن امتحـان   
گـردي و هماننـد    به بردگي بـاز مـي  شوي و يا  مبتال شده ايد، و با اين امتحان يا آزاد مي

 جاهاي مهم و اسـتراتژيك را كنتـرل كـن، هوشـيار    . «3»شوي بردگان به بردگي گرفته مي

                                                           

V −  Z.�d	 ³��	 OP ¡	5��	 :Z�	5�	 r7��VRVh 
\ −  Z�:k]^_S °.7	 o	hK= 
^ −  Ob	�:^]VVk  ��f
	 �p O�"J�c]Vc^ 	 N< �b	 %&� �	 ��<� � 0p.�b rA	�� 	� E� Ob	�: :%'ys7 E��o  ��Q %# @

 �A5y�	 �&��	 ,r/	 %'P�Jb �p 	� E�'/	pU]^_\  �(�	 M�59 :5#�(2 @7	 ,�=/ E�� �7\S_  o	 ��X7 @7  7o mA5: o	
 ��Q �1=� %# r/	 @A	 �p E� K�Q , ��Q hr(Jb 4.��� 



  حقيقت زندگي حسين شهيد     164

 ، هـر به قتل نرسانباش و افراد متهم را تنبيه كن، البته تا كسي با تو نجنگيده است او را 
  .1»اهللا ةرحمافتد مرا از آن آگاه كن، والسالم عليك و  اتفاقي مي

دهـد و   تـذكر مـي  س يزيد در همان وقت كه عاملش ابن زياد را به جايگـاه حسـين  
يان شهرها، شهر تو و از ميان كـارگزاران خـود   ها، زمان تو و از م از ميان زمان«گويد:  مي

دهـد، كـه اگـر     او را به هوشياري و احتياط نيز تذكر مي» تو به اين امتحان مبتال شده ايد
حكمتي كني و حسين بتواند به كوفه برسد، قدرت از آن او خواهـد بـود و    تساهل و بي

ي و ايـن جايگـاه را از   گرد تو به اصل خود و مادر و پدرت كه در اصل كنيز بوده بر مي
  دست خواهي داد.

را از بين ببرد، بلكه س در سخنان يزيد اشاره اي نيز به اين نشده كه ابن زياد، حسين
ي ديگر يزيد تاكيد بر اين دارد كه هيچ كس را نكشد مگر آن كه به جنگ برخيزد و  نامه

  نهايي را بگيرد. كند كه تمامي موارد را گزارش كند تا خود يزيد تصميم نيز تاكيد مي
اين نامه اي كه بررسي كرديم در اثناي حركت حسين به سوي كوفـه بـه ابـن زيـاد     

كوفه نزديك شد ابن زياد تدابيري انجـام   بهس فرستاده شده بود و پس از آن كه حسين
را با چهار هزار نفر فرستاد و حسـين را در   داد كه قبال از آن ياد كرديم كه عمر بن سعد

 و مـذاكرات  2روز پنج شنبه سوم محرم بـه كـربال رسـيد   س كردند، حسين كربال متوقف
  كه وي به شهادت رشيد، ادامه داشت. حسين و ابن زياد تا روز دهم محرم

دانـيم كـه پيمـودن     گويند: مذاكرات يك هفتـه ادامـه داشـت و مـي     مدافعان يزيد مي
شود كه اقداماتي  ميده ميي دمشق و كوفه تقريبا دو هفته وقت نياز دارد، از اين فه فاصله

منتهي گشت، بدون مشوره و اطالع يزيد و س كه ابن زياد انجام داد و به شهادت حسين
  خودسرانه بوده است.

خواهي از علي بن الحسين گفت  و نيز به اين استدالل نموده اند كه يزيد در معذرت
  كه از قتل حسين اطالعي نداشته و خبرش بعد از آن به او رسيده است.
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هم چنين به سخنان برخي از صحابه استناد كرده اند كه مردم عراق را مسـئول قتـل   
دانسته اند و گفته اند: نديده ايم كه يكي از اصحاب مستقيما يزيد را بـه قتـل   س حسين

ها بوده خداوند از آن آگاه است و مـا مكلـف نيسـتيم كـه بـر       متهم كند، اما آنچه در دل
كنيم بلكه ما بر اساس آنچه از ظاهر مردم بـراي مـا بـه    چه در دل مردم هست، حكم  آن

  گذاريم. مي ها را به خدا وا كنيم و دل رسد، حكم مي اثبات مي
او دستور به قتل حسين نـداده و بـه   «گويد:  ي يزيد مي شيخ االسالم ابن تيميه درباره
  .1»آن اظهار شادماني نيز نكرده است

است البتـه بـه    يد دستور قتل حسين را ندادهبه اتفاق ناقالن يز«همچنين گفته است: 
رد كـه  كـ  گمان ميس ت كه حسين را از واليت عراق منع كند، حسينابن زياد نوشته اس

ماننـد... و هنگـامي    كنند و به آنچه برايش نوشته اند وفادار مي دم عراق او را ياري ميمر
نزد يزيد و يا مرزي از كه لشكر ستم پيشه آمد، از آنان خواست كه به او اجازه دهند كه 

گـردد، امـا آنـان نپذيرفتنـد و اصـرار       مرزهاي اسالم برود و يا اين كه به شهر خود بـاز 
داشتند كه وي را به اسارت بگيرنـد كـه ايشـان نپـذيرفت و بـا او جنگيدنـد تـا آن كـه         

اظهار دردمندي نمـود و در  مظلومانه به شهادت رسيد. و هنگامي كه خبر به يزيد رسيد، 
ش به گريه پرداختند و آنان را به بردگي نگرفتند بلكه اهل بيتش را احترام نمـود و  سراي

  .2»به آنان عطايايي داد و به شهرشان بازگردانيد
آنچه افراد زيادي براي ما نقل كرده اند اين است كه يزيد دستور «گويد:  همچنين مي

د كـه او را تكـريم و   دا خواست بلكـه تـرجيح مـي    قتل حسين را نداده و اين را هم نمي
  .3»به او توصيه كرده بودس د همان گونه كه معاويهنتعظيم نماي
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نه ثابت است كه يزيد حسين را كشته و نـه بـه   «گويد:  ي يزيد مي ابن طولون درباره
هـا   آن امر كرده و نه بدان راضي بوده و نه به هنگام قتل حضور داشته، هيچ يـك از ايـن  

  .1»كه به او چنين گماني شودثابت نيست و جايز هم نيست 
ليكن در اين باره كه يزيد موضع درستي در برابر ابن زياد و كساني كه حسين را بـه  

  قتل رساندند، اتخاذ نكرده است، از او انتقاد كرده اند.
بر حسين غمگين  كه–يزيد با اين حال «گويد:  تقي الدين ابن تيميه ميشيخ االسالم 

د و نه دستور داد كه قاتالنش قصاص شوند و نه انتقـام او  را ياري كرس نه حسين -بود
  .2»را گرفت

ليكن او را عزل نكرد و نه او را مجازات كرد و نه توبيخ، «...گويد:  حافظ بن كثير مي
  .3»واهللا اعلم

اعتراضات ابن تيميه و ديگران وجاهـت و اهميـت خـود را دارنـد لـيكن برخـي از       
عذر   هاي تاريخي اين حادثه د پاسخ داده اند كه وضعيتدانن كساني كه يزيد را معذور مي

  كند. او را در اين مورد بيان مي
ثبات و به شورش و فتنه و طوايف و احزابش مشهور است، هنگامي  كوفه شهري بي

گردد، و هنگامي كه  جكه نعمان بن بشير امير كوفه بود، نزديك بود امور از دست او خار
ام امـور را  گماشت او توانسـت در مـدت كوتـاهي زمـ     رت كوفهيزيد، ابن زياد را به اما

  بدست گيرد و بر كوفه كامال تسلط يابد.
وضعيت امنيتي كوفه اهميت خاص خـود  س و گفته اند حتي پس از شهادت حسين

زيـاد   قاطعيت ابن زياد نداشت و چه ابن را داشت و با توجه به اين، يزيد فرمانده اي با
از  كـه  ماند، اهـل كوفـه راضـي نبودنـد و كينـه اي      ش باقي ميشد و يا بر منصب عزل مي

  حكومت در دل داشتند تغييري نيافته بود.
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 ، ومـي پرداخـت  برايش بهاي سـنگيني  بايست  زد مي و اگر يزيد ابن زياد را كنار مي
ها كه از قتل حسين  شايد هم آن وضعيت به شورش و انقالبي بزرگ به فرماندهي كوفي

گرفت همان حركتي كه پس از مدتي كوتاه به وجود آمد و به نـام   مي متاثر بودند، شكل
  حركت توابين مشهور شد.

و به ويژه از سوي حكومت اموي س و بدين گونه، سبب عدم تعقيب قاتالن حسين
گردد، اين كار ساده اي نبود، آنان وابسته به قبايـل بزرگـي بودنـد كـه از نظـر       آشكار مي

د را داشـتند، از آن گذشـته، كـاري كـه آنـان كردنـد در       اجتماعي و سياسي جايگاه خـو 
  راستاي خدمت به خود حكومت بود.

كـرد، خصوصـا در    بسا چنين اقدامي ثبات و امنيت خود حكومت را نيز متزلزل مـي 
هـا   ي واليان خود فرصتي نيافت، بلكـه شـورش   ي عراق، و يزيد هم براي محاسبه منطقه

شـد و ابعـاد تـازه اي     تر مي ابن زبير داشت بزرگيكي بعد از ديگري آغاز شد، مخالفت 
گرفت، اهل حجاز هم از ته دل با يزيد نبودند و هم چنين مشـاكل خـارجي    به خود مي

اشـتباه  س در برابر واليان خود و كساني كـه در حـق حسـين   داد  حكومت كه اجازه نمي
  كند. تدرانه و قاطعي اتخاذد، موضع مقكرده بودن
س ي قتل حسين مورخين در اين باره كه آيا يزيد دربارهديدگاه يده اي بود از زاين گ

  مقصر بود يا خير؟
ص  ي رسـول اهللا  و ريحانـه   نباشد، اما كشتن نوهس گرچه يزيد مسئول قتل حسين

ثر و ناراحتي أبايست يزيد با اين سادگي از آن بگذرد و به ت ي بزرگي است و نمي فاجعه
  جزئي و مخالفت ضعيف اكتفا كند.

ابـن تيميـه بـا    شـيخ االسـالم   ي يزيد آن اسـت كـه    ديدگاه ما درباره هر صورت در
دهيم و دوستش هم نداريم، او مرد صـالحي نبـوده    او را دشنام نمي«اختصار گفته است: 

  1»گوييم كه دوستش بداريم و ما هيچ احدي از مسلمانان را بعينه فحش و ناسزا نمي
  صاف نصيب بفرماپروردگارا! در گفتار و كردار ما را ان
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  ؟كجاست سسر حسين ثالثا:

هايي كه در شهرهاي مختلف وجـود دارد و در عصـر تخلـف فكـري و      مشاهد و بارگاه
مـردم را در ايـن    ي اعتقادي بنا شده است و همه مدعي وجود سر حسين هستند، عامـه 

  گمي كرده است. رو سردگمراهي  دچارباره 
وجـود دارد، مثـل: دمشـق، رقـه،     زيـادي   در شـهرهاي  سنيادعا شده كه سر حسـ 

  مدينه. عسقالن، قاهره، كربال و
  است. س نيندانستن محل اصلي سر حس هاي واهيسبب اين ادعا

 ي پـس از معركـه  بـدانيم  اگر بخواهيم در اين باره تحقيق كنيم بر ما الزم اسـت كـه   
را نـزد  س ثابت است كه سر حسينين در چه جاهايي وجود داشته است. كربال سر حس

زد  با چوبي كه در دست داشت به آن مي دبن زياد بردند و در طشتي گذاشتند و ابن زياا
ص  تـرين مـردم بـه رسـول اهللا     او شـبيه « او را منع نمود و گفت:س كه انس بن مالك

  1.»بود
با هم اختالف دارند؛ طبراني از س پس از آن روايات و نظريات در مورد سر حسين

س علي نن بيميگويد ليث برايم چنين بيان نمود كه: حسي بن بكير آورده كه يطريق يح

مـي   اوكـه بـا   تسليم نشد و با او جنگيدند تا آن كه او را ودو فرزندش و همراهانش را 
و  كشتند، علي بن الحسـين و فاطمـه بنـت الحسـين     »طف«جنگيدند در منطقه اي بنام 

وان بـود عبيـداهللا آنـان را    ن زمان نوجآسكينه بنت الحسين را نزد عبيداهللا بردند علي در 
 ينزد يزيد فرستاد، دستور داد سكينه را پشت تخت قرار دادند تا سر پدرش را نبيند، عل

بودنـد، سـر حسـين را نهادنـد و عبيـداهللا بـه        نيز ايسـتاده بن الحسين و خويشاوندانش 
 2،شكافيم هاي حسين زد و گفت: سرهاي دوستاني را كه نافرمان و ظالم باشند، مي دندان

  وسپس ادامه حديث را آورده است.
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 1ـه94و سال ، زيرا ليث بن سعد در زمان حادثه وجود نداشته ؛اين سند منقطع است
  اتفاق افتاده است. ـه61كربال سال  ي به دنيا آمده و حادثه

ف از ابو حمزه ثمالي روايتي نقـل كـرده كـه در آن    نهم چنين طبري از طريق ابومخ
هاي ايشان  زيد برده شد و او نيز مانند ابن زياد با چوبي با دندانآمده كه سر حسين نزد ي

ف متروك الحـديث اسـت همـان    نزيرا ابو مخ ؛نيست حبازي كرد، اين روايت نيز صحي
و نسائي نيز گفته است،  3يحي بن معين گفته: او ثقه نيست 2گونه كه ابو حاتم گفته است

  .4ابو حمزه ثمالي ثقه نيست
م نمـود  حه است كه سر حسين نزد يزيد رسيد اما وي بر او ترهم چنين روايت شد

از حصين بن عبدالرحمن  ق مختلفياز طر 5قانيو جوزبالذري و طبري  و ناراحت شد،
ن جلوي يزيد يهنگامي كه سر حس«گويد:  از يكي از موالي يزيد بن معاويه آورده كه مي

مرجانه، خدا لعنـتش كنـد، اگـر    گفت: واي بر ابن  كرد و مي نهاده شد، ديدم كه گريه مي
  اين عبارت بالذري است. .»كرد بود، چنين نمي ن خويشاوند او مييحس

يزيد اسـت كـه   ليكن در سند تمامي اين طرق فردي مجهول وجود دارد و او موالي 
اني به معاويه نسبت داده شده است و اين خود نوعي اضطراب قدر روايت طبري و جوز

  .ير دارداست كه در صحت روايت تأث
بدين جهت شيخ االسالم و ديگران رواياتي را كه بيانگر اين است كه سر حسين نزد 

 7اين ثابت اسـت و در صـحيح بخـاري    :6گويد كنند، وي مي يزيد برده شده است رد مي
آمده كه سر حسين را نزد عبيداهللا بن زياد بردند و او با چوبي در حضور انس بن مالـك  
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..بوده 1ي اسلمي ر مسند آمده كه در حضور ابي برزهكرد و د ي ميهاي حسين باز با دندان
، در محضر يزيد بن معاويه بـوده  اند كه اين يكن برخي با سندي منقطع نقل كردهاست، ل

زيرا ابو برزه و انس بن مالك هر دو در عراق بودنـد نـه    ؛اساس است كه اين باطل و بي
بنـابراين هـر كـس     .شام بود نه در كوفه در شام و يزيد بن معاويه هنگام قتل حسين در

ن بازي يهاي حس نقل كرده كه يزيد با چوبدستي خود در حضور انس و ابوبرزه با دندان
  با نقل متواتر ثابت است.گفته گويد و دروغ بودن اين  كرده است قطعا دروغ مي

گويـد: آشـكار شـد كـه      مـي ) 479 :ي صـفحه  27(مجموع الفتاوي جلـد   ادامهو در 
 گويند سر حسين را نزد يزيد بردند و او با چوبي با دهـان حسـين بـازي    اني كه ميداست
كرد، دروغ است بلكه آن را نزد ابن زياد بردند واين ثابت اسـت و بـا سـند معروفـي      مي

نيامده كه سر حسين را نزد يزيد برده باشند، فقط يك سند منقطع وجود دارد كه روايات 
  ض هستند.تر با آن معار تر و قوي ثابت

تـر و   امثال اين را با سند صـحيح  گويد: اين و د مييو پس از ذكر اظهار همدردي يز
مقصود اين است كه انتقال سر حسـين  ند مجهول و منقطع نقل كرده اند. ثابت تر ازآن س

شـود،   به شام در زمان يزيد هيچ اصلي ندارد، پس چگونه پس از يزيد به شام بـرده مـي  
را از كربال نزد امير عراق عبيداهللا بن زياد در كوفه بردند، و علماء فقط ثابت است كه آن 

  آوردند كه در كوفه دفن گرديد.
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روايات ديگري نيز در مورد بردن سر حسـين نـزد يزيـد وجـود دارد كـه خـالي از       
  .1ضعف نيست

پس از آن ترجيح داديم كه سر حسين به دمشق فرستاده نشده است، اكنون به اماكني 
  آن جا دفن شده است:س پردازيم كه گفته شده سر حسينديگر مي 

  مدينه -5قاهره  -4عسقالن  -3رقه  -2كربال  -1
را مشـخص كنـيم، تمـامي ايـن     س براي آن كه بتوانيم دقيقا محل دفن سـر حسـين  

بررسـي   شهرها را كه گفته شده سر حسين آن جاست، و رواياتي راكه در اين باره آمده،
  را تعيين خواهيم نمود.س ليل اين روايات محل سر حسينپس از نقد و تح كنيم و مي

  اوال: كربال

هـايي كـه    در كربال دفـن شـده باشـد، جـز داسـتان     س دليلي وجود ندارد كه سر حسين
پـس از چهـل روز بـه كـربال     س راويانش متهم هستند كه در آن آمده كـه سـر حسـين   

  2دفن شد.س بازگردانيده و در آن جا كنار جسد حسين
و مورخي اين نظريه را ندارد و فقـط در حـد حكايـاتي اسـت كـه بـراي       هيچ عالم 

بـر  شود، ابـونعيم (فضـل بـن دكـين)      از آن بهره برده ميجاهالن برانگيختن احساسات 
  3شناسند تاخته است. را ميس پندارند قبر حسين كساني را كه مي
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دقيقا محل ابن جرير و ديگران گفته اند آثار محل قتل از بين رفته است و هيچ كس 
  1داند. آن را نمي

  ثانيا: رقه

حسين در رقـه دفـن شـده اسـت. او      سبط ابن جوزي تنها كسي است كه نقل كرده سر
گويد: سر حسين در مسجد رقه كنار فرات است و هنگامي كه سر را پيش يزيـد بـن    مي

و سـر  معاويه آوردند، گفت: آن را نزد آل ابي معيط خواهم فرستاد، و آنان در رقه بودند 
د افزودند، و مسـجد  پس از مدتي آن منزل را به مسجرا در يكي از منازل دفن كردند و 

  2بزرگ در آن جا قرار دارد. كنار يك ديوار
ـ دانـيم كـه سـبط ا     ند نيسـت و نمـي  تاست و روايت آن مسـ  اين خبر بسيار بعيد ن ب

ي در زمـان  دانيم كه سـبط ابـن الجـوز    الجوزي اين خبر را از كجا نقل كرده است و مي
هجري است، و اضافه بر آن، اين روايت بـه   654زيرا او متوفاي  ؛حادثه وجودي نداشته

يزيـد بـا    ي گونه اي آشكار منكر است و با نصوص صحيح كه گويـاي رفتـار پسـنديده   
و اظهار ناراحتي و ندامت از قتل اوست، تضاد دارد. از اين گذشته، س حسين ي خانواده

اش را در لسان  يست بلكه مورد طعن واقع شده است، زندگي نامهسبط ابن الجوزي ثقه ن
  توان يافت. الميزان و ميزان االعتدال مي

  ثالثا: عسقالن

را در شـهرها  س گروهي معتقد هستند كه يزيد دستور داد سر حسين«گويد:  شبلنجي مي
آن جـا  بگردانند و اين كار را كردند تا اين كه به عسقالن رسيد و توسط اميـر عسـقالن   

  3دفن گرديد.
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را به عسقالن به ايـن  س شايد شبلنجي تنها كسي باشد كه كيفيت رسيدن سر حسين
در س گونه بيان كرده است، ديگران بدون ذكر سـبب فقـط آورده انـد كـه سـر حسـين      

  1عسقالن است.
گردد چه رسد به واقعيت  روايت شبلنجي روايتي منكر و دور از تصور محسوب مي

  قطعي آن روزگار.
گذشته از مخالفت اين روايت با روايات صحيح كه گوياي حسـن تعامـل يزيـد بـا     

است، تصوري بسيار دور از وضعيت حاكم بر مسلمانان آن روزگار س ي حسين خانواده
را در شهرها س شود يزيد چنين اقدامي كند و سر حسين ترسيم نموده است. چگونه مي

  ثر نگردند؟أمتس نبگرداند و مسلمانان از اين رفتار با سر حسي
از اين گذشته، به چه هدفي آن را در عسقالن كه در آن روزگـار يكـي از مرزهـا و    
اردوگاه سپاهيان اسالم بود، دفن كردند؟ اگر هدف آنان گم كردن نشـان و اثـر آن بـود،    

رفتنـد،   زيرا اين كار براي مرزداران بسياري كه به آنجـا مـي   ؛عسقالن جاي مناسبي نبود
ي او بوده است، چگونه ممكن است كسـي   شان بركت بقعه شت و اگر هدفگ آشكار مي

دانسـته و او را كشـته اسـت، چنـين      كه او را دشمن خود، و ريختن خونش را حالل مي
  2هدفي داشته باشد.

در عسقالن بعيد بلكه مسـتحيل  س بنابراين از لحاظ نظري و عملي، دفن سر حسين
اين كه گفتـه شـده   «گويد:  كرده اند، قرطبي مي است و جمعي از محققين اين خبر را رد

  3.»اساسي است در عسقالن است، خبر باطل و بيس سر حسين
  .اندنيز آن را رد كرده  5ابن كثيرحافظ و پس از وي  4شيخ االسالم ابن تيميه
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  رابعا: قاهره

انـد، پـس از آن كـه     هرا خـورد  )فـاطميون ها ( عبيديبسياري از مردم فريب بازي  ظاهرا
بن زريك با  ععسقالن را تصرف كنند وزير فاطمي طالئ 549ها خواستند در سال  ليبيص

لشكرش پياده به سوي صـالحيه رفتنـد، او سـر را پيـدا كـرد و در كيسـه اي از ابريشـم        
گذاشت و روي تختي از آبنوس گذاشت و زيرش را با مسـك و عنبـر و خـوش بـويي     

يگاه خليلي در قبر معروفش دفن كـرد و  فرش كرد و آن را در بارگاه حسين، نزديك جا
  548.1اين مصادف بود با روز يكشنبه هشتم جمادي اآلخر سال 

  2و سر را برده است.ي فاطمي آمده  خود خليفه :فارقي گفته
ها با مـال زيـادي خريـد و     را از فرنگيس شبلنجي آورده كه وزير طالئع سر حسين

  .3آورده بودند بدست ها هنگام سيطره بر عسقالن آن را فرنگي
از عسقالن بـه مصـر   س اند ثابت كنند كه واقعا سر حسين برخي از مورخين كوشيده

سـاخته شـده اسـت،    س منتقل شده است و بارگاهي كه وجود دارد، دقيقا بر سر حسين
در مصـر  س عجيب است كه قلقشندي خواسته از داسـتان زيـر بـر وجـود سـر حسـين      

  استدالل كند:
هنگـامي كـه   « الظاهر در كتابش خطط القاهره آورده كـه: عبد قاضي محب الدين بن

ها تسلط يافت يكـي از خادمـان قصـر را گرفـت و      سلطان صالح الدين بر قصر فاطمي
شكنجه داد به اين گونه كه سرش را تراشيد و كاسه اي پـر از سوسـك را وارونـه روي    

پرسيد كـه تـو   سرش گذاشت پس از سه روز ديد كه او اصال آزاري نديده سلطان از او 
طلسمي بلدي كه از شر اين ها محفوظ ماندي؟ گفت: خير من چيزي نمي دانم جز اين 
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را روي سر خود گذاشتم و به بارگـاهش رسـانيدم، سـلطان او را آزاد    س كه سر حسين
  .1»اكرام نمود كرد و

يكي از متأخرين به نام حسين محمد يوسف ثابت كرده سري كه در بارگاه حسـيني  
است و كساني را كه نظري غير از اين دارنـد،  س ود دارد، حقيقتا سر حسيندر مصر وج

  تخطئه كرده است.
ها و مكاشفاتي است كه بـراي برخـي افـراد مجـذوب رخ داده      استدالل او از خواب

  ا در آن جا وجود دارد.واقعس است مبني بر اين كه سر حسين
سر در قاهره است بخـاطر  «گويد:  سپس براي تأييد آن قاعده اي ديگر ساخته كه مي

(و آن شك اعتبار ندارد) و يقين همـان اصـحاب كشـف     شكي كه با يقين تعارض دارد
  .2»هستند
در قـاهره، نقـش   س آيد تعصب نژادي بر اثبات وجـود سـر حسـين    چنان كه بر مي 

استدالل بر وجود سر در قاهره مبتني  3گويد: در اين باره مي سخاوي زيادي داشته است،
كرديم كـه وجـود سـر در عسـقالن     آن در عسقالن است و ما اندكي قبل ثابت  بر وجود

اساسي ندارد بنابراين سري كه به قاهره آورده شده و بارگاهي كه امروز بنـام   ايه وهيچ پ
  .4نداردس المشهد الحسيني معروف است دروغ است و هيچ ارتباطي با سر حسين

دفن شـده در واقـع سـر حسـين      ن چيزي كه در عسقالنآاكنون كه ثابت گشت كه 
در عسقالن است و س نبوده است پس بايد پرسيد: از چه زماني ادعا شده كه سر حسين

  آن سر مال كيست؟
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گويد: يكي در عسقالن خواب ديد كه سر حسين در فـالن جاسـت و آن    نويري مي
صـر  نتسجا دقيقا به او نشان داده شد، او رفت وآنجا را نبش كرد، اين واقعـه در زمـان م  

ي بود، بدر الجمـامي در آن مكـان بارگـاهي    لباهللا عبيدي صاحب مصر و زمان بدر الجما
  1.ساخت

ورد و عطر زد و در مكاني ديگر در عسقالن نهاد آن را بيرون آ »افضل«پس از مدتي
  .2و بارگاه بزرگي براي آن بنا كرد

ارگاهي بنا كه عبيدي ها چه زود فقط با يك خواب براي آن سر ب دشايد تعجب كني
هـا   اين كار چندان تعجبي ندارد. زيرا عبيدي دها آشنا باشي كردند، اما اگر با تاريخ عبيدي

پذيرند بنابراين خواسـتند بـا    را نميس كردند كه مردم انتساب آنان به حسين احساس مي
در عسقالن و اهتمام ورزيدن به آن و بناي بارگاه و انفاق بر س ادعاي وجود سر حسين

ن ادعا را واقعي جلوه دهند تا مردم حرفشان را باور كنند و بگويند: اگر اينان واقعا آن اي
ورزيدند و بـرايش خـرج    داشتند، تا اين اندازه به آن اهتمام نمينسبتي نميس به حسين

  كردند!؟ نمي
ن مقابلـه بـا   آعد سياسي ديگري نيز دارد و عسقالن ب ردس ادعاي وجود سر حسين

دانـيم كـه    ي است كه در سرزمين شام به قـدرت رسـيده بودنـد، مـي    هاي مسلمان دولت
ي آنـان   دولـت سـالجقه كـه فرمانـده     صر باهللا عبيـدي بـا روي كـار آمـدن    تحكومت من

و هـدف   3هجري فاتحانه وارد بغداد شود، هـم زمـان بـود    447بك توانست سال  طغرل
سـقالن مـرز   ها از احداث قبر حسين در عسـقالن حمايـت مصـر بـود و ع     ديگر عبيدي

در آن انگيزه اي قوي بود براي لشكريان آنان تا در س شمالي آن بود و وجود قبر حسين
نشيني از شام از آن دفاع كنند، خصوصا اگر از طرف دولت سالجقه كه در  صورت عقب

هـا بـه شـام حملـه      قرار گيرند هنگامي كه صـليبي  ان زمان قدرتمند بودند، مورد تهاجم
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هاي اسالمي را حـذف كننـد و بـر فلسـطين تسـلط پيـدا كردنـد،         تكردند توانستند دول
ها عسقالن را نيز تصرف كنند، خواستند قـاهره را محـل    ها بيم داشتند كه صليبي عبيدي

جلوه دهند تا به مردم القا كننـد كـه آنـان بـراي حفـظ سـر       س مناسبي براي سر حسين
تر دور گـردد، ادعـاي وجـود    ي فاطمي نبودن آنان بيش كوشند، تا شبهه جدشان بسيار مي

زيـرا  در عسقالن و سپس انتقال آن به مصر يك ترفند عبيدي بوده اسـت؛  س سر حسين
هيچ كتابي اين مطلـب نيامـده اسـت و ايـن نكتـه دروغ       رقبل از حكومت منتصر باهللا د

  سازد. ها و سوء استفاده آنان از اين قضيه را آشكار مي عبيدي
نسـبت داده  س به حسين ي كه در مصرست كه اين سرشيخ االسالم ابن تيميه گفته ا

  .1شود، در واقع سر يك راهب است مي
مصـر تكـذيب نمـوده     عسـقالن و  را درس عمر ابن ابي المعالي وجود سـر حسـين  

را به عسقالن و يا مصـر بـرده   س زيرا در هيچ تاريخي نيامده است كه سر حسين ؛است
  .2باشند

اجماع مؤرخين را بر اين امر ذكر كـرده اسـت    »العلم المشهور«ابن دحيه در كتاب 
ست اها  كه بارگاه حسيني كه در مصر وجود دارد، دروغ است و آورده كه آن كار عبيدي

و براي اهداف پليدي اين بارگاه را ساختند كه خداوند آنان را برچيد و عكس آن چه را 
  .3تصميم داشتند خداوند برايشان رقم زد

د بن خلف دمياطي، ابو محمد بن القسطالني و ابـو عبـداهللا   ابن دقيق العيد، ابو محم
  .4را در مصر انكار نموده اندس قرطبي و ديگران وجود سر حسين
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تا  400خوانند و قبل از سال  گويد: گروهي كه خود را فاطمي مي ابن كثير ميحافظ 
به مصـر   ـه 500پس از سال س بر مصر حكم راندند، مدعي هستند كه سر حسين 560

ن بنا كرده انـد كـه بنـام    آورده شده و در آنجا دفن كرده اند و بارگاه مشهور مصر را بر آ
  تاج الحسين معروف است.

بسياري از اهل علم تصريح كرده اند كه ايـن مطلـب اساسـي نـدارد و هـدف آنـان       
 تبليغ انتساب به اهل بيت بود كه در اين باره دروغ گفته اند، قاضـي بـاقالني و   ترويج و

گويم: آنان ايـن   مي .ر از علماء در دولت آنان به اين مطلب تصريح كرده اندگري ديبسيا
در مسجد نهادنـد و ايـن   س را بر مردم غالب نمودند، سري را آوردند و بنام سر حسين

   1ميان مردم پخش شد و همه باور كردند واهللا اعلم.
ـ   ،ها قطع نگـردد  خداوند خواسته است كه گناه عبيدي خوردگـان را   ببرخـي از فري

ن را بخوانند و طلب حاجت كنند و در برابرش تضـرع نماينـد و آن را   آباقي گذاشته تا 
فراتر از مساجد تعظيم كنند بلكه فراتر از بيت اهللا الحرام، و بدين گونه گناهكار گردند و 

علي مـا  و اهللا المستعان  .زيرا آنان اين قبور را ايجاد كرده اند ؛ها برسد اين گناه به عبيدي
  يصفون.

هـا بـه برخـي از     برخـي از نصـراني  «گويـد:   تقي الدين ابن تيميـه مـي  شيخ اإلسالم 
گفتند: ما هم يك سيد و يك سيده داريم و شما نيز، ما سيد مسيح و سـيده   مسلمانان مي

بنگريد تا چـه حـد دچـار جهـل و      2»مريم را داريم و شما سيد حسين و سيده نفيسه را
  ارا پيروي و با اهل حق مخالفت كرده اند.ناداني هستند، از نص

  خامسا: مدينه منوره

در آن هـا نبـود و اكنـون فقـط     س نيهايي كه ذكر شد هيچ دليلي بر وجود سر حس شهر
د والي مدينـه  يمدينه مانده است، ابن سعد آورده كه يزيد سر حسين را نزد عمرو بن سع
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دختـر   اهللا عنهـا  درش فاطمـه رضـي  قيع كنار قبر مـا بفرستاد و او سر را كفن نمود و در 
  .1دفن كردص  رسول اهللا

عبيداهللا بن محمد بـن جعفـر بـن     نري از طريق عمر بن شبه از ابوبكر عيسي بذبال
را نزد عمرو س طالب از پدرش نقل كرده است كه: يزيد سر حسين عمر بن علي بن ابي

  .2بن سعيد والي مدينه فرستاد
از سرنوشت سر س بدون ترديد نوادگان حسيناين روايت يكي از اهل بيت است و 

  تر است. نان در اين باره از كالم ديگران مقدمآوي از ديگران آگاهتر هستند و كالم 
، احترام سـر  س با توجه به حسن تعامل يزيد با آل حسين و پشيماني از قتل حسين

آن در به والي مدينـه و دسـتور دفـن    س نمايد، فرستادن سر حسين بسيار ضروري مي او
و در برابر س توانست در برابر سر حسين اقل كاري بود كه يزيد ميدكنار قبر مادرش ح

آل و خويشاوندان حسين در مدينه و بزرگان صحابه و تابعين انجـام دهـد. دفـن آن در    
ها اگـر كسـي كشـته     زيرا آنان عادت داشتند كه در فتنه ؛بقيع با عادت آنان سازگار است

ابـن يوسـف   ونه كـه حجـاج   گسپردند همان  ا به خانواده اش ميجسد او ر شد سر و مي
با ابن زبير نمود، او را به قتل رساند و آويخت و سپس به خـانواده اش سـپرد، بـا    ثقفي 

هاي ميان حجاج و ابن الزبير بسيار بيشتر از چيزي بوده كه ميان    ن كه درگيريآتوجه به 
   3.حسين و مخالفانش رخ داد

س مورد برخوردش با سر حسين ر، اهل بيت و تابعين از يزيد دابههيچ كس از صح

س ن گونه كه در برخي روايات آمده، يزيد سر حسينآانتقادي نكرده اند، به نظر من اگر 

داشـتند و بزرگـان    گردانيد صحابه و تابعين بـا او برخـوردي ديگـر مـي     ها ميرا در شهر
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ترين مخالف او بود هم  ن الزبير كه اصليكردند و با اب صحابه با قيام عليه او مخالفت نمي
  شدند. صدا مي
سـر  «گويـد:   وي مـي  ،كنـد  ييـد مـي  ي حافظ ابويعلي همداني ايـن نظريـه را تأ   گفته

تـرين نظـر در ايـن     دفن شد و اين صـحيح  اهللا عنها كنار مادرش فاطمه رضيس حسين
  .1»مورد است

لمخزومـي نيـز همـين    اشناس مانند، زبير بن بكار و محمد بن الحسن  علماي نسب 
  .2اند نطر را برگزيده

فـي مقـر    ينالفاصل بين الصدق و الم«عمر ابن ابي المعالي أسعد بن عمار در كتاب 
جمعي از علماي ثقـه امثـال: ابـن ابـي الـدنيا، و ابـو المؤيـد        « گويد: مي »رأس الحسين

يـع مـدفون   در بقس الخوارزمي و ابو الفرج ابن الجوزي تاكيد نموده اند كه سـر حسـين  
  .3»است

ابن دحيه گفتـه اسـت كـه    « و زرقاني گفته است: 4قرطبي نيز آن را تأييد كرده است
  .5»غير اين صحيح نيست

تقي الدين ابن تيميه نيز به همين نظر گرايش دارد و علت آن را چنـين  شيخ االسالم 
و مـورخين   اند از علماء را به مدينه بردهس ينكساني كه گفته اند سر حس« كند: بيان مي

و محمد بن سـعد كاتـب    ،بن بكار صاحب كتاب االنساب رمورد اعتماد هستند مثل: زبي
دانش شهرت دارند و در اين بـاب   واقدي صاحب الطبقات و افرادي ديگر كه به علم و

شـود بـه    تر از مجاهيل و دروغپردازان و برخي مورخين هستند كـه نمـي   تر و صادق آگاه
د، شايد فردي راستگو باشد اما از اسانيد اطالعي نداشته باشد تـا  هايشان اعتماد نمو گفته
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مـتهم بـه   بتواند مقبول را از مردود تشخيص دهد و شايد بد حافظه و متهم بـه كـذب و   
  .1»ها و مورخين افزودن در روايات باشد مانند بسياري از اخباري

اين با  است و دفن شده اهللا عنها در كنار مادرش فاطمه رضيس سر حسين ،بنابراين
تـر   موافق و همسو است و بـه واقعيـت نيـز نزديـك    س حسن تعامل يزيد با اهل حسين

  است.
... اگـر فـردي ديگـر    « فرمودند: بدر حديث ابن عمرص  اما اين كه رسول اهللا

كنـد   هرگز بر او تطبيـق نمـي   .2»خواست كه امارت را از او بگيرد، گردن دومي را بزنيد
س نان نپذيرفتند، از آن گذشته اقدام حسـين آشنهاد صلح داد اما به آنان پيس زيرا حسين

  سرانه.پي درخواست اهل كوفه بود نه خود در
 ؛ن است كه نفر دوم را دفع كنيدمعنايش اي« گويد: نووي در شرح حديث مذكور مي

زيرا او عليه امام قيام كرده است و اگر جز با جنـگ دفـع نگـردد بـا او بجنگيـد و اگـر       
ظـالم و   ،عليه امام گزيرا او در جن ؛بود قتل او جايز است و ضماني هم ندارداي ن چاره

   .3»متجاوز است
  را نپذيرفتند و او را كشتند. ظالم ابن زياد و لشكر اوست كه پيشنهاد صلح ،بنابراين

به معناي خروج عليـه امـام و هـدر بـودن خـون وي      س نصيحت صحابه به حسين
س از اهل كوفه بر حسـين س گفته است، بلكه صحابه 4نيست، آن گونه كه يوسف العش

كوفه دروغگو هسـتند، نصـايح صـحابه ايـن مفهـوم را       دانستند كه اهل ترسيدند و مي مي
  رساند. مي
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در آن  انادرست بوده، البته اين امري دنيوي است كـه خطـ  س بنابراين موضع حسين
زيرا امر شرعي وابسته  ؛زياني ندارد، اما در مورد حكم شرعي ايشان خطايي ننموده است

   .1»كرد كه اين كار تحقق خواهد يافت به گمان اوست و او گمان مي
پيروي هم نكرده س عراق و شام بودند و از حسين اي كه در حجاز و مصر و صحابه

ي  و اسـوه  هزيـرا او مجتهـد بـود    ؛بودند از وي انتقاد نكردند و او را گناهكـار ندانسـتند  
  .2مجتهدان است
كه در آن امر شده كسي كه ص  گويد: احاديث رسول اهللا الم ابن تيميه ميشيخ االس

زيـرا كـه او مفـارق     ؛گردد د قتل گردد، شامل حال وي نمياز جماعت مسلمين جدا شو
جماعت نبود، و در حالي به قتل رسيد كه تصـميم بازگشـت بـه مدينـه و يـا مـرزي از       

همسـو بـا جماعـت و از تفريـق     يزيـد را داشـت و   حضور در نـزد  يا  و مرزهاي اسالم
بـود بايـد    تـرين فـرد مـي    مسلمانان بيزار بـود، اگـر درخواسـت كننـده ايـن مـوارد دون      

با او در حالي كه طالب واليت باشد، نجنگيدند  ،3بودس پذيرفتند چه رسد كه حسين مي
بلكه در حالي كه او پيشنهاد بازگشت و ... داده بود او را كشتند، بلكه چـون اسـارت را   

   4.پذيرفت او را كشتند و مظلومانه به قتل رسانيدندن

  س ي شهادت حسين باره اعتقاد ما در

مظلومانه شهيد شد، اعتقاد ما در اين باره همان س قبال به اين حقيقت رسيديم كه حسين
س بـدون ترديـد حسـين   « گونه كه تقي الدين ابن تيميه رحمه اهللا گفته، اين اسـت كـه:  

ومانه به شهادت رسيد، قتل وي و همكاري در آن و رضـايت  همچون بسياري ديگر مظل
شـهادت و  س اما براي حسـين  به آن مصيبتي است بزرگ كه مسلمانان متحمل شده اند،

علو درجه و جايگاه بلندي است، تقدير خداوند متعال بـه سـعادت او و بـرادرش رقـم     
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كه ديگـر   داشتند آيد، سوابقي خورده است، سعادتي كه جز با نوعي آزمايش بدست نمي
آنان با عزت و امنيت در دامان اسالم پرورش يافتند، يكي مسموم شد  اهل بيت نداشتند،

   1.»و ديگري به شهادت رسيد تا به مراتب سعداء و عيش شهدا برسند
  2.»اين نظر اهل حق و گفتاري است ميانه و دور از افراط و تفريط«

همان گونه كـه رسـول    3ت هستند،ما معتقديم كه حسن و حسين سرور جوانان بهش
  فرمودند.ص  اهللا

داشـتند   حسن و حسين رضي اهللا عنهما را دوست ميص  معتقديم كه رسول اهللا و 
حسين از من است و من از او، خداونـد دوسـت بـدارد هـر كـس او را      «فرمودند:  و مي

سـت  دوص  و هر چه رسول اهللا .4»دارد، حسن و حسين از فرزندان پيامبرند دوست مي
  داريم. داشتند ما نيز دوست مي مي

سـنت   اهـل «حق را در مورد اهل بيت، چنين بيان كـرده اسـت:    اهل ي بغدادي عقيده
ماننـد حسـين بـن    ص  ن و حسين و دودمان مشـهور رسـول اهللا  معتقد به مواالت حس

الحسن و عبداهللا بن الحسين و علي بن الحسين زيـن العابـدين و محمـد بـن علـي بـن       
جعفر بن محمد معروف به صادق هسـتند، و همچنـين ديگـر     وف به باقر والحسين معر
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مانند: عباس، عمر، محمد بن الحنفيه و ساير افرادي كه بر سنت نياكان پاك س اوالد علي
  .1»خود قدم برداشتند

  گويد:  صديق حسن خان مي
در ص  دارنـد و وصـيتي را كـه رسـول اهللا     را دوست ميص  رسول اهللا اهل بيت«

�«دو بار فرمودند:  2خمغدير O!!'J7 ��� OP �	 �#5#?«3    و هنگـامي كـه   » مـد نظـر دارنـد
اي روشـن بـا مـن     ها گاليه نمود كه با چهـره  از برخي از قريشيص  عموي رسول اهللا

�	�!!,+ 1À ®!!'H E.!!=��Ad 0�!!J7 !!Öyb!!.#� � «فرمودند: ص  كنند، رسول اهللا برخورد نمي
'7	5&��O«4،5.  
د بود مگر آن كه شـما را  نمن نخواهؤه جانم در دست اوست، مبه خدايي سوگند ك«

  ».به خاطر خدا وخويشاوندي من دوست بدارند
انـدوهگين شـود، او از   س هر مسلماني بايد از قتل حسين«گويد:  حافظ ابن كثير مي

اسـت و بسـيار   ص  سادات مسلمين و علماي صحابه و پسر برترين دخت رسول خدا
   6.»بود عابد و شجاع و سخاوتمند
ترين گناهان است و كسي كه به آن اقدام نمـوده   از بزرگس بدون ترديد قتل حسين

و يا به آن راضي بوده و همكاري نموده مستحق عذاب الهـي اسـت. تمـام سـلف قتـل      
بودم س اگر من از قاتالن حسين«گويد:  دانستند؛ ابراهيم نخعي مي را شنيع ميس حسين

  .7»نگاه كنمص  رسول اهللا ي م به چهرهيدكش ميرفتم، خجالت  و به بهشت هم مي
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از س ليكن نكته اي اينجا هست كه بايد به آن توجه كنيم و آن اين كه قتل حسـين  
و سابقين اولين و آنان كه در جنگ مسيلمه كشته شدند و شهداي احـد و بئـر    ءقتل انبيا

با اعتقـاد غاليـان   س اعتقاد ما در مورد حسين 1معونه و امثال عثمان و علي باالتر نيست،
پندارند و داد و فغان و نوحه  ترين مصيبت مي را بزرگس متفاوت است، آنان قتل حسين

قطعـا از  س پدر حسينس . علي2كنند كه بسا اكثر آن تصنع و خودنمايي است سرايي مي
هجري در حـالي كـه داشـت     40افضل بود و روز جمعه هفدهم رمضان سال  او برتر و

رفت، كشته شد، اما با وجود اين به مناسبت شهادت او مانند شهادت  براي نماز فجر مي
  گيرند. عزا نميس حسين

الحجـه   تشـريق مـاه ذي   مبرتر است و او نيز در اياس از عليس نزد اهل حق عثمان
س از ظلـم بـر حسـين   س ظلم بر عثمان 3هجري در محاصره شهيد و ذبح شد، 36سال 

. واكـنش مسـلمانان   4و هر دو شهيد مظلوم هستندتر بود  تر و صبر و تحملش كامل عظيم
نشـان  س فراتر از واكنشي بود كـه بـه شـهادت حسـين    س النورين ذي به شهادت عثمان

س قيام كردند براي خونخواهي حسـين س دادند، و آن گونه كه براي خونخواهي عثمان

قام نگرفتند، فتنه قيام نكردند و آن گونه كه از قاتالن عثمان انتقام گرفتند، از قاتالن او انت
پديـد  س پديد آمـد از شـهادت حسـين    النورين ذي و فسادي كه به سبب شهادت عثمان

س از شـهادت عثمـان  از جانب خدا و رسول و مؤمنان فراتـر  س نيامد و شهادت حسين

 متفق عليه مسلمانان بود و بر ي محكوم نگرديد، عثمان از اعيان سابقين به اسالم و خليفه
  خون كسي را نريخت.خود نكشيد و براي واليت مسلمانان شمشير 

 دوران ابـوبكر  او مسلمانان را در مصاف با كفار قرار داده بود و در دوران او همانند
شـد و كسـي از    شمشير مسلمانان در جهاد با كفار به كار گرفته مـي  فاروق وعمر صديق
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بر آمدند امـا   ي قتلشپدر حالي كه خليفه بود، در  يشانداد، ا اهل قبله را هدف قرار نمي
كه خود كشته شد، بدون ترديد اجـر او بيشـتر و قتـل او     براي دفاع از خود نجنگيد تا آن

تر است از كسي كه واليتي نداشته و براي رسيدن به واليت و امارت قيام  گناهي سنگين
د خواست حكومت را از آنان بستاند با او جنگيدن كه هواخواهان كساني كه مي نمود تا آن

  و نهايتا او در دفاع از خود كشته شد.
تر از جنـگ بـراي    حفظ حكومت خود موجهو  بدون شك جنگ براي دفاع از خود

خواهد حكومت را از چنگ ديگري در  رسيدن به حكومت است؛ زيرا چنين شخصي مي
برتـر و  س براي حفظ واليت خويش نجنگيد بنابراين حال او از حسينس بياورد، عثمان

  تر بود. تر و زشت شنيعس قتل حسينقتل او از 
، مختار بن س ، معاويه و اهل شام بودند و خونخواهان حسينس خونخواهان عثمان

از مختـار برتـر   س ابي عبيد ثقفي و همراهانش بودند، هيچ عاقلي ترديد ندارد كه معاويه
   1است، مختار كذاب بود و ادعاي نبوت كرد.

ضي اهللا عنهما برتر بـود، او در محـراب و   از عثمان و علي رس فاروقهمچنين عمر 
د، مردم روز شهادتش را عـزا  مظلومانه به شهادت رسيخواند  هنگامي كه نماز فجر را مي

برتر بود اما روز وفاتش را ماتم نگرفتند، رسـول  س از عمرس نگرفتند، هم چنين صديق
كرد امـا كسـي   در دنيا و آخرت سيد بني آدم است، و مانند انبياي ديگر رحلت ص  اهللا

  2روز وفات آنان را ماتم نگرفته است.
تفكر نمايد و به آن بيانديشد و آن را ص  هر كس در كتاب و سنت ثابت رسول اهللا

داند كه اين آيه برايش محقـق   بيند تطبيق دهد، مي بر آن چه در نفس خود و در آفاق مي

óΟ﴿ شده است كه خداوند متعال مي فرمايد: Îγƒ Î�ã∴y™ $ uΖÏF≈tƒ#u ’ Îû É−$sùFψ $# þ’ Îûuρ öΝ Íκ Å¦à(Ρr& 4 ®Lym t ¨ t7 oK tƒ 

öΝ ßγ s9 çµ‾Ρ r& ‘, ptø:   )53(فصلت:  ﴾#$
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نمايـد تـا بـراي شـان      يات خود را در آفاق و انفس به بندگانش مـي آخداوند متعال 
  واضح گردد كه قرآن حق است و خبر آن صدق و امر آن عدل است:

﴿ôM£ϑ s?uρ àMyϑÎ= x. y7În/ u‘ $]% ô‰ Ï¹ Zωô‰tãuρ 4 āω tΑ Ïd‰ t6ãΒ Ïµ ÏG≈yϑÎ= s3 Ï9 4 uθèδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yèø9$# ∩⊇⊇∈∪﴾  

و كالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام رسيد؛ هيچ كس « )115(انعام: 
  »داناست. ي تواند كلمات او را دگرگون سازد؛ و او شنونده نمي

به و تابعين و افراد ديگر ه اي ديگر اين كه گاهي عالمي ديندار و بزرگ از صحانكت
كنند كه به نوعي همراه با گمان و هواي نفس باشد، كه مناسب نيست در اين  اجتهاد مي

  باره از او پيروي شود، گرچه آن فرد از اولياي پرهيزگار خداوند باشد.
كنند و گفتارش را   افتند، گروهي او را تعظيم مي در چنين موارد دو گروه در فتنه مي

كنند و اين  خواهند به آن عمل كنند، و گروهي ديگر او را مذمت مي دانند و مي ثواب مي
دانند حتي او را از ايمان خارج  را لكه اي در واليت و تقواي او و بلكه در ايمان او مي

  1گردانند، اين هر دو گروه بر باطل هستند. مي
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  ما در مورد شهادت حسين ي خاتمه: وظيفه

و رخدادهايي كه در زندگي ايشان روي داد را تا شهادت س نبعد از آن كه سيرت حسي
پـيش  ص  پيـامبر  ي ايشان بررسي نموديم، بايد گفت گر چه مسلمان از آنچه براي نـوه 

ندوه مسـلمان سـبب شـود تـا او بـه      ناراحتي و ااما نبايد  شود آمده غمگين و دردمند مي
چيـزي اسـت كـه فقهـا و      ص مبرهاي پيامبر پايبند نباشد، التزام به دستورات پيـا  مانفر

كوشيدند و مردم را به التزام بـه   علماي اهل بيت به شدت براي تحقق بخشيدن به آن مي
  دادند. و عمل كردن به آن فرمان مي ص هاي پيامبر فرمان

بيت نقل شده و در آن  اهل بعضي از فقهاي و اينك بخشي از احاديثي كه از پيامبر و
  كنيم. شده را نقل مي تابي نهي قراري و بي از بي

گويـد:   كند كـه مـي   بخاري در صحيح خود از مسروق و او از عبداهللا روايت ميامام 
پاره كند و  نبر سر و صورت بزند و گريبا هنگام مصيبتبه  فرمود: هر كسيص  پيامبر

  1"سخنان جاهليت را فرياد زند از ما نيست
 د كـه گفـت: پيـامبر   نـ ك مي مسلم در صحيح خود از ابي مالك اشعري روايتامام و 

فرمود: زن نوحه خوان اگر قبل از مرگش توبـه نكنـد روز قيامـت در حـالي بلنـد       ص
فـرا گرفتـه    لباسي از قير بر تن دارد و تمام بـدنش را بيمـاري گـر گرفتگـي    كه شود  مي

  2"است
كند كـه او بيهـوش شـد     روايت مي سابوموسي اشعرياز  و نسائي از يزيد بن اوس

وقتي به هوش آمد به كنيز گفت: آيـا بـه تـو     از كنيزانش براي او گريه كرد آنگاه كنيزي
چه روايتي به تو نقل  ج(او از پيامبر  ، ما از كنيز پرسيديمنرسيده است ص سخن پيامبر
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از ما نيست كسي كه صداي نوحه سر دهد و به « فرموده است: ص پيامبر :گفت كرد؟)
 .1»عزاداري بتراشد ي ش را به نشانههنگام مصيبت گريبان چاك كند و موي سر

و ابن ماجه در سنن از ابي امامه روايت كرده كه رسول خدا زني را كه چهره اش را 
دهـد   كند و فرياد و واويال سر مي كند و زني كه گريبانش را پاره مي د و مينز با ناخن مي

  .2را لعنت كرده است

 Ÿωuρ﴿ي:  كند كه امام صادق آيه ميو كليني با سند خود از امام جعفر صادق روايت 

š�oΨŠÅÁ ÷ètƒ ’ Îû 7∃ρ â÷÷êtΒ ﴾  :را اينگونه تفسير كرده كه يعني گريبانشان را پاره  )12(ممتحنه
هايشان نزنند و فرياد و واويال و هالكت سر ندهند و نزد قبري نمانند و  نكنند و به گونه
  .3باز نكنند را به قصد عزاداري هايشانموسياه نپوشند و 

كسـي را   هـر «كنـد كـه ايشـان گفـت:      جعفر صادق روايت مـي  و نوري طبرسي از
انـداخت در   هبه هنگـام دريافـت آن نعمـت بـوق و كرنـا بـه را       نعمتي داد و اوخداوند 

تـار شـد و بـه    فحقيقت ناسپاسي آن نعمت را كرده است، و هركسي كه بـه مصـيبتي گر  
اشي كـه بـه خـاطر مصـيبت بـه او      خواني را فرا خواند، پاد زن نوحه ،مصيبت نآهنگام 

  .4»شود رسد حبط و نابود مي مي
در بيماري كه به  ص گفت: پيامبرس مده كه جابر انصاريآو در مستدرك الوسائل 

مرگش انجاميد به فاطمه گفت: پدر و مـادرم فـدايت بـاد كسـي را بـه دنبـال شـوهرت        
گفت: اي پدر  كرد و مي يگويد، و فاطمه نزد پيامبر بود و گريه م بفرست تا آن جا كه مي

براي من گريبان پـاره نكـن و صـورت    «: به او گفت ص جان چه غم واندوهي، پيامبر
  .5»خود را زخمي نكن، و فريا د و واويال سر نده
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فرمـود:   ص روايت است كه گفت: پيامبرس دوو همچنين در مستدرك از ابن مسع
  .1»نيست گونه بزند و گريبان پاره كند از ما هر كس بر صورت و«

براي «به هنگام مرگش وصيت كرد و گفت: كند كه جعفر صادق  و نوري روايت مي
سـر   دچـار  مرگ من به خود نزنند و گريبان پاره نكنند، هر زني كه گريبانش را پاره كند

  .2»شود شود و هر چه بيشتر اين كار را بكند سر درد او بيشتر مي درد مي
در مورد اينكه موضع ما در برابر  3»العقدينجواهر «ودي در كتابشمهنور الدين س

چكيده  ماست كه بايد انجام بدهيم به طور خالصه و ي شهادت حسين و آنچه وظيفه
در روز عاشورا كرامتي است كه خداوند س بدان كه شهادت حسين چنين گفته است:

تر باال پروردگارشپيش  سقام وجايگاه حسينمن گرامي داشته است و با آن آوي را با 
تجاوز كرده اند خوار  خود برسد و كساني كه بر او ستم و ترفته است تا به مقام اهل بي

ترين بالها و مصايب بر چه كساني  را وقتي پرسيدند كه سختص  و پيامبر ،شدند
كه بهترند، هر  ه بهترند و سپس آنانكسپس صالحان سپس آنان  ،آيد؟ فرمود: پيامبران مي

گيرد اگر در دينش صالبت داشته  خود مورد آزمايش قرار ميديانت  ي كسي به اندازه
گردد و اگر در دين خود ضعف داشته باشد بر او كمتر  مصيبت او بيشتر مي باشد بال و

شود  رود همچنان به بال گرفتار مي سختي خواهد آمد و مؤمن تا وقتي روي زمين راه مي
اشورا و يادآوري مصيبت حسين هر ماند. در روز ع باقي نمي تا اينكه هيچ گناهي بر او

نا اليه راجعون بگويد همان طور كه خداوند فرمان داده كه به هنگام إنا هللا وإمؤمني بايد 

y7﴿: فته شود تا پاداشي كه خداوند وعده داده به او برسدگنين چبال  Í×‾≈s9 'ρ é& öΝ Íκö�n=tæ ÔN≡ uθn= |¹ 

 ÏiΒ öΝ ÎγÎn/§‘ ×πyϑ ômu‘uρ ( š�Í× ‾≈s9'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρß‰tG ôγ ßϑø9$# ∩⊇∈∠∪ ﴾   :اينها، همانها هستند كه « )157(البقره

  .»يافتگان الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدايت
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ي گرفتاري و بال را مالحظه كنيد كه خداوند براي صابران چه چيز آماده كرده  ثمره

$﴿ :است yϑ‾ΡÎ) ’ ®ûuθãƒ tβρç�É9≈ ¢Á9$# Ν èδ t� ô_r& Î�ö� tóÎ/ 5>$ |¡Ïm ∩⊇⊃∪﴾  :صابران اجر و پاداش « )10(الزمر
  .»دارند حساب دريافت مي خود را بي

�É9ô¹÷﴿فرمايد:  و مي  $# uρ È/ õ3ß⇔ Ï9 y7În/ u‘﴾
گفتند چه وقت زدن  انسان زيركيبه  )48الطور: ( 1

و بريدن برايت راحت است؟ گفت: وقتي كسي كه دوست داريم ما را ببيند، چون نزد او 
كند و بالها و  است، و عاقل در آن وقت چنين تصوري ميفست و ستم وبال رفاه ا

 اجر و آنو به داند  هاي دنيوي كه بدان گرفتار آمده را ناچيز مي ها و سختي يبتصم
نمايد و خاطرش را تسكين  رسد خود را دلگرم مي پاداشي كه از سوي خداوند مي

دهد،  و اعمال صالح انجام مي تواند عبادت ر روز عاشورا تا جايي كه ميددهد و  مي
به روزه گرفتن عاشورا تشويق كرده است، پس عاشورا را بايد با  ص چون پيامبر

چنين و دشمننان دين الن هسرايي چنان كه جا عبادت گذراند نه با عزاداري و نوحه
عادات اهل بيت پيامبر نيست و اگر  سرايي و عزاداري از اخالق و چون نوحه ،كنند مي

روز وفات پيامبرش در هر سال ماتم و عزا در بود امت  بيت مي هاي اهل شيوه اين از
  گرفت، پس اين فقط يك كار شيطاني است. مي

گرد ص  ما را با حسين در كنار جدش مصطفي ي نماييم كه همه از خداوند مسئلت مي
  آورد.
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