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  درآمد  پيش
،  غـدير خـم    حادثـه .گـردد  متمـايز مـي    اسـالمي   از ديگر مذاهب  رخداد مرتبط با هم  با سه  تشيع
  جـرأت   اما بـه .  است  حادثه  سه اين  مربوط به  شيعه  هويت. موعود  عاشورا و ظهور مهدي  واقعه
و مورد   پيدا نكرده  عاشورا اهميت  ي حادثه  ي اندازه به  يا حادثه  تشيع  در تاريخ  آه  گفت  توان مي
غـدير و    احياگر حادثه  عاشورا در واقع.  است  تأثير قرار نداده  را تحت  شيعه  و فرهنگ  نبوده  توجه
،  دليـل  همين  به. بود  آن  هاي زمينه  ساختن  گستر موعود و فراهم ظهور عدالت  براي درآمدي پيش

  سـازي   توانـد درفرهنـگ   مـي   ميـزان   همـان   بـه   واقعـه   از اين  و درست  شايسته  يريتصو  داشتن
  .باشد  داشته  اهميت  بايسته

مـوارد    و دربسـياري   شـفاهي   بـر فرهنـگ    عاشورا متكي  ي با حادثه  عمومي  آشنايي  از آنجا آه
،  مفصـل   ، اغلب شده  نوشته واقعه  اين  در تفسير و تحليل  آه  هايي و نيز آتاب  غير مستند است

  حوصــله  آــه  مســتند، مختصــر و علمــي اي نوشــته  نگــارش.  اســت  خــاص  و بــا گرايشــي  متنــوع
  هــا باشــد، ضــروري و تحليــل  وقــايع  دو بخــش  آليــات ســازگار افتــد و در برگيرنــده  بــا آن  عمــومي

  .نمايد مي
  اول  بخـش .  اسـت  شـده   تشـكيل   اصـلي   ، از دو بخـش  مهـم   ايـن   تحقـق   حاضر براي  ي مجموعه
از   اســت  شــده  ســعي  بخــش در ايــن.  آــربال اســت  حادثــه  تــاريخي  از وقــايع  مختصــري  شــامل

  تـاريخي   متـون   و معتبرتـرين   ترين قديمي  مستندبه  آن  گردد و مطالب  خودداري  اضافي  توضيحات
  .آربال باشد  حادثه  مربوط به

 « اخبـار الطـوال  «: اول  دوره: نمـود   تقسـيم   چهـار دوره   بـه   تـوان  را مـي عاشورا   تاريخ  اصلي  منابع
  تاريخ«، 'ه ٢٩٢  م  يعقوبي  واضح ابن  نوشته « يعقوبي  تاريخ«، 'ه ٢٩٠  م  دينوري  ابوحنيفه  نوشته
  مقاتل«' ه ٣١٤  م  آوفي  اعثم  ابن  نوشته « الفتوح«،'ه ٣١٠  م  محمد جرير طبري  نوشته « طبري

  دوره. 'ه ٤١٣  مفيـد م   شـيخ   نوشـته  »االرشـاد «، ٣٥٦  م  اصـفهاني  ابو الفـرج   نوشته « الطالبيين
، 'ه٥٦٨  خــوارزمي  موفــق  نوشــته « الحســين  مقتــل«، 'ه٤٤٩اثيــر   ابــن  نوشــته« الكامــل«:  دوم

ــب« ــن  نوشــته« مناق ــوف«، 'ه٥٨٨  شــهر آشــوب   اب ــن   نوشــته  نوشــته « الله ــاووس  ســيد ب   ط
  نوشـته « المنتخـب «، 'ه ٩١٠  آاشـفي   مـال حسـين    نوشـته  »الشهدا  روضه«:  سوم  دوره.'ه٦٦٤

:  چهـارم   ، دوره'ه١١١١ محمـد بـاقر مجلسـي     نوشـته  »بحار االنوار«، 'ه ١٠٨٥  النجفي  الطريحي
 « التـواريخ   ناسـخ «، 'ه ١٢٩٧  قمـي  عبـاس   شـيخ   نوشـته  « المهمـوم   نفـس «و  « االمال  منتهي«

  .'ه١٣٥٩سپهر   د تقيمحم  نوشته
  مطـرح   مباحـث  نسـبي   عاشـورا و همـاهنگي    واقعـه   تـاريخ   بـه   نزديكي  بر اساس  ها آه دوره  اين
. برخـوردار هسـتند    از اعتباربيشـتري   ترتيب  به  است  شده  تنظيم  هر دوره  توسط مورخين  شده
  تـاريخي   مطالـب   پـس .  ايم آرده  فادهاست  اول دوره  فقط از منابع  نوشته  ما در اين  جهت  همين  به
  ترين مهم »االرشاد«و  « طبري  تاريخ«، « يعقوبي  تاريخ«، « اخبارالطوال«  هاي از آتاب  نوشته  اين

  اينكــه  دليــل  مفيــد، بــه  شــيخ  نوشــته »ارشــاد«  آتــاب  البتــه. هســتند  نوشــته ايــن  ســندهاي
ــديمي ــرين ق ــاريخي  مــتن ت ــدي  د، نقــششــو مــي  محســوب  شــيعه  ت ــن  آلي . دارد  نوشــته  در اي
  ، آـه « طبري تاريخ«، با  است  شده  عاشورا نوشته  از واقعه  پس  سال ٣٥٠حدود   ارشاد آه آتاب
  دوم  قـرن   شـيعي   مورخ « مخنف ابي«  بر روايات  ، با تكيه آن  عبد اهللا  ابي  نهضت  مربوط به  حوادث
  .باشد مي  ، بسيار نزديك است  موضوع  دراين  تاريخ  نو معتبرتري  است  شده  نوشته  هجري
  منقطـع   حادثـه  تـا زمـان    آن  باشـد و يـا سلسـله     داشـته   زيـادي   فاصـله   حادثه  تا زمان  آه  متوني

،  نـادان   و يـا دوسـتان    مغـرض  دشـمنان   ، از سوي آن  يا ناخواسته  خواسته  تحريف  باشد، احتمال
  و تحريفـات   بند باشـيم  پاي  نگاري تاريخ  درست روش  به  اگر بخواهيم  پس. رسد نظر نمي  بعيد به
  قبلـي   و سـابقه   آمـده   متـاخرين   هـاي  در نوشته  آه  مطالبي به  توانيم ، نمي را بر نتابيم  احتمالي
  سـت ا  نيز آمـده   اوليه  در متون  برخورد با آنچه  داشت  بايد توجه  البته. اعتماد آنيم  است  نداشته
  .نخواهد بود  صحيح  نگاري تاريخ  اصول  و رعايت  عقلي تحليل  بدون
عاشـورا    ي ازحادثـه   آـه   اسـت   گونـاگوني   هـاي  تفسيرها و تحليـل   شامل  نوشته  اين  دوم  بخش
،  اسـت   وجـود داشـته    اسـالم   آربال در جهـان   تفسير از واقعه  نوع  اصوال سه.  است  گرفته  انجام
يزيـد    و معتقـد بـود آـه     گذاشت مي  صحه  اموي حاآميت  بر نگرش  عربي  ابوبكر ابن  چون  اي عده

  اوبـاش   تأثير تحريكـات   و تحت  گونه  شورش  حرآت  يك  عبد اهللا ابي  بود و عمل  صالحي  شخصي
  صـحه  حنفيه  و محمد بن  عباس  ابن  امثال  ، بر نگرش خلدون  ابن  ديگر چون  گروه.شد  انجام  آوفه



  علـي   بن  حسين  بودولي  او الزم  عليه  بود و قيام  فاسدي  و معتقد بود يزيد شخص  گذاشت مي
نبـود و    از او ساخته  آاري  چنين  چون.شد  محاسبه  يزيد دچار اشتباه  در مقابل  در برآورد قدرتش

را   علـي   بـن   حسـين   بـه   يزيد نيز نسـبت   العمل عكس نگرش  اين. نبود  بخش  نتيجه  قيامي  چنين
  ، حنبلـي  شـافعي   امثال  به  متعلق  سوم  ديدگاه. آند مي  را محكوم داند و آن نمي  توجيه  نيز قابل

سـيد الشـهدا     بـا حرآـت    موافـق   در جبهـه   ديـدگاه   ايـن .  اسـت   سـنت   معاصـر اهـل   و نوانديشان
سـيد الشـهدارا     عمـل   دانـد و هـم   سـقوط مـي    فاسـد و مسـتحق    يزيد را شـخص   هم. قراردارد
او،   از خـون   هرقطـره «: گويـد  مـي  « مازني«. خواند مي  بخش  و نتيجه  ، مسئوالنه عاقالنه  عملي

  بنـي   حكومـت   بنيـان   سرانجام شد آه  ميني  به  او تبديل  از خاطره  او، و هر جلوه  از نام  هر حرف
  بايد انگيـزه   علي  بن  حسين  شهادت  ي خاطره ديدگاه  اين  بر اساس ١».را برآند و بر باد داد  اميه

  مسـلمين   عيد بـزرگ   همچنانكه.  و آه  و عزاداري  اشك  و سرورباشد نه  جشن  مراسم  بر پاداري
  ٢.گردد و سرور برگزار مي  جشن  و در آن  است  فداآاري  يادآور يك  اندازه  همان به  عيد قربان
و   سياسـت . نيسـت   منطبـق   بـر آن   ولـي   اسـت   نزديـك   يعهشـ   نگـرش   بـه   سـوم   ديـدگاه   اگر چه
  آنهـا سياسـت    ي رويـه .  گرفت انجام)  ع( امام  فرزندان  دست  به  خصوص  در اين  شيعه  ريزي برنامه
  پيـروزي   مناسـبت   بـه   اميـه   بنـي   آه  درشرايطي  چون. و عزا بود  اشك  و سرور نبود بلكه  جشن

  مـنعكس   توانسـت  نمـي   بيـت   اهـل   گرفتند، جشـن  مي  نوجشن  سال  تمناسب  به  خود و اعراب
توانـد،   نمـي   بـا اآثريـت    اقليـت   هماهنـگ   جشـن . باشـد   اميـه   بنـي   سـفاآي  بـه   اعتـراض   آننده

  در آـربال باشـادي    اميـه   بنـي   و آشتار فجيـع   تراژدي. را نشانگر باشد  ستم  تحت  اقليت اعتراض
را   سـتم   بـه   اعتـراض  تـا روح   خـود قصـد داشـت     بـا شـهادت  )  ع( علـي   بـن   حسين. ندارد  تناسب
  . بهترامكانپذير است  عواطف  تحريك  از طريق  هدف  اين. آند  جاودانه
خداونـد از    مخلوقـات  بـود آـه    نكتـه   ايـن   حـاوي   آه  است  شده  اطهار نقل  از ائمه  بسياري  روايات

  سـرايي  و نوحـه   گريـه )  ع( علـي   بـن  بر حسـين   حيوانات  تيح  و جن  و فرشتگان  آسمانها و زمين
  آمرزيـده   ، گناهـانش  اي پشـه   بـال   انـدازه   بگريـد ولوبـه  )  ع( علـي   بـن   بر حسـين   هر آس ٣.آردند

بسرايد   وادارد يا شعري  گريه  خود را به  اگر انسان. خواهدشد  بر او واجب  خواهد شد و بهشت
  ٤.او خواهد بود  از آن  را بگرياند، بهشت  د وديگرانبخوان  و با آواز سوزناك

  نگهداشـتن   زنـده  بـراي   منفـي   مبـارزه   نـوعي   در واقـع   ائمـه   از سـوي   و گريه  تأآيد بر عزا و ماتم
  در گـذر زمـان    بـود، ولـي   تشـيع   نهـاد نـاآرام    سـازي   سـيد الشـهد و آمـاده     سـتيزانه   ظلم  حرآت

  . شد  خودهدف  تدريج  به  آه  وسيله  نه  يانشيع  و عزا، در بين  گريستن
، مثيــر ) گريــه اقيــانوس(البكــا، محــيط البكــا  البكــا، طوفــان  مفتــاح  چــون  آتابهــايي  شــدن  نوشــته
  و نفـس ) قلبهـا   سـوزاننده ( القلـوب  ، محـرق ) سوزان  سوآهاي( ، لهوف)غمها  برانگيزاننده( االحزان
  پـر شـوري    هـاي  هـا صـحنه   آتاب  اين  در اغلب.  نظراست  اين بر  تأييدي... و) غمبار  نفس( المهوم
ــق ــي  خل ــا دســتمايه   م ــداخل. شــود  گريســتن شــد ت ــگ  ت از   در برخــي  و تصــوف  تشــيع  فرهن
  عنـوان   تحـت   امـام   ي جويانـه   و تسـليم   از هر چيز بـر رفتـار پارسـايانه     شدبيش مي  هاباعث زمان

  سـاخت  اي چهـره   و عزاداري  از امام)  ع( ائمه  خواست  غمر علي  نگرش  اين. تأآيد شود« مظلوم«
از   نـوع   ايـن   گردانـان  خـود تعزيـه    و آنـان   يا قاجار نداشـت   صفويه  ظالمانه  با نظامهاي  تعارضي  آه

  .آردند مي خود استفاده  قدرت  تحكيم  براي  از آن ًابودند و بعض  عزاداري
 ١٥از   پس  ويژه به  آن در تداوم  و سپس  مشروطيت  نهضت  جرياندر   ايران  مردم  مبارزات  با شروع

اسـتبداد    مورد تأييـد حاآميـت    آه  گرفت عاشورا صورت  از حادثه  نويني  تفسيرهاي ١٣٤٢خرداد 
  و تحريفهـا و در واقـع    از خرافـات   واقعـه   ايـن   پيـرايش  بـراي   نوانديشـي   نـوعي   دوران  در اين. نبود

  حـول   تـوان  را مـي   نوانديشـي   ايـن .  است  مشاهده  ازتفسيرها قابل  ر در برخيتجديد نظ  نوعي
در   حرآتـي   آيـا چنـين   ًابـود؟ ثانيـ    سـيد الشـهدا چـه     قيـام   اوال انگيزه:  دانست موضوع  محور سه

  هـدف  ايـن   بـه   نيل  براي  آه  آيا روشي ًابود؟ ثالث  يا مشروع  معقول  وقت  سياسي  حاآميت مقابل
  بود؟  بخش  و نتيجه  شد درست  نتخابا

                                                           
 ٣١٤- ٣١٦ ،ص١٣٦٥، ٢ ، چ خوارزمي  ، انتشارات خرمشاهي  ، بهاء الدين در اسالم  سياسي  ، انديشه حميد عنايت ١
 ٣٢٤ ، ص در اسالم  سياسي  انديشه ٢
 ٨٢-١٠٦ ، ص١٣٧٥،  اول ، چ الصدوق  ، مكتبه الزيارات  ، آامل جعفر قمي  محمد بن ٣
 ١٠٦-١١٥ ، ص الزيارات  آامل ٤



  روش  بـه   مـورخ  يـك   عنـوان   تنهـا بـه    اي عـده . بـود   شد متنوع  داده  سؤاالت  اين  به  آه  پاسخهايي
معتقـد    شـيعه   عنوان  و به  ديني  درون روش  ديگر به  اي عده. آردند  بحث  حادثه  از آن  ديني  بيرون
  ايـن   بـه   بيشـتر نسـبت    دوم  گـروه . قـرار دادنـد    را موردتوجـه   موضـوع   آن  لـوازم   با تمام  امامت  به

  گيـرد آـه    انجـام   اي گونـه   عاشـورا بـه    نبايد تفسير واقعـه   دادندآه مي  نشان  حساسيت  موضوع
و   شـده   طراحـي   از پـيش   هـاي  فرد بـا مقاصـد و انگيـزه     و منحصر به  خاص جريان  يك  امام  حرآت

  و بـازآفريني   تكـرار،  الگـوگيري    غيـر قابـل    حرآـت   ، ايـن  صـورتي   در غيـر ايـن   .آنـد   جلوه شخصي
و   اسـت   آنـان   ، ومقتـداي  پيروان  الگوي  ، امام شيعي  هاي آموزه  بر اساس  آنكه  حال. خواهد شد
  بـه   يـا نسـبت    امامـت   علـم   اسـاس  بـر ايـن  .  اسـت   همگـان   براي  و پيروي  آموزش  قابل  رفتار وي

  حرآـت   تحليل  اين  بر طبق. باشد  داشته  اي ويژه نقش  حادثه  يا نبايد در آن  است  منتفي  ئياتجز
  يـك   امـام   ، حرآـت  اسـاس   بـر ايـن  .  اسـت   انساني ًاو اساس  ،طبيعي عقاليي  آاري  عبداهللا  ابي

شـود   مي  لقيت  و سلطنتي  موروثي  نامشروع  حكومت  براندازي  براي  انقالبي-  سياسي  حرآت
و   حرآـت   جزئيـات  بـه   بـا علـم    امام  بود آه  ديگر اين  ديدگاه. را الگو قرار دهند  توانند آن مي  وهمه
  ، نـه  شرايط حاد سياسي  در آن حرآتي  زد و چنين  دست  آاري  چنين  خود به  از شهادت  آگاهي
امـر    و خـود از مراحـل    سياسي  بارزهم  براي  ضرورت يك  بلكه  خود نيست  انداختن  هالآت  تنها به

  . از منكراست  و نهي  معروف  به
  از طـرف   آـه   اسـت  ، نگرشـهايي  اسـت   شـده   آورده  نوشـته   ايـن   دوم  در فصل  آنچه  در هر صورت
بـا    خوانندگان  قسمت  در اين.  است شده  عاشورا بيان  در مورد حادثه  معاصر شيعه  انديشمندان

آشـنا    اسـت   گرفتـه   صـورت )  ع(  الحسـين   اباعبد اهللا  از نهضت  آه  متفاوتي  رهايها و تفسي نگاه
در   منـدرج   مستند تـاريخي   متن  به  تفاسير با توجه  از اين  اي يامجموعه  يك  انتخاب. خواهند شد

انـد تابـا    بـوده   هـا بـر آن   نظريـه   از اين  برخي  از آنجا آه.  است  خود خوانندگان  ،بر عهده اول  بخش
را   فرصـتي   موضـوع  اين. سازند  خود را برجسته  نظريه  ، نقاط قوت تفسير ديگران  نقاط ضعف  بيان

  . ها نيز آشنا شويم نظريه اين  به  شده  مطرح  با انتقادهاي  سازد تا خوانندگان مي  فراهم
  بـرده   آنهـا نـامي    نـدگان ازگوي. دارد  تـاريخي   خـود صـورت    عنـاوين   ديدگاهها تحت  اين  طرح  ترثيب
  آن  بـا آتابهـا و صـاحبان     هـر ديـدگاه    ذيـل  هـاي  توانند از پانوشته مي  خوانندگان  ولي  است  نشده
  آـه   اسـت   اصـالحي   تنها ديـدگاه . آنند  مراجعه  آن  بيشتربه  مطالعه  ها آشنا شوند و براي نظريه
  آـه   اسـت   گشـته   تـدوين   فـرض   پـيش   بـا ايـن   و  اسـت   شده  داده ارجاع)  ع( خود امام  سخنان  به

  را بــه  و نبايـد آن   عصـرها و نسلهاسـت    همـه   راهنمــا بـراي   مكتـب   يـك ) ع( عبـد اهللا   ابـي   نهضـت 
  مسـلمان  انسـان   راه  مقتـداي   تواند همواره مي  حرآت  اين  اصول.  منحصر ساخت  شرايطانقالبي
  .باشد  در هر شرايطي

  
  

  عاشورا  واقعه:  اول  فصل
  
  

  مقدمه
   

بعـد    سـال   ـ وبيست   و سلم  و آله  عليه  اهللا  خدا ـ صلي   رسول  از وفات  پس  سال  در حدود پنجاه
  شصـتم   سـال   رجـب   ي در نيمـه  سفيان  ابي  بن  ـ معاويه   السالم  ـ عليه   اميرالمومنين  از شهادت
  ، دوازده دوم  ي خيلفـه   از طرف  سال  پنج: آرد  حكومت سال ٤٢حدود   معاويه.  از دنيا رفت  هجري
  ابـي   بـن   علـي   اميـر المـومنين    خالفـت   در زمـان   سـال   ، آمتر از پنج سوم ي خليفه  از طرف  سال
ــب ــاه  وحــدود شــش   طال ــت  م ــام  در خالف ــه    حســن  ام را در   شــام  ـ حكومــت    الســالم  ـ علي
و   درجنـگ   بـا آنـان  )  ع( علـي   بـن   و حسـن )  ع( علـي   امام  حكومت  در دوران  معاويه.  داشت دست

  را بـر عهـده    اسـالمي  خالفـت   مسـتقل   صـورت   بـه   سـال   ، آمتر از بيسـت  از آن  ستيز بود و پس
تـا   ٤١  آنها از سـال . بود  اميه بني و مرواني  سفياني  ي خليفه  چهارده  ي سرسلسله  وي.  داشت
  .داشتند  دست  را به  اسالمي تحكوم  هزار ماه  مدت  ، به هجري ١٣٢  سال
  بـا امـام    آـه   قراردادي بر خالف  مسلط بود و توانست  خود آامال بر اوضاع  خالفت  در زمان  معاويه
بـود    شـد، شـرط شـده     آنها بسـته  ميان  آه  مثال در قرار صلحي; آند  بود، عمل  بسته)  ع( حسن
حجـر  «  نام  باشند و حتي  در امان  رانكشد و همگيرا آزار ندهد و آنها   اميرالمومنين  شيعيان  آه



ـ بود، در قـرارداد     السالم  ـ عليه   علي  و شيعيان)  ص(خدا   رسول از اصحاب  آه « آندي  عدي  بن
نفر   و شش  عدي  حجر بن  اند معاويه نوشته  اتفاق  به  اسالمي  مورخان  اماچنانكه. بود  قيد شده
بگـور   زنـده  از آنهـا را در عـراق    يكـي  « ابيـه   زياد بـن «  حتي.  را آشت)  ع( و حسن)  ع( علي  ازياران
  را يـاراي   داد و آسـي  مـي  انجام  خواست مي  هر چه  بود آه  چنان  معاويه  و استيالي  قدرت. آرد

  خالفــت  ، بــراي قــرارداد صــلح  در اواخــر عمــر، بـرخالف   معاويــه. بــا او نبـود   و چــرا و مخــالف  چـون 
  . گرفت  بيعت  مسلمان  يزيد از مردم  شفرزند

  
   خالفت  براي  يزيد و بيعت  خالفت

  
  ، اميـر مكـه  « سـفيان  ابـي   بـن   عتبـه   وليـد بـن  «،  رسـيد اميـر مدينـه     خالفت  يزيد به  آه  هنگامي

 »زيـاد   ابـن   عبيـد اهللا «،  واميـر بصـره   »بشـير   بن  نعمان«  ، امير آوفه« عاص  سعيد بن  عمرو بن«
  ٥.بود

  عبـد اهللا «و  »زبيـر  بـن   عبد اهللا«و )  ع(« علي  بن  حسين«تا از   گرفت  از هر آار تصميم  يزيد پيش
  يزيد بـه . بگيرد  بودند بيعت  نكرده  وبيعت  او را نپذيرفته  عهدي واليت  معاويه  در زمان  آه »عمر  بن

  زودتـر از ايـن    هـر چـه    آـه   او خواست و از  نوشت  محرمانه اي نامه « عتبه  وليد بن«،  مدينه  حاآم
امـر    ايـن   انجـام   آـرد و بـراي    وليـد وحشـت  . را از آنهـا نپـذيرد    عـذري   بگيرد وهـيچ   نفر بيعت  سه

بـود    آنهـا ايجـاد شـده     قـبال بـين    آـه   هـايي  آـرد و آـدورت    دعوت  را نزد خويش « حكم بن  مروان«
.  خواسـت  نفـر مشـورت    سـه   از ايـن   گـرفتن   بيعـت   فيـت در مورد آي  وليد از مروان.  گرفت  راناديده
تـا    و از آنهـا بخـواه    را احضـارآن   ايشـان   اآنـون   هـم «:  آنها آشنا بود، گفـت   با روحيات  ، آه مروان
  معاويـه   از مـرگ   از آنكه  ، پيش بهتر واگر نه  اگر پذيرفتند چه. يزيد در آيند  اطاعت  آنند و به  بيعت
  خالفـت   و مدعي  آرده  خبر يافتند، نافرماني  معاويه آنها اگر از مرگ.  را بزن  ردنشانشوند، گ  آگاه

   ». نيست  و مخالفت  مرد قيام  عمر آه بن  خواهند شد، مگر عبد اهللا
آنهـا هـر دو در مسـجدبودند و از احضـار     . زبير فرسـتاد   بن  و عبد اهللا  حسين  نزد امام  وليد پيكي

. آمد  نزد وليد خواهيم  اآنون  هم:وليد گفتند  فرستاده  آنها به. بودند  آرده  تعجب  شبانه  موقع بي
  اسـت   آن  بـراي   موقـع  بـي   فرسـتاده   و اين  است مرده  طاغوتشان  گمانم«:  گفت  عبد اهللا  به  امام
آرد؟   خواهي  يعتآيا با او ب: زبير پرسيد  عبد اهللا ». آنيم  خبر، با يزيدبيعت  شدن  از فاش  قبل  آه
  ٦. نه: داد  پاسخ  امام
  وليـد مـرا در ايـن   «:شـوند او فرمـود    داد تا مسـلح   خود را فرا خواند و فرمان  از ياران  جمعي  امام
شـما  .  اعتمـاد نـدارم    وي  بـه .  نپذيرم پيشنهاد آند آه  امري  آنم مي  و گمان  است  خواسته  وقت

  ».شويد لند شد داخلب  من  صداي  هرگاه; باشيد  مراقب
)  ع(  امـام . آـرد   ابـالغ  يزيـد را   فرمان  او داد و آنگاه  را به  معاويه  وليد خبر مرگ.  نزد وليد رفت  امام
  آشكار و در حضور مـردم   آه  خواهي شد ومي  نخواهي  قانع  من  ي محرمانه  بيعت  البد به: فرمود
تـا    را نيز خبـر آـن    من  خواني مي  بيعت  را براي  مردم آه  هنگامي: فرمود.  آري:  ؟ گفت آنم  بيعت

  بـه :  گفت  مروان. آرد  وليد قبول.  گيريم مي  تصميم  باره  ما نيز تافردا در اين. شود  آار يكجا انجام
او را .  يافـت   نخـواهي   نكـرد ديگـر بـر او دسـت      و بيعـت   از اينجـا رفـت    علـي   بـن  خدا اگـر حسـين  
و   از جابرخاسـت   گفتـار مـروان    بـا شـنيدن  )  ع( امـام .  بـزن   را گـردن   وي  د وگرنـه آن  نگهدارتا بيعت

  را در پـيش   خويش  راه  پس. و خطا آردي  گفتي  خدا نادرست يا وليد؟ به  آشي تو مرا مي:  گفت
 ، مـرا نشـنيدي    حـرف   آـه   اآنـون :  وليـد گفـت   بـه   مـروان .  رفت  منزل  خود به  ياران  و همراه  گرفت
  مـن   را به  آاري !؟ گويي مي  چه  مروان:  وليد گفت.  يافت نخواهي  دست  ديگر بر وي  خدا قسم به

دنيـا تـا     همـه   مـال   آـه   نـدارم   دوسـت   خدا قسـم  به. آند مرا نابود مي دين  آه  آني پيشنهاد مي
را   علـي   بـن   سـين باشـد و ح   مـن   آنـد، از آن  مي  غروب  تابد و در آن مي  خورشيدبر آن  آه  جايي
باشـد،روز    در گـردش   علـي   بـن   حسـين   خـون   هر آـس   خدا قسم  به.  اهللا  ، سبحان باشم آشته

                                                           
  ٢٥٠ ، ص٣ تا، ج ، بي ، بيروت للمطبوعات  االعلمي  ، مؤسسه طبري  ، تاريخ جرير طبري  ابن ٥
و باز  الخمر، فاسد،سگ دائم  يزيد مردي. واگذار آند  من  را به  خالفت  و بعد از مرگش  بست  پيمان  با برادرم  معاويه ٦

، محمد  ، الفتوح آوفي اعثم  ابن.نخواهد شد  انجام  بيعتي  چنين  پس.  پيامبر هستيم  بيت  و ما اهل  باز است ميمون
 ٨٢٣ ، ص١٣٧٢،  اسالمي  انقالب  و آموزش  ، انتشارات هروي  احمد مستوفي  بن



او را   مماشـات  وليـد و روحيـه    سـخنان   آـه   مـروان . خواهـد بـود    و بيچـاره   نزد خدا بـدبخت   قيامت
   ٧. آردي  ، آار خوبي معتقدي  اگر چنين:  گفت  وي  پسنديد، به نمي

  
   از بيعت  امام  تناعام

  
  فرار آـرده   مكه  به از مدينه  قبل  شب  زبير شد آه  بن  عبد اهللا  تعقيب  روز وليد مشغول  آن  فرداي
  در جــواب  امــام. حاضــر شــود بيعــت  فرســتاد تــا بــراي  او در اواخــر روز يكبــار ديگــر نــزد امــام. بــود

  خود بـراي   تصميم  امام.  آنيم  امر تأمل  دراينبماند تا شما و ما   هم  امشب:  او گفت  ي فرستاده
معتقد بود   حنفيه  محمد بن. نهاد  درميان ٨« حنفيه  محمد بن» را با برادرش  از مدينه  و خروج  قيام
او وجـود دارد    بـه   دسترسي  امكان  آه  در شهرهايي  ولي  آرده  بايزيد خودداري  از بيعت  امام  آه

  بهتروگر نـه   چه  يافتي  وارد شو، اگر امنيت  مكه  به:  را پيشنهاد نمود و گفت  او مكه. نشود داخل
  بفرسـت   مـردم   براي  هايي ونامه  و از آنجا نمايندگان  آن  مسافرت  مختلف  آوهها و شهرهاي  به

غيـر    بـه  گو و اگـر   سپاس  نعمت  آردندخدا را بر اين  با تو بيعت  اگر مردم.  خود بخوان  را به  و آنان
  بـرادر بحـق    اي: فرمـود   امـام . شـود  نمـي   تـو آاسـته    ومـروت   ، فضـل  ، عقـل  تو رو آوردنـد از ديـن  

  . باشد  همراه  نظر تو استوار و با موفقيت  ، اميدوارم آردي و دلسوزي  خيرخواهي
  دانبا افراد خان  هجري شصتم  سال  رجب  ماه  و هشتم  بيست  يكشنبه  در شب)  ع( حسين  امام

زبيـر از    همچـون   پيشـنهاد آردنـد آـه    از همراهـان   اي عـده . شـد   رهسپار مكـه   اصلي  خود از راه
  اصـلي   از راه  خـدا قسـم    بـه .  نـه : فرمـود   حضـرت .آنها نرسـند   به  آنندگان  بروند تا تعقيب  بيراهه
در )  ع( موسـي   حضـرت   لتحا  بيان  را آه  آيه  در مسير اين  امام.خواهد  تا خدا چه  روم نمي  بيرون
ــود را زمزمــه   خــروج  هنگــام ــ  فخــرج: فرمــود  ازمصــر ب ــا خائف ــال  يترقــب ًامنه   مــن  نجنــي  رب  ق
  نجـاتم  سـتمگران   پروردگـارا از گـروه  :  و گفت  رفت  بيرون  راه  به  و چشم  هراسان ٩; الظلمين القوم
  .  ده

او   دنبـال   ، هشتاد سـواررا بـه   يافت  اطالع  مدينه از  امام  وليد از خروج  آه  روز بعد، هنگامي  صبح
  .نشدند  امام  يافتن  به  آنها موفق  فرستاد ولي

  
   مكه  به  از مدينه  هجرت

  
از   پـس . شـد  وارد مكـه   شـعبان   مـاه   ، در سـوم  مسـافت   روز طـي   از پـنج   پـس )  ع( حسـين   امام 

را   امـام   زبيـر آـه    بـن   عبداهللا. آردند و آمد مي  فتر  امام  خانه  هر روز به  ، اهالي استقرار در مكه
  .بود  و آمدها بسيارناراحت  رفت  از اين  دانست مي  سرسخت  رقيبي

بـا    از بيعـت )  ع( علـي  بـن   حسين  شدند آه  مطلع  منتشر شد و مردم  در عراق  معاويه  خبر مرگ
. آننـد   قيـام   بـه   دعـوت   گرفتند از امام تصميم  آوفه  مردم.  است  رفته  مكه  و به  ورزيده  يزيد امتناع

مـا    بودنـد آـه    نوشـته   نامـه   علـي   بـن   حسين  به)  ع( حسن امام  از وفات  بار ديگر نيز پس يك  آنان
و   مـن   ميـان : بـود   آنهـا نوشـته    در پاسـخ   امام  ولي  آنيم مي  و باتو بيعت  آنيم مي  را خلع  معاويه
  پايـان   بـه   پيمـان   زمـان   آـه   هنگـامي .  جـايز نيسـت    آن  شكستن  آه  است  عهد وپيماني  معاويه

  . آرد  خواهم  آار انديشه  بميرد در اين  برسدو معاويه
  را ديـده )  ع( علـي  بودند و حكومت  موالي ًااآثر  ، آنها آه معاويه  از مرگ  آوفه  مردم  از آگاهي  پس

  بـراي   نامـه   دو روز درحـدود صـد و پنجـاه     را بپذيرنـد، طـي    اميه  بني  بودند و حاضر نبودند سلطه
  وسـيله   شايد مـا بـه  . ما رهسپار شو  سوي به: نوشتند  امام  به  آنان. فرستادند)  ع( حسين  امام

گيرنـد و زود از   مـي   زود تصـميم   آنـان   داد آـه  مـي   نشـان  آوفيـان   سـابقه .  متحد گـرديم   تو بر حق

                                                           
  ،ابراهيم يعقوبي  ، تاريخ يعقوب  ابي  بن احمد. آرد  را ترك  مدينه  شب  همان  امام:  است  آمده  يعقوبي  در تاريخ ٧

 .١٧٨ ، ص١٣٥٦،  و نشر آتاب  ترجمه  ، بنگاه٢ ، ج آيتي
  مردي وي. اند گفته  حنفيه  او را محمد بن  جهت  اين  بود و به  حنيفه  بني  ي از قبيله  ، زني حنفيه  مادر محمد بن ٨

اما اوبعد از پدر ; اند دانسته  اند، او را امام بوده  از شيعه  اي هطايف  آه»  آيسانيه»  ي فرقه. و با تقوا بود  شجاع
و )  ع( حسين  ، امام برادرديگرش  امامت  به  و سپس)  ع( حسن  ، امام برادرش  امامت  به)  ع( ، اميرالمؤمنين بزرگوارش

و در   است  بيت  بزرگوار اهل  لازرجا  وي. معتقد بود)  ع( الحسين  بن  ، علي اش بردارزاده  امامت  از او به  پس
 .داد  ها نشان از خود مردانگي  اميرالمؤمنين  هاي جنگ

 ٢١  ، آيه قصص  سوره ٩



  او در پاسـخ . اعتماد آند  آنان  به  راحتي  به  توانست نمي)  ع( امام. وندش مي خود منصرف  تصميم
ــه ــاي نام ــان ه ــن  از حســين:  نوشــت  آوفي ــي  ب ــه  عل ــان  ب ــراق  و مســلمانان  مؤمن ــاني.  ع و   ه

  ودر آن  بوديد، خواندم  را نوشته  آنچه. شما را رساندند  هاي شما، نامه  فرستادگان  سعيد،آخرين
  متعـال   خـداي   ما رهسپار شو، باشدآه  سوي  به.  نيست  ما را امامي  ايد آه نوشته.  آردم  تأمل

و   و مـورد وثـوق    ام بـرادرو عمـوزاده    سـازد، اآنـون    رهنمـون   و هدايت  تو بر حق  ي وسيله  ما را به
  يـد آنـد بـه   بوديـد را تأي   گفتـه   اگر آنچه.  فرستم را نزد شمامي  عقيل  بن  ، مسلم اعتماد خاندانم

  .آمد  شما خواهم  سوي
بعـد از  «:  آنهانوشـت   فرمـود و بـه    خود دعوت  همراهي  را نيز به  بصره  مردم  اي نامه  طي  حضرت
  امت  از تفرقه  جلوگيري  ما براي.را از ما گرفتند  حق  اين.  پيامبر ما بوديم  حق  به  وارث)  ص(پيامبر
  آتـاب   شـما را بـه  .  آردم  شما روانه  سوي  به  نامه را با اين  شخوي  فرستاده  اينك.  آرديم  سكوت

  هـاي  سـنت .  اسـت   رفتـه   از بين  اسالمي  و قانون  سنت.  آنم مي دعوت)  ص(پيامبر  خدا و سنت
اگـر دسـتور مـرا    .  اسـت   را گرفتـه   آن  ، جـاي  خـاص   اي عـده   بـا منـافع    متناسب و شخصي  قومي
از ابتدا  زياد در بصره  ابن  اختناق  حكومت ١٠».آرد  خواهم  رشاد هدايت  راه  آنيد شما را به اطاعت
  .آنند  استقبال  امام  از نامه  بصره  شد تا مردم  مانع

  
   در آوفه  مسلم

  
: او فرمـود   فرسـتاد و بـه   آوفه  را به  عقيل  بن  خود، مسلم  ي عموزاده  رمضان  ماه  ي در نيمه  امام

  بـود آــه   اگـر همانگونـه  .  آنـي   راارزيـابي   مـردم   و رأي  روي  آوفــه  بـه   آـه   انـم د مـي   چنـين   صـالح 
ديگر   ي گونه  اگر به.  تو آيم  تا زود پيش  بنويس  من براي  با شتاب  است  از آن  حاآي  هايشان نامه

  مسـلم «يـا   « مختـار ثقفـي  «  ي و در خانه  رفت  آوفه  به  مدينه  راه ، از مسلم. برگرد  بود، شتابان
رسـد و   مـي   سـرانجام   بـه   آساني  آردند آار به مي  گمان  آه  شيعيان. مستقر شد« عوسجه  بن

  بيـداد و گنـاه   جاي  حسيني  و تقواي  شود و عدل بر يزيد پيروز مي  علي  بن  درد سر حسين بدون
  بـر آنهـا خوانـده     امـام  ي نامـه   آـه   هنگـامي . آردند  استقبال  گرمي  به  گيرد، از مسلم يزيد را مي

خـود    امـام   خاص  نايب  هزار نفر به١٨حدود . ريختند مي  شوق  ، اشك دنيا خلوص  شد، با يك مي
  را بـه )  ع( امام  اي نامه  آرد، طي  را مشاهده  وضعيت اين  آه  عقيل  بن  مسلم. دادند  بيعت  دست
  .فرا خواند  آوفه

  
  زياد  بن  عبيد اهللا  استانداري

  
  بـا وي )  ع( علـي  و شـيعيان   اسـت   آمـده   آوفه  به  مسلم  خود خبر يافت  جاسوسان  يزيد از طريق

يزيـد  . دهـد  مـي   نشـان   از خودضـعف   وي  در تعقيـب  »بشـير   بن  نعمان«در نظر او . اند آرده  بيعت
بايـد  :  او نوشـت   بـه  آرد و)  و بصره  آوفه( عراقين بود، حاآم  بصره  حاآم  را آه »زياد  بن  عبيد اهللا«
  .  يا تبعيد آني  ، بكشي ، اسير سازي آرده را تعقيب  و مسلم  بروي  آوفه  به
را   بصـره   بـه   حسـين  امـام   ي او فرسـتاده .  گرفت  زهر چشم  بصره  ، از مردم از حرآت  زياد قبل  ابن

  .شد  ار آوفهرهسپ  ترسانيد،آنگاه  علي  بن  با حسين  را از همراهي  زد و مردم  گردن
  وي.  گفت  يزيد سخن و سختگيري  آرد و از مهرباني  سخنراني  آوفه  ورود به  زياد در روز اول  ابن

  مـردم . آننـد   همكاري  با وي  را تهديد نمودو خواست  را احضار آرد و آنان  و قبايل  اصناف  رؤساي
. دادنـد   خود را از دست  مقاومت  قدرت  سرعت  به داشتند، ١١زياد  از پدرش  آه  اي با سابقه  آوفه

تغييـر    شـد و قصدشـان    عوض  فكرشان  گرفت  دست  را به  آوفه  زيادحكومت  ابن  آه  آنها از روزي
  الـي  وال تلقـوا بايـديكم  «شـد، امـروز از    گـر مـي   جلـوه   در نظرشـان   جهاد قرآن  روز آيات  اگرآن. آرد

منـد بودنـد تـا     عالقـه  ًاواقعـ   آـه   مردمـي . زدند مي  خود دم  انداختن  هالآت  به  و حرمت « التهلكه
آنـار رود،    اسـالمي   ي بـر جامعـه   از حكومـت   اميه  مسلط شود و بني  بر اوضاع)  ع(  حسين  امام

                                                           
 ٢٦٦ ، ص٢ ، ج طبري  تاريخ ١٠
  و آوفه او را برادر خود خواند و بر بصره  وي  جذب  براي  نبود لذا معاويه  مشخص  پدرش  بود ولي  مادر زياد سميه ١١

آنها را   آرد،چشمان مي  را قطع  شيعيان  دست  وي. بردند مي  حساب  از وي  خشونتش  دليل  به  ردمم. نمود  حاآم
 .آرد مي  و مثله  آشت ، مي ساخت مي  را بر نخلها آويزان  نمود و آنان آور مي



  آـه   و آمد آند و از محلي  رفت  مردم  ناچار شد آمتردر ميان  عقيل  بن  مسلم. دادند  تغيير موضع
  زياد بيشـتر بـر اوضـاع     ابن  هر چه. برود « عروه  بن  هاني» ، يعني ا نفوذ آوفهمرد ب  ي خانه  بود به
بر   تسلط مسلم  گرفتند و احتمال بيشتر در خطر قرار مي  و يارانش  شد،مسلم مسلط مي  آوفه
  .رسيد نظر مي  بعيدتر به آوفه

بـا    زيـاد آـه    شدو ابن  ريضم  هاني. آردند و آمد مي  رفت  نزد مسلم  با احتياط و پنهاني  شيعيان
زياد مقرر شـد    ابن  از آمدن  قبل.آمد  هاني  ي خانه  او به  عيادت  براي  داشت  دوستي  سابقه  وي

  آار مسلم  اين  انجام  در هنگام. برساند  قتل  زياد رابه  ابن  عقيل  بن  ، مسلم عيادت  اين  در جريان
  ابن  بعدها جاسوسان. نكرد  خدا، چنين  رسول  رور از جانبت منع  استناد روايت  شد و به  پشيمان

  ١٢.را دستگير آرد  زياد او نيز هاني  ابن. خبر دادند  هاني  ي در خانه زياد از حضور مسلم
  

   مسلم  و شهادت  قيام
  

. آـرد   خـود را فراخوانـد و قيـام     ، اصحاب خبر يافت  هاني  دستگيري  از جريان  مسلم  آه  هنگامي
نفــر   از پنجـاه   بــيش  آـه  زيـاد در حــالي   ابــن. شـد   شــروع  بــا چهـارهزار نفــر مسـلح    مسـلم   امقيـ 

و   آوفه  نفر از بزرگان  و بيست  نفرنظامي  او تنها با سي;  قصر را بست  نبودند درهاي  همراهش
و   قصـر، اقـوام    بـام   داد تـا از روي   را فرمـان   قـوم   زيادبزرگـان   ابـن . در قصر بودند  خودش  ي خانواده
  . بترسانند  قيام  يزيد و عواقب  لشكريان  آنند و از رسيدن  ترغيب بازگشت  را به  خويشان
خـود را    فرزنـدان  پدرها و مادرهـا دسـت  . نياورد  بيشتر دوام  شب  ظاهر مساعد، تا اول  به  اوضاع
،  شـب   نزديـك . سـاختند  مـي  خـارج   خـود را از معرآـه    نيز همسـران   بردند و زنان گرفتند و مي مي

  ذي  نهـم  -  شـب   را در آن  نمـاز مغـرب   عقيـل   بـن   مسـلم . پانصد نفر رسيد  به  مسلم  تعداد ياران
  وي  نفـر همـراه    ، جـز ده  رفـت   از مسـجد بيـرون    نفر خواند وچون  با سي  در مسجد آوفه -  حجه
را   احـدي   نگريسـت   خـويش   اطراف  از مسجد به  در خارج  آه  هنگامي مسلم. بودند  نمانده  باقي

برخـورد آـرد از     آند يـا اگـر بـا دشـمني      دعوت  منزلي  دهد يا او را به  نشان  وي  رابه  راه  نديد آه
  . بود  سرگردان آوفه  هاي او در آوچه. افتاد  راه  رود، به آجا مي  بداند به  آنكه  بي. نمايد  دفاع وي

ـ    جـايزه   طمـع   بـه -  زن  روز، فرزند آن  آن  در فرداي. آورد  پناه  زني  ي خانه  در مسير خود به  مسلم
آردنـد و او را    را محاصـره  زيـاد، مسـلم    لشـكر ابـن  . زيـاد خبـر داد    ابن  را به  مسلم  اختفاي  محل

. رسـيد   شهادت  شد و به  انداخته  زمين قصر به  از بام  زياد مسلم  دستور ابن  به. دستگير نمودند
  ١٣.او را ببندند و در بازارها بكشند  پاي زياد دستور داد آه  او، ابن  از آشتن  پس

  
   آوفه  سمت  به  از مكه  هجرت

  
قصـد    از مكـه   وانـدي   از حـدود چهـار مـاه     پـس   ، حضرت) ع( حسين  امام  به  مسلم  نامه  دنبال  به

  از آشته  روز قبل  و يك  در آوفه مسلم  با قيام  ، همزمان الحجه  ذي  روز هشتم.   داشت  عظيمت
  شــدامام  خــارج  داد و از احــرام  را انجــام صــفا و مــروه  بــين  و ســعي  خانــه  ، طــواف مســلم  شــدن
  زيرا.آند  حرآت  آوفه  سوي  به  خواست مي

  حجـاج   جمعيـت  و در ميـان   دسـتگير آننـد و يـا غـافلگير آـرده       الهـي   او را در حـرم   اينكه  احتمال 
  تازه  آه  حجه  ذي  خدا درروز هشتم  فرزند رسول  آرد آه تصور نمي  آسي.  وجود داشت بكشند
  .آيد بيرون  شوند، از مكه مي  محرم  حج  انجام  براي  مردم
آردند و  مي  انديشي مصلحت امام  براي  بسياري. آرد  مالقات  با افراد بسياري  راه  در بين  حضرت

خـود را    بـودن   ، مصمم هر يك  به  مناسب  هاي باپاسخ  امام. نمودند مي  منع  آوفه  به  او را از رفتن
را   آرد تـا وي  مي  ديد دعوت مي  را آه  افراد مستعدي  امام  راه  دربين. آرد اظهار مي  راه  ادامه  به

 امـام   يـاران   جمع  و به  را پذيرفت  امام  دعوت  آنها بود آه  از جمله « قين  زهير بن«.آنند  همراهي
  . پيوست 

                                                           
  بن  شريك«آند را مي  عيادت  هاني  زياد در خانه  ابن  را آه  شخصي  اخبار الطوال. ١٧٩ ، ص٢ ، ج يعقوبي  تاريخ ١٢

از   پس. بود  عروه  بن  ديگرهاني  بود و مهمان  آمده  بصره  ياد به  ابن  بود و همراه  او از شيعيان. داند مي»  اعور بصري
 ٢٨٢- ٢٨٣ ص. خواند نمازمي  آند و بر آن مي  او را تشييع  زياد جنازه  ميرد و ابن مي  شريك  عيادت  اين
 . ١٧٩ ، ص يعقوبي  تاريخ ١٣



  
   آوفه  مردم  به  امام  ي نامه

  
  مسلم  هنوزخبر شهادت. شد مي  نزديك  آوفه  و به  رفت مي  پيش  عراق  سوي  به  با شتاب  امام
مسـهر    بـن   قـيس «  ي وسـيله   رابـه  و آن  نوشـت   آوفـه   اهل  به  اي نامه  حضرت. بود  او نرسيده  به

  رسيد و از بيعـت   من  به  مسلم  ي نامه  آه  نوشت آوفيان  به  امام  نامه  يندر ا. فرستاد « صيداوي
خود را از مـا    نيكي  آه  از خدا خواهانم.  باخبر شدم  حق  شما درياري  و هماهنگي  نيت  و حسن

  روز سـه   مـن . آنـد   عنايـت   عظـيم   اجـري   قـاطع   و تصـميم   نيت  حسن  ندارد و شما رابر اين  دريغ
ــن ــپار شـــده   ســـوي  بـــه  از مكـــه  روز ترويـــه  ، يعنـــي حجـــه  ذي  هشـــتم بهشـ ــما رهسـ .  ام شـ
اگـر خدابخواهـد   . آنيد  و تالش  بيشتر شتاب  رسيد در آار خويش  آوفه  به  من  ي فرستاده هرگاه

  . روزها بر شما وارد شوم  در همين
  را از بـين   نامـه  دسـتگير شـد ولـي     وفهآ  او در نزديكي; افتاد  راه  و به  را گرفت  امام  ي نامه  قيس
را   علـي   بـن   و حسـين   منبـرروي   بايـد بـاالي  :  او گفـت   زياد بـه   ابن. زياد بردند  را نزد ابن  وي. برد

 ! مـردم   اي«:  گفت  آرد و سپس  وستايش  و خدا را سپاس  منبر رفت  باالي  قيس.  دهي  دشنام
  مــن.  دختــر پيغمبــر شماســت  خــدا و فرزنــد فاطمــه قخلــ  بهتــرين  علــي  بــن  حســين  بدانيــد آــه
  بـن   آرد، و بر علي  لعنت  زياد و پدرش  بر ابن  سپس ».اوبرخيزيد  ياري  ، به او هستم  ي فرستاده
ــي ــب  ابـ ــتاد  طالـ ــن. درودفرسـ ــان  ابـ ــاد فرمـ ــاالي  زيـ ــام  داد او را از بـ ــه  بـ ــين  بـ ــد  زمـ . انداختنـ

  . رسيد  هادتش  و به  شكست  درهم هايش استخوان
بـا خبـر     و هـاني  مسـلم   او را از شهادت  تا اينكه  رفت مي  پيش  آوفه  سمت  به  همچنان)  ع( امام

  چيـزي . دو بـاد   خـدا بـر آن    رحمـت :و مكـرر فرمـود    گفت  راجعون  و انا اليه  انا هللا  حضرت. ساختند
. دعا آـرد   وي  براي  امام. رساندند  امام  اطالع  مسهر را نيزبه  بن  قيس  خبر شهادت  آه  نگذشت
خدا مـا تـا     به: گفتند  ؟ آنان چيست  نظرتان  اوضاع  با اين: آردو فرمود  عقيل  فرزندان  رو به  سپس
از   پــس  آري: فرمــود  حضــرت.  گــرديم بــاز نمــي  نرســيم  شــهادت  او بــه  يــاهمچون  نگيــريم  انتقــام
  آنـان   اسـتدالل .دهد  خود ادامه  راه  به  نيز معتقد بودند امام  امام  ياران.  در دنيا نيست  خيري اينان
وارد   آوفـه   اگـر بـه    امـام ;  نيست مسلم  موقعيت  ، همچون مردم  در بين  امام  موقعيت  بود آه  اين

  .  اوخواهند شتافت  سوي  خواهند آرد و به  از او استقبال  شوند، مردم
بـاخبر    آوفـه   واوضـاع   و هـاني   مسـلم   را از شهادت  همراهان  داد و همه  تشكيل  اي جلسه  امام

خـود را در    خواهـد راه   هـر آـه  .انـد  ما برداشته  از ياري  ما دست  شيعيان: فرمود  سپس.  ساخت
  قـبال احسـاس    آـه   امـام   بيشـتر همراهـان  . بـر او نيسـت    گيرد و بـرود، عهـد و مسـئوليتي     پيش
شـدند و تنهـا     پراآنـده   و راسـت   ، از چپ خواهند نشست ومتحك  آماده  آردند بر سر سفره مي

  .ماندند باقي  از همراهان  اندآي
  

  با لشكر حر  مالقات
  

فرمـود    امـام . اوروبرو شـد   با حر و لشكر هزار نفري)  ع(  امام  هجري ٦١  سال  محرم  ماه  روز اول
نمـاز ظهـر     وقـت . دهنـد   را نيـز آب   انآنـ  هاي آنند و اسب  حر را سيراب  ي تشنه  و همراهان  ياران
از حمـد    او پس. آرد  لشكر حر صحبت  براي  از اقامه و پيش  آمد و بعد از اذان  بيرون  از خيمه  امام

  بـي   آـه   اسـت   ايـن   آوفـه   نزد خدا و شما مسـلمانان   عذر من ! مردم اي«:  پروردگار گفت  و ثناي
خـود    هـاي  آمدنـد و شـما در نامـه     شـما نـزد مـن     دگانفرسـتا   بلكـه ;  نشدم  رهسپارعراق  جهت
  راه تو بـه   ي وسيله  ما رهسپار شو تا خدا ما را به  سوي  به.  نيست  ما را امامي  بوديد آه نوشته
شهر شما   سازيد، به خود مطمئن  مرا با تجديد عهد و پيمان  اگر حاضريد آه.  ام آمده  اآنون. آورد
از   آـه   جـايي   همان  هستيد به  ونگران  ناراحت  من  آنيد و يا از آمدن ر را نميآا  و اگر اين  آيم مي

  نمـاز را بـه    بـا امـام    هـر دو سـپاه  . ندادند  جوابي  اوهيچ  حر و اصحاب ». گردم باز مي  ام آنجا آمده
  .خواندند  جماعت

از   پـس )  ع(  امـام .خواندنـد   جماعـت   بـه   ترتيـب   همـان   ، نماز عصر را نيز به از استراحت  پس  آنان
بـا    ببريد و مردمي  ، از خدا حساب مردم اي«: آرد و فرمود  حر صحبت  اصحاب  نماز، بار ديگر براي
  و ســزاوارتر بــه  هســتيم)  ص(محمــد  مــا خانــدان.بدانيــد  حــق  اهــل  را از آن  تقــوا باشــيد و حــق

  اگر رهبري. آنند با شما رفتار مي  و ستم زور  به  آه  هستيم مدعياني  بر شما از اين  فرمانروايي



  غيـر از آن   شـما اآنـون    بمانيـد و انديشـه    ما نادان  حق  ي خواهيد در باره نداريد ومي  ما را خوش
ازنزد شما   اآنون  گفتند، هم  من  شما به  خود نوشتيد و فرستادگان  هاي در نامه  آه  است چيزي
.  خبـرم  ، بـي  گـويي  مـي  آـه   هـايي  و نامـه   از فرسـتادگان   قسـم  خـدا   به:  حر گفت ». گردم باز مي
  تو را بـه   ما دستور داريم.  دانم نمي من:  حر گفت. داد  حر نشان  ها را به از نامه  دو آيسه  حضرت
بـاز  : فرمـود   آرده  ياران  رو به  سپس.  بري گور مي  آرزو رابه  اين: فرمود  حضرت.  زياد ببريم  نزد ابن
  ، مقـرر شـد تـا آسـب     سـخناني   شدن  از رد و بدل  پس.  را گرفت امام  حر جلو آاروان.  رديمگ مي

  .شود  ختم  مدينه  به  و نه  آوفه  به  نه  برود آه  راهي  به ، امام از آوفه  تكليف
  از اينكـه   تاشايد قبـل   گفت  ، با لشكر حر سخن بيضه  بار ديگر در منطقه  در مسير حرآت  حضرت

:  گفـت   امـام . برسـد   اتمام  به  امام نفع  به  شوند و اتفاقات  برسد آنها متنبه  ديگري  نظامي  يروين
شـمارد و    را حـالل   الهـي   محرمـات   راببينـد آـه    ستمگري  حاآم  هر آس: پيامبر فرمود  مردم  اي

رفتـار    و تعـدي   بـا گنـاه    آنـد و بـا مـردم     خـدا عمـل    رسـول  سنت  خدا را بشكند و بر خالف  پيمان
بايد   آه  جايي  او را به  آه  است  نكند، بر خدا واجب  او اعتراض  گفتار به آردار يا به  به  نمايد، ولي

اند و  آورده تباهي. اند را رها آرده  رحمان  اند و اطاعت در آمده  شيطان  اطاعت  به  بدانيداينان. ببرد
  و حـالل   دانسـته   خدارا حالل  حرام. اند داده  خود اختصاص  را به  غنيمت. اند نهاده  حدود را معوق
  انتقـاد از حكومـت    افـراد بـراي    تـرين  شايسـته  من: فرمود  حضرت  سپس. اند شمرده  خدا را حرام

و   شماسـت   با جانهاي  جانم:  گفت  آرد و دلجويانه  پدر، مادر و جد خود رامعرفي  و آنگاه  هستم
اگـر  : فرمـود   آـرده   را شماتت  آوفيان  سپس  ايشان.  شمايم  دو مقتدايشماين  با آسان  آسانم
شـما بـا پـدر،    .  نيسـت   برداريد آار شـما غيـر منتظـره     خويش  مرا از گردن  بشكنيدو بيعت  پيمان

  ١٤.ساختيد  خود را تباه  داديد و آينده  شما مرا فريب. آرديد  چنين  من  برادرو پسر عموي
  قيـام   انگيـزه   وبيـان   اوضاع  تحليل  خداوند به  از حمد و سپاس  نيز پس  حسم يذ  در منطقه  امام 

بــدتر   پيوســته.  اســت  گراييــده زشــتي  و بــه  شــده  بينيــد، دنيــا عــوض مــي: فرمــود  خــود پرداختــه
آننـد و   نمـي   عمل  حق  به  بينيد آه مگر نمي. است  نمانده  باقي  چيز زيادي  شود و از خير آن مي
بـا    و زنـدگي   اسـت   شـهادت   مـرگ . آنـد   مـرگ   بايـد آرزوي  مـؤمن   آـه  ًاحقـ . مانند وا نمي  اطلاز ب

  ١٥. رنج  مايه  ستمگران
بـود، بـر     خودنوشـته   او در نامـه . رسـيد   عبيـد اهللا   آمـد و پاسـخ    قاصدي  آه  نگذشت  زيادي  مدت

  چـون . برسد  ر تا دستور بعدينگاهدا و آب  سبزي  بدون  منطقه  بگير و او را در يك  سخت  حسين
  نينوا به  از نواحي  در يكي  محرم  ماه  دوم  در روزپنجشنبه  شد، امام  آاروان  حرآت  ادامه  حر مانع

  بـه   آمكـي   نيروهـاي   از رسـيدن   پيشـنهاد آـرد تـا قبـل      امـام   به  قين زهير بن. آربال فرود آمد  نام
  .بود  نخواهيم  جنگ  ي آننده  ما شروع :فرمود)  ع(  امام; آنند لشكر حر حمله

  
  سعد  برخورد با لشكر ابن

  
  آربالرسيد و در مقابل  به  با چهار هزار نفر از آوفه  وقاص  أبي  سعد بن  ، عمر بن محرم  روز سوم
شد تـا    موظف  باطنيش  ميل رغم بود، علي  ري  فرمانداري  راهي  او آه ١٦.مستقر شد  امام  سپاه

  را نـزد امـام    سـعد آسـي    عمـر بـن   ١٧.گيرد را در پيش  ري  راه  برود و سپس  امام  مقابله  ابتدا به
  اآنـون . انـد  آـرده   مـرا دعـوت    عراق  مردم: فرمود  درجواب  ؟ امام اي آمده  عراق  چرا به  فرستاد آه
  و آنچـه   زياد نوشـت   ابن  به  اي سعد نامه  ابن.  گردم حجاز باز مي  داريدبه  آراهت  من  اگر از آمدن

  او بندشـده   سوي  ما به  هاي چنگال  آه  اآنون:  زياد گفت  ابن. آرد  بود، گزارش  فرموده امام  را آه
  ابـن   زياد بـه   ابن.  است نمانده  باقي  وي  براي  راهي. حجاز دارد  به  و بازگشت  ، اميد نجات است

  آـه   بخـواه   علـي   بـن   از حسين.  ،فهميدم بودي  نوشته را  و آنچه  را خواندم  ات نامه:  سعد نوشت
. داد  رسـيد نظـر خـواهيم     انجـام   بـه   بيعت  آه  آنگاه. آنند با يزيد بيعت  همراهانش  ي خود و همه

                                                           
 ٣٠٤، ٤ ، ج طبري  تاريخ ١٤
 ٣٠٥ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ ١٥
مادر بزرگوار  آمنه  حضرت  نزديك  و خويش  بود و از اقوام  آالب  بن  زهره  بني  ي و از طايفه  سعد از قريش  عمر بن ١٦

با   آشنائي  خدابوسيله  رسول  در آغاز بعثت  آه  است  نفري  از پنج»  وقاص  ابي  سعد بن»  پدرش. خدا بود  رسول
 . است  پرآوازه  اسالمي و فتوحات  اسالم  در تاريخ  وقاص  ابي  سعد بن  نام. درآمدند  اسالم  دين  بكر به  ابي
 ٣٠٩ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ ١٧



  و يـاران   حسـين   روي  را بـه   بـود آب   داده  فرمـان   در آن  زياد رسيد آـه   ازابن  ديگري  ي نامه  سپس
  . را ننوشند  از آن  اي ببند تاقطره  وي

  و آب  اباعبـد اهللا   ميـان   پانصـد سـوار فرسـتاد آـه      فرماندهي  را به  حجاج  عمرو بن  درنگ عمر بي
  از شـهادت   روز پـيش   پيشـامد سـه   ايـن . ببندند  و اصحابش  را بر امام  آب  شوند و راه  حايل  فرات
  .افتاد  اتفاق  امام
  حرآتـي   درجريـان   پيدا آننـد و ايـن    دسترسي  آب  توانستند به  رانشو يا  حسين  يكبار امام  البته
  انجـام   و شـبانه   پيـاده   سـوار وبيسـت    سـي   و همراهي)  ع( عباس  فرماندهي  به  بود آه  شبانه
توانسـتند    دشـمن   موانـع   رغـم  علـي   آـرد وآنـان   مـي   در جلو آنهـا حرآـت    هالل  بن  نافع ١٨. گرفت

تعـداد مشـكها     ولي  نيست  روشن  درستي  به  حادثه اين  سازند، زمان  از آب خود را پر  مشكهاي
  ١٩.اند عدد ضبط آرده  را بيست

آردند و   مالقات دو سپاه  در ميان  آنها شبانه. آند  مالقات  با وي  آه  سعد خواست  از ابن)  ع( امام
  ابـن   بـه   اي نامه  در طي.  بازگشتخود  اردوگاه  سعد به  عمر بن  چون. گفتند  سخن  با هم  مدتي

  خير و صـالح   به  و امر امت  آرديم  توافق  ما باهم.آرد  را خاموش  جنگ  خدا آتش:  آه  زياد نوشت
  از مرزهـاي   يكـي   حجـاز بـاز گـردد يـا بـه       بـه   آـه   اسـت   آمـاده   علي بن  حسين  اآنون. برگزار شد
  بدانند عمل  خود صالح  او گذارد و هر چه  در دست  دست  نزد يزيد رفته  شود يابه  روانه  اسالمي

  .آنند
امـا شـمر     سـعد قرارگرفـت    ابن  تأثير پيشنهادهاي  شد و تحت  زياد نرم  ، ابن نامه  اين  با رسيدن

؟  آنـي  را باور مـي   حسين  آياسخنان:  سعد بود، گفت  ابن  نامه  خود آورنده  ، آه الجوشن  ذي  بن
بر مدار   از وي  شمار و دست  را غنيمت  فرصت  اين.و پيشنهاد او را نپذير  نده  نشان  از خود ضعف

را   آنـان   آنگـاه . تـو شـوند    تسـليم   آـه   بخواه  از آنان.آورد  نخواهي  دست به  فرصتي  ديگر چنين  آه
  را به نامه  رهسپار آربال شو و اين  خودت  پس  گويي مي  راست:  زياد گفت  ابن.  ياببخش  آيفر ده

  آنـد توخـود فرمانـدهي     جنـگ   علـي   بـن   سعد حاضر نشد بـا حسـين    اگر ابن.  سعد برسان  ابن
سـعد    ابـن   بـه   آنگـاه .  بفرسـت  مـن   را براي  و سرش  را بزن  حسين  بگير و گردن  را بر عهده  سپاه
و   آنـي   شـفاعت   از وي  نو نزد مـ   مداراآني  علي  بن  تا با حسين  ام تو را نفرستاده  من:  نوشت

و   بفرسـت   شدند، آنها را نزد من  تسليم  اگر اوو يارانش.  او را هموارسازي  و زندگي  سالمت  راه
  ايشـان   چـه ;  آنـي   را مثلـه   هايشـان  و بـدن   را بكشـي   تـا آنـان    آن آردند بر آنها حمله  اگر امتناع
بتـاز تـا     او اسـب   و پشـت   شـد، بـر سـينه     آشـته   علـي   بـن   اگر حسين. آارهستند  سزاوار اين

  درادامـه   وي.  اسـت   ناشناس  ستمگر و ماجراجو و حق  مردي  حسين  ها شود چون اسب پايمال
  اوبرسـد، امـا سـخني     بـه   اي صـدمه   از مـرگ   پـس   آه  نيست  آار آن  از اين  مقصودم: نويسد مي
دسـتور    آنچـه   اگـر بـه    اآنـون . هـا آـنم   اسب  دآوبلگ  اگر او را بكشم  آه  ام آرده  و عهدي  ام گفته
و   مـا بـر آنـار بـاش      از سـپاه   نـدادي   آـارتن   ايـن   و اگر به  دهيم مي  تو را پاداش  آردي  عمل  دادم

  . ايم را داده  الزم  دستورات  وي  ما به  واگذارآه  الجوشن  ذي  شمر بن  را به  لشكريان
  

  روز تاسوعا
  

:  شمر آرد و گفت را خواند و رو به  عمر سعد آن. عمر سعد داد  را به  د و نامهآربال رسي  شمر به
  آـار بـه    تـو نگذاشـتي    آه  دانم مي خدا قسم  ، به آوردي  زشتي  فرمان  چه ! آردي  بر تو، چه  واي
او . شـود  نمـي   آسـي   تسـليم   حسين  خداقسم  به. آند  ات خدا آواره. رود  پيش  و سالمت  صلح
  و دشـمن   آنـي  را اجـرا مـي    ؟ فرمـان  آنـي  مي  بگو چه: شمر گفت. دارد  را در سينه  پدرش  جان
  ؟ آني واگذار مي  من را به  يا سپاه  آشي را مي  اميرت

  عصـر روز پنجشـنبه   آـه   هنگـام   در آن. اجرا گـذارد   امير را خود به  فرمان  گرفت  عمر سعد تصميم
 !خـدا   لشـكريان   اي:  لشـكر خودايسـتاد و گفـت     د و در مقابـل سوار شـ   بود بر مرآب  محرم  نهم

  ٢٠.باد  بهشت  ي شما را مژده  سوار شويد آه
                                                           

 ٨٩٤ ، ص الفتوح ١٨
 ٨٩٤ ، ص الفتوح ١٩
  ازحريم  و دفاع  دعوت  خدا در مقام  رسول ، از غزوات  و در يكي  است)  ص(خدا   رسول  هاي از گفته  جمله  اين ٢٠

سعد در   تعبيررا ابن  همين  آه  است  عجيب»  ابشري  و بالجنه  ارآبي  اهللا  يا خيل«:   خود گفت  اصحاب  به  اسالم
 .برد آار مي  به  وي  و فرزندان  خدا و عزيزان  فرزند رسول  عصر تاسوعا عليه



  خـواب   ،بـه  زانـو گذاشـته    و سـر بـه    شمشير گرفته  به  ، دست خود نشسته  جلو خيمه)  ع(  امام
د بـرادر دويـد و   نـز  سراسـيمه   آبـري   زينـب . بيـدار شـد    دشـمن   سـپاه   با هياهوي  ناگاه. بود  رفته
زانـو    سـر از روي )  ع(  انـد؟ امـام   شـده  نزديـك   آـه   شنوي را نمي  سپاه  برادر، مگر هياهوي:  گفت

بـا    زينـب .  آيـي  تو نـزد مـا مـي   :  گفت  آه  ديدم  خدا را درخواب  رسول  اآنون  هم:  و گفت  برداشت
بـر تـو     ، واي خـواهرم : فرمـود   ماما.  واي  اي:  خود زد و گفت  صورت به  ، سيلي سخن  اين  شنيدن
  تــو را بشــنوند مــا را شــماتت  صــداي  اگــر مــردم. فرمايــد  خــدا تــو را مرحمــت بــاش  آرام.  نيســت
  ٢١.آنند مي

،  ، عبـاس  بـرادرم : و گفـت   برخاسـت   امـام . داد  رسـيد و گـزارش  )  ع(  علي  بن  عباس  موقع  در اين
؟  اسـت   داده  روي  اي چيز تـازه  اند و چه آرده  حمله  موقع  چرا در اين  آه  بپرس  سوار شو و از آنان

  سـپاه   در مقابـل   مظـاهر اسـدي    بـن   وحبيـب   قـين   زهيـر بـن    نفر سوار از جمله  با بيست  عباس
از اميـر مـا     دسـتوري : ؟ گفتنـد  شـما چيسـت    ناگهـاني  ي حملـه   سبب  و پرسيد آه  رفت  دشمن
  عجلـه :  گفـت )  ع(  عبـاس .  آنـيم   شويد يا با شـما جنـگ    سليمت اآنون  بايد هم  آه  است  رسيده

در جلـو    عبـاس   همراهـان .  برسانم  ايشان  عرض  را به  و مطلب  برسم  اباعبد اهللا  نكنيد تا خدمت
  عـرض   رابـه   نزد برادر آمد و مطلـب )  ع( عباس. آردند مي  را موعظه  ماندند و ايشان  دشمن سپاه
مـا    باشـد آـه  . بگيـر  مـا مهلـت    تـا بامـداد فـردا بـراي      برگرد و اگر توانسـتي : دفرمو  امام. رسانيد
خـدا  .  بخـواهيم   پروردگـار آمـرزش   و در پيشـگاه   و دعـا آنـيم    پروردگـار نمـاز بخـوانيم     براي  امشب
.  دارم  را دوسـت   و اسـتغفار نمـودن    وزياد دعا آـردن   خواندن  و قرآن  نماز خواندن  من  داند آه مي
برويـد    امشب  خواهد آه از شما مي  ابو عبد اهللا  مردم  اي:  آنهاگفت  به  و خطاب  بازگشت  اسعب

  خـواهيم  همديگر را مالقات  فردا صبح. بود  نشده  مطرح  موضوعي  قبال چنين.  آاربنگريم  تا در اين
  دهـيم  مـي   آنيد انجام مي خواهيد و تحميل مي  را آه  و آاري  دهيم مي  يا رضايت  انشاء اهللا. آرد

  مهلت  علي  بن  حسين  به  قصد نداشت آه  با وجودي  دشمن.  آنيم را رد مي  آن  و اگر نخواستيم
  .داد  مهلت  آنان  را به  شب  خود، آن  و با اصرارلشكريان  از مشورت  پس  دهد ولي

و   جعفر، عبـد اهللا   ادرانشوبر  خواهر ما آجا هستند؟ عباس  فرزندان:  شمر جلو آمد و گفت  آنگاه
  را بـه   اي نامـه  ؟ او امـان  خـواهي  مي  چه: وگفتند  آمده  بيرون  البنين  و ام)  ع( علي  فرزندان  عثمان

. آند  را لعنت  ات نامه  خدا تو و امان: گفتند  آنان. بود  گرفته آنان  زياد براي  از ابن  داد آه  آنها نشان
  ٢٢باشد؟  نداشته  خدا اماني  رزند رسولوف  باشيم  آيا ما در امان

  
  عاشورا  شب

  
خـود را    يـاران   شـب  نزديـك   پدرم: گويد پدر بود، مي  سفر همراه  در اين  آه)  ع(  العابدين  زين  امام
.  را بشـنوم   تـا گفتـار وي    رفـتم   ،نزديـك  بـودم   مـريض   مـن   با اينكه.  گفت  سخن  آرد و با آنان  جمع

  و گرفتـاري   و در عافيـت   سپاسگزارم  وجه  نيكوترين خدا را به«:  گفت خود مي  ارانبا ي  آه  شنيدم
  را به  و قرآن  پيامبر سرفراز آردي  ما را به  آه  گزارم مي  خدايا تورا سپاس.  آنم مي  او را ستايش
قـرار    و دل  هو ديـد   مـا گـوش    بـراي .  و دانـا سـاختي    فقيـه   آن  و احكـام   و مارا در دين  ما آموختي

  آـه   راسـتي . قرار دادي  هايت و ما را شكرگزار نعمت  برآنار داشتي  شرك  و ما را از آلودگي دادي
خـود    تـر از خويشـان   نيكوآـارتر ومهربـان    خـود و خويشـاني    باوفاتر و بهتر از اصـحاب   اصحابي  من
فـرا    سـپاه   ز نبـرد مـا بـا ايـن    رو  آـه   آـنم  مي گمان. خير دهد  را جزاي  تان خدا همه.  شناسم نمي

و آزاد   دهـم  مـي   رفـتن   ي را اجـازه   همـه .  را نـدارم   مردم از اين  ياري  ديگر گمان  من.  است  رسيده
  خـود را در پـيش    آنيـد و راه   استفاده  شب  تاريكي  از اين  وناراحتي  منع  بدون  همگي.  گذارم مي
  .گيريد

. نشــد  ديــده العملــي عكــس  امــام  از يــاران  و پايــداري  فــداآاري، جــز اظهــار  امــام  ي بعــد از خطبــه
،  و تـو را تنهـا بگـذاريم    تـو بـرداريم    از يـاري   ما اگر دست:  و گفت  برخاست « عوسجه  بن  مسلم«

  ي خـود را در سـينه    ي تـا نيـزه    شـوم  از تو جدانمي  خدا قسم  خواهد بود؟ به  عذر ما نزد خدا چه
در   سـالحي   هـيچ   آه  آنگاه.  آنم  سيراب  شمشير خود رااز خونشان  تا بتوانمو   بكوبم  دشمنانت

                                                           
 ٩٠٠ ، ص الفتوح ٢١
  البنين ام  چون زياد گرفت  از ابن  محل  بن  را عبد اهللا  البنين ام  فرزندان  ي نامه امان:  است  آمده  طبري  ريختا  در آتاب ٢٢

 ٣١٤ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ.داد  نشان  و برادرانش  عباس  را به  آن  عبد اهللا  غالم  بود و آزمان  عبد اهللا  مادر آنها، عمه



از تـو    مـا دسـت    آـه   بخـدا قسـم  .  آـنم   بارانشـان   سـنگ   بجـنگم  با ايشـان   نباشد آه  من  دست
اگـر    بخدا قسـم .  آرديم  فرزند او را رعايت  ، حق در نبود پيغمبرش  تا خداوندبداند آه  داريم برنمي
سـوزانند و   مـي   آتـش   مـرا بـه    و آنگـاه   شـوم  مـي   زنـده   و سـپس   شـوم  مـي   آشـته   من آه  مبدان

  ؟بـا آنكـه   آار را نكنم  چرا اين.  دهم  تو جان  شد تا در راه  ، از تو جدا نخواهم شوم مي  زنده سپس
  .بود  سرفراز و سعادتمند وسربلند خواهم  هميشه  براي  از آن  و پس  شوم مي  بار آشته  يك
خـدا    بـه :  و گفـت   برخاست بجلي  قين  رسيد، زهير بن  پايان  به  عوسجه  بن  مسلم  سخنان  چون
تا هـزار بـار     شوم  ديگر بار، آشته  وآنگاه  شوم  زنده  و سپس  شوم  آشته  آه  دارم  دوست  قسم
  .بمانيد  شما زنده تو را حفظ آند و  بيت  اهل خدا تو را و جوانان  باشد آه  اي وسيله  و اين
را   بـود و اشـعاري   خود تنهـا نشسـته    بر در خيمه  پدرم  شب  آن: آنند مي  نقل  العابدين  زين  امام

  زينـب   ام عمه  آه  هنگامي. رود مي مرگ  راه  به  هر آسي  بود آه  از اين  حاآي  آرد آه مي  زمزمه
و ... فـدايت   ؟ جـانم  شـدني   در انتظـار آشـته   آيـا : برادر دويد و گفت  سمت  اشعار را شنيد به  اين

  اگر شتر مرغ: بود فرمود  زده  حلقه  در چشمانش  اشك  آه در حالي  امام. ماند  در گلويش  سخن
او پاشـيد و    چهـره   بـه   آب  امام.  رفت  را بيشتر آرد و از هوش  تابي بي  زينب.خوابد را بگذارند مي

  وچهـره   نـدري   گريبـان   دهـم  مـي   تـو را قسـم  . شـود  نـابود مـي  چيز   ، جز خدا همه خواهرم: گفت
  .  نخواهي  و مرگ  نگويي  ، واي نخراشي

آنند   داخل  آنهارا درهم  هاي بزنند و طناب  هم  ها را نزديك دستور داد خيمه)  ع(  امام  شب  در آن
ها حفر آردنـد و   خيمه  ر پشتد  خندقي.آنها قرار گيرد  در ميان  امام  آنند آه  نصب  و آنها را چنان

  .سو روبرو شوند  از يك  بزنند و با دشمنان  آتش جنگ  ريختند تا هنگام  خار و ني  در آن
بامــداد روز  آردنــد، بــاالخره  ســپري  نمــاز و اســتغفار و دعــا و زاري  ، بــه و يــاران  را امــام  شــب  آن

  ٢٣.پرافتخار فرا رسيد
  

  عاشورا  صبح
  

و   وثـوق   محـل   پروردگـارا، تـو در هرگرفتـاري   «: آرد  ماز، روز خود را با دعا شروعبعد از ن)  ع(  امام
  آيد، تنها وسـيله   پيش  من  براي  آه  و در هرمشكلي  تو اميدوارم  به  در هر سختي.  اعتماد مني

  بـراي   اي و چـاره   سـاخت  مي  را ناتوان  دل  آه  و پريشاني  بسيارگرفتاري  چه.  تويي  من  ي و چاره
  امـا چـون  ; گشـودند  مـي   شماتت  به  زبان  آردند و دشمنان نمي  ياري  دوستان.نبود  در دست  آن

  و آن  دادي و گشـايش   فـرج   مـن   ، به را از تو خواستم  آن  ي و تنها چاره  اميدخود را از غير تو بريدم
چيز را بايـد    رسد و همه مامي  تنها از تو به  و نيكي  هر نعمت.  ساختي  بر طرف  را از من  مشكل

  ». از تو خواست
  بودنـد، مرتـب    نفرپيـاده   و چهـل   و دو نفـر سـواره    سـي   خود را آه  ياران  صفوف  بالفاصله  حضرت
  چـپ   جناح  ي را فرمانده »مظاهر  بن حبيب«و   راست  جناح  ي را فرمانده « قين  زهير بن«.  ساخت

  .سپرد)  ع( ، عباس رادرشب  دست  را به  قرار داد و پرچم
  عمرو بن«  را به  راست جناح  فرماندهي.  ساخت  را مرتب  لشكر خويش  سعد نيز صفوف  عمر بن
  را بـه   سـوار نظـام    ، فرمانـدهي « الجوشـن  ذي  شـمر بـن  «  را بـه   چـپ   جناح  ، فرماندهي« حجاج

خود   غالم  دست  را به  و پرچم « يربع  بن  شبث«  به  راهم  پيادگان  ، فرماندهي« قيس  بن  عروه«
  .داد
رسـا    با صـدايي  لشكر دشمن  در روز عاشورا بر شتر خود سوار شد و در مقابل)  ع( حسين  امام
در . را بشـنويد   ، گفتـارم  عـراق  مـردم   اي«: شنيدند، فرياد آـرد  را مي آن  بيشتر لشكر دشمن  آه

خـود را در    و دليـل   آـنم   ، موعظه است  واجب بر من  چه  آن  نكنيد تا شما را به  تعجيل  من  آشتن
و   عـدل   را بـاور آرديـد و از راه    اگرعـذر مـرا پذيرفتيـد و سـخنم    .  با شـما بـاز گـويم     عراق  به  آمدن
  راهـي   ايـد و شـما را بـر مـن     خـود را همـوار سـاخته     خوشـبختي   رفتارنموديـد، راه   با من  انصاف
از   پـس  مـن   شديد، آشتن  منحرف  و انصاف  عدل  ا نپذيرفتيد واز راهمر  عذر و دليل  اگرهم. نباشد
  دست  آار بزرگي  چنين به  فكري و بي  شتابزدگي  از روي. ايد آرده  تأمل  آن  بر انجام  باشد آه  اين
فرزنـد دختـر پيـامبر شـما       آيـا مـن  : آرد وفرمـود   را معرفي  ، خود و اجداد خويش حضرت »...نزنيد

هسـتند؟    بهشـت   دو سرور جوانـان   اين: نفرمود  وبرادرم  من  در باره)  ص(خدا  آيا رسول ؟ نيستم

                                                           
 ٣١٩ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ ٢٣



  يـا مـالي    ام از شما را ريخته  آسي  خون  ؟ مگر من نيست  من  خون  ازريختن  مانع  آالم  آيا همين
  روبـه   مـرا داريـد؟ آنگـاه     قصـد آشـتن    خواهيـد آـه   مـي   از مـن   جراحتـي   يا قصـاص   ام از شمابرده
  بـن   قـيس   ابجـر، اي  حجار بـن   ، اي ربعي  بن  شبث  اي«: و فرمود  آرده  لشكر دشمن  فرماندهان
:  گفت  اشعث  بن  آرديد؟ قيس  دعوت آوفه  مرا به  ، آيا شما نبوديد آه حارث  يزيد بن  و اي  اشعث
  دهـم  مـي   خواري  دست  نه: فرمود  امام.  ده  تن  عبيداهللا  حكم  ؟ به گويي مي  تو چه  دانيم ما نمي
  .آرد فرار خواهم  بندگان  چون  و نه

  
  

  حر  بازگشت
  

  و تحت  را پذيرفت  آن بود آه  دل  را شنيد، اما فقط يك  سخنان  اين  ي همه  جمعيت  اين  هاي گوش
  بـه : سـيد سـعد آمـد و از او پر    عاشـورا نزدعمـر بـن     او صبح.  يزيد رياحي  حر بن.  تأثير قرار گرفت

  هـم   آن  آنم مي  جنگ  خدا قسم  به.  آري:  ؟گفت بجنگي  علي  بن  با حسين  خواهي مي  راستي
:  گفت  ؟ وي را بپذيري  حسين  از پيشنهادهاي  يكي  دارد آه مانعي  چه:  حر گفت.  سخت  جنگي
  آـدام   هـيچ   پـذيرفتن   زيـاد بـه    امـا ابـن  ;  پـذيرفتم  و مـي   نداشـت   ، مـانعي  اختيار خودبـودم   اگر به

  ام رسيده  ودوزخ  بهشت  دو راهي  به  خدا قسم  به:  گفت  وي. دهد در نمي  او تن  ازپيشنهادهاي
  اردوگـاه   راه  آنگـاه . داد  نخـواهم  تـرجيح   را بر بهشـت   ، چيزي شوم  و سوزانده  پاره  اما هرچند پاره

  . گرفت  را در پيش  امام
مـرد    بـود، ايـن   در وجـود او افروختـه    مـدت   ايـن   طـي   امام  رفتار و سخنان  آه  ملكوتي  ي با شعله
خـدا را در    شـد و راه   چيـره  نفس  بر شيطان  و جهنم  بهشت  در گير و دار دو راهي  عاقبت  خوش
دانـد   خـدا مـي  :  و گفـت   قـرار گرفـت    امـام  لرزيد در مقابل مي  سراپايش  آه  در حالي.  گرفت  پيش
  به  راهي  آه  دانم اما نمي;  ام آمده  آردن  توبه  براي اآنون. آشد اينجا مي  آار به  آه  دانستم نمي
،  اي تـو آزاده . آمـرزد  آنـد و تـو را مـي    مـي   را قبول  ات خدا توبه  آري«:فرمود  يا خير؟ امام  دارم  توبه

  سـاعتي   بهتـر آـه    چـه : آـرد   حر عـرض . شو  پياده  اآنون ٢٤.ناميد  تو را آزاده  مادرت آه  همانگونه
خـدا تـو را   :فرمـود   امـام .  شـوم   پيـاده   شـهادت   و آخر آار با سرافرازي  بجنگم  ، سواره مردم  بااين
  . ده  انجام  خواهي مي  هر چه. آند  رحمت
  را بـه   و آنان  گفت  تر خودسخن پيش  و همراهان  و با همكاران  برگشت  لشكر آوفه  سوي  حر به
از   بخشـي   خود فرمانـده   آه  سپاهي  به او خطاب. نمود  مالمت  شكني  و پيمان  وفايي بي  جهت
  ايـن   شـما را عـزادار آنـد آـه      خدا مادران. شمارا برساند  خدا مرگ  آوفه  مردم  اي:  بود گفت  آن

  وي  ياز يـار   و نـزد شـما آمـد، دسـت      شما را پـذيرفت   دعوت  آه آرديد و آنگاه  خدا را دعوت  بنده
، امـروز   خـود خواهيـد گذشـت     از جـان   وي  در راه  داديـد آـه   مـي   وعـده   روزي شما آـه . برداشتيد
  ايد وراه آرده  او را محاصره. ايد تا او را بكشيد او آشيده  روي  ايد و شمشير به اورا گرفته  پيرامون
سـر    بـه   گذاريد آه ايد ونمي دهاو را در فشار قرار دا  از هر طرف. ايد بسته  را بر وي  آشيدن  نفس
گرفتـار    او را ماننـد اسـيري  . باشـند  در امـان   آورد و خـود و خانـدانش    پهنـاور خـدا روي    هـاي  زمين

  از آن  و نامسـلمان   مسـلمان   را آـه   فـرات   ي رودخانـه  جـاري   آب. ايـد  آرده  اش ايد و بيچاره ساخته
ايــد تــا  بســته  و يــارانش  و آودآــان  بــر او و زنــانآننــد،  مــي  تنــي آب  در آن  نوشــند و جــانوران مــي

بـد رفتـار آرديـد، اگـر امـروز در        او چـه   خدا با فرزندان  بعد از رسول. درآورد را از پاي  آنان  تشنگي
  سـيرابتان  قيامـت   نشـويد، خـدا در تشـنگي     منصـرف   وي  نگرديد و از آشتن  پشيمان  ساعت اين

  ٢٥. نخواهد ساخت
  

   نآغاز نبرد خوني
  

  مـردم   اي:  آردو گفت  پرتاب)  ع(  لشكر حسين  سوي  و به  گذاشت  آمان  به  سعد تيري  عمر بن
  لشـكرش   او تيرانـدازان   دنبـال  به.  تير را رها آردم  آه  بودم  آسي  نخستين  من  دهيد آه  گواهي

                                                           
  ٩٠٤ ، ص الفتوح:  ك.ر. است  شده  نقل  با تفاوت  حر در الفتوح  داستان ٢٤
 ٩٠٢ ، ص الفتوح:  ك.ر.دهند مي  خضير نسبت  برير بن  را به  سخنان  اين  شبيه  الفتوح  در آتاب ٢٥



ابتـدا بـر   . بود  آغاز شده  جنگ. ،مبارز خواستند آمده  ميدان  به  پياده  تيرها را رها آردند و نيروهاي
  ٢٦.شدند  آشته  گروهي  مقابل  از طرف  آه  گرفت  انجام  تن به  تن  هاي جنگ  اعراب  رسم  اساس
هـا، آيـا    احمـق   اي:خـود فريـاد زد    لشـكريان   بـه   ، خطـاب  راست  جناح  ي ، فرمانده حجاج  عمرو بن

  آنيـد؟ بـا دليرانـي    مـي   جنگ آوفه  و دالوران  جنگيد؟ شما با سواران مي  آساني  دانيد با چه مي
  و جـدا جـدا بـه     تنهـايي   بـه   هستند؟ آسي مرگ  ي و تشنه  از دنيا شسته  دست  جنگيد آه مي
خدا اگـر شـما از دور     به. نخواهند بود  زنده  بيش  واندآي  است  تعداد آنها آم. نرود  ايشان  جنگ

  . را خواهيد آشت  آنيد، آنان پرتاب  بر آنان  تنها سنگ
تـو    آـه   اسـت   و تـدبيرهمان   انديشـه .  گفتي  راست:  را پسنديد و گفت  سخن  سعد اين  عمر بن

  از سـمت   ، بـا همراهـانش   حجاج عمرو بن. نجنگد  تن  به  تن  داد آسي  فرمان  پس.  اي انديشيده
فـرو    آـه   گـرد و خـاك  . جنگيدنـد و بـاز گشـتند    ساعتي. آردند  حمله)  ع(  حسين  بر اصحاب  فرات

)  ع(  حسـين   پـس .  اسـت   افتـاده   زمين  ـ به   عليه  اهللا  ـرحمه  عوسجه  بن  ، ديدند مسلم نشست
  آـه   اسـت   آسـي   رسـانيد و از ايشـان    انجـام   را بـه   خـويش   پيمـان   آسي«: را خواند آه  آيه  اين

  زمـين  ، بـه  مسلم  اي:  شد و گفت  نزديك  وي  مظاهر به  بن  او، حبيب  دوست ٢٧».آشد انتظارمي
.  روي مـي   بهشـت  بـه   آـه   مـژده   مسـلم   امـا اي   اسـت   بسيار سـخت   تو بر من  و شهادت  افتادن
  مـن   اگر نبود آه:  گفت  حبيب. دهد بشارت  نيكي  تو را به  خدايت:  گفت  ضعيفي  با صداي  مسلم
او .  پـذيرفتم  ، مـي  داشـتي   و وصيتي  ر سفارشآمد،ه  تو خواهم  دنبال  به  اآنون  هم  دانستم مي

  .داد  آرد، جان مي اشاره  حسين  به  آه  در حالي
  چـپ   خـودبر جنـاح    سـعد بـا همراهـان     لشـكر ابـن    چـپ   جناح  ي ، فرمانده الجوشن  ذي  شمر بن

آنهـا را    يشانها آردند و با نيزه پايداري  در برابر دشمن  امام  ياران. بردند  حمله)  ع(  لشكر حسين
  .راندند  عقب  به

و دو   سـي   او بااينكـه   از يـاران . آغـاز شـد    و يارانش)  ع( حسين  از هر سو به  جانبه  همه  ي حمله
  حملــه  آوفــه  ســواران آنهــا از هــر ســو بــه. آردنــد  اي نفــر ســوار بيشــتر نبودنــد، نبــرد شــجاعانه

  جنـگ   بـه   و حر پيـاده   يزيد را آشت حر بن  اسب  دشمن. ساختند مي  آردند و آنها را پراآنده مي
.  دالورتر از شـير شـجاعم  .  پسر آزاد مرد هستم مرا بكشيد، من  اگر اسب:  شد و گفت  مشغول
  .را گرفتند و او را آشتند  اطرافش  بسياري  گروه. آرد حمله  با شمشير بر ايشان  سپس
سـعد فرسـتاد و    خـود عمـر بـن     فرمانـده   پيش را  بود، آسي  سواران  فرمانده  ، آه قيس  بن  عروه
آشـند؟   مـي   شـمار چـه    انگشـت  مـردان   اين  امروز از دست  من  سواران  اين  بيني آيا نمي:  گفت

  .آنها فرستاد  آمك  را به  اوتيراندازان.  ما بفرست  ياري  را به  و تيراندازان  پيادگان
  خود دستور داد، ياران پانصد نفري  همراهان  بود به  انتيرانداز  و رئيس  فرمانده  نمير آه  بن  حصين
هـا   اسب  آه  نگذشت  چيزي. آردند  تيراندازي به  شروع  همگي  آنان. آنند  را تيرباران)  ع(  حسين

  بـه   ، سـاعتي  شده  پياده  از اسب  امام  ياران. ساختند  رامجروح  بسياري  را از پا درآوردند و مردان
بودنـد و    شـده   داخـل   لشكر دشمن  در ميان  حضرت  ياران. بود  گرفته  شدت جنگ. دپرداختن  جنگ

  .شدند  و مجروح  از آنها آشته  نابرابر بسياري  درنبردي
نفـر از    بـا ده   قـين  زهير بن. آردند  ها حمله خيمه  سمت  به  با همراهانش  الجوشن  ذي  شمر بن

  شـمر و همراهـانش  .  هـا دورسـاخت   را از آنـار خيمـه    و آنـان آـرد    حمله  بر آنان)  ع( حسين  ياران
  .آرد  نشيني  عقب  را مجبور به و بقيه  از آنها را آشت  زهير گروهي. بازگشتند  دوباره
  حنظلـه . دادنـد   راادامـه   خواندند و جنـگ   خود نماز خوف  با ياران)  ع( علي  بن  ظهر حسين  هنگام
  ترسـم  بـر شـما مـي     ، من آوفه  مردم اي: ، فرياد زد آمده  بيرون)  ع( حسين  ياران  سعد از ميان  بن

را   حسـين   مـردم   ، اي)رسـتاخيز (از روز فريـاد   ترسـم  بـر شـمامي    من  مردم  اي.  مانند روز احزاب
  پـيش   سـپس  ». بسـت   دروغ  شـد آنكـه    بـدبخت . سـازد  مـي   خودنابودتان  خدا با عذاب«. نكشيد
  .هيد شدآرد تاش  ، جنگ آمده

                                                           
حر   هزارهمراه  كي.  هزار نفر است  حدود پنج  است  آمده  در ارشاد و طبري  آه  سعد آنگونه  تعداد لشكر عمربن ٢٦

 ٩٠٤ ،ص الفتوح.  است  هزار دانسته ٢٢را   آنان  الفتوح  عمر سعد، ولي  آمدند و چهار هزار همراه
  سوره. ينتظر و ما بدلواتبديال  من  و منهم  نحبه  قضي  من  ، فمنهم عليه  صدقوا ما عاهدوا اهللا  رجال  المؤمنين  من ٢٧

 .٢٣ ، آيه احزاب



آردنـد و شـهيد    مي  جنگ آمدند و شجاعانه مي  پيش  يك  به  يك  همچنان)  ع(سيد الشهداء  ياران
  بـاقي   از يـاران   بزرگـوار و تعـداد انـدآي    آن  جـز خانـدان  )  ع( حسـين   ديگـر از همراهـان  . شدند مي

  .بودند  نمانده
  

  اآبر  علي  شهادت
  

  آن  جوانـان   او اززيبـاترين . آمـد   ، پـيش  داشـت   سـال   نوزده  هنگام  در آن  آه)  ع( الحسين  بن  علي
آـرد و    چنـد بـار حملـه    ٢٨.آـرد   حمله دشمن  به  بود آه  امام  از خاندان  شخص  او اولين. بود  زمان

را   بگـذرد و پـدرش    اگـر بـر مـن     مـن   گـردن   بـه  عـرب   گنـاه   همه:  گفت »منقذ  بن  مره«٢٩. بازگشت
  زمـين   او بـه . زد  وي  بـه   اي و نيـزه   اآبر قرار گرفت  علي  آخر بر سرراه  ي ر حملهاو د.  عزادار نكنم

)  ع( حسـين . آردنـد   پـاره   خود او را پاره  اآبر را گرفتند و با شمشيرهاي گرد علي  لشكريان. افتاد
  اي. تــو را آشــتند نــابود آنــد  آــه  خــدا مردمــي: خــود حاضــر شــد و فرمــود  بــر ســر فرزنــدجوان

  از ديدگان اشك. اند شده  باك بي)  ص(خدا  رسول  حرمت  بر خدا و بر دريدن  مردم  ،چقدر اين رمپس
  آنـان   دويـد و مويـه    زينب.دنيا نباشد  از تو اين  پس  دارم  دوست: سرازير شد و فرمود  بينش  حق

را   جوانـان   نگـاه آ. هـا بـرد   خيمـه   سـوي   وبه  او را گرفت  دست  حضرت.  خود را بر جسد او انداخت
  پـيش   ها آه خيمه  او را برداشتند و جلوي  آمده  جوانان.را برداريد  برويد برادرتان:  صدا آرد و گفت

  . نهادند  آردند برزمين مي  جنگ  آن  روي
  

   قاسم  شهادت
  
  اي همانند پاره  رويش ما آمد آه  سوي  به  گير و دار پسرآي  در اين: گويد مي « مسلم  حميد بن«

  پوشـيده   و آفشـي   داشـت   تـن   بلندبه  پيراهني. بود  شمشيري  درخشيد در دستش مي  از ماه
پسـر    ايـن   بـه   بخـدا مـن  :  گفـت   نفيـل   سـعد بـن   عمر بن. بود  شده  دو پاره  از آن  بند يكي  بود آه
خـود    حـال   ا بـه ؟ او ر بـري  مـي   سـودي   آـار چـه    تـو از ايـن  . اهللا  سبحان:  گفتم. آرد  خواهم  حمله
  را چنـان   پسـرك   سر آن  آه  بودم  رو بر نگردانده. آرد  خواهم  اوحمله  به  خدا من  به:  گفت. واگذار

عمـو  : و فريـاد زد   افتـاده   زمـين   بـه   پسـر بـا صـورت     و آن  شـكافت   را از هـم  آن با شمشـير زد آـه  
آـرد و    حمله مانند شير خشمناكه  سپس.  لشكر را شكافت  ، مانند باز شكاري) ع( حسين. جان

جـدا    ارنـج   رااز نزديـك   را سپر شمشير آـرد، شمشـير دسـتش     او شانه. زد  قاتل  به  شمشيري
  آوفـه   سـواران . از او دور شـد )  ع( حسـين  آنگـاه . شـنيدند   لشكريان  زد آه  فريادي  چنان.  ساخت
  گـرد و خـاك  . آردنـد   هـا لگـدآوب   را اسب  بدنش  ببرند، ولي بيرون  او را از معرآه  آوردند آه  هجوم
  بـر زمـين    او پـاي .  اسـت   ايسـتاده   پسـر بچـه    سـر آن   بـاالي )  ع(  حسـين  شد، ديـدم   بر طرف  آه
در روز . آنـد   تـو را آشـتند لعنـت     آـه   خـدا آنـان  : فرمـود )  ع( حسـين   پـس . داد  سـائيد تاجـان   مي

  است  سخت خدا بر عمويت  به: فرمود  سپس.  است  اينان  دشمن)  ص(خدا  ، رسول جدت قيامت
  سـپس . ندهـد   توسـودي   او بـه   ندهـد، يـا پاسـخ     و او پاسـخ   بلنـد بخـواني    صداي  تو او را به  آه

  نگـرم  پسـر مـي    آن  پاهاي  به  گويا من. برداشت  و از خاك  خود گرفت  ي او را بر سينه)  ع(  حسين
و )  ع( الحسـين   بـن   علـي   ا بيـاورد تـادر آنـار فرزنـدش    او ر  پـس . شـد  مـي   آشـيده   زمـين   بـه   آه

  بـن   او قاسـم : بـود؟ گفتنـد    پسر آـه   اين:  پرسيدم. نهاد زمين  خود به  ديگر از خاندان  هاي آشته
  .بود)  ع( طالب ابي  بن  علي  بن  حسن

  
   امام  فرزند آوچك  شهادت

  
او را   حضـرت . بود، نـزد پدرآمـد    خردسالي  كآود  آه  عبد اهللا  فرزندش.  نشست  بر در خيمه  امام

.  را آشـت   آـودك   آن  آـرد آـه    اوپرتـاب   سـوي   به  اسد تيري  از بني  مردي. خود نشانيد  در دامان
                                                           

  زمان  خدايااين.  هؤالء القوم  اشهد علي  اللهم: فرمايد مي  جنگ  ميدان  فرزند خود به  رستادناز ف  پس  حضرت ٢٨
بارخدايا .  تراست تو شبيه  رسول  به  و شكل  ، منطق ، خوي در خلق  آند آه مي  مبارزه  باك بي  قوم  با اين  جواني
  و فرزندان  و از زنان  گردان متفرق  زمين  را در روي  ايشان باز دار و  فاسقان  از اين  زمين  و برآات  آسمان  باران

 ٩٠٧ ، ص الفتوح.برخوردار مساز
 ٩٠٧ ، ص الفتوح. بود  آب  طلب  اآبر را براي  علي  بازگشت ٢٩



  ، سـپس  ريخـت   را بر زمين  پر شد آن  دستش  چون. خود گرفت  را در دست  وي  خون)  ع(  حسين
و   است  در آخرت  آنچه  را براي  آن  ، پس شدي  مانع  ز آسمانما را ا بار پروردگارا، اگر ياري«:  گفت

و   را برداشـت   آـودك   آن  سـپس  ».سـتمكار بگيـر    مـردم   مـا را از ايـن    و انتقـام   قراربده  برتر است
  ٣٠.قرار داد  خاندانش  درآنار آشتگان

  
  او  و برادران  عباس  شهادت

  
  را ديـد بـه    حضـرت  آن  و خانـدان   يـاران   آشـتگان   آثرت  آه  العباس  بعد از ظهر عاشورا، ابو الفضل

  نهيـد تـا مـن     پـيش   قـدم :  بودنـد،گفت  « عثمـان «و  »جعفر«و  « عبد اهللا«  خود آه  مادري  برادران
شـهيد    از چنـدي   آردند و پس  حمله  آنان.آرديد  خيرخواهي  خدا و رسولش  شما براي  آه  ببينم
  .شدند
  بـه   امـام . آـرد  مـي  و جنـگ   ايستاده)  ع( حسين  امام  رادر بود و پيشاپيشپرچمدار لشكر ب  عباس

بـر    حضـرت . شـد   سـخت   برامـام   تشنگي.  رفت سو مي  همان  ، او نيز به رفت مي  آه  هر سويي
  سـواران . بـود   ايشـان   نيـز همـراه    عبـاس  بـرادرش . افتـاد   راه  بـه   فرات  سوي  شتر سوار شد و به
بـر    واي:  لشـكر گفـت    بـود بـه    ايشـان   در ميـان   آـه  مـردي . را بر آنها گرفتند  اهلشكر پسر سعد ر

بار : فرمود)  ع(  حسين. پيدا آند  دسترسي  آب  شويدو نگذاريد به  حايل  او و فرات  ي شما، ميانه
  ابپرتـ   حضـرت   آن  جانـب   به  شد و تيري  مرد خشمگين  آن.  دچار آن  تشنگي مرد را به  خدايا اين

را زيـر    آشيد ودسـتش   تير را بيرون  آن)  ع( حسين ٣١. فرو رفت)  ع(  امام  ي تير در زير چانه  آن.آرد
بـار خـدايا   «: پاشـيد و فرمـود   آسـمان   را به  شد، خون  پر از خون  امام  دو دست  پس.  گرفت  چانه
  در ايـن  ». بـرم  مـي   تو شكايت  هآنند ب رفتار مي پسر دختر پيامبرت  ي درباره  مردم  اين  از آنچه  من

  عبـاس   لشـكر اطـراف  .  بازگشـت   خويش  بود بجاي  آرده  بر اوغلبه  تشنگي  آه  با وجودي  هنگام
آنقـدر بـا آنهـا جنگيـد تـا        تنهـايي   بـه   علـي   بـن   ور شـدند و عبـاس    حملـه  وي  را گرفتند و به)  ع(

  ذي شـمر بـن  .  رفـت   خـويش   ي يمـه خ  سـمت   شـد و بـه    از شـتر پيـاده  )  ع( حسـين ٣٢.شهيدشد
  شـدند، امـام   هـا مـانع   او و خيمـه   بـين   آوفـه   مـردم   نفـر از پيادگـان    حدود ده  با گروهي  الجوشن
  ترسـيد در امـور دنيـاي    نداريد و از معـادنمي   بر شما، اگر دين  واي: فرمود  آنان  به  خطاب  حسين

  اي:  شمر گفـت . حفظ آنيد  خردان و بي  مرا ازاوباش  و عيال  و جوانمرد باشيد و اموال  خود آزاده
شـمر جلـو     همراهـان . ها رسانيد خيمه  خود را نزديك  حضرت٣٣. توست  ي وظيفه  اين  پسر فاطمه

داد و   را دشـنام )  ع(  آـرد و حسـين    تندي  از ايشان  مردي  پس. آردند  رااحاطه  حضرت  و آن  آمده
بـود،   بـر سـر امـام     را آـه   شمشـير آالهـي    آن.  زد و باز گشت  حضرت  بر سر آن  شمشيري آنگاه

بـود    شـده   پراز خـون   را آه  آالهي  حضرت. شد  جاري  از سر امام  خون. سر رسيد  و به  شكافت
  . بست  و سر را با آن  خواست  اي و پارچه  آنار انداخت

  
  ) ع( حسن  فرزند امام  شهادت

  
بـود    نابالغ  آودآي آه)  ع(  علي  بن  حسن  بن  بود، عبد اهللا  دشمن  در محاصره  امام  آه  در حالي
، دختـر   زينـب   پـس . رسـانيد   آنـارعمويش   و خود را بـه   لشكر را شكافت; آمد  بيرون  زنان  از پيش
  آودك  اين  خواهرم: فرمود)  ع(  حسين. آند  جلوگيري از رفتنش  دويد آه  آودك  دنبال  به)  ع(  علي
نمـود و   مـي   سـرپيچي   از رفـتن   آرد و بـا سـر سـختي    مي  خودداري  ازبازگشتن  آودك. گهداررا ن

را   شمشــيرش  آســي  هنگــام  در ايــن. شــد  جــدا نخــواهم   خــدا از عمــويم   بــه: گفــت مــي
او   ؟پـس  آشـي  را مـي   ، آيـا عمـويم   ناپـاك   پسر زن  اي:  گفت  آودك  بلند آرد، آن)  ع( حسين براي

او   شمشـير دسـت    را سپر آرد وآن  خويش  دست  آودك. داد  حرآت  آودك  سوي  شمشير را به

                                                           
بود   او تولديافته  براي  ساعت  در همان  را آه  نوزادي. بود  خويش  سوار اسب  امام:  است  آمده  يعقوبي  در تاريخ ٣٠

و او   نشست  آودك در گلوي  ، تيري داشت او را بر مي  و آام  گفت مي  او اذان  در گوش  آه  دادند، در حالي  بدستش
تو از   خدا سوگند آه  به:  وگفت  ساخت  آغشته  خونش  آشيد و او را به  بيرون  آودك  تير را از گلوي  امام. را سر بريد

 ١٨١-١٨٢ ، ص٢ ج.  تراست بر خدا گرامي  از صالح  هم)  ص(، و محمد تري بر خدا گرامي  صالح  ناقه
 ١٨٢ ، ص٢ ، ج يعقوبي  تاريخ. شد  خارج  امام  گردن  تير از پشت  اين ٣١
 ٩٠٧ ،ص الفتوح.  حيلتي  و قلت  انكسر ظهري  االن: و فرمود  شد و گريست  غمگين  برادر سخت  از شهادت  امام ٣٢
 ٣٤٤ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ ٣٣



  آـودك   آن)  ع( حسين  پس ! مادر جان:فرياد زد  آودك. شد  آويزان  پوستي  او به  دست. را جدا آرد
  بر تو رسيده  آه  مصيبتي  اين  فرزند برادر به: فرمود سپس. چسبانيد  سينه  و به  گرفت  را در بغل
. رسـاند  مـي   ات شايسته  پدران  زيرا خداوند تو را به; بشمار  نيكي را به  و آن  آن  شكيبايي  است
  را تا زمـاني   مردم  بار خدايا اگر اين:  ، گفت بلند آرده  آسمان  سوي  به  دست) ع(  حسين  سپس
را   فرمـانروايي  ساز و هيچ  لد  پراآنده  هاي از گروه  سختي  را به  ايشان  ، پس اي داده  زندگي بهره

مـا برخاسـتند و     دشمني  به خواندند، ولي  ياري  ما را براي  اينان  زيرا آه; خشنود منما  از ايشان
  .ما را آشتند

  
  خورشيد  غروب

  
ور شـدند تـا    حملـه ) ع(  حسـين   از ياران  ماندگان بر باقي  و چپ  سعد از راست  لشكر ابن  پيادگان
  ي ديـد، زيـر جامـه     چنين  آه)  ع( حسين. نماند  جاي  به  حضرت  آن  براي  ا چهار تني  جز سه  اينكه
را از  آن  از شـهادت   را پوشـيد تـا پـس     آن. آـرد  مـي  اش پاره  آه  و در حالي  خود را خواست  يماني
  حضرت  از آن  نيز آه  تن  سه  آن. جنگيد  و با آنان  رفته  دشمن  سوي رو به  آنگاه. نكنند  بيرون  تنش
بـود،    رسيده بر سر و بدنش  آه  سنگين  هاي زخم. تنها ماند  شدند و امام  آردند، آشته مي دفاع

  راسـت   به  ازبرابر شمشيرش  آنان. شد ور مي حمله  آنان  با شمشير به  حال  با اين; آزرد او را مي
  هرگز مرد گرفتار و مغلوبي  د آهخدا سوگن به«: گويد مي  مسلم  حميد بن. آردند فرار مي  و چپ
بزرگوار   باشند و دلدارتر و پابرجاتر از آن  شده  آشته  ويارانش  و خاندان  فرزندان  آه  بودم  را نديده
  و چـپ   از راسـت   آـرد و آنـان   مـي   حملـه   آنـان   او بـه . آردنـد  مـي   براو حملـه   پيادگان  چون. باشد
  ٣٤».آنند فرار مي  د از برابر گرگگوسفن  ي گله  آه  چنان;گريختند مي

ها قـرار   سر پياده دستور داد پشت  سواران  ديد، به  را اينگونه  موقعيت  آه  الجوشن  ذي  شمر بن
او   سـوي   بـه   تيرهـا را چنـان    آنـان .آننـد   را تيرباران  دستور داد حضرت  تيراندازان  به  سپس. گيرند

.  را نداشـت   بـا آنـان    جنـگ   ديگـر تـوان    حـال   درايـن . بـود   شده او پر از تير  بدن  تمام  رها آردند آه
  ابـي   سـعد بـن    عمر بن  آمد و رو به  خيمه  درب  به  زينب  خواهرش.زدند  صف  در برابرش  دشمنان
؟  آنـي  مـي   آشـند و تـو نگـاه    را مـي   آيـا ابـو عبـد اهللا    !عمـر   بـر تـو اي    واي: ،فرياد زد آرده  وقاص

؟  نيسـت  شـما مـردم    بـين   مسـلمان   آيا يك !بر شما  واي: فرياد زد  زينب. را نداد  زينب  عمرپاسخ
  .را نداد  پاسخش  آسي

هسـتيد؟    چـه  راه  بـه   چشـم  !بر شـما   واي: فرياد زد  و پيادگان  بر سواران  الجوشن  ذي  شمر بن
  اي ضربه  آسي. ور شدند حمله حضرت  از هر سو بر آن  فرومايگان  آن. بگريند  در عزايتان  مادرانتان

بـر    صورت  به  حضرت. زد  امام  گردن  به  ضربه  ديگري.را جدا آرد بزرگوار زد و آن  آن  چپ  ي شانه  به
  .بر او فرو برد  اي نيزه شخصي. افتاد  زمين
بـر    لـرزه  ولـي ; بزرگـوار را جـدا آنـد     تـا سـر آن  ; دويـد   زيـر آمـد و پـيش     به  يزيد از اسب  بن  خولي

شـد و سـر     ؟ و خودپيـاده  لـرزي  را جـدا آنـد، چـرا مـي      خدا بازويـت :  شمر گفت ٣٥.افتاد  اندامش
سـعد    نزد امير عمر بن:  ،گفت سپرده  خولي  را به  سر مقدس  آنگاه.  جدا ساخت  را از تن  حضرت

  .ببر
  

   بيت  اهل  و اسارت  غارت
  
،  ، زيرجامـه  آمدنـد وپيـراهن    پـيش   حضـرت   آن  آـردن   هـا و برهنـه   جامه  ربودن  براي  شرمان بي  آن

، شـتر بـود    از اسب  آردند و هر چه ها حمله خيمه  به  سپس. بردند  غارت  ، شمشير را به عمامه
  غـارت   را نيـز بـه    آنـان   آالت  هـا و زينـت   ، جامـه  ،اثـاث  آـرده   نيز حمله  و زنان  آودآان  به  آنان. بردند
  .بردند

                                                           
  نمير تيري بن  ، حصين ساخت  خود نزديك  دهان  را به آن  و چون  خواست  آبي  بود، قدح  تشنه  سخت  حسين  امام ٣٤

از   ديد قوم  چون  حسين.را رها فرمود  قدح)  ع(  شد و امام  از آشاميدن  خورد و مانع  دهانش  به  زد آه  حضرت  بر آن
  شدند و به  مانع  او و آب  ميان  فرمود آه حرآت  فرات  بسوي  و پياده  آنند برخاست مي  او خودداري  به  شدن  نزديك
 .٣٠٤ ، ص اخبار الطوال.  خود برگشت  نخست  جاي

)  ع( حسين شد و سر امام  يزيد پياده  بن  ، شبل برادرش. را ببرد)  ع( سر حسين  لرزيد و نتوانست  دستش  خولي ٣٥
 .٣٠٤-٣٠٥ ، ص اخبار الطوال. داد  خولي برادر خود  را بريد و به



  نگــه  تــن را بــه  اش جامــه  آــه  ديــدم  حضــرت  آن  را از خانــدان  زنــي: ويــدگ مــي  مســلم  حميــد بــن
و   آشـيده   زور ازتـنش   بـه   سـرانجام   ولـي ; آـرد  مـي   پافشـاري   بـاره  نبرند و در اين  آه  داشت مي
  عمـر بـن    پـس . بـر سـر او فريـاد زدنـدو گريسـتند       ها آمد، زنان در خيمه  سعد، به  عمر بن. بردند

  متعـرض   زنهـا نشـود و آسـي     ايـن   ي خيمه داخل  هيچكس  فرياد زد آه  مراهانشسعد بر سر ه
باز گردانند تا با آنها   آنان  اند به ربوده  از آنان  آردند آنچه  از اودرخواست  زنان  پس. بيمار نگردد  اين

  خـداهيچكس   بـه . آنها بـاز گردانـد    به  برده  از زنان  چيزي  هر آس: عمر فرياد زد. خود رابپوشانند
  .نياورد  پس  چيزي

  پاسـداري  بـه )  ع(  الحسـين   بـن   و علـي   زنـان   ي هـا و سـراپرده   خيمـه   را بـه   عمر سـعد گروهـي  
  آنـان   بـه   نـرود و آسـي   از آنها بيرون  آسي  آنيد آه  را نگهباني  ايشان: آرد  و سفارش  واداشت
  ي مـرا دربـاره    سـخن   آـه   آيسـت :يـاد زد و فر  بـاز گشـت    خـويش   جـاي   به  سپس. نرساند  آزاري

آـار را پذيرفتنـد و بـا      ايـن   نفـر انجـام    آنـد؟ ده  را لگدآوب  بدنش  خويش  بپذيرد و با اسب  حسين
  آن  پشـت   هـاي  اسـتخوان   آه  چنان  آردند، آن  را لگد آوب) ع(  حسين  شريف  بدن  خويش  اسبان

  ٣٦. شكست  بزرگوار درهم
  

   آوفه  به  انسرها و اسير  حرآت
  

و حميـد    يزيداصبحي  بن  را با خولي)  ع(  حسين  روز عاشورا سر مقدس  سعد در همان  عمر بن
  و جوانـان   ديگـر يـاران    مقـدس  دسـتور داد سـرهاي    سپس. زياد فرستاد  ابن  سوي  به  مسلم  بن
و   الجوشـن   ذي  شمر بن سرها را نيز با  اواين. آنها هفتاد و دو سر بود. را جدا آنند  هاشم  بني
  .آرد  آوفه  ي روانه حجاج  و عمر بن  اشعث  بن  قيس

و )  ع( حســين دختــران. داد  دســتور حرآــت  عمــر ســعد تــا ظهــر روز بعــد در آــربال مانــد، ســپس 
  شـديد داشـت    بيمـاري   آـه )  ع( الحسـين  بن  علي  ، همچنين و آودآان  ، زنان حضرت  آن  خواهران
و   آوفـه   خـود، در شـهرهاي    رفتند تا بـا روشـنگري   مي آنان. شدند  آوفه  اهيعمر سعد ر  همراه
  .سازند  را فراهم  حسين  جهاني شور و نهضت  ، زمينه شام

  ، اي محمـدم   اي: گفت  سوزناك  با حالي  گذشت خود مي  مقتول  بر برادران)  ع( زينب  آه  هنگامي
و   خـون   به  آغشته  در دشت  آه است  حسين  اين. دبر تو درود فرستن  آسمان  ، فرشتگان محمدم

بـاد    آشـتگانت   مانـده  اسـيرند، و بـر بـاقي    ، دخترانـت  محمـدم   اي.  اسـت   افتـاده   بريده  با اعضاي
  ٣٧. انداخت  گريه را به  و دوست  دشمن  آلمات  اين. وزد مي
آردند، نزد اجساد  مي زندگي  نزديكي  در آن  اسد آه  از بني  اسرا، گروهي  آاروان  از حرآت  پس

  آـه   جـايي   را در همين)  ع(  پيكر حسين.نماز گذاردند  و بر آنان  آمده  و يارانش)  ع(  مطهر حسين
  بـه   حضـرت   آن  را آنـار پـاي    الحسـين   بـن   ، علـي  آردند وفرزندش  ، دفن اوست  قبر شريف  اآنون
  در پـايين   بودنـد، گـودالي    افتـاده   زمـين   بـه   امام  فاطرا  ديگر آه  شهيدان براي  آنان. سپردند  خاك
  آـه  جايي  را نيز در همان)  ع( علي  بن  عباس. آردند  را در آنجا دفن  حفر آردند و همه حضرت  پاي

  .سپردند  خاك  به -  قبر او است  اآنون  آه  جايي -بود   شده  آشته
  
  

  عاشورا  واقعه  هاي تحليل:   دوم  فصل
  
  

   همقدم
  

  گرفته  صورت)  ع(سيدالشهدا   قيام  آربال و اهداف  عظيم  ي از حادثه  متعددي  هاي تحليل  تاآنون
  . است  شده  نگريسته  آن  به  متعددي  و از منظرهاي

                                                           
  تاريخ.شدند  نفر آشته ٨٨عمر سعد نيز   شهيد شدند و از ياران  تن ٧٢)  ع( حسين  از ياران  نبرد خونين  در اين ٣٦

 ٣٤٨ ، ص٤ ، ج طبري
 ٣٠٦٥ ، ص٧ ، ج طبري  تاريخ ٣٧



انـد و   داشـته  توجـه   آن  و غيبـي   ملكـوتي   هـاي  جنبـه   عاشورا بيشـتر بـه    در تفسير نهضت  برخي
دو، مـورد    ايـن   نيـز جمـع   گروهـي . انـد  را بيشـتر مـد نظـر آورده     آن  ريبشـ   هاي ديگر جنبه  بعضي

  و بــاز آفرينــي  الگــوگيري  راقابــل  حرآــت  ايــن  اي عــده  جهــت  همــين  بــه.  اســت  بــوده  نظرشــان
  پـيش   در هـر صـورت  . اند آرده  فرد تلقي  ومنحصر به  بازسازي  را غيرقابل آن  اند و گروهي دانسته
در را   اساسـي   نقش  حادثه  هر فرد از اين  و انتظارات  عاطفي  ،عاليق ، اعتقادي فكري  هاي فرض
  . است  ايفا آرده  و تفسيرآن  تبيين
  ها بپردازد چرا آـه  ديدگاه و نقد اين  يا بررسي  و سقم  صحت  به  آه  نيست  نوشتار اين  اين  هدف
  آه  است  و انتظاراتي  ها و عاليق فرض پيش و ارزيابي  بررسي  مستلزم  اول  در مرحله  مطلب  اين

ما در هر تحليل سعی در برجسته کردن این پيش فرضـها  .  هاست نظريه  از اين  هر يك  پشتوانه
  آـه اصـلی   رسـالت . کرده ایم تا هر کس با قبول آن تحليل مورد نظر خود را از بين آنهـا برگزینـد  

  تفسـيرهاي   را بـا عصـاره    جـوان   آنـد، نسـل   سـعي   آـه   اسـت   ايـن گرفتـه    بـر عهـده    نوشته  اين
شـود و    واداشـته   انديشـه   آشـنا سـازد تـا بـه      اسـت   گرفتـه  عاشورا انجام  از جريان  آه  مختلفي
  .آند  را انتخاب  را بشنود وخود بهترين  مختلف  سخنان

  
   ماورايي -  اي ـ تفسير اسطوره١

  
ابعـاد    ديـدگاه   ايـن  .نگـرد  آربال مـي   حادثه  به  ٣٨اي اسطوره و  آامال ماورايي  اي از زاويه  تحليل  اين

بـه عنـوان پـيش فـرض ایـن را       انگـارد و  مـي   را ناديـده   عبـداهللا   ابي  حرآت  سياسي -  اجتماعي
 بـود   شده  ريزي  برنامهطراحی و توسط خداوند   از قبل)  ع( حسين  امام  حرآتکه   استپذیرفته 

در  . نيسـت   فهم  قابلاو   براي  حرآتآن ابعاد و   استبرای بشر   گشودنينا  و پر از رمز و رازهاي
  . شود مي  گرفته  ناديده سيد الشهدا  و از جمله)  ع( معصومين  بشري  ويژگي ًاتقريب  نگرش  اين
  در آربال آشته)  ع( حسين امام  ، مقرر فرمود آه»ذر  عالم«خداوند در : آند اظهار مي  ديدگاه  اين
قـرار را امضـا     ـ اين   السالم  ـ عليهم   حسين و خود امام  ، حسن ، فاطمه ، علي) ص(د و پيامبرشو

   ٣٩.نمودند
  و امـام   اسـت  واال بـوده   ، انبيـا و اوليـا همـواره    در نزد مالئـك ) ع( عبد اهللا  ابي  مقام  زمان  از همان
او   مقـام .  نيز خواهد داشت  در آيندهو احتماال   داشته  اي حضور اسطوره  و نمود  در عالم  همواره

و   ، صلصـائيل  درآائيل  چون  گنهكاري  خداوند، فرشتگان.  است باالتر از زمين   مراتب  به  در آسمان
،  ، اسماعيل ، ابراهيم ، نوح آدم  چون  پيامبراني  گرفتاري ٤٠.بخشد   تولد ايشان  برآت را به   فطرس
  و فصـل   حـل   عبـد اهللا  ابـي   قـاتلين   بـه   از لعن  پس -  السالم  عليهم -  ، عيسي ، سليمان موسي
فرزنـد،    زآريـا بـراي    دعـاي  ، اسـتجابت   نوح  آشتي  نشستن  ، بر زمين آدم  حضرت  ي توبه ٤١.شد
  پدر، نجات  از ذبح  اسماعيل  ، نجات ايوب  هاي گرفتاري شدن  ، برطرف ماهي  از شكم  يونس  نجات
او   بـه   فقـط بـا توسـل   همـه و همـه   فرزنـد،    دوري  از غم  يعقوب  و خالصي  زندانو   از چاه  يوسف
  ٤٢. گشت  ممكن
از   نـه )  ع( علـي   بـن   حسين  شيرخوارگي ٤٣. نيست معمول  صورت  به  امام  ، تولد و نامگذاري حمل

ـ    هـدي   ي مـه ائ«:  آـه   بـاور اسـت    بـر ايـن    نگرش  اين ٤٤. است  خدا بوده  رسول  از زبان  مادر بلكه
هـر  « ٤٥».بـود   آنـان   زمـان   مقتضـاي   به  داشتند آه  آسماني  تكليفي ـ هر آدام    اهللا  صلواه  عليهم
بودنـد و در    خاصـي   تكليـف   بـه   آورد، مكلـف   از آسمان  جبرئيل  ممهور آه  آتاب  ، نظربه از ائمه  يك
   ٤٦».دندنمو مي  عمل  آن  و به  مهر را باز آرده  ، آن امامت  وقت

                                                           
 . و خرافي  پايه امور بي  نه  است  عقلي  تبيين  غير قابل  حوادث  معناي  به»  اسطوره«اينجا  ٣٨
 ٤٦١ تا،ص ، بي سوم  ، چاپ افتخاريان  مطبوعاتي  ي ، مؤسسه االسرار شهادت  ، آتاب بروجردي  محمد تقي ٣٩
 ١٩-٢٢ ، ص١ ، ج التواريخ  ناسخ ٤٠
 ١٥٦ ، ص١٠ بحاراالنوار، ج ٤١
 .٤٦٠ ، ص االسرار شهادت  آتاب ٤٢
 ٣١و١٣، ١٢ ، ص١ ، ج١٣٦٣،  دوم  ، چاپ اسالميه  ات، انتشار التواريخ  سپهر، ناسخ  محمدتقي ٤٣
 ٢٦-٢٧ ، ص١ ، ج التواريخ  ناسخ ٤٤
 ٤٤٦ ، ص االسرار شهادت  آتاب ٤٥
 ٤٥٣ ، ص االسرار شهادت  آتاب ٤٦



نيفتـد    از درخـت  برگي«. شود مي  انجام  امام  خواست  چيز مطابق  همه  معتقد است  ديدگاه  اين
ــا اجــازه  آــه  مگــر آن ــود مگــر حضــرت   زمــاني امــام  وقــت  و در آن  اســت)   عــج(  زمــان  امــام  ب   نب
  را هـم   خـودش   دهـد و مـردن    اجـازه  زمـان ) هـر (  را بايـد امـام    هر آس  مردن« ٤٧٤٦»). ع( حسين
،  الجوشن  ذي  توسط شمر بن  )ع(حسين  امام شدن  آشته  حتي ٤٧٤٨».دهد  بايد اجازه  خودش
را از   مـن   شـدن   خـدا آشـته    آـه   استدالل  با اين  حضرت. نبود ممكن)  ع( حسين  امام  اجازه  بدون
و   مكه  به  مسير مدينهدر   را چه  جن  و قبائل  فرشتگان  آمك  ، درخواست مقرر داشته است  قبل
  ٤٩. در روزعاشورا نپذيرفت  چه
بـر    تبـري   عاشورا با زدن  او شب. دارد  آميز بسياري  معجزه  آربال رفتارهاي  حادثه  در جريان  امام
را   نفـر از دشـمنان    خـود سـه    عاشـورا بـا نفـرين     صـبح  ٥٠.آند  فوران  آب  شد از زمين  باعث  زمين

  نفر از آفار را بـه  ١٩٥٠آرد   حمله  دشمن  به  آخرآه  او تنها در لحظات ٥١.درسان  هالآت  درجا به
  ٥٢.در گذراند  تيغ
هـر  «يا » .ميرند مي زماني  چه  اند آه آگاه  آنان«: که  مضامين  با اين  استناد رواياتي  به  نگرش  اين

  خـدا بـر خلـق     او حجـت رسد،  آجا مي  به  رسد و سرانجامش او مي  چيز به  نداند چه  آه  امامي
  تـرين  جزئـي   ، حتـي  از قبـل   خـويش   لـدني  بنـا بـر علـم    )  ع( حسـين   امام  معتقد است ٥٣» نيست
او . دانـد  داشت را مـي   حوادث  اين  در مقابل  آه  افتاد و تكاليفي مي  او اتفاق  براي  را آه  حوادثي
  بايـد دنبـال    آـه   و همانگونـه   قطـور دقيـ   بـه    اسـت   شـده   مشـخص  بـرايش   از قبل  را آه  مسيري

  .آند مي
  شبيه  شخصي  دشمن  نشد بلكه  در آربال آشته  )ع(حسين  غير مشهور امام  نگاه  در يك  حتي

   ٥٤.برد  آسمان  را به  حضرت  خدا آن و  او بود را آشت  شبيه  آه »اسعد  بن  حنظله«  نام  او را به
او   توانـد مثـل   مـي  آسـي   نـه   آـه   طـوري   دارد بـه   تثناييآامال اسـ   شخصيتي  امام  نگرش  در اين

  بـر اسـاس    آـه   سـؤال   ايـن   بـه   در پاسخ  آنان. الگو بگيرد  آند و از ايشان  او عمل  مثل  باشد و نه
  آن  شـهادت «: گوينـد  ؟ مـي  اسـت  بـوده   چـه   )ع(علـي   بـن   حسـين   شـهادت   ي تفسير، فايده  اين

از   و فايده  منفعت  و چه.  و آينده  از گذشته  است  امت  عاصيان  معاصيو   گناهان  ي آفاره  مظلوم
بـار    متحمـل   ايشـان .  بـر شـيعيان    اسـت   لطـف   عبـد اهللا   ابـي  شـهادت « ٥٥»تر بيشتر و عظيم  اين

... گرديدنـد   شـيعيان   نجات  ي بالها بودند تا مايه  اين  گرديدند لذا مبتال به خويش  شيعيان  گناهان
روز   وعقبات  و ورطات  و هلكات  از درآات  است  و دوستان  شيعيان  نجات  ي مايه  جناب  آن شهادت
، در عصـر حاضـر    بـر ايـن    عـالوه  ». اسـت   گناهان  هاي از آلودگي  و نجات  خالص  و بضاعت  قيامت
و بكـاء و    ابجنـ   بـر آن   داري  مـاتم   سـبب   بـه «.ها ديـد  را بايد در عزاداري  حضرت  آن  شهادت  ثمره
  هـزاران . رسـد  مـي   شـيعيان   به  ثواب ٥٦« حضرت  آن  عزاي  ي اقامه در  و ساير خدمات  اموال  صرف

رونـد،   مـي   بهشت  به  وي  قاتلين  به  شوند و با لعنت مي  آمرزيده)  ع( حسين  امام نفر در اثر زيارت
شـفا    روحـاني  و  جسـماني   ماريهايشوند و بي مي  بخشيده  او گناهانشان  مصيبت  به  براثر گريه

  .يابند مي
  

   ـ تفسير عرفاني٢
  

  معنـوي  کـامًال   حادثـه   يـك   بلكـه   و حماسـي   رخـداد سياسـي    يـك   عاشورا نـه   واقعه  نگاه  در اين
چـرا کـه    . کـه وصـل مـی جویـد      خـويش   از اصـل   دور مانـده   انسـان   سـير و سـلوك    تجلي.  است

اختيار او  و بي او گشتند  زيبايي  مست  شدند و همه  پروردگار خود نائلديدار   به  آدميان  روزگاري
                                                           

 ٤٤٦ ، ص االسرار شهادت  آتاب ٤٧
 ٤٦٥ ، ص االسرار شهادت  آتاب ٤٨
 ٢٢٩و ١٧-١٩ ، ص٢ ، ج التواريخ  ناسخ ٤٩
 ٢١٦ ، ص٢ ج،  التواريخ  ناسخ ٥٠
 ٢٢٦-٢٢٧ ، ص٢ ، ج التواريخ  ناسخ ٥١
 ٣٧٤ ، ص٢ ، ج التواريخ  ناسخ ٥٢
 ٤٨٢ ، ص١٣٦٧،  قم  علميه  حوزه  ، مرآز مديريت ، راهنماشناسي يزدي  مصباح  محمد تقي ٥٣
قرار )  ع(رضا م مورد انكار اما  آه  است  آرده  نقل  روايتي  را در ضمن  ديدگاه  در بحار االنوار اين  مجلسي  مرحوم ٥٤

 ٤ ، ح٢٧١ ، ص٤٤ ج.  است  گرفته
 ٤٦٤ ، ص االسرار شهادت  آتاب ٥٥
 ٤٥٢ ، ص االسرار شهادت  آتاب ٥٦



  رب  ، آيـا مـن   بـربكم   السـت  :آـرد و پرسـيد    آنان  رو به  محبوب. خود گرفتند  و محبوب  را معشوق
  ها عهد آردند آه انسان  هنگام  از آن . بلي: دادند  يار پاسخ  جمال  مستان  ي ؟ همه شما نيستم

 خـراب   بـه   محبـوب   از فـردوس   آدمي. نگيرندو معشوق  ا را بپرستند و غير خدا را معبودفقط خد
یش خـو   سـرگرم سـخت  را   انبود آدمي  آرده  در دنيا تجلي  خدا آه  هاي جلوه. آباد دنيا هبوط آرد 

. ردنـد رو آو  شـيطان زینـت  دنيـا و  زیبایی   به. آردند را فراموشو عهد با او خدا   آدم  و بني  ساخت
را نپرستيد،   شيطان  آه  ، آيا ما با شما عهد نكرديم آدم فرزندان  اي: فرمود  آنان  به  خداوند خطاب

  ٥٧؟ است  صراط مستقيم  خدا را بپرستيد و اين
  شـماري   لحظـه   همـواره   با محبـوب   مالقات  براي  هستند آههم   آساني. همه اینگونه نيستند

  هـاي  پـرده  پـرواز و   مـانع   قفـس   آـه   اسـت   الهي  هديه  ترين محبوب  فعار  در نگاه  مرگ .آنند مي
  تـوفيقي   گاه. اندازد مي  محبوب  آغوش  را به  زند و محب را آنار مي  و معشوق  عاشق  بين  حايل
همـان  يـا    اختيـاري   مـرگ   توفيق  اين .شود هويدا مي  آدمي  براي  بري ميان  دهد و راه مي  دست
 ٥٨.آنـد  مـي   مواجـه   را بـا آتـش    انسـان   نـاري   نور و مـرگ   ارا ب  انسان  ،نوري  مرگ.  است  شهادت
  گلـوي . خواهـد  مـي   خـدا قربـاني  .  خداسـت   مطلـوب   آه  است  و درخشاني  سرخ  مرگ  شهادت
  پرسـت  شـب   ديوسـيرتان   را در دسـت   و آودآـان   زنـان   واسـارت   مصـلحين   خـونين   و چهـره   بريده
   ٥٩.آن را نشانه اوج عشق عاشق به خود می بيندو  پسندد مي

  
  در بال  ، تن تا ابد اندر دهد مرد بلي            جان  ست گفته  آاندر ازل  بلي  يك  از براي

  
 واسـت  افتخار   بلكه ،و عزا  ناله  دارد و نه  اشك  نه  دوست  در راه »بال«و   »آرب«در این دیدگاه، 
  شـادي   لبـاس   عـزا آـه    لبـاس   نـه   بـزرگ   نعمـت   خاطر ايـن   دارد بهجا . می طلبد  سرور و شادي
   ٦٠. آنيم  وسرور بر تن

  
  دهند مي  بال بيشترش  جام              تر است مقرب  بزم  در اين  هر آه

  نهند مي عنا بر جگرش  داغ              يافت   نظر خاص  دلبر ز    آنكه و
  
  شـد و بـه   اختيـار   شـنيد بـي    او را آـه   خدا بـود، دعـوت    عشق  مست  آه)  ع( علي  بن  حسينو 

  ٦١. او شتافت  سوي
  

  رسيد  آن  سر، مست  بد پا تا به  آه آن              رسيد  سر مستان  ساقي  نوبت
  ٦٢  بيا    آرزومندم    جان  از    :   گفت              آيا  اي   من   آمدم   اينك  :  گفت

  
  .سنجد بالمي  خود را با محك  معشوق  عشق  صداقت  ميزان  معشوقي خداوند مانند هر

  
  آربال  دشت  به   تا آشانيدش                  بال  درهاي  باز   وي  آرد بر

  در  در به  حريف  آمد، آن  آاينك                  را خبر  شقاوت  داد مستان
  

غيـر    هـر چـه    بـه  او. نـدارد   و دنيا جلـوه   ا زندگيلذ  است  تماشايي  محبوب  تنها يك  حسين  براي
  .اند  بسته  خدا را بر او و يارانش  ، راه حراميان. گويد مي  نه  خدا است

  

                                                           
 ٦٠ ، آيه يس  سوره ٥٧
 ١٩٥،  بقره.  التهلكه  الي  ال تلقوا بايديكم ٥٨
، دفترنشر نويد،  ، مقدمه ، لهوف سطاوو  سيد بن. سبايا  يراهن  قد شاء ان  اهللا  ان...قتيال  يراك  قد شاء ان  اهللا  ان ٥٩
 ٨٤ ، ص١٣٨١، ٩ ، چ قم
 ٢٠ ، ص ، مقدمه لهوف.  البشري  المسره  ، اثواب الكبري  النعمه  قد لبسنا لتلك ٦٠
  عمان انتشارات.  است  شده  تنظيم» االسرار  گنجينه«در   ساماني  اشعار عمان  بر اساس  نگرش  اين  مباحث ٦١

 ١٣٧٩، شهرآرد،  ساماني
.  جنتي  و ادخلي  عبادي  في  فادخلي  مرضيه  راضيه  ربك  الي  ارجعي  المطمئنه  يا ايتها النفس ٦٢

 ٣٠ـ٢٧ فجرآيات سوره



   و حلب  شام و   آوفه و   مصر   اهل                طلب   دنيا     مردم    اي    گفتشان
   است  طالب  و رياست  جاه  ننفستا                است  غالب  را شور شهوت  مغزتان

  ٦٣ المفر    اين رضا  و    تسليم غير                سفر    اين   در   قضا    اسيران   اي
  
  . بست  را نتوان  عشق  تيز، راه  تيغ  شد و به  جدا نخواهم  محبوب  از راه  من

  
   نيست  پروانه  از سوختن  جست  هر آه                    نيست   خانه   هواي ما را   همره
   دريغ  دارد   جان ز    آس هر   ، ميا  گو                    غير از تير و تيغ  راه  در اين  نيست
   تافتن  بر  رو   ،    راه    شرط    نيست                    بشتافتن سر    به  بايد   پا   جاي

  
را از   حقيقـي  ، عاشـقان  راه  دشـواري . انـد  آمـده   حسـين   همـراه   بـه   و نـان   نـام   هـواي   به  اي عده

  طريـق   ايـن   طـي   تـوان  و  نيسـت   راه  ايـن   سـالك   را آه  سازد و هر آس جدا مي  نامحرم  مدعيان
  .گرداند را ندارد باز مي  صعب

  
   خار و خس  مرادش  وز گلستان                  مگس  از شكرستانش  دور گشت

  
از اسـرار مقصـد     اي شمه خواند و  راز را پيش  محرمان  از اغيار، پير ميكده  جلسم  شدن  با خلوت
  . ساخت  فاش  را بر آنان  و راه

  
  آرد  باز   حقيقت   صندوق ز  در               آرد   انباز    گوششان   خود    لب با 

   الست  عهد   آن   آورد    يادشان               ، مست عشق  را آرد از شراب  جمله
  ها پرده   پشت  ز ساقي  ي جلوه              ها آرده   فرامش    اي   ،  باد    يادتان
   ز پي  پي  ساقي  هاي اشارت  آن               شور مي  دلتان   به   اي  ،  باد   يادتان

  
نـور پـرواز     سوي  بازبه  شد در روز عاشورا با آغوش  آمد و باعث  جوش  نيز به  در ياران  شور وصال

  .اهدا آرد  دوست  حضرت  و به نهاد  اخالص  در طبق  داشت  آربال هر چه  در صحنه  امام. آنند
  

  بود  آرزو را پرده  هر چه  سوخت                  بود  گرد آورده   آنچه  ايثار  آرد
   زادگان   برادر  ز  و    برادر   از                    آزادگان  پوشيد از همه  چشم

  اآبر نماند  جز علي  راهي  سدد                  نمان   ديگر   ي پرده   تعلق  از
  

. خواهـد  مـي   ميـدان  ي آيد و اجازه پدر مي  سوي  اآبر به  علي  يعني  در نزد امام  شخص  عزيزترين
  : است  از او سخت  آندن  دل
  
   گنجد دو دوست نمي  دل  با يك  رو آه               اوست  پيش  تو گاهي  پيش  دلم  گه

  مشو   سد     محبت    راه  سر    بر               مشو   مقصد    مانع  ،     ره    حايل
  او   گويد     تحبون   مما    آن  از  بعد               تنفقوا    حتي   البر      تنالوا     لن

  نثار    بهر     گوهري   بهتر     تو    از               نگار   الوا     آن     بزم  اندر   نيست
  نما رو    او   جانب  ،   شو   نما   رو               رونما   من او خواهد از را   تو   چون

  
  را بـه   جـان   آه  است ساالر نور  قافله  نوبت  ، اينك جان  ندارد مگر يك  چيز ديگري  )ع(عبد اهللا  ابي
  .برادر را بدرقه می کندآربال   شير زن ، زينب. آند  تقديم  آفرين  جان

  
  الوقار  اخت  الجالل  مگو بنت  زن               روزگار    آفرين   مرد مگو     زن

  درد مي  گريبان را   صبر و طاقت               برد مي  جان  ي اندر جامه  پنجه
  

                                                           
 ٣٦٧ ،ص٤٤ بحار االنوار، ج.  نداريم  خدا رضايي  جز رضاي  بيت  ما اهل;  البيت  رضانا اهل  و اهللا  اهللا  رضي ٦٣



  بهرا   الزم  هاي سفارش  حضرت .آند مي  را ريش  هر آس  دل  اتلحظ  خواهر در اين  يك  نگاههاي
  :ندنآ او مي

  
   مكن  عنانگيري  اين  است  عشق  راه               مكن   زنجيري   شوق   پاي     پيش

  سر  به   ، من  آوبي  راه  پا اين  ، به تو             سفر  خواهر، هم  جان  با تو هستم
   باش   مردانه   همرهي  در   زنان   با               باش  خانه ا تو صاحبر  سوزان  خانه

  
  :دهد مي  پاسخ  و مصمم  است  راه  اين  نيز سالك  زينب

  
   حامليم را   دگر امر     يكي  هر              آامليم    طاعت    انجام  در  دو   هر

   قبول  آردم  جان  را به  سيريا  من             سبط رسول  اي  جستي  تو شهادت
  

  :گويد ميو ا  به  و خطاب خويش  اسبسوار بر   آسوده  موال با دلي
  

   است  من  معراج  ، وقت واآن  ديده                    است  من  ، منهاج دوست  آوي  رو به
   من    اسراي  شب عاشورا    روز                    من    پيماي     آسمان      براق     تو
   رهنمون  گردي  دوست  آوي  رو به                     برون      آري      دشمنم    ميان   آز
  

  . است  آردهرا پر   پروردگار سراسر وجود حضرت لقاي   و اشتياق  شوق
  

  فدا   جانش  فدا را   تا آند جان                 بر ندا  و گوشش بر ديدار  چشم
  او   آزاد   خاطر  محو      جمله                 او  ياد  اصغر ز    ني  آبرا  ز  ني

  شهود  هماغوش  شاهد غيبش                 عهود  و انجام  از اتمام  سرخوش
  او   مات و   محو   ذرات   ي جمله                 او  ذرات  همه  حق   مات و   محو

  است  ديگر  جاي  به  خاطر مردم                 ديگر است  هواي  در سر عاشق
  

  .تازد مي  شكافد و پيش خدا را مي  راه  با شمشير برانش  حسين
  

  غير     نفي  و    حق    اثبات    پي    از             سير   گرم    مثالش ال   تيغ    گشت
  و چرك  زنگ  از دين  وحدت  زآب  شست              شرك  خون  از جالدت  بر خاك  ريخت

  
    او از آن  ند اماگوييردآ   آوردند و او را تير باران  بر او حمله  يكباره  به  پرست  شب  حراميان 

  ٦٤.آند مي  تيرها استقبال
  

   نشان   آاينك را    ديده   گشوده بر            آشان  دامن   سويش  تيري  هر   رفته
   از بعد تيغ   تيغ   نيزه از   بعد   نيزه             دريغ      بي    تير      باالي    بر    تير 
  نماز  را   جانان برد    جان  و  وز دل            آمد فراز    زمين   بر     زين    سر    از

   هست  بزد بر هر چه  چهار تكبيري            دست  شسته  و جان  از دل  با وضويي
  

  :فرمايد مي  نحسي  به  خداوند خطاب
  

  بها  خون  ترايم  من ،    خون مرا   تو                رها  آردي  رهم  در  را   خودي  چون
   تراست  ، حق  خدايي  آردي  بندگي                تو راست  و ما سوا مشتق  مصدري

   دهم مي   رمدا  هر چه   من  در رهت                 رهم  اندر    اي داده   بودت   چه  هر
   پايندگي     ابد    تا      را    دولتت                 زندگي    من   دهم  را     آشتگانت

                                                           
  :گويد مي  الهدي  علم  سيد مرتضي ٦٤
 ،محييها قاتلها بالسيف  قاصدها بالضر، نافعهاو ان  انآ



  
  شـدن   ابـدي  ، در حق  فناي. شود مي  فاني  يابد و در حق مي  دست  الهي  لقاي  به  عبد اهللا  ابي
  اسـت   ، خدايي نيست  حسيني  پس  از اين )ع( حسين  و مرام  نام  جاودانگي.  و جاودانگي  است

  .خواهد ماند  جاودانه  مؤمنين  ياد خدا در قلب  آند همچون مي  و تا خدا خدايي
  

   تاريخي -  ـ تفسير اجتماعي٣
  

. اسـت   قرار گرفتـه  مورد بررسي  و اجتماعي  تاريخي  از جنبه  عبد اهللا  ابي  ، نهضت نگرش  در اين
ثه کربال یک حادثه اجتمـاعی و تـاریخی صـرف اسـت و     پيش فرض این نگرش این است که حاد

. قبيلـه ای بایـد جسـتجو کـرد      ي ديرينـه   هـا و اختالفـات   تـوزي  آينـه  علل و عوامـل آن را بایـد در   
  .نهفته است  منطقه  نژاد عرب  اجتماعي ي گذشته  عاشورا در تاريخ  جريان  ي ريشه

و   غـرب   ساآن « عدناني» با اعراب  جنوب  آنسا « قحطاني«تر  متمدن  قبايل  اعراب  بين  هميشه
)  عـراق   ساآن( « معديان«  دو تيره « عدنانيان» در ميان.  است  وجود داشته  اختالف  غربي  شمال

نيـز از   « قـريش « ٦٥. اسـت   بـوده   داري ريشـه   نيز اختالفات) حجاز ساآن( « قريش«و  « مضريان«و 
را   از قـريش  « هاشـم «و  « اميه«  ي و دو تيره  برده مي  رنج  مكه  بر سر زعامت  ي ديرينه  اختالفات
آردند  مي  رياست  مردم  بر امور ديني « هاشم بني«  از آنجا آه.  است  داده قرار مي  هم  درمقابل

و   ، مهربـاني  بردبـاري   ي روحيـه   هاشـم   بني; بودند  مشغول  و سياست  تجارت  به « اميه  بني«و 
بـود در    همـراه   فروشـي   و آم  برداري وآاله  زني  با ربا و چانه  آه  اميه  بني  شغل .داشتند  تواضع
  ٦٦.بود  وجود آورده  به  و خوشگذراني  طلبي راحت ، ، دنيادوستي گري حيله  روحيه  آنان
تا  نرفتند و  زيربار اسالم « اميه  بني«بود،  « هاشم بني«از   افتخار نبوت  چون  از ظهور اسالم  پس

،  نفـوذ همسـرش    تحـت   بـود، چـون    هاشـمي   آـه   با اين  ابولهب  حتي. آردند  توانستند مقاومت
  از سـر ناچـاري    اميـه  ، بنـي  مكـه   با فتح. آرد مي  ، با پيامبر مخالفت قرار داشت  خواهر ابوسفيان

  طـور موقـت    به  الفاتاخت  زمان  در اين. شدند  متمايل  وحدت  به  قرآن  ي توصيه  آوردند و به  اسالم
 و  عـدناني   مهـاجرين   بـين   جدايي  اولين. بار ديگر سر برآورد)  ص(پيامبر  باوفات  آرد ولي  فروآش

  در جريـان . داد خـود را نشـان    و قـريش   هاشم  بني  ، اختالف از آن  پس. ايجاد شد  انصار قحطاني
از   ، آـه ) غير اعراب( شد موالي  باعث و  باال گرفت)  غير اعراب(و عجم  عرب  عمر اختالف  حكومت
. شـوند   متمايل  هاشم  و بني  )ع(علي  سمت  به بودند،  آمده  ستوه  به  اعراب  نژادپرستانه  ستم

  .خود رسيد  اوج  به  هاشم  و بني  اميه  بني  ، اختالف عثمان  حكومت  در جريان
  نفـع   بـه  ًاظـاهر  ) ع(حسن  امام  با صلح  هاشم  از بني  و علي  اميه  از بني  معاويه  بين  آشمكش

  هـاي  سـنت   آـردن   زنـده  در  سـعي   قدرت  گرفتن  با در دست  اميه  بني. رسيد  پايان  به  اميه  بني
   ٦٧. گذاشت نمي  را آرام  آنان  اي لحظه  هاشم  از بني  داشتند و فكر انتقام  اعراب  ي ديرينه
بـه    ـ آسـي    پراآنـده   صـورت   بـه   پيـامبر ـ آنهـم     از اصـحاب   يجـز تعـداد انـدآ     هجري ٦٠  در سال
در )  ع( علـي   عدل  ازحكومت  هنوز خاطراتيکه  « آوفيان«از   اي عدهجز . تمایل نداشتند) ع(ائمه

از   از آنكـه   خود را بيش  جديد اسالم  نسل .خبر بودند بي  اصيل  از اسالم  اآثر مردم. سر داشتند
  حكومـت   ، بيشـتر حـامي   و بصـره   ، مدينـه  مكـه .  داشـت   معاويـه   باشد از امثال  داشته  بيت  اهل

هـا   يمـاني   نفع  به « ـ يماني   مضري«  قواي  اختالف  موازنه  در آن  آه بود  بودند و تنها آوفه  معاويه
 بـه  و يزيـد   اسـت   مـرده   وي  آـه   داشتند حـال   دوست  معاويه  از مرگ  پس  آنان.  گرفت مي  موضع

نبـود و فـرد    بـا يزيـد    سـازش   اهـل   آـه   )ع(علي  بن  با حسين  مسلط نيست  بر اوضاع  طور آامل 
  ،امكـان   توانسـتند در صـورت   مي  آنان. شوند  شد، همراه مي  محسوب  رهبري  براي  اي شايسته

  ٦٨.يرندبگشاميان   از شام  در صفينرا خود  هاي آشته  ، انتقام سنگين  هزينه  پرداخت  بدون
  بـه   بيعـت   او رابـراي   آوفـه   مردم  هاي نامه  آورد، انبوه  پناه  مكه  به  )ع(علي  بن  حسين  آه  زماني
او . آنــد  اجابــت را  آوفــه  مــردم  دعــوت  آــه  گرفــت  تصــميم  )ع(علــي  بــن  حســين. خوانــد  آوفــه
  بودنـد و ناتمـام    آغـاز آـرده    برادرش  پدر و سپس  آه  ، آاري عراق  به  از مكه  با رفتن  خواست مي

                                                           
 ٧٠ ، ص١٣٥٩،  اسالمي  ، دفتر نشر فرهنگ) ع( حسين  ، قيام سيد جعفر شهيدي ٦٥
، ١٣٧٧صدرا،  ، انتشارات١٧آثار   ، مجموعه مطهري  ، مرتضي حسيني  از حماسه  نقل  محمود عقاد، به  ديدگاه ٦٦
 ٥٠١  ص
 ٧٦  ، ص) ع( حسين  قيام ٦٧
 ١١٠  ، ص) ع( حسين  قيام ٦٨



  را در دسـت   حكومـت می توانست در آن   بود آه  فرصت  بهترين  اين ٦٩.رساند  پايان  بود به  مانده
  .دهد  را گسترش  آن  تدريج  گيرد و به
مسـلط    بـر آوفـه    سـرعت   به  خاص خود   با شيوهبه دستور یزید پيش دستی کرد و زياد   اما ابن
  نشـيني   خـود نبودنـد عقـب     تصـميم   بـراي   زيـادي   هزينـه   پرداخـت   حاضر به  آه  هآوف  مردم. شد

  جلـوي  سعد  عمر بن  با لشكر حر و سپس  آوفه  حاآم. آشيدند  حسين  از ياري  دست آردند و
  بن  حسين. آند  بيعت قيد و شرط با يزيد  بدون  آه  و از او خواست  را گرفت  آوفه  به  امام  حرآت
  .آند  بود حاضر نشد با يزيد بيعت  اي آزاده  انسان  آه  )ع(علي
و   خشـم دنيـا دوسـتی و     خـود يعنـي    جـاهلي   ديـرين   خـوي   به  باز هم  سال  از پنجاه  پس  مردم

  قبايـل   سـران . آارگر نيفتـاد   دشمنان  خيل  براي  امام  هاي خيرخواهي ٧٠.بودند  باز گشته  شهوت
  بودند و حاضـر بـه    طالب خود را  فرماندهان  آنها نيز رضايت  و همراهانخواستند  نمي  جز رياست

ــاري ــن  حســين  ي ــي  ب ــد  )ع(عل ــان ٧١.نبودن ــاالخره  آن ــردي  ب ــام   در نب ــابرابر، ام ــه  ن و   را مظلومان
  .رساندند  شهادت  به  ناجوانمردانه

  
   انقالبي -  ـ تفسير سياسي٤

  
  سياسـي   مصـلح   و يـك   انقالبـي   شخصـيت   يـك نها ت )ع(سيد الشهداءدر پيش فرض این تحليل 

. نمود  قيام  حكومت منظور تشكيل  يزيد و به  حاآميت  از ضعف  ابتدا با استفاده  او از همان.  است
  . ورزيد  استقامت  او تا انتها نيز بر قصد خويش

ـ در    دينـي  و فجـور و بـي    از نظـر فسـق    معاويـه علی رغم آنچه معروف اسـت،    ديدگاه  اين  طبق
 بـر ضـد او يـا     مسـلحانه   قيـام   او هـر نـوع    در زمان  ولي; بدتر از يزيد بود  مراتب  به ـ   ظاهر و باطن

  امـام   وفـات  بعـد از   دليـل   همـين   بـه  ٧٢.بسـيار نـاچيز بـود     و يا احتمـالش   نداشت  پيروزي  احتمال
آنـد،    قيـام   آردند تـا برضـد معاويـه     دعوت)  ع( حسين  از امام  عراق  مردم  آه  هنگامي)  ع( حسن
فكـر    بـاره   ، در ايـن  معاويـه   از مـرگ   پـس  فرمود آه  نداد و وعده  مثبت  جواب  آنان  دعوت  به  ايشان

  ٧٣.خواهد آرد
بـود، يزيـد     و ضـعيف   او نوبنياد، لـرزان   يزيد افتاد، حكومت  دست  به  ، حكومت معاويه  از مرگ  پس
و قمـار    بـازي  ، ميمـون  معشـوق  ، مـي   بـود و بـه    الزم  و پختگـي   درايت و  سياسي  فاقد عقل  هم

  عليـه   ،امـام   قيـام   بـراي   زمـان   شـرايط در ايـن    همه  پس ٧٤. آشورداري  انديشيد تا به بيشتر مي
  . دانست مي  آن  انجام  به  بود و او خود را موظف  يزيد فراهم  و نامشروع  و غاصب  فاسق  حكومت
در   آـه   تـاريخي   حقـارت   و جبـران   علـي   از آل  جويي  انتقام  ، حس حكومت  تثبيت  ي نگيزهيزيد با ا
   ٧٥.بگيرد  بيعت)  ع(  علي  بن شد تا از حسين  آرد مصمم مي  احساس  هاشم  بني  مقابل
  روعيتبا او بر مش  بيعت  اينكه  اول. نبود  قبول  قابل  امام  براي  يزيد از چند جهت  حكومت  پذيرش

  دوم. نبـود   آن  گفـتن   اهـل )  ع( حسـين  بـود آـه    بزرگـي   عملي  دروغ  و اين  گذاشت مي  يزيد صحه
  سـوم . شـد  مـي   محسـوب   اسالم  به  اي و ضربه شد مي  مردم  گمراهي  با او موجب  بيعت  اينكه
بـا يزيـد     بيعت  نكهاي  چهارم.  داشت  و انساني  اخالقي  وجدان  خالف  يزيد ماهيتي  حكومت  اينكه
  ٧٦.برد مي  را از بين  اصالحي  جنبش  هر گونه  امكان
يزيـد    نبـود آـه    ايـن   بيعت  نپذيرفتن  علت. شد  مكه  راهي  و بالفاصله  نرفت  زير بار بيعت)  ع( امام

طـر  در خ  او اسـالم   و در زمـان  آـرد  را حفظ مي  ظاهر اسالم  معاويه  يا اينكه  است  بدتر از معاويه
تر از يزيـد را ديـد و    فاسق  ي خليفه  حكومت  اسالم  در خطر بود، چون  يزيد اسالم  نبود و در زمان

  بـه   بود آـه   اي خليفه)  ع(  صادق  در عصر امام « عبدالملك وليد بن«. نشد  آن  آرد و ريشه  تحمل

                                                           
 .١٣و  ١٢ ، ص) ع( حسين  قيام ٦٩
 ١٧١-١٧٢ ، ص) ع( حسين  قيام ٧٠
 ١٦٤ ، ص) ع( حسين  قيام ٧١
 ١٦٢-١٦٦ ،ص١٣٦١،  دوازدهم  رسا، چاپ  فرهنگي  خدمات  ي ، شهيد جاويد، مؤسسه آبادي  نجف  صالحي ٧٢
 ١٧٩ ، ص٢ تا، ج ، بي اسالميه  لميهع  ، انتشارات رسولي  مفيد، االرشاد، سيد هاشم  شيخ ٧٣
، ١٣٧٩،  دوم ، چاپ آوير، تهران  ، انتشارات استاد مطهري  حسيني   ي حماسه  به  ، نگاهي آبادي  نجف  صالحي ٧٤
 ٨٥  ص
 ٧ شهيد جاويد، ص ٧٥
 .٢٥ شهيد جاويد، ص ٧٦



  امـام   حـال   بـا ايـن  . تـر بـود   از يزيد فاسـق   خالفتش  زمان  و هم  از خالفت  قبل  هم  مورخان  اتفاق
 اينقـدر   اسـالم   آـرد و نـه   را حفـظ مـي    ظـاهر اسـالم    معاويه  نه  پس ٧٧.نكرد  او قيام  عليه  صادق
   ٧٨.شود  حذف  گيتي  ي يزيد از صفحه  امثال  با فسق  بود آه  ضعيف

  بـا نوشـتن    هآوفـ  شـيعيان . رسـيد   مسـلمانان   به)  ع( حسين  امام  بيعت  خبر امتناع  در هر صورت
  اعـالم . شـدند  اوسياسـی    و امامـت  )ع( عبـد اهللا   با ابي  متعدد و مكرر خواستار بيعت  هاي نامه

محاسبه ،  ساخت  يزيد را جدي بر  پيروزي  احتمال  داوطلب  نظامي  دهها هزار نفر نيروي  آمادگي
بودنـد،    ناراضـي   د، مـردم بـو   ضعيف  حكومت  چرا آهتا اینجا از هر نظر درست بود؛ ) ع(های امام

را   موفقيـت  بـود آـه    اي انـدازه   نيـز بـه    داوطلب  با او بود و نيروي  امام  لياقت  دليل  به  افكارعمومي
سـاير نقـاط نيـز      رابـه  ، آن در آوفـه   حكومـت   از تشـكيل   پـس   توانسـت  مـي   امـام  ٧٩.سـازد   ممكن

  ٨٠.دهد  گسترش
شـرايط    سـاختن   و فـراهم   آوفه  از مردم  بيعت  گرفتن  را براي  عقيل  بن  ، مسلم )ع(امام  بنابراين

  راهـي   از اوضـاع   بـا اطمينـان    نمودند و امام  بيعت  با وي  آنان. فرستاد  آوفه  سمت  ورود خود، به
  .شد  آوفه
با   و روبرو شدن  مسلم  شدن  خبر آشته  با دريافت  امام. شد  شرايط دگرگون  آه  نگذشت  ديري
  همـراه   آـرد آـه   مـي   درخواسـت  او مكرر. شد  منصرف  مسلحانه  و قيام  راه  ي ر حر از ادامهلشك

  )ع(علـي   بـن   شـرط حسـين  بـی قيـد و     وتسـليم   خواستار بيعـت   دشمن  ولي; باز گردد  يارانش
   ٨١.بود
ایـن    ستتوان نمي آرد مي  احساس  و مردم  خدا، اسالم  به  نسبت  آه  مسؤوليتي  دليل  به  امام

  او و يـارانش  بر  جنگ  باالخره. نشد  ننگ  اين  پذيرش  لذا حاضر به ٨٢شود  تسليمذلت را بپذیرد و 
  قـوي   دفـاعي   را بـراي   ممكـن  تـدابير   تمـام   امام ٨٣.از دو خير را برگزيد  يكي  شد و ايشان  تحميل
  ي و وسـيله   مقـدس   هدف  دليل  خدا به  مردان چون; نبود  هنوز منتفي  پيروزي  احتمال. ديد  تدارك

  آخـرت   پـاداش   از اميـد بـه    ناشـي   آه(  قوي  ي دهند و روحيه قرارمي  مورد استفاده  آه  مقدسي
را   بـدر آنـان    جنـگ   تجربـه  ٨٤.بسـيار پيـروز شـوند     د بـر دشـمن  ستنتوان نيزمي  با تعداد آم)  است

افتخـار   و  بـا سـرافرازي    امام  شد آه  برد اينن  اين  ي نتيجه  در هر صورتاما .  ساخت اميدوارترمي
  ٨٥.برسد  شهادت  به

  از منكـر انجـام    ونهـي   معـروف   امر بـه   اصل  بر مبناي  امام  اصالحي  قيام  مراحل  تمام  نگاه  در اين
  و حرآت  مردم  دعوت  پذيرش بود، »منكر«یک پدیده با يزيد   يزيد و بيعت  حكومت ٨٦. است  گرفته
  انداختن  مهلكه  زياد و خود را به  ابن  به  شدن  تسليم. بود « معروف«یک حقيقت   آوفه  يسو  به
جــز در   امــام  جهــادي  حرآــت ٨٧.بــود « معــروف«خــود،  ي از خــود و خــانواده  بــود و دفــاع »منكــر«

  شـد، در مـوارد ديگـر جهـادي     مـي   محسـوب   جهـاد ابتـدايي    آه  آوفه  سمت  به  حرآت  ي مرحله
  ٨٨.ندبود « معروف«هر دو  بود و البته  عيدفا
  نگـرش   در ايـن  ٨٩. مورد انتقـاد بسـيار قرارگرفـت     غير مشهورش  فرضهاي  پيش  دليل  به  نگاه  اين
او   امامـت   آند و علم مي  عمل  ،عقالني مبارزه  مراحل  و تا آخرين  پيامبر بشر است  همچون  امام

،  محـدود اسـت  )  ع( امـام   و غيـب   لـدني   علـم   نگـرش  ر ايـن د. ندارد  هايش گيري در تصميم  دخلي

                                                           
 ٨٧ ، ص استاد مطهري  حسيني  حماسه  به  نگاهي ٧٧
 ٩٠ ، ص ستاد مطهريا  حسيني  حماسه  به  نگاهي ٧٨
 ٤٠ - ٢٧ شهيد جاويد، ص ٧٩
،  و اعتقادي  تاريخي مسائل  تحقيق  انجمن  آوشش  شهيد جاويد، به  آتاب  ي در باره  نظر دآتر شريعتي  پيرامون ٨٠

 ٤٢ تا، ص  آباد، بي  نشر نجف
 ٩٤ ، ص استاد مطهري  حسيني  حماسه  به  نگاهي ٨١
 ١٠٧ شهيد جاويد، ص ٨٢
 ١٧٧ تا، ص ، بي ، قم الرضي  الشريف  االنبياء، منشورات  ، تنزيه الهدي  علم  سيد مرتضي ٨٣
 ٥٧ ، ص استاد مطهري  حسيني  حماسه  به  نگاهي ٨٤
 ٩٤  ، ص استاد مطهري  حسيني  حماسه  به  نگاهي ٨٥
 ٧٧ ، ص استاد مطهري  حسيني  حماسه  به  نگاهي ٨٦
 .٧٨ ، ص استاد مطهري  حسيني  حماسه  به  نگاهي ٨٧
 .١٢٨  شهيد جاويد، ص ٨٨
   و تفسير ماورايي  ، تفسير حماسي آالمي -  تفسير فقهي  شود به  نگاه ٨٩



  علـم   در بـاب   آن  بـه   آه  رواياتي  ديدگاه  بنا بر اين ٩٠. محدود است) ص(پيامبر  علم  آه  گونه  همان
، از  خـدا نيسـت    خـود را ندانـد حجـت     عاقبـت   اگـر امـام    آن  بـر طبـق    آه  است شده  تمسك  امام
  ٩١. استتلقی شده   ضعيف  و روايتي  شده  قلن  و غالي  آذاب فردي
  رسـد ولـو اينكـه    مي  شهادت  به  بخصوص  زمان  در اين  آه  نداشت  قطعي  علم  ، امام نگاه  در اين
بنـا بـر اسـتدالل ایـن اندیشـه؛ بـر طبـق        . رسد مي  شهادت  در آربال به  آه  داشت  اجمالي  علم

  ، اگـر امـام   آور اسـت   تكليـف  « لـدني   علـم «لـو   و  طعيق  و علم  است  ذاتي  ، قطع  حجيتاصول 
  بـه  دسـتور   در اسـالم .  رفـت  سفر مـي   اين  شود، نبايد به مي  آشته  راه  در اين  آه  داشت  يقين

  محسـوب  شـد، شـهيد    آشـته   مقـدس   در جنـگ   اگـر آسـي    ولـي   اسـت   نشـده   داده  شهادت
  . است  شده  نايل  شهادت  فضيلت  شود و به مي

  آوفـه   بـه   بيعـت   را بـراي   مسـلم   بود، معنا نداشـت   آربال آمده  به  شدن  قصد آشته  به  اگر امام
  نداشت  مغايرت  با هم  امام  و باطني  ظاهري  هدف ٩٢ .را نكشند  بخواهد وي  بفرستد يا از مردم

  . دو اهداف باطنی خود را نشان نده آند  بازي  نمايش  خواست او نميبنابراین 
  

   ـ تفسير حماسي ٥
  
  ، جامعـه  داشـت  از معاويـه   پـس )  ع(  حسين  امام  آه  در شرايط خاصي:  معتقد است  ديدگاه  اين

  تـأمين   اسـالم   و دينـي   اجتمـاعي  هدفمنـد بـود تـا حيـات      و شـهادتي   خونين  اي نيازمند حماسه
  .شود

اظهــار   مســيحي و بيــنش  صــوفيانه  روحتــأثير   ، تحــت مــاورايي  ي نيــز نظريــه  ديــدگاه  از نظــر ايــن
او .  بـا حكومـت    مبـارزه   بـراي  آرد، نه  قيام  شدن  آشته  براي)  ع(  حسين: اند گفته  آنان. شود مي
  انـد آـه   آار گرفتـه   را به  حيله  ترين آند،ماهرانه  بيت  اهل  و محبان  امت  خود را فداي  خواست مي

محتــوا ســازد   و بــي  را خــالي  آننــد و آن  او را پــوچ تشــهاد  حســين  و جاللــت  بــا حفــظ عظمــت
  ي آننـد، همـه   مـي   تبرئـه   الهـي   مشـيت   را مطـابق   حسـين   جـالدان  اينكه  در عين  آنان ! هيچ...و

  ي از خطــر عاشــورا و خــاطره    هميشــه  را بــراي  اي معاويــه  گيرهــاي  وبيعــت  يزيــدي  جبــاران
  بـه   ،بلكه جور و غاصب  هاي با قدرت  مقابله  براي  را نه  شهادت  سازند تا جهت مي  مصون حسين
  ٩٣.سازند  منحرف  هيچ  و عليه  هيچ  سوي
  آـربال را يـك    ،نهضت نظريه  آن  چون.  نيست  نيز موافق  ـ انقالبي   سياسي  ي با نظريه  ديدگاه  اين

  اسـت   اي نظريـه  « ادتشـه «  ي نظريه آه  آن  حال. داند نبرد احد مي  چون  خورده  شكست  نهضت
  نظريه  با اينكه ٩٤.شود آند و آارساز مي مي  مجاهد، جلوه بعد از شكست  تازه  تر آه برتر و موجه
  مگـر ممكـن   ٩٥. سـازگار نيسـت    با آن  خارجي  واقعيت  ، ولي است  آل ايده يك  انقالبي -  سياسي
و  ، رسـمي  و آـاروان   بـا خـانواده   ًاآنـد و علنـ    زنـدگي   اميـه   بنـي   حكومـت   در قلب  شخصي است

  آـرد و مخفيانـه   نمـي  آند، بايـد اعـالم    قيام  خواست او اگر مي. بايستد  حكومت  آشكار در مقابل
  ٩٦.آرد مي  اقدامي  چنين

شود،  مي  آن  چيز داردريشه  و همه  است  گرفتار شده  دو نتوانستن  در مقابل  امام  آه  هنگامي
  بايـد آـرد؟ حسـين     چه  پس ٩٧بنشيند آند و خاموش  تواند سكوت مي  و نهآند   تواند قيام مي  نه

بجنگد؟   دارد آه  وظيفه  آيا باز هم.  است « حسين«نيز  همراه  و بي  سالح  و عجز، بي  در تنهايي

                                                           
بگو جز ; يؤمنون  انا اال نذير و بشير لقوم  السوء ان  الخير و ما مسني  من  الستكثرت  الغيب  اعلم  لو آنت... قل ٩٠

و   اندوختم مي  خيربيشتري قطعًا  دانستم مي  ، و اگر غيب دارمن  اختيار سود و زياني  خودم  خدا بخواهد، براي  آنچه
  سوره.( آورند، نيستم مي  ايمان آه  گروهي  و بشارتگر براي  دهنده  جز بيم  رسيد، من نمي  آسيبي  من  هرگز به
  اي معامله  چه يا شما  با من  دانم نمي من...بگو;  و البكم  بي  ما يفعل  و ما ادري... قل) ١٨٨  ، آيه اعراف
 )٩ ، آيه احقاف  سوره.(شود مي
 ٤١١  ، ص همان ٩١
 ٩  شهيد جاويد، ص ٩٢
 ١٨٨-١٨٩ ، ص١٩آثار  ، مجموعه آدم  وارث  ، حسين شريعتي  علي ٩٣
 ١٨٩ ، ص آدم  وارث  حسين ٩٤
 ١٥٠ ، ص آدم  وارث  حسين ٩٥
  به» شهيد جاويد« آتاب  در باره  شريعتي نظر دآتر  در آتابچه  آبادي  نجف  صالحي  آقاي. ١٥٢-١٥٣ ، ص همان ٩٦

  . است  آرده  از نظر خود دفاع  لحاظ تاريخي
  ١٥٤ ، ص آدم  وارث  حسين ٩٧



  ، نصـيحتگران  و ديـن   عقل  متوليان  ي همه. خواند مي « يزيد بودن«نبرد با  او را به « بودن  حسين«
: گويـد  مـي  و حسـين  ! نه: گويند صدا مي  يك  همه  و منطق  صالح  پرستان  و مصلحت و عرف  شرع
  ٩٨! آري

از   گــويي.  و انتقاداســت  و اعتــراض  ، و پرخاشــگري حماســه  پارچــه  يــك)  ع(  علــي  بــن  حســين
  ٩٩. نيست زير بار زور رفتن  حاضر به  وجه  هيچ  بارد و به مي  آتش  دهانش
  تـن   هرننگـي   بـه   آـه   اسـت   زبـوني   مـردم   شـوم   سرنوشـت  « سـياه   مـرگ «  آه  آموخت  حسين
آننـد،    را انتخـاب  « شـهادت » را ندارنـد آـه    آن  گستاخي  آه  آساني; بمانند « زنده«دهند تا  مي

   ١٠٠.خواهد آرد  را انتخاب  آنان « مرگ«
در .  اسـت   ،اصـالت  سـت ا  خـود، هـدف  ;  نيسـت   وسيله  است  درجه  ما يك  در فرهنگ « شهادت«

دارنـد، بـا جهـاد      قـدرت   اعتقـادي  ، يـك  ايمـاني   يـك   پيـروان   آـه   هنگامي. ها و عصرها قرن  ي همه
  امكانـات   دچـار شـدند و همـه     ضـعف   بـه   آه وقتي  آنند، ولي مي  را تضمين  و حياتشان  عزتشان
  و تـاريخ   و آينـده   و عـزت   و ايمـان   و زنـدگي   و حرآـت   ،حيـات  گرفتند، بـا شـهادت    را از آنان  مبارزه

هـا،   نسل  ي همه  عصرها و به  ي همه  به  است  دعوتي  شهادت  آه; آنند مي را تضمين  خودشان
  ١٠١!بمير  تواني و اگر نمي ! بميران  تواني اگرمي:  آه
  

   آالمي -  ـ تفسير فقهي٦
  
جـواهر را    وصـاحب   آرآـي   ق، محقـ  حلـي   عالمـه   چـون   فقهاء گذشـته   تفسير فقهي  نگرش  اين
و   دسـتور خصوصـي    يـك   و نـه  قاعـده   استثنا بلكه  يك  را نه)  ع( حسين  امام  پسندد و حرآت نمي
  نهضـت   ديـدگاه   اين  جهت  همين  به. داند مي همه  آموز براي و درس  مبنايي  دستوري  بلكه  سري

  بـا آن   را متناسـب   امـام   شرعي  ي ظيفهدهد و و مي  نسبت مختلفي  و عوامل  علل  عاشورا را به
  بـر اسـاس    در شـرايط متفـاوت    امـام   آـه   دهد و معتقد اسـت  قرار مي  وتحليل  مورد بحث  عوامل
   ١٠٢١٠٥.آرد مي  شرايط عمل  با آن  مناسب تكليف
در   نتوانسـت   دشـمن :گويـد  گيـرد و مـي   مي  نيز خرده  و ماورايي  اي اسطوره  بر نگرش  نگرش  اين

 ١٠٣. اسـت   بـوده   دوسـتان   ي ،از ناحيـه  است  شده  تحريف  ايجاد آند هر چه  آربال تحريف  ي حادثه
شـد،    انجام  دشمن  دست  به  آه  تن  شهادت:رسانيدند  شهادت  به  گونه  را سه  امام  عبارتي  به

  ١٠٤. يافت  تحقق  توسطدوستان  آه  هدف  و شهادت  نام  شهادت
، و ديگـر از   لفظ وقالب  از جهت  يكي;  است  شده  تحريف  عاشورا از دو جهت  ي واقعه  از نظر آنان

  تـاريخي   سـنديت   آـه   اسـت  امـام   به  حوادثي  دادن  نسبت  لفظي  تحريف ١٠٥.معنا و محتوا  جهت
  . ندارد
  مگويند اما مي.  امام  درهدف  تحريف  يكي.  است  جهت  عاشورا نيز خود از چندين  معنوي  تحريف

  گنـاه   ي بيمـه   آردند و شرآت  را سنگرگنهكاران  امام  آنان. باشد  امت  گناه  ي شهيد شد تا آفاره
  ١٠٦.نمودند  تأسيس
و   دسـتور خصوصـي   يـك   ، معلـول ) ع(سيد الشهدا  حرآت  بود آه  اين  به  شدن  ديگر، قائل  تحريف
  داده  دسـتور خاصـي    يـا بيـداري    رخـواب د  امـام   به.  است  بوده  شخصيه  ي نحو قضيه  به  محرمانه

  فلسـفه   ، انحـراف  تحريـف   ايـن . رفتـار آنـد    دسـتورالعمل  آن  بـر طبـق    اسـت   شود و او موظف مي
  خيانـت   تـرين  و بـزرگ   آـربال اسـت    از نهضـت   و الگـوبرداري   گيـري  سرمشق و مانع  است  عزاداري

و   وملـك   از جـن  -بيشـتر بشـود     بـافي   خيـال   زمينـه   در ايـن   اصوال هر انـدازه  ١٠٧. تصور است قابل
                                                           

 ١٥٦ ، ص آدم  وارث  حسين ٩٨
 ٣٨٥ ، ص حسيني  حماسه ٩٩
 ١٧١ ، ص آدم  وارث  حسين ١٠٠
 ١٩٥ ، ص آدم  وارث  حسين ١٠١
  ، چاپ خميني و نشر آثار امام  تنظيم  ، مؤسسه ، دفتر سوم ، تبيان) س( خميني  امام  و پيام  عاشورا در آالم  قيام ١٠٢
 ٤١٢ ، ص١٢ نور، ج  ، صحيفه١٨٨ ، ص٥ نور، ج  ، صحيفه٣٢ ، ص١٣٧٣ دوم
 .٨٥ ، ص حسيني  حماسه ١٠٣
 ٥٨٧ ، ص حسيني  حماسه ١٠٤
 ١٠٢ ، ص حسيني  حماسه ١٠٥
 ١٠٢ ، ص حسيني  حماسه ١٠٦
 ٨٤- ٨٦ ، ص٣ و ج ٦٦ ، ص١ ، ج حسيني  حماسه ١٠٧



  شـود چـون   تر مي مصرف بي نهضت  اين -شود   زياد گفته  خصوصي  و دستورهاي  و بيداري  خواب
  آسـمان   بـه   از زمـين   اصـطالح   آند و بـه  مي خارج  اقتدا و پيروي  قابل  را از حوزه  حسين  امام  قيام
بـر    و گريـه   ياد امام  داشتن  نگه  يا زنده  سازي  اسطوره به  مايلت  دليل  به  دوستان  اين ١٠٨.برد مي
  ١٠٩.آردند  استفاده  ، از ابزار نامقدس آن  مقدس  وهدف  فلسفه  به  توجه  بدون  امام

  تسـلي )  س(زهـرا   تاحضرت  آنيم  و عزاداري  گويند گريه مي.  است  امام  ديگر در عزاداري  تحريف
متـأثر    آن  ، بايـد بـراي   تأثر آور اسـت   حادثه و اين  شده  آشته  گناه  بي  امام  خاطر پيدا آند يا چون

  حكـم   ثـواب   بـه   نوبـت   داد تـا آنگـاه    را تشـخيص   حكـم  ذاتـي   بايـد مصـلحت    اول  آه  در حالي. بود
   ١١٠.برسد
و توحيـد او در   ،تقوا ، حريت ، ايمان ، غيرت حسين  از روح  پرتويي  آه  است  اين  عزاداري  ي فلسفه

بايـد    ريـزيم  مي  ، اگر اشكي است انسان  احساسي  حاالت  شديدترين  و گريه  خنده. ما بتابد  روح
 ١١١.او باشـد   از راه  پيـروي   در جهـت )  ع( علـي  بن  حسين  و شخصيت  با روح  در مسير هماهنگي

و   خوبـان   بـراي   يخـتن ر  شـوق   ، اشـك  عـزاداري  ١١٢. اسـت  ظـالم   فريـاد در مقابـل    بـر مظلـوم    گريه
  مقابـل   در صـف   آنـد آـه    احسـاس   بايـد بـا اشـك     انسـان .  اسـت  انسـانيت   عالي  هاي سرمشق
  شـدن   آنها و عملي  آشد و از پيشرفت  و آفر زبانه  ظلم  عليه  خشمش قرار دارد و آتش  دشمن
  ١١٣.متأثر گردد  در اجتماع  آنان هاي نقشه

  منفـي   توابع  عاشورارا بدون  نهضت  و عوامل  علل  دارد تا ماهيت  سعي  ديدگاه  اين  در هر صورت
  اسالم  و آالمي  مند فقهي وقاعده  آلي  با دستورات  نهضت  اين  آه  طوري آند، به  ارائه  ياد شده

  ١١٤.باشد  وجود داشته از آن  الگوبرداري  باشد و امكان  تطبيق  قابل
  عامـل   سـه  »ازمنكر  و نهي  معروف  امر به«و  « مردم  دعوت«، « بيعت«  عامل  سه  نگرش  در اين
   ١١٥. آربال است  نهضت  اصلي

  آـرد و در لفافـه   حفـظ ظـاهرمي    معاويه.  وجود داشت  و يزيد تفاوت  معاويه  ، بين گروه  نظر اين  به
  اسـالمي   و قـوانين   مقدسـات  آـردن   پايمـال   نبـود و بـه    چنـين   يزيـد ايـن    آـرد ولـي   مي  عمل  دين
با يزيد دو   در بيعت  آند چون  بايزيد بيعت  توانست نمي  امام  بنابراين ١١٦.آرد تظاهر مي  باآانه بي

فاسـد    تأييـد شخصـيت    و ديگـري   مـوروثي   خالفـت  تثبيـت   يكـي :  وجود داشت  اساسي  مفسده
  .بود  يزيد مخالفت  بيعت  سيد الشهدابا درخواست  جهت  همين  به ١١٧.او

روبـرو    قيـام   جهـت  آوفـه   مـردم   شـود و بـا درخواسـت    مي  وارد مكه  از بيعت  امتناع  دنبال  به  امام
سـازد   مـي   آمـاده   قيـام   خودرا براي  امام  بنابراين ١١٨.آورد مي  مسئوليت  درخواست  اين. گردد مي

زيـاد از    ر ابـن فشـا   تحـت   و مردم  تنها مانده عقيل  بن  ماند و مسلم پايدار نمي  مردم  اما خواست
  .شوند مي  منصرف  امام  ياري

  حـق   خواستار حكومـت  بود آه  و قاعده  فطرت  مطابق  با امام  در بيعت  آوفه  مردم  اوليه  تشخيص
  قـرار گرفتنـد، راه    و طمـع   و خـوف   و فرازامتحـان   در نشـيب   مردم  همين  آه  هنگامي  بودند، ولي

  طبـق   نبـود بلكـه    رفتـار عجيـب    ايـن   عـادي   ،اينجا نيـز از مـردم  از يكديگر جدا شد  و مصلحت  دين
جهـاد و    هـاي  واژه  جـاي  بـه   شـرايط زمـان    در ايـن . گرفتنـد   فاصله  حق  آردند و ازاهل  عمل  قاعده

ــداآاري ــام  ف ــالح  وقي ــازي  و اص ــايي واژه  و ســربازي  و جانب ــل  ه ــزم  از قبي ــل  ح و احتيــاط   و عق
آـار    برسر ايـن   ها جان گرفتاري  با همه  آه  است  آساني  از آن  عجب. آمد  نميا  به  ودورانديشي

  ١١٩.باشند  وسرافكنده  شرمنده  با بيداد نكشيدند، مبادا روز قيامت  از مبارزه  نهادند و دست

                                                           
 ٨٥- ٨٦ ، ص حسيني  حماسه ١٠٨
 ٩١-  ٨٥ ، ص حسيني  حماسه ١٠٩
 ٤٧٧ ، ص حسيني  حماسه ١١٠
 ١١١-١١٢ ، ص حسيني  حماسه ١١١
 ٣١٤-٣١٥ ، ص١٠ نور، ج  صحيفه ١١٢
 ٥٦٨ ، ص حسيني  حماسه ١١٣
 ٢٤٠و  ١٦٦ ، ص١ نور، ج  صحيفه ١١٤
 ١٩٨ ، ص حسيني  حماسه ١١٥
 ١٣٧ تا، ص ، بي اسالميه  دارالكتب ، در اسالم  ، شيعه  طباطبايي  محمد حسين ١١٦
 ٢٠٣ـ١٩٩ ، ص حسيني  حماسه ١١٧
 ١٩٦ ، ص حسيني  حماسه ١١٨
 ٦٢ ، ص١٣٦٦،  ششم  ، چاپ صدوق  عاشورا، آتابخانه  تاريخ  ، بررسي آيتي  ابراهيم ١١٩



، در صـدد   از ايشان  مردم برتافتن  و روي  مسلم  خبر شهادت  از شنيدن  تا قبل  حضرت  هر حال  به
از منكـر خـود     و نهي  معروف  امر به  گرفت بعد تصميم  به  اما از آن١٢٠بود  حكومت  گرفتن  دست  به

شـد   مـي   آن  از طريـق   بـود آـه    تنهـا راهـي    دهـد و ايـن   انجـام   و خونين  پر حماسه  را با شهادتي
، تغييـر   فـت خال  در اثر غصـب   آه  شديدي  انحراف ١٢١. را برمال ساخت  اموي  خاندان  آريه  ي چهره

بـود جـز بـا      آـرده   رخنـه   مسـلمان   مـردم   اجتمـاعي   و نـواحي   شـؤون   و تمـام  خالفت  در دستگاه
بعد   به از آن  اينكه  مطلب  شاهد اين ١٢٣;نبود  عالج  قابل  جدي  و قيام  و جانبازي  وشهادت ١٢٢ قيام

خواهـد بگويـد    او مـي .ويدگ مي  از شهادت  زند و سخن مي  از مرگ  دم  مرتب)  ع( علي  بن  حسين
   ١٢٤.رسيد  نتيجه  به  توان نمي و يارانم  من  جز با شهادت  آه  است  اين  من  تشخيص
  آـه   هسـت   هـم   جهـت  همـين   به. بود)  ع(سيد الشهدا  نهضت  از عناصر مهم  يكي  تبليغ  موضوع
  دنبـال   بـه   بيـت   اهل ١٢٥. است  زنده  هميشه و تربيتي  تعليمي  مكتب  يك  صورت  آربال به  داستان
  بخشـي   آگـاهي   ي جنبـه   تبليـغ   عامـل  ١٢٦.آـربال بودنـد   نهضت  تبليغي  ي جنبه  آننده  تكميل  امام

  .دارد  و اجرايي  عملي  ي ازمنكر جنبه  و نهي  معروف  امر به  دارد ولي
  دو صـفحه   دارايآـربال   ي حادثـه . شود تر مي زنده  صاحبش  بعد از مرگ  آه  است  مكتب  آربال يك
و   و وحشـتناك   ، تاريـك  جنـايي   داسـتان  يـك   سـياه   ورق. سفيد  ي و صفحه  سياه  ي صفحه;  است

  داستان  سفيد يك  ورق.  است  انسان  و سبعيت  ونامردمي  و دنائت  و قساوت  رحمي  مظهر بي
  و فـداآاري   گـي و صـفا و بزر   و عظمـت   و مظهـر آدميـت    انسـاني   ي حماسـه  ، يـك  است  ملكوتي
،رضـا و   ، صـبر، ايثـار و فـداآاري    ، شجاعت توحيد، مروت  نمايش  ي آربال صحنه  ي حادثه ١٢٧. است
  اين  به  نسبت  وبغض  و حب  دو صفحه  اين  ، مطالعه عزاداري  ي فلسفه ١٢٨.بود  و قداست  تسليم

  .و آفر احيا شود  با مظاهر ظلم  مبارزه  تا روح  است  دو صفحه
  عامـل   بـود و درمقابـل    بـا شـرف    انسـان   يـك   منطـق  « بيعـت «  عامـل   در مقابـل   امام  منطق  پس

شـهيد    منطـق   سـوم   عامـل  و در مقابـل   و سياسـتمدار ورزيـده    مصـلح   يك  منطق « مردم  دعوت«
  امـر بـه  «  يعنـي   سـوم   عامـل   آمتـر واهميـت    از همه « دعوت«  عامل  اهميت  از نظر امام ١٢٩.بود
   ١٣٠.بيشتر بود  از همه »از منكر  و نهي  فمعرو

  واجـب   از منكـر از نظـر فقهاهنگـامي     و نهـي   معـروف   امر بـه   آه  پرسش  اين  به  مفسر در پاسخ
  اثـر نيـز داده    باشـد و احتمـال   نداشته  يا مالي  ضرر جاني  مكلف  براي  تكليف  اين  انجام  آه  است

از منكـر دو    و نهـي   معـروف   در مورد امر به:گويد ، مي نداشت وجود  امام  شرايط براي  شود و اين
  ديگـر اينكـه    ي ضرر باشد و نظريه  بي  داند آه مي  واجب  را درصورتي  آن  يكي; وجود دارد  ديدگاه
.  و ضررشخصـي   اسـالم   بـراي   مفسـده   ترتـب   بين  است  فرق; دارد  موضوع  به  بستگي آن  وجوب
.  داشـت   ضـرورت   اسـالم  بـراي   ولـي   ضرر داشت  امام  شخص  از منكر براي  هيو ن  معروف  امر به
  خلـع   نخواهد شد تا يزيـد را از سـلطنت   موفق  آه  دانست مي  قواعد يا روايات  ولو بر حسب  امام

و  « ظلـم   حكومـت   آـردن   آـن   ريشـه « « جامعـه   اصـالح » بـراي   آـه   داشـت   الهي  تكليف  آند ولي
  ١٣٢.بود  و مسلمين  اسالم  از هر چيز فكر آينده  بيش  امام ١٣١.آند  قيام« عدل  متحكو  تشكيل«
  

   ـ تفسير اصالحي٧
  

                                                           
 ٥٣٩ ، ص حسيني  حماسه ١٢٠
 ١٣٤ ، ص در اسالم  شيعه ١٢١
 ٣٢ ، ص) س( خميني  امام  و پيام  عاشورا در آالم  قيام ١٢٢
 ٧٩ عاشورا، ص  تاريخ  بررسي ١٢٣
 ٨٥ عاشورا، ص  تاريخ  بررسي ١٢٤
 ٤٧٦ ، ص حسيني  حماسه ١٢٥
 ٣٨٣-٣٩٥ ، ص حسيني  حماسه ١٢٦
 ٤٨١ ، ص حسيني  حماسه ١٢٧
 ٥١٧ ، ص حسيني  حماسه ١٢٨
 ٥٢٦ ، ص حسيني  حماسه ١٢٩
 ٢١٤ـ٢١٢ ، ص حسيني  حماسه ١٣٠
 ١٨٤ ص ١٧ نور، ج  ، صحيفه٤١-٣٩ ، ص) س( يخمين  امام  و پيام  عاشورا در آالم  قيام ١٣١
 ٤٠ ، ص) س( خميني  امام  و پيام  عاشورا در آالم  قيام ١٣٢



و   تأثيرشـرايط زمـاني    ، تحـت  اسـت   گرفتـه   عاشـورا صـورت    از جريان  آه  از تفسيرهايي  بسياري
و   تـاريخي   ، برخـي  غيرسياسـي   ، برخـي  سياسـي   برخـي .  اسـت   بوده  عاملي  تك ًاغالب  مكاني
  . عقالني  و برخي  عاطفي  ، برخي فراتاريخي  برخي

  بزرگ  مصلح  را يك  بيند وحسين مي  اصالحي  جامع  جريان  عاشورا را يك  ، حادثه تفسير اصالحي
  از آن  اي و تنهـا گوشـه    اسـت   جامعـه   آـالن  و در سـطح   گسـترده   معنـاي   بـه   اصـالح   قصـدش   آه

،  ابعاد سياسـي   خواند آه مي  جامعي  ي آربال فلسفه  ازتابلوي  نگاه  ينا.  است  حكومت  تشكيل
  مـن «خـود فرمـود     آـه   گونه  همان  امام. هستند  از آن  تنها ابعادي  واجتماعي  ، معنوي حماسي

  ومكـاني   شرايط زماني  ها در همه انسان  همه  راهنما و الگوي ١٣٣،« شما هستم  الگو ومقتداي
  . است  حرآت  اين  اوج  نقطه  عاشورا هم.  نبياستا  همه  وارث
نمـود،   مـي   حـك   شيعيان جان  را در عمق  نانوشته  اصالحي  مكتب  يك  عاشورا ناخودآگاه  ي حادثه
  در آن  آردنـد و آنچـه    شـد را نفـي    در آربالنفي  ، آنچه در ذهن  ،حداقل  آن  بر اساس  آه  طوري به

. سازند  خويش  زندگي  همه  اصالح  را معيار و محك نمودندآن  تند و سعيگرف  شد، را آرمان  اثبات
  نظـام   عنـوان   بـه   سياسـي   نظـام   هيچ  به  شد شيعيان  باعث  بود آه  وآرمان  روحيه  شايد همين

  آن او در پـي   را بجوينـد آـه   و آن  خواست مي)  ع(  حسين  باشند آه  آن  دنبال  نبندند و به دل  آامل
برخوردار   خواهانه و آرمان  گرايانه  و انسان  ارزشي  عميق  ي از پشتوانه  حرآت  اين  از آنجا آه. دبو

  . شد  زندگي  راهنماي  او،مكتب  راستين  پيروان  ي همه  براي  ساالر شهيدان  بود، سيره
آـربال    ي حادثـه   درجريان  امام  و عمل  از زبان  آه  اصالحي  مكتب  اين  از اصول  برخي  جا به  در اين

  : آنيم مي  شود، اشاره مي  استفاده
را   الزم  صـالحيتهاي  آـه   حـاآمي   حسين  در مكتب:  و نامشروع  جابرانه  ي سلطه  ، نفي اول  اصل

.  اسـت   آند نامشروع  حكومت  بخواهد برمردم  زور و ستم  به  مردم  رضايت  باشد و بدون  نداشته
  او آثـار حاآميـت  . بـود   آرده  را اشغال بود و آن  زده  تكيه) ص(پيامبر خدا  بر جايگاه  ناحق  به  معاويه
  آنـان   ي گسترده  تبليغات.  ساخت  مبدل  موروثي  استبدادي  سلطنت  رابه  برد و آن  را از بين  نبوي
  وحـي  ، آاتـب  اهللا  رسول  صحابي  عنوان  به  ساختند آه  اي چهره  خوردند، از وي را مي دين  نان  آه

  پيشــنهادي  درطــرح. شــود  نقــد تلقــي  و غيــر قابــل  اجتهــاد شــرعي  ، رفتــارش المــؤمنين  و خــال
،  اسـت   تهـي   و ارزشـي   ،سياسـي  رهبر اجتمـاعي   شرايط يك  ترين از ابتدايي  آه  ، يزيدي معاويه
  .گردد مي تحميل  و بر مردم  شده  معرفي  مسلمانان  حاآم

  نامشــروع  معاويــه حكومــت  چــون  فاســد و ســتمگر يزيــذ را نيــز هــم  نظــام  الحســين  ابــا عبــد اهللا
. آرد مي  استفاده  افكار عمومي او براي  ننگين  ي چهره  افشاي  براي  و از هر فرصتي  دانست مي

  فاسد را اينگونـه   نظام  اين  هاي و ويژگي  محكوميت ، داليل علما اسالم  به  ، خطاب در مكه  ايشان
آننـد و   مي  آشور را اداره ١٣٤با شبهه  ايد آه خود نشانده  جاي  رابه  ستمگراني«: آند مي  تبيين
  سـيرت . آورنـد  بـار مـي    هـا بـه   ، رسـوائي  هوسـراني   بـه ...نهند مي  گام  وآامجويي  شهوت  در راه
دارنـد و  بـر فـراز منبر    سـخنراني   آننـد، در هـر شـهري    مي  گيرند و بر خدا دليري مي  پيش اشرار
  در برابرشـان   بـرده  چـون   مـردم .  جـا بـاز اسـت     همـه   دستشان. اند آرده  را قبضه  مملكت  ي همه
خـدا و  . سـختگير هسـتند    برناتوانـان   و برخـي   جبار و سـرآش   برخي. از خود ندارند  دفاع  نيروي
  ي قبضـه  در  اسـالم   سـرزمين   آـه   نباشـم   زده شـگفت  چگونـه  !شـگفتا . شناسـند  را نمـي   قيامت
  انصـاف  و بـي   رحـم  بـي   وسـتمگر، يـا بـاجگير و نابكـار و يـا حكمـران        يـا خـائن    آـه   اسـت   آساني
  رفتـه   از بـين   اسـالمي   و قـانون   سنت«: نويسند مي  بصره  مردم  به  اي درنامه  ايشان ١٣٥». است

                                                           
،  العربي التاريخ  ، مؤسسه التاريخ  في  اثير، الكامل  ابن.  اسوه  في  و لكم:با لشكر حر)  ع(  حسين  امام  آالم ١٣٣

 .٥٥٣ ، ص٢  ، ج١٩٨٩ بيروت
 . آشكار نيست  آن  بودن  و نادرست  ندارد و درست  شفافي  علمي  ي پايه  آنچه  يعني  شبهه ١٣٤
  و يسيرون  بالشبهات  يعملون  ايديهم  في  امور اهللا  ، و اسلمتم منزلتكم  من  الظلمه  مكنتم ١٣٥
،  مغلوب معيشته  علي  مستضعف  مستعبد مقهور و بين  بين  فمن  ايديهم  الضعفاء في  فاسلمتم... شهوات في
  بلد منهم  آل  الجبار،في  علي  ، اقتداء باالشرار و جراه بأهوائهم  الخزي  و يسشعرون  بأرائهم  الملك  في  قلبونيت

  بين  ، فمن يد المس  اليدفعون خول  لهم  ، و الناس فيها مبسوطه  و ايديهم  شاغره  لهم  فاالرض  يصقع  خطيب  منبره
  من  او االرض  اعجب) ال(  المبدء المعيد،فيا عجبا و مالي  اليعرف  شديد، مطاع  الضعفه  علي  سطوه  جبار عنيد و ذي

،  العقول  ، تحف الحراني  شعبه  بن  حسين.  غيررحيم  بهم  المؤمنين  علي  و عامل  ظلوم  و متصدق  غشوم  غاش
 ٢٧١- ٢٧٢ تا،ص ، بي اسالميه  علميه  ، انتشارات احمد جنتي



واحيـا    گرفتـه را   آن  ، جـاي  خـاص   اي عـده   بـا منـافع    مناسب  و شخصي  قومي  هاي وسنت  است
  ١٣٦». است  شده
لشكر حـر    به  آند،خطاب مي  معرفي  منتقد حكومت  ترين خود را با صالحيت   آه اين  ضمن  ايشان
  بـه   حاآمـان   ، ايـن  مـردم   اي«: آند مي تشريح  را اينگونه  اميه  بني  حكومت  بودن  نامشروع  داليل
را   و حدود الهـي   و فساد آورده  اند تباهي اختهرارها س  رحمان  و اطاعت  در آمده  شيطان  اطاعت
  خـدا را حـرام    و حـالل   خـدا را حـالل    انـد و حـرام   داده  خـود اختصـاص   را بـه   غنايم. اند آرده  تعطيل
   ١٣٧».اند ساخته
  داد هماهنـگ  مـي  تشـخيص   حضـرت   ، با آنچه اميه  بني  حكومت  به  نسبت  آوفه  عمومي  ديدگاه
: بودنـد   و نوشـته   آـرده   ابرازشـعف   معاويـه   از مـرگ )  ع( حسـين   امـام   خـود بـه    هدر نامـ   آنان; بود
برد   يورش  امت  بر اين  آه  دشمني; تو را نابودآرد  جبار و سرسخت  دشمن  خدا را آه  ستايش«

 .آـرد   بـر آنهـا حكومـت     آنـان   رضـايت   آـرد و بـدون    راغصب آن  و اموال  گرفت  ناحق  را به  تا خالفت
  و تــوانگران  جبــاران  خــدا را دســتخوش  جــا نهــاد و مــال  را بــه  واشرارشــان  را آشــت  نيكانشــان

  ١٣٨». ساخت امت
  آـه   ،سياسـتمداري « قـين   زهيـر بـن  «.  نيـز وجـود داشـت     امام  صديق  ياران  در اذهان  نگرش  اين

  بود، با توجـه   برخاسته  بد اهللاع  ابي ياري  آربال به  اما در جريان  داشت  عثمان  به  تمايل  ي سابقه
زيـاد    بـا لشـكر ابـن     يزيـد را در سـخنانش    انـدازحكومت  ، چشـم  اميـه   بنـي   حكومت  ي گذشته  به

  را ميــل  چشــمانتان. جــز بــد نخواهيــد ديــد   آنــان  ي ســلطه در ايــام«: آنــد مــي  ترســيم  اينگونــه
  و قاريـان   پارسـايان . برنـد  ا بـاال مـي  خرمـ   هاي برند و بر تنه را مي  ها واعضايتان دست. آشند مي

  ١٣٩».آشند و نظاير او را مي  عروه  بن  و هاني  و يارانش  عدي  حجر بن  شماامثال
  خواهـد بـه   ومـي   نيسـت   مـردم   باورها و مطالبات  و تجلي  نماينده  يزيد آه  حكومت  در هر صورت

را   جامعـه   سياسـي   رهبـري   مـديريت  يتصـالح   بگيرد، نه  خود بيعت  زر و زور و تزوير براي  وسيله
،  جـز فالآـت    آسـي   چنـين   حكومـت .  اسـت   اسـالمي  ي جامعـه   هـاي  با آرمـان   منطبق  دارد و نه
  قـول   آورد؟ بـه  بـار مـي   بـه   ارمغـاني   چـه   سـتيزي   و حق  ،نژادپرستي عدالتي و بي  ، ظلم بدبختي

و انـا    ، انـا هللا  اسـت   خوانـده   عـدل   آئـين   ي هيزيـد شـود فاتحـ     چون  گرفتار رهبري ، اگر جامعه امام
  ١٤٠. السالم  االسالم  و علي  راجعون اليه
  خـاطر بـاور بـه     بـه   جابرانـه  سـلطه   نفـي   حسـين   در مكتـب :  صـالحان   حكومت  ، ضرورت دوم  اصل

  همـواره   رهبـري   بـه   نسـبت   شـيعه .دارد  مردمـي   پشـتوانه   آـه   است  صالحي  حاآم  مشروعيت
  ايمـاني   ي جامعـه .  اسـت   دانسـته  مـي   همـدوش  و فسـاد جامعـه    را بـا صـالح   و آن  بوده  سحسا
  طبيعـي . دهـد   ايمـان  و بـي   صـالحيت  ، بـي  افـراد نـااليق    دست را به  خويش  تواند سرنوشت نمي
  بـراي   آـه   آسـاني   بـه   مـردم   طبيعـي   و خواسـت   نيـز راي   سياسـي   عمـل  ي در صحنه  آه  است

ــا و ــوالتباورهـ ــردم  مقبـ ــل  ، ارزشـــي مـ ــتند تعلـــق  قايـ ــين نمـــي  نيسـ ــرد و چنـ ــامي  گيـ را   نظـ
  .دانند نمي مشروع
)  ع(سيدالشـهداء   را دارد آـه   امـامتي   خـود، اثبـات    دنبـال   و يزيـد بـه    معاويـه   امثال  حكومت  نفي

در   امـام . آند يم  را تضمين  آن با او شرط مردمي  بيعت  براي  مردم  و دعوت  است  بارز آن  مصداق
جـز    ، امـام  خودم  جان  به«: آند مي  معرفي  راچنين  رهبري  ويژگيهاي  آوفه  مردم  دعوت  به  پاسخ
  حـق   و روش  راه  بـه   و قسـط برخيـزد و ملتـزم     عـدالت   آند و بـه  خدا عمل  آتاب  به  آه  نيست  آن

  آـه   آسـي .  خـاص   و جريـان   و طبقه  و ثروت  قدرت  فداي  نه ١٤١».خدا بداند باشد و خود را فدايي
  . باشد  نظامي  چنين  لوازم  را دارد بايد پايبند به  ديني  ي جامعه  مديريت مسؤوليت

نيز   امام. آنند  بيعت) ع(  حسين  چون  اي بودند تا با مرد شايسته  معاويه  ، منتظر مرگ جويان  حق
  بيـت   مـا اهـل  «:  رادارد مـا هسـتيم    عادالنـه   نظـام   برقـراري   صالحيت  آه  تنها آسي: فرمود مي

                                                           
 ٢٦٦ ، ص٢ ، ج طبري  تاريخ.  قداحييت  و البدعه  تقد اميت  السنه  فان ١٣٦
ء  و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثرواالفي  الرحمن  و ترآوا طاعه  الشيطان  هؤالء قد لزموا طاعه  اال و ان ١٣٧

 ٣٠٤ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ. غير  من  و انا احق  و حرموا حالله  اهللا  و احلوا حرام
 ٣٥، ٢ ارشاد، ج ١٣٨
 .٣٢٤ ، ص٢ ، ج طبري  تاريخ ١٣٩
 ١٨٥  ، ص١  ، ج خوارزمي  مقتل. يزيد  مثل  براع  االمه  اذا بليت  السالم  االسالم  علي ١٤٠
  شيخ.  اهللا ذات  علي  نفسه  ، الحابس الحق  بدين  بالقسط، الداين  ، القائم بالكتاب  اال االعامل  ما االمام  فلعمرمي ١٤١

 ٣٦ تا، ص ، بي٢ ، ج اسالمي  عليمه  ، انتشارات رسولي  مفيد، االرشاد، سيد هاشم



و   هسـتند و بـا ظلـم     حكومت  مدعي  آه  آساني اين  به  نسبت  حكومت  ، بر داشتن) ص(محمد 
  بـه   نسـبت   مـن «  زمـان   و در اين ». هستيم  ندارند،اولي  آن به  نسبت  رانند و حقي مي  جور حكم
  ١٤٢». هستم احق  ، بر حكومت ديگران
او   بـه   آنـد آـه   مي  رادعوت  آنان  خويش  از تأآيد بر حقانيت  پس  بصره  مردم  به  اي در نامه  حضرت
انـد و   را ميرانـده   سـنت   امويـان .  آـنم  مي پيامبر او دعوت  خدا و سنت  آتاب  شما را به«: بپيوندند
رشـاد    راه را بـه  آنيـد، شـما    را بشـنويد ودسـتور مـرا اطاعـت      اگر گفتـارم . اند را احيا آرده  بدعت
  ١٤٣».آرد  خواهم  هدايت
  اصـليش   جايگـاه  را بـه   بـود تـا بـار ديگـر حكومـت       شـيعه   امـام   تـالش   آخرين  آربال، در واقع  واقعه

  .برگرداند
  خـويش   سرنوشـت  به  توجهي  بي  حسين  در مكتب:  و سياسي  مذهبي  حساسيت  سوم  اصل

آنهــا   آگاهــان  ويــژه  بــه  مــردم. مطلــوب  و نــه  اســت  مقبــول  نــه  حــاآم  سياســي  و عملكــرد نظــام
. آننـد  مـي   زنـدگي   در آن  هستند آـه   حاآمي نظام  رفتار خويشند مسئول  مسئول  آه  همانگونه
  جامعـه   آن  مـردم   پـذيري   و مسـئووليت   آگـاهي   گذرد،برآيند ميزان مي  در جامعه  آنچه  در حقيقت

خــود   اجتمــاعي  سرنوشــت  بــه  بايــد نســبت  آــه  موخــتآ  مســلمان انســان  بــه  حســين.  اســت
  تكليف  ، بلكه است  هر انساني  تنها حق  نه  سياسي  و نظارت  مشارآت.دهد  نشان  حساسيت
از منكــر و   و نهــي  معــروف  امــر بــه  عنــوان  تحــت  سياســي  نقدمســتمر عملكــرد نظــام.  اوســت
ــال آزادي ــن  اعمـ ــق  ايـ ــمين حـ ــده  ، تضـ ــالمت  ي آننـ ــه  سـ ــام  جامعـ ــالمي  و نظـ ــت  اسـ .  اسـ

  ، حــرام  از اظهــار نظــر آزادانــه  و جلــوگيري  مــردم  مشــارآت  منــع  در جهــت  سياســي فشــارهاي
  هـر انسـان    مسـلم  و تكليـف   حـق   آه  است  از منكري  و نهي  معروف  امر به  اصل  وجوب  ومخالف
  .  است  مسلمان

  روح  دردميـدن   سـعي   ايشـان . بـود   وظيفـه   همـين   جـام ان  حسـين   امـام   قيـام   ي انگيـزه   ترين مهم
  رسـول   لذا از قول  داشت اسالمي  امت  در جان  پذيري ارزشها و مسؤوليت  به  نسبت  حساسيت

  ، پيمـان  آـرده   خدا را حـالل   حرام  راببيند آه  ظلمي  حكومت  آه  هر آس«: فرمايند مي)  ص(خدا 
بـر خـورد     و دشـمني   گنـاه   خـدا بـه    و بـا بنـدگان    است اهللا  رسول  سنت  آند، مخالف مي  شكني

  او را بـا همـان    آـه   خداسـت   نگويـد، حـق    بـا آن   در مخالفـت  يـا سـخني    عملـي   نمايد و اقـدامي 
  ١٤٤».جامحشور سازد  در يك  ظالمين
  ئـي و جز  سـطحي  و اثبـات   نفـي  ًاآننـد، صـرف   تصور مي  برخي  آنچه  بر خالف  و منكر امام  معروف

. آند مي  را نيز اصالح  و جزئي خود، امور سطحي  در پناه  آه  است  امور آالني  بلكه;  امور نيست
را در   خـويش   سياسـي   داد و مبـارزات   نشـان  در عمـل   ايشـان   بود آه  همان  و منكر امام  معروف
امـور   ًاز منكر را دقيقـ ا  و نهي  معروف  امر به  خود مصاديق در آالم  حضرت. داد  راستا جهت  همان
  عمـومي   انتقـاد و نظـارت    اهميـت   بيـان   آننـد و در ضـمن   مـي   اعـالم   وسياسـي   حكـومتي   آالن

قـرار   از منكـر را در اولويـت    و نهـي   معـروف   امر بـه   خداوند وجوب«: فرمايند مي  حكومت به  نسبت
از منكـر،    و نهي  معروف امر به. شدخواهد   انجام  آن  در پناه  وظايف  ي بقيه  دانست مي  داد، چون

  المـال  ستيزد، بيـت  ستاند، با ستمگر مي را بازمي  ستمديدگان  حقوق. آند مي  دعوت  اسالم  به
  خـود صـرف    گيـرد و در جايگـاه   بايـد مـي    هـارا از آنجـا آـه    آند و ماليـات  مي  تقسيم  تساوي  را به
  ١٤٥».آند مي

بود،   يزيد ناراحت حكومت  به  نسبت  علما و مردم  سيسيا  حساسيت  از عدم  سيد الشهداء آه
از   و نهـي   معـروف   را در امـر بـه   بـار مسـؤوليت    بيشـترين   علما آه  سرزنش  ضمن  حج  در اجتماع
  يهـود را در پـيش    علمـاي   فرمايـد چـرا شـيوه    مـي  حضـرت . آنـد  دارنـد انتقـاد مـي     عهـده   منكر به
  حضـرت . دارنـد   مسـئوليت   نقـد حاآميـت    براي  از جامعه  شان يمند بهره علما در مقابل. اند گرفته

                                                           
 ٢٦٦ ، ص٢ ، ج طبري  تاريخ ١٤٢
 ٢٦٦ ، ص٢ ، ج طبري  تاريخ ١٤٣
)  ص( اهللا رسول  لسنه مخالفًا  ناآثا لعهد اهللا  اهللا  مستحال لحرم جائرًا سلطانًا  رأي  من:  قال)  ص(  اهللا  رسول  ان ١٤٤

،  طبري  تاريخ.  مدخله يدخله  ان  اهللا  حقا علي  آان  و القول  بفعل  يغير عليه  فلم  العدوانو   باالثم  عباد اهللا  في  يعمل
 ٣٠٤ ، ص٤ ج

آلها   الفرائض استقامت  و أقيمت  بأنها اذا أديت  ، لعلمه منه  المنكر فريضه  عن  و النهي  باالمر بالمعروف  فبدأ اهللا ١٤٥
و   الظالم  و مخالفه  ردالمظالم  مع  االسالم  المنكر دعاء الي  عن  و النهي  روفاالمر بالمع  ان  هينها و صعبها و ذلك

 ٢٧٠ ، ص العقول  تحف.حقها  مواضعها و وضعها في  من  و أخذ الصدقات  ء و الغنائم الفيي  قسمه



  اگر شماانديشـمندان : فرمايد ، لذا مي عالمان  به  داند و متعلق مي  علمي  را آاري  جامعه ي اداره
شـما از    مصـيبت «: ربودنـد  را از شـمانمي   داديد، حكومت مي  مورد انجام  خود را در اين  ي وظيفه
. شنوا داشتيد  گوش  آاش  اي. ايد زده  تكيه شما بر مسند علم  چون;  تر استبيش  مردم  ي همه
  خداونـد امـين    و حـرام   آنهـا بـر حـالل   . ديندار باشد  دانشمندان دست  بايد به  امور و احكام  جريان
و   شـما از حـق    جـدا شـدن    ي نتيجـه   نشـيني   عقـب   اين. را از شما ربودند موقعيت  اين. هستند
آرديـد واز   مـي   آزار و اذيتهـا مقاومـت    اگر شما در مقابـل . بود)  ص(آشكار پيامبر  درسنت  اختالف
نظـر شـما     شما بود وآارها تحت  در دست  امور الهي  جريان  نداشتيد، االن  دريغ  و مال  جان  بذل

از از منكــر   و نهــي  معــروف  امربــه  مســئوليت  تــرك  اصــلي  عامــل  حضــرت ١٤٦». گرفــت مــي  انجــام
  ١٤٧.داند مي آنان « دنيا طلبي«و  « از مرگ  ترس«علما را   ي ناحيه
  عمل  حق  بينيد به آيانمي«: فرمايد آورد و مي مي  يادشان  را به  مردم  ديگر رسالت  در جايي  امام
  ١٤٨».آند مي  مرگ  آرزوي شرايط انسان  گردد؟ با اين نمي  دوري  شود و از باطل نمي
  .بيند مي تعهد و مسؤوليت  همين  در انجام  را خالصه  خويش  نهضت  تمام  ايشان
در   جـويي   و ارزش  اصـالحات  عاشورا، اصل  ديگر مكتب  مهم  اصل:  اصالحات  ، ضرورت چهارم  اصل
  مذهبي  حساسيت  هدف.  است  مداران قدرت و فسادگرايي  ، باندبازي نفسانيت  حاآميت  مقابل

را   آن  خواسـت  مي  خويش  با نهضت)  ع( حسين  آنچه. افساد باشد نه  بايد اصالح  مردم  سياسي
سـيد  . آـرد  مـي   سـفارش   آن  بـر تحقـق    اسالم  بود آه  هايي ها و زيبايي خوبي آند، مطلق  اثبات

: آنـد  مـي  مطـرح   را اينگونـه   خـويش   مطلـوب   و سـنت   با خدا دارد، شيوه  آه  الشهداءدر مناجاتي
  ازتـو درخواسـت  ... هـا هسـتم   بـدي   هـا و دشـمن   خـوبي   ي شـيفته   مـن   آـه   دانـي  خدايا تو مي«

  در انتهـاي    امـام  ١٤٩».هسـتيد  راضـي   آن  تـو بـه    تو و رسـول   آه  عطا آني  همان  من  به  آنم مي
  مخالفـت   ي معموال انگيزه  را آه  طلبي وثروت  طلبي ، قدرت ماجراجويي  خود با علما، اتهام  سخن

ما   دست  به  آنچه  آه  داني خدايا تو خود مي«: نمايد مي  شد، از خوددفع مي  تلقيها  با حكومت
   ١٥٠». و مال  ثروت  طلب  بود و نه  و مقام  سلطنت  طمع به  ، نه گرفت  انجام
تـا    خـدايا ماخواسـتيم  «: آنـد  مي  بيان  ديگر اينگونه  دعايي  خود را در قالب  اصالحي  اهداف  امام

تـو    مظلـوم   بندگان  طريق  تا ازاين  دهيم  انجام  و در بالد تو اصالح  را بنماييم  دينت  راه  هاي نشانه
اجـرا    تـو را بـه    و سـنن   آننـد و احكـام    توعمـل   واجبات  خاطر به  ببينند و آسوده  و امنيت  آسايش
  ١٥١».گذارند
،  آرامت  به  نهادن  را،حرمتعاشو  مكتب  مهم  ديگر از اصول  يكي:  نفس  عزت  ، ضرورت پنجم  اصل

  منكرات  ترين ها از مهم انسان  شخصيت  شمردن هيچ  تحقير و به.  است  انسان  و عزت  شخصيت
  به  چيزي  و ناشايست  نامشروع  نظام  يك  ها در پذيرش اجبارانسان.  است  و اجتماعي  سياسي

  . آنها نيست  آماالت  و نفي  انآن  سرنوشت  تعيين  حق  گرفتن  وناديده  جز تحقير انسان
دور   چـه .  اسـت  مخيـر آـرده    يـا ذلـت    مـرگ   ، مرا بـين  فرزند پست  پست  انسان«: فرمود مي  امام
  از پـذيرش   انسـاني   و عـزت   پـاك  هاي و دامن  خدا، مؤمنين  خدا، رسول.  ذلت  از ما، پذيرش  است
  و بـا وجـود درنـدگي     آم  خاندان  با همين  من. ارداباد  و پست  از افراد لئيم  و پيروي  ، اطاعت ذلت

را   دشـمن   تهـاجم   فـرار از مقابـل    حضرت ١٥٢». آارزارم  آماده  دوست ياران  نشيني  و عقب  دشمن

                                                           
  االمور واالحكام  مجاري  نبأ  ذلك  تسعون  لو آنتم. العلماء  منازل  من  عليه  لما غلبتم  مصيبه  الناس  اعظم  انتم ١٤٦

  اال بتفرقكم  ذلك  و ماسلبتم  المنزله  تلك  المسلوبون  فانتم.  و حرامه  حالله  و االمناء علي  العلماء باهللا  أيدي  علي
  آانت  اهللا  ذات  في  المؤونه  و تحملتم االذي  علي  و لو صبرتم.  الواضحه  بعد البينه  السنه  في  و اختالفكم  الحق  عن

 ٢٧١ ،ص العقول  تحف.  ترجع  تصدر و اليكم  ترد و عنكم  عليكم  امور اهللا
 ٢٧١ ، ص العقول  تحف.  مفارقتكم  هي  التي  بالحياه  و اعجابكم  الموت  من  فرارآم ١٤٧
، ٤ ، ج طبري تاريخ .حقًام  لقاء اهللا  في  المؤمن  ، ليرغب عنه  اليتناهي  الباطل  و ان  به  اليعمل  الحق  الي  اال ترون ١٤٨
 ٣٠٥ ص
 ١٨٦  ،ص خوارزمي  مقتل.  رض  و لرسولك  رضي  ماهو لك... و انكر المنكر و اسئلك  المعروف  احب  اني  اللهم ١٤٩
،  العقول تحف.  الحصام  فصول  من و ال التماسًا  سلطان  في منا تنافسًا  ما آان  يكن  لم  أنه  تعلم  انك  اللهم ١٥٠
 ٢٧٢ ص
  و يعمل  عبادك من  المظلومون  و يأمن  بالدك  في  و نظهر االصالح  دينك  من  المعالم  لنري  لكن... تعلم  انك  همالل ١٥١

 ٢٧٢ ، ص العقول  تحف.  و أحكامك  و سننك  بفرائضك
و  اهللا  ذلك  يابي  منا الدنيئه  ، و هيهات و الذله  السله  بين  اثنتين  قد رآز منا بين  الدعي  ابن  الدعي  اال و ان ١٥٢

  زاحف  اني الكرام  مصارع  علي  اللئام  نؤثر طاعه  و أن  ابيه  و نفوس  حميه  و انوف  و حجور طابت  و المومنون  رسوله
 ٢٧٥ ، ص العقول  تحف. الناصر  العدد و خذله  العدو و آثره  آلب  ، علي االسره  بهذه  اليهم



ــز همچــون  ــت تســليم ني ــار مــي  ، ذل ــد و مــي  ب ــد دان ــه«: فرماي ــه.  ن ــدا قســم   ب ــيالن   خ ــد ذل   مانن
  انســاني  و آرامــت  عــزت ١٥٣». نهــم نمــي  گــردن  بــر بيعــت  و ماننــد بردگــان  شــوم نمــي تســليم
  مـن «: فرمايد دهد ومي مي  ترجيح  ذلت  را بر پذيرش  مرگ  دارد آه  اهميت  چنان)  ع( حسين براي
  از ياران  يكي  ي توصيه  به  درپاسخ  امام ١٥٤». دانم مي  را ننگ  با ظالمين  و زندگي  را سعادت  مرگ

  هيچگاه  خدا قسم  به«: فرمايد مي  شدن  ازآشته  منظور جلوگيري  با يزيد به  بيعت  براي  خويش
  آسـاني   بـراي   سـرخ   مـرگ  ١٥٥».دارد  تـرجيح   ذلـت   بـر ايـن    مرگ. رفت  نخواهم  بيعت  زير بار ذلت
  .ترسند خود مي  هان گناه  آنند و يا از عواقب مي  تلقي  رانابودي  آن  آه  است  نامطلوب

  است  تهلكه  مشچش  پيش  مردن  آه آن
   دست  ال تلقوا بگيرد او به  نهي 

  باب  فتح  پيشش  شد به  مردن  آه آن
   سارعوا آيد مر او را در خطاب 

  ما را بعد مات  برديست  چنين  چون
   حيات  قتلي  في  آمد ان  راست 

معنـا    نـابودي  و  شكست مؤمن  براي  آند آه آربال تكرار مي  ي را بارها در صحنه  مضمون  اين  امام
  آنـيم  خورد، شـكر خـدا مـي     ما رقم  دلخواه اگر تقدير به: فرمايند مي  فرزدق  مثال در پاسخ. ندارد
بـر   ١٥٦.نـدارد   دارد اهميت  پرهيزگارانه  و انديشه  پاك  نيت آه  آسي  شد، براي  اگر قضا مانع  ولي

  را بــراي  خــويش  مــود و خــونفر  پايــداري  اصــل  بــر ايــن  لحظــه  تــاآخرين  حضــرت  اســاس  همــين
  .فدا نمود  ارزش  اين  هاي جوانه آبياري
  يابنـد، دوسـت   مـي  دست  موقعيتي  به  آه  پسندند و هنگامي خود مي  را فقط براي  عزت  اي عده

  هـيچكس   بـراي   خـود، بلكـه   بـراي   تحقيـر را نـه    ايـن   حضـرت   فراگير شـود ولـي    روحيه  ندارند اين
  تحميـل   ديگـران   دانـد، بـه   مـي   رانيـز حـق    و آن  آرده  انتخاب  آه  راهي  حتي  ايشان. پسندد نمي
و   خـانواده   او حتـي . آننـد   دهـد تـا او را همراهـي    فشـار قرارنمـي    خود را تحـت   آند و ياران نمي
  مـام اصوال ا. آنند  آربال را ترك  ي صحنه  تمايل  گذارد تا در صورت را در آربال آزادمي  خويش  پيروان
  آن  نـدارد و از سـرانجام    آـافي   آگـاهي   آن  بـه   نسـبت   وادار شود آـه   آاري  به  خواهدآسي نمي
بـاز    تمايـل  در صـورت   آـرد آـه    درخواست  خويش  سيد الشهداء دوبار از ياران ١٥٧. است  اطالع بي

رسـيد و    عـروه   بن  وهاني  عقيل  بن  مسلم  شدن  خبر آشته  بود آه  در شرايطي  بار اول. گردند
  روند، مـأيوس  مي  خطر حكومت و بي آماده  ي آردند بر سر سفره فكر مي  آه  از همراهان  اي عده
  يـا اهـل    ديـن   اهل  آه  آساني  همه. خواهند برگردند اگرمي  خواست  از آنان  حضرت. بودند  شده

او   باوفـاي   و اصـحاب   امام  انجز خاند  عاشورا بود آه  شب  بار دوم ١٥٨.شدند خطر نبودند، پراآنده
بـا وفـاتر و بهتـر از شـماو       اصـحابي   مـن  «: فرمـود   حضـرت   حـال   بـا ايـن  . بود  نمانده  باقي آسي

. خواهـد شـد   دانيـد فـردا چـه    شما مي.  شناسم نمي  پيوندتر از خاندانم  نيكوتر و خوش  خانداني
و شــهرها و   منــاطق گيريــد و بــه  هبهــر  شــب  از تــاريكي.  شــما برداشــتم  خــود را از دوش  بيعــت
يافتند   دست  من  اگر به. خواهند مرامي  قوم  اين. فرمايد  خود برگرديد تا خداوند فرجي  هاي محل
  ١٥٩». از شما بر خواهند داشت  دست
  گـذارد و مسـؤوليت   احتـرام   مـردم   انتخـاب   بـه   بود آـه   اين  امام  مسؤوليت.  نرفت  بار هيچكس اين
در   مردم  همه  به)  ع( حسين  آالم  پژواك اين  گويي. را تنها نگذارد  عزت  سمبل  بود آه  آننيز   امت

                                                           
 ٣٢٣ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ. و ال اقر اقرار العبيد  طاء الذليلع  بيدي  و ال اعطيهم  ال و اهللا ١٥٣
  الموت  الاري  فاني .محقًا  لقاء اهللا  في  المؤمن  ، ليرغب عنه  اليتناهي  الباطل  و ان  به  اليعمل  الحق  الي  اال ترون ١٥٤

 ٢٧٩ ، ص العقول ، تحف٣٠٥ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ. اال برما  الظالمين  مع  و الحياه)  سعاده(  اال شهاده
،  العلميه ، دار الكتب١- ٢ ، ج و السياسه  ، االمامه دينوري  قتيبه  ابن.  و احلي  ذالك  دون  ، الموت ال افعل  ال و اهللا ١٥٥

 ١٨٥  ، ص١٩٩٧ بيروت
الرجاء  القضا دون  حال  اداء الشكر، وان  علي  و هو المستعان  نعمائه  علي  فنحمد اهللا  القضاء بما نحب  نزل  ان ١٥٦
 ٥٤٧ ، ص٢ ، ج التاريخ  في  الكامل.  ، والتقوا سريرته نيته  الحق  آان  يعتد من  فلم
 ٧٧ ، ص٢ ارشاد مفيد، ج ١٥٧
 ٧٧ ، ص٢ ارشاد مفيد، ج ١٥٨
 ٥٥٩ ، ص التاريخ  في  الكامل ١٥٩



،  نپـذيرفت   هر آـس   ولي  ، پذيرفت را پذيرفت  من  حق  راه هرآس«: گويد مي  آه  است  تاريخ  طول
  ١٦٠».نمايد  ما و او حكم  بين  آه  دهم قرار مي  و خدا راقاضي  آنم صبر مي  من
  نفـس   از هـواي   آزادي معنـاي   عصر به  در آاربرد آن  آزادگي  اگر چه:  آزادگي  ، ضرورت ششم  صلا

  و سياسـي   اجتمـاعي   ي جنبـه  ، ولـي  داشـت   امـروز فاصـله    معنـاي   بـه   سياسـي   بود و با آزادي
از سـر    را ولـو اينكـه   آن)  ع( حسـين   امـام  آـه   اسـت   مهـم   چنـان   آزادگـي .  نيسـت   نيز آـم   آزادگي
  ي حملـه   هنگـام   بـه   امام.  است  آزادگي  دينداري  براي قدم  اولين  ستايد چون نباشد مي  دينداري

  نداريـد و از قيامـت    بـر شـما، اگـر ديـن      واي: فرمايـد  مـي   خـويش  هـاي  خيمـه   سعد به  لشكر ابن
حـر را    آزادگـي   امـام  ١٦١.داجداد خود برگرديـ   مردانگي  باشيد و به  دردنيا آزاده  ترسيد، الاقل نمي
  همانگونـه : فرمايـد  گويـد و مـي   مـي   حـر آفـرين    ي و خداجويانـه   عاقالنـه   انتخـاب   سـتايد وبـه   مي
  ١٦٢.بود خواهي  آزاده  در دنيا و آخرت  شاء اهللا  و ان  اي نهاد، آزاده  تو را حر نام  مادرت آه

  را دوسـت   هستند وحقيقت  طلب  عدالت ًافطرت  مردم.  دشوار است  آزادگي  اندآند چون  آزادگان
  هسـتند و از آن   آنـددر آنـار آن   را تهديـد نمـي    آنـان   دنيـاي   خطـري   آـه   دارنـد و تـا هنگـامي    مي

در   مـردم   شـود اغلـب    تـأمين   سـلطه   نظام دست  به  مردم  دنياي  هرگاه  آنند ولي مي  پشتيباني
  ندارند نبايـد انتظـار داشـت     قوي  ايمان  آه  مردم  مومازع  بنابراين. گيرند قرار مي  گران آنار سلطه

در   امـام   قـول   بـه . آننـد   و ديـن   و حقيقت  حق  چيز خود را فداي  باشند وهمه  و آزاده  قهرمان  آه
تـا  . است  آنها جاري  فقط بر زبان « دين«دنيا هستند و   بندگان  مردم  ها، غالب دنيا وارزش  تعارض

  پـيش   گرفتـاري  آه  هستند و هنگامي  شود، در آنار دين  تأمين  آنها با دين  شتمعي  آه  هنگامي
  ١٦٣.خواهند بود  اندك  واقعي  آيد دينداران
  شـان  جويانه حق  دارند و بافطرت  دوست  آه  ندارند و آنگونه  رياآاري  به  نيازي  آزاد مردم  در فضاي
خطر و   آه  اما در صورتي.  است  فراهم آنان  دگيآزا  آنند و شرايط براي مي  عمل  است  هماهنگ

برنـد و    شمشير و سـالح   به  دست  است  خود ممكن  دنياي تأمين  آمد، براي  پيش  زور و گرفتاري
. باشـند   نداشـته   آار را دوسـت   آن ًاها بشورند، هر چند قلب و ارزش  مقدسات ي همه  عليه  حتي

  آشند؟  تيغ  خواستند بر حقيقت و عمر سعد از ابتدا مي  آياآوفيان
از فـرد  :  گفـت   آنجـا پرسـيد،وي    مـردم   و وضـع   عـراق   شاعر از اوضـاع   از فرزدق  امام  آه  هنگامي
  مـردم  ١٦٤. توسـت   آنها عليه  شمشيرهاي با تو ولي  مردم  هاي قلب.  آردي  سؤال  و آگاهي  خبره
و )  ع( آنهـا مـوال علـي   . شـدند )  ع( حسـين   مـام بـا ا   همكاري حاضر به  بودند آه  تنها مردمي  آوفه
  .آردند  آار نبودند ياري  اين  حاضر به  ديگران  آه  را نيز درشرايطي)  ع( حسن  امام
فاسـد    فاسـد، انسـان    وحكومت  صالح  ، انسان صالح  حكومت:  ديني  پرورش  ، ضرورت هفتم  اصل
  و معنـوي   اخالقي  پرورش  براي  الزم  امكانات هخواهد آ مي  سياسي  از نظام  دين. آند مي  تربيت

و خـدا بيشـتر     گذرد شرايط ارتباط آزاد انسـان  مي  هر چه  آه اي گونه  بوجود آورد، به  افراد جامعه
و   ، فـداآاري  دوسـتي   انسـان . يابد  روز افزايش  روز به  و انسانيت  اخالق  به گردد و گرايش  فراهم

  خـوبي   آربالبـه   ي در صـحنه   آـه   اسـت   ديني  صالح  نظام  محصول  اجوييو خد  طلبي  ايثار،آخرت
  . بود  ومعنويت  اخالق  او عينيت  و ياران  امام  و سكنات  حرآات.  داشت  تجلي
  بينـي  پـيش   قابـل   حكومـت  آن  وجود آورندگان  و به  از رفتار داعيان  تا حدودي  هر حكومتي  ي آينده
تـرور و    بيند حاضـر بـه   مي  زياد را فراهم  ابن شرايط آشتن  آه  با وجودي  لعقي  بن  مسلم.  است
  مـانع   ايمـان : فرمـود )  ص(پيامبر. گويد مي  خويش  اقدام  شود و درتوجيه او نمي  ناجوانمردانه  قتل

: فرمايـد  خـود مـي    يـاران   به  با لشكر دشمن  در مالقات  امام ١٦٥. و ترور است ناجوانمردانه  آشتن
  بنوشـدولي   يابـد آب  مي  اجازه  هالل  بن  نافع ١٦٦.سازيد  را سيراب  حيوانات  و حتي  لشكردشمن

                                                           
وهو   القوم  و بين  بيني  اهللا  ييقض  هذا اصبر حتي  رد علي  و من  بالحق  اولي  فاهللا  الحق  بقبول  قبلني  فمن ١٦٠

 ١٨٨ ، ص خوارزمي  مقتل.  خيرالحاآمين
  تاريخ. احساب  و ذوي  امر دنياآم  في المعاد فكونوا احرارًا  يوم  التخافون  و آنتم  دين  لكم  يكن  لم  ان  ويلكم ١٦١

 ٣٤٤ ، ص٤ ، ج طبري
 ٣٢٥ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ.  الدنيا و االخره  في  شاء اهللا  الحر ان  ، انت امك  الحر آما سميك  انت ١٦٢
.  الديانون فاذا محصوا بالبال، قل  معائشهم  مادرت  يحوطونه  السنتهم  علي  لعق  عبيد الدنيا و الدين  الناس  ان ١٦٣

 ٢٧٩ ، ص العقول  تحف
 ٦٩ ، ص٢ ارشاد مفيد، ج.  عليك  و اسيافهم  معك  الناس  قلوب ١٦٤
 ٥٣٨ ، ص٢ ، ج تاريخ  في  الكامل.  بمؤمن  مؤمن  و ال يفتك  فتكقيد ال  االيمان  ان ١٦٥
 ٣٠٣ ، ص٤ ، ج طبري  تاريخ ١٦٦



پيشـنهاد    امام  به قين  زهير بن ١٦٧.نوشيد  نخواهم  ننوشند، من  او آب  و ياران  گويد تا حسين مي
  احتمـال   حالـت   در ايـن   چـون  با لشكر حـر بجنگـيم    است  سعد نرسيده  آند تا لشكر عمر بن مي

  جنـگ   ي آننـده   شـروع   ندارنـد و مـن    بـا ماجنـگ    آنـان : فرماينـد  مـي   امام  ولي  زياد است  پيروزي
  آند تنها وصيتش مي  را سپري  زندگي  لحظات  آخرين  بااينكه  عوسجه  بن  مسلم١٦٨.بود  نخواهم

  ...و ١٦٩ است  علي  بن  حسين  مظاهر،تنها نگذاشتن  بن  حبيب  به
  پـرور، متملـق   منـافق   نظـامي   بينـد، چنـين   ها نمـي  را در آنار ارزش  خويش  فاسد بقاي  ي جامعه
را بـر    آزاد و خيرخواهـان  و فعاليـت   ، نظـارت  ، آزادگـي  طلبـي   و اصـالح   پـرور اسـت   و سفله  دوست
،  بـا ريـا و فريـب   .  اسـت   در آن  غالـب  روش  مخـالفين   و سـرزنش   ، زور، سـب  خشـونت ; تابـد  نمي

  در جهـت   نفوذ از آنـان   صاحبان  در دست  المال بيت با رها آردن. فريبد را مي  و قشريون  نمقدسي
  قابل  اموي  ي جامعه  شناسي ، روان اساس  بر همين ١٧٠.برد مي  بهره حاآم  نظام  و تحكيم  توجيه
  . است بيني پيش

را در   آتـش   آـه   ،هنگاميعاشـورا   صـبح .  است  در روز عاشورا متجلي  شناسي روان  برآيند چنين
آيـا   !  يـا حسـين  : گويـد  پيامبر مـي   ي يافته فرزند و تربيت  بيند به مي)  ع( حسين  هاي خيمه  پشت
  بـه   تمسـخر خطـاب    بـه  « اشعث  محمد بن« ١٧١. بروي جهنم  آتش  به  زودتر از قيامت  خواهي مي
  بـه   شـود مسـلماني   مـي   گونـه چ١٧٢وجـود دارد؟ )  ص(تو و محمـد  بين  نسبتي  چه: گويد مي  امام

  ايـن  ١٧٣بتـازد؟   اسـب   او داوطلبانـه   ي فرزنـد پيـامبر خـود بـر جنـازه       ازآشـتن   پس  اينجا برسد آه
  حـق   آـه   را سزاسـت   خـدايي   سـپاس : بر منبر رود و بگويـد   امير آن  آه  است  ديني نظام  چگونه

پسـر دروغگـو و     نمود ودروغگوي  او را ياري  ان، يزيد و يار را پيروز آرد و امير مؤمنان  آن  وطرفداران
  ١٧٤.رسانيد  قتل  را به  آن  طرفداران
خـود را در    همـواره  سـاز بـود آـه    انسـان   اصـالحي   حرآت  يك  الحسين  ابا عبد اهللا  حرآت  بنابراين
  و اصـول   مكتـب   شـود، ايـن   مي شنيده  نام  اين  آه  سازد تا روزي گر مي جلوه  اسالم  تاريخ  ي پهنه
  .دارد  و جريان  حيات  آن

  آـربال الهـام    بـود وسـرزمين    و آزادگي  آزادي  سوي  به  انسان  حرآت  نماي  تمام  اي عاشورا آئينه
  . است  و خدا خواهي  آمال  سوي  به  انسان  بخش
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