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 آن یل و بررسیو تحل بین بن علیحس یطلبشهادت

 د:اما بع رسولِ اهللا، السالم عىلو احلمد هللا والصالة
روز، روز ، آن هکباشد بلیر روزھا نمیع مانند ساینزد اھل تشروز عاشورا 

ن منظور آن را روز عزا و ماتم یبه ھم .است بین ابن علیشھادت حس
است در آن روز انجام  یو امور جاھل رکقرار داده، و ھر چه بدعت و من

ه از ک یسانکاز  یلیخ یآن روز برا یواقع ی ه چھرهکنیدھند و به لحاظ ا یم
تر طارق کد« دیگر اینکهو اند روشن نشده، دهیشن یآن واقعه اخبار

از  ییدادھایسلسله رو در ضمنو آن را ربال را فرا گرفته ک ی واقعه» دانیسو
به  ستیب نیاز نقص و ع یو خالبوده ه مشوّ  وا یھابحثبیشتر ه کخ، یتار

مخنف)  ات (ابویبر روا والم اکه کیه تکنیو عالوه بر اکند،  مردم تقدیم می
شتر نوشته بودم با یه پکن مقاله را یداشتم اباشد، فلذا دوست  یدروغگو م

و از  ،نمکمربوطه عرضه  یھا تیواقع  یشتر و بررسیب یلیاضافات و تفص
ند، و از کت یھدا یحق و راست یرا به سو ھا دل هکخواھم یخداوند م

 .طلبمیشدن مقاله از خوانندگان معذرت م یطوالن
است  یعطف ی نقطه دیزیدر مقابل  سنیحس ی دن مبارزهیشکر یبه تصو

و عواقب بد آن از جھات مختلف  ھاشهیه رکن، یخ اسالم و مسلمیدر تار
 ۀا جامعیتنھا مربوط به آن روز و  آن یھا انیه خطرات و زکگرفت، یت منشأ

تلخ آن ھنوز  ی ه از آن ھنگام تا به امروز خاطرهکمسلمانان در آن روز نبود بل
ر یرا به تصو کیخط قرمز خطرنا یکه ک ییفراموش نشده و ادامه دارد. تا جا

او را مد نظر  االته تنھا محبت و موک یردن جماعتکمنحرف  یشد براکیم
 ،نندکیر میفکت مسلمانان را یران خود تمامکود و ھمفر از خیو به غ دارند،
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ور شدن احساسات ضد اھل سنت شعله یرا برا یان حادثه مادهیو از ا
و  سنیھا به حس یحرمت یب یتمام یقیو حق یاصله سبب کا یخته گویبرانگ

 .اند و بسربال اھل سنت بودهکاران او در ی
ن امر یو در ا ،د جبھه گرفتیزیدر مقابل  ببن علی نیحس بلی،

 یبرا یلیدو دله آن کبود  ین در حالیھمراه او بود و ا بریدالله ابن زبعب
اند ن منظور را داشتهید ایو شا ،دادند ید ارائه نمیزیبا  عتیممانعت خود از ب

مقام خالفت  ید برایزیرا در  یو مانع ،ردندکیمتھم نم یزید را به چیزیه ک
به  یاصل ی نهیگز یکن راستا تنھا یدر ا ،دادندیبه صورت واضح ارائه نم

آن را  بعمر ه ابنکاست » یشور ۀیاراده و نظر«ه آن ھم کرسد یذھن م
عت یب ی هقیبا طر یچ نوع شباھتید ھیزیعت با یه بکح داده و گفته یتوض
 .)١(ن نداردیراشد یخلفا

فوت  سهیمعاوامیر ه کنیبعد از ا یخود به صورت حضور بو ابن عمر
د جز یزیعت با یاز ب سنیحس یو خوددار ،عت خود را اعالم نمودیرد بک
: بعد گفتیو م ،نبود یگریز دید چیدیتر به آن مقام مستهیه خود را شاکنیا

حسین بن شه از طرف یر و اندکن طرز فیو ا ،خالفت به من برگردده یمعاواز 
ا یخود مھ یدر دل مسلمانان براکرد  گمان میه کبود  یانکت و میموقع علی

 یدور و دراز ایھ نان او به نامهیو سپس اطم ،ساخته و به دست آورده بود
ب و یز عجیپس چ ،او فرستاده بودند یه برایدییان به عنوان تایوفک هکبود 

قیام د یزیار داشت در مقابل یه در اختکن دالئل ین با ایه حسکنبود  یبیغر
 یذھبه امام کن خاطر بوده یو به ھم ،ندکعت او را رد یو با صالبت بنموده 
د از یزیپسرش  یه برایمعاوامیر ه ک ی) آورده ھنگام۳/۲۹۱( خود خیدر تار

 سهیمعاو هکنیا ناراحت شد بعد ازن به شدت یامام حسعت گرفت یمردم ب

                                           
 ح.ی) با سند صح۲۱۴فه، ص (یخ خلی) و تار۱/۲۲۹( زرعه یخ ابیتار -١
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 دینه (ولیمد یوال ید برایزی ،عت گرفتید از مردم شام بیزی یرد و براکفوت 
ھا  آن سأند و در رکه مردم را دعوت کنامه فرستاد  )انیسف یاب بنه بن عتب

م کابن ح بن عتبه با مرواندیول .)١(ردیعت بگیبھا  آن ش و ازین قرسرا
 بیبن عل نیش حسیرا پ یز فردیقبل از ھر چرد مروان گفت کمشورت 

 .نندکعت خود را اعالم یبفرست تا ب بریزبالله بن و عبد
ش یر پیزب ه عبدالله ابنک) ۲۳۳ند (ص کیت میخ خود روایفه در تاریخل

که اکنون از بیعت خودداری  :گفتبن عتبه) آمد و دینه (ولیمد یوال
ه به صورت کند کیجاب میاو ا یت اجتماعیه موقعکل ین دلیبه ا کند؛ می
ن یشاءالله فردا در مسجد ا ه انکد یعت نمایجلو چشم مردم اعالم ب یعلن

 یعت گرفتن از عبدالله براید بر سر بیه ولکمعلوم است  .ردکار را خواھد ک
در  یشاند و ایرس سنیسپس نوبت حس ،ندکه مناقشه ک د نخواستیزی

ر یالزبشد ابن یکه ھوا تارکو بعد از آن رد،ک کد را تریھمان ساعت مجلس ول
فه یت خلیر است رواکالزم به ذ ،ه شدندکم یدام جداگانه راھکن ھر یو حس
 تر است.یکقت نزدیبه حق

اش یبن ع لهلو عبدابن ابن عمر  ن به عبداللهیر و حسیزبابن ،در راه
 ر ویزب به ابن ابن عمر .گشتندینه بر میه از عمره رو به مدکدند یرس

 حد و ھر چه مردم صالیخدا برگرد یتنھا به خاطر رضا :گفت شنیحس
ابن  یاما به جا .)٢(دید و از مردم جدا نشویشان باشیابا دانستند شما ھم 

ف در اسم بوده چون در آن ھنگام یرد تحیه شاکعباس را نوشته  اش ابنیع

                                           
) با اسنادی که ۲۳۲فه (ص یخ خلی) با سند حسن، و تار۵/۳۵۹سعد در طبقات (ابن -١

 آمده است. یر الحنظلیالزبابندر آن محمد 
سعد و ق ابنی) از طر۶/۴۱۶مال (کب الیدر تھذ ی) و المز۵/۳۶۰سعد در طبقات (ابن -٢

 اند. ) روایت کرده۵/۳۴۳( یالطبر
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ه یوفه از فوت معاوک یھاعهیه شک یھنگام؛ زیرا ه بودهکعباس در مابن
ه به راه افتاده از کن ھم رو به میه حسکدند ین شنیمطلع شدند و ھمچن

 یاریرا  سنیه حسکم گرفتند یمان شدند و تصمید پشیزیردن با کعت یب
عت یاق خود را در بینوشتند و رغبت و اشت وا یرا برا یاو سپس نامه ،نندک
م ییم بگویتوانیه تا آن ھنگام مکاعالم نمودند  یتبکردن با او به صورت ک
از  یرده بود و بعد فرستادگانکر ھم نکوفه اصًال فکرفتن به  براین یه حسک

 ،آمد گفتندردند و به او خوشکآمدند و دعوت  یشانان نزد ایوفکطرف 
 یابل ابنیابن عقو مسلم ،دنکق یان تحقیوفک ی از گفته خواست سحسین

 یکشخصًا از نزد را قیتا حقا ،دی خود را به آنجا فرستا طالب عموزاده
اق مردم را از یق و اشتوفه شد و شوک یل راھیابن عق مسلم .)١(دنک یبررس

ز یه ھمه چکرد کد یو در آن ق سحسیننوشت به  یاد و نامهید یکنزد
 ا و آماده است.یف آوردن تو مھیتشر یبرا

ن متوجه یاز طرف صحابه و تابع یادیگر سفارشات زیو از طرف د
ـ ۱ھا:  ردند از جمله آنکیوفه منع مکه او را از رفتن به کبود  سحسین

ـ ۵ر یالزبـ ابن۴عمر ـ ابن۳عباس ـ ابن۲ سنیه برادر حسیمحمد حنف
وفه کرا از رفتن به دیگران که ایشان ـ جابرابن عبدالله و ۶ ید خدریابوسع
 ردند.کیمنع م
و ن یه در موقف حسیپرما یشنھادھاین ھمه نصائح و پیرغم ایعل
 .پدید نیامد یریچ نوع تاثیه گرفته بود ھک یمیتصم

خود را  ۀفرستادو  ،درکسره یکم را یوفه تصمکن به رفت یبرا سنیحس
ان کدر موعد و م یشانند و با اکخود را آماده  ۀدست دار وتا  رستادنه فیبه مد

ه نوزده نفر بودند کعبدالمطلب  یاز بن یمکوفه بروند جماعت کمقرر به 

                                           
 ).۳/۱۵۹در أنساب األشراف ( ی)، و بالذر۵/۳۵۴( یخ طبرینگا: تار -١
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ش یتند پو ھمسرانش رف دختران از برادرانش و ییھازنان و بچه ھمراه با
ه که قبل از آنکشان رفت و در میر دنبال ایه ھم ناگزیمحمد حنف. سنیحس

از د و با او به گفتگو نشست تا او را یرس یشاناز شھر خارج شود به ا
 .)١(ند اما نتوانستکمش منصرف یتصم

وفه بر حذر داشت کرا از رفتن به  سنیخود حس ی عباس ھم به نوبهابن
 .دگوش ندا یول

داشتم و یو تو ننگ نبود دست از تو بر م من یاگر برا :عباس گفتابن
دور دست  یانکاگر در م :گفت ن در جوابیحس اما ،ارت نداشتمکبه  یارک
حرف  .مال شودیعبه پاکه حرمت کنیندتر است از ایم خوشایشته شوم براک
ه کبود  یسانکچون از جمله  ،دیبخش یعباس را صبورابن یتا حدود یشانا

 .)٢(ارزش و حرمت قائل بودند یلیخعبه ک یبرا
 یلیخ را نیر ھم مانند بزرگان صحابه حسیزبه ابنکن بود یقت ایحق

: سن آورده و گفتهَح  یاسنادا به بیش یابابن رد که به مکه نرود.کسفارش 
ام دهیشن !ابا عبدالله یا :د و گفتین رسیه به امام حسکر در میزببن عبدالله

-ابن ،بله :در جواب گفت سحسین ؟!.ینکمت یبه عراق عز یخواھیه مک
ه پدر کبودند  ییھا ھا ھمان یعراق ،ینکن یارکھرگز ھمچون  :گفت سر یزب

 یسرنوشت یبرو شانیاگر نزد ا ردند.ک یحرمت یو به برادرت ب ،شتندکتو را 
 .)٣(د داشتیشتن نخواھکر از یغ

                                           
 ).۲۶۷ـ ۵/۲۶۶سعد، الطبقات (نگا: ابن -١
ر یبکدر المعجم ال یح، و طبرانی) با اسناد صح۹۷ـ ۵/۹۶به (یأبی ش ابننگا: مصنف -٢

 د: راویان آن صحیح اند.یگوی) م۹/۱۹۲در المجمع ( یثمی)، و امام ھ۹/۱۹۳(
 ).۷/۴۷۷المصنف: ( -٣
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-نه عبداللهیمد یاد در سه مرحلهعراق ش یراھ سنیه حسک یو ھنگام
 ؟یاردهکجا قصد سفر کبه  :رساند و گفت یشانخود را به ا سبن عمر
ن یا :داد و گفت سنیرا به دست حس یاسپس نامه ،عراق :گفت سحسین

تو را به خدا قسم  :د و گفتیشکاد یفر ،شان استیا ی نامه و نوشته عتیب
م یرد و بر تصمکعمر اعتنا ن به حرف ابن سنیاما باز ھم حس ،برگرددھم یم

 تو یبرا یحرف :عمر گفتسپس ابن ،ه بر نخواھد گشتک شدتر خود مصمم
 .امنگفته یسک یبرا اکنونه تا ک دارم
رد کر یا و آخرت مخین دنیرا ب یشانامبر آمد و ایل نزد پیبار جبرئ یک 

به خدا  ،یامبر ھستیاز پ یاو تو ھم قطعه ،ندردکامبر آخرت را انتخاب یپ
مت منصرف یش تو آمدند و خواستند تو را از تصمیه پک یسانک یقسم تمام

و  یدانیاھل عراق را م یھایارکانتیبرگرد چون خ ،رخواه تو بودندیند خنک
را  هیقض  سحسیناما باز ھم بر سر پدرت آوردند  ییه چه بلواک ،یشناسیم

ن یحس وس شدیأه مکت امر یدر نھا سعمرابن ،ساده گرفت و منصرف نشد
 یخداحافظ : با تو چنانرد و گفتک یرا در آغوش گرفت و با او خداحافظ

 .)١(نمک که گویا با یک کشته خداحافظی مینم ک یم
م خود یاز اراده و تصم سنیرات حسین نصائح و تحذیا یرغم تمام یو عل

 .ردکوفه را لغو نکامد و رفتن به یوتاه نک
 یه چرا علکن است ید و آن ھم ایآیان میبه م یسوال اساس یکنجا یدر ا

 و به -ن یل القدر و بزرگمردان تابعیجل ی از صحابه یادیز ۀه عدکنیرغم ا
 یسانکو  ،-و نظر بودند یأه اھل رک یان آن دو قشر جمعیدر مکه خصوص 

و نظر  یأر یکداشتند ھمه و ھمه بر  نیبه حس یشاوندیه نسبت خوک

                                           
)، ۲۳۳ـ ۳/۲۳۲األستار: (شفک)، و ۹/۵۸حبان: ()، و ابن۵/۳۶۰سعد در طبقات (ابن -١

 اند. راویان آن ھمه ثقه
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 ی جهیوفه برود و نتکه به کنیداشتند از ایرا بر حذر م سنیو حس ،بودند
خود  یمصرانه بر را سحسینچطور  ،مشخص بود از قبلھا  آن نزدار ک

  !.ده گرفتیه را نادین ھمه نظریرد؟ و اکیم یپافشار
  :ردهکب خود را پنھان ن سوال در دو سبیجواب ا

 ،رده واقع خواھد شدکر یه او تقدکجلَّ و عال و آنچه  یخدا ی اراده -اول
ز یچ چیس و ھکچ یو ھ ،نندکمردم بر خالف آن اجماع  یه تمامکھر چند 

  تواند. کرده نمیخدا را رد  یم و قضاکح
ه جز آن ین قضیا یه علت وجودک یه عبارت بود از سبب واقعک -دوم

آمد و یماز جانب کوفیان  یاه فرستادهکن است یاو آن نبود  یگریز دیچ
 یبرا آناناز طرف  یتبکدور و دراز به صورت  یرفت و دعوتیم یگرید

شتر و یه در حرج بکرا در م سنیحسھا  این یتمام تقدیم شده بود. نیحس
کرد ھرچه زودتر خویشتن را به کوفه  و تشویق می دادیقه قرار میمض

ه کنیبدون ا ،ردکید ممانعت میزیردن مردم با کعت یاز ببه ظاھر و  ،برساند
سپس  .ندک یبانیاو پشت یریگاز موقف و جبھه یبه صورت علن یچ فردیھ
ان در ین او و امویب یریگگرفتن ھر نوع جبھه لکاز ش سنیم و ترس حسیب
ار رفتن به که ک یو امر ،ه قرار دادکر خارج شدن از مکر به فیه او را ناگزکم
رد کیع میق و تشجیرا تشواو و د یسرعت بخش سنظر حسینرا در وفه ک

از اوضاع و احوال  )لیابن عقمسلم( ایشان یه پسرعموکبود  یاتیلھمانا نق
به صورت  سنیحس ابیو در غ یبه صورت حضورھا  آن ردنکعت یوفه و بک
ه یقض یال ه از البهکچنان ل داده بودند، امایابن عقست مسلمبه د یتبک

 یاسیس یھا یکتکل به تایابن عقو نه مسلم سنینه حس ،روشن است
ان یوفکردن ھزاران نفر از کعت یل به بیابن عقمسلم ،اندامل نداشتهکاحاطه 
و اند مخلص  یه آن تعداد افرادکرد کیباور بود و گمان م ن و خوشیبخوش
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 ردهکن را نیا ینیبشیپاما  ،ردکخود را حفظ خواھند  یار وفادارکتا انجام 
بن بایست مسلم می ،دارد یو عواطف یاحساسات ی شتر جنبهیه بیه قضکبود 

ار را ک ۀجیه نتک یرد تا زمانکیشتر سنگ و وزن میل اوضاع و احوال را بیعق
ن یا ،داد را به کوفه دعوت نمی س، حسیندیدین نمیبه صالح خود و حس

او باور  ی ھم به گفته سنیو حس ،ب شدکمرت ه مسلمکبود  یاشتباه بزرگ
وفه مردم ھمه ھمدست او که به مجرد آمدنش به کرد و باور داشت ک
نه چندان دور پدرش از  یاه در گذشتهکرده بود کفراموش  ید ولشون یم

ت یه در نھاکردند ک یامر او خودداراز امتثال او ،دیشکھا  محنتھا  آن دست
ه برادر بزرگ کشان یپسر بزرگ ا یردند و بعد از علکو ترور  شتهکبناگاه او را 

 بنیو حسن حس به رو شد، ان رویوفک یھا رنگیرھا و نغدبا بود ن یحس
ن سفارش یحس داشت و در ِفراش مرگ ھم بارھا بهیبرحذر مان یوفکرا از 

 که فریب کوفیان را نخورد. ردکیم
 یاسیشعور س یردند داراکیوفه منع مکه او را از رفتن به ک ییھا آن اما

نند! و تنھا کاشتباه ھا  این یه تمامکمحال است  ز بسیچ یکن یدند و ابو
او را  یسانکم چه یدانیه مکفرد بر حق باشد به خصوص  یکو نظر  یأر

 سنیست رخ بدھد واقع شد و حسیبایردند! و سرانجام آنچه نمکیمنع م
 د شد.یبانه شھیربالء غرکدر 

ه ھرگز پر کاست  یافکن شیا :میگویم ،سنیت شھادت حسیفکیو اما 
به  .ردکآن را پر نخواھد  یجا یزیچ چیه ھکاست  یو خلل ،نخواھد شد

شدن امت اسالم از  یدار شدن و زخمحهیجر یعنین یشھادت حس یدرست
 .بردین امت از مرارت و حسرت آن رنج میه تا به حال اک ،گرجه یناح
  .ت استن امیا ھای ن خاطرهیترن و تلخیترسختیکی از ت آن بزرگمرد دشھا
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 یوقتبن علی ن یو حس ریزببن : عبداللهدیگوی) م۵/۳۴۳( یامام طبر
ردند و در ھمان شب از کعت نید) فرا خوانده شدند بیزیعت با (یه به بک

اش یعمر و ابن عابن ه شدند در راه به عبداللهکم ینه خارج و راھیمد
چه خبر؟ نه یدند از مدین پرسیر و حسیزبابنآن دو از ردند و کبرخورد 

 ابن ،د ھستندیزیعت با یرده و مردم مشغول بکه فوت یمعاو :جواب دادند
مسلمانان  د و از متفرق شدن صفینکشه یپ یقوت :به آن دو گفت سعمر
 .دینکز یپرھ

ه کق برود و بعد از آناه به عرک مقرر نمود سنیه حسکنیبعد از ا 
 یه محتواکفرستاده شد  یشانا یوفه براکاز طرف اھل  یادیز یھا نامه
گر یو از طرف د ،ن و دعوت از اویحس یبانیھا عبارت بود از پشتنامه ۀھم

 :ھا آن ی ردند از جملهک یوفه منع مکاران او را از رفتن به یاز  یجمع
 .ریزببن بن عمر و عبداللهعبدالله

 عهیداشته باشم به شا یوتاھک ی ه اشارهکجا دارد  ،ن جایدر ا 
 سریبن زبافراد نامسئول در مورد عبدالله یه از طرف بعضک ییھا ینکپرا
د یزی اه بکرده کق یب و تشویرا ترغ سنیشان حسیا ایه گوک ،طرح شدهم
ند یه خوشاکن در میر از وجود حسیزبو ابن ،ردیند و جبھه بگکعت نیب

او باز و  یه فضا براکخواسته یو طمع منصب خالفت را داشته و م ،نبوده
ه از کبود  یسانکر از جمله یبن زبه عبداللهک یدر حال ،باشد یخالدان یم

 ،ردکیحت میوفه نصکرا به نرفتن به  یشانو ابود،  ین ناراضیحس خروج
ل را به یابن عقوفه شد و جلوتر از خودش مسلمک یراھ سحسینه ک یوقت

و در  ،رده بودکرا دور خود جمع  یو مسلم در آنجا جماعت وفه فرستادک
و به محض ورود او مردم دور  ،وفه شدکد ھم وارد ایابن ز داللهیب او عبیتعق

دند یو شوره ایه بر علیس قضکه درست عکرده بلک یل را خالیابن عقمسلم
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، مشاھده کرد وفه شدکوارد  سنیه حسک یوقت ه منجر به شھادت او شد.ک
او را ھم  ۀر و فرستادیرغم آن سفیند و علکیت نمیاز او حما یسک که

ه کن صورت یبد ؛ر موقف دادییمان شد و تغیپش سنیفورًا حس ،اندشتهک
  :دیآیم

ه یاما سر ،ه برگرددکخواست یبه داخل شھر م دهین نرسیامام حس
امام گفت  ،م شودیه تسلکردند و از او خواستند کسعد او را محاصره عمربن

ش یپبه سرزمین شام د خودم شخصًا یاجازه بدھ یم نخواھم شد ولیتسل
ام ه آمدهک یه از ھمان راھکنیا ای ،د بروم و دست را در دست او بگذارمیزی

ه مشغول نبرد کد یدار ین سپاھن اآلیه شما ھمکنیا اید برگردم و یاجازه بدھ
 .نمکفر جھاد که یدر جبھه اسالم علھا  آن و باھا  آن شید بروم پیاست بگذار

رد و راه حمله و جنگ کرا رد  سنیحس ی نهیسعد ھر سه گزبنعمراما 
سعد عمربن ش از ھمهیه بک یسکو تنھا  ،ش گرفتیارانش را در پیه او و یعل

ش از ھمه بر یه شمر بکاز آنجا  .الجوشن بودیذبنرد شمرکیع میرا تشج
آتش  ی شعله ،دین رسیرد و به امام حسکحمله  ردکیم یجنگ پافشار

ن را به مقام یه خداوند امام حسکان آن دو گروه باال گرفت تا آنجا یجنگ م
 ،ردکرام کا ت آن بزرگواریاز اھل ب یھمراه جمع و او را ،ع شھادت رساندیرف

 باد. یشان راضیخداوند از ا
و به خصوص در  یخیخ در مقابل حوادث و مسائل تاریمردم در طول تار

ه یردن به قضکنگاه  ،دارند یمختلف یھادگاهید سنیشھادت حس ی هیقض
ر و محققانه بدون اغراق و رفتن و پرداختن به مسائل یبص یبا چشم

 یو گروھچون ھر دسته  ،اندازدیرت میانسان با انصاف را به ح یا هیحاش
ه از کن است یما ا ی فهیوظ یحده دارد ولیعل یو حجت یرأخود  یبرا

 .میاستغفار داشته باشه و طلب سترخوایخ یھمه دعا یخداوند منان برا
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ساده  یاهید قضیزین و ین امام حسیجنگ ب ی هین بنده قضیقیاما به 
د از قضاوت یند باکانسان بتواند در مورد آن قضاوت  یه به زودکست ین

 .ردکز ید پرھیدر آن با یروادهیو از خوض و ز ،جست یعجوالنه دور
مصون  یقول از لغزش ه انسان راکاقوال  یزگکیگفتار و صفوت و پا ی خالصه

سب دو کدر آخر لحظات عمر پربارش با  سنیحس هکست ن اینگھدارد ا
مقام جھاد  مدوو  ،د بودنیمقام شھادت و شھ ییک ؛ع و بزرگیرف یمقام بس

بازگشت و  یپروردگار مھربان و به آغوش رحمت الھ یو مجاھد بودن به سو
و ما را ھم به باشد  یخداوند از او راض ،درود گفتبه را  یائیات دنیح

 .برساند انشاءالله در دارالمقامن یصالح
 :میگویم بندهد یزیو  سن ین حسین بینبرد سخت و خون و در رابطه با 

چون من به خود جرأت  ،دھد میصله یامت فیشان را در قیار اکخداوند 
 ،نمکان یاورم و بیب ار دارمیه در اختک یابحاث و مراجعه آراء و کدھم ینم

فران و بخشش شان را مورد غیباشد و ما را و ا یشان راضیخداوند از ما و از ا
 قرار دھد.

عاب) یتاب (االستکدر  سن یات حسیو ح یدر مورد زندگعبدالبر ابنو 
 ۶۱ن در روز جمعه دھم محرم روز عاشورا در سال یحضرت حس :سدینویم

وفه ک ی هیعراق است در ناح که جزو خاکربالء کبه نام  یانکدر م یھجر
-به نقل از نسب .پنجاه و شش سال داشت ۵۶ن ھنگام یدر ا ،د شدیشھ

 .ارکبابن ریزب یشیشناس قر
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ه در آن کبود  یدر پنجم شعبان سال چھارم ھجر سنیو زمان تولد حس
امبر یو ازدواج پ ،و دستور نماز قصر و جمع. الرقاع رخ دادذات ی زوهغسال 
 )١(.گر آن سال بودندید یدادھا رخ از لسلمهبا ام

 سنین در مورد شھادت حسیدماز متق یجمع :دیفرمایحجر مابن حافظ
درست و ھا  آن انیه در مکاند ر در آوردهیتحر ی را به رشته ییھا تابک

اگر من در  :دیگویم یم نخعیابراھ ... ،اذب وجود داردکنادرست و صادق و 
اند و داخل بھشت ن دست داشتهیحس شتنکه در کبودم  یسانک ی زمره

ه در حضور رسول خدا در کشدم یشرمنده و خجالتمند م ،مشدیھم م
 )٢(.نمکنگاه  یشانا کمبار یمایبھشت به س

 یبعض ؛مختلف وجود دارد یروز شھادت آن بزرگوار ھم اقوال ی باره و در 
نوشته را گر روز شنبه دھم ماه محرم ید یو بعض است روز جمعه :اندگفته

 .باشد یمعتبرتر م قول اول ،اند. که ظاھرا
در روز عاشورا به  یھجر ۶۱محرم سال  ماه ه درکنیو اتفاق دارند بر ا

اقوال دیگری نیز ھستند و  یأن ریھم بر ا ءو جمھور علما ،دیشھادت رس
 )٣(.است بوده(دھم) نیز . روز جمعه روز عاشورا وجود دارد

در  سنیثر علماء والدت حسکد: نزد ایگویتاب (الفتح) مکو حافظ در 
 یھجر یکو در روز عاشوراء سال شصت و  ،بوده یشعبان سال چھارم ھجر

وفه ھم بعد از کاھل  ،دیع شھادت رسیرف ی ربالء) به درجهکعراق ( کدر خا
را  یانامه ،ن خود قرار دادیفه و جانشید را خلیزیرد و که فوت یمعاوه کنیا

                                           
ار کر ابن بیش، اثر زبی) و نسب قر۲/۶۴۵( یامام قرطب ی رهک)، تذ۱/۳۹۳عاب (یاالست -١

 ).۲۴(ص 
 ). ۲/۸۱اإلصابه: ( -٢
 ).۴/۳۵۶د: (ی) العقد الفر۸۱ـ ۲/۷۶اإلصابه: ( -٣
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رده بودند کعت و اطاعت خود را از او اعالم یفرستادند و ب یشانا یبرا
گر یو از طرف د ،آنجا شد یان راھیوفکن ھم بنا به درخواست یحس
شتر مردم از یوفه رفت بکگرفت و او ھم به  یشیپ یشاناد از ایبن زداللهیعب

بن مسلم ،مان شدندیپش سنیحس بیعت بااز اد یبن زداللهیترس و طمع عب
امام از مردم  یوفه رفته بود و براکه قبًال به کن یامام حس ی عموزادهل یعق

-داللهیعب ۀدست سپس دار و ،شد دیشھان یوفکگرفت ھم به دست یعت میب
ه ک ،به نبرد پرداختند سحسینردند و با کرا مجھز  یرکاد لشیابن ز

 )١(.دندیشھادت رس ی ش به درجهتیاز اھل و ب یھمراه جمع یشانسرانجام ا
ھمراه با او در  سنیحس ی از خانواده :ندکیت میروا /یحسن بصر

ه و یبدر آن برھه از زمان شه کشته شدند کربالء شانزده نفر ک ی واقعه
ر کابوبعثمان و  : عباس، عبدالله، جعفر،سیاز فرزندان عل ؛نداشتند یرینظ
بود به ن بنت حرام یبنالن بودند و مادرشان امیحس یبرادران پدرھا  این هک

 )٢(.د شدندیدختر مسعود ابن خالد بود ھمه شھ یلیه مادرش لکر کجز ابوب
الرباب و مادر عبدالله ام ؛د شدندیشھ یعبدالله و عل ،نیحس و از فرزندان

ر و کابوب : قاسم،نو از فرزندان حس بود. مره یدختر اب یلیل یعل مادر
مادر  .عون و محمد ،و از فرزندان عبدالله ابن جعفر )٣(.د شدندیعبدالله شھ

 .)٤(ه بودیلینب عقیو مادر عون ز ،محمد خوصا دختر خصف

                                           
 ).۲۳۴فه (ص یخ خلی)، و تار۷/۱۲۰( یالبارفتح -١
 ).۲۳۴فه (ص یخ خلیتار -٢

 ).۸/۱۸۹ه (یوالنھاالبدایۀ  ) و۲۳۴فه (ص یخ خلینگا: تار -٣
 ).۲۳۴فه (ص یخ خلیتار -٤
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طالب عبدالرحمن و جعفر و عبدالله و مسلم  یل ابن ابیو از فرزندان عق
 )١(.د شدندیشھ

شته شدگان ھم از نسل کدر بین ه کآورد ین مورد میدر ا یامام ذھب
ه کآورند یرا م یاتیھا رواعهیش یول ،ر فاطمه وجود داشتندیفاطمه و ھم از غ

شدگان از  شتهک یا تمامیه گوکقع وجود دارد دور از وا یآمار و ارقامھا  آن رد
ھفده نفر از نسل  :دیگویفه میه فطرابن خلکتا آنجا  ،اندنسل فاطمه بوده

از واقع ن آمار و ارقام دور یه اکست یدر آن ن کیو ش ،شته شدندکفاطمه 
 .بوده یافراط یھاعهیفه از شیابن خل طرفه ک )٢(است

 سنیاد سر حسیابن زداللهیعب :ندکینقل م کابن مالاز انس یامام بخار
 یھا ییبایزد و از زیم یشانسر ا یرو یچوب ی لهیو آرام آرام به وس ،را آورد

 .ردکیھا را زمزمه م آن با خود حرف
ن و او ھم از انس یریفصه بنت سق حیاز طر حبانو ابن یام ترمذو ام

ن را آوردند و یحس، سر اد بودمیابن ز داللهیش عبیمن پ :ند گفتهکیت میروا
ه در دست داشت سر چوب را در داخل ک یشاخه درخت ی لهیبه وسابن زیاد 

 ییباین زیس را به اکچ ین ھھرگز محاس :گفتیبرد و میفرو م یشانا ینیب
 ن فرد به رسول خدا از نظر محاسنیتریکنزداین شخص  :گفتم .ام دهیند

 .)٣(بود
ایشان به ه ک سگر باز ھم از حضرت انسید یقیرده به طرکو بزار اضافه 

را من رسول یز ؛نکز یپرھ یحرمت ین بیچوبت را بردار و از ا ابن زیاد گفت:
ا ش رکن بوسه زده و دھن مباریام بر چشمان و دھن حسدهیخدا را د

                                           
 ).۸/۱۸۹( کتاب البدایة والنھایه)، و ۲۳۴فه (ص یخ خلیتار -١
فه (ص یخ خلی)، و تار۲۱، (ص یھجر یک، حوادث سال شصت و یخ االسالم ذھبیتار -٢

 ).۱۱۹و  ۳/۱۰۴ر (یبک)، و المعجم ال۲۳۵
 ).۶۰ـ ۹/۵۹ابن حبان (حیب صحیت)، و االحسان به تر۳/۳۲۵( یح ترمذیصح -٣



 ١٥  و تحلیل و بررسی آن بطلبی حسین بن علی شهادت

 :دیگویانس م ،یزنین به آن چوب مه تو اکنوک ین قسمتیھم یروگذاشته 
 )١(شد. رار دست برداکن یاد از ایفورًا ابن ز
ذوبه کات میھا با روا تیه چقدر واقعکر شده مشخص شد کات ذیدر روا

و  ،ردهکرست را دھا  آن خرد یاحمق و ب یاھعهیه شک ،اند خته شدهیآم
رده و کمال یھا را پا و ارزش ْم یقِ  ی هھم یاحانهیوق ھم با اسلوب ھا یاخبار

 .انددهیج بخشیترودشمنی و عداوت را 
ن یاتفاق ب ی ام مشھور و نقطهن جزوه آوردهیا ان و دریه من بکآنچه 

اد شده یز یگرید یاتیقطعًا روا سنیحس است. در مورد شھادتعلما بوده 
و  گر دروغ و درست شدهید یف و بعضیضع یح وبعضیصح یه بعضک

ن اھل یب یچ گونه نزاعیث بدون ھیسندگان اھل حدینو ،باشندیموضوع م
نقل  هک شان آنچهیچون ا ،ت عالمتر و صادقتر بوده و ھستندمنقوالعلم در 

نان دارند به یه اطمکنند کیق و معتبر نقل مموث یھا انسان نند ازکیم
ات یاکنقل ح هه بک یسانک یعنین رییاما اخبا .ت شدهیصحت روا

 ھولجم یدافراا از یند و ردکیروغگو نقل مد یدافراا از یثرًا کپرداختند ا یم
از آن سر در  یسکه کره و تار است یشان تیت اایروا یجه تمامیدر نت .هیالھو

ه ناقل کنند کید مکیتا یاتیشتر بر نقلیو اما اصحاب االھواء ب .ردکنخواھد 
را دروغ یز ؛باشدینمای بر آن کاعتبار و ات یست و جاین مشخص نآ یاصل

 یسانکشان یان ایو در م ،ز استین چیترن و آسانیترطیشان بسینزد ا
نقل  آنان یھاشتر گفتهیرده و بکمعتمد مراجعه ن یه اصًال به فردکھستند 

 ،دنباشین میالمب که اھل افکه یدروغگو و فروما ،جاھل یھا انسان از
 .ھست

                                           
 ) آن را آورده.۷/۱۲۱تاب (الفتح) (کحافظ ابن حجر در  -١



 و تحلیل و بررسی آن بطلبی حسین بن علی شهادت  ١٦

 ،ن جا است و بسیو فصل آن ھمقت فاجعه و اصل یحق یبه درست
از آن  یا به صورت واقعی سنیشتن امام حسکان کد و زمان و میزی ی هیقض

الم که کنیا ایو  ،ماندیم ھا یارکسلسله پنھان یک یا در طیو  ،شودیمناد ی
 یسر یک خوشآن دست یقیو صورت حق شدهه و جزء جزء کتهکت

شود یم یگریددن یک قسمت و آوردن قسمت یدر امانت و بر یارک انتیخ
ن ھم یه اک» شتهکن را ید امام حسیزی :دنیگویمپردازان  قصهه کنیمثل ا«

 گفتار ناروا است.و  یبیفرس و عوامینوع تدل یک
موقف نشان  سنین معارضه از طرف حسیاما اگر منصفانه در برابر ا

منصب خالفت  دنیبه عراق طلب از رفتن سنیحسھدف  :مییگو یم ،میدھ
 ،ان آوردیبه م یادیاالت زکاو بعد از رفتن به عراق اش سپس شھادت ،بود
ن است در که ممک یم شرعکه در حکبل ،شھادتش تیفکیاالت نه در کاش

به  یخیات تاریردن در رواکر نکف اشد.ب می ،او آورده شود یریگبرابر جبھه
در مقابل  هکنیرا وا داشته به ا یبعض ،ن واقعهیات مربوط به ایخصوص روا

 ی فهیه از فرمان خلکارائه دھند  یرا فردو و ا ،نندک یریگن جبھهیحس
 یعادالنه تلق یایجزرا ش آمد ین پیحس یو آنچه برا ،مسلمانان خارج شده

از  یطبق نصوص . و این ھمشدین دچار آن میحس یستیه باکنند ک می
 یوقت« :دیفرمایمه داده و را گناه جلو مرا یه خروج از فرمان ولک ج امبریپ
شان یان ایخواست م یسکھدف بودند و  یکصدا و  یکه مسلمانان ھمه ک

 .)١(»دیس باشد فرق نگذارکد ھر یرا بزنند گردن او کجاد یتفرقه ا
ا ید شرافتمند و بزرگوار باشد یر بزنیاو را با شمش :دیفرمایم یوطیامام س

 .)٢(ث عام استیچون حد؛ ندارد یفرق ،ه و پستیفروما

                                           
 ).۱۲/۲۴۱ح مسلم: (یصح -١
 ).۱/۲۶۴عقدالزبرجد: ( -٢



 ١٧  و تحلیل و بررسی آن بطلبی حسین بن علی شهادت

ث امر شده به ین حدیدر ا :ق نوشته و گفتهیث تعلین حدیبر ا یامام نوو
ن یه بخواھند در بکنیا اینند و کیه از امام اطاعت نمک یسانکجنگ با 

 ،ش برودیپھا  این د امام بایمرحله به مرحله با ،نندکجاد یمسلمانان تفرقه ا
دوم وارد جنگ  ی در مرحله ،شوند یم ینھ یاول از نافرمان ی در وھله یعنی

شته خواھند شد و خون کردند کسوم اگر مقاومت  ی و در مرحله ،شده
امبر یث و مشابه پین حدیو در ا ،ھدر خواھد رفت یشان در ھمچون حالتیا

نند ک یریگرده و جبھهکاطاعت نه از سلطان مسلمانان ک یسانکرده کد کیتا
ن ین مسلمیلمه بکه وحدت کاند ن داشتهیبر ا یرا سعیز ؛د شدنشته خواھک

 .ن ببرندیرا از ب
طرز آنان و  ،جدا قرار داد یاه را فرقهیرامک ،ثین احادیبر ا استدالل 

را  سنیه حسکن بود یان آورده و آن ھم ایجدا از مسلمانان به م یرکف
شته شدن او را کنند و کید قلمداد میزیش در مقابل کو سر یباغ یفرد
 )١(.دانند یاو م یشکدر مقابل سر یواف یجزا

ن عمل یو ا ،اندد را ستودهیزین از یحس یگر نافرمانید یو در مقابل بعض
سه یمقا هین نظریا یشان برایا دلیلو  ،نندکیمشروع قلمداد م یرا عمل

ن راستا یدر ا )٢(.ان آن دو استیفاءت مکد و عدم یزیبا  سنیحس ردنکن
آورند که  و دلیل می ؛د را مشروع دانستهیزین از یحس یگر نافرمانید یبعض
 )٣(رد.کیگناه م یزید

ربالء مورد کد شدن او را در یوفه و شھکبه   سنیاما اگر رفتن حس
ه آن دو که آنچنان یقت قضیه حقکم ینیبیم میقرار دھ یل و بررسیتحل

                                           
 ).۷/۳۶۲االوطار: (لین -١
 ).۷/۳۶۲االوطار: (لین -٢
 ).۲۷۱)، و ابن خلدون در مقدمه: (ص ۳۷۶حزم (ص (الدّره) ابن -٣



 و تحلیل و بررسی آن بطلبی حسین بن علی شهادت  ١٨

ه از کو در م ،ردهکعت نید بیزین اصًال با یرا حسیز؛ اند نبودهردهکر کفرقه ف
ه کنیداد تا ایم خود را ادامه یعاد یرفته بود و زندگگناره کز یھمه چ

ردند به کنه دعوت ااو مصر شان آمده و ازیان نزد ایوفکاز طرف  یفرستادگان
نندگان کعتیباز  یمیل عظیست و خیار نگرکه به ظاھر ک یوقت ،دیایوفه بک
وفه کخواھند، آن وقت به یرا نمد یزیوفه که مردم کرد کد گمان یرا د یوفک

 یه مخالف با نصوص شرعک یشرع یب خطاکن مرتین حسرفت و تا به اآل
ن را یث نوع رفتن امام حسیاز احاد یم قسمتینیبیه مکباشد نشده، خاصه 

 :نندکیان میبه آنجا ب
ه از اطاعت ک یسکفرمود  ج امبریه پکند کیامبر نقل میابن عمر از پ 

نخواھد داشت، و  یھیچ توجیامت ھیشد روز قکدست ب سلطان مسلمانان
ناره گرفته به مرگ که از مسلمانان خود را ک یرد در صورتیه بمک یسک

ن یه فرموده: اکند کینقل م ج امبریره از پیو ابو ھر )١(خواھد مرد. یجاھل
 ین رمضان تا رمضان بعدیو ا یبعد ی ن جمعه تا جمعهینماز تا آن نماز و ا

ره) یرد (گناھان صغکخواھند  کقع شده در آن مدت زمان را پاگناھان وا
خدا  یقراردان برا کیـ شر۱گناه آلوده شود،  ن سهیاز ا یکیه به کنیمگر ا

ه او با یردن علکردن او و جنگ کو سپس مخالفت  یسکردن با کعت یـ ب۲
ناره کاز جماعت مسلمان  یعنی ؛امبریردن سنت پک کـ تر۳اسلحه 

 .)٢(گرفتن
حت یوفه نصکن از طرف بزرگان صحابه از نرفتن به یه حسکنیرغم ایعلو 

شان ین با ایمخالفت حس ،ردک یشان را عملیح ایو درست خالف نصا ،شدیم
 کیار خطرناکه او به کدانستند یبزرگان صحابه م ،بود و بس ییایار دنکدر 

                                           
 ).۲۳۴ـ ۱۲/۲۳۳: (یبا شرح نووصحیح مسلم  -١
 ) با سندی حسن.۱۲/۹۸المسند: ( -٢



 ١٩  و تحلیل و بررسی آن بطلبی حسین بن علی شهادت

به شان یچون ا ،شته خواھد شدکن راه یخواھد دست بزند و در ایم
ھم  سنیگر حسیو از طرف د ،داشته یقبل یشنائان آیعراق یھا ییدروغگو

 یبانیه مردم از او اطاعت و پشتکرد کجنگ به عراق نرفت گمان  یبرا
 گردان شده،یمنصرف و رو واز ا آناند یه دک یھنگام یول ،ردکخواھند 

ه ھر کشنھاد را به عمرابن سعد داد یو سه پ ،داد کر مسلییھم تغ سنیحس
ارانش یو  حسیناجازه دادن به  ـ۱ :مورد از طرف عمرابن سعد رد شدندسه 
غور و خط مقدم جبھه و به ثرفتن  ـ۲ه برگردند کم یعنیبه وطن خود که 

ش یا خود شخصًا پیو  ـ۳دن ین جنگیه دشمنان دیھمراه مسلمانان بر عل
 یھااد در مقابل خواستهیقتًا ابن زیو حق )١(.یعت کندد برود و با او بیزی

از  یکیه به کبود  الزماد یه بر ابن زک یدر حال ،ردک یرین سختگیحس
اد از حد معمول پا فراتر یاما ابن ز ،دادیجواب مثبت م یشانا یھاخواسته

ه قابل قبول نبود و آن ھم دست کخواست  یزیچیشانگذاشت و از ا
ابن  ی خواسته سنیبود حس یعیطب یه امرک ،ھابرداشتن از ھمه خواسته

 .ندکاد را رد یز
 یھاشدن به ھمه خواسته یاد و راضیم شدن در مقابل ابن زیچون تسل

بس بزرگ به  یذَلت ،سنیحس یھانهیردن ھمه گزکو در مقابل رد  ،او
ت آن را یانجام و نھا یسکه کبود  یحرمت ین و بیت توھیو نھا ،یشانا

فار کموارد در مقابل  یامبر در بعضیپ مینکسپس اگر دقت  دانست ینم
ن گروه یاز ا سنیه حسک گرفت،یار مکبه شنھادھا ین نوع پیاز امحارب 

در منھاج السنه  /ابن تیمیهاالسالم خیه شکن خاطر است ینبود و به ھم
ند و کم یخواست خود را تسل سحسیناد از یابن ز :آورده) ۴/۵۵۰(ص 

 یبه درست ،تن دھدھا  آن واجب نبود به خواسته یشانه بر اکشود ھا  آن ریاس

                                           
 ).۴/۴۲منھاج السنه النبویه: ( -١



 و تحلیل و بررسی آن بطلبی حسین بن علی شهادت  ٢٠

شتن که اقدام به ک یاسیو س ین شرعیمواز یبود مخالف تمام یسکاد یابن ز
 رد.ک سنیحس

آمد و  یاگر فرد آخر« :دیفرمایه مکابن عمر  ثیدر حد ج امبریپ ی گفته
ن را شامل یحسث ین حدیا )١(»دیبه منازعه برخواست گردن او را بزن

ردند و کرد اما قبول نکشنھاد صلح یشان پیبه ا سنیرا حسیز ؛نخواھد شد
به ھا  آن ه از طرفکبود  یوفه بنا به درخواستکن به یعالوه بر آن آمدن حس

ن یبر ا یمام نووا .رده بودکن داده شده بود و او خودسرانه اقدام نیحس

ه کن است یا »فارضبوا عنق اآلخر« :ید: معنایفرمایه مکدارد  یقیث تعلیحد
 ه دفعک یدر صورت ،دیعت ندھیو ب یارکد و به او دست ھمینکرا دفع  یدوم

ح ین توضیپس بنابرا .)٢(دیشکشد او را بنباراھی جز از جنگ و قتال و نشد 
ه اقدام به کرش بودند کاد و لشیربالء ابن زک ی هیه ظالم بوده در قضک یسک
شنھاد صلح یپ سنیاز طرف حسھا  آن بهه کردند بعد از آنکن یشتن حسک

 .بودشده 
طراز اول  ی صحابه یرر از طرف بعضکم یشنھادھایح و پیو بعد از نصا 

ن از امام یه حسکن بشود ید فھم ایوفه نباکو نرفتن به  سنیبه حس
ن یا قابل مالحظه ی هتکه نکرده، و خون او مباح است، بلک ین نافرمانیمسلم
رده بودند و ک کدر یشانوفه را بر اکه اصحاب، خطرات اھل کبود 

 ی د به وعدهیه نباکھستند  یانیگوذاب و دروغکوفه که اھل کدانستند  یم
ر یبته بود تعکن نیرد، تنھا ھمک یذارگهیآن سرما یدلخوش و روھا  آن

 ھا. حتینص ی ھمه

                                           
 ).۱۲/۲۳۳صحیح مسلم: ( -١
 ).۱۲/۲۳۴شرح مسلم: ( -٢



 ٢١  و تحلیل و بررسی آن بطلبی حسین بن علی شهادت

ار بود کن آشیحساشتباه  :سدینویتاب خود مک ی ابن خلدون در مقدمه
ن یبه د یویدنه اشتباھات در امور کبود  یویدن یاشتباه او در امر یول

چون  ،رده بودکاه نباشت یشانا یم شرعکو در ح ،رساندین ضرر نمانسا
به آن دست زد منوط به گمان او بود و در گمان خود قادر  حسینه ک یارک

ن یبودند و ھمچن ه در حجاز و مصر و عراق و شامک یو اصحاببر آن بود 
شان را متھم به خطا و یا ،ردندکن ین را ھمراھیحسه ک یسانک یتمام
 یه الگو بوده براکمجتھد بوده و بلفردی  سحسینرا یز ؛اندردهکن یارک گناه

امبر در مورد یث پیاحاد :دیفرمایالسنه ماالسالم در منھاجخیش ،نیمجتھد
 سنیحس ز جماعت مسلمانان خارج شده شامله اک یسانکشته شدن ک

ه وارد کو قبل از آن ،از جماعت مسلمانان خارج نشده یشانرا ایز ؛شودینم
ا یگردد بر ا به وطن خود بازیرد به او اجازه داده شود کشنھاد یجنگ شود پ

ه شخصًا کنیا ایفر برود و ک ی مبارزه با ھمراه سربازان سپاه اسالم به جبھه
 ،ردکن نین مسلمیدر ب جاد تفرقهیه اکنیعالوه بر ا سوا ،ندکد مالقات یزیبا 

م یه بنگریگر قضیو اگر به جانب د ،روه مسلمانان داخل بودگان یخود در م
 یشانبر اردند کیت میطلب وال سحسینوفه از کاگر حداقل مردم  یحت

شان را یه دعوت اکشد یند چطور مکرا اجابت  آنانه دعوت کواجب بود 
 :دیفرمای) م۶/۳۴۰گر (ید ییاالسالم در جاخیش .رد و جواب ندھدیده بگیناد

 ی ه بعد از انصراف از خواستهکبل ،ردهکت جنگ نیبه خاطر وال سنیحس
رد کگ جنیشان ا ،ان آن گذشت وارد جنگ شدیه بک ییھا از راه یکیخود به 

 .شته شدکمظلومانه ر نشود و یه اسکبه خاطر آن

 سنیشدن حس شتهکه از ید ابن معاویزموقف ی
ن را یشته شدن حسکو نوشت ه یمعاودابن یزیبه  یااد نامهیبن ز داللهیعب

د مشورت خواست در مورد فرزندان و زنان یزیبه او در آن نامه خبر داد و از 
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رد و گفت من از که ید گریرسد یزیه خبر به ک یوقت چکار کند؟ نیحس
عنت خدا بر ابن شدم، لیم ین ھم راضیاطاعت اھل عراق بدون قتل حس

رو شده به خدا قسم اگر من رحم روبه یب ین با انسانیحس یمرجانه به درست
 )١(ند.کن را رحم یحسردم، خدا کیو را عفو مرو بودم اروبه نیحسبا 

رو ن روبهیبه خدا قسم اگر من با حس :آمده یخیگر تاریت دیدر روا
را از او  یزیراز عمر خودم ھم بود جنگ و خون ینصفشدم اگر در برابر  یم

اد ید از ابن زیزی )٢(.شته شودکن یه حسکگذاشتم  یانداختم و نمیدر م
ش او بفرستد و یرا پ سھل و عیال حسینه اکناراحت شده و دستور داده 

آنان در نظر  یده ھزار درھم را برا وان ابن خالد دستور دادکد به ذیزیفورًا 
ده یات فھمین روایپس از ا .)٣(ز شدندیو به آن مقدار درھم تجھ یردگ
د یزیش یل دور از حرمت پکن را به شیحس اد آلیه ابن زک شود یم

ات آمده یروا یه در بعضکھمچنان  ،ردهکبند نشان را دستیو ا ،نفرستاده
ن یخود قرار دھد دست به ا یوفه و الکد او را در یزیه کنیاد به طمع ایابن ز

ه کنیاد را نه ایار ابن زکرد و کاو را رد  ی د ھم خواستهیزی ،ار زد و در مقابلک
ن یحسبا ه ک یھم گفت در عوض رفتارش و ناسزا حه به او فکبل نستوده
ه ک یان را به گونهیآل حس هکاد مجبور بود ین خاطر ابن زیبه ھم ،داشته

د نسبت به خود یزیشان باشد بفرستد چون از خشم و غضب یشان ادر خور
و اما آنچه  :آوردیم )۴/۵۵۹( السنهدر منھاج /االسالمخیش لذا ،دیترسیم
شان یر شده و ایاس سحسینه زنان و فرزندان کات آمده یاز روا یه در بعضک

                                           
آن را در  یه ھمه مردان آن معتبر اند، و امام بالذرک ی) با سند۵/۳۹۳( یالطبر -١

 ده است. ) به سند حسن آور۲۲۰ـ ۳/۲۱۹تاب االشراف: (ک
ان آن اھل ثقه ھستند یه ھمه راوک ی) با سند۱/۲۶۵یر، الجورقانی (کل والمنایاألباط -٢

 وجود دارد. یو مدائن ین شعبیدر ب یه انقطاعکنیجز ا
 )، و اسناد دیگری نیز دارد.۵/۳۹۳الطبقات البن سعد: ( -٣
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اند گردانده یحرمت ین و بیه بر شتر بدون پاالن به جھت توھرا در شھر سوار
از زمان  یاچ برھهیگاه و در ھچیھ ،ت استیدروغ و دور از واقعھا  این ھمه

ردن کر یاس ج و امت محمد ،ردهکر نیرا اس یچ فرد ھاشمیمسلمانان ھ
را جاھالنه ھا  این و ھوس یه اھل ھوکبل ،اندالل نداشتهان را حیھاشم

د بردند فاطمه دختر یزیش ین را پیه فرزندان حسک یو وقت ،اندتھمت بسته
ر ید فرزندان و دختران رسول خدا اسیزی یا :د گفتیزین خطاب به یحس

ر و احترام یتقدھا  آن ه آزاد ھستند و ازکبل ه،ن :د جواب دادیزیاند؟ شده
شان ھم ھمانند تو یه اکد ید دیت خواھیش دختر عموھایبرو پ ،خواھد شد

 یعنی یر ھاشمیچ زن غیه ھکدم یرفتم و د :دیگویفاطمه م ،آزاد ھستند
-یم یرا در آغوش گرفته و با آنان ھمدردھا  آن هکنیدم جز ایرا ند یانیسف

 .ق عوانه)ی، (ِمْن طرنندک
 یا :خطاب به او گفت ،دیزیش ین رفت پیابن حسیعله ک یو ھنگام

رد خداوند آنچه را کرد و به من ظلم کرا قطع  رحم من ۀپدر تو صل !دوست
ه آنچه خداوند کن بود یمقصودش ا ،ردآومد بر سر او ھم ه بر سر من آک

د یحد ی سوره ۲۲ ی هین آیابن الحسیعل ،ش آوردیرده بود پکر یش تقدیبرا

ٓ ﴿ د:یفرمایه مکرا خواند  ِصيَبةٖ ِ�  َما َصاَب ِمن مُّ
َ
�ِض ٱأ

َ
نُفِسُ�ۡم  ۡ�

َ
َوَ� ِ�ٓ أ

َهاۚٓ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ 
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
ِ ٱإِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل أ  .﴾٢٢�َِس�ٞ  �َّ

رسد، مگر پیش از آنکه  ھایتان (به شما) نمی ھیچ مصیبتی در زمین و جان«
 ».گمان این امر، بر الله آسان است ی ثبت شده است. بیپدیدش بیاوریم، در کتاب

ن را بدھد اما خالد یابن حسیه جواب علکش خالد خواست د از فرزندیزی
از  ۳۰ ی هیآ :گفت د به خالدیزی ،د و ندانست جواب بدھدیمنظور او را نفھم

 د:یفرمایه مکش بخوان یرا برا یشور ی سوره
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﴿ ٓ ْ َعن َكثِ�ٖ  َوَما يِۡديُ�ۡم َو�َۡعُفوا
َ
ِصيبَةٖ فَبَِما َكَسَبۡت � َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ

َ
أ

٣٠﴾. 
ھر مصیبتی که به شما برسد، به سبب گناھانی است که دستاورد خود «

 ی ش ھمهیپد یزیو  .)١(»گذرد شماست. و الله از بسیاری (از گناھان) در می
 یزیھر چ ینند و ھر زنکان یخود را ب یھا هه خواستکفرستاد  یزنان ھاشم

دستور د یزیرد کیرا مطرح م ییباال ۀخواست یلیه خکخواست ھر چند یا مر
 .دادندیخودش را به او بدھند و م ۀه چند برابر خواستکداد یم

خورد یا شام نمینشست و یسر سفره نمچگاه ید بعد از آن واقعه ھیزیو 
د یزیو  ،فرستاد دنبالشیو مرد کین را دعوت میابن الحس یعل هکنیا جز

 یدوست و دوستداران دارا ۀنه فرستاد تا ھمیبه مدرا  یسانکدستور داد و 
 یاورند برایطالب را به شام ب یابن ابیعل ھاشم و فرزندانیاز بنسن و سال 

و  یشوازین پید از ایزیقطع منظور و به صورت  ،شانیاز ا یمالقات و دلجوئ
ت او بوده و ھنگام وارد شدن ین و آل بیحسزلت منو انت کاظھار ماستقبال 

از  کیحا یه ھمگکاب داشتند کم در التزام و ریعظ یبکنه مویبه شھر مد
ه دوستان و دوستداران آل کو بعد از آن ،د بودهیزیاحترام آن خانواده نزد 

 داد دستور سنید به زنان و دختران حسیزی ،دندین به شام رسیت حسیب
 یشان داد تا جائید به ایزینند و ھر چه خواستند کسفر  ی ه خود را آمادهک
ه شام را کو قبل از آنرد، که نه ھم برآوردیشان را در مدیا یھاخواسته هک
حرمت  ینزد ما بمان یخواھیاگر م :ن گفتیالحسابن ید به علیزینند ک کتر

آورده و حق تو را  یرحم تو را به جا ی گاه تو محفوظ است صلهیو جا
 .)٢(ردکم یم و ادا خواھیشناسیم و میدان یم

                                           
 ) به اسناد حسن.۳/۲۲۰)، و أنساب األشراف: (۵/۴۶۴: (یالطبر -١
 .ی) با اسناد جمع۵/۳۹۷سعد، الطبقات: (ابن -٢
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 سنیحس د فرزندانیزی: آوردیم) ۴/۵۵۹(السنه االسالم در منھاجخیش 
نه یه به مدکنیا ایش او و یشان را درماندن پیرد و اکیاحترام م یلیرا خ

نه یجه برگشت به مدیه در نتکخودشان وا گذاشت،  یر و به رایمخ ،برگردند
را ن یابن الحسید علیزیگر یردن دمشق بار دک کھنگام ترردند. کار یرا اخت
 لعنت خدا بر ابن :و گفت ،ردک یخواھو از او معذرت رفتیپذ رضوبه ح

 یزیشد و از من چیطرف م ن با منیقسم اگر حسبه خدا  ،مرجانه
گذاشتم ینم ردمکیدادم و با تمام وجود از او دفاع میخواست به او م یم
 ھم از دستاز فرزندان خود را  یبعض ن راهیاگرچه در اشته شود که ک
صورت  یردکه مشاھده کھمچنان  رده بودکر یاما آنچه خداوند تقد ،دادم یم

 یازیاما ھر گاه ھر نوع خواسته و ن و به خود گرفت، ،ردکدا یوقوع را پ
 )١(نم.کات را برآورده س تا خواستهیبه من نامه بنو یداشت

ان یسف یاز دوستان و دوستداران بن یه جمعکد دستور داد یزیو سپس 
 ،نندک ینه ھمراھیدر بازگشت به مدشان را ین ایحس ی خانواده یایھمراه بقا

ه کو ھر وقت  یانکن دستور داد در ھر جا و ھر میشان ھمچنیو به ا
اده شوند تا به آل یشان پینند ھمراه اکاده شوند و استراحت یخواستند پ

ث یزابن حررا به نام محّر  یو فرد ،ن بازگشت تلخ نگذردیدر ان یحست یب
 )٢(.شان فرستادیه از بزرگان شام بود ھمراه اک یلبک

آنان با انواع  اگرده گردک ین از شام خارج شدند در حالیت حسیب اھل
در ر یثکاما ابن  ،نه شدندیر گرفته شده بود تا وارد مدیاسباب احترام و تقد

د مورد مھر و یزیاز طرف  یان به گونهیحست یه آل بکسد ینوین باره میا
ه چند برابر که از دست داده بودند و بلکآنچه  یه تمامکاحترام قرار گرفتند 

                                           
 ).۵/۴۶۲: (یالطبر -١
 .ی) با اسناد جمع۵/۳۹۷سعد در طبقات: (ابن -٢
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ا و یجاوه و با ھداکنه برگرداند در یشان را به مدیو ا ،آن را ھم گرفتند
د یزیه امروز متوجه ک یو تنھا اتھام )١(ریم و قابل تقدیار عظیبس ییھا خششب

 :میگویا مام ،بوده ارانشین و یدر قتل حس یه او سبب اصلکن است یاست ا
ار است که معروف و بر ھمه آشکھمچنان  ه،ید فرزند حضرت معاویزی 

مسلمانان شده و مردم فرمانبردار او شده و از طرف اغلب صحابه و  ی فهیخل
فه شناخته شده و تا مرگ او ھم یبزرگ به عنوان خل ین و اھل شھرھایتابع

ردن با کعت یو تنھا دو نفر از صحابه از ب ،ادامه داشتاین منصب و مقام او 
ابن عبدالله یگریو دبن علی ن یحس یکی :دند و آن دو نفر ھمیاو امتناع ورز

 ر بود.یزب
ھم  یشاند و ایایه به عراق بکخواستند سنیحس عراق از یھاعهیو ش

ل نامه نوشت یابن عقمسلم یشان؛ا ی ه فرستادهکبعد از آن عراق شد یراھ
نان یرد و به او اطمکمخابره  یشاننندگان به اکعت یرا از ب یآمار و ارقام
و  ،ش خواھد رفت و تمام خواھد شدیپه ھمه امور در مصالح او کخاطر داد 
را  یه چه موقفکم ینک ن مالحظهیه را در برابر حسید ابن معاویزیاگر موقف 

عت ین از بیه حسک یمدت زمان یدر تمام ،دھم نمو یرد و عملکاتخاذ 
ن مدت زمان عبارت یا، و ردکیم یخوددارار کو آش یبه صورت علنردن ک

ر و کد لشیزیه ک یمدیالقعده دیشوال و ذ شعبان، رمضان، یھا ماه :بود از
 یعت خودداریه از بک ییھا و آنن یرا نفرستاد دنبال معارض یسپاھ

ابن  ن و عبداللهیه تنھا عبارت بودند از حسک ،دنکر یردند تا آنان را اسک یم
ه اھتمام کبل یک امر طبیعی بودهد یزینزد ھا  آن این کاره کبل، شریالزب
و عالوه بر  ،نندکعت را رد یا بین یرینند ھمانند ساکعت یه بکنیداد به ا ینم

رد و تا کش گرفت و دنبال یاست پیروش پدرش را در امور سو د راه یزیآن 

                                           
 ).۸/۲۳۵البدایة والنھایة: ( -1
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ت پدرش یه به وصکنیو ا ،م و با حوصله بودیحل یات انسانیآخر لحظه ح
و عمل نموده  یق و مھربانن به رفیحس داد که در قبالیم اھتمام یلیخ

 ده احترامین موارد را به دیھمه ا است یکامبر نزدیپ بهه کنیو ارا  اوحق 
رد، به خصوص کعراق معطوف  ید اھتمام خود را به سویزیست، ینگر یم
اوضاع و احوال آنجا روز به روز بدتر ه که حادثه در آنجا صورت گرفت کوفه ک
رد کید میرا تھد یدستگاه دولت یجنگ داخل یکشدن  ور، و شعلهشدیم
به  ،شدیتمام م یت ھم به ضرر ملت و ھم به ضرر دستگاه دولتیه در نھاک

ر یاد را به عنوان امیابن زداللهیرد و عبکرا اتخاذ  یرید تدابیزین خاطر یھم
و  یشیاد توانست به واسطه تجربه و دوراندیرد و ابن زکن ییوفه تعک

ان یه شورشکنیوفه مسلط شود و اکده بود بر یه خدا به او بخشک یھوشمند
 اتکد از تحریزیو در مقابل  ،ندکوب کرا در آنجا سر ھای خارجی و دست

وفه گرفت کم به رفتن به یتصم حسینه ک یامغافل نبود فلذا ھنگ سنیحس
وفه در آن نامه کرا به  سو آمدن حسیناد نوشت یابن ز یرا برا یاد نامهیزی

وفه شده و ک یراھ یابن علنیه حسکام افتهیو نوشت خبر  ،ردکبه او مخابره 
ن یھا و شھر تو در ب ن زمانیتو در ب زمان یو به راست ،دیآیدارد رو به شما م

ھا  دبانید ،شودیامتحان م انیمان و فرمانرواکن حایشھرھا و شخص تو در ب
ن و کر یسربازھا را مسلح به سالح و شمش ،مناسب قرار بده یرا در جاھا

اتھام  یه مورد ظن و جاک یسانکجاھا و  ،مراقب اوضاع و احوال باش
ه با تو جنگ را آغاز کنید تا اینکجنگ ن یول ،ر نظر داشته باشیھستند ز

ن و کتوب خبردار کش آمده من را به صورت میت پیبرا یاحادثه نند و ھرک
 .)١(باد سالم و رحمت خدا بر تو
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ر یزیالم که در ک یپس وقت د یزیه کد یم فھمیم خواھینکد تعمق و تدبُّ
ن یرده و از قدر و منزلت حسک یرا به او معرف سنیانت و منزلت حسکم
 ست؟ین جمله چیا یامعن ،نیجز ا رده وکزد او نوشته و گوش یراب

د بر یزی و »ردهکش ین آزمایحسن ازمان به یخداوند زمان تو را در ب«
دًا از یارگذار خود را شدکه کص نبوده از آنجا یاصًال حر حسینشتن ک

از  یمعدود ی ن ھمراه عدهیحس رای؛ زداشت یبر حذر م یشانبا ا شدنروبرو
را  یاد جملهیزی یھادانست و در نوشته ین را مید ھم ایزیه خارج شده و کم
ه تمام کخواسته باشد  ادیز از ابن که اون را برساند یه اکرد کم یدا نخواھیپ

ار را کند و کاو قضاوت  رد و عجوالنه بریار گکوشش خود را به کتالش و 
اد را ملزم و مجبور یابن ز ،دیزی ی ه قسمت دوم از نامهکبل ،سره سازدیک

ه به او ک یند جز در مواردکز یپرھ یزیشتار و قتل و خونرکه از کند کیم
ه در کخواھد یدًا مکیرا اآن دوم از نامه ه در قسمت کحمله شود ھمچنان 

ه کند کر ان بگذارد و او را با خبیان را با او در میھمه حوادث و رخدادھا جر
وفه ک یکنزد سنیه حسکنیو بعد از ا ،داو باشخود  یینھا ی رندهیم گیتصم

خود  ۀرو شد و فرستادگذشت با او روبه هک یریاد مطابق تدابیشد ابن ز
را به عھده داشت  یاهیسر یه فرماندهکن فرستاد یش حسیبن سعد را پعمر

  .ربال بردندکن را به یه حسک
 )١(.ربال در روز پنجشنبه سوم ماه محرم بودکبه  سنیدن حسیرس
ه کن یصورت گرفت بعد از ا سنیاد و حسیزن ابنیب یرات مستمرکمذا

ه در روز دھم کن یرات ادامه داشت تا اکن مذایا د،یربال رسکن به یحس
 یھید. بدیه به طول انجامھفت یکرات کمذا یعنی ،شد دیشھ یشانمحرم ا

اوقات  یه بعضکاز به زمان دارد ینوفه کن دمشق و یب یانکم ی هاست فاصل
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د یزیه از طرف ک یاد دستوریابن ز یعنی ،از داردیدو ھفته ھم ناز شتر یببه 
 سنیشتن حسکه در ک یسکو  را دنبال نکرد،به او داده شده بود دنبال 

رد و کد ھم مراجعه نیزیشخص  یحت یسکچ یرد و با ھکقضاوت زودھنگام 
و اد بود یرد خود ابن زکان را به مشورت نه انداخت و خودسرانه اقدام یجر

د مشورت یزیبود و با  یفرد یمیاد تصمیم ابن زین خاطر تصمیبه ھم ،بس
ه بارھا کاد بود یابن ز ۀم و اقدام خودسرانین تصمیبه خاطر ھم و ،رده بودکن
شتن که او از کن یداد به این را مورد خطاب قرار میابن حس ید علیزی

جز بعد از ده یھم به او نرس یشانشدن ا شتهکخبر نداشته و خبر  سنیحس
و  یاطالع یم بیردکان یه بک یل و شواھدیو طبق دال ،شته شدکه کن یا

گاھ  .شودیار مکاد خودسرانه انجام داده بود آشید به آنچه ابن زیزی یعدم آ
ت یمسئولھا  این م ھمهیردکان یه قبًال ھم بکاصحاب  یھااضافه بر آن گفته

ان یس را در مکچ یو ھ ،ندکیل مین را بر اھل عراق تحمیقتل حس
د را مقصر و متھم یزیم یه به صورت مستقکافت یم یامبر نخواھیپ ی صحابه
د در یزیه کن یبر ا ار ھستندکل واضح و آشیدلھا  این یو تمام بداند.
عدم  یل است برایه دلکاصًال مقصر نبود اّما آنچه  سنیحست قتل یمسئول

د از دل یزیا یه آک هیه است و باطن قضیردن به ظاھر قضکم کد حیزیر یتقص
ه کاست  یزین چین مسرور بوده و خوشحال شده ایحس شته شدنکبه 

خواھد شد و الله  یبر آن مطلع نبوده و ارجاع به علم خداوند یاچ بندهیھ
ھای آنان چه  م که در دلیستیم بر مردم نکمسئول حاعلم، و ما ھم 

م کما ثابت خواھد شد ح یه براکه و آنچه یه به ظاھر قضکبلگذرد؟.  می
است و او  یاست حق خداوند ھا دل ردن بر آنچه درکم کحو  .ردکم یخواھ

گاه است. به ھمیبه ھمه چ ب تاکدر   /هیمیاالسالم ابن تخین خاطر شیز آ
دستور نداده و  سنیشتن حسکد به یزید: یفرمای) م۴۵(ص  یبرکه الیالوص
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و در  .نه نموده یفرح و شادشته شدن او ھم خوشحال نشده و اظھار کبه 
به اتفاق د یزیھمانا  :سدینوی) م۴/۴۷۲السنه (تاب منھاجکگر در ید یجا

اد و در نامه ی، اما نامه نوشت به ابن زن دستور ندادهیحسشتن کبه اھل نقل 
و از جھت  نماید.ت بر عراق منع ین را از والیه حسکرده کبه او سفارش 

خواھند نمود و به  یاریل عراق او را ه اھکرد کیگمان م سنیگر حسید
ه با جماعت ک یاما ھنگام ،ردکش نوشته بودند وفا خواھند یه براکآنچه 

ه به او اجازه کشان خواست یرو شد، از ااد روبهیابن ز یظالم تحت فرماندھ
ه در آن ھنگام کفر کاسالم و  ی ه به جبھهکنیا اید برود و یزیش ید پنبدھ

ند و ھمچون ک یاریشان را یداشتند برود و ا یاھپلم سید ی اسالم در منطقه
ه به او اجازه دھند به ھمان کن بود یسوم ا ی نهیند، و گزکسرباز جھاد  یک
د یبا :گفتندیه) برگردد. اما به او فرصت ندادند و مکه از آنجا آمده (مک ییجا

جه با او جنگ یرد در نتک یم شدن خوددارین ھم از تسلیحس .یم شویتسل
 د شد.یمظلومانه شھ سنیردند و حمله نمودند تا سرانجام حسک

گردد به ین بر میتبعات و عواقب ناگوار شھادت حس :دیگویب نجار میط
دابن یزیو اصًال  ،الجوشن و عمرابن سعدیر ابن ذاد و شمیابن زداللهیعب

ردن مردم کق ید از اھتمام تشویزیو  ،ردکه تبعات آن را تحمل نخواھد یمعاو
 )١(.ا استن مبّر یحس قتل یبرا

طور فه چهیه به عنوان خلکه انتقاد خواھد شد ید فرزند معاویزیاما از 
و  ندک یتیاد اظھار نارضایه واضحانه در مقابل ابن زکرد کرا اتخاذ ن یریتداب

ار را شروع که را انجام داده و ین اقدامات اولیحسشتن که در ک یسانکا ی
ات کاز تحرکه د یزی :دیگویه مکاست  االسالمخیش نی. ارا مجازات کنده ردک

 او یاریبه اطالع داشت  یمک ی ن و آمدن او به عراق ھمراه عدهیحس
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شته شدن کشته شد به عنوان قصاص دستور که کن ینشتافت و بعد از ا
و  ،اند ندادشته شدن او دست داشتهکدر  ایشته و که او را کرا  یسانک

را نه  سنید قاتالن حسیزی :دیفرمایر میثکابن  )١(.قصاص او را ھم نگرفت
شان انتقام یرد و از اکشان ھم اقدام نیا ینارکه به بر کرد بلکه قصاص نکنیا

و الله  ،ندکح یشان را تقبیا ارکه کرا ھم نفرستاد  یسکو اصًال نگرفت 
 اندردهکر او وارد یه و غیمیاالسالم ابن تخیه شک یاعتراضات یو تمام )٢(.اعلم

ه ک یاما شناخت ظروف روزگار ،ت خاص خود را دارندیمھقدر و منزلت و ا
م و یشیندایبھا  آن شتر دریه بکند کیمجبور من حادثه در آن رخ داد ما را یا

ه معروف است در آن برھه از زمان کوفه ھمچنان کم یوگو بپرداز به گفت
 ،ھا را نداشته شورش یو اجتماع یاسیع بوده و ثبات سیتشھای  فتنهز کمر

ر یه امک یآن شھر بوده وقت یھا یژگیھا و احزاب از ویگرفهیطا ،ھافتنه
بًا رو به عجز یتقر یاسیو س ینترل اوضاع امنکاز  سریبشوفه ھمان ابنک
در آن ھنگام  ،ارھا از دست او خارج شوندکه ھمه کبود  یکرفت و نزدیم
وتاه کاد در یوفه فرستاد و ابن زکد بر یر جدیاد را به عنوان امید ابن زیزی

ھا را  شورش یخود برگرداند و ھمگ یجاسر توانست ھمه امور را به  یمدت
ن ھم یشتن حسکبعد از  یحت ،امًال مسلط شودکند و بر اوضاع کوب کسر

ن یا ید برایزیه کم یندار کتر شد و شکوفه بدتر و خطرناکدر  یاوضاع امن
 یھا ھم راضعهیرد سپس شکدا نیاد را پیابن زتر از یتر و قوار قاطعک

شد آنچه ینار مکار بر کا از یو  ،ار بودکاد بر یرد ابن زکیشدند فرق نم ینم
ر یینسبت به دولت تغ ینه و بغض و دشمنکیھا بود از عهیه در دل شک

ن یخطرات انمود، یاد میابن ز ینارکدام به برد اقیزیو اگر  ،ردک ینم
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متحول  یابه گونه یاوقات اوضاع امن یشد و بعضیمشتر یھا ب شورش
آن ھم از طرف خود  یرد و رھبرکیم یتر را رھبره شورش بزرگکشد  یم
اداره ن قرار گرفته بودند یشدن حس شتهکسف أو ت یه در سوگوارکھا عهیش

ھا به طرز  ن شورشیاز ا ینوع ،از زمان یوتاه مدتک ه درکو ھمچنان د، ش می
و  تعقیبعدم و اما به نسبت  .ل گرفتکن شیابت توّ کقالب حرخالصه در 

 یستیه باکم ین را داشته باشیه اگر توقع اکن یردن قاتالن حسکر نیدستگ
کمی  .نبود یار آسانکن یرد اکیم ریدستگعد از دیگری ب یکیرا ھا  آن دیزی

ه ک یھنگام سیعل فه چھارمیخل یه براک یالتکم و مشیرویبه جلوتر م
د یو او را شھ هردکحمله عثمان  امیرالمؤمنین ی به خانه یشورش جماعت

قاتالن عثمان را دنبال نگرفته و دام کچ یھ ،یه بعد از علیو معاو ینمودند عل
ه بر کبود  یسانکه از جمله یه معاوک یدر حال ،دردنشان نبودنکر یر اسکدر ف

 در آن شرایط نیز اگر ،ردندکیرار مصردن قصاص بر قاتالن عثمان اکاجرا 
 یرد دچار اعتراضات مردمکیب مین را تعقیه قاتالن حسیاود ابن معیزی

اد یه ابن زین را بر علیتواب تکه حرک مان ابن صردیصرفات سلو ت ،شد می
مان ابن صرد یسل .دھدیح مین مسأله را توضیاارا کرد آشکیم یرھبر

ه با کنیا یبه جا آن ھمرغم یوفه ھستند علکن در یه قاتالن حسکدانست 
به جنگ با ابن  ،وفهکارزار دھد در کرو شود و دست به ن روبهیقاتالن حس

 ،ردمکر کد فیدھیر مکه شما تذکمن به آنچه  :ارانش گفتیرد و به کاد رو یز
 ،سواران عرب ھستندوفه و اسبکن اشراف و بزرگان یحس ه قاتالنکدم یو د

از شما سخت ناراحت  دیخواھیمن یه شما خون حسکو ھرگاه بفھمند 
ه کام ردهکر کو به شما ھم ف ،العمل نشان خواھند دادسکو ع دخواھند ش

ار کن دست به یانتقام خون حس ید اگر شما براینکید از من اطاعت میدار
ن را یحس یخواھد توانست خونیو نخواھ ،ردکد یدا نخواھیقاتالن را پ دیشو

روز و یبا آنان پ یو در دشمن ،باشد یدلتان راضه کد آنچنان یبه انجام برسان
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نجا یدر ا )١(.وجود داردم و ترس یب یشما جا یو برا ،د شدیغالب نخواھ
ن واضحتر خواھد یردن قاتالن حسکدر دنبال ن یه سبب و علت اصلکاست 

نبود و قاتالن  یار آسانکن یرا ایز ؛یبه خصوص از طرف دولت امو ،شد
س از که ھر کرق بودند نده و متفکپرالف ل مختیان قباین در میحس

آن روز  یو اجتماع یاسیس ی له در صحنهیه آن قبکرد کیت میتبع یا لهیقب
 یامن یھاهیپا ،ین اقدامیاوقات دست به چن یه گاھک ،داشته یثرؤنقش م

 ،یلکعراق به طور  ی انداخت به خصوص در منطقهیدولت را به خطر م
و  یدگیارگذارانش رسکالت فارغ نشد تا به وضع کد از مشیزیسپس 
شورش  ،گرفتیل مکش یگریپس از د یکیھا  شورش ،ندک یرس حساب
شد. و اھل حجاز ھم از یرتر میدامنگو ر روز به روز بزرگتر یبن الزب عبدالله
گر یردند و از طرف دکید نبودند تنھا به صورت ظاھر از او اطاعت میزیدل با 

 رد.کید مید را تھدیزیومت کح ھای کفری تولد ی هیاز ناح یلکامش
 یسانکا یارگذارانش و کاستوار با  ید را از اتخاذ موقفیزیه کآنچه  این بود

 دچار خطا و اشتباه شده بودند عاجز و ناتوان گذاشت. سنیه در حق حسک
بود در مورد خروج و شھادت حضرت  یاخالصه ای که مطالعه نمودید رساله

 .ه در مقابل آنیبن معاو دیزینش کاو و سنیحس

 واهللا اعلم
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