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 همبّر  ی مقدمه

 س ینحس یشگاهدر پ
 یکرام موضع واحد ی و صحابه یتالب األصحاب در برابر آلو  اآلل ةدر مبّر  ما

که خداوند سبحان آنان را قرار داده است، آنان  یمدان یم یگاھی... آنان را در جایمدار
که نزد خالق و مخلوق  یگاھیو در جا ،... ھستند یکیدر تار یا ... ستارهیتم ھدالَ عَ 

 .یستن ما ی یهبه تزک یازیدارند ن
و  یمخوان یما عبادت است، ما مدح آنان را شب و روز در قرآن م یآنان برا محبت

 رسد. یدر مقابل تالوت ھر حرف آن ده ثواب به ما م
 :یمدعا کن ینخواھد بود که عاجزانه چن ردر وجدان ما موث چقدر

و آل و اصحابش  »را در قلوب ما محبوب بگردانص  ی! محمد مصطفپروردگارا«
ھای ما  در دلرا به ما رساندند،  یامبرتو قرآن و سنت پ اند داده یاریرا  یشانرا که ا

بودند، کتاب و سنت و اسالم به ما  نمی -تو اذن به –محبوب بگردان، اگر آنان 
 محشور بگردان.ص  یمصطف یپس پروردگارا! ما را با آنان و در پ ید،رس ینم

ھا از  دفع شبھهو  آنان و دفاع یھد یآنان و معرف یراث! ما در انتشار مپروردگارا
 یباره قربان ینو در ا یمپاس داشت یو آنان را ھمان گونه که مقرر فرمود یدیمآنان کوش

و از خود و زن و فرزندان  یمباره گذاشت ینتوان خود را در ا و یهوقت و سرما یم،داد
 یو دارا یمفضل عظ ینو منت توست که ما را به ا فضلفقط  ینا یا!خدا یم،خود گذشت

 .یدیبرگز یدهسترده و اثر پسنداجر گ
که به  -یستتو قابل رد نمودن ن تقدیر و یمقدر فرمودص  ! تو بر امت محمدخدایا

به  ینمجتھد یآن برخ یو اختالف برداشت و طرز تفکر مبتال باشند، در پ یضعف بشر
تو با رحمت خود ھر دو را مشمول رحمت و مغفرت خود  به خطا رفتند و یصواب، و برخ

گاه بو یتاز ن یراز یدی،گردان و  یدیآفر ÷و سنت اختالف که از زمان آدم  دی،ھر دو آ
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 .یافت یقتطب یزبا ھم اختالف نمودند، بر آنان ن یلو ھاب یلبر اثر آن اجداد ما قاب
 یجادمسلمانان ا یانم یھا اختالفات چه فتنه ینکه بر اثر ا یدان ی! تو که مپروردگارا

 یھا ده تا زبان یقپس پروردگارا ما را توف ی،ما را از آن حفظ نمود یھا گشت، که دست
 .یماز آن سالم نگاھدار یزخود را ن

 ی،نفسان یکه بر اساس تفاوت عقل و فھم و ھوا ی! تو مقدر فرمودپروردگارا
ما را خالص بگردان و در  یھا یتپس پروردگارا! ن یابد،بندگانت ادامه  یاناختالف در م

 رھنمون باش. یقتما را به حق و حق یامور اختالف
 یتعنا یتیبندگانت مقبول یانو خارج از آن ما را م یتدر کو ینکه! از اپروردگارا

آن به فضل و کرم تو رسالت ما منتشر گشت  یه در پک یم،از تو سپاس گزار ی،فرمود
 یرفتیم،کردند، پروردگارا! ما سنت اختالف را پذ یافتآن را در یککه مردم از دور و نزد

ما  یاتو در ن یندگو ی، و ما را نا سزا مدما ھستن فکرکه مخالف  یو در مقابل کسان
کنند، به خاطر آنکه روش ما مورد پسند آنان  یم یغاتما تبل یهمشکوک ھستند و عل

: ییمگو ی. خداوندا ما فقط میمکرده ا یشهتضاد دارد، صبر پ ھا آنی  یدهو با عق یستن
کن و ما  یتثواب عنا یتماننما و ما را بر اساس ن یتبه راه راست ھدا پروردگارا! آنان را

 جمع بگردان. یشرحمت خو یگاهرا در بھشت و جاص  و ھمه امت محمد
از آن جد  یشگونه که پناھم یمرا دوست دار ینکه ما حس ی! تو گواھخدایا

 .یمرا به خاطر تو دوست دارش و پدر و مادر او و برادرش حسن بزرگوار
تا آن را  یما یدهاست... که کوش ینھم سینبنده ات حس ی ! اعتقاد ما دربارهایاخد

 یچھو  یمانتخاب کن یل،جرح و تعد یھا آن با کتاب یقموثق و پس از تطب یھا از کتاب
و موضوع که  یفضع یاتکه از روا یمکه مطمئن باش مگر آن یرفتیماز آن را نپذ یسطر

داشته و منجر به از ھم  یمنف یرکه تاث یاتیروا ،باشد یخال یست،کم ھم ن فانهسأمت
 گشته است. یو وحدت امت اسالم یتن صف ملسگس

بودن در آن را، تو  یبفرما و ھم پاداش مص یتبه ما عنا جتھادھم پاداش ا خدایا
 .یینما یم یتبه راه راست ھدا توو  .یھست یاور ینو بھتر یمول ینبھتر

 اللهم آمني

 منيـواحلمدهللا رب العال

  مربة اآلل واألصحاب



 
 
 
 
 
 
 
 

 کتاب  ی مقدمه

رسوله سالم عىل عبده وصالة والمداً كثرياً، والـستحقه حمحمد وـهللا أهل ال حمدـال

حمد الذي أرسله رساجاً منرياً، وعىل آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً، ـم

 ميامني ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم كان رشه مستطرياً، أما بعد؛ـوعىل أصحابه الغر ال
و بھت  یرانقلم من ح ینکهبماند و آن ا یدهخواھم از شما پوش یاست که نم رازی
چون  یسم،بنو ینحس یتمانند شخص یتیشخص ی را درباره یکه چه کلمات یدزده گرد

بسته شده و  یدام یتشخص ینبه ا ییاست مھم و حساس، و از سو یتیشخص ینحس
 با غم و اندوه ھمراه است. ینحس یتشخص ییاست، و از سو یشاد یهما

 یشدر پ ییجو که راه مخالفت و مبارزه را به خاطر فتنه یمقرار دار یدر برابر مرد ما
 ھا نزد آن یشانا یخود خواندند و وقت یشرا خورده که او را پ یقوم یبنگرفته بلکه فر

 بود سپردند. یزو دشمن آنان ن ینکه دشمن حس یبه کس را رھا کردند، و یآمد، و
اگر  ید،به دستم رس یتانھا که نامه یمگر زمان یامدمبه آنان گفت: نزد شما ن حسین

 گردم.  یبر م ید،دار یدگو یم یتانھا بر خالف آن چه نامه ینظر
باورم  یناما بر ا یرمبگ یدهکربال را ناد ی توانم واقعه یکنم نم یم یاد یناز حس وقتی

 یخو تار یندر حق حس یم،کربال خالصه کن ی را اگر فقط در واقعه س ینحس یخکه تار
 ستم شده است. یشانا

و  ینبو یتترب ینآل و اصحاب و حس ینحس یمبشناس یمخواھ می را که ما حسینی
 است. یعلو

است که ھم از شرافت صحبت و ھم از افتخار قرابت برخوردار  یبزرگوار یصحاب او
 است.

که اثر دکتر  یرینظ یب یعلم ی  بر اساس رساله یشھا یهپا یددار یرو یشکه پ کتابی
که  یرفتندلطف نموده و پذ یشاناست استوار است، ا یبانیش یمحمد بن عبدالھاد
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) هـ ٦٤-٦٠عهد يزيد بن معاوية ضة فی رمعاـمواقف ال( یشاناز کتاب ا یبزرگ یھا بخش
 یحال، موارد یبه اقتضا یاشده و  فهمن اضا یاز سو یزھاییاقتباس شود که چ

 بدھد. یکوپاداش ن یبانیشده است، خداوند به دکتر ش یحتصح
گ عطر ی یرهکند و س یم یرا معرف یناول کتاب که حس بخش را ورق  یشانا ینآ

 .یردخواھم آن را بپذ یم بنده است، و از خداوند ی زند نوشته یم
 یھا که برا یکرده باشم از برادرانم در مرکز پژوھش و بررس یادی ینجادارد در ا جا

. یدندنورز یغدر یکوشش یچصورت ممکن، از ھ ینکتاب به بھتر ینا ی چاپ و ارائه
 .یددر بھشت حشر نما یامبراندھد و ھمه ما را با سرور پ یکخداوند به آنان پاداش ن

 

 نيمـرب العال هللا حمدـوال
 محمد سالم الخضر

 همبرّ  یمرکز پژوھش و بررس رئیس
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش اول
 ب یبن عل ینحس یگاهاخالق و جا نسب،

 
 
 
 

 
 نوشته:

 دکتر محمد سالم الخضر
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ب یبن عل ینحس یگاهاخالق و جا نسب،

 ص و فرزند فاطمه دختر رسول الله یشیقر ِی طالب و ھاشم یبن اب یفرزند عل حسین
 ١ابو عبدالله ی یهاست و با کن یااز دن یشانا ی یحانهو رص  رسول الله ی نوه یاست، و

 شھرت دارد. 
کامل سبط رسول امام شریف «نموده است:  یگونه معرف ینرا ا یو یذھب حافظ

ر ین ابن أمی، أبو عبد الله الحسایشان محبوب و، و ریحان ایشان در این دنیاص  الله
  .٢»ب...لطالب ابن عبد المط یبن أب یعل الحسن ین أبیالمؤمن

 یبن اب یبن عل ینابوعبدالله؛ حس«کرده است:  یمعرف ینرا چن یو یمابونع حافظ
در  یپس از والدت وص  آن حضرتاست، ص  رسول الله یهو شب یحانهطالب ر

 ةیدنفر اھل کساء و فرزند س ینسرور جوانان بھشت و پنجم یگوش او اذان گفتند، و
 ی دست پرورده یاوست، و یعمو ینالنساء است، پدرش پاسدار حوض و ذوالجناح

  .٣»شده است یهتغذ یمانو از منبع ا یافتهنبوت است که در دامن اسالم پرورش 

 والدت 
 ینه؛در مد یپنجم شعبان سال چھارم ھجر -قول ینبنابه مشھورتر - سحسین

 .٤گشود یابه دن یدهدص  یامبرشھر پ
: گوید یم س و برادرش حسن س ینوالدت حس یانم یفاصله زمان ی درباره واقدی

                                                           
)، ۲/۹)، معرفة الصحابة، ابی نعیم (۳/۶۸)، الثقات ابن حبان (۲/۳۸۱بخاری (امام التاریخ الکبیر،  -١

 ).۳/۹۳سالم ذھبی ()، وتاریخ اإل۳/۹۴، المعجم الکبیر طبرانی (١٨٤ ص عاب،یاالست
 ).۳/۲۸۰ر أعالم النبالء (سیَ  -٢
 ).۲/۶۶۱معرفة الصحابة ( -٣
 .١٨٤ ص عاب،ی)، و االست۲/۵۴۷اإلصابة ( -٤



 ١١    ببخش اول: نسب، اخالق و جایگاه حسین بن علی 

 .١باردار شد ینبه حس ل، فاطمه س پس از پنجاه روز از والدت حسن
، ماه ششم سال پـنجم س ده ماه از والدت حسن گوید: پس از یک سال و قتاده می

 .٢ھجری حسین به دنیا آمد
 اند د (الصادق) از پدرش باقر چنین نقل کردهمطبرانی و ابن عساکر از جعفر بن مح

 .٣فقط یک طھر فاصله بود)س و به شکم افتادن حسین س که: (میان والدت حسن
(شاید وی ده ماھه به دنیـا گوید:  حافظ بن حجر عسقالنی در توضیح این روایت می

 .٤آمده و یا طھر دو ماه به طول انجامیده است)

  ص حسین و عنایت رسول الله
و مادربزرگش ص  ، حضرت محمدس چه شرافتی برتر از این که پدربزرگ حسین

و مادرش فاطمه دختر رسول س  و پدرش علی بن ابی طالب لخدیجه بنت خویلد 
 باشد.س  و برادرش حسنص  الله

، حضرت ھا ترین انسان برترین مزیتی که در این دودمان وجود دارد، انتساب به برگزیده
با جد بزرگوارش چگونه بود، بھتر بگویم: جد س  است، اما ارتباط حسینص  محمد

 نگریستند؟ با چه نگاھی میس  به وی و برادرش حسنص  بزرگوارش حضرت محمد
اش  با دو نوهص  ی رسول اللهگرامی! برای درک عمق ارتباط صمیمانه ی خواننده

گین و پر حادثهدانم اندکی به سیرهالزم می بحسن و حسین  ی رسول ی عطرآ
و ھا و غم  ھا و شادمانی را با خوشیص  که احساسات انسانی رسول اللهص  الله

 کشد، بازگردیم.اندوھش به دوش می
ابراھیم را از  خرهر خویش؛ قاسم و عبدالله و باألان پسفرزندص  آری! رسول الله

دست دادند و بنا به اھمیت فرزندان پسر نزد مردم که باعث باقی ماندن نسل انسان 
                                                           

 .١٨٤ ص عاب،یاالست -١
 سابق. -٢
).این روایت مرسل است اما احتمال دارد ۱۴/۲۵۶)، و تاریخ ابن عساکر (۳/۹۴المعجم الکبیر ( -٣

 آن را بازگو کرده است. /نقل شده باشد که باقر س  که این مطلب از خاندان حسین
صابة چنین آمده است: اگر حسن در رمضان و ھای خطی اإل )، در یکی از نسخه۲/۵۴۷اإلصابة ( -٤

و نفاس تا دو ما به  ه،رود که نه ماھه به دنیا آمد می حسین در شعبان به دنیا آمده باشد احتمال
 طول انجامیده است.



 حقیقت زندگی حسین شهید          ١٢

و دعوت ص  برای وارد آوردن فشار بر رسول اللهای  شوند، مشرکان مکه این را بھانه می
مانند،  نسل محمد بریده است، پسرانش زنده نمی ١ایشان قرار دادند و حتی گفتند:

إِنَّ َشانَِئَك ُهَو ﴿این آیه را نازل فرمود: ص  خداوند متعال در دفاع از رسول الله
 ُ�َ�ۡ

َ
 .»است )و بدون نسل( دنباله یدشمنت، خود ب گمان یب« .٢]۳وثر: ک[ال ﴾٣ٱۡ�

صاحب پسری گشتند و  لقبطیه  ی از ماریهص  ھا گذشت و رسول الله سال
رسول الله با شادمانی از  ، ابراھیم نام نھادند.÷به یاد پدرش حضرت ابراھیم  وی را

دیشب برایم پسری به دنیا آمده است و من «این نوزاد به اصحاب خویش فرمودند:  تولد
 .٣»ام اشتهاو را به نام پدرم، ابراھیم نام گذ

شاید ایشان امید داشتند که نسل وی از این نوزاد امتداد بیابد ھمان گونه که نسل 
 امتداد یافت و ایشان از نسل او به دنیا آمدند. ÷پدرش ابراھیم 

ت بربست و از فراقش خاز دنیا رص  اما ناگاه ابراھیم در جلوی دیدگان رسول الله
 ھای مبارکش جاری گشت. اشک برگونه

ی نزد ابوسیف القین (شوھر دایهص  گوید: با رسول الله میس  انس بن مالک
ابراھیم را در آغوش گرفت و بوسید و بویید؛ و باری ص  ابراھیم) رفتیم، رسول الله

جاری ص  دیگر رفتیم ابراھیم در حال جان کندن بود، اشک از چشمان رسول الله
ای ابن «ودند: گفت: شما ھم ای رسول الله؟ ... فرمس  شد، عبدالرحمن بن عوف

و سپس فرمودند: دیده اشکبار و قلب اندوھگین می ،عوف! این نشان رحمت است
آوریم، ای ابراھیم! ما از  گردد اما سخنی جز در راستای رضای پروردگار بر زبان نمی

 .٤»فراق تو اندوھگین ھستیم

                                                           
گفت: او را بگذارید، او  میشد،  یاد می جگوینده عاص بن وائل سھمی است و ھرگاه از رسول الله  -١

رود و شما از دست او راحت  از بین میاش  مردی است که نسلی ندارد و اگر بمیرد یاد و خاطره
 شوید. می

 ).۱/۲۶۵ابن ھشام ( ی )، و سیره۱/۶۲أنساب األشراف ( -٢
العیال و تواضعه و فضل ذلک، حدیث الصبیان و ج مسلم، کتاب الفضائل، باب رحمتهصحیح  -٣

 .۲۳۱۵ : رهشما
 .۱۲۴۱ : نا بک محزونون حدیث شمارهإ جصحیح بخاری، الجنائز، باب قول النبی  -٤
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جگر ؛ آن پدر مھربانی را که از فراق جھای اندوه رسول الله  تاریخ این لحظه
 ی خویش دارد.متاثر بود، در سراپردهاش  گوشه

ی سرشار پدری خویش را نثار پسران دخترش فاطمه عاطفهص  لیکن رسول الله
 ھای ایشان از دنیا بودند. نمودند و آنان ریحانهمیل

گوید: من حضور داشتم که بخاری از ابن ابی نعم روایت نموده است که میامام 
خون پشه سوال کرد، وی گفت: اھل کجایی؟  ی درباره بر مردی از عبدالله بن عم

پرسد و حال آن که گفت: این از خون پشه می بگفت: اھل عراق ھستم. ابن عمر 
شنیدم که فرمودند: ص  را کشتند. من خودم از رسول اللهص  فرزند رسول الله

 ١».ھای من از دنیا ھستند حسن و حسین ریحانه«
زیرا  ؛آنان را به ریحانه تشبیه نمودند«گوید: حدیث میبن حجر در ذیل این احافظ 

روایت نموده س  بوسند... و ترمذی نیز از انس بویند و می را نیز ھمانند آن می دفرزن
بوییدند و در  طلبیدند و آنان را می حسن و حسین را میص  است که رسول الله

 .٢»گرفتند آغوش می
داشت و دوستی آنان را دوستی با خویش آنان را بسیار دوست میص  رسول الله

س شمردند، امام احمد در مسند از ابوھریره و دشمنی با آنان را دشمنی با خویش می
ھر کس آنان (حسن و حسین) را دوست «فرمودند: ص  آورده است که رسول الله

 .٣»بدارد، مرا دوست داشته و ھر کس با آنان دشمنی کند با من دشمنی کرده است

                                                           
، فضائل أصحاب ۵۹۹۴ی  خاری، األدب، باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته، حدیث شمارهبصحیح  -١

 ۳۷۵۳ی  باب مناقب الحسن و الحسین، حدیث شماره،  ج النبی
عن «) اصل حدیث که ترمذی آورده این گونه است: ۷/۴۶۹فتح الباری، ابن حجر عسقالنی ( -٢

؟ قال: كأحب إل كأی أهل بيت ج يقول: سئل رسول اهللا كيوسف بن إبراهيم أنه سمع أنس بن مال

 کتاب المناقب،ترمذی،  »»ادعی لی ابنی فيشمهام و يضمهام إليه«قول لفاطمة: يو كان » احلسنياحلسن و«
) ۳۷۷۲. شیخ آلبانی در ضعیف الترمذی (۳۷۷۲ی  الحسین، حدیث شمارهباب مناقب الحسن و

 آن را ضعیف گفته است.
، شعیب أرنؤوط گفته: سندش قوی و رجالش ثقه و رجال ۷۸۶۳ی  مسند أحمد حدیث شماره -٣

 صحیحین ھستند.
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که ص  گوید: رسول اللهچنین آمده است که میس  تی دیگر از ابوھریرهدر روای
این  هکردند، نزد ما تشریف آوردند، گا  ھای خویش حمل میحسن و حسین را بر شانه

: گاه آن را، مردی گفت: یا رسول الله! آنان را دوست دارید؟ فرمودندو  بوییدندرا می
داشته و ھر کس با آنان دشمنی کند، با من ھر کس آنان را دوست بدارد، مرا دوست «

 .١»دشمنی کرده است
ھمچون ایشان نبودند که ص ھای رسول الله تنھا نوه بحسن و حسین 

پدربزرگی با نگاه محبت و مھربانی و افتخار به آنان بنگرند، بلکه به تمام معنا پسران 
 ایشان بودند.

نامیدند و دستور دادند  روز ھفتم والدت، آنان را حسن و حسینص  رسول الله
 و سرھایشان را بتراشند. ٢که برای ھر کدام دو گوسفند عقیقه کنند

برای ھر کدام از ص  روایت نموده است که: رسول اللهس  نسائی از ابن عباس
 .٣دو گوسفند عقیقه نمودند بحسن و حسین 

 روز ھفتمص  آورده است که: رسول الله لابن حبان از ام المومنین عایشه 
برای حسن و حسین عقیقه نمودند و بر آنان نام نھادند و دستور دادند که سرھایشان 

 .٤را بتراشند
کند در صورتی که این  ھایش عقیقه ذبح می برای نوهص  بینیم که رسول اللهمی
داند و در آن خود را پدر آنان میص  پدر است نه پدر بزرگ، اما رسول الله ی وظیفه

کنند و ھم نقش پدر بزرگ  ی واال، ھم نقش پدر را ایفا میعاطفهواحد و با احساس و 
 .٥اند ند خود خواندهآنان را فرزرا، حقا که این گونه ھم بودند و در بیش از یک حدیث، 

                                                           
دیث حسن و سندش ، شیخ شعیب أرنؤوط گفته: این ح۹۶۷۱ی  احمد حدیث شمارهامام مسند  -١

 ضعیف است به خاطر مجھول بودن عبدالرحمن بن مسعود و حدیث قبلی شاھد آن است.
 ) سند آن را صحیح علی شرط البخاری گفته است.۴/۳۷۹رواء الغلیل (إشیخ آلبانی در  -٢
 ) با سند صحیح.۴۵۳۱سنن نسائی ( -٣
گفته و حسین سلیم اسد ). شیخ شعیب آن را حسن ۴/۲۳۷) حاکم (۵۳۱۱صحیح ابن حبان ( -٤

 داند. آن را صحیح می
حسن را آوردند و بر باالی منبر  ج گوید: روزی رسول الله مثال حدیث ابوبکر در بخاری که می -٥

این فرزندم آقاست، شاید خداوند توسط او میان دو گروه از مسلمانان صلح «بردند و فرمودند: 
 .»ایجاد کند
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این چه عنایتی است! و قلب کدام پدر این ھمه عطوفت و مھربانی را در خود جای 
کنده از مھر رسول خداست با آن رحمت گ یشانداده است. آری! ا سترده و احساسات آ

 و محبت.
ھایش بدان جا رسیده بود که برای  به نوهص  توجه و مواظبت رسول الله

محافظت آنان از ھرگونه بدی، ھمواره با دعا آنان را از ھر گزند احتمالی به پناه خداوند 
 کردند. واگذار می

 بحسن و حسین ص  آورده است که: رسول اللهس بخاری از ابن عباسامام 
پدرتان ابراھیم، اسماعیل و اسحاق را با «فرمودند:  کردند و می را با این دعا افسون می

ات اهللا اتلامة من لك شيطان وهامة و من لك ـأعوذ ب�لم« کرد، این دعا افسون می
برم به کلمات تامه الھی از گزند ھر شیطان و حیوان موذی و  می پناه« .١»ع� المة

 .»چشم شوری
ی ایشان آن گاه به اوج خود رسیده بود که از باالی منبر و ھنگام احساسات پدرانه
ھای خردسال خویش را  ی مومنان به تقوی و کارھای شایسته، نوهایراد خطبه و موعظه

اختیار خطبه را  بی آیند، می یشانفرمودند که جست و خیز کنان به سوی امشاھده 
 آمدند و آنان را در آغوش گرفتند و به منبر بردند.ناتمام گذاشتند و از منبر پایین 

برای خردساالن داشت و چه عاطفهای  تردهسچه شفقت گص  خدایا! قلب پبامبر
 ی پدری عمیقی در آن نھفته بود.

در حال ایراد خطبه ص  کند که: رسول اللهچنین نقل میس ابوداود از بریده
داشتند جست و خیز کنان آمدند،  بودند که حسن و حسین که لباس سرخ رنگی بر تن

از منبر پایین آمدند و آنان را به دوش گرفتند و به منبر رفتند و سپس ص  رسول الله
آزمایش  ی حقا که خداوند متعال راست فرموده است که مال و فرزند مایه«فرمودند: 

 را دیدم و نتوانستم خودم را کنترل کنم و سپس خطبه را ادامه ھا ھستند، من این
 .٢»دادند
م حسن یا حسین بر بودیص  نزد رسول الله«گوید: میس ھمچنین ابویعلی و
د، ادرار او از سینه ایشان سرازیر شد، برخاستیم که او را برداریم؛ ایشان بو  ی سینه

                                                           
 .۳۳۷۱ : حدیث شماره ،صحیح بخاری -١
 . آلبانی آن را صحیح گفته است.۱۱۰۹ی  ابوداود، حدیث شماره -٢
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فرمودند: پسرم را راحت بگذارید تا کارش را تمام کند، سپس آن را با ص رسول الله
شد تشریف  ل که خرمای صدقه در آن نگاھداری میآب شستند و سپس به بیت الما

 ص بردند، آن پسر نیز با ایشان رقت و خرمایی برداشت و در دھان گذاشت، رسول الله
 .١آن را در آوردند و فرمودند: صدقه برای ما حالل نیست

کردند یکی را جلو و  ) سوار می٢گاه ایشان را بر قاطرش (دلدلص  رسول الله
 نشاندند. خویش میدیگری را پشت 

را ص  مسلم از ایاس و او از پدرش نقل کرده است که: من قاطر رسول اللهامام 
سوار بودند مھار ص  که ایشان با حسن و حسین، یکی جلو و دیگری پشت رسول الله

 .٣بردمص  رسول الله ی کردم تا اینکه آنان را به حجره
اتفاق جالبی را برایمان س  وھریرهبوسیدند، اب با مھربانی آنان را میص  رسول الله

 ص کند، ابوداود از وی نقل کرده است که اقرع بن حابس دید که رسول الله تعریف می
ھیچ کدام را نبوسیده ام. کنون  بوسند، اقرع گفت: من ده پسر دارم اما تا حسین را می

و در روایت  ٤.»ھر کس رحم نکند بر او رحم نخواھد شد«فرمودند: ص  رسول الله
برایت چکار کنم که خدای متعال رحمت را از «دیگر چنین آمده است که فرمودند: 

 .٥»قلب تو گرفته است
زبان خویش را ص  روایت نموده است که: رسول اللهس  ابن حبان از ابوھریره

کرد، عیینه بن  آوردند و آن کودک به آن دست دراز می بیرون میس  برای حسین
 اند ھایم بزرگ شده ند، والله من تا بچهکن چنین میص  : رسول اللهحصن بن بدر گفت

                                                           
 صحیح شبا سند صحیح. شیخ شعیب أرنؤوط گفته: اسناد ۱۹۰۸۲ی  مسند احمد، حدیث شماره -١

 .است
روایتی آورده ۲۰۲/ ۴غیر از دلدل قاطر دیگری نداشتند، طبرانی در المعجم األوسط  جپیامبر  - ٢

روایت شده که چون  سورزد قاطری که در روایات آمده ھمان دلدل است، از انس  که تأکید می
بر قاطر خویش که ھمان دلدل بود  جھا نخست در روز حنین شکست خوردند و پیامبر  مسلمان

 سوار بودند ... .
 .۲۴۲۱ی  مسلم، حدیث شمارهصحیح  -٣
 ، آلبانی آن را صحیح دانسته است.۵۲۲۰ی  ابوداود، حدیث شماره -٤
 . أرنؤوط گفته: اسناده صحیح علی شرط البخاری.۵۵۹۵ی  صحیح ابن حبان، حدیث شماره -٥
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ھر کس بر «فرمودند: ص  رسول الله ام، ھیچکدام را حتی یک بار ھم نبوسیده
عه اتفاق افتاده اقامکان دارد این ھر دو و» شود نکند، بر او نیز رحم نمی دیگران رحم

فرموده و راویان جداگانه نقل این مطلب را در یک حادثه ص باشند و یا رسول الله
کرده باشند و یا یکی از راویان در نقل نام گوینده دچار اشتباه شده و آن را جابجا کرده 

آمد با صدای بلند از پشت ص  در مسجد رسول الله ١زمانی که اقرع بن حابس .باشد

ِ إِنَّ ﴿ دیوار فریاد زد که ای محمد! بیا بیرون و آنگاه این آیه نازل شد: ُ�َناُدونََك  ينَ ٱ�َّ
ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُونَ  ٱۡ�ُُجَ�ٰتِ ِمن َوَرآءِ 

َ
که تو را از پشت  یکسان یشترِ ب« ]۴[الحجرات:  ﴾٤أ

 .»دانند ینم زنند، یھا صدا م اتاق
آنان بادیه نشینانی درشت خو بودند و زندگانی سخت صحرایی این سرشت را بر 

توانستند از این سرشت  مسلمانانی خوب بودند اما نمیآنان امال کرده بود و با اینکه 
 .٢دوری کنند

 روایاتی نادرست در نامگذاری
نامگذاری حسین به این نام  ی مراجع تاریخی و اخبار روایاتی ضعیف و منکر درباره

نقل شده که چون میان مردم مشھورند ناچار اندکی پیرامون ص  توسط رسول الله
 گوییم: آن سخن می

می که حسن به دنیا آمد ھنگا«چنین نقل کرده است که: س  ن ھانی از علیھانی ب
فرمودند: فرزندم را به من نشان دھید، ص  نام گذاشتم، رسول الله »حرب«من او را 

نام او را چه گذاشته اید؟ گفتم: حرب، فرمودند: خیر، بلکه او حسن است، و ھنگامی 
و فرمودند: فرزندم را  هآمدص ، رسول اللهکه حسین به دنیا آمد نام او را حرب نھادند

به من نشان دھید، نامش را چه گذاشته اید؟ گفتم: حرب، فرمودند: خیر، بلکه او 
سوم به دنیا آمد من او را حرب نام گذاشتم، رسول  ی حسین است و ھنگامی که بچه

: حرب، ؟ گفتمالله تشریف آوردند و فرمودند: فرزندم را بیاورید، او را چه نام گذاشته اید
                                                           

با ی جاھلیت بود. پس از فتح مکه به ھمراه عطارد بن حاجب  صحابی، از بزرگان عرب در زمانه -١
ی طائف و حنین شرکت کرده و   حاضر شد. در غزوه ج دارم از تمیم خدمت رسول الله وفد بنی

ھا در رکاب خالد بن ولید س شرکت نموده و  در بیشتر جنگ ھا در مدینه سکونت نمود. بعد
 باآلخره در جوزجان به شھادت رسید.

 اده حسن.. شعیب أرنؤوط گفته: إسن۶۹۷۵ی  صحیح ابن حبان، حدیث شماره -٢
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ر  و فرمودند: آنان را به نام ن استَحسِّ فرمودند: خیر، بلکه او مُ  ھای فرزندان ھارون: َشبَّ
 .١»و شبیر و ُمشبر نام نھاده ام

 زیرا:  ؛این روایت ار دیدگاه ما صحیح نیست
او گفته است:  ی روایت کرده و ابن سعد درباره» ھانی بن ھانی«: آن را اوال

و امام شافعی گفته است: فردی ناشناخته است و علمای حدیث  .٢الحدیث استمنکر
دھند، و ابن المدینی گفته است  به خاطر ناشناس بودنش، به احادیث وی اھمیت نمی

 .٣که مجھول است
نام ص  بیند که رسول الله بعید است که با اینکه میس : از علی بن ابی طالبثانیا

 دیدی را به آن نام نامگذاری کند.پسندد بار بار ھر نوزاد ج حرب را نمی
: با این فرضیه که نامگذاری ھر سه نوزاد در روز ھفتم والدت صورت گرفته ثالثا

و ھر  اند غافل بودهاش  از نامگذاری ھر سه نوهص  است آیا معقول است که رسول الله
 .بار بیایند و بپرسند که بچه را چه نام گذاشته اید و سپس آن نام را تغییر دھند

با عنوان پسران ھارون، از مناکیر ھانی بن ھانی  »مشبر«و  »محسن«: ذکر نام رابعا
و انفرادات اوست و کسی دیگر آن را ذکر نکرده است، حدیث فوق در معجم طبرانی از 

گوید: اعمش  طریق دیگری از یحیی بن عیسی رملی تمیمی نیز روایت شده است، می
که گفته است: من مردی بودم س  گفت که علیاز زبان صالح بن ابی الجعد به ما 

وقتی حسن متولد شد خواستم او را حرب نام گذارم را دوست داشتم، (حرب= جنگ) 
او را حسن نام نھادند و وقتی حسین متولد شد، خواستم او را ص  اما رسول الله

و فرمودند: من این دو  او را حسین نام گذاشتندص  حرب نام گذارم که رسول الله
 ام. سران ھارون شبر و مشبر نام نھادهھای پ سرم را نامپ

سند این روایت ضعیف و منقطع است؛ روایت سالم بن ابی الجعد از علی، مرسل 
بن حجر گفته: احافظ آن گونه که رملی، است؛ ھمان گونه که ابوزرعه گفته است، 

 .٤کند صدوق است اما در روایت خطا می

                                                           
 ).۶۹۵۸)، ابن حبان (۱/۹۸أحمد (امام مسند  -١
 )۶/۴۷۱الطبقات الکبری ( -٢
 ).۱۱/۲۳تھذیب التھذیب ( -٣
 ).۱۸۴-۸/۱۸۳سلسلة األحادیث الضعیفة ( -٤
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زیرا در آن  ؛ما از روایت اول بیشتر قابل قبول استاین روایت با آنکه ضعیف است ا
رسول  ی خواست پسرانش را حرب نام بگذارد اما به احترام خواستهس  آمده که علی

 این کار را نکرد. ص  الله
نیست، این جای  »مشبر«و  »محسن«نامی از نیز س  و ھمچنین در روایت سلمان

 مل است.أت
ھا  نداشته است و کسانی که پسران ھارون را با این نام: ھارون پسرانی به این نام خامسا

بینید این روایت صالحیت  وھمان گونه که می اند شناسند به ھمین روایت استناد کرده می
 شاھد بودن برای روایتی دیگر را ندارد چه رسد به اینکه مستقیما از آن استدالل شود.

ھود و نصاری به آن معتقدند بر و ھنگامی که برای نمونه به سفر خروج؛ کتابی که ی
شمارد،  را بر می ÷ھای پسران ھارون  بینیم که در اصحاح ششم که نام گردیم می می

ھارون، الیشابع دختر عمیناداب خواھر نحشون را به ھمسری گرفت و آمده است که: 
 .١را زاییده شدندناداب، ابیھو، العازا، و ایثاما از وی فرزندانش:

 ؟اند یند، شبر و شبیر و مشبر از کجا آمدهھا اھل کتاب اینپسران ھارون نزد 
برای حسن و حسین نام برگزیدهص  سادسا: در روایات ثابت است که رسول الله

 اند نه علی، و روایت مورد بحث با آن تناقض دارد.
 روایت دوم

ن و حسین را به نام پسران فرمودند: حسص  گوید، رسول الله میس سلمان
 ٢شبیر نام نھاده ام. ر وبشھارون 

در سند این روایت فردی به نام برذعه ابن عبدالرحمن وجود دارد که ابن حبان 
کند و در آن دچار وھم  بنیادی را روایت می بی درباره وی گفته است: احادیث منکر و

و راوی  .٤گوید: او روایات منکری دارد ذھبی می .٣شود و احتجاج به آن جایز نیست می
حاتم در  و ابن ابی »التاریخ الکبیر«بخاری در امام دیگرش عمرو بن حریث است، 

 .اند و او را جرح و یا تعدیل نکرده ٥اند کرده از او یاد »التعدیلالجرح و«

                                                           
 ).۶/۲۳سفر خروج ( -١
 ).۱/۱۰۱المعجم الکبیر طبرانی ( -٢
 ).۱/۱۹۸المجروحین ( -٣
 ).۱/۳۰۳عتدال (میزان اإل -٤
 ).۶/۲۲۶)، والجرح والتعدیل (۶/۳۲۲التاریخ الکبیر ( -٥
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گوید: سندش ناشناخته  این حدیث می ی درباره »التاریخ الکبیر«لذا امام بخاری در 
 .١و مجھول است
 روایت سوم

گوید: ھنگام زایمان فاطمه من با چند زن دیگر حضور داشتیم،  بنت مسرح می سوده
آمدند و فرمودند: حال وی چطور است؟ گفتم: یا رسول الله! در حال ص  رسول الله

زایمان است، فرمودند: ھرگاه زایمان کرد، تا من نیامده ام کاری نکنید، ھنگامی که زایمان 
تشریف آوردند و  ص زرد رنگ پیچیدند، رسول اللهای  ش را بریدند و در پارچهفکرد، نا

گفتم: یا رسول الله! پسری به دنیا آورد و ما نافش را بریده و در پرسیدند: چه شد؟ 
پارچه زرد ص  پیچیده ایم، فرمودند: او را بیاورید، من او را آوردم، رسول اللهای  پارچه

د و در دھان او آب دھن انداختند، سفید پیچیدنای  رنگ را انداختند و وی را در پارچه
فرمودند: ای علی! نامش را چه گذاشته ای؟ گفت: جعفر ص  آمد، رسول اللهس  علی

یا رسول الله! فرمودند: خیر، لیکن او حسن است و بعد از او ھم حسین و تو ابوالحسن 
 .٢الخیر ھستی

ن عمیر از ابن گوید: سند علی بن میسر از عمر ب سند این روایت می ی ذھبی درباره
 .٣فیروز، سندی تاریک و متن آن باطل است

سندش «از ابن عبدالبر نقل نموده که وی گفته است:  »صابةاإل«و ابن حجر در 
 .٤»ناشناخته و مجھول است

گوید: این سند مسلسل با افرادی مجھول و نشاخته است، از علی  آلبانی میعالمه و 
 ٥بن میسر گرفته به باال.

جھالت سند، ضرار بن صرد تیمی یعنی ھمان ابونعیم طحان کوفی نیز در و غیر از 
پرداز ھست، یکی این،  گوید: در کوفه دو دروزغ سندش وجود دارد که ابن معین می

                                                           
 ).۲/۱۴۷التاریخ الکبیر ( -١
 .۷۸۶ی  ) شماره۲۴/۳۱۱، و (۲۵۴۲ی  ) شماره۳/۲۳طبرانی ( -٢
 ).۳/۱۵۸میزان االعتدال ( -٣
 : سواده و گفته شده: سودة بنت مسرح.۱۱۳۵۴ی  تمییز الصحابة ترجمه شماره يصابة فاإل -٤
 ).۸/۱۸۶یث الضعیفة (سلسلة األحاد -٥
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بخاری او را متروک الحدیث گفته است و امام و  .یعنی: ضرار بن صرد، و ابونعیم نخعی
 .١را ضعیف دانستهگوید: ثقه نیست، و دارقطنی نیز او  نسائی می

 روایت چھارم

گوید: ھنگامی که حسن متولد شد او را حمزه و حسین را به نام  میس  علی
مرا طلبیدند و فرمودند: به من امر شده که ص  عمویش جعفر نام نھادم، رسول الله

نام این دو نفر را تغییر دھم، گفتم: خداو رسول صاحب اختیارند، آن گاه آنان را حسن 
 .٢امیدندو حسین ن

یکی از راویان این حدیث، عبدالله بن محمد بن عقیل است که محمد بن سعد او را 
چھارم اھل مدینه قرار داده و گفته است: او منکر الحدیث است و به  ی در طبقه

گوید: از او  وزرعه میبد، و نسائی او را ضعیف نامیده است و اشو احادیث او احتجاج نمی
گوید: لین الحدیث است و قوی نیست، و  است، ابوحاتم میسندھای متفاوتی آمده 

گوید:  ستود، ابوبکر بن خزیمه می را نمیاش  گوید: این عیینه حافظه ابومعمر قطیعی می
 .٣کنم به او استدالل نمیاش  به خاطر سوء حافظه

گوید: بد حافظه  و ابن حبان می .٤گوید: ضعیف الحدیث است یحیی بن معین می
و ھمچنین  .٥کند و باید از اخبار او پرھیز نمود ا نادرست عرضه میاست، حدیث ر

محمد بن عقیل ابن ابی طالب، یکی دیگر از راویان این روایت، لین الحدیث است و 
ته فریب خورد؛ زیرا مقبول سحافظ بن حجر که او را مقبول دان ی به گفته کسی مبادا

شد در غیر این صورت، لین الحدیث نزد ابن حجر مشروط به آنست که متابعی داشته با
"التقریب" مفصال بیان داشته و گفته  ی باقی خواھد ماند و این مطلب را در مقدمه

است: ششم: کسی است که احادیث اندکی دارد و علیه او موردی ثابت نگشته است که 
به سبب آن حدیثش ترک گردد و با واژه مقبول این افراد مراد ھستند البته در جایی 

 .٦ه متابع داشته باشند و در غیر این صورت لین الحدیث ھستندک

                                                           
 ).۱۳/۳۰۳تھذیب الکمال ( -١
 .۲۷۸۰ی  ) حدیث شماره۴/۲۷۷)، والمعجم الکبیر (۱/۱۵۹احمد (امام مسند  -٢
 ).۱۶/۸۰تھذیب الکمال ( -٣
 ).۴/۱۲۷الضعفاء ( يالکامل ف -٤
 ).۲/۴۸۴میزان االعتدال ( -٥
 .۱تقریب التھذیب، ص  ی مقدمه -٦
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و ھرجا برای روایت محمد بن عقیل متابعی وجود نداشته باشد، آن حدیث محکوم 
 به ضعف است.

 های جسمانی ویژگی
از لحاظ ظاھری سر و گردن با رسول الله بسیار شبیه بود و  بحسن بن علی 
گفت: پدرم فدایش باد،  گرفت و می به آغوش میاو را در کودکی س  بدین جھت ابوبکر

 .١خندید میس  است نه شبیه علی، و علیص  شبیه رسول الله
به رسول س اما غیر از سر و گردن، در روایات آمده است که جسم حسین بن علی

 بیشتر شبیه بود.ص  الله
سر و گردن «نقل کرده است که گفت: س  ترمذی از طریق ھانی بن ھانی از علی

از آن، حسین به ایشان شباھت  تر تر است اما پایین شبیهص  به رسول اللهس  سنح
 .٢»بیشتری دارد

روایت نموده است که: ھر کس دوست دارد که س  طبرانی از علی بن ابی طالب
را از گردن به پایین از لحاظ رنگ و اندام بنگرد، به ص  ترین فرد به رسول الله شبیه

 .٣حسین بن علی بنگرد
و او از قاسم بن مالک و او از عاصم بن کلیب از عساکر از فروه بن ابی المغراء  ابن

را در خواب دیدم، و خوابم را برای ص  پدرش نقل نموده است که گفت: رسول الله
تعریف کردم، وی گفت: آیا ھنگامی که ایشان را دیدی به یاد حسین بن س  ابن عباس

ھای ایشان به یاد او  رفتند با دیدن دست راه می علی افتادی؟ گفتم: آری والله وقتی که
 .٤کردیم تشبیه میص  افتادم. گفت: ما او را به رسول الله

ی حسن شبیه گوید: چھره نقل از محمد بن ضحاک حزامی می هزبیر بن بکار ب
 .٥بودص  و جسد حسین شبیه جسد رسول اللهص  ی رسول اللهچھره

                                                           
 .۳۵۴۲ی  بخاری، حدیث شمارهصحیح  -١
 )، آلبانی آن را ضعیف شمرده است.۵/۶۶۰ترمذی ( -٢
 ث به خاطر ضعف ابراھیم بن یوسف و ھبیره بن مریم ضعیف است.ی) ابن حد۳/۹۵المعجم الکبیر ( -٣
) این اثر ضعیف است به خاطر انقطاع میان فروه بن ابی المغراء (م ۱۴/۱۳۵تاریخ دمشق ( -٤

 ھـ). ۵۷۱ھـ) و ابن عساکر (م ۲۲۵
 )، روایت به خاطر مجھول بودن محمد بن ضحاک ضعیف است.۸/۱۵۰النھایة (البدایة و -٥
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بخاری روایت نموده است اندیشیدم که امام من در حدیث انس بن مالک که 
را نزد عبیدالله بن زیاد آوردند و در تشتی گذاشتند  ÷گوید: سر حسین بن علی  می

بیشتر ص  ی زیبایی ایشان سخن گفت. انس گفت: او از ھمه به رسول اللهو او درباره
 .١شبیه بود و در آن ھنگام خضاب زده بود ...

گفت: س  بنت سیرین چنین آمده است که انس و در روایت ترمذی از طریق حفصه
: گفتو در تشتی گذاشتند و ابن زیاد  را آوردندس  نزد ابن زیاد بودم که سر حسین

ترین فرد به  گوید: من گفتم: وی شبیه انس می ام، تاکنون چنین زیبا رویی را ندیده
 .٢بودص  رسول الله

سر و صورت نیز شبیه رسول حتی در س  مل به این نتیجه رسیدم که حسینأپس از ت
بود، نه آن گونه که از روایات ضعیف سابق که شباھت را در جسد منحصر ص  الله
را  ص آید، وگرنه چرا عبیدالله بن زیاد شباھت ایشان با رسول الله گردانید بر می می

 بیشتر شبیه بود.ص  یادآور شد، بنابراین به تمام معنا از تمام اھل بیت به رسول الله
س  وع شباھت فطری و غیر اختیاری بود، اضافه بر آن، حسیننن شباھت یک ای
 غیره نیز کامل گردد.در اموری مانند خضاب وص  کوشید که شباھتش به رسول الله می

گوید: از عبیدالله بن ابی یزید پرسیدم که آیا  می ابویعلی از سفیان نقل نموده که
و محاسن صورت سیاه بود جز چند تار ؟ گفت: آری، سر ای را دیدهس  حسین بن علی

ی آن را رنگ کرده بود و ھا  دانم که دیگر قسمت موی در قسمت جلوی محاسنش، نمی
این چند تا را به خاطر مشابھت به رسول الله گذاشته بود و یا فقط ھمین چند تار 

 .٣سفید شده بود...
او از عمر بن ریج و ابن جاه بود، ذھبی از یبسیار سس  موی سر و محاسن حسین

گوید: حسین را دیدم که با وسمه (گیاھی که رنگش مایل به  کند که می عطا نقل می
 .٤و سر و محاسنش بسیار سیاه بود کرد سیاھی است) موھایش را رنگ می

 

                                                           
 .  ۳۵۳۸ی  بخاری، حدیث شمارهصحیح  -١
 . آلبانی این حدیث را صحیح گفته است.۳۷۷۸ی  ترمذی، حدیث شماره -٢
 )، حسین سلیم اسد اسنادش را صحیح گفته است.۱۲/۱۴۴مسند ابویعلی ( -٣
 ).۸/۱۵۰) والبدایة (۳/۲۸۱نگا: سیر أعالم النبالء ( -٤
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 لباس و زینت

پوشید ھمانند دیگر صحابه لباس شھرتی که آنان را از  لباس پشمی میس  حسین
 د.پوشی سایر مردم متمایز کند نمی

پشمی ای  را دیدم که عمامهس  گوید: حسین بن علی طبرانی به نقل از سدی می
 .١پوشیده و موھایش از زیر آن نمایان بود

و نیز از شعبی نقل نموده که گفت: نزد حسین بن علی رفتم ایشان لباس پشمی 
بیشتر دوست داشت در س  و در روایت شعبی آمده است که حسین .٢پوشیده بود

 ن انگشتر بپوشد، انگشتر پوشیدن از عادات حسنه است و عبادت نیست.رمضا
و روایت  .٣پوشید که در ماه رمضان انگشتر می مرا دیدس  گوید: حسین شعبی می

شده که انگشتر ایشان در دست چپ بود، ترمذی این مطلب را از محمد باقر روایت 
و طبرانی از  .٤یدندپوش کرده است که گفت: حسن و حسین در دست چپ انگشتر می

و پوشیدن  ٥پوشید انگشتر میباقر آورده است که: حسین بن علی در دست چپ 
 ھم در دست راست و و ھم دست چپ ثابت است.ص  انگشتر از رسول الله

در ص  مسلم از انس بن مالک روایت نموده است که وی گفت: انگشتر رسول الله
 .٦) دست چپ اشاره نمودو به انگشت خنصر (انگشت کوچک این انگشت بود،

و در جامع ترمذی از صلت بن عبدالله آمده است که گفت: ابن عباس را دیدم که 
را دیدم که ص  پوشید و گمان کنم که گفت: رسول الله در دست راست انگشتر می
 .٧پوشیدند در دست راست انگشتر می

گوید: ابورافع را دیدم که در دست راست  می و نیز از حماد بن سلمه آمده است که
 انگشتر پوشیده بود از او در این باره پرسیدم گفت: عبدالله بن جعفر نیز در دست راست

 .١پوشیدند الله در دست راست انگشتر می بن جعفر گفت: رسول شید و عبداللهپو انگشتر می

                                                           
 .۲۷۹۶ی  ) شماره۳/۱۰۰المعجم الکبیر ( -١
 .۲۷۹۷ی  ) شماره۳/۱۰۱المعجم الکبیر ( -٢
 ).۳/۲۹۱سیر أعالم النبالء ( -٣
 . آلبانی آن را صحیح و موقوف گفته است.۱۷۴۳ی  ترمذی، شماره -٤
 طاھر بن ابی احمد زبیری یکی از راویانش مجھول است..۲۷۹۷ی  ) شماره۳/۱۰۱المعجم الکبیر ( -٥
 .۲۰۹۵ی  مسلم ، شماره -٦
 .۱۷۴۲ :ی ترمذی، شماره -٧
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دست راست در ص  در سنن نسائی از انس روایت شده است که رسول الله
له، فقھا اتفاق أی حکم فقھی مسگوید: اما درباره می . امام نووی٢پوشیدند انگشتر می

ت چپ، بدون کراھیت نظر دارند که پوشیدن انگشتر ھم در دست راست و ھم در دس
در کدام یک بھتر است؟ بسیاری از سلف در دست راست و بسیاری ھم  جایز است، اما

 .٣..پوشیدند. دست چپ انگشتر می
کردند،  زینت ایشان روایت شده که دایما با وسمه موھای خویش را رنگ می ی درباره

را دیدم  س گوید: حسن و حسین طبرانی از قیس موالی خباب نقل نموده است که می
 .٤کردند که موھای خویش را سیاه می

گوید: حسین بن علی موھایش را  در مصنف عبدالرزاق از زھری آمده است که می
گوید: رنگ نمودن با دالیل صحیح ثابت  می »السیل الجرار«. شوکانی در ٥کرد سیاه می

اند، آن گونه که در صحیحین و دیگر  صحه گذاشتهاست و روایاتی بر مشروعیت آن 
فرمودند: یھود و نصارا رنگ ص  روایت شده که رسول اللهس  ھا از ابوھریره کتاب
روایت س  احمد و اصحاب سنن از ابوذرامام ، کنند و شما با آنان مخالفت کنید نمی

را تغییر داد حنا و کتم است،  توان با آن سفیدی مو بھترین چیزی که میاند که: کرده
و ترمذی آن را صحیح گفته است، در این مورد احادیث بسیاری وجود دارد و این سنت 

کنند که فالنی  یکه در بیوگرافی افراد ذکر مای  میان سلف مشھور بوده است به گونه
 .٦کرد یا خیر... موھای خویش را رنگ می

QP O N 
شایسته است به لباس و زینت س  پس از بحث لباس و زینت ظاھری حسین

 اندرونی یعنی تقوا و ایمان ایشان نیز بپردازیم. 
ردانی می بارزی از نمونهس ظاھر و باطن اھل ایمان یکسان است و حسین بن علی

                                                                                                                                              
 .۱۷۴۴ی  ترمذی، شماره -١
 . آلبانی آن را صحیح گفته است.۵۲۸۳ی  نسائی، شماره -٢
 ).۱۴/۷۲شرح نووی بر صحیح مسلم ( -٣
 .۲۷۸۲ی  ) شماره۳/۹۸المعجم الکبیر ( -٤
 .۲۰۱۸۴ی  ) شماره۱۱/۱۵۵مصنف عبدالرزاق ( -٥
 ).۴/۱۲۶السیل الجرار ( -٦
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 ای داشتند. ایمان و اخالق مراتب عالیهز حیث است که ا
ھرگاه قلب از مواھب و عطایای واالی ربانی سیراب گردد «گوید:  ابن قیم میحافظ 

پوشاند، بر نفس خلعت اطمینان و آرامش  بر امرا و رعیت خلعت شایسته و مناسبی می
صدر و رضایت و به  ۀپوشاند، آن گاه حقوق را با بخشندگی و سع و رضایت و فروتنی می

گردد و غالبا در پی  ھمسو میزیرا در آن حال با قلب در اکثر موارد  ؛پردازد راحتی می
گاه نفس که قبال دشمن آشکار قلب بوده، وزیر دست  ھدف مشترکی خواھند بود، آن

آورد که  گردد، و این ھمسویی و موافقت چنان طمانینه و لذتی در پی می راستش می
کند، البته جنگ آن دو پایان نیافته، بلکه سالح  ھای بھشتی را تداعی می لذت و نعمت

ی قلب نباشد، نفس با و تجھیزات آن ھمچنان در دسترس است و اگر قدرت وسیطره
کند، بنابراین در دو مرز استراتژیک ظاھر  ھر نحو ممکن و با ھر سالحی با او مبارزه می

 .١»امت و پایداری نمودو باطن تا آخرین لحظات زندگی باید استق
خداوند جمال ظاھر و باطن را بیش از یک جا «گوید:  می »مدارج السالکین«وی در 

 در قرآن کریم با ھم ذکر نموده است، 
 ی خدای متعال: از آن جمله فرموده

نَزۡ�َا قَدۡ  َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿
َ
ۖ َورِ�ٗش  َسۡو�تُِ�مۡ  يَُ�ٰرِي اِ�َاسٗ  َعلَۡيُ�مۡ  أ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َوِ�َاُس  ا

 .]۲۶[األعراف:  ﴾َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ 
 ی جنت:ھا ی زن ی خدای متعال در باره فرموده  و از آن جمله

 .]۷۰[الرحمن:  ﴾٧٠ِحَسانٞ  َ�ٌٰت �ِيِهنَّ َخيۡ ﴿
 و فرموده است:

ٮُٰهمۡ ﴿  ةٗ  َولَقَّ ورٗ  نَۡ�َ  .]۱۱[اإلنسان:  ﴾�َوُ�ُ
 ی خدای متعال: و از آن جمله فرموده

 ﴿ ٞ ةٌ  يَۡوَم�ِذٖ  وُُجوه ٞ  ٢٢نَّاِ�َ  .]۲۳-۲۲امة: ی[الق ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
در س تردید صبر و استقامت و توکل و پایداری در برابر دشمنان که حسین بی
اشت، دلیل ایمان قاطع و عمیق ایشان به الله و ذی کربال از خود به نمایش گحادثه

 قضا و قدر الھی است.
 

                                                           
 ).۱/۶۳طریق الھجرتین ( -١
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 گوید: در این باره می ابن قیمحافظ 
خواھند و با دیگران کاری ندارند،  دانست که دشمنان فقط او را می میس  حسین

خواھد اجازه دارد که خود را از مرگ  ایشان به ھمراھان خود اختیار داد که ھر کس می
که جز چند نفری با او لو این و خود را برای مقابله با دشمن آماده نمود و ،نجات دھد

برگردد، اش  خواھد شبانه نزد خانواده نمانند، به ھمراھان خود فرمود: ھر کس میباقی 
خواھند، مالک بن نضر گفت: من مدیون و عیالوار  اینان مرا می ام، من به او اجازه داده

ھستم، فرمود: شب فرارسیده، در تاریکی آن بروید و ھر کس دست یکی از مردان اھل 
ھا و مناطق خود بروید، اینان مرا ب در صحرا و به شھرو در تاریکی شبیت مرا بگیرد 

روند، بروید تا آنکه خداوند  خواھند، اگر مرا به دست بیاورند دنبال کسی دیگر نمی می
 .١فرجی بیاورد...

یک مومن پیش از آن در مسیر عراق شبی خوابی دید و از خواب بیدار شد و با زبان 

، گفت: در خواب دیدم که منيـحمدهللا رب العالـعون والإنا إليه راجإنا هللا واستوار فرمود: 
روند، دانستم که خبر مرگ ما  می گفت: اینان به سوی مرگ پیش فردی اسب سوار می

 .٢دھد را به ما می
با پروردگارش شود با اعتماد و اطمینان  ھا از جا کنده می در گرماگرم معرکه که دل

، ورجائي يف كل شدةٍ، وأنتَ يل اللهم «گوید:  کند و می راز و نیاز می أنت ثقتي يف كل كربٍ

مٍّ يضعف الفؤاد، وتقل فيه ال يف كل أمر نزل يب ن هَ ، فكم مِ ةٌ دَّ ةٌ وعِ حيلة وخيذلُ فيه ـثقِ

العدو، فأنزلته بك، وشكوته إلِيك رغبةً فيك إلِيك عمن سواك،  الصديق، ويشمتُ فيه

سنة ومنتهى كل غايةٍ  فأنت ويل كل نعمةٍ  ففرجته، وكشفته، وكفيتنيه،  .٣»وصاحب كل حَ
پروردگارا! در ھر غم و سختی اعتماد و امید من توست، در ھر کاری که برایم «

تحمل قلب بوده که ھایی که فراتر از توان  آید اعتماد و توانم تویی، چه بسا غم پیش می
 نداشته دوستان در آن خود را کنار کشیده و دشمنان به شادیای  راه و چاره

، من آن را به تو سپرده ام و به تو از آن شکوه کرده و از دیگران خود را به اند پرداخته

                                                           
 ).۱۱/۵۳۰البدایة والنھایة ( -١
 ).۱۱/۵۲۶البدایة ( -٢
 ).۱۱/۵۱۶البدایة ( -٣
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ساخته ای، خدایا! تو  و از من دورای  ھا و سختی را گشوده و تو آن غم ام، امید تو بریده
 ».ر مقصدی ھستیر نعمت و صاحب ھر حسنه و نھایت ھولی ھ

را  س حسین«کند:  که، چنین توصیف میرا در میدان معرس  عبدالله بن عمار حسین
برد  دیدم که از ھر طرف او را فراگرفته بودند و بر سمت راست خویش چنان یورش می

تر از او که اھل و اصحابش  شدند، والله من مردی دلیرتر و مصمم که ھمه پراکنده می
نه پس از  والله نه قبل از او چنین کسی را دیده ام و ام، در برابرش کشته شوند ندیده

 .١»او...

 فقه و روایت حدیث
اعالم «عالم و فقیه و جزو مفتیان صحابه بود، ابن قیم الجوزیه در س  حسین

اند بر  و فقھای صحابه که کمتر فتوا دادهایشان را جز »الموقعین عن رب العالمین
 .٢شمارد می

صحابه و پدر خویش و سایر ص  وی در روایت حدیث نیز چنین بود، از رسول الله
روایات اندکی دارد ھمانند بسیاری از صحابه که به کثرت روایت شھرت ندارند، علتش 

 به نظر من دو چیز است:

 اول: پرھیز از روایت
از بیم آن که مبادا دچار اشتباه و خطایی شوند از روایت س بسیاری از صحابه

 کردند. پرھیز میص  نمودن حدیث از رسول الله
کسانی که پس از نقل حدیث از بیم «تحت عنوان  »الکامل«بن عدی در احافظ 

از محمد چنین  آورده است:» و کما قالأ«گفتند  افزوده باشند، میای  اینکه مبادا کلمه
کرد و ھرگاه  تر حدیث روایت می کمص  نقل نموده است که: انس از رسول الله

(= یا اینکه ص  اللهو کما قال رسول أگفت:  شد و می کرد، آشفته می حدیثی بیان می
 .»چیزی شبیه این فرمودند)

رفتم، وی  گوید: من ھر پنج شنبه نزد ابن مسعود می عمروبن میمون اودی می
کرد  ھای گردنش باد می شنیدم که فرمودند، رگص  گفت: از رسول الله گاه میھر

                                                           
 ).۸/۲۰۴البدایة ( -١
 ) ط. مکتبة الکلیات األزھریة.۱/۱۲إعالم الموقعین ( -٢
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ند این گفت: یا اندکی کم و بیش، یا نزدیک به این، یا شبیه این و یا چیزی مان سپس می
 .١فرمودند

با عبدالرحمن بن «گفت:  در صحیح بخاری از سائب بن یزید نقل شده است که می
اما نشنیدم که کسی از  ام، ھمراھی کرده شعوف و طلحه بن عبیدالله و مقداد و سعد 

 .٢»کرد چیزی نقل کنند، جز طلحه که جریان احد را تعریف میص  ایشان از رسول الله
و صحابه کمتر حدیث روایت ص  بدین خاطر از رسول اللهنیز س شاید حسین

 کرده است.

 ص  دوم: کوتاه بودن مدت مالقات با رسول الله
قبال گفتیم که ایشان در سال چھارم ھجری به دنیا آمده، یعنی این که ھنگام وفات 

 تقریبا شش سال داشته است.ص  رسول الله
پذیرند، البته به  شنیده باشد می محدثین روایت کسی را که روایت را در خردسالی

منظور ما از کوتاه بودن مدت  که ھنگام نقل روایت اھل تمییز باشد، اما شرط آن
این نیست، بلکه این نکته است که خردسالی عادتا ص  مالقات ایشان با رسول الله

؛ زیرا مبنای حفظ توان آن را بر حفظ قرآن قیاس کرد سبب قلت روایت است، و نمی
آیات است و فھم معانی قرآن شرط نیست،  در خردسالی، تلقین و کثرت تکرارقرآن 

شنود و مبنای آن حفظ الفاظ و  عکس حدیثی که فقط یک و یا دوبار آن را بیشتر نمی
 حداقل فھم معنای اجمالی است.

را ایشان  »ما لكل واحد من العدداء الصحابة والرواة وـأسم«امام ابن حزم در کتاب 

روایت ص  حدیث از رسول اللهجزو آن دسته از صحابه قرارداده است که فقط ھشت 
 .٣اندنموده

ی شیوخ روایت ایشان و کسانی که از وی حدیث روایت حافظ بن حجر درباره
و عمر بن خطاب  ١ھند بن ابی ھاله شوی از جد، مادر و دایی«گوید:  ، میاند کرده

                                                           
 ).۱/۱۸الکامل، ابن عدی ( -١
 .۳۸۳۵ی  حدیث شماره  »إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال« صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب -٢
بدنیا آمده و  ۵۸الی  ۵۶ی ھا کند؛ زیرا وی در سال وی مرسال و غیر مستقیم از ایشان روایت می -٣

 را دریافته است، البته در آن زمان ممیزس ھـ به شھادت رسید و حسین ۶۱حسین در سال 
 نبوده است، بنابراین سماع وی معتبر نیست.
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اش  رزندانش علی، زید، سکینه، فاطمه، و نوهو برادرش حسن و ف ،روایت نموده است
تمیمی، سنان بن ابی سنان دولی، عبدالله بن  و شعبی، عکرمه، کرز ٢ابوجعفر باقر،

 .٣»اند وھی دیگر از وی روایت کردهعمروبن عثمان، وفرزدق (ھمام بن غالب) و گر

 مشارکت در فتوحات
ان و ھمچنین گدر سپاھی که به فرماندھی سعید بن العاص به گرس  حسین

و در  ،٤سپاھی که با عبدالله بن ابی السرح به آفریقا گسیل داشته شد، ھمراه بود
ھـ ھنگامی که عبدالله بن ابی السرح والی مصر بود، در  ۲۷لشکری که تقریبا در سال 

 ٥ھایی نایل آمد، ھمراه بود. شمال آفریقا به پیروزی
به جنگ طبرستان  ٦د بن العاصھـ با لشکری که به فرماندھی سعی ۳۰و در سال 
دیگر مانند حسن، عبدالله بن عباس، عبدالله  بود و عالوه بر وی اصحابی رفتند، ھمراه

 .٧یر نیز ھمراه بودندببن عمر، عبدالله بن عمرو بن العاص، و عبدالله بن ز
به فرماندھی یزید بن  سوھم چنین در لشکری که در زمان معاویه بن ابی سفیان 

 .٨ھمراه بود ،قسطنطینیه گسیل داشته شد معاویه به
 
 

                                                                                                                                              
(اولین ھمسر  لباشد. و ایشان فرزند خدیجه  می سھند بن ابی ھاله، دایی ناتنی حسین   -١

 باشد. می ) از شوھر سابق ایشانصرسول خدا 
را  سزیرا ھرچند باقر جد خود حسین  ،نام وی در زمره راویان او از جھت ارسال ذکر شده است -٢

متولد شده درحالی که  ۵۸تا  ۵۶چرا که او با توجه به اقوال مختلف در سال  ،کرده استدرک 
زیرا او در این  ،باشد  نمی اما سماع وی صحیح ،به شھادت رسیده است ۶۱در سال  س حسین 

 سن ممیز نبوده است.
 ).۸/۲۲۰تھذیب التھذیب ( -٣
 ھـ. ۳۰و  ۲۶نگا: تاریخ طبری، حوادث سال  -٤
 ی زیرا عبادله ؛عبادله معروف بودبه ) ط. المعارف با اندکی تصرف. آن سپاه ۸/۴۱النھایة (ة والبدای -٥

 اربعه: ابن زبیر، ابن عمر، ابن عباس، و ابن عمرو بن العاص در آن حضور داشتند.
 و شھرھای زیادی توسط او فتح شد. اند لشکر معرفی کرده ی تمام مصادر او را فرمانده -٦
 ).۵/۷المنتظم ( -٧
 ).۱۴/۱۲۷، و تاریخ دمشق (۱۰۴) ط. المعارف، تاریخ االسالم ص ۸/۱۵۱النھایة (البدایة و -٨
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 فرزندان حسین

 علی اکبر
علی اکبر بن «گوید:  وی در کربال به شھادت رسید، ابن سعد در "الطبقات" می

 .١»حسین ھمراه پدرش در کربال شھید شد و نسلی از او باقی نمانده است
معتب ثقفی  مادر علی اکبر، لیلی بنت ابی مره بن عروه بن مسعود بن عامر بن

بنت ابی مره، میمونه دختر ابوسفیان بن حرب بن امیه، و مادر  یاست. و مادر لیل
میمونه، دختر ابوالعاص بن امیه است، بنابراین علی اکبر از جھت پدر ھاشمی و از 

 .٢طرف مادر ثقفی و اموی است

 علی اصغر (زین العابدین)
ین جھت است که امام مالک است، بدس  ترین و برترین فرزندان حسین وی معروف
 .٣گوید: در اھل بیت کسی مانند او نبود، مادرش کنیز است درباره وی می

گوید: سید امام زین العابدین ھاشمی علوی مدنی، مکنی  ذھبی در بیوگرافی او می
به ابوالحسین است، ابوالحسن و ابومحمد و ابوعبدالله نیز گفته شده است، مادرش 

یران یزدگرد است، نام وی غزاله گفته شده است. علی اصغر سالمه دختر پادشاه ا
 .٤ھـ به دنیا آمده است ۳۸احتماال سال 

نبه اختالف در مورد نام مادر زین العابدین را یادآور شده و پس از آن گفته عِ ابن 
دارد از نسبت ص  را به نسبتی که به رسول اللهس خداوند علی بن حسین «است: 

، ح به دنیا آمدهگویند بدون نکا می مجوسی که آن گونه که تواریخ به یزدگرد بن شھریار
ھا برای عجم فضیلتی قایل نیستند ولو اینکه پادشاه باشند  نیاز گردانیده است، عرب بی

بایست عجم را بر عرب و قحطان را بر عدنان  دانستند می و اگر پادشاھی را معتبر می
ز عوام و بسیاری از گردد، برخی ا سوب نمیفضیلتی مح نبرتری دھند، اما این نزد آنا

نبوت و  که: علی بن الحسین اند ده و گفتهاین نسبت را ذکر کر سفرزندان حسین 

                                                           
 ).۵/۲۱۱الطبقات الکبری ( -١
 ، دار المعرفة.۸۴ین ص یمقاتل الطالب -٢
 ).۴۱/۳۷۳تاریخ دمشق ( -٣
عیان، ابن حسین؛ و وفیات األ، نگا: تاریخ یعقوبی، وفات علی بن ال۴/۳۸۶سیر أعالم النبالء ذھبی،  -٤

 خلکان، ترجمه علی بن الحسین.
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وضعیت  اگر ثابت شود باز ھماین ارزشی ندارد و  .پادشاھی را در خود جمع کرده است
ی حسن مثن مادر فرزندان لزگو کردم. از این گذشته فاطمه دختر حسین اآن را ب

شود که از مادر زین العابدین بوده است، اگر  نیز گفته می فرزند علی بن ابی طالب
دانیم که  ن نیز این افتخار را دارند و میه کسری افتخاری باشد، فرزندان حسانتساب ب

بوده و اطاعت از وی بر او الزم بوده است، س  ام بردارش حسینامس  حسن بن علی
نبوده است، فرزندان حسن در صورتی س  امام حسنھرگز س  در صورتی که حسین

گویند به رخ آنان کشیده شود، این  که افتخار نسبت به یزدگرد یا غیره که امامیه می
 .١کنند افتخار را ذکر می

 ھمه از علی اصغر است و از برادران دیگرش نسلی باقی نمانده است.س  نسل حسین
ه از علی اصغر است و وی افضل ھمس  گوید: نسل حسین ابوبکر بن البرقی می

زمان خویش بوده است، گفته شده است که قریش قبال به ام ولدھا (کنیزان) رغبتی 
نداشتند اما ھنگامی که علی بن الحسین و قاسم بن محمد و سالم بن عبدالله پرورش 

 .٢یافته و مطرح شدند، قریش نیز به ام ولدھا عالقمند شدند
 گوید: رباره علی بن الحسین میی مشھورش د فرزدق در قصیده

 كلهم اهللا عباد خري ابن هذا
 

 العلـــم الطـــاهر النقـــي التقـــي هـــذا 
 

 وطأته البطحاء تعرف الذي هذا
 

ـــتُ   ـــه والبي ـــ يعرف لـوال ـــ حِ رمـوال  حَ
 

 راحته عرفان يمسكه يكاد
 

ــن  ــ رك ــا إذا حطيمـال ــاء م ــتلم ج  يس
 

 قائلها قال قريشٌ  رأته إذا
 

 الكــــرم ينتهــــي هــــذا مكــــارم إىل 
 

دَّ  إن  أئمتهم كانوا التقى أهل عُ
 

 هـم :قيـل األرض أهـل خـري مـن قيـل أو 
 

نتَ  إن فاطمة ابن هذا  جاهله كُ
 

ــــاء بجــــده  ــــد اهللا أنبي ــــوا ق  ختم
 

ن قولك وليس  بضائره هذا مَ
 

ــنْ  تعــرف العــربُ    والعجــم أنكــرتَ  مَ
 

                                                           
 .۱۹۳عمدة الطالب ص  -١
نگا: طبقات س  ی مفصل علی بن الحسین ). برای زندگی نامه۳۹۰-۴/۳۸۷سیر أعالم النبالء ( -٢

) والمعارف ابن قتیبة ۶/۲۶۶)، و طبقات خلیفة بن خیاط و تاریخ بخاری (۵/۲۱۱ابن سعد (
 ).۳/۲۶۶) و وفیات األعیان (۱۲/۱۵مشق ابن عساکر () و تاریخ د۲۱۴(
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نْ  ىـويُغض حياءً  يغيض  مهابته مِ
 

 ١يبتســـــــــم حـــــــــني إال يكلـــــــــم وال 
 

طینت و پاکیزه و فردی  ھاست، این پارسا و پاک این فرزند بھترین تمام انسان
 سرشناس است.

 شناسند. شناسد، کعبه و حل و حرم ھمه او را می قدمش را میسرزمین بطحا 
بعید نیست که به خاطر عطر خوشی که کف دست او دارد، حجر االسود ھنگام 

 استالم دست او را نگه دارد.
ھا و مکارم در وجود  گویند: ھمه خوبی بینند با خود می ریش او را میقھنگامی که 

 .گردد او خالصه می
اگر پارسایان را برشمارند، اینان پیشوایان آنان خواھند بود و اگر پرسیده شود که: 

 ھا کیستند؟ گفته خواھد شد که: اینان ھستند. بھترین انسان
 پایان بخش پیامبران الھی است.دانی! این فرزند فاطمه است، جد او  اگر نمی

 شناسد. شناسی، می اگر تو او را نشناسی، او را چه زیان، عرب و عجم آن را که تو نمی
شود با او  ھا پایین است و ھرگاه لبخند زند می در محضر او از شرم و ھیبتش نگاه

 سخن گفت.
مواضع و گفتار مشھوری  اندر مدح و ثنای اصحاب و دفاع از آنس  علی بن حسین

بد گفتند  شروزی افرادی از اھل عراق نزد او آمدند و از ابوبکر و عمر و عثمان « دارد:
و چون سخن آنان به پایان رسید، وی فرمود: آیا شما از مھاجرین نخستین ھستید که 

ِينَ ٱ﴿ خداوند متعال درباره آنان فرموده است: ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم وَ  �َّ ۡخرُِجوا
ُ
ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن أ

َ
أ

ِ فَۡضٗ� ّمَِن  وَن  ٱ�َّ َ َورِۡضَ�ٰٗنا َو�َنُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ أ  ]۸[الحشر:  ﴾ٱل�َّ

جویند و خدا و  ھا و اموالشان رانده شدند از خداوند فضل و خوشنودی می از خانهآنان که «

 .»اینانند که راستگویانند ؛دھند پیغمبرش را یاری می

                                                           
) و ۴/۳۹۸ر أعالم النبالء () و سیَ ۲/۹۹ة الصفوة (و)، و صف۳/۱۰۱نگا: معجم الطبرانی الکبیر ( -١

گویند سبب آن، این بوده است که ھشام  )، این قصیده طوالنی است، می۱۱/۵۹۱البدایة والنھایة (
توانست حجر االسود را دست بزند،  و به سببب ازدحام نمیبن عبدالملک قبل از خالفت حج کرد 

خواست استالم کند  می رسید و علی بن الحسین در حین طواف بود و ھرگاه به حجر االسود می
رفتند، مردم از ھشام پرسیدند؛ این کیست؟ ھشام به تجاھل گفت: او  مردم به احترام او کنار می

 را گفت. شناسم، آنگاه فرزدق این قصیده را نمی



 حقیقت زندگی حسین شهید          ٣٤

 گفتند: خیر.

ارَ َ�َبوَُّءو ﴿فرمود: آیا از کسانی ھستید که:  يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر  ٱۡ�ِ
نُفِسِهۡم َولَۡو َ�نَ 

َ
ٰٓ أ ْ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا بِِهۡم  إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ھایشان  پیش از آنان خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان نیز در دل« ]۹[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ 
ھای خود از  دارند و در دل جای گرفت، کسانی را که به سوی آنان ھجرت کنند، دوست می

دھند ھر  کنند و (دیگران را) بر خود ترجیح می ، احساس نیاز نمیاند آنچه (به مھاجران) داده

 .»چند که خود سخت نیازمند باشند
 گفتند: خیر.

دھم که شما از  گاه فرمود: شما که گفتید از این دو گروه نیستید، من گواھی می آن

ِينَ وَ ﴿آنان فرموده است:  ی ه خداوند دربارهکسانی ھم نیستید ک َجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم  ٱ�َّ
ِينَ ۡخَ�ٰنَِنا َ�َا َوِ�ِ  ٱۡغفِرۡ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسبَُقونَا ب ِيَن  ٱۡ�ِ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ْ َر�ََّنا وکسانی که پس از (مھاجرین و انصار) « ]۱۰[الحشر:  ﴾١٠َءاَمُنوا
بیامرز و  اند از ما پیشی گرفتهگویند: پروردگارا! ما و برادران ما را که در ایمان آوردن  آمدند می

 .»، قرار مدهاند ای در حق کسانی که ایمان آورده ھای ما کینه در دل
 .١»بیرون بروید خدا شما را ھالک کند

 جعفر
. مصعب ٢است قضاعه از بنی ی نقل کرده است،قطقطابن گونه که  مادرش آن

 .٣است یمادرش از بلِ  گوید: جعفر بن حسین نسلی بجا نگذاشته و می

 ٤عبد الله
ست،  وی در کربال شھید شد، مادرش رباب دختر امرئ القیس بن عدی کلبی ا

. رباب نیز ایشان را بسیار ١داشت وی ودخترش سکینه را بسیار دوست می سحسین 

                                                           
 ) ط. بیروت.۲/۲۹۱)، و نگا: کشف الغمة أربلی (۱۳۷-۳/۱۳۶الحلیة، أبونعیم ( -١
 ).۱۴۳األصیلی ص( -٢
 ).۵۹نسب قریش ص( -٣
گفته شده است که نامش عبید الله است، آن گونه که خلیفه بن خیاط در تاریخ خود، ضمن "  -٤

 ).۱/۵۹». (ھـ" آورده است ۶۱حوادث سال 
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که پس از وی دیگر ازدواج نکرد وھر کس به خواستگاری او ای  دوست داشت به گونه
پدر شوھر دیگری داشته  صخواھم پس از رسول الله  گفت: نمی آمد در پاسخ می می

 باشم ودر رثای حسین چنین سروده است:
 إن الذی کان نورا یستضاء به

 

 بكربالء قتيل غري مدفون 
 

 الله صالحة كسبط النبی جزا
 

 موازينـعنا وجنبت خرسان ال 
 

 لوذ بهأقد کنت لی جبال صعبا 
 

 وكنت تصحبنا بالرحم والدين 
 

 للیتامی ومن للسائلین ومنمن 
 

 ٢يغنی ويأوی إليه كل مسكني 
 

 ترجمه:
گشتگان بود، در کربال شھید گشت وھنوز دفن نشده  آن که چراغی بر فراز راه گم 

 است.
 را پاداش نیک دھد واز زیان اخروی برھاند.وپیامبر! پرودگار از ما ت ی ای نواده

خویشاوندی ودین وایمان ما را می تو به سان کوھی استوار پناھگاه من بودی، با
 نواختی.

 .؟کجا پناه ببرندبعد از این گران که را دارند، مساکین وبی نوایان  یتیمان ودیوزه

 ٣هُسکین
مادرش رباب دختر امرئ القیس بن عدی کلبی است، سکینه خواھر ناتنی عبد الله 

پدر ھمراه با است که از وی یاد شد، سکینه در کربال حضور داشت وپس از شھادت 
. وی تابعی بزرگواری است واندکی ٤أھل بیت خویش به دمشق و از آنجا به مدینه رفت

  روایت دارد.

                                                                                                                                              
اش  داشت ودرباره گوید: حسین ھمسرش ربابه را بسیار دوست می حافظ بن کثیر درباه ی او می -١

بر شھادت ایشان بسیار  گفت: ھنگامی که ایشان در کربال شھید شد، ھمراه وی بود و شعر می
 ).۸/۲۲۹اندوھگین وغمناک گشت. البدایة والنھایة (

 ).۴/۴۴۲الوافی بالوفیات، ( -٢
سین وسکینه با فتح نیز گفته شده است، سکینه لقب اوست، نامش: أمیمة وآمنه  سکینه با ضم -٣

 .۲۰/۶۹وتاریخ دمشق ۲/۸۲نیز گفته شده است، نگا: شذرات الذھب
 .۶۹/۲۰۴تاریخ دمشق  -٤
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اش عبد الله بن  وی زنی خوش سیما بود، عموزاده«  گوید: می ١»السیر«امام ذھبی در 
شد، با وی ازدواج نمود اما پیش از زفاف ھمراه با پدر وی در کربال شھید » الحسن االکبر
پس از مصعب نیز ازدواجھای  ازدواج نمود، و با اوامیر عراق بن زبیر  ٢سپس مصعب

 چادر و عمامه و دیگری داشته است، سکینه متین وبا ھیبت بود، نزد ھشام خلیفه رفت و
 . سکینه شعرھای خوبی دارد.٣ھشام نیز آن را به او داد بند او را گرفت، وکمر

یر با وی ازدواج نمود واز وی صاحب فرزندی بنام مصعب بن زب« گوید: می ابن سعد
الله بن عثمان بن عبد الله بن حکیم بن حزام بن بعد از قتل مصعب، عبد فاطمه شد و

 حکیم و خویلف بن اسد بن عبد العزی بن قصی با او ازدواج کرد، عثمان (ُقرین) و
الرحمن بن عوف زھری با پس از مرگ عبد الله، ابراھیم بن عبد  ا آورد ویبه دنرا  ٤هربیح

او خود وی را ازدواج نمود  وی ازدواج کرد، سکینه والیت خویش به وی سپرده بود و
وسه ماه با او زندگی کرد، ھشام بن عبد الملک به والی خویش در مدینه نوشت که آنان 

: پس از آن که شوھر سکینه زید بن که اند کند، برخی از علماء گفته را از ھمدیگر جدا
. ابن حبان ٥رو بن عثمان فوت کرد أصبغ بن عبد العزیز بن مروان با وی ازدواج نمودعم

از  کند وأھل کوفه وی از اھل بیت خویش روایت می«  :٦نیز از وی یاد کرده وگفته است
 .٧»ایت کرده استرووی اخبار مشھوری دارد که از پدرش «و ابن ماکوال گفته است: » وی

ادب  وادب جایگاه بلندی داشته است، کتب تاریخ وفصاحت  سکینه در بالغت و
شعر است، البته  شناخت وی از ادب و که گویای فصاحت و اند اشعاری از او نقل کرده

ابو الفرج اصفھانی از سکینه » األغانی«ھای ادب به ویژه  باباید از آنچه در برخی از کت

                                                           
 ).۲۶۳-۵/۲۶۲سیر اعالم النبالء ( -١
منابع ومراجع ذکر مصعب فرزند زبیر بن العوام است وازدواج وی با سکینه مشھور است، در اکثر  -٢

انکار آن مانند انکار نمودن وجود خورشید در روز روشن است، برای اطمینان نگا: انساب  شده و
 ،۴۳۸ر، ابن حبیب ص حب) با تحقیق محمد باقر محمودی والم۳/۱۹۵األشرف بالذری (

 .۳۱۴والمعارف، ابن قتیبة ص
القسم الرابع، جزء األول » شرافألأنساب ا«امام ذھبی به مطلبی اشاره دارد که بالذری در  -٣

 ، آورده است.۶۲۱-۶۲۰ص
 عباس بن ولید بن عبد الملک بن مروان با او ازدواج کرد.  -٤
 ۸/۶۴۹الطبقات الکبری  -٥
 .۳۳۰۱شماره  ۴/۳۵۲الثقات  -٦
 .۴/۳۱۶اإلکمال  -٧
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که با شھرتی که سکینه ی را ذکر نموده است نیعشزیرا اخبار  ؛نقل شده، برحذر بود
تقوا پرھیزگاری دارد، سازگار نیست، وھم چنین داستان بسیار  به علم و بنت الحسین

سکینه  .١ذکر کرده است» نوار النعامنيةألا«در از او نعمت الله جزائری  ای ندهزن
گوید وی  یھـ وفات نمود ودر مدینه مدفون گشت، اخباری که م ۱۱۷رحمھما الله سال

 یا شام دفن شده است، صحت ندارد. در مصر و و به مصر رفته
گوید:  می »ذکر مقابر بر اھل دمشق«عساکر در تاریخ دمشق تحت عنوان  بناحافظ 

در دمشق باشد؛ زیرا وی با اصبغ بن عبد العزیز حتمال دارد قبر سکینه بنت الحسین ا«
یش از آن که به مصر برسد در شام وفات شاید پ بن مروان که در مصر بود ازدواج کرد و

والی مدینه که برای سر  کرده است، اما صحیح آن است که وی در مدینه فوت کرده و
زدن به اموالی که در اطراف مدینه داشت، رفته بود، دستور داد که تا او نیامده سکینه 

ریدند تا را دفن نکنند، روز بسیار گرمی بود وجسد بو بر داشت وخوشبوھای زیادی خ
فایده بود، سپس والی پیغام فرستاد که من مشغول ھستم  بویش را کنترل کنند اما بی

 .٢نھایتا در غیاب والی او را دفن کردند او را دفن کنند، و و

 فاطمه
اش  است، ابتدا با عموزاده بن عبید الله تمیمی همادر وی ام اسحاق دختر طلح

» المحض«ود وعبد الله ازدواج نم سبن الحسن بن علی بن أبیطالب » المثنی«حسن 
الله بن عمرو پس از آن با عبد را از او بدنیا آورد و» المثلث«وحسن » الغمر«وابراھیم 

 . ٣را از او بدنیا آورد» الدیباج«محمد  بن عثمان بن عفان ازدواج نمود و
گفتار مشھوری دارد که به  داشت ووی مواضع مشھوری دارد، در کربال حضور 

یی که سفیھان با سفاھت ھا لذت فرزندان من! آن ناز ونعمت و«گفت:  فرزندانش می
، پس مبادا اند ، جوانمردان نیز با جوانمردی خویش بدست آوردهاند خود بدست آورده
 .٤»خود را رسوا کنید

                                                           
 لمطایبات.افصل المزاح و ۱۴۷جزء چھارم ص -١
 .۲/۴۲۱تاریخ دمشق  -٢
 .۳/۴تاریخ بغداد  -٣
 :ی: محمد بن عبد الله بن عمر شماره در ترجمه ۲۵/۵۱۹، تھذیب الکمال ۱۸/۷۴تاریخ دمشق  -٤

۵۳۶۴. 



 حقیقت زندگی حسین شهید          ٣٨

سین بن علی بن احادیث فاطمه بنت الح«گوید:  ی وی می ابن کثیر دربارهحافظ 
با  و اند از وی روایت کرده هابی طالب خواھر زین العابدین مشھورند، اصحاب سنن اربع

 .١»وی از ثقات است کاروان أھل بیت که به دمشق آورده شدند ھمراه بود و
گفته است:  را آورده واش  زندگینامه» تاریخ دمشق«بن عساکر در احافظ 

 زینب بنت علی واش  عمه پدرش حسین بن علی و فاطمه واش  واسطه از جدهبال«
اسماء بنت  عایشه أم المؤمنین و عبد الله بن عباس و وبرادرش علی بن الحسین 

 نیز مرسال روایت نموده است. سروایت کرده است واز بالل  شعمیس 
محمد بن عبد الله  الله، حسن، ابراھیم، فرزندان حسن بن الحسن وفرزندانش: عبد

 و هبن غزی هعمار و هعایشه بنت طلح یعلی بن أبی یحیی و و هیبه بن نعامبن عمرو، ش
 اند ام الحسن بنت جعفر بن الحسن از وی روایت کرده ام ابی المقدام ھشام بن زیاد و

 به دمشق برده شد واز آنجا به مدینه رفت.اش  پس از شھادت پدرش ھمراه خانواده
 ت:در رثای شوھرش حسن المثنی چنین سروده اس

 وكانوا رجاء ثم امسوا رزية
       

 

 
 

 لقد عظمت تلک الرزايا وجلت
 

 ی بزرگ وھا ترجمه: آنان امید ما بودند که به مصیبت تبدیل شدند، چه مصیبت
 سنگینی.

 عمر
شخصیت وی چیز زیادی برای ما نقل نشده است تا جایی که از برخی  ی درباره

فرزندی به این نام  سافراد که به انساب آشنایی دارند شنیده ام که حسین بن علی 
عمرو بن اریخ دمشق از او یاد شده، ھمان (ندارد و (عمر بن الحسین بن علی) که در ت

 حسین نقل شده است.الحسن بن علی) است، که به اشتباه به عمر بن ال
ام که وجود پسری به این  ن است، من شواھد زیادی پیدا کردهاما واقعیت غیر از ای

 کند. ثابت می سنام را برای حسین 
مکنی به ابو عبد الله  از جمله کسانیکه نامشان محمد است و و«گوید:  ابن منده می

ابی طالب است، که از  ھستند، یکی ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسین بن علی بن
. یاقوت حموی در معجم ٢کند، به نقل از شباب عصفری پدرش حدیث روایت می

                                                           
 ط. المعارف. ۶/۸۹البدایة والنھایة  -١
 .۴۶۷الکنی واأللقاب ص يفتح الباب ف -٢
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در شھری قدیمی  سگوید: آرامگاه عمر بن الحسین بن علی بن ابی طالب  البلدان می
 نجا تا نصیبین بیست وآکنار دجله با فاصله ھفت فرسخ باالتر از موصل قرار دارد، واز 

) از یکی از نوادگانش چنین الذرية الطاهرة النبويةھـ) (۳۱۰دوالبی (. ١سه فرسخ است
نقل کرده است، أخبرنی أبو عبد الله الحسین بن علی بن الحسن بن علی بن عمر بن 

 .٢الحسین بن علی بن أبیطالب...
جز از علی زین العابدین نسلی  سشاید کسی بگوید، مشھور است که حسین 

و مطلب با ھم تضاد دارند، پاسخ این است که منظور این دیگری نداشته است، واین د
است که نسلی که تا به امروز وجود داشته باشد غیر از علی زین العابدین باقی نمانده 

گویند: نسل حسین یا تمام نسل حسین از علی زین  است، برخی از مؤرخان می
مروز..، مانند ابن گویند که: نسل حسین تا به ا برخی دیگر چنین می العابدین است و

 المطھر در البدء والتاریخ وابن العبری (نصرانی!) در تاریخ مختصر الدول.

 شعر حسین
ی روایان از وی اشعاری را رخشاعری شناخته نشده است اما ب به شعر و سحسین 

 آورم: توان به آن جزم نمود ومن فقط برای نمونه می که نمی اند نقل کرده
از آن جمله شعری است که ابوبکر بن کامل از عبد الله بن  گوید: بن کثیر میاحافظ 

 :است سگفته است که آن شعر از حسین بن علی بن ابی طالب  ابراھیم ذکر کرده و
 خالقـمخلوق بالـاغن عن ال

 

 تغن عن الکاذب والصادق 
 

 من من فضلهـواسترزق الرح
 

 فلیس غیر الله من رازق 
 

 من ظن أن الناس یغنونه
 

 من بالواثقـبالرح فلیس 
 

 ال من کسبهـمـأو ظن أن ال
 

 .٣ت به النعالن من حالقـزل 
 

 ترجمه:
 گردی. نیاز می صادق بی نیاز کن که از کاذب و با خالق خود را از مخلوق بی

 ای نیست. روزی را از خدای رحمان بطلب، غیر از او رزق دھنده

                                                           
 .۱/۴۸۱معجم البلدان  -١
 .۱۱۱الذریة الطاھرة  -٢
 .۱۴/۱۸۶، تاریخ دمشق ۱۱/۵۹۳البدایة والنھایة  -٣



 حقیقت زندگی حسین شهید          ٤٠

در واقع به خدای رحمان اعتماد  گردانند، نیاز می ھر کس بپندارد که مردم او را بی
 ندارد.

ھر کسی گمان کند که مال را خود کسب کرده است، براستی که از بلندای کوھی 
 سر به فلک کشیده سقوط کرده است.

 گفته است: سگوید: حسین بن علی  اعمش می
 ال ماالـمـا زید یا صاحب الـکلم

 

 مهه ويف اإلشتغال زيد يف 
 

 یا منغصة العیش كقد عرفنا
 

 ويادار كل فان وبال 
 

 لیس یصفو لزاھد طلب الزھد
 

 ١إذا كان مثقال بالعيال 
 

 گردد. مشغولیتش نیز افزون می ترجمه: ھر چند که مال ثروتمند اضافه گردد، اندوه و
بقاست، ما  بی ای سرایی که ھمه چیزت فانی و ی زندگانی (دنیا) و ای کدر کننده

 ابند عیال باشد، صفایی ندارد.م. زھد برای زاھدی که پشناخته ایتو را 
 چنین سرود: گوید: حسین به زیارت شھدای بقیع رفت و اسحاق بن ابراھیم می

 نادیت مکان القبور فأسکتوا
 

 حىصـوأجابني عن صمتهم ترب ال 
 

 ينقالت أتدري ما فعلت بساک
 

 حمهم و خرقت الكساـمزقت ل 
 

 ماوحشوت أعینھم ترابا بعد 
 

 كانت تأذي باليسري من القذا 
 

 أما العظام فإني مزقتھا
 

 مفاصل والشواـحتى تباينت ال 
 

 قطعت ذا زاد ھذا کذا
 

 ٢ا يطوف هبا البالـمـفرتكتها رح 
 

 صاحبان قبرھا را صدا زدم اما پاسخی ندادند، و به جای آنان خاک قبرشان گفت:
 آنان را از ھم پاشیدم و کفن شان را دریدم.گوشت  ام، دانی با ساکنان خود چه کرده می

 چشمانشان را که تحمل غباری را ھم نداشت از خاک پر کردم.
 ھایشان را خورد کردم تا آنجا که مفاصل و بندھایشان از ھم گسست. استخوان

 را نقل کرده است: س صفھانی این شعر حسینابوالقاسم علی بن محمد بن شھدک ا
 نفیسةلئن کانت الدنیا تعد 

 

 فدار ثواب اهللا أعىل وأنبل 
 

                                                           
 .۱۸۶-۱۴/۱۸۷تاریخ دمشق  و ۱۱/۵۹۳والنھایة  ةالبدای -١
 سابق -٢



 ٤١    ببخش اول: نسب، اخالق و جایگاه حسین بن علی 

 و إن کانت األبدان للموت أنشأت
 

 فقتل يف سبيل اهللا بالسيف أفضل 
 

 وإن کانت األرزاق شیئا مقدرا
 

 ملـمرء يف الكسب أجـفقلة سعي ال 
 

 معتـوإن کانت األموال للترك ج
 

 ١مرء يبخلـا بال مرتوك به الـفم 
 

 آن پاداش الھی، برتر و با ارزشتر است. پس بھشت اگر دنیا ارزشمند باشد
 له با شمشیر بھتر است.ال ي سبیل اند، پس شھادت ف ھا برای مردن آفریده شده  اگر بدن

 تر است. اگر رزق چیزی مقدر است، پس سعی کمتر برای کسب زیبنده
 ماند، بخل شود. باید گذاشت، پس چرا برای مالی که باقی میرا اگر اموال جمع کرده 

ی ھمسرش رباب دختر امرئ القیس و  یر بن بکار این شعر را که حسین دربارهزب
 مادر سکینه دخترش سروده نقل کرده است:

 أننی ألحب دارا كلعمر
 

 الربابحتل هبا سكينة و 
 

 ا وأبذل جل مالیـأحبھم
 

 وليس لالئمی فيها عتاب 
 

 ھم و إن عتبوا مطیعاـولست ل
 ج

 ٢حياتی أو يغيبنی الرتاب 
 

 ترجمه:
 ای را که سکینه و رباب در آن ھستند دوست دارم. خورم! خانه سوگند می

 کنم. ی ثروتم را برایشان خرج می من آنان را دوست دارم و ھمه
 کنندگان من در این مورد گناھی ندارند. مالمت

شنوم مگر  نمی ھر چند سرزنش کنندگان مالمتم کنند، تا زنده ھستم حرفشان را
 خاک بروم.آنکه در دل 

 س وفات حسین
ھجری روز عاشورا به  ۶۱تقریبا مورخان اتفاق نظر دارند که ایشان دھم محرم سال 

دانند،  اند. برخی شھادت وی را در آخرین روز سال شصت ھجری می شھادت رسیده
 که این نظر شاذ و غیر قابل قبول است.

                                                           
 سابق -١
  .۳۹۰ :شماره ۷۴و اإلصابة ص ۱۲۰/ص ۶۹و تاریخ دمشق ج ۵۹۵-۱۱/۵۹۴النھایة جالبدایة و -٢



 حقیقت زندگی حسین شهید          ٤٢

در تاریخ شھادت وی برخی « گوید: خطیب بغدادی در این مورد در تاریخ بغداد می
ھجری به  ۶۱محرم سال  ن اتفاق نظر دارند که وی درپندار باطلی دارند، اکثر تاریخ نویسا

 .١ھجری که این پنداری بیش نیست ۶۲شھادت رسید، جز ھشام بن کلبی که گفته سال 
برخی روز شھادت ایشان را روز شنبه و برخی دوشنبه و برخی دیگر چھارشنبه و 

 اند. و گروھی نیز روز جمعه گفته شنبه برخی پنج

 جایگاه حسین در نزد اصحاب
نزد  -که آن زمان مشرک بود –را  س ه بن مسعود ثقفیھنگامی که قریش عرو

فرستادند تا ایشان را از عمره منصرف کند، عروه از احترام صحابه به  صرسول الله 
و امتثال ایشان توسط صحابه به شگفت آمد و ھنگامی که نزد قریش  صرسول الله 

 بازگشت آنچه را که دیده بود اینگونه بازگو نمود:
 ام، رفتهقیصر و کسری و نجاشی از جمله ای قوم من! من نزد پادشاھان زیادی؛ «

د به خدا سوگند! ھرگز پادشاھی ندیده ام که اصحابش او را آنگونه تعظیم و احترام کنن
کنند، به خدا سوگند! ھر گاه ایشان آب  ایشان را تعظیم می صکه اصحاب محمد 

مالید و  افتاد و با آن سر و روی خود را می انداخت حتما در دست یکی می دھانش را می
گرفت  نمود بالفاصله انجام میدادند و ھر گاه وضو می ھر گاه ایشان را به کاری امر می

گفت، ھمگی  گاه سخنی مین با ھم درگیر شوند و ھرضوی ایشانزدیک بود بر آب و
شدند، وی به شما پیشنھاد  شدند و به تعظیم ایشان ھرگز به ایشان خیره نمی ساکت می

 .٢»خوبی داده است آن را بپذیرید
گفته است: رسول  س اول؛ ابوبکر صدیق ی تاریخ برای ما ثبت نموده که خلیفه

 .٣را با احترام گذاشتن به اھل بیتش احترام کنید صالله
 و این گفتار ایشان نیازی به شرح ندارد.

لباسی ھدیه  به فرزندان صحابه، ھر یک س : عمر فاروقویدگ می /امام زھری 
نبود، وی پیکی به یمن  ھا میان آندر بداد و لباسی به اندازه حسن و حسین 

                                                           
 ۱۴۲صفحه  ۱تاریخ بغداد جلد -١
 ۲۵/۸۱ :الجھاد حدیث شماره يلشرط فالشروط باب ا کتاب صحیح بخاری، -٢
و باب مناقب الحسن  صصحیح بخاری، فضائل صحابه، باب مناقب قرابت رسول الله  -٣

 .۳۷۱۳ : و شماره ۳۷۵۱ :شماره ،بوالحسین



 ٤٣    ببخش اول: نسب، اخالق و جایگاه حسین بن علی 

بیاورند و چون لباس حاضر شد فرمود:  بفرستاد که لباسی اندازه حسن و حسین 
 .١»اآلن راحت شدم«

حسن و حسین را به خاطر قرابت  س گوید: عمر نویس معروف می واقدی تاریخ
 .٢ھمردیف پدرشان قرار داد و برای ھر کدام پنج ھزار درھم مقرر نمود صرسول الله 

از پدرش روایت نموده  /گوید: جعفر بن محمد صادق  امام ذھبی، مورخ معروف می
 .٣»اش علی پنج ھزار درھم عطا مقرر نمود عمر برای حسین ھمانند پدرگرامی«است که: 

برای ھمه آشکار است، آنجا  س نسبت به حسین س خیراندیشی عبدالله بن عمر
که قبل از عزیمت ایشان به عراق خطاب به وی فرمود: جبرائیل، رسول الله را میان 

رسول الله  ی ر گذاشت و ایشان آخرت را برگزیدند، تو جگرگوشهدنیا و آخرت مختا
 .٤رود ھستی، از شما نیز ھمین انتظار می

 ی حافظ ابن عساکر در تاریخ خود از ابوالمھزم نقل کرده است که گفت: ما جنازه
زنی را تشییع کردیم و ابوھریره در این تشییع حضور داشت، جنازه مردی را نیز 

نماز خواند و ھنگام  ھا زن نھاد و بر آن ی آوردند، ابوھریره آن را میان خود و جنازه
لباسش خاک را از  ی با کناره س خسته شد و نشست، ابوھریره س بازگشت حسین

 س کنی! ابوھریره کار را می ود: تو اینفرم س کرد، حسین پاک می س پاھای حسین
ھای  دانستند تو را بر شانه دانم، می می گفت: بگذار، اگر مردم چیزی را که من از تو

 .٥کردند خود حمل می
آن  س نسبت به حسین س یکی از مظاھر احترام و بزرگداشت عمرو بن العاص

گوید: عمروبن عاص در  است که ابن ابی شیبه از ولید بن عیزار روایت کرده است و می

                                                           
 .۱۷۷ :صفحه ۱۴، تاریخ دمشق جلد  ۲۸۵صفحه  ۳سیر اعالم النبالء جلد  -١
 سابق -٢
 ۵۰۰۰، ۱۰ھجری صفحه  ۶۱تاریخ اسالم حوادث سال  و ۲۸۵صفحه  ۳سیر أعالم النبالء جلد -٣

درھم سھم اھل بدر بود که از بزرگان صحابه بودند و ایشان حسن و حسین را ھمردیف اھل بدر 
 است.فاروق قرار دادند و این شرف بزرگی است و نشان محبت و قدرشناسی اھل بیت نزد عمر 

صفحه  ۱جلد  ،بن ابی عاصمازھد لو ا ۶۹۶۸شماره  ۴۲۴صفحه  ۱۵نگا: صحیح ابن حبان جلد  -٤
و  ۱۲۷ص ۴، تاریخ دمشق جلد۱۳۰۹۸شماره  ۴۷ :صفحه ۷و سنن بیھقی جلد ۲۶۷ :شماره ۱۴۳

 اند. اعیل بن سالم از شعبی روایت کردهو ھمگی از یحیی بن اسم ۲۰۲ص ۱۴ج
 .به اختصار ۲۸۷ص  ۳و سیر اعالم النبالء ج ۱۸۰-۱۷۹ص  ۱۴تاریخ دمشق ج -٥



 حقیقت زندگی حسین شهید          ٤٤

آید، گفت: این  را دید که می س کعبه نشسته بود که حسین بن علی ی سایه
 .١محبوبترین اھل زمین نزد اھل آسمان است

نمود و حسین  حسین را بسیار احترام و تعظیم می س معاویه بن ابی سفیانامیر 
 .٢پذیرفت وی را می یجوایز و ھدایا

گوید: ھنگامی که خالفت به معاویه رسید حسین ھمراه با  بن کثیر میاحافظ 
به  کرد و کردند، وی آنان را خیلی اکرام می نزد وی رفت وآمد می سبرادرش حسن 
نمود ودر یک روز به آنان دویست ھزار  عطایای زیادی را اھدا می گفت و آنان مرحبا می

ھیچ کس بعد از من  به خدا قسم قبل و و ٣گفت: بگیرید من پسر ھند ھستم داد و
نه بعد از تو کسی  گفت: به خدا سوگند نه قبل و س، حسین داده استچنین عطایایی ن

 .افرادی بھتر از اما نخواھد یافت که به ایشان ھدیه بدھد
معاویه به ایشان امیر  رفت و می سپس از وفات حسن ایشان ھر ساله نزد معاویه 

 .٤داد عطایایی می
ای  به وی نامه«گالیه کرد، برخی گفتند:  ساز بر خورد تند حسین  سباری معاویه 

ی او و پدرش بگویم،  پدرش را نکوھش کن، گفت: ھر عیبی که درباره ایشان و بنویس و
برای من شایسته نیست که کسی را به دروغ نکوھش کنم. چگونه  دروغ گفته ام و

 . ٥نداردعیبی به حسین نسبت دھم در حالی که ایشان آن عیب را 
ایشان را احترام و تکریم بودند  ستمام اھل بیت که معاصر حسن و حسین 

عماره نقل کرده است که وی گفت: کردند، ابن عساکر با سند خود از مدرک بن  می
حسین را گرفته بود، به او گفتند: چگونه  را دیدم که رکاب حسن و س ابن عباس«

رگ و بزرگوار ھستی، گفت: اینان فرزندان گیری، در حالی که تو بز رکاب آنان را می

                                                           
 .۲۶۹ص ۷ف ابن ابی شیبه جلد مصن -١
 .۲۹۱ص  ۳سیر اعالم النبالءج -٢
در جدش عبدمناف (بن عبدشمس بن عبدمناف  ۀاشاره به این که مادرش ھند بنت عتبة بن ربیع -٣

 بیعت نمود. ص آن حضرتبا  وی مسلمان شد و )،رسد بھم می ص با رسول الله
 ۴. تھذیب تاریخ دمشق ج۱۰۴زندگی حسین. تاریخ اإلسالم ۱۵۱-۱۵۰ص ۸البدایة والنھایة ج -٤

 .۳۱۵ص
 .۳۶۱ص ۳انساب األشراف ج -٥



 ٤٥    ببخش اول: نسب، اخالق و جایگاه حسین بن علی 

 .١»ھستند آیا این برایم سعادتی نیست که رکاب آنان را بگیرم صرسول الله 
م که گوید: نزد ابن عباس بود ابن عساکر از رزین بن عبید نقل کرده است که می

علی بن حسین آمد، ابن عباس گفت: مرحبا بالحبیب بن الحبیب (یعنی خوشامد 
 .٢ند محبوب)محبوب فرز

واین است جایگاه ایشان نزد  صی مصطفی  این است نگاه اصحاب به ریحانه
 .صاصحاب رسول الله 

                                                           
 .۱۸۱ص ۱۴تاریخ دمشق ج -١
 .ط: المعارف.۱۰۶ص ۹، والبدایة والنھایة ج۳۷۰ص ۴۱تاریخ دمشق ج -٢





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش دوم

  س بینش مبارزاتی حسین

 س  تأمالتی پیرامون بینش مبارزاتی حسین
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 دکتر محمد الشیبانی

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 ... دالیل و وقایع س مخالفت با حسین

 پیش درآمد
ھایی بسیاری  حوادث و اتفاقات نمایان و بارزی دارد که پرسش سزندگانی حسین 

شاید بتوان گفت که از خود به جا گذاشته است که آثار آن امروزه نیز گریبانگیر ماست، 
است که در مخالفت  س بارزترین نشان این حوادث و اتفاقات مبارزات سیاسی حسین

ھای فراوان اھل کوفه عزم  بیعت با یزید و در پی آن خروج به کربالست، که در پی نامه
و آنان را با لشکر ابن  یشان و اھل بیت خیانت کردها به سفر نمود که نھایتا اھل کوفه

 کربالست.  ی ھا گذاشتند که نتیجه آن رویارویی ھمان فاجعهزیاد تن
آنان را نیز  ی مسلمانان و بلکه آینده آن روزاز آنجا که این فاجعه، تاریخ و وضعیت 

تحت الشعاع خود قرار داده است و برای اینکه در تحلیل، استدالل و نتیجه از انصاف 
و اصل ماجرا مطرح کنیم و با اخالص دور نشده باشیم الزم است این قضیه را از ابتدا 

گر طالب حق، ھمگام با آن حرکت کنیم و حوادث  طرفی یک پژوھش یک مسلمان و بی
 آن را بررسی نماییم.

برای یزید بیعت گرفت، اما انصافا ابتدای قضیه  س قضیه از آنجا آغاز شد که معاویه
ی حساس زمانی  آن برھهتواند آغاز بحث ما از  پیش از آن است، البته بیعت یزید می

باشد و بنا به نیاز طبیعت تحقیق به حوادث پیش از آن نیز گریزی بزنیم، اینگونه از 
 گردد، نیز پرھیز کرده ایم. طوالنی بودن بحث که موجب مالمت خاطر خوانندگان می
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 بیعت گرفتن برای یزید: بحث اول
دانم  بر خود الزم می با بیعت یزید سخن بگوییم س پیش از آنکه از مخالفت حسین

را بر آن داشت، مطالبی را بیان  سی خود بیعت و عواملی که معاویه  که ابتدا درباره
 کنم. 

 را به گرفتن بیعت برای یزید سوق داد  س عواملی که معاویه

 عامل سیاسی (حفظ یکپارچگی امت)
بیعت شد و زمانی که  شفراموش نکنیم اوضاعی که در آن با ابوبکر و عمر و عثمان 

 سصدیق معاویه برای پسرش یزید بیعت گرفت بسیار متفاوت است. خالفت ابوبکر
برای ھمه امت خیر و صالح بود، با مرتدان جنگید و دین الھی استوار و ماندگار شد، 
ابوبکر و عمر و سایر اصحاب و اھل بیت علیه مخالفان ید واحدی بودند و در دوران 

وز نکرد و کسی به مخالفت بر نخواست، خالفت آنان مورد اتفاق ھمه آنان اختالفی بر
ضربه خورد توصیه  س که عمر بود و ھمگان مطیع و فرمانبردار ایشان بودند. پس از آن

مبشره ھستند برای خالفت انتخاب شود که  ی کرد که یکی از شش نفر که از عشره
زبیر بن عوام، عبدالرحمن بن عبارت بودند از عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، 

 .شعوف، سعد بن ابی وقاص، طلحه بن عبیدالله 
ی آنان صالحیت و فضیلت داشتند  شد که ھمه یکی از این شش نفر باید خلیفه می

ی درخشان داشتند و در نتیجه  و به بھشت مژده داده شده بودند و در اسالم نیز سابقه
 دینداری آنان معترف بودند. ی ی مردم به فضل و بزرگواری و سابقه ھمه

چون که برترین کاندیداھای خالفت النورین  ذیعثمان  شپس از رایزنی با صحابه 
مسلمین بود به این منصب برگزیده شد، در اواخر خالفت ایشان فتنه سر بر آورد و 

خالفت را به عھده  س و مظلومانه شھید شد، پس از وی علیگردیده ایشان محاصره 
مردم برای بیعت با وی ھمصدا نبودند، چرا که ایشان و کسانی که  ی گرفت، ھمه

متھم بودند که و یا الاقل  ،ندمتھم به دست داشتن در قتل خلیفه بودپیرامونش بودند 
 به شھادت رسید. ھا میان آن س با شورشیان تساھل کردند که نھایتا عثمان

ھا در  دادند، شامی جریان مخالف را تشکیل می س سرزمین شام با فرماندھی معاویه
پی انتقام قاتالن عثمان که بخشی از سپاه علی بودند بر آمدند، درگیری و تفرقه آغاز 
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ھایی  شد، گروھی از مسلمانان کشته شدند و این نکته، نکته آغاز و پیدایش فرقه
 ھمچون خوارج و غیره گردید.

وجه به تحول فکری و اعتقادی طیفی از اسالمی آن دوران با ت ی موقعیت جامعه
 معاویه را بر آن داشت که در انتخاب خلیفه و جانشین خود تجدید نظر کند.امیر جامعه، 

ھای خویش ثبات بیشتری داشتند و از این رھگذر  ھا و آرمان ھا در ارزش شامی
ھا که  یدست آورد، عراق ھایی به توانسته بود که در مقابل اھل عراق پیروزی سمعاویه 

در میان قبایل آنان نفوذ کرده بودند، وجه مشترک  س شورشیان متھم به قتل عثمان
دینی مشخصی که آنان را به ھم بدوزد نداشتند و عالوه بر آن  ی و رابطه
و منبع اصلی اذیت و  سگرایان که یکی از عوامل ناکامی علی  افکنان و فتنه اختالف

 .١و فرزندانش پس از وی بودند، در عراق کم نبودند ایشانآزار 
اما اھل حجاز، صحابه و بزرگان تابعین، فقھا و علمای بلندپایه را در میان خود 

ی اسالم بود، نه فکر و اندیشه باطلی در  داشتند و حجاز در آن دوران به حق نماینده
م و دین ز، محیط علھا خبری. محیط حجا آن ظھور کرده بود و نه از منکرات و بدعت

 فرزندانشان ھم در مکه و ھم در مدینه وجود داشتند. و تقوا بود؛ زیرا صحابه و
در میان اھل حجاز افراد سرشناس و شاخصی از فرزندان صحابه ھمچون: حسین 

به عنوان  شبن علی، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر، عبدالرحمن بن ابوبکر 
 وجود داشتند. س فت پس از معاویهنامزدھای اصلح برای تصدی خال

یکی از این  س: چرا معاویه ال بسیار مھم مطرح است وآن اینکهدر اینجا یک سؤ
 چھار نفر را بر نگزید؟

زیرا  ؛گوییم: اتفاق تمام مناطق بر یک فرد معین کار بسیار مشکلی بود در پاسخ می
 ھنوز میان آنان اختالفاتی وجود داشت.

دانستند، بعید  می سگاه شورشیان قاتل عثمان ا به عنوان پناهھا ر ھا، عراقی شامی
اند، یعنی حمایت  که بخاطر آن شمشیر زده  ھا واھدافی بود که اھل شام از ارزش

توانستند نامزدی را  ھا می مظلوم، تنازل کنند، پس چگونه شامی ی وخونخواھی خلیفه
 بپذیرند که مورد حمایت اھل عراق است؟ 

                                                           
 ».سمقتل احلسني «نگا: بخش  -١
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 سل قتل عثمان حجاز علی األخص اھل مدینه را مسؤھا عموما اھل  شامی
جلوی چشمشان شورشیان یک ماه خلیفه را محاصره  دانستند، در حضور آنان و می

کردند واز دیوار منزل وی باال رفتند وخلیفه را شھید کردند، اما اھل مدینه ھیچ کاری 
نه نبود که نامزدی از اھل مدینه را عاقال -ھا از دیدگاه شامی-انجام ندادند، بنابراین 

 .١تصدی خالفت بپذیرندبرای 
ھا به نامزدی که از عراق ومدینه بخواھد خالفت را به عھده بگیرد، چنین  شامی

ھا  با دیدگاه شامی سدیدگاھی داشتند، دیدگاه اھل عراق نیز در مورد جانشین معاویه 
 تفاوت چندانی نداشت.

توانستند به  کردند وبه مشکل می تأیید می حمایت ورا  سحسین بن علی ھا  عراقی
 فردی دیگری به جای ایشان رضایت دھند.

معاصرین  از این گذشته افرادی که نامزد بودند به طور کامل مورد تأیید اطرافیان و
ی آنان برسد، آنان  خواستند که خالفت به فردی غیر از قبیله امیه نمی خود نبودند، بنی

 .٢قریش واھل سیادت وامارت بودند ی بزرگترین قبیله

                                                           
بان در مورد غه البرای پاسخ دادن به این شبھات: نگا: رساله کارشناسی ارشد برادر محمد عبدالل -١

دار العبیکان آن را  ھـ در دانشگاه اسالمی مدینه بررسی شد و۱۴۱۱قتل عثمان که سال  فتنه و
که سال  س ی عبدالحمید علی ناصر در مورد خالفت علی چاپ کرده است، وھمچنین رساله

 ھـ در دانشگاه مذکور بررسی گردید وتوسط مکتبة الرشد به چاپ رسیده است.۱۴۱۳
داشتند که با توجه به آن رسول الله تعدادی از آنان را والیت ای  مزایای عدیده هخاندان بنی امی -٢

به منصب امارت انتصاب نمودند، راویان وتاریخ نگاران ھمه متفق القولند که ھنگام وفات  دادند و
امیر عتاب بن اسید امیر مکه، خالد بن سعید امیر صنعاء، ابوسفیان بن حرب  صرسول الله 

امیه، امیر  نجران، ابان بن سعید بن العاص امیر بحرین، سعید بن القثب ازدی ھم پیمان بنی
صدف، عمرو بن العاص امیر عمان  ن بنی امیة مخزومی امیر کنده وب پیرامون آن، مھاجر جرش و

نساب عثمان بن ابی العاص امیر طائف بودند که ھمه اینان از بنی امیه ھستند. نگا: بالذری، ا و
ابن  شیخ اإلسالم .۷۴ص ۱ج ة، ابو حیان توحیدی، اإلمتاع والمؤانس۵۳۰-۵۲۹ص ۱األشراف ج

 این پایه را گذاشتند و صگوید: وقتی که رسول الله  . ابوحیان می۷۴ص ۲ج ةمنھاج السن ۀتیمی
ارند، تر نپند آنان را مطرح کردند، چگونه امیدوار وخواھان امارت نباشند، وخود را از دیگران مقدم

 .۷۴ص ۲اإلمتاع والمؤانسة: ج
 صبه این مناصب از جانب رسول الله  هگفته پیداست که انتصاب بنی امیگوید: نا مقریزی می

 .۶۴-۶۳ای است به این که، خالفت به آنان خواھد رسید، النزاع والتخاصم ص اشاره
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انداخت  ھای جدیدی می برای بر چیدن اختالفات که بسا امت را در ورطه درگیری
پسرش یزید را تنھا نامزدی  سساخت، معاویه  می کیان حکومت اسالمی را متزلزل و

کردند،  دید که از حمایت اھل شام که در استقرار دولت نقش اساسی را ایفا می می
 برخوردار است.

را از والیت عھدی یزید ھنگامی که در آخرین حج خویش از اش  انگیزه سمعاویه 
کرد، ابراز نمود، آن جز بیم این که پس از مرگ  بزرگان فرزندان صحابه تأییدیه جمع می

وامت را درگیر جنگی خانمانسوز گرداند  ١گسترده تری پیدا کند ی وی اختالف دامنه
 ست، چیزی دیگری نبود.که آن سرش ناپیدا

 عامل اجتماعی(تعصب قبیله ای)
ھا  پشتیبانی اھل شام وارد جنگ شد وخالفت را به عھده گرفت، شامیبا  سمعاویه 

 .٢داشتند بنی امیه را دوست می بودند و سبیش از ھمه مطیع معاویه 
ی مسلمانان  مدینه سبب اصلی قتل خلیفه آنان باور کرده بودند که اھل عراق و

 ھستند. سن النوری ثمان ذیع
عھدی یزید  معاویه والیتامیر محبت این است که ھنگامی که  دلیل این اطاعت و

 با بن معاویه را به اھل شام پیشنھاد کرد، ھمگی بدون ھیچ رأی مخالفی پذیرفتند و
 خلیفه بعد از پدرش بیعت کردند. یزید به عنوان ولی عھد و

خواستند حتما یکی از اھل بیت باید  عراق که میدر مقابل احساس بسیاری از اھل 
امیه خالفت  خلیفه گردد، اھل شام به ھیچ عنوان راضی نبودند که شخصی غیر از بنی

را به عھده بگیرد واحساس قومی مردم ھمین بود که خالفت باید در بنی امیه 
عت کردند، وسرزمین شام باقی بماند. به طور مثال ھنگامی که اھل مکه با ابن زبیر بی

گفتند: پادشاھی در میان ما بوده وما رضایت  بسیاری از اشراف شام اعتراض کردند و

                                                           
 .۱۵۰-۱۴۹ص ۴ابن سعد: طبقات الکبری، ج -١
قبایل آنان  گردد، و به طبیعت زندگی مردم سرزمین شام بر میاطاعت و فرمانبری اھل شام  -٢

قبل از آمدن اسالم در آنجا توطین یافته بودند و در معرض تأثیر پذیری از تمدن یونانی و ھا  قرن
اضافه بر  پیروی از نظام بسیار تأثیر گذار بود، و در اطاعت از دولت وو این عوامل ، رومانی بودند 

معاویه آمد امیر ایی داشتند که به اطاعت از آنان خو گرفته بودند، وھنگامی که آن از دیر باز امر
 .۱۵۰-۱۴۹کردند. تاریخ الدولة العربیة ص در اطاعت از وی مشکل چندانی احساس نمی
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 .١نخواھیم داد به اھل حجاز منتقل گردد
نگرش دینی غالب  شھمان دوران خلفای راشدین یعنی بر دولت اسالمی در آغاز 

ضعیف گشته  ھا عد دینی در دلبُ  از خالفت معاویه به بعد عصبیت تقویت یافته و بود و
ی پادشاھی وعصبیت بود، اگر فرد منتخب به والیت عھدی  صبغه نیازمند بعد و بود و

 ض عھدخیلی زود نق یافت و از لحاظ عصبیت نژادی مورد حمایت نبود، مقبولیتی نمی
 .٢داد اختالف می جای خود را به تفرق واتحاد  شد و می

تأیید است، بویژه اینکه ابن خلدون در  و استنتاج ابن خلدون قابل احترام این نظریه و
دنیای سیاست وارد شده وزندگانی سیاسی داشته است، لذا این استنتاج او بر گرفته از 

 نتائج آن آشنایی کافی داشته است. که به اوضاع سیاسی و باشد می ی او تجربه
نگاه تواند با  پیچدگی ھمراه است، ھر کس نمی تحوالت سیاسی معموال با ابھام و

 ھای آن پی ببرد. اول به حقایق و واقعیت
ی کلب ونقشی را که در تثبیت قدرت داشتند نباید نادیده گرفت، (کاری  توان قبیله

یزید  /ماماھایھای یکلب کرد) آنان دای ی که حسان بن مالک بن بحدل بزرگ قبیله
 .٣دبودند، رھبر این قبیله بود که بعدھا خالفت مروان بن حکم را تثبیت کر

گوید: از  می داند و عھدی معذور می را در انتخاب یزید به والیت سشعوط معاویه 
قدرت بدست بنی امیه بود، اقدام معاویه به این کار، بسیار طبیعی  آنجا که عصبیت و

 .٤گذارند پذیرند وعقال بر آن صحه می است که ھمه منصفان آن را می

                                                           
 ؛ اسنادش منقطع است.۲۵۷ص ۷الطبرانی: معجم الکبیر، ج -١
 ي، معالم نظریة ابن خلدون فیلجابر. نگا: دکتور محمد عابد ا۲۶۵ص ۶ابن خلدون، المقدمة، ج -٢

 و بعد از آن.  ۲۷۲تاریخ االسالمی صال
 ۱ج یجمھرة النسب إلبن الکلب ۲/۵۹۶: نسب معد والیمن الکبیر، یھشام بن محمد الکلب -٣

 گوید:  ، عمرو بن مخالة کلبی می۲۸۳المسعودی، التنبیه واإلشراف ص ۱۸۳ص
 مروان اخلالفة بعد ماـدنا لدر

 

  كل بريدينيللزبريجری  
 

 خليفة نفسهـفإال يمكن منا ال
 

 ها إال ونحن شهودـا نالـفم 
 

 .۱۹۴ص ۴نگا: ابن بدران، مختصر تاریخ دمشق، ج
گوید: تنھا چیزی که مانع شد  . امام مالک می۳۴ن تمحی من التاریخ، صأشعوط: اباطیل یجب  -٤

یزید بن عبد  بعد از او برایبعد از خود بر گزیند که بیعت  که عمر بن عبدالعزیز فردی صالح را
عمر بن عبدالعزیز ترسید که اگر برای دیگری بیعت بگیرد، یزید شورش  ،بودگرفته شده الملک 
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به دیگران در آن ھنگام کاری نشدنی  از ناحیه عملی نیز انتقال خالفت بنی امیه
سپردن خالفت  از بنی امیه یا از ھواخواھان آنان بودند و ھا بود، زیرا والیان تمام والیت

 پذیرفتند و به یکی از فرزندان صحابه به معنای عزل آنان بود که چه بسا آن را نمی
 .١شد تر تکرار می گسترده ی صفین در دامنه ھای جمل و دوباره صحنه

کند که مروان بن  پشتیبانی بنی امیه را در شام برای ما نمایان می این نکته توان و
ھم چنین  الحکم توانست با پشتیبانی اھل شام بر عمال عبد الله بن زبیر پیروز شود و

پس از وی پسرش عبد الملک بن مروان نیز با پشتیبانی و حمایت آنان ابن زبیر را 
بینیم که اھل شام از ابن زبیر  را به قتل برساند، می ھـ وی۷۳شکست دھد و در سال 

به عبد  اطاعت نکردند، بلکه اھل عراق به برادرش مصعب بن زبیر خیانت کردند و
خیانت اھل کوفه به شوھرش  سالملک بن مروان پیوستند، سکینه دختر حسین 

نفرین کند؛ ای اھل کوفه! خدا شما را « کند: می مصعب بن زبیر را با این جمالت بیان
. راستی چرا امت بر ابن زبیر ٢»یتیم و در بزرگسالی بیوه ام کردید در خردسالی مرا

فضایل او را نداشت؟ بلکه بر عکس  متفق نشدند، در آن زمان که ھیچ کس جایگاه و
عبد الملک بن مروان که از نظر سنی به سان یکی از فرزندان ابن زبیر بود، توانست 

 نان را به چنگ آورد.خالفت و رھبری مسلما

 عوامل شخصی در یزید
 ینااصلح بودند، لیکن با وجود  بدون تردید صحابه و فرزندانشان از یزید افضل و 

زیر او سالیانی  ؛دانست معاویه پسرش را به رھبری مسلمانان از دیگران توانمندتر می
دار بود و از برخوردریغ اھل شام نیز  حمایت بیاز طوالنی در کنار پدرش بوده است، و 

 کرد.  نزدیک روند سیاسی آن دوران را دنبال می
 دلیری وای مانند، کرم، جوانمردی، شجاعت،  در پسرش صفات حسنه سمعاویه 

ارزش و  ی اعجاب و با توجه به این صفات به وی به دیده سراغ داشت و لیاقت رھبری
 نگریست. بزرگی می

                                                                                                                                              
 ۱، قاضی عیاض، جكاصالح آن مشکل باشد. نگا: ترتیب المدار کند، وجنگی براه اندازد که مھار و

 .۵۵۰ص ۱، منھاج السنة ج۱۷۰ص
 .۴۸ص ۵احمد شلبی: موسوعة التاریخ اإلسالمی ج -١
 .۱۹۵انساب األشراف: ص -٢
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ی ھای افراد غافل باشد، او پرورده توانمندی ھا و ردی نبود که از ویژگیفس  معاویه
بیت رھبری و زعامت مکه بود و بیش از چھل سال از عمرش را در امارت و حکومت 

گاھی  ھا و مزیت سپری کرده بود، او به درستی از ویژگی ھای فرماندھان، امرا و عقال آ
که پسرش احساس کرده بود س  شناخت. معاویه داشت و قدر و فضیلت ھر یک را می

ی سیاستی که در ادارهسی از خلفای راشدین است، او دربارهأی دادگستری و تدلداده
گفت:  کرد و یزید در پاسخ می ی امور در پیش خواھد گرفت از یزید پرس و جو می

 .١»ا در پیش خواھم گرفتمر بن خطاب رعپدرم! والله سیاست «
جوانان دیگر قریش نیز از این دانست که عالوه از یزید  به درستی میس  معاویه

ھای شخصی که بعدھا پدید آمد،  ھا برخوردارند، و این مزایا با آن آرمان مزایا و ویژگی
چه بسا امت را درگیر فتنه و جنگ کند، اما یک مزیت یزید را از دیگرران ممتاز کرده 

ست ی نیازمند آن است، و آن چیزی نیامرود و آن چیزی است که دولت بیش از ھر ب
 .٢جز توان رزمی و لشکری

گرفتن  تلفی و نادیده گرچه این اقدام وی منجر به حقس از دیدگاه معاویه«
ھا و ھرج  ضامن حفظ دولت اسالمی بود و مردم را از فتنه شد اما شایستگی افرادی می

و مرج احتمالی که پس از فوت ھر خلیفه و یا شکست وی از جانب مخالفان پدید 
دارد، و بیم آن داشت که اگر مسلمانان ھم چنان با ھم درگیر  نگه می ناآید، در ام می

بتازند،  انالعرب بر آن ةباشند دشمنان ساز و برگی جدید فراھم نمایند و در قلب جزیر
 .٣»داند که عواقب وخیم آن بر اسالم و مسلمانان چه باشد خدا می

که پدر و یا پسرش را به لو این  گیرد و حاکم در این زمینه مورد اتھام قرار نمی
والیت عھدی خود برگزیند؛ زیرا او موظف است که در حیات خود برای مسلمانان خیر 
اندیش باشد، و پس از مرگ دیگر تبعاتی را متحمل نخواھد بود، بر خالف نظری که 

دانند و یا  حاکم را در صورت برگزیدن پدر و یا پسر خود به والیت عھدی متھم می
ه فقط در صورت انتخاب پسر به عنوان ولی عھد حاکم را متھم گروھی دیگر ک

 دانند. می

                                                           
 ) با سند حسن.۱/۳۷۵ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثانی ( -١
 .۲۲۳-۲۲۲عربی، الھای کتاب العواصم والقواصم ابن  محب الدین الخطیب: پانوشت -٢
 ).۲/۳۹۵سالم و الحضارة العربیة (محمد کرد علی، اإل -٣
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ای قوی باشد  وی فراتر از این پندارھاست، به ویژه در صورتی که در این کار داعیه«
که در آن صورت این گمان به طور کلی ای  مانند وجود مصلحتی و یا دفع مفسده

سرش انجام داد، گرچه کار معاویه با ی پدربارهس  منتفی است، مانند کاری که معاویه
 .١»موافقت مردم انجام شد و این موافقت برای وی در این زمنه حجت است

گوید: انتخاب شخصی توسط حاکم به عنوان خلیفه و جانشین پس از  ابن بطال می
زیرا صحابه و عموم مردم به اتفاق به انتخاب عمر  ؛نافذ است ی مسلمانانخود بر عامه

بکر عمل نمودند و ھم چنین در پذیرش شورای شش نفره نیز اختالف توسط ابو
تر  نکردند، و این شبیه وصیت مردی به فرزند خود است؛ زیرا او را خیر اندیش

 .٢»پندارد، حاکم نیز این گونه است می
معترف بود و با وی بیعت نمود و ھم چنین ابن عمر نیز  ٣ابن عباس به فضیلت یزید

 س در حیات معاویهکسی باقی نماند که اھل فتنه  ب حسین بن علیبیعت نمود و جز 
، س او را بر حذر داشت و پس از درگذشت معاویهس  نیز او را تحریک نمودند اما حسن

تصمیم گرفت به آنان بپیوندد که صحابه وی را از این کار بازداشتند که ایشان 
 نپذیرفت و آن حوادث رخ داد.

معاویه از این اقدامات بر حذر داشت و نھایتا وی امیر را  ب اما عبدالله بن زبیر
 ٤رھانید. کرد کاش معاویه زنده بود و او را از آن حالت می می پس از محاصره آرزو

 و والیت مفضول با وجود فاضل س معاویه
به خاطر حفظ یکپارچگی و وحدت کلمه که از دیدگاه شریعت اسالمی س  معاویه

وجود فاضل، مفضول را برگزید، و با توجه به صحبت و عدالتش تر است با  بسیار مھم
 .٥رفت چیزی دیگر از وی انتظار نمی

                                                           
 ).۲۶۵-۱/۲۶۴( ةالمقدم -دونابن خل -١
 ).۱۳/۲۱۸فتح الباری ( -٢
 ) با سند حسن.۲۹۰-۴/۲/۲۸۹أنساب األشراف ( -٣
 ) با سند حسن.۳۴۷-۴/۲/۳۴۶أنساب األشراف ( -٤
به ھدایت ثابت و محرز است، نگا: الفتح س  برای معاویه ج)، دعای رسول الله ۱/۶۵ابن خلدون ( -٥

و گفته است: حسن غریب. ابن عساکر  ۳۸۴۲ی  شماره ۵/۶۸۷)، ترمذی ۱۷۳-۲۳/۱۷۲الربانی (
حدیث  ه). آلبانی شواھد و متابعات زیادی برایش آورده و سپس گفته است: فی الجمل۲۴۳/۱۶۱۲(

 .۱۹۶۹ی  شماره ۴/۶۱۴افزایند. نگا: السلسلة الصحیحة  صحیح است و این طرق بر قوت آن می
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فرزندان بزرگوار صحابه امثال: ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، حسین بن علی و 
البته فرزندان صحابه در میان خود بر  ١عبدالله بن عمرو بن عاص و غیره بسیار بودند،

نظر نداشتند، مثال ابن عباس پس از وفات یزید نیز با ابن زبیر  شخصیت واحدی اتفاق
بیعت نکرد با این که شھرھای بسیاری با وی بیعت کرده بودند، بلکه از وی انتقاد می

 .٢نمود و در برخی کارھا وی را سرزنش می کرد
 و ھم چنین محمد بن الحنفیه و ابن عمر نیز با ابن زبیر بیعت نکردند، بنابراین چه

 .؟ھا بر شخصیت واحدی اتفاق کنند تواند تضمین نماید که تمام طرف کسی می
گذاشتند، از آن جمله این که ای  فقھا برای احراز صالحیت امامت شروط عدیده

، مجتھد، عادل، و صاحب علم و قدرت و سیاست و پختگی و حسن ٣حاکم باید قریشی
  و غیر آن. ٤تدبیر باشد

                                                                                                                                              
) و ابن ۳/۱۳۰نگا: صحیح البخاری (فتح الباری به فقاھت وی گواھی داده است، س ابن عباس

» به فقه و صحبت وی گویای فضل کثیری استس ظاھر گواھی ابن عباس«حجر افزوده است: 
و گفته: رواه  ۹/۳۵۷). ابودرداء به حسن نماز وی گواھی داده است، مجمع الزوائد ۷/۱۳۱(

ی  نعیم شماره ، ابیۀو فضائل معاوی، ۶/۲۳۵الطبرانی و رجاله رجال الصحیح. و نگا: منھاج السنة 
 با سندی صحیح.۴/۱/۱۴۹مخطوطات دانشگاه اسالمی. ابن سعد  تابخانهک، ۱۵۶۴

 .۱۰/۳۰۰الکبری  ةسبکی: طبقات الشافعی -١
 ۱/۱۴۶ ةالرابع ةبا سندی صحیح. این سعد، الطبق ۲۰۹۸۵ی  شماره ۱۱/۴۵۳عبدالرزاق: المصنف  -٢

با  ۵/۳۳۷، طبرانی، المعجم الکبیر ۲/۳۷۸با اسنادی صحیح، ابن ابی عاصم: اآلحاد والمثانی، 
 .۳/۱۵۳، ذھبی: سیر أعالم النبالء ۱۶ق/ ۶۷۴، ۷۳۳اسنادی حسن، ابن عساکر 

است و از مسائل اجماعی  ءگوید: این که امام باید قریشی باشد مذھب تمام علما عیاض می -٣
نیز بر آن صحه  ھا و از احدی از سلف قول مخالفی نقل نشده است، و بعدی گردد محسوب می

. و افزوده است: نظر خوارج و معتزله در این باره به خاطر مخالفت با مسلمین، معتبر اند گذاشته
 اند ) و ابن حجر گفته است: کسانی که اجماع را نقل کرده۱۳/۱۲۷نیست... (فتح الباری 

در این باره نقل شده است تاویل کنند، احمد از عمر با سندی که  راس  بایست قول عمر می
اگر مرگم فرا رسد و ابوعبیده زنده باشد او را خلیفه «نقل کرده است که:  اند رجالش ثقه

اگر مرگم فرا رسد و ابوعبیده مرده باشد، معاذ بن جبل را به «گوید:  و در ادامه می» گردانم می
اذ بن جبل انصاری است نه قریشی، احتماال: یا این اجماع پس از عمر مع». گزینم... خالفت بر می

شکل گرفته است و یا اجتھاد عمر در این مورد تغییر کرده است والله اعلم. فتح الباری 
 .۲۹، ةالشرعی ة)، و نگا: عبدالوھاب خالف، السیاس۱۳/۱۳۷(

 .۱۳۹بغدادی: اصول الدین ص ، ۱۱۳-۱۱۲نصاف ، باقالنی: اإل۲/۳۲ابن زبیر: الروض الباسم،  -٤
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 ١عدالت و علم و فضل را شرط ندانسته است. از امام احمد نقل شده که
ید که ایشان تنھا برتری دینی را آ در انتخاب والیان چنین بر میس  از سیاست عمر

دانست بلکه به بینش سیاسی افراد ھمراه با اجتناب از نواھی شرعی اعتبار  مالک نمی
تر از اینان از را با وجود افرادی بر بقایل بود، بدین جھت معاویه و مغیره بن شعبه 

 .٢لحاظ دینی، امثال: ابودرداء در شام و ابن مسعود در کوفه، به امارت برگزید
گزینم و روایت شده است که فرمودند: گاه من فردی را بر میص  از رسول الله

تر  کنم، اما شاید او بیدارتر و قدرتمند تر است رھا می فردی دیگر را که نزد من محبوب
 .٣باشد

ی لشکر منصوب را به عنوان فرماندهس  خالد بن ولیدص  سول اللهربدین جھت 
د که چندان خوشایند ایشان نبود، ز ن که گاھی کارھایی از او سر میکردند با ای می

به وی فرمودند: ص  رسول الله از وی برتر بود اما ٤از لحاظ امانت و صداقتس  ابوذر
پسندم،  پسندیدم، برای تو نیز میای ابوذر! تو ضعیف ھستی، من آنچه را برای خود 

 .٥ھرگز حتی بر دو نفر ھم امیر نباش و سرپرستی مال یتیمی را قبول مکن
 .٦دانستند را از والیت و امارت نھی فرمودند زیرا وی را ضعیف میس  ابوذر

                                                           
 .۲۰حکام السلطانیة، ص ابویعلی الفراء: األ -١
 .۱۳/۳۱۱ابن حجر: فتح الباری  -٢
، ۲۶۲۱ی  شماره ۲۳۸-۲/۲۳۷، سعید بن منصور ۲۰۶۵۸ی  شماره ۱۱/۳۲۳عبدالرزاق: المصنف  -٣

سیرین  اند، مرسل ابن د بن سیرین به صورت مرسل نقل شدهھر دو روایت از حسن بصری و محم
گوید: ھر کسی که  ، ابو عمر در "التمھید" می۳۱، ۱۸۶صحیح است، نگا: المراسیل، ابی حاتم ص 

کند تدلیس و ارسال او مقبول است، بنابراین مراسیل  مشھور باشد که فقط از افراد ثقه روایت می
مھید سعید بن المسیب، محمد بن سیرین و ابراھیم نخعی نزد محدثین صحیح ھستند. نگا: الت

-۱۶۲، نگا: العالئی، جامع التحصیل ۱۵۴، ظفر احمد التھانوی: قواعد فی علوم الحدیث ص ۱/۳۰
۱۶۶-۲۶۴. 

تر  ی زمین فردی صادق زیر چتر آسمان و برگسترده«فرمودند: س ی ابوذر درباره صرسول الله  -٤
ی آن را ، آلبان۱۰۵۶، ابن ماجه ۱۷۵-۲/۱۶۳، احمد: المسند، ۳۸۰۳ترمذی » از ابوذر نیست

 .۵۴۱۳ :صحیح گفته است، صحیح الجامع، شماره
 .۲۱۰-۱۲/۲۰۹مسلم با شرح نووی  -٥
 .۲۳-۲۲ابن تیمیه: السیاسة الشرعیة  -٦
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سر  ھایی که از او را به فرماندھی گماشتند و با لغزشس  نیز خالد بن ولیدس  ابوبکر
 ١بود. تر راجحاش  زیرا مصلحت ابقای وی بر این پست از مفسده ؛نکرد زد او را عزل

کنم که تو را ابقا  از خدا شرم می«را از کار گرفت و گفت:  ٢و شرحبیل بن حسنه
 .٣»تر ھستند کنم در صورتی که از تو افراد قوی

گفت: با وجود عبدالله بن  می گوید: از معاویه شنیدم که ثابت موالی سفیان می
عمر، عبدالله بن عمرو و دیگر بزرگان، من بھترین شما نیستم اما امیدوارم در مقابل 

گاهتر و به ق دشمن از شما سخت  .٤تر باشم تر و خوش اخالق وت و فن امارت از شما آ
تر باشد، یکی را یگری مقتدراگر قرار باشد از میان دو نفر که یکی امانت دارتر و د

فرد ضعیف ولو امانت دارتر باشد آن که برای والیت مفیدتر  انتخاب کنند باید در مقابل
واجب آن است که در ھر موردی اصلح برگزیده  ٥و ضررش کمتر باشد، انتخاب شود

 شود.
از امام احمد پرسیده شد: از میان دو فرمانده که یکی قوی اما فاجر و دیگری صالح 

اجر قوی، قدرتش به نفع اما ضعیف است، با کدام یک باید به جنگ رفت؟ فرمود: ف
گردد و اما فرد نیکوکار ضعیف، صالحش به  مسلمانان است و فجورش به خودش بر می

 .٦رسد، باید به ھمراه قوی فاجر جنگید گردد و ضعفش به مسلمانان می خودش بر می
مقصود اصلی انتخاب امام و حاکم حفاظت مسلمانان و دفع شر دشمن و گرفتن 

بر اساس ھا و تقسیم بیت المال رای مظلوم و تامین امنیت راهمچ ظالم و دادستانی ب

                                                           
 سابق. -١
عبدالله بن المطاع بن عبدالله از کنده و ھم پیمان بنی زھره  بن لی: او شرحبشرحبیل بن حسنة -٢

منتسب بن وھب بن خذافه جحمی بود  است که به مادرش حسنه که کنیز معمر بن حبی
س  ھای سرشناس قریش بود که در زمان عمر بن خطاب باشد، و از مھاجرین حبشه و چھره می

ھـ در سن شصت و ھفت سالگی در طاعون عمواس  ۱۸بر یک چھارم شام امارت داشت و سال 
 .۲/۶۹۹ستیعاب إلدر گذشت. ا

 عف دارد.، با سندی که ض۱۱/۹۸ابن ابی شیبه: المصنف  -٣
ریم که ضعیف است، ابن ابی عاصم: اآلحاد و ماز طریق ابن ابی  ۱/۱۴۱ابن سعد: الطبقة الرابعة  -٤

ق، از طریق سعد، ذھبی: سیر أعالم النبالء ۱۶/۳۳از ھمان طریق، ابن عساکر  ۱/۳۷۷المثانی 
 از طریق سعد. ۳۱۳) ص ۴۱-۴۰، تاریخ االسالم: حوادث (۳/۱۵۰

 .۲۲تیمیه: السیاسة الشرعیة ابن خ اإلسالم یش -٥
 .۲۲خ اإلسالم ابن تیمیه: السیاسة الشرعیة یش -٦
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تعالیم شرعی است، ھر کس توانست این امور را به انجام برساند مقصود از امامت از او 
شود و  برند و امنیت و آسایش فراگیر می حاصل گشته است و مردم از والیتش بھره می

تر نیز  کنند، گرچه از او فردی عالم مردم با راحتی و امنیت مالی و جانی زندگانی می
رسد  زیرا از علم و تقوا و عبادت عالم نفعی در این زمینه به مردم نمی ؛وجود داشته باشد

و اگر شخصی توانایی اجرای احکام شرعی را نداشته باشد، محض این که فالنی خیر 
 .١تاندیش است و در پی اجرای احکام شرعی است، برای مردم سودی نخواھد داش

گویند باید افضل را برای امامت برگزید مگر  گوید: معظم اھل سنت می جوینی می
ثباتی و فتنه گردد که در این صورت  آن که انتصاب وی موجب ھرج و مرج و بی

انتصاب مفضول در صورتی که صالحیت امامت را داشته باشد، جایز است، ھمان گونه 
 .٢ماز را بر عھده گیردکه جایز است مفضول با وجود افضل امامت ن

 بیعت یزید از وی شده است ی و انتقاداتی که درباره س معاویه بن ابی سفیان
 اند ول کامل بیعت دانستهئمعاویه را مسامیر بسیاری از مورخان در گذشته و حال 

 اندازند.تاکنون را بر گردن او می ایشانو از این رھگذر تمام اشتباھات حکام، از زمان 
و برخی وی را متھم به  ٣دانند گذار پادشاھی وراثتی میرا بنیانس  معاویهبرخی 

که نظامی را که  اند و برخی دیگر وی را متھم کرده ٤دانند با نظام شورا می مخالف
و برخی نیز وی را به پادشاھان  ٥داند، تثبیت کرده است سیاست را مقدم بر دین می

                                                           
 .۳۵الشھادة ص الغزو و يصدیق حسن خان: العبرة بما جاء ف -١
و افزوده است: اختالفی نیست که در  ۸۰، جوینی: غیاث األمم ص ۲۶۲جوینی: االرشاد ص  -٢

صلحت مسلمانان برای انتخاب مفضول صورت مشکل بودن انتخاب افضل به امامت و اقتضای م
و انتخاب افضل موجب ایجاد فتنه و مشکالت گردد  که مورد حمایت اقشار قدرتمند جامعه باشد

تردیدمفضول باید انتخاب گردد؛ زیرا  و مردم و سپاھیان از وی حمایت نکنند، در ین صورت بی
گردد و انتخاب مفضول  ھدف از انتخاب امام صالح امت است اگر انتخاب افضل موجب فساد

 .۱۶۷موجب سامان یافتن امور، باید مصلحت مردم را در نظر گرفت. غیاث األمم ص 
به نقل از ھداره، اتجاھات الشعر العربی فی القرن الثانی الھجری  ۱۰الخالفة، توماس ارنولد ص  -٣

 .۳۱ص 
 .۱/۲۸۶سامی ، الثعالبی الفاسی: الفکر ال۵۸مصطفی الشکعة، اسالم بال مذاھب، ص  -٤
، سید امیر علی: مختصر تاریخ ۵۸یب ص صناإلسالمی علی ابراھیم حسن: نساء لھم فی التاریخ  -٥

، انور الرفاعی: االسالم ۸۵، د. محمد جالل شری: نشأة الفکر السیاسی و تطوره ص ۸۸العربی ص 
 فی حضارته و نظمه.
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 .١اند گذشته روم و فارس، تشبیه کرده
دانند که مبتنی بر  می ٢گروھی با این بیعت وی را پیشتاز تفکر سیاسی میکافیلی و

با این کار س  که معاویه اند و بعضی گفته ٣کند این است که ھدف وسیله را توجیه می
و برخی نیز با این کار او را  ٤گناھی دیگر افزوده بر دیگر گناھانش مرتکب شده است

 .٥اند ان کردهبه خروج از اجماع مسلمان متھم
برای آن که صحت و یا عدم صحت این اتھامات آشکار شود، باید ابتدا ماھیت شورا و 

ی اھل حل و عقد و نقش خلفای راشدین را در طبیق آن و ابعاد سلطهتچگونگی 
س  استعانت از اھل حل و عقد بررسی کنیم، تا بتوانیم تصوری صحیح از شورا و معاویه

گوییم: بدون تردید شورا یکی از  ورا داشته باشیم، میشام و مقدار تخطی وی از نظ
و قواعد استوار آن است، و انتخاب فردی به عنوان حاکم و ھای حکومت اسالمی  پایه

بلکه او  ٦بخشد، نمیای  ی مطلقهولی امر مسلمانان ھیچ گاه به وی تقدس و یا سلطه

                                                           
، ۸۵-۸۴الحضارة االسالمیة ص  يالخالفة ف، احمد رمضان احمد: ۶۶سالم ص احمد امین: یوم اإل -١

 .۲۷۸والسیاسة ص  ۀسعید االفغانی: عائش
م آرای سیاسی خود را در کتاب امیر جمع نمود و به (الورنزو) ھدیه داد،  ۱۵۲۷میکافیلی ت  -٢

ثر ھستند قبل از ھمه ناپلئون اول (فرانسه) مترنیخ أسیاسیون قرن نوزدھم اروپا ھمه از او مت
الفکر  يارک (آلمان) و دیگران، نگا: محمد سید احمد المسیر: المجتمع المثالی ف) پسنمسا(

االمیر برگردان عربی خیری حماد. نیکوال ماکیافیلی، ترجمه و نگا:  ۲۶۲-۲۵۷الفسلفی، ص 
 تحلیل مختار الزقزوقی.

امین، یوم ، احمد ۱۴۷فی القرن االول الھجری ص  ۀد. ابراھیم بیضون: مالمح التیارات السیاسی -٣
 .۶۷االسالم ص 

، و شبیه این نگا: اکبر شاه خان، تاریخ ۴۱۷الحیاة السیاسیة  ياحمد الشریف: دور الحجاز ف -٤
 .۲۱۹و نگا: امین الریحانی: زعماء االسالم  ۲/۴۸االسالم 

 .۲۱۹حسن ابراھیم حسن: زعماء االسالم  -٥
گوید:  ، مرجلیوث میاند مغالطه کرده اند، که از نظام سیاسی اسالم سخن گفتهخاور شناسانی  -٦

حاکم ھر کس باشد، اما رعیت مسلمانان ھیچ حقوقی بر رئیس جماعت خود ندارند و حاکم 
گوید:  و ماکدونالد می ۴۶۷-۴۶۶سالمیة ص مسئول کسی نیست، حاکم الصعیدی: النظریة اإل

 و مویر ۴۶۷ص » باشد شناسیم تواند یک حاکم مورد تایید قانون که ما می حاکم مسلمانان نمی«
 .»ی یک حکومت اسالمی است کومت مستبد مطلق نمونهح«گوید:  می

گوید: خالفتی که علمای اسالمی قبول دارند نوعی از حکومت ظالم و مستبد است که  آرنولد می
. ۴۶۸حاکم آن سلطه و قدرت نامحدودی دارد و رعایا باید بی چون و چرا از او اطاعت کنند، ص 
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و حکم یک شھروند را دارد، نظام  باشد ول تمامی اقدامات و عملکرد خویش میئمس
شورا یک شکل و قالب مشخصی ندارد بنابراین تطبیق آن به موقعیت و نیازھای زمان 

ی آن وحی نازل نشده بود، با در مسایلی که دربارهص  بستگی دارد. رسول الله
کردند، و در امور دنیوی که آنان خبرگی بیشتری داشتند، نظرشان  صحابه مشورت می

 س کردند، ابوبکر پذیرفت و خلفای راشدین نیز ھمین گونه با مسلمانان مشورت میرا می
نی بر جھاد با مانعین زکات بمانعین زکات مشورت نمود و نھایتا رای خویش م ی درباره

ی ابوبکر را پذیرفت و ھم أابتدا مخالف بود، اما سری آخر رس  مرعرا عملی نمود، 
 .غم مخالفت عمر با اھل مکه مشورت نمودجنگ اھل شام علیر ی چنین درباره

                                                                                                                                              
و د. محمد طه بدوی: بحث  ۴۶۸-۴۶۶الدولة ص  يسالمیة فم الصعیدی، النظریة اإلو نگا: حاز

 ينظام االسالم السیاسی ردا علی المستشرق آرنولد ضمن کتاب مناھج المستشرقین ف يف
ی آشکاری ھستند و  ھا ھمه مغالطه . واقعیت این است که این۱۷۷و  ۲/۱۱۸الدراسات االسالمیة 

داند، ما فساد برخی از  ھر کس ادنی شناختی از تاریخ مسلمانان داشته باشد، حقیقت آن را می
فی کنیم. اسالم در معر انکار نمیرا  اند استبدادی داشتهای  حکام مسلمین و برخی دیگر که رویه

این نظریه سیاسی که مبتنی بر بیعت و پیمان است، پیشتاز بوده است و مفکرین غربی در اوایل 
 قرن ھفده میالدی کشف کردند.

کند که رھبری با پیمان مردم و توافق بر انتخاب  بیان می ۱۶۷۹-۱۵۵۸توماس ھویز انگلیسی 
ترسند چون شر بر طبیعت آن  گر مییابد زیرا از یکدی حاکم که امور آنان را اداره کند استمرار می

چیره شده است و حق ندارند بر حاکمی که امور را به دست گرفته قیام کنند، زیرا که پیمان 
و باید پایبند آن باشند و ملزم به آن ھستند اما اگر در آن پیمان طرف دوم نباشد و فقط  اند بسته

 ۱۷۰۴-۱۶۰۳لوگ انگلیسی ن گردد، جو بر اساس پیمان، مجری آن باشد، بر او الزامی عاید نمی
گرداند زیرا یک طرف آن رعیت و طرف  کند که این عقد و پیمان حاکم را نیز ملزم می تاکید می

اند از  ت طبیعی بر شر و تجاوز خو گرفتهپذیرد مردم که در حاال دیگرش حاکم است، و نمی
 ن باشند.محاسبه و بازخواست حاکم در صورت ظلم و ستم و یا اشتباه ناتوا

که به عقد و پیمان اجتماعی شھرت دارد و خود را بنیان  ۱۷۷۸-۱۷۱۲اما جان جاک روسو 
گذرند، و لیکن  گاه او نیز رعیت به نفع حاکم از آزادی خود نمیدداند، و از دی گذار این تفکر می

ام آنان گردانند تا با ن کنند و حاکم را وکیل خود می برخی به نفع برخی دیگر از آن تنازل می
 حقوق و مصالح آنان را فراھم کند.
 ۵۱۹-۵۱۳و ساعات بین الکتب ص  ۵۸و۵۷االسالم ص  ينگا: عباس العقاد: الدیموقراطیة ف

 .۱۷-۱۴الشریعة االسالمیة ص  يونگا: عبدالخالق النواوی: العالقات الدولیة والنظم القضائیة ف
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زیرا اوضاع پیش آمده در ھر  ؛مشخصی نداشته استشورا این گونه بوده و نظام 
 داد که امر بر آنان ملتبس نگردد. برھه اھل شورا را یاری می

ھای شورایی  ھای متعدد نظام لیکن عمومیت امر شورا مجال را برای اشکال و قالب
ھای آن را  گذاری اصل شورا بسنده کرده و گونه اسالم تنھا به پایهگذاشته است و  باز

 .١محدود نکرده است
ر برخی زد که بنابه چه اسبابی دتوان تخمین  لیکن علیرغم این ھمه، به راحتی می

تر  موارد خلفای راشدین در عمل به اصل شورا که اسالم به آن تشویق کرده است، کم
ی سباب، پیشرفت سریع کیان دولت اسالمی در نتیجهاند. یکی از این ا کرده توجه

شد که حرف آخر را برای مردمی گذاشت  گسترش فتوحات بود که برخی مواقع نمی
شان، معلومات و تصوری صحیح از ادوار این دولت که که علیرغم خوش نیتی و فھم

 شد، نداشتند. ی آن افزوده میچنان روز به روز بر وسعت و گسترهھم
دانستند که بینش سیاسی عموم مردم  ینکه خلفای راشدین به درستی میدیگر ا

ان به خود رفت که نظریات سیاسی آن ھم چنان در سطح پایینی است و خطر آن می
 ای بگیرد. رنگ تعصب قومی و قبیله

مجلس شورا تشکیل دادند و در ھنگام نیاز با بنابراین با آن که خلفای راشدین 
، اما باز ھم برای خود این حق را محفوظ نگه داشته بودند که کردند مردم رایزنی می

 .٢کدام نظر را بپذیرند و کدام یک را رد کنند
ای واضح مشخص نکرده و شروط آن  بینیم که شریعت اسالمی شورا را به گونه می

 .٣را چنان که آن را از دیگران متمایز کند بیان نکرده است

                                                           
 ي: حبنکة المیدانی: کواشف زیوف ف، نگا۸۳االسالم ص  يسیدقطب: العدالة االجتماعیة ف -١

 .۶۶۹-۶۶۵المذاھب الفکریة المعاصرة ص 
منھاج االسالم  يف سعد ابوحبیب: دراسة ف۱۰۹محمد اسد، منھاج االسالم فی الحکم، ص  -٢

 .۲۳۹-۲۳۷السیاسی 
النظم الشریعة االسالمیة و ي، و دعائم الحکم ف۶۹االسالم، ص  يد. اسماعیل بدوی: الشوری ف -٣

النظام السیاسی االسالمی ص مید البنانی: الدولة القانونیة وتوریة المعاصرة و نگا: د. منیر حالدس
. د. عبدالحمید اسماعیل االنصاری: ۲۲۵-۲۱۷. عبدالکریم زیدان: اصول الدعوة ص ۲۵۶-۲۷۹

 سالمی االمامة عند السنة.الدیمقراطیة. یوسف ایبش: تصور الفکر السیاسی اإل يالشوری و اثرھا ف
حسین حنفی حسین، سالمیة عبدالغنی محمد برکة. د. النظم اإل ياالسالم دراسة ف يالشوری ف

ریة . قحطان الدوری: الشوری بین النظ۴۸-۲۶االسالم ص ياالجتماعی فالفکر السیاسی و
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این زمینه با مسلمانان رایزنی نمود، اھل شام و د را نامزد کرد و در ییزس معاویه
بزرگان عراق و شھرھای دیگر با آن موافقت نمودند، و جز برخی از اھل مدینه بنا به 

 عواملی متفاوت، کسی دیگر مخالفت نکرد.
ھر کس بدون مشورت «ی سقیفه فرمود: در حدیث طوالنی دربارهس عمر

بر نیست، و از آن حاکم بیعتی در گردن مسلمانان با امیری بیعت کند، بیعتش معت
 .١»ندارد...

خودسرانه به این کار اقدام ننمود بلکه وفدھایی از مناطق مختلف س معاویه«
 .٢»به آن راضی گشتند ھا له را مطرح کرد و آنأطلبید و این مس
توان نام  عھدی یزید بر اھل شام و موافقت آنان بر این مساله را چه میطرح والیت

و مطرح کردن این ایده با س ، آیا این شورا نیست؟ آیا اجتماع وفدھا نزد معاویهگذاشت
به حجاز و مشوره با رؤوس مخالفین و قانع س آنان، شورا نیست؟ آیا آمدن معاویه

له شورا نیست، و یا آن را باید بر توطئه و تھدید و دروغ حمل أنمودن آنان به این مس
 ٣؟اند ان کردهکرد آن گونه که برخی از نویسندگ

که پدرش او را به است توانیم بگوییم که یزید بن معاویه نخستین کسی  آری می
 در این ھیچ شک و تردیدی نیست. ٤عھدی برگزیدوالیت

 گزید: ھای زیر را بر می یکی از گزینهس بگذارید تصور کنیم که معاویه
 یزید کرد.معاویه بن اش  گذاشت، آن گونه که نوه مردم را بدون خلیفه می
کرد که از طرف خود نامزدی معرفی کنند و از میان آنان  به ھر شھری اعالم می

 گزید. یکی را بر می
 کردند، ھمان گونه که عمل کرد. کرد و مردم با او بیعت می تنھا یزید را نامزد می

 پردازیم:  ی اول می اکنون به گزینه

                                                                                                                                              
الفکر االسالمی. د. محمود الخالدی: قواعد نظام  يالفة فخالتطبیق. د. مصطفی حلمی: نظام الو

 االمامة.د. عبدالکریم الخطیب: الخالفة و الحکم فاالسالم.
 ./، تحقیق احمد شاکر ۳۹۱ی  با اسناد صحیح، شماره ۱/۳۲۷احمد: المسند،  -١
 .۱۰۳یوجینا غیانة: تاریخ الدولة االسالمیة وتشریعھا ص  -٢
 .۸۸االسالم ص د امیر علی: مختصر تاریخ العرب و. سی۳۱ة ص العمرانی: االسالم دین ودول -٣
، السیوطی: ۴۵۶، ابن جزی الغرناطی: قوانین االحکام الشرعیة ص ۱/۳۲۷العسکری: األوائل  -٤

 .۸۸رة االوائل ص ممسا يالوسائل ف
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سپرد  یه را به فراموشی میقضس  شد اگر معاویه وضعیت و حالت مسلمانان چه می
ود که در پی ب رفت؟ من معتقدم که وضعیت به مراتب بدتر از وضعیتی می و از دنیا می

رج و مرج پیش آمد که فت و رھا نمودن مردم در ھد از خالن یزیتنازل صریح معاویه ب
ھای جانکاھی که حدود ده سال به طول انجامید، عبدالملک بن  نھایتا پس از جنگ

 به قدرت رسید.مروان 
 ی دوم: گزینه

زدند که برای خود نامزدی معرفی کنند تا رای گیری شود و  اگر در ھر شھر جار می
 نھایتا یک نفر به عنوان خلیفه پس از معاویه انتخاب گردد.

 کردند. را انتخاب میس  ھا غالبا حسین بن علی عراقی
بکر و ابن زبیر یکی را اھل حجاز از میان عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابی 

 کردند. معرفی می
 کردند. اھل مصر، عبدالله بن عمرو بن عاص را پیشنھاد می

پذیرفتند؟ یا این  گشتند و می آیا مردم ھر شھر به والیت یکی از این افراد راضی می
 شد؟ ھایی می که مخالفت

ھری را توانست که ھر ش شد و در آن صورت آیا معاویه می به باور من مخالفت می
 ی پیشنھادی شھر دیگر را بپذیرند؟متقاعد کند که خلیفه

گرانی  دید و فتنه میای  ھای مستقل و جداگانه دولت نھایتا خود را در برابر تنظیم
ثباتی سوء استفاده   خویش آنان را سرکوب کرده بود، از این بیکه دولت با قدرت 

 دادند. کردند و کیان دولت اسالمی را ھدف قرار می    می
 شد و شاید ھم عکس آن اتفاق ھا را مطرح کردیم، شاید این گونه می ما این فرضیه

افتاد، ھدف ما از این کار این است که مقدار صحت آرا و نظریاتی را بسنجیم که  می
 دارند. برخی بدون در نظر گرفتن اوضاع تاریخی و سیاسی حاکم بر آن زمان، اظھار می

ھای  تکان سختی خورد و در پی آن گرایشس  شھادت عثمانی اسالمی با جامعه
باید اھمیت و حساسیت این کار و س  سیاسی و اعتقادی خطرناکی پدید آمد، معاویه

آمد، درک  تفرق و چند دستگی مسلمانان را که در صورت عدم تعیین ولی عھد پدید می
امیه و مشکوک  واھی و طرفداری شدید آنان از بنیخکرد، چیرگی اھل شام وخود می

 بود.س  ثری بر این اقدام معاویهؤبودن آنان از اھل مدینه، عامل م
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 سوم: ی ماند گزینه می

اند، به خاطر  برخی از محققین نیز تاییدش کرده کرد وس یعنی آن کاری که معاویه
 موجب امنیت و سالمتی گردید: ،قدرت عدم بروز جنگ

عھدی در اسالم تا حدودی مسلمانان وضع قانون والیت«گوید:  محمد کردعلی می
عھد رھاند، شاید اتفاق بیافتد که حاکم در انتخاب ولی را از انقسام و چند دستگی می

عھدی البته به شرط برگزیدن پسر یا برادر یا عموزاده به والیت ادچار اشتباه گردد... ام
احزاب و ھایی که میان  رفت دولت از فتنه کفایت و لیاقت برای سالمت و برون

ای  تر است؛ ھر حزبی به حق یا باطل خلیفه گردد مناسب ھای مختلف ایجاد می گرایش
د زمته یک درصد حمایت و پشتیبانی ناو شاید ھم نامزد صالح و شایس ،کند معرفی می

 .١»لیاقت را نداشته باشد بی
برای تر باشد،  ی انتخاب خلیفه تنگدانیم که ھر چند دایره می«گوید:  شعوط می

تواند بدون ھیچ مانع و توقفی  حفظ وحدت و یکپارچکی مفیدتر خواھد بود و دولت می
ترده باشد، کاندیداھا سی انتخاب گبه پیشرفت و ترقی خود ادامه دھد، و اگر دایره

ھای مختلفی را در  گردند، خصوصا اگر کشور پھناور باشد و عناصر و جنسیت بیشتر می
بر آن دشواری ارتباط با مناطق مفتوحه و دوردست را نیز  خود جای داده باشد، اضافه

 .٢»نباید از یاد برد
را  عھدیعھدی با حق انتخاب مردم منافانی ندارد، فقھا از نگاه شرعی والیتوالیت

آن امت با وی بیعت کنند، اگر دانند که پس از  فقط یک پیشنھاد برای انتخاب می
گردد و اگر امت او را نپذیرفتند و یا با کسی  یبیعتی انجام گرفت، امامت او منعقد م

گردد،  دیگر بیعت نمودند، نامزدی و معرفی فرد سابق نامعتبر و کأن لم یکن تلقی می
 .٣زند بنابراین امت ھم چنان در انتخاب حاکم صاحب اختیار است و حرف آخر را می

پیشنھاد برای عھدی یک  کند که والیت گفتار ابویعلی نیز این مطلب را تایید می
د از خود را معرفی بعتواند، حاکم  امام و حاکم می«گوید:  انتخاب بیشتر نیست، وی می

کند... و این به معنای عقد امامت برای آن فرد نیست؛ زیرا با مجرد عھد، امامت او 

                                                           
 .۲/۳۹۵سالم والحضارة العربیة محمد کرد علی: اإل -١
 .۳۳۴شعوط: أباطیل یجب أن تمحی من التاریخ ص  -٢
النظام السیاسی مید البیانی، الدولة القانونیة و، د. منیر ح۲۱۱صول الدعوة ص أعبدالکریم زیدان:  -٣

 .۴۶۸سالمی ص اإل
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گردد، به این دلیل که اگر  گردد و تنھا با عقد و انتخاب مسلمانان منعقد می منعقد نمی
گردد که  د مستلزم وجود دو امام و حاکم در آن واحد میشوای عقد امامت تلقی به معن

و با انتخاب مردم آن زمان این ناجایز است... امامت معھود الیه پس از موت امام سابق 
 .١»منعقد خواھد شد

تا اھل قدرت و شوکت که مقصود «گوید:  می /بدین خاطر تقی الدین ابن تیمیه 
د؛ زیرا مقصود از شو شود، با او بیعت نکنند، آن فرد امام نمی برآورده میامامت از آنان 
د، او شوگردد و ھرگاه از بیعت چنین مقصودی حاصل  سلطه حاصل می امامت با قدرت
 .٢»امام خواھد شد

با توجه به این که والیتعھدی یک پیشنھاد برای انتخاب است و قبل از آن با اھل 
عھدی راه درست و کنند، والیت و آنان اعالم رضایت میشود  حل و عقد رایزنی می

است برای انتخاب خلیفه و با حق انتخاب مردم منافاتی ندارد و بسا برتر از ای  پسندیده
است که قبال معرفی نشده است و توسط اھل حل و عقد انتخاب ای  انتخاب خلیفه

از این رو امام ابن  ٣کند یعھدی اختالف و نزاعی بروز نمدر صورت والیتزیرا  ؛گردد یم
گزینیم و غیر از آن  می ما این صورت را بر«گوید:  حزم این روش را برگزیده است، او می

ی یکپارچگی و انتظام امر اسالم و مسلمین و دانیم؛ زیرا این صورت مایه را مناسب نمی
نابسامانی ھای دیگر احتمال بروز ھرج و مرج و  دفع اختالف و آشوب است و در صورت

 .٤»اوضاع و طمع بیگانگان ھست
یک روش را به عنوان روش برتر انتخاب ص  قرآن و سنت صحیح رسول الله

و خلفای راشدین نیز بر اساس یک روش معین انتخاب  اند خلیفه معرفی نکرده
 ھای متفاوتی داشته است. بلکه انتخاب آنان صورت اند نشده

یق یک اصل و یا تحقق یک ھدف، از مسایلی بنابراین انتخاب روش بھتر برای تطب
معاویه امیر و کاری که  ٥ھا و اوضاع زمان و مکان قابل تغییر است است که با موقعیت

                                                           
 .۲۵حکام السلطانیة ص ابویعلی: األ -١
خان ھم گفته است: و شبیه آن را صدیق حسن  ۱/۵۲۷ابن تیمیة: منھاج السنة شیخ اإلسالم  -٢

 .۳۴اکلیل الکرامة ص 
 .۲۱۳عبدالکریم زیدان: اصول الدعوة ص  -٣
 .۵/۱۶الملل والنحل  يابن حزم: الفصل ف -٤
 .۲۰۹نظام الحکم  يد. عبدالحمید متولی: مبادئ ف -٥
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ای  لهأکرد بدعتی خارج از اصول شرع نبود، بلکه اجتھادی بیش نبود و آن ھم در مس
 .١که امت بر خالف آن اجماع نکرده بود
برای یزید تاثیر به سزایی داشته س  فتن معاویهتحوالت زمان و مکان در بیعت گر

است، در زمانی که جامعه اسالمی به مدینه محدود و تعداد اندک بود، اجتماع مردم و 
داشتند، ای  ، و آنان از نظر تقوا و پرھیزگاری مراتب عالیهمشورت با آنان ممکن بود

مسلمانان در س  معاویه بود، اما در زمانای  اتفاق و اجماع آنان بر یک نظر کار ساده
 و ،ھای جدیدی پدید آمده شھرھای زیادی پخش بودند، جماعات و مذاھب و گرایش

 اجتماع مردم و اتفاق بر یک امر یا یک فرد کار بس دشواری بود.
بگذارد خطری که امت را در صورت عدم س  معاویهامیر ھر کس خود را به جای «

و یا دیگری تھدید میس  علی بن ابی طالب انتخاب و یا واگذاشتن آن برای فرزندان
امیر طلبید که حکومت  که در کمین امت اسالمی بود، میای  کرد، فتنه نمود، درک می

س  ایشانجز این نبود که ای  امتداد داشته باشد یا امور سامان یابد، چارهس  معاویه
زی دیگر بود غیر عھدی برگزیند، اما تقدیر الھی چیبرای دفع فتنه، پسرش را به والیت

برد؛  به ھر حسابی، این نظر اھل سنت را زیر سوال نمی« ٢از آنچه او تخمین زده بود،
دانند چه رسد به خطای  معاویه و حتی باالتر از او را از گناه ھم معصوم نمی انزیرا آن

ھا و مصایب مکفره و غیره  و معتقدند که: اسبابی مانند: توبه، استغفار، نیکی ،اجتھادی
 س معاویه ٣باعث دفع عقوبت گناه خواھد شد، و این برای صحابه و غیر صحابه عام است.

از بھترین پادشاھانی است که عدل وی بر ظلمش غالب بود و او از لغزش معصوم نبود، 
 .٤و خداوند متعال از او درخواھد گذشت

ی فردی از ما برا این که مبادا در قلبباید معتقد باشیم س  ی معاویهآنچه درباره
آیه باشیم که این غل و کدورتی باشد، بلکه باید مصداق ص  اصحاب رسول الله

ِينَ وَ ﴿فرماید:  خداوند می ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ِ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ٱۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

                                                           
 .۱۴مویة یوسف العش: الدولة األ -١
 .۵۸ندی المسلم ص جال ةی د. عماره نجیب: الشوری، مجل مقاله -٢
 ۴/۳۸۵ابن تیمیه: منھاج السنة  -٣
 ۳/۱۵۶ذھبی: سیر أعالم النبالء  -٤
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مان را که در  گویند: پروردگارا! ما و برادران آنان که پس از ایشان آمدند، می« ]۱۰[الحشر: 
کدورتی باقی منان ؤھای ما نسبت به م بیامرز و در دل اند ایمان آوردن از ما سبقت گرفته

 .»مگذار، پروردگارا! تو رئوف و مھربانی
اجتھاد کرد تا امت را از انقسام و فتنه برھاند و مسئول اشتباھات و س  معاویهامیر 

 خطاھای پادشاھان و امرای پس از خود نیست.
ھایش به معاویه که در مرض موت آستین را باال زده و دستامیر گوید: از  قیس می

گفت: دوست دارم که بیش از سه  درخت خرما نمایان بود شنیدم که میسان دو چوب 
ھی، گفت: ھر چه خدا روز میان شما نباشم، گفتند: به سوی رحمت و مغفرت ال

 .١ه کسی نپسندد، دنیا ھمین است که ما دیدیم و تجربه کردیمبخواھد، گر چ
شصت نفر از  پذیرفتند و شواقعیت این است که بیعت یزید را بسیاری از صحابه 

مخالفت با بیعت یزید  ٢من جمله ابن عمر با وی بیعت کردند.ص  اصحاب محمد
 را به دنبال داشت. شبرخی از اصحاب  بانتقاد و تعج

  حمید بن عبدالرحمن می
ُ
یکی از اصحاب  ٣سیرگوید: پس از خلیفه شدن یزید، نزد أ

ترین فرد  ین و شریفتر گویند یزید بھترین، فقیه رفتم، وی گفت: میص  رسول الله
متحد و یکپارچه ص  گویم، اگر امت محمد نیست، من ھم این را میص  امت محمد

ھمه ص  باشد به نظرم بھتر از آن است که متفرق و پراکنده شوند، آیا اگر امت محمد

                                                           
با سند صحیح، ابن  ۱۱/۹۱با سند صحیح، مصنف ابن ابی شیبة  ۱/۱۵۳ابن سعد: الطبقة الرابعة  -١

، اما آنچه از پشیمانی معاویه ذکر ۴/۱/۵۰، أنساب األشراف ۱/۳۷۸ابی عاصم: اآلحاد والمثانی 
أنساب » دانستم چه کار کنم داشتم، می اگر یزید را دوست نمی«ست: شده که مثال گفته ا

اند که به یزید  متروک است و نیز به وی نسبت داده، سند آن از طریق واقدی ۴/۱/۲۸األشراف 
، ۴/۱/۶۰أنساب األشراف » روم تر از ولی عھد کردن تو، نزد خدا نمی به گناھی بزرگ«گفته است: 

که  اند است و او کذاب و دروغگو است، اینان فراموش کرده سندش از طریق ھیثم بن عدی
توانست که بیعت یزید را باطل اعالم کند و از این احساس گناه بنا به تعبیر اینان،  میس  معاویه

نیز به این روایت اعتماد نموده و به معاویه و یزید تاخته است، نگا:  / سوده شود، رشید رضاآ
 .۵۳-۵۲الخالفة ص 

 .۱۷ولون: القید الشرید ورقه ابن ط -٢
ثابت  ج و کندی نیز گفته شده است، مالقاتش با رسول الله ،یبأسیر بن عمرو بن جابر المحار -٣

 .۱۰۰-۱/۹۹ھـ فوت نمود، االستیعاب  ۸۵سال  ،است
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از یک دروازه وارد شوند، آیا پذیرفتنی است که یک نفر از آن امتناع کند؟ گفتیم: خیر، 
ریزم و  بگوید: من خون برادر مسلمانم را نمیص  ر ھر فرد امت محمدگفت: آیا اگ

کنم، پذیرفتنی است؟ گفتیم: آری، گفت: من به شما ھمین را می مالش را تصرف نمی
 .١»آورد فرمودند: حیا جز خیر چیزی نمیص  و سپس گفت: رسول اللهگویم 

ھـ ۵۳از مدینه حدود سال س  پس از خروج معاویهس  عبدالرحمن بن ابی بکر
 باقی نماند. شوفات نمود و از مخالفین کسی جز ابن عمر، ابن زبیر، و حسین بن علی 

، بیعت کرد و پس از اند ابن عمر ھنگامی که دید ھمه مردم بر بیعت یزید متفق شده
پذیریم و اگر بال باشد  ، بیعتش را فرستاد و گفت: اگر خیر باشد میس وفات معاویه

ابن عباس و محمد بن الحنفیه نیز این گونه بودند، و تنھا مخالفت ابن  .٢کنیم یصبر م
 باقی ماند.س  زبیر و حسین بن علی

 س بحث دوم: مخالفت حسین بن علی
 در این بحث مسایل متعددی بیان خواھد شد:

 اند پرداختهس ی حسین اوال: بررسی و نقد منابعی که به مخالفت و مبارزه

 پیش درآمد
ی عطفی در تاریخ اسالم است، با یزید بن معاویه نقطهس مخالفت حسین بن علی

ھمیت این حادثه برای این حادثه پیامدھای بسیار و انقساماتی را در پی داشته است، ا
ر آن نھفته است که این حادثه نخستین مخالفتی است که به شکل عملی این تحقیق د

 علیه یزید بن معاویه صورت گرفت.
یت و مسبباتی که از این حادثه پدید آمده است، موجب حمله و انتقاد شدیدی موقع

 و یا علیه او.س حسین باگشته است یا 
ی اسالمی آن روزگار محدود نیست بلکه از آن فراتر خطر این حادثه تنھا بر جامعه

ی ما را تحت الشعاع خود قرار داده است. و بدین ھا بعد و حتی امروزه رفته و قرن

                                                           
از ھمان طریق، ابن حجر:  ۲۱۷با سند صحیح، تاریخ خلیفۀ  ۷/۶۷ابن سعد: الطبقات الکبری  -١

 ).۳۵(روایت شماره  ۱/۶۵صابۀ اإل
، با سند ۲۱۷ هاز ھمان طریق، خلیف ۴/۱۸۲با سند صحیح، ابن سعد  ۱۱/۱۰۰ابن ابی شیبة  -٢

 ، أ.۱۸صحیح، ابن ابی خیثمة: التاریخ الکبیر، ورقة 
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ھایی از این حادثه برای تحریک احساسات و بر انگیختن بغض و کینه علیه  اطر گروهخ
که این امر باعث شده است که این حادثه از حجم  دکنن جمھور مسلمانان استفاده می

خواھند خالفت اموی را زیر سوال  تر جلوه کند، و از این رھگذر میواقعی خود بزرگ
دانند که  دولت بنی امیه را دولتی می -بسیاری از مردم -ی این حادثهببرند که در نتیجه

 ص غیر از قدرت و زور ھیچ منطقی دیگر ندارد، گرچه طرف مقابل نوادگان رسول الله
ھا تاثیراتی منفی داشته و حکومت آنان  ھم باشند، این حادثه و غیر آن، بر خالفت اموی

 اتھام گذاشته است. سرا در قف
الرضا «ھاست، شاید این نکته شعار  ھای شورش علیه امویانگیزهاین حادثه یکی از 

شد و منجر به فروپاشی  داده می ی بنی امیه سرو مبارزه را که در مخالفت» آلل البیت
حکومت آنان گردید، برای ما تفسیر کند، و نگاھی که خصوصا در سرزمین مشرق؛ 

بود که: اھل بیت از جانب  (موالی) نسبت به اھل بیت داشتند، این ھا سرزمین عجم
 لم و ستم و شکنجه و عذاب ھستند.ظھا مورد  اموی

تر درک کنیم،  برای این که این نقطه عطف خطیر تاریخ اسالم را بھتر و کامل
نیازمند تعمق در ابعاد این مخالفت و موشکافی آن از جھات مختلف ھستیم تا بتوانیم 

 کشیده شده است ارایه دھیم.س ل حسینتر از تصویر کنونی که از مقت تصویری شفاف
و سپس خروج ایشان به سوی کوفه و نھایتا س روایاتی که از مخالفت حسین

شھادت وی به ما رسیده، از افرادی است که خود در آن حوادث شریک بوده و یا ال اقل 
پردازد و حتی در برخی  ، این روایات به اوضاع اجتماعی کوفه میاند به آن نزدیک بوده

دقیق بیان شده است. ای  ھا و بازارھا به گونه ھا، کوچه از آن موقعیت جغرافیایی خانه
 ین راویانی که روایاتشان به ما رسیده است عبارتند از:تر مھم

 ابومخنف -۱
 ».ھـ۱۵۷متوفای سال « ١لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم االزدی

ابن  ٢بار عراق شناخته شده است.او اخباری کوفی است به کثرت تالیف و تدوین اخ

                                                           
، ابن حجر: لسان ۳۰۲-۷/۳۰۱، ذھبی: سیر أعالم النبالء ۱۰۶-۱۰۵ابن الندیم: الفھرست، ص  -١

 .۴/۴۹۲المیزان 
، و ھدیة ۵۴۰و ۴/۱۷۱، اسماعیل باشا: ذیل کشف الظنون ۱۱۵الندیم: الفھرست، ص ابن  -٢

 .۴۴۲-۴۴۱العارفین 
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. آنچه از ١ی اخبار عراق استکه بیشترشان دربارهکتاب ذکر کرده  ۳۴ندیم برای او 
» مقتل الحسین«ھا و رسایل ابومخنف برای ما اھمیت دارد، کتاب وی  میان کتاب

 .٢بر این کتاب تکیه نموده استس  است که در بیان تاریخ مقتل حسین
از  ۴۷۰تا  ۳۵۱بیش از صد صفحه از س  ی شھادت حسینهطبری پیرامون حادث

وی نقل کرده است. روایات ابومخنف این خوبی را دارد که تسلسل زمانی و ترتیب 
حوادث را حفظ کرده است و بدین خاطر طبری بیان کرده که چرا به روایات ابومخنف 

سلم بن عقیل و ی مداستانی را که ابومخنف درباره«گوید:  توجه نموده است، او می
رفتن وی به کوفه و شھادتش ذکر کرده، از خبر عمار دھنی به نقل از ابوجعفر که ما 

 .٣»تر است تر و پویا قبال آن را آوردیم، کامل
ای گسترده  و سپس شھادت وی در کربال به گونهس  ابومخنف به مخالفت حسین

زیسته است در مورد  محیط عراق و کوفه که خود در آن میو ھمانا پرداخته است، 
 .٤متمایز ساخته است اناخبار عراق وی را از دیگر

منابع روایت ابومخنف متفاوت است و غالبا از افرادی که خود شاھد واقعه بودند 
 کند. روایت می ٦و حمید بن مسلم ٥امثال: زھیر بن ابی االخنس

یت را کامال ابومخنف در پرداختن به روایات متعارض روش مطمئنی دارد، ابتدا روا
کند و بسا اوقات  کند و سپس اگر روایتی دیگر متعارض با آن باشد، ذکرش می نقل می

 .٧دھد داند، ترجیح می کند و روایتی را که آن را صحیح می اظھار نظر می
در نقل بسیاری از اخبار به  ١دانند با این که علمای حدیث ابومخنف را ضعیف می

، طبری، بالذری، ابن اثیر، اند وی اعتماد کردهبه س خصوص در مورد شھادت حسین
 اند. وی نقل کردهذھبی، ابن کثیر و دیگران از 

                                                           
ھدیة العارفین ، و۵۴۰و ۴/۱۷۱ا: ذیل کشف الظنون ، اسماعیل باش۱۱۵ابن الندیم: الفھرست، ص  -١

۴۴۱-۴۴۲. 
 و بعد از آن. ۵/۳۵۱ كطبری: تاریخ األمم و الملو -٢
 و بعد از آن. ۵/۳۵۱ كو الملوطبری: تاریخ األمم  -٣
 .۱۱۵ابن الندیم: الفھرست  -٤
 .۵/۴۳۱طبری:  -٥
 .۵/۴۵۱سابق  -٦
 .۵/۴۱۳سابق  -٧
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تر است  تر و کامل طبری علت این کار را قبال بیان نمود که روایات ابومخنف مفصل
ابومخنف ثقه نیست لیکن به اخبار «و ذھبی علت آن را این گونه بیان نموده است که: 

گوید:  ابن کثیر نیز یادآور شده است آنجا که میحافظ ھمین مطلب را  ٢»کند اعتنا می
او نزد ائمه، ضعیف الحدیث است اما اخباری حافظی است، چیزھایی نزد او ھست که «

، والله اند نزد دیگران نیست، لھذا بسیاری از نویسندگان در این باره خود را به وی بسته
 .٣»اعلم

ی حوادث صدر اسالم ی مطرحی است که دربارهھـ اخبار ۱۵۷ابومخنف متوفای 
س  کنم که تالیفاتی که پیرامون شھادت حسین نمی دارد، گمانای  لیفات گستردهأت

 س نگاشته شده در وضوح و تتبع احداث و اھمیت به روایت ابومخنف از شھادت حسین
بوده،  ھـ) کتابی تاریخی در مورد مقطعی از زمان که از آن دور ۳۱۰برسند، طبری (ت 

از خروج س  نگاشته است، او دیده که ابومخنف نمایش مفصل و گویایی از حسین
و نھایتا شھادت ایشان در کربال ارایه داده ایشان از مدینه گرفته تا مکه و سپس کوفه 

، از آن خبری نیست، در روایاتی که اند است، چیزی که در تالیفاتی که افراد ثقه نگاشته
م تسلسل و پیوستگی حوادث بسیار آشکار است و میان آن به ما رسیده است، عد

 فاصله وجود دارد.
تکیه کرده س که بر روایت ابومخنف در مورد شھادت حسین /بنابراین طبری 

مجبور بوده است، با توجه به این که در مقدمه کتاب گفته است، تبعات این روایات را 
چون روایت ابومخنف کامل  ٤گیرد و مسئولیت آن با خود راوی است نمی به دوش

از مکه تا شھادت، به روایت او اعتماد س  است. بالذری در بررسی خروج حسین
 داشته است.

ی حسین را به تردید بالذری روایتی مسند از طریقی غیر از ابومخنف که مبارزه بی
صورتی کامل و واضح بیان کند در اختیار نداشته است، وی به جای نام ابومخنف 

آورده است با روایات » اند گفته«تمام روایاتی را که بالذری به » اند گفته«د گوی می

                                                                                                                                              
 .۴/۴۹۲، ابن حجر: لسان المیزان ۳/۴۱۹ذھبی: میزان االعتدال  -١
 .۱۹۵) ص ۸۰-۶۱ذھبی: تاریخ االسالم، حوادث ( -٢
 .۹/۲۰۳ابن کثیر: البدایة والنھایة  -٣
 اریخ طبری.ی ت مقدمه -٤
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ابومخنف در طبری مقایسه کردم، دیدم که دقیقا با ھم یکی ھستند فقط بالذری 
 .١برخی موارد آن را مختصر کرده و یا مواردی را حذف نموده است

ی نام ابومخنف را کند که چرا بالذر این عملکرد بالذری این سوال را مطرح می
 صراحتا نیاورده است؟ ظاھرا علتش دو چیز بوده است:

ی عباسی متوکل علی الله، وی یکی از ندیمان او بوده ارتباط بالذری با خلیفه اول:
 ھا را مراعات کند. و این امر او را بر آن داشته که روابط بحرانی بنی عباس و علوی ٢است

کتاب أنساب األشراف در توثیق روایات روش بالذری در تالیف ن که ای دوم:
محدثین را در پیش گرفته است، و توثیق روایت در آن روزگار فقط با تحدیث و سماع از 

سند تا خود  ی خود راوی ممکن بوده است، این کار بدان خاطر بوده است که سلسله
 حادثه متصل باشد.

نماید، در ھر خبری که نقل بالذری برای آنکه بتواند روش موثقی در روایت ارائه 
به صورت اجازه ھای ابومخنف  کرده ھمراه با آن سندش را نیز آورده است، ظاھرا کتاب

از طریق سماع به او نرسیده بلکه وجادتا رسیده است، لذا از ذکر نام ابومحنف پرھیز 
تا بگوید اعتمادش به  ٣کرده و او را با عوانه بن الحکم و ھمراه آن ذکر کرده است

ھای ابومخنف نبوده است، خصوصا که تحریف ابومخنف طوالنی  صورت کامل بر کتاب
به » مقتل الحسین«است و علمای شیعه امامی نیز در صحت آن چه در امثال کتاب 

 شود، شک و تردید دارند. ت داده میبنف نسخابوم
 ھای زیادی ر کتابگوید: باید دانست که ابومخنف در تاریخ و سیَ  عباس قمی می

دارد، یکی از آنھا مقتل الحسین است. علمای بزرگ متقدمین از آن نقل کرده و به آن 
از آن در دست ای  سفانه این کتاب مفقود است و ھیچ نسخهأ، اما متاند اعتماد کرده

شود، نه از اوست  نیست و این کتاب مقتل که در دست ماست و به وی نسبت داده می
خواھد صحت این مطلب را یقین کند  معتبر، و ھر کس میو نه از ھیچ کدام از مورخان 

، مقایسه کند تا واقعیت برایش اند این کتاب را با آنچه طبری و غیره از او نقل کرده

                                                           
، ۱۶۷-۳/۱۶۶و  ۲۵۳-۵/۳۵۲در مقایسه با طبری  ۱۵۹-۳/۱۵۸ری، أنساب األشراف ذنگا: البال -١

-۳/۱۸۷، ۴۱۴و۵/۴۱۳، ۱۸۳-۳/۱۸۲، ۵/۳۹۶، طبری ۱۷۲-۳/۱۶۸، ۳۹۵-۵/۳۹۴طبری 
 .۵/۴۴۲، ۳/۱۹۷، ۴۴۳-۵/۴۴۲، طبری ۱۹۳

 .۵/۹۰یاقوت: معجم االدباء  -٢
 .۳۰۷و۴/۲۹۹بالذری: أنساب األشراف  -٣
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 ١لم.اعلوالله ا ام، در ذکر طرماح بن عدی آورده» نفس المھموم«آشکار گردد، این را در 
معروف حسینی او را ضعیف با این ھمه برخی از علمای امامیه مانند سید ھاشم 

عیب این روایت ھمین «گوید:  ، وی پس از ذکر روایتی از طریق ابومخنف میاند دانسته
بس که از روایات ابومخنف (لوط بن یحیی) است که شیعه و سنی او را ضعیف 

 .٢»و به روایاتش اعتمادی ندارند... اند دانسته
به دست داده است س  حسینبا وجود این صفت و حالتی که ابومخنف از شھادت 

 از عاطفه و گرایش که برخی از حقایق ثابت را در ھم پیچیده است، خالی نیست.
ی شھادت حسین نقل کرده بدین خاطر است که ما با روایاتی که ابومخنف درباره

کنیم. اما آنچه برای ما اھمیت دارد، روایاتی است  است با احتیاط و ھوشیاری رفتار می
به ما رسیده است، با توجه س  ی شھادت حسینطبری از ابومخنف دربارهکه از طریق 

بینیم  میس  ی آن با عمار دھنی در مورد شھادت حسینبه روایات ابومخنف و مقایسه
دھد که ابومخنف تمام  که با ھم مشابھت بسیار دارند و این امر به ما اطمینان می

ھای سیاسی و اعتقادی او  با گرایشکند تحریف شده نیست تا  روایاتی را که نقل می
دھد که با گرایش او چندان  ھمسو باشد. بلکه در برخی موارد اخباری را ترجیح می

 .٣ھمخوانی ندارد

 عمار دھنی -۲
ابومعاویه عمار بن معاویه دھنی بجلی کوفی یکی از راویان مھمی است که در نقل 

 سھم دارد. باخبار حرکت حسین بن علی 
کند. او خروج  عمار از آن لحاظ است که از خود اھل حادثه نقل میاھمیت روایات 

از مکه و شھادت وی را از طریق ابوجعفر باقر، محمد بن علی بن الحسین س  حسین
 .٤کند بن علی بن ابی طالب نقل می

و ذھبی در معرفی  را از عمار دھنی نقل کرده، ٢»نھروان«و  ١»جمل«طبری وقایع 
 .٣محدث نامیده است عمار دھنی او را امام

                                                           
 .۱/۱۵۵لقاب عباس قمی: الکنی واأل -١
به نقل از عبدالرحمن  ۲۱۵اآلثار واألخبار ص  يف حسینی: الموضوعات فوسید ھاشم معر -٢

 .۱۵۲المیزان ص  يالزرعی، رجال الشیعة ف
 .۵/۴۱۳طبری  -٣
 .۳۵۶-۷/۳۵۵، تھذیب التھذیب ۴۹۷ابن حجر: تقریب التھذیب ص  -٤
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شاید به این خاطر است که ابن حجر در بیان حرکت حسین به روایت عمار دھنی 
 .٤اعتماد کرده است

توان  زیرا می ؛از اھمیت بسیاری برخوردار است ٥رغم ضعف روایت عمار دھنیعلی
روایات ابومخنف را که در این باره روایت کرده است با آن مقایسه نمود و بر آن حکم 

 کرد.

 بن حکیم هعوان -۳
که  ٧، طبری در مقتل حسین پنج روایت از او آورده است٦او اخباری و راستگو است

گرفته  ٨»سیرت معاویه و بنی امیه«اھمیت خود را دارد، و شاید آن را از کتاب وی 
 است.

 حصین بن عبدالرحمن السلمی -۴
ھـ در گذشت. ۱۳۶ و در سن نود و سه سالگی به سال ٩ابوالھذیل کوفی ثقه است

 .١٠در مورد جنگی که میان ابن زیاد و حسین در گرفت چندین روایت مھم دارد
اھمیت روایات او در این است که او معاصر حادثه بوده است و اضافه بر آن از 

 .١١اند کند که خود شاھد حادثه بوده و در آن شرکت داشته اشخاصی نقل می

 محمد بن عمر واقدی -۵
ی مغازی و ھایش در زمینه علم بود. کتاب ی ی است، او خزانهھجر ۲۰۷متوفای 

او از اشخاص «ی وی گفته است: . ابراھیم حربی درباره١٢سیر زبانزد عام و خاص است
                                                                                                                                              

 .۴/۵۱۱طبری  -١
 .۵/۱۲۵سابق:  -٢
 .۶/۱۳۸ذھبی: سیر أعالم النبالء  -٣
 .۸۱-۲/۷۸صابة ، اإل۳۰۵-۲/۳۰۱ابن حجر: تھذیب التھذیب  -٤
 ، خالد بن یزید بن اسد بن عبدالله قسری در سند این روایت ضعیف است.۵/۳۴۷نگا: طبری  -٥
 .۴/۳۸۶ابن حجر: لسان المیزان  -٦
 .۴۶۷، ۴۶۵، ۴۶۳، ۳۸۶، ۵/۳۵۶طبری:  -٧
 .۱۰۳ابن الندیم: الفھرست ص  -٨
 .۱۷۰ابن حجر: التقریب  -٩

 ۳۹۴-۵/۳۹۱طبری:  -١٠
 .۲۲۵-۳/۲۲۴شراف این روایت را از او آورده است، بالذری در أنساب األ ۵/۳۹۲سابق  -١١
 .۳/۶۹۷السخاوی: التحفة اللطیفة  -١٢
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گاهبلند پایه است، او امین مردم بر اھل اسالم است، او درباره ترین مردم  ی اسالم آ
 .١»داند است اما از جاھلیت چیزی نمی

 .٢ی وی گفته است: او شرق و غرب زمین را درنوردیده استخطیب درباره
او روایاتی است که ابن سعد در با این ھمه باالتفاق ضعیف است و بھترین روایات 

 . ٣کرد الطبقات آورده است؛ زیرا او روایاتش را غربال می
ی شھادت برای ما روایات واقدی که ابن سعد آورده مھم است، ابن سعد درباره

گی ی پنجم الطبقات الکبری که زند، در طبقهبر واقدی اعتماد داشته است سحسین
دی نقل کرده آن اقظاھرا روایاتی را که ابن سعد از و ٤را نگاشته استس حسین ی نامه

 گرفته است. ٥»مقتل الحسین«را از کتاب وی به نام 
دارد و شھادت وی در کربال روش عجیبی س ابن سعد در ذکر اخبار خروج حسین

 که در کتاب الطبقات خود کمتر به آن روی آورده است.
ی واقدی و پنج سند مستقل دیگر از جمله روایت ابی مخنف را وی اسانید چھارگانه

کنی که ھمه یک روایت  آورده و سپس روایات آنان را تو در تو آورده است، گمان می
 ممکن نیست.روایت واقدی از دیگران  یص. با این کار ابن سعد تشخ٦است

 ابومعشر السندی (نجیح بن عبدالرحمن السندی المدنی)  -۶
. ابومعشر چندین روایت درباره٧ھجری درگذشته است، وی ضعیف است ۱۷۰سال 

 و شھادت ایشان دارد.س ی حسین
و ھمچنین  ٨را آورده استس ی شھادت حسینابوایوب عرب روایت وی درباره

ابن عبدربه در العقد الفرید این  .١ابراھیم بیھقی روایت او را کامال نقل کرده است

                                                           
 .۳/۳تاریخ بغداد  -١
 .۳/۳۹۸السخاوی: التحفة اللطیفة  -٢
 .۳/۳۹۸السخاوی: التحفة اللطیفة  -٣
را به خود اختصاص داده  ۴۲۳تا  ۳۰۰در کتاب الطبقات الکبری از ص س  ی حسین زندگی نامه -٤

  است.
 .۱۱۱ابن ندیم: الفھرست ص  -٥
 تحقیق د. محمد اسلمی. ۳۵۴نگا: الطبقة الخامسة، طبقات ابن سعد ص  -٦
 .۵۵۹ابن حجر: التقریب  -٧
 .۱۵۴-۱۴۸ابوایوب العرب: المحن، ص  -٨
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آنکه صراحتا از از وی نام ببرد نقل کرده است و آن را از طریق  بی روایت ابومعشر را
س  ی شھادت حسینھر کس از ابومعشر درباره ٢ابوعبید قاسم بن سالم گفته است

گرفته است، کتاب مذکور تا روزگار خطیب » تاریخ الخلفا«کتابش  روایت آورده قطعا از
 .٣ھجری وجود داشته و وی اجازه روایت آن را نیز داشته است ۴۶۳متوفای 

گرفت این س  توان از روایت ابومعشر در مورد شھادت حسین اما اشکالی که می
از آنھا ببرد  آنکه نامی بی است که سندی برای آن بیان نکرده و از برخی شیوخ خود

 کند. روایت می
به ما رسیده است، با آنکه بیشتر س  این تقریبا روایاتی است که از حرکت حسین

این روایات نیازمند سندی صحیح ھستند اما نقل یک روایت از طرق و مجاری مختلف 
کند  دھد که این روایت تا حدودی حقیقت را برای ما بازگو می این احساس را به ما می

 شود بسیاری از آن را پذیرفت و تحلیل کرد. نتیجه با اطمینان میو در 

 س ی حرکت حسین لفات مفقود دربارهؤم
به  استگوییم مناسب  سخن میس  ابع روایات حرکت حسیننکه از م اکنون

تقدمین از این کنیم، حتی منابع تاریخی موایات مفقودی که به ما نرسیده نیز اشاره ر
 اند. روایات در زمان آنان وجود داشته گرچه به گمان غالب این اند روایات چیزی نگفته
اند و به ما نرسیده  تالیفاتی داشتهس ھا که در مورد حرکت حسین برخی از اخباری

 است عبارتند از:
ھجری و  ۱۲۷جابر بن یزید بن الحارث الجعفی، ابوعبدالله الکوفی متوفای سال 

داشته است. ھیچ کسی  ٥ام مقتل الحسینکتابی به ن ٤نیز گفته شده است ۱۳۲سال 
 اند. رخان از این کتاب روایتی نیاوردهاز نویسندگان و مو

                                                                                                                                              
 .۸۶-۸۰المساوی بیھقی: المحاسن و -١
 .۴/۳۷۶ابن عبد ربه: العقد الفرید  -٢
 ب. ۱۸، ۱۲۶نگا: مشیخة الخطیب، الظاھریة، مجموع  -٣
 ۱۶۷به اشتباه وفاتش در سال  ۱/۳۸۴در میزان االعتدال ذھبی  ۲/۴۲ابن حجر: تھذیب التھذیب  -٤

 ھـ ذکر شده است.
، فواد سزکین: ۳/۱۰۶لفین ؤعمر کحالة: معجم الم -۵۴۰اسماعیل باشا: ایضاح المکنون ص  -٥

 .۱/۲/۱۲۶تاریخ التراث العربی 



  ٧٩     حسینتأمالتی پیرامون بینش مبارزاتی  سبخش دوم: بینش مبارزاتی حسین

کتاب مقتل «است، ابن ندیم کتابی به نام  ١ھجری ۲۱۲نصر بن مزاحم متوفای 
 برایش نام برده، اما روایاتی از آن کتاب به ما نرسیده است.» الحسین

  .٢موی البغدادی، مشھور به ابن ابی الدنیاابوبکر عبیدالله بن محمد القرشی اال
وی از محدثین بزرگ است، تالیفات زیادی از خود به جا گذاشته است، در غالب 
فنون به ویژه تاریخ قلم زده است. آن چه از مولفات تاریخی وی برای ما مھم است 

ھـ)  ۵۹۷. این کتاب ظاھرا در زمان ابن جوزی (ت ٣وی است» مقتل الحسین«کتاب 
 .٤وجود داشته که وی در دو جا از آن نقل کرده است

توان پی برد که کتاب تا چه زمانی وجود داشته است،  ھای فھارس می با تتبع کتاب
مستقیما از توان گفت که وی  البته قطعا نمی ٥ابن کثیر از این کتب نقل کرده است

این کتاب اشاره کرده تقی الدین ابن تیمیه به شیخ اإلسالم ، اما این کتاب نقل کرده
، ھای فنون مختلف داشته ای از کتاب یمیه اطالع گستردهاست، معروف است که ابن ت

 کند. ھر کس یکی از تالیفات بسیار ایشان را مطالعه کند، این را احساس می
اند، دروغ را نقل کردهس  شھادت حسین ی کسانی که فاجعه«گوید:  ایشان می

کردند و ھم چنین س  ان کاری که در شھادت عثماناند، ھم ھایی به آن افزوده
خواھند آن را بزرگ جلوه دھند، و ھمان گونه که در مغازی و فتوحات و  حوادثی که می

اھل علم ھستند س  ی شھادت حسین، برخی از نویسندگان دربارهاند امثال آن افزوده
ثار آکنند  ه روایت میامثال: بغوی و ابن ابی الدنیا و دیگران، اما با این حال در آنچ

منقطع و امور باطلی وجود دارد، و آنچه نویسندگان در این مورد بدون سند بیان 
 .٦»کنند، دروغ بسیار دارد می

ھایی که ھنوز فھرست  امید زیادی ھست که این کتاب ابن ابی الدنیا در کتابخانه
ھای ابن ابی الدنیا کشف  آنان اعالم نشده است وجود داشته باشد، بسیاری از کتاب

                                                           
 .۱۹/۳۲۵، یاقوت: معجم االدباء ۲۸۳-۱۳/۲۸۲خطیب: تاریخ بغداد  -١
ی کامل وی را  ، زندگی نامه۱۳-۶/۱۲، ابن حجر: تھذیب التھذیب ۶۶۷-۲/۲۷۹ذھبی: تذکرة الحفاظ  -٢

 توانید مطالعه کنید. در کتاب "الصمت و آداب اللسان" تحقیق د. نجم عبدالرحمن خلف می
 .۱۳/۴۰۳ذھبی: سیر أعالم النبالء  -٣
 .۳۴۴-۵/۳۴۲ابن جوزی: المنتظم  -٤
 .۲۰۶-۸/۲۰۲النھایة ابن کثیر: البدایة و -٥
 .۴/۵۵۶ن تیمیه: منھاج السنة با -٦
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 .١کند شده و به ما رسیده است و این امر امید را به یافتن این کتاب تقویت می
اما به دست ما  ٣تالیفی به نام مقتل الحسین دارد ٢محمد بن زکریا بن دینار الغالبی

 ھای دیگر چیزی از مطالب آن نقل نشده است. نرسیده است و حتی در البالی کتاب
ھجری، وی امام و  ۳۶۰متوفای  ٤الرحمن بن خالد الرامھرمزیحسن بن عبد

 ٥»الریحانتین الحسن و الحسین«محدث بوده است، یاقوت آورده که وی کتابی با نام 
دارد، به گمان بنده این کتاب به وقایع تاریخی که برای حسن و حسین رخ داده است، 

را در آن  بو حسین پردازد بلکه آن جزء حدیثی است که مولف فضایل حسن  نمی
 جمع کرده است.

، او امامی محدث است و ٦ھجری ۵۱۶ابوالقاسم حسین بن مسعود بغوی متوفای 
 دارد. ٧»مام الحسینمقتل اإل«کتابی با نام 

گوید آن را از  این کتاب ظاھرا مفقود است، گرچه روایتی نزد ابن کثیر ھست که می
ر آن روایت را از طریقی دیگر و نه ابوالقاسم بغوی گرفته است اما شاید ابن کثی

 مستقیما از کتاب نقل کرده باشد.
 ٨ھجری ۵۹۲ابوالقاسم محمود بن مبارک بن حسین معروف به محبر متوفای 

 تالیف کرده است.س ی شھادت حسینکتابی درباره
س ی مقتل حسینید موفق الدین احمد الخوارزمی، کتابی دربارهضیاء الدین ابوالمؤ

: ھـ) وجود داشته است، او گفته است ۸۴کتاب نزد ابن الوزیر یمانی (ت دارد و این 

                                                           
ھای بسیاری از ابن ابی الدنیا به ما رسیده اما ھنوز دو کتاب مھم وی مخطوط  با این که کتاب -١

و دیگری به  ۳۸۳۱ :شماره هظاھری   ی در مکتبه» ني علی بن ابی طالبل امري املومنتمق«ھستند: یکی 
، نگا: خالد الریان، فھرست مخطوطات کتب ۳۲۴۹ :در ھمان کتابخانه، شماره» حلم معاویة«نام: 

 .۶۹۰-۲/۶۴۲الظاھریة: التاریخ و ملحقاته 
 .۳/۵۵۰او بسیار ضعیف است، ذھبی: میزان االعتدال  -٢
 .۴/۵۴۰ضاح المکنون اسماعیل باشا: ای -٣
 .۷۴-۱۶/۷۳ذھبی: سیر أعالم النبالء  -٤
 ۹/۵یاقوت: معجم االدباء  -٥
 .۱۹/۴۳۹ذھبی: سیر أعالم النبالء  -٦
 و۲/۱۷۹۴: کشف الظنون هحاجی خلیف -٧
، ذھبی او را مجیر الدین گفته است نگا: السیر ۴/۵۴۰نگا: اسماعیل باشا: ایضاح المکنون  -٨

۲۱/۲۵۵-۲۵۶. 
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 .١این کتاب در دو جلد نزد من وجود دارد
ظاھرا این کتاب مطلب جدیدی ندارد وگرنه ابن الوزیر در کتب خویش که از 

 کرد. گوید، از آن نقل می سخن میس  حسین
در این زمینه تالیف شده ھای دیگری که  ھا و کتاب چنین ظاھرا این کتاب و ھم

در السمط من «استاد اسفرایینی و کتاب » نور العین بمشھد الحسین«است امثال 
گرا به قضیه ندارند، و بیشتر به  ی تحقیقی و نگاھی واقعابن اآلبار جنبه» أخبار السبط

تا به اصل  اند و ذکر فضایل و لعن دشمنان وی پرداختهس  اظھار غم و اندوه بر حسین
 ه و بررسی روایات و ارائه دادن تصویری صحیح و واقعی از حادثه.قضی

شاید ھمین امر سبب شده باشد که طبری و مورخین دیگر فقط بر روایت ابومخنف 
ای  ترند و حادثه را به گونه و عمار بن معاویه دھنی تکیه کنند؛ زیرا به واقعیت نزدیک

 اند. واقعی و لحظه به لحظه نقل کرده
به روایت عمار بن معاویه دھنی اعتماد کرده س  ز که در حرکت حسینابن حجر نی

جماعتی از متقدمین «شاید ھمین نکته را در نظر داشته است که در پی آن گفته: 
که تر و خشک و صحیح و سقیم بسیار  اند ھایی نگاشته پیرامون مقتل حسین کتاب

 .٢»کند که من آورده ام کفایت میای  دارند و این قصه

 و تنازل از خالفت ش با معاویه از صلح حسن ثانیا: موضع حسین
دانست که این امر  با خروج پدرش از مدینه مخالف بود و میس  حسن بن علی

نتایج ھولناک جنگ جمل را س  گردد و ھنگامی که علی منجر به جنگ و فتنه می
ه من پدرم ب«گوید:  میس  مشاھده کرد به اھمیت نظر پسرش حسن پی برد، حسن

 .٣»گفت: کاش بیست سال قبل مرده بودم پناه آورد و می
بیعت کردند. س  نسشھید شد اھل کوفه جمع شدند و با حس  پس از آن که علی

که به این نتیجه رسیده بود که جنگ با معاویه منجر به خونریزی و تعطیل س  حسن

                                                           
 .۲/۳۹ابن الوزیر: الروض الباسم  -١
 .۲/۸۱ابن حجر: االصابة  -٢
، رساله دانشگاھی دکترا، تایپ شده، محقق ۳/۹۵۰ھیثمی: بقیة الباحث عن زوائد مسند الحارث  -٣

و آن را به حارث  ۴/۲۰۲گفته است: رجال این اثر ھمه ثقه ھستند، ابن حجر: المطالب العالیة 
 سن.نسبت داده و گفته: اسناده ح



 حقیقت زندگی حسین شهید          ٨٢

دقیقی  گردد و از سپاھیان تحت لوای خود شناخت شدن جھاد فی سبیل الله می
ن ما. ھ١داشت، تصمیم گرفت به نفع معاویه از خالفت کناره بگیرد و با وی بیعت کند

نظیر  گویی کرده بودند، این اقدام بی پیشص  چیزی که جد بزرگوارش رسول الله
کشد که برای رضایت خداوند یگانه از  به تصویر میصادق و زاھد را  یمسلمانس  حسن

 کند. پشت میپست و مقام تنازل و به دنیا 
نبود و وی موضعی کامال مخالف با آن داشت، س  اما این تنازل مورد تایید حسین

را از تصمیم خود مبنی بر تنازل از خالفت به نفع س  حسینس  ھنگامی که حسن
گاه کرد با مخالفت شدید حسینس  معاویه تصمیم خود س  مواجه شد، اما حسنس  آ

ھرگاه خواسته «ز مخالفت برحذر داشت و گفت: را اس  را گرفته بود و برادرش حسین
خواھم تو را در اتاقی بیاندازم و آن را  ام کاری کنم تو با من مخالفت کرده ای، والله می

را دید از وی س  چون خشم حسنس  گلکاری کنم و کار خود را انجام دھم، حسین
 .٢»کنیم پیروی کرد و گفت: ھر کاری تو بکنی ما پیروی می

رای اھل کوفه خوشایند نبود، بلکه از نجنگیدن اظھار ندامت و پشیمانی این صلح ب
را از تصمیمش منصرف کنند اما س  و کوشیدند حسن ٣کردند و حسرت خوردند

 .٤ی آنان را نپذیرفت و عکس آن عمل نمودخواستهس  نسح
ھا بالفاصله پس از  کوفیس به تنازل از خالفت به نفع معاویهس  با اصرار حسن

و سپاھش س متوسل شدند و پیشنھاد کردند که ناگھانی بر معاویهس  به حسینصلح 
بیعت کرده و این کار غیر س  بتازند، اما حسین آنان را متقاعد کرد و گفت که با معاویه

 .٥ممکن است
خواست از کوفه به مدینه بازگردد، جندب بن عبدالله  میس  ھنگامی که حسین

مان بن صرد خزاعی و سعید بن عبدالله حنفی نزد ازدی، مسبب بن نجبه فزاری، سلی
او گرد آمدند، وقتی ناراحتی آنان را دید به سخن آمد و گفت: کار و تقدیر الھی شدنی 

                                                           
 برای تفصیل بیشتر به فصل گذشته رجوع کنید. -١
 .۲۷۰-۲۶۹ابن سعد: الطبقة الخامسة  -٢
 با لفظ قالوا. ۳/۱۵۰بالذری: أنساب األشراف  -٣
 با لفظ قالوا. ۳/۱۵۰بالذری: أنساب األشراف  -٤
 با لفظ قالوا. ۳/۱۵۰بالذری: أنساب األشراف  -٥
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دادم، اما  است، و از ناخشنودی خود از صلح گفت: من مرگ را بر این کار ترجیح می
کنم که قلبم  س میجز اطاعت نداشتم، اکنون احساای  برادرم سوگندم داد و من چاره

ن تَۡ�َرُهواْ َشۡ� ﴿تراشند، خداوند متعال فرموده است:  را با تیغ و شمشیر می
َ
ا  ٔٗ َ�َعَ�ٰٓ أ

ُ َوَ�ۡجَعَل  � َكثِٗ�� ٱ�َّ پسندید و  چه بسا که شما چیزی را نمی« ]۱۹[النساء:  ﴾�ِيهِ َخۡ�ٗ

 .»خداوند در آن خیر زیادی قرار دھد
دادند که شیعه و پیرو او ھستند و بار دیگر پیشنھاد کردند صلح را آنان به وی اطمینان 

 .١بشکند، اما ایشان نپذیرفت و از فراق آنان و ترک کوفه اظھار ناراحتی و حسرت نمود
بیعت شده بود و او دیگر س  اساسا با صلح مخالف بود، اما با معاویهس  حسین

یان مسلمانان اختالف و دو خواست م  نمیس  قانونی بود و حسین شرعی ی خلیفه
زنده است س  یه نمود که تا معاویهصدستگی ایجاد کند و از این رو به طرفدارانش تو

عمل کردند و آرام شدند و از س  ی حسینمخالفتی نکنند، و آنان نیز بر توصیه
 ٢پذیرفتند. حکومت عطایایی نیز می

از س  اما حسین به صلح اعتراض کردند،س  بنابراین واضح گشت سپاھیان حسن
گوید: به ما خبر رسیده است  آنان خواست تا معاویه زنده است آرام باشند، لذا ذھبی می

از کار برادرش و سپردن خالفت به معاویه خشنود نبود و نظرش مبارزه س  که حسین
 .٣و جنگ بود لیکن کوتاه آمد و به پیروی از برادرش بیعت نمود

س  دانستند حسین ی این بود که مینتیجهس  آرامش اھل کوفه و پیروی از حسن
زنده است تحمل کنند، پس س  با صلح مخالف است و آنان را وعده داده که تا معاویه

 .٤گشتند و برادرش به مدینه بازس  ، حسین س به نفع معاویهس از تنازل حسن
ادامه بوده و ھمراه با احترام متقابل ای  روابط حسنهس  با معاویهس  روابط حسین

ھایش را بر  رسید و نیازھا و خواسته میس  دایما به حسینس  داشته است، معاویه
داد و حتی باری به وی چھارصد ھزار داد و  میای  آورد و به وی عطایای گسترده می

                                                           
 .۳/۱۴۹سابق  -١
 .۱۴۹-۳/۱۴۸أنساب األشراف  -٢
 .۳/۲۹۱سیر أعالم النبالء  -٣
 .۲/۷۸صابة اإل -٤
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 .١به کسی داده نشده استس  بود که قبل و بعد از حسین این مبلغی
وفه و استقرار در مدینه، ھم پس از ترک ک ببا حسن و حسین روابط اھل کوفه 
 –ھا  فرستادند ادامه داشت، مفاد این نامه ھا می ھایی که کوفی چنان از طریق نامه

و  بدعوت به مبارزه با حکومت اموی و تاکید بر اولویت حسن و حسین  -ظاھرا
تاثیر بگذارد، س  توانست بر حسن ھا نمی تشویق آنان به خالفت بوده است، اما این نامه

ھا کمک نمود که او اھل کوفه را بھتر بشناسد که آنان اھل شر و فتنه  ین نامهو ا
 خواھند امت اسالمی یکپارچه و متحد بمانند. ھستند و نمی

 بیم دارد س از تأثیر اھل کوفه بر حسین س ثالثا: حسن
رسید، کنیزش را صدا کرد و س  گوید: یک خروار نامه به حسن یزید بن األصم می

ھا در آن انداخت و ھیچ کدام را  بیاور و در آن آب ریخت و تمام نامهگفت: تشتی 
از کیست؟ گفت: از اھل عراق، قومی که نه به  ھا نخواند، گفتم: ای ابومحمد: این نامه

ھا بر خودم بیم ندارم اما  کشند، من از این آیند و نه از باطل دست می سوی حق باز می
 .٢»نموداشاره س  ترسم و به حسین بر این می

در بستر مرگ به س ایم که حسن گوید: از چند طریق روایت کرده ابن عبدالبر می
گفت: ای برادر من! پدرمان خدا رحمتش کند، وقتی که رسول  می س برادرش حسین

از دنیا رحلت کرد، امیدوار بود که خالفت به او برسد تا شاید صاحب و ھمراه ص  الله
ایشان باشد، اما خداوند خالفت را به وی نداد و ابوبکر آن را به عھده گرفت، چون 
وفات ابوبکر فرا رسید دوباره امیدوار شد، اما خالفت به عمر رسید و عمر ھنگام مرگ 

ی از اعضای آن بود، وی تردید نداشت که خالفت از خود آن را به شورا سپرد که او یک
او نخواھد گذشت، اما به او نرسید و عثمان برگزیده شد، و چون عثمان از دنیا رفت، با 

                                                           
، بالذری ۳۲۳عد: الطبقة الخامسة سبا سند حسن، و نگا: ابن  ۱۱/۹۴ابن ابی شیبة: المصنف  -١

 "ط الباقوری". ۷حسین، ص  ی ، ابن عساکر ترجمه۳/۱۵۵
اند. نگا:  عبدالله بن جعفر را ذکر کردهن و علمای شیعه امامی نیز عطایای معاویه به حسن و حسی

، ۶/۱۹، الکافی فی الفروع: کتاب الحقیقه، باب األسماء والکنی ۳۷۶جالء العیون، مجلسی ص 
 .۲/۸۲۳، شرح ابن ابی الحدید ۲/۳۳۴األمالی طوسی 

گفته است:  ۶/۲۴۳با سند حسن، طبرانی: المعجم الکبیر و در المجمع  ۲/۷۵۶المعرفة والتاریخ  -٢
 زیاد که او ھم ثقه است. جال آن رجال صحیح ھستند، غیر از عبدالله بن الحکم بن أبیر
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دید، او بیعت شد، سپس با او اختالف شد و کار به شمشیر کشیده شد، و صفایش را ن
فت را در ما اھل بیت جمع ام که خداوند متعال نبوت و خال والله من به این باور رسیده

 .١»گرداند، مبادا اھل کوفه تو را اغوا کنند و به میدان ببرند نمی
ھا در منزل سلیمان بن صرد گرد  در گذشت کوفیس  ھنگامی که حسن بن علی

آن چنین در نوشتند و س  به حسینس  برای تعزیت وفات حسنای  ھم آمدند و نامه
شتگان ھستی، ما شیعیان تو ھستیم، به داغ تو گذ ی تو بزرگترین بازمانده«گفتند: 

 .٢»داغدیده و به اندوه تو اندوھگین و به شادمانی تو شادمان و منتظر امر تو ھستیم
 -خدا رحمتش کند –من امیدوارم نظر برادرم « در پاسخ آنان نوشت:س  حسین

صلح و نظر من در جھاد با ستمگران صائب و درست باشد، تا زمانی که پسر  ی بارهر د
ھند زنده است، آرام باشید و حرکتی نکنید و تصمیم خود را پنھان بدارید و ھوشیار و 
مواظب باشید، اگر او از دنیا برود و من زنده باشم، إن شاء الله نظرم را به شما اعالم 

 .٣»خواھم کرد
در میان مسلمانان قابل انکار نیست، در س  د از وفات حسنبعس  جایگاه حسین

س احساس فزاینده پدید آمد که یگانه نامزد خالفت پس از وفات معاویه برخیمیان 
کردند و تردید  است، بزرگان حجاز و رھبران کوفه با وی مالقات میس  حسین بن علی

 .٤خلیفه خواھد شدس  نداشتند که ایشان پس از معاویه
محمد بن حنفیه را نیز بسنده نکردند، برادرش س  ا به طلبیدن حسینھ کوفی

 س پی برد و حسینس  طالب ھا بر خود و آل علی بی ابی ، اما به خطر کوفیدعوت کردند
داشت که مبادا به آنان تمایل پیدا کنید و پندارھایشان را باور نماید، و  را نیز بر حذر می

 .٥»توسط ما نان بخورند و خون ما را بریزندخواھند  ھا می این« به ایشان گفت:
شد، بنی امیه را در مدینه  و اھل کوفه رد و بدل میس  ھایی که میان حسین نامه

چگونه س  نامه نوشتند که با حسینس  نگران ساخت، آنان در این زمینه به معاویه

                                                           
 .۱/۳۹۱االستیعاب:  -١
 بدون سند. ۲۲۲-۲۲۱نوری: االخبار الطوال ی، د۳/۱۵۲أنساب األشراف  -٢
 .۵/۳۵۷و نگا: ابن سعد  ۳/۱۵۲أنساب األشراف  -٣
 .۳/۱۵۲سابق  -٤
 .۵/۳۵۶ابن سعد: طبقات  -٥
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 .١در پاسخ گفت: مطلقا با او کاری نداشته باشیدس  رفتار کنند، معاویه
س  ھایشان بر معاویه با اھل کوفه و نامهس  امکان نداشت ارتباط تنگاتنگ حسین

خواست که از خدا بترسد و میان مسلمانان س  از حسینس  پنھان بماند، لذا معاویه
 .٢دو دستگی ایجاد نکند

کردند که زیاد پشتیبان او ھستند  ھا که دایما تأکید می شاید اصرارھای مکرر کوفی
تأثیر گذاشت و در برابر اغوای رھبران کوفه س  ، بر حسیناند ادهو با وی ایست

 .٣دانست چه کند نمی
داد که  با اھل کوفه، معاویه احتمال میس  قطع نظر از روابط نزدیک حسین

حسین بن « به کوفه بپیوندد، بدین خاطر به پسرش یزید چنین توصیه کرد:س  حسین
 ی ترین فرد نزد مردم است، با او صله ، محبوبجعلی، پسر فاطمه دختر رسول الله 

رحم و نرمی کن با تو کنار خواھد آمد و اگر ھم چیزی بشود، آنان که پدرش را کشتند 
 .٤»یار و مددگار رھا کردند، برایش کافی ھستند بی و برادرش را

 با یزید بن معاویه س ت حسین بن علیرابعا: عدم بیع
عبدالله بن زبیر و پیش از آن عبدالرحمن د بن معاویه مخالف بود، یبا یزس  حسین
 .ندنیز ھمین نظر را داشتس  بن ابی بکر

الزبیر برای مخالفت خویش آشکارا علتی بیان نکردند، اما انتقاد  حسین و ابن
به بیعت یزید روشن بود، ابن ابی حاتم با سند خود از س  عبدالرحمن بن ابی بکر

من در مسجد بودم که مروان در « ه گفت:عبدالله بن نمیر مدنی روایت کرده است ک
گفت: خداوند متعال در مورد یزید رأی پسندیده و خوبی را به دل اش  خطبه

نیز س  گزیند ابوبکر و عمربرای  خلیفهس  امیرالمؤمنین انداخته است، و اگر معاویه
، عبدالرحمن بن ابی بکر گفت: آیا حکومت ھرقلی اند قبل از وی این کار را کرده

دشاھی) است، والله ابوبکر کسی از فرزندان و اھل بیت خود را خلیفه نکرد، اما (پا
                                                           

 .۳/۱۵۲أنساب األشراف  -١
عمرو بن  ی زندگی نامه ۴۸، نگا: الکشی ص ۵/۳۵۷، ابن سعد: الطبقات ۳/۱۵۲أنساب األشراف  -٢

 الحمق.
 .۵/۳۵۶ابن سعد: طبقات  -٣
 .۳۸ابن سعد ص -٤
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 .١»معاویه برای ارزش دادن به پسرش این کار را کرده است...
بعدھا به صورت عملی و فیزیکی بروز کرد، س  مخالفت شدید حسین و ابن زبیر

از برادرش حسن بن آن گونه که قبال گفتیم با صلح مخالف بود، تنھا پیروی س  حسین
 بود که او را مجبور به پذیرش آن نمود.س  علی

با اھل کوفه ھم چنان ادامه یافت و آنان را وعده داد که س  ارتباط حسین بن علی
مبارزاتش را آغاز خواھد کرد و بر ھمین اساس به مجرد وفات س  پس از وفات معاویه

وی خواستند که با سرعت به  نامه نوشتند و ازس  رھبران کوفه به حسینس  معاویه
 کوفه برود.

تمام معیارھای خالفت را داشت، س  ھیچ کسی تردید ندارد که حسین بن علی
نماید و با تمام شدت و توان آن را  تبنابراین عجیب نیست که وی با بیعت یزید مخالف

 رد کند.
وی بر حق خویش در خالفت تأکید س  با معاویهس  در مالقات خصوصی حسین

جویا شده س  د، معاویه در پاسخ پسرش یزید که علت سکوت وی را در برابر حسیننمو
بدین  .٢»شاید آن را از کسی غیر از من طلب کند و او وی را به قتل برساند«بود گفت: 

برای یزید بیعت گرفت، س  گوید: ھنگامی که معاویه خاطر ذھبی مورخ معروف می
 .٣حسین آزرده گشت

ص  به خاطر قرابت رسول اللهس  کرد که با حسین ارش مییزید را سفس  معاویه
دانیم که بیش از یک مرتبه سفارش کرده است، یا  به نرمی و مھربانی رفتار کند، نمی

س  ھمان سفارشی است که ھنگام وفات نمود، چرا که برخی منابع که وصیت معاویه
 .٤بوده استس  که ھنگام احتضار و وفات، یزید نزد معاویه اند ، آوردهاند را ذکر کرده

                                                           
 .۱۲/۲۲۴تفسیر ابن ابی حاتم  -١
، محقق آن سندش را حسن گفته است. ابن عساکر: ترجمة الحسین ص ۵/۳۵۷ابن سعد: طبقات  -٢

 از طریق ابن سعد. ۹۹
 .۳/۲۹۱ر أعالم النبالء سیَ  -٣
از ابومخنف، العقد  ۵/۳۲۲، طبری ۵/۳۵۸، ابن سعد: طبقات ۱/۱۶۵ابن سعد: الطبقة الرابعة  -٤

 از طریق ابن سعد. ۶/۴۱۲از ھیثم بن عدی، تھذیب الکمال  ۴/۲۷۳الفرید 
سخت شد رفتم، گفت: ای برادر زاده! اش  نزد امیرمعاویه آنگاه که مریضی گوید: ابوبرده می

نزدیک بیا و مرا ببین. گفتم: شما خوب ھستید، و در  این ھنگام یزید نیز داخل شد، امیر معاویه 
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یزید در دمشق نبوده است و به س در صورتی که ثابت است ھنگام وفات معاویه
و وصیت توسط ضحاک بن قیس فھری و مسلم بن عقبه به یزید رفته بود،  ١حوارین

 .٢ابالغ شد
د، یزید حاضر نبود، فرا رسیس  معاویه سال شصت ھجری که وفات« گوید: عوانه می

و مسلم بن عقبه مری را صدا  –که رئیس پلیس بود  –وی ضحاک بن قیس فھری 
: نگاه کن، اھل حجاز وصیت مرا به یزید برسانید کرد و وصیت نمود و به آنان گفت:

تو ھستند، ھر کس از آنان نزد تو آمد او را اکرام کن و از آنانی که غایبند  ی ریشه
اگر از تو خواستند ھر روز یک عاملی را عزل  ن، بنگر! اھل عراق،دلجویی و رسیدگی ک

کنی، این کار را بکن، به نظر من عزل یک عامل بھتر از آن است که صدھزار شمشیر 
علیه ھم آخته گردد، اھل شام ھم باید نزدیکان و مقربان تو باشند، اگر از دشمنی 

آن که دشمن خود را مغلوب خطری تو را تھدید کرد، از آنان کمک بگیر و پس از 
ای دیگر بمانند،  شان بازگردان؛ زیرا اگر در منطقهکردی اھل شام را به سرزمین خود

دارم: حسین  گیرند، من از میان قریش فقط از سه نفر بیم اخالق دیگری به خود می
و عبدالله بن زبیر، ابن عمر که به دین خود چسبیده است و در  علی، عبدالله بن عمر

                                                                                                                                              
درش دوست من بوده برایش گفت: اگر سرپرست مردم شدی با این به خوبی رفتار کن؛ زیرا پ

 است.
ی میان عبدالله بن احمد و  با سند صحیح، سند طبری افتادگی دارد، واسطه ۵/۳۳۲نگا: طبری 

ابوصالح امام احمد است و وی از سند افتاده است در صورتی که عبدالله بن احمد بیش از یک 
ن سعد: طبقات کند، نگا: اب می مورد تصریح کرده است که او از طریق پدرش از صالح روایت

، ۳/۱۶۰با سند حسن، البته این روایت از حضور یزید چیزی نگفته است. السیر ذھبی  ۴/۱/۱۷۲
توان روایت طبری را این گونه توجیه کرد که: ورود  به ھمان مقدار که ابن سعد آورده است. می

وفات پدر را یزید نزد پدرش در ابتدای بیماری وی بود و پس از آن به حوارین رفته و چون خبر 
 شنیده بازگشته است.

 .۲/۳۱۵یکی از روستاھای معروف حلب است، یاقوت: معجم البلدان  -١
، ۱۵۶-۴/۱/۱۵۴با سند حسن، بالذری: أنساب األشراف  ۱۷۶-۱/۱۷۴ابن سعد: الطبقة الرابعة  -٢

د . با سندی قابل قبول به شرطی که اسحاق بن خلید موالی سعی۵/۳۲۸از عوانه.  ۵/۳۲۳طبری 
ق، ذھبی: ۱۶/۳۱۰، ابن عساکر: تاریخ دمشق ۴/۲۷۳بن العاص باشد. ابن عبد ربه: العقد الفرید 

از ابی مسھر با  ۱۳/۱۶۱، و سیر أعالم النبالء ۳۱۷-۳۱۶ھـ ص ۶۰-۴۱تاریخ االسالم حوادث 
 سند صحیح.
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چیزی از تو نیست، اما حسین بن علی مردی است زودباور، من امیدوارم که پی 
خداوند با آنان که پدرش را کشتند و برادرش را تنھا گذاشتند، تو را از طرف او کفایت 

دارد، گمان ص  کند، او خویشاوندی نزدیک و حق بزرگ و قرابتی با رسول الله
او را به میدان بیاورند، اگر بر او غالب ھا رھایش کنند مگر آن که  کنم که عراقی نمی

ابن الزبیر فریبکار است، اگر آمدی از او در گذر، اگر من باشم ھمین کار را خواھم کرد، 
رویارو شد با او بجنگ، مگر آن که صلح کند، که در آن صورت از او بپذیر و تا جایی  با تو

 .١»توانی خون قوم خویش را حفظ کن که می
درستی داشت و در وصیت بسیار از جریانات مملکت خویش تصور س  معاویهامیر 

خویش به یزید سه اقلیم حجاز، عراق، و شام را که ثقل حکومت وی بودند، مدنظر قرار 
داد و سپس راھکار مناسبی برای برخورد با ھر اقلیم، بیان کرد، اھل حجاز اصل و 

کند و عطایای زیادی به آنان او ھستند، وصیت نمود که با آنان نرمی  ی اساس و عشیره
 بدھد و آنان را تکریم کند و گرامی بدارد.

و ای  قبایل عرب و پدید آمدن اختالفات قبیله ی هدعراق به خاطر وجود گستر
 ی ھای اسالمی و شناخت احکام شرعی بھره طیفی وسیع از اعراب که از تعالیم و آموزه

برای رفتار با مردم آن س  بود، معاویهچندانی نداشتند، اقلیمی آشوب زده و نابسامان 
 سیاستی را برای یزید ترسیم نمود.

ھا و باورھای متضاد برخی از فرق در آن اقلیم، در آشفتگی  اضافه بر این، گرایش
 عراق سھم بسزایی داشت.

یزید را توصیه نمود که با اھل عراق با ھوشیاری س  ھا معاویه با توجه به این گردنه
عمل بپوشاند، گر چه کارشان به نصب و عزل  ی ھای آنان جامه خواسته رفتار کند و به

روزانه امیر ھم کشیده شود، ھم چنین توصیه نمود که ارتباط تنگاتنگ خود را با اھل 
زیرا آنان مرکز ثقل حکومت از ھمان ابتدا و حامیان آن  ؛شام حفظ و تقویت کند

کنند و اھل خیانت و  بی اطاعت می، و از این گذشته از امرای خویش به خواند بوده
 شکنی ھم نیستند. کار

                                                           
االخبار  از ھیثم بن عدی. تنھا دینوری در ۳۷۴-۴/۳۷۲از عوانه، العقد الفرید  ۵/۳۲۳طبری:  -١

الطوال گفته است که معاویه به ضحاک وصیت نمود، ابتدا یزید حاضر نبود و سپس آمد و معاویه 
 دوباره وصیت خود را تکرار کرد، این گفته با عدم حضور یزید ھنگام وفات معاویھس تعارض دارد.
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معاویه را بر آن داشت امیر این ویژگی که اھل شام را از دیگران متمایز کرده بود، 
 که یزید را توصیه کند که در جنگ علیه دشمن فقط از اھل شام کار بگیرد.

مناطق دیگر  ھا در شام باقی بمانند و در ھم چنین دستور داد که بکوشد تا شامی
ھایی که در برخی مناطق ظھور  زیرا احتمال دارد از افکار و گرایش ؛متفرق نشوند

 کرده متأثر گردند و این ویژگی خود (اطاعت از ولی امر) را از دست بدھند.
 س سپس معاویه از مخالفان سخن گفت: ابن عمر این صحابی بزرگوار، از دیدگاه معاویه

زیرا وی به پرھیزگاری و عبادت و دوری  ؛شد ب نمیبرای حکومت ھیچ خطری محسو
 .١ترسید از دنیا و زرق و برق آن مشھور بود و از این که خون مسلمانی را بریزد می

شد که وی  این صفاتی که ابن عمر داشت و وی را از دیگران متمایز کرده بود، سبب می
 جانب او مطمئن نمود.پسرش را از س  در طلب خالفت بر نیاید، بدین خاطر معاویه

ابن زبیر را به سیاست و زیرکی توصیف کرد و از مخالفت وی با یزید ایمن نبود، 
بنابراین توصیه نمود که با ھوشیاری با او رفتار کند تا مبادا او را فریب دھد، و در 

 صورت مخالفت و مبارزه قاطعانه با او مقابله کند، اما اگر صلح نمود از وی بپذیرد.
را این گونه معرفی کرد که او مردی است زودباور س  حسین بن علیس  همعاوی

گردد و با توجه به اطالعاتی که از ارتباط وی با اھل کوفه  که خیلی زود متأثر می
از اھل کوفه متأثر گردد و به آنان بپیوندد، و س  دانست که حسین داشت، بعید نمی

را مد نظر ص  شان با رسول اللهقرابت ایس  تأکید نمود که در برخورد با حسین
 داشته باشد و از وی در گذرد.

ھمان گونه رفتار کنند که س  داد که اھل کوفه با حسین احتمال میس  معاویه
به یزید این س  پیش از آن با پدر و برادرش رفتار کرده بودند، و آخرین رھنمود معاویه

پرھیزد و قوم خویش را حفاظت تواند از ریختن خون مسلمانان ب بود که تا جایی که می
 کند.

معاویه به یزید گویای شناخت دقیق ومھارت و پختگی وی در امیر ھای  توصیه
عجیب نیست، او س  معاویهشخصیت بارزی چون امیر میدان سیاست بود، این از 

 خود مدار مقتدر و و توانایی است که در زمان او دولت به اوج قدرت و اقتدار سیاست
 رسید.

                                                           
 .۱۸۸-۴/۱۴۲ابن سعد  -١
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 از مدینه به مکه س خامسا: خروج حسین
. ضحاک بن قیس ١در ماه رجب، سال شصت ھجری در گذشتس  معاویهامیر 

را ستود و سپس بر وی نماز خواند و پیکی برای یزید که در س  خطبه خواند و معاویه
حوارین بود فرستاد، یزید برگشت و سر قبر پدر رفت و با کسانی که ھمراھش بودند، 

معروفش را سرود که  ی نماز جنازه خواند و سپس به خانه رفت و قصیدهصف بست و 
 :٢گوید در آن می

 جاء الربيد بقرطاس خيب به
 

 فأوجس القلب من قرطاسه فزعاً  
 

 قلنا لك الويل ماذا يف صحيفتكم
 

 قال اخلليفة أمسى مثبتاً وجعاً  
 

 فامدت األرض أو كادت متيد بنا
 

 انقطعاكأن أغرب من أركاهنا  
 

 ملا انتهينا وباب الدار منصفق
 

 لصوت رملة ريع القلب فانصدعا 
 

 من ال تزل نفسه تويف عىل رشف
 

 توشك مقادير تلك النفس أن تقعا 
 

 مجد يتبعهـأود ابن هند وأود ال
 

 كأن يكونا مجيعاً قاطنني معاً  
 

 ام بهـأغر أبلج يستسقى الغم
 

 لو قارع الناس عن أحالمهم فزعاً  
 

 وما أبايل إذا أدركت مهجته
 

 من مات منهم بالبيداء أو ظلعاً  
 

 ال يرقعُ الناس ما أوهى وإن جهدوا
 

 أن يرقعوه وال يوهون ما وقعا 
 

را ، او غسل کرد و بھترین لباسش الصالة جامعةیزید دستور داد که جار زدند: 
ر گفت: ثنای پروردگاای ایراد کرد و پس از حمد و  پوشید و میان مردم رفت و خطبه

                                                           
، ۳/۱۴۲۰، ابن عبدالبر: االستیعاب ۵/۳۳۸، طبری ۲۲۶، خلیفه: التاریخ ۴/۱/۱۷۶ابن سعد: ط  -١

گوید: در ربیع االول سال شصت و یک  . سخن ابن العمرانی که می۶/۱۵۵ابن حجر: االصابة 
 .۴۹تاریخ الخلفاء ص  يھجری با یزید بیعت شد، شاذ است، نگا: االنباء ف

از  ۳۲۸-۵/۳۲۷، طبری ۴/۱/۱۵۴با سند حسن، بالذری: أنساب األشراف  ۴/۱۷۶ابن سعد: ط  -٢
 ی ، ابن عساکر: ترجمه۱۷/۳۱۲، االغانی ۴/۳۸۳/۳۷۴طریق ابومخنف، ابن عبد ربه: العقد الفرید 

. ابن عبد البر به نقل از شافعی ۱۳، ۱۱۲شعر یزید جمع صالح الدین المنجد  ۱۶/۷۵۶معاویه 
، ابن کثیر ۳/۱۴۱۹را از اعشی گرفته است، نگا: االستیعاب  ۹و  ۷گفته است که یزید بیت 

۸/۱۴۸. 
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انعام نمود و سپس او را به او ای از بندگان خدا بود، خدا به  معاویه بندهای مردم! «
تر بود، من او را تزکیه  ھا پایین ھا بھتر و از قبلی سوی خود قبض روح کرد، و از بعدی

گاه نمی  تر است، اگر او را ببخشاید از رحمت اوست و اگر مجازاتش کنم، خدا به او آ
و ھر  ام. دار این کار شده کند به گناھانی است که انجام داده است، من پس از او عھده

گاه خداوند کاری را بخواھد، انجام خواھد گرفت، خداوند را یاد کنید و از او طلب 
 .١»آمرزش نمایید

برد، من کسی از  معاویه در دریا شما را به جنگ با کفار میامیر « و سپس گفت:
کرد و من  فرستم، معاویه شما را در سرزمین روم پخش می به دریا نمی مسلمانان را

یکجا را اش  داد و من ھمه کنم، معاویه عطای شما را در سه نوبت می این کار را نمی
 .٢»پردازم می

 .٣دادند و مردم در حالی از سخنرانی بر گشتند که ھیچ احدی را بر وی ترجیح نمی
 د پس از رسیدن به خالفت ایراد کرد.بود که یزیای  این اولین خطبه

سفیان والی مدینه، نعمان بن  ت بودند از: ولید بن عتبه بن ابیوالیان شھرھا عبار
 .٤بشیر والی کوفه، عبیدالله بن زیاد والی بصره، و عمرو بن سعید بن العاص والی مکه

مردم را فرا « یزید بن معاویه در اولین اقدام به ولید بن عتبه والی مدینه نوشت که:
بخوان و از آنان بیعت بگیر و از سران قریش آغاز کن و نخستین کسی که از او بیعت 

وی به صالح و نرمی امر  ی گیری حسین بن علی باشد، امیرالمؤمنین مرا درباره می
 .٦نیز بیعت بگیرد و ھم چنین از وی خواست که از ابن الزبیر و ابن عمر ٥کرده است

به ولید س  یگر چنین آمده است، ھنگامی که خبر وفات معاویهالبته در روایاتی د
بن عتبه والی مدینه رسید، با مروان بن الحکم مشورت نمود که در برابر این حادثه چه 

                                                           
لفرید ، ابن عبد ربه: العقد ا۲/۲۶۰، با سند حسن، ابن قتیبه: عبون االخبار ۱/۱۷۶ابن سعد: ط  -١

 .۸/۱۴۶، ابن کثیر ۴/۳۷۴-۳۷۵
 با سند حسن از ابی مسھر. ۳/۱۶۲ق، السیر ۱۶/۳۶۰ابن عساکر  -٢
 با سند حسن از ابی مسھر. ۳/۱۶۲ق، السیر ۱۶/۳۶۰ابن عساکر  -٣
 .۵/۳۳۸طبری،  -٤
 .۵/۳۵۹ابن سعد: ط  -٥
با سندی که محمد بن زبیر حنظلی در آن وجود دارد که او متروک است.  ۲۳۲خلیفة: التاریخ  -٦

از طریق محمد بن زبیر  ۳۰۹از ابومخنف و عوانه، و ص  ۳۰۰-۴/۲۹۹بالذری: أنساب األشراف 
 .۱/۱۷۰از ابومخنف، اشجری: االمالی الخمیسیة  ۵/۳۳حنظلی، طبری 
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را بطلبد و س ی انجام دھد، مروان گفت که ابن زبیر و حسین بن علیحتیاطتدابیری ا
 .١از آنان بیعت بگیرد

است ولید بن عتبه از طرف خود تصمیم به این کار  چنان که در این روایات آمده
توان این دو نوع روایت را این گونه جمع نمود که: پس از دریافت خبر  گرفت، البته می

ولید بن عتبه با مروان مشورت نمود و مروان به وی گفت که از س  معاویهوفات امیر 
گوید:  اشاره دارد، میزیرا روایت ابی معشر به این  ؛حسین و ابن زبیر بیعت بگیرد

. ٢معاویه نیمه رجب سال شصت در گذشت و خبر آن اول شعبان به مدینه رسید...
به مدینه پانزده روز طول کشیده است و س  یعنی این که رسیدن خبر وفات معاویه

یزید نیز  .٣این زمان در آن روزگار وقت مناسبی بوده برای رسیدن خبر وفات به مدینه
خالفت به ولید بن عتبه پیام فرستاده است که از حسین و ابن زبیر و پس از رسیدن به 

در نظر س  بیعت بگیرد، خصوصا اگر غیاب یزید را در ھنگام وفات معاویه  ابن عمر
بگیریم که پس از بازگشت به دمشق به عزا نشسته و این عزا و بیعت سه روز یا بیشتر 

 مور پرداخته است.به طول انجامیده است و پس از آن به تدبیر ا
برد، معقول نیست که یزید به محض  به نظر من، این کار وقت نسبتا طوالنی می

رسیدن به دمشق به ولید پیام بدھد و از او بخواھد از این افراد مذکور بیعت بگیرد، 
ولید با دریافت خبر وفات معاویه به گرفتن بیعت اقدام کرده است و پیام یزید پس از 

 یده است که از این افراد بیعت بگیرد.آن بدست او رس
کند که پیام یزید به ولید بن عتبه حاوی دستور  این مطلب دیدگاه ما را تأیید می

کاری که ولید بن عتبه عمال خالف  ٤اکید برای گرفتن بیعت از این سه نفر بوده است
از  که ولیدآن دینه را ترک کنند بیآن را انجام داده است؛ زیرا به آنان اجازه داد که م

 آنان بیعت بگیرد که در صفحات آینده به این مطلب خواھیم پرداخت.
حکم در این مورد نظر خواست، او گفت که بن عتبه بن ابی سفیان از مروان بن ولید 

                                                           
از قاسم  ۴/۳۷۶ریه از اشیاخ مدینه، ابن عبد ربه: العقد الفرید از جوی ۲۳۲-۲۲۳خلیفة: التاریخ  -١

 از ابی معشر. ۸۱-۸۰بن سالم، بیھقی: المحاسن و المساوی 
 .۸۰بیھقی: المحاسن و المساوی ص  -٢
 ، ابن خرداذبه.۱۵۰ص  كوالممال كبرای توصیف راه شام به مدینه، نگا: المسال -٣
 از ابومخنف. ۵/۳۳۰طبری:  -٤
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ات پس از آن روای ١آنان را احضار کند، اگر بیعت کردند، رھایشان کند و گر نه آنان را بکشد
وقتی که ولید بن عتبه، ابن زبیر و حسین را  ٢گوید: ری میروایت بالذبا ھم تعارض دارند، 

 .٣طلبید، وی را پاسخ ندادند و شبانه به طرف مکه رفتند و با ولید بن عتبه رو به رو نشدند
چنین آمده که ابن الزبیر نزد ولید رفت اما بیعت با یزید را  ٤لیکن در روایت خلیفه

طلبد که در مأل عام بیعت کند و خواستار بیعت  و میرد کرد و گفت موقعیت اجتماعی ا
اما مروان نپذیرفت و به ولید گفت که در برخورد با ابن زبیر ھوشیار باشد،  ،در مسجد شد

تا جایی که ابن زبیر و مروان با ھم به مشاجره پرداختند، با توجه به اخالق ولید بن عتبه 
کرده است: وی مردی نرم خو و  آن گونه که روایت وی را توصیفو جوانمردی وی 

 ، دستور داد که مروان و ابن زبیر از مجلس خارج شوند.٥جوانمرد بود
را طلبید اما ظاھرا موضوع بیعت یزید را به میان نیاورده است س پس از آن حسین

 فورا مجلس ولید را ترک نمود.س و حسین
کردند. به نظر من شبانه جدا از ھم به طرف مکه حرکت س عبدالله بن زبیر و حسین

زیرا اضافه بر تسلسل وقایع خود روایت  ؛تر است روایت خلیفه بن خیاط به واقعیت نزدیک
کند،  از جویریه بن أسماء است که مدنی است و از دو نفر از اھل مدینه ھم روایت می

ل و از این گذشته نق». گفتند... از پیر مردان اھل مدینه بارھا شنیده ام که می« گوید: می
 .٦افزاید ھمین روایت از طریقی دیگر از ابومعشر سندی به اھمیت و وضوح آن می

گوید که تسامح و اعتماد کامل ولید به حسین و ابن زبیر مروان  روایت خلیفه می
و  بن الحکم را عصبانی کرد و به یزید گوشزد کرد که از این کارش پشیمان خواھد شد

 .٧»یابی مگر در شر و بدی ز آنان را در نمیگفت: اگر از خانه بیرون بروند، ھرگ

                                                           
قاسم بن سالم،  از ۴/۳۷۶از جویریه بن اسماء از مشایخ مدینه. العقد الفرید:  ۲۳۳-۲۳۲خلیفة:  -١

 از ابومعشر. ۸۱-۸۰المساوی بیھقی: المحاسن و
 از ابوعوانه و ابومخنف. ۴/۳۰۰بالذری: انساب االشراف  -٢
 از ابوعوانه و ابومخنف. ۴/۳۰۰بالذری: انساب االشراف  -٣
تراجم العین  ۱۴۷-۱۴۶: ھمین روایت با اندکی تفاوت از ابن عساکر، ص ، نگا۲۳۳خلیفة:  -٤

 .۵/۱۵۷"عبدالله بن جابر، عبدالله بن زید" از زبیر بن بکار و نگا: ھمین روایت در العقد الثمین 
 .۲۳۳خلیفة: التاریخ  -٥
 .۸۰المحاسن و المساوی ص  -٦
 .۲۳۳خلیفة: ص  -٧
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ھمان  ببیشتر روایات بر این اتفاق نظر دارند که حسین بن علی و ابن الزبیر
خروج  ی شب از مدینه خارج شدند لیکن عوانه و ابومخنف مطلب عجیبی درباره

 اند. ذکر کردهس  حسین
بعد با تمام و شب  آن شب و روز بعد در مدینه ماندس  که حسین اند آورده
 .١به سوی مکه حرکت کرد و کسی جز محمد بن حنفیه باقی نمانداش  خانواده

از ولید تا صبح مھلت خواست تا بیعت س  این مطلب کامال بعید است؛ زیرا حسین
کند و معقول نیست که آن روز تا شب در مدینه بماند و ھم چنین معقول نیست که با 

 دینه تمام اھل خانواده خود را نیز کوچ دھد.وجود مراقبت ولید بن عتبه، امیرم
ناگھانی و ناگوار بود و فورا  یر از مدینه برای ولید بن عتبهخروج حسین و ابن الزب

سی سوار از موالی بنی امیه را به تعقیب آنان فرستاد، اما از پیدا کردنشان ناکام 
 .٢ماندند

را نزد اھل مدینه  ولید بن عتبه تا حدودی شخصیت او داری تسامح و خویشتن
تضعیف کرده بود، و ھنگامی که خواست وضعیت پیش آمده را جبران کند یکی از 

را دستگیر نمود به  ٣شخصیات مخالف دولت و از حامیان ابن الزبیر یعنی ابن مطیع
زندان انداخت، که در پی آن جوانانی از بنی عدی، خویشاوندان ابن مطیع به زندان 

 .٤را بیرون آوردند، و ابن مطیع نیز به ابن الزبیر پیوست یورش برده و ابن مطیع
رفتار نرم ولید بن عتبه با حسین و ابن الزبیر، مروان بن الحکم را بر آن داشت تا به 
یزید بن معاویه نامه بنویسد و اوضاع خطرناک حجاز را به صورت کلی گزارش کند، یزید 

بود، او را از امارت مدینه عزل کرد و  که در این حادثه به ضعف ولید بن عتبه پی برده
به جای او عمرو بن سعید بن العاص را گماشت، این اتفاق در رمضان سال شصت 

 .٥ھجری رخ داد

                                                           
 .۵/۳۴۱ری ب، ط۴/۳۰۳بالذری: انساب االشراف  -١
 .۴/۳۰۰بالذری: انساب االشراف  -٢
فرمانده قریش بود و از   یتش ثابت است، روز حرهاعبدالله بن مطیع بن االسود العدوی المدنی، رو -٣

 ).۳۲۴د (التقریب: رسی به شھادتو سال ھفتاد و سه  جانب ابن زبیر امیر کوفه گردید
 .۴/۳۰۲انساب االشراف  -٤
 .۵/۴۴۳خنف و عوانه. طبری از ابوم ۴/۳۰۷سابق  -٥
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در ھمان شب که ولید بن عتبه وی را طلبیده بود از مدینه خارج شد و س  حسین
راه مکه به ظاھرا حسین و ابن الزبیر با ھم اتفاق کرده بودند که در محلی معین در 

گشتند که از عمره به سوی مدینه بر می ١ھمدیگر برسند، ابن عمر و عبدالله بن عیاش
شما را به خدا برگردید و با مردم ھم « دیدند، ابن عمر به آنان گفت: ٢آنان را در ابوا

صدا باشید و منتظر بمانید، اگر مردم ھمه اتفاق کردند، شما مخالفت نکنید و اگر اتفاق 
 .٣»خواھید، ھمان خواھد شد که شما مینکردند

ی عباس بن عبدالمطلب در خانهس  ھنگامی که به مکه رسیدند، حسین علی
ای پوشید و مردم را علیه بنی  فت و جبهسکونت گزید و ابن الزبیر در حجر جای گر

 .٤کرد امیه تحریک می

                                                           
عبدالله بن عیاش بن ابی ربیعه المخزومی المکی، المدینی القارئ، از پدرش، ابن عمرو بن عباس  -١

 ۷۸ین اھل مدینه بوده است، سال تر حدیث شنیده است، و نزد ابی بن کعب قرائت خوانده و قاری
 .۵/۲۳۰در سیستان شھید شد، العقد الثمین 

آن  صابواء: میان آن و جحفه از جانب مدینه بیست و سه میل است و قبر آمنه مادر رسول الله  -٢
 .۱/۷۹جا است. یاقوت: 

از طریق  ۶/۴۱۶از طریق ابن سعد، مزی: تھذیب الکمال  ۲۰۱، ابن عساکر ۵/۳۶۰ابن سعد: ط  -٣
د و شاید ابن عیاش این و گفته: ابن عمرو بن عباس با آنان مالقات کردن ۵/۳۴۳ابن سعد، طبری: 

گونه تحریف شده باشد، صحیح آن است که ابن عباس در آن زمان در مکه بود، نگا: ابن عساکر 
 ق.۶/۱۱۹ق، نگا: ابن الندیم: بغیة الطالب  ۱۵/۷۳۲-۷۳۳

 از طریق ابن سعد. ۱۹۹، ابن عساکر ۵/۳۶۰ابن سعد  -٤



 
 
 
 
 
 
 
 

 دومفصل 
 ی کربال عهو واق س حسین

 س های مردم کوفه به حسین اوال: نامه
به مکه و عدم بیعت وی با س  و خروج حسینس  مردم کوفه چون از وفات معاویه

گ به خاطر که تا معاویه زنده است اقدامی نکنید، را س  ی حسینه شدند، توصیهایزید آ
 گرد ھم آمدند، سلیمان بن صرد گفت: ١آوردند و در منزل سلیمان بن صرد خزاعی

معاویه فوت کرده، حسین ھم بیعت نکرده و به مکه رفته است، شما شیعیان پدر «
سستی و ناکامی از کنید به او نامه بنویسید و اگر  دانید که یاریش می او ھستید، اگر می
ھمه باالتفاق تصمیم گرفتند که حسین را » را امیدوار نکنیدی خدا ھراس دارید، بنده

ما پشت نعمان بن بشیر نه جمعه «یاری خواھند کرد، سپس به او نامه نوشتند: 
 .»کنیم خوانیم و نه عید، نزد ما بیا، اگر تو بیایی ما نعمان بن بشیر را بیرون می می

بن شداد و حبیب بن  این نامه از طرف سلیمان بن صرد، مسیب بن نجبه، رفاعه
ی مذکور را با عبدالله بن سبع ھمدانی و عبدالله بن وال فرستادند، و مظاھر بود، نامه

پس از دو روز، قیس بن مسھر صیداوی، عبدالرحمن األرحبی و عماره بن عبید سلولی 
را فرستادند و پنجاه و سه صحیفه جمع نمودند و با ھانئ بن ھانئ سبیعی و سعد بن 

کنندگان و کسانی بود که  ھای بیعت ھا لیست نام حنفی فرستادند، این صحیفه عبدالله
ای از طرف یک یا دو یا سه یا چھار نفر  بودند، ھر صحیفهس  خواستار قدوم حسین

 ».ی پیوست با ھانئ بن ھانئ فرستادندھا را با یک نامه بود، این صحیفه
لحارث، عزره بن قیس، عمر بن پس از آن، شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن ا
اما بعد، «چنین نوشتند: س  الحجاج الزبیدی و محمد بن عمر التمیمی به حسین

                                                           
ھـ در عین  ۶۵ی است و در سال سلیمان بن صرد بن الجون خزاعی، ابومطرف کوفی، صحاب -١

 ).۲۵۲کشته شد (التقریب:  هالورد
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خواھی تشریف بیاور،  ھا رسیده و آرامش برقرار است، اگر می منطقه سرسبز و میوه
 .١»سپاھی آماده باش در اختیار توست والسالم

فردی وی را از این اقدام منع به سوی کوفه رھسپار گردید، س  ھنگامی که حسین
ھای  ھای چھره ھا نامهاین«نمود، ایشان به خورجین خویش اشاره نمود و گفت: 

ھا در  رساند. پس از آن که نامه ھا را می این سخن کثرت نامه ٢»سرشناس شھر ھستند
ھا بر حضور وی در کوفه و بیعت با وی تاکید  ی نامهرسید و ھمهس  مکه به حسین

بسم الله الرحمن الرحیم: از «نگاشت و در آن چنین آمده بود: ای  ایشان نامهداشت، 
ھای شما  حسین بن علی به گروھی از مومنان و مسلمانان، اما بعد: ھانئ و سعید نامه

را به من رسانیدند، اینان آخرین فرستادگان شما به من بودند، آن چه شما نوشتید 
ما امامی نداریم، نزد ما بیا شاید پروردگار ما را « فھمیدم، سخن بیشتر شما این بود که:

من برادر و عموزاده و مورد اعتمادم از اھل بیت  »با ھدایت و حق بر تو جمع گرداند
خود را نزد شما فرستادم و وی را امر کردم که حالت، کار و نظر شما را برایم گزارش 

ما آمده است، جمع شما و ھای ش کند، اگر به من بنویسد که ھمان گونه که در نامه
اھل فضل و عقالی شما با آن موافقند، به زودی ان شاء الله نزد شما خواھم آمد، 
سوگند به جان خودم، امام کسی است که به کتاب الله عمل کند و عدل و داد را 

 .٣»والسالم .بگستراند و با حق فیصله کند و در پیشگاه خداوند خود را مسئول بداند
ھای مکرر اھل  آید که ایشان از نامه به اھل کوفه چنین بر میس  سینی حاز نامه

ای از ایشان در قلبکوفه چنین برداشت کرده بود که رغبت صادقانه و محبت فزاینده
و با یزید ھم بیعت  اند ھای اھل کوفه جای گرفته است و آنان با امام خود مخالفت کرده

را نیز بیرون خواھند کرد و نیاز به امامی دارند که بن بشیر و امیر کوفه؛ نعمان  اند نکرده
 .باو اتفاق کنند و امامی که خواستار او ھستند کسی نیست جز حسین بن علی  بر

و از دل و جان  ٤»امامی نداریم«فته بودند که ما گتا اھل کوفه نیامده و نس  حسین
حق ما را بر امامت  کنیم که تشریف بیاوری، شاید خداوند با ھدایت و از شما دعوت می

                                                           
 با اختصار. ۹۶-۹۵از ابومخنف، االصفھانی: مقاتل الطالبین  ۳۵۳-۵/۳۵۲طبری:  -١
از طریق یعقوب فسونی،  ۲۰۹با سند بسیار ضعیف از ابن سعد، ابن عساکر  ۵/۳۷۱ابن سعد: ط  -٢

 را نیافتم.اش  ھمه رجالش ثقه ھستند جز بحیر اسدی، زندگی نامه
 از ابومخنف. ۳/۳۵۳طبری:  -٣
 از طریق ابومخنف. ۵/۳۵۳طبری:  -٤



 ٩٩    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

داری  خویشتنس  در فکر رفتن به کوفه نبود. با وجود این، حسین ،١شما متفق بگرداند
ھا و فرستادگان احتیاط پیشه کرد، و خواست از صحت آن سخنان و آن نمود و از آن نامه

ھا از زبان بزرگان کوفه قید شده بود مطمئن گردد و بدین منظور عموزاده  چه در نامه
مسلم بن عقیل بن ابی طالب را برای تحقیق و بررسی دقیق اوضاع به کوفه فرستاد  اش؛

و از وی  ٢»برادر، عموزاده و مورد اعتماد من از اھل بیتم«و وی را چنین معرفی نمود: 
 .٣خواست که وضع حاکم بر کوفه را مفصال و با شفافیت تمام برای وی گزارش کند

 به سوی کوفه س ثانیا: خروج حسین

 الف: تصمیم سفر و ارسال مسلم بن عقیل به کوفه
س ھای بزرگان و رھبران کوفه، به حسین فتیم، پس از وصول نامهگآن گونه که قبال 

صد ھزار  –به آنان ملحق شود، و چون تعداد آنان خواست ھر چه زودتر  که از وی می
گاه قابل مالحظه بود، ایشان خواس -دهبیعت کنن شود، بدین ت که از حقیقت امر آ

مسلم بن عقیل بن ابی طالب را برای کشف حقیقت به کوفه فرستاد اش  خاطر عموزاده
 .٤ھا آمده است، آن گاه به کوفه برود تا اگر واقعا آن گونه باشد که در نامه

مسلم بن عقیل با ھمراھی عبدالرحمن بن عبدالله االرحبی، قیس بن مسھر 
بلد با خود ھمراه کوفه شد، مسلم دو راه صیداوی و عماره بن عبید سلوکی رھسپار

گرفت، در مسیر کوفه راه را گم کردند و یکی از آن دو نفر از تشنگی ھالک شد، مسلم 
نامه س که از مشکالت فراروی خود در کوفه داشت، به حسینای  با احساس درونی

وی  درخواست او را رد کرد و بهس نوشت که وی را از این کار معاف کند، اما حسین
 .٥دستور داد که راھش را به سوی کوفه ادامه دھد

                                                           
 از طریق ابومخنف. ۵/۳۵۳طبری:  -١
 ابومخنف.از طریق  ۵/۳۵۳طبری:  -٢
از طریق مداینی از ابومعاویه دھنی، با سند ضعیف،  ۹۶-۹۵، االصفھانی: مقاتل الطالبین ۵/۴۳۷سابق  -٣

 از ھمان طریق. ۲/۳۰۱از طریق دھنی، ابن حجر: تھذیب التھذیب  ۵/۴۲۳مزی: تھذیب الکمال 
، مزی: تھذیب ۲/۶۰، البیاسی االعالم بالحروب ۵/۳۵۴، طبری ۳/۱۵۹بالذری: انساب االشراف  -٤

 .۶/۴۲۲الکمال 
، بالذری و طبری ۲/۳۰۱تھذیب ، ابن حجر: تھذیب ال۶/۴۲۲، مزی: تھذیب الکمال ۵/۳۴۷طبری  -٥

 .۵/۳۵۴، طبری ۳/۱۵۹اند که ھر دو راه بلد در راه از تشنگی مردند، بالذری: انساب االشراف  گفته
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ی مختار بن ابومخنف ذکر نموده که مسلم بن عقیل چون به کوفه رسید در خانه
در صورتی که روایت حصین بن عبدالرحمن سلمی تاکید  ١عبید ثقفی منزل گرفت

 .٢ی ھانئ بن عروه سکونت گزیدکند که مسلم در خانه می
فرود آمد.  ٣دھنی این است که مسلم بر مردی به نام: عوسجه اما نظر ابی معاویه

شاید این اختالف روایات با دانستن این مطلب که مسلم بن عقیل بنا به مسایل امنیتی 
 ی این افراد منزل گرفته بود، از بین برود.مدت زمانی پیش ھمه

ابن زیاد  منزل گرفت و ھنگامی که ٤ابتدای ورود به کوفه نزد مختار بن ابی عبید
آمد و امارت کوفه را بدست گرفت بر مردم سختی کرد و مسلم از بیم این که مبادا 

ی ھانئ بن عروه منتقل شد؛ زیرا ھانئ یکی از اعیان و بزرگان رازش فاش شود به خانه
ی ھانی بن عروه یا بھتر بگوییم ھنگامی که ابن زیاد از ر. و پس از دستگی٥کوفه بود

شد، مسلم بن عقیل احساس خطر نمود، برای مدتی کوتاه به ھانی بن عروه مشکوک 
. ھنگامی که اھل کوفه از قدوم مسلم ٦منزل مسلم بن عوسجه اسدی نقل مکان کرد

و در برخی  ٧ت کردندبن عقیل اطالع یافتند، نزد او رفتند و دوازده ھزار نفر با وی بیع
 .٨کنندگان بیش از سی ھزار نفر ذکر شده است روایات تعداد بیعت

بیعت بسیار سریع انجام گرفت و چون مسلم بن عقیل از تمایل اھل کوفه به 
اما بعد، «نوشت که: س  و تشریف آوری ایشان مطمئن شد به حسینس  حسین

                                                           
 .۵/۳۶۱طبری:  -١
 .۵/۳۹۱با سند صحیح، طبری  ۳/۲۲۴بالذری: انساب االشراف  -٢
 .۵/۳۴۷طبری  -٣
مختار بن ابی عبید ثقفی کذاب، پدرش ابوعبید در جنگ الجسر در زمان خالفت عمر بن خطابس  -٤

و سیاست شد، او جاعت شت یافت و از بزرگان و اصحاب رای و فصاحت و أفرمانده بود، مختار نش
دین بود و ھمان کذاب و دروغگویی است که ذکرش در حدیث صحیح آمده است، مدعی محبت  بی

شود، ابن  اھل بیت شد و پس از وفات یزید بر عراق حکم راند و سپس ادعا کرد که وحی بر او نازل می
 .۵۴۴-۳/۵۳۹ر اعالم النبالء زبیر برادرش مصعب را فرستاد و او را کشت، سیَ 

 .۵/۳۶۱سابق:  -٥
 .۵/۳۶۱طبری  -٦
، ابن حجر: ۶/۴۲۲)، مزی: تھذیب الکمال االحسین بن علی ةابن عساکر: تاریخ دمشق (ترجم -٧

 .۲/۳۰۱تھذیب التھذیب 
 .۳۷۸-۴/۳۷۶العقد الفرید  -٨



 ١٠١    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

با شما ھستند، به محض خواندن گوید، تمام اھل کوفه  راھنما به اھل خود دروغ نمی
 .١»نامه حرکت کنید

مطمئن شد که اھل کوفه راست س ی مسلم بن عقیل، حسینبا رسیدن نامه
 .٢و ھمان گونه که گفته بودند، امام و رھبری ندارند اند گفته

که ای  که به آنان داده بود، وفا کند، در ھمان نامهای  بنابراین الزم بود به وعده
من برادر؛ عموزاده و مورد اعتمادم از اھل بیت خود را نزد شما فرستادم «نوشته بود: 

و وی را امر کردم که حالت، کار و نظر شما را برایم گزارش کند، اگر به من بنویسد که 
ھای شما آمده است، جمع شما، و اھل فضل و عقالی شما با آن  ھمان گونه که در نامه

 .٣»شما خواھم آمد...موافقند به زودی ان شاء الله نزد 
رسید که از ایشان خواسته بود که س ی مسلم بن عقیل به حسینھنگامی که نامه

س  سته بود که به کوفه تشریف برد، حسیناست و از ایشان خوا ی مقدمات آمادهھمه
 با اھل و نزدیکانش برای سفر به کوفه آماده شد.

 ھای آنان فه و توصیهبه کو س ب: دیدگاه صحابه و تابعین برای رفتن حسین
سفر به کوفه را  ھنگامی که محمد بن الحنفیه مطلع شد که برادرش حسین عزم

ترین و عزیزترین فرد نزد من ھستی،  ارد، نزد او رفت و گفت: برادر من! تو محبوبد
کنم، از بیعت با یزید و سکونت در این شھرھا تا  برای کسی بیشتر از تو خیرخواھی نمی

باش، نمایندگان خود را بفرست و مردم را به سوی خود فرا خوان، اگر با توانی دور  می
تو بیعت کردند، خدا را سپاس کن و اگر مردم بر فردی دیگر اجماع کردند، از فضل و 

شود، من بیم دارم که به یکی از این شھرھا و  بزرگی و عقل و دین تو چیزی کاسته نمی
ھم اختالف نظر پیدا کنند، گروھی با تو و  از مردم وارد شوی و آنان بانزد گروھی 

که  یبین می گروھی علیه تو باشند و با ھم درگیر شوند و نخستین قربانی تو باشی، ناگاه
رود و به اھلش  بھترین فرد این امت از لحاظ شخصیت و پدر و مادر، خونش ھدر می

حنفیه گفت: به او گفت: برادر! من خواھم رفت، ابن الس  شود، حسین حرمتی می بی
کنی و اگر ھم خطری تو را  پس در مکه بمان اگر امنیت داشتی، به راحتی زندگی می

                                                           
  ۳/۱۶۷.١بالذری: انساب االشراف 
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شوی و از شھری به شھر دیگر  ھا پناھنده می ھای کوه تھدید کند به صحرا و قله
توانی  تر می روی تا بنگری که مردم چه خواھند کرد، آن گاه با بینشی دقیق می

اطمینان اقدام نمایی، و اگر این امور را نادیده بگیری تصمیمی درست اتخاذ کنی و با 
برایت بسیار مشکل ساز خواھد بود، حسین گفت: برادر من! تو برای من دلسوزی و 

 .١خیر اندیشی کردی، امیدوارم که نظر تو درست و صائب باشد
عبدالله بن اش  به کوفه پخش شد، عموزادهس  ھنگامی که خبر رفتن حسین

خواھی  که تو می اند ی من! مردم شایعه کردهفت و گفت: عموزادهنزدش رس  عباس
کار کنی؟ گفت: تصمیم قطعی گرفته ام که خواھی چه به عراق بروی، به من بگو می

 امروز و یا فردا ان شاء الله بروم.
دھم، به من بگو (خدا بر  ابن عباس گفت: من تو را از این اقدام به خداوند پناه می

ود را کنترل و که امیر خود را کشته و شھرھای خروی  نزد قومی میتو رحم کند) 
، پس برو، و اگر امیرشان زنده است و عمال اند اند، اگر چنین کرده دشمن خود را رانده

ترسم  ، من میاند ، پس تو را برای جنگ و قتال دعوت کردهاند او در شھرشان پراکنده
یار و مددکار رھا  الفت تو بر آیند و تو را بیکه تو را فریب دھند و تکذیب کنند و به مخ

کنم تا  می مشورهبه وی گفت: من س  کنند و دشمنانت را بر تو بشورانند، حسین
 شود. ببینم چه می
رفت و گفت: س  نزد حسینس  : شامگاه فردای آن روز ابن عباسگوید راوی می

ترسم که در این  دارم، میتوانم خودم را نگه  ای پسر عموی من! من دلشوره دارم و نمی«
کار ھستند، به آنان نزدیک مشو،  مسیر ھالک و نابود شوی، مردم عراق مردمانی خیانت

ھا واقعا خواھان تو ھستند، به آنان  در ھمین شھر بمان، تو سید اھل حجازی، اگر عراقی
اری، به بنویس که دشمن خود را از آن جا برانند، آن گاه تو برو، اگر ھم اصرار به رفتن د

ھای زیادی ھست و یمن سرزمینی طویل و عریض است و  ھا و دره یمن برو، در آن جا قلعه
انی دارد، آن جا در عزلت بمان و با مردم مکاتبه کن تا از افراد خود دوستپدرت نیز آن جا 

س  مطمئن گردی، من امیدوارم که با این کار به سالمتی به مقصود خود برسی، حسین
دانم که تو خیرخواه و دلسوز من ھستی، اما من تصمیم  اده! والله، میگفت: ای عموز

خواھی بروی، زن و فرزندانت را با  قطعی گرفته ام که بروم، ابن عباس گفت: اگر حتما می

                                                           
 از ابومخنف. ۵/۳۴۱به روایت ابو محنف و عوانه، طبری: . ۱۶-۴/۱۵بالذری: انساب االشراف  -١



 ١٠٣    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

 .١»ترسم که مانند عثمان جلو روی زن و فرزندانت کشته شوی خود مبر والله من می
کنند که وی از اسباب و  وی را متھم میکه برخی از روایات س  عبدالله بن زبیر

، ثابت است که او نیز برای رفتن به کوفه بوده استس  تحریک کنندگان حسین
 را نصیحت نمود و وی را از عواقب ترک مکه و رفتن به کوفه بر حذر داشت.س  حسین

روی! نزد قومی که پدرت را کشتند و برادرت  کجا می«گفت: س  ابن زبیر به حسین
تر  گفت: اگر در فالن و فالن جا کشته شوم، برایم پسندیدهس  ه زدند، حسینرا نیز

 .٢»حرمتی شود است از این که به خاطر من به مکه بی
ای «نزد ایشان رفت و گفت:  ٣عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن ھشام مخزومی

خواھی بروی که امرا و کارگزاران حکومت ھنوز در آن  ی میرعموزاده! تو به شھ
ی ھمین درھم و دینارند، تند و بیت المال ھم در اختیار آنان است، مردم بندهھس
اند، خودشان تو  نصرت و یاری داده ی ترسم ھمان افرادی که تو را فراخوانده و وعده می

را بکشند، سپس برایش دعای خیر نمود و برگشت، و ھنگامی که به حارث بن خالد بن 
خدای  ام، وی گفت: سوگند به چنین گفتهس  ینالعاص بن ھشام خبر داد که به حس

 .٤»ای کعبه، برایش خیرخواھی کرده
و پیامدھای آن را قطع نظر از نتایجی که برای س  برخی از اصحاب اقدام حسین

گوید:  میس  دانستند، ابوسعید خدری طرفین داشته باشد، به زیان امت و شر و بال می

                                                           
) س از طریق ابومخنف، ابن عساکر: تاریخ دمشق (ترجمة الحسین بن علی ۳۸۴-۵/۳۸۳طبری  -١

 .۶/۴۲۰، مزی: تھذیب الکمال ۲۰۴ص 
 ۳۸۵-۵/۳۸۴، طبری ۲/۷۵۳التاریخ با ھمان سند با سند حسن، المعرفة و ۱۵/۹۵یبة ابن ابی ش -٢

را برای س  حسینس  ابومخنف. از ھیچ طریق صحیحی ثابت نشده است که ابن زبیر از طریق
از ابومخنف، ابن  ۵/۳۸۳رفتن به کوفه تحریک کند، فقط از طریق ضعیف نقل شده است، طبری 

 اند:  ه نمودهیبا سند ضعیف و مرسل، مراجع زیر به ھمین سند ابن سعد تک ۵/۴۰۱سعد: ط 
، ابن الشجری: االمالی الخمسة ۶/۴۴۰، تھذیب الکمال ۲۶۵-۲۶۴ابن عساکر، ترجمة الحسین 

 از طریق یعقوب فسوی. ۸/۱۸۳، ابن کثیر ۱/۱۷۴
عمر بن عبدالرحمن ابن الحارث بن ھاشم مخزومی مدنی، برادر ابوبکر، ثقه و از طبقه دوم است،  -٣

ل ھفتاد در گذشته به دنیا آمد، ابن زبیر او را والی کوفه نمود. پس از ساس  روز درگذشت عمر
 ).۴۱۵است (التقریب 

 از ابومخنف. ۵۳۸۲، طبری ۳/۱۶۱بالذری: انساب االشراف  -٤
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تو را به خدا، بر خودت «او گفته بودم  من به» حسین برای رفتن بر من غالب شد«
 .١»رحم کن، در خانه بمان و علیه حاکم خود قیام نکن

حرف زدم و گفتم: از خدا بترس، س  من با حسین«گوید:  میس  جابر بن عبدالله
مردم را رو در روی یکدیگر قرار مده والله شما ھم از کار خود راضی نخواھید بود، اما 

 .٢»وی با من مخالفت نمود
ذر ت کردند و از خیانت اھل کوفه بر حابن مطیع و ابن عیاش نیز وی را نصیح

 .٣داشتند
بلکه اھل رای و  درا نصیحت نمودنس  نه تنھا اصحابی که نزدیک بودند، حسین

گاه شدند، به وی نامه نوشتند و  فکر از شھرھای دیگر نیز ھنگامی که از تصمیم ایشان آ
اھل کوفه اما بعد، «چنین نوشت: س  به حسین ٤د بن االصماز این کار منع نمودند، یزی

بردار نشدند، و من تو را به خدا  تا تو را به ھالکت نیانداختند از اصرار خویش دست
عمل کرده و یا مانند کسی باشی که خورده به رعد و برق  سپارم از اینکه مانند فریب می

که ایمان ندارند تو را از راه خود  کند، بردباری پیشه کن و آنان سراب را خیال آب می
 .٥منحرف نسازند

شه کن که وعده خدا حق است؛ و ھرگز یصبر پ احنف بن قیس برایش نوشت:
 .٦!و از راه خود منحرف نکنندمان ندارند تیکه ا یکسان

برای رفتن به کوفه را عوض س  دمند، تصمیم حسینوھای با ارزش و س این توصیه
کرد و به مدینه پیام فرستاد، نوزده نفر مرد و زن و کودک از  نکرد، بلکه عزمش را جزم

برادران، دختران و زنانش از بنی عبدالمطلب نیز به وی پیوستند، محمد بن الحنفیه 

                                                           
 .۹/۱۶۵النھایة ، ابن کثیر: البدایة و۶/۴۶۱کمال ، مزی: تھذیب ال۵/۳۶۱ابن سعد: ط  -١
 .۹/۱۶۵، ابن کثیر ۶/۴۱۶، مزی: تھذیب الکمال ۵/۳۶۱ابن سعد: ط  -٢
از طریق ابن  ۱۵۵از ابومخنف، ابن عساکر: تاریخ دمشق  ۵/۳۵۱، طبری ۱۴۵-۵/۱۴۲ابن سعد  -٣

 سعد و سند واقدی.
نامش عمرو بن عبید بن معاویه بکائی، ابوعوف، است کوفی است و در رقه سکونت داشت. او  -٤

نیست،  شود رویتی داشته است البته ثابت می است، گفته لخواھر زاده ام المومنین میمونه 
 ).۵۹۹ھـ فوت کرد (التقریب  ۱۰۲ثقه است از طبقه سوم سال 

 از طریق قشیری. ۴/۹۸، ابونعیم: حلیة االولیاء ۱۷قشیری: تاریخ الرقة ص  -٥
 با سند حسن اما مرسل. ۳/۱۶۱بالذری: انساب االشراف  -٦



 ١٠٥    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

در پی آنان بر آمد و قبل از آن که حسین از مکه بیرون برود، به آنان رسید، وی باری 
، اما تالش او ثمری نداشت، را از این کار منصرف کندس  دیگر کوشید که حسین

گفت: آیا در س  نفیه فرزندانش را امر کرد که به کوفه نروند، حسینحمحمد بن ال
داری؟ محمد گفت: چه نیازی  جایی که من کشته شوم فرزندانت را از من دریغ می

ھست که تو قربانی گردی و آنان نیز با تو قربانی گردند، گرچه از دست دادن تو بر ما 
 .١»تر از دست دادن آنھاست نگینبسیار س

س  آمد و وی را نصیحت کرد، اما از رفتن به کوفه باز نیامد، ابن عباسس  ابن عباس
گرفتم و  بود موھای سرت را محکم می اگر برای من و تو زشت نمی«به وی گفت: 

حسین گفت: اگر در فالن و فالن جا کشته شوم، بھتر از آن » گذاشتم که بروی نمی
ھمین سخن وی «گفت:  بعدھا میس  حرمتی کنم، ابن عباس حرم مکه را بیاست که 

 .٢کرد حرم را بسیار تعظیم میس  ابن عباس» دھد مرا تسلی می
برای سفر آماده شد، روز ترویه ھشتم ذی الحجه سال شصت ھجری با س  حسین

یز اھل بیت خود از مکه خارج شد، گفته شده است که: شصت نفر از شیوخ اھل کوفه ن
 با وی ھمراه بودند.

از پیوستن به اھل کوفه س  ھای ھدفمند برای جلوگیری حسین لیکن باز ھم تالش
دو پسرش عون و محمد به  به ھمراه ٣س ادامه یافت، عبدالله بن جعفر بن ابی طالب

دھم اکنون که نامه مرا  اما بعد، من تو را به خدا سوگند می«وی چنین نوشت: 
ای خودت با اھل  ترسم در این مسیری که در پیش گرفته من میخوانی، بازگردی،  می

 .٤»بیت خود ھالک و ریشه کن شوی...
نپذیرفت که برگردد، عبدالله بن جعفر گمان کرد که حسین از ترس س  اما حسین

رود، از این رو نزد عمرو بن سعید  لی مدینه؛ عمرو بن سعید بن العاص به کوفه میاو
                                                           

و  ۲۶۷-۲۶۶، المحاملی: االمالی ۶/۴۲۱، مزی ۳۶۶، المصنف ص ۲۶۷-۵/۲۶۶ابن سعد: ط  -١
 محقق آن گفته: اسناده صحیح.

، ھیثمی گفته: ۹/۱۹۳با سند صحیح، طبرانی: المعجم الکبیر  ۹۷-۵/۹۶ابن ابی شیبة: المصنف  -٢
 .۹/۱۹۲رجاله رجال الصحیح، المجمع 

عبدالله بن جعفر بن ابی طالب: یکی از سخاوتمندان بود در حبشه به دنیا آمد، صحبتی نیز دارد.  -٣
 ).۲۹۸ر سن ھشتاد سالگی درگذشت (التقریب: ھجری د ۸۰سال 

 .۱۵۸از ابومخنف، ابوالعرب: المحن ص  ۵/۳۸۷طبری  -٤
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بنویسد و وی را به ای  امان نامهس  خواست که برای حسینبن العاص رفت و از او 
خواھی  برو ھر چه می«خیر نوید دھد، عمرو بن سعید به عبدالله بن جعفر گفت: 

 .»بنویس و بیاور تا بر آن مھر بزنم
، از عمرو بن سعید إلی بسم الله الرحمن الرحیم«عبدالله بن جعفر چنین نوشت: 

خواھم که تو را از آن چه در آن نابودی  خداوند متعال میالحسین بن علی، اما بعد: از 
توست، منصرف کند و به آن چه صالح توست، رھنمون گردد، به من خبر رسیده است 

دھم از اختالف و دو  به سوی عراق حرکت کردی، من تو را به خداوند پناه میکه تو 
جعفر و یحیی بن ترسم که در این کار نابود گردی من عبدالله بن  دستگی، من می

فرستم، با آنان بازگرد. تو نزد من در امان و سالمتی و برخوردار  سعید را نزد تو می
خواھی بود و با تو به بھترین وجه رفتار خواھیم نمود، خداوند بر این سخن گواه و 

 .١»كو وکیل و باالی سر است، والسالم علیکفیل 
 مسیر داد. ی رد کرد و به سوی کوفه ادامهاین پیشنھاد و این امید را نیز س  اما حسین

، به سوی او نزدیک مدینه رسیده استس وقتی که شنید حسین ٢ابو واقد لیثی
به وی رسید و او را به خدا سوگند داد که به کوفه نرود و تاکید  ٣»ملل«رفت و در 

  .٤این طلب را نیز رد نمودس نمود که در این راه کشته خواھد شد، اما حسین
اطالع س  چون از حرکت حسین -ی آن روزگار شیخ صحابه - ب لله بن عمرعبدا

ی سه مرحله از مدینه به او رسید و به وی گفت: کجا یافت در پی وی رفت و با فاصله
ھای مردم کوفه را در آورد و به  خواھم به عراق بروم، و سپس نامه روی؟ گفت: می می

گویم که پیش از تو  برای تو سخنی می«نشان داد، ابن عمر گفت:  ب عبدالله بن عمر
آمد و ایشان را میان دنیا و آخرت ص  نزد رسول الله ÷ام: جبرئیل  به کسی نگفته

ی تن ایشان ھستید والله شما ھم پارهایشان آخرت را انتخاب فرمودند،  مختار گذاشت و

                                                           
 .۲۰۲۰از ابومخنف، ابن عساکر: تاریخ دمشق (ترجمة الحسین) ص  ۵/۳۸۷طبری  -١
ابوواقد لیثی صحابی است نامش حارث بن مالک، و ابن عوف نیز و ھمچنین عوف بن حارث گفته  -٢

 ).۶۸۲ھـ در سن ھشتاد و پنج سالگی فوت کرد (التقریب  ۶۸ل شده است، سا
-۵/۱۹۴نام محلی است درر راه مکه و مدینه از آنجا تا مدینه دو شبانه روز راه است (نگا: یاقوت  -٣

د ذات قری  ) قطعا آن "ملل" که در غرب مدینه واقع است مراد نیست که ذکرش در غزوه۱۹۵
 آمده است.

 .۹/۱۶۵، ابن کثیر  ۲۰۱ص  ،س ، ابن عساکر: ترجمة الحسین۵/۳۶۱ابن سعد: ط  -٤



 ١٠٧    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

اوند متعال به جای آن برای شما چیز رسند، خد ھیچ کس از اھل بیت ایشان به والیت نمی
بھتری قرار داده است، پس بازگرد، تو از خیانت اھل عراق و آن چه پدرت از دست آنھا 

گاھی می را س  حسین ب ، اما باز ھم راضی نشد که برگردد، عبدالله بن عمر»کشید، آ
 .١»رود کنم که به کام مرگ می با کسی وداع می«در آغوش گرفت و گفت: 

گفت: حسین برای رفتن به کوفه بر ما غالب آمد، به جانم  بعدھا می ب عمرابن 
سوگند، پدر و برادرش برای وی بھترین عبرت بودند، آن ھمه فتنه و ناجانمردی مردم 

شد؛ زیرا  کرد و با مردم ھمسو می بایست تا زنده است، حرکتی نمی را دید، دیگر می
 .٢جماعت و یکدستی بھتر است

ی رفتن به کوفه را از عزم و ارادهس  ھا حسین ا و بر حذر داشتنھ این نصیحت
 بزرگانآن اینکه: چگونه منصرف نگردانید. این جا یک سوال بسیار مھم مطرح است و 

به س  ھمه از رفتن حسینس  و کبار تابعین و خویشاوندان نزدیک حسین صحابه
ھمه مشخص است و  ی این کار پیشاپیش برایکنند و نتیجه ر میطکوفه احساس خ

ھای صحابه و کبار  ی خود مصر است و نصیحتأبر رس  در مقابل چگونه حسین
 پذیرد؟ تابعین را نمی

به این نتیجه رسیده بود که یزید بن معاویه س  پاسخ این سوال این است که حسین
ھر کاری را که بخواھد، شود که وی آزادانه  گیرد و ھرگز راضی نمی قھرا از او بیعت می

داری کند، فرستادگانی نزد  انجام دھد، و امکان ندارد که یزید بیش از این خویشتن
، این امور یزید را اند روند و در کوفه دعوتی گسترده به راه انداخته آیند و می میس  حسین

 ھایی اعمال کند. محدودیتس  بر آن خواھد داشت که ھر چه زودتر برای حسین
که ماندن وی در مکه بیشتر حساسیت ایجاد  کرد احساس میس  شاید ھم حسین

نمود، بدون آن که از نظر  کند با توجه به این که وی از بیعت نمودن با یزید ممانعت می
 ظاھر موضع ایشان توجیھی داشته باشد. 

                                                           
و موراد  ۶۹۲۹شماره  ۹/۵۸، ابن حبان: االحیان بترتیب صحیح ابن حبان ۵/۳۶۰ابن سعد  -١

گفته است:  ۹/۱۹۸، ھیثمی در الزوائد ۲۳۳-۳/۲۳۲. ھیثمی: کشف االستار ۲۴۲الظمآن ش 
االوسط  يگفته است: رواه الطبرانی ف ۹/۱۹۲ھیثمی ، ۱/۳۵۵، طبرانی: االوسط اند رجال بزار ثقه

، سیوطی: ۶/۴۱۶، مزی: تھذیب الکمال ۱۹۲و ابن عساکر  ۳/۱۶۳رجاله ثقات، بالذری و
 .۲/۵۴۱الخصائص الکبری 

 .۶/۴۱۶، مزی: تھذیب الکمال ۲۰۱ابن عساکر  -٢



 حقیقت زندگی حسین شهید          ١٠٨

از رویارویی با طرفدارانش از یک طرف و رویارویی با س  و دیگر این که بیم حسین
تر از مکه  ر، ایشان را به این فکر انداخت که ھر چه سریعبنی امیه در مکه از طرف دیگ

توجیه ایشان را برای رفتن به  ب خارج گردد، و به ھمین سبب بود که ابن عباس
 کوفه پذیرفت و آن این که رویارویی در کوفه انجام گیرد نه در مکه.

ود از که مسلم بن عقیل بنابر مشاھدات خای  شاید تصویر درخشان و امیدوار کننده
تر از مکه  ود، وی را بر آن داشت که ھر چه سریعبترسیم کرده س  کوفه برای حسین

و پیروزی بسیار  اند خارج گردد، مسلم پیام داده بود که کوفه ھمه یکدست بیعت کرده
 رفت. باید ھر چه زودتر به آن جا میس  نزدیک است، و برای محقق شدن آن حسین

نتیجه رسید که اوضاع کوفه به نفع اوست؛ زیرا امیر اندیشید و به این س  حسین
کرد و ھزاران نفر ھم در آن جا  آمیز رفتار می بسیار مسالمتس  کوفه، نعمان بن بشیر

 مشتاق دیدار و آماده به خدمت ایشان بودند.

 ج: عدم پشتیبانی اھل کوفه از مسلم بن عقیل
، میزبان مسلم بن عقیل را در با یک ترفند توانست ھانی بن عروهعبیدالله بن زیاد 

کوفه دستگیر و در قصر خود زندانی کند، خبر به مسلم بن عقیل رسید، وی با چھار 
ھزار نفر قصر عبیدالله را محاصره کرد و اھل کوفه با وی ھمراه شدند، اشراف کوفه در 

ن دالله به آنان گفت: مردم را از مسلم بیآن ھنگام نزد عبیدالله در قصر بودند، عب
ی عطایایی داد و از لشکر شام ترسانید، بزرگان کوفه، عقیل دور کنید و به آنان وعده

آمد  مردم را امر کردند که مسلم بن عقیل را رھا کنند و کار به جایی کشید که زنی می
برد و ریش  آمد و برادرش را می برد و مردی می گرفت و می و دست فرزندش را می

برد و نھایتا از چھار ھزار نفر فقط سی نفر  را میاش  د قبیلهآمد و افرا سفید قبیله می
ھای  باقی ماندند و ھنوز آفتاب غروب نکرده بود که مسلم بن عقیل تنھا ماند، در کوچه

ی منزل زنی از کنده را کوبید و از او دانست کجا برود، دروازه کوفه سرگردان بود و نمی
که تو کیستی؟ گفت: من مسلم بن عقیل ب خواست، زن تعجب نمود و از او پرسید آ

ر راه است، من به او پیام داده رایش تعریف کرد و گفت: حسین ھم دھستم و داستان را ب
ی مجاور خود مسلم را جا داد و برایش آب و غذا آورد، اما ام که بیاید، آن زن در خانه

گاه کرد، عبیداللهپسر  ھفتاد نفر فرستاد که  آن زن رفت و عبیدالله را از مخفیگاه مسلم آ
گیرش کنند، مسلم با آنان جنگید و سرانجام چون که او را تامین دادند، تسلیم شد، تدس



 ١٠٩    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

 او را به قصر امارت که عبیدالله در آن بود بردند، عبیدالله پرسید چرا قیام کردی؟
یزید را  گفت: به خاطر بیعتی که از حسین بن علی بر گردن دارم، گفت: مگر بیعت

کشم، مسلم گفت: بگذار وصیت کنم،  دن نداری؟ عبیدالله گفت: من تو را میبر گر
گفت: وصیت کن، مسلم روی برگردانید، عمر بن سعد بن ابی وقاص را دید، گفت: تو از 

تری، بیا تا با تو وصیت کنم، سپس او را به  نظر خویشاوندی از ھمه به من نزدیک
که بازگردد، عمر بن سعد مردی را  کناری کشید و گفت: برای حسین پیامی بفرست

، مسلم اند را بگوید که کار تمام شده و اھل کوفه او را فریب دادهس فرستاد تا حسین
با خانواده ات بازگرد، مبادا مردم کوفه تو را فریب دھند، «سخن مشھورش را گفت: 

 .١»اھل کوفه به من و تو دروغ گفتند و دروغگو نظری ندارد

 ی کربال معرکهو  س ثالثا: حسین
راھنما به اھل «نوشته و در آن گفته بود: س  به حسینای  مسلم بن عقیل قبال نامه

گوید، تمام اھل کوفه با شما ھستند، به محض خواندن نامه حرکت  خود دروغ نمی
 .»کنید

مسلم بن عقیل این نامه را بیست و ھفت شب قبل از دستگیری و قتل خود 
 .٢فرستاده بود

ی الحجه در کوفه کشته شد و نیز گفته شده است که روز نھم ذی مسلم ھشتم ذ
 .٣از مکهس الحجه، یعنی یک روز پس از حرکت حسین

ذی الحجه سال شصت از مکه خارج شد والی مکه  ھشتمس  ھنگامی که حسین
تی را به سرپرستی برادرش أعمرو بن سعید بن العاص اھمیت وضع را دریافت و ھی

فرستاد و کوشیدند که ایشان را از تصمیمش س  ص نزد حسینیحیی بن سعید بن العا
ترسی، از  نمی نپذیرفت، آنان گفتند: ای حسین! از خداس  منصرف کنند، اما حسین

س  اندازی، حسین گردی و میان مسلمانان اختالف می جماعت مسلمانان خارج می
 را تالوت نمود:این آیه 

                                                           
 .۵/۳۷۹و طبری  ۵/۳۷۴نگا: ابن سعد: طبقات  -١
 از ابومحنف. ۵/۳۹۵طبری  -٢
 .۳/۱۶۰نساب االشراف أاز ابومخنف،  ۳۹۴-۵/۳۸۱طبری  -٣
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نُتم َ�َملُُ�ۡمۖ  ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�مۡ ﴿
َ
ٓ  ونَ  ُٔ بَرِٓ�  أ ا �ۡ  ِممَّ

َ
۠  َمُل أ نَا

َ
ا بَرِٓيءٞ  َو�  ﴾َ�ۡعَملُونَ  ّمِمَّ

 .١]۴۱ونس: ی[
دھم  یشماست! شما از آنچه من انجام م یمن، و عمل شما برا یعمل من برا« 

 .»زارم!ید بیدھ یانجام م ز) از آنچه شماید و من (نیزاریب
رھسپار عراق شد. پس از  با اھل بیت خود و شصت نفر از شیوخ کوفهس  حسین

را قانع کنند تا به کوفه نرود، به ابن س  آن که بزرگان بنی امیه نتوانستند که حسین
ترین اشتباه و خطا در  زیاد نامه نوشتند و وی را از عواقب بسیار وخیم حتی کوچک

 سانیدند و بر حذر داشتند.ترس  برخورد با حسین
عد، حسین بن علی به سوی تو در حرکت اما ب«مروان به ابن زیاد چنین نوشت: 

گند ھیچ کس ، به خدا سواستج  است، او حسین است پسر فاطمه، دختر رسول الله
ر نیست که از خدا بخواھیم که او را سالمت نگاه دارد، مبادا ت از حسین نزد ما محبوب

رگز فراموشش نکنند و یاد و اقدامی کنی که ھیچ چیز جبرانش نکند و مردم ھ
 .٢»اش ھمیشه زنده باشد، والسالم علیک خاطره

ای به او نوشت و او را از تعرض به حسین نھی کرد و امر  عمرو بن عاص نیز نامه
اما بعد، حسین به سوی تو «کرد که در برخورد با حسین ھوشیار باشد و به وی گفت: 
اقدامی  گردانی و یا با زاد میآحرکت کرده است، در برخورد با امثال حسین یا خود را 

 .٣»شوی ناشایسته ھمانند بردگان، به بردگی کشیده می
با فرزدق شاعر معروف مالقات نمود، س حسین ٤در راه کوفه در ذات عرق

                                                           
از ابومعشر از برخی شیوخ خود، ابن عساکر:  ۱۴۹از ابومخنف، ابوالعرب: المحن  ۵/۳۸۵طبری  -١

 .۲۴۰ترجمة الحسین ص 
، مزی: تھذیب ۲۴۰ص ، س ، ابن عساکر: تاریخ دمشق، ترجمة الحسین۵/۱۶۷ابن سعد: ط  -٢

 .۹/۱۶۷: البدایة و النھایة ، ابن کثیر۶/۴۲۲الکمال 
، مزی: تھذیب ۲۴۰ص ، س ، ابن عساکر: تاریخ دمشق، ترجمة الحسین۵/۱۶۷ابن سعد: ط  -٣

 .۹/۱۶۷النھایة ، ابن کثیر: البدایة و۶/۴۲۲کمال ال
گوید: ذات عرق روستایی است که اکنون  ذات عرق دو مرحله از مکه فاصله دارد، ابن عابدین می -٤

. ذات عرق )۲/۴۷۵حاشیه ابن عابدین (خراب شده است و عرق نام کوه مشرف بر عقیق است 
. ذات عرق شمال غربی مکه واقع )۳/۲۴۵المغنی (میقات اھل مشرق و خصوصا اھل عراق است 

 .۱/۶۲۵کیلومتر فاصله دارد، سید سابق: فقه السنة  ۹۴شده است و با مکه 



 ١١١    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

ی موضع ھای اھل کوفه را به او نشان داد و از او پرسید که نظرش درباره نامهس حسین
ھند، به کوفه مرو؛ تو د آنان تو را فریب می«اھل کوفه نسبت به وی چیست؟ فرزدق گفت: 

 .١»ھایشان علیه توست دستو ھایشان با تو روی که دل داری نزد قومی می
فراگرفته و گویا گویای حیرتی است که نفس وی را س  این سوال حسین

را پریشان کرده بود و ایشان در پی پاسخی بودند که س  ھشدارھای صحابه، حسین
 را بزداید.پریشانی وی را دور کند و غم و اندوھش 

کوفه را صادقانه و بسیار دقیق  ،وضعیت این شاعر بزرگ و بلیغ و با احساسفرزدق، 
خواھند  به تصویر کشید، که بیانگر موضع مردم کوفه و طبیعت مردمی است که می

 حسین بن علی را یاری دھند. 
گاه شد به س  ھنگامی که یزید بن معاویه از حرکت حسین از مکه به طرف کوفه آ

به من خبر رسیده است که حسین «ن زیاد نامه نوشت و وی را ھشدار داد و گفت: اب
، زمان تو و از میان شھرھا، شھر تو و ھا به سوی کوفه حرکت کرده است، از میان زمان

شوی  اید، و با این امتحان یا آزاد می تحان مبتال شدهاز میان کارگزاران خود تو به این ام
 . ٢»شوی ردی و ھمانند بردگان به بردگی گرفته میگ و یا به بردگی باز می

                                                           
با سند حسن تا فرزدق، و آمده که در صفاح با وی مالقات نمود،  ۳۷۱ابن سعد: الطبقة الخامسة  -١

با  ۳/۱۶۵، بالذری: انساب االشراف ۲/۶۷۳خلیفة: التاریخ، بدون سند، یعقوب: المعرفة و التاریخ 
ه است که از طریق ابومخنف، و از طریق عوانه که در آن آمد ۵/۳۸۶سند صحیح تا فرزدق، طبری 

از  ۲۰۵ص  )ترجمة الحسین("در حرم با وی مالقات نموده است". ابن عساکر: تاریخ دمشق 
و بیشتر روایات از  ۱۹/۶۶، ابوالفرج: االغانی ۱/۱۶۶طریق ابن سعد، الشجری: االمالی الخمسة 

از  کند، و ابن عیینه و قاسم بن فضل ھمدانی می طه بن فرزدق آمده که از پدرش روایتطریق لبَ 
ی  درباره ۷/۱۸۳و ابوحاتم در الجرح و التعدیل  ۷/۲۵۱کنند. بخاری در تاریخ الکبیر  او روایت می

از او یاد کرده است، فرزدق؛ ھمام بن غالب ابن  ۷/۳۶۱، ابن حبان در الثقات اند وی سکوت کرده
در یتی داشته و جدش صحبتی داشته است، ذھبی اصعصعه تیمی ابوفراس شاعر است، پدرش رو

گفته که ابن حبان او را ضعیف گفته است، او به زنان پاکدامن تھمت  ۲/۵۰۹المغنی فی الضعفاء 
و معجم الشعراء  ۷/۹۳زده است بنابراین از روایاتش باید پرھیز نمود. نگا: الجرح و التعدیل  می

 .۴/۴۳۲ن المیزان او لس ۴/۵۹۰، و سیر اعالم النبالء ۴۶۵مرزبانی 
طبرانی آن را روایت «گفته است:  ۹/۱۳۹، ھیثمی در المجمع ۳/۱۱۵الکبیر  طبرانی: المعجم -٢

ابن عبد ربه: العقد الفرید » کرده و رجال او ثقه ھستند البته ضحاک قصه را در نیافته است
 از طریق زبیر بن بکار. ۲۰۸با سند طبرانی، ابن عساکر: ترجمة الحسین  ۴/۳۸۲



 حقیقت زندگی حسین شهید          ١١٢

جدا کند و س  گاه ابن زیاد تدابیری اتخاذ کرد تا اھل کوفه را از حسین آن
اش را بر کوفه مستحکم گرداند، از این رو جنگجویان را جمع کرد و به آنان  سیطره

 .١عطایایی داد تا اعتمادشان را جلب کند
س پلیس خود را به قادسیه فرستاد تا از و سپس حصین بن تمیم طھوری رئی

سپاھی فراھم کند. وسپس به حصین بن تمیم  ٤و لعلع ٣و قطقطان ٢قادسیه تا خفان
از ھر کس سپس دستور داد که  و ٥دستور داد که ھر فرد مشکوکی را دستگیر کند

ی ورود و دستگیر کند و به ھیچ کس اجازه ،رود به طرف شام یا بصره می ٦واقصه
خواست ارتباط اھل کوفه را با حسین قطع  . ابن زیاد با این اقدام اخیر می٧ندھدخروج 

رفت و از این تغییراتی که در کوفه پدید  به سوی کوفه میس  کند، حسین بن علی
بسم الله الرحمن الرحیم، «آمده بود، اطالعی نداشت، وی به اھل کوفه چنین نوشت: 

لمانش، السالم علیکم و رحمت الله و برکاته، از حسین بن علی به برادران مومن و مس
مسلم بن عقیل  ی من خدایی را سپاسگزارم که غیر از او معبودی نیست، اما بعد: نامه

به من رسید و از رای نیکو و اتفاق شما به پشتیبانی و نصرت ما و ستاندن حق ما خبر 
ظیمی عنایت کند، من داد، از خدا خواستم که کار ما را سامان دھد و به شما اجر ع می

ھنگامی که  ام، روز سه شنبه ھشتم ذی الحجه روز ترویه به سوی شما حرکت کرده
ی من رسید، کار خود را پنھان دارید و تالش کنید، من ھمین روزھا ان شاء فرستاده

 .٨»رحمت الله و برکاتهلله خواھم رسید، والسالم علیکم وا

                                                           
 .۵/۳۷۶ابن سعد: ط  -١
گذرند و نیز کفته شده است که باالتر از  می خفان نزدیک کوفه است، گاھی حاجیان از آن -٢

 ).۲/۳۷۹قادسیه است (المعجم 
 ).۴/۳۷۴قطقطان: جایی است نزدیک کوفه از طرف صحرا، نزدیک قادسیه (المعجم  -٣
 ).۵/۱۸لعلع: جایی است میان کوفه و بصره، از آنجا تا بصره بیست مایل است (المعحم:  -٤
و الممالک ص  ک، برای توصیف راه مکه تا کوفه نگا: ابن خرداذبه: المسال۵/۳۷۶ابن سعد: ط  -٥

 از ابومخنف. ۵/۳۹۴، طبری ۳/۱۶۶، بالذری: انساب االشراف ۱۲۵-۱۲۷
ی بنی شھاب از قبیله طی و با زباله دو مرحله فاصله  واقصه: جایی است در راه مکه از آن تیره -٦

 ).۵/۱۵۴دارد (المعجم 
 .۵/۳۹۲، طبری ۲۲۵و ۳/۱۷۳بالذری: انساب االشراف  -٧
 از ابومخنف. ۴/۳۹۴طبری  -٨



 ١١٣    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

را در قادسیه دستگیر س ی حسیندهاما حسین بن تمیم، قیس بن مسھر، فرستا
س سپس حسین .٢درنگ او را کشت و او را نزد ابن زیاد فرستاد، و ابن زیاد بی ١نمود

او نیز به دست حصین بن تمیم دستگیر شد و  ،را نزد مسلم فرستاد ٣عبدالله بن بقطر
 .٤او را نیز نزد ابن زیاد فرستاد و ابن زیاد او را نیز کشت

تاثیر بسیاری گذاشت و به این باور س ابن زیاد بر پیروان حسین این اقدامات قاطع
در ارتباط باشد، عاقبتش قتل است و آن ھم به س رسیدند که ھر کس با حسین

بدترین وجه ممکن، ھر کس که در فکر یاری حسین است باید برای خود چنین نھایت 
 دردناکی را تصور کند.

عادی نیست، خصوصا ھنگامی که کرد که اوضاع در کوفه  احساس میس  حسین
تواند به کوفه برود و یا از  نشین به وی خبر دادند که ھیچ کس مطلقا نمی اعراب بادیه

 .٥کوفه خارج گردد
گذشت ھم چنان وی را ھشدار  از آنھا میس  بزرگان قبایل عرب که حسین

اره به شابا س  کردند، اما حسین دادند و خطری را که در پیش رو داشت، بیان می می
افرادی که نامشان در لیست بود و از وی حمایت کرده بودند، موفقیت  از تعداد زیادی

 .٦کرد خویش را توجیه می
رسید از کشته شدن مسلم  ٨و بنا به قولی به شراف ٧به زبالهس  ھنگامی که حسین

بن عقیل و ھانی بن عروه و عبدالله بن بقطر و ھم چنین کنار کشیدن اھل کوفه از 
 .١نصرت و یاری ایشان اطالع یافت

                                                           
 از ابومخنف. ۵/۳۹۵طبری  -١
 .۳/۱۶۷شراف ، انساب األ۵/۳۷۶ابن سعد: ط  -٢
 .۵/۸صابة بن حجر: اإلا -٣
 .۵/۸، ابن حجر: االصابة ۳/۱۶۸بالذری: انساب االشراف  -٤
 .۵/۳۹۲، طبری ۳/۲۲۴بالذری: انساب االشراف  -٥
 .۲۱۰، ابن عساکر: ترجمة الحسین ۵/۳۷۱ابن سعد: ط  -٦
از بنی اسد ھستند در راه مکه به طرف کوفه میان ای  زباله جایی است از بنی غاضره که تیره -٧

 ).۳/۱۲۹واقصه و ثعلبین (المعجم 
شراف: میان واقصه و قرعاء است و تا احساء ھشت مایل فاصله دارد و از شراف تا واقصه دو مایل،  -٨

 .۳/۳۳۱المعجم 
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در این باره که چه کسی خبر را به ایشان رساند، روایات اختالف دارند، برخی روایات 
ھنگامی که مسلم دستگیر شد از  ی ابن االشعث این خبر را آورد وگویند که فرستاده می

گرد،  با اھل بیت خود باز«چنین بگوید: س ابن االشعث خواست که از زبان او به حسین
کرد که از  مبادا اھل کوفه تو را فریب دھند، آنان ھمان یاران پدرت ھستند که تمنا می

دروغ گفتند، لو با این که بمیرد و یا کشته شود، اھل کوفه به من و تو  آنان جدا گردد و
در روایاتی  .٢»ابن االشعث گفت: والله این کار را خواھم کرد .دروغگو رای و نظری ندارد

 .٣اند ی بنی اسد به ایشان خبر دادهدیگر آمده است که افرادی از قبیله
ی ابن االشعث از میان این دو روایت تضادی نیست؛ زیرا امکان دارد که فرستاده

اما سوال اینجاست که چرا این خبر از طریق عمر بن سعد که ی بنی اسد باشد، قبیله
نرسید؟ دیگر این س مسلم به وی توصیه کرده و به وی مسئولیت داده بود، به حسین

به منطقهس تاخیر رسید، آن گاه که حسیناین ھمه ی ابن االشعث با را فرستادهکه چ
 کوفه ھستند؟ دانیم که زباله و یا شراف نزدیک ی زباله رسیده بود و می

دانیم که علت تاخیر تدابیر امنیتی شدید ابن زیاد بود که رفت و آمد به کوفه را  نمی
س را با تاخیر به سوی حسیناش  ممنوع کرده بود و یا این که ابن االشعث فرستاده

 فرستاده است.
ترین افراد  بسیار گران آمد، اینان نزدیکس این خبر فاجعه آمیز و دردآور بر حسین

 اند.نیز از نصرت و یاری او دست کشیدهو بودند که کشته شدند و یاورانش در کوفه ا
خودش شخصا این خبر را به اصحاب خویش اعالم نمود و به کسانی که س حسین

ند، اجازه داد که برگردند، بیشترین کسانی که ھمراه وی بودند شتتمایل به برگشت دا
 .٤حجاز با ایشان حرکت کرده بودندبرگشتند و تنھا کسانی ماندند که از 

معادالت خویش را بررسی نموده و به این نتیجه س حسین در برابر این فاجعه
گردد، و اھمیت بازگشت خویش را برای اصحابش بیان نمود، پسر  رسید که باید باز

 .٥بزرگش علی نیز با وی ھم عقیده بود
                                                                                                                                              

 .۳/۱۶۸انساب االشراف  ،از ابومخنف، بالذری ۵۳۹۸طبری  -١
 از ابومخنف. ۵/۳۷۳طبری:  -٢
 .۵/۳۹۷ھمان  -٣
 از ابومخنف. ۵/۳۹۸، طبری ۳/۱۶۹ذری: انساب االشراف ، بال۵/۳۷۶ابن سعد: ط  -٤
 .۵/۳۹۷ابن سعد: ط  -٥



 ١١٥    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

کردند و با اصرار از وی  لیکن فرزندان عقیل که بسیار دردمند بودند، مخالفت
 .١را بگیرند کشته شدن عقیلخواستند که به سوی کوفه بروند تا شاید بتوانند انتقام 

–پس از اینان «در برابر این فشار روانی از نظر خود تنازل نمود و گفت: س  حسین
دانست که اگر فرزندان عقیل را  میس  حسین ٢»زندگی لطفی ندارد -عموزادگانش

کرد که اگر در کنار  گمان میس  د حتما کشته خواھند شد و شاید حسینتنھا بگذار
بتواند آنان را از رویارویی با ابن زیاد نجات دھد و گذشته از این امکان آنان بماند، 

 از وقوع فاجعه جلوگیری کند.س  داشت که موقعیت و احترام حسین
را برای ادامه راه به سوی کوفه تشویق کرد این بود س  دیگر که حسینای  انگیزه

و اگر به کوفه برسی مردم یل نیستی به وی گفتند که تو مثل مسلم بن عقکه یارانش 
 .٣خیلی زودتر پیرامون تو جمع خواھند گشت

برای این کار جز خودنمایی ای  ابن زیاد به اقدامی خطرناک دست زد و ھیچ انگیزه
ه حر بن یزید با لشکری ھزار نفره دستور داد که در شراف اردو و انتقام نداشت، او ب

 .٤بزند و چون حسین را دید، رھایش نکند تا آن که او را به کوفه ببرد
از او دعوت کرده  ھای اھل کوفه را که برخاست و دو خورجین پر از نامهس  نیحس

 .٥ھا را منکر شدند  رد، حر و ھمراھیانش ھر گونه ارتباطی با آن نامهبودند بیرون آو
از رفتن به کوفه به ھمراھی حر شدیدا ممانعت نمود، حر به وی س  آن گاه حسین

پیشنھاد نمود مسیری غیر از کوفه و مدینه را در پیش بگیرد، و حر در این مورد به ابن 
از راه عذیب و قادسیه به س  و عمال نیز حسین ٦زیاد و حسین به یزید نامه بنویسند

 .٧به شمال راه شام را در پیش گرفت چپ گرایید و
کرد و به وی توصیه نمود که جنگ نکند و گفت  حرکت میس حر در کنار حسین

                                                           
 .۱۵۳، ابوالعرب: المحن، ص ۵/۳۹۷، طبری ۵/۳۷۶ابن سعد: ط  -١
 .۵/۳۹۸طبری  -٢
 از ابومخنف. ۵/۳۹۸سابق  -٣
 .۴۰۲-۵/۴۰۱، ۵/۳۳۷ابن سعد: ط  -٤
 .۵/۴۰۲طبری  -٥
 .۴۰۳-۵/۴۰۲سابق  -٦
 .۳/۱۷۳، بالذری : انساب االشراف ۴۰۳، ۵/۳۹۲طبری  -٧
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 .١در صورتی که به جنگ بپردازد کشته خواھد شد
به کربال رسید لشکر عمر بن سعد به ھمراھی شمر بن ذی س  ھنگامی که حسین

ی آن بود از عمر بن سعد فرمانده. لشکری که ٢الجوشن و حصین بن تمیم از راه رسید
چھار ھزار جنگجو تشکیل شده بود، این لشکر در اصل باید به سوی ری و به جنگ 

رفت و ھنگامی که ابن زیاد از عمر بن سعد خواست که به جنگ حسین برود،  دیلم می
ابتدا نپذیرفت، اما ابن زیاد عمر بن سعد را تھدید کرد که در صورتی که از او اطاعت 

کشد عمر بن  کند و خودش را می را ویران میاش  نکند، او را از فرماندھی برکنار و خانه
 .٣سعد در برابر این انتخاب سخت راضی گشت

نام به کربال رسید و لشکریان ایشان را محاصره کردند، گفت: س  وقتی که حسین
راست فرمودند این ص  این سرزمین چیست؟ گفتند: کربال، گفت: رسول الله

 نامند. می ١و تمام آن منطقه را "طف" ٤سرزمین کرب و بال (غم و مصیبت) است
                                                           

 .۵/۴۰۳سابق  -١
 .۳/۱۶۶انساب االشراف  -٢
، ابن عساکر: ترجمة ۳/۳۲۵التاریخ ، یعقوب: المعرفة و۵/۴۰۹، طبری ۵/۳۷۷ابن سعد: ط  -٣

 .۲۱۰و  ۲۰۹الحسین 
گفته است: طبرانی آن را روایت کرده و در سندش یعقوب بن حمید بن کاسب  ۹/۱۹۲ھیثمی  -٤

وجود دارد که او ضعیف است و توثیق نیز شده است. المحن از ابومعشر از برخی شیوخ خود، این 
ابونعیم آمده است که ھنگامی که  ۲/۵۸۱سند بسیار ضعیف است، اما آن چه در دالئل النبوة 

خوابد، محقق آن گفته است: در  یشان اینجا به زمین میھا ذشت فرمود: سواریگربال از کس  علی
صائص خاین سند سعد بن طریف و اسبغ بن نباته وجود دارند و ھر دو متروک ھستند، نگا: ال

اسحاق با سند ضعیفی آن را روایت کرده و محقق گفته است: در  :. بوصیری گفته است۲/۴۵۲
ز بنی ضبه، و آن شناخته نیست، و راوی از ابو یحیی به نظر من مصدع سندش آمده که: مردی ا

  ).۴/۳۲۶است و ندیده ام که کسی او را توثیق کرده باشد (المطالب العالیة 
اما این که ابن عباس گفته است: ما در زمانی که اھل بیت وجود داشتند، شک نداشتیم که 

جاج بن نصیر وجود دارد، که متروک ھبی گفته در سندش حذشود،  حسین در طف کشته می
آورده است که:  ل) و اما اینکه ابن عساکر با سند خود از ام سلمه ۳/۱۷۹است (المستدرک 

شود و خاک آن سرزمین را که کربال  خبر داد که حسین کشته می ج جبرئیل به رسول الله
ن بن ابی اسند آن ، اب) در ۱۷۶شود به ایشان نشان داد (ابن عساکر: ترجمة الحسین  می نامیده

احمد گفته امام بعد از نقل این خبر گفته:  ۱/۱۳عیاش وجود دارد که ذھبی در میزان االعتدال 
و دارقطنی گفته است  ۱/۷و نگا: المغنی فی الضعفا  اند است که محدثین حدیث ابان را رھا کرده



 ١١٧    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

ابتدا با عمر بن سعد به مذاکره پرداخت و بیان نمود که من با س  حسین بن علی
ھای اھل کوفه را به عنوان دلیل و  از نامه خورجیندعوت اھل کوفه آمده ام و دو 

دگان ایشان در آن بود، نشان داد، مدرک که حاوی نام بیعت کنندگان و دعوت کنن
 ای به ابن زیاد این گونه منتقل نمود: بن سعد این مطالب را به طی نامه عمر

بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، پس از آن که این جا رسیدم به حسین پیام «
خواھد، او گفت: اھل این شھر به من نامه  دادم و از او پرسیدم که چرا آمده و چه می

» و فرستادگانشان نزدم آمدند [که نزد ما بیا] و اکنون از این جا خواھم رفت اند تهنوش
 ھنگامی که نامه برای ابن زیاد خوانده شد به این شعر تمثل نمود:

 خالبنابهـاآلن إذا علقت م
 

 يرجو النجاة والت حني مناص 
 

 برای نجات نیست.اکنون که به چنگال ما افتاده امید رھایی دارد، اکنون دیگر راھی 
 ن زیاد به عمر بن سعد نوشت:بسپس ا

بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، نامه ات رسید و آن چه نوشته بودی فھمیدم، به «
حسین بگو که خودش و تمام ھمراھانش با یزید بیعت کنند، اگر چنین کردند، آن گاه 

 ».والسالم ،فکری خواھیم کرد
ی ابن زیاد را خواند خ خشن و نا امید کنندهھنگامی که عمر بن سعد این پاس

 .٢دانست که ابن زیاد در پی صلح و آشتی نیست
زمانی که در مدینه با عزت و احترام بود از بیعت با  با خود اندیشید،س  حسین

مسلم بن عقیل نیز در این اش  یر را پیمود و حتی عموزادهین مسیزید امتناع نمود و ا
، نپذیرفت، اکنون درده بودنکراه کشته شد و نظر ھیچ کس از آنان که او را نصیحت 

 .!چگونه با تھدید به سالح بیعت کند
این پیشنھاد را رد نمود، سپس با توجه به موقعیت سخت و دشواری که س حسین

یشنھاد داد که یکی از سه و به او پ ١پیش آمده بود از عمر بن سعد تقاضای مالقات کرد
 :٢زیر را بپذیرد ی گزینه

                                                                                                                                              
. ۴۴أخبار الممالک ص " و نگا: سیوطی: الحبائک فی ۶۴متروک است. "الضعفا و المتروکین ص 

 .۱/۱۹۹ابوزرعة: طرح التثریب 
شود. سرزمینی در ناحیه کوفه.  الطف در لغت به سرزمین مشرف بر صحرای عراق گفته می -١

 .۳/۳۴، سعید علی المرصفی: رغبة اآلمل ۳۶-۴/۳۵یاقوت 
 از ابومخنف. ۵/۴۱۱طبری  -٢
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 .او را بگذارد که به مکه بازگردد
 .٣او را بگذارد که به شام برود و با یزید بن معاویه بیعت کند

 .٤یا این که او را به یکی از مرزھا بفرستد که ھمانند یک فرد مسلمان جھاد کند
 .٥م نمودموافقت خویش را برای رفتن نزد یزید اعالس حسین

این پیشنھاد عمر بن سعد را خوشحال کرد و امیدوار شد که ابن زیاد با آن موافقت 
کند و این وضعیت خطرناک تمام گردد و به ابن زیاد نوشت که مشکل حل شده و 

 .٦صلح نزدیک است، فقط کافی است که ابن زیاد موافقت کند
بن ذی الجوشن که ھنگام و عمال نیز نزدیک بود ابن زیاد موافقت کند اما شمر 

را نزد یزید بفرستد،  نرسیدن نامه در مجلس بود، به نظر ابن زیاد مبنی بر اینکه حسی
که به حکم تو گردن  یاعتراض کرد و گفت: رای صحیح این است که از حسین بخواھ

 .٧ی او تصمیم بگیرینھد تا این که تو خود درباره
ابن زیاد این نظر را پسندید و با شمر بن ذی الجوشن ھم رای شد و خود شمر بن 
ذی الجوشن را فرستاد که به عمر بن سعد ابالغ کند که حسین را به حکم ابن زیاد قانع 

ه شمر بن ذی الجوشن اختیار داد که در از آن چیزی دیگر از او نپذیرد و بکند و غیر 
 .٨ی لشکر گردد، عمر بن سعد را بکشد و خود فرماندهامر ابن زیادصورت عدم پذیرش 

کرد یا امر ابن زیاد را رد کند که در این  عمر بن سعد از سه چیز باید یکی را انتخاب می
صورت کشته خواھد شد، و یا این که حسین حکم ابن زیاد را بپذیرد و به آن راضی گردد و 

 این که حسین نپذیرد و باید با او بجنگد.کرد و یا  این چیزی بود که عمر بن سعد آرزو می

                                                                                                                                              
 از ابومعشر. ۱۵۴ابوالعرب: المحن  -١
 از ابومعشر. ۵۴المحن  -٢
 .۱۴۹ذخائر العقبی ص  -٣
از ابومخنف، و ھمچنین گفته است که: مجاھد بن سعید و  ۵/۴۱۳، طبری ۵/۳۷۸ابن سعد: ط  -٤

، و این رای جماعت محدثین است، اند صقعب بن زھیر ازدی و محدثین دیگر به ما خبر داده
 .۸۴و  ۸۳المحاسن و المساوی ، بیھقی: ۴۳۷۸، العقد الفرید ۱۵۴ابوالعرب: المحن ص 

متابعی با سند صحیح  ۵/۳۹۲با سند صحیح و نزد طبری  ۲۲۴، ۳/۱۷۳بالذری: انساب االشراف  -٥
 نیز دارد.

 ا ز ابومخنف. ۵/۴۱۴طبری  -٦
 .۸۴از ابومعشر، بیھقی: المحاسن و المساوی ص  ۱۵۴، ابوالعرب: المحن ۵/۴۱۴ھمان  -٧
 از ابومعشر. ۱۵۴، ابوالعرب: المحن ۳۷۸ابن سعد: الطبقة الخامسة  -٨



 ١١٩    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

با قاطعیت س عرضه کرد و حسینس ی ابن زیاد را بر حسینعمر بن سعد خواسته
خواست برای فرماندھان ابن زیاد بیان کند که او س تمام این پیشنھاد را رد کرد. حسین

یرد، خواھان صلح است و در پی جنگ نیست و از آنان خواست ھر چه یزید حکم کند بپذ
 .١لیکن آنان درخواست وی را رد کردند و گفتند: فقط باید به حکم ابن زیاد گردن نھی

و ھانی و عبدالله اش  شناخت، او بود که عموزاده ت او را میشدحسین، ابن زیاد و 
کاری نکرده است که از او  او با خود اندیشیدبن بقطر و قیس بن مسھر را کشت، 

و نه در دشمنی با خواسته شود که به حکم ابن زیاد گردن نھد، نه کسی را کشته 
حکومت سپاھی تدارک دیده و رھبری کرده است، رای او در مورد رفتن به کوفه صریح 

، او در این زمینه حتی پس از آن که لشکر را دید خواست از جنگ جلوگیری کندبود، و 
خواست به خاطر او خونی ریخته شود، بنابراین چرا باید به  تاط بود و نمیبسیار مح

حکم ابن زیاد گردن نھد، او که فرزند فاطمه دختر رسول خداست و پسر علی بن ابی 
ی راشد و با این ھمه اکنون نزدیک شصت سال عمر دارد، مقام طالب چھارمین خلیفه

جوانی که در پی کسب شھرت است، گردن و جایگاه او مانع از این ھستند که به حکم 
دانست که اگر نزد یزید برود، چه چیزی در انتظار اوست، او از اخالق و  نھد، او می

گاه بود وگرنه از ھمان ابتدا خواستار این نمی شد که بگذارند تا  صفات یزید به خوبی آ
 نزد یزید برود.

بروکلمان  گونه که آن سبب اصلی امتناع حسین از تسلیم شدن به ابن زیاد و
 ٢از مصونیت برخوردار بوده، نیست.ص  ی رسول اللهکه او به عنوان نوهتحلیل کرده 

کوشید تا به  درگیر شود،س با حسین خواست نمیبا توجه به این که عمر بن سعد 
وی مھلتی بدھد، اما برایش خبر آمد که ابن زیاد جویریه بن بدر تمیمی را به سویش 

 .٣داده است که اگر عمر بن سعد با حسین نجنگد او را بکشد فرستاده و دستور

                                                           
 است. ۱۷۰با سند صحیح تا جویریه ابن حازم و جویریه ت  ۳/۲۲۷بالذری: انساب االشراف  -١
کسی مصونیت ندارد،  چ، در شریعت اسالمی ھی۱۲۸بروکلمان: تاریخ الشعوب االسالمیة ص  -٢

بر او مجازات و حد شرعی ھر کسی را که مرتکب جرمی گردد تھدید کرده است که  ج رسول الله
 گردد ولو اینکه فاطمه دختر محمد باشد. می جاری

با سندی که ھمه افرادش ثقه  ۵/۳۹۳از ابومعشر، طبری  ۱۵۴، المحن ۵/۳۸۹ابن سعد: ط  -٣
با سند  ۱/۶۲۷از وی نیافتم. ابوزرعه ای  ھستند جز شیخ طبری؛ محمد بن عمار رازی که ترجمه

 .۳/۲۲۶راف صحیح، بالذری: انساب االش
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پس از آن عمر بن سعد برخاست و از حسین خواست که به حکم ابن زیاد گردن 
نھد، وگرنه جنگ آغاز خواھد شد. و آن روز، پنج شنبه نھم محرم بود، حسین تا فردا 

 صبح مھلت خواست.
در ندھد عاقبتش قتل خواھد  ی آنان تندانست که اگر به خواسته میس  حسین

بود، لذا به اصحاب خویش اعالم نمود که شما از اطاعت من معاف ھستید، اما اصحاب 
 .١او تاکید کردند که ھمراه او خواھند جنگید

رفت و عمرو بن حریث را بر  ٢ابن زیاد تدبیری امنیتی اندیشید و خود به نخیله
و پل را کنترل کرد و نگذاشت کسی از آن عبور کند، خصوصا که به وی  تکوفه گماش

 .٣از کوفه به حسین بپیوندندخواھند مخفیانه  خبر رسیده بود که برخی از افراد می
ی ھای آرام و صلح طلبانه ی ابن زیاد در برابر درخواستموضع سخت گیرانه

ر ابن زیاد را منقلب ، حر بن یزید حنظلی یکی از فرماندھان بزرگ لشکسحسین
پیوست و به سپاھیان عمر بن سعد س  گردانید و حر بن یزید به حسین بن علی

پذیرید، به خدا سوگند اگر  دھند، نمی می چرا پیشنھادی که اینان«خطاب نمود که: 
 .٤»ھا و دیالمه این درخواست را داشتند، برایتان جایز نبود که آن را رد کنید ترک

زیرا او  ؛ی عمل او گرددپیوست تا کفارهس  اصحاب حسین بن علیحر بن یزید به 
به مدینه برگردد. و اضافه بر حر بن یزید، سی نفر س  سبب شد و نگذاشت که حسین

 .٥پیوستند.س  دیگر از لشکر عمر بن سعد به حسین
با عزم جنگ اصحاب خود را منظم نمود، ھمراھان او س  با دمیدن صبح حسین

ی ار و چھل نفر پیاده بودند، ایشان زھیر بن القین را فرمانده دستهسی و دو نفر سو
ی چپ نمود و پرچم را به عباس بن علی ی دستهراست و حبیب بن مظاھر را فرمانده

ھا آتش روشن کنند  ھا را پشت سر قرار داد و دستور داد که پشت خیمه سپرد و خیمه

                                                           
 .۵/۳۷۹ابن سعد: ط  -١
 ).۵/۲۷۸جایی است نزدیک کوفه به طرف شام (یاقوت:  -٢
 .۵/۳۷۸ابن سعد: ط  -٣
از ابومخنف، طبری  ۵/۴۲۷با سند صحیح تا بالذری، طبری  ۳۲۵، ۳/۱۷۳انساب االشراف  -٤

ش را ا بن عمار رازی شیخ طبری که ترجمه اند جز محمد با سندی که تمام رجالش ثقه ۵/۳۹۲
 نیافتم.

 .۲۲۰از ابومعشر، ابن عساکر: ترجمة الحسین ص  ۱۵۴المحن  -٥
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 .١تا دشمن نتواند از پشت حمله کند
ی راست لشکر به جای حر بن نیز لشکرش را منظم نمود و بر دسته عمر بن سعد

ی چپ یزید که به حسین پیوسته بود عمرو بن الحجاج زبیدی را گماشت و بر دسته
سواره نظام کرد و بر پیاده  ی و عزره بن قیس احمسی را فرماندهشمر بن ذی الجوشن 

 .٢ید دادذواش  نظام شبث بن ربعی ریاحی را و پرچم را به برده
جنگ خیلی سریع آغاز شد و ابتدا درگیری تن به تن بود و لشکر عمر بن سعد با 

روبرو شد؛ زیرا مبارزان آنان فدایی س  مقاومت بسیار شدیدی از جانب اصحاب حسین
 .٣ی حیات امیدی نداشتندبودند و به ادامه

ھنگامی که کردند و  جنگید و اصحابش از وی دفاع می در ابتدا نمیس  حسین
را بکشد، لشکر عمر بن س  ت نکرد که حسینأاصحاب ایشان کشته شدند، کسی جر

ترسید که گناه این جنایت را به  گذاشتند و ھمه کس می سعد کار را به یکدیگر وا می
 تسلیم شود.س  دند که حسینکر می د و آرزونام خود ثبت کن

نظیری با آنان  بیاز خود نرمی نشان نداد بلکه با شجاعت س  لیکن حسین
جنگید، تا جایی که شمر بن ذی الجوشن ترسید که زمام امور از دستش برود، از  می

این رو فریاد کشید و دستور داد که او را بکشید، و در پی آن بر ایشان حمله کردند و 
وارد کرد و آن گاه سنان بن انس نخعی با ای  زرعه بن شریک تمیمی به ایشان ضربه

 .٤ن را ھدف گرفت و سر مبارکش را از تن جدا کردایشااش  نیزه
د بن رقاده الحینی ایشان را گفته شده است که عمرو بن بطار تغلبی و زی

 .٥اند کشته
و گفته شده است که شمر بن ذی الجوشن ضبی کار ایشان را تمام کرد و سر وی 

 .١را خولی بن یزید اصبحی نزد ابن زیاد برد

                                                           
نفر  ۱۰۰سوار و  ۴۵از ابومخنف، تنھا در روایت دھنی آمده است که تعداد آنان  ۵/۴۲۲طبری  -١

پیاده بود، شاید پس از پیوستن سی نفر از لشکر عمر بن سعد به آنان، تعدادشان به این عدد 
 .۵/۳۸۹اضافه افرادی که از کوفه به وی پیوستند، طبری رسیده باشد، به 

 از ابومخنف. ۵/۴۲۲طبری  -٢
 و بعد از آن. ۵/۴۲۹سابق  -٣
 .۶۳از ابومخنف، القضاعی: االنباء ب/ ۵/۴۵۳طبری  -٤
 از ابومخنف. ۵/۴۵۳طبری  -٥
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ماند، این افرادی که  را جمع کنیم میان آن تعارض باقی نمیاگر بتوانیم این روایات 
شریک ھستند لیکن ثابت است س  نامشان در روایات آمده است ھمه در قتل حسین

گوید:  کسی که مستقیما قتل را انجام داد سنان بن انس بوده است، اسلم منقری می
و خمیده  نندمگوپیرمردی گنزد حجاج رفتم، سنان بن انس قاتل حسین وارد شد، او 

خال خال بود، کنار حجاج ایستاد، حجاج به او نگاه کرد و اش  و دراز بینی و چھره
گفت: تو حسین را کشتی؟ گفت: آری، حجاج گفت: چگونه؟ گفت: او را نیزه زدم و 

دم. حجاج به او گفت: تو و حسین در قیامت در یک سرا رگردنش را با شمشیر قطع ک
 .٢جمع نخواھید شد

س  . و ھمراه با حسین٣ایشان در دھم محرم سال شصت و یک ھجری بود شھادت
ھفتاد و دو نفر دیگر نیز شھید شدند و از لشکریان عمر بن سعد ھشتاد و ھشت نفر 

 .٤کشته شدند
ھای  و بچه ر بن سعد دستور داد که کسی بر زنپس از پایان یافتن معرکه عم

را س  . عمر بن سعد سر حسین٥دوارد نشود و کسی به ایشان تعرضی نکنس  حسین
 .٦با زن و فرزندان وی، نزد ابن زیاد فرستاد

و  ٧کشته شدند ھفده جوان بودندس  کسانی که از آل ابی طالب ھمراه با حسین
و آن با اسانید  ١ترین فھرست ھمان باشد که ابومخنف ذکر کرده است شاید دقیق

                                                                                                                                              
 اند. گفته است که رجال آن ثقه ۹/۱۴۹ع و در المجم ۳/۱۱۷طبرانی: المعجم الکبیر  -١
گفته است: رجال آن ثقه  ۱۹۵-۹/۱۴۹و در المجمع  ۱۱۲-۳/۱۱۱طبرانی: المعجم الکبیر  -٢

، ابن عساکر: ترجمة ۱۵۸، ابوالعرب: المحن ۲۱۹-۳/۲۱۸ھستند، بالذری: انساب االشراف 
 با سند حسن البته از او نامی نبرده است. ۵۲۵، الخالل: السنة ۲۲۸الحسین 

 ۳/۱۰۳، معجم الطبرانی ۱۵۸، ابوالعرب: المحن ۵/۳۹۴، طبری ۳/۳۲۵التاریخ یعقوب: المعرفة و -٣
 .۱/۱۴۲، الخطیب: تاریخ بغداد ۷۴با سندی صحیح تا لیث، ابن قنفذ: الوفیات ص 

یه پس از دو روز حسین و دیگر  از ابومخنف، اھل غاضر ۵/۴۵۵، طبری ۵/۳۸۶ابن سعد: ط  -٤
 ھمراھانش را دفن کردند.

 .۵/۴۵۵، طبری ۵/۳۸۵ابن سعد: ط  -٥
 .۵/۴۵۴طبری  -٦
گفته است:  ۹/۱۹۸و ھیثمی  ۳/۱۱۹با سند حسن، طبرانی: المعجم الکبیر  ۵/۴۰۵ابن سعد: ط  -٧

، ۲۳۵طبرانی آن را با دو سند آورده است رجال یکی از آنھا رجال صحیح ھستند، خلیفه: التاریخ 
، ابن الشجری: ۲۰۸، سیوطی: تاریخ الخلفاء ۴/۳۸۵الفرید ، ابن عبدربه: العقد ۱۵۷ابوالعرب: المحن 



 ١٢٣    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

که شامل افراد  ٢ذکر کرده استخوانی دارد و ھم چنین لیستی که خلیفه  صحیح ھم
 .٣مورد اختالف نیست
 ، پنج نفر از برادرانش نیز کشته شدند که عبارتند از:  س ھمراه با حسین

 .»االصغر«. محمد ۵. عثمان، ۴. عبدالله، ۳. جعفر، ۲.عباس، ۱
 :س فرزندان حسین

 . عبدالله۷.علی اکبر، ۶
 :س فرزندان حسن

 . قاسم۱۰. عبدالله، ۹.ابوبکر، ۸
 فرزندان عقیل:

 . عبدالله۱۳. عبدالرحمن، ۱۲.جعفر، ۱۱
 فرزندان مسلم بن عقیل:

 . محمد بن ابی سعید بن عقیل۱۵.عبدالله، ۱۴
 فرزندان عبدالله بن جعفر بن ابی طالب:

 .. محمد۱۷.عون، ۱۶
که پسرش علی بن الحسین نیز که بر اثر بیماری در س ی حسینعمر بن سعد ذریه

                                                                                                                                              
و آن چه دوالبی گفته  نفر بوده است ۱۶، از حسن بصری و گفته تعداد آنان ۱/۱۶۴االمالی الخمسة 

که تعدادشان بیست و سه نفر مرد بوده است سندش معضل و ضعیف است (الذریة الطاھرة ص 
 ۵/۲۱۱و طبقات ابن سعد  ۲۲-۱۸ابن کلبی ص نین آن چه در جمھرة االنساب چ) و ھم ۱۷۹
با سند خود از ابن ابی الدنیا آورده که با  ۴۱/ق۱۲بدون سند است. و اما آن چه ابن عساکر آمده 

سوال شد، گفت: اش  سند خود از علی بن الحسین نقل کرده است که از وی در مورد کثرت گریه
ح شدند، من ترجمه برخی از راویانش را نیافتم نفر از اھل بیتم را دیدم که جلو چشم من ذب ۱۴من 

 ذکر کرده است مخالف است. ۱۷و اضافه بر آن، این روایت با اسانید صحیحی که عدد را 
 .۴۶۹-۵/۴۶۸طبری  -١
و  ۶/۴۳۷، مزی: تھذیب الکمال ۵۶-۵۳ین ی، نگا: مقاتل الطالب۲۳۵-۲۳۴خلیفه: التاریخ  -٢

 ھای د. بشار عواد. پانوشت
، ابوبکر بن علی بن ابی سشم ھمراه با حسین ھا شدگان بنی ھای کشته در تاریخ طبری در ذکر نام -٣

 اشتباه گرفته نشود. هآمده است تا با ابن الحنفی »االصغر«طالب نیز ذکر شد و محمد با پسوند 
 ۳/۷۱و طرائف المقال بروجردی  ۱/۲۰۹ذکر ابوبکر بن علی بن ابی طالب در "رجال ابن داود" 

 ) و نقد الرجال، تفرشی نیز آمده است.۷۲۹۳(



 حقیقت زندگی حسین شهید          ١٢٤

. ھنگامی که ١بستر افتاده بود، ھمراه بود، نزد ابن زیاد فرستاد جنگ شرکت نداشت در
رسیدند باالترین کاری که ابن زیاد کرد این بود که دستور س  زن و فرزندان حسین

 .٢خلوتی برایشان منزلی مھیا کردند و به آنان پوشاک و نفقه داد ی داد که در گوشه
داد که ھر کس را که مویش  در برخی از روایات آمده است که ابن زیاد دستور

گردد که در  دروغ بودن این روایات از آن جا معلوم می .روییده است، به قتل برسانند
ن بآن آمده است: وقتی که نگاه کردند دیدند که علی بن حسین مویش روییده است و ا

زیاد دستور داد که کشته شود اما خواھرش زینب شفاعت نمود و به او چسبید و 
 .٣و را بکشندنگذاشت ا

و جزو فقھا بود و این داللت  وفات کرد ۹۴دانیم که علی بن الحسین سال  می
کند که وی ھنگام شھادت پدرش باالی بیست سال داشته است وگرنه این مرتبت  می

یافت، و چگونه موی  بلند را که یکی از فقھای نامدار مدینه معرفی گردد، در نمی
جعفر محمد بن علی بن الحسین فرزند اوست و نرویانیده است در صورتی که ابو

ابوجعفر با جابر بن عبدالله که در سال ھفتاد و ھشت فوت کرده مالقات نموده و از او 
ھنگام شھادت  بن علی بن الحسین رِ ابن حجر جزم نموده که عم .٤روایت کرده است

 .٥بوده است پدرش بیست و سه سال
بر طبیعت و آسمان و زمین اثر س  که شھادت حسین اند این که برخی نقل کرده

خوانند،  ھا را می گذاشت، دروغ محض است، حتما افراد نادان ھنگامی که این دروغ
از انبیا و مرسلین و از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و س  کنند که حسین تصور می

ی که نوهس  ی دیگر ھم برتر بوده است، معاذالله که از قدر و منزلت حسینصحابه
داشت  ایشان را دوست میص  است، بکاھیم، ثابت است که رسول اللهص  رسول الله

نھایت اندوھناکیم، البته در محبت کسانی  و ما ھم والله او را دوست داریم و از شھادتش بی
ی آنان نیز از حد یی را ھم که دوست نداریم دربارهھا کنیم و آن که دوست داریم افراط نمی

                                                           
 .۷/۲۰۷از ابومخنف، ابن حجر: تھذیب التھذیب  ۵/۴۵۴بدون سند، طبری  ۵/۲۱۱ابن سعد: ط  -١
 از ھمان طریق. ۵/۳۹۳با سند صحیح، طبری  ۳/۲۲۶بالذری: انساب االشراف  -٢
 .۷۵، ابوالحسن االشعری: مقاالت االسالمیین ص ۱۵۷، ابوالعرب :المحن ۴۵۸-۵/۴۵۷طبری  -٣
 .۳۸۷-۴/۳۸۶، سیر اعالم النبالء ۳۲ورقه  ۱۲از طریق واقدی، ابن عساکر  ۵/۲۲۱ابن سعد  -٤
ھـ تعیین کرده است (المعرفة و  ۳۳، یعقوب سال والدت وی را ۷/۲۷ابن حجر: تھذیب التھذیب  -٥

 ).۳/۳۱۰ التاریخ



 ١٢٥    ی کربال) و واقعه سبخش دوم: (فصل دوم: حسین 

 است.رسول  الله و سنت الله ی امور، کتاب معیار ما در ھمه ذریم، مقیاسگ نمی
شیخ ، ١اند گردد، غافل نبوده علما از این اکاذیب که به سبب شھادت ایشان نقل می

ی شھادت بیشتر آن چیزی که درباره«گوید:  می /تقی الدین ابن تیمیه اإلسالم 
سرخی آسمان از ھمان روز پدید آمد گردد که آسمان خون بارید و  نقل میس  حسین

یاوه است، سرخی شفق یک سبب طبیعی دارد، و ھم چنین این که  ھمه خرافات و
ای خون وجود داشته است، دروغ  کردند زیر آن لخته گویند ھر سنگی را که بلند می می

در دنیا مجازات س  آشکاری است. اما این که زھری گفته است که تمام قاتالن حسین
بغاوت است  رسد امری است ممکن، و گناھی که زودتر از ھمه مجازاتش فرا می شدند،

 .٢»ترین انواع بغاوت و جنایت استاز بزرگس  و بغی بر حسین
گوید:  ی روایات دروغینی که در این مورد نقل شده است میبن کثیر دربارهاحافظ 

خورشید گرفت تا آن  احادیث بسیاری را به دروغ رواج دادند مثل این که در آن روز«
خون بود، و ای  شد، زیرش لخته جا که ستارگان نمایان گشتند و ھر سنگی برداشته می

ھای آسمان سرخ شد و ھنگامی که خورشید طلوع کرد شعاع آن ھمانند خون  کناره
خون گردید و ستارگان به ھمدیگر اصابت کردند و آسمان ای  بود و آسمان مثل لخته

شد  د، خون دیده میش زیر ھر سنگ بیت المقدس که برداشته میخون سرخی بارید و 
 .٣»باشد ساختگی و دروغین دیگر که چیزی از آن صحیح نمی روایاتو اکاذیب و 

ایشان است، ایشان  ی به این حادثه خبر داده بودند و این معجزهص  رسول الله
 .٤گردد در کنار فرات شھید میس  خبر داده بودند که حسین

                                                           
عجیب است که محب الدین طبری در کتاب خود "ذخائر العقبی" نیز برخی از این خرافات و  -١

 .۹۶-۹۵روایات سخیف و رکیک و احادیث ساختگی را آورده است، برای نمونه نگا: 
 .۴/۵۶۰منھاج السنة  -٢
 .۸/۲۰۳ابن کثیر  -٣
، طبرانی: ۲۰۷-۱/۲۰۶بویعلی: المسند ، ا۱/۱۰۱، بزار: المسند ۱۵/۹۷: المصنف هابن ابی شیب -٤

بن ا. و مولفش گفته است حافظ ۱۷۶-۲۳/۱۷۵، ساعاتی: الفتح الربانی ۳/۱۰۷المعجم الکبیر 
 ۹/۱۸۷حمد آن را ذکر کرده است و ھیثمی در مام اط اقف :آورده و گفته هکثیر این را در البدای

و  اند و رجالش ثقه اند آن را روایت کردهآن را آورده و گفته است: احمد، ابویعلی، بزار، و طبرانی 
نجی تنھا کسی نیست که این حدیث را روایت کرده و عبدالله بن نجی بن مسلمه الحضرمی ثقه 

 ۸/۲۶۲، ابن بلبالن: االحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲/۵۵۳است، ابونعیم: دالئل النبوة 
 .۷/۱۰۵ندی: کنز العمال ، الھ۱۶۵الحسین ص  ة)، ابن عساکر: تاریخ دمشق، ترجم۶۷۰۷(



 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
   س مطالبی پیرامون شهادت حسین

و اھل بیتش قربانی آن گشتند، سخن س  ی کربال که حسینپس از آن که از فاجعه
 نمود:گفتیم، اکنون مطالبی دیگر وابسته به این فاجعه بیان خواھیم 

 و بازماندگان وی س اوال: موضع یزید بن معاویه در برابر قتل حسین
نوشت و این اتفاقات را به یزید بن معاویه گزارش کرد و ای  عبیدالله بن زیاد نامه

از او کسب تکلیف نمود، ھنگامی که خبر به یزید بن س  ی زن و فرزندان حسیندرباره
بدون قتل حسین  -اھل عراق–اعت شما من از اط«معاویه رسید، گریست و گفت: 

سرکشی و نافرمانی ھمین است، خدا پسر مرجانه را لعنت کند، او راضی بودم، فرجام 
گذشتم، خدا  بودم از او در می ر من میگدیده که حسین با او خویشاوندی ندارد، والله ا

 نداد.ای  ای که خبر آورد، ھیچ عطیهو به فرستاده .١»حسین را رحمت کند
والله اگر من جای او بودم و «... در روایتی دیگر چنین آمده است که گفت: 

توانستم که قتل را از او دور کنم مگر به بھای بخشی از عمر خودم، دوست داشتم  نمی
 .٢»که قتل را از او دور کنم

 یزید پاسخ داد که اسیران را نزد او بفرستد، ذکوان ابوخالد پیش دستی نمود و ده
 .٣م به اھل بیت داد تا سامان سفر را فراھم کنندھزار درھ

                                                           
، جز موالی معاویه که مبھم است، جوزقانی: اند با سندی که ھمه رجالش ثقه ۵/۳۹۳طبری  -١

از ھمان  ۴/۳۸۱را با ھمان سند طبری، ابن عبد ربه: العقد الفرید  ۱/۲۶۴االباطیل والمناکیر 
 با سند حسن. ۲۲۰-۳/۲۱۹طریق، بالذری: انساب االشراف 

اند البته میان شعبی و  را با سندی که ھمه افرادش ثقه ۱/۲۶۵باطیل و المناکیر جوزقانی: اال -٢
 مدائنی انقطاعی ھست.

 .۵/۳۹۳ابن سعد: ط  -٣



 ١٢٧    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

ای دردناک و یا با زنجیر  که ابن زیاد آل حسین را به گونه شود از این جا دانسته می
 .١آن گونه که در برخی روایات آمده، نفرستاده است

ای خلوت برای اسیران منزل فراھم  ه ابن زیاد دستور داد که در گوشهقبال گفتیم ک
آنان پوشاک و نفقه داد. چگونه ممکن است که پس از اکرام با چنان وضعی  کنند و به

ن زیاد بکه یاد شده، آنان را بفرستد، با توجه به آن که پاسخ یزید بر خالف میل و امید ا
بود، و وی را تایید نکرد بلکه به سبب این برخورد با حسین او را ناسزا گفت، این خود 

سیران را با وضعیتی مناسب بفرستد تا حدودی از ناراضگی و بود که ابن زیاد اای  داعیه
 غضب یزید علیه خود بکاھد.

 گوید: لذا شیخ االسالم ابن تیمیه می
و بر  ی حسین را به بردگی گرفتنداما این که گفته شده است که زنان و ذریه«

ن شترانی برھنه در شھر گردانیدند، دروغ و باطل است، الحمدلله مسلمانان ھیچ ز
گاه چنین عملی را روا  ھیچص  ھاشمی را به بردگی نگرفتند و امت محمد

 .٢»گویند ، اما افراد نادان و اھل ھوی بسیار دروغ میاند ندانسته
را نزد س  در روایت عوانه آمده است که، محفز بن ثعلبه بود که فرزندان حسین

بنت الحسین  فاطمهنزد یزید رسیدند س  . ھنگامی که فرزندان حسین٣یزید برد
اند؟ گفت: بلکه آزادگانی ارجمند  بردهص  ! آیا دختران رسول اللهدیزیای  گفت:

دانی که آنان نیز ھمانند شما داغدارند، فاطمه  ھستند، بر دختران عمویت وارد شو، می
 .٤»کنند نزد زنان رفتم، دیدم ھمه زنان سفیانی به خود پیچیده و گریه می«گوید:  می

او گفت: ای دوست، پدرت بن الحسین بر یزید وارد شد ھنگامی که علی 
اش را با من قطع و بر من ستم نمود، خداوند ھم این حالت را بر او آورد،  خویشاوندی

ِصيَبةٖ ِ� ﴿گفت: علی بن الحسین  َصاَب ِمن مُّ
َ
ٓ أ �ِض َما

َ
نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ�  ٱۡ�

َ
َوَ� ِ�ٓ أ

ٓۚ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  َها
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
ِ كَِ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل أ ھیچ رخدادی در «. ]۲۲د: ی[الحد ﴾٢٢�َِس�ٞ  ٱ�َّ

دھد، مگر این که پیش از آفرینش زمین و  پیوندد، یا به شما دست نمی زمین به وقوع نمی
                                                           

مقتل الشھید  ياز ابومعشر، محمد بن یحیی اندلسی: التمھید و البیان ف ۱۵۵ابوالعرب: المحن  -١
 .۲۳۷-۲۳۶  عثمان

 .۴/۵۵۹منھاج السنة  -٢
 .۵/۴۶۳طبری  -٣
 .۴/۳۸۳از طریق ابومخنف، ابن عبد ربه: العقد الفرید  ۵/۴۶۱از طریق عوانه و  ۵/۴۶۴طبری  -٤
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نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط) بوده است، و این کار خود شما، در کتاب بزرگ و مھّمی (به 

 .»!برای خدا ساده و آسان است
گاه  دھد، اما او ندانست چه بگوید، آنیزید از پسرش خالد خواست که او را پاسخ 

ْ َعن َكثِ�ٖ ﴿یزید گفت:  يِۡديُ�ۡم َوَ�ۡعُفوا
َ
ِصيبَةٖ فَبَِما َكَسبَۡت � َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ

َ
ٓ أ  ﴾٣٠َوَما

را  یارید، و بسیا است که انجام داده یبه شما رسد بخاطر اعمال یبتیھر مص« .١]۳۰[الشوری: 

 .»!کند یز عفو مین
که گویا ایشان  اند چنان تصویری ترسیم کردهس از روایات از فرزندان حسین برخی

که یکی از اھل شام از یزید درخواست کرد که یکی از  اند را به مزایده گذاشته بوده
 .٢دختران حسین را به او بدھد

آن ای از سند صحیح ندارد و حتی یک واقعه از  این دروغ آشکاری است که پشتوانه
س  ست، و این با اکرام و احترام یزید به آل حسیندر تاریخ مسلمانان رخ نداده ا

ھا را در معرض دیدگاه عموم قرار نداده بود که ھر  زنمغایرت دارد، از این گذشته، یزید 
 .٣کس ھر چه بخواھد انتخاب کند

چگونه ممکن است چنین اتفاقی در صدر اسالم برای زنانی مسلمان و آن ھم از 
دارند و با وجود صحابه و تابعین ص  عزیزترین زنان مسلمان که قرابتی با رسول الله

 رخ دھد؟
ی پیام داد که ھر چه از آنان ستانده شده، ھر چه بگویند، یزید به تمامی زنان ھاشم

 .٤دو برابر آن را به آنان خواھند داد

                                                           
با  ۱۶۵و ۱۵۵با سند حسن، المحن  ۳/۲۲۰، بالذری: انساب االشراف ۵/۴۶۴طبری: از طریق ابوعوانه  -١

لکبیر، طبرانی، سند صعیف از ابومعشر از یزید بن ابی زیاد االشجعی. و مثل ھمین روایت نگا: المعجم ا
البته منقطع  اند با سندی که افرادش ثقه ۳/۱۰۴با سند ضعیف از محمد بن الحسن بن زباله و  ۳/۱۱۶

 از ھمان طریق سابق. ۱/۱۷۸، الشجری: االمالی الخمسة ۹/۱۹۵است، نگا: المجمع 
با سندی که افراد  ۳/۲۱۶بدون سند، بالذری: انساب االشراف  ۵/۲۱۱ابن سعد: الطبقات الکبری  -٢

 .۵/۴۶۱مجھول دارد، طبری 
یزید دستور داد که اسیران را بایستانند و مردم «گفته:  ۶/۱۲مطھر بن طاھر مقدسی در البدء و التاریخ  -٣

، اما با این وجود مولف ۱۱۱و۱۱۰مختصر الدولة  و ھم چنین ابن العبری در تاریخ» به آنان نگاه کنند
 اند. شک و تردید داشتهس  این دو کتاب در صحت این خبر و اخبار دیگر در مورد شھادت حسین

 از ابومخنف. ۵/۴۶۴، طبری ۵/۳۹۷ابن سعد: ط  -٤
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 .١خواند خورد، علی بن الحسین را نیز فرا می ھرگاه یزید ناھار و شام می
چه مدت در دمشق باقی ماندند، البته ابن س  معلوم نیست که فرزندان حسین
شم و بنی علی به شام ھا پیام فرستاد موالی بنیسعد آورده است که یزید به مدینه 

 .٢بیایند که در پی آن بزرگان آن موالی به دمشق رفتند
طبیعتا رفتن از مدینه به شام نیاز به وقتی طوالنی دارد، یعنی این که آنان حدود 

شم و بنی علی خواست ھا یک ماه نزد یزید ماندند. شاید یزید با فراخواندن موالی بنی
را اظھار نماید و ھنگام ورود به مدینه کاروانی بزرگ و با اش  حسین و ذریهجایگاه 

 ھیبت باشند.
پس از آن که موالی به دمشق رسیدند، یزید دستور داد که زنان آماده باشند و ھر 
چه خواستند به آنان داد و حتی نیازھایی را که در مدینه داشتند دستور داد که 

و پیش از  ٤بن بشیر را امر کرد که آنان را ھمراھی کند و نعمان ٣برایشان فراھم کنند
، یزید به علی بن الحسین گفت: اگر دوست داری که نزد آن که از دمشق حرکت کنند

 .٥ما بمانی تا به شما رسیدگی کنیم و خویشاوندی را برقرار داریم، نزد ما بمان
ی یزید االسالم دربارهاما علی بن الحسین بازگشت به مدینه را ترجیح داد، شیخ 

او فرزندان حسین را احترام نمود و به آنان اختیار داد که در دمشق بمانند «گوید:  می
 .٦»و یا به مدینه بروند و آنان بازگشت به مدینه را ترجیح دادند

و ھنگام ترک دمشق، یزید بار دیگر از علی بن الحسین معذرت خواست و گفت: 
پذیرفتم و  گفت، می بودم ھر چه حسین می ند، اگر من میخدا پسر مرجانه را لعنت ک«

گذاشتم که کشته شود، اگر چه برخی از فرزندانم را از دست  با تمام قدرت نمی
دادم، اما خداوند چیزی را مقدر فرموده بود که مشاھده کردی، ھر نیازی داشتی  می

 .٧»برایم بنویس

                                                           
 .۵۳۹۷ابن سعد: ط  -١
 .۵۳۹۷ابن سعد: ط  -٢
 .۵۳۹۷ابن سعد: ط  -٣
 از ابومخنف. ۵/۴۶۲طبری  -٤
 .۳۸۷-۴/۳۸۶، ذھبی: سیر اعالم النبالء ۵/۳۹۷ابن سعد: ط  -٥
 .۴/۵۵۹منھاج السنة  -٦
 از ابومخنف. ۵/۴۶۲طبری  -٧
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تعداد نیز آنان را ھمراھی کنند،  ١تی از موالی بنی سفیانأیزید دستور داد که ھی
و به ھمراھانشان دستور داد که ھر جا و ھر وقت  ٢آنان سی نفر اسب سوار بود

خواستند استراحت کنند، منزل بگیرند و محرز بن حدیث کلبی و مردی دیگر از بھرا را 
 .٣که از بزرگان شام بودند با آنان ھمراه نمود
 ت نمودند تا آن که به مدینه رسیدند.آل حسین با عزت و احترام از شام حرک

اھل بیت را اکرام نمود و ھر چه از آنان ستانده «گوید:  ی یزید میابن کثیر درباره
شده بود، اضافه بر آن به آنان بازگردانید و با شکوه عظیمی آنان را به مدینه بازگردانید 

 .٤»و اھل او در منزلش برای حسین عزا گرفتند...

 کیست؟ س قتل حسینول ئثانیا: مس
ی حکم نمودن بر یک چیز، داشتن تصوری صحیح و کامل از آن الزمه دانیم که می

حکم صحیح و س  ی مسببان قتل حسینن که بتوانیم دربارهآچیز است. برای 
 ھای مسئول از قتل بپردازیم. درستی ارایه کنیم، الزم است که به تمامی طرف

دست داشتند، اگر به صورت جداگانه به ھای متعددی  طرفس  در شھادت حسین
حقیقت خواھیم  بپردازیم به توفیق الھی به اند ھر طرف و اقداماتی که انجام داده

 ، سه گروه ھستند:اند ی که در قتل مشارکت داشتهھای رسید، این طرف

 ٥اھل کوفه -۱
نامه در مدینه بود، این اھل کوفه بودند که به ایشان س  ھنگامی که حسین بن علی

نوشتند و او را امیدوار کردند و به کوفه فرا خواندند که نھایتا علی رغم ھشدارھای 
 صحابه به ایشان به کوفه رفتند.

                                                           
 با سند جمعی. ۵/۳۹۷ابن سعد: ط  -١
 ب. ۱۴۲احمد تلمسانی: الجمعان فی مختصر اخبار الزمان ق  -٢
جة فی بیان المحجة از ابومخنف، تمیمی اصفھانی: الح ۵/۴۶۲، طبری ۵/۳۹۷ابن سعد: ط  -٣

۲/۵۲۵ .-۵۲۶ 
 .۲/۲۸۵شان به مدینه نگا: احمد، العلل  . برای اخبار بازگشت۸/۲۳۵ن کثیر اب -٤
طبعا تمام افراد کوفه منظور نیستند؛ زیرا در آن ھنگام در کوفه بسیاری از صالحین وجود  -٥

 .اند بزرگی داشتهداشتند بلکه منظور اھل فساد ھستند که در پدید آوردن این رویدادھا نقش 
 [مصحح]



 ١٣١    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

و ھنگامی که ابن زیاد به امارت کوفه گماشته شد مردم از نصرت و یاری حسین دست 
 کرد. جنگید و وی را شھیدس  کشیدند و فراتر از آن به لشکری پیوستند که با حسین

گوید: غالب  میس  ی موضع اھل کوفه در برابر حسینبن حجر دربارهالذا حافظ 
 .١کناره گرفتندس  مردم با تھدید و تطمیع از حسین

س  با ھمراھانش در برابر لشکر کوفه قرار گرفت، حسینس  ھنگامی که حسین
بجر! ای ای شبث بن ربعی! ای حجار بن ا«بزرگان و سران کوفه را صدا زد و فرمود: 

ھا رسیده و  یا شما به من ننوشتید که میوهن االشعث! و ای یزید بن الحارث! آقیس ب
 ».اند ، بیا که سپاھی برای تو بسیج شدهھا پر از آب است منطقه سرسبز و شاداب و برکه

اید  الله، بلکه والله شما چنین کرده سبحان«گفتند ما چنین کاری نکرده ایم، فرمود: 
 .٢»گردم خواھید بگذارید که به پناھگاه خود باز مردم اگر مرا نمیسپس گفت: ای 

فرستاده شده بود، به نام س  ھای که با نام آن افراد برای حسین آری شاید آن نامه
ای که با مسلم بن عقیل بیعت  تردهسی آن تعداد گآنان جعل شده باشد، اما درباره

ه زودتر تشریف بیاورد، چه نامه نوشت کس  کردند و در پی آن مسلم به حسین
 توان گفت. می

داشتند، توصیف مختار بن ابی عبید ثقفی آن س  آنان با این رفتاری که با حسین
و آن  مده بود بر آنان مطابقت داشتنزد ابن زبیر آس  گاه که پس از شھادت حسین

اھر با آنان در ظ«ی مردم کوفه پرسید، مختار گفت: از مختار دربارهس  اینکه ابن زبیر
گفت: این صفت بردگان بد س  ابن زبیر» و در باطن دشمن ھستند حکام خود دوست

کنند و  طینت است، ھرگاه صاحبان خود را ببینند به آنان خدمت نموده و اطاعت می
 .٣گویند شوند، ناسزا و نفرین شان می چون از آنان دور می

ھای  وفه گروهکوفا باشند، خصوصا که  عجیب نیست که اھل کوفه چنین خائن و بی
 بسیاری از اعراب و زنادقه و نواصب و غالت را در خود داشت.

را ناسزا ص  تی از اھل کوفه گفت: شما ھستید که پیامبرأبه ھی لام سلمه 
گویید؟ گفتند: نشنیده ایم که کسی پیامبر را ناسزا گفته باشد، گفت: آری، مگر  می

                                                           
 .۷/۱۲۰فتح الباری  -١
 .۵/۴۱۱، و از عوانه ۵/۴۲۵، طبری ۲/۲۲۷بالذری: انساب االشراف  -٢
 .۲/۳۰۰یوسف البیاسی: االعالم  -٣
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. اینان ١بودس دوستدار علیص  کنید، رسول الله فرین نمیعلی و دوستداران او را ن
 نواصب کوفه ھستند.

ھایی از زنادقه و جھال در لشکر ابن زیاد که قدر حسین را  دلیل دیگر بر وجود گروه
گفت: آیا حسین س  دانستند، این است که مردی از لشکر ابن زیاد به سپاه حسین نمی

گفت: بلکه س  را مژده باد به جھنم، حسینبا شماست؟ گفتند: آری، گفت: پس شما 
 به پروردگاری مھربان و شفیعی مطاع مژده دارم.

گفت: پروردگارا او را س  گفتند: تو کیستی؟ گفت: من ابن حویزه ھستم، حسین
قطعه قطعه به جھنم بیانداز، در ھمان حال اسبش رمید و افتاد و پایش در رکاب گیر 

 .٢شد و جز پایش عضو دیگری روی اسب باقی نماند گوید: او تکه تکه کرد، راوی می
پیش از آن که به قتل حسین اقدام کنند، ایشان را با از سپاه ابن زیاد بلکه افرادی 

 .٣تیر زدند
ا دارند به اصحاب احساس نمود که آنان قصد کشتن او رس  ھنگامی که حسین

 .کنندنیش بپوشد، از بیم آن که او را عریان ھا ای بیاورند تا زیر لباس خویش گفت پارچه
ھنگامی که پارچه را آوردند آن را پاره کرد و زیر لباسش پوشید، سپس وقتی که به 

 .٤ھای ایشان را بیرون کشیدند شھادت رسید، جرات کردند و لباس

                                                           
گفته است: طبرانی در ھر سه کتابش و ابویعلی  ۹/۱۳۰، ھیثمی ۱/۲۲۸طبرانی: المعجم االوسط  -١

انی رجال صحیح ھستند جز ابی عبدالله که او نیز ثقه است نیز آن را آورده است، و رجال طبر
ص  سپس گفته: و طبرانی با سندی که رجالش تا ام سلمه ثقه ھستند مانند آن را از رسول الله

 روایت کرده است.
جز عطا بن سائب که صدوق  اند با سندی که ھمه افرادش ثقه ۹۹-۱۵/۹۸ابن ابی شیبه: المصنف  -٢

 ۳/۱۱۷ضعیف گشت و دچار اختالط شد، طبرانی: المعجم الکبیر اش  است البته آخر کار حافظه
گفته: طبرانی آن را روایت کرده و در سندش عطا بن سائب وجود  ۹/۱۹۳ھیثمی در مجمع الزوائد 

بومخنف از عطاء بن سائب، از طریق ا ۵/۴۳۱دارد که ثقه است البته دچار اختالط شده بود، طبرانی 
 .۲۱۹، ابن عساکر: تاریخ دمشق: ترجمة الحسین ص ۱۳۸ی: کرامات االولیاء ئاللکا

از  ۲۲۱با سند صحیح، ابن عساکر: تاریخ دمشق: ترجمة الحسین ص  ۱/۶۲۶ابوزرعة: التاریخ  -٣
 ق. ۹۶۷-۶/۹۶۶طریق ابوزرعة، ابن العدیم: بغیة الطلب 

عبدالرحمن بن ابی اش  اند، گوینده : رجالش تا گوینده ثقه۹/۹۳گفته  ھیثمی ۳/۱۱۷طبرانی:  -٤
)جریر بن عبدالحمید بن قرط این ۳۴۹نگا: (التقریب  ۸۳لیلی انصاری مدنی کوفی، ثقه است ت 

 .۱۳۹متولد شده است، نگا: التقریب  ۱۱۰خبر را از او روایت کرده و او ثقه است لیکن بعد از 



 ١٣٣    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

رفتند، س  دینی و جھالت اھل کوفه و کسانی که به جنگ حسین دلیل دیگر بر بی
گوید: که یکی از ھمسایگان ما در کوفه، آمد و گفت: این  اء جارودی میآن که ابورج

خداوند  -بودس  منظورش حسین بن علی -فاسق بن الفاسق را خداوند ھالک کرد
 ٢را گرفت.اش  به چشمانش زد و بینایی ١دو ستاره

و مسئول آن س  ، اھل عراق متھم به قتل حسینشبا توجه به سخنان صحابه 
به وی رسید، اھل عراق را س  ھنگامی که خبر شھادت حسینس  سلمهھستند، ام 

او را کشتند، خدا آنان را بکشد، او را فریب دادند و تنھایش «نفرین نمود و گفت: 
 .٣»گذاشتند، خدا لعنتشان کند

در مورد خون پشه در حالت احرام س  ن عمربھا از ا ھنگامی که گروھی از عراقی
ص  شما اھل عراق متعجب ھستم پسر دختر رسول خدا من از«سوال کردند، گفت: 

 .٤»کنید؟ را کشتید و از خون پشه سوال می
ایراد نمود و در آن اعتراف کرد که اھل کوفه س  که سلیمان بن صردای  خطبه

ھستند، گویای مسئولیت عظیمی است که اھل کوفه در س  مسببان اصلی قتل حسین
 .٥به دوش دارندس  مورد قتل حسین

خاصیت را از قتل  ھای فرصت طلب و بی المنعم ماجد کوشیده است که کوفیعبد
ن یاھل کوفه به خاطر عدم رضایت و نصرت حس«گوید:  تبرئه کند، او میس  حسین
مالمت نیستند؛ زیرا در برابر قدرت قوی حکومت اموی کاری از دست آنان مورد 

 .٦»ساخته نبود

                                                                                                                                              
، ابن عساکر ۵/۱۸۹چون در آن انقطاع وجود دارد، ابن سعد ط بدین خاطر سند ضعیف است 

 با ھمان سند طبرانی. ۲۲۱
 احتماال منظور وی  شھاب سنگ است .(مصحح) - ١
گفته: طبرانی آن را روایت  ۹/۱۹۶، ھیثمی ۳/۱۱۲با سند صحیح، طبرانی  ۵/۴۰۹ابن سعد: ط  -٢

 با سند صحیح. ۱/۱۶۴کرده و رجال او رجال صحیح ھستند، الشجری 
، ھیثمی ۳/۱۰۸، طبرانی ۲/۷۸۲با سند حسن  ة، احمد: فضائل الصحاب۲۳/۱۷۶الفتح الربانی  -٣

 اند. رده و رجالش ثقهت کگفته است: طبرانی آن را روای ۹/۱۹۴
 .۷/۱۱۹بخاری با فتح الباری صحیح  -٤
 .۵۵۳-۵/۵۵۲طبری  -٥
 .۷۹عبدالمنعم ماجد: تاریخ الدولة العربیة ص  -٦
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که اھل کوفه با خود عھد کرده بودند که توان این را پذیرفت در حالی  چگونه می
تفاوت نگریستند و  آمد بیس  را یاری و حمایت کنند، و ھنگامی که حسینس  حسین

ھای مردم با تو و  گفت: دلس  اشک ریختند، آن گونه که فرزدق شاعر به حسین
 .١شمشیرھایشان علیه توست

ودی نبخشیدند، با که بیعت او را به گردن داشتند، سس  اھل عراق به پدر حسین
 بود.س  آن که قطعا قدر و منزلت او نزد اھل عراق بیشتر از حسین
حکومت اموی ھم چنان در اما ھنوز با حسین بیعتی نداشتند، عمال و کارگزاران 

انگیز و  ھایی را خورد که مردمی فتنه فریب نامهس  عراق حضور داشتند، حسین
اھل و اوالدش را برداشت و به کوفه رفت، و پیشه به او نوشته بودند، او نیز  شرارت

 .٢کسانی که با ایشان جنگیدند فقط اھل عراق بودند
را به گردن اھل کوفه انداخته است، او س  محمدکرد علی مسئولیت قتل حسین

 گوید: می
یار و مددگار رھا کرده بودند،  اھل کوفه که پیش از آن علی و پسرش حسن را بی«

نیز وسوسه کردند که به کوفه برود و به او قول ھمکاری و حمایت باری دیگر حسین را 
دادند تا حکومت را از یزید بگیرد، حسین فریب خورد، ھنگامی که به کربال رسید، به او 

 .٣»خیانت کردند...
که منجر به قتل وی س  ی اھل کوفه با حسین دربارھی رفتار و تعامل ناجوانمردانه

دی که در مورد غالیان کوفه ثبت کرده است گواھی اغدبتر از گواھی  گردید، صادق
گویند:  ، مثال میاند ھا در بخل و خیانت مثل شده گوید: کوفی دیگری نیست، او می

 ھا، خیانت آنان در سه مورد مشھور است: یتر از کوف ھا، خائن تر از کوفی بخیل
د یانت کردنبا حسن بیعت کردند و در ساباط مداین به او خس  پس از شھادت علی

 .و سنان جعفی او را با خنجر زد
ایت نامه نوشتند و او را به کوفه فراخواندند تا علیه یزید از او حمس  به حسین

رد و به کوفه رفت اما در کربال به او خیانت کردند و با کنند، او نیز فریب شان را خو

                                                           
 .۱۵۳، و از ھمین مولف: تاریخ الدولة العربیة ۱۹۴ثابت الراوی: العراق فی العصر االموی ص  -١
 .۲/۱۲۹الدولة االمویة  يالخضری: محاضرات ف -٢
 .۲/۳۹۷محمد کرد علی: االسالم و الحضارة العربیة  -٣



 ١٣٥    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

افراد اھل بیتش حسین و بیشترین که لشکر عبیدالله بن زیاد ھمدست شدند تا این 
 کشته شدند.

شان به زید بن علی بن الحسین که بیعت خود با او را شکستند و چون  خیانت
 .١جنگ به اوج سختی خود رسید او را به دشمن سپردند

و  اند سنی و شیعه ناجوانمردی مردم کوفه را یادآور شدهبسیاری از معاصرین اعم از 
 ، امثال:اند هدانستس  آنان را مسئول مستقیم قتل حسین

 کاظم احسایی نجفی

رفت سه ھزار نفر و ھمه از اھل  ÷پاھی که به جنگ امام حسین س«می گوید: 
کوفه بودند و در میان آنان کسی از شام، حجاز، ھند، پاکستان، سودان، مصر و آفریقا 

 .٢»نبود ھمه مردم کوفه و از قبایل مختلف آن بودند
  حسین کورانی

ی  کوفه به کنار رفتن از امام حسین بسنده نکردند، بلکه در نتیجه نھاگوید: ت می
ثباتی شان به موضع سومی تبدیل شدند، یعنی این که به کربال و برای جنگ با امام  بی

ھایی را ثبت کردند که موجب رضایت  شتافتند و در کربال از خود صحنه ÷حسین 
 .٣»باشد شیطان و خشم و غضب رحمان می

گردد، عبدالله  در موضعی دیگر نفاق اھل کوفه برای ما نمایان می«ید: گو و نیز می
زند، آیا  ایستد و فریاد می می آید و رویاروی امام حسین  بن حوزه تمیمی می

بود و  ه بود و تا دیروز از شیعیان علی ن در میان شماست؟ این از اھل کوفحسی
یا از جماعت شبث و دیگران که نامه  شاید ھم از کسانی باشد که به امام نامه نوشتند و

 .٤»دھم گوید: ای حسین! تو را به جھنم مژده می نوشتند. و سپس می
 آیت الله مرتضی مطھری:

ھایی که حسین را  بدون تردید مردم کوفه از شیعیان علی بودند و آن«گوید:  می
 .٥»کشتند، شیعیان او بودند

 

                                                           
 .۳۷بغدادی: الفرق بین الفرق ص  -١
 .۸۹عاشوراء ص  -٢
 .۶۱-۶۰رحاب کربالء ص  يف -٣
 .۶۱رحاب کربالء ص  يف -٤
 .۱/۱۲۹الملحمة الحسینیة  -٥



 حقیقت زندگی حسین شهید          ١٣٦

 :جواد محدثی

از آنان رنج ببرد و ÷ منجر به این شد که امام علیی این اسباب  ھمه«گوید:  می
با خیانت آنان مواجه و مسلم بن عقیل مظلومانه میان آنان کشته شد ÷ امام حسین

 .١»و حسین تشنه لب در کربال و نزدیک کوفه و به دست سپاه کوفه به شھادت رسید
 ی نجفی:قحسین بن احمد برا

را خنجر ÷ ته شده که حسن بن علیگوید: بر اھل کوفه ایراد گرف قزوینی می«
 .٢»را پس از آن که دعوت کرده بودند، کشتند÷  زدند و حسین

 و محسن األمین:
و سپس بیست ھزار از اھل عراق با حسین بیعت نمودند و به او خیانت کردند و 

 .٣»او را کشتند ورتی که بیعت وی در گردنشان بود،علیه او اقدام کردند و در ص

 فرماندھان -۲
که  اند ھستند، فرماندھان لشکر کوفهس که متھم به قتل حسین دومین گروھی

 عبارتند از:

 :عبید الله بن زیاد -أ
ی ابن زیاد است؛ زیرا او سبب  بدون تردید بخش عظیمی از مسؤولیت این قتل بر عھده

ھنگام مباشر و مستقیم آن بوده است، عبیدالله بن زیاد به درخواست یزید به کوفه رفت و 
 ورود به کوفه اوضاع را نابسامان دید و نزدیک بود که لگام امور از دست دولت خارج گردد.

ی بحران داخلی را  ابن زیاد طرحی را اجرا کرد که ھیبت دولت را بازگرداند و ریشه
 بخشکاند.

دو رھبر دعوت در کوفته؛ مسلم بن عقیل نایب اول حسین در کوفه و ھانی بن 
معروف مراد دستگیر شدند و حکم اعدام ھر دو اجرا شد، کاری که در قبیله عروه رھبر 

و این اقدام ابن زیاد ھشداری بود  بازگردانیدن ھیبت دولت تأثیری بسیاری داشت،
ی  که در کوفه طرفدار و حامی حسین بودند که در صورت مشاھده ی کسانی برای ھمه

 به ھمین سرنوشت گرفتار خواھند آمد. ریزی احتمالی یا فعالیتی جدید ھرگونه برنامه

                                                           
 .۵۹موسوعة عاشوراء ص  -١
 .۱۱۳تاریخ الکوفة ص  -٢
 .۱/۲۶أعیان الشیعة  -٣



 ١٣٧    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

یزید بن معاویه عملکرد ابن زیاد را در کوفه تایید کرد و زیرکی او را ستود و در 
پسندم، کار  که من می ای ھستی اما بعد، تو ھمان گونه«ی او نوشت:  پاسخ نامه

 ایی، گمان و ایی و با قدرت و شجاعت کافی و وافی اقدام نموده ای کرده زیرکانه
 .١ام را در مورد خود صادق گردانیدی...  اندیشه

دانست حسین در راه کوفه است، موفقیت کنونی خود را ناچیز  میکه ابن زیاد 
 پنداشت. می

ی خداوند متعال فراتر از ھر چیز دیگری است، ابن زیاد، مسلم بن عقیل را  اراده
، اگر حسین در مکه یک روز پس از حرکت حسین از مکه دستگیر نمود و به قتل رساند

اندیشید لیکن خداوند چیزی  یافت، شاید تدبیری دیگری می از این ماجرا اطالع می
 کند. دیگری مقدر کرده بود و ھر چه بخواھد می

زیرا به  ؛کوشید که مانع رسیدن حسین به کوفه شود ابن زیاد با تمام توان می
ون و غیرقابل کنترول دانست که اگر حسین به کوفه برسد، اوضاع دگرگ خوبی می

خواھد شد. بنابراین، ترتیبی اتخاذ کرد که حسین را از مردم کوفه دور نگه دارد و با 
خود اقداماتی توانست حسین را در مکانی دور از کوفه متوقف کند و این را برای 

 دانست.  پیروزی و موفقیتی بزرگ می
به مدینه بازگردد و یا به  ھایی واقعی پیشنھاد نمود که یا که حسین راه حل ھنگامی

یکی از مرزھا و یا به شام نزد یزید برود، ابن زیاد از غرور پیروزی مست بود و اگر شمر 
کرد نزدیک بود که ابن زیاد موافقت کند، اما شمر به او  دخالت نمی ٢بن ذی الجوشن

گفت: تمامی پیشنھادھای حسین را رد کند و از او بخواھد که به حکم و قضاوت ابن 
 زیاد گردن نھد.

چنین شد که ابن زیاد خواست که برای خود پیروزی و موفقیتی دیگر رقم بزند و 
حسین را وادارد که این خواسته را بپذیرد و  اش عمر بن سعد خواست که از فرمانده

                                                           
 از ابومخنف. ۵/۳۸۰طبری  -١
و او جد صمیل بن حاتم یکی از  ۳۴۱-۶/۳۴۰شمر نگا: تھذیب ابن عساکر  ی برای زندگی نامه -٢

، لسان الخطیب ۳/۶/۳۴۶أخبار غرناطة  يامرای اندلس است. لسان الدین الخطیب: االحاطة ف
و آنجا با خواست انتقام حسین را بگیرد شمر به شام فرار کرد  گفته که ھنگامی که مختار می

گوید که او به دست مختار کشته شده است، نگا:  می عزت و حمایت زیست لیکن ابن عساکر
 .۶/۳۴۱تھذیب ابن عساکر 
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 گرنه کشته خواھد شد.
گری او  الجوشن به ابن زیاد با میل قلبی و سلطه بدون تردید مشورت شمر بن ذی

 پذیرفت. موافق افتاد و گرنه ابن زیاد به این صورت و به این زودی آن را نمی
د و بگزارد که او نزد یزید و یا را بپذیرس  ھای حسین بر ابن زیاد الزم بود که خواسته

خواست برود، بالخصوص که ھنوز به کوفه وارد نشده بود، و لھذا  ھر جای دیگری که می
که کشته  گوید: او جسارت کرد که دستور داد حسین را نزد او ببرند و لو این ابن کثیر می

ح در فتاوای . ابن صال١»..ھای حسین را بپذیرد. بایست او خواسته که می شود در صورتی
 .٢»شدس  گوید: ثابت است که ابن زیاد دستور جنگ داد که منجر به قتل حسین خود می

که بگویم که مسؤول قتل حسین اوال شمر و  است گوید: مناسب یوسف العش می
 .٣»ثانیا عبید الله بن زیاد است

 ترین افرادش مورد مالمت و نکوھش ابن زیاد بر این کار زشتش از جانب نزدیک
پسندیدم که در بین تمامی  من می«عثمان بن زیاد به او گفت:  شقرار گرفت، برادر

گوید: عبید الله  رسید. می شد، اما حسین به قتل نمی زیاد لگام بردگی زده می افراد بنی
 .٤»گفت چیزی نمی

ای که ابن  ی مسلمانان را در پی داشت به گونه واکنش گستردهس  قتل حسین
و به  به بھای این جنایت از دست داد، خداوند در وضعیتی مشابه اش را زیاد زندگی

 .٥ھمین صورت از او انتقام گرفت

 :وقاص عمر بن سعد بن ابی -ب
گیرنده بود و عمر بن سعد فرمانده و مجری اوامر ابن  ابن زیاد امیر کوفه و تصمیم

 زیاد بود.
ه نفری است که به بھشت پدرش نیازی به معرفی ندارد، او صحابی بزرگوار و یکی از د

ترین مردم  مژده داده شدند و یکی از سوارکاران و فرماندھان صحابه بود که از محبوب
 بود.ص  نزد رسول الله

                                                           
 .۸/۲۸۸ابن کثیر  -١
 .۱/۱۴۲فتاوی ابن الصالح  -٢
 .۱۷۲ش: الدولة االمویة عیوسف ال -٣
 از عوانه ۵/۴۶۷طبری  -٤
 و بعد از آن. ۶/۸۶طبری  -٥



 ١٣٩    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

گونه که معروف  به دنیا نیامده بود، و آنص  عمر بن سعد در زمان رسول الله
وارثی جز یک دختر نداشت، و این مطلب در احادیث  حجة الوداعاست، سعد در سال 

 .١مشھور به اثبات رسیده است
امیه  ظاھرا عمر بن سعد در فرماندھی لشکر مھارت یافته بود و یکی از ناصحان بنی

به کوفه برود او در رأس لشکری چھار س  و طرفداران آنان بود. قبل از آن که حسین
د دیلم برود، اما ابن زیاد این لشکر را به جنگ ھزار نفری از کوفه قرار بود به جھا

 فرستاد.س  حسین
نسبتی داشت اما حب امارت و ریاست در س  که با حسین و با آن

 ھایش غالب بود. گیری موضع
یکی از خیرخواھان کوشید تا او را از فرماندھی لشکر منصرف کند و ظاھرا او نیز 

که به جنگ  او را از فرماندھی لشکری قانع شده بود و به ابن زیاد پیشنھاد کرد که
رود معذور بدارد و به جای او یکی از اشراف کوفه را برگزیند اما ابن زیاد  حسین می

ای ھمچون  زیرا وجود فرمانده ؛آنقدر خام نبود که این پیشنھاد عمر بن سعد را بپذیرد
شکریان رفت، دالیل مھمی برای ل عمر بن سعد در رأس سپاھی که به سوی حسین می

 دربرداشت.
از فرماندھی منصرف کند، او را تھدید کرد  که او را از فکر استعفا برای اینابن زیاد 

که برای ھمیشه از فرماندھی لشکر محروم خواھد گشت، چنین شد که عمر بن سعد 
 حرکت کرد.س  ی ابن زیاد تن داد و به سوی حسین به خواسته
تاد حاکی از آن است که عمر بن سعد که میان عمر بن سعد و پدرش اف اتفاقی

 س عثمان شھادتی  که فتنه پسند بوده و آرزوی فرماندھی داشته است، ھنگامی ریاست
 –رخ داد، مسلمانان گرفتار جنگ و اختالف شدند، سعد از ھر دو گروه کناره گرفت 

شترانش را برداشت و از مدینه بیرون رفت، پسرش  -س و گروه معاویهس  گروه علی
او را دید، گفت: از شر این سوار به خدا پناه  که سعد  ھنگامی –عمر بن سعد نزد او رفت 

ایی در  جا آمده که رسید به پدرش گفت: تو با شتر و گوسفندانت این برم، ھنگامی می
او دستی زد و گفت: ساکت ی  که مردم سر حکومت با ھم درگیرند؟ سعد بر سینه حالی

                                                           
این حدیث در باب احکام  ۱۶۲۸ :ی شماره ۳/۱۲۵۰، مسلم ۴۳۵-۵/۴۳۴فتح  بخاری باصحیح  -١

 خصوصا ارث مشھور است.



 حقیقت زندگی حسین شهید          ١٤٠

را  یشنیده ام که فرمودند: خداوند پرھیزگار غنی و پنھانص  باش، من از رسول الله
 .١»دوست دارد

آید که عمر بن سعد بسیار حریص بود  است چنین برمی که به ما رسیده از روایاتی
دن ی برسند تا عمر بن سعد از جنگیآمیز ابن زیاد به راه حل مسالمت وس  که حسین
 کنار بماند.س  با حسین

فرار کند و آن را به س  بلکه عمر بن سعد کوشید تا از مسؤولیت قتل حسین
عبید الله بن زیاد پس «کند  له را بیان میأگردن ابن زیاد انداخت، روایت عوانه این مس

ی کشتن حسین  ای که در باره به عمر بن سعد گفت: ای عمر، نامهس  از قتل حسین
کجاست؟ گفت: من در پی دستور تو رفتم و نامه گم شد، ابن زیاد گفت:  به تو نوشتم

حتما آن رابیاور، گفت: گم شده است، ابن زیاد گفت: والله باید آن را بیاوری، گفت: 
گذاشتم که نزد پیرمردان و پیر زنان مدینه به عنوان عذر قرائت شود، والله من در 

کردم،  وقاص می ن را به پدرم سعد بن ابیی حسین به تو نصیحتی کردم که اگر آ باره
 .٢»حق پدری او را ادا کرده بودم

در روایت ابن سعد آمده که ابن مطیع عمر بن سعد را به خاطر این کار نکوھش 
نمود، او در پاسخ گفت: این امور از آسمان فیصله شده بود، من قبل از واقعه به 

 .٣»ام عذری گفتم اما او نپذیرفت عموزاده
که به او پیشنھاد  کند مگر این کشپیشس  نیست که عمر بن سعد به حسین عذری

خواھد برود و تعھد کند که  داد که در تاریکی شب حرکت کند و به ھر جا که می می
کند این است که حسین در  دنبال او نخواھد رفت، چیزی که این نظر را تقویت می

 .٤ر وقت با ھم سخن گفتندھا با عمر بن سعد مالقات نمود، و تا دی برخی شب
ؤولیت این پشیمانی ھرگز عمر بن سعد را که فرمانده و مجری دستور بود، از مس

بود اما حب ریاست و س  ترین فرد به حسین کند، او نزدیک تبرئه نمیس  قتل حسین
 /حمد افرماندھی و اطاعت کورکورانه از ابن زیاد او را وادار به این جنایت کرد، امام 

                                                           
 .۱/۹۴، کتاب الزھد، و مثل آن نگا: حلیة األولیاء ۲۹۶۵ی  شماره ۴/۲۲۷۷مسلم  -١
 از عوانه. ۵/۴۶۷طبری  -٢
 با سند بسیار ضعیف. ۵/۱۴۸ابن سعد  -٣
 از ابومخنف. ۵/۱۴۸طبری  -٤



 ١٤١    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

ی لشکر و  گوید: مناسب نیست که از او چیزی گفته شود، او فرمانده ی او می درباره
 .١ھای ریخته شده است مسئول خون

را از قاتالنش گرفت؛ و مختار بن ابی ص  ی رسول اللهخداوند متعال انتقام نوه
به یک آنان را کشت و بدین گونه  اب را بر آنان مسلط گردانید و یکعبید ثقفی کذ

گوید: در خواب  بی که شعبی، تابعی مشھور دیده بود به واقعیت پیوست، او میخوا
دیدم که مردانی نیزه به دست از آسمان فرود آمدند و قاتالن حسین را تعقیب 

 .٢و آنان را کشتکردند، دیری نپایید که مختار قیام کرد  می

 یزید بن معاویه -ج
است ما را بر آن س  ی قتل حسیناتھام یزید بن معاویه به این که او مسبب عمل

 تر بررسی نماییم.  دارد که این اتھام را دقیق می
ی واقعی مسلمانان بود، و مردم از او پیروی کردند و صحابه و یزید بن معاویه خلیفه

س  وی را پذیرفتند، جز دو نفر از صحابه، حسین بن علیخالفت تابعین و مردم شھرھا 
 کوفه که حسین را دعوت کرده بودند. و مردمس  و عبدالله بن زبیر

کنندگان زیاد  ی مسلم بن عقیل مبنی بر اینکه تعداد بیعتدر پی نامهس  حسین
 است و اوضاع به نفع اوست، به سوی کوفه حرکت کرده بود.

پذیرد که ماه شعبان،  اگر تمام مدتی را که حسین اعالم کرده بود که بیعت یزید را نمی
یزید بن معاویه بینیم که  گرفت، در نظر بگیریم، می قعده را در بر میرمضان، شوال و ذی ال

) اقدامی نکرد، بلکه این یک س و ابن زبیرس  برای دستگیری مخالفان (حسین بن علی
امر عادی و طبیعی بود و برای یزید ھم چندان مھم نبود که آنان بیعت کنند یا خیر. ظاھرا 

رفتاری و  ی او برای خوشپیش بگیرد و به توصیهخواست سیاست پدرش را در  یزید می
 عمل نماید.ص  شناسی حسین و مراعات حقوق و خویشاوندی ایشان به رسول الله حق

شد و از باز  یزید به عراق خصوصا کوفه توجه داشت که اوضاع روز به روز بدتر می
 .٣داد داخلی در حکومت خبر میای  شدن جبھه

                                                           
 .۵۱۹-۵۱۸خالل ص السنة:  -١
گفته: طبرانی آن را روایت کرده و سندش حسن است،  ۹/۱۹۵، ھیثمی ۳/۱۱۳طبرانی: الکبیر  -٢

 .۴/۳۵۰قتل عمر بن سعد نگا: ابن سعد: السیر  ی درباره
 .۱۶۱العصر االموی  يثابت الراوی: العراق ف -٣



 حقیقت زندگی حسین شهید          ١٤٢

ابن زیاد با و عبیدالله بن زیاد را امیر کوفه نمود، اندیشید ای  بدین خاطر چاره
 ١سیاست خود توانست بر اوضاع کوفه چیره گردد و این برای یزید موفقیت مھمی بود.

س  از طرفی دیگر یزید بن معاویه از تحرکات حسین غافل نبود، لذا ھنگامی که حسین
به «نین آمده است: نوشت که در آن چای  به سوی کوفه حرکت کرد به ابن زیاد نامه

، ھا من خبر رسیده است که حسین به سوی کوفه حرکت کرده است، از میان زمان
زمان تو و از میان شھرھا، شھر تو و از میان کارگزاران خود تو به این امتحان مبتال شده 

گردی و ھمانند بردگان به  شوی و یا به بردگی باز می اید، و با این امتحان یا آزاد می
جاھای مھم و استراتژیک را کنترل کن، ھوشیار باش و . «٢»شوی گرفته می بردگی

، ھر به قتل نرسانافراد متھم را تنبیه کن، البته تا کسی با تو نجنگیده است او را 
گاه کن،  اتفاقی می  .٣»الله ةرحمك ووالسالم علیافتد مرا از آن آ

دھد و  تذکر میس  نیزید در ھمان وقت که عاملش ابن زیاد را به جایگاه حسی
ھا، زمان تو و از میان شھرھا، شھر تو و از میان کارگزاران خود  از میان زمان«گوید:  می

دھد، که اگر  او را به ھوشیاری و احتیاط نیز تذکر می» تو به این امتحان مبتال شده اید
و تو حکمتی کنی و حسین بتواند به کوفه برسد، قدرت از آن او خواھد بود  تساھل و بی

گردی و این جایگاه را از دست  به اصل خود و مادر و پدرت که در اصل کنیز بوده بر می
 خواھی داد.

را از بین ببرد، س  نیز به این نشده که ابن زیاد، حسینای  در سخنان یزید اشاره
ی دیگر یزید تاکید بر این دارد که ھیچ کس را نکشد مگر آن که به جنگ بلکه نامه

کند که تمامی موارد را گزارش کند تا خود یزید تصمیم نھایی  نیز تاکید میبرخیزد و 
 را بگیرد.

که بررسی کردیم در اثنای حرکت حسین به سوی کوفه به ابن زیاد ای  این نامه
کوفه نزدیک شد ابن زیاد تدابیری  بهس  فرستاده شده بود و پس از آن که حسین

                                                           
 از ابومخنف. ۵/۳۸۰طبری  -١
 اند گفته: طبرانی آن را روایت نموده و رجال او ثقه ۹/۱۹۳ھیثمی در المجمع  ۳/۱۱۵طبرانی  -٢

با ھمان سند، ابن عساکر:  ۴/۳۸۲ن که ضحاک زمان داستان را در نیافته است، العقد الفرید بجز ا
از طریق زبیر بن بکار از ضحاک، ضعف آن در این است که منبع ضحاک  ۲۰۸ترجمة الحسین 

 معلوم نیست.
 .۹/۱۹۴از ابومخنف، ابن کثیر  ۵/۳۸۰طبری  -٣



 ١٤٣    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

را با چھار ھزار نفر فرستاد و حسین  عمر بن سعد انجام داد که قبال از آن یاد کردیم که
و  ١روز پنج شنبه سوم محرم به کربال رسیدس  را در کربال متوقف کردند، حسین

 که وی به شھادت رشید، ادامه داشت. حسین و ابن زیاد تا روز دھم محرم مذاکرات
مودن دانیم که پی گویند: مذاکرات یک ھفته ادامه داشت و می مدافعان یزید می

شود که  ی دمشق و کوفه تقریبا دو ھفته وقت نیاز دارد، از این فھمیده میفاصله
منتھی گشت، بدون مشوره و س  اقداماتی که ابن زیاد انجام داد و به شھادت حسین

 اطالع یزید و خودسرانه بوده است.
گفت خواھی از علی بن الحسین  اند که یزید در معذرت و نیز به این استدالل نموده

 که از قتل حسین اطالعی نداشته و خبرش بعد از آن به او رسیده است.
که مردم عراق را مسئول قتل  اند ھم چنین به سخنان برخی از صحابه استناد کرده

: ندیده ایم که یکی از اصحاب مستقیما یزید را به قتل اند و گفته اند دانستهس  حسین
گاه است و ما مکلف نیستیم که بر ھا بوده خداو متھم کند، اما آنچه در دل ند از آن آ

چه در دل مردم ھست، حکم کنیم بلکه ما بر اساس آنچه از ظاھر مردم برای ما به  آن
 گذاریم. می ھا را به خدا وا کنیم و دل رسد، حکم می اثبات می

او دستور به قتل حسین نداده و به «گوید:  ی یزید میشیخ االسالم ابن تیمیه درباره
 .٢»اظھار شادمانی نیز نکرده استآن 

است البته  به اتفاق ناقالن یزید دستور قتل حسین را نداده«ھمچنین گفته است: 
رد ک گمان میس  ت که حسین را از والیت عراق منع کند، حسینبه ابن زیاد نوشته اس

و مانند...  وفادار می اند کنند و به آنچه برایش نوشته دم عراق او را یاری میکه مر
ھنگامی که لشکر ستم پیشه آمد، از آنان خواست که به او اجازه دھند که نزد یزید و یا 

گردد، اما آنان نپذیرفتند و  مرزی از مرزھای اسالم برود و یا این که به شھر خود باز
اصرار داشتند که وی را به اسارت بگیرند که ایشان نپذیرفت و با او جنگیدند تا آن که 

اظھار دردمندی نمود و ادت رسید. و ھنگامی که خبر به یزید رسید، مظلومانه به شھ
در سرایش به گریه پرداختند و آنان را به بردگی نگرفتند بلکه اھل بیتش را احترام 

 .٣»نمود و به آنان عطایایی داد و به شھرشان بازگردانید
                                                           

 .۵/۴۰۹طبری  -١
 .۴۵الوصیة الکبری ص  -٢
 .۴/۴۷۲منھاج السنة  -٣



 حقیقت زندگی حسین شهید          ١٤٤

یزید  این است که اند آنچه افراد زیادی برای ما نقل کرده«گوید:  ھمچنین می
داد که او را تکریم  خواست بلکه ترجیح می دستور قتل حسین را نداده و این را ھم نمی

 .١»به او توصیه کرده بودس  د ھمان گونه که معاویهنو تعظیم نمای
نه ثابت است که یزید حسین را کشته و نه به «گوید:  ی یزید میابن طولون درباره

ھا  ه به ھنگام قتل حضور داشته، ھیچ یک از اینآن امر کرده و نه بدان راضی بوده و ن
 .٢»ثابت نیست و جایز ھم نیست که به او چنین گمانی شود

لیکن در این باره که یزید موضع درستی در برابر ابن زیاد و کسانی که حسین را به 
 .اند قتل رساندند، اتخاذ نکرده است، از او انتقاد کرده

بر حسین  که–یزید با این حال «گوید:  می تقی الدین ابن تیمیهشیخ االسالم 
را یاری کرد و نه دستور داد که قاتالنش قصاص شوند و نه س  نه حسین -غمگین بود

 .٣»انتقام او را گرفت
لیکن او را عزل نکرد و نه او را مجازات کرد و نه «...گوید:  حافظ بن کثیر می

 .٤»توبیخ، والله اعلم
وجاھت و اھمیت خود را دارند لیکن برخی از اعتراضات ابن تیمیه و دیگران 

عذر   ھای تاریخی این حادثه که وضعیت اند دانند پاسخ داده کسانی که یزید را معذور می
 کند. او را در این مورد بیان می

ثبات و به شورش و فتنه و طوایف و احزابش مشھور است، ھنگامی  کوفه شھری بی
گردد، و ھنگامی  جدیک بود امور از دست او خارکه نعمان بن بشیر امیر کوفه بود، نز

ام امور را گماشت او توانست در مدت کوتاھی زم که یزید، ابن زیاد را به امارت کوفه
 بدست گیرد و بر کوفه کامال تسلط یابد.

وضعیت امنیتی کوفه اھمیت خاص خود س  حتی پس از شھادت حسین اند و گفته
زیاد  قاطعیت ابن زیاد نداشت و چه ابن باای  رماندهرا داشت و با توجه به این، یزید ف

از  کهای  ماند، اھل کوفه راضی نبودند و کینه شد و یا بر منصبش باقی می عزل می
 حکومت در دل داشتند تغییری نیافته بود.

                                                           
 .۴/۵۵۷سابق  -١
 أ.۱۳ی  القید الشرید ورقه -٢
 .۴/۵۵۸منھاج السنة  -٣
 .۹/۲۰۴النھایة البدایة و -٤
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، و پرداخت می بایست برایش بھای سنگینی زد می و اگر یزید ابن زیاد را کنار می
ھا که از قتل حسین  شورش و انقالبی بزرگ به فرماندھی کوفیشاید ھم آن وضعیت به 

گرفت ھمان حرکتی که پس از مدتی کوتاه به وجود آمد و به نام  متاثر بودند، شکل می
 حرکت توابین مشھور شد.

و به ویژه از سوی حکومت اموی س  و بدین گونه، سبب عدم تعقیب قاتالن حسین
ود، آنان وابسته به قبایل بزرگی بودند که از نظر ای نب گردد، این کار ساده آشکار می

اجتماعی و سیاسی جایگاه خود را داشتند، از آن گذشته، کاری که آنان کردند در 
 راستای خدمت به خود حکومت بود.

کرد، خصوصا در  بسا چنین اقدامی ثبات و امنیت خود حکومت را نیز متزلزل می
ھا  ی والیان خود فرصتی نیافت، بلکه شورشی عراق، و یزید ھم برای محاسبهمنطقه

به ای  شد و ابعاد تازه تر می یکی بعد از دیگری آغاز شد، مخالفت ابن زبیر داشت بزرگ
گرفت، اھل حجاز ھم از ته دل با یزید نبودند و ھم چنین مشاکل خارجی  خود می

اشتباه  س داد در برابر والیان خود و کسانی که در حق حسین حکومت که اجازه نمی
 تدرانه و قاطعی اتخاذ کند.د، موضع مقکرده بودن
 س ی قتل حسینمورخین در این باره که آیا یزید دربارهبود از دیدگاه ای  یدهزاین گ

 مقصر بود یا خیر؟
ص  ی رسول اللهو ریحانه نباشد، اما کشتن نوهس گرچه یزید مسئول قتل حسین

ثر و ناراحتی أاین سادگی از آن بگذرد و به تبایست یزید با  ی بزرگی است و نمیفاجعه
 جزئی و مخالفت ضعیف اکتفا کند.

ابن تیمیه با اختصار شیخ االسالم ی یزید آن است که دیدگاه ما درباره در ھر صورت
دھیم و دوستش ھم نداریم، او مرد صالحی نبوده که  او را دشنام نمی«گفته است: 

 ١»گوییم انان را بعینه فحش و ناسزا نمیدوستش بداریم و ما ھیچ احدی از مسلم
 پروردگارا! در گفتار و کردار ما را انصاف نصیب بفرما

 
 
 

                                                           
 .۴/۴۸۷نگا: مجموع الفتاوی  -١
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 ؟کجاست س سر حسین ثالثا:
ھایی که در شھرھای مختلف وجود دارد و در عصر تخلف فکری و  مشاھد و بارگاه

مردم را در این  ی اعتقادی بنا شده است و ھمه مدعی وجود سر حسین ھستند، عامه
 گمی کرده است. رو سردگمراھی  دچارباره 

در شھرھای زیادی وجود دارد، مثل: دمشق، رقه،  س نیادعا شده که سر حس
 مدینه. عسقالن، قاھره، کربال و

 است. س  نیندانستن محل اصلی سر حس ھای واھیسبب این ادعا
کربال  ی پس از معرکهبدانیم اگر بخواھیم در این باره تحقیق کنیم بر ما الزم است که 

را نزد ابن زیاد س  ثابت است که سر حسینین در چه جاھایی وجود داشته است. سر حس
زد که انس  می با چوبی که در دست داشت به آن دبردند و در طشتی گذاشتند و ابن زیا

 .١»بود ص ترین مردم به رسول الله او شبیه« او را منع نمود و گفت:س  بن مالک
با ھم اختالف دارند؛ طبرانی از س از آن روایات و نظریات در مورد سر حسینپس 
 س علی نن بیی بن بکیر آورده که میگوید لیث برایم چنین بیان نمود که: حسیطریق یح

 اوتسلیم نشد و با او جنگیدند تا آن که او را ودو فرزندش و ھمراھانش را که با 
 تند، علی بن الحسین و فاطمه بنت الحسینکش »طف«بنام ای  جنگیدند در منطقه می

ن زمان نوجوان بود عبیدالله آنان آو سکینه بنت الحسین را نزد عبیدالله بردند علی در 
را نزد یزید فرستاد، دستور داد سکینه را پشت تخت قرار دادند تا سر پدرش را نبیند، 

بودند، سر حسین را نھادند و عبیدالله به  نیز ایستادهبن الحسین و خویشاوندانش  یعل
ھای حسین زد و گفت: سرھای دوستانی را که نافرمان و ظالم باشند،  دندان

 وسپس ادامه حدیث را آورده است. ٢شکافیم، می
و سال ، زیرا لیث بن سعد در زمان حادثه وجود نداشته ؛این سند منقطع است

 اتفاق افتاده است. ـھ۶۱کربال سال  ی به دنیا آمده و حادثه ٣ـھ۹۴
ف از ابو حمزه ثمالی روایتی نقل کرده که در آن نھم چنین طبری از طریق ابومخ

ھای  آمده که سر حسین نزد یزید برده شد و او نیز مانند ابن زیاد با چوبی با دندان

                                                           
 )۳۷۴۸بخاری (صحیح  -١
 ۳/۱۰۴یر المعجم الکب -٢
 ۱۵/۱۳۷نگا: سیر أعالم النبالء  -٣
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ف متروک الحدیث است نزیرا ابو مخ ؛نیست حایشان بازی کرد، این روایت نیز صحی
و نسائی نیز  ٢یحی بن معین گفته: او ثقه نیست ١ه ابو حاتم گفته استھمان گونه ک

 .٣گفته است، ابو حمزه ثمالی ثقه نیست
م نمود و حھم چنین روایت شده است که سر حسین نزد یزید رسید اما وی بر او تر

ق مختلفی از حصین بن عبدالرحمن از از طر ٤قانیبالذری و طبری و جوز ناراحت شد،
ن جلوی یزید یھنگامی که سر حس«گوید:  موالی یزید بن معاویه آورده که مییکی از 

گفت: وای بر ابن مرجانه، خدا لعنتش کند، اگر  کرد و می نھاده شد، دیدم که گریه می
 این عبارت بالذری است. .»کرد بود، چنین نمی ن خویشاوند او مییحس

یزید است که او موالی  لیکن در سند تمامی این طرق فردی مجھول وجود دارد و
انی به معاویه نسبت داده شده است و این خود نوعی اضطراب قدر روایت طبری و جوز

 .است که در صحت روایت تأثیر دارد
بدین جھت شیخ االسالم و دیگران روایاتی را که بیانگر این است که سر حسین نزد 

 ٦ت و در صحیح بخاریاین ثابت اس :٥گوید کنند، وی می یزید برده شده است رد می
آمده که سر حسین را نزد عبیدالله بن زیاد بردند و او با چوبی در حضور انس بن مالک 

ی  ر مسند آمده که در حضور ابی برزهکرد و د ھای حسین بازی می با دندان
در محضر یزید  اند که این یکن برخی با سندی منقطع نقل کرده.بوده است، ل.٧اسلمی

                                                           
  .۷/۱۸۲الجرح والتعدیل  -١
 .۳/۳۶۶التاریخ الدوری  -٢
 .۱/۳۶۳میزان االعتدال  -٣
 .۱/۱۶۵؛ واألباطیل والمناکیر ۵/۳۹۳؛ طبری ۴۲۴-۳/۴۲۲أنساب األشراف  -٤
 .۲۷/۴۶۹مجموع الفتاوی  -٥
 .۳۵۳۸صحیح بخاری  -٦
گفته است، طبرانی از زید بن ارقم آورده... این حدیث را  ۱۱/۴۹حافظ در فتح آن را در مسند نیافتم،  - ٧

از زید بن ارقم آورده که: ھنگامی که سر حسین بن علیس را آوردند با چوبی با  ۵/۲۰۶طبرانی در 
در ھمین  صکرد، زید گفت چوب را بردار من دھان رسول الله  بازی میاش  دست و چشم و بینی

 .ام محل دیده
) گفته: طبرانی آن را روایت کرده و در سندش حرام بن عثمان وجود دارد که ۹/۱۲۹ھیثمی (

آمده که مالک و یحیی گفتند: ثقه نیست، احمد گفته: مردم  ۱/۴۶۸متروک است و در المیزان 
 : روایت از حرام حرام است.اند ، شامل و دیگران گفتهاند حدیث او را ترک کرده



 حقیقت زندگی حسین شهید          ١٤٨

زیرا ابو برزه و انس بن مالک ھر دو در  ؛اساس است که این باطل و بی، بن معاویه بوده
 .عراق بودند نه در شام و یزید بن معاویه ھنگام قتل حسین در شام بود نه در کوفه

بنابراین ھر کس نقل کرده که یزید با چوبدستی خود در حضور انس و ابوبرزه با 
با نقل گفته ید و دروغ بودن این گو ن بازی کرده است قطعا دروغ مییھای حس دندان

 متواتر ثابت است.
گوید: آشکار شد که  می) ۴۷۹ :ی صفحه ۲۷(مجموع الفتاوی جلد  و در ادامه

 گویند سر حسین را نزد یزید بردند و او با چوبی با دھان حسین بازی داستانی که می
ا سند معروفی کرد، دروغ است بلکه آن را نزد ابن زیاد بردند واین ثابت است و ب می

نیامده که سر حسین را نزد یزید برده باشند، فقط یک سند منقطع وجود دارد که 
 تر با آن معارض ھستند. تر و قوی روایات ثابت

تر و  امثال این را با سند صحیح گوید: این و د مییو پس از ذکر اظھار ھمدردی یز
ن است که انتقال سر حسین مقصود ای. اند ند مجھول و منقطع نقل کردهازآن س تر ثابت

شود،  به شام در زمان یزید ھیچ اصلی ندارد، پس چگونه پس از یزید به شام برده می
فقط ثابت است که آن را از کربال نزد امیر عراق عبیدالله بن زیاد در کوفه بردند، و 

 علماء آوردند که در کوفه دفن گردید.
یزید وجود دارد که خالی از ضعف روایات دیگری نیز در مورد بردن سر حسین نزد 

 .١نیست
پس از آن ترجیح دادیم که سر حسین به دمشق فرستاده نشده است، اکنون به 

 آن جا دفن شده است:س پردازیم که گفته شده سر حسین می اماکنی دیگر
 مدینه -۵قاھره  -۴عسقالن  -۳رقه  -۲کربال 

ص کنیم، تمامی این را مشخس برای آن که بتوانیم دقیقا محل دفن سر حسین
بررسی  شھرھا را که گفته شده سر حسین آن جاست، و روایاتی راکه در این باره آمده،

 را تعیین خواھیم نمود.س پس از نقد و تحلیل این روایات محل سر حسین کنیم و می

                                                           
ام، والله اعلم، الزم به ذکر است که برخی از علما مانند  که من به آن رسیدهای است  نتیجه این -١

 ةنزد یزید فرستاده شده است وی در البدایس  که سر حسین اند ابن کثیر ترجیح دادهحافظ 
نزد اھل تاریخ و سیر مشھور است که ابن س  ی سر حسین گوید: درباره می )۸/۲۸۵( ةالنھایو

ھستند و از نظر من قول اول زیاد آن را نزد یزید بن معاویه فرستاد و برخی از مردم منکر این 
 تر است، والله اعلم.مشھور
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 اوال: کربال
ھایی که  در کربال دفن شده باشد، جز داستانس دلیلی وجود ندارد که سر حسین

پس از چھل روز به کربال س نش متھم ھستند که در آن آمده که سر حسینراویا
 .١دفن شدس بازگردانیده و در آن جا کنار جسد حسین

ھیچ عالم و مورخی این نظریه را ندارد و فقط در حد حکایاتی است که برای 
بر شود، ابونعیم (فضل بن دکین)  از آن بھره برده میجاھالن برانگیختن احساسات 

 .٢شناسند تاخته است را میس پندارند قبر حسین ی را که میکسان
آثار محل قتل از بین رفته است و ھیچ کس دقیقا محل  اند ابن جریر و دیگران گفته

 .٣داند آن را نمی

 ثانیا: رقه
حسین در رقه دفن شده است.  سبط ابن جوزی تنھا کسی است که نقل کرده سر

کنار فرات است و ھنگامی که سر را پیش یزید گوید: سر حسین در مسجد رقه  او می
بن معاویه آوردند، گفت: آن را نزد آل ابی معیط خواھم فرستاد، و آنان در رقه بودند و 

د افزودند، و سر را در یکی از منازل دفن کردند و پس از مدتی آن منزل را به مسج
 .٤بزرگ در آن جا قرار دارد مسجد کنار یک دیوار

ن بدانیم که سبط ا  ند نیست و نمیتبعید است و روایت آن مساین خبر بسیار 
دانیم که سبط ابن الجوزی در زمان  الجوزی این خبر را از کجا نقل کرده است و می

ھجری است، و اضافه بر آن، این روایت به  ۶۵۴زیرا او متوفای  ؛حادثه وجودی نداشته
یزید با  ی تار پسندیدهآشکار منکر است و با نصوص صحیح که گویای رفای  گونه

و اظھار ناراحتی و ندامت از قتل اوست، تضاد دارد. از این س حسین ی خانواده

                                                           
. مومن بن حسن شبلنجی: نور االبصار فی مناقب آل النبی المختار ص ۲/۲۹۵قرطبی: التذکره  -١

(عارف حکمت  ۱۰الصفافی المدفونین بمصر من آل المصطفی ق  ، مصطفی صفوی، مشاھد۱۲۱
 ۱۴۵) حسین محمد یوسف، الحسین بن علی سید شباب أھل الجنة ص ۲۳۵-۶۰۰

، تاریخ االسالم ۲۰۵/.۹، ابن کثیر ۲۷۶، ابن عساکر، ترجمة الحسین ۱۴۴-۱/۱۴۳تاریخ بغداد  -٢
 .۱۰۸) ص ۸۰-۶۱حوادث (

 ۹/۲۰۵ابن کثیر:  -٣
 ۳/۲۹۸یات إسالمیة عقاد: شخص -٤
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اش  گذشته، سبط ابن الجوزی ثقه نیست بلکه مورد طعن واقع شده است، زندگی نامه
 توان یافت. را در لسان المیزان و میزان االعتدال می

 ثالثا: عسقالن
را در س معتقد ھستند که یزید دستور داد سر حسینگروھی «گوید:  شبلنجی می

شھرھا بگردانند و این کار را کردند تا این که به عسقالن رسید و توسط امیر عسقالن 
 .١آن جا دفن گردید

را به عسقالن به س شاید شبلنجی تنھا کسی باشد که کیفیت رسیدن سر حسین
در س که سر حسین اند وردهاین گونه بیان کرده است، دیگران بدون ذکر سبب فقط آ

 .٢عسقالن است
گردد چه رسد به واقعیت  روایت شبلنجی روایتی منکر و دور از تصور محسوب می

 قطعی آن روزگار.
گذشته از مخالفت این روایت با روایات صحیح که گویای حسن تعامل یزید با 

روزگار  است، تصوری بسیار دور از وضعیت حاکم بر مسلمانان آنس ی حسین خانواده
را در س شود یزید چنین اقدامی کند و سر حسین ترسیم نموده است. چگونه می

 ثر نگردند؟أمتس شھرھا بگرداند و مسلمانان از این رفتار با سر حسین
از این گذشته، به چه ھدفی آن را در عسقالن که در آن روزگار یکی از مرزھا و 

ھدف آنان گم کردن نشان و اثر آن بود، اردوگاه سپاھیان اسالم بود، دفن کردند؟ اگر 
رفتند،  زیرا این کار برای مرزداران بسیاری که به آنجا می ؛عسقالن جای مناسبی نبود

ی او بوده است، چگونه ممکن است کسی شان برکت بقعهگشت و اگر ھدف آشکار می
ین دانسته و او را کشته است، چن که او را دشمن خود، و ریختن خونش را حالل می

 .٣ھدفی داشته باشد

                                                           
 .۸. مصطفی الصفوی: مشاھد الصفا: ق ۱۲۱نور االبصار، ص  -١
، ابوالفداء، المختصر فی أخبار ۱۱۹شقندی. مآثر االناقة ص ل، الق۷۰الفارقی: تاریخ میارفین ص  -٢

 ۲/۱۸۳، مقریزی، الخطط ۱/۱۹۱البشر، 
 ۱۸۳-۱۸۲ابن تیمیه، رأس الحسین  -٣



 ١٥١    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

در عسقالن بعید بلکه س بنابراین از لحاظ نظری و عملی، دفن سر حسین
این که «گوید:  ، قرطبی میاند مستحیل است و جمعی از محققین این خبر را رد کرده

 .١»اساسی است در عسقالن است، خبر باطل و بیس گفته شده سر حسین
 .اند نیز آن را رد کرده ٣ابن کثیرحافظ و پس از وی  ٢شیخ االسالم ابن تیمیه

 رابعا: قاھره
اند، پس از آن که  هرا خورد )فاطمیونھا ( عبیدیبسیاری از مردم فریب بازی  ظاھرا

بن زریک  ععسقالن را تصرف کنند وزیر فاطمی طالئ ۵۴۹ھا خواستند در سال  صلیبی
از ابریشم ای  در کیسهبا لشکرش پیاده به سوی صالحیه رفتند، او سر را پیدا کرد و 

گذاشت و روی تختی از آبنوس گذاشت و زیرش را با مسک و عنبر و خوش بویی فرش 
کرد و آن را در بارگاه حسین، نزدیک جایگاه خلیلی در قبر معروفش دفن کرد و این 

 .۵۴۸٤مصادف بود با روز یکشنبه ھشتم جمادی اآلخر سال 
 .٥سر را برده استو ی فاطمی آمده خود خلیفه :فارقی گفته

ھا با مال زیادی خرید و  را از فرنگیس شبلنجی آورده که وزیر طالئع سر حسین
 .٦بدست آورده بودند ھا ھنگام سیطره بر عسقالن آن را فرنگی

از عسقالن به مصر س اند ثابت کنند که واقعا سر حسین برخی از مورخین کوشیده
ساخته شده است، س قا بر سر حسینمنتقل شده است و بارگاھی که وجود دارد، دقی

در مصر س عجیب است که قلقشندی خواسته از داستان زیر بر وجود سر حسین
 استدالل کند:

ھنگامی که « عبدالظاھر در کتابش خطط القاھره آورده که: قاضی محب الدین بن
ھا تسلط یافت یکی از خادمان قصر را گرفت و  سلطان صالح الدین بر قصر فاطمی

                                                           
 ۲/۲۹۵التذکرة  -١
 ۲۶۴یمیه: تفسیر سورة االخالص ص ابن ت -٢
 ۹/۲۰۵البدایة و النھایة  -٣
، الفاسی، العقد الثمین ۱/۲۲۷، ابن ایاس، بدائع الزھور ۳/۲۲، و اتعاظ الحنفاء ۱/۴۲۷مقریزی  -٤

، عقاد: شخصیات ۴۶تاریخ الخلفا ص  :، نخله بک۱۶۴، ابن الزیات، الکواکب السیارة ص ۴/۲۰۳
 ۳/۲۹۱اسالمیة 

 ۷۰اریخ میارفین، فارقی: ت -٥
 .۸، مصطفی الصفوی، مشاھد الصفا، ق ۱۲۱شبلنجی، البصائر ص  -٦
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پر از سوسک را وارونه روی ای  اد به این گونه که سرش را تراشید و کاسهشکنجه د
سرش گذاشت پس از سه روز دید که او اصال آزاری ندیده سلطان از او پرسید که تو 

دانم جز این  نمی محفوظ ماندی؟ گفت: خیر من چیزی ھا طلسمی بلدی که از شر این
اھش رسانیدم، سلطان او را آزاد را روی سر خود گذاشتم و به بارگس که سر حسین

 .١»اکرام نمود کرد و
یکی از متأخرین به نام حسین محمد یوسف ثابت کرده سری که در بارگاه حسینی 

است و کسانی را که نظری غیر از این دارند، س در مصر وجود دارد، حقیقتا سر حسین
 تخطئه کرده است.

برخی افراد مجذوب رخ داده ھا و مکاشفاتی است که برای  استدالل او از خواب
 ا در آن جا وجود دارد.واقعس است مبنی بر این که سر حسین

سر در قاھره است بخاطر «گوید:  دیگر ساخته که میای  سپس برای تأیید آن قاعده
(و آن شک اعتبار ندارد) و یقین ھمان اصحاب کشف  شکی که با یقین تعارض دارد

 .٢»ھستند
در قاھره، نقش زیادی س نژادی بر اثبات وجود سر حسینآید تعصب  چنان که بر می 

استدالل بر وجود سر در قاھره مبتنی بر  ٣گوید: در این باره می سخاوی داشته است،
کردیم که وجود سر در عسقالن ھیچ وجود آن در عسقالن است و ما اندکی قبل ثابت 

بارگاھی که امروز بنام اساسی ندارد بنابراین سری که به قاھره آورده شده و  ایه وپ
 .٤نداردس  المشھد الحسینی معروف است دروغ است و ھیچ ارتباطی با سر حسین

ن چیزی که در عسقالن دفن شده در واقع سر حسین آاکنون که ثابت گشت که 
در عسقالن است س  نبوده است پس باید پرسید: از چه زمانی ادعا شده که سر حسین

 و آن سر مال کیست؟

                                                           
 ۱/۴۲۷، الخطط المقریزیة ۱/۱۲۰قلقشندی، مآثر االناقة  -١
 ۱۵۳-۱۴۵حسین محمد یوسف، الحسین سید شباب أھل الجنة، ص  -٢
 ۱/۵۱۳السخاوی: التحفة اللطفیة  -٣
و غیره   و مزار علی : و یا قبر رضا  حسینباید خاطر نشان ساخت که روافض از سر  -٤

کنند؛ وگرنه  ی سیاسی و تجاری نموده، و از این راه در کشورھای اسالمی نفوذ پیدا می استفاده
ھا  ی اسالم و مسلمان و دشمنان سوگندخورده  طوری که دانستیم آنان خود قاتلین حسین

 باشند. [مصحح] می



 ١٥٣    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

گوید: یکی در عسقالن خواب دید که سر حسین در فالن جاست و آن جا  نویری می
صر بالله نتسدقیقا به او نشان داده شد، او رفت وآنجا را نبش کرد، این واقعه در زمان م

ی بود، بدر الجمامی در آن مکان بارگاھی لعبیدی صاحب مصر و زمان بدر الجما
 .١ساخت

عطر زد و در مکانی دیگر در عسقالن نھاد  ورد وآن را بیرون آ »افضل«پس از مدتی
 .٢و بارگاه بزرگی برای آن بنا کرد

چه زود فقط با یک خواب برای آن سر بارگاھی بنا  ھا که عبیدی دشاید تعجب کنی
این کار چندان تعجبی ندارد. زیرا  دھا آشنا باشی کردند، اما اگر با تاریخ عبیدی

پذیرند بنابراین  را نمیس اب آنان به حسینکردند که مردم انتس ھا احساس می عبیدی
در عسقالن و اھتمام ورزیدن به آن و بنای س خواستند با ادعای وجود سر حسین

بارگاه و انفاق بر آن این ادعا را واقعی جلوه دھند تا مردم حرفشان را باور کنند و 
آن اھتمام  داشتند، تا این اندازه به نسبتی نمیس بگویند: اگر اینان واقعا به حسین

 کردند!؟ ورزیدند و برایش خرج نمی نمی
ن مقابله با آعد سیاسی دیگری نیز دارد و عسقالن بُ  ردس ادعای وجود سر حسین

دانیم که  ھای مسلمانی است که در سرزمین شام به قدرت رسیده بودند، می دولت
آنان ی  دولت سالجقه که فرمانده صر بالله عبیدی با روی کار آمدنتحکومت من

و ھدف  ٣ھجری فاتحانه وارد بغداد شود، ھم زمان بود ۴۴۷بک توانست سال  طغرل
ھا از احداث قبر حسین در عسقالن حمایت مصر بود و عسقالن مرز  دیگر عبیدی

قوی بود برای لشکریان آنان تا ای  در آن انگیزهس شمالی آن بود و وجود قبر حسین
کنند، خصوصا اگر از طرف دولت سالجقه که نشینی از شام از آن دفاع  در صورت عقب

ھا به شام حمله  قرار گیرند ھنگامی که صلیبی در ان زمان قدرتمند بودند، مورد تھاجم
ھای اسالمی را حذف کنند و بر فلسطین تسلط پیدا کردند،  کردند توانستند دولت

ھره را ھا عسقالن را نیز تصرف کنند، خواستند قا ھا بیم داشتند که صلیبی عبیدی
جلوه دھند تا به مردم القا کنند که آنان برای حفظ س  محل مناسبی برای سر حسین

                                                           
 .۲۰۴۷۸نویری، نھایة األرب،  -١
 .۳/۲۲مقریزی، اتعاظ الحنفاء  -٢
 .۵/۵۷االتابکی، النجوم الزاھرة  -٣
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ی فاطمی نبودن آنان بیشتر دور گردد، ادعای  کوشند، تا شبھه سر جدشان بسیار می
در عسقالن و سپس انتقال آن به مصر یک ترفند عبیدی بوده س  وجود سر حسین

ھیچ کتابی این مطلب نیامده است و این  ره دزیرا قبل از حکومت منتصر باللاست؛ 
 سازد. ھا و سوء استفاده آنان از این قضیه را آشکار می نکته دروغ عبیدی

نسبت س  به حسین ی که در مصرشیخ االسالم ابن تیمیه گفته است که این سر
 .١شود، در واقع سر یک راھب است داده می

مصر تکذیب نموده  عسقالن و را درس  عمر ابن ابی المعالی وجود سر حسین
را به عسقالن و یا مصر برده س  زیرا در ھیچ تاریخی نیامده است که سر حسین ؛است

 .٢باشند
اجماع مؤرخین را بر این امر ذکر کرده است  »العلم المشھور«ابن دحیه در کتاب 

ھا  که بارگاه حسینی که در مصر وجود دارد، دروغ است و آورده که آن کار عبیدی
ت و برای اھداف پلیدی این بارگاه را ساختند که خداوند آنان را برچید و عکس آن سا

 .٣چه را تصمیم داشتند خداوند برایشان رقم زد
ابن دقیق العید، ابو محمد بن خلف دمیاطی، ابو محمد بن القسطالنی و ابو عبدالله 

 .٤اند را در مصر انکار نمودهس  قرطبی و دیگران وجود سر حسین
 ۴۰۰خوانند و قبل از سال  گوید: گروھی که خود را فاطمی می ابن کثیر می حافظ

به  ـھ ۵۰۰پس از سال س  بر مصر حکم راندند، مدعی ھستند که سر حسین ۵۶۰تا 
که  اند ن بنا کردهآو بارگاه مشھور مصر را بر  اند مصر آورده شده و در آنجا دفن کرده

 بنام تاج الحسین معروف است.
که این مطلب اساسی ندارد و ھدف آنان ترویج  اند اھل علم تصریح کردهبسیاری از 

بسیاری  ، قاضی باقالنی واند تبلیغ انتساب به اھل بیت بود که در این باره دروغ گفته و
گویم: آنان این را بر  می .اند ر از علماء در دولت آنان به این مطلب تصریح کردهگدی

                                                           
 به نقل از قسطالنی. ۱۸۷، نگا: رأس الحسین ص ۲۶۵ابن تیمیه: تفسیر سورة االخالص ص  -١
در كتاب  هدر قاهرس حتی موفق الدین شافعی به وجود سر حسین ۲۰/۴۸۱نویری: نھایة األرب  -٢

 .۱۰۳/۸۰۰ر" اشاره نکرده است، عارف علی حکمت شمرشد الزوار إلی قبور األبرا"خود 
 .۱۸۶ابن تیمیه: رأس الحسین  -٣
 .۱۸۷-۱۸۶ابن تیمیه، رأس الحسین شیخ االسالم  -٤



 ١٥٥    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

در مسجد نھادند و این میان س  و بنام سر حسین مردم غالب نمودند، سری را آوردند
  ١مردم پخش شد و ھمه باور کردند والله اعلم.

خوردگان را  برخی از فریب ،ھا قطع نگردد خداوند خواسته است که گناه عبیدی
ن را بخوانند و طلب حاجت کنند و در برابرش تضرع نمایند و آن را آباقی گذاشته تا 

نند بلکه فراتر از بیت الله الحرام، و بدین گونه گناھکار گردند فراتر از مساجد تعظیم ک
و الله المستعان علی  .اند زیرا آنان این قبور را ایجاد کرده ؛ھا برسد و این گناه به عبیدی

 ما یصفون.
ھا به برخی از  برخی از نصرانی«گوید:  تقی الدین ابن تیمیه میشیخ اإلسالم 

سید و یک سیده داریم و شما نیز، ما سید مسیح و  گفتند: ما ھم یک مسلمانان می
بنگرید تا چه حد دچار  ٢»سیده مریم را داریم و شما سید حسین و سیده نفیسه را

 .اند جھل و نادانی ھستند، از نصارا پیروی و با اھل حق مخالفت کرده

 خامسا: مدینه منوره
و اکنون  نبود ھا در آنس  نیسر حسھایی که ذکر شد ھیچ دلیلی بر وجود  شھر

د والی یفقط مدینه مانده است، ابن سعد آورده که یزید سر حسین را نزد عمرو بن سع
دختر  لقیع کنار قبر مادرش فاطمه بمدینه فرستاد و او سر را کفن نمود و در 

 .٣دفن کردص  اللهرسول 
عبیدالله بن محمد بن جعفر بن  نری از طریق عمر بن شبه از ابوبکر عیسی بذبال

 را نزدس  سر حسینطالب از پدرش نقل کرده است که: یزید  عمر بن علی بن ابی
 .٤عمرو بن سعید والی مدینه فرستاد

 از سرنوشت سرس  نوادگان حسیناین روایت یکی از اھل بیت است و بدون تردید 
گاھتر ھستند و کالم   تر است. الم دیگران مقدمنان در این باره از کآوی از دیگران آ
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با سند ضعیف، به خاطر وجود عبیدالله بن محمد بن عمر که مقبول است  ۳/۲۱۷انساب األشراف  -٤

 و ترجمه ابوبکر بن عیسی را نیافتم.
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، احترام سر س حسین و پشیمانی از قتل حسینبا توجه به حسن تعامل یزید با آل 
به والی مدینه و دستور دفن آن در س  نماید، فرستادن سر حسین بسیار ضروری می او

 و درس  توانست در برابر سر حسین اقل کاری بود که یزید میدکنار قبر مادرش ح
یشاوندان حسین در مدینه و بزرگان صحابه و تابعین انجام دھد. دفن آن برابر آل و خو

ھا اگر کسی  زیرا آنان عادت داشتند که در فتنه ؛در بقیع با عادت آنان سازگار است
ابن ونه که حجاج گسپردند ھمان  میاش  جسد او را به خانواده شد سر و کشته می

اش  رساند و آویخت و سپس به خانوادهبا ابن زبیر نمود، او را به قتل یوسف ثقفی 
ھای میان حجاج و ابن الزبیر بسیار بیشتر از چیزی    ن که درگیریآسپرد، با توجه به 

  ١.بوده که میان حسین و مخالفانش رخ داد
س  مورد برخوردش با سر حسین رابه، اھل بیت و تابعین از یزید دکس از صحھیچ 

را  س ن گونه که در برخی روایات آمده، یزید سر حسینآ، به نظر من اگر اند انتقادی نکرده
داشتند و بزرگان صحابه  گردانید صحابه و تابعین با او برخوردی دیگر می ھا میدر شھر

ترین مخالف او بود ھم صدا  کردند و با ابن الزبیر که اصلی با قیام علیه او مخالفت نمی
 شدند. می

 سسر حسین«گوید:  وی می ،کند یید میرا تأ ی حافظ ابویعلی ھمدانی این نظریه گفته
 .٢»ترین نظر در این مورد است دفن شد و این صحیح لکنار مادرش فاطمه 

لمخزومی نیز ھمین شناس مانند، زبیر بن بکار و محمد بن الحسن ا علمای نسب 
 .٣اند نطر را برگزیده

ین فی مقر الَم  الفاصل بین الصدق و«عمر ابن ابی المعالی أسعد بن عمار در کتاب 
جمعی از علمای ثقه امثال: ابن ابی الدنیا، و ابو المؤید « گوید: می »رأس الحسین

در بقیع مدفون س  که سر حسین اند الخوارزمی و ابو الفرج ابن الجوزی تاکید نموده
 .٤»است
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ابن دحیه گفته است که « و زرقانی گفته است: ١قرطبی نیز آن را تأیید کرده است
 .٢»حیح نیستغیر این ص

تقی الدین ابن تیمیه نیز به ھمین نظر گرایش دارد و علت آن را شیخ االسالم 
از علماء و  اند را به مدینه بردهس ینسر حس اند کسانی که گفته« کند: چنین بیان می

و محمد بن  ،بن بکار صاحب کتاب االنساب رمورخین مورد اعتماد ھستند مثل: زبی
دانش شھرت دارند و در  سعد کاتب واقدی صاحب الطبقات و افرادی دیگر که به علم و

گاه تر از مجاھیل و دروغپردازان و برخی مورخین ھستند که  تر و صادق این باب آ
ھایشان اعتماد نمود، شاید فردی راستگو باشد اما از اسانید اطالعی  شود به گفته نمی

اند مقبول را از مردود تشخیص دھد و شاید بد حافظه و متھم به نداشته باشد تا بتو
 .٣»ھا و مورخین افزودن در روایات باشد مانند بسیاری از اخباریمتھم به کذب و 

این با  دفن شده است و لدر کنار مادرش فاطمه س  سر حسین ،بنابراین
تر  نزدیک موافق و ھمسو است و به واقعیت نیزس  حسن تعامل یزید با اھل حسین

 است.
... اگر فردی دیگر « فرمودند: بدر حدیث ابن عمرص  اما این که رسول الله

کند  ھرگز بر او تطبیق نمی .٤»خواست که امارت را از او بگیرد، گردن دومی را بزنید
 س نان نپذیرفتند، از آن گذشته اقدام حسینآبه آنان پیشنھاد صلح داد اما س  زیرا حسین

 سرانه.پی درخواست اھل کوفه بود نه خود در
 ؛ن است که نفر دوم را دفع کنیدمعنایش ای« گوید: نووی در شرح حدیث مذکور می

زیرا او علیه امام قیام کرده است و اگر جز با جنگ دفع نگردد با او بجنگید و اگر 
ظالم و  ،امعلیه ام گزیرا او در جن ؛ای نبود قتل او جایز است و ضمانی ھم ندارد چاره

  .٥»متجاوز است
 را نپذیرفتند و او را کشتند. ظالم ابن زیاد و لشکر اوست که پیشنھاد صلح ،بنابراین
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به معنای خروج علیه امام و ھدر بودن خون وی س  نصیحت صحابه به حسین
 س از اھل کوفه بر حسین ش گفته است، بلکه صحابه ١نیست، آن گونه که یوسف العش

کوفه دروغگو ھستند، نصایح صحابه این مفھوم را  دانستند که اھل میترسیدند و  می
 رساند. می

در  انادرست بوده، البته این امری دنیوی است که خطس  بنابراین موضع حسین
زیرا امر شرعی  ؛آن زیانی ندارد، اما در مورد حکم شرعی ایشان خطایی ننموده است

  .٢»این کار تحقق خواھد یافتکرد که  وابسته به گمان اوست و او گمان می
پیروی ھم نکرده س  عراق و شام بودند و از حسین ای که در حجاز و مصر و صحابه

ی  و اسوه هزیرا او مجتھد بود ؛بودند از وی انتقاد نکردند و او را گناھکار ندانستند
 .٣مجتھدان است

شده کسی  که در آن امرص  گوید: احادیث رسول الله شیخ االسالم ابن تیمیه می
زیرا که او  ؛گردد د قتل گردد، شامل حال وی نمیکه از جماعت مسلمین جدا شو

 مفارق جماعت نبود، و در حالی به قتل رسید که تصمیم بازگشت به مدینه و یا مرزی
یزید را داشت و ھمسو با جماعت و از تفریق حضور در نزد یا  و از مرزھای اسالم

بود باید  ترین فرد می درخواست کننده این موارد دونمسلمانان بیزار بود، اگر 
با او در حالی که طالب والیت باشد،  ،٤بودس  پذیرفتند چه رسد که حسین می

نجنگیدند بلکه در حالی که او پیشنھاد بازگشت و ... داده بود او را کشتند، بلکه چون 
  ٥.اسارت را نپذیرفت او را کشتند و مظلومانه به قتل رسانیدند

 س ی شهادت حسین باره اعتقاد ما در
مظلومانه شھید شد، اعتقاد ما در این س  قبال به این حقیقت رسیدیم که حسین

 س  بدون تردید حسین« گفته، این است که: /باره ھمان گونه که تقی الدین ابن تیمیه 
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ھمچون بسیاری دیگر مظلومانه به شھادت رسید، قتل وی و ھمکاری در آن و رضایت 
شھادت س  اما برای حسین ،اند آن مصیبتی است بزرگ که مسلمانان متحمل شده به

و علو درجه و جایگاه بلندی است، تقدیر خداوند متعال به سعادت او و برادرش رقم 
که دیگر  داشتند آید، سوابقی خورده است، سعادتی که جز با نوعی آزمایش بدست نمی

در دامان اسالم پرورش یافتند، یکی مسموم آنان با عزت و امنیت  اھل بیت نداشتند،
 .١»شد و دیگری به شھادت رسید تا به مراتب سعداء و عیش شھدا برسند

 .٢»این نظر اھل حق و گفتاری است میانه و دور از افراط و تفریط«
ھمان گونه که رسول  ٣ما معتقدیم که حسن و حسین سرور جوانان بھشت ھستند،

 فرمودند.ص  الله
داشتند و  را دوست می بحسن و حسین ص  معتقدیم که رسول الله و 
حسین از من است و من از او، خداوند دوست بدارد ھر کس او را دوست «فرمودند:  می
دوست ص  و ھر چه رسول الله .٤»دارد، حسن و حسین از فرزندان پیامبرند می
 داریم. داشتند ما نیز دوست می می

سنت  اھل«در مورد اھل بیت، چنین بیان کرده است: حق را  اھل ی بغدادی عقیده
مانند حسین بن ص  ن و حسین و دودمان مشھور رسول اللهمعتقد به مواالت حس

الحسن و عبدالله بن الحسین و علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی بن 
 الحسین معروف به باقر و جعفر بن محمد معروف به صادق ھستند، و ھمچنین دیگر
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مانند: عباس، عمر، محمد بن الحنفیه و سایر افرادی که بر سنت نیاکان س  اوالد علی
 .١»پاک خود قدم برداشتند

 گوید:  صدیق حسن خان می
در ص  دارند و وصیتی را که رسول الله را دوست میص  رسول الله اھل بیت«

و ھنگامی که » مد نظر دارند ٣»ذكركم اهللا فی أهل بيتیأ«دو بار فرمودند:  ٢غدیر خم

ای روشن با من  ھا گالیه نمود که با چھره از برخی از قریشیص  عموی رسول الله

والذي نفيس بيده اليؤمنون حتى حيبوكم «فرمودند: ص  کنند، رسول الله برخورد نمی

د بود مگر نمن نخواھؤبه خدایی سوگند که جانم در دست اوست، م« .٤،٥»یهللا ولقرابت
 ».شما را به خاطر خدا وخویشاوندی من دوست بدارند آن که

اندوھگین شود، او از س  ھر مسلمانی باید از قتل حسین«گوید:  حافظ ابن کثیر می
است و بسیار ص  سادات مسلمین و علمای صحابه و پسر برترین دخت رسول خدا

  ٦.»عابد و شجاع و سخاوتمند بود
ناھان است و کسی که به آن اقدام ترین گ از بزرگس  بدون تردید قتل حسین

نموده و یا به آن راضی بوده و ھمکاری نموده مستحق عذاب الھی است. تمام سلف 
اگر من از قاتالن «گوید:  دانستند؛ ابراھیم نخعی می را شنیع میس  قتل حسین

 ص رسول الله ی م به چھرهیدکش رفتم، خجالت می بودم و به بھشت ھم میس  حسین
 .٧»نگاه کنم

از س  ای اینجا ھست که باید به آن توجه کنیم و آن این که قتل حسین لیکن نکته 
و سابقین اولین و آنان که در جنگ مسیلمه کشته شدند و شھدای احد و  ءقتل انبیا
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با اعتقاد س  اعتقاد ما در مورد حسین ١بئر معونه و امثال عثمان و علی باالتر نیست،
پندارند و داد و  ترین مصیبت می را بزرگس  حسینغالیان متفاوت است، آنان قتل 

پدر س  . علی٢کنند که بسا اکثر آن تصنع و خودنمایی است فغان و نوحه سرایی می
ھجری در  ۴۰افضل بود و روز جمعه ھفدھم رمضان سال  قطعا از او برتر وس  حسین

مناسبت شھادت رفت، کشته شد، اما با وجود این به  حالی که داشت برای نماز فجر می
 گیرند. عزا نمیس  او مانند شھادت حسین
الحجه  تشریق ماه ذی مبرتر است و او نیز در ایاس  از علیس  نزد اھل حق عثمان

س  از ظلم بر حسینس  ظلم بر عثمان ٣ھجری در محاصره شھید و ذبح شد، ۳۶سال 
کنش مسلمانان . وا٤تر بود و ھر دو شھید مظلوم ھستند تر و صبر و تحملش کامل عظیم

نشان س  فراتر از واکنشی بود که به شھادت حسینس  النورین ذی به شھادت عثمان
 س قیام کردند برای خونخواھی حسینس دادند، و آن گونه که برای خونخواھی عثمان

قیام نکردند و آن گونه که از قاتالن عثمان انتقام گرفتند، از قاتالن او انتقام نگرفتند، 
س  پدید آمد از شھادت حسین النورین ذی که به سبب شھادت عثمانفتنه و فسادی 

از جانب خدا و رسول و مؤمنان فراتر از شھادت س  پدید نیامد و شھادت حسین
متفق علیه  ی محکوم نگردید، عثمان از اعیان سابقین به اسالم و خلیفهس  عثمان

 خون کسی را نریخت.خود مسلمانان شمشیر نکشید و برای والیت  مسلمانان بود و بر
 او مسلمانان را در مصاف با کفار قرار داده بود و در دوران او ھمانند دوران ابوبکر

شد و کسی از  شمشیر مسلمانان در جھاد با کفار به کار گرفته می فاروق وعمر صدیق
بر آمدند  ی قتلشدر حالی که خلیفه بود، در پ یشانداد، ا اھل قبله را ھدف قرار نمی

که خود کشته شد، بدون تردید اجر او بیشتر و قتل  ای دفاع از خود نجنگید تا آناما بر
تر است از کسی که والیتی نداشته و برای رسیدن به والیت و امارت  او گناھی سنگین

خواست حکومت را از آنان بستاند با او  که ھواخواھان کسانی که می قیام نمود تا آن
 ز خود کشته شد.جنگیدند و نھایتا او در دفاع ا

                                                           
 .)فرص(با اندکی ت ۶۰۰-۴/۵۹۹تیمیة ابن شیخ االسالم  -١
 .۹/۲۰۴ابن کثیر  -٢
 .۹/۲۰۵سابق  -٣
 .)فرص(با اندکی ت ۲/۶۷منھاج السنة  -٤
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تر از جنگ برای  حفظ حکومت خود موجهو  بدون شک جنگ برای دفاع از خود
خواھد حکومت را از چنگ دیگری در  رسیدن به حکومت است؛ زیرا چنین شخصی می

برتر س  برای حفظ والیت خویش نجنگید بنابراین حال او از حسینس  بیاورد، عثمان
 تر بود. زشتتر و  شنیعس  و قتل او از قتل حسین
، مختار س ، معاویه و اھل شام بودند و خونخواھان حسینس خونخواھان عثمان

از مختار س  بن ابی عبید ثقفی و ھمراھانش بودند، ھیچ عاقلی تردید ندارد که معاویه
 .١برتر است، مختار کذاب بود و ادعای نبوت کرد

راب و ھنگامی برتر بود، او در مح باز عثمان و علی س  فاروقھمچنین عمر 
د، مردم روز شھادتش را عزا مظلومانه به شھادت رسیخواند  که نماز فجر را می

برتر بود اما روز وفاتش را ماتم نگرفتند، س  از عمرس  نگرفتند، ھم چنین صدیق
در دنیا و آخرت سید بنی آدم است، و مانند انبیای دیگر رحلت کرد ص  رسول الله

 .٢اتم نگرفته استاما کسی روز وفات آنان را م
تفکر نماید و به آن بیاندیشد و آن را ص  ھر کس در کتاب و سنت ثابت رسول الله

داند که این آیه برایش  بیند تطبیق دھد، می بر آن چه در نفس خود و در آفاق می

نُفِسهِۡم  ٱ�فَاقِ َسُ�ِ�ِهۡم َءاَ�ٰتَِنا ِ� ﴿فرماید:  می محقق شده است که خداوند متعال
َ
َوِ�ٓ أ

نَُّه 
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتَبَ�َّ  .]۵۳[فصلت:  ﴾ٱۡ�َقُّ َح�َّ

نماید تا برای شان  یات خود را در آفاق و انفس به بندگانش میآخداوند متعال 
 واضح گردد که قرآن حق است و خبر آن صدق و امر آن عدل است:

ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ �َّ ﴿ َل لَِ�َِ�ٰتِهِ  َوَ�مَّ ِميعُ َوُهَو  ۦۚ ُمَبّدِ  ﴾١١٥ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
تواند  یچ کس نمید؛ ھیو کالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام رس« ]۱۱۵[األنعام: 

 .»داناست ی کلمات او را دگرگون سازد؛ و او شنونده
افراد دیگر  دیگر این که گاھی عالمی دیندار و بزرگ از صحابه و تابعین وای  هنکت

کنند که به نوعی ھمراه با گمان و ھوای نفس باشد، که مناسب نیست در  اجتھاد می
 این باره از او پیروی شود، گرچه آن فرد از اولیای پرھیزگار خداوند باشد.

                                                           
 (با اندکی تصرف). ۳۲۹ -۳۲۸/ ۴منھاج السنة النبویة:  -١
 .۵۳ -۵۲، ابن رجب، لطائف المعارف: ۲۰۵/ ۹ابن کثیر:  -٢



 ١٦٣    )سبخش دوم: (فصل سوم: مطالب پیرامون شهادت حسین 

کنند و گفتارش   افتند، گروھی او را تعظیم می در چنین موارد دو گروه در فتنه می
کنند و  اھند به آن عمل کنند، و گروھی دیگر او را مذمت میخو دانند و می را ثواب می
دانند حتی او را از ایمان خارج  در والیت و تقوای او و بلکه در ایمان او میای  این را لکه

 .١گردانند، این ھر دو گروه بر باطل ھستند می

                                                           
 ).فرص(با اندکی ت ۵۴۳-۴/۵۴۲منھاج السنة  -١



 
 
 
 
 
 
 
 

 ما در مورد شهادت حسین ی خاتمه: وظیفه

و رخدادھایی که در زندگی ایشان روی داد را تا س  بعد از آن که سیرت حسین
 ص پیامبر ی شھادت ایشان بررسی نمودیم، باید گفت گر چه مسلمان از آنچه برای نوه

ندوه مسلمان سبب شود تا او ناراحتی و ااما نباید  شود پیش آمده غمگین و دردمند می
چیزی است که فقھا  ص ھای پیامبر پایبند نباشد، التزام به دستورات پیامبر مانبه فر

کوشیدند و مردم را به  و علمای اھل بیت به شدت برای تحقق بخشیدن به آن می
 دادند. و عمل کردن به آن فرمان می ص ھای پیامبر التزام به فرمان
بیت نقل شده و در  اھل شی از احادیثی که از پیامبر و بعضی از فقھایو اینک بخ

 کنیم. تابی نھی شده را نقل می قراری و بی آن از بی
گوید:  کند که می بخاری در صحیح خود از مسروق و او از عبدالله روایت میامام 

پاره کند  نبر سر و صورت بزند و گریبا به ھنگام مصیبت فرمود: ھر کسیص  پیامبر
 .١و سخنان جاھلیت را فریاد زند از ما نیست

 ص د که گفت: پیامبرنک مسلم در صحیح خود از ابی مالک اشعری روایت میامام و 
شود  فرمود: زن نوحه خوان اگر قبل از مرگش توبه نکند روز قیامت در حالی بلند می

 .٢فرا گرفته است یلباسی از قیر بر تن دارد و تمام بدنش را بیماری گر گرفتگکه 
کند که او بیھوش شد  روایت می س ابوموسی اشعریاز  و نسائی از یزید بن اوس

وقتی به ھوش آمد به کنیز گفت: آیا به تو  آنگاه کنیزی از کنیزانش برای او گریه کرد
چه روایتی به تو  ج(او از پیامبر  ، ما از کنیز پرسیدیمنرسیده است ص سخن پیامبر

از ما نیست کسی که صدای نوحه سر « فرموده است: ص پیامبر :گفت نقل کرد؟)

                                                           
 .۱۲۳۲بخاری  حیحص -١
 .۲۲٫۸مسلم  صحیح -٢
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عزاداری  ی دھد و به ھنگام مصیبت گریبان چاک کند و موی سرش را به نشانه
 .١»بتراشد

را اش  ه رسول خدا زنی را که چھرهکرده کت یامامه روا یو ابن ماجه در سنن از اب
دھد  کند و فریاد و واویال سر می می کند و زنی که گریبانش را پاره د و مینز با ناخن می

 .٢را لعنت کرده است

َوَ� ﴿ی:  کند که امام صادق آیه میو کلینی با سند خود از امام جعفر صادق روایت 
را اینگونه تفسیر کرده که یعنی گریبانشان را  ]۱۲[الممتحنة:  ﴾َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف 
ھایشان نزنند و فریاد و واویال و ھالکت سر ندھند و نزد قبری  پاره نکنند و به گونه

 .٣ھایشان را به قصد عزاداری باز نکنندمونمانند و سیاه نپوشند و 
کسی را خداوند  ھر«کند که ایشان گفت:  جعفر صادق روایت می و نوری طبرسی از

ر حقیقت انداخت د هبه ھنگام دریافت آن نعمت بوق و کرنا به را نعمتی داد و او
 نآتار شد و به ھنگام فناسپاسی آن نعمت را کرده است، و ھرکسی که به مصیبتی گر

رسد حبط  خوانی را فرا خواند، پاداشی که به خاطر مصیبت به او می زن نوحه ،مصیبت
 .٤»شود و نابود می

در بیماری که  ص گفت: پیامبرس  مده که جابر انصاریآو در مستدرک الوسائل 
به مرگش انجامید به فاطمه گفت: پدر و مادرم فدایت باد کسی را به دنبال شوھرت 

گفت: ای پدر  کرد و می گوید، و فاطمه نزد پیامبر بود و گریه می بفرست تا آن جا که می
برای من گریبان پاره نکن و صورت «: گفتبه او  ص جان چه غم واندوھی، پیامبر

 .٥»و فریا د و واویال سر نده خود را زخمی نکن،
 ص روایت است که گفت: پیامبرس  دوو ھمچنین در مستدرک از ابن مسع

 .٦»گونه بزند و گریبان پاره کند از ما نیست ھر کس بر صورت و«فرمود: 

                                                           
 و آلبانی آن را صحیح شمرده است. ۱۸۵۶نسائی  -١
 و آلبانی آن را صحیح دانسته است. ۱۵۸۵ابن ماجه  -٢
 .۵۲۷-۵/۵۲۶کلینی،  يالکاف -٣
 .۲/۴۵۰الوسائل  كمستدر -٤
 .۲/۴۵۱الوسائل  كمستدر -٥
 .۲/۴۵۲الوسائل  كمستدر -٦
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برای «کند که جعفر صادق به ھنگام مرگش وصیت کرد و گفت:  و نوری روایت می
سر  دچار ره نکنند، ھر زنی که گریبانش را پاره کندمرگ من به خود نزنند و گریبان پا

 .١»شود شود و ھر چه بیشتر این کار را بکند سر درد او بیشتر می درد می
در مورد اینکه موضع ما در برابر  ٢»جواھر العقدین«ودی در کتابشمھنور الدین س

چکیده  ماست که باید انجام بدھیم به طور خالصه و ی شھادت حسین و آنچه وظیفه
در روز عاشورا کرامتی است که خداوند س  بدان که شھادت حسین چنین گفته است:

باالتر  پروردگارشپیش  س قام وجایگاه حسینمن گرامی داشته است و با آن آوی را با 
خوار  اند تجاوز کرده خود برسد و کسانی که بر او ستم و ترفته است تا به مقام اھل بی

ترین بالھا و مصایب بر چه کسانی  تی پرسیدند که سخترا وقص  و پیامبر ،شدند
ه بھترند و سپس آنان که بھترند، کسپس صالحان سپس آنان  ،آید؟ فرمود: پیامبران می

گیرد اگر در دینش صالبت  دیانت خود مورد آزمایش قرار می ی ھر کسی به اندازه
ضعف داشته باشد بر او گردد و اگر در دین خود  مصیبت او بیشتر می داشته باشد بال و

رود ھمچنان به بال گرفتار  کمتر سختی خواھد آمد و مؤمن تا وقتی روی زمین راه می
ماند. در روز عاشورا و یادآوری مصیبت  باقی نمی شود تا اینکه ھیچ گناھی بر او می

نا الیه راجعون بگوید ھمان طور که خداوند فرمان داده إنا لله وإحسین ھر مؤمنی باید 
: فته شود تا پاداشی که خداوند وعده داده به او برسدگنین چبه ھنگام بال  که

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿
ُ
ۖ َوأ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ُ
 ]۱۵۷[البقرة:  ﴾١٥٧ٱلُۡمۡهَتُدونَ أ
ھستند ھا ھستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنھا  ھا، ھمان نیا«

 .»افتگانی تیھدا
ی گرفتاری و بال را مالحظه کنید که خداوند برای صابران چه چیز آماده کرده ثمره

َما يَُو�َّ ﴿ :است ونَ إِ�َّ ُ�ِٰ ۡجَرُهم بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ  ٱل�َّ
َ
صابران اجر و پاداش خود « ]۱۰[الزمر:  ﴾أ

 .»دارند یافت میحساب در یرا ب

گفتند چه وقت  انسان زیرکیبه  ]۴۸[الطور:  ﴾ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك  ٱۡصِ�ۡ وَ ﴿فرماید:  و می 
زدن و بریدن برایت راحت است؟ گفت: وقتی کسی که دوست داریم ما را ببیند، چون 

کند و بالھا و  است، و عاقل در آن وقت چنین تصوری میفنزد او بال رفاه است و ستم و
                                                           

 .۲/۴۵۶الوسائل  كمستدر -١
 .۴۶۵جواھر العقدین ص  -٢



 ١٦٧     ی ما در مورد شهادت حسین : وظیفه خاتمه

 اجر و آنو به داند  را ناچیز میھای دنیوی که بدان گرفتار آمده  ھا و سختی یبتصم
نماید و خاطرش را تسکین  رسد خود را دلگرم می پاداشی که از سوی خداوند می

دھد، چون  تواند عبادت و اعمال صالح انجام می ر روز عاشورا تا جایی که میددھد و  می
به روزه گرفتن عاشورا تشویق کرده است، پس عاشورا را باید با عبادت  ص پیامبر

 ،کنند چنین میو دشمننان دین الن ھسرایی چنان که جا گذراند نه با عزاداری و نوحه
سرایی و عزاداری از اخالق و عادات اھل بیت پیامبر نیست و اگر این از  چون نوحه

گرفت، پیامبرش در ھر سال ماتم و عزا می روز وفاتدر بود امت  بیت می ھای اھل شیوه
 پس این فقط یک کار شیطانی است.

ص  ما را با حسین در کنار جدش مصطفی ی نماییم که ھمه از خداوند مسئلت می
 گرد آورد.

 معني.ـحمد وعلی آله وصحبه أجـوصلی اهللا علی خري خلقه م
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