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 پیشگفتار
 

 .ّلى اللَّه على محّمد و آله الطاهرینالحمد للَّه، و ص
كرانه اسیر  آنان درشبى تاریك و در بیابانى بى. مسلمانان امروز بیش از هر روز دیگرى به نور و هدایت نیازمندند

 دانند چه بایدبكنند؟ اند و نمى بست ختم شده و مردم به پراكندگى دچار آمده بن راهها به. اند توفانهاى مرگبار شده
وضع آنان . نور و هدایت فاصله گرفتند ان، امروزه به نور و هدایت محتاجند اّما به همین اندازه نیز از كانونمسلمان

هاى وارداتى فاقد چنان آگاهى و هوشیارى هستند كه از  آنها در برابرافكار و اندیشه. بینیم چنین است كه مى
دیدگاههاى روشن آن كه زاده  شناسند و به ن خود را نمىاینان تعالیم دی. نظرفكرى باید پیوسته آنان را تغذیه كرد

تواند اّمت را از قعر این پرتگاه  دانند كه دینشان یگانه آیینى است كه مى نمى اینان. سالهاى تجربه است، آگاهى ندارند
 .قّله بلندى كه انتظارش را دارند برساند به

بینش و آگاهى خود را از بزرگترین راهبر  اینك. اّدعاستاى زنده براى اثبات این  آنچه در این كتاب آمده نمونه
بنگریم تا چه اندازه ا ز بینش پرثمرامام . مسلمانى كه خداوند او را پیشواوهدایتگر مردمان گردانیده، فرابگیریم

اى  صفحه كنم كه من گمان نمى! است؟ علیه السالم برخورداریم و آنگاه با خود بیندیشیم كه آیا همین مقدار كافى حسین
توان  حّتى مى. علیه السالم اضافه كرده باشم پیشین آمده، بر زندگى امام حسین تازه و افزون بر آنچه كه در كتابهاى

تاكنون كتابى به این ایجاز، به  كنم كه حّتى گمان نمى. ام اند، نیفزوده گفت،سطرى بر آنچه پیش از این گفته و نوشته
اّما بااین همه بر این باورم كه نود وُنه در صد از خوانندگان این كتاب . ته باشدحضرت پرداخ تمام ابعاد زندگى آن

از نورى است كه شدیدًا  و این خود نشان غفلت مسلمانان. خوانند، به شگفتى خواهند افتاد مختصر مى از آنچه در این
 .امروزه بیش از هر زمان دیگرى بدان نیازمندند

 .شخصّیت بزرگ اسالم را از نظر بگذرانیم مگام با هم زندگى شكوهمندانه اینكنم تا ه اینك سخن را كوتاه مى
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  مولود خجسته

 
چرا او كه . رود وزیباترین سحرگاهان به شمار مى پگاه روز سّوم شعبان از سال سّوم هجرت یكى از درخشانترین

 .از نور مولودى مبارك و بزرگ را به نوازش گرفت در این روز با انگشتانى
ودى فرخنده پا به عرصه وجود مول. در سّوم شعبان نورى پاك و درخشان، منزلگاه رسالت را در خودفروبرد

گذاشت در واقع خداوند او رابرگزید تا تداوم بخش رسالت و مقتداى اّمت باشد و انسانها را ازتاریكیهاى جهل و 
 .بندگى برهاند

رسالت با شادى و افتخار به استقبال این مولود  بینیم منزلگاه بى گمان دچار شگفتى خواهیم شد، هنگامى كه مى
 .جاى دارد اى كه در بلنداى آن پیامبرصلى اهللا علیه وآله، جّدى مهربان و پدرى پر محّبت وساده كوچك نهخا. شتابد مى

حضرت را فرا گرفت و  آمیخته از سرور و اندوه آن به پیامبر خبر داده شد كه فاطمه زهرا پسرى زاده است، حالتى
و مادرم فدایت باد آیا  پدرم! ست اى رسول خدااى رخ داده ا مگر چه حادثه. خواستار كودك شد با حسرت و رغبت

 !مگر این نوزاد عیب و نقصى دارد؟
مسئولّیت . اندیشند تر و دورتر ازافكارى است كه دیگران بدان مى كه اندیشه طالیه دار رسالت بسى گسترده... هرگز

او در حقیقت سازنده یك .تو وظیفه او بزرگتر ازمسئولّیت یك پدر یا وظایف یك پدر بزرگ یا وظایف یك رهبر اس
 .براى بیم دادن جهانیان از سوى خداوند مأموریت یافته است اّمت و یك تاریخ است و پیامبرى است كه
گریزى ازمرگ نیست و به ناچار باید در یكى از روزها : گوید رود و مى او در اندیشه صواب خود بسى دورتر مى

آینده اّمتى خواهد  تر از آنچه كه امروز هست باز كرد و در آن گسترده وباید براى آینده راهى بار سفر آخرت را بست
 .كند میخواند و شخص پیامبرخدا را نمونه و راهبر واقعى خود تلقى مى( امت اسالمى)بود كه خود را 

باید این اّمت از وجود هدایتگران پاك و رهبرانى معصوم برخوردارباشد تا مردم را به راه راست و به سوى 
 .اوند بزرگ هدایت كنندخد

این پیشوایان، چنان كه وحى بارها پیامبر را بدان آگهى داده بود،كسانى جز خاندان وى یعنى حضرت على پسر 
 .عمویش و دو فرزند او وسپس نسل پاك آن دو، نبودند
عناصر منحرف در  در واقع وجود! خواهد رفت؟ خواهد، پیش اّما آیا كارها در آینده، همان گونه كه پیامبر اكرم مى

 .آمد میان مسلمانان،هشدارى آشكار به پیامبر در مورد آینده اّمت به شمار مى



حضرت آگهى داده بود كه سرنوشت حّقى كه در وجودشخص پیامبرصلى اهللا علیه وآله تجّلى یافته  وحى بارها به آن
بیند، عناصرى هم كه در  همان سرنوشت حقى است كه خداوند آن رادر وجود خاندان پاك وى متبلور مى

روزگارپیامبر در برابر دعوت او جبهه گرفتند همان كسانى هستند كه بعدًا با زورو پا فشارى در مقابل خاندان پاك 
 .گیرند حضرت موضع مى آن

موج عناد و مخالفت دشمنان در آینده به نقطه جوش خود خواهدرسید، وصف یارى دهندگان حق و باطل در 
اى كه اكنون دیده بر جمال پاك پیامبر دوخته و بردستان مبارك او در  كودك شیر خواره ن همینروزگار امام حسی

 .حال جنب و جوش است، از هم جدا خواهد شد
دگر بار نگاهى به این كودك خجسته شیر . خورد مى هاى خود غوطه نگرد و در اندیشه اى دور مى آینده پیامبر نیز به

او مدتى را در . یابد مى گیرد و زمانى حزن و اندوه در دلش راه ى او را در خود فرو مىشادمان گاه. افكند خواره مى
 .گیرد مى درخشان و پرمهرش باریدن ازچشمان اشك برد تاآنكه قطرات این حالت به سرمى

ى بن او همان كسى است كه عل حال آنكه!! گرید پیامبرصلى اهللا علیه وآله با آن همه دلیرى و شجاعت مى!! شگفتا
. برد علیه السالم شجاع ترین ودالورترین مردقریش در دشوارترین و بحرانى ترین شرایط بدو پناه مى ابى طالب

نبرد هیچ گاه در عزم واراده  قول امام على در میدان جنگ از دیگران به دشمن نزدیكتر بود و سختى كسى كه به
 !!گرید اند، مى نى كه در مراسم تولد این كودك گرد آمدهاّما او اینك درمیان زنا. كرد پوالدینش خللى وارد نمى

 !گریى؟ به فدایت چرا مى پدر و مادرم: حضرت پرسیدم گوید از آن اسماء خدمتكار اهل بیت مى
 :دهد پیامبر خدا پاسخ مى

 .گریم بر این فرزندم مى
 !او همین ساعت به دنیا آمد اى رسول خدا؟: گفتم

 (1.(بهره كند خداوند آنان رااز شفاعت من بى. او را خواهند كشت مردمان سركش پس از من: فرمود
اى انسانى یاتمایلى بشرى نبود تا او را به  كرد، عاطفه اى كه در دل رسول خداصلى اهللا علیه وآله خلجان مى مسأله

با علم به  بلكه این مسأله پیامبرى بود كه خداوند او را برگزیده و.حفظ نام و نشانش در خاندانش تحریك كند
 .واراده، راستى وایمانش او را انتخاب كرده بود عزم

. وآسمانها وزمین تاب برداشتن آن را نداشتند مسأله كسى بود كه مسئوولیتى بر دوش داشت كه كوههاى سترگ
 .مكتب به گوش همه جهانیان بود مسئولّیت او رساندن پیام

بنابر . او مقتدا و پیشواى كسانى بودكه پس از وى بیم دهنده آنان بودعلیه السالم نیز فقط پسر او نبود بلكه  امام حسین
ازاین  .آمد به شمار مى... این خبر كشته شدن وى طبعًا خبرنبرد حق با باطل و راست با دروغ و عدالت با ظلم و

 .بود گریست كه واقعًا سزاوار گریستن هم رو پیامبرصلى اهللا علیه وآله بر این مولود مى
آرى كه جشن صالحان . با اندوه و درد توأم بود شادمانى با اشك و خنده. د عجیبى در خانه رسالت بر پا بودجشن تول

اینك اندكى گوش فرا دهیم و بشنویم كه آیاكروبیان نیز در . یابد همواره میان ترس و امید،خنده وگریه جریان مى
 جشن ساكنان این كانون گرم و ساده نیز شركت دارند یا نه؟

آنان فضاى خانه را . گویى این نجواى كروبیان است.شود شنویم كه اندك اندك نزدیك مى رى اینك نجوایى آهسته مىآ
 .اند از عطر حضور خود درآكنده

 :گوید آید و مى علیه السالم پیش مى جبرئیل
جز آنكه . ى موسىمنزله هارون است برا على براى تو به: فرماید رساند و مى خداوند تو را سالم مى! اى محّمد

 .این فرزندت را به نام پسر هارون بخوان پس. پیامبرى پس از تو نیست
 فرزند هارون چه نام داشت؟: فرماید پیامبرصلى اهللا علیه وآله مى

 .شبیر: دهد جبرئیل پاسخ مى
 !اّما زبان من عربى است: فرماید پیامبر مى

 (2.(نامد پس پیامبر وى را حسین مى
 .آید فطرس نیز پیش مى



 .اند محفل آورده اى است، شكسته بال كه اینك دیگر فرشتگان او را بدین او فرشته
از . فطرس از درگاه خداوند رانده شده بود و همواره در زندان موردشكنجه قرار داشت، تا آنكه افواج مالئكه را دید

آیید، آیا قیامت برپاشده است؟ جبرئیل پاسخ  روید وفرود مى بینم پیاپى باال مى كه شما را چنین مى چه شده: آنان پرسید
فطرس . ایم شده كه اینك ما براى گفتن شاد باش به نزدش روانه هرگز، بلكه پیامبر خاتم، صاحب فرزندى: داد

. توانید مرا نیز با خود نزد او ببرید، باشد كه او از من شفاعت كندوشفاعتش مورد قبول قرار گیرد آیامى: پرسید
 .او را با خود آورد آنگاه جبرئیل

حسین در میان گهواره . حسین اشاره كرد حضرت به گهواره آن. فطرس نزد پیامبر خدا آمد و به او متوّسل شد
خاطر حسین  پس خداوند به. هاى آن مالید اش را به كناره گهواره رفت وبالهاى شكسته فطرس به طرف. آرمیده بود

 .ردانیدبن على، سالمت بالهاى فطرس را بدو باز گ
فشارد،  گیرد و در آغوشش مى یابد و پیامبرصلى اهللا علیه وآله این كودك شیر خوار و مبارك رامى جشن پایان مى

خود،  گذارد و از آب دهان گوید وآنگاه زبانش را در دهان كودك مى اقامه مى در یك گوشش اذان و در گوش دیگرش
 .كند خواهد، تغذیه مى كودك را تا آنجا كه مى

دهد و  تراشد و به اندازه و زن آنها صدقه مى كند و موهاى سرش رامى از دو هفته دو گوسفند براى او عقیقه مى پس
 :كند ومیفرماید مى سپس به اسماء اشاره

 "خون از رسوم جاهلّیت است"
جراى آداب او تنها به ا. كند مسلمانان جلوه مى بدین سان این جد مهربان به صورت نمونه و الگویى مناسب براى

با این . كرد، اگرچه در آن هنگام آداب و رسوم اسالمى در منتهاى اوج و شكوفایى خودبود اسالمى بسنده نمى
 .داد وصف پیامبرصلى اهللا علیه وآله عالوه بر نسخ عملى آداب جاهلى، در گفتارخود نیز به آنها فرمان مى

شد سر او را  چون كودكى در میانشان متوّلد مى م آن بود كهبد نیست بدانید كه در بین اعراِب روزگار جاهلّیت مرسو
 .وسیله توحش خود را نمایان سازند و به او اجازه میراث خواهى دهند آلودند تا بدین به خون مى

یافت تا آنكه دو سال از  رشد وپرورش مى این كودك در آغوش مكتب و تحت نظر پیامبر اكرم و امیر مؤمنان
وافر و اراده  خطوط چهره كودك بر هوش! شگفتا! این وجودهنوز زبان به گفتار نگشوده بود اّما با. عمرش گذشت

اى پدید آمده باشد؟ یك روز،  است در زبانش عارضه زند؟ آیا ممكن پوالدین او داللت دارد پس چرا حرف نمى
حسین نیز در كنار پیامبر اسالم به صف ایستاده بودند و  مسلمانان براى اقامه نماز جماعت در پشت رسول گرامى

حضوع و خشوع بردلها سایه گسترده وسكوت . شدند حاضران براى گفتن تكبیرة االحرام آماده مى.جاى گرفته بود
بودند كه پیامبرصلى اهللا علیه وآله تكبیر گوید تا آنان در پى وى تكبیر  همه در انتظار آن. بر همه جا حكمفرما بود

اللَّه اكبر و درپى آن صدایى نازك و آهسته : ر و سنگین سكوت را در هم شكست و گفتصدایى با وقا ناگهان. گویند
" اكبر اللَّه"كه تمام حركات وسكنات آن مطابق باصداى پیامبر بود، به گوش رسید كه در كمال خشوع وآرامش نغمه 

 .این، صداى حسین بن على بود. را سر داد
شنیدند  نمازگزاران كه شاهد این صحنه بودند، مى.یز زبان به تكبیر گشودپیامبر اكرم دو باره تكبیر گفت و حسین ن

آنگاه  .پیامبر هفت بار تكبیر گفت و حسین نیز هفت بارپاسخ تكبیر پیامبر را داد !!كردند گفتندوتعجب مى و تكبیر مى
 .كرد شنید، تكرار مى پیامبر خدا به نماز ایستاد و حسین نیزآنچه را كه مى

هنگامى كه با تاریخ همگام . توحید یعنى اللَّه اكبر بود اى كه امام حسین بر زبان آورد، كلمه نخستین كلمهبدین ترتیب 
وپنج سال، در حالى كه  این كودكى كه نخستین گفتارش در دو سالگى اللَّه اكبر بود پس از پنجاه شویم، مى بینیم مى

نورد و در  لحظات درد و اندوه خویش را در مى داشت و واپسین آخرین گامهاى جهاد مقّدس خویش را برمى
از سوزش تشنگى پاره پاره شده بود  كه پیكر پاكش بر شنهاى داغ صحرا و زیر تابش خورشید افتاده و جگرش حالى

و گرمى شمشیرهاى انبوه او را در خودگرفته بودند، لبهایش را كه با لبهاى پیامبرصلى اهللا علیه وآله بسیار تماس 
 :د، ازهم گشود و با زارى به درگاه پروردگار عرض كردیافته بو

 "!معبودا من به خشنودى تو خشنودم و هیچ معبودى جز تو نیست"
 .لبهاى او تا زمانى كه روح پاك و بزرگوارش به آسمان پركشد،همچنان بدین نغمه مترّنم بود



اى در رشد اخالق  وتربیت سهم عمدهاست  از آنجا كه دانش جدید ثابت كرده است كه وراثت داراى آثار شگرفى
ماند كه شیوه تربیتى پدر و جدامام حسین كه از  وخصایص او دارد، جاى تردید باقى نمى كودك و شكل گیرى صفات

ها بوده و آنان با این شیوه بخوبى  اند،بهترین و واالترین شیوه خوش خلق ترین و گرامى نسب ترین مردمان بوده
 .القى و صفات پسندیده را در درون انسان رشد و پرورش دهنداندفضایل اخ توانسته مى

و نیز پدر ( علیه السالم امام حسین)صلى اهللا علیه وآله، توان در باره دست پرورده شخص رسول اللَّه بنابر این آیا مى
 اند به گمان و تردید افتاد؟ پیامبر بوده و مادر وى كه آنان هم از دست پروردگان

 :ن سخن خداوند در قرآن قانع شد كه فرموده استآیا نباید به ای
 .((3(َیْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤُلُؤَواْلَمْرَجاُن* َفِبَأيِّ آَالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن * َبْیَنُهَما َبْرَزٌخ َال َیْبِغَیاِن (
. كنند ه حدود یكدیگر نمىاست كه تجاوز ب اى اوست كه دو دریا را به هم آمیخت و میان آن دو دریا برزخ وفاصله"

 ".از آن دو دریا، لؤلؤ و مرجان بیرون آید. كنید خدایتان را انكار مى اال اى جن و انس كدامین نعمتهاى
پیامبرصلى اهللا علیه وآله، حضرت فاطمه  مقصود از دو دریا، یكى دریاى نبّوت است كه منبع آن از جانب

این دو دریا . گیرد علیه السالم نشأت مى است كه از طرف على ایتباشد و دیگرى دریاى وص زهراعلیها السالم مى
 .خواهند آمد از آن بیرون( حسین)و مرجان ( حسن)چون با یكدیگر درآمیزند، بدیهى است كه لؤلؤ 

تربیت . توان آن را از تربیت جدا دانست نمى شود هیچ گاه این وراثت پاكتر و برتر از آن چیزى است كه تصور مى
حسین  شخص پیامبرصلى اهللا علیه وآله نسبت به تربیت امام. ین با تربیت دیگرمردمان تفاوت بسیار داشتامام حس

 .كرد داد و مستقیمًا در این مهم عمل مى اهتمام جدى نشان مى
این . توان به دو حدیث زیر استناد كرد براى نشان دادن میزان توّجه پیامبر اكرم نسبت به تربیت سّیدالّشهداءمى

دو  علیهما السالم نبود بلكه عالوه بر تربیت آن امام حسین تنها پرورده على و فاطمه كنند كه حادیث بر این تأكید مىا
 .زیر نظر پیامبرصلى اهللا علیه وآله هم پرورش مى یافت

و شد ناگهان با حسین رو به ر. بیرون آمد از یعلى عامرى نقل شده است كه رسول خدا براى رفتن به میهمانى - 1
آنگاه پیامبر دستانش رادراز كرد ... حضرت آمد كه با كودكان سر گرم بازى بود،حسین با دیدن پیامبر به استقبال آن

خندید تا آنكه باالخره او را  وپیامبر خدا به حركات او مى رفت كرد و این سو و آن سو مى اّما كودك جست و خیز مى
دست دیگرش را پشت گردن او گذاردودهانش را در دهان او قرار داد یكى از دستهایش را زیر چانه و گرفت آنگاه

 (4.(وبوسیدش
پدر من هم آب : "حسین نیز گفت. آورد حسن بن على، آب خواست پیامبر اكرم برخاست و براى او آب - 2
 .نخست آب را به حسن داد و آنگاه براى حسین نیز آب آورد اّما پیامبرصلى اهللا علیه وآله" خواهم مى

دارى؟ پیامبرصلى اهللا علیه وآله پاسخ  دوست مى گویا حسن را بیش از حسین: فاطمه كه شاهد این صحنه بود، گفت
 -علیه السالم اشاره كرد  به على - و بدان كه من و تو و این دو و آن خوابیده . بود حسن پیش از وى آب خواسته: داد

 (5.(درجایى از بهشت جاى داریم
پیامبر در حق . شد كرد و بزرگ مى نظر پیامبر و در زیر سایه پدر و مادر،پاكش رشد مى این كودك هوشمند تحت
افتاد كه پیامبراكرم با سخنان  بسیار اتفاق مى. داد كه صحابه را متحّیر ساخته بود نشان مى او چنان توّجه و اهتمام

و یا ". اند سرور جوانان بهشتىحسن و حسین : "كردكه روشنایى بخش خود به صدها تن از مسلمانان گوشزد مى
حسین از من و من از :"فرمود و نیز مى." وحسین هر دو امامند چه قیام كنند و چه بنشینند حسن: "فرمود مى

 ."حسینم
اى مردم این حسین پسر على است او : "فرمود مى برد و خطاب به آنان حضرت حسین را در میان مردم باال مى آن

 ".را بشناسید
 :افزود دامه گفتار خود مىآنگاه در ا

 ."نیز با اویند دست اوست او بهشتى است و دوستدارانش سوگند به كسى كه جانم به"
 :فرمود نشاند و مى گاه نیز پیامبرصلى اهللا علیه وآله، او را در دامن خود مى

بر  -ن و حسین حس -وبسیارى از اوقات آن دو را ."خداوندا، من حسین را دوست دارم توهم او را دوست بدار"



 .برد نشاند و در برابر چشمان مسلمانان به این طرف و آن طرف مى دوش مبارك خودمى
بدین سان این مولود گرامى در سایه رسالت و در كنف تربیت پیامبرپرورش یافت و از این طریق از مجد و 

 .اى كامل ُبرد بزرگى بهره
------------------------------------------- 
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 امام حسین پس از پیامبر
 

انگیز و چند دستگى از هر گوشه و  تفرقهصداهاى .پس از رحلت پیامبر اكرم، پیشامدهاى بزرگى به وقوع پیوست
بینیم كه دوش به دوش پدر بزرگوارش دركنار حق  علیه السالم را مى اّمادر این اوضاع حسین. خاست كنارى برمى

بینیم، جوانى كه سیمایش  بار دیگر او را مى. پردازد مى ایستاده است و با روشن ترین دالیل به اعالن و تبلیغ آن
آورد، او فرماندهى سپاهیان خروشان پدرش بر ضدطاغوت شام، معاویه بن ابى  پدرش را به یاد مى شمایل پر هیبت

 .سفیان، را بر عهده داشت
هاى دقیق خود پیروزیهاى بزرگ و  حضرت با عزم و اراده پوالدین و شمشیر بران و تدبیر استوارونقشه آن

 .المى را به دوران جاهلّیت باز گردانند،به دست آوردخواستند اّمت اس امّیه، كه مى بنى درخشانى بر ضد طغیان
با شهادت . دردناك آن امام شد علیه السالم به اجرا در آمد و منجر به شهادت نقشه پلید قتل امیر مؤمنان على

در این میان امام حسین نیز به . علیه السالم افتاد حضرت مسئوولیتهاى حّساس و خطیراّمت بر دوش امام حسن آن
اسالمى را بر ضد باطلى كه تمام قواى  داد و اّمت مقّدس خویش در اداى امانت حق و مسئولّیت اّمت ادامه مىجهاد

به  شورانید و مردم را از حوادث وفجایعى كه در صورت دسترسى معاویه خود را در شام گرد آورده بود،مى
 .داد پیوست؛ بیم مى خالفت به وقوع مى

ریزند، مسموم  دستور معاویه در غذایش مى رسد و آن امام با زهرى كه به پایان مى دوران زندگى امام حسن نیز به
 .شود و شهید مى

افتد ومسلمانان راستینى كه جز ستمگرى چیزى  مى پس از شهادت امام حسن سكان خالفت الهى به دست امام حسین
هّمت بنى امّیه، درنابود ساختن احساسات  در واقع تمام. نهند بودند، به پیروى از او گردن مى از بنى امّیه ندیده

 .شد ومقّدسات اسالمى اّمت خالصه مى
اینك بجاست كه . مسلمانان را عهده دار شد علیه السالم پیشوایى و امامت در اوایل سال پنجاهم هجرى، امام حسین

 .به آن روزگار در كشور اسالمى بیفكنیم نگاهى گذرا به اوضاع حاكم
. ویه به حج رفت تا از نزدیك اوضاع سیاسى درمركز حركت مخالفان خود را مشاهده كندهجرى معا 51در سال 

ومخالف ترین كسان با  شد، و اینان خود دشمن ترین آشیانه صحابه ومهاجران محسوب مى زیرا مّكه و مدینه همواره
 .معاویه بودند

كنند و شدیدًا از  خاص با وى دشمنى مى ىا چون معاویه از مّكه و مدینه دیدار كرد، دریافت كه انصار به گونه
 .خالفت وى ناخشنودند

 چرا انصار به استقبال من نیامدند؟: روزى از اطرافیان خویش پرسید
 .استقبال تو آیند انصار آن قدر شتر نداشتند كه بر آنها سوار شوند و به: یكى پاسخ داد

: طعنه گشود و گفت نیشدار را شنید، زبان به ین پاسِخدانست، چون ا معاویه كه خود عّلت برخورد سرد انصار را مى
 (6(شتران آبكش را چه كردند؟

 :یكى از آنهابه نام قیس بن سعد بن عباده، پاسخ داد. در میان حاضران، برخى از سران انصار نیز حضور داشتند
علیه وآله بودند از دست  رسول خداصلى اهللا آنها، آن شتران را در جنگ بدر و احد و نبردهاى دیگرى كه در ركاب



 .داشتید دادند تا تو و پدرت را به اسالم وادارند تاآنكه فرمان الهى چیره شد در حالى كه شما آن را نا خوش مى
خاطرات درخشان روزهاى گذشته و طوفانهاى  آنگاه سینه قیس به جوش و خروش در آمد و اخگرى از آن جهید كه

كه درآینده، . آرى رسول خداصلى اهللا علیه وآله با ما عهد كرده بود: او گفت. شتهمراه دا سیاه امروز را با خود به
 .شاهد تبعیض خواهیم بود

قیس به روشنگرى، در باره سوابق بنى امّیه  آنگاه. گیرد كند و مقّدسات را به ریشخند مى معاویه انصار را توبیخ مى
آغاز در برابر دعوت پیامبرصلى اهللا علیه وآله و انكارحق ومواضع دشمنانه آنها را از روز  و اطرافیان او پرداخت

علیه السالم پس از وى، دقیقًا تشریح كرد و بخصوص از دشمنى معاویه باامام زمانش، على بن ابیطالب، پرده  على
مار ش امام على كه از نظر معاویه، یگانه دشمن او براى رسیدن به حكومت به برداشت و احادیثى از پیامبر در باره

 .آمد، به وى یاد آور گردید مى
 !كرد، به چه فرجام شومى خواهد انجامید مى قیس در آن روز ندانست كه این دشمنى و مخالفتى كه معاویه اعمال

. پروراند مخالفت انصار و مهاجران در سر مى اى براى درهم شكستن معاویه از سفر حج بازگشت در حالى كه نقشه
 .در این خصوص طرح ریزى كرد، چنین بود هاى كه معاوی نخستین نقشه

هاى  كسانى از گذشته. كنند معاویه پى برده بود كه هوشیاران و اندیشمندان بسیارى در كشوراسالمى زندگى مى
همچنین به قداست حق و  اینان. اند هایى بسیاراندوخته وحقیقت حزب حاكم اموى را بخوبى لمس كرده نزدیك، تجربه

واالى آن با تمام مشكالت ودشواریهایى كه ممكن بود براى آنان  و نیز دفاع از حرمتهاىوجوب پیروى از آن 
 .نماید، ایمان آورده بودند رخ

امام على و سپس امام حسن و پس از او امام  دانست كه در مركز حركت این مخالفان در درجه اّول او همچنین مى
لسالم و پیروانش و نیز آمادگیهاى الزم و كافى آنها علیه ا او ازپایگاهاى استوار على. حسین جاى دارند

 .داشت آورد، بخوبى آگاهى در مى لرزه را هر لحظه به امّیه سلطنت بنى تخت كه
 .خویش را طراحى كرد معاویه با شناخت و آگاهى از تمام این امور، نقشه منفور و خائنانه

بایست در  پس مى. ناخشنود و گریزانند امّیه ز حكومت بنىاو، ا علیه السالم وخاندان دوستداران على او اندیشید كه
را از باطل جدا  دوستدارانش بیرون كند و مالكها و معیارهاى مسلمانان را كه بدانها حق را از دل اّول دوستى على گام
وآله تبلور این مالكها چیزى جزاسالم راستین كه در خاندان پیامبرصلى اهللا علیه . ساختند، به استیصال بكشاند مى
 .یافت، نبود مى

اّما بعد، در كار كسانى : كه نص آن چنین بود اى نگاشت بنابر این، معاویه به والیان خود در چهار گوشه كشور نامه
و سهم . شود ّدقت روا دارید و آنان را از امور دیوانى بر كناركنید و خاندانش ثابت مى كه با دلیل دوستى آنان به على

 .على و خاندانش گواهى نپذیرید از بیت المال قطع كنید و از هیچ یك از شیعیانو رزق آنان را 
دادند، نمودار  حزب اموى را تشكیل مى علیه السالم كه جبهه مخالفان اى بود كه در راه یاران على این نخستین توطئه

 .شد
ز نقشه نخست، بسیار كرد كه به مراتب ا سپس معاویه در ظلمت، جهل و كفر خود، نقشه دیگرى طرح ریزى

صرف  به مجردى كه به آنان گمان و شك بردید بگیریدشان و به: والیانش نوشت او به. تر بود دشوارتر و سخت
 !!تهمت بكشیدشان

جنایتكاران قانونى از این بدتر و ظالمانه تر  آیا واقعًا در قاموس. بنگرید" به صرف تهمت بكشیدشان"در عبارت 
 !توان یافت؟ مى

كشید و  خالفت الهى را به دوش مى او منصب. كرد علیه السالم در چنین فضاى دهشت بارى زندگى مى سینامام ح
 .آورد گمان اجراى این دستور معاویه درمورد یاران و دوستدارانش، دل او را به درد مى بى

احمقانه اموّیان را مسلحانه بر ضد حكومت  حضرت با آن رو به رو بود، به وى اجازه اقدام اّما شرایطى كه آن
از طریق بیت  آویخت و با بخشش اموال هنگفت چرا كه معاویه درتمام امور به حیله ونیرنگ چنگ مى. داد نمى

آوردند با چیزى كه آن را  برد و اگر آنان درمقابل وى سر تسلیم فرو نمى المال، اّمت را به خواب عمیق فرو مى
در واقع او از طریق مسموم ساختن آب یاخوراك مخالفانش، آنان را . وردآ نامیده بود، از پاى در مى سربازان عسل

علیه السالم نیز به كار بست و از طریق  همین حیله را بر ضد امام حسن چنان كه. راند از صحنه مبارزه بیرون مى
زرگ حیله و نیرنگ بر ضد ب معاویه از به كار بستن. حضرت، وى را مسموم و شهید كرد همسرجنایتكار آن

 .كرد آوردند هیچ گاه كوتاهى نمى فرو نمى مردانى كه سر تسلیم در برابر مال و منصب
حجر بن عّدى، صحابى بزرگ پیامبرصلى  وى با توّسل به همین مكر و نیرنگ یكى از سران بزرگ شیعى، یعنى

كه پاى آنان به پایتخت او حجرو یارانش را به شام فرا خواند و پیش از آن. اهللا علیه وآله را از پاى در آورد
علیه السالم و فرمانده  اینكه پیرو على برسد،گروهى از سپاهیان خود را به مقابله آنان فرستاد و ایشان را تنها به جرم



 .لشكر وى بودند، به خاك و خون كشاند
همچون والى امّیه،  حتى برخى از اصحاب بنى به طورى كه. شهادت حجر، عامل مهمى در بیدارى اّمت اسالمى بود

اند چون حجر شهید شد،ربیع بن زیاد به  نوشته. خراسان، ربیع بن زیادحارثى سر به شورش و عصیان بر داشتند
مسلمانان جمع شدند، خود به سخنرانى ایستاد و فاجعه  چون. مسجد آمد و از مردم خواست كه در مسجد گردآیند

سلمانان اندك غیرتى باشد بایدبه خونخواهى حجر شهید اگر در ضمیر م: شهادت حجر رابه تفصیل بیان كرد وگفت
علیه السالم جاى داشت، با شنیدن خبر شهادت حجر  مخالفان على حتى عایشه، كه تا دیروز در صف. بپا خیزند

 :آنگاه این بیت راخواند. هشداریدكه حجر براى مهتران عرب سرفرازى، و ثبات قدم بود :گفت
 .اند كه هیچ سایه ندارند، از پس آنها مانده زیستند واینك كسانى هاى آنها مى رفتند كسانى كه مردم در سایه

نیز به همراه داشت به طورى كه معاویه براى  اى بزرگ پدید آورد و پیامدهایى شهادت حجر در محافل سیاسى لرزه
 .نخستین بار از كردارناپسندش پشیمان شد

او پیش از این نیز عمرو بن حمق، یكى . آمد نمى خصوص به حساباّما شهادت حجر، نخستین جنایت معاویه در این 
 .رسانید در نزد تمام مسلمانان از ارج و احترام بسیار برخوردار بود، به قتل از یاران پیامبرصلى اهللا علیه وآله را كه

ود كه پس از ترتیب عمرو بن حمق نخستین كسى ب بدین. ها كردند آنان پس از كشتن عمرو سر او را بر نوك نیزه
 .نپذیرفته بود چنین كارى پیش از وى در حق هیچ مسلمانى انجام. بردند اسالم سرش را بر فرازنیزه باال مى

ابرهاى تیرگى و اضطراب را بر جهان  این دو فاجعه، پیامدهاى بسیار رعب آورى به همراه خود داشت كه
 .كرد مسلمانان حاكم مى

 :ى تیرگى به مطلب ذیل اشاره كردها توان به عنوان یكى از نشانه مى
واسطه نسبش به خود ملحق سازد، جزو  او پیش از آنكه معاویه او را به. زیاد بن ابیه بر كوفه و بصره مسلط شد

وخاندان وى بود و به همین سبب از تمام اسرار آنها آگاه بود و  علیه السالم شیعیان و از هواداران على
چون زیاد به حكومت بصره و كوفه رسید،به تعقیب شیعیان در هر گوشه و . تشناخ ورهبران آنان را مى سران

هیچ  من كافرم و به: گفت تا آنجا كه اگر كسى مى. كنارى پرداخت و بسیارى از آنان راكشت و یا زیر شكنجه گرفت
یمان دارم ونسبت ا ام وبه قداست حق شیعه من: پیامبرى ایمان ندارم براى او به مراتب بهتر از آن بود كه بگوید

 .ورزم وطاغوت كفر مى جبت به
اى به كاخ سلطنتى  وبصره را به دست گیرد، نامه همین كه زیاد توانست با ایجاد جّو قتل و خونریزى، كنترل كوفه

 :نوشت و در آن گفت
ن سپار تا پس والیت حجاز را به م .راستم آزاد است ام و اینك دست من عراق را به دست چپم خاموش و آرام كرده"

 ".را نیز بدان مشغول دارم دست راست خویش
چون خبر این نامه در مدینه منوره منتشر شد مسلمانان در مسجدپیامبرصلى اهللا علیه وآله گرد آمدند و با زارى 

 :دست به درگاه خداوند برداشته گفتند
 !ما را از شّر دست راست زیاد در امان دار! خداوندا

چرا كه به . ستیم كه بیان كنیم خداوند چگونه آنان را از شّردست راست زیاد در امان داشتما اكنون در صدد آن نی
اى از ترس  گوشه هدف ما از نقل این قسمت تنها نشان دادن. بیمارى طاعون دچار شد و باخوارى وذّلت از دنیا رفت

دفع شّر حاكمى ستم پیشه و ظالم دست گونه كه مردم براى  بدان. و وحشتى بود كه بر محافل سیاسى سایه افكنده بود
 !داشتند به دعا برمى

  علیه السالم موضع امام حسین
 

و گذرا گفته شد تنها براى آن بود كه  آنچه تا كنون در باره اوضاع سیاسى روزگار معاویه، به صورت فشرده
 .اوضاع نابهنجار شناخته و دانسته شود علیه السالم در قبال این موضع امام حسین

سه موردى كه اكنون به شرح و تبیین آن  به شرط آنكه در این. موضع امام حسین اجماًال پى ببریم توانیم به ا مىم
 :پردازیم، دقت و اندیشه كنیم مى

علیه السالم و  خاطر هوادارى آنان از على خبرهاى پیاپى حاكى از ظلمها و فجایع معاویه در حق مسلمانان به - 1
 :رسد فرمان ظالمانه و قاطعانه معاویه، به مدینه مى از صدور اینحضرت، پس  خاندان آن

 51صدور این قانون در آغاز سال ". شود هر كس فضلیتى از على نقل كند، تأمین جانى و مالى از او برداشته"
اومردم  .اى دلیرانه كشید و خود به اجراى آن پرداخت علیه السالم دربرابر این قانون، نقشه امام حسین. هجرى بود



اى از اصحاب رسول خداصلى اهللا علیه وآله  را به مجلسى كه در آن گروهى از زنان و مردان بنى هاشم و نیزعده
ایراد  امام در این مجلس به. و بیش از هفتصد تن از شیعیانش و نیزدویست تن از تابعان حضور داشتند، دعوت كرد

 .سخن پرداخت
 :خداى را ستود و آنگاه فرمود

اى  من خواسته. بینید دانید و مى كرده كه خود مى بر ما و شیعیانمان آن( معاویه بن ابى سفیان)بعد، این طاغیه اّما "
من به حق خدابر شما و حق رسول . گفتم پس تصدیقم كنید و اگر دروغ گفتم مرا تكذیب كنید از شما دارم اگر راست

قام و منصب وسخنانم را پوشیده و پنهان مدارید و به مردمانى م خواهم كه این خدا و خویشیم با پیامبرتان از شما مى
 .هاى خود، برسانید اعتماد دارید، در شهرها و قبیله كه بدانان

پس هر یك از مردم را كه بدانان اعتماد  .سخنان مرا بشنوید و گفتارم را بنویسید آنگاه به شهرها و قبایلتان بازگردید
ترسم كه این حق پایمال شودو از دست برود  من از آن مى. دانید فرا خوانید آِن ما مىكه از  و اطمینان دارید، بر حقى

 ".حال آنكه خداوند تمام كننده نورخویش است اگر چه كافران آن را خوش نداشته باشند. وشكست بخورد
در پایان هر فراز، علیه السالم را در یادحاضران زنده كرد و  آنگاه امام در این خطبه غرا و استوار، خاطره على

وهمصدا بر  گرفت وآنان یكپارچه ماندواصحاب و تابعان را بر صدق گفتار خود گواه مى اندكى از گفتن خاموش مى
 :گفتند كردند و مى حضرت اعتراف مى راستى گفتار آن

 ."به خدا همچنین است كه تو گفتى"
شده بود خواند و تفسیر كرد و احادیثى را كه  انش نازلآن امام تمام آیاتى را كه در قرآن در باره امیرمؤمنان و خاند

در تمام این موارد . از پیامبرصلى اهللا علیه وآله در باره پدرومادر و برادر وخودش رسیده بود، باز گفت
ایم و بر راستى  ما نیز چنین شنیده.فرمایى به خدا همین گونه است كه تو مى: گفتند حاضر در آن مجلس مى اصحاب

 .هیمآن گوا
 .ام به خدا سوگند من این روایت را ازراستگوترین ومؤمن ترین صحابه شنیده: یكى از تابعان نیز گفت

این روایات را جز از كسى كه به او و به دینش  شما را به خدا سوگند كه: "آنگاه خدا را بر آنان گواه گرفت و فرمود
 "اید؟ اعتماد دارید شنیده

اّما نقشه معاویه آن بود كه فرازهاى .علیه السالم بود ابر طغیان معاویه در سّب علىاین نقشه، مانع مناسبى در بر
 .درخشان و شكوهمند، یعنى مآثراهل بیت را از پهنه تاریخ بزداید

اینان در محو این فرازهاى درخشان تاریخ تنها به زور بسنده نكردندبلكه خزانه حكومتى نیز نقشى مهم در این میانه 
بودند یا از  شد و محدثان یا از توانگرترین مردم هم مانندبسیارى از كاالها خرید و فروش مىحدیث . داشت

شدند و اگر از  نهادند، از همه چیز برخوردار مى مى امّیه گردن هاى بنى اگر آنان به خواسته. مغضوبترین آنان
 .آوردند سر آنها مى خواستند بر زدند، هر بالیى كه مى بنى امّیه سر باز مى هاى اجراى خواسته

اّما او هیچ گاه فكر . علیه السالم داشت حسین گر معروف، انتظار چنین مخالفتى را از امام شاید معاویه، این حیله
به هر حال مخالفت امام حسین از نظر اوقابل . شكلى خطر ناك به خود بگیرد نكرده بود كه این مخالفت در آینده

 .دید معاویه هرگز آن را به خواب هم نمى خورد كوبنده، پیشامدى رخ داد كهاّما پس از این بر. انتظار بود
. گذشت مزدوران كاخ سلطنتى بود از مدینه مى كاروانى متعّلق به والى یمن كه حامل كاالهاى گوناگون براى - 2

س از گرفتن پ دست یافت به عنوان حق شرعى خود آن را به تصرف خود در آورد امام امام حسین بر این كاروان
 :وعقلش را مدهوش ساخت این نامه چنین بود اى به معاویه نوشت كه چشمانش را خیره این كاروان نامه

  از حسین بن على به معاویة بن ابى سفیان"
هایى بود تا بدانها خزاین دمشق را  اموال وپارچه این كاروان حامل. گذشت اّما بعد، كاروانى از یمن از طرف ما مى

 ."والسالم ...كردم من بدین اموال نیازمند بودم و آنها را تصاحب. فرزندان پدرت باز گرداند سپس آن را به پر كند و
علیه السالم و پدرش بر نام  بودن نام امام حسین اى كه نظر معاویه را در این نامه به خود جلب كرد مقّدم نخستین نكته

خود در  ه را با لقب امیرمؤمنان یاد كند، خطاب كرده بود كه اینبدون آنكه معاوی از این گذشته امام حسین. وى بود
كرد كه نویسنده نامه خود  این امر تأكید مى. آمد اى آشكار با قدرت قانونى خلیفه به شمارمى منطق قرون اّولیه مبارزه



 .نا حق برى دانسته است را از اطاعت حكومت
این خود آشكارترین دلیل بر  .تصاحب كاروان بود ، موضوعنكته دیگرى كه دیدگان معاویه را به خود خیره كرد

 .آمد علیه السالم ازقدرت حاكم به شمار مى تمّرد امام حسین
طلبد و البته امام حسین  اّما معاویه با ذكاوت و زیركى دریافت كه شرایط حاكم جز اغماض ازچنین اعمالى را نمى

ورزید، برحفظ  همان گونه كه بر نشر حقیقت اصرار مى او. خواست كه او آغازگرعصیان مسلح باشد نیز نمى
 .ورزید خونهاى مسلمانان نیز بسیار اصرار مى

جایگاه واال و جالل و قدر امام اشاره كرده  علیه السالم نوشت كه در آن به اى در پاسخ به نامه امام حسین معاویه نامه
 .دخواهد به ایشان گزندى برس نمى بود و در ضمن اعالم كرد كه

كوشید و اخبار مربوط به امام پى در پى  حقیقت مى امام حسین با نشر آگاهى و جمع كردن یاران در تحكیم سنگرهاى
 .حضرت در شرف ایجاد انقالبى بزرگ و جداكردن حّق از باطل است داد كه آن رسید، و خبر مى مى به كاخ سلطنتى

اى دیگر در پیش  اندیشید این بار نیز حیله ه مكرونیرنگ مىاّما معاویه كه همواره پیش از ایجاد جنگ و خونریزى ب
به امام نوشت ودر آن زبان به توبیخ و نكوهش امام گشود و از روابطدوستانه میان خود و  اى او نامه. گرفت

 .حضرت یاد كرد آن
شد، به  عمال مىپیامبر در هر گوشه و كنارى ا ولى امام حسین از فجایعى كه بر سر شیعیان و دوستداران خاندان

 .خوبى آگاهى داشت
 :در این نامه آمده بود. اعمال پلید معاویه اشاره كرد اى دیگر به معاویه نوشت و طى آن به یكایك امام حسین نامه - 3
از من به توگزارشهایى رسیده كه تو به خاطر من از آنها : اى به دستم رسید كه در آن گفته بودى اّما بعد نامه..."

بر حسنات  من در نظر تو به انجام كارهاى غیر از این سزاوارترم و جز خداوند تعالى حال آنكه. اى دهچشم پوشی
 .راهنمایى نكند

اّما در باره گزارشهایى كه گفته بودى در باره من به تو رسیده، بایدبدانى كه این گزارشها از جانب چاپلوسان و 
اند و من خواستارجنگ و  دشمنان دروغ گفته. تفرقه اندازندخواهند میان جمع  مى سخن چینان و كسانى است كه

و من در ترك این نصایح از تو و از عذروپوزشهایى كه در آن براى تو و دوستان ستمگر و . مخالفت با تو نیستم
 .ترسم و اولیاى شیطان است، از خداوند مى( ستمگران حزب)كافرت 

شمردند،  ار و خدا پرست اونیستى؟ آنان بدعتها را زشت و پلید مىآیا تو كشنده حجر بن عدى كندى و یاران نمازگز
اّما توآنان را به ستم و . كردند و از سرزنش نكوهش گران در راه خدا باك نداشتند امر به معروف و نهى ازمنكر مى

 .قول داده بودى كه به ایشان كارى ندارى هاى سخت خورده و به آنان ناروا كشتى در حالى كه قسم
 .وپیمان او را كوچك شمردى و همه آنان را از پاى در آوردى ا بر خداوند، تجرى كردىاّم

عبادت او را ضعیف و بدنش  آیا تو كشنده عمرو بن حمق صحابى رسول خداصلى اهللا علیه وآله و بنده صالحى كه
و با او عهد بستى، او را ناتوان و رنگ سیمایش را زرد كرده بودنیستى؟ تو پس از آنكه به او وعده امان داده 

 .غلتیدند كوهها به پایین مى فهمیدند هر آینه از قله بدان سان كه اگر آهوان كوهى آن را مى. راكشتى
دنیا آمد به سوى خود نخواندى در حالى كه گمان  اى از قبیله ثقیف به آیا تو زیاد بن سمیه را، كودكى كه در بستر بنده

اّما تو . الولد للفراش و للعاهرالحجر: رسول خداصلى اهللا علیه وآله فرموده بود حال آنكه. كردى او فرزند پدرتوست
خداوند هدایتى داشته باشى از هوا و هوس خویش پیروى  آگاهانه سّنت رسول خدا را وانهادى و بدون آنكه از جانب

برد،  كشد و دستها وپاهایشان را مى او اینك مسلمانان را مى آنگاه اورا بر مسلمانان مسّلط ساختى و. كردى
گویى تو خود از این اّمت نیستى و این اّمت هم از . آویزد مى كند و بر تنه درختان به دارشان چشمانشان را كور مى

 !تو نیستند؟
هم در پاسخش  آیا تو كشنده حضرمى نیستى كه زیاد در باره او به تو نوشت كه وى برآیین على، است و تو

 "!بكش و پیكر او را ُمثله كن؟ هر كه بر آیین على است: نگاشتى
 .علیه السالم تا پایان این نامه، تازیانه عذاب خویش رابرگرده معاویه و اقمار او فرود آورد بدین سان امام حسین

. غّرید بدعتى رعد آسا مىاو یگانه صدایى بودكه در برابر هر . بدین گونه امام حسین در عهد معاویه زندگى كرد



حضرت بسیارى ازاندیشمندان  آن. آمد تازیانه بزرگى بود كه بر مظهر هرعقب ماندگى یا افراط در جامعه فرود مى
اّما . كرد وشورش بر حكومت گمراهان تشویق و ترغیب مى انگیخت و آنان را به ایجاد انقالب و نام آوران را بر مى

داشتند و این در حالى  دادند و پیمانهاى خود راپاس نمى د را بر مصالح دین ترجیح مىبودن كه منافع خو آنان كسانى
 .بود كه ذمه اسالم قربانى دست هر تبهكاروجنایتگرى بود

ومقّدسات دینى و نوامیس آنان بسیار  علیه السالم در برابر تجاوزات بنى امّیه علیه مصالح اّمت اسالمى امام حسین
 .ردمقاومت و ایستادگى ك

حضرت و قیام  حسین را بدون وجود آن واقعیت آن است كه اگر ما بخواهیم اوضاع دینى حاكم در روزگار امام
سپرى  ترین و تیره ترین و سخت ترین عصرى دانست كه بر مسلمانان را باید سیاه بزرگش در نظر بگیریم، آن دوره

اللَّه،دین خدا بسیار ضعیف و به انحراف نزدیكتر شده شده است، در این دوره تاریك و ظلمانى، بدون وجود ابا عبد 
 .بود

علیه  امّوى مقاومت كند مگر شخص ابا عبد اللَّه زیرا در آن هنگام هیچ نیرویى نبود كه بتواند در برابر این موج سیاه
ر چرا كه جنگهایى كه پیش از عص. حضرت بودند كه در حلقه یاران آن السالم و مهاجران و انصاِر آگاهى

 .داد مسلمانان خبر مى هایى تلخ و ناگوار براى نیروهاى صالح حسین رخ داده بود، همه از تجربه امام
در میان طوفانهاى وحشت وگردبادهاى ترس و دلهره محاصره  گرفت بسرعت هر حركت و جنبشى كه صورت مى

 .گشت سر نوشت جنبش پیش از خود دچار مى شد و به مى
توانست با تدبیر و عزم  او بود كه مى .مانده بود ن مدافع و یاور اسالم، امام حسین بر جاىاینك تنها اّولین و آخری

شرف و تبارش ونیز با تمام شایستگیهایى كه از جّدش رسول خداصلى اهللا علیه  استوار و پیشگامى و برترى
 .سترده اموى تشكیل دهدگ اى نیرومند در برابر طغیان علیه السالم به ارث برده بود، جبهه وپدرش على وآله

ما در صفحات پیش . حضرت صورت پذیرفت آن تشكیل این جبهه در روزگار خالفت معاویه و یزید، به دست
در عصر خالفت معاویه را بازگو نمودیم و در صفحات آینده نیز اندكى ازروزگار یزید را  اى از اوضاع حاكم گوشه

زیرا . و رویدادهاپرهیز و تنها به گفتارى مختصر بسنده خواهیم كرد اّما از شرح تفصیلى وقایع. بازگو خواهیم كرد
علیه السالم در دوران حكومت یزید بسیار مشهور و معروف است تا آنجاكه هر شیعى مؤمن از  حسین قیام امام: اوًال

لیل تمام وقایع شرح قیام امام حسین نیازمنددایرة المعارفى علمى و بزرگ است كه در آن تح: ثانیًا .آن آگاه است
 .دینى كه امام حسین را به طرف آن جهاد شكوهمند وواال سوق داد، ذكرشود سیاسى

وبه مباحث دیگر بپردازیم و در آنها از  بنابر این، سزاوار است كه این بحث را در همین جا نا تمام رها كنیم
ودینى آن  گفتگو در باره اوضاع سیاسىعلیه السالم سخن گوییم و  سّیدالّشهدا امام حسین ویژگیهاى شخصیتى حضرت

 .عصر را به بحث و مجالى گسترده تر موكول كنیم
------------------------------------------- 

 : پاورقى
پیش از اسالم در شمار عمال  چرا كه آنان. خواست انصار را به ریشخند بگیرد در حقیقت معاویه با این جمله مى (6

 (مؤلف. (كردند یهودیان را آبیارى مى و با شتران خود باغستانهاىیهودیان مدینه بودند 

 

  ویژگیهاى بزرگ اخالقى
 

 :بخشنده و بزرگوار
 

اى  اى فرزندرسول خداصلى اهللا علیه وآله من پرداخت دیه: روزى یك اعرابى نزد امام حسین آمد و عرض كرد - 1
كنم و  د گفتم كه از بزرگوارترین مردم، آن را تقاضا مىبا خو. ناتوانم ام اّما از اداى آن كامل را ضمانت كرده

 .تر نیافتم ازخاندان رسول اللَّه كسى را بزرگوارتر و بخشنده
اگر یكى از آنها را پاسخ گفتى ثلث آن دیه  كنم اى برادر عرب از تو سه پرسش مى: "پس امام حسین به وى فرمود



گفتى  پردازم و اگر هر سه پرسش را پاسخ ثلث آن را به تو مى را جواب دادى دو دهم و اگر دو پرسش را به تو مى
 ."دهم خواهى به تو مى تمام مالى را كه مى
 خواهد بپرسد؟ منى مى آیا كسى مانند تو كه اهل علم و شرف است از چون: اعرابى عرض كرد

 ."ه اندازه معرفت استمعروف ب.فرمود از جّدم رسول خداصلى اهللا علیه وآله شنیدم كه مى. آرى: "حضرت فرمود
و . وگرنه جواب آنها را از تو فرا خواهم گرفت(كه هیچ)خواهى بپرس اگر پاسخ دادم  آنچه مى: اعرابى عرض كرد

 .ال قوة اال باللَّه
 "برترین اعمال چیست؟: "امام علیه السالم پرسید

 .ایمان به خدا: اعرابى گفت
 "چیست؟راه رهایى از نیستى و نابودى : "حضرت سؤال كرد

 .اعتماد به خداوند: اعراى گفت
 "زینت دهنده انسان چیست؟: "امام حسین پرسید

 .علم همراه با حلم: اعرابى گفت
 "اگر این نشد؟: "امام پرسید

 .مال همراه با مرّوت: اعرابى گفت
 "اگر این نشد؟: "حضرت پرسید

 ."فقر همراه با صبر: "اعرابى گفت
 "اگر این نشد؟: "حضرت پرسید

 .اى از آسمان بر او فرودآیدوبسوزاندش كه او سزاوار آن است در این صورت صاعقه: ابى گفتاعر
اى كه در آن هزار دینار بود، به اوداد وانگشترى خود را كه نگین آن به  علیه السالم خندید و كیسه آنگاه امام حسین

بكارانت بده و انگشترى رابه مصرف اى اعرابى این طال را به طل: "ارزید، بدوبخشید وفرمود دویست درهم مى
 ".خود برسان

 (7."(خدا داناتر است كه رسالتش را دركجا نهد: "اعرابى تمام آنها را گرفت و گفت
اى گل  داخل شد و در حالى كه دسته حضرت علیه السالم بودم كه كنیز آن پیش امام حسین: انس بن مالك گوید - 2

 ."تو را در راه خدا آزاد كردم: "امام به او فرمود. دادسالم  حضرت آورده بود، به وى براى آن
 !این امر براى آن كنیزچندان مهم نبود كه آزادش كردى؟. اى گل سالم كرد او به شما با دسته: عرض كردم

شما تحّیت فرستادند شما نیز تحّیتى بهتر از آن  چون به: "او فرمود. خداوند ما را چنین ادب آموخته است: "فرمود
 (8".(بهتر از تحّیت این زن، آزاد كردنش بود".همانند آن بفرستیدیا 

اى كه  قطعه. اى شعر،حاجت خود را مطرح كرد علیه السالم آمد و با خواندن قطعه یك اعرابى نزد امام حسین - 3
 :وى خواند چنین بود

 .صدا در آورده استنومید نشد آن كس كه اكنون به تو امید بسته و آن كس كه حلقه درخانه تو را به  -
 .تو بخشنده و مورد اعتمادى و پدرت كشنده تبهكاران و فاسقان بود -
 .آمد بود، دوزخ بر ما فرود مى اگر جّد شما نمى -

خواند، امام در حال خواندن نماز بودوچون از نمازش فارغ شد رداى خود را كنار زد  وقتى وى اشعار خود را مى
 :فرمود(به همان وزن وقافیه)و به آن اعرابى داد و با سرودن اشعارى و چهار هزار دینار طالبرداشت 

 .كه من برتو دلسوز و مهربانم خواهم و نیز بدان این دینارها را بگیر و بدان كه من از تو پوزش مى -
 .بارید شدوبر تو مى بود همانا بزرگ و پر باران مى اگر در سیر صبحگاهى ما ابرى مى -
 .است شود و دست من خالى و تنگ تغییر و دگوگونى مى اّما روزگار دچار -

 :اعرابى از روى شوق گریست و از ژرفاى جانش آه گرمى كشید و گفت
 (9!!(شوند؟ چگونه این دستان بخشنده، تهى و نابود مى

  یاور ضعیفان
 

ه نفس به بلنداى زیرا هر گا .حضرت است وكرم آن اى از صفات پسندیده بخشش این صفت در حقیقت به مثابه شاخه
ورزد همچنان كه ابر بر زمین و خورشید بردیگر ستارگان  صفات پاك و واالبرسد نسبت به دیگران مهر مى

 .بخشد مهربانى و محّبت مى
رسید كه این زخم در اثر  به نظر مى. كردند حضرت زخمى عمیق مشاهده پس از ماجراى عاشورا، بر شانه آن - 1



كسانى كه این زخم را دیدند دریافتند كه این،زخمى عادى  .حضرت پیدا شده است نآ ضربت چند شمشیر بر شانه
اى  این زخم در اثر حمل تو بره: "پاسخ داد حضرت آن. از امام سجادعلیه السالم در این باره پرسش كردند. نیست

 (10".(برد ن مىگرفت وبه منزل بیوه زنان و یتیمان و بیچارگا علیه السالم آن را بردوش مى بود كه حسین
چون بار برها مالهاى تقسیم شده . تقسیم كرد اند كه معاویه مالى را میان سران و بزرگان در همین زمینه نوشته - 2

میان آنان  را به صاحبانشان رساندن،حاضران در بارگاه معاویه و در حضور وى در باره كسانى كه این اموال
 :پس معاویه گفت .علیه السالم پرداختند حسین و در باره امامپخش شده بود، سخن گفتند تا آنكه به گفتگ

كندواگر چیزى  یتیمان كسانى كه در ركاب پدرش در صفین كشته شدند، پخش مى حسین این مال را نخست در میان
 (11.(نوشاند كشد و شیر مى از آن باقى ماند، بدان شتر مى

اى نداشت  در چنین مواردى هیچ چاره اّما با این وصف. م بودعلیه السال ترین دشمنان امام حسین معاویه از َسرسخت
 !حضرت اعتراف كند آن مگر آنكه به بزرگى و بخشندگى

دروغگویش كه از كشتن هیچ بى گناهى  حضرت تا آنجا در بزرگوارى و بخشندگى پیش رفته بود كه حتى دشمن
وامام  علیه السالم سرور پاكان ى كسانى همچون علىبرد و حت اتهامى آنها را از میان مى باك نداشت و با كوچكترین

حضرت را  گفت و آن امام حسین سخن مى رفت و از فضایل بر باالى منبر مى. حسن را از سر راه خود برداشت
 !!ستود مى

 :خواند حضرت براى ترغیب مردم به جود و سخاوت این اشعار رامى آن - 3
 .پیش از آنكه از بین برود، برمردم ببخش چون دنیا به تو بخشید تو نیز همه آن را -
 .تواندآن نعمتهاى از دست رفته را نگاه دارد پس بخشش، نابود كننده آن نعمتهاى رسیده نیست و بخل نمى -

علیه  داستان زیر از همین ویژگى امام حسین. در حقیقت او پیش از آنكه گوینده خصال نیك باشد، عامل بدانهابود
 .دكن السالم حكایت مى

 .واى از این اندوه: گوید امام حسین به دیدار اسامة بن زید كه در بستر بیمارى افتاده بود،رفت و شنید كه او مى - 4
 .شصت هزار درهم. كه دارم قرضى: اى برادر كدام اندوه؟ اسامه گفت: حضرت از اسامه پرسید آن

 :امام فرمود. اى قرض خود از دنیا برومترسم پیش ازاد مى: اسامه گفت. پرداخت آن بر من: پس امام فرمود
چنان كه خود گفته بود پیش از وفات اسامه،  حضرت میرى مگر آنكه من این قرض را ادا كرده باشم؛ و آن نمى"

 (12.(قرض او را پرداخت
------------------------------------------- 

 :پاورقى ها
 .29 - 40 سّید محسن امین، ص - اعیان الشیعه  (7
 .عباس محمود عّقاد - أبو الشهداء  (8
 .66 ، ص4 معصوم پنجم، جواد فاضل و نیز مناقب، ج (9

 .132 ، ص4 اعیان الشیعة، ج (10
 .عباس محمود عّقاد - أبو الشهداء  (11
 .126 ، ص4 اعیان الشیعة، ج (12

 

   
  شجاعت و دالورى

 
انسانى رسیده و در رسیدن به هر كمالى از  قّله همه كماالتعلیهم السالم به  ما شیعیان بر این باوریم كه ائمه معصوم

علیهم السالم در آن به سر  اجتماعى كه هر یك از ائمه اّما شرایط خاّص.همگان گوى سبقت ربوده بودند
 .شده تا صفتى مخصوص به همان اوضاع و شرایط در آن نمودبیشترى پیدا كند اند،موجب مى برده مى

علیه السالم،  صفت برجسته امام حسین. اند از دیگرى داشته كه هر كدام از آنان صفتى متفاوت توان گفت بنابر این مى



 .حضرت است كه وى را از دیگرائمه متمایز ساخته، همانا شجاعت و دالورى آن
هایى كه در آنها خون با اشك  آورد صحنه هاى شگفت انگیز به خاطرمى هر گاه انسان واقعه كربال را با آن صحنه

حسین بن  با فداكارى آمیخته بود، چهره قهرمان یكى از دلیر مردان این میدان یعنى وبردبارى با مرّوت وهمدلى
اى كه اگر از تواناییهاى جنگى  شود به گونه مى علیه السالم در شكوهمندترین و درخشانترین شكل خود نمایان على

خویش به ارث برده بود آگاهى نداشتیم و یاآنكه در این دست و سینه به سینه از پدران  حضرت كه آن را دست به آن
بایست  باره مدارك واسناد قطعى تاریخى در دست نداشتیم و اگر براین باور و اعتقاد نبودیم كه رهبران معنوى مى

ر واندیشه و ضمیر ما در برابر آنها س ومعجزه خداوند باشند، چه بسا در بسیارى از حقایق ثابتى كه عقل آیت خلقت
 .شدیم وتردید مى تعظیم فرود آورده، گرفتار گمان

نهاد ودر میان تاخت و تاز اسبان براى  مى علیه السالم در واقعه عاشورا در هر مناسبتى به میدان نبرد گام امام حسین
و چه بسا تا رسیدن بر سرجسد یاران خود . پرداخت كه شهید شده بود به جستجوى مى یافتن جسد صحابى یا هاشمى

 .گرفت درگیریهاى بس خونین میان او و دشمنانش در مى
مصیبت، خود از نیروى انسان و  .شد هر یك از این درگیریها و نبردها، خود یورشى بى همتا و دشوارمحسوب مى

دهدو گرماى شدید خود  كند و توان او را كاهش مى گرسنگى وتشنگى اورا فرسوده و ضعیف مى.كاهد اراده او مى
 .طلبد است كه تالش بیشترى از وى مىعامل دیگرى 

اّمابا این حال او نیم زرهى در بركرده بود و . تمام این موارد، در روز عاشورا براى امام حسین به وجود آمده بود
آمد،دالوران  اى بود كه چون فرود مى همچون صاعقه.تاخت با یورشهاى شجاعانه خویش بردشمن درنده خوى مى

 .نشاند وخون مى گ درخت، در اطراف خود به خاكسپاه دشمن را مانند بر
 :گفت یكى از كسانى كه در صحنه عاشورا حضور داشت، مى

مانند حیوان ضعیفى كه از پیش روى شیر  آورد، دشمنان چون یورش مى. هیچ كس را دلیرتر از حسین ندیدم"
 ."ود نداشتتر از ایشان كسى وج بعالوه اینكه فصیح. گریختند گریزد، از مقابل اومى مى

حضرت را در  نظیرى از قهرمانیهاى آن هاى كم زنیم صحنه گردیم و تاریخ را ورق مى چون به گذشته باز مى
واصالت  اّما این دوالریها با تمام قّوت. كنیم علیه السالم مشاهده مى فتوحات اسالمى و پس از آن درجنگهاى امام على

گمان، مظهرى شكوهمند در تاریخ انسانى به شمار  بى عاشورا كهحضرت در روز  تواند همپاى شجاعت آن خود نمى
 .آید، قلمداد شود مى

علیه السالم در روز عاشورا یافت  در میان نوع انسان هیچ كس دلدارتر ازحسین: "نویسد عقاد در این باره مى
 (13."(شود نمى

 زاهدى عابد
 

. آن روزگار كار را بر وى سخت كرده بود تیره رفت مگر هنگامى كه شرایط او هر سال به زیارت خانه خدا مى
دید  مى هر ُتهیدست مستمندى را كه. آورد رفت و در كنارخود دهها شتر بدون سوار را همراه مى پیاده به حّج مى
شد و آنگاه از دیگرشترانى كه همراهش بود، توشه و آذوقه خویش را  اش خالى مى بخشید كه توشه آنقدر به او مى

 .ردك تأمین مى
علیه السالم پرسیدند چرا پدرت كم  العابدین زین از فرزند بزرگوارش، امام. گذارد هر شب هزار ركعت نماز مى

 :فرزند بود؟ پاسخ داد
 ."فرزندان بیشترى داشته باشد توانست گذارد پس چگونه مى او هر شب هزار ركعت نماز مى"

 :بردبار حكیم
 

گمان امام در روز عاشورا  بى .رین شرایط بر اعصاب خودمسّلط باشدشكیبایى آن است كه انسان در سخت ت - 1
حضرت  همه آن اّما با این. حالتى بوده كه انسان در برابر ظلم و ستم پایدارى كرده است ترین در دشوارترین وسخت

ى به شگفت شكیبایى ورزید، آن گونه كه حّتى فرشتگان آسمانى ازمقاومت دلیرانه و قدرت اراده و عزم پوالدین و
 .آمدند
خادم . امام دستور داد او را حد بزنند. الزم بود حضرت مرتكب عملى شد كه بر وى مجازات یكى از خادمان آن - 2
 :خادم گفت. رهایش كنید: فرمود امام( وآنهایى كه خشم وغضب خودفرو نشانند()َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیَظ )موالى من: گفت

 :خادم گفت. از تو گذشتم: امام فرمود( در گذرند و از بدى مردم( )ِسَواْلَعاِفیَن َعِن النَّا(



تو در راه خداآزادى و دو برابر : "امام فرمود( دارد و خداوند نیكو كاران را دوست مى()َواللَُّه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن(
 (14".(دادم، به تو خواهم داد مبلغى كه پیش از این به تو مى

 سخنور بدیهه سرا
 

اّما در . علیه السالم گرد آورى شده است على اى از سخنان فصیح و گهربار حسین بن كتابهاى تاریخى گنجینهدر 
صحابى بزرگوار پیامبرصلى اهللا " ابوذر"عثمان، اقدام به تبعید  - 1 :كنم بسنده مى اینجا تنها به ذكر اندكى از آن همه

بدین مناسبت، خطاب به  امام حسین با توّجه. وذر حاضر شدندامام على و فرزندانش براى بدرقه اب.علیه وآله كرد
 .ابوذر فرمود

این قوم دنیاى خود را از تو . بینى تواناست مى خداوند هر گاه كه بخواهد به دگرگون ساختن اوضاعى كه! اى عمو"
 .دریغ داشتند و تو دین خود رااز آنان دریغ داشتى

اى، بسیار  اند،بى نیازى و آنان بدانچه كه تو از ایشان دریغ داشته از داشتهحال آن كه توبه آنچه آنان تو را از آن ب
صبرى از اویارى بجوى كه شكیبایى  پس از خداى صبر وپیروزى خواه وبراى دورى از حرص و بى.نیازمندند

 (15".(اندازد صبرى اجل را به تأخیر نمى آورد و بى نمى جزئى از دین و كرم است، و حرص روزى
 .ام خدمت تو آمده" مهمهم"و " اینم"و "جعلل"و" هرقل"من از : علیه السالم آمد و گفت رابى نزد امام حسیناع - 2

 :امام حسین خندید و فرمود
 "اى سخن گفتى كه جز دانایان آن را در نیابند به گونه! اى اعرابى"

گویم پاسخم دهى؟ امام به او اجازه  ن مىكه م توانى چنان آیا تو نیز مى. من بیش از این نیز توانم گفت: اعرابى گفت
 :خواندن این اشعار آغاز كرد پس اعرابى به. سخن داد

 هفا قلبى الى اللهو
  وقد ودع شرخیه

علیه السالم اشعارى بر  پس از آنكه اعرابى اشعار خودرا خواند امام حسین. و در ادامه ُنه بیت بر همین وزن خواند
 :ودهمان وزن وقافیه در پاسخ او سر

 فما رسم شیطانى قد
  تحت آیات رسمّیه

  سفور درجت ذیلین
  في بوغاء فاعّیه

  هتوف حرجف تترى
  على تلبید توبیه

 :آنگاه امام حسین به تفسیر كلمات دشوار اعرابى پرداخت و فرمود
 ."ر آب استمقصود وى از هرقل، پادشاه روم و از جعلل، نخلهاى كوتاه و ازاینم، پشه درخت و از مهمهم، چاه پ"

 .این اوصاف سرزمینى بود كه آن اعرابى از آنجا آمده بود
 (16".(زبان و خوش فكرتر ندیده بودم سخن و گشاده تا امروز كسى را از این جوان خوش: سپس اعرابى گفت

 :حضرت است كه فرمود از دیگر سخنان ارزشمند آن
 (17".(وُبخل در هنگام بخشش است انبدترین خویهاى پادشاهان، ترس از دشمنان و درشتى با ضعیف"

 :حضرت است كه فرمود و نیز از اندرزهاى لطیف آن
رسى، مرو و بدانچه بر آن قدرت ندارى  نمى كارى كه توان آن را ندارى عهده دار مشو، و به استقبال آنچه كه بدان"

خاطر نیل به طاعت  و جز به اى پاداش مطلب عادت مكن و بیش ازدرآمد، خرج مكن و جز به اندازه كارى كه كرده
 (18".(دانى، دست مبر مى خداوند شاد مشو و جز بدانچه كه خود را شایسته آن

 :از وى پرسیده شد است كه حضرت، هنگامى از دیگر سخنان گهربار آن
 فضل چیست؟



 ."نگاهداشت زبان و بذل احسان: "حضرت فرمود آن
 پس نقص چیست؟: پرسیده شد

 ."به خاطر كارى كه تو را سود ندهد به رنج افتادن: "فرمود
------------------------------------------- 

 :پاورقى ها
 .46 عباس محمود عّقاد، ص - أبو الشهداء  (13
 .159 الفصول المهّمة، ص (14
 .207 روضة الكافى، ص (15
 .، به نقل از مطالب السؤول73 أبو الشهداء، عباس محمود العقاد، ص (16
 .128 ة اإلمام الحسین، صبالغ (17
 .154 همان مأخذ، ص (18

 

 قیام عاشورا
 

  معاویه و حكومت سلطنتى
 

اّماكسانى كه در عهد عثمان، راه خالفت را براى . اى موروثى نبود باید دانست كه خالفت در بینش اسالمى پدیده
امّیه در آن گرد  بسیارى ازبنى روزى در مجلسى كه جمع. خواستند آن را موروثى كنند خود هموار كرده بودندمى

علیه السالم و عثمان نیز در آن حاضر بودند،ابو سفیان سر كرده مخالفانى كه جنگهاى خونبارى  آمده وامام على
شیخ بنى امّیه بود و در نزد  او اینك. براى جلوگیرى ازانتشار اسالم بر پا كرده بود، نیز در این مجلس شركت ُجست

امیه نیزدر آن روز تنها حزب حاكم بر دستگاهها و نهادهاى سیاسى  بنى. رفت شمار مىآنان مردى محترم به 
بود، با عصایى كه در دست  ابو سفیان كه دیگر بینایى خود را از دست داده. شدند اسالمى محسوب مى حكومت

مرگ وى را در  هنگام احساس كرده بود كه عمرش سر آمده و بزودى او در آن. كرد داشت راه خویش را پیدا مى
مجلس كسى غیر از فرزندان امّیه  آیا در این: چون نشست از یكى از حاضران پرسید. خود فرو خواهد برد كام

 .اى نیست مجلس غریبه در این: حضور دارد؟ مرد پاسخ داد
 :ابو سفیان وقتى از این بابت مطمئن شد، خطاب به حاضران گفت

خورد  او سوگند مى كه ابوسفیان به كسى پس سوگندبه. ت بگردانیدحكومت را مانند توپ بین خود دست به دس
درآن مجلس . همه حاضران به او گوش فرا داشتند و سخنانش را به گوش سپردند .بهشتى وجود دارد ونه دوزخى نه

رد او را به خاطر آشكار داشتن كفرش مو امیرمؤمنان. علیه السالم بر او اعتراض نكرد كسى جز امیر مؤمنان على
من گناهى ندارم بلكه فریب سخن مردى راخوردم كه : زبان به پوزش گشود و گفت اّما ابو سفیان. نكوهش قرار داد

 .اندیشى به دور بود كه من آشكارا چنین سخنانى بگویم اى حضور ندارد و گرنه از عاقبت گفت در این مجلس غریبه
مجلس تأثیر بزرگى در آینده اوضاع سیاسى  با این وجود این اّما. این مجلس به پایان رسید و آن جمع پراكنده شدند

 .مسلمانان گذارد
حزب حاكم اموى و سپس هر كس كه خواهان  اى قدیمى پرده برداشت و نخست آرى سخنان ابو سفیان از توطئه

، بدان جامه ها و دشمنیهاى گذشته، نهادهاى اسالمى را ازمیان ببرد خواست به خاطر كینه دستیابى به قدرت بودومى
 .تحقیق پوشاند

 .بتوانند هر كار كه خواستند، انجام دهند هدف از موروثى كردن خالفت، تسّلط بر حكومت بود تا پس از آن
دادند چرا كه آنان به  ابو سفیان و دیگر همفكرانش، در این راه هر مشكلى را آسان و هرزشتى را زیبا جلوه مى

هیچ باك نداشتند اگر . مبرصلى اهللا علیه وآله و جانشین او بى اعتنا بودندبهشت و دوزخى باور نداشتندو به پیا
اى بود  زیرا فرا روى آنان آینده. شد شد و یا از فردى خوشنام به بدى یادمى مقّدس و شریفى لكه دار و آلوده مى آرمان

به این  وسایلى كه براى نیل كرد و حتى اى را درجهت رسیدن بدان، براى ایشان توجیه مى كه استفاده از هر وسیله
اى بود كه از  این طرزاندیشه كامًال شبیه تفّكر جاهالنه. آمد شد مقّدس و محترم به شمار مى هدف به كار گرفته مى

عثمان تا به روى  هنگامى كه با رویدادهایى كه از اواخر روزگار خالفت. آنان تراویده بود مغزهاى خالى و پوشالى



كه بهترین و صحیح ترین تفسیر براى روشن كردن روند این  یان همراه شویم، در خواهیم یافتكار آمدن دولت عّباس
 .رویدادهاهمان سخن ابوسفیان و اعتقاد وى و پیروان اوست

كه در دوران حكومت معاویه نادیده گرفته شد  جنگهایى كه در عصر خالفت امام على به وقوع پیوست و حرمتهایى
حكومت سایر خلفاى  ار حكومت یزید روى داد و نبردها و جنگهاى دیگرى كه در دورانهایى كه درروزگ و حمله

اصل و براى تحّقق بخشیدن به این نقشه قدیمى و كهنه به اجرا  اموى صورت پذیرفت، همه و همه بر مبناى همین
 .در آمد

. اندیشید به هر وسیله نمىتمام مردم، آن هم  حزب اموى جز به غارت اموال و تشكیل سلطنت و به بندگى گرفتن
جدا كند ( ابو سفیان سخن)بنابر این هر كس بخواهدرخدادهاى سیاسى را در این برهه طوالنى از این حقیقت آشكار 

 .خویش جدا كرده است در حقیقت معلول را از عّلت و مسّبب را از سبب

  حق موروثى
 

یافت خواست آن را حق شخصى و موروثى  الفت راهبدین گونه بود كه حزب اموى از همان روز كه عثمان كه به خ
صلى اهللا علیه وآله  اكرم اّمامسلمانان با بیدارى خویش و هشدار برخى از صحابه بزرگ رسول. از آن خود جلوه دهد

احساس كردند و آتش انقالبى را بر افروختند كه  همچون ابوذر غفارى و عمرو بن حمق، این توطئه را به خوبى
عثمان بنا شده بود،  بنى امّیه را در هم كوفت و رؤیاهاى شیرین آنان را كه بر پایه خالفت و آرزوهاىكاخ و آمال 

 .تیره و تار ساخت
دانید به خونخواهى  و چنان كه مى. كردند امّیه براى رسیدن به حكومت، تز خود را به گونه دیگرى مطرح اّما بنى

پنداشتند واگر  آن كه آنان خود را پس از عثمان وارث خالفت اومى اى بود بر نشانه این نخستین. عثمان برخاستند
علیه السالم بیعت كنند، به  توانستند پس از آنكه با دیگرمسلمانان همصدا شوند وبا امام على غیر از این بود، مى

خواهان  حكومت روم و ایران را بلكه حكومتى همچون. ولى آنان چنین قصدى نداشتند. عثمان برخیزند خونخواهى
سلطنت  توانست پس از پدرش به اى مى شد و حّتى پسر شیره خواره وتخت پدر مى بودند كه در آنها فرزند، وارث تاج

 .رسد
برافراشت و پنجاه هزار مرد جنگى زیر آن گرد  بلكه پیراهن عثمان را در شام. اّما معاویه به همین ادعا بسنده نكرد

 .حاسنشان به اشك چشمانشان آلوده شدگریستند و م آمده بر مظلومیت عثمان
بستند كه شمشیرهاى خود را در نیام نكنند  آنگاه پیراهن عثمان را بر فراز نیزه خویش بر افراشتند و با خدا پیمان

 .مگر آنكه قاتالن عثمان رابكشند یا خود كشته شوند
بود كه از بیعت با خلیفه جدیدى كه قصاص، آن  آیا شیوه معاویه، براى قصاص قاتالن عثمان درست بود؟ آیا طریق

 منتخب مهاجران وانصاردر مدینه و تمام مسلمانان جهان اسالم بود، سرباز زند؟
علیه السالم خوددارى كند و در آن شرایط حساس و  آیا طریق خونخواهى عثمان آن بود كه معاویه از بیعت با على

 شد، بر حكومت امام على بشورد؟ ید واقع نمىخألها ووحدت كلمه مف ناهنجارى كه هیچ چیز جز پر كردن
آغشته به خونش را چونان درفشى بر افرازد و به  آیا نشانه عالقمندى و محّبت معاویه به عثمان آن بود كه پیراهن

هاواحساسات جاهلى را جان بخشد و یكى از بدترین جنگهایى كه اسالم رادچار تزلزل ساخت  بهانه آن تمام انگیزه
 (19!(مسلمانان را نابود كرد، به وجود آورد؟ وبسیارى از

جداگانه به طلحه و زبیر نوشت و هر یك از آنان  هایى هدف تنها انتقام از قاتالن عثمان نبود و گرنه چرا معاویه نامه
 به خالفت از آنها را به نام امیرمؤمنان یادو ادعا كرد كه آنان به خالفت از على سزاوارترند و براى رسیدن آنان

بلكه مقصود معاویه آن بود كه در جهان اسالم، ! گرفته است؟ كند و پیشاپیش برایشان از شامیان بیعت پشتیبانى مى
پروراند دست یابد و  آرزویش را در سر مى وهرج و مرج پدید آید و در این میان خود به حكومتى كه همواره آشوب

 .تصحنه این هدف شوم جاى داش البته حزب اموى نیز در پشت
هنگامى كه معاویه در اجراى توطئه خودموفق شد و به لطف ایادى و عوامل خود . به صحنه دیگرى توّجه كنید
هایش برسد،در صدد این  اش بیرون كند و به تمام اهداف و خواسته صاحبان شایسته توانست حكومت را از دست

توان  این رویداد را نمى .د به جانشینى بگمارداز خو اندیشه بر آمد كه یزید، فرزند شرابخوار و قمار بازش را پس



جانشین كردن یزید، . كنیم مسأله عمیقتر از آن است كه ما فكر مى.جز بدانچه پیش از این گذشت، تفسیر كرد
مروان بن حكم نیز در . وستمكاره بود تنهاجانشینى پسر از پدر نبود بلكه تحویل خالفت به دست پادشاهى اموى

نكته اشاره كرد، وى هنگامى كه مردم گرداگرد مركز حكومت عثمان راگرفته بودند  ان به همینروزگار خالفت عثم
خواهید؟ پس این  چه مى" حكومت ما"از : خواستند به آنها خطاب كردوپرسید و از وى حقوق مشروع خود را مى

رخدادهایى كه در این مسیر تمام . خواهید آن را با چنگ و دندان دردستتان باقى نگه دارید حكومت شماست كه مى
امّیه به مسجدى كه شمارى  حتى روزى یكى از هواداران بنى. كند نیز این تفسیر را تأیید و تأكید مى به وقوع پیوست

معاویه آن روز در صدر مجلس  .از سران و بزرگان مسلمان نیز در آن حضورداشتند آمد و بر منبر نشست
یزید نگریست و در حالى كه شمشیرش  مرد نخست به معاویه و آنگاه به. بود ویزید نیز در كنارش جاى گرفته نشسته

 :داد، گفت را در هوا تكان مى
جنباند،  آنگاه، در حالى كه شمشیرش را مى.خلیفه است( یزید)پس اگر ُمرد این (. معاویه)امیرمؤمنان این است 

كرده بود، یعنى  اى كه آن مرد معرفى خرین خلیفهمردم نیز از ترس آ .)اشاره به شمشیر)وگرنه این خلیفه است: گفت
 .همان شمشیر بران و پر نیرنگ، سخن او را پذیرفتند

در . نامه او به مدینه رسید. اى دستور داد كه براى او ازمردم بیعت گیرند معاویه ُمرد و یزید به والیانش طى نامه
انتظار  اّما همان طور كه. خواستار بیعت با یزید شد علیه السالم از امام حسین بن على پى این دستور، حاكم مدینه

ویارانش را جمع آورد وبراى علنى كردن قیام و  حضرت از بیعت با یزید خود دارى كرد و خانواده رفت آن مى
خواست  حضرت از این انقالب، تنها از میان بردن یزید نبودبلكه وى مى هدف آن. رهسپار شد انقالبش به سوى مّكه

بى گمان . وظلمتى كه بر جهان اسالم سایه افكنده بود، خاتمه بخشد ب اموى را از بیخ بر كند و بر تیرگىریشه حز
 .شد علیه السالم تمام مى قیام به سود امام حسین این

حضرت در  مردم به جایگاه واالى آن .گزیند علیه السالم در نظر داشت چند روزى در مّكه مكّرمه اقامت امام حسین
درخشان وى در مكتب اسالم و به استوارى گامهاى او در مسایل  مبرصلى اهللا علیه وآله و نیز به سابقهنزد پیا

 .مسلمانان بخوبى آگاه بودند مربوط به
از توطئه یزید آگاه شده بود، از اقامت  امام كه. علیه السالم به مّكه فرستاد یزید صد مرد مسّلح براى ترور امام حسین

حضرت منوط برعواملى بود  چرا؟ تغییر تصمیم آن. گرفت به سمت كوفه حركت كند و تصمیمدر مكه منصرف شد 
 :توان در اینجا به طور خالصه بدانها اشاره كرد كه مى

حكومت در مّكه بسیار بودند و ممكن  داد، هواداران علیه السالم علیه بنى امّیه اعالن جنگ مى اگر امام حسین - 1
حسین در اینجا  از طرفى اگر امام. با قداست و حرمت خانه خدا منافات داشته باشد تفاق افتد كهاى در مّكه ا بود حادثه

زیرا در پس او دولتى نیرومند و مسّلح وجود داشت كه  .بود شد، باز هم بى فایده پرداخت و پیروز مى به جنگ مى
حكومت براى خاموش كردن آتش  از طرفنیروهایش درهمه جا پراكنده و آماده بودند و تنها رسیدن یك سپاه كوچك 

امّیه، همواره در مّكه پایگاهى محكم براى خودداشت در  ازطرفى حكومت بنى. رسید این انقالب كافى به نظر مى
 .حالى كه همان وقت كوفه بزرگترین نیروى اسالمى را در خودجاى داده بود

بسیار بودند و احتمال داشت كه آنان روایاتى  ن بنى امّیهباید به این عامل نیز این نكته را افزود كه در مّكه مزدورا
همین كار با  چنان كه پیش از وى. حضرت از آن تهمتها پاك بود دهند كه ساحت آن جعل كرده به امام نسبت

 .علیه السالم و به دست ابو هریره صورت پذیرفته بود امیرمؤمنان
بدانند كه او بر حق است و دشمنانش بر  داشت آن بود كه مردمعلیه السالم اهمّیت  تنها چیزى كه براى امام حسین

نمایندگان آن  حق كه خود وى تبلور آن بود بپیوندند و از راه باطل كه دشمنانش باطل و بدین وسیله آنان نیز به راه
 .بودند، دورى گزینند

كسانى كه از جانب حكومت به شمشیر همین  داد، باز هم نتیجه آن بود كه اگر هم امام حسین اعالن جنگ نمى
 .حضرت را بكشند و زیر لباسهاى احرام سالح حمل كرده بودند،كشته شود مأموریت یافته بودند تاآن

بنابر این . پنداشت تر مى علیه السالم شایسته حسین ابن زبیر در مّكه سكونت داشت و خود را براى خالفت از امام - 2
 .كرد از دشمنان اوست،دست دوستى دهد شتن رقیب خود با یزید، كه ادعا مىبراى او مهم نبود كه براى ازمیان بردا



علیه  در آن جنگ زبیر به صفوف مخالفان على. جمل كرد هم چنان كه پدرش، زبیر، نیز همین كار را در جنگ
مام حسین از طرفى ا. دهد خود وى نیز بودند پیوست، تا بدین وسیله خالفت را به خود اختصاص السالم، كه مخالفان

ترى وجود داشت و آن اینكه خالفت در شام  چرا كه مسأله مهم.خواست خود را با فرزند زبیر درگیر كند نیز نمى
خارج كرده و به طرف باطل سوق داده  فرمانروایى ستمكاره رسیده بود و این انحراف، خالفت را از مسیر حق به

 .تلختر بود ابن زبیر مهمتر و بود و قطعًا این مسأله، از جریان
وكنار، در روز هشتم ذى حّجه، به سوى  علیه السالم در هنگامى كه مردمان از هر گوشه همین كه امام حسین - 3

گفت كه همین  توان بلكه مى. شد، خود تبلیغى بزرگ براى اعالن مقصودش بود خارج مى آمدند، از مّكه خانه خدا مى
گذشت،  كه ازپایتخت خالفت دور و از رویدادهایى كه در آنجا مى حركت به تنهایى براى بیدارى مردمان شهرهایى

 .كرد خبربودند كافى جلوه مى بى
مردم كوفه پیروى خود را از امام اعالن كرده و .آنگاه امام حسین با قافله شكوهمند خود به سوى كوفه رهسپار شد

علیه السالم به  على همان طور كه در كنار پدرشآنان به امام حسین وعده داده بودند كه . بودند با وى دست بیعت داده
 .حسین با آنان نبرد كنند جنگ با شامیان پرداختند اینك نیز حاضرند در ركاب امام

 .مسلم بن عقیل پسر عموى امام حسین كه فردى متنّفذ و امین بود،به عنوان رهبر آنان برگزیده شد
كند، هواداران و یارانش  خود بیان مى علیه السالم ن كه امام حسیناّما اندكى بعد طوفانهاى سیاه وزیدن گرفتند و چنا

 .رود نهند وسپاهش زیر ترهیب و ترغیب نیروى شام از میان مى شوند و بیعتش را زیر پامى خوار مى
علیه  ساخت و آن پاى بندى یاران امام حسین اضافه بر این عوامل، سبب دیگرى هم بود كه حركت تاریخ را دگرگون

هیچ  حال آن كه شامیان در مقابل، از ارتكاب. وطاقت فرساترین شرایط، بود م به حق، حّتى در سخت ترینالسال
 .جنایت و ترور و نیرنگى باك نداشتند

گیرى میان  میان حركت وجهت بدانها بتوان تفاوت براى اثبات این نكته تنها دو ماجرا را نقل خواهیم كرد تا با نگرش
 .م و یزیدویارانشان را دریافتعلیه السال حسین امام

. مسلم بن عقیل حاكم مطلق كوفه بود و عبید اللَّه بن زیاد به كوفه آمد تابلكه اوضاع را به سود بنى امّیه تغییر دهد
هانى رود تا  ابن زیاد تصمیم گرفت به عیادت. ، در بستر بیمارى بود"هانى بن عروه"یكى از بزرگان كوفه به نام

 .ه او را با خود همراه كندشاید بدین وسیل
مسلم دستور داد در نهانگاهى پنهان شود تا چون  مسلم در خانه هانى بود و هانى كه از آمدن زیاد مطّلع شده بود به

ابن زیاد را بزند و از  اش آمد، مسلم از نهانگاه خویش بیرون آید و گردن اموّیان كوفه به خانه فرستاده یزید و فرمانده
 .د خود را خالص كندشّر او و یزی

ابن زیاد به عیادت هانى آمد و هانى لحظه به لحظه در انتظار آن بودكه مسلم از نهانگاه خویش بیرون آید و كار را 
شروع به خواندن  هانى. كرد و مسلم به قولى كه داده بود عمل نمى. شد ولحظات سپرى مى اّما دقایق. یكسره سازد

ابن زیاد كه تا حدودى متوجه این مسأله شده . كرد بر كشتن ابن زیادترغیب مى اشعارى كرد كه به نحوى مسلم را
 .از خانه هانى گریخت بود با ترس

هانى او را موردنكوهش قرار داد كه چرا در كشتن ابن زیاد سهل . با رفتن ابن زیاد، مسلم از نهانگاهش بیرون آمد
 انگارى و تعّلل كردى؟

 :ى اهللا علیه وآله فرمودرسول خداصل: مسلم در پاسخ گفت
 ."كند مسلمان پیمان شكنى نمى"

زیرا آنان هدفى جز . یاران امام حسین بود سخن رسول خدا اولین و آخرین میزان و مقیاس براى حركت در منطق
توان با انجام  شودونمى رسیدن به خشنودى خدانداشتند و هیچ گاه خشنودى خداوند به نافرمانى او منجر نمى

 .مدعى اطاعت از خداوند شدمعصّیت، 
آمدن به كوفه خبر شهادت مسلم را  علیه السالم در راه امام حسین. اّما اوضاع واژگون شد و مسلم به شهادت رسید

چراكه . حضرت درآن شرایط به یارانى نیاز داشت كه او را یارى رسانند و كمكش كنند حال آن كه آن. دریافت كرد
ه از یارى وى دست كشیده بود و درپشتش مّكه بود كه مخالفان امام اعّم از یاران پیشاروى امام شهر كوفه بود ك



علیه السالم  حسین در برابر این همه مخالفت تنها در حدود هزار نفر با امام. امّیه و دیگران در آن گردآمده بودند بنى
 .یاران خود را نیز از دست ندهد شده همین تعداد اى كه حضرت به هر وسیله كرد كه آن بودند و شرایط اقتضا مى

آنان گفت كه حكومتش در كوفه ساقط شده و  حضرت موضوع را بصراحت با یاران خود در میان گذارد و به اّما آن
به . خود رود راه تواند از این سپاه جدا بشود و به به موقعّیت دشوارى گرفتارآمده است و هر كس كه بخواهد مى

 : ه توجه كنیدخطبه امام پس از سقوط كوف
من با این تصور كه مردم عراق با من هستند شما را گردآوردم واینك گزارشى دردناك از پسر عمویم ! اى مردم"

بر جنگ  پس هر كس از شما كه. اند به من رسیده كه داللت براین دارد كه شیعیان ما از یارى ما دست برداشته
 (20".(ه شود و گرنه بازگرددكند با ما همرا ها صبر مى شمشیرها و تیزى نیزه

خواست، صریح و  كرد كه خداوند مى مى علیه السالم از قیامش جز خدا نبود براى همین چنان عمل هدف امام حسین
 .واضح و بدون مكر و نیرنگ

 :حال بد نیست در باره یاران یزید به نقل دو ماجراى تاریخى بپردازیم
خواهد در باره برخى از  این بهانه كه مى ن و بزرگان شیعى كوفه را بهابن زیاد، هانى بن عروه یكى از رهبرا - 1

وارد آن  امور با وى مشورت كند به حضورخود طلبید، هانى فریب ابن زیاد را خورد و به قصر امارت رفت چون
ل داده و این در حالى بود كه آنان به هانى قو. رساندند مكان شد او را دستگیر و شكنجه كردند و سپس به شهادتش

 .سوگند خورده بودندكه با وى كارى ندارند
را به محاصره خود در آوردند و  علیه السالم در پى هانى به قصر االماره آمده، گرداگرد آن پیروان امام على - 2

رقید حال آن كه هانى در آن لحظه اصًال د. قصر االماره برده بودند، آزاد كنند خواستند هانى را كه به فریب او را به
 .حیات نبود

دادندكه هانى زنده است و پس از پایان شورا به  معترضان، اطمینان مى از فراز قصر به امّیه یاران و هواخواهان بنى
 .میان آنان باز خواهد گشت

رسیده بود، تهدید كردند و با بذل و بخشش اموال  سپس آنان را به آمدن سپاهیان شام كه اینك به نزدیكیهاى كوفه
 .بیت المال در جلب آنان كوشیدند ن از خزانهفراوا

نخستین كارى كه آنان انجام دادند . بنى امّیه افتاد كوفیان اندك اندك به تفرقه دچار شدند تا آن كه كوفه كامًال در دست
 .رساندن هانى بود كشتن مسلم پس از به قتل

هاى دروغین  كه سبب سقوط آن، همین وعدهاست  آید آن آنچه از مطالعه و بررسى تاریخ نهضت حسینى به دست مى
 .ونیرنگ بوده است و تهدیدهاى پر حیله

چون كاروان امام حسین به . ودیالمه گرد آورد ابن زیاد پس از تسّلط كامل بر كوفه لشكرى به نام جنگ با تركان
 .قتلش برسانند سازند و یا به زیاد این سپاه را به رویارویى با امام فرستاد تا او را دستگیر نزدیكى كوفه رسید، ابن

نخستین سپاهى كه از این لشكر با امام حسین رو به رو شدمتشكل از هزار مرد جنگى بود كه فرماندهى آنان را حر 
 .بن یزید ریاحى برعهده داشت

و را نپذیرفت علیه السالم پیشنهاد ا امام حسین. آید از امام خواست كه یا بیعت كند و یا آنكه دست بسته به كوفه" ُحر"
اى به ابن زیاد نوشت و ابن زیاد بر لزوم جنگ باامام حسین  حر نامه. را انتخاب كرد و راهى بین راه كوفه و مدینه

این دو سپاه در جایى . رسید به رویارویى امام شتافت مى سپاهى كه شمار آنان به بیش از سى هزار تن. دستور داد
 .شدند بایكدیگر رو به رو) 21(به نام كربال

ابن زیاد در این نامه فرمان . امّیه رسید سپاه بنى روز نهم ماه محّرم الحرام بود كه نامه ابن زیاد به عمر سعد فرمانده
 .داده بود كه نخست آب رااز دسترس حرم رسول خداصلى اهللا علیه وآله ببندند و سپس با آنان جنگ كنند

. گاه ابا عبد اللَّه یورش آوردند محّرم فرا رسیدیزیدیان بر خیمهچون روز دهم . امام یك شب از آنان مهلت خواست
دالوریهاى بسیارى از خود  دالور امام حسین به مقاومت و مبارزه پرداختند و پس از آنكه هفتاد و دو تن از یاران

 .خویش غلتیدند نشان دادند، یكى پس از دیگرى به خون
. علیه السالم یاد كرد ه در رأس آنان باید ازحضرت ابو الفضل العباسبرادران امام نیز در این میدان كشته شدند ك



. شد حتى فرزند كوچك و شیر خواره وى در آغوشش كشته. شهادت رسیدند علیه السالم نیز به فرزندان امام حسین
از ور شد وشجاعتى بزرگ  امام حسین خود به تنهایى برصفوف دشمنان حمله. حضرت زنده نبود دیگر كسى جز آن

 .خود نشان داد
تقدیر با تیر غّدار خویش به دست حرمله و با  هنوز ساعاتى نگذشته بود كه. شمار بسیارى از سپاه كوفه كشته شدند

. هجوم آوردند حضرت سنان بن انس وبا شمشیرش به دست شمر بن ذى الجوشن بر آن سر نیزه خویش به دست
پس از این واقعه دهشتناك كه  !براو و یارانش هزاران درود... ادلحظاتى بعد امام حسین تشنه و مظلوم بر خاك افت

با شهادت سّیدالّشهداء و یاران پاكش درسرزمین كربال آن هم به شكلى فاجعه بار به پایان رسید مردم تمام نقاطجهان 
 .اسالم از این ماجرا آگاه شدند و تخت بنى امّیه به لرزه افتاد

شد ودر نهایت حكومت اموى از صحنه  ب در هر گوشه و كنارى بر افروختهزمانى دراز نگذشت كه آتش انقال
 .تاریخ محو گردید

با این . همچنان از مجراى صحیح خود منحرف بود اّما مشكل با سقوط بنى امّیه كامًال تمام نشده و حكومت اسالمى
ه در برابر هرگونه انحرافى كه از اى نیرومند و مّتحد پدید آورد ك وجود قیام سّیدالّشهداءو نهضت بزرگ وى جبهه

 .كرد شد، ایستادگى مى سوى جنایتكاران اعمال مى
در واقع اگر ما رویدادهاى تاریخى را به دقت مورد مطالعه قراردهیم، در خواهیم یافت كه هرگونه دعوت راستین 

 .ستعلیه السالم بوده ا دراز، جوشیده از نهضت عاشوراى امام حسین و صادقى در این دوران
اصیل براى حركات اصالح طلبانه در تاریخ  توان گفت كه قیام امام حسین همواره به عنوان پایگاهى بدین سان مى

 .اسالم مطرح بوده است و تا ابدنیز چنین خواهد بود
------------------------------------------- 
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