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  خاندانی اختالفات پيشينۀ
 از دودماِن قَُصی ابن ِکالب  قريشیاميه دو خانداِن هاشم و بنی بنی

پسر قَُصی  کە رسيد نام عبِدَمناف می بەيک پدر بەانبودند و نسبِ هردوش
نامند؛ زيرا دو  عبدِمَناف بنیاميه را  هاشم و بنی رو بنی از اين. ابن ِکالب بود

  . اند  بوده قريشی از يک خانداِنشاخه

  عبدمناف خاندان پيدايش
کنانه در  بنی. ِکنانه بود رئيس يک طايفه از قبيلۀ بنیقَُصی ابن ِکالب 

در .  در کوهستاهنای کنار مکه جاگير بودندطايفهچند پنجمِ مسيحی در سدۀ 
 کە اند گفته کنانه می بنی. بوددر مکه جاگير نام خزاعه  بەئی زمان قبيله آن

از يمن آمده و مکه را از نياکاِن ما گرفته و خزاعه  ازآِن ما بوده و پيشترهامکه 
   .بوده استنياکاِن ما را از مکه تارانده 

های سدۀ پنجمِ  در نيمهقَُصی ابن ِکالب  کنانه بەرهربیِ ی از بنیمجع
 از مکه رامکه محله ُبردند،  بە)ش از ظهور اسالمپي سال ۱۶۰حدود (مسيحی 

خودشان در  و دسِت قبيلۀ خزاعه بيرون کشيدند، خزاعه را از مکه تاراندند،
ا قَُصی در گرفنتِ مکه ب کە کنانه خبشی ديگر از بنی .مکه جاگير شدند

مهکاری نکرده بودند مهچنان در کنار مکه ماندند و نام کنانه را برای 
  . خودشان حفظ کردند

يک قبيلۀ  از اين زمان کنانه کە در مکه جاگير شدند  از بنیخانداهنائی
؛ زيرا قريش کە معنايش ند گرفتقُرَيشنام مشخص را تشکيل دادند و 

مان لقب قَُصی ابن ِکالب شد و قبيله ز جا بود در اين ِگردآورندۀ مردم در يک
  . نيز بەاو منسوب گرديد

 قريش در اين زمان ۔عالوه بر خانوادۀ دهندۀ قبيلۀ  تشکيلخانداهنای



 

 

۶

َسهم،  َتيم، بنی خمزوم، بنی َعدی، بنی بنی: قَُصی۔ عبارت بودند از
  . ُزهره ُجَمح، و بنی بنی

لُعّزى، َعبدالّدار، و عبِد قَُصی، عبدا: نامهای بەقَُصی چهار پسر داشت
در آينده  و سه پسرِ ديگرِ قصی ،فرزند از دنيا رفت عبِد قَُصی بی. َعبِدَمناف

َعبِد َمناف را  اَسد ابن عبدالُعّزى، و بنی بنیعبِدالّدار،  بنیسه خانداِن 
  . تشکيل دادند

 در آينده چهار خانداِن عبِد مناف چهار پسر داشت، و فرزنداِن اينها
عبِد  بنی. را تشکيل دادندُمطَِّلب  نوفل و بنی هاشم و بنی  َشمس و بنیَعبِد بنی

  .اميه بود  بنیيکيش کە ينده دو خاندان شدندمشس نيز در آ
 بر سرِ هاشم اميه و بنی  بنی رقابتهایسخنِ ما در اين کتابچه دربارۀ

  .  است، و با ديگران کاری نداريمرياست
. شدمکه رئيس مکه و متولی کعبه  پس از جاگير کردِن قريش در قَُصی
بندیِ  بندی از سه دسته زمان خانۀ اهللا و خداخانۀ مرکزیِ يک دسته کعبه در آن

 شدند، و خدايان بزرگش ُهَبل  ناميده میقبايلِ مُضَری کە قبايل عربستان بود
   .و الُعّزى بودند) الت اَل(و اَلالّت 

 يک سلسله او. بود نيز مکهرهرب دين عنوان متولی خانۀ اهللا  بەقَُصی
کرد  حجِ کعبه و عبادِت اهللا را تنظيم می کە  را در مکه وضع کردیترتيباِت نوين

 قبايل حاجياِن کە و درآمدهائی از گوشت و چرم و پشم شتراِن قربانی
  راگاِه خدايانشان سر بُبرند  تا در پيشآوردند مکه می بەبندیِ ُمَضری دسته

گذراندند، زيرا مکه  راه زندگی می ريشان از اين؛ و قرساند مردم قريش میبە
زمين برای کشاورزی نداشت، و در پيرامون مکه نيز جانورِ چندانی برای 

، و حتی پيرامون مکه چراگاِه چندانی نيز وجود نداشت تا شکار کردن نبود
  . مردم مکه چارپاپروری کنند

متولی کعبه چون قَُصی از دنيا رفت پسر بزرگش عبدالدار رئيس مکه و 



 

 

۷

  . پسر کهتر بود با او خمالفتی ننمود کە شد، و عبِدَمناف
عبدمشس  کە  عبِدَمنافپسراِن چون عبِدَمناف و عبدالدار از دنيا رفتند

از دست پسراِن عبدالّدار بيرون  بودند رياست مکه و توليِت کعبه را و هاشم
   ١. شدعبه مکه و متولی کرئيسبرادر بزرگتر بود  کە  و عبدمشس،کشيدند

   خمالفتِ اميه با هاشم
 ميان رياست مکه و توليِت کعبهبر سرِ  چون عبِدمشس از دنيا رفت

 هاشم ، افتاد و درگيری و اَُمّيه پسر عبدمشس رقابتعبِدَمنافهاشم پسر 
، و اين در آغازِ سدۀ ششم  برودمکهاز  کە  و اَُمّيه را جمبور کردشدپيروز 

  . مسيحی بود
رفت  حجازدر مشال بياباِن جنوبی شام  بەاش پس با خانواده اَُمّيه از آن

   ٢.مکه برنگشت بەسال در تبعيد زيست، و تا هاشم زنده بودده و برای 
) هاشم بنی( هاشم خانداِنبا ) اميه بنی( اَُمّيه خانداِن پس از آن رقابِت

دست مطلب برادر  بەتداادامه يافت، ولی رياست مکه و توليت کعبه اب
  . دسِت عبداملطلب پسر هاشم افتاد بەسپس، هاشم

 ستيزِ قدرِت و پس از او از دنيا رفت،م ۵۷۸عبداملطلب در سال 
دست َحرب  بەاميه اجناميد و رياست مکه پيروزی بنی بەهاشم اميه و بنی بنی

چارواداری رفته بود در  کە بەچندی بعد حرب در سفری. سرِ اَُمّيه افتادپ
ها او را در زير درختی کشته  يکی از جن کە شدبيابانی کشته شد و گفته 

طلب با رقابِت ابوطالب پسر عبدامل کە  پس از او پسرش ابوسفيان.است
 و رياست مکه بەمجح سهم و بنی خمزوم و بنی  با محايت بنی بودرو روبه

                                                 
تاريخ طربی، . ۹۲۔۸۶؛ ۵۹۔۵۶/ ۱اَنساب األشراف، : برای تفصيل اين رخدادها، بنگر. 1

؛ ۱۶۹۔۱۶۳؛ ۱۵۱۔۱۴۸؛ ۱۴۴۔۱۴۳/ ۱ابن هشام، سيرة . ۵۱۲۔۵۱۱ و ۵۰۵۔۵۰۴ /۱
 . ۲۱۳۔۲۱۲/ ۲منتظم ابن اجلوزی،  .۷۱/ ۱طبقات ابن سعد، . ۱۷۲

  .۵۰۵۔۵۰۴/ ۱، تاريخ طربی. ۱۵۱۔۱۴۲/ ۱، سيرة ابن هشام. 2



 

 

۸

  .  رسيدتوليت کعبه
 از ابن هاشم  عبداهللا ابن عبداملطلبابندنبال اين رخدادها حممد  به

 يا ۶۱۲ و در سال  برگزيده شد و منايندگیِ ويژۀ اهللاپيامربی بەب اهللا تعاىلجان
  .  مسيحی دعوت خويش را آشکار کرد۶۱۳

هاشم  بنی: بندی تقسيم شده بودند دو دسته بە در اين زمان قريش مکه
َتيم در يک دسته بندی بودند؛ و  اَسد و بنی ُزهره و بنی ُمطَِّلب و بنی و بنی
ُجَمح و  خمزوم و بنی عبدالدار و بنی  و بنی)اميه شامل بنی (مشس عبِد بنی
  . بندیِ ديگر َعدی در يک دسته َسهم و بنی بنی

در  کە  اندکی کمتر از سه هزار نفر بودزمان  در اينمجعيت مکه نيز
  . زيستند حدود ششصد خانه می

  خمالفتِ ابوسفيان با پيامرب 
ە بداملطلب ابن هاشم بحممد ابن عبداهللا ابن ع شدن برگزيدهبا 
 هاشم اميه و بنی  بنیخاندانیِقدرِت  رقابِت  و منايندگی اهللا تعاىلپيامربی

در .  پيامرب درآمدو ابوسفيان شکلِ رويارويیِ بەخود گرفته بەجهِت نوينی
 ابتدا مجعی از ياران پيامرب .اميه بودند خمزم در کنار بنی اين رويارويْی بنی

حبشه هجرت کنند؛ سپس  بەاز مکه بگريزند و کە دنددر زير فشارها جمبور ش
جانبۀ  مقاطعۀ مهه بەسراجنام و فشارها بر پيامرب و يارانش ادامه يافت

پيامرب و  کە  تا جائیاجناميد  برضِد پيامرب و يارانشاميه و مهپيمانانشان بنی
يکی از   دربيش از دو سالاز شهر بيرون بروند، و  کە  جمبور شدنديارانش

زندگی زمينی ازآِن ابوطالب بود  کە شِعب ابوطالب بە های مکه موسوم دره
 پيامرب  برپيمانانش همسپس فشارهای ابوسفيان و . پرمشقتی را حتمل کنند

دنبالِ آن  کە بە؛ هجرتیاجناميديثرب  بە پيامرب و يارانش از مکههجرِتبە
 و گسترش دادِن  داد و برنامۀ گرفنتِ مکهمدينه پيامربِ مکرْم تشکيل حاکميِت



 

 

۹

   .دينِ اهللا تعاىل را دنبال کرد
 کە رخ داد جنِگ بدر مدينه بەسال و نيمی پس از هجرِت پيامرب يک

.  را کُشتيک پسر ابوسفيانخمزوم ازمجله  اميه و بنی پيامرب مهۀ سراِن بنی
 نيز از مجلۀ برادرزادۀ زِن ابوسفيان و يک ابوسفيان زِن اِنهردو برادر

   .کشتگان بودند
در آن هنگام در سفر بازرگانی  کە جز ابوسفيان بەپس از جنِگ بدر،

پس از آن نيز . کس از سراِن خانداِن عبدمشس زنده منانده بود بود، هيچ
 بر  با کمِک قبايل مهسايۀ مکه را ابوسفيان)خندق (جنگهای اُُحد و احزاب

  . در هدفش ناکام ماند کە راه افکند بەضِد پيامرب
 پيامرب در يک )در اواخرِ سال هشتم هجری ( بعدسپس چند سالِ

تسليم کشانده ابوسفيان را  بە مکه راگيرکننده غافلسريع و بسيار  لشکرکشیِ
  رانامِ َعّتاب ابن اَُسيد۔ بە ۔َمردی و منايندۀ خودشبرداشتاز رياست 

  .  گماشتمکهرياسِت بە
چند ماه   و،شديکی از رعايای پيامرب تبديل  بەابوسفيان از آن زمان

مکه بەهرگز  مدينه رفته در شهرِ پيامرب جاگير شد و ديگر بەاش با خانوادهبعد 
زمان پدرزِن پيامرب نيز بود، زيرا پيامرب چندی  ابوسفيان در اين. برنگشت

کە پيشترها با شوهرش مسلمان )  حبيبهاُمِّ (شدۀ او پيش يکی از دختراِن بيوه
  .  را بەزنی گرفته بودشده بود

ال پس از گرفنتِ مکه پيامرب اکرم با بەتسليم کشاندِن طائْف س يک
   .رئيسِ کلِ حجاز شد) سومين شهرِ حجاز(

 هاشم و چند اميه و بنی  مهۀ بنیکە پيامرب از دنيا رفته باشد پيش از آن
خانداِن ديگر قريشْی مکه را برای مهيشه رها کرده بەمدينه رفته در مدينه 

  . مدينه شده بودنددیِ ابجاگير شده و شهرونداِن
 سپس عمر ،َتيم  از خانداِن بنی ابتدا ابوبکر،پس از درگذشِت پيامرب



 

 

۱۰

 از  از تبار قَُصی ودو کدام از اين هيچ.  جانشينِ او شدند،َعدی از خانداِن بنی
 در دوران.  نبود)گراِن سنتیِ قريش از خانداِن حکومت (خاندان عبِدمناف

 در در درجۀ دومِ امهيت قرار گرفتند؛ ِدَمنافعب ابوبکر و عمر خاندان خالفت
  . حاشيه رفت بەمدتی نيز برای هاشم اميه و بنی بنیو رقابتهای 

اميه  از بنی کە سيدعثمان رخليفه شدِن  بەپس از درگذشِت عمر نوبت
بود، و در يک نظرخواهیِ انتخاباتیِ آزاد کە در خالل سه روز در مدينه برای 

و از جانبِ عبدالرمحان عوف کە ناظر بر نظرخواهیِ او و علی اجنام گرفت ا
  . روزه بود برندۀ انتخابات اعالم شده بەخالفت رسيد سه

اميه  هاشم و بنی  بنی ديرينۀبار ديگر رقابتهای خليفه شدِن عثمانبا 
و ) تيم مهريشِ پيامرب از بنی( از محايت طلحه زمان  تا اين کە و علیشد،زنده 
، و  در برابر عثمان قرار گرفتبرخوردار بود) اسد رب از بنیمهريشِ پيام(ُزَبير 

 گفت کە نيرنِگدر مسجِد پيامرب  خنسِت بيعت با عثمان ساعِتدر مهان 
؛ و با فشار و  بەکار رفته و حق من زيرپا شده است تا عثمان خليفه شودپيچيده

تشرِ عبدالرمحان عوف و برخی ديگر از اصحاب پيامرب جمبور بەبيعت با 
   ٣.عثمان شد

 مجعی از جهادگراِن کوفه و بصره و مصر کە سراجنام عثمان در شورشی
راه افکندند  بە)های جاگيرشده در کوفه از يمنی(رهربی مالِک اَشَتر َنَخعی بە

 هاشم  بنی خانداِنطالب ابن عبداملطلب از  ابن ابیلی و ع،کشته شد
  . ری بود هج۳۵ ذواحلجه سال ۱۸، و اين در روز رسيدخالفت بە

اميه  بنیهاشم اوج گرفت،  اميه و بنی  رقابت بنیعلیبا خليفه شدِن 
 و  برخاستند جِّدیبەزعامِت معاويه پسرِ ابوسفيان با حاکميِت او بەخمالفِت

خشونِت سوی بەبەزودی و اين  ،او را برانگيزندۀ کشندگان عثمان مشردند

                                                 
 .۱۲۶۔۱۱۹/ ۶انساب األشراف، : برای چەگونگی انتخاب عثمان بەخالفت، بنگر. 3
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۱۱

  . اميه کرد آِن بنی و پيروزیِ هنايی را ازرفتپيش  بەبارانه شديِد خون

   در شام فرزندان ابوسفيان
عنوان تبعيدی  بەاَُمّيه کە  از هنگامیوافراد خاندان اموی از ديرزمان 

پس از آن ابوسفيان . زيست با عرهبای شام در ارتباط بودند در بيابان شام می
دست  بەشام شناخِت فراوانی از قبايل بياباهنای شام بەدر سفرهای بازرگانی

در فتوحات .  بود و با برخی از سراِن اين قبايل روابط دوستانه داشتآورده
 را در  جهادگری يک لشکرِده فرمان ابوسفيان  بزرگترِزمان ابوبکر، يزيد پسرِ

 .بودشام برعهده داشت، و برادرش معايه نيز مهراِه او  بەلشکرکشی
لد ابن وليد دهاِن ديگر اين لشکرها ابوعبيده َجّراح و عمرو عاص و خا فرمان

عکرمه در مهان . اميه پيماناِن بنی ، مهگی از همبودند و عکرمه پسر ابوجهل
کشته ) بيت املقدس(اوائلِ فتوحات و در نربد اجنادين در غربِ اورشليم 

جهاد ادامه  بەابوعبيده و خالد وليد و يزيد ابوسفيان و عمرو عاص. شد
ی اسالم گشودند و دمشق را دادند تا سراسر فلسطين و خبش عمدۀ شام را برا

  . مرکز حاکميت اسالم در شام کردند
دنبال هم از دنيا  بە هجری ابوعبيده و يزيد ابوسفيان۱۸در سال 

با خود داشت  کە فلسطين را گرفته بود نيز جهادگرانی کە رفتند، عمرو عاص
مصر رفت و مصر را گرفت و آجنا ماندگار شد  بەرا برداشته از راه غزه

دهی   حکم فرمانخليفه ُعَمردنبال اين رخدادها  بە).دار مصر شد فرمان(
  . جهادگراِن شام را برای معاويه پسرِ ديگر ابوسفيان فرستاد

را ) کيساريه(ھ شهرِ مقاومِ قيصريه ۲۰ يا اوائل ۱۹معاويه در اواخر سال 
  . ی رسانديمرحلۀ هنا بەو فتوحات در شام رانيز تصرف کرد 
، و )دارِ شام فرمان (دِه جهادگراِن شام فرمانر  در خالفت عممعاويه
  .  بود)دارِ مصر فرمان (جهادگراِن مصر دِه فرمانعمرو عاص 



 

 

۱۲

خالفت رسيد  بەپسر عموی معاويه بود کە چون عمر از دنيا رفت عثمان
  . از عمر دريافت کرده بود ِابقاء کرد کە را در منصبیو معاويه 

در آن اواخر نابينا شده بود  کە انیابوسفيان هنوز زنده بود، و با چشم
اگر حاکميِت مکه را حممد از او  کە ديد نگريست، و می بازی روزگار را می

  و سرنوشِت حاکميت و مششيرِ جهادگران۔برکِت دينِ حممدبە ۔نونگرفت اک
 و معاويه ۔عمالً۔ دست پسرش معاويه افتاده بەسرزمين هپناور و پربرکِت شام

سوريه و اردن و فلسطين خمتارِ کشورِ هپناوری شده است کە  نسبًتا خودپادشاِه
   .گرفت را در بر میو لبنان 

  سال از اين حاکميت پراقتدرِ پسرش معاويه را ديد، و۱۱ابوسفيان 
  . هجری در دمشق از دنيا رفت۳۱عنوان مشاور در کنار او بود، و در سال بە

سرِ  بە  کردمدينه کە بەسفریدر  ابوسفيان کە ابوحيان توحيدی نوشته
ما و مشا بر سر : گفتچنين محزه  بە خطابرفت و ۔عموی پيامرب۔قرب محزه 

اين محزه در جنگ  ٤.  شديمبرنده ما وموضوعی با يکديگر نربد کرديم، 
فرماِن هنِد زِن ابوسفيان کشته شده بود و هند جگرش را بيرون آورده  بەاُُحد

رزادۀ هند و يک پسر هند را در جنگ بود؛ زيرا او و علی دو برادر و يک براد
يامرب هم پ بەطور غيرِ مستقيم۔  البته خطابِ ابوسفيان ۔به.بدر کشته بودند

  . بود؛ و اين در زمان خالفت عثمان ۔عموزادۀ ابوسفيان۔ بود
.  بودحاکمِ سراسرِ شام از دنيا رفتعثمان  کە ھ۳۵ پايان سال معاويه تا

در شام حکومت  کە  بود پيوستهسال۱۷ِ  بە نزديکخالفت رسيد بەوقتی علی
  منسجم و گوشسپاِههم رسانده  بەگذر نيروی بسياری او در اين ره. کرد می
هايش را برای حتکيم  فرمانی برای خودش تشکيل داده بود، و برنامهبە

ه با  برای مقابلنيز، معاويه. کرد های قدرت خاندانی در شام دنبال می پايه
بردند نيروی دريايی  کار می بەگيریِ شام پسوارای روميان ب کە تالشهائی
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وفنتِ نيروی روميان در نربد کارآييش را با درهم ک کە پرقدرتی ايجاد کرده بود
و مرزهای شام را برای مهيشه  خوبی نشان داد، بە الصواری یِ ذاُتيدريا

 یِ کارآمديتوسط مهين نيروی دريا بە راجزاير قربص و مالت. مصون داشت
و در حقيقت،  (اسالمقلمرو حاکميت  بە تسخير کردهفرمان به هياِن گوشو سپا

   . افزود)قلمرو حاکميِت خودش

  علی با   معاويه خمالفت
 و اميه مهۀ بنی کە خالفت نشست تصميم گرفتکە بە علی مهينامام 

او  کە بەکسانی بەدر کارهای دولتی برکنار کند؛ وااز مص را وابستگانشان
من برای آهنا « کە در اين اقدامش شتاب نورزد پاسخ داد کە مشورت دادند

   .»چيزی جز مششير ندارم
 ساهلا بر  شام بود و اسالم دردارِ اصلی فتوحاِت سهام کە معاويهولی 

 در برابر تصميم او مشرد  خودش را صاحب شام میشام حکومت کرده بود و
او را حامی رمسيت شناخنتِ خالفت او خودداری ورزيد و  بەايستاد و از

او  بەکشندگاِن عثمان را کە کشندگاِن عثمان معرفی کرد و از او خواست
  . داستانش دراز است کە د؛حتويل دهد تا بازکُش

شام برای نابودگریِ  بەلشکرکشی علی بەاين موضوع ۔سراجنام۔
 بە موسومبدفرجامِ  علی و معاويه در جنِگ  بسيار خونينِرويارويیِمعاويه، و 

آنکه پيروزی يک  دهها هزار کشته از دو طرف گرفت بی کە اميد اجنصِفّين
  . طرف را گره بزند
 ، با بازیِ بسيار زيرکانۀ ُبردُبردی کە عمرو عاص ۔ياورِ معاويهسراجنام

اش در اين کتابچه   و جای سخن درباره۔ بەراه افکندو مرِد باتدبيری قريش
و دو داور از جانب  ،پيش آمد بە)گری جی ميان ( موضوع َحکَميت،نيست

 ۔يکی ابوموسا اشعری از عرهبای عراق و ديگری عمرو ابن علی و معاويه



 

 

۱۴

 تعيين شدند اإلختيارِ دو طرف عاص از عرهبای شام۔ بەعنوان دو منايندۀ تام
  . دو نظر بدهند تا دربارۀ اختالف آن
ابوموسا اشعری و عمرو  کە داوران ، عمروعاصچاالکانۀباز هم با بازیِ 

برکناری علی از خالفت   بە هجری رأی۳۷بودند در رمضان سال عاص 
عنوان خليفه  بەعاويهبا م کە مسلمين پيشنهاد کرد بەدادند؛ و عمرو عاص

  . اين نيز داستانش دراز است کە بيعت کنند؛
در شام مهۀ جهادگران با برکناریِ علی صادر شد  بەچون رأی داوران

در عراق علی با خمالفت . ؤمنين ناميدند و او را اميراملمعاويه بيعت کردند
او  کە کشتاری. خوارج موسوم شدند کە بە خبشی از ياران خودش مواجه شد

نيز  و است،» چشمِ فتنه را برکنده« و پنداشت کە در هنروان از خوارج کرد
 رويارويیِ خوارج ،در چند جای ديگرِ عراق از آهنا کرد کە کشتارهای ديگری

از (عبدالرمحان ملجم ُمرادی  ،سراجنام .بازگشت رساند ینقطۀ ب بەبا او را
چند تن از ياریِ  بەدست) قبيلۀ يمنیِ ِکنده و جاگيرشده در کوفهيک طايفۀ 

  . )بە فَوزِ شهادت رساندند (کردند علی را ترور خوارْج
  کوفهسراِن قبايل را ۔حسن۔علی پسرِ بزرگش درگذشِت پس از 

درستی۔ برندۀ   ۔بهخودش را کە ولی معاويه. کردند انتخاب جانشينیِ اوبە
 خليفه شدِن حسنناميد با   میمنتَخب جهادگراِن شام قضيۀ حکميت و امامِ

  . عراق لشکر کشيد بەکنار کردِن او برای برو خمالفت منود،
 و داستانش ئی کە معايه درانداخت با بازيهای بسيار چاالکانه سراجنام

 معاويهبا  کە حسن جمبور شد ينجا نيست،در کتاهبا آمده است و جايش در ا
 بەعنوان او با ،واگذارداو  بەرا  خالفت و جانشينیِ پيامرب، آشتی کندمذاکره و

مدينه  بەخاندانشافراد مهۀ  با شخود  و،بيعت کند» اميراملؤمنين معاويه«
  . انتظار درگذشِت معاويه بنشيندبە  وبرگردد

در اويه را بەچشم ببيند، و وفا نکرد کە درگذشِت معولی عمرِ حسن 



 

 

۱۵

 هجری بەزهری کە يکی از زناِن خودش بەاو خوراند جهاِن انساهنا را ۴۹سال 
   (*).رها کرده بەديدارِ پروردگارش شتافت

                                                 
های  رئيس قبايل ِکنده، نيرومندترين مرِد يمنی( اين زن دختر اَشعث ابن قَيس ِکندی (*)

و خواهرزادۀ ابوبکر بود؛ مادرش دخترخواندۀ پدرِ ابوبکر و در ) جاگيرشده در کوفه
اشعث ابن قيس را بەمششيرِ  هجری کە ۱۲ابوبکر در سال . حکمِ خواهر ابوبکر بود

عکرمه پسر ابوجهل مسلمان کرده بود اين خواهرش را بەزنی بەاو داده و او و مششيرهای 
عکرمه پسر ابوجهل نيز خواهرِ . اش را بەخدمِت گسترش اسالم درآورده بود مردان قبيله

عالوه . ودپيونِد خاندانی ب لذا اشعث از دو سو با قريشانْ هم. اشعث را بەزنی گرفته بود
اشعث ابن قيس . بر اينها امام علی نيز دختر اشعث را برای پسرِ بزرگش حسن گرفته بود

و پس از او پسرش حممد ابن اشعث، و پس از حممد پسرِ او عبدالرمحان ابن حممد ابن 
نفوذ آهنا در ميان قبايل يمنیِ . گراِن صحنۀ سياسی عراق بودند ترين بازی اشعث عمده

 هجری عبدالرمحان پسر حممد ابن اشعث خودش ۸۱ود کە وقتی در سال عراق چندان ب
را نامزِد خالفِت اسالمی کرد و برای براندازی خالفت اموی شوريد مهۀ قبايل يمنی کوفه 

او بيش از دو سال با . و متامیِ شيعيان کوفه از او محايت کرده بەاو دسِت بيعت دادند
. نين کرد، و سراجنام شکست هنايی يافتحجاج ثقفی و نيروهای اموی نربدهای خو

در ) زمان رئيسِ قبيلۀ خنع در آن (کُميل ابن زياد خنعیبسياری از بزرگاِن شيعه از مجله 
 . راِه او کشته شدند



  هاشم وبنی اميه نامۂبنی نسب
  قَُصی ابن ِکالب

  
     
  عبد قَُصی عبدالدار  عبِدَمناف  ىعبدالُعّز
   
          اسد

  عبدمشس ـماشــه ُمطّلب 
        خويلد
   اميــه عبداملطلب  
      عوام

              
  حرب     ابوالعاص   عبداهللا ابوطالب  عباس  زبـيـــر  

              
       رسـول اهللا حممّـد        عبداهللا  

               
              َعفّـان       َحـکَم  ــلیـــــعــ    لیــع 

  ابوسفيان          عبداهللا 
              حممد

      عثمان    حسن  حسين  
            

  معـاويـه     مَـروان  سَفّاح   عبداهللا      
  



  معاويه با حسين خمالفت
خالفت را با در فتوحاِت شام سهم اساسی داشت و سپس  کە معاويه
را در  آن کە چنگ آورده بود بر آن بود بە و نيرنگتدبير بەزور مششير و

وقتی او از دنيا  کە ا چنان فراهم آوَردها ر زمينهخاندان خودش موروثی کند و 
 زنده بود  ابن علیولی تا حسن. رفت پسرش يزيد خليفه و اميراملؤمينن شود

کسی  کە اين کار نزد؛ زيرا حسن در قرارداد آشتی با او شرط کرده بود بەدست
  . عنوان جانشين خودش تعيين و معرفی نکند بەرا

پسرش عهد شدِن  های ولیِ زمزمه سالی پس از درگذشِت حسن چنداو 
 )از سراِن قبايلِ جهادگر در شام و عراق ( از وفادارانشمشاری را توسط يزيد
 کە راههائی  بە زباهنا افکند تا نبض خمالفاِن جانشينیِ او را بيازمايد وسرِ بر

 هنگامديد آمادگیِ پذيرشِ او را در ذهنها فراهم سازد، و او را در  مناسب می
  . عهد معرفی کند ولیِوان عن بەمناسب

 عهد ولیِ بە سال آينده اين موضوع ازحِد زمزمۀ تصميم سه۔در دو
هنوز زمان آن نرسيده  کە دانست خوبی می بە او١.کردِن يزيد فراتر نرفت

مقام  بە در سن يزيدمرد جوانیسنتهای قبايلیِ عرْب پذيرای  کە است
 گذشته رسم ميراثی بودِن از اين.  باشد و رياست بر کلِ عرهبا»اميراملؤمنين«

رياست قبيله در قريش وجود نداشت؛ رئيس قريش پس از درگذشت رئيس 
 موضوع ،بيان ديگر بە.شد سفيدان برگزيده می فعلی با اتفاق آرای ريش
. اده بودافت نه رئيس فعلی هنوز برای قريشان جا انتصاب رئيس در حياِت

  بودعمرفی کرده بود مورد رئيس فعلی جانشين خودش را معر کە تنها موردی
. ه او را جانشينِ خودش کرد داداو بەبسترِ مرگش وصيتی کتبی  برابوبکرکە 
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ئی جز طايفۀ او بود،   نبود بلکه از طايفهابوبکر نه تنها عضو خانوادۀ اما عمر
کە   بەحکمِ آنبعالوه، عمر. مثابۀ موروثی کردن خالفت نبود بە ابوبکراقدامِو 

 مرِد مقبول عموم اصحاب ،مربِ اکرم در زمان حيات پيامرب بودمشاورِ دومِ پيا
کس از اصحاب پيامرب با خليفه  و هيچ ،پيامرب برای جانشينی ابوبکر بود

  . شدِن او خمالفتی نداشت
 سال، با بردباری و چهار مدت  پس از درگذشِت حسن برایمعاويه

 د را پيوستهعهِد او شو َمردَخری، موضوع اينکه شايسته است يزيد ولی
ديد او را  نشانۀ خمالفتی میهرکە رساند، و از  گوش سران قبايل عرب میبە

  . کرد با مال و منصب خشنود و ساکت می
از دنيا رفته  پيامرب برجستۀاصحاب  مهۀ بازماندگاِنهجری  ۵۵  سالتا

. بودند و کسی از آهنا باقی منانده بود؛ ولی فرزندانشان نيز شخصيت بودند
  يزيدعهد شدِن خمالفتشان با ولی کە فرزندان اصحاب پيامربز  ایکسان

، يکی حسين پسر علی، ديگر عبداهللا پسر زبير، سوم عبداهللا پسر اثرگذار بود
دنيای ديگران کاری  بەگذراند، عبادت می بەعبداهللا عمر روزگار را. عمر بود

نت هبشت  برای حتويل گرفبيح ذکر و تسونداشت و خودش را با مناز و روزه 
اما هرکدام از عبداهللا ُزَبير و حسين ابن علی در . کرد جاويد اخروی آماده می

  . دست يابدخالفت  بەپس از درگذشت معاويه کە انتظار بود
البته مهراه برادرش  کە زمان حسين بود خمالِف اصلی معاويه تا اين
  پدرشياِن از بيان اين واقعيت برای شيعحسن با معاويه بيعت کرده بود، ولی

بيعت داده و منتظر فرصت است  بەاز روی ناچاری تن کە کرد خودداری منی
 نوشته ابن قتيبه. خالفت اقدام کند بەیياب دستتا پس از مرگ معاويه برای 

تا وقتی معاويه زنده «: گفت سليمان ابن ُصَرد َخزاعی بە بار حسين يککە 
 من از روی ناچاری تن. زَِيند بِهاشان است شيعياِن ما بايد در سکوت در خانه

وقتی معاويه مبيرد من و مشا . اين بيعت دادم و راه ديگری هم نداشتمبە
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   ٢.» را خواهيم گرفتمانتصميم خود
گفتيم پيشترها در کنار مکه  کە د از قبيلۀ خزاعه بوداين سليمان ابن ُصَر

و خمالف هاشم  بعد مهپيماِن بنی بەخزاعه از زمان عبداملطلب. جاگير بودند
 در  بود کەرئيس قبيلۀ خزاعه کە ُصَرداميه بودند؛ لذا اکنون سليمان ابن  بنی

  . هاشم بود بنی بە خواهان انتقال خالفتجاگير شده بودندکوفه 
عهدیِ  رفت در رابطه با واليت احتمال می کە شخص ديگری از قريش

 ۵۶ال  را معاويه در ساو. يزيد خمالفت نشان دهد سعيد پسر عثمان بود
  .  تا از مرکز رخدادهای شام و حجاز بەدور باشد فرستادحاکميِت خراسانبە

جانشينی  بەرا معاويه وی کە سعيد عثمان انتظار داشت کە اند نوشته
ولی . خودش منصوب کند و اين موضوع را در جملسی نيز مطرح کرده بود

سعيد  (او را و عهِد خويش کند؛ در نظر دارد يزيد را ولیِ کە او گفت بەمعاويه
خراسان شد؛ و معاويه حاکميت بر سعيد خواستار . نيز راضی خواهد کرد) را

خاطر موقعيت پدرش انتظار  بەپسر طلحه نيز اسحاق. او داد بەخراسان را
او را نيز .  شودخالفت انتخاب بەشايد پس از درگذشِت معاويه کە داشت

 ولی . مهراه سعيد کرد مالياهتای خراسانگردآوریمعاويه با منصب مسئول 
ُمردِن او ناگهانی  ٣.خراسان نرسيده در ری درگذشت بەاسحاق طلحهاين 
  . شايد هم بەزهری از ميان برداشته شد. بود

سعيد عثمان فتوحات اندکی در خراسان کرد، ولی در خراسان مناند، 
از   برای خشنود کردِن خدايش کەپسرکان و دخترکانی و اموالِ تاراجیبا و 
درنگ   بیومدينه برگشت،  بە بودهای ايرانياِن خراسان بيرون کشيده نهخا

او اسيرانی از  کە گفته شد.  شدتروردر يک توطئۀ پيچيده در خانۀ خودش 
اند و  زادگاِن ايرانی را از سغد با خودش آورده بوده و آهنا او را کشته اشراف
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گاه برای کسی معلوم  حقيقِت موضوعِ ترور او هيچ ٤.اند خودشان را نيز کشته
  . سوی معاويه نگرفت بەکسی هم در ترور او انگشت اهتام. نشد

 نيز زنده بود، ولی )برادرِ مادریِ عائشه (عبدالرمحان پسر ابوبکر
کاری جز عبادت کردن و زن گرفنت و کنيز  کە گذران بود پيرمردی خوش

از درآمِد فرستاد و  معاويه برايش می کە یئخريدن نداشت، و از مستمريها
معاويه نيز . گذراند کام می بەاينجا و آجنا داشت زندگی را کە زمينهائی

پايش  کە پيرمردی است«او خطری ندارد زيرا  کە يزيد گفته بود بەاش درباره
با . »زهنا گرم است و با تو کاری خنواهد داشت بەلبِ گور است و سرش بر

نزد مردم ) ابوبکر و عائشه (خاطرِ پدر و خواهرش بەاو کە ئی پيشينهحال  اين
گفت  انگيزی می  دربارۀ انتصاب يزيد سخنِ خالفچە چنانمدينه داشت 

 و اجرای برنامه را برای معاويه مشکل در مردمِ تأثير بگذارد کە ممکن بود
معاويه  بە چون خربشاند کە نوشته.  از دنيا رفتدر اين مياناو  ااّتفاقً. سازد
   ٥.» عبدالرمحاِن ابوبکر را از سرِ تو دور کردخدا شرِ«: گفتيزيد  بەرسيد

نامانۀ  خوشخاطر پيشينۀ  بە نيز)عمرِ سعد (وقاص عمر پسرِ سعد ابی
 ولی مرِد ميدان ،داشت  در ميان سراِن قبايل جهادگر احترامی نام وپدرش

چيزی  بە معاويه او رالذا.  نداشت هم چندان تدبيری وسياست نبود،
کرده بود، و او مهچنان در مدينه زندگی  د رها اش و بەحال خو،گرفت منی
   .رفت ، و گاه برای دريافِت مستمری بەشام میگذراند می

عهد کردِن  ها را برای ولی  هجری معاويه مهۀ زمينه۵۸ سال پاياِنتا 
 پيامرب زمان يکی از بازماندگاِن اصحابِ او در اين. يزيد فراهم آورده بود

از جهادگراِن جاگيرشده  کە )از بومياِن مدينه (ارینام نعمان ابن بشير انصبە
حاکميت کوفه  بەاميه بود را هواخواه خاندان بنیاز زماِن عثمان در دمشق و 
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 عهد شدِن يزيد  با ولیاگر بقايائی از خمالفت کە اميد داشتمعاويه . فرستاد
وفه  از ميان برود و کاوتدبير  بەکوفه وجود داشته باشدقبايل در ميان سران 

   (*).آيد نهدست شود و برای بيعت با يزيد مشکلی پيش  يک
 احتمال داشت با انتصاب يزيِد کە  اموی خانداِنمرد نيرومند و باتدبيرِ

 شوهرِ دخترِ  از عموزادگاِن معاويه و ۔ خمالفت کند مروان َحکَمسال جوان
 سال معاويه در. حاکميت مدينه را داشتدر اين زمان  کە  بودعثمان۔خليفه 

کرده برخی از اموال و امالکش را مصادره  ھ او را از حاکميت مدينه برکنار۵۹

                                                 
و مردی دار پيامرب  بشير ابن سعد از صحابيان نام.  نعمان پسرِ بشير ابن سعد انصاری بود(*)

وقتی در روز درگذشِت پيامرب ميان اصحاب پيامرب بر سرِ انتخابِ جانشينِ . گرا بود اصالح
او رقابِت انتخاباتی افتاد و سعد ابن عباده خزرجی استوارانه خواهان انتخاب شدِن 

افتد بەخزرجيان  کە ميان اصحاب پيامرب اختالف نه خودش بود، بشير ابن سعد برای آن
کە دست از ادعاشان بکشند و با ابوبکر بيعت کنند، و خودش برای بيعت با پيشنهاد کرد 
چون . گرانۀ او را دنبال کرد پس از او پسرش نعمان راِه اصالح. گام شد ابوبکر پيش

عثمان را شورشياِن آمده از کوفه و بصره و فسطاط کە رهربانشان مالک اشتر خنعی و 
ِن قبايل جاگيرشده در مصر بودند کشتند و علی ُحکَيم ابن َجَبله َعبدی و يکی از سرا

نعمان ابن بشير بەمهراه چند تن ديگر از اصحاب پيامرب از قبيل زيد  بەخالفت نشست،
ابن ثابت کاتبِ پيامرب، حسان ابن ثابت شاعر پيامرب، کعب ابن مالک شاعر پيامرب، 

 عبدالرمحان ابوبکر، وقاص، عبداهللا عمر، اسامه ابن زيد پروردۀ دسِت پيامرب، سعد ابی
حممد ابن َمسلََمه، ابوسعيد ُخدری، َمسلَمه ابن خملّد، قدامه ابن مظعون، رافع ابن 

اينها . خديج، و چند تن ديگر از برجستگاِن مدينه با شيوۀ انتخاب او خمالفت منودند
گفتند کە حقِ انتخاب کردِن خليفه ازآِن مهاجرين و انصار است نه شورشياِن کشندۀ 

ان؛ و بايد برای انتخاب خليفه شورا تشکيل شود و چند تن برای انتخاب شدن عثم
پيشنهاد شوند و مهاجرين و انصار برای انتخاب خليفه تصميم بگيرند، و هرکە خليفه 

چون فشار علی و مالک اشتر و . شود بايد کە کشندگاِن عثمان را حماکمه و جمازات کند
يعت کردن با علی شدت يافت بيشتر اينها از مدينه ُحکَيم ابن َجَبله بر اينها برای ب

آلوِد عثمان را نيز برای معاويه با  نعمان ابن بشير بەشام رفت و پيراهنِ خون. گريختند
معاويه درآمدهای مالياتیِ يک روستا بەنامِ َمَعّره در شام را برای مهيشه بەاو . خود برد
گرفت، و اين مهان روستا است کە بعدها » عمانَمَعرَّة ن«زمان نامِ  اين روستا از آن. خبشيد

 . از آجنا برخاست) خّيامِ عرهبا(ابوالعالء َمَعّری 
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برادرزادۀ خودش وليد ابن  بە و حاکميِت مدينه را. کرد تا او را تضعيف کند
   . داد ابن ابوسفيانُعتبه

ترين  معاويه پس از هتيۀ مهۀ مقدمات الزم و مذاکره با برجسته
، و اطمينان از محايت آهنا، )قبايلِ جهادگرسراِن  (شخصيتهای شام و عراق

با شرکت عموم سران قبايل شام و عراق  کە ئی ھ در جلسه۵۹در اواخر سال 
  .  منصوب منود خودشیِ بەجانشينبرگزار کرد يزيد را
يکی برخاسته  يکیوران در جملس معاويه  سخنکە نوشته  ابن قتيبه

با  کە ضران خوش نداشتندکسانی از حا.  يزيد سخن گفتندشايستگیدربارۀ 
 برخاسته سرِ ۔ ابن ُمقَّنع۔نامش يزيدُعذَره  مردی از بنی. دنيزيد بيعت کن
معاويه کرده  بە  و اشارهآورداندازۀ يک وجب از غالف بيرون  بە مششيرش را

اگر آن «: گفتيزيد اشاره کرد و  بە آنگاه. »اين اميراملؤمنين است«: گفت
: گفتمردم داد و  بە  را رو مششيرسپس سرِ. »اميراملؤمنين استُمرد اين 

: گفتاو  بە معاويه. و نشست. »خمالفت منود سر و کارش با اين استهرکە «
   ٦.»ی استوران تو رئيس سخن«

رئيسِ بزرِگ  ( کە معاويه بە احنف ابن قيسابوالعباس ُمَبرِّد نوشته
يز و چيزی تو نيز برخ«:  گفت)تيمِ جاگيرشده در بصره و کوفه قبايل بنی

ترسم و اگر راست  اگر دروغ بگويم از کيفر خدايی می«: احنف گفت» !بگو
برداريت خدا بە  بەخاطر فرمان«: معاويه گفت. »ترسم بگويم از کيفر مشا می
  . »تو پاداش نيکو دهاد

چون جملس ورچيده شد و حاضران مرخص شدند و بيرون  کە نوشتهو 
دامن کە معاويه و  من می«:  احنف گفترفتند مردی از سران قبايلِ عراق بە

ها هناده و در و  پسرش بدترين خملوقان خدا استند، ولی ماهلا را در خزانه
اند، و ما چاره نداريم مگر  ديوار را بربسته و کليدهايش را حمکم نگاه داشته
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اين ماهلا را از دستشان ) متجيد کردن از معاويه و يزيد(کە با چنين سخنانی 
   ٧.»رو نزد خدا آبروئی ندارد۔آدمِ دو«: احنف گفت. »يمبيرون بکش

مروان َحکَم با . خمالف نبود انتصاب يزيد در خاندان اموی بیاما 
 بە  اين اقدامش بەخاطرمعاويه رفته او را بەنزد  دمشق شد وخشم راهیِ

افراد شايسته  بە امور ُمسِلمين راکە  ی آن بەجاتو«: گفتسختی نکوهيد، و 
   ٨.»ای  واگذار کردهيک بچه بە ن راواگذاری آ

سابقه و ناپسند توصيف   بیکاری معاويه را  اقدام کە َمروانْاند نوشتهو 
جتربه  بايد از جوانان خام و بی کە ئی رسيده بەجا کار ُمسِلمين:کرده گفت

شود بزرگان و اهل  گرفته می کە تصميمی هر کە اطاعت کنند؛ و چنان شده
ليکن معاويه با . شوند هيچ گرفته می بە مانند و یخرب م رأی و مشورت بی

   ٩.کرد  اشهائی و با دادن مبلغی مال راضی سخنان نرم و با وعده
.  مدينه برای يزيد بيعت بگيردسرانمعاويه سپس بە مدينه رفت تا از 

عبداهللا عمر و پسران علی و پسراِن زبير . بيشترِ مردم مدينه بيعت کردند
شيدند، و معاويه صالح را در آن ديد کە بە آهنا فشار خودشان را بەکنار ک

بالذری . بيعت کرد) برادر حسينحممد ابن علی، (اما ابن حنفيه . آورد نه
 بە معاويه.  بيعت کردزنی و اعتراضابن حنفيه بدون چانهنوشته کە 

 بە رسيد و در جملسش از اواو می بە هناد واو احترام بسيار می بە خاطراين
از نظر ِحلم  کە در مهۀ قريش کسی نيست« :بار گفتکرد؛ و يکياد مینيکی 

. »پايۀ حممد ابن علی برسد بە و ِعلم و فضل و پاکی، و دوری از تکرب و غرور،
 کە او صفات نيک بسيار دارد؛ ولی اينها کە دانيمما هم می«: گفتمروان 

معاويه . »رنداز او برت کە  کسانی هستندشود در قريشدربارۀ او گفته می
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کند  اخالق نيکو می داشنتِفضيلت وی کە در برابر مردم تظاهر بە کس«: گفت
 يزيد وقتی کە افزوده و. »سان نيست را دارد يک اين صفات اذاًت کە یکسبا 
   ١٠.خالفت نشست از ابن حنفيه قدردانی منودبە 

ز  اصحاب طرافرزنداِنکسانی از پس از او  کە کرد بينی می معاويه پيش
 و نگذارند کە خالفتش سامان خمالفت برخيزند بە اول پيامرب با خالفت يزيد

هوای خالفت در  کە او عبداهللا عمر را آزموده بود، و اطمينان داشت. بگيرد
 ولی از عبداهللا ُزَبير و حسين ابن ١١کاری خنواهد زد؛ بە  دستسر ندارد و

 کە اخت و بيم داشتشن  می بەخوبیاو روحيۀ يزيد را. علی در انديشه بود
کرداری  بە  دستًما آهنا برآيد، و حتتدبير ازپسِ بردباری و يزيد نتواند با

يزيد توصيه  بە او. سبب تضعيف حاکميت اموی خواهد شد کە خواهد زد
 مورد خبشايش قرار او رااگر حسين ابن علی بشورد و شکست يابد  کە کرد
و بە . ليمِ کاملِ او راضی نشودز تسچيزی ج بە و اگر عبداهللا ُزَبير بشورد. دهد

 تواند  تا مینيازمند است و يانمحايت قريش کە بە  کردسفارشِ اکيديزيد 
  .  خودداری ورزدان قريشيرجناندناز بکوشد کە 

   (*):اند يزيد را چنين آورده بە اومنت رهنمودنامۀ 

تو بيايد را  کە بەنزد هرکدامشان. ند استمردم حجاز اصل و ريشۀ تو
  .  را با خبششهايت دريابآيد نهکە کرام کن، و هرکدامشان ا

                                                 
 .۴۶۹/ ۳انساب األشراف، . 10
  .۱۶۴/ ۴طبقات ابن سعد، . 11

بازماندگاِن دستگاه بروکراسی ( معاويه در کاخش آرشيوی داشته کە مشاوران سريانيش (*)
شده ميان  های مبادله اند، و يک نسخه از مهۀ نامه برايش ساخته بوده) دولِت روم در شام

شده ميان او و علی و سپس ميان او و حسن و  های مبادله او و شخصيتها ۔ازمجله نامه
هايش و بسياری از اسناد مهم سياسی در آن  نامه و و حسين۔ و نيز از سفارشسپس ميان ا

نامۀ علی بەمالک اشتر نيز کە پس از کشته شدِن  نسخۀ توصيه. شده است نگهداری می
اشتر بەدست مرداِن معاويه در مصر افتاده و برای معاويه فرستاده شده در اين آرشيو 

 . ِن بزرگ رسيده و وارِد کتاهبا شده استشده و بعدها بەدست مولفا نگهداری می



 

 

۲۵

حاکمی را تعويض کنی مهان  کە  از تو خبواهندهر روزاگر مردم عراق 
 کە ست اخواهند؛ زيرا برکنار کردن يک حاکم هبتر از آن آهنا می کە کن
  . هزار مششير برضد تو آخته شود صد
 برايت کە  مشکلید؛ هرن است تو نزديِک شام ياوران و مشاوراِنمردمِ

 از آن فراغت چوننيروی مردم شام با آن مقابله کن، و  بە آيدبەپيش 
 جاگير دستشام برگردان؛ زيرا اگر در جاهای دور بە  راشاميانيافتی 

  . ن عوض خواهد شدشوند اخالقشا
يکی حسين : ام ناک من از آهنا بيم کە تن هستند  سهاندر ميان قريشي

و اما عبداهللا . اهللا پسر عمر، سوم عبداهللا پسر زبيرپسر علی، ديگر عبد
 عقيدۀ خويش است و چيزی از تو مطالبه دربنِد کە عمر مردی است

 کە پذير است و من اميدوارم و اما حسين مردی حتريک. خنواهد کرد
 نسبِت. مشغول بدارد] خوارج[قاتالن پدرش  بە را اهللا متعال وی

  عظيم دارد و دارای امتيازِتو نزديک است و او حقی بە حسين
 عراق دست مردمِ کە کنم گمان می.  استوابستگیِ خانوادگی با حممد

اگر شوريد و بر او دست يافتی از . از سرش برندارند تا او را برپا کنند
و اما . ی تو باشم از او درخواهم گذشت بەجااگر من کە او درگذر،

 تو شوريد مهۀ نيرويت را در  مکاری است؛ و اگر برعبداهللا ُزَبير کفتارِ
 )سازش و تسليم (آشتی ملتمسانه خواهاِن کە گير مگر بەکار سرکوبش

   ١٢.شود؛ و اگر چنين کرد از او بپذير

تا زنده است حسين و عبداهللا ُزَبير و عبداهللا عمر را با  کە معاويه کوشيد
 کند؛ بيعت با يزيد بە فرستادن پيک و نامه و تشر و تشويق و َتحبيب وادار

 سکوت بە آهنا را وادار کە سپس تالش کرد. هوده رفت تالشهايش بیولی 
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۲۶

انگيز نگويند؛ و آهنا برای او تأکيد   خالفکند تا دربارۀ انتصاب يزيد سخن
 خنواهند زد و دربارۀ اين انگيزی  اختالفهيچ اقدام بە دست کە فرستادند

 حسين بە  معاويهایه تشرنامهيکی از . موضوع سخنی بر زبان خنواهند آورد
   : آورده استچنين را بالذری و پاسخ حسين بەآن

 کە خواست دمل منیکە است  من رسيده بە خربهائی دربارۀ تو
ِن  بەجا.گفتم تو منی بە ای چيزی حق گفته کە ديدم رسيد، و اگر می می

 خدايی را پذيرفته دست بيعت داده و عهد و پيماِنی کە کس کە خودم
دربارۀ  کە چيزهائیاگر  (*).آن وفادار مباَند کە بە است شايسته است

ترين مردم  خبت ش خوش بەخاطرام نادرست باشد تو تو شنيده
. ای  خدايی را نگاه داشتهعهد و پيماِن بە خواهی بود زيرا وفاداريت

اگر برضد من  کە بدان. تو بدی کنم بە از تو بُبرم و کە مرا وادار مکن
از ايجاد تفرقه در . ات توطئه خواهم چيد رهبچينی من نيز درباتوطئه 

 ئی ديگرباره فتنهتو  کە بەدست ميان اين امت بپرهيز و کاری مکن
پدرِ تو برتر . شناسم ام و آهنا را نيک می من مردم را آزموده. برپا شود
 اند مهگی در تو روی آورده بە اکنونی کە تر از تو بود و کسان و شايسته
تباهی کشاند  بە امرِ او راچە   کە آنکنم فکر منیمن .  او بودندفرماِن

پس دربارۀ خودت و دينت انديشه کن، و . سامان برساند بە امرِ تو را
   .دهندبازی بەشود برآهنا اعتماد کرد تو را  منی کە مبادا کسانی

   :اين نامه چنين پاسخ داد بە و حسين

.  استزن ەهمدوب چيناِن های سخن گفتهای  دربارۀ من شنيده کە هرچه
 راه انداخنت جنگی برضِد تو هستم و نه تصميم دارم بە من نه درصدد

 ام و من اينها را از دست هناده کە داند اهللا می. با تو خمالفت ورزمکە 
                                                 

 . است نه با يزيد) با معاويه( منظورش بيعِت حسين با خودش (*)



 

 

۲۷

اهللا از من  کە کنم ام و فکر منی  دربيماهللا از دست هنادنشان از بەخاطر
عذر مرا  کە ام مطمئنام، و  داوریِ او نکشيده بە تو را کە خشنود باشد
و اوليای  انگر ستمحزب  کە دينِ بدراِه تو  کجحامياِندربارۀ تو و 

مگر تو ُحجر ابن َعدی و ياران منازگزارِ . اند خنواهد پذيرفت شيطان
کردند و با بدعتها خمالف بودند و در  ستم را حتمل منی کە پارسای او

 با سوگند و پيماِن کە هراسيدند را پس از آن راه اهللا از سرزنش منی
آهنا امان دادی ظاملانه نکشتی؟ مگر تو کشندۀ َعمرو ابن  بە حمکم

اش را عبادت زرد کرده و تنش  يار پيامرب بود و چهره کە َحِمق نيستی
آن ۔بر روی بسترِ ُعَبيد  کە را حنيف کرده بود؟ مگر تو زياد ابن مسيه

 کە و ادعا ننمودی زائيده بود را برادرِ خودت نکردی ۔ها غالم ثقفی
 بستر فرزند ازآِن« کە پيامرب گفتهی کە در حال فرزنِد پدرت است؟

کارت سنت پيامرب را از دست  مگر تو با اين. »)الَولَُد ِللفراش (است
پا هنادِن سخنِ   رها نکردی و با زيرِا او را َتَعمًُّدفرماهنایننهادی و 
ن او را بر مردم عراق  هوای خودت نشدی؟ مگر تو پس از آپيامرب پيروِ

 و در آوَرد بە مسلط نکردی تا دست مسلمين را بُبرد و چشمانشان را
تو از اين امت نيستی و اين  کە ؟ انگارشانشدراز تنۀ خنلها بردار کَبرف

 کە آن دوتا حضرمی کە نفرمودیزياد  بە مگر تو! امت از تو نيستند
بکُشد؟ مگر دين علی را بگيرد و » دينِ ما دينِ علی است«گفته بودند 

 جنگيد و تو با اين ادعا ش با پدرِ تو می کە بەخاطرجز دين حممد است
 کە ای؟ اين توئی کنی بر اين جايگاه نشسته از اين دين پيروی میکە 
خودت و دينت بنگری و از تفرقه افکندن در ميان مردم و  بە بايد

 از اين ئی بزرگتر من هيچ فتنه. فتنه بپرهيزی بە برگرداندنشان
هيچ  کە کنم تو امور اين امت را در دست داری، و فکر منی کە بينم منی

 اگر با تو جهاد کنم. کاری برای خودم و دينم برتر از جهاد با تو باشد
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 دست کشيدمن از جهاد با تو گناه.  خشنودی اهللا خواهد بودبەخاطر
  . از تقصيرم درگذرد کە خواهم  از اهللا میواست 

اگر چنين کنی ضررش  کە چيدن برضد من، بدان  توطئهو اما دربارۀ
 کە تن کردی با آن چند کە تو خواهد رسيد، مهچنان بە بيش از هرکس
 بە پيمانشان با تو را شکسته باشند ياکە  آن  بیپاره کردی کُشتی و تکه

اگر آهنا را نکُشی  کە ولی تو بيم داشتی. جنِگ تو برخاسته باشند
  . کاری زده باشند يا تو مبيری يا آهنا بە دستکە  پيش از آن
بايد حساب  کە  باشمطمئن!  باش اخرویمنتظر قصاص! ای معاويه

هيچ ُخرد و  کە ئی در دست دارد اهللا نوشته کە پس بدهی، و بدانوا
اهللا فراموش . کند  مهه را ثبت میکە بلکند  درشتی را فروگذار منی

اساس  و هتمِت بیتو مردم را براساس بدگمانی  کە خنواهد کرد
خوارۀ  بيعت با پسرِ کودِن شراب بە ای، و مردم را وادار بازداشت کرده

خودت را باخته، تو  کە بينم من جز اين منی. ای بازت کرده سگ
دينت را از دست داده، امانتت را بە زير پا هناده، بە رعيت خيانت 

   ١٣.ای ، و برای خودت جايگاهی در جهنم فراهم ساختهورزيده

نوشته طربی . ديده از جهان فروبست ھ۶۰  سالماه رجب عاويه درم
ام،  من داده بوده و نگهداری کرده بە ئی پيامرب جامه کە معاويه وصيت کردکە 

 و ام چيدهبار ناخنهای پيامرب را  و يک. را بر من بپوشانيد چون مبيرم آن
خاکسترش را در ام، آهنا را بسوزانيد و  ئی نگاه داشته هايش را در شيشه چيده

   ١٤.برکِت آهنا مرا بيامرزد بەاهللا کە اميد دارم. چشمامن مباليد
 مشال شام بود پس پادگاهنای در يکی از روز درگذشِت معاويه کە يزيد

ده پليس  فرمان، و برگشتدمشق  بە از دريافت خربِ مرِگ پدرش با شتاب
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قبايل ، از هریضحاک ابن قيس ِفدمشق و سرپرسِت کاخ خليفه ۔نامش 
  مهراه يزيِد ابوسفيانکنانه کە روزگاری در کنار مکه جاگير بودند سپس بنی

  کاخِ خالفتمسجِد بە  را شام سران قبايلبرای جهاد بەشام رفته بودند۔
 آهنا برای  مهگیِ و ازيزيد را بە اطالعِ آهنا رساند خليفه شدِنفراخواند و 

کس از  در شام هيچ .ه گرفت بيعِت دوبار» ابن معاويهاميراملؤمنين يزيد«
مهۀ بازماندگان . های جهادگر با خليفه شدِن يزيد خمالف نبود سراِن قبيله

  . زيستند نيز با يزيد بيعت کردند اصحاب پيامرب کە در شام می
  



  يزيدبا حسين خمالفتِ
عهدیِ يزيد بيعت گرفته بود، ولی يزيد اکنون کە   معاويه برای ولیِ
کە خالفتش مشروعيت  بايست کە برای آن د نيز میبەجای پدرش نشسته بو

و ديديم کە مهۀ سران قبايل شام با او بيعت . يابد از سران قبايل بيعت بگيرد
بە معنای واقعی » اميراملؤمين«کە او خليفۀ مشروع و ُمطاع و  برای آن. کردند

 و شود نياز بە گرفنت بيعت از فرزندان مهاجرين و انصار کە در مدينه بودند،
  . نيز سران قبايلِ جهادگرِ عراق هم داشت

 بە حسين و عبداهللا ُزَبير و عبداهللا عمرتا زمانی کە معاويه زنده بود، 
عهدیِ   واليتتأييد بە آهنا وارد آورده بود حاضر معاويه بر کە رغم فشارهائی

چە اکنون با يزيد بەعنوان خليفه   هرکدام از اينها چنان.يزيد نشده بودند
کرد طبق سنتهای قبايلیِ عرب حق داشت کە از سران قبايل  منیبيعت 

شد خالفت يزيد  خبواهد کە با او بەعنوان خليفه بيعت کنند؛ و اگر چنين می
دارِ  اين رمسی بود کە از يک سنت ديرينه و ريشه. يافت مشروعيت منی
کردند ديگر حقی برای  ولی اگر اکنون با يزيد بيعت می. قبايلی آمده بود

طرح کردن خودشان برای خالفت نداشتند و جمبور بودند کە در اطاعت م
سران مدينه و سران  از برخی کە بسا چە ندکرد  بيعت منیاما اگر. يزيد مبانند
ابتدا بايد اينها «و » نگريم اينها می بە ما«کە   با هبانه کردِن آنقبايل عراق
  . ستحکام نيابد و خالفت يزيد اکردن بپيچند سر از بيعت» بيعت کنند
حاکمِ مدينه  بە او.  تصميم گرفت کە بە زور از اينها بيعت بگيرديزيد

حسين ابن علی و عبداهللا ُزَبير  کە  نوشتفرمان ۔پسرعمويش وليد ابن ُعتبه۔
و عبداهللا عمر را برای بيعت کردن زير فشار بگذارد و تا بيعت نکرده باشند 

 بە ورزند آهنا را بازداشت کند ودست از سرشان برندارد، و اگر خودداری 
  . بِستاَندزور از آهنا بيعت 



 

 

۳۱

باره  درنگ مروان َحکَم را طلبيد و با او در اين بیابن ُعتبه وليد 
مدينه نرسيده است  بە تا خربِ مرگ معاويه کە او گفت بە مروان. مشورت کرد

کە  يش از آنپ بيعت بگيرد، زيرا اگر  برای يزيدزور از آهنا بە  بطلبد واينها را
معاويه مرده است هرکدامشان برپا خاسته  کە بيعت کرده باشند خرب شوند

عبداهللا عمر مرِد  کە  تأکيد کردنيز،. سوی خودش فراخواهد خواند بە مردم را
  . اقدامی خنواهد زد بە  نيست و دستستيزه

هنگام در سفر ُعمره بودند، و حسين  بداهللا عمر و عبداهللا عباس در آنع
  نوادۀ عثمان را،وليد پس از مشورت با مروان. بداهللا ُزَبير در مدينه بودندو ع
برای موضوع  کە حسين و عبداهللا ُزَبير بگويد بە  بود فرستاد تاجوانکیکە 

 خرب گرچه. شب بود و آهنا در مسجد بودند.  ديدار کننددار فرمانمهمی با 
کار را چنان   اينگوش کسی نرسيده بود، وليد بە مرگ معاويه در مدينه

پيامِ دعوِت ساعِت غيرِ ُمعتاد   در آنجوانکآن کە  مهين کە ناشيانه اجنام داد
موضوع بسيار مهمی مطرح است و  کە  آهنا فهميدنددار را برايشان برد فرمان

در ساعتی ما را «: گفتحسين  بە عبداهللا ُزَبير.  معاويه ُمرده استًماحت
: گفتحسين . »حضور بپذيرد بە دم راعادت نداشته مر کە طلبيده است

 کە مرد از ما دعوت کرده شان مرده باشد و اين پيشه حاکم ستم کە کنم فکر می«
نزدش  بە دارم و  را برمیچند تن من ؛سروصدا برای يزيد بيعت بستاند بی
 در ميان باشد محايت کافی مهراه داشته باشم و زورگويیروم تا اگر قصد  می

  . »ا برهامن رمخود کە بتوامن
خرب مرگ معاويه  کە حسين وارد خانۀ وليد شد، وليد نامۀ يزيد راچون 

درست «: گفتحسين . با يزيد بيعت کند کە در آن بود خواند و از او خواست
کسی مهچون من در چنين حالتی حمرمانه دور از چشمان مردم  کە نيست

ی تا در مسجد مردم را برای بيعت دعوت کنفردا  کە هبتر است. بيعت کنم
باره  کار بە يک دهم و اينتو  بە ، و من در مجعِ مردم دست بيعتگرد آيند



 

 

۳۲

  . »گيرد اجنام
 با مجعِ مردم اهللاميد  بە برو«: گفتسخن خوش آمد، و  وليد را اين

نکرده از نزدت برود ديگر  اگر او اکنون بيعت«: گفتوليد  بە مروان. »بيا
افراد بسياری از مشا و ايشان کە  مگر آناو دست خنواهی يافت  گاه بر هيچ

تا بيعت نکرده باشد بيرون برود؛ و  کە او را نگاه دار، و مگذار. کشته شوند
مروان  بە گينانه برخاست و حسين خشم. »اگر خودداری کرد گردنش را بزن

تو . گوئی میآميز  سخن گناهو  ياوه (*)!پسرِ َزرقاء«: گفتدشنامِ مادری داده 
: گفتوليد  بە مروانسپس .  بيرون رفتآلوده  خشمو» ی يا اين؟کش مرا می

گوئی  تو می کە کاری«: گفتوليد . »دادی تا برود اجازه می کە بايست منی«
من  بە اگر مهۀ مال و ملک دنيا را کە واهللا. شود  متام میم دينهبای بە بکنم

 بيعت گويد می کە شمحسين را برای اين بکُ. دهند حسين را خنواهم کشتب
خون حسين آلوده شود روز قيامت  بە دستشی کە کنم کس گمان منی! کند منی

   ١.»گاه اهللا ميزانش سبک باشد در پيش
 بە آيم، ولی هم اکنون می کە فرستادۀ وليد گفته بود بە عبداهللا ُزَبير نيز

اش رفت و خويشانش را فراخواند، و وقتی وليد دوباره پيک فرستاد تا  خانه
او  بە اند؛ و عبداهللا  گرد آمدهاومجعی در خانۀ  کە نزدش برود شنيدە  بعبداهللا

او و  کە گمان وليد با اين. مهلت بده تا خودمان را آماده کنيم کە پيام فرستاد
                                                 

 ۔پدرِ مروان۔ بوده؛ کنيزِ ابوالعاص بوده، در مکه العاص نامِ مادر َحکَم ابن ابی» زرقاء «(*)
کرده کە ازآِن ابوالعاص بوده و َحکَم را برای ابوالعاص بە  فروش اداره می خانۀ زنان تن

های معمولی  زمان اين پيشه در مکه و يثرب و طائف از پيشه  در آن.دنيا آورده بوده است
ی ازآِن مردان سرشناسِ اين سه شهر هائ شده و چنين خانه مند مشرده می و حتی شرافت

سو ربوده  سو و آن اند کە در بچگی از اين زناِن کاری در آن نيز کسانی بوده. بوده است
 حسين بە مروان َحکَم گفته کە .اند شده در بازارها فروخته شده و بەکنيزی افتاده بوده

در » پسر زرقاء «.زاده بوه و نسلِ تو پاک نيست مادر پدرت روسپی بوده و پدرت حرام
 .است مهراه با نام زنی کە َحکَم را زائيده بوده است…» مادر«اينجا معادل 

  .۲۷۰۔۲۶۹/ ۳تاريخ طربی، . ١



 

 

۳۳

فردا در مسجد حاضر آيند ديگر با آهنا کاری  کە شوند حسين آماده می
 را هايش  زن و بچه وشب برادرش جعفر  آنهای در نيمهعبداهللا ُزَبير . نداشت

روز ديگر . راه افتاد بە سوی مکه بە ها راهه برداشته از مدينه گريخته از بی
ها  جستجوی او در جاده بە وليد خربِ گريخنت عبداهللا را شنيد و مأمورانش را

 روز از حسين غافل ماند، و اواخر روز حسين را آن«نوشتۀ طربی  بە فرستاد، و
بامداد فردا کارمان را  کە او پاسخ فرستاد بە ينطلبيد، و حسخانۀ خودش بە 

  . »با مشا اجنام خواهيم داد
اش را برداشته خمفيانه مدينه را ترک  شب اهل خانه حسين نيز آن

 گويا حممد ابن حنفيه). ھ۶۰ رجب سال ۲۸(راه افتاد  بە سوی مکه بە کرده
دم مراگر . سوی خودت دعوت کن بە بنشين و مردم را«: گفتحسين بە 

 بودند چيزی کسی جز توخواهاِن تو بودند شکرگزار اهللا باش، و اگر خواهاِن 
 رفنت بود او بە و چون حسين مصمم. »از فضل و شرِف تو کاسته خنواهد شد

فکر  بە مکه برسد در مکه مباَند و مبادا بە چون کە حسين نصيحت کردبە 
   ٢. کە برضِد يزيد بشوردکوفه برود کە بەافتد

وقتی حسين در راه مکه بود  کە اند نوشتهيکی از نوکران حسين از زبان 
  او را ديد و چون دانست)از طايفۀ عمر ابن خطاب (عبداهللا ابن ُمطيع َعدوی

 کوفه ! بيفتی بەکوفهفکر رفنتِ بە مبادا«: گفتاو  بە قصد مکه را داردکە 
ا دمشن ره بە پدرت در آن کشته شد، و برادرت کە مهان شهر شومی است

   ٣.»شود نزديک بود کشته واو زده شد  بە گرديد و زمخی
عهدیِ يزيد  ابن حنفيه در بيعت يزيد بود، زيرا دست بيعت برای ولی

برخی ديگر از برادراِن حسين ازمجله عبيداهللا و ُعَمر نيز . بە معاويه داده بود
 پسر عبداهللا. عهدی يزيد را تأييد کرده بودند دست بيعت بە معاويه داده ولی
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۳۴

عهد بيعت کرده  جعفر طيار و عبداهللا و عبيداهللا پسران عباس نيز با يزيِد ولی
هاشم شکافی ژرف افکنده و حسين را  موضوع يزيد در ميان بنی. بودند

و ، ازمجله ابن حنفيه روزهای آينده مهۀ مردم مدينه در. کمزور کرده بود
 با جعفر طيارپسر بداهللا عو عباس، پسرِ ، عبداهللا  پسراِن علیعبيداهللا و عمر

عبيداهللا پسر ديگرِ عباس . يزيد بەعنواِن اميراملؤمنين بيعِت ديگرباره کردند
عبداهللا . نيز در کوفه بود و بر دسِت حاکم کوفه با يزيد بيعِت ديگرباره کرد

  . عمر نيز بە وضعِ موجود گردن هناد و در بيعت با يزيد دودلی نشان نداد
 عوف و عبدالرمحان پسر عثمان نيز با چند مصعب پسر عبدالرمحان

تنِ ديگر از فرزندان اصحاب پيامرب بە مکه گريختند تا جمبور بە بيعت کردن 
اينها پيشترها بەعللی از معاويه رجنيده بودند ولی خودشان . با يزيد نشوند

راهشان از راه حسين و عبداهللا . ادعائی برای حاکميت و خالفت نداشتند
  .  بود و کاری با آهنا نداشتندزبير نيز جدا

 عبداهللا ُزَبير و حسين از وليد عتبهگريخنتِ يزيد پس از شنيدن خربِ 
 يکی از عموزادگاِن پدرش برکنار کرد، واز حاکميت مدينه  شده او را بەخشم
 او بنا بر وصيتی. يش فرستاد بەجا َعمرو اَشَدق پسرِ سعيد ابن عاص رابە نامِ

تصميم گرفت کە حسين را )  خوانديمپيش از اين و(پدرش کرده بود کە 
 عبداهللا ُزَبير را کە  وصيت تصميم گرفتبر مهان، و بنابەحال خودش واگذارد

مکه  بە کسانی را کە فرمود اشدقَعمرو  بە او. بيعت کند بە زور واداربە 
عت  از او بيآوَرد ومدينه  بە  زجنيرگير کند و در  دستبفرستد و عبداهللا ُزَبير را

کە اين اقدام صورت گرفته باشد حسين بە سوی کوفه  ولی پيش از آن. بگيرد
بە راه افتاد، و يزيد مهۀ توجه خوش را معطوف بە مقابله با خطرِ حسين کرد، 

  . و درنتيجه موضوع عبداهللا زبير برای مدتی بەکنار هناده شد
و يغ عبداهللا زبير در مکه ماند و صبورانه و زيرکانه دست بەکار تبل

 بەگسيل لشکر از جانب يزيد اين موضوع کە. برای خودش شدمردسازی 



 

 

۳۵

 بە مدينه و سپس مکه  مردمِ برای فجايعِ بزرگیبرای سرکوب او اجناميد و
دنبال داشت مربوط بە پس از رخداد کربال است و موضوع سخنمان در اين 

  .  نيستچهکتاب



   باحسين وبيعت کوفه شيعيان شدن فعال
از اصحاب ( کە ُنعمان ابن بشير انصاری اشاره رفت پيش از اين

 تا او.  فرستاده شدبەحاکميت کوفهدر سال آخر خالفت معاويه ) پيامرب
کرد  درگذشِت معاويه و خليفه شدن يزيد در کوفه بود و با مردم کوفه مدارا می

  . تا آرامشِ کوفه را حفظ کنددار و مريز را در پيش گرفت  و شيوۀ کج
خواستند کە کسی از   قبايل کوفه منیشده بود و بِ شامی او عرولی

عرهبای شام بر آهنا حاکميت داشته باشد، و بر نعمان ابن بشير فشار 
  . آوردند کە از کوفه برود می

درخورِ يادآوری است کە از زمان عثمان بەبعد قبايل جهادگر کە در 
ق و عرهبای شام بندیِ عرهبای عرا شام و عراق جاگير شده بودند بەدو گروه

ئی بەپيش رفت کە عمالً ميان  تقسيم شده بودند، سپس جنگ ِصفين بەگونه
معاويه وقتی خليفه شد . ئی ابدی ايجاد کرد عرهبای عراق و عرهبای شام کينه

در . حاکميت کوفه را بەمغيره ابن شعبه داد کە از سراِن جهادگران عراق بود
پس از او نيز . عت معاويه ماندندزمان حاکميت مغيره عرهبای کوفه در اطا

پس از درگذشِت . زياد ابن مسيه حاکم عراق شد که نيز از عرهبای عراق بود
 هردو در اثر و از شام بەکوفه فرستاده بود  بەدنبالِ همزياد معاويه دو حاکم را

اکنون نيز بشير ابن سعد . شورش مردم کوفه جمبور بەترک کوفه شده بودند
اِن اصحاب پيامرب بود ولی از عرهبای شام بود و عرهبای گرچە از بازماندگ

داشته ن کە هيچ سهمی در فتوحات عراق کە يکی از عرهبای شام وفه از اينک
  .  در خشم بودنداست بر آهنا حاکم و سرور باشد
کە شنيدند کە حسين از بيعت کردن با يزيد  سران قبايل کوفه مهين

 پناه بە کعبه آوَرد کە جمبور بە بيعت با خودداری کرده و بە مکه رفته است تا
يزيد نگردد، فشارشان بر نعمان ابن بشير برای فراری دادنش را بيشتر 



 

 

۳۷

. کردند، و بر آن شدند کە از حسين دعوت کنند تا بەکوفه برود و خليفه شود
سليمان ابن ُصَرد َخزاعی، حبيب ابن  (قبايل از سراِن بە اين منظور چند تن

 در منزل (*))َبَجلی ُمَسيِب ابن َنجَبه فَزاری، َرفاعه ابن َشّداد ُمظاِهر اسدی،
او  بە حسين نامه نوشته بە شان  جلسهدر پاياِنو  ،سليمان ابن ُصَرد گرد آمدند

خواهند و هواخواه اويند؛ و از او  مردم کوفه يزيد را منی کە اطالع دادند
 و برای نان بيعت کنند امير مؤم بەعنوان تا با اوبرود  کە بەکوفهخواستند

 کە شان تأکيد کرده بودند آهنا در نامه. برکنار کردن يزيد دست بەکار شوند
کە  زَِيد و کسی را ندارد، و مردم کوفه مهين  کوفه در کاخش میدار فرمان

 را از کوفه بيرون دار فرمان نزديک شده است  بەکوفهحسين کە بشنوند
  . خواهند کرد
مردم ! بشتاب« کە حسين نوشتندمۀ جداگانه بە تن ديگر نيز در نا چند
  . »خواهند ند و کسی جز تو را منیاَ توچشم بر راِه
نامه و پيامها و سخنانی کە از فرستادگاِن کوفه  سين با دريافِت دعوتح

شنيد تصميم گرفت کە بە پيشنهاِد مردم کوفه پاسخ مثبت دهد و خود را برای 
را برای بررسی مسلم ابن عقيل اش  دهعموزااو . رفنت بەکوفه آماده کند

 و بە او فرمود کە از سران  فرستاد بەکوفه انتقالشآماده کردِن زمينۀاوضاع و 
   .قبايل کوفه برايش بيعت بگيرد
امام علی و شوهرِ دخترِ امام  برادرزادۀ طالب، مسلم پسرِ عقيل ابن ابی

                                                 
 اينها از قبايلی بودند کە در اشغال عراق و فتوحات ايران سهم عمده داشتند، در زمان (*)

شان در درون عربستان برکنده شده بەعراق خزيده بودند  عمر از سرزمينهای اصلیخليفه 
اسد  بنی. خزاعه زمانی در نزديکی مکه جاگير بودند. شدند و عربِ عراق مشرده می

) يک مدعی نبوت(زمانی در مشال حجاز جاگير بودند و در زمان پيامربِ ما يک پيامربی 
فَزاره يک شاخه از قبايل  بنی.  ابن ُخَويِلد بوداز خودشان داشتند کە نامش طُلَيحه

شيبان  ئی از بنی َبجيله شاخه. زيستند شرقی حجاز می غطفان بودند کە در بياباهنای مشال
 . شرق عربستان در دروِن قلمرو ساسانی جاگير بودند بودند و روزگاری در مشال



 

 

۳۸

 از خمالفان پيامرب  عقيل و برادرِ بزرگترش طالب در زمان پيامرب(*).علی بود
 بودند، هردو در جنگ بدر مهراه ابوجهل و برضِد پيامرب بودند، طالب کشته

پنج هزار درهم بازفروخت و آزاد  بە  و عقيل اسير شد سپس پيامرب او راشد،
وقتی پيامرب مکه   سپس.)عباس از پيامرب بازخريد کردعمويش عقيل را  (کرد

 مسلمان بە مهراه ابوسفيان  ابوهلبرا در لشکرکشی گرفت عقيل و پسراِن
  . بود» طُلَقاء« نيز مهچون ابوسفيان از عقيل؛ لذا ندشد

علتش نيز آن بود کە . ادرانه نداشتبرچندان  با علی نيز رابطۀ عقيل
مسلم در .  در خالفت علی بە شام رفته بەمعاويه پيوستاو. از دو مادر بودند

پدرش بە درگذشِت شده بود، و پس از دمشق بە دنيا آمده و مهراه يزيد بزرگ 
 او ديگر .مدينه برگشته بود و در آجنا با دخترِ عمويش علی ازدواج کرده بود

کە معاويه ئی  مالیکار بود، و از راه کمکهای  بەشام برنگشته بود، مطلقًا بی
  . گذراند فرستاد زندگی می برايش می

يی از  هنمای کرايه دو راهدايِت بە مسلم خمفيانه از مکه بيرون شد و
 ببينند او رااحتمال نداشت عوامل اموی  کە هائی قبايل بدوی از بيراهه

شناس نبودند و از راههائی   راهنماهای او ناشی بودند و راه. کوفه شدراهیِ
گاه طايفه و چاه آب وجود نداشت يا  رفتند کە در بسياری از نقاطش منزل

پس طايفه از آجنا رفته و چاه روزگاری طايفه و چاه آبی وجود داشته س
از تشنگی نرسيده بەکوفه  اند کە هردو راهنما نوشته. انباشته شده بوده است

 و بە سوی  رسيدگاهی و بە آب منزل بە آستانۀ هالکت  درمسلم و هالک شدند

                                                 
 کنيزاِن مهخوابۀ علی بود کە خالد رقيه مادرش يکی از.  دختر علی بودُرقَيَّه مسلم شوهرِ (*)

بياباِن تغلب در  بنیمسيحیِ  در لشکرکشی بە يکی از طوايِف  هجری۱۳سال ابن وليد در 
چنينی و   و با دهها دخترِک ديگرِ اين بيرون کشيده بودچادری فرات از شرقِ شام و غربِ
و دخترکاِن آورده وقتی ابوبکر کاالها در مدينه .شده بەمدينه برده بود کاالهای غنيمت

مقاتل [ بە علی رسيده بود شده را در ميان اصحابِ پيامرب هبره کرده بود اين دخترک
 ]. ۴۱۳/ ۲انساب االشراف، . ۶۱ و ۵۳الطالبيين، 



 

 

۳۹

  . کوفه بەپيش رفت
در حومۀ کوفه در رفت کە خمتار ثقفی خانۀ  بە  رسيد بەکوفهاو چون
تصميم دعوِت سراِن قبايلِ کوفه از حسين و و موضوعِ  بود ها حملۀ ثقفی

  .  را بە خمتار اطالع داد برای رفنت بەکوفه بەقصِد قيام برضِد يزيدحسين
 ۱۴پدرش در سال . اين خمتار پسرِ ابوُعَبيِد ثقفی و اهلِ طائف بود

در جنوبِ عراقِ کنونی در  (گيری بەحيره  بەقصد جهاد و غنيمتهجری
 اندازی بەيکی از آباديهای  در تالش برای دست رفته بود، و)منطقۀ جنف

 جهادگرِ ديگر بەدست نيروهای ايرانیِ مدافعِ صدها، بە مهراه حيره مشال
 نزد  ساله بود۱۳زمان  خمتار کە در آن. آباديهای منطقه کشته شده بود

 در زمان عمر و عثمان د مسعودسع. سعد ابن مسعود ثقفی بزرگ شدعمويش 
ويران و   نيمه در آغاز خالفت علی بەحاکميِت شهرِو هادگراِن عراق بود،از ج
پس از علی چون معاويه خالفت را . ه بودمنصوب شدشدۀ مدائن  نشين عرب

از امام حسن حتويل گرفت و اميراملؤمنين شد سعد مسعود و افراد خاندانش 
رفته از کارها  گمهریِ معاويه قرار  مورد بیديگر سران شيعيان علینيز مهچون 

مهری قرار گرفت و  خمتار نيز بەتبعِ او شامل اين بی. برکنار داشته شد
  . نتوانست کە در دستگاه حاکميت عراق جائی برای خودش باز کند

ها۔ در يکی از روستاهای کنار کوفه کە  اش ۔يعنی ثقفی خمتار و طايفه
کوفه جزو ، سپس با وسعت يافنتِ روزگاری از مالکانش مصادره شده بود

خمتار شوهر . زيستند و خبشی از مردم کوفه بودند ، میحومۀ کوفه شده بود
دختر نعمان ابن بشير انصاری ۔حاکمِ کنونی کوفه۔ بود و از شخصيتهای 

  . شد برجستۀ کوفه مشرده می
زمان کە مورد گفتگويمان است زندگی  از آغاز خالفت معاويه تا اين

 در جنگ .ارشی دربارۀ او داده نشده استخمتار در تاريکی است، و هيچ گز
 سالگی ۳۶او در آن زمان در سن (آمده است  بەميان نهِصفّين نيز نامی از او 



 

 

۴۰

 هنوز حاکمِ مدائن خمتار سپس وقتی حسن خليفه شد و عموی ).بوده است
 از شيعياِن حسن کناره گرفت، و وقتی خرب مذاکراِت حسن با خمتاربود نيز 

 حسن پخش شد و شيعيان حسن برضد او شوريدند و معاويه در اردوگاِه
، کسانی او را از زمخی بەاو زدند ولی کاری نشدخواستند کە او را بکُشند، و 

ميانه درربودند و بەمدائن بردند و او در کاخِ حاکميت نزد سعد مسعود 
بستری شد تا از آجنا مذاکراِت سازش با معاويه را ادامه ۔عموی خمتار۔ 

اند کە خمتار بەعمويش پشنهاد کرد کە حسن را بربد و بەمعاويه  نوشته. دهد
 را موقعيتشحتويل دهد و با اين کارش خودش را بەمعاويه نزديک کند و 

 کە پسر مردیاو گفت کە چنين خيانتی را درحقِ  ولی عمويش بە. نگاه دارد
   ١.علی و فاطمه است خنواهد کرد

گيری بر خمالفاِن  اِن سختدر دوران حاکميت زياد ابن مسيه کە دور
 را از رخدادها بەکنار کشيده بود و با ش خودخمتار بود نيز  در عراقمعاويه

در . ئی نداشت شدند مهراهی کسانی کە شيعۀ خاندان علی ناميده می
با . موضوع دعوِت سران قبايل کوفه از حسين نيز او هيچ شرکتی نداشت

ی او شد تا بەکوفه برود او از اين حال، وقتی مسلم ابن عقيل وارد روستا اين
موقعيت استفاده کرد و مسلم را بەخانۀ خودش برد تا سران قبايل در خانۀ او 

کس از خانواده  حال، هيچ با اين. خمفيانه بر دسِت مسلم با حسين بيعت کنند
 از رخدادهای سياسی ی کوفهها ۀ او با حسين بيعت نکرد، و مهۀ ثقفیفو طاي

  . و در بيعتی کە بەيزيد داده بودند ماندندر اين روزها برکنا
سپس  مسلم. اش نگاه داشت  در خانهمسلم ابن عقيل را خمتار ثقفی

. سليمان ا بن ُصَرد و يارانش فرستاد بە خمفيانهآمدنش بەکوفه را خربِ 
 برای بيعت گرفنتِ خمفيانه از مهۀ سران قبايل اينهادرنگ جنب و جوشِ  بی
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۴۱

سراِن چندين قبيله و طايفه در خنستين روزهای . دبرای حسين آغاز گردي
، از طرف خود و قبايل و طوايفشان با او دست  بەکوفهورود مسلم ابن عقيل

ردانشان را در طومارهائی هزار تن از مدوازده بيعت دادند، و نامهای 
 و بە او نوشت کە مهۀ  فرستادمسلم طومارها را برای حسين بە مکه. نوشتند

  چند.کشند صربانه انتظار رسيدِن تو را می واهان تو استند و بیمردم کوفه خ
اند و منتظر  ها رسيده ميوه« کە حسين نوشتندفه نيز بە  از سراِن کوتن

   ٢.»اند د؛ بشتاب کە سپاهيانت آمادهان چيدن
رغمِ مهۀ اقداماِت احتياطیِ شيعياِن حسين در راه خمفی داشنت بە

يزيد گزارش  بە  يافتند و موضوع راآگاهیا بيعت، جاسوسان يزيد از جرياهن
سران  بە ئی چون از اين موضوع خرب يافت در خطبه نعمان ابن بشير. نوشتند

در چنين صورتی  کە بيعتشان با يزيد را نشکنند، و تشر زد کە کوفه هشدار داد
 ولی هيچ کاری .بزندآميز  اقدام خشونت بە دست کە او جمبور خواهد شد

  .  اجنام ندادشيعيانز فعاليتهای خمفيانۀ برای ممانعت ا
 کە  يزيد برآن شد.جاسوساِن يزيد گزارشِ امر را برای يزيد فرستادند

 کە از ُعَبيداهللا زياد بسپارد بە نعمان را از حاکميت کوفه بردارد و کوفه را
اش سرجون ابن  ويژه گويا اين اقدام را بە پيشنهاِد دبيرِ .عرهبای عراق بود

رسد کە سرجون متوجه شده بوده کە علت  می بەنظر . داداجناممی منصور رو
خواهند يک شامی حاکمشان باشد؛ و  خشمِ سران قبايل کوفه آن است کە منی

بە يزيد مشورت داده کە عبيداهللا زياد را کە عراقی است بە حاکميت کوفه 
 لی ميانۀ خوبی نداشت، و زياديزيد با عبيداهللاند کە  نوشته (*).بگمارد
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دولتیِ روميان در شام بود کە معاويه او را بەخود نزديک کرده بود، و دبيرِ ويژۀ معاويه و 

او پسری داشت بەنام منصور کە چند . رداو مسيحی زيست و مسيحی ُم. سپس يزيد بود
پردازاِن بزرِگ آئين مسيح و سپس از ِقّديساِن تاريخ مسيحيت شد، و با  دهه بعد از نظريه



 

 

۴۲

 کە مبيرد تصميم گرفته بودکە  پدرت پيش از آن کە او گفت بە سرجون
سخن را پذيرفت و حکم  اينيزيد عبيداهللا بدهد؛ و  بە حاکميِت کوفه را

   ٣.بصره فرستاد بە  کوفه را برای عبيداهللاداریِ فرمان
سران قبايلِ  بە هائی در چند نسخه و يک منت حسين نامهدر اين ميانه، 

ف ابن قيس متيمی، ُمنِذر ابن جارود َعبدی، قيس ابن هيثم احن(بصره 
بيعت با يزيد را  کە فرستاد و از آهنا دعوت کرد) تنِ ديگر ُسلَمی، و سه

اجرا  بە  هناده شده است کە بەکنار اهللافرماهنایاو بپيوندند تا  بە بشکنند و
نامه کە  از بيم آنبود، و زياد ُمنِذر ابن جارود برادرِ زِن عبيداهللا . گذاشته شود

 باشد فرستاده را با نامهيزيد  بە از جانب عبيداهللا برای آزمودِن وفاداریِ او
 گردِن فرمود تا بود درجا  بەکوفهآمادۀ رفنت کە عبيداهللا. عبيداهللا بردبەنزد 
   ٤. را زدندۀ حسينفرستاد
رئيسِ قبايل   ۔پيره بە احنف ابن قيسحسين کە بن قتيبه نوشتها

 محايت از خودش بە  نوشته او را نامه و نيرومندترين مرِد بصره۔متيم بنی
 علیما اعضای خاندان : گفت، و نداد احنف بە او پاسخ. دعوت کرده بود

 و نه ،مال مجع کنند کە دانند  نه می،يی دارند ايم؛ نه محايت طايفه را آزموده
   ٥.تدبير جنگی دارند

، زيرا حاکمان بصره از تمشکلِ خمالفت با يزيد وجود نداشدر بصره 
   .بودندمنصوب عرهبای بصره مياِن خوِد زمان از  آغاز خالفت معاويه تا اين

قبايل . شان شيعياِن عثمانی بودند مردم بصره در زمان علی هم بيشينه

                                                                                                        
تأليفاتی کە او در اثبات حقانيت دين مسيح کرد، . شهرت يافت» يوَحّنا دمشقی«لقبِ 

 کالمیِ بسيار مهم از کتاهبای) سارِ معرفت چشمه(» َينبوع املَعرِفه«بەويژه کتابش 
 . مسيحيان است و مطالبش هنوز هم تازگی دارد
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۴۳

ها کە در جنگ مجل از علی محايت کرده  عبدالقيس و برخی ديگر از قبيله
 يا شيعۀ معاويه شده رفی گرفته بودندط بودند نيز در زمان معاويه راِه بی

ديرزمانی بود کە کسی از سراِن قبايل بصره شيعۀ علی و اکنون نيز . بودند
 برای  از جانبِ کسیدر بصره هيچ اقدامی  حسين نبود؛ لذاسپسحسن و 

   . اجنام نگرفتحسينبيعت گرفنت برای 



   زيادبرکوفه عُبَيداهللا حاکميت
 دولت اموی در بصره و از دمشنان سرسخت ُعَبيداهللا زياد مشت آهنينِ

 خوارج را از گروه بزرگی ازاو در دوران حاکميتش بر بصره . هاشم بود بنی
 اکنون يزيد مأموريت سرکوب .کلی آرام کرده بود بە بصره راميان برداشته و

تازه در کوفه سربرآورده بودند، و مأموريِت مقابله با خطرِ  کە علیشيعياِن 
دار بصره و نيمۀ جنوبی  زمان فرمان تا آن کە او .او سپرده بودە بحسين، را

بود اکنون ۔مهچون ) شامل خوزستان و پارس و کرمان و سيستان(زمين  ايران
   . سراسر عراق و ايران شددار فرمانپدرش۔ 

» سفيان عبيداهللا ابن زياد ابن ابیامير «عبيداهللا نام و عنوان رمسيش 
داستان . پدرِ خودش ۔ابوسفيان۔ ملحق کرده بود بەهبود، زيرا زياد را معاوي
 سالِ آخر  در وزياد از شيعياِن استوارِ علی بود، کە اين احلاق چنان بود

 پس از درگذشِت علی و .ه و خوزستان و پارس شددار بصر  فرمانخالفت علی
پذيرشِ خالفِت معاويه نشد و در دژ استخر  بە حاضراو معاويه بامعاملۀ حسن 

چونکه مرد بسيار کاردانی بود معاويه وسائلی انگيخت و .  گرفتموضع
دار کوفه۔ را واسطه قرار داد تا زياد  مغيره ابن شعبه ۔مهشهریِ زياد و فرمان

 کوفه رفت، و چون بەزياددنبال اين اقدامها  بە.خودش نزديک کند بەرا
يکی از  بە بيست هزار درمنياز داردکاردانیِ او  بەراستی بەمعاويه کە دانست

گويند  مردم می کە معاويه بگويد بە داد تا رشوهکارگزاران معاويه در عراق
ارث  بەدارد از ابوسفيان کە زياد پسر ابوسفيان است و اين کاردانی و تدبيری

  . برده است
دمشق طلبيد  بەمعاويه سراجناْم زياد را. داستاِن اين موضوْع دراز است

ابوسفيان  کە  و گواهی دادندورده شدندآو جملس آراست و گواهانی حاضر 
 با مادر زياد مهبستری کرده و زياد از طائف رفته بوده کە بەدر سفریبار يک



 

 

۴۵

   ١. و پسرِ ابوسفيان استآن مهبستری پديد آمده است
فروش   زنی تنمادر زياداسالم در مکه ظهور کرده بود  کە در ساهلائی

نام حارث ابن کَلََده کار  بەدر طائف بود و برای يکی از اشراف طائف
خوزستان توسط غربِ  وقتی دخترکی بوده در يکی از روستاهای او. کرد می
 و نامش اََمنگ ايرانی؛ گويا از يک خاندان هدزداِن عرب ربوده شده بود آدم
 و او نامش را هحارث ابن کلده رسيده بود بە ، سپس)امنج: بەعربی (بوده

؛ يعنی هفروشی هناده بود کار تن بەردم حجازُسَمّيه کرده و طبق رسم عمومی م
  .  تا برايش درآمد کسب کنده استاو را روسپی کرده بود
يکی از آهنا زياد بود، و معاويه با  کە ه بوددنيا آورد بەمسيه چند پسر

داری بصره و خوزستان  حاضر آوردِن گواهانی او را برادرِ خودش کرد، فرمان
 کە او داد، و پس از درگذشِت مغيره ابن شعبهبە و پارس و کرمان تا سيستان را

 داریِ کوفه و مهدان و ری و خراسان و آذربايجان نيز دار کوفه بود فرمان فرمان
  . دارِ سراسر عراق و ايران شد گونه، زياد فرمان او داد؛ و اينبە

، و شايد بەتأثير از مادرش بوده  ۔بەسببی کە بر ما معلوم نيستزياد
 ارمجندیداريش خدمات   در دوران فرمانان عالقه داشت،ايراني بە۔است

کار گرفت، از  بەايرانيان کرد، در ديوان ماليه کارمندان ايرانی َمزداَيسنبە
 بيت املال تشکيل داد و رياست اينها را پليس نگهبان ايرانيان بصره

. )معروف بە شيرويه اسواری (نام شيرويه سپرد بەمردی ايرانی و َمزداَيسنبە
داستانش  کە يرويه از دوستاِن نزديک زياد بود و بر زياد اثر بسيار هناده بودش

   .مفصل است و جای سخن از آن در اينجا نيست
در کودکی در جائی  کە نام ُعَبيد بود بەشده  غالم مردیحقيقی زيادپدرِ 
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۴۶

مهان حارث ابن کلده  بەربايان عرب ربوده شده و سراجنام از شام توسط آدم
زياد را او در شکمِ مسيه  کە گفتند در طائف می. ود و غالمِ حارث بودرسيده ب
   .را خوِد ُعَبيد گفته بوده است ه؛ و اينکرده بود

دنيا آمده بود و دو برادرِ بزرگتر از خودش  بەزياد در سال اول هجری
سوادآموزنده مردی  بەمسيه پسرانش را. مادرشان مسيه بود کە نيز داشت

  . اددار کند؛ لذا زياد در نوجوانی از سوادداران طائف بودسپرده بود تا سو
در سال هنم هجری از طائف ۔ نامش ابوَبکََره۔برادرِ بزرگ زياد 

موالی پيامرب . پيامرب پيوسته و موالی پيامرب شده بود بەگريخته مسلمان شده
  (*).لی انتقال يافت و موالی علی شدندع بەپس از درگذشِت پيامرب واليتشان

 رفتند، و مهراه جهادگراِن طائف  هجری۱۶سال در اد و برادرانش زي
کە خواندن و نوشنت   چوناو. زودی بصره شد استقرار يافتند کە بەدر جائی

مغيره ابن شعبه و  ( توسط فرمانده جهادگراِن بصره از مهان زماندانست می
جهادگران در  کە شددار اموال غنيمتی   حساب)سپس ابوموسا اشعری

 تا پس از آنکه آوردند بصره می بەکردند و ديهای خوزستان چپاول میآبا
مدينه فرستادند بقيه را در ميان  بەرا برای خليفه) ُخمَسش(پنجمش  يک

زودی بيت املال در بصره تشکيل شد و زياد  بە.خودشان تقسيم کنند
عثمان سرپرسِت بيت املال بصره سپس در زمان . دار بيت املال شد حساب

                                                 
هرکە (» َمن کُنُت َمواله فََعِلیٌّ َمواله« پيامرب در آخرين ماههای عمرش وصيت کرده بود کە (*)

؛ يعنی موالی من بايد کە پس از من موالی علی )ام علی مواليش خواهد بود من مواليش
شدند، زيرا  کرد موالی او پس از او موالی عباس می  اين وصيت را منیاگر پيامرب. شوند

ولی عباس در پايان سال هشتم . برِ پيامرب بود رسيد و عباس ميراث واليت بەارث می
هجری کە پيامرب بەمکه لشکر کشيده بود از بيمِ کشته شدنْ مسلمان شده بود، و هيچ 

الیِ پيامرب از مؤمناِن طراز اول از قبيل ئی در مسلمانی نداشت، در حالی کە مو سابقه
مهۀ اينها پس از . سلمان و سامل و َخّباب و مقداد و صهيب و بالل و َعّمار ياسر بودند

علت توجه علی بەزياد نيز مهين . پيامرب موالی علی شدند و ابوبکره نيز موالی علی شد
 .مشرد موالی خودش میبود کە زياد برادرِ يکی از موالی خودش بود و او را نيز از 
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جاگير در  ايرانياِن  ازمشاریشيرويه و  کە  از مهين زماِن عثمان بودشد، و
  . کار گماشت بەبصره را در بيت املال

 دانست برندۀ هنايْی راه افتاد زياد چونکه منی بەوقتی جنگ مجل
بيماری زد و در خانۀ شيرويه بستری  بەکدام طرِف درگيری باشد خودش را

بيمار  کە  و چون شنيد،جويای زياد شد  بصره را گرفتپس از آنکهعلی . شد
 سببِ بيماری نتوانسته بەعيادت او رفت، و زياد از اينکه بەو بستری است

 کە هناد کرد او پيش بەعلی .خواهی کرد در جنگ شرکت کند پوزشکە 
هبتر است  کە ئی است گونه بەوضع شهر کە دار بصره شود، ولی او گفت فرمان

دار  عبداهللا ابن عباس را فرمانعلی سپس . ر شوددا کسی از خويشاِن تو فرمان
   ٢. کرد بصره بيت املالسرپرسِتبصره و زياد را معاوِن او و 

کشتار کرد عبداهللا عباس را پس از آنکه علی خوارج هنروان چند ماهی 
جای او گماشته  بەگشت، و زيادمدينه بر بەاز او رجنيد و بصره را رها کرده

علی در . دارِ بصره و خوزستان و پارس و کرمان شد انگونه، زياد فرم اين. شد
تو اعتماد دارم  بەمن از هر حيث کە او نوشت بەبرای زياد فرستاد کە حکمی

   ٣.ام تو سپرده بەاين منصب بزرگ را کە دامن و تو را مردی شايسته می
. پارس رفت بەزياد سپس برای سرکوب شورشِ ضِد عربیِ مردم پارس

 کرد و سازش و آشتی با معاويه  و حسنشدعلی ترور ە  ک در پارس بوداو
خواست از  هرچه می کە زياد تا وقتی سپس . شداميراملؤمنينمعاويه رًمسا 

؛ و هبای رمسيت بشناسد بەخالفِت او را کە نشدمعاويه دريافت نکرد حاضر 
در اين معامله . ن اعتراف از معاويه دريافت کردبسيار گزافی هم برای اي

  کاردان و نيرومندی شيعیِبيش از زياد سود ُبرد زيرا شخصيِتمعاويه 
  .  کرد و دمشن شيعهو کارگزار وفادارِ خويش برادر بە تبديلمهچون زياد را
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 عرب  نه پدرش اگرچه از مردم طائف بود ولیزيادبينيم  چنانکه می
يک زن فرزنِد  نيزيکی از پسران زياد بود کە عبيداهللا. بوده و نه مادرش

زنی  و گاه مسلمان نشده بود، مرجانه هيچاين  .نام مرجانه بود بە زيادانیِاير
ابن ُعَبيداهللا را  کە دار شده بود در ميان عرهبای بصره چنان نامچاالک بود و 

  . ناميدند می) پسر مرجانه( مرجانه
هيچ  کە توانست  ُعَبيداهللا زياد منی، البته،اين سلسله نسب بەبا توجه
 ريشه ن عربان داشته باشد، و در فرهنگ عرْب يک شخص بیاصالتی در ميا

در  کە رفت مشار می بە مهۀ ايرانيان و بردگان و در زمرۀ کسانیساِنبە
آهنا  بەروايی حق سروری و فرمان کە ی عرهبا ذات پستی داشتندگذار ارزش

زياد از زمان عمر خطّاب در مناصب مهم مالی کە  ولی چون. گرفت تعلق منی
  مورد اعتماد بودشخصيتهایتغال داشت، و در خالفت علی نيز از بصره اش

 بصره و سپس دار فرمان بيت املال و معاون او را رئيسِعلی ابتدا کە 
 و پس  بود،کرده  تا سيستان و کرمان پارس خوزستان وحاکمِ بصره و دار فرمان

 بە و هکردو برادرِ خودش ابوسفيان ملحق  بە او رامعاويه نيز  از اينها
 جايگاهدر عراق  خاندان زياد ترين منصب دولتی گماشته بود، حساس

   .برجسته کسب کرده بودند
 کە ه بود، زيرا پدرش عالقه داشتُعَبيداهللا در خانۀ شيرويه پرورش يافت

زنی  بەمرجانه را نيز زياد طالق داد و شيرويه او را. او عاداِت ايرانيان بگيرد
   در سخناو کە  تأثير هناده بودعبيداهللاچنان بر شيرويه  کە اند نوشته .گرفت

ُعَبيداهللا  کە شايد اين يک حالت روانی بوده. کرد گفنت از ايرانيان تقليد می
وقت برسر  زنازاده بودن ُعَبيداهللا در آن کە از آجنا. داده است  بروز میاَتَعمًُّد

ت شيرويه است را او از پش کە اند دانسته عرهبا میکە  زباهنا بود، احتمال اين
از شيرويه حامله شد مرجانه کە  شايد پس از آن. توان از نظر دور داشت منی

 کە داشته  ُعَبيداهللا خربدانيم شايد خوِد می چە ما. شيرويه داد بە زياد او را
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  . پدرش نه زياد بلکه شيرويه است
 عرهبا نداشت بەشکل و مشايل ُعَبيداهللا زياد هيچ شباهتی کە اند نوشته

   ٤.شپنداشت می از موالی و ايرانی شناختش  اگر منیديد او را میهرکە بلکه 
بەسبب نفوذی کە شيرويه بر عبيداهللا داشت در زمان حاکميت عبيداهللا 

ئی کە دستگاه مالی  ايرانيان بصره بيش از پيش نفوذ و قدرت يافتند، بە گونه
ِد گارِد ويژۀ عبيداهللا از در اختيار ايرانيان بود، و عمدۀ پليس بصره و مهۀ افرا

ھ در خراسان فتوحاتی اجنام داده و ۵۳او در پايان سال . ايرانيان بودند
 و دو هزار جوان سغدی ،ئی از زمينهای سغد در منطقۀ خبارا را گرفته بود پاره

را با خودش بەبصره برده از آهنا يک نيروی پليس ويژه تشکيل داده نام 
 اين جوانان او حفظ نظم و امنيت بصره را بە ٥.بود بر آن هناده رطه خباريّهشُ

  . سپرده بود
ايرانيان و گماشتنشان در مناصب اداری  بە عبيداهللا زياددربارۀ اعتماد 

کارِ او  خرب از نارضايتی عرهبا از اين کە گزارشهای چندی در دست است
ش آن ايرانيان سپرده بود، و توجيه بە کلی بە مالياتی رادستگاهاو . دهد می
کنند، و من اگر آهنا را کيفر بدهم و  کارند و اختالس می عرهبا خيانت کە بود

 ولی ؛کنند دل می بە شان کينه شده را پس بگيرم قبيله ماهلای اختالس
 دارند مورد اعتمادند و خيانت جتربهدر امور مالياتی کە  آن ايرانيان عالوه بر

 کە از شود  هبتر میر آهنا برود اگر هتمت خيانت بگذشته کنند، و از اين منی
   ٦. کردآهنا بازخواست

زبان پارسی در بصره عموميت در زمان حاکميت زياد و عبيداهللا 
زبان پارسی  بە يافت، و نسل دوم عرهبا در بازارها و اماکن عمومی با ايرانيان
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حاکميت ) برادرِ عبيداهللا(َعّباد ابن زياد  کە اند نوشته. گفتند سخن می
  و بدزباِنگو از شاعران بذله(رِّغ ِحمَيری يزيد ابن ُمفَو را داشت سيستان 

شدند  علف می بە کاش ريشها تبديل«: گفتشعر  بە در سپاه او بود، و) بصره
 عباد ابن زياد ريشش بزرگ بود و اين شعر را. » خبورانيماسپ بە تا ما

واری شد و يزيد ابن مفرغ مت. او را تنبيه کند کە گرفت و درصدد شدبەخود 
 ناميد، و » ايرانیروستايیِپسرِ غالمِ «چند قصيده در مذمِت او سروده او را 

ابوسفيان را دروغين  بە مادرِ زياد اشاره کرده انتساب زياد بە بيشتر آهنا در
عفِت  کە رضا دادآيا دلت «: گفتمعاويه  بە يکی از آهنا خطاب خواند؛ و در

  » او بدهی؟ بە پدرت را نفی کنی و انتساب زنا
او را در پناه بگيرد  کە خواست هرکە بصره برگشت، ولی از بە او سپس

ُمنِذر ابن جارود عبدی او را در پناه گرفته کە  از بيم ُعَبيداهللا نپذيرفت، تا آن
 او را کە ُعَبيداهللا زياد از معاويه اجازه طلبيد. او جا داد بە در خانۀ خودش

ُعَبيداهللا او را بازداشت . ش ولی تنبيه کناو را مکُ کە معاويه گفت. بکُشد
او خوراند و او را سوارِ خری کرده مهراه افرادش روانۀ  بە کرده شربتی را

دنبالش  بە ها راه افتاد و زيرش را زرد کرد، و بچه بە شکمش. بازار کرد
او با سخنِ » اين چيست؟«: گفتند و بە پارسی میکردند  اش افتادند و مسخره

آب است و نبيد است، ُعصارات َزبيب است، ُسَمّيه «: گفتسی آهنگين پار
يک عربِ  کە  پارسی استشعراين خنستين  کە گفته شده ٧.»روسپيد است

  (*). سروده استشده آموخته و دوزبانه پارسی
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  . ۲۶۴۔۲۵۷
 يزيد ابن مفرغ عاشق يک زِن اهوازی بە نام اَناهيد بوده و غزهلائی بە زبان عربی در (*)

رسد کە او چيزی بە   بەنظر می].۲۹۲۔۲۸۹/ ۱۸اغانی، [عشق او سروده بوده است 
پارسی نيز برای بيان اين عشق سروده بوده، و آمادگيش برای سرودن اين سه مصرع در 

 . ز آجنا آمده استآن حالت و بداهًتا نيز ا
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 توسط زياد و و فرهنِگ ايرانيانهای تشويق زبان  از ديگر نشانه
شد   ساخته میشهردر  کە اهای مهمیبن  بر بيشترِ کەعبيداهللا در بصره آن است

داشت و » هزاردر «سرائی کە نامِ پارسیِ، مهچون هنادند مینامهای ايرانی 
درگاِه  «نام پارسیِ کە ی بزرگتاخِو  يه برای خودش و مرجانه ساخته بود؛شيرو
 و ؛شان بودهنگامِ گسيل بە ديدن از لشکريان  جايگاه سان داشت و»جنگ

در زمان زياد کشيده  کە »زيادان«و » روادان«و »  فّرخکاِن زاداِن«آبراههای 
   ٨.و جز اينها» شانشُخُخ«و » کوَسگان« بە  و اماکنِ موسوم؛شدند

خاندان پيامرب   بە  برادرزادۀ معاويه بود نسبتارًمس کە ُعَبيداهللا
ها  اين کينه. آهنا داشتند بە کە امويانچە   آنهائی داشت بيش از کينه
دور از تلقينهای شيرويه و ديگر ايرانياِن دوروبر او و ە بە  کتوانسته منی

شايد سرجون وقتی خرب حسين را شنيد  .تلقينهای مادرش مرجانه بوده باشد
آميز داد کە عبيداهللا را حاکم کوفه و مأمور مقابله با  و بە يزيد پيشنهاِد مشورت

 داشت؛ زيرا هاشم و خاندان پيامرب خرب حسين کند از کينۀ عبيداهللا بە بنی
عبيداهللا چند بار بە دمشق رفته بود و سرجون او را در کاخ معاويه از نزديک 

  . ئی يافته بود آشنايی و با ُخلق و خويش اندکديده 
برادرش  بە ی کوفه برايش رسيد بصره رادار فرمان وقتی حکم عبيداهللا

 خودش يک  او پيش از.راه افتاد بە  کوفه بەقصدعثمان ابن زياد سپرد و خود
شُرَيک شان  گروه پانصد مردی را بە مهراه دو تن از مردان برجسته کە يکی

   (*). حارثی بود بەکوفه فرستادابن اَعوَرِ
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ھ با ۳۹حارثه۔ در کوفه بودند، او را علی در سال  اش ۔بنی  اين شريک ابن اعور طايفه(*)
 برای مدد زياد ابن مسيه در مقابله با هواداران متيم بصره  سعدی از بنیجاريه ابن قدامه

 وقتی در  امویعبداهللا عامر. بصره مانده بودمعاويه بە بصره فرستاده بود و از آن پس در 
شريک از .  معاويه حاکم بصره شد مأموريت سرکوب خوارج را بە او سپردآغاز خالفت

ده عرهبا در کرمان بود  ھ از جانبِ عبيداهللا فرمان۵۹دوستان زياد و عبيداهللا بود و تا سال 
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کوفه در دست شيعيان حسين باشد و  کە کرد گمان میکە  عبيداهللا چون
ناشناس  کە شهر برايش خالی از خطر نباشد تصميم گرفت بە وروِد آشکار

اش را  مردی از افراد ويژهبيست  يک گروهمنظور  ؛ و برای اينوارد شهر شود
 .ش کە يک ايرانیِ مزداَيسن بەنامِ مهران بود نيز با او بود مشاور.با خود برد

   .اين مهران فرماندِه نگهبانان خصوصیِ او نيز بود کە مهه از ايرانيان بودند
 مردم کوفه. های پوشيده وارد شهر شدند  با چهرهعبيداهللا و مهراهانش

آهنا  بە  حسين بودند، و مسلمرسيدِنپس از بيعت با مسلم ابن عقيل منتظر کە 
دانستند کە حسين چون   و میحسين مهين روزها خواهد رسيد، کە گفته بود

هانش را با ، چون عبيداهللا و مهرابەکوفه آيد ناشناس وارد شهر خواهد شد
سوی کاخ بەر از خياباهنا رو درحال گذانشانشتر بر های پوشيده سوار چهره
پيشوازش رفتند و پشت  بە حسين استکە  گمان اين بە ی ديدنددار فرمان

راهش  بە ُعَبيداهللا در سکوت کامل. سرش حرکت کرده شعار ضد اموی دادند
 ادامه داد؛ و وقتی دروازۀ کاخ را بر رويش گشودند و وارد شد مردم دانستند

  اذان بگويندفرمود تااو . از کار گذشته بودولی ديگر کار . عبيداهللا استکە 
حاضران در  بە او خطاب. گرد آيند) مسجِد اعظم(مردم در مسجِد کاخ کە 

 سرکوب هرگونه حرکتی را بە ئی تصميم مسجد طی سخنرانی کوتاه و کوبنده
 را از گذشتهعدالتيهای  آمده است تا بی کە اطالع آهنا رساند، و وعده دادبە 

  :اش گفت او در خطبه. و قبايل کوفه را خشنود سازدميان بردارد 

 زورگويان را از ديدگانتان ستم اميراملؤمنين مرا فرستاده است تا داِد
مشا  بە هتانخوا  بە دلنيکی رفتار کنم، مستمريها را بە بستامن، با مشا

 بە  نيکی وانْبر  بە فرمان خبشش کنم،تانحمرومان بە بپردازم،
 فرمان کە دهم  میزبانمشا  بە من. ورزمی گير سخت خمالفانْ

                                                                                                        
دهد  ۀ اينها نشان میمه]. ۲۸۱ و ۲۵۹، ۱۸۸۔۱۸۷، ۱۸۵، ۱۳۷/ ۳تاريخ طربی، : بنگر[

 . کە او پس از علی ۔مهچون زياد۔ شيعۀ معاويه شده بوده است
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 کە اجرا بگذارم و برای کسانی از مشا بە اميراملؤمنين دربارۀ مشا را
از  کە هرکە ولی بدانيد. خواه باشم  پدرِ نيکمهچونمطيع باشند 

مواظبِ جاِن . ندارمفرمان سرپيچی کند جز تازيانه و مششير برايش 
  . خودتان باشيد

يعنی  (از خوارج کە هر غريبی کە کوفه خواستلِ قباياو سپس از سران 
 و خمالفين در ميانشان است بايد نامش را بنويسند و برای او )شورشيان
بپيچد  فرمان سر از اين کە ها  قبيلههرکدام از سران کە و هشدار داد. بياورند

اش  يکی از خمالفان در خانهکسی  چە چنانريخنت خونش حالل است، و 
   ٩.دار آويخته خواهد شد بە اش دروازۀ خانه  او بريافت شود خوِد

 مسلم ابن عقيل خانۀ خمتار را رها کرده وارد  بەکوفهبا ورود ُعَبيداهللا
هانی ابن مردی بەنام او در خانۀ . مرکز حوادث نزديکتر باشد بە شهر شد تا

 هانی از سراِن قبيلۀ ِکنده و از طايفۀ عبدالرمحان. جاگير شد ُمرادی عُروَه
هانی . ُملَجم و از مجلۀ کسانی بود کە برای حسين بيعت فرستاده بودند

 اعور حارثی از  ابنُشَريک.  با زياد ابن ُسَمّيه روابط دوستانه داشتپيشترها
 و وقتی وارد کوفه شده بود در خانۀ هانی مهمان شده بود، دوستان هانی بود

ينک کە در خانۀ هانی و گرچە عبيداهللا او را بەکوفه گسيل کرده بود ولی ا
اند هنانی رخ از عبيداهللا  متوجه شده بود کە بيشينۀ قبايل کوفه هواخواه حسين

در مهين روزها بيمار و در خانۀ هانی  او. برگردانده شيعۀ حسين شده بود
 بە و ؛برای عيادتش خواهد آمدحتًما ُعَبيداهللا  کە هانی گفت بە ، وبستری شد
دارم و   من او را بەخود مشغول می بنشيندبيايد و چون ُعَبيداهللا کە مسلم گفت

آب طلبيدم بيرون آی و ُعَبيداهللا را با بانگ زدم و  کە از من شنيدیکە  مهين تو
بصره  بە او را کشتی منکە  پس از آن بە او زبان داد کە مششيرت بکش؛ و

                                                 
  .۶۴۔۶۳، ۴۱۔۳۶، مقاتل الطالبيين. ۲۸۲۔۲۸۱/ ۳تاريخ طربی، . 9
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  . گيرم روم و بصره را برايت می می
خانۀ هانی رفت،  بە  برای عيادت اوُعَبيداهللا. يک کارگر افتادَرنقشۀ ُش

  چون نشست و با شريک بە گپ زدن پرداخت.را نيز با خود برد مهرانو 
. با مسلم داشت آب طلبيد، ولی مسلم جننبيد کە شريک طبق قرار قبلی

بار آب طلبيد، ولی مسلم در خود آمادگیِ محله بر ُعَبيداهللا را  شريک سه
 ؟دهيد من منی بە ؛ چرا آبطلبم ب میمن آ«شريک بانگ زد کە . نيافت
حال مسلم از جا  با اين. »گرددمن بدهيد حتی اگر سبب کشته شدمن  بە آب

 سخنانْاين  آميزی در پشت موضوع شبهه کە مهران احساس کرد. جننبيد
. برود کە عبيداهللا برخاست. برخيزد کە ُعَبيداهللا اشاره کرد بە هنفته است، و

تو  بە خواهم وصيتم را می کە بنشين! مير األَهااَيُّ«: گفتاو  بە شريک
  . و بيرون رفت. »بازخواهم گشت«: گفتعبيداهللا . »بسپارم

زمينه  کە چرا با وجودی کە شريک بە پس از رفنت او مسلم در پاسخ
خوش نداشت  کە فراهم بوده از کشنت ُعَبيداهللا خودداری ورزيده است، گفت

 کە ياد آورد بە ها اين سخن پيامرب را هرا ترور کند؛ زيرا در آن حلظ وی
ايمان داشته ی کە  و کس(*)داری و ترور ُمسِلمين منافیِ يکديگرند؛ ايمان«

                                                 
و با وجهی   طبق حکم اسالمی کە پيامرب مقرر کرده بوده است ترور يک مسلمان بەهيچ(*)

ە کس در هيچ شرايطی  لذا هيچ.  اکيده استکە از ُمَحرَّماِت جماز نيست بلئی  هيچ هبانه
نبايد کە يک مسلمانی را ترور کند حتی اگر آن مسلمان مرتکب گناهی ئی  بەهيچ هبانه

تنها حاکم شرع اسالمی حق دارد کە پس از . شده باشد کە مستوجب کشته شدن باشد
او را ) اعدامِ(کە جرم شخص مسلمان در حمکمه و نزد قاضی ثابت شد فرماِن قتلِ  آن

رو، حکم شرع چنان است کە اگر يک  از اين. بدهد؛ اين فرمان نيز نبايد کە هنانی باشد
ولی . ئی ترور کند خودش بايد قصاص شود مسلمانی يک مسلمان ديگر را بەهر هبانه

کند يا مسلمانی کە مرتد شده است و در توطئه برضِد  يک کافر کە برضد اسالم توطئه می
چە اعدامِ قانونی او خالی از َمفَسده نباشد حاکم اسالمی  کند، چنان اسالم مهدستی می

اما ترور مسلماِن ُمرتد، اگر دست . حق دارد کە کسانی را بفرستد تا او را ترور کنند
زند جايز نيست، هرچند کە حکم شرع اسالمی آن  بەکاری برضد اسالم و مسلمانان منی

شود و  م بەحکم شرعِ انور بازداشت و حماکمه می؛ و عمالً هاست کە مرتد بايد اعدام گردد
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   ١٠.»کُشد باشد هيچ مسلمانی را غافالنه منی
 کە  افکنده بودهراس بە چندان يزيد راکوفه موضوع حسين و شيعيان 

روزه   و رخدادها را مههخربِ حترکات کە عبيداهللا نوشته بود بە اش در نامه
هرکس  بە وقفه برايش گزارش بنويسد، مهۀ راهها را زير نظر بگيرد، و بی

ی نزده  بەکاررا تا دست ، ولی کسیکند  اش و زندانیگير دستبدگمان شد 
   ١١.مورد سوء ظن است، اعدام نکندکە  ِصرِف اين بە باشد،

 نعمان بازگشنتِ و سراِن قبايل کوفه با وروِد عبيداهللا زياد بە شهرشان
. ابن بشير بە شام در حسابشان دربارۀ خالفِت يزيد بازبينی اجنام داده بودند

آهنا پيش از اين از حسين دعوت کرده بودند تا بيايد و حاکمِ شامی را از 
ولی اکنون حاکمشان يکی از .  شودعراقکوفه بيرون کند و خودش حاکمِ 

ر بود، وگرچه پدرش در دو سالِ آخرِ دا مردم عراق و از يک خانوادۀ پيشينه
عمرش فشارهای بسيار بر شيعياِن کوفه وارد آورده بود ولی امتيازهائی نيز بە 

اکنون عبيداهللا زياد بە . داشت سران قبايل داده بود کە آهنا را راضی نگاه می
سراِن کوفه نويد داد کە آمده است تا ستمهائی کە پيشترها بر مردمِ کوفه رفته 

  .  است را جربان کندبوده
 کە موضوع بدهندسران قبايل کوفه ترجيح مهۀ اينها سبب شد کە 

 چە  و عبيداهللا زيادمحايت از حسين را بەکنار هنند تا بنگرند کە خليفۀ جوان
  . د گرفتنئی در پيش خواه شيوه

کە عبيداهللا زياد چە مذاکراِت ديگری با سراِن قبايل کوفه اجنام  اين
 از ، در آينده کسیائی کە آهنا بەاو پيشنهاد کردند را پذيرفت و چە شرطهداد
 حاضر نبوده کە بازگويی کند؛ زيرا کسی خوش نداشت کە بگويد آهنا

                                                                                                        
شود تا  اگر بەدينِ اسالم کە دينِ رمحت و رأفت و انسانيت است برنگشت اعدام می

  .مهگان بدانند کە رها کردِن اسالم و گرفنتِ دين ديگری چە کيفری در پی دارد
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گونه ما را فريب داد و از حسين برکَند و بەجانبِ خودش  عبيداهللا آمد و اين
نت  بە حسين خياشکنی بگيريم و  راِه غدر و پيمانکرد کە کشاند و وادار مان

  .  پا هنيمکنيم و پيماهنائی کە بە او داده بوديم را بە زيرِ
  



  درکوفه عَقيل ابن مسلِم شدن کشته
از  کە وارد کوفه شده بود جاسوسی را کە روزی ُعَبيداهللا زياد مهان

 مأمور يافنت حمل )تبارِ دوزبانه شايد ايرانی (متيمِ بصره بود موالی بنی
اين جاسوس داده و  بە هزار درمسه او . استقرار منايندۀ حسين کرده بود

 محص شام عرهبایاز  کە او بگو بە وقتی منايندۀ حسين را يافتی کە گفته بود
 شيعيان حسين بە  کمک بەقصدی و اين مبلغ را استو از هواداران حسين

  . دهی او میبە ) هزينۀ هتيۀ سالح مثالً کمک(
رسيد خودش را  هرکدام از شيعيان سرشناس می بە جاسوس در شهر
گفت آمده است تا با منايندۀ حسين بيعت  کرد و می شيعۀ حسين معرفی می

  .  و بەشيعياِن حسين بپيونددکند
از افراد مورد اعتماد  کە اسد مردی از قبيلۀ بنیسراجنام او توانست 

او ابتدا در . مسلم بربد بەنزد را وی کە  خام کند و از او خبواهد رابود مسلم
اين راز را  کە ايندۀ مسلم ابن عقيل بيعت کرد و سوگند خوردمسجد با من
حمل  کە خانۀ هانی ابن ُعروه هدايت کردند بە آنگاه او را. مکتوم بدارد

  . استقرار مسلم بود
ی پس از ديدارِ عبيداهللا از شريک اعَور در خانۀ چند روز، گونه اين

 اَعور اکنون ُشَريک. مسلم در مهان خانه هنان است کە هانی معلوم شد
  .  بودببيماری از دنيا رفته

 هردو از(عبيداهللا روز مجعه َشَبث ابن ربعی و اَمساء ابن خارجه فزاری 
هبانه با خود برداشته با  بە هانی فرستاد تا او را بەنزد را)  شيعياِن علیسراِن

دانستند کە عبيداهللا از چە راز  دو و نه هانی منی  نه اين.هم بە مسجد بروند
   .زرگی باخرب شده است و چە تصميمی دربارۀ هانی داردب

مناز را متام کرد از هانی کە  عبيداهللا پس از آنهانی بەمسجد رفت، و 
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خرب بود  جا بی از مهه کە هانی. اش برود خانه بە با او مهراه شده کە خواست
 کە دانی آيا می! هانی«: گفتاو  بە چون نشست، عبيداهللا. مهراِه او رفت

کدام از سران خمالفين را زنده نگذاشت  م وقتی وارد اين شهر شد هيچپدر
ولی با تو ! شد کە چە جز پدرِ تو و ُحجر ابن َعدی؟ فرجامِ ُحجر را نيز ديدی

آيا . کندنيکی  کە بەتو نشينش در کوفه سفارش کرد بەجارفتار بود و خوش
هانی » بکُشد؟ات هنان کنی تا مرا  مردی را در خانه کە پاداش من اين بود

  . »ام ام هنان نکرده ام و کسی را در خانه من چنين کاری نکرده«: گفت
 مسلم امرِ کە  جاسوس را آوردند؛ و هانی دانستفرمود تاعبيداهللا 
 بە ترسد عبيداهللا از مسلم و شيعيان می کە پندار او با اين. افشاء شده است

ات در  تو و افراد خانه. بردمن نيکيهای تو را از ياد خنواهم «: گفتعبيداهللا 
عبيداهللا  بە مهران. »دلتان خبواهد برويد کە هرجا بە توانيد ايد و می امان
زينهار  کە بەتو خواهد خيال خودش می بە سروپا اين مردِک بی«: گفت
  . »کن  اشبازداشت«: گفتمهران  بە عبيداهللا» ؟!بدهد

او را در يکی از  فرمود تامهران دست و پای او را بست، و عبيداهللا 
از سراِن شيعه و ( ِکندی شريح ابن حارثاو سپس . زندان کردند بە اطاقها

او  بە را طلبيد و هانی ابن عروه را آورد و)  از زمان علی تا کنونقاضی کوفه
هنگام گروه بزرگی  تا اين. زنده و سالمت است کە نشان داد تا اطمينان يابد

هانی را  کە عبيداهللا فشار آورند بە مده بودند تادرِ کاخ عبيداهللا آ بە از يمنيها
 متفرق تا بفرما ات مردم قبيله بە برو«: گفتشريح  بە عبيداهللا. آزاد کند

هانی ابن عروه زنده و  کە گفت بەيمينهای گردآمده شريح رفت و. »شوند
 عبيداهللا کە  مباداهاشان برگردند خانه کە بە سالمت است؛ و از آهنا خواست

  . ناشايستی دربارۀ هانی و ايشان بزند بەکار شود و دست بەخشم
 فرمود تا عبيداهللا  و شريح نيز مرخص شده رفتچون آهنا متفرق شدند

در  کە ها چيست اين توطئه! آهان، هانی«: گفتاو  بە هانی را آوردند، و
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شود؟ مسلم ابن عقيل  خانۀ تو برضد اميراملؤمنين و احتاِد مسلمين چيده می
 گردآوریای و برايش سالح و مرد  ات هنان کرده ای و در خانه هرا آورد

  » خرب خواهم ماند؟ من از آن بی کە ای کنی، و پنداشته می
ام شد و من  ام، ولی او وارد خانه من او را دعوت نکرده«: گفتهانی 

  خوردسختو سوگندهای . »مکن  اشاو پناه ندهم و بيرون کە بە آمد می  اممشر
  .  است و از اطاعت بيرون نيستاميراملؤمنين در بيعتکە 

  . »من بياور بەنزد گوئی او را اگر راست می«: گفتعبيداهللا 
تو بسپارم  بە من پناه آورده است را بياورم و کە بە مردی«: گفتهانی 

  . »تا بکُشی؟ هرگز چنين خنواهم کرد
گروِه از بصره با  کە (*)۔شيعياِن عثمانی از۔ُمسِلم ابن َعمرو باهلی 

جاِن خودت و  بر کە هانی نصيحت کرد بە عبيداهللا آمده بوداعزامیِ 
مسلم ابن  کە هانی گفت بە او. ات رحم کن و او را بياور و حتويل بده طايفه

 و )۱(*عقيل پسرعموی عبيداهللا است و عبيداهللا قصد جاِن او را خنواهد کرد؛
او را زيرا از روی ناچاری ات نيز حتويل دادِن او عار نيست،  برای تو و طايفه

  . دهی حاکم حتويل میبە 
                                                 

شد کە در بصره در جنگ مجل و در شام در جنگ   شيعيان عثمانی بەکسانی گفته می(*)
صفين برضِد علی شرکت کردند تا خون عثمان را از او بگيرند، سپس از خالفِت معاويه 

وی و خمالف گفتند کە هوادار خالفِت ام اينک شيعۀ عثمانی بەکسانی می. محايت کردند
» ناِصبين«در آينده شيعيان علوی بەشيعيان عثمانی صفِت . هاشم بودند خاندان بنی

سپس از اواخرِ سدۀ . دادند، کە يک معنايش برافرازندگان پرچم برضِد خانداِن علی بود
تدوين شد ) امساعيلی و امامی(دوم هجری بەبعد کە نظريۀ مذهبی اهل تشيع جعفری 

اهلِ سنت داشتند ناصبی ناميده شدند، صفتی کە تا امروز نزد آهنا مهۀ کسانی کە صفِت 
 .بر اهل سنت مانده است

کە زياد ابن مسيه از وقتی کە معاويه او را برادرخواندۀ خويش کرده بود نامش  چون )۱(*
و از خاندان سفيان  زياد ابن ابیسفيان شده بود، عبيداهللا نيز عبيداهللا ابن  زياد ابن ابی

 هاشم نيز از خاندان عبدمناف بودند، لذا اميه از خاندان عبدمناف و بنی بنی. دبواموی 
 . شدند عموزاده مشرده میابن عقيل  نزد عرهبا عبيداهللا زياد و مسلم
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ام  ا از خانهمن پناه آورده است ری کە بە توامن کس من منی«: گفتهانی 
  . »دهمبيرون کشيده حتويل 

  . »آوری يا گردنت را خواهم زد يا او را می«: گفتعبيداهللا 
د ات گر اگر چنان کنی هزاران مرد در پيرامون خانه« کە تشر زدهانی 
  ). يعنی يمنيها خواهند شوريد(» خواهند آمد

در  کە و با چوبی» ترسانی؟ ات می مرا از مردان طايفه«: گفتعبيداهللا 
هايش   شکست و پيشانی و گونهدماغش تاچهرۀ او زد  بە دست داشت چندان

   ١. فرستاداطاقِ بازداشتگاه بە و باز او را.  شکستچوبپاره شد و 
ن ميان برخی از سران يمنی از خانۀ هانی مسلم ابن عقيل را در اي

چون روز بەشب رسيد و از هانی خربی نشد آهنا . بەجای ديگری برده بودند
  . تصميم گرفتند کە بامداد فردا برای آزادسازیِ هانی دست بەکار شوند

 راهیِ مسلم ابن عقيل در پشِت سرِ  مسلحهزار مرِدچهار بامداِد فردا 
 تن از بيستتن از نگهباناِن کاخ و سی  بەجز بيداهللاع. ی شدنددار فرمانکاخ 

 از عثمانيهای صد مردی پنجآن گروه و   کە مهراه آورده بودموالیِ خودش
 بود کسی  جداگانه بەکوفه فرستاده گفتيم پيش از حرکتش از بصرهبصره کە

  . را نداشت، و در دروِن کاخ موضع گرفت تا شورش را با تدبير خبواباَند
دادند،  او و پدرش دشنام می بە کاخ را در حماصره گرفتند وشورشيها 

 کە پنداشتند شد، و می ولی در آهنا تصميمی برای تصرِف کاخ ديده منی
 رهربشان.  آزادیِ هانی را صادر کندفرمانعبيداهللا از آهنا بترسد و بگريزد يا 

ا در مهۀ عمرش ر کە جرأت بود جتربه و کم مسلم ابن عقيل بود جوانی بیکە 
در  کە دانست آرامش و نعمت زيسته بود، و منی مدينه دردمشق و سپس 
عبيداهللا تا پيش از اين هرگونه . گونه بايد تصميم گرفت چەچنين موقعيتی

 نيرومند و متنفِذ کوفهاقدامات الزم را برای جلب رضايِت مشاری از سران 
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. ن اميد بسته بودشا ياری بە نبِ خودش متمايل کرده بەجااجنام داده آهنا را
حممد ابن اَشَعث ِکندی، َشَبث ابنی ربعی ( از سراِن شيعه چند تناو اينک 
 را طلبيده نويدهايش ) َحّجار ابن اجبر ِعجلی َشِمر ذواجلوشن ِکالبی،متيمی،

را برايشان تکرار کرد و آهنا را فرستاد تا افراِد قبايل و طوايِف خودشان را 
ئی کرده آهنا را از  اينها برای شورشيان سخنرانیهرکدام از . پراکنده سازند

 کە اند ترساند، و تشويق کرد در راه کوفه کە آمِد شورش و از لشکريان شام پی
گاه بە  شاماگر تا  کە امير سوگند خورده کە  برگردند؛ و تشر زدهاشان خانهبە 

 واهد بياباهنای شام ختبعيِد بە  برنگرديد مشا را خواهد گرفت وهاتان خانه
در خمالفت  هرکە تان را قطع خواهد کرد؛ و فرستاد و مستمری افراد خانواده
  . پا بفشارد سرش را خواهد بريد

شروع بە متفرق شدن  را شنيدند اين سخنان تاشورشيان اند کە  نوشته
 شام بر سرمان گسيل خواهد سپاهيانفردا «: گفتند ديگر میيکبە  کردند؛ و

  » دردی را از ما دوا خواهد کرد؟ چە کرد؟ جنگيدنتوانيم  چە شد؛ آنگاه ما
اينها .  تن کسی در کنار مسلم منانده بودسیپايان رسيد جز  کە بە روز

مسلم در مسجد .  برگشتندهاشان خانه بە نيز پس از مناز مغرب او را رها کرده
های  او کوچه. ی برهدگير دستتنهای تنها ماند، و چاره را در فرار ديد تا از 

های شيعيان حسين را از شيعيان يزيد تشخيص  شناخت، و خانه فه را منیکو
  . ها را در پيش گرفت شايد پناهی بيابد ولی ناچار راه کوچه. داد منی

 تا اوضاع را  بيرون آمد پس از فرارسيدِن تاريکی از کاخُعَبيداهللا
کس در پيرامون کاخ و در مسجد منانده  هيچ کە ، و متوجه شدبررسی کند

 را فرستاد چندتا از مردانشاو . است و از مسلم ابن عقيل نيز خربی نيست
مسلم پناه دهد يا مسلم در  بە هرکس کە تا در کوی و برزهنا بانگ بزنند

  . ديدکيفر خواهند سختی  بە اش طايفهاش يافت شود خانواده و  خانه
وارد حملۀ . در زد در را بر رويش نگشودند کە ئی خانه مسلم بر هر
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اينجا . ئی در زده آب طلبيد خانه آورد و بر شد تشنگی بر او زور کە ها ِکندی
او  بە  پيرزنی بيرون آمد و.کە خانۀ يکی از موالیِ ِکنده بود نه خانۀ عرب بل

 کە پيرزن چون ديد. آب داد، ولی مسلم آب را در دست گرفته در انديشه شد
جا درست در ايننت تو نشس: آبش را بنوشد و برود گفت کە خواهد او منی
شهرِ بزرگ نه کسی را دارم و نه  من در اين«: گفت. برخيز و برو. نيست
 نويدهای کە ام من مسلم ابن عقيل. من پناه بدهد کە بە شناسم ئی را می خانه

اگر ممکن است . روز افکنده است اين بە شهر مرا دروغين و فريبای مردم اين
  . خانه برد بە او سوخت و او را  برزن دلش. »ات راه بده مرا در خانه
 از وجود او  وقتی بە خانه آمداز موالی حممد ابن اَشَعث بود کە  زنپسرِ
کە خشم عبيداهللا بر سرش فروريزد رفت   از بيمِ آن و،شان اطالع يافت در خانه

 بە  خرب را حممد ابن اَشَعث داد، و اين نيز پسرِعبدالرمحان بە  خربش راو
. ُعَبيداهللا زياد داد بە ن اَشَعث رساند، و حممد ابن اَشَعث خربپدرش حممد اب

ی مسلم ابن عقيل گير دستُعَبيداهللا زياد شخص حممد ابن اَشَعث را مأمور 
ئی  را با دسته) عموزادۀ حسين و مسلم(کرد، و َعمرو پسر ُعَبيداهللا عباس 

  . مهراه او فرستاد
 از خانه بيرون آمد و چون خانه در حماصره افتاد مسلم با مششيرش

ضرب چوب پاره شد و  بە  پرداخت تا دهانششدفاع از خود بە جانانه
تنۀ او  مقاومت يک. چندتا از دنداهنايش افتاد و چند زخم ديگر برداشت

جای بە«: گفتاو  بە حممد اَشَعث نيز. بيهوده بود و راهی جز تسليم نداشت
است و من   عموزادۀ تو عبيداهللا؛خودت را بە کشنت دهی تسليم شوکە  آن

  . »داشته باشدقصد جانت  کە کنم گمان منی
. کشته نشود کە  ناچار تسليم شد، و از حممد اَشَعث زينهار گرفتمسلم

گردنش حلقه بستند و بر   بر با بندوقتی مششيرش را گرفتند و دستهايش را
 َو إّنا هِللّإّنا «: گفتکارش متام است، و گريان  کە  نشاندند، دانستخَرسپی
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. » نرسدگزندیتو  کە بە من اميد دارم«: گفتحممد اَشَعث . »إلَيِه راجِعون
  » شد؟ چە زينهارتان. اميدی بيهوده است«: گفتمسلم 

 کە چون تو کسی«: گفتی داده دار دلاو  بە َعمرو پسر ُعَبيداهللا عباس
آمد   برای پيش چيزیگونه  بزرگ آمده است وقتی اينچناندر طلب امری 

  . »گريد کرد منی
برای و  برای افراد خاندامن کە بلمن نه برای خودم «: گفتمسلم 

   ٢.»اند  کە در راهگريم حسين و خانداِن حسين می
مخرۀ آب  بە درِ کاْخ چشم مسلم بر. ی بردنددار فرمانکاخ  بە مسلم را

 دآجنا ايستاده بو کە مسلم ابن َعمرو باهلی. افتاد و چون تشنه بود آب طلبيد
آب اين مخره خيلی هم خنک است، ولی يک قطره از آن را «: گفتاو بە 

  . »تو نوشانده شود بە جهنم درافتی و جوشابۀ دوزخ بە خنواهی چشيد تا
  » گوئی؟ چنين می کە کيستی تو«: گفتمسلم 
 کە ام  من فرزند مهان؛شناسيش ام کە تو خوب می  کسیپسرمن «: گفت

 حق را شناخت، و وقتی تو خالف فرمان امام وقتی تو از حق رو برتافتی او
خمالفت برخاستی در  بە عمل کردی از امام اطاعت کرد، و وقتی تو با امام

  . »ام من مسلم ابن َعمرو باِهلی. کنار امام ايستاد
ُعماره پسر عقبه ابن . ديوار تکيه داد و نشست مسلم با حالتی زار بر

ئی آب آورد تا مسلم   فرستاد و کوزه و غالمش را(*)نيز آجنا بود، معيط ابی
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 در جنگ بدر تن بە اسارت داده بود و علی  از سراِن قريشِ مکه بود،معيط  عقبه ابن ابی(*)

 يک پسرِ عقبه کە وليد .ئی بر دار زد اش را باالی تپه بە فرمان پيامرب سرش را بريد و الشه
قبه را پيامرب در سال وليد ابن ع. نام داشت و نيز يک دخترِ عقبه مسلمان شده بودند

 از ياراِن اين وليد اکنون .مصطلق کرد هفتم هجری مأمور گردآوری مالياِت قبيلۀ بنی
 لعنت آهنا بود کە علی در قنوِت منازهايش بە چند مردیاثرگذارِ معاويه و از مجله 

 ۔برادرِ اين وليد۔ پس از فتح مکه بەمهراه عباس و عقيل و ابوسفيان عماره .فرستاد می
 در . و از عرهبای کوفه شده بودزيست  از زمان عثمان در کوفه میاو. مسلمان شده بود
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هناد  وزه میبر کدهان کە  دهانش دريده شده بود مهين کە ولی مسلم. بياشامد
   .ريخت زد و در کوزه می خون از دهانش بيرون می

 عبيداهللا زياد درنظر داشت کە .پس از آن مسلم را وارد کاخ کردند
بود کە » ُمحارِب«اهللا يک مسلم را بە خواری بکُشد؛ زيرا مسلم از نظرِ عبيد

بشوراَند؛ و کيفرش نيز » ولیِ امر مسلمين«بەکوفه آمده بود تا مردم را بر ضِد 
   .اعدامِ بە خواری بود

و زبان مسلم زينهار  بە من کە ُعَبيداهللا زياد گفت بە حممد ابن اَشَعث
 مگر کار داری؟ چەزينهار بە تو«: گفتُعَبيداهللا . کشته خنواهد شد کە ام داده

او را  کە او زينهار بدهی؟ ما تو را فرستاديم کە بە ايم ما تو را فرستاده
چرا مردم را برضد  کە او پرخاش منود بە مسلم کرده بە آنگاه رو. »بياوری

وحدت مسلمين را برهم بزند و در  کە امام ُمسِلمين شورانده و کوشيده است
  ا تضعيف کند؟ ميان امت اسالم تفرقه ايجاد کند و دولت اسالم ر

 پاسخهائی او بە زنده ماندنش نيستدانست اميدی بە  مسلم کە می
ستوه آمده  بە شهر چون از دست ستمهای پدر تو مردم اين«: گفتداد و 

 بيائيم؛ و  بەکوفه عدل و انصافی کە برای برقراربودند از ما دعوت کردند
  . »ميان مردم برگردانيم بەآمديم تا عدل را
مگر تو نبودی کە ! جاتو کجا و عدالت ک! ای فاسق«: فتگُعَبيداهللا 
باده اندرکار گسترش عدل و انصاف بوديم در مدينه مشغول  وقتی ما دست

  » عدالت بياوری؟ کە ای  آمدهاکنون بودی؟ گساری
پس از آن . پرخاش و دشنام کشيد بە سخن در ميان مسلم و ُعَبيداهللا

اکنون مشار بسياری . زير افکنند بە اخ بربند ورا بر باِن ک  ویفرمود تاُعَبيداهللا 

                                                                                                        
. پنداشت کرد، و علی او را از شيعياِن خودش می زمان علی برای معاويه جاسوسی می

گفت مردم دانستند کە او در  پس از درگذشِت علی بود کە بنابر سخنانی کە خودش می
 .  برای معاويه در دستگاِه علی بوده استمهۀ اين ساهلا جاسوسِ خربرسان
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از يمنيها در پيرامون کاخ گرد آمده بودند تا برای مسلم و هانی نزد عبيداهللا 
حين حماصرۀ خانۀ هانی  در کە يکی از مردانی بە عبيداهللا. پادرميانی کنند

برو و سرش را از «: گفتاز دست مسلم زخم خورده و سرش شکافته شده بود 
 بە  بر فرازِ کاخ سر مسلم را بريد و سر و جسد را با هممرد رفت و. »ا کنتن جد

  . زير افکند
 من آزاد  بەخاطرهانی ابن عروه را: عبيداهللا گفت بە حممد ابن اَشَعث

اگر او را  کە ترسم ام، و می تو آورده بەنزد من او را کە دانند کن، زيرا مهه می
  . خبوَردم  بەهها ها و ِکندی بکُشی ميان مذحجی

بازار  بە افرادش سپرد تا بە شفاعِت او توجه ننمود، و او را بە عبيداهللا
وقتی او را . تن جدا کنند ازمهچون گوسفند گوسفندفروشان بربند و سرش را 

ها کجايند؟  مذحجی« کە زد ُبردند او نعره می جلو افکنده می بە بسته دست
 و چون ديد» اند؟ شان مرده هياریِ من بشتابد؟ مگر مه کە بە کس نيست هيچ

 کاردیسنگی، چوبی، « کە د باز فرياد کشيدرس  بە فريادش منیکس هيچکە 
ها چنان از عبيداهللا زياد  مذحجی» من خودم را از اينها برهامن؟ کە نيست

 او را دربازار. آورد فرياِد اعتراضی برنهتن نيز  حتی يک کە هراسيده بودند
من «: گفت. »گردنت را دراز کن«: گفتندندند و  بر زمين نشاگوسفندفروشان

. »مشا خنواهم سپرد و مشا را در کشنتِ خودم ياری خنواهم کرد بە گردمن را
   ٣.ضربِت مششير زد يکی از موالیِ عبيداهللا سرش را با دو

دو، شورش  با اعدام اين. خواری کشته شدند بە ، مسلم و هانیگونه اين
جتربگیِ مسلم ابن عقيل  تصميمِ حسين در اثر بی ريزی شدۀ شيعياِن بی برنامه

کوفه ديگر .  و در نطفه خفه شدسراِن قبايلِ شيعهخيانِت و خودفروختگی و 
 شور و شوقِ شيعيان برای استقبال از حسين جايش کوفۀ چندروزِ پيش نبود؛

 مهگان مرعوب .های عبيداهللا داده بود را بە اميِد سراِن قبايل بە وعده
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اطاعِت عبيداهللا  بە )پليسِ شهری (افراد ُشرطهشده بودند؛ مهۀ عبيداهللا 
ارعاب گسترده . در آمدکنترل عبيداهللا  بە کامل بەطوربرگشته بودند، و کوفه

جات گشتی در سراسر شهر پراکنده شدند،  در کوفه برقرار شد، دسته
 های شهر بر روی آيندگان و روندگان بسته شد تا حترکات شيعيان دروازه

حسين منتفی  بە  از کوفهی منجمد شود و امکان رسيدن هرگونه کمککلیبە
فرد مشکوکی را در شهر بيابند  هر کە  ُعَبيداهللا زياد بودفرمان. گردد
 کە بە ازمجله افراد مشکوکی.  کنند و سرش را بُبرندگير دست درنگ بی

ی برا کە خرب بود جا بی  بدوی از مهه مرِد يککشته شددنبال اين فرمان 
از يکی از آشنايانش داشت وارد کوفه شده بود و توسط  کە گرفنت طلبی

   ٤.فرمان عبيداهللا اعدام شد بە  وگير دستمأموران گشتی ُعَبيداهللا 
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   کوفه به مکه از حسين امام حرکت
خرب   امام حسين، بیمهان روزی کە مسلم و عروه کشته شدنددرست در 

مسلم ابن  .راه افتاد بە  کوفه بەقصدهداد، از مک در کوفه رخ میچە   آناز
تن از مردم کوفه با  هزار۱۸اش بە حسين گزارش نوشته بود کە  عقيل در نامه
 مردم ۀ مه؛درنگ حرکت کن  بە تو برسد بیام اند؛ وقتی نامه من بيعت کرده
  . نيستند معاويه کسی از خانوادۀ خواهان و خواهاِن تواَند

 است؛ و کوفه در اختيار او کە ه بود کردين نامه يقينحسين با دريافت ا
 او تالش کرد کە شايد افراد خاندانش و عموزادگان .حرکت گرفت بە تصميم
او را مهراهی کنند، ولی  ۔مکه رفته بودند بە که برای حج۔زادگانش  و عمه

 آهنا برخی از .تالشش بەجائی نرسيد، زيرا خويشانش در بيعِت يزيد بودند
در کوفه نيروی کافی در اختيار  کە تا مطمئن نشود کە او نصيحت کردندبە 

  رفته است از رفنتميان امويان در کوفه از  نظامیِتواِن کە دارد و تا يقين نکند
از  کە او نصيحت کرد بە برادرش حممد ابن َحَنِفّيه.  خودداری ورزدبەکوفه
  .  منصرف گردد بەکوفهرفنت

های مردمِ  وعده بە که نرود واز م کە او نصيحت کرد بە عبداهللا عباس
 نويدهایآهنا  بە يزيدکە   و مهينخواهان دنيايندآهنا  کە کوفه دل نبندد
 کە وقتی حسين گفت. طرفی را خواهند گرفت  بدهد جانب بیخرسندکننده

 کە روی شهری می بە مگر«: گفت عبداهللارفتنش جدی است،  بە تصميم
اند؟ هرگاه   و دمشن را بيرون کردهتصرف گرفته بە اميرشان را کشته و شهر را

کە  یبروی در حال کە اند چنين کردند تو برو، ولی اگر از تو دعوت کرده
شان مالياهتا را برای اميرشان  اميرآهنا مسلط است و کارگزاران اميرشان بر

 کە من از آن بيم دارم. جنگ بروی کە بە اند آورند، تو را دعوت کرده می
  . » تو برخيزندپيکارِ بە اند  کردهاز تو دعوت کە مهاهنا



 

 

۶۸

  . »درگاه اهللا استخاره خواهم کردبە«: گفتحسين 
 کە بە ترسم میاهل پابندی بە پيمان نيستند؛  مردم کوفه«: گفتعبداهللا 

آهنا بنويس تا دمشن را تو استند بە کشنت بروی؛ مهينجا مبان، و اگر خواهان 
يعنی اگر ( در مکه مبانی خواهی کە و اگر منی ؛بيرون کنند آنگاه برو

 کە يمن برو بە )ترسی کە در مکه تو را بازداشت يا جمبور بە بيعت کنند می
 ؛ ونيز در آجنا بسيارندما کوهستانی است و دژهای مستحکم دارد و شيعيان 

  . »بپيوندندتو  بە  مردمتااطراف و اکناف بنويس  بە ها از آجنا نامه
کنی، ولی من تصميم خودم را  سوزی می تو دل«: گفتاو  بە حسين

  . »ام گرفته
خالفت را در سر داشت و  بە یياب دستخودش هوای  کە عبداهللا ُزَبير

  . در مکه مباند کە او نصيحت کرد بە  حسين بود نيزرقيبِ سياسیِ
هاشم   بنی ديرينۀپيماِن همکە  آن بە  بنا،کسانی از قبيلۀ َخزاعه نيز

 مردم کوفه دل نبندد و از های وعده بە  کەحسين نصيحت کردند بە بودند،
  . رفنت بەکوفه منصرف شود
 بە خواهی تو می« کە او نصيحت کرد بە خمزوم نيز يکی از سران بنی

. کارگزاران يزيد در آجنايند و بيت املال را در اختيار دارند کە شهری بروی
تو وعدۀ ە بە  دارم کە مهاهنا کند، و من از آن بيم استمردم بندگاِن درم و دينار

  . »کشنت دهند بە اند تو را ياوری داده
اش را  تو نصيحتت را کردی، اهللا نيز اراده«او پاسخ داد کە  بە حسين

   ١.»ُمجرا خواهد داشت
 کە بە  با اعتماد کاملیخرب بود،  کە از رخدادهای اخيرِ کوفه بیحسين

رای درنگ ب بی کە های شيعيانش داشت برآن بود گزارش مسلم و وعده
 از تصميمش او را کە توانست هيچ چيزی منی. راه افتد بەکوفه بە رسيدن
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  بەکوفهاز رفنت کە او اصرار کرد بە وقتی عبداهللا عباس. کندمنصرف 
مردم  کە خرب فرستادهمن  بە مسلم ابن عقيل« کە  پاسخ داداومنصرف شود، 

  . »هنداز من محايت کرده مرا نصرت د کە اند اند و آماده کوفه با من
کە بە  آن است اگر بر کە او توصيه کرد بە ديد  کار را میفرجامِ کە عبداهللا

 کە ترسم من از آن می«: گفت برود زن و فرزندانش را َنَبَرد؛ و  بەکوفههرحال
عثمان در برابر چشمان زنان و فرزندانش کشته شد، تو نيز جلو  کە گونه مهان

وجه  هيچ بە حسين کە ون ديدو چ. »چشمان زنان و فرزندانت کشته شوی
شد، موهايت را  اگر می کە واهللا«: گفتمشورهتا توجه کند  کە بە حاضر نيست

 دامن گرفتم تا مردم مجع شوند و مانع خروج تو گردند؛ ولی می در چنگامل می
   ٢.»ئی ندارد کار نيز فايده اينکە 

 د بەقص حسين مکه را)خ۵۹ شهريور ۲۱ (ھ۶۰ ذواحلجه سال هشتمروز 
 کشته  در کوفهمسلم ابن عقيل کە اين مهان روزی بوداتفاقًا . کوفه رها کرد

مهان روز آغاز شده  کە روزِ ديگر صرب نکرد تا حج راسه او حتی . شده بود
و چنان بە گزارشی کە مسلم برايش فرستاده بود اطمينان .  کندبود برگزار

برخی از سران قبايل انديشيد کە اگر در روزهای حج با  داشت کە با خود نه
اند متاسهائی بگيرد و پس از امتام مراسمِ حج حرکت  کوفه کە بە مکه آمده

اند در بازگشتنشان بە عراق با او  کند شايد عرهبای عراقی کە برای حج آمده
شد حاجيان کوفه کە از آمادگی قبايل  حتًما اگر چنين می. مهراه شوند

خرب  د و از رخدادهای اخير بیخودشان برای محايت از حسين خرب داشتن
کردند تا فردا کە حسين بە خالفت نشست از  بودند با حسين مهراهی می

کە از مهۀ  شد، چون و اگر چنين می. مزايای اين مهراهی برخوردار شوند
قبايل کوفه در مجعِ حاجيان بودند، رخدادها بەگونۀ ديگری بەپيش 

رسيد مردم کوفه بەخاطر   میرفت، و حتًما وقتی حسين بە نزديکی کوفه می
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ها و خويشاِن خودشان هم کە باشد  جلوگيری از کشته شدِن افراد خانواده
زدند و در برابر تصميم خطربارِ عبيداهللا سکوت اختيار  دست بەکاری می

کوشيدند تا عبيداهللا را وادارند کە از راه مذاکره با حسين  کە می کردند بل منی
  . زیري وارد شود نه جنگ و خون

ولی حسين کە بەحقانيت قضيۀ خودش و بە ياوری اهللا اطمينان داشت 
های مردم کوفه اعتماد کرده بود کە در اين سفرش نيازی بە  وعده چندان بە 
 کە هرچە او نوشته بود بە  ابن عقيل مسلم.کرد ئی احساس منی هيچ ياوری

د با ما بيعت  هزار مر۱۸ و ندصربانه در انتظار  کە مردم بیزودتر حرکت کن
  . دانست  او درنگ را جايز منیلذا. اند کرده

 او کە دانست می کە عبداهللا عباساند کە وقتی حسين بە راه افتاد  نوشته
و حممد ابن » !نياِد حسين ياد حسي«: گفترود با اندوه  راهی میبە چە 

 رفت زارزار  نرفته بود وقتی حسين از مکه بيرون میۀ حسينحنيفه کە بە بدرق
   ٣.گريست
حسين از مکه بيرون رفت عبداهللا عمر در يکی  کە روزی کە اند نوشتهو 

سوار بر اسپش حسين رفته است  کە از ملکهايش بود، و وقتی برگشت و شنيد
 خواهی می«: گفتاو رسيد و  بە يی مدينه مرحله  رفت و در چندشتابان شده

 از رفنت کە و سوگند دادا بە عبداهللا. »روم به کوفه می«: گفت» کجا بروی؟بە 
 کە کنندگان  پر از نامهای بيعتیحسين طومارها.  خودداری کندبەکوفه
  . او نشان داد بە  کوفه برايش فرستاده بودند راسران

حاکميت دست خواهی يافت نه کسی  بە نه تو کە واهللا«: گفتعبداهللا 
ت يکی را ميان دنيا و آخر کە اهللا پيامربش را ُمَخيَّر کرد. از خاندانت

اهللا حاکميت را .  از پيامربيدئی پارهمشا هم . برگزيند، و او آخرت را برگزيد
و » !برگرد. خير و صالح مشا بوده استًما بە و اين حتاست از مشا دور داشته 
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ای «: گفت گريان هاصرار دارد کە برود او را در بغل فشردحسين  کە چون ديد
   ٤.»سپارم اهللا می بە شده، تو را کُشته

سوی  بە حسين کە کردند احساس می ۀ خويشان و نزديکاِن حسينمه
 از او محايتاطمينان داشت کە کوفه برای رود، ولی خودش   میخطر بزرگی

 ۱۸ کە سوخت خرب نداشتند دلشان برای او می کە آهنا. آمادگی کامل دارد
 رافرستاده خودشان  کوفه بيعتشان را برای او  جهادگرِهزار تن از مردمِ

  . اند نثارِ او ناميده جانسربازاِن 
 بەدست تا وارد شهر شود حاکميت راکە  اين بە حسين با اطمينان

اش را از بزرگ و کوچک و غالم  خواهد گرفت در اين سفر کليۀ افراد خانواده
 و برد و کنيز با خود مهراه داشت و کليۀ اسباب و اثاثش را با خودش می

  . رفت کَن بەکوفه می ُبن
   . مهراهی نکرداوسی از مردم مکه يا مدينه در اين سفر با ک

اش فقط در   ساله۵۶در عمرِ . يافتۀ مدينه بود حسين زاده و پرورش
سالِ اخير نيز ۱۹. دوران کوتاه خالفت پدر و برادرش دور از مدينه زيسته بود

يار او احترام بس بە  پيامرب و فاطمه بەخاطرمردم مدينه. اش در مدينه بود مهه
قرآن  کە در عينِ حالی کە او حمبت داشتند بە هنادند، و چندان نسبت می

را و برادرش حسن را،   او٥هيچ مردی پسرِ پيامرب نيست، کە تأکيد کرده بود
اين  بە او تصميمی کە ولی اکنون. ناميدند می) پسرِ پيامرب(» ابنِ رسول اهللا«

 نزديکترين خويشانش کە بل کس از مردم مدينه بزرگی گرفته بود نه تنها هيچ
 ُعَبيداهللا عباس  پسرِاز عموزادگانش،. نيز آمادگیِ مهراهی با او را نداشتند

ی مسلم ابن عقيل با مأموران عبيداهللا زياد مهکاری گير دستدر  کە را ديديم
و ُعَمر و ابن حنيفه ، برادرانش عباسپسر  عبداهللا عموزادۀ ديگرش. کرد
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 امام حسن نيز از مهراهی با او پسراننش حسن و ُعَمر عبيداهللا، و برادرزادگا
چرا از  کە رجنيده خاطر شدگويا او از برادرش ابن َحَنِفّيه . خودداری کردند

 کە او پاسخ داد بە کند؛ و ابن َحَنِفّيه شدن ديگران با او جلوگيری می مهراه
   ٦»آهنا با تو بيايند؟ کە لزومی دارد چە روی؛ گاه می کشنت بە تو«

 برضد )يعنی قيام (خروج بە حسين تصميم کە بالذری نوشته کە وقتی
 در بيعت ماند و ؛ پس از آن نيزابن َحَنِفّيه در بيعت يزيد بوديزيد گرفت 

   ٧.نشکست بيعتش را گاه هيچ
زيرِ فشار، با يزيد بيعت کرده  چە طلبانهودا چە مردم مدينه و مکه،

معنا  مهريشه و هم) ستد داد و(» بيع«با  کە بيعت يک رسم عربی بود. بودند
  خودش راکرد طبق يک قرارداد مقدسِ ُعرفْی  بيعت میيکیبا ی کە کس. بود
با جان و مالش در راه  کە کرد فروخت، يعنی تعهد می شونده می بيعتبە 

شونده بکوشد و مهواره در کنار او و برضد دمشن او باشد و  خشنودیِ بيعت
در عرف عربی نقضش  کە اين قراردادی بود. نکندگاه از او نافرمانی  هيچ

را  کرد آن اگر بيعت می. کرد کرد يا منی عرب يا بيعت می. قابل تصور نبود
جا   يکمجعی بيابد و يک قبيله با هم و حالت دستهکە  شکست مگر آن منی

هم در صورتی کە هبانۀ کافی برای توجيِه نقضِ بيعت  ، آنبيعت را بشکنند
 در زمان حديبيهمنجرِ بە پيماِن  قضيۀ  گزارشدر.  باشنددر دست داشته

 مردی خودش گرفت پيامرب از مهراهانش بيعت میوقتی  کە خوانيم می پيامرب
 با وی کە د و او جمبور نباشدافت نهاو  بە را پشت شتری هنان کرد تا چشم پيامرب

   ٨.فشانی کند بيعِت جان
در يک  کە را ديد  شاعرمیِ متي کە فرزدقِشده بودنحسين از مکه دور 
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۷۳

 فرزدق از عرهبای بصره بود و اخيًرا .رفتند مکه می بە  برای حجگروهی
او و مهراهانش از رخدادهای . رفت بەکوفه رفته بود و از کوفه برای حج می

اخيرِ کوفه خرب نداشتند، زيرا پيش از وارد شدِن عبيداهللا زياد بەکوفه از کوفه 
 کە  پاسخ داداو . جويا شداووضاع کوفه را از اين  حس(*).بيرون آمده بودند

  . »اميه است  با بنیهاشاندهلای مردم با تو است و مششير«
مهه  کنند؟ من اين چە مردم کوفه با من کە کنی فکر می«: گفتحسين 

  . »نامه از آهنا دارم
 با تو و اشاندهل. ياور رها خواهند کرد تو را بی: گفتفرزدق 

  .  است برضد توهاشاندست
مسلم کشته کە  خرب از آن ، بیشد يک منزلی از مکه دور چون حسين

 فرستاد تا  بەکوفهئی مهراهش بود را با نامه کە شده است، يکی از مردم کوفه
ه مردم کوفه نوشت بە اش او در نامه. آگاهی سران کوفه برساند بە حرکتش را

مشا بر ياوریِ ما  کە ممن رسيد و اطالع يافت بە نامۀ مسلم ابن عقيل« کە بود
مشا پاداش نيکو  بە اهللا. حق ما را بگيريد کە ايد اتفاق نظر داريد، و مصمم

شاء  ان۔ام، و  من از مکه حرکت کرده. خودتان را آماده کنيد و بکوشيد. دهاد
  . »روزها نزدتان خواهم بود  مهين۔اهللا

 داشتندترل  را در کن بەکوفههای منتهی مهۀ جاده کە سپاهياِن عبيداهللا
 بەنزد  حسين استپيِک کە اين مرد را در قادسيه گرفتند، و وقتی دانستند

علی لعنت  بە  کاخ رفتهفراز بە  تافرموداو  بە عبيداهللا. شعبيداهللا فرستادند
بانگ زد کە حسين فراز کاخ رفت چون بە او . بند بنامد  و حسين را دروغکند

 بە فرماِن عبيداهللا از فراز کاخ بە او را.  برای ياریِ او آماده شويد؛در راه است

                                                 
رفت سری نيز  کە از بصره بەحجاز میعربی . گذشت مسير بصره بەحجاز از کوفه می (*)

) اگر در کوفه خويشانی داشت(زد و با دوستان و آشنايان و خويشانش  بەشهر کوفه می
 . کرد ديداری تازه می



 

 

۷۴

  . ر افکندندزي
 قبليش پيِک برسرِکە چە   آنخرب از بی۔حسين  کە دوم پيِکسرنوشت 

.  بودپيک اوليش فرستاد نيز شبيه  بەکوفهگاِه ديگری  از منزل۔آمده بود
بر زمين افتاد درهم شکسته شد و جان داد، و دومی کە  اولی مهين

او ترحم  زد و يکی از مردم کوفه بر وپا می د و روی زمين دستتر بو جان سخت
   ٩.آورده رفت و سرش را بريد

  بەکوفهزودتر هرچە  راشپيمود تا خود حسين مهچنان شتابان راه می
در  کە ئی طايفهانداخت مشاری از مرداِن  بار می کە گاهی در هر منزل. برساند

عثمانی  کە تی يکی از مردم مکهح. شدند بودند با او مهراه میجاگير آجنا 
 بەکوفه بربد رفت تا خربِ بيرون رفنتِ حسين از مکه را  میچند تنیبود و با 

 اينها بر اين گمان بودند ١٠. پيوستنداو بە با مهراهانش حسين پس از اصرار
گام شدنشان در  کە کوفه برای حسين آماده است، و در آينده از امتيازِ پيش

   .ور خواهند شد هپيوسنت بە حسين هبر
که پيش از اين وقتی ۔گاهها عبداهللا ابن مطيع َعَدوی  در يکی از منزل

  بەکوفهفکرِ رفنتِ کە بە او نصيحت کرده بود بە رفت نيز مکه می بە او از مدينه
آمده است  کە راهی از مهين کە او سوگند داد بە  او را ديد، و مصرانه۔دافت نه

اگر : گفت  بە حسيناو.  کشته خواهد شدًماود حت بر بەکوفهبرگردد، زيرا اگر
 بيرون بکشی تو را  از دستشاناميه است را در دست بنیچە   کە آنخبواهی

کس رحم خنواهند کرد و  هيچ بە خواهند کشت، و اگر تو را بکُشند ديگر
 مرو و متعرض  بەکوفه.حرمِت اسالم و عرب و قريشيان شکسته خواهد شد

   ١١!اميه مشو بنی
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۷۵

حممد ابن اَشَعث تسليم کرده بود از  بە م ابن عقيل وقتی خودش رامسل
اينجا  بە کار کە اکنون کە او گفته بود بە کشته نشود؛ و کە او زينهار گرفته بود

  بەعنوان مورد اعتمادت رامردانکسی از  کە خواهم از تو می«رسيده است 
اسارت  بە منکە  او بگويد بە حسين بفرستی تا از زباِن من بەنزد  منپيِک
اند و تو محايتی  ام، اهل کوفه پيمانشان را شکسته و ما را رها کرده افتاده

 بيائی کشته خواهی شد؛ از راهت برگرد و خود  بەکوفهنداری و اگر
کار  اين کە  دادزبانمسلم  بە حممد ابن اَشَعث. »کشنت مده بە ات را خانواده

ا برای رساندِن پيام مسلم روانه  مورد اعتمادش ر مرِدرا خواهد کرد؛ و دو
هرچه بر سرمان «: گفتحسين در راه کوفه اين پيام را دريافت، ولی . کرد

او هنوز . راهش ادامه داد بە ؛ و مهچنان»نوشته شده است مهان خواهد شد
 هزار تنی از کوفيان ۱۸آن  بە ، واند مسلم و هر دو پيک را کشته کە دانست منی

  . ودند اميد بسته بودبا او بيعت کرده بکە 
آمد، و  از کوفه می کە مردی را ديد کە او چند منزلی ديگر پيموده بود

مسلم ابن عقيل و هانی ابن  کە چون اوضاع کوفه از او جويا شد مرد گفت
ها بر زمين   را گرفته بودند و در کوچههاشانپا کە عروه را کشتند و من ديدم

. آمده است برگردد کە  مهين راهیاز کە او از حسين خواست. کشاندند می
  . راهش ادامه داد بە حسينولی 

اش توسط ُعَبيداهللا زياد  هردو فرستاده کە باز در منزل ديگری شنيد
ُعَبيداهللا زياد  کە گاهی شنيد باز در منزل. اند کشنت رفته بە بازداشت شده و

 او اميدوار حال با اين.  شود بەکوفهسپاه تدارک ديده است تا مانعِ وروِد او
 بە اند فشانی سپرده او تعهد جان بە توسط مسلم کە هزار تنی ۱۸آن  کە بود

  ُعَبيداهللا زياد برآيد و کوفه راپسِيش بشتابند، و او با اين نيرو ازيار بە زودی
  . تصرف درآورده تشکيل حاکميت دهدبە 

وقتی خرب کشته  کە گفتهاز مهراهان حسين بوده  کە اسد مردی از بنی



 

 

۷۶

 تو«: گفتاو  بە  يکی از مهراهان حسينشدن مسلم ابن عقيل بە حسين رسيد
 درنگ وارد کوفه شوی مردم بیکە  تو مهين.  مسلم ابن عقيل نيستیمانندکە 
   ١٢.»تو خواهند پيوستبە 

 گر گزارششايد اين مجله از زباِن خوِد حسين شنيده شده بوده، ولی 
يکی از مهراهاِن او  بە رده باشد، واز زباِن خوِد او بازگويی ک کە خنواسته

   .نسبت داده است
عبيداهللا  کە با نويدهائی. ياریِ مردم کوفه بيهوده بود بە اما اميِد حسين

برای حسين فرستاده بودند از يادها  کە سران قبايل داده بود بيعتی بە زياد
. انستندد آهنا حسابِ عبيداهللا را از حساب ُنعمان ابنِ بشير جدا می. رفته بود

با او داشتند خمالفت با  کە نعمان ابن بشير از عرهبای شام بود، و خمالفتی
 بە آهنا حسين را طلبيده بودند تا. وفه بودبر کسروریِ يک عربِ شامی 

ولی عبيداهللا خودش و پدرش از . دهدبر کوفه خامته سروریِ عرهبای شامی 
 عبيداهللا ابن زياد ابن امير«او اکنون برای سراِن کوفه .  عراق بودندمردم

برخی از امتيازاتشان از آهنا  کە شيعيان کوفه مردمی بودند. بود» ابوسفيان
از مناطق خمتلِف  کە سلب شده بود و خواهان برابری در درآمدهائی بودند

ران اصلیِ اين درآمدها دا سهامشد و آهنا خودشان را  ايران زورگيری می
احنصارطلبيها  کە بە خواستند ان اموی میکارگزار کە تا زمانی. دانستند می

اما اگر منافع مورد نظرشان را . اميه بودند ادامه دهند اينها شيعۀ خمالفين بنی
 در حقيقْت شيعۀ منافع آهنا. شدند کرد شيعۀ او می کسی از امويان تأمين می

آهنا وعدۀ برابری در امتيازات  بە خودشان بودند، و چون علی و حسين
  در توزيع اموالِ حاصل از ايران و عراقاجرای عدالِت اسالمی واقتصادی 

  . داده بودند، شيعيان علی و حسين شدند
 رسيد )در فاصلۀ نه چندان دوری از کوفه( قادسيه  بەکنارحسين وقتی
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مردیِ ُعَبيداهللا زياد  اينجا با لشکرِ هزار او در. تنی مهراهش بودند صد چند
گسيل رياحی  حُرّ ابن يزيدنام می بە ک متيی يده  کە بە فرمانرو شدبەرو

   .شده بودند
 . بود کە بەطور عمده در بصره جاگير بودندَيربوع از طايفۀ بنیُحر 

يربوع مهان طايفه بودند کە در زمان پيامربِ ما يک زِن مدعیِ نبوت بە نامِ  بنی
و يربوع عموًما مردمی پارسا بودند  بنی.  در ميانشان ظهور کرده بودسجاح

يربوع  مشاری از بنی .گرای خوارج داشتند اينک بيشترشان مذهبِ مساوات
در زمان علی و مشار بسياری از آهنا در زمان معاويه در شورشهای خوارج 

خوارج گرچه علی را بە داليلِ خاصی کە . شرکت کرده و کشته شده بودند
 از کردند ولی حساب فرزندان فاطمه را برای خودشان داشتند تکفير می

حساب علی جدا کرده بودند و برای حسين کە اينک تنها بازماندۀ فاطمه بود 
  . احترام بسيار قائل بودند

کە  اين ُحر از خوارج نبود، از شيعياِن علوی و عثمانی نيز نبود، بل
يا از حسين برای يزيد  کە  داشتاو فرمان. يکی از جهادگراِن عراق بود

 جلوگيری کند و  بەکوفهد، يا از نزديک شدنش برب بەکوفهاو رابيعت بگيرد و 
 بعدی ُعَبيداهللا زياد فرمانهای بيابانی بکشاند و منتظر  راهه بی بە او را
اطالع  بە  مأموريتش راحسين رسيد ضمن ادای احتراْم بە  وقتیاو. مباَند

او  بە حسين. مهينجا با يزيد بيعت کند کە حسين رساند، و از او خواست
  يا بازگشتش بەکوفهمانع ورودش کە  داردفرماند، و حر گفت پاسخ منفی دا

 کە فرماِن بعدیِ پای او حرکت کند تا آن بە مدينه شود، و او را رها نکند و پابە 
  . ُعَبيداهللا را دريافت دارد

 دست از او بدارد و مانع حرکتش کە را متقاعد کند  ویتاحسين کوشيد 
ئی جز  چاره کە  خواسته گفتپوزشولی حر . مايل است نشود کە سوئیبە 

  .  امير نداردفرماِناجرای 



 

 

۷۸

وضع برای مقابله با او از کوفه  ديد اين سپاه با اين می کە حسين اکنون
کوفه  کە رسد دانست  است و خربی نيز از شيعياِن خودش منیبيرون آمده

 شاو خنواهد رسيد، و راِه ورود بە  در دست عبيداهللا زياد است و مددیکامالً
ُحر را ُمجاب کند تا دست از او بدارد و  کە لذا کوشيد.  نيز بسته استبەکوفه
او  بە تواند اين اجازه را منی کە ولی حر گفت. مدينه برگردد کە بە بگذارد
راه بسپارد حق  کە  امير مباند؛ و اگر او خبواهدفرماِن بايد منتظر کە بلبدهد؛ 
   ١٣.برگردد مدينه  بە يا رودسوی کوفه کە بە ندارد

اکنون حسين بەجائی آمده بود کە نه راِه بازگشت بە مدينه را داشت و 
چندان نيروئی نيز با خود نداشت کە بتواند با اين . نه راِه ورود بەکوفه را

گويا در مهين . سپاه هزار مردی جبنگند و راهی بگشايد و بە مدينه برگردد
با حسين گذشتند خواستند کە  یسواره از آجنا م کە تن از مردم کوفه چهارروز 

 ُحر از ديدارشان با حسين ممانعت کرد، و حسين گفت کە تو .کنندديدار 
خودت گفتی تا نامۀ عبيداهللا را دريافت نکرده باشی متعرض من خنواهی 

 حسين اوضاع کوفه را از .حر بە آهنا اجاز داد کە با حسين ديدار کنند. شد
های کالن دريافت  ها رشوه سراِن قبيله: تگفيکی از اينها . اينها جويا شد

ه آهنا بە تو نامه نوشت. شدند مهدستند و رضايت خاطر يافته و برضد تو داشت
مردمِ عادی .  قرار دهندهاشان خواستهرسيدن بە  تا تو را وسيلۀ بودند
   ١٤. برضد تو آخته خواهد شدهاشان با تو است ولی فردا مششيراشاندهل

ميد و اطمينان از مکه بە راه افتاده بود اکنون مهه ا حسين کە با آن
  .  استراهی بدفرجام آمدهکرد کە بە  احساس می

توان کە احساسات مذهبی و  در بازخوانی رخدادهای تاريخی منی
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گران مذهب را تکرار  کە ما سخنِ تبليغ اين. عاليق شخصی را دخالت داد
جدش پيامرب را آبياری کنيم کە حسين برآن شده بود تا با خوِن خودش دينِ 

رفت، بە درد مطالعۀ رخدادهای  کرد اسالم از بين می کند، و اگر خروج منی
تبليغِ اند بەکار  چە کە در کتاهبای تبليغِ مذهب نوشته آن. خوَرد تاريخ منی
توان بەآهنا توجه  آيد ولی در مطالعۀ رخدادهای تاريخی منی مذهب می

مصر و شام برده عراق و  اسالم را بە  کە مهان کسانیحقيقت آن است. منود
 اسالم را مهان در آينده نيز. با علی جنگيدنددر مجل و صفين بودند کە 

اکنون کسانی بە مشال آفريقا و اسپانيا و سغد و خوارزم و سند خواهند برد کە 
حقيقت آن است کە دين حسين مهان دين . هوادار يزيد و برضِد حسين بودند

چە کە مسلمان را از  ا مهان دين حسين بود؛ زيرا آنآهنا بود و دين آهن
شده و روزۀ  گانه و زکاِت تعريف کند پابندی بە منازِ پنج نامسلمان متمايز می

  . رمضان و حجِ کعبه و جهاد برای گسترش سلطۀ اسالم است
گرچە استفادۀ ابزاری از دين در گرماگرمِ ستيز قدرِت سياسی نقش 

ولی حسابِ اين ستيز قدرت از کند،  ميان ايفاء می برانگيخنتِ حاحساسی در
کە مهۀ جوانب موضوع را  آن حسين بی. داری جدا است حساب دين و دين

سنجيده باشد يا نيروی خودش را برآورد کرده باشد يا صرب کند تا شيعيانش 
. در کوفه بشورند و کوفه را برايش بگيرند تصميم بە رفنت بەکوفه گرفته بود

کردی تا مردم کوفه  يم کە در مکه کسی بە او گفته بود کە اگر صرب میباالتر ديد
گاه با  دست گيرند، آن دار را بيرون کنند و بيت املال را بە بشورند و فرمان

ترين  ساده.  توجه ننموده بودسخنرفتی؛ ولی او بە اين  اطمينان بەکوفه می
وفه کە شهر خودشان  آن بود کە اگر شيعيان تو تواِن گرفنت کسخنمعنای اين 

گاه شايد بتوان اميد داشت کە چە بسا تو بتوانی بە نيروی  است را دارند آن
آهنا عراق و شام و حجاز را از يزيد بگيری؛ ولی اگر آهنا تواِن گرفنتِ شهر 

خواهی کە برای گرفنت  خودشان را نيز نداشته باشند تو با چە اميدی می
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  ! فت را از دست يزيد بيرون بکشی؟عراق و شام و حجاز اقدام کنی و خال
نگرد حق دارد کە از  نگارانه بە رخداد کربال می کسی کە با بينش تاريخ

کە مهۀ جوانب کار را سنجيده باشد تصميم  آن خودش بپرسد کە آيا حسين بی
بە خروج گرفته بود، و اکنون کە بە تلۀ سپاهيان کوفه افتاده بود متوجه اشتباِه 

زدۀ خويش شده بود و برآن شده بود کە بە مدينه  تاببزرگ در تصميم ش
برگردد؟ مهۀ تصرفات او از روزی کە ُحرِّ رياحی بە او گفت کە راه رفتنش 
بەکوفه و بازگشتنش بە مدينه بسته است تا روزی کە نربد نابرابرِ کربال آغاز 

ناشده اجنام داده  زده و حساب دهد کە آری، او اقدامی شتاب شد نشان می
  . بازگشت رسيده بود د و در اينجا بە تله افتاده و بە نقطۀ بیبو

 اهل تشيع دارد با يقين پاسخ بەباورهایالبته کسی کە ايمان استوار 
خواهد داد کە مهۀ اينها ارادۀ اهللا بود، اهللا برای حسين چنين تصميمی گرفته 

 خون او بەکربال رفت و. بود، و کاری کە حسين کرد اجرای ارادۀ اهللا بود
 را داد تا دينِ جدش حسين کە ميراِث او بود و اش  و افراِد خانوادهخودش

شد اسالم نيز از ميان  اگر او کشته منی. امويان غصب کرده بودند پايدار مباَند
  . ماند رفت و نام و نشانی از آن منی می

چون حسين و  کە آورد ياد می بە يکی از بازماندگاِن واقعه بعدها
ی  حسين در حال، را برپا کردند و هنگام مناز ظهر رسيدهاشانيارانش چادر

 بيرون آمده در برابر (*) زاری بر ميان و رِدائی بر تن و نعلينی در پا داشتِاکە 
   :ايستاد و خطاب بە آهنا گفتسپاهيان حر 

 کە نزدم آمدند بە  فرستادگاِن مشاکە بلام  هآمد  بەخود نهمن! ای مردم
 هدايت وسيلۀ تو ما را بر راِه بە مام نداريم شايد اهللاما ا کە برخيز بيا

                                                 
بستند، رداء يک النگيتۀ ديگر بود کە بر تن  يک النگيته بود کە بر ميان می ازار (*)

نوعِ ). ُشرت(پوشيدند و نه شلوار يا ُتنبان  زير اين رخت نه پيرهن می. پيچاندند می
 .پوشند و نامش ِاحرام است رفتۀ اينها مهان است کە اکنون در مراسم حج می پيش
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 ام؛ اگر پيماهنائی ايد من آمده مهان عقيده اکنون اگر مشا بر. مجع کند
آن اعتماد کنم وارد شهرتان خواهم شد؛ و اگر  بە من کە من بدهيدبە 

جائی  انمه بە شهرتان نباشيد بە جز اين باشد و خواهان وارد شدمن
  . ام بودهتا کنون کە برخواهم گشت 

مناز  کە خواهی آيا می«: گفتُحر  بە  اذان بگويد، وفرمود تامؤذن  بە سپس
 تو مناز خواهيم پشِت سرِ«: گفتحر » را جداگانه با افراِد خودت بگزاری؟

چون مناز متام . مناز شد و آهنا پشت سرش مناز گزاردند  حسين پيش.»گزارد
 سه ساعتی .هرکس در سايۀ اسپش نشستيگاهشان برگشتند و  بەجاشد آهنا
امامت حسين مناز  بە سان با هم  مهينو هنگام مناز عصر رسيد ديگر

  : حسين پس از مناز عصر نيز برای مهراهان حر خطبه کرده گفت. گزاردند

رمسيت بشناسيد  بە اگر تقوا پيشه کنيد و حقِ اهلِ حق را! ای مردم
مشا  ا اهلِ بيت برای واليت برم. بيشتر مورد خشنودی اهللا خواهد بود

 کنند مشا حکومت می با ستم و جتاوز بر کە از اين مدعيانی
رمسيت  بە خواهيد و حقمان را مشا اگر ما را منی. تريم برحق
هاتان بە من  در نامه کە شناسيد و نظرتان خالف چيزی است منی

  . رسيده است من برخواهم گشت

 يکی بە حسين. »گوئی خرب نداريم تو می کە هائی ما از نامه«: گفتحر 
آنگاه . »ها در آهنا است را بياور نامهآن دوتا ُخرجين کە «: از يارانش گفت

 را از ُخرجينها بيرون کشيده در برابر چشماِن ُحر بر شده طومارهای امضاء
 فرمانما . اند تو نامه نوشته کە بە ما از آهنا نيستيم«: گفتحر . زمين ريخت

حسين . »عبيداهللا زياد بربيم کە بەنزد ا رها نکنيم تا آنگاهتو ر کە داريم
 برخيزيد سوار شويد تا«: گفتيارانش  بە و. »مرگ هبتر از آن است«: گفت

کە   سپس بقيه سوار شدند، ولی مهينها بچه و زنانابتدا . »راه افتيمبە 
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 !فالنمادر «: گفتحر  بە حسين. راه افتند حر راهشان را گرفت بە خواستند
من داده بود  بە اگر کسی جز تو اين دشنام را«: گفتُحر » خواهی؟ میچە 
. »گرداندم؛ ولی از مادرِ تو جز با ستايش ياد نتوامن کرد خودش برمی بە را آن

 بەنزد تو را کە خواهم می«: گفتحر » خواهی؟ چه می«: گفتحسين 
ن تو را رها م: حر گفت. »من خنواهم آمد«:  گفتحسين. »عبيداهللا زياد بربم

 با من بيائی راهی در پيش گير کە خواهی اگر منی. بربم بەکوفه خنواهم کرد تا
نويسم و تو  عبيداهللا نامه می بە من.  مدينه باشد بە سویسوی کوفه نه بە نهکە 

 بنويس؛ شايد اهللا راهی ايجاد  نامهيزيد با عبيداهللا بە خواهد نيز اگر دلت می
  .  نشومگناه سالمت بروم و گرفتارِ  بەمن در اين قضيه کە کند

 و حر ،راه افتادند بە هدِف مشخص۔  ۔بیپس از آن حسين و يارانش
فرود آمدند حسين  کە گاه بعدی در منزل. رفتند میو يارانش نيز در کنار او 

   :گفتچنين سخنرانی کرده برای سپاهياِن کوفه پس از مناز 

حرامِ اهللا  کە ئی را ببيند پيشه  ستمحاکمِ کە هرکە پيامرب گفته! ای مردم
را حالل کرده پيمان با اهللا را شکسته خمالِف سنت پيامرب عمل کرده و 

را با کردار  کند، و آن در ميان بندگاِن اهللا با بزهکاری و جتاوز رفتار می
جائی  مهان بە او را کە و گفتارش تغيير ندهد، حقش نزد اهللا آن است

 )اميه يعنی بنی (اينها کە بدانيد! مردمای . اش است شايسته کە بربد
اند،  فرمان شيطان درآورده و فرمان رمحان را از دست هناده بە را خود
اند، درآمدهای  هنادهاکاره و کنند، حدوِد شرعی را بی ی میکار تباه

اند، حرامِ اهللا را حالل و حاللِ  خودشان اختصاص داده بە مالياتی را
من هاتان بە  نامه. تر از هرکسِ ديگرم ن برحقم. اند اهللا را حرام مشرده

نه  کە نزدم آمدند و بيعتتان را برايم آوردند بە رسيد و فرستادگانتان
بيعتتان استوار  اگر بر. مرا تسليم کنيد و نه از ياوریِ من دست بکشيد

ايد، و اگر نکنيد و پيمانتان را بشکنيد و   درست را برگزيدهمبانيد راِه
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ز گردنتان بيندازيد، از مشا شگفت نيست زيرا با بيعِت من را ا
فريفتۀ مشا شود بدجوری  هرکە .ايد پسرعمويم مسلم نيز چنين کرده

خبِت خودتان پشِت پا  بە مشا اگر چنين کنيد. فريب خورده است
پيمان را بشکند برضد  هرکە .ايد ايد و هبرۀ خودتان را ضايع کرده زده

   .خودش شکسته است

يزيد  بە دست بيعت کە شايد حسين را جماب کند کە حر باز کوشيد
تو اگر خواهان جنگ ! کشنت مده بە خودت را«هشدار داد کە او  بە بدهد؛ و

حسين ولی . »باشی با تو خواهند جنگيد، و اگر جبنگی کشته خواهی شد
ام ادامه خواهم  در پيش گرفته کە راهی بە ترسانی؟ مرا از مرگ می«: گفت
   ١٥.»مرد ننگ نيستمرگ برای . داد

 شيعيانش کە انديشيد  نااميد نبود، و میکامالًحال، حسين هنوز  اين با
راه ادامه  بە منزل در کرانۀ غربیِ فراتبە  او منزل. ياريش خواهند شتافتبە 
رفت، و ُحر مهچنان او  می بەپيش سوی مشالهدِف مشخصی بە  بیداد و  می

ی کە آب و آبادی بود، جائ  بياباِن بیسوی بە ولی راِه او. کرد را مهراهی می
راه، خواه و  در اين کە انديشيد شايد او می. شناخت او نديده بود و منی

ياريش خواهند شتافت و او را  بە ئی خواهد رسيد و مردمی آبادی بە ناخواه،
   .از اين خممصه خواهند رهاند

يکی . شد نشانۀ نااميدیِ او ظاهر يْیآخرين شبهای راهپيما در يکی از
 بەپيش در تاريکیِ شب کە آورد ياد می بە  بعدهافاجعهاز بازماندگاِن 

. ُچرت فرورفت بە  وزير انداخت بە حسين سرش را کە رفتيم و ديدم می
إّنا ِللّه و إّنا إلَيه راجِعون، واحلَمُد ِللّه «: گفت  کە بەخود آمد میاندکی بعد

او نزديک  بە سرش علی اکرب اسپش راپ. بار گفت را سه  و اين؛»َربِّ العالَمين
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  » چرا اينها را گفتی؟! پدر جان«: گفتکرد و 
: گفت می کە سواری را ديدم ُچرت رفتم، اسپ بە اندکی: گفتحسين 

اين  کە دانستم. »سويشان روان است بە روند و مرگ می بەپيش اينها«
   ١٦.دهد  بە ما میخربِ مرگمان را کە رومحان است

ئی  گاهی بيابانی فرود آمدند مأموری آمد و نامه منزلدر  کە روز ديگر
بيعت با  بە تالش برای جماب کردِن حسين ُحر در آخرين. برای ُحر آورد
حسين « کە  رسيده بودفرماناو  بە در نامه. برای حسين خواند يزيد، نامه را

رسی  آب دست کە بە را در فضای بازِ دور از آبادی و آب نگاه دار و مگذار
 بە فرماِن ديگری کە در کنار تو باشد و تا وقتی کە ام دستور دارد فرستاده. دياب

  ). حسين باشد  رفتارت بايعنی نگرندۀ(» تو نرسيده است از تو دور نشود
ُحر متوقف حرکت کند توسط نيز از اينجا کە  تالش حسين برای آن

رانۀ بر ککربال ی طوالنیِ حسين بود، و اينجا بياباِن يپيما اين پايان راه. شد
  . ها فرات بود غربیِ يکی از شاخه

 بە يابیِ حسين راِه دست« کە ُحر رسيدباز نامۀ ديگری از عبيداهللا بە 
با آن  کە آهنا برسد؛ با او مهان کن بە قطره آب آب را بربند؛ مبادا يک

 با عثمان عثمانخليفه   کشندگاِنيعنی( »جاِن مظلوم شد تقواپيشۀ پاکيزه
  ). اش را حماصره کردند و آب را بر رويش بستند انهکردند و خ

 رودخانه فرستاد تا از نزديک شدِن  بەکنارُحر گروهی از افرادش را
 کە حسين بانگ زد بە يکی از مرداِن ُحر. آب جلوگيری کنند بە ياراِن حسين

قطره از  يک کە درخشد؟ واهللا مهچون آمسان می کە بينی آب را می! حسين«
  . »نوشيد تا از تشنگی مبيریآن خنواهيد 

مرِد َمشک بەدست را سی چون تشنگی بر حسين و يارانش زورآور شد 
ولی مرداِن ُحر راه را . مهراه برادرش عباس فرستاد شايد بتوانند آب برگيرند
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از پس ۔شايد در تاريکیِ شب۔ آهنا در تالش ديگری . آهنا گرفتند بر
کنند   را پرهاشانب برسانند و مشکآ بەخود را کە  توانستنددرگيریِ کوچکی

   .و برای اردوگاه حسين بربند
وارد کوفه  کە جنگ خنواهد توانست بی کە حسين چون يقين يافت

  برايشدر نربد با نيروهای عبيداهللا نيز اميِد پيروزیدانست کە  می، و شود
راهش زن و  گاههای سرِ در منزل کە  از عرهباعده  تصميم گرفت تا آننيست،

او . زندانشان را برداشته با او مهراه شده بودند را از حقيقِت امر آگاه کندفر
است و هيچ  او ی ازيکوفه آمادۀ پذيراکە   بە اميِد آنعرهبا کە  بودانديشيده

را آهنا  کە خواست او پيوسته بودند؛ و او دلش منی بە جنگی رخ خنواهد داد
خواست   او میبعالوه .نگاه داردحقيقت را بدانند با خودش کە  آن بی

تا پای جان رها او را  کە فقط کسانی در کنارش خواهند ماند کە اطمينان يابد
  . خنواهند کرد

 کشته  کە خطرِاو پيوسته بودند وقتی از او شنيدند بە در راه کە عرهبائی
آهنا در ، و فقط چند تنی از  رفتندند و است او را رها کرددر پيششدن 
   ١٧. ماندندکنارش
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   کربال در حسين امام شهادت
 و بەخواری هم تصميم جدی داشت کە حسين را بکُشدَبيداهللا زياد ع
توانست کە حسين را وادار بە برگشنت بەمدينه و ادامۀ  البته او می. بکُشد

توانست کە خودش بە نزد  می. آميزِ پيشين کند زندگی در وضعيِت سکوت
. دهد، و سرافکنده بەمدينه بازفرستدحسين برود، با او گفتگو کند، او را بيم 

توانست کە حسين را با حماصرۀ چندروزه و قرار دادِن او و مهراهانش در  می
تشنگی و گرسنگیِ شديد دستگير کند و او را بە نزد يزيد فرستد تا يزيد بە 

شد نيز سرافکندگیِ بزرگی برای حسين  اگر چنين می. زور از او بيعت بگيرد
نون کە کوفه را کامالً در کنترلِ خودش گرفته بود خطر حسين عبيداهللا اک. بود

حسين هنوز هيچ اقدامی نکرده بود کە کشنتِ او . را بەکلی برطرف کرده بود
نازموده  هايش و يک گروِه اندِک جنگ حسين با زنان و بچه. را جماز کند

د آمده بود تا وارد کوفه شود سپس اقدامات الزم را برای نابود کردِن يزي
اش شکست خورده بود و خودش اکنون بە حر  ولی برنامه. اجنام دهد

  . پيشنهاد داده بود کە حاضر است بەمدينه برگردد
خواست کە  میاينک اما عبداهللا زياد بە خاندان پيامرب کينه داشت، و 

خواست کە حسين و  می. اين کينه را بر سر حسين و مهراهانش خالی کند
هايش را بە  ری در آن بيابان بکُشد و زنان و بچهافراد خاندانش را بەخوا

  . مذلت بکشاند
يک طرِف ديگر قضيه آن است کە حسين نيز برای پيکار با يزيد بيرون 

کە عراق را گرفت بە شام لشکر بکشد و  او آمده بود تا پس از آن. آمده بود
 اهللا کرد اجرای حکمِ چە او عراق را تصرف می چنان. يزيد را از ميان بردارد

دربارۀ کارگزاراِن معاويه و ۔اينک کارگزاراِن يزيد۔ کە خوهنای بسياری از 
 را ريخته بودند مهمترين اقدامش بود؛ و عبيداهللا زياد يکی از مهان مسلمين



 

 

۸۷

  . اش بە اجرا درآيد بايست حکمِ اهللا درباره کسان بود کە می
د و پس اگر درست بەقضايا بنگريم، برنامۀ حسين نيز کشنتِ يزي

توانست کە شام و مصر و  کشنتِ يزيد و حاميانش منی حاميانش بود، زيرا بی
او . عراق و حجاز را ضميمۀ حاکميتی کند کە قرار بود در کوفه تشکيل دهد

آمده بود تا جهاد با يزيد و پيروانش را آغاز کند، زيرا يزيد و اموياِن خانداِن 
بودند، و و اوليای شيطان  کافر کرد ۔گويا۔ داری می او و هرکە از آهنا جانب

 جبنگيد و نابود  و اوليای شيطاناهللا پيشترها فرمان فرستاده بود کە با کافران
  . کنيد شان

پنداشت را  شده می گر و از دين بيرون حسين آمده بود تا کسانی کە ستم
گويا تا وقتی کە . بکُشد و دينِ جدش ۔حممد رسول اهللا۔ را زنده نگاه دارد

شده زنده و در قدرت بودند عرهبای شام مسلمان  دين گراِن بی آن ستم
بايست کە نابود شوند تا عرهبای شام نيز مسلمان  شدند؛ پس آهنا می منی

وقتی معاويه از فرمان علی بيرون شد و علی بەقصِد او پيشترها نيز . گردند
نابود گفت اگر من معاويه را   علی میلشکر آراست و جنِگ ِصفّين بەراه افتاد

  . نکنم او اسالم را نابود خواهد کرد، زيرا معاويه دمشن اسالم است
هم کليۀ اهتاماتی کە علی بر معاويه وارد آورد را کە  ولی شگفت آن

معاويه بەخوِد او برگرداند، و هم اکنون کليۀ اهتاماتی کە حسين بە يزيد وارد 
 خون حسين در ريخنتِ. آورد را عبيداهللا زياد بە حسين برگردانده بود می

شد کە کسانی کە بە پيکارِ او فرستاده شده بودند او  صورتی جماز و مشروع می
  . شده از اسالم و دمشنِ اسالم بشمارند را بيرون

 اموی و هامشی  قريشیِئی است ستيزِ قدرِت دو خاندان شگفت بازی
وزگاری ستيزی کە ر! از دودماِن يک پدر بەنامِ عبِدمناف ابن قَُصی ابن ِکالب

آغازگرش هاشم و اميه بودند، و پس از آن تداوم يافته بود تا بە اين زمان 
 .کشيده شده بود
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 کە وقاص سپرد عمر پسر سعد ابی بە  راحسين کشنتِمأموريت عبيداهللا 
 ۔فاتحِ بزرگ نامانۀ پدرش يکی از سران قريش بود، و بەخاطر پيشينۀ نيک

نام مشرده  ردم کوفه از مردان خوش نزد مقادسيه و فاتحِ تيسپوِن ساسانی۔
گاه بە معاويه روی خوش نشان نداد،  وقاص تا زنده بود هيچ سعد ابی. شد می

کە از مستمريش حمروم نشود با  رفت تا بەخاطر آن و هرگاه کە بەدمشق می
اويه را بەخاطر کرد و مع معاويه ديدار کند از شورش معاويه برضد علی ياد می

 خالفت را بەدست  و بدون برگزاری رقابِت انتخاباتیعیشرکە از راه غير آن
 مثالً، .نکوهيد کە داستانش در کتاهبای تاريخ آمده است گرفته است می

 کە اين وضعی بە آيا تو«: گفتمعاويه  بە  در جملسِ معاويهسعداند کە  نوشته
 بەدست را توچە   کە آنخواهد من دمل منی کە داری دلت خوش است؟ واهللا

ش يک شيشه خون بر زمين ريخته  بەخاطرآورده بودم و بەدست ای آورده
ها از  ها و شيشه ها و شيشه  تو شيشهعموزادۀولی من و «: گفتمعاويه . »بودم

تر از تو برای اين  علی برحق کە دانستی تو می«: گفتسعد . »خون ريختيم
» ود؟تر از من ب چرا او برحق«: گفتمعاويه . »امر است ولی با او جنگيدی

پيامرب کە   آن بەخاطر در اسالم و فضيلتش واش پيشينه بەخاطر«: گفتسعد 
َمن کُنُت َمواله فََعِلّی َمواله، اللُّهمَّ والِ َمن واالُه َو عاِد َمن : اش گفته بود درباره
 کە ای  کوچک نبودهتا اين اندازهگاه در نظرم  هيچ«: گفتمعاويه . »عاداه
دانستی ولی از  اينها را میکە  برای آن«: گفت »چرا؟«: گفت. »ی استاکنون
   ١.»ات نشستی او خودداری کردی و در خانه بە ياوری

َره عشرۀ ُمَبشَّ«برجستۀ پيامرب و از وقاص کە يکی از ده يار  سعد ابی
 کوفه یزمان نزد عرهبا بود تا اينو يکی از شش عضوِ شورای عمر » بِاجلَنَّه

د، و امتيازی نيز بر علی داشت کە راه خزش ش مهپايۀ عمر و علی مشرده می
ا او برای عرهبا فراهم آورده بود، و عرهبای عراق او را بەدرون عراق و ايران ر
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کە اهللا تعاىل از عجمها گرفته بەآهنا  دانستند  مهه نعمت و مکنت می وسيلۀ اين
  . دزدن داده بود کە بندگاِن خودش بودند و در راِه گسترشِ دينِ او مششير می

گاه بەخدمِت معاويه در نيامده و هيچ منصبی در   نيز هيچعمر پسرِ سعد
 زيسته بوددور از رخدادها  در مدينه  مهچون پدرشزمان معاويه نيافته بود و

، و از برايش بەارث هناده بودو پس از پدرش از درآمد زمينهائی کە پدرش 
ه بسيار کمتر از  ۔و البتفرستاد  کە معاويه برايش میئی مستمری ساالنه

  . گذراند  روزگار میمستمری فرزندان علی بود۔
و هبای اين  با يزيد بيعِت جمدد کرده بود،اخيًرا بەشام رفته عمرِ سعد 

دهی  زِد فرمان نام گرفته بود اوفرمانی کە از بەبيعت را از او دريافت کرده و 
 و اين در ُحکمِ ، بود لشکرکشی بەمنطقه شدهمأمورو ری و َدسَتبی  جهادگراِن 

او بەعراق آمده بود تا عبيداهللا زياد فرمان يزيد را اجرا . داریِ ری بود فرمان
   .کند و سپاه در اختيارش بگذارد تا بەری لشکر بکشد

 وقتی خرب مرگ معاويه پخش شده بود خيزشهای ضد عربی در ايران
د، و جهادگراِن زمان از دست عرهبا بيرون شده بو راه افتاده بود، ری تا اينبە 

کنندۀ سرزمينهای واقع در ميان  رلتکه کن۔عرب از پادگاِن بزرِگ دستبی 
عمر سعد آمادۀ رفنت برای .  بودند شدهتاراندهبياباهنا ۔ بە مهدان تا ری بود

 رسيد، و  بەکوفهخرب نزديک شدن حسين کە سرکوب خيزش ايرانيان بود
 حسين بشتابد پيکارِ بە  را برداشتههسپاهيان کوف کە فرموداو  بە ُعَبيداهللا زياد
  . ری برود بە سره کردن کار حسين و پس از يک

دانست کە عمر سعد نزد مردم کوفه اعتباری دارد و مشار  عبيداهللا می
لذا . د شدنبسياری از مردم کوفه آمادۀ پيوسنت بەاو برای نربد با حسين خواه

وقتی مردم کوفه ببينند کە دانست کە  او می. او را مأمور نربد با حسين کرد
ر کسی از وقاص قصد کشنت حسين را دارد ديگ کسی مهچون پسر سعد ابی
عبيداهللا در اينجا .  دودلی بەخود راه خنواهد دادسپاهيان او در کشنت حسين



 

 

۹۰

  . يک بازی بسيار چاالکانه و باتدبيرانه درانداخته بود
کسِ ديگری بە اين مأموريت را کە عمر سعد از عبيداهللا تقاضا کرد

 از ری  نيزتو کە شرطی بە کسِ ديگری خواهم سپردبە: گفتعبيداهللا . بسپارد
روی يا اميریِ ری و   با حسين میپيکاريا برای . و دستبی چشم بپوشی

   ٢.گردانی ما برمی بە دستبی را
 کە دانست ديد، و می کننده می  با حسين را بدنامپيکار گرچهعمر سعد 

 خواهند  بەخشمو پيامرب از اواهللا  هياِن او کشته شود بەدست سپااگر حسين
کە  ، ولی چونگاِه جهنم بفرستند  و شايد پس از مرگش او را بە شکنجهآمد

از ميان  بە او را ُعَبيداهللا زياد مشروط بە اينک دادن اميریِ ری و دستبی
روز با ضميرش  شبان يککە  برداشنت حسين کرده بود، او پس از آن

، و بە خودش پذيراند کە ت سراجنام بر ضميرش فائق آمدکشمکش داش
هزار چهار  و با يک لشکر اجرای فرمان امام است و او مأمور و معذور است،

حسين در کربال  کە او فردای روزیاند کە  نوشته. مردی از کوفه حرکت کرد
   ٣.فرود آمده بود وارد کربال شد

 او راحسين نامه نوشته  بە  کەعده از سراِن قبايل ُعَبيداهللا زياد آن
سين شرکت  حکشنتِ عمر سعد گسيل کرد تا در با دعوت کرده بودند را بەکوفه
» اميراملؤمنين« برای توبه دادن خمالفان او کە توضيح نيستالزم بە . دهد

 بە ، وشد  مشرده می و ولیِ امرِ مسلمين جهانيزيد کە امامِ زماِن خودش
شان را در بەاند و پشيمانی و تو آهنا پشيمان کە عبارت ديگر برای اثبات آن

او کە بە  سران قبايل نيز برای آن. کار را کرد اثبات برسانند، اين بە عمل
هدفشان از دعوت از حسين مهانا حصول امتيازهای اقتصادی  کە ثابت کنند

ايشان داده است رخ  بە عدالتيها را  برطرف کردِن بینويداو  کە بوده و اکنون
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چون و چرا اجرا کردند، و  ن برخواهند گرداند، فرماهنايش را بیاز حسي
سران شيعه مهچون َشَبث ابن ربعی و امساء ابن خارجه و ديگران برای 

   ٤.شدند بەکار  دستسپاه بە پيوسنت بە تشويق جهادگراِن قبايلشان
از راه  کە عمر سعد چون در برابر اردوگاِه حسين اردو زد، برآن شد 

حسين فرستاد تا از او  بەنزد او کسی را. بيعت کند بە را وادارمذاکره او 
 حسين پاسخ داد! راه افتاده است بە سوی کوفه بە منظوری کە بە چە بپرسد

اکنون اگر خواهان . اند من نامه نوشته و مرا دعوت کرده بە شهر مردم اين«کە 
  . »من نيستند برخواهم گشت

 ُعَبيداهللا زياد گزارش نوشت بە ئی هها را در نام عمر سعد عين اين گفته
 شايد کند اين اميد کە اکنون کە حسين از آمدنش بەکوفه ابراز پشيمانی میبە 

  . مدينه برگردد کە بە حسين اجازه دهد بە عبيداهللا
  بە مدينهحسين کە نگذارد کە  نوشتفرماناو  بە ُعَبيداهللا زيادولی 

اگر « کە کرد يزيد بيعت کند؛ و تأکيد برگردد، و او را زيرِ فشار بگذارد تا با
او نوشته  بە نيز،. »اش تصميم خواهيم گرفت حسين بيعت کند آنگاه درباره

آب را بربندد تا تشنگی بر او فشار آوَرد و  بە ی حسينياب دستراه  کە بود
  . جمبور شده تسليم گردد و بيعت کند

را در و يارانش ين اجرا هناد و حس بە  ُعَبيداهللا زياد رافرمانعمر سعد 
   ٥.هرگونه حرکتی را از او سلب کردو حماصره گرفت 

 يارانش را کە آب بسته شد و حسين دانست بە یياب دستچون راه 
  َعمرو ابن قرظَهبەنامِ يکی از يارانش تشنگی از پا درخواهد آورد، توسط

   (*). و مذاکره خواهم کردديدارامشب با تو  کە عمر سعد پيغام داد بە انصاری
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 دو اردوگاه مالقات کردند و ميانئی  شب عمر سعد و حسين در نقطه آن
 را ديدارروز بعد عمر سعد جريان اين . گفتگو پرداختند بە  با همساعتی

پذيرش پيشنهاد  کە او مشورت فرستاد بە برای عبيداهللا زياد گزارش نوشته
  . ندک صالح امت است و هم خواستۀ تو را برآورده می بە حسين هم

 مطرح کرده بود شايد يکی مورد موافقت قرار  راحسين سه خواسته
راهش را باز  کە او تقاضا کرده بود.  از اين خممصه برهد رااواهللا تعاىل گيرد و 

 با يزيد ديدار کند َرَود وشام  کە بە مدينه برگردد؛ يا اجازه دهند بە بگذارند تا
ی ديگر در عربستان يا عراق  بەجاتوافق برسد؛ يا بگذارند بە و خودش با او

يکی از مردم  مهچون و در ميان ديگران بگيرد انزوا گوشۀمنتقل شود و 
  . زندگی ادامه دهد بە معمولی

 اردو زده بود دربارۀ )کنارِ کوفه (هنگام در خنيله در اين کە عبيداهللا
 يکی .سفارشِ عمر سعد و پيشنهادهای حسين با سران سپاهش مشورت کرد

اينجا آمده و در  بە او کە اکنون«: گفت  َشِمر ذواجلوشنران سپاهش بەنامِاز س
 او و ضعف تو نکرده از اينجا برود نشانۀ نيرومندیِ اختيار تو است اگر بيعت

 بە خود و يارانشکن کە   اشضعف از خودت نشان مده و جمبور. است
امداد با هم حسين و عمر سعد شبها تا ب کە ام من شنيده. اطاعِت تو درآيند

  . »پردازند زدن می گپ بە نشينند و می
حسين و  کە بە  نوشت سعدعمر بە عبيداهللا توسط َشِمر ذواجلوشن

 کند تا خود را در اختيار عبيداهللا بگذارند؛ اگر پذيرفتند آهنا تکليفيارانش 
َشِمر  بە و.  بفرستد، و اگر نپذيرفتند با آهنا وارد جنگ شود بەکوفهرا

 با حسين خودداری کرد سرش را کارزار سعد از پسرِاگر  کە فتذواجلوشن گ
                                                                                                        

خورده بود اندکی پس از آن  لقرظه کە مردی سا. کرد قرظه را بە حاکميت کوفه فرستاد
اکنون پسرش َعمرو مهان کارِ پدر را تکرار کرده و اينجا بە اردوگاه حسين . درگذشت

داند و در کنار  پيوسته است، ولی برادرش علی حساب سود و زيان را هبتر از او می
 . عبيداهللا زياد مانده و در سپاه عمر سعد است



 

 

۹۳

را حتويل بگير و با حسين وارد سپاه ی ده فرمانبُبر و برايم بفرست و خودت 
   :نوشتچنين عمر سعد  بە و ٦. شوکارزار

 کنی و از جنگيدن با او پادرميانیبرای حسين  کە ام من تو را نفرستاده
اگر او و . او بدهی بە و ادامۀ زندگی سالمت نويدخودداری منائی و 
من بفرست تا  بەنزد را تسليم ما شوند آنان کە يارانش حاضرند

را بکُش و  شان وگرنه با آهنا جبنگ، مهه. شان تصميم بگيرم درباره
 تو اين بە  منفرماِن. اند سزاوارِ مهين کە پاره کن  را پارههاشان الشه
پاره  ا زير سم اسپانت پارهاش ر چون حسين را بکُشی الشه کە ستا

 قطع رابطه کرده مهگانان بريده و با کنی، زيرا او از مجاعت و خويش
 کە دامن من می. خودش و ديگران ستم کرده است بە شده و و عاق
 ماو رجنی خنواهد رساند، ولی با خود بە با ُمرده بشود کە هرکاری
 گردن فرماناين  بە اگر.  او را کشتم با او چنين کنمچون کە ام عهد کرده

 کە شنو خواهی يافت، و اگر خنواهی اِن سخنبر فرمانهنی پاداش 
َشِمر  کە اطاعت کنی استعفاء بده و از ما و سپاه ما کناره بگير، و بگذار

الزم  هرچە سراجنام برساند؛ زيرا ما بە ذواجلوشن اين مأموريت را
   ٧.ايم او گفته بە  رابوده کە اجنام دهد

عامر بود، و در قساوت  وشن رئيس يک طايفه از قبايل بنیَشِمر ذواجل
او از . پذيری شهرت داشت دلی و در هتور و آمادگی برای حتريک و سنگ
 پيکارگرانگروه از  ر يکدا پرچم علی بود، و در جنگ ِصفّين پيشينِشيعيان 

ای چهار پسر برکە   آن بەخاطر َشِمر بود، وخانوادۀ علی از زناِنيکی از  ٨.بود
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۹۴

علی لقبِ افتخاریِ )  عبداهللا، جعفر عثمان،عباس،(علی آورده بود 
   .پسرانمادرِ ؛ يعنی او داده بود بە »الَبنين اُّم«

 ديگر عمر سعد درنگ را جايز تشرآميزِ عبيداهللا زياد فرماِنبا دريافت 
ی ده فرماناين رقيبِ بدویِ نورسيده  کە آن امکان داشت ندانست، زيرا هر

. خودش اختصاص دهد بە بگيرد و شرِف پيروزی بر دمشن رارا از او 
 کە خواست  و منیبودی سپاه برای عمر سعد ناگوار ده فرمانگيری از  کناره

از جنگيدن ترسيد و  کە کارش عيب بگيرند و بگويند فردا قبايل رقيب بر اين
يا جنگی  میيا با حسين «ر بە او گفت کە لذا وقتی َشِم. کناره گرفت

 ٩.خواهم جنگيدبا حسين  کە ، او پاسخ داد»سپاری من می بە ی راده فرمان
شايد او خرب شده بود کە عبيداهللا زياد بە مشر فرموده کە اگر ديدی کە پسرِ 

  . خواهد کە با حسين جبنگد سرش را از تن جدا کن و برايم بفرست سعد منی
واضع و  پيامرب بود و در عمرش جز تسليم و تخانۀنازپروردۀ  کە حسين

خودش نشنيده بود، انتظار  بە صلوات و سالم از هيچ مسلمانی نسبت
جرأت کند با  کە کسی در ميان مسلمين وجود داشته باشد کە نداشت

و گل سر سبد خانۀ پيامرب جبنگد يا » پسرِ فاطمه«و »  رسول اهللادخترزادۀ«
شت اين انتظارش را ندا کە شايد در آن روزها تنها چيزی. قصد کشنت او کند

 کە ديد ولی اکنون می.  در جهان در فکر کشنت او باشديک مسلمانی کە بود
عمر سعد فرستاد تا  بەنزد  رايکی از يارانشاو . مسئله بسيار هم جدی است

عمر سعد مهان پاسخ قبلی را برای . دربارۀ تصميم هنايی عمر سعد جويا شود
، بسپاردُعَبيداهللا زياد  بە  برده بەکوفهاو رايا بايد تسليم شود تا  کە  فرستاداو

سر  امير فرمانوگرنه او قصد جنگ دارد و در اين امرش جدی است و از 
توسط برادرش عباس فرستاد از عمر  کە  در پيامیباز حسين .خنواهد پيچيد

دهد تا دربارۀ پيشنهادها بينديشد و اضا کرد کە امروز را بە او مهلت سعد تق
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۹۵

 يا بايد تسليم بامداِد فردا کە او پاسخ فرستادبە  و عمر سعد. تصميم بگيرد
مشارش را  شب ياراِن کم حسين آن.  آماده باشیدفاع از خودتشوی يا برای 

   :آهنا گفت بە ِگرد آورد و

فردا نربدی سخت در پيش است و احتمال زنده ماندن در چنين نربد 
ەنظر  کە بهرکدام از مشا با من پيمانی داريد. نابرابری اندک است
 دارم  میِاعالممشا  بە اکنون من. آن پابند باشيد بە خودتان بايد نسبت

 بە بگيريد وبيعتتان را بگسليد و از من کناره  کە تان آزاديد مههکە 
بعد مشا با من هيچ عهد و  بە حلظه از اين. مايل باشيد برويد کە هرجا

مشا   بەشب و تاريکی است و من.  آزاديدکامالًپيمانی نداريد و 
حيا راه کە  آن بیاز اين تاريکی استفاده کنيد، و  کە کنم سفارش می

مشا را بربندد برخيزيد و از اردوگاه برويد و افراد خاندان مرا نيز با 
   .ديگران کاری ندارند بە آهنا قصد جاِن مرا دارند، و. خودتان بربيد

از  کە دهم مشا اجازه می بە من«: گفتبه پسران عمويش عقيل نيز 
مشا . راه کشته شده است و بس است برادرتان مسلم در اين. اينجا برويد

 چە مردم بە اگر ما تو را رها کرده برويم،«: گفتنداينها . »برويد و زنده مبانيد
بزرگ خاندان و  کە اينها بودند کە پاسخی بدهيم؟ فردا مردم خواهند گفت

 کنار آهنا و در دفاع از در کە عموزادگان خويش را رها کردند و حاضر نشدند
از تو جدا خنواهيم .  از چله رها کنند و يک مششيری برکشندتيریآهنا يک 

  . » و جامنان را فدای تو خواهيم کردبودشد، و با تو خواهيم 
حسين را رها کنند و  کە کدام از افراد خاندان علی حاضر نبودند هيچ

   ١٠.ننِگ رها کردِن او را با خودشان بربند
ام  شب عمه آن کە آورد ياد می بە )زين العابدين(علی ابن حسين  بعدها
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۹۶

 کە پدرم را ديدم. کرد بيمار بودم پرستاری می کە زينب نزدم بود و از من
: گفت کشيد و می مششيرش می بە چندتا از يارانش در کنارش بودند و دست

 دستت راشام  و هر بام! ستیاگونه ياری  چەدامن منی کە تو، ای دنيا داد از«
دست از  کە شوی گاه راضی منی آالئی، و هيچ خون خواستگارانت میبە 
قا کە هر انسان شود، و ح اراده کند مهان می هرچە اهللا کە حقا. کار بداری اين
سه بار اين ابيات را ۔پدرم دو. » مشخص را طی کندراِه ئی بايد اين زنده

ه گلويم را گرفت ولی منظورش چيست و اشک را کە تکرار کرد، و من فهميدم
ام  عمه.  استفرود آمدنحال  بال در کە دانستم ديگر می. خودداری کردم

 کە اند، و نتوانست دل او زن بود و زنان نازک. زينب نيز اينها را شنيد
پدرم رفته  بەنزد کشان  جامهوسر   برهنه وداری کند و برخاست خويشنت

 پيش از اينها مرده بودم کاش. د شپسر بیمادرم  کە واويال«: گفتکنان  شيون
امروز مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن ! ديدم و چنين روزی را منی

ابا ! جانشينِ رفتگان و اميد وآرام دل بازماندگان بودیی کە ا. نابود شدند
پدرم بغضِ گلويش را . »قربانت شوم! کشنت دادی بە خودت را! عبداهللا

اگر مرغ «: گفتش پر از اشک شده بود چشمانی کە فروخورد و در حال
زينب شيون برآورده  .»گرفت کردند دمی آرام می رها می بەخود شباهنگ را
 زد و گريبان خود را گرفته کشيد و از شدت شيون چهرۀ خودشسر و  تپانچه بر

 او زد و چهرۀآب بە  پدرم آب طلبيد و. و فرياد بر زمين افتاده از هوش رفت
روی  کە مهۀ مردمی! بردبار باش! خواهرم«: گفتآورد و   اشبە هوش

کس  جز اهللا هيچ. اند اند نيز فناشدنی در آمسان کە اند و آهنا اند رفتنی زمين
پدرم از من هبتر بود، مادرم از من هبتر بود، برادرم از من . باقی خنواهد ماند

. ايم هم رفتنیهبتر بود، و رسول اهللا از مهۀ ما و آهنا هبتر بود؛ آهنا رفتند و ما 
 را ات چهرهمرگ من گريبانت را ندری و  بر کە دهم تو را سوگند می! خواهرم

 بە سپس ، او را آورده نزد من نشاندو. »خنراشی، و بر من شيون نکنی



 

 

۹۷

بچسپانند و طناهبا را َدر هم بگذرانند  بەهم ها را خيمه کە  زدبانگيارانش 
   ١١.ی داشته باشداندازی دمشْن دفاع بيشتر تا در برابر دست

. درگاه اهللا گذراندند بە مناز و دعا و البه بە شب را حسين و يارانش آن
   :خواند بانِگ بلند می بە او در منازش اين آيۀ قرآن را

دهيم  آنان می کە بە مهلتی کە اند َمپندارند کفر ورزيدهی کە کسان
 دهيم تا بيش از پيش بر ايشان مهلت می بە .برايشان هبتر است

 چنين نيست. آهنا برسد بە ئی دردناک گناهانشان بيفزايند، و شکنجه
مشا داريد رها کند و پاکان را از ناپاکان  کە وضعی بە مؤمنان را اهللاکە 

  .}۱۷۹۔۱۷۸: آل عمران {متمايز ننمايد

حسين  بە داد نزديک چادرهای حسين گشت می کە يکی از کوفيان
آهنا  بە در قرآن کە اين پاکان کە ورمخ به خدای کعبه سوگند می« کە بانگ زد

مائيم و ناپاکان نيز مشائيد، و ما را اهللا از مشا متمايز منوده است اشاره شده 
   ١٢.»است

حسين ) خ۵۹مهرماه ۲۱( بود  هجری۶۱  سالدهم حمرمِ کە بامداِد فردا
آرايی   سپاهيان عمر سعد صفچندهزار مردیِياران اندکش را در برابر صف 

 خانوادۀ ازجز چند تنشان بقيه  کە پياده با او بودند ۴۰ وار وس ۳۲. کرد
 يک مجعِ کوچک کە دانست  میاو. غالمانش بودندو نيز نوکران و خودش 

نازپروردگان خاندان و بيشترشان گاه در هيچ جنگی شرکت نکرده  يچهکە 
و خدمت در نازِ نعمت  بە مهواره در ميان غالمان و کنيزاِن حاضر کە اند علوی

 آزمودۀ چند اند تواِن جنگيدن با سپاه منظم و جنگ آرامش و خوشی زيسته
گاه در  ئی در پيکار و جهاد نداشت و هيچ خوِد او نيز جتربه.  را ندارندیهزار
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۹۸

کدام از لشکرکشيها و کشورگشايیِ جهادگراِن عراق و شام شرکت نکرده  هيچ
ده بود کە شايد جمبور بە او روزی کە از مکه بيرون آمده بود فکر هم نکر. بود

و نورِ چشمِ » فرزنِد رسول اهللا«جنگيدن شود يا کسی حاضر بە جنگيدن با 
تصميمِ جدی بە نابود کردِن او گرفته بود  کە ولی ُعَبيداهللا زياد. فاطمه گردد

خود و بايست کە  میاو يا . راهی جز جنگيدن برايش نگذاشته بودهيچ 
شدند و ننِگ دائمی را برای خاندانش   میخاندانش تسليم ُعَبيداهللا زياد

نامی برای خودش و خاندانش  داد و نيک شدن می کشته بە خريد، يا تن می
ی کە مهۀ کسان بە راه افتد بە از مکه کە خواست او وقتی می. گذاشت باقی می

کشنت  بە  کوفيان دل نبندد و خودش رانويِد کە بە  بودنداو نصيحت کردهبە 
 کە در راهی کە ئی جز اين نداشت  بود، و اينک چارههمنودتوجهی  ندهد بی

  . برود بەپيش برای خودش برگزيده بود تا آخر
ابنِ «خاندانی مهچون  ريشه و بی مرد بی بە او ميان ننگ تسليم شدن

   .شدن در جنگ، دومی را برگزيد  و فخر کشته»َمرجانه
بە زيرِ بار  کە از روحيه و فرهنگ عربی داريم کە با شناخِت دقيقی

رفت و مرگ را بر زيرِ بار رفنت و ننگ را برای خود و خاندانش خريدن  منی
 اوعربِ ديگر در وضع و موقعيت شخصيِت هر  کە دانيم ، میداد ترجيح می

خمتار ثقفی چند سال  .گزيد کە او برگزيد فته بود مهين راهی را برمیقرار گر
چندی بعد مصعب . را برگزيدپس از او در پيکار با مصعب زبير مهين راه 

زبير در نربد با عبدامللک مروان مهين راه را برگزيد، و بە دنبال او برادرش 
  . عبداهللا زبير در نربد با حجاج ثقفی مهين راه را برگزيد

نزد عمر سعد وساطت ذواجلوشن  َشِمر خانوادۀجوانی از  کە اند نوشته
عباس و عثمان و عبداهللا و (الَبنين   اُّماش پسراِن عمه بە اجازه دهد تا کە کرد

عمر . زينهار بدهد و با خودش بربد تا از کشته شدن برهند) جعفر پسراِن علی
ينهار داده مشا ز بە امير کە آهنا بانگ زد بە  اوواو اين اجازه را داد،  بە سعد



 

 

۹۹

.  بە زينهارت لعنت کنادتو و بە اهللا«: گفتنداو دشنام داده  بە آهناولی  .است
 پيامرب امان و پسر ولیدهی  ما زينهار می بە گونه چەما استییِ يو اگر دات

   ١٣»زينهار ندارد؟
کنده بودند هيزم  ئی کە پشِت چادرها چاله حسين در پشت بەفرماِن

 محله کند در هيزم آتش چادرها بە از پشت کە  تا اگر دمشن خبواهدپراکندند
اگرچە  او. کان بربسته باشدزنان و کود بە يابی دمشن افروزند و راه دست

زنان و  کە بە خواست  ولی میت،ک تالش بيهوده اساين ي کە دانست می
 گرچه سپاه نداشت ولی آرايش او.  قوِت قلبی داده باشدزده های هراس بچه

مشار   اندک بەدست برادرش عباس داد و مرداِن پرچم راجنگی داد، و
 مانده اوبا  کە نی از عرهبات آن چند. کردصف  بە پشت سر اودر  را خويش

هبشت خواهد  بە  اومهراهمردن در کنار حسين آهنا را کە  اين بە بودند با يقين
  . ه کرده بودندُبرد خودشان را برای کشته شدن آماد

يکی از کە  اند آن دربارۀ اين بامدادان روايت کرده کە ئیاز داستاهنا
ران هبشتی هم اکنون برايمان حو کە کرد ياراِن حسين با ديگری سرِ شوخی باز

جائی هنگامِ  چنين کە از شوخی دست بردار: ديگری گفت. اند آماده شده
من نه در جوانی و نه در  کە دانند مهه می: مرد گفت. شوخی و خنده نيست

ما تا ساعاتی . گويم من راست می. ام دهآور نهگاه سخن لغو بر زبان  پيری هيچ
. رسيد و بايد خودمان را برای آهنا آماده کنيمحوران هبشتی خواهيم  بە ديگر

   ١٤.ور شوند ما محله بە اين دمشنان کە قدر است فاصلۀ ما با حوران مهين
ئی نيز مهراه است و از نوره ماليدِن حسين و  اين داستان کە با مبالغه

 يکی از دهد، آماده شدنش برای در آغوش گرفنتِ حوراِن هبشتی خرب می
غالمان يا بيشتر روايتهای کربال را . گفته استباز حسين دۀمان  زندهغالماِن
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۱۰۰

برخی از گزارشها را نيز مرداِن سپاه عمر . اند  بعدها بازگويی کردهها بچه
 کە بعدها مهۀ گزارشها از زبان شاهداِن عينی است. اند سعد بازگويی کرده

پرسيده و برای خودشان يادداشت  اند کە می برای کسانی بازگفته
   .اند دهکر می

 بررسی وضع  بەقصد آغاز شود، َشِمر ذواجلوشنکە نربد پيش از آن
ها رفت، و آن در حلظاتی  پشت خيمه بە  و مقدار دفاع آهنای حسينها خيمه
 بە يابی ها آتش افکنده بود و دست های پشت خيمه حسين در هيزم کە بود

! آهای حسين« کە حسين بانگ زد بە َشِمر. منود ها از پشت ناممکن می خيمه
حسين » !ای افکنده  آتش خويشنتدرآتش جهنم درافتی کە بە آن پيش از

 شايستۀ )يعنی بدویِ بيابانی است (مادرت بزچران است کە تو «:پاسخ داد
اجازه بده تا با : مردی از ياران حسين گفت. »ای درافتادن در آتش جهنم

ما آغازگر نربد  کە خواهم منی: حسين گفت. را بر زمين اندازم تيری وی
ی کە فرجامش آنگاه حسين در آخرين تالش برای جلوگيری از جنگ. باشيم

بانگ بلند و در آخرين اميد بە زنده ماندِن خود و يارانش، بە ، معلوم بود
   :افراد سپاه عمر سعد چنين گفت بە خطاب

اندکی ! برم خاندانی می چە من کيستم و نسب از کە به ياد آوريد
مرا بکشيد و حرمت مرا بشکنيد؟  کە گريد آيا حق داريدبن! بينديشيد

 وصی پيامرب پسرِ پسرعموی پيامرب و پسرِ دختر پيامرب و پسرِآيا من 
اهللا و خنستين  بە آورنده خنستين ايمان کە  کسی نيستمپسرِنيستم؟ آيا 
کنندۀ رسالت پيامرب بوده است؟ آيا محزه سيد الشهداء عموی  تصديق

ت؟ آيا جعفر طيار ذواجلناحين پسرعموی من نبوده پدر من نبوده اس
دوتا  اين« کە پيامرب دربارۀ من و برادرم گفته کە ايد است؟ آيا نشنيده

گويم، و  راست می کە دانيد  میًماحت» اند؟ سروران جوانان اهل هبشت
گويان را دمشن  اهللا دروغکە  اين بە چنين هم هست؛ زيرا من با علم



 

 

۱۰۱

اگر در سخنامن شک داريد کسانی . ام غی نگفتهگاه درو دارد هيچ می
 بە از آهنا بپرسيد تا. گفتم راست است کە دانند اينها می کە هستند

از ابوسعيد ُخدری . از جابر ابن عبداهللا انصاری بپرسيد. مشا بگويند
. از زيد ابن ارقم بپرسيد. از سهل ابن سعد ساعدی بپرسيد. بپرسيد

اينها را  کە مشا خواهند گفت بە اآهن. از انس ابن مالک بپرسيد
آيا دانسنت . اند دانند، و سخن پيامرب دربارۀ من و برادرم را شنيده می

مشا را از کشنت من و ريخنت خون من بازدارد؟  کە اينها کافی نيست
شرق تا از  کە  دختر پيامرب مشايم؟ واهللاپسرِمن  کە آيا مشا ترديد داريد

 دختر پيامرب مشا پسرِکسِ ديگر  چجز من هيبە بر روی زمين غرب
 چە از من.  دختر پيامرب مشايمپسرِ کە ام من و تنها من. نيست
 خواهاِن قصاصِام تا از من  خواهيد؟ آيا کسی از مشا را کشته می

کارش  ام تا از من طلب خونش باشيد؟ آيا مالی از مشا زورگيری کرده
ان قصاصش ام تا خواه سی از مشا زمخی زدهبر کباشيد؟ آيا 

ای قيس ابن ! ای حّجار ابن اََجبر! ای َشَبث ابن رِبعی… باشيد؟
 کە من نوشتيد کە بە مگر مشا نبوديد! ای يزيد ابن حارث! اَشَعث
من  کە بە  برچيدنشان است؟ مگر مشا نبوديدهنگامها رسيده و  ميوه

سپاهت سالح برگرفته و آمادۀ پيکارند؟ ای بشتاب کە  کە نوشتيد
  برگردم يابگيرم و تا راه خويش بگذاريدر از من بيزاريد اگ! مردم
   ١٥.ئی در زمين اهللا بروم و در امان بِزَِيمبەجا

سپاهيانش  بە  کند خطاباثر بیسخنان حسين را کە  ای آنَشِمر بر
 کە چە داند پرستد و منی مرد اهللا را برای مطلب خودش می اين«: گفت
  . »گويد می
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او نامه  کە بە  ياد کرد و گفت در اينجا راهاشانحسين نام کە مردانی
 کە بانِگ بلند گفتند بە  آهنا بودند؛ ولیشيعيان کوفهاند از سران  نوشته
  . اند  دعوت نکرده بەکوفهگاه او را هيچ

بر ها در آن بود را آورد و طومارها را جلو آهنا  نامه کە حسين ُخرجينی
 و هينها را چەکسانی نوشتا  پسايد اگر مشا ننوشته«: گفت و زمين ريخت

  » اند؟ کسانی کرده چەند؟ اين امضاها راا هفرستاد
حسين بانگ زده  بە )برادرزن امام حسن ( ِکندیقيس ابن اَشَعث

 او بە حسين. »شو تا برهی) عبيداهللا(بيا و تسليم خواستۀ پسرِ عمويت «: گفت
مسلم  کە )ثيعنی حممد ابن اَشَع(ستی اتو برادر مهان مردی « کە پاسخ داد

هاشم  دهی تا بنیخواهی کە مرا هم بەکشنت  آيا می. کشنت داد بە ابن عقيل را
ها در   فرومايهمهچونکار شوند؟ من دستم را   خون طلبدواز خاندان تو 

   ١٦.»بردگی خنواهم کرد بە  بردگان اقرارمهچون و هناددست اينها خنواهم 
دانست و  هاشم می نیخويشنت را فخر خاندان رسول اهللا و ب کە حسين

مسلمان بود  هرکە نظرِر  بود کە از نظر َحَسب و َنَسْب دئی برآمده از شجره
انست ۔بەگفتۀ تو گونه می چەشد، شريفترين انسان روی زمين مشرده می

از  کە  بردگان تسليم کسانی کندماننددهد و خود را خودش۔ تن بە مذلت 
تر از  پايه  بسيار دونکە بلودند حيث خاندان و شخصيت نه تنها مهپايۀ او نب

 کە چون ُعَبيداهللا زياد شودمهتوانست تسليم مردی  گونه می چەاو. او بودند
، و )َدِعّی ابن َدِعّی(لم مهۀ عرهبا پدرش زنازاده و خودش نيز زنازاده بود ِعبە 

 خون عرب نيز در رگهايش کە بلعرب نداشت قبايلِ ئی در  نه تنها هيچ ريشه
   .جاری نبود

کوفيان را متوجه شخصيت و مقام  کە برخی از ياران حسين کوشيدند
درستی متوجه بودند  بە کوفيان.  رفتبيهوده هاشانحسين کنند، ولی تالش
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ئی ندارد و امتيازات و امکانات اقتصادی در دست ُعَبيداهللا  حسين آيندهکە 
زندگی مرفه و اطاعت از ُعَبيداهللا برای آهنا  کە دانستند آهنا می. زياد است

رو جانانه از عمر  از اين. مهراه خواهد داشت بە پردرآمد و امکانات بسيار
. منودند سخنان حسين و يارانش توجهی منی بە کردند و سعد محايت می

 هاشان خواستهيابی بە  وسيلۀ دست دعوت کرده بودند تا  بەکوفهآهنا حسين را
در سياست دولت اموی  کە  داده بوددنويآهنا  بە ُعَبيداهللا زياد کە اکنون. کنند

هشان تأمين خواهد گرديد، خوا  بە دلجتديد نظر خواهد شد و منافع اينها
  .  شيعياِن ديروزينِ حسين تيغ برکشيده در برابرش ايستاده بودندمهان

دستشان را  کە  نصيحت کرد بانگ زدهکوفيان بەياران حسين يکی از
اش را   مسئلهاوبکشند و بگذارند تا   بەکنارخون حسين نکنند و بە آلوده

يزيد اگر «: گفتان يکوف بە او. فصل کند و اش يزيد حل خودش با عموزاده
ولی . »است خشنودايد از مشا  در فرمانکە  چونمشا حسين را نکشيد نيز 

 بە او افکند کە بە تيریاو داد و  کە بە  با دشنامهائی ذواجلوشنمرد را َشِمر اين
   ١٧.سکوت کشاند

 ريخته شدِن خوِندر  کە  تنها حر ابن يزيد مايل نبودسپاه کوفهدر 
فرمان ُعَبيداهللا زياد گردن  بە  او پيش از آنگرچه. داشته باشدحسين شرکت 

بيابان کشانده نگاه داشته بود تا فرماِن عبيداهللا برسد،  بە هناده و حسين را
. کناره بگيرد کە عمر سعد قصد کشنت حسين را دارد برآن شد کە وقتی فهميد

 را هنايیجدال روحيش فائق آمد و تصميم  آغاز نربد بر او حلظاتی پيش از
و »  با حسين را داری؟نربد قصد اآيا واقًع« کە او از عمر سعد پرسيد. گرفت

سرها را بر زمين  کە  خواهد بودنربدیچنان ! آری« کە پاسخ دادسعد عمر 
  . »پاره خواهد کرد ن پارهها را زير سم اسپا خواهد افکند و الشه

 بتواند جلوِ جنگ را بگيرد؛ ولی کاری کە حر ابن يزيد در وضعی نبود
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در فرصتی از سپاه عمر سعد کناره گيرد،  کە توانست اجنام دهد آن بود میکە 
ميان خواهد  بە شدن خود او با خمالفت با کشنت حسين پای کشته کە اکنونو 

. شود در کنار حسين کشته ) در جنگاعدام شدن بەجرمِ نافرمانی(آمد 
حسين برساند  بە خودش را کە توانست بگيرد آن بود می کە هبترين تصميمی

او در يک . دسِت او توبه کند و از او دفاع منايد داشت بر کە ئی و طبق عقيده
او نزديک  بە حسين محله کند، بە خواهد میکە  هبانۀ اين بە حلظۀ مناسب،
 بە مانع بازگشت تو کە ام من مهان«: گفتاو افکند و پای  بە شد و خود را

 کە کردم  منیگمانمن  کە اهللا بە سوگند. اين مکان آوردم بە مدينه شدم و تو را
تو  بەنزد اکنون. چنين وضعی برسانند بە پيشنهادهای تو را نپذيرند و تو را

ام را  هللا توبهآيا اگر چنين کنم ا. ام تا توبه کنم و در کنار تو جان بفشامن آمده
. »حر ابن يزيد«: گفتنامت چيست؟ : حسين پرسيد» خواهد پذيرفت؟

تو در دنيا و . ائی برايت برگزيده استَسّمباُممادرت نام «: گفتحسين 
   :کوفيان کرده گفت بە حسين رو بە حر پس از پيوسنت. »ای آخرت آزاده

 ازيکی  کە بايست  مشا می.ين پيشنهادهای درستی بە مشا کردحس
اين ! ای مردم کوفه. پذيرفتيد تا گرفتار جنگ با او نشويد آهنا را می
 بە بنا کە چرا اکنونپس . شهرتان دعوت کرديد بە او را کە مشا بوديد
کنيد؟   تسليم دمشن میاو رااينجا کشانده شده است  بە دعوت مشا

د؟ جانتان را در راه او فدا کني کە او وعده داديد کە بە مگر مشا نبوديد
کشنت دهيد؟ آيا  بە او باشيد و او رارودررویاکنون  کە آيا درست است
 حمصور او رامهه عهد و پيمان اکنون  پس ازآن کە درست است

اش  ئی برود تا در امان بِزَِيد و خانواده کە بەجاگذاريد ايد و منی کرده
 کە ايد وضعيتی رسانده بە او را کە در امان بزيند؟ آيا درست است

ئی است و اختياری از خودش ندارد؟ آيا   اسيرِ دست و پا بستهمهچوِن
نوشند و  يهود و گرب و ترسا از آن می کە آب فرات را کە درست است



 

 

۱۰۵

 (*)ايد، اش بسته غلتند بر او و خانواده  عراق در آن میسگاِن و گُرازان
 را با بدترين رفتاراند؟ مشا  ن آمده بەجا از تشنگیهايش بچهو 

اگر دست از رفتار نادرستتان بر نداريد و . ايد مد کرده حمدودماِن
آب   تشنگیِ قيامْت مشا را ازهنگامِتوبه نکنيد اهللا در روز قيامت و در 

   ١٨.حمروم خواهد داشت

 افکندند و او تيربرخی بر او  کە  آن بودسخناِن ُحر بە تنها پاسخ کوفيان
؛ زيرا هنوز کسی بە ن باشد در اماتيرها حسين برود تا از  کە بەکنارجمبور شد

  . داد کە تير بە حسين اندازد خودش جرأت منی
رسم ديرينۀ عرهبا  بە  در آغازهانربد.  جنگ آغاز شد،هرحالبە

شناختند و مهتای هم  يکديگر را می کە  بودمردانیتن و در ميان بە تن
مشاری از ياران حسين از بيرون خاندان و   انگشتگرچه. دانستند می

 عمر سعد سپاهيانن خودش بودند، ولی مهين اندک نيز در وابستگا
َعمرو ابن قرظه با حسين بود و برادرش علی با کە  خويشانی داشتند؛ چنان

مهراه عمر سعد بودند را حسين با نام و  کە بيشتر سرکردگانی. عمر سعد
 پدر و پيشينِشناختند و از پيروان  شناخت و آهنا نيز حسين را می نشانشان می

او قول مساعدت و  بە  دعوت کرده بەکوفهاو رارادرش بودند و خودشان ب
! ای حسين«: گفتحسين بانگ زده  بە علی ابن قرظه. ياوری داده بودند

گاه  کشنت بە ای و فريفته در برده بە برادرم را از راه! ای کذاب ابن کذاب
رده و تو  هدايت ککە بلاهللا برادرت را نه گمراه «: گفتحسين . »ای کشانده

. »اهللا مرا بکشد اگر تو را نکشم«: گفتعلی ابن قرظه . »را گمراه کرده است
از ياران ۔نام نافع ابن هالل مرادی  بە، و مردیتاختحسين  بە سپس
يارانش جنات  را ، و اوشاو بسته با او درگير شد و زمخی کرد  راه بر۔حسين
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  . ميان سپاه برگرداندند بە داده
! ای مردم کوفه«: گفتکشنتِ حسين تشويق کرده ە  بمردی کوفيان را

 بەدراز دين ی کە تان را حفظ کنيد و در کشنت کسان استوار باشيد و مهبستگی
. » راه مدهيدخود بەاند ترديد  برخاستهپيکارخمالفت و  بە  و با امامشده

آيا مردم را برضد ! ای َعمرو ابن حجاج«:  گفتشناخت او را می کە حسين
ايم و مشا بر دين استوار  ؟ آيا ما از دين بيرون شدهغالیآ برمین کسی چون م

  حالتان مبيريد خواهيد دانست اين بربرآيد ووقتی جانتان  کە ايد؟ واهللا مانده
   ١٩.»آتش جهنم درخواهيم افتاد بە وايم  کداممان از دين بيرون شدهکە 

 داشتند،  برتر را حسينيان بر يزيديان دسِتتْنەب چونکه در نربِد تن
جنگيدند و آنان برای خشنودی ُعَبيداهللا زياد، يکی  زيرا اينان برای جان می

 طرف مقابلتان کە دانيد آيا می! امحقهازد کە از دليران کوفه بانگ 
 بە تن با آهنابە نربد تن؛ و گذارند اند؟ اينها جانشان را مايه می کسانیچە

ريزه  آهنا سنگ بە داريد کە زرگیاگر مشا با اين مجع ب کە واهللا. زيانتان است
  .  مدفون خواهيد کردهاتان ريزه شان را زير سنگ پرتاب کنيد مهه

تن بازداشت بە ها عمر سعد سپاهيانش را از نربد تن با شنيدن اين گفته
   ٢٠. را صادر کردمجعی ۀ دسته محلفرمانو 

کردند، ولی مشارشان ناچيز بود و راهی  ياران حسين جانانه نربد می
سو مورد محله بودند و جمبور  آهنا از مهه. شدن در پيش نداشتند جز کشته

حال سوارکاران  با اين. در چندين جانب از خودشان دفاع کنند کە بودند
بردند سپاه دمشن را متزلزل  می کە ئی تن بودند در هر محله ۳۲ کە حسين

 را بر زمين  مرداِن دمشناشان پيادۀ او با پيکاهنکردند، و تيراندازاِن می
 بە  تيرانداز در پيرامون حسين و يارانش شروعچندصد. انداختند می
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پس  از آن.  سوارکاران حسين را از پا درآوردندتيراندازی کردند و مهۀ اسپاِن
  . دفاع ادامه دادند بە ياران حسين پياده

خنستين کسان از .  از ياران حسين کشته نشده بودکسیهای روز  تا نيمه
نام مسلم ابن  بە با تيرهای يزيديان از پا درآمدند يکی مردی کە ينياران حس

 اين دومی. بود) از طايفۀ مشر(کالب  َعوَسجه اسدی و ديگری مردی از بنی
 بە  با زنشاين پيش از چند روزیدر بيابان نزديکی کربال چادر زده بود کە 

مرد با  اينزن . کشنت رفت بە در راه حسيناين روزحسين پيوسته بود، و در 
 ها بيرون شده خودش را خاک و خون غلتيد از خيمه شوهرش برکە  ديدن اين

اش  خون غلتيده در در کنار سرش نشسته خاک از سرِالشۀ شوهرش رساند وبە 
 نوکرانشيکی از  بە َشِمر» !ادوتو مبارک ب هبشت بر«: گفت زدود و می می
. »ا با گرزت بکوبسرش رو برو «: گفت ۔اند  نوشته رستمکه نامش را۔

   ٢١.رستم رفت و با گرزش برسر زن کوفت و او را کشت
عرهبا پدر و مادرش  بسان تصور کرد کە اين جواِن ايرانی کە چە توا می

ند مهواره ا ه بودُبردهبردگی  بە  و خواهران و برادرانش راشخودرا کشته و 
غنيمت کُشی بود، و در چنان حلظاتی فرصت را  خواهان فرصتی برای عرب

آزادگاِن شد چنين  کُشی برای خوِد عرهبا ننگ مشرده می اگر زن. ه استمشرد
ئی کە دلی پرکينه نسبت بە عرب  ديده افتاده و حتقيرشده و مذلت بە غالمی

  هم رازن باشد۔ ۔حتی اگر دختربچه يا پيرههر عربی  کە آماده بودندداشتند 
   .را بکُشند و دلشان را خنک کنند

يکی از ياران . های حسين آتش افکنند  تا در خيمهودفرمعمر سعد 
کنيم؟  چە اکنون: حسين گفت بەزده۔  ۔هراسحسين با شنيدن اين بانگ

 کە توانند سوزد و آهنا منی چيز می  بسوزانند؛ زيرا مههتابگذار «: گفتحسين 
ها افکنند  در خيمه کە غنيمت بربند؛ از آن گذشته مهين آتش بە چيزی را

                                                 
  .۴۰۱/ ۳انساب األشراف، . ۳۲۶۔۳۲۵/ ۳تاريخ طربی، . 21



 

 

۱۰۸

ما محله  بە از پشِت سر کە ايتی خواهد بود، زيرا خنواهند توانستبرای ما مح
از درون  ها بچهزنان و . آتش بکشد بە ها را خيمه کە َشِمر رفت. »کنند
 خواهی چرا می«: گفتسر َشِمر فرياد زده  حسين بر. شيون برآوردندها  خيمه

ربعی نيز َشَبث ابن » ها آتش افکنی و زن و کودک را بسوزانی؟ در خيمهکە 
 بە حسين.  نه کارِ مردان استزن و بچهسوزاندِن  کە َشِمر را سرزنش کرد
اگر دين «: گفت ۔از او نام بربدکە  آن بی۔عمر سعد  بە بانِگ بلند خطاب

های ما آتش  سفيهان در خيمه کە کم آزاده باشيد و مگذاريد نداريد دسِت
سر  د با اين بانگ برعمر سع. »آتش بکشند بە افکنند و زنان و کودکان را

  . ها شد غيرت آمد و مانع آتش زدن خيمه
 کە  حسين از عمر سعد تقاضا کردرسيد مناز هنگامچون اند کە  نوشته

بانگ زد حسين  بە يکی از يزيديان.  را متوقف کنند تا مناز برگزار شودنربد
او  بە اختشن مرد را می آن کە حبيب ابن ُمظاِهر. پذيرد منیمنازِ مشا را اهللا کە 

اهللا مناز منازِ خرانی پنداری  گوئی کە می عجب سخنی می: بانگ زده گفت
   ٢٢.پذيرد منی رسول اهللا را پذيرد ولی مناز افراد خانداِن میچون تو را 

دادند  از خود نشان می کە مانندی  شهامتهای بیرغمِ بە ياران حسين
و نه ۔ها  يقهمهراه گذشت دق بە شدند، و يکی بر زمين افکنده می يکی

چون ياران . ماند شد و حسين تنهاتر می  کاسته میمشارشان از ۔ساعتها
پسرِ علی اکرب .  رسيداش افراد خانوادهکشنت رفتند نوبِت  بەحسين مهه

دانستند او  می کە  برد کشته شد؛ و کوفياناندمشن کە بە ئی در محله حسين
  . ردندک اش پاره  پارههاشان پسر بزرگ حسين است با نيزه

پسرِ مرا کشتند را اهللا  کە مردمی«: گفتچون علی اکرب کشته شد حسين 
! پسرم! جرأتی بر هتک حرمت خاندان رسول اهللا دارند چە اينها! بود کناد نا

  . »دنيا پس از تو لذتی ندارد
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کنان  پاره رها کردند، زينب شيون پارهها  نيزه بە وقتی جسِد علی اکرب را
حسين آمد و او . سويش رفت و خود را بر رويش افکندبە  از خيمه بيرون شده

  . گاه بردند خيمه بە پاره را برداشته جسد پاره. را بلند کرده برگرداند
 تاخت بر بە نوجوانی کە آورد ياد می بە يکی از مردان عمر سعد بعدها

اش مهچون قرص ماه بود و مششيری در دست داشت  چهره کە ور شد ما محله
پاره شده مر داشت و بند لنگۀ چپ نعلينش بر کئی  تن و النگيته برو پيراهنی 

! سبحان اهللا«: گفتم. »او را خواهم کشت«: گفتدی َعمرو ابن سعد اَز. بود
او را «: گفت» بکشيم؟نيز  چنين کودکی را تاايم بس نيست  کشتهمهه کە  اين

.  افکند بر زمين او رامششير بر سرش زد وسويش رفته  بە و. »خواهم کشت
حسين چونان » !عموجان «:نوجوان با چهره بر زمين افتاده شيون برآورد

 تاخت و سوارانی برای محايت از َعمرو  اَزدیسر َعمرو ن برگي خشمعقابِ 
 کە  و ندانستندتاختندباره  يک کە بە شتافتند، ولی اين سواران چندان بودند

اين مرد . ماند و له شدکنند، و َعمرو در زير دست و پای اسپانشان  میچە 
آن نوجواِن بر زمين افتاده پاهايش را بر زمين  کە چشم خود ديدم بە منگفته 
اهللا نابود کناد «: گفت کشيد و حسين بر باالی سرش ايستاده بود و می می

جد تو روز قيامت خصمشان ی کە اهللا نابود کناد کسان. تو را کشتند کە مردمی
 کە بە تو از او مدد طلبيدی و نتوانست کە  عمويت بەحالبدا. خواهد بود

پس از آن حسين او را در بغل گرفته برد و در کنار علی اکرب . »فريادت برسد
اين قاسم پسر «: گفتنداين نوجوان کيست؟  کە از کسانی پرسيدم. انداخت

  . »حسن است
 بەخود مهۀ ياران و مدافعان حسين کشته شدند کسیکە  پس از آن

 حسين.  و او را بکشدبتازد فرزنِد فاطمه دختر پيامربکە بە  داد جرأت منی
 سپاهيانتنها مانده بود و ديگر هيچ ياوری نداشت ساعتها زنده بود و گرچە 
گفت محله   میسپاهيان بە َشِمر کە بار هر.  متاشاگر حالت نزارش بودندکوفه
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 بە  راکنی؟ هرکدام اين وظيفه چرا خودت محله منی کە شنيد پاسخ می! کنيد
دخترزادۀ  کە  اين شهامت را سراغ نداشتشکرد و در خود ديگری حمول می

  بەسویبرای برگرفنت آب. تشنگی بر حسين زورآور شد. بکُشدپيامرب را 
دهانش نشست و خون   بر او افکند و پيکان برپيکانیمردی . رودخانه رفت

 هب کرد بە آمسان پرتاحسين خون را در مشتش گرفته. از آن فوران کرد
را در پريشانی و درماندگی مبيران،   از مشارشان بکاه و ايشان!اللُّهّم«: گفت
او سپس مششيرش را در زمين . »کدامشان را بر زمين باقی مگذار و هيچ

بر  کە او. کردند شا ئی احاطه دسته. گرفته نشست بەآن فروکرده دستش را
باز . شدند د پراکنده میکر حواله می بەآهنا مششيرکە  زمين نشسته بود مهين

. ساعت ادامه داشت حالت يکی دو کردند و اين  احاطه میاو رائی  دسته
 و مششير بر سرش زد و تاختاو بە نام مالک ابن ُنَسير  بە  از قبيلۀ ِکندهمردی
 عبای حسين را برگرفته او. ، ولی ضربتش کاری نشدشکافتاندکی  را سرش

: گفت  بە او نفرين کرده حسين. واهناد و حسين را بەحالِ خودبا خود برد
 در ئی بچه. »کاران حمشور کناد اهللا تو را با ستم. پاداش نيکو نبينی«

 مششيرش را بر کە خواست مردی می. حسين رساند بە حالت خودش را اين
مرد  بە حسين قرار داد و  خودش را در ميان او وبچه. حسين فرود آوَرد سرِ

حسين  مرد مششير بر» عموی مرا بکشی؟ کە هیخوا می«: گفتدشنام داده 
. مششير را بگيرد کە دست بلند کرددانست چە کند  منی کە بچه. کشيد

 بچه.  ماندآويزانتن جدا شده   خورد و دستش ازبچهکتف  بە مششير مرد
آغوش   دره نزديک کردش بەخوداو راحسين » !مادر! مادر «فرياد برآورد

   .گرفته نوازش منود
ئی  پيراهن و النگيته کە پسرکی کە آورد ياد می بە  بعدهاکوفيانيکی از 

ی در حالتی دست چوببر تن و دوتا گوشوارۀ زيبا در گوش داشت، با يک 
ش  بەسويمردی. گاه بيرون شده قصد کوفيان کرد  از خيمههراسانپريشان و 
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   ٢٣.دو پاره کردزد و يک ضربت مششير بچه را بە رفته از اسپ پائين آمد و 
آورده بود، و رختش ِازار و رِداء و نعلين  حسين لباس رزم با خودش نه

 کە زير او توصيه کردند بە اش  شد اهل خانهيقينی کشته شدنشچون . بود
تنبانْ رخت مذلت است و پوشيدنش «: گفت او. بپوشداش تنبان  النگيته

   ٢٤.»شايستۀ کسی چون من نيست
.  ايرانيان بودزمجلۀ رختهایاست ا) ُشرت(شلوارِک کوتاه  کە تنبان

عربان  بەنظر شدند، و بردگان عرهبا مشرده می زمان نيمه ايرانيان در آن
رسم و عادت و پوشش . مذلت افتاده بودند و عزتی نداشتند بە مردمی
شايد . ريشه و قبيله تعلق داشت شده و بی قومی ذليل بە عرهبا بەنظر ايرانيان

 کە ين حلظات زندگيش نيز حاضر نبودحسين در آخر کە سبب بود اينبە 
   .دين بود  يک قوم ذليل و بیعقيدۀ او ازآِن کە بە تن کند  بررختی

 بر زمين نشسته بود و او را دمشنان  با دهاِن خونين و سرِ خونينحسين
  مردی بعدها.خواستند کە او را زجرکُش کنند انگار می. احاطه کرده بودند

هايش از  گوشوارهو  بيرون آمدگاه  از خيمه کە يدمزينب را د کە آورد ياد میبە 
: گفت میکنان  شيون، و کرد شهايش آويزان بود و نوسان میدو گوشش بر دو

در کنار  کە عمر سعد کرد بە آنگاه رو» !افتاد کاش آمسان بر زمين می ای«
اباعبداهللا را  کە شوی آيا راضی می! ابوعبداهللا«: گفتحسين ايستاده بود و 

اشک از ديدگان عمر سعد جاری شد  کە و ديدم» و چشمان تو بکشند؟در جل
   ٢٥.زينب بدهد رويش را از او برگرداند بە پاسخیکە  آن بیو 

 با مهدستانهَشِمر ذواجلوشن برآورد چندين تن  کە هنيبیسراجنام با 
تن جدا  سرش را از. حسين بر زمين افتاد. تاختندمششير و نيزه بر حسين 
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. کردند پاره  پارههاشان با نيزهتنش را هايش را برگرفتند و  کردند و جامه
چە در  مجعی قرار گرفت، و مهۀ آن  دستهبرد دستگاه او مورد  سپس خيمه

ياد بعدها بە يکی از مرداِن سپاه عمر سعد . غنيمت برده شد بە  بودها خيمه
ن بر تن زنان و دختران بود نيز از تنشا کە هائی حتی جامه کە آورد می

او محله  بە  زنتنِ بردند؛ و برای برگرفنت جامه از کشيدند و می برمی
گرفتند و برهنه   جامه از تنش برمیو. کرد زن از خودش دفاع می. کردند می
  . کردند می  اشرها

 ابوبکر: خانداِن علی بە کشنت رفتند نرينۀ ۱۹کربال عالوه بر حسين  در
  علی اصغر و؛ علی اکرب علی پسراِن عبداهللا و حممد و جعفر وعباسو  عثمان و
 حسن؛ و از پسران قاسم  و عبداهللا و؛ ابوبکر حسينپسران عبداهللا و

 مسلم ابن کودِکبرادرزادگاِن علی دو پسرِ عبداهللا جعفر، سه پسرِ عقيل، و دو 
زين العابدين (تنها بازماندۀ اوالد حسين، يکی پسرش علی اوسط  .عقيل
   ٢٦. ُعَمرشا چهار ساله بچۀديگر  تری بود؛ وبيمار و بس کە بود) بعدی

علی اوسط را  کە آن شد  افتاد َشِمر برکوفهسپاه  بەدست گاه چون خيمه
 است و بيمار است و بچهاين : کار شده گفتند ولی کسانی مانع اين. نيز بکشد

   .خون يک بچۀ بيمار آلوده مکن بە خودش خواهد مرد؛ تو دستت را
کشنت حسين شرکت داشتند و نامهاشان را اهل مهۀ شخصيتهائی کە در 

  . اند از سراِن قبايل شيعه بودند تاريخ برای ما آورده
در ميان شخصيتهائی کە بە پيکارِ حسين فرستاده شده بودند ُحر ابن 

ولی او .  نيز شيعه نبودنداش د رياحی شيعه نبود؛ افراد خاندان و طايفهيزي
 کشنت حسين خودداری ورزيد و بە ۔بەخالِف شيعيان۔ از شرکت کردن در

  .  کشته شد نربد کرد وحسين پيوست و در کنار او
او را مهان .  کشتند و شيعياِن پيشينِ خودشحسين را شيعياِن پدرش
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۱۱۳

شان دل  کسانی کشتند کە تا پيش از اين بە آهنا اعتماد کامل داشت و بە ياری
  . بسته بود

ين را اشتباه خودش در شايد کسانی بگويند و استدالل کنند کە حس
و شايد کسانی استدالل کنند . برآورِد امکانات و نفوذ و نيرويش بە کشنت داد

تر از هر کسِ ديگری بود؛  کە حسين برای جانشينیِ پيامرب در اين زمان برحق
  . و در کربال اين حقِ او بە مهراِه او کشته شد

دارِ خالفت  اگر خالفت را يک مقام موروثی بپنداريم، حسين ميراث
پدر و برادرش بود؛ و اين ميراث کە حقِ مطلق او بود در کربال نابود کرده 

در . در کربال بە بازماندگاِن خاندان پيامرب هنايِت خواری و اهانت رفت. شد
کربال با کشته شدِن حسين و افراد خانداِن پيامرب بە شخصِ پيامرب اهانت 

ای گسترشِ سلطۀ اسالم مششير زده اين کار را جهادگرانی کردند کە بر. رفت
  . زدند بودند و باز هم می
سپاهيانش  بە  برايش فرستاده بودُعَبيداهللا زيادفرمانی کە  بە عمر سعد

آهنا . کنندو ِله و ِلت و پار کوب  ها را زير سم اسپانشان خرمن  الشهفرمود تا
  . ندکردو ِلت و پار ها رقصاندند و مهه را له  اسپانشان را بر الشه

گاه حسين را وقتی  زناِن خيمه کە آورد ياد می بە يکی از کوفيان بعدها
آهنا .  آمدند ديدمگردشدۀ حسين  پاره و له نعش پاره زنان بر کنان و سينه شيون

 از زيبايی و طنازی انگار. من در عمرم ديده بودم کە زيباترين زنانی بودند
زينب بر نعش حسين شيون . ددنآهوان وحشی بودند و از آن نيز زيباتر بوکە 

های آمسان بر تو  درود مالئکه! واحممداه! واحممداه«: گفت  و میبرآورد
در اين بيابان در خاک و خون غلتيده، جسدش  کە اين حسين است. ادوب

ذلت  کە بە نداَاينها دختران تو! واحممداه. پاره بر زمين افتاده است پاره
 در اين بياباِن داغ در هاشان الشه کە نداَ تواينها نوادگان. اند اسارت افتاده

سوز و  شيوهنای زينب چنان جان کە افزودهو . »خاک و خون پراکنده است



 

 

۱۱۴

   ٢٧. انداخت بەگريهشدت متأثر کرده بە مهۀ کوفيان را کە گداز بود سينه
ُعَبيداهللا زياد برای حتويل گرفنت سر حسين جملس آراست و سران 

دستيش بر   هنادند با چوبرا در جلوشسر چون . قبايل را دعوت کرد
را تکرار کرد، زيد ابن  اينو چون . گفت دنداهنای حسين کوفته چيزهائی می

 را چوباين «: گفتُعَبيداهللا را نکوهيده ) پيرمردی از اصحابِ پيامرب(اَرقَم 
لبهای پيامرب  کە ام چشم خود ديده بە من کە اهللا سوگند بە !از آن لبها دور کن

.  افتاد بەگريهزيد ارقم در دنبال سخنان خود. »بوسيده است بها را میآن ل
يکی از  بە آهسته  رفت وبيرونو او برخاسته بر او ُتنديد، ُعَبيداهللا زياد 

روز بايد بردۀ اينها باشند؛ زيرا پسر  عرهبا پس از اين«: گفتمهراهانش 
   ٢٨.» خشنودی پسر مرجانه کشتند بەخاطرفاطمه را

منايش هنادند،  بە  و اهل خانۀ حسين نيز در اين جملسانپسرسرهای 
بر تنشان  کە ئی  ژندهرختهایو زنان و دختران اسير خاندان علوی را با 

.  بودند و با حالتی زار برای منايش در اين جملس حاضر آوردندپوشانده
ا اهللا ب کە ديدی«: گفتاو  بە ُعَبيداهللا زياد وقتی زينب را در برابر خويش ديد

 منود را افشا هاتان، دروغمشا را رسوا کردگونه  چەاهللا کە کرد؟ ديدی چە مشا
  » کشنت داد؟ بە و مشا را

زينب عمری را در . سخنان ُعَبيداهللا زياد برای زينب قابل حتمل نبود
او دختر  بە ناز و احترام گذرانده بود و تا چشم بر جهان گشوده بود مهگان

پاها و دستهايش بوسه  ديد بر  میاو رادند و هرکە کر مرب و فاطمه خطاب میپيا
  زماِن خودشاو خويشنت را هبترين و پاکترين و برترين زن جهاِن. زد می
 خود را با مشاری زن و ،سالگیسنِ باالی پنجاه  در او،اينک . دانست می

ديد و فريادرسی   در اين جملس میمند  و سوگحامی دختر اسير و يتيم و بی
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۱۱۵

داری را  او خويشنت. داد او و اسيران خاندانش برسد کە بە اشترا سراغ ند
   :از دست داده زبان برگشوده گفت

وسيلۀ حممد گرامی داشت و ما را از پاکان  بە ما را کە اهللا را سپاس
رسوا خواهد شد ن کە آ. گوئی تو می کە ايم ما نه چنان. جهان قرار داد

د شخص فاجر دروغش افشا خواهد ش کە آن. شخص فاسق است
شدن بر سرشان نوشته شده بود و  کشته شدند کشته کە اينها. است

 تو را ىلفردا اهللا تعا. کشنت روند بە در آن زمين کە مقدرشان چنين بود
او شکايت خواهند برد و بر  بە در برابر آهنا قرار خواهد داد و آهنا از تو

   ٢٩.درگاهش دادخواهی خواهند کرد

 از ميان يکی از شيعيانِت آخرِ نربد توسط علی ابن حسين در ساعا
واقدی از زبان علی . ئی برده شده بود تا زنده مباند خانه بە درربوده شده و

. هناد من حرمت می بە اش برد و بسيار خانه بە مردی مرانوشته کە ابن حسين 
و بەنزد  علی ابن حسين را بيابد سزياد بانگ در شهر افکند کە هرکعبيداهللا 

: گفتنزدم آمد و گريست و  بە مرد. خواهد گرفت درم پاداش ۳۰۰اورد بيمن 
. عبيداهللا برد بەنزد گردمن بست و مرابا بندی بە ؛ و دستهايم را »ترسم می«

   ٣٠.او داد بە  درم۳۰۰عبيداهللا  کە چشم خودم ديدم بە من
من «: گفت. علی افتاد نامش را پرسيد  بەوقتی چشم ُعَبيداهللا زياد

مگر علی پسرِ حسين را اهللا «: گفتُعَبيداهللا زياد . »م استحسينعلی پسر 
نامش علی پسرِ حسين بود، و مردم  کە من برادری داشتم«: گفت» نکشت؟

يکی از  بە آنگاه. »را کشت نه مردم اهللا وی«: گفتُعَبيداهللا . »را کشتند وی
غ رسيده سن بلو بە آيا کە  تا رخت علی را فراز کند و بنگردفرمودنوکرانش 
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۱۱۶

 فرمود تابالغ شده است ُعَبيداهللا  کە چون معلوم شد.  استبچهاست يا هنوز 
زينْب هراسان خودش را روی علی . تن جدا کنند را برده سرش را از وی

ای تو را  ريخته کە مهه خون آيا اين! ای پسر زياد«: گفتکنان  افکند و زاری
گر کسی از ما را باقی ای؟ م بس نيست؟ آيا هنوز از خون ما سيراب نشده

اگر  کە دهم اهللا سوگند می بە اهللا داری تو را بە ای؟ اگر ايمان گذاشته
کسانی هم برای جنات . »کشنت دهی مرا هم بکشی بە خواهی اين پسر را می

جان آن جواِن بيمار پادرميانی کردند، و ُعَبيداهللا زياد از کشنت علی ابن 
   ٣١.حسين منصرف شد
نيزه کرده در سرِ فرمان ُعَبيداهللا زياد بر  بە  يارانش را تن۷۲سر حسين و 

راه  بە او سپس کاروانی را. کوی و برزهنای کوفه برای منايش گرداندند
دمشق  بە های زندۀ اسيران را برای يزيد افکند تا سرهای کشتگان و تن

 ااو ر فرمود تاعلی ابن حسين در راه بگريزد  کە داد احتمال میکە  چون. بربند
  . در زجنير کردند و دستهايش را بر زجنيرِ گردنش آويختند و بر شتر نشاندند

دمشق بودند از هرگونه  بە در راه سفر کە  روزهای درازیکاروانيانْ
  . اين اسيرشدگان خودداری نورزيدند بە اهانت

منايش هنادند و پس  بە در دمشق اين اسيران را ابتدا در شهر گردانده
زيد بردند؛ و يزيد جملس آراسته سراِن قبايل شام را دعوت حضور ي بە از آن

علی ابن  بە او. ی کندي پذيراها مانده زندهضورِ آهنا از سرها و کرد تا در ح
بايد کە  ، حق مرا چنانُبريد خاندانی ما را رابطۀپدرت «: گفتحسين 

رقابت برخاست؛ ليکن  بە حاکميت با من بە یياب دستنشناخت، برای 
کرد کە هرچە   کە تأکيد می آيۀ قرآنيکعلی با . »کرد چە اهللا با اوە  کديديم

او  بە را مقرر کرده بوده است، در جهان اتفاق افتد بە ارادۀ اهللا است و اهللا آن
 کە بر زمين يا بر مشا فرود آيد پيش از آن کە آمدی هر پيش «:پاسخ دادچنين 
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پسرش  بە يزيد. }۲۲ :دحديسورۀ {»  آوريم در کتابی نوشته شده استفرود
دستهای  بە آيدبر سرتان چه کە هر«برخيز و بە او پاسخ بده کە : خالد گفت
» گذرد  از بسياری از خطاها درمیاهللايد، و  سرِ خودتان آورده خودتان بر

   ٣٢.}۳۰ :شورىسورۀ {
در رختهای ژنده در برابر زار  با حالتی حسينهای خاندان  بچهزنان و 

 پسر اهللا«: گفت باری مذلتيزيد با ديدن چنين حالت . يزيد قرارداشتند
گونه بر  اين ئی ميان او و مشا بود اگر خويشاوندی. مرجانه را زشت کناد

   ٣٣.»کرد آورد و مشا را با چنين حالتی از کوفه روانه منی سرتان درمنی
گينانه حتی انتساب عبيداهللا زياد بە  او در اين عبارهتای ظاهًرا خشم

ودش را نفی کرد؛ زيرا معنای عبارتش آن بود کە اگر زياد پسر خاندان خ
ابوسفيان و از دودماِن عبِدَمناف بود رِگ خويشاوندیِ عبيداهللا اندکی 

آورد و بە چنين  ايد رمحت می جنبيد و بەحال مشا کە از دودماِن عبِدَمناف می
  .انداخت وضعی منی

شدند زنان  روز میچون در لشکرکشيها پي کە  بودچنانرسم جهادگران 
 سبايا و کنيز و غالم در ميان  بەعنوانها بيرون کشيده  را از خانهها بچهو 

 ُمهر بردگی  داغاشانکردند و بر دستها يا گردهن خودشان تقسيم می
  . زيستند  در بردگی میبرای مهيشه اينها ٣٤.زدند می

 کە تندمشارِ بسيار داش بە غالمان و کنيزانی نيز چنين و فرزندانشعلی 
پس از هر فتحی کە در زمان عمر و عثمان نصيب سپاه اسالم شده بود سهم 

   .مخس خليفه بە مدينه فرستاده شده بود و در تقسيم سبايا بە آهنا رسيده بود
مادر زين العابدين نيز يک دخترِک ايرانی بود کە در زمان علی از 
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۱۱۸

شيده شده بود و در دامنِ پدر و مادرش در يکی از روستاهای سيستان بيرون ک
   .تقسيم سبايا بە حسين رسيده بود

حسين از  کە پنداشتند متأثر از تبليغات دستگاه اموی میشامیِ عرباِن 
با  کە توان با خانداِن او مهان رفتاری کرد دين برگشته و کافر شده است و می

فاطمه دختر  بە يکی از سران شام در جملس يزيد چشمش. کردند کافران می
 بە  رااين دخترک کە خواست بود، و از يزيد رو زيبادخترکی کە  افتادحسين

 لرزيدم و م اين مجله را شنيدم بر خودتا کە گفت فاطمه بعدها می. وی ببخشد
اش  مه بەجا زينب افکندهام  عمهدامن بە اعصامب متشنج شد و خودم را

   ٣٥.خواهد شد کە چە دانستم چسپيدم، و منی
در  کە دانست  ديده بود، و میمدينهده را در ش بی َسدخترکانفاطمه 

 بينند و  میرود و چە اهانتها  چە مصيبتها میدخترکانیها برسر چنين  خانه
ياد هزاران  بە حالت فاطمه ما را. شوند رانی مردان می گونه ابزار هوسچە

های جهادگراِن اسالم  در محله کە اندازد  نازپروردۀ ايرانی میدخترِک
آميزی کە هيچ جنگی هم با عرهبا نداشتند از  ستاهای مساملتبەشهرها و رو

کسی  مهچو او در حلظات درماندگی و بیها بيرون کشيده شده بودند، و  خانه
خواهر و  کە دانستند چسپيدند، و منی دامن و جامۀ خواهر و مادر را می

ياد  بە آور است رقت چە . وضعيتی شبيه خودشان را دارندمادرشان نيز
سرشِت  پروردۀ خشونت  چنين حلظاتی و چنين رفتاری از مردمِ بيابانآوردن

بردگیِ خودشان  بە فرمان خدايشان بە آزادگان را کە رحم و شفقتی بی
کردند تا فرهنگ و  های متدن بشری را ويران می کشيدند، و ساخته می

  ! ی آن بر مردمِ متمدن حتميل کنند بەجاعادات خودشان را
يرانيان چنين رفتارهائی و هزاران بار بدتر از اين عرهبا ساهلا با ا

رفتارها کرده بودند، و اينک مشۀ بسيار کوچکی از مهان رفتارها در مقياسی 
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ئی بر  کس مرثيه ولی هيچ. تر دامن خاندان علی را گرفته بود بسيار ماليم
سوز و اشکهای  های جگرگداز و دردهای سينه های سوزناک و ناله البه

 بسيار بدتر از اينها کە جنهای کمرشکنِ نازپروردگاِن ايرانیپرخون و ر
ُربای  جهادگران برآهنا رفته بود نسرود، و يادی از هراسِ هوشبەدست 

 را علی و دختران خاندان زناناگر . نوباوگاِن ايرانی در چنين حلظاتی نکرد
ه شده گا اينجا گرفتار اين جنگ حسين با خود برداشته آورده بود و در

 از دامن پدر و مادران بيرون عرهبا کە ودند، زنان و دختران ايرانیب
زيستند، هيچ جنگی با  های خودشان در مساملت می  در خانهکشيدند می

ريختند و آهنا را از  عرهبا بر سرشان می کە حالت بود  نداشتند، و در اينعرهبا
ودند، و از آهنا را با خون دل پرورده ب کە آغوش پرمهرِ مادران و پدرانی

کشيدند   بيرون می،داشتند آهنا را با جان دوست می کە آغوش گرمِ شوهرانی
 زدگانی بودند کردند رنج سبی می کە جهادگران اِن ايرانیکدختر. بردند و می

مهۀ حقوق انسانی را اسالم از آهنا سلب کرده بود، و انگاری آفريده شده کە 
  . د باشنبندگاِن اهللابودند تا ابزار هوسِ 

عربستان از اين  پرورِ و خشن و خشونتطبيعت بيابانی و خشک 
توانست آهنا را  هيچ چيزی منی کە ُنما ساخته بود  جانورانی انسانجهادگرانْ

  . عوض کند و با اصول متدن و فرهنگ و اخالقِ انسانی آشنا سازد
شده در   عرهبای مسلماناز سخن دری  بەمناسبتاست  غزالیابوحامد  
از شدت  کە کند موجوداتی ياد می بەعنوان يامرب، از بسياری از آهنازمان پ
ند دکر ها سپری می اگر مرحله کە ماندگیِ فرهنگی در وضعی بودند عقب
براهينِ عقلی دست يابند، و تنها وجه متايزشان از بە  کە توانستند منی

ا َشيئًا ِمن لَو قَطَعوا آراًبا لَم ُيدرِکو (گفتند سخن می کە چهارپايان آن بود
   ٣٦.)الَبراهينِ الَعقِليَّة، َبل ال ُيَبيُِّن َتمييُزُهم َعن الَبهاِئم ِاالّ بِالنُّطق
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برخی  کە توصيف دقيقی از بيشينۀ جهادگرانی باشد کە تواند میاين 
آمدند و ايرانيان را با  کە کنند  ما ادعا میانصاف و ناآگاِه  بینگاراِن از تاريخ

 از زمان عمر  کە بودندمردمیچنين  . آشنا کردندآزادی و عدالت و انسانيت
و کُشی  نسل بە مانندی کردند و با خشونِت بی بر ايرانيان حکومت می تا کنون

 نگاران برخی از تاريخ کە اند مهين مردم. دادند در ايران ادامه مینابودگری 
 گويند اند و می نويسند خودشان را وقف متجيد از آهنا کرده پارسی میکە بە 

 و عدالت و دينِ آزادی و انسانيتجهادگراِن مسلمان برای ايرانيان کە 
 و راه سعادت را بر روی ايرانيان ارمغان آوردند بە  رارمحت و رأفت

چە کە عرهبا برای ايرانيان آوردند رنج  ولی حقيقت آن است کە آن .گشودند
ی عرهبا در ايران جهادها. و درد و بردگی و پامال کردِن حيثيِت انسانی بود

جنايت عظيمِ ضد بشری بود؛ و اکنون يک منونۀ بسيار کوچِک آن را در 
  .بينيم ارتباط با خاندان پيامربِ خودشان در اينجا می

اهل هبترين و  کە کردند رفتارهای خشن را آن با کسانی جهادگراِن کوفه
. شناختند  می بەخوبیترين خانداهنای خودشان بودند و آهنا را مقدس

مشرده » جموسِ کافر و دمشنِ اهللا«شده کە  رفتارشان با ايرانيان مغلوب
  . شدند البته صدها برابر بدتر از اينها بود می

 ديد اينک فاطمه دختر حسين خويشنت را در چنگالِ جهادگرانی می
 يا در بازارِ  توانند کرد و کنيزِ مهخوابهپنداشتند او را َسبی و َبرده میکە 

  . توانند فروخت و تبديل بەپول توانند کردکنيزفروشان 
 د َسبی کرد بە آنشو دانست اعضای خاندان پيامرب را منی می کە زينب

 )يعنی يزيد (مرد گوئی، زيرا نه تو و نه اين ياوه می« کە  هنيب زد شامیمرِد
اين . گوئی تو ياوه می«: گفتزينب  بە يزيد. »ما را َسبی کنيد کە حق نداريد

مشا درآورم و اگر دمل خبواهد مشا را  خبواهم برسرِکە هرچە  حق من است
از دين ما بيرون  کە چنين خنواهد شد مگر کە واهللا«: گفتزينب . »َسبی کنم
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 سخن گونه اينبا من «: گفت شده  بەخشميزيد. »شوی و دين ديگری بگيری
: گفتزينب . »از دين بيرون شد پدر و برادر تو بودندی کە گوئی؟ کس می

کنی دين اهللا و دين پدر و برادر و جد من  تو ادعای داشتنش می کە ينید«
: گفتيزيد . »ايد وسيلۀ مهين دين هدايت شده بە است؛ و تو و پدر و جدت

روا هستی و  تو فرمان«: گفتزينب . »گوئی تو دمشن اهللا هستی و ياوه می«
 زورت ما را دهی و با ما دشنام می بە  سبب ظاملانه بەمهينمسلط و پرزور، و

  . »ای  ساختهتمقهور خود
 يزيد.  ببخشداو بە  راکدختر کە مرد شامی دوباره از يزيد تقاضا کرد

حاضراِن جملس  بە و خطاب» !از جلو چشمامن دور شو« کە او هنيب زدبە 
   :گفتچنين 

پدر من از پدر  کە گفت آمد؟ او میدرسر حسين  دانيد چرا چنين بر می
م فاطمه از مادر يزيد هبتر است، جدم رسول اهللا يزيد هبتر است، مادر

م و برای خالفت از او  استاز جد يزيد هبتر است، و خودم هبتر از يزيد
   .ترم شايسته

پدران من و او با : اما دربارۀ هبتربودِن پدرش علی از پدر من معاويه
، و دادند و ُمسِلمين در ميانشان داوری  نزاع کردندهم برسر اين امر

  . نفع کدامشان رأی دادند کە بە خرب دارند  هممردم
فاطمه از  کە و اما دربارۀ هبتر بودِن مادرش فاطمه از مادر من، البته

جد او پيامرب از جد من هبتر کە  و دربارۀ آن. مادر من هبتر بوده است
 قبول داشته باشداهللا و روز قيامت ايمان  بە هرکس کە بوده است، البته

. مهپايۀ پيامرب شود کە در جهان نبوده است و نيستکس  هيچ کە دردا
! بگو ای مالِک ُملک «:اهللا گفته است کە ولی حسين از ياد برده بود

را  هرکە خواهی ستانی؛ و هرکە خواهی دهی و از بە هرکە پادشاهی را
 را خواهی فرودست کنی؛ خير در دست تو هرکە خواهی فرادست و
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  … . }۲۶ :آل عمران {»یت اسمهه چيز توانا است، و تو بر
من راضی . کشتم اگر من جای پسر مرجانه بودم حسين را منی کە واهللا
 زنده نگاه دارند، ولی پسر مرجانه آهنا را کشت، و اين او را کە بودم

اهللا پسر مرجانه را . شود گريخت قضای اهلی بود و از قضای اهلی منی
. کشنت برود بە د وحسين را جمبور کرد تا مقاومت کن کە لعنت کناد

من بياورد تا دست در دست  بەنزد را وی کە حسين از او خواسته بود
خر عمرش بە ئی دوردست برود و تا آ کە بەجامن هند، يا اجازه يابد
 بە ولی پسر مرجانه از او نپذيرفت و او را. دهدزندگیِ معمولی ادامه 

   ٣٧.کشنت داد

 افراد خانوادۀ کشتاربال از واکنش عرهبا در ق کە هرحال، يزيد  بە 
را چنين جنايتی  کە دانست ترسيد، و می می) اهل بيت رسول اهللا( پيامرب

 و حاکميِت او بايد هبای گزافی برايش خنواهند کردسکوت برگزار عرهبا بە 
فريْب دست خود را از آن جنايت  با عذرهای مردم کە بپردازد، درصدد برآمد

ده ُعَبيداهللا زياد را مسبب اصلی فاجعه بشويد و هتمت را از خودش دور کر
 و از هکشته شدن کسی از خاندان پيامرب نبود بەشايد هم او راضی. قلمداد کند

 بە مسلمان و معتقداو ۔بەهرحال۔ ؛ زيرا ه است آن بيم داشت اخرویِآمِد پی
  . ه و اميد داشته کە از دوزخ برهد و بە هبشت برودحساب اخروی بود

ئی  خانه بە  تا اسيران رافرمودابن بشير انصاری نعمان سپس بە او 
زنان  کە  اجازه دادنيز،. منتقل کرده وسائل آسايششان را فراهم آوَرد

 آنان کە سه روزی.  برای حسين سوگواری کنند بروند وآن خانه بە اش خانه
خويشاِن نزديِک اسيران  کە عزاداری مشغول بودند زنان خاندان امویبە 

آهنا در دمشق بودند يزيد  کە تا روزهائی. سوگواری نشستند بە بودند با آهنا
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 کە کوشيد کرد و می برد و نوازش می کاخش می بەروزه علی ابن حسين را مهه
 کە  بودفرمودهاو . ها را از دلش بيرون کند د و کينهآوَر بەدست دلش را

د و  درخور در اختيار آنان قرار دهند تا احساس تنگی نکننپوشش و وسائلِ
 بە ئی سپس آنان را در کاروان ويژه. او رضايت خاطر حاصل منايند بە نسبت

   ٣٨.مدينه فرستاد
های   کاروانيانی از آن نقطه گذشتند و پارهفاجعه پس از چند روز
گرد سر بودند و قابل بازشناسی نبودند  بی کە شدۀ کشتگان را اجساد متالشی

بشود کە  آن چون بقيه بیمهجسد حسين نيز .  مهاجنا دفن کردندآورده
رو قرب حسين مشخص  از اين. مهراه ديگرجسدها دفن شد بە ی کرديشناسا

 معلوم شان مجعی گاه دفنمهه در کنار هم دفن شده بودند کە  چوننبود ولی 
 کە شد دورتر از آن نقطه يافته و دفن شد بعدها گفته می کە جسدی. بود
 سر حسين و سرهای يارانش.  باشد۔برادر حسين۔ عباس بايست ازآِن می

  . دمشق برده بودند در جای نامعلومی در بيابان شام دفن شدندکە بە 
سرِ حسين را يزيد برای َعمرو نوشته کە   در خربی کە شنيده بودهواقدی

را در گورستان بقيع در کنار قرب  فرستاد، و َعمرو آندارِ مدينه۔  ۔فرماناَشَدق 
مدينه ضمن رخدادهای مدينه  بە ن سر حسين ولی از رسيد٣٩.فاطمه دفن کرد

اگر اين گزارشِ . داده نشده است بەدست سال و ماهها در جائی خربی در اين
خربِ مردم  را حمرمانه حتويل گرفته و بی  آناشدقواقدی درست باشد َعمرو 

  . مدينه دفن کرده است
سر جدِّشان  کە  هجری امامان فاطمی مصر ادعا کردندچهارمدر سدۀ 

 بە آهنا گنبد باشکوهی. اند قاهره آورده بە اند و سين را نزد خودشان داشتهح
سرِ حسين را در آن دفن  کە مهراه مسجدی در قاهره ساختند و ادعا کردند
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از  . استمسلمينِ مصر گاه زيارتاين بنا تا امروز برجا است و . اند کرده
گاِه او   کە کشنترو حسين دارای دو گنبد و بارگاه است، يکی در کربال اين

  .شود سرش مدفون است بوده است، و ديگری در قاهره کە گفته می
  



   کربال فاجعۀ از پس زدای غم داستاهنای
سر  آسائی دربارۀ آن بر   کربال داستاهنای دلفاجعۀ جگرسوزپس از 

دهندۀ  داری اين داستاهنا دل. بيت پيامرب افتاد دار اهل زباهنای عرباِن دوست
ئی   بود، و بازگويی آهنا تسالی دهلای سوختهفرزنداِن علی در قتل زدگان غم
اين . داغ نشسته بودند بە در سوگ فرزندان خاندان پيامربشان کە بود

ه و ناشی شد پيش تعيين کە فاجعۀ کربال يک مقدرِ ازکردند داستاهنا ايحاء می
چنين  کە شتهپيامرب نيز خرب دا کە دادند ؛ و نشان میاز ارادۀ اهللا بوده است

خواهد شد، و دربارۀ آن برای کسانی از نزديکانش چيزهائی گفته بوده، و 
کوفيان کشته شود تا او و  بەدست حسين در آن بيابان کە ارادۀ اهللا بوده

 ازو  .جهنم درافتند بە اين هبانه بە کشندگانشهبشت بروند و  بە مهراهانش
اند اهللا از آهنا محايت  برحقی کە کسان کە گفت فرهنگ عرب می کە آجنا
کشته شدن کە  خورند، برای آن اند شکست می ناحقی کە کند و کسان می

حسين دليل حقانيِت يزيد و ناحق بودن حسين نباشد، اين عقيده را ابراز 
 بود کە شده  از پيش تعييندریدر کربال اتفاق افتاد مقچە   کە آنداشتند

   .افتاد اتفاق می کە بايست و میدانست،  حکمتش را اهللا می
بر خصوصی  فرمان(در يکی از روايتها کە از زبان انس ابن مالک 

  : ساختند چنين آمده است) پيامرب و از عرهبای بصره

ديدن پيامرب  کە بە ه بوديکی از رؤسای فرشتگان از اهللا اجازه گرفت
 او در خانۀ پيامرب نشسته بود حسين وارد شد و پيامرب او را وقتی. برود
او را دوست «: گفتپيامرب  بە فرشته. آغوش گرفت و بوسيد در
 فرزندم است و خيلی دوست! آری«: گفتپيامرب » داری؟ می
پيامرب . »اُمََّتت او را خواهند کشت«: گفتفرشته . »دارم می اش
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و اگر ! آری«: گفتفرشته » کشند؟ فرزند مرا، پسر مرا می«: گفت
. »تو نشان خواهم داد بە ابرآن کشته خواهد شد ر کە خبواهی خاکی

او  بە بوئی رنگ خوش فرشته خاک سرخ. »نشان بده«: گفتپيامرب 
 کە خون تبديل شود نشانه است بە هرگاه اين خاک«: گفتنشان داد و 

   ١.»اين فرزندت کشته شده است

ساختند و خرب باال ) مهسر پيامرب(و در روايتی ديگر کە از زبان ام سلمه 
  : کرد، چنين آمده بود يان میرا بەگونۀ ديگری ب

آلوده  مو و خاک  پريشان بعد از خانه بيرون رفت و ساعتیشبیپيامرب 
 !يا رسول اهللا«: گفتم.  را گره کرده بود برگشتمشتهایی کە در حال

: گفت» بينم؟ آلوده می مو و خاک گونه پريشان تو را اين کە شدهچە 
ش کربال است، و نام کە ئی در عراق بردند بەجاهم اکنونمرا «

من  بە گاه فرزندم حسين و گروهی از فرزندان و افراد خاندامن را کشنت
هنوز در  کە کردم؛ بنگر  را مجع میاشاندر آجنا خوهن. نشان دادند

خاک سرخی  کە را آن) ام سلمه(من . »دستم است، بگير و نگاه دار
وقتی . مئی کردم و سرش را بستم و در جائی هناد بود گرفتم و در شيشه

آوردم و  را بيرون می روز آن  عراق بيرون شد هر بەقصدحسين
را بيرون آوردم  آن کە روز دهم حمرم. گريستم بوئيدم و بر او می می
   ٢.حسين کشته شده است کە خوِن تازه است؛ و دانستم کە ديدم

البته کسی کە اين روايت را ساخته حتًما خنوانده بوده کە ام سلمه 
حىت  (*). ماه پيش از رخداِد کربال از دنيا رفته بوده استسال و چند يک
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 را  اهلِ تشيعاند و اين روايِت مؤلفان بزرگ نيز متوجه اين خبط نشده بوده
جربئيل نوشته کە  نيز اين روايت را آورده و ابن اثير. اند در کتاهباشان آورده

نزد را  اين خاک حسين است؛ آن«: گفتکفی خاک برای پيامرب آورد و 
 کە  بدانشدخون  بە اين خاک تبديل کە خودت نگاه دار؛ هرگاه ديدی

َسلََمه سپرد و راز را   اُّمزنش بە پيامرب آن خاک را. »حسين کشته شده است
. اش نگاه داشت خانهئی کرد و در  َسلََمه خاک را در شيشه  اُّم.بازگفتبرايش 

ی خاْک خون است، و ەجا بدر شيشه کە َسلََمه متوجه شد روز دهم حمرم اُّم
کە  آن  يعنی روزها پيش از،روز او مهان. حسين کشته شده است کە دانست

حسين کشته شده  کە مردم خرب داد بە ،عراق برسد  حسين ازشدن کشتهخرب 
   ٣.است

عبداهللا عباس در شب عاشورا نوشته کە ، ابن اثير در روايت ديگری
اين  «پرسيد.  خون در دست داردئی پر از شيشه کە خواب ديد بە پيامرب را

خون حسين و ياران حسين است و «: گفتپيامرب » شيشۀ پرخون چيست؟
   ٤.»برم برای اهللا می

 پسرت حسين«: گفتنرِد پيامرب آمده  بە ئی فرشته کە ابن کثير نوشته
 اگر خبواهی کە امتت کشته خواهد شد و در جائی کشته خواهد شدبەدست 

   ٥.»تو نشان خواهم دادبە 
 از زبان يکی از اصحاب امام علی  با واسطه امحد ابن حنبلبەتوسط

 کە ديدار پيامرب رفتم و ديدم بە روز يک: امام علی گفت کە خوانيم می
جربئيل هم «: گفت پرسيدم؛ پيامرب  از اوسبب را. چشمانش پر اشک است

و حسين در کنار فرات کشته خواهد شد،  کە من گفت بە اکنون اينجا بود و
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۱۲۸

سبب  اين بە  من!ببویخاک حسين است، و گفت کە من داد  بە کفی خاک
  ٦.»گريم می

يک زِن تدارک خروج از مکه بود  وقتی حسين درابن کثير نوشته کە 
حسين در سرزمين  «: کە از عائشه شنيده کە پيامرب گفتاو نوشت بە قريشی

حسين و . عراق نرود کە بە حسين نصيحت کرد بە و ؛» خواهد شدبابل کشته
   ٧.»شدمن نيست اگر چنين است گريزی از کشته «بەاو پاسخ داد کە

پسرم « کە اصحابش سفارش کرد بە پيامرب کە خوانيم  میروايتیو در 
 زنده در آن هنگام از مشا هرکدام. کشنت خواهد رفت بە حسين در کربال

   ٨.»کنيد  اشبوديد ياری
دالن شيعه کە   ديد کە سادهاگر بە ژرفای اين داستاهنا بنگريم، خواهيم

ئی  دهد کە اهللا برنامه آهنا را ساختند متوجه نبودند کە داستاهناشان نشان می
چيده بوده است تا حسين بە کربال برود و در آجنا هم خودش و هم برادران و 

ولی در مهۀ اين . فرزندان و عموزادگانش بە آن خواری و زشتی کشته گردند
. انگيزِ اهللا بەدست داده نشده است ين تصميم هراسروايتها تفسيری برای ا

چند سده گذشت تا شيعيان متوجِه اين موضوع بشوند و احاديث و روايتهای 
دهد بە کشنت دادِن حسين و افراد خاندانش برای  نوينی بسازند کە نشان می

ته آن بوده است تا دينِ اهللا پابرجا مباند؛ زيرا دينِ اهللا نياز بە خوِن آهنا داش
است؛ و اگر حسين بە کربال نرفته بود و کشته نشده بود دينِ اهللا بر جا 

کس نگفت کە شکست يافنت و کشته شدِن حسين و پيروز  ولی هيچ. ماند منی
آيا ! شدن يزيد و برجا ماندِن سلطنِت امويان چەگونه دين اهللا را تقويت کرد

را گرفتند و نشر يزيد و امويان پس از کشته شدِن حسين دين حسين و علی 
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۱۲۹

  گرفتند سوای دينی بود کە تا پيش از آن داشتند؟  کە دادند و اين دينی
فرزند رسول اهللا ی کە بە سانبر کخشم اهللا  کە گفتند داستاهنائی نيز می

 کە خوانيم در يکی از اينها می. گفت در کربال اهانت کرده بودند را بازمی
د و دهانش را دريد و مانع آب حسين تير افکن بە سر آب فرات بر کە مردی

آب  کە هرچە آور گرديد زودی دچار يک بيماری رنج بە نوشيدنش شد
 و چندان آب نوشيد تا ،کشيد تشنگی رنج می شد و از آشاميد سير منی می

   ٩. و ُمرد، شکم شتر ترکيدساِن بە شکمش
اش  شدن حسين جامه پس از کشته کە مردی کە در داستاِن ديگری آمده

 آوری  رنجبيماری بە پس کرد از آنرها  و او را با تن برهنه گرفتتنش  را از
شد و در زمستان   چوب خشک میساِن بە مبتال شد و دستهايش در تابستان

   ١٠.ريخت، و تا زنده بود از اين بيماری در رنج بود عرق می
چنين داستاهنائی در تأليفات شيعه بسيار است، و هرچند برای شيعه 

  . کننده است برای خواننده خستهشيرين ولی 
ترين  های بعدیِ شيعه حمبوب از آجنا کە حسين در روايتهایِ سده

احاديثی در آينده ساخته شد کە  انساِن زمان خوش نزد اهللا بوده است،
   :حسين ياری کند ولی او شهادت را ترجيح داد کە بە خواست  اهللا میگفت می

 ت را برای حسين فرستاد؛ و چوناهللا ُنصَر: گفت) امام باقر(ابوجعفر 
ميان ُنصَرت و  کە حسين پيشنهاد شد بە ميان زمين و آمسان رسيد،بە 

   ١١.ديدار اهللا يکی را انتخاب کند؛ و او ديدار اهللا را انتخاب کرد

گفت کە فرشتگان برای ياوری بە حسين از آمسان آمدند  و روايتی می
  :ند کە حسين کشته شده استولی دير رسيدند و وقتی بە زمين آمدند ديد
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۱۳۰

 آمادۀ سپس. حسين ياری کنند بە  تاطلبيدندفرشتگان از اهللا اجازه 
. شته شده بودحسين ک کە زمين رسيدند بە جنگ شدند، ولی زمانی

برويم و او را ياری کنيم؛ ولی  کە ما اجازه دادیبە«: آهنا بە اهللا گفتند
مهاجنا « کە ا وحی کردآهن بە اهللا. »وقتی رسيديم او را برگرفته بودی
از قربش بيرون آمد او را ياری  کە سر قربش مبانيد؛ هرگاه ديديد

   ١٢.»کنيد

های بعدی کە عقايد شيعياِن دوازده امامی تدوين شد احاديث  در سده
و روايتهای ديگری نيز ساخته شد کە برای تأييد برخی از باورهای نوينِ 

نتظار ظهور قائم آل حممد بود کە قرار شيعياِن امامی و برای تأييد عقيده بە ا
  : بود در آخرزمان ظهور کند و انتقام خون حسين را از امويان بگيرد

شد، چە   آن حسين شددربارۀوقتی : گفت) امام صادق(ابوعبداهللا 
بر حسين کە ! اللُّهمَّ«: گفتند آمدهفرياد  بە فرشتگان در درگاه اهللا

اهللا سايۀ قائم را »  چنين بايد برود؟ پيامرب تو استپسرِ تو و کردۀ گزين
وسيلۀ اين شخص از  بە من«: گفتدر برابر فرشتگان ايستاند و 

   ١٣.»گيرم او ستم کردند انتقام میی کە بە کسان

و شيخ صدوق از زبان امام رضا نوشته کە چهار هزار فرشته از آمسان 
. شده استآمدند تا حسين را ياوری کنند ولی وقتی رسيدند ديدند کە کشته 

اند و منتظر ظهور  آلوده بر سرِ قربش نشسته آهنا مهاجنا با سر و تنِ خاک
  ١٤.است» يا لَثارات احلسين«شعارِ آهنا . اند تا از ياوران قائم شوند قائم

کشندگان حسين اگرچه در اين  کە دارداحاديث و روايات شيعه تأکيد 
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۱۳۱

در . قيامت برپا خواهد شدپس ندادند حماکمۀ آهنا در روز وادنيا کيفرشان را 
   :خوانيم شيخ مفيد از زبان امام صادق آورده است چنين می کە حديثی

چون روز قيامت فرا رسد اهللا مردم را : گفتابوعبداهللا جعفر ابن حممد 
فرمان او بانگ  بە ئی منادیآوَرد و  از اول تا آخر در زمينی گرد می

د تا فاطمه دختر حممد از  را فرازير کنيهاتانچشمان و سر« کە زند می
 کنند، و فاطمه سوار بر پس خاليق مهه چنان می. »صراط بگذرد

دنبالش  بە هزار فرشته هفتاد کە  هبشت و در حالیشتراِنشتری از 
ايستد  ئی از جايهای قيامت می رسد و در جای شايسته اند فرامی روان

 را در آلود حسين ابن علی آيد و پيراهن خون و از شترش پائين می
اين پيراهن پسر من است، و تو ! اللُّهمَّ «گويد گيرد و می دست می

   »!کردند چە با او کە دانی می
خشنودی تو نزد من ! ای فاطمه« کە آيد می بانگاو  بە  از جانب اهللاو

  . »است
  . »بگيرداِد مرا از کشندگانش ! اللُّهمَّ «گويد فاطمه می

آيد و  دهد و زبانه از جهنم بيرون می ئی ازآتش فرمان می زبانه بە اهللا
چيند و با  دانه برچيند کشندگان حسين را برمی کە مهچون مرغی

   ١٥.شوند شکنجه سپرده می بە َبَرد، و در جهنم جهنم می بە خودش
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  زينب نامعلومِ فرجامِ
 خربی  پس از رخداد کربال هيچ۔خواهر امام حسين۔از فرجامِ زينب 

 بود، و دوتا از جدا شدهمويش عبداهللا جعفر بود و از او او زِن پسرع. اند نداده
از ظاهرِ گزارشها . هردو کشته شدند کە پسرانش را نيز در کربال با خود داشت

 خربیمدينه برگرداند؛ ولی  بە  بازماندگاِن کربالبااو را نيز يزيد  کە آيد برمی
گور او در . تداده نشده اس بەدست از حضور او در مدينه پس از رخداد کربال

دمشق است؛ يعنی در دمشق از دنيا رفته است؛ ولی سال وفاتش معلوم 
 ، وزيسته میچرا او در دمشق  کە بکوشيم خنواهيم دانست هرچە ما. نيست

 امویدر پايتخِت او ساهلای پايانی عمرش را در دمشق بوده و  کە شدهچە 
اند و کسانی  ر بازگفتهاند يا اگ باره يا چيزی بازنگفته درگذشته است؟ در اين

  .  استمناندهاند برای ما  نوشته بوده
شورش  (ند مدينه برضد يزيد شوريد مردم کە هجری۶۳در اواخرِ سال 

 و امويان در ) کە کسی از خاندان علی در آن شرکت نکردموسوم بە َحّره
حماصرۀ شورشيان درآمدند گفته شده کە مروان و پسرش عبدامللک دوستان 

اش را بە علی ابن  وادهزنان خانی ابن حسين بودند، و مروان نزديِک عل
تا دست   از مدينه بيرون برد خانوادۀ خودشزناِن با و او آهنا را حسين سپرد

   ١.شورشيان بە آهنا نرسد
 و در محايت از خالفِت عبداهللا امويان مردم مدينه برضِد  دومِدر شورشِ

مروان  (*) شِت يزيد اتفاق افتاددرگذرسيدِن خربِ درنگ پس از   کە بیزبير
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عبداهللا زبير کە از چندی پيش برضِد يزيد شوريده بود و در ماههای اخير در مکه در 



 

 

۱۳۳

چيزی نگذشت . از مدينه تارانده شدند و بەدمشق گريختند امويانحکم و 
 مروان َحکَم در دمشق بە خالفت رسيد و چند ماه بعد از دنيا رفت و پسرش کە

روابط دوستانۀ ابن حنفيه و علی ابن حسين با . عبدامللک خليفه شد
  . عبدامللک نيز ادامه يافت

نيا رفنتِ زينب در دمشق مهزمان با اين رخدادها است، و بەنظر از د
  . رسد کە پيش از خليفه شدِن مروان حکم از دنيا رفته باشد می

 موضوعی  از دنيا رفتنش در آجنابەهرحال، حضور زينب در دمشق و
کرده  زينب در دمشق چە می«ناشده مانده است و اين پرسش کە  است کە حل

گاه پاسخ داده  خويش باقی است؛ پرسشی کە هيچبر سرِ جای » است؟
  . خنواهد شد

رسد  می کە بەنظر ما از فرجامِ دختران علی خرب داريم جز زينب
 کە اند  خنواسته۔احترام مادرش فاطمه و پدرش علی۔بە نگارانْ تاريخ

 در  نيز امامیشيعيان. دربارۀ زندگيش پس از رخداد کربال چيزی بنويسند
در تأليفاِت سنتیِ اهل تشيعِ امامی نامِ زينب پس . اند نوشته چيزی نباره اين

  مؤلفان متأخرشانولی .از رخداِد کربال بە فراموشیِ تعمدی سپرده شده است
 کرد و  مفصلیانگيزِ  در کاخ يزيد سخنرانی خشماو کە اند داِد سخن داده

   .های سلطنت يزيد را بە لرزه افکند چنين و چنان گفت و پايه
  و نزِد چە کسیچەگونه در کجا و رخداد کربال پس از کە زينب يناما ا

اند کە  زيست و در چە سالی از دنيا رفت، مؤلفان اهل تشيعِ امامی خنواسته
  . ام در کتاهبای تاريخی نيز من چيزی در اين مايه نيافته. چيزی بنويسند
 در مصر تشکيل سلطنِت  در سدۀ چهارم هجری حسين وقتینوادگاِن

) قاهرۀ کنونی(مصر رفته بوده و در فسطاط  بە زينب کە گفتندمی دادند فاط
تا  کە گاهی بنا کردند  برای زينب يک آرام امامان فاطمی.درگذشته است

                                                                                                        
 .  درازی داردحماصرۀ نيروهای اعزامی يزيد بود خودش را خليفه ناميد، و داستاِن



 

 

۱۳۴

مسجد زينبيه، در حملۀ  (امروز در قاهره در مسجد باشکوهی برجا است
يعنی زينب يک آرامگاهی در دمشق و  .است مسلمين گاه زيارت و )زينبيه

  . يک آرامگاهی در قاهره دارد



   حسين امام فرزندان
ِاسحاق دختر  امام حسين چند زن عقدی گرفته بود کە يکی از آهنا اّم

اين فاطمه دو۔سه سالی پس از . دخترش فاطمه از اين زن بود. طلحه بود
اش حسن پسر امام حسن شد، و پس از درگذشِت او  رخداد کربال زن عموزاده

  . دۀ عثمان شدزِن عبداهللا نوا
اگر روايتهائی کە ابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی آورده است 

  . تا از زنان حسين در کربال مهراهش بودند درست باشد سه
حسين چند کنيزِ هخوابه هم داشته کە يکی از آهنا مادر علی بود کە 

در ۔گويا۔  کە  بودنداين پسرش از اواَعقابِ . بعدها زين العابدين ناميده شد
  . ه استدنيا آمده بود بە ھ۳۸سال 

مادر علی  کە گويد روايتی کە نزد ميان شيعياِن امامی عموميت دارد می
در زمان  کە  جزو َسبايای تيسپون بودو  سومِ ساسانیدختر يزدگردابن حسين 

 سهمِ  اين دخترک در تقسيمِ سبايا وند،مدينه فرستاده شد بە عمر ابن خطّاب
مشخص نيست کە اين روايت در چە زمانی ساخته شده . شد  ابن علیحسين

است، ولی خنستين نشانۀ آن را در اصول کافیِ حممد ابن يعقوب کلينی 
در . اند بينيم؛ و اين نيز معلوم نيست در چە زمانی وارد اصول کافی کرده می

 پسرِ بزرِگ علی ابن احلسين داستاِن باقرحممد الاز زبان اين روايت 
  : اند ە شرح زير آوردهپذيری را ب دل

مدينه بردند در مسجد نشاندند و چندان زيبا  بە دختر يزدگرد را وقتی
دوشيزگان مدينه با شنيدِن وصف . مسجد از پرتو رويش درخشيد کە بود

او  بە عمر نيز برای ديدنش رفت، و وقتی. زيبائيش برای ديدنش رفتند
 :عمر گفت. »دا هرمزروز با بی! اف«: گفتنگريست او رويش را پوشانده 

 تو حق نداری: عمر گفت بە علی. او بزند بە دهد؛ و خواست من دشنام میبە 



 

 

۱۳۶

دلش خبواهد برای  کە او بزنی؛ بگذار تا او خودش هرکدام از مردان راکە بە 
دخترک  کە اين مشورت عمل کرد و اجازه داد بە عمر. خودش برگزيند
حسين ابن علی  بەنزد استهدخترک برخ. اش را اختيار کند صاحبِ آينده

» نامت چيست؟«علی از دخترک پرسيد . رفت و دستش را برسر او هناد
پسرش  بە  روسپس. »شهربانو هبتر است«: گفتعلی . »شاه جهان«: گفت

دنيا خواهد  بە هبترينِ انساهنای روی زمين را برای تو«: گفتحسين کرده 
   ١.دنيا آورد بە و او علی ابن حسين را. »آورد

هرکس نسبت  بە  نيستافسانهبيش از چيزی  کە البته چنين روايتی
کنند و هيچ اساس و بنيادی  داده شده باشد، خودش خودش را نقض می

شادفيروز گريخته بود  بە يزدگرد پيش از سقوط تيسپون کە دانيم ما می. ندارد
 .او و کسی از خاندان سلطنتی نرسيد بە گاه دست عربان و پس از آن هم هيچ

 در اين زمان دارای فرزند بوده است؛ حتی معلوم يزدگرد کە معلوم هم نيست
وآنگهی بين سقوط تيسپون ! او در اين زمان ازدواج کرده بوده يا نه کە نيست

  .  سال فاصله بوده است۱۹تا تولد علی ابن حسين 
 سبی شدن مادر علی ابن  کە شيخ مفيد آورده استيک روايِت شيعه

داند، ولی بر دختر يزدگرد بودِن او  زمان خالفت علی میبە  حسين را مربوط
 روايِت شيخ مفيد بود، و در شاه جهاننام او در حديث کلينی . اصرار دارد

، و نه در تيسپون کە در خالفت علی ر بلزنان است، و نه در زمان عم شاِه
   :اين روايت چنين است. سبی شده است» مشرق« در کە بل

ئی از  حاکميت ناحيه بە  ُحَريث ابن جابر حنفی را۔ع۔اميراملؤمنين 
. مشرق گماشت و او هردو دخترِ يزدگرد پسر شهريار را برايش فرستاد

 حسين داد و او پسرش بە زنان نام داشت شاِه کە يکی از آهنا را] علی[
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۱۳۷

حممد ابن ابوبکر داد و  بە دنيا آورد؛ و ديگری را بە زين العابدين را
   ٢. را زائيداو قاسم ابن حممد

  و تأييدروايت شيخ مفيد را رونويسی) نگارِ شيعه تاريخ(شيخ طربسی 
 بە  در نيمۀ مجادی الثانی وروايتی بە علی ابن حسيننوشته کە کرده است، و 

 بە  و۳۶ در سال روايتی بە ھ متولد شد، و۳۸ در هنم شعبان سال روايتی
   ٣.دنيا آمد بە ۳۷ ديگر در سال روايتی

 نيز سيستان بوده، و گسيل امام علی لشکر بە آجنا گسيل کرده کە مشرق
برای سرکوب شورش ھ بوده ۳۷سيستان نيز در سال  بە فرمان علی بە لشکر

دختر يزدگرد نيز در سيستان نبوده تا سبی . مهگانیِ ضِد عربیِ مردم سيستان
  .کنند و برای علی بياورند

 سدۀ نيمۀ بغدادی در ابن خشابيک مؤلِف ديگر شيعۀ عراقی بە نامِ 
 کە دربارۀ روايتهای مربوط بە مادر علی ابن حسين کە در منابع شيعی ششم

ھ ۳۷ در سال حسين علی ابن کە نوشتهاست  آمده بوده در سرگردانی بوده
جان َبّره دختر نوش کە متولد شد، نامِ مادرش خوله دختر يزدگرد بود، و گويند

ولی  ٤.زنان گذاشت راملؤمنين نامش را شاِه و اميبود، و گويند کە شهربانو بود
دانسته کە مادر علی ابن حسين در چە  او نيز خنواسته کە مشخص کند يا منی

  . سالی و در کجا سبی شد و چەگونه بە حسين ابن علی رسيد
 هجری هنوز آن حديِث با آب و تا نيمۀ سدۀ ششم کە رسد نظر میبە

۔که  يزدگرد در زمان عمرِ َخطّاب دربارۀ ازدواج امام حسين با دخترِ تاب
کسی وارد کتاب الکافی نکرده بوده  نيست۔ را افسانهگفتيم بيش از يک 

حديث خربی  زمان از اين  شيعه تا ايندار ناماست؛ زيرا در تأليفات مؤلفان 
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۱۳۸

بوده را ساخته در مشرق  يزدگرد روايت سبی شدِن دخترانی کە کس. نيست
سالی َسبی شدند؟ ُحريث  چە رد در کجا و دردختران يزدگ کە معلوم نکرده

از مشرق «دختران يزدگرد را  کە که شيخ مفيد ادعا کرده۔ابن جابر َحَنفی 
 بە بکرِ بصره بوده، خودش نامی نداشته و  از بنی۔»برای اميراملؤمنين آورد

نام َصلت ابن  بە هيچ مأموريتی نيز فرستاده نشده است، ولی پسری داشته
ھ در بصره ۶۴بار در ذکرِ پيماهنای قبايلیِ سال  فقط يک کە ابرُحَريث ابن ج

، يکی در سال »مشرق فرستاد به«علی  کە لشکرهائی. نامش برده شده است
َجعده ابن ُهَبيره خمزومی بود بە خراسان کە با شکست و ی ده  بە فرمانھ۳۷

ين در مه  بودربعی ابن کاس عنربیدهی  فرار بەکوفه برگشت؛ يکی بە فرمان
) متيم از بنی(ی ُخلَيد ابن قّره َيربوعی ده  بە فرمانسومی، و سيستانسال بە 
. ھ بود کە زين العابدين بە دنيا آمد۳۸اين آخری نيز سال  .خراسانبود بە 

. آورد تا مادر بعدیِ زين العابدين در آهنا باشد جعده نيز غنيمت و سبايائی نه
در  کە »مشرق«. نشده بوده استپس مادر زين العابدين از خراسان آورده 

 بايست  میگفته شده دو دخترِ يزدگرد را برای علی آوردندروايت شيخ مفيد 
ربعی  کە بايست برای علی آورده شد می کە سبايائیسيستان بوده باشد؛ و کە 

 هجری بە ۳۷ يعنی مادر زين العابدين در سال . آورده باشد عنربیابن کاس
  . لی را برای حسين بەدنيا آوردسال بعد ع حسين رسيد و يک

 شدۀ  يک دختر سبیزين العابدينمادر  کە گويد گزارش تاريخی می
 کە گزارش را بالذری آورده است  اين٥.هنادند ُسالفه نامش را وسيستانی بود 

جز . ، و منبعش بەطور عمده واقدی استشناسی است يتمتخصص شخص
 و سند است  بیاند آورده رتهای متأخر  شيعه در سدهمؤلفان هرچە کە اين

بيشتر داستان و افسانه است تا گزارش تاريخی؛ و برای افزون کردِن تقدس 
  . امام زين العابدين ساخته شده است نه برای بازگويیِ رخداِد تاريخی
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۱۳۹

ام آن است کە مادر زين  چە کە من از بازخوانی گزارشها دريافته آن
 يکی از روستاهای سيستان از ھ در۳۷العابدين دخترکی بوده کە در سال 

ئی و از دامن پدر و مادری بيرون کشيده شده بوده و بە َبردگی ُبرده شده  خانه
 »ِشهربانو«شدۀ سيستانی   سبیِکاين دختراصلیِ شايد هم نامِ . بوده است

ُسالفه  کە بوده) بانو  نيکيعنی(» َشربانو«يا ) تلفظ سيستانیِ شيربانو(
   .توان جدال کرد نامِ شهربانو منیبر سرِ لذا . اند هکرد

 مادر زين العابدين پس از رخداِد کربال زِن يکی از غالمان امام حسين
گويا عبدامللِک . دنيا آورد نامش عبداهللا ابن ُزَبيد بە نامِ ُزَبيد شد و پسریبە 

ئی علی ابن حسين را   در نامه ۔دوسِت ديرينۀ علی ابن حسين۔مروان
او  بە علی ابن حسينو ! غالمش داده است بە  راچرا مادرش کە نکوهيد

 کە ام، و الگويم پيامرب است هه بودم را آزاد کردمغالاين من  کە پاسخ فرستاد
   ٦.او داد بە غالمش زيد ابن حارثه را آزاد کرد و دختر عمۀ خودش زينب را

اماميه  تأليفاِت در  پس از امام حسينشوهر کردِن مادر زين العابدين
شاگرِد برجستۀ (جملسی از روايت زراره . تأييد شده استچند گونه   بەنيز
چنين ) َعن اََحِدمها(و از زبان امام صادق يا امام باقر ) صادق جفر الامام

  : نوشته است

علی ابن احلسين ۔عليه السالم۔ با امِ َولَِد عمويش حسن ۔عليه 
دش السالم۔ ازدواج کرد و مادر خودش را بە ازدواجِ موالی خو

ای «چون اين خرب بە عبدامللک مروان رسيد بە او نوشت کە . درآورد
انگار متوجه موقعيت خودت در ميان قومت و ! علی ابن احلسين

ازدواج ) کنيزِ آزادشده(با يک موالة ! منزلتت در ميان مردم نيستی
  » !ای؟ ای و مادرت را بە ازدواجِ مواليت درآورده کرده
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۱۴۰

ات را فهم  نوشته«السالم۔ بە او نوشت کە و علی ابن احلسين ۔عليه 
کردم؛ ما الگويمان رسول اهللا ۔صلی اهللا عليه و آله۔ است کە 

اش زينب را بە ازدواج مواليش زيد درآورد و با َصِفيَّه دختر  دخترعمه
  ٧.»ُحَيی اَخطَب کە موالتش بود ازدواج کرد

ی بە نام باالتر ديديم کە مادر زين العابدين برای شوهرش زبيد پسر
است کە بەنظر » عبداهللا ابن زيد«اين نام در اصول کافی . عبداهللا بە دنيا آورد

. رسد اشتباه از ناسخ اين نسخه از اصول کافی بوده کە بە ما رسيده است می
 ِلَعِلّی ِمن ااًَخ(» برادر مادریِ علی «با عنواِن عبداهللا ابن زيد در اصول کافی از

خطاب بە اين امام باقر در اين روايِت آمده کە . ستنام برده شده ا) اُمِِّه
 ٨.ياد کرده است) ابن اُمَِّك(» پسرِ مادرِ تو« با عنواِن زين العابدين از عبداهللا

برادرِ مادریِ علی  « بەعنوانعلی ابن راشدمردی بە نامِ از نيز در اصول کافی 
از او  بە قر خطابامام با کە ياد شده) اَخا علی بن حسين الُمِِّه(» ابن حسين

   ٩. استياد کرده) ابن اُمَِّك(» پسرِ مادرِ تو «با عنواِن زين العابدين
اگر پس از خواندِن روايتهای مهساِن ابن سعد و ابن قتيبه و جملسی کە 
شوهر کردن مادرِ حقيقی و زايندۀ زين العابدين پس از امام حسين را بەطور 

ينی کە سخن از دو برادرِ مادری علی اند اين دو روايِت کل صريح تأييد کرده
شويم کە مادر  اند را در کنار آهنا بگذاريم متوجه می ابن احلسين بە ميان آورده

بار زِن يکی از  يک: زين العابدين پس از امام حسين دوبار شوهر کرده است
غالماِن آزادشدۀ زين العابدين بە نام زبيد شده و بار ديگر ۔شايد پس از 

  .۔ زن يک غالم ديگر بە نام راشد شده استدرگذشت زبيد
کوشند تا با آوردِن توجيهاتی  فقهای شيعه در زمان ما بە صد ترفند می
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۱۴۱

از شوهر کردِن مادر زين العابدين پس از امام حسين جلوگيری کنند؛ لذا 
نام و نشانی را دايۀ شيرِدِه زين  کَُشند و يک زِن بی شهربانو را بر سرِ زا می

گويند آن مادری کە زين العابدين بە شوهر داد  کنند و می العابدين می
افتد  آهنا متوجه نيستند کە دايه از آمسان منی. اش بود نه مادر حقيقيش دايه
کنند کە  و فراموش می. کە زِن کسِ ديگر و مادرِ حقيقیِ کس ديگری است بل

 و زين زمان يک امرِ کامالً عادی بوده، شده در آن شوهر کردن يک زِن بيوه
اش شوهر کرده باشد هيچ عيبی متوجه او و پدرش  شده العابدين اگر مادرِ بيوه

زِن (شود؛ بە ويژه کە مادر زين العابدين نه زوجۀ َمنکوحه  امام حسين منی
  . بوده است) کنيزِ مهخوابه(کە ُسرِّّيه  بل) رمسی

 آشنايی ندارند عيب پرورِ اسالمی عدالتشايد کسانی کە بە احکام 
کشيده از دامنِ  زرگ را در آن ببينند کە مادر زين العابدين يک دخترِ بيرونب

ديده بوده است کە معلوم نيست پدر و مادرش اگر  نوا و ستم پدر و مادری بی
هاشان را بە مهراه اموال و  يعنی اگر جهادگرانی کە بچه(اند  زنده مانده بوده

 آهنا را بەخاطر دفاع از حيثت و اند شان بيرون کشيده بوده اثاِث خانه از خانه
چند سال از اين درِد بزرگ کە بەدست جهادگراِن ) شان نکشته باشند هستی

اند، و اين دخترک بيچاره پس  کشيده راه اهللا بر آهنا رفته بوده است رنج می
کە از دامن پدر و مادرش جدا کرده شده و بە آن ديار دوردست و بە ميان  از آن

اند برده شده است تا کنيزی کند چە رجنی  فهميده  را منیمردمی کە زبان او
متحمل شده و چە جيغها زده و چە خاکها بر سر خودش ريخته است و پس از 

  ! گذشنتِ چە زمانی آرام گرفته است
انساِن مسلمان ۔البته۔ اين موضوع برايش حل شده است زيرا چيزی 

هل بيِت او و ديگر مؤمنان است کە پيامرب اکرم بە آن عمل کرده و پس از او ا
اند کە او کشيده بوده است؛ و راه  نيز بر شيوۀ او عمل کرده و بر راهی رفته

سَوةٌ َحَسَنةٌ انَ لَكُم ِفي َرُسولِ اِهللا اُلَقَد ك«. پيامرب مکرم نيز راه اهللا تعاىل است



 

 

۱۴۲

َنهاكُم َعنُه ذُوُه َوما اكُُم الرَُّسولُ فَُخآتما «. »انَ َيرُجو اَهللا َوالَيوَم اآلِخَرِلَمن ك
  . »ابِ َشِديُد الِعقنَّ اَهللا إ َواتَّقُوا اَهللا.وافَانَتُه

خوِد زين العابدين نيز بعدها دارای مشاری از چنين کنيزشدگانی شد 
کە البته از بازارها خريده بود يا کسانی خريده برای خشنودیِ اهللا برايش 

 مشاری از پسران و دخترانش چندتا از آهنا مادران. هديه فرستاده بودند
که بعدها امام زيد شد و فرقۀ شيعياِن زيدی (يکی از آهنا مادر زيد بود . شدند

مادر زيد را جهادگران در زمان يزيد در يک روستای ). بە او منسوب گرديد
) جائی کە تابع کشور ِسند بود(منطقۀ خضدار در بلوچستاِن پاکستاِن کنونی 

سپس .  پدر و مادری بيرون کشيده بەکوفه برده بودندئی و از دامنِ از خانه
صاحبش او را در بازار حراجِ کنيزان در کوفه بە معرضِ فروش هناد، و ُمختار 

اين کنيزِ ). ھ۶۵سال (ثقفی او را خريد و برای زين العابدين هديه فرستاد 
مهخوابه برای زين العابدين سه پسر و يک دختر بە دنيا آورد کە نامهاشان 

   ١٠.زيد و علی و عمر و خديجه شد
دار بود،  اسير شد زن  در کربالی کەعلی ابن حسين روزاند کە  نوشته

دو حدود ) بعدها، امام باقر(زنش دخترِ عمويش حسن بود، و پسرش حممد 
اش نيز با  رسد کە اين روايْت درست باشد و زن و بچه می بەنظر .داشتسال 

ه بود و گرفت کە ر اثر بيماریِ درازمدتی د او ولی.او بە اسارت برده شدند
ديد  او را می کە هرکە ئی بود گونه بە شهنوز داشت ظاهر جسماني

عبيداهللا زياد  کە سنِ بلوغ نرسيده است؛ و ديديم بە نوجوانی کە پنداشت می
اين . سنِ بلوغ رسيده است يا نه بە آيا کە نوکرانش سپرد تا بنگرند بە او را

  . اند ع تاريخی آوردهموضوع را مهۀ مناب
: پسرانش عبارت بودند از.  دختر شد۵ پسر و ۸دارای علی ابن حسين 

  .  عمر و علی و حسين و حسن و عبيداهللا و عبداهللا و زيدحممد و
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۱۴۳

سالِ  بە  راِه امام حسين گرفت و زيدپسراِن علی ابن حسين،در ميان 
فت، شيعيان کوفه  امام شده بەکوفه ر شيعياِن کوفه خبشی ازدعوِت بە ھ۱۲۱

در نربدی نابرابر  با او مهان کردند کە با جّدش امام حسين کرده بودند، و او
  . با نيروهای اموی بەخواری کشته شد

. اند داراِن تاريخِ اسالم از دختراِن امام حسين نيز فاطمه و ُسکَينه از نام
حسن را شد و برايش عبداهللا ابن ) پسرِ امام حسن(فاطمه زِن حسن ابن حسن 

 است کە چندی پس از نفس زکيهبە دنيا آورد؛ و اين عبداهللا ابن حسن پدرِ 
ابن حنفيه دومين مهدی تاريخ شيعه شد، برضد خالفت عباسی قيام کرد و 

  . کشته شد، و مذهب شيعيان زيدی پس از امام زيد بە او منسوب گرديد
اِن زيدی فرزندان و نوادگان عبداهللا ابن حسن در آينده امامان شيعي

و  شدند و در مشال آفريقا و يمن و ديلمستان تشکيل حاکميتهای درازمدت
  . دادندنسبًتا باثبات 

فاطمه پس از درگذشِت عبداهللا ابن حسن زِن عبداهللا ابن عمرو ابن 
عثمان شد و برايش فرزندانی بە دنيا آورد کە در ميان آهنا حممد ابن عبداهللا 

 اسالم دارای نام است؛ زيرا خليفه منصور ابن عمرو ابن عثمان در تاريخ
عباسی او را بازداشت و اعدام کرد و فرمود تا سرش را بە خراسان برده در 

  . ميان قبايل عرب گرداندند، و داستانش دراز است
ئی است کە در  و اما ُسکَينه، شهرتش بەخاطر بزمهای ادبیِ جنجالی

داشت و از يکی از قبايل سکينه مادرش رباب نام . کرد اش برپا می خانه
خواهرِ بعدی اين رباب زِن امام حسن، و خواهرِ بزرگترشان نيز زِن . کَلب بود

اين سه خواهر در زمان خليفه عمر زنان علی و حسن و حسين . علی شده بود
  . شده بودند و ازدواجشان بەطور مهزمان و در يک روز اجنام گرفته بود

خنستين شوهرش عبداهللا پسر امام سکينه از زيبارويان مدينه بود، 
سکينه سپس زن مصعب ابن زبير . حسن بود؛ و اين عبداهللا در کربال کشته شد



 

 

۱۴۴

 هجری در نربد با ۷۲مصعب در سال ). پسرِ مهان زبيرِ دمشنِ علی(شد 
در کوفه کشته شد و ميراثی انبوه شامل ) خليفۀ اموی(عبدامللک مروان 

  . بە سکينه رسيدزمينهای درآمدزا و نقدينه از او 
شناساِن   ادب آموخته و از ادبمشرب بود، گو و خوش سکينه زنی بذله

 هجری در ۱۱۷ در زمان خودش بود، زندگی درازی داشت و در سال دار نام
گزارشهائی دربارۀ زندگیِ شادمانه و بزمهای ادبی . مدينه از دنيا رفت

غانی آورده است کە در کتاب األ) مؤلِف شيعی(سکينه را ابوالفرج اصفهانی 
دار  انديش و مردم پروا و آزادفکر و روشن اگر راست باشد سکينه را زنی بی

املؤمنين عائشه  دهد کە در بسياری از ويژگيهايش شباهت بە ام نشان می
  . کند دارد، و ذوق او را از ذوق علويان جدا می

فََرزَدق اصفهانی از يک بزم ادبی سکينه در مدينه خرب داده کە َجرير و 
در آن ) دارِ عراق مهگی از زيباپرستاِن نام(و َجميل ُبثَينه و کُثَيِّر َعزَّه و نصيب 

اند، و سکينه با اشاره بە ابياتی از يک غزلِ هرکدامشان دربارۀ  حضور داشته
آن غزل نظر داده، سپس بە هرکدامشان مبلغی مال داده و آهنا را مرخص 

ميل ُبثَينه شد کە در غزلی دربارۀ يک بيشترين خبشش نصيب َج. کرده است
هر سخنی کە از :  گفته بود استاش داشته ديداری کە در جائی با معشوقه

نواز است، و هرکە در حضورِ آهنا کشته گردد شهيد  زبان آهنا شنيده شود روح
  ١١.است

 هنرِ و دربارۀ ارجِ سخن و ، نيز بود حجازدارِ سکينه از هنرشناساِن نام
بە بار   يکاند کە او  نوشته.داد  نظر می)خوانندگان و نوازندگان (خنياگران

نامهای ابن بە۔ر مکه دا نام آوازخوانان و نوازندگاِنحج رفته بود؛ دوتا از 
کدامشان  کە بدهددربارۀ هنرشان نظر تا  رفتند نزدش بە ۔ُسَريج و غَريض

ينا َربَّةَ عوجی َعلَ« هردو ۔بەنوبت۔ ترانۀ برانگيزندۀ .آوازتر است خوش
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۱۴۵

مشا «: گفت سکينه  خواندند؛ و(*)»ِانَِّك ِان ال َتفَعلي َتحرِجي/ اهلوِدج
آويخته گردِن يک دوشيزۀ زيبا  وقتی بر کە دانه گوهر و مرواريديد  دومهچون

   ١٢.»يک زيباتر است کدام کە شود قضاوت کرد باشند منی
 سکينه بزمهای ادبیِرفت در  مدينه می بە وقتی کە ازمجله مردانی

متيمِ بصره بود، مردی   فرزدق از بنی. بودشاعريافت فرزدق  حضور می
ُسرايیِ  غزل و نيز) َهجويه(سرايی   دشنامدربند و بار بود، شهرتش  بی

اش  او شيعه نبود، طايفه.  بودشده  با زناِن شناختهروابطش بارۀ درعاشقانه
ده بە نوادگاِن علی ش نيز شيعه نبودند، ولی مهچون بسيای از عرهبای عراقی

حمبت داشتند؛ لذا فرزدق گاه بەگاه وقتی برای حج و زيارت بەمدينه 
او در يکی از ساهلای دهۀ هشتاد هجری يک . کرد رفت از آهنا ديدار می می

سرود و در مکه در کنار ) زين العابدين(نامه دربارۀ علی ابن حسين  ستايش
العابدين وقتی بە مدينه برگشت کعبه در حضورِ زين العابدين خواند، و زين 

   ١٣.هزار درم بە او پاداش دادده و او نيز بە مدينه رفت 
و پسرش ) دوسِت ديرينۀ زين العابدين(در خالفت عبدامللک مروان 

و   و هرکدام از علويان سرودنزين العابديننامه دربارۀ   ستايشوليد
برای ئی  چ هزينه متجيد کردن هيآهنا رفنت و در ميان مردم از بەديدارشان

علويان نيز بەکسانی کە از آهنا متجيد  .نداشتديدارکننده و متجيدکننده 
ولی در زمان هشام عبدامللک کە امام . دادند کردند پاداشهای درخور می می

  . زيد برای براندازیِ خالفت اموی قيام کرد و شهيد شد ورق برگشت

                                                 
سرِ شترت را بە سوی ما کج کن وگرنه گناه بر گردنت ! نشين بانوی عماری«:  ترمجه(*)

آهنِگ اين غزل را ابن سريج و غريض ۔مشترکًا۔ ساخته بودند و شهرت . »خواهد ماند
هائی بود کە  ەدست آورد و ورِد زبان جوانان مکه و مدينه شد، و از ترانهبسيار زيادی ب

 . کرد فتنه در دختران و زنان برپا می
 .۳۶۶۔۳۶۵/ ۲اغانی، . 12
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۱۴۶

يبارو  چندتا کنيز زود،ه بديدارِ سکينه رفت بە فرزدقنوشته کە بالذری 
 با سکينه گپ  و شاعری درباره شعرفرزدق ؛در جملس سکينه نشسته بودند

 اِن سکينهدست بە يکی از کنيزکە  ود ضمن آنبر کە خواست زد، و وقتی می
زندگی و مرگ در دست خدا است، و من «: گفتسکينه  بە کرده بوددراز 
ر امروزها در اگخواهش دارم کە  وقت از دنيا بروم؛ ولی از تو کە چە دامن منی

 آن  درجاسکينهو . » دفن کننددخترکمرا در فرجِ اين  بفرمائی تامدينه ُمردم 
   ١٤.خبشيد فرزدق بە کنيز را

کرد  طبع بود و کارهائی می گو و مزاح اصفهانی نوشته کە سکينه لطيفه
بار غالمی را بەنزد  يک. تا کسانی کە در جملسش حضور داشتند خبندند

مان شده  ئيس پليس مدينه فرستاد و بە او پيام داد کە يک شامی وارد خانهر
رئيس پليس چند مرِد مسلح را با خودش برداشته بە خانۀ سکينه رفت . است

چون بر در خانه ايستاد و اجازۀ ورود طلبيد . تا شامیِ مزاحم را بازداشت کند
و .  و بە او نشان بدهرا برب سکينه سوسکی را بە يکی از کنيزانش داد کە اين

  .پليسها بسيار خنديدند
شدۀ ايرانی را مهچون مرغ بر روی ختم  و نوشته کە سکينه يک غالم

مرغ نشاند، و کس بەنزد سليمان ابن َيسار ۔فقيه بزرگ مدينه۔ فرستاد کە با 
سليمان شتابان بە خانۀ سکينه رفت کە حتًما کار مهمی دارد؛ . تو کاری داريم
انه شد سکينه بە کنيزانش گفت و او را بەنزد مرِد نشسته بر و چون وارد خ

کنان  روی ختم مرغها بردند تا بنگرد؛ و سليمان تا چشمش بە مرد افتاد خنده
  .و سبحان اهللا گويان از خانه بيرون رفت

کە از زبان مصعب ۔شوهر سکينه۔ بوده نوشته کە بە  و از روايتی
طبعی؟ و او پاسخ  ار، و تو با اين مزاحخواهرت فاطمه با آن وق: سکينه گفتند

اند کە بانوی زنان هبشت است، و مرا  داد کە او را بە نام دختر پيامرب ناميده
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۱۴۷

   ١٥. کە بر دين شرک از دنيا رفت(*)  اند بە نام مادر پيامرب ناميده
زيسته مردی بە نام  يکی از مرداِن وابسته بە سکينه کە در خانۀ او می

آفرينِ مدينه بوده، جملسها  گوی خنده دارترين لطيفه ناماشعب . اَشَعب بوده
کرده، عفت کالم نداشته،  دار می ها و طنزهايش گرم و حال را با اداها و لطيفه

خوان نيز بوده و مهۀ زناِن  زن و آوازه اند، دف ترسيده مردم از زبانش می
   ١٦.اند شناخته سرشناسِ مدينه او را می

 روزی خربی نوشته کە دو خنياگرِ نيز، اصفهانی دربارۀ شب و
در خانۀ ) اولی مرد و دومی زن(بلندآوازۀ مدينه بە نامهای ابن ُسَريج و َعّزه 

اند و  های شب نشسته اند و اشعب هم بوده و تا نيمه سکينه دعوت بوده
اند و صبح برخاسته  های شب ابن سريج و عزه در خانۀ سکينه خوابيده نيمه

   ١٧.رِ ديگر جملس ازسر گرفته شده استاند و با ناشتا خورده
  . دهد ذوقیِ سکينه می مهۀ اينها خرب از هنردوستی و خوش

  

                                                 
 . معنا است ُسکَينه و آمنه دو واژۀ هم.  مادرِ پيامرب نامش آمنه بوده(*)
 . ۱۴۵۔۱۴۴ و ۱۴۱/ ۱۶اغانی، . 15
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  پايانی سخن
 }۱{   

» امام حسين«ريم کە او را دا ناميم و عالقه می حسين را ما امام می
در آن زمان بە » امام «.نشد» اميراملؤمنين«و گاه خليفه   ولی او هيچ.بناميم

 شده باشد و خليفه برگزيدهە در يک انتخاباِت مهگانی گفتند ک کسی می
زمان يک اصطالحِ سياسیِ  در آن» امام«. شده تشکيل حاکميت هم داده باشد

رو بەمعاويه و يزيد نيز  گونه بارِ تقدسی نبود؛ از اين دارای هيچو ِصرف بود 
 را قدسیيک مقام » امام حسين«گوئيم  ولی ما وقتی می. گفتند امام می

 در ذهنمان ايجاد شده های درازی  از تراکمِ تلقينهای سدهنيم کەک ظور میمن
  ابوبکر وشود کە پنداريم منی است؛ و بر اساس مهين برداشت است کە می

؛ زيرا آهنا برگزيدگاِن مردم بودند عمر و عثمان و معاويه و يزيد را امام ناميد
کسی است کە اهللا او را در ذهنِ ما » امام«. شدگان از جانبِ اهللا نه منصوب

کە  منصوب کرده باشد؛ و مردم جهان در تعيين امام هيچ نقشی ندارند بل
پنداريم کە يک  و می.  اطاعت کنندامامِت او را تأييد و از اووظيفه دارند کە 

فرِد مقدسی از يک خانوادۀ مشخصی کە اهللا او را منصوب کرده و امامت 
 تبار امام علی و سپس از تبار امام حسين داده است، و اين فرد فقط و فقط از

است، اگر مهۀ مردمِ مسلماِن جهان نيز با او خمالف باشند و امامتش را قبول 
  . نداشته باشند باز هم او امام است؛ زيرا مردم در تعيين امام نقشی ندارند

 حسينگويد کە امامت را اهللا بە  روايتهای شيعيان دوازده امامی می
کە زمين و  د کە اهللا تعاىل پيش از آنگوي اين روايتها می. ه استداده بود

 تن از دودمان حسين را ۹آمسان را آفريده باشد نام علی و حسن و حسين و 
 نوشته بود، و  خودشهای عرشِ بەعنوان امامان در لوح حمفوظ و بر پايه

 دگانش و رهربان بنتصميم قطعی گرفته بود کە در آينده اينها و تنها اينها امام
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يکی ۔مهراه با  گويد کە پيامربِ ما نامهای اين دوازده امام را يکی و می. شوند
  ١.نامِ مادرانشان۔ بە اصحابش معرفی کرده بود

 در زمان  اهللا تعاىلبرخی آيات قرآن را نيزگويد کە  روايتهای آهنا می
   . ما در مهين موضوع فرستاده بودپيامربِ

 در اينجا ما در حال مطالعۀ لیو است،  اماميههبیِاينها باورهای مذ
  . رخدادهای سياسیِ واقعی هستيم نه باورهای مذهبی

 از مردم کوفه کە دست بيعت برای حسين بە مسلم ابن عقيل خبشآن 
برگزيده بودند؛ و البته اگر او بر يزيد » امير«داده بودند حسين را بەعنوان 

درست است کە آن . کردند یپيروز شده بود بەعنوان امام نيز با او بيعت م
کە بيعت کردند پذيرفته بودند کە حسين امام کوفه  سران قبايل از مشار

شرط امام شدن آن بود کە . خواهد بود، ولی حسين هنوز امام نشده بود
سران مسلمين در مدينه و مکه و کوفه و بصره و جز ) خبشِ اعظمِ(بيشترينۀ 

  برای اوگاه دند؛ ولی اين امر هيچکر آجناها با او بەعنوان امام بيعت می
حتی بيعتی کە مردم کوفه بەعنوان امير بە حسين داده بودند . حتقق نيافت
  . شدکە ديديم۔ در کربال منتفی  نيز ۔چنان

در . پيش از رخداِد کربال نيز مهۀ مردم کوفه حامياِن حسين نبودند
 گفته شده کە فقط ُمزدگير وجود داشتند، ولی  هزار جهادگرِ ماه۷۰کوفه حدود 

.  درصد از مردم کوفه۲۶ هزار تن با او بيعت کردند، يعنی چيزی حدود ۱۸
  .  و کسی آمادۀ بيعت با او نشدمردم بصره نيز ديديم کە خواهاِن او نبودند

سپس در کربال معلوم شد کە حسين در کوفه حامیِ واقعی ندارد؛ زيرا 
. فشانی کند ورد نظرش جانحامیِ واقعی کسی است کە در محايت از مرِد م

                                                 
االمامه . ۵۲۸۔۵۲۷/ ۱اصول کافی، : برای مشاری از اين روايتها بەعنوان منونه، بنگر. 1

کمال الدين شيخ . ۱۷۳۔۱۷۲ و ۷۸امالی شيخ صدوق، . ۹۲والتبصره ابن بابويه، حديث 
کتاب الغيبه شيخ طوسی،  .۳۱۱۔۳۰۹ و ۳۰۷۔۳۰۶ و ۲۵۹۔۲۵۸ و ۲۵۳۔۲۵۲صدوق، 

  . ۴۸۔۴۷/ ۱عيون اخبار الرضا، . ۱۵۱۔۱۵۰ و ۱۴۴۔۱۴۳
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اگر او در کوفه حامیِ واقعی داشت، وقتی عبيداهللا زياد از کوفه بيرون رفت و 
توانستند کە در غيابِ عبيداهللا در  در خنيله اردو زد، حامياِن واقعی او می

کوفه شورش بە راه اندازند و برای محايت از حسين بيرون بروند، يا دسِت 
رسانند تا تصميم بەکشنتِ حسين و افراد خاندانش کم عبيداهللا زياد را بت

سران قبايل کوفه شنيده بودند . نگيرد و اجازه دهد کە حسين بەمدينه برگردد
کە عبيداهللا بەعمر سعد و مشر ذواجلوشن فرموده است کە حسين و مهراهانش 

ولی حتی يکی از سران قبايل نيز بەنزِد عبيداهللا نرفت تا بەاو . را کشتار کنند
کنندگاِن  سليمان ابن ُصَرِد خزاعی کە رهرب دعوت. اعتراضی زبانی بکند

نيز در اين ميانه هيچ اقدامی  بودو حمرِک اصلی اين رخدادها حسين بەکوفه 
زياد ها و اقدام عبيداهللا  اجنام نداد و در سکوِت کامل بەانتظار نتيجۀ وعده

ئی داده بوده کە  دهرسد کە عبيداهللا زياد هنانی بەاو وع بەنظر می. نشست
خبش  اش کامالً رضايت کرده و برای او و مردمِ قبيله خواستۀ او را برآورده می

بوده است؛ وگرنه او وقتی شنيد کە عبيداهللا فرماِن کشنتِ حسين و يارانش 
زد ۔دسِت کم۔  برای عمر سعد فرستاده است اگر هم دست بەعملی منی

  . آورد فريادی در اعتراض برمی
ولی بەفرضِ . جائی ندارد» اگر«وانیِ رخدادهای تاريخی در بازخ

کە اگر نعمان ابن بشير انصاری را يزيد برکنار نکرده و عبيداهللا زياد را  آن
و شيعيانش با او بيعت بود بەکوفه نفرستاده بود، و حسين وارد کوفه شده 

وز کرده بودند و او توانسته بود کە کوفه را بگيرد و تشکيل حاکميت دهد هن
يزيد يک ارتش . باری برای خليفه شدن در پيش داشت راه دراز و خون

 از یدر کوفه خبش. بەفرمان در شام در اختيار داشت نيرومنِد صدهزاریِ گوش
 و طبيعی بود کە با خليفه شدِن ها شيعيان عثمانی و در بيعِت يزيد بودند قبيله

ت و اطاعت يزيد  قبايل بصره در بيع عمومِ.حسين موافقت نداشته باشند
با حسين روی خوش نشان ) مکه و مدينه و طائف(مردم حجاز . بودند
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کە بيعت با يزيد را بگسلند و خالفِت حسين را  دادند و احتمال آن منی
؛ زيرا اين امر مستلزم شورش برضِد يزيد و محايت  بسيار اندک بودبپذيرند

 نيز مدينه ميزيستند کە در در ميان فرزنداِن اصحاب پيامرب. از حسين بود
حسين دارای حامی نبود، و عموم فرزندان اصحاب پيامرب ۔بەجز چند تنی۔ 

در شام نيز عموم فرزندان اصحاب پيامرب در . در بيعت و اطاعت يزيد بودند
  . بيعت و اطاعت يزيد بودند

حسين اگر چە از زمان درگذشِت برادرش حسن در انديشۀ آن بود کە 
 ولی در آن رود خودش را برای خالفت مطرح کند، بوقتی معاويه از دنيا
اش را در مدينه گذرانده بود  ئی کە در اختيار داشت و مهه فرصِت يازده ساله

او اگرچە از .  برای خودش نکرده بودسازی دوستهيچ اقدامی در جهِت 
بچگی  از دوران  ولی و در ميان اصحاب پيامرب زيسته بود،کودکيش در مدينه

تواند بر روی و جوانی نيز هيچ دوست و رفيقی نداشت کە اکنون بو نوجوانی 
 مياناين بزرگی گرفته بود در   و اکنون کە تصميمی بە.محايتشان حساب کند

مهۀ بازماندگاِن اصحاب پيامرب و فرزندانشان، يعنی کسانی کە نزد عرهبای 
کس  حجاز و عراق نامی داشتند و تصميمشان ۔بەهرحال۔ اثرگذار بود، هيچ

او اينک اعضای خانوادۀ خودش را برداشته . نبود کە در کنارِ حسين بايستد
 هزار تنی کە مسلم ابن عقيل ۱۸بەقصد کوفه بەراه افتاده بود تا بەياری آن 

 ۵۰ والی امویِ کوفه کە بقيۀ برضِدسياهۀ نامهاشان را برايش فرستاده بود 
اشت جبنگند، او را از هزار تن جهادگراِن مامهزدگيرِ کوفه را با خودش د

گاه سپاهيان کوفه را بردارد و بەشام لشکر  ميان بردارد، کوفه را بگيرد، آن
بکشد و يزيد را از ميان بردارد و خودش خليفه و اميراملؤمنين شود و دين 

  . اند احياء کند گفت امويان از ميان برده جدش حممد و پدرش علی را کە می
شويم کە حسين اگر وارد  گريم متوجه مین وقتی بەمهۀ اين حقيقتها می

شد چندين برنامۀ بسيار مهم در پيشِ رويش داشت کە خنستينِ  کوفه هم می
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توانست هزاران جهادگرِ کوفه از دو  آهنا نربِد خونين با والی کوفه بود کە می
توانست کە پس از اين نربِد  اگر هم او می. سوی منازعه را بەکشنت دهد

گيرد و در کوفه تشکيل حاکميت دهد با نيروی بزرِگ يزيد خونيْن کوفه را ب
کشيد، و يقيًنا يک جنِگ بزرِگ  شد کە يقيًنا بەعراق لشکر می مواجه می

افتاد؛ با اين تفاوت کە در جنگ صفين  ديگری شبيه جنِگ ِصفّين بەراه می
در کنار علی بودند، ولی ) عرهبای کوفه و بصره و مدائن(مهۀ عرهبای عراق 

اگر او . ن اکنون فقط محايت خبشی از عرهبای کوفه را با خود داشتحسي
داد کە بەبصره لشکر بکشد و  گرفت يزيد بەاو فرصت منی کوفه را هم می

بصره را نيز بگيرد تا نيروهای بصره را نيز با خودش بەپيکار يزيد بربد؛ و 
ِن دو سرِ کردند و حسين در ميا چە بسا کە عموم مردم بصره از يزيد محايت می

  . گرفت گازانربِ نيروهای اموی قرار می
 با يزيد وارد  تشکيل حاکميت داده وگرفته وهم حسين اگر کوفه را 

جنگ شده بود شکستش حتمی بود، منتها شکستی کە خوهنای بسياری را 
 بەاو بەکوفه برودکسانی کە وقتی حسين تصميم گرفت . ريخت بر زمين می

ميم منصرف شود متوجه مهۀ اين واقعيتها نصيحت کردند کە از اين تص
 يقين داشتند کە او  با توجه بە محايت و قدرتی کە يزيد داشت، وبودند

اگر با يزيد وارد جنگ شود بردارد، و خنواهد توانست کە يزيد را از ميان 
بەياد داريم کە  . و کشته خواهد شدشکست بسيار پرهزينه خواهد خورد

 و من با تو روی گاه می بەاو گفت کە تو بەکشنتبرادرش ۔حممد ابن حنفيه۔ 
  . مهراهی خنواهم کرد

کە جمبور بە   کە حسين برای آناند استدالل کرده در زماِن ماکسانی 
دانست کە  بيعت کردن با يزيد نشود تصميم گرفت کە بەکوفه برود؛ زيرا می

 نداردکە در حجاز ياوری   و در حجاز مباند، چوناگر از بيعت خودداری کند
 بازداشت و زندانی خواهد کرد و چە بسا کە قصِد کشنتِ او کند؛يزيد او را 
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ولی در کوفه ياورانی دارد کە از او محايت خواهند کرد و خنواهند گذاشت کە 
  . يزيد او را برای بيعت کردن بەزير فشار بگذارد يا او را بازداشت کند

کند تا  را نفی میسخناِن اينها ۔از سوئی۔ قيام حسين برضِد يزيد 
و از سوی ديگر فرستاده شدِن . هنايِت مظلوميِت حسين در کربال را نشان دهد

مسلم ابن عقيل بەعنوان منايندۀ حسين و بيعت گرفنت از سران قبايل شيعه 
گيرد، انگار کە مسلم رفته بود تا بە سران قبايل  برای حسين را ناديده می

وفه بيايد و مشا خود را برای محايت خواهد بەک شيعه خرب دهد کە حسين می
از او در برابر فشارهای يزيد آماده کنيد و نگذاريد کە بەاو فشار آورده شود 

  . کە با يزيد بيعت کند
کە اقدامِ حسين شورش برضِد حاکمِ   در تالش برای اثباِت آنکساناين 

وقت نبود، و جنگ با او و کشتنش هيچ توجيه شرعی نداشت و اقدامی 
ولی رخدادهای تاريخی را . اند  شدهاستدالل خطاانه بود، گرفتارِ آن ظامل
  . خبواهی تفسير و تأويل کرد شود کە دل منی

اما کسانی کە واقعيتهای عينیِ حرکِت امام حسين را در برابرِ ديدگاِن 
اند کە حسين برای براندازی  اند دربارۀ رخداِد کربال نوشته خويش هناده

قيام کرد، و » خواره بازِ شراب بازِ سگ رِ فاسقِ ميمونيزيِد فاج«حاکميِت 
  .شهادت در راِه اين هدف را بەجان خريد

 }۲{   
فرقه معتقد بە  شيعيان کوفه پس از رخداد کربال بە دو فرقه شدند؛ يک

فعاليت سياسی و ضرورت تالشِ عملی برای انتقال خالفت بە يکی از اوالد 
و » تقيه«و » قعود«جو و معتقد بە  امام علی شدند؛ و يک فرقه مساملت
 پس از چهار سال و اندیفرقۀ خنستی . خمالف هرگونه فعاليت سياسی شدند

کربال گروه توابين را تشکيل دادند کە داستانی دارند، سپس رخداِد 
 در قيام خمتار ثقفی شرکت کردند و انتقام خون حسين را  توابينبازماندگان
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ر سعد و مشر و خولی و ديگر کشندگان حسين را گرفتند و عبيداهللا زياد و عم
بود؛ ) پسرِ بزرِگ علی در آن زمان(اينها امامشان حممد ابن حنفيه . بازکشتند

  . ناميدند می مهدی آل حممد امامو او را 
علی .  گرفتندکيسانيهشيعيانی کە مهراه خمتار ثقفی قيام کردند نام 

امامت عمويش حممد ابن حنفيه با خمتار ثقفی و ) زين العابدين(ابن حسين 
در نتيجه . گويد خمالفت کرد و بە شيعيان کوفه نامه نوشت کە خمتار دروغ می

خبشی از شيعيان کوفه از خمتار بريدند، ولی با مصعب ابن زبير برضِد خمتار 
عبيداهللا پسر امام علی . مصعب از بصره بەکوفه لشکر کشيد. مهکاری کردند

  . ر نربد با شيعيان برادرش کشته شدنيز مهراه مصعب بود و د
 کيسانی شکست يافتند، چندين هزار کشته دادند، سراجنام، شيعياِن

خمتار نيز کشته شد، و پس از او هفت هزار تن از شيعيان کيسانی کشتار 
شان با  شدند؛ و مهۀ اينها بە سبب خيانِت خبشی از شيعيان کوفه و مهکاری

  .  شوهرِ سکينه دخترِ حسين بوددۀ علی و داماِد خانوا کەمصعب زبير بود
پسر زين (شان در قيام امام زيد  بازماندگاِن فرقۀ کيسانيه در نسل بعدی

  .  گرفتندزيديهپس نام  شرکت کردند، و از آن) العابدين
امام زيد نيز بە سبب خيانت شيعيان کوفه سرنوشتی مهچون امام 

 کوفه شکل گرفت کە بە نام پس از او يک فرقۀ مبارزِ شيعی در. حسين داشت
زيديه آن خبش از شيعيان کوفه کە بە زيد خيانت . ناميده شدند» زيديه«او 

ناميدند؛ ولی نام » رافضی«کرده او را مهچون امام حسين بە کشنت دادند را 
  . بود، شيعيان امام جعفر الصادق» جعفريه«حقيقیِ اينها 

م حسن بە نام حممد پس از تشکيل خالفت عباسی يکی از دودمان اما
 خود را امام و مهدی نفس زکيهابن عبداهللا ابن حسن ابن حسن و معروف بە 

گرچه او در آغاز توانست کە مدينه . ناميد و از شيعيان بيعت گرفت و قيام کرد
و مکه و طائف و يمن و بصره را بگيرد و شيعيان کوفه نيز آمادۀ پيوسنت بە او 
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  . فت و کشته شدشدند، ولی او در جنگ شکست يا
امام صادق بە سختی با امام شدِن نفس زکيه خمالفت کرده بود، و 
نفس زکيه او را بازداشت و زندانی کرده و اموال و امالکش را مصادره کرده 

امام صادق پس از کشته شدن نفس زکيه آزاد شد و مال و ملکش نيز بە . بود
  . او برگردانده شد

کوفه وجود داشتند کە سخت خمالِف از اين زمان دو فرقۀ شيعی در 
يکی شيعياِن زيدی و : يکديگر بودند، و امامهاشان نيز جدا و خمالف بودند

  . ديگری شيعيان جعفری
در آينده شيعيان زيدی امامانشان از دودمان امام حسن، و شيعيان 

فرقۀ اولی معتقد بە ضرورت . ندجعفری امامانشان از دودمان امام صادق بود
حانه شدند و بارها و بارها قيام کردند؛ و فرقۀ دومی اهل تقيه و قيام مسل

  . کدام از جنبشهای شيعی شرکت نکردند گاه در هيچ سازش بودند و هيچ
شيعيان جعفری در نيمۀ سدۀ دوم هجری بە دو فرقۀ امساعيليه و اماميه 
تقسيم شدند؛ يک فرقه امامشان حممد ابن امساعيل ابن جعفر بود، و يک 

و هردو يکديگر را تکفير کردند و برای مهيشه .  امامشان موسا ابن جعفرفرقه
. گرفتند» اماميه«پيروان موسا ابن جعفر نام . راهشان از يکديگر جدا شد

  . گرفتند» اثناعشری«اماميه سپس در اوائلِ سدۀ چهارم هجری نام 
وفه طلبِ اهل تقيه و سازش از شيعياِن ک اماميه دنبالۀ مهان فرقۀ عافيت

کدام  کدام از جنبشهای شيعی شرکت نکردند و هيچ گاه در هيچ بودند کە هيچ
  . از شهيدان تاريخ شيعه پس از امام حسين بە آهنا ارتباط نداشت

مهۀ قيامهای شيعه و مهۀ شهيداِن تاريخ شيعه ازآِن کيسانيه و سپس 
کە  آن چند تنی کە در کنار امام حسين کشته شدند نيز ۔چون. زيديه است

ها دنبال کردند۔ را نيز بايد ميراثشان در  ها و سپس زيدی راهشان را کيسانی
راِه ُحجر ابن َعدی و . حساب کيسانيه و زيديه نوشته شود نه در حساب اماميه



 

 

۱۵۶

سليمان ابن ُصَرد و توابين را نيز ابتدا کيسانيه و سپس زيديه دنبال کردند و 
هبای اينها هيچ   اماميه در ميراِث گرانپس. گاه بە راِه آهنا نرفتند اماميه هيچ

  . سهمی ندارند
های مهان  از اين ديدگاه اگر بنگريم، شيعيان دوازده امامی دنباله

شيعيانی بودند کە با امضا هنادن بر پای حمضرنامۀ زياد ابن مسيه ُحجر ابن 
َعدی و يارانش را بە کشنت دادند، امام حسين را با خيانتشان بە کشنت 

خمتار ثقفی را با خيانتشان بە کشنت دادند، امام زيد را با خيانتشان دادند، 
آهنا مهواره و مهيشه با قيامهای شيعيان خمالفت منودند و با . بە کشنت دادند

با سلطۀ سياسی  گاه سلطۀ روز مهکاری کردند و در دوران اموی و عباسی هيچ
 شيعه شرکت گاه در مبارزاِت روز خمالفِت زبانیِ آشکار نکردند، هيچ

دو لذا در سراسر دوران . رواِن راِه امام حسين نشدند گاه دنباله نکردند و هيچ
  زمان اموی و سپس عباسی کە دوران مبارزات شيعيان با سلطۀ روز بودقرنۀ

، حتی يک شهيِد سياسی اين فرقه يا يک زندانیِ سياسیِ اين فرقه هم نداريم
   .گويم را بەتأکيِد متام می و من اين

کلی فروکش  ولی از سدۀ چهارم هجری بە بعد کە جنبشهای شيعی بە
تاريخِ  مهۀ شخصيتهای مبارز مؤلفاِن اين فرقهکرده و بەتاريخ سپرده شده بود 

. خودشان مصادره کردندهبای جنبشهای شيعی را برای  شيعه و ميراث گران
 سيد ِحمَيری کە شيعه از قبيل کُثَيِّر َعّزه وتاريخ وراِن بزرگ   حتی سخنآهنا

شيعيان کيسانیِ منتظرِ ظهور ابن حنفيه بودند، و ِدعَبل خزاعی کە شيعۀ 
 سبت دادند و ازآِن خودشان کردند؛ و اخيًرازيدی بود، را نيز بە خودشان ن

 را نيز ازآِن  ۔رهربِ شيعيان کيسانی۔ کە خمتار ثقفیاند برآن شده مؤلفانشان
  . خودشان کنند

 }۳{   
يعنی علی (تاشان  ه مشار بسياری امام وجود دارند کە سهدر تاريخ شيع
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يعنی کيسانيه، زيديه،  (های شيعه در ميان مهۀ فرقه) و حسن و حسين
  . اند  مشترک)امساعيليه، اماميه

 ۲۶۰ تا دهۀ های شيعه پس از حسين فرقهديگرِ   امامِبيست و هفت
  : اند از  بە ترتيبِ زمانی عبارتهجری

  ، مهدی آل حممد، امامِ کيسانيه؛)ابن حنفيه( حممد ابن علی ♦
   علی ابن حسين زين العابدين، کە در مدينه زيست تا درگذشت؛ ♦
   حممد الباقر، امام فرقۀ باقريه کە در مدينه زيست تا درگذشت؛ ♦
  .  عبداهللا پسر حممد ابن حنيفه، امامِ يک فرقه از کيسانيه پس از ابن حنفيه♦
يه کە در کوفه قيام کرد و در جنگ شهيد شد و پس  زيد ابن علی، امام زيد♦

  از او پسرش يحيا در جنگ شهيد شد؛ 
 حممد نفس زکيه، امام زيديه و دومين مهدی آل حممد، کە قيام کرد و در ♦

  جنگ شهيد شد؛ 
   جعفر الصادق، امام جعفريه کە در مدينه زيست تا درگذشت؛ ♦
 کە در مدينه زيست و در زمان  امساعيل ابن جعفر، امام جعفريه امساعيليه♦

  حيات پدرش از دنيا رفت؛ 
   عبداهللا ابن جعفر، امام جعفريه فطحيه کە در مدينه زيست تا درگذشت؛ ♦
 حممد ابن امساعيل، امام جعفريه امساعيليه کە در مدينه زيست تا بە ♦

  غيبت رفت و شيعيانش حدود دو سده متنظر ظهورش بودند؛ 
ن جعفر، امام فطحيه کە از روز تولدش غائب بود و حممد ابن عبداهللا اب ♦

  . چند منتظر ظهورش بودند شيعيانش يک
 موسا ابن جعفر، امامِ جعفريه اماميه کە در مدينه زيست سپس قربانیِ ♦

چينیِ دروغينِ يکی از عموزادگان خودش شد و بە فرماِن هارون الرشيد  سخن
  ذشت؛ بازداشت و زندانی شد و در زنداِن بغداد درگ

 زيديه کە در  يک فرقه از، امامِ)معروف بە حممد ديباج ( حممد ابن جعفر♦
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  گير و سپس کشته شد؛  مدينه قيام کرد و دست
 مهدی ابن طباطبا، امامِ زيديه کە در کوفه قيام کرد و تشکيل حاکميت داد و ♦

  چند ماه بعد درگذشت؛ 
  ام کرد و کشته شد؛  حممد ابن علی ابن زيد، امام زيديه کە در کوفه قي♦
عهد مأمون شد و بە گونۀ   علی ابن موسا الرضا، امامِ اماميه کە ولی♦

  اسرارآميزی بە زهر شهيد شد؛ 
 حممد التقی، امام اماميه و شوهرِ دخترِ مأمون کە از شش سالگی کە امام شد ♦

  در مدينه زيست سپس در بغداد بە بيماری درگذشت؛ 
ه کە قيام کرد و در جنگ شهيد شد، و خبشی از  حممد ابن قاسم، امام زيدي♦

  شيعيانش گفتند کە بە غيبت رفته است و برخواهد گشت؛ 
 علی النقی، امام اماميه کە از چهار سالگی کە امام شد در سامرا زيست تا ♦

  درگذشت؛ 
   يحيا ابن عمر، امام زيديه کە در کوفه قيام کرد و کشته شد؛ ♦
 کە در ديلمستان تشکيل حاکميت درازمدت داد حسن ابن زيد، امام زيديه ♦

  ؛ و چند امامِ ديگر در پشت سرش آمدند
 حسين ابن حممد، امام زيديه کە در کوفه قيام کرد و شکست يافت و ♦

  گير و کشته شد؛ دست
 حممد پسر علی النقی کە اندکی پيش از پدرش درگذشت، و پس از پدرش ♦

   است و منرده است و در غيبت است؛ يک فرقه از اماميه گفتند کە حممد امام
اماميه کە در سامرا زيست تا يک فرقه از  حسن پسر علی النقی، امام ♦

  درگذشت؛ 
 از يک فرقه، امامِ )معروف بە جعفر کذابِ فاسق( جعفر پسر علی النقی ♦

اماميه کە بر سرِ امامت با حسن عسکری رقابت و درگيری داشت، و در سامرا 
  زيست تا درگذشت؛ 
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   علی ابن زيد، امام زيديه کە در کوفه قيام کرد و کشته شد؛ ♦
 حجت ابن احلسن کە تولدش از اسرار بزرگ الٰهی بود و از کليۀ مردم جهان ♦

پوشيده ماند، پدرش ازدواج نکرده بود ولی کنيزاِن بسيار برای مهخوابگی 
ا نرجِس يا خريده بود، و او از يکی از کنيزان پدرش بود کە نامش يا ُصقَيل ي

ريحانه يا سوسن بود، پس از درگذشِت پدرش و در سنِ دو يا چهار يا پنج يا 
امامِ مسلمينِ ) بە اختالِف روايتهای موجود در متوِن اماميه(شش سالگی 

جهان ۔يعنی يک فرقه از شيعياِن امامی۔ شد، از روز تولدش تا کنون در 
مردم جهان ۔يعنی شيعيان شود، و  غيبت است و از بيمِ کشته شدن ظاهر منی

دوازده امامی۔ منتظرِ ظهورِ او استند کە قرار است با ظهور و تشکيل 
را » حاکميِت صاحلان«حاکميتش ارادۀ اهللا تعاىل را بە حتقق برساند و 

زيند را در کشتار  تشکيل دهد و مهۀ غيرِ شيعيان دوازده امامی کە در جهان می
روت و مکنت در آن هست را بە شيعيان مهگانی نابود کند و جهان و هرچە ث

و اين وعدۀ حتمیِ اهللا بەشيعيان دوازده امامی است، و . دوازده امامی بسپارد
ۀ اهللا حتًما حتقق خواهد  يقين دارد کە اين وعد استهرکە شيعۀ دوازده امامی

 حاکميِت بر سراسر جهان  ظهور خواهد کرد و بەزودی امام غائبپذيرفت و
  . سپردان ۔يعنی شيعيان دوازده امامی۔ خواهد بەدسِت صاحلرا 

*  *  *  
بەجز امامانی کە نام برديم يک شاخه از امامان زيدی در مشال آفريقا 
امامت و حکومت کردند؛ يک شاخه از امامان زيدی پس از حسن ابن زيد در 
طربستان امامت و حکومت کردند؛ و يک شاخه از امامان زيدی در يمن 

فرقۀ جعفريۀ های فاطمی مصر کە اماماِن  خليفه. ردندامامت و حکومت ک
  . امساعيليه بودند نيز حساب خاص خودشان را دارند



  
  


