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 آيت اهللا سيد على ميالنى
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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 فهرست مطالب

 

 سخن مركز

 گفتار پيش

 

 حادثه عاشورا در گذر تاريخ

 و اهتمام در بزرگ داشت حادثه عاشورا عليهم السالمائمه 

 يمهاى نافرجام براى فراموشى اين حادثه عظ تالش

 ها چكيده ديدگاه

 چرا مبارزه با حادثه عاشورا؟

 تكفير و لعن يزيد و ديدگاه ديگر علماء

 و دعوت شيعيان عراق عليه السالمامام حسين 

 

 بخش يكم

 عليه السالمنقش معاويه در شهادت سيدالشهداء 

 واليت و جانشينى يزيد و موانع آن

 هاى معاويه و واليان او در كوفه فعاليت

 و ناكامى معاويه عليه السالمام حسين مقاومت ام

 معاويه و عزل والى مدينه

 مرگ معاويه و نامه يزيد به وليد، والى مدينه

 به مكه و رفتار والى عليه السالمورود امام حسين 

 هاى اهل كوفه و فرستادن حضرت مسلم نامه

 بخش دوم

 نقش يزيد بن معاويه در حادثه عاشورا

 ادمعاويه و حكم امارت ابن زي
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 نامه ابن عباس به يزيد

 سخنرانى معاويه، فرزند يزيد

 اقرار ابن زياد

 

 بخش سوم

 عليه السالمنقش اهل كوفه در شهادت امام حسين 

 عليه السالمكوفيان، دعوت كننده امام حسين 

 نگاهى به ساختار شهر كوفه

 اصطالح شيعه و تشيع

 معليه السالهاى نويسنده دعوت نامه به امام حسين  گروه

 هاى ابن زياد در شهر كوفه برنامه

 كوفه در كنترل ابن زياد

 حضور سپاهى از شام در كربال

 هاى انجام شده در كربال برخى از جنايت

 نگاهى به اعتقاد قاتالن سيدالشهداء

 عليه السالمچهره دشمنان اهل بيت در سخنان امام حسين 

 

 بخش پايانى

 اشورانگاهى كوتاه به مطالبى پيرامون حادثه ع

 حوادث و دگرگونى در عالم

 نگاهى به انواع عزادارى و سوگوارى
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 سخن مركز

اى است كه نام و ياد آن با اشك و آه و غم همراه بوده و شوق سوختن  واقعه تاريخى، عقيدتى عاشورا، واقعه

 .زند ن آزادانديشى موج مى، در دل هر مسلمان، به ويژه شيعه و بلكه در دل هر انساعليهم السالمبراى مصائب اهل بيت 

اى در  بديهى است كه در ميان حوادث و وقايع تاريخ اسالم، واقعه عاشورا، نقش عظيم و تعيين كننده

 .گرى راه هدايت براى جوامع بشرى داشته و دارد  روشن

بلكه در  ؛شوداى نام و ياد اين واقعه به فراموشى سپرده   در طول تاريخ، كوردالنى به تكاپو افتادند تا به گونه

 .صورت امكان بتوانند اين مشعل فروزان را خاموش كنند

با بيان حقايق اسالمى و  ؛اند پرورش يافتهعليهم السالم اما سپيدباورانى از دانشمندان بزرگى كه در مكتب اهل بيت 

مسير عليهم السالم بيت  هاى واهى دشمنان اسالم پاسخ دادند و همگام با اهل ها با زبان و قلم به شبهه تبيين واقعيت

 .زنده نگه داشتن اين واقعه را پيمودند

هايى درباره حقايق اين واقعه مهم تاريخى و اعتقادى توسط  ق، بحث هـ 1428در اواخر محرم الحرام سال 

ب در مركز حقايق اسالمى براى طال دامت بركاتهمدافع حريم امامت و واليت، حضرت آيت اهللا سيد على حسينى ميالنى 

هايى از حقايق عاشورا شكل  حوزه علميه قم ارائه شد كه پس از تدوين، نگارش و ديگر مراحل فنى، كتاب ناگفته

 .گرفت

ها  ها و پرسش اى از شبهه اين كتاب با نگاهى نو به بررسى وقايع و پيش آمدهاى اين حادثه پرداخته و به پاره

هايى را كه تا كنون به   ايقى از اين واقعه مهم دست يافته و ناگفتهدر اين زمينه پاسخ داده است و در اين راستا به حق

 .اين شكل مطرح نشده، بيان كرده است

ولى با اين حال  ؛هاى اين نوشتار غالباً به صورت ترجمه آزاد، اجمالى و نقل به معناست  گفتنى است كه ترجمه

 .در مضمون و محتواى متن عربى صورت نپذيردها خللى  ها و عبارت كوشيده شده كه با وفادارى به مفهوم روايت

صفحه بوده و ممكن است تهيه و خواندن آن براى عموم مردم ميسر  300از آن جايى كه اين كتاب، بيش از 

نباشد، لذا به پيشنهاد بعضى دوستان، با حفظ رؤوس مطالب و اهداف آن، تلخيصى جامع گرديد كه اكنون در اختيار شما 

 .باشد عزيزان مى

 .قرار بگيرد تعالى فرجه الشريف اهللا عجل اميد است كه اين تالش مورد پسند و خشنودى امام زمان

 مركز حقايق اسالمى
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 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خير خلقه

 .واشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة اهللا على أعدائهم أجمعين 

 گفتار پيش

ترين قضاياى تاريخى است كه در عقائد مسلمين  از مهم عليه السالمحضرت سيدالشهداء  حادثه كربال و شهادت

 .نقش به سزائى داشته و گستردگى ابعاد آن همواره براى دانشمندان و انديشمندان شگرف بوده است

 :توان اين حادثه را از سه جهت مورد بررسى قرار داد به طور كلى مى

 ؛اد اين حادثههاى رخ د ها و علّت ـ ريشه 1

 ؛ـ وقايع پيش آمده در حادثه كربال 2

 .ـ آثار و پيامدهاى اين حادثه در تاريخ اسالم و جوامع بشرى 3

ها را بررسى خواهد كرد و در  ابعاد و زواياى مختلفى دارد كه اين نوشتار، بعضى از آن ؛هر كدام از اين جهات

كربال پاسخ خواهد داد و از تحقيقاتى كه صورت گرفته نتايجى را اى از شبهات و سؤاالت درباره حادثه   ضمن، به پاره

» هايى از حقايق عاشورا ناگفته«رو، اين اثر   توان گفت تا به حال به آن پرداخته نشده است، از اين خواهد گرفت كه مى

 .نام دارد

ى اهل تسنّن بهره ترين مدارك و منابع دست اول تاريخى، حديثى و تفسير ترين و قديمى اين پژوهش از مهم

 .هاى مهم شيعه استفاده شده است گرفته و تنها در موارد اندكى از بعضى كتاب

 :هاى اهل سنّت به دو دليل است گفتنى است كه رجوع شيعيان به كتاب

 ؛هاى آنان، به ناچار بايد پاسخ را بپذيرند هاى اهل تسّنن كه با استدالل به كتاب ها و اتهام ـ دفع شبهه 1

 .هاى شيعه و سنّى موجود است راى اين كه همگان بدانند اين اتفاقات و قضايا در كتابـ ب 2

به . اند اتفاق افتاده، نقل نكرده عليهم السالم بيت  ناگفته نماند كه عالمان سنّى تمام قضايائى را كه در تاريخ اهل

 ؛اعتقاد نويسنده، آنان در نقل خصوصيات دو قضيه، قصور داشته يا مقصرند

 .سالم اهللا عليهاقضيه صديقه طاهره : يكم

 .حادثه عاشورا: دوم

 .دانيم هاى آنان آمده، به طور كّلى صحيح نمى البته از سويى ما هر مطلبى را كه در كتاب

واالّ عالمان مذهب ما در نقل  ؛كنيم هاى آنان مراجعه مى پس ما به دليل اسكات مخالفان مكتب شيعه، به كتاب

 .اند و نقل آنان براى ما مقدم است هاى بسيار كشيده  حمتو حفظ حقايق ز

 .جويان قرار بگيرد اميد است اين تحقيق پذيرفته پژوهش گران و حقيقت

 على حسينى ميالنى
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 حادثه عاشورا در گذر تاريخ
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 و اهتمام در بزرگ داشت حادثه عاشورا عليهم السالمائمه 

و شيعيان اهل بيت به پيروى  )سالم اهللا عليهم(ه واقعه كربال اتفاق افتاد، ائمه اطهار هجرى ك 61از همان محرّم سال 

خود  عليه السالمالبته بنيان گذار مراسم عزادارى سيدالشهداء . اند از رهبران خود، همواره اين روز بزرگ را زنده نگه داشته

 .اين مسأله بيش از حد تواتر استاند كه احاديث شيعه و سّنى در  بوده صلى اهللا عليه وآلهرسول 

و ديگر  عليهم السالماند، در واقع به همان ميزان كه ائمه  از طرفى، دشمنان و مخالفان ما همواره با آن مبارزه كرده

اند تا آثار اين حادثه از  هاى مختلف كوشيده اند تا اين روز باقى بماند، دشمنان به گونه افراد خاندان رسالت تالش كرده

 .ن برود و اين روز فراموش شودميا

 .بنابراين، روز عاشورا روز تعامل و تقابل دو جبهه شده است

وظيفه همه شيعيان است و هر كس در هر عليه السالم از اين رو، اقامه عزادارى و برپائى مراسم عزاى سيدالشهداء 

 .اش در محدوده شرع سعى و كوشش كند وظيفهتواند بايد در اين راه و بنابر   مقام و شأن و جايگاهى، آن اندازه كه مى

 هاى نافرجام براى فراموشى اين حادثه عظيم تالش

برخى . اند  تر اشاره شد كه دشمنان اهل بيت، همواره براى فراموشى اين حادثه عظيم تاريخى كوشيده پيش

ها به اشاره  هائى از اين شيوه اند كه نمونه هاى گوناگونى براى اين كار متوسل شده علماء بزرگ اهل تسنّن به شيوه

 :آيد در پى مى

 ـ شيوه عرفان و تصوف 1

او !. اكنون قبر او در بغداد، زيارتگاه است شيخ عبدالقادر گيالنى از علماء اهل سنّت و بزرگان صوفيه است كه هم

 :گويد مى

ن روز را روز شادى و سرور و گيرند و چرا اي اند كه چرا روز عاشورا را روزه مى بعضى به اهل سنّت اشكال كرده

گويند شما اهل سنّت چرا افراد را به پوشيدن لباس نو و خوردن غذاهائى كه مناسب عيد است  اند؟ مى جشن قرار داده

بن على به شهادت رسيده و بايد روز مصيبت  چرا كه در اين روز، حسين ؛؟ اين كار صحيح نيست...كنيد دعوت مى

 .تمامى مسلمانان باشد

 :دهد اه چنين پاسخ مىآن گ
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اهللا  صلى زيرا خداوند متعال شهادت را براى سبط پيامبر ؛اشكال كننده به اشتباه رفته و اعتقادش قبيح و فاسد است

عليه وآله
از . چرا كه عاشق به معشوق رسيده است ؛و روز عاشورا را نبايد روز مصيبت و عزا قرار داد... برگزيده است 1

و اگر بنا باشد روز عاشورا را روز عزا و ماتم قرار دهيم، بهتر آن است كه ... رو، اين روز بايد روز سرور و شادى باشد اين

 2.اند روز عزا و ماتم معرفى كنيم دوشنبه را كه پيامبر و ابوبكر از دنيا رفته روز

 ـ شيوه تقدس و پرهيزكارى 2

 .خيزند به مبارزه برمىعليه السالم در شيوه ديگرى با ايجاد ترديد درباره قاتل امام حسين 

را كم  عليه السالمى در كتاب احياء علوم الدين، از راه تقدس و پرهيزكارى كوشيده تا عزادارى بر سيدالشهداء غزال

 :نويسد او مى. اهميت نشان دهد

 .بن على باشد ثابت نيست منسوب به يزيد باشد و يزيد قاتل حسين عليه السالماين كه قتل سيدالشهداء : اوالً

بنابراين، لعن قاتل . هر كه بوده، شايد قبل از مرگش توبه كرده است عليهما السالمعلى  بن اين كه قاتل حسين: دوم

 3.جايز نيستعليه السالم سيدالشهداء 

 ـ شيوه تكذيب 3

 :نويسد ابن تيميه، مبارزه خود را با اين شيوه شروع كرده و مى

كه شامل راويان و تاريخ نگاران (امر نكرده و همه علماء  عليهما السالمعلى بن  همانا يزيد به كشتن حسين

رضى اهللا اى نوشت كه تو از برپائى حكومت حسين  زياد نامه فقط يزيد به ابن. بر اين مطلب اّتفاق نظر دارند) شوند مى

او را مظلومانه به شهادت رساندند و  به جنگ برخاستند تارضى اهللا عنه بن على  ها با حسين آن. در عراق جلوگيرى كن عنه

بلكه  ؛را به اسارت نبرد رضى اهللا عنهبن على  او هرگز خاندان حسين. چون خبر به يزيد رسيد، اظهار ناراحتى كرد و گريست

 4!ها را اكرام و احترام كرد تا به شهر و ديارشان برگشتند آن

 :نويسد از يزيد و توجيه جنايات او مىابن تيميه در ادامه دفاع 

إِنَّ (چرا كه  ؛بن على را به قتل رسانده باشد، او كارهاى خوبى نيز انجام داده است بر فرض اين كه يزيد، حسين

ئاتينَ السبذْهي ناتسبرند ها را از بين مى ها، بدى خوبى 5)اْلح. 

 !مرتكب نشده استبنابراين يزيد جرمى 

 

 ـ توجيه شرعى كار يزيد 4

                                                           
عليه (هاى  عبارتايم و پس از نام اهل بيت نيز  به رغم آن كه در منابع اهل سنّت، درود بر پيامبر به صورت ناقص آمده، ما آن را كامل آورده.   1

 .آوريم مى...) السالم و

 .245/  4: نفحات االزهاربه نقل از  ;687ـ  684: غنية الطالبين.   2

 .126ـ  125/  3: احياء علوم الدين.   3

 .472/  4: منهاج السنه.   4

 .114آيه : سوره هود.   5
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اى ديگر  گروهى ديگر از علماء اهل سنّت در راستاى مبارزه و خاموش نمودن چراغ هدايت، قلم را به گونه

ها   آن! كنند اما به جنايت او، رنگ و لعاب شرعى داده و او را تأييد مى ؛كنند چرخانده و به قاتل بودن يزيد اعتراف مى

العياذ (بر عليه حكومت شرعى الهى قيام كرده و  عليهما السالمبن على   حكومت يزيد، شرعى بوده و حسين: گويند مى

به عبارت ديگر به تكليف شرعى خود عمل ! اند  عمل كرده صلى اهللا عليه وآلهقاتالن آن حضرت، به دستور خود پيامبر ) باهللا

 .اند نموده

 عليه السالمابن خلدون و ستيزه جوئى با سيدالشهداء 

خلدون در محافل  اى بر كتاب تاريخ خود نوشته كه با عنوان مقدمه ابن ابن خلدون، مورخ نامى و مشهور، مقدمه

جا به واليت عهدى يزيد در   وجود دارد كه در آن» والية العهد«در اين مقدمه فصلى به عنوان به . علمى معروف است

 .پردازد زمان معاويه مى

اند   اى كه همراه با او بوده بسيار جسارت نموده و از يزيد و معاويه و صحابه عليه السالمسيدالشهداء  در اين فصل به

 .كند حمايت مى

 :نويسد وى در آن جا مى

معتقد بودند كه واليت  صلى اهللا عليه وآلهحسين بن على بيعت را شكست و اين در حالى بود كه صحابه رسول اهللا 

 6!ت او بر حق است و نبايد عليه يزيد قيام كرديزيد شرعيت دارد و حكوم

با يزيد بيعت كرده و بعد پيمان خود را عليه السالم كند كه گويا سيدالشهداء  او با كمال تعصب چنين وانمود مى

 .شكستند

 ديدگاه ابن عربى مالكى

. دشمنى دارد عليهم السالميكى ديگر از دانشمندان بزرگ اهل تسنّن است، لكن بسيار با اهل بيت  7ابن عربى مالكى

 .تيميه بسيارى از مطالبش را از اين شخص و كتابش فرا گرفته است در دشمنى او همين كافى است كه ابن

 8!.حسين كشته نشد مگر به شمشير جدش: كند چنين اظهار مى عليه السالماو ديدگاه خود را درباره سيدالشهداء 

حجر مّكى با همه ضديتى كه با شيعه دارد،  اى كه ابن اند، به گونه عالمان ديگر بر كالم ابن عربى نقد كرده

 9.لرزد از كالم او بدن انسان  مى: گويد عربى مى درباره كالم ابن

پردازد و  به توضيح كالم وى مىعليه السالم   ابن حجر مكّى بعد از نقل سخن ابن عربى راجع به امام حسين

 :گويد مى

                                                           
 .212/  1: تاريخ ابن خلدون.   6

 .است فتوحات مكيهربى صاحب ابن عربى مالكى غير از ابن ع.   7

 .214: العواصم من القواصم.   8

 .271: صيدة الهمزيهشرح الق.   9
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عربى، يزيد خليفه است و در حقانيت و شرعيت يك حكومت و خالفت، بيعت بعضى از اهل حل و   به عقيده ابن

 .كافى است) بزرگان(عقد 

اين بيعت را  صلى اهللا عليه وآلهاى از صحابه پيامبر  چرا كه عده ؛يزيد با بيعت صورت گرفته است از طرفى حاكميت

البته ما در موردى به بيعت اهل حلّ و عقد نياز داريم كه واليت عهدى يزيد توسط معاويه . اند پذيرفته و انجام داده

عهد خود كند، ديگر موافقت يك نفر از اهل حلّ و عقد  ولى صورت نگرفته باشد، اما با وجود اين، وقتى معاويه، يزيد را

حتى اگر همه اهل حلّ و عقد هم مخالفت كنند، اين تعيين جانشينى توسط معاويه براى شرعيت و . نيز شرط نيست

 10.بن معاويه كافى است خالفت يزيد

زد علماء اهل سنّت باشد، پس جانشينى يزيد توسط معاويه به تنهايى وقتى اين سخنان، حاكى از مبنايى ثابت در ن

مالك حقانيت و شرعيت حكومت يزيد است و هر گونه قيام بر عليه يزيد باطل است، هر چند آن كسى كه قيام كرده 

به حق به قتل پس او .  ...باشد، حسينى كه سيد جوانان اهل بهشت و فرزند فاطمه است و عليهما السالمبن على   حسين

 !رسيده و قيام او باطل بوده است

 عليهم السالمـ منتشر نكردن احواالت اهل بيت  5

 .ها از كتب است و حذف آنعليهم السالم هاى آنان، منتشر نكردن احواالت اهل بيت  از ديگر روش

و  عليه السالمت سيدالشهداء اند، ولى از چاپ احواال ابن سعد را چاپ كرده الطبقات الكبرىآنان، كتاب : به طور مثال

آن گونه كه گويى هرگز در كتاب طبقات، چنين مطالبى پيرامون حضرت سيدالشهداء  ؛اند داستان كربال خوددارى كرده

 !نوشته نشده است عليه السالم

جداگانه با را در جلدى  عليه السالمالبتّه يكى از محّققان، نسخه خّطى آن را به دست آورده و احواالت سيدالّشهداء 

 .به چاپ رسانيده است سعد ترجمة االمام الحسين من تاريخ ابننام 

 ـ احاديث ساختگى در دفاع از يزيد 6

هاى انجام شده در كربال، دست به توجيه و ساختن  رنگ كردن جنايت اى ديگر از متعصبين، براى كم  عده

هاى نافرجامى انجام دادند و احاديثى  و پدرش، تالش فضائل براى معاويه و يزيد زدند و براى كسب آبروى رفته يزيد

صلى اهللا عليه مانند آن كه فتح قسطنطنيه را به دست لشگرى از مؤمنان و خوبان كه رسول خدا  ؛در اين زمينه جعل كردند

 11.است فرمانده آن لشگر يزيد: نويد داده بودند، به يزيد نسبت داده و حديث جعل كردند كه پيامبر خدا فرمود وآله

 12.بن على نيز بوده است زير پرچم يزيد و در لشگر او، حسين: گويند آنان پا را فراتر گذاشته و مى

                                                           
 .271: شرح القصيدة الهمزيه.   10

 .572ـ  571/  4: منهاج السنّه.   11

 .262/  12: الوافى بالوفيات، 111/  14: تاريخ مدينة دمشق.   12
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بر » صرد«اى به نام  آن گاه كه پرندهكنند كه  گذرانند و حديث جعل مى حيايى را از حد مى آن تندروان، بى

اى است كه روزه گرفت و آن روز، روز  اين نخستين پرنده: نشست، ايشان فرمودندصلى اهللا عليه وآله روى دست پيامبر خدا 

 !عاشورا بود

 13.اند جعل كرده عليه السالم اين از احاديثى است كه قاتالن حسين: گويد حاكم نيشابورى مى

 ها چكيده ديدگاه

 :پس از آن چه بيان شد، خالصه مطالب آنان چنين است

 .حكومت يزيد، شرعى و الهى بوده است: يكم

 .ناسزا گفتن به معاويه و حتى گمان بد بر او نارواست: دوم

 :نويسد دون در اين باره مىابن خل

 14.اش بسيار باالست  ها است و مرتبه از گمان بد نسبت به معاويه بپرهيزيد، همانا عدالت او بيشتر از اين حرف

 »بن عمر شيخ الصحابه عبداهللا«هر گونه خدشه به حاكميت يزيد، خدشه به معاويه، صحابه و در رأس آنان : سوم

است، فردى كه خالفت يزيد را پذيرفت و با او بيعت نمود و عالوه بر آن بر خود و فرزندان و يارانش، مخالفت با يزيد را 

 .حرام كرد و نخستين صحابى بود كه حكومت و خالفت يزيد به او مستند شد و قوام پيدا كرد

 .ود و او خارجى استعليه حكومت حق قيام كرد و خروج نم عليه السالمسيدالشهداء : چهارم

اند، بنا به  شركت نموده عليه السالمهمه كسانى كه در ماجراى به شهادت رساندن حضرت سيدالشهداء : پنجم

! اند اين كار را انجام داده صلى اهللا عليه وآلهبوده و در راستاى پيروى و اطاعت از پيامبر صلى اهللا عليه وآله فرمان رسول اهللا 

در اين باره  صلى اهللا عليه وآلهپرسيم مگر پيامبر   ـ مى دا از اين كلماتى كه گفتار و نوشتنش دشوار استبريم به خ پناه مى ـ

 اند؟ چه فرموده

اگر امت من مّتحد بودند و فردى موجب تفرقه بين امت شد، او «: فرمود صلى اهللا عليه وآلهپيامبر : گويند  در جواب مى

 15.»باشدخواهد  را به قتل برسانيد، هر كه مى

قيام كرده، پس واجب القتل است و از طرفى نه تنها، قاتالن !! و چون حسين بن على بر عليه حكومت حقّه يزيد

 !نيز هستند عمل كرده و مستحق اجر و ثواب صلى اهللا عليه وآلهبلكه به دستور پيامبر  ؛اند او گناه نكرده

                                                           
در اين ميان برخى . اند اين مطلب را از حاكم نيشابورى نقل كرده 291/  61: بحار االنوارو مرحوم مجلسى در  118/  11: ة القارىعمدعينى در .   13

گويند اين مطلب در اين كتاب  رو مى از اين ;به اين مطلب اشاره كرده است المستدرك على الصحيحيناند كه حاكم نيشابورى در كتاب  گمان كرده

 .ه استيافت نشد

وفيه  عليه السالم مقتل الحسينوقد ذكرت هذه االخبار بشرحها في كتاب «: گويد كه مى عليه السالماما از كالم حاكم نيشابورى در بخش شهادت امام حسين 

نموده و مطلب مزبور را تأليف  مقتل الحسينشود كه وى كتابى به عنوان  استفاده مى) 177/  3: المستدرك على الصحيحين(» كفاية لمن سمعه ووعاه

 .در آن كتاب آورده است كه متأسفانه اين كتاب نيز به دست ما نرسيده است

 .212/  1: تاريخ ابن خلدون.   14

 .و منابع ديگر 341و  261/  4: مسند احمد، 22/  6: صحيح مسلم.   15
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چرا بر كسى كه قتل او واجب بوده، : گويند كنند و مى آرى آنان در پى چنين اعتقادى، ما را خطاب و سرزنش مى

بريم و حتى اگر بتوانيم شما اقامه  كنيم و اين مراسم را از بين مى  كنيد؟ پس ما با شما مبارزه مى اقامه عزا مى

 .كنيم را هم نابود مى معليهما السالبن على  كنندگان عزا بر حسين

 

 چرا مبارزه با حادثه عاشورا؟

هاى مبارزه با   از اين رو يكى ديگر از دليل. دهد عزادارى شعارى است كه تير آن معاويه را هدف قرار مى

انجام و شهادتش دم بزنيم، سر عليه السالم، واقعه عاشورا و عزادارى اين است كه اگر از امام حسين عليه السالمسيدالشهداء 

اى كه   پس بايد با عزادارى مبارزه نمايند و از مراسم عاشورا جلوگيرى كنند تا به صحابه. انجامد به طعن معاويه مى

 !اى وارد نشود اند، خدشه  همراه معاويه و يزيد بودند و با يزيد دست بيعت داده

 

 ديدگاه عبدالمغيث حنبلى بغدادى

آويز مخالفت با سيدالشهداء  همين راه وارد شده و اين مسأله را دستدر اين ميان برخى از علماء اهل سنّت از 

 .است) هـ 583(بن زهير حنبلى  اند كه از جمله آنان حافظ عبدالمغيث قرار داده عليه السالم

او . بن معاويه تأليف نموده است كتابى در فضائل و مناقب يزيد 16وى كه داراى مقامى بلند نزد اهل سنّت است،

 گر  خدايا معاويه را هدايت«: كند كه فرمود در مدح معاويه نقل مى) ساختگى و دروغين(حديثى صلى اهللا عليه وآله از پيامبر 

 .»قرار ده و به مردم توفيق ده تا به واسطه معاويه، هدايت شوند

كسى كه خودش «: گويد چرا كه در ادامه مى ؛پس به مقتضاى اين حديث ما بايد واليت فرزند معاويه را بپذيريم

موده چرا معاويه، يزيد را جانشين خود ن: اى بزند و بگويد گر است، جايز نيست كسى عليه او طعن و خدشه هدايت

 17.»است؟

 .»به احترام پدرش نبايد چيزى به يزيد گفت«: نويسد  آن گاه عبدالمغيث حنبلى در پاسخ به اشكاالت بر يزيد مى

كرد و كسى حقيقتى از كردارهاى  هاى محرمِ خويش زنا مى آرى نگوييد يزيد شرب خمر كرد، نگوييد يزيد با زن

 ...!ه گوش ديگران نرساند ويزيد را ب

 تفتازانى و ديدگاه او درباره خلفاء

تر،  وى با عباراتى صريح. يكى ديگر از علماء بزرگ آنان كه با لعن خلفاء پيكار نموده سعدالدين تفتازانى است

 :گويد كند و مى علّت جلوگيرى از لعن يزيد را فاش مى

                                                           
شذرات . گو، پرهيزگار و داراى رفتار نيكو بود گريز، متدين، بسيار راست او پيشوا، محدث، دنيا: نويسند سيره نويسان اهل سنّت در وصف او مى.   16

 .275/  4: الذهب

 .75: الرد على المتعصب العنيد.   17
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دانند يزيد مستحقّ لعن  در حالى كه مى دانند ـ را جائز نمىبرخى از علماء مذهب، لعن يزيد : اگر كسى بگويد

 اند؟ ـ پس چرا از لعن يزيد جلوگيرى كرده است، بلكه بيشتر از لعن استحقاق دارد

جلوگيرى آنان از لعن يزيد به جهت ممانعت از باال رفتن لعن به پدر يزيد و باالتر از او : ها بايد گفت در جواب آن

 18.انجامد معاويه است و لعن به يزيد، به لعن معاويه و خلفاى ديگر مىيعنى خلفاء قبل از 

 داشتن عاشورا هستند؟ به راستى چرا آنان ناگزير به مبارزه همه جانبه با واقعه كربال و زنده نگه

 .دارد يه وآلهصلى اهللا علآرى، حادثه كربال، ريشه در سقيفه و ماجراهاى بعد از رحلت پيامبر 

بن خطاب،  شود كه وقتى مسلمانان در زمان عمر  به ميان آمدن پاى خلفا در حادثه كربال از آن جا ناشى مى

سفيان را والى آن ديار كرد و بعد از مرگ يزيد، برادرش  بن ابى هاى شام را فتح كردند، عمر، يزيد  قسمتى از سرزمين

ها شد و عثمان  سرزمين شام به دست مسلمانان، او والى تمام آن سرزمين معاويه جانشين او گرديد و پس از فتح تمام

 19.نيز در دوران حكومت خود، معاويه را در واليت آن ديار ابقاء نمود

ا به رسد و همه كسانى كه معاويه ر بنابراين واضح است كه سرانجام مسئوليت كارهاى معاويه به خلفاء قبل مى

 .آن مقام رساندند، در اعمال او شريك هستند

 تكفير و لعن يزيد و ديدگاه ديگر علماء

البته بايد اين نكته را متذكر شد كه مبارزه با واقعه عاشورا و عدم جواز لعن يزيد و واجب القتل دانستن 

بن حنبل تا   بزرگان آنان از احمدفقط ديدگاه گروهى از علماء اهل سنّت است، و بسيارى از  عليه السالمسيدالشهداء 

جوزى، شيخ محمد عبده مصرى و ديگر بزرگان، همگى نه تنها لعن او را جايز  الدين سيوطى، حافظ ابوالفرج ابن جالل

الدين آلوسى او  دانند، بلكه به طور صريح يزيد را لعن نموده و از كار او اعالن برائت كرده و حّتى برخى مثل شهاب مى

 .اند ردهرا تكفير ك

، ديدگاه گروهى از علماى اهل تسنّن است كه بايد آنان را با عليه السالمبنابراين، واجب القتل خواندن سيدالشهداء 

بن  اميرالمؤمنين يزيد«اينان كسانى هستند كه پيروانشان در اين زمان از يزيد، به عنوان . ديگران متفاوت دانست

را  عليه السالموقتى موالى ما حضرت اباعبداهللا الحسين  و! كنند ياد مى» ن معاويهب الخليفة المظلوم يزيد«و يا » معاويه

كنند و ريختن خون ما را نيز حالل  واجب القتل بدانند، به طريق اولى ما را كه پيروان آن حضرت هستيم، تكفير مى

 .دانند مى

 و دعوت شيعيان عراق عليه السالمامام حسين 

بن  شيعيان، حسين: گويند كنند اين است كه مى ّنن درباره حادثه عاشورا مطرح مىاز ديگر شبهاتى كه اهل تس

و يزيد تنها ! را به عراق دعوت كردند و به دعوت خود بىوفا شدند و خودشان، حسين را به قتل رساندند عليهما السالمعلى 

                                                           
 .307/  2: شرح المقاصد.   18

 .55/  59: تاريخ مدينة دمشق.   19
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جا  ق و كوفه و تأسيس حكومت در آنبن على به عرا بن زياد نامه نوشت و دستور داد كه از ورود حسين به عبيداهللا

 !بن على نداشته واين خود شيعيان بودند كه او را به شهادت رساندند  پس يزيد نقشى در شهادت حسين. جلوگيرى كند

بنابر تحقيق و . اندنقشى نداشته عليه السالمگوييم كه شيعيان كوفه در شهادت سيدالشهداء ما در پاسخ به آنان مى

اند و يا از خوارج و يا از گروهى كه از شام آمده  دهان لشكر عمر سعد در كربال، يا از بنواميه بودهها، فرمانپژوهش

 .اند تا خود را به كربال برسانند شواهدى وجود دارد كه افرادى، هشت روزه مسير دمشق تا كوفه را طى نموده. اند  بوده

 :توضيح اين مطالب با تحقيق و پژوهش در سه بخش خواهد آمد

 ؛عليه السالمـ نقش معاويه در شهادت سيدالشهداء 

 ؛ـ نقش يزيد بن معاويه در حادثه عاشورا

 .عليه السالمـ نقش اهل كوفه در شهادت امام حسين 



 »16 « 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 بخش يكم

 
 نقش معاويه

 عليه السالمدر شهادت سيد الشهداء 
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 واليت و جانشينى يزيد و موانع آن

 :از دو جهت قابل بررسى است سالم اهللا عليهالشهداء نقش معاويه در شهادت سيد

 :اثبات واليت يزيد و جانشينى او براى معاويه: يكم

بنابراين، از جهت شرعى، عرفى و . بدون شك واليت و جانشينى يزيد توسط خود معاويه صورت گرفته است

 .ادتوان به معاويه نسبت د قانونى همه كردارها و اعمال يزيد را به راحتى مى

با استنباط از مسائل تاريخى و تحقيق دقيق در همه امورى كه به نوعى با اين موضوع در ارتباط است روشن : دوم

 .خواهد شد كه نقشه قتل و شهادت امام حسين در عراق توسط خود معاويه بوده است

و . ا به اجرا گذاشته استاو تمام مقدمات و برنامه اين جنايت تاريخى را فراهم و طرح ريزى كرده و يزيد آن ر

 .آيد اين حقيقت از حقايق ناگفته عاشورا روشن خواهد شد  انشاء اهللا با تأمل و صبر و دقت در مطالبى كه در پيش مى

با توجه به اين مقدمه بايد گفت كه مسأله جانشينى يزيد و اثبات واليت عهدى او از كارهاى بسيار مشكلى بوده 

چرا كه در مقابل اين برنامه، موانعى وجود داشته  ؛ت فراوانى موفق به انجام آن شده استكه معاويه با زحمت و سياس

 :توان به اين دو اشاره نمود كه از جمله مى

داده كه اين فكر  اند كه با وجود آنان، معاويه به خودش جرأت نمى بزرگانى از صحابه در آن زمان بوده: مانع اول

 ؛كه عملى سازد را اظهار كند تا چه رسد به اين

در آن زمان افرادى، خود را براى رسيدن به خالفت آماده كرده بودند و ادعاى رياست داشتند و روشن : مانع دوم

 .اند كرده  طرح ولى عهدى يزيد مخالفت مى است كه آنان نيز با

رخى را با مسموم او ب. معاويه براى رسيدن به هدف شوم خود و برداشتن اين موانع، چند راه را در پيش گرفت

ها از مقابل خود كنار زد تا راه جانشينى فرزندش هموار  اى را با دادن پول و خريدن آن كردن، بعضى را با تبعيد و عده

 :كنيم  براى نمونه مواردى را بررسى مى. شود

 

 مانعى بزرگ بر سر راه جانشينى يزيد ؛عليه السالمـ امام حسن مجتبى  1

به فكر جانشينى يزيد  عليه السالممعاويه در همان زمان حيات امام حسن مجتبى : ندنويس علماء اهل سنّت مى

 :از دو جهت مانعى بزرگ بود عليه السالم وجود امام مجتبى 20.افتاد

 .در مدينه لسالمعليه اشخصيت و موقعيت اجتماعى ويژه آن حضرت و برادرشان اباعبداهللا الحسين : جهت يكم
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و معاويه كه با توجه به بندهاى آن، معاويه نبايد پس از خود كسى  عليه السالمقرارداد ميان امام مجتبى : جهت دوم

عليه و اگر آن حضرت در دنيا نبودند، به امام حسين  عليه السالمرا به جانشينى بگمارد و بعد از، او حكومت به امام مجتبى 

 .آن را پذيرفته بود برسد و معاويه السالم

و انديشمندان ما نيز به آن  21اند هاى خود نوشته اين قرارداد، حقيقتى است كه عالمان بزرگ اهل سنّت در كتاب

 .اند  تصريح كرده

 :گويد وى در چنين وضعيتى به معاويه مى. هاى زمان معاويه است يتترين شخص احنف بن قيس، از برجسته

بن على زنده است، مردم حجاز و عراق به جانشينى يزيد، رضايت نخواهند داد و تن به بيعت  تا زمانى كه حسن«

 22.»دهند  با او نمى

 ؛توانست به بيعت با يزيد راضى كند نمىعليه السالم مام مجتبى نه فقط اهل عراق، بلكه اهل شام را نيز با وجود ا

 .شناختند چرا كه آنان يزيد را مى

 .ديد مگر آن كه آن حضرت را با زهر جعده مسموم كند معاويه هيچ راهى در مقابل خود نمى

هل سنّت نيز به و قضيه شهادت امام مجتبى توسط سمى كه معاويه آماده كرده بود از قضايايى است كه علماء ا

 23.اند و به آن اذعان دارند صورت متواتر نقل كرده

 مانع ديگر ؛ـ سعد بن ابى وّقاص 2

 24.دانند مى» عشره مبّشره«وّقاص را از  بن ابى سعد بن ابى وقّاص يكى ديگر از موانع بود، اهل سنّت، سعد

. بودبن خطاب بعد از خود براى شوراى تعيين كننده خليفه معرفى نموده  همچنين او در زمره شش نفرى است كه عمر

رابطه خوبى نداشت با اين حال، براى شخص معاويه نيز احترامى قائل نبود، تا چه  عليه السالماو اگرچه با امير مؤمنان على 

 .رسد به يزيد

بن  پس به ناچار سعد. توانست به آسانى برنامه خود را عملى كند و معاويه با وجود چنين شخصيتى نمى

 25.قتل رسانيدوقاص را نيز به وسيله سم، به  ابى

 ـ معاويه و طرح ترورى ديگر 3

 .عبدالرحمان فرزند ابوبكر و برادر عايشه، از مخالفان واليت عهدى يزيد بود

 :پاسخ به اين عمل گفتصد هزار درهم براى او فرستاد و عبدالرحمان در  معاويه در ابتدا پولى به مبلغ يك

 26.فروشم من دينم را به دنيا نمى
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 27.او نه تنها، پول را قبول نكرد بلكه به مخالفت علنى و اعتراض نيز پرداخت

او چيزى نگذشت كه عبدالرحمان  بعد از فرستادن پول توسط معاويه به عبدالرحمان و قبول نكردن: اند نوشته

 28.مرد

تاريخ نگاران اهل سنّت . شود با اندكى تحقيق، حقايق بيشترى در چگونگى مرگ عبدالرحمان فاش مى

 29!ام تو را به قتل برسانم به خدا قسم تصميم گرفته: معاويه به عبدالرحمان گفت: نويسند مى

بن  اى جنازه عبدالرحمان  معاويه به طور رسمى او را تهديد به قتل كرد و مدتى نگذشت كه بدون هيچ مقدمه

 .بكر را يافتند ابى

 مانع ديگر ؛ـ عبدالرحمان بن خالد 4

عبدالرحمان، در جنگ صّفين در . يكى ديگر از مخالفان طرح جانشينى يزيد بود 30بن وليد، عبدالرحمان فرزند خالد

لشگر معاويه بود و نه فقط جزء لشگريان بلكه پرچم اصلى لشگر بر دوش او بوده و اهل شام عالقه خاصى به او 

 .اند داشته

اى براى مردم شام  خواست براى يزيد بيعت بگيرد، خطبه ويه مىهنگامى كه معا: گويد حافظ ابن عبدالبرّ مى

 :خواند و گفت

به اين فكر افتادم كه سرپرستى شما را بعد از خودم به . ام و سن من باال رفته است من ديگر پير شده! اى مردم

هستم، پس رأى و نظر  من نيز فردى مثل شما. كسى بسپارم كه بتواند وحدت شما را حفظ كند و حكومت را اداره نمايد

 .خودتان را در اين باره بگوييد

 .نماييم بن خالد را به جانشينى شما انتخاب مى ما عبدالرّحمان: همه مردم به اّتفاق گفتند

او ناراحتى خود را از اين موضوع مخفى كرد تا اين . رأى و نظر مردم براى معاويه بسيار سنگين و گران تمام شد

ر شد و معاويه طبيبى يهودى براى معالجه او فرستاد كه اين طبيب نزد معاويه، جايگاه خاصى كه عبدالرّحمان بيما

معاويه به طبيب يهودى دستور داد تا در داروى تجويز شده جهت مداواى عبدالرّحمان سمى كشنده قرار دهد تا . داشت

 .رگذشته استاو بميرد، اما در ميان مردم گفته شود كه عبدالرّحمان بر اثر بيمارى د

هاى عبدالرّحمان مشكلى پديد آمد كه به مرگ او  طبيب يهودى نيز چنين كرد و در اثر اين دارو، در معده و روده

 .انجاميد

 :افزايد ابن عبدالبرّ در ادامه نقل داستان مى
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د دمشق شد و ، همراه غالمش به طور مخفيانه وار)برادر عبدالرحمان(بن خالد  در پى اين ترور مرموزانه، مهاجر

اين جريان نزد تاريخ نگاران و : نويسد سپس مى. انتقام عبدالرّحمان را از آن طبيب يهودى گرفت و او را به قتل رساند

 31.شناسان معروف است رجال

ون با وجود او، طرح شود؟ چ گونه ترور مى چرا عبدالرّحمان كه از ياوران و بزرگان لشگر معاويه بوده، اين

پس بايد او را از سر راه برداشت تا در آينده يزيد به راحتى خالفت و سلطنت پدرش را . شد  جانشينى يزيد محقّق نمى

 !ادامه دهد و جاى او را بگيرد

 فرجام زياد بن ابيه

كسى است كه او . شرح حال او براى همگان معروف است. زياد بن ابيه، از مخالفان طرح جانشينى يزيد بود

 ).زنازاده است(پدرش مشخص نيست 

 !معاويه، زياد را به پدرش ابوسفيان منسوب نمود و او را به عنوان برادر خود به جامعه آن روز معرفى كرد

حال چه شد و چرا معاويه او را از ميان برداشت؟ آرى، زياد از كسانى است كه با ولى عهدى يزيد رسماً مخالفت 

 .پرورانيده است سرش فكر رياست و گرفتن حكومت بعد از معاويه را مى كرده و حتى در مى

وى در . عهدى يزيد فرا خواند زياد از او خواست تا مردم را به واليت اى به ابن در تاريخ آمده، معاويه در نامه

 :جواب اين گونه نوشت

مردم را به بيعت با يزيد دعوت كنيم  اى معاويه، همانا نامه تو و درخواستت به دستم رسيد، به راستى هنگامى كه

! باز است و كارش شراب خوارى و نوازندگى است؟ اى معاويه باز و ميمون چه خواهند گفت، در حالى كه يزيد، سگ

 .براى معرّفى يزيد به جانشينى بعد از خود، شتاب مكن

به من خبر رسيده كه اين شخص انگيزه رياست 32!واى بر فرزند عبيد: وقتى اين نامه به دست معاويه رسيد، گفت

كنم و در  انتساب او را به پدرم ابوسفيان نفى مى! به خدا سوگند. تواند جانشين من باشد دارد و خيال كرده كه مى

 33.ريزم جامعه آبرويش را مى

اى نگذشت كه زخمى در دست  ها پيرامون جانشينى يزيد، هفته م بعد از رد و بدل شدن اين حرفسرانجا

 !بن ابيه به وجود آمد و به مرگ او انجاميد و مردم گفتند كه او به طاعون مبتال شده است  زياد

 34.اند كه زياد از جمله مسمومان توسط معاويه بوده باشد بسيارى از مردم نيز احتمال قوى داده

هاى  اى از فرجام مخالفان و مزاحمان واليت عهدى يزيد در حجاز و شام بود كه به شيوه آن چه بيان شد، نمونه

 .اند گوناگون به قتل رسيده
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 تبعيد، روش ديگرى در مبارزه با مخالفان

او بزرگانى از اهل آن زمان را . ها براى مبارزه با مخالفان طرح واليت عهدى يزيد، تبعيد بود يگر از روشيكى د

 .كه با طرح مذكور مخالف بودند، به نقاطى دور تبعيد كرد تا نتوانند مانع طرح او شوند

 .بن عفّان است بن عثمان ها، سعيد از جمله آن شخصيت

. بن عثمان خليفه است مردم مدينه بر اين باور بودند كه بعد از معاويه، سعيد: يسدنو  ابن عساكر در اين زمينه مى

 .او نزد قوم خود، بنواميه و پيروانش چنين موقعيتى داشت

رسيد، تا جايى كه اين اعتقاد را در قالب شعر درآوردند و در بين  و هرگز با اين اعتقاد مردم، نوبت به يزيد نمى

 35.بودعموم مردم مشهور شده 

بن عثمان بر معاويه وارد شد و در گفتگوى خود با معاويه بر سر واليت عهدى يزيد به  روزى سعيد: در تاريخ آمده

 36.نزاع و مجادله برخواست و خود را براى خالفت برتر از يزيد خواند

و آن گاه كه  37بن عثمان را به عنوان والى به خراسان فرستاد تا از مركز حكومت دور باشد دسرانجام معاويه، سعي

سعيد به خراسان رفت، از جانب حكومت معاويه، غالمان و اطرافيان او را تحريك كردند كه سعيد را به قتل برسانند و 

 38.چنين شد

 خريدارى بزرگان با پول

 .اى از بزرگان مخالف را با دادن پول و يا حق السكوت خريد  او در اين روش، عده

 .بكر گذشت بن ابى تر داستان فرستادن پول براى عبدالرحمان پيش

بفرستد تا اى از اهل كوفه را به شام  بن شعبه دستور داد عده در اجراى اين طرح، معاويه به والى كوفه، مغيرة

عهدى يزيد را  بگويند كه مردم واليت) نمايشى(و به تعبيرى ! آنان از معاويه، جانشينى يزيد را درخواست كنند

 .خواستارند

آنان در سخنرانى معاويه شركت كردند و سپس از او خواستند كه يزيد . مغيره چهل نفر را برگزيد و به شام فرستاد

دانيم چه خواهد شد؟ چرا معطّل   ما از آينده خبر نداريم و نمى! اى معاويه: ها گفتند آن. را به جانشينى خود معرفى كند

 . ...گذارى؟ مصلحت آن است كه يزيد را به جانشينى خود معرّفى كنى كنى؟ و براى چه مردم را در انتظار مى مى

 .بن شعبه بود سركرده اين گروه عروة پسر مغيرة

 .هزار درهم سى: گروه را به چه مبلغى خريد؟ عروة پاسخ دادپدر تو دين اين : فردى به او گفت

 39!دين آنان خيلى ارزان بود! عجب: گفت
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 عبداهللا بن عمر و سكوت او

براى اسالم و جامعه تنها كسى كه همراهى او فوايد فراوانى براى يزيد و معاويه و از طرفى ضررهاى بسيارى 

 .بن عمر است  مسلمانان داشته، عبداهللا

 ؛او نيز از مخالفان طرف واليت عهدى يزيد بوده كه با گرفتن پول سكوت كرد و سكوت او آثار فراوانى داشت

به  چرا كه عبداهللا به ظاهر مردى مقدس بود و براى جامعه آن روز و مردم آن ديار الگو و نمونه بود و افزون بر آن،

هزار درهم گرفت و تا آخرين  او براى سكوت خود، صد. گزاردند  نيز به او احترام مى) بن خطاب عمر(خاطر پدرش 

 40.لحظه با سكوتش، طرح و برنامه معاويه را تأييد كرد

 

 هاى معاويه و واليان او در كوفه فعاليت

نكته جالب توجه اين كه اين شش نفر، . ـ شش نفر بودند تا هنگام مرگ اواز ابتداى رياست معاويه  واليان كوفه ـ

 .دشمنى داشتندعليهم السالم ها به نوعى با اهل بيت  ترين افراد معاويه بودند و همه آن  يا از بنواميه و يا از نزديك

 اهداف شوم معاويه در كوفه

سايى و سركوب مخالفان خود پرداخت و به هر كدام دستى شش تن از واليان خود در كوفه، به شنا معاويه با هم

 .از واليان دستور داد كه به نوعى شيعيان كوفه را سركوب كنند

 :اين اعمال را به دو جهت انجام داد

 .كسانى كه با واليت عهدى يزيد معارض و مخالف هستند، از بين بروند: يكم

باشند،  عليه السالمنندگان و ياوران سيدالشهداء ك  شيعيان كوفه كه ممكن است در آينده در زمره كمك: دوم

 .هاى بزرگ شيعى خالى گردد سركوب شوند و كوفه از شخصيت

رو  از اين ؛شناخت تك شيعيان را مى بن ابيه صورت گرفت، چرا كه او تك ها توسط زياد  عمده اين سركوب

 :نويسند كرد او با شيعيان مى نگاران به صراحت درباره عمل برخى تاريخ. آنان را تحت تعقيب قرار داد

ع شيعة على41؛كان زياد يتتب 

 .داد بود و آنان را تحت تعقيب قرار مى عليه السالمزياد بن ابيه در پى شيعيان على 

بن ابيه آنان را به  هاى بزرگ شيعيان در كوفه بودند كه زياد از شخصيت 43و عمرو بن حمق 42حجر بن عدى

بن حمق از بزرگان  حجر و عمرو: نويسند شناسان در شرح حال اين دو نفر مى رجال. گير كرد همراه يارانشان دست

 44.بودنده صلى اهللا عليه وآلصحابه رسول خدا 
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 صلى اهللا عليه وآلهچرا كه صحابه رسول خدا  ؛هائى مقدماتى الزم دارد گيرى چنين شخصيت روشن است كه دست

 .اى داشتند در اجتماع آن روز احترام ويژه

معلوم . اما او حاضر نشدرا لعن كرده و دشنام دهد،  عليه السالمآنان از حجر بن عدى خواستند كه امير مؤمنان على 

 .شد و اثبات آن به مدرك قوى نياز داشت جرم بزرگى محسوب مى عليه السالماست كه در آن عصر دشنام ندادن به على 

هاى كوفه آن را امضاء نمودند  بن عدى تنظيم كردند كه بزرگان و شخصيت  از اين رو آنان طومارى بر ضد حجر

 !رى نكردن از على، مستحق قتل استبن عدى به جهت تب  حجر: و گفتند

 .در تاريخ اسامى كسانى كه طومار را امضا كردند آمده است

 :فهمد خواند چند مطلب را مى وقتى انسان اسامى آنان را مى

ـ شهر كوفه آن روز چه وضعيتى داشته و اين كه عده كثيرى از بزرگان بانفوذ ساكن كوفه، دشمن اهل بيت  1

 .بودند عليهم السالم

عليه اند، در شهادت حضرت مسلم  بن عدى اين گونه عمل كرده  ـ برخى از همين افراد كه در ماجراى حجر 2

 .نيز دست داشتند و در زمره لشگريان يزيد بودند السالم عليهو سيدالشهداء  السالم

هستند و دانشمندان اهل سنّت به اين افراد اعتماد  45ـ بيشتر اين افراد از بزرگان رجال و راويان صحاح ستّه 3

 !كنند  شناسند و در علم فقه و تفسير به عنوان راوى از آنان روايت نقل مى داشته و آنان را به پرهيزگارى و تقدس مى

بن   لحه و زبير و ابوموسى اشعرى و نيز شمراز افرادى كه آن طومار كذائى را امضاء كردند، فرزندان ط

شود كه چه كسانى در كوفه آن روز زندگى  با اين توصيف، به خوبى معلوم مى. الجوشن و عمر سعد هستند  ذى

اند و يا غلبه با شيعيان  بودهعليه السالم لذا كسى نگويد كه در آن عصر، مردم كوفه، شيعيان اميرالمؤمنين على . كردند مى

 .نه، چنين نيست ؛تبوده اس

هاى گوناگون شهرهاى مدينه، حجاز، شام و كوفه را از وجود مخالفان خود پاك  چنان چه گذشت، معاويه با شيوه

هاى بزرگى كه به عنوان مخالف واليت عهدى يزيد  ها در اين باره، از شخصيت  بنابر تحقيق و بررسى. سازى كرد

 .بن زبير  و عبداهللا عليه السالمسيدالشهداء حضرت : مطرح بودند فقط دو نفر باقى ماندند

اى نوشت و آن را  رو معاويه در صدد زمينه سازى و آماده كردن مقدماتى برآمد تا جايى كه وصيت نامه از اين

 .نزد غالم نصرانى خود به نام سرجون مخفى كرد تا در وقت مناسب آن وصيت نامه را به يزيد بدهد

توسط خود  عليه السالما ثابت خواهد شد كه اصل طرح و نقشه شهادت سيدالشهداء ه با ادامه پژوهش و بررسى

 .معاويه بوده و اين حقيقت با تحقيقاتى كه انجام يافته، معلوم خواهد شد

 و ناكامى معاويه عليه السالممقاومت امام حسين 
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مسائل حكومتى، هم به صورت حضورى و معاويه درباره  عليه السالمهمان گونه كه در تاريخ آمده، ميان امام حسين 

و هم به صورت نامه مطالبى رد و بدل شده، اما معاويه به خاطر موقعيت ويژه آن حضرت نتوانست با اجبار و يا اختيار از 

 .براى يزيد بيعت بگيرد عليه السالمسيدالّشهداء 

 معاويه و عزل والى مدينه

 46.بن عتبه را قرار داد ينه عزل كرد و به جاى او وليدمعاويه قبل از مرگش، مروان را از حاكميت بر مد

 روان كنار گذاشته شد و به جاى او وليد سر كار آمد؟حال راز اين جا به جايى سياسى چيست و چرا م

 ؛را به قتل رساند عليهما السالمبن على  مروان با سيدالشّهداء دشمنى داشت و معتقد بود كه بايد به هر شكلى حسين

ون مروان چ  خواست فردى هم اين گونه نبوده است و معاويه نمى عليه السالمبن عتبه درباره سيدالشهداء  ولى ديدگاه وليد

 .در آن شرايط بر سر كار باشد

همين تفاوت نظر . شود ادعايى كه در مقام اثبات آن هستيم، از همين جا به جايى سياسى در مدينه شروع مى

شد، نقشه  هايى است كه اگر اجرا نمى اين جا به جايى از برنامه. بين مروان و وليد، موجب عزل و نصب آنان شده است

اى از قبل تعيين شده بود كه به اجرا  پس طرح و برنامه. آمد به آن كيفيت پيش نمى عليه السالم شهادت سيدالشهداء

رو نبايد  از اين ؛برخورد كند عليه السالم به عبارت ديگر، معاويه قصد نداشته است در مدينه با شدت با امام حسين. درآمد

 .مروان حاكم شهر باشد

 سه نكته مهم

 :ن مطلب، ذكر سه نكته اهميت داردپيش از بررسى دقيق اي

فرستادند و ايشان را دعوت به كوفه كردند، در زمان  عليه السالمهايى كه مردم كوفه براى سيدالّشهداء  نامه: يكم

 .معاويه و پس از بيعت يزيد بوده است

 ؛وصيت معاويه به يزيد: دوم

 :معاويه در پايان زندگى خود به يزيد گفت

ام، عزيزان و محترمان  هاى بزرگى را از بين برده مردان و شخصيت... ام براى تو هموار كردهفرزندم من راه را 

هاى حاكميت تو را فراهم  ام تا زمينه هاى عرب را در مقابل تو سر به زير كرده جامعه را براى تو ذليل كردم و گردن

 47...!كنم

 :هاى مهمى به يزيد نمود و گفت سفارش عليه السالمن معاويه در خصوص امام حسي
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كند و   شكى ندارم كه او با تو بيعت نمى... كنند تا همراه او قيام كنند بن على را دعوت مى مردم عراق حسين

ـ براى از ميان برداشتن او  كنايه از اهل عراق است همان كسانى كه پدرش را كشتند و برادرش را مجروح نمودند ـ

 48.ى هستندكاف

دهد، و  مى اى كه در شام خوانده خبر از جنگى داده كه به زودى با اهل عراق رخ يزيد در نخستين خطبه: سوم

 49.آيد بن زياد پيروزى به دست مى به واسطه عبيداهللا

 مرگ معاويه و نامه يزيد به وليد، والى مدينه

بن عتبه، والى مدينه اين  اى به وليد وى نخست در نامه. مرگ معاويه فرا رسيد و يزيد بر تخت حكومت نشست

 .بن على  بن زبير و حسين راى من بيعت بگير به خصوص از عبداهللاها ب از عموم مردم و شخصيت: گونه نوشت

آن يادداشت كوچك چه بوده است؟ . كند وى به پيوست اين نامه، يادداشت بسيار كوچكى به وليد ارسال مى

 .شود بن عتبه معلوم مى مضمون آن از گفتار و رفتار وليد

مهلتى ده تا قدرى : اضاى بيعت كرد، حضرت در پاسخ فرمودندرا طلبيد و براى يزيد تق عليه السالموليد، امام حسين 

 .فكر كنم

 50.برو در پناه خدا، برو به سالمت: وليد نيز به حضرت گفت

 .نيز به سالمت از نزد وليد خارج شدند عليه السالمامام حسين 

من به تو گفتم : وى به وليد گفت. ن جلسه حضور داشتآنكه جايگاه و سمتى رسمى داشته باشد، در آ مروان بى

 چرا انجام ندادى؟! او را در همين جا بكش

 ؛إنّ ذاك لدم مصون: وليد در پاسخ گفت

 51.اين خونى است كه دستور دارم از آن محافظت كنم

و از طرفى، انديشه  عليه السالمر رفتار وليد با امام حسين با تأمل د. نكته مهم در اين نقل، نوع برخورد وليد است

رساند و آن گاه چه  شود كه اگر مروان در آن زمان والى مدينه بود حضرت را به قتل مى درباره سخن مروان، روشن مى

علوم بريم، عالوه بر اين م رو به سرّ عزل مروان پى مى  از اين. شد  گير حكومت يزيد مى مشكالت فراوانى دامن

آهنگى   زبير هم و ابن عليه السالمبن عتبه و وصيت معاويه به يزيد در رويارويى با امام حسين  شود كه بين رفتار وليد مى

و هر جا به  52.بن زبير را پيدا كردى، او را تكه تكه كن هر جا عبداهللا: معاويه به يزيد وصيت كرد. وجود داشته است

 .دست يافتى با او مدارا كن عليه السالملشهداء سيدا
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بن عتبه  راهه، مدينه را به سوى مكّه ترك كرد، وليد بن زبير شبانه و از بى بينيم، وقتى عبداهللا لذاست كه مى

د، را از مدينه به مكّه به او دادن عليه السالمدر حالى كه وقتى خبر حركت امام حسين  ؛گيرى او فرستاد لشگرى براى دست

 53!»الحمد هللا«وليد در مورد آن حضرت چنين عملى انجام نداد، بلكه گفت 

خورد، آن است كه  به چشم مى عليه السالم  اى كه در برخورد وليد با امام حسين ترين نكته ترين و جالب مهم

اگر بدانى «: به آن جناب رو كرد و گفت» برو به سالمت«: وقتى وليد، امام حسين را احضار كرد و بعد به ايشان گفت

 54.»آيد، مرا دوست خواهى داشت كه پس از اين از ديگران چه خواهى ديد، به همين اندازه كه اكنون از من بدت مى

 به مكّه و رفتار والى عليه السالمورود امام حسين 

از راه معمول و مسير اصلى راه مكّه را در پيش گرفته و در شب جمعه، بر خالف ابن زبير  عليه السالمامام حسين 

 .بن عاص اشدق بود بن سعيد والى اين شهر، عمرو. سوم شعبان وارد شهر مكّه شدند

از چنين فردى  55.پيشگان بنواميه بوده است او زورگوئى از ستم: اند بن سعيد نوشته تاريخ نگاران درباره عمرو

به مكّه، به خدمت  عليه السالمفقط همين مطلب در منابع آمده كه بعد از ورود امام حسين  السالم عليه درباره سيدالشهداء

 :ايد؟ حضرت فرمودند شما براى چه به مكّه آمده! آقا: رسيد و پرسيد عليه السالمسيدالشهداء 

 56.پناهنده شوم ام تا به خانه خدا آمده

اما مالحظه كنيد كه همين شخص . بيش از اين برخورد و گفتگو، چيزى صورت نگرفته و تعرّضى نشده است

شود، كنيم و اگر داخل كعبه  گير مى او را دست! به خدا سوگند: گويد گيرد؟ او مى  زبير چگونه موضع مى درباره ابن

 57!خواهد ناراحت شود زنيم، هر كس مى كعبه را بر سرش آتش مى

بن سعيد خبردار شد  از مكّه حركت كردند و چون عمرو) در روز هشتم ذى الحجه( عليه السالمسرانجام امام حسين 

اى به واسطه برادر خود به حضرت  نامه  مانا) بن جعفر بن حنفيه يا عبداهللا محمد(هاشم  به درخواست بعضى از بنى

اگر شما در مكّه بمانيد، از طرف من آسيبى به شما نخواهد رسيد و تو نيز اهل شقاق و : رساند كه در آن نوشته بود

 58.گرى نباش فتنه

بن سعيد با   به نامه اعتنائى نكرده و به راه خود ادامه دادند، عمرو عليه السالمعجيب آن كه، زمانى كه امام حسين 

 :زياد نوشت اى به ابن اش در نامه سوزى ظاهرى اين دل

افتد و آن چه را  بدان كه اگر او را به قتل نرسانى، عاقبت خودت به خطر مى. آيد  بن على به كوفه مى  حسين

 .بايد انجام دهى، انجام ده
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 توان گرفت؟  چه نتايجى مىحال از اين مطالب 

 هاى اهل كوفه و فرستادن حضرت مسلم نامه

عليه اى براى دعوت سيدالشهداء  حتى عده. ارسال شد عليه السالمهاى زيادى از اهل كوفه به سوى امام حسين  نامه

مايندگى از خود به كوفه با ديدن اين اوضاع، جناب مسلم را خواستند و به ن عليه السالمامام حسين . به مكّه آمدند السالم

 59.فرستادند و ايشان را به تقواى الهى و مخفى كردن قضيه، سفارش كردند

هائى كه از طرف دستگاه حاكم كوفه زده شد، باعث شد تا اصحاب و ياران حضرت مسلم  اما با دسيسه و خدعه

كه ايشان براى آن فرستاده شده بود، آشكار شود و  احساس امنيت كنند و در نهايت، قضيه حضرت مسلم و هدفى

 .بر پنهان كردن آن، امر فرموده بودند اتفاق افتد عليه السالمخالف ان چه كه امام حسين 

اى بدين  پس از آشكار شدن قضيه خون مسلم، مزدوران و جاسوسان حكومتى مستقر در كوفه، به يزيد نامه

 :مضمون نوشتند

خواهى، فردى را  اگر كوفه را مى. اند فه شده و پيروان حسين بن على با او بيعت كردهمسلم بن عقيل وارد كو

 60!.زند  همانا نعمان مردى ناتوان است و يا خود را به ناتوانى مى. كه لياقت داشته باشد به آن جا بفرست

هاى دشمن  بلكه دسيسه ؛عمل نكرد عليه السالمام حسين خالف دستور ام) العياذ باهللا(ناگفته نماند كه جناب مسلم 

 .و بعضى اشتباهات ياران ايشان موجب آشكار شدن مطلب شد

                                                           
 .39/  2: االرشاد.   59

 .265/  4: تاريخ طبرى.   60
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 معاويه و حكم امارت ابن زياد

اى كه آن شهر در معرض از دست   وضع شهر كوفه آشفته شد، به گونه) با ورود جناب مسلم و برمال شدن قضيه(

 .رفتن بود

در اين هنگام يزيد به سرجون نصرانى كه مشاور و محرم اسرار پدرش معاويه بود، مراجعه كرد و با او مشورتى 

 .نمود

 كنى؟ اگر هم اكنون پدر تو زنده شود و به تو امرى كند، آيا اطاعت مى: سرجون به يزيد گفت

 !آرى: گفت

: مفاد حكم چنين بود. بن زياد را بر كوفه بيرون آورد واليت و سرپرستى عبيداهللادرنگ حكم  سرجون بى

 .گردد سمت قبلى كه واليت بصره است، به واليت كوفه نيز منصوب مى بن زياد با حفظ عبيداهللا

 61.معاويه اين حكم را با دست خود نوشته و به سرجون سپرده بود تا در وقت مناسب آن را به يزيد ارائه كند

بنابر نقشه پيشين معاويه بوده، همين نامه سرجون  عليه السالميكى از شواهد ما بر اين ادعا كه شهادت امام حسين 

 .و اتفاقات پس از آن است

 عليه السالماز اين مرحله به بعد، امر به قتل سيدالشهداء . به بعد استرسد، از اين تاريخ   آن چه مهم به نظر مى

براى عبيداهللا ) نامه پدرش(اى كه يزيد به همراه حكم سرپرستى شهر كوفه  پذيرد و از نخستين نامه صورت مى

 .شود  شروع مىعليه السالم فرستد، نقش يزيد در شهادت امام حسين  مى

توجه به مطالبى كه قبالً ذكر شد دستور كشتن آن حضرت از زمان رسيدن نامه  بنابر تحقيقات انجام شده و با

زيرا سياست حكومت  ؛زياد آغاز شده و قبل از اين زمان، حكومت يزيد چنين دستورى صادر نكرده است يزيد به ابن

گر، سياست آنان در داخل حجاز به عبارت دي. از جهت مكانى متفاوت بوده است عليه السالمبنواميه در رفتار با سيدالشهداء 

به همين جهت، آنان تالش كردند تا آن حضرت از حجاز خارج . متفاوت بود) عراق(با سياستشان در بيرون از حجاز 

 .شوند و برخورد والى مدينه و مكّه نيز در همين راستا بوده است

 نامه يزيد به ابن زياد

 .د استزيا نخستين شاهد بر اين مطلب، نامه يزيد به ابن

 :يزيد در اين نامه به ابن زياد اين گونه نوشت

                                                           
 .و منابع ديگر 23ـ  22/  4: الكامل فى التاريخ، 36/  5: الفتوح، 258/  4: تاريخ طبرى.   61
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اگر حسين را كشتى، . اى  در ميان واليان، تو گرفتار امتحان شده. خبر حركت حسين به كوفه به من رسيده است

 62).ولد الزنا بودن(نام   گردى به همان نسب گم  آقا و شخصيتى محترم هستى وگرنه برمى

 نامه ابن عباس به يزيد

زبير در مكه اعالم خالفت كرد و  شاهدى ديگر بر اين مطلب اين است كه بعد از شهادت امام حسين وقتى ابن

 .هاى ديگر با او بيعت نكردند عباس و شخصيت مشغول بيعت گرفتن از مردم شد، ابن

عباس به جهت بيعت نكردنش تشكّر كرد و از او خواست كه  اى از ابن آگاه شد، در نامه چون يزيد از اين ماجرا

 .زبير بيعت كنند بلكه مردم را به سوى يزيد دعوت كند نگذارد مردم با ابن

 :وى در پاسخ او نوشت. ابن عباس پاسخ ارزشمندى به نامه يزيد داد

چگونه من از ... ام، به خدا سوگند به جهت محبت به تو نبوده است زبير بيعت نكرده اين كه من با ابن!... اى يزيد

هاى هدايت و ستارگان دانش بودند به   و فرزندان خاندان عبدالمطلب را كه چراغ عليه السالمتو حمايت كنم؟ تو حسين 

شما كنم كه  هرگز فراموش نمى... اند  اى و همه ايشان در عراق به دستور تو به قتل رسيده قتل رسانده

به مكّه برود و او را  صلى اهللا عليه وآله خدا را تحت تعقيب قرار داديد تا اين كه آن بزرگوار از حرم رسول السالم عليه  حسين

 .فرارى داديد تا از حجاز بيرون رود و وارد خاك عراق شود

ائى چنين ظريف و تاريخى ه هائى كه از نكته ناگفته. هاى عاشورا اشاره دارند اين كلمات به نكات دقيق و ناگفته

 .گيرند  سرچشمه مى

 :نويسد ابن عباس در ادامه مى

سربازان تو در آن . خارج كرديد صلى اهللا عليه وآلهاهللا  را با خوف، ارعاب و نگرانى از حرم رسول عليه السالمامام حسين 

ز فرصت استفاده كردند و با وجود كمى ياران ا عليهم السالمو اهل بيت او  صلى اهللا عليه وآلهجا به جهت دشمنى با رسول خدا 

 !او، همانند كشتار اهل شرك و كفر، آنان را به قتل رساندند

 بعد از اين همه مصيبت، تو از من توقع محبت دارى؟! اى يزيد

 63.چكد و من بايد از تو انتقام بگيرم  خون خاندان من از شمشير تو مى

 سخنرانى معاويه، فرزند يزيد

سخنرانى معاويه فرزند يزيد است كه در توصيف او . كند يكى ديگر از شواهدى كه قاتل بودن يزيد را اثبات مى

 .گويند جوان صالحى بوده است مى

 :نگارد  نوشته چنين مىابن حجر مكى در كتاب الصواعق المحرقه كه در دفاع از شيخين و رد بر شيعه 

معاويه بن يزيد به ميان مردم نيامد و در امور حكومت دخالت نكرد و فقط چهل روز حاكميت ) وقتى يزيد مرد(

: وقتى بر فراز منبر رفت، گفت) در اولين سخنرانى خود(هائى كه بر خوبى او داللت دارد اين است كه  از ويژگى. داشت

                                                           
 .و منابع ديگر 214/  14: اريخ مدينة دمشقت، 160/  3: انساب االشراف.   62
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گرفت و آن چه را  عليه السالمطالب  بن ابى است و جدم معاويه آن را به ناحق از علىهمانا اين خالفت، ريسمان الهى 

او در حالى كه گريه ... سپس نوبت به پدرم رسيد و او نيز اهليت تصدى خالفت را نداشت... خواست انجام داد مى

د، شرب خمر را مباح كرد و كعبه را تخريب را به قتل رسان صلى اهللا عليه وآلهيزيد، عترت رسول خدا ) پدرم: (كرد افزود مى

 64.و او اهل جهنم است... نمود

 .و طبق اين سخنرانى، فرزند يزيد به قاتل بودن پدرش اقرار كرده است

 اقرار ابن زياد

 :گويد  وى مى. شاهد ديگر بر اين موضوع اقرار خود ابن زياد است

 65.يا حسين را بكشم و يا خودم كشته شوم، پس من قتل او را برگزيدم ؛مخير بودممن بين دو امر 

ها بدون علم و اطّالع يزيد بوده است؟ يا  كنند اين جنايت تيميه و اتباع او كه ادعا مى  به راستى كجا هستند ابن

 !اريمگويند ما در قاتل بودن يزيد ترديد د آن كه مى

است و به دستور او اين كار انجام شده  عليه السالم كند، خود يزيد قاتل سيدالشهداء از ديگر شواهدى كه اثبات مى

 :توان به موارد زير اشاره كرد است، مى

بن عروه و اظهار سرور او بعد از آن و فرستان نامه  ـ امر يزيد به ابن زياد مبنى بر قتل حضرت مسلم و هانى 1

 66.زياد  آميز براى ابن  تشكّر

را كه در اسارت  عليهم السالماى كه از جانب يزيد براى عبيداهللا رسيد و در آن دستور داده بود كه اهل بيت  ـ نامه 2

 67.سرهاى مطهر شهداء به سوى شام فرستادها را همراه با  بودند به سوى او بفرستد و عبيداهللا، آن

و سرهاى  عليهم السالمـ اظهار شادى يزيد و برپا كردن مجلس جشن و شراب خوارى هنگام ورود اهل بيت  3

 68.مطهر به شام

 .  ...ـ قضيه چوب خيزران و 4

                                                           
 .642ـ  641/  2: الصواعق المحرقه.   64
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 عليه السالمكوفيان، دعوت كننده امام حسين 

فه را به كو عليه السالمتر اشاره شد كه گروهى از مردم كوفه با نوشتن نامه و يا فرستادن نماينده، امام حسين  پيش

اكنون اين پرسش . پردازيم در اين بخش، به شناسائى و بررسى آن افراد مى. دعوت كردند و بر اين امر اصرار ورزيدند

و اگر از شيعيان ! اند يا خير؟ بوده عليهم السالممطرح است كه آيا دعوت كنندگان، شيعيان حقيقى و راستين اهل بيت 

 ت؟ها چه شده اس اند عاقبت و سرانجام آن  بوده

را دعوت  عليهما السالمبن على   خود شيعيان، حسين: گويند وهابيان و پيروانشان همين پرسش را مطرح كرده و مى

 !كنند اكنون براى او عزادارى مى كردند و همان شيعيان او را كشتند و هم

 .اى بيش نيست كه بايستى با تحقيق و بررسى پاسخ داده شود اين سخن شبهه

 .ها ها، اشراف و افراد موجه شهر كوفه هستند نه افراد عادى قبيله وت كنندگان همان شخصيتالبته مراد از دع

 اند؟ چه كسانى بوده عليه السالمحال به راستى فراخوانان امام حسين 

 .گوييم اين پرسش را با نگاه و بررسى اوضاع آن روز كوفه پاسخ مى

 نگاهى به ساختار شهر كوفه

ون شهر كوفه و مردم آن انجام شده است، اين شهر و همه عراق در زمان عمرو به واسطه بنابر تحقيقى كه پيرام

اى كه هم از نظر تجارى و هم از  كوفه داراى موقعيتى حساس بوده است، به گونه. وّقاص فتح شده است بن ابى سعد

 .ر مهاجرت كرده بودندنظر نظامى مورد توجه بوده و مردم از نقاط مختلف عراق، حجاز و يمن به اين شه

اما از جهت مذهب، تشيع در آن جا به طور  ؛كردند اى از قبايل مختلف و گوناگون در كوفه زندگى مى مجموعه

رسمى از قرن دوم و سوم شروع شد و تشيع كنونى نيز از آن زمان است و در قرن نخست، شيعيانى كه در آن جا 

 .دان زيستند، مانند شيعيان امروزى نبوده مى

 اصطالح شيعه و تشيع

 :نكته قابل توجه اين است كه براى واژه شيعه و تشيع در كتب حديث و كالم و رجال دو اصطالح وجود دارد

باشد و در عين حال به خالفت شيخين عليهم السالم ـ در اصطالح نخست شيعه كسى است كه محب اهل بيت  1

 .نيز اعتقاد دارد

دانستند و معاويه را نيز مذمت   را از عثمان افضل و برتر مى عليه السالماميرالمؤمنين بعضى از اهل كوفه آن زمان، 

 .اما به افضليت آن حضرت بر شيخين اعتقاد نداشتند ؛كردند مى

شيعه عبارت است از كسى كه به  ؛ـ در اصطالح دوم كه همه ما بر آنيم و اصطالح معروف نيز همين است 2

كه دوازده امام بعد از  عليهم السالمو امامت اهل بيت  صلى اهللا عليه وآلهپس از رسول خدا يه السالم علجانشينى اميرالمؤمنين 

 .هستند، اعتقاد داشته باشد صلى اهللا عليه وآلهپيامبر 
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او از . بن نجبه است شاهد اين مطلب، مسيب. تشيع در قرن يكم مطابق با اصطالح نخست رايج بوده است

 .نويسند كه وى شيعى بوده است در شرح حال او مى. به كوفه است عليه السالملشهداء دعوت كنندگان سيدا

نشين بودم و نديدم كه شيعيان  من بيست سال با مسيب و شيعيان زيادى در همين مسجد هم: گويد راوى مى

 69.مانجز خير سخنى بگويند، مگر درباره على و عث صلى اهللا عليه وآلهخدا   كوفه نسبت به صحابه رسول

گفتند، از حقانيت و برترى على نسبت به عثمان و  اگر شيعيانِ آن وقت كوفه سخنى درباره صحابه مى! آرى

 .اند معاويه بوده است و درباره خالفت شيخين هيچ اشكال و سخنى نداشته

هاى عمر است ممانعت  خواستند در كوفه از نماز تراويح كه يكى از بدعت عليه السالمنين و آن گاه كه اميرالمؤم

 70.طنين انداز شد» واعمرا، واعمرا، واسنّة عمراه«صدائى به راه افتاد و نداى  و كنند، سر

 71.مؤمنين نيز نقل شده استاين مطلب از خود اميرال

و در حالى كه مردم كوفه با آن حضرت بيعت كرده بودند  عليه السالمدر نتيجه، حتّى در زمان حاكميت اميرالمؤمنين 

 .حاضر نشدند اين بدعت را ترك كنند

شود، بنابر   و اگر به آنان شيعه گفته مى اينان شيعه نبودند. آيا اينان شيعيان راستين بودند؟ هرگز اين طور نيست

 .همان اصطالح نخست است

به راستى آمار شيعيان حقيقى كوفه در آن روزگار چند نفر بوده است؟ تعداد اندكى از مردم كوفه، افرادى 

اى از همين   اند كه عده  بن نباته جزء شيعيان راستين بوده بن عوسجه و اصبغ بن مظاهر، مسلم حبيب: چون هم

 .بن ابيه به قتل رسيده بودند شيعيان توسط معاويه و زياد

ها حكم  اى از آن اند كه عده از طرفى، در مقابل اين جمعيت اندك، ياران و پيروان بنواميه در كوفه فراوان بوده

 .را امضاء كردند كه همگى در زمره رجال بزرگ و اشراف كوفه بودندرحمه اهللا بن عدى  قتل حجر

 72.كردند اى از اين گروه در كوفه براى يزيد جاسوسى مى  ر، عدهاز سوى ديگ

 خوارج، گروه ديگرى از ساكنان كوفه

قيس پدر جعده،  بن يكى از بزرگان خوارج، اشعث. زيستند خوارج، فرقه بزرگ ديگرى بودند كه در شهر كوفه مى

 .است كه آن حضرت را به شهادت رساندعليه السالم همسر امام حسن مجتبى 

دست ) عليه السالمصحابى باوفاى اميرالمؤمنين (بن حريث است كه در قتل ميثم تمار   ها، عمرو  از ديگر بزرگان آن

 .داشته است
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نامه  عليه السالماند كه براى سيدالشهداء  ثبن اشع بن أبجر و قيس  بن ربعى، حجار ها، شبث از ديگر بزرگان آن

 .با اين حال، آنان از سران لشگر و فرماندهان سپاه عمر سعد بودند. فرستادند و آن حضرت را به كوفه دعوت كردند

 73آيا شما براى من نامه ننوشتيد؟: سيدالشهداء در روز عاشورا به آنان خطاب كردند و فرمودند

اى براى من نوشته نشد مگر از روى حيله و نيرنگ به  نامه: جالب اين جاست كه سيدالشهداء در سخنى فرمودند

 74.من و نزديك شدن به فرزند معاويه

 معليه السالهاى نويسنده دعوت نامه به امام حسين  گروه

 ؛ـ شيعيان خالص كه در اقليت بودند 1

 ؛كردند ـ خوارجى كه در كوفه زندگى مى 2

 .ـ عمال و پيروان بنواميه 3

بن   اى مثل حبيب در اين جا سؤاالتى مطرح است و آن اين كه در ميان اين شيعيان خالص و اندك چرا عده

بن عوسجه كه مأمور خريد  است و يا مسلم السالم عليهنامه به امام حسين  مظاهر كه از جمله امضاء كنندگان دعوت

شوند ولى بعد از  اسلحه و جمع آورى پول براى حضرت مسلم بوده است، در داستان حضرت مسلم يك باره ناپديد مى

به عليه السالم رسانند و در لشكر امام حسين  مدتى در روز ششم يا هفتم محرم، خود را با زحمت فراوان به كربال مى

 رسند؟ مى شهادت

ها را در منزل خود دعوت كرد و با آنان اتمام حجت نمود كه  بن صرد خزاعى كه بزرگان و شخصيت چرا سليمان

را يارى كنيد، دعوتش ننماييد، خودش در واقعه كربال حضور ندارد و  عليه السالمتوانيد يا قصد نداريد امام حسين  اگر نمى

 !بعداً به شهادت رسيد؟

عليه خواستند در خدمت سيدالشهداء  كنندگان هستند و مى بزرگانى از شيعيان كه از دعوت ها و چرا شخصيت

 ؟!نه در جريان حضرت مسلم كه قبل از واقعه كربال بوده، خبرى از آنان است و نه در حادثه كربال ؛باشندالسالم 

 ماند؟ چرا حضرت مسلم تنها مى

نوشتند و آن حضرت را دعوت كردند، جزء عليه السالم امام حسين  از سوى ديگر، جمع فراوانى از كسانى كه نامه به

 حال چرا اين گونه بوده است؟. لشگريان و فرماندهان لشگر عمر سعد بودند

 هاى ابن زياد در شهر كوفه برنامه

هاى مطرح شده، يك بار ديگر وضعيت شهر كوفه  يابى به اين مطلب مهم و پاسخ به پرسش اكنون براى دست

 .نماييم زياد بررسى مى يعنى ابن ؛ورود والى جديدرا با 

 تهديد
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وى در . زمانى كه ابن زياد وارد شهر كوفه شد كارهائى را در كوفه به اجرا گذارد و ماجراهاى فراوانى پيش آورد

 :اش در مسجد به مردم گفت نخستين خطبه

ن منصف باشم و به محرومان بخشش يزيد سرپرستى شهر شما را به من سپرده و به من دستور داده با مظلوما

كنند و عهد و  اما كسانى كه مخالفت مى. كنم و با كسانى كه اطاعت و حرف شنوى دارند همانند پدرى مهربان باشم

 75.شكنند، با تازيانه و شمشير جوابشان را خواهم داد پيمان مى

ها و اشراف شهر كوفه،   وى در نخستين اقدام خود، مردم را تهديد كرد و دستور داد تمام قبايل، شخصيت

 .تك شناسائى شوند و به مرور آنان را به حضور طلبيد و از آنان تعهد گرفت تا از او اطاعت كنند تك

 :آمدند، اين گونه گفت وى درباره كسانى كه به حضورش نمى

هر . شود اش را ثابت نكند، ريختن خون او و مصادره اموالش براى ما حالل شمرده مى سى نيايد وفادارىاگر ك

اى كه باشد اطاعت نكند، او در همان قبيله به قتل خواهد رسيد و در مقابل منزلش به دار كشيده  شخصيتى، از هر قبيله

 76!خواهد شد

 !شايعه پراكنى

اى در داخل شهر كوفه، شايعاتى پخش كنند و مردم را از لشگر يزيد  ابن زياد در اقدامى ديگر، دستور داد كه عده

شوند، بترسانند و آنان را به پراكنده شدن و پراكنده كردن يكديگر از اطراف حضرت  و كسانى كه از شام اعزام مى

 .وادار كنند ه السالمعليمسلم 

ديگر را  مردم هم: نويسند اى كه مورخان مى اين شايعات تا حدى در ميان مردم اثر گذارده بود، به گونه

 77.دادند زده به يكديگر از سپاه اعزامى شام، خبر مى ترساندند و وحشت مى

 و نصب سران قبايل عزل

زياد در  ابن. اى رئيس برگزيده بود از اين رو حضرت مسلم، براى هر قبيله ؛ها بودند بيشتر مردم كوفه اهل قبيله

اى  ها مشخص نمود و در ميان هر قبيله اقدامى ديگر آن سران را عزل كرد و از هواداران خود، سرانى را براى قبيله

 .تك افراد قبيله خود باشند  او فرمان داد كه آنان مواظب تك. كومت قرار دادرابطى بين آن قبيله و واليان ح

 ارسال جاسوس

هايى را در ميان مردم پراكنده نمود كه در مسجد و غير مسجد با مردم   ابن زياد در برنامه ديگرى، جاسوس

 .كردند  زياد گزارش مى ارتباط داشتند و اخبار را براى ابن
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بن عروه منتقل شد و بنابراين بود كه كسى  طور مخفيانه از خانه مختار به خانه هانى آن گاه كه حضرت مسلم به

بن عوسجه كه براى  هزار درهم به سراغ مسلم زياد مأموريت يافت تا با سه  معقل غالم ابن. متوجه اين امر نشود

 .كرد برود آورى مى  حضرت پول جمع

بن عوسجه را جلب نمايد، او را فريب دهد تا  پول، اعتماد مسلماو توانست با شيعه نشان دادن خود و با دادن آن 

 78.هاى تاريخى آمده است اين جريان در همه كتاب. محل اقامت حضرت مسلم را كه در خانه هانى بود، پيدا كند

 نظارت شديد

وى دستور داد تمام مسيرهائى كه به اين شهر منتهى . كى از كارهاى بسيار مهم ديگر، محاصره شهر كوفه بودي

براى اهل كوفه بود دستگير شد عليه السالم بن مسهر كه حامل نامه امام حسين  لذا قيس. شود، به شدت نظارت شوند مى

به سوى مردم كوفه فرستاده شده بود،  عليه السالمامام حسين بن يقطر كه از طرف  چنين عبداهللا هم. و به شهادت رسيد

 .بن مسهر از باالى دار االماره به زير انداختند و به شهادت رسيد  به دستور ابن زياد وى را همانند قيس. دستگير شد

ردند درباره در بين راه برخو عليه السالماين نظارت به قدرى شديد بود كه وقتى برخى از كوفيان به سيدالشهداء 

توانيم  توانيم داخل شهر كوفه شويم و نه مى نظارت به قدرى شديد است كه نه مى! به خدا سوگند: اوضاع كوفه گفتند

 79.از شهر خارج شويم

 80.زيدبن نمير را به رياست پليس شهر كوفه برگ ابن زياد در راستاى اين نظارت شديد، حصين

 :زياد در فرمانى به او گفت ابن. هاى كوفه را زير نظر بگيرند وى دستور داد كه تك تك خانه

 81.هاى مردم كوفه مسلّط كردم من تو را بر خانه

 قتل و كشتار

هاى ابن زياد در شهر كوفه، به شهادت رساندن بزرگان شيعيان واقعى و مواليان حقيقى اهل بيت  از ديگر برنامه

زياد به شهادت  كسانى كه به دستور ابن از ميان. بن ابيه، اين برنامه را اجرا كرد او همانند پدرش زياد. بود عليهم السالم

 :توان نام برد اند افراد زير را مى رسيده

 ـ ميثم تمار 1

كيفيت شهادتش را به او خبر داده بودند، از وقايع جالب  عليه السالمجريان ميثم و اين كه حضرت امير مؤمنان على 

 82.و عجيب است

 بن عزيز كندى  عمرو ـ عبيداهللا بن 2
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عليه هاى اميرالمؤمنين  او سواركارى شجاع و از شيعيان كوفه بود و در همه جنگ: نويسند در شرح حال او مى

بن عوسجه براى  او از كسانى بود كه در كوفه با مسلم بيعت كرد و به همراه مسلم. مالزم ركاب آن حضرت بود السالم

 83.گرفت ت مىاز مردم بيع عليه السالمسيدالشهداء 

بن نمير كه رئيس پليس كوفه بود او را دستگير كرد و به  اند او رئيس قبيله كنده و ربيعه بود، حصين نوشته

 84.فرمان ابن زياد به قتل رساند

 ـ عبيداهللا بن حارث بن نوفل همدانى 3

حضور داشته است و در كوفه  عليه السالمجنگ صّفين در كنار اميرالمؤمنين  و در صلى اهللا عليه وآلهاو از صحابه پيامبر 

 .گرفت  از مردم بيعت مى عليه السالم  براى امام حسين

 85.اش گردن زدند زياد در مقابل چشمان قبيله  بن شهاب او را دستگير كرد و به دستور ابن اند كثير نوشته

ها، آن گاه كه رئيس قبيله را در برابر ديدگان افراد آن قبيله  رخورد و نظارتها، شدت ب با توجه به اين اختناق

 اى براى حركت كردن خواهند داشت؟  گردن بزنند، آيا آن قبيله، ديگر انگيزه

زياد به شهادت رسيدند  گير شدند و سپس به فرمان ابن از ديگر افرادى كه جزء ياران حضرت مسلم بوده و دست

 86.اشاره كرد... بن صلخب أزدى بن جعده جدلى، عمارة بن يزيد كلبى عليمى، عباس علىتوان به عبداال مى

 زندانى كردن شيعيان

در ميان زندانيان افرادى چون مختار، . زياد در كوفه، زندانى كردن بزرگان شيعيان بود يكى ديگر از اقدامات ابن

 .بن شداد بودند  بن نجبه، رفاعة  و همراهان او از جمله مسيب 87صرد خزاعى بن حارث اعور همدانى، سليمان

 :به يزيد نوشت اى زياد در نامه ابن: نويسد طبرى مى

دادم بر ضد شما حركتى كند و قيامى صورت دهد، باقى نگذاشتم، مگر اين كه در زندان  كسى را كه احتمال مى

 88.برد  شما به سر مى

توان ادعا كرد  ا با اين وجود، مىآي. شود كه بزرگان شيعيان كجا بودند و چه شدند با تمام اين اوصاف، روشن مى

شريك بودند، يا آن كه خود شيعيان از آن حضرت دعوت  عليه السالمو گفت كه سران شيعيان، خود در قتل سيدالشهداء 

 كردند و بعد آن بزرگوار را به قتل رساندند؟
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ن صرد ظاهر شدند و به ب بينيم پس از گذشت چهار يا پنج سال از حادثه كربال گروهى به رهبرى سليمان لذا مى

 .زياد و اهل شام برخاستند جنگ با ابن

 :زياد در همان واقعه اين گونه اظهار كرد ابن: اند نوشته

 89.زدم آوردم و گردن مى  ها بيرون مى اى كاش در آن زمان، زندانيان را از زندان: گفتم هميشه مى

 راستى ابن زياد آرزوى مرگ چه كسانى را داشت؟ به

اند و  خواهى شهداى كربال قيام كرده آرى همان افرادى كه در زندان بودند، اكنون به عنوان انتقام و خون

 .زياد مأمور بود با آنان بجنگد ابن

 تعقيب فراريان

بن   بن عوسجه، حبيب  د، مسلماى از همراهان حضرت مسلم را به شهادت رسان زياد عده پس از اين كه ابن

 .ولى نتوانست دستگيرشان كند ؛مظاهر و برخى ديگر را تحت تعقيب قرار داد

 كوفه در كنترل ابن زياد

زياد قرار گرفت و اين در حالى بود كه  با اين اقدامات، شهر كوفه به طور كامل تحت تسّلط و قدرت ابن

 .بردند نيز در كربال به سر مى عليه السالمسيدالشهداء 

 :زياد بر فراز منبر قرار گرفت و خطاب به مردم گفت ها، ابن در چنين زمانى و پس از اجراى اين برنامه

او به من دستور داده ! نياز كننده شما در اموال و روزى دنياست  اى مردم، يزيد پس از معاويه بهترين بندگان و بى

به من دستور داده . ال افزايش دهم و اين پول را برايتان نگه دارمكه رزق شما را تا صد درهم و يا صد دينار از بيت الم

 90.تا شما را از كوفه به جنگ دشمنش روانه كنم، پس گوش دهيد و اطاعت كنيد

 :گويد در جاى ديگر مى

شوند و هر كس از بزرگ و كوچك كسبه و ديگر مردم هيچ كس باقى نماند و همگى بايد در لشگر با من همراه 

 91.كه از لشگر ما تخلّف كند، ما نسبت به جان و مال او مسئوليتى نداريم

 :اند و نيز نوشته

ها   ها و محلّه  متوجه نمود، مأمورانى را به كوچهعليه السالم ابن زياد پس از آن كه مردم را به جنگ با سيدالشهداء 

 92.گير كرده و نزد او بياورند نند تا اگر كسى را يافتند كه از حكم او سرپيچى نموده است دستجو ك و فرستاد تا جست

خارج شده بودند و در اى از شهر  ها بودند و يا به گونه زياد همه را به جز كسانى كه در زندان بدين ترتيب ابن

رو كسانى كه  از اين ؛ها پناه گرفته بودند به سوى كربال حركت داد به طورى كه كسى در كوفه باقى نماند نخلستان
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زياد قرار گرفتند تا بتوانند به   برسانند، ناگزير در ميان لشگريان ابنعليه السالم خواستند خود را به اردوگاه امام حسين  مى

رو پس از رسيدن به كربال، جمعى از آنان موّفق، به ملحق شدن  از اين. برسانند عليه السالمبه امام حسين  اى خود را  گونه

نام و مشخصات برخى از كسانى كه براى پيوستن به سيدالشهداء . به آن حضرت شدند و در ركاب حضرت شهيد شدند

عليه السالم ن گروه در تاريكى شب به لشگر امام حسين اي. از اين طريق استفاده كردند در تاريخ آمده است عليه السالم

توان حدس زد كه افراد ديگرى نيز با همين قصد با لشگر عمر سعد همراه شده بودند، ولى  پيوستند و از همين جا مى

ر منتقل موّفق نشدند لذا بايد گفت كه اين افراد از قبل هدايت شده بودند، نه اين كه شب يا روز عاشورا از ظلمت به نو

 .گردند

رئيس امنيت شهر (بن عمرو أزدى  بن ضبيعه، حالس بن حبيب أزدى، عمرو توان به قاسم از جمله اين افراد مى

 93.بن حجاج تميمى و پسرش عبدالرحمان اشاره كرد  ، مسعود)عليه السالمكوفه در زمان حكومت اميرالمؤمنين 

 ر سپاهى از شام در كربالحضو

توان گفت كه عالوه بر اهل كوفه، لشگرى از شام نيز در كربال حضور  عالوه بر آن چه گذشت، به اطمينان مى

 .داشتند

حكم روزه گرفتن روز تاسوعا و : پرسند مىعليه السالم از جمله از امام صادق . براى اين مطلب شواهدى وجود دارد

 عاشورا چگونه است؟

 :فرمايند ت مىآن حضر

زياد و عمر سعد از  ابن... تاسوعا روزى است كه حسين و يارانش در كربال به واسطه سپاهيان شام محاصره شدند

 94. ...حال شدند زيادى لشگر خويش خوش

به سمت راست و  عليه السالمامام حسين : ندك به سند خود اين گونه روايت مى رحمه اهللادر اين زمينه شيخ صدوق 

بينى كه با فرزند  تو مى! خدايا: سپس سر را به آسمان بلند كردند و فرمودند. چپ نگاهى كردند و هيچ كس را نديدند

الجوشن به همراه مردانى از اهل شام  بن ذى بن انس و شمر در اين هنگام سنان... كنند پيامبرت چگونه رفتار مى

 95.  ...آمدند

 :آمده كه حضرت فرمودند عليه السالمچنين درباره روزه روز عاشورا در روايت ديگرى از امام صادق  هم

يارى كردند، نذر نمودند كه اگر بر السالم  عليه  همانا آل اميه و كسانى از شاميان كه آنان را در كشتن امام حسين

را به دست آوردند، اين روز را عيد بگيرند و به جهت شكرانه آن، روزه بگيرند و اين براى حسين پيروز شدند و خالفت 

 96.آل ابى سفيان تا به امروز، سنّتى شده است
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 .اكنون عمل وهابيان بر همين است گرفتند و هم آرى، بنواميه روز عاشورا را جشن مى

اى از آنان به  ولى اسامى عده ؛ه از شام در كربال حضور داشتند مشخص نيستهر چند تعداد دقيق سپاهى ك

بلكه نيروهائى بودند كه از شام  ؛اند اند نبوده البته اين افراد در زمره شاميانى كه در كوفه اقامت داشته. دست آمده است

 .به كربال اعزام شده بودند عليه السالمبراى شركت در قتل سيدالشهداء 

 هاى انجام شده در كربال ز جنايتبرخى ا

شيعيان  عليه السالمرود كه قاتالن سيدالشهداء  با جناياتى كه در كربال اتفاق افتاده حتى يك درصد هم احتمال نمى

دينى هم كه باشد،  اى، به هر معنايى كه باشد و در نهايت فسق و قساوت قلب و بى چرا كه از هيچ شيعه ؛كوفه باشند

 :چون هايى هم جنايت. زند ى سر نمىهاي  چنين جنايت

ها، كشتن كودكان، كشتن بانوان، تاراج اموال، لگدمال كردن بدن مبارك و مطهر  قطع آب، آتش زدن خيمه

 .با سم اسبانصلى اهللا عليه وآله فرزند دلبند رسول خدا 

عليهم گوش دختران اهل بيت از «: گويند اين كه سخنرانان به هنگام بيان جناياتى كه در كربال رخ داده است مى

ها اين فجايع را  آرى نبايد در پى آن بود كه حتماً سنّى. حقيقت دارد و از حقايق عاشوراست» كشيدند  گوشواره مى السالم

 .روايت كرده باشند تا باورپذير گردند و انتظار هم نبايد داشت كه متعصبى از اهل سنّت اين قضايا را نقل كرده باشد

را با گريه از گوش او  عليه السالمرسد كه وقتى آن مرد خبيث گوشواره فاطمه دختر سيدالشهداء  ى مىپستى به جاي

اگر من اين كار را نكنم، فرد ديگرى : آن خبيث گفت! كنى؟ رهايم كن چرا گريه مى: كشيد، فاطمه به او گفت مى

 97.برد گوشواره را مى

را ده نفر اسب سوار با سم اسبان خود لگدمال عليه السالم چنان كه در تاريخ آمده است، جسد مبارك سيدالشهداء 

 .هاى معتبر آمده است كردند و اسامى آنان در كتاب

ده نفر را بررسى كرديم تمام آنان را  ما اين: گويد ابوعمرو زاهد كه از نظر اهل سنّت بسيار معتبر است، مى

 98.ولدالزنا يافتيم

اند؟ آيا شيعه هر  هاى روز عاشورا را شيعيان انجام داده توان ادعا كرد كه اين وقايع و جنايت آيا به راستى مى

 ين قبيل كارها انجام دهد؟تواند از ا  قدر فاسق باشد، مى

 

 نگاهى به اعتقاد قاتالن سيدالشهداء

 اند چه بوده است؟ جنگيدهعليه السالم اند و با سيدالشهداء  به راستى عقيده آنان كه در كربال بوده
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زياد به نام يزيد بن معقل از دشمنان  روز عاشورا يكى از افراد سپاه ابن: نويسد  طبرى تاريخ نگار اهل سنّت مى

بينى خدا  مى: گويد ـ مى كه از علماء قرآن شهر كوفه و از ياران حضرت بود  بن خضير ـ به برير عليه السالمسيدالشهداء 

 چه روزگارى را براى تو رقم زده است؟

بختى است و آن چه براى تو پيش آمده، شقاوت و  آن چه خدا براى من پيش آورد، سعادت و نيك: برير پاسخ داد

 .بدبختى است

آيا به ياد دارى زمانى كه در قبيله بنى . گو بودى  تو پيش از اين نيز دروغ! گويى دروغ مى: بن معقل گفت  زيدي

طالب را پيشواى حق و  بن ابى گفتى و معاويه را گمراه و گمراه كننده و على ها را به عثمان مى لوذان اين دروغ

 پنداشتى؟ هدايت مى

 .ن همين است كه گفتىدهم كه اعتقاد م گواهى مى: برير گفت

 .دهم تو از زمره گمراهان هستى من نيز گواهى مى: يزيد بن معقل گفت

 آيا حاضرى مباهله كنى و بعد مبارزه كنيم؟: برير گفت

 .آرى: يزيد بن معقل گفت

كه  گو را لعنت كردند و از خدا خواستند آن گاه هر دو حركت كردند و قبل از مبارزه دست به دعا برداشتند و دروغ

 99.بن معقل را كشت كسى را كه بر حق است بر ديگرى چيره گرداند و بعد مبارزه آغاز شد و برير، يزيد

از هوادارى . و يا عثمان مطرح است عليه السالمنكته اين است كه در روز عاشورا سخن از حقانيت امير مؤمنان على 

 .پيروى از عثمان محلّ اختالف و منشأ جنگ است وعليه السالم على 

پا به ميدان رزم  عليه السالمهنگامى كه نافع بن هالل از ياوران امام حسين : نويسد طبرى در مورد ديگرى مى

 .هستم عليه السالممن معتقد به دين على : نهاد، رجز خواند و گفت

من هم : بن حريث براى مبارزه با او به ميدان رفت و در جواب نافع گفت احمزياد به نام مز فردى از سپاه ابن

 100.معتقد به دين عثمان هستم

ولى  101پردازند،  به نقل اين اتّفاق مىالبداية والنهايه و ابن كثير در  الكامل فى التاريخابن اثير جزرى در كتاب 

 .من معتقد به دين عثمان هستم: گويند كه طرف مقابل او در پاسخ گفت نمى

ها بعد افرادى بتوانند  را نشناسد تا در قرنعليه السالم چرا؟ چون بايد مخفى بماند تا كسى قاتالن سيدالشهداء 

 .بن على را به شهادت رساندند بگويند كه خود شيعيان، حسين

 :اى به عمر سعد نوشت ابن زياد در نامه ؛نويسند مورخين مى
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بن  ها، آب نرسد، همان طورى كه با خليفه مظلوم عثمان اى به آن  حسين و يارانش را از آب منع كن تا قطره

 102!عفان اين كار را كردند

را به مدينه منوره برگرداندند و بانوان بنى هاشم شيون و ناله زدند و  عليهم السالموقتى اسيران اهل بيت : اند هنوشت

 .بن سعيد اشدق رفتم در آن هنگام نزد عمرو: به عزادارى پرداختند، راوى گويد

اين عزا و : بعد از آن گفتخواند و  عليهم السالم بيت  عمرو با ديدن آن صحنه خنديد و شعرى را در دشمنى با اهل

 103!بن عفّان است  مصيبت در مقابل مصيبت عثمان

آرى از . اى در مقابل چه گروهى قرار گرفته بودند شود كه در كربال چه جبهه  با توجه به اين مطالب معلوم مى

ه بود، باز هم سخن از عثمان به ميان به مدين عليهم السالمآغاز جنگ پاى عثمان در كار بوده و تا پايان كه ورود اهل بيت 

 .آيد مى
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 عليه السالمچهره دشمنان اهل بيت در سخنان امام حسين 

را اين گونه توصيف نموده و  عليهم السالمدر روز عاشورا در ضمن سخنانى، دشمنان اهل بيت  عليه السالمسيدالشهداء 

 :فرمودند

كار، تحريف  هاى شيطان، گروهى معصيت  قرآن، همدمهمانا شما در زمره سركشان امت، پشت كنندگان به 

هستيد و هدف شما فقط از بين ) معاويه(حرب و پيروان  شما فرزندان ابن. هستند... كنندگان، قاتالن و فرزندان انبياء و

 104.بردن ماست

ترين درجه تشيع و در  بر چه كسى منطبق است؟ اين كلمات حتّى بر يك شيعى كه در پاييناين سخنان 

 .كند باالترين درجه فسق و گناه باشد، صدق نمى

 ايد؟ پرسد كه به دليل قصد جان مرا كرده آن حضرت در ادامه از آنان مى

 105.كشيم ما تو را به جهت كينه و دشمنى با پدرت مى: در پاسخ گفتند

يا در زندان بودند، يا به شهادت  عليه السالمبنابراين، با توجه به آن كه گفتيم بزرگان كوفه از شيعيان اميرالمؤمنين 

ان و شود شيعه به هر معنايى، مرتكب جناياتى چون آتش زدن خيمه زن رسيده و يا فرار كرده بودند با اين حال، آيا مى

 بشود؟... پناه و كودكان بى
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 »46 « 

 

 

 

 

 

 حوادث و دگرگونى در عالم

كند و نقل  حوادثى پس از واقعه كربال در عالم هستى رخ داده كه ذكر آن مطالب، ايمانِ مؤمنان را تقويت مى

سازد و جاى هيچ حرفى را  ل سنّت و ذكر سند آن، تشكيك منافقان را برطرف مىهاى معتبر اه اين قضايا از كتاب

 .گذارد براى آنان باقى نمى

شد  حادثه ديگر اين كه هر سنگى كه از زمين برداشته مى. از جمله اين حوادثى كه رخ داده، كسوف خورشيد بود

 .زير آن سنگ خون بود و اتفاقات ديگر

 .ر اين زمينه كه از ديدگاه اهل سنّت نيز صحيح است توجه كنيدبه چند روايت صحيح السند د

در آن روز آسمان مدتى سرخ . كشته شد، من زن جوانى بودم عليه السالمزمانى كه حسين : گويد اُم حكيم مى

 106.بود

اى آسمان  به شهادت رسيد، خورشيد گرفت و به گونه عليهما السالمزمانى كه حسين بن على : گويد ىابوقبيل م

 107.تاريك شد كه ستارگان پديدار شدند به طورى كه گمان كرديم قيامت فرا رسيده است

 .ها صحيح السند هستند ويد اينگ ابوبكر هيثمى كه از بزرگان اهل سنّت است در ذيل اين دو روايت مى

 :گويد محمد بن شهاب زهرى كه از ديدگاه اهل سنّت فرد بزرگى است مى

 چه حوادثى در روز قتل حسين پديدار شد؟: بن مروان از من پرسيد عبدالملك

دار در بيت المقدس سنگى از روى زمين برداشته نشد، مگر آن كه خون تازه از زير آن پدي: در پاسخ به او گفتم

 .شد مى

 108.من هم مثل تو از اين قضيه خبر دارم: عبدالملك در تأييد زهرى پاسخ داد

 :كند ابوبكر هيثمى روايت مى

ذبح (گاه آن حيوان را  آن. كشته شد، شترى از لشگر آن حضرت به سرقت بردند عليه السالمآن گاه كه حسين 

 .گوشت آن به خون تبديل شد. پختند) كردند و

 109.گو هستند راويان اين حديث راست: گويند هيثمى و ديگران درباره سند اين روايت مى
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 :نويسد  اگرد ابن تيميه است در تاريخ خود مىندارد و ش عليهم السالمابن كثير دمشقى كه هيچ ارتباطى با اهل بيت 

ها دچار  واقع شد، صحيح هستند، آن السالم عليه ها و بالهايى كه بر قاتالن حسين بيشتر رواياتى كه درباره فتنه

 110.ها مبتال به ديوانگى شدند آفت و بيمارى و بيشتر آن

اگر اهل سنّت رواياتى اين چنين درباره اهل : اهل سنّت در اين جا، آن است كه بگوييم هدف ما از ذكر روايات

دانند و به اهل بيت  زنند، ديگر حساب افرادى كه خود را اهل واليت مى ها مهر صحت مى كنند و بر آن بيت ذكر مى

يعنى معرفت و  ؛مشخص خواهد شد كنند ولى با اين حال در اين گونه امور تشكيك مى ؛محبت دارند عليهم السالم

 .بن حنبل، ابوبكر هيثمى، ابويعلى موصلى و ديگران كمتر خواهد بود شناخت آنان از طبرانى، احمد

 

 نگاهى به انواع عزادارى و سوگوارى

آن قدر روايت وجود دارد كه از شمارش خارج است و در  عليه السالمدرباره اصل گريه كردن بر مصيبت سيدالشهداء 

 .هاى شيعه و سنّى آمده است  ابكت

شود، بلكه انواع ديگرى از عزادارى وجود  به گريه ختم نمى عليه السالملكن اقامه عزادارى و سوگوارى سيدالشهداء 

 .ها جزع و نوحه گرى است دارد كه از جمله آن

 گرى چيست و چه حكمى دارد؟ و نوحه جزَعاكنون اين سؤال مطرح است كه معناى 

 پرسيدم جزع چيست؟عليه السالم از امام باقر : گويد  ى آمده است كه جابر مىدر روايت

 111.واويال گفتن، زدن به صورت و سينه و كندن مو از سر است: شديدترين فريادها: حضرت فرمودند

 :در روايت معتبر ديگرى آمده كه حضرتش فرمودند

 112.عليه السالمگرى و گريستن ناپسند است مگر جزع و گريستن بر شهادت امام حسين  هر جزع و نوحه

از انواع ديگر عزادارى، لطمه زدن به صورت، سينه زدن و واويال گفتن است كه همه اين موارد نزد خداوند متعال 

 .ها بايد برگزار شود رود و همه اين ه به شمار مىامرى پسنديد عليهم السالم و در مكتب اهل بيت

ها را همانند حدود ديگر امور، تعيين  البته بايستى در محدوده شرع باشند كه مراجع تقليد حدود شرعى آن

 .كنند و ما نيز بايد مطيع آنان باشيم مى

اين راستا طعام دادن، از انواع ديگر سوگوارى، نوحه سرائى، پيراهن چاك كردن، لباس مشكى پوشيدن و در 

همه اين موارد مدرك دارد، حتى در مواردى از منابع اهل سنّت، . هاست ها، مدارس و درس تعطيل كردن بازارها، مغازه

 .مدرك معتبر وجود دارد

 .و صلّى اهللا على محمد وآله الطاهرين. ان شاء اهللا، خداوند به همگى ما، توفيق حفظ و ترويج شعائر دينى را بدهد
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