
 

 

 طلبيشهادت

 بحسين بن علي
 و تحليل و بررسي آن

 
 
 
 

 :نويسنده

 ابو عبداهللا الذهبي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .شده استدانلود  دهيعق ي كتابخانهسايت  ازكتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 book@aqeedeh.com  : آدرس ايميل
 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 

 

 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 و تحليل و بررسي آنبطلبي حسين بن عليشهادت

 :اما بعد رسوِل اهللا، ىالسالم علو  الحمد هللا والصالة
روز، روز شـهادت  ، آن بلكـه باشـد  نزد اهل تشيع مانند ساير روزها نمـي روز عاشورا 
به همين منظور آن را روز عزا و ماتم قـرار داده، و هـر چـه     .است بحسين ابن علي 

 ي دهند و به لحـاظ اينكـه چهـره   ميو امور جاهلي است در آن روز انجام  بدعت و منكر
و انـد روشـن نشـده،    واقعي آن روز براي خيلي از كساني كه از آن واقعه اخبـاري شـنيده  

سلسـله   در ضـمن و آن را كربال را فـرا گرفتـه    ي واقعه» دكتر طارق سويدان« اينكهديگر 
 و خالي از نقـص و عيـب نيسـت   بوده ه مشو وهاي ابحثبيشتر رويدادهايي از تاريخ، كه 

دروغگـو  ) مخنـف  ابـو (بر روايـات   وه تكيه كالم او عالوه بر اينككند،  به مردم تقديم مي
ين مقاله را كه پيشتر نوشته بودم با اضافات و تفصيلي بيشتر باشد، فلذا دوست داشتم ا مي

را بـه سـوي    هـا  دل خواهم كهو از خداوند مي ،هاي مربوطه عرضه كنم واقعيت  و بررسي
 .طلبمشدن مقاله از خوانندگان معذرت ميحق و راستي هدايت كند، و از طوالني 

عطفـي اسـت در تـاريخ     ي در مقابل يزيـد نقطـه   سحسين ي به تصوير كشيدن مبارزه
گرفـت، كـه   ت مـي و عواقب بد آن از جهات مختلـف نشـأ   هااسالم و مسلمين، كه ريشه

مسلمانان در آن روز نبـود بلكـه    تنها مربوط به آن روز و يا جامعة هاي آن خطرات و زيان
تـا جـايي كـه    . تلخ آن هنوز فراموش نشده و ادامـه دارد  ي از آن هنگام تا به امروز خاطره

كشد براي منحرف كردن جماعتي كه تنها محبت خط قرمز خطرناكي را به تصوير مييك 
ير فكت ود و همفكران خود تمامي مسلمانان راو به غير از خ او را مد نظر دارند، االتو مو
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ور شدن احساسات ضد اهل سنت برانگيخته اي را براي شعلهو از اين حادثه ماده ،كنندمي
و ياران او در كربال اهـل   ها به حسين  يقي تمامي بي حرمتيگويا كه سبب اصلي و حق

 .اند و بسسنت بوده
ـ    ،در مقابل يزيـد جبهـه گرفـت    ببن علي حسين بلي، داهللا ابـن  و در ايـن امـر عب

با  دو دليلي براي ممانعت خود از بيعتهمراه او بود و اين در حالي بود كه آن  بزبير
 ،كردنـد اند كه يزيد را به چيزي متهم نمينظور را داشتهو شايد اين م ،دادند يزيد ارائه نمي

در اين راستا تنها  ،دادندو مانعي را در يزيد براي مقام خالفت به صورت واضح ارائه نمي
كـه  اسـت  » شـوري يـة  اراده و نظر«رسـد كـه آن هـم    اصـلي بـه ذهـن مـي     ي يك گزينه

 ي هنـوع شـباهتي بـا طريقـ    آن را توضيح داده و گفته كه بيعت با يزيد هـيچ   بعمر ابن
Pبيعت خلفاي راشدين ندارد

)
0F

1(
P. 

فـوت كـرد    معاويـه  اميـر  خود به صورت حضوري بعد از اينكه  بو ابن عمر 
از بيعـت بـا يزيـد جـز اينكـه خـود را        سو خودداري حسين  ،بيعت خود را اعالم نمود

خالفـت بـه مـن    بعد از معاويه : گفتو مي ،ديد چيز ديگري نبودتر به آن مقام ميشايسته
گمان موقعيت و مكاني بود كه  حسين بن عليو اين طرز فكر و انديشه از طرف  ،برگردد

و سپس اطمينـان او   ،در دل مسلمانان براي خود مهيا ساخته و به دست آورده بودكرد  مي
پس چيز  ،كوفيان به عنوان تاييديه براي او فرستاده بودند بود كهدور و درازي  ايه به نامه

قيـام  ب و غريبي نبود كه حسين با اين دالئل كـه در اختيـار داشـت در مقابـل يزيـد      عجي
 خود ذهبي در تاريخو به همين خاطر بوده كه امام  ،و با صالبت بيعت او را رد كندنموده 

امـام  معاويه براي پسـرش يزيـد از مـردم بيعـت گرفـت      امير آورده هنگامي كه ) 3/291(
فوت كرد و براي يزيد از مردم شـام   معاويه  اينكه زحسين به شدت ناراحت شد بعد ا

نامه فرستاد كـه مـردم را    )ابي سفيان بنه وليدبن عتب(يزيد براي والي مدينه  ،بيعت گرفت

                                           
 .با سند صحيح) 214(و تاريخ خليفه، ص ) 1/229( تاريخ ابي زرعه -1
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P1Fبيعت بگيردها  آن ن قريش و ازسراها  آن سأدعوت كند و در ر

1
P. ابن بن عتبه با مروانوليد

و  بـن علـي    را پـيش حسـين   حكم مشورت كرد مروان گفت قبل از هر چيـز فـردي  
 .بفرست تا بيعت خود را اعالم كنند زبير اهللا بن عبد
زبير پيش والـي مدينـه    كه عبداهللا ابن) 233ص (كند خليفه در تاريخ خود روايت مي 

به اين دليل كـه موقعيـت    كند؛ كه اكنون از بيعت خودداري مي :گفتآمد و ) بن عتبهوليد(
 كه به صورت علني جلو چشم مردم اعالم بيعت نمايـد كـه ان  كند اجتماعي او ايجاب مي

معلوم است كه وليد بر سر بيعت گـرفتن از   .شاءاهللا فردا در مسجد اين كار را خواهد كرد
در  يشـان رسـيد و ا  سـپس نوبـت حسـين     ،كه مناقشه كند يزيد نخواستعبداهللا براي 

الزبيـر و حسـين   اريك شد ابنو بعد از آنكه هوا ت همان ساعت مجلس وليد را ترك كرد،
تـر  الزم به ذكر است روايت خليفه به حقيقت نزديـك  ،هر كدام جداگانه راهي مكه شدند

 .است
بن عياش رسيدند كـه از عمـره   هللاو عبدابن ابن عمر زبير و حسين به عبداهللابن ،در راه

خاطر رضاي خدا  تنها به :گفت شزبير و حسين به ابن ابن عمر .گشتندرو به مدينه بر مي
P2Fايشان باشيد و از مردم جدا نشويدبا دانستند شما هم  حبرگرديد و هر چه مردم صال

2
P.  اما

ريف در اسم بـوده چـون در آن هنگـام    عباس را نوشته كه شايد تحياش ابنبه جاي ابن ع
هاي كوفه از فـوت معاويـه مطلـع شـدند و     هنگامي كه شيعه؛ زيرا عباس در مكه بودهابن

شنيدند كه حسين هم رو به مكه به راه افتاده از بيعـت كـردن بـا يزيـد پشـيمان       همچنين
نوشـتند و   واي را براي او سپس نامه ،را ياري كنند سشدند و تصميم گرفتند كه حسين 

رغبت و اشتياق خود را در بيعت كردن با او به صورت كتبي اعالم نمودند كه تا آن هنگام 

                                           
محمـد   كـه در آن  يسـناد ا بـا  )232ص (و تاريخ خليفه ، حسن با سند) 5/359(سعد در طبقات ابن -1

 .آمده است الزبير الحنظليابن
سـعد و الطبـري   از طريـق ابـن  ) 6/416(و المـزي در تهـذيب الكمـال    ) 5/360(سعد در طبقات ابن -2

 .اند روايت كرده )5/343(
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رفتن به كوفه اصالً فكر هم نكرده بود و بعد فرستادگاني  رايبتوانيم بگوييم كه حسين مي
 سحسـين   ،آمـد گفتنـد  آمدند و دعوت كردند و به او خـوش  يشاناز طرف كوفيان نزد ا

ي خـود را   ابي طالب عموزادهابن عقيل ابنو مسلم ،دكوفيان تحقيق كن ي از گفته خواست
P3F1دسي كنشخصاً از نزديك برر تا حقايق را ،دبه آنجا فرستا

P. ابـن عقيـل راهـي كوفـه     مسلم
و در آن قيـد   سحسـين  اي نوشت به د و نامهق و اشتياق مردم را از نزديك ديشد و شو

 .كرد كه همه چيز براي تشريف آوردن تو مهيا و آماده است
بود كه   سحسين و از طرف ديگر سفارشات زيادي از طرف صحابه و تابعين متوجه 

ــ  2 س ه بـرادر حسـين  ـ محمد حنفي1: ها كردند از جمله آننع مياو را از رفتن به كوفه م
ديگـران كـه   ـ جـابرابن عبـداهللا و   6د خدري يـ ابوسع5الزبير ـ ابن4عمر ـ ابن3عباس ابن

 .كردندرا از رفتن به كوفه منع ميايشان 
رغم اين همه نصائح و پيشنهادهاي پرمايه در موقف حسين و تصميمي كه گرفتـه  علي

 .پديد نيامديچ نوع تاثيري بود ه
خـود را بـه مدينـه     ةفرسـتاد و  ،دن به كوفه تصميم را يكسـره كـر  براي رفت سحسين 

در موعد و مكان مقرر به كوفـه برونـد    يشانخود را آماده كند و با ا ةدست دار وتا  رستادف
هـايي از  جماعت كمي از بني عبدالمطلب كـه نـوزده نفـر بودنـد همـراه بـا زنـان و بچـه        

ه هـم نـاگزير دنبـال    محمد حنفي .تند پيش حسين و همسرانش رف دختران ادرانش وبر
رسـيد و بـا او بـه گفتگـو      يشانايشان رفت و در مكه قبل از آنكه از شهر خارج شود به ا

P4Fاز تصميمش منصرف كند اما نتوانستنشست تا او را 

2
P. 

داشت ولي گـوش   را از رفتن به كوفه بر حذر سخود حسين  ي عباس هم به نوبهابن
 .دندا

                                           
 .)3/159(ف ارشاألنساب أ، و بالذري در )5/354(تاريخ طبري  :نگا -1

 .)267ـ 5/266(الطبقات  سعد،ابن :نگا -2
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داشتم و كاري به كارت و تو ننگ نبود دست از تو بر مي مناگر براي  :عباس گفتابن
اگر در مكاني دور دست كشته شوم برايم خوشايندتر  :گفت حسين در جواب اما ،نداشتم

عبـاس را صـبوري   تـا حـدودي ابـن    يشانحرف ا .است از اينكه حرمت كعبه پايمال شود
P5Fخيلي ارزش و حرمت قائل بودندبراي كعبه از جمله كساني بود كه چون  ،بخشيد

1
P. 

خيلي سفارش كـرد كـه    را زبير هم مانند بزرگان صحابه حسينحقيقت اين بود كه ابن
زبيـر در مكـه بـه امـام     بن عبداهللا: سن آورده و گفتهاسنادي حا ابي شيبه بابن .به مكه نرود

 !.؟خـواهي بـه عـراق عزيمـت كنـي     ام كـه مـي  يدهشن !اي ابا عبداهللا :حسين رسيد و گفت
هـا   عراقـي  ،هرگز همچون كاري نكنـي  :گفت سزبير ابن ،بله :در جواب گفت سحسين
بروي  اگر نزد ايشان .حرمتي كردند و به برادرت بي ،هايي بودند كه پدر تو را كشتند همان

P6Fسرنوشتي غير از كشتن نخواهيد داشت

2
P. 

 سبـن عمـر   اي مدينـه عبـداهللا  د در سه مرحلهق شراهي عرا سو هنگامي كه حسين 
 ،عـراق  :گفـت  سحسـين   ؟ايبه كجا قصـد سـفر كـرده    :رساند و گفت يشانخود را به ا
 ،ايشـان اسـت   ي نامه و نوشـته  اين بيعت :داد و گفت ساي را به دست حسين سپس نامه

 به حرف ابـن  ساما باز هم حسين  ،دهم برگردتو را به خدا قسم مي :فرياد كشيد و گفت
 :عمر گفتسپس ابن ،كه بر نخواهد گشت شدتر عمر اعتنا نكرد و بر تصميم خود مصمم

 .امبراي كسي نگفته اكنونكه تا  دارم حرفي براي تو
را بين دنيا و آخرت مخير كرد پيامبر آخرت را  يشانيك بار جبرئيل نزد پيامبر آمد و ا 

به خدا قسم تمامي كساني كه پـيش تـو    ،هستي اي از پيامبرو تو هم قطعه ،ندانتخاب كرد
برگـرد چـون    ،نـد خيرخـواه تـو بودنـد    نآمدند و خواستند تو را از تصميمت منصـرف ك 

امـا  كه چه بلوايي بر سر پدرت آوردند  ،شناسيداني و ميهاي اهل عراق را ميخيانتكاري

                                           
و امـام   ،)9/193(و طبراني در المعجـم الكبيـر    ،صحيح ا اسنادب) 97ـ 5/96(شيبه  أبي ابنمصنف: نگا -1

 .راويان آن صحيح اند :گويدمي )9/192( در المجمع يثميه

 .)7/477( :المصنف -2
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ـ  سعمـر  ابن ،را ساده گرفت و منصرف نشد قضيه  سحسين باز هم  ت امـر كـه   در نهاي
 بـا تـو چنـان   : حسين را در آغوش گرفت و بـا او خـداحافظي كـرد و گفـت     أيوس شدم

P7Fنمك كه گويا با يك كشته خداحافظي ميكنم  مي خداحافظي

1
P. 

از اراده و تصـميم خـود كوتـاه     سرغم تمامي اين نصائح و تحذيرات حسـين   و علي
 .نيامد و رفتن به كوفه را لغو نكرد

رغـم اينكـه    آيد و آن هم اين است كه چرا عليي به ميان ميدر اينجا يك سوال اساس
در ميـان آن  كـه  خصوص  و به -جليل القدر و بزرگمردان تابعين  ي زيادي از صحابهة عد

 و كساني كه نسـبت خويشـاوندي بـه حسـين     ،-ي و نظر بودندأدو قشر جمعي كه اهل ر
ه داشـتند از اينكـ  حذر مي را بر سو حسين  ،ي و نظر بودندأداشتند همه و همه بر يك ر

مصـرانه بـر    سحسـين  چطـور   ،مشخص بود از قبلنزد آنها كار  ي به كوفه برود و نتيجه
  !.كرد؟ و اين همه نظريه را ناديده گرفتراي خود پافشاري مي

  :ب خود را پنهان كردهجواب اين سوال در دو سب
هر چند كـه   ،قع خواهد شدخداي جلَّ و عال و آنچه كه او تقدير كرده وا ي اراده -اول

و هيچ كس و هيچ چيز حكم و قضـاي خـدا را رد    ،تمامي مردم بر خالف آن اجماع كنند
  .تواند كرده نمي

كه عبارت بود از سبب واقعي كه علت وجودي اين قضيه جز آن چيـز ديگـري    -دوم
وتي رفـت و دعـ  آمد و ديگري مـي مياز جانب كوفيان اي اين است كه فرستادهو آن نبود 

هـا   تمـامي ايـن   .تقـديم شـده بـود    براي حسين آناندور و دراز به صورت كتبي از طرف 
كرد هرچـه زودتـر    و تشويق مي دادرا در مكه در حرج بيشتر و مضيقه قرار مي سحسين 

بدون  ،كرداز بيعت كردن مردم با يزيد ممانعت ميبه ظاهر و  ،خويشتن را به كوفه برساند
سـپس بـيم و    .كنـد گيري او پشـتيباني  رت علني از موقف و جبههاينكه هيچ فردي به صو

                                           
يـان آن همـه   و، را)233ــ  3/232: (ستاراألو كشف ،)9/58( :حبانو ابن ،)5/360(سعد در طبقات ابن -1

 .اند ثقه
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گيري بين او و امويان در مكـه او را نـاگزير   گرفتن هر نوع جبهه از شكل سترس حسين 
 سرا در نظـر حسـين   و امري كه كار رفتن به كوفـه   ،به فكر خارج شدن از مكه قرار داد

 لياتي بود كـه پسـرعموي ايشـان   نقكرد همانا را تشويق و تشجيع مياو و سرعت بخشيد 
به صـورت حضـوري و در   ها  آن از اوضاع و احوال كوفه و بيعت كردن )ابن عقيلمسلم(

كـه از  چنـان  ابـن عقيـل داده بودنـد، امـا    ست مسلمبه صورت كتبي به د سحسين  غياب
ابن عقيل به تاكتيكهاي سياسي احاطه و نه مسلم سنه حسين  ،الي قضيه روشن است البه

بـين و  ابن عقيـل بـه بيعـت كـردن هـزاران نفـر از كوفيـان خـوش        مسلم ،اندامل نداشتهك
و تـا انجـام كـار وفـاداري     اند كرد كه آن تعداد افرادي مخلص باور بود و گمان مي خوش

 ي بينـي ايـن را نكـرده بـود كـه قضـيه بيشـتر جنبـه        پـيش اما  ،خود را حفظ خواهند كرد
بن عقيل اوضـاع و احـوال را بيشـتر سـنگ و     ست مسلمباي مي ،احساساتي و عواطفي دارد

را بـه   س، حسـين  ديـد كار را به صالح خود و حسين نمي ةكرد تا زماني كه نتيجوزن مي
هـم بـه    سو حسـين   ،مرتكب شـد  اين اشتباه بزرگي بود كه مسلم ،داد كوفه دعوت نمي

همـه همدسـت او    او باور كرد و باور داشت كه به مجرد آمدنش بـه كوفـه مـردم    ي گفته
هـا   آن اي نـه چنـدان دور پـدرش از دسـت    د ولي فراموش كرده بود كه در گذشتهشون مي

و تـرور   امر او خودداري كردند كه در نهايت بناگاه او را كشتهاز امتثال او ،ها كشيد محنت
رها و نيرنگهـاي  غـد بـا  بود كردند و بعد از علي پسر بزرگ ايشان كه برادر بزرگ حسين 

راش   برحذر مـي را از كوفيان  بو حسن حسين  به رو شد، روكوفيان  داشـت و در فـ
 .كه فريب كوفيان را نخورد كردحسين سفارش مي مرگ هم بارها به

دنـد و ايـن   كردند داراي شعور سياسـي بو هايي كه او را از رفتن به كوفه منع مي آن اما
ي و نظر يك فرد بـر حـق   أر و تنها! ها اشتباه كنند محال است كه تمامي اين يك چيز بس

بايسـت  و سرانجام آنچه نمي! كردنددانيم چه كساني او را منع ميباشد به خصوص كه مي
 .در كربالء غريبانه شهيد شد سرخ بدهد واقع شد و حسين 
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 ،اين شكافي است كه هرگز پر نخواهد شـد  :گويممي ،و اما كيفيت شهادت حسين 
به درستي شهادت حسين يعنـي   .را پر نخواهد كردو خللي است كه هيچ چيزي جاي آن 

كـه تـا بـه حـال ايـن امـت از        ،گرجدار شدن و زخمي شدن امت اسالم از ناحيه جريحه
تـرين  تـرين و تلـخ  سـخت يكي از ت آن بزرگمرد دشها .بردمرارت و حسرت آن رنج مي

  .اين امت است هاي خاطره
وقتي كـه بـه بيعـت بـا     بن علي حسين  و زبيربن عبداهللا: گويدمي) 5/343(ي امام طبر

فرا خوانده شدند بيعت نكردند و در همان شب از مدينه خارج و راهي مكه شدند ) يزيد(
اش برخـورد كردنـد و      ابن در راه به عبداهللا زبيـر و حسـين   ابـن آن دو از عمـر و ابـن عيـ

عت با يزيـد  معاويه فوت كرده و مردم مشغول بي :پرسيدند از مدينه چه خبر؟ جواب دادند
مسـلمانان   قوي پيشه كنيد و از متفـرق شـدن صـف   ت :به آن دو گفت سعمر ابن ،هستند

 .پرهيز كنيد
هاي زيـادي از  ق برود و بعد از آنكه نامهاكه به عر مقرر نمود سبعد از اينكه حسين  

 ها عبارت بـود از پشـتيباني  نامه ةفرستاده شد كه محتواي هم يشانطرف اهل كوفه براي ا
و از طـرف ديگـر جمعـي از يـاران او را از رفـتن بـه كوفـه منـع          ،ين و دعوت از اوحس
 .زبيربن بن عمر و عبداهللاعبداهللا :ها آن ي كردند از جمله مي

هايي كه از طـرف  نيپراككوتاهي داشته باشم به شايعه ي جا دارد كه اشاره ،در اين جا 
را  سكه گويا ايشان حسـين   ،طرح شدهم سبن زبير بعضي افراد نامسئول در مورد عبداهللا

زبير از وجود حسين در و ابن ،يزيد بيعت نكند و جبهه بگيرد اترغيب و تشويق كرده كه ب
خواسته كه فضا براي او بـاز و  و طمع منصب خالفت را داشته و مي ،مكه خوشايند نبوده

حسـين   ه از خـروج بن زبير از جمله كساني بـود كـ  در حالي كه عبداهللا ،ميدان خالي باشد
راهـي   سحسـين  وقتـي كـه    ،كـرد را به نرفتن به كوفه نصيحت مي يشانو ابود، ناراضي 

و مسلم در آنجا جمـاعتي   ابن عقيل را به كوفه فرستادكوفه شد و جلوتر از خودش مسلم
و بـه   ،د هـم وارد كوفـه شـد   ابـن زيـا  و در تعقيب او عبيداهللا ،را دور خود جمع كرده بود
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ابن عقيل را خالي كرده بلكه درست عكس قضيه بر عليـه  و مردم دور مسلممحض ورود ا
، مشاهده كـرد  وارد كوفه شد سوقتي كه حسين  .و شوريدند كه منجر به شهادت او شدا

فـوراً   ،انـد او را هـم كشـته   ةكند و عليرغم آن سفير و فرسـتاد كسي از او حمايت نمي كه
  :آيدين صورت كه ميبد ؛ير موقف دادپشيمان شد و تغي سحسين 

سـعد او را  اما سـريه عمـربن   ،خواست كه برگرددبه داخل شهر مي امام حسين نرسيده
امام گفت تسليم نخواهم شد ولي اجـازه   ،محاصره كردند و از او خواستند كه تسليم شود

يـا   ،پيش يزيد بروم و دست را در دسـت او بگـذارم  به سرزمين شام بدهيد خودم شخصاً 
ن سـپاهي  ام اجازه بدهيد برگردم و يـا اينكـه شـما همـين اآل    همان راهي كه آمدهاينكه از 

در جبهه اسالم عليـه كفـر   ها  آن و باها  آن داريد كه مشغول نبرد است بگذاريد بروم پيش
 .جهاد كنم

را رد كـرد و راه حملـه و جنـگ عليـه او و      سحسين  ي سعد هر سه گزينهبنعمراما 
كـرد  سـعد را تشـجيع مـي   عمربن و تنها كسي كه بيش از همه ،يارانش را در پيش گرفت

حمله كرد  كردش از همه بر جنگ پافشاري مياز آنجا كه شمر بي .الجوشن بودذيبنشمر
آتش جنگ ميـان آن دو گـروه بـاال گرفـت تـا آنجـا كـه         ي شعله ،و به امام حسين رسيد

همراه جمعي از اهـل بيـت آن    و او را ،خداوند امام حسين را به مقام رفيع شهادت رساند
 .بادخداوند از ايشان راضي  ،اكرام كرد بزرگوار

 ي مردم در طول تاريخ در مقابل حوادث و مسائل تـاريخي و بـه خصـوص در قضـيه    
نگاه كـردن بـه قضـيه بـا چشـمي بصـير و        ،هاي مختلفي دارندديدگاه شهادت حسين 

انسان با انصاف را به حيـرت   ايهاشيمحققانه بدون اغراق و رفتن و پرداختن به مسائل ح
ما  ي رأي و حجتي عليحده دارد ولي وظيفهخود براي  يو گروهچون هر دسته  ،اندازدمي

 .ه و طلب استغفار داشته باشيمستاين است كه از خداوند منان براي همه دعاي خيرخوا
كـه بـه   اي سـاده نيسـت   جنگ بين امام حسين و يزيـد قضـيه   ي اما به يقين بنده قضيه

و از  ،زودي انسان بتواند در مورد آن قضاوت كند بايد از قضاوت عجوالنه دوري جسـت 
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كيزگي اقوال كه گفتار و صفوت و پا ي خالصه .روي در آن بايد پرهيز كردخوض و زياده
در آخـر لحظـات عمـر     حسـين   ست كهقولي مصون نگهدارد اين ا انسان را از لغزش

 مدوو  ،مقـام شـهادت و شـهيد بـودن     ييك ؛رفيع و بزرگپربارش با كسب دو مقام بسي 
مقام جهاد و مجاهد بودن به سوي پروردگار مهربان و به آغوش رحمت الهي بازگشـت و  

در و مـا را هـم بـه صـالحين     خداوند از او راضـي باشـد    ،درود گفتبه حيات دنيائي را 
 .برساند انشاءاهللا دارالمقام

خداوند كـار   :گويممي بندهو يزيد  سبين حسين  نبرد سخت و خونين و در رابطه با 
ابحـاث و  دهم كـه آراء و  چون من به خود جرأت نمي ،دهد ميايشان را در قيامت فيصله 
خداوند از ما و از ايشان راضي باشد و ما را  ،بياورم و بيان كنم مراجعي كه در اختيار دارم

 .فران و بخشش قرار دهدو ايشان را مورد غ
 :نويسـد مـي ) االسـتيعاب (در كتـاب   سدر مورد زندگي و حيات حسين لبر عبداابنو 

هجـري در مكـاني بـه     61حضرت حسين در روز جمعه دهم محرم روز عاشورا در سال 
پنجـاه   56در اين هنگام  ،كوفه شهيد شد ي نام كربالء كه جزو خاك عراق است در ناحيه

 .بكارشناس قريشي زبيرابنبه نقل از نسب .و شش سال داشت
 ي زوهغدر پنجم شعبان سال چهارم هجري بود كه در آن سال  سو زمان تولد حسين 

از  لسـلمه  و ازدواج پيـامبر بـا ام   ،و دسـتور نمـاز قصـر و جمـع    . الرقاع رخ دادذات
P8F1.دادهاي ديگر آن سال بودند رخ

P  
ا كتابهـايي ر  سدمين در مورد شهادت حسـين  جمعي از متق :فرمايدحجر ميابن حافظ
درست و نادرست و صادق و كاذب وجود ها  آن اند كه در ميانتحرير در آورده ي به رشته

حسين دست  كساني بودم كه در كشتن ي اگر من در زمره :گويدابراهيم نخعي مي ... ،دارد

                                           
 ).24ص (زبير ابن بكار و نسب قريش، اثر ) 2/645(امام قرطبي  ي تذكره ،)1/393(االستيعاب  -1
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شدم كه در حضـور رسـول   شرمنده و خجالتمند مي ،مشدياند و داخل بهشت هم مداشته
 P9F1.نگاه كنم يشانمبارك اخدا در بهشت به سيماي 

 :انـد بعضي گفتـه  ؛روز شهادت آن بزرگوار هم اقوالي مختلف وجود دارد ي باره و در 
 قول اول ،كه ظاهرا. را نوشته اندو بعضي ديگر روز شنبه دهم ماه محرم  است روز جمعه
 .باشد معتبرتر مي

 ،به شهادت رسـيد هجري در روز عاشورا  61محرم سال  ماه و اتفاق دارند بر اينكه در
روز جمعـه روز  . اقوال ديگري نيـز وجـود دارد  ي هستند و أهم بر اين ر ءو جمهور علما

P10F2.است بودهنيز ) دهم(عاشورا 
P  

در شـعبان سـال    نزد اكثر علماء والدت حسين : گويدمي) الفتح(و حافظ در كتاب 
 و در روز عاشـوراء سـال شصـت و يـك هجـري در خـاك عـراق        ،چهارم هجري بـوده 

معاويـه فـوت كـرد و    اينكه اهل كوفه هم بعد از  ،رفيع شهادت رسيد ي به درجه) كربالء(
فرستادند و بيعت و اطاعـت   يشاناي را براي انامه ،يزيد را خليفه و جانشين خود قرار داد

و از  ،خود را از او اعالم كرده بودند حسين هم بنا به درخواست كوفيان راهـي آنجـا شـد   
شـتر مـردم از   پيشي گرفت و او هم به كوفه رفـت بي  يشانبن زياد از اطرف ديگر عبيداهللا

بـن عقيـل   مسـلم  ،پشـيمان شـدند    حسـين  بيعـت بـا  از بن زيـاد  ترس و طمع عبيداهللا
گرفـت هـم   امام حسين كه قبالً به كوفه رفته بود و براي امام از مردم بيعت مي ي عموزاده

ابن زياد لشكري را مجهز كردند و با بيداهللاع ةدست سپس دار و ،شد شهيدبه دست كوفيان 
 ي ش بـه درجـه  همراه جمعي از اهل و بيت يشانكه سرانجام ا ،به نبرد پرداختند سحسين 

P11F3.شهادت رسيدند
P  

                                           
  .)2/81( :صابهاإل -1

 .)4/356( :العقد الفريد) 81ـ 2/76( :صابهاإل -2

 .)234ص (و تاريخ خليفه  ،)7/120(الباري فتح -3
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 ي همـراه بـا او در واقعـه    سحسـين   ي از خـانواده  :كنـد روايت مي :حسن بصري 
از فرزنـدان   ؛نداشتنده و نظيري يبدر آن برهه از زمان شكربالء شانزده نفر كشته شدند كه 

ها برادران پـدري حسـين بودنـد و     ابوبكر كه اينعثمان و  عباس، عبداهللا، جعفر، :علي 
ين بنت حرام بود به جز ابوبكر كه مادرش ليلي دختر مسعود ابن خالد بـود  بنالمادرشان ام

P12F1.همه شهيد شدند
P  

علـي   الربـاب و مـادر  عبـداهللا ام  مادر ؛عبداهللا و علي شهيد شدند ،حسين و از فرزندان
P13F2.ابـوبكر و عبـداهللا شـهيد شـدند     قاسم،: نو از فرزندان حس .بود ليلي دختر ابي مره

P  و از
و مـادر عـون    ،مادر محمد خوصا دختر خصـف  .عون و محمد ،فرزندان عبداهللا ابن جعفر

P14Fزينب عقيليه بود

3
P. 

P15F4.اهللا و مسلم شهيد شدندو از فرزندان عقيل ابن ابي طالب عبدالرحمن و جعفر و عبد
P  

كشته شدگان هم از نسـل فاطمـه و هـم از    در بين آورد كه امام ذهبي در اين مورد مي
آمار و ارقـامي دور  ها  آن رآورند كه دها رواياتي را مييعهولي ش ،غير فاطمه وجود داشتند

جا كه فطـرابن  تا آن ،اندشدگان از نسل فاطمه بوده قع وجود دارد كه گويا تمامي كشتهاز وا
و شكي در آن نيست كه اين آمـار و   ،فاطمه كشته شدندهفده نفر از نسل  :گويدخليفه مي

P16Fارقام دور از واقع است

5
P  هاي افراطي بودهابن خليفه از شيعه طرفكه. 

                                           
 .)234ص (تاريخ خليفه  -1

 .)8/189(النهايه و ةالبداي و) 234ص (تاريخ خليفه  :نگا -2

 .)234ص (تاريخ خليفه  -3

 .)8/189(النهايه و البداية، و كتاب )234ص (تاريخ خليفه  -4

و  ،)235ص (و تـاريخ خليفـه    ،)21ص ( ،حوادث سال شصت و يك هجـري  ،تاريخ االسالم ذهبي -5
 .)119و  3/104(ير المعجم الكب
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و  ،را آورد سابـن زيـاد سـر حسـين     عبيداهللا :كندابن مالك نقل ميامام بخاري از انس
هـا را   زد و از زيباييهاي آن با خـود حـرف  مي يشانچوبي روي سر ا ي آرام آرام به وسيله

 .كردزمزمه مي
كنـد  فصه بنت سيرين و او هم از انس روايت مـي از طريق ح حبانام ترمذي و ابنو ام

شـاخه   ي بـه وسـيله  ابن زياد حسين را آوردند و ، سر ابن زياد بودممن پيش عبيداهللا :گفته
 :گفـت بـرد و مـي  فـرو مـي   يشانب را در داخل بيني ادرختي كه در دست داشت سر چو

ترين فـرد بـه   نزديكاين شخص  :گفتم .امن هيچ كس را به اين زيبايي نديده هرگز محاس
P17Fبود رسول خدا از نظر محاسن

1
P. 
ايشان بـه ابـن زيـاد    كه  سديگر باز هم از حضرت انس  و بزار اضافه كرده به طريقي

ام بـر  زيرا مـن رسـول خـدا را ديـده     ؛رمتي پرهيز كنح چوبت را بردار و از اين بي :گفت
ا گذاشته روي همـين قسـمتي كـه تـو     چشمان و دهن حسين بوسه زده و دهن مباركش ر

P18F2.شد رفوراً ابن زياد از اين كار دست بردا :گويدانس مي ،زنين به آن چوب مياكنو
P  

آميختـه  هـا بـا روايـات مكذوبـه      در روايات ذكر شده مشخص شد كه چقدر واقعيـت 
 هـم بـا اسـلوب    ها و اخباري ،رست كردهرا دها  آن خرد اي احمق و بيهكه شيعه ،اند شده

-تـرويج بخشـيده  دشمني و عداوت را ها را پايمال كرده و  و ارزش ميق ي ههم ايوقيحانه

 .اند
. اسـت اتفاق بين علما بوده  ي ام مشهور و نقطهاين جزوه آورده آنچه كه من بيان و در

 صـحيح وبعضـي   زياد شده كـه بعضـي   ديگري قطعاً رواياتي سحسين  رد شهادتدر مو
نويسندگان اهـل حـديث    ،باشندضعيف و بعضي ديگر دروغ و درست شده و موضوع مي

چـون   ،ت عالمتر و صادقتر بـوده و هسـتند  منقوالبدون هيچ گونه نزاعي بين اهل علم در 
كنند كه اطمينـان دارنـد بـه    معتبر نقل مي ق وي موثها انسان كنند ازنقل مي كه ايشان آنچه

                                           
 .)60ـ 9/59( ابن حبانو االحسان به ترتيب صحيح ،)3/325(صحيح ترمذي  -1

 .آن را آورده) 7/121) (الفتح(در كتاب ابن حجر حافظ  -2
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پرداختند اكثراً يـا از  نقل حكايات مي هن يعني كساني كه بريياما اخبا .ت شدهصحت رواي
ت ايشان ادر نتيجه تمامي رواي .الهويههولجدي مافراند و يا از ردكروغگو نقل ميدي دافرا

اصحاب االهواء بيشتر بر نقلياتي و اما  .تيره و تار است كه كسي از آن سر در نخواهد كرد
 ؛باشـد نمـي ن مشخص نيست و جاي اعتبار و اتكاي بـر آن  كنند كه ناقل اصلي آتاكيد مي

و در ميان ايشان كسـاني هسـتند    ،ترين چيز استترين و آسانزيرا دروغ نزد ايشان بسيط
 ،ي جاهـل هـا  نانسـا  نقل از آنانهاي كه اصالً به فردي معتمد مراجعه نكرده و بيشتر گفته

 .هست ،دنباشدروغگو و فرومايه كه اهل افك المبين مي
يزيـد و   ي قضـيه  ،به درستي حقيقت فاجعه و اصل و فصل آن همين جا است و بـس 

و يـا در طـي    ،شـود مينيا به صورت واقعي از آن ياد  زمان و مكان كشتن امام حسين 
و صـورت   شـده تكه و جـزء جـزء   هو يا اينكه كالم تك ،ماندمي ها كارييك سلسله پنهان
كاري در امانت و بريـدن يـك قسـمت و آوردن    يانتسري خيك  خوشحقيقي آن دست

كـه  » يزيد امام حسـين را كشـته   :دنگويميپردازان  قصهنكه مثل اي«شود گري ميديقسمت 
 .گفتار ناروا استفريبي و اين هم يك نوع تدليس و عوام

 :گوييم مي ،موقف نشان دهيم عارضه از طرف حسين اما اگر منصفانه در برابر اين م
او بعـد از   سـپس شـهادت   ،به عراق طلبيدن منصب خالفت بود از رفتن سحسين هدف 

بلكـه در   ،شـهادتش  اشكاالت نه در كيفيـت  ،رفتن به عراق اشكاالت زيادي به ميان آورد
فكـر نكـردن در    .اشدب مي ،گيري او آورده شودحكم شرعي كه ممكن است در برابر جبهه

در  بعضي را وا داشته بـه اينكـه   ،روايات تاريخي به خصوص روايات مربوط به اين واقعه
مسـلمانان   ي را فردي ارائه دهند كـه از فرمـان خليفـه   و و ا ،كنندگيري مقابل حسين جبهه

كننـد كـه بايسـتي     مـي ي عادالنه تلقـي  ايجزرا و آنچه براي حسين پيش آمد  ،خارج شده
مـر  كه خروج از فرمان ولي ا طبق نصوصي از پيامبر  و اين هم. شدر آن ميحسين دچا
وقتي كه مسلمانان همه يك صدا و يـك هـدف بودنـد و    « :فرمايدميه داده و را گناه جلو
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را بزنيـد هـر كـس باشـد فـرق      كسي خواست ميان ايشـان تفرقـه ايجـاد كنـد گـردن او      
P19F1»نگذاريد

P. 
شمشير بزنيد شرافتمند و بزرگوار باشـد يـا فرومايـه و    او را با  :دفرمايامام سيوطي مي

P20Fچون حديث عام است؛ ندارد يفرق ،پست

2
P. 

در اين حديث امـر شـده بـه جنـگ بـا       :امام نووي بر اين حديث تعليق نوشته و گفته
 ،كنند و يا اينكه بخواهند در بين مسلمانان تفرقه ايجاد كننـد كساني كه از امام اطاعت نمي

اول از نافرمـاني نهـي    ي يعنـي در وهلـه   ،هـا پـيش بـرود    بايد امام با اين مرحله به مرحله
سوم اگر مقاومت كردند كشـته   ي و در مرحله ،دوم وارد جنگ شده ي در مرحله ،شوند مي

و در اين حديث و مشابه  ،خواهند شد و خون ايشان در همچون حالتي هدر خواهد رفت
گيـري كننـد كشـته    اطاعت نكرده و جبههمانان ساني كه از سلطان مسلپيامبر تاكيد كرده ك

 .اند كه وحدت كلمه بين مسلمين را از بين ببرندزيرا سعي بر اين داشته ؛د شدنخواه
طـرز فكـري جـدا از    آنان و  ،اي جدا قرار دادكراميه را فرقه ،بر اين احاديث استدالل 

غي و سركش در مقابل بارا فردي  سمسلمانان به ميان آورده و آن هم اين بود كه حسين 
P21F3.دانند كنند و كشته شدن او را جزاي وافي در مقابل سركشي او مييزيد قلمداد مي

P  
و ايـن عمـل را عملـي     ،انـد و در مقابل بعضي ديگر نافرماني حسين از يزيد را ستوده

با يزيـد و   سحسين  مقايسه نكردن ايشان براي اين نظريه دليلو  ،كنندمشروع قلمداد مي
P22F4.فاءت ميان آن دو استعدم ك

P        در اين راسـتا بعضـي ديگـر نافرمـاني حسـين از يزيـد را
 P23F5.كردگناه مي آورند كه يزيد و دليل مي ؛مشروع دانسته

                                           
 .)12/241( :صحيح مسلم -1

 .)1/264( :عقدالزبرجد -2

 .)7/362( :االوطارنيل -3
 .)7/362( :االوطارنيل -4

5- )271ص ( :و ابن خلدون در مقدمه ،)376ص (م حزابن) هالدر(. 
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به كوفه و شهيد شدن او را در كربالء مورد تحليل و بررسـي    ساما اگر رفتن حسين 
زيرا حسين ؛ اند نبودهردهبينيم كه حقيقت قضيه آنچنان كه آن دو فرقه فكر كقرار دهيم مي

رفته بود و زندگي عادي خـود را  گو در مكه از همه چيز كناره  ،اصالً با يزيد بيعت نكرده
نه دعـوت  ااو مصـر  داد تا اينكه فرستادگاني از طرف كوفيان نزد ايشان آمـده و از مي ادامه

كننـدگان  تبيعـ وقتي كه به ظاهر كار نگريسـت و خيـل عظيمـي از     ،ايدكردند به كوفه بي
خواهند، آن وقت به كوفه رفت و تا بـه  كوفي را ديد گمان كرد كه مردم كوفه يزيد را نمي

ن حسين مرتكب خطاي شرعي كه مخالف با نصوص شرعي باشـد نشـده، خاصـه كـه     اآل
 :كنندبينيم قسمتي از احاديث نوع رفتن امام حسين را به آنجا بيان ميمي

فرمود كسي كه از اطاعت سلطان مسلمانان  كه پيامبر  كندابن عمر از پيامبر نقل مي 
دست بكشد روز قيامت هيچ توجيهي نخواهد داشت، و كسي كه بميرد در صورتي كـه از  

P24F1.مسلمانان خود را كناره گرفته به مرگ جاهلي خواهد مرد
P   و ابو هريره از پيـامبر   نقـل

بعـدي و ايـن رمضـان تـا      ي جمعـه اين نماز تا آن نماز و اين جمعه تا : كند كه فرمودهمي
) گناهـان صـغيره  (رمضان بعدي گناهان واقع شده در آن مدت زمان را پاك خواهند كـرد  

ـ بيعت كردن 2ك قراردان براي خدا يـ شر1گناه آلوده شود،  مگر اينكه به يكي از اين سه
ـ تـرك كـردن سـنت    3با كسي و سپس مخالفت كردن او و جنگ كردن عليه او با اسلحه 

P25Fيعني از جماعت مسلمان كناره گرفتن ؛پيامبر

2
P. 

و  ،شـد و عليرغم اينكه حسين از طرف بزرگان صحابه از نرفتن به كوفه نصـيحت مـي  
مخالفت حسين با ايشان در كار دنيـايي بـود و    ،درست خالف نصايح ايشان را عملي كرد

د و در اين راه خواهد دست بزندانستند كه او به كار خطرناكي ميبزرگان صحابه مي ،بس
و از طـرف   ،شنائي قبلي داشـته هاي عراقيان آ به دروغگوييچون ايشان  ،كشته خواهد شد

هم براي جنگ بـه عـراق نرفـت گمـان كـرد كـه مـردم از او اطاعـت و          سديگر حسين 

                                           
 .)234ـ 12/233( :مسلم با شرح نوويصحيح  -1

 .با سندي حسن )12/98( :المسند -2
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 منصـرف و رويگـردان شـده،    واز ا آنـان ولـي هنگـامي كـه ديـد      ،پشتيباني خواهند كـرد 
و سه پيشنهاد را به عمرابن سعد داد كه هـر سـه مـورد از     ،هم تغيير مسلك داد سحسين

به وطـن خـود يعنـي    كه و يارانش  حسيناجازه دادن به  ـ1 :طرف عمرابن سعد رد شدند
غور و خط مقدم جبهه و همراه مسلمانان بر عليه دشـمنان ديـن   به ثرفتن  ـ2مكه برگردند 

P26F1.كنـد  يعتو يا خود شخصاً پيش يزيد برود و با او ب ـ3جنگيدن 
P     و حقيقتـاً ابـن زيـاد در

بود كه به يكـي از   الزمدر حالي كه بر ابن زياد  ،هاي حسين سختگيري كردمقابل خواسته
اما ابن زياد از حد معمول پا فراتـر گذاشـت و از    ،دادجواب مثبت مي يشانهاي اخواسته

كـه   ،هـا چيزي خواست كه قابل قبول نبود و آن هم دست برداشتن از همـه خواسـته  يشانا
 .ابن زياد را رد كند ي خواسته سامري طبيعي بود حسين 

و در مقابل  ،هاي اوچون تسليم شدن در مقابل ابن زياد و راضي شدن به همه خواسته
و نهايـت تـوهين و بـي     ،يشـان ذلَتي بس بزرگ بـه ا  ،س هاي حسينرد كردن همه گزينه

پيـامبر در   پس اگـر دقـت كنـيم   سـ  دانسـت انجام و نهايت آن را نميحرمتي بود كه كسي 
 سكه حسـين   گرفت،به كار مياز اين نوع پيشنهادها بعضي موارد در مقابل كفار محارب 

در منهـاج السـنه    :ابـن تيميـه   االسالم از اين گروه نبود و به همين خاطر است كه شيخ
د شـو ها  آن خواست خود را تسليم كند و اسير سحسين ابن زياد از  :آورده) 4/550ص (

به درستي ابن زياد كسـي بـود مخـالف     ،تن دهدها  آن واجب نبود به خواسته يشانكه بر ا
 .كرد ستمامي موازين شرعي و سياسي كه اقدام به كشتن حسين 

اگر فرد آخري آمـد و بـه منازعـه    « :فرمايدابن عمر كه مي در حديث پيامبر  ي گفته
P27F2.برخواست گردن او را بزنيد

P«  سزيـرا حسـين    ؛شامل نخواهد شد حسين رااين حديث 
به ايشان پيشنهاد صلح كرد اما قبول نكردند و عالوه بر آن آمدن حسين بـه كوفـه بنـا بـه     

 .به حسين داده شده بود و او خودسرانه اقدام نكرده بـود ها  آن درخواستي بود كه از طرف

                                           
 .)4/42( :النبويه منهاج السنه -1

 .)12/233( :مسلمصحيح  -2
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ـ  « :معنـاي : دفرمايمام نووي بر اين حديث تعليقي دارد كه ميا ايـن   »ق اآلخـر فاضـربوا عن
 در صـورتي كـه دفـع    ،است كه دومي را دفع كنيد و به او دست همكاري و بيعت ندهيـد 

P28Fشد او را بكشيدنباراهي جز از جنگ و قتال و نشد 

1
P.   پس بنابراين توضيح كسي كه ظـالم

كربالء ابن زياد و لشكرش بودند كه اقدام به كشتن حسين كردند بعـد از   ي بوده در قضيه
 .پيشنهاد صلح شده بود س از طرف حسين اه آن بهآنكه 
 سطراز اول به حسين  ي و بعد از نصايح و پيشنهادهاي مكرر از طرف بعضي صحابه 

و نرفتن به كوفه نبايد فهم اين بشود كه حسين از امام مسلمين نافرماني كرده، و خـون او  
 يشانوفه را بر ااين بود كه اصحاب، خطرات اهل ك قابل مالحظه ي همباح است، بلكه نكت

گويـاني هسـتند كـه نبايـد بـه      دانستند كه اهل كوفه كذاب و دروغدرك كرده بودند و مي
 ي بيـر همـه  ذاري كرد، تنها همين نكتـه بـود تع  گدلخوش و روي آن سرمايهها  آن ي وعده

 .ها نصيحت
 حسين آشكار بود ولـي اشـتباه او  اشتباه  :نويسدكتاب خود مي ي ابن خلدون در مقدمه

و در  ،رسـاند ن ضـرر نمـي  دنيوي به ديـن انسـا  در امري دنيوي بود كه اشتباهات در امور 
به آن دست زد منوط به گمان  حسينچون كاري كه  ،اه نكرده بودباشت يشانحكم شرعي ا

 و اصحابي كـه در حجـاز و مصـر و عـراق و شـام     او بود و در گمان خود قادر بر آن بود 
ايشان را مـتهم بـه خطـا و     ،حسين را همراهي نكردندكه بودند و همچنين تمامي كساني 

 ،مجتهد بوده و بلكه الگو بوده بـراي مجتهـدين  فردي  سحسين زيرا  ؛اندكاري نكردهگناه
ز احاديث پيامبر در مورد كشته شـدن كسـاني كـه ا    :دفرمايالسنه مياالسالم در منهاجشيخ

از جماعت مسلمانان  يشانيرا از ؛شودنمي سحسين  جماعت مسلمانان خارج شده شامل
و قبل از آنكه وارد جنگ شود پيشنهاد كرد به او اجازه داده شود يا به وطـن   ،خارج نشده

كفـر بـرود و يـا اينكـه      ي مبارزه بـا  گردد يا همراه سربازان سپاه اسالم به جبههبر خود باز
خود  ،نكرد مسلمين در بين عالوه بر اينكه ايجاد تفرقه سو ا ،شخصاً با يزيد مالقات كند

                                           
 .)12/234( :شرح مسلم -1
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و اگر به جانب ديگر قضيه بنگريم حتـي اگـر حـداقل     ،روه مسلمانان داخل بودگدر ميان 
را  آنـان واجب بـود كـه دعـوت     يشانبر اكردند طلب واليت مي سحسين مردم كوفه از 

االسالم در شيخ .شد كه دعوت ايشان را ناديده بگيرد و جواب ندهداجابت كند چطور مي
بلكـه بعـد از    ،به خاطر واليـت جنـگ نكـرده    سحسين  :فرمايدمي) 6/340( جايي ديگر

يشـان  ا ،هايي كه بيان آن گذشت وارد جنگ شـد  خود به يكي از راه ي انصراف از خواسته
 .مظلومانه كشته شدگ كرد به خاطر آنكه اسير نشود و جن

 عنهاهللاموقف يزيد ابن معاويه از كشته شدن حسين رضي
و كشته شـدن حسـين را بـه او در آن    نوشت اي به يزيدابن معاويه ياد نامهبن زعبيداهللا

 چكـار كنـد؟   نامه خبر داد و از يزيد مشورت خواست در مورد فرزنـدان و زنـان حسـين   
رسيد گريه كرد و گفت من از اطاعت اهل عراق بدون قتـل حسـين   وقتي كه خبر به يزيد 

رو رحـم روبـه   حسين با انساني بي درستيعنت خدا بر ابن مرجانه به شدم، لمي هم راضي
حسـين را رحـم   كردم، خدا و را عفو ميرو بودم اروبه حسينشده به خدا قسم اگر من با 

P29F1.كند
P  

شـدم اگـر در   رو ميبه خدا قسم اگر من با حسين روبه :در روايت ديگر تاريخي آمده
انــداختم و ريــزي را از او در مــينصــفي از عمــر خــودم هــم بــود جنــگ و خــونبرابــر 

P30F2.گذاشتم كه حسين كشته شود نمي
P هل و يزيد از ابن زياد ناراحت شده و دستور داده كه ا

ده هـزار   زيد به ذكوان ابـن خالـد دسـتور داد   را پيش او بفرستد و فوراً ي سعيال حسين 
P31Fو به آن مقدار درهم تجهيز شدند يرددرهم را براي آنان در نظر گ

3
P.     پـس از ايـن روايـات

                                           
 :در كتـاب االشـراف  آن را ذري و امـام بـال  انـد،  با سندي كه همه مردان آن معتبـر  ) 5/393(الطبري  -1

  .است به سند حسن آورده) 220ـ 3/219(
 با سندي كه همه راويان آن اهل ثقه هستند جز اينكه انقطاعي) 1/265( ، الجورقانيريالمناكباطيل واأل -2

 .در بين شعبي و مدائني وجود دارد

 .، و اسناد ديگري نيز دارد)5/393(: الطبقات البن سعد -3
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و  ،كه ابن زياد آل حسين را به شكل دور از حرمت پيش يزيـد نفرسـتاده   شودفهميده مي
همچنان كه در بعضي روايات آمده ابن زياد به طمع اينكه يزيـد   ،بند نكردهايشان را دست

 ي يزيد هـم خواسـته   ،او را در كوفه و الي خود قرار دهد دست به اين كار زد و در مقابل
هـم گفـت در   ش و ناسـزا  حـ را نه اينكه نستوده بلكه بـه او ف  او را رد كرد و كار ابن زياد

آل حسين را بـه   به همين خاطر ابن زياد مجبور بود كه ،حسين داشتهبا عوض رفتاري كه 
شان ايشان باشد بفرستد چون از خشم و غضب يزيد نسبت بـه خـود   اي كه در خورگونه

و امـا آنچـه كـه در     :آوردمـي  )4/559( السنهاهللا در منهاجاالسالم رحمهشيخ لذا ،ترسيدمي
ه ير شده و ايشان را در شهر سواراس سحسين بعضي از روايات آمده كه زنان و فرزندان 

هـا دروغ و دور از   انـد همـه ايـن   حرمتي گردانده بر شتر بدون پاالن به جهت توهين و بي
ي را اسـير  اي از زمـان مسـلمانان هـيچ فـرد هاشـم     گاه و در هيچ برهههيچ ،واقعيت است

بلكه اهل هوي و هـوس   ،اندالل نداشتهاسير كردن هاشميان را ح و امت محمد  ،نكرده
و وقتي كه فرزندان حسين را پيش يزيـد بردنـد فاطمـه     ،اندها را جاهالنه تهمت بسته اين

انـد؟  اي يزيد فرزندان و دختران رسول خدا اسير شده :دختر حسين خطاب به يزيد گفت
بـرو پـيش    ،تقدير و احتـرام خواهـد شـد   ها  آن بلكه آزاد هستند و از ه،ن :يزيد جواب داد

رفـتم و   :گويدفاطمه مي ،دختر عموهايت خواهيد ديد كه ايشان هم همانند تو آزاد هستند
را در آغوش گرفتـه و  ها  آن ديدم كه هيچ زن غير هاشمي يعني سفياني را نديدم جز اينكه

 .)طريق عوانهمنْ (، كنندبا آنان همدردي مي
پدر تو  !اي دوست :خطاب به او گفت ،ابن حسين رفت پيش يزيدو هنگامي كه علي

مد بر سر او رد خداوند آنچه را كه بر سر من آرا قطع كرد و به من ظلم ك صلة رحم من
ابن علي ،مقصودش اين بود كه آنچه خداوند برايش تقدير كرده بود پيش آورد ،ردآوهم 

﴿ :فرمايدحديد را خواند كه مي ي سوره 22 ي الحسين آيه            

                             ﴾
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 رسد، مگر پيش از آنكه پديدش نمي) به شما(هايتان  هيچ مصيبتي در زمين و جان«
 .»گمان اين امر، بر اهللا آسان است بي. بياوريم، در كتابي ثبت شده است

ابن حسين را بدهد اما خالـد منظـور او   ش خالد خواست كه جواب علييزيد از فرزند
را  يشـور  ي از سـوره  30 ي آيـه  :گفـت  يزيد به خالد ،را نفهميد و ندانست جواب بدهد

 :فرمايدبرايش بخوان كه مي

﴿                  ﴾.

و اهللا . هر مصيبتي كه به شما برسد، به سبب گناهاني است كه دستاورد خود شماست«
P32F1»گـذرد  در مي) از گناهان(از بسياري 

P.    فرسـتاد كـه   زنـان هاشـمي    ي و يزيـد پـيش همـه
خواسـت هـر چنـد كـه خيلـي      ا مـي و هر زني هر چيزي ر هاي خود را بيان كنند هخواست

خودش را بـه او   داد كه چند برابر خواستةدستور ميكرد يزيد بااليي را مطرح مي خواستة
 .دادندبدهند و مي

 خـورد جـز اينكـه    نشست و يا شام نميسر سفره نميو يزيد بعد از آن واقعه هيچگاه 
بـه  را و يزيد دستور داد و كسـاني   ،ستاد دنبالشفركرد و ميابن الحسين را دعوت ميعلي

 هاشـم و فرزنـدان   از بنـي دوست و دوسـتداران داراي سـن و سـال     مدينه فرستاد تا همة
قطـع  و به صـورت   ،ابن ابي طالب را به شام بياورند براي مالقات و دلجوئي از ايشانعلي

سين و آل بيت او بـوده و  حزلت و مناظهار مكانت منظور يزيد از اين پيشوازي و استقبال 
حاكي از هنگام وارد شدن به شهر مدينه موكبي عظيم در التزام و ركاب داشتند كه همگي 

و بعد از آنكه دوستان و دوستداران آل بيت حسـين بـه    ،احترام آن خانواده نزد يزيد بوده
كنند و سفر  ي كه خود را آماده داد دستور سيزيد به زنان و دختران حسين  ،شام رسيدند

ه هاي ايشان را در مدينه هم برآوردخواسته هر چه خواستند يزيد به ايشان داد تا جائي كه
خواهي نزد ما اگر مي :الحسين گفتابن و قبل از آنكه شام را ترك كنند يزيد به عليكرد، 

                                           
 .اسناد حسنه ب) 3/220( :شرافو أنساب األ ،)5/464( :لطبريا -1
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رحم تو را به جـاي آورده و حـق تـو را     ي بماني حرمت و جايگاه تو محفوظ است صله
P33Fشناسيم و ادا خواهيم كردمي دانيم ومي

1
P. 

را خيلـي   سحسـين   يزيـد فرزنـدان  : آوردمـي ) 4/559(السـنه  االسالم در منهاجشيخ 
ر و بـه راي    ،كرد و ايشان را درماندن پيش او و يا اينكه به مدينه برگردنـد احترام مي مخيـ

ـ  . كه در نتيجه برگشت به مدينه را اختيار كردندخودشان وا گذاشت،  رك كـردن  هنگـام ت
و  ،خواهي كردو از او معذرت پذيرفت رضورا به حابن الحسين د علييدمشق بار ديگر يز

شـد و از مـن   طـرف مـي   قسم اگر حسين بـا مـن  به خدا  ،مرجانهلعنت خدا بر ابن :گفت
گذاشتم كه كشـته  نمي كردمدادم و با تمام وجود از او دفاع ميخواست به او ميچيزي مي

اما آنچـه خداونـد    ،دادممي هم از دستبعضي از فرزندان خود را  ن راهشود اگرچه در اي
 و بـه خـود گرفـت،    ،همچنان كه مشاهده كردي صورت وقوع را پيدا كرد تقدير كرده بود

ات را بـرآورده  اما هر گاه هر نوع خواسته و نيازي داشتي به من نامه بنـويس تـا خواسـته   
P34F2.كنم

P  
ز دوستان و دوستداران بني سـفيان همـراه بقايـاي    و سپس يزيد دستور داد كه جمعي ا

و به ايشان همچنين دستور  ،در بازگشت به مدينه همراهي كنندحسين ايشان را  ي خانواده
داد در هر جا و هر مكاني و هر وقت كه خواستند پياده شـوند و اسـتراحت كننـد همـراه     

و فـردي را بـه نـام     ،ردحسين در اين بازگشت تلـخ نگـذ  ايشان پياده شوند تا به آل بيت 
 P35F3.زابن حريث كلبي كه از بزرگان شام بود همراه ايشان فرستادمحرّ

آنان با انواع اسباب احتـرام   اگردبيت حسين از شام خارج شدند در حالي كه گرد اهل
نويسد كه آل بيت در اين باره مياما ابن كثير  ،و تقدير گرفته شده بود تا وارد مدينه شدند

اي از طرف يزيد مورد مهر و احترام قرار گرفتنـد كـه تمـامي آنچـه كـه از      حسين به گونه

                                           
 .اسناد جمعيا ب) 5/397( :الطبقات ،سعدابن -1
 .)5/462( :الطبري -2
 .اسناد جمعيا ب) 5/397( :سعد در طبقاتابن -3
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و ايشـان را بـه مدينـه برگردانـد در      ،دست داده بودند و بلكه چند برابر آن را هم گرفتند
P36Fخششهايي بسيار عظيم و قابل تقديركجاوه و با هدايا و ب

1
P ،  و تنها اتهامي كه امروز متوجه

 :گويما ميام ،بوده ب اصلي در قتل حسين و يارانشيزيد است اين است كه او سب
 ي همچنان كه معروف و بـر همـه آشـكار اسـت خليفـه      د فرزند حضرت معاويه،ييز 

مسلمانان شده و مـردم فرمـانبردار او شـده و از طـرف اغلـب صـحابه و تـابعين و اهـل         
ادامـه  او  اين منصب و مقـام شهرهاي بزرگ به عنوان خليفه شناخته شده و تا مرگ او هم 

يكـي   :و تنها دو نفر از صحابه از بيعت كردن با او امتناع ورزيدند و آن دو نفر هم ،داشت
 .زبير بودابن و ديگري عبداهللابن علي حسين 

 هم راهي عراق شد يشانخواستندكه به عراق بيايد و ا سحسين  عراق ازهاي و شيعه
نوشـت آمـار و ارقـامي را از بيعـت      ابـن عقيـل نامـه   مسلم يشان؛ا ي بعد از آنكه فرستاده

پـيش  مخابره كرد و به او اطمينان خاطر داد كه همه امور در مصـالح او   يشانكنندگان به ا
 و اگر موقف يزيد ابن معاويه را در برابر حسين مالحظه ،خواهد رفت و تمام خواهد شد

ه حسـين از  در تمامي مدت زمـاني كـ   ،دكنيم كه چه موقفي را اتخاذ كرد و عملي هم نمو
 :اين مدت زمان عبارت بـود از ، و كردخودداري ميبه صورت علني و آشكار بيعت كردن 

كه يزيد لشكر و سپاهي را نفرستاد دنبال  يمالقعده ديدشوال و ذي هاي شعبان، رمضان، ماه
كه تنهـا عبـارت    ،دكردند تا آنان را اسير كنميهايي كه از بيعت خودداري  و آنمعارضين 

 يـك امـر طبيعـي بـوده    نزد يزيد اين كار آنها بلكه ، شابن الزبير از حسين و عبداهللابودند 
و عالوه بر آن  ،داد به اينكه بيعت كنند همانند سايرين يا بيعت را رد كنندبلكه اهتمام نمي

روش پدرش را در امور سياست پيش گرفت و دنبـال كـرد و تـا آخـر لحظـه      و يزيد راه 
داد كه در مي و اينكه به وصيت پدرش خيلي اهتمام ،ا حوصله بودحيات انساني حليم و ب

همـه   استپيامبر نزديك  بهو اينكه را  اوو حق عمل نموده ق و مهرباني حسين به رف قبال
نگريست، يزيد اهتمام خود را به سوي عراق معطوف كرد،  مي اين موارد را به ديده احترام

                                           
 .)8/235( :النهايةة والبداي -1
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اوضاع و احوال آنجـا روز بـه روز   رفت كه به خصوص كوفه كه حادثه در آنجا صورت گ
كـرد كـه در   شدن يك جنگ داخلي دستگاه دولتـي را تهديـد مـي    ور، و شعلهشدبدتر مي

به همـين خـاطر يزيـد     ،شدنهايت هم به ضرر ملت و هم به ضرر دستگاه دولتي تمام مي
رد و ابـن زيـاد   ابن زياد را به عنوان اميـر كوفـه تعيـين كـ    تدابيري را اتخاذ كرد و عبيداهللا

توانست به واسطه تجربه و دورانديشي و هوشمندي كه خدا به او بخشيده بود بـر كوفـه   
و در مقابـل   ،را در آنجا سركوب كنـد  هاي خارجي و دستمسلط شود و اينكه شورشيان 

تصميم به رفـتن بـه كوفـه     حسينغافل نبود فلذا هنگامي كه  سحسين  يزيد از تحركات
را به كوفه در آن نامه به او  سو آمدن حسين را براي ابن زياد نوشت اي گرفت يزيد نامه

ابن علي راهي كوفه شـده و دارد رو بـه شـما    ام كه حسينو نوشت خبر يافته ،كردمخابره 
ن شهرها و شخص تو در بـين  ها و شهر تو در بي تو در بين زمان و به راستي زمان ،آيدمي

سـربازها   ،ها را در جاهاي مناسب قرار بـده  ديدبان ،دشوامتحان مي حاكمان و فرمانروايان
جاها و كساني كـه مـورد    ،را مسلح به سالح و شمشير كن و مراقب اوضاع و احوال باش

ولي جنگ نكنيد تا اينكه با تو جنگ را آغاز  ،ظن و جاي اتهام هستند زير نظر داشته باش
وب خبـردار كـن و سـالم و    اي برايت پيش آمده من را به صـورت مكتـ  حادثه كنند و هر

P37Fباد رحمت خدا بر تو

1
P. 

پس وقتي كه در كالم يزيد تعمق و تدبر كنيم خواهيم فهميد كه يزيد مكانت و منزلت 
زد كـرده  راي او نوشته و گوشبرا به او معرفي كرده و از قدر و منزلت حسين  سحسين 

 ي اين جمله چيست؟امعن ،جز اين و
 حسـين يزيـد بـر كشـتن     و »حسين آزمايش كردهزمان به خداوند زمان تو را در بين ا«

بـر حـذر    يشـان بـا ا  شدناصالً حريص نبوده از آنجا كه كارگذار خود را شديداً از روبرو
معـدودي از مكـه خـارج شـده و يزيـد هـم ايـن را         ي حسين همراه عده ؛ زيراداشت مي

                                           
 :و الطبـري  ،نكـرده جـز اينكـه ضـحاك قصـه را درك     انـد،  ثقـه  و رجال آن ) 9/193( ائدوالزمجمع -1
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از  كـه او اين را برسـاند  اي را پيدا نخواهيم كرد كه هاي يزيد جملهدانست و در نوشته مي
او  خواسته باشد كه تمام تالش و كوشش خود را بـه كـار گيـرد و عجوالنـه بـر      زياد ابن

ابن زيـاد را ملـزم و    ،يزيد ي بلكه قسمت دوم از نامه ،سره سازدقضاوت كند و كار را يك
لـه  كند كه از كشتار و قتل و خونريزي پرهيز كند جز در مواردي كـه بـه او حم  مجبور مي

خواهـد كـه در همـه حـوادث و     را اكيـداً مـي  آن دوم از نامه شود همچنان كه در قسمت 
نهـايي   ي ر كند كـه تصـميم گيرنـده   رخدادها جريان را با او در ميان بگذارد و او را با خب

 نزديك كوفه شد ابـن زيـاد مطـابق تـدابيري كـه      سو بعد از اينكه حسين  ،او باشدخود 
ي بن سعد را پيش حسين فرستاد كه فرماندهخود عمر فرستادة رو شد وگذشت با او روبه

  .اي را به عهده داشت كه حسين را به كربال بردندسريه
P38F1.به كربال در روز پنجشنبه سوم ماه محرم بود سرسيدن حسين 

P  
حسـين بـه   صورت گرفت بعد از اين كـه   سزياد و حسين مذاكرات مستمري بين ابن

 ،شـد  شـهيد  يشـان ادامه داشت تا اين كه در روز دهـم محـرم ا   اين مذاكرات كربال رسيد،
مكاني بين دمشق و كوفـه   ي هبديهي است فاصل. ه به طول انجاميديعني مذاكرات يك هفت

يعنـي ابـن زيـاد     ،دو هفتـه هـم نيـاز دارد   از بيشـتر  به نياز به زمان دارد كه بعضي اوقات 
و كسي كـه در كشـتن    را دنبال نكرد،ل دستوري كه از طرف يزيد به او داده شده بود دنبا

قضاوت زودهنگام كرد و با هيچ كسي حتي شخص يزيد هم مراجعـه نكـرد و    سحسين 
بـه   ،جريان را به مشورت نه انداخت و خودسرانه اقدام كرد خـود ابـن زيـاد بـود و بـس     

به خاطر  و ،همين خاطر تصميم ابن زياد تصميمي فردي بود و با يزيد مشورت نكرده بود
ابن زياد بود كه بارهـا يزيـد علـي ابـن حسـين را مـورد        همين تصميم و اقدام خودسرانة

 يشـان شدن ا كشتهخبر نداشته و خبر  داد به اين كه او از كشتن حسين خطاب قرار مي
و طبق داليل و شواهدي كه بيان كرديم بـي   ،هم به او نرسيده جز بعد از اين كه كشته شد

 .شـود به آنچه ابن زياد خودسرانه انجام داده بـود آشـكار مـي    اطالعي و عدم آگاهي يزيد

                                           
 .)5/409( :الطبري -1
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ها مسئوليت قتل حسـين را  هاي اصحاب كه قبالً هم بيان كرديم همه ايناضافه بر آن گفته
پيامبر نخواهيم يافت كه بـه   ي و هيچ كس را در ميان صحابه ،كندبر اهل عراق تحميل مي

 ها دليل واضح و آشـكار هسـتند  و تمامي اين .صورت مستقيم يزيد را مقصر و متهم بداند
اصالً مقصر نبود اما آنچه كه دليل است بـراي   س حسينبر اين كه يزيد در مسئوليت قتل 

كه آيا يزيد از دل به كشته  عدم تقصير يزيد حكم كردن به ظاهر قضيه است و باطن قضيه
اي بـر آن مطلـع   حسين مسرور بوده و خوشحال شده اين چيزي است كه هيچ بنـده  شدن

مسـئول حكـم بـر مـردم     نبوده و ارجاع به علم خداوندي خواهد شد و اهللا اعلم، و ما هم 
بلكه به ظاهر قضيه و آنچـه كـه بـراي مـا ثابـت      . گذرد؟ نيستيم كه در دلهاي آنان چه مي

است حق خداوندي اسـت   ها دل حكم كردن بر آنچه درو  .خواهد شد حكم خواهيم كرد
ب الوصـيه  در كتـا   :االسالم ابن تيميه ين خاطر شيخبه هم. آگاه است و او به همه چيز

دستور نداده و به كشته شدن او هم  سيزيد به كشتن حسين : دفرمايمي) 45ص (الكبري 
السـنه  و در جاي ديگـر در كتـاب منهـاج    .خوشحال نشده و اظهار فرح و شادي نه نموده

، امـا نامـه   حسين دستور نـداده به كشتن ل نقل به اتفاق اههمانا يزيد  :نويسدمي) 4/472(
نوشت به ابن زياد و در نامه به او سفارش كرده كـه حسـين را از واليـت بـر عـراق منـع       

كرد كه اهل عراق او را ياري خواهند نمـود و  گمان مي و از جهت ديگر حسين  .نمايد
جماعـت ظـالم تحـت    اما هنگامي كه با  ،به آنچه كه برايش نوشته بودند وفا خواهند كرد

د پيش يزيد برود و نرو شد، از ايشان خواست كه به او اجازه بدهفرماندهي ابن زياد روبه
اهي داشـتند  پديلـم سـ   ي اسالم و كفر كه در آن هنگام اسالم در منطقه ي يا اينكه به جبهه

بـه  سوم اين بود كه  ي برود و ايشان را ياري كند و همچون يك سرباز جهاد كند، و گزينه
اما بـه او فرصـت ندادنـد و    . برگردد) مكه(او اجازه دهند به همان جايي كه از آنجا آمده 

حسين هم از تسليم شدن خودداري كرد در نتيجه با او جنگ  .بايد تسليم شوي :گفتندمي
 .مظلومانه شهيد شد كردند و حمله نمودند تا سرانجام حسين 
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ابـن  گردد به عبيداهللايشهادت حسين بر م تبعات و عواقب ناگوار :گويدطيب نجار مي
و اصالً يزيدابن معاويه تبعـات آن را تحمـل    ،الجوشن و عمرابن سعدر ابن ذيزياد و شم

P39F1.ا استحسين مبرّ كردن مردم براي قتلو يزيد از اهتمام تشويق  ،نخواهد كرد
P  

تدابيري را اتخاذ طور اما از يزيد فرزند معاويه انتقاد خواهد شد كه به عنوان خليفه چه
حسـين  و يا كساني كه در كشتن  نكرد كه واضحانه در مقابل ابن زياد اظهار نارضايتي كند

اسـت   االسـالم اين شـيخ . را مجازات كنده اقدامات اوليه را انجام داده و كار را شروع كرد
اطـالع  كمـي   ي از تحركات حسين و آمدن او به عـراق همـراه عـده   كه يزيد  :گويدكه مي

نشتافت و بعد از اين كه كشته شد به عنوان قصاص دستور كشته شـدن   اوبه ياري شت دا
و قصـاص او را هـم    ،اند نـداد در كشته شدن او دست داشته كساني را كه او را كشته و يا

P40F2.نگرفت
P را نه اينكه قصاص نكرد بلكه بـه بـر    سيزيد قاتالن حسين  :فرمايدابن كثير مي

 و اصالً كسي را هم نفرستاد كه كـار رد و از ايشان انتقام نگرفت كناري ايشان هم اقدام نك
P41F3.اعلمو اهللا  ،ايشان را تقبيح كند

P االسالم ابـن تيميـه و غيـر او    و تمامي اعتراضاتي كه شيخ
اما شناخت ظـروف روزگـاري    ،ت خاص خود را دارنديمهاند قدر و منزلت و اوارد كرده

نديشـيم و بـه   بياهـا   آن كنـد كـه بيشـتر در   بـور مـي  مجكه اين حادثه در آن رخ داد مـا را  
هـاي   فتنـه وگو بپردازيم كوفه همچنان كه معروف است در آن برهـه از زمـان مركـز     گفت

ها و احزاب گريطايفه ،هافتنه ،ها ع بوده و ثبات سياسي و اجتماعي را نداشته شورشتشي
از كنترل اوضاع امنـي و   ير بشهاي آن شهر بوده وقتي كه امير كوفه همان ابن از ويژگي

 ،رفت و نزديك بود كه همه كارها از دست او خـارج شـوند  سياسي تقريباً رو به عجز مي
در آن هنگام يزيد ابن زياد را به عنوان امير جديد بر كوفه فرسـتاد و ابـن زيـاد در كوتـاه     

ب كند ها را سركو جاي خود برگرداند و همگي شورشسر مدتي توانست همه امور را به 
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حتي بعد از كشتن حسين هم اوضاع امني در كوفه بـدتر و   ،و بر اوضاع كامالً مسلط شود
تر از ابن زيـاد را پيـدا   تر و قويتر شد و شك نداريم كه يزيد براي اين كار قاطعخطرناك

و يا از كار بـر   ،كرد ابن زياد بر كار بودشدند فرق نميها هم راضي نمينكرد سپس شيعه
ها بود از كينه و بغض و دشمني نسبت بـه دولـت تغييـر    شد آنچه كه در دل شيعهكنار مي

-ها بيشتر مي خطرات اين شورشنمود، دام به بركناري ابن زياد ميو اگر يزيد اق ،كردنمي

تر را رهبـري  شد كه شورش بزرگاي متحول ميشد و بعضي اوقات اوضاع امني به گونه
شـدن   سـف كشـته  أها كـه در سـوگواري و ت  خود شيعهكرد و رهبري آن هم از طرف مي

نوعي از ايـن   ،كوتاه مدتي از زمان و همچنان كه درد، ش اداره ميحسين قرار گرفته بودند 
عـدم  و امـا بـه نسـبت     .ابين شـكل گرفـت  ها به طرز خالصه در قالب حركت تو شورش
 يزيـد  يم كـه بايسـتي  كردن قاتالن حسين كه اگر توقع اين را داشته باشو دستگير ن تعقيب

م و رويبه جلوتر ميكمي  .كرد اين كار آساني نبودمي دستگيرعد از ديگري را يكي بها  آن
 ي هنگـامي كـه جماعـت شورشـي بـه خانـه       سعلـي   مشكالتي كه براي خليفـه چهـارم  

هيچ كدام  ،و او را شهيد نمودند علي و معاويه بعد از علي هحمله كردعثمان  اميرالمؤمنين
در حالي كه معاويه از جمله  ،دعثمان را دنبال نگرفته و در فكر اسير كردنشان نبودن قاتالن

در آن شـرايط نيـز    ،كردندرار ميصكساني بود كه بر اجرا كردن قصاص بر قاتالن عثمان ا
و  ،شـد  مـي كرد دچار اعتراضـات مردمـي   اويه قاتالن حسين را تعقيب مييزيد ابن مع اگر

كـرد آشـكارا   توابين را بر عليه ابن زياد رهبري مـي  تكه حرك صرفات سليمان ابن صردت
سليمان ابن صرد دانست كه قاتالن حسين در كوفـه هسـتند    .دهداين مسأله را توضيح مي

رو شـود و دسـت بـه كـارزار دهـد در      به جاي اينكه با قاتالن حسين روبه عليرغم آن هم
دهيـد  من به آنچه كه شما تذكر مـي  :به جنگ با ابن زياد رو كرد و به يارانش گفت ،كوفه

 ،سواران عرب هسـتند كوفه و اسبحسين اشراف و بزرگان  و ديدم كه قاتالن ،فكر كردم
و  داز شما سخت ناراحـت خواهنـد شـ    دخواهيو هر گاه بفهمند كه شما خون حسين مي

كنيـد  ام كه داريد از من اطاعت مـي و به شما هم فكر كرده ،العمل نشان خواهند دادعكس
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و  ،قـاتالن را پيـدا نخواهيـد كـرد     داگر شما براي انتقام خون حسين دست بـه كـار شـوي   
و  ،خواهي حسين را به انجام برسانيد آنچنان كه دلتان راضي باشـد نخواهيد توانست خون

P42F1.وجود داردو براي شما جاي بيم و ترس  ،در دشمني با آنان پيروز و غالب نخواهيد شد
P 

 ،ب و علت اصلي در دنبال نكردن قاتالن حسين واضحتر خواهد شددر اينجا است كه سب
زيرا اين كار آساني نبود و قاتالن حسين در ميان قبايل  ؛به خصوص از طرف دولت اموي

كـرد كـه آن قبيلـه در    اي تبعيـت مـي  رق بودند كه هر كس از قبيلـه پراكنده و متفمختلف 
كه گاهي اوقات دست بـه چنـين    ،هثري داشتؤسياسي و اجتماعي آن روز نقش م ي صحنه
عراق به طـور   ي انداخت به خصوص در منطقههاي امني دولت را به خطر ميپايه ،اقدامي

رسـي  سپس يزيد از مشكالت فارغ نشد تا به وضع كارگذارانش رسيدگي و حساب ،كلي
بن الزبير روز بـه روز  شورش عبداهللا ،گرفتها يكي پس از ديگري شكل مي شورش ،كند

و اهل حجاز هم از دل با يزيد نبودند تنها به صورت ظـاهر از  . شددامنگيرتر ميو زرگتر ب
حكومت يزيـد   هاي كفري تولد ي كلي از ناحيهاكردند و از طرف ديگر مشاو اطاعت مي
 .كردرا تهديد مي
آنچه كه يزيد را از اتخاذ موقفي استوار با كارگذارانش و يا كساني كه در حـق   اين بود

اي كـه مطالعـه    رسـاله  .دچار خطا و اشتباه شده بودند عاجز و ناتوان گذاشـت  سن حسي
بن اكـنش يزيـد  و و اي بود در مورد خروج و شهادت حضرت حسـين  خالصه نموديد

 .معاويه در مقابل آن
 واهللا اعلم
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