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روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﺰد اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ روزھﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ،آن روز ،روز

ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽب اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر آن را روز ﻋﺰا و ﻣﺎﺗﻢ
ﻗﺮار داده ،و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﻋﺖ و ﻣﻨﮑﺮ و اﻣﻮر ﺟﺎھﻠﯽ اﺳﺖ در آن روز اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮫﺮهی واﻗﻌﯽ آن روز ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
آن واﻗﻌﻪ اﺧﺒﺎری ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ »دﮐﺘﺮ ﻃﺎرق
ﺳﻮﯾﺪان« واﻗﻌﻪی ﮐﺮﺑﻼ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را در ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚھﺎی او ّ
ﻣﺸﻮه ﺑﻮده و ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼم او ﺑﺮ رواﯾﺎت )اﺑﻮ ﻣﺨﻨﻒ(
دروﻏﮕﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻠﺬا دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎ
اﺿﺎﻓﺎت و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ ،و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ دلھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و از
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ.
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺒﺎرزهی ﺣﺴﯿﻦس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻔﯽ اﺳﺖ
در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪھﺎ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪ آن از ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻄﺮات و زﯾﺎنھﺎی آن ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن روز و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن روز ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ از آن ھﻨﮕﺎم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﺎﻃﺮهی ﺗﻠﺦ آن ھﻨﻮز
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪه و اداﻣﻪ دارد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮاﻻت او را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد و ھﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
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و از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺎدهای را ﺑﺮای ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺻﻠﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦس و
ﯾﺎران او در ﮐﺮﺑﻼ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺲ.
ﺑﻠﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﺟﺒﮫﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،و در اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮب ھﻤﺮاه او ﺑﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن دو دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻮد از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻌﯽ را در ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ذھﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آن ھﻢ »اراده و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺷﻮری« اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﻋﻤﺮب آن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻘﻪی ﺑﯿﻌﺖ
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻧﺪارد) .(١
و اﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪس ﻓﻮت
ﮐﺮد ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮدداری ﺣﺴﯿﻦس از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻣﯽدﯾﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ
از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﻃﺮف ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد در دل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﮫﯿﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،و ﺳﭙﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن او ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎی دور و درازی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻻﺋﻞ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﯿﺎم
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺑﯿﻌﺖ او را رد ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ) (۲۹۱/۳آورده ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﯾﺰﯾﺪ از
ﻣﺮدم ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪس
 -١ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﯽ زرﻋﻪ ) (۲۲۹/۱و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ص ) (۲۱۴ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ.
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ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺮای ﯾﺰﯾﺪ از ﻣﺮدم ﺷﺎم ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮای واﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ )وﻟﯿﺪ
ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن( ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و در رأس آنھﺎ
ﺳﺮان ﻗﺮﯾﺶ و از آنھﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﮕﯿﺮد)  .(١وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮوان اﺑﻦ ﺣﮑﻢ
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻓﺮدی را ﭘﯿﺶ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽب
و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮب ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ص  (۲۳۳ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﭘﯿﺶ
واﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ )وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ( آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻠﻨﯽ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻓﺮدا در ﻣﺴﺠﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮای
ﯾﺰﯾﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺴﯿﻦس رﺳﯿﺪ و اﯾﺸﺎن در
ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﻠﺲ وﻟﯿﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ اﺑﻦاﻟﺰﺑﯿﺮ
و ﺣﺴﯿﻦ ھﺮ ﮐﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ راھﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
در راه ،اﺑﻦزﺑﯿﺮ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮه رو ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و
ﺣﺴﯿﻦش ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ھﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدم ﺻﻼح
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻣﺮدم ﺟﺪا ﻧﺸﻮﯾﺪ)  .(٢اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﻦ
ﻋﯿﺎش اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ در اﺳﻢ ﺑﻮده ﭼﻮن در آن ھﻨﮕﺎم

 -١اﺑﻦﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۳۵۹/۵ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ ،و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ )ص  (۲۳۲ﺑﺎ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ
در آن ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦاﻟﺰﺑﯿﺮ اﻟﺤﻨﻈﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻦﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۳۶۰/۵و اﻟﻤﺰی در ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﮑﻤﺎل ) (۴۱۶/۶از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦﺳﻌﺪ و
اﻟﻄﺒﺮی ) (۳۴۳/۵رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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اﺑﻦﻋﺒﺎس در ﻣﮑﻪ ﺑﻮده؛ زﯾﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﮐﻮﻓﻪ از ﻓﻮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ رو ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده از
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦس را ﯾﺎری
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و رﻏﺒﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد را در ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮدن ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ھﻨﮕﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ً
ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ اﺻﻼ ﻓﮑﺮ ھﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﯽ از
ﻃﺮف ﮐﻮﻓﯿﺎن ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ و دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺧﻮشآﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ،
ﺣﺴﯿﻦس ﺧﻮاﺳﺖ از ﮔﻔﺘﻪی ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﺴﻠﻢاﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ اﺑﻦاﺑﯽ
ً
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮزادهی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺷﺨﺼﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ)  .(١ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ راھﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪ و ﺷﻮق و اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺮدم را از
ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪ و ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦس و در آن ﻗﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردن ﺗﻮ ﻣﮫﯿﺎ و آﻣﺎده اﺳﺖ.
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎت زﯾﺎدی از ﻃﺮف ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻮد ﮐﻪ او را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ۱ :ـ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﺮادر ﺣﺴﯿﻦس ۲ـ اﺑﻦﻋﺒﺎس ۳ـ اﺑﻦﻋﻤﺮ ۴ـ اﺑﻦاﻟﺰﺑﯿﺮ ۵ـ
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ۶ـ ﺟﺎﺑﺮاﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ
ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﺼﺎﺋﺢ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺴﯿﻦ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﺣﺴﯿﻦس ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﺮد ،و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ دار و دﺳﺘﮥ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮﻋﺪ و ﻣﮑﺎن
ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻤﯽ از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻧﻮزده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 -١ﻧﮕﺎ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ) ،(۳۵۴/۵و ﺑﻼذری در أﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف ).(۱۵۹/۳
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ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺎن و ﺑﭽﻪھﺎﯾﯽ از ﺑﺮادراﻧﺶ و دﺧﺘﺮان و ھﻤﺴﺮاﻧﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ
ﺣﺴﯿﻦس .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ھﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﻧﺒﺎل اﯾﺸﺎن رﻓﺖ و در ﻣﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
از ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ او را از
ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ) .(١
اﺑﻦﻋﺒﺎس ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺣﺴﯿﻦس را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ
وﻟﯽ ﮔﻮش ﻧﺪاد.
اﺑﻦﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻧﻨﮓ ﻧﺒﻮد دﺳﺖ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻢ و
ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﻣﮑﺎﻧﯽ دور دﺳﺖ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻌﺒﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد .ﺣﺮف
اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺑﻦﻋﺒﺎس را ﺻﺒﻮری ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﻌﺒﻪ ﺧﯿﻠﯽ ارزش و ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ) .(٢
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻦزﺑﯿﺮ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ را ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﺮود .اﺑﻦاﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎدی َﺣﺴﻦ آورده و ﮔﻔﺘﻪ:
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ زﺑﯿﺮ در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ! ﺷﻨﯿﺪهام
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﯽ؟! .ﺣﺴﯿﻦس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،اﺑﻦ-
زﺑﯿﺮ س ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ ھﻤﭽﻮن ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯽ ،ﻋﺮاﻗﯽھﺎ ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر
ﺗﻮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺮادرت ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮوی ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ) .(٣

 -١ﻧﮕﺎ :اﺑﻦﺳﻌﺪ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت )۲۶۶/۵ـ .(۲۶۷
 -٢ﻧﮕﺎ :ﻣﺼﻨﻒاﺑﻦ أﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ )۹۶/۵ـ  (۹۷ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ
) ،(۱۹۳/۹و اﻣﺎم ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۹۲/۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن آن ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺪ.
 -٣اﻟﻤﺼﻨﻒ.(۴۷۷/۷) :
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و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦس راھﯽ ﻋﺮاق ﺷﺪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ-
ﺑﻦ ﻋﻤﺮس ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهای؟
ﺣﺴﯿﻦس ﮔﻔﺖ :ﻋﺮاق ،ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺴﯿﻦس داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺑﯿﻌﺖﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ
ﻣﯽدھﻢ ﺑﺮﮔﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﺣﺮف اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮد و ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ اﺑﻦﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ
دارم ﮐﻪ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪام.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻣﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺨﯿﺮ ﮐﺮد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﺧﺮت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻮ ھﻢ ﻗﻄﻌﻪای از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻗﺴﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮ را از ﺗﺼﻤﯿﻤﺖ ﻣﻨﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺮد ﭼﻮن ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎریھﺎی اھﻞ ﻋﺮاق را ﻣﯽداﻧﯽ و
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻠﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺪرت آوردﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺣﺴﯿﻦس ﻗﻀﯿﻪ را
ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﺪ ،اﺑﻦﻋﻤﺮس در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪ ﺣﺴﯿﻦ
را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ) .(١
و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ و ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺣﺴﯿﻦس از اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ را ﻟﻐﻮ ﻧﮑﺮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر و ﺑﺰرﮔﻤﺮدان ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ  -و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن دو ﻗﺸﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ اھﻞ رأی و ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،-و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ رأی و ﻧﻈﺮ
 -١اﺑﻦﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) ،(۳۶۰/۵و اﺑﻦﺣﺒﺎن ،(۵۸/۹) :و ﮐﺸﻒاﻷﺳﺘﺎر۲۳۲/۳) :ـ ،(۲۳۳
راوﯾﺎن آن ھﻤﻪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
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ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺣﺴﯿﻦس را ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮود و ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﮐﺎر ﻧﺰد آنھﺎ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ،ﭼﻄﻮر ﺣﺴﯿﻦس ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺑﺮ رای ﺧﻮد
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮد؟ و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ!.
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال در دو ﺳﺒﺐ ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده:
ﱠ
اول -ارادهی ﺧﺪای ﺟﻞ و ﻋﻼ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده واﻗﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺣﮑﻢ و ﻗﻀﺎی ﺧﺪا را رد ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ.
دوم -ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺳﺒﺐ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺰ آن
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪ و
دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﻓﺖ و دﻋﻮﺗﯽ دور و دراز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮف آﻧﺎن ﺑﺮای
ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ ﺣﺴﯿﻦس را در ﻣﮑﻪ در ﺣﺮج ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ از ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ از ﻣﻮﻗﻒ و ﺟﺒﮫﻪﮔﯿﺮی او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺑﯿﻢ و ﺗﺮس ﺣﺴﯿﻦس از ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮ ﻧﻮع ﺟﺒﮫﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ او و اﻣﻮﯾﺎن در
ﻣﮑﻪ او را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﮑﻪ ﻗﺮار داد ،و اﻣﺮی ﮐﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﮐﻮﻓﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺣﺴﯿﻦس ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و او را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﯽﮐﺮد
ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﻘﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی اﯾﺸﺎن )ﻣﺴﻠﻢاﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ( از اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و در ﻏﯿﺎب ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢاﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﻻﺑﻪﻻی ﻗﻀﯿﻪ
روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﺴﯿﻦس و ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢاﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻢاﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﮐﻮﻓﯿﺎن
ﺧﻮشﺑﯿﻦ و ﺧﻮشﺑﺎور ﺑﻮد و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﻣﺨﻠﺺ اﻧﺪ و
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ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ را ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ و ﻋﻮاﻃﻔﯽ دارد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﻠﻢﺑﻦ
ﻋﻘﯿﻞ اوﺿﺎع و اﺣﻮال را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﮓ و وزن ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر را
ﺑﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﺣﺴﯿﻦس را ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ دﻋﻮت ﻧﻤﯽداد ،اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،و ﺣﺴﯿﻦس ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ﺑﺎور
ﮐﺮد و ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺮدم ھﻤﻪ ھﻤﺪﺳﺖ او
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﭘﺪرش از
دﺳﺖ آنھﺎ ﻣﺤﻨﺖھﺎ ﮐﺸﯿﺪ ،از اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ او ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺑﻨﺎﮔﺎه او را ﮐﺸﺘﻪ و ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻏﺪرھﺎ و ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی ﮐﻮﻓﯿﺎن رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ ،و ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦب
را از ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ و در ِﻓﺮاش ﻣﺮگ ھﻢ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻔﺎرش
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﻮﻓﯿﺎن را ﻧﺨﻮرد.
اﻣﺎ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دارای ﺷﻌﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺲ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ! و ﺗﻨﮫﺎ
رأی و ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ او را
ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ رخ ﺑﺪھﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺣﺴﯿﻦس
در ﮐﺮﺑﻼء ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ.
و اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦس ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺷﮑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﭘﺮ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺟﺎی آن را ﭘﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺷﺪن و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن اﻣﺖ اﺳﻼم از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﮕﺮ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﺖ از ﻣﺮارت و ﺣﺴﺮت آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد.
ﺷﮫﺎدت آن ﺑﺰرﮔﻤﺮد ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهھﺎی اﯾﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ.
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اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ) (۳۴۳/۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ )ﯾﺰﯾﺪ( ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و در ھﻤﺎن ﺷﺐ از
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج و راھﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ در راه ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﯿﺎش
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و آن دو از اﺑﻦزﺑﯿﺮ و ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﻮت ﮐﺮده و ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺑﻦ
ﻋﻤﺮس ﺑﻪ آن دو ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﻮی ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﯿﻦس ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮود و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﻧﺎﻣﻪھﺎی زﯾﺎدی از ﻃﺮف اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای
ھﻤﮥ ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ و دﻋﻮت از او ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺟﻤﻌﯽ از ﯾﺎران او را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ:
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ زﺑﯿﺮ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺟﺎ دارد ﮐﻪ اﺷﺎرهی ﮐﻮﺗﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻮرد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ زﺑﯿﺮس
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﺴﯿﻦس را ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺟﺒﮫﻪ ﺑﮕﯿﺮد ،و اﺑﻦزﺑﯿﺮ از وﺟﻮد ﺣﺴﯿﻦ در ﻣﮑﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﻧﺒﻮده ،و ﻃﻤﻊ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای او ﺑﺎز و
ﻣﯿﺪان ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺧﺮوج ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦس راھﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪ و ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺧﻮدش ﻣﺴﻠﻢاﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ را ﺑﻪ
ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺴﻠﻢ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در
ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد ھﻢ وارد ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود او ﻣﺮدم دور
ﻣﺴﻠﻢاﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ
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ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت او ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦس وارد ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آن ﺳﻔﯿﺮ و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ او را ھﻢ
ً
ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﻮرا ﺣﺴﯿﻦس ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻒ داد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﻣﯽآﯾﺪ:
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺳﺮﯾﻪ
ﻋﻤﺮﺑﻦﺳﻌﺪ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ،اﻣﺎم ﮔﻔﺖ
ً
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاھﻢ ﺷﺪ وﻟﯽ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺧﻮدم ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﭘﯿﺶ
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮوم و دﺳﺖ را در دﺳﺖ او ﺑﮕﺬارم ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهام
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدم و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﻦ اﻵن ﺳﭙﺎھﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﺮد
اﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮوم ﭘﯿﺶ آنھﺎ و ﺑﺎ آنھﺎ در ﺟﺒﮫﻪ اﺳﻼم ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺮ ﺟﮫﺎد ﮐﻨﻢ.
اﻣﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦﺳﻌﺪ ھﺮ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺣﺴﯿﻦس را رد ﮐﺮد و راه ﺣﻤﻠﻪ و ﺟﻨﮓ
ﻋﻠﯿﻪ او و ﯾﺎراﻧﺶ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦﺳﻌﺪ
را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﻤﺮﺑﻦذیاﻟﺠﻮﺷﻦ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺮ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﺮ
ﺟﻨﮓ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ رﺳﯿﺪ ،ﺷﻌﻠﻪی آﺗﺶ
ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن آن دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
رﻓﯿﻊ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪ ،و او را ھﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از اھﻞ ﺑﯿﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار اﮐﺮام ﮐﺮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ ﺑﺎد.
ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﻗﻀﯿﻪی ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦس دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺼﯿﺮ و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﻏﺮاق و رﻓﺘﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﺎﺷﯿﻪای اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﭼﻮن ھﺮ دﺳﺘﻪ و ﮔﺮوھﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد رأی و ﺣﺠﺘﯽ ﻋﻠﯿﺤﺪه دارد وﻟﯽ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺑﺮای ھﻤﻪ دﻋﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻐﻔﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻨﺪه ﻗﻀﯿﻪی ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺰﯾﺪ ﻗﻀﯿﻪای ﺳﺎده
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد آن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻀﺎوت
ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ دوری ﺟﺴﺖ ،و از ﺧﻮض و زﯾﺎدهروی در آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد.
ﺧﻼﺻﻪی ﮔﻔﺘﺎر و ﺻﻔﻮت و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ اﻗﻮال ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﻟﻐﺰش ﻗﻮﻟﯽ ﻣﺼﻮن
ﻧﮕﮫﺪارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦس در آﺧﺮ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺎرش ﺑﺎ ﮐﺴﺐ دو
ﻣﻘﺎم ﺑﺴﯽ رﻓﯿﻊ و ﺑﺰرگ؛ ﯾﮑﯽ ﻣﻘﺎم ﺷﮫﺎدت و ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻮدن ،و دوم ﻣﻘﺎم ﺟﮫﺎد
و ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺑﻪ آﻏﻮش رﺣﻤﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎﺋﯽ را ﺑﻪ درود ﮔﻔﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از او راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را ھﻢ ﺑﻪ
ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ در داراﻟﻤﻘﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ.
و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺖ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ س و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن را در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت
ﻧﻤﯽدھﻢ ﮐﻪ آراء و اﺑﺤﺎث و ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارم ﺑﯿﺎورم و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ،
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ و از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را و اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﻏﻔﺮان و ﺑﺨﺸﺶ
ﻗﺮار دھﺪ.
و اﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﺣﺴﯿﻦ س در ﮐﺘﺎب )اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب(
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ در روز ﺟﻤﻌﻪ دھﻢ ﻣﺤﺮم روز ﻋﺎﺷﻮرا در ﺳﺎل ۶۱
ھﺠﺮی در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﺑﻼء ﮐﻪ ﺟﺰو ﺧﺎک ﻋﺮاق اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪی ﮐﻮﻓﻪ
ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم  ۵۶ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﺳﺎل داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺴﺐ-
ﺷﻨﺎس ﻗﺮﯾﺸﯽ زﺑﯿﺮ اﺑﻦﺑﮑﺎر.
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و زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺴﯿﻦس در ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
ﺳﺎل ﻏﺰوهی ذاتاﻟﺮﻗﺎع رخ داد .و دﺳﺘﻮر ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ و ﺟﻤﻊ ،و ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
) (١

ﺑﺎ امﺳﻠﻤﻪل از رخدادھﺎی دﯾﮕﺮ آن ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦﺣﺠﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦس
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ درﺳﺖ و
ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺻﺎدق و ﮐﺎذب وﺟﻮد دارد ... ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﻦ در
زﻣﺮهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ
ھﻢ ﻣﯽﺷﺪم ،ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺧﺠﺎﻟﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا در
) (٢
ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ.
و در ﺑﺎرهی روز ﺷﮫﺎدت آن ﺑﺰرﮔﻮار ھﻢ اﻗﻮاﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻌﻀﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ دھﻢ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم را ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ،ﻗﻮل اول ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۶۱ھﺠﺮی در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،و ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ رأی ھﺴﺘﻨﺪ و اﻗﻮال دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
) (٣
وﺟﻮد دارد .روز ﺟﻤﻌﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا )دھﻢ( ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﺣﺎﻓﻆ در ﮐﺘﺎب )اﻟﻔﺘﺢ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء وﻻدت ﺣﺴﯿﻦس در
ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی ﺑﻮده ،و در روز ﻋﺎﺷﻮراء ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ھﺠﺮی
در ﺧﺎک ﻋﺮاق )ﮐﺮﺑﻼء( ﺑﻪ درﺟﻪی رﻓﯿﻊ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ھﻢ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﯾﺰﯾﺪ را ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﻧﺎﻣﻪای را

 -١اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) ،(۳۹۳/۱ﺗﺬﮐﺮهی اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ) (۶۴۵/۲و ﻧﺴﺐ ﻗﺮﯾﺶ ،اﺛﺮ زﺑﯿﺮ اﺑﻦ ﺑﮑﺎر
)ص .(۲۴
 -٢اﻹﺻﺎﺑﻪ.(۸۱/۲) :
 -٣اﻹﺻﺎﺑﻪ۷۶/۲) :ـ  (۸۱اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ.(۳۵۶/۴) :
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ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﯿﻌﺖ و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد را از او اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﻓﯿﺎن راھﯽ آﻧﺠﺎ ﺷﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ زﯾﺎد از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ و او ھﻢ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ رﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از
ﺗﺮس و ﻃﻤﻊ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ زﯾﺎد از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦس ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻢﺑﻦ
ً
ﻋﻘﯿﻞ ﻋﻤﻮزادهی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای اﻣﺎم از ﻣﺮدم
ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ دار و دﺳﺘﮥ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ-
اﺑﻦ زﯾﺎد ﻟﺸﮑﺮی را ﻣﺠﮫﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
) (١
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از اھﻞ و ﺑﯿﺘﺶ ﺑﻪ درﺟﻪی ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی /رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از ﺧﺎﻧﻮادهی ﺣﺴﯿﻦس ھﻤﺮاه ﺑﺎ او در
واﻗﻌﻪی ﮐﺮﺑﻼء ﺷﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮھﻪ از زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪ و
ﻧﻈﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽس :ﻋﺒﺎس ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺮادران ﭘﺪری ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎدرﺷﺎن اماﻟﺒﻨﯿﻦ ﺑﻨﺖ ﺣﺮام ﺑﻮد ﺑﻪ
) (٢
ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻟﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮد ھﻤﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
و از ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻋﻠﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﺎدر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اماﻟﺮﺑﺎب و
ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ ﻟﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮ اﺑﯽ ﻣﺮه ﺑﻮد .و از ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﻦ :ﻗﺎﺳﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ (٣ ).و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻮن .ﻣﺎدر
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺻﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺼﻒ ،و ﻣﺎدر ﻋﻮن زﯾﻨﺐ ﻋﻘﯿﻠﯿﻪ ﺑﻮد) .(٤

 -١ﻓﺘﺢاﻟﺒﺎری ) ،(۱۲۰/۷و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ )ص .(۲۳۴
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ )ص .(۲۳۴
 -٣ﻧﮕﺎ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ )ص  (۲۳۴و اﻟﺒﺪاﯾﮥ واﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ).(۱۸۹/۸
 -٤ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ )ص .(۲۳۴
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و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻘﯿﻞ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻣﺴﻠﻢ
) (١
ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎم ذھﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ھﻢ از ﻧﺴﻞ
ﻓﺎﻃﻤﻪ و ھﻢ از ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪھﺎ رواﯾﺎﺗﯽ را ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ
در آنھﺎ آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ دور از واﻗﻊ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن از
ﻧﺴﻞ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻄﺮاﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻔﺪه ﻧﻔﺮ از ﻧﺴﻞ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم دور از واﻗﻊ
اﺳﺖ)  (٢ﮐﻪ ﻓﻄﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﺷﯿﻌﻪھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮده.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از اﻧﺲاﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪاﺑﻦ زﯾﺎد ﺳﺮ ﺣﺴﯿﻦس
را آورد ،و آرام آرام ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭼﻮﺑﯽ روی ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽزد و از زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی
آن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮفھﺎ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
و اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦﺣﺒﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻨﺖ ﺳﯿﺮﯾﻦ و او ھﻢ از اﻧﺲ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻮدم ،ﺳﺮ ﺣﺴﯿﻦ را آوردﻧﺪ و
اﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺳﺮ ﭼﻮب را در داﺧﻞ
ﺑﯿﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ ﻣﺤﺎﺳﻦ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻧﺪﯾﺪهام .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ
ﺑﻮد) .(٣
و ﺑﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ھﻢ از ﺣﻀﺮت اﻧﺲس ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
اﺑﻦ زﯾﺎد ﮔﻔﺖ :ﭼﻮﺑﺖ را ﺑﺮدار و از اﯾﻦ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻦ؛ زﯾﺮا ﻣﻦ رﺳﻮل
ﺧﺪا را دﯾﺪهام ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن و دھﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮﺳﻪ زده و دھﻦ ﻣﺒﺎرﮐﺶ را
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ )ص  ،(۲۳۴و ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ).(۱۸۹/۸
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻼم ذھﺒﯽ ،ﺣﻮادث ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ھﺠﺮی) ،ص  ،(۲۱و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ )ص
 ،(۲۳۵و اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ) ۱۰۴/۳و .(۱۱۹
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ) ،(۳۲۵/۳و اﻻﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﯿﺢاﺑﻦ ﺣﺒﺎن )۵۹/۹ـ .(۶۰
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ﮔﺬاﺷﺘﻪ روی ھﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن ﭼﻮب ﻣﯽزﻧﯽ ،اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ً
) (١
ﻓﻮرا اﺑﻦ زﯾﺎد از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺮدار ﺷﺪ.
در رواﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر واﻗﻌﯿﺖھﺎ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﻣﮑﺬوﺑﻪ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪھﺎی اﺣﻤﻖ و ﺑﯽﺧﺮد آنھﺎ را درﺳﺖ ﮐﺮده ،و
اﺧﺒﺎریھﺎ ھﻢ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب وﻗﯿﺤﺎﻧﻪای ھﻤﻪی ِﻗﯿ ْﻢ و ارزشھﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده و
دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت را ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎن و در اﯾﻦ ﺟﺰوه آوردهام ﻣﺸﮫﻮر و ﻧﻘﻄﻪی اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦس ﻗﻄﻌﺎ رواﯾﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی زﯾﺎد ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﯿﺢ وﺑﻌﻀﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ دروغ و درﺳﺖ ﺷﺪه و
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰاﻋﯽ ﺑﯿﻦ اھﻞ
ﻋﻠﻢ در ﻣﻨﻘﻮﻻت ﻋﺎﻟﻤﺘﺮ و ﺻﺎدﻗﺘﺮ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه .اﻣﺎ اﺧﺒﺎرﯾﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﮑﺎﯾﺎت
ً
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﮐﺜﺮا ﯾﺎ از اﻓﺮادی دروﻏﮕﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ از اﻓﺮادی ﻣﺠﮫﻮل
اﻟﮫﻮﯾﻪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﯾﺎت اﯾﺸﺎن ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﺳﺮ در
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .و اﻣﺎ اﺻﺤﺎب اﻻھﻮاء ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻞ
اﺻﻠﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎی اﻋﺘﺒﺎر و اﺗﮑﺎی ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا دروغ
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﻂﺗﺮﯾﻦ و آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ً
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻧﺎن ﻧﻘﻞ
از اﻧﺴﺎنھﺎی ﺟﺎھﻞ ،دروﻏﮕﻮ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ اھﻞ اﻓﮏ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ھﺴﺖ.

 -١ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﮐﺘﺎب )اﻟﻔﺘﺢ( ) (۱۲۱/۷آن را آورده.
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ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ و اﺻﻞ و ﻓﺼﻞ آن ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ و ﺑﺲ،
ﻗﻀﯿﻪی ﯾﺰﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﮐﺸﺘﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ از آن
ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﯾﺎ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻨﮫﺎنﮐﺎریھﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼم
ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ و ﺟﺰء ﺟﺰء ﺷﺪه و ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ آن دﺳﺖﺧﻮش ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎری در اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﺮﯾﺪن ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ و آوردن ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد
»ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﻪﭘﺮدازان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﯾﺰﯾﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﮐﺸﺘﻪ« ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺪﻟﯿﺲ و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺎروا اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻪ از ﻃﺮف ﺣﺴﯿﻦس ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎن
دھﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ھﺪف ﺣﺴﯿﻦس از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ
ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺷﮫﺎدت او ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺷﮑﺎﻻت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد،
اﺷﮑﺎﻻت ﻧﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﮫﺎدﺗﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﮫﻪﮔﯿﺮی او آورده ﺷﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدن در رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ را وا داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺒﮫﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،و او را ﻓﺮدی اراﺋﻪ دھﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ را ﺟﺰاﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺴﯿﻦ دﭼﺎر آن ﻣﯽﺷﺪ .و اﯾﻦ ھﻢ ﻃﺒﻖ ﻧﺼﻮﺻﯽ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﺧﺮوج از ﻓﺮﻣﺎن وﻟﯽ اﻣﺮ را ﮔﻨﺎه ﺟﻠﻮه داده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﻪ ﯾﮏ ﺻﺪا و ﯾﮏ ھﺪف ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن
ﺗﻔﺮﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮔﺮدن او را ﺑﺰﻧﯿﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮق ﻧﮕﺬارﯾﺪ«) .(١
اﻣﺎم ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺴﺖ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎم اﺳﺖ) .(٢
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.(۲۴۱/۱۲) :
 -٢ﻋﻘﺪاﻟﺰﺑﺮﺟﺪ.(۲۶۴/۱) :
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١٧

اﻣﺎم ﻧﻮوی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﺎم اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎم ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود،
ﯾﻌﻨﯽ در وھﻠﻪی اول از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم وارد ﺟﻨﮓ
ﺷﺪه ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮن
اﯾﺸﺎن در ھﻤﭽﻮن ﺣﺎﻟﺘﯽ ھﺪر ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ،و در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮده و ﺟﺒﮫﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﮐﺮاﻣﯿﻪ را ﻓﺮﻗﻪای ﺟﺪا ﻗﺮار داد ،و آﻧﺎن ﻃﺮز
ﻓﮑﺮی ﺟﺪا از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده و آن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦس را
ﻓﺮدی ﺑﺎﻏﯽ و ﺳﺮﮐﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او را
) (١
ﺟﺰای واﻓﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﺸﯽ او ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ از ﯾﺰﯾﺪ را ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺮوع ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و دﻟﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﮑﺮدن ﺣﺴﯿﻦس ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ و ﻋﺪم ﮐﻔﺎءت ﻣﯿﺎن آن دو اﺳﺖ (٢ ).در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ از ﯾﺰﯾﺪ را ﻣﺸﺮوع داﻧﺴﺘﻪ؛ و دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ
) (٣
ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ رﻓﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ و ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪن او را در ﮐﺮﺑﻼء ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻀﯿﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ آن دو
 -١ﻧﯿﻞاﻻوﻃﺎر.(۳۶۲/۷) :
 -٢ﻧﯿﻞاﻻوﻃﺎر.(۳۶۲/۷) :
ّ -٣
)اﻟﺪره( اﺑﻦﺣﺰم )ص  ،(۳۷۶و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون در ﻣﻘﺪﻣﻪ) :ص .(۲۷۱
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ً
ﻓﺮﻗﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺒﻮده؛ زﯾﺮا ﺣﺴﯿﻦ اﺻﻼ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده ،و در ﻣﮑﻪ از
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽداد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﮐﻮﻓﯿﺎن ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪه و از او ﻣﺼﺮاﻧﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮﻓﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻌﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻮﻓﯽ را دﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﯾﺰﯾﺪ را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ
رﻓﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻵن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺪه ،ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻮع رﻓﺘﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺟﺎھﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺮد (١ ).و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده :اﯾﻦ
ﻧﻤﺎز ﺗﺎ آن ﻧﻤﺎز و اﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪی ﺑﻌﺪی و اﯾﻦ رﻣﻀﺎن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی
ﮔﻨﺎھﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه در آن ﻣﺪت زﻣﺎن را ﭘﺎک ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد )ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه(
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺷﻮد۱ ،ـ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮاردان ﺑﺮای ﺧﺪا
۲ـ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن او و ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﻪ ۳ـ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻨﺎره
ﮔﺮﻓﺘﻦ) .(٢
و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﯿﻦ از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ،و درﺳﺖ ﺧﻼف ﻧﺼﺎﯾﺢ اﯾﺸﺎن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
در ﮐﺎر دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺑﺲ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ ﺷﺮح ﻧﻮوی۲۳۳/۱۲) :ـ .(۲۳۴
 -٢اﻟﻤﺴﻨﺪ (۹۸/۱۲) :ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﺣﺴﻦ.
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ﻣﯽﺧﻮاھﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
دروﻏﮕﻮﯾﯽھﺎی ﻋﺮاﻗﯿﺎن آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﻪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺴﯿﻦس ھﻢ
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﺮﻓﺖ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم از او اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ آﻧﺎن از او ﻣﻨﺼﺮف و روﯾﮕﺮدان ﺷﺪه،
ﺣﺴﯿﻦس ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﻠﮏ داد ،و ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﺑﻪ ﻋﻤﺮاﺑﻦ ﺳﻌﺪ داد ﮐﻪ ھﺮ
ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﻃﺮف ﻋﻤﺮاﺑﻦ ﺳﻌﺪ رد ﺷﺪﻧﺪ۱ :ـ اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎراﻧﺶ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ۲ـ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺛﻐﻮر و ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﮫﻪ و
ً
ھﻤﺮاه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪن ۳ـ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﭘﯿﺶ
ً
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮود و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ (١ ).و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﺑﻦ زﯾﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻦ زﯾﺎد ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽداد ،اﻣﺎ اﺑﻦ زﯾﺎد از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ و از اﯾﺸﺎﻧﭽﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد و آن ھﻢ دﺳﺖ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ھﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ ،ﮐﻪ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﺣﺴﯿﻦس ﺧﻮاﺳﺘﻪی اﺑﻦ
زﯾﺎد را رد ﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻦ زﯾﺎد و راﺿﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
َ
او ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رد ﮐﺮدن ھﻤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻦس ،ذﻟﺘﯽ ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ،و ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮھﯿﻦ و ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم و ﻧﮫﺎﯾﺖ آن را
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺳﭙﺲ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻔﺎر
ﻣﺤﺎرب از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦس از اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /در ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ
)ص  (۵۵۰/۴آورده :اﺑﻦ زﯾﺎد از ﺣﺴﯿﻦس ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و
اﺳﯿﺮ آنھﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن واﺟﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آنھﺎ ﺗﻦ دھﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
 -١ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻮﯾﻪ.(۴۲/۴) :
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اﺑﻦ زﯾﺎد ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
ﺣﺴﯿﻦس ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻓﺮد آﺧﺮی آﻣﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدن او را ﺑﺰﻧﯿﺪ«)  (١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺻﻠﺢ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آﻣﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف آنھﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﯿﻦ داده ﺷﺪه ﺑﻮد و او ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎم ﻧﻮوی ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻌﻨﺎی» :ﻓﺎﴐﺑﻮا ﻋﻨﻖ اﻵﺧﺮ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

دوﻣﯽ را دﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ او دﺳﺖ ھﻤﮑﺎری و ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺪھﯿﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻓﻊ
ﻧﺸﺪ و ﺟﺰ از ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل راھﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﺪ)  .(٢ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮده در ﻗﻀﯿﻪی ﮐﺮﺑﻼء اﺑﻦ زﯾﺎد و ﻟﺸﮑﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آنھﺎ از ﻃﺮف ﺣﺴﯿﻦس ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺻﻠﺢ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
و ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺎﯾﺢ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﻣﮑﺮر از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﻃﺮاز اول
ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦس و ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﮫﻢ اﯾﻦ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ از اﻣﺎم
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،و ﺧﻮن او ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ،ﺧﻄﺮات اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن درک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﮐﺬاب و دروغﮔﻮﯾﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻋﺪهی
آنھﺎ دﻟﺨﻮش و روی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد ،ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ
ھﻤﻪی ﻧﺼﯿﺤﺖھﺎ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.(۲۳۳/۱۲) :
 -٢ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ.(۲۳۴/۱۲) :
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اﺑﻦ ﺧﻠﺪون در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺴﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد
وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه او در اﻣﺮی دﻧﯿﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺑﻪ دﯾﻦ
اﻧﺴﺎن ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و در ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﺸﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻮن
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ آن دﺳﺖ زد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او ﺑﻮد و در ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﻗﺎدر
ﺑﺮ آن ﺑﻮد و اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﺎز و ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و
ﮔﻨﺎهﮐﺎری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﺴﯿﻦس ﻓﺮدی ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻮده و ﺑﻠﮑﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﻮده ﺑﺮای
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ،ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم در ﻣﻨﮫﺎجاﻟﺴﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﯿﻦس
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ،و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ وارد
ﺟﻨﮓ ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺮدد ﯾﺎ
ً
ھﻤﺮاه ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻔﺮ ﺑﺮود و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﺎ
ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ،اوس ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﮑﺮد،
ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ از ﺣﺴﯿﻦس ﻃﻠﺐ وﻻﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻋﻮت آﻧﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﻋﻮت اﯾﺸﺎن را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺟﻮاب ﻧﺪھﺪ .ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ) (۳۴۰/۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻻﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺼﺮاف از ﺧﻮاﺳﺘﻪی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از راهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آن ﮔﺬﺷﺖ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ اﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮد و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻒ ﯾﺰﯾﺪ اﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦس

ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪاﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ را
ﺑﻪ او در آن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ داد و از ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن
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ﺣﺴﯿﻦ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪ رﺳﯿﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از
اﻃﺎﻋﺖ اھﻞ ﻋﺮاق ﺑﺪون ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﺪم ،ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺑﻦ
ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽرﺣﻢ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﮔﺮ ﻣﻦ
) (١
ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ روﺑﻪرو ﺑﻮدم او را ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺧﺪا ﺣﺴﯿﻦ را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ.
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﺪه :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ روﺑﻪرو
ﻣﯽﺷﺪم اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻔﯽ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮدم ھﻢ ﺑﻮد ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی را از او
در ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد (٢ ).ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﻦ زﯾﺎد
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه و دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ اھﻞ و ﻋﯿﺎل ﺣﺴﯿﻦس را ﭘﯿﺶ او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و
ً
ﻓﻮرا ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ذﮐﻮان اﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ دﺳﺘﻮر داد ده ھﺰار درھﻢ را ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار درھﻢ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ)  .(٣ﭘﺲ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻓﮫﻤﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد آل ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دور از ﺣﺮﻣﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﺰﯾﺪ
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ،و اﯾﺸﺎن را دﺳﺖﺑﻨﺪ ﻧﮑﺮده ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت آﻣﺪه
اﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺰﯾﺪ او را در ﮐﻮﻓﻪ و اﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر زد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﺰﯾﺪ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪی او را رد ﮐﺮد و ﮐﺎر اﺑﻦ زﯾﺎد را ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﺴﺘﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ او ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ھﻢ ﮔﻔﺖ در ﻋﻮض رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻦ زﯾﺎد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ آل ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
در ﺧﻮرﺷﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﭼﻮن از ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﯾﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻟﺬا ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم /در ﻣﻨﮫﺎجاﻟﺴﻨﻪ ) (۵۵۹/۴ﻣﯽآورد :و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦس اﺳﯿﺮ ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن
 -١اﻟﻄﺒﺮی ) (۳۹۳/۵ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدان آن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺪ ،و اﻣﺎم ﺑﻼذری آن را در
ﮐﺘﺎب اﻻﺷﺮاف۲۱۹/۳) :ـ  (۲۲۰ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ آورده اﺳﺖ.
 -٢اﻷﺑﺎﻃﯿﻞ واﻟﻤﻨﺎﮐﯿﺮ ،اﻟﺠﻮرﻗﺎﻧﯽ ) (۲۶۵/۱ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ھﻤﻪ راوﯾﺎن آن اھﻞ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻄﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﯽ و ﻣﺪاﺋﻨﯽ وﺟﻮد دارد.
 -٣اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻻﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،(۳۹۳/۵) :و اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد.
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را در ﺷﮫﺮ ﺳﻮاره ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﺪون ﭘﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﻮھﯿﻦ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ
ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ دروغ و دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ھﯿﭻﮔﺎه و در ھﯿﭻ ﺑﺮھﻪای از زﻣﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﯿﭻ ﻓﺮد ھﺎﺷﻤﯽ را اﺳﯿﺮ ﻧﮑﺮده ،و اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﯿﺮ ﮐﺮدن
ھﺎﺷﻤﯿﺎن را ﺣﻼل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اھﻞ ھﻮی و ھﻮس اﯾﻦھﺎ را ﺟﺎھﻼﻧﻪ
ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ را ﭘﯿﺶ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮدﻧﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺰﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان و دﺧﺘﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﯿﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﯾﺰﯾﺪ ﺟﻮاب داد :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ آزاد ھﺴﺘﻨﺪ و از آنھﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮام
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮو ﭘﯿﺶ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮھﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ھﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ
آزاد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ھﯿﭻ زن ﻏﯿﺮ ھﺎﺷﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻔﯿﺎﻧﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﺪردی ﻣﯽ-
)ﻣ ْﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻧﻪ(.
ﮐﻨﻨﺪِ ،
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ رﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﺰﯾﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای
دوﺳﺖ! ﭘﺪر ﺗﻮ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ ﻣﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﮐﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ھﻢ آورد ،ﻣﻘﺼﻮدش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﯿﺶ آورد ،ﻋﻠﯽاﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ آﯾﻪی  ۲۲ﺳﻮرهی ﺣﺪﯾﺪ
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»ھﯿﭻ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ در زﻣﯿﻦ و ﺟﺎنھﺎﯾﺘﺎن )ﺑﻪ ﺷﻤﺎ( ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﭘﺪﯾﺪش ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽﮔﻤﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﺮ اﻟﻠﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ«.

ﯾﺰﯾﺪ از ﻓﺮزﻧﺪش ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻋﻠﯽاﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺪھﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﻨﻈﻮر او را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﺟﻮاب ﺑﺪھﺪ ،ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﻪی  ۳۰از
ﺳﻮرهی ﺷﻮری را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﻮان ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»ھﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد

ﺷﻤﺎﺳﺖ .و اﻟﻠﻪ از ﺑﺴﯿﺎری )از ﮔﻨﺎھﺎن( در ﻣﯽﮔﺬرد«)  .(١و ﯾﺰﯾﺪ ﭘﯿﺶ ھﻤﻪی
زﻧﺎن ھﺎﺷﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ زﻧﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰی
را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺰﯾﺪ دﺳﺘﻮر
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﻮدش را ﺑﻪ او ﺑﺪھﻨﺪ و ﻣﯽدادﻧﺪ.
و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻌﺪ از آن واﻗﻌﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎم ﻧﻤﯽﺧﻮرد
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد دﻧﺒﺎﻟﺶ ،و ﯾﺰﯾﺪ
دﺳﺘﻮر داد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ھﻤﮥ دوﺳﺖ و دوﺳﺘﺪاران دارای
ﺳﻦ و ﺳﺎل از ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽاﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﻼﻗﺎت و دﻟﺠﻮﺋﯽ از اﯾﺸﺎن ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺰﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮازی و
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻇﮫﺎر ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺴﯿﻦ و آل ﺑﯿﺖ او ﺑﻮده و ھﻨﮕﺎم وارد ﺷﺪن
ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻮﮐﺒﯽ ﻋﻈﯿﻢ در اﻟﺘﺰام و رﮐﺎب داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺣﺎﮐﯽ از
اﺣﺘﺮام آن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺰد ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ دوﺳﺘﺎن و دوﺳﺘﺪاران آل
ﺑﯿﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎم رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺣﺴﯿﻦس دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻢ ﺑﺮآورده ﮐﺮد ،و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎم را
ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽاﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺣﺮﻣﺖ
و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﺻﻠﻪی رﺣﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده و ﺣﻖ ﺗﻮ را
ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ادا ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد) .(٢
 -١اﻟﻄﺒﺮی ،(۴۶۴/۵) :و أﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف (۲۲۰/۳) :ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ.
 -٢اﺑﻦﺳﻌﺪ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت (۳۹۷/۵) :ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺟﻤﻌﯽ.
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ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم در ﻣﻨﮫﺎجاﻟﺴﻨﻪ ) (۵۵۹/۴ﻣﯽآورد :ﯾﺰﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦس
را ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را درﻣﺎﻧﺪن ﭘﯿﺶ او و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺨﯿﺮ و ﺑﻪ رای ﺧﻮدﺷﺎن وا ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﮐﺮدن دﻣﺸﻖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﯽاﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ را
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از او ﻣﻌﺬرتﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺖ :ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺑﻦ
ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﮔﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﯽﺷﺪ و از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽدادم و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد از او دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ راه ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ھﻢ از دﺳﺖ
ﻣﯽدادم ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدی ﺻﻮرت
وﻗﻮع را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ھﺮ ﮔﺎه ھﺮ ﻧﻮع ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی
) (١
داﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪات را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻢ.
و ﺳﭙﺲ ﯾﺰﯾﺪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن و دوﺳﺘﺪاران ﺑﻨﯽ ﺳﻔﯿﺎن
ھﻤﺮاه ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺣﺴﯿﻦ اﯾﺸﺎن را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر داد در ھﺮ ﺟﺎ و ھﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آل
ﺑﯿﺖ ﺣﺴﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻠﺦ ﻧﮕﺬرد ،و ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻧﺎم ّ
ﻣﺤﺮزاﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ
) (٢
ﮐﻠﺒﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺎم ﺑﻮد ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﺴﯿﻦ از ﺷﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد آﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع
اﺳﺒﺎب اﺣﺘﺮام و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آل ﺑﯿﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﻃﺮف ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﮫﺮ و
اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ

 -١اﻟﻄﺒﺮی.(۴۶۲/۵) :
 -٢اﺑﻦﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت (۳۹۷/۵) :ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺟﻤﻌﯽ.
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آن را ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ در ﮐﺠﺎوه و ﺑﺎ ھﺪاﯾﺎ و
ﺑﺨﺸﺶھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ)  (١و ﺗﻨﮫﺎ اﺗﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﺰﯾﺪ
اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺳﺒﺐ اﺻﻠﯽ در ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﯾﺰﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺑﺮ ھﻤﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار او ﺷﺪه و از ﻃﺮف اﻏﻠﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ و
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اھﻞ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺮگ او ھﻢ
اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ و ﻣﻘﺎم او اداﻣﻪ داﺷﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ
او اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ و آن دو ﻧﻔﺮ ھﻢ :ﯾﮑﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و دﯾﮕﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪاﺑﻦ
زﺑﯿﺮ ﺑﻮد.
و ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﻋﺮاق از ﺣﺴﯿﻦس ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن ھﻢ
راھﯽ ﻋﺮاق ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﯾﺸﺎن؛ ﻣﺴﻠﻢاﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ
آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ را از ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد و ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺎﻃﺮ داد ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻣﻮر در ﻣﺼﺎﻟﺢ او ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و
اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﯾﺰﯾﺪ اﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻔﯽ را
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد و ﻋﻤﻠﯽ ھﻢ ﻧﻤﻮد ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ از ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮد از :ﻣﺎهھﺎی ﺷﻌﺒﺎن ،رﻣﻀﺎن ،ﺷﻮال و ذیاﻟﻘﻌﺪه دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﻟﺸﮑﺮ و
ﺳﭙﺎھﯽ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺣﺴﯿﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ
اﻟﺰﺑﯿﺮش ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر آنھﺎ ﻧﺰد ﯾﺰﯾﺪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ اھﺘﻤﺎم
ﻧﻤﯽداد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻌﺖ را رد ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ﯾﺰﯾﺪ راه و روش ﭘﺪرش را در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﺗﺎ
 -1اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ.(۲۳۵/۸) :
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آﺧﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻠﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻮد ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﭘﺪرش
ﺧﯿﻠﯽ اھﺘﻤﺎم ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ رﻓﻖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و
ﺣﻖ او را و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ دﯾﺪه اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﯾﺰﯾﺪ اھﺘﻤﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮاق ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال آﻧﺠﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻢ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻠﺖ و ھﻢ ﺑﻪ ﺿﺮر دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪاﺑﻦ زﯾﺎد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ
ﮐﻮﻓﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و اﺑﻦ زﯾﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و
ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن
و دﺳﺖھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺰﯾﺪ از ﺗﺤﺮﮐﺎت
ﺣﺴﯿﻦس ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد ﻓﻠﺬا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﯾﺰﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای اﺑﻦ زﯾﺎد ﻧﻮﺷﺖ و آﻣﺪن ﺣﺴﯿﻦس را ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ در آن ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ او ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد ،و ﻧﻮﺷﺖ ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦاﺑﻦ ﻋﻠﯽ راھﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪه و
دارد رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ زﻣﺎن ﺗﻮ در ﺑﯿﻦ زﻣﺎنھﺎ و ﺷﮫﺮ ﺗﻮ در ﺑﯿﻦ
ﺷﮫﺮھﺎ و ﺷﺨﺺ ﺗﻮ در ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﺪﺑﺎنھﺎ
را در ﺟﺎھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﺑﺪه ،ﺳﺮﺑﺎزھﺎ را ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻼح و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﻦ و
ﻣﺮاﻗﺐ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺎش ،ﺟﺎھﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻇﻦ و ﺟﺎی اﺗﮫﺎم
ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،وﻟﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز
ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺧﺒﺮدار ﮐﻦ و
ﺳﻼم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد) .(١
 -١ﻣﺠﻤﻊاﻟﺰواﺋﺪ ) (۱۹۳/۹و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺤﺎک ﻗﺼﻪ را درک ﻧﮑﺮده ،و
اﻟﻄﺒﺮی(۳۸۰/۵) :
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ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﯾﺰﯾﺪ ﺗﻌﻤﻖ و ﱡ
ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ
ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺴﯿﻦس را ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و از ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻮشزد ﮐﺮده و ﺟﺰ اﯾﻦ ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
»ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﺎن ﺗﻮ را در ﺑﯿﻦ ازﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده« و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮ
ً
ً
ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﺻﻼ ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺒﻮده از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺬار ﺧﻮد را ﺷﺪﯾﺪا از
روﺑﺮوﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺴﯿﻦ ھﻤﺮاه ﻋﺪهی ﻣﻌﺪودی از
ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﯾﺰﯾﺪ ھﻢ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﯾﺰﯾﺪ ﺟﻤﻠﻪای را
ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ او از اﺑﻦ زﯾﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮ او ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر را
ﯾﮏﺳﺮه ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﻧﺎﻣﻪی ﯾﺰﯾﺪ ،اﺑﻦ زﯾﺎد را ﻣﻠﺰم و ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﺎر و ﻗﺘﻞ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ او
ً
ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮد ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﻧﺎﻣﻪ آن را اﮐﯿﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ در
ھﻤﻪ ﺣﻮادث و رﺧﺪادھﺎ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد و او را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﯿﻦس ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻮﻓﻪ
ﺷﺪ اﺑﻦ زﯾﺎد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ او روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﻮد
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ را ﭘﯿﺶ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﺮﯾﻪای را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮدﻧﺪ.
) (١

رﺳﯿﺪن ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻮد.

ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﯿﻦ اﺑﻦزﯾﺎد و ﺣﺴﯿﻦس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در روز دھﻢ
ﻣﺤﺮم اﯾﺸﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺪﯾﮫﯽ
اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دﻣﺸﻖ و ﮐﻮﻓﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت
 -١اﻟﻄﺒﺮی.(۴۰۹/۵) :
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ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ھﻔﺘﻪ ھﻢ ﻧﯿﺎز دارد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ زﯾﺎد دﺳﺘﻮری ﮐﻪ از ﻃﺮف ﯾﺰﯾﺪ
ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد دﻧﺒﺎل را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦس
ﻗﻀﺎوت زودھﻨﮕﺎم ﮐﺮد و ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺰﯾﺪ ھﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮد و
ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻗﺪام ﮐﺮد ﺧﻮد اﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻮد و
ﺑﺲ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺑﻦ زﯾﺎد ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻓﺮدی ﺑﻮد و ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺸﻮرت
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮥ اﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽداد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ او از ﮐﺸﺘﻦ
ﺣﺴﯿﻦس ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺟﺰ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻃﺒﻖ دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ و
ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ً
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﮔﻔﺘﻪھﺎی اﺻﺤﺎب ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺮ اھﻞ ﻋﺮاق ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ را در ﻣﯿﺎن
ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺰﯾﺪ را ﻣﻘﺼﺮ و ﻣﺘﮫﻢ
ﺑﺪاﻧﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ دﻟﯿﻞ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ در
ً
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦس اﺻﻼ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﻮد ّاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺪم
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﺰﯾﺪ از دل
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﺮور ﺑﻮده و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﺑﻨﺪهای ﺑﺮ آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮده و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﻟﻠﻪ
اﻋﻠﻢ ،و ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در دلھﺎی آﻧﺎن ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﺬرد؟ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻗﻀﯿﻪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺣﮑﻢ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .و ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در دلھﺎ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ و او
ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ آ ﮔﺎه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /در ﮐﺘﺎب
اﻟﻮﺻﯿﻪ اﻟﮑﺒﺮی )ص  (۴۵ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦس دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده و
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ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺸﺪه و اﻇﮫﺎر ﻓﺮح و ﺷﺎدی ﻧﻪ ﻧﻤﻮده .و در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﮫﺎجاﻟﺴﻨﻪ ) (۴۷۲/۴ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
اھﻞ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد و در ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را از وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﺮاق ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و از ﺟﮫﺖ
دﯾﮕﺮ ﺣﺴﯿﻦس ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اھﻞ ﻋﺮاق او را ﯾﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻓﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻇﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺑﻦ زﯾﺎد روﺑﻪرو ﺷﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه
ﺑﺪھﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮود و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪی اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم
اﺳﻼم در ﻣﻨﻄﻘﻪی دﯾﻠﻢ ﺳﭙﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮود و اﯾﺸﺎن را ﯾﺎری ﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻮن
ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺟﮫﺎد ﮐﻨﺪ ،و ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺳﻮم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دھﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪه )ﻣﮑﻪ( ﺑﺮﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮی .ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺧﻮدداری ﮐﺮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻃﯿﺐ ﻧﺠﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺒﻌﺎت و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮار ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ
ً
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪاﺑﻦ زﯾﺎد و ﺷﻤﺮ اﺑﻦ ذیاﻟﺠﻮﺷﻦ و ﻋﻤﺮاﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،و اﺻﻼ ﯾﺰﯾﺪاﺑﻦ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ﯾﺰﯾﺪ از اھﺘﻤﺎم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن ﻣﺮدم
) (١
ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ ّ
ﻣﺒﺮا اﺳﺖ.
اﻣﺎ از ﯾﺰﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﻪﻃﻮر
ﺗﺪاﺑﯿﺮی را اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ واﺿﺤﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻦ زﯾﺎد اﻇﮫﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﻨﺪ و
ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ را اﻧﺠﺎم داده و ﮐﺎر را ﺷﺮوع
ﮐﺮده را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﺤﺮﮐﺎت
ﺣﺴﯿﻦ و آﻣﺪن او ﺑﻪ ﻋﺮاق ھﻤﺮاه ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ اﻃﻼع داﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﺎری او
 -١اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﻪ) :ص .(۱۰۳
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ﻧﺸﺘﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ او را ﮐﺸﺘﻪ و ﯾﺎ در ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺪاد ،و
ﻗﺼﺎص او را ھﻢ ﻧﮕﺮﻓﺖ (١ ).اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﺰﯾﺪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦس را ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎری اﯾﺸﺎن ھﻢ اﻗﺪام ﻧﮑﺮد و از اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎم
ً
ﻧﮕﺮﻓﺖ و اﺻﻼ ﮐﺴﯽ را ھﻢ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﻨﺪ ،و اﻟﻠﻪ
اﻋﻠﻢ (٢ ).و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻏﯿﺮ او وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ و اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻇﺮوف روزﮔﺎری ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در آن رخ داد ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آنھﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و
ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻮﻓﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در آن ﺑﺮھﻪ از زﻣﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺘﻨﻪھﺎی ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮده و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮرشھﺎ،
ﻓﺘﻨﻪھﺎ ،ﻃﺎﯾﻔﻪﮔﺮیھﺎ و اﺣﺰاب از وﯾﮋﮔﯽھﺎی آن ﺷﮫﺮ ﺑﻮده وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ
ً
ﮐﻮﻓﻪ ھﻤﺎن اﺑﻦﺑﺸﯿﺮس از ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع اﻣﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ رو ﺑﻪ ﻋﺠﺰ
ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ از دﺳﺖ او ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،در آن ھﻨﮕﺎم
ﯾﺰﯾﺪ اﺑﻦ زﯾﺎد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﺑﻦ زﯾﺎد در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ ﺷﻮرشھﺎ را
ً
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اوﺿﺎع ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ
اوﺿﺎع اﻣﻨﯽ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺪﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﺷﺪ و ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ از اﺑﻦ زﯾﺎد را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻌﻪھﺎ ھﻢ راﺿﯽ
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﺮد اﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد ،و ﯾﺎ از ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﺷﺪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ در دل ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﺑﻮد از ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﻐﺾ و دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و اﮔﺮ ﯾﺰﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری اﺑﻦ زﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺧﻄﺮات اﯾﻦ
 -١ﻣﻨﮫﺎجاﻟﺴﻨﻪ.(۵۵۸/۴) :
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﻪ واﻟﻨﮫﺎﯾﻪ.(۲۰۴/۹) :
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ﺷﻮرشھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اوﺿﺎع اﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﺤﻮل
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرش ﺑﺰرگﺗﺮ را رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد و رھﺒﺮی آن ھﻢ از ﻃﺮف ﺧﻮد
ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﮐﻪ در ﺳﻮﮔﻮاری و ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اداره
ﻣﯽﺷﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ از زﻣﺎن ،ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﻦ ﺷﻮرشھﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز
ﺧﻼﺻﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ّﺗﻮاﺑﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .و اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﻘﯿﺐ و
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﮑﺮدن ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﯾﺰﯾﺪ آنھﺎ را ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﮐﻤﯽ
ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﮫﺎرم ﻋﻠﯽس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و او را ﺷﮫﯿﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﯽ ،ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن را دﻧﺒﺎل ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و
در ﻓﮑﺮ اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺟﺮا ﮐﺮدن ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ
ﯾﺰﯾﺪ اﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد دﭼﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺑﻦ ﺻﺮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮاﺑﯿﻦ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد
رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد آﺷﮑﺎرا اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺑﻦ ﺻﺮد
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ در ﮐﻮﻓﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ روﺑﻪرو ﺷﻮد و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرزار دھﺪ در ﮐﻮﻓﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺑﻦ
زﯾﺎد رو ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم،
و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ اﺷﺮاف و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻮﻓﻪ و اﺳﺐﺳﻮاران ﻋﺮب ھﺴﺘﻨﺪ،
و ھﺮﮔﺎه ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ داد ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ
دارﯾﺪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﻮﯾﺪ ﻗﺎﺗﻼن را ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ،و ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮنﺧﻮاھﯽ ﺣﺴﯿﻦ را
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﻟﺘﺎن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز و
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ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﺑﯿﻢ و ﺗﺮس وﺟﻮد دارد (١ ).در اﯾﻨﺠﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ در دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮدن ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ واﺿﺤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﻣﻮی؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد و ﻗﺎﺗﻼن
ﺣﺴﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ از
ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ در ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن روز
ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ،ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﻣﻨﯽ
دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،
ﺳﭙﺲ ﯾﺰﯾﺪ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺬاراﻧﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ و
ﺣﺴﺎبرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻮرشھﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﻮرش
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ روز ﺑﻪ روز ﺑﺰرﮔﺘﺮ و داﻣﻨﮕﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .و اھﻞ ﺣﺠﺎز ھﻢ از
دل ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎھﺮ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺎﮐﻠﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪی دوﻟﺖھﺎی ﮐﻔﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺰﯾﺪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ را از اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻔﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺬاراﻧﺶ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺣﺴﯿﻦس دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺬاﺷﺖ.
رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪای ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﺧﺮوج و ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت
ﺣﺴﯿﻦس و واﮐﻨﺶ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن.
واﷲ اﻋﻠﻢ
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