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ازتاريخبرميآيدمردمكوفهعليرغم كه آنگونه راستيچرا به
نهتنهاسر وهمراهيحضرت ازياري ازسيدالشهدا(ع' دعوتاوليه

قرارگرفتند؟ دركناردشمنانامام(ع' باززدندبلكه
نـيزچـنين آن وپساز درمــراحـلتـاريخيپـيشازعـاشورا
راستيمتن به آيا درتاريخسراغداريم/ ازمردمكوفه را رفتارهايي
و كهمعروفاست,همينگونهبودهاند وتودةآنانچنان مردمكوفه
درمـقابلامـامحسين(ع'شـمشير كـه دركربCكساني راستي به آيا
برخيصـاحب ومتناصليمردمكوفهبودند؟ ازبدنه همه @كشيدند,
بهمردمكوفه كهنوعاً بهكوفهندارندولي@نگاهي نظرانچنيننگاهي
كـه نيزوجوددارد/مقالهاي ميشودهماناستكه@دراذهانعمومي
پيشرويداريدازهمينمنظرمعروفبهمردمكوفهنگريستهاست/
بهاينپرسش درپييافتنپاسخمستدل درمقالهخود, نويسنده
وآحادمردمكوفه,سبب استكهچهعواملوزمينههاييدرجامعه
ويپـيشينه ازياريرساندنسيدالشـهدا(ع'شـدهاست/ جداييآنان
به وتندادن مردمكوفهقبلازحادثهكربCرابيوفايي,جهادگريزي
اماممـجتبي(ع'دامـنگيرشان و باشهادتاميرالمؤمنين(ع' كه ننگي

شدهميداند/
را ازگـردامـامحسين(ع' وعواملريزشكـوفيان علل نويسنده
بهحكومت, دنياخواهي,وحشتازاختناقامويان,وابستگيمردم
وابنالوقتبودنآنان نظامناپذيريكوفيان تابعاحساساستبودن,

نيزبازگوميكند/ را سهمصداق براينمونه, و ميداند
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پيشينةكوفه

بـه دّوم خـليفه ١٦ه� ـ جـلو�ء�١٥ و قـادسيه جـنگهاي در مسـلمانان پيروزي از پس

مقدمات انجام و مواضع تحكيم براي تا داد دستور ـ ابيوقاص بن سعد ـ خود سپاه فرمانده

بن حذيفة و فارسي سلمان همكاري با نيز او بماند/ فرات منطقه در ايران, به بعدي حمCت

كه پادگاني عنوان به هجري ١٧ سال در كوفه بناي سنگ و گفت نظر در را كوفه سرزمين يمان,

ضـمن مـيتوانسـتند جـنگي مهاجرين شد/١ گذاشته بود جنگي مختلف گروههاي پذيراي

باشند/ داشته نيز نظامي بهرهدهي لزوم مواقع در دفاعي, آمادگي حفظ و آنجا در اقامت

<جـمجمة <@كنزا�يـمان>, <دارالهجره>, القاب دادن و آن اهل و كوفه به دّوم خليفه عCقه

كوفه, در مستقر قادسيه فاتحان مالي وضع به او خاص توّجه ا�سCم>٢, اهل <رأس و العرب>

هجوم جاذبههاي قبيل اين از عواملي و ساسانيان فروپاشي از پس اشتغال زمينههاي وجود

شد/ شهر اين در سكونت و مهاجران

بـودند, پـذيرفته را اسـCم شـريعت كـه ايـرانـي اسيران عرب, قبايل مختلف @گروههاي

و كشـاورزان بـودند, درآمـده فـاتحان عقد به كه ايراني زنان ايراني, وران پيشه و صنعتگران

بـود آورده فـراهـم برايشـان كوفه در ررا كا زمينه ساساني, سقوط كه ايراني فقير روستائيان

آورد/ وجود به توسعه حال در كوفة براي را نامتجانسي جمعيتي و///تركيب

پس بود, داده قرار گونه@گون تمايCت ابراز عرصه را كوفه كه ناهمگون جمعيتي بافت اين

و تاريخي تلخ حوادث و شد آشوب و فتنه آتش افروختن براي وسيلهاي كوتاه, دورهاي از

با داد پرورش مردماني سويي از و آورد پديد اسCمي حكومتي حوزه در را مرجهايي و هرج

تصميم اخذ نينديشي, عاقبت آني, تحريك قابليت تند, احساسات دستخوش : خصايل اين

و/// بيوفايي حيله, غدر, فوري, پشيماني و سريع

واقع از كه بود سخني نميآمد, مردم كار به آنچه سرزمين اين در كه ميدهد گواهي تاريخ

را احساس و عاطفه كه بود گفتاري ميخريدند, جان به را آنچه و برخيزد خواهي خير و بيني

كند/ تحريك

را انسـاني هـر كـه بـود نـهفته حـيلهاي و غدر درشت, آواي و قوي رگهاي آن پس در

ضعف هرگاه و ميخزيدند خانهها در بود, غالب آنان بر ستمكار حا@كمي هرگاه ميفريفت/

ميخواستند/ بر شورش و توطئه به ميشد, علني آنان بر حكومت

كه: است فرضيه اين به مستدل پاسخي يافتن نوشتار, اين اصلي مسأله
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ياري از آنان جدايي سبب كوفه, مردم آحاد و جامعه در زمينههايي و عوامل چه وجود

شد؟ حقگرايان جناح از ريزش و شهيدان سا�ر

لزوم حّد در تاريخ, واقعبينانه تحليل و معصومان گهربار كCم از رهگذر اين در بيترديد

برد/ خواهيم بهره


علي�ع درعصر كوفه

آنگاه دادند/٣ بيعت دست علي�ع� با اشتر مالك هدايت با كه بودند كساني اولين @كوفيان

١٢هـزار بـا آنان و رهسپار كوفه به مدينه اهل جنگي مرد هزار با ٣٦هجري سال در امام�ع�

جمل در مكه ـ بصره پيماني هم مقابل در را امام گروه, اين شدند/٤ ملحق حضرت به جنگجو

دادند/ قرار اسCمي خCفت مركز را آنجا امام و دادند ياري

و يـافت رواج آنجا در محّمد�ص� آل پيروي و شيعه مذهب علوي, حكومت سايه در

هميشه پرخروش, جامعة در امّا شد, شيعي فضيلتهاي بستر و اصالتها زادگاه تشيع, مهد

قهرمانانهاي عمل اندك, گروه اين و جامعهاند آن خروش و شور نمايشگر مردم از طبقه يك

مـيدهند/ شـهرت حماسه و آفريني شور قهرماني, در را جامعه آن تمامي و ميدهند انجام

بود/ چنين نيز @كوفه

بـراي را آنـجا اسـCمي, بـCد هـمة مـيان در عـلي�ع� امـيرالمـؤمنين كـه بــود شــهري

بـه را امـامحسين�ع� داشـتند, حـضور امام جنگهاي تمامي در اينان بود/ خCفت@برگزيده

روئـيد, شـهر ايـن در عـباسي و امـوي ضـد جـنبشهاي غالب بذر خواندند, شهر@خويش

جـايي در است چگـونه اّمـا بود كوفه در جا همه از بيشتر شيعه تاريخ مردان@حماسهآفرين

سسـتي, مـظهر يكباره ميدهد, بروز خود از انساني عظيم جلوههاي از شگفتي @كه@آنهمه

مـردان قـليل آِن از عـظيم حـماسههاي آن گـفت: بايد باشد/ حيله و غدر و تنبلي بيوفايي,

و مـردم تـودة از زشـتيها آن و بودند و�يت وجود شمع گرد پروانهسان كه بود خداجويي

بود/ گرا باطل قبايل سران

بودند: موضع دو در كوفه در گروه دو همواره شهر, آن به امام ورود زمان از

غـير را خـود و مـيكردند را معاويه با جنگ توصيه امام به كه مالك مانند رهبراني الف/

/ دادند قرار امام اختيار در مشروط

بـه خويش موقعيت حفظ براي اما نداشتند جنگ به تمايلي هيچ كه قبيلهاي رهبران ب/
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در كه بودند كوفيان از وسيعي تودههاي اينان, بر عCوه و ميشدند جنگ همراه امام با ظاهر

كنار در بود فتح اميد هرگاه بودند/ گريزان خطري هر با مواجهه از ولي امام به متمايل ظاهر

فـاقد آنـان ميگذاشـتند/ تنها را حضرت ميديدند, زوال به رو را اميدها هرگاه و بودند امام

بودند/ آزمون مرحله در قدم ثبات يا و �زم شهامت

را معاويه تعرضات با مقابله بر مبني حضرت دعوت گمراهشان, رهبران هدايت با اينان

انـديشه و مـيكردند خلق را حكميت مثل شومي فاجعه ميگفتند ا@گر و نميگفتند, پاسخي

ميگذاشتند/ بنيان را خارجيگري

صـفات بـر صـدقي شاهد و مردم اين از علي�ع� رنجهاي و دردها از مملّو البCغه نهج

بود/ مردم اين خصلت كه است ناپسندي سيره و نكوهيده

ميفرمايد: كوفيان جهادگريزي بيان در اميرمؤمنان�ع�
گرداب به گويي ميگردد, كاسه در چشمانتان ميخوانم, دشمنانتان با جهاد به را شما <هرگاه

است, بسته شما بر سخنانم فهم باب ميبريد/ بهسر مستي و فراموشي در يا و افتادهايد مرگ
ديوانهايد/>٥ و گرفته دلتانجاي در @گوييديو

ميفرمايد: كوفيان خصلت همين در ديگر جايي در و
دِر كـه است ايـن مردانتان هنر نزديكشود, سرزمينتان به شاميان از كوچكي لشكر <هرگاه

كفتاران همانند يا سوراخهايخويشخزند به سوسمار چونان و بندند فرو خانههايخويشرا
اندك/٦ پيكار پسپرچمهاي در اّما بسياريد, شعار صحنهحرفو در جويند///شما @گريزگاهي

كوفيان خود, كCم در بارها امام كه است ديگري زشت خصيصه بيوفايي و حيله و غدر

ميفرمود: سرزنش جهت اين به را
Aلهايي صاحبگوش, كرهايي ميشود: چيزخEصه سه دو در شما با گرفتاريمن كوفيان! <اي

هـنگامه در نـه و هست صداقـتتان و آزادگي برخوردها در نه چشمداريد/ كوراني و زباندراز
اعتماديد/>٧ مورد برادراني @گرفتاري

ميفرمايد: نيز و
نميشناختمكه و بودم نديده را كاششما پرورد! ناز بيخردان! اي مرد, صورت به نامرداِن <اي

حسرت/>٨ و اندوه آن دستاورد و ندامتبود آشنايي اين پايان خدا به

در حضرت متعدد نفرينهاي علي�ع�, امام به بيوفاييها و جهادگريزيها اين فرجام و

هميشة براي عبادت, محراب در كّرار حيدر رساندن شهادت به با كه ننگي و بود آنها ناسپاسي

شد/ ماندگار پيمانشكن كوفيان پيشاني بر تاريخ
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امامحسين�ع درعصر كوفه

اسCم جهان در كه بودند مردمي نخستين كوفي, هزار چهل مجتبي�ع�, امام امامت آغاز با

عنوان به تا كرد تقاضا علي�ع�, امام سپاه فرمانده سعد, بن قيس كردند/٩ بيعت حضرت آن با

امّا دهد, قرار خدا دشمنان با جنگ و پيامبر سنت قرآن, اساس بر را بيعت كننده, بيعت اولين
كرد/١٠ حذف را سّوم شرط بود, بيمنا@ك آزمايش در كوفيان بيوفايي و ترديد از كه امام

كـه بـيعت ايـن اّمـا بـودند مـتفق بـيعت موضوع در كوفي هزار چهل تمامي بيعت روز

آغشـته هـمچنان شـد, انـجام نـهروان و صـفين جـمل, جـنگهاي آوردگـاه در@مـجاورت

طـرفين مـقتو�ن كسان از كثيري روز, آن در بود/ ترديدانگيز دلواپسيهاي و به@وسوسهها

آنـان خـون انتقام آرزوي و بوده رأي هم خود كشتگاه با كه ميزيستند كوفه در اين@پيكارها

را@داشتند/

كرده تجاوز عقيدهاشان مرزهاي به مادي دلفريب جلوههاي كه كنندگان بيعت از بسياري

ميكند/ اشباع را آنها نفساني تمايCت و خواستهها امام, با بيعت كه ميپنداشتند بود,

اين ديدگان در را وعدهها و زرها دلپذير جلوة پيوسته كه بود شام خزائن سكه, ديگر روي

بود/ مطّلع كاريها پنهان اين از نيز امام و ميربود كِفشان از دل و ميداد قرار مردم

فرمانبرداري مخفي, مكاتبهاي و///در شبث اشعث, مانند امويان جناح كار, بدو همين در

كـه كردند ضمانت آنان شدند/ كوفه سوي به حركت در او مشوق و اعCم را معاويه از خود

يـا و دهند معاويه تحويل دستبسته را امام شود, نزديك امام اردوگاه به دشمن سپاه هرگاه
بكشند/١١ را او نا@گهاني

از يكـي فـرماندهي درهـم, صـدهزار آنـان بـه امام�ع�, كشتن با كه پذيرفت هم معاويه

زره لبـاس زيـر در هميشه امام پس آن از كند/ عطا را دخترانش از يكي با ازدواج و لشكرها
شد/١٢ جراحت مانع زره و افكندند تير او بر نماز حين در يكبار كه جايي تا ميپوشيد,

كار به دست آنان, اصرار عليرغم ميشناخت, را كوفيان نامردمي خوي كه حسن�ع� امام

به و فرمود جهاد اعCن نيز امام شد/ كوفه با جنگ مهياي معاويه آنكه تا نشد معاويه با جنگ

مـيثم, صعصعه, ايوب, ابو عدي, بن حجر نظير قرآن حامCن و اخCص با مؤمنان دعوتش

كـنار در امّا كردند/ ايجاد را امام جبهه نيرومند جناح و شده جمع و///@ِگردش حاتم بن عدي

مـحض سكـوت نخيله, اردوگاه در امام دعوت از پس كه بودند جنگگريزي غداران اينان,
ندادند/١٣ را حضرتش پاسخ هم كلمه يك با حتي و كردند اختيار
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مرا فرمود: لذا نيامدند/ يارياش به بيشتر نفر هزار چهار تنها امّا ماند, نخيله در روز ده امام
بوديد/١٤ فريفته را پيشين خليفه كه همچنان فريفتيد

وعـدههاي مـقابل در او امّا فرستاد, انبار به سپاهي با را كنده قبيله از سرداري امام آنگاه

نيست وفايي شما در كه گفتهام <بارها فرمود: خبر اين شنيدن با امام پيوست, دشمن به معاويه

دنياييد/> بندگان شما و

بـا مـرادي مـيكند/ خـيانت هـم او كـه فـرمود و فـرستاد را مراد قبيلة از سرداري سپس

قاصدان برابر در نيز او امّا ميماند, وفادار كه كرد تأ@كيد ندارد را آن تاب كوه كه سوگندهايي
شد/١٥ فريفته معاويه

ديگر كوفي هزار هشت همراه به امام, سپاه كل فرمانده عباس, اّللهبن عبيد كه نپائيد ديري
پيوست/١٦ او اردوگاه به معاويه درهمي ميليون يك وعدة مقابل در

به تن امام كه معاويه شايعه اين تأثير تحت كوفيان كه رسيد جايي به بيوفاييها سرانجام

آوردند, هجوم حضرت بر مدائن در رسيده, شهادت به امام سپاه فرمانده قيس و داده صلح

حسن�ع� امام و كردند مجروح را رانش ديگر, كوفي يك خنجر با و كرده غارت را خيمهاش
شد/١٧ رهسپار كوفه سوي به خونآلود و مجروح پيكري با

ريزشها كوفهو ,
امامحسين�ع

قيام كوفياندرعصر بافتفكري Ê

از: بودند متشكل شهيدان سا�ر قيام با همزمان فكري, نظر از كوفه مسلمان جمعيت

بيتفاوتها و خوارج امّيه, بني هواداران علي�ع�, شيعيان

عادي مردم و رؤسا بودند: گروه دو خود شيعيان

حبيب عوسجه, بن مسلم نجبه, بن مسيب صرد, بن سليمان به ميتوان كه شيعه رؤساي از

حـضرت آن جنگهاي در علي�ع� ياوران غالب كرد, و///اشاره صائدي ثمامة ابو مظاهر, بن

امام به معاويه, مرگ از پس كه كسانياند بودند, معتقد رسالت خاندان به قلبًا كه اينان بودند/

تنهايي در اينان از پايي رّد ا�سف مع كردند١٨; دعوت كوفه به را حضرت و نوشته نامه حسين

نميبينيم/ عقيل ابن مسلم

گـرچـه مـيدادنـد, تشكـيل را كـوفه مـردم از مـCحظهاي قابل درصد كه عادي شيعيان

و شـيعيان با عبيدالله پسرش و زياد مستبدانه رفتار امّا بودند, عصمت خاندان به عCقهمند
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تا كه بود نهاده آنها دل در عجيبي ترس كوفه, جامعه شيعهزدايي ودر اموي كCن سياستهاي

و عـقيل بـن مسـلم قـيام نـميكردند/ مشـاركت نميدادند, را حادثهاي در پيروزي احتمال

است/ گونه اين از نمونهاي او, به مردم ابتدايي ياريرساني

بن عمرو مانند افرادي عهده بر كوفه در اموي حزب طرفداران رهبري بنياميه: هواداران

سـعد عـمربن عقبه, بن عمارة مسلم, بن عبدالله حريث, بن عمرو حرث, بن يزيد حجاج,

بر مبني عثمان تشويق آن از پيش و كوفه در امويان حا@كميت سال بيست گذشت با كه و///بود

قبايل ساير به نسبت اجتماعي موقعيت و مالي نظر از كوفه, و مدينه در اينان زمينهاي تعويض
يافتند/١٩ برتري @كوفه

حـزب ايـن در داشتند, شام حكومت با نزديكي ارتباط كه قبايل بيشتر متنفذان و رؤسا

بود/ شده گروه اين به مردم از بسياري گرايش سبب امر اين و بودند

ازدياد و اسCمي غير سياستهاي واسطة به نهروان, جنگ در سركوبي از پس اينان خوارج: È

عـبيداللـه و زيـاد تـوسط و كردند قيام نيز بار چند و گرفتند قدرت دوباره جديد, ناراضيان

نداشتند/ چنداني نقش عاشورا در گروه اين شدند; سركوب

ايـنكه بدون بودند, گرفته قرار خوارج تبليغات تأثير تحت كه بودند افرادي شكا@كها: È

و ترديد دين, اصل در عده اين گويا بودند/ دلي دو و ترديد درحال پيوسته و باشند آنان جزو
داشتهاند/٢٠ تزلزل

نه خود به خود كه بودند اجتماع آن فرومايگان و كوفه سا@كنان از جمعي اينان حال هر به

و فساد وسيله و شر ماية خود آنان وجود وصف, اين با بدي/ توانايي نه و داشتند نيكي قصد

بود/ فتنهجويان و اخCلگران دست در بيارادهاي آلت

مخلوط نژادي داراي كه بودند كوفي مسلح مرد هزار بيست اينان طبري, گفته به الحمراء: È

بودند/ جلو�ء جنگ در اسير كنيزان او�د اينان بيشتر شايد و بودند موالي و بردگان او�د از

شمار به جنگجو و صاحبسCح مردمي امامحسين�ع� و حسن�ع� امام عصر در گروه اين

جـباران دست در بـرندهاي شـمشير و ميدادنـد تن جنايتي هر به مزد برابر در كه ميآمدند

كه بودند افزوده خود قدرت و شوكت بر قدري به آشوبها, و فتنهها از استقبال با اينان بودند/
الحمراء/٢١ ميگفتند:@كوفة و ميدادند نسبت آنان به را كوفه شهر
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افـراد آِن از ,Cكـرب در كوفه جمعيت سهم بيشترين بيتفاوتها: È

ايـن نداشـتند/ خواهي دنيا جز قصدي كه بود ابنالوقتي و بيتفاوت

پيوستند, او به ديدند زياد را مسلم پيروزي احتمال كه هنگامي @گروه

خـود, آنكـه با كردند/ رها تنها را او يكباره شكست آثار ظهور با امّا

و وعـده ندادنـد, پيروزي احتمال چون امّا بودند كرده دعوت را امام

Cكـرب در يـزيديان سـپاه بـه و پــذيرفته را زيــاد ابــن وعــيدههاي

ملحق@شدند/

امامحسين�ع� با مكالمه در فرزدق كه دينفروشانياند همان اينان

توصيفشان@كرد: اينگونه
كشـيده تـو عـليه شـمشيرهايشان و تـوست بـا آنـان قـلبهاي

شده@است/٢٢

دعوتكردند؟ كوفه به كسانيامامرا چه Ê

بـهدنبال عـراق, سـوي بـه يـارانش و امامحسين�ع� حركت آغاز

صـورت امامحسين�ع�, از دعوت در كوفيان فراوان نامهنگاريهاي

چـه آنـها خواندند؟ خود نزد را امامحسين�ع� عراقيان چرا پذيرفت/

گذاشتند؟ تنها دعوت, از پس را حسين�ع� چرا و ميخواستند

رنـج بـود آمـده پـديد ديـن در كـه بـدعتهايي از جـملگي آيـا

گـردد؟ احيا خدا�ص� رسول ميخواستنند@سنت همه آيا ميبردند؟

داشت؟ غمانگيز چنين پاياني نهضت, چرا بود; چنين ا@گر

نمود: تقسيم زير گروههاي به ميتوان را كنندگان دعوت

و شداد بن رفاعة صرد, بن سليمان مانند نگاران نامه از گروهي /١

و ديـن بـه پايبند اقليتي و علي�ع� خاص شيعيان از نجبه بن مسيب

مـعطل شـريعت حـدود كه ميديدند و بودند اسCمي احكام اجراي

است/ شده حكومتها بازيچه الله�ص� رسول سنت و فقه و مانده

و كرده درك را نبوي حا@كميت شايد و علوي عدل حكومت اينان

و بـود آورده سـتوه بـه را آنـها نبوي, سيره از اموي حا@كمان انحراف
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بـراي مـغتنمي فـرصت يـزيد, بـا بيعت از امامحسين�ع� خودداري

بود/ بنياميه عليه قيامشان

و عـصرمعاويه در كـوفيان و شـاميان بـين جـنگ و اخــتCف /٢

عـادي, شـهر يك بـه آن تـنزل و كـوفه بـه معاويه عمدي بيتوّجهي

مـركزيت و علي�ع� زمان در كوفه عظمت تا داشت آن بر را @گروهي

از عـظمت بـازگشت كـه است روشـن كنند/ احيا را اسCمي خCفت

سا@كنان براي فراواني مالي و اقتصادي پيامدهاي كوفه, به رفته دست

پيداشت/ در شهر

و اسـCمي فـتوحات در شـركت بـراي پيش سالها كه گروهي /٣

بودند آمده ـ كوفه ـ نظامي آمادگاه اين به جنگي غنايم از برخورداري

بهره@گـيري و اينان براي جنگ از ناشي آسيبهاي كه بودند شاهد و

فـرصتي مـترصد پـيوسته شـده, ديگران نصيب بيتالمال از ظالمانه

بستانند/ را خود حق بتوانند ا@گر تا بودند

نگاريها, نامه زايدالوصف هيجان و شور نتيجه در كه گروهي /٤

كردند/ نگاري نامه به اقدام و گرفته را آنها غالب جّو

حجاربن ربعي, بن شبث مانند قبايل متنفذان و سران از گروهي /٥

اهـلبيت�س� از خـوشي دل چـندان و///@كـه قـيس, بـن عزرة ابجر,

امام, آيندة حكومت در و نمانند عقب قافله از آنكه براي ولي نداشتند

بـه را نـامهها احسـاساتيترين كـنند, حـفظ را خـود رياست و نفوذ

بـن عمر سپاه حساس موقعيتهاي در اينان هم امّا نوشتند حضرت

نـام بـا را اينان عاشورا, روز در امام كه گونهاي به گرفتند جاي سعد,

فرمودند: و كرده خطاب
بن اييزيد اشعث! قيسبن اي ابجر! ايحجاربن ربعي! شبثبن اي

هنگام و رسيده ميوهها كه نوشتيد من به كه نبوديد شما آيا حارث!

و شـده گـياه از پـر زمين و شده سبز خرماها و شده آنها چيدن
بشتاب/٢٣ پس توست, انتظار در آماده سپاهي

كـوفه, بـه امـام�ع� كـنندگان دعـوت فكـري نـاهمگوني
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به منجر سرانجام و آورد پديد امام�ع� ياري به گونا@گوني@نسبت العملهاي عكس بيترديد

نسبت گذشته, اديان از يك هيچ پيروان كه حادثهاي شد, الهي اديان تاريخ در بزرگ حادثهاي

بودند/ نكرده چنين خويش پيامبر او�د به

عاشورا قيام در ريزشها عوامل عللو Ê

بزرگ آزمون و Cابت عرصة واقع در امّا باطل, و حق پيكار آوردگاه ظاهر به گرچه Cكرب@

وفاي در و بستند خون پيمان خويش امام با كه مجاهد بزرگمرداني سو, يك در بود انسانها

ـ كبرا زينب به عاشورا شب در الحسين�ع� اباعبدالله سا�رشان و شدند سربلند عهد اين به

داد: خاطر اطمينان اينگونه ـ بود اصحاب وفاي نگران @كه
اّمة;٢٤ بلبن الطفل استئناس دوني بالمنّية بلوتهم///يستأنسون و نهرتهم لقد الله و

نـتيجه ايـن به و راندم خود از هم بار چند بلكه كردم, آزمايش را ايشان من سوگوند! خدا به

شير به نسبت طفل از بيشتر آن به و دارند دوست بيشتر مرا حضور در مرگ آنان كه رسيدم

مأنوسند/ مادر

ميفرمايد: پدرش ياران آزمايش مراتب در الساجدين�ع� سيد و
گريختن راه و آمده اينكشبدر اصحابشفرمود: به عاشورا شب در پدرم كه بودم شاهد خود

مـرا جـفا@كـار گـروه اين كه بگريزيد و شماريد غنيمت را شب پساين شده, گشوده شما بر

آمد/ نخواهند پيشما از بكشند مرا ا@گر ندارند/ كاري ديگري با و ميطلبند

گفتند: ايشان
شد/ نخواهد هرگز اين كه سوگند! خدا به

فرمود: حضرت
ماند/ نخواهد زنده شما از يكي و خواهيدشد كشته فردا

گفتند: ايشان
شويم/ شهيد تو با اينكرامتكه استبه مشرفكرده را ما كه را خداوندي ميكنيم حمد

كرد/٢٥ دعا را ايشان حضرت و گذاشتند شهادت بر دل ايشان پس

فرمود: يارانش به امام كه بود اعتقادي و ايمان چنين سايه در و
پس ديـدند/ بـهشت در را خـود مـنازل و درجات كردند, نظر چون كنيد/ نظر و كنيد Aبا سر

و قـصور و حور و شناختند را خود منازل همه آنكه تا داد نشان او به يكرا هر منزل حضرت

كـه ميرفتند شمشير و نيزه روبه صحرا آن سببدر اين به و ديدند را خود موفور نعمتهاي
گردند/٢٦ متنعم ابدي نعيم به و برسند منزلخود به زودتر
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چون ديگراني يا بودند, حضرت با آغاز از كه مسلم و حبيب همچون بزرگي مردان چه

جاودان و بزرگ حادثه, اين در حضور با كه كساني چه و پيوستند امام به بعدها كه زهير و حّر

حسينياند/ نهضت رويشهاي جملگي شدند,

را جفايي هرگونه امام, از پيروي و شيعه@گري ادعاي با كه دونصفتاني ديگر, سوي در امّا

در بودند; وفادار ميشد تأمين شيطاني هوسهاي و منافع تا كه منافقاني ميداشتند, روا امام بر

افرادي اينان گيرند/ بهرهاي دنيا زخارف از تا ميگزيدند بر را دشمن اردوگاه صورت اين غير

قلوب تنها امّا نبود, غافل آنها دعوت و هدايت از لحظات آخرين تا امامحسين�ع� كه بودند

داشتند/ هدايتي چنين قابليت امام, پيام درك مستعد

ايـن ريـزشهاي عـوامـل و عـلل از برخي به كه عاشورايند حادثه ريزشهاي گروه, اين

عصر@ميپردازيم:

خواهي دنيا /١ È

نـيز پـا و دست را بسـته دل انسـاِن و مـيشوند خاطر تعلق سبب دنيا, زندگي جلوههاي

بـا اسـCم�ص� مكـرم نبي رحلت از پس كه ثروت ازدياد و تجمل به گرايش روند ميبندد/

كه را پيامبر�ص� بيم عثمان دوره در شد; آغاز حضرت آن سيرة از تخلّف در خلفا بدعتهاي
است>,٢٧ آن خـواهـي زيـاده و دنـيا جـلوههاي امـتم, بـراي مـن تـرس <بـيشترين فـرمود:

محقق@ساخت/

نـمودهاي نـدارد/ نـيز را پذيرش توانايي ديگر گردد, جاه و مال حّب از ما�مال كه دلي

است: ثبت درتاريخ كوفيان دنياخواهي از فراواني

دعوت جمل در بصريان با مقابله براي مردم اين از هجري ٣٦ سال در علي�ع� كه هنگامي

تأ@كـيدات بـا داشت, وجـود شكست احتمال و كم امام موفقيت ضريب چون كرد, ياري به

كـوفه در امـام حكـومت كه صفين در امّا يافتند/٢٨ حضور كوفي نفر هزار ١٢ تنها حضرت
گردآمدند/٢٩ حضرت سپاه در نفر, هزار ١٢٠ تا ٦٥ بين بود, شده تثبيت

خيره را او چشمان پول, و حكومت فريباي وعدههاي كه سعد بن عمر ,Cكرب حادثه در

گرفت: قرار امام خطاب مورد بود, @كرده
خواهد سوياو به بازگشتتو كه خداوندي از آيا بجنگي؟ من با داري تصميم آيا سعد! پسر اي

باشيو من با نميخواهي آيا است؟ كسي منچه پدر ميداني ميشناسيو مرا نميترسي؟ بود
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است/٣٠ نزديكتر پسندخدا به اين برداريكه اينها از دست

داد: پاسخ سعد عمر

كنند/ خراب كوفه در را خانهام صورت اين در ميترسم

ميسازم/ خانهاي برايت خودم, هزينه با من فرمود: امام

كـوفه در را نـخلستانم و بـاغ مـيترسم گـفت: و كـرد جـويي بـهانه بــاز ســعد عــمر

مصادره@نمايند/

ميدهم/ تو به آن از بهتر حجاز در من فرمود: امام

كـه كـرد نـفرين را او شد, نااميد او هدايت از وقتي امام و كرد بهانهجويي باز سعد عمر
شد/٣١ همانگونه و برد خواهد گور به را ري حكومت آرزوي

فرمود: كه ميشود درك بهتر Cكرب در حضرت آن كCم عمق و
بالبEء محصوا فاذا معايشهم مادّرت يحوطونه السنتهم, علي لعق الدين و الدنيا عبيد الناس

الديانون/٣٢ قل

به هنگامي تا و است, افتاده آنها زبان بر استكه ليسيدني امري دين و دنيايند بندگان مردم

تـعداد افـتند, آزمـايش در كـه زمـاني اّما باشد, برقرار آنان معيشت كه ميروند دين دنبال

بود/ اندكخواهند دينداران

امويان اختناق از وحشتمردم /٢ È

مهّمي عامل ميتواند انداخت, كار به كوفه در زياد بن عبيدالله كه ارعابي و تهديد سياست

رشيد, آنگاه و ميثم شهادت با حركت اين آغاز باشد/ حسيني نهضت از كوفه مردم ريزش در

آنان اعتقاد عليرغم شد سبب مردم بر حا@كم ترس همين يافت/ تداوم هاني و عقيل بن مسلم

بودند شنيده كوفه حا@كم از زيرا كنند رها شهر در تنها را مسلم نمايندهاش, و امام حقانيت به

آويـخته دار به خانهاش جلوي نكند, معرفي و دهد پناه را مخالفي كه قبيلهاي رئيس هر @كه

شديد خورد بر مأمور من كه بود آنان گوش در همواره زياد فرزند سخن اين و شد/٣٣ خواهد
ميكنم/٣٤ برخود آنان با شمشير و تازيانه با و مخالفانم با

به او برد/ بهره بسيار ربعي بن شبث مانند مزدوراني از هدف اين به رسيدن براي عبيدالله

بپرا@كند/ مسلم گرد از را آنان كوفه, مردم ترساندن با تا نمود بسيار تCش عبيدالله فرمان

تـاريخ و عـاشورا درحـادثه شـبث خـائنانه تـCشهاي تأثـير دربـاره رهبري معظم مقام

اسCم@ميفرمايد:
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زياد ابن از اينكه جاي به ميترسيدند, خدا از حساس يكلحظه در ربعي بن شبث امثال ا@گر

كردند/ متفرق را مردم و آمدند آنها عوضميشد/ تاريخ بترسند,

بـترسانند را مـردم كـه فرستاد مردم بين خواصرا همين از يكعده كرد, زياد ابن كه @كاري

را پـدرتان بـرگرديد, مـيجنگيد؟ چـرا ميجنگيد؟ كسي چه با بگويند تا را, پدرها و مادرها

تازيانه و شمشير و پول اينها و بنياميهاند اينها زيادند, ابن اينها يزيدند, اينها در@ميآورند/
شدند/٣٥ متفرق همه مرور به ترساندند, را مردم ندارند/ چيزي آنها ولي دارند

حكومت وابستگيمردمبه /٣ È

مـيتوانـد مـالي, تـوان اين به كوفه مردم شديد وابستگي و اموي حكومت مالي قدرت

دانست/ حسيني حماسه از شهر آن مردم ريزش در عاملي

و عـطا دريافت /٢ كار/ و كسب /١ ميشد: تأمين راه دو از كوفه مردم درآمد عصر, آن در

ديگري شغل به كه باشد داشته آمادهاي سپاه هميشه آنكه براي دوم خليفه حكومت/ از رزق

صـحابي آن پـرداخت مـC@ك و داد قـرار سربازان اين براي سا�نهاي حقوق نباشد, مشغول

خـوانـده <عـطا> حكـومتي نظام در كه حقوق اين و///بود/ پيكارها در حضور دفعات بودن,

دو تا سيصد بين و ميشد تأمين شده فتح تازه سرزمينهاي خراج و فتوحات محل از ميشد
بود/٣٦ متفاوت افراد براي سال در درهم هزار

بين تساوي به و لغو را متفاوت پرداختهاي امّا پذيرفت را نظام اين علي�ع� اميرمؤمنان
ميفرمود/٣٧ تقسيم افراد

داده بCعوض طور به ماهانه كه و///بود روغن جو, خرما, مانند جنسي كمكهاي هم رزق

به تقرب تنها و رفت بين از عطا براي پيشين خلفاي مC@كهاي بعد, به معاويه زمان از ميشد/

دوره, اين در شد/٣٨ عطا مقدار كننده تعيين حكومت آن به سرسپردگي ميزان و اموي دستگاه

برترين عنوان به اين از حكومت و ميشدند تهديد عطا قطع به همواره ـ شيعيان ـ مخالفان

عبيدالله قصر عقيل, بن مسلم كه هنگامي ميجست سود مردمي حمايتهاي جلب در حربه

صـورت در عـطا افزايش به مردم تشويق عبيدالله, شگردهاي از يكي آورد, محاصره در را

شـيوه همين با چنانچه بود/٣٩ محاصره ادامة صورت در عطا قطع به تهديد و شدن پرا@كنده

وارد حـضرت آن عـليه بـود, امام�ع� با دلهاشان كه را كوفه مردم از عظيمي لشكر توانست
كند/٤٠ جنگ

اين در مردم عاّمه مشوق تا داد انجام كوفه بزرگان و رؤسا به عطا پرداخت با را كار اين او

با حّجت اتمام هنگام به عاشورا روز در الحسين�ع�, اباعبدالله شهيدان, سا�ر باشند/ @گرايش
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عـنوان به عطا به حضرتند, سخنان مانع صدا و سر با اينان كه فرمود مشاهده وقتي @كوفيان,

فرمود: كرده اشاره رزيش عوامل از يكي
مال از عطاهايشما jكه kچرا نميدهيد منگوشفرا سخنان به و ورزيديد مرا عصيان شما همة

مـهر قـلوبتان بـر تـا شده باعث پس شده, انباشته حرام از شكمهايتان و آمده فراهم حرام
زده@شود/٤١

حال از كه حضرت آن پاسخ در ,Cكرب در امام به پيوستن از پس عائذي, عبدالله بن مجمع

كرد: عرض پرسيدند, كوفه مردم
پر را آنها حكومتجوالهاي و دريافتكرده حكومت از كEني رشوههاي كوفه, بزرگان اشرافو

ميكنند/٤٢ جنگ تو عليه يكپارچه پسآنها كند, جلب خود به را آنان محبت تا @كرده

احساساتبودن تابع /٤ È

گيرد, بهره آن از و تحريك را مردم اين احساس توانست حا@كمي هرگاه تاريخ, شهادت به

ميشد/ روبهرو آنان بيوفايي با گرنه و داشته خود همراه را كوفي مردمان خيل

من <اغدر المثلهاي ضرب شدن زبانزد و كاري فريب و غدر به كوفيان شدن شهره شايد

خصيصه اين رشد از ناشي ندارد>, وفا كوفي يوفي; � <الكوفي كوفي>; از فريبكارتر @كوفي;

باشد/ كوفيان بودن� �احساساتي

وارد خـدعه راه از و دادند فريب مرا عراق اهل خدايا! كه: شهيدان سا�ر فرمودة گويا و

خـواست و احسـاسات به ميخواست امام�ع� كه چرا باشد مطلب همين به اشاره شدند,٤٣

در حضور به موفق حضرت آن ا@گر بسا چه و نمايد هدايت صواب راه به را آن و دهد بها مردم

كرده آماده امام كه را آنچه و نمود پيشدستي دشمن امّا كند, چنين ميتوانست ميشد, @كوفه

فرمود: عاشورا در حضرت چنانچه گرفت/ كار به حضرت عليه بود,
پس آمـديم, شـما فريادرسي براي ما و خواستيد فريادرسي به اشتياق با را ما عراق! اهل اي

و شـما دشـمنان ضـد بـر ما كه را آتشي و كرديد تيز ما عليه بود, دستانتان در كه شمشيري
آورديد/٤٤ ما برايسوزاندن بوديم, افروخته خودمان

اسـرا كـاروان ورود هـنگام بـه عـاشورا واقعه از پس را احساسات اين از ديگري جلوة

از امكـلثوم كـه جايي تا سردادند شيون و گريه اينان بيت, اهل سخنان با كه ميبينيم به@كوفه

آنها@پرسيد:
است/٤٥ كشته را ما خاندان كسي پسچه ميگرييد, ما بر كه شما
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از تـوانسـتند كـه بـودند افـرادي از ثقفي مختار و توابين رهبر خزاعي صرد بن سليمان

ببرند/ خود قيام پيشبرد در را بهره بيشترين كوفيان احساسات

كوفيان ناپذيري نظام /٥ È

بـه بنا كه بدوي قبايل و صحرانشينان از متشكل كوفه گون گونه و متنوع جمعيتي بافت

كه آنها زندگي اوليه مدل با زندگي اين تنافي و بودند كرده پيشه را شهري زندگي ضرورت,

كوفيان تا شد سبب بود, آن مشخصههاي از نرفتن ديگري دستور زير و شرط و بيقيد آزادي

نروند/ او اطاعت وزير كنند مخالفت حا@كمي هر با

ميگويد: بارهشان در دّوم خليفه كه آنجا تا
از اميران نه و اميران از آنها نه كه باشي روبهرو جمعيت صدهزار با اينكه از باAتر مصيبتي چه

خشنودند/٤٦ آنها

با چه و ياسر عّمار و علي�ع� همچون عادلي اميران با چه اينان كه ميدهد گواهي تاريخ

داشتند/ ناسازگاري سر ابيه بن زياد مانند ستمگري اميران

الوقتي ابن /٦ È

چـهره تـغيير مـنافعشان اقـتضاي بـه كـه نـامردانـي بــودند كــوفيان, خــيل مــيان در

ا@گر و مييافتند گرايش بدانان بود, اهلبيت و علي�ع� از حمايت در ميدادند/@ا@گر@سودشان

بـه ايـنان مـينهادند/ آنان مطامع گرو در دل ميديدند, معاويه چون ظالماني ياري در نفعي

خـويش براي را ابنالوقتي و بوقلمونصفتي اين آنكه بدون داشتند مواضع چرخش راحتي

بدانند/ ننگي

<سجاح> ياران از آغاز در كه چهرهاي هزار مرد است/ خروار اين از مشتي ربعي, بن شبث

و بود انقCبيون جزو عثمان خانه محاصره در آورد/ اسCم آنگاه و بود پيامبري دروغين مّدعي

عدي همراه به و درآمد علي�ع� اميرمؤمنان ياران زمره در بعدها كرد/ توبه كار اين از آن از بعد

در جـنگيد, علي�ع� ركاب در آنكه با صفين در شد, معاويه نزد حضرت آن سفير حاتم بن

گرديد/ خوارج جزو نهروان

سه سعد عمر به تا كوشيد توان تمام با كه بود افرادي جمله از شهيدان, سا�ر قيام عصر در

ماه در امام قتل و است واجب امام قتل است, حربي كافر �نعوذبالله� امام�ع� كند: القا را مطلب

ندارد/ شرعي اشكال حرام
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فرمود: و كرده خطاب نام به عاشورا در را او شهيدان سا�ر

و شده سرسبز اطراف و رسيده ميوهها كه ننوشتيد من به شما مگر
مهياست/٤٧ برايت لشكري بيايي ا@گر

آن از پس بود/ كليدي Cكرب فاجعه در سعد عمر سپاه در او نقش

مسـجدي كـوفه در امام�ع� بر يزيد پيروزي شكرانه به عظيم, حادثه

غـير بـهطور بـود, كـرده خيانت امام به اينگونه كه او سپس ساخت/

مختار انتظامي نيروي رئيس مختار قيام و توابين حركت در منتظرهاي

بود/ سهيم نيز مختار قتل در آنكه عجيبتر و شد

ريزش مصداقوسهگونه سه

گوشه با كه است بزرگي نسانهاي ا بالندگي و رويشها عرصه نينوا

يزيد, بن حّر شدند/ نائل رستگاري و فCح به هدايتي, نور يا و چشمي

در امام به پيوستگان گروه و ابوالحتوف حرث, بن سعد قين, بن زهير

و مسيحي عبدالله بن وهب چونان غيرمسلماناني حتي عاشورا, شب

را آنان حسيني دعوت شميم كه بودند پا@كبازاني يهودي حّراني يحيي

كرد/ الهي عشق آن سرمست

پـيشاني بر ننگي لكه ريزشها زشتي رويشها, همين زيبايي به

كCم در را ريزشها كالبدشناسي نيست/ ستردني هرگز كه نهاد تاريخ

مـخفي جـلسات در كـه آنجا ميجوييم, عشق شهيدان سا�ر نوراني

مسلمان عالمان منزلت به اشاره ضمن مني, صحراي در معاويه دورة

بنياميه سلطه زمينههاي آمده, دست به فرصتهاي از استفاده عدم و

بيان مرگ از بيم يعني آنان اصلي خصيصه و مردم روحي حا�ت در را

ميفرمايد:
عشـيرة A و خـلقها للـذي بـها خاطرتم نفسًا A و بذلتموه AًماEف

و مـنزلتكم مـن الظـلمة مكنتم لكنكم و الّله ذات في عاديتموها

فـي يسـيرون و بـالشبهات يعملون ايديهم, في الله امور اسلمتم
الموت/٤٨ من عليذلكفراركم سلطهم الشهوات

را آن كـه خـدايـي خاطر به را جاني نه و داديد خدا راه در مالي نه

دشـمني خـدا خاطر به خويشاني با نه و افكنديد خطر به آفريده
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شـما بر تا داديد اجازه و كرديد تمكين را ستمگران لكن ورزيديد,

كـه آنهايي سپرديد, آنها دست به را خدايي كارهاي و يابند سلطه

كرديد, ررا كا اين چرا شهواتند/ دنبال و ميكنند شبههآميز @كارهاي

كرديد/ مرگفرار از اينكه براي

در شـاهديم/ را گروهي ريزش هم و فردي ريزش هم ,Cكرب در

ميبينيم@كه: گروهي ريزش

شهادت خبر كوفه از رسيد, ثعلبيه منزلگاه به حسيني كاروان چون

بر استرجاع آيه بار چند اباعبدالله�ع� رسيد/ امام�ع� به مسلم حضرت

كردند: قرائت مردم براي را نامه اين آنگاه و كرده جاري زبان
بن مسلم شدن كشته آن و رسيده ما به دهشتانگيزي خبر <همانا

دست شيعيانما همانا استو يقطر عبدالله و عروه هانيبن عقيل,

او بـر بـا@كـي گردد, باز ميخواهد كه پسهر كشيدهاند/ ما ياري از

نيست/> او بر ما از عهدي و ذّمه و گردد باز نيستو

و شده پرا@كنده امام گرد از مردم حضرت, سخنان از پس بCفاصه

كه ماندند باقي امام گرد همراهاني فقط اينكه تا رفتند راست و چپ به

بودند/ آمده حضرت همراه مدينه از

شده كاروان همراه كه عربهايي ميدانست امام ميگويد: مفيد شيخ

آمد درخواهد شهري به او كه گماناند اين بر ميكنند, اطاعت را امام و

را مـعنا اين حضرت و شد خواهند حضرت فرمانپذير آنجا مردم و

مـيروند كـه را راهـي سـرانـجام اينان ميخواست و نداشت خوش
نكنند/٤٩ كاري به اقدام ندانسته و بدانند

گروهي ريزش از را ديگر مصداقي طبري نيز Cكرب حادثه اوج در

ايستاده تلّي با�ي كوفه اهل از شيوخي ميكند/ نقل حادثه شاهدان از

كن/ ياري را حسين خدايا! ميگفتند: و ميكردند دعا و گريه و بودند

حسين و نميرويد پايين چرا خدا! دشمنان گفتم: آنان به گويد راوي

نميكنيد؟ ياري را

سياهي ميزدند, بيت اهل محبت از دم كه كساني ميشود معلوم

خـوب تـا بـودند رفته بلندي با�ي شهادت, موقع در و بودند لشكر
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چـنين مـيكردند, گريه ميديدند چون و ميآورند حسين سر بر بCهايي چه كه كنند تماشا

هم لشكر امراي و بودند رؤسا و شيوخ از جماعت اين بلكه نبودند, سعد ابن سپاه در افرادي
بود/٥٠ كشانيده Cكرب به را آنان مال حّب ولي داشتند وحشت افراد همين شورش از

است: حسيني نهضت در نيروها جدايي كلي انگيزههاي بيانگر نمونه سه به اشاره

ازجان بيم جعفيو عبيداللهبنحر /١ Ê

حضور معاويه سپاه در صفين جنگ در كه بود عثمان هواداران از جعفي حّر بن عبيدالله

نداشت, خوبي سابقه آنكه با او گزيد/ مسكن كوفه در علي�ع� امام شهادت از بعد و داشت

شود/ هدايت الهي مستقيم صراط به تا گرفت قرار امام�ع� دعوت مورد

كرد مشاهده خود حوالي در را نيزهاي و اسب خيمه, مقاتل, بني درمنزلگاه امامحسين�ع�

است/ جعفي حّر بن عبيدالله به متعلق شد معلوم كرد, سؤال آن صاحب نام از چون و

آوردهاي/ پيامي چه پرسيد عبيدالله و فرستاد او نزد را جعفي مسروق بن حجاج امام�ع�,

بـن حسـين كه است اين آن و آوردهام ارمغان به برايت را گرانبهايي و ارزش پر @گفت:هدية

مأجـور بـجنگي, دشـمنانش اوبـا حضور در ا@گر كني/ يارياش كرده دعوت تو از علي�ع�

رسيد/ خواهي شهادت فيض به شوي, كشته ا@گر و بود خواهي

جمعيت ديدم اينكه جهت به مگر نيامدم بيرون كوفه از من سوگند! خدا به گفت: عبيدالله

زبـون و خوار را شيعيانش و بجنگند او با ميخواهند و كرده قيام حسين�ع� ضّد بر @كثيري

نميتوانم بنابراين شد/ خواهد كشته او كردم يقين احوال و اوضاع اين مشاهدة با من سازند/
ببينم/٥١ را او من يا و ببيند مرا او كه ندارم دوست ًCاص و كنم ياري را او

با و خاست جابر از شخصًا حضرت آورد, امام براي را عبيدالله منفي پاسخ حجاج چون

صـدر در را حـضرت شدند, خيمه وارد چون رفتند, او نزد اصحاب و بيت اهل از نفر چند

نشاند/ مجلس

هـنگامي نـديدم, عـمرم در حسـين�ع� هـمانند را كسـي هـرگز مـن مـيگويد: عبيدالله

جـاذبه آن چـيز هـيچ در مـن كـه داشت جاذبهاي چنان ميآمد, خيمهام سوي به @كه@حسين

چـنين مـن در كس هـيچ به نسبت تا@كنون كه شد پديدار من در رّقتي چنان و بودم را@نديده

خـردسال كـودكان مـيرود, كـه سـو هـر بـه ديـدم كـه لحـظهاي آن بـود/ نشـده رقتي@پيدا

ايـن آيا گفتم: بدو بود/ سياه كCغ بال همانند كردم نظر محاسنش به ميزدند/ اطرافش@حلقه

م
ار
ه
چ
رة
ما
ش
.
م
فت
ه
ل
سا

٤٦٨



اين ميداني تو و آمد من سراغ به زود پيري فرمود: ؟ كردهاي خضاب يا شماست موي سياهي

است/ خضاب

آورد جـاي بـه را پـروردگار ثناي و حمد ابيعبدالله�ع� شد, آماده مجلس كه آن از پس

و@فرمود:

هستند من ياري آماده همه كه نوشتند من براي دعوتنامههايي شما شهر مردم حّر! پسر اي
نيست/٥٢ نوشتهاند آنها كه طور آن وضع ا@كنون هم و بيايم آنها سوي به كه كردند درخواست و

از و برود بين از گناهانت تا كني توبه ميخواهي آيا شدهاي, مرتكب بسياري گناهان نيز تو و

گردي؟! پا@ك آنها

پيامبر�ص�؟! پسر اي گناه, همه آن جبران است ممكن چگونه گفت: عبيدالله

بجنگ/ دشمنانش با او ركاب در و كن ياري را پيامبرت دختر فرزند فرمود: امام

كـند, پـيروي تـو فـرمان از كس هـر مـيدانـم مـن سـوگند! خـدا بـه گـفت: عـبيداللـه

زيـرا بـاشم, مـفيد شـما بـراي بـتوانـم كـه نـميدهم احتمال من ولي شد سعادتمند@خواهد

و بـاشد داشـته شما ياري بر تصميم كه نديدم را نفر يك حتي ميآمدم بيرون وقتي@از@كوفه

مـرگ از سـختي بـه مـن كـه داري مـعاف امـر ايـن از مـرا كه ميدهم سوگند خدا به شما@را

تعقيب را كسي آن با كه اسبي ميدهم, شما به <ُملحقه> نام به را خود اسب اينك @گريزانم@ولي

دشـمن چـنگال از آنكه جز نكرده تعقيب مرا كس هيچ و يافتم دست آن به آنكه جز نكردم

يافتهام/ نجات

خـودت بـه نـه و اسـبت بـه نـه نيز ما داري, دريغ خود جان نثار از كه حال فرمود: امام

مـرا تـو كـه طـور هـمان ولي نـميگيرم نـيرو خـود بـراي گمراه افراد از من و نيازي@نداريم

بـرسان دستي دور جاي به را خود ميتواني تا ميكنم نصيحت را تو نيز من نصيحت@كردي,

ا@گـر سـوگند! خدا به نبيني/ را ما پيشآمدهاي و نشنوي را ما استغاثه و مظلوميت @كه@صداي

سـرنگون دوزخ آتش بـه را او خداوند نكند, كمك را ما و بشنود را ما استغاثه صداي @كسي
كرد/٥٣ خواهد

سـعادتمندي بـه و كـرده درك را امـام حـقانيت و مـظلوميت آنكـه بـا عبيدالله ميبينيم

تـاريخ هـميشه جـاودانگـان زمـرة از را او جان از بيم امّا داشت, اعتقاد او راه در انسانهاي

خارج@ساخت/
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ياريامام بر دنيا ترجيحكار طائي, طرماحبنعدي /٢ Ê

قبيلهاش بين در معاويه,٥٤ سوي به علي�ع� اميرمؤمنان فرستادة طائي, عدي بن طرماح

چـهار المـجانات>, <عذيب منزلگاه در ,Cكرب راه ميانة در بود/ شريفي و رفيع جايگاه داراي

قصد حّر چون و بود آنان از يكي و راهنما طرماح كه پيوستند حسين�ع� امام به كوفه از سوار

كرد/ محافظت آنها از شدت به و خواند خود ياران را اينان امام�ع� كرد, را آنها بازداشت

ميخواست را كسي برود, كوفه به بيراهه از آنكه براي امامحسين�ع� منزلگاه, همين در

ضـمن و افتاد راه به حسيني كاروان جلو در و كرد آمادگي اعCم طرماح باشد/ آشنا راه به @كه

امـامحسين�ع� دشـمنان و بـنيامـيه پسـتي و كاروانـيان شأن منزلت در را اشعاري حركت,
زمزمه@ميكرد/٥٥

با مبارزه در حّر لشكريان همين و ميبينم اندكي ياران شما با كرد: عرض امام به طرماح

كـه ديدم شهر بيرون در را انبوهي مردم كوفه, از آمدن از پيش روز يك من و پيروزند شما

سوگند! خدا به را تو بودم, نديده عظيمي لشكر چنين تا@كنون من و ميشدند شما با جنگ آماده

مشو/ نزديك آنان به ميتواني تا

مأمـني در كه ميخواهي ا@گر : كه داد امام به پيشنهادي خيرخواهي روي از آنگاه طرماح

تا بيا من با گردد, معلوم كار چارة را تو و كني خويش كار تدبير تا باشد تو سنگر كه آيي فرود

از را مـا و هست و بـوده مـا سـنگر كـوه ايـن كه سوگند خدا به آورم, فرود َاجا كوه در را تو

و نشديم تسليم گاه هيچ سوگند خدا به و كرد حفظ منذر بن نعمان و حمير و غّسان پادشاهان

ده بـفرست/ <سلمي> و <اجا> كوه در طي قبيله نزد قاصدي نخريديم, خود به را خواري اين

ا@گر و باش ما نزد خواهي كه زمان هر تا و آيند تو نزد پياده و سواره طي قبيله كه نگذرد روز

تـو روي پـيش طـائي مرد هزار ده كه ميبندم پيمان تو با من دهد, رخ اتفاقي نا@كرده خداي

برسد/ تو به كس هيچ دست نگذارند زندهاند تا و زنند شمشير

پيماني ـ حّر اصحاب ـ گروه اين و ما دهد/ خير جزاي را قبيلهات و تو خداوند فرمود: امام
ميانجامد/٥٦ كجا به آنها و ما كار عاقبت نيست, معلوم گردم, باز آن از نميتوانم كه بستهايم

دور تو از را انس و جن شر خدا گفتم: و كردم وداع امامحسين�ع� با من ميگويد: طرماح

و ميروم من است, من نزد آنها نفقه و آوردهام آذوقه كوفه از خويش كسان براي من @گرداند,

يـاري را تـو البـته بـرسم, تـو به ا@گر و ميگردم باز تو سوي به بعد و ميرسانم را آنها آذوقة

خواهم@كرد/
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ببخشايد/ را تو خدا كن, شتاب داري, ياري قصد ا@گر فرمود: امام

كار و رفته خويش اهل نزد است, محتاج مردان ياري به امام كه دانستم ميگويد: طرماح

رسيدم المجانات عذيب به تا كردم شتاب بازگشت در و كردم وصيت و نموده اصCح را آنها

دادند/ من به را امامحسين�ع� شدن كشته خبر @كه

امام�ع� براي صادقي خيرخواه و داشت خوبي معرفت امام به نسبت طرماح كه ميبينيد

و خـانواده بـه آذوقـه رسـاندن امّا شد, واقع حضرت آن دعاي مورد بار چند كه آنجا تا بود

فـيض از را او گـرفتاريشان, رفع در آنان اولويتبخشي و امام�ع� ياري به آنان دادن ترجيح

كرد/ محروم معصوم�ع� امام ياري

پيروزي ياريامامبهشرط مشرقي; عبدالله ضحا@كبن /٣ Ê

شرط همان با و پيوست امام كاروان به شرط با كه بود Cكرب در امام�ع� اصحاب از ضّحا@ك

ميگويد: ضحا@ك گذاشت/ تنها را امام لحظات, آخرين در

غير كسي ديگر و ميشوند شهيد ديگري از پس يكي امامحسين�ع� اصحاب ديدم چون

گفتم: و رفتم حضرت آن خدمت نمانده, باقي امام ياران از عمرو, بشيربن و عمرو سويدبن از

شـرط مـن آمدم, شما ركاب در كه روزي هست؟ يادتان بود, شما و من ميان كه شرطي

و يـاور شـما كـه آنگاه و باشيد داشته ياوراني شما كه كرد خواهم دفاع شما از مادامي @كردم

كرديد/> قبول را شرط اين شما و باشم آزاد برگشتن در من نداشتيد, مدافعي

هـمه ايـن مـيان از ميتوانـي چگونه امّا ميگويي, راست فرمود و كرد تأييد مرا امام�ع�

آزادي/ من طرف از بدهي نجات را خودت ميتواني ا@گر ببري؟ در به سالم جان دشمن

برداشتم بودم كرده پنهان دوستان از يكي خيمه در كه را اسبم آن از پس ميافزايد: ضحا@ك

ساحل نزديكي در شفيه روستاي تا آنها از نفر پانزده رفتم, بيرون كوفه اهل كنار از سواره و

پسـر چـون و شناختند مرا نفرشان چند رسيدند, من به كه آنجا در كردند, تعقيب مرا فرات

گذاشتند/ خود حال به مرا بودند, من عموي

Ê

پينوشتها

مترجم/ ب�ذري,ص٤٣٤, البلدان, فتوح /١
ص٤٤٨/ البلدان, فتوح دارصادربيروت, ص٧, ج٦, واي, سعد ابن الكبري, طبقات /٢

ص٤٧/ ج١, دينوري, قتيبه ابن السياسة, و ا1مامة /٣
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ص١٠٧/ اّول, چاپ الّلهي, آيت تقي محمد ترجمه جعفري حسين سيد دكتر تاريخ, مسير در تشيع /٤
/٣٤ خطبه شهيدي, جعفر سيد ترجمه نهجالب�غه, /٥

خطبه٦٩/ همان, /٦
/٩٧ خطبه همان, /٧
/٢٧ خطبه همان, /٨

ج٢, اثـير ابـن الغـابه, اسـد ـ ص٣٠٠ مسعودي, ا1شراف, تنبيه ـ ص٤٢٦ ج٢, مسعودي, الذهب, مروج /٩
ص١٤/

ص٣٨٣/ ج١, عبدالبر, ابن استيعاب, ـ ج٢,ص١٤ الغابه, اسد ـ ص١ ج٢, طبري, تاريخ /١٠
ص٢٧٠/ مفيد, شيخ ارشاد, /١١

ص٨٤/ صدوق, شيخ الشرايع, علل /١٢
ص٨٤/ خامنهاي, آيةالله ترجمه ياسين, آل راضي حسن, امام صلح /١٣

بيروت/ چاپ راوندي,ص٢٢٨, الجرايح, و الخرايج /١٤
ص١١٠/ ج١٠, مجلسي, ع�مه بحارا1نوار, /١٥

ص١٩١/ ج٢, يعقوبي, تاريخ /١٦
ص٢١٥/ همان, /١٧

ص٢٦١/ ج٤, طبري, تاريخ /١٨
اس�مي/ فرهنگ نشر شهيدي,ص٥٦, جعفر سيد امامحسين_ع[, قيام پيرامون پژوهشي /١٩

ص٥٧/ ج٢, ابنمسكويه, تجاربا1مم, /٢٠
ص٣٢٣/ ج٤, طبري, تاريخ /٢١

بيروت/ چاپ ج٤,ص٣٧٢, بهبهاني, باقر محمد السا@كبه, الدمعة /٢٢
سرور/ نشر ,٥٧١ ـ مجلس,ص٥٧٢ ع�مه العيون, ج�ء /٢٣

همان/ /٢٤
ص١٥٥/ ج١, شهري, ري محمدي الحكمه, ميزان /٢٥

ص٥١٣/ ج٣, طبري, تاريخ /٢٦
ص٥٤٥/ همان, /٢٧

ص١٩٩/ نجمي, كرب�, تا مدينه از حسين سخنان /٢٨
دارمفيد/ ج١,ص٢٤٥, خوارزمي, الحسين, مقتل /٢٩

ص٣٧٣/ دارالمعروف, باقرالعلوم, تحقيقات موسوعة, /٣٠
ص٤٢/ ج٢, مفيد, شيخ ارشاد, /٣١
ص٢٤٢/ ج٧, طبري, تاريخ /٣٢

/٧٥.٣.٢٠ تاريخ رهبري, معظم مقام سخنان /٣٣
ص٩٨/ العربي, الجيش تنظيمات ـ 1جتماعيه,ص٢٥٠ الحياه /٣٤

/١٢٦ خطبه نهجالب�غه, /٣٥
ص٩٢/ العربي, الجيش تنظيمات /٣٦

ص٢٧٧/ ج٤, طبري, تاريخ /٣٧
ص٤٥٣/ ج٢, الحسين, ا1مام حياة /٣٨

ص٤٣٢/ الحسين,, ا1مام كلمات موسوعه /٣٩
ص٣٠٦/ ج٤, طبري, تاريخ /٤٠
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ص٥٠٠/ همان, /٤١
ص٤٩٨/ همان, /٤٢

ص٣١٧/ مقرم, عبدالرزاق الحسين, مقتل /٤٣
ص٢٤٣/ ج٢, طبري, تاريخ /٤٤

ص٧/ ج٤٥, مجلسي, ع�مه بحارا1نوار, /٤٥
/٧٩ ـ ج١٠٠,ص٨٠ همان, /٤٦

ص٣٧/ ج٤٤, همان, /٤٧
ص٣٩٢/ ج٥, طبري, تاريخ /٤٨

ص٢٩٧/ دامغاني, ترجمه دينوري الطوال, اخبار /٤٩
ص١٨٩/ مقرم, الحسين, مقتل /٥٠

همان/ /٥١
بيروت/ اعلمي مؤسسه زنجاني,ص١٥٨, موسوي سيدابراهيم الحسين, انصار في الدارين وسيلة /٥٢

بيروت/ دارالتعارف ج٧,ص٣٩٦, امين, محسن ع�مه الشيعه, اعيان /٥٣
بيروت/ صادر دار ج٤,ص٥٠, اثير, ابن الكامل, /٥٤

علميه/ انتشارات محدثقمي,ص١٧٦, المهموم, نفس /٥٥
ص٧٣/ ج٤, الكامل, /٥٦
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