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ميراث خوار حكومت
نيمة رجب سال60 هجري، زمين پليدترين وجود انساني را در دل خود جاي داد. در اين 
هنگام معاويه پس از چهل سال ديكتاتوري كه بيست سال آن در امارت بر شام و بيست سال 
در  در هشتاد سالگي درگذشت. وي  بود،  اسالم گذشته  بر تمامي جهان  در حكومت  ديگر 
به رسم مرتجعانة  تا  بر آمد  ايام سلطنتش كه فصل جديدي در دفتر اسالم است، در صدد 
وليعهد تراشي،  با  و  نموده  فرزندش  بي قيد و شرط  ميراث  را  مسلمانان  حكومت  كسرايان، 

سيطرة ناميمون خاندانش را بر اين خوان يغما در آينده نيز ادامه دهد.
وي ده  سال قبل از مرگش، امام حسن  را كه مانع عمدة اين خواست به شمار مي رفت و 
به لحاظ اصول قرآني، در حال با خود او موافقتي نداشت، چه رسد به آينده و آن هم با فرزند 
او، از ميان برداشت. مخصوصًا اين كه امام  از آن جا كه آمال معاويه را به خوبي مي دانست، 

صريحًا و رسمًا او را در صلح نامه متعهد كرده بود پس از خود جانشيني تعيين نكند.
در صفحات پيش شمه يي از حكومت معاويه گفتيم و دانستيم بناي كار او، چون تمام 
سيستمهاي نفرت بار ضدانساني، بر جاسوسي و دروغ و جالدي قرار داشت. به فرماندارانش 
نوشت: »متوجه باشيد در تمام دواير هركه ثابت شد از شيعيان علي و از دوستداران اهل بيت 
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است، عطايش را قطع كنيد و حقوقش را توقيف نماييد«1. 
در دستور ديگري افزود: »نظر كنيد هركه را احتمال داديد كه از هواداران اهل بيت است 

به مجرد گمان، او را تحت فشار و شكنجه قرار دهيد و خانه اش را خراب كنيد«2.
در زمان او، كار طوري سخت شد كه  ابن ابي الحديد مي نويسد:

»شيعيان به خانة اقوام و دوستان خود پناه مي بردند و از غالم و كنيز آنان بيمناك بودند 
كه مبادا نامشان را فاش كنند. زيرا هركس با هركه بد بود گزارش مي داد كه فالني از 
دوستان اهل بيت است و مردم را به تهمت و ظّنت مي گرفتند و زجر مي كردند و بي خانمان 

مي نمودند…«3
هم چنين دستگاه اموي با انبوه تبليغات پردامنه اش، مضافًا بر ناآگاهي تودة تازه مسلمان 
شام، به ويژه نسبت به ماهيت »كاتب وحي«4 و با تكيه بر »خونخواهي عثمان« … به تحريف 
مصاديق اصيل مذهبي كه شخصيت علي  سمبل آن بود پرداخت. اين تبليغات چنان گسترده 
بود كه حتي بسياري گمان نداشتند كه علي  مسلمان باشد و به هنگام شهادت او در مسجد 
در عجب بودند كه او را با مسجد چه كار بوده است؟!  تا آن جا كه تودة صادق ولي ناآگاه، 
از  از آن غفلت مي كردند  اگر يك روز  دانسته و  از جملة واجبات روزمره  را  سب و لعن علي 

خداي خود آمرزش مي خواستند!
اين  را در دل كودكان هم مي كاشت5.  معاويه، ددمنشانه كينة علي  و خاندان رسول  
به شيوه هاي  و  جسته  سود  برجسته تر  افراد  دروني  ناخالصي  اندك  از  شيطاني  حكومت 
»بسيار«  را…  »اندكي«  اين  داشت،  قرار  آن  در صدر  مقام بخشي  و  پول  كه  گوناگون 
مي نمود و در پرتو اين »سنخيت« ايشان را به خود جذب كرده و در درون هاضمة اهريمني 

خويش تحليل مي برد6.

1-شرحنهجالبالغه،ابنابيالحديد
2-شرحنهجالبالغه،ابنابيالحديد

3-نقلازصفحة9مقدمة»بررسيتاريخعاشورا«
4-منظورمعاويهاست.

5-معروفاستكهبهدستورمعاويهاشيايموردعالقةكودكانراازآنانميگرفتندووقتيآنها
آنراطلبميكردند،ميگفتندكهعليبردهاست.بهاينترتيبازعليچهرةزشتيميساختند.

6-معاويهپسرمغيرةبنشعبه،حاكمكوفه،راخصوصياحضاركردوبهاوگفت:پدرتدينافراد
راهريكچندخريده؟جوابدادبههركدامسههزاردرهمدادهاست.معاويهباتعجبگفتمردم
دينخودرابهسههزاردرهمميفروشند؟پسبهپدرتبگوخيليبخرد،ارزانميفروشند...)نقلاز

صفحة11»حجربنعديدرآسمانخونين«-ناصركمرهاي(.
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آن گاه مشتي معدود از »عناصر مخرب« آغشته به »رايحة علوي« را كه الجرم هيچ 
از درماندگي  ناشي  بالئيمانه ترين قساوت خشم آلود  اثر نداشت،  بر آنها  »حالل« معاويه يي 
به جالد مي سپرد تا مگر به اين شيوه آن رايحة ناپسند)!(كه با وجود او كمترين سازگاري 

نداشت، ريشه كن شود.
با اين روشها معاويه تا پايان عمر توانست به استثناي عدة قليلي، از بيشتر سركردگان 

براي فرزندش يزيد بيعت بخرد يا بگيرد.

شكوفة نخستين
كلي  رئوس  تا  است  بپردازيم، ضروري  يزيد  جانشيني  مسائل  به ادامة  كه  اين  قبل از 
جريان مبارزه را در فاصلة شهادت حضرت حسن  و مرگ معاويه كه كاًل مخفيانه تدارك 
متقابل  و  حساب شده  موضعگيري  و  معاويه  كارهاي  بگذرانيم:  از نظر  مختصرًا  مي شد، 
نهضت، موجب انزواي حكومت اموي از انبوه توده هايي شد كه با اسالم فروشي و تظاهر 
به خونخواهي خليفة سوم، سالها آنها را فريفته و از رهبري اصيل اسالم جداشان كرده بود. 
اختناق و حكومت پليسي، نمودار همين »انزواي« روز افزون است كه به هرحال مبين درك 
وجدان عمومي از ماهيت ضد ايماني تظاهرات »اميرالمؤمنانه« )!( است. اين درك پر ارزش 
كه در صفين يا ساباط مدائن هنوز فوق العاده نارس و شكل نگرفته بود، صحت خط مشي 
وجود  لوث  از  را  قرآني  آيين  دامن  سرانجام  كه  مي نماياند  را  حسن   امام  از جانب  متخذه 

معاويه يي پاك ساخت. 
در اين ميان مردان آگاه و روشن بين ، كساني كه شعله هاي باورهاي اسالميشان هم چنان 
زبانه مي كشيد، نمي توانستند شاهد دفن اسالم باشند. براي آنها اين آيين عقيده يي بودكه با 
فداكاري و قربانيهاي بسيار از جمله خون شهداي بدر و احد …در دل كفر و طغيان روئيده 
و رسالت نگاهباني آن امروز به عهدة ايشان بود. اينان در تصوير تمام رخي كه از موضوع 
مخالفت معاويه و حزب اموي با خاندان علي  داشتند، هرگز دچار ساده انديشي نشده، نه آن 
را به صورت منازعه يي شخصي بين امام و معاويه و نه جدالي بر سر حكومت، بلكه تضادي 
عميق ميان اسالم قرآني و اسالم ملعبة دست معاويه مي ديدند. تضاد بين دو جهان بيني كه 
طبعًا معلول زندگي طبقاتي دو گروه متضاد مي باشد. تضاد بين جهان بيني يي كه هدفش 
تعالي و تكامل انساني است و از بينش عميق علي  و انديشة ژرف و سازندة او سرچشمه 
مي گيرد و رويكردي كه زندگي را جز در چهارچوب غرائز حيواني و تلذذ از نعمات دنيوي 
نمي داند. جرياني كه چون ديگر نمي تواند به شيوة سردسته خود، ابوسفيان، علنًا با اسالم و 



امام حسين 

8

علي  مبارزه كند، به لباس اسالم درآمده و خود را »كاتب وحي« معرفي مي كند. اين بهترين 
راه براي منحرف ساختن مردمي است كه به اسالم گرويده اند، اما هنوز نمي توانند مرز بين 

حق و باطل و بين علي  و معاويه را تشخيص دهند.
كه  بودند  طبقه يي  منافع  جهت  در  مذهب  تحريف  شاهد  روشن بين  و  آگاه  قشر  اما 
را  شهري  هر  بر  حكومت  و  مي پنداشت  خود  حق  را  همه  حق  نداشت.  پيوندي  خلق  با 
»لقمة الصباح«1 خود و اعوان و انصارش مي دانست. آن گاه فرهنگ منحط خود را در قالب 

مذهب ريخته و سادگي، صفا، تحرك و صداقت آن را به تصّنع و تزوير آلوده مي نمود.
امر حكومت از درون مسجد و خانة گلي عمر و علي  به درون كاخ خضراء كشيده شد و 
نان و خرمايي كه در ساية حكومت مردمي به دست همه رسيده بود، از سفرة عامه جمع شد 
و به صورت انواع غذاهاي لذيذ در سفره هاي كاخ خضراء و اشراف اموي قرار گرفت. دامنة 

حكومت آيين اصيل نخستين هر روز محدودتر مي شد.
از جمله افراد برجسته و فداكاري كه تحمل اين وضع غير طبيعي و ضد اسالمي را دشوار 
مي ديد و خود را در مقابل انسانهايي كه در اسارت تار و پود نظام اموي، مقام انساني خود را 
از دست داده  و به صورت مهره هايي بي اراده وسيلة بهره كشي قرار گرفته بودند، مسئول 

مي شناخت، »حجر بن عدي كندي«، يار بزرگ پيامبر بود.
 او  به همراه »عمرو بن حمق خزاعي« و گروهي ديگر از صحابه از هر فرصتي براي 
افشاي آن چه را كه حقيقت مي دانستند استفاده مي كردند. اينان بي پروا با معاويه و دستيارانش 
به مبارزه پرداخته و در ميان توده هاي مسلمين چهرة راستين علي را ترسيم و خدماتي را كه 
از  را  معاويه  تغيير روش  و  انحرافات اصولي  آن گاه  و  بازگو مي نمودند  بود  به اسالم كرده 

خط مشي اسالم تشريح مي كردند.
در اين زمان »زياد بن ابيه«، قوي ترين مهرة حزب اشرافي اموي، حاكم بصره بود. او 
با ايجاد شديدترين خفقانها و به كار گرفتن وقيحانه ترين راههاي قتل و شكنجه و به كمك2 
را تحكيم مي بخشيد. »زياد«  اموي  نظام  سيستم منظم اطالعاتي، سلطة جابرانة خود و 
به سبب دوستي ديرينه يي كه با »حجر بن عدي« داشت، به او گفت: »از تو مي خواهم كه 

1-حاكممعاويهدرعراقروزيدرجمعيگفتكهحكومتبرعراقبرايمابهمنزلةلقمةالصباح
است.اينحرف،بزرگانعراقازجملهمالكاشتررابهخشمآوردوباعثواكشنهاياعتراضيبين

مردمگشت.
2-كوفهوبصرهواصواًلعراقازمراكزيبودندكهدائمًابرايمعاويهورژيماوايجاددردسر
ميكردندواوهميشهمطمئنترينودرعينحالرذلتريندستيارانخودرابهآنمناطقميفرستاد.
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هيچ گاه علي  را به نيكي ياد نكني و از امير مؤمنان معاويه بد نگويي«1.
با  به مخالفت  ايجاد گروههايي  با  و  ايشان جمع گشته  كه  سپس »زياد« چون شنيد 
و  و »عمرو بن حمق خزاعي«  تشويق مي كنند، »حجر«  به قيام  را  مردم  و  برخاسته  معاويه 
دوستان و ياران ايشان را مورد تعقيب قرار داد. بعضي از آنها را كه نام آور نبودند، كشت و 
»حجر« و سيزده تن از رهبران قيام را كه در ميان مردم داراي اعتبار فراوان بودند و خود قادر 

نبود آنها را به قتل برساند توقيف كرده نزد معاويه فرستاد و براي معاويه نوشت:
»اينان بر لعن علي  با ساير مسلمانان مخالفت مي ورزند«. ايشان هنوز به شام نرسيده 
بودند كه معاويه جالدانش را براي قتل آنها روانه كرد. »دژخيمان معاويه در محلي به نام 
»مرج عذراء« )تقريبًا چهل فرسخي دمشق( به »حجر« و ياران او رسيدند. دژخيمي روي به 
»حجر« نمود و گفت: اي امير گمراهان و اي كافر طغيانگر و دوستدار علي، اميرالمؤمنين 
معاويه به من دستور داده كه اگر از سركشي و طغيان خويش دست برنداري، گردن تو و 
ياران ترا بزنم. اما »حجر« و دوستانش با سينه هايي بس گشاده، بر خواست خود مؤمن و 
آگاه تر از آن بودند كه توهينهاي وقيحانة  دشمن از راهشان باز بدارد. »حجر« در پاسخ گفت: 
»ان الصرب علي حر السيف اَليسر علينا مما تدعوننا اليه مث القدوم علي هللا و علي نبيه و علي 
وصيه احب الينا من دخول النار«.  البته صبر كردن بر گرمي و برندگي شمشير آسانتر است 
از آن چه ما را بدان مي خوانيد… ما دوست تر داريم بر محمد و دوست يكدل او علي وارد 

شويم، تا با تسليم در مقابل شما به جهنم درآييم2.
را  ضد تكاملي  و  ضد انساني  نظام  در مقابل  سكوت  يارانش  و  »حجر«  ترتيب  بدين 
سقوط در ورطة هالكت و دوزخ و تباهي مي دانند.حال هر كس مختار است كه هر توجيهي 

مي خواهد براي سكوت خود بكند.
به شفاعت  و  دادند  تن  معاويه  در مقابل  به سكوت  »حجر«  همراهان  از  شش تن  اما 
كه  شد  باعث  انقالبي  راستين  اصالتهاي  فقدان  شدند.  آزاد  معاويه  دربار  در  خويشانشان 
ترس از مرگ آنان را به  تسليم در قبال جنايات معاويه وادارد. جان به در بردن و آمادگي 
از جادة تكامل دور ساخته  را  راه تكامل، بزرگ مرداني  براي پذيرش دشواريهاي  نداشتن 
زيرا جوانه هاي تكامل تنها روي كساني قرار مي گيرد كه از سختي و دشواري راه نهراسند 
و آمادگي قبول سهمگين ترين مسئوليتها و قدرت برخورد با مشكل ترين شدائد را داشته 
باشند. اين شش تن حفظ جان و زندگي شخصي، اين زنجير بردگي روح كمال جوي انساني، 

1-»تاريخعربواسالم«،»تاريخيعقوبي«صفحة166
2-صفحة80»حجربنعدي«
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بگذارد  قاتلش خواست  از  و  نهاد  پيش  قدم  دادند. »حجر«  ترجيح  انقالبي  بر شهادت  را 
يك بار ديگر در پيشگاه »رب« خود بايستد و با او سخن گويد و از او بخواهد به »صراط 
مستقيمي« كه اكنون به پايانش نزديك است، هدايت كند. »حجر« نماز برپا داشت و براي 
آخرين بار با خضوع با پروردگارش كه رحمت شهادت را بر او ارزاني داشته، سخن گفت. يكي 

از دژخيمان به  او گفت: »چرا نمازت را طوالني كردي؟« حجر پاسخ داد:
به خدا سوگند كه هرگز سبكتر از اين نمازي به جاي نياورده بودم و درست تر مي دانستم 
زماني طوالني تر با خدايم سخن بگويم. چه من نخستين كسي هستم كه تيري بر پيكر 
نظام معاويه رها كردم و نخستين كس هستم كه شهيد مي گردم. در اين وقت »حدبه«، 
دژخيم يك چشم، »تيغ كشيد كه گردن اين سردار عالي مقام را بزند«. چشمش به »حجر« 
افتاد كه مي لرزد… گفت مگر نگفتي كه مرا از مرگ هراسي نيست؟ چرا مي لرزي؟ اگر 

االن از علي بيزاري جويي ترا آزاد خواهم كرد.
»حجر« گفت: من نمي خواهم بلرزم، ولي مي بينم كه شمشيري است كشيده، كفني 
است گسترده، قبري است كنده، لرزش بدن من به اختيار خودم نيست. با تمام اين احوال، 

هرگز آن سخني را كه موجب غضب خداست نمي گويم…
حب نفس نيرويي است مقتدر و يكي از قوانين طبيعي حاكم بر طبيعت انسان. ولي 
آن كس كه كمال خود را بر اين ترجيح مي دهد، مي نماياند كه در كجاي نردبان تكامل 

قرار دارد.
»حجر« و شش تن از ياران او را شهيد ساخته و سرهايشان را با دو تن ديگر كه هنوز 

شهيدشان نكرده بودند به ارمغان نزد معاويه بردند1.
يكي از اين دو تن به زندان و تبعيد محكوم شد و ديگري عبدالرحمن بن حسان كه نشئة 
ديكتاتور را از بادة پيروزي برهم زده بود، به كوفه اعزام گرديد تا »زياد بن ابيه« او را كه »از 

يارانش بدتر است«، »به بدترين وجه«2 بكشد.
معاويه در دربارش از عبدالرحمن پرسيده بود تا رأي خود را دربارة عثمان بگويد )سؤالي 

كه در اين حكومت پاسخ نامساعد بدان مجوز نابودي شخص بود(.
عبدالرحمن در پاسخ گفت: شهادت مي دهم او نخستين كس است كه درهاي حق را 

بست و درهاي ظلم و ستم را بر روي مردم گشود!
معاويه گفت: »قتلت نفسك« )خودت را به كشتن دادي(.

1-ناماينشهيداندرصفحة162تاريخيعقوبيآمدهاست.
2-منقولازنامةمعاويهبه»زياد«
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عبدالرحمن در آستانة شهادت چه جواب شگفتي مي دهد: »بل اايك قتلت« )بلكه ترا 
كشتم!(

ستمگر حيوان صفت در نشئة لئيمانه اش مي پنداشت كه ديگر كار جنبش به سر مي آيد، 
به ويژه چندي نمي گذشت كه حسن بن علي را نيز از ميدان زندگي و حياتي كه خود در وراي 
آن هيچ چيزي نمي شناخت، به در كرده بود. پس اين چه »سياست و حسابگري«1 است كه 
اكنون مرد جسور ديگري به رغم آن كه به زنجير كشيده شده و رو به مرگ مي رود. سينه سپر 

مي گويد كه »ترا كشتم«!؟
و  آزادي سر زد  بر درخت  نخستين شكوفة سرخ فام  اين شهيدان  خونهاي  از  به راستي 

بدينسان طالع بهار تازه يي را در جنبش آزاديبخش نويد داد! 
 اين بخش را به نام »قبيصه« كه يك تن ديگر از شهداي هفتگانة »مرج عذراء« است 
به  چند صد قدم  پس از  …كاروان  شام،  به قصد  كوفه  از  خروج  به هنگام  مي دهيم.  پايان 
»جبانة عزرم« رسيد. در اين وقت قبيصه به خانة خود نگريست. دختران خويش را ديد كه 

بر پشت بام آمده به حال اسفناك پدر گريه مي كنند…
 از مأموران خواست تا با اهل بيت وداع كند. آنگاه ساعتي به منزل رفت، همه در اين 
مرحله  اين  در  قوي  مردان  است.  جانگذاز  بسي  مرگ  وداع  آري  مي كردند.  گريه  وقت 

مي لرزند، چه رسد به زنان خصوصًا »دختر«اني كه به پدر محبتي بي ريا دارند.
قبيصه دخترانش را نصيحت كرد و گفت: شكيبايي و تقوا پيشه كنيد. اگر در اين سفر 
از  شهيد شوم به سعادت »ابد« فائز شده ام و اگر سالمت ماندم، به زودي برمي گردم. من 
معيشت شما هيچ نگران نيستم، چون آن خدايي كه خالق شماست رازق شماست، البته او 

هم شما را لنگ نمي گذارد، شما را به خدا مي سپارم…2
قبيصه و يارانش به اسالم باور داشتند و به راه اسالم ره سپردند. زندگي ايشان درسي 

است براي كساني كه امروز ادعاي باور به اسالم دارند ولي شايد به راه اسالم نروند.

آغاز
از بحثهاي گذشته برمي آيد كه معاويه، بر طبق قانون تغييرناپذير حاكم بر كلية نظامهاي 
ارتجاعي و مرتجعين تاريخ، اندك اندك شرايط عيني را عليه خود آماده ساخت و به اين 

ترتيب مرحلة جديدي در جريان رشد جنبش فرا رسيد.

1-معاويهبهسياستوحسابگريوتدبيرمشهوربود.
2-صفحة58»حجربنعديدرآسمانخونين«.بهآية24سورةتوبهنيزمراجعهشود.
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در اين زمان حضرت حسين  ـ پيشواي جديد ـ در مدينه به سر مي برد و معاويه مي كوشيد 
ناديده مي گرفت.  را  نافرمانيهاي وي  از  بسياري  لذا  و  باشد  داشته  برخوردي  با وي  كمتر 
چنان كه در پاسخ حاكم مدينه كه پس از شهادت »حجر« خبر رفت و آمدهايي را ميان امام  

و بزرگان عراق به او داده بود، نوشت:
… زنهار، زنهار تا با حسين تعرض نرساني، مادامي كه او دست به اقدامي نزده تو هم 
تعرض نداشته باش تا حسين بر بيعت ما باشد. ما نيز اكنون قصد بر او نداريم، مترصد باش 

تا هر وقت از او اقدامي ديدي…1 .
معاويه هم چنين نامة موذيانة تزويرآميزي هم به امام  حسين فرستاد و پيمان گذشته 
و  جنايات  يك به يك  اعتراض آميزي  مفصل  نامة  ضمن  حسين  امام  اما  شد.  يادآور  را 
مردم فريبيهاي او را از نسبت دادن »زياد« به پدرش ابوسفيان تا كشتار ياران علي  متذكر 

شد و معاويه را به قصاص بشارت داد و صريحًا او را در كار دين گرگ چوپان نما ناميد.
حتي وقتي مالي از راه مدينه از يمن به شام براي معاويه مي بردند، امام حسين با يك 
عمليات انقالبي، تمام آن اموال را مصادره كرد و ضمن نامة عتاب آميزي رسيد آن را براي 

معاويه فرستاد2.
هم چنين در اواخر عمر معاويه كه داستان وليعهدي يزيد باال گرفته بود، امام  حسين…

تمام كساني كه رسول خدا  را ديده بودند و افتخار صحابگي آن حضرت را داشتند و نيز اوالد 
آنها را در هر شهري از شهرهاي اسالمي كه بودند، دعوت كرد و براي همه نامه نوشت 
و همگي اصحاب و تابعين كه در حدود هزار نفر بودند در »منا« حاضر شدند و براي آنها 
سخنراني نمود و گفت شما مي بينيد اين مرد قلدر با ما و شيعيان ما چه مي كند، شما آن چه 
در اين مجلس گفتگو مي شود در شهر خود و براي هموطنان خود شرح دهيد و مناقب و 
فضائل پدرش اميرالمؤمنين  را يك به يك گوشزد كرد و در امر به معروف و نهي از منكر 

ترغيب و تحريض كرد…3. 
وظايف  تشريح  در  كه  را  خود  تاريخي  خطبة  امام  كه  باشد  مجمع  همين  در  گويا   
بيان كرد.  پر ارزش است،  و  )قشراول( فوق العاده جامع  اجتماع  برگزيدگان  و مسئوليتهاي 

قسمتي از اين خطبه چنين است4 : 

1-نقلازصفحة94»حجربنعدي«
2-شرحنهجالبالغهابنابيالحديد،جلد4صفحة327،كتبمعتبرديگريهمآنرانقلكردهاند.

3-نقلازصفحة23مقدمةكتاب»بررسيتاريخعاشورا«،دكترآيتي،تاريخيعقوبي
4-عباراتميانپرانتز،توضيحاتمترجماست.دراينخطبهتذكار،عهدوپيمانبسيارپرمعنياست.عين
خطبهدرصفحة24مقدمةكتاب»بررسيتاريخعاشورا«وصفحة50»سخنانحسينبنعلي«موجوداست.
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»…پس اي توانايان كه به دانش مشهور و به نيكي ياد شده  ايد، به اندرزگويي معروف 
و به واسطة خدا در دل مردم مهابت يافته ايد، واال و قدرتمند از شما حساب مي برد و ناتوان 
گراميتان مي دارد، آنها كه بر  ايشان برتري و تسلطي نداريد شما را بر خود مقدم مي دارند 

)اعتبار اجتماعي قشر اول(…
…بر شما مي ترسم، اي كساني كه خدا بر شما منت دارد، مبادا بر شما نقمت و دردي از 
دردهايش فرود آرد، چرا كه شما به مقامي از بزرگداشت خدايي رسيده ايد كه بر ديگر مردم 
برتري داريد )در شرايط حاضر(. كسي را كه خداشناس )و نيكو( است گرامي نمي داريد و 
حال اين كه شما )كه در برابر اين شرايط ساكت نشسته ايد( به خاطر خدا )و حفظ شناسندگان 

او( در ميان بندگانش گرامي داشته شده ايد.
به تحقيق مي بينيد كه پيمانهاي خدايي )همة موازين و حدود( شكسته مي شوند و هراس 
نمي داريد،  ولي )از شكسته شدن( برخي عهدها و حقوق از دست رفتة پدرانتان در هراس و 
ولوله ايد. حال اين كه پيمان رسول خدا  بي مقدار گشته، كورها و اللها و زمين گيرها در شهرها 
تواناييتان كار  و  بر  ايشان ترحم نمي شود و شما در خور مسئوليت  و  افتاده اند  بي سرپرست 
نمي كنيد و نسبت به آن كس هم كه وظيفة خود را انجام مي دهد اعتنا نداريد و به مسامحه 

و سازشكاري و همكاري با ظالمان آرميده ايد1. 
از  )نهي  زشتيها  از  به بازداشتن  است  كرده  امر  به شما  خدا  كه  است  بدان جهت  اينها 
منكر( و شما از آن غافليد )چنين است جامعه يي كه در آن قشر اول مسئوليتش را نشناسد( 
)آگاهانه( خود  از مسئوليت عالمانه  بدانچه  باالترين مصيبتيد  و شما در ميان مردم در خور 
دست كشيديد و اي كاش در راه آن به كار مي پرداختيد. اين بدان جهت است كه زمام امور 
بايد به دست علما )قشر آگاه( باشد كه خداشناس و نگهدارندة حرمتها و جالل او باشندو 
در حق  تفرقه تان  به سبب  مگر  نيستند  چنين  و  هستيد  شده  سلب  مسئوليت  اين  از  شما 
بر رنجها )ي راه(  آشكار. چنانچه  دليل  به حقيقت( پس از  بي توجهي  از  )ناشي  اختالف نظر  و 
شكيبايي كرده و سختيهاي راه خدا را تحمل مي كرديد )زمام( امور خدا به شما باز مي گشت 
و به دست شما اجرا مي شد. ليكن شما ستمگران را در مقام خود جا داديد و زمام امور خدا 
را در كف ايشان نهاديد كه به اشتباه عمل مي كنند و در شهوات پيش مي روند. فرار شما از 
مرگ و دلخوشيتان به زندگاني گذرا، آنها را سلطه بخشيده. پس ضعيفان ناتوان را به ايشان 
تسليم كرديد تا برخي را برده و مقهور خود كنند و برخي را به خاطر لقمه ناني بيچاره نمايند. 

1-دراينجاتوجهبهايننكتهجالباستكهامامسكوتوعملنكردنبهمسئوليتويارينكردن
بهكسيكهوظيفةخودراانجامميدهد،همكاريباظالمانميداند.
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در مملكت به خواست خود حكم مي رانند و راه رسوايي و پستي را براي هواي خود هموار 
شهري  هر  در  مي كنند.  پيروي  را  اشرار  و  زشتي  و  كرده  دليري  جبار  بر خداي  مي كنند. 
گوينده يي از جانب خود بر منبر دارند و اين سرزمين پايمال آنهاست. بر همه جاي آن دست 
گشاده اند. مردم بردة آنها و در اختيار ايشانند و هر دستي بر سر آنان بكوبند، دفاع نتوانند كرد. 
دسته يي زورگو و جبار كه نه خدا و نه بازگشتگاه مي شناسند، بر ضعفا و ناتوانان شديدًا فشار 
مي آورند. پس اي عجب و چرا كه تعجب نكنم كه زمين در تصرف مردي دغل و ستمكار 

است يا باجگيري نابكار يا حاكمي كه بر مؤمنان ترحمي ندارد…
خدايا مي داني كه اينها را نمي گويم كه چندين روز به فرمانروايي برسم، و آرزوي آن را 
هم ندارم. مي داني كه من مشتاق اصالح دين تو هستم و خواستار آبادي شهرها و آزادي 
ستمگران  اين  باشند.  اسير  ستمگران  دست  در  مظلومت  بندگان  نمي خواهم  و  مردمم، 
مي كوشند چراغ هدايتي را كه پيامبر ميان امت برافروخته است، خاموش كنند، ولي توكل 

ما بر خداست و ما به سوي او باز مي گرديم…«
نمايندة سيماي  به بهترين صورت  است كه  و جامع  آن قدر عميق  اين خطبه  مفاهيم 
شرايط  در  كه  است  روشن  است.  مسئول  مسلمانان  وظايف  و  اسالمي  حكومت  راستين 
به عنوان »شرط  اين خطبه و ساير خطبات  اختناق و سلطة كامل ديكتاتوري،  و  وحشت 

ذهني« چه تأثيري در جامعه مي بخشد1.

سلطنت يزيد
هنگامي كه معاويه مرد، يزيد در دمشق نبود و ضحاك بن قيس، يكي از تعزيه گردانان 
رژيمش، بر او نماز گزارد و او را دفن كرد. نامه يي به يزيد نوشت و از او به دمشق دعوت نمود. 
در حكومت يزيد طبعًا مخالفتها آشكارتر گرديد. چه، اگر معاويه توانسته بود با عنوان »كاتب 
وحي« عده يي از مردم را بفريبد، هيچ كس نبود كه يزيد پليد و شرابخوار و فاسق را نشناسد.

يزيد، اين واالحضرت شهوتران و شكم باره، كه پليدي و ناپختگي را با هم داشت و 
اكنون صرفًا به زور سرنيزه و شالق به مسند نشسته بود، مست از غرور ساليان دراز حكومت 

بلند 1-عباراتخطبهفوقالعادهپرمعنياست،وبايددرآنبسياردقتنمود.بهخصوصمفاهيم
اينخطبه،ازآنرومهماستكهپاسخياستبهبعضيازروحانيونكهدرنهضتحسينيمطالعاتي
كردهوتأليفاتيدارند.آنهامعتقدندكهقيامحسين»دفاعي«بودهنه»انقالبي«وميگوينداگريزيد
بهخانوادهوشخصامامكارينداشت،امامنيزقيامنميكرد.باتوجهبهخطبةباالكهدرزمانمعاويه

ايرادشده،پاسخاينمطلبمعلوماست.
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پدرش ناگزير به فكر سركوبي مخالفين افتاد. پيش از اين، منطق معاويه در حل مسأله چنين 
بود كه : جايي كه تازيانه ام بس باشد شمشير نمي كشم و جايي كه زبانم بس باشد، تازيانه 
نمي زنم و اگر ميان من و مردم مويي باشد بريده نخواهد شد. اگر بكشند شل مي كنم و 

اگر شل كنند، مي كشم1.
ليكن اكنون شدت ظلم و ستم و موضعگيري صحيح جنبش، كار را از منتهاي حدود اين 
منطق ـ كه حكومت، سالها تحت لواي آن از مهلكه ها جسته و جز شورشهاي پراكنده يي در 
اين جا وآن جا به ياد نداشت ـ فراتر برده بود. لذا ديگر »كشيدن« و »شل كردن« را سودي نبود. 

از اين رو ديكتاتور تازه از راه رسيده، از آغاز چهرة سياه و منفور استبدادي خود را عيان نمود.
يزيد به »وليد بن عتبه«، حاكم مدينه، نوشت2:

»هنگامي كه اين نامه به تو رسيد، حسين بن علي  و عبداهلل بن زبير را احضار كن و از آنها 
بيعت بگير. پس اگر نپذيرفتند، آنها را گردن بزن و سرهايشان را نزد من بفرست. مردم را 
نيز به بيعت فراخوان و هركه سر  باز زد همان حكم را كه دربارة حسين بن علي  و عبداهلل بن 

زبير اجرا كردي، اجرا كن«3.
وليد، با مشورت مروان بن حكم4، عبداهلل بن عمر بن عثمان را مأمور ساخت تا حسين  و 

عبداهلل بن زبير را به محل فرمانداري دعوت كند.
 حسين  به اتفاق عده يي از يارانش به  نزد وليد آمد و به آنها گفت: شما بر در  بايستيد5 و 
خود وارد شد. وليد مرگ معاويه و موضوع بيعت با يزيد را در ميان گذاشت. حسين  گفت: 
داد،  انجام  در خفا  نمي توان  كه  است  مهمي  موضوع  »بيعت  نيست.  بيعت  وقت  اكنون 

1-تاريخعربصفحة256
2-صفحة11»لهوف«ابنطاووس

3-درتاريخيعقوبيتنهانامحسينبنعليوعبداهللبنزبيرذكرشدهاست.وليدربعضيمآخذ
ديگرازعبيداهللبنابيبكروعبداهللبنعمرنيزيادشدهاست.تماممآخذومقاتل،باالتفاقايننامه

رانقلكردهاند.
4-مروانپسرحكمپسرابيالعاصوفرزنداميه،ومعاويهفرزندابوسفيانفرزندحربوفرزنداميه
ميباشدوبنابرايندارايرابطةخويشاونديبودهكهنشانديگريازفاميليبودنرژيماموياست.
5-اينعدهراكاملبهاييپنجاهنفر،ابنشهرآشوبنوزدهنفرولهوفسينفرذكركردهاند.ولي
آنچهمسلماستايناستكهاينگروهمسلحبودندوامامحسينپيشبينيميكردكهاورابهقتل
برسانندوبهايشانمتذكرشدهبوداگرصدايمنبلندشدبهفرمانداريحملهكنيدوسخنانيكهبعدًا
بينمروانوامامحسينپيشآمدنشاندهندةايناستكهامامدرپيشبينيخوداشتباهنكردهو
مروانقصدكشتناوراداشتهاست.ضمنًاروشناستكهامامنميخواستبيخودوبيجهتكشته

شود،بلكهخواستارعمل،طبقنقشةحسابشدهييبود )واعمال لالجر(.
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نيز اطالع بده آن چه شايسته دانستم  به ما  بيعت خواستي  را براي  آن گاه كه همة مردم 
انجام مي دهم«.

مروان به وليد گفت گوش به سخنان حسين  مده و اگر از بيعت امتناع ورزد، او را به قتل 
برسان. چه، اگر حسين  از اين در بيرون رود، او را به دست نياوري جز آن كه خونها ريخته 
تو  به خدا سوگند  مرا مي دهي؟   دستور كشتن  تو  آيا  مروان گفت  پاسخ  در  شود. حسين  
با اين سخن خود را ذليل و خوار كردي»يزيد مردي فاسد، شرابخوار،  دروغگو هستي و 
فاسق و متجاوز آشكاري است و شخصي چون من با مردي چون يزيد بيعت نمي كنم«. 
مروان قصد كرد حسين  را دستگير كند. حسين  با خشونت به او حمله كرد و مروان به قسمت 
از دست  را  بيرون آمد. مروان به وليد گفت: حسين   از فرمانداري  ديگر گريخت و حسين 
داديم. وليد گفت: »به خدا سوگند اگر پادشاهي روي زمين را به من بدهند حاضر نمي شوم 
كه حسين  را بكشم و به خدا سوگند باور ندارم كه كسي خون حسين  را به گردن داشته باشد 

و خدا را مالقات كند…«
فرداي آن روز كه امام حسين براي بررسي اوضاع مدينه و سنجش وضعيت به محافل 
مختلف سركشي مي كرد، با مروان برخورد كرد. مروان به او گفت: يا اباعبداهلل1 من خيرخواه 
تو هستم. سخنانم را بپذير تا سعادتمند گردي. حضرت گفت بگو تا بشنوم. مروان گفت: 
با يزيد بيعت كن كه براي دين و دنياي تو بهتر است. حضرت گفت: اانهلل و ااناليه راجعون 
و علي االسالم السالم اذ قد بليت االمة براع مثل يزيد و لقد مسعت جدي رسول هللا  يقول: 
اخلالفة حمرّمة علي آل ابوسفيان. همه از خداييم و به سوي او باز مي گرديم و بر اسالم درود 
)يعني اسالم پايان مي گيرد و از آن چيزي نمي ماند(. از هنگامي كه امت به بالي پيشوايي 
كسي مثل يزيد گرفتار آمد و از جدم فرستادة خدا شنيدم كه مي گفت: خالفت بر خاندان 

ابوسفيان حرام است. 
بديهي است كه منظور از خاندان، كلية مانندگان او در كردار و عمل است كه با اين 
بيان ابراز شده است. برخالف كساني كه عقيده دارند قيام حسيني به خاطر احساس خطر 
و عدم امنيتي بوده كه نسبت به خود و خانواده اش مي كرده، اين گفتار  امام حسين نشان 
مي دهد كه آن چه انديشة او را بيش از پيش به خود مشغول داشته سرنوشت »امت« و نحوة 
دارد،  اشاره  يزيد  با  آشتي ناپذير  به تضادي  سخنان  اين  در  او  است.  بر ايشان  »حكومت« 
تضادي كه يك وجه آن كفر و طغيان و وجه ديگرش ايمان و تسليم )در برابر خدا( است و 
چنان كه مسّلم بوده است اين گونه تضادها در نهايت جز از طريق قهر مسلحانه حل نمي شود.

1-ترجمة»لهوف«صفحة19،تاريخيعقوبيو»سرمايةسخن«صفحة4
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حسين از قرآن آموخته بود:  
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حيت اذا اثخنتموهم فشدوا الواثق1 

تصميم و تدارك )تصميم امام  به حركت از مدينه(
وليد بن عتبه از ابن زبير خواست كه با يزيد بيعت كند، ولي او نپذيرفت و شبانه از بيراهه 

عازم مكه و حرم امن شد.
نمي شد  وليد حاضر  اموي ـ  پليد حزب  از مهره هاي  ـ يكي  به رغم وسوسه هاي مروان 
نسبت به حسين  خشونت به خرج دهد. حسين  در پي تدارك كار خود بود و مصمم براي اوج 
دادن به عمل انقالبي. لذا بعضي شبها بر سر مرقد پيامبر  مي رفت و با خداي خود راز و نياز 
مي كند:يا  جلوه  به طور مشخص  او  قيام  كلي  كه خطوط  است  راز و نياز  اين  در  و  مي كرد 
رسول اهلل، من فرزند دختر تو فاطمه  هستم، كسي كه او را در ميان امتت جانشين قرار دادي، 

پس بر ايشان )احوال و نيازهايشان( شاهد باش.  
بار ديگر بر سر مزار رسول اكرم  رفت و گفت: خداوندا اين آرامگاه پيامبر توست و من پسر 
دختر اويم و كاري پيش آمده كه تو از آن آگاهي، پروردگارا، من نيكي را دوست مي دارم و 
از پليديها بيزارم. اي صاحب بزرگي و بخشندگي، به حق آن كس كه در اين جا آرميده راهي 

را برايم برگزين كه تو و رسولت را راضي كند.
كه  به حق كسي سوگند مي دهد  را  او  و  از خدايش  راهجويي مي كند؟  كه  از  حسين  
راستين تر از هركس راه او را پيمود و بيش از هر كسي به او باور داشت. از خدايش مي خواهد 
در اين امر بزرگ، در اين كار كه سرنوشت امت اسالمي به آن بستگي دارد و در اين لحظه 
كه محور تاريخ به نادرستي و كجي مي گرايد، او را راهنما باشد، تا قدمي بر خالف رضاي او 

كه همان آزادگي و اختيار توده هاي اسير سلطة يزيد است برندارد2. مي گويد:
…اللهم رضًا برضائك و تسليمًا المرك. اللهم اين احب املعروف و انكر املنكر )خداوندا 
راضيم بدانچه كه تو مي پسندي و امر3 تو را پذيرا هستم. آفريدگارا، من راستيها را دوست 

1-سورةمحمد،آية4
2ـراهخداهمانراهمستضعفيناستكهازخدابرايخودطلبوليوياوريميكنند.مفهوم
آية75سورةنساء: و مالكم التقاتلون يف سبيل هللا و املستضعفني من الرجال و النساء والولدان الذين يقولون ربنا 
اخرجنا من هذه القريه الظامل اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصريا )دراينآيه»يف سبيل هللا« 

و »املستضعفني« دركناريكديگرومترادفآمدهاست(.
3-برايدركمفهومكلمة»امرخدا«بهكتاب»راهانبياء«صفحة87مراجعهشود.
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دارم و از فريب و نيرنگ بيزارم. مرا در راه راستينم استوار بدار و راهنمايم باش(.
در اين چند شبي كه از پيشنهاد وليد مي گذرد، حسين  با خداي خود خلوت مي كرد و راه 
مي جست. انديشه مي نمود تا مبادا در جهتگيري خود راهي جز راه خدا1 برگزيند و ديدگانش 
بر هدفي جز سعادت و تكامل توده هاي مسلمان معطوف گردد و عاقبت بدانچه مقتضاي 

وقت جنبش بود، تصميم گرفت:
»جنگ«! »نبرد عادالنه به خاطر نفي موانع راه خدا« . 

اكنون ارابة تكامل اين نهضت بدانجا رسيده بود كه بي »قرباني« پيش نمي رفت و از 
اين پس هر كار جز قيام مصممانة فدائياني برگزيده، بيهوده بود.

از نصيحت كاري تا امر به معروف
امام  از  او مدام  با برادرش محمد بن حنفيه دست مي دهد و  اين ميان مالقاتهايي  در 
مي خواهد كه مسألة بيعت با يزيد را به نحو »مسالمت آميز« حل كند و او را با نصايح برادرانه 
و عافيت جويانه راهنمايي مي كند و از او مي خواهد كه »جاي امني برود تا از گزند يزيد 

در امان باشد«. او به  حسين مي گويد:
به جاي امني برو و از آن جا فرستادگاني نزد مردم بفرست و از آنها بيعت بگير. »اگر 
پذيرفتند، خداي را سپاسگزار واگر با ديگر كس بيعت كردند خدا از عقل و دين تو نكاهد و 

به فضل و مروت تو كاهشي نرسد«.
ليكن امام بر حسب آموزشهاي قرآني، امنيت را به نحو ديگري كه مطلقًا با درك برادرش 
و همة عافيت جويان و تسليم طلبان تاريخ متفاوت است، تفسير مي كند. از نظر او چنان كه 
بعدًا به هنگام حركت به سوي عراق، در پاسخ عمرو بن سعد، حاكم مدينه، كه او را از هالكت 

ترسانده و به امان خود در مدينه خوانده بود، نوشت:
»بهترين امانها، امان خداست. كسي كه در دنيا از قهر خداوند نترسد در روز رستاخيز 
در امان او نيست، پس من خواهان ترس خدا در دنيا هستم، تا از نعمت امان او در قيامت 

برخوردار باشم…«
مدينه  گوشة  در  به عبادت  را  خود  محمد بن حنفيه، كه  درك  ميان  است  فرق  به راستي 
مشغول داشته و بي خبر از آن چه كه در دنياي اسالم مي گذرد به آن دلخوش كرده است، با 
درك كسي كه شور انقالبي نسبت به كمال خلقهاي مسلمان وجودش را لبريز ساخته است. 

1-سورةمحمد،آية4
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اين جا نيز تصادم بين دو جهان بيني است كه نشأت از دو  انديشة مختلف مي گيرند. تضاد 
بين بينشي وسيع و گسترده كه هستي را در مجموعه اش و تا اليتناهي )اانهلل…( نگاه 
مي كند و خود را در تمامي آن شريك مي داند، با نگاه آن كس كه شراكت خود را از ياد برده 
تا آن جا كه عبادتش نيز به خودش ختم مي شود، لذا حسين  براي اين كه چهرة رژيم و خوي 
تجاوزكار »نظام« را براي او تشريح كرده باشد، مي گويد: اي برادر به كدام جانب سفر كنم؟ 
محمد مي گويد به مكه برو در آن جا باش وگرنه به يمن برو. چه، ايشان ياران جد و پدر تو 
هستند و بالد ايشان »پرنعمت« است و اگر در يمن نيز… »آسايشي« به دست نشد پيوسته 
از ريگستانها و كوهساران از جايي به جايي برو و نگران مباش كه سرانجام امت چه خواهد 

بود. چه، نظر تو صائب تر از آنهاست.
محمد چه مي گويد؟ حسين به چه مي انديشد؟ به مسئوليتش، به وظيفه يي كه اعتقاداتش 
در پيش پاي او گذارده و به تكامل اجتماعش، تكاملي كه اگر او براي تسريع و به راه انداختنش 

اراده نكند، متوقف مي گردد و به دست نظام منحط حاكم از جريان خواهد افتاد.
آيا يك مسلمان قرآني كه در كورة اعتقادات اسالمي تفتيده، كسي كه از پرورش علي كه 
دهد؟  جاي  خود  مخيلة  در  را  فكري  چنين  مي تواند  بوده،  برخوردار  است  انقالب  نفس 

»نگران مباش كه سرانجام امت چه خواهد شد«!
طبعًا براي امام  حسين عبادتي كه حنفيه بدان دلخوش داشته، جز در اوج نبردي انقالبي 
به خاطر درهم شكستن نظاماتي كه عمده ترين مانع راه تكامل امت اند و در دوران بهره كشي 
پوچ  مي شوند،  ظاهر  استثمارگر  طبقات  و  ستمكار  فرمانروايان  به صورت  انسان  از  انسان 
و بي معني است. چنان كه بعدها در آستانة ارض كربال، سردار لشكر دشمن و افراد او را 

مخاطب ساخته و گفت: جدم رسول خدا  فرمود:
»هر يك از شما فرماندار ستمكار و قلدر و بدكاري را بنگرد كه به حقوق خداوند تجاوز 
مي كند و پيمان او را مي شكند و با فرامين الهي و سنت پيغمبر او مخالفت مي ورزد و در ميان 
مردم به تعدي و تجاوز حكومت مي كند و با اين همه او را از زشتكاري بازندارد، بر خدا واجب 

است كه چنين كسي را به آتش غضبش بسوزاند…«
وجود حسين نيز همانند جد و پدرش سرشار از نگراني به حال جامعه و مسئوليت نسبت 
و كّلكم  راع  »كّلكم  يكديگرند؟  مسئول  همه  اين كه  نه  مگر  است.  در زنجير  به توده هاي 
مسئول... «. و مگر نه اين كه خداوند از دانشمندان و علما ميثاقي گرفته كه اگر به ميثاقشان 

عمل نكنند به دوزخ بشارتشان داده است؟
رانده  پيش  اسالمي  راستين  آرمانهاي  جهت  بر خالف  جامعه  مي بيند  حسين   اكنون 
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مي شود. اسالمي كه از درون شكنجه هاي فراوان مرداني چون »ياسر« و رنجهاي بسيار 
مقاومين »شعب ابوطالب« سر زده و با خون جوانمردان »بدر« و »احد« و »خندق« و بر 
ريگستانهاي داغ صحاري عرب شكل گرفته و تثبيت شده، اكنون ملعبة دست ناكساني 
چون يزيد شده است. آيا در اين صورت او مي تواند ساكت بنشيند؟ نه، هرگز، او نمي تواند به 
»آسايشي« بينديشد كه محمد بن حنفيه در يمن سراغ مي دهد و در جواب برادرش مي گويد:

»وهللا لو مل يكن يف الدنيا ملجأ و المأوي ملا ابيعت يزيد بن معاويه« )و به خدا اگر در تمام دنيا 
مأمن و پناهگاهي نباشد، من با يزيدبن معاويه بيعت نمي كردم و نمي كنم(.

اگر  از چنگال يزيد هست، ولي  براي فرار  پناهگاهي  تو  به گمان  اكنون كه  مي گويد: 
در سراسر گيتي پناهگاهي هم نبود، من دست بيعت به چنين كسي نخواهم داد و به حكومت 
جابرانه و ضد مردمي  كه اين چنين جامعه را به انحطاط كشيده صحه نخواهم گذاشت. سپس 

متناسب با سطح انديشة محمد جوابي بدين مضمون به او مي دهد:
»اي برادر، خدا تو را جزاي خير دهد، شرط نصيحت و صوابديد به جاي آوردي. اينك 
تصميم به سفر مكه دارم. من و برادران من و فرزندانم و شيعيانم كوچ خواهيم كرد. چه، 
امر ايشان امر من است و رأي ايشان رأي من. اما بر تو اي برادر جبري نيست )كه با ما 
بيايي(. در مدينه باقي بمان و براي جماعت نگران، و چشمي باش و هيچ امري از ايشان را 

بر من پوشيده مدار«.
امام حسين مي بيند كه محمد را همت همراهي او نيست، پس به او مي گويد در مدينه 
بمان و خبرها را بمن برسان. سپس كاغذ مي خواهد و مطالب زير را به عنوان »وصيت«، 

به برادرش محمد حنفيه مي نويسد:
بسم هللا الرمحن الرحيم ـ هذا ما اوصي به احلسني بن علي بن ابيطالب ايل اخيه حممد املعروف 
اببن احلنفيه. ان احلسني شهد ان الاله االهللا وحده الشريك له و ان حممداً عبده و رسوله جاء 
ابحلق من عندهللا و ان اجلنه و النار حق و ان الساعة آتية الريب فيها و ان هللا يبعث من يف القبور 
و اين مل اخرج اشراً و البطراً و المفسداً و الظاملًا و امنا خرجت لطلب االصالح يف امة جدي، 
اريد ان آمر ابملعروف و اهني عن املنكر و اسري بسرية جدي و ايب علي ابن ابيطالب فمن قبلين 
بقبول احلق، فاهلل اويل ابحلق، و من رّد علي هذا اصرب حيت يقضي هللا بيين و بني القوم ابحلق و 

هو خري احلاكمني. و هذه وصييت اي اخي اليك و ما توفيقي اال ابهلل عليه توكلت و اليه انيب«
»به درستي كه حسين گواهي مي دهد كه نيست خدايي به جز پروردگار يكتا و بي شريك 
و محمد بندة او و فرستاده اش مي باشد كه به حق از نزد حق آمده و بهشت و آتش حق است 
و واقعيت دارد و هيچ شكي در آن نيست و گواهي مي دهد به اين كه خداوند برانگيزنده 
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از درون قبرهاست. من به خاطر آسايش و تفريح و كسب زندگي و جاه يا برانگيختن آتش 
فتنه و فساد از مدينه بيرون نمي روم، بلكه در طلب اصالح امت جد خويش به اين كار دست 
مي زنم. من به شيوة جدم و پدرم علي بن ابيطالب، خلق را به نكوكاري دعوت خواهم كرد 
و از بديها باز خواهم داشت و آن كس كه مي پذيرد مرا به قبول حق، پس خداوند در حقانيت 
اولي است. و كسي كه مرا در اين كار رد مي كند، من پايداري مي كنم تا خداوند بين من و 
اين  قوم داوري كند و او بهترين حكم كنندگان است و اين سفارش من است به تو اي برادر 
و توفيق من جز به او وابسته نيست و من به او توكل مي كنم و به سوي او باز مي گردم«. و 

توفيق من به جز به خدا و با خدا نيست و به او توكل و به جانب او بازميگردم.
امام  حسين بدين وسيله بار ديگر اعتقادات و هدف خويش را بازگو مي كند. چنين است 
كه پردة تحريفهاي بعدي از هم مي درد. دامنة اين تحريفات به اندازه يي وسيع است كه حتي 
بعد از شهادت امام  نيز بسياري گمان مي كردند كه او خارجي است! مضمون اين وصيت هيچ 
ترديدي در بطالن نظر آنها كه مي پندارند »حسين در اجتهادش اشتباه كرد«1 يا »حسين 
به خاطر دفاع از خانواده اش به اين عمل اقدام كرد« يا »حسين در مقابل اولواالمر قيام كرد«2 

يا »عمل حسين براي طلب رياست دنيا بود«، باقي نمي گذارد.
در  منكر  از  نهي  و  به معروف  امر  واقعي  به مفهوم  كه  آن جا  از  وصيت  اين  هم چنين 
فرهنگ قرآني اشاره دارد و اين مسئوليت بزرگ قشر آگاه را از صورت ساده لوحانه اش كه 
نصيحت كاري فردي است وارهانده، در چارچوب اصالح همة امت مطرح مي كند،  فوق العاده 

ارزشمند است:
امنا خرجت لطلب االصالح يف امة جدي، اريد ان امر ابملعروف و اهني عن املنكر

به راستي آن گاه كه جامعه در سراشيب سقوط افتاده و نظامات جاهلي دوباره در قالب 
مي گردد،  تاراج  مردم  كار  حاصل  و  منافع  كه  محيطي  مي شود،  در  زنده  اموي  اشرافيت 
استعدادها هدر مي رود و اصالت هر چيزي پوششي سنگين از دروغ را بر روي خود دارد، آري 
در اين عرصة وارونگي و واژگونگي )معكوس و مركوس(3، بدون بر شوريدن و از هم دريدن 
نظام كهنه، صداقت و اخالق همچون نصيحت و عبادت و هر گونه خرده كاري ديگر، فريبي 

1-ابنخلدوندر»مقدمه«
2-نظرمورخانومحققانسطحيياوابستهبهحاكميتهايگوناگون
3-كلماتحضرتعليدرتشريحمعاويه)ازنامةبهعثمانبنحنيف(



امام حسين 

22

بيش نيست. آنان كه مي خواهند با پند و موعظه و كتاب و دفتر، مردم را به صداقت و اخالق 
پسنديده وادارند در اشتباهند1. چرا كه شيطان )كه در آن زمان در قالب يزيد و معاويه و در 
عصر ما در قالب طبقات استثمارگر و حكام ظالم مجسم مي گردد( براي بازداشتن از راه حق، 
بازيچه هاي بسيار دارد . مرتجعين در سراسر تاريخ از اين فريب بسيار سود برده و در تأييد 
چنين سرگرميها به هرگونه، به منظور تسكين طبقات ستمكش و تحميق آنها كوشيده اند، 
و در اين ميان آن كس كه بخواهد اين فريب را تا حد يك تئوري باال برده و توجيه كند، 

خيانتكار و جنايتكار است.
البته نصايح حنفيه و ديگران به امام   از  سر نهايت دلسوزي و به دور از خصلت فريبكاري 
است؛ اما نبايد ناديده گرفت كه مجموعه يا »منتظم ارزشها«شان را، چيزي جدا از فرهنگ 
از  ناشي  نفس  رضايت  و  رخوت  همان  چيز  اين  كه  . بسا  بود  گرفته  فرا  قرآن  انقالبي 
كليت عبادت »بي جهتي« باشد كه چون در آگاهي انساني بالاستفاده است، به سطح تسبيح 

خود به خودي جمادات تنزل كرده است.
اما براي امام  كه چيزي به نام زهد وكمال فردي به دور از كمال اجتماعي و تاريخي 
نمي شناسد، هر  ديدة كمال جويانه و خداپرستانه ابتدا در قالب قيام به خاطر اصالح خلق ها 

)حبل من الّناس( تبلور يافته است2.
چنين است كه تقواي جهت دار به خاطر خدا3 )تقوي اهلل( سبب مي شود تا ذهن از كتاب 
او و آياتش و نمازش و ديگر عبادات منتسب به او برداشتي عاري از شبهه و تأثير متقابل 
امام  را به انتخاب قهر  انقالبي است كه  ضمير شخصي داشته باشد. همين شناخت ذهن 
رهنمون مي شود، همان قهر كه قابلة هر جامعة كهني است كه آبستن جامعة نويني مي باشد. 
به ويژه بر طبق تمامي تشخيصات قرآني، شكفتگي اخالق و معنويات و پرستش خالصانه و 
بي ريب در معيار جامعه، بسته به ساخت چنان احوال اجتماعي و اقتصادي است كه در تحت 
آن انسانيت مي تواند بقا و دوام داشته باشد و لذا انساني كه امروز در تحت نظام رژيم فاسد 

يزيد زندگي مي كند الجرم از هر رشدي بي بهره است.

1-اينانبراياينكهتأثيرموعظاتخودرارويمردمارزيابيكنند،بهتراستنتيجةاينپندهارا
كهبهديگرانميدهندرويخودمشاهدهكنندومالحظهكنندكهچقدررويخودآنهاتأثيركرده

وبهچهميزانبهصداقتايشانواخالققرآنيشانافزودهاست.
2-آية112سورةآلعمران

3-مراجعهشودبهتفسيرخطبة»وصيتبهامامحسنوامامحسين«
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گام روشن در شب تاريك
در ميان نصيحت گراني كه امام  را از رفتن باز مي داشتند، عمر بن علي نيز استدالل جالب 
توجهي دارد. وي ضمن مخالفت با نقشة حسين ، مي گويد: »يا حسين كشته خواهي شد«. 
آن چه  ليكن  بود.  بدان غمخواري محقّ  و  نمي كرد  اشتباه  عاقبت بيني  اين  در  البته عمر 
فكري  پرتو  كه  بود  اين  مي نمود،  امام تعجب انگيز  در نظر  و  نموده  خدشه دار  را  او  داوري 
دور نگرش از مرز نيم سال فراتر نمي رفت و جبرًا در كشته شدن حسين  متوقف مي ماند. اما 
امام  در مكتب قرآن آموخته بود كه بايد از بي نهايت پيش تا بي نهايت پس بنگرد و نقش 
خويش را از مبدأ تا معاد بجويد و چنين بود كه در سراسر ماجرا »اانهلل و ااناليه راجعون« 
تكيه كالمش بود. در اين فرهنگ، عاقبت بيني عمر واژة نامفهومي بيش نبود. وانگهي امام  
در قاموس قرآن به گونة ديگري از »تعادل قوا« دست يافته بود كه مطابق آن در نهايت 
»چه بسيار گروه اندك كه بر دستة كثيري پيروز مي آيند«1. اين محاسبه يي بود پيچيده تر و 

عالي تر از »چهار عمل اصلي« حاكم بر مغز عمربن علي.
است كه  انقالب مسألة بس خطيري  و  ارتجاعي  نيروهاي  »ارزيابي  به راستي شيوة 
هركس قادر نيست بدان نزديك شود«. از اين رو امام  با تكيه بر دانايي )علم( و شناسايي 

پاسخ داد:
»فتظن انك علمت مامل اعلمه وهللا اعطي دينه من نفسي ابدا...«

روش  و  )راه  خود  دين  خدا  و  ندانسته ام  من  مي داني  كه  را  آن چه  مي كني  »گمان 
شايسته اش( را هرگز به من نياموخته و نداده است؟…

از مرتبه يي مي شمارد كه  امام  تن به قبول حكومت ظالم دادن را پستي و فروافتادن 
انسان در طي مراحل تكامليش بدان دست يافته است و به اين ترتيب به تمام كساني كه او را 
از خطر مي هراسانند مي گويد من در جادة ناشناخته يي گام بر نمي دارم. حسين بر خالف نظر 
آنان كه او را با نصايح مشفقانه شان رنج مي دهند، به  مضمون كاري كه در پي انجامش بود، 
به خوبي آگاهي داشت. چه، اينان محتواي ذهني )ظن( خود را كه جز تاريكي ناشي از تيرگي 
و ظلمت اوضاع خارجي دوران نبود بر  راهي كه امام پيش گرفته بود، تعميم مي دادند. ليكن 
ايشان  را كه  بود« آن چه  نيز »دانسته  و  ايشان »مي دانستند«  را  بود« آن چه  او »دانسته 

»نمي دانستند« و به روشني گام بر مي داشت.
1-سورةبقره،آية249



امام حسين 

24

ـ حتي به روشنايي يك شمع ـ در مقابل اقيانوسي از  به ويژه اين قانون كه ضمير انقالبي 
ظلمت، پيوسته شكست ناپذير و پيروز است.

اين روشنايي ضمير را بويژه در آن جا مي توان يافت كه چون خويشان از تصميم نهايي 
او آگاه شدند، جمع شده و شيون سر دادند. حسين  به ميان ايشان آمد و گفت: »شما را به خدا 
سوگند مي دهم طريق عصيان خدا و رسول را پيش نگيريد و از نوحه سرايي دست برداريد«. 
و در مقابل اصرار ايشان كه از او مي خواستند حركت نكند، گفت: »به خدا سوگند اگر عراق 

هم نروم كشته خواهم شد«.
اين مي رساند كه به رغم گمان عمر بن علي، چه عزم جزمي براي تحقق مقصود داشته است.

بيراهه و راه
پس از غلبه بر تمامي »آنها« و »آن چه« كه مانع راه بودند، حسين آخرين ديدار را از 

مزار پيامبر به عمل آورد و در آرامگاه جدش چنين گفت:
»با تمام اكراه و اندوه از جوار تو دور افتاده ام. به شدت بر من سخت گرفته اند كه با يزيد 
با شمشير  اگر سر برتابم  بپذيرم راه كفر رفته ام و  اگر  بيعت كنم.  شرابخوار عصيان پيشه 

كيفر يابم«.
صحه گزاردن بر سيستمي منحط و بيدادگر، اگرچه با سكوت در مقابل آن باشد، عملي 

جز عصيان و كفر نيست . مگر معني بيعت جز قبول سلطة حكومتي است؟
در اين زمان حسين  بار سفر به سوي مكه بست و تمام خاندان بني هاشم، به جز محمد بن 
حنفيه، از مدينه خارج شدند. حسين بن علي چون فكر مي كرد مانع حركتش مي شوند و او را 

تعقيب مي كنند، به قيس بن سعدبن عباده گفت:
تو با دويست مرد از پشت من بيا، اگر كسي را براي دستگيري ما فرستادند من و تو از 
دو جهت ايشان را محاصره مي كنيم. بعضي كه ديدند مصلحت جوييهايشان در او بي فايده 
بود، گفتند: يا بن رسول اهلل شما هم چون عبداهلل بن زبير از بيراهه حركت كنيد و از راه اصلي 
نرويد. اما او گفت: الوهللا الافارقه حيت يقضي هللا ماهو قاض )نه به خدا از جادة اصلي دور نشوم 

تا خدا آن چه خواهدحكم كند(.
چه بسا اندرزگويان نمي دانستند نظير اين از »راه« رفتنهاست كه مهمترين حلقة زنجير 
جنبش را تشكيل مي دهد كه امام رسالت خود را در اهتمام بدان يافته است. البته در دوران 
ظلمت و اختناق كه هيچ فريادي جز نعرة دژخيم و قهقهة شهوت آلود ستمگر مجاز نيست 
و كلمات تنها در سردي بي فروغ ديدگان ستمزده تبلور مي يابد، هيچ چيز باالتر و انگيزنده تر 
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از جسارتي نيست كه اين ظلمت را بي باكانه از هم مي درد و گستاخانه آن اختناق را كه 
و  است كه طلسم مي شكند  از  اين  پس  است مي شكند.  ديوسيرتان  به منزلة شيشة عمر 
»انسانيت« مانند آفتاب درخشان از پس انبوه تيره ابرهاي »سوء ظن« كه با سلب آزادي از 

فرزند انسان بر جميع استعدادات ويژة او حايل شده بود، طلوع مي كند.
و به راستي »هنر يك مرد انقالبي هم در همين است كه آن حلقه يي را بيابد و سخت 
بدان بچسبد كه كمتر از همه ممكن است از دستش بيرون رود و در لحظة حاضر از همه 

مهمتر است و بهتر مي تواند تصرف تمام زنجير را براي دارندة اين حلقه تضمين نمايد«.
به »بيراهه« ختم  را كه  پيشنهاداتي  الهي همة  به قضاي  اتكا  با  امام   چنين است كه 
مي شد رد نموده و »راه« را انتخاب نمود. اين انتخاب، اولين مشت محكم تحقير بود كه 
بر دهان آن حكومت خورد، كه گويا »مو« هم الي  درز آن نمي رفت. حال خواه »شل« 

كند يا »بكشد«!!
اين براي مردمي كه اين همه از رژيم اموي وحشت داشتند، درس بزرگي بود كه بدانند 
در مقابل قضاي الهي )قانون خلل ناپذير تكامل( هر قدرتي ناچيز است. آن كه توكل بر خدا 
دارد )توكلت علي هللا( از غير  از او كوچكترين وحشتي به خود راه نمي دهد )مل خيش االهللا(. 
گفتند: يا حسين بيم داريم كه در تعقيب شما بيايند. گفت: من بيم دارم كه از مرگ دوري 
كنم1 و افزود وحشتتان به خاطر چيست؟ »حنن وهللا اقدر عليهم منهم«2 )به خدا سوگند قدرت 
ما برايشان افزون است.  »ليهلك من هلك عن بّينه و حييي من حي عن بّينه«3 )هالك گردد 
ـ خالف سنن مسلم آفرينش رفتار كند ـ و زنده ماند  آن كس كه انكار حجتهاي آشكار كند 

آن كسي كه اعتراف به آنها كند( )سورة انفال، آية 42(.
و باز در جواب كساني كه ترس از مرگ لرزه بر اندامشان انداخته و رنگ از رخسارشان 
ربوده مي گويد: »او ما قرأمت كتاب هللا انزل علي جدي رسول هللا اينما تكونوا يدرككم املوت و 

لوكنتم يف بروج مشّيدة4 و قال سبحانه لربزالذين كتب عليهم القتل ايل مضاجعهم«5
مگر شما قرآن نخوانده ايد كه خدا گفت: مرگ شما را فرا مي گيرد اگرچه در برجهاي 

1-مقصودامامازبياناينجمالتچيست؟مفهومآنرابيانكنيد.

2-مقصودامامازبياناينجمالتچيست؟مفهومآنرابيانكنيد.
3-مقصودامامازبياناينجمالتچيست؟مفهومآنرابيانكنيد.

4-سورةنساء،آية78
َتِلَي الّلُ َما  بـْ رََز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَل َمَضاِجِعِهْم َولِيـَ ُيوِتُكْم لَبـَ 5-سورةآلعمرانآية154: ُقل لَّْو ُكنُتْم يِف بـُ

ُدوِر ُلوِبُكْم وَالّلُ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ َص َما يِف قـُ يِف ُصُدورُِكْم َولُِيَمحَّ



امام حسين 

26

به  شده  نوشته  قتل  برايشان  كه  كساني  وگفت:  است  منزه  و  پاك  و  باشيد  استوار 
مي آيند. كشتنگاهشان 

مرگ قانوني است طبيعي و مستقل از ارادة انسان، وقتي مرگ فرا رسيد هيچ موجودي 
َواَل  َساَعًة  َيْسَتْأِخرُوَن  اَل  َأَجُلُهْم  َجاء  َفِإَذا  كند،  پس و پيش  لحظه يي  آن را  زمان  نيست  قادر 
َيْسَتْقِدُموَن. اين مهم نيست كه انسان خواهد مرد و چه زماني خواهد مرد، سرانجام روزي 
هر كس اين جهان را ترك مي كند. زمين مردان بزرگ و كوچك فراواني را در دل خود جاي 

داده، ولي آن چه شايسته است بدان توجه شود كيفيت و چگونگي اين مرگ است.
اين جاست كه بايد گفت »انسان ناگزير مي ميرد، ولي همة مرگها داراي ارزش مساوي 
نيستند«… »مرگ يكي ممكن است سنگين تر از كوه«… »و مرگ ديگري سبكتر از 
پر قو باشد«…» مرگ به خاطر منافع خلق )و عقيده( سنگين تر از كوه… است« و تاريخ 

را به لرزه در مي آورد.
رسالتش  انجام  مانع  بازهم  صحبتها  اين  تمام  به رغم  كه  كساني  پاسخ  در  انتها  در 

مي شوند مي گويد:
»اذ اقمت مبكاين فبماذا يبتلي اخللق املتعوس و مباذا خيتربون«1.

»اگر من در جاي خود بمانم، اين خلق هالك شده به چه چيز امتحان شوند؟«
مي گويند  كه  است  ناصحان  تمام  نصيحت  بر خالف  حسين   هدف  كه  است  آشكار 
»يا حسين خود را در فتنه مينداز«. او نه فقط از فتنه گريزان نيست بلكه به قلب فتنه مي زند.

حسين  ابتال را ابتداي راه تكامل مي داند و هدف او به ابتال و فتنه انداختن خلقي است 
كه حاكميت معاويه و اكنون يزيد، مردم گرايي و شرف و پايداري را از آنها بازگرفته و روح 
انقالبي آنها را اسير تار  و  پود زر و زور ساخته است. او به  انحرافاتي مي انديشد كه نتيجه اش 
بازگشت به نظام جاهليت و اشرافيت قبلي شده است . آري هنگامي كه انحرافات ريشه يي 

و محوري وجود دارد بايد تولدي ديگر با نظام و انسانهاي نو صورت گيرد.
او مي رود كه از دل اين نظام پوسيده، كه انسانها را به قهقرا سوق مي دهد، جامعة نو و 
انساني نو بيافريند و روشن است كه اين آفرينش جز با نابودي نظم كهنه صورت نمي گيرد.

آيه  اين  خروج  به هنگام  كه  در حالي  شد،  خارج  مدينه  از  مصممانه  امام   به هرحال 
را مي خواند:

اِلِمنَي «2 » َربِّ َنِّيِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّ

1-ناسخجلد2،صفحة18
2-سورةقصصآية21،اشارهبهزمانخروجحضرتموسيازمصر
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»پروردگارا مرا از قوم ظالم و ستمگر برهان«.
البته اين درخواست رها شدن از دست ظالم، از آن نوع نيست كه برخي از خداي خود 
مي كنند. حسين خود براي در هم كوفتن ظالم قدم به جلو مي گذارد. چرا كه معتقد است كه 
دست خدا )يد اهلل( از آستين خلق بيرون مي آيد )ابيديكم…(1 و اين انسان )خليفة اهلل( است 

كه بايد جاري كنندة مشيت خدا كه همان نابود كردن موانع راه كمال است، باشد.
دستان حزب اموي از آستين يزيد بيرون آمده و راه كمال را سد كرده بود، و اينك اين 
يزيد بود كه با ايجاد نظام ضد انساني و ضد تكاملي خود راه كمال را مسدود ساخته است. و 

لذا امام در يكي از خطبه هايش مي گويد:
»اين كه شما داريد، زندگي نيست، بردگي است و فساد! همة اين نكبتها را دست ظلم 
بر شما تحميل كرده است، من مي روم تا آن دست را قطع كنم! مي روم تا ظلم را نابود سازم! 
اين است راه من و اين است هدف من، آنان كه با من هستند بيايند و كساني كه سوداي 

ديگري دارند، روي به زندگي باز گردند«.

مكه
امام و همراهانش در سوم شعبان سال60 هجري به مكه رسيدند. البته در بين راه نيز 
بعضي، از جمله عبداهلل بن مطيع، امام  را ديده و او را از رفتن به عراق كه از ديرباز مركز 
ناراضيان از حكومت بود برحذر داشته و به جانش ترسيده بودند، امام  به هنگام ورود به مكه 

اين آيه را به آهستگي مي خواند:
»وملّا توّجه تلقاء مدين قال عسي ريّب ان يهديين سواء الّسبيل«2.

»…اميدوارم خداوند هدايتم كند«.
كه  مي دهد  نشان  آيات  اين  به  تمسك  با  و  دارد  پروردگار  به هدايت  اميد  حسين  
و طاغياني همانند  در مقابل گردنكشان  پيامبراني چون موسي  رسالت  دنباله دار  را  خود 

مي داند. فرعون 
حسين   قبل از  كه  نيز،  زبير  عبداهلل بن  شتافتند.  به استقبالش  مردم  مكه  در  به هرحال، 
از مدينه به مكه رسيده و كانون جنبشي بر پا ساخته بود، دانست كه با وجود حسين كسي 
دست بيعت به او نمي دهد. هر روز در مجالسي كه حضرت براي روشن ساختن مردم ترتيب 

1-سورةتوبه،آية14:قاتلوهميعّذبهماهللبايديكمويخزهم)مبارزهكنيدكهخداايشانرابهدست
شماعذابميكندوخوارشانميسازد(.

2-سورةقصص،آية22
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مي داد حاضر مي شد و در نماز به او اقتدا مي كرد. امام حسين  تا روزي كه از مكه به طرف 
عراق حركت كرد، جمعًا 93روز در مكه اقامت داشت. حسين در مكه در ميان مردم زندگي 
مي كرد و از درد و رنجي كه رژيم معاويه و يزيد بر دل آنها گذارده بود، آگاهي مي يافت. 
مسافرين از راه رسيده او را از اوضاع گوشه هاي مختلف مملكت اسالمي مطلع مي ساختند. 
مردم از وجود او خوشحال و او به ارشاد و راهنماييشان مشغول بود و به اين ترتيب يك جريان 
افشاگرانة وسيع در مكه ايجاد شد، كه طبعًا كلية نقاط اسالمي را از خود متأثر مي ساخت.

اما رژيم يزيد، با جاسوسان فراوان كه در مكه داشت، با نگراني اعمال حسين  را مراقبت 
از اين رو در صدد  بود.  از دست داده  را  ابتكار عمل  مي كرد. در حالي كه كاماًل وحشت زده و 
ابن عباس  از  نامه يي  طي  يزيد  پس  دهد.  پايان  را  كار  به مسالمت  شده  هر طور  تا  برآمد 
تقاضاي پا در مياني نموده و او را به ساكت كردن حسين  دعوت كرد. اين نامه كه يزيد در 
آن نهايت زيركي و روباه صفتي مزورانة سازمان حكومتيش را به كار برده بود و نمونة دائمي 

حالت كلية ستمگراني است كه بر پاية ستمگريشان لرزه افتاده، چنين است:
نامة يزيد به ابن عباس:

با من خودداري كردند  بيعت  از  »حسين پسر عم تو و عبداهلل بن زبير دشمن خداوند، 
زودتر  هرچه  زبير  فرزند  نشسته اند.  آشوب  و  فتنه  مترصد  اينك  و  نهادند  روي  به مكه  و 
كيفر كردارش را با شمشير خواهد يافت. ولي در مورد حسين دوست مي دارم كه شكايت 
به من رسيده نشان مي دهد كه گروهي  آورم. گزارشهايي كه  را به سوي شما اهل بيت  او 
از مردم عراق كه در شمار هواخواهان حسين مي باشند به سوي او نامه مي فرستند و او را 
به خالفت مي خوانند و حسين نيز فرمانروايي خويش را به آنان نويد بخشيده، شما آگاهيد 
كه خويشاوندي در ميان من و شما حرمتي عظيم دارد و اكنون حسين اين رشته را بريده 
است. تو اي آن كه پيشواي اهل بيت و مهتر  مردان ديار خويش هستي، حسين را مالقات 
كن و او را از كوشش و پراكندگي و تشتت در ميان اين ملت و انگيزش خلق به سوي فتنه 
بازدار، اگر گفتار ترا پذيرفت و از كردة خويش پشيمان شد از من امان خواهد يافت و بر او 
بخششهاي بيكران خواهم كرد و آن چه پدرم بر برادر او مقرر داشته از من نيز بر او پاداش 
خواهد بود1 و اگر از اين نيز بيشتر بخواهد، تو آن را ضمانت كن كه من دريغ نخواهم كرد«.
1-اينبهاصطالحمقرريوادعايپاداش)!(همانامتيازياستكهحسندرپيمانصلحازمعاويه
گرفتوبرطبقآن،معاويهميبايستاجبارًاوجوهاتيرابهامامتأديهكند.باتوضيحاتفصولگذشته
ديگرنيازيبهتشريحمحلصرفاينوجوهاتنيست.وجوهاتيكههرگزمصرفشخصينداشت
وتنهادرخدمتجنبشانقالبيبود.بههمينخاطرمعاويههيچگاهموادصلحنامهدراينخصوصرا

رعايتنكرد.امااكنونيزيدباوقاحتتماممطلبراتحريفنمودهودمازپاداشميزند.
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ابن عباس در پاسخ يزيد نوشت:
»او را زيارت كردم و سبب اين كار را جويا شدم.  به من گفت عاملين تو در مدينه پاس 
حرمتش را نمي دارند و او را به سخنان زشت و ناستوده آزار مي دهند، ناچار رهسپار مكه شده 
و به حرم خدا پناهنده گشته. من همان گونه كه خواسته اي به مالقات او خواهم رفت و از 
صالح انديشي كوتاهي نخواهم كرد، تا اين پراكندگي از ميان برود و آتش آشوب خاموش 
گردد و خونهاي مردم ريخته نشود و نيز اي يزيد در آشكار و نهان از خدا بترس و در انديشة 
ستمكاري به مسلماني شبي را به روز نياور و بدان كه آن كه چاه مي كند خود در چاه مي افتد«.

نه  و  يزيد  بيكران  بخشش  نه  كه  داد  نشان  تابناك  بس  اما  دور،  نه چندان  آيندة 
نصيحتگري مشفقانة ابن عباس، هيچ يك نتوانست از اراده و وقادت ضمير جنبش اندكي 

بكاهد و آن را به سكوت و رضا بكشاند.

شوق طلب
در اين هنگام اوضاع عراق به شدت بحراني بود و مردم از فشار حكام اموي به تنگ آمده 
بودند. عراق در زمان عثمان و هم در زمان معاويه، مركز عمدة جنبش بود كه علل آن را در 
صفحات پيش ذكر كرديم و اكنون نيز كه جنبش دوران انتظار را به سر آورده و از راههاي 
حاصل  عبور  اين  مي گرفت.  باالتر  هر روز  عراق  خروش  بود،  كرده  عبور  غير مستقيمش 
شرايط عيني به وجود آمدة ناشي از حكومت اموي و مهمتر از آن، خط مشي آگاهي دهنده و 
روشنگرانة امام حسن  بود، كه بدينسان چهرة كريه دستگاه حكومتي را از حكومت راستين 

و مقدس قرآني در ذهن، ممتاز مي كرد.
در اين زمان، وقتي در عراق شنيدند كه حسين بن علي  و عبداهلل بن زبير، از بيعت با يزيد 
خودداري كرده و به مكه رفته اند، در شهر كوفه در خانة سليمان بن صرد خزاعي گرد آمده 
و گفتند معاوية ستمكار مرد و يزيد شرابخوار به جاي او نشست. حسين  از بيعت او خودداري 
كرده و به مكه رفته است، اكنون نظر چيست؟ سليمان بن صرد از ميان جمعيت به پا خاست و 
گفت: معاويه هالك شد و حسين بن علي از بيعت با يزيد امتناع ورزيد و به مكه رفت. شما 
كه شيعيان او و پدرش هستيد، اگر براي نصرت و فداكاري به راستي آماده ايد، او را از تصميم 
خود آگاه سازيد و به سوي خود دعوت نماييد و اگر از پيمان شكني و سستي خود در اين راه 

هراسانيد، او را بي جهت فريب ندهيد…1
1-سليمانبنصردخزاعيازصحابهبودودرجنگصفينباعليهمراهبود.اوبهحسيننامهنوشت،
وليتوفيقشهادتدرواقعةكربالرانيافتودرسال64هجريباچهارتنازشيعيانبهخوانخواهي
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وقتي سخنان ابن صرد به پايان رسيد، تمام كساني كه در مجلس حضور داشتند، گفتند 
همگي براي جهاد و كشته شدن در راه او آماده ايم و آن گاه نامه يي به حضرت نوشتند و 
خواستار ورود او به كوفه شدند. اين نامه ها را به همراه نامه هاي ديگري از اين قبيل، به وسيلة 
نيز ساير  بعد  امام  فرستادند.  از بزرگان بودند، به جانب  افراد برجسته و معتبر كه  از  دو تن 
بزرگان كوفه1 نامه هاي ديگري هر كدام شامل چندين امضا به وسيلة شهيد قهرمان »قيس بن 
مسهرالصيداوي« و سه نفر ديگر به جانب حضرت ارسال شد، بعد از آن هم نه نفر از سران 
كوفه نامه هاي ديگري فرستادند، كه همگي حاكي از شوق كوفيان به همراهي و همگامي 

با حسين  بود.
و  را »هاني بن هاني«  آنها  از  يكي  از جمله  به امام رسيد كه  بسياري  نامه هاي  خالصه 

»سعيد بن عبداهلل«، دو تن از افراد سرشناس و مؤمن كوفه، امضا كرده بودند.
و  رويم«  حارث بن  »يزيد بن  و  ابجر«  و »حجار بن  ربعي«  ديگري »شبث بن  نامة  در 
از  همگي  كه  تيمي«  عمرو  »محمد بن  و  زبيدي«  حجاج  »عمرو بن  و  قيس«  »عرق بن 
مسلمانان پاك و بزرگان بودند، خبر از عالقمندي مردم كوفه به امام   داده و او را به طرف 
خود دعوت كردند. اكنون دوران جهشي كه جنبش مدتها در انتظار آن بود فرا رسيده بود. 
در قرآن آمده است كه خدا احوال قومي را تغيير نمي دهد تا آن كه خويشتن را تغيير دهند.

اكنون اين نامه ها به صورت جرياني غيرقابل انكار، در پس طلبي مشتاقانه، به هر صورت 
منادي تغيير بود. بر طبق فلسفة ژرفي كه در تمامي مظاهر وجود گسترده است، هر احتياجي 

الجرم زايش و رويش خاص خود را در پي دارد. چنين است كه:
وقتي يك روز ملتي خواستار حيات شود

بر سرنوشت است كه پاسخ دهد
بر شب است، كه پايان يابد و به تابش روز برسد

بر زنجيرهاست، كه گسسته شوند2 
و بر سر همين روند مقدس طبيعي است كه، به گفته يك انقالبي »احتياج انسان حق 
اساسي او نسبت به حقوق ديگر است« و از اين رو مي افزايد »اگر ماه را هم از من بخواهند 

امامحسينقيامكردودرماهربيعاالولهمانسالدر»عينالوالده«باعبيداهللبنزيادجنگكردودر
93سالگيبهشهادترسيد.سراورابرايمروانبنحكمبهشامبردند.
1-سرمايةسخن،دكترآيتي،جلد2،صفحة10:حدود150نامةديگر

2-اذا الشعب يوم اراد احليوه ، و البد للقدر ان يستجب، والبد لليل ان ينجلي، والبد للقيد ان ينكسر
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دليل آن است كه بدان احتياجي پيدا كرده اند«. اين فلسفه حاكي از آن است كه پيوند ميان 
دو شيئ بالمقدمه و خود به خود محال است و بلكه بايد با عامل ثالثي،  ميان اين دو چسبندگي 

ايجاد نمود.
در فرهنگ قرآني »دعا«ي مخلصانه، كه بي ترديد مقدمة عمل است، همان چسبانندة 
نفس فردي است. اكنون نيز امام  در البه الي سطور اين نامه ها، طلب نفس اجتماعي را 
تغيير است، وظيفة  اين طلب كه همان شرايط عيني الزمة  با وجود  مي خواند، كه ديگر 
بزرگي پايگير كساني بود كه مي توانستند موجدين شرايط ذهني باشند. امام   در صدر اين 
كسان بود و از اين رو به رغم آن كه مي دانست برخي از اين طلب كنندگان ايستادگي و عمق 

الزم را در خود ندارند، آهنگ كوفه كرد.
استناد مي شود،  بدان  زياد  امام ، كه  بي وفايي كوفيان در حق  از  ترتيب، سخن  اين  به 
به كلي بي پايه است. چرا كه به داليل بسيار، و چنان كه در فصول آينده خواهيم ديد، قطعيت 
مكه  همان  از  نيز  خود  امام   و  بود،  آشكار  ايام  آن  در  ساده يي  هر ناظر  بر  امام   شهادت 
مي دانست پا در چه راهي دارد. بنابراين با وجود تجربيات فراوان گذشته، چگونه مي توان 

پذيرفت كه امام   به نامه ها فريفته شد.
و  داده  نمايش  مورخين  برخي  كه  نيستند  چنان  نيز  كوفيان  نيست.  چنين  هرگز 
به پاي  بايدصرفًا  رواست،  تقصيري  ميان  اين  در  اگر  كرده اند.  آنها  ذاتي  را  پيمان شكني 
قشرآگاه زمان و آن دسته از معاريف كوفه نوشت كه به اقتضاي زمان )فرصت طلبي( و از سر 
ناخالصي نامه نوشته، و ليكن در روز الزم به ياري امام  برنخاستند. البته چنين قشري در 

هر جنبشي وجود دارد و در اين زمان نيز از اين گونه مردمان بسيارند.
بنابراين خلق ناآگاه و محروم، كه ساليان دراز در ظلمات ستم و دروغ معاويه يي، كه 
دزد هرگونه انسانيتي است، به سر برده و طبعًا مغلوب جنبة مسلط اجتماعي مي باشند، چه 

مسئوليتي دارند؟

پيشاهنگ
امام  به كوفيان جواب نوشت  و آن گاه »مسلم« را به نمايندگي به اتفاق »قيس بن مسهر 
الصيداوي«  و »عمارة بن عبداهلل سلولي« و »عبدالرحمن بن عبداهلل ارحبي « به سوي كوفه 
فرستاد. اينان روز 15 ماه رمضان از مكه خارج شدند و روز پنجم شوال وارد كوفه گرديدند 
و به خانة يكي از دوستداران امام  وارد شدند . مردم چون شنيدند كه نمايندة حسين بن علي  
 وارد كوفه شده، دسته دسته به حضور مسلم آمده و به نام حسين  وارد شدند و بيعت كردند، 
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چندان كه مي گويند تعداد ايشان به هيجده هزار نفر مي رسيده است. در اين هنگام »عابس 
بصري« به پا خاست و گفت:  من بر آن چه كه در قلب اين مردم است دانا نيستم، ولي از 
انديشة خويش ترا آگاهي مي دهم. روزي كه مرا بخوانيد دعوت شما را اجابت مي كنم و با 

شمشيرم دشمن را مي زنم تا هنگامي كه خداوند بزرگ و عزيز را مالقات كنم.
در  عده يي  كه  مي رساند  به خوبي  »عابس«  بيان  شد،  اشاره  پيش  فصل  در  چنان كه 
نيز  رفتار كرده اند. حبيب بن مظاهر  به اقتضاي زمان  بيعت، صرفًا  اكنون در  و  نامه نويسي 
برخاست و گفت: »خداي ترا رحمت كند، آن چه بر تو واجب بود انجام دادي، سوگند به خدا 

كه من نيز اين چنينم«. از اين اظهارات شور خاصي در مردم افتاد.
اولين  در  اكنون  بود،  آمده  به جان  و  كشيده  بر پشت  را  سالياني  ستم  بار  كه  توده يي 

فرصت، كه شرايط مناسبي پديد آمد،  جان تازه گرفته و به صفوف نهضت ملحق شدند.
كردند،  اقتدا  بر او  زيادي  مردم  و  داشت،  به پا  نماز  كوفه  بزرگ  مسجد  در  مسلم 
 مردمي كه ديگر كوفة آزاد شده در دست آنها بود. گويي نسيمي از روح علي بر پايتخت 

مي وزيد. حكومتش 
شور دم افزون كوفه مي رفت تا ساير نقاط را نيز بجنباند و بشوراند و آن گاه با ورود امام 
به كوفه، دور نبود كه كار جنبش بسي باالتر گيرد و گام مهمي به سوي پيروزي برداشته 
شود، از اين رو، نقشه چينان حزب اموي به چاره جويي پرداختند و در اولين قدم »نعمان«، والي 
كوفه، را كه به زعم ايشان شدت عمل الزم را نشان نمي داد،  بركنار و »عبيداهلل بن زياد«  
را به جاي او گماشتند. در اين انتصاب به طور ويژه »سرجون مسيحي« اندرزگوي يزيد بود.

اما ابن زياد كه با حفظ سمت واليگري بصره،  به حكومت كوفه مي آمد، براي آخرين بار 
در مقابل مردم بصره، سخن گفت و با تذكار قدرت حكومت و عقوبتهاي وحشت آور و وعدة 
شمشير آخته، شهر شورشي بصره را وداع گفت.  آن گاه با دسيسة محيالنه يي وارد كوفه شد 

و كارها را به دست گرفت1.
1-اگراهلكوفهميدانستندابنزيادبهكوفهميآيدبيشكدرمقابلاوايستادگيميكردندوشايد
هنوز و قرارگرفت تعبيهكردودردرونآن برايخود اومحملي بهقتلميرساندند.ولي را او
آفتابغروبنكردهبودكهبهنزديكيكوفهرسيد.مدتيصبركردتاتاريكيشبكوفهرادرميان
خودگرفت،سپسبهطرفشهرحركتكرد.مردم،بهگماناينكهحسينواردشده،دستهدسته
مركزحكومت بهمقابل تا ميگفت پاسخ مردم بهاحساسات بادست ابنزياد شتافتند. بهاستقبالش
رسيد.نعماندستورداددرهارابستندوگفتايحسينبههركجاكهميخواهيبروومراآسوده
بگذار.مردمبهنعمانبهسبباينكهحسينرابهمنزلشراهنميدادپرخاشميكردندتااينكهبعضي
زيادراشناختندواوهمتوانستخودرابهنعمانبشناساند.مردمكهچنانديدندخشمگينشدندو
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دشمنان  تمام  معمول  به مردم،  به شيوة  خطاب  سخنانش  اولين  در  زياد،  فرزند 
با امر  تازيانه و شمشير من خاص كساني است كه  بشريت، قدرت نمايي نموده و گفت 
بي فرماني  اين  از  بايد  نبرد  مرا  فرمان  هر كس  بشكنند  مرا  عهد  و  كنند  مخالفت  من 

باشد. بيمناك  بر جان خود 
در آن زمان، زندگي قبيله يي در جامعة عرب حاكميت داشت و مردم در امور كلي از 
با  ابن زياد تمام شيوخ قبايل را جمع كرد و  شيوخ و رؤساي قبايل تبعيت مي كردند. لذا 
تهديد و تطميع اكثر آنها را به فرمان خود در آورد و اين برنده ترين سالحي بود كه امويان در 
آن زمان براي رام كردن و اطاعت مردم از آن استفاده مي كردند و امروز ابن زياد هم بدان 
چنگ مي زد. در هر قبيله كساني بودند كه به طرز فكر وعقيده و تمام مسائل خصوصي ديگر 
افراد آگاهي داشتند1، ابن زياد از اين افراد خواست تا نام كساني را كه با امويان مخالفند و 
از دوستان حسين بن علي  هستند، براي او بنويسند2. گروه ديگري نيز تعيين شدند تا مسائل 
مختلف،  آباديهاي  و  راهها  تمام  كنترل  براي  او  كنند.  گزارش  داشته  زير نظر  را  هر قبيله 
ابن زياد  از  اجازة كتبي  اين كه  بدون  قبيله يي  و  فرد  از طرفي هيچ  انتخاب كرد.  مأموريني 
داشته باشد، حق عبور و مرور نداشت. ابن زياد بر طبق گزارش اين مأمورين عدة زيادي 
را دستگير و زنداني كرد و حتي برخي را به قتل رساند. اكثر سران قوم و معتمدين كوفه را 
شديدًا تحت نظر قرار داد و تماسشان را با ساير مردم قطع كرد و بدين ترتيب شدت فشار 
ابن زياد و بي رحمي ويژه يي كه در كوفه از خود نشان داد، رعب و وحشت فوق العاده يي را 

بر مردم مستولي كرد.
از طرف ديگر چون مردم انتظار حسين  را مي كشيدند و فكر مي كردند كه با ورود امام  
وضع عوض شود و گردونه به سود توده ها برگردد، اميد خود را از دست ندادند… ابن زياد 
در ميان مردم شايع كرد كه »سپاه اميرالمؤمنين يزيد در راه است و به زودي فرا خواهد رسيد 
شايعه  اين  داشت«.  نخواهم  روا  او  نسبت به دشمنان  اغماض  موقع كوچكترين  آن  در  و 
بر وحشت مردم افزود و حيات جديدي را كه مي رفت تا در كوفه آغاز شود، در نطفه به نابودي 

تهديد كرد.

بهتظاهراتبرضدزيادپرداختند.مأمورينحكومتهمبااسبوشمشيربرمردمحملهكردندوآنها
راپراكندهساختند.
1-نسبشناسان

را ابيطالب عليابن دوستان از بسياري راه اين از و ميكرد عمل بههميننحو معاويه چنانكه -2
شناختوازدمتيغگذراند.
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او با استفاده از تمام امكاناتي كه آن روز در اختيارش بود، در صدد نفي فكر مقاومت در 
از مردم عادي كه به كارهاي روزمرة  ضماير مردم بر آمد. در چنين شرايطي بديهي است 
خود مشغول و صرفًا به خاطر رنجي كه مي كشيدند دست به شورش برده بودند، نبايد انتظار 
داشت كه به تنهايي خط مشي مناسب براي مبارزه را برگزينند و به كار بندند. به ويژه كه ابن 
لذا متهم كردن اين  تا مرز »خارجي« خواندن حسين مسأله را تحريف كرده بود و  زياد 
نيست.  آگاه  به مسئوليت قشر  بها دادن  از كم  ناشي  پيمان شكني، جز  و  به بي صفتي  مردم 
كمي بعد، مسلم پيشاهنگ و تني چند از پيشگامان ديگر در اوج شهادت انقالبيشان، عماًل 

به شكوهمندانه ترين صورت بر اين مسئوليت عظيم صحه نهادند.
تبليغات شديد و خفقان و مشاهدة قساوتها و  تأثير  ماجرا بدين شرح است كه تحت 
آدمكشيهاي بي رحمانة ابن زياد، اندك اندك از اطرافيان مسلم كاسته شد. تا اين كه او عاقبت 
با معدودي از ياران صديقش، تنها ماند. اين نمونه، بار ديگر ثابت كرد كه بعضي در پاي عمل 
حاضر به پرداخت قيمت آن چه داعية بازخريدن آن را داشته اند نيستند و اكنون بر مسلم است 
كه به عنوان پيشقراول انقالب پيشاهنگ، در پويايي خالصانه اش به خاطر بازخريد حيثيت 

انساني، درس وفا و جانبازي بدهد.
مسلم مدتي در خانة هاني به سر برد. هاني از سرشناسان و معتمدين مردم بود كه براي 
امام  نامه نوشته و حضور او را طلب مي كرد. او بر خالف ساير برجستگان،  با ابن زياد كنار 
نيامد و براي نرفتن به مجلس او كهولت و بيماري را بهانه كرد. روزها بر در خانه نشسته و 
براي امام و عليه امويان تبليغ مي نمود و لذا از محبوبيت فوق العاده يي در ميان مردم برخوردار 
بود. فرزند زياد كه شيوه هاي معمول براي ديگران را در مورد هاني بي فايده مي ديد، روزي 
را معين كرد تا خود به ديدن هاني برود، شايد كه به اين وسيله او را به اردوگاه خود بكشاند. در 
روز مقرر هاني مسلم را در پس پرده پنهان كرد. ليكن هرچه عالمت داد تا مسلم به در آمده 
و ابن زياد را بكشد، مسلم بيرون نيامد و البته فرزندزياد از اين حركات غير طبيعي چيزهايي 
فهميد و بالفاصله از خانة او خارج شد. هاني به مسلم اعتراض كردكه چرا او را نكشته و 

موجب اشكال براي خودش و او شده است؟
اما مسلم نمي خواست با اين كار به تعزيه گردانان يزيدي بهانه بدهد كه با تبليغات كر كننده 
خود در اينجا و آنجا ، باالترين فشار و تضييقات را نسبت به امام حسين روا ميداشت كه در مكه 
عازم كوفه بود. كمااينكه بعدًا امام حسين اشاره كرده است كه اگر از مكه خارج نمي شد او را 
مي گرفتند. بنابراين از يكسو راه مكه به كوفه بايد براي امام حسين باز مي ماند و از سوي ديگر 

نبايد جنجال و تبليغات و گرد و غباري بپا مي شد كه يزيد بتواند بهره برداري كند.  



35

كتاب دوم 

مسلم بر آن بود كه پيشوايش امام حسين در پي انقالب و اجراي رسالت عظيمي است 
كه به پي افكندن بنيادي نو در ساختمان نظام اجتماعي است و از اينرو بايد هر قدمي را در 

روشنايي و با حساب شدگي كامل برداشت. 
اگر دشمن امكان پيدا مي كرد كه در همين نقطه جنبش را نابود كند و يا مانع كمال 
آن شود، بي گمان آن نقطة كمالي كه حاوي باالترين لرزه، براندام اجتماع و به تحقيق لرزه 
با آن، مركزيت  تاريخ بود)عاشورا( ميسر نمي شد. همان نقطه يي كه در پي تالقي  بر اندام 
جنبش از مدينه و نيز مكه آنهم در  هنگام حج خارج شد. واال اگر سخن از شهادت صرف 

بود، در همان مدينه هم امكان داشت.
از اين رو، مسلم با تسلط كامل به خود، در جريان مأموريت بزرگ خود كه موضوع »آن چه 
ابن زياد در خانه هاني  از كشتن  بود،  )…ماعاهدوا هللا عليه(1  برآن عهد بسته اند«  با خدا 
درگذشت و شيوه يي ديگر برگزيد. شيوه اي كه به واسطة نهايت فداكاري و پايداريش، بسيار 
سنگين و شكوهمندانه بود. شايد كه تنها همين شيوه مي توانست سنگيني سفاكانة حكومت 

ستم پيشه يي را كه سالها بر دوش خلقهاي محروم فربه شده بود، از پايه بلرزاند.
عاقبت ابن زياد كه ديگر تاب اعمال مسلم و هاني و يارانش را نداشت، به چاره جويي 
تا  خواست  او  از  تهديد  انواع  با  و  كشاند  حكومت  به مقر  را  هاني  بود  هر طور  و  پرداخت 
مسلم را تسليم كند. ليكن هاني عالوه بر امتناع، از هيچ تخفيف و تحقيري در حق ابن زياد 
فروگذار نكرد، تا آن كه ابن زياد برآشفت و با چوب بر سر و دهان هاني زد… هاني شمشير 
يكي از نگهبانان را كشيد و به او حمله كرد و جراحتي به وي وارد ساخت. نگهبانان به وي 
حمله آورده و او را گرفتند و به زندان روانه اش كردند. نقل شده كه وي در عين كهولت، 

بيست و پنج نفر از اطرافيان را زخمي ساخت و عده يي را كشت و در حالي كه مي گفت:
»اي ويلكم لوكانت رجلي علي طفل من آل الرسول االارقعها حيت تقطع«2. »واي بر شما، 

حتي اگر كودكي از آل رسول در زير پايم پنهان باشد، پاي برنگيرم تا پايم قطع شود«. 
آن گاه ابن زياد پس از مضروب ساختن و حبس »اسماء بن خارجه« كه به طرفداري از 
هاني برخاسته بود و نيز متفرق كردن قبيلة هاني با نيرنگ شريح قاضي، با خدام و نگهبانان 
و پاسبانان به مسجد آمد تا براي جماعت مردم سخن گويد. وي براي فريب توده ها و براي 

آن كه خود را معتقد بدانچه مردم اعتقاد دارند نشان دهد، سپاس خدا گفت و سپس افزود:

1-سورةاحزاب،آية23
2-»مقتل«ابومخنفلوطبنيحيي
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»اي مردم چنگ در اطاعت و بندگي خدا زنيد و اطاعت امامان خود كنيد و به تفرقة 
جماعت نياغازيد و خود را به مهلكه نيندازيد، و خود را مقتول و ذليل و محروم نخواهيد. 
برادر تو كسي است كه با تو به راستي سخن گويد و كسي كه در راستگويي بر خود بيم روا 

ندارد، معذور است…« 
در اين وقت مسلم عبداهلل بن حازم را به داراالماره فرستاد تا از احوال هاني آگهي يابد. 
او خبر هاني را آورد. مسلم دستور داد اين اخبار را در ميان مردم پخش كنند و مردم چون 

آگاهي يافتند، بر گرد مسلم جمع شدند. 
مسلم گفت تا شعار » يا منصور امت« را ندا دادند1 . با اين فرمان، جماعتي كه با او 
بيعت كرده بودند به فوريت نزد او آمدند. ابن زياد چون چنين ديد، بالفاصله خود را در پناه 
ديوارهاي داراالماره قرار داده و از شدت ترس دستور داد درها را بستند. در اين هنگام جز 

معدودي از سران لشكر و اشراف شهر با وي و آن هم به طور پنهاني رفت و آمد نداشتند.
اكنون قصر حكومتي ذليالنه در محاصرة مردم فرو رفته، و هرگاه كساني براي ارزيابي 
زنازادگي  يادآوري  و  استقبال  سنگ  و  شعارها  با  به شدت  مي آمدند،  به بام  مردم  نيروي 

حاكمشان ابن زياد روبرو مي شدند.
اما ابن زياد مفتضح و بي آبرو به آخرين چاره چنگ زد. سران قبايل طرفدار خود را كه در 
قصر بودند جمع كرده و به ايشان گفت هريك از شما در ميان قبيلة خود دوستداراني داريد، 
برويد و ايشان را به كمك و همراهي ما بياوريد. از جملة اين اشخاص »كثير بن شهاب«، 
رئيس قبيلة مذحج، بود. به او گفت به ميان مردم برو و مردم را از خشم شام و لشكر يزيد 

بترسان و به ديگران نيز دستوراتي اين چنين داد.
از اين پس، موضعگيري خائنانة اين دسته، كه در ميان مردم وزن و اعتبار داشتند، جريان 
كار را وارونه كرد. اينان كه مقصرين اصلي پيمان شكني كوفه اند، ناجوانمردانه كوشيدند تا 
جوانة اميدبخش جديدي را كه تازه بر پيكر افسردة خلق شكوفه كرده بود، پر پر سازند. آن گاه 
به منحرف كردن افكار نو نهال مردم پرداخته و در تصميم ايشان ترديد ايجاد كردند و انتشار 
دادند كه: »هم امروز لشكر يزيد خواهد رسيد و ابن زياد گفته است هركس تا شب در كنار 

رهبريخود و فرمانده با اينكه پساز كهجمعيتهايسري، بود چنين رسم روزگار آن در - 1
بيعتميكردند،يكشعارسريبجاياسمشببهآنهادادهميشدتاگوشبزنگباشندوهرگاه
آنرابشنوندفورًاخودرابهصحنهبرسانند.مسلمنيز»يامنصورامت«راشعارخودساختهوبهوسيلة

جارزدنكسانيراكهباويبيعتكردهبودندآگاهساختكهوقتنبردفرارسيدهاست.
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مسلم باشد بر جان و مال و ناموس خود امان نخواهد داشت«.
عاقبت اين اغواگري مشتي دون همت سفله، در ميان مردمي كه هنوز از آثار ستمگري 
بيست ساله بري نشده بودند و عافيت طلبي، اين منطق پر فساد ادوار نزول تاريخي، هنوز 
برايشان حاكم بود، تأثير خود را بخشيد و كار به جايي رسيد كه زنان و خواهران، شوهران و 
برادران را نصيحت كردند كه »شما چگونه مي توانيد با لشكر شام پيكار كنيد. بيهوده ستيزه  

نجوييد و خون خود و ما را به زمين نريزيد«.
آن گاه با انحراف برخي از سران كوفه، كه از آغاز دچار تزلزل و ترديد بودند، عافيت طلبي 

بر »من تبع« ايشان كه همان محرومين ناآگاه بودند نيز غلبه كرد. 
درد آلود  خفقان  اين  آغاز شد. سپس  مردم  پراكندگي  و  غالب  ترديد  و  ترس  بار ديگر 
به آن جا كشيد كه مسلم شبي به هنگام خروج از مسجد اطراف خود را از آن همه خالي ديد 
و لذا در خانة محمد بن كثير كه كمتر كسي بدانجا رفت و آمد داشت، مسكن كرد. ولي 

جاسوسان ابن زياد محل مسلم را يافتند و درنتيجه محمد و فرزندش دستگير شدند. 
نامداران  از ديگر  ابوعبيد« و تني چند  از طرف ديگر »سليمان بن صرد« و »مختار بن 
كوفه قرار گذاشتند كه فردا با ياران خود به داراالماره حمله برده و محمد را آزاد كنند و سپس 
از كوفه خارج شوند تا امام  حسين به آنها برسد. اما در همان روز ده هزار تن از لشكريان يزيد 
به فرماندهي عامر بن طفيل از شام رسيد و به ابن زياد پيوست. ابن زياد شاد شد و به محمد 
دشنام داد و مسلم را از او خواست. محمد بن كثير گفت: اي پسر زياد تو آن شخصيت و 
مقدار را نداري كه با من چنين سخن بگويي و پدرت ترا به دروغ به ابوسفيان نسبت داد و 

به دستياري اين آدم پست فطرت از سران فتنه و فساد شدي.
گفتگوي اين دو باال گرفت و ابن زياد حيران و غضبناك از اين همه شجاعت و گستاخي 
اسيرش، دواتي را كه در كنار داشت به جانب او پرتاب كرد. ليكن محمد جسورانه به او حمله 
كرد و يكي از اطرافيان او را كشت تا آن كه از هر سو احاطه اش كردند. دو تن ديگر را نيز 
كشت و آن گاه خود شهيد شد. فرزند او نيز پيكاركنان به شهادت رسيد. پس از آن، زد و خورد 

با مردمي كه قصر را محاصره كرده بودند ساعتها ادامه داشت.
كنترل  هر يك  و  سر رسيدند  خود  نيروهاي  با  به اطراف،  ابن زياد  فرستادگان  بعد  روز 
يافتن  براي  را در اختيار گرفتند. جستجوي شديد  از كوفه و راههاي اطرافش  يك قسمت 
مسلم آغاز شد. سپس ابن زياد به مسجد رفت و در محاصرة اطرافيانش نماز گزارد و آن گاه 

خطاب به مردم كوفه كه اجبارًا آنها را در مسجد جمع كرده بود، چنين هشدار داد:
…پسر عقيل: اين مرد ديوانه و جاهل، راه نفاق و جدايي پيش گرفته و بر خالف رأي 
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ما، رأي مي زند و از ذمة ما روي برتافته. پس هر كس او را به خود راه داده باشد سزاي او 
قتل است. پس اي مردم، از خدا بترسيد و بندگي و اطاعت او كنيد و به بيعت خود وفادار 

باشيد و در كشته شدن خود عجله نكنيد…
مسلم شب را در خانة پير زني از دوستداران خاندان رسول  گذراند. اما روز ديگر فرزند 
آن زن ابن زياد را از وجود مسلم در خانه شان با خبر ساخت و وي پانصد تن را به سركردگي 
و  برداشت  شنيد، سالح  را  همهمه  چون  مسلم  فرستاد.  او  به دستگيري  اشعث  محمدابن 
دالورانه به پيكار آمد. شرح نبرد پاكبازانه مسلم بسيار شگفت آور و آموزنده است و بي اختيار 
منبع اليزالي را به خاطر مي آورد كه مسلم با تكيه بدان، چنين نيرومند شده است. هيجده تن 
را به خاك انداخت و هنوز مي جنگيد. سركردة فرستادگان از ابن زياد تقاضاي كمك كرد و 
اين تقاضايي درد آور بود كه براي آن سفلة سفاك به هيچ وجه قابل تعبير نبود. پيغام داد كه 
»مسلم را امان بده كه جز بدين طريق نمي تواني بر او دست يابي«. ولي مسلم هم چنان 

غضبناك و غران مي جنگيد و چنين مي خواند:
هواملوت فاصنع فيك ما انت صانع

فانت بكاس املوت الشك حارع
فصرب المرهللا جل جالله

فحكم قضاءهللا يف اخللق زائع
ابن اشعث فريبكارانه امان داد. مسلم فرياد زد اي دشمنان خدا و رسول از براي شما 
در نزد من اماني نيست. سپس ابن اشعث دستور داد تا تمام افراد از دو سو به او حمله كنند. 
مسلم پشت به خانة بكر بن حمران هم چنان مي جنگيد. تا آن كه بكر از پشت بدو ضربتي 
زد و لب بااليش دريده شد. مسلم چند تن ديگر از جمله بكر را كشت، در حالي كه از شدت 
جراحت ديگر رمقي نداشت. در اين هنگام روي چاهي را كه در آن حوالي بود پوشانده و او 
را بدان سمت راندند تا در آن افتاد و به اين حيله وي را دستگير نمودند و به نزد ابن زياد بردند. 
به او گفتند بر امير سالم كن. پاسخ داد او امير من نيست. فرزند زياد او را به كشتن وعده 
داد. مسلم فرياد زد باكي نيست و »به تحقيق بد تر از تو بهتر از مرا كشته است«. بدين سان 
مسلم واال و شجاع، در آخرين لحظات عمرش، مشي تكامل را ترسيم و يادآوري مي كند 
كه ضرورت آن بر دوش شهيداني محكم شده است كه عليه بدي و شرارت بپا خاسته اند.  
سپس ابن زياد به مسلم گفت: اي پسر عقيل بر امام خود خروج كردي و ميان مسلمين 

تفرقه انداختي و فتنة خاموش را دوباره روشن ساختي و خونها ريختي…
مسلم در پاسخ گفت: اي پسر زياد دروغ گفتي. معاويه مسلمين را پراكنده ساخت و 
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پسرش يزيد نيز كار او را دنبال گرفت. فساد و فتنه را تو شروع كردي و پدرت »زياد« فتنه 
را تأسيس كرد و من اكنون آرزومندم كه به دست بدترين مردم شربت شهادت بنوشم…

و آن گاه مباحثه باال گرفت:
ابن زياد: اي مسلم گمان مي كني شما را از خالفت بهره يي است؟

مسلم: گمان نمي كنم بلكه يقين دارم )يعني حق خودمان مي دانم(.
ابن زياد: اي مسلم، براي چه به اين شهر آمدي و مردمي را كه با هم مجتمع بودند پراكنده 

كردي و اختالف در ميان ايشان انداختي؟
فرزند زياد، به تصور احمقانه اش مي خواهد با اين سؤاالت مسلم را در انظار عام محكوم 
كند. اين است كه به شيوة جميع مرتجعين در مواجهه با امواج انقالبي، تجمع و وحدت و 

ثبات قبلي مردم را بهانه كرده و مسلم را عامل نفاق مي خواند!
مسلم به رغم ضعف ناشي از پيكار چند ساعته، خونريزي شديد و جراحات بسيار، هم چنان 
در پي انجام رسالتش سربلند و فاتح پاسخ داد: »جز براي اين نيامدم كه شما زشتي )منكر( 
را آشكارا ابراز كرديد و نيكي )معروف( را در خاك كرديد و بر گردن مردم، بدون رضايتشان 
سوار شده، فرمان رانديد و ايشان را بر غير آن چه خدا مقرر داشته بود،  واداشتيد و در روابطتان 
با ايشان به كردار كسري و قيصر عمل كرديد. پس ما آمديم تا در ميان ايشان امر به معروف 

و نهي از منكر كرده و بر سنن و اصول كتاب خدا بخوانيمشان. چه، ما اهل اين كاريم.
اين پاسخ كه مبين رسالت واالي مسلم و ايدئولوژي و رهبري كه او از آن برخاسته 

است، روشن تر از آن است كه توضيحي بخواهد.
بيچاره ابن زياد كه هرچه بيشتر پيش مي رفت بي آبروتر مي شد. آن قدر غضبناك شد كه 
از بيچارگي فرياد زد »اي فاسق تو از دين بيروني، تو چه كس باشي كه بدين صفات خود را 

بستايي، تو در مدينه مشغول شرب شراب بودي و اكنون گزافه مي گويي«.
مسلم آرام و در كمال تسلط بر خود، گفت: »مرا به خوردن شراب متهم مي كني، خدا 
مي داند كه دروغ مي گويي و من چنان نيستم كه تو مي گويي و تو سزاوارتري بدانچه مرا 
متهم مي كني. تو كسي هستي كه با اهتمام تمام به ريختن خون مسلمانان همت ورزيدي 
و خونهايي را كه خداوند ريختنشان را حرام كرده بود، ريختي و با مردم، با ستم و سوء ظن 
آنها را به چيزي نمي شماري. همة خونهايي كه به ريختنشان حريص  رفتار كردي و همة 

بودي، ريختي و اين ناشي از ذات سفاك تست«.
عاقبت مسلم را به فرزند بكر سپرد تا به بام برده و بكشد. مسلم اجازة نماز خواست. فرزند 

بكر اجازه نداد. مسلم در حالي كه به قتلگاه خود مي رفت مي گفت:
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»خداوند اين قوم را سخت كيفر دهد كه ما را از حق خويش بازداشتند و در صدد خواري 
ما برآمدند. خون ما را ريختند، در صورتي كه ما فرزندان پيامبري هستيم كه اركان دين او 

ويران شدني نيست«.
فرزند بكر گفت: سپاس خدا را كه مرا بر تو برتري داد.

آوردي،  من  بر گردن  كه  خراش  اين  تو  خون  در ازاي  بنده!  »اي  گفت:  مسلم 
مسلم  بانك  و  شد  دهشت زده  اما  بكشد،  را  او  تا  كشيد  شمشير  بكر  نيست«.  كافي 

نمود. سراسيمه اش 
اين است مسلم كه دونان در برابرش خوار و بي مقدارند. فرزند بكر از فراز قصر به زير 
آمد و گفت قادر نيست به كار مسلم برسد. اين بار ابن زياد كه خود نيز هراسناك بود، مردي 
از اهالي شام را مأمور قتل كرد و آن گاه مسلم شهيد شد، در حالي كه قاتل به شدت ترسيده 

و لرزان بود.
پس از آن، ابن زياد دستور قتل هاني را داد و گفت تا او را در ميان بازار و در انظار مردم 
گردن زنند.  هاني را در حالي كه انبوهي از افراد مسلح گردش را گرفته بودند1، به مركز شهر 
بردند. وي در راه فرياد مي زد و بزرگان شهر را به نام مي خواند و وظيفه شان را يادآور مي شد، 

ليكن هيچ كس پاسخ نگفت:
»هاني« سخت كوشيد و دست خود را از بند رها كرد و فرياد زد »آيا چوبي يا سنگي 
يا استخواني نيست كه من با آن جهاد كنم؟« و در صدد بود تا شمشير را از دستي بگيرد، 
اما سپاهيان او را محكم بسته و به ميدان آوردند، و در آن جا به دست غالم ابن زياد به وادي 

شهيدان پيوست، در حالي كه مي گفت:
»ايل هللا املعاد اللهم ايل رمحتك و رضوانك« )بازگشت به سوي خداست، اي پروردگار من 

به سوي رحمت تو و رضوان تو مي آييم(.
آن گاه جسد مسلم و او را به اوباش سپردند تا بر خاك كوچه و بازار بكشانند. غافل از 
اين كه با اين عمل موكدًا خاك كوفه را تا جاويدان با ياد مسلم و يارانش به نشانة حق طلبي 

و مبارزه با بيداد و ستمگري عجين مي كنند.
بدينسان، جنبش پيشاهنگ خود را نثار كرد. باشد كه انسانيتي كه مي رفت در حلقومهاي 

اژدهايي بلعيده شود نجات يابد و »نور خدا به اتمام رسد«. 

كه بود وحشتي بهخاطر اين و ميكردند اسكورت را هاني مسلح مردان انبوهي ميگويند - 1
حكومتازشورشداشت.
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حماسة راستين مسلم پايان ناپذير است. چه كسي مي تواند آن را به تمامي تصوير كند؟ 
به راستي مسلم رسالتش را به بهترين صورت به پايان رساند، رسالتي كه در اوج خود رعب و 
وحشت خفت باري را كه دشمن پراكنده و ماية حياتش بود به هيچ گرفت و فجر صادقش 

آن را چون پردة شب از هم دريد1.
مسلم در انبوه افرادي كه به دستگيريش آمدند، در خشم بي پايان حاكم سفله يي كه با 
او به مباحثه نشست و در لرزة دهشتناك قاتلينش، ثابت نمود كه قواي اهريمني هيچ منبعي 

جز ضعف نيروهاي حق طلب ندارند و اين براي كوفه و نامه نويسانش بهترين جواب بود.
به راستي در انتخاب مسلم براي چنين رسالتي، چه هوشياري ژرفي نهفته بود. چنين 
است پاسخ امام  به مسلم هنگامي كه در منزل مضيق )در راه كوفه( فرو رفته و در سنگيني 
و عظمت مأموريتش از فرط مشقاتي كه در راه ديده، به نوعي فال بد زده و آن را به امام 

گزارش كرده بود:
… مي ترسم هيچ چيز ترا بر آن نداشته باشد كه نامه يي به من بنويسي و از جهتي كه 
بدان جانب گسيل شده اي، سر  باز زني، مگر ترس. پس اي پسر عمم به سوي مأموريتت 
برو. من از جدم رسول خدا  شنيدم كه مي گويد از خاندان ما نيست آن كه »فال بد« بزند. 
پس فال بد نزن. پس آن گاه كه نوشته ام به دستت برسد به مأموريتت بشتاب و درود بر تو باد 

و بخشايش و بركات خدا…
براستي كه براي »خاندان رسول« كه جميع اصحاب صراط تكامل در هر عصر و زمانند، 
راسخ  است  رسالت خدايي«  »تبليغ  پيام آوري خود كه  قانونمند  جايگاه  در  آن كه  به شرط 
اين نظر ضروري است كه در هر شرايطي  از  و  نيست  گردند، اصواًل هيچ »بدي« متصور 

خوشبين باشند.
و اين پيامي است چنان عميق كه هر ذهن سطحي و ساده يي كه يكباره اسير مشكالت 
گردد و در دامن شدائد افتد، بي ترديد آن را ساده لوحانه خواهد انگاشت. به راستي از اين گونه 
اذهان چگونه مي توان انتظار داشت كه معني پيچيده و بهت آور »وجود« و »غايت حيات« 
انساني را بفهمند و با در نظر گرفتن سمت حركت كلي او در آفرينش بر اين گونه »بدي« ها 

خرده نگيرند. خوشا مسلم كه اين معني را دريافت.
پس از اعزام مسلم به  كوفه، امام  در مكه به محكم نمودن بنياد كار مي كوشيد و آهنگ 

كوفه داشت.

1-سورهالفجررابخوانيد.
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حج ناتمام
به سركردگي  لشكري  بود،  رسيده  به ثمر  تهديدش  نه  و  تحبيب  نه  يزيد كه  آن سو  از 

»عمر بن سعد بن عاص« 1 تجهيز نمود و به دستگيري امام  فرستاد.
پرداختند،  به نصيحت گري  مصلحت گرايان  باز  شد،  روشن  امام   آهنگ  چون  اكنون 

از جمله عبداهلل بن عمر، نزد امام  آمد و گفت:
…يك روز جبرئيل نزد رسول اكرم آمد و او را مخير كرد كه بين دنيا و آخرت يكي 
را برگزيند. حضرت آخرت را انتخاب كرد و از دنيا چشم پوشيد، تو كه جگرگوشة پيامبر و 

قطعه يي از جان او هستي بايد روش او را به كار بندي…
شگفتا! كه هنوز عبداهلل بن عمر نتوانسته است اين انديشه را كه گويا غرض از جنگ 
امام  با يزيد، مقام خالفت و رهبري است، از مغز خود دور كند، در حالي كه به عيان مي بيند كه 
امام و يارانش جز مرگ به استقبال چيزي نمي روند. البته روشن است كه چنين اندرزگويي 
عالوه بر ترس از شهادت، ناشي از اين خرافه است كه عبداهلل مي پندارد »انتخاب آخرت« 

همان عبادات و اعمال زاهدانة فردي است كه او خود را بدانها مشغول داشته است2.
امام  پاسخ داد …مي دانم در گفته هايت صدق و صفاست، اما اين را بدان كه تصميم 

به رفتن گرفته ام و مي خواهم به عهدم وفا كنم3.
ابن عباس نيز از امام  تقاضا كرد كه از رفتن به كوفه درگذرد. مكالمة امام  با ابن عباس 
و عبداهلل بن عمر، به خاطر ماهيت روشنگرانه اش و نيز نماياندن حاالت نفسي كه حقيقت 
را دريافته و به وظيفة خود آگاه شده اما قيام نمي كند و لذا بالضروره به سراشيب »توجيه« 

مي لغزد، بسيار جالب و شنيدني است:
امام  به او گفت: اي ابن عباس تو مي داني كه من پسر دختر رسول خدايم.

ابن عباس: در همة جهان كسي را جز تو فرزند رسول خدا  نمي شناسم.
امام : »ابن عباس چه مي گويي دربارة گروهي كه پسر دختر پيامبر  را از مأمن و خانه 
آواره ساختند و از بيم قتل هيچ جا نمي تواند آرام بگيرد و بدون گناه قتل او را بر خود واجب 

دانستند؟
ابن عباس: »اي فرزند رسول خدا  ياري تو بر ما واجب است، و ياري تو بر ملت پيماني 

1-»لهوف«،»ارشادمفيد«وسرمايةسخن،جلد2،صفحة21
2-اينهميكيازآثارعمدةعصرتحريفاستكهسيمايواقعياسالمرازهدبيجهتوهدف

ميديدند.
3-بيشكمنظوراز»عهد«همانپيمانياستكهانسانباخدابستهاست.
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را  آيه  اين  آن گاه  و  بگويم،  چه  مردم  اين  در حق  و  زكوة  و  روزه  و  نماز  است همچون 
خواند كه:

اَلَة ِإالَّ َوُهْم  ُهْم َكَفرُوْا اِبلّلِ َوِبرَُسوِلِه َواَل َيُْتوَن الصَّ ُهْم ِإالَّ أَنـَّ َفَقاتـُ ْقَبَل ِمْنُهْم نـَ » َوَما َمَنَعُهْم َأن تـُ
ُكَساَل َواَل ُينِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهوَن «1.

تو  را در حق  اين قوم  اما تو اي حسين گمان نكن كه خداوند كينة  افزود:  و سپس 
نداند و ايشان را به كيفر اعمال خود نرساند. گواهي مي دهم آن كه ترا آواره ساخت روي 

نبيند. سعادت 
امام گفت: يا ابن عباس »اللهم اشهد«.

ابن عباس: پدر و مادرم فدايت، مثل اين كه خبر مرگ خودت را نقل مي كني و با اين 
سخنانت مرا آگاهي مي دهي و ياري مي طلبي. سوگند به خدا اگر در راه تو شمشير زنم تا 

هر دو دست من قطع شود هنوز از حق تو آن چه در گردن من است ادا نكرده باشم.
در اين هنگام عبداهلل بن عمر گفت: ابن عباس بهتر است ديگر اين گونه سخن نگوييم و 
رو به حسين كرد و گفت: »بيا تا در خدمت تو به مدينه رويم و مانند ديگر مردم با يزيد بيعت 
كن و از خانه و قبر جد خويش دور نشو و اگر بيعت با يزيد را نمي پذيري ترا مجبور نخواهد 
ساخت. باش تا وقتي كه خواستي بيعت كن و يزيد نيز دير نپايد و زود مرگش پديد آيد و 

سخن كوتاه شود«.
حسين  گفت: يا اباعبدالرحمن، اگر گمان مي كني كه من در كار خود خطا بروم بگو تا 

بازگردم.
عبداهلل بن عمر گفت: خداوند پسر پيامبر را بر راه خطا نگذارد. ولي با زمانه بايد هماهنگي 
با شمشيرهاي  تو  آن مي ترسم كه دشمنان  از  آن ساخت. من  ناسازگاريهاي  با  و  داشت 
كشيده آمادة كار زار شوند و ترا قدرت پيكار با ايشان نباشد و كار با نتايج ناخوشي پايان 
پذيرد. راه صحيح آن است كه به مدينه رويم و اگر بيعت با يزيد بر تو گران است در خانة 

خويش بمان و در به روي خود ببند و به اين حرفها گوش مده.
حسين گفت: »هيهات اي ابا عبدالرحمن. چگونه از من دست بردارند2 آيا نمي داني دنيا 

از نظر حق چقدر خوار و ناچيز است؟«
عاقبت چاره يي نبود جز آن كه امام به او كه آگاه يا نا  آگاه مي كوشيد سستي و ضعف خود 

1-سورةتوبهآية54
2-البتهازاين»من«منظور»مني«استكهتغييرماهيتندادهوحاضربهمصالحهدرهيچصورتي

نباشد.
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را در قالب يك تئوري تبرئه كننده ارائه دهد، بگويد:
»اي اباعبدالرحمن1 تو از ياري من دست بدار و مرا به حال خويش بگذار جز آن كه مرا از 
دعاي خير فراموش مكن و بدان كه خدا جد مرا به رسالت فرستاد و اگر پدرت عمر بن خطاب 

در اين زمان بود، هم چنان كه محمد  را ياري كرد، مرا نيز ياري مي كرد«.
اما از اينها گذشته، قاطعانه ترين و شگفت ترين پاسخ امام  در هشتم ماه ذيحجه بود كه با 
خاندان خود و گروهي از مردم، در حالي كه حج ناتمام مانده بود، از مكه خارج شد. ترك مكه 
در ايامي كه از هر سو به خاطر اداي فريضه به سمت آن مي آيند و آن هم از جانب امامي كه 
به طواف كعبه شايسته ترين كس است و به خاطر احياي شعائر دين قيام كرده، »محكم ترين 
و در عين حال هوشيارانه ترين ضربه بود بر تمام اذهان خفته يي كه سنگيني تحريف ساليان، 

بينش قرآنيشان را كور كرده و به توجيهات سازشكارانه آلوده است«.
عبادات  منجمد  در قالب  عمر  عبداهلل بن  كه  را  »آخرتي«  چنان  پوچي  امام   بدينسان 
آن،  از  ناشي  خودپرستانة  نفس  رضايت  در  و  مي جست  تاريخ  و  زمان  حاشية  در  فردي، 
بي آزرم، امام  را نيز بدان گونه »انتخاب« مي خواند، برمال ساخت. در اين شك نيست كه 
امام  و ياران راستينش به واسطة خروج از مكه فرصت نيافتند تا چون ديگران، در روز معهود 
ديوار كعبه را مس كنند. اما چندي بعد سرنوشتي بس پرشور، بر فراز دشتي گرم ثابت كرد كه 
اينان از ديوار گذشته و به »قلب« راه جسته اند،  گو عبداهلل و همفكرانش نديده باشند »قلب 

خانه« چيست! و راستي »قلب خانه« چيست؟
جز قرباني؟ كه ابراهيم پيامبر، اول پذيرنده و »تسليم« شونده بدان بود؟ تا منادي اسالم 

گردد يا بناي آن خانة »مسلماني« را پايه ريزد؟
بدينسان امام در ميعادگاه جديدش با ابراهيم، بار ديگر عماًل آن فلسفة باالبلند صراط 
به  بنده وار عبداهلل بن عمر  با تسليم  را  تفاوت اسالم »قرآني«  يادآور شده و  را  »تكامل« 
»رنگ زمانه« كه در وراي پوشش احتمااًل ناآگاهانه اش چيزي جز بوقلمون صفتي استتار 

نشده بود، عيان ساخت.
ـ كه دفع عمده ترين  چنين بود كه دوگانگي و تفاوت عظيم كيفي عمل صالح قرآني 
عامل ضد تكاملي موضوع آن است و آغازش متضمن كسب باالترين شناخت اعتقادي و 
سياسي و صرفًا در وظيفة »قشر روشنفكر«است  ـ از عمل بي تئوري و بدون جهت، ولو 

نيك نمايانه، آشكار شد.
و اينك آن خطبه يي كه امام  به هنگام خروج از مكه ايراد كرد. خطبه يي كه به عاليترين 

1-منظورهمانعبداهللبنعمراست.
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صورت مبين پذيرش شهادت انقالبي از جانب اوست:
»احلمدهلل و ماشاءهللا و الحول و القوة اال ابهلل و صلي هللا علي رسوله و سلم خّط املوت 
علي ولد آدم خمّط القالده علي جيد الفتاة و ما اوهلين ايل اساليف اشتياق يعقوب ايل يوسف. خرّي 
يل مصرع اان القيه كايّن اري ابوصايل ينقطعها عسالن الفلوات بني النواويس و كربال، فيملئان 
مين امراشًا جوفًا و اجربة سغبًا الحميص عن يوم خّط ابلقلم رضي هللا رضاان اهل البيت نصرب علي 
بالئه و يوفينا اجور الصابرين. اال و من كان فينا ابذاًل مهجته موطنًا علي لقاءهللا نفسه فلريحل 

معنا فاين راحل مصبحًا ان شاءهللا«
»سپاس و ستايش ويژة  پروردگار است. نيست قدرتي برتر از قدرت او و جز خواست خدا 

نيست و درود خداوند بر پيامبر.
مرگ چون گردنبندي بر گردن فرزند آدم است، همچون گردنبند زنان جوان، چقدر 
من  براي  يوسف.  به ديدار  يعقوب  اشتياق  همچون  مشتاقم،  خود  گذشتگان  به ديدار 
كشتنگاهي در نظر گرفته شده و من به آن خواهم رسيد. گويا مي بينم كه گرگان گرسنه 
انباشته  من  از  را  خويش  تهي  انبانهاي  و  خالي  شكمهاي  و  مي كنند  پاره  مرا  بند بند 
سرانجام  مرگ  )لحظة  نيست  گريزي  شده،  رانده  قلم  آن  بر  كه  روزي  از  مي سازند. 
فرا مي رسد( اما ما اهل بيت بر خواست خدا رضا داده و بر بالي او شكيباييم و خداوند به ما 

پاداش صابران )پايداران( خواهد داد.
]پارة بدن رسول اهلل از او جدا نخواهد شد و سرانجام به او خواهد پيوست و ديدگان رسول 
خدا بر او روشن خواهد شد[. اينك كسي كه در راه ما جان خود را فدا كند و در راه مالقات 
خدا جان خود را فدا مي كند بايد با ما حركت كند و من به خواست خدا، بامدادان حركت 

خواهم كرد«.
نكتة ديگري كه نبايد از ذكر آن گذشت، نهايت هوشياري سياسي است كه امام  در اين 
»خروج« به خرج داد، چنان كه حضرت در طول راه با »فرزدق« نيز مالقات كرد و از اوضاع 

كوفه سؤال نمود. فرزدق گفت: اي حسين چرا در حج شتاب كردي؟
حسين بن علي  گفت: »اگر در اين كار شتاب نمي كردم مرا مي گرفتند«.

مي بينيم حضرت در حالي كه به سوي مرگ مي رود، مي گويد »مرا مي گرفتند«. اي فرزدق 
حكم گذشته و آينده با آفريننده است و هر  روز او را شأني است1. اگر بدانچه ما مي خواهيم 
اگر  و  نيروي سپاسگزاري عطا مي كند،  كه  اوست  و هم  را سپاسگزاريم  رود خدا  فرمان 

1-»كل يوم هو يف شأن«يعنيهرروزدستاندركاراستولذاآنچهبرسرمنبيايدچهنيكوچهبد،
خارجازخواستخداكههرروزودرهرمرحلهوهرچيزيمتجلياستنخواهدبود.
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بر خالف آرزوي ما قضا كند، دور نيفكند آن كس را كه راه حق جويد و طريق تقوا بپويد.
پس منظور از »گرفتن« كم بار نمودن يا ضايع كردن عظمت اوست، به طوري كه نتواند 

رسالتش را چنان كه بايد انجام دهد.
هم چنين براي آن كه مفهوم قضا و قدر از نظر امام روشن گردد. جواب حضرت را به 
از قضا و قدر پرسيده بود، در اين جا مي آوريم )نقل از صفحة 30 سخنان  حسن بصري كه 

حسين بن علي (:
»اي حسن بصري! آن چه خاندان پيغمبر  دربارة قضا و قدر مي دانند براي تو باز مي گويم. 

گوش هوش فرا دار. سخنانم را بنيوش و از آن چه مي گويم پيروي كن.
ايمان  تابناك  و چراغ  ندارد  از خداپرستي  نصيبي  باشد،  نداشته  ايمان  قدر  به  هر كه 
ايزد  از جانب  را  خود  سياهكاريهاي  و  نافرمانيها  كه  آنان  و  افكند.  نخواهد  پرتو  دلش  در 
متعال مي دانند،بي شك افترايي بس بزرگ به خداوند بسته اند. پروردگار بي نياز، هيچ بنده يي 
را به فرمانبري مجبور نفرموده، و اگر عالميان از اطاعتش سر  باز زنند، بر دامان كبرياييش 
گردي نمي نشيند.  و نيز آنان كه به عصيان و طغيان سر بر مي دارند و عنان گسيخته در عرصة 
متعال  يابند. ايزد  استيال  قدرت  بر كانون  نمي توانند  مي دهند،  جوالن  چند روزي  نافرماني، 
بندگان خود را در حكمت و دانش يله و رها نگذاشته، بلكه او مالك مالكيتها و مسلط بر 
سرنوشتهاست. عبادت بندگان چيزي بر قدرت اليزالي وي نمي افزايد و كوه عظمتش در برابر 
كاه هاي عصيان و نافرماني بر خود نمي لرزد. بزرگ منتي از پروردگار بر گردن بندگان است، 
كه ميان آنان و زشتيها پرده يي آويخته1 و رخسار پليد زشتيها و بدكاريها را بدانان نشان 

داده و كسي را به قهر و جبر به تباهكاري وا نداشته است )اختيار، خصوصيت ويژة انسان(.
 حال اگر نادانان خيره سر از گلشن نيكوكاري به گلخن تباهيها و نارواييها روي آورند، 
را  راهنمايان  و  پيامبران  ما،   خداي  مهربان  انسان(.  )مسئوليت  است  آنان  خود  گناه  اين 
برانگيخت تا چراغ تابناكي در پيش راه مردم فرا دارند و راه و چاه را بدانان بنمايانند، و همة 

خلق را توانايي و نيرومندي عطا فرمود تا به نيكي گرايند و از بدي بپرهيزند.
من سپاس مي گويم خداوندي را كه به بندگان خود قوه و قدرت بخشيد تا به دستياري 
بزرگ  آستان  بر  شكر  چنين  من  بپردازند.  به مردم  خدمت  و  به نيكوكاري  خويش  نيروي 
پروردگاري مي نهم كه توبه پذير است و براي نادانان و گناهكاران راه بازگشت را باز گذاشته 
است، تا از تقصير خويش عذر به درگاهش آورند. من رهرو اين راهم و ياران و پيروان من 

1-منظوربايدهمانآگاهيدادنتوسطكتابوپيغمبرو…باشدواحساسمسئوليتونيز»اختيار«
انسان.
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نيز در اين راه به من پيوستند. گفتار من و اصحابم نيز همين است. من يزدان را سپاس 
همي گويم كه به ما روشن دلي عطا فرمود تا نور را از ظلمت و راه را از چاه بشناسيم«1.

شورشگر
اشياي  كه  كارواني  »تنعيم«  منزل  در  كوفه،  و  مكه  بين  راه،  از  مسافتي  پس از طي 
نفيسي را از جانب حاكم يمن براي يزيد حمل مي نمود، پديدار شد. امام كاروان و »مال« 
آن را توقيف و شتربانان را مخير نمود كه يا به جانب عراق بيايند يا كرايه هاي خود را گرفته 

برگردند و آن گاه مال را به نفع مسلمين ضبط كرد.
با  اين عمل تهاجمي،  به نشانة جنگ كامل با حكومتي بود كه امام  حسين مخالفت 
آن را به هرگونه كه ممكن بود، ضرورت مي شمرد و اكنون به هيچ رو، از هيچ فرصت نبايد 
تا  به خوبي فراهم است  امكان قدرت نمايي جنبش  به ويژه در چنين موردي كه  گذشت. 
داشت،  بر صورت  خودكامه  حكومت  آن  كه  نقاب»صولتي«  زير  در  را  ذلت  آية  همگان 

به عيان مشاهده كنند.

اعتماد به »راه« ـ قوت تصميم
پيش  از اين ديديم كه چگونه برخي افراد،  با  انحاي اظهارات كوشيدند تا امام  را از آن چه 
به جانبش مي رفت، باز دارند يا خود از وظيفه و مسئوليت شانه خالي مي كردند. مثاًل در عبور 
اظهار كرد:  با محمد بن حنفيه دست داد: محمد  از حوالي مدينه، در مالقات ديگري كه 
»اي برادر قسم به خدا كه نيروي گرفتن قبضة شمشير ندارم و نمي توانم نيزه حمل كنم، 

بدين جهت از آمدن با تو معذورم«.
 اكنون در راه كوفه نيز فعاليتهاي مشابه بسياري به عمل آمد. از جمله در همان منزل 
تنعيم، عبداهلل بن جعفر با عده يي ديگر به نزد امام آمده و انصراف او را خواستار شدند. اما امام  

با قاطعيت، تصميم برگشت ناپذير خود را تكرار نمود.
فراعنه  همچون  عراق  »حكمرانان  گفت:  و  نموده  ديدار  را  امام   نيز  محزومي  هاشم 
اين سفر  از  پولند،  و  زر  بندة  نيز  اين زمان  مردم  و  اندوخته اند،  بسياري  مالهاي  و  هستند 

دست بردار«.
امام  پاسخ داد: من از سفر عراق ناگزيرم.

1-بحثراجعبه»قضاوقدر«بسياراست.مراجعهشودبه»راهانبياوراهبشر«
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ابوبكر حارث نيز بي وفايي كوفيان را با علي  باز گفت، و از امام  خواست تا از اين سفر 
خودداري كند.

امام  گفت: »آن چه خداوند بر آن حكم رانده، خواهد شد«.
پس از عبور از منزل »بطن رّمه« و آگاهي بر آن چه بر مسلم و قيس گذشته بود، امام در 
منزلي فرود آمد. در اين جا عبداهلل بن مطيع امام  را به نزد خود برد و گفت: …سوگند مي دهم 
ترا به خدا و به حرمت اسالم، كه نگران باشي تا حرمت اسالم هتك نشود و سوگند مي دهم 
ترا در حفظ حرمت قريش و حفظ حرمت عرب، سوگند به خداي اگر آن چه امروز در دست 
بني اميه هست طلب كني ترا به قتل مي رسانند و چون تو كشته شوي بعد از تو ابدًا از كسي 
بيم نخواهند داشت، و در هيچ ستم و ظلمي خويشتنداري نخواهند كرد. سوگند به خدا، اين 
جمله از براي حفظ حرمت اسالم و حفظ حرمت عرب است، واجب مي كند كه از اين انديشه 

بازآيي و سفر كوفه را دست باز داري و خويشتن را به كينه و كيد بني اميه نسپاري…1
امام  در پاسخ گفت: »لن يصيبنا اال ماكتب الّل لنا«2

امام  در منزل »بطن عقبه« مشايخ »بني عكرمه« را ديدار كرد. ايشان او را به قيد سوگند 
از اين سفر بازداشتند. از جمله »عمران بن يوازن« گفت: »سوگند مي دهم ترا كه به اين سفر 

نروي، قسم به خدا كه بر نيزه ها و شمشيرها وارد مي شوي«.
امام  پاسخ داد: »اي بندة خدا بر من پوشيده نيست و چنان نيست كه من حقيقت اين 
بر آن چه قضا كرده  تعالي  تبارك و  ليكن خداي  نبينم.  را  اين كار  ندانم و عاقبت  را  امور 

مغلوب نشود، و حكم او دگرگون نگردد«.
از اين همه، به خوبي پيداست كه تالشهاي منصرف سازندة مزبور، جريان منظم مهمي 
را تشكيل مي داد كه لبريز از روح موجود زمانه بود. همان روح فرار گريزپاي، كه رعب و 
اختناق حاكمه سراسرش را تسخير كرده و در او هيچ ياراي مصاف نگذاشته بود و اكنون 
همين روح بود كه با حلول در اشخاص و استدالالت گوناگون، تمامًا مي كوشيد امام  را نيز 

به »جريان« بكشاند و آن گاه غرقه سازد.
ترديد شود و  بدين گونه دچار  بود كه  از آن  را، همت واالتر  ياران  امام حسين و  اما، 
اختناق  بند چنان  از  را  تا »گردنها«3  بودند  برخاسته  اينان  بلكه  گامهايشان سست گردد. 

1-ناسخ،جلد2،صفحة140وروضةالصفا،جلد3،صفحة137.اينكهدرپاسخعبداهلل،امامبهاين
آيهمتمسكشدفقطدرروضةالصفانقلشده،ناسخنوشتهكهدرپاسخاوچيزينگفت.

2-سورةتوبه،آية51
3- فّك رقبه…سورةبلد:پرتويازقرآن
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نظر  در  كه  بود  چنين  برهانند.  است،  انساني  خصلت  هرگونه  رشد  منافي  كه  استبداد  و 
امام آن همه »خواهش و تمنا براي نرفتن« جز ضجة حسرت و نياز انسانيتي كه در چنگال 
آن حكومت غدار مي پژمرد، نبود. از اين رو با هر »خواهش« ضرورت »رفتن« آشكارتر مي شد. 
و البته در اين حد، ديگر داستان يك جنبش از آن چه بيم داده بود كه: »چون تو كشته شوي 
بعد از تو از كسي بيم نخواهند داشت و از هيچ ستم و ظلمي خويشتنداري نخواهند كرد«، 

بسيار پيچيده تر و پرتأثيرتر است.
ترديد نيست كه اگر جنبش در مواضع خود دچار اندك دو دلي و ناخالصي مي بود، الجرم 
اين ترديد افكنيها بي تأثير نمي ماند.  اما اعتقاد راسخي كه ياران جملگي از آن انباشته بودند، 
با  كه  بود  »راه« شان مطمئن ساخته  به صحت  و  استوار،  مقام خود  در  آن چنان  را  ايشان 
اين همه هيچ خللي بر تصميم باالبلندشان وارد نكرد، و هم چنان به سرفرازي در پي »پيامي« 

كه از متن آفرينش دريافت مي داشتند به »راه« خود ادامه مي دادند.
و به راستي با دريافت چنين پيامي ديگر از مرگ و كشته شدن و هرآن چه ديگر، چه باك 
خواهد بود؟ آن گاه امام  در پاسخهايش به قضا و قدر تمسك مي جويد: »قضا و قدر الهي«، 

تا در ساية اين قيام، ضرورتها و اندازه ها و ضوابط اجتماعي نوين ايجاد شود.

پيام به كوفه
نمود و  نامه مهر  نداشت،  آگاهي  از ماجراي كوفه  امام  كه هنوز  »بطن رمه«  در منزل 

به قيس بن مسهرالصيداوي داد تا به اهل كوفه برساند. اين نامه چنين بود:
…اين نامه يي است از حسين بن علي به سوي برادران مؤمن و مسلم. سالم فراوان 
بر شما، مسلم بن عقيل نامه يي به من فرستاد. و مرا آگهي داد كه به حسن رأي و فكر و نظر، 
متفق شده ايد و به ياري ما كمر بسته ايد و در طلب حق با ما همداستان گشته ايد و من از 
خداوند خواستار شده ام كه ما را در اين »امر« و خواست خويش نيكو گرداند، و پاداش بزرگ 

به شما عنايت فرمايد.
و من روز سه شنبه هشتم ذيحجه در »يوم ترويه« از مكه بيرون آمدم و به جانب شما 
رهسپار شدم و هم اكنون چون فرستادة من به نزد شما فرا رسد، شتاب كنيد و كوشش نماييد 

در امر خود. من نيز در اين ايام به نزد شما حاضر خواهم شد، والسالم عليكم.
از آن سو چون ابن زياد از حركت حسين  به سوي كوفه )عراق( آگاه شد، حصين بن تميم،  
رئيس پليس، را با لشكري زبده به جانب قادسيه روان داشت و تمام مناطق اطراف را زير نظر 
گرفت. به دستور ابن زياد هر كس را كه جواز عبور حكومتي نداشت، اجازة عبور نمي دادند. 
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قيس در راه به دست حصين افتاد و او را به نزد ابن زياد فرستادند.
ابن زياد از او نامه را خواست، تا آن را دستاويز كند و مدرك تحريكي عليه امام  بسازد. 

قيس گفت آن را پاره كردم.
زياد: چرا؟

قيس: تا نداني در آن چه بود!
زياد گفت: نامه براي كه بود؟

قيس: براي مردمي كه نام آنها را نمي دانم!1
تالفي  خود  به خيال  كه  كشيد  نقشه يي  اما  بر افروخت.  جسارت  اين همه  از  ابن زياد 
تا در مقابل همه آشكارا به حسين بن  به منبر فرستاد2  باالجبار  را  همه چيز را مي كرد. قيس 
علي  دشنام داده و از او تبري جويد، به اين ترتيب مردم كوفه مي ديدند كه چطور در دادگاه 
ابن  زياد، حاكم يزيد، پيام آور حسين بن علي كه آن همه بدان چشم اميد دوخته و برايش 

نامه نوشته بودند، اظهار عبوديت كرده و از همكاري خود با امام اظهار تنفر خواهد نمود.
قيس به منبر رفت، ليكن با كمال تعجب به نحوي كه هرگز براي آن حاكم پليد ستمگر 
وحشت زاي  وجود  اصواًل  گويي  به حالي كه  و  تمام  به نفس  با اعتماد  نبود،  پيش بيني  قابل 
و  خداست  خلق  بهترين  علي   مردم، حسين بن  »اي  گفت:  نمي گيرد،  به چيزي  را  ستمگر 
مادر او دختر پيامبر  فاطمه، است. من فرستادة او هستم، او را در منزلگاه »حاجر« گذاشته ام، 
اكنون براي نصرت او به پاخيزيد«. آن گاه عبيداهلل و پدرش را لعنت كرد و براي اميرالمؤمنين 

علي  درود فرستاد.
به رغم حيله گريها و حسابگري  بود كه چه كند؟  مانده  اوج غضب،  اكنون، ستمگر در 
قابل  او  تفكر  در سيستم  به هيچ رو  كه  مواجه مي شد  عواملي  با  هر قدم  در  رذالت آميزش، 
توجيه نبود. ديروز مسلم و هاني، امروز قيس و فردا با امام چه خواهد كرد. دستور داد قيس 
را از فراز قصر حكومتي به زير انداختند، استخوانهايش در هم شكست و جالدي سر از تنش 
جدا كرد. باز هم ستمگر سفله نمي دانست كه با »پايين انداختن« قيس از بام، راه او را بر 

»باالي تاريخ« هموار مي كند.
البته آن روز مردم كوفه فرصت نيافتند تا نامة امام  را بخوانند، اما قيس خود بهترين 
پيام بود، گرفتاري قيس مانع از آن شد تا نامة امام  به دست مردم كوفه برسد، اما پيام ديگر 
امام عميقًا در قلب و روح ايشان رسوخ كرد و ضمايري را كه از وحشت و اختناق آكنده بود 

1-»سرمايةسخن«،جلد1،صفحة11،پاورقي
2-درزمانمابهجايمنبرازمطبوعاتوراديووتلويزيوناستفادهميكنند.
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به رايحة آزادي حسيني آغشته ساخت.
بنياد  بر تمامي  لرزه  شجاعانه اش  عمل  و  خودش  كه  بود،  قيس  شهادت  پيام،  اين 

انداخت. ظلم 

دو برخورد
گروهي از قوم »خزاره« و قبيلة »بجيله« از مكه به سوي عراق حركت مي كردند. ايشان 
در مسير راه، بين مكه و عراق، به  امام حسين برخورد كردند. رئيسشان »زهير بن قين« بود.

اين گروه از ترس بني اميه ناخوش داشتند كه با امام هم منزل شوند. بدين جهت سعي 
داشتند در يك محل با حضرت هم منزل نشوند.

قوم  از  مردي  شدند.  هم منزل  و  آمدند  فرود  حضرت  با  محلي  در  به ناچار  اين كه  تا 
»بني خزاره« مي گويد: ما در چادرهاي خود مشغول صرف غذا بوديم كه فرستادة حضرت 
ترا مي خواهد،  اباعبداهلل حسين بن علي  قين  زهير بن  يا  و گفت:  آمد  ما  به نزديك  حسين 
مي گويد لقمه را از دست فرو  نهاديم و حيرت همه را فرا گرفت. زهير در رفتن پيش امام  
تعلل مي ورزيد. تو گويي زندگي به آرامش را در كنار همسر زيبايش خوشتر مي داشت تا اين 
ناپسند.  »دلهم«1، دختر عمو و زن زهير، موقعي كه ناخرسندي و سرپيچي شوهرش  كار 
را از اين دعوت دريافت، گفت: اي زهير، آيا پسر رسول خدا  به دنبال تو مي فرستد و تو را 
به سوي خود مي خواند و تو در رفتن كوتاهي مي كني؟2زهير به ناچار با كراهت نزد حسين بن 
علي  رفت و لحظاتي بعد با رنگ برافروخته از خيمة امام  بيرون آمد و گفت تا خيمه اش را 
برپا داشتند. آن گاه به زنش گفت: ترا رها كردم، به سوي  بركندند و به نزديك خيام حسين  
قوم خود بازگرد، و از مال دنيا نيز مقداري به زنش بخشيد و گفت: راضي نيستم از طرف 

من به ناراحتي دچار گردي. و سپس اقوام و دوستانش را مخاطب قرار داده و چنين گفت:
راه امام هستم، هركه مي خواهد  از  به پيروي  و مصمم  انتخاب كردم  را  راه خود  من 
به دنبال من بيايد و هركس مي خواهد با او وداع كنم. »هللا ويلّ الذين آمنوا خيرجهم من الّظلمات 
ايل الّنور و اّلذين كفروا اوليائهم الّطاغوت خيرجوهنم من الّنور ايل الّظلمات اولئك اصحاب الّنار 

هم فيها خالدون«3.

1-»روضةالصفا«جلد3،صفحة137،»ناسخ«جلد2،صفحة142وسرمايةسخن،جلد2،مجلس32،
صفحة22

2-نامزن»زهير«راناسخ»ديلم«ذكركردهاست.
3-سورةبقره،آية257
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و چنين بود كه زهير به درك اين »نور« فائز شد و به همراه امام  به جانب عراق شتافت.
به راستي چه نيكوست كه فرزند انسان بدان پايه بيدار دل و روشن ضمير باشد، و تنها با 

يك برخورد چنين تغيير يافته و از هر چيز جز هدفش دست بردارد.
اما افسوس كه همگان بدين پايه، چندان نزديك نيستند. از جمله امام  بعدًا نيز در طي راه 
در »قصر مقاتل« چادري بر پا ديد كه بر درش نيزه يي بر زمين كوفته و شمشيري از عمود 
چادر آويخته و اسبي بر در آن ايستاده بود. گفتند »عبيداهلل حرّ الجعمي«، كه از بزرگان و 
او فرستاد و  به طلب  را  الجعمي«  امام  »حجاج بن مسروق  شجاعان كوفه است، مي باشد. 
حجاج پيغام حسين  را رسانيد و گفت: اگر حسين را ياري كني پاداش بزرگ يابي، و اگر 
كشته شوي بدرجة شهادت نائل گردي1. عبيداهلل گفت: من از ميان اهل كوفه بدان جهت 
ايشان  در ميان  من  و  شود  كشته  و  برسد  بدان ديار  امام حسين  مبادا  كه  آمده ام  بدين جا 
باشم، زيرا كوفيان زندگي در برابر دنيا را بر زندگي جاويدان ترجيح داده اند. حجاج برگشت 
و جريان گفتگوي خود را با عبيداهلل ذكر كرد. اين بار خود حضرت به ديدن عبيداهلل رفت. 
امام  به او گفت: معاريف شهر تو به من نامه نوشته اند و مرا به سوي خود دعوت كرده اند، و 
اكنون مي شنويم كه مي گويي عبيداهلل بن زياد در نظر آنان تغيير ايجاد كرده است، ولي تو 
اي عبيداهلل الجعمي دانسته باش كه »هرچه از خير و شر مي كني مسئول آن هستي«. و 
من اين ساعت تو را به بازگشت و امانت دعوت مي كنم، تا گناهان تو آمرزيده گردد و تو را 
به ياري و همكاري خود مي خوانم. مي خواهم به اندازة قدرت خود ما را در اين مهم كه در 
پيش داريم كمك كني. عبيداهلل گفت: من يقين دارم كه هركس ياري تو كند در آخرت 
حظ وافر نصيب اوست ولي چون وضع را اين چنين مي بينم حتم دارم كه در اين درگيري 
مغلوب خواهي شد و بدان خدايي كه مرا به ديدار تو مشرف ساخته، در اين محل نفس من 
در پذيرش مرگ با من مساعدت نمي نمايد. ولي آرزومندم كه اين اسب مرا كه از عقب 
هر جانور تاخته ام به او رسيده ام و هركه از پي من تاخته به گرد من نرسيده،  و اين شمشير مرا، 

بر جان من منت نهاده از من قبول فرمايي.
امام  فرمود: به طمع اسب و شمشير پيش تو نيامده ام، بلكه خواستم به ياري من برخيزي 
و رستگار گردي، من را به مال شخصي كه از نفس خود دريغ دارد حاجتي نيست. برخاست 
اْلُمِضلِّنَي  ُمتَِّخَذ  َوَما ُكنُت  را مي خواند:»  آيه  اين  از چادر عبيداهلل،  رفتن  بيرون  و در حين 

َعُضًدا «2 )و گمراهان را به ياوري نگيرم(.

1-روضةالصفا،صفحة138،جلدسوم.ناسخ،جلد2،صفحات148و149
2-سورةكهف،آية51،برايافادةمعناازجانبامامبهكاربردهشد.
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چنين است تفاوت ميان راه يافتن و گمراهي. برخوردها يكي است، امام  هم زهير و هم 
عبيداهلل را به رستگاري مي خواند و پيام را به هر دو ابالغ مي كند. كلمات بر يك تن بواسطة 
شرايط درونيش چون تير كارگر مي افتد و چون جرقه جانش را به حريق مي كشد تا آن گاه 
به نور  را مصممانه ترك مي گويد و يكسره  دلبنديها  تازه، همة  تولدي  التهاب  اوج  كه در 
پيامش  در برابر  و  زنگار گرفته  ديگر، كه ضميرش  بر يك تن  كلمات  اما همين  مي پيوندد. 
نارسا شده، بي اثر است و در نهايت »شدت«، تازه بيش از اين حاصلي ندارد كه جان سرد و 
بي روح،  كه بازهم »زيستن« را بر هر »نصيب« ديگر مرجح مي دارد، در يك ولرمي زودگذر، 

به نثار اسبي و شمشيري رضا مي دهد.
آنان  پاكبازترين شكوفه هاي درخت كمال بودكه تنها  امام  در پي مبراترين و  البته  و 
قادرند ثمرات انساني را از درون خود بارور كنند. در آن زمان نيز مانند همة زمانهاي ديگر 
اولي ترين كمبود جنبش،  انسان بود؛ انسان سركش مشتاق، و لذا تنها اسب و سالح دردي 

را چاره نمي كرد.

آغاز تصفيه
در منزل »ثعلبيه« يا »زباله« امام از شهادت »مسلم« و »هاني« آگاه شد1. به مجرد 
شنيدن خبر، فرمود: »اان هلل و اان اليه راجعون« و اين همان تكيه كالمي است كه در سرتاسر 
را كه  قرآني  پيام  اين  به عالي ترين صورت  امام   به راستي  امام  شنيده شد.  از  بسيار  ماجرا،  
حاوي واقعي ترين و پرمعناترين تفسير جهان هستي است،  درك كرده و به كار مي برد و طبعًا 
در برابر شهادت كساني چون مسلم و هاني و قيس، هيچ سخن و شعار ديگر نمي توانست 

بدين صورت شكوهمندانه و بديع و تسكين بخش باشد.
در منزل »عذيب الهيجانات« خبر شهادت قيس به امام رسيد. امام دعايش نمود و اين 

آيه را خواند:
....فمنهم من قضي حنبه و منهم من ينتظر و ما بّدلوا تبديال2 

اين منتظرين، كه به نوبة خود به پرشكوه ترين صورت و بدون اندكي »تبديل« رسالت 

صفحة53 در صفحة24. مجلس32، جلد2، سخن، سرماية صفحة278، جلد3، ابناثير، 1-كامل
بررسيتاريخعاشورا،مرحومدكترآيتياينمنزلرا»زرود«نقلميكند.

2-ازمؤمنينكسانيهستندكهدرپيمانشانباخداصادقانهباقيماندند.گروهيبهسرآمدمدتشان
)شهيدشدنديا…(وگروهيمنتظرند)تارسالتشانفرارسد(ودرعهدشانباخداتغييريندادند

)سورةاحزاب،آية23(
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خود را به اتمام رساندند. در اين جا مصداق حال امام و ياران بود.
در منزل »زباله« امام  همراهان را از شهادت مسلم و هاني و اوضاع كوفه با خبر ساخت 
و گفت »دست از ياري ما برداشتند«. اكنون عهد خويش را از گردن شما برمي دارم تا هركه 

مي خواهد بي مانعي برود1.
بهروزي  در پي  كه  همانها  برداشتند.  امام   همراهي  از  دست  برخي  كه  بود  اين جا  از 
دنياشان تا اين زمان باد را به جانب امام  ديده بودند و از اين پس، با سخت شدن كار ياراي 

آمدنشان نبود.
انتخاب  نوع »اصلح«  تنها  آن  بود كه ضمن  در پيش  بزرگي  تاريخي  ابتالي  بار ديگر 

مي شد. بدينسان تصفيه در صفوف امام  آغاز گشت.
 در منزل »ذي حسم« امام  سخنان كوتاهي ايراد نمود و صريح تر از آن چه كه تاكنون 

گفته، انگيزة قيام خود را بيان كرد و آمادگي خود را براي شهادت اعالم داشت2:
اما بعد، انه قد نزل من االمر ماقد ترون و ان الدنيا قد تغرّيت و تنّكرت و ادبر معروفها و 
استمرت خداعها فلم يبق منها اال صبابة كصبابة االانء و خسيس عيش كاملرعي الوبيل، اال ترون 
ان احلق اليعمل به  و ان الباطل اليتناهي عنه لريغب املؤمن يف لقاء هللا حمقًا فاين ال اري املوت 

االسعاده و الاحلياة مع الظاملني اال برما
آغاز  بي مهري  و  شده  دگرگون  دنيا  قيافة  مي بينيد.  كه  است  كشيده  بدين جا  ما  كار 
كرده و نيكي آن رو به زوال است و نيرنگهايش امتداد دارد. با شتاب مي گذرد و جز اندكي 
از آن باقي نمانده است، مانند ته مانده يي در ظرف خوراك و نوشيدني . دنياي امروز مانند 
چراگاهي است كه جز گياه زيانبخش و بيمار كننده در آن چيزي نمي رويد. مگر نمي بينيد 
كه به حق عمل نمي شود و از باطل نهي نمي گرد د )در چنين وضعي( بايد كه مرد با ايمان 
حقيقتًا آرزومند مرگ و مالقات خدا باشد. پس همانا كه من مرگ را جز سعادت نمي بينم 

و زندگي با ظالمين را جز خواري و ذلت نمي دانم.
آري، آنگاه كه اهريمن صفتان ددمنش، بر گردة خلقهاي ستمديده سوارند و كامروايي 
ادعاي  مي تواند  چه كس  آلوده اند.  خود  وجود  به لوث  را  انساني  ارزشهاي  تمام  و  مي كنند 
رادمردي و شرافت كند؟ در اين نظام هيچ شرافتي نيالوده و توهين نشده باقي نمي ماند. از 
اين نظر به راستي در نزد جوانمردان و واالهمتان،  تنها مبارزه و شهادت انقالبي مي تواند 

دليل وجود شرافتمندانة آدمي باشد.

1-ناسخ،جلد2،صفحة146وسرمايةسخنجلد2مجلس32،صفحة25بهعبارتديگرنقلكردهاند.
2-نقلازتاريخ»االمموالملوك«
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مي گويند بار ديگر »فرزدق« شاعر به امام  برخورد و به  اصرار، او را از سفر منع نمود و 
سرنوشت هاني و مسلم را يادآور شد. امام  مسلم را دعا فرمود و مژدة خشنودي خداوند را 
براي او داد و مصممانه تر از هميشه آهنگ خود را به رفتن تأكيد نمود و به راه افتاد و اين 

ابيات را در پاسخ »فرزدق« خواند:
فان تكن الدنيا تعد نفيسًة
فدار ثواب هللا اعلي و انبل

و ان تكن االبدان للموت انشئت
فقتل امرء ابلسيف يف هللا افضل
و ان تكن االرزاق قسما مقدرا
فقلة حرص املرء يف الرزق امجل
و ان تكن االموال للرتك مجعها

فما ابل مرتوك ابحلّر يبخل
هرگاه مردمي دنيا را با ارزش بدانند
پس بهشت كه برتر و شريفتر است

هر گاه بدنها براي مرگ ساخته شده است
پس كشته شدن مرد با شمشير در راه خدا كه بهتر است

هر گاه روزي مردم باندازة معين تقسيم شده
پس بهتر اين است كه مرد آز و َشرَ  ًه نورزد
هرگاه اموال گرد آورده را بايد در دنيا گذاشت

پس چرا مرد آزاد بدان بخل بورزد؟

ارض كربال
پس از حركت از »بطن العقبه« كاروان امام   به منزل »شراف« رسيد. در آن جا خيمه 
برپا داشتند و تا صبح آسودند. بامدادان امام  دستور داد تا هرچه ممكن است آب بردارند و 
سپس مجددًا راه كوفه را در پيش گرفتند.  پس از مدتي ساية سياهي از دور آشكار شد. اينان 
بر يكهزار تن بالغ مي شدند و به فرماندهي »حر بن يزيد رياحي« پيشواي قبيلة »بني تميم« 
مأمور سد كردن راه و دستگيري امام حسين بودند. هوا به شدت گرم بود و تشنگي لشكريان 
حر را مي آزرد. امام  ابتدا دستور داد سپاه او را سيراب كردند. حتي يك تن از سپاهيان حر 
به نام علي بن الطعان المحاربي نقل كرده است كه: »من با سپاه حر بودم و از دنبال بقيه 



امام حسين 

56

مي آمدم. چون رسيدم و حسين بن علي  من و شترم را تشنه ديد، خود جلو آمد و من و شترم 
را آب داد«.

و  تابناك  روشن كردن چهرة  به خاطر  امام   از جانب  فروتني  اين همه  كه  است  بديهي 
آن  حق  در  برتري طلبانه  تهمت  و  افترا  هيچ گونه  از  دشمن  كه  بود  جنبش  تساوي طلب 
بريدن  براي  هر فرصت  از  افشاگرانه اش  در خط مشي  امام   بدين گونه  بود.  نكرده  فروگذار 
پردة ستبر اوهامي استفاده مي كرد كه دشمن بر اذهان ناآگاه كشيده و ضمن آن مي كوشيد 
ناسازگارترين مخالفان خود را به تهمت »مشتي نامسلمان خارجي كه صرفًا در پي تصاحب 
حكومتند« بيااليد. لذا جنبش از چنان درخشندگي و روشنايي برخوردار مي شد كه قضاوت 
مردم دور يا نزديك را در وسيع ترين سطح نسبت به حق و باطل قضايا ساده مي نمود و البته 
بدون چنين روشي، براي مردم عادي و ناآگاه آن روزگار، شناسايي واقعيت و قضاوت نسبت 

به حكومتي كه به جميع رويه كاريهاي مذهب تظاهر مي نمود، چندان ساده نبود.
به هنگام ظهر امام   دستور داد تا اذان گفتند و آن گاه رو به لشكريان »حر« چنين گفت:

…اي مردم، عذر من نزد خدا و شما مسلمانان كوفه اين است كه بي جهت رهسپار 
را  ما  كه  نوشتند  خود  نامه هاي  در  و  آمدند  من  نزد  شما  فرستادگان  بلكه  نشدم،  عراق 
آورد. اكنون  به راه  را  ما  تو  به وسيلة  خدا  كه  شو،  رهسپار  ما  به سوي  پس  نيست،  امامي 
آمده ام، اگر حاضريد مرا با تجديد عهد و پيمان خود مطمئن سازيد به شهر شما مي آيم 
 و اگر اين كار را نمي كنيد يا از آمدن من ناراحت و نگران هستيد به همان جايي كه از 

آن جا آمده ام باز مي گردم1… 
به راه  استحكام  آن  با  داشت  بازگشت  قصد  اين سادگي  به  امام   اگر  كه  است  روشن 
آن چه  از  بازگشت  بر  را  خودش  و  اصحاب  تمام  شهادت  بعدًا  نيز  كما اين كه  نمي افتاد. 
نيست،   نادرست  هيچ  البته  كه  استدالل،  اين  با  امام  بلكه  داد.  ترجيح  داشت،  دعوي 
او  اصحاب  و  »حر«  چنان كه  كند.  آگاه  عملش  به زشتي  و  مغلوب  را  طرف  مي خواهد 

هيچ گونه جوابي در برابر امام   نداشتند…
سپس امام  به يكي از ياران گفت برخيز و اذان بگو و آن گاه رو به »حر« كرد و فرمود: 
اگر مي خواهي با لشكريان خود جداگانه نماز برپادار. »حر« گفت : با تو نماز مي گزارم،  بعد از 
نماز حسين  به خيمة خود رفت و »حر« نيز به سوي خيمة خويش رهسپار گشت. عده يي از 

نقلكرده، اختالف اندكي با ازكاملالتواريخ بهنقل ناسخ،جلد2،صفحة153،سرمايةسخن -1
چندجملهييكمويكجملهاضافهدارد.صفحهي26،مجلس32،جلد2
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هر دو سپاه نيز به مراقبت و نگهباني پرداختند،  تا نماز عصر رسيد. حضرت بار ديگر با ياران 
خود و لشكريان »حر« نماز گزارد و بعد از نماز رو به جانب مردم آورد و چنين گفت:

… اي مردم، اگر از خدا تقوا داشته باشيد و حق را براي اهلش بشناسيد خدا را از 
شما خشنود مي سازد، ما خاندان پيغمبريم و سزاوارتر به حكومت بر شما مي باشيم، از اين 
مدعيان كه امروز بر سر كارند و آن چه را كه اهل آن نيستند ادعا مي كنند و در ميان شما 

ستم و بيداد مي كنند…1
نظام  و  حكومت  مسألة  كه  اجتماعي  تعيين كنند ة  امر  باالترين  از  امام   ترتيب  بدين   
رعايت  و  شناخت  بدون  چگونه  كه  داد  نشان  گفت،  و  سخن  ايشان  براي  است  حاكمه 
عمده ترين حق اجتماعي كه »حق حكومت براي شايسته ترين افرا د« باشد، همة حقوق و 
موازين ديگر شكسته و لگدكوب خواهد شد و آن گاه با عدم رضايت و خشنودي خدا كه 
الجرم سرنوشت محتوم چنين اجتماعي است، نه در اين دنيا و نه در جهان ديگر برايشان 
سعادت و نيكبختي بر جاي نخواهد ماند. پس از اين همه، امام  فرمود تا نامه هاي كوفه را 
به نزد »حر« آورده و نشانش دادند. »حر« گفت من از جمله كساني كه برايت نامه نوشتند 

نيستم، ابن زياد مرا فرستاده كه شما را در هر مكان كه د يدم به سوي او ببرم.
فقال احلسني: »املوت ادين اليك من ذالك و مث قال الصحابه قوموا فاركبوا«. 

بخواهي  آن كه  قبل از  )يعني  است  نزديكتر  تو  با  انديشه  اين  از  مرگ   : گفت  حسين 
فكرت را عملي كني، كشته خواهي شد(. سپس به ياران خود گفت: برخيزيد و حركت كنيد. 
از اين پس زد و خوردهاي پراكنده يي ميان ياران امام   و كسان »حر« پيش آمد، اما هيچ يك 
به جنگ نينجاميد تا آن كه امام  در منزل »بيضه« براي ياران »حر« و اصحاب خود خطبه يي 

ايراد كرد2.
ايها الناس ان رسول هللا )ص( قال:

من رأي سلطااًن جائراً مستحاًل حلرم هللا، انكثًا لعهدهللا، خمالفًا لسّنة رسول هللا )ص( يعمل يف 
عبادهللا ابالمث و العدوان فلم يغرّي عليه بفعل و ال قول كان حقًا علي هللا ان يدخله مدخله َاال و اّن 
هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرمحن و اظهروا الفساد و عطلوا احلدود و استأثروا 
ابلغّي و احّلوا حرام هللا و حرّموا حالله و اان احّق من الغري و قد اتتين كتبكم و قّدمت علّي رسلكم 
ببيعتكم اّنكم ال تسّلموين و الختذلوين فان امتمتم علي بيعتكم تصيبوا رشدكم فاان احلسني بن علي 
و ابن فاطمه بنت رسول هللا)ص( نفسي مع انفسكم و اهلي مع اهليكم فلكم يّف اسوة و ان مل 

1-صفحة56،بررسيتاريخعاشورا
2-صفحة29،سرمايةسخنوصفحة171،جلد2ناسخ
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تفعلوا و نقضتم عهدكم و خلعتم بيعيت من اعناقكم فلعمري ماهي لكم بنكر لقد فعلتموها ابيب 
و اخي و ابن عّمي مسلم و املغرور من اغرّت بكم فحّظكم اخطأمت و نصيبكم ضّيعتم فمن نكث 

فامنا ينكث علي نفسه و سيغين هللا عنكم و السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته…
اي مردم رسول خدا گفت:

هركس حاكم بيدادگري را ببيند كه حرمتهاي خدا را حالل مي شمارد و عهد و پيمان 
پروردگار را مي شكند و از سنت رسول خدا منحرف مي گردد  و در ميان بندگان خدا به گناه و 
ستم عمل مي كند پس با عمل و گفتار خود  او را باز ندارد و روش ناپسند و سرزنش آميز او 

را تغيير ندهد، بر خدا الزم است كه او را با آن حاكم ظالم به يك جا برد1 .
از  و  را مي برند  او  فرمان  و  گرفته اند   در پيش  را  راه شيطان  بيدادگران  اين  بدانيد كه 
اطاعت خداي روي گردانده، دست به تبهكاري گشوده اند.حدود الهي را تعطيل كرده و مال 
خدا را به خود و ياران خود اختصاص داده اند.  حرام خدا را حالل و حالل او را حرام كرده اند. 
اكنون بيش از همه كس من وظيفه دارم )چون آگاهترم( كه اين بدعتها را تغيير دهم و دست 
ستمكاران را كوتاه نمايم،  نوشته ها و فرستادگان شما رسيد،  كه از بيعت و پايداري شما در 

راه حق حكايت مي كرد.
اكنون اگر بيعت خود را به پاي بريد و از آن چه نوشته ايد كه دست از ياري من برنداريد و 
برنگرديد، به خوشبختي و سعادت خواهيد رسيد.  من حسين فرزند علي و فرزند فاطمه دختر 
رسول خدايم، خود با شما در راه جانبازي همراه، و زنان و فرزندانم نيز با زنان و فرزندان 
شمايند و شما را شايسته است كه از من پيروي نماييد. اگر كوتاهي كرده و پيمان خود را 
بر هم زديد و بيعت مرا از گردنهاي خود فرو نهاديد، به جانم قسم كه از شما مردم بعيد نيست، 
چه، كه همين كار را با پدرم علي و برادرم حسن و پسرعمويم مسلم بن عقيل كرديد، و 
فريب خورده آن كسي است كه به وعدة شما مغرور گردد. ولي بدانيد كه بهرة سعادت خود را 
از دست داديد و نصيب خوشبختي خود را ضايع نموديد. آن كه پيمان را بشكند به زيان خود 

اقدام كرده و به زودي خدا مرا از شما بي نياز خواهد ساخت. والسالم2.
الزم به تذكر نيست كه امام هرگز به وعده هاي معاريف كوفه خام نشده بود و بي توجهي 

1-سورةانفال،آية25»واّتقوا فتنًة ال تصينّب اّلذين ظلموا منكم خاّصًة واعلموا اّن هللا شديد العقاب«
ترجمة علي حسينبن سخنان 74 تا صفحة72 و مجلس32 سخن، سرماية 30 تا صفحة21 -2
ادبيوجملهبنديو تغييرشاملشكل تغييريذكركردهاند.ولي بهاندك اينخطبهرا سهيلي،كه
زمانهايكلماتوافعالاستوتفاوتمحوريوكليباهمندارند،وليماخطبهييراكهدرسرماية

سخنآيتيبودبهسبباعتمادبيشتربهنويسندهاشبرگزيديم.
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به هشدارهاي افرادي كه مانع از رفتن امام بودند بهترين دليل اين امر است و اظهارات فوق 
خطاب به لشكر »حر« نقش روشنگرانه و تذكار دارد.

مرتبًا دستور  و  و مزاحم مي شد  مانع  به هر جا كه مي رفت »حر«  امام   آن كه،  خالصه 
ابن زياد را ابالغ مي كرد، و نيز حاضر به جنگ هم با امام نبود و فقط خود را مأمور بردن آنها 
به كوفه مي دانست. امام  سوگند خورد: »وهللا الاّتبعك« )سوگند به خدا كه ترا متابعت نخواهم 
كرد(. وي پاسخ داد: اذاً وهللا الادعك )سوگند به خدا هرگز دست از تو بر نخواهم داشت(. 
عاقبت چنين شد كه به جانبي، كه نه راه كوفه باشد و نه راه مدينه، كوچ كنند. »حر« عقيده 

داشت كه به اين ترتيب از دستور ابن زياد سرپيچي نكرده است.
در اين وقت امام  كلية اصحاب خود را در خيمه يي جمع كرد و چنين گفت:

اي قوم، زماني كه با من بيرون آمديد، چنان پنداشتيد كه من به ميان قومي مي روم 
كه با دل و زبان با من بيعت كرده اند. آن انديشه دگرگون شد. شيطان1 ايشان را بفريفت تا 
خداي را فراموش كردند.  اكنون همت ايشان بر قتل من است و قتل آناني كه در راه من 
جهاد كنند )يعني شما( و خانوادة مرا اسير گيرند. من بيمناكم كه شما پايان اين امر را ندانيد 
و اگر بدانيد كه نيرنگ و فريب در نزد ما خاندان رسول  حرام است، راه روشن و وقت باقي 
است،  شايسته آن كس كه با ما با بذل جان تأسي جويد با ما در بهشت خدا بوده و هركس 

ما را ياري كند از حزب خدا خواهد بود.
چون سخنان امام  به پايان رسيد، عده يي از همراهان امام، او را ترك كردند. اين تصفيه 
بي شك با آگاهي صورت گرفت. زيرا عظمت كاري كه حسين  در پي آن بود، مرداني بزرگ و 
راسخ در ايمان طلب مي كرد. مرداني چون مسلم، كه آن چنان ايستادگي در مقابل زياد كردند. 
به عهده گيرند.  را  به »نو«  تغييردهندگان جهان »كهنه«  بتوانند مقام شامخ  مـرداني كه 

مرداني با خلقيات ويژه، از باورآورندگان راستين.
ابتالي  نبود، ساعت  كه چندان دور  رايحة شهادتي  استشمام  با  اكنون 
به اردوي  چه چيز  در پي  كند  آشكار  هر كس  تا  فرا رسيد،  امام   ياران  بزرگ 

امام  پيوسته است.
از  اگرچه  افتاد،  اتفاق  مكرر  سفر  طول  در  كه  تصفيه ها  بي ترديد، اين 
همراهان امام بسيار كم كرد، اما بر اعتبار و حيثيت جنبش فراوان افزود و 

دامن آن را از هر ناخالصي و بقايا و آثار جاهلي پاك نمود.

1-روشناستكهاينجاشيطاندرقالبيزيدوسايرستمگرانبزرگنمودارميشود.
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بر هم زدن جهان  كه جز شور  ماندند  باقي  تنها كساني  ترتيب،   بدين 
»كهنه«، كه خود ناشي از درك عميق پيام سرنوشت و رسالت انساني بود، 

عشقي به دل نداشتند.
ببينيم در اين موقع كه با ممانعت مكرر و شدت عمل »حر«، بوي مرگ بسياري را 

ترسانده و گريزان نموده، اين كسان و ياران در چه حالند؟
عقبة بن سمعان مي گويد كه من در كنار امام حسين اسب ميراندم،  ناگاه ديدم لحظه يي 
چشمان خود را بر هم گذاشت و سر برداشت و گفت: »اان هلل و اان اليه راجعون واحلمدهلل رب العاملني«.

علي بن الحسين پيش آمد و گفت: پدر اين شكرگزاري در اين لحظه به خاطر چه بود؟ 
حضرت گفت: پسرم، من مرگ خود و دوستانم را كه به زودي اتفاق خواهد افتاد، مي بينم.

علي گفت: »اي پدر مگر ما بر حق نيستيم؟« 
امام فرمود: »سوگند به آن كس كه بازگشت همه به سوي اوست، ما بر حقيم«. 

علي بن حسين  گفت: اي پدر اگر چنين است، ما را از مرگ و هالك چه باكي است؟ 
و چون امام  در آغاز ورود به سرزمين كربال دوباره خطبه خواند و از اشتياق وصف ناپذير 
باشند، سخن  بر مردم حكمروا  رذالت پيشه يي  در جايي كه چنان هرزگان  بر مرگ،  خود 
گفت، زهير بن قين برخاست و گفت: شنيديم سخنان ترا،  تو هدايت شده اي اي فرزند رسول 
خدا.  اگر آن چه در دنياست از آن ما باشد و جاودانه بر ما بپايد و ما جاويدان در آن باشيم، با 

اين همه بر دنيا پشت خواهيم زد و از خدمت تو دست باز نخواهيم داشت… 
پس از آن »هالل بن نافع بجلي« برخاست و چنين آغاز سخن كرد:

سوگند به خدا كه ما از مالقات پروردگار خود اكراه نداريم و مرگ را بر خويشتن ناگوار 
نمي شماريم و بر نيتي پاك و بينشي رسا استواريم )شناختي صحيح( و با دوستان تو دوستيم 

و دشمنان ترا دشمن مي داريم…
پس از او »برير بن خضير« برخاست و چنين گفت:

»اي پسر رسول خدا، به خدا سوگند كه خداوند بر ما منتي بزرگ نهاد تا در راه تو جنگ 
بياغازيم و جان بازيم و بدنهاي ما در راه تو پاره پاره شود«.

ديگر ياران نيز سخناني بر اين قبيل گفتند. در چشمهاي امام  از اين همه شور و شوق، 
اشك حلقه زد و دستور حركت داد…

هم اينان در روز بزرگ عاشورا، نقش آفرين شكوهمندانه ترين نهضت پرافتخار تاريخ 
اسالم كه عمدة جهان قديم را به زير سلطه داشت،  شدند. بي جهت نبود كه امام  بر آن گونه 

تصفيه ها اصرار داشت.
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كاروان امام هم چنان پيش مي رفت، تا سپيدة صبح باال آمد. امام  با اصحاب نماز گزارد و 
آن گاه دوباره حركت كردند تا به »عذيب« رسيدند. در اين اثنا پيكي از جانب ابن زياد براي 

»حر« نامه يي آورد. ابن زياد چنين نوشته بود:
»چون پيام من به تو رسيد، كار را بر حسين سخت گير و مگذار در جايي مسكن كند اال 
در زمين بي آب و علف، و به فرستادة خود گفته ام از تو جدا نشود و مواظب تو باشد تا امر را 

اجرا كني…«
را  ايشان  حركت  از اين پس  و  كرد  قرائت  نيز  او  اصحاب  و  امام   براي  را  نامه  »حر« 

بر هر طرف مانع شد و اجبار نمود تا در همان زمين خشك فرود آيند.
امام  گفت: »اي حر دست باز دار تا در يكي از اين دهكده ها فرود آييم«.

»حر« گفت: نه به خدا از قدرت بازوي من بيرون است و فرستادة زياد اكنون نگران 
من است…

زهير بن قين در حالي كه خشمگين مي نمود، گفت: »يا ابن رسول اهلل قسم به خدا آن چه 
پس از اين بر سر ما بيايد بدتر از اين است كه امروز مي نگريم. مصلحت است كه در اين 
لحظه با ايشان پيكار كنيم. قسم به خدا كه از اين پس لشكري بيش از اينها به پيكار ما بيايند 

كه از عهده شان برنياييم«.
تمام شود«  بر ايشان  تا حجت  را شروع نمي كنم  ايشان  با  پيكار  حضرت گفت: »من 

)خوي تجاوزگر حكومتي را كه در استخدامش هستند، به چشم ببينند و درك كنند(.
بديهي است كه در خط مشي امام  آن چه از »پيكار« در نظر بود با اين درگيري حاصل 
نمي شد. چرا كه ضربة امام  بايد بر سر تمامي آن نظام ستمگري، و به هنگامي كه جميعًا 
عليه او تجهيز شده باشند، فرود مي آمد و اثر الزم را مي بخشيد. از اين نظر، گرچه آغاز نبرد 
در اين هنگام ساده تر و كم اهميت تر و كم مشقت تر بود، اما امام از آن جلو گرفت. به ويژه 
كه هنوز كار افشاگرانة بسياري الزم بود تا جنبش پس از طي مراحل تدريجيش، جهش 

مورد نظر را داشته باشد.
»زمين  به  چندي  پس از  و  شد  روان  به جانب چپ  و  بگرداند  راه  امام   كاروان  ناگزير 
كربال« رسيد و از آن جا كه تا فرات راهي نبود، امام  همان جا را محل فرود قرار داد. چادرها 

را برپا كردند و به تنظيم امور پرداختند. آن روز،  پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجري بود.
اين پيشتر، قبل از فرود به كربال »حر« كه ديگر همه چيز را جدي ديده بود،  براي  از 
آخرين بار راه امام  را سد كرده و انديشناك گفت: »يا ابن رسول اهلل من به تو آگاهي مي دهم 
و خداي را گواه مي گيرم اگر با اين گروه جنگ كني كشته خواهي شد«. امام  فرمود: »اي 
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حر مرا از مرگ بيم مي دهي؟ بدان اگر من كشته شوم، شما به باليي بزرگ و عذابي عظيم 
كيفر مي بينيد« و آن گاه اين شعر را يادآور شد:

سامضي و ما ابملوت عار علي الفيت
اذا مانوي حقًا و جاهد مسلمًا
و آسي الرجال الصاحلني بنفسه 

و فارق مبتوراً و ابعد جمرمًا
فان عشت مل اندم و ان مّت مل امل
كفي بك ذّل ان تعيش و ترغما

به زودي در اين راه گام بر خواهم داشت و مرگ براي جوانمرد ننگ نيست.
در حالي كه او به دنبال نيكي مي رود، و براي آن پيكار مي كند.

صالحين و نيكوكاران را پيشواي خود قرار مي دهد.
و از فرومايگان كناره مي گيرد و با نابكاران به يك راه نرود.

پس اگر زنده بمانم پشيماني نخواهم داشت و اگر مردم مالمتي بر من نخواهد بود.
در زبوني و فرومايگي آدمي همين بس كه زنده باشد و خواري بكشد.

بر سر دو راهي
چون امام  در زمين كربال خيمه بر افراشت، »حر« و لشكريانش نيز در مقابل او اردو زدند. 
آن گاه »حر« فرستاده يي به جانب ابن زياد فرستاد و خبر داد كه »حسين  را در سرزمين كربال 
فرود آوردم و فرمانت را اجرا كردم«. ابن زياد كه طرف را در چنگال خود اسير ديد، مغرورانه 
به امام نوشت: »به من خبر رسيده كه در كربال فرود آمده اي. بدان يزيد به من نامه يي نوشته 
كه خوش نخوابم و سير نخورم مگر آن كه ترا بكشم. و اگر نه بايد فرمان مرا بپذيري و دست 

بيعت به يزيد بدهي…«
وقتي نامه به حسين  رسيد، او نامه را خواند و به زمين پرتاب كرد و گفت:

»ال افلح قوم اشرتوا مرضاه املخلوق بسخط اخلالق« )رستگار نشوند جماعتي كه برگزيدند 
خشنودي مخلوق را به خشم خالق(.

فرستادة زياد گفت: يا ابا عبداهلل نامة امير را چه جواب مي دهي؟
امام  فرمود: نامة او در نزد من جوابي ندارد، چه او مستحق عذاب است. 

چون اين خبر به ابن زياد رسيد، از خشم آتش گرفت. زيرا او بي ترديد در اين هنگام از امام  
انتظار عجز و البه داشت. اما عكس العمل امام  چنان مطمئن و آرام بود كه گويي از اين پس 
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هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. حال اين كه او را جز تسليم يا مرگ چاره يي نبود.
از اين رو ابن زياد عمر بن سعد ابي وقاص، فرزند فاتح ايران، كه تنها دو روز پيش حكومت 
»ري« را به او داده بود، طلب كرد و گفت: حسين در كربال فرود آمده، بايد با عجله به جانب 

او بشتابي، با او پيكار كرده و دفعش نمايي…
براي عمر بن سعد پيشنهاد عجيبي بود. پيكار با حسين بن علي ؟ كشتن فرزند رسول 
خدا؟ آن هم توسط فرزند سعد بن ابي وقاص، يعني اولين كسي كه در راه خدا تير انداخت و 
صاحب چنان مقام وااليي در صدر اسالم بود؟ و تازه عمر بن سعد به خوبي مي دانست كه 
حسين بن علي  نه مرد تسليم است و نه مرد سازش، و قطعًا يكي از »احدي الحسنيين«1 را 
برخواهد گزيد. از اين رو پيكار طبعًا به قتل حسين  منجر خواهد شد. اين بود كه گفت: »مرا 
از اين كار معذور بدار، و جز من ديگري را بر اين كار برگمار، چه، حسين فرزند فاطمه و 

نوة پيامبر و فرزند علي است…«
اما ابن زياد در مقام يكي از پليدترين ياران شيطان، غدارتر و مكارتر از آن بود كه به 
اين سادگي دست بردارد و در مقابل چنين تابش ضعيفي از اشعات »مالمتگر« ضمير انساني 
كنار بنشيند. به ويژه بر نقطة ضعف »عمر« به خوبي آگاه بود و مي دانست »حكومت« ري 
او ربوده است. پس به حالت غضب گفت: »اميرالمؤمنين يزيد، حكومت  از  را  آرام و قرار 
مملكتي بزرگ چون »ري« را به كسي مي دهد كه خدمت نيكويي كند. اگر به پيكار حسين 

نمي روي مهم نيست، فرمان حكومت ري را باز ده تا ديگري را برگزينم…«
بيچاره »عمر« كه ضربه درست بر ضعيف ترين نقطة وجودش فرود آمده بود، خود را 
باخت و چون اين اعتقاد و ثبات را نداشت كه بر سر آن چه اول بار گفته،  پايداري ورزد و 

يكباره خويش را برهاند، يك شب مهلت خواست تا بينديشد…
اكنون »ابن سعد« بر سر مهمترين »دو راهي« تعيين كنند ة هستي اش رسيده بود؛ همان 
»بر سر دو راهي رسيدنها« كه موضوع اصلي حيات ذات انسان است و قرآن با شناخت مطلق 

اين ذات، آن را در مورد همة ابناء انسان ضروري مي داند، تا صادق از كاذب شناخته شود.
»و لقد فتّنا اّلذين من قبلهم فليعلمّن الّل اّلذين صدقوا و ليعلمّن الكاذبني«2 )همانا آزموديم 
كساني را كه پيش از ايشان بودند تا معلوم گرداند خدا كساني را كه صدق ورزيدند و معلوم 

گرداند دروغگويان را(.

ورضايت بهشت نتيجهاش يامرگشرافتمندانهكه دونيكويي، از يكي يعني احديالحسنيين -1
خداستيافتحوپيروزي)سورةتوبه،آية52(.

2-سورةعنكبوت،آية3
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چنين  پر معني  و  كوتاه  چند عبارت  در  را  انسان  وجود  داستان  قرآن  كه  است  چنين 
خالصه مي كند:

ُقوُل َأْهَلْكُت َمااًل لَُّبًدا َأحَيَْسُب  ْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد يـَ َلَقْد َخَلْقَنا اْلِنَساَن يِف َكَبٍد َأحَيَْسُب َأن لَّن يـَ
َتَحَم اْلَعَقَبَة َوَما َأْدرَاَك َما  َناُه النَّْجَدْيِن َفاَل اقـْ نْيِ َوِلَسااًن َوَشَفتـَنْيِ َوَهَديـْ نـَ رَُه َأَحٌد َأملَْ َنَْعل لَُّه َعيـْ َأن ملَّْ يـَ
وَاَصْوا اِبْلَمرمَْحَِة ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة وَالَِّذيَن  رْبِ َوتـَ وَاَصْوا اِبلصَّ اْلَعَقَبُة ... مُثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتـَ

َكَفرُوا ِباَيِتَنا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َعَلْيِهْم اَنٌر مُّْؤَصَدٌة 
بر حسب اين تبيين، كه به راستي واقعي ترين تفسير وجود انساني است:

»انسان را در رنج آفريده ايم و در ظرف و متن درد و رنج فشرنده آفريده شده نه آن كه 
دردها و رنجها فقط از عوارض وجود انسان باشد، چه در واقع ساختمان بدني و معنوي انسان 
از تركيب تضادها و كشمكشها برآمده و مانند كفي است كه در ميان امواج و عوامل مختلف 

و تهديد كننده نمايان گشته باشد…1
اعضاي  استعدادات  ويژه يي كه همان  ذاتي  به مدد مواهب  و  بزرگ مي شود  او  آن گاه 
گزيدة خاص هستند، به حد تشخيص مي رسد و به »دو  فراز ناي« )نجدين( مي رسد، اين دو 
 فراز يا دو راهي همان گردنه هاي مشكل و پر پيچ و خم تكليف و گزيدن طريقند، تا كدام را 

اختيار كند«2.
»اگر طريق حق را گزيد و با قدرت ايمان و عمل گردنه هاي )عقبه( آن را پيمود  و در 
 ميان انگيزة بقا و تضادهاي قواي دروني و ضربه هاي تازيانة احتياج و نگراني، استعدادهاي 
را  انساني خود  از رنجها و نگرانيها برهد و شخصيت  به فعاليت رسانيد، مي تواند  را  خود 
احراز نمايد.  زيرا سنت آفرينش است كه شخصيت مولود جديد، در ميان رنجها و فشارها 
تكوين مي شود… از بندها و جواذب مخالف مي رهد و حاكم بر آنها مي شود و در طبيعت 
همه چيز را تصرف مي نمايد و آنها را در طريق كمال و خير بر مي گرداند.  پس از آن ديگر 
شهوات و لذات و مصائب طريق جهاد و صبر و رياضت،  وسيلة تقويت اراده و شخصيت 
و  آزادي حقيقي  به قلة  و  كند  هموار  را  خود  راه  و  رام  را  آنها  بيشتر  تا هرچه  مي گردد، 

حاكميت مطلق برسد…اينان هستند اصحاب راست )اصحاب امليمنة(
و آن كس كه در ميان دردها و رنجها به لذات و سرگرميهاي گذرا و عالقه هاي بي پايه 
خود را تخدير مي كند و دلخوش شود، هميشه در رنج و نگراني بماند و هيچ گاه از آنها فارغ 

نشود و والدت جديد نيابد…

1-نقلازصفحة88پرتويازقرآن)تفسيرسورةبلد(
2-نقلازصفحة88پرتويازقرآن)تفسيرسورةبلد(
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و آنان كه به آيات ما كافر شدند هم آنان هستند ياران چپ، بر آنان آتشي فرو بسته است 
)وَالَِّذيَن َكَفرُوا ِباَيِتَنا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َعَلْيِهْم اَنٌر مُّْؤَصَدٌة(«1.

به راستي هيچ ساعاتي چون لحظات »تصميم«، آن هم تصميماتي كه با خط مشي حيات 
انسان سر و كار دارد، طاقت فرسا و محتاج به صرف چنان انرژي فراوان نيست.

و  »دو فرازناي«  بر سر  درست  است.   سهمناكي  چه شب  »ابن سعد«  براي  آن شب  و 
»دو راهي« ايستاده و مجبور است انتخاب كند: »چپ« يا »راست«؟ 

ايشان  فرزندان  يا  انصار  و  مهاجر  از  گروهي  نشست.  به تفكر  و  كرد  خلوت  شبانگاه 
به نزدش آمدند و مالمت كردند كه »پدر تو در اسالم مرد بزرگي بود، چگونه تو با پسر پيامبر 
به نبرد بر مي خيزي؟« و يكي هشدار داد »مبادا با حسين پيكار كني، به خدا قسم اگر در دنيا 
پشيزي نداشته باشي، بهتر از آن است كه در آخرت خون حسين را به گردن داشته باشي«.

گفت: »امشب مرا با خويش تنها بگذاريد، تا در اين مهم دقت كنم«.
آن شب تا صبح نخوابيد. به راستي عبور از »گردنه« هاي پر پيچ حيات و ابتالئات انساني 
چندان هم ساده نيست . گاه »حكومت ري« و جاه و حشم آن چون مرغي خوش خط و خال 
و رنگارنگ در مرغزار ضميرش پرپر مي زد و سبكبال اين سو و آن سو مي پريد. اما ناگهان 
تجسم قتل فرزند پيامبر همه چيز را بر هم مي زد و بر كوفتگي آن ضمير خسته مي افزود. 
ليكن باز خيال »ري« و فرمانرواييش، عشرتهاي جانانه اش و رفاه سكر آورش به آرامي از 
يك گوشة ضمير سر بر مي داشت و چون مانع مستحكمي در مقابل خود نمي ديد، از بندهاي 
سرزنشگر كوتاه فرا مي جست و سپس به آرامي تمام وجود آن سست اراده را تسخير مي كرد 
و در آن موج مي زد. آن گاه »فرزند سعد« در گرماي لزج ناشي از آن سست  تر مي شد و 
غرقه در جوي تخدير آميز به هر بدي و نابكاري جري مي شد و تن در مي داد. عاقبت از آن جا 
كه نمي خواست قاطعانه در مقابل آن احساس شوم ايستادگي كند، اندك اندك كفة »ري« 
سنگين تر شد تا آن جا كه شيطان درست از نقطة ضعفش گرفت و بدي را بر او بياراست و 
فريبش داد. چرا كه نمي خواست در راه خدا از هر چيز غير از او دست بكشد. بلكه مايل بود 

در برخي از امور، دشمنان »راه خدا« را مدد كند:
»ان اّلذين ارتّدوا علي ادابرهم من بعد ما تبنّي هلم اهلدي الّشيطان سّول هلم و املي هلم ذالك 

ابهنم قالوا للذين كرهوا ما نزّل الّل سنطيعكم يف بعضي االمر والّل يعلم اسرارهم«2
آن كه  انتخاب كردند( پس از  را  )ارتجاع  بازگشتند  به عقب  و  برگشتند  آنان كه  همانا 

1-نقلازصفحة88پرتويازقرآنتفسيرسورةبلد)باتوضيحات(
2-سورةمحمد،آيات25و26
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هدايت بر ايشان آشكار شد، شيطان بر ايشان بياراست و فريبشان داد. اين بدان جهت است 
امور  از  برخي  را در  دارند گفتند كه شما  از آن چه خدا فرستاده كراهت  به كساني كه  كه 

اطاعت خواهيم نمود و خدا رازهاي ايشان را مي داند.
بامداد ديگر روز، به حالي كه »فراز« فرودين خود را انتخاب كرده بود، به نزد ابن زياد آمد. 
آن ستمگر پليد كه ياراي تحمل كمترين شعلة انساني را در كسان خود نداشت، به مزاح 
گفت: »كي است كه فرمان ده سال حكومت ري را بگيرد و با حسين پيكار كند؟« ابن سعد 
گفت: »حاضرم«. آن حاكم اهريمن صفت، فاتحانه بر آن شخصيت انساني كه به وعده و 
ابن سعد  بود، خنديد. چرا كه  و خاموش گرديده  مرده  فرزند سعد  در وجود  ديگر  مساعي 
از اين پس در زمرة » َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة « چون برده در مشت وي اسير بود… آن گاه از مقر 

حكومت به مسجد رفت و در حضور مردم چنين گفت: 
…اي مردم شما خاندان ابوسفيان را آزموده ايد، و اميرالمؤمنين يزيد را شناخته ايد كه 
داراي سيرت ستوده و پسنديده است  و رعيت در پناه او در راحتي است و زمان او دورة 
امنيت و آسايش است  ، بدان سان كه پدرش معاويه كار كرد، كار مي كند. اكنون يزيد پسر 
آن پدر است. بندگان خداوند را به نيكويي نوازش كرد و مردم را با بذل مال ثروتمند گردانيد 
و اكنون به من فرمان داده كه به عطاي شما بيفزايم و شما را به جنگ حسين كه دشمن يزيد 

است بفرستم، گوش دهيد و فرمان پذيريد…
بعد از صحبت از منبر به زير آمد و دستور داد كه بر هر كس در خور شأن و اهميتش پول 

دهند…
سپس عمر بن سعد را با چهار يا نه هزار سوار به كربال گسيل داشت1 و او در روز سوم 
محرم در مقابل امام جاي گرفت. از آن پس ابن سعد از هيچ آزار و حيوان صفتي در حق امام  

فروگذار نكرد.
داد  فرمان  بود كه  او  نمود و هم  امام  رها  اردوي  به جانب  را  اولين تير  بود كه  او  هم 

سرهاي شهيدان را جدا و بر سر نيزه كرده و بر اجسادشان اسب دوانيدند…
و  بود  در آمده  وي  سرنوشت  آزمايش  به صورت  كه  ري،  به حكومت  هرگز  با اين همه، 
هر بدي را به خاطر آن مرتكب مي شد، نرسيد. عاقبت پيش بيني امام  كه در آخرين مالقاتش 

به وي گفته بود:
»اميدوارم از گندم ري نخوري« به حقيقت پيوست و در منطق يزيدي به  دليل اين كه در 

1-تعدادلشكريانابنزيادرااز6تا35هزارنفروبرخيديگر53هزارنفرذكركردهاند.
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مأموريت خود از ثبات و خلوص كامل برخوردار نبوده، از نتيجة مطلوبش بركنار ماند. شگفتا 
كه يزيد از اين هم پليدتر مي خواست!

تولدي ديگر
از »دو راهي« فرزند سعد و انتخاب وي صحبت كرديم. در مقابل از »حر« بايد ياد نمود 
كه تا روز عاشورا در زمرة كسان ابن زياد و لشكرياني بود كه عليه امام  حسين موضع گرفته 
بودند و ديديم كه در آغاز حداكثر فشار و سختي را بر امام  وارد آورد و از حركتش به هر جانب 
جلوگيري نمود. ليكن چون عمر بن سعد در روز عاشورا امام  را محاصره كرد و جنگ مي رفت 
كه آغاز شود، در ضمير »حر« توفاني برپا شد. آشكارا مي ديد كه لختي ديگر پيكار جدي، 
كه او در ابتدا چندان گماني بدان نداشت، شروع خواهد شد و او به ناچار بايد در صف قاتالن 

امام و يارانش بجنگد.
از اين رو به نزد ابن سعد رفت و كوشيد تا قضايا را به مسالمت برگرداند، اما موفق نشد. 
به ويژه كه فرمان ا بن زياد بر لزوم درگيري صريح بود. »حر« به جاي خود بازگشت. براي او 
نيز اكنون ساعت بزرگ امتحان فرا رسيده بود و مي رفت تا بزرگترين آزمايش تعيين كنندة 
زندگيش را بگذراند. به راستي تالش انسان بر  دو راهي تصميم و بر سر دو  فرازي كه صرفًا 
»تنها« بايد بپيمايد چه پر رنج است. لحظة انتخاب فرا رسيده بود. فكرش يك لحظه آرام 
نداشت. غوغاي عظيمي در درونش برخاسته و در مرز اعتال و سقوط، حيران مانده بود. 
فكر مي كرد به جانب امام  حسين برود، ولي مگر هم او نبود كه آن چنان با قساوت در برابر 
حسين ايستاده، از راه مانع شد. مگر هم او نبود كه امام را به فرود در آن »دشت شوم« وادار 
كرده و به اين مهلكه دچار ساخته بود؟ اكنون چگونه برگردد، و چه بگويد؟ اما اگر نرود، در 
اين سو چه خواهد كرد؟ سخنان قبلي امام  در ذهنش تكرار مي شد، به نحوي كه در طنين آن 
خود را گم مي كرد. سپس آن كلمات باز در ضميرش برمي افروخت و شعله ورتر مي گشت و 
آن گاه هر كششي ديگر  را به جانب ديگر مي سوزاند و خاكستر مي كرد. اندك اندك از اردوي 
ابن زياد فاصله گرفت و به سنگيني هرچه تمامتر، جانب حرم امام  را پيش گرفت. هرگز اين 
فاصلة كوتاه را در مدتي چنين بلند طي نكرده بود. اكنون اين سردار خشن و دالور ـ در نهايت 
التهاب ـ به وضوح مي لرزيد. يك تن او را در اين حالت ديد و برشگفت: »حر« ترا دگرگون 
مي بينم، مگر قصد حمله داري؟… اما »پاسخي نشنيد«. آن مرد بار ديگر پرسيد: …اي حر، 
آيا شك و ريب دامنت را گرفته است؟ سوگند به خدا ترا در هيچ جنگي اين چنين نديده ام، 

اگر از من سؤال مي كردند كه شجاع ترين مردم كيست، جز تو كسي را نمي گفتم.
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ديده  و سرگردان  ملتهب  بدين گونه  آن سردار شجاع  راست مي گفت، هرگز  مرد  آن 
نشده بود.

چه  آن مرد  رسيده ام«.  دوزخ  و  بهشت  به دو راهي  به خدا،  »سوگند  داد:  پاسخ  »حر« 
مي دانست كه »حر« بر سر اين دو راهي، كه از حر دالورتران را سست و رخوت بار كرده، 

چه مي كشد؟
رنج »ذوب شدن« براي تولد جديد، رنج نفي وجود كهنه. در قاموس كلمات روزمره 
كمتر كالمي وجود دارد تا چنان كه بايد، انبوه آن همه انرژي را كه صرف آن براي چنين 

»ساخت« جديد ضروري است، مجسم سازد.
با اين همه، معجزه به واسطة »توبه«، كه از عالي ترين و مبري ترين مظاهر سعادت بخش 

ويژة وجود انساني است، محقق شد.
»حر« ادامه داد: »اما به خدا قسم، هر چند پاره پاره و سوزانده شوم، چيزي را بر بهشت 
ترجيح نخواهم داد«. سپس به فرزندش گفت: »اي علي، مرا شكيبايي دوزخ نيست. بيا تا به 
 اردوي حسين برويم و او را ياري كنيم و با دشمنانش بجنگيم. باشد تا با شهادت، سعادت 

ابدي يابيم«.
همه گمان مي كردند كه ايشان به خاطر شروع جنگ پيش مي روند.

»حر« هم چنان كه مي رفت، زمزمه مي كرد: »پروردگارا،  توبه كردم. توبة مرا اجابت كن. 
بر من ببخشاي، چه من دلهاي اولياي تو و فرزندان پيامبرت را در بيم افكندم…«
به نزديك امام  رسيد، از اسب به زير آمد و در آستان امام حسين به خاك افتاد: 

-سر از خاك بردار، كه هستي؟
-حر بن يزيد، جانم به فداي تو باد. آن كسم كه راه ترا بر  تو سد كردم و ترا از راه بيراه 
نمودم. هرگز گمان نداشتم كه اين قوم با تو اين گونه عمل كنند. اكنون توبه مي كنم، آيا 

توبة من در پيشگاه خدا قبول مي شود؟…
و  انساني  نوع  از  آفرينش  پذيرش  باالترين  نشانة  كه  را،  الهي  اليزال  سنت  امام  
شگفت ترين مكانيسم دروني اين ذات مختار است، به او ابالغ فرمود و گفت: »خداوند از تو 
توبه مي پذيرد و ترا عفو مي كند«. آن گاه »حر« اجازه خواست تا هم چنان سواره پيكار كند. 
امام  او را مجاز ساخت. برگشت و با صفوف چند دقيقه پيش خود، كه اكنون ساليان دراز با 

ايشان فاصله داشت، چنين گفت:
»مادر بر سوگتان بنشيند و بر شما بگريد. اين مرد صالح را دعوت كرديد و چون دعوتتان 
را پذيرفت، از او دست باز داشتيد و با دشمنانش تنها گذاشتيد؟ شما كه روزي وعده داده ايد 
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شمشيرها  و  گرفته ايد  را  او  پيرامون  امروز  گذشت،  خواهيد  خود  از جان  وي  راه  در  كه 
بر كشيده ايد تا او را بكشيد. او را محاصره كرده و راه نفس كشيدن بر او بسته ايد. از هر طرف 
او را در فشار قرار داده و نمي گذاريد به سرزمينهاي پهناور خداوند روي آورد و خاندانش 
در امان باشند. او را مانند اسيري گرفتار ساخته ايد و بيچاره كرده ايد. آب جاري فرات را كه 
مسلمان و نامسلمان از آن مي نوشند و جانوران صحرايي عراق در آن آب تني مي كنند، بر او 

و زنان و كودكان و يارانش بسته ايد. و هم اكنون تشنگي آنان را از پاي در آورده است.
بعد از رسول خدا  با وي چه بد رفتار كرديد. اگر امروز در اين ساعت پشيمان نگرديد و از 

تصميم كشتن وي منصرف نشويد، خدا در تشنگي قيامت سيرابتان نكند…«1
آن گاه تاخت نمود و رجز مي خواند و مي گفت:

آليت ال اقتل حيت اقتال
اضرهبم ابلّسيف ضراب معضال

ال انقال عنهم و ال مغّلال
ال حاجزا عنهم و ال مبّدال
امحي احلسني املاجد املؤّمال

سوگند ياد نمودم تا نكشم كشته نشوم
با شمشير بر آنان ضربت سخت خواهم زد

نه بر مي گردم، نه پشت بر سپاه مي كنم
نه جاي خود را به ديگري مي دهم

و حسين بزرگواري را كه اميد جهانيان بدوست ياري مي كنم
من آزادم و آزاد آفريده شده ا م.

نوشته اند كه »حر« قريب هشتاد تن را به خاك انداخت و عاقبت بر اثر تيرباران دشمن، 
خود به زير افتاد و شهيد شد. امام  در آخرين لحظه به بالينش آمد و سرش را در بغل گرفت 

و گفت:
»والّل ما اخطات اّمك حيث مستك حرا

وهللا انك حّر يف الدنيا واالخره«
به خدا سوگند كه مادرت به خطا اسم ترا »آزاد« )حر( نگذارد. تو آزادي در دنيا و آخرت.

بدين گونه »حر« كه زماني بر امام   راه بسته و بر او مشقت بسيار رسانده بود،  در آخرين 
لحظات با بازگشت )توبه( به جانب اردوي حق طلب، حماسة راستين بزرگي آفريد. حماسة 

1-بررسيتاريخعاشورا،صفحة62
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»حر« كه پيام »آزادي« و »اختيار« نوع انساني است، به اولي ترين صورت، اصالت »ارادة 
مختار« را بر »شرايط خارجي« اثبات نمود. اين در فرزند انسان، بر فراز عرش تصميمش، 
ضمنًا  پيام  اين  است.  شدني  او  ارادة  در  برابر  همه چيز  كه  مي دهد  نشان  را  خداگونه يي 
حاوي خذالن و شكست نهايي و مطلق كلية ستمگران و نظامات مرتجعانه يي است كه 
به »آزادي« انسان تجاوز كرده اند،  و خواستار به انحطاط كشيدن او هستند. شكست نهايي 
كساني كه با همة هيبت ظاهري و با تمام قواي اهريمني ماديشان، نتوانسته اند به اندازة دانة 

جوي از شرف انساني بكاهند.
ابتدا فرزند خود را به پيكار  اين نكته سرخ و آتشين هم شايان توجه است كه »حر« 
گفت:  مي غلتيد،  خود  در ميان خون  فرزندش  كه  هنگامي  ايستاد.  به نظاره  خود  و  فرستاد 

»احلمدهلل الذي رزقك الشهاده«.

جنگ ، تنها راه
آغاز خروج  را در همان  رشد تضادهاي ويژة جنبش، »تعارض ضروري« دو جنبة آن 
در نهايت  اموي،  تجاوزكار حكومت  و  غاصبانه  از يك سو سياست  بود.  مسلم ساخته  امام  
سنگيني استثمارگرانه اش، براي هر كس كه در آن صاحب سهم نبود طاقت فرسا مي شد. 
وضع  عليه  افكار  به تمام  ياران،  و  حسين  امام   افشاگرانة  و  انگيزنده  مشي  ديگر،  از سوي 
موجود سمت مي داد. به اين ترتيب، مقدمات جنگ عادالنه يي كه تنها از آن طريق مي شد 
ضربة حداكثر را بر دشمن وارد نمود، آماده مي گشت. عالوه بر اين، مسألة آيين جديد قرآني 
مطرح بود كه در چنان نظامي مي رفت تا فرسوده و تحريف شود، و به صورت بازيچة طبقات 
ستمگر درآيد و تأثير تكامل بخش تاريخي خود را، كه به طور عمده با »جهت« گيري عليه 
ستمكاران به دست مي آيد، در توطئه يي از سكوت و »زاهدمآبي بي طرفانه« فاقد گردد.  پس 
اكنون جنگ انقالبي پادزهري است كه نه تنها زهر دشمن را خنثي مي كند، بلكه آلودگيها 

و چركهاي صفوف خودي را )در كورة ابتالئات( مي زدايد…
پس از فرود در كربال، جريان حوادث به جانبي سير نمود كه اين جنگ محقق شود:

در آغاز، عمر بن سعد پيكي به نزد امام  فرستاد و به طور رسمي سبب آمدن بدان جا را 
بيان نمود. سپس نامه يي به ابن زياد نوشت و گفت: »وقتي به كربال آمدم، پيكي فرستادم و 

سبب آمدن حسين را پرسيدم، گفت مرا دعوت كرده اند و من پاسخ دعوت را داده ام…«
استدالل امام ، در اوج هوشياري، به قصد خلع سالح سياسي و ايدئولوژيكي دشمن و نيز 
براي اتمام حجتي كه از اين پيشتر ذكر كرديم، اين بود كه اگر رأي دعوت كنندگان دگرگون 
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و سياست پيشگي  فرومايگي  درمنتهاي  ابن زياد  اما  برگردم.  بگذاريد  و  كنيد  باز  راه  شده، 
مي پنداشت: »اكنون كه چنگال ما بر اين گرگ و عقاب گرفته، مي خواهد راه فرار بجويد… 
هرگز ملجأ و پناهگاهي نخواهد يافت«.  از اين رو به ابن سعد نوشت »بر حسين سخت  گير تا 

با يزيد بيعت كند و اصحاب او نيز بايد از او متابعت كنند«.
ابلهانه اش مي پنداشت كه به بهترين صورت حسين را به تنگنا  بيچاره در نشئة غرور 
گرفته و نزديك است كه كار را براي هميشه فيصله دهد. هيچ نمي دانست كه اين »سنگ« 
سنگين، عاقبت بر روي همان نظامي كه او مدافع آن است، خواهد افتاد. تا آخر نيز ندانست 
نحوة  ميان  اختالفات  از  ناشي  البته  اين  و  رفته،  پيش  امام  بر مطلوب  درست  اوضاع  كه 
ارزيابي و تفكر نيروهاي ارتجاعي و انقالبي است كه در سراسر تاريخ موجود بوده و در 

نهايت به امحاي مرتجعين منجر مي شود. 
رفت  بني اسد  به نزد  ياري  طلب  براي  امام ،  از  اجازه  با  مظاهر،  حبيب بن  اين ميان  در 
از مردان بني اسد را حاضر به ياري خود ديد. ابن سعد چهار صد نفر فرستاد و جلو  و نود نفر 
بني اسد را گرفت و جنگ سختي در كنار فرات بين ايشان اتفاق افتاد. بني اسد چون اندك 

بود شكست خوردند ولي حبيب توانست بگريزد و خود را به امام  برساند.
اما ابن سعد كه هنوز در فكر دوجايه خوري بود، باز هم مي خواست تا كارها به مسالمت 

برگزار شود، پس، از امام  تقاضاي مالقات كرد.
شب هنگام در كنار فرات نشسته و مدت زيادي صحبت كردند.

براي  نامه يي  مي برد،  رشگ  سعد  به پسر  اين سمت  از  كه  اصبحي«  يزيد  »خولي بن 
ابن زياد نوشت كه سعد هر شب با حسين در كنار فرات بساط مي گسترد و از هر در سخن 
مي گويد و او را با حسين جز از رأفت و مهرباني كاري نديدم، فرمان بده، تا او كنار رود و 

من كار او را به دست گيرم و اين خدمت را به پايان برسانم و كار حسين را تمام كنم…
ابن زياد نامة خشونت آميزي براي عمر سعد نوشت و جريان گزارش خولي را گفت، و 
افزود »چون نامه به تو رسيد، بر حسين سخت بگير تا بيعت يزيد را بپذيرد. اگر نپذيرفت آب 

را به روي او ببند«.
از آب  نتواند  امام  اردوي  تا  را مأمور شط فرات كرد  پانصد نفري  عمر بن سعد يك عدة 

استفاده كند. اين واقعه روز سه شنبه هفتم محرم اتفاق افتاد.
امام  دستور حفر چاه داد، چاهي كندند و به آب دست يافتند و مشكها پر كردند و مقدار 
كه  داد  فرمان  عمر بن سعد  به  رسيد  ابن زياد  به  خبر  اين  چون  كردند.  ذخيره  آب  زيادي 
»شنيده ام حسين چاه حفر كرده، تا آن جا كه مي تواني بايد از دسترسي او به آب ممانعت كني 
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هم چنان كه ايشان بر »عثمان زكي سخت گرفتند«! 1.
عمر بن سعد بر سختگيري خود بيشتر افزود تا آن جا كه بي آبي اردوگاه امام حسين را 
سخت مي آزرد. يك بار عباس و عده يي از ياران ديگر به فرات حمله بردند و بعد از كشتن 

عده يي از نگهبانان، به آب دست يافتند و اردو را سيراب كردند.
امتيازي  نشد كمترين  امام  حاضر  و  مذاكره شد  ابن سعد  و  امام   ميان  خالصه چند بار 
به يزيد بدهد، بلكه براي مغلوب نمودن آنها و روشن كردن نقش تجاوزكارانه شان دعوت 
خود را يادآور مي شد و اين كه آنها راه را بسته و مانع بازگشتنش شده اند. عمر بن سعد مجددًا 
جريان را به اين زياد نوشت. وقتي كه نامه اش رسيد، شمر بن ذي الجوشن در نزد ابن زياد بود 
و به او گفت مثل اين كه سعد قصد پيكار با حسين را ندارد و بهانه تراشي مي كند، مرا مأمور 

ساز تا كار حسين را فيصله دهم…
به دنبال سخنان شمر، ابن زياد به عمر بن سعد نوشت:

»من ترا نفرستاده ام تا با حسين بن علي مدارا كني و نزد من از وي شفاعت نمايي و راه 
سالمت و زندگي او را هموار سازي. اكنون ببين اگر خود و يارانش تسليم شدند، آنها را نزد 
من بفرست و اگر امتناع كردند بر آنها حمله كن تا آنان را بكشي و بدنها را مثله كني يعني 
گوش و بيني ببري، چه ايشان سزاوار اين كارند و اگر حسين بن علي  كشته شد سينه و 
پشت او را پايمال سواران كن، چه او مردي ستمگر و ماجراجو و حق ناشناس است. مقصودم 
از اين كار آن نيست كه پس از مرگ صدمه يي بيشتر به او مي رسد، بلكه حرفي گفته ام و 
عهد كرده ام كه اگر او را بكشم لگدكوب اسبها بكنم. اكنون اگر بدانچه دستور داده ام عمل 
كردي تو را پاداش مي دهيم و اگر به اين كارها تن ندادي از كار ما و سپاه ما بركنار باش و 

لشكريان را به شمربن ذي الجوشن واگذار، كه ما به وي دستور داده ايم«2.
در اين احوال امام  كه مي دانست عاقبت كارها چگونه خواهد شد، به ميان حرم و خاندان 

خود آمده چنين گفت:
»قال عليه السالم، استعّدوا للبالء  و اعلموا ان هللا حاميكم و حافظكم و سينجيكم من شر 
االعداء و جيعل عاقبة امركم ايل خري، و يعذب عدوكم ابنواع العذاب و يعّوضكم عن هذه البلّية 

ابنواع النعم و الكرامة فالتشكوا فالتقولوا ابلسنتكم ما ينّقص عن قدركم…«
»از براي تحمل رنجها و مصيبتها و ناكاميها و نارواييها، خويش را آماده كنيد و بدانيدكه 
خدا پشتيبان و نگهبان شماست، و شما را از شر دشمنان نجات مي بخشد و عاقبت كار شما 

1-ديدهميشودكهاينمسألةعثمان،تاكجابرايرژيمامويبركتداشتهاست.
2-»بررسيتاريخعاشورا«،صفحة65
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را به خير برميگرداندو دشمن شما را به انواع عذابها دچار ميكند و بجاي اين بليه با كرامت 
و انواع نعمتها به شما عوض ميدهد. پس مباد كه به شكايت بپردازيدو آنچه را از قدر و اجر 

شما مي كاهد بر زبان مرانيد....«1
از آنسو ابن سعد نامة ابن زياد را براي  حسين  فرستاد تا شايد تصميم زياد را بداند و دست 
از مبارزه و جنگ بردارد. حسين  در پاسخ گفت: »سوگند به خدا كه من هرگز دست خود 
را به سوي پسر مرجانه دراز نخواهم كرد«. آن گاه پيامي براي عمر بن سعد فرستاد كه با 
يكديگر مالقات كنند، عمر پذيرفت و هريك با عده يي سوار به يك سو شدند تا مذاكره كنند.

حسين  گفت: اي پسر سعد، واي بر تو آيا از آن خدا كه بازگشت همه به سوي اوست 
نمي ترسي؟ و با من پيكار مي كني و حال آن كه مي داني من فرزند رسول خدا  هستم. با من 

باش و فرمان مرا گوش دار و خداي را از خود شاد كن.
عمر گفت: من چگونه اين كار را بكنم؟ ابن زياد خانه و خانوادة مرا از بيخ مي كند!!

امام  گفت: باكي نيست، ما ترا به خانه يي نيكوتر از آن نويد مي دهيم.
تمامًا  مرا  زراعتي  زمين  و  بوستان  و  مال  و  ملك  كه  آن مي ترسم  از  ابن سعد گفت: 

مصادره كند.
امام : ما ترا زراعتي خواهيم داد افزون از اين كه داري )پيداست كه امام مي خواهد راه 

هرگونه توجيه كاري را بر ابن سعد ببندد(.
ابن سعد: من زن و فرزنداني دارم و بر همسر خود ترسناكم.

امام  از او روي برگردانيد و گفت: چه شدي تو؟ خداوند ترا بكشد و نيامرزد ترا، سوگند 
به خدا اميدوارم كه از گندم ري نخوري.

ابن سعد از روي استهزا گفت: ما را جو از گندم بي نياز مي سازد. بدين ترتيب مسلم شد 
كه با اين جماعت، كه اين چنين فساد سراسر وجودشان را فرا گرفته، هيچ راهي جز جنگ 

نمانده است.

زن انقالبي ـ وجود تاريخي جديد
در بررسي خالفت امام حسن  و زندگاني سراسر مبارزه اش، ديديم كه آن امام  عالوه بر 
و  فوق العاده  توجه  كه  نيز،  ديگر  دردناك  و  سنگين  يك اتهام  معرض  در  افترائات،  ساير 
يك خوي  به داشتن  ناگزير  اين زمان  در  كه  اتهامي  مي شود.  واقع  باشد  به زن  هوسبازانه 

1-»سخنانحسينبنعلي«،ترجمةسهيلي،صفحة120
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و  از جو  بي اطالع  بسياري دوستان،  تعبير مي شود.  است،  به غرائز  تندو محكوم  شهواني 
ضروريات تاريخي آن دوران،  كوشيده اند براي اين مشخصه كه در تماميت خود باطل و 

بهره كشانه است، توجيهي جستجو كنند. 
از جمله منتخب التواريخ با حرمت شكني شرم آوري كه حتي ذكر آنهم مالل آور و شايسته 
پوزش خواهي از آستان آن انقالبي بزرگ، همان گوهر برگزيده رسول خدا حسن مجتبي 

است، علت ازدواجهاي امام  حسن را چنين به هم بافته است1:
…در كامل بهايي است كه مخدره شهربانو )زن امام حسن( هر شب بكر بودي چون 
حوران بهشت و پيغمبر خبر داده بودند كه در ميان حسن و حسين هركه را زني افتاد كه 
هر شب بكر بود، ائمه از صلب و ذرية او باشد. امام حسن از اين سبب زن بسيار كردي و 
چون سبب نيافتي طالق دادي. حسين )ع( روزي بر حسن )ع( گفت: اي برادر خاطر مرنجان 
و آن چه كه طلب داري از تو درگذشت و من يافتم و حسن )ع( دانست كه ائمه از صلب او 

نيستند…
يا روضة الصفا مي گويد2:

»اميرالمؤمنين حسن  بر سبيل تعاقب زن مي خواست و طالق مي داد كه از اين جهت 
اميرالمؤمنين علي )ع( با مردم مي گفت كه دختران خود را به پسر من تزويج مكنيد كه مطالق 
است. اما ابكار و نسوان به تزويج او رضي اهلل عنه رغبت مي نمودند، به واسطة آن كه به سمع 
آن طايفه رسيده بود كه چشم و چراغ دودمان عبد مناف در ايام طفوليت اميرالمؤمنين حسن 
را بوسه بسيار بر ناف او مي زده، الجرم دوست مي داشتند كه تن ايشان به موضع مساس آن 

حضرت رسد تا آتش دوزخ بر اندام آن جماعت نرسد…«
بازاري، كه ساخته و پرداخته  اباطيل مسخرة  با كمال تعجب مي بينيم كه نمونة اين 
چون  با  كه  انقالبي  يك پيشواي  تا  است  شهوتران  يك »واالحضرت«  درخور  و  معاويه 
دارد.  وجود  نيز  اسالم  پيامبر  دربارة  است،  رفته  پياده  مكه  تا  بارها  و  درافتاده  معاويه يي 

چنان كه گوستاولوبن در اين مورد مي گويد:
»اگر از پيغمبر بتوان انتقادي كرد، فقط همين محبت مفرطي است كه به زن داشته«3 
و البته چون در نزد همه روشن است و مي دانند كه پيامبر اسالم  در جواني، فوق العاده پاك 
و منزه بوده، در 25 سالگي هم با زني 40 ساله ازدواج كرد و تا 51 سالگي هم صرفًا با وي 

1-صفحة145
2-صفحة20،جلد3

3-تاريختمدناسالموعرب،صفحة130
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به سر برده است، نويسنده انصاف داده است كه: »ولي اين را هم نبايد از نظر انداخت كه 
اين محبت فقط در قسمت اخير زندگي او پيدا شده بود، واال در اوائل عمر تا سن 50سالگي 

به همان زوجة اول قناعت نمود«.
و جالب است كه نويسنده براي تأييد تشخيص خود، از خود پيامبر  دليل مي آورد:

منسوب  قول  اين  چه  نمي داشت،  نگاه  هم  پوشيده  هيچ وقت  را  محبت  اين  »پيغمبر  
به اوست كه مي فرمود: دو چيز را خيلي دوست دارم، يكي »زن« و ديگري »بوي خوش«، 

ولي آن چه كه بيشتر از همه قلبم را قوت مي دهد نماز است«.
از  را  حسن  امام  و  پيامبر  مشروح  داليل  با  كه  نيست  آن  نظر  به هيچ وجه  اين جا  در 
اتهامات هرزه درايان كه نقطة عزيمت تمام آنها ريختن به جيب ارتجاع حاكم است، تبرئه 
كنيم. زيرا ناگفته پيداست، كه در هم ريختن دنياي كهنة جاهلي و بنياد نظامي نو و مواظبت 
و امتداد آن، با خلق و خوي »واالحضرت«هاي هوسباز و شهوتران جور در نمي آيد. اين 
اباطيل و الطائالت كساني است كه يا در كوچكترين تغيير انقالبي جامعه شركت نجسته 
و به هيچ رو مشقتها و »شايستگي ضروري آن را« حس نكرده اند يا بي هيچ آزرم و بدون 

صرف زحمت براي درك حقيقت قياس به نفس كرده اند.
اما اگر كسي بخواهد شمه اي از حقيقت در اين باره را در يابد، بايد به جبرهاي تاريخي 
نظام پاترياركال )پدر ساالري( نظر كند كه در آن روزگار حاكميت مطلق داشت. روزگاري 
كه اوج شيوة »چند زني« )پلي گامي( است. روزگاري كه زن در  نهايت بيش  از يك  وسيلة 

توليدمثل كه در مالكيت كامل مرد بود، تلقي نمي شد1
به ويژه كه در عربستان جاهلي، كه در شمار پس افتاده ترين بخشهاي دنياي آن روزگار 
مي بود، حتي وجود زن و جنس اناث لكة ننگي بر دامان خاندانها محسوب مي گرديد و بسا 
چهرة پدران كه با دريافت خبر دختردار شدن، از فرط ناراحتي و احساس بي آبرويي، سياه و 
بسيار غضبناك ميشد2. در اين زمان زن به شديد ترين صور تحت انقياد و بهره كشي جنس 
ديگر به سر مي برد. چنان كه دكتر گوستاولوبن، خود در دفاع از حقوق زن در اسالم متذكر 

مي گردد كه آن ايام زن هيچ احترامي نداشته، از جمله3:
قانون هندو مي گويد »قضاي حتمي، توفان، موت، جهنم، سم مار گزنده و آتش سوزان، 

1-مراجعهشودبهمنشأخانوادهودولت،ازانگلس،ترجمهوتلخيصاحمدقاسمي
َر َأَحُدُهْم اِبأُلنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم »وآنگاهكهيكتناز 2-آية58،سورةنحل: َوِإَذا ُبشِّ

ايشانبهدختريمژدهدادهشود،رويشازفرطناراحتيسياهوبسيارخشمگينگردد«.
3-»تاريختمدناسالموعرب«،صفحة535
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در  )تحريف شده( هم  تورات  كتاب مقدس  در  نيست…«  بدتر  زن  از  در ميان هيچ كدام 
همين حدود با زن رفتار شده و خشونت و سختي كه در آن ديده مي شود كمتر از خشونت 

و سختي نيست كه در فوق ذكر شد1. چه، مي نويسد:
نزد  مي نويسد: »هركسي  مقدس  كتاب  واعظ  باب  در  و  است«  از مرگ  تلختر  »زن 
مرد  هزاران نفر  در ميان  و  داشت  خواهد  زن محفوظ  از شر  را  است خود  محبوب  خداوند 
يك نفر مرد پيدا مي شود كه نزد خدا محبوب باشد، اما در ميان تمام زنان عالم هم يك زن 

پيدا نخواهد شد كه نزد خدا محبوب باشد…«
در يونان كهن نيز كه امروز فرهنگ غربي بسيار بدان و تمدن انحصاري عالمتابش 
مي نازد2، وضع بهتر از اين نبوده است: »يونانيان عمومًا زن را يك مخلوق پست و فرومايه 
از  اگر  خيال مي كردند كه فايدة وجودش فقط خدمت به خانه و تكثير نسل بوده است و 
زمان  در  مي رساندند…«  به قتل  را  زن  آن  مي آمد  به وجود  ناقص الخلقه يي  بچة  يك زن 
عروج تمدن يونان هم غير از زنان سازنده و نوازنده از هيچ زني احترام نمي نمودند3 و به همين 
جهت غير  از زنان مزبور، رسم آموزش و پرورش )تعليم و تربيت( زنان جاري نبوده است…

تعجب در اين است كه گوستاولوبن، به رغم اين همه و اين كه خود در صفحة 529 متذكر 
مي گردد كه: »در عصر جاهليت زن را مخلوقي مي دانستند برزخ بين حيوان و انسان كه 
فايدة خلقت وي فقط تكثير نسل و خدمت به مرد بوده …«، باز هم از توجه پيامبر به زن 
و اين كه شخصًا به دوستي آن در شمار »بوي خوش« و »نماز« تأكيد كرده است، انتقاد 
مي كند. آيا بزرگترين انقالبي عالم امكان، آنهم در شب ترين شبهاي تاريخ بشر از اين بابت 

شايان سجده و درود نيست؟ 
به زن، عالوه  بر داليل  راستين اسالمي،   اولياي  ديگر  و  پيغمبر  توجه فوق العادة  آري 
اختصاصي هر  مورد ويژه4، عمدتًا از رسالت آزاديبخش عظيمشان منشأ مي گرفت. در اين 
حلقه از مجموعة آن رسالت بزرگ انقالبي و به دور از خصلت صرفًا لذت جويانة غريزي، زن 
از زير بار جانكاه تخفيف و استثمار رها مي شد تا در پرتو اين آزادي مقدس، نقش نو يافتة 

خود را در روند تكاملي تاريخ عرضه كند.
اما شكستن سنتهاي ارتجاعي، كه در جامعه ريشة محكم دوانده، بي مجاهدت و تحمل 

1-البتهمنظورتوراتتحريفشدهاست،كهمتأثرازاوضاعمعاصرميباشد.
2-وبهطورضمنيعامدًابدينوسيلهسهمتمدناسالميرافراموشميكند.

3-يعنيبازهمبهزنجزبهمثابهوسيلةعيشوطربطبقاتاستثماركننده،نگاهنميكردند.
4-چنانچهبيشترازدواجهايپيامبربهجهتمصلحتسياسيبودهاست.
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انواع توهين و اتهامات صورت نگرفته است. مثال زيرين بر اين معنا اشاره دارد1:
»مسيو كوش دوبر سؤال مكالمة پيغمبر  و قيس، يكي از مشايخ بني تميم، را نقل مي كند: 
روزي پيامبر  دختري را روي زانوي خود نشانده، غذا مي داد، قيس سؤال نمود اين بچه ميش 
كيست؟ فرمود كه اين بچة من است. قيس گفت به خدا قسم براي من از اين قبيل دختر زياد 
به وجود آمده و من عالوه بر اين كه هيچ وقت آنها را اين طوري روي زانو ننشانده ام، همة 
آنها را زنده به گور كرده ام. پيغمبر  گفت: »واي بر تو، معلوم مي شود كه تو يك آدم بدبختي 
هستي كه خداوند در قلب تو محبت بشري به وديعه نگذارده است و از اين نعمت عظيم كه 

به ايشان عطا شده محروم مي باشي…«
ليكن پس از اين همه مجاهدتها، در رسالت نهضت حسيني بود كه نقش زن انقالبي، 

به مثابه وجود تاريخي جديد، در مدار رهبري بارز شد. 
در اين مدار، اولين زن، زينب كبري، پرورش يافتة دامان فاطمة زهرا ، بود كه مي بايست 
رهبري جنبش را پس از امام  به دست گيرد و كار آن را به  اتمام رساند. اكنون بر امام حسين 
است كه در اين روزهاي سخت، خواهر را براي احراز اين مسئوليت سنگين آماده سازد. زني 

55 ساله كه اخيرًا همسر را براي پاكبازي در آستان حسين طالق گفته است...
وقتي آشكار شد كه جنگ ناگزير است، همه برآن آگاهي يافتند و البته نتيجة چنين 
پيكاري از پيش روشن بود. شبانگاه امام  ، به ديگر روز، كه در آن »عهد« خود را به پايان 

خواهد رساند، مي انديشيد و زمزمه مي كرد:
اي دهر اّف لك من خليل

اي روزگار اف بر دوستي تو باد
كم لك ابالشراق واالصيل

چقدر كه در شامگاهان و صبحگاهان
من طالب حبقه، قتيل

از حق طلبان كشته شدند 
و كل حي سالك سبيل

و هر زنده يي اين راه را خواهد رفت
و امنا االمر ايل اجلليل

و همانا كه كار واگذار به جليل است  
1-نقلازهمانكتابگوستاولوبن
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والدهر اليقنع ابلبديل
و روزگار به بديل و بدل قناعت نمي كند )مردمان بي نظير مي طلبد( 

مااقرب الوعد من الرّحيل
چه نزديك است هنگام رفتنم

سبحان ريب ماله مثيل
پاك و منزه است پروردگارم كه بي همتاست.

دلش  بر  دريافت.  بود1،  امام   شهادت  كه  را،  آن  اشارات  و  شنيد  را  معاني  اين  زينب 
را هم طاقت  بود كه بزرگ مردان حادثه  از آن مهلكه ها  اين  تاب شد.  افتاد و بي  آتش 
و شكيب نيست. چه رسد به خواهري كه عشق محبوب خود حسين را در شب شهادت 
در چنين راز و نيازي مي يابد. سخت گريست و شتابان به نزد پيشوايش آمد.آرزوي مرگ 
نمود و پريشان حال گفت: »امروز است كه بي برادر شوم، اي جانشين گذشتگان و اي پناه 

باقيماندگان…«
ايستاد و  تغيير حالت داد. در  مقابل زينب محكم  را دريافت،  اين نگراني  امام  چون 

چنين گفت:
»اي اختاه اليذهنّب حبلمك الشيطان فاّن اهل الّسماء ميوتون و اهل االرض اليبقون. كل شيئ 
هالك اال وجهه، له احلكم و اليه ترجعون. فاين ايب وجدي الـّذان مها خري مين ويل هبما و بكل 

مسلم اسوة حسنه« 
»اي خواهرم، مبادا كه شيطان حلم و بردباري ترا بربايد. همانا كه همه اهل آسمان 
مي ميرند و اهل زمين هم باقي نمي مانند. همه چيز جز خداي يكتا هالك مي شود. حاكميت 
از آن  اوست و بازگشت بسوي اوست. پدرم و جدم كه هر دو از من بهتر بودند بگو چه شدند 

و كجا هستند. اكنون من بايد از ايشان و ديگر مسلمانان پيروي نيكو كنم«.
در اين جا ديدگانش ناخواسته به اشك گراييد و خواهرش را سوگند داد كه مبادا پس 
از قتل او گريبان چاك دهد و به چهره خود چنگ زند: » اي اختاه حبقي عليك اذا اان قتلت 

فالتشّقي علّي جيبًا و الختمشي علّي وجها…«
» اي خواهرم ترا سوگند مي دهم به حق من برتو، گاهي كه من كشته شوم، گريبان در 

مرگ من چاك نزن و چهره به ناخن خراشيده مكن…«
يعقوبي مكالمة امام  و خواهرش را چنين آورده است:

»خواهرم، خدا را پرهيزگار باش كه مرگ ناچار مي رسد، خواهر به شكيبايي خدا، شكيبا 
1-»ناسخ«،جلد2،صفحة169



79

كتاب دوم 

باش و من و هر مسلمان ديگري بايد به پيامبر اقتدا كنيم. ترا سوگند مي دهم پس سوگند مرا 
بپذير. براي من گريبان چاك نكن،  رو مخراش و مرا به هالك فرياد مزن«1.

جنبندگان  جميع  قطعي  مرگ  كه  كلي تر،  و  عام  فلسفه يي  ترسيم  با  امام   بدين گونه 
آسمان و زمين باشد،  و آن گاه اشاره به پيامبر  و علي و حسن و مادرش ، مرگ خود را در 
ضمير خواهر تحت الشعاع قرار داد تا مبادا كه غرقه در آن دلسوختگي، كه در آن لحظات 
را  او  تحمل  و  بردباري  بود، »شيطان  بسيار طبيعي  بيند  بدين حد مصيبت  كه  براي  زني 

بربايد« و در انجام وظايف بعديش كوتاهي افتد.
گوئي امام  مي گفت: »خواهرجان مبادا شيطان صبر و تحمل ترا بربايد. يعني خود را 
بشناس و از شخصيت و ارزشي كه در اين قيام عظيم براي تو قائل شده اند، آگاهي داشته 
بايد انجام دهي از كاري كه من انجام مي دهم آسانتر  باش. فراموش نكن كاري كه تو 
نيست و تنها با عظمت روحي و شخصيت و معنويتي كه از تربيتهاي علي و فاطمه كسب 
نموده اي و از آن پدر و مادر ميراث برده اي، مي تواني اين وظيفه را به انجام برساني. اگر 
بخواهي امشب با شنيدن اشاره يي، به شهادت برادر بيتابي كني، در مقابل تأثير يك سخن 
در  و  كني؟  تحمل  و  ببيني  را  فردا  ماجراي  مي تواني  خواهرم،  آيا،  نكني،  ضبط  را  خود 
عين حال با شكيبايي و بزرگي روح، در بازار كوفة كشور اسالمي يعني دمشق سخنراني كني 
و ناگفته ها را آشكار سازي و پرده از روي نيرنگهاي دشمنان اهل بيت برداري و در مركز 
خالفت و حكومت آل ابي سفيان مردم را به حقايق متوجه سازي و نقشه تبليغات نارواي آنها 

را با يكي دو سخنراني نقش برآب سازي؟«2
از اين مكالمات و آموزشها تا پايان عاشورا، مكرر انجام پذيرفت. سپس آن بانوي منزه و 
واالمقام در نهايت شكيبايي انقالبي و شهامت دليرانه اش كه گواه بر رفعت روح پاكيزه اش 
بود، رهبري جنبش را عهده دار شد و به نيكوترين صورت، رسالت وااليي را كه پس از امام  
به او رسيده بود به پيش برد. زينب كبري با ايستادگي جسورانه در برابر مخوفترين جباران 
زمان و عمل پرشور افشاگرانه در مقابل انبوه مردمي كه از حقايق دور نگاهداشته شده بودند، 
قالب قديمي وجود زن را كه در جنسيت او خالصه مي شد، در هم شكست و وجود انقالبي 

جديدي را به تاريخ عرضه كرد. 

1-»تاريخيعقوبي«،صفحة180
2-نقلبهعينهازصفحة72»بررسيتاريخعاشورا«
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آزمايشي از روح ياران
در اين زمان امام  كاغذ خواست و نامه يي با  مضمون همان سخنان كه در چند منزل 
پيش به ياران »حر« گفته بود )هر كس سلطان ستمكاري را ببيند…( نوشت و اين نامه را 
به وسيلة شخصي براي سليمان صرد و مسيب بن نحبه و رفاعة بن شدّاد و عبداهلل بن وال 
فرستاد. فرستادة امام  در راه به وسيلة حصين بن تميم كه نگهبان راهها بود، دستگير شد و 

او را به كوفه بردند و شهيد كردند.
و  ما  براي  از  من،  پروردگار  »اي  گفت:  رسيد،  حسين  امام  به   او  مرگ  خبر  وقتي 
دوستانمان در نزد تو مكان و منزلتي است، ما را با ايشان در مستقر رحمت خويش جمع 

فرما، چه تو بر هرچيز قادري…«
نشان  راهي  و  كردند  اظهار  نظرياتي  امام  در حضور  اصحاب  از  بعضي  زمان  اين  در 
دادند. از جمله »هالل بن نافع بجلي« گفت: »پدرت نيرو نيافت كه همة مردم را دوستدار 
خويش كند، چه بسيار كسان كه وعدة ياري دادند و وقت عمل پايمردي خود را از دست 
دادند. گفتارشان شيرين تر از عسل و عملشان تلخ تر از هندوانة ابوجهل بود. امروز كار تو نيز 
بر همان منوال است. آن كس كه عهد بشكند و بيعت را زير پا بگذارد، جز خويشتن را زيان 
نمي رساند و خداوند بي نياز است از ايشان. اكنون تو ما را به هرچه خواهي فرمان كن، چه 
به سوي مغرب و چه سوي مشرق، سوگند به خدا ما از قضاي الهي رنجيده نشويم و از آن چه 
مقرر كرده بيم نداريم و مالقات خداوند را مكروه نشماريم و بر نيت و عقيدة خود ثابت و 

استواريم و دوستان شما را دوست و دشمنانتان را دشمنيم…«1
سپس برير بن خضير به پا خاست و گفت »اي فرزند رسول خدا ، خداوند بر ما منتي نهاده 
و نعمتي بزرگ عنايت كرده تا فرصت يافتيم پيش روي تو با دشمن دين پيكار كنيم و 
به اين كار تا جايي ادامه مي دهيم تا تمام اعضا و جوارح ما از هم بگسلد. روي پيروزي و 

رستگاري نبيند گروهي كه از ياري تو دست بازداشته و حقوق ترا ضايع كردند«.
از سوي ديگر در عصر نهمين روز محرم، فرزند سعد، به قصد خاتمة كار بر مركب نشست 
و فرمان حمله داد و خطاب به افرادش گفت: »يا خيل اهلل اركبي و بالجّنة ابشري« شگفتا كه 
اين همان كالم رسول خدا خطاب به مجاهدان ركابش در آغاز جنگ بدر بود كه گفت:»اي 

سواران خدا، سوار شويد و به بهشت بشارت يافته ايد«.
اين زاهدنما و  ابن سعد،  تا كجا رسيده بود كه  اكنون تحريف و فريبكاري بي شرمانه 

1-»ناسخ«،جلد2،صفحة176
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روحاني و محدث قالبي، كه هيچ شهرت پهلواني و شمشيرزني1 نداشت و صرفًا به خاطر 
استفاده از وجهة عوام فريبش توسط ا بن زياد بدين مقام انتخاب شده بود، به خاطر كشتن 

فرزند رسول خدا  از آن استفاده مي كرد.
چون امام  از هياهوي سپاه آگاه شد، پرچمدارش عباس را فرستاد تا سبب را بجويد. 
گفتند يا بايد تسليم شويد يا جنگ كنيم. امام  به برادرش گفت فردا را موعد جنگ اعالم 
كن تا آماده شويم. از اين زمان گفتگو با ابن سعد به بن بست رسيد و جنگ در صبح فردا 

مسلم شد.  
امام  آن شب ياران را گرد آورد و از آن چه رفته بود با ايشان سخن گفت و ديگر بار 
روحية  از  و  بيازمايد  بودند  اين مدت چندين بار تصفيه شده  در  را كه  ياران  تا  در صدد شد 
ايشان آگاه شود، مبادا كه در »حزب خدا« اندك ناخالصي يي از »حزب شيطان« نفوذ كرده 
باشد. چه اكنون در آستانة شهادتي نزديك بهترين فرصت بود تا چنين ناخالصي خود به خود 
آشكار شده و صاحبش را از صحنه دور سازد. امام  در آن شرايط سخت و بحراني كه بسا 
پشتها به خاك مي سايد و قرارها را از كف مي ربايد و فكر را مختل مي كند، با آرامشي تمام 

چنين آغاز كرد2:
…خدا را به نيكوترين وجهي سپاسگزارم و در عافيت و گرفتاري او را ستايش مي كنم. 
خدايا ترا سپاس مي گزارم كه ما را به پيامبرت سرفراز كردي و قرآن را به ما آموختي و ما 
را در دين و احكام آن دانا و عالم ساختي و برخوردار از گوشها و ديده ها و دلها قرار دادي 
)قدرت شناسايي( و ما را از آلودگي شرك بركنار داشتي، پس ما را شكرگزار نعمتهايت قرار 
از ياران خود  با وفاتر و بهتر  ده )مرا موفق به انجام رسالتمان بدار(. راستي كه من ياراني 
و خويشاني نكوكارتر و مهربانتر از خويشان خود نمي شناسم. خدا همه  شما را جزاي خير 
دهد. گمان مي كنم كه روز نبرد با اين سپاه رسيده و من همه را اذن رفتن دادم و آزاد 
گذاشتم. همگي بدون منع و حرجي راه خود را در پيش گيريد و از اين تاريكي شب استفاده 

كنيد…«
»شيخ مفيد«، »طبري«، »ابوالفرج« و »ابن اثير« كه اين خطبه را نقل كرده اند، هيچ 
ننوشته اند كه در اين موقع كسي از اصحاب رفته باشد. رفتنيها پس از رسيدن خبر شهادت 
مسلم و هاني و قيس بن مسهر و عبداهلل بن يقطر، در همان بين راه متفرق شده بودند و 
دست غيب بر سينة نامحرمان زده بود و از حريم قدس اباعبداهلل دور شده بودند. مورخان 

1-مراجعهشودبه»نفسالمهموم«محدثقمي،صفحة92
2-نقلاز»بررسيتاريخعاشورا«
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بزرگ بعد از خطبة شب عاشوراي امام  جز اظهار فداكاري و پايداري، از ياران امام  چيزي 
ننوشته اند. همگي مي نويسند كه چون خطبة امام  به پايان رسيد، اصرار ورزيد كه مرا تنها 
برادران و  ياران وي،  از همة  اين گرفتاري برهيد. پيش  از  بگذاريد و همه تان به سالمت 
فرزندان و برادر زادگان امام  و پسران عبداهلل بن جعفر و پيش از همه عباس بن علي، همصدا 
گفتند: چرا برويم؟ براي اين كه بعد از تو زنده بمانيم؟ خدا چنان روزي را پيش نياورد كه تو 

كشته شوي و ما زنده باشيم. سپس امام  رو به فرزندان عقيل گفت:
آزاد گذاشتم  را  را همان كشته شدن مسلم بس است. شما  فرزندان عقيل، شما  اي 
برويد. گفتند: »سبحان اهلل، مردم چه خواهند گفت اگر ما بزرگ و سرور خود را و بهترين 
عموزادگان خود را بگذاريم و برويم و همراه ايشان تير و نيزه و شمشير به كار نبريم و ندانيم 
كه كار آنها با دشمن به كجا رسيد. به خدا قسم چنين كاري نخواهيم كرد. بلكه جان و مال 
و خانوادة خود را در راه خدا و ياري تو مي دهيم و همراه تو مي جنگيم تا ما هم به سرافرازي 

شهادت برسيم. زشت باد آن زندگاني كه پس از تو باشد…«
آن گاه »مسلم بن عوسجه« برخاست و گفت: »اگر دست از ياري تو برداريم و ترا تنها 
بگذاريم، عذر ما نزد خدا چه خواهد بود؟ به خدا قسم نمي روم و از تو جدا نمي شوم تا نيزة 
خود را در سينة دشمنانت بكوبم و تا بتوانم شمشير خود را از خونشان سيراب كنم و آن گاه 
كه هيچ سالحي در دست من نباشد تا با ايشان بجنگم سنگبارانشان كنم. به خدا قسم كه ما 
دست از تو بر نمي داريم تا خدا بداند كه در نبودن پيامبرش حق فرزند او را رعايت كرده ايم. 
به آتش  مرا  آن گاه  و  زنده مي شوم  بدانم كه من كشته مي شوم و سپس  اگر  به خدا قسم 
مي سوزانند و سپس زنده مي شوم و در آخر خاكستر مرا به باد مي دهند و هفتاد مرتبه با اين 
صورت مي ميرم و زنده مي شوم، از تو جدا نخواهم شد تا در راه تو جان دهم و چرا اين كار 
را نكنم با آن كه تنها يكبار كشته مي شوم و پس از آن براي هميشه سرفراز و سعادتمند و 

سربلند خواهم بود…«
چون سخنان »مسلم بن عوسجه« به پايان رسيد،  »زهير بن قين« برخاست. همان مردي 
كه روزي در راه عراق از امام  دوري گزيد و نمي خواست كه اصاًل با وي مالقات كند… و 
گفت: »به خدا قسم دوست دارم كه كشته شوم و سپس زنده شوم و آن گاه بار ديگر كشته 
شوم تا هزار بار و اين وسيله يي باشد كه خداوند ترا و جوانان اهل بيت ترا حفظ كند و شما 

زنده بمانيد…«
در اين اثنا »محمد بن بشير« را خبر دادند كه فرزندت را كه در مرز است، به تالفي تو 
اسير گرفته اند تا حسين  را ترك كني. گفت: »در راه خدا به حساب مي رود و من دوست ندارم 
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كه او اسير شود و من بعد از او باقي بمانم…«
امام  به »محمد« گفت: »خدا ترا رحمت كند: من بيعت خود را از تو برداشتم، برو و 

فرزند خود را از بند اسارت برهان…«
محمد گفت: »مرا جانوران درنده زنده زنده پاره كنند اگر از خدمت تو دور شوم«.

شبانگاه شمر بن ذي الجوشن، كه از بستگان مادري فرزندان ام البنين بود، براي بار دوم 
از جانب ابن زياد براي ايشان )عبداهلل، جعفر، عثمان و عباس( كه جملگي در خدمت امام  
بودند، امان آورد1 عباس بيرون آمد و فرياد زد كه: »دستهاي تو قطع شود از آن اماني كه 
تو از آن لعنت شدة خدا آورده اي. اي دشمن خدا ما را امر مي كني كه دست از برادر خود 

برداريم، آيا ما را امان مي دهي و از براي پسر رسول خدا امان نيست؟«
همداني،  خضير  برير بن  نبود،  نجات  براي  اميد  كمترين  كه  مرگبار،  شب  همين  در 

حبيب بن مظاهر و زهير بن قين و عده يي ديگر از ياران با يكديگر مزاح مي كردند.
عبدالرحمن به برير گفت: »اين چه وقت شوخي است؟ اين لحظه يي نيست كه خود را 
به باطل مشغول داريم«. برير گفت »قبيلة من همگان مي دانند كه من نه در پيري و نه 
در جواني باطل را دوست نداشته ام و به كارهاي بيهوده مشغول نبوده ام. اين كه تو مي بيني 
شوق بشارتي است كه از بازگشت ما به او )خدا( برمي خيزد. سوگند به خداي كه ما ساعتي با 

ايشان پيكار كنيم و آن گاه به مالقات خدا نائل مي شويم«.
حبيب بن مظاهر گفت: »به خدا قسم كه در طول عمر از مزاح كردن روگردان بودم، ولي 
اكنون وقت مزاح است. زيرا ساعتي ديگر شاهد پيروزي را در آغوش مي گيريم. بدين جهت 

جاي اندوهناك شدن نيست…«
چنين اند ياران حسين كه جنبش را بر دوش خود حمل كردند و از خون خود آب دادند. 
به راستي با وجود اين مردان پاك و اندك كه هفتاد تن بيش نبودند اما در مقابل انبوه يك 
سپاه تا دندان مسلح اردو زدند، جنبش به نقطة كمال شكوهمندانه يي رسيده بود كه نيشخند 

جسورانة  ايشان به »مرگ«، بهت آميزترين تجلي فداكارانه  آن است. 
در وراي عمل اين »تصفيه شدگان« برگزيده كه »امان« را پاره كرده، اسارت فرزند را 
شكر مي گزارند و با مرگ محتوم به مزاح مي نشينند فلسفه و حيات ژرفتري از تعابير حماسي 
بالضروره  »آگاهي«  و  آن  از  برخورداري  بدون  كه  نمود،  جستجو  بايد  باستان  قهرمانان 
عميقش، محال است بتوان انسانها را »چنين منقلب ساخت. نه شجاعت در حداعالي خود، 

ايشان امانرسيد. ايشان ابنزيادبود،براي باراولتوسطعبداهللمخلهكالبي،كهازسرهنگان -1
متفقًاآنراقاطعانهردكردندوگفتند:»اماناهللخيرمنامانابنسعد«.
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و نه شعار در منتهاي زيبايي خود كافي نيست«1.
ـ كه روان ايشان را از خود پر كرده است بيان  آن چه مي توان به اختصار از اين فلسفه 
آنها را مخلصانه در پي خود  از هر  انگيزة منفعت طلبانه يا صرفًا عاطفي،  داشت كه خالي 
قرآني«  »مواعيد  حسب  بر  كامل  به سرسختي  و  وجود  تمامي  با  كه  است  اين  مي كشد، 
حياتي  با  كه  داشتند  سراغ  شورانگيزي  آيندة  »انسان«  نوع  تكامل يابندة  فرزند  وجود  در 
در برابر  است2.  آراسته  جاودانگي  به خصلت  كه  پيچيده تر مشخص مي گردد  و  عاليتر  بس 
چشم اندازي كه بر تحقق »بازگشت به خدا« )…اليه راجعون( استوار است، زندگاني فعلي 
جز »متاع پرابتالي« اندك و گذرايي بيش نيست، كه بي هيچ حد و مرز بايد صرف كشت 

و كار چنان حياتي گردد3.
منحني  واقعي  سرآمد  كه  مظفرانه،  و  قدسي  بازگشت  چنين  در حصول  كه  به راستي 

تكاملي وجود ملموس است، بارها »كشته و زنده شدن« نيز بسي گرامي است.

عاشورا: روز بزرگ
اكنون با چنين ياران و چنين ذخيرة انبوه انساني، كه عامل تعيين كنندة جميع تعارضات 
اجتماعي است، جنبش هيچ از آن بيم ندارد كه قوايش را به ميدان گسيل و پيشاپيش نويد 
انبار سازد.  لشكر  آن سو  در  آن جا كه مي تواند،  تا  نمايد. گو كه دشمن  اعالن  را  پيروزي 
بدينسان امام  براي فرود آوردن كاري ترين ضربه، همه چيز را مهيا مي ديد و بر همين اساس 

بود كه در مقابل دشمن به قوت تمام آگهي مي داد:
فان هنزم، فهزّامون قدما

و ان نغلب فغري مغّلبينا4
پس اگر ما شما را شكست دهيم، سيرة قديم ما )و جميع حق طلبان راستين( است و اگر 

مغلوب شما گرديم )در حقيقت شكست نخورده ايم( زيرا ما شكست ناپذيريم.
روز  اين  شب  فرا رسيد.  سال61  محرم  روز  دهمين  در  جنبش  بزرگ  روز  بدين گونه 
به نظافت و آماده كردن سالح و استغفار و مزاح سپري شد. در بامداد امام  ياران خود را 

1-عبارتداخلگيومهاز:فرانتسفانون،دوزخيانرويزمين،جلد1،صفحة57
2-سورةتوبه،آيات20و21

3-سورةتوبهآيات38و111،سورةانفالآية24وسورةآلعمرانآية169
4-ازابياتشاعريبهنام»فروةبنسيكالمرادي«است.
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و  بر جناح راست  را  داد »زهير بن قين«  بودند1 سازمان  پياده  كه 32 تن سوار و چهل تن 
»حبيب بن مظاهر« را بر جناح چپ فرماندهي داد و پرچم را به دست عباس سپرد و خود در 

قلب اين آرايش جاي گرفت. 
و  راست  جناح  بر  را  حجاج«  »عمرو بن  نمود.  مرتب  را  خود  صفوف  نيز  ابن سعد 
و  بر سواران  را  بر جانب چپ گماشت و آن گاه عروه بن قيس  را  »شمر بن ذي الجوشن« 

شبث بن ربعي را هم بر پيادگان سركرده نمود و پرچم را به غالم خود سپرد.
شگفتا كه ابن حجاج و عروه و شبث همانها بودند كه با حجار بن الحر و يزيد بن حارث و 
محمد بن عمر، امام را به رسيدن ميوه هاي كوفه آگهي داده و عاجاًل حضور او را طلبيده بودند 

و اكنون به نامردي و جنايت پيشگي وقيحانه يي چنين مقاماتي را احراز نموده اند.
پس اين هنگام ابن سعد فرمان داد تا جبهة امام  محاصره شد و دايره اش تنگ  گرديد. از 

اين سو امام   كه ديگر همه چيز را تدارك ديده بود، دست به دعا برداشت:
»اللهم انت ثقيت يف كل شّدة و انت يل يف كل امر انزل يب ثقة وعّدة كم من كرب يضعف 
عنه الفؤاد و تقّل فيه احليله و خيذل فيه الصديق و يشمت به العدّو و انزلته بك و شكوته اليك 
رغبتًا ميّن اليك عمن سواك، ففرجته و كشفته فانت ويل كل نعمة و صاحب كل حسنة و منتهي 

كل رغبة«.
هر شدت  در  من  اميد  تويي  گلوگير،  هر اندوه  در  من  پشتيبان  و  معتمد  تويي  »خدايا 
جانكاه، تويي ملجأ و ساز و برگ من. چه بسيار اندوه دالويز كه دل را به ناتواني اندازد و راه 
چاره را مسدود كند و دوست را به دست خذالن فرسايش دهد و دشمن را به شماتت وادارد. 
كه چون به درگاه تو روي آوردم و شكايت به تو كردم و راز دل جز با تو نگفتم، آن بالي 
متراكم را تو فرج بخشيدي و زايل ساختي. پس تويي ولي هر نعمت و خداوند هرنيكويي و 

منتهاي هر خواست و آرزو«.
بدين گونه امام  روز عاشورا چندين بار سخن گفت و خطبه خواند. روز خود را با دعا شروع 
كرد و پيش از آن كه خطبه يي بخواند يا با دشمن سخن بگويد، صداي خويش را به راز و 
نياز برداشت و توفيق هدايت و ارشاد را از خدا مي خواست. دعاي امام  و خطبه هايش همه 
در نهايت فصاحت و بالغت و رسايي سخن ايراد شده است و از روحي آرام و مطمئن و 
نيرومند كه گويي همة اين سپاه دوستان و ارادتمندان اويند و براي ياري وي فراهم شده اند، 
حكايت مي كند. خطيب و سخنراني كه مي داند بعد از اين خطابه ها رگبار الينقطع تيرها و 
شمشيرها او را فرا مي گيرد و با هزاران نيزه بر او مي تازند. خطيبي كه تشنه است و قطرة 

1-نقلازشيخمفيدوطبري
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آبي در اختيار او نيست كه لب تر كند. خطيبي كه مي داند زنان و فرزندان او ساعتي بعد 
به دست دشمنان گستاخ و بي عاطفه اسير مي شوند. خطيبي كه چندان غذايي نخورده و در 

گرسنگي به سر مي برد، اما در روز عاشورا، از روي حميت و غيرت اظهار گرسنگي نكرد.
چندين هزار  در مقابل  سخنراني  گرسنه،  خطيبي  تشنه،  خطيبي  است.  عجيب  راستي 
دشمن كه براي كشتن وي چنگ انداخته اند، سخنوري كه از هر جهت موجبات ناراحتي 
و نگراني و پريشاني خاطر او فراهم است، اما با اين وضع سخن بگويد، فصيح بگويد، 
بليغ بگويد و با كمال آرامش روحي و اطمينان خاطر و قوت قلب بگويد و محكم و متقن 
كشته  او  ياران  هرچه  نكند،  سستي  و  و ضعف  دل شكستگي  و  بيچارگي  اظهار  بگويد، 
جلوه  بيشتر  روحيش  قدرت  و  گيرد  اوج  بيشتر  گردد، سخنش  خالي تر  اطرافش  و  شوند 
كند و آرامش خاطر بيشتري نشان دهد، در كجاي تاريخ بشر مي توان اين چنين خطيب 

و سخنوري پيدا كرد؟
خطيبي پر و بال شكسته ، خطيبي بي كس و تنها، كه وضع موجود در خطابه  او هيچ تأثير 
نكند، و آن همه، موجبات ناراحتي و نگراني و پريشاني و آرامش روحي او را به هم نزند، 

نگراني پيدا نكند، اضطراب و تشويش خاطر بر او چيره نگردد1.
بود،  به اين خاطر تدارك شده  تا خارهايي را كه درون  خندقي كه  امام  گفت  سپس 
ريخته بودند، آتش زدند تا دشمن نتواند از پشت حمله كند و چون باز همهمة سپاه در گرفت، 
امام  مقابل ايشان رفت تا اگر هنوز وجدان انساني و خدا ترسي مانده است، بيدار سازد و امر 
را از ابهام خارج سازد. پس، سوار شد و با صدايي هرچه رساتر كه بيشترشان مي شنيدند، 
فرياد كرد: اي مردم عراق گفتارم را بشنويد و در كشتن شتاب نورزيد تا شما را بر آن چه بر 
من واجب است موعظه كنم و دليل خود را در آمدن به عراق بازگويم. آن گاه اگر دليل مرا 
پذيرفتيد و سخن را باور كرديد و از راه عدل و انصاف با من رفتار نموديد راه خوشبختي 
خود را هموار ساخته ايد و شما را بر من راهي نباشد، و اگر هم دليل مرا نپذيرفتيد و از راه 
عدل و انصاف منحرف شديد، كشتن من پس از اين باشد كه پشت و روي اين كار را با ديدة 
تأمل بنگريد و از روي شتاب زدگي و بي فكري به چنين كار بزرگي دست نبريد. پشتيبان من 
خدايي است كه قرآن را فرستاده است. خدا بندگان شايستة خويش را سرپرستي مي كند…

چون سخنان امام  بدين جا رسيد، آواز گريه و شيون از خواهران و دختران كه صداي وي 
را مي شنيدند بلند شد. پس رو به برادرش عباس و پسرش علي كرد و چنين گفت: برويد و 
اين زنان را خاموش كنيد كه پس از اين گريه بسيار خواهند كرد. و چون صداي پرده نشينان 

1-نقلبهعينهاز»بررسيتاريخعاشورا«،صفحة74
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حريم عصمت و طهارت آرام شد، خدا را سپاس گفت و بر فرشتگان و پيامبران خدا درود 
فرستاد. از هر سخنوري كه پيش از وي بوده است يا پس از وي بيايد، شيواتر و رساتر سخن 
گفت و مردم كوفه1 را مخاطب قرار داده گفت: …اي مردم مرا بشناسيد و ببينيد كه من 
كه هستم؟ آن گاه به خود آييد و خود را مالمت كنيد و نيك بينديشيد كه آيا كشتن و پامال 

كردن حرمت من براي شما جايز است؟2
و سپس به تفصيل خود و خاندانش را معرفي كرد و كسان معتمدي را كه در نزد آنان، 
چون زيد بن ارقم، مشهور بودند نام برد تا صدق گفتارش را از آنها پرس و جو كنند و چون 
پاسخ نشنيد …و كسي در مقام جواب برنيامد، ناچار كساني را نام برد و روي سخن را به آنها 
كرد و گفت: اي شبث بن ربعي و اي حجار و اي قيس بن اشعث و اي يزيد بن حارث، مگر 
شما به من نامه ننوشتيد كه ميوه ها رسيده است و زمينها سبز و خرم شد و سپاهيان عراق 

براي جان نثاري تو آماده اند، پس هرچه زودتر رهسپار عراق شو؟3
اما هيهات كه در آن سو جز سبعيت و قساوت چيزي حكمروا نبود و الجرم هيچ پاسخ 
مساعدي برنيامد اال آن كه اين نامبردگان گفتند »ما نامه يي ننوشته و دعوتي نكرده ايم…«

و باز چون امام  يادشان آورد كه آبي را كه بر همگان آزاد است بر او بسته اند، يكي فرياد 
زد »بيهوده مگوي ترا از آن آب نصيبي نيست«.

انساني،  كه بدون آن  از شرافت  بدين ترتيب مبرهن شد كه در آن سو كمتر بهره يي 
زندگي آدمي بيمورد است، موجود نيست و لذا امام گفت:

اّن حزب  اال  الّشيطان  اولئك حزب  فانسيهم ذكرالّل  الّشيطان  عليهم  استحوذ  القوم،  »ان 
الّشيطان هم اخلاسرون« )سورة مجادله آية 19(.

»شيطان بر اين جماعت غالب گشته و ذكر خدا را از ياد ايشان برده، اين جماعت حزب 
شيطان اند و بدانيد لشكر شيطان زيانكارند«.

از اين پس بود كه با سكوت آگاهانه و عكس العمل منفي آن جماعت ددمنش در برابر 
را  انقالبي  آيينة جنگ  بود چهرة شفاف  غباري هم كه ممكن  آخرين  و حقيقت،  راستي 

بپوشاند، برطرف شد.
ليكن، باز امام ابن سعد را خواست و به او گفت: »اي عمر آيا تو گمان مي كني كه اين 

1-منظورسپاهكوفهاست،ومردمستمزدةكوچهوبازاركوفهبيتقصيرند.
2-نقلبهعينهاز»بررسيتاريخعاشورا«،دكترآيتي

3-درهمينكتابازايننامهها،كهتوسطمردمكوفهبهامامنوشتهشده،يادكردهايم.
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زنازاده پسر زنازاده، ترا سلطنت ري خواهد داد؟ سوگند به خدا كه سلطنت ري ترا مبارك 
نخواهد بود. اين سخن بشنو و هرچه خواهي كن. همانا بعد از من ترا هيچ بهره  و نصيب از 
دنيا و آخرت نباشد. زود مي بينم كه سر ترا از بدن جدا كنند و بازيچة بچه هاي كوفه گردد«.

ابن سعد خشمگين شد و به ميان سپاه خود آمد، و چون جماعتي از لشكريانش خوش 
امام  و آن گاه گفتار »حر«  نمي داشتند كه جنگ سر بگيرد، ديد كه زود است كه سخنان 
شروع  به عنوان  تيري  خود  و  بردند  به جلو  را  پرچمها  داد  دستور  بخشد،  تأثير  ديگران  و 
جنگ به سوي لشكر امام  انداخت و لشكريان خود را به شهادت طلبيد كه: »شاهد باشيد و 
به اميرالمؤمنين يزيد برسانيد كه من اولين كس باشم كه جنگ را شروع كردم و تير به سوي 

حسين  انداختم…«
و حر  امام  عبداهلل بن عمير  اصحاب  ميان  از  وهله  اولين  در  آغاز شد.  اينچنين  جنگ 
چنان كه قباًل گفتيم به ميدان رفته و پس از كشتاري سترگ از دشمن، خود شهيد گرديدند.

شوق  از  »صورتشان  ديگر  برخي  و  امام   شد،  سخت  كار  و  گرفت  باال  جنگ 
نبود. ساير صحابه  پيدا  اندك ضعفي  ايشان  آرامش خاطر داشتند و در  مي درخشيد«1 و 
اين ساعات صعب، همان  در  امام   تأسي مي جستند.  به آنها  و  داده  نشان  به هم  را  اينان 

فلسفة ژرف را يادآور شد و گفت:
»صرباً بين الكرام، فما املوت اال قنطره، تعرب بكم عن البؤس و الّضراء ايل اجلنان الواسعه و 
الّنعيم الدائمه، فايكم يكره ان ينتقل عن سجن و عذاب. ان ايب حّدثين عن رسول هللا اّن الدنيا 

سجن املؤمن و جّنة الكافر و املوت جسر هؤالء ايل جهّنمهم ماكذبت والكّذبت…«
»مقاومت اي بزرگ زادگان،  پس مرگ نيست مگر پلي كه عبورتان مي دهد از رنج و 
سختي به سوي بهشتهاي گسترده و نعمتهاي پايدار، پس كدامتان كراهت دارد كه از زندان 
و عذاب به بهشت منتقل گردد. همانا پدرم از رسول خدا نقل كرد كه دنيا زندان مؤمن است 
و بهشت كافر، و مرگ پل سپاهيان دشمن است به سوي جهنمشان. در حديث او گزاف و 

دروغ نبود و حرف من نيز دروغ نيست…«
پس ياران هر يك با شوق و شوري وصف ناپذير، اجازة جهاد گرفته و به ميدان مي رفتند، 

هريك از اصحاب كه مي رفت ديگران اين آيه را تالوت مي كردند:
فمنهم من قضي حنبه و منهم من ينتظر و ما بّدلوا تبديال2

وقتي »وهب« به ميدان رفت، آن چنان سهمگين بر دشمن حمله كرد كه اينان جنگ 

1-صفحة94»سخنانحسين…«
2-سورةاحزاب،آية23
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تن به تن را از ياد بردند و دستجمعي به او حمله كردند. همسرش در حالي كه حربة سنگيني 
در دست داشت به وي نزديك شد. وهب، در حالي كه كوشش مي كرد با وجود زخمهايي 
كه برداشته سرپا بايستد، از همسرش مي خواست كه به ميان حرم بازگردد. ولي او مي گويد 
خير، باز نمي گردم، نمي گذارم تنها به بهشت بروي...  قسم به پدر و مادرم امروز روز افتخار 
من و توست كه در راه عزيزترين و برجسته ترين افراد از فرزندان رسول خدا  مي جنگيم…

حسين   گفت: خدا ترا جزاي نيكو دهد. به ميان چادر بازگرد. او قبول كرد و به ميان چادر 
خود بازگشت. هنوز بيش از هفده روز از ازدواج وهب و همسرش نمي گذشت، ولي اين چنين 

مشتاقانه به سوي مرگ شرافتمندانه شتافتند.
وقتي وهب حمالت سنگين خود را شروع كرد، اين رجز را مي خواند:

اي مادر وهب،
جواني كه ايمان به پروردگار دارد،

با نيزه و شمشير از تو نگهداري مي كند،
و به اين گروه، تلخي جنگ را مي چشاند.

من داراي نيرو و شمشير برانم،
هنگام بال ناتوان نيستم.

و خداي دانا مرا بس است.
از شدت جراحات  وهب عدة بسياري را كشت. و چون دستجمعي به اوحمله كردند، 

وارده از اسب به زير افتاد. آن گاه وهب نيمه جان را به نزد ابن سعد آوردند.
ابن سعد گفت »ما اشد صولتك« )چه دشوار و سخت است حملة تو( و فرمان داد تا سر 
وهب را جدا ساختند و پيش روي سپاه حسين  انداختند. مادر وهب سر فرزند را بر گرفت و 
بوسيد و با فرياد خطاب به اين امت زشت و زشتكار خروشيد : »احلمدهلل الذي بّيض وجهي 
روي  پيش  تو  به شهادت  مرا  روي  كه  را  خدا  سپاس  ايب عبدهللا،...«  يدي  بني  بشهادتك 

اباعبداهلل سفيد كرد. 
سپس سر وهب را به سوي سپاه ابن سعد پرتاب كرد و گفت آنچه را در راه خدا داده ام 

پس نمي گيرم.... 
زن وهب نيز به ميان ميدان رفت. جسد شوهر را در آغوش كشيد و در حالي كه بر زخمهاي 
او بوسه مي زد مي گفت: »بهشت بر تو مبارك باد«. با اين حال، رذيالنه او را به دستور شمر 
در كنار همسرش شهيد ساختند و بدين گونه زن انقالبي ديگري در صدر تاريخ جا گرفت. 

است. ورود  نامتناهي  و  نامحدود  بزرگ چه  روز  اين  شگفتا كه صحنه هاي شورانگيز 
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هر يك از ياران به ميدان بر پيكر لشكر لرزه مي انداخت و در عين قدرت و برتري نظامي، 
به تلخي طعم ذلت و ضعف را به ايشان مي چشاند.

آن گاه كه »عابس« به ميدان رفت هماورد طلبيد،  فرياد زد: »مرد هماورد مي خواهم...«. 
ربيع تميم از لشكريان ابن سعد گفت : من عابس را مي شناسم، و در جنگها رشادتهايش را 
ديده ام و در پي او هركه عابس را مي شناخت شمه يي از رشادتها و تهور مردانه اش را برگفت. 
از اين همه در دل لشكر ترسي بس شديد افتاد و هيچ كس پا پيش ننهاد. عاقبت عابس آن 
سكوت ذليالنه را كه بر آن سو حاكم شده بود، شكست و خود ابن سعد را به جنگ خواند، اما 

ابن سعد كجا و جنگ با عابس كجا؟
عابس جوانمرد، از اين همه بيچارگي و مسكنت دشمن، به رقت افتاد، كالهخود را از 
سر برداشت و زره از تن دور كرد. باشد كه يكي جرأت كند و بخت خود را در حمله به 
اين دژ، كه اكنون بي حصار شده ، بيازمايد. اما باز هم از آن سو هيچ جنبشي نديد . گويي كه 
هر كس مرگ مجسم را در مقابل مي بيند . عجبا كه به رغم آن همه سپاهي كه برنده شدن در 
اين جنگ برايشان مسلم بود، چگونه تمامًا در محاقي از خواري خائنانه فرو رفته و در مقابل 

يك تن بي كاله و زره اين گونه مسخ شده بودند.
در پايان، ابن سعد در امتناع خفت بار خود و لشكريان سفله اش از مقابله با عابس، كه 
به خوبي مبين بي مايگي نيروهاي ضد حق است، فرمان داد تا قهرمان را سنگباران كردند و 
جملگي به يكباره به او حمله بردند. بدين گونه عابس عاقبت از خستگي ناشي از بي هماوردي 
از  دريايي  اما  انداخت.  به خاك  را  بسياري  از دشمن  و  آورد  تاخت  دليرانه  بود،  آمده  به در 
سرنيزه و تير كه او را هدف گرفته بود، تمامي نداشت. او در منتهاي دالوري و شجاعت 

به شهادت رسيد.
ابن سعد كه از كشتة او نيز باك داشت، گفت: هيچ كس يك تنه او را نكشت! بلكه همگي 

در قتلش همدست شدند.
اكنون، دشمن از اين همه شجاعت و بي باكي، كه بالصراحه ناقض اصل »بقاي وجود« 
بر خود  و  شده  وحشت زده  به شدت  نداشت،  باور  ديگر  چيز  به هيچ  آن  وراي  در  كه  بود 
به  زياد  نفرات  با  زمان  آن  جنگي  رسومات  بر خالف  نمود  سعي  اين جهت  به  مي لرزيد. 
يكايك  ايشان حمله كند. از فرط جبن از هيچ عمل ننگ بار خائفانه دريغ نمي كرد. شهادت 

وهب از همين نوع بود.
 به راستي كه در اين روز بزرگ چه حقيقت ژرفي به ملموس ترين صورت در ميدان نبرد 
نه در  به مثابه سنتي جاوداني و اليزال،  تعيين كننده،  براساس آن اصالت  رخ مي نمود كه 
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كميت نفرات و تجهيزات، بلكه محققًا در متن كيفيات واقع است. كيفيت اما چيزي نيست 
جز عنصر آگاه و فداكاري كه صرفًا ويژگي ذات انساني است1 و از اين رو »تعادل جديدي« 
تلقي داشت  قوا«  از »موازنة  با آن چه دشمن  بود كه هيچ  در آن دشت خونبار حكمفرما 
تطبيق نمي كرد. هفتاد  در برابر بيست يا سي  و يا حتي در برابر 4 يا 5 هزار! و چه رعب 

جانكاهي از آنان در دل اينان افتاده بود. 
البته اين سنت كه از عمده ترين اركان صراط تكامل است در داستان پرماجراي زندگي 
انسان از همان آغاز حكمفرما بوده است. چنان كه ابتدا زمين در سلطة ددان و وحوش بود 
از  اگر  نبود كه  .انسان يك شعلة كم نور و ضعيف بيش  از خود پر ساخته بودند  را  كه آن 
از اين نسل نامصون و ضعيف و اندك نبود2.  انتظاري  جنبة منفي نگريسته مي شد هيچ 
تا آن جا كه اگر چشمهايي كه از جهت حاكمة تغييرات بر اوضاع جهان آگهي نداشت، آن 
صحنه را مي ديد، بي گمان تصور مي كرد كه »زمين براي هميشه جوالنگاه ددان و جانوران 
چهار دست و پاي مخوف خواهد بود«3. اما در اين نوع جديد و اندك، آثاري وجود داشت كه 
از آينده يي ديگر خبر مي داد. آينده يي كه رشد و تكامل خواهد يافت و بر آن همه درندگان 

سهمناك فائق شده و يكسره در سراسر زمين سلطة خود را خواهد گسترد.
از همين سيرة اصيل و دائمي است كه قرآن چنين ياد مي كند:

اِبرِيَن4. َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِبِْذِن الّلِ وَالّلُ َمَع الصَّ
چه بسيار گروه اندك كه به اذن خدا بر گروه بسيار غلبه نمود )و چنين است كه( خدا يار 

مقاومت كنندگان است.
و به جهت همين مقاومت بود كه نمونه هاي باز هم بديع تري در اين روز بزرگ طلوع نمود.

عمرو بن جناده، يازده ساله بود! پس از آن كه پدرش كشته شد، از امام  اجازة پيكار خواست! 
امام  گفت اين جوان كه پدرش شهيد گشته، شايد شهادتش براي مادرش بسيار ناگوار باشد 
و بدين جهت اجازة پيكار نداد. عمرو گفت اي حسين مادرم مرا به جنگ امر نموده، سپس 
امام  به او اجازه داد! وي به ميدان رفت و بعد از مدتي پيكار شهيد شد! سر او را نيز بريده به  

1-يكانقالبيبزرگميگويد:…سالحدرجنگالبتهعاملمهمياست،وليعاملتعيينكننده
نيست.عاملتعيينكنندهانساناستنهشيئ.تناسبنيروهاتنهابهنسبتقدرتهاينظاميواقتصادي
نيست،بلكهبهنسبتقدرتهايانسانيومعنوينيزميباشد.ادارةقدرتهاينظاميواقتصادينيازمند

بهانساناست.
2-جانففر»ازكهكشانتاانسان«
3-جانففر»ازكهكشانتاانسان«

4-سورةبقره،آية249
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جانب اردوي امام پرتاب كردند. مادرش سر عمرو را برداشت ابتدا پاكيزه كرد، ولي گويي 
شرم داشت كه چيزي را كه به خدا هديه كرده بازپس گيرد! بدين جهت سر را به سوي سپاه 
ابن سعد پرتاب كرد و خود در حالي كه به خوبي مسلح شده بود به ايشان حمله كرد! در ضمن 

حمله اين رجز را مي خواند:
»من پيرزن ضعيف و الغر و ناتواني هستم كه شما را در حمايت از فرزندان شريف 

فاطمه با ضربه هاي دردناك و سخت مي زنم…«
چندي پيكار كرد تا سرانجام امام حسين او را به ميان خيمه ها بازگرداند.

آن چه از تعداد رزم آوران امام  كم مي شد بر عزم و جسارت باقيماندگان مي افزود. امام  
خود در آخرين لحظه بر بالين شهيدانش حضور مي يافت و آن سران پاكباخته را به دامن 
مي گرفت، مي نواخت و با نگاه رضايتمندانه يي بدرقة بهشت مي كرد. گاه نيز به ميان حرمش 
مي رفت تا تسلي دهد و به ويژه خواهرش را به صبر و شكيب تبليغ مي نمود و براي رسالت 

نزديك آماده اش مي ساخت.
در ميان مردان تب پر التهابي براي شهادت وجود داشت. چنان كه قاسم فرزند نوجوان 
امام حسن  كه گويا صحبت از عقد و ازدواجي هم برايش در ميان بود1،  براي شهادت بي تاب 

شده و مي پرسيد:
…اي عمو آيا من هم كشته مي شوم؟

امام  گفت: اي فرزند، مرگ در نزدت چگونه است؟
پاسخ داد: اي عّم، املوت عندي احلي من العسل )عمو، مرگ برايم از عسل شيرين تر است(. 

اگر ما بر حقيم چرا از مرگ بهراسيم؟
امام  كه اين همه آمادگي مي ديد، گفت: آري تو نيز مقام شهادت مي يابي.

بر شدت  كاسته مي گرديد، دشمن  ياران  تعداد  از  و  نزديك مي شد  به ظهر  روز  كم كم 
حمالت خود افزوده بود، و كار را بر امام حسين و حرم و باقيمانده يارانش سخت گرفته، 
ديگر قطره يي آب در خيام يافت نمي شد. كودكان كوچك از شدت تشنگي فرياد مي كردند 

و مادران آنها را آرام مي ساختند. اما اين آرامش ديري نپاييد.
با اين همه، در اين وقت عمرو بن عبداهلل االنصاري كه به ابو ثمامه مشهور بود، آمد و 
باد، اگر هرچند جنگ دشوار گردد، دوست دارم  ابا عبداهلل، جان من فداي تو  گفت: »اي 
يك نماز ديگر با تو بگزارم و آن گاه در خون خود غلتيده، شهيد گردم و با خداي خود ديدار 

كنم…«

1-سنقاسمرا12يا14سالذكركردهاند،14بهواقعيتنزديكتراست.
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امام  فرمود: »وقت نماز را يادآوري كردي، خداوند ترا از نمازگزاران قرار دهد«.
»حصين بن تميم « از سپاه عمر سعد چون شنيد، فرياد زد: »نماز شما پذيرفته نيست«.

حبيب بن مظاهر كه حضور داشت، گفت: اي منافق حيله گر، آيا نماز فرزند رسول خدا  
پذيرفته نيست؟…

حصين گفت )در حالي كه رجز مي خواند(: »اي حبيب آمادة شمشير شير دالور نجيبي 
باش كه ناگهان با شمشير هندي برّان برّاق مانند شير بر سرت رسد و حبيب بن مظاهر 

را به پيكار طلبيد.
حبيب به  پيشوايش گفت: آرزومندم كه آخرين نماز را در بهشت بخوانم و اجازة پيكار 

با »حصين« خواست. اجازه يافت و به ميدان رفت و رجز خوانان پيش روي سپاه مي رفت:
من حبيب، پسر مظاهرم،

اگرچه شمارة شما پيمان شكنان از ما بيشتر است،
لكن ما بردبار و با وفا و تواناتريم.

و حق و حجت با ماست.
در دست من شمشير برّاني است،

كه در ميان شما آتش دوزخ مي افروزد.
حبيب با تني خميده و سالخورده1به حصين حمله كرد و ضربة سختي بر بيني او وارد 
آورد. حصين بر زمين افتاد و وقتي حبيب قصد كرد او را بكشد، دوستان حصين حمله كردند 
و او را از معركه خارج ساختند. سپس حبيب فرياد زد: »اي بدترين گروه و بدترين مشركين، 

به خدا سوگند اگر ما به اندازة ثلث شما بوديم شما پشت به جنگ كرده و فرار مي كرديد«.
و  نيزه  با  چندين نفر  لحظات  آخرين  در  و  كشت  را  62 تن  حبيب  مي نويسد.  يعقوبي 

شمشير به او حمله كردند و او را از اسب به زير انداختند و سرش را از بدن جدا ساختند.
مرگ حبيب بسيار براي امام  دردناك بود. يك مرد پير با اين همه رادمردي و جوانمردي 
كه از فرط كهولت چينهاي پيشاني را با دستمال بسته بود تا مانع ديدش نگردد. ليكن از 

جنگ فرو نمي گذشت.
زهير بن قين به  امام گفت: اي حسين مگر ما بر حق نيستيم؟ چرا در مرگ حبيب روي 

تو شكسته شد؟
امام  گفت: مي دانم كه ما و شما برحقيم و به راه رشد و هدايت مي رويم…

»خوشا مقام زهير كه در مقامي است كه به تسلي امامش مي كوشد…« دوباره زهير 

1-حبيببنمظاهرقريببه90سالازسنشميگذشت.
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گفت: پس ديگر چه باك داريم كه اينك به سوي پروردگار خواهيم شتافت.
امام  با عده يي از ياران، كه هنوز شهيد نشده بودند، نماز برپا داشت و عده يي را نيز 
مأمور حفاظت كرد. بعد از نماز مجددًا چشم انداز آيندة پرشورشان را ترسيم نمود و به بهشت 

بشارت داد.
از  و سپس هريك  بسيار شهيد شد  قهرمانيهاي  پس از  و  رفت  به ميدان  زهير  آن گاه 

اصحاب… تا ديگر از ياران كس نماند.
از اين هنگام مردان خاندان امام ، كه تا اين زمان ياران به اصرار نگذاشته بودند به ميدان 
بروند، به ميدان رفته دالوريها كردند. به راستي شهادت قاسم و علي اكبر، چه شكوهمندانه 

و در عين حال دردناك است.
علي به پدر مي گفت: »اذاً ال اابيل ابملوت« )من از مرگ بيم ندارم(.

تحقق  راه  در  بايد  امام   كه  مصيبتهايي  هنوز  اما  بردباري.  و  تحمل  اين  از  شگفتا، 
آرمانهاي قرآنيش ببيند، پايان نيافته بود. عاقبت زماني رسيد كه در جانب امام  جز پرچمدار 
رشيدش عباس، ديگري نبود. تشنگي به شدت خيام امام  را مي آزرد. پرچمدار مشك برداشت 

و به سوي فرات حمله برد.
با تكاپوي بسيار و از پا در آوردن تعدادي از دشمن، به رود رسيد. خود به غايت تشنه بود 
و ظرف را پر كرد، سينه اش تمامًا از عطش مي سوخت. در مقابلش آب سرد و گوارا موج 
اما  برگيرد.  نوشيدن  براي  تا كفي  رفت  . دستش  و مي رفت  و صداكنان مي غلتيد  مي زد 
ناگهان موجي تند، از آن گونه كه تاكنون زورق وجودش را در توفان حادثه پيش رانده بود، 
در ضميرش خروشيد و ياد ياران تشنه كام را در جان خسته اش پر كرد، به ويژه برادرش كه 
هنوز پس از او نيز با تشنگي لحظات جانفرسا در پيش داشت. بر خود نهيب زد، اي نفس 
پس از حسين زنده نباشي. او و يارانش آشامندة مرگهايند و تو آب سرد مي طلبي؟ ابدًا، اين 

با دين من نمي سازد و… از مرد معتقد برنمي آيد…
در مراجعت با حمالت ناجوانمردانة انبوهي از دشمنان روبه رو شد. دست راست در اثر 
تيرهاي شرزه قطع شد. اما سپهساالر رشيد را كه به دين خود محكم چسبيده و به اعتقاداتش 

جان سپرده بود، چه باك؟ شمشير را به دست ديگر داد و گفت:
سوگند به خدا اگر دست راستم را بريدند،

سستي نمي ورزم،
پيوسته از دين و پيشوايم كه زادة محمد موحد پاك است، دفاع مي كنم.

وهللا ان قطعتموا مييين
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اين احامي ابداً عن ديين
دست چپ نيز در برابر سپاهي كه اكنون جز عباس هدفي نداشت، ديري نپاييد. به اسب 

رم داد تا به خيام برسد و مي خواند:
اي نفس، مبادا كه از كفار در ترس افتي

به رحمت خداوند جبار، ترا بشارت باد
خداي آفريننده، و فرستندة رسول پاك

بدين گونه لحظه يي ديگر، آن پرچمدار واال كه وفا و پاكبازي اش جاودانه بر بيرق جنبش 
و هر جنبش انقالبي ديگر خواهد درخشيد، با بدني چاك و پاره قرين شهادت شد. از اين پس 
عباس كه يكبار نفس را در سوزنده ترين تمناي طبيعيش شكسته و نيز در آخرين دقايق 
به صورت  بود،  بركنار داشته  از ترس و رعب  را  به تنهايي در مقابل يك لشـكر، مردانه آن 
آموزگار راستين »وفا« و »بي باكي« درآمد و در تاريخ سيماي يك »سوگند« به خود گرفت.

عاشورا ـ فلسفة بزرگ
گرچه هنوز از پايان اين »روز بزرگ« ، شرح صحنه هاي كبريايي ديگر كه شهادت امام  
 از اهم آن است، به جا مانده، ليكن ديگر بار بايد با نگاه دقيق سلسله حوادث را نظاره كرده و 
به راز وجودي اين »رشته« و مفهومي كه از اين همه بر مي آيد پي برد. بدون اين پي جويي و 
نظارة دقيق مكرر، عظمت و پيام »سلسله« با آن كه در سراسر دقايق آن موج مي زند، در پس 
قشري از خاشاك مرثيه خواني تسكين آميز و غبار »ذكر« گويي »بي جهت«، پنهان خواهد 
ماند. از اين نظر به استقبال فلسفة بزرگي بايد رفت كه »روزهاي بزرگ« بر اساس آن آفريده 
مي شوند. به ويژه تنها با اين شيوه مي توان پيروزي يا شكست جنبش را در تحقق اهدافش 
بنيادينش به آن ارج نهاد. چرا كه نحوة عمل  سنجيد و بر حسب اصالت و واقعيت فلسفة 
شهادت پذيرانة امام ، به رغم تشعشع چشمگيرش، هرگز در سطوح باالي فلسفة ايام با آن كه 
ابن خلدون  چنان كه  است.  نبوده  برخوردار  واحدي  قضاوت  از  اما  شده،  تلقي  تحسين آميز 

مشهور، بالصراحه عمل امام را اشتباه مي داند و در اين مورد مي نويسد:
»حسين ديد كه قيام بر ضد يزيد تكليف واجبي است، زيرا او متجاهر به فسق است و 
به ويژه اين امر بر كساني كه قادر به انجام دادن آن مي باشند، الزم است و گمان كرد خود 
او به سبب شايستگي و داشتن شوكت و نيرومندي خانوادگي بر اين امر تواناست. اما دربارة 
شايستگي، هم چنان كه گمان كرد درست بود و بلكه بيش از آن هم شايستگي داشت، ولي 
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دربارة شوكت اشتباه كرد و خدا او را بيامرزد«1. 
آن گاه پس از شرح قضايا با سبك سري مي افزايد:

و  ابن عمر  و  ابن زبير  و  ابن عباس  كه  در صورتي  شد«.  آشكار  حسين  اشتباه  »پس 
اين باره  را در  او  اشتباه  و  را در رفتن مالمت كردند  ابن الحنفيه و ديگران وي  برادرش 
مي دانستند، ليكن او از راهي كه در پيش گرفته بود، بازنگشت. »چون اراده و خواست 

خدا چنين بود…«
البته روشن نيست كه آيا مورخ بلند آوازه يي چون او، توجه داشته است كه بدين گونه خدا 

را نيز در اشتباه كاري حسين  شريك مي كند يا نه؟
از دانايان و روشنفكران فلسفة معاصر نيز كه اين نحوة عمل را محكوم مي كنند، به 
 اشاره يي از »مالرو« قناعت مي كنيم. وي در مورد شهادت يكي از پاكبازان انقالبيون كنوني 

چنين مي گويد:
»گوارا، يك شخصيت كاماًل تحت تأثير قرار دهنده بود، اطرافيانش را مجذوب مي ساخت. 
اما من گمان نمي كنم كه شيوه اش درست بوده و سياستش را درست انتخاب كرده باشد. 
دليل بزرگ براي اين كه اين تكنيك سياسي گوارا تكنيك يك انقالبي هوشيار نبود، اين كه 

او خود را به كشتن داد در حالي كه لنين به مرگ طبيعي مرد…«2
ليكن براي درك آن شيوه هاي فكري كه در »مالرو« و »ابن خلدون« و همه مورخين 
و فيلسوفان ساده انديش و كوته فكر، چنين ثمر مي دهد، ريشه  يابي عميق تري الزم است.

در همان مصاحبه، هنگامي كه مالرو در  برابر اين سؤال قرار مي گيرد كه چرا در همان 
فرانسوي  آزادي يك هوادار  نامه يي گذاشته كه درخواست  پاي  در  را  امضاي خود  زمان 
چه گوارا را مي كند، ميگويد: »براي من »جهت« سياسي دبره مطرح نيست، نفس قهرماني 

او مطرح است…«
بر همين سياق آن گاه كه ابن خلدون در پايان بحثي كه به اشتباهكاري امام  حسين اشاره 

دارد، ضرورتًا به اين سؤال مي رسد كه پس راه صحيح كدام است؟ چنين مي گويد:3
يا  دو  كه  آن گاه كساني  قرن مي زيند.  در  كه  آنانند  مردم  بهترين  پيامبر مي گويد،   «
سه نسل بعد ايشان را جانشين مي شوند، و سپس ناراستي شيوع مي يابد…« آن گاه از اين 

سخن كه به پيغمبر  نسبت داده، نتيجه مي گيرد:

1-ابنخلدون،»مقدمه«،جلداول،صفحة45
2-نقلازروزنامةكيهاندرزمستان1348)مالرووزيرفرهنگسابقفرانسهبود(.

3-ابنخلدون،»مقدمه«،صفحة419
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را به قرن اول و قرن پس از آن اختصاص داده است.  يا عدالت  پيامبر نيكويي  »پس 
بنابراين، مبادا خواننده انديشه يا زبان خود را به خرده گيري نسبت به يكي از آنان1 عادت 
دهد و دل خود را در هيچ يك از اموري كه براي آنان روي داده است، با شك درآميزد و آن 
را پريشان سازد. بلكه آن چه مي تواند بايد شيوه ها را و راههاي حق ايشان را جستجو كند. 
چه آنان در اين باره شايسته ترين مردمند و به هيچ رو اختالف نكردند مگر با حجت و دليل، 

نجنگيدند و كشته نشدند جز در راه جهاد يا پايدار ساختن حق و حقيقت«.
سپس با اين همه حق طلبي! مي افزايد:

»…و با همة اين، بايد معتقد بود كه اختالف ايشان مهرباني و تفضلي براي آيندگان 
بوده است تا هركس به يكي از آنان كه او را مي پسندد اقتدا كند و وي را امام و رهبر و 
دليل راه خود سازد. پس بايد به اين نكات پي ببريم و فرمان خدا را در آفريدگانش آشكار 
سازيم و بدانيم كه خدا بر هر چيزي تواناست و پناه و انتقال به سوي اوست و وي سبحانه و 

تعالي داناتر است…«
اين فلسفه، مكتب اگزيستانسياليسم را به خاطر مي آورد، آن جا كه جواني را در لحظة 
بحراني در تنگناي يك انتخاب قرار مي دهد؛ ميان ميهنش و مادرش، و آن گاه اين صحنه 
را نزد مكاتب عمده مي برد تا جوان را بر حسب معيارهاي خود در انتخاب بين مادر و ميهن 
او  قانع كننده نمي يابد، في المثل »كانت« و مسلك  ليكن در هيچ كجا جوابي  ياري كنند. 
به اين ترتيب دستور مي داد …انسان را )غايت( بدانيد و رفتار خود را با مردم بر اين تصور 

كه ا نسان به منزلة حد فاصل است قرار ندهيد2. 
اما جوان در تضادي كه بدان دچار شده است، مي انديشد، هر طرف را بگيرد، جانب ديگر 
را كه آن هم انساني است وسيله انگاشته است. تا به اين نتيجه مي رسد كه »هرگاه ارزشها 
پوچ باشند و فقط در موقع ضرورت و لحظة معين اين ارزشها عظمت به خود بگيرند، تنها 

راه چاره براي ما رجوع به غريزه است«3. 
1-منظورشرجالصدراسالماست،ولومختلفالعملباشند،اعمازمعاويهوعلي)ع(وسعدبن

ابيوقاصوديگران.
2-اگزيستانسياليسم،ژانپلسارتر،ترجمةجواهرچي،صفحة30.اينحرفدرنهايتباهمانشعار
پروتاگوارشدريونانقديمفصلمشتركداردكهميگفت:»انسانميزانهمهچيزاست«)رجوع

شودبه»شناخت«(.
بهعبارتديگر،انسانوتمايالتاوهدفاستنهوسيله.بنابراين،دراينطرزتفكربههرگونهتمايل

)اعمازصحيحياناصحيح(اصالتدادهميشود.
3-همانجا
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ليكن باز در اين باره مي ماند كه… ارزش احساس چگونه به دست مي آيد …و دوباره 
اين  اين مورد كاماًل منطقي است: اختالف بين  به اين نتيجه مي رسد كه …بيان ژيد در 
به دنبال  كه  تظاهراتي  يعني  احساسات  در حقيقت  نمي گردد.  استنباط  به آساني  دو احساس 

اراده، در انجام عمل بروز مي كند و كمك طلبيدن از آن غيرممكن است…
در حضيض  را  خسته  قهرمان  و  مي رسد  »بي جهتي«  و  »بي نتيجگي«  به  عاقبت  تا 
»بي جهت«…  و  پوچ انگاري  در نهايت  و  »بي تفاوتي«  جز  كه  روش«  انتخاب  »آزادي 
كه  عالئمي  و  نشانه  دنيا  اين  »…در  مي سازد:  غرقه  بدين گونه  نيست،  جهان  دانستن 
مأخذ در انتخاب روشهاي ما باشد وجود ندارد. آن همه دستورات اخالقي كه براي انسان 
به صورت آثار و نوشته درآمده است، در موقع لزوم و هنگامي كه در جريان حيات، كميت ما 
لنگ است و نياز به اندرزگو داريم، كمترين دستياري به ما ندارند و حل مشكالت خصوصي 
و  عالئم  جهان  اين  در  مي گويند:  مورد  اين  در  كاتوليكها  مي گذرانند.  سكوت  در  را  ما 
نشانه هايي وجود دارند كه راهنماي ما باشند. اين نظريه را مي پذيرم به اين شرط كه يقين 

دارم مفاهيم عالئم و نشانه ها با استنباط خود من توجيه مي گردد…«
به راستي فشردة اين نظريات چيست؟ جز همان ايده آليسم مفرط »بركلي« كه جهان 

خارجي را جز مشتي تصور در نفس مدرك )همان خود من( به چيزي نمي گرفت؟1
در  كه  قرآن خوانده،  مسلمان  ابن خلدون  از  اظهارات  اين گونه  بگذريم،  كه  ديگران  از 
كتابش بسيار از خدا نام مي برد، شگفتي دارد و بر  پرده هاي سنگين تحريف معاني قرآني در 
طي قرون داللت مي كند. بي ترديد انسان »يكتاپرست« را كه به »يكتايي جهت و وحدت 
نظام حاكم بر هستي« راه برده و به »يگانگي« معتقد است، و در پرتو اين ضابطه بر سر هيچ 
افتد«  اين »چندگانگي« ها كه در قالب »اقتدا بر هر كه پسند  با  »انتخاب« معطل نيست، 
مجسم مي شود، كاري نيست . اين چند گانگي راه چيست؟ جز همان »شرك« كه در لباس 
كلمات و الفاظ عالمانه متظاهر مي شود؟ حال آن كه در تبيين قرآني، وجود تمامي جهان 

خواه و ناخواه رهسپار مرجع واحدي است:
»افغري دين هللا يبغون و له اسلم من يف الّسموات و االرض طوعًا و كرهًا و اليه يرجعون« ) آل 

عمران، آية 83(
و حقًا چنان »چندگانگي« و »بي جهتي« و »بي تفاوتي« و به »هر راه رفتن« و »آزادي 
انتخاب روش« كه با آزادي اصيل انساني هيچ مناسبتي ندارد، الجرم در حكم انكار تفاوت 
كور و بينا و ظلمت و نور است: قل من رّب الّسموات و االرض قل الّل قل افاّتذمت من دونه 

1-رجوعشودبهكتاب»شناخت«،صفحة7
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اولياء الميلكون النفسهم نفعًا و الضراً قل هل يستوي االعمي و البصري ام هل تستوي الّظلمات 
و الّنور ام جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم قل هللا خالق كل شيئ و هو الواحد 

القهار )سورة رعد،آية 16(
او  از  بگو پس غير  بگو خدا،  آسمانها و زمين؟  )تكامل بخش(  پروردگار  »بگو كيست 
سرپرستاني قائليد كه )آن سرپرستها و بتها كه آنها را در تبيين خود از جهان وارد كرده ايد( 
برخود نه نفعي و نه ضرري را مالك نيستند )كاماًل ذهني و بي تأثيرند( بگو آيا كور و بينا 
او  آنها چون مخلوقات  دادند كه  قرار  بر خدا شركايي  يا آن كه  نور يكسانند؟  و  يا ظلمات 
آفرينندة  خداست  بگو  است  شده  مشتبه  برايشان  آن(  تبيين  )و  آفرينش  پس  آفريده اند؟ 

همه چيز و اوست يكتا و چيره  …«
آري، به اين ترتيب مرزبندي محكم و دقيقي از راههاي گوناگون برقرار مي شود و ميان 
ظلمات و نور دوئيت مي افتد و درست درهمين نقطه شرافت انساني اصالت مي يابد. شرافت 
و اصالتي كه بدون آن آدمي جز حيوان دو پاي مكاري بيش نيست، كه مغزش به گونه يي 

ناموزون رشد كرده است.
به راستي جاي آن است كه چون يوسف نبي براين »هم زنجيران« فرياد شود كه »آيا 
پروردگاران پراكنده )كه هريك به جانبي متضاد مي كشد( بهتر است يا خداي واحد قهار« 
أََأْراَبٌب  ْجِن  السِّ اَي َصاِحَبِ  او تنها يك »جهت« واحد و چيره وجود دارد(: »  )كه به واسطة 

مَُّتَفرُِّقوَن َخرْيٌ َأِم الّلُ اْلوَاِحُد اْلَقهَّاُر «
بر  واحد« كه مطلقًا  اين »جهت  بر  نيز  دانش معاصر  اشارات  ترين  رساترين و ژرف 
تغييرات جهان حاكميت دارد داللت مي نمايد. آن جا كه زيست شناس دانشمند و متبحري، 
گرچه خدانشناس، مي گويد: »ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه پيوسته در تكامل و تغيير 
است، تكامل مزبور يك جهتي و غيرقابل برگشت مي باشد، از اين رو آن را به »تير زمان« 

تشبيه مي كنند كه به سوي معيني در پرواز است«1
در تبيين همين »سوي معين« است كه دانشمند ديگري مي گويد: »وقايع )در تغييرات 
تكاملي جانوران( طوري صورت مي گيرد كه گويي به هدفي بايد رسيد و اين هدف علت 
نبوده،  به هدف  نزديك شدن  آزمايشهايي كه موجب  تمام  تكامل است.  واقعي و محرك 

فراموش يا حذف شده است…2
آن گاه دانشمند پرماية ديگري نيز از سنجش قهقرا و كمال يك جانبه، چنين نتيجه مي گيرد:

1-پروفسوراپارين،عضوفرهنگستانشوروي،كتابمنشأوتكاملحيات،صفحة64
2-كنتدولويي،دانشمندفرانسوي،»سرنوشتبشر«،صفحة91
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»…تكامل و تطوري قهقرايي، بازگشت به عقب، به پوچي و نيستي، به بساط نخستين 
هم  با  هست  اينك  كه  را  آن چه  و  است،  بوده  زمان  آن  در  كه  را  آن چه  نيست.  جهان 
مي سنجيم و به وضوح از آن چه گذشته آگاه مي شويم، در مي يابيم كه يك سلسله رويدادهاي 
كيهاني كه ظلمت و بي شكلي را كاسته است، آشوب كمتر گشته و طرحها و قوالب جاندار 
و بي جان فزوني يافته است. گرايش اساسي هرآن چه گشته بالندگي و شكوفايي بوده است. 

شكوفايي پس از شكوفايي…«1
از اين رو با موشكافي بر اظهارات مالرو و ابن خلدون و ديگران، داليل ديگري بايست 
و  داشته  وزارت  استعماري  بورژوازي  يك  در  سالها  آن يك  كه  مي شود  مالحظه  جست. 
اين يك كه عمده يي از عمر را در سياست پيشگي گذرانده، به رغم آن همه روشني كه محققي 
چنين مشهور بايد بي شبهه حقيقت را در پرتو آن دريابد، انتصاب يزيد را از جانب معاويه 

به وليعهدي اين گونه برگزار مي كند:
…يزيد در روزگار خالفت خود به فسق دست يازيده است. ولي مبادا گمان بري كه 
معاويه )رضي هللا عنه( از اين رفتار وي آگاه بوده است. چه او عاليتر و افضل از آن است كه 

چنين تصوري دربارة وي روا داريم…2
از اين كج انديشيها درس تاريخي عميق تري نيز افاده مي شود. بر طبق اين آموزش كه از 
گرانبهاترين دستاوردهاي انساني و در زمرة مهمترين كليدهاي معرفت راستين است، صرفًا 
در يك بينش انقالبي )كه مستقل از تصورات ذهن فردي، به واقعي ترين صورت با جهان 
خارجي برخورد دارد( حقيقت چنان كه بايد تجلي مي كند و ادراك مي شود. در هر شيوه يي 
جز اين، تمام يا مقداري از آن قلب مي گردد. براين اساس است كه قرآن مي گويد: »الميّسه 

اال املطّهرون« به جز پاكان آن را لمس )كه اوج فهم و درك است( نمي كنند.
اكنون در پي آن فلسفة انقالبي بزرگ كه عاشورا از بطن آن برانگيخت دوباره بر صحنة 

نبرد بر مي گرديم:
چون عباس، پرچمدار رشيد به خون غلتيد و به وادي جاودان شتافت، در اين سو يك تن 
رزمنده بيشتر نماند، و آن امام  حسين بود. او به حالي كه اجساد غرقه به خون به روي ريگستان 
داغ افتاده بودند نظري مشتاقانه و عميق به ايشان افكند و آن گاه رو به آسمان نمود و گفت:

»خدايا، اين هدايا را از من بپذير…«
از افروختگي شوق آميز فرو رفته بود  مي گويند، كه در اين زمان چهرة امام  در هاله يي 

1-جانففر،دانشمندآمريكايي،»ازكهكشانتاانسان«،صفحة16
2-ابنخلدون،»المقدمه«،صفحة406،جلد1
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در  امام   بي گمان  است.  هيجان زده  و  پرشور  بل  و  نرسيده  را  او  اندوهي  هيچ  گويي  كه 
يارانش چنان نقش جهش بار  و  او  آن  در مسير  بلندي مي انديشيد كه  به فلسفة  آن لحظه 
التهاب دروني، او  و شكوهمندانه يي به جاي آوردند. بيش از اين چه كس مي تواند با تمام 
را تصوير كند؟ به راستي چه خوب بود اگر فرازمندانه ترين قلل صعود انساني قابل شرح و 
بيان مي شد. سيماي پيشوايي به غايت منزه، و مصيبتها ديده، كه شورمندانه شهيدانش را 
به پروردگارش هديه مي كند و خود نيز در آستانة فدا شدن در راه اوست. هديه به راه پرفراز 
و نشيبي كه موضوع آن »فلسفة بزرگ« است و اكنون ادامة شتاب افزاي آن بسته به ارادة 
انساني است كه نفي وجود مادي خود، اوج اعتالي آن است. بدين گونه انسان كه نفخه يي 
از روح خدايي در خود دارد، مقام »جانشيني خدا« )خليفه اهلل( مي يابد و وه كه اين براي 

فرزند انسان چه سرنوشت شورانگيز و وااليي است.
چنين است كه در اين فلسفه كه صرفًا بيان واقعيت است، فرزند انسان به باالترين 
مرتبه تكريم مي شود و از قيد هيچي و پوچي اسارت بار ،كه بشارت جبرآلود ذليالنة ديگر 

مكاتب است، وا مي رهد.
چنين است كه فرزند انسان، مسافر راه پر عظمت و نامتناهي ِإَل رَبَِّك ُمنَتَهاَها مي گردد 
كه از خدا آغاز شده و به او مي پيوندد )اان هلل و اان اليه راجعون(. چنين است كه ميان حيات 
فرزند انسان و حيوان، گرچه در كنشهاي جسماني شريكند، فاصله يي بس بعيد مي افتد، 
كه موضوع بهت انگيزترين جهش وجود مادي است. چنان كه براي آدمي زندگي حيواني 
جنبة موقت و گذرا )»متاع قليل«، »متاع ايل حني«( پيدا مي كند، تا در آن با بذل ارادة آزاد 
يعني مظهر1  تقوا، كه ضابطة برتريهاي انساني است، به نفي مظاهر حيواني در خود و اجتماع 
مجاهدت ورزد. همان ارادة آزاد كه بدون درك آن، معناي حيات انساني پيوسته نامفهوم 

خواهد ماند2.
چنين است كه آيندة جاودانه يي كه بدين گونه از درون انسان محقق مي شود، بر تاركش 
به تابندگي مي درخشد، كه خود مبتني بر ويژگيهاي خاصة ذات انساني است. درصدر اين 
ويژگيها كه تمامًا در قالب جمعي و اجتماعي موضوع مي يابد، »آزادي« قرار دارد، كه همان 
آن  از  »ميثاقها«  بسي  است4كه  انساني  مقام  بر  معروض  امانت  و  )نفخه(3  خدايي  جرقة 

1-سورةحجرات،آية13
و كند تفكر و بينديشد بشري ارادة آزادي دربارة بايستي بفهمد را ميخواهدحيات 2-هركس

بهچيزيبرسد…)پالنك،»علمبهكجاميرود؟«(
3-سورةص،آية72

4-سورةاحزاب،آية72
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بر مي خيزد1. برافروختگي و شور امام  نيز در اين ساعات صعب از »اجابت« همين »ميثاق 
زمان،  پليد  و  است كه حكومت ستمگر  بلند  فلسفة  »احيا كنندة« همان  آزادي«2بوده كه 
حدود آن را شكسته بود. اكنون در اجابت چنين فلسفه يي، بگذار تا فيلسوفان وزرات پيشه  
آنرا به اشتباه و خطا بدانند و اينكه فقط »خود به كشتن دادن است« و»تكنيك يك انقالبي 

هوشيار« نيست.
 اما بشريت هم چنان بر دوش فداييانش به سوي آيندة درخشان پيش مي رود و هر روز در 
»فرهنگي« واقع بينانه تر »محاسبات« پيچيده و عاليتري از »حيات« و »هوشياري« و… 

ارائه مي كند:
»وال تسنّب اّلذين قتلوا يف سبيل الّل اموااًت بل احياء عند رهبم يرزقون«3

انسانيت  ذره يي  آن  طنين  تا  زد  ناصر«  من  »هل  فرياد  به دشمن  امام رو  آن گاه 
تحميق ناشده را نيز اگر در آن سو موجود است، بيدار كند و بجنباند.

آيا ياري كننده يي براي ما هست؟
آيا دينداري هست كه از خدا بترسد؟

آيا دادخواهي هست كه به خدا بگرود؟
كودكان و اهل حرم شيون كردند. يكي از دختران تازه سال به معصومانه ترين صورت 
بر دامن پدر آويخت و با نگاهي كه هركه را ميخكوب مي نمود و از حركت باز مي داشت، 

گفت: …اي پدر تن به مرگ دادي، بعد از تو ما به كدام كس پناه بريم؟…
اما امام  در آن لحظه كه قرار از كف هر پدري مي رود، به تحليل يكي از بندهاي ديگر 

فلسفة بلندش پرداخت، تا دختر انقالبي ديگري بيافريند و گفت:
»اي روشنايي چشمانم، هر زنده يي از مرگ ناگزير است، چگونه مرگ را پذيرا نشوم؟ 
بدان كه پناه و رحمت خداوند در دو جهان از شما جدا نيست. شكيبا باشيد و استقامت كنيد، 

بر حكم خدا زبان به شكايت مگشاييد، چه اين دنيا فاني و آخرت سرايي جاويدان است«.
سپس كوچكترين فرزند تازه زاد خود را كه علي نام داشت در بغل گرفت و به پيش سپاه 
آمد تا شايد باز هم اگر اندك انسانيت و مروت در آن سو موجود است، بدين گونه با مالحظة 
بي تقصيرترين وجود محبت طلبي كه چه بسا خود نيز نمونة آن را در خانه دارد، ضربه خورده 

و عكس العمل نشان دهد. امام حسين گفت : 

1-سورةرعد،آيات19و20
2-سورةرعد،آية18وسورةانفال،آية24

3-سورةآلعمران،آية169
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»اين كودك شش ماهه چه كرده است كه بايد از تشنگي جان دهد؟« اما هيهات، از آن 
روح يزيدي كه سراسر لشكر را تسخير كرده بود، هيچ صداي انساني برنخاست. بلكه تيري 

جانسوز بر گلوگاه علي كوچك نشست.
واي بر آنها، واي برسنگدالن، »بر اين منهدم كنندگان انسان…« بر  ايشان، آتش رواست.

اما امام، كه هم چنان بدن كوچك و نوازش كردني فرزند كوچك را كه اينك در زمرة 
شهداي بزرگ درآمده بود، در آغوش داشت، مشتي از آن خون برگرفت و به آسمان پاشيد 

و گفت »خداوندا اين خون را بپذير…«
باز هم بايد گفت چه كس مي تواند احوال پدري را در چنين لحظه يي با سوز قلبش در 
قالب كلمات تصوير كند؟ بي شك آن چه كه تصوير كردني نيست، تصوير كردنش خطاست 

و كاستن از عظمت حادثه است.
آن گاه امام  با حرم خود وداع كرد و به جانب سپاه شتافت. بعدها، در تشريح اين ساعت، 

زينب گفت كه او »چنان از ما جدا شد كه گويي هيچ ما را نمي شناخت«.
و  عظمت  اين  بي شك  آرمان.  و  عقيده  به   پايبند  قدسي  نمونة  عالي ترين  است  اين 
واقعيت اعتقاد بود كه اينسان امام را در خود غرقه ساخت كه در لحظة وداع، كه هنگام 
تبلور و تظاهر شناساييهاست، چنين ناشناس مي نمود. و البته درك دشواري اين نمودار و 
بلند پايگي آفريننده اش، براي كسي كه كمترين عاطفة خانوادگي را به خاطر هدفي عالي تر 
آن  در  به ويژه  است.  محال  باشد،  نچشيده  آن را  هاي  برچسب  و  رنج  و  ننهاده  به زير پا 

روزگاران كه بستگيهاي خانوادگي بسيار از اين زمان افزونتر بود.
امام  در ميدان، به رسم آن زمان، رجز مي خواند و حمله مي برد.

…
هدايت و وحي در ميان ما به نيكي ياد مي شود.

پيروان ما در ميان مردم گرامي ترين پيروان، و دشمنان ما در قيامت زيانكارند.
…

بر خويشتن واجب شمرده ام كه از راه حق باز نگردم…
عبداهلل بن عماد، كه شاهد صحنة پيكار بود، مي گويد »هرگز نديدم كسي را كه اين 
همه لشكر محاصره كند، و فرزندان و ياران و دوستان او را همگي بكشد و او هم چنان 
قوي القلب و صابر و ثابت بماند. و چون شير درنده آهنگ پيكار كند و هيچ گونه اضطراب و 

اضطرار بر وجودش ننشيند…«
به خود  او  با  نبرد  از  از دشمن خالي مي شد و هركس  به هر سو كه حمله مي كرد  امام  
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مي لرزيد و امتناع مي كرد. ليكن او با فرياد »القتل اويل من ركوب العار« )كشته شدن از ننگ 
برتر و باالتر است(، باز حمله مي كرد. لختي اطرافش خلوت شد، ايستاد تا كمي خستگي 

بر گيرد در حالي كه مي گفت: »الحول و القوّة اال ابهلل العلّي العظيم«.
سرهنگان سپاه عمر سعد دستور حمله دادند تا تعداد زيادي تيرانداز تير به كمان گذاردند 

و به سوي امام  نشانه رفتند. 
تيرها بر بدنش اصابت كرد و او را از روي اسب بر زمين انداخت. در اين حال عده يي 
به طرف خيام امام  حمله كردند و او در حالي كه هنوز نيمه جاني داشت، روي دو زانو ايستاد و 
فرياد زد: »اي شيعة آل ايب سفيان، ان مل يكن لكم دين، والختافون املعاد فكونو احراراً يف دنياكم« 
)اي پيروان ابوسفيان، اگر در دنيا دين نداريد و از روز بازگشت ترسي در دل شما نيست، 

پس الاقل در دنيا آزاده باشيد(.
نوع وي و  انسان، مبين شرافت  اين همان »آزادي« است كه در صدر ويژگيهاي  و 

موضوع اصلي »فلسفة بزرگ« زندگي بشر است. 
تاريخ در رشد مداوم به قلمرو آزادي خالصه مي شود1 كه برحسب آن، امام مفهوم حيات 
را جز عقيده و جهاد در راهش نمي دانست و مي گفت: ان الحيوة عقيدة و جهاد. آن گاه در 
مسير چنين تبييني از فلسفة وجودي انسان، باز هم در منتهاي جسارت انقالبي به انبوهي 

از دشمنان پست و پليد تاخت مي برد و با باالترين شور فرياد مي زد:
»ان كان دين حمّمد اليستقيم اال بقتلي، ايسيوف خذيين«

»اگر دين محمد جز با كشته شدن من برپاي نمي ماند، اي شمشيرها بگيريدم «.
امام   بار ديگر  ديد  بود، چون  كرده  پيدا  جرأتي  امام   افتادن  بر زمين  از  تازه  كه  دشمن 
حسين بر زانوان ايستاده،  فرار كرد و جملگي مجددًا از فاصله  دورتر به سوي امام تيرانداختند. 
امام در اين حال كه به زحمت نفس مي كشيد، زير لب مي گفت: ايرّب الترتكين وحيدا پرورگارا 

مرا تنها مگذار...
در همان حال اسم يك يك ياران را كه قبل از او شهيد شده بودند بر زبان مي آورد و 
خطاب به آنها مي گفت من نيز »دين« خود را ادا كردم. آن گاه در آخرين لحظه به جبهة خود 
رو كرده و چنان كه زنان و اهل حرم بشنوند، دوباره تأكيد كرد: »صبر كنيد بر بال، بدانيد 
خداوند شما را محافظت مي كند. عاقبت امر شما به خير است و دشمنان شما به انواع عذاب 

و بال مبتال خواهند گشت. لب به شكايت نگشاييد كه از منزلت شما خواهد كاست…«
سپس رو به دشمني كرد كه هنوز جسارت نداشت نزديك شود و با دو دلي در چند قدمي 

1-يكانقالبيميگويد:»تاريخبشريتتاريخرشدمداومازقلمروضرورتبهقلمروآزادياست«.
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ايستاده بود. با تمام تواني كه در او باقي مانده بود از بزرگي مكتب و مرام خود و از نابودي 
جماعت آنان كه در فيروزي كاذب ستمگرانه شان سرمست غروري ابلهانه بودند، داد سخن 

داد و خروشيد :  
»اي امت نكوهيده، چه بدكردار بوديد شما، بعد از من نمي كشيد كسي را كه بيمناك 
شويد )رسيدن به اوج وقاحت(. بعد از من قتل هيچ كس بر شما مشكل نيست. قتل مسلمانان 
در نزد شما آزاد مي شود و در آن عيب نمي بينيد. سوگند به خدا مي دانم كه پروردگار من، ما 

را بزرگ دارد و شما را در لحظه يي كه هرگز گمان نبريد كيفر دهد«.
عاقبت پس از تيرباراني ديگر، رذالت پيشة سفله يي با تمام سنگدلي پا پيش نهاد و آخرين 
فروغ حيات پيامبر جاودان آزادي را با  دستهاي ناپاكش خاموش كرد. اين مردك بدنهاد 

و ددمنش همان شمر فرزند ذي الجوشن بود كه اين گونه ابراز شخصيت و وجود مي نمود.
اما  است.  ديده  به خود  بسيار  پاكباختة  مردان  تكامليش  نشيب  و  فراز  در  بشر  تاريخ 
فوق العاده اندكند مرداني كه چون حسين بن علي  با اين همه مشقتها و سختيها، چنين استوار 
و به قوت قلب تمام، دليرانه از مرگ استقبال كنند. واقعيتي كه در اين ميان درخشش پايدار 
ابدي دارد، »فلسفة بزرگي« است كه اين گونه مردان را از درون خود شكفته مي سازد كه 
با چشم پوشي از هر وابستگي ديگر، به خاطر »عقيده« شان، برگرفتن شمشيرها را مشتاقند. 
چنين بود كه بشريت، واالترين شهيد خود را كه در عين احتضار كبرياييش نيز باالترين 

لرزه را بر انبوه مدافعين خصايل حيواني انداخت، نثار كرد و به او عنوان »سيدالشهدا« داد. 
بي گمان سطور اين دفتر كه در نهايت جز مشتي ازخروار و اندكي از بسيار نيست، هرگز 
نمي توان سيادت اين »واالترين شهيد« و يارانش را ترسيم كند. زيرا كه تجسم كبارت 
ْبَعُث َحيًّا ْوَم يـُ ْوَم يَُوُت َويـَ ْوَم ُوِلَد َويـَ روح خدايي است و عظمت اليتناهي دارد َوَسَلٌم َعَلْيِه يـَ

اين »روز بزرگ« را با بزرگداشت ديگر ياران فداكار و برگزيده يي كه به نام ياد نشدند، 
به پايان مي بريم. يك تن از اين بلند پايگان، غالم سياهپوستي است به نام »جون«. »جون« 
غالم اباذر بود كه بعدًا در ميان دوستان حسين  جاي گرفت. »جون« چون اجازه خواست كه 

به ميدان برود، امام حسين گفت:
»جون، تو براي عافيت و سالمت به دنبال ما آمده اي، اگر خواسته باشي به راه سالمت 
بروي از نظر من مجاز هستي«. اما »جون« در حالي كه مي گريست پيشوايش را در احراجي 

شگفت قرار داد و خطاب به او گفت:
»اي حسين، آيا چون روي من سياه است و غالم بوده ام شايستگي پيكار در راه خدا 
را ندارم؟ آيا چون نسب من شريف نيست و از بزرگ زادگان نيستم لياقت نبرد در راه تو را 
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ندارم؟ و شايسته نمي بيني كه خون من به خون شما در هم آميزد؟«
سپس به اصرار اجازة جهاد خواست. امام با دلي سوخته از اينهمه شوق و صفا و ايمان 
اجازه داد. »جون« بعد از رشادت بسيار، به خاك افتاد. پيشوايش در آخرين لحظات باالي 

سر او آمد و برايش خالصانه دعا كرد .
»جون« در حالي كه چشمانش از شدت شوق مي درخشيد، جام شهادت نوشيد و به سوي 

مرتبه يي كه در طلبش بود، شتافت.

پيروزي در اسارت
از  لبريز  و  ناجوانمردانه  بسي  گذشت،  خونبار  دشت  آن  امام در  شهادت  پس از  آن چه 
ابن سعد،  فرمانده شان  كه  )خيل اهلل(  خدايي!  سواركاران  همان  بود.  رذيالنه  فرومايگي 
چند ساعت پيش آنها را به سوي بهشت تشجيع كرده بود )و بالجّنة ابشري( اكنون ماهيت 
دوزخي خود را آشكار كرد. به شتاب تمام غارت مي كردند و در ظلمات سفلگي بي پايانشان 
اما  فرو نمي گذاشتند.  زنان،  تا چادر  امام گرفته  پاي افراز  و  تن پوش  از  اندك،  از هيچ شيئ 
بدينها بسنده نكرده، به خواست ابن سعد، كه اكنون در پليدي سريعًا پيش رفته بود، داوطلبانه 
بر اسبها نشسته و اجساد پاك شهيدان را لگدكوب سم ستوران نمودند. باشد كه آن دلهاي 
جبون و هرزه از لرزة سهمناكي باز ايستدكه ساعتي پيش بر سراسر وجودشان افتاده بود. 
با رزمندگاني كه بي كاله و زره به ميدان آمده و هماورد  ناتواني خفت بار در مقابله  از  لرزه 
مي خواستند. شايد به اين وسيله الاقل با اجساد بيجان آنها تالفي شود. چنين است نمودار 

بي نهايت طلبي ويژة بني آدم، آن گاه كه با پستي و دون همتي آميخته گردد.
كجاست علي،  همان كه اينان و اربابانشان از آل معاويه 65سال1  بر فراز منابر به بي ديني 
دنبال  را  فراري  مي كرد  سفارش  خود  به ياران  جنگها  كه»در  كجاست  مي كردند،  لعنتش 
نكنيد و بر سر زخمدار نريزيد…«2 و در آخرين كلمات دوران حياتش نيز از مثله كردن، 

حتي در مورد سگ هار، منع مي كرد3.
بدان حد كه چون زني از قبيله بكر بن وائل كه همراه شوهرش در سپاه ابن سعد بود، آن 
غارتگري و چپاول را ديد شمشير برداشت و به جانب خيام امام  رفت و فرياد زد كه »اي 

1-لعنعليوپيروانشازهمانآغازدرگيريبامعاويه)سال35هجري(تاسال99اكيدًابهويژهدر
خطباترسمياجراميشدتادراينزمان،عمربنعبدالعزيزآنرالغوكرد.

2-دكترطهحسين،الفتنةالكبري،صفحة27
3-نهجالبالغه،ترجمةفيضاالسالم،انتهاينامة47صفحة978
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آل ابي بكر بن وائل، شما زنده ايد و اينان خيمه هاي دختران رسول خدا  را غارت مي كنند؟«1
به هرحال پس از آن گونه چپاول و ضرب و توهين رذالت بار كه به خوبي نمودار مرزبندي 
فاتحانه  تا  به اسارت گرفتند  را  پاكيزگي و رسالت  بود، خاندان  دقيق جنبش و ضد جنبش 
را كرده  اجساد شهدا  لگدكوب كردن  زياد هوس  ا بن  اميرشان  برند. همان جا كه  به كوفه 
بود. همان جا كه سالي چند پيش از اين مسند حكومت علي  بود. اكنون سنگدالن شقاوت 
پيشه حتي كشتگان شهيد را در خاك نكردند و شتابان آن دشت را كه بس ذلت و وحشت 
بر ايشان رسانده بود، رها كردند و رفتند تا خود با شهيدانش چاره كند. تا در سومين روز، 
همان بني اسد كه حبيب بن مظاهر به دنبالشان رفته بود، رسيدند و آن پيكرهاي قدسي را 

به خاك سپردند.
اما در جبهة امام  باز هم »نهضت ادامه دارد«. اكنون زينب كبري، بانوي منزه و واال 
ـ در شدت بيماري علي بن حسين تنها بازماندة ذكور امام  ـ كه از اين پس بايد كار را ادامه 
دهد، عهده دار مسئوليت عمده است. رهبري يك جنبش در سخت ترين شدايد و بغرنج ترين 
شرايط با چشم اندازي تيره و تار و سرهاي بريده بر فراز نيزه ها كه گرداگرد آنها را فرا 

گرفته است....
از يك سو بايد زنان و كودكان بازمانده را كه در اندوه سوزناك حادثه مي سوزند و گاه 
در سنگيني فوق العاده اش بي تاب مي شوند، آرام كند، تسلي دهد و از سوي ديگر، در ميان 
انبوهي از سپاهيان وادي ظلمت، شعلة جنبش را نگاهباني كند. عجب اين بود كه چنين 
در  درست  بود،  هم  افشاگرانه  و  توضيحي  پر حوصلة  نيازمندكار  كه  طاقت فرسا  نگاهباني 
نقطه مقابل  ويژگيهاي »زن ضعيفه استثمار شده« مي باشد كه در كم طاقتي و پنهان شدن 
از صحنة فعال تاريخ خالصه مي شد. ليكن، گروهي اندك از زنان و دختران پاكباز انقالبي 
كه در دامن آن »روز بزرگ« شكفتند، اين وظيفة سخت را به شايسته ترين صورت به انجام 
رساندند. چنان كه »رباب« همسر امام و هم چنين »ام كلثوم« و »فاطمه« كه خواهر و دختر 
امام  بودند، در سراسر دوران اسارت به ويژه در مواجهه با مردان تحميق شده و نيز در مجالس 
ابن زياد و يزيد، بسا خطبه هاي پيروزمندانه خواندند و در هر فرصتي به خاطر افشاي حقايق 
و فلسفة عاشورا سخت كوشيدند. همان كارزار شگفت و شجاعانه و بي همتا كه بي ترديد در 
فقدان آن، دستگاه پليد ستمگري فرصت مي يافت تا ضربة عاشورا را بر وجود خويش ترميم 
كند و درخشش شكوهمند آن را در محاقي از ابهام و تحريف سالوسانه، كه سالها در ايجاد 

آن تخصص يافته بود، فرو برد.

1-»بررسيتاريخعاشورا…«
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در آن روزگار وسايل خبري و ارتباط جمعي وجود نداشت، و بي شبهه اذهان مردم عادي 
دمشق و حجاز و يمن كه در دريايي از دروغ و عوامفريبي بي انتهاي اموي غرقه بودند آن 
وقادت را نداشت كه از آن چه كه در كربال گذشته، قضاوت واقعي و هوشيارانه به عمل آورد. 
آنقدر كه زني از اهل كوفه كه از مشاهدة كاروان اسيران به رقت آمده بود كنجكاوانه پرسيد: 
»شما از اسراي كدام كشوريد؟« و چون از زينب كبري شنيد كه »ما از خاندان رسول اهلل 

هستيم«، در تعجب فرو رفت چرا كه باور كردن آن برايش بسيار سخت بود.
بلحاظ تاريخي البته همان انبوه توده هاي مردم ستمديده و فريب زدة عادي هستند كه 
موضوع »تغيير« در جنبشي هستند كه عاشورا نقطة اوج آن بود. اما اين بسته به  عنصر آگاه 
و نقش تعيين كننده آن دارد تا كدام يك از »اسالم معاويه« يا »اسالم قرآني«، كه علي 
و خاندان عقيدتي و سياسي وي مدافع آن بودند،  تأييد و تثبيت گردد و بر مسير تكاملي 

خلقها تأثير بگذارد. 
شگفتا كه در سخت ترين و سياهترين و سنگين ترين ايام، نقش رهبري كننده زينب 
كبري و بزرگ زنان مجاهد همراهش بدانجا كشيد كه دربار يزيد هم علنًا به تعزيه افتاد و 
وي ناگزير شخصًا به خاطر سفيدسازي خود در انظار عامه، از خاندان امام  تكريم كرد و حتي 

تقصيرات عاشورا به گردن ابن زياد انداخت1.
چنين بود كه اين زنان و دختران اندك، در مقام ارجمندترين پيام آوران منزه جنبش، 
پيام عاشورا را چنان كه بايد به دلها رساندند و در صدر صفوف نهضت حسيني جاي گرفتند. 
آنان كه دليرانه در مقابل گردنكشان و ستمكاران از هيچ تخفيف و پاسخ دندان شكن دريغ 
نمي كردند، در برابر مردم محروم و نا  آگاه كوچه و بازار هر تحقير و دشنام را با صبورانه ترين 
انجام رسالت روشنگرانه خود بينش و آگاهي اشاعه  تا در  انقالبي به جان خريدند  تحمل 

دهند. همان آگاهي كه تغييرات اجتماعي انسان به عمده ترين صورت بر آن مبتني است.
از آن سو ابن زياد كه از ماجرا آگاه شد، پس از اولين برخورد با اسرا به مسجد شتافت تا 
فيروزي خود را به مردم كوفه اعالم كند. در برابر جمعيت بسياري كه گرد آمده بودند چنين 
آغاز كرد: »ستايش براي خدايي است كه حق و ياران آن را فيروزي داد و اميرالمؤمنين يزيد 
1-»الفتنةالكبري«صفحة368،جلد2:»راويانمينويسندكهيزيدازكشتنحسين)ع(باآنوضعخود
رابريميدانستواينگناهراازپسرمرجانهيعنيعبيداهللبنزيادميدانست.وليچنانكهميدانيم
اوراسرزنشنكردوكيفرشندادوازتماميياقسمتيازكارشاورابرنداشت.پيشازايننيز
معاويه،»حجربنعدي«راكشتهوگناهآنرابهگردن»زياد«انداختهوگفتهبود:»پسرسميهمرابه
اينكارواداشت…«ميگويندكهابنزيادنيزتقصيررابهگردنعمرسعدميانداختواونيزخود

رامأمورومعذورميدانست…«
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و حزبش را نصرت كرد و حسين بن علي دروغگو، فرزند دروغگو، و يارانش را كشت…«
راستي ابن زياد، اكنون از فيروزي چه كم دارد؟ كه اين گونه سخن نگويد. مي پنداشت 

كه: »همه چيز بر وفق مراد اوست…«
كوفه، همان كوفة ناآرام، اكنون در اختناقي بي پايان اسير چنگال اوست و كجا هستند 

مسلم، هاني، قيس و ....
 ابن زياد »تازه همين ديروز حسين و پيروان سركشش را كشته و بر اجسادشان اسب 
دوانده و بر فراز دشت داغ انداخته است…«  اما آن گاه كه در زير مه غليظ تخديري كه 
فكر سياهش را احاطه كرده بود، غرق در سكرات لذت بار فيروزي، به دنبال كلمات باز هم 
فضيحانه تري مي گشت تا ادعانامة خود را عليه حسين تكميل كند، ناگهان فريادي بلند كه 
به سهمگيني تمام از جان خسته يي كه از اين همه بي شرمي بي تاب شده بود، آن سكوت 
سنگين را كه واسطة تشجيع فخورانة حاكم فرومايه بود شكست و در طنين توفان زاي خود 
چون يك لكة روغن بر آن »ادعانامه« فرو افتاد و كلماتش را كور كرد و همه تصورات قبلي 

را به هم زد.
اين عبداهلل بن عفيف بود كه در ركاب علي  يك چشمش را در جمل و ديگري را در 
صفين از دست داده و اكنون در عين نابينايي نمي توانست تحريف بينش اجتماع را تحمل 
نموده و به سكوت برگزار كند، برخاست و گفت: »اي پسر مرجانه، دروغگو فرزند دروغگو 
را  پيغمبر  پسران  آيا  پدرش،  و  فرستاده  عراق  به حكومت  ترا  كه  كسي  و  پدرت  و  تويي 

مي كشيد و دم از راستگويي مي زنيد؟«
شرنگي دردآلود بر كام ابن زياد نشست و تلخي كشنده يي آن وجود پليد و منفور را در 
خود گرفت و سكرات نوشين لحظات گذشته را از سرش پراند. مگر ريشة همة »آنها« را 
از بن نكنده بود؟ مگر به دستور او سرهاي بي تن كشتگان عاشورا را به خاطر ايجاد وحشت 
و رعب، در كوچه و بازار نگردانده بود؟ پس ديگر اين چه بذري است كه به رغم آن همه 
شخمهاي دهشت بار و در حالي كه هنوز روزي از زير و زبر كردن زمينة شورش نمي گذشت، 

به اين زودي از خاك آن روييده و چنين ميوه مي داد؟
كدام دست اين شخمها را آب مي داد؟

در سردي خفت بار گيجي و ابهام ذليالنه از بي جوابي اين پرسشها، باز هم دستور داد تا 
آن شعلة نابينا را كه نثار »بينايي« انسانيت شده بود، خاموش كرده و كشتند.

ماجراي شهادت عبداهلل بسي پرشور و انگيزنده است. چون او فرياد زنان، مهاجران و 
انصار را عليه ابن زياد به مدد خواند، ابن زياد دستور داد تا او را بگيرند، ليكن افراد خانواده و 
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قبيله اش )ازد( مانع شدند و از براي او به جنگ برخاستند. ابن زياد قواي كمكي خواست و 
خالصه قبيلة ازد مغلوب شدند. آن گاه اشعث بن قيس به خانة عبداهلل حمله كرد، دخترش او 
را خبر نمود. نابيناي پرغيرت شمشير گرفت و با رجزخواني دليرانه يي، بس عجيب به پيش 
آمد. دخترش نيز قصد پيكار كرد. عبداهلل شمشير را گرد سر مي چرخاند و دشمن را پراكنده 
مي ساخت و در همان حال به آشكار نمودن افتضاح كاريهاي حكومت يزيدي پرداخته بود. 
كه  را  خدا  سپاس  گفت  به او  ابن زياد  كردند.  دستگيرش  و  خورد  عاقبت ضربه يي سخت 
اگر  به خدا  كرد. سوگند  خوار  ترا  خداوند  خدا،  دشمن  »اي  زد  فرياد  عبداهلل  كرد.  خوارت 
چشمانم روشن بود دنيا را بر تو تاريك مي كردم«. ابن زياد براي اين كه مستمسكي براي قتل 
او بجويد، هم چنان كه در حكومت اموي بسيار معمول بود، نظر او را راجع به عثمان پرسيد. 
عبداهلل ماهرانه و دو پهلو اين سخن را پاسخ داد و در عوض اظهار كرد: »تو از خود سؤال كن 
و از پدرت و از يزيد و از پدر او…« ابن زياد كه ديگر هيچ جوابي نداشت، گفت: »من از تو 
هيچ سؤال نكنم جز آن كه شربت مرگ را به تو بچشانم…« عبداهلل گفت: »از آن زمان كه 
تو متولد شدي من از خداوند مي خواستم كه سعادت شهادت را به دست ملعون ترين خلق و 
دشمن ترين مردم با خداي، نصيبم سازد. ولي بي نصيب ماندم و اظهار تأسف كردم از اين 
كه به علت كوري در ركاب حضرتش شهيد نگشته ام«. سپس گفت: »ولي اكنون مي بينم 
كه خداوند بزرگترين آرزوي مرا برآورده مي سازد«. ابن زياد دستور داد سر او را از تن جدا 

ساختند و بدنش را از ديوار مسجد آويزان كردند.
بدبخت ابن زياد، نمي دانست كه همين خون خروشان را كه به دست خودش »مي ريزد«، 
بر آن زمين شخم زده، چه ميوه ها خواهد داد. بدين گونه، باز هم به ناخردمندي اجباري، كه 
شيوة عام جميع مرتجعين تاريخ است، جوانب تضادي را متعارض نمود كه بالضروره عليه او 
و »حزبش« مشتعل و منفجر مي شد و بر همين اساس بود كه زينب كبري در مجلس يزيد، 
كه مقتدر بي چون  و چراي زمانه بود، دليرانه فرياد مي كرد: »به خدا پوست خود را كندي و 

گوشت خود را بريدي…«
بيش از اينها نيز امام  پس از شهادت »حجر« و يارانش، خود به معاويه كه او را از مكر و 

سياست خود مي ترساند، نوشته بود:
»ان اكدك تكدين، فكدين ما بدا لك فايّن ارجوا ان اليضّرين كيدك و ان اليكون علي احد 

اضّر منه علي نفسك النك قدركبت جهلك…«1
»هرچه مي خواهي عليه من حيله كن. پس من اميدوارم كيد تو به من زيان نرساند و 

1-»سخنانحسينبنعلي«،صفحة135،مهديسهيلي
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آسيب تو از هركس براي خودت بيشتر است )ليكن( همانا تو بر جهلت رهواره اي« و اين 
همان »جهل و ناخردمندي« است كه ابهام و گيجي ابن زياد نيز از آن منشأ مي گرفت و 
به راستي  فاطمه، كه  پروردگان دامن علي و  برادرش،  فرياد زينب و »اميد« هشدار  البته 
مظهر قرآن بودند، نه از روي جوشش احساسي و نه به سان چشمداشتي واهي، بلكه از سنت 

استواري ريشه مي گيرد كه از اين پيش در متن آفرينش »گذشته« و تصويب شده است.
اين »سنت« در سورة فاطر كه بيان شيوة »آفريننده« است چنين آمده:

»استكباراً يف االرض و مكرا الّسيئ و الحييق املكر الّسيئ اال ابهله فهل ينظرون اال سّنت 
االّولني، فلن جتد لسّنت الّل تبدياًل و لن جتد لسّنت الّل توياًل«)آية 42(

اهل  به  بر نمي گردد حيلة زشتكارانه مگر  و  »برتري جستني در زمين و حيلة زشت 
خودش، پس آيا جز سنتي را كه از آغاز جاري بوده، انتظار مي برند؟ پس هرگز در سنت 
حالت  تغيير  و  بازگشت  آفرينش  سنت  در  هرگز  و  ديد  نخواهي  تغييري  و  تبديل  خدا 

نخواهي يافت«.
از همين روست كه انقالبي معاصر نيز كه بر جهل انسان از سمت حركت تاريخ فائق 
آمده، در تشريح راه و رسم تهي مغزان كه همان »رهوارگان جهل« و ناخردمنديند، ولو كه 
بسيار مكار و صاحب تكنيك باشند1، مي گويد: »سنگي را كه بلند كرده اند بر پاي خودشان 
خواهد افتاد«. اما نگون بختي ا بن زياد كه به دنيايي از شقاوت و هرزگي كه در خود داشت 
و با سخت سري وقاحت بار به سفلگي مي كوشيد تا در برابر جهت تاريخ قد علم كند، پاياني 
فيروزي، گرگ صفتانه سر امام  از سر تسكين همة خفتها و چشيدن طعم  بار ديگر  نداشت. 
خرد  را  حاكم  ظلماني  نظام  كه صاحبش  دندانها  بر آن  چوب  با  و  نهاده  خود  در مقابل  را 
كرده و از هم دريده بود، مي زد كه باز هم زيد بن ارقم، كه پيري سالخورده و از اصحاب 
رسول خدا )ص( بود برآشفت و گريست و گفت »چوب خود را از اين دو لب بردار، به خدايي 

كه جز او خدايي نيست، از شماره بيرون لبهاي رسول خدا را روي اين لبها ديده ام…«
باز هم چرت خوشگوار ستمگر از هم دريد. زيد را به قتلي پر رنجه تهديد كرد و به خفت 

منظور. انجام تدبيروراهيابيجهت يعني لغتاصيلوقديميعرب( بهطوركلي»مكر«)در -1
دلخواه امر انجام يعني فن ميبرد. بهكار )تكنيك( فن منظورش انجام براي تدبير سپسصاحب
بهطريقغيرمستقيم)پيچيده(.فيالمثلانسانمستقيمًانميتواندازشهريباشهرديگرسخنبگويد
ولذاتلفنراكهوسيلةغيرمستقيمياستابداعميكند.مكروفن،بهاينمعني،هردوازويژگيهاي

خاصانساناست.
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و تحقير و دشنام از مجلس خود بيرون كرد.
مشقت  همه  آن  به رغم  امام   بازماندگان  نبود.  بهتر  اين  از  وضع  نيز  مردم  انظار  در   
تحقير  و  قدرتنمايي  به جهت  ابن زياد  بازار كه  و  پيش روي مردم كوچه  در  و سختي مگر 
شكست خوردگان فرمان داده بود تا عمدًا از مقابل آنها عبور داده شوند، آرام مي گرفتند؟ 
هركس از خاندان امام اين فرصت يعني مواجهه با انبوه مردم را مغتنم مي شمرد تا چون 
اكنون علي بن  و  بزدايد  مغزها  از  را  دروغپردازي حكومت خودكامه  و  پرتو افكن شود  نور 
را  كوفه  خلق  عجيب،  نفس  قوت  و  با اطمينان  شد،  شهره  به امام سجاد  بعدًا  الحسين كه 
فرات سر بريدند،  كنار  در  را  او  كه  آن كس  پسر  فاتحانه مي گفت: »منم  و  كرده  خطاب 
بي آن كه خوني ريخته باشد يا حقي به گردن داشته باشد. منم پسر آن كس كه او را كشتند 
و پس از آن كه ديگر ياراي جنگ نداشت، بر سرش ريخته و شهيدش كردند و همين افتخار 

ما را بس است«.
رجز خواني  افتخار؟ چه جاي  و  »اسارت  تعجب مي افتاد:  در  اذهان مخاطب  بدين گونه 
است؟« مگر اين جوان، كه اينسان مظفرانه در ميان حصاري از قداره بندان حكومت سخن 
مي گويد، در همين يكي دو روزه پدر، برادران، عموها و ساير اقوام يا هركه را به ياريشان آمده 
بود از دست نداده و مگر سرهاي بريده را پيشاپيش همين اسيران نميچرخانند؟ پس اين 

چه حكايت است؟ 
تكرار  كوفه  در ضمير شگفت آلود  جديدي  هر حادثة  با  و سنجش  پرسش  اين  آن گاه 
مي شد: …چگونه است كه اين جوان با اين همه مصيبتها و به حال بيماري، باز هم اين چنين 
مطمئن و به قوت سخن مي گويد؟ اما امير ابن زياد در اوج فيروزي، كه هرچه را به سلطه 
كشيده و هر مخالفتي را از بين برده، آن چنان با فريادي در مسجد از خود بي خود مي شود و 

دستور قتل مي دهد؟…
اما علي بن الحسين، پيشواي جديد، باز هم بي هيچ هراس از انبوه گزمه هاي حكومت 
كه مخصوصًا به دستور ابن زياد مسلحانه حفاظت شهر و خفه كردن هر شورش احتمالي را 
به عهده داشتند، ادامه مي داد و آن »فلسفة بزرگ« را مي شكافت و باز هم به رغم مرارتهاي 

جانكاه افتخار مي كرد.
بيانات امام  سجاد و زينب هرچه بيشتر حقايق را در پيش چشم مردم قرار مي داد و 

مردمي را كه حكومت با آوازه گري عقلشان را ربوده بود، بيدار مي ساخت.
گفتار زينب كبري در ابتداي ورود به كوفه، در حالي كه جمعيت انبوهي آنان را احاطه 
كرده بود، بسيار مؤثر افتاد و به يكباره آنان را كه خشنود از پيروزي بر گروهي خارجي بودند، 
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در هاله يي از ماتم و عزا فرو برد. حضرت زينب در حالي كه بر شتري سوار بود و مردم بسياري 
او را احاطه كرده بودند و در حالي كه سرهاي شهيدان كربال را بر باالي نيزه ها پيشاپيش 

كاروان اسيران حركت مي دادند، خطبة زير را بيان داشت:
»فقالت: احلمدهلل و الصلوة علي ايب حمّمد و آله الطّيبني االخيار. اما بعد، اي اهل اخلتل و 
الغدر و اخلذل و املكر اَ تبكون فال رقأت الدمعة و الهدات الزفوة امنا مثلكم كمثل اليت نقضت 
غزهلا من بعد قوة انكااث، تتخدون اميانكم دخاًل بينكم اَ ال و هل فيكم اال الّصلف و الّنظف و 
الصدر و الشنف و الكذب و ملق االماء و غمز االعداء و كمرعي علي دمنة او كفّضة علي 

ملحودة، اَ الساء ماقدمت لكم انفسكم، اّن سخط الّل عليكم و يف العذاب انتم خالدون.
اتبكون و تنتحبون اخي، اجل والّل فابكوا فانكم احري ابلبكاء فابكوا كثريا و اضحكوا قليال، 
فقد بليتم بعارها و منيتم بشنارها و لن ترحضوها بغسل بعدها ابدا و ايّن ترحضون قتل سليل خامت 
النبوة و معدن الرسالة و سيد شباب اهل اجلنة و مالذ حربكم و معاذ خريتكم و مقر سلمكم و 
اساس كلمتكم و مفرغ انزلتكم و منار حجتكم و مدرة سنتكم و املرجع عند مقالتكم، االساء ما 
قدمتم النفسكم و ساء ماتذرون ليوم بعثكم و بعداً لكم و سخفا و تعسًا تعسا و نكسًا نكسا 
لقد خاب السعي و تّبت االيدي و خسرت الصفقة و بؤمت بغضب هللا و ضربت عليكم الذلة 
اّي كبد حملّمد فريتم؟ و اي عهد نكثتم؟ وي اي  اتدرون  الكوفة  و املسكنة. اي ويلكم اي اهل 
كرمية له ابرزمت؟ واي دم له سفكتم؟ و اي حرمة له هتكتم؟ لقد جئتم شيئًا اّداً تكاد السموات 
ينفطرن منه و تنشّق االرض و ختّر اجلبال هداًء لقدجئتم هبا شوهاء خرقاء صلعاء عنقاء فقماء 
الّسماء، افعجبتم ان قطرت السماء دمًا و لعذاب االخرة اخزي و هم  كطالع االرض و مأل 
الّثار و اّن  البدار و الخياف عليه فوت  الينصرون و اليستخفّنكم املهل، فاّنه عزّ و جّل الخيفره 

ربكم لباملرصاد…«
»حمد و ستايش خداوند را باد و درود بر پدرم محمد و فرزندان پاك و دوستان او. 

به اهل حيله و نيرنگ )ميگويم( آيا گريه مي كنيد؟ هرگز اشك شما خشك نشود. و 
گريه تان آرام نگيرد. شما نمونه و مثل آن كسي هستيد كه باز كرد رشته هاي خود را بعد از 
آن كه سخت تابيده بود. شما پيمانهاي خود را به مثابه سودي بين خود در نظر گرفته ايد 

)وسيلة برتري بر خلق و افزون طلبي بر  ايشان(1
 آيا در شما جز بانگ بي عمل و گزافه گويي و آلودگي و سينة پركينه و دشمني و دروغ 

است، انتخابكرده را فوق آية زينبمضمون اينكهحضرت از آية92، نحل، قرآن،سورة -1
از را كبري زينب شناخت آيات، بهمعني توجه ميدهد. نشان او توسط را هدف درك عظمت

بنياميهنشانميدهد.
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و چاپلوسي كنيزوار و غمزة دشمنانه، چيز ديگري هست؟ شما چون گياهي هستيد كه در 
مزبله روييده ايد، يا چون گچي هستيد كه تبري را به آن اندوده اند. نفسهاي شما بدچيزي 

براي شما تهيه ديده اند.
غضب خدا بر شماست و در عذاب جاودانه خواهيد بود. شما گريه مي كنيد در حالي كه 
برادر مرا مي كشيد. بگرييد كه به خدا سوگند براي گريستن سزاواريد. بسيار بگرييد و كم 
بخنديد شما به ننگ و عار اين عمل مبتال شديد، به نحوي كه هرگز نمي توانيد لكة آن را 
از دامان خويش پاك كنيد. چگونه مي توانيد ننگ كشتن فرزند پيامبر و برتر جوانان اهل 
بهشت، پشتيبان روز پيكار و پناهگاه مردم و مقر و آسايش و پناهگاه بليات و سختيها و 
رهبري را كه در سختيها به او پناه مي برديد، از دامن خود بزداييد؟ چيزي كه از پيش براي 
خود فرستاديد و آن چه كه براي روز رستاخيز خويش ذخيره كرديد، بس ناپسند است. از 
دستهاي  و  گراييد  يأس  به  درافتيد. كوشش شما  برو  و  باشيد، هالك شويد  دور  خوبيها 
شما قطع شد و در معاملة خويش زيان كرديد. شما به غضب خداوند مبتال شديد و ذلت 
و مسكنت شما را احاطه كرده است. واي بر شما اي اهل كوفه، آيا مي دانيد چه جگري از 
محمد پاره كرديد و چه پيماني را گسيختيد،  چه خوني از او ريختيد و چگونه حرمت او را 
هتك كرديد؟ شما كاري كرديد كه نزديك بود آسمان از آن بشكافد، زمين پاره شود كوه 

متالشي گردد. شما با اين كار خويش زشت شديد و نادان تجلي گرديديد.
با اين عمل شنيع خويش زمين و  كاري شنيع انجام داديد و رسوايي به بار آورديد و 
آسمان را پر كرديد. آيا تعجب مي كنيد اگر از آسمان خون ببارد؟ ولي بدانيد عذاب آخرت 
دردناكتر است، ناپاكان ياري نمي شوند، مهلت شما را خشنود نسازد، چون خداي عز و جل 
در مكافات تعجيل نمي ورزد و از اين كه انتقام مظالم به تأخير افتد ترس ندارد و بدانيد كه 

خداوند در كمينگاه است…«
بر  بود  نتوانسته  قتل هنوز  و  افتاد. سالها دروغ و ضرب  ولوله  اين همه در جمعيت  از 
امام  و ديدار  با اعضاي خاندان  نادريدني بكشد. همين تماسها  انسان، پرده يي  ويژگيهاي 
ناآگاه  بود كه شوري در دلهاي ساده و  نيزه ها، كافي  بر فراز  از آن سرهاي شهيد، بي تن 
برانگيزد، آنان را با خلوص بگرياند تا بر ستمكاران و آنانكه مي دانستند چه مي كنند لعنت 
بفرستند و عهدنويسان پيمان شكن را مالمتها كنند »…و در چهرة علي بن حسين  پيشوايي 

ديگر ببينند كه هم چنان كار را ادامه خواهد داد«.
ديد،  معكوس  نتيجة  بازار  و  كوچه  از  اسرا  عمومي  دادن  عبور  از  كه  ابن زياد  به ناچار 
در صدد برآمد كه ايشان را در مجلسي خصوصي به محاجه كشد و در ابهت خود مغلوبشان 
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در  كه  بود  از پس همين مجلس  بپردازد. و  افسانه ها  مردم  براي  اين باره  در  آن گاه  سازد. 
مسجد كوفه ،آن سخنراني مفتضح را به پا داشت.

جانب  از  شكست خوردگي  و  خواري  و  ذلت  ابراز  آرزوي  در  وجود  تمام  با  و  شخصًا 
ايشان مي سوخت و اين همان متاعي بود كه از آغاز همه چيز را جز آن، به دست آورده بود 
و هر زمان اشتهاي شيطانيش بر آن باال مي گرفت. عجبا كه لگدكوب كردن اجساد شهيدان 
هم نتوانسته بود اين عطش را سيراب كند. از آن سو در جبهة امام حسين و زينب كبري و 
علي بن حسين ، همه چيز پذيرفتني و تحمل كردني بود جز ذلت كه در اين جنبش از آغاز 
تا پايان مرزي عبورناپذير بود. چنان كه امام  حسين پيوسته  در رد زندگي ننگين، مي گفت: 
»هيهات مّناالذّلة« ) از ما ذلت و ننگ دور باد(. و در عاشورا نيز قتل را برآن اولويت مي داد 
»…القتل اولي من ركوب العار« و البته اين سنت تاريخي پويندگان راه كمال است؛ تن 
به خواري ندادن و به خاطر آن هر مشقت را پذيرا شدن . و درست در همين نقطه است كه 

يك مجاهد، تبلور وجود تكاملي خود را در آن درك مي كند:
و  ماضعفوا  و  سبيل الّل  يف  اصاهبم  ملا  وهنوا  فما  ّيون كثري  ربـّ معه  قاتل  نّب  من  »و كاّين 
مااستكانوا وهللا حيّب الّصابرين و ماكان قوهلم اال ان قالوا رّبنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا يف امران و 

ثّبت اقدامنا وانصران علي القوم الكافرين« )آل عمران آيات 146 و 147(.
»و چه بسيار پيامبراني كه قشر پيشرو )پيشتازان راه تكامل( در كنارش جنگيدند پس 
بر آن چه در راه خدا بديشان رسيد نه سست شدند و نه ابراز ضعف كردند و نه سرافكندگي 
و ذلت به خود گرفتند و خدا دوست دارد مقاومت كنندگان را و زبان حال ايشان جز اين كه 
مي گفتند : پروردگارا در گذر از ما گناهانمان را و زياده روي )افراط و تفريط( ما را در كارمان، 

و گامهايمان را استوار دار و ما را بر گروه حق  ستيزان ياري و پيروزي ده…«
بدين گونه اكنون در مجلس ابن زياد و پس  از آن در مجلس يزيد، تعارض جديدي از 

قواي متخاصم در مي گرفت كه جز امتداد نبرد عاشورا نبود.
ابتدا ابن زياد كه ديگر با اسيراني كه در مقابل داشت، همة جريان را به نفع خود مي ديد، 
به سفلگي تمام خدا را سپاس گذاشت! و آن گاه افزود: »…ستايش براي خدايي است كه 
شما را رسوا كرد و شما را كشت و دروغ تازه تان )خالفت درخور امام  حسين و ياران، نه 

يزيد و…( را برمال ساخت…«1
اما خلسة شيطاني غرورش لختي بيش نينجاميد و زينب كبري سر برداشت و به رغم 
همة انتظارات ابن زياد كه در مورد زني چنين رنجديده انتظار داشت، بي هيچ زاري ملتمسانه، 

1-جمالتبينپرانتزنقلبهعينهيابهمعنياز»بررسيتاريخعاشورا«است.
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پيروزمندانه گفت:
امنا  تطهرياً.  الرجس  من  طهران  و  آله  و  عليه  صلي هللا  حمّمد  بنبّيه  اكرمنا  الذي  »احلمدهلل 

يفتضح الفاسق و يكذب الفاجر و هو غريان و احلمدهلل«.
»ستايش براي خدايي است كه ما را به پيامبرش محمد كه خدا بر او و خاندانش درود 
فرستد گرامي داشت و ما را از پليدي پاك نمود، پاك كردني. اين است و جز اين نيست كه 
فاسق افشا و مفتضح مي شود و بدكار دروغ مي گويد و اين نه ما بلكه ديگرانند )شماييد( و 

سپاس براي خداست…
باز هم »لكة روغني« بسي بزرگتر و بر هم زننده تر و بسيار سرخ و آتشين از جانب بزرگ 
طرفي  از  بود.  آراسته  العاده  خارق  با  هوشياري  كه  شجاعانه اش  پاسخ  در  انقالبي  بانوي 
ابن زياد را از قلة خيال به زير انداخت و نشئة شادكامي سفاكانه اش را از هم دريد و از طرف 
ديگر سخنش را با همان الحمدهلل كه ابتداي گفتار ابن زياد بود آغاز كرد و با همان هم 
پايان داد. در حالي كه در ميانه، كرامت و پاكي خاندان رسول اهلل را كه مستند به آيات قرآن 
است و ابن زياد هرگز قدرت انكار آن را نداشت، ذكركرد و بر اين اساس محكم، رسوايي و 
دروغگويي را متوجه ابن زياد ساخت و به اين وسيله راه تحريف بعدي آيات قرآن و استفادة 

واژگونه از آنها را بر ابن زياد بست. سالم بر زينب كبري و كبريا...
اين زن خانه نشين  اكنون حاكم شقاوت پيشه، كه نمي توانست توجيه كند كه چگونه 
مي تواند او را كه سالها در سياست پيشگي و مكر تخصص يافته و همين چندي پيش كسي 
چون عمر بن سعد ابي وقاص را با جمالتش بازي مي داد، مات كند، به آخرين حربه اش كه 
مي شد با آن زني را به رقت آورد متوسل شد تا مگر حريف را با تذكار كشتگانش از صحنه 
خارج كند. از اينرو با اشاره به سرهاي بريده بر فراز نيزه ها مخصوصًا سر امام حسين گفت: 

»ديدي خدا با خاندان شما چه كرد؟« 
وارد مي شد،  او  بر  عزيزان  فاجعة  تجسم  از  كه  فشاري  در نهايت  كبري  زينب  ليكن، 
رسالت بلند خود را واالتر از آن مي دانست كه در برابر هرزة پليدي چون ابن زياد كمترين 
اندوهي كه نشانة ضعف باشد ابراز كند. از اين رو با همان قوت و اقتدار در عاليترين مدار از 
قضا و قدر انقالبي قرآن كه تمام سعي ابن زياد كاربرد ارتجاعي آن بود، پاسخ داد: »مارأيت 
اال مجيال ... كتب الّل عليهم القتل فربزوا ايل مضاجعهم و سيجمع هللا بينك و بينهم فتحاجون اليه 
و ختاصمون عنده فانظر ملن يكون الفالح يومئذ…« جز زيبايي چيزي نديدم و نمي بينم خدا 
برايشان قتل نوشت پس برون شدند به سوي آرامگاههايشان )آية 154 آل عمران( و به زودي 
خدا بين تو و ايشان را جمع خواهد كرد تا در نزد او حجت بياوريد و مخاصمه كنيد)آيه 31 
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سوره زمر( … پس آن روز بنگر تا پيروزي از آن كيست؟
به اين گونه با افتخار به شهادت و سعادت شهيدان طبق نص صريح قرآن، با تأكيدي 
فرشته آسا كه در آن سرهاي بريده جز زيبايي نمي بيند، طاقي به بلندي آفتاب بر فراز آن 
سرها برافراشت كه تا جاويدان مي درخشد. از آنسو بيشتر از اين نمي شد هيوال را مچاله و 
زباله كرد و به محاجه و مخاصمه و مجازات سخت در نزد  همان خدايي فراخواندكه گويا 
شكرش را مي گذاشت. راستي اين زن كيست و چه آرمان و اعتقادي دارد كه اينچنين در 
از آن حاكم خونريز و غدار  را  بريده و خون چكان ،شكست و خواري  محاصره سرهاي 

مي داند؟ شايد كه فلسفه اي بزرگ در كار است.   
اما اين چند جملة كوتاه كه حاوي پيش بيني نگون بختانة شومي براي ابن زياد بود، چون 
پتك بر مغزش خورد و آن دل سياه و چون سنگ را كه از هيچ جنايتي متأثر نمي شد، هرچه 
سهمگين تر لرزاند. عنانش از دست رفت و فرياد زد: »اين زن غيبگوست. قسم به جان خودم 

كه پدرش هم از َكهّنه بود«.
زينب كبري مطمئن از صحت پيش بيني دقيقي كه از بطن آن فلسفة بلند برمي خاست، 
خونسردانه گفت: »شگفتي نيست كه من غيبگو باشم. من از كسي در عجبم كه امام خود 
را بكشد، در حالي كه بداند كه در آن جهان بازپرسي خواهد شد و خداوند از وي انتقام خواهد 

كشيد…«
روشن  به كشتن حسين  تو  اگر چشمان  زياد  پسر  »اي  گفت:  ام كلثوم  هنگام  دراين 
شد، چشم رسول خدا به ديدار او روشن بود« . بدين گونه هر گونه نسبت ابن زياد و رژيمي 
ابن زياد هرگز  پيامبر نفي شد. بيش از اين ديگر براي  با قرآن و  او بدان وابسته بود  كه 
قابل تحمل نبود، به شدت لرزيد و غضبناك شد. آخر اين چه حكمت است كه با آن همه 
كشتار سبعانه، اين چنين در برابر زني، بيچاره و مفلوك و مغلوب است. چيزي نمانده بود 
تا ابهام اين خأل تازه را در قلب سياهش، با فرمان قتلي جديد پر كند، اما مالمت يك تن 

از حاضران جلو گرفت.
آن گاه باز هم ابن زياد در عطشي سوزنده از ذره يي پيروزي ، رو به علي بن حسين كرد و 
پرسيد: …كيستي؟ پاسخ شنيد »علي بن حسين«. ابن زياد از بيچارگي باز هم به همان روش 
شكست خورده تأسي جست و پرسيد »مگر خدا علي بن حسين را نكشت؟« و علي گفت: 

»برادري داشتم كه نام او هم علي بن حسين بود و او را خاليق)لشكر ابن زياد( كشتند«.
»اين طور  گفت:  و  افتاد  بچه گانه  به لجبازي  بود،  ورشكسته  كاماًل  اكنون  كه  ابن زياد 
نيست، خدا او را كشت«. علي در پاسخ، اين عبارت قرآني را كه به راستي كوبنده ترين جواب 
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َتَوفَّ اْلَنُفَس ِحنَي َمْوِتَا « )خدا جانها را به هنگام مرگ مي گيرد( كه  بود، عرضه كرد: » اللَُّ يـَ
ضمن آن اكيدًا ابن زيا د و لشكرش را قاتل مي دانست.

باز هم ستمگر از غلبة جواني كم سن و سال، كه از بيماري به شدت فرسوده بود، در خشم 
شد. ديوانه وار فرياد زد: »تو هم هنوز حق داري كه در جواب من ايستادگي مي كني؟« و 
آن گاه فرمان داد او را گردن بزنند. و اين ديگر باالترين حربه بود تا كسي، هر چند قوي را 
بلرزاند و به خواهش وادارد. اما علي مطمئن و خونسرد چنان كه گويي بي اهميت ترين خبرها 
را شنيده است، حقيرانه در او كه با ديدن آن گونه شواهد و نمودها هنوز هم مرگ را براي 
اين گروه به تهديد پيش مي كشيد نگريست و گفت: »اابلقتل هتّددين اي ابن زايد و ما علمت 
القتل لنا عادة و كرامتنا الّشهادة« اي پسر زياد ما را به قتل بيم مي دهي، مگر ندانسته اي كه 
قتل عادت ما )خاندان ما( و شهادت بزرگواري ماست؟ آن گاه بي اعتنا به آن همه غضبي كه 
در احاطة مردان مسلح بسيار، عليه او زبانه مي كشيد، افزود: »پس از كشتن من، مردمي 

پرهيزگار و مسلمان همراه اين زنان بفرست كه با ايشان به دستور اسالم رفتار كنند«.
به راستي ابن زياد نمي دانست چه كند؟ از آن سو زينب كبري برخاست و به قوت، فرياد 
زد: »اي پسر زياد هنوز آن قدر كه خون ريختي بس نبود؟« و از بردن علي جلو گرفت. و 
مگر »ابن زياد« ديگر مي توانست قدمي به جانب اين توفان مجسم، كه همين چند لحظه 
پيش به سختي ضربتش را چشيده و از ابهتش بيمناك شده بود، پيش نهد؟ به خواري دستور 
داد تا اسيران را در خانه يي مخروبه زنداني كردند و خود به مسجد شتافت تا مگر با اعالم 
برتري جويي  را كه در  به مردم ستمكش، شخصيت گم گشتة خود  فيروزي و قدرت نمايي 
سفاكانه و رذيالنه نسبت به نيروهاي حق طلب خالصه مي شد، باز يابد. همان شخصيتي كه 
در اين مجلس لگدها خورد و پايمال گامهاي خستة يك جوان و چند زن اسير گرديده بود، 

اما در مسجد نيز چيزي جز مشت محكم عبداهلل در انتظار او نبود.
تا آن كه به ناچار چنان كه يزيد خواسته بود، كاروان اسرا را به دمشق فرستاد تا هم خود 
را راحت كند و هم به »شاهنشاه عظيم الشأنش« برساند كه چه ها كشيده است. اما براي 
ابن زياد از آن پس كمتر زمان آسايش و راحتي بود. در هر زمان مقاومت مردم در اين جا و 

آن جا اوج مي گرفت.
چنان مي پنداشت كه با كشتن حسين، فتنه را ريشه كن و شيعه را نوميد خواهد ساخت و 
به اين ترتيب آنان را وادار خواهد كرد كه دست از آرزوها بشويند و به آن چه ناچار بايد به آن 
گردن نهند، سر فرود آرند. ولي چنان كه خواهيم ديد، ابن زياد فتنه را گداخته تر كرد و كار بد 
او كارهاي بد ديگري را سبب شد و خونهاي ريخته شده، و شكنجه هايي كه به كودكان و 
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زنان داده شد، همه جز بر خالف آن چه زياد مي خواست نتيجه اي به بار نيآورد…1
ليكن چاره يي نداشت جز آن كه ناراضيان را احضار مي كرد و اگر دست از عقيدة خود 
برنمي داشتند، مي كشت. گويي كه در طنين نداي »دوري از ننگ« امام  حسين )هيهات مّنا 
الذّله( كمتر كسي از ايشان در مقابلش سر خم مي كرد و اين باز هم بر درندگي سبعانه اش، 

بي منتها مي افزود.
از پيامبر اكرم  روايت كرده اند كه در تشريح سيرة ستم پيشگان گفت:

»اذا ارادالّل انفاذ قضائه و قدره سلب ذوي العقول عقوهلم حيت ينّفذ فيهم قضائه و قدره فاذا 
امضي امره رّد اليهم عقوهلم و وقعت هللا امه…«

»گاهي كه خدا بخواهد قضا و قدر )ضرورتها و اندازه گذاريها و قانونمنديهاي( خود را 
را درگذارند عقلهايشان را  ايشان بگيرد و چون كار خود  از  را  به انجام برساند عقل عقال 

باز پس دهد و آن گاه از آن چه افتاده پشيمان گردند…«
بر طبق اين بيان رسول خدا كه صرفًا تذكار ديناميسم روابط اجتماعي انسان و دنبالة 
حركت حاكم بر كل جهان است، سنن الهي كه در بطن هر موجودي جاري است، با چنان 
قاطعيت و »ضرورتي« عمل مي كند كه فوق تمام حسابگريهاي ناشي از عقل مجرد است. 
به اين ترتيب كلية تفكرات و طرحريزيهاي نيروهاي ارتجاعي و حق ستيز كه در اوج خوددر 
كلي  حركت  به سمت  بي اعتنا  كه  آن جا  از  مي گردد،  مجسم  تاجرمآبانه  حسابگري   قالب 
آفرينش تنظيم شده اند، به رغم تمام مكر و نيرنگي كه در آنها به كار رفته باشد، چون آتشي 
اندك است كه هنوز به كارشان گرمي و روشني نداده، در بارش تگرگ تند ضرورتهاي الهي 

َماء( بي اثر و خاموش مي شود2. )َكَصيٍِّب مَِّن السَّ
ُهْم َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِديَن َمَثُلُهْم َكَمَثِل  َلَلَة ِبْلَُدى َفَما َرِبَت تَِّارَتـُ » ُأْوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتُُوْا الضَّ
ْبِصُروَن « ا َأَضاءْت َما َحْوَلُه َذَهَب الّلُ ِبُنوِرِهْم َوتـَرََكُهْم ِف ُظُلَماٍت الَّ يـُ َلمَّ الَِّذي اْسَتْوَقَد َنرًا فـَ

اين سوداگري سودي  از  اما  به هدايت خريدند  را  »آنان مردماني هستندكه گمراهي 
نبردند و راه نيافتند. مثل ايشان مثل كسي است كه آتش افروخت تا پيرامون خود را روشن 
كند اما خدا نور آنان را برد و در تاريكيها باقي شان گذاشت آنچنانكه جايي را نمي بينند«3.

و بر همين بنياد است كه دانش مبارزة معاصر نيز در اوج اعتالي خود »كلية مرتجعين 
دشمن  افعال  و  شيوه ها  جميع  بي نتيجگي  و  تباهي  صريحًا  و  مي خواند  كاغذي«  ببر  را 

1-الفتنةالكبري،صفحة270،جلد2
2-آية16و17سورةبقره،مراجعهشودبهكتاب»پرتويازقرآن«
3-آية16و17سورةبقره،مراجعهشودبهكتاب»پرتويازقرآن«
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گرگ صفت را، در ديد كلي، نشاني مي دهد.
بهترين  زيرك،  رايزنان  و  »دُها«  آن همه  به رغم  و حكومتش  يزيد  حال  نيز  اكنون 
آن  منفور  پيكر  بر  كه  محكمي  لگد  و  مشت  هنوز  است. گويا  اكرم   رسول  بيان  مصداق 
حكومت كه از خونهاي آزادگان فربه شده بود، فرود آمد بس نبود، كه فرمان داد اسرا را 

به دمشق بياورند.
در  امام  حسين  بازماندگان  گرداندن  با  كه  بود  اين  و حساب شده  زيركانه  نقشة  شايد 
آن گاه  و  كشتگانشان،  سرهاي  با  و  اسارت،  در حال  طوالني،  راه  اين  شهرهاي  و  آباديها 
ياران، در  امام  و  را كه  نتايج ديگر، »آثاري«  از  پايتخت گذشته  به  از كربال  در آوردنشان 
ضمن »راه« از مدينه تا كربال از خود به نمايندگي از جانب مكتبشان به جا گذاشته بودند، 
خنثي شود. بلكه به زودي اين حادثه، چون يك طغيان و فتنة محلي از خاطره ها پاك شود.

 تبهكار پليد، فرو رفته در سفاهت بي حد و مرز،مانند جميع ستمگران تاريخ، قادر نبود 
جز نتايج آني كوتاه مدت را ببيند، نمي دانست كه شيوه هاي اردوي حق، نه تنها براي جناح 
ضد انقالبي قابل استفاده نيست، بلكه زيان بار نيز هست1. چنين بود كه همة عقال و دُها 
اموي به بيان پيامبر »مسلوب العقل« شدند تا قضاي الهي بگذرد و آن جرقة حق طلبي بر 
خرمن منطقة شمالي بالد اسالمي نيز كه در پوششي از تجاوز و ستم فرو رفته بود، بيفتد و 

حريق برانگيزد كه ايشان آن همه از آن بر حذر بودند )مَّا َكاُنوا َيَْذُروَن آية 6 سورة قصص(.
از آن سو چون كاروان به جانب دمشق به راه افتاد، باز هم افشاگري و كار توضيحي كه 
به  كارآمدترين صورت بر مبناي عاشورا، سست كنندة پايه هاي حكومت بود، در جبهة زينب 
كبري ادامه داشت. رايحة عمل حسيني به وسيلة علي فرزند امام  حسين و زنان و دختران، 
به هرجا پراكنده مي شد و آن گاه به وسيلة مسافران و شاعران كه از عمده ترين كارگزاران 
اندك مدت، جو ُّ  در  بدين گونه  و  نقاط مي رفت  دورترين  تا  بودند،  روزگار  آن  ارتباط جمعي 
نپاييد كه مكه و  سرزمينهاي اسالمي را روح بيداري و بيدارساز جنبش فرا گرفت. ديري 

مدينه، كه مهمترين مراكز انفجاري اين جو بودند، مشتعل گرديد.
آن گاه اسرا به دمشق وارد شدند. بار ديگر آن چه كه در كوفه گذشت تكرار مي شد، با اين 

1-گوياايننكتهبرايآقايتايركارشناسجنگهايضدانقالبي،بسيگرانافتادهاستكهبهطعنه
مينويسد:»مائوايناصلعزيزراابالغميكندكهدرجنگيكهدارايماهيتضدانقالبياست،

هيچامكانيبرايكارهايچريكيوجودندارد«.
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تفاوت كه اين جا كه حكومت اموي ريشة چهل و شش ساله1 در آن داشت، بسي بي خبرتر و 
خاموش تر از كوفه بود. از اين رو ناآگاهي و ناشنوايي آن چنان غشاي سنگيني شده بود كه 

دريدن هر ذره از بافت آن بي گمان فتح مهمي محسوب مي شد.
از طرف ديگر، هر ضربه يي به پايتخت و شاه اسالم پناهي كه در آن جا مسكن داشت، با 

شدت تمام در ساير نقاط طنين مي افكند و عكس العمل به وجود مي آورد.
در دربار پادشاهي، يزيد نيز مدهوش از دو باده، يكي دائم الخمري و ديگري سربريدن 
امام حسين كه اخيرًا حاصل شده بود، نشسته و با چوب بر سر امام  كه در طشتي از طال 
در مقابلش بود، مي زد  و با  غرور و تكبر تمام، با اطمينان ابلهانه از ريشه كن كردن درخت 
شورش، و تضمين سلطنتي طوالني و فراموشي مضاعف از وجود دائمي نيرويي مخالف، 
عنان خود را از دست داده و با بي شرمي تمام و حتي بي اعتنا به زير و بم هاي سياست بازانه، 

چنين آوازه خواني مي كرد:
…به سلطنت نقد رسيدم

من قروضي كه به پيغمبر داشتم، ادا كردم.
و قصاص فاميل خود را كه به دست او كشته شده بود، گرفتم2.

اما اين جا نيز، اين اطمينان و سكر رذيالنه، با سكوت جبن آميزي كه از ترس اين ديو 
را  اين هر دو  از جانب اسيران،  امام سجاد   نپاييد.  را احاطه كرده بود، چندي  پليد اطرافش 
شكست و اعالم كرد مي خواهد سخن بگويد. آن گاه گفت: »اي يزيد، چه گمان مي كني 

به رسول خدا  اگر ما را در اين حال ببيند؟«
بزرگ  امپراطوري  خودكامة  فرمانرواي  جسورانه،  اين چنين  كه  اسير  جواني  از  شگفتا 
اسالمي را كه در اوج اقتدار، سر بريدة مهمترين مخالف خود را در پيش دارد و چاپلوسان 
و مزدوران موكدًا اميرالمؤمنين خطابش مي كردند، طوري صدا مي زند كه گويا گماشته يي 
از خود را مي خواند. آن هم در نهايت قدرت نمايي امپراطوري كه از هيچ بدكارگي و فرمان 
اساس حكومتش  داده شد كه  به ستمگر هشدار  بيان،  اين  با  ديگر  از جانب  ندارد.  ابا  قتل 
بازماندة همان رسول خدا  است كه مردم را چنان به نام وي تحميق مي كند و اين به ويژه، 
بر حاضران مجلس مؤثر افتاد. چنان كه آن بدكار پليد و ستمگر كه از اين ضربه، سكرات 
پر حالوت هرزگي بارش از هم دريده بود، به تنگنا افتاد و گفت: اي پسر حسين، پدر تو قطع 

1-اززمانعمركهمعاويهبهحكومتشاماترسيد.
2-منظورآنعدهازفاميليزيدهستندكهدرغزواتپيامبردرلشكركفاربودندوبهدستسپاه

اسالمكشتهشدند.
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رحم كرده و حق مرا ناديده گرفت و سلطنت مرا حق خود پنداشت. و افزود: سپاس خدا را 
كه پدر ترا كشت.

باز هم همان شيوة منفور ورشكسته و استفادة دزدانه از مفاهيم قرآني كه محور عمدة 
فرهنگ ضد »علوي« نظام معاويه يي را تشكيل مي داد.

علي فرياد زد: »لعنت خدا بر كسي كه پدرم را كشت…«
ديگر شاه ستمگر شقاوت پيشه چه برگي داشت كه بر زمين بگذارد؟ در فضيحتي بي انتها 

از فاش شدن دروغ نابكارانه اش، كه به خدا نسبت مي داد، آوازه خواني را از سر گرفت.
و چرا كه نخواند، اكنون كه »سرحسين در مقابل اوست«؟

و چه مشتهاي محكم كه از اين حسين و خاندانش بر آل ابي سفيان، كه در شمار كفر و 
شيطنت مجسم بودند، نخورده بود؟

لعبت هاشم ابمللك فال
خرب جاء و ال وحي نزل…

بني هاشم سلطنت را بازيچه قرار دادند.
زيرا نه خبري )از جانب خدايي( بود و نه وحي نازل مي شد.

از علي خونخواهي كرديم
و جنگ بدر را تالفي نموديم

اي كاش كه پدرانم، كه در جنگ بدر بودند، امروز مي بودند و شاد مي گشتند و مي گفتند:
اي يزيد، دست مريزاد

آري پدرم مرا اين گونه سفارش كرد و من هم امر او را اجرا كردم.
اين است نمودار صحت و قوت خط مشي جنبش، كه بالفاصله پس از صلحنامة امام 
حسن  با معاويه، پيگيرانه تعقيب مي شد تا به چنين حدي برسد كه دشمن در اوج اقتدارش، 
را  رذيالنه اش  ماهيت  واهمه يي،  بي هيچ  بردارد. و  ضد قرآني  ننگين  چهرة  از  نقاب  خود 

به خلقهاي ناآگاه بشناساند.
همان چهرة سياه و عفريت كه ساليان دراز به ضرب قرآن بر نيزه كردن و لعن علي و 
انبوهي از روايات و احاديث جعلي و تحريف تبيينات قرآني آرايش شده بود، اكنون در آخرين 
از سر  را  اين فكر  البته »بايد  از هم مي دريد.  اسير،پيروزمندانه  با مجاهدت مشتي  مرحله، 
خارج كنيم كه پيروزي را مي توان به ياري بخت و اقبال و بدون مبارزة سخت و تلخ و بدون 

خون و عرق به آساني به دست آورد«3.

3-اينجمله،كالميكيازانقالبيونبزرگعصرماست.



123

كتاب دوم 

چنان كه يكبار كه فرصتي در بازار شام به دست امام سجاد  افتاد:
را  اسيرها  معمواًل  كه  همان جا  دمشق،  مسجد  بر در  را  بيت  اهل  كه  بود  هنگامي 
از پيرمردان  ايشان بود. پس يكي  نگه مي داشتند، به پا داشته بودند و مراسمي هم در ميان 
شام رسيد و گفت: »احلمدهلل قتلكم و اهلككم و قطع قرون الفتنه…« )شكر خدا را كه شما را 
كشت و از ميان برد و شاخهاي فتنه را قطع كرد(. آن گاه در دشنام و ناسزا گفتن به اهل بيت 
كوتاهي نكرد. امام سجاد صبر كرد تا هرچه مي خواست گفت و گفتار وي به پايان رسيد. 
آن گاه امام  روي سخن به او داشت و جوابش را داد. چه جوابي؟ بد گفت؟ نه. ناسزا گفت؟ 

نه. از وي گله كرد كه چرا فحش مي دهي؟ باز هم نه…
امام چهارم  در اين موقع هم بيمار بود و هم مسافر، و رنج راه از كوفه تا دمشق را ديده 
بود و هم اين كه داغديده و مصيبت زده بود. عالوه بر اين به شهري وارد شده بود كه در 
آن تاريخ، كانون دشمن و دشمنان آل عصمت بود. اين مرد شامي هم دشنامها داد، ناسزا 
گفت، اظهار خوشحالي كرد و خدا را بر آن چه پيش آمده بود شكر و سپاس گفت. چه كسي 
مي تواند با اين همه موجبات ناراحتي و عصبانيت،از جا در نرود و عصباني نشود و سخني تند 
و ناروا، در مقابل آن همه ناروايي كه شنيده است، نگويد؟ هركه باشد قادر نيست تا خويشتن 
نگهدارد و اين تنها زيبندة علي بن حسين بود كه چون معلم مهربان و دلسوز، مانند كسي 
كه از اين مرد شامي جز مهرباني، احترام و ادب چيزي نديده است، با كمال خوشرويي و 
نرمخويي از وي پرسيد كه قرآن بلد نيستي؟ گفت چرا. فرمود اين آيه را نخوانده اي: »قل 

الاسئلكم عليه اجراً اال املوّده يف القريب«1. گفت چرا: فرمود به خدا ماييم خويشان پيامبر…
امام چهارم با همين يك سؤال، دل آن پيرمرد را از جا كند و در ضمير او غوغايي به پا 
كرد. سپس سؤال كرد اين آيه را در قرآن نخوانده اي: »و آت ذا القريب حّقه«؟ گفت چرا. 
يريدالّل  »امنا  را نخوانده اي:  آيه  اين  باز پرسيد  آيه هم مراد خود ما هستيم.  اين  از   فرمود 
ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطّهركم تطهريا« گفت چرا. فرمود پس ماييم آن اهل بيتي 
كه خدا شهادت به طهارت و عصمت ايشان داده است. مرد شامي دست به دعا برداشت و 

1-اشارهبهآية23سورةشوري،يعني»بگوازشمابراياو)پيامبر(اجرينميطلبيممگرابرازدوستي
نسبتبهنزديكانش«.ميدانيمكهمكررًاازطرفپيامبردراطاعتودوستينسبتبهخاندانعقيدتي
وسياسيشتأكيدشدهاستوقبلازرحلتفرمودكهمنكتابوعترت)آرماني(خودرادرميان
شمابهامانتباقيگذاشتم.واضحاستكهصرفپيوندهايخونيوخويشاوندياگرباارزشهاي
ايدئولوژيكهمراهنباشدصراحتًادرديدگاهقرآنضدارزشاست)آيات21و22مجادلهو23و

24توبه(وهيچمعناومفهوميجزتكيهارتجاعيبرافتخاراتآباءواجداديندارد.
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سه مرتبه گفت: »خدايا توبه كردم، از كردة خويش پشيمانم. خدايا من از دشمنان آل محمد 
و كشندگان اهل بيت رسول خدا  بيزارم. چطور بود كه من قرآن مي خواندم و به اين آيه 

توجه نداشتم…«
و بر همين اساس بود كه 46 سال فشار و دروغ اموي، گاه با يك تماس پس زده مي شد، 

تا راه براي نشاء تخمة نيالوده يي هموار شود.
و اما در مجلس يزيد، تعارض قدرتها هم چنان به شدت ادامه داشت. يك تن از سركردگان 
با اشاره به فاطمه، دختر امام ، از يزيد خواست تا اين »كنيزك« را به او ببخشايد. زينب كبري 
برآشفت و مرد پست نهاد را به خاموشي امر كرد و با تغيّر گفت: »سوگند به خدا اگر بميري 

اين كار نشود و يزيد قادر نيست چنين كند«1.
يزيد گفت: »دروغ گفتي، بر اين كار قادرم اگر بخواهم«.

زينب  با قاطعيت فرياد زد: »هرگز قادر نيستي«.
»دروغ  گفت:  و  گرفت  به كار  را  قديم  شيوة  آن  هم  باز  بي شرمي،  در نهايت  يزيد  اما 
مي گويي اي دشمن خدا«. بانوي منزه انقالبي كه ديگر تحمل كلمات اين چنين مستهجني 
را نداشت، به پا خاست و - چنان كه گويي موجوديت يزيد و دربار تسليح شده يي را كه به رنگي 
از ابهت كاذب، كه جز سرهاي كشته پشتوانه يي نداشت، آغشته بود، به چيزي نمي گيرد-

به سخن آغازيد:
ُبوا ِباَيِت اللَِّ وََكاُنوا ِبَا َيْسَتْهِزُؤون « )آية 10  وَأى َأن َكذَّ » ُثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُؤوا السُّ

سورة روم(.
»اي يزيد راست گفتند خدا و رسولش، پس عاقبت كساني كه زشتي به جا مي آورند اين 

است كه آيات خدا را تكذيب )و تحريف( كنند و آنها را به مسخره گيرند«.
»اظننت اي يزيد حيث اخذت علينا اقطار االرض و آفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق 

االساري…«
را  ما  و  فرو بسته اي  ما  بر  را  آسمان  پهنة  و  زمين  عرصة  كه  اين سان  آيا  يزيد  »اي 
چون اسيران، به هر شهر و ديار سوق مي دهي، گمان تو بر آن است كه خداوند از بزرگي و 
حشمت ما كاسته و بر عظمت و مقام تو افزوده است؟ آيا چنين رويدادي را نشانة عظمت و 
منزلت و بزرگواري خويش مي پنداري؟ اين عُجب و غرور، اين شادكامي و سرور تو، زادة 

1-رسمبودكهدرجنگاسرايغيرمسلمانرابهعنوانكنيزوغالمميفروختندتادرخانةمسلمانان
تربيتشوند.اينجانيزچونخاندانامامراخارجيوكافرقلمدادكردهبودند،لذاميخواستفاطمه

رابهعنوانكنيزببخشد.
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همين انديشه و پندار تست كه ملك جهان را به كام خويش يافته و سلطنت را به مراد خود 
را فراموش كرده اي كه گفت:  آيا سخن خداي  شناخته اي. هان اي يزيد آهسته تر باش. 
كافرپيشگان را گمان نرسد كه در جهت خوشبختي و سعادت فرصتي به آنان بخشيده ايم 
)بلكه( ما به ايشان مهلت داده ايم تا بر گناهان خويش بيفزايند و بر آنان عذاب ما مقرر است.

تو  كنيزان  و  زنان  كه  توست  عدالت  و  دادگستري  از  اين  آزاد شدگان1،  پسر  اي 
پرده نشينان اند ولي دختران پيامبر را اسير به هر شهر و ديار كوچ مي دهي و آنان را به همراهي 
انگشت نماي  است،  نمانده  بر جاي  كسي  ايشان  حاميان  و  مردان  از  در حالي كه  دشمنان، 

خاص وعام مي كني؟
و  مي مكد  را  كه خون جگر2 پاكان  داشت  مي توان  بر فرزند كسي  اميد  اين  جز  چگونه 

گوشت اندام او از خون شهيدان روييده است.
چگونه از دشمني ما دست بردارد كسي كه همواره با ديدة خصومت به ما نگران بوده 
است؟ آري بي آن كه گناهي بشماري و خويش را از عملي چنين ناستوده نكوهش كني، 
قوم  »بزرگان  و مي گويي  لب و دندان حسين مي زني  بر  و چوب  بر مي آوري  فرياد  مستانه 
من شاد و خرم  شدند و مي گويند اي يزيد دست مريزاد« چرا چنين نگويي؟ كه پنجة خود 
را به خون فرزندان محمد آغشته اي و آل عبدالمطلب را كه ستارگان زمين بودند، خاموش 
آنان صداي  كرده اي. اينك سران گذشتة طايفة خود را ندا مي دهي و چنين پنداري كه 
ترا مي شنوند. هر آينه، تو نيز به ايشان پيوسته خواهي شد، در حالي كه با خود بگويي كاش 
دستم َشل و زبانم الل بود. و اي كاش آن چه را كه گفته ام نمي گفتم، و آن چه را كه كرده ام، 

نمي كردم.
اي خداي بزرگ، حق ما را بستان. انتقام ما را از ستمگراني كه بر ما ظلم كردند بازگير 
و خشمت را بر آنان كه خون ما را ريختند و ياران ما را كشتند، فرود آر. يزيد، هرگز مپندار 

1-اشارهبهجملةپيامبربهمردممكهدرروزفتحآندرسال8هجريبههنگامعفوعمومي»برويد
خاندان و بود ديده آزار بسيار مكه در پيامبر اينكه توضيح الطلقاء(. فانتم )اذهبوا آزاديد« شما
ابوسفياندررأساينآزاردهندگانقرارداشتند.سرانقريشبهمردمعادي)عامي(ميگفتنداگر
پيامبر)ص(مكهرافتحكند،كشتارعموميخواهدكرد.هدفازاينشايعهپراكنياينبودكهمردم
رادربرابرپيامبربهپايداريوادارند.اماپيامبريكبارهتماممردموحتيسردستهشانابوسفيانراآزاد
بسيارشبيه ازجهت تبليغات اين ابوسفيان. تبليغاتدروغين بر بود اينضربةمهلكي و اعالمكرد

بهتبليغاتدولتغاصبصهيونيستيبرروييهوديانعامياست.
2-اشارهبه»هند«،مادرمعاويهوزنابوسفيان،كهجگرحمزهعمويشهيدپيامبرراخوردوخونش

رامكيد.
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داده مي شوند  نزد خدا روزي  زنده اند و در  آنان  بلكه  راه خدا مردگانند،  كه جان باختگان 
)آية 169 آل عمران(.

تو  براي  باشد  گواه  امين  جبرييل  و  دادخواه  او  پيامبر   و  كند  داوري  خدا  كه  آن جا 
كافيست. آنها كه ترا بر اين مسند و مقام نشاندند )حزب اموي( و بر گردن مسلمانان سواري 
بخشيده اند، زود است دريابند كه از جمع ستمگران، چه نكوهيده ظالمي برگزيدند، و زود 
است كه دريابند كداميك را در آن سراي سرانجامي هولناك تر است. من ترا ناچيزتر از آن 
مي شمارم كه با تو سخن گويم. هرچند كه شايسته مي دانم تا ترا سرزنش و توبيخ كنم. 
اين دستها، خون ما ريخته و اين دهنها گوشت ما را طعمة خود ساخته اند و آن پيكرهاي 
پاك به خاك افتاده را طعمة گرگ و كفتار بيابان كرده اند. اي يزيد اگر اينك پيروزي بر ما 
را غنيمت خويش مي انگاري، چه زود خود را تاوان ده غرامات ما خواهي يافت، در حالي كه 
جز آن چه از پيش فرستاده اي، چيزي در دست تو نخواهد بود. خداوند بر بندگان خويش 
بيداد و ستم نمي كند و ما به سوي او شكايت مي بريم و در او پناه مي جوييم. تو نيز به جهد و 
كوشش، نيرنگ و فريب خود به كار ببند، ولي به خدا قسم هرگز نتواني نام ما را محو و نابود 
و فروغ وحي ما را خاموش گرداني. سرانجام ما بر تو روشن نيست و دامن تو از آلودگي اين 
ننگ پاك نخواهد شد. عقل تو ناچيز و روزگار تو كوتاه و جمع تو پريشان است؛ آن دم كه 

نداي منادي برخيزد كه نفرين خدا بر ستمكاران باد.
خدا را سپاس كه آغاز ما را به عبادت و انجام ما را به شهادت مقرون داشت. از پيشگاه 
را  ما  كه  خواهانيم  و  داريم  مسألت  بزرگ  پاداش  و  روز افزون  ثواب  خود،  شهيدان  بر  او 
چنين  بر  ما  كفايت  و  است  رحيم  و  مهربان  خدايي  او  دارد.  مباهي  شايسته  به جانشينان 

خدايي است…«
بد سيرت كه  پليد  با قد برافراشتن در برابر آن شاه  اسير،  داغديده و  بدين گونه زينب   و 
نقطة اوج رسالتش محسوب مي شد، زن انقالبي منزه را به مثابه وجود جهش بخشي جديد، 

بر تاريخ تكامل انسان افزود.
نظري هوشيارانه و دقيق به سخنان زينب كبير كه باالترين زن انقالبي زمانه هاست، 
آنهم در دربار يزيد، چه آن جا كه مي پرسد آيا گمان تو بر آن است كه خداوند از بزرگي و 
حشمت ما كاسته؟ و چه آن جا كه خدا را بر سرنوشت،  عبادت آغاز و شهادت انجام، سپاس 
مي گزارد و براي ادامة كار جنبش براي بازماندگان امام   شايستگي مسألت مي كند،مسلم 
مي سازد كه انگيزة وي در اين بيانات، نه مرثيه خواني ضعيفانه و نه داغ ديدگي و اسارت 
نه تظاهر و قهرماني گري بي محتوي،بي گمان سخنان زينب  نه رجزخواني است و  است. 
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بر سراسر  است كه  برخاسته  بزرگي  فلسفة  از متن شكوهمندانة همان  بي واسطه  كبري، 
دقايق عاشورا پرتويي ابهت بار افكنده بود. بر همين پاية محكم بود كه منزلت پوچ يزيدي 
آن گاه  و  ساخت  مجسم  عذاب،  و  گناه  ازدياد  براي  فرصتي  به صورت  و  دريد  هم  از  را 
در  و  زد  ورق  »احد«  و  »بدر«  از  اصليش  رئوس  در  را  جنبش  دفتر  تمام،  با  هوشمندي 
هر صحنه، نابكاري شيطاني حزب اموي را نشان داد و پس از اين با اطميناني مسلم به تبليغ 
آينده پرداخت. همان آيندة تابناك و درخشان جهان در حال پيشرفت، كه هيچ كس قادر 

به تغيير سير عمومي تاريخش نيست«1.
سپس از اينهم فراتر  رفت تا در طالع افقي تابناك تر، جاودانگي بي غروب »حيات«  و 
»روزي« بس عاليتري را بر آنها كه ستمگر مي پنداشت كشته است، ترسيم كند. در روي 
ديگر اين افق قرآني، آيندة سهمناك ظالمين را نشان داد كه جز خواري و خذالن ندامت بار، 

هيچ نخواهند نداشت.
به راستي بي اين افقها و بدون آن فلسفة قرآني بزرگ، اين چشم اندازها متصور و قابل 
بيان نبود. چنين بود كه بر سر ديكتاتور قدر قدرت كه او را سخت ناچيز خواند، نهيب زد »با 
جد و جهد، نيرنگ و خديعت خود را به كاربند. ولي به خدا قسم هرگز نتواني نام ما را محو 

و نابود و فروغ وحي ما را خاموش گرداني…«
زينب كبري، با فهم ژرف انقالبي و ايدئولوژيكي دريافته بود كه در پس اين بزم يزيدي 
با سرهاي كشته و خيل اسيرانش، كه اغلب را مجذوب قدرت ظاهريش مي كند، ضعفي 
باطني پنهان است، و نظم اموي به عنوان »پديده يي موقت« مي رود كه چون »ظلمت و 

تاريكي به زودي وداع« كند2.
اينچنين قدرت يزيدي بار ديگر آشكارا مات و مغلوب شد. يزيد كه در هجوم اين توفان 
سهمگين غرقه و ره گم كرده بود، ديگر چه جرأت داشت تا دختر امام  را »بخشش« كند. كجا 

1-يكانقالبيمعاصرميگويد:»جهاندرحالپيشرفتبهسمتآيندةدرخشاناستوهيچكس
قادربهتغييراينسيرعمومينيست.مابايدپيوستهترقياتجهانوآيندةتابناكآنرادرميانخلق

تبليغكنيم،تاازاينطريق،خلقبهپيروزيايمانبياورد«.
2-يكانقالبيميگويد:»هنگاميكهآسمانراپوششيازابرهايسياهفراگرفتهبود،مايادآور
بهزوديوداعخواهدگفتوسپيدة تاريكي پديدهيياستموقتي،ظلمتو اينفقط شديمكه
صبحگاهيمژدةورودخواهدداد«.»درتاريخبشريت،هموارهنيروهايمرتجعكهدرشرفزوال
ونابودياند،بهآخرينمبارزةنوميدانه،عليهنيروهايانقالبيپناهميبرندواغلببعضيازانقالبيون
تامدتيمجذوباينقدرتظاهري،كهدرپسآنضعفباطنيپنهاناست،گرديدهوازادراك

اينحقيقتعاجزميمانندكهدشمننزديكبهزوالوخوددرآستانةپيروزياند«.
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بود ابن خلدون حكيم قرآن خوانده)!( كه فقدان »شوكت« را بر عمل حسيني خرده مي گيرد، 
تا بر اين صحنه كه بر يك سويش شاه جبار و ستمگر محصور در انبوهي از سپاهيان نشسته 
و سرهاي بي تن مهمترين مخالفانش را پيش پا دارد، و در سوي ديگر مشتي اسير از زن و 
كودك و يك جوان در زنجير قرار گرفته ا ند، نظاره كند و دريابد كه شوكت و عزت چيست 

و در كجاست تا ديگر كلماتش را چنين سهل و بي ارزش به كار نبرد…
مي گويند در همان مجلس، يزيد در نهايت ذلت و ترس از خرمن آتشي كه مي رفت او 

و حكومت و كاخش را يكجا بسوزاند، دستور داد زنجير از اسيران باز كردند.
تاريخ  از گذشته و  مانند همة مرتجعين نمي توانست  يزيد، كه  باز  نيز  اينها  اما پس از 
دريافتي عبرت انگيز داشته باشد، به مسجد شتافت تا در مجلس رسمي كه با حضور علي بن 
حسين براي بدگويي به علي بن ابيطالب  و فرزندانش و تحريف اذهان نسبت به حادثة عاشورا 

تشكيل شده بود، شركت جويد.
ابن زياد   بر  اخيرًا  مسجد رفتنها  اين  از  كه  را  آن چه  گويي  شقاوت پيشه،  نگونبخت 
گذشته بود، از ياد برده باشد. آن گاه خطيب سفله يي به منبر رفت و در ناسزاگويي به علي و 
راه و رسم او و فرزندان و پيروان وي )شيعيان( از هيچ هرزه درايي فرونگذاشت. از مناقب و 
»خصال آسماني« شاهنشاهش اميرالمؤمنين يزيد و پدر فقيد كبيرش! معاويه، بنيانگذار 
حكومت نوين، داد سخن داد و يزيد را كه در اين جا ميدان را بي هماورد يافته بود،نشئه 
كرد. به ويژه آن گاه كه سخنراني به اوج خود رسيد و آخوند مزبور در خصال آل ابي سفيان 
راهي  اينان  راه  و جز  نيازمند مي باشند  بديشان  آخرت،مردم  و  دنيا  در سعادت  گفت: » 
به خداي متعال و رضاي او نيست«1 كه ناگهان بانگي بلند شد و بي باك طنين انداز گرديد 
كه: »ويلك اي ايها اخلاطب اشرتيت مرضاة املخلوق بسخط اخلالق فتبوّأ مقعدك من النار« واي 
بر تو اي گوينده، كه خشنودي مخلوق را به خشم خالق خريدي، پس برنشيمنگاه خود در 
آتش جاي  بگير...و اين ضربة محكمي بر نشئة ننگين يزيد و بر تمام اذهان تحريف شده 

و فريب خورده بود.
آن گاه امام سجاد  رو به يزيد گفت: »آيا مجازم بر اين چوبها برآيم و سخناني بگويم كه 

هم خدا را خشنود سازد و هم بر شنوندگان ماية اجر و ثواب گردد؟«
البته شجاعت اين گروه براي يزيد قابل حدس بود. اما آن چه هيچ بدان گمان نمي كرد، 
چنين فوق شجاعت جسورانه يي بود كه كالم گوينده را بشكند و آن گاه منبر را، با آن همه 
احترامش، »چوب« بخواند. چرا كه بينش يزيدي و حزبش، درسر حد مرگ و كشته شدن، 

1-نقلازصفحة186»بررسيتاريخعاشورا«
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مطلقًا متوقف مي شد و در وراي آن هيچ نمي ديد كه بتواند چنين گستاخي را توجيه كند. 
اما، امام علي بن حسين كه منطقش تازه از آن سوي اين حد آغاز مي گشت، از چه بترسد كه 
آن منبر را كه فارغ از روح صداقت مندانه اش، جز چوب خشك و سخت هيچ نبود، نشناساند؟

يزيد به تنگناي سختي افتاده بود، اگر اجازه بدهد به بدترين صورت مفتضح خواهد شد 
و بي ترديد اين بافته تمامًا رشته مي گردد، و اگر اجازه ندهد كه خود به خود محكوم است. 
وانگهي با غوغاي دائم التزايد انبوه مردمي كه در طنين آن فرياد جرأت يافته، و بي اعتنا 
به نگهبانان سراپا مسلح، با سماجت خواستار گفتار علي بن حسين هستند، چه كند؟ و طبعًا 
راهي جز امتناع نداشت و اين امتناع را حاصل غير از آن نبود كه مردم را خروشان تر كند. 
مردمي كه ساليان دراز دروغ شنيده بودند و اينك در قحطي حقيقت، يك شعله از آن را كه 
در آن فرياد تبلور يافته بود، چنين گرامي مي داشتند. گويي دستي پنهاني و به غايت قوي، 

همة زحمات دروغپردازانة ساليان را تباه و تأثيرات آن را گم كرد1.
آري به راستي همه چيز را مي توان از انسان سلب و غصب نمود، جز خصوصيات ويژه اش 
قواي  عاقبت  بلندش، شكوفه مي كند.  كه ضرورتهاي سرنوشت  از همين  جاست  و   .2 را 
حق طلب چيره شد و امام سجاد به منبر رفت و سخن آغاز كرد. در كالم محكم و استوار وي 
كه بي هيچ لرزشي، پيروزمندانه و پر وقار ادا مي شد، صداقت و جذبة عجيبي وجود داشت و 
در زنگ همان صدا بود كه گويي علي و فرزندانش حسن و حسين و ديگر پيروانشان در اين 
»چوبها« كه ساليان دراز بر فرازش بر  ايشان دشنامها رفته بود، با خلق محروم و نا  آگاه شام 
ميعاد داشتند. علي بن حسين يك به يك دروغهاي معاويه يي را كه بر خاندان رسالت بسته 
شده بود از هم باز كرد. سپس سخنش باال گرفت و به تشريح زير بناي رهبري و حكومت 
راستين قرآني پرداخت كه نه بر اساس قلدري و زور طبقاتي، بلكه صرفًا بر پاية انتخاب اصلح 
، شرافت و كرامت انسان و بر اساس عدالت و قسط محكم شده است. آن گاه اين صفات 
را در مورد همان رهبراني كه آن گونه از جانب اين حكومت مورد تهمت و افترا واقع گشته 

بودند، چنين برشمرد:
»اعطينا العلم و احللم و الّسماحة و الفصاحة و الّشجاعة و احملبة يف قلوب املؤمنني«.

»خداوند به ما علم داد )دانش سياسي و اجتماعي و اقتصادي حكومت( و بردباري در 
احكام( و شجاعت  و  تبيين مسائل  )در  و فصاحت  بجاي خست  بخشندگي  و  ناماليمات 

1-سورةمحمد،آية1:»اّلذين كفروا و صّدوا عن سبيل الّل اضّل اعماهلم« و آية 32 مهان سوره: »اّلذين كفروا 
و صّدوا عن سبيل الّل« »سيحبط اعماهلم«

2-خصوصياتويژةانسان،كتاب»تكامل«
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و محبت در قلبهاي مؤمنان )دوستي و احترام جانب خلق كه ضرورتًا دوستي خلق را با 
رهبري به منزلة باالترين پاداش آن برمي انگيزد، همان دوستي كه حكومتهاي ستمكار با 

هيچ قيمت، يك ذره اش را نمي توانند كسب كنند(«.
سپس از پيامبر  ياد كرد و شهيدان بزرگوار خاندان رسالت و حسن و حسين ، تا مردم را 
از خرافة جهل و ابهام كه آن نظام مكر و دروغ عمدًا ايشان را در آن غرقه كرده بود، برهاند 

و عظمت حادثه را زنده كند و آن نامهاي پاك بسي بر مردم كارگر افتاد. 
كار به آن جا رسيد كه يزيد، كه در پايان طبيعي اين گفتار، انتهاي سلطنتش را نشان 
مي زد دستور داد تا با اذان گفتن، بيان امام را مصنوعًا به پايان رسانند. از آن سو علي در 
آخرين لحظه، از آخرين فرصت نيز استفاده كرد و درست وقتي مؤذن به »اشهد ان محمد 
رسول اهلل« رسيد، باز كالمش را قطع كرد و پيوند ميان خود و پيامبر را يادآور شد و پدرش 
را نام برد كه فرزند پاك و حق طلب همين رسول است و از يزيد پرسيد چرا او را كشته و 

اموالش را به غارت برده و بازماندگانش را به اسارت گرفته است؟
ساعتي بعد، انبوه مردم منقلب به ضرب آزار گزمه هاي يزيدي متفرق شدند. اما ميان 
اين مردم، با آنها كه از سر ناآگاهي، چند روز پيش بر سر راه اسرا آذين مي بستند، در همين 
مدت اندك، سالها فاصله افتاده بود. بر اساس همين فاصله، كه به خصلت آگاهي و ديگر 
ويژگيهاي انسان آراسته بود، يزيد مجبور شد تا در تكريم اسيران بكوشد و تقصير عاشورا 
در  دربارش سه روز1  و  آمدند  تسليت گويي  به  زنانش  چنان كه  بيندازد.  ابن زياد  به گردن  را 

عزاداري فرو رفت.
اين است نمودار صحت خط مشي جنبش كه اين چنين حريف را به ذلت و ندامت كشيد 

و چنين بود كه اين »اسارت« از آغاز تا پايان براي جنبش جز »پيروزي« هيچ نداشت.
در ژرفاي اين »پيروزي« كه با مجاهدت بسيار تعبيه شد، پيام عميق تري نهفته است 
كه درك آن نيازمند تعمق و ژرف بيني فوق العاده است. در ژرفاي قاموس انقالب و توحيد، 

كلمة »شكست« معني ندارد.

عاشورا، فروغ جاويدان
بدين گونه شام، مركز فرمانروايي اموي، با ضرباتي چنين هوشيارانه و سخت كه بر ذهن 
دروغ زده اش مي خورد، بيدار شد و يزيد هرچه زودتر اين اسيران را كه چون اخگري سوزان 
بر  دامن سلطنتش افتاده بودند، به مدينه فرستاد تا الاقل از خود دور سازد. مدينه از اسيرانش، 

1-نقلازتاريخطبري
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كه به راستي چون فاتحين بدان وارد شدند، به گرمي استقبال كرد و سخنان امام سجاد  
از  تبي  در  و  دگرگون شد  كه چهرة شهرها  نپاييد  ديري  افتاد.  كارگر  جانش  در  سخت 
امام   به هنگام خروج  پيش  مدينه، همان شهري كه سال  از  فرو رفت.  التهاب حق طلبانه 
لرزة اختناق و وحشت در آن حاكم بود و امام را نصيحت مي كرد كه از »بيراهه« برود، 
خبر رسيد كه »كار« پريشان شده و مردم بر ضد او )يزيد( سخن مي گويند و اين سخن 

گفتن را پوشيده نمي دارند1.
آن گاه مدينة جديد انقالبي كارگزار يزيد را بيرون كرد و خود را براي سه روز قتل عام 

سخت، توسط لشكريان نابكار يزيدي، آماده ساخت2.
مكه نيز سخت در شورش بود تا آن كه لشكر يزيد در رسيد و كعبه را سنگباران كرد و 
آتش زد. شهرهاي ديگر نيز از اين حوادث بركنار نبود. تا عاقبت »نتيجة همة اين كارها 
آن شد كه سلطنت آل ابوسفيان رفت و به دست ديگران رسيد«. يزيد هنوز چهار سال بيشتر 
ملك نرانده بود كه در حين خوشگذراني به  مفتضح ترين صورت هالك شد. مي گويند در 

سواري، با بوزينه يي مسابقه گذاشته بود، از اسب ساقط شد و سقط گرديد3.
افتضاح حكومت معاويه و يزيد، چنان بود كه پس از مرگش، معاوية دوم فرزند يزيد 
به منبر رفت و در نطقي كه منجر به مسموم نمودن خودش و زنده به گور كردن معلمش، 
كه در كار او سهم به سزايي داشت، شد4 چنين گفت: »اي مردم جد من معاويه با كساني 
كه در اثر بستگي با رسول خدا )ص( شايستة مقام سلطنت بودند، مبارزه كرد و حق علي )ع( 
را غصب نمود و تا زنده بود كارهايي كه مي دانيد انجام داد تا از دنيا رفت و در قبر خود 
از نتيجة گناهان اندوختة خويش بهره مي برد و اسير كردار ناشايستة خود مي باشد. پس از 
جد من، پدرم خالفت را غصب كرد. ولي اليق آن نبود و متوجه هواي نفس خود شد تا 
مرگ گريبان او را گرفته، و نتيجة گناهان خود را و جرمهايش را مي برد«. پس از گفتن اين 
جمالت مقداري گريست و اشگ بسيار از چشمش جاري شد. سپس گفت: »از بزرگترين 
مشكالت من اين است كه مي دانم عواقب پدرم وخيم و جايگاه او دردناك است. عترت 
كرد،  خراب  را  كعبه  نمود،  خود حالل  لشكر  براي  را  مدينه  و  را كشت  خدا )ص(  رسول 

1-نقلازصفحة272»الفتنةالكبري«،جلد2
2-يزيدبرايسركوبيمردممدينهدوازدههزارنفربهفرماندهي»مسلمبنعقبهمري«گسيلداشت،و
بهدستوروي،پسازسركوبيجنبشمردممدينه،سهروزبرسپاهشامحاللشدكههرچهخواستند

كردند.پسازآننيزهركهراازبيعتيزيدسربازميزد،فورًاگردنميزدند.
3-صفحة274همانكتاب

4-توسطرجالاموي،جلداول،تتمةالمنتهي،صفحة73
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من ديگر طاقت كارهاي ناشايستة را ندارم. اختيار كارها را به دست شما گذاشتم هركه را 
مي خواهيد انتخاب كنيد«.

بدين ترتيب حكومت به فرزندان مروان رسيد…
اما در حكومت بني مروان نيز از آرامش گذشته ،كمتر خبري بود. در آغاز، »توابين« كه 
بر پنجهزار تن بالغ مي شدند و در رأس آنها سليمان بن صرد خزاعي1 و تني چند از ديگر 
رؤساي شيعه بودند، به خونخواهي امام  حسين  قيام كرده و به شدت با حكومت درگير شدند. 
از اين پس در سراسر بالد اسالمي با خيلي از مردان و زنان انقالبي مواجه مي شويم كه 
جملگي »مرگ« را بر »ننگ« مرجح مي دارند. افسوس كه در اين مختصر، حوصلة تشريح 
با هر زحمت، سنگيني  اعصار  و  قرون  در طي  فداكار، كه  جانبازان  اين  پرافتخار  مبارزات 
حفاظت »بار تكامل را كه راهزنان ستمگر بسياري داشت« بر شانه هاشان تحمل كردند، 
نيست و بي گمان بي اين تشريحات و بررسي آثار متقابل آن بر ديگر نهضتهاي آزاديبخش 
سراسر جهان، كمتر مي توان اهميت تأثير عاشورا را بالمجموع دريافت. به ويژه براي آنان 
كه فارغ از سختيهاي راه پرفراز و نشيب تكامل اجتماعي، در كار طوالني و تدريجي بيرون 
صرفًا  كامل،  پيروزي  در پي  عجوالنه  حيوانيت،  لجنزار  درون  از  انسان  مختارانة  كشيدن 
ميدان  از  به كلي  را  باشند دشمن  توانسته  به جنبشهايي  بها مي دهند كه در مدتي محدود 
و  پر ظلم  دوران  باز هم پس از عاشورا،  وقتي  اذهان  اين گونه  است كه  خارج سازند. چنين 
از آن چه حاصل  به نتايج چشمگيرتري  را مي نگرند  بني عباس  و  بني مروان و حجاج  ستم 

شده نظر دارند.
علت اين چشمداشت، كه در نهايت به گونه يي از پوزيتيويسم تاريخي مي كشد، از دو حال 

خارج نيست. 
و  انسان«  اجتماعي  »تغيير  كمترين  در  نكردن  شركت  از  ناشي  قضاوتي  چنين  يا 
مخاطرات بي شمار آن است تا مسلم شود اين تغيير تا چه اندازه به كار مداوم و طوالني نياز 

دارد. يا از فراموش كردن شرايط تاريخي هر دوران مشخص ريشه مي گيرد.
كافي است نظري به عصر تاريك بردگي و ناآگاهي آدمي كه نهضت حسيني مقارن آن 
است بيفكنيم و انسان بردة رنجور را ببينيم كه با قامتي خميده، جز يك وسيلة سادة توليد 
ثروت هيچ نيست،آن گاه با فقدان وسايل تبليغ و ارتباط جمعي كه امتياز عمدة فوق العاده 
مهمي براي نيروهاي ضد تكاملي به جهت نا  آگاه نگه داشتن خلقها محسوب مي گردد، متوجه 

1-سليماناززمرةبزرگانكوفهبودكهحضرترابهكوفهدعوتنمودوليامكانشهادتدر
واقعةكربالرانيافت.
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فداكاري  بيشتر  هرچه  بنيادي،  و  عميق  تغيير  آن هم  تغيير،  اجتماعي  امر  كه  مي شويم 
بايد  به ويژه  نتيجة فوري مي دهد.  استوار مي طلبد و هرچه كمتر  آگاهانة  ارادة  خالصانه و 
در نظر داشت كه در اين ادوار »وجدان« ستمزده  گاه »آن قدر نارس است كه با جزئي صدقه 
و رفع گرسنگي روحيه اش متزلزل« مي گردد و نيز در نا  آگاهي صرف پيوسته در »معرض 

اين خطر است كه در مقابل كمترين امتياز ... خلع سالح شود«1.
بدين ترتيب، دگرگونيهاي برق آساي كنوني جهان، مبتني بر همان تغييرات طوالني و 
ذره يي است. در يك  سنجش همه جانبه كه به شيوة علمي شناخت مجهز بوده و پديده ها را 
به طور مشروط و در تأثيرات متقابلي كه منجر به آنها شده است بررسي كند، روشن مي گردد 
كه بدون آن جانبازيهاي پرخلوص، بدون آن خط مشي هاي حساب شدة دقيق مرحله يي و 
نيل  پاكبازشان،  و  تحمل صديقانه  و  بلندهمت  زنان  و  مردان  استوار  شانه هاي  آن  بدون 
به مدارج كنوني كه در اوج خود متضمن احترام به آزادي و حيثيت مقام شامخ انساني است، 

هرگز ممكن نبوده است.
از اين مهمتر آن ترجمه و تبييني است از جهان و معنا و هدفش كه در نزد اين گروه 
وجود داشته است. زيرا عظمت و ژرفاي فداكارانة عملشان مسجل مي سازد كه كار آنها 
هرگز نه از اين جهت بوده است كه در خواب و خيالند، يا دلشان براي افتخار و شهرت 
كه اصواًل در قرون بي خبري خلقها موضوعيت نداشته، لك زده باشد، از آن گونه استحكام 
آگاهي  از سر  آنها صرفًا  امر  بگوييم:  استنباطي نمي شود كه  اين  قاطعيت بي تزلزل، جز  و 
نوعي برداشت انقالبي فوق العاده شكوهمند از معناي وجود و حيات بوده است كه از ايمان 
بدان لبريز بوده اند. آن گاه اگر انسان انقالبي امروز در شناختهاي خود از رهاورد تازه ترين 
از  بي شماري  پيگير  تالشهاي  حاصل  آن  هر جزء  كه  نوين  پيشرفتة  دانش  دستاوردهاي 
محققين و دانشمندان است، استفاده مي كند، عصر آنان در محاقي از »جاهليت« ظلماني 
فرو رفته بود و لذا وقتي امام  حسين  در شب عاشورا، در تحليل مسالة حيات »هر زنده يي 
را روندة راه خود« )و كل حي سالك سبيلي( مي داند و با در نظر گرفتن سمت آزاديبخش 
اين روند تكاملي، حيات انسان را كه موضوع عمدة آن است، در »عقيده و جهاد« خالصه 

مي كند، چگونه مي توان از تصديق و گواهي صميمانه بر پيامهاي قرآن سر  باز زد؟
به راستي هم چنان كه مفاهيم انقالبي امروز، كه حاصل مجاهدتهاي خون آلود بشري و 
تفسير سمت حركت جهان است، اصالت دارد، پيام وحي صاحب كارگاه تكامل  نيز كه در 
قرآن كتاب شده،  حقيقت دارد. در پرتو همين حقيقت است كه عمده ترين راز تكامل وجود 

1-عباراتبيندوگيومهازفانون،دوزخيانرويزمين،جلد1ميباشد.
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مادي كه پيچيده ترين مشكل مستمر فلسفي است، گشوده مي شود.
شناختهاي  بر  كه  مترقيش  تئوريك  دانش  به اتكاي  راستين،  انقالبي  فلسفة  امروز، 
به تجربه رسيدة هزاران سال تاريخ بشري مبتني است، اين اصل را به عينه لمس كرده است 
كه »تضادها در جهت تكاملي حل مي شوند«. اما آن چه در همة مكاتب، صرفًا به استثناي 
يا بدون جواب قانع كننده  مانده و به راستي جا دارد كه »مشكل«  مكتب قرآن، مسكوت 
خوانده شود، توضيح علت آن در راستاي منطق علمي است؛ توضيح همان اصلي كه بر طبق 
وجود  قهقرا  تكامل  و  حركت  در  و  مي شوند  تبديل  عالي  به  پست  حركات  »هميشه  آن 
ندارد«1. به عالوه اين حركت، حركتي حول دايره نبوده بلكه »حركتي تكاملي و مارپيچي 
است كه هر پيچي از آن عميق تر، غني تر و متنوع تر از پيچهاي پيشين است«2 و بر همين 

مبناست كه »نو«، »شكست ناپذير« اعالم مي شود 3.
ولي مسأله آن قدر مشكل است كه ديالكتيك، كه خود »منشأ تكامل و گسترش را در 
تضادهاي دروني پديده ها مي داند«4، به واسطة زيربناي صرفًا ماديش)مادة ازلي بينهايت( 
وادي  در  باز هم  پاسخ،  به دنبال  را  پرسنده  اين كه  اال  ندارد،  جوابي  چندان  آن  در مقابل 
بي قيد و شرط ماده و حيات مستقل آن از شعور و معرفت انساني5 قانع نشده و سرگردان 

به جا مي گذارد. 
در مكاتب ثنوي نيز كه به دو گانگي وجود معتقدند و طبعًا ديالكتيك بر آنها مزيت كيفي 
فوق العاده دارد، هستي به دو بخش كاماًل »متضاد« خير و شر تقسيم مي شود. ليكن در نهايت 
توضيحي بيش از اين ندارد كه »عاقبت قواي اهريمني مغلوب قدرتهاي يزداني كه مرجع 

خيرند، خواهند شد«.
ذهن  از  خارج  دنياي  و  وجود  واقعيات  تبيين  صرفًا  كه  قرآني  حقايق  بر حسب  اما 
موجود  اهريمني  اصالت  قدرتهاي صاحب  و  شر  به نام  بخشي  هرگز  وجود  كل  در  است، 
نيست، و همه چيز )حتي بدترين بدها( تمامًا در شعشة »توحيد« و يكتايي فرو رفته و هيچ 
است،  واحدي  بي نهايت  متعال  ذات  تنزيه  و  تسبيح  كه  از سرود وحدت  وجودي يك آن، 

1-نقلازفلسفةماركسيسم
2-نقلازفلسفةماركسيسم
3-نقلازفلسفةماركسيسم
4-نقلازفلسفةماركسيسم

ازجملةنكاتمهم انساني، ازشعورومعرفت ماده بودنوحياتمستقل 5-»شناختغيرمشروط
افتراقماترياليسموايدهآليسمميباشد«)نقلازفلسفةماركسيسم(.
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باز نمي ايستد: »يسّبح لّل ما يف السموات و ما يف االرض«، »و له من يف السموات و االرض 
حركت  سمت  كه  مي باشد  عام  قاهرانة  و  مطلق  وحدت  همين  قانتون«. بر اساس  له  كل 
مارپيچي تضادها و حل آنها بالمجموع واحد1، »بي قهقرا« و »تكاملي« است. بدين گونه 
»نو«  مي باشد،  بر جهان  حاكم  ذاتي  رابطة  بيان ضروري ترين  كه  ابدي  قانوني  به مثابه 

مي گردد. شكست ناپذير 
آن گاه در وجود مادي، قرآن اكيدًا بر »تضاد و تركيب« )والشفع( داللت دارد كه البته 
با دو گانگي )دوآليسم( كل وجود متفاوت است. به اين ترتيب وجود مادي جوالنگاه تعارض 
»حق و باطل«، »نور و ظلمت«، »زندگي و مرگ«2، شب و روز3 و… مي باشد و از همين 
تعارض كه در مدار عالي اجتماعيش »ابتال«  نام دارد، »گستردگي و كمال« بر مي خيزد. 
 ليكن اين جنبه هاي متضاد به رغم اختالفشان، در شيئ واحدي تبلور مي يابند كه ويژگيهاي 
»احال  است؛  رهسپار  الزام آوري  به سمت  خود  اليتغير  ضرورتهاي  از ميان  و  دارد  خاص 
االشياء الوقاهتا و الئم بني خمتلفاهتا و غرّر غرائزها و الزمها اشباحها«4. اشيا را در هنگامشان 
و  گذارد  موافقت  آنها  گوناگوني  ميان  و  داد  احاله  به هستي  الزم(  كمّي  تغييرات  )پس از 

طبايعشان )ضرورتها( را ثابت )اليتغير( و جايگير نمود وآن را الزمة آن اشيا گردانيد…
اما آن چه پس از تمام درگيريها و تعارضات شديد پيروز مي شود حق است و حقيقت، 
چرا كه آسمان و زمين )جهان(… »بي جهت« و »به بازيچه« آفريده نشده و لذا در مسير 

»جهت واحد« آن حق، باطل را تباه مي سازد:
»و ما خلقنا الّسماء و االرض و ما بينهما العبني« »بل نقذف ابحلّق علي الباطل فيدمغه فاذا 

هو زاهق«
»آسمان و زمين را و مابين آنها را بازيچه نيافريديم، بلكه حق را بر باطل مي افكنيم تا 

تباهش گرداند، پس )عاقبت( ناگهان برخواهد افتاد«5.
به اين حقيقت در صورت فوق العاده پرشكوهش، در ابتداي سورة فجر اشاره شد و در 

تأييد صحت آن در قالب پرعظمت يك سوگند، از هر صاحب خردي استشهاد كرده است:

ازقرآن، پرتوي الوتر« و »والشفع بهتفسيرسورةفجر،قسمت »وتر«.مراجعهشود بهقولقرآن -1
جلدسوم

2- خترج احلّي من املّيت و خترج املّيت من احلّي
3- يكّور الّليل علي الّنهار و يكّور الّنهار علي الّليل…)سورةزمر،آية5(

4-نهجالبالغه،ترجمةفيضاالسالم،صفحة25
5-سورةانبياء،آيات16و18
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»و الفجر  و ليال عشر و الّشفع و الوتر و الّليل اذا يسر هل يف ذالك قسم لذي حجر«
براين اساس » اشعة نور كه از منابع اصيل و سرشار قدرت مي تابد، از هر سو بر تاريكي 
كه پايه و منبعي ندارد چيره است، از يك سو افق تاريك شب را مي شكافد، و دامنه هاي 

آن را برمي چيند«. 
»والفجر« و از سوي ديگر بر خيمة شب پرتو مي افكند و تاريكي پايدار آن را بي پايه و 

متالشي مي نمايد؛ و ليال عشر1.
اين مناظر و شواهدي كه پيوسته در برابر چشم انسان نمايان است، رهنماي اين حقيقت 
است كه شر و ظلم و طغيان كه صورتهاي ديگري از تاريكي است، در برابر خير و حق و 

عدل، ثبات و دوامي ندارد.
شرها مانند تاريكيها، بي اصل، نسبي و گذرا هستند و آن چه شر مي نمايد، نسبت به خير، 
اين جهان  لوازم  از  و  تكامل  و  كمال  وسيلة  و  خير  مقدمة  نيز  همان  و  است  ناچيز  بس 
مي باشد، زيرا مبدأ عالم خير و كمال و قدرت مطلق است، و از او جز خير صادر نمي شود. 

وجود مطلق، خير است و خير منشأ شر نمي شود.
در مقابل اين حقيقت، كه با برهان روشن اثبات شده، نظر محدود و كوتاه انديش بدبينان 
است كه جهان و زندگي را از وجهة شرور مي نگرند2. يا مانند ثنويه كه شر را چون خير، 
امنيت و  اصيل مي پندارند و علم را به دو گروه متقابل تقسيم كرده اند: نور، حيات، نعمت، 
سالمت در مقابل ظلمت، مرگ، مصيبت و جهل و جنگ و ديگر نابسامانيها. با آن كه گروه 
خير و شر در اين جهان متقابل نيست، بلكه آميخته به هم و متقارن است، و از اين آميختگي 
و تقارن و تضاد، خير كه همان حركت و كمال است پديد مي آيد و آن بي همتا مي باشد و 

ضد و قرين ندارد.
با توجه به تعميم »الشفع و الوتر« و خصوصياتي كه در معاني اين دو كلمه مي توان يافت، 
ناظر  »الوتر«  تركيب، و سوگند  و  تقارن  به اصل عمومي  ناظر  شايد كه سوگند »الشفع« 

1-نقلازتفسيرسورةفجر،»پرتويازقرآن«جلد3آقايطالقاني
2-دراينموردففر،مؤلفكتاب»ازكهكشانتاانسان«،درصفحة243ميگويد)البتهدركادر
ادبي، لحاظ از است،خاصه تعميميافتهتر يادستكم متداولتر بدبيني »امروز غربي(: كشورهاي
گسترشبيشتريدارد.امروزكتابهايبسياريهستكهدرآنهازوالوسقوطمحتوماجتماعبشري
تجزيهوتحليلشدهاست.بيشتراينپيشگوييهاواخبارآدميراكوچكوناچيزجلوهميدهد.در
تمامآنهاچنينوانمودميشودكهازدستماديگركاريساختهنيستدرحاليكهتاريخسراسر

مشحوندرآمدوشدماازاينقبيلبهظاهربنبستهاست«.
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به وحدتي باشد كه از تقارن و تركيب بر مي آيد يا پيش از آن وجود دارد. مي توان گفت كه 
به داللت سياق اين آيات، اين دو سوگند،  تقارن و پيوستگي نور و ظلمت و اصالت و وحدت 
نور را مي رساند و به داللت موارد و جواب اين سوگندها اشاره يي به پيوستن و در هم خليدن 
خير و شر و نيك و بد و حق و باطل دارد،  كه از اين تقارن و برخوردها قدرت و كمال و 
حيات كه خالص بسيطند ناشي مي شود. معناي اول اعم، و متضمن معناي دوم مي باشد. 

به هر نظر، سراسر هستي تقارن و تركيب »الشفع« و گرايش به  انجذاب و وحدت دارد.
يا  منبسط،  و  بسيط  وجود  ايجاد،  حقيقت  عمومي  اصل  و  الهي  عالي  فلسفة  نظر  از 
و  تعيين  نزولي،  به مراتب  تقارن  با  است،  موجودات  در  ساري  و  مبدأ  از  كه صادر  اراده 
تشخيص مي يابد و از آن ماهيات عقول و نفوس و عنصرها و صورتها و حيات بر مي آ يد 
و هر يك از اينها جدا جدا، »وتر  وتر« متمايز مي گردد و به سوي صورت و عقل مشخص 

انساني پيش مي رود1.
از نظر فلسفة طبيعي، نيروي بسيط به صورت دو  نيروي مثبت و منفي در مي آيد و از 
تقارن و شفاعت آنها، عناصر اوليه شكل مي گيرد. و از تركيب و شفاعت عناصر اوليه عناصر 
ديگر و قوا و صورتهاي برتر صادر مي شود، و هم چنين »له اخللق و االمر« »ننشئكم يف ما 

التعلمون«.
از نظر فلسفة رياضي، در جهان مشهود، صورتهاي گوناگون و لوازم و آثار آنها كميتها 
و مقدارها هستند. و اصل كميت منفصل،  در عدد صحيح دو و در كسر نصف است. واحد 
»يك« به تنهايي چون بيش از كميت و تشكيل دهندة آن مي باشد، خود كميت نيست. و 
همين كه واحد ديگر قرين آن شد، بي نهايت افزايش مي يابد و چون جزئي از آن كسر شد 
بي نهايت كوچكتر مي شود و كميت منفصل از نقطه، كه خارج از مقدار است، شروع مي شود: 
تكثير يا امتداد نقطه، خط و امتداد خط، سطح و امتداد سطح، جسم را تشكيل مي دهد و 

به عكس،  جسم به نقطه منتهي مي شود.
از اين نظر سراسر جهان طبيعت و پديده هاي آن نمودارهاي كميت منفصل و متصل 
و  علوم  همة  اصول  اين  مي شود.  ناشي  وحدات  امتداد  و  انضمام  در  كميت  اين  و  است 
ادراكات آن مي باشد در رياضيات، فلسفه، هيأت، نجوم، فيزيك، شيمي… بنابراين شفع و 

وتر كليد گشايش درهاي بسته و رازهاي آفرينش است…
ـ هر چند ناكامل ـ از همين راز بزرگ آفرينش، كه صرفًا قرآن آن را  بر مبناي شمايي 
گشوده، در مي يابيم كه خواري و خذالن مستمر آن حكومت سفاك و ستم پيشه و كارگزاران 

1-برايدركبهترمعانيبه»ذرةبيانتها«مراجعهشود.
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عاشورا  از  كه  فروغي  در برابر  سياست بازانه،  اعمال  و  قدرت نماييها  تمام  به رغم  پليدش، 
قاهرانة  قانون  پرابهت ترين  عيني  بيان  بلكه  سوء،  اتفاق  و  تصادف  از سر  نه  مي تابيد، 
هستي بود كه در جميع بخشهاي آفرينش حاكميت تام دارد. سفلگان شقاوت پيشه، در 
سكرات تنگ نظرانه شان با آن همه تجربه، باز هم نمي دانستند كه »شكستن نور« فروغش 

را مضاعف مي كند1:
»يريدون ان يطفؤا نورهللا ابفواههم و ييب الّل اال ان يتّم نوره و لو كره الكافرون«. مي خواهند 
نور خدا را با فوت دهنهاي خود فرو نشانند )تمامي تالش آنها عليه راه كمال و ضرورت 
آن آن قدر ناچيز است كه گويي بخواهند خورشيد را با فوت دهانشان خاموش كنند( و ابا 
مي ورزد خدا از اين)امر( تا آن كه نورش را به انجام رساند )آن چه از اين نور اراده شده محقق 

شود( اگرچه حق ستيزان كراهت داشته باشند)و عليه آن هر وسيله يي را اعمال كنند(.
بدين گونه در جهاني كه وجود پليدي و ظلمت را »هيچ ريشه و قرار«2 نيست، عاشورا 
در نهايت تشعشع »سنگينهاي فداكارانة« بي منتهايش، چون فروغي جاويدان هم چنان بر 
تارك تاريخ انسان و مجاهدت خونبار پيگيرش »به جانب قلمرو آزادي« خواهد درخشيد و 

چون »فجري« صادق پيام آور صبح تابناك سرنوشت »او« خواهد بود3.
با  وي  تكاملي  جريان  كه  است  اين  انسان،  نوع  پر عظمت  شگفتيهاي  عمده ترين  از 
شتاب متزايدش از هر خصلت توقف يابنده، به دور مي باشد. از اين رو »راه انسان« و مجاهدت 
بالضرورة آن، تمامي ندارد. در اين ميان هر نسلي بايد به هوشياري وظيفة خود را دريابد و 
را  از قوانين تكامل، بي همتايي«4 آن  اراده«، »كه هر حقيقت و قانوني  به اتكاي »قصد و 
نشان مي دهد، »راه« خود را بپيمايد. چرا كه »اگر ما فقط آرزوهاي بلند و سترگ داشته، 
ولي فاقد روح تفحص حقيقت از ميان واقعيات مشخص باشيم، جز فردي خيال پرست و 

خام طمع بيشتر نخواهيم بود«5.

1-سركوبخونينبهقولمعروف»جزرمدادنماهيانبهجايگودترينيست«)مائو(.
2-سورةابراهيم،آية26:»و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتّثت من فوق االرض ماهلا من قرار«

وپديدةپليد،مانندگياهياستكهدرزمينريشهاينداردوبيريشهبررويزمينجهيدهوبر
هيچچيزيايستادهواستوارنيست.

3-ازامامصادقنقلشدهكهسورةفجرسورةحسينبنعلياست.گوياائمه»ازاينجهتاين
سورهراسورةحسينناميدهاندكهقيامآنحضرتدرآنتاريكيوطغيان،مانندطلوعنورفجر،از

نومنشأحياتوحركتگرديد«)نقلازصفحة82جلد3پرتويازقرآن(.
4-متنداخلگيومهازصفحة334،»ازكهكشانتاانسان«نقلشدهاست.

5-مضمونازليوشائوچي،خطاببهاعضايحزب)صفحة50(
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»واقعيت مشخص« دوران ما كه اكنون عمده ترين گذرگاه تكامل اجتماعي نوع انسان 
از  به هم،  وابسته  وجود  دو   مابين  كه  شديد  بغايت  و  عريان«1  است  »قهري  مي سازد  را 
يك طرف مردم ستم زده و از طرف ديگر نامردمي و ارتجاع داخلي و بين المللي، جريان دارد.

و  مي سازد  مشخص  را  »نامردمي«  قطعي  اضمحالل  و  نفي  هم  اين بار  عالئم  همه 
بدين گونه در آينده يي نه چندان دور، انهدام تاريخي و »توأم ستمگر و ستمديده«2 بي گمان 
رخ خواهد داد و آن گاه آن چه پس از اين مي ماند، انسان خواهد بود، »انسان« آزاد و فارغ از 

استثمار:»اّن االرض يرثها عبادي الّصاحلون« )زمين ميراث بندگان صالح است(.
در اين ميان نبايد تصور كرد كه همة مرتجعين در يك سحرگاه خوش منظر به رضاي 
خود به زانو درخواهند آمد. بلكه قبل از هر چيز، توجه به ميثاق )تعهد( طبيعي و ضروري قشر 
پيشتازي ضروري است كه بايد با ايمان استوار، پيشاپيش، از جو نامساعد نظام ضد تكاملي 

محيطش خارج شده و منادي نيكي و جلوگير بدي باشد.
»كنتم خري اّمة اخرجت للّناس أتمرون ابملعروف و تنهون عن املنكر و تؤمنون ابهلل«3.

بديهي است كه هر »نو« و چيز »بديع« هميشه با قربانيها، پيروزي به دست مي آورد. 
چنين است كه با لبيك گفتن به طنين مسئوليت بار »هل من انصر« حسيني مي توان »بودن« 
در كنار شهيدان آن روز بزرگ را كه حسرت رستگاريش بر دلهاست،  ممكن ساخت »اي 
ليتين كنت معكم فافوز فوزا عظيما«4. »جز اين اگر برجاي بمانيم و آرام بگيريم زنگ ميزنيم 

و مي پوسيم«5.
 به راستي، رسالتهاي الهي، جز با مقاومت و ايستادگي پيام آوران بلند همتي كه هيچ پرواي 

غيرخدايي به دل راه ندهند، به مقصد نخواهد رسيد.
االالّل، و كفي ابلّل حسيبا )سورة  الّل و خيشونه و الخيشون احداً  يبّلغون رساالت  الذين 

احزاب،  آية 39(.

1-ازفانون
2- از فانون

3- جزئي از آية 110 سورة آل عمران
4- اي كاش با شما بودم،  پس رستگار مي شدم،  رستگاري عظيم.

5-»پالنك« كتاب علم به كجا مي رود








