
    

امويان در مسند قدرت و قيام 
امام حسين 

بخش پنجمبخش پنجم



خالفت امام حسن 
نيز  و  مردم   ، علی  مؤمنان  امير  شهادت  از  پس 
آن  از  و  آوردند  حسن   امام  روبه  حضرت،  آن  شيعيان 
حضرت خواستند خالفت را بپذيرد. امامت امام حسن  
سال ها قبل توسط رسول خدا   ابالغ و اعالم شده بود و 
ــ را جانشين  امام علی  نيز فرزندش ــ امام حسن 
خود اعالم کرده بود و اکنون با بيعت مردم کوفه، آن حضرت 

به خالفت رسيد. 
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ُصلح َحَسنی و حکومت اموی

مقدمه 
ـ  امام حسن مجتبي  ـ رسيد   با شهادت اميرمؤمنان علي   ، خالفت به  سبط اکبر  پيامبر 
اما کارشکني ها و دشمني ها معاويه منجر به قرارداد صلح تحميلي    و   واگذار حکومت به معاويه شد. 
آغاز  را  علويان  و  شيعيان  بر  شديد  سختگير ها  و  فشارها  از  دوره ا  خود،  تعهدات  برخالف  معاويه 
بر  خود  وليعهد  و  جانشين  عنوان  به  را  يزيد  فرزندش  شده،  ترتيبي  هر  به  کرد  تالش  اينکه  ضمن  کرد. 
خواهيم  حاکميتش  سالههٴ  بيست  طول  در  معاويه  عملکرد  بررسي  به  حاضر  درس  در  کند.  تحميل  مردم 

پرداخت. 

پس از بيعِت مردم عراق، مردم حجاز نيز با قدری 
است  گفتنی  پذيرفتند.  حسن    را  امام  خالفت  تأّمل، 
بيعت شيعيان با آن حضرت با اعتقاد به امامت و خالفت 
آن  با  ديگران  بيعت  اما  بود،  همراه  حضرت  آن  الهی 
به عنوان خالفت و رهبری سياسی بود.  حضرت، صرفاً 
پيش از بيعت مردم، امام  خطبه ای خواند و آئه تطهير 
آنها  به   ــ  بود  شده  نازل  بيت   اهل  دربارٔه  که  ــ  را 

گوشزد کرد. 

ببببههههه ننننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظرررر ششششششششممممممممااااااااا دددددلللللللليييييييييييللللللللل اااااييييننن  ککه امام ححسسبه نظر شما دليل اين که امام حسن  بر آئه تطهير تأکيد کرد، چه بود؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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صلح تحميلی 
پس   از  بيعت  مردم  و  آغاز  خالفت  امام حسن   ، 
قرار  حسن   امام  روی  پيش  که  مسئله ای  مهم ترين 
اشاره  قبل  درس  در  بود.  شام  در  معاويه  فتنٔه  داشت، 
در  که  رسيد  شهادت  به  حالی  در  علی   امام  که  شد 
تالش برای تجهيز قوا و حرکت به سوی شام برای مقابله 
با معاويه بود. امام حسن  در ادامٔه اين تالش نامه ای 
برای معاويه ارسال کرد و ضمن بيان پيشينٔه ظلم هايی که 
از سقيفه به اين سو، بر اهل بيت  رفته بود، از معاويه 
خواست که همچون ديگر مردمان، با آن حضرت بيعت کند 
را همچون  اما معاويه در پاسخ، اختالف خود و امام 
اختالف ابوبکر و اهل بيت  پس از رحلت پيامبر  
دانست و امام  را به جوانی و بی تجربگی متهم کرد و 

خود را برای خالفت شايسته تر دانست. 
فرستاد،  جاسوسانی به کوفه و بصره  سپس  معاويه 
اما اين جاسوسان شناسايی شدند، و به دستور امام   

به قتل رسيدند. در ادامه، نامه های ديگری بين امام  
و معاويه رد و بدل شد، ولی تبادل نامه ها سودی نبخشيد 
معاويه  منظور  همين  به  نماند.  باقی  جنگ  جز  راهی  و 
همراه  که  نوشت  مختلف  نواحی  در  کارگزارانش  به 
سپاهيانشان به او ملحق شوند  و  خودش تا پل َمنِْبج در عراق 
پيشروی کرد. امام  نيز به ُحجربن عدی مأموريت داد 
کند.  آماده  نبرد  برای  را  حضرت  کارگزاران  و  مردم  که 
نزديکش  ياران  از  برخی  دعوت  امام   و  خطبٔه  با 
همچون: عدیّ بن حاتم و قيس بن سعد، و پس از قدری 
سستی و تأّمل، حدود دوازده هزار نفر در اردوگاه نَُخْيلٔه 

کوفه فراهم آمدند. 
عباس  بن  ُعبَيْدالله  به  را  سپاه  امام      فرماندهی 
سپرد و َقيس بن َسعد و سعيدبن قيس را مشاوران او قرار 
داد. سپاه به سوی َمْسکِن ــ که معاويه بدان جا پيش رانده 
ـ حرکت کرد. امام      نيز خود به ساباط مدائن رفت  بودـ 
تا قوای افزون تر فراهم سازد و نيز با سپاه اعزامی معاويه 

يک توضيح 
مردم کوفه 

آغاز  و  جمل  جنگ  در  آنان  داشتند.  ناهمگونی  مواضع  مختلف،  حوادث  در  شهر،  اين  مردم 
صفين، به خوبی با امام علی  همراهی کردند، اما درساليان آخر عمر امام  نسبت به فرمان های 
آن حضرت بی اعتنا بودند. امام حسن  در آغاز خالفتش با مردمی با اين پيشينه مواجه بود. به گفتٔه 

شيخ مفيد ، اصحاب امام حسن  متشکل   از چند گروه بودند: الف ــ شيعيان امام علی  
به علت تصميم امام حسن  برای جنگ با معاويه، گرد او جمع شده بودند.  ب ــ خوارج که صرفاً 
به دنبال غنائم جنگی بودند. د ــ افراد عوام که نمی دانستند چه کنند و  ج ــ افراد طمع کاری که صرفاً 
قبيله ای و  تعصبات  انگيزٔه  به  آنها که  می رفت. هـ ــ  بود،  سودآورتر  هرسو که  به  آنها  چرخش  احتمال 

بی توجه به دين، تابع رؤسای قبايل بودند و در بين اينان گروه سوم، تعدادشان بيشتر بود. 



شدِن  پخش  از  پس  خوارج،  گروه  آنجا  در  کند.  مقابله 
خبر دروِغ سازش و صلح امام   با معاويه ــ که توسط 
ـ به امام   حمله ور شده،  نيروهای معاويه شايع شده بودـ 
بارو   بُنٔه امام   را غارت کردند و يکی از آنان، ضربتی 
ميان  در  را  امام  شيعيان  ساخت.  امام     وارد  ران  بر 
رساندند.  قتل  به  نيز  را  امام  به  حمله کننده  فرد  و  گرفتند 
به  نسبت  دشمنی  وجود  با  خوارج  که  است  ذکر  شايان 
، صرفاً به منظور جنگ با  امام علی   و امام حسن   

معاويه در سپاه امام  داخل شده بودند. 
معاويه تالش کرد در جبهٔه َمْسِکْن١ نيز ايجاد تفرقه 
نمايد. از اين رو، ضمن پخش شايعٔه درخواست صلح از 
ـ  فرمانده سپاه ــ  ، به ُعبيدالله بن عباسـ  سوی امام حسن   
نيز پيغام داد که در صورت   ملحق شدن به معاويه  ،  يک  ميليون 
درهم دريافت خواهد کرد؛ نيمی اکنون و نيمی پس از ورود 
به کوفه! و متأسفانه عبيدالله نيز فريب خورد و شبانه به معاويه 
به  عراق  سپاه  سوم  دو  به  قريب  شد  موجب  اين  پيوست.٢ 
معاويه بپيوندند و تنها چهار هزار نفر باقی ما ندند و فرماندهی 

آنان را قيس بن سعد عهده دار شد. 
به دنبال اين وقايع، َاشراِف عراق نيز ضمن پيوستن 
بـه معاويه، وفـاداری خود را به او اعالم  کردند. معاويه 
بر  امام   سپاه  در  شده،  داخل  خوارِج  شورش  که از 
را  کسانـــی  بــود،  خبر  بــا  حضرت  شدن  مجروح  و  او 
نزد امام  فرستاد و درخواست صلح را مطرح کـرد. 
آن گاه که  امام      پيشنهاد معاويه را با سپاهش در ساباِط 
يا  شهادت  و  جنگيدن  ميان  را  آنان  و  کرد  مطرح  مدائن 
صلح و ماندن مخّير کرد، بسياری از آنان فرياد برآوردند 

١ــ نام مکانی در شمال بغداد
٢ــ و اين در حالی بود که چندی پيش از اين ماجرا، يکی از فرماندهان معاويه ــ به نام بُْسر   بن ابی ارطاة ــ دو فرزند عبيدالله را پيش چشمان 

مادرشان سربريده بود 
. ٣ــ يعنی واگذاری ماليات منطقٔه دارابجرد و نيز پرداخت ساليانه پنجاه و پنج هزار درهم از بيت المال به امام  

که: «البُۡقَية البُۡقَية؛ يعنی: ما طالب ماندنيم»! از اين رو، آن 
حضرت، عبدالله بن نوفل را نزد معاويه فرستاد و فرمود: 
به معاويه بگو: «اگر مردم بر جان و مال و فرزندان و 
غير  در  می کنم،  بيعت  تو  با  من  ايمن اند  خود  زنان 
فـرستادٔه  امـا  کـرد».  نـخـواهم  بيعت  اين صورت 
واگـذاری  مـانند  ديـگـری  معاويه  ،   شروط  امـام         نزد 
خالفت به امام   پس از معاويه، و نيز شروط مالی٣ را 
سپس  و  پذيرفت  نيز  معاويه  کرد.  مطرح  خود  جانب  از 
دستور داد تا برگٔه سفيدی  آوردند؛ پايين آن را امضا کرد 
و آن را نزد امام  ــ  فرستاد. امام      نيز متن قرارداد 
تعيين  عدم  کرد:  تنظيم  اصلی  محور  دو  براساس  را 
وليعهد توسط معاويه و واگذاری خالفت به شورا 
امنيت  عـمـوم   تــأمين  معاويه) و نيز  مرگ  از  (پس 
بـدين   . شيعيان  امـام  علی بـه  ويژه  مسلمانان؛ 
راضی  خود  که  شرايطی  امـــام حسن    در  تـرتيب، 
برخی  هرچند  پذيرفت.  را  صلح نامه  ناچار  به  نبود،  بدان 
از شيعيان، در اين خصوص به امام    اعتراض کردند، 
اما آن حضرت، سبب اصلی اين کار را حفظ باقی ماندٔه 
شيعيان دانست؛ زيرا در شرايطی که سپاه حضرت متفرق 
و  مقاومت  بودند،  کرده  خيانت  زيادی  بخش  و  بود  شده 
دستاورد      الزم     ــ  ـ    بدون  نيروها     ـ هدردادن  جنگ،  جز 
چيزی به دنبال نداشت. گفتنی است امام حسن  در 
جريان صلِح تحميلی، از خالفت يا همان حکومِت ظاهری 
دست کشيد، اما امامت که از جانب خداوند و پس از امام 
علی  به او رسيده بود، چيزی نبود که با پشت کردِن 

مردم، از آن حضرت بازستانده شود. 
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معاويه بر مسند حکومت 
پيمان تحميلی صلح امام حسن  با معاويه، آغاز 
حاکميت بنی اميه را به دنبال داشت. اين حکومت، از سال 
انجاميد.  ١٣٢هجری به طول  سال  آغاز و تا  هجری   ٤١
بود   او  خـاصی  ويژگی هـای  دارای  دورهٔ   حاکميت    معاويه 
پيشبرد  برای  عجيبی  ابزارهای  و  روش ها  از  همچنين 
اهدافش بهره می جست. در ادامه به معرفی اين ويژگی ها 

و روش ها می پردازيم. 
١ــ تبديل خالفت به پادشاهی:حکومت بنی اميه 
يافت. (ملوکيت)  پادشاهی  شکل  معاويه،  دورٔه  همان  از 
معاويه خودش دربارهٔ خويش می گفت: «انا  اّول الملوک»؛ 
«من اولين پادشاه هستم.» سبب اين سخن آن بود که خلفای 
اما  شناخته  می شدند،  رسول الله  »  « خليفة  عنوان  با  پيشين 
پايان  به  خالفت  دورٔه  که  شد  شايع  چنين  معاويه  دورٔه  از 

رسيده است. 
معاويه پس از پيمان صلح با امام حسن  به کوفه 
خدا  «به  گفت:  چنين  مردم  به  سخنرانی  يک  در  و  آمد 
گزاردن  و  روزه  گرفتن  نماز،  اقامۀ  برای  من  جنِگ  سوگند 
حج و دادن زکات (توسط شما) نبود. اينها را که شما انجام 
و  يابم.  امارت  شما  بر  تا  جنگيدم  شما  با  من  می داديد. 
ناخشنود  آن  از  شما  که  درحالی  داد،  من  به  را  آن  خداوند 

بوديد». 
شيؤه حکومت معاويه نيز گويای همين معنا بود. از 

همان دورٔه خليفٔه دوم که معاويه از سوی وی، به عنوان 
والی و کارگزار شام برگزيده شد، رفته رفته زندگی اشرافی 
او و بنای کاخی مجلّل، موجب اعتراضات صحابٔه رسول 
خدا  نسبت به معاويه شد؛ اما عمر مخالفت جّدی با 

معاويه بروز نداد! 
٢ــ حيله گری و بهره گيری از زيرکاِن دغل باز: 
معاويه جزِء طُلَقا بود و تا آخرين لحظٔه ممکن به همراه پدرش 
ـ   ابوسفيان ــ با پيشرفت اسالم به مقابله برخاست و زمانی  ـ
اسالم آورد که مکه فتح شد و او به همراه ديگر گروه های 
مخالف اسالم در مکه  ،  به اسارت رسول خدا  درآمدند 
و با مّنت آن حضرت، آزاد شدند. رفتارهای بعدِی معاويه 
اسالم آورده بود و به لوازم آن  ظاهر،  نشان داد که او به 
دريغ  کاری  هيچ  از  قدرت،  به  نيل  برای  او  نبود.  پايبند 
نمی ورزيد و از ابزارهای گوناگون بهره می جست. او را 
زيرکِی  اين  اما  دانسته اند؛  عرب  (زيرکان)  ُدهات  از  يکی 
«به  است:  شده  تفسير  در کالِم    امام علی     چنين  او 
خداوند سوگند، معاويه زيرک تر از من نيست؛ اما 
او اهل َغْدر (خيانت) و گناهکاری و زشتی است و 
اگر بدِی خيانت ورزی نبود، من زيرک ترين مردمان 
عاص،  عمروبن  مانند  منظور،کسانی  بدين  او  بودم».١ 
پرهيزکاری  منهای  زيرکِی  زيادبن ابيه که  ُمِغيرة بن ُشۡعبه و 

داشتند را به خدمِت خود در  آورد. 

رسيد، اما  شهادت  بــه  تـا  انـدک، جنگيد  يارانی  وجود  حسين     بـا  امــام  چرا  کـه  پرسش  ين  دربـاره 
امام حسن      اقدام به پذيرش صلح کرد، قدری بينديشيد و ديدگاهتان را به بحث بگذاريد. 

٢ ١ــ نهج البالغه، خطبٔه 

چرا  کـه  پپپپپپرررررررسسسسشششششششششش   ااااااييييييييينننننن  دددددددررررررببببببـاااااااااااااررررررررههههٔه 
پذيرشصلح بببه اااااقققققدددددداااامممم ااممماااامممممححسسسسسنننننننن

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد



به نظر شما اين گونه از زيرکی، با گونه ای از زيرکی که در روايات معصومان  به آن توصيه شده، چه تفاوتی دارند؟ 
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توجيه  برای  معاويه  جبرگرايی:  تفکر  رواج  ٣ــ 
را  جبرگـرايی  تفکر  کـرد  ظالمانه اش   ،    تـالش  رفتارهـای 
رواج دهد.براساس   اين    تفکر  ،    تمامی آنچه برای بندگان رخ 
می دهد، طبق خواست و تقدير الهی است و آنان اختياری 
کردن  موروثی  دربارهٔ  معاويه  لحاظ،  بدين  ندارند.  خود  از 
خالفت و واليتعهدی يزيد می گفت: «مسئلۀ يزيد، قضايی 
از قضاهای الهی است و در اين مورد، کسی از خود 

اختياری ندارد». 
٤ــ بدگويی از امام علی  و آزار شيعيان: 
وی از آنجا که کينٔه شديدی نسبت به امام علی  در دل 
و  لعن  و  سّب  به  حکومتش،دستور  دورهٔ  طول  در  داشت، 
را  مردم  و  داد  رسمی  منابر  بر  حضرت  آن  از  بيزاری جويی 
بدين کار وادار کرد. وی همچنين حديث سازانی را به خدمت 
سود  به  و  بيت   اهل  برضد  دروغين  روايات  تا  گرفت 
دشمنان اهل بيت  جعل کنند و رواج دهند. آزار، اذيت، 
شکنجه و قتل شيعيان امام علی  نيز به صورت جّدی در 
دورهٔ حکومت معاويه دنبال می شد؛ و اين درحالی بود که وی 
در پيمان صلح خود با امام حسن  تعهد داده بود از اين 
رفتارهـا پرهيز کند. بـه جز شيعيان، وی مخـالـفـان ديگـری 

ــ مانند خوارج ــ داشت که به سرکوب آنان نيز پرداخت. 
دنبال  به  معاويه  خالفت:  کردن  موروثی  ٥  ــ 
اين رو ،  مانند  بود.از  امويان  پادشاهی  سلسلٔه  بناگذاری 
و  درآورد  موروثی  صورت  به  را  آن  سلطنتی  نظام های 

فرزند ناصالح خود ــ يزيد ــ را وليعهد خود قرار داد. 
حکومت:  قلمرو  و  فتوحات  دامنۀ  توسعۀ  ٦ ــ 
در دورٔه معاويه، فتوحات خارجی ادامه يافت. مسلمانان 
رفتند  پيش  قسطنطنيه  نزديک  تا  و  کردند  فتح  را  قبرس 
از  قسمتی  و  امروزی  بلوچستان  و  سيستان  شرق،  در  و 

سرزمين سند را تصرف کردند. 

مخالفان بنی اميه (شيعيان، خوارج و …) 
داشت.  مخالفانی  آغاز،  همان  از  بنی اميه  حکومت 
مخالفان آنها تنها شيعيان اهل بيت  نبودند، بلکه کسانی 
از صحابٔه پيامبر  و نيز گروه هايی مانند خوارج نيز جزء 
مخالفان آنها بودند. در دورٔه بيست سالٔه حکومت معاويه، 
شيعيان يکی از سخت ترين دوره ها را گذراندند. معاويه به 
کارگزاران خود دستور داده بود که: «هرکس را که دليلی 
بر دوستی او نسبت به علی  يافتيد، نام او را از 
کنيد،  قطع  را  او  سهم  کرده،  حذف  بيت المال  ديوان 
آزار و شکنجه اش دهيد و خانه اش را خراب کنيد». 
به  و  برگزيده  را  شيعه  ضد  و  سنگدل  افراد  معاويه 
می کرد.  مسلط  شيعيان  بر  خود  مأمور  و  کارگزار  عنوان 
کشتار و غارت اموال شيعيان از همان اواخر دورٔه خالفت 
امام علـی         آغـاز شد. بـه عنوان مثال، بُْسر   بن  ابی ارطاة 
به مدينه رفت و شماری از دوستداران امام علی  را به 
شهادت رساند و خانه هاشان را ويران کرد. سپس بـه ديگر 
می  يافت  علی    را  اصحاب  از  هـرکس  و  رفت  مناطق 
می کشت! در دورهٔ حکومت معاويه   کـارگــزارانی همچون   

ُمغيرة   بن شعبه ،  زياد  بـن َابيه    وَسُمرة    بن ُجنَْدب جنايات زيادی 
در حق شيعيان انجام دادند.به عنوان مثال، زياد  بن  َابيه در 
نخستين اقدام خود، دست کسانی را که در مسجِد بصره 
در  کرد.١ او  قطع  کردند،  اعتراض  حاکميت او  به  نسبت 
نماز  از  پس  و  کرد  برقرار  نظامی  حکومت  نوعی  بصره، 

عشا مأموران هرکسی را می يافتند، می کشتند! 
در چنين فضايی، اگر کسی به اعتراض برمی خاست، 
حرکت  سرکوب  بود.  فجيع  مرگ  او  محتوم  سرنوشت 

١ــ ابن جوزی،المنتظم، ج ٥، ص ٢٢٧



يارانش  و  او  کشتن  و  کوفه  در  ُحْجر   بن   عدی  معترضانٔه 
توسط معاويه، از جملٔه اين نمونه هاست. 

بودند.  بنی اميه  مخالف  گروه های  جزء  نيز  خوارج 
آنان عالوه بر تبّری و بيزاری جويی از علی  و فرزندان 
او، نسبت به بنی اميه نيز دشمنی داشتند. خوارج اغلب به 
گروه های  در  می شدند  حاضر  تقّيه١،  به  اعتقاد  عدم  علت 
اموی  نيروهای  با  نفری  هفتاد  يا  چهل  کوچِک  بسيار 
درگير شوند. اينان برای جنگ با معاويه ترديدی نداشتند، 

اما به علت اندکی و ضعف نيروها شکست می خوردند. 
اميرمؤمنان  پس از شکست خوارج در نهروان، 
تاريخ  طول  در  آنان  جريان  ماندِن  باقی  از  که  اين  ضمن 
خبر داد، شيعيان را از درگيری با آنان منع کرد. اين بدان 
جهت بود که خوارج دشمن بنی اميه نيز بودند و درگيری 
شيعيان با خوارج موجب غفلت آنان از دشمن اصلی و به 
سود بنی اميه بود. با وجود اين، در شورش های خوارج 
در  درگيری ها  از  برخی  در  نيز  شيعيان  معاويه،  دورٔه  در 

برابر خوارج قرار داشتند. 

وليعهدی يزيد (موروثی کردن خالفت) 
کـردن  معاويه  ،  مـوروثی  شوِم  اقـداماِت  از  يـکـی 
و  يزيد  واليتعهدی  اعالم  طريق  از  خالفت،  و  حکومت 

بيعت گرفتن برای او بود. 
کــردن  مسموم  بــا  معاويه  ٤٩ هجری٢،  سال  در 
يکی از مهم ترين  امام حسن   به دست همسرش٣ عمالً 
موانع را از سر راه برداشت! تالش معاويه برای اخذ بيعت 
جّدی تری  شکل  هجری   ٥٥ سال  يزيد، از  واليتعهدی  بر 

با  کوشيد  مدينه  و  مکه  به  سفرش  در  او  گرفت.  خود  به 
متقاعد  کار  اين  برای  را  آنها  مردم،  به  زياد  بخشش های 
شاخص  افراد  که  می شد  حل  زمانی  مشکل  اما  سازد 
کـار  اين  بـا  پيامبر   بـرجستٔه  صحابـٔه  فـرزندان  از 
موافقت کنند؛ يعنی کسانی همچون حسين بـن علی   ، 
عبدالله بـن جـعـفـر ،   عبدالله بـن عباس  ،  عبدالله   بن   زبير 
آنان،  رضايت  جلب  منظور  به  معاويه  ُعمر.  بن  عبدالله  و 
تهديد  مشتمل بر  مختلفی  نامه های  مدينه  آمدن به  پيش از 
و تطميع، برای مخالفان ارسال کرده بود. در مجلسی که 
در مدينه تشکيل شد، نيز پس از ابراز برخی مخالفت ها، 

تهديدهای او تکرار گشت. 
معاويه سپس به سوی مکه حرکت کرد. او در آنجا 
با حيله و نيرنگ، در جمع حاجيان، به دروغ اعالم کرد که 
آن چند نفر مخالف، پنهانی با او بيعت کرده اند و گروهی 
از شاميان نيز با شمشيرهای ازنيام برآمده، فرياد زدند که 
کرد،  ساکت  را  آنها  معاويه  اما  کنند.  بيعت  علناً  آنها  بايد 
سپس از منبر به زير آمد و هدايايی بين مردم تقسيم کرد و 
راهی شام شد! در آن مجلس، با اينکه آن چند نفر حضور 
داشتند؛ اما به علت فضای خفقان آميز موجود، نتوانستند 
کار  در  بيعتی  که  گفتند  مردم  به  اما  کنند،  مخالفت  ابراز 
نبوده است. چند سال بعد که معاويه به حاکم مدينه نوشت 
آن  که  نوشت  پاسخ  در  نيز  او  بگيرد،  بيعت  يزيد  برای  تا 
چند نفر بيعت نکردند. بدين ترتيب، معاويه تالش کرد قبل 
از مرگش نهايت تالش خود را برای جانشينی يزيد به کار 

بندد. 

١ــ تقيه يعنی فرد مؤمن به علت وجود مصلحت باالتر، اعتقاد حِقّ خويش را پنهان و خالف آن را آشکار کند
٢ــ و بنا بر روايتی ديگر، در سال پنجاهم هجری

٣ــ َجعده، دختر اشعث  بن قيس   ۱۲۴  
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عمر  و  بن عاص 
همان  پدرش  است.  صدراسالم  حوادث  در  مرموز  و  زيرک  شخصيت های  از  يکی  عمر  وبن  عاص    بن  وائِل 
کسی است که پيامبر  را َابتر خواند و سورٔه کوثر در مذمت او نازل شد. عمر و عاص پس از بعثت پيامبر اکرم   
جزء کسانی بود که بردوش پيامبر  شکمبٔه شتر انداختند. وی همچنين برای آزار رسول خدا  اشعاری سروده 
بود که کودکان آن را می خواندند، بدين جهت آن حضرت وی را مورد لعن خويش قرار داد. پس از هجرت مسلمانان به 
حبشه،  وی از سوی مشرکان به آنجا رفت تا مسلمانان را باز گرداند،اما دست خالی بازگشت. وی در سال هشتم هجری 
ـ   اسالم آورد و مأموريت هايی از سوی رسول خدا  به او داده شد؛ همچون فرماندهی  ــ اندکی پس از فتح مکه ـ
سرئه ذات السالسل و نيز جمع آوری زکات مردم ُعّمان. او در دورٔه خالفت ابوبکر و عمر از نزديک ترين افراد به آنان 
بود. در سال ١٢ هجری ابوبکر او را با سپاهی به فلسطين فرستاد و تصرف غرب اردن به دست او بود. وی در فتح 
شام نيز حضور داشت. او در دورٔه ُعَمر، والی فلسطين شد و سپس به همراه سپاهی، مصر را فتح کرد و خودش والی 
ح  آنجا شد و در بخشی از دورٔه عثمان نيز در اين ِسَمت باقی بود. سپس عثمان وی را عزل و عبدالله    بن سعد   بن ابی َسر
دستگاه حکومتی او شد. وی با  را والی آنجا کرد. او در دورٔه خالفت امام علی  به معاويه پيوست و همه کارٔه 
نيرنگ هايی (همچون قرآن برسر نيزه کردن) در صفين و در ديگر موارد توانست معاويه را از خطر سقوط برهاند. از 
اين رو، معاويه او را به مصر فرستاد.  عمر و عاص پس از کشتن محمد بن ابی بکر ــ فرستادٔه امام علی  به مصر ــ 
خود حاکم آنجا شد و تا هنگام مرگش در سال ٤٣ هجری در اين ِسَمت باقی بود. او در کالم اميرمؤمنان  به شدت 

مورد نکوهش قرار گرفت و به عنوان ُمحاِرب نسبت به اسالم و پيامبر  معرفی شد. 

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ معاويه چگونه توانست صلح را بر امام حسن  تحميل کند؟ 
٢ــ مفاد صلح نامٔه امام حسن  و معاويه را بازگوييد. 

٣ــ ويژگی ها و چگونگی عملکرد معاويه را به طور خالصه بيان کنيد. 
٤ــ شيعيان در عصر خالفت معاويه در  چه وضعيتی به سر می بردند. 
٥ــ معاويه چگونه توانست واليتعهدی يزيد را بر مردم تحميل کند؟ 

١ــ يکی از حوادث خون بار، قتل ُحجربن َعدّی به دست معاويه است. دربارٔه اين حادثه گزارشی تاريخی ارائه 
کنيد. 

٢ــ نقش معاويه در جعل حديث برضد اهل بيت  را ضمن پژوهشی به صورت مستند ارائه کنيد. 



زمينه های قيام
حماسٔه تاريخی امام حسين  در پی مجموعه ای 
که  آمد  پديد  فرهنگی  و  اجتماعی  سياسی،  رخدادهای  از 
آنها زمينه ساز بروز اين قيام بودند. رخدادهای زمينه ساز 
نبوده   و  مربوط  حادثه  از  پيش  ساليان  به  تنها  قيام  اين 
خدا   رسول  رحلت  از  پس  حوادث  در  را  آنها  بايد 
ريشه يابی کرد. بدين منظور، زمينه های قيام امام حسين  
مرور  اجـتـمـاعی  و  فـرهنگـی  سياسی،  محور  سه  در  را 

هم
ازد
 دو
س
در
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حماسۀ حسينی

مقدمه 
حوادث پديد آمده پس از رحلت رسول خدا   ،    بستر برا رخدادها تأسف آور بعد شد . 
سومين  قوم گرايي  و  دوم  و  اول  خليفههٴ  دو  تسامح  از  بهره گير  با  توانستند  چگونه  بني اميه  که  ديديم 
 ، حسن  امام  بر  صلح  تحميل  با  نهايتًا  و  آورند  فراهم  را  خود  بيشتر  زمينههٴاقتدار  رفته  رفته  خليفه، 
پادشاهي امو را تأسيس کنند. آنان به تصاحب قدرت سياسي بسنده نکردند و حرکتي فرهنگي را نيز 
جامعه را از اسالم اصيل دور سازند. از اين رو، امام حسين  با آگاهي دقيق از حرکت  آغاز کردند تا 
مرموز بني اميه، قيام خونينش را به انجام رساند و نقشي ماندگار بر صفحات تاريخ رقم زد. اين حادثه ، 
دارا آثار بود که واقعههٴ حره و قيام ها توابين و مختار از آن جمله است. در درس حاضر به بررسي 

حماسههٴ ٴ حسيني و مسائل پيرامون آن مي پردازيم.  

می کنيم: 
١ــ زمينه هــای سياسی: در درس هــای پيشين 
ديـديم کــــه رهـبـری سياسی جــامــعـه پس از رحــلت

امامان معصوم  از اهل بيت   رسول خدا  به دست 
پنج  حدود  تنها  اسالمی  جامعٔه  و  نشد  واگذار  پيامبر 
سال، طعِم رهبرِی دو امام معصوم، يعنی امام علی  و 
امام حسن  را چشيد و ديديم که امام حسن  تنها 
به مدت چند ماه آن هم در حال جنگ با معاويه عهده دار 

  ۱۲۶  
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خالفت بود. انحراف جريان خـالفت از مسير ترسيم شده 
توسط رسول خدا  سبب شد رفته رفته رهبری سياسی 
جامعه در دستان کسانی قرار گيرد که کمترين شايستگی را 
نسبت به خالفت و حاکميت دارا نباشند. خاندان بنی اميه 
ظاهر  به  مکه،  فتح  از  پس  و  ممکن  لحظات  آخرين  در  که 
اسالم آورده بودند، زمام امور را در دست گرفتند و نهايتاً 

حفظ  را  اسالم  ظواهر  حـدودی  تـا  خـود  کـه  ــ  معاويه 
می کرد   ــ کسی را به وليعهدی معرفی کرد که به انجام علنی 
گناهان مشهور بود؛ از اين رو، امام حسين  با مشاهدٔه 
چنين وضعی، قيامی را ترتيب داد که توانست به صورت 

آشکار دو خط حق و باطل را از يکديگر جدا سازد. 

آيا می توانيم بين مسيری که جريان خالفت پس از رحلت پيامبر   پيدا کرد، با حادثٔه عاشورا ارتباطی ايجاد 
کنيم؟ 

٢ــ زمينه های فرهنگی: يکی از اقدامات خليفٔه 
رسول خدا  احاديث  تدوين  و  نقل  از  دوم،جلوگيری 
شد  موجب  رفته  رفته  امر  اين  بود.  مسلمانان  توسط 
مسلمانان از سنت رسول خدا  دورتر و به اموری که 
به صورت بدعت آميزی در دين داخل می شد، عادت کنند. 
او  که  کرديم  اشاره  معاويه،  عملکرد  شيؤه  دربارٔه  پيشتر، 
روايات  دنياطلب،  دين فروشان  استخدام  با  می کرد  تالش 
مجعول و دروغين در جامعه رواج دهد؛ و اين در حالی 
بود که صحابٔه پيامبر  و تابعين١ در فضای خفقان آميِز 
يا  خدا   رسول  از  خود  شنيده های  نقل  از  دوره،  آن 
ممنوع  ــ  نبود  اموی  حاکميت  خوشايند  که  ــ  ديگران 
پس  دهه های  در  جامعه  فرهنگی  فضای  بنابراين،  بودند. 
از رحلت رسول خدا  تا حماسٔه حسينی، به گونه ای 
و  شد  تغيير  و  تحريف  دچار  دينی  معارف  که  رفت  پيش 
بسياری از امور خارج از دين و بدعت آميز، به نام دين در 
انقالبی  حرکتی  وضعيت،  اين  گرفت.  قرار  مردم  اختيار 

دين،  شناخت  درسِت  معيارهای  آن،  طی  که  می طلبيد  را 
مجددًا به مردم معرفی شود. 

آن  مردم  متأسفـانه  اجتماعـی:  زمينه هـای  ٣ــ 
زمان نيز رفته رفته از خلق و خوی اسالمی فاصله گرفته 
به  بودند؛  شده  جاهلی  عصر  به  بازگشت  نوعی  گرفتار  و 
عنوان مثال، در عصر جاهلی، نگاه های نژادپرستانه رواج 
داشت و عرب بودن نوعی امتياز بود. رسول خدا  با 
اين فکر به مقابله برخاست و هرگونه امتياز ناشی از چيزی 
دورٔه  در  اما  شمرد  مردود  را  پرهيزکاری  و  تقوا  از  غير 
خلفا، اين گونه امتيازات کاذب مجددًا مطرح شد. خليفٔه 
امتيازات  نيز  و  بيت المال  تقسيم  در  طبقاتی  نظامی  دوم، 
سياسی و اجتماعی را برقرار ساخت. در دورٔه حاکميت 
به  رو  نگاه  نوع  اين  معاويه  و  عثمان  عصر  يعنی  بنی اميه، 
شدت و فزونی نهاد.اميرمؤمنان علی  در دورٔه کوتاه 
همچون  نيز  عمل  در  و  کرد  اعالم  ُملغٰی  را  آن  خالفتش 
خلفای  ديگر  و  معاويه  اما  کرد،  رفتار  خدا   رسول 

١ــ تابعين به کسانی گفته می شود که موفق به مالقات رسول خدا  نشده،اما با صحابٔه آن حضرت ديدار و همنشينی داشته اند

آآآآآآآآآآآآآآآآآآييييييياااا ممممممممیییییی تتتتتتتتوووووووانننننننييييييييممممم   بببببييينننننن مممممسسسيييرری که ججرريي
کککککنننننيييييممممم؟؟؟
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رواج  شدت  به  را  نژادی  و  قبيله ای  طبقاتی،  نگاه  اموی، 
و مورد عمل قرار دادند. همچنين گرايش های دنياطلبانٔه 
بعضی از حاکمان، خلق و خوی دنياطلبی را در بدنٔه جامعه 
نيز تسّری داد و اين حقيقت در کلمات امام حسين  
اين چنين نمود يافته است: «همانا مردم بندگان دنيايند 
دين  گرد  آنجا  تا  و  آنهاست  زبانهای  بازيچۀ  دين  و 
می چرخند که معيشت شان فراهم آيد؛ و آن گاه که با 

باليا آزموده شوند، دين داران اندک اند١».

از مدينه تا کربال 
هجری،  شصتم  سال  رجِب  ماه  در  معاويه  مرگ  با 
به  هنوز  خبر  اين  رسيد.  خالفت  به  قبلی  قرار  طبق  يزيد 
مدينه نرسيده بود که يزيد همٔه تالشش را برای اخذ بيعت 

والی  از  نامه ای،  طی  اين رو  از  بست؛  کار  به  مخالفان  از 
خود در مدينه ــ وليدبن ُعتبة بن َابی سفيان ــ خواست که 
به سرعت از امام حسين  و نيز عبدالله بن زبير   ــ که 

ـ بيعت بگيرد. بيشترين احتمال خالفت در آنها می رفتـ 
 با آمدن فرستادٔه والی نزد امام ، آن حضرت دريافت 
که معاويه از دنيا رفته، لذا هنگام رفتن به قصِر والی، جمعی 
از افراد بنی هاشم را به طور مسلح با خود همراه کرد. آن 
نيز  و  مدينه،  والی  درخواست  برابر  در  امام   شب، 
اصرار مروان بن حکم برای بيعت با يزيد، ضمن مخالفت، 
و  شراب خوار  و  فاسق  مردی  «يزيد  فرمود:  چنين 
قاتل نفوس محترم بوده و کسی است که آشکارا به 
انجام فسق و گناه می پردازد و شخصی چون من با 

کسی چون او بيعت نخواهد کرد».

١ــ ابن شعبه حّرانی،تحف العقول،ص٢٤٥

آگاهی های خود درباره ويژگی های يزيدبن معاويه را به بحث بگذاريد. 

امام     شب  بعد (  سوم  شعباِن  سال  شصتم هجری)
به همراه خاندانش از مدينه به سوی مکه حرکت کرد. با 
گرد  و  خشنود  بسيار  شهر  مردِم  مکه،  به  امام   ورود 
داعئه  خود  که  نيز  زبير  بن   عبدالله   شدند.  حتی  جمع  او 
رهبری  داشت،    در    نـمـاز    جـمـاعت    و   مـجلس    حديث

در  اقامتش  جست.  امـام      در  مدت   امام       شرکت 
و  ديدار  آنجا  در  حاضر  مختلف  شخصيت های  با  مکه، 
بيان  يزيد  با  را  خود  بيعت  عدم  علل  و  داشت  گفت   وگو 
دست  به  نيز  کوفيان  نـامـه هـای  مدت،  اين  در  مـی  کرد. 

امام  می رسيد. 
امام  به  کوفيان  پی درپی  نامه های  آنکه  از  پس 

به  بودند  کرده  دعوت  حضرت  نامه ها ،  از  آن  طی  و  رسيد 
کوفه رود. امام  پسرعموی خود ــ ُمسلم بن َعقيل  ــ 
ديدی  فرمود: «اگر  کرد و به او  رفتن به کوفه  مأمور  را 
مردم به طور يکپارچه تمايل به بيعت با من را دارند، 
مرا خبرکن تا برآن اساس عمل کنم». مسلم با دشواری 
به کوفه رسيد و پس از ٣٥ روز، حدود هجده هزار نفر با 

او بيعت کردند. 
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مدينه

برخورد امام با سپاه حربن يزيد رياحی و سيراب نمودن سپاهيان حر و حتی 
اسبانشان با آبی که از فرات برای استفاده خود برداشته بودند.

م وارد وادی کربال شد. روزدوم محرم٦١:ام

مالقات با عبيدالله بن حر جعفی و رد کردن دعوت امام برای ياری حسين  امام  بود،اما  وحيره  قادسيه  به  عذيب  کوفه ،از  مسير 
در  نهايت  در  و  کرد  عوض  را  راه  نرود،  کوفه  به  که  آن  خاطر  به 
کربال فرود آورده شد. به همين دليل مسير به سمت قصر بن مقاتل 

تغيير کرد.

خطبۀ معروف حضرت برای ياران خود و سپاه حر

همچنين  کوفه؛  اوضاع  از  پرسش  و  لب  غ بشربن  با  م  ام مالقات 
ديدار عون بن عبدالله بن جعفر با امام و تسليم کردن نامۀ پدرش که 

زگشت امام به مکه بود. در آن خواستار ب

٢٨ رجب ٦٠: خروج امام از مدينه 
به علت بيعت نکردن با يزيد.

زگشت مالقات امام با عمروبن لوذان و نصيحت کردن حضرت برای ب



به  کوفه  مردم  گرايِش  ديدن  با  اموی  حزب  رهبران 
رفتاِر نرِم نُْعمان  بن بَشير ــ  امام حسين   ، از  فرستادهٔ 
والی کوفه ــ يزيد را مطلع کردند؛ از اين رو، يزيد او را عزل 
کوفه  برای  ــ  بود  بصره  والی  که  ــ  را  زياد  بن  ُعبيدالله   و 
نيز نصب کرد. با آمدن ابن زياد به کوفه، و تهديدات شديد 
او، رفته رفته مردم از گرد مسلم بن عقيل پراکنده شدند و 
نهايتاً عبيدالله توانست مسلم را دستگير و در روز نهم ذی 
الحجٔه سال ٦٠ هجری (روز عـرفـه) بـه شهادت رساند. 
امام حسين  در روز هشتم ذی الحجه (يک روز پيش 
از شهادت مسلم) از مکه خارج شد و راه عراق را در پيش 
گرفت. آن حضرت در رفتن به کوفه شتاب داشت و سبب 
را  کوفيان  آمادگی  مسلم  آنکه  يکی  بود:  چيز  دو  کار  اين 

برای حمايت از امام اعالم کرده بود و ديگر آنکه خطر سوء 
قصد عوامل يزيد به جان آن حضرت در مکه وجود داشت. 
مسلم  شهادت  از  عراق،  به  حرکت  مسير  در  حضرت  آن 
باخبر شد، اما چاره ای جز ادامٔه مسير نبود. به جز مسلم، 
امام  دو فرستادهٔ ديگر١ نيز به کوفه اعزام کرده بود که 
ـ پس از خبر شهادت مسلم    ــ به حضرت  خبر شهادت آنانـ 

رسيد. 
نخستين برخورد امام با سپاه دشمن، برخورد با سپاه 
هزارنفری به فرماندهی حّر بن  يزيد رياحی بود. اين سپاه مانع 
حرکت امام  به سوی کوفه شد و به ناچار، آن حضرت 
در دوم محرم سال ٦١ هجری در سرزمين کربال فرود آمد. 

ظر شما، با وجود آگاه شدن امام از خيانت مردم کوفه، چرا آن حضرت همچنان به سوی کوفه ادامٔه مسير داد؟  به 

حادثۀ کربال 
با آمدن امام  حسين         بـه سرزمين کربال،زمينه های 
تحقق يک رخداد عظيم در تاريخ بشر به تدريج فراهم آمد. 
مردان کوفه  کربال،  امام  در  ابن   زياد با آگاهی از حضور 
برای    حضور  در  خانواده شان  و  خود  قتل  به  تهديد  با  را 
جنگ با امام  بسيج کرد. وی به مأموران خود دستور 
کوفه  سپاه  به  که  يافتند  را  هرکس  و  بگردند  شهر  داد   در 
قبيلٔه  از  مردی  آنان  برسانند.  قتل  به  را  او  نشده،  ملحق 
آمده  کوفه  به  پدرش  ميراث  طلب  در  که  يافتند  را  َهۡمدان 
را  قتلش  فرمان  نيز  او  و  بردند  زياد  ابن   نزد  را  وی  بود. 

١ــ قيس بن ُمۡسِهر صيداوی و عبدالله بن ُبۡقُطر

صادرکرد! اين گونه سخت گيری ها موجب شد همٔه کسانی 
(نَُخْيله)  کوفه  لشکرگاه  در  بودند،  رسيده  بلوغ  سّن  به  که 
در  فرار  راه  کردند  تالش  هم  کسانی  البته  شوند.  حاضر 
پيش گيرند و نيز کسانی درصدد پيوستن به سپاه امام بودند 
دشواربود.  بسيار  کاری  چنين  راه ها،  شديد  باکنترل  اما 
شده  مخفی  کوفه  در  يا  مردم،  از  بسياری  حال،  عين  در 
بودند يا از بين راه، از سپاه کوفه می گريختند و بسياری 
را  حسين     امام  شهادت  و  جنگ  گمان  نيز  مردم  از 
نمی بردند. از فردای روز وروِد امام به کربال سپاهيان ابن  

زياد به تدريج در اين سرزمين جمع شدند. 

به نننننظظظظظظررررر ششششممممااااااا،، بااا ووووووجججججوووودد آآآآآآآگگگگگگگاااااه شدن اامام از خ
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فرماندهی سپاه ابن  زياد با ُعَمر بن َسْعد بن َابی   َوّقاص 
چنين  فرماندهی  ری،  بر  حکومت  طمع  به  وی  بود. 
عصر  داشت  قصد  ابن زياد  بود.سپاه  پذيرفته  را  جنگی 
روز   نهم (تاسوعا) به سپاه امام  حمله بََرد،اما امام    
شود  موکول  روز  آن  فردای  به  درگيری  کرد  درخواست 
و  عبادت  به  زندگی،  شب  آخرين  عنوان  به  را  شب  آن  تا 
خيمه هـای  در  شب  آن  و  بپردازنـد  مـعبود  بـا  راز    و  نياز 
و  قرآن  تالوت  از  عاشقانه  نجواهای  يارانش  و  امام  

دعا و نماز برپا شد. 
صبح روز دهم(عاشورا) در حالی که امام   تالش 
را  ابن    زياد  سپاه  از  خورده  فريب  و  جاهل  افراد  داشت 

نصيحت کند و آگاهی دهد و خود آغازگر جنگ نباشد، 
از  هم  کسانی  البته  گشت.  آغاز  جنگ  آن سو،  از  اما 
اينان،  از  يکی  پيوستند.  امام   جبهٔه  به  دشمن  سپاه 
ُحرّ     بن  يزيد رياحی بود؛ هم او که راه را بر امام بسته و 
او را به کربال کشانده بود! امام  توبٔه حّر را پذيرفت و 
او نيز بی درنگ به ميدان جنگ رفت و شجاعانه جنگيد و 

به شهادت رسيد. 
در آغاز، نبرد تن به تن آغاز شد اما از آنجا که ياران 
امام  مسلح به نيروی ايمان بودند، يکی از فرماندهان 
دشمن روبه سپاه خود کرد و گفت: «شما در حال جنگ بـا 
قـهـرمانان عـرب هستيد. اگـر آنـان را تيربـاران نکنيد، 

چگونگی آرايش و سازماندهی سپاه عبيدالله بن زياد به فرماندهی عمربن سعد در چگونگی آرايش و سازماندهی سپاه امام حسين چگونگی آرايش و سازماندهی سپاه امام حسين  در روز عاشورا در روز عاشورا
روز عاشورا
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به دست آنها کشته خواهيد شد». از اين رو تيرباران شديدی 
انجام گرفت و در طی چند درگيری، نخست اصحاب امام  

  و سپس افراد خاندان امام  به ترتيب به شهادت 
رسيدند    و غروب عاشورا  در  حالـی فـرا رسيد کـه   اجساد 

از  بيش  و  امام    شدٔه  قطعه  قطعه  و  سر  بدون  و  مطهر 
و  گرم  خاک های  روی  بر  اهل بيتش  و  ياران  از  هفتادتن 
تفتيدٔه کربال در خون غلتان بود و اسطورٔه جاويد حماسه 

و ايثار و شهادت در تاريخ بشر رقم خورد. 

يک توضيح 

آگاهی امام حسين  از شهادت  

بر اساس روايات موجود، امام حسين  از شهادت خود در سرزمين کربال آگاه بود و از اين رو، 
آن حضرت، حرکتی آگاهانه و مبتنی بر اهداف روشن را آغاز کرده بود. گفتنی است آگاهی آن حضرت 
از شهادت، با اهداف سياسی و حکومتی آن حضرت منافاتی ندارد و هدف اصلِی حرکِت امام  که 
جداسازی حق از باطل و ترسيم مسير شهادت طلبی در طول تاريخ بود، با شهادت آن حضرت به دست 

می آمد. 

تابلوی عصر  عاشورا؛ اثر استاد محمود فرشچيانتابلوی عصر  عاشورا؛ اثر استاد محمود فرشچيان   ۱۳۲  



    

حرم مطهر حضرت امام حسين حرم مطهر حضرت امام حسين  و حضرت ابوالفضل العباس  و حضرت ابوالفضل العباس 



نقش تاريخیِ قيام امام حسين   
امـام حسين  چه هـدف يـا اهـدافـی را از قيام 
جزء  اهداف  بنی اميه  نابودی  آيا  می کرد؟  دنبال  خونينش 
آن  …؟  يا  عدل؟  حکومت  برقراری  يا  بود؟  او  اصلی 
به    معروف  امر  اقامٔه  را  حرکتش  سبب  خود،  حضرت 
از  بدعت ها  برداشتن  و  جامعه  اصالح  و  منکر  از  نهی  و 
چهرٔه ديِن پيامبر  معرفی کرده است. گفتيم که جامعٔه 
اسالمی پس از رحلت رسول خدا  رفته رفته مسيری 
معيارهای اصيِل مکتِب  انحرافی را در پيش گرفت و از 
اسالم فاصله گرفت. سنت نبوی  به فراموشی سپرده 
حاکمان  ميِل  براساس  نيز  قرآن  آيات  و  شد  تحريف  يا  و 
تفسير می شد. قيام و شهادت شخصيتی چون امام حسين 
که  بفهماند  تاريخ  پهنٔه  در  جهان  مردم  به  می توانست 
خِط ترسيم شده توسط بنی اميه، نزد شخصيت معصوم و 
پاکی چون حسين بن علی  باطل است و بهترين گواه بر 
اين مدعا، شهادت اوست. بدين لحاظ، آثار قيام حسينی 
را بايد در طول تاريخ و همٔه زمان ها جست وجو کرد و نه 
در عصر بنی اميه و بنی عباس؛ و اين همان نقش ماندگار و 

تاريخی قيام حسينی است. 

واقعۀ َحّره 
از آنجا   که ماهيت  شخصيت  يزيد   و  حکومتش ،آميخته 
با ظلم و جنايت بود، وی به جنايت بزرگش در کربال بسنده 
نکرد و جنايات ديگری را نيز در طول عمر کوتاه و ننگينش 
در  آنهاست.  از  يکی  واقم  َحّرۀ  واقعۀ  که  شد  مرتکب 

والی  سوی  از  مدينه  بزرگان  از  گروهی  هجری   ٦٣ سال 
مدينه به شام فرستاده شدند تا يزيد ضمن بذل و بخشش بـه 
آنان، چهرٔه خود را که پس از شهادت امام حسين  به 
شدت نزد آنان مخدوش شده بود، بهبود بخشد اما آنان يزيد 
هيچ وجه  يافتند که به  خويی  اوصاف و خلق و  دارای  را 
با اوصاف يک فرمانروای اسالمی سازگاری نداشت؛ از 
اين رو، پس از بازگشت به مدينه، يزيد را چنين توصيف 
کردند: «او دين ندارد، مشروب می نوشد، بر تنبور١ 
می کوبد و بردگان نزد او می نوازند و با سگان بازی 
می کند». لذا گفتند که حاضر به اطاعت از او و پذيرش 
امامتش نمی باشند و رفته رفته در مدينه شورشی به پا شد.

حدود  تقريباً  ياران آنان را که  امويان و  شورشيان، 
کردند  محاصره  حکم  مروان   بن   خانٔه  در  بودند،  هزار  نفر 
و پس از آن، با خفت و خواری و در حالی که بچه ها به 
آنان سنگ پرتاب می کردند، از شهر بيرون راندند. رهبری 
اين شورش را عبدالله  بن َحنْظَلۀ َغسيل المالئکه٢ عهده دار 
بود.  يزيد برای مقابله با اين شورش، يکی از فرماندهان 
سنگدل خود به نام مسلم بن ُعْقبه٣ را به همراه سپاهی پنج 
هزار نفری به سوی مدينه فرستاد. مردم مدينه تالش کردند 
با بازسازی خندقی که در جنگ خندق حفر شده بود، مانع 
در  يزيد  سپاه  اين رو،  از  شوند.  شهر  به  يزيد  سپاه  ورود 
بيرون مدينه، در ناحئه شرقی، يعنی منطقٔه َحّرٔه واقم اردو 
زدند.٤ اما سرانجام توانستند با وعده های مالی و فريفتن 
قبيلٔه َبنوحارثه، به شهر وارد شوند، و پس از کمتر از يک 

روز درگيری، شهر را تصرف کنند.

١ــ نوعی آلت موسيقی
٢ــ وی فرزند همان حنظلٔه غسيل المالئکه است؛ جوانی که به شوق شهادت، صبحگاِه شب ازدواجش، در جنگ احد حاضر شد و به شهادت رسيد 

و پيامبر  گواهی داد که مالئکه او را غسل داده اند
٣ــ وی به علت جنايات و خونريزی های فراوان، به ُمسرِف بن ُعْقبه مشهور شد

٤ــ از اين رو، اين رخداد، به واقعٔه حّرٔه واقم معروف شده است   ۱۳۴  
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تا  بود،  داده  سپاهش  به  يزيد  که  وعده ای  به  بنا 
ُمباح  شام  سپاه  بر  مدينه  مردم  نواميس  و  اموال  روز،  سه 
قتل  به  را  اسيران  از  بسياری  ُعْقبه،  مسلم بن  شد!  اعالم 
رساند و حتی سرهای بسياری از کشته شدگان از صحابٔه 
رسول   خدا  را نيز از تن جدا کرد! وی پس از تسلط 

بر شهر، از مردم مدينه برای بندگی يزيد بيعت ستاند!

خون خواهی قيام امام حسين  
ظاهر  به  چند  هر  امويان  مختار:  و  تّوابين  قيام 
توانستند امام حسين  و گروه اندک ياران و خاندانش 
را در کربال به شهادت برسانند و به اسارت ببرند اما اين کار 
باشند.  زده  باروت  انبارهای  داشت که به  حکم جرقه ای 
مردم کوفه خود، دعوت کنندٔه امام حسين  بودند اما 
بخشی  و  شدند  امام   قتل  در  شريک  آنان  از  بخشی 
نشده  موفق  دليل  هر  به  که  آنان  نکردند.  ياری  را  او  نيز 
بودند، در قيام امام  شرکت جويند به شدت احساس 
ربيع االّول  ماه  در  يزيد  هالکت  از  پس  داشتند.  پشيمانی 
ُصَرد  سليمان بن  خانٔه  در  کوفه  شيعيان  هجری،   ٦٤ سال 
ُخزاعی١ اجتماع کردند و دربارٔه چگونگی انتقام گيری از 
برای  را  خود  مبلغان  سپس  کردند.٢  چاره انديشی  امويان 
جمع آوری و آماده سازی شيعيان به اطراف پراکندند. گروه 
نخلئه  اردوگاه  در  هجری   ٦٥ سال  ربيع االول  در  تّوابين 
کوفه گرد آمدند و به قصد مقابله با سپاه شام که فرماندهی آن 

را عبيدالله  بن زياد به دست داشت، حرکت کردند. 
با اينکه دوازده يا شانزده هزار نفر با سليمان بن صرد 
بيعت کرده بـودند اما تنها چهار هـزار نفر آمـادٔه حرکت 

آنها  به  نيز  ديگر  نفر  هزار  سپس  و  شدند  شام  سوی  به 
ملحق شدند. تّوابين ابتدا به کربال رفتند و پس از گريه و 
سپس  بپذيرند.  را  توبه شان  خواستند  خدا  از  عزاداری، 
شام  راهی  کرده،  وداع  شهدا  و  حسين   امام  قبر  با 

شدند.
هر  شد.  آغاز  درگيری  سپاه،  دو  برخورد  از  پس 
که  آنجا  از  اما  بود،  تّوابين  آن  از  پيروزی  آغاز،  در  چند 
نيروهای تازه نفس، پی درپی به سپاه شام ملحق می شد، با 
نيروهای  و  فرماندهان  از  ديگر  بعضی  و  سليمان  شهادت 
ُرفاعة بن شداد بقئه نيروهای توابين را به  تّوابين، نهايتاً 

عقب بازگرداند.
پس از قيام توابين، قيام ديگری برای خونخواهی 
امام حسين  رقم خورد و آن، قيام مختار  بن  ابی ُعبَۡيد 
ثََقفی بود. وی هنگام حضور عبيد الله بن زياد در کوفه، 
خـواهرش  شوهر  وساطت  بـا  و  شد  زنــدانی  او  تـوسط 
شيؤه  با  که  آنجا  از  او  گشت.  آزاد  ــ  عمر  ـ   عبدالله  بن  ـ
نيرو  جمع آوری  بـه دنبال  نبود، خـود  مـوافق  عمل   تّوابين 
در کوفه و اطراف بود؛ لذا يک چهارم طرفداران توابين 
به مختار  پيوستند   اما بـا تحريک اشراف کـوفـه و قاتالن 
با  مجددًا  و  شد  زندانی  مجددًا  مختار   ، امام حسين 
وساطت ابن عمر آزاد شد. پس از شکست توابين، مختار 
زيادی  نيروهای  توانست  او  کرد.  آغاز  را  خود  تبليغات 

گرد خود جمع کند و شهر کوفه را به تصرف درآورد.
قاتالن  از  بسياری  کوفه،  تصرف  از  پس  مختار 
سه  کرد.  او  مجازات  و  دستگير  را  شهدای   کربال 
و  شام  در  بنی اميه  کوفه،  اشراِف  داشت:  دشمن  دسته 

١ــ وی پيرمردی از صحابٔه پيامبر  و از ياران امام علی  بود
٢ــ آنان با استناد به آئه ٥٤ از سورٔه بقره، در پی توبه و کشته شدن خود بودند تا خطای خويش را جبران کنند: «ٰيا َقۡوِم إنَُّکۡم َظَلۡمُتۡم َاۡنُفَسُکۡم ِباتِّٰخاِذُکُم 

اۡلِعۡجَل َفُتوُبوا إلٰی ٰباِرِئُکۡم َفاۡقُتُلوا أۡنُفَسُکۡم…»



عبدالله بن زبير در حجاز. قيام مختار در ربيع االول سال 
٦٦ هجری با شعار خونخواهی امام حسين  آغاز شد 
و پس از درگيری ها و حوادث متعدد ــ که مهم ترين آنها 

مختار  شهادت  با  ــ  بود  کربال  شهدای  قاتالن  از  انتقام 
 ٦٧ سال  در  زبير)،  عبدالله بن  (برادر  مصعب  به دست 

هجری به پايان رسيد. 

حضرت زينب   
حضرت زينب   در پنجم جمادی االول سال پنجم يا ششم هجری از مادری چون حضرت فاطمه 

همسرش  است.  غيرمعلّمه  عالمٔه  و  صغرٰی  صديقٔه  او،  القاب  جمله  از  شد.  زاده  علی   حضرت  چون  پدری  و 
عبدالله بن جعفر بود که پسر عموی او و يکی از برجستگان خاندان بنی هاشم به شمار می آمد. گفته شده که حضرت 
از همسرش دارای پنج فرزند بود که دو تن از آنها (عون و محمد) در کربال به شهادت رسيدند. يکی از  زينب  
، ام المصائب است؛ زيرا او به جز تحمل مصيبت از دست دادن جّد و مادر و پدر  القاب مشهور حضرت زينب
و برادر، در کربال شاهد مصيبت های بسيار بود. او با صبر و استقامت و شجاعت توانست نهضت حسينی را ادامــه 
دهد و بــه ثمر رساند؛ زيرا خـاندان بنی اميه تـالش داشتند خــود را ُمحّق جـلـوه دهند و حرکت امام حسين  را 

حرم مطهر حضرت زينب 
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خروج عده ای ياغی عليه خليفٔه مسلمانان معرفی کنند. آنان بدين لحاظ، اسرای کربال را هنگام عبور دادن از شهرها، 
خارجی می خواندند. نقش مهم حضرت زينب  در تکميل قيام امام حسين  آن گاه آشکارتر می شود که بدانيم 
او با فصاحت بی نظيرش همچون فصاحت پدرش، اميرمؤمنان علی  ، با ايراد خطبه و سخنرانی در کوفه و شام، 
ـ    به ويژه شاميان   ــ بشناساند و  و با تبيين اهداف حرکت امام حسين  توانست از سويی اهل بيت  را به  مردم ـ
از سوی ديگر، ماهيت امويان را برمال سازد. اينها همه درحالی بود که امويان با تبليغاِت مسموم، خود را تنها وارثاِن 
پس از حادثٔه کربال و جريان اسارت، مدت اندکی در  مکتب رسول خدا  معرفی کرده بودند. حضرت زينب
قيد حيات بود و گفته شده که در نيمٔه رجب سال ٦٢ هجری به ديدار حق شتافت. هر چند دربارٔه محل دفن آن حضرت 
اتفاق نظر وجود ندارد، اما امروزه در دمشق ــ پايتخت سوريه ــ حرم مجلّلی بر مزار منسوب به آن حضرت بنا شده که 

محل زيارت مشتاقان است. 

١ــ زمينه های فرهنگی و اجتماعی قيام امام حسين  را معرفی کنيد.
٢ــ چگونگی آغاز نهضت امام حسين  و حرکت حضرت از مدينه تا مکه را بيان کنيد.

٣ــ ابن زياد چگونه توانست مردم کوفه را برای جنگ در کربال بسيج کند؟
٤ــ ُحّر بن  يزيد رياحی که بود، چه کرد و چه سرانجامی داشت؟

٥ ــ نقش تاريخی قيام امام حسين  را توضيح دهيد.
٦ ــ چرا واقعٔه َحّره به وقوع پيوست و سرانجاِم آن چگونه بود؟
٧ــ تّوابين به چه انگيزه ای قيام کردند و چه سرانجامی داشتند؟

٨ ــ مختار ثقفی و قيام او را معرفی کنيد.

 

١ــ شرح حا يکی از شهدای برجسته در کربال را به انتخاب خود، بررسی و ضمن گزارشی ارائه کنيد.
يا امام سجاد  در مقابل يزيد را انتخاب کنيد و همراه با توضيح فرازهای  ب   ي ٢ــ خطبه حضرت 

مهم، برای دوستانتان بازگوييد.
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٧ــ ابن ابی شيبه کوفی، محمد، المصنف، به تحقيق سعيد لحام، بيروت، دارالفکر، ١٤٠٩ ق.
٨ــ ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی التاريخ  الملوک و االمم، محمد عبدالقادر عطا و مصطفی 

عبدالقادر عطا، بيروت، دارالکتب العلميه، ١٤١٢ق.
، به تحقيق سامی الُغَريری، قم، دارالحديث،  ٩ ــ ابن صباغ مالکی، الفصول المهمة فی معرفة االئمة  

١٤٢٢ ق.
١٠ ــ ابن هشام، عبدالملک  ، سيرت رسول الله (٢ ج)، ترجمٔه رفيع الدين اسحاق بن محمد همدانی، تصحيح 

دکتر اصغر مهدوی، تهران، خوارزمی، ١٣٦٢ ش.
١١ ــ ــــــــــــــ، السيرة النبويه ، به تحقيق مصطفی سقاو... ، مصر ،  ١٣٥٥ق.

١٢ ــ امينی، عبدالحسين، الغدير فی الکتاب والسنة واالدب، بيروت، دارالکتاب العربی، ١٣٩٧ ق.
اسالمی،  فرهنگ  نشر  دفتر  بعثت،  عصر  در  جهان  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر  و  محمدجواد  باهنر،  ١٣ــ 

١٣٧٢ ش.
١٤ــ بالذری، احمد بن يحيی، انساب االشراف، بغداد، مکتبه المثنی.

١٥ــ ــــــــــــــ، فتوح البلدان، ترجمٔه محمد توکل، نشر نقره، ١٣٦٧ ش.
١٦ــ بهشتی، محمدحسين، محيط پيدايش اسالم، قم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ سوم، ١٣٧٢ ش.

١٧ــ پيشوايی، مهدی ، تاريخ اسالم ، قم ،نشر معارف ، ١٣٨٨ش.   ۱۳۸  



  ۱۳۹  

١٨ــ توفيقی، حسين، آشنايی با اديان بزرگ، تهران، سمت، ١٣٨٤ ش.
اسالمی،  فرهنگ  نشر  آيت اللهی،  سيدمحمدتقی  ترجمٔه  تاريخ،  مسير  در  تشيع  سيدحسين،  جعفری،  ١٩ــ 

١٣٧٤ ش.
٢٠ــ جعفری، يعقوب، بينش تاريخی نهج البالغه، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،١٣٧٢ ش.

٢١ــ جعفريان، رسول، اطلس شيعه، تهران، سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح، چاپ دوم  ، ١٣٨٨.
٢٢ــ  ــــــــــــــ، تاريخ تحول دولت و خالفت،  مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمی،  ١٣٧٣ ش.

٢٣ــ ــــــــــــــ، تاريخ سياسی اسالم، (٢ ج)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ١٣٧٣ ش.

ـ   ، حيات فکری و سياسی امامان شيعه، قم، انتشارات انصاريان، ١٣٧٦ ش. ٢٤ــ ـــــــــــــ
٢٥ــ جوهری، ابوبکر، السقيفه و فدک، به تحقيق محمدهادی امينی، بيروت، شرکة الکتبی، ١٤١٣ ق.

ـ  حتی، فيليپ، تاريخ عرب، ترجمٔه ابوالقاسم پاينده، تبريز، کتابفروشی حاج محمدباقر کتابچی،١٣٤٤ش. ٢٦ـ
٢٧ــ حرانی، حسن بن شعبه، تحف العقول، به تحقيق علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر اسالمی، ١٤٠٤ ق.

٢٨ــ حسنی، علی اکبر، تاريخ تحليلی و سياسی اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ١٣٧٩ ش.
٢٩ــ حسينی اديانی، سيدابوالحسن، پژوهشی در تاريخ پيامبر اسالم، انوارالهدی، ١٣٧٥ ش.

٣٠ــ حکيمی، محمدرضا، حماسه غدير، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ پانزدهم، ١٣٧٤ ش.
٣١ــ حميدالله، محمد، رسول اکرم   در ميدان جنگ، ترجمٔه غالمرضا سعيدی، تهران، کانون نشر 

محمدی، ١٣٦٣ ش.
٣٢ــ رازی، ابوحاتم، الجرح والتعديل، حيدرآباد، ١٩٥٢ م.

٣٣ــ زرگری نژاد، غالمحسين، تاريخ صدر اسالم ــ عصر نبوت، سمت، ١٣٧٨ ش.
٣٤ــ زيدان، جرجی، تاريخ تمدن اسالم، ترجمٔه علی جواهرکالم، اميرکبير، ١٣٦٦ ش.

کتابخانه مسجد   ، پيامبر اسالم   رسالت، تحليلی از ٢٣ سال زندگی  سبحانی، جعفر، راز بزرگ  ٣٥ــ 
جامع تهران، ١٣٥٨ ش.

٣٦ــ ــــــــــــــ، فروغ ابديت، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم.
٣٧ــ سيدنقوی، ميرخليل، تحليلی از تاريخ دوران پيامبر، تهران، هدی، ١٣٦٢ش.

٣٨ــ سيوطی، جالل الدين، الدر المنثور فی التفسير بالمأثور،بيروت، دارالمعرفه، بی تا.
٣٩ــ شهيدی، سيدجعفر، تاريخ تحليلی اسالم تا پايان امويان، مرکز نشر دانشگاهی، ١٣٦٣ ش.

٤٠ــ شيخ صدوق، محمدبن علی بن بابويه، کمال الدين و تمام النعمه، به تحقيق علی اکبر غفاری، قم، جامعه 
مدرسين، ١٣٦٣ ش.

٤١ــ شيخ طوسی، محمدبن الحسن، التبيان فی تفسير قرآن، قم، مکتب «االعالم االسالمی»، ١٤٠٩ق.
٤٢ــ شيخ مفيد، محمدبن محمد بن نعمان، االرشاد فی معرفه الحجج الله علی العباد، به تحقيق مؤسسٔه آل 

البيت االحياء التراث، بيروت، دارالمفيد، ١٤١٤ق.
٤٣ــ صدر، محمدباقر، فدک در تاريخ، ترجمٔه محمود عابدی، انتشارات روزبه، ١٣٦٠ ش.



٤٤ــ طبری، محمدبن جرير، تاريخ االمم والملوک١، بيروت، اعلمی، بی تا.
٤٥ــ عسکری ، سيدمرتضی،نقش ائمه در احياء دين،مجمع علمی اسالمی.

هفتم،  چ  کتاب،  دنيای  تهران،  ياسمی،  رشيد  ترجمٔه  ساسانيان،  زمان  در  ايران  آرتور،  کريستن سن،  ٤٦ــ 
١٣٧٠ ش.

٤٧ــ ــــــــــــــ، وضع ملت ودولت ودرباردردورۀ شاهنشاهی ساسانی، ترجمٔه مجتبی مينوی، تهران، 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ١٣٧٤ ش.

٤٨ــ ماوردی ، علی بن محمد،االحکام السلطانيه،مصر، السعاده،١٣٢٧ق.
٤٩ــ مدرسی، محمدتقی، امامان شيعه و جنبش های مکتبی، ترجمٔه حميدرضا آژير، آستان قدس رضوی، 

١٣٧٢ ش.
قم،  تاج آبادی،  حسين  ترجمٔه  اسالم، (٦ ج)،  بزرگ  پيامبر  صحيح  سيرۀ  سيدجعفر،  عالمه  مرتضی،  ٥٠ــ 

مؤسسٔه فرهنگی انتشاراتی آزاد گرافيک، چ دوم، ١٣٧٣ ش.
اسالميه،  دارالکتب  گذشت،  چه  علی   مؤمنان  امير  بر  سيدمحمدحسن،  کاشانی،  موسوی  ٥١  ــ 

١٣٧٤   ش.
نيروهای  جغرافيايی  سازمان  تهران،  آذرنوش،  آذرتاش  ترجمٔه  اسالم،  تاريخ  اطلس  حسين،  مونس،  ٥٢  ــ 

مسلح، ١٣٧٥ش.
٥٣  ــ نصيری (رضی) محمد،تاريخ تحليلی اسالم،نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، چ   بيست و دوم، 

١٣٨٣ ش.
، قم، مؤسسه در راه  ٥٤  ــ هيئت تحريريه مؤسسه در راه حق، نگرشی کوتاه به زندگی پيامبر اسالم 

حق، چ پنجم، ١٣٦١ش.
٥٥  ــ يعقوبی، احمدبن ابی يعقوب   ، تاريخ يعقوبی   ، (٢ ج)   ، ترجمٔه محمدابراهيم آيتی، تهران، علمی و فرهنگی، 

چ   ششم  ، ١٣٧١ ش.

١ــ اين کتاب با عنوان تاريخ طبری،توسط ابوالقاسم پاينده ترجمه و به وسيله انتشارات اساطير منتشر شده است   ۱۴۰  


