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 زمینه ی تاریخی عاشورا

که انسان را فرا می خواند تا بشنود، ببیند، بیندیشد و  ای استواقعه عاشورا

ی ها جنگ نیاز دارد. فراتر ازبسیاری از "زندگی"بیاموزد هر آنچه را که برای 

اگر ..." دهد،ها قرار میای از زیستن و انتخاب را پیش روی انسانشیوه  تاریخ

 ."متذکر باشید

 که آن استچه چیز  یست؟در چ هابا سایر وقایع و جنگ واقعهاما تفاوت این 

 ؟! ندکرا متمایز می

می گویند این واقعه روبرویی نوه ی پیامبر)ص( و یارانش با انبوه سپاه  یزید     

ه عاشورا را عاشورا آنچاست، اما اگر نیک بنگریم این حکایتی فراتاریخی است. 

 .که تا ابد نشان خواهد داد حق و باطل چیست استهایی  انسان عمل کندمی

آن  ازام ... و مرا  قیام کرده امت جدمای مردم آگاه باشید که من  برای اصالح "

. و آنجا که حسین )ع( میگوید:  "یاری کنید که حقی را به پا داشته ام جهت 

نشان می دهد که این بیعت  "بیعت نمی کند همچون منی با همچون یزیدی"

نکردن و اینچنین جنگیدن کار همچون من هایی در مقابل همچون یزیدهایی 

 بوده، هست و خواهد بود.

گوید و  ما به زبان خود از حق سخن میا ستحسین )ع( اگرچه پسر پیامبر خدا

 . ..نه به خودخواند  به حق فرا می

ن اینکه وبد ،دیدن است منصفانه نیازمند ،تباطل کدام اس و اینکه حق چیست

در  اهانسانل معدیدن در اینجا  .به گروه خاصی تعصب داشته باشیمنسبت 

باطل بودن را به ما نشان  یاو قکه حمقابل آنچه خدا از ما می خواهد است 

  "خداوند به حق میان آنها داوری خواهد کرد"خواهد داد و 

عقل بیدار و  کمک می کندعلیه باطل  در تشخیص حق به انسانآنچه که 

که حجت موجود در  صدقبا  صیقل خورده عقل وفطرتیآدمی است.  فطرت

واقعه ها را درمی یابد، و نمی تواند با دیدن صحنه های ظلم آسوده سر بر 

بالین بگذارد و خود را به خواب زند . آنچه را که از حق درک می کند به یاد 

داند عمل کند، خدا دانش  هرکس بدانچه می"می سپارد و به کار می گیرد، که 

 "دارد. یداند به او ارزانی م آنچه را نمی

 بهت پرده ی اول:

را به عنوان جانشین خود  )ع(علی خم، و غدیرخود در آخرین حج محمد)ص( 

  )ع(در آن روز با علیهزاران نفر از مسلمانان و یاران آن حضرت و  معرفی کرد

 .دندست بیعت داد

آنگاه که محمد)ص( دار فانی را وداع گفت در حالی که علی)ع( و بنی هاشم 

سپاری او بودند واقعه ی سقیفه در جریان بود. گروهی از انصار و در حال خاک 

مهاجرین در مکانی به نام سقیفه بنی ساعده جمع شده و بر سر جانشینی 

محمد)ص( به مجادله پرداختند و اختالفات کهنه و کینه های جاهلیت دوباره 

 سر برآورد....

ری بسته بودند و به ها همان مردمانی بودند که پیش از آن، پیمان براداین

بردند. در ابتدای هجرت انصار با کشیدن پرده ای واسطه ی آن ازهم  ارث می

در خانه های خود مهاجرین را برادرانه در کنار خود جای داده بودند.باید 

 پرسید چه چیز چشمشان را بر آن عهدی که بینشان بود بست؟!

 و نتیجه ی سقیفه جانشینی ابوبکربود... 

از   سفررا در  محمد)ص(بود. کسی که  محمد)ص(ابوبکر یکی از یاران نزدیک 

بود و تنها کسی  شها در کنار از جنگ بسیاری. در همراهی کرد مکه به مدینه

. و ابوبکر نیز در غدیر حضور داشت خوانده بود صدیقاو را    محمد)ص(بود که 

 و با علی)ع( دست بیعت داده بود.

یفه مخالفت نمود و بیعت فراموش شده را به مردم یاد آور علی )ع( با حکم سق

 شد اما همراهی نیافت.

خود به پیشنهاد  م  جانشینییتحک ، برای زمانی که ابوبکر به خالفت رسید 

آوری آن بود به او بخشید  ران را که ابوسفیان مسئول جمعنجزکات شهر  عمر

 تا از مخالفت دست بردارد. 

او را به جنگ  و ه بوددراز کرد  )ع(بیعت با علیدست ابوسفیان پیش از آن، 

ی  دست رد بر سینهبرای باز پس گیری حق خالفت خوانده بود. اما علی)ع(  

مزه و نادلپذیر و  دهمچون آبی ب "این چنین خالفتی را     ابوسفیان زد و 

  "ای گلوگیر دانست. لقمه

ل را به صورت مساوی بیت الما مطابق روش محمد)ص(ابوبکر در زمان خالفت 

زندگی ساده و بی آالیشی  و مانند محمد)ص( .کردمی بین مردم تقسیم 

 شت.دا

مدینه با ابوبکر بیعت نکردند و  قبایل متحددر همان ابتدای خالفت بعضی از  

عده ای در قبیله های مختلف ادعای و  به مدینه سر باز زدند. زکات از دادن

. شد بین مسلمانان "رده"جنگهای خونین  وعپیامبری کردند واین ها باعث شر

مخالفین را به سبک ای  بی رحمانه شکلبه  -خالد بن ولید  - ی ابوبکر فرمانده

به آنجا رفت. در آنجا  تمیم کردن اهالی مغلوب هدف خالد با   کشت.جاهلیت 

تسلیم او شده بود، وی را کشت و بدون  مالک بن نویره با وجود اینکه

ازدواج و  مالک بخاطر قتل ابوبکر همبستر شد.با همسر او ، دنگه دار عده اینکه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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را به خاطر  ابوبکر ،عمر با همسر وی، او را توبیخ نمود ولی با وجود اینکه

کرد، خالد در سمت خود باقی  انتخاب خالد به فرماندهی سپاه نکوهش می

 .ماند

دانست و کسی مجبور به  نمی یگرفتن زکات از مسلمانان را اجبار )ص(محمد

 جنگ های جاهلی را مدتها پیش لغو کرده )ص(محمد .پرداخت زکات نبود

 بود.

پیامبر به صورت جدی شرکت  نزدیک ی صحابه زا یکهای رده هیچ  در جنگ

. که اهل قریش بودند استفاده کرد یها از فرماندهان ابوبکر در این جنگ .دندرنک

از این پس به ی اول جای هیچ تردیدی نگذاشت که زمام امور نظامی  خلیفه

 حمایت کردند. فه از ابوبکر یهمان گروهی که در سق است. قریش دست

ی به مکه، ا ابوبکر پس از سرکوب کردن مخالفان داخلی خود با نوشتن نامه

طائف و بادیه نشینان به آنان تکلیف کرد تا روانه ی جنگ در شامات شوند و 

یزید بن  ، فرماندهان نظامی ابوبکردرمیان غنائم جنگی بدست بیاورند. 

 . شود ابوسفیان دیده میبن ابوسفیان و معاویه 

 پرده ی دوم: هیبت 

روشی عمر را جانشین خود قرار داد. این  ه،وصیت نام وشتننی اول با  خلیفه

مسند  بهی دوم وقتی  . خلیفهبی سابقه در تعیین حاکم جامعه ی اسالمی بود 

 .تهدید کردبه شمشیر با توصل  راقدرت رسید مخالفان 

ی  زمان خلیفه دوم انجام شد و در زمان خلیفه راز جمله کارهای نویی که د 

. شروع ایجاد بود ی افراد تقسیم بیت المال بر اساس سابقه  اول بی سابقه بود

بیت سهم هر کس از  زمانی که .ی اشرافی در همین زمان اتفاق افتاد طبقه

 .نش می گذشتاسالم آورد تعداد سال هایی بود که ازالمال بر اساس 

  مال را به تساوی بین همه تقسیم می نمود. محمد)ص( بیت ال

داشت و رعایت زهد و  یمر در طول خالفت خود زندگی ساده و بی آالیشع

  .دانست ضروری میبرای خود و کارگزارانش خواهی را فزون از استگیرپی

شد کاخ  هبرداشت تاشرافیاحیای که در زمان عمر در جهت  گامیاولین 

در کوفه  به عنوان کارگزار خلیفه ن ابی وقاصب مرمرینی بود که توسط سعد

ت خود باقی سعمر این قصر را خراب کرد ولی سعد را سر پ.ساخته شد 

 . رسیدگی به حقوق مردم دعوت کرد وگذاشت و او را به ساده زیستی 

ساختن کاخ در زمان عمر باز هم تکرار شد و این بار سازنده ی کاخ کسی نبود 

عاویه با قدرت، سرزمین های شام را اداره می کرد. جز معاویه.در آن زمان م

عمر شخصا به نزد معاویه رفت و او را بازخواست نمود. معاویه پاسخ داد 

قصدش از این کار قدرت نمایی در مقابل امپراطوری روم است . و عمر بدون 

  هیچ گونه عکس العملی برگشت.

 . عمرزد ین خالفتای در امر تعی  دست به روش تازهش در پایان عمرعمر 

می ه فخلی به ریاست عبدالرحمن بن عوف تشکیل داد.ی شش نفره یشورا

زمانی که رأی بین عثمان   شد...از این شش نفر انتخاب می از بین یکیبایست 

، عثمان با قبول کردن شرط پیروی کردن از قرآن، سنت مساوی شد )ع(و علی

 عبدالرحمان به خالفت انتخاب شد.پیامبر و سنت دو خلیفه ی قبل توسط 

دو شرط اول را پذیرفت اما از پیروی از سنت دو خلیفه ی نخست سر  )ع( علی

 باز زد.

 پرده ی سوم: پیوند

در شام  خود معاویه را خویشاوند، حاکمیت خالفتعثمان پس از رسیدن به 

 گرداند. حکم را به مدینه بر می نان بوکند و در عملی عجیب مر تثبیت می

توسط   به مسلمانان  و خیانت ران در زمان پیامبر به دلیل اذیت و آزاومر

تبدیل شد.  اعظم عثمانربه صد اما در این دوران طرد شده بود محمد)ص(

 .پرورد ر در آستین خود میادانست که به قول علی )ع( م نمیولی عثمان 

ندی و های سیاسی و نظامی را نه بر اساس مناسبات خویشاومحمد)ص( سمت

 قومی بلکه بر اساس شایستگی واگذار می نمود.

از جمله دالیل  احادیثو جعل  نشینی و اشرافیت  کاخ رواج بیش از پیش 

  حکومت عثمان بود.مردم ازروز افزون نارضایتی 

های غذای خود را از زر  به حدی رسید که وقتی ظرف عثمان ثروت اندوزی

حدیثی از پیامبر در مورد عمل او بگوید و  کعب االحبار خواست تاکرده بود از 

 پاسخ شنید که: 

اگر  درا داده باش شخمس و زکات اموال کسی کهام  از محمد )ص( شنیده"

لب ابوذر  .در این هنگام "باشد حالل و طیب استهم از طال  شا آجرهای خانه

سیم ای کسانی که زر و " :آیا تو از قرآن فراتری که فرمود به اعتراض گشود که

پشت شما داغ  بر . آگاه باشید در آخرت با همین زر و سیمدای اندوخته

 ربذه بیابان ... آنگاه بود که عثمان بر آشفت و یار محمد )ص( را به "زنند می

 تبعید کرد و حتی نگذاشت کسی او را بدرقه کند . 

 این بود:کرد  سخن علی )ع( وقتی او را بدرقه می

، پس به همان کسی که برایش غضب فتیا خشم گرای ابوذر، تو به خاطر خد"

 .کردی، امیدوار باش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
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ها بر دینت، پس آن چه را که  این مردم از تو بر دنیایشان ترسیدند و تو از آن

ترسی ایشان  آنان برایش در وحشتند به خودشان واگذار و از آن چه که می

 .گرفتارش شوند )عذاب الهی( فرار کن

پذیرفتی، دوستت داشتند و اگر سهمی از آن را به  میبدان اگر دنیایشان را 

 ".آمدی( دست از تو برمی داشتند دادی )و با آنان کنار می خود اختصاص می

*                *                * 

مصر برای اعتراض نزد او مردم  ازکه وقتی عده ای  سرانجام عثمان این بود

در  .شدمحاصره  گروه ناراضیانتوسط  خلیفه کاخمروان، خیانت  به علتآمدند 

ن را به اع( مردم را به آرامش و رجوع به حکم قاضی و عثم)علی این بین 

وقتی مردم آب را بر  .کرد  دعوت رسیدگی به مردمو  پذیرش اشتباهات خود

اعتراض کرد که قتل عثمان به نفع مسلمانان  ایشانعثمان بستند علی به 

 کم دور از حق است. اح تمجازا راینیست و رجوع به این شیوه ب

ی  و بعد از قتل عثمان پیراهن خونین او که توسط گماشته؛ آنچه شد  اما شد

شد تا به نام خونخواهی خلیفه  معاویه بهانه ای برایبرداشته شد   معاویه

معاویه کسی بود که آن هنگام که  .مظلوم، علیه خالفت علی )ع( عصیان کند 

 هاین نیاز به کمک داشت سپاه خود را در پشت دروازبیش از هر زما عثمان

 .حمایت خویش را از عثمان دریغ داشت تا به قتل رسیدشهر نگه داشت و 

 میان پرده : وفا

نزدیک بود ... از انتخاب  )ص(علی)ع( از هر جهت حکومتش به حکومت محمد

پای خود به او رجوع کردند و با او بیعت  اشدنش برای خالفت که مردم  ب

بلکه با خواست  ،ی قبل حکم خلیفهبه علی نه به زور شمشیر و نه نمودند. 

بر این بود که  دلیلیاین خود .مردم و بعد از اصرار های فراوان به خالفت رسید

برپا ساختن  وکه برای اصالح بلمیل به خالفت نه نه برای حکومت و  )ع(علی

 پذیرد ...  را می خالفت حق،

عدالت را از تقسیم بیت المال شروع کرده  اوهمان ابتدا به مردم اخطار داد که 

و حتی اگر این بیت المال جهاز زنان آنها شده باشد آنرا به بیت المال باز 

 خواهد گرداند. 

که  شود در حکومت او دیده می اصلیبه خالفت رسید. از همان ابتدا  )ع(و علی

حتی  .باطل است..با و آن عدم سازش  ...شد حمد )ص( دیده میدر حکومت م

دوران  حاکمانل معاویه و سایر زدستور ع ،قبل از اینکه خالفتش تثبیت شود

عثمان را )نه به این خاطر که حاکمان عثمان بودند، بلکه به خاطر بر حق 

 ص(ن محمد )اهای امت و یار و حاکمانی برگزید که از بهترین دادنبودنشان( 

 چون مالک اشتر، سلمان ...  بودند

سهم  مقام و گرفتنخواهان عایشه که در این میان افرادی چون طلحه، زبیر و 

-مساوات را بر نمی و دانند خود می قاین را حهستند، تری از بیت المال شبی

حق را زیر پا بگذارد نیست که به خاطر دنیای دیگران  کسی )ع(اما علی تابند .

که به آن اعتقاد  از حقی بیت المال دهد. لذا برای دفاع  تقسیم نابرابرو تن به 

ظاهری ی نسبی و نزدیکی  رابطهشود؛که  پیامبر می همسر وارد جنگ با ، دارد

است که حق و باطل معیار سنجش نیست بلکه این  برای کسی چون علی )ع(

 مالکی قوی برای انتخاب و تصمیم گیری ست.

*                *                * 

 شبه دنبال اواستقبال از  برایردم م ، می گذشت رانبامام از شهر اوقتی که 

امام  .ما در استقبال از حاکمان است  عادتهانه که این بدویدند به این می

دارد و  ای شد و به آنها فرمود که این کار نه برای دنیای شما فایده آزرده خاطر

 برم!!  سودی نمیو من هم از آن  ،نه آخرت

*                *                * 

ای شما در مورد جنگ ما با رپرسید که  کوفهگروهی از مردم  ازوقتی علی)ع(

با شما به  .دانیم معاویه چیست؟! آنها گفتند که ما تو و معاویه را به حق نمی

خالف حق عمل کرد به او  برکنیم هر کدام  می نظارهآییم  میدان جنگ می

  .دردین است تفقه فرمود به خدا همین)ع( کنیم ... علی  حمله می

کرد بلکه از آنها  از خود دعوت نمی مطلقرا به اطاعت  مردمهرگز )ع( علی 

خواست ... ای مردم آگاه باشید که  تعقل و شناخت حق و عمل به آن را می

بشناس تا اهلش را بشناسی و باطل حق را "بلکه  ،یستن حق به اطاعت از افراد

 . "بشناسیرا بشناس تا اهلش را 

*                *                * 

موجب  ،غالب بودند  در حالی که علویون کامالً صفینجهل مردم در جنگ 

معاویه با بر سر نیزه کردن قرآن ادعا کرد که برای قرآن . شکست ایشان شد

هی عثمان آمده است اما هدف او چیزی نبود جز ی خونخوا جنگد و به بهانه می

 نگه داشتن حکومت شام .... 

ی اسالم که  در قتل عثمان مقصر بود و نه معاویه حاکم جامعه )ع(نه علی

کشته  مبخواهد به خونخواهی عثمان کسی را مجازات کند و نه عثمان مظلو

  .خواهی داشته باشد شده بود که دعوی خون

به : کرد ت و سخن گفتن با مردم میایهددر نگ سعی علی )ع( در سراسر ج

آن است که شما را به راه راست بیاورم تا اینکه شما را  دلخواه ترخدا برای من 

 خود بکشم. با در جنگ 
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شتند که دااورا  )ع(ردم بودند که علیمی حکمیت پیش آمد این  وقتی که قائله

خواستند پذیرفت و این  مینچه را که مردم آحکمیت را بپذیرد و علی )ع( هم 

 ماند.  چنین حکومت معاویه پا برجا

را سر دادند و  "هلل االال حکم " فریادظاهربین و سست عنصر  اما همین مردم

 علی )ع( را به جرم اینکه حکمیت را پذیرفته محکوم کردند ...  امام علی )ع( به

دعوت  ها به بهترینمدارا وارد شد و باز هم با سخنان خود آنها را  آنها از در

و  شدندسخن بدانجا کشید که روزی این جماعت در مسجد کوفه جمع  .کرد

بلکه  )ع( دست به شمشیر نبرداما علی .علی )ع( شعار سر دادند بابه مخالفت 

  :حق برخوردارید هاید از س به آنها فرمود: تا آن زمان که با ما وارد جنگ نشده

توانید به مسجد  خواهد شد، دوم اینکه می اول آن که بیت المال شما پرداخت

وسوم اینکه تا زمانی که علیه ما شمشیر نکشید با شما  بیایید و نماز بگذارید،

  جنگ نخواهیم کرد.

و در نهروان به جنگ علی)ع(  ددیدن چنین مدارایی را نداشتن تواناما خوارج 

 رفتند. 

هیچ گاه کسی را  کرد، کهنو سرانجام آن بزرگ مرد که جز به حق حکومت 

سهمیه بندی بین  نکه بیت المال را بدون کمتری د،وادار به اطاعت از خود نکر

 کرد به دست یکی از همین قوم نادان به شهادت رسید. میهمگان تقسیم 

او  ای از مردم با حسن بن علی )ع( بیعت کردند و  بعد از شهادت علی )ع( عده

اما هنگامی که موقع جنگ و جان دادن شد  تشویق کردندبه جنگ با معاویه را 

 ! شد همه او را تنها گذاشتند و امام مجبور به پذیرش صلح

 پرده ی آخر: بازگشت

 مسیری که پس از مرگ محمد)ص( آغاز شده بود به معاویه ختم شد.

 .سترش دادگی سوم کاخ سازی خود و نزدیکانش را  معاویه به پیروی از خلیفه

 و اگر خویشاوندانش برمی گزیداز حتی االمکان حاکمان سایر ممالک را او 

با اقتدار و  د حکومت او رانیافت از افرادی که بتوان با درایت نمی شاوندییخو

دست دو  حاکمانشروزی یکی از  کرد.، استفاده مینگه دارند بعضا حتی ارعاب

داد خواهی نزد  یارب مرد .را در شهری از شهرهای عراق عرب قطع کرد یمرد

معاویه پاسخ  . ناروا قطع کرده استبه  مرا دست های کم امعاویه رفت که ح

  .دهم دستان تو را می دیه یکنم اما  داد حاکم خود را مجازات نمی

در عین حال معاویه از تظاهر به گناه پرهیز می کرد. در خطبه هایش مردم را 

به تقوای الهی و عدالت می خواند. و خود را خلیفه و جانشین پیامبر معرفی 

 می کرد. 

را فتح  قبرس مسلمانان ادامه یافت. فتوحات خارجی در عهد خالفت معاویه

ای اخالف خود لشکری پیش رفتند. معاویه بر قسطنطنیه نزدیک کردند و تا

هم  های شام رومی پدید آورد. وی در آداب و ترتیبات لشکری از تجارب

به های هر ساله و مهاجماتی که  استفاده کرد. این لشکر را وی به وسیله جنگ

داشت. این تهاجمات  کرد، همیشه تازه نفس نگاه می می بیزانس بالد مجاور و

 .شد که دشمن نتواند به قلمرو مسلمین تجاوز کند مستمر باعث می

در دشمنی بود. او شیعیان علی را  شیعیان و خوارج معاویه همواره با دو گروه

حجر بن  داد و حتی بعضی شیعیان معترض مانند مورد آزار و اذیت قرار می

 .هم به اشارت او کشته شد ابوذرغفاریاند را به قتل رسانید. بعضی گفته عدی

با  او آغازید.معاویه در دوران خود که کارهایی بود  جمله )ع( ازعلی سبّ

 طریقین ااو، جوی نا آرام  ایجاد کرد تا از  بد نام کردن و)ع(  یبدگویی از عل

به هدف سیاسی خود یعنی تضعیف علویون و تحکیم حکومت خود برسد. 

همچنین با درگیر کردن مردم با مسئله ی حقانیت یا عدم حقانیت علی)ع( 

 انش را شناسایی کند.مخالف

معاویه اولین حاکم جامعه اسالمی بود که حکومت را برای فرزندش به ارث  و

 گذاشت...

 

 معنای امر به معروف و نهی از منکر

مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند ، به نیکی امر "...خداوند می فرماید : 

. خداوند در این آیه از این رو از امر به معروف و نهی از "و از بدی باز می دارند

غاز می کند و نخست آن را واجب می شمارد، که می داند اگر امر به آمنکر 

معروف و نهی از منکر انجام بگیرد و در جامعه برقرار شود، همه ی واجبات از 

و نهی از آسان تا دشوار برپا خواهد شد؛ و این از آن روست که امر به معروف 

بازگرداندن حقوق ستمدیدگان به  است به همراهدعوت به اسالم  منکر

ثروتهای عمومی و  ]عادالنه  [تقسیم  ومخالفت با ستمگران  وایشان 

 گرفتن زکات از جای خود و صرف آن در موارد صحیح. و غنائم

 ایی از خطبه ی امام حسین )ع( در منبخش 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 نیست...های شما جز بهشت  بهای جان

کوفه شهری است که در زمان خالفت عمر به صورت یک شهر نظامی تاسیس 

شده است. مردم این شهر خالفت امام علی)ع( و سپس معاویه را دیده اند و در 

اجتماعی قرار داشته اند، به همین دلیل آگاهی های آنها  -بطن حوادث سیاسی

شتر است. مرگ معاویه و اجتماعی( از بقیه ی شهرها بی-در این زمینه )سیاسی

بیعت نکردن امام حسین )ع( با یزید که آشکارا ناالیق و فاسق است، به این 

مردم  فرصتی تازه می دهد تا در مورد خود و آنچه در جریان است بیندیشند. 

که نهایتا در میان  مظاهر بن بیحبدر این شرایط گروهی از آنها از جمله 

 ام می نویسند:شهدای کربال بود نامه ای به ام

 در را تو توزنهیک  و دادگریب دشمن که راستیی خدا شیستا... . باد برتو سالم»

[ خالفت امر] رنگین با و گشت رهیچ امت نیا بر کهی کس همان. شکست هم

 فرمان آنان بر آنانی رضا بدون و کرد غصب را امت المال تیب. ربود را آنان

 دست به را خدا مال و داشت نگه را بدانشان و کشت را امت کانین سپس. راند

 قوم چنانکه دارد دور شیخو رحمت از شیخدا. سپرد توانگران و ستمگران

 رهسپار مای سو به م،ینداری رهبر عراق مردم ما اکنون. داشت دور را ثمود

 در ما. آورد فراهم حق به را ما توی لهیوس به متعالی خدا است دیام شو،

 به که میابی خبر اگر و مینداری کار ریبش بن نعمان با دیو ع جمعهی نمازها

یم بشیتعق شام تا خدا خواست به کرده، رونشیبی اشده رهسپار مای سو

 .«باد تو بر خدا رحمت و سالم. میکن

اند. اگر اند، چشمه ها جوشیدهها سرسبز شدهباغ ...»دیگر نوشتند که: عده ای  

 «.... ی فرمان توستآمادهخواهی حرکت کن که لشکری می

یسندگان نامه ی دوم از کسانی هستند که نهایتا در سپاه اکثریت قابل توجه نو 

ابن زیاد قرار می گیرند و نامه  نوشتن خود را روبروی امام حسین انکار می 

این تغییر به تفاوت نوع بیان این دو نامه و نتیجه ی آن بیاندیشید. نمایند. 

به اسم خیانت می شناسیمش چگونه بر ای این مردم رخ ظاهرا سریع که ما 

می دهد؟کوفیان چه ویژگی های عمده ای دارند که آنها را در معرض چنین 

انتخابی قرار می دهد؟جامعه ای که در آن زندگی می کنند چه مشخصاتی 

 و ... . دارد که آنها را مستعد چنین خیانتی می سازد؟

*** 

شاره شد مردم کوفه تجربه های سیاسی و همان گونه که پیش از این ا

اجتماعی بسیاری را تجربه کرد اند؛ در بطن جنگهای داخلی) از جمله جنگ 

 جمل،نهروان، صفین(بوده اند و

کسی که جنگ های داخلی را تجربه کرده، معموال اوضاع را به شدت بی » 

آینده نگر  ثبات دیده و همواره احتمال تحول دوباره را در نظردارد.او به سختی

و حسابگر می شود و برای حفظ وضع موجود نیز می کوشد و ضمن انجام 

وظیفه ی خویش به گونه ای عمل می کند که پایگاهی هم برای آینده داشته 

باشد که اگر تحول ناگهانی رخ داد، قربانی نشود. این اندیشه، نوعی عدم 

  2«می آفریند.نفاق و قاطعیت، عدم صراحت و در حد شدیدتر آن دو دلی 

از طرفی ابن زیاد وقتی از ماجرای بیعت مردم با مسلم با خبر می شود ، در 

او شروع به تفرقه افکنی و شایعه پراکنی و کوفه یک جنگ روانی راه می اندازد. 

تهدید و تطمیع مردم میکند ،به این صورت که افرادی از اهل بصره را که در 

فرستد و از آنها می، به میان قبایل میکوفه دارای پایگاه اجتماعی هستند

که عموزادگان یا دوستان آنها »خواهد  تا از طریق بحث با رؤسای قبایل 

ها را برهم بزنند.او همچنین مبلغان خود را برای تهدید اتحاد این« هستند

مردم به سطح شهر گسیل می دارد و به دستور وی در شهر شایعه می کنند 

این عملیات روانی بر دروازه های شهر اردو زده است.که لشکر شام در پشت 

مردم کوفه کارگر می افتد، چون آنها از چیزهایی می ترسند ودچار تزلزلند و 

 حکومت هم با همین ترس ها به بندشان می کشد.

هزاران نفر از اهل کوفه با مسلم بیعت کرده اند و با او همراه شده اند. ناگهان 

نشان می دهد. ورق بر می گردد. مادری دست پسر  چنگ و دندانش را "ترس"

خود را کشیده و می برد. پدری پسر خویش را از کنار مسلم جدا می کند. 

طفلی دامان پدر را گرفته و قلب پدر را از دست مسلم می رباید. چشمان 

گریان و سرمه زده ی تازه عروسی پای مردش را سست می کند و این گونه 

 مسلم تنها می ماند.

یکی از عوامل مهم دیگری که موجب کارگر افتادن حیله های ابن زیاد در 

مردم می شود، عدم وجود سازماندهی است.آنها جمعی پراکنده اند، هرکس 

منتظر است تا دیگری شروع کننده باشد . به این ترتیب افراد تک تک از دست 

ای بقیه می روند. هر فردی که از جمعیت خارج می شود، هزینه و ریسک بر

باالتر می رود و ظالم در کار خود بی پرواتر و مسلط تر می گردد.کوفیان هر 

کدام تک تک احساس می کنند عاشق امام حسین و دوست دار عدالت 

هستند، اما وقتی چیزی از جنس ترس و تهدید منافع دنیایی آنها به میان می 

در نهایت حسین  آید ،آنها میل به عدالت  و چیزی از جنس عشق به حقیقت و

را قربانی می کنند. در مثالی مشابه،همه ی ما ظاهرا خواستار هوای پاک و 

سالم هستیم اما هرکس برای خود خودروی شخصی هم می خواهد و ما هنگام 

انتخاب، هوای پاک را به خودرو می فروشیم . یکی از دالیلش این است که ما 

می دانیم به همین ترتیب در  از هوای پاک سودمندترو  واقعی ترخودرو را 
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زندگی، ما خوراک و زنده بودن  را مقوله ای واقعی و ملموس در نظر می 

گیریم  ولی عزت نفس و وفا و عشق را مقوله ای ذهنی  و چیزی از جنس 

 خیالی دور می دانیم.

در واقع  وابستگی ما به چیزها موجب می شود ،که هر جا احساس کنیم 

افتد، محتاط و محافظه کار گردیم.امام حسین )ع( در  تعلقاتمان به خطر می

سبب چیرگی ایشان)ستمگران(، گریز شما از مرگ "خطبه ی منا می فرمایند: 

در جایی  "و خوش آمدن شما از حیاتی است که ناگزیر ترکتان خواهد کرد.

دیگر می فرمایند: مردم بنده ی دنیایند و دین لقلقه ی زبان آنهاست . دین را 

نجا می خواهند که با آن زندگی خود را سروسامان دهند و چون آزمایشی تا آ

 در میان آید دینداران اندکند.

ماجرای تنها ماندن مسلم را به یاد بیاورید.فرض کنید شما و همدرسانتان نامه 

ی اعتراض آمیزی به استاد خود نوشته اید، او به کالس می آید و در حالی که 

دست خود گرفته رو به جمع می پرسد: چه کسی این نامه را مچاله شده در 

؟چه دالیلی "من نوشتم"نامه را نوشته است؟ چند نفر از ما حاضریم بگوییم: 

وجود دارد که در این شرایط شما خودتان را معرفی نکنید؟کسانی که در خانه 

 می مانند چه دالیلی)بهانه هایی(برای ماندن دارند؟

ما بگوییم:ما واقعا نمی دانیم حق با چه کسی مثال ممکن است عده ای از  -

است؟. امام حسین)ع( از قرآن سخن می گوید و ابن زیاد هم دم از دین می 

 زند و حدیث نقل می کند.ما از کجا بدانیم کدامشان راست می گوید؟

استادی را می شناختم که روزی در حین تدریس دید که بچه ها چرت می  

ها، بهترین کار جهان خواب است. چون آدم در بخوابید بچه  "زنند. گفت:

خواب چیزی نمی فمهمد. فهمیدن رنج دارد. ما از کجا بدانیم درست چیست و 

کی درست می گوید؟ من در حال حاضر نسبت به گذشته عقیده هایم عوض 

شده.آن زمان فکر می کردم درست فکر می کنم و االن هم فکر می کنم 

شود قضاوت کرد، هر کس فکر می کند دارد  درست فکر می کنم. در کل نمی

 "کار درست را انجام می دهد.

اما آیا نشانه هایی وجود ندارد که ما به وسیله ی آن حق را در لحظه تشخیص 

در قیامت "دهیم؟ امام صادق)ع( در پاسخ اینکه حجت البالغه چیست فرمودند:

ی می گویند پس خداوند می پرسد: بنده ی من آیا می دانستی؟ اگر بگوید آر

 "چرا عمل نکردی و اگر بگوید نه می گویند آیا نمی توانستی بدانی؟

یا بعضی از ما می گوییم: من اگر در این موقعیت  با امام بروم و کشته می -

شوم، چه فایده ای دارد؟هفتاد و دونفر، با هفتاد و سه نفرهم خیلی فرقی نمی 

 مهمترو تاثیرگذارتری انجام دهم.کند، تازه من می توانم بمانم و کارهای 

شاید واقعا اینکه هفتاد و دو نفر را به هفتاد و سه نفر برسانیم دلیل کافی برای 

پیوستن به حسین نباشد،ما به دلیل محکمتری نیاز داریم . در واقع مساله ی 

ما چه  چیز می «خود»مهمتر این است که:ماندن و زیستن در این شرایط از 

کسی تبدیل می شویم وقتی زیر بار ظلم و ذلت می رویم و دم سازد؟ما به چه 

نمی زنیم؟و اگر بمانیم، آیا درچنین شرایطی می توانیم کاری مهم و تاثیر گذار 

که شایسته ی هستی  و رشدمان است انجام دهیم؟واز آن سوی ماجرا آیا در 

 ؟می تواند مردگی باشد؟آن هم در سپاه حسین حال وفاداری به حقی مردن،

و آنان که در راه خدا کشته شدند را مرده مپندارید،بلکه آنها زنده اند و نزد »

 (96آل عمران  )«پروردگارشان روزی می خورند..

دوباره به مساله ی خیانت فکر کنید.در هر زمانه ای ،در هر وضعیتی،حتی 

 ش امید بسته ایم وتا وقتینمقابل حسین،تا وقتی هنوز به دنیا و جاودانه ماند

که ترس ها و تعلقات نادرست خود را نمی شناسیم و برای تغییر و رشد خود 

 دغدغه ای نداریم،در معرض خیانتیم.

*** 

سلیمان فرستاده ی امام به بصره است. او نزد بزرگان بصره رفت و نامه امام را 

خواند و پیام را رساند.همه بزرگان این پیام را مخفی داشتند مگر منذر ابن 

آمدن این فرستاده را دسیسه ابن زیاد دانست.از این رو فرستاده ی  جارود که

امام را همان شبی که فردایش آهنگ کوفه داشت نزد ابن زیاد برد.ابن زیاد 

چون نامه را خواند گردن فرستاده را زد و بر منبر شد وخطبه خواند و مردم را 

 از مخالفت یزید بر حذر داشت.

چون دختر جارود همسر ابن زیاد بود. وقتی دختر  جارود  از ابن زیاد میترسید

ما همسر چون ابن زیادی است، مثل این است که ما چیزی نزد دشمن گرو 

گذاشته ایم! چیزی از خود ،دلبستگی ، ترس ،امید خود را  نزد او جا گذاشته 

 ایم و او به وسیله ی گروگان خود بر ما حکم می راند. 

و حاصل میل ما به حقیقتی هستند و مراقبت  دخترانمان ثمره ی دل های ما

بهای جانهای شما جز بهشت »می طلبند،به چون ابن زیادانی نفروشیمشان که:

 «.نیست....
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 چه خواب بود ... 

 )در باب انتخاب حر(

بار پر شده است.  ی سنگین آسمان شب آبی تندی دارد و از ابرهای تکه شده

پیماید. گاه گاه  نظیر راه آسمان را می وقاری بیماه با شکمی نیمه بر آمده و با 

کند.در عظمت این  ی پهنای زمین را روشن می زند و همه از پشت ابری سر می

ی تخته سنگ، کاری جز  انتها، عنکبوت اما در گوشه نور و رو به این وسعت بی

که هایی  هایی )شبیه نیزه انتها، خیمه داند. از دل این برهوت بی تنیدن تار نمی

ی او  اند. در خیمه اند برای فرو آمدن بر دلی( دوش به دوش هم روییده آماده

شود  آید و تالقی صدای خرناسی که از گلوها شنیده می بوی نفس دم کرده می

 آورد. رعب جنگل را به یاد می

 3«ای جامه به خود پیچیده! برخیز...:»

 پرد... . مرد دوباره از خواب می

 خدایا که دوش من دیدمچه خواب بود »...

 وری ای، آسمان شعله کویر سوخته

 4«گاه اهرمن دیدم... به هر کرانه کمین

خواهد چیزی  کند، می کسی نزدیک او چشمانش را برای لحظاتی باز می

بندد  اما بعد آرام آرام چشمانش را می«آیند... عجب رنگی دارد! دارند می»بگوید:

رود. گویی به ابدیت  دوباره به خواب میباز  و با همان چشمان و دهان نیمه

 پیوندد. می

این شما »ها را وقتی بیدارند نیز بسیار تجربه کرده است:  ها و دهان این چشم

 «نبودید که برای من نامه نوشتید؟

 گم او در را خود تا خزیدند او سر پشت باز نیمه دهان همان با و « نه!» -

 هر تا اند سپرده ای ورزنده دست به را خود که هستند خمیرهایی شبیه. کنند

 .مانند می وضعیت همان در کند امر او وقتی تا و بدهد آنها به خواهد می شکلی

 کند. نگاهشان می

 بالی و پر بی  چو مرغ»

                                                           
 1مزمل،آیه ( 3

 شفیعی کدکنی( 4

 ست که در قفس مرده

 ها همه در خشکسالی جاوید قیافه

 .ست.. به رنگ خاربنان کویر افسرده

کند. یکی رؤیای  ای را نشخوار می اندیشههر کدام رویشان به سویی است و 

های قومی  بیند، یکی کابوس مرگ، این دیگری به تسویه حساب گنج می

شان وجه شکمی مشترکی  اندیشد و آن دیگری به حکومت و قدرت. اما همه می

 اند. از آخور حرام پر شده: دارند

های  سخزد، اما خیلی زود در میان نف نسیم خنکی آرام به درون خیمه می

آید  خیزد و به سمت روزنی که نسیم از آنجا می شود.از جا بر می کرده گم می دم

 رود. می

برد.  دیر را کشان کشان با خود میتق گویی.رود می  ماه همچنان سنگین پیش

شد  ی آسمان یکسره با ابرها پوشیده می کشد. دوست داشت همه مرد آهی می

بیه چیزی که از درون خود او شد، درست ش و زمین سر تا سر تاریک می

 گذشت.تاریکی در سکون... . می

نگرد. سپاهی بزرگ در راه است با نویدهای بزرگ. کافی  دوردست ناپیدا را می

است یکی دو روز دیگر در برابر احساسش صبر کند. پس از آن ... بزرگ خواهد 

به  پیماید. فرزندانش از هیبت چنین پدری شد. یک شبه ره صد ساله را می

 مانند. ها خیره به او می ها و دهان شود چشم بالند. از هر جا که رد می خود می

ی  شود. همه باز دوباره برایش تداعی می های نیمه ها و دهان اما... تصویر چشم

 شود... . تنش داغ می

 زنهار از این نسیمک آرام!»

 وین گاه گه نوازش ایام!

 زنی، افسوس! بیهوده خنده می

 «رکاب خموشی پای درنگ را.بفشار در 

شود به سمت تخته سنگ  هایی که به سختی روی زمین کشیده می با گام

ی رؤیاهایش را در تارهای آن  هایی را که عنکبوت همه رود. باد چند ضلعی می

تنیده بود از هم دریده است. عنکبوت به تاری آویزان است و با آن تاب 

اندیشد که همین چند تار  این میبیند و به  خورد. کابوس باد را می می

هاست تا از آنجا  باد در جستجوی روزنی از میان خیمه و مانده را حفظ کند باقی

 .. .به میان خواب مردی رود
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تر  شنود که لحظه به لحظه نزدیک سعد را می فرزندصدای سم اسبان سپاه 

 و کند اومتمق اگر و  کنند شوند. کار را تمام خواهند کرد. جنگ را آغاز می می

 هدر چه صورت این در. کشت خواهند را او حتماً ببرند مخالفتش از بویی آنها

نی است که تا وقتی پر مغز و مالت استخوا شبیه. بود خواهد ای بیهوده رفتن

هایشان  کنند، اما همین که شکم گیرند و رهایش نمی است سگان دورش را می

اندازند. چه کسی او را در هیبت استخوانی برای  از آن انباشته شد دورش می

 کسی «خود» جز کند، می نگاه را برش و دور طلبکارانه سگان در آورده است؟ 

شود.  دوباره داغ می« تو خواری همان بس که بمانی به ننگ برای». یابد نمی را

فشارد. چیزی که سالها سبب هیبتش بود و با  اش را می حقارتی سنگین سینه

ی  آمد. وحشت همه کرد حاال توهمی پوچ به نظر می آن احساس امنیت می

 گیرد. وجودش را فرا می

ن برهوت که گویی در زند. در آن سوی ای آنکه به مقصد فکر کند به راه می بی

ی هم در  ی دیگر سایه به سایه ای قصد پایان یافتن ندارد، چند خیمه هیچ نقطه

خورد. حتماً  کورسوی نوری از سوی آنان به چشم می 5اند. دل زمین آرام گرفته

مشغول گفت و گو با یکدیگرند یا شاید در تالش برای پایان بخشیدن به 

کند. شاید هم کسی قرآن  ی کودکی که مسلخ را زود هنگام تجربه می گریه

 گذرد؟ چه می «تو »ی خواند. در این شب، در آن خیمه، در اندیشه می

ای. وقتی تو  حرص حکومت و برای ایجاد اختالف برخاستهگفتند که تو به  می

 ...مارسواست؛ ا دروغی این،  آمد که هایت را شنید به نظرش می را دید و حرف

به این خیال  کند، فرار خودش اشتباه به کردن فکر از خواست می گاه هر او 

د تا پروار شد، بزرگ ش ،اینگونه آن خیال دروغ. آورد که شاید هم... پناه می

عاقبت چشم از نگاهت می گیرد و .آنجا که خودش هم باورش کرد

       گوید: می

من مأمورم که شما را نزد عبیداهلل ببرم. خدا را در مورد جان خویش به »-

 «آورم که اگر بجنگی کشته خواهی شد. یادت می

کند از درون ذره ذره  نشیند. احساس می اش می عرق سردی بر پیشانی

شد آن خودی که  یابد. کاش می هوای این صحرا را بسیار سرد میسوزد و  می

اش بیرون کند و آن را در جایی دوردست  این گونه انتخاب کرده را از هستی

که دست هیچ حیوانی به آن نرسد رها کند. چیزی در درونش وقیحانه لبخند 

گرفته  شود. همان خودی است که از او کینه به دل تر می زند و به او نزدیک می

آید که این  تر شده است. یادش می نماید و به او شبیه است که حاال بزرگتر می

کند.  صحنه را بارها و بارها تجربه کرده است. احساس پیری و فرسوده شدن می

ی  اند و اجازه همچون مردابی است که گیاهان هرز همه جایش را فرا گرفته

شوند و احساس کرختی در  میدهند. زانوانش سبک  جاری شدن را به او نمی

                                                           
 خیمه های یاران امام حسین )ع( (5

کند. خودش را روی تن  کند و در آن نفوذ می جای جای تنش راهی پیدا می

زند. دستش را تا  کند. گویی عنکبوت هم به او پوزخند می سنگ رها می تخته

ترسد.  برد. عنکبوت می پیش می ی خانه ی عنکبوت ها نزدیک چندضلعی

شود. دوباره احساس  ها گم می ن سنگمیا در سرعت به  گذارد و اش را می خانه

 کند... . داغی می

اند. صبح  در آسمان خبری از ماه نیست و ابرها نیز هر کدام به سویی گریخته

دهد. وقتی  ها را تغییر می زند و رفته رفته رنگ اما، آرام آرام از راهی دور سر می

چیز این صحرا مبهم و  ی دشت را فرا گرفته همه که وسعت شب همه

ای  دهشتناک است. باید مراقب بود که پایت به سنگی گیر نکند و بوته

ات نکند. اما در رنگی آمیخته که صبح رفته رفته در آن  ناخودآگاه زخمی

گوید. سنگ از قرار و  زبان طبیعت جور دیگری سخن می ،یابد غلظت می

در هایش  گوید و بوته از استحکام ریشه انتها می ای بی اطمینان در زمینه

شود.  آید طپش باز هم بیشتر می صحرایی بی آب و علف. آفتاب که می

نشینی با او  سنگ گویی در انتظار نشسته تا مسافری از راه برسد و از هم تخته

اش را روی زمین خشک پهن می کند تا مسافر از  اندکی بیاساید و بوته سایه

 بزند.«راه»خنکایش بنوشد و با شوقی دوباره به 

 رود مه دارد و شب از کناره میسفر ادا»

 های رهگذر ها و دشت گریوه

 دوباره شکل یافتند و روشنی

 که آفریدگار هستی 

 «دوباره آفریدشان

کند. گویی تمام شب را یکنفس دویده است.  نهایتی می احساس خستگی بی

روی  اند. اما حاال روبه  اش کرده دایم پایش به سنگی گیر کرده و خارها زخمی

کند ایستاده است. حاال  شود و آشکارتر می تر می ه هر لحظه غلیظصبحی ک

چیزی به جز در خود پیچیدنی فرساینده و پس از آن شرمی سنگین در او 

 بزند... .« راه»بیدارشده است. دوست دارد به 

 من آن نیم که بودم»

 این لحظه دیگرم

 در خویش می سرایم

 «دریا و صبح را



 

11 
 

آلود و خسته از راه رسیدند. مأمور بودند که نگذارند  کینبا انبوهی از اوهام 

پیشتر روی و اگر قصد مقاومت کردی شمشیر برکشند. به یارانت گفتی به آنان 

 و اسبانشان آب بدهند و خود نیز پیشاپیش آنها به یاریشان شتافتی.

 ناگاه، ترکید بغض تندر»

 در صبر ابرها

 پاشید خون صاعقه

 «ی جوان بر سبزه

خیزد؛ خود را بین  شنود. برمی ی تاختن سم اسبان را بر قلب خود میصدا

 ای چشم به راه... . بیند. در انتهای این راه تو ایستاده بهشت و جهنم مخیر می

 گویند ... اذان می

 «خوانی یا با سپاهیانت؟ نمازت را با ما می» -

 ای که کج شد فریادها همه در لحظه»

 در زیر ثقل شب

 الله برون آمد از محاقناگاه برگ 

 گاه آن

 دید

 «مشتی طلوع کامل بر آبها روان

دهد که جز بهشت را نخواهد  و شهادت می« با شما!»دهد:  مرد پاسخ می

 گزید... .

 کند. و اسبش را پی می

 تا طلوع خورشید راهی نمانده است... .

  

 

 

 

 امانت دار عاشورا   

اللهم :»کند و می گوید ... و زینب)س( به پیکر حسین)ع( نگاه می 

 )خداوندا !این قربانی را بپذیر(« تقبل هذا القربان

باید پرسید و جست و جو کرد که زینب)س( غیر از پیکر پاره پاره 

حسین)ع( ، پیکری که طعمه گرگ های نواویس  خواهد شد، جز درد 

دوری عزیزترین برادر و شریف ترین فرد امت پیامبر چه می بیند؟ امید 

 س(  و دلگرمی اش در این شرایط نابسامان به کیست؟زینب)

زینب را در مناجات می بینیم.دیگر نمی تواند ایستاده نماز 

بخواند.نشسته ست ودر هیاهوی آنان که به خاطر کشتن حسین  تکبیر 

ای پناهگاه آنکه جز تو پناهی ندارد،ای تکیه گاه »میگویند،زمزمه میکند:

شناسد ،ای خدایی که سیاهی شب و آنکه جز تو پشتوانه ای نمی 

سپیدی روز و روشنایی خورشید و صدای آرام درخت و آب بر تو سجده 

 «می کنند.ای خداوند ،ای خداوند،ای خداوند.

*** 

کاروان اسیران به سرپرستی زینب  به راه می افتد و به زودی به کوفه 

د و با میرسد. در میان کوفیانی  که سالها پیش حکومت علی را دیده ان

خانواده او آشنایی دارند،کوفیانی که حسین را دعوت کردند، سپس عهد 

شکستند و با حضور در سپاه ابن زیاد یا سکوت و خانه نشینی مقابل 

حسین جنگیدند. برخی از مردم کوفه برای کاروان اسیران خرما و نان و 

گردو می آورند. شاید فکر می کنند با سیر کردن اسیران  می شود 

تی گناه سست عنصری و عهد شکستن را پوشاند. زینب)س( در زش

 مواجهه با این صحنه می فرماید: صدقه بر خانواده ما حرام است.

و این تنها مالمت نیست،حقیقتی ست که زینب به واسطه آن به 

کوفیان یادآور می شود ما اهل بیت رسول خداییم ،ما اسیران شام و 

شده اند. به یاد آورید که در حق شبیه روم نیستیم که به غنیمت گرفته 

ترین افراد امت به رسول خدا چه کردید. دل خوش نباشید که نان و 

خرما تاوان گناهی که کردید نیست. مگر می شود اینچنین حق را 

پایمال کرد و به صدقه دل خوش کرد،خوک درون را زنده نگه داشت و 

ب چه می گوید و به گوسفند نذری سر برید؟ مردم کوفه می دانند زین

اى اهـل کـوفـه ! اى مـردم مکار حیله باز! آیا گریه مى »گریه می افتند. 



 

11 
 

آری به جاست که ...«  کنید؟ اشکتان خشک مباد، ناله هایتان آرام نـگـیرد

و  "حسین)ع("گریه بر حقارت انسان در انتخاب میان تا ابد بگریید، 

آنچه که به جان "میان ،انتخاب "وعده هایی از دنیا که شنیده ای"

 "آزادگی"، انتخاب میان "ترس از مرگ"و  "سنجیده ای و می خواهی

.... و چه بسا "دوزخ"و  "عشق"، انتخاب میان  "ماندن به ننگ"و 

فریب خویش با  " و "وفاداری به حسین)ع( و رسالتش" انتخاب میان 

 "!اشک ریختنی که عملی در پی ندارد

*** 

فریبکار! ...زنی رشته باف را مانید که آنچه را استوار مردم کوفه! مردم  -

بافته است از هم جدا سازد.پیمانهای شما دروغ است و چراغ ایمانتان 

بی فروغ ... چه زشت کاری کردید !خشم خدا را خریدیدو در آتش 

دوزخ جاودانه خزیدید،می گریید؟ ...این ننگ را چگونه می شویید؟و 

را چه می گویید؟سید جوانان بهشت و چراغ پاسخ کشتن فرزند پیغمبر 

راه شما مردم زشت،که در سختی یارتان بود و در بالها غمخوار ...هر 

آینه باد در دست دارید و در معامله ای که کردید زیانکار!و به خشم خدا 

گرفتار .خواری و مذلت بر شما باد .کاری سخت زشت کردید که بیم 

مین کافته و کوهها از هم گداخته می رود آسمانها شکافته شود و ز

...این مهلت شما را نفریبد که خدا گناهکاران را زودازود به کیفر نمی 

رساند و سرانجام خون مظلوم را می ستاند.اما مراقب ما و شماست و 

 گناهکار را به دوزخ می کشاند.

*** 

 ...و یزید پرسید: کار خدا را با خاندانت چگونه دیدی؟ 

 واب گفت: جز زیبایی ندیدم.زینب)س(  در ج

*** 

و صدای زینب در مجلس یزید بلند شد:سپاس خدا را که پروردگار 

هردوجهان است و درود و سالم او بر ساالر رسوالن.خداوند راست گفت 

سپس عاقبت آن کسانی که مرتکب کارهای بد شدند »آنجا که میگوید: 

تند و آنها را به مسخره ،ناگوارتر بود.زیرا اینان آیات خدا را دروغ انگاش

 « گرفتند

یزید!پنداری اکنون که زمین و آسمان بر ما تنگ است  و چون اسیران 

شهر به شهرمان می برند،در پیشگاه خدا ما را ننگ است؟و تو را 

بزرگواری است وآنچه کردی نشانه ساالری؟به خود می بالی و از کرده 

هایت به نظام؟نه خود خوشحالی ،که جهان تو را به کام ست و کار

چنین است ،این شادی تو را عزاست و این مهلت تو را بالست و این 

کافران می پندارند که در مهلتی که به آنها می دهیم "گفته خداست:

،خیر آنهاست.به آنها مهلت می دهیم تا بیشتر به گناهانشان بیفزایند و 

 ..."برای آنهاست عذابی خوار کننده

ندان جگرگوشه پیغمبر میزنی و جای کشتگانت ... با چوب دستی به د

در بدر را خالی میکنی ؟که کاش بودند و مرا می ستودند؟... و به زودی 

بر آنان درخواهی آمد،در پیشگاه خدای متعال ، و دوست خواهی داشت 

چه خوش بود که کشتگان  "که کاش کور بودی و الل و نمی گفتی :

ش می گفتند و شادی می من در بدر ،اینجابودند و مرا شادبا

...به زودی آنکه تو را بر این مسند نشانده و گردن مسلمانان را "نمودند

زیر فرمان تو کشانده ،خواهد دانست که زیانکار کیست و خوار و بی 

گیری ،غرامت خود را می  مایه چه کسی ست...اگر ما را به غنیمت می

 گیریم . در آن روز ،جز کرده زشت ،چیزی نداری.

پسر مرجانه را به فریاد خوانی و او از تو یاری خواهد. با یارانت در  تو

کنار میزان ایستاده ،چون سگان بر آنان بانگ میزنی و آنان به روی تو 

بانگ میزنند و می بینی نیکوترین توشه ای که معاویه برای تو ساخت 

،کشتن فرزندان پیامبر بود که گردنت انداخت. به خدا  که جز از خدا 

نمی ترسم و جز به او شکوه نمی برم ،هر حیله ای که داری به کار گیر 

و از هر کوششی که توانی ،دست مدار و دست دشمنی از آستین بر آر 

،که به خدا این عار به روزگار از تو شسته نشود.سپاس خدای را ،که  

پایان کار سادات جوانان بهشت را سعادت و آمرزش مقرر داشت و 

نان واجب انگاشت.از خدا میخواهم که پایه قدر آنان را واال بهشت را بر آ

 مددکار تواناست. او و فضل فراوان خویش به ایشان عطا کند،که 

*** 

یزید میدانست خطر حضور کاروان در شام چیست .به ناچار آنان را به 

اد ولی روشنگری های زینب ،در شهر پیامبر، دور از مدینه باز فرست

یزید کار را آنچنان بر یزید دشوار کرد که ناچار شد کنترل و نظارت 

 زینب )س(را به مصر )و به روایتی شام(تبعید کند.
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