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طرح مسأله و روش بحث
مورختتان و نویستتندگان بستتیاری بتته تشتتری و کالبدشتتکافی واقعتتۀ عاشتتورای  61هجتتری
قم تتری پرداخت تته و آن را بتتتا عن تتاوین و نامهتتتای بس تتیاری همچ تتون «حادثتتته ک تتربال»« ،قیتتتام
حسینی»« ،نهضت عاشورا»« ،واقعۀ طف یا نینوا»« ،مکتب عاشورا» و ...یاد کردهاند .همته
این تعابیر در جای خود صحی اند و نشانه ذوابعاد بودن و اهمیتت و در عتین حتال حتاکی
از دشتواری تعیتین ماهیتتت دقیتق و قطعتی ایتتن واقعته دارد .ایتن کتته حادثتۀ عاشتورای محتترم
ستال  61هجتری قمتری را حادثته بتدانیم یتا مکتتب یتا نهضتت یتا قیتام و یتا ایتن کته همته ایتن
تعتتابیر را مصتتداق آن حادثتته مانتتدگار بتتدانیم ،ختتود قابتتل تأمتتل بتتوده و مداقتتۀ جداگانتتهای را
میطلبد .لیکن تمرکز این مقاله بر تشخیص ماهیت این واقعه و درنهایتت قضتاوت در بتارۀ
چیستی آن نیست ،بلکه آنچته کته بته طتور مشتخص در نوشتتار پیگیتری متیشتود ،توجته و
تعمقتی درختتور ،در بتا

توجیتته و تحلیتل مانتتدگاری و جتاودانگی واقعتتۀ عاشتورا بتتا تاکیتد بتتر

تغییتتر ماهیتتت حادثتته بتته مکتتتب در دل حادثتته و تحتتت تتتأثیر شخصتتیت امتتام حستتین
اس تتت .ال بت تته دور نیس تتت ک تته در خ تتالل هم تتین رویک تترد خ تتاد و در پرت تتو هم تتین تبی تتین،
نگرشهای دقیق تری هم نسبت به ماهیت این واقعه فراچنگ آید.

زمتتان و گذشتتت ایتتام و اعتتوام نقتتش بستتیار ز یتتادی در بتته فراموشتتی ستتپردن حتتواد دارد.

سال اول،شماره ،3پاییز 1395

حواد

بسیار بمرگی با ابعاد و حجم بسیار بمر تر از واقعه عاشورا در بستر تتاریخ رخ نمتوده

و در هم تتین بس تتتر رن تتگ باخت تته و هرگ تتز نتوانس تتتهاند فرات تتر از انط تتوای در اوراق و قص تتههای

تاریخی ،نقش و سهم بتارزی در عرصتۀ حیتات اجتمتاعی و حتوزۀ باورهتا و عقایتد و آدا

و

رسوم و آیینهای یک جامعه ایفا نمایند .بنابراین طبیعی است که در ایتن میتان پرستش از
مانتتدگاری واقعتتۀ کتتربال و چگتتونگی تبتتدیل یتتک حادثتته بتته مکتتتب آن هتتم در بطتتن حادثتته،

پرسشی درست و در خور تأمل است.
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بی تردیت تتد رمت تتز مانت تتدگاری و تت تتأثیر ژرف واقعت تته کت تتربال را بایت تتد در کیفیت تتت ایت تتن حادثت تته و
ً
شخصتتیتهای طتترفین درگیتتر آن جستتتجو کتترد .معمتتوال حتتواد بتته و یتتژه معرکتتۀ جنتتگ بتتر
شخصیت افراد درگیر تأثیر می گذارد ،اما در حادثۀ کربال حستین

نته تنهتا متتأثر از حادثته

نیستت ،بلکتته بتتر حادثتتۀ تتتأثیر می گتتذارد .شخصتتیت نتتورانی آن امتتام بمرگتتوار و آزاده در جتتای

جتای رونتتد ایتن حادثتته تتتاریخی ،اثتر می گتتذارد و رفتته رفتتته از حادثتته مکتبتی پدیتتد متتیآورد.
تبتتدیل حادثتتۀ کتتربال بتته مکتتتب بعتتدها شتتکل نگرفتتته ،بلکتته حستتین

ختتود بتته عنتتوان

شخصیت اصلی درگیر ایتن حادثته ،آن را بته مکتتب دگرگتون ستاخته استت .آن هتم نته ایتن
کت تته حست تتین بت تتا ّ
تعمت تتد قصت تتد مکتبست تتاز ی داشت تتته باشت تتد و بخواهت تتد بت تته بهانت تته و بت تتا
فرصتجویی یک حادثه ،مکتبی دست و پا نمایتد! نته ،بلکته اقتضتای ذات و شخصتیت
اوست که خود به خود حادثه را به مکتب رهنمون میسازد.
در درازای تتتاریخ حتتوادثی بتتس عظیمتتتر و ختتونبتتارتر از کتتربال پدیتتدار گشتتتهاند ،امتتا هرگتتز
تب تتدیل ب تته مکت تتب نش تتدهاند و از م تترز حادث تته ب تتودن و واقع تتهبتتودن فرات تتر نرفتهانتتد .ام تتا ای تتن
حستین استت کتته بتا مردانگتی ،رفتارهتتای انستانی ،آزادگتیّ ،
حریتتت ،شتجاعت ،ایمتتان و
صتتالبت و ایتتراد خطبتتههای معنتتوی و حی تتات بختتش آن هتتم در متتتن حادثتته ،زمینتتههای
اساسی این مکتب را فراهم متیآورد .حتریم انستانی ،معنتوی و اخالقتی حستین
به روزگار فرا و آستایش نیستت ،حستین

محصتور

در متتن حادثته و در میتان چکتاک شمشتیرها و

یک حادثه را که شاید به لحا تاریخی حادثه بمرگتی بته حستا

نیایتد ،تبتدیل بته مکتبتی

بتمر میستتازد و چتون مکتتتب میستتازد ،جاو یتد میمانتتد .پتر واضت استتت کته هتتدف متتا در
این جا بررستی جغرافیتایی ،آمتاری و تتاریخی ایتن حادثته نیستت بلکته روش اصتلی در ایتن
مقالتته بررستتی تتتاریخی حتتواد شتتش ماهتته مر بتتو بتته جر یتتان نهضتتت امتتام در برابتتر یم یتتد و
مهاجرت به مکه و عراق و شهادت در کربال ،به منظتور اثبتات فرضتیه مطتر شتده در صتدر
مقاله است که اثر شخصیتی امام باعث متیشتود یتک حادثته در بطتن ختود تبتدیل بته یتک
ً
مکتب شود .چیزی که در حواد دیگتر مالحظته نمتیشتود؛ ز یترا حتواد معمتوال بته دور از
ً
مکاتتتب و مکاتتتب نیتتز معمتتوال بتته دور از حواد انتتد .مکاتتتب الجتترم در متتدارس و میتتادین
علمی ،فرهنگی و فکری شکل میگیرد.
اکنتتتون بت تته بررست تتی اجمتتتالی تت تتاریخ ایت تتن واقعتتته میپت تتردازیم تتتتا در جر یتتتان و رونتتتد ایتتتن
حادثتتتۀ تتتتاریخی نقتتتش شخصت تتیت امتتتام حستتتین
درک نماییم.

را در شتتتکلدهی بتتته رونتتتد حتتتواد

چگونگی تبدیل حادثه کربال به مکتب عاشورا به وسیله امام حسین

در محاصرۀ نیزههتا نیتز از متنش و شتیمۀ انستانی دستتبردار نیستت .از همتین رو استت کته
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شروع ماجرا
صرف نظر از بررسی علل بعیدۀ این حادثه که در اینجا محل بحث ما نیست ،شتاید از
یک جهت بتوانیم شرود این ماجرا را از نیمه ماه رجب سال  60قمری قلمداد کنتیم؛ زمتانی
که یمید جانشین پدرش معاویه می گتردد و در اولتین حرکتت شتتا زدۀ سیاستی ختود ،طتی
نامهای به حاکم مدینه ولید بن لعتبه تأ کید می کند:

َ
ُ
ْ
َاْلسی َوَعب َ اهللَب َعمرَوَعب َ اهللَب َر بیارَاخاذاَشا ی اَل َیساتَفیاهَرخصاه ََحایتَ
خ ىذ
عواَو اَ
1
ُیبا ُاقی َ
َالسااام؛ َ(خ ی ارزما،ب ی تییت 190/1اطی ی 269/3 1408،اارکهییا 1381،
42ا د ر ،ب تت 227ااب ادثمر کا1372،ش َ )822

حسین و عبداهلل پسر عمر و عبداهلل پستر زبیتر را دستتگیر کتن و چنتان تحتت فشتار

قرار بده که فرصتی جز بیعت برای ایشان باقی نماند والسالم!

لحن و نود عبارت به خوبی نشان از رویکرد جدید خالفت امتوی دارد .سیاستتی جدیتد
کت تته از تت تتدبیر ،حت تتزم و دوراندیشت تتی خلیفت تتۀ قبت تتل ،معاو یت تته ،متفتتتاوت استتتت و بنتتتای آن بتتتر
ستتختگیتتری بتتی محاستتبه بتتر شخصتتیتهای تتتأثیر گتتذار حجتتاز استتت .یم یتتد کتته از هتتین
مشتتروعیتی برختتوردار نیستتت الاقتتل بتترای ت بیتتت قتتدرت ختتود در ستترزمین وحتتی بتته تأییتتد و
بیعتتت برزگتتان حجتتاز نیتتاز داشتتت ،بتتهویژه حستتین

کتته حتتوزۀ نفتتوذ ایشتتان نتته تنهتتا حجتتاز

سال اول،شماره ،3پاییز 1395

بلکه عراق را نیز در بر میگرفت.
ً
ولید سریعا فرمان یمید را به این افراد ابال کرد .عبداهلل بن عمر و عبتدالرحمن بتن ابتوبکر
بیعتتت یم یتتد را پاستتخ م بتتت دادنتتد و حتتتی ستتعی کردنتتد امتتام حستتین
اجتنا

از بیعت هشدار دهند .عبداهلل بن زبیر شبانه به مکه گریخت ،امام حستین

بتا

صالبت و شجاعتی بینظیر و با بیانی صری و روشن ،ضمن پاسخ منفی به خواستۀ یم یتد
علت آن را نیز به امیر مدینه بیان فرمودند:
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را نیتتز بتته خطتتر

َ
ُ ا ُ
ْ
ا
ابطَالةمحاةَبناقَ
اقلهَوََ لافَالما ئکاةَوَمه
َبیتَالنب ااوهَوَمعا ى ُنَالرت
ا ای
قَاالمیةَ ىانقَاهل ى
َ ْ ُ َ ُ ُإ
ُ اَ
ُ ْ
فسَالمح رم ىه َُم ىعل إ َبقلفسقَوَ
وَبنقَیح ى َ
ف حَاهلل َ،ى
تَ،وَیا ی َرجلَشقر َاْلمرَوَتق ىتلَالن ى

 . 1در برخی از تواریخ نام عبدالرحمن بن ابوبکر نیز در این زمره آمده است.

َ َ اُ َ
َ
ُ َ َ
ُ
َوَن ُنظ ُاة َ
اقَا َح اُاق ْ
ُ
َبقْلاف ىاهَوَ
َوَتنظارونَاین
اقی َُ ىَمثل ُاهَولایک َنص ىاب ُحَوَتصابحون
مثیلَالیب ى

البیع ا ااه؛َ(طیییییی

1372ش َ )827

270/3 1408،اخییییی ارزما،بییییی تیییییت 185/1اابییییی ادیییییثمرییییی کا،

ای امیتتر (ولیتتد) متتا اهلبیتتت نبتتوت و معتتدن رستتالت و محتتل آمتتد و شتتد مال ئکتته و
محل فرود آمدن رحمت هستیم که فتوحات الهی از ما آغاز و به ما ختم میشود.
در حالی که یمید مردی است شرا

خوار و کشنده نفس محترم و آشکار کننتده

فسق و در این صورت همچون منی با همچون اویی بیعت نخواهد کرد لیکن متا
و شتما فتردا هستتتیم و انتظتار ختواهیم کشتتید کته کتدامین متتا بته خالفتت و بیعتتت
محق هستیم.

چنتتانکتته واض ت استتت در ایتتن نامتته مستتایل بستتیار مهمتتی در عبتتارات کوتتتاه بیتتان شتتده

است و چشمانداز روشنی از آیندهای پرماجرا به دست میدهد ،این مسایل عبارتند از:
 .1تف تتاوت ف تتاحش در شخص تتیتهای ط تترفین خط تتا

وج تتود دارد؛ ام تتام حس تتین

از

هستند ،اما در طرف مقابل یمید مردی شرا خوار ،قاتل و متجاهر به فساد است.
 .2امتتام

بتتا بیتتان ایتتن تفتتاوت فتتاحش نتیجتته می گیتترد کتته آزادهای چتتون متتن بتتا چنتتین

 .3امام

با این بیان بته صتراحت ،صتالحیت یم یتد را بترای وظیفته بتمر خالفتت نفتی

مردی بیعت نمی کند.

مینمایتتد و بیعتتت بتتا چنتتین شخصتتی را نتته تنهتتا حتتق نمیدانتتد ،بلکتته تضتتییع حتتق متتردم و
اسالم میداند .امام

میداند که کارهای بمر را باید به انسانهای بمر بسپارند ،وگرنته

تبتاهی و فستاد شتیود مییابتد .خالفتت در دوران یم یتد معنتایش رهبتری و تستلص بتر حتوزهای
وس تتیع ب تتود ک تته ام تتروز ح تتدود ده کش تتور مس تتتقل جه تتان را (ای تتران ،مص تتر ،ش تتامات ،ع تتراق،

عربستان ،یمن و کشورهای حوزه خلیی فارس) در بردارد .یم یتد بته حتق از عهتدۀ چنتین امتر
بمرگتتی برنمیآمتتد ،چنانچتته در طتتی خالفتتت کوتتتاه ختتود ( 60 - 64ه .ق) مرتکتتب اعمتتالی

گردید که در جهان اسالم بی سابقه بودند .از جمله حادثه کتربال کته بیتان خواهتد شتد و نیتز
حادثه ّ
حره (مکانی نزدیک مدینته) کته در جر یتان آن ،تتا سته روز جتان ،متال و نتوامیس شتهر

چگونگی تبدیل حادثه کربال به مکتب عاشورا به وسیله امام حسین

اهلبیتتت نبتتوت و معتتدن رستتالت ،در خانتتهای پتترورش یافتتته استتت کتته محتتل آمتتد و شتتد
ّ
فرشتتتگان و نتتمول وحتتی و رحمتتت بتتوده استتت و بتته خانتتدانی تعلتتق دارد کتته کلیتتد بتتا اهلل
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رسول خدا ،مدینه النبتی ،را بتر ستربازان جستور ختود مبتا ستاخت و سترانجام حادثته آتتش
زدن کعبه برای سترکوبی عبتداهلل بتن زبیتر ،کته در ختالل آن مکته و خانته ختدا را بته منجنیتق

بستت و احتترام بیتت عتیتتق را مرعتی نداشتت (مستعودی ،بتتی تتا72 -68 /3 :؛ ابتن واضت

یعقوبی ،بی تا.)250:

این اعمال یمید به زودی و به خوبی روشن ساخت که حسین

چترا از بیعتت بتا او ستر

باز زده بود و عمتق ستخن ایشتان را میرستاند کته براستاس شتناخت درستت و دقیتق ختود از
شخصیت یمید تصری می کند که «ما صب میکنیم و شما صب می کنیتد (یعنتی روزگتار
می گتذرانیم) متا منتظتر میمتانیم و شتما منتظتر بمانیتد ،آن گتاه گذشتت زمتان نشتان خواهتد
داد کتته کتتدامین از متتا شایستتته و الیتتق خالفتتت هستتتیم و ردای بیعتتت بتتر انتتدام کتتدامین متتا
برازنده و بر حق است(» .مفید ،بی تا.)200:
پاستتخ کوتتتاه حستتین

بتته ولی تد بتتن عتبتته والتتی مدینتته موضتتع گیری قتتاطع و صتتری آن

حضتترت را آشتتکار ستتاخت ،از ستتویی موضتتع سرستتختانه و غیرقابتتل انعطتتاف یم یتتد نیتتز بتتا
ً
ً
تدیدا» و « َ
لیستتت فیتته رخصت ًته» (دینتتوری ،بتتی تتتا227 :؛ ابتتن واضت
جمال تتتی چتتون «اختتذا شت
یعق ت تتوبی ،ب ت تتی ت ت تتا241 ،2 :؛ طب ت تتری1408 ، ،ق)269/3 :مشت تتخص ش ت تتده بت تتود .بن ت تتابراین
درخواست یمید و پاستخ صتری امتام

آغتاز متاجرا بتود ،متاجرایی کته از همتین جمتالت و

پیام های اولیه نتایی و عواقب آن را به روشنی میتوان حدس زد.
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حرکت از مدینه به مکه
والی مدینه متأمور بتود تتا حستین

را دستتگیر نمایتد .امتام

میدانستتند کته چتارهای

جتتز هجتترت نیستتت ،از ایتتن رو بتتا ختتانواده و تنتتی چنتتد از دوستتتان در روز  28رجتتب ستتال
 60هجتتری بتته ستتمت مکتته روان گشتتتند و بتته هنگتتام تتترک مدینتته و ختتداحافظی از دوستتتان
و آشنایان و به و یتژه جمتالت شتورانگیزی کته در کنتار قبتر جدشتان رستول گرامتی استالم
بیت تتان کردنت تتد ،خت تتاطرات حزنبرانگیت تتزی را بت تتر جت تتای نهادنت تتد و از همت تتان آغت تتاز ماهیت تتت و
خصتلت تراژدیتک ،حماستی و ارزشتی متاجرایی را کتته در حتال وقتود بتود ،آشتکار ستتاختند.
(اب تتن اعت ت م ک تتوفی1372 ،ش) 830:؛ م تتاجرایی ک تته عم تتق س تتوز و گ تتدازش اعص تتار و ادوار

زمان و تاریخ را درنوردید و پیامهای عبرتآموز و انسانیاش را سینه بته ستینه بته نستلهای
بعدی انتقال داد.
امام بتا شتناختی کته از شترایص جتاری داشتتند بته ختوبی واقتف بودنتد کته ماجراهتای
ً
تلختتی در پتتیش رو دارنتتد ،از ایتتن رو در ختتداحافظی بتتا بتترادرش محمتتدبن حنفیتته صتتریحا
وصت تتیتنامه خت تتود را بیت تتان داشت تتتند .ایت تتن وصت تتیتنامه بت تتازنمودی است تتت از شخصت تتیت
حسین

و اهداف و آرمانهایش و این که چرا از مدینه خارج میشود و در پی چیستت و

چه مقصدی را دنبال می کند؟
ْ
هذاَمقَاویصَبهَاْلسیَب َعیلَایلَاخیهََم َبا َاْلنفیاهَانَ
بسمَاهللَالرمح َالرحیَ،
ْ
اْلسیَیشه َانَال َالهَاال َاهللَوح هَالشر یکَلهَوَانََم اَعب هَوَرتولهَجقءَبقْلقَ
هَوَانَاْلنهَحقَوَالنقر َ حقَوَالسقعهَِتیهَالر یابَفهیاقَوَانَاهللَیبعانَما َیفَ
م َعن
ج

القبور َوَاِنَملَاخرجَاشراَوَالبطراَوَالمفس اَوَالنقلمقَوَامقَخرجاتَلطلابَاْلصاا َیفَ
ُ
امهَج یَصیلَاهللَعلیهَوَِلهَوَتلمَ.ار ی َانَِمرَباقلمعرو َوَاَنایَعا َالمنکارَوَاتایرَ

کو یف1372َ،س ََ َ.)833

حس تتین

ً
در ای تتن وص تتیتنامه اوال معرفتشناس تتی توحی تتدی خ تتود را بی تتان م تتیدارد و

جایگاه ختود را بته عنتوان یتک انستان در نظتام عتالم هستتی روشتن می کنتد و از مبتد و معتاد
ً
ً
سخن میراند .مسلما انسانی که از چنین معرفتی برخوردار است و عمیقا بتدان بتاور دارد،
از رفتارها و هنجارهای خاصی برخوردار می گردد و در تعامتل بتا دیگتران عکسالعملهتای

متفاوتی خواهد داشت .درست از همین رو است که واکنش عبداهلل بن عمتر و عبتداهلل بتن
زبیتتر بتتا وا کتتنش حستتین

متفتتاوت میشتتود؛ ز یتترا هتتر کتتدام از شخصتتیتها و معرفتهتتای

متفتتاوتی برخوردارنتتد کتته بتته نحتتوۀ رفتتتار فتتردی و تعامتتل اجتمتتاعی و سیاستتی آنهتتا شتتکل و

جهت میبخشد.

در مکتب رسول خداوند

حسین
ً
طبعا او به عنوان سبص رسول

و علتی بتن ابیطالتب

و فرزند علی

پترورش یافتته استت.

به آرمانهتای آن بمرگتواران وفتادار استت.

چگونگی تبدیل حادثه کربال به مکتب عاشورا به وسیله امام حسین

بسیرهَج یَوَابَعیلَب َابَوقلابَنا َتبلانَبقباولَفاقهللَاو یلَباقْلقَوَما َردَعایلَ
هذاَاصبرَحیتَیقضَاهللَبینَوَبیَالقومَوَهوَخیرَاْلاق ْ
ْ
کمیَوَهاذهَوصاییتَالیاکَیاقَ
ُ
اخیَوَمقَتوفی َاال َبقهللَ.علیهَتوکلتَوَالیهَانیبَ(خوار میَ،بَتق 188/1؛َاب َاعمثَ
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او میبیند که چگونه معروفها تحقیر میشوند و منکرها مجال ظهور مییابند ،او که خود
تجلتتی همتته معروفهتتا استتت بتته وستتیله یم یتتد کتته تجتتاهر بتته فستتاد دارد متتورد تهدیتتد قتترار
تین معتروف در منک ِتر یم یتد و یم ی ِتد منکتر
می گیرد ،یم یتد میخواهتد کته مع ِ
تروف حستین و حس ِ
اس تتتحاله ش تتود .از دی تتدگاه حس تتین
حسین

ای تتن بیع تتت چی تتزی جتتز ذلتتت و استتتحاله نیستتت.

نمیخواهد در یمید هضم شود و نمیخواهتد بتا چنتین بیعتتی ،در طتول و تبتع او

قرار گیرد و به منکتر مهتر تأییتد بگتذارد .بنتابراین در توجیته ختروج ختود از شتهر مکته تصتری
ّ
و بته منظتور
میدارد که« :خروج من تنها بترای طلتب اصتال در ّامتت جتدم رستول ختدا
امر به معروف و نهتی از منکتر استت .میختواهم بته ستیره جتدم محمتد

و پتدرم علتی

رفتار کنم» .
حسین

آ گاهانه به ایتن ختروج دستت می زنتد و حتتی عواقتب تلتخ و ستوزناک آن را بته

خوبی درک می کند ،به همین جهت پس از وصیت خود به محمد بتن حنفیته و بته هنگتام
خروج از شهر مدینته ایتن آیته را تتالوت فرمودنتد« :فخترج منهتا خائفتا یترقتب قتال ر

نجنتی

م تتن الق تتوم الظ تتالمین» قص تتص( ]21/مفی تتد ،ب تتی ت تتا :ب تتا س تتوم33/؛ ابومخن تتف ازدی،
1377ش.)7 :
ایشان پس از حتدود  10روز حرکتت ،از مستیر جتادۀ اصتلی ،بتا یتاران و خانتدان ختویش بته
ّ
شتتهر مکتته وارد شتتدند .عتتدهای توصتتیه می کردنتتد مخفیانتته و از طر یتتق کورهراههتتا بتته ستتمت
سال اول،شماره ،3پاییز 1395

104

مکته حرکتت کننتد ،امتا امتام

قبتول نکردنتد .ز یترا اهتداف آن حضترت زالل و روشتن بتود و

دلیل تتی نداش تتت م تتردم در جر ی تتان مس تتایل ق تترار نگیرن تتد ،بلک تته ب تتالعکس ام تتام

از ط تترق

مختلف سعی در آ گاهی دادن به مردم داشتند.

اقامت موقت در مکه و زمینههای حرکت به کوفه
با توجه به این که حرکت از مدینه در آخر ماه رجب آغتاز شتد ،بنتابراین امتام و یتارانش از
اوایل ماه شعبان سال  60قمتری در مکته حضتور داشتتند .اقامتت حستین

در مکته چهتار

ماه به دارازا کشید (از اوایتل شتعبان تتا هشتتم ذیالحجته الحترام ستال 60ق) در ایتن متدت
ً
نسبتا طوالنی امام با انجام سخنرانیها و ارسال نامههای متعدد ،تالش کردند به متردم

ً
حجاز و عراق آ گاهی دهند و متقابال بتا استتقبال متردم مواجته شتدند .نامتههای بستیاری از
عراقّ ،
خاصه شهر کوفه به دست امام رسید که خواستار دعتوت آن حضترت بترای ستفر
به کوفه بودند تا در آنجا از همکاری و مساعدتهای آن متردم در جهتت اجترای عتدالت و
اشاعۀ معروف و ازالۀ منکر ،برخوردار گردند( .طبتری ،ترجمته پاینتده1375 ،ش2923/7 :
 2925؛ دینوری ،بی تا230 -229 :؛ ابن اع م کوفی1372 ،ش.)842-839 :وجت تتود عبت تتداهلل بت تتن زبیت تتر و اطرافیت تتانش در مکت تته کت تته آن حضت تترت را بت تته چشت تتم رقیت تتب
مینگریستتتند (طبتتری ،ترجمتته پاینتتده )2967 -2966/7 :1375 ،و از طرفتتی دستتتور یم یتتد
برای والی مکه و حتتی مأمور یتت عمترو بتن ستعید بتن عتاد از جانتب یم یتد بترای تعقیتب و
ً
احیانا ترور آن حضرت (خوارزمی ،بتی تتا ) .220/ 1 :ایشتان را در اضتطرار شتدیدی قترار داده
بود که چارهای جز خروج از مکته نداشتتند .نتود برختورد امتام بتا عبتداهلل بتن زبیتر و نیتز تعمتد
امام برای عدم درگیری در حرم امن الهی و در کنتار خانته ختدا ،ختود نشتانگتر شتیوه و ستیرۀ
الهی حسین

در جای جای این حادثه است .همین حرکات و رفتارهای اخالقی استت

توجتته امتتام

معطتتوف بتته ستتیل نامتتههایی شتتد کتته از کوفیتتان ارستتال گشتتته و همچنتتان بتتر

شمار آنها افموده میشد( .طبری ،ترجمه پاینده1375 ،ش).2924 -2923/7 :
امام

به طور منطقی و بترای اطمینتان از صتحت نامتههای کوفیتان مستلم بتن عقیتل را

در نیمتته متتاه رمضتتان ستتال  60قمتتری از مکتته روانتته کوفتته ستتاخت(دینوری ،بتتی تتتا230:؛ ابتتن
در

اع م1372 ،ش .) .842 :مسلم با زحمت زیاد خود را به کوفه رساند ،طرفداران امام

کوفتته بتته و یتتژه شخصتتیتهای مهمتتی چتتون هتتانی بتتن عتتروه بتتا توجتته بتته مواضتتع تردیتتدآمیز و
متزلزل حاکم کوفه نعمان بن بشیر ،قبایتل و افتراد متنفتذ ز یتادی را بترای حمایتت از امتام
بسیی کرده بودند.
مس تتلم چ تتون اوض تتاد را ب تترای ورود ام تتام

مهی تتا دی تتد ،ب تتا ارس تتال نام تتهای ام تتام

را از

در مکته و ارستال نامتههای کوفیتان و

وضعیت موجود کوفه خبتر داد .شترایص دشتوار امتام
طلتتب مصت ّترانه آنهتتا بتترای حرکتتت امتتام بتته آن شتتهر و تأییتتد مستتلم از خواستتت و طلتتب
کوفیتتان ،همتته زمینتتههای الزم را بتترای حرکتتت امتتام

بتته ستتمت کوفتته مهیتتا ستتاخت .آن

چگونگی تبدیل حادثه کربال به مکتب عاشورا به وسیله امام حسین

کتته از هتتر نقطتته ،نکتتتهای و از هتتر موضتتود جنجتتالی ،درستتی مطتتر متتیشتتود .در ایتتن شتترایص
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حضتتترت در تت تتاریخ هشت تتتم یتتتا نهت تتم ذیالحجت تته ستتتال  60قمتتتری بتتتا ختتتانوادۀ ختتتویش بتتته
ستتمت عتتراق روانتته شتتدند .شتترایص مکتته بتته قتتدری دشتتوار بتتود کتته امتتام هرگتتز نتوانستتتند بتته
نص تتای مش تتفقانه اف تترادی چ تتون عب تتداهلل ب تتن عب تتاس ک تته ایش تتان را از س تتفر ب تته ع تتراق من تتع
مینمودند ،گوش دهند.
از طرفتتی امتتام

نمیخواستتتند کتته بتتا درگیتتری جتتدی در مکتته حرمتتت خانتته ختتدا و متتاه

ذیالحجه الحرام را از میان ببرند(طبری ،ترجمته پاینتده1375 ،ش .)2968 /7 :بنتابراین
حرکت آغتاز گردیتد .امتام

و یتارانش پتس از حتدود بیستت روز راهپیمتایی طاقتفرستا در

اواخر ماه ذیالحجه به نزدیکی شهر کوفه رسیدند .در طی منازل مختلتف کته در راه وجتود
داشت ،امام

با سخنرانیها و خطبه های عمیق و زیبای خود به یاران و خاندان خستته

ختتویش قتتوت قل تتب میدادنتتد و دیگتتران را ب تتا اهتتداف انستتانی و ظلتتم ستتتیزانه ختتود آشتتنا
میساختند و گرد و غبار شبهه و تردید از فکر و جان آنها میزدودند .ایتن ستخنان سرشتار
از معرفت و معنویت ،جهت مبارزۀ حضرت و یتارانش را ترستیم نمتوده و حادثته و معرکتهای
ّ
را که ایشان در متن آن واقع بودند ،به سمت مکتبی ماندگار متبدل میساخت.

امام در کوفه و کربال
حستتین
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و یتتارانش پتتس از ستتفری پرعتتذا

و طاقتفرستتا امیتتد داشتتتند تتتا از پتتذیرایی

مردم کوفه محظو گردند ،امتا در یتغ و افستوس کته از زمتان حرکتت امتام از شتهر مکته تتا ایتن
زمان حواد

زیادی رخ داده بتود .حتوادثی کته پرشتتا

پدیتدار گشتته و غیرمنتظتره بودنتد.

نعمان بن بشیر عزل شده ،عبیداهلل بن زیاد سفاک و خونریز جانشین او گشتته( ،دینتوری،
بتتیتتتا233 -232 :؛ ابومخنتتف ازدی1377 ،ش )21 -16 :مستتلم و هتتانی شتتهید شتتدهاند،
(همتتو) .32 ،مردمتتان متزلتتزل کوفتته از صتتحنه گریختهانتتد و یتتا بتته نفتتع یم یتتد و عبیتتداهلل در
صحنه آمدهاند ،مردمان وفادار کوفته در خانتهها خم یتده و یتا در کتنی زنتدان افتادهانتد .بتوی
نفاق و دورویی فضای سنگینی را ایجاد کرده و تترس و ت ّ
ترحم و تردیتد در کنتار یکتدیگر ،آن
مردمتتی را کتته قتترار بتتود بتتا استتتقبال گتترم ،خستتتگی راه را از حستتین

و ختتانوادهاش برطتترف

سازند و ایشان را در نیل به آرمانش یاری دهنتد ،بته مردمتی تبتدیل ستاخته بتود کته اینتک بتا

شمش تتیرهای آهیخت تته و نیزهه تتای برافراش تتته در حتتتوالی ش تتهر پرس تته میزدن تتد و در کمتتتین
حسین

و یارانش قرار گرفته بودند .مردمی که با انگیزههای مختلف گتردهم آمتده بودنتد

تا حادثهای بسیار تلخ را بیافرینند ،برخی از آنان در اندیشته و فضتای جنگهتای قبیلتهای
عصتتر جاهلیتتت ستتیر می کردنتتد ،برختتی از آنتتان بتتر ختتود میلرزیدنتتد کتته چطتتور در برابتتر فرزنتتد
رسول خدا

شمشیر برکشیده اند؟ برخی در اندیشه توبه و فرار از معرکته بودنتد و برختی از

فتتر کینتته و خشتتم بتتا دنتتدانهای فشتترده بتتر تستتریع جنتتگ و قتتتال پتتای میفشتتردند .در ایتتن
سوی ،سپاه کوچک حسین

چون خسته و ناباورانه با شمشیرها و نیزههتای صتف بستته

رو بتهرو شتدند ،خستتتگی آنتان مضتاعف گردیتتد ،امتا در ایمانشتان ذرهای خلتتل پدیتد نیامتتد،
چه از پیش وقود چنین واقعه و بلکه وقایع تلختر از آن را پیشبینی کرده بودند.
حستتین

بتتا خطبتتهها و ستتخنان نتتورانی ختتود درصتتدد آ گتتاه کتتردن کوفیتتان برآمتتد .ایتتن

آ گاهیدادن ها در منازل مختلف چه برای اصتحا
همان جریان مکتبسازی بود کته حستین

ختود و چته بترای دشتمنان در راستتای

بته ختوبی بتدان توفیتق یافتت .امتام نامتههای

خواهم گشت .اما ستپاه عبیتداهلل بتر پیتام سرستختانه و غیرمنعطفانته یم یتد تأ کیتد میورزنتد
ّ
ّ
که یا پیمان یا خون! یا تسلیم یا شمشیر! راه سومی وجتود نتدارد ،حستین نته ِعتده و لعتده
جنگ دارد و نه ستر شتازش بتا پلیتدی چتون یم یتد ،از ایتن رو در تتالش استت تتا راه دیگتری را

پیشنهاد نماید .اما سپاه عبیداهلل باز بر بیعت اصترار متیوزرد ،بیعتتی کته در منطتق و منظتر
ّ
حست تتین چیت تتزی جت تتز ز بت تتونی نیس ت تت و حست تتین انست تتان آزادهای استتتت کتتته ذلت تتت را
برنمیتابد .این بیان حضرت مشهور است که:

اَ
ا
ْ َ ا
َ
َالذلة؛ َ
ىا انَال ا عیَوَاب َال ا عیَت ََرکز ِنَبی
َ
وَالذلَةَههیقَْم
َالس َلةَ ى

ّ
عبیداهلل پلید مرا میان دو راه محصور ساخته است یا شمشیر یا تحقیر ،امتا ذلتت

از آزاده مردی چون حسین

دو ر باد.

ّ
ّ
این بیعت ذلتت استت ،تحقیتر و ز بتونی استت ،نته تنهتا تحقیتر و ذلتت

در نظر حسین
ّ
حستتین کتته ذلتتت و ز بتتونی اختتالق حستتینی و ستتیره علتتوی و شتتیمۀ نبتتوی و تحقیتتر همتته
ّ
معروفهتتایی کتته حستتین ختتود تجلتتی آنهاس تتت و تحقیتتر همتته ارزشهتتایی کتته جتتد

چگونگی تبدیل حادثه کربال به مکتب عاشورا به وسیله امام حسین
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حسین

بتر گرامتیداشتت و احیتای آنهتا مبعتو شتده استت و تحقیتر همته کرامتهتای

انسانی است که پدرش علی

داد سخن داده است.
در خطبهها و وع ها از آنها ِ

حس ت تتین ب ت تتمر ت ت تتر از آن اس ت تتت ک ت تته در یم ی ت تتد اس ت تتتحاله و ذو

گ ت تتردد ،ام ت تتا خواس ت تتته

دشتتمن استتتحاله حستتین در برابتتر یم یتتد استتت .بنتتابراین حستتین در شتترایطی ختتاد
واقع است که مر و شتهادت را عتین ستعادت میدانتد« :ا ّنتی الاری الم َ
توت اال الستعاده» و
ِ
ّ
برای احیا و پایداری دین جدش دل و جان به خداوند میسپارد و جستم و جستد را عرضتۀ
تیغ میسازد:

ُُ
ا
ىانَکقنَدی ُ ََم ى َملَیس قمَاال َبق یلَفیقللسیو َخذین؛ َ
اگر دین محمد

جز به قتل من باقی نمیماند پس ای شمشیرها مرا فراگیرید!

ً
از ستتوی دیگتتر از جنبتتۀ اجتمتتاعی مستتلما پتتذیرش حکومتتت یم یتتد و تأییتتد آن بتته وستتیله

حستتین

بتتا بیعتتت ،ستتوق دادن جامعتته بتته ستتمت حکتتومتی بتتود کتته هتتین یتتک از قیتتود

انسانی ،اسالمی و ارزشی را برای ادارۀ جامعه بتر ختود قایتل نبتود .امتام کته حقتوق متردم را بتر

ذم تتۀ خ تتود دارد چگون تته م تتیتوان تتد ب تته چن تتین بیعت تتی ت تتن داده و زمینهس تتاز ت بی تتت چن تتین
حاکمیت جور و فسادی گردد؟

کربال و عاشورا
سال اول،شماره ،3پاییز 1395

اینتک متاه محترم ستال  61قمتری آغتاز شتده و وقتود نبترد قطعتی گشتته بتود و در حتالی کته
حستتین

همچنتتان مشتتغول محاجتتات بتتا ستتپاهیان عبیتتداهلل بتتود ،رفتتته رفتتته کتتاروان او از
در کتربال

کوفه فاصله می گرفت و به سمت نینوا (کربال) نزدیک می گردیتد ،یتاران حستین
خیمتتهها را برافراشتتتند و دو ستته روز بعتتد در عصتتر تاستتوعا لشتتکر جت ّترار دشتتمن قصتتد حملتته
کتترد ،حستتین
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مهلتتت خواستتت تتتا جنتتگ بتته فتتردای آن روز موکتتول شتتود .در شتتب عاشتتورا

پتتاکترین مردمتتان کتته در ر س آنتتان حستتین

بتتود بتته راز و نیتتازی عاشتتقانه بتتا ختتدای ختتود

مشتغول بودنتد .آنتان میدانستتتند کته فتردا روز شتهادت استتت(ابومخنف1377 ،ش.)77 :
حسین

باز هم برای آنان خطبهای ستوزناک ،پرشتور و سرشتار از شتعور خوانتد و در مطلتع

آن خطبه پروردگار را شکر نمودند که به ایشان کرامتت نبتوت و تعلتیم قترآن و فهتم دیتن داده

اس تتت .آنگ تتاه فرمودن تتد :این تتان ب تتا م تتن ک تتار دارن تتد و م تتن ش تتما را در ای تتن ش تتب تار ی تتک آزاد
می گذارم ،پس راه خود پیش گیرید و جان خود را نجات دهید! البته پاسخ این یاران باوفا
چیزی جز نه ،نبتود .نته! هرگتز از تتو جتدا نختواهیم شتد! (طبرستی ،بتی تتا238 :؛ ابومخنتف،
1377ش.)72 :
آیتتا ب ته راستتتی نبایتتد نقتتش ایتتن خطبتتهها و دیگتتر خطبتتهها را در رونتتد مکتبستتازی ایتتن
حادثه در نظر بگیریم .کدام جنگ تاریخی را میشناسیم که در آن شرایص سخت این گونه
خطبتتهها خوانتتده شتتود و کتتدام قهرمانتتان بودهانتتد کتته در معتتارک تحتتت تتتأثیر شتترایص ختتاد
جنگ پا از مرزهای انسانی و اخالقتی فراتتر نگذاشتته باشتند .امتا حستین

متتأثر از حادثته

نیست ،بلکه او خود حادثه را تحت تأثیر قرار داده و آن را بته مکتتب تبتدیل میستازد .او در
متتن حادثتهای دلختراش واقتع استت ،امتتا هرگتز ذرهای ،پتا از مرزهتای اخالقتی و انستانی فراتتتر
نمی گذارد و به تمامی ،همه آن مرزها را پاس میدارد.
به هر روی آنان که بتر استاس اراده و معرفتت بته ایتن معرکته در آمتده بودنتد ،اکنتون آخترین
مکتبس تتازی آن معرک تته انج تتام میدادن تتد .معرک تتهای ک تته در آن واق تتع ش تتده بودنتتد ،ام تتا ب تته
اقتض تتای شخص تتیتهای اله تتی خ تتود نم تتیتوانس تتتند منفعال ن تته تس تتلیم آن ش تتوند ،بلکتتته
می خواستند به تأستی از امتام ختویش پتیش از آنکته تحتت تتأثیر حادثته باشتند ،حادثته را از
ً
وجود نا خویش متأثر سازند و واقعا بته ایتن کتار بتمر و بتی نظیتر توفیتق یافتنتد .بدینستان
آن شب سراسر ،به عبادت و اندیشه سپری شد و فردای آن که یتوم عاشتورا بتود ،یم یتدیان در
برابتتر حستتینیان صتتف آراستتتند .ستتپاه عظتتیم عبیتتداهلل در برابتتر حستتین

و یتتاران انتتدکش،

احستاس حقتتارت می کتترد .صتالبت ،استتتواری ،ایمتتان و متانتت حستتین

و دوستتتانش بتتر

فضای معرکه مستولی بود ،حضور خانواده حسین

از خواهرش زینب گرفتته تتا بترادران و

همسر و فرزندان و بنیاعمام ،فضایی آ کنده از احساس و عاطفه و انتدوه را پدیتد آورده بتود
که این مهم نیز در جاودانه شدن این حادثه تأثیری بستزا داشتته استت .ایتن ستوی ،لشتکری
کوچتتک بتتا قلبهتتایی بتتمر و آرمانهتتایی متعتتالی و آن ستتوی ،لشتتکری بتتمر بتتا مغزهتتا و
قلبهای کوچک و اهداف شیطانی .با این وجود حسین

کته در حتال آفترینش مکتبتی

چگونگی تبدیل حادثه کربال به مکتب عاشورا به وسیله امام حسین

مناجات عارفانه خویش را زمزمه می کردند و به واقع آخرین تالشهتای معنتوی را در جهتت
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جاودان است آخرین خطبهها و اتمام حجتها را در برابتر آن ستپاه ج ّترار انجتام دادنتد ،امتا
قلب های آنان کوچک و شقی بود و بدینسان وقود معرکه حتمی!
اولین تیر از جانب سپاه عمر سعد پرتتا شتد ،فتدائیان و دوستتان حستین

یتک یتک

بتته صتتحنه تاختتته و پتتس از نبتتردی عاشتتقانه و مردانتته در منظتتر متتوالی ختتویش بتته شتتهادت
میرسیدند .آنان پیش از نبرد هر کدام با شعرهایی زیبا معرفت خود را نسبت به موالیشتان
و نس تتبت ب تته راه تتی ک تته انتخ تتا

کردهان تتد بی تتان می کردن تتد(خوارزمی ،ب تتی ت تتا33-9 /2 :؛

طبرسی ،بی تا 244 :به بعد).
مطالع تته دقی تتق ای تتن ش تتعارها و اش تتعار پرمعن تتی ،نق تتش حس تتین

را در تربیتتت معن تتوی

یاران خود و در کل نقش آن حضرت را در روند مکتبسازی این حادثه روشتنتر مینمایتد.
آری یاران حسین

یکایک بتا معرفتتی هرچته تمتامتر بته شتهادت میرستیدند .حستین

نیتتز بتتر بتتالین تتتکتتتک آنهتتا حاضتتر میشتتد و آنتتان را وعتتدۀ بهشتتت متتیداد .آنگتتاه بتترادران
و فرزنت تتدان ،برادرزادگت تتان و خواهرزادگت تتان هت تتر کت تتدام بت تتا حت تتالتی شت تتورانگیز از حست تتین
رخص تتت طلبی تتده ب تته می تتدان میرفتن تتد و در براب تتر چش تتمان اش تتکبار حس تتین
میافتادنتتد و حستتین

ب تتر زم تتین

بتتاز بتتا احتتترام آنتتان را در آغتتوش می کش تید و نو یتتد میبخشتتید کتته

متن نیتتز بتته زودی بتته شتتما ختتواهم پیوستتت! زنتتان و کودکتتان مظلتتوم از خیمتتهها فر یتتاد و نوحتته
ستر داده بودنتتد ،امتتا قامتت پرصتتالبت حستتین
سال اول،شماره ،3پاییز 1395

هنتتوز بتترای آنتتان منشتتأ قتترار و متترهم التیتتام بتتود .رفتتته رفتتته ستتپاه پرکینتته عرصتته را بتتر امتتام
زمت تتان خت تتویش تنت تتگ کردنت تتد و پیکت تتر او را آمت تتاج شمشت تتیرها و نیزههت تتا ست تتاختند و خت تتون
مطهر و معصوم پستر پیتامبر ختدا

را بتر زمتین کتربال جتاری ستاختند (الفتتو  ،ابتن اعت م،

د910؛ تتتاریخ یعقتتوبی ،ج ،2د .)245حستتین
و راه حس تتین
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در وستتص میتدان در میتتان اجستتاد قربانیتتان

شتتهید شتتد ،امتتا مکتتتب حستتین

جاو یتتتد مان تتد و حادثتتته کتتتربال و عاش تتورا در پرتتتتو شخص تتیت حستتتین بتتتن
بتتر زمتتین کتتربال جتتاری شتتد ،امتتا مکتتتب او نیتتز بتتر

علتتی جاودانتته گردیتتد .ختتون حستتین
سرتاسر زمتین و کتره ختاکی تس ّتری و نفتوذ یافتت ،مکتبتی کته در متتن حادثته و معرکته آفر یتده
شتتد و بیتردیتتد شخصتتیت استتت نایی و معنتتوی آن حضتترت ،در آفتترینش آن ستتهم اصتتلی و
اساسی داشت.

نتیجه
از بررسی تاریخی حادثه کربال بیتردید نتایی ذیل قابل حصول هستند:
 .1تأثیرگذاری عظیم شخصیت نورانی امام حسین

در رونتد حتواد  ،بته گونتهای کته

حادثه به تدریی رنگ معنوی ،ارزشی و مکتبی مییابد.
 .2جاودان شدن حادثه به دلیل نفوذ شخصیت امام بر کل جریان و حادثته و در نهایتت
به جهت مکتبسازی حسین

در متن آن حادثه.

 .3تفاوت بارز شخصیت امام حسین
حستتین

در برابر یمید و یاران فاستقش و عتدم استتحاله

در یم یتتد؛ بیعتتت بتتا یم یتتد معنتتای استتتحاله در او را متتیداد و تنهتتا راه باقیمانتتده

شتتهادت بتتود .در ایتتن شتترایص کتته جتتز دو راه نمانتتده بتتود ،امتتام

بتتا آغتتوش بتتاز شتتهادت را

برگمیدند و با خون پاک خویش مکتب جاودان خود را امضا نمودند.

چگونگی تبدیل حادثه کربال به مکتب عاشورا به وسیله امام حسین
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112

(ابن واض یعقوبی)( .بیتا) .تاریب الیعقاوبی ،بیتروت :دار

 مسعودی ،علی بن حسین1409( .ق) .مروأل الذهآ و معادن الجوهر .تحقیق استعد داغتر.قم :دارالهجره .چاپ دوم.

به همراه ترجمه و شر  .سیدهاشم رسولی محالتی .تهران:انتشارات علمیه اسالمیه.

 یعقوبی ،احمدبن ابی یعقوبیروت.

