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 24-9 / 1400بهار و تابستان  /پنجمشماره  /سومسال  / تاریخنامه اسالم

 کربل  یالعمل مردم شام نسبت به اسراعكس

 1شيما سروری
 چكيده

 حضلللرت زینب. حماسللله واقعی بودیک  عاشلللوراو حادثه  ؟ع؟امام حسلللينآغاز حرکت 
را با اسارت و رفتن به شام تکميل  ؟ع؟حسين امامبخش دوم مأموریت و رسالت  ؟اهع؟
که مرکز ثقل حکومت اموی بود و بذر اصللللی وقوب حادثه عاشلللورا در آنجا  شلللهری. کرد

العمل مردم شللام نسللبت به حال این سلللال مطرا اسللت که عکس. کاشللته شللده بود
کنش . ورود اسرای کربال چه بود العمل مردم شام نسبت به و عکسپژوهش حاضر، وا

ورود اسرای کربال در سه مرحله ورود اسرا به شام قبل از ورود به قصر یزید، ورود به قصر 
مجلس شادی و جشن بزرگی ازطرف یزید برگزار . کندو پس از خروج از آن را بررسی می

سللت از آن شللد و یزید سللعی داشللت نهایت بهره سللياسللی را از آن ببرد که درنهایت نتوان
 های داغ و آتشللين حضللرت زینبمجلس بهره ببرد و به هدف خود نرسلليد؛ زیرا خطبه

را تکميل کرد و چهره ظلمانی یزید  ؟ع؟حسللين امام، مأموریت ؟ع؟و امام سللجاد ؟اهع؟
 . مردم شام شد اموی و رفتار و کردار او بر همگان فاش و باعث انزجار و بيداری عمومی

گان کليدی: ها العمل، عکس؟اهع؟، حضرت زینب ؟ع؟سرا، شام، امام سجادا واژ
کنش  ها. و وا

 مقدمه. 1
یک روی آن سراسر . متفاوت از روی دیگری استست که هر روی آن دو رو ایحادثه عاشورا مانند سکه

و رحمیوفایی، ناجوانمردی، ستمگری، پليدی، قساوت، بیسياه، تاریک و ظلمانی، مملو از خيانت، بی
نظر یک جنایت، تراژدی و یک مصيبت است و قهرمان اینحادثه کربال ازاین. کشی استمهمان

 
                                                                            

 . العالميه، قم، ایران ؟ص؟المصطفی الهدی، جامعهآموزش عالی بنتپژوه کارشناسی تاریخ اسالم از کشور افغانستان، مجتمع دانش. 1
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یکی از جرایم  ،کربال قعهو پدیدآمدن وا ؟ع؟امام حسللين شللهادت. صللفحه، یزید، شللمر و عبيدات اسللت 
که یزید در دوران حکومت سلللله روی دیگر  (1/18، 1390مطهری، . )خود انجام داد سللللالهبزرگی اسللللت 

ناپذیری، صلللبر، تسلللليم و حادثه، سلللفيد و نورانی و پر از وفاداری، جانبازی، جوانمردی، شلللهامت، سلللتم
در این صللللفحه، خبری از جنایت و تراژدی نيسللللت بلکه . هود اسللللتترین درجه مشللللعبودیت در عالی
. است ؟ع؟حسين امامو تجلی حقيقت و انسانيت است و قهرمان این صفحه،  فتخار اسراسر حماسه، 

توان یافت که مثل نهضللللت کمتر نهضللللتی می. نهضللللت حسللللينی، نهضللللتی فرازمانی و فرامکانی اسللللت
از همان روز مغلوب، غالب شللللود و از همان سللللاعتی که حسللللينی از همان روز شللللکسللللت، فاتح باشللللد و 

گر آن جان. داند، کارش آغاز شللده باشللدشللده میدشللمن، کار مخالخ خود را تمام ها و ایثارها و فشللانیا
 . نشانجانبه نبود دیگر نه از تاک نشان بود و نه از تاکمبارزه همه

که در حادثه کربال همواره مورد  که چرا یکی از مسللللائلی   امامپرسللللش و بحث قرار گرفته این اسللللت 
دانست که خودش و افراد تحت او می. را نيز همراه خود برد بيتشاهلخطر، ردر این سفر پ ؟ع؟حسين

آیا رسللللالت و . شللللوند، اما چرا فرزندان و زنان را با خطر جانی و اسللللارت مواجه کردفرمانش کشللللته می
 . دیگری در کار است رت آنها قابل انجام بود و یا فرضبا اسافقط  مأموریتی درنظر گرفته بود که

کنش مردم شام نسبت به اسرای اهل. 2   ؟ص؟ بيت پیغمبر وا
 دیز یها تا ورود به قصر العملعكس. 1-2

العمل مردم شام نسبت به ورود اسرا و تجمع و عکس. یکی از نکات قابل توجه، ورود اسرا به شام است
 . شهر بسيار دردناک است مردم شام مقابل دروازه یشاد

 مردم شام مقابل دروازه شهر  یشادتجمع و . 1-1-2
بيت ایشان را شهادت رساندند، اهلو یاران باوفایش را در سرزمين کربال به ؟ع؟حسين امامبعد از آنکه 

عنوان زن نيز وجود داشللللت بهها کودک و و ده ؟ع؟، امام سللللجاد؟اهع؟ که در ميان آنها حضللللرت زینب
کنند و  یاد دستور داد آنها را درکنار مسجد کوفه زندانیز ابن. ران صحرای کربال وارد شهر کوفه کردندياس

گاه آن. آزادی آنها اقدام کند یبرا یدهند تا مبادا کسلللل یاز سللللربازان بر آنها نگهبان یاشللللب و روز عده
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کشته شده است و زنان و کودکانش  ؟ع؟نياو خبر داد که امام حس د نوشت و بهیزیبه  یااد نامهیز ابن
. اد چه خواهد بودیز ابن ید برایزیدسللتور . ماندد مییزی یر و دربند او هسللتند و منتظر دسللتور بعدياسلل

 (240، ص1389خداميان، . )ا خواستن آنها به شامیران يکشتن اس
سمت شام بفرست، ران را بهياس»رسد: یاد میز دست ابند بهیزیبعد از چند روز صبر و انتظار، نامه 

ران يکه اسیدر شام برپا شود و زمان یميان قرار است جشن بزرگدراین. ران کفار روان کنيآنها را مانند اس
از همه  صورت برای هميشه و و بدیند قدرت خود را به همگان نشان دهد یزیشوند یکربال وارد شام م

بار انین ز يچننیه ايامیجه مخالفت و جند با بنيتشلللان را سللللب کرده و آنها را بترسلللاند که نتمردم جرأ
از زنان  یادیران کربال را با تعداد ز يان او اسلللي( شلللمر و همراه247، ص1386نژاد، هاشلللمی). «خواهد بود

آلود بودند و اه شللللده بود و با لباس کهنه و خا يانه سللللیبدنشللللان از تاز که یم درحاليتیوه و کودکان يب
برسللند که  یطالی یهاسللمت شللام حرکت دادند تا به سللکهزه بود بهين یدان بر بااليهمه شلله یسللرها

 . زه به آنها پرداخت شودیعنوان جاقرار بود به
صدر، . )ديکربال به شهر شام رس یشهدا ق بود که کاروان اسرا و ل. ه1361ن روز ماه صفر سال ينخست

گویند تاریخ ورود اسلللرا به شلللام، دوم ماه می»: نویسلللدزمينه شلللهيد مطهری می( در این257، ص1385
ودو گذشلته اسلت؛ یعنی بيسلت ؟اهع؟ ودو روز از اسلارت حضلرت زینببنابراین، بيسلت. صلفر بوده اسلت
کرم يباهلآنها . (50، ص1390)مطهری، « روز رنج متوالی شهر گردانده را پس از آنکه شهربه ؟ص؟ت رسول ا

للظالم »کرده باشللللند:  جسللللمی را بيشللللتر عذاب روحی و شللللکنجه بودند به شلللللام رسلللللاندند تا آنها
ل کرده يرا خوار و ذل ؟ص؟ غمبر یت پيبهدف پليد دیگرشللللان این بود که اهل. «هيتعود عل مة  يوخ   عاقبة  

دانستند یمردم شهرها نيز مشاهده کنند تا برای همگان درس عبرتی باشد، اما نمباشند و این ذلت را 
ز ُ »کند هرکه را اراده کند: یل ميکند هرکه را بخواهد و ذلیز میاو عز. که عزت و ذلت دسللت خداسللت َو ُتع 

ل ُ َمن َتشاُء   . (26عمران: آل) «َمن َتشاُء َو ُتذ 
ران کند و مردم غافل و ید را وارونه و ویزی یوتاج ظالمانه و طاغوترود تا تختیزینب به شلللللام م

رسند ( وقتی نزدیک شهر شام می248، ص1386نژاد، هاشمی. )دار سازديمانده و جاهل شام را بخواب
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که خلوت باشلللد وارد شلللهر کند تا نگاه نامحرمان به آنها  یاکلثوم از شلللمر خواسلللت که آنها را از دروازهام
 ن دروازه یعنی، دروازه سلللاعاتیتررفت و آنها را از شللللو یکلثوم را نپذن درخواسلللت امیا ما شلللمر فتد، اين
همه مردم اطراف دروازه سللللاعات . همان دروازه اسللللت( وارد شللللهر کرد و رومی توما که نام قدیمیباب)

ها گفته بودند را ( تا لحظه ورود، آنچه خارجی107، ص1394جمعی از نویسللللندگان، ) جمع شللللده بودند
را ی(؛ ز 250، ص1389خداميان، ) کردند و به سللازوآواز پرداختندم میيتقسلل ینیريآنها شللربت و شلل. ببينند

و سعادت قرار طورکه روز عاشورا را روز برکت د اعالم کرده و جشن گرفته بودند همانين روز را عیان ایدیزی
 . (257، ص1385صدر، ) دادند

داشلته بودند که وقتی اسلرای چيز نگهخبر از همهقدر مردم شلام را جاهل و بیاميه آنمعاویه و بنی
اهل شام،  یا»زد: یاد میکاروان فر ینفر در جلوكیالساعات شدند ك بابینزد ؟ع؟بيت اباعبداتاهل

( و مردم کخ 460، ص1375، یطبر) نان خانواده فسق و فجورندیاند، اخانواده لعنت شدهران ينان اسیا
شلللماری هم بودند که تبليغات انگشلللت تعداد. (250، ص1389ان، يکردند )خدامیم یزدند و شلللادیم

وقتی سر برای مثال . چيز را برایشان وارونه و برعکس نشان دهداميه هنوز نتوانسته بود همهبنیدائمی 
. افتاد ؟ع؟نين نگاهش به سللر مقدس امام حسللياز تابع یکید يبه شللام رسلل ؟ع؟مقدس امام حسللين

مدت یک ماه از نگاه دوسللللتانش مخفی قدر این رویداد برایش ترسللللناک جلوه کرد که خودش را بهآن
أال »ردند، پاسخ داد: وقتی او را یافتند و علت را از او سلال ک. «أخفی نفسه شهرا من جميع اصحابه»کرد: 

غمبر! سرت را یپسر دختر پ یا»گاه صدا زد: آن. «بينيدترون ما نزل بنا؛ آیا بالیی که بر سر ما آمده را نمی
دت ساختند يرا کشتند، تو را با لب تشنه شه ؟ص؟ ن کارشان رسول خدایآنها با ا. آغشته به خونت آوردند

ل را ير و تهليکه تکبیگفتند درحالیر و تهليل ميکشللللتن تو تکب یبراآنها . ن بردنديرا ازب قرآنو حرمت 
را در ورودی مسللجد جامع بر  ؟ع؟سللر مقدس امام حسللين. (229، ص1390طاووس، ابن) «نابود کردند

 . سکویی که محل نگهداری اسرا بود، جای دادند تا در معرض دید عموم قرار گيرد

 وازه ساعاتبن سعد از در ت سهلیحكا. 2-1-2
. المقدس سفر کرده بودتيارت بیقصد ز به ؟ص؟ غمبر یاران پیاز  یسعد معروف به سهل ساعدبنسهل

کنار دروازه سلللاعات »کند: یوی نقل م. ز در شلللام بوديرسللليد او نکه کاروان اسلللرا به شلللام  یدر همان روز
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را بر چوب پرچم  یدم که سرید یسوار. ندیآیسر هم مافراشته پشت یهادم پرچمیستاده بودم، دیا
تر به چهره رسللول هيکس شللبشللدم آن سللر از همه ق نگاه کردم و متوجهيبه چهره آن سللر دق. نهاده بود

از آنها  یکیك شلللدم و از ینزد. بدون جهاز سلللوارند یدم که بر شلللترهایرا د یگاه بانوانآن. اسلللت ؟ص؟ خدا
گفت . برآورده سللازم یدار یگفتم چه حاجت. نمينه دختر حسلليجواب داد من سللک. یسللتيدم تو کيپرسلل
 ؟ص؟ غمبر یزنان پ ین مردمان به آن سر باشد و از تماشایا یهان سوار بگو سر را جلوتر ببرد تا نگاهیبه ا

نه انجام يدهد و خواسلللت حضلللرت سلللکینار به آن شلللخص میچهارصلللد د یسلللاعد سلللهل. «بازمانند
 ؟ع؟سهل ساعدی در این حد توانست به اسرای مظلوم امام حسين. (258ص، 1385صدر، ) شودیم

دور مانده بود وگرنه او نيز مثل ها نبود و از تبليغات سللهمگين اموی بهکمک کند چون او در شللهر اموی
 . شدبه شادی و جشن مشغول می دیگر مردم شامی

 جهالت آشكار . 3-1-2
گين و مده ( 86، ص1386نژاد،)هاشمی القرآن اميه آن شجره الملعونه فینفی بنیها سال تبليغات زهرآ

و فرزندان وی کاشللللته و پرورش داده و  ؟ع؟توانسللللته بود تخم کينه و بغی شللللدید نسللللبت به امام علی
نعمت خویش پنداشللته اميه را ولیشللاميان به همان اندازه که بنیدسللت گيرد. رهبری افکار آن مرد را به

کاری و جانيدوشرط، پاس میو بدون ق کردند به همان نثاری میداشتند و برای آنها و حکومت آنها فدا
 ،1386نژاد،داشلللتند )هاشلللمیکينه دیرینه و خصلللومت دائمی  ؟ع؟ميزان نسلللبت به دودمان امام علی

رمردی پی»کند: راوی نقل می. مشهود استکينه و عداوت در برخورد پیرمرد شامی  ،نمونه آن. (275ص
  «الذی قتلکمالحمدات »: نزد زنان و کودکان اسير آمد و صدا زد: سپاس خدای را که شما را کشتشامی 

 . «یزید( را بر شما مسلط ساخت) منينراحتی و آسایش رساند و اميرالمل و شهرها را از شر مردان شما به
وقتی آن مرد جوابش مثبت بود . ایخوانده قرآنآیا »پرسلللليد: از آن مرد شللللامی  ؟ع؟امام سللللجاد

قل ال اسللللئلکم عليه أجرّا اال  الموده فی ...»سللللوره شللللوری را برایش تالوت کرد:  23آیه مبارکه  ؟ع؟امام
ده اسللت، آن مرد گفت، خوانده اسللت؛ یعنی فقط قرائت کر. این آیه را فهميده اسللتو پرسلليد « ...القربی

گاه امام آن. را فهميده و درک کرده باشد چنين نشده استاما اینکه تدبر در معنی و مفهوم آیه کرده و آن
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ه؛و آت ذا »سلوره اسلرا را برایش خواند:  26آیه  ؟ع؟سلجاد امام . «حق خویشلاوندان را ادا کن...القربی حق 
ما غن»سلوره مبارکه انفال:  41آیه  ؟ع؟سلجاد سلوره مبارکه احزاب که معروف به  33و آیه « ...متمواعلمو ان 

ما یرید ات ليذهب عنکم الرجس اهل البيت...»آیه تطهير اسلللللت:  را نيز برای آن پیرمرد شلللللامی « ...ان 
نا ات بآیه الطهاره؛ ما همان اهل»تالوت کرد و در پایان فرمود:  بيتی هستيم نحن أهل البيت الذین خص 

خوبی این واقعه به. (229، ص1390طاووس، )ابن« استتطهير را مخصوص ما نازل کرده که خداوند آیه 
خاطر انس این را به) سيرتپاک وقتی یک پیرمرد دنيادیده و . دهدعمق فرهند مردم شام را نشان می

و خلانلدانش را  ؟ع؟توان درک کرد( چنين دیلدگلاهی دارد کله اميرملمنلان و املام حسللللينمی قرآناو بلا 
کند و درمقابل از یزید و معاویه شللدن آنها ابراز شللادمانی میداند و از کشللتهدشللمن دین و اهل فتنه می

 . (109، ص1394جمعی از نویسندگان، ) کند وضعيت بقيه مردم روشن استمی به نيکی و خوبی یاد
گر زنان و کودکان بی مردم ازخدا  دهند و دم غروب،می ارا در خرابه شلللللام ج ؟ع؟گناه اباعبداتا

آیند تا های فرزندانشلللللان را گرفته برای تماشلللللا و عبرت کودکانشلللللان به در خرابه میخبر، دسلللللتبی
تشللکر و  ؟ع؟را تماشللا کنند و از خدای امام حسللين ؟ع؟ها و کودکان یتيم امام حسللينکودکانشللان، بچه

اند، نتيجه چنددهه تالش خرابکارانه و ضددینی معاویه سپاس کنند که آنها بدان وضعيت گرفتار نشده
 . است

 ها در قصر یزیدالعملعكس. 2-2
بيند که دو جمله بسيار را در خواب می ؟ص؟ هنگام حرکت از مدینه، جدش رسول خدا ؟ع؟امام حسين

و خداوند  تو را کشته ببيند خواهدجان! خداوند میحسين»فرمود:  ؟ع؟مهم و تاریخی به امام حسين
باتوجه به این سخنان، اسرار . (127، ص1390طاووس، ابن) «خواهد این زنان و کودکان را اسير ببيندمی

توان در موارد های معنوی اسللت را میکه مسلللح به سللال  ؟ع؟شللده امام حسلليناسللارت ارتش بسلليج
 :کردتشریح  ذیل
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دار و عميق و برخوردار قدر مستحکم، ریشهحکومت یزید در شام آنموقعيت اجتماعی و سياسی 
 بود که یک ارتش نيرومند و مجهز با سللللازوبرپ و پالن و آرایش نظامیجانبه مردمی های همهاز حمایت

 . توانست بر آن شهر مسلط شود و حکومت یزید را ساقط کندنمی
عنوان به ؟ص؟ و پیغمبر  بيت؟مهع؟اهلن و زنان اسيرشده خواست و اراده خداوند این بود که از کودکا

وزنجيرها سپاه و لشکر حسينی و قدرتمند متکی به قدرت الهی، همان سپاهی که ریسمان به بازو و غل
عنوان اسللللير به مرکز ثقل قدرت فرزند معاویه بفرسللللتد که با زبان گویا و منطق رسللللا و در گردن دارند را به

شرمگين حکومت  هایها و جنایتپرده بيان کند و رسواییو جانسوز، حقایق را بیهای آتشين خطبه
دار امللام خواهر داغ ؟اهع؟ حضللللرت زینللب. اميلله نسللللبللت بلله فرزنللدان پیللامبر رحمللت را برمال سلللللازدبنی

در مدت کوتاهی توانسلللت شلللرایط را به نفع خویش تغيیر داده و  ؟ع؟همراه امام سلللجادبه ؟ع؟حسلللين
 . (276، ص1386نژاد، هاشمیهمراه کند )خود  مردم جاهل شام را با ر و احساساتافکا

 ورود اسرا به کاخ یزید. 1-2-2
و اسلارت خاندان وی، قضيه  ؟ع؟کرد با کشلتن امام حسليناو فکر می. یزید دچار تصلور غلط شلده بود  
سرمست از قدرت و پیروزی ظاهریش بود،  کهدليل او درحالیهمينبه. نفع او خاتمه پیدا کرده است به

منظور همينبه. خواسللت این پیروزی را به مردم شللام و رجال سللياسللی و سللفرای ملل دیگر نشللان دهد
های تختی مرصللع برای یزید، تزیین کاو و ایوان، صللندلی. دسللتور داد مجلس بسلليار بزرگی ترتيب دهند

(، حضللللور تعدادی از علمای اهل کتاب، 293ص ،1375)طبری،  زرین در راسللللت و چا برای مهمانان
همراه با زنان و کودکان  ؟ع؟الحسينبنگاه دستور داد امام علیآن. منصبانبزرگان مردم شام و صاحب

. ( وارد قصر و مجلس او کنند213، ص1390طاووس، )ابن هم بسته بودند که با طناب بهاسير را درحالی
آن سر مطهر اسائه ادب کرد:  وحشيانه به طرز یزید به. دربرابر او قرار گرفت ؟ع؟حسين امام سر مقدس

لب  به ؟ع؟ها و دختران امام حسينبا چوبی که در دست داشت جلوی چشمان حضرت زینب و بچه»
 . «و دندان آن حضرت اشاره کرد
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کتفا نکردمسلللتی و نخوت و غرورش به اوج رسللليده بود به آن مقدار که سلللر یزید او با صلللراحت . هم ا
 اْبن  الز  َبْعَرى ترین مسائل اعتقادی اسالم را نيز مورد استهزا و تمسخر قرار داد و اشعاری از تمام، مقدس

که دليل  قبل از اسلللالم آوردنش( ؟ص؟ پیغمبر  دشلللمنان ترینو از سلللرسلللخت محضلللر قریش از شلللاعران)
 خواند:ست را بدین مضمون بر کفر اوواضح 
ْش يلَ 

َ
َسل   یاخ  يَت أ

َ
ْن َوْقع  اْْل َب اْلَخْزَرُج م  ُدوا * * * َجز  َبْدٍر َشه   ب 

وا َفَرحّا * * * ُثم َ َقاُلوا  وا َو اْسَتَهل ُ َهل ُ
َ
 ُد اَل ُتَشَل یز  یا یَْل

ْم  ْن َساَدات ه  َبْدٍر َفاْعَتَدَل  َقْد َقَتْلَنا اْلَقْوَم م   * * * َو َعَدْلَناُه ب 
م  ب اْلُمْلك  َفاَل * * * َخَبر  َجاَء َو اَل َوْح لَ  َبْت َهاش   َنَزَل  یع 

ْم  ْنَتق 
َ
ْن َلْم أ َف إ  ْند  ْن خ  ْن َبن   َلْسُت م  ْحَمَد َما َکاَن َفَعَل  ی* * * م 

َ
 أ

که به ای» ها و کشلللته شلللدند  شلللاهد بودند و ناله ؟ص؟ دسلللت یاران پیامبر کاش پدرانم که در بدر ]
ب اینان را از شمشيرها می گفتند شدند و میگفتند و شاد و خوشحال میپس شادباش می شنيدند،جز

شللللدگانمان در بدر برابر قدر از بزرگان و سللللادات این قوم کشللللتيم تا با کشللللتهاین. مریزادای یزید دسللللت
من از . بازی کردند وگرنه نه خبری آمد و نه وحی الهی درکار بودهاشللللم با ملک و پادشللللاهی بنی. شللللدند

گر کينلله ، 1375، طبری). «اسللللالم نگيرم از آنچلله کلله انجللام داده بود ام را از آن پیللامبر خنللدق نيسللللتم ا
 (180، ص1390طاووس، ؛ ابن383ص

 ؟ع؟به نقل از امام صلللادق سلللوره حدید 22ذیل تفسلللير آیه  (252، ص1313قمی، ) در تفسلللير قمی
 ه اسلللتگفت: مصللليبتی که بر شلللما وارد شلللد ؟ع؟ حسلللينبه اهل بيت امام سلللپس یزید »آمده اسلللت: 

َمآ  َو »: سللللوره شللللورى را خواند ۳۰آیه  گاهآن. ه اسللللت نه چيز دیگر عملکرد خود شللللما بودرفتار و خاطر به
یکُ  ْید 

َ
َبْت أ َما َکسللَ يَبٍة َفب  صلل  ن م ُ اَبُکم م   صللَ

َ
ير أ خاطر پس به ،و آنچه از مصلليبت به شللما رسللد؛ ْم َوَیْعُفوْا َعن َک  

 :با رد سخنان یزید افزود ؟ع؟امام سجاد«. ذردگرمیبسيارى گناهانتان داست و او از ورد خودتان تادس
َصاَب َمآ »«. باره ما نازل شده استسوره مبارکه حدید در 22بلکه آیه است این آیه درباره ما نازل نشده »

َ
أ

َک َعَلی ات   ن َ َذ ل  َهآ إ 
َ
ْبَرأ ن ن َ

َ
ن َقْبل  أ َتاٍب م   ی ک   ف 

ال َ ُکْم إ  نُفسللل 
َ
ی أ ْرض  َواَل ف 

َ
ی اْْل يَبٍة ف  صللل  ن م ُ ير  م  وند خدا ؛ َیسللل 
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تفسير نور، )« ل کنيمها و مشکالتی را براى حفظ دین او تحمن سختیر کرده بود که ما چنيازپیش مقر 
 . در این رابطه که بالها و مصائب چه نقشی در زندگی انسان دارد. ذیل آیه فوق(

ها با اعمال و در مورد بال و نقش آن در زندگی انسان و ارتباط مصائب وارده بر انسان ؟ع؟امام علیاز 
نقل شللللده اسللللت که گرفتاری و بالها نسللللبت به طبقات مختلخ  یرفتار انسللللان، حدیث بسلللليار زیبای

بالها براى ظالم وسلللليله ادب و هشللللدار اسللللت، براى »ی دارد نه یکسللللان و ثابت: اجتماعی نقش نسللللب
 و براى اولياى خدا وسيله است براى انبيا وسيله دریافت درجاتاست،  ملمنان وسيله آزمایش و رشد

در برخی منابع  (310، ص1414شللليخ،  ؛ سلللبزواری و 67/235 ،1386مجلسلللی، )«. دریافت کرامت اسلللت
کلله املام دنللد درحللالیآور را برای یزیللد ؟ع؟امللام حسللللين کلله سللللر مقللدسهنگللامی» :دیگر آمللده اسلللللت

امام . گفت خدا را شکر که پدرت را کشت ؟ع؟به امام سجاد د یزیدزنجير بسته بودنوبا غلرا  ؟ع؟سجاد
یزید . «کسللللی را که پدرم را به قتل رسللللاند کند خداوند لعنت»جوابش را با این جمله داد:  ؟ع؟سللللجاد

او . اما این اتفاق نيافتد ،را نيز صادر کند ؟ع؟که نزدیک بود دستور قتل امام سجادغضبناک شد طوری
اش به گرایانهبا کبر و نخوت و اندیشللله جبر گاه شلللعری سلللرود و سلللپس نگاهی به حاضلللران انداخت و آن

کند که در تصللللاحب دولت از من بهتر این سللللر ادعا میحب گفت: صللللا ه این جنایتش پرداخت و توجي
َک اْلُمْلک  ُتْلت ی ُقل  »عمران را خواند: سللللوره آل 26گاه آیه آن. (2/265، 1313)قمی، « اسلللللت ُهم َ َمل 

الل َ
ل ُ َمْن تَ  ز ُ َمْن َتَشآُء َوُتذ  ْن َتَشآُء َوُتع  م َ ُب اْلُمْلَک م  َک َعَلیاْلُمْلَک َمْن َتَشآُء َوَتْنز  ن َ َک اْلَخْيُر إ  َيد    َشی َشآُء ب 

ٍء ُکل 
یر   طبق مصلللللحت و حکمت خود( بخواهی ) به هرکس. بگو خداوندا تو صللللاحب فرمان و سلللللطنتی؛ َقد 

بخشللللی و هرکه را گيرى و هرکه را بخواهی عزت میکس بخواهی حکومت را میرو از هدهی حکومت می
 «. همانا تو بر هر چيز توانایی. دست توستا تنها بههمه خيره. نماییبخواهی ذليل می

کمان طاغوت اموی گرایاتوجيهاین اسللللت نگاه  های فراوانی در تاریخ که نمونهنه و جبرگرایانه حا
کی در طول تاری. وجود دارد  خ دسللللت زدندآنها با تمسللللک به همين دو مقوله باطل به جنایات هولنا

کشان احساس گناه و مسئوليت کنند. اینکه در وجدان و ضمير بدون  ، قتل در عصر کنونی، جنایاتناپا
کن تاریخی و قدیمیو کشللتار  کن مقدسلله و اما  که توسللط در سللراسللر جهان ، انتحار و انفجار و تخریب اما
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تيميه حرانی و محمدبن عبدالوهاب اندیشه ابنمحصول  مسلک و و وهابی های افراطیوهابيت و گروه
راحتی دسللللت به انواع جنایات و قتل و کشللللتار از همين باب اسللللت. آنها به شللللودنجام میحجازی ا

 قرآنفجيع خود را به  گاه اعمالزنند آنو تاریخی و فرهنگی می رحمانه و تخریب بناهای قدیمیبی
 . شوندراحتی جنایات بدتری نيز مرتکب میکنند و بهمنتسب می

آشللللکارا گناه و  کهکسللللی گناه و قاتل افراد بی و  زید مردی بدکار، شللللرابخوار ی رسللللد کهمی یجایکار به 
ش بوده است تا جنایت فجيع ادعا دارد که اراده خداوند در جالل او و تحقير دشمنان او  ،کندتباهی می

ر انداخته و اث سخنان یزید در سراسر مجلس، طنين شومی. را بپوشاند و عمل زشت خود را توجيه کند
خليفه مسلمين نشسته که در جایگاه بار بود که کسیبسيار بدی بر افکار مردم گذاشت؛ زیرا این اولين

امام دختر  ؟اهع؟ حضللللرت زینب. دهدو تمسللللخر قرار می مورد اسللللتهزاتمام مقدسللللات اسللللالم را  اسللللت
و  (283، ص1386نژاد، هاشلللمی) جای برخاسلللت و با صلللدای رسلللامانند شللليری خشلللمگين از ؟ع؟علی

 ای آتشين ایراد کرد. شيوا خطبه
کرم ؟اهع؟حضللللرت زینب  و با قرائت  ؟ص؟ بعد از حمد و سللللپاس خدای متعال و ثنا و درود بر پیغمبر ا

عمران و سخنان بسيار منطقی و کوبنده، یزید و دستگاه او را سوره آل 172و آیه  موسوره مبارکه ر  9آیات 
آیا از عدل توسلللت ای پسلللر »: ز سلللخنانش خطاب به یزید گفتاو در بخشلللی ا. رسلللوای جهان سلللاخت

که زنان و کنيزان خود را در پشلللللت پرده جای دهیآزاد را در ميان  ؟ص؟ ولی دختران پیغمبر  ،شلللللدگان 
کان را ببلعدکه می؛ زیرا از کسیآری از تو جز این انتظار نيستمحرمان حاضر سازی. نا  خواست جگر پا

یده باشد، انتظار و گوشت او از خون شهدای اسالم رویبزرپ یزید( رخوار مادر )اشاره به داستان هند جگ
کار بده و آنچه از مکر و فریب است بهای یزید! آنچه توان داری انجام . رحم و مروت و مهربانی بعيد است

ا را از یاد توانی نام مو نمیفوات ال تمحو ذکرنا؛ ت» :خدا سللللوگندهاما ب، «و کدکيدک و اسللللع سللللعيک»: ببر 
این و  ال ترخص عنک عارها؛ و » :و « توانی وحی ما را خاموش سللللازینمیو ال تميت وحينا؛ »: و « ببری

گاه«. نند و عار را از دامن خود پاک کنی زودی وران زندگيت بهباش که عقل تو بسيار ضعيخ است و دآ
 . (236ص، 1390طاووس، ابن ؛1/35، 1378طيفور، )ابن« شودسپری می
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و هم نند  هایش محکوم کردو بيدادگری ها، هم یزید را بر جنایتزینب قهرمان کربال در آن مجلس
و  خوبی انجام داداش بود را بهم وظيفه بزرپ و مقدسلللی که بر عهدهو ه آشلللکار سلللاخت و رسلللوایی او را

ترین ضربه روحی و شکست کها نتوانسته است اندها و تحقيرشان داد که اسارت، شهادت و توهينن
از عصلللر  ؟اهع؟ زینب. حضلللرت (290، ص1386نژاد، هاشلللمی)« ا رایت اال  جميالم»کند: انسلللانی بر او وارد 
گذار شلللده بود ؛عاشلللورا تجلی کرد مرد موجود در  زیرا یگانه ؛او رئيس قافله اسلللت. زیرا از آن به بعد به او وا

که ؟ع؟العابدیناین جمع، امام زین ی بود و نيازمند شللللدت مریبراسللللاس مصلللللحت الهی به اسللللت 
که دشمن براساس همه را بکشند،  ؟ع؟زیاد که جنس ذکور امام حسيندستور کلی ابن پرستاری تا آنجا

ولی بعد با  ،سللللمت او حمله هم کردندمنظور بهشللللد. بدینهم باید کشللللته می ؟ع؟العابدینامام زین
رود نياز به کشلللتن بين میخودش از  ( این مرد45/61 ،1386مجلسلللی، )« لما بهانه »خودشلللان گفتند: 

 . (382، ص1390مطهری، )« ندارد
ای مرگبار صاعقهکرد که همچون ایراد  مهمی نيز در مسجد جامع دمشق سخنان ؟ع؟امام سجاد
و از  و دودمان شریفش اسائه ادب کرده بود ؟ع؟منينمایه یزید را که نسبت به اميرالملابتدا خطيب فرو

 هاگاه برفراز چوبهآن«. ویلک ایها الخاطب» کرد، ذليلش کرد:شلللایسلللتگی یاد میبه ابوسلللفيان و نسلللل او 
دانسللللت همين زیرا می ؛خود و دودمانش پرداختدردش فقط به معرفی )االعواد( قرارگرفت و با دل پر

که باالترین شللللور و هيجان را درکنها کفایت میمقدار در رسللللوایی جنایت اموی که در  ميان مردمید 
 ؟ص؟ اميه و به نفع خاندان پیغمبر مسللللجد جامع برای ادای نماز جمعه جمع شللللده بودند عليه بنی

 . (292، ص1386 نژاد،هاشمی ؛244، ص1390طاووس، )ابن و از خواب غفلت بيدارشان کرد ایجاد

 اعتراض سفير روم. 2-2-2
کنش  امام خونسر پرم است که وقتی از نسب و نسبت و، اعتراض سفير پادشاه ر ها در بزم یزیدیکی از وا

شدیدی کرد و  است اعتراض ؟ص؟ مطلع شد که صاحب آن سر، پسر دختر پیغمبر اسالم ؟ع؟حسين
إن  أبی »؛ زیرا سللللتدین من بهتر از دین تو«. »تو  اف بر تو و دینداری اف لک و لدینک؛» :گفتبه یزید 

اما نصلللللارا مرا احترام ، «اسلللللت ؟ص؟ های حضللللرت داوود پیامبر پدر من از نواده ؛؟ع؟من حوافد داود
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که بين او و پیامبرتان فقط یک مادر فاصله کشيد درحالیولی شما پسر دختر پیامبرتان را می ،کنندمی
یزید دستور قتل «. ال فی دینکم فال باَرک ات فيکم و »: خداوند برکت خود را از شما و دینتان بردارد. است

کرماش را بيادیدن شللب گذشللتهگاه ماجرای خواباو آن. آن نصللرانی را صللادر کرد  ن داشللت که پیامبر ا
او که حاال به آن وعده یقين پیدا . اما او تعجب کرده بود ،در خوابش وعده بهشللللت را به او داده بود ؟ص؟

ه »اش چسباند: سپس سر مقدس را به سينه ،و مسلمان شد ، ابتدا شهادتين جاری کردکرده بود و ضم 
 . (247، ص1390طاووس، بن)ا« کرد تا شهيد شدو گریه می بوسيدو می« الی صدره

 رون از قصر یزیديا بهالعملعكس. 3-2
طوفانی از  ؟ع؟در مجلس یزید و سللخنان کوبنده امام سللجاد ؟اهع؟ بعد از سللخنان کوبنده حضللرت زینب

 . عليه حکومت یزید ایجاد شداحساسات مردم 

 ؟ع؟بازتاب سخنان امام سجاد. 1-3-2

 طوفان هيجان و احساسات مردم شام ( اول
در دو  ؟ع؟العابدینو امام زین ؟اهع؟ سللوی حضللرت زینبن شللام، دو خطبه و سللخن آتشللين اززميدر سللر 

سخنان نخست ها و بيدارسازی مختلخ ایراد شد. با اثرها، هيجان مکان متفاوت و در دو زمان متفاوت
در  ؟ع؟قصللر و سللپس خطبه آتشللين امام سللجاد اخلدر د ؟اهع؟ کننده حضللرت زینببيدارگرایانه و افشللا 

در داخل قصر و  ؟اهع؟ ثير و ایجاد هيجان خطبه حضرت زینبسجد جامع دمشق. در مقام مقایسه تأم
که یزید بدان منظور ترتيب داده بود و بيشللللترین تعداد حاضللللرین آن از مهمانان و مجلس  مجلسللللی 

کين دولتی، فرماندهان بزرپ و کوچک سللللفرای کشللللورهای خارجی و همجوار، اشللللراف مردم شللللام ، ارا
که هرچند ملثرترین ضللللربه بر حکومت یزید  باید گفت و کارمندان حکومتی تشللللکيل شللللده بود نظامی

و زمينه فکری اجتماع را برای بيداری از خواب و غفلت عميق  وارد شللللد (291، ص1386نژاد، هاشللللمی)
اما نتوانست به آن ميزان شور و  مواجه ساخت،دی آنها ایجاد کرد و حکومت ظالم دمشق را با چالش ج

که سللللخنان و خطبه امام سللللجاد زیرا  ؛در مسللللجد جامع دمشللللق ایجاد کرد، ایجاد کند ؟ع؟هيجانی 
 ند. بود ؟اهع؟ تر از مخاطبان سخنان حضرت زینبخيلی متفاوت ؟ع؟مخاطبان خطبه امام سجاد
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بلکه مردم راف و اربابان مردم شللللام بودند کارمندان دولتی و اشللللفقط نه در مسللللجد جامع دمشللللق
های گی کرده بودند و در آن لحظه پردهاميه جاهالنه زندها سلللال تحت حکومت بنیعادی شلللام که ده

 ؟ع؟بزرگی بود که امام سجاد رفت نيز بودند و این فرصتغفلت و جهل آنان یکی از پس دیگری کنار می
 آوردشلللالوده نظام اموی را به لرزه در ای کوبنده،مچون صلللاعقهو هخوبی اسلللتفاده کرد از این فرصلللت به

مردم شللام منقلب شللدند  ؟ع؟که پس از سللخنان امام سللجادطوری(، به293، ص1386نژاد، هاشللمی)
 گریسللتند ؟ع؟اميه بدبين شللده و بر مظلوميت آل امام علیحدی که همه مردم نسللبت به یزید و بنیهب
گهانی بود و خود را بر لب حفره. (244، ص1366ای، هی قمشللهال) ای از یزید که شللاهد این تغيیر وضللع نا

او . سللخت هراسللان شللد ها بودها و اشللککه مملو از ضللجه طوفان خشللمی دید از خشللم مردم میآتش 
ک انهرمزو گردن ش را بر مسللللئوليت این جنایات ننگينه مجبور شلللللد به اظهار ندامت پرداخت تاآنجا
ن مام حسيبن زیاد االلما قتل عبيدات»: نویسدش میدر تاریخ طبریدر همين ارتباط، . زیاد افکندابن

بقتلهم أوال و حسنت بذلک منزلة عبيد  ر  و بنی أبيه بعث برؤوسهم إلی یزید بن معاویة فُس  ؟ع؟امام علی
را  ؟ع؟حسللللين امام ،زیادبنعبيدات وقتی؛ ات عنده ثم لم یلبث إال قليال حتی ندم علی قتل الحسللللين

زیاد بنلی خوشحال شد و نسبت به عبيداتخي یزید فرستاد، یزید ابتدا رایرا ب و سر شهدا قتل رساندبه
او . پشللليمان شلللد ؟ع؟امام حسلللين خيلی نگذشلللت که از کشلللتن اما ،اظهار امتنان و خورسلللندی نمود

که از او خواسللللته را او را خارج کرد و او را مجبور کرد درحالییز  ؛لعنت کندمرجانه را گفت خداوند ابنمی
مرجانه مرا دشللمن مسلللمين سللاخت و ن کار را نکرد. ابنیمرجانه( ا)ابن اما ،بود که او را آزاد کند و برگردد

کاشللللت کاری ه مرجان. من با ابنحاال من در نزد خوب و بد مسلللللمانان متنفرم. بغی مرا در قلب آنها 
 . (5/506، 1375)طبری، « خدا او را لعنت کند و از او عصبانی شودندارم. 

 مردم شام نفرت و انزجار عمومی (دوم
گریگذاری که از افهای بسلللليار مهم و تأثيرالعملیکی از عکس در شللللام ناشللللی  ؟ع؟بيتهای اهلشللللا

کنش عموم مردم شللام  دشللومی مردم شللام که تا . بود ؟ع؟امام سللجادهای ها و صللحبتپس از خطبهوا
های آتشللللين اما خطبه ،رفته بودنددر شللللام در خواب مرگباری فرو ؟ع؟بيتزمان حضللللور اسللللرای اهل
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آور از کودکان و زنان و فرزندان امام طور مناظر رقتو همين ؟ع؟و امام سللللجاد ؟اهع؟ حضللللرت زینب
دند آنها را بيدار ساخته و باعث خشم، انزجار کرکه مردم با چشمان خودشان مشاهده می ؟ع؟حسين

 (300ص ،1386نژاد، هاشمی. )شدید آنان عليه یزید و امویان گردید و نفرت عمومی
جاَء الَحق ُ ...»سلللوره مبارکه اسلللرا آمده اسلللت:  81مصلللداق همان چيزی اسلللت که در آیه این مطلب 

َل کاَن َزهوّقا. الباطلَوَزَهَق  الباط  ن َ آنچه جاوید و . ميشه سرابی بيش نيست و ماندگاری نداردباطل ه. «إ 
ما عندکم ینفد و ما عندات ». دور است مواردی است که به منبع الیزال حضرت حق وصل باشداز فنا به

از مقام معظم رهبری بيان در ارتباط به همين آیه شللللریفه، سللللخنان بسلللليار مهمی . (96)نحل: « ...باق
کيد فراوانی داشته است:  برای پیروزی بر باطل هوشياری و مجاهدتلزوم که بر شده است  کسی چه»تأ

که باطل هيچ که وقت در دنيا قادر نخواهد بگفته  کدام . را ازبين ببردیا موقتّا آن به حق ضللللربه بزندود 
ز آن چيزی که در قانون الهی اسلللت، این اسلللت که درنهایت، حق پیرو. چنين باشلللدتواند اینقانون می

چه . (81)اسلللراء: « و قل جآء الحق و زهق الباطل». درنهایت، باطل سلللرنگون خواهد شلللد. خواهد شلللد
کسی گفته است که در اثنای راه، باطل فرصت پیدا نخواهد کرد که حق را مورد ضربات خود قرار دهد و 

گر به: البته یک قانون دیگر هسللللت. از ميدان خارج کندرا حتی آن هيچ  مبارزه انجام بگيردخاطر حق، ا
گر مبارزه و مجاهدت بشللللودباطلی قادر نخواهد بود جلو  . کندخدای متعال کمک و هدایت می بياید. ا

گر بی ،(69)عنکبوت: « والذین جاهدو فينا لنهدینم سللبلنا» گر مجاهدت نشللود، ا گر اما ا کار بنشللينيم، ا
گر در سنگر بخوابيم، آیا باز ههوشياری ب کسی چه. آید سنگر ما را فتح کندنمی هم دشمن خرج ندهيم، ا

کام بشللللود ما باید تالش کنيم. چنين چيزی را گفته اسللللت گر ما تال. تا دشللللمن نا ش نکردیم، دشللللمن ا
له در دیدار جمعی از بيانات معظم -1370/۱۰/۱۱) «و نسللللتجير باَت  من ذلک«. »کامياب خواهد شللللد

 . روحانيون استان بوشهر(
( و دربرابر 302ص1386نژاد، کرده بود )هاشللللمیرا درک  ؟ع؟که قدرت معنوی امام حسللللينیزید لعين 
 دید برای جلوگيری از بدنامیخورده میخودش را شللکسللت ؟ع؟بيتاسللرای اهل و کياسللت سللياسللت
از طرف دوم به پرداخت و  ؟ع؟امام حسين بيتطرف به دلجویی از اهلآشکار از یک یچرخش بيشتر با
زیاد بنعبيدات اظهار ندامت کرد و از جهت سوم بر  ؟ع؟و از کشتن امام حسين خودش پرداخت تبرئه
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گروهی از تللاریخ هللده او گللذاشلللللتین جنللایللت را برعتللاختلله و مسللللئوليللت ا . او (2/153 ،1394پژوهللان، )
را مورد خشم و غضب امت قرار او با این کارش م. خداوند پسر مرجانه را لعنت کند»گفت: صراحت میبه
 . (45، ص1301بن اثير، )کامل« و تخم کينه و دشمنی مرا در دل مسلمانان کاشتداد 

کم بر شللللهر آ جو  که دیگر به آميز تهدید چنان سللللنگين و عليه امویاننحا یزید اجازه  شلللللده بود 
 و یا با آنها مثل روزهای اول عنوان اسللللير نگهداری کندباره بهرا دو ؟ع؟بيت امام حسللللينداد اهلنمی

تصریح بهآميز داشته باشد بلکه رفتار خشن و قهرخرج دهد یا شقاوت بهکرد، رفتاری میورود آنها که بد
اسلرا دو روز در و  ؟ع؟امام سلجاد ،طبق روایتید. ، یزید دسلتور داد اسلرا را از خرابه بيرون کردنشليخ مفيد

گروهی از تاریخ آن خرابه بودند گانه درحالیو زنان را در خانه (2/144، 1394پژوهان، ) امام که ای جدا
اساس یک نقل دیگر، حتی یزید بر. (2/122 ،1413مفيد، نزد آنان بود، جای دادند ) ؟ع؟حسين بنعلی

فکر . سرانجام یزید مجبور شد بهرا در خانه مخصوص همسرانش منزل دهد ؟ع؟بيتحاضر شد اهل
 . فتدالرسول بيبه مدینه ؟ع؟بيتاسرای اهلبازگشت 

 گيرینتيجه. 3
چه اتفاقاتی که قرار است دانست او می. ریزی بودبرنامهشده و با حرکتی حساب ؟ع؟حرکت امام حسين

موریتی همراه کرد تا رسالت و مأحال زنان و فرزندانش را در سفر کربال بيتش بيفتد. باایناهلبرای خود و 
. آیدآن بر عهدهانجام دهد و از خوبیتعریخ شلللللده اسلللللت را به شبيته برای شللللخص ایشلللللان و اهلک
اساس رضایت حضرت حق و اراده تشریعی او بود نه از باب قضا و قدر ش بربيتموریت او و رسالت اهلمأ

ه شللهر شللام و ب و انتقال مظلومانه آنها ؟ع؟امام حسللين بيتبعد از اسللارت اهل. و اراده تکوینی خداوند
امام  مأموریت ؟ع؟و امام سلللجاد ؟اهع؟ های داغ و آتشلللين حضلللرت زینبیزید، خطبهمرکز ثقل حکومت 

و باعث  ار کفری او را بر همگان فاش کردو رفتار و کردميل کرد و چهره ظلمانی یزید را تک ؟ع؟حسللللين
گين چند دهه امویان، کينه و آ که در اثر تبليغات زهرمردمیمردم شللللام شللللد.  انزجار و بيداری عمومی

کار  ؟ع؟منين علیاميرالملو  ؟ص؟ عداوت عجيبی نسبت به خاندان پیغمبر  پیدا کرده بودند و معاویه ریا
قيام توابين،  همين اسللارت بود که قيام مردم مدینه،. دانسللتندنعمت مادی و معنوی خویش میولیرا 
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ها شللخصلليت داد و غباری این اسللت که نهضللت حسللينی به ملتد. ارمغان آورقيام مختار ثقفی و...را به
مردم  درس غيرت، تحمل و بردباری به ؟ع؟امام حسين. ها نشسته است را زدودآلها و ایدهکه بر عشق

این . وجود آوردهو حس اسللتغنا را بکرد ها را تحریک جوش آورد، غيرتها را بهداد و روا تازه دميد، خون
 . نهضت حسينی در تاریخ تکرار نشده و نخواهد شد است که
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