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 پيش گفتار 

 

 كه فرصت كامل و ارزشـمندى       -به صورت كامل در جامعه امروزى       ) ع  (بـازشـنـاسـى زنـدگـانـى اهـل بيت     

 ضرورتى اجتناب ناپذير است به ويژه آن كه در طـى اعصـار      -را براى انديشمندان امت محمدى فراهم ساخته        

 . در تحريف و نابودى آن بوده استشهمواره سعى دشمنان دانا و احيانا دوستان كج اندي,مختلف و ساليان دراز

 

گزارشى است داستان گونه از زندگى پر فراز و نشيب و عبـرت آمـوز               , مـوضـوع ايـن كـتـاب هم در اين باره        

 ).ع (يعنى زينب كبرى , عقيله بنى هاشم وبزرگ ترين بانوى اسالم در زمان خويش 

 

شـت پرمـاجراى بـانوى كـربال نيسـت بـلــكه            تنهـا سرگذ  , مـطالبى كه در صفحات اين كتاب خواهيد خوانـد        

رويدادهايى است تكان دهنده و غم انگيز از تاريخ مسلمانان در مقطع خاصى از تاريخ صدر اسـالم كـه در اثـر                    

حركتـى كـه مـى    ,  به وجود آمـد -) ص ( بعد از رحلت پيغمبر اكرم -برخورد دو حركت كامالمتفاوت و متضاد  

 ...را در تمام ابعاد فكرى و اجتماعى و ) ص (كوشيد روش و منش رسول خدا

 

دنـبـال كـرده و نـگـاهبان سنن الهى باشد و حركتى كه مى خواست نظام سياسى و اجتماعى دوران جاهليت                  

 .بر كرسى نشاند, را در قالب ديگر و مورد قبول خويش 

 

بـر عقيـده خـويش پــاى        , ليل  همراه ياران اندك و خدا باوران ق      , و خاندان پيغمبر خدا   ) ع  (اهل بيت عصمت    

البته جان بر سر عقيده گذاشته و تاوان بـس          , فـشـرده و اسالم ناب محمدى را از گزند نامحرمان حفظ نمودند          

 .سنگينى پرداختند كه حماسه پرسوز و گداز حسينى در ايام عاشورا از همان گونه هاست 

 

جسته و با نقاب خليفة رسول اللّه و بـهـره گيـرى           دگر انديشان مى خواستند از جديد االسالم بودن مردم سود           

فرهنگ وحى را درپس پرده ظلمانى باقى مانده از جاهليت استتار كـنـنـد تا آن جا كـه تـدوين                   , از بيعت ناس    

) ع  (ولكن حركت سنجيده و عقاليى اهل بيـت         , سنت نبوى را نيزگناهى نابخشودنى و عملى حرام جلوه دادند         

 .باناكامى مواجه ساخت اين خواسته آنان را

 

 در حالى كه غل و زنجير بر تن داشت و در مجموعه اى از اسـرا قــرار                   -در برهه اى از زمان      , زيـنـب كبرى   

 رهبرى اين حركت را به عهده گرفت و به تصديق دوست و دشمن توانست بـه خـوبى از عهـده                      -گـرفته بود   

 .برآيد و رسالت خويش را به پايان برد
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گوشـه اى از حقيقـت      , نـشـمـنـد و مـترجم عالى مقام توانسته اند با قلم شيوا و سحرآميز خـويش               مـؤلـف دا 

 .نشان دهند, رسالت زينب كبرى راكه در راستاى رسالت برادر و پدر و جدش قرار داشت 

 

 .خداوند متعال آنان را با شهداى كربال محشور فرمايد

 

 :فته است نكات زير مورد توجه قرار گر, در اين چاپ 

 

 , ويرايش صورى  . 1

 

 , )چاپ هاى قبلى (تصحيح اغالط چاپى  . 2

 

 , تخريج منابع و مصادر به قدر امكان  . 3

 

 , اعراب گذارى و تصحيح اشعار عربى  . 4

 

 .تعيين ضبط اسامى و لغات مشكل  . 5
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 مقدمه مترجم 

 

 به نام او

 

 بانوى بانوان 

 

گوهر گران بهايى در معدن فضيلت و انسانيت تكـون يـافــت و در              , ستاره درخشانى در آسمان تقوا طلوع كرد      

 .اصـالب شـامـخـه وارحـام مـطهره نگه دارى شد

نوزادى از مقدس تـرين پسـتان هـا شـير خـورد و در               , نوگلى بويا در گلستان شرافت و بـزرگـوارى نمو يافت          

 . چشم گشودآغوش پاكيزه ترين مادران

 .كودكى در دامان با فضيلت ترين بانوى عالم پرورش يافت 

 .دخترى كه دانشمندترين اساتيد به تربيتش همت گمارد

پيوسته با واقعيت , دوشيزه اى كه در ساده ترين و بى آاليش ترين زندگى هارشد كرد و در تمام شؤون زندگى                

ـنـدارى ارتـبـاطى حاصل نكرد و در مكتب مقدسى كه در  و حقيقت سروكار داشت و هرگز با زندگى خيالى و پ          

عالى ترين تـعـلـيمات را فراگرفت و موردعنايت مخصوص موجد مكتب و استادان      , جهان بشرى نظير نداشت     

بزرگ آن كه بزرگ ترين مـربـيـان بـشـر بـوده انـد قـرار داشـت و هر روز درس جديدى از دانش و بينش و                     

همه آن تعليمات مقدس را در خزينه       , آمـوخـت و بـا هـوش سـرشار و استعداد فوق العاده          تقوا و فضيلت مـى     

شـاگردى كـه در   , آمـاده مـى نمـود   , خود را براى گـرفتن درس هـاى بـاالتر   , دل مـى انـدوخـت و پـيـاپـى  

الى صـعــود   بر نردبان ترقـى و تعـ      , محيطتحصيلى خود هيچ گونه رادع و مانعى نداشت و هر روز بهتر از دى               

 .مـى كـرد

, خـردمـنـدبانويى كه از آغاز عمر در مركز حوادث بزرگ و پيش آمـدهايى كـه در تـحــوالت زنـدگــى بشـر                     

با هوشى سرشار و نظرى دقيق به حقيقـت آن حـوادث    , جاى داشت و از نزديك      ,داراى بزرگ ترين تاثير بوده      

تشـخيص  , كه در بـرابـر يك ديگر قرار گرفته بود       , پى مى برد و موقعيت شخصيت هاى رحمانى و شيطانى را          

مى داد و تاثير هركدام را به خوبى درك مى كرد واز راز پـيــروزى ايــن و رمــز شـكــست آن آگـاه بـود و                            

كه در ابتدا با موفقيـت      , ازشكست قطعى   , موفقيت هاى ابدى را كه در آغاز با شكست صورى جلوه گر مى شد             

 .ى دادتميز م, پندارى همراه بود

 .كمتر نظيرش را مى توان ديد, بلكه در مردان عالم , يـكـتـا زنـى كه نه تنها در زنان 

قـدرت  , كفايـت و خردمنـدى      , دانش و بينش    , توانا بانويى كه عـالـى تـريـن نـمـونه اى ازشهامت و دليرى           

به خوبى , به عهده گرفت روحى و تـشـخـيص موقعيت بوده وهر وظيفه اى ازوظايف گوناگون اجتماعى را كه            

 .انجام داد



 6

دانـشـمـنـد بـانـويى كه بايد مردان جهان از خوان تعليماتش بهره برگيرند و از خرمن كمـاالتش خوشـه هـا                    

 .بچينند

 .دختر اميرالمؤمنين بود, زينب , او بانوى بانوان 

اد آن شخصيت هايى باشـند كـه در         كه تمام افر  , سراغ ندارد ) ع  (خانواده اى مانند خانواده كوچك على       , تاريخ  

 .تاثيرى عميق داشته و تحولى فوق العاده ايجاد كرده باشند سير تاريخ 

نابغه ديگرى ازآن كـمـتــر     , تـاريـخ به ما چنين نشان مى دهد كه اگر نابغه اى بزرگ از خانواده اى برخاست                 

 را مى گيرد و براى دگران چيـزى نمـى           گويا اوهمه برجستگى ها و شايستگى هاى افرادخانواده       , بـرمـى خيزد 

 .گذارد

 ...او هـمه چيز مى شود و افراد ديگر خانواده هيچ , لـذا

 .خانواده اميرالمؤمنين از اين قانون اجتماعى جداست 

بـزرگ  ) ع (حسن , بزرگ است  ) ع  (زهرا, بزرگ است   ) ع  (على  : زيرا همه افراد آن از بزرگان جهان مى باشند        

 .بزرگ است ) ع (زينب , بزرگ است ) ع (حسين , است 

عظمت اينان آشكارتر و شايستگى هـاى آن هـا نمايـان تـر مـى                , هـر چـه رشـد فـكـرى بـشـر بـيشتر شود      

 .گردد

آن طـورى   , ولى هنوز كسى نتوانسته عظمت آن هـا را        , كتاب ها نوشته اند   , نويسندگان جهان در باره هركدام      

 .نشان دهد, كه بوده 

عقـل را مـات   , بزرگى و عظمتشان ,  چشم خود را بازتر كنيم و طبقه اعالى اين خانواده را بنگريم             اگـر اندكى 

 .مى كند

 .بزرگ ترين مرد تاريخ است ) ص (رسول خدا, مـؤسـس اين خانواده 

 .مادر زهرا خديجه نمونه اى از بـزرگ ترين فداكارى است 

او كسى است كـه اسـالم بـر         , و سرور قريش بوده     ) ص  (بزرگ ترين پشتيبان رسول خدا    , ابوطالب  , پدر على   

 .دوشش پايه گذارى شد

 .مهربان ترين مادر براى رسول و بهترين پرستار آن حضرت بوده است , فاطمه دخت اسد) ع (مـادر عـلى 

ولـى  , هرچندخودشان در عظمت با يك ديگر تفاوت دارند       , كسانى كه در طبقات سه گانه اين خاندان قراردارند        

 .همه آن ها ازبزرگ ترين عظماى جهان مى باشند

 .جده عظيم است , جد عظيم است 

 .مادر عظيم است , پدر عظيم است 

 .دختر عظيم است , پسر عظيم است 

 .زينب يكى از اين عظماست 

كه نه خود به حقيقت كماالت و فضايل او رسيده ام و نه شما مى , من زينبى مى گويم و شما زينبى مى شنويد

 .توانيد به اين حقيقت عالى برسيد
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آفتاب درخشان فضايل او را مى نگرم و هنگام مطالعه زندگى پرحادثـه او از بـس فـوق    , مـن از دور ايـسـتاده     

 .در برابر پيشگاه باعظمت او سر فرود مى آورم , العادگى از خودنشان داده 

 .چنان مادرى بايد چنين دخترى بياورد, آرى 

 . اين شاگرد را تربيت كندبايد, وآن مكتب 

, و بزرگانى هم چون پدر و مادر و دو بــرادرش            , ايجاد كرده   ) ص  (مـكـتـب مـقـدسـى كه جدش رسول خدا     

 .اسـاتـيـد آن مكتب بوده اند

 .با اراده باشد, بزرگ روح , دانشمند, زينب دلير, شايسته است كه نمونه شاگردى آن 

 . رگ و پوستش وجود دارد و خوى آن ها را به ارث برده است خون اساتيدش در, آن هم شاگردى كه 

و , ماهى است كه از پنج خورشيد تابان كسب نور كرده و ازهر كدام به طور شايسته اى بهره بر گرفته , زيـنب 

 .آن گاه جهانى راروشنايى بخشيده است 

ر بـزرگ تـرين انقـالب هـاى         شـركت د  , مربيان بـزرگ    , ذكاوت سرشار , شير پاك   , ريشه پاك   , خـون پاك   

پـرورش داد و او را نمونـه        , آن طور كه شايسته بود    , زينب را , تجربه حوادث و تحوالت بزرگ جهان       , بـشرى  

 .اى از عالى ترين مراتب انسانيت قرار داد

بايد از گفتار و رفتار زينـب سرمشـق بگيرنـد و از تعليمـات               , زنـان جـهـان عـمـوما و بانوان مسلمان خصوصا      

 .برخود ببالند, عاليه اين بانوى بزرگ بهره مند گردند و از افتخار شاگردى مكتب زينب 

ولــى ايــن    , كمتر خوش بوده و بيشتر با رنج و غم همراه بـود           , دخـتـر زهرا در دوره زندگى ساده و كوتاهش         

 قواى روحى اش را فشرده تر بر استقامتش افزوده و, رنـج و انـدوه بـه جاى آن كه او را از اداى وظيفه باز دارد          

 .و نيرومندتر كرده است 

 .وظايف گوناگونى بر عهده گرفته است , بانوى بانوان در دوره زندگى 

اداره خانه پدر را به عهده داشته و از برادران ارجمندش پرستارى مى كرده و بار فراق مادر را   , هـنـگام كودكى   

 .بردوش آن هاسبك مى كرده است 

 . بى نظير براى فرزندانش بوده استهمسرى گران بها براى شوهر و مادرى, بـه خـانه شوهر رفته آن دم كـه 

 .زمانى به تعليم و تربيت بانوان مسلمان مى پرداخته است 

 .وظايف بزرگ و گوناگونى را انجام داده است , در كربال نيز

كـه , آن دم كه وظيفه ايجاب كـرد,  گسار بوده بيوه زنان و داغ ديدگان را غم    , از بـرادر نـگـه دارى مى كرده       

و سپس كاروان دل شكسـته و مـصـيــبت كشـيده را            , از خيمه بيرون آيد وسپاه پيروزمندكوفه را سرزنش كند        

 .اين وظيفه را نيز به خوبى انجام داد, قافله ساالر باشد

 ورزيدن را نشان داد و بـا قـدرت روحـى    معناى زيـربـار ظـلـم نـرفتن و در برابر ظالم استقامت ) ع  (دختر زهرا 

كاخ سـتـم گـران را ويـران سـاخـت و بـه جـهـانـيـان اعـالم كـرد كـه بـا از خود گذشتن مـى تـوان                    , خود

 .قدرت مندترين ستم كاران راكوبيد
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 شــوم   ابن زيـاد  , ترس و بيمى به خود راه نداد و با نهايت دليرى            , در اين جهاد مقدس     ) ع  (خـواهـر حـسين   

 .ويزيد پليد مقتدر بى عرضه را مفتضح ساخت , سركش بى رحم 

زيـرا خـود لياقـت      , بى عرضه بـود   , زيرا او وارث قدرتى بود كه دگران ايجاد كرده بودند         , يزيد مقتدر بود  , آرى  

 .و بر سر خوان قدرتى گسترده نشسته بود, ايجاد قدرتى نداشت 

دوستانى كه هنگام خوشـى و      , رسوا كرد ,  كه دوستان دغل باز بودند     كوفيان را , بـانـوى خـردمـنـد بنى هاشم     

 .و با دشمن هم گام , وموقع سختى خار, سيادت يارند

, جهان خرد و انسانيت , روز بـه روز بـدنـامـى كـوفـيـان و رسوايى آن ها افزوده مى شود و تا دنيا باقى است            

 .بر آن ها لعنت مى فرستد

و هـنـگــامى   , او را خدمت گزار و فرزندانش را پرستار بـود         , االمـقـامـش در حـيـات بود   تـا بـرادر و  , زيـنـب  

 .براى حفظجان برادر نثار كرد, زينب هر چه در قدرت داشت , كه برادر عازم كشته شدن گرديد

 .فـرزنـد دل بـنـدش را در راه بـرادر بزرگوارش فدا كرد

 .براى برادر در فكر جمع آورى سپاه بود

 .وحيه سربازان برادر راتقويت مى كردر

زينـب  , مـى نگريسـت   , و پـدر داغ ديـده ايــستاده      , هنگامى كه جوان برومند برادرش در خاك و خون غلتيد         

نيروى بـرادر  , مـبادا در اثر اين مصيبت جان فرسا, خود را رسانيد كه توجه برادر را به جاى ديگر منعطف سـازد  

 .كاسته شود

و بـه  , جان خود را در كف دسـت گرفـت        , زينب  , تنها ماند و يك تـنـه بـه نـبرد ادامه مى داد         وقتى كه برادر    

 .شهادت برادر را به تاخير اندازد, شايد ساعتى , سوى عمرسعد و سپاه بى رحم كوفه روان شد

 .زينب بى كس شد, شب يازدهم محرم 

و , رانش و همه كسانش از دسـتش رفتنـد        جدش و پدرش و مادرش و براد      : در سـاعـتـى چند به قول خودش       

 .همگى در خاك وخون غلتيدند

وه كه چه شام تيـره اى  ! چقدر تفاوت ميان اين شب سپيد و آن شام سياه وجود داشت        ! شب دهم و شام دهم      

در شـب دهـم پــشت و پنـاه        ! ولى در شام دهم هيچ كس نداشت        , زينب در شب دهم همه كس داشت        ! بود

كـودك داشــت  , جـوان داشـت   , پسـر داشـت   , بـرادر داشـت   , نقطـه اتكـا داشـت    , شـت  سـرور دا , داشـت  

عمـه  , مـادر بـود  , خواهر بود, زينب در شب دهم  ! هيچ كدام را نداشت     , ولى در شب يازدهم     , شيرخوارداشت  ,

 چـراغ   ,جامه نو برتن داشت     , خـيـمـه و خـرگاه داشت     , در شـب دهـم    ! ولى در شام دهم نبود    , سروربود, بود

تنش سـالم   , در شب دهم    ! ولى در شام دهم نداشت      ,خدمت گزاران بسيار داشت     , بستر خواب داشت    , داشت  

 ...آرى ! از تازيانه مجروح , ولى در شام دهم , بود

زينب در شـام  ! آرى آب بود! آيا آن چه بود؟ آب بود   ! كه درشب دهم نداشت     , در شام دهم زينب چيزى داشت       

يا به زنان خون    , اول خودش نوشيد  , حالل گرديد , آيا دمى كه آب     ! ولى درشب دهم نداشت     , دهم آب داشت    

جگر و كودكان يتيم دربه در داد؟ نخستين دفعه اى كه خواست آب بنوشد چه حالى داشت ؟ چـه خـاطراتى در            
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آيـا قـدرت    بـه خـاطر مـى آورد؟        , چه تشنه كامان بزرگوارى را كه با لب تشـنه جـان دادنـد             ! قلبش مى تپيد؟  

مـن نمـى   ! من كه از جـواب نـاتوانم   ! برنوشيدن آب داشت ؟ چگونه به كودكان يتيم و زنان داغ ديده آب داد؟  

دانم خداوند در اين تن رنجور چقدر نيرو نهفته بود؟ زيرا اين همه مصيبت موجب نشد كه زينب را از سرپرستى                     

 .و كودكان يتيم باز دارد, زنان داغ ديده 

ويكى در آن شـام    ! و در آتش سوزى خيمه ها نسوخت        ! يكى به زير سم ستور نرفت       ,مه كودك   در ميان آن ه   

 ...گم نشد, و در آن بيابان بى رحم , شـوم 

) ع  (مى بيند يادگار برادرش امام سجاد     ) ع  (وقتى كه خواهر حسين     , هنگام حركت كاروان اسير به سوى كوفه        

كودكـان  , زينـب  , در طــول راه  ! ليت برادرزاده اقدام مى كنـد براى تس, ازشدت مصيبت حالش دگرگون شده   

و در  , و تنش در برابر تازيانه هايى كه به سوى آن ها مـى آمـد سـپربود                ! پدركشته را مادر بود و پدرى مى كرد       

 .نگه دارى آن ها جان فشانى مى كرد

زن را به كـاروان     ) ع  (دختر على   , دوياكودكى از محمل بر زمين مى افتا      , اگر بيوه زنى از كاروان عقب مى ماند       

با پليدترين مرد روى زمين يعنى ابن زياد طورى سخن گفـت و             , زيـنـب  ! مى رسانيد وكودك را سوار مى كرد      

 .جور دگر سخن گفت و رفتار دگر داشت , وبا يزيد كه شوم ترين امپراتوران فاتح بود, نوعى رفتار كرد

چنـان فـداكارى و از      ) ع  (خـواهر حسـين     , گرفـت   ) ع  (مـام سـجاد   وقـتـى كـه ابن زياد تصميم بـه كشـتن ا         

 .كه آن ناپاك را از آن تصميم شوم منصرف ساخت , خودگذشتگى نشان داد

و با چوب دستى بـر دنـدان هـاى سـربريده بـرادر مـى                , سرمست باده ورزى شده بود    , هـنـگـامـى كـه يـزيد  

 .وزى را تاابد در كام يزيد تلخ كردخواهر كارى كرد و سخنى گفت كه شيرينى پير, نواخت 

خواهر يك سره به سوى قبر برادر رفت تا مطمئن شود كه آن پيكر مقدس و يـارانش              , پس از بازگشت از شام      

 .آن گاه به مدينه بازگشت ,دفن شده اند

 .اشك ديده و سوز دلش آرام نگرفت , ولى در طول اين مدت ! ولى 

 . سر به زانوى غم مى نهاد و مى گريست آسايش زينب وقتى بود كه مى نشست و

 .تا اشك هايش بخشكيد, آن قدر گريست ) ع (دختر اميرالمؤمنين 

و معلوم شد كــه نــواده       , بزرگى و عظمت زينب بود    , چيزى كه نمايان شد   , در ميان اين همه فشار و مصيبت        

چقدرتوانايى داده است , ح رنج ديده وآن رو, چقدر نيرو دارد؟ و خداوند به آن پيكر ستم كشيده )ص (رسول خدا

بر اين پيكر رنجور و آن روح نـازنــين         , بـزرگ تـريـن مـصيبت ناگوارى كه در تاريخ بشر كمتر نظير داشته            ! 

 .ولى وى دست و پاى خود را گم نكرد و از هدف خود منحرف نشد و مانند كوه استوار بماند, وارد آمد

, اسـيرى و دربـه درى       , داغ عزيزان و پيكر پاره پاره آن ها       : وناگون داشت   مصيبت هاى گ  , دختر اميرالمؤمنين   

زخـم زبـان    , گـشـاده رويى تازيانه هاى عرب هاى بى رحم         , ذلت پس از عزت     , آتش سوزى و خون جگرى      

و رفتـار   , و حقوقى كه پدرش برگردن اهل كوفـه داشـت           , تذكر زمان خالفت پدر در كـوفـه       , هاى مردم پليد  

چه برسد كه تمـام آن هـا بريـك تـن هجـوم            , هركدام از اين ها بس است كه انسانى را از پا بيندازد           , ن  كوفيا

 .بياورد
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 .وظايف سنگينى را نيز بايد عهده دار شود, اضـافه براين 

 .انجام داد, و آن چه كه عقل در وقت آسايش خاطرتشخيص مى دهد, خم به ابرو نياورد) ع (ولى دختر على 

عـقـل هــر   , يك اشتباه سياسى گرفت     , ده از نظر سياسى براى گفتار و رفتار زينب در سفر اسارت             تاكنون نش 

سخنى بهتر ويا رفتارى خردمندانه تـر       , چـه بـينديشد كه درآن جايى كه زينب سخنى گفته و يا رفتارى كرده              

 .نخواهد يافت , بجويد

 .صيل خواهد بودشاهكارهاى سياسى زينب بسيار است كه شمارش آن موجب تف

و به جهانيان اعالم داشت كه يـزيـديــان        , به پدرم تعبير كرد   ) ص  (زيـنـب در هـنـگـام سـخن از رسول خدا      

, و قـدرتى كـه در دســت آنــان بــود           ! وچه كسى را اسير كردند    , و چه كسى را كشتند    ! چگونه مردمى هستند  

 . از صورت مقدمه بودن خارج مى سازدو نكته هاى ديگرى كه بيانش مقدمه مارا, ازكجا آمده بود

بانوى بانوان و زنـان و كودكـان راهمـراه          ) ع  (كه چرا سيدالشهدا  , ايـن جـاست كه رازى نهفته آشكار مى شود       

 .با آن كه خودش به سر انجام سفرش آگاه بود واهل كوفه را خوب مى شناخت , برد

 .را از پس پرده بيرون آورد) ع (رى حسين فاجعه كربال و جنايات بنى اميه و فداكا, اسارت بانوان 

پرده اى برجنايات كـربال مـى كشـيدند و نـمــى            ) ص  (دشـمـنـان آل مـحـمـد  , اگـر اسـارت آن هـا نـبـود    

وايـن  , زبانشان را به وسيله پول و يا زور مى بستند, وكسانى را كه اطالع داشتند,گذاشتند كسى از آن آگاه شود     

 .داكارى بزرگ رااز صفحات تاريخ محو مى كردندو اين ف, جنايت هولناك 

, مگر ستمى كه بر مادر زينب شـد       , آثار جرم وجنايت خود را محو كردند      , چـنـان كـه بسيارى از جنايت كاران       

, و جنايت كارى بنى اميه را ببيند      , فداكارى برادر , ولى زينب بايد در كربال باشد     ! از صفحات تاريخ محونگرديد؟   

 .تا اين حقيقت بزرگ محو نشود, ودو سپس اسير ش

و جـدش رسـول     ) ع  (اسارت زينب موجب زنده شـدن پـدرش علـى           : گـزافـه نـگـفـتـه ايـم اگـر بـگـويـيم      

زيرا بنى اميه با زور و پول و حيله گرى مى خواسـتند همـه را محوونـابود      , و تجديد حيات اسالم بود    ) ص  (خدا

 .ذارندباقى نگ)ص (كنند واثرى از رسالت رسول 

 .كشته شدن حسين را بر مال ساخت , اين نقشه پليد را برباد داد و اسارت زينب ) ع (كـشـتـه شـدن حـسين 

 .عمر درازى نكرد و در جوانى از دنيا رفت , زينب 

 .ولى اين حقيقت از وى به يادگار بماند

 يكى از 71زدهم محرم سال  شـمـسـى بـه كشورهاى عربى مسافرت كردم و در روز يا        31اين كتاب در سـال     

 .دوستان لبنانى اين كتاب رابه من عنايت كرد

 : آن را بسيار شايسته و شيوا يافتم و به مضمون , پس از مطالعه 

 

  گفته آيد در حديث ديگران-----خوش ترآن باشد كه ذكر دلبران 
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 بركات وجود مقدس زينب در آن       تـصـميم به ترجمه آن گرفتم و در همان لبنان ترجمه اش را پايان دادم و از               

 .ازخطراتى بزرگ مصون ماندم , ديار

 .اينك تقديم خوانندگان عزيز مى شود, يكى دوبار در آن تجديد نظر كرده , پس از مراجعت به ايران 

ازنويسندگان درجه اول عـرب و فرزنـد يكـى از           , بانو دكتر عائشه بنت الشاطى      , نويسنده نـويـسـنـده كـتاب    

 .ن مصر است روحانيا

كه بعضى از آن هـا در پـاورقى         , نـويسنده هر چند اطالعات بسيار عميقى نداشته و اشتباهات تاريخى نيز دارد           

 .ولى حقايق تاريخى را باقلمى بسيارشيرين و سبكى دل پذير بيان مى كند,اشاره شده 

, )ص  (مـادر رسـول خـدا     : هب  آمنه دخت و  : آثار ديگر نويسنده كه پس از نوشتن اين كتاب تاليف كرده است             

را ) ص  (ناحيـه اى از زنـدگى رسـول         , كـه در هريـك      , اسـت   ) ص  (وديگر دختران پيغمبر  ) ص  (زنان پيغمبر 

 .خواسته است بيان كند

 .مانند كتاب ما نيست , در شيرينى عبارت و زيبايى سبك , هيچ يك از آن ها, به نظر اين جانب 

زيرا , ار روشى هستم كه امروز به نام ترجمه محدود ناميده مى شود           من طرف د  , روش ترجمه كتاب در ترجمه      

ترجمه اش نمى توان ناميد و در اين جا بحثـى اسـت             , به نظر من    , روشى را كـه بـه نام ترجمه آزاد مى نامند        

 .از ذكر آن خوددارى مى شود, مفصل كه به واسطه اختصار

 محدود باشد و در عين حال رنگ زبـان فارسـى محفـوظ    كوشش كرده ام كه ترجمه من    , تـا حـد امكان    , لـذا

 .بماند

 .توضيحاتى در پاورقى داده شده است , در جايى كه مناسب بوده نيز

 

 

 1336 نوزدهم خرداد 1376شنبه دهم ذوالقعده سيدرضا صدر يك, قم 
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 مقدمه مؤلف 

 

 تقديم به پدرم 

 استاد بزرگ شيخ محمد على عبدالرحمان 

 

, و وقتـى كـه از نوشـتن فراغـت يـافتم             , تو در خاطرم بـودى      ,  هر كلمه اى كه از اين كتاب مى نوشتم           !پدرا

 .براى من مى نوشتى و به من مى آموختى , تو بامن بوده اى , احساس كردم كه هنگام نوشتن 

, تقديم مـى كـنم به تو , ايـن هـمان كتاب است كه من به پاس احترام و وفادارى از روزگار گذشته      , ايـنـك  

وقتـى كــه بــه     , روزهايى كه من دختربچه اى بودم و پيش هم سـاالن و رفقـاى خـود بـه تـو مـى باليـدم                         

در ميـان حـلـقــه اى از   , وتـو را از پنجـره   , و راهمان از مدرسه دمياط مى گذشت    , آمـوزشـگـاه مـى رفتيم    

هنگـامى كـه بـازمى گشـتيم تـو را           ,ش مى دادنـد   كـه آنـان سرتاپا به درس تو گو      , شـاگـردان مـى ديـديـم    

درحلقه ديگرى از ياران و مريدانت مى ديديم كه برگرد تو نشسته و ازتو تعليم مـى گـرفتندو به سخنان مـؤثر                     

 .و مانيز گوش مى داديم , گوش مى دادند, كه راه رسيدن به حق را نشان مى داد, تو

كه مى خواهم به آن محيط عالى كه تـو در آن سـخن مـى    احساس مى كردم , مـن بـا آن كـه كـودك بودم     

 .به تو نزديك شوم , وبا حد اعالى شوق وارادت , گويى برسم 

ولى من هنوز فراموش نكرده ام كـه تو در         , با آن كه دير زمانى است وروزهاى بسيارى گذشته است           ! اى پـدر 

مهرشـان را بـه مـا    , سانى كه از كـودكى  ك, ميان مامى نشستى و از دودمان پاك رسول خدا سخن مى گفتى            

 .چون شرف انتساب به آن خانواده را داريم , نوشانيدى و ما را آگهانيدى كه برخود بباليم 

كه فردايش آماده سفر به سوى قاهره بودى و مادر عزيزمان           , شبى از شب هاى ماه رجب را به ياد دارم           ! پدرم  

 . ساعت آمدن نوزادش را مى كشيد انتظار- كه خداى رويش را خرم بگرداند -

 .نـزد تـوآمديم , من و خواهر بـزرگ تـرم فـاطـمـه 

ما ازتو خـواسـتـيـم و اميد داشتيم كه دست از اين سفر           , وقتى كه تو به تهجد و عبادت خداى اشتغال داشتى           

 .زيرا ما بر مادرمان بيم ناك بوديم , بردارى و يابه تاخيرش اندازى 

 .خداى با اوست , نترسيد و اندوه ناك نباشيد: تى به ما چنين گف

و از سفرى كه نمى توانستى آن را به تـاخير بينـدازى سـخن     , سـپـس بـراى مـادر كـنار خود جايى بازكردى        

و آن شركت در مجلسى بود كه به يـاد بـانوى   : زيرا در آن سفرمى خواستى به وظيفه الزمى قيام كنى           , گفتى  

پـاسـى از شـب گـذشـت وما هنوز نزد تو نشسته بوديم و داستان شورانگيز او را               ! مى شد بانوان زينب تشكيل    

 .از تو مى شنيديم 

اگر دختر آوردى نـامش     : تو با ما وداع كردى وبه مادرم چنين گفتى          , پرده شب را برداشت     , هنگامى كه صبح    

 .را زينب بگذار



 13

 .و آن گاه ما و او را به خدا سپردى و سفر كردى 

و بعضى از زيبايى هـا و فضـايل         , نام بانوى بانوان زينب را در قلب خود جاى دادم           , ازهمان شب   ! پـدر جـان   

 .مؤثر و جذابش را به خاطر سپردم و هرگز فراموشش نكردم 

 .امروز به شوق آمده ام تا از بانوى بانوان چيزى بنويسم 

آن ديروز و در ديروزى كه با همه , وز خودم بازگشته ام خود را يافتم كه به دير, هنگامى كه آماده نوشتن شدم 

تا از نوشتن ايـن     , و آن را در برابر چشمم مجسم كرده و همين طور دربرابر من مجسم بود              , زندگى برابر است    

 .كتاب فارغ شدم 

 رفتـه   ولى گذشته اى كه پشت كرده و      , چشم برهم نهادم    , قلم را به يك سو نهادم وخود را كمى خسته يافتم            

 .هم چنان دريادم بود, بود

اگر صـداى كـودك خـود را از دور          , نزديك بود كه تسليمش شوم و يك باره به خواب روم            , آن را گوارا يافتم     

 .نشنيده بودم 

 .خداى تو را نگه دارد! اى پدر: ازبى هوشى به هوش آمدم وبا خود مى گفتم 

 .خداى تو را بيامرزد! اى مادر

 عائشه 
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 پيش درآمد 

 

اگرچه تمام مطالب آن از مدارك تاريخى صحيح گرفتـه شـده همچنـين              , تـنـهـا تاريخ نيست    , ايـن كـتـاب   

 .به سبك رمانى درآمده است , اگرچه در نگارش , اين كتاب رمان محض نيست 

 كـه از پـيش   لـيـكـن شـرح حـال بـانـويـى است كه براى وى مقدر شده بـود كـه در عصـرى زنـدگى كنـد            

كه كمترين توصيفى كه از آن زمان بكنـيم         , وزمانى در صحنه دولت اسالم نمايان شود      ,آمدهاى بزرگ پر باشد   

بامصـيبتى قـرين    , درتـاريخ مـا و تـاريخ انسـانيت          , نام اين زن    : آن است كه بگوييم زمانى باشان بوده است         

 .و آن مصيبت كربالست , گرديده 

 اتفاق دارند كه يكى از حوادث مؤثر در تاريخ شيعه خصوصـا و در تـاريخ اسـالمى                   مـصـيبتى كه تاريخ نويسان   

حتى بعضى از آن ها معتقدند كه باالترين و مؤثرترين حادثه اى است كه مذهب تـشـيـع را بنيـاد                   ,عموما بوده   

 خونى كه در آن     و از همين جهت آن هارا عقيده بر اين اسـت كـه          , و آن را مستحكم وپابرجا قرار داده        , كرده  

كه ما آن را در قتل گـاه هـاى          , سياسى و مذهبى ما را به رنگ خون درآورد          تاريخ  , كشتار جان گداز ريخته شد    

 .فرزندان ابوطالب و مجاهدات شيعيان مى بينيم 

در ايـن مصـيبت جــان       , انكار نمى كنند كه بر دوش بانوى بانوان زينب          , نـه آن دسـتـه و نـه دسـتـه اخـير      

زيـرا وى نـخـسـتــين   , بلكه بعضى از آن ها او را بطلـه كـربال ناميـده              , وظـيفه اى بسيار بزرگ بوده      , دازگـ

بانويى بود كه در آن ساعت خطرناك نمايان گرديدتامجروحان را پرستارى كند و با مـحـتـضــران هـم دردى                

يابان افتاده بودند و مرغان هوا و درنـدگان      و براى قربانيان و شهيدانى كه قطعه قطعه و پاره پاره در آن ب             , نمايد

 .بسوزد و اشك بريزد, وحشى پيكرهاشان را مى جويدند

زيـرا او از طــرفى      , زينب وظيفه بزرگ خود را پس از اين مصيبت آغاز كرده            , ولـى عـقـيده من آن است كه       

 از طرفى بايد بـاجـان بـازى از        و,  سرپرستى كند  - كه مردانشان را از دست داده اند         -بايدزنان اسيربنى هاشم    

و باكشـته   , كشـته مـى شـد     , كه اگر زينب نمى بود    , دفاع كند ) على بن حسين زين العابدين      (جان جوانى بيمار  

 .دودمان امام برچيده مى گشت , شدن او

زينب وظيفه داشت نگذارد كه اين خـون مقدسـى       , وظـيـفه اى بزرگ تر بر دوش زينب بود       , اضـافـه بـرايـن   

 .به هدررود, ه ريخته شدك

, زينب كسى بود كه پس از وقوع اين كشتار        , اگر بگويم   , و يا زياده روى كرده باشم       , گـمان ندارم مبالغه باشد   

 .آن را مصيبتى جاويد و فراموش نشدنى قرار داد

ه بتـوان تــحمل     به اندازه اى نبود ك    , دردها و رنج هايى كه كشيده بود      , پس از فاجعه كربال زنده نماند     , زينب  

 .كرد و طاقت آورد

آتـش خـون و اندوهى را بيفروزد كـه        , توانست در دل هاى شيعيان      , ولى در آن مدت كوتاهى كه زندگى كرد       

 .تا امروز زبانه بكشد و خاموش نگردد



 15

به بدبختى وخـوارى و سـوزش پشـيمانى    , را تسليم دشمنان كردند) ص  (و كسانى را كه اهل بيت پـيـغـمـبـر      

 .دازدبين

و پاك كـردن ايـن گـنـاه را ارثـى سـهـمگين ومقدس در ميان فرزندانشان برجاى گذاردكـه نسـلى از نسـل                    

 .ارث ببرد

آن طورى كه پـيش ازمن , بـاز مـى گـويم كه اين كتاب را نمى توان نقشى از زندگى آن بانوى بزرگ دانست 

وبـر آن سايه هـايى     ,  فضايل و مناقب نويسان آمده اند      تاريخ نويسان مورد اطمينان نوشته اند و پس از آن ها          , 

 .و بيان حقيقتش روشن تر گردد, عميق تر, تازيباتر و جذاب تر شود و تاثيرش درمغز,افسانه مانند افزوده اند

من هر چه توانسته ام كوشيده ام كه رنگ هاى اصلى تاريخ را در اين نقاشى كه از زندگى آن بانوى مـعـظــم           

 .ويا در آن خللى رخ دهد, بدون آن كه سايه فضايل و مناقب از ميان برود,نشان دهم , مى كنم 

آن چنان كه گذشـتگان او را شـناخته و   , عنصرى به صورت اين بانو درآمده , زيرا نظرعلم و تاريخ هر چه باشد    

كــه دانـشـمـنــدى    مگر آن   , و من حق ندارم به هيچ يك از اين سايه ها با نظربى احترامى بنگرم                , ديده اند 

 .روان شناس بخواهد خواب ها و پندارها را مسخره كند

, تمام كوشش من دراين كـتـاب ايـن بـود كه رنگ هاى تاريخى و سايه هاى افسانه مانند را در هم آميختـه                      

و تا بتوانم صورت كـسـى را كه درتاسيس تاريخ ما شركت داشته و در تاريخ انسانيت به صورت داستان واشك      

 .جلوه بدهم , مثل درآمده 
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 پدران ونياكان 

 

و درپـى آن هـا ده هـزار تـن از            , انتظـار سـاعت والدتـى را دارنـد        , بـانگرانى و اشـتياق      , خانواده اى بزرگـوار   

و زبان هاشان با دعاهايى     , مـسـلـمـانان كه با دل هايى آكنده از احترام و دوستى به سوى اين مادر مى نگرند               

 .منتظر رسيدن مژده مى باشند,سوزان خداى را به كمك او مى خواند

پـس از آن كــه      , فرزنـدى ديگـر بيـاورد     , دختر پيغمبر كه نزديك است در خاندان نبوت         , زهراست  , اين مادر 

و پسر سومى به نام محسن بن علـى  , حسن وحسين روشن ساخت , ديـدگـان پـيـغـمـبـر رابـه دو نواده عزيز  

 . زندگى برايش مقدر نبودكه)) 1((

 .ساعت انتظار پايان يافت 

تـا نـام دختـر تــازه        , مژده رسيد كه زهرا دخترى آورد و رسول خدا بدو تبريك گفت و آن را زينـب نـام نهـاد                    

 .زنده نگه دارد, كه اندكى پيش از والدت اين نوزاد از دنيا رفته بود, درگـذشته اش زينب را

 .اندوهى بى پايان دست داده بود , زيرا آن حضرت را ازمرگ زينب

بزرگ ترين دختران آن حضرت بوده كه پيش از بعثت به همسرى          , دخـتـرى كـه از دسـت پـيـغـمبر رفته بود      

 .خاله زاده اش ابوالعاص بن ربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس درآمده بود

ان يار و دوست دار همسر نـازنــين        ولى هم چن  , زيـنب اسالم آورد وابوالعاص مسلمان نشد     , پـس از بـعـثـت    

 .پايدارى كرد, كه اورا وادار به جدايى از همسرش مى كردند, و دربرابر قريش , خود بود

 .كه همسران خود رقيه و ام كلثوم دختران پيغمبر را ترك گفتند)) 2((بر خالف پسران ابولهب 

 .سپاهيان اسالم اسير شدندغـزوه بـدر فرا رسيد وابوالعاص در زمره كسانى بود كه به دست 

گردن بندى را كـه , زينب كـه شوهر خود را چون جان شيرين دوست مى داشت و هنوز در مكه به سر مى برد            

 .به عنوان فداى شوهرش به مدينه فرستاد, مـادرش خـديـجـه هـنـگام عروسى به او داده بود

 .قلب وپريشان شدمن, به گردن بند خديجه افتاد) ص (هـمـان كـه چشم رسول خدا

اگر صـالح مـى دانيـد اسـير زينـب را آزاد كـرده            : آن گاه ياران مسلمان خود را مخاطب قرار داده چنين فرمود          

 .وگردن بند او را به خودش بازگردانيد

 .آرى يا رسول اللّه : گفتند

 .بدين شرطكه او زينب را به مدينه بفرستد, اسير خود را آزاد كرد, پيغمبر

 .و اسالم ميان اين دو همسر جدايى انداخت ,  ابوالعاص بيرون شدزينب از خانه

ولـى در آتـش هجـران       , و ابوالعاص در مكه بمانـد     , زينب به مدينه رفت ولـى دلـش آكـنـده ازغـم واندوه بود         

 .همسر خود مى سوخت 

 .سفرى به شام كرد, ابوالعاص براى تجارت , پس از چندى 

ليكن ابوالعـاص بگريخـت و شـبانه        , انيان به دست سپاهيان اسالم اسير شدند      كاروان و كارو  , هنگام بازگشتن   

 .وارد مدينه شد و به جست وجوى هـمـسـر خـود پـرداخـت 
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 .به او پناه برد و زينب وى را پناه داد و مطمئنش كرد, هـنگامى كه به خانه زينب رسيد

! اى مسـلمانان    :  با صداى بلند بانگ برداشـت        آن گاه , زينب صبر كرد تا رسول خدا نماز صبح را به جاى آورد           

 .من ابوالعاص بن ربيع را پناه دادم 

آيـا شـنيديد آن چـه مـن         : صداى زينب به گوش پدر رسيد و در دلش اثر كرد و روى به اطرافيان كرده پرسيد                

 .آرى : گفتند! شنيدم ؟

 .تا شما شنيديد آن چه را من شنيدم من از اين مطلب آگاه نبودم , به كسى كه جانم در دست اوست : فـرمـود

يجيـر علـى المسـلمين    : آن گاه بر زبان آورد آن چه را خود قانون گـذارى كـرده بـود             , پس اندكى خاموش شد   

 .پست ترين مسلمان ها حق دارد كه پناه بدهد, ادناهم 

 .سپس برخاست و با آرامش و وقار به راه افتاد تا داخل خانه زينب شد

 .ظر بود و گويى گوش مى داد كه انعكاس فريادش را بداندزينب نشسته و منت

 .زيرا تو بر او حالل نيستى , ولى دست به سوى تو دراز نكند, از ابوالعاص نيكو پذيرايى كن : پدر به وى گفت 

 .به خدا اطاعت مى كنم : زينب كه از خشنودى مى لرزيد گفت 

ومردانـى كـه كـاروان      , و به سوى ياران خـود بازگشـت         پـدر جـوابى نگفت    ! ولى آيا مالش را پس نمى دهيد؟      

نـسـبـت ايـن مـرد را بـا ما مـى دانيـد و مـالى از او بـه شـما                   : قريش را گرفته بودند فرا خواند و چنين گفت          

من دوست مى دارم كه شما نيكـى كنيـد و مـال او را              , و آن مالى است كه خداى به شما بـخـشـيده          , رسيده  

 .م نخواهيد حق داريد و شما به اين مال سزاوارتريدو اگر ه, پس دهيد

 .پس مى دهيم : گفتند

 .زنى را كه وقتى همسرش بود وداع گفت , ابوالعاص 

و مـردى را كه وقتى با او دوست و شوهر خاله اش بود ستايش كرد و به سوى مكه رهسپار شـد و بـه كـارى                           

 .تصميم گرفت 

آيا ديگر كسى نزد من مالى      : سپس پرسيد ,  بود به صاحبانش بر گردانيد     در آن جـاآن چـه امانت از مردم نزد او        

 .پس بدانيد كه من مسلمان شدم : نه گفت : دارد؟ گفتند

 )).3((و بـه سـوى مـدينه شد تا با پيغمبر بيعت كرده و بار دوم با زينب ازدواج كند 

موقع هجرت از مكه به مدينه      , ز غزوه بدر  و در اثر پيش آمدى كه براى او پس ا         , ولى زينب زياد زنـدگـى نكرد    

 .از جـهـان رخت بربست ,رخ داده بـود, 

, حربـه اى زد ,پيش آمد چنين بود كه كافرى زينب را در راه مدينه بديد و به شكم او در حـالى كـه بـاردار بـود                 

 .زينب جنين خود را سقط كرد

 .نخستين دختر را آورد, زهرا, واهر زينب تا هنگامى كه خ, زينب از دنيا رفت و پدر در آتش غم مى سوخت 

 .نامش را زينب گذاشت ,رسول خدا

ص (از رسول خـدا, مدينه اى كه شش سال پيش , فـريـادهـاى شادى ازمدينه براى نوزاد به آسمان مى رفت       

 .اسـتقبال كرد) 
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اهل مدينـه   , دهنگامى كه پس از سيزده سال رنج كشيدن و تلخى چشيدن از مكه بدان شهر هجرت مى فرمو                 

با شوق وشعفى بى نظير و گشاده رويى از وى پذيرايى نموده و او و يــاران مـهـاجــرش را مـنــزل گــاهى                        

 .ارجمند دادند

اين بـزرگـوارى اهـل مدينه را كه نگاه داريش كردند و از شـر دشـمنان               , مادامى كه زنده بود   ) ص  (رسول خدا 

پيوسته به يـاد مـى آورد و        , ردند تا پيام آسمانى خود را منتشر سازد       وزمينه را برايش آماده ك    , محفوظش داشتند 

 .مى ستود

, فريادهاى شادى مدينه در سال ششم هجرت براى نـوزادى گـران بهـا زينـب دختـر علـى بلنـد بــود                       , آرى  

 .شناخته شده بود, دخـتـرى كه نزدقريش ارجمندترين فرد و در بزرگوارى اصل و پاكى خاندان 

 زهـرا مـحـبـوب ترين دختران رسول خدا نزد آن حضرت و شبيه ترين آن ها بدان بـزرگـوار در                  مـادر زيـنـب 

 .شـمـايـل واخـالق اسـت 

زيرا بـا   , نداشتند, ام كلثوم   , رقيه  , زينب  , براى زهرا اختصاصاتى قايل شد كه خواهران سه گانه اش           , خـداى  

 نگه دارنده پاك و پـاكيزه اى بـراى سـالله پـاك و مرغـزار              قلم ازلى چنين نوشته شده بود كه زهرا به تنهايى         

 .وبرگ اهل بيت قرار گيرد خرمى براى روييدن درخت پر شاخ 

و او نخستين كسى اسـت كـه      , پدر زينب على بن ابى طالب پسر عموى رسول خدا و وصى آن حضرت است                

 .يگانه قريش است , دانش در كودكى به آن بزرگوار ايمان آورد و او در دليرى و پرهيزكارى و 

وى اشـرف امهـات مـؤمنين    , و خديجه دخت خويلد است ) ص  (مـحـمد رسول خدا  , دو جـد مـادرى زيـنـب     

هـم در زنـدگـى و , است ونزديك ترين همسران پيغمبر به آن حضرت و عزيزترين آن ها نزد آن بزرگوار     )) 4((

 .هـم پـس از مرگ است 

 .و احترام رسول خدا قرار داشت وهيچ زنى در اين افتخار با او شريك نيست  سال به تنهايى مورد مهر 25

در كنـار آن حضـرت جـاى داشـت و كمـك و              , سال هاى رنـج و مشـقت        , در سـال هـاى نـخستين اسالم      

 .آسان مى كرد, هـمـراهى مى كرد ودشوارى هايى را كه آن بزرگوار در راه رسالتش از جانب قريش مى ديد

آن دم كـه امـين وحــى        ,هنگامى كه هراسان و لرزان از غار حرا بازگشـت           , ديجه همراه محمد بود   خ, تـنـهـا

 القا  - كه يتيمى بود درس نخوانده       -جبرئيل ازجانب خدا به سوى او آمده بود تا نخستين آيه را بر او               , پروردگار

 :كند

 علـم   - الـذى علـم بـالقلم        -كـرم    اقـرا و ربـك اال      - خلق االنسان من علـق       -اقـرا بـاسـم ربك الذى خلق      

بيافريد و آدمـى را از      ) جهان و جهانيان را   (بخوان به نام پروردگارت كه      ) اى محمد )) (5((, االنـسان مالم يعلم    

 .خون بسته پديد آورد

و به آدمى آن چـه را       , را آموخت   ) نوشتن  (آن خدايى كه قلم     ,بخوان كه پروردگارت كريم ترين كريمان است        

 .انست تعليم دادم كه نمى د

و نزد خديجه بيش از ديگران روحش آرام گرفت و آسايش يافت و هراسى كه در اثر عظمت وحى بـر او چيـره      

 )).6((ازميان رفت و دانست كه اوست تنهاكسى كه از طرف خداى براى كارى بزرگ بـرگزيده شده , شده بود
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و به رسالتش اطمينان كرد و اميدوارانـه در كنـار           , خديجه ايمان آورد و پيامبرى آن وجود مقدس را گردن نهاد          

 .آن حضرت مى كوشيد

 .به شوهر بزرگوارش داراى چنان محبتى سرشار بود كه در راهش جان مى داد و آماده نابود شدن بود

 .لرزشى وارد نساخت , بر اطمينان خديجه و ايمان او كه چون كوه استوار بود, انكار قريش 

ولـى اعتقـاد    , ـديـجـه به آن حضرت بدگمان بودند و او را جادوگر و ديوانه مـى خواندنـد               سران ايل و تـبـار خ    

, خديجه به يكتا مردى كه دوستش مى داشت وراست گويش مى دانست و تا آخرين رمق به او ايمان داشــت   

 كه يك ششـم     جهانى ازاطمينان را بر مراحل ابتدايى عقيده اى       : همان طور كه بودلى در كتاب پيامبر مى گويد        

 .مى افزود, ساكنان امروز جهان بدان پاى بندند

خـديـجـه در سنى نبود كه تحمل رنج و درد بر او آسان باشد و در دوره زندگانى اش به سختى و تــنگدستى                       

 .عادت نكرده بود

ـود را بـه ولى از اين خشنود بود كه در اين پيرى و ناتوانى مى ارزد كه زندگى خـوش و آرام و پـر آسـايـش خ             

 .زنـدگـى سـخـت ودشوار و پريشان جهاد تبديل كند

به طورى كه نزديك بود ازگرسـنگى همگـى تــلف    , و محاصره اى را كه قريش بر بنى هاشم روا داشته بودند           

 .با قهرمانى و آزادگى تحمل كند, شوند

و , بـراى دعـوت آمـاده كـرد       ولى موقعيت را    , خديجه از دنيا رفت و هنوز سخت گيرى و فشار در حـداعال بود            

 .يارانى به جاى گذاشت كه به او ايمان داشتند ومرگ را بر زندگى بدون او ترجيح مى دادند, براى مرد خود

زيـرا  , آغاز مرحله اى سخت از مراحـل مبـارزه بـود   , از دست رفتن خديجه در چنين موقعيتى تاريك و پيچيده       

, بلكـه بـراى هميشـه       ,  بماند و هجرت به مدينه كه تا كنون          مكه بر رسول خدا تنگ شد و نتوانست       ,پس از او  

 .رخ داد, مبدا تاريخ مسلمانان است 

و هيچ يك از زنان آن حضـرت        , پـيغمبر هجرت كرد و هنوز در دلش خاطراتى از نخستين محبوبه بر جاى بود             

و يـا   , ت بـيــرون كـنــند    نتوانستند اين يادگار زنده را از قلب آن حضر        , حتى عايشه   , كه پس ازخديجه آمدند   

 .اندكى آتش آن را فرونشانند

در مدينه به زيارت رسـول خـدا مـشـرف شده هنگامى كـه آن حضـرت آواز او را                 , روزى هاله خواهر خديجه     

 .از تاثر و اندوه بلرزيد, شنيدكه به آواز عزيز از دست رفته اش شـبـاهت دارد

زنى از پيرزنان قريش را كه دندان هايش ريخته و هالك شـده             چقدرپير: عايشه عرض كرد  , پس از رفتن هاله     

 .در صورتى كه خداى بهتر از او را به توداده است , به ياد مى آورى 

بـه خدا سوگند كه بهتر از او را خداى به مـن            : رنگ رخساره آن حضرت دگرگون شد و باخشم چنين پاسخ داد          

 .نداده است 

مـوقعى كـه مـردم    , م مرا دروغ گـو مـى دانـستند وثروتش را در راه من داد   وقتى كه مرد  , او به من ايمان آورد    

 .مرا از همه چيز محروم كرده بودند
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زيرا پـدرش عـبــداللّه     , ابوطالب بن عبدالمطلب عموى رسول خدابلكه پدر آن حضرت است           , جد پدرى زينب    

طلب در حـالى كـه نـبـيــره اش         و عبـدالم  , وقـتـى كـه آن وجـود مقدس در شكم مـادر بـود از دنيـا رفـت                 

 .كـودكـى بود هفت ساله وفات كرد وعمويش ابوطالب از او نگه دارى و پرستارى كرد

 .ابـوطـالـب بـراى او پـدرى بزرگوار و پشتيبانى نيرومند و دوستى وفاداربود

 دور از خـدا     آنى از او جدا نشد چنان كه عموى ديگرش ابولهب كـه از كـافران              , در سال هاى رنج و مـشـقت       

برادرزاده اش را مى آزرد و زن ابولهب ام جميل چوب و هيزم مى آورد و به سوى                  , بيشتراز بـيگانگان كافر  , بود

 .او پـرتاب مى كرد

 .و لعن مى كرد, وخود ابولهب به آن حضرت بد مى گفت و دشنام مى داد

كه پيش از بعثت بـه      , ر رقيه و ام كلثوم      اين زن و شـوهـر دريـغ كـردنـد كـه خانه آن ها بر سردختران پيغمب            

آن دو را طالق گفتند تايكى را پس از مرگ          , سايه بيندازد , درآمده بودند )) 7((هـمسرى پسرانشان عتبه وعتيبه     

 .عثمان ازدواج كند, ديگرى 

آن , ارابـوطـالب بر خالف برادرش ابولهب از برادرزاده اش دست برنداشت و در آن دم كه قريش با اصر                 , آرى  

تسليم نكرد و هموست كه به سخنان محمد گوش مى دهد هنگـامى كـه               , وجودمقدس را از خود مى خواستند     

به خدا سوگند اگر اين ها خورشيد را در دست راست من بگذارنـد و مـاه را در دسـت چـپ                       ! اى عمو : مى گويد 

 .ن كه جان داده و نابود شوم دست بر نخواهم داشت يا آ, بـراى آن كـه از هـدف خـود دست بردارم , مـن 

بــرو و بـگــوى آن      : عموى پير بامهربانى و تاثر دست برادر زاده خود را مى گيرد و مى گويـد               , در اين هنگام    

 .چـه را دوست مى دارى 

 .و به وعده خود وفا كرد, در برابر هيچ چيز تو را تسليم نخواهم كرد, به خدا

تيبانى كرد و به تهديدات قريش كه اگر محمد را براى كشته شدن در سال هاى محنت و رنج از آن حضرت پش

 .اعتنايى ننمود, بنى هاشم را به تمامى تبعيد خواهند كرد,تسليم نكند

در طـول مـدتـى كـه قريش آن حضرت و همسرش خديجه و ياران و خويشانش را محاصره كرده بـودنــد و                    

همگى به شعب ابوطالب پنـاه بـرده و در          , و از پاى درآورند   تـصـمـيم داشتندهمه را به وسيله گرسنگى بكشند        

 .آن جا جاى گرفتند

و محبـوب   , تواناترين يـار  , و رسول خدا به مرگ آن دو      , ابـوطـالـب كـمـى پـس از مرگ خديجه از دنيا رفت          

 .ترين دوكس خود رااز دست داد

 .هجرت به مدينه واقع شد, در اين هنگام 

عمـوى رسـول   , همسـر ابوطالـب   , دخـت اسـدبن هاشـم بـن عبـدمناف      , طـمــه   فـا, جـده پـدرى زيـنـب    

 .خـداسـت

 .نخستين زن بنى هاشم است كه به همسرى مردى از بنى هاشم درآمده و فرزند آورده است , فاطمه 

 .به زيارت پيغمبر نايل گرديد ومسلمان شد و اسالمش نيكو گرديد, فاطمه 



 21

و , رار داد و آن حضرت وصيت فاطمه راپذيرفت وبرجنازه اش نماز خوانـد وصى خود ق , پيغمبر را در وقت مرگ      

 .و فاطمه را به نيكويى بستود, و پهلويش بخوابيد, به درون لحدش رفت 

: ابن سعد در طبقات و ابن هشام در سيره و ابوالفرج اصفهانى در مقاتل الطالبيين از ابن عباس نقـل كـرده انـد                       

و , پيراهن خويش را به تن او پوشانيد) ص (رسول خدا,  ابى طالب از دنيا رفت هنگامى كه فاطمه مادر على بن

 .با وى در قبر بخوابيد

: فرمـود , احترامى كه به اين زن كردى نديديم كه باكس ديگـر بكنـى              ! يـا رسول اللّه    : اصحاب عرض كردند  

تـا از حلـه     , م را بـه او پوشـانيدم        پيراهن, كـسـى بـيـشتر از اين زن به من خدمت نكرده بود         , پس از ابوطالب    

 )).8((تا سختى كاربراو آسان گردد , هاى بهشت بپوشد و با او در قبر خوابيدم 

درست نقطه مقابل زن عـمـوى ديگر پيغمبر قرار دارد كه تقدير چنين شد كه ازاو در قرآن جاويـد        , اين فاطمه   

حتى , و اين نام شايد بر بسيارى از شنوندگان          , اين زن ام جميل دختر حرب است      ! ياد شود ولى چگونه يادى      

 .غريب آيد, كسانى كه آشـنايى به تاريخ اسالم دارند و قرآن را مى خوانند

موقعى كه مى فهميم ايـن زن همـان حمالـة الحطـب جفـت      , ولى اين غرابت با درنگ كمى از ميان مـى رود    

 .عموى رسول است , ابولهب 

تـبـت يـدا ابـى لـهــب و      : فرموده  , نازل شده   ) ص  (اى در كتابى كه برمحمد    خد, و درباره همين زن و شوهر     

 فى جيدها حبـل مـن       - وامراته حمالة الـحـطب     - سيصلى نارا ذات لهب      - ما اغنى عنه ماله و ماكسب        -تب  

 .بريده باد دو دست ابولهب و نابود مالش و آن چه را كه بـيندوخت سودش نداد)) 9((, مسد

وبرگـردنش از ليـف خرمـا طنـابى      , ى بچشد آتشى را كه زبانه دارد و زنش كه هيزم كش اسـت               به همين زود  

 .است

عبدالمطلب بن هاشم است كـه امـين كعبـه و سـقاى حجـاج خانـه خـدا و                    , جد اعالى پدرى و مادرى زينب       

 .مـهـمان دار آن ها بوده است 

ى ديگر به جز اين خاندان تـا صـدها سـال            پشت در پشت به وى رسيده و كس       , اين شرف از پدران و نياكانش       

 .سزاوارپاسبانى كعبه و سقايى حاجيان نبوده است 

خداى وى را از شرابرهه در آن دم كه با سپاهى گران و فيل بسيار از حبشه براى خراب كـردن خانـه خــداى                         

 .نگاه دارى كرد,آمـده بود

ى درپـى بـفـرســتاد تـا سـنگ هـايى از دوزخ            و بر سرشان مرغانى بسيار و پ      , پس خداى كيدشان را تباه كرد     

 .برآن ها ببارند 

 .خرد گردانيد, نشخوار مى كند, سپس آنان را هم چون گياهى كه حيوان 
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 سايه هايى بر گهواره 

 

 .مدينه رسول از آن استقبال كرد, تنها نوزادى بود كه در سال ششم هجرت , زيـنب 

 . پيغمبر اسالم مستقر شده بودو آن سالى بود كه اوضاع و احوال براى

 و با آن شتر درروزگـار فشـار و سـختى            -و در همان سال پيغمبر بر شترى كه كمى از گوشش بريده شده بود               

در ,  با هزاروپانصد تن ازياران مهـاجر وانصـارش          -مخلص از مـكـه بـيـرون شده بود       )) 10((همراه پيرمردى   

, پايگـاه دشـمنان محمـد و اسـالم     , از مدينه به قصد مكه , ن داشتندحالى كه جامه هاى سپيد احـرام را بـر ت      

 .بيرون آمدند

 .پيروزمندانه باز گشتند, سپس هـمـگـى بـه واسـطـه پـيمان صلح حديبيه كه با ابوسفيان و كفار قريش بستند

 .گـويـا هـمـه چيز به نوزاد خوشبختى زندگى را نويد مى داد, در آغـاز

 .پيغمبر تهنيت گويان مى آمدند وشكفتن اين غنچه را در خاندان رسول تبريك مى گفتندبنى هاشم و ياران 

پراكنده مى شد و از طلعت تابان و چهـره  ,عنبر دودمان پـاكـش از گهواره اى كه اين گل در آن نهاده شده بود        

 .درخشانش آثار پدران و نياكانى بزرگوار آشكار بود

سايه هـايى كـه شـايد    !  حزن و انـدوهـى بـر ايـن گهواره زيبا سايه افكند- اگر خبرراست باشد    -ولى ناگهان   

ولـى در   , بيشترش در كتاب هاى تاريخى كه بـراى تـحـقـيـقـات عـلمى نوشته مى شود جاى نداشـته باشـد                

 .روح بشرى و وجدان انسانى مـوقـعـيـتى بسزا دارد

 به زندگى سـوزان و جانگدازش در فاجعه كربال         سروشى پراكنده شد كه   , نقل مى كنندكه هنگام آمدن كودك       

 .اشاره مى كرد و ازرنج هاومصيبت هايى كه فردا در انتظار اين كودك است خبر مى داد

ص  ,1ج(در مسـنداحمدبن حنبـل      , اين فاجعه بيشتر از نيم قرن قبل از وقوع آن معروف بـوده              : مـى گـويـنـد 

 .كشته شدن حسين و اهل بيتش در كربال خبر دادرا به ) ص (محمد, آمده است كه جبرئيل ) 58

از خاكى كه خون حسين برآن ريخته مى شود و جبرئيـل            ) ص  (رسول خدا : ابـن اثـيـر در كـامل نقل مى كند      

بـدان كـه    , وقـتـى كـه اين خاك خـون شـد       : به همسر خود ام سلمه داد و فرمود       , براى آن حضرت آورده بود    

 )).11((حسين كشته شده است 

 . سلمه آن خاك را نزد خـود در شـيـشـه اى نـگـاه داشت ام

 .آن خاك خون شده بود, هنگامى كه حسين كشته شد

 .ام سلمه دانست كه حسين كشته شده و آن خبر را در مردم پراكنده كرد

,  هجـرى نقـل مـى كننـد كـه            61 - 60و بـه هـمين زودى از مورخان مى شنويم كه در حوادث سال هـاى               

 قـين بجلى كه ازهواخواهان عثمان بود پس از آن كه در سال شصت حج كرد و از مكـه بـيــرون                      زهـيـربـن

ولـى , زهير در راه با حـسـيـن بـود     , خـروج او از مـكه با رفتن سيدالشهدا به سوى عراق مصادف گرديد           , شـد

 .زهير منزل نمى كرد, در آن جـايى كه آن حضرت منزل مى كرد
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ولى فرمان را اطاعت    , با آن كه اين كار بر زهير دشوار آمد        , ـشـهـدا زهـيـر را طـلـب كرد    اتفاقا روزى سـيـدال  

 .كرد

هركس از شما مى خواهد آماده است بيايـد از  : به ياران خود چنين گفت , هنگامى كه از پيش حسين بازگشت      

 .و گرنه آخرين ديدار است , من پيروى كند

بـا عـده اى از      , وقتـى   : چنـين گفـت     , نقـل كـرده     )) 12((مان پيغمبر   سپس براى آن ها داستانى قديمى از ز       

 .مسلمانان براى جهاد رفته بوديم 

 .سپاه اسالم پيروز شد و غنايم بسيارى به دست آمد

 .همه شادان وخشنود بودند

كه همراه ايشان بود به آنان خبر داد كه به همين زودى هـا حسـين جنـگ مـى كنـد و                       )) 13((سلمان فارسى   

 .ته خواهد شدكش

از , اگـر بـه سـرور جـوانـان اهـل بـهــشت رسـيديد        : سپس سلمان ياران خود را مخاطب ساخته چنين گفت          

 .تا از غنيمت هايى كه امروز به دستتان رسيده است , جان فشانى در ركاب او خشنودتر باشيد

متوجه خانواده اش ,  خود نقل كردپس از آن كه زهير سخن سلمان فارسى را براى همراهان          : ابن اثير مى گويد   

 .مبادا به او گزندى رسد, گرديد و زن خود را طالق گفت 

 .آن گاه مالزمت حسين را برگزيد تا با آن حضرت كشته شد

حسين از كودكى مى دانسته كه براى او چه چيز مقدر شـده اسـت هـم        : بـه طـورى كه مورخان نقل مى كنند      

 .رش زينب در هنگام والدت رخ دادچنان كه اين سروش نيز براى خواه

سلمان فارسى براى تهنيت والدت زينب حضور على بن ابى طالـب شـرفياب شــد و                 , آن هـا مـى گويند كه      

 .على را اندوه ناك ومتفكر يافت 

 .على از مصيبت هايى كه دخترش در كربال خواهد ديد سخن گـفت 

 . به شير اسالم به گريه درافتاد و بناليدملقب, صاحب رايت منصورى , آن گاه على شهسوار دلير

از اختراعات راويان و مجعوالت داستان سرايان شب است ؟ آيا از افــزوده              , بـه تمامى   , آيـا ايـن گـفـتـه هـا   

هـاى ستايش گران وتصورات ناقالن معجزات و كرامات است ؟ آيا اين سخنان از بافته هاى پنداريان و خواب                   

 ؟ چـيـزى اسـت كه مستشرقان به صحتش اطمينان كرده انـد و رونالدسـون در كتـاب                  هاى خيال بافان است   

 .عقيده شيعه والمـنس در كتاب فاطمه ودختران محمد آن را پابرجا شمرده اند

كمتر فردى از آن هـا بـه   ,و اكثر مورخان اسالم در اين كـه ايـن گـفته ها راست و درست است ترديدى ندارند   

 .بـه نـظر شك وترديد ننگريسته است يكى از اين خبرها 

بلكه در نويسـندگان امـروز كسـانى        , نه تنها نويسندگان قديم اين مطالب را منزه از ترديد و شك دانـسـته اند             

 .كمتر از پيشينيان نيست , هستند كه ايمانشان به سايه هاى حزن واندوهى كه گهواره زينب را فراگرفته بود

ذكـر  ) سيدة زيــنب    ( محمد حاج سالمين است كه در نخستين فصل از كتابش            ايـن نـويسنده مسلمان هندى   

سـپس مـى گـذرد و بعـد از آن كـه مـرويــاتى از آن                 , مى كند كه چگونه اين نوزاد با اشك و آه استقبال شد           
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كه با دلى سوزان و چشمى اشك بـار روى نـواده اش             , پيغمبر بزرگ راتصوير مى كند    , سروش شوم نقل كرده     

زيرا مى داندچه روزهاى سياهى در پس پـرده در انتظـار ايـن كـودك                ,  و زينب نو رسيده را مى بوسد       خم شده 

چه اندازه بود وقتـى كـه از عـالم غيـب آن             ) ص  (سوزش دل پيغمبر  : سـالـمـيـن سـپـس مـى پـرسد   ! است  

نش لرزيد هنگامى كـه     كشتارگاه جانگداز را مى ديد كه منتظر نور ديده اش است ؟ و چقدر قلب نازنين و مهربا                 

انـكـار نـمـى كـنم كه در آن روز چيزى      , سرانجام جگر سوز او را بخواند؟ ولـى        , در چهره اين كودك شيرين      

سايه هايى شده و بر صورتى كـه مـا          , و امروز پس از آن كه واقـعـيـتى داشته         , از اين شايعه پخش شده باشد     

رنگ آميزى تاريخ به آن ها زيبا گردد و ترديد نيست كه اين ها              به طورى كه    , نقاشى اش مى كنيم افتاده باشد     

سايه هايى هستند كه گهواره نوزاد را درغم و اندوه مى پوشانند و بـراى او بهتـرين عواطـف غـم زدگـى ودل                         

 .سوختگى را بر مى انگيزانند

بارهـا پريشـان    , ايش نبـود  مـا مـى تـوانـيم بر اين بيفزاييم كه زهرا در هنگام باردارى چندان خندان و در آسـ                

و كمتر از او جدا مى شده , حالى و اندوه بر اوچيره مى شده و اين ناراحتى و پريشانى از قديم با زهرا بوده است 

و شايد آغاز آن از مرگ مادرش خديجه باشد و سپس از آن روز كه عايشه به خانه رسـول خـدا قـدم نــهاد و                        

, آن دخـتــر بـرگـزيــده و محبـوب    , ى كه سـاليانى دراز بـه فاطمـه      جاي,به جاى مادر سفركرده اش نشست       

 .اين غم و اندوه با كندى رو به افزايش بوده است , اختصاص داشته 

مـيان اين دختر و زن پدر آن چه كه مانندش در نظاير آن پيدا مى شود رخ مى داده و آن مـطــلبى                       , سـپـس  

 .كرده است و بعضى از دانشمندان باختر از آن سخن گفته انداست كه پس از سال ها عايشه بدان اعتراف 

 .از آنان بودلى را دركتاب پيامبر و المنس را در كتاب فاطمه و دختران محمد بـه ياد دارم 

يكـى دسـته عايشـه آن زن دل ربــا و ديـگــر      : اينان در خانه هاى پيغمبر يك جور دو دستگى تصوركرده اند    

و دور نيست كه باردارى فاطمه درافزوده شدن رنج هايى كه از دست عايشـه               , لت  دسـته فاطمه آن دختر فضي    

به ضميمه غم و اندوهى كه در اثر از دست رفتن مادر خويش احساس مـى كـرده                  , مى ديده اثرى بسزا داشته      

 .است 

 جــد   زيـنـب را مى بينيم در فضاى آن خانه شريف دوباله راه مـى رود و مـورد عنايـت مخصوصـى از ناحيـه                       

از دور مــى بـيـنـيــم      , بـزرگـوارش اسـت وافراد خانواده او را بسيار دوست مى دارند و با وى مهر مى ورزنـد                

 .نخستين درس هاى زندگى را فرا مى گيرد, دردامان زهرا, كـه زيـنب دخترى است شيرين 

 كه جزيرة العرب پرورش داده     بزرگ ترين آموزگارانى را   , و پـس از آن كـه از آغوش مادر پاى بيرون مى گذارد           

و دانشمندان و فقهايى از ياران ارجمند       , پدرش شهسوار ميدان و استاد سخن       , )ص  (جدش رسول خدا  :مى بيند 

 .پيغمبر

 به چنين تربيت عالى كه زينـب در آن محـيط            - در آن چه ما مى دانيم        -هـيـچ دخـترى از هم ساالن زينب       

 .ست دست نيافته ا, برجسته و بزرگ ديده 

و تمام اين ها چيزى بوده كه زينب را در كودكى دل شاد مى كرده و آماده اش مى ساخته كه ما او را آسوده و                          

 .خرم ببينيم 
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 .ولى هنوز به جوانى نرسيده بود كه از آن سروش دردناك آگاه شد

 .نقل است كـه روزى در جايى كه پدرش مى شنيد به تالوت قرآن كريم مشغول بود

, درحالى كه از هوش سرشار دختربه وجـد آمـده بـود     , رسيد تفسير بـعـضى از آيات را از پدر بپرسد        به خاطرش   

پس از جواب با حالت تاثر به سخن خود ادامه داد و به روزهاى سياهى كه در آينده در انتظـار ايـن دختراسـت                         

 .اشاره كـرد

 .من اين ها رامى دانم ! پدر: ى گويدوقتى كه ديد زينب با لحنى جدى و محكم م, تـعجب پدر افزوده گشت 

 .مادرم مرا آگاه كرد تابراى فردا آماده ام سازد

 .پدر ديگر چيزى نگفت و در خاموشى فرو رفت و قلبش هم چنان از مهر و محبت مى زد و مى تپيد

ـنــب را   خـود را مـى بينم كه سخن را از شيرخوارگى زينب آغاز كرده ام تا سايه هاى پريشانى كه گهـواره زي                    

 .فـرا گـرفـتـه بـود نـشان دهم 

 .اكنون اين سخن را تا چندى كنار گذارده و به دوران كودكى اش روى مى كنم 

 .زينب را مى نگرم كه با پيش آمدهاى بزرگ روبه رو مى شود و هنوز كودك در سال پنجم از عمر خود است 
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 كودكى اندوه ناك 

 

گى پا بيرون نگذاشته بود كه جد بزرگوارش از دنيا رفت و جسد پـاكش در غرفـه عـايـشــه                    زيـنب از پنج سال   

و بـه چشـم     , ولى پس از آن كه مكه را فتح كرد و خانه خدا را از بت ها پاك نمود                 , به خاك سپرده شد   )) 14((

 .و دسته دسته داخل دين خدا شدند, خود ديد كه قومش با او بيعت كردند

كه بر تخت چوبينى , و جد بزرگوارش را مى ديده , خردسال در اين مصيبت ناگوار حاضر بوده و شـايـد زيـنب 

 .مى برند تا درخاكش پنهان سازند

و نمى گوييم كه زينب در اين حادثه شـوم بـه حقيقـت              , ما با نويسندگان فضايل و مناقب هم قدم نمى شويم           

 را مى   - عمر و ابى بكر      -اع ميان آن دو دوست همراه       و يا آن كه اساس نز     , اين سفر حتمى دردناك پى برده       

 .به خدا او بر مى گردد هم چنان كه موسى باز گشت , محمد نمرده است :دانسته كه اولى فرياد مى زد

و مـا مـحمد اال رسول قدخلت من قبله الرسـل افـان مـات او قتـل انقلبـتم علـى                     : رفيقش پاسخش مى دهد   

 ))15((, و سيجزى اللّه الشاكرين , يه فلن يضراللّه شيئااعقابكم و من ينقلب عـلى عقب

شما به  , محمد نيست مگر پيامبرى كه پيش از او پـيـامبران بوده و درگذشته اند آيا اگر او بميرد و ياكشته شود                   

عقايد فاسد نياكانتان خـواهـيـد بـرگـشت ؟ و كسى كه به عقيده فاسد پدر و مادريش برگردد به خداى زيـانى                    

 .وخداى پاداش سپاس گزاران را خواهد داد, خواهد رسانيدن

كسـى كــه    : در ميان انبـوه مـردم فريـاد مـى زنـد           , سپس وقتى مى بيند كه رفيقش به سخن خود اصرار دارد          

بى گمـان خـداى زنـده اسـت و          , و كسى كه خداى را مى پرستيد      , بداند كه محمد مرد   ,مـحـمد را مى پرستيد   

 .نخواهد مرد

, ولى بـدون ترديـد ايـن دخــتر        , يم دختر پنج ساله به حقيقت اين نزاع و يا راز آن مرگ پى برد              آرى نـمى گو  

مناظر حزن و اندوه را به چشم خود ديده و فريادهاى گريه كنندگان و ناله هاى مصيبت زدگـان را بـا گوشـش        

 .شنيده است 

,  كه در آن پيش آمد جـانــگداز       وقتى, در درون ايـن كـودك خـردسال تيزهوش چه گذشته         , كـى مـى دانـد  

ولى جهان گرداگرد او    , مى ديده كه آن حضرت آرميده است        , خاموش و افسرده برجد بزرگوارش مى نگريسته        

گويـا  , و ازسوز و گداز در هيجان آمده و موج مى زند و زبانه مى كشد و مى گـدازد                  , ناله مى كند و آه مى كشد      

چه ترس سهمگينى بر قلب خالى اين كـودك چيـره شـده             !  مى پيچاند  فشارهايى نيرومند و شديد آن را درهم      

و روان آرام و بى آاليش او را در هراس انداخته بود؟ چـه حـزن و انـدوهـى بـر اين كودك در پنج سالگى , بود

كه صداى مرگ را به او شنوانيد و كاروان سفر آخرت را به وى نشان داد؟ مـن تـصـور مـى كــنم                     , روى آورد 

نب را در حالى كه ايستاده و جد بزرگوارش را در بستر مرگ مى نگرد و مـى بـيـنـد كـه سـرش در دامــان               زي

و وى با آرامى سر را بر بالين مى نهـد و جــامه هـايش را بـه رويـش مـى كشـد و                          , مى افتد )) 16((عـايـشه  

 .چشمانش را مى بندد وپيشانى عزيزش را مى بوسد
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ود كه ناگهان فرياد و ناله از حجره عايشه بلند شده و به خانه هاى پيغمبر پراكنـده                  آن گاه به فضاى خانه مى ر      

 .مى شود و از آن جا به احد و قبا مى رسد

 ))17((جسد پاك غسل داده مى شود و به مشك آلوده مى گردد و به سه پارچه كفن مى شود 

 .زترين سفر كرده خود وداع كنندسپس به مردم رخصت داده مى شود كه دسته دسته داخل شوند و با عزي

عده اى مشغول كندن گودال عميقى در حجره زوجه اثيره پـيـغـمـبــر            , زيـنـب را مـى بـيـنـيم كه مى نگرد      

سپس سه تن ازياران جدش مى آيند كه زينب در ميان آن ها پدرش على رامـى شـنـاســد و بــا     , هـسـتـنـد

 مى كنند وخشت هايى بر روى آن مى گذارند آن گاه شن و خاك بـر                 آرامـى جـسـد را در گـودال قـبر سرازير      

 .آن ريخته مى شود

زيـنب را مى نگرم و به سوى او ادامه نظر مى دهم كه خود را در آغوش مادرش زهرا مى اندازد و از هـراس و           

 رسـيده و    مادرش از خود بيخود شـده و صـبرش بـه پايـان            , ولى از شدت اندوه     , پريشانى پناهگاهى مى جويد   

 .هستى اش برهم خورده است 

 .كـودك بـه سـوى پدر رو مى آورد

مى بيند غم واندوه از او مى بارد و از حقى كه ازاهل بيت غصب شـده و مقام و منزلتى كـه مـورد انكـار قـرار                            

 .شكايت مى كند, كه زير پا نهاده شده ) ص (گرفته و خويشاوندى با رسول خدا 

 .ابى بر همسر نازنين خود مى نگردو با پريشان حالى وبى ت

 .دردمندش نموده , و پايمال كردن مردم حقش را, مى بيند غصه مرگ پـدر الغرش كرده 

بـر چـارپـايى كه زمامش به دست على است سوار شده به مجالس انصـار مـى                , شب ها از خانه بيرون مى آيد      

 .رود وبراى شوهر خود يـارى و كـمـك مـى طـلـبد

بيعت كرديم و اگر على زودتـر از او         )ابوبكر(ما با اين مرد     ! اى دختر رسول خدا   : در جواب مى گويند   ولى همگى   

 .نزد ما مى آمد از بيعت او دست برنمى داشتيم 

آيا سزاوار است كه من پيكر رسول خدا را در خانه اش بـگـذارم و : پـسـر عموى رسول خدا در جواب مى گويد    

و زهـرا   ! ـيـرون آمـده بر سر قدرتى كه آن حضرت ايجاد كرده با مردم ستيزه كنم ؟              و ب , بـه خـاك نـسـپـارم    

 .انجام نداده است , ابـوالـحـسن جز آن چه شايسته بود: از پى او مى گويد

 .ولى آن ها كارى كردند كه خداى از آن ها حساب خواهد كشيد وبازخواست خواهد كرد

گوش اين كودك رخ مى داده و مـن گمـان نمـى كـنم كـه زينـب                   ايـن پـيش آمدها در برابر چشم و نزديك         

 .فراموش كرده باشدحادثه دردناكى كه در اين موقع در دوران كودكى ديده است 

, تا على را وادار كند كه با ابوبكر بيعت نمايد         , روزى كـه عـمـربن خطاب خواست به زور داخل خانه زهرا بشود          

همين كه فاطمه صـداهـاى مـردم را شنيد       , رشته اتحادشان گسيخته شود   مبادا ميان مسلمانان اختالف افتد و       

چقدر پـس از تـو اذيـت و آزار از           , اى رسول خدا  ! اى پدر : با صداى بلند فرياد زد    , كه به خانه نزديك مى شوند     

كر مـى   نـزد ابـوب   , و عمر اندوهگين شده     , پسر خطاب و پسر ابوقحافه ببينم ؟ مردم به گريه افتاده و باز گشتند             

 .رود و از او مى خواهد كه با هم نزدفاطمه رفته رضايت بخواهند
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 .ولى فـاطـمه رخصتشان نداد, آمدند و اجازه خواستند كه نزد فاطمه شرفياب شوند

 .نزد على آمدند ازاو اين تقاضا را كردند

ان جواب نگفـت و از      فاطمه به سالم آن   , هـنـگـامى كه بر جاى خود بنشستند     , على آن دو را پيش فاطمه آورد      

 .آن ها روى بگردانيد و روى خود را به ديوار كرد

به خدا كه خويشاوندى رسول خدا نزد من محبوب         ! اى حـبيبه رسول خدا   : ابوبكر آغاز سخن كرده چنين گفت       

 .و تـو نزد من ازدخترم عايشه عزيزتر هستى , تر از خويشاوندى خودم اسـت 

 . دنيا رفت مـن مـرده بودم و پس از او نمى ماندم دوست مى داشتم روزى كه پدرت از

مانع مى شوم كه به حـق  , آياگمان دارى كه من با آن كه تو را مى شناسم و فضيلت و شـرافت تو را مى دانم                 

ما پيغمبران ارث نمـى  : وارث خودت را از رسول خدا ببرى ؟ من از آن حضرت شنيدم كه فرمود           , خودت برسى   

 . ما بماند صدقه خواهد بودآن چه از, گذاريم 

آيا اگر براى شما دوتن حديثى از رسول خـدانقل         : فاطمه روى افسرده و غمگين خود را به آن ها كرده و پرسيد            

 .آن را مى پذيريد و به آن عمل مى كنيد؟, كنم 

 .آرى : هر دو گفتند

خشـنودى فاطمـه از   :  مى فرمودشـما را به خدا سوگند مى دهم كه آيا از رسول خدا نشنيديد كه       : فاطمه گفت   

 .و خشم فاطمه از خشم من , خـشـنودى من است 

و كـسى كه فاطمـه را خشـنود بگردانـد مراخشـنود            , هر كه فاطمه دختر مرا دوست بدارد مرا دوست داشـتـه           

آرى ايـن حـديث را از   : و هركس فاطمه را به خشم آورد مرا خشمگين كـرده ؟ هـر دو گفتنـد           , گردانيده است   

 .شنيده ايم ) ص (سول خدا ر

كه شما دوتن مرا به خشم آورديد و خشنودم , مـن خـداى و مـالئكـه اش را گـواه مـى گـيـرم    : فاطمه گفت   

 .شكايت شما دوتن را نزد او خواهم نمود, و هنگامى كه پدرم رامالقات كنم , نگردانيديد

 .پس روى افسرده خود را برگردانيد

ابوبكر از آن ها تقاضا كرد كـه از بيعـتش دسـت             , هـنـگـامـى كه به مردم رسيدند    ! ندآن دو با گريه خارج شد     

 )).18((ولى آن ها نپذيرفتند , بكشند

و زينـب در    , روزهاى اندوهگين پس از وفات رسول خدا با سنگينى كه از بار غم پيدا كرده بود مـى گـذشـت                   

 . نگران به سر مى بردكنار بستربيمارى مادرش نشسته آه مى كشيد و هراسان و

 .آن خانه را ابرهايى از خاموشى آميخته به اندوه وگرفتگى پوشانيده بود

و تاريخ نمى داند كـه فاطمـه وقتـى از    , خنديده باشد, تاريخ ياد ندارد كه فاطمه تـا وقـتـى كـه پيش پدررفت   

و مشـتى از خـاك قبـر را         , ى كنـد  مگر آن كه بر سر قبر پيغمبررفتـه گريـه و زار           , بستر پاى بيرون نهاده باشد    

چـه مـى شـود بـركسى كه     : برداشته بر چشم بنهد و بر چهره نازنينش بگذارد و از گريه گلويش بگيردو بگويد              

بوينده خاك قبر احمد است كه تا آخر عمر مشك نبويد؟ سيل مصايبى هولناك بر سر من فروريخت كه اگر به                     

 . ها گردداز تيرگى و سياهى چون شب, روزها بريزد
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 .مردم در اثر گريه فاطمه به گريه مى افتادند

و از فاطمـه تقاضـا مـى        , انـس بـن مـالك جرات كرده و از فاطمه اجازه گرفته به حضورش شرفياب مى شود              

 .كند كه به خودش رحم كرده صبر و شكيبايى را در اين مصيبت بزرگ پيشه سازد

 راضى شد كه پيكر رسول خدا را بـه خـاك تسـليم كنـى ؟                 چگونه دلت : فاطمه با پرسشى پاسخش رامى گويد     

 .انس با شدت به گريه مى افتد و سوزان و گدازان از پيش فاطمه بيرون مى آيد

آدم از  : مثل گرديد و او را از پنج تن يا شش تـن گريـه كننـدگان تـاريخ شـمرده انـد                     , فـاطمه در غم و اندوه      

 .پـشـيـمانى گريست 

 .گريست نوح براى گمراهى قومش 

 .يعقوب در فراق فرزندش يوسف گريست 

 .يحيى از ترس آتش دوزخ گريست 

 )).19((و فاطمه براى مرگ پدر گريست 

نـوه اش مى آيد و براى خويش در كنار فاطمه جايى باز مـى كنـد و در                  , و به همين زودى پـس از فـاطـمـه        

پـس مـى    , ام هاى ايشان افـزوده مـى گـردد        و نامش به ن   , اين سـلسله دردناك گريه كنندگان داخل مى شود       

 .على زين العابدين براى كشته شدن پدرش حسين گريست : گويند

 .پس از مدت كوتاهى نزد پدر رفت , رحـمـت خـداى فاطمه را در برگرفت 

 .مى گويند شش ماه و گفته شده سه ماه و از اين كمتر نيز گفته شده است 

 .مصيبت پيش چشم زينب تكرار شد

مرگ مادر سزاوار است كـه ادراك را پختـه تـر            ,  زينب در اين بار پخته تر شده و تيزهوش تر گرديده بود            ولـى

 .كند وتلخى جام مرگ را به كودك بچشاند

 .ايـن بار هراس زينب پيچيده و اندوهش ناپيدا نبود

 .گشتن نداردو بـه راهـى مـى رود كه بر! او مى دانست كه مادرش سفرى مى كند كه باز نـمـى گـردد

پنهان مى كننـد و     )) 20((او دخترى بود گريان كه با ديده اشك بار مى ديد پيكر مادرش زهرا را در خاك بقيع                   

 .هم چنان كه پيش از اين با جدش چنين كردند, شن و خاك بر آن مى ريزند

:  كنـد و مـى گويـد       هنگامى كه نزد قبر زهرا ايستاده و با گريه وداع مى          , زيـنـب بـه سخن پدر گوش مى دهد      

و هـر چــه     , دخترى كه در همسايگى تـو منـزل كـرده           , از جانب من و دخترت      ! سـالم بـر تو اى رسول خدا     

صبر من بر فـراق دختـر پسـنديده تـو كـم اسـت و بردبـارى مــن          ! يا رسول اللّه    , زودتـر به تو پيوسته است      

 .يبت بزرگ تو جاى اميد شكيبايى است جز آن كه به پايدارى خود درفراق ناگوار تو و مص, نـاچـيـز

و آن چه در گرو بـود پــس        , امانت به جاى اصلى خود بازگشت       , ما از آن خداييم و به سوى او باز مى گرديم            

و شب من به بيدارى مى گذرد تا وقتى كه خداى بـراى    , ولى اندوه من هميشگى است و پايان ندارد       , داده شـد 

 .دارى بخواهدمن خانه اى كه تو در آن جاى 
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اگر از اين جـا بــروم از   , سالم آتشين وداع نه سالم دلسردى و نه از روى خستگى         , سـالم بـر شـما دوتن باد    

 .و اگر در اين جا بمانم از بدگمانى بدان چه خداى به شكيبايان مژده داده است نخواهد بود,خسته شدن نيست 

 .لى مى بيندزيـنـب بـه خانه بر مى گردد و آن را از مادر خا

 .ولى جز وحشت و جاى خالى مادر چيزى نمى يابد, در تاريكى شب و روشنايى روز مادر را مى جويد

 .عـزيـزترين و زيباترين چيز زندگى را ازدست دادى : دل زيـنـب مـى گـويـد

ا سبك سوزشى ناگوار در خود حس مى كند كه پدرش بامهر و لطف مى خواهد اندكى آن ر               , در اثر اين خطاب     

 .كند

 .زنان ديگرى به خانه على بن ابى طالب قدم نهادند, پس از فاطمه 

 .عباس و جعفر و عبداللّه و عثمان را بياورد, ام البنين دخت حزام كه براى على 

 .عبيداللّه و ابوبكر را بياورد, ليال دخت مسعودبن خالد نهشلى تميمى كه براى على 

 .محمداصغر و يحيى را بياورد, و اسماء دخت عميس كه براى على 

 .و صهباء دخت ربيعه تغلبى كه براى او عمر و رقيه را بياورد

 .است ) ص (و امـامـه دخـت ابـى العاص بن ربيع كه مادرش زينب دختر رسول 

 .محمد اوسط را بياورد, اين بانو براى على 

 .ا بياوردو خوله دخت جعفر حنفى كه براى او محمد اكبر معروف به ابن حنفيه ر

 .ام الحسن و رمله كبرى را بياورد, و ام سعيد دخت عروة بن مسعود ثقفى كه براى على 

 .دخت امراء القيس بن عدى كلبى كه براى او دخترى آورد كه در همان كودكى بمرد)) 21((فحباه 

 .ى خالى بودولى هنوز جاى زهرا در خانه عل, به خانه على آمدند, اين زنان و غير ايشان از كنيزكان 

 .ليكن در دل فرزندانش حسن و حسين و زينب وام كلثوم كه براى هميشه خالى ماند

به سبب وصيتى كه مادرش فاطمه در بستر مـرگ بــه           , تـاريـخ مـى خـواهد زينب را از ساير مصيبت زدگان          

ن ها باشد و ازآن هـا نگـه         و پيوسته با آ   , زينب از دو برادرش جدا نشود     , وصيت اين بود كه     ,جدا كند , او كرده   

 .مادر باشد, دارى كند و براى آن ها پس ازمادر

 .زينب اين وصيت را هيچ گاه فراموش نكرد

اگـر بـتـوانيم خود را تا مدتى به فراموشى بزنيم و غم هايى كه بر ايـن كـودك وارد شـده و پنجمـين ســال                          

مصـيبت مـرگ عزيزتـرين كــسان و     ,  در اين سـال   زيرا كه دوبار  , ناديده بگيريم   ,عـمـر او را پـريشان كرده      

واگر بتوانيم دمى از نگريستن به سايه هايى كه گهواره اين كـودك             , محبوب ترين نزديكانش را به چشم ديده        

را فرا گرفته بود و كودكى اش را به شكنجه انداخت دست برداريم و به قسمت ديگـر از زنـدگانى درخشـان او                        

 .كه زينب در خانه پدر موقعيتى را كه بزرگ تر ازسـن اوسـت داراسـت مى بينيم , نظر اندازيم 

او را پخته كرده و آماده اش نموده كه جاى مادر سفر كـرده اش را بگيـرد و بـراى حسـن و                        , حـوادث نـاگـوار 

حسين وام كلثوم مادر باشد و مهر مادرى را كه به وسيله مـداراى بــا كــودك و از خـود گذشـتگى در برابـر                           

 .هرچند در تجربه و زيركى به مادر نرسيده باشد, دارا بشود, ايالت او آشكار مى گرددتم
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غريب آن اسـت    , در صورتى كه هنوز به ده سالگى نرسيده است          , غـريـب نيست كه زينب جاى مادر را بگيرد       

دوره , اين سـن    كه زمان او را به زمان خودمان و محيط او را محيط خودمان مقايسه كنيم و چنين پنداريم كه                    

زندگانى اين خاندان در آن موقع خصوصيتى داشت كه روز ايـن دخـتـر را مـاه و مـاه                 ,بازى و بى خودى است      

زندگى ساده و بى آاليشى كه خورشيد بـيـابـان بـا گرماى سوزانش آن را پخته              , او را سال قرار مى داده است        

چيزى اسـت كـه     ,  ادراك را بـه اين دختر مى بخشيد       و تيزهوشى و دور انديشى و دقت نظر وسرعت        , مى كرد 

 .براى هيچ دوشيزه اى در زمان ما زمان آسايش و خوش گذرانى فراهم نخواهد شد

كسانى از مادران ما و مادر بزرگ هاى ما بودند كه بار همسرى و مادرى را به دوش كشيدند و                    , چرا دور برويم    

 .هنوز درده سالگى يا كمى بيشتر قرار داشتند

 سالگى براى كشيدن اين بـار شايسـتگى         25در صورتى كه ما كه دختران آن ها هستيم چنين مى پنداريم كه              

 .دارد

زيـرا خـواهر كوچـك      , غـريـب نـيـسـت كـه زيـنـب در كـودكـى براى دو برادر و خواهرش مادر شود            , آرى  

و عـايـشـه دخـتــر    ,  خطاب ازدواج كرد   عمربن, در آغازجوانى با امين مسلمانان خليفه پيرمرد      , ترش ام كلثوم    

, ومردم آن زمان چيزى كه در ايـن كـار تحيـر وتعجبشـان را برانگيزانـد                , ابوبكر پيش از ده سالگى ازدواج كرد      

 .نديدند

 .اگر چه امروز بيشتر غربيان آن را عجيب ترين چيزها مى دانند

دا مى شود كه بتواند بر احساساتش حكومت كند زيرا در ميان آن ها اقليت كوچكى پي, گـفـتـم بـيشتر غربيان 

 .و زمان و مكان ومحيط را در نظر بگيرد و اين گونه ازدواج را امر عادى بشمارد
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 خردمند بانوى بنى هاشم 

 

على براى او كسى را كه در شرافت خانوادگى شايستگى هــمسرى او             , وقـتـى كـه زينب به سن ازدواج رسيد      

, خواستگاران فراوانى از جوانان محترم و ثروتمند بنى هاشم و قريش براى زينـب مـى آمدنـد         , رگزيدرا داشت ب  

 .عبداللّه بن جعفر از همه شايسته تر بود, ولى براى نوگل خاندان پيغمبر و بانوى خردمند بنى هاشم 

 .لقب يافت ) پدر بينوايان (كين و ابوالمسا) داراى دو بال (جعفربن ابى طالب است كه ذوالجناحين , پدر عبداللّه 

بهتـر از   , )ص  (پس از رسـول خـدا     : ابوهريره در باره جعفر مى گويد     , برادر تنى على و محبوب پيغمبر بود      ,جعفر

 .جعفربن ابى طالب كسى نبود

و وقتى كه از حـبـشــه  , براى حفظ دينش به حبشه هجرت كرد, جـعفر هنگام ستمگرى و سختگيرى قريش    

جعفر را , رسول خدا,رسيدن او به مدينه با فتح خيبر مصادف شد   , از مـسـلمانان به مدينه بازگشت      بـا عـده اى    

 .نمى دانم از آمدن جعفر دل شادترم و يا از فتح خيبر: در بغل گرفت و ببوسيد و چنين گفت 

 از يـك ريشـه      و من و جعفر   , مردم از ريشه هاى گوناگون هستند     : و نيز از رسول خدا شنيده شد كه مى فرمود         

 .هستيم 

 .عازم جهاد با روميان شد, جعفر با سپاهى كه در سال هشتم هجرت به سوى روم مى رفت 

باشـد و اگـر او كشـته شــود     )) 22((رسـول خـدا چـنين قرار داده بود كه فرمانـدهى سـپاه بـا زيـدبن حارثـه            

 )).23((فـرمـانـدهـى با جعفربن ابى طالب خواهد بود 

 .در آن جا با سپاهيان هرقل روبه رو شدند, تا به حدود بلقاء رسيدند, رفتندسپاهيان اسالم 

مـسـلـمـانان در دهكده موته جاى گرفتند و جنگ خونينى در گرفت و زيد در حالى كه پرچم رسـول خــدا را                     

 .روميان او را با نيزه هاى خودشان قطعه قطعه كردند, در دسـت داشـت و جـنگ مى كرد

 .م را به دست گرفت و به نبرد پرداخت پرچ, جـعـفـر

 .تااين كه دست راستش از تن جدا شد

 .دست چپش هم جدا شد, جعفر عـلم را به دست چپ گرفت و به نبرد ادامه داد

 .علم را در بغل گرفت و آن قـدر پـاى دارى كـرد تـا كشته شد

 .جعفرنخستين فرزند ابوطالب است كه در راه اسالم كشته شده 

وى خواهر ميمونه ام المؤمنين و سلمى همسر حمزة بـن           , اسماء دخت عميس است     , عـبـداللّه بن جعفر  مـادر  

 .عبدالمطلب ولبابه همسر عباس ابن عبدالمطلب است 

))24(( 

 .جعفر با اسماء ازدواج كرد و او مـادر هـمه فرزندان جعفر است 

 مـحـمـدبــن ابـى بكـررا آورد و پـس از مـرگ            اسماء پس از شهادت جعفر به همسرى ابوبكر درآمد وبراى او          

 .يحيى و محمداصغر را آورد, اسماء براى على , على بن ابى طالب او را گرفت , ابوبكر

 .واقدى در تاريخش مى گويد كه عون و يحيى را بياورد
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نان مهـاجر بـه   نخستين نوزاد است از مسلما  , عبداللّه  , در حبشه متولد شد   , عـبداللّه بن جعفر  , شـوهـر زيـنـب   

 .حبشه كه در آن ديار به دنيا آمده است 

 ))25((ابن حجر در اصابه 

خوى و خلقت عبداللّه به من مى ماند سپس دست راست عبداللّه راگرفتـه و  : نقل مى كند كه رسول خدا فرمود 

 .ان خاندان جعفر را برقرار بدار و كسب وكار را براى عبداللّه مبارك گرد! بارالها: چنين فرمود

 .اين جمله را سه بار مكرر مى كند

 .من در دنيا و آخرت سرور آن ها هستم : و سپس مى فرمايد

احسـان فروشـى    , و مركز جود و سخا ناميده شد      , پاك دامن   , دلير, جـوان مرد , عـبـداللّه مـردى بـود بـزرگ     

 .نمى گردانيدنمى كرد و نيكى رانمى فروخت و هيچ مستمندى را از در خانه اش نااميد بر 

 .بـازرگـانـى شـكـرى بـه مـديـنـه آورد و به فروش نرفت : محمدبن سيرين مى گويد

 .اين خبر به عبداللّه بن جعفر رسيد

 .به پيش كارش فرمان داد كه آن شكررا بخرد و به مردم ببخشد

 .يزيدبن معاويه مال گزافى به طور هديه براى او فرستاد

 .آن را ميان اهل مدينه قسمت كرد و از آن به منزل خود هيچ نبرد, لّه رسيدموقعى كه مال به دست عبدال

 .من مانند فرزند نامدار و سفيد بخت جعفر هستم : اين شعر عبداللّه بن قيس رقيات است كه مى گويد

 .دبه مستمندان و بى چارگان ببخشيد و نام خود را جاويدان كر, او چون مى دانست كه مال باقى نخواهد ماند

تو بهترين جوان مـردان  , اى فـرزنـد جعفر: و اين سخن عبداللّه بن ضرار است كه در ستايش عبداللّه مى گويد    

 .هستى و براى هر كس كه در خانه ات را بزند و فرود آيد بهترين ميزبانى 

ان شيرينى از تو    هر غذايى كه خواستند آماده بود و چه سخن        , مـيـهـمانانى بسيار در نيمه شب به خانه تو آمدند        

 .شنيدند و چه گشاده رويى هايى از تو بديدند

 ))26((ابـن قـتـيـبـه در عيون االخبار نقل مى كند 

به مـديـنـه آمد و هدايا ومال بسيارى بـراى حسـن و حسـين و               , كه هنگامى كه معاويه از مكه باز مى گشت          

 .عبداللّه بن جعفر و محترمان ديگر قريش فرستاد

قدرى درنگ كنند و ببيننـد هركـدام بـا هـدايــاى            , ـادگـان سفارش كرد كه پس از رسانيدن مال         بـه فـرسـت 

 .خـود چه مى كنند

, اگر بخواهيد : چنين گفت   , معاويه به اطرافيان خود روى كرده       , وقتى كه فرستادگان رفتند كه هدايا را برسانند       

 .به شما مى گويم كه هر كس با هديه اش چه خواهد كرد

مـى  , مقدارى از عطريات هديه اش را به زنان خود داده و بقيه را به هـر كـس كـه نـزد او بـود                        , ا حـسـن   امـ

 .بخشد

, اگـر چيـزى بمانـد   , شروع مـى كنـد   , از كسانى كه پدرانشان در صفين كشته شده و يتيم شده اند           , اما حسين   

 .دشترهايى قربانى كرده و تقسيم مى كند و شير تهيه كرده به مردم مى ده
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قرض هاى مرا ادا كن و اگر چيزى ماند وعده هايى , بديح : به غالم خود مى گويد, امـا عـبـداللّه بـن جـعـفـر

 .كه به مردم داده ام انجام بده 

 ...و اما فالن 

 .تا آخر

 .همان طور بود كه معاويه گفته بود, فـرستادگان كه بازگشتند و هر چه ديده بودند گزارش دادند

و از آن كه مالش از ميان برود و يا بـه دشـمنانش برسـد ابـايى                  , در بخشش هاى خود اسراف مى كرد      عبداللّه  

 .نداشت 

 .حاجتمند بايد از خداى بپرهيزد كه آن را تقاضا نكند, همان را خواهد بخشيد, اگر در كفش به جز جانش نباشد

, عـون اكـبر , محمد, على  :  چهار پسر آورد   زينب دختر زهرا براى عبداللّه بن جعفر      , زنـاشـويى مبارك بارور شد   

هم چنان كه دو دختر آورد كه يكى از آن دو ام كلثوم است كه معاويه با زيركى سـيـاسـى خـود مـى                     , عباس  

 .تا از پشتيبانى بنى هاشم استفاده كند, خواست او را به همسرى يزيد در آورد

آن حضرت هم دختر را به پسر عمويش قاسم بـن           ,  حسين داد  اختيار دختر را به دست خالوى او امام       , عـبداللّه  

 .محمدبن جعفربن ابى طالب تزويج كرد

محبت امام على به دختر و برادر زاده اش به اندازه اى , ازدواج زينب ميان او و پدر و برادرانش جدايى نينداخت 

سلمانان شد و كـوفـه را پـايـتـخـت بود كه آن دو را هم چنان نزد خود نگاه داشت تا وقتى كه على زمام دار م

 .آن دو بـا آن حـضـرت به كوفه آمدند و در مركز خالفت زير سايه اميرالمؤمنين مى زيستند, قـرار داد

عبداللّه در كنار عموى خود ايستاده و نبرد مى كرد ويكى از سـرداران آن حضـرت                 , در جنگ هاى آن حضرت      

 .در صفين بود

ــزد دودمــان پيغمبــر ارزش واحترامــى دارد مـــردم كـــه مـــى دانـسـتـــ ــه ن اورا وســيله اى پــيش , ند عبداللّ

چون كه خـواهش او رد نمـى شـد و اميـدش             , امـيـرالـمـؤمـنين و دو فرزندش حسن و حسين قرار مى دادند         

 .نااميد نمى گرديد

 ))27((در اصابه از محمدبن سيرين نقل مى كند كه يكى از دهقانان اراضى سواد 

 .على حاجت آن مرد را برآورد, لّه خواست كـه در بـاره حـاجـتـى باعلى سخن گويداز عبدال

 .ما نيكوكارى را نمى فروشيم : عبداللّه آن را نپذيرفت وچنين گفت , آن مرد چهل هزار براى عبداللّه فرستاد

))28(( 

 ))29((ابوالفرج اصفهانى در مقاتل الطالبيين 

اهل بيت پيغمبر بنابر وصيتى كه امام حسن نمـوده          , ـن عـلى از دنيا رفت      وقـتـى كـه حـسـن ب   : نقل مى كند  

بنى اميه اسلحه پوشيده و مانع شدند و مروان , بود خواستند كه آن حضرت را دركنار رسول خدا به خاك سپارند  

,  كنندچـه جـنگ هايى كه از صلح بهتر است ؟ آيا عثمان را در دورترين نقاط بقيع دفن: حكم چنين مى گفت 

 .هرگز اين كار نخواهد شد, دفن شود؟ تا من بتوانم شمشير بردارم )ص (ولى حسن در خانه رسول خدا 

 .چاره اى نيست جز آن كه برادرش در كنار جدش به خاك سپرده شود: حـسين نپذيرفت و گفت 
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 .اگر عبداللّه جعفر پا در ميان نمى گذاشت , نزديك بود فتنه اى روى دهد

 .تو را به حق من كه كلمه اى برزبان نياورى : عمويش حسين عرض كرداو به پسر 

عمو زاده خود حسن را به سوى بقيع برد و در همان جايى كه مادرش زهرا به خاك سپرده شـده بـود                   , عبداللّه  

))30(( 

 ))31((دفن گرديد 

 .و مروان حكم بازگشت 

ى از وصف رخساره زينب در ايـن اوقـات خـوددارى     زينب در آغاز جوانى چگونه بوده است ؟ مـراجـع تـاريـخـ         

 .زيرا كه او در خانه و روبسته زندگى مى كرده وما نمى توانيم مگر از پشت پرده وى را بنگريم , مى كنند

زينب از خانه بيرون مى آيد و مصيبت جانگداز كربال او را بـه مـا , ولى پس از گذشتن ده ها سال از اين تاريخ 

 چنان كه طبرى نقل -سى كه او را به چشم ديده براى ما وصفش مى كند و چنين مى گويد نشان مى دهد وك

 .گويا مى بينم زنى را كه مانند خورشيد مى درخشيد و با شتاب از خيمه گاه بيرون مى آمد: كرده است 

))32(( 

 .زينب دختر على است : او كيست ؟ گفتند: پرسيدم 

: عبداللّه بن ايوب انصارى در وصفش مى گويـد        , حسين به مصر مى رود    هنگامى كه زينب پس از شهادت امام        

... 

 .گويا پاره اى از ماه بود, به خدا كه من صورتى مانند آن نديدم 

خـسـتــه و   , غريب بـود  , در صورتى كه اين بانوى بزرگ در آن وقت در پنجاه و پنجمين سال زندگى خود بود                

و ,  پس جمال زينب در آغاز جـوانى پـيش از آن كـه سـالــمند بشـود                 ,مصيبت زده و داغ ديده بود     ,كـوفته بود 

امـا شـخـصـيـت زينب   ! چگونه بوده ؟  , مصايب جانگداز خوردش كند و جام داغ ديدگى را تا پايان بدو بنوشاند            

 را  واو,  منتظر شويم تا اين كه حوادث از دليرى و پـاى دارى او پرده بـردارد               - در اين جا نيز      -بهتر است كه    , 

 .در بهترين نمونه از دالورى و زيربار ظلم نرفتن و بزرگ منشى به ما بنماياند

 .بـه هـمـين زودى تعجب مورخان از ايستادگى زينب واستقامت او در برابر يزيدبن معاويه آشكار مى شود

اسـتـدالل ابـن حـجـر در اصابه براى ما مطلبى نقل مى كند كه از قدرت زينب در سخن و نيرومندى اش در                     

 .خـبر مى دهد

))33(( 

و در آينده نزديكى مردم آن عصر در كربال و در مجلس استان دار كـوفـه و مجلس يزيدبن معاويه سخنانى از                     

بـه هـمـان انـدازه اى كه امروز ما را بـه          , زينب مى شنوند كه فصاحت و بالغتش همه را متعجب مـى كـنـد           

 .دگى او و سخنورى او و سحر بيانش گواهى مى دهندتعجب مى اندازد و همگى به فوق العا

پس از شهادت امـام حسـين وارد كوفـه شـدم و             : جاحظ در كتاب البيان والتبيين از خزيمه اسدى نقل مى كند          

 .من ناطق تر و گوينده تر از او زنى رانديدم , سخنان پر مغز و شيواى زينب را شنيدم 

 .طالب سخن مى گفت گويا از زبان اميرالمؤمنين على بن ابى 
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و چنـان كـه در زمـان جـوانى اش نمونـه اى از      , اين شمايل زينب است به طورى كه او را در كربال ديده ايم           

زيرا مى شنويم كه او در مهربانى و رقت قلب به مادرش و در دانش و پرهيزگارى                 , فضايل براى مانمايان شده     

 .به پدر مانند بوده 

زينب داراى مجلس علمى ارجمندى بوده كه زنانى كه مى خواسـتند            : ات مى گويد  و چـنـان كـه بعضى از رواي     

 .در آن مجلس حاضر مى شده و كسب دانش مى كرده اند, احكام دين رابياموزند

لذاست كه بـانوى خــردمند      , صفات برجسته اى در زينب جمع بوده كه هيچ يك از زنان عصر او دارا نبوده اند                

 .بنى هاشم گرديد

 .بانوى خردمند ما زينب دختر على چنين گفت : مى گويد, اس كه از او روايت مى كندابن عب

 .زينب فهيمده مـى شـد, بدين لقب به طورى معروف شده بود كه وقتى بانوى خردمند مى گفتند, زينب 

 .فـرزندان او به چنين لقبى افتخار مى كردند و به زادگان بانوى خردمند شناخته شده بودند

 آمدهاى شوم طوفان پيش در

اگـر زينـب   , داده نمى انـداختيم   مـا خود را در گرداب هاى سهمگين حوادث سياسى كه براى خاندان على رخ            

به زندگانى اختصاصى خود ادامه مى داد و تمام كوشش خود را در , دور از اين حوادث مى بود و در حجاز مانده       

 .بردبه دوش كشيدن بارشوهردارى و مادرى به كار مى 

دولــت  , حوادث هولناكى كه با فشارى چنـان سـخت       , او را بـه مركز حوادث كشانيد     , ولـى اوضـاع و احـوال     

 .اسـالم را در هـم پيچانيده بود

پس ما مجبوريم درنگى كرده و پيش آمدهاى شومى كه آن طوفان سركش و آن تنـدباد بـى رحـم را بـه مـا                          

 .در نظر بگيريم , خبرمى دهد

بلكه گاه گاهى رد زيـنـب راهــم       , نى مى گذرد كه زينب در اين مدت از گردباد حوادث دور است              فترتى طوال 

 .گم مى كنيم , در فـريـادهـاى رعـدآسـاى حوادثى كه گوش ها را كر مى كند و سرها را به دوران مى اندازد

 . بانوى كربال نمايان شودزمينه را آماده كرده كه, ولى در آخركار مى بينيم كه تمام اين حوادث سهمناك 

 كه به گمان بعضى با زينب مگر بـه واســطه            -اگر از هنگامه هاى سياسى      , از ايـن جا عذر ما آشكار مى شود       

 سـخــن را   -بستگى او بافرماندهان و پيشوايان آن هـا و موقعيـت او در خانـدان بنـى هاشـم تماسـى نـدارد                        

 .طـوالنـى كنيم 

مـقدماتى بوده كه در زنـدگانى زينـب        ,  كه در تمام اين پيش آمدهاى سهمگين         گاهى مى بينيم  ,عالوه بر اين    

 .اثرى بسزا داشته و او را براى آينده اى هراسناك آماده كرده است 

او مى بيند كه خالفت از ابـوبكر بـه         , بـراى زيـنـب چنين تقدير شده بود كه جريان حوادث را از نزديك بنگرد            

 .عمر مى رسد

آن هنگامه و آشوبى كه     ,  هجرى به دست عثمان مى افتد تا معركه اى خرد كننده آغاز شود             23سپس در سال    

 .شايد تابه امروز آتش آن خاموش نشده باشد
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طنين فريادهاى عايشه ام المؤمنين را مى شنود كه مردم را به شورش تحريك مى كند و از شــهيد                    , زيـنـب  

, ولگـردان شـهرها و غالمـان اهـل مـديـنــه           , اد مى كشد كه     خون خواهى مى كندو در ميان انبوه مردم فري        

بــه خــدا    , خـون حـرام را در ماه حرام ريختند و شهرمحترم را بى احترام و مال محترم را بى حرمت كـردنـد                  

 .بهتراست ,مانند اين مردم , كـه يـك انـگـشـت عثمان ازتمام طبقات زمين 

ها جمع شويد و بگذاريد دگرى آن هارا نابود كند و جمعشـان را پراكنـده                مـبادا برگرد اين    ! اى مـسـلـمـانـان   

 .گرداند

بر على اميرالمؤمنين خروج مى كند و پيشوايى شورشيان         , سـپـس در حـالـى كه بر شترى بى خير سوار است           

 .بر ضد على راعهده دار مى شود

و هم چنين عـايشه نه     , و نه بدان راضى بود    , و نه بر قتل او تحريكى كرده بود       , كـشـنـده عثمان نبود  , عـلـى  

و خودش چه اندازه مـردم را بـراى كشـتن او تحريـك     , ونه ولى خون عثمان بود    , از عثمان دل خوشى داشت      

 .كرده بود و چه بسيار انتقادهايى كرده بود كه مردم را بر وى بشوراند

 .زيرا نصيبش را كم كـرده بـود,  شده بودمـورخـان فـرامـوش نكردند روزى را كه عايشه از عثمان خشمگين

 .تا روزى عثمان را ديد كه براى مردم سخنرانى مى كند, عـايـشـه مـنتظرفرصت بود

اين تن پوش رسول خداست كه هنوز كهنـه         ! اى مسلمانان   : را برداشت و فريادكشيد   ) ص  (پيراهن رسول خدا    

اين يهودى لنـگ    :  عايشه شنيده شده بود كه مى گفت         بارها از ! نشده ولى عثمان سنت او را كهنه كرده است          

 .زيرا يهودى لنگ كافر شده است , را بكشيد) عثمان (

مـن كـسـى از مـورخان را نمى شناسم كه در اين ترديد كند كه اگر خالفت به على بـن ابـى طالـب نـمــى                         

 .عايشه شورش نمى كرد, رسـيد

و از آن جا بيرون مى آمد كه خبـر          , عايشه به مـكه رفته بود    , موقعى كه عثمان كشته شد    : مدائنى نقل مى كند   

 .كشته شدن عثمان بدو رسيد

 .او ترديد نداشت كه طلحه خليفه خواهد شد

واين كلمه كنايه از طلحه بود كـه       (زنده باشى اى صاحب انگشت      , مرده باد آن يهودى لنگ      : پس چنين گفت    

, آفرين اى پسـر عمـو     , آفرين اى ابوشبل    ) ل خدا جدا شده بود    هـنگام دفاع از رسو   , انگشت او درجـنـگ احـد   

 .گويا من بر انگشتش مى نگرم و مى بينم كه مردم براى بيعت كردن با او هجوم آورده اند

كليدهاى بيت المال را در دست گرفت و اسبان اصيلى كه در خانه خليفه              , طلحه  , پـس از كشته شدن عثمان      

 .به تصرف آورد, مقتول بود

فرمان داد كه او را به مكه برگردانند و         , موقعى كه عايشه در راه خبردار شد كه مسلمانان با على بيعت كرده اند             

 .عثمان را مظلوم كشتند: پيوسته مى گفت 

مرده باد يهودى لنگ و ما تو : مگر من از تو نشنيدام كه مى گفتى : كـسـى ايـن سخن او را شنيد و بدو گفت 

, چون عثمان كشته شـد    : دشمن ترين مردم با عثمان بودى ؟ طبرى در تاريخش نقل مى كند            را مى ديديم كه     

 .گريختگان به سوى مكه روى آوردند و عايشه براى به جا آوردن عمره به آن جـا رفـته بود
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سرانجام كسى كه   : سخنى گفت كه معنايش اين است       , همين كه به او خبر دادند كه عثمان كشته شده است            

 .چنين خواهد بود, ه اعتراضات اصالحى شما مردم ندهدگوش ب

 .تا آن كه عمره را به جا آورد و از مكه خارج شد

عايشه , نام او عبيدبن ابى سلمة معروف به ابن ام كالب بود          , مردى را از ليث كه خويشان مادرى او بودند بديد         

 .خبر چيست ؟ آن مرد در جواب گنگ شده و من من كرد: از او پرسيد

 .عثمان كشته شد و لب فرو بست : چيست ؟ به زيان ماست يا به سود ما؟ آن مرد گفت : عايشه گفت 

و كار را به    , اهل مدينه همه با هم قدرت را در دست گرفتند         : بعد چه كار كردند؟ آن مـرد گفت        : عايشه پرسيد 

 .ه مسلمانان و زمام دار گرددهمگى اتفاق كردند كه على بن ابى طالب خليف, بهترين مجراى خود بينداختند

, مـرا برگردانيـد   , اگر پيشواى تو زمام دار مسلمانان شده باشد       , كاش آسمان بر زمين فرو آيد     : عـايـشـه گـفت   

 .مرا برگردانيد

بـه  , عثمان مظلوم كشته شده     , به خدا : و سخن معروف خود را بگفت و آن را تكرار مى كرد           , به مكه بازگشت    

چرا؟ مگر تو نخسـتين كسـى نبـودى كـه از او رو     : ابن ام كالب از او پرسيد! ى خواهم كردخدا ازاو خون خواه   

آن : يهودى لنگ را بكشيد كه كافر شده است ؟ عايشه جواب داد           : گردان شدى ؟ مگر تو نبودى كه هى گفتى          

 .و پس از آن او را كشتند, ها توبه اش دادند

ولى سخن كنونى من از سخن نخسـتين مـن بهتـر            , ى گفتند من در باره عثمان سخنى گفتم و مردم نيز سخن         

 .است 

فتنه و فساد از تو برخاست و تغيير و تبـديل  : ابن ام كالب با اشعارى جوابش رامى دهد كه طبرى نقل مى كند           

 .از تو پيدا شد

 .طوفان آشوب را تو به جنبش در آوردى و رگبار شورش وطغيان را تو سرازير كردى 

 .شتن خليفه فرمان دادى و به ما بگفتى كه او كافر شده است تو بودى كه به ك

 .تو را اطاعت كرديم , در اين كشتن , فرض كن كه ما

 .كشنده عثمان آن كسى است كه فرمان قتل او را صادر كرده است 

 .نه آسمان بر سر ما فرود آمد و نه ماه تيره شد و نه خورشيد گرفت 

))34(( 

 .شتر خود را برگردانيده و به سوى مكه بازگشت , يزى توجه كندپس عايشه بدون آن كه به چ

 .و فـتـنـه اى كـور وكـر بـرپـا كـرد تا از على انتقام بكشد

قدم نهاده با علـى از در مسـالمت        )ص  (على كسى بود كه از وقتى كه عايشه در خـردسـالـى بـه خـانه محمد              

 .در نيامده بود

 .و فاطمه دخترخديجه , على شوهر فاطمه بوده عايشه فراموش نـكـرده بـود كـه 
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خديجه زنى اسـت كـه زمـان حيـاتش دل           , و فـرزنـد آور پيغمبر   , خديجه آن زن مهربان و دوست داشـتـنـى        

مردش رامسخر كرده و درمـدت مرگش هم در دل مردش جاى داشت و هيچ گاه از دل مردش بيرون نرفت و                     

 .نتوانست خديجه را از آن جا دور كند,  و زنده دلى وزيركى عايشه با همه جوانى و زيبايى و طراوت

) ص (على از كسانى بود كه به رسول خـدا    , و نـيز عايشه از سخن على در داستان افك چشم پوشى نكرده بود            

 .زيرا زن بسيار است , پـيـشـنـهـاد كـردكه عايشه را طالق دهد

و اگـر در انكـارش      ,  كار تحقيق كنيد واو را بترسانيد      از خدمت : عرض كرد ) ص  (و نقل شده كه على به رسول        

 .پافشارى كرد وى را بزنيد

و نتوانسـته بـود     , بـسـيـار چـيزها گفته شده بود كه عايشه به تمام آن ها گوش داده بود و به خاطر سپرده بود                  

 .فراموش كند

و از  ,  در پايتخت زندگى مى كرد     زينب سى ساله بود و با شوهر و فرزندانش        , وقـتـى آتـش فـتـنـه زبانه كشيد    

وپـدرش  , نزديك برشعله هاى آتشى كه عايشه برافروخته بود و زمام آن را در دست گرفته بود مـى نـگريست   

بايد با معاويه و سپاه شام , از جنگ جمل فارغ مى شود, اميرالمؤمنين رامى ديد كه در معركه ها غوطه ور است 

به همين ترتيب علـى مـدت   , بايد در نهروان با خوارج به كارزار پردازد       ,  شود از نبرد صفين كه فارغ مى     , بجنگد

 .پنج سال آزگار گرفتار بود

 .شركت فعلى در هيچ معركه اى را ذكر نمى كند, براى زينب , تاريخ , در اين جا

 .تنها عايشه است كه قهرمان آن سياه كارى است كه در تاريخ به نام جنگ جمل معروف شده است 

 .شترى است كه عايشه برآن سوار شده و رياست شورشيان ماجراجو را به عهده گرفته بود, ل جم

و , او بـود كـه پيوسته فرمان صادر مى كرد و افسران سپاه را تعيين مـى نمـود                , سر فرماندهى اش با وى بـود     

و نامه ها را به عبـارت       فرستادگانى به ضـمـيـمه نامه هايى به اين سو و آن سو و به راست و چپ مى فرستاد                   

 ...به فرزند پاك خود فالن ) ص (حبيبه رسول خدا, ام المؤمنين , از عايشه دختر ابوبكر: زير آغاز مى كرد

 .چون اين نامه به تو رسد بيا و ما را يارى كن و اگر نمى كنى مردم را از گرد على پراكنده گردان , اما بعد

مـن فرزنـد پـاك تـو     ,  امــا بعـد    : او را نپذيرفتند و چنين پاسخ دادند       كسانى از او پيروى كردند و كسانى سخن       

 .هستم

 .در صورتى كه كناره گيرى كرده به خانه ات باز گردى و گرنه من نخستين كسم كه با توستيزه كنم 

 او مامور است كه در خانه اش بنشيند و ما         , خـداى رحـمـت كند ام المؤمنين عايشه را      : يا اين چنين مى گفتند    

زير پـا مـى نهـد و مـا را           , عجب اين جاست كه آن چه را كه او بدان مامور است             , ماموريم كه نـبـرد كـنـيم     

 .ولى خودش مى خواهد ماموريت ما راعهده دار شود و ما را از آن باز دارد, بدان امر مى كند

 كردنـد و از گوشـه و        بـنـى امـيه براى اين شورش و طغيان سركيسه را شل نموده و ثروت هاى گزافى خـرج                

 .روى آوردند, كنار به سوى مكه كه عايشه در آن جامردم را به شورش مى خواند



 40

, سپاهى راحركت داد تا به بصره رسيد, آنان سه هزار تن بودند, موقعى كه عايشه با سپاهيانش از مكه خارج شد

عــثمان تهمـت مـى زدنـد و از          مــردم بــه     : در آن جادر ميان جمعيت انبوهى نطقى ايراد كرده چنين گفـت             

 .كارمندان او خرده مى گرفتند و به مدينه مى آمدند و از ما نظر مى خواستند

 .مى ديديم عثمان پاك و پاكيزه و وفادار است , ما كه درايرادهاى آن ها تامل مى كرديم 

بـه ,  چه مـى گـويـنـدآن, مى ديديم مردمى بدرفتار و دروغگويند,ما به شكايت كنندگان كه نظر مى انداختيم 

 .جز آن چيزى است كه در دل دارند

بـه خـانه عثمان ريختند و خون حرام و مال حـرام را حـالل        , هنگامى كه در اثركثرت جمعيت نيرومند شـدنـد      

شمردند و شهر محترم مدينه رابى احترام كردند بدون آن كه خونى بر گردن عثمان باشد و يا اين مردم در اين                      

 . داشته باشندكار عذرى

سـاكت  ! اى مـردم    : عايشه فرياد كشـيد   , مـردم در اثـر سخنان عايشه تحريك شده و به جنب وجوش افتادند           

 .باشيد

هرچنـد كـه اميرالمـؤمنين عثمـان تــغيير و      : مردم ساكت شدند و عايشه به سخن خود ادامه داده چنين گفت     

او را نـاروا كشـتند و       , ت و مظلوم و پشـيمان كشـته شـد         ولى گناه خود را با توبه شس      ! تبديلى در دين داده بود    

 .جورى كه شتر را سر مى برند, سرش را بريدند

قـريـش سـعـادت و هدف خود را با تير زد و دهان خويشتن را به دست خـود خـونين كـرد و از كشـتن         , آرى  

ديـد كـه از آن نـجــات        بالهايى خواهد   , به خدا , عثمان سودى نبردو به آن راهى كه مى خواست برود نرفت            

 .باليى كه هر غافل خفته اى را بيدار كند و هر نشسته اى را به پاى خيزاند, نـخـواهـد داشـت 

 .مردمانى مسلط خواهند شد كه به آن ها رحم نكنند و باآن ها با بدترين شكنجه ها معامله كنند, بر قريش 

او را چنان فشرديد كه پارچه تر را , كه خونش حالل شودگـنـاه عـثـمان به اندازه اى نرسيده بود ! آهاى مردم 

 .مـى فـشاريد

 .پس از آن كه توبه كرده بود و از گناهان پاك شده بود, سپس بر او تاختيدو او را كشتيد

آيا مرا ديديد كه بـه واســطه خـاطر          , آن گاه با پسر ابوطالب بيعت كرديد بدون آن كه باجماعت مشورت كنيد            

 عثمان و زبان هرزه دراى او خشمگين شدم ولى انتظار داريد كه براى عثمان از شمشيرهاى شما                  شما از تازيانه  

كشندگان عثمان را بجوييد و هنگامى كـه بـر          , خشمگين نشوم ؟ بـدانـيـد كه عثمان مظلوم كشته شده است           

ين عمر انتخاب كـرده     سپس خالفت را در اختيار كسانى كه اميرالمؤمن       ,ايشان دسـت يـافـتـيد آن ها را بكشيد      

 .مشروط برآن كه كسانى كه در خون عثمان دست داشته اند داخل نشوند, بود بگذاريد

كشته شدن عثمان از اين , به خدا! اى ام المؤمنين    : عايشه در شنوندگان كسى را ديد كه به وى پاسخ مى دهد           

از ,  و براين شـتر پليـد سـوار شـوى            كوچك تر است كه تو فرمان خدا را زير پا نهى و از خـانـه بـيرون شوى               

در پى  ! تو پرده را دريدى و حرمت خود رااز ميان بردى           , جانب خداى براى تو پرده و حرمتى قرار داده شده بود          

تـو يـاور فـداكار رسـول    ! اى زبـيـر : او جوانى از بنى سعد روى سخن خود را به طلحه و زبيركرده چنين گفت                
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مى بينم ام المؤمنين , تو با دستت رسول خدا را از گزند دشـمن نگه دارى كردى          !بودى و اى طلحه     ) ص  (خدا

 .نه : آن دو گفتند! آيا زنان خودتان را نيز همراه آورده ايد؟! را به همراه خودتان آورده ايد

هــمسران خـود را در      : سپس شعرى سرود كه خطابش به آن دو بود        , پس من از شما نيستم      : آن جوان گفت    

بـه جـان    ,ولى مادرتان همسر رسول خدا را به پيش انداخته به اين و آن سـو كشـانيديد                , رده نگاه داشتيد  پس پ 

 .خودت كه اين منتهاى بى انصافى است 

ولى خودش خواست كه بيابان هـاى     , ازطـرف خـدا بـه او امـر شـده بود كه در خانه اش بنشيند و بيرون نيايد              

 . شهر برودخشك را بپيمايدو از اين شهر بدان

 .فرزندانش با تير و نيزه و شمشير بجنگند و كشته شوند, و براى آن كه به مقصود برسد

اين رفتار آن ها براى ما بس است كه به ما خبـر دهـد كـه      , بـه دسـت طـلحه و زبير پرده احترام او دريده شد         

 .آنان چگونه مردمى هستند

و بسيار جدى مـى     , از تـو پـرسـشى دارم     : ه چنين گفت    احنف بن قيس برخاست و عايشه را مخاطب قرار داد         

 .نبايد از من دلگير شوى , پرسم 

 .نه : دستورى دارى ؟ عايشه گفت ) ص (آيا در اين شورشى كه به پا كرده اى از رسول خدا

 نوشته اى دارى كه تو از لغزش بر كنارى و اشـتباه نمـى كنـى ؟ عايشـه                  ) ص  (آيا از رسول خدا     : احنف پرسيد 

 .نه : گفت 

پس تو چـرا اطاعـت نكـردى و بصـره را            , خداى براى تو مدينه را خواسته بود      , راست گفتى   : احـنـف گـفـت   

ولـى تـو چـرا بـه خانـه يكـى از         , بمـانى   ) ص  (برگزيدى ؟ خـداى بـه تو امر كرده بود كه در خانه پيغمبرش             

 كه براى جنگ و خـون ريـزى آمـده اى يـا      مرا آگاه نمى كنى   ! فرزندان ضبه مسكن كردى ؟ اى ام المؤمنين         

 .براى صلح و آشتى : پاسخ داد, براى صلح و آشتى ؟ عايشه خشم خود را فرو برده 

اگر مى آمدى و در ميان مسلمانان جز كتك كارى با كفش و زدوخورد با سنگ ريـزه                  , به خدا : احـنـف گـفت   

, قتى آمده اى كه شمشيرها را به شانه آويخته اندچه برسد كه و, به دست تو آشتى نمى كردند,چيز ديگرى نبود

بـدگـويــى  : و براى خون ريزى آماده شده اند؟ عايشه ندانست كه چه جواب گويد و دردمندانـه چنـين گفـت                     

 .نا خلفى فرزندانم را به خدا شكايت مى كنم , حلم وبردبارى او را از ميان برد, احـنـف بـه مـن 

عايشه خواست كه آتـش دشـمنى را دامـن بزنـد و             , ه عايشه باهم روبه رو شدند     هـنـگامى كه سپاه على و سپا     

 .قبيله بكربن وائل: د؟ پاسخ دادندچه كسانى هستي: روى به سمت راست كرده پرسيد, دليرى سپاه خود رابيفزايد

 چـنان غرق در آهـن و فـوالد بـه سـوى مـا آمدنـد كـه گـويى در                    : شاعر در باره شما مى گويد     : عايشه گفت   

 .قبيله بكربن وائل بودند, سرافرازى جاويدان و شكست ناپذيرى 

فرزنـدان تـو    : در سمت چپ من چه كسانى هستند؟ جواب مى دهنـد          : پس به سمت چپ روى كرده مى پرسد       

 .قبيله ازد

نگاه دارى , جنگ جويى و مردانگيى كه ما از شما مى شنيديم , زنده باد دودمان غسان     : عـايـشـه فرياد برآورد  

 .كنيد
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 .از دودمان غسان كسى جنگيد كه شايستگى حفظ نام نيك آن را داشت : شاعر مى گويد

 .بنى ناجيه : چه كسانى هستيد؟ گفتند: سپس به لشكرى كه جلو رويش بودند روى كرده پرسيد

ود يك ديگر را سپر خ, پيكارى كنيد كه دشمن  , به به از اين شمشيرهاى برنده ابطحى و قرشى          : عايشه گفت   

 .كنند

 .گويى آتشى از كينه و درندگى در سپاهيان بيفروخت 

 .هركدام درپى ديگرى دليرانه پايدارى مى كردند, پـرچـم داران كـه در خـط بـيـنـى شـترش ايستاده بودند

اى : سـراينده آن هـا مـى گويـد        , آن پرچم را مى گرفت و بر پا مى داشت           , اين كه مى افتاد   , كشته مى شدند  

 اى همسر مرد بابركت و رستگار ما فرزندان ضبه نخواهيم گريخت تا جمجمه              -----ى همسر پيغمبر    مادرما ا 

 .هايى را ببينيم كه بر زمين روى هم ريخته 

اى مادر ما كه نامهربان ترين مادرى هسـتى كـه مـا    : از سپاه على كسى به او جواب مى دهد و رجز مى خواند            

 .ديده ايم 

 .ى دهد و ترحم مى كندمادر به فرزند خود غذا م

! و چه دست ها و مچ هايى از پيكرها جدا شـده اسـت ؟              ! آيا نمى بينى چه دليرانى مجروح و پاره پاره شده اند؟          

ديـگـرى از سـپاه عايشه پيش آمده و زمام شتر را به دست مى گيرد و بر پيكر شهيدى از لشكريان على مـى                       

سـت از يـاران همسـر پيغمبـر     ى و فرمـان پـذير او بـودى ؟ و د   آيا تو شنوايى از علـى داشـت  : گذرد و مى گويد   

 .؟ پيش از آن كه مزه تيزى شمشير را بچشى برداشتى

 .پريشان مباش ! اى مادر ما اى عايشه : آن گاه روبه سوى عايشه كرده و فرياد مى زند

 .در قبيله ازد مردم بزرگوار موجود است 

شمشـيرم را برهنـه     : ش تاخت آورده و رجز مى خواند و مـى گويـد           يكى از ياران على كه او را مى بيند به سوي          

 .كرده بر قبيله ازد مى تازم 

 .و آن را بر پير و جوانشان مى نوازم 

 .و كار هر قوى هيكل و دالورشان را مى سازم 

تا وقتى كه دست و پاى شتر عايشه قطع شد و نزديك بود كه عايشه               , هـنـگامه خونين هم چنان ادامه داشت       

كـسى حق نـدارد هـيچ مجروحـى را بكشـد و هـيچ       : و منادى او فرياد برآورد    , ولى على نجاتش داد   , تلف شود 

هـركس اسـلحه    , ازنيروى دشمن   , و به كسى كه به جنگ پـشـت كـرده نـيزه زند         , گريخته اى را تعقيب كند    

 .اش را بيندازد در امان است و هركس در خانه اش را ببندد در امان است 

مدتى بايستاد و نظرى بر كشـتگان كـه بـه ده هـزار تـن مــى                  , رالـمـؤمـنـيـن پـس از آن كه فتح كرد      امـيـ

كشتگانى كه همه عرب بودند و مسلمان و در ميان آن ها اصحاب پيغمبر و نگـه دارنـدگان                   , رسيدند بينداخت   

 .قرآن و حافظان سنت پيغمبر يافت مى شدند

درد دلم را بـه  ! بار خدايا : ت بلند كرده و با حالت گريه و زارى گفت           سپس روى بگردانيد و به سوى آسمان دس       

 .تو مى گويم 
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 .به تو شكايت مى كنم , و از رفتار قبيله ام كه چشمم را تار كرده 

 .زادگان مضر را هريك به ديگرى كشتم 

 .زيرا قبيله پليد خود را كشتم , روح خود را آسوده كردم 

 .فه و بصره نماز خواندآن گاه بر كشته هاى سپاه كو

و , قهرمانى معركه خونينى را به عهده گـرفـت        , پس از اين كه به تنهايى       , عـايـشـه به مدينه بر گردانيده شد     

مگر آن كه كلمه عبرتى برزبان آورد , بـراى هيچ زنى دركنار خود جايى خالى نگذاشت كه بيايد و تقديرش كند            

 .ى بروز دهدو يا كوشش بى بها از خوددر هنگامه ا

ولـى چـون كـه ام       , علـى را يـارى كنـد      , ام سـلـمـه دوسـت مـى داشـت كـه قدم از خانـه بيـرون گـذارده               

 .گرفتار شود, الـمـؤمنين بود نخواست به چيزى كه عايشه گرفتار شد

اى : ام سلمه نزد على آمد و فرزندش عمرو را تقـديم كـرد كـه در راه علـى جـان بـازى كنـد وچنـين گفـت                              

, هر آينه با تو بيرون مـى آمـدم        , اگـر معصيت خداى نمى بود و تو از من مى پذيرفتى            ! ـرالـمـؤمـنـيـن  امـي

و در تمام , در ركاب تو خواهد آمد, اينك اين فرزند من عمرو است كه او را از جان خود بيشتر دوست مى دارم    

 .نبردها به يارى توجان فشانى خواهد كرد

اين چه بيرون رفتنى است كه تـو روى ؟ خـداى پشـتيبان ايـن                :  و با وى چنين گفت       ام سلمه نزد عايشه شد    

قدمى گذارم و آن گاه بـه مـن گفتـه         , اگر من به اين راهى كه تومى روى         , مردم است و همه چيز را مى نگرد       

 .ه ام زيرا پرده اى راكه برمن كشيده بود دريد, شرم مى كنم ) ص (من از روى محمد , داخل بهشت شو: شود

 .ولى عايشه بر نگشت 

با آن كـه هـمـگى با هم بـه مكـه     , بلكه هم چنان به سير خود ادامه داد و همه امهات مؤمنين از او جدا شدند               

 .همه بازگشتن به سوى مدينه را بر رفتن به سوى بصره براى جنگ با على ترجيح دادند, رفته بودند

 .ع راى عايشه است راى من تاب: مـگـر حفصه دخت عمر كه او گفت 

 .ولى برادرش عبداللّه بن عمر نگذاشت , و خواست كه همراه عايشه به سـوى بصره برود

 .حفصه چاره اى جز اين نديد كه از عايشه معذرت بخواهد و در خانه بنشيند

ينـب در   ولى ز , قهرمانى اين كارزار و سرفرماندهى آن را در دست گرفت           , عايشه به تنهايى    , بـه ايـن ترتيب    

او را ذخـيـره كــرده  , زيرا تقدير, پس پرده پنهان بود چنان كه از او اثرى نمى بينيم و از او آوازى نمى شنويم  

, و او را در پشت پرده نگه دارى نمود تا پس از گـذشــت يـك ربـع قـرن     , بـود تـا نـوعى ديگر قهرمانى كند   

 .موقع نمايان شدن او در كربال برسد

مـى زيسـت و     , زينب در پايتخت كه مـركـز پـيـش آمـدهـا و محور اساسـى تحـوالت بـود               , ولى با اين حال   

كه پشت سـرهم در     , چنان كه قبال اشاره كرديم پدرش امـيـرالـمـؤمنين را با نگرانى و پريشانى مى نگريست               

, عاويه برود بايد به سوى صفين به جنگ م      , از جـنـگ جـمـل فـارغ مى شود     , درياهاى آشوب غوطه ور اسـت      

به طورى كه در اين پنج سـال زمامـدارى اش           , بايد به سراغ شورشيان نهروان برود     , و از آن كه فارغ مى شود      

 .يك روز آرام نـداشته باشد و آسايش نكند



 44

 .شب جمعه نوزدهم رمضان سال چهلم هجرى , تا هنگامى كه آن شب شوم فرا رسيد

 .سوى مسجد بزرگ كوفه شتافت تا نماز جماعت به پا كندسـپـيده دم امام از خانه بيرون آمد و به 

 .زينب در خانه بود و ازجايى خبر نداشت 

همين اندازه شنيد كه صداهاى شيون از مسجد بلند است و فـريـادهايى را كه تا چند لحظه پيش به حى علـى    

 .نده مى شودمى شكافد و پراك, اللّه اكبر بلند بود, اللّه اكبر, حى على الفالح , الصالة 

مى ديد كـه    , زينب هراسان و پريشان قلب خود راگرفت و با بهت و اضطراب بـه ايـن شـيـون گـوش مى داد                 

 .ناله و شيون كم كم به خانه خليفه رسول خدا نزديك مـى شـود تا وقتى كه به فضاى خانه رسيد

 .اميرالمؤمنين كشته شد: يندزينب دريافت كه اين ناله هاى جگر خراشى كه جهان را پركرده است مى گو

زيـنب تمام نيروى خود را كه بـه نـابود شـدن نزديـك بـود جمـع كـرده و بـر پـاى دارى و                           , در ايـن وقـت    

زيـرا ضـربـتــى   , و به استقبال پدر محبوب بشتافت و بديد پدر را بردوش مى آورنـد          ,اسـتـقامت خويش بيفزود  

 .زنينش وارد شده است كشنده و زهرآلود از شمشير ابن ملجم بر فرق نا

خـواهرش ام كلثـوم در      ,زخم پدر را بشـويد    , و با اشك ديده     , زينب خود را به روى پـدر انـداخت تا او را ببوسد          

زخم پدر من خطرى    ! اى دشمن خدا    : كنارش ايستاده بود و به قاتل كه او را دست بسته آورده بودند مى گفت                

 .خداى تو را خوار و ذليل گرداند, ندارد

كـه او بـا دوتـن از خــوارج          , داستان ابن ملجـم را نشـنيده باشـد        , گـمـان نـدارم زيـنـب از عيادت كنندگان       

تا از برادرانشان كه در نهروان كشـته شـده بودنـد            , پـيـمـان بستند كه على ومعاويه و عمرو را به قتل برسانند          

 .ريشه كن سازند, موده بودخون خواهى كنند و آن دردى را كه اززمان كشته شدن عثمان ظهور ن

ابن ملجم از مكه بيرون آمده و راه كوفه را پيش گرفت تا به كوفه رسيد و پيش يكى از دوستانش كه از قبيلـه                      

 .تيم الرباب بودبرفت 

قطام در زيبـايى فـوق      , بـديد, كه پدر و برادرش در نهروان كشته شـده بـودنـد        , در آن جا قطام دختر اخصر را      

دل از دست بداد و , چشم ابن ملجم كه بر قطام افتاد, و از زيباترين زنان آن عصر به شمار مى رفت     , العاده بود 

 .تصميم به خواستگارى گرفت 

 .هر چه مى خواهى بگوى : مهر مرا چه مى دهى ؟ ابن ملجم جواب داد: قطام پرسيد

الم و يك كنيز و كشتن على بن        سه هزار درهم و يك غ     : چنين گفت   , قطام با عزمى آهنين و اراده اى جدى         

 .ابى طالب 

هر چه بخواهى مى : ابن ملجم اندكى به فكر فرو رفت و سپس در حالى كه راز خود را پنهان مى داشت بگفت 

اگـر او   , از بـى الـتـفـاتـى او استفاده مى كنى        : قطام فورا گفت    ! ولى كشتن على چگونه ممكن است ؟      , دهم  

آن وقت با آسودگى و خرمى با هم زنـدگى          , ده و زخم درونى مرا شفا بخشيده اى         دل مرا خنك كر   , را كشتى   

 .مى كنيم 

زيـرا در ايـن     , من از اين شهر گريزان بودم       , بـه خدا : ابن ملجم اندكى به قطام نگريست و سپس چنين گفت           

 .شهر برجان خود ايمن نيستم و چيزى مرا بدين شهر نياورد مگر كشتن على بن ابى طالب 
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 .پس هر چه مى خواهى بخواه كه من انجام خواهم داد

 .بشتافت , قطام برخاست و به دنبال كسانى كه بتوانند ابن ملجم را كمك كنند و ياورش باشند

 .ابن ملجم نيز از آن خانه بيرون رفت و چند روزى در كوفه بماند

 .با دو ياور خود به نزد قطام آمد, در شب موعود

بريشمين بياورد و بر سينه هاى ايشان بپيچيد و شمشيرها را به كمرشان ببست و آنـان را                  قطام مقدارى پارچه ا   

 .به سوى آن مقصد شوم روانه كرد

كسـى را   , چه عرب و چـه عجـم        , در مـيـان تـمـام سخاوت مندان جهان       : شاعر مى گويد  ! و شد آن چه شد    

 .مهرى قرار دهد, نديديم كه مانند مهر قطام 

 .وعلى را با شمشير بران بكشد, و غالمى و كنيزى بدهد, پردازدسه هزار درهم ب

هـر چنـد بسـيار بـزرگ     , از على گران تر نخواهد بود و هر جنايتى , هر چند بسيار گران بها باشد, هيچ مهرى   

 .از جنايت ابن ملجم كوچك تر خواهد بود, باشد

يستادند و مى گريستند و اجـازه بــراى ديـدار     عيادت كنندگان بى شمار مى آمدند و در خانه اميرالمؤمنين مى ا           

 .على مى خواستند

سخن گوى آن هـا بـه       , هنگامى كه اجازه داده نمى شد پى مى بردند كه خطر بزرگ است و زخم عميق شده                  

به خدا سوگند كه خدا نزد تـو        , خدمت آقا عرض كن خداى تو را رحمت كند يا اميرالمؤمنين            : دربان امام گفت    

 .بزرگ بود

 .ـزشـكـان كوفه را براى درمان زخم على آوردندپ

او طبيبى بسيار حـاذق  , كسى دانـاتـر از اثـيـربـن عمروبن هانى نبود, در ميان آن ها براى درمان زخم شمشير      

 .بود كه زخم ها را معالجه مى نمود

 .خالدبن وليد در جنگ عين التمر او را با چهل تن ديگر اسير كرده بود

اميرالمؤمنين نظرى انداخت و شش گرمى را خواست و رگى از آن بيرون كشـيد و در شـكــاف                   اثـيـر بر زخم    

يـا  : پـس نوميدانـه بگفـت       , ديد سپيدى مغز سر اميرالمؤمنين بر آن نمودار اسـت           , سـر فـرو برد وبيرون آورد    

 .وصيت هاى خود را بكن زيرا ضربت اين دشمن خدا به مغز سرت رسيده است ! اميرالمؤمنين 

 .دو فرزند خود حسن و حسين را بخواند و براى نوشتن وصيت آماده شد, امام 

 .زينب از همان دم اول از بستر پدر جدا نشد

 .توشه اى برگيرد, پيش از آن كه از دستش برود, مى خواست از ديدار پدر

عـه ضـربت خـورد و دو روز         در سپيده دم جم   , بنا بر ارجح اقوال     ! چقدر اميرالمؤمنين زود و شتابان از دنيا رفت         

 .زنده ماند و شب يك شنبه بيست ويكم رمـضان سال چهلم هجرى از اين جهان ديده فروبست 

 .فرزندانش حسن و حسين را در بـرابر دشمن خطرناكش معاويه به جاى گذارد, و پس از خود
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خدا از آتش فتنه اى كه خـون        زينب را به يادگار گذارد تا ببيند كه دودمان رسول           , و بانوى خردمند بنى هاشم      

اين شعر را بر    , موقعى كه خبر مرگ على به عايشه رسيد       ! چگونه مى گدازند  , خواهان عثمان روشن كرده بودند    

 :زبان آورد

  كما قرعينا باالياب المسافر -----فالقت عصاها واستقر بها النوى 

هم چنان كه چشـم مسـافر بـه         )) 35((كرد   عـصـا را بـرزمـين انداخت و در همان نقطه دور سكونت اختيار             -

 .برگشتن روشن مى شود

 .مردى از قبيله مراد: كه او را كشت ؟ گفتند: آن گاه پرسيد

 .ولى خبر مرگش را جوانى آورد كه در دهانش خاك نباشد,هر چند كه او دور بود: عايشه گفت 

؟  در باره على اين سخن را مى گويى        آيا: سيدبا انكار از او پر    , زيـنـب دخـتـر ام سـلـمـه ايـن سـخـن را شنيد       

 .وقتى كه فراموش كردم مرا به ياد آوريد, من فراموش مى كنم : عـايشه جواب داد

 .هميشه به نام دوستى و احترام چكامه هايى ميان ما هديه مى شد: سپس اين شعر را بر زبان آورد

 هـا هـم چـون صـداى مگسـى در انجمنـى            اكنون سـخن تـو در سـتايش آن        , تـا مـوقـعـى كـه مـن بريدم      

 .پرهياهوست 

مى گويند اين خبر را سـفيان       ! سجده كرد , به عايشه رسيد  ) ع  (و در نقلى است كه وقتى خبر كشته شدن على           

 .بن ابى اميه آورد

فالقت عصاها واستقربها النوى ولى عصايش را نينداخت        : عايشه در موقع خبر مرگ على مى گويد       , آرى  , آرى  

حلقه اى از حلقه هاى زنجير مـصـيـبـت هـاى دردنـاكى بـود           , زيرا شهادت على    ,  مصايب پايان نيافت     واين

آتشى كه عايشه روشن    , كه به دودمان رسول خدا پيچيده و آن را طعمه آتش سوزان فتنه بى رحمى نموده بود                

 .كرده و زمام آن را در دست گرفته بود

 .پدر را از دست داد, زينب 

 .به برادرش حسن رسيدروزگار 

ديشب مردى از دنيا رفت كـه در درسـت          : اين دوره با خطبه مؤثرى آغاز شد كه امام حسن در آن چنين گفت               

 .كارى نه گذشتگان از او پيشى گرفتند و نه آيندگان به او خواهند رسيد

 . مى دادجهاد مى كرد و جان خود را سپر آن حضرت قرار) ص (او كسى بود كه در ركاب رسول خدا 

, هـر وقـت كـه رسـول عـلـم اسالم را به دست او مى سـپرد و بـه سـوى جهـاد بـا كـافرانش مـى فرسـتاد                           

 .جـبـرئيـل در طـرف راستش و ميكائيل در طرف چپش بودند

 .از جهاد باز نمى گشت مگر آن كه پـيـروز شده باشد

با آن مى خواست براى خـانواده اش        هيچ گونه زر و سيمى از خويش به جاى نگذاشت مگرهفت صد درهم كه               

 .خدمت كارى فراهم كند

 .امام حسن گريه كرد و مردم هم گريه كردند, گريه گلويش را گرفت , سـخن امام حسن كه بدين جا رسيد

 .روزگار امام حسن نيز پس از ده سال به پايان رسيد
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ولى اهـل كوفـه   , د و پاى دارى كندامام حسن در آغاز كار مى خواست در برابر دشمن خطرناكش معاويه بايست       

 .به وى خيانت كردند و تنهايش گذاشتند

زبـان هـاى آن ها هنگام آرامش و آسـودگى ماننـد شمشـير بـران     : عدى بن حاتم در باره اهل كوفه مى گويد        

 .ولى در وقت جنگ هم چون روباه مى گريزند, است 

كـه عـده اى از مردمـان عـراق بـه خيمـه اش       پـس از آن  , امام حسن به نفع معاويه از خالفت دسـت كشـيد         

 .ريـخـتـه و آن را تـاراج كردند و جا نماز از زير پايش كشيدند

 .يكى دست دراز كرد عبايش را نيز از دوشش برداشت 

دست جنايـت كـار     , بدون عبا بنشست و هنگامى كه سوار بر استر گرديد         , امام حسن كه شمشيرحمايل داشت      

بـغــض عراقـى هـا و نگرانـى و نفـرت از             ! آن راگرفت و نيزه اى به ران مباركش زد        ديگرى دراز شد و افسار      

با من سه جنايـت  ! اى مـردم عـراق    : روى از آن ها برگردانيد و چنين گفت         , خيانتشان در دلش افزوده گشت      

خيمـه ام را    , ديـد خودم را نيـزه ز    , پدرم را كشتيد  : كرديدكه از شماانتقام نكشيدم و شما را به خود واگذار كردم            

 .تاراج كرديد

 .برادر مجروح را پرستارى مى كرد, زينب 

و گمان برد كه كناره گيرى امام ,زينب براى چندى دردهاى خود را فراموش كرد, هنگامى كه زخم التيام يافت 

 .حسن از خالفت جان او را محفوظ مى دارد و نخواهد گذارد كه خون خاندانش با شمشيرستم كاران بريزد

بلكه مى خواست سلطنت اموى تشكيل دهد و تا حسن          , ولى معاويه خالفت را تنها براى خودش نمى خواست          

 .بن على زنده بود و نفس مى كشيد نمى توانست براى يزيد پسرش بيعت بگيرد

دار امام حسن زمــام     , پـيـمـانـى كـه معاويه با امام حسن بسته بود و در آن شرط شده بود كه پس از معاويه                   

 .زيرا معاويه پاى بند به پيمان نبود, جلوگير معاويه نبود و نگرانش نمى ساخت ,مسلمانان باشد

آن بود كه مسلمانان حاضر نبودند يزيدبن معاويـه را بـه        , تنها چيزى كه معاويه را نگران و پريشان مى ساخت           

 .بپذيرند, سبط رسول , جاى حسن بن على 

و نام على را بـه      , ى را كه پس از صـلح با امام حسن در كوفه بر منبر رفته بود              معاويه هنوز به خاطر داشت روز     

وحسين از جاى برخاست تا جوابش را كف دستش بگـذارد           , زشتى برده بود و به امام حسن نيز نـاروا گـفته بود          

 .ولى امام حسن دست برادر راگرفت و او را بنشانيد

بدان كه من حسن هستم و پدرم , كـسـى كـه نام على را بردى اى : آن گاه خود به پاى خاست و چنين گفت 

 .على است و تو معاويه هستى و پـدرت صـخر

 .مادر من فاطمه است و مادر تو هند

خداى لعنـت كنـد آن كـه از مـا     , جده من خديجه است و جده تو فتيله    , جد من رسول خداست وجد تو حرب        

 .دمش شوم تر و كفر و نفاقش قديم تر است دوتن بدنام تر است و دودمانش لئيم تر و ق

 .در اين هنگام دسته جاتى از اهل مسجد آمين گفتند

 .آمين : ماهم مى گوييم : صدايى بلند شد كه مى گفت 
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 .آمين : ما نيز مى گوييم : ديگران گفتند

امام حسن است آيـا معاويه مى تواند مقصودش را عملى كند در صورتى كه دل هاى اين مردم آكنده از محبت    

امـام حسـن   : نـقـل مــى كـنـنــد  ! تنهايش گذارده اند, هر چند دراثر ترس معاويه شمشيرشان در نيام رفته     , 

 .به سوى مدينه بازگشت و هشت سال در آن جـابـماند, پس از كناره گيرى 

د حسن بن علـى  چيزى بر دوش او سنگين تر از وجو, وقتى كه معاويه خواست براى فرزندش يزيد بيعت بگيرد   

 .پس آن حضرت را مخفيانه مسموم كرد, نبود

جعـده دخـت اشـعث بـن قـيس زن آن            , كـسـى كـه بـراى خـاطـر معاويه متصدى زهر دادن امام حسن شد          

 .حضرت بود

مشروط برآن كه شوهرت حسن بـن  , مـعـاويـه بـه او پـيـغام داده بود كه من تو را براى پسرم يزيد مى گيرم            

 .ونيز وعده داده بود كه صد هزار درهم به او بدهد, بدهى على را زهر 

 .جـعـده پـذيرفت و امام حسن را زهر داد

ولى او را براى يزيد به زنى نگرفت و عذر آورد كه حيات يزيد بـراى مـن ارزش                   , معاويه مال را به او بپرداخت       

 .دارد

 .د شدمردى از دودمان طلحه او را به زنى گرفت و جعده را از او فرزن

آنان را سرزنش مى كردند و بـه آن هـا   , موقعى كه ميان فرزندانش و كسانى از قريش گفت وگويى رخ مى داد  

 .اى فرزندان زهر دهنده شوهران خطاب مى كردند

 .زيـنـب جنازه برادر را تشييع كرد و سپس به خانه غم كده خويش بازگشت 

 . بخوابانيدپس از آن كه برادر را در كنار مادرش زهرا دربقيع
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 هجرت 

 

 .نوبت به حسين رسيد

 .زينب آماده شد برادر را پرستارى و نگه دارى كند

 .حسين مى ديد كه خالفت از خاندان رسول خدابيرون مى رود و در دست بنى اميه سلطنت موروثى مى شود

براى پس از مرگش بـه بيعـت بـا          شش سال نگذشته بود كه معاويه آشكارا مردم را          , هنوز از وفات امام حسن      

 .يزيد دعوت كرد

, به جز پنج تن كـه در ميـان آنـان سـزاوارتر از حسـين                 , و مـردم خـواه نـاخـواه تـسـليم شده و گردن نهادند        

 .كسى نبود كه از اين تعدى و تجاوز خشمگين شود, فرزند زهرا نواده رسول 

و حسين هم چنان در جايگـاه خـود اســتوار           , ل بزيست   چهار سا , پـس از بيعت گرفتن براى يزيد     , مـعـاويـه  

 .بود

 .كسى مانند يزيد باشد, اونمى خواست كه واليت عهد حكومتى كه جدش تاسيس كرده است 

چه كسى ازحسين جگر گوشه پيغمبر پسر دختر رسول به آن سزاوارتر است ؟ و اگـر                 , اگر خالفت موروثى باشد   

آن پرهيزكار پاك   , چه كسى از امام حسين      , ن و پاكدامن ترين فرد باشد     شايسته تري , مالك در انتخاب خليفه     

تا , شايسته تر است ؟ آيـا حـق مـوروثى دودمان رسول را از پدرشان غصب كردند, آن دانشمند فهميده , دامن 

المؤمنين و آيا خالفت از نواده خديجه ام ! به ارث برد,ياوه گوى , بازى گر, شراب خوار, بى دين , جوانى فاسق 

قهرمـان وحشـى تـرين انتقـام هـا برسـد؟ اســالم              , بانوى اسالم گرفته شود و به دست نواده هنـد جگرخـوار           

فـرامـوش نـكـرده بـود چـه ظلمى از هند در احد به او شد و آن زن پليد چگونه زخمى بر مـسـلمان ها زد كه 

 .التيام نپذيرفت 

د كه هند را ديده بـودنـد كـه از مـكـه بيرون آمـده و قـريش را          هنوز در ميان مسلمانان كسانى يافت مى شدن       

بـا آن كـه سپاه آن هـا از حيـث          , سرزنش مى كرد كه چرا از دسته كوچكى از مسلمانان شـكـسـت خـوردنـد           

و بـااين حـال   , عدد و تجهيزات جنگى كامل بود وتحت نظر ابوسفيان شوهر هند و پيشواى كفار اداره مى شـد    

 .گذاشتند و گريختند, يران و بزرگان خويشان هندرا در بيابان خونين آب بدرپيكرهاى دل

عتبه كه سرش از ضربت مرگ بار حمزة بن عبدالمطلب جدا شده بود و برادرش شيبه كه نيـز حمـزه                     , بدر هند 

و . پاه كفارو ابوجهل فرمانده س. و فرزندش وليد كه على بن ابى طالب او را كشته بود)) 36((كار او راساخته بود 

 .ده هاتن ديگر كه درآن جا برزمين افتاده بودند

تـا وقتـى كـه از كشـته      , هـنـد سـوگـنـد يـاد كـرد كـه شـوهـرش ابوسفيان با او نزديكـى نكنـد            , در آن روز  

 .هايش خون خواهى كند

رمانـدهى آن   و ف , تا سه هزار مرد جـنـگى گرد آمدند      , هند در ميان اهل مكه به كوشش برخاست         , پس از آن    

 .ودر ميان آن ها دويست سوار كار بود كه تحت فرمان خالدبن وليد بودند, ها با ابوسفيان بود

 .در راس اين سپاه مهاجم به سوى مدينه روان شد, هـند
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 .كه آهنگ هاى خون مى نواختند و سرودانتقام مى خواندند, گرداگرد او زنانى بودند

زنجيـر  ,  خلوت كرد و به وى وعده داد كـه اگـر او سـر حمـزه را بيـاورد             با او , غـالمـى داشـت حبشى    , هـنـد

 .بردگى اش را بگسلدوآزادش سازد

 .دو سـپاه در دامنه كوه احد روبه رو شدند

و سـپاه   , دف بزنيد و خودش در آن ميان به رقصيدن وآواز خواندن پرداخت             : هند به زنانى كه با او بودند گفت         

 .كرد و آتش انتقام را دامن مى زدرا به خون ريزى تحريك مى 

 .وحشى از پشت سر به حمزه نزديك شد, مـوقعى كه تنور جنگ برافروخته شد

وحشى زوبين را در هوا به گـردش در آورد بـدون            , در حالى كه حمزه بـه كـشـتن يكى ازمشركان مشغول بود         

 .آن را به سوى حمزه رها كرد, آن كه حـمـزه مـتوجه شود

 . حمزه را شكافت و او را بر روى شن ها بيفكند و آن گاه به خواب هميشگى فرو رفت پهلوى, زوبين 

 .وحشى به سوى هند دويد, در ايـن هـنـگام 

 .دانست كه وحشى براى چه مـى دود, هند كه او را از دور بديد

گ آرميده اسـت  تا او را به جايى كه قهرمان جن, خـامـوش به سوى هند آمد و دست خود را در دست هند نهاد        

 .ببرد

و خـم شـد و بـه پـاره پــاره كــردن          , از شادى و هيجان فرياد كشيد     , همين كه چشم هند برپيكر حمزه افتاد      

 .پيكر شهيد پرداخت 

 .و چـشـمانش را بدريد, بينى را بريده وگوش ها را از بيخ بركند

 با رغـبـتــى فــوق العـاده جويـدن          بيرون آوردو , سپس شكم شهيد را بشكافت و جگرش را كه هنوز گرم بود           

 .گرفت 

از او پيروى كردند و از گوش ها و بينى هاى شهيدان وانگشـتان آن هـا بـراى خـود                     , زنانى كه در پى او بودند     

 .گردن بندها و گوشواره ها درست كردند

ولـى مسـلمان شـدن او       , درسـت است كه هند پس از اين در سال فتح مكـه ماننـد شـوهرش مسـلمان شـد                   

 .جلوگيرى نكرد, و از آن كه فرزندانش را به جگر خوارزادگان بنامند, فـحـات ننگين گذشته اش را نشست صـ

 .نـواده اين هند است , يـزيـد

بـراى او بـه ارث      , خالفت اسالمى را در صورتى كه تبديل به سلطنتى ظالمانـه وهرقلـى كـرده بـود                , پدر يزيد 

 .ستم كار ديگرى جـاى او را بـگـيرد, دبه طورى كه هرگاه ستم كارى بمير, گذاشت 

و , كه شايسته زمـام دارى مسـلمانان باشـند        , ياران بزرگوار رسول خدابودند   , با آن كه هنوز در ميان مسلمانان        

 .و نواده خديجه بود) ع (فرزند زهرا )ع (سرور همه ايشان حسين 

و حسين هـم نخواهـد      ,  را نخواهد پذيرفت     زمام دارى يزيد  , اسالم  ! و هـرگـز چنين چيزى نخواهد شد     ! ابـدا  

 .پذيرفت 
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او مى دانست كه حسـين  , اين مطلب را به خوبى مى دانست و كامال حسين و يزيد را مى شناخت                , مـعـاويـه  

 .كيست و يزيد چه كسى است 

و همـه   , يدم  من تو را از رنج از اين در به آن در زدن رهان            : لذا آخرين وصيتى كه به ولى عهد خود كرد اين بود          

 .و همه دشمنان را بـراى تـو خوار وگردن هاى عرب را پيش تو خم گردانيدم , چيز را براى تو رام كردم 

 .عبداللّه پسر زبير, عبداللّه زاده عمر, حسين فرزند على : مگر از سه كس , من از قريش بر تو بيمى ندارم 

 .را در نظر مى آوردو اين سه تن , آن گـاه مـعـاويـه در فكر فرو مى رود

 .مقدار خطر هر كدام را بر وارث و ولـى عـهـد خـود مقايسه مى كند

زيرا حـسـيـن جـگر گوشه رسول خداست و حق بزرگـى          , در ميان آن ها كسى را پرخطرتر از حسين نمى بيند          

 .برگردن مسلمانان دارد

 . خود واگذار تا عبادت كندعبداللّه عمر را به: معاويه به سخن خود چنين ادامه مى دهد, سپس 

 .و بـر يـزيـد پيش دستى نخواهد كرد, زيرا او مردى است كه تقدس از كارش انداخته است 

 .زيرا كه او حيله گرى است خـطـرنـاك , با عبداللّه زبير سخت گيرى كن 

اى تو را به دسـت      معاويه به آرزو توسل مى جويد و براى يزيد دعا مى كند كه خد             , در باره حسين    , اما حسين   

 .محافظت كند, كسانى كه پدرش را كشتند و به برادرش خيانت كردند

آن قدر خواهند كوشيد تا او رابـه        , گـمـان نـمـى كـنـم اهل عراق از او دست بردار باشند         : سپس مـى گـويـد  

 .خروج و قيام وادار كنند

 .عاويه روبه رو شدندزينب و بنى هاشم در ماه رجب سال شصتم هجرى با خالفت يزيدبن م

نـه بـردبارى پدر را داشت و نه در متانت و زيركى سياسى به او مى رسيد و تنها ارث بردن خـالفــت                      , يـزيـد

 .چون در نظر اسالم نخستين كسى بود كه خالفت را فقط به واسطه ارث تصاحب كرده بود,از پدر او بسند نبود

بلكه اصرار داشـت از حـسـيــن و        ,  حسين را در مدينه آزاد گذارد      نـخـواسـت مانند پدرش معاويه امام    , يـزيـد

 .بيعت بگيرد, كسانى كه در حجازبودند و هنگام دعوت معاويه زير بار بيعت يزيد نرفته بودند

 .نـخـستين تصميم او اين بود كه از طرف ايشان آسوده خاطر گردد

بـر  : ر مدينه وليـدبن عتبـة بـن ابوسـفيان نگاشـت      نامه اى بدين مضمون به امي, فرداى روز مرگ معاويه  , لذا

اين كار بر وليـد  . حسين و عبداللّه عمر وعبداللّه زبير سخت بگير و در اين كار سستى مكن تا آن ها بيعت كنند      

هـم اكـنـون بـه دنبال ايـن چنـدتن        : مروان پاسخ داد  , بسيار بزرگ و دشوار آمد و ازمروان حكم نظر خواست           

از , اگرپذيرفتنـد , ان را احضار مى كنى و آن ها را به بيعت يزيد و اطـاعـت او مـى خـوانــى  مى فرستى و ايش 

پيش از آن كـه از مـرگ معاويـه آگـاه     , آن ها را گردن مى زنى , آن ها دست بر مى دارى و اگر زير بار نرفتند  

ا را در حال آماده باش بر در        با تنى چند از شيعيان و دوستانش به سوى خانه وليد شد و آن ه              , حـسـين  . شوند

امام حسين را به    , وليد, مروان حكم نيز در آن جا بود      . نزد امير رفت    , خـانـه نـگـاه داشت و خودبه درون خانه        

كسى در پنهانى بيعت نمى كند و گمان ندارم تو از من اين             , هم چون من    : امام چنين گفت    , بيعت يزيد خواند  

 .ن كه در نظر مردم آشكار كنى و به همه كس بنمايانى گونه بيعت را بپذيرى بدون آ
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 .آرى : وليد گفت 

ما را نيز با ايشان دعوت مى كنى تـا كـار يـك              , وقتى كه همه مردم را به بيعت دعوت كردى          : حـسين گفت   

 .باره انجام شود

 .وليد خاموش شد و حسين عزم بازگشتن كرد

بـه خـدا اگــر  : گفت , رده و در حالى كه او را برحذر مى داشت       ولى مروان تكانى به خود داد و روى به وليد ك          

مگـر آن كـه     , هرگز چنين فرصتى نصيب تو نخواهد شـد       , حـسـين در اين ساعت از تو جدا شود و بيعت نكند          

مگر آن كه بيعت كنـد      , حسين را نگه دار و مگذار از پيش تو بيرون رود          . كشتار بسيارى ميان شما و او رخ دهد       

 .ه گردنش را بزنى يا آن ك

دروغ گفتى و گناه , به خدا, تو مرا مى كشى يا او)) 37! ((پسر زرقا : حسين از جاى جست و به طور انكار پرسيد  

 .كردى 

 .از خانه وليد خارج شد, سپس 

به خدا كه ديگـر حسـين خـود را در اختيـار تـو               , پند مرا به كار نبستى      : وليد را سرزنش كرده و گفت       , مروان  

 .اهد گذاردنخو

 .ديگران را سرزنش كن : ولـيد پاسخ داد

دوست ندارم كه آن چـه را كـه         , به خدا , تو به من چيزى را پيشنهاد مى كنى كه نابودى دين من در آن است                

. مـن حـسين رابكشم, ر بـرابـر آن خورشيد بر آن طلوع مى كند و از آن غروب مى كند از آن مـن بـاشـد و د              

گمان ندارم بازخواست خـون حسـين       , من بيعت نمى كنم او را بكشم ؟ به خدا         : گر حسين بگويد  ا! سبحان اللّه   

 .نزدخداى در روز قيامت سبك و كوچك باشد

 .حـسين بيرون شد

 .خبر را به اهل بيت خود گفت وايشان را نهانى آگاهانيد كه آهنگ سفردارد, هنگامى كه به خانه خود رسيد

اهـل بيـت خــود را    ,  به فرزند زهرا مى نگريست كه از بيم پيش آمدهاى ناگوار مدينه رسول خدا  , شـب ديـگر 

پيش از آن كه ماهتـاب درآيـد وايـن راز را    , بـرداشـته درتاريكى شب به طور پنهانى از آن شهر بيرون مى رود          

 .فاش كند

تــو  ! بــرادر : حسين در مدينه كسى را به جاى نگذاشت مگر برادرش محمدبن حنفيه كه او به حسـين گفـت                    

مـحبوب ترين و عزيزترين مردم نزد من هستى و تو براى آن كـه مـن خيرخـواه تـو باشـم از هـمــه كــس                        

 .چندان كه مى توانى با همراهان خود از يزيد و از شهرها دور شو,سـزاوارترى 

 .آن گاه فرستادگان خود را به سوى اين مردم روانه ساز

نه از دين تو كـم شـده ونـه از    , به جاى آور و اگـر دور ديـگـرى را گرفتنداگر با تو بيعت كردند حمد خداى را         

زيرا من از آن مى ترسم كه به شهرى از ايـن            . و به بزرگوارى و مردمى تو گـزنـدى نـخـواهـد رسيد        , خودت  

سـته اى  دسته اى ياور تـو باشـند و د  , شهرها بروى و دسته هايى ازمـردم بيايند و در ميان ايشان اختالف افتد     

 .دشمن و به كشتار برخيزند
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 .و تو نخستين هدف خدنگ آن ها قرارگيرى 

 چـه از جـهت خودش و چـه از جهـت پـدرش و چـه از جهـت              -در اين وقت است كه خون بهترين اين امت          

 . از همه چيز بى قيمت تر شود و دودمانش از همه امت خوارتر گردد-مادرش 

كـه راه  , اگر آن جا در امان بـودى  , به مكه مى روى : ـحـمـد گـفـت پس كجا بروم ؟ م, برادر: حسين گفت  

و از شهرى به شـهر  , بـه شـن زارهـا وشـكاف كوه ها پناه ببر   , و اگر در آن جا آسـوده نـبـودى        , همين است   

 .ديگر برو تا ببينى كه سـرانـجـام كـار ايـن مردم چه خواهد بود

 

زيرا تـصـمـيم صحيح وقتى اسـت كـه انسـان پـيش از           ,  آسان مى شود   اين وقت است كه اتخاذ تصميم بر تو       

 .نقشه اش را طرح كند, وقوع حوادث 

 .و دشوارترين تصميمات وقتى است كه انسان در پشت سر حوادث قرار گيرد و در دنبال آن ها باشد

اميدوارم كه  , ا تمام كردى    خـيـرخـواهـى و مهربانى ر   ! بـرادر: برادر را وداع كرده و باتاثر چنين گفت         , حسين  

 .نظرت صحيح و موفقيت آميز باشد

اهـل بـيـت در راه مـكـه از نـقـاطى كه در شصت سال پيش ناظر هجرت جد بزرگوارشان             )) 38((ان شـاءاللّه   

 .مى گذشتند, از مكه به مدينه بود

 .شـب آن ها را در بر گرفت و تاريكى خود را برايشان بگسترد

 .كاروان حكم فرما بـودسكوتى سنگين بر 

 .چيزى شنيده نمى شد, بـه جـز صداى پاى شترها كه به سرعت بر شن زارها در حركت بود

 .نه كـسـى آوازى مى خواند و نه شتربانى حدى آغاز مى كرد

! پروردگـارا   )) 39((, رب نجنى من القوم الظـالمين       : تنها حسين بود كه به آهستگى اين آيه را تالوت مى كرد           

خـويـشـان و همراهانش در حـالى كـه بـه مدينـه جدشـان و پرورشـگاه                 .  از شر ستم كاران رهايى بخش        مرا

 .آمين مى گفتند, كودكى و جوانى شان نظر وداع اندخته بودند

بر مى گشت چيزى از آثار مدينه را به جز سـرهاى درختـان              , ولـى وقـتـى كه نگاهشان در آن تاريكى سخت         

 .تميز نداده بود, اخرما و قله هاى كوه ه

هر آينه گوش شب را از ناله و شـيون كـر   , آن چه كه در پس پرده فرداست       , اگر مقدر شده بود كه زنان ببينند      

. ولـى بازگشـت نداشـتند     , چون حسين و جوانانش و يارانش در اين شب از مدينه خارج مـى شـدند               , مى كردند 

 .و شتابان مى رودساعت ها مى گذرد كه كاروان تاريكى شب را مى شكافد 

 .و ماه نمايان شد, شب از نيمه گذشته بود, وقتى كه به وسط بيابان رسيدند

برادرانش , پسرانش  ,دانـسـت كـه در ايـن كـاروان بـا حسين        , و هنگامى كه پرتو خود را بر كاروان بينداخت          

 .برادرزادگانش و بيشتر اهل بيتش همراهند, 

و منتظر است كه نور مـاه افـزايش         , اشم با دسته اى از زنان در حركت است          بانوى خردمند بنى ه   , در طـرفى   

 .شايدوحشتى كه بر او و گرداگرد او سايه افكنده است كاهش پيدا كند, يابد
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كاروان را ناتوان و خسته نموده بود و هنگامى كه به مكه , سفر و حركت در چندين شبانه روز آن هم پى درپى 

ولـمـاتـوجه تلقاء مدين قال عسى ربى ان يهدينى سواء         :  پروردگارش را تالوت كرد    حسين كالم , نزديك شدند 

اميد است پروردگار مـن راه راسـت را   : گفت ) موسى (, هنگامى كه به سوى مدين رهسپار شد)) 40((, السبيل  

 .به من نشان دهد

ه اهل كوفه بـا امـام خـودشــان         در مـكه چندان نمانده بودند كه فرستادگان اهل كوفه رسيدند و خبر دادند ك             

 .حـسين بيعت كرده اند

و هرگـز در    , كه ما جان خود را براى تو نگاه داشته ايـم            : نامه هاى كوفيان پشت سر هم و پى درپى مى رسيد          

 .زود بيا, حاضر نمى شويم , نمازجمعه با والى 

 .اهل بيت از نو براى سفر آماده شدند
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 دليل راه 

 

 .بار سفر را نبستند, ولى پيش از آن كه كسى را براى تحصيل اطمينان به كوفه بفرستند. آمـاده سفر شدند

 .پسر عموى خود مسلم بن عقيل را برگزيد, براى اين وظيفه بزرگ ) ع (امام حسين 

 .دو تن راهنما گرفت , هنگامى كه به مدينه رسيد.مسلم به عزم سـفر از مكه بيرون شد

تشنگى سخت بر آن ها روى نمود به طورى كه يكى از آن دو از شدت تشنگى                 , مسلم را از بيابان بردند    آن دو   

 .و بعضى گـفـتـه انـد كه هر دو بمردند, بمرد

و دو راهنمـا  , مـن به مدينـه آمـدم   : مسلم از اين پيش آمد گرفته و پريشان خاطر شد و به امام حسين نوشت      

 .راه را گم كردند, گرفته 

 .به طورى كه هر دو بمردند, تشنگى برايشان چيره شد

اين آب در جايى است به نام مـضــيق واقـع در مغـاك              , خود را به آب رسانيدم      , با آخرين رمقى كه مانده بود     

 .خبيث 

 .من اين پيش آمد رابه فال بد گرفتم 

هر چه زودتر به سـوى كوفـه        : ين بود پاسخ امام ا  . و ديگرى را بفرستيد   , استعفاى مرا بپذيريد  , اگر صالح بدانيد  

 .تا به كوفه رسيد, مـسلم اطاعت كرد و به سير خود ادامه داد. بشتاب 

 .شيعيان نزد او به آمدوشد پرداختند. در آن جا به خانه يكى از شيعيان وارد شد

ده يـارى و  آن هـا مى گريستند و از طرف خود وعـ . مسلم نامه حسين را مى خواند, هر دسته اى كه مى آمدند  

 ).و بيشتر هم گفته شده است (تا آن كه دوازده هزار تن با وى بـيـعت كردند . جان فشانى مى دادند

, كه درمكه منتظـر بـود     , و با شتابى هر چه تمام تر اين مژده را به حسين             , مسلم هر چه زودتر قاصدى فرستاد     

 .برسانيد

 .بشير انصارى بودامير كوفه نعمان بن , مـوقعى كه مسلم وارد كوفه شد

تا هزاران تن زير پـرچم  , كـه چـرا شيعه را به خودواگذارده و مسلم را ناديده گرفته           , يزيد بر وى خشمگين شد    

 .حسين گرد آيند

: و به جاى او عبيداللّه بن زياد والى بصره را تعيين كرد و بـه او نوشـت                   , يـزيـد بـه فوريت نعمان را عزل كرد      

 . و بكشدمسلم بن عقيل رابگيرد

زيرا مـسـلم بـه    , ابـن زيـاد در آغـاز هانى بن عروه مرادى را دستگير كرده زندانى نمود تا به موقع او را بكشد                  

 .خانه او منتقل شده بود

واى از بـى    ! ياثكاله  ! يا عثرتاه   : زنانى از عشيره مراد شيون آغاز كردند و فرياد برآوردند         , تا اين خبر منتشر شد    

 .اعالم كرد, مسلم از خشم به هيجان آمد و شعارى را كه تعيين كرده بود! واى از داغ ديدن ! چارگان شدن 

 .چهار هزارتن از اهل كوفه به گرد مسلم جمع شدند

 .تا بازور هانى را نجات دهد, مسلم آن ها را حركت داد
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 .رفـتـار اهل كوفه در اين وقت بسيار حيرت آور است 

نقـل مـى كندكـه زنـان اهـل كوفـه بـه سـراغ                )) 41((فهانى در مقاتل الطالبيين     طبرى در تاريخ وابوالفرج اص    

 .به تو احتياجى نيست , دگران هستند, بازگرد! فرزند: فرزندانشان مى آمدند و مى گفتند

با جنگ چه خواهى كـرد؟      , فردا سپاه شام مى آيد    : مردان مى آمدند و به فرزندان و برادرانشان چنين مى گفتند          

به جـز سـى تـن كـه         . تا شب فرا رسيد   , ردم پى درپى از دور مسلم پراكنده مى شدند وباز مى گشتند           مـ! برگرد

مسلم از مسجد بيـرون شـد و بـه سـوى            . كسى همراهش نماند  , مـسـلـم با ايشان نماز مغرب را به جاى آورد        

 .محله كنده روانه گشت 

 .هنوز بدان جانرسيده بود كه جز ده تن كسى با او نماند

در كـوچـه هاى كوفـه سـرگردان       . ديگر هيچ انسانى از اهل كوفه با مسلم نبود        , تنها ماند , ن جاكه گذشت    از آ 

منتظرفرزنـد خـود    , كه بر در ايستاده     , گذارش به خانه پيرزنى افـتـاد    , نمى دانست به كجا مى رود     , مى گشت   

 .كه با مردم در خروج بر ابن زياد شركت كرده بود, بود

 . سالم كردمسلم به پيرزن

پيرزن آب آورد و مسلم بنوشيد سـپـس در هـمـان جـا بايسـتاد و رد               . مسلم آب خواست    . پيرزن جواب گفت    

 .نشد

 .پيرزن به وى سوءظن برد و از اوتقاضا كرد كه به خانه اش برود و آن جا توقف نكند

 .واين سخن را سه بار تكرار نمود

آيا مى توانى نيكى كنى ؟ شايد پس        , كه من در اين شهر خانه ندارم        به خدا   ! اى بـنده خدا  : تا مسلم بدو گفت     

 .از اين تو را پاداش دهم 

اين مـردم  , من مسلم بن عقيل هستم   : مـسـلـم جـواب داد  ! چگونه خانه ندارى ؟   ! اى بنده خدا    : پيرزن پرسيد 

 .به من دروغ گفتند و مرا تنها و بى ياور گذاشتند

 .شام برايش آماده كرد ولى مسلم شام نخورد, دپيرزن مسلم را به خانه بر

 .پيرزن اين راز را پوشيده داشت و به جز پسرش به كسى نگفت 

بـا لشـكريان ابـن      , و با آن كه يكه و تنها بود       , مـسـلـم محاصره شد  ! هنوز صبح نشده بود كه پسرش خبر داد       

 .زياد كه شصت يا هفتاد مرد مسلح بـودنـد دليرانه به جنگ پرداخت 

 .هنگامى كه ديدند از عهده مسلم بر نمى آيند نى ها را آتش زده و شـعـله ور به جان مسلم مى انداختند

 .مسلم باهمين حال نبرد مى كرد و شمشير مى زد و صف هاى دشمن را مى شكافت 

 .خودت را به كشتن مده , تو درامان هستى : مـحـمـد بـن اشـعـث به وى گفت 

 . جز كشتن و كشته شدن چاره اى نيست و رجز مى خواند:مسلم نپذيرفت و گفت 

  و ان راءيت الموت شيئا نكرا -----اقسمت ال اءقتل اال حرا 

 . سوگند خورده ام كه جز به آزادگى كشته نشوم -

 .هرچند مرگ را چيزى ناخوش مى دانم 
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  اخاف ان اكذب اواغرا-----كل امرء يوما يالقى شرا 

 .اگوارى و روبه رو خواهد شد هـركـسـى روزى بـا نـ-

 .بيم آن است كه به من دروغ گويند و يامرا بفريبند

عموزادگـان  ) بنـى اميـه     (ايـن مـردم     , تـو دروغ نـمـى شـنـوى و فـريـب نخـواهى خـورد         : ابن اشعث گفت    

 .توهستند نه كشندگان و زنندگان تو

اهل كوفه به گرد او جمـع شـدنــد و          ,  كرد به ديوارى تكيه  , مـسلم كه مجروح و سر تاپاى خون آلود شده بود         

 .امـان را تـايـيـد وتاكيد مى كردند

 .استرى آوردند و مسلم را بر آن سوار كردند

 .آن گاه اسلحه اش را گرفتند

 .مسلم از اين كار به امان آن هابدگمان شد

 .مـسـلـم را نزد ابن زياد آوردند

سرش را از پيكرش جدا كردنـد و تـنش را از بـاالى بـام در ميـان                   ابن زياد فرمان داد او را بربام قصر بردند و           

 .مردمى كه بيرون قصر جمع شده بودند بينداختند و رفيقش هانى را در بازار به دار آويختند

از كسى كه كشته شدن هانى را پس از شهادت مسلم به چشم ديده نقل مى كند كـه هـانى را كـت                        , طـبرى  

 .بردند, در جايى كه گوسفند مى فروختند, و او را به ميان بازاربسته از زندان بيرون آوردند 

مذحج كجاست ؟   ! ولى امروز مذحجى براى من نمانده است        , عشيره من مذحج كجاست     : هـانـى مـى گـفت    

دسـت خـود را كشـيد و از بنـد           , هنگامى كه ديد كسى او را يارى نمى كنـد         ! آيا من به مذحج دسترسى دارم ؟      

كه بدان وسيله مـرد از جـان        , آيـا عـصـايى يا كاردى يا سنگى يا استخوانى پيدا نمى شود          : فت  بيرون آورده گ  

گردنـت را   : ناگهان بر سرش ريختند و دست هايش را محكم بستند و به او گفتند             : خود دفاع كند؟ راوى گفت      

 .بگير تا سرت را جدا كنند

 .هانى به چنين سخاوتى راضى نشد

 .اد به او شمشير زد و كارگرنشديكى از غالمان ابن زي

 .ديگرى شمشيرى زد و او را كشت 

, در بازار به هانى و پسر عقيل بنگـر        , اگـر نـمـى دانـى مـرگ چـيـست      ! تماشا مى كردند  , اهل كوفه ايستاده    

تنش , ودالور ديگرى كه پس از آن كه كشتندش , رخـسـاره اش را تـكه تكه كرده , ببين دالورى كه شمشير

وجوى خون را مى بينى     , رنگ آن را دگرگون كرده      , پيكرى را مى بينى كه مرگ       ,  از باال به پايين انـداختند     را

 .كه از هـر سـوى روان اسـت 

 .روسبيانى هستيد كه به پشيزى تسليم شده اند, اگـر شـما خون خواهى برادرتان را نكنيد

و از پيام كتبى    , مسلم را مى خواندند   , مه دليل راهشان    ايـن حـوادث در كوفه رخ مى داد و اهل بيت در مكه نا            

مـنـتـظر آمدن  , و مردم دور او جمع شـده       , او آگاه شده بودند كه از اهل كوفه براى حسين بيعت گرفته است              

 .امام حسين هستند
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پيـام  پيش از آن كه     , حسين حركت كرد و قصد داشت كه با كسانش از مكه بيرون آمده به سوى عراق بشتابد                

 .ديگر از مسلم شهيدبرسد

 .چشمانش پر از اشك گرديد, پـيـام مـسـلـم از ايـن قـرار بـود كـه وقتى از جان خود نوميد شد

نمـى  , اگر چنين پيش آمـدى بـرايش رخ دهـد         , هر كه آن چه تو مى خواستى بخواهد       : گوينده اى به او گفت      

 .گريد

 . براى كشته شدن نوحه گرى نمى كنم بـراى خـودم نمى گريم و, بـه خـدا: مسلم گفت 

 .ولى گريه من براى كسان من است كه به سوى من مى آيند

 .گريه مى كنم براى حسين و اهل بيت حسين 

: كرده چنين گفت ) همان كه از جانب ابن زياد به مسلم امان داده بود(سـپـس مـسلم روى به محمدبن اشعث 

آيا مى توانى از طـرف خـود كسـى را بـه             , زنده نگه داشتن من ناتوانى      چنين مى بينم كه تو از       ! اى بنده خدا    

چون گمان مى كنم كه او و اهـل بـيـتش از        , سوى حسين بفرستى كه اززبان من اين پيام را به حسين برساند           

 .و اين بيتابى كه در من مى بينى براى اين است , مكه به سوى شما روان باشد ويا فردا روان بشود

پــسر عقيـل   : بگويـد ) ع (يكى برود و به حسـين  , چنين بوده كه , م به طورى كه مورخان مى گويند     پيام مسل 

 .مرا نزد تو فرستاد, هنگامى كه به دست كوفيان اسير شده بود

 .زيراكشته خواهيد شد,او صالح نمى دانست كه شـمـا به اين ديار بياييد

اينان همان ياران پدرت هسـتند      , شما را گول نزند   , ـيان  سخنان كـوف , و او گفت كه با اهل بيت خود بازگرديد        

 .كه جدايى از آن هارا با مرگ يا كشته شدن آرزو مى كرد

 .راى ندارد, وكسى كه به او دروغ گفته شد, اهل كوفه به تو دروغ گفتند و به من هم 

 .پسر اشعث براى مسلم سوگند ياد كرد كه اين پيام را براى حسين بفرستد

 . منتظر نشدولى حسين

 .بـلـكـه بـه هـمان پيام نخستين اكتفا كرد و روانه گشت 

 .بر زبان آورد, چقدر راست است شعرى كه حسين از گفته ابن مفرغ موقعى كه ازمدينه بيرون مى آمد

 .مبادا از دسترس آن ها كناربروم , خطرات مرگ بار در كمين منند, والمنايا يرصدننى ان احيدا
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 و اصرار تقاضا 

 

روزى در مكه شايع شد كه به همين زودى حسين وا هل بيتش از آن جا خواهنـد رفـت و مقصدشـان عــراق                         

 .اسـت 

 .زيرا سفرى بود كه نمى دانستند سرانجام آن چه خواهد بود, بـنى هاشم بر اهل بيت نگران شدند

و اگـر   , اضا كنند كه از مكه بـيـرون نـرود       در ميان آن ها كسانى بودند كه توانستند نزد حسين بيايند و از او تق              

زيرا معلوم نيست كه با چـه چيـز روبـه رو            , اهل بيتش را در مكه بگذارد و با خود نبرد         , تصميمش جدى است    

 .خواهد شد

مـن پـيـش تـو بـراى تـقاضايى : عمربن عبدالرحمان بن حارث بن هشام نزد حسين آمد و به وى چنين گفت 

 بگـويم و گرنـه ازگفـتن دسـت     ,راى خير تو مى خواهم اگر تو مرا خيرخواه خود مـى دانـى   آمده ام كه آن را ب     

 .بردارم

 .من تو را خيانت كار نمى دانم و به تو گمان بد ندارم , به خدا, بگوى : حسين گفت 

 .شنيده ام مى خواهى به عراق بروى : عمر گفت 

ه در آن اميران وماموران دولتى هستند و آن هـا گـنج             زيرا به شهرى مى روى ك     , من از اين سفر بر تو نگرانم        

 .هايى از ثروت را در دست دارند

 .چون مردم بـنـدگـان زر و سـيمند

از در جنگ باتو در نيايد و زير , من اطمينان ندارم كسى كه به تو وعده يارى داده و تو را بيشتر دوست مى دارد        

 .پرچم دشمنانت نرود

در دهان مردم افتاده كـه تـو مـى خـواهى بـه      ! پـسـر عـمو: سين آمد و چنين گفت  نزد ح , عبداللّه بن عباس    

من تصميم گرفته ام در يكـى از ايـن دو           : به من بگوى كه چه مى خواهى بكنى ؟ حسين گفت            , عراق بروى   

 .روز حركت كنم ان شاءاللّه تعالى 

 .تو را به خدا مى سپارم , من از شر اين خطر: ابن عباس گفت 

كه مى خواهى به سوى مردمى بروى كه اميـر          ,خـداى رحمتت كند  , مرا آگاه كـن    : با حالت انكار پرسيد   سپس  

, به سوى آن ها بـرو , خود را كشته و شهر را به تـصرف در آورده و دشمنان را بيرون كرده اند؟ اگرچنين است            

بـر آن هاحكومـت مـى كنـد و          ولى اگر آنان تو را دعوت كرده اند در حالى كـه اميرشـان بـا منتهـاى قـدرت                     

بدان كه تو را براى جنگ و كشتار خواسته اند و من از آن مـى ترسـم                  , كارمندانش از شهرها ماليات مى گيرند     

كه بـه تـو خيانت كنند و دروغ بگويند و با تو مخالفت نمايند و دست از تو بردارند و از دور تو پراكنده شوند واز     

 .پليدترين دشمنان توگردند

مـن از خـدا طلب خير مى كنم و فكرى خواهم كرد تا ببينم چه مـى شـود                  : به طور اختصار جواب داد     , حسين

 .ابن عباس روانه شـد)) 42((

 .در راه عـبـداللّه بن زبير را بديد
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 .او هنوز با يزيد بيعت نكرده بود و مكه را پناهگاه خويش قرار داده بود

زيرا ميدان براى او خـالـى خـواهــد       , تن حسين شاد و خشنود است       ابن عباس احساس كرد كه ابن زبير از رف        

 .مـانـد

 .وجود حسين در حجاز بود, سـنـگـيـن تـرين چيزها بر ابن زبير

زيرا ابن زبير مى خواست حجاز را به تصرف         , رفتن حسين به عراق بود    , چنان كه مـحـبوب ترين چيزها نزد او      

 .اين كار نخواهدشد, جاز است درآورد و مى دانست كه تا حسين در ح

 .شب فرا رسيد

من خود را وادار به صبر مى كـنم         ! پسر عمو : چنين گفت   , ابن عباس نزد حسين بازگشت و با اصرار و التماس           

 .ولى نمى توانم صبر كنم 

 .مى ترسم كه اين راه به هالكت و نابودى تو منتهى شود

, در همين شهر بمان كـه سـرور اهل حجـاز هسـتى            ! مشوبه آن ها نزديك     , اهل عراق مردمانى دغل هستند    

كه دشمن را از خاك خود ,  به ايشان بنويس - چنان كه خودشان مى پندارند     -اگر اهل عراق تورا مى خواهند       

 .بيرون كنند

 .سپس نزد ايشان برو

 .ولى حسين هم چنان در تصميم خود باقى بود

 .شد كه اگـر مـى روى زنـان وكـودكـانت را همراه مبرابن عباس دست به دامان او , در اين هنگام 

 .هم چنان كه عثمان كشته شد و زنان و فرزندان بر او نگاه مى كردند, مى ترسم كه تو كشته شوى , به خدا

 .هم چنان در تصميم خود ثابت و پاى دار بود, حسين 

 چشم ابن زبير را روشن كردى و امروز تا          ,با رفتنت از حجاز   : ابن عباس چاره اى نديد جز آن كه با خشم بگويد          

 .كسى به او اعتنايى نمى كند, تو هستى 

تـا  , هر گاه مى دانستم كه اگر موى پيشانى تو را بگيرم و نگذارم بروى               , به آن خدايى كه جز اوخدايى نيست        

 .هرآينه مى كردم , سخن مرا مى پذيرفتى , زمانى كه مردم به دور من و تو جمع شوند

 .گذارش به عبداللّه زبير افتاد, باس بيرون رفت و در راه ابن ع

 .چشمت روشن ! اى پسر زبير: ابن عباس بدو گفت 

 .اى شانه به سر در چه جاى خرم و آبادى خانه گرفته اى : شعر

 .به آسودگى تخم گذار و نغمه سركن كه كسى مزاحم تو نيست 

 .م و ماليم كن خاكش را با منقارت نر, هر جا را كه دلت مى خواهد

 .تو شاد و خرم باش , اينك حسين روانه مى شود

 .مردم با بى تابى و نگرانى به او مى نگريستند. سـاعـت حركت حسين نزديك شد

زينبى كـه تصـميم گرفتـه بـود بـا      , شوهر زينب بود, صاحب اين تقاضا عبداللّه جعفر  . نوبت آخرين تقاضا رسيد   

براى نخستين بـار مـى بينـيم كـه          , در اين جا  . اقبتش هر چه مى شود بشود     ع, فرزندانش همراه برادر سفر كند    
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عبداللّه از حسين دور مى ايستد و باز متوجه مى شويم كه مـوقـعـى كه او مى خواهدپسر عموى خود را از اين                      

خـود  بلكه در آغاز نامه مى نويسـد و بـادو فرزنـد             , مانند ابن عباس خودش نمى آيد سخن بگويد       , سفر باز دارد  

 .نزد امام مى فرستد, محمد و عون 

زيرا عبـارت نامـه اش را كـه كتـاب          , هرگز, آيا عبداللّه بيمار بوده و خودش نمى توانسته نزد حسين برود؟ نـه             

 .نفى مى كند كه او مـريـض بـاشـد, هاى تاريخ براى ما آن را نگه داشته 

من تو را به خدا سـوگند مى دهم كه وقتى          , اما بعد )) 43((: اينك نامه عبداللّه به نقل از تاريخ طبرى و ابن اثير          

مـن  , زيرا درايــن ره كـه تـو مـى روى            , از اين سفر دست بردارى      , كه نامه من به تو رسيد و آن را خواندى           

 .مبادا هالكت تو و نابودى اهل بيت تو در آن باشد, نگرانم 

ن تو راهنماى رستگاران هستى و اميد مسـلمانان         چو, روشنايى زمين خاموش مى شود    , اگر امروز كشته شوى     

 .در حركت شتاب مكن كه من در پى نامه خواهم آمد. به تو است 

 .والسالم 

زيرا به طورى كه در نامه اش مى خوانيم , هرگز, آيـا عـبـداللّه در دل از حـسـيـن رنـجـشى داشته است ؟ نه 

پس چرا از حسين روى پوشانيده و نامـه         .  مؤمنان مى خواند   حسين را روشنايى زمين و چراغ رستگاران و اميد        , 

نوشتن را برآمدن خودش نزد حسين ترجيح داده ؟ شـايـد ايـن نكته كوچك تر از آن باشد كـه در اطـراف آن                       

اين نامه را بـا شـتاب نوشـته كـه سـپس             , دور نيست كه عبداللّه گرفتار كـارهـاى خـودش بوده         . تامل كنيم   

عبداللّه .مذاكراتى كند و آن گاه حضور امام شرفياب شود        , ر نيست كه خواسته است قبال با امير       دو. خودش بيايد 

كه از جانب   -بلكه به سراغ عمروبن سعيد      , از پى نامه اش روان شد ولى به فوريت به سراغ امام حسين نرفت               

 .بـا هـم نـشـسـتند تا در اين كار فكرى كنند.  رفت -يزيد امير مكه بود 

 عبداللّه جعفر اين بود كه امير نامه اى به حسين بـنويسد و بـه او امـان دهـد و او رابـه محبـت و خـدمت                            نظر

هـر  : عمرو در جواب گفـت      . گزارى خويش اميدوار سازد و از حسين تقاضا كند كه از عزم سفر صرف نظر كند               

ت از زبـان اميـر بـراى حسـين     عبداللّه آن چه مـى خواسـ  . چه مى خواهى بنويس و نزد من بياور تا امضا كنم     

, آن را به وسيله برادرش يحيى بن سـعيد بفرسـتد          , نوشت و از امير خواست كه پس از آن كه نامه را مـهر كرد             

, زيرا وى سزاوارترين كسى است كه امام مى تواند به او اعتماد كند و تشخيص دهد كه اين نامه از طرف اميـر                    

 .جام دادايـن پيشنهاد را ان, امـيـر. جدى است 

تقاضاى آن هـا را     , حـسين  . به سوى حسين روان شد    , همراه عبداللّه جعفر  , يحيى با نامه مهر شده و سربسته        

 .بـدون آن كـه تـرديـدى پـيداكند, با طرزى زيبا و مؤدبانه رد كرد و به اجراى تصميم خود همت گماشت 

زندگى دست شستم و تصـميم دارم كـه فرمـان           از  : و در آن حال مى گفت       )) 44((پس با قبر جدش وداع كرد       

پيش از آن كه كمى درنگ كـرده و بـه آن چـه كـه                , مـا نـمى توانيم همراه حسين برويم       . خداى رااجرا كنم    

 .بنگريم , بانوى بانوان زينب رخ داده , ميان عبداللّه جعفر و همسرش 

 ناگوار ما را از آن كه به بانوى خردمند خودمان حوادث. ديگر اين دو تن را با هم نخواهيم ديد, زيرا پس از اين 

 .بازداشت , بنگريم 
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به طورى كه اگر كسى گمان برد كه ما , در نظر گرفتيم , ما ابرهاى تيره اى را كه بـر خانه زينب خيمه زده بود

 با كسـى    ما مى گوييم كه زينب را فراموش نكرده ايم و         . معذورمان خواهد داشت    , زينب را فراموش كرده ايم      

 .سروكار داشته ايم كه خود زينب با او سروكار دارد

همراه برادر مى رود و تا آخـريــن        , مى بينيم كه زينب شوهر را گذارده        , اكـنـون بـه سوى خودش مى رويم       

زينب رامى بينيم كه جاى خود را از خانه عبداللّه جعفر به جاى ديگرى در خانه حسين بـن علـى               , روز زنـدگى   

 .تبديل كرده است ) ع (

 .همراه برادرش مى رود و شوهرش در حجاز مى ماند, مـى بـيـنـيم زينب 

فقط مدتى بسيار ناچيز در مدينـه مـى         , زينب به خانه شوهر بر نمى گردد      , حتى پس از كشته شدن حسين هم        

 .ددر زمين پاك آن جا دفن مى شو,سپس به سوى مصر حركت مى كند و بنا بر ارجح اقوال , ماند

 . هجرت 62ماه رجب سال 

تـا وقتـى كــه در ســال         , و عبداللّه جعفر در حجاز مى ماند و اطالعى نداريم كه او ازحجاز بيرون آمده باشـد                

 .هشتادم هجرت وفات مى كند

سيلى در مكه آمد كه حاجيـان را بـا          , زيرا در آن سال     , و اين همان سالى است كه به سال حجاف معروف شد          

 .شترانشان ببرد

آيـا ميـان ايـن دو همسـر نگرانـى و رنجشـى بـوده ؟ هـر دو                    , از كـتـاب هاى تاريخ و شرح حال مى پرسيم          

 .خـامـوش مى شوند ونمى توانند جواب گويند

 .ولى مى بينيم كه گذشتن از آن كار آسانى نيست , مى خواهيم از اين سخن بگذريم 

اگر به اين جدايى    . ينب در ايـن مسافرت اكتفا كنيم       بلكه براى ما ميسور نيست كه همين بس با همراه بودن ز           

ولى پس از آن كه به اين       , مـى تـوانـسـتـيـم بگذريم    , توجه نمى كرديم    , كه ميان زينب وشوهرش رخ داده       

مى بينيم كه زينب تا آخرين روز , نكته متوجه شده كه در همه جا ميان زينب و پـسـرعـمـويـش جدايى است 

دسـت از آن هـا      , ن خود زندگى مى كند و از آن هاجدا نمى شود و به واسطه شوهر يـا فرزنـد                  زندگى با خويشا  

 .برنمى دارد

در جـايى كـه     , چـه روى داده اسـت ؟ اخــيرا        , پيوسته به خاطر مى خلد كه در ميان زن و شوهر          , اين پرسش   

ير از بانوى خردمند بنـى      در شرح حال زينب ديگرى كه غ      , به خبرى بر مى خوريم      , شايستگى براى ذكر ندارد   

 .هاشم است 

در هـمـان وقـتـى كـه كـتـاب هـاى تـاريخ و شرح حال از آن چـه ميـان دو همسـر رخ داده سـخن نــمى                         

خبرى را مى خوانيم كه در ضـمـن سـخـن        , در كتاب السيدة زينب واخبارالزينبات تاليف عبيدلى نسابه         , گويند

دختر على بن ابـى طـالـب گـفـت وگو مـى   ,  جايى كه اززينب وسطى      در آن , از ديـگـرى آورده شـده اسـت      

: كند و او همان است كه به ام كلثوم معروف شده است و در كودكى بـه ازدواج عمـر خطـاب در آمـده اسـت                            

زينب با محمدبن جـعــفربن     , پس از او  , كشته شد ) رضى اللّه عنه    (عمربن خطاب   , چـون كـه امـيـرالمؤمنين    

 . ازدواج كردابى طالب
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, عبداللّه جعفر او را گرفت و ايـن ازدواج بـعــد از آن بــود كـه عبداللّـه                   )) 45((, پس از مرگ محمد بن جعفر     

 .زينب كبرى راطالق داده بود

 )).46. ((نزد عبداللّه بماند تا وفات كرد, زينب وسطى 

ر جـايـى كـه دسـترس باشـد مراجعـه        سررشته را به دست گرفته و بر مى گرديم و به شرح حال عبداللّه در ه               

 .مى كنيم 

و ازدواج او بـا  , زينب خردمنـد , كسى را نمى بينيم كه به طالق دادن عبداللّه     , از مورخان و شرح حال نويسان       

 .اشاره كرده باشد, خواهرش ام كلثوم 

فقـط  , فـت   نمـى تـوان سـخنى گ      , پس كى زينب طالق داده شده ؟ به طـور قطـع             , اگر اين خبر راست باشد    

, ترجيحى كه مى دهيم آن است كه طالق پس از وفات امـام عـلى و پيش از حركت حسـين از حجـاز بـوده                         

و ديـده ايـم كـه مـحـمد در جنگ , هـمـسـر او بـوده , زيرا كه ام كلثوم تا وقتى كه محمدبن جعفر زنده بـود   

ى زند و به طورى كه از اين خبر معلـوم مـى         صفين حاضر است و دليرانه زير پرچم امـيـرالـمـؤمنين شمشير م         

پـس از مـصـيـبــت امـام حسـين در غوطـه     , شود ام كلثوم در موقعى كه هـمـسـر عـبـداللّه جـعـفـر بـوده   

 )).47((دمشق وفات كرده است 

زينب خردمند پيش از اين موقع طالق داده شده است و پس از آن كه رشته ازدواجش گسسته شـده                    , بنابراين  

اين نهايت توانايى كنونى ما در روشن كردن اين نقطـه تاريـك و دشـوار زنـدگى               . با برادرسفر كرده است     , ودب

فقط متوجه زينب   , نويسان نخواهيم پرسيد كه علت طالق چه بوده           زناشويى زينب است و پس از اين از تاريخ          

هد و مى بينيم كه عبداللّـه جعفـر در          مـى بـينيم كه در دوستى برادرش و برادرزادگانش جان مى د          , مى شويم   

ولى حسـين را    , هر چند همراه حسين به كوفه نمى رود       , حسين را از دل و جان يارى مى كند        , هـمـيـن وقت   

 .جلوگيرى كند, هميشه بزرگ مى شمارد و مى كوشد از خطرى كه متوجه اوست 

در صورتى كه , رش را با امام روانه كرد     دو پس , عبداللّه  , مـوقـعـى كـه حـسين براى سفر مرگ تصميم گرفت         

 .مى دانست در اين سفر همگى كشته خواهند شد

, پس از شهادت امـام حسـين        , دل عـبداللّه در همه حال با حسين بود و به همين زودى مى بينيم كه عبداللّه                 

ركــاب  براى سوگوارى مى نشيند و بهترين تسـليت بـراى او ايـن بـوده كـه دو فرزنـدش محمـد وعـون در                          

, و در روايـت ديـگــر اسـت كـه           )) 48((چنان كه طبرى در تاريخ نقل مى كند         , سـيـدالـشهدا شهيد شده اند   

 .محمد و عون و عبداللّه : سه تن بوده اند, كه با امام حسين شهيد شده اند, فرزندان عبداللّه 
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 به سوى دره مرگ 

 

از مـكـه بـيـرون شـد و بـه سـوى كوفـه روان گــرديد            , ه  كـاروان در شـبـى تـاريـك و هـوايـى ايـسـتـاد      

هنگامى كه ديدند آل محمد از اين شهر به سفرى مـى            , كوه هايى كه مشرف بر اين شهر مقدس بودند        )) 49((

 .همگى در سكوتى بهت آميز فرو رفتند, روند كه بازگشت ندارد

آن ها مى خواستند كـاروانـيـان , برخوردند, ر حجازامي, بـه فـرستادگان عمروبن سعيدبن عاص , در اوايـل راه 

 .را بـه مـكـه بـازگـردانـنـد

 .تازيانه اى چند ردوبدل شد, در مـيان دو دسته 

 .سپس فرستادگان امير از ممانعت دست كشيدند و كاروان سيرخود را از سر گرفت 

, روانيان راه پيمايى شبانه را آسان مـى كــرد       چيزى كه بر كا   , راه پـيمايى كاروان در آغاز بسيار تند و سريع بود         

 ))50((ايـن بود كه درعراق هزارها تن منتظر مقدم پسر دختر پيغمبر هستند 

 .بودند) ص (چنان كه اهل مدينه در شصت سال پيش منتظر مقدم جدشان محمد, 

 برگشـت و پشـت سـرخود را    يكى دوبار بادلى آكنده از غم و اندوه, زيـنـب كـه سـرورى زنان كاروان با او بود    

 .نگريست و آن جاى گاه پربها و مقدس را از جلو چشم گذرانيد

روزى كه پدرى داشت كه عظمـتش جهـان را پـر كــرده              , پيش از اين نيز به عراق مهاجرت كرده بود        , زينب  

 .بـود

ت در اين سـاليان     در صورتى كه بارهاى سنگينى از رنج و مصيب        , و امروز همان زينب بار دگر به عراق مى رود         

 .بر دوشش نهاده شده , كه متجاوز از بيست سال است , دراز

 .و باآن دو نشاط خود را از دست داد, زينب پدر را از دست داد و برادر را از دست داد, در اين سال ها

 .پس از آن ها نيزجوانى را ازدست داد

كـاروانى را   , از مهر و دوستى و آكنده از اندوه         هنگامى كه با نگاهى سرشار      , اشـك ديـدگـان زيـنب را پر كرد     

 .درنظر آورد, كه با شتاب درحركت بود

 .برادرزادگان و عموزادگانش , )) 51((برادر او و فرزندانش : اينان تمام كسان زينب هستند

ى بـه سـو   , كه از مرز و بوم خود دست كشيده         , ايـشان اهل بيت رسولند و گل هاى بنى هاشم و زيور قريشند           

 .روانه اند, سرانجام مجهول ولى حتمى 

زيراكاروان هنوز دو منزل يا سه منـزل        , آيا مى دانى آن سرانجام چيست ؟ زينب چندان منتظر دانستن آن نشد            

 .بيشتر نپيموده بود كه بـه دوتـن عـرب از بـنى اسدبرخوردند

)) 52((ار است گمان حسين اين بود       به خاطرش رسيد كه از آن دو بپرسد كه در كوفه اوضاع از چه قر              , حسين  

كه آن دو از سپاهى انبوه سخن مى گويند كه آمـاده اسـتقبال اوست و داستان استقبال اهل مدينه را از رسول                     

 :زمانى كه دوشيزگان بنى النجار اين سرود را از ته دل مى خواندند, خدا هنگام هجرت تجديدمى كند

  وجب الشكر علينا مادعاللّه داع -----طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
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 .برما بتابيد)) 53(( مـاه شـب چهارده از تپه هاى سالم -

 .تا كه خواننده اى خداى را مى خواند مابايد سپاس گزار باشيم 

  جئت باالمر المطاع -----ايها المبعوث فينا 

 .تو فرمانى اطاعت پذيرآورده اى ,  اى برگزيده در ميان ما-

 . اين خواب وخيال برهم خورد و اين آرزو از ميان رفت ولى چه زود

ما خبرى داريم اگر بخواهيد آن خبـر را آشـكارا بگـوييم وگرنـه در                , خداى تو را رحمت كند    : آن دوعرب گفتند  

 .نهان 

 .از اين ها چيزى پوشيده نيست : حسين به ياران خود نظرى انداخته وگفت 

بيـا و از ايـن سـفر        , ولى شمشيرهايشان برزيـان تـو     , مردم با تو است     دل هاى   ! اى زاده رسول    : آن دو گفتند  

 .برگرد

 .كشته شدن مسلم بن عقيل و دوست او هانى بن عروه را خبر دادند, سپس 

 .ولى ديرى نپاييد, سكوت بهت آميزى بر همه مستولى شد

 .آن گاه زنان شيون كردند و همه به گريه در افتادند

 .ن بر پا شدنوحه گرى سوزانى در بيابا

 .با اهل بيت بازگردد)) 54((حسين تصميم گرفت , هـنـگـامى كه شيون نوحه گران سبك شد

يا , ما هرگز برنخواهيم گشت تا خون خواهى كنيم         , به خدا : ناگه فرزندان عقيل از جاى جستندو فرياد كشيدند       

 .آن چه برادر ما چشيده است بچشيم و همگى كشته شويم 

: چنين گفت   , نظرى انداخته   ,  دو عرب كه از روى خيرخواهى پيشنهاد برگشتن كرده بودند          بـه آن , حـسـيـن  

 .زندگانى ارزشى ندارد, بعد از اين ها

 .سرنوشت همان بود كه فرزندان عقيل گفتند

 .بلكه همگى كشته شدند, هيچ كدام باز نگشتند

 .كاروان در رفتن شتابى نكرد, اين بار

 .ماندندتمام روز و بيشتر شب را 

 .حسين به جوانان وغالمانش دستور داد كه آب بسيار همراه بردارند, هنگامى كه سحر شد

 .آنان نيز چنين كردند و آب بسيار برداشتند

 .عزم را جزم كردند, براى آن كه سفر را از سر بگيرند, سپس 

 .قسمت آخر سفر بسيار كوتاه بود

 .كاروان خواهد بودشكى نبود كه چه سرانجام شومى در انتظار اين 

شايد آن ها كه در پى او مـى         , حـسين نخواست كه اين مطلب بر عرب هايى كه بدو پيوسته بودند پنهان بماند             

 .آيند چنين مى پندارند كه حسين به شهرى مى رود كه اهل آن فرمان بردار او هستند

 : ...لذا حقيقت را در ضمن خطبه اى براى يارانش روشن كرد وگفت 
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 ...مسلم بن عقيل وهانى بن عروه كشته شدند: خـبر بدى به ما رسيده , ـعـدامـا ب

 .شيعيان ما به ما خـيـانـت كـردنـد

 .گذشتيم , ما از حقى كه بر او داشتيم , برگردد, اگـر از شـمـاكـسى بخواهد برگردد

, ى از حجاز آمـده بــودند      تا آن كه جز اهل بيتش و يارانى كه با و          , عـرب هـا از چـپ و راسـت پراكنده شدند       

 .كسى نماند

, گويى نيرويى شگرف و مقاومت ناپذير, كاروان حركت خود را از نو آغاز كرد و با سكوتى اندوه ناك به راه افتاد        

 .كاروان را به سوى پرت گاه مرگ و نابودى پيش مى برد

 .خبرهاى بد پى درپى مى رسيد

بــرادر  , ابان به راه خود مى رفت كه خبـر شـهادت عبداللّـه يقطـر           هنوز روز به نيمه نرسيده بود و كاروان در بي         

 .رسيد,رضـاعى حسين 

 .مسلم فرستاده بود, امام وى را به سوى پسر عمويش 

 .عبداللّه يقطر راگرفتند و نزد عبيداللّه زياد بردند, پيش از آن كه خبر كشته شدن مسلم برسد

سپس به پايين   , حسين رالعن كند  , الماره ببرند و او در حضور مردم        ابن زياد گفت كه عـبداللّه را باالى بام دارا        

 .آيد تا در باره وى تصميم بگيرد

 .عـبـداللّه يقطر به باالى بام رفت و مردم را از آمدن سيدالشهدا خبر داد و ابن زياد و پدرش را لعن كـرد

ولى هنوز رمقى در او     , كست و خرد شد   به طورى كه استخوان هايش بش     , او را ازباالى قصر پرت كرد     , ابن زياد 

 .تا آسوده اش كند, مانده بود كه ظالمى بيامدو سرش را ببريد

بلكه بـه ايـن خـبــر بــا         , گريه نكردند , مانند وقتى كه خبر كشته شدن مسلم را شنيدند        , كاروانيان در اين بار   

 .به راه خـود ادامـه دادنـد, نندو آن گاه بدون آن كه ترديدى پيدا ك, تحيرى آميخته به سكوت گوش دادند

تكبير گفتند و بـه خـود نويـد دادنـد كـه پـيش از       , از دور چيزى نمايان شد كه يكى پنداشت درخت خرماست       

 .اندكى بياسايند, هنگامه اى كه در انتظار هستند

 .درخت خرما ديديم : تكبير چه بود؟ گفتند: حسين از يارانش پرسيد

گمان , در اين بيابان درخت خرمايى نيست       , بـه خـدا : بانگ برداشتند , سابقه داشتند كسانى كه به راه آشنايى و       

 .ما آن است كه شما جز فراز اسبان و سرهاى نيزه ها چيز ديگرى نمى بينيد

 .من هم به خدا همين را مى بينم : سپس گفت , حسين لختى بينديشيد

 .سكوتى سنگين دوباره كاروانيان را فرا گرفت 

 .چيزى نمى شنيد, به جز بانگ شتران و آه هاى سوزانى كه از سينه زنان بيرون مى آمدبيابان 

مردمـى كــه بــا      , سايه افكنده بود  , گويا شبح مرگ بر اين دسته از مردم غمگينى كه با كندى پيش مى روند              

خطرات مـرگ  و گويا   , عزمى راسخ وتصميمى خلل ناپذير به سوى سر انجام فجيع و دردناك خود روانه هستند              

 .پيوسته در كمين آن هاست مبادا از دسترس دور شوند, بار

 .سخت و خسته كننده بود, گـرمـاى ظـهر
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حسين و يارانش به سوى كوهى كه پناه گاهى داشـت متوجـه شـدند و در آن جـا فرودآمدنـد و شترانشـان را                          

 .خوابانيدند

 .ابـر تـيره اى كه آسمان را فرا گرفته بود بر طرف شد

حر آمده بود پيام آن ستم كار متكبـر را          , يزيد با هزار سوار از لشكريان عبيداللّه زياد امير كوفه نمايان شد            حربن

يا بر تو چنان تنـگ بگيـرم و نگـذارم از            , مـن مـامـوريـت دارم كـه تو را نزد ابن زياد ببرم           : به حسين برساند  

 .جايت تكان بخورى 

و از آن بترس كه در اثر كشـتن مـن روسـياه و بـدبخت                , اهم جنگيد آن وقت من با تو خو     : حـسـيـن گـفـت   

 .مادرت داغت را ببيند, شوى 

نـام  , بـه خدا به جز تو هركس از عرب اين سـخن را مـى گفـت                 : حر خشم خود را فرو برد و سپس جواب داد         

 خوبى و بزرگـى يـاد       جزآن كه نام مادرت را به     , ولى چه كنم كه چاره ندارم       , مادرش را به داغ ديدن مى بردم        

 .كنم 

 .حر خواست كه همراه او باشد و از حركتش باز دارد, حسين به قصد ادامه سفر از جاى برخاست 

, فقط مامورم كه از تو جدا نشوم    , مـن بـه جـنـگ بـا تـو مامور نيستم        : حر گفت   , حسين مقصودش را پرسيد   

 .تا تو را به كوفه برسانم 

تـا مـن بـه ابـن زيـاد      , را در نظربگير كه نه به كوفه برود و نه تو را به مدينه برساند      راهى  , اگر نـمـى خواهى    

 .گـزارش دهم و دستور بگيرم 

شايد خداى بزرگ فرجى كند و دست من به خون تـو آلـوده              , و اگر ميل دارى خودت نامه اى به يزيد بنويس           

 .نگردد

روان گرديد و نامه هـاى اهـل كوفـه را           , ى رفت   حسين به سوى چپ گراييد و از راهى كه به سوى قادسيه م            

 : ...بيرون آورده و به كوفيانى كه با سپاه ابن زياد آمده بودند چنين گفت 

 .نـامـه هاى شما و پيام هاى شما پى درپى به من مى رسيد كه با من بيعت كرده ايد

نيست و عهد مرا شكسته و از بيعـت         و اگر چنين    , به حقيقت خواهيد رسيد   , اكنون اگر بر بـيعت خود پاى داريد      

و بـا پسـر عمـويم       , باپدرم چنين كرديد و با برادرم چنين كرديـد        , كار تازه شما نيست     , مـن دست برداشته ايد   

 .فريب خورده كسى است كه به شما اعتماد كند, مسلم بن عقيل نيز چنين كرديد

 .به خودش زيان رسانيده , كسى كه عهد بشكند

 .ياز است خداى از شما بى ن

 .والسالم 

زيرا مى بيـنم اگـر جنـگ كنـى كشـته            , كه به جان خودت رحم كن       , تورا به خدا سوگند مى دهم       : حر گفت   

 .خواهى شد

 مرا از مرگ مى ترسانى ؟: حسين فرمود

  اذا ما نوى خيرا و جاهد مسلما-----سامضى وما بالموت عار على الفتى 
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  كفى بك ذال ان تعيش و ترغما-----فان عشت لم اندم وان مت لم الم 

جوان مردى كه نيت خير داشته باشد و از روى , من در اين راه جان مى دهم و مرگ بر جوان مرد ننگ نيست 

 .ايمان و درستى عقيده جهاد كند

همين خوارى براى تو بـس اسـت كـه زنـده     , و اگر بميرم سرزنش نمى شوم     , اگـر زنده بمانم پشيمان نيستم      

 . سرى خور باشى بمانى و تو

سكوتى آميخته به تاثر و فروتنى بر او چيره شد و خداى را بخواند كه از جنـگ بـا                    , حـر كـه ايـن سخن شنيد    

 .حسينش باز دارد

و قـاصـدى نـزد ابـن زيـاد فـرستاده بود كه اجازه مى دهد حسين و اهل بيتش از همان راهى كه آمده اند باز                      

 .اب عبيداللّه مثبت باشدگردند؟ حر اميدوار بود كه جو

از اهل كوفه آمدند حـسـيـن     ,آرى تنها چهارتن    , چهارتن  , خـبـر آمـدن حسين ميان اهل كوفه شايع شده بود        

از اين  : ولى وقتى كه ديد حسين با لحنى قاطع و محكم مى گويد           , حرخواست جلو آنان را بگيرد    , را يـارى كنند  

 . مى كنم دست برداشت ها چنان دفاع خواهم كرد كه از جان خود

اشراف و متنفـذان مـال      : اهل كوفه را در چه حالى گذاشتيد؟ گفتند       : حسين به آن ها روى كرده پرسيد      , سپس  

دل هاشان با تو    ,اما بقيه مردم    , همه آن ها متحدا با تـو دشمنند      , بسيارى رشوه گرفتند و شكم هاشان پر شده         

 .ه خواهد شداست ولى فردا شمشيرهايشان به روى تو كشيد

 .چه بر سرش آمد, سـپـس نـقـل كـردنـد كـه فـرستاده حسين به كوفه 

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما        : و اين آيه راتالوت فرمود    , حسين نتوانست از اشك خوددارى كند     

 ها كسى است كه     و از آن  , كسى است كه وظـيـفـه اش را انجام داده         ) مؤمنان  (از آن ها    )) 55((, بدلوا تبديال 

 .و هيچ گونه تبديلى ندادند) همگى به عهد خود وفا كردند(آماده براى اداى وظيفه است 

و از پاداشـى    , و ما و آنان را در رحمت جاويدانت جاى بـده            , بهشت را براى ما و براى آن ها قرار بده           ! بار الها   

 .كه ذخيره كرده اى بهره مند گردان 

 .سپس خاموش شد

 .را با حالت انتظار به روز آوردندهمگى شب 

 .حسين نماز صبح به جا آورد و حركت كرد, صـبـح شد

 .ولـى حـربـن يزيد به زورآن ها را به سوى كوفه بر مى گردانيد, حسين و يارانش به سمت چپ مى راندند

 .تا به نينوا رسيدند, آنان به سمت چپ مى رفتند

هر جا كه نامه   , امـا بـعـد : و فرمان ابن زياد را براى حر به همراه دارد         ناگهان ديدند كه سوارى از كوفه مى آيد         

بيابانى كه نه آبى داشته     , مبادا او را به جز در بيابانى خشك فرود آورى           , بر حسين سخت بگير   , من به تو رسيد   

ن مرا به من گزارش     تا اجراى فرما  , به فرستاده خود گفتم كه همراه تو باشد و از توجدا نشود           , باشد و نه پناهى     

 .دهد

 .و شب را با تشنگى به روز آوردند, ميان حسين و آب فاصله شد, سپاه حر
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 .سپاه كوفه نمايان شد, صـبح گاهان 

 .آنان چهارهزار تن بودند و فرمانده ايشان عمربن سعدبن ابى وقاص بود

براى چه آمده است ؟ :  بپرسدعمر كسى را فرستاد كه از حسين, حسين نزديك شدند, هنگامى كه به جاى گاه 

اكنون اگـر مـرا     , هم شهريان شما به من نوشتند و تقاضا كردند كه پيش آن ها بروم               : حسين چنين پاسخ داد     

 .نمى خواهند باز مى گردم 

 .عـمرسعد به ابن زياد نوشت و سخن حسين را گزارش داد

 : اين شعر را بخواند, ابن زياد كه از مضمون نامه آگاه شد

  يرجوالنجاة و الت حين مناص ----- قد علقت مخالبنا به الن

 .ولى ديگر چاره اى نيست , اميد نجات دارد, اكنون كه چنگال هاى ما به او بند شده 

ما در باره او هر چه صالح       , اگر بيعت كند  , آن گـاه به عمر سعد نوشت كه بيعت يزيد را به حسين عرضه بدارد             

 .دانستيم انجام خواهيم داد

 .به روى حسين و همراهانش ببندد, آرى آب را, و آب را

 .عمر پانصد سوار به سوى فرات فرستاد وآب را به روى حسين و يارانش بستند

برادرش عباس بن على را فرمود كه با بيسـت پيـاده وســى              , حسين  , هنگامى كه تشنگى بر آن ها فشار آورد       

وجنگ كردند و مشـك هـا را پـر     ,  به سوى آب فرات رفت       ,كـه تـقريبادوسوم ياوران حسين مى شدند     , سـوار

 .كرده وباز گشتند

 .مـوقـعـيـت بـاريـك تر و خطرناك تر مى شد

بـه حجـاز    , ازهمان راهى كه آمده     : حسين نزد كوفيان فرستاد و پيغام داد كه يكى از سه پيشنهادش را بپذيرند             

يـا او را بـه يكـى از مرزهـاى مسـلمانان كـه در            ,  برود يا آن كه بگذارند او خودش نزد يزيدبن معاويه        , بازگردد

 .تا در خطرات و سود و زيان با مردم آن سامان شريك باشد, روانه كنند, برابر كفار قرار داد

 .پيام حسين را براى ابن زياد فرستاد, عمر

 .وقت در انتظار جواب امير كوفه با كندى و ناراحتى مى گذشت 

من تو را به سوى حسين نفرستادم تا , امابعد, به وسيله شمربن ذى الجوشن رسيد, ندجوابى كه در انتظارش بود 

 .از او دفاع كنى و او را به آسايش وحيات اميدوار سازى و نزد من از او شفاعت نمايى 

و گرنـه   , آنان را با سالمتى نزد مـن بفرسـت          , اگر حسين و يارانش تسليم فرمان من شدند       , پس متوجه باش    

 .ن بتاز تاهمگى كشته شوندبرايشا

 .كه سزاوارند, گوش و بينى آن ها را ببر, و پـس از كشته شدن 

زيرا او نافرمـان شـده و تفرقـه         , اسبان را بر بـدنـش بـتاز تا پشت و سينه اش خرد شود           , اگر حسين كشته شد   

 .ايجاد كرده و از مسلمانان بريده و ستم گرى را پيشه خود ساخته است 

و اگر اجراى   , پاداشى به تو خواهيم داد كه در خور هر فرمان بر سخن پذيرى است               , ا را اجرا كنى     اگر فرمان م  

 .از فرماندهى كناره بگير و لشكر را به شمر واگذار, آن بر توناگوار است 
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 بانوى كربال 

 

 .لشكر خود را بخواند و پيش از غروب آفتاب به سوى حسين حمله ور گرديد, عمرسعد

 در جـلـوى خـيمه اش نشسته بود و دوزانو را دربند شمشير قرار داده ودر اثر خستگى خوابش برده                   ,حـسـيـن  

 .بود

 .و در كنار برادر ايستاده از وى پرستارى مى كرد, ولى خواهرش زينب بيدار بود

 .غريو حمله سپاه را از نزديك بشنيد, زينب 

آيـا نمـى شـنوى ؟ حسـين         ,  فريـاد نزديـك مـى شـود        بانـگ و  ! برادر: با ماليمت به برادر نزديك شده گفت        

 .تو نزد ما مى آيى : به من فرمود, جدم رسول خدا را در خواب ديدم : سربرداشت و فرمود

آرام , واى بـر تـو نباشـد      ! خواهر عزيز مـن     : حسين فرمود ! اى واى   : خواهرش سيلى به صورت نواخت وگفت       

 .خداى تو را رحمت كند, باش 

 .درش عباس را فرا خواند و از او خواست كه برود و از مهاجمان خبرى بياوردآن گاه حسين برا

دوباره برادر را فرستاد كه از آن ها خواهش كـنــد كـه             , وقتى كه حسين دانست كه كوفيان آهنگ جنگ دارند        

 و  زيرا ما مى خواهيم در اين شب بـراى خـدا نمـاز بخـوانيم و دعــا كـنـيــم                   , امشب رادست از جنگ بردارند    

 .اسـتغفار نماييم 

 .ياتسليم مى شويم و يا جنگ خواهيم كرد, و اگر خدا خواست روبه رو شديم , هنگامى كه صبح شد

بـه خـدا اگـر اينـان از     , سـبحان اللّـه   : يانه ؟ يكى گفـت  , با يارانش مشورت كرد كه اين مهلت را بدهد        , عمر

 .بود كه با آن موافقت كنى شايسته , ديلميان بودند و اين تقاضا را از تو مى كردند

 .سپس تا فردا را مهلت دادند

مـن  , امـا بعـد   : چنـين گفـت     , و پس از آن كه ستايشى نيكو ازخداى خود كرد         , حسين به سوى ياران خود شد     

 .و اهل بيتى نيكو كارتر و خدمت گزارتر از اهل بيت خود سراغ ندارم , يارانى باوفاتر از ياران خود نمى شناسم 

 .طرف من به همه شما پاداش نيكو دهدخداى از 

 .و بيعتم را از گردنتان برداشتم , كه من به همه شما اجازه دادم كه برويد,آگاه باشيد! يـاران من 

و هر مردى از شما دست يك , آن را شترى پنداشته و بر تاريكى آن سوار شويد, اينك شب همه جا رافراگرفته 

 .ببردتن از اهل بيت مرا بگيرد و باخود 

 .تا وقتى كه خداى فـرجـى فـرمـايـد, سپس در شهرها پراكنده شويد

 .دگرى را فراموش مى كنند, اگر بر من دست يافتند, ايـن مـردم مرا مى خواهند و بس 

بـا چـه رويـى      , بـه مـاه حـرام سوگند اگر مـا چنـين كنـيم            , پـنـاه بـر خـدا  : همگى به يك بار فرياد كشيدند     

كه نشانه تيرها   , ا مردم چه بگوييم ؟ بگوييم سرورمان و فرزند سرورمان و ساالرمان را گذاشتيم               بازگرديم ؟ و ب   

 .براى آن كه زندگى را دوست داشتيم , ولى ما خودمان گريختيم , و سرنيزه ها و خوراك درنده ها شود

 .ما به زندگى تو زنده ايم و با مرگ تو مى ميريم وجان مى دهيم ! پناه بر خدا 
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به خداكـه از  , آيـا مـا از تو دست برداريم ؟ با آن كه پيش خدا عذرى نداريم               : پس يكى از آن حضرت پرسيد     س

مادامى كه در دست مـن   , تو جدا نمى شوم تا وقتى كه نيزه ام را درسينه هاى اهل كوفه بشكنم و با شمشيرم                   

 .خونشان را بريزم , است 

 .در راه تو آنان را سنگباران مى كنم تا با تو بميرم , اگر اسلحه ام دردستم نباشد, به خدا قسم 

 .امام از تاثر بگريست 

 .اصحاب هم گريستند

 .اشك هاى ديگرى نيز از ميان خيمه ها جواب آن حضرت را دادند

بـه  , بـا پريشـانى و غـم    , زيـرا بـانـوى بـانـوان زيـنب و بانوانى كه از آن خاندان شـريف در خـدمتش بودنـد    

 .ت گوش مى دادندسخنان حضر

 .هركس به خواب گاه خويش برفت , پس آن گاه 

 .سـكـوتـى سـنگين و ناراحت كننده بر كربال حكم فرما شد

 . آن رابشكست - كه از خيمه هاى حسين برخاست -ولى ناله زنى 

اى , ردن  اى واى از خــون دل خـو       , اى واى از داغ ديـدن      : زن از اعماق قلبى پاره پاره مى ناليد و مى گفت            

 .زندگى مرا نابود مى كرد, كاش مرگ 

آيا آماده كشته شدن شدى ؟ آيا از زندگى نوميد شدى ؟          ! اى يادگار عزيزان من     ! اى سرورمن   ! اى حسين من    

, امروز پدرم علـى از دسـتــم رفــت          , امروزمادرم فاطمه زهرا از دستم رفت       , رسول خدا از دستم رفت      , امروز

 .اى پشت و پناه باقى ماندگان ,اى يـادگار گذشتگان , ـن از دسـتـم رفـت امـروز بـرادرم حـس

 .بانوى خردمند بنى هاشم , زينب , زينب بود نه ديگرى , اين زن 

اين داستان سوزان را    , آن كسى كه او را زينب ازكشته شدن نجات داد         , خـوب اسـت بگذاريم على بن حسين       

 .براى ما نقل كند

 .نشسته بودم و عمه ام زينب مرا پرستارى مى كرد,  فردايش كشته شددر شـبـى كه پدرم

 .پدرم از يـارانـش كـنـاره گـرفـت وبه يكى از خيمه هاى خود رفت 

 .و شـمـشـيـر آن حـضـرت را اصـالح مـى كرد و صيقل مى داد, غالم ابوذر غفارى در خدمتش بود

 كم لك باالشراق واالءصيل     -----ر اءف لك من خليل      يا ده : شنيدم پدرم باخود زمزمه مى كرد و مى گفت          

 .چقدر تورا صبح هاى روشن و شام هاى تيره است ! تف بر تو از اين دوستى تو!  اى روزگار-

 كه بر كشته هاى ياران مـن يـا دوسـتان مـن مـى                - والدهر اليقنع بالبديل     -----من صاحب اوطالب قتيل     

 .گذرد

 .روزگار بدل نمى پذيرد) آرى (

 . كارها در دست خداى بزرگ است و بس - و كل حى سالك السبيل -----ا نما اال مرالى الجليل و

 .و هر زنده اى بايد اين راه را بپيمايد

 .تا من مقصودش را فهميدم و دانستم منظورش چيست , پدرم دوبار يا سه بار اين شعرها را بخواند
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 .ولى اشكم را پس زدم , گـريـه گـلويم را گرفت 

ازجاى پريد و دامـن كشـان و        , خوددارى نتوانست   , هنگامى كه عمه ام زينب شنيد چيزى را كه من شـنـيدم            

 .سربرهنه به سوى پدرم دويد

 ...زندگى مرا نابود مى كرد, اى كاش مرگ , اى واى ازداغ ديدن : شيون آغاز كرد وگفت , وقتى به او رسيد

 .حلم و بردبارى تو را شيطان نبرد, خواهر عزيز من : او گفت نظر عميق بر زينب انداخت و به ) ع (حسين 

, اندوه خود را فـرو بـرد      , حسين  )) 56((جانم به قربان تو     , پدر و مادرم به فداى تو     ! يا اباعبداللّه   : زيـنـب گفت   

 ))57((اگر قطا : ولى اشك در چشمانش مى درخشيد و در زير زبان چنين گفت 

 .ى خوابيدم, را درشب وا مى گذاشتند

آيا روحت مى خواهد تورا از من بگيرد؟ اين كه دل را بيشتر مى سوزاند و جـانـم را                  , واى بر من    : زيـنب گفت   

 .سـخـت ترمى گدازاند

 .آن گاه سيلى به صورت خود نواخت و دست برد و گريبانش را بدريد و بيهوش بيفتاد

از خـداى بـپرهيز و صبر كن      ! خـواهـرم عـزيـزم   : حسين به كنار خواهر آمد و آب به صورتش بپاشيد و گفت             

و هر چيزى نابود مى     , و آسمانيان نيزنخواهند ماند   , صبرى كه براى خدا باشد و بدان كه اهل زمين مى ميرند           , 

 .شود مگر خداى 

 .برادرم از من بهتر بود, مادرم از من بهتر بود, پدرم از من بهتر بود

 .يد به دنبال رسول خدا برويم همه رفتند ومن و همه آن ها با

و سوگند مرا انجام بده , تو را سوگند مى دهم   , خواهر عزيزم   : حسين بدو گفت    , هنگامى كه زينب به حال آمد     

, شـيون مـزن     , ناله مكـن    , صورت را مخراشان    ,به خاطر من گريبان چاك مكن       , وقتى كه من كشته شدم      , 

 .واى واى مگو

 .گاه پدرم عمه ام را نزد من آورد و بنشانيد و خود پيش يارانش رفت آن : على بن حسين مى گويد

 .اگـر زيـنب مى دانست كه فردا چه مصيبتى در انتظار او و خويشانش است 

 .هر آينه اشك هايش را براى فردا ذخيره مى كرد

 در كــمين آن     بيشترشان آن شب را به بيدارى گذراندند و به هيوالى مرگ كـه            ! شـبـى بـود ولـى چـه شبى      

زينب رفت و چشمان خشك و افـســرده اش را بــه            )) 58((مى نگريستند   , منتظرپيدايش روز بود  , ها نشسته   

 .تاريكى وحشت زايى كه بر آن بيابان خيمه زده بود بينداخت 

ى دور بـه سوى خواب گاه فرزندان و برادرانش شد و از ديدار آن ها براى فراق , هنگامى كه حالش بـه جـا آمـد     

 .و دراز توشه بر گرفت 

 .دو لشكر برابر هم قرار گرفتند, صبح شد

از سپاه امير كوفه با آمادگى كامـل و سـاز و بـرگ              )) 59((عـمـر سـعـد با چهار هزار تن       ! ولى چه دو لشكرى     

 .كافى از يك طرف 

 .نفوذ و قدرت , و در پشت سرآن ها
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 . و دوسواروچهل پياده بودندحسين و خويشان و يارانش كه سى, و از طرف ديگر

 .كودكان و زنان , و در پشت سرآن ها

 .به هزاران تنى كه به سوى هفتاد و دو تن يارانش حمله ور شده بودند مى نگريست , حسين 

آن گاه آنان را مخاطب قرار داد       , اسب مركوب سوارى خود را خواست و سوار شد        , هنگامى كـه نزديك رسيدند   

 .بشنويد و در جنگ بامن شتاب نكنيد و اندكى بينديشيد! اى مـردم : ن فرمودو با صداى بلند چني

 .سپس هرچه خواستيد انجام دهيد و درنگ نكنيد

 .سرور و پشتيبان من است و اوست كه پارسايان را دوست مى دارد, خدايى كه قرآن را نازل كرده 

 .اله درافتادند و گريستندهمگى به ن, صداى حسين به گوش زنان و خواهران و دخترانش رسيد

 .تا به گوش حسين رسيد, ناله هاى آن ها كم كم بلند شد

وقـت بـاقى    , زنان راساكت كنيـد   : فرزندش على و برادرش عباس را به سوى ايشان فرستاد و به آن دو بفرمود              

 .است و بسيار خواهند گريست 

 و به خيالش رسيد كه طنين سخن ابن عبـاس  ,در ايـن دم بـود كه به ياد پسر عمويش عبداللّه بن عباس افتاد         

و اگر مى روى زنـان و كــودكانت را         , از حجاز به كوفه مرو    : كه به اصرار مى گويد    , از دور به گوشش مى رسد     

و زنـان و فرزنـدانش بـه او مـى           , آن گونه كه عثمان كشته شد     , زيرا مى ترسم كه تو كشته شوى        , همراه مبر 

 .نگريستند

 .آرام شدند, كه زنانى كه گريه مى كردند و مى ناليدند,  در گوش حسين باقى بودهـنـوز طـنين سخن

پس از آرامش زنان حسين به حال خود برگشت و رو به سوى لشكر كوفه كرد و پـس از حمـد خـداى چنـين                          

 .نسبت مرا بگوييد و ببينيد من كه هستم : گفت 

آيا براى شـما كشـتن   , آن را سـرزنـش كـنيد وبينديشيد   آن گاه به خود آييد و وجدانتان را مخاطب قرار داده و             

من و هتك احترام من رواست ؟ آيا من پسر دختر پيغمبر شما نيستم ؟ آيامن فرزند وصى آن حضـرت و پسـر                        

نيستم ؟ آيا حمزه سيدالشهدا عموى پـدرم        , عموى او و آن كسى كه شايسته ترين ايـمـان بـه خـدا را داشت              

عموى خودم نيست ؟ آيا اين حديث مشهور بـه          , د كه در بهشت با مالئكه پرواز مى كند        نيست ؟ آيا جعفر شهي    

شما دوتن سرور جوانان اهل بهشت و نور چشم         : بـه مـن و بـرادرم فـرمـود    ) ص  (شما نرسيده كه رسول خـدا    

 .شودجلوگير نمى , شما را از اين كه خون مرا به ناحق بريزند, مسلمانان هستيد؟ آيا اين فرمايش 

اگـر در گـفته هاى من ترديد داريد و يـا شـك            : چنين گفت   , و پس از آن كه كوفيان به سخنان گوش ندادند         

جز من كسى پسر دختر پيغمبر      , به خدا كه در ميان مشرق ومغرب        , داريد كه من پسر دختر پيغمبر شما هستم         

 .نيست 

 .كسى پاسخش را نداد

يا مالى  , يـا كـشـتـن مـن براى آن است كه كسى را از شما كشته ام              آ: حسين به سخن خود ادامه داده پرسيد      

همه ساكت ماندند و در جـواب متحيـر         ! و يا قصاص جنايتى است كه بر شماوارد آورده ام ؟          , را از شما برده ام      

 .بودند
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 ...اى فـالن : حسين سران سپاه كوفه را درنظر آورد و آنان را يكايك صدا زد, در اين هنگام 

 ...ى فـالن ا

 ...اى فـالن 

آيـا به من ننوشتيد كه ميوه ها رسيده و بوستان ها سبز و خرم گرديده و پيمانه هـا پـر شـده و سـپاهى آمـاده                            

بـه  , تكه تكه مى شد و كوفيان گوش نمى دادند        ) ع  (سـخـنـان حـسـين   ! پس به زودى بيا؟   , فرمان تو است    

آيا با اين مـرد جنـگ       , خدا به تو خير دهد    : عدرفت و از او پرسيد    جز حربن يزيد كه به سوى فرمانده خود عمرس        

به خدا جنگى كه كوچك ترين مرحله اش افتادن سرها بر زمين و جدا شـدن                , آرى  : مى كنى ؟ عمر پاسخ داد     

 .دست ها باشد

 دسـت   اگـر اختيـار در    , به خدا : چرا بايكى از اين سه پيشنهادى كه كرد موافقت نكرديد؟ عمر گفت             : حر گفت   

 .ولى امير تو نپذيرفت , مى پذيرفتم , من مى بود

حر چيزى نگفت و به سوى حسين گراييد و كم كم به آن حضرت نزديك مى شد در ايـن حـال او را لرزشـى                          

 .سخت فراگرفت 

در هيچ  , به خدا , كـار تـو آدم را بـه شـك مـى اندازد       ! اى حـر : گفت  , يكى از كسانش كه اورا بدان حالت ديد       

 .گى تو را چنين نديدم جن

 .دالورترين مرد كوفه كيست ؟ از تو نمى گذشتم , اگر از من مى پرسيدند

 :حر گفت 

هر , ولى چيزى را بر بهشت مقدم نخواهم داشت , من خود را در ميان بهشت و دوزخ مخير مى بينم , بـه خـدا

 .چند بند ازبندم جدا كنند و مرا بسوزانند

 .خداى مرا قربانت كند! يابن رسول اللّه : زد و به حسين پيوست وگفت سپس تازيانه اى بر اسب 

تحت نظرت قرار دادم و در اين جـا بـر تـو             , من همان كسى هستم كه تو را از بازگشتن جلوگير شدم و در راه               

 .بسيار سخت گرفتم 

 .به خدا سوگند كه من هرگز گمان نمى كردم اين مردم پيشنهادهاى تو را رد كنند

 .چنين نمى كردم , گمان مى كردم كه اين مردم خواسته هاى تو رانمى پذيرنداگر 

اكنون من با سرافكندگى و پشيمانى نزد تو آمده و از خداى خود شرمسارم و آماده ام كه با جـانم تـو را يـارى                          

 .تا كشته شوم , كنم 

 مــادرتان داغ دل و اشـك        بـهــره ! اى اهـل كـوفـه    : چنين گفت   , سپس به سوى ياران قديمى روى كرده        

 .ديده باشد

شما مى پنداشتيد كه در راه      ! تسليم دشمنانش كرديد؟  , وقتى كه به سـرزمـيـنـتان آمد    , حسين را دعوت كرديد   

و از هر سواحاطه اش كرده واز رفتنش به گوشـه           , اكنون بر او حمله برده تا او را بكشيد        , او جان بازى مى كنيد    

آب فـراتـى كـه يـهـودى    ! مالك سود و زيان خود نباشد؟     , تا مانند اسير  , جلو گرفتيد اى از زمين پهناور خداى      

تاتشـنگى او و    , براو و هــمراهانش بسـتيد     , و گـبر وترسا از آن مى آشامند و خوكان و سگان در آن مى غلتند              
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خـداى روز تشـنگى     , اگرتوبـه نكنيـد   ! با فرزندانش بد رفتارى كرديـد     , پس از محمد  ! اهل بيتش را از پا بيندازد     

 .سيرابتان نكند

 .جـواب اهـل كوفه آن بود كه تيربارانش كنند

 .حر به سوى حسين برگشت و از آن حضرت آن قدر دفاع كرد تا شهيدشد

يـاران حـسين يكى   ! دسته اى هزاران تن بودند و دسته اى ده ها         , هنگامه خونين جنگ ميان دو دسته برپا شد       

رفتند و كوفيان با آن ها با بى رحمانه ترين كشتارى كه تاريخ به خاطرداردجنـگ                پس از ديگرى به ميدان مى       

 .تا روز به نيمه رسيد و ظهر شد, مى كردند

 .با كسانى كه باقى مانده بودند نماز خوف به جا آورد, حسين 

 .به جنگ پرداختند,سپس 

درجـان بـازى و     , خود جلوگيرى كنند  هنگامى كه ياران حسين يقين كردند كـه نمى توانند از كشته شدن امام              

تا همگى كشته شدند و جز اهل بيـت حسـين           , كشته شدن در پيش گاه حسين بريك ديگر سبقت مى گرفتند          

 .كسى نماند

 .آن هـا نيز دليرانه به جنگ پرداختند

 .پسر حسين بود, على اكبر, نخستين كسى كه از آنان به ميدان رفت و شهيد شد

 :مى كرد و رجز مى خواندعلى برسپاه دشمن حمله 

  نحن و بيت اللّه اولى بالنبى-----انا على بن الحسين بن على 

 .فرزند حسين پسر على هستم ,  من على -

 .به خانه خدا قسم كه ما به پيغمبر سزاوارتريم 

  ضرب غالم هاشمى علوى-----اضربكم بالسيف حتى يلتوى 

 . شـمـا را با شمشير مى زنم تاخم شود-

 .زدنى كه شايسته جوانى هاشمى نسب و علوى نژاد باشدشمشير

  تاللّه اليحكم فينا ابن الدعى-----وال ازال اليوم احمى عن ابى 

 .من امروز با تمام قوا از پدرم دفاع مى كنم 

 .كه زنازاده بى پدر نخواهد بر ما حكومت كرد, به خدا

 .تشنه ام ! پدر: مى گشت و مى گفت دم به دم بر سپاه كوفه حمله مى برد و سپس نزد پدر باز 

باجام خودش تو را سيراب     ) ص  (شب فرا نمى رسد مگر آن كه رسول خدا        , فرزندم صبر كن    : حسين مى گفت    

 .كند

جـوان بـرمى گشت و بر لشكر مى تاخت و پياپى به حمالت خود ادامه مى داد كه ناگهان تيرى به ســوى او                       

 .را پاره كردرها شد و درگلوى على نشست و گلويش 

 .جوان در خون خود مى غلتيد كه پدرش برسيد
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چقـدر ايـن مـردم      , خداى بكشد مردمى كه تورا كشـتند      ! فـرزنـد: شنيدندش كه با آهنگى داغ ديده مى گفت         

 .برخدا و بر هتك حرمت رسول خدا گستاخند

 .خاك بر سر اين دنيا, پس از تو!فرزند

كه مانند خورشيد مـى   , شده بود كه زنى از خيمه گاه بيرون دويد        نـقل مى كنند كه هنوز حسين سخنش تمام ن        

كـســى كــه آن زن را   ! اى پسـر بـرادر مـن    ! اى حبيب من : واز سوز دل ناله مى كرد و مى گفت        , درخشيد

 .است ) ص (دخت رسول خدا, زينب دختر فاطمه , كيست ؟ گفتند: نـشـنـاخـته بود پرسيد

 . پيكر جوان شهيد انداخت زينب با شتاب آمد و خود را بر

 .حـسـيـن بـه سوى زينب شد و دست خواهر را گرفت و به خيمه گاهش برگردانيد

 .نزد فرزند خود بازگشت , سپس 

 .جوانانش به سوى او رو آورده بودند

 .برادرتان را برداريد و ببريد: حسين دردمندانه گفت 

 .على را از آن جا بردند

 . گرفتنداطراف حسين را, كـوفـيـان 

 .به سوى عمو روان شد, قاسم بن حسن بن على 

 .قاسم هنوز كـودك بـود

ولى كودك وقتى كه ديد ظالمى بر حسين شـمـشـيــرى فـرود مـى              , زيـنـب خـواسـت قـاسـم را بـرگرداند    

ى كند و دست دراز كرد تا از رسيدن شمشير به عمو جلوگير, از دست زينب خود رارهانيد و به عمو رسانيد, آورد

مى خواهى عمويم را بكشى ؟ شمشير فرود آمد و دست قاسم را جـدا               ! اى پليد مادر  : و بر آن ستم كار بانگ زد      

 .ولى به نخى از پوست آويزان شد, كرد

جانم : زينب از دور جواب داد    ! مادر جان   : كودك شهيد پاها را بر زمين مى ماليد و از سوز مى ناليد و مى گفت                 

 .اى عزيز من , 

 . به سوى قاسم دويدو

چقدر بـراى عمويـت سـخت اسـت كـه تـو او را               , بـه خـدا : حسين بر سر نعش قاسم ايستاده بود و مى گفت           

 .يا جواب بدهد ولى جوابش براى توسودى نداشته باشد, بخوانى و جوابت را ندهد

دم بــه دم    )) 60((يـد   قاسم را برداشت و ببرد و در كنـار فرزنـدش علـى بخوابان             , حـسين در برابر چشم زينب      

 .زيـنـب با جان دادن عزيزانش روبه رو مى شد

 .هنوز اين آخرين نفس را نكشيده بود كه بايد زينب پيكر پاره پاره آن را در بر گيرد

عون بن عبداللّه و بـرادرانـش , فرزند زينب , در مـيـان شـهـيـدانـى كـه پيكرهايشان را نزد زينب آورده بودند 

فـرزنــدان  , و جعفر و عثمان و عبداللّه و محمد و ابـوبـكـر         )) 61((عباس  : و برادران زينب    , اللّه  مـحـمد وعبد 

و فرزنـدان  , )) 62((ابـوبكر و قاسـم     : بـرادر زينـب     , و فرزندان حسن    , على وعبداللّه   : برادر زينب   , حـسـيـن  

 .بودند.. جعفر و عبداللّه وعبدالرحمان و: عقيل عموى زينب 
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 تا در زمين كـربال از فرزنـدان ابوطالـب زنـده اى              -ديوانه وار مى گرديد و نمى خواست        , خونين كشتار آسياى  

 . از گردش بايستد-نفس كش باقى است 

ده تن از سپاهيان ابن زياد به قصد چپاول و تـاراج بـه خــيمه         , مـوقـعـى كه هنگامه جنگ نزديك به آخر بود       

, ولى فرياد امام كه به تنهايى مى جنگيد       , تاخت آوردند ,  در آن جا بود    گاه حسين كه عيال و باروبنه آن حضرت       

باروبنه من يك ساعت ديگر براى همه , در دنيا آزاده باشيد, اگر دين نداريد  ! واى بـر شـمـا  : آن هارا باز گردانيد   

 .شما حالل خواهد بود

 .ه كه چه ساعت هراسناكى بودو! خيمه گاه حسين تاراج شد و بر اهل كوفه حالل گرديد, پس از ساعتى 

 .پس از آن كه پسران و خويشان و يارانش همگى كشته شده بودند, حسين به تنهايى جنگ مى كرد

 .و يك تن از آنان زنده نمانده بود

در ايـن مـوقـع بـود كـه     , بـه خـدا : مى گويد , كسى كه حسين را ديده كه يكه و تنها با قلبى قوى مى جنگيد             

 .فاطمه از خيمه گاه خارج شدزيـنـب دخـتر 

 .گويا هنوز هم گوشواره هايش را مى بينم كه ميان گوش و شانه اش تكان مى خورد

 .اى كاش آسمان بر زمين فرود مى آمد: زينب مى گفت 

آيا ابوعبداللّه را مى كشند و تو نگاه مـى كنـى ؟          : زينب به او گفت     , مـوقعى كه عمرسعد به حسين نزديك شد      

 .گـويـا اشـك عمر سعد را هنوز مى بينم كه برگونه ها و ريشش مى ريزد: يدراوى مى گو

 ....بلكه در هر لحظه اى , آرى زينب تا آخرين لحظه )) 63((عمر رويش را از زينب برگردانيد , سپس 

 .نه همسران و مادران و خواهرانى كه در كربال بودند, زينب 

 . همه فرزندان و خويشان و يارانش كشته شده باشندمصيبت كشيده اى كه, تـنها ماند, حـسـيـن 

 .استوارتر از حسين ودليرتر و ثابت قدم تر از او ديده نشد

خـواهـرش زينب در جايى كه چندان دور نبود ايستاده بود و برادر را مى نگريست و ديـدگانش از ديـدار بـرادر                       

 .توشه بر مى گرفت , پيش ازآن كه از دستش رود

 .حسين را ناتوان ساخت و خواست كه برزمين افتد, اى بسياركم كم جراحت ه

ديگر زينب را توانايى نـمـاند و ديدن اين منظره را تاب نياورده چشمانش را برهم گذارد و سراپا گوش شد كـه             

آيا براى كشتن من جمع شـده       : آخرين سخن برادر را در ميان هزاران دشمن كه اطرافش را گرفته بودند بشنود             

پس از من بنده اى از بندگان خدا را نخواهيد كشت كه خشم خدا از كشتن اوبيش از كشـتن مـن                      , ه خدا ايد؟ ب 

 .باشد

از شـما  , از جايى كه گمـان نبريـد    , من اميدوارم كه خدا مرا در برابر خوار شمردن شما گرامى بدارد و انتقام مرا              

 .بگيرد

 آورد و خونتان را خواهد ريخت و به ايـن هـم راضـى             خداى عذابش را در مـيانتان فرود خواهد      , اگر مرا كشتيد  

 .تا عذاب دردناك خود را در باره شما دو چندان كند, نخواهد شد

 .گويى زمين را زير پاى سپاه پيروزمند كوفه به لرزه درآورد
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 مقـدار زيـادى از روز را زنـده مانـد و اگـر كوفيـان كشـتنش مــى                     - كـه رحـمت خداى براو باد       -حـسـيـن  

 .مى كردند, تندخواس

 .سست شده و مى لرزيد, هركس آهنگ قتلش مى كرد, ولى يكى پس از ديگرى از او دور مى شدند

 .خداى فرمانش را به انجام رسانيد و پايان قطعى كار به وقوع پيوست , سپس 

 . زخم شمشير بود34 زخم نيزه و 33حسين كشته شد و در پيكر نازنينش 

 . جدا گرديدشانه چپش با شمشير زده شد و

ضربت ديگرى زندگى آن شهيد را پايان داد سومى جلو آمد و سر مقدسش را جداكرد آسياى ديوانـه كشـتار از                      

 .ولى پس از آن كه از اهل بيت پيغمبر كسى باقى نمانده بود كه ريز ريزش كند, گردش باز ايستاد

 .سرش را جدا كنندولى هنگامى كه كسى را نيافتند كه , شمشيرها به نيام ها باز گشتند

و پيكرهاى شهيدان در ميان بيابان گذاشته شد كوفيان آهنگ غارت بارها و شترها را كردند و همه را به يغمـا                      

بردند و آن گه به سوى زنان حسين و اسـبـاب و اثاثيه آن حضرت روى كردند اگـر زنـى بـراى نگـه داشـتن                          

شان مى دادند كـه زن نـاتوان شـده و پيـراهنش را     كوفيان چنان بى رحمى ن    , پيراهن تنش پاى دارى مى كرد     

 .بربايند سپس اسبان را بر پيكرهاى شهيدان تاختند

 غروب كرد و زمين كربال در خون غرق بود و شـريف تـرين و پـاكيزه                  61خـورشـيـد روز دهـم مـحـرم سال      

 .پراكنده روى زمين افتاده بود, پاره پاره , ترين پيكرهاقطعه قطعه 

 .و پريده رنگ از زير ابرها بيرون آمدماه بى نور 

زينب با دسته اى از كودكان و گروهى از زنان بيـوه شـده و داغ ديـده در مـيــان                     , در روشـنايى بى رنگ ماه      

 .قطعات پراكنده پيكرهاى جداجدا مى گرديدند

 .يكى در پى دست پسر عزيزش مى گشت 

 .ديـگرى بازوى شوهر بزرگوارش را مى جست 

شـب نشـينى    , لشكر ابن زياد در جايى كه چندان دور نبـود         )) 64((رادر واالمقامش را پيدا مى كرد       سومى پاى ب  

سرهاى جدا شـده و امـوال يغمـا گرفتـه را مـى              , داشتند وباده گسارى مى كردند و در پرتو روشنايى مشعل ها          

 .شمردند

پسر فاطمه دخت , ين بن على حس: صداهايى شنيده مى شد كه به كسى كه سرامام را جدا كرده بود مى گفت              

 .كسى را كشتى كه بزرگوارترين مرد عرب بـود, رسول خدا را كشتى 

 .او خـواسـت سلطنت اينان را براندازد

, كه اگر همه خزينه هاى خودشان را به پاداش كشتن اوبـه توبدهنـد             , و پاداش بگير  , كنون نزد اميران خود شو    

 .كم داده اند

 انى  -----اوقر ركابى فضة وذهبا     : ت و بر در خيمه عمر سعد بايستاد و فرياد برآورد          برف: جواب او اين بود كه      

 . بايد كه چكمه هاى مرا از زر و سيم پركنى -قتلت السيد المجججا 

 .زيرا كه من آن سرور عالى مقام را كشتم 
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  وخيرهم اذ ينسبون نسبا-----قتلت خيرالناس اما وابا 

 .ش بهترين مردم بودند و بهترين و پاكيزه ترين نسل ها را داشتند كشتم كسى را كه پدر ومادر-

مى گويند در اين جا داستان به پايان مى رسد داسـتـان هـفتادوسه تن شهيدى كه ساعت هاى بسيار در برابر                    

 .چهار هزارتن پاى دارى كردند

ى بسازند كه اعضاى پراكنده     زمـانى گذشت و پيش از آن كه براى آن ها قبر          . و تا آخرين فردشان كشته شدند     

 فكـان   -----وقفـت علـى اجـداثهم ومجـالهم         : دلسوخته اى برايشان گذركرد و گفـت        , آن ها را جمع كنند    

 الحشى ينقض والعين ساجمة

 . بر سرمزار شهدا و ميدان جنگشان بايستادم دل از غم پاره پاره مى شد و ديده اشك مى ريخت -

  سراعا الى الهيجا حماة خضارمة----- لعمرى لقدكانوا مصاليت فى الوغى

 . بـه جـان خـودم كـه آن هـا در مـيـدان جـنگ دالورانى بودند-

 .كه با جوان مردى براى جان بازى مى دويدند و با شرافت 

  باءسيافهم آسادغيل ضراغمة-----تاسواعلى نصرابن بنت نبيهم 

 . دريارى پسر پيغمبر استقامت كردند-

 . بودند كه شمشير بر دست گرفته بودندو شيران بيشه اى

  لدى الموت سادات وزهرا قماقمة-----و ما ان راى الراؤن افضل منهم 

 . هنوز ديده بينندگان برتر از آن ها نديده -

 .با سرورى و بزرگوارى و جوان مردى به سوى مرگ رفتند) چراكه (

 .نداز كسانى كه در اين صحنه نمايان شدند به جز زينب كسى نما

 .زيـنـبـى كـه در سـراسـر ايـن مـصـيبت دردناك آنى از ديده ما پنهان نبود

 .بانوى كربال, زينب , او به تنهايى با رفتار جاويدانش در تاريخ باقى است 

 .در كنار برادر بود كه نخستين غريو دشمن را شنيد, زيـنـب 

 .آن دم كه برادرش به خواب رفته بود

زينب از بيمار پرستارى مى كرد و محتضر را دلدارى مى داد و براى شهيد               . خواب نداشت   ولى زينب بيدار بود و    

ديـده  ) رضى اللّه عنه    (مى گريست زينب آن كسى است كه از آغاز كشتار تا انجام آن در كنار برادرش حسين                  

 .شد
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 كاروان اسير 

 

 .همراه داشتند, يعنى سرهاى شهدا را, اك دسته اى از لشكر به سوى كوفه باز گشتند و بارى گران و سهم ن

 .همه جا را فراگرفته بود و داراالماره ابن زياد بسته بود, شب 

كسى كه سرامام شهيد را با خود داشت به خانه اش رفت و سر را در كنارى نهاد و در بسـتر شـد و بـه                           : گويند

 .ه در خانه تو است سر حسين است ك, اين , ثروتى عمرانه براى تو آورده ام : زنش گفت 

مردم زر و سيم مى آورند و تو سر پسر دختررسول خدا را ! خاك بر سرت : زن هراسان شد و شيونى زد و گفت 

 .آورده اى ؟ به خدا كه ديگر هيچ خانه اى مرابا تو جمع نخواهد كرد

 .دويدن گرفت , از خانه بيرون شد و سراسيمه و پريشان 

 .مصيبت زده ترين كاروانى بود كه تاريخ به خاطر دارد, و آن ,  كردكاروان اسير به سوى كوفه كوچ

كه كوفيان كوچكشان شمردند و از كشتنشان گذشـتند و          , در مـيـان آن هـا دو كـودك از حـسن بن على بود          

 .برادر سوم آن دوكه مجروح شده بود و با كاروان حمل مى شد

بود كه عمـه اش زينـب بـا جـان           ) زين العابدين   (م على اصغر    جـوانـى بـيمار به نا   , و از فـرزنـدان حـسـيـن     

 .فشانى از مرگ نجاتش داد

 .او تنها بازمانده شهيد بزرگوار و يادگار برادر زينب بود

خواهرش فاطمه و سكينه دخترحسين و بقيه بانوان بنى هاشـم بـا حالـت اسـيرى                 , هـمراه بانوى بانوان زينب     

جايى كه تكه پاره هاى پيكرهـا در ميـان خـاك و خـون               , قـتلگاه شهدا گذشت    كـاروان از كـنـار    . روان بودند 

اين . درود فرشتگان آسمان بر تو باد! اى محمد! اى فرياد ما: زينب ناله اى كردوصدا زد. روى زمين پراكنده بود

!  اى محمـد !حسين تو است كه آغشته به خون و بـا پيكرقطعه قطعه در ميان بيابان افتاده است اى دادرس ما                  

 .اينان دختران تواند كه بـه اسـيـرى مى روند

زنان صدا , اينان فرزندان تواند كه كشته شده اند و باد صبا بر پيكرهاشان خس وخاشاك مى ريزد در پى زينب  

 .به شيون و زارى بلند كردند و دوست و دشمن به گريه در آمدند

 .كاروان وارد كوفه شد

ايستاده بودنـد و اسـيران را تـمـاشــا    , ن رسالت را به سوى عبيداللّه زياد مى بردند     مـردم در حـالـى كـه خاندا    

و , مـى كـردنـد ازگوشه اى صداى گريه وزارى شنيده مى شد و از جايى بانگ شـيون و نالـه برمـى خاسـت                        

 .سخنانى به گوش مى رسيد كه نوحه گرى مى كرد و عزادارى مى نمود

 .ن چاك ديده مى شدندنوحه گر و گريبا, زنان كوفه 

 .مى گريستند, گريه كنندگان براى بانوان ارجمندى كه به خوارى مى بردندشان 

 .نتوانست تاب بياورد, اين منظره را كه ديد, زينب 



 81

وهم آن ها بودند كه به پدرش على و بـه بــرادرش             , زيـنـب تـاب نـيـاورد كه ببيند اهل كوفه گريه مى كنند         

پسر عمويش مسلم بن عقيل را به دست دشمن دادند و برادرش حـسـيـن را به سوى                حـسـن خيانت كردند و     

 .خود خواندند و وعده يارى دادند

زيـنـب نتوانسـت ببينـد كـه كوفيـان بـر           . شمشيرهاى خود را به يزيد فروختند     , ولى وقتى كه به سويشان آمد     

آنـان بـراى اسـيرى دختـران       ,  شـدنـد باآن كه همگى به دست آن ها قـربـانـى       , حسين و جوانانش مى گريند    

 .هتك حرمت آن خاندان را نكرده است , زارى مى كنند وكسى جز خود كوفيان , رسول 

 .پدرش از اهل كوفه نكوهش مى كرد و از آنان شكايت داشت . سـخـنـان پـدرش على را به ياد آورد

 .ديدگان خودرا به سوى نقطه دورى متوجه گردانيد, زينب 

 .ـه پـيـكرهاى پاره پاره عزيزانش در بيابان افتاده بودندجـايـى ك

 .چشمانش به سوى گريه كنندگان بازگشت واشارت كرد كه خاموش شويد, سپس 

 .سرها را از خوارى و پشيمانى به زير انداختند و تا زينب سخن مى گفت چنين بودند, همه 

 .ا نايستد و شيونتان آرام نگيردهرگز اشك هاى شم! گريه مى كنيد؟! اى اهل كوفه , امـابعد

 .مثل شـمـا مـثل زنى است كه هر چه رشته است پنبه كند

 .و بدانيد كه بارى شوم بر دوش كشيديد, شما ايمان خود را بازيچه فساد قرار داديد

 .بايد بيشتر بگرييد وكمتر بخنديد, بـه خـدا چـنين است , آرى 

و ننـگ كشـتن نـواده خـاتم پيغمبـران و سـاالر              ,  نـتـوانـيــد  شما چنان خود را ننگين كرديد كـه شـسـتــن         

كسى كه نقطه اتكاى شما و چراغ راهنماى شما و سرور جوانـان اهـل               , فرستادگان را چگونه مى توانيد بشوييد     

 .بهشت بود

 .جنايتى عظيم مرتكب شديد, بدانيد كه به نادانى و پليدى 

تا خشـم   , جنايت كارى را نزد شما خوب جلوه داد       , پـليد شما آيا تعجب مى كنيد اگرآسمان خون ببارد؟ نـفـس         

 .خداى را براى شما بياورد و در عذاب الهى براى هميشه گرفتار باشيد

جـنــايتى  ! آيا مى دانيد چه جگرى را پاره پاره كرديد و چه خونى را ريختيد و چه پرده نشينى را پرده دريديـد؟                    

. ت آسمان ها بشكافد و زمين از هم بپاشد و كوه ها خـرد شـود               بزرگ مرتكب شديد كه از عظمتش نزديك اس       

گـويى از زبـان     , مـن بــانويى سـخنورتر از او نديـدم          , بـه خـدا : كسى كه خطبه زينب را شنيده بود مى گويد        

 .اميرالمؤمنين على بن ابى طالب سخن مى گفت 

شـد و همگـى از هـراس ايـن مصـيبت            گـفتارش را هنوز تمام نكرده بود كه صداى گريه مردم بلند            , زيـنـب  

 .مات و ازخود بى خود شدند, بزرگ 

آن گـاه زيـنب روى خود را از كوفيان برگردانيد و به جايى كه خودش و ساير اسيران آن خاندان كريم را مـى                       

 .متوجه شد,بردند

 .بـه راه خـود ادامـه داد تـا به داراالماره رسيد, زيـنـب 

 .دش سوزشى احساس كرددر گلوى خو, در اين هنگام 
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 .زيـنب همه جاى اين خانه را مى شناخت 

 .روزى خانه زينب بود, اين جا

 .روزگارى كه اسم پدرش على اميرالمؤمنين باعظمتى بى مانند جهان را پر ساخته بود

شجاعت خود را بـه كــمك      , زينب  . مبادا گريه خوارش كند   , ولى خوددارى كرد  , اشـك در ديدگانش حلقه زد    

مى دانى كه بيش از بـيـســت ســال پـيــش           . بگذشت  , ازميدان بزرگى كه در جلوى داراالماره بود      , بيده  طل

و بزرگـوارى بـرادرانش حسـن و        , ديـده بـود كـه فـرزندش عون در آن دوباله راه مى رفت و بازى مـى كـرد                

مبـادا از   , انده قلبش گذارد  زيـنـب دست راستش را به روى باقى م       . دل و چشم همگان را پر كرده بود       , حسين  

 .هم بپاشد

در آن دم كه به اتاق بـزرگـى رسيد و ديدعبيداللّه زياد در جايى نشسته كه پدرش در آن جا مـى نشسـت و از                         

به جاى مه نشـيند     . و با فرستادگانش و سران سپاه و استان داران سخن مى گفت             , ميهمانان پذيرايى مى كرد   

در صورتى كه اسير شده و يتيم گرديـده و داغ           , نب به درون اين خانه پا مى گذارد       دگرباره زي , امروز! كژدم كور 

 .ديـده و پـدر و فـرزندو دو برادر و بقيه خويشانش را از دست داده است 

ولى خوش نداشت   , شايد اندكى از آالم خود بكاهد     , خواست در اين هنگام قطره اشكى بفشاند و يا ناله اى كند           

 .با ابن زياد روبه رو شودكه گريان و ذليل 

هيچ وقت زينب مانند امروز احتياج نداشت كه بـه عظمـت روحـى و نيـروى معنـوى اش اعتمـاد كنـد و بــه                           

تاآن طورى كه شايسته نواده رسـول خـدا و بـانوى            , ارجـمندى خاندان و شرافت تبار و اصالت نژادش پناه برد         

 .در برابر ابن زياد بايستد,خردمند بنى هاشم است 

پس از آن كه ,انجام دهد, تا بتواند آن چه را كه از او شايسته است       , ولى امروز بزرگ ترين احتياج را به آن دارد        

 .روزگار همه مردانش را از كفش ربوده است 

با ابهت وجــاللى  , كـه پـسـت تـرين لباس هايش را بر تن داشت و كنيزانش دورش را گرفته بودند              , زيـنـب  

رفـت و بـه گوشـه اى        ,  پيش نهاد و بدون آن كه به امير سركش خون خـوار اعتنـايى كنـد                هرچه تمام ترقدم  

 .بنشست 

بدون آن كه اجـازه نشسـتن     , ابـن زيـاد كـه زيـنـب را مـى نگريست كه اين گونه با جالل و عظمت نشست                

 .توكيستى ؟ زينب جواب نداد: پرسيد, بگيرد

 .پرسش را دوبار يا سه بار تكرار كرد

 .جوابش را نداد, ينب براى آن كه خردش كند و كوچكش سازدولى ز

 .اين زينب دخت فاطمه است : يكى از كنيزان زينب جواب داد

حمد خـداى را كـه شـما را رسـوا كـرد و بكشـت و                 : چنين گفت   , ابن زياد كه از رفتار زينب به خشم آمده بود         

حـمـد خـداى را كه بـه واسـطه        : گفت  , ست  زينب كه با نظر حقارت بدو مى نگري       . دروغتان را روشن ساخت     

 .ما را عزيز و محترم قرار داد و از پليدى پاك گردانيد, پيغمبرش 

 .و او بحمداللّه غير از ماست . فقط گناه كار رسوامى شود و تنها فاجر دروغ مى گويد
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: گفـت   ,  بـود  كار خدا را باخويشانت چطور ديـدى ؟ زينـب كـه هـم چنـان عظمـتش اسـتوار                   : ابن زياد پرسيد  

 .سـرنـوشت آن ها كشته شدن و فداكارى بود

همه رفتند و در بسترهاى خود آرميدند و به همين زودى خداى آن ها رابا تو جمع خواهـد كـرد و در پـيش او                          

 .محاكمه خواهيد شد

خـداى مـرا از     : گفـت   , در اين جا ابن زياد سركش و پليد كوچك شد و براى آن كه درد خويش را شفا بخشـد                   

 .شورش تو و ياغيان سركش خويشان تو آسوده گردانيد و رنج درونى مرا شفا داد

تو پشت وپناه مرا كشتى و خاندان مرا نابود كردى و شاخه هاى مرا              : اشك هاى خود را پس زد وگفت        , زينب  

 .بريدى و ريشه مرا كندى 

ابـن زيـاد خشـمگين      ! ى و شفا يافتى     به يقين بدان كه آسوده گشت     , دردتو را شفا مى بخشد    , اگر اين جنايت ها   

 .پدرش نيز سخن پرداز و شاعر بود, اين زن سخن پردازى مى كند: شد وگفت 

 .زن را با سخن پردازى چه كار؟ من با درد خود سروكار دارم : زينب نيز با لحنى قاطع و محكم گفت 

ايك نگريسـتن گرفـت تـا چــشمان     چشم خود را از سوى زينب برگردانيد و چهره هاى اسيران را يك , ابن زياد 

 .فرزند حسين بايستاد)) 65((پليدش دربرابر على اصغر 

 .على بن حسين : داد نام تو چيست ؟ جوان پاسخ : زنده ماندن وى را غريب شمرد و پرسيد

 .آيا على بن حسين را خدا نكشت ؟ جوان چيزى نگفت : ابن زياد در عجب شد و پرسيد

بـرادرى داشـتم    : چرا سخن نمى گويى ؟ جوان گفت        : گفت  , سخن گفتنش وادارد  ابن زياد كه مى خواست به       

 .مردم او را كشتند, كه نام او نيز على بود

 .خدا او را كشت : ابن زياد گفت 

 .جـوان خـوددارى كرد و چيزى نگفت 

يتوفى االنفس حين   اللّه  : اين آيه را تالوت كرد    , ولى پس از آن كه ابن زياد دوباره به سخن گفتن وادارش كرد            

 .خداى در وقت مرگ همه را مى ميراند)) 67((, و ماكان لنفس ان تموت اال باذن اللّه , )) 66((موتها 

 .و هيچ كس نمى تواند بميرد مگر به اذن خدا

 .تو از همان ها هستى , به خدا: آن خود خواه سركش فرياد زد

 .ببينيد به سن رشد رسيده ؟ من او را مرد مى شمارم : سپس به اطرافيانش نظرى انداخت و گفت ! واى بر تو

 .آن گاه فرمان كشتن او را صادر كرد

! اى ابــن زيــاد    : عمه اش زينب دست در گردن جوان انداخت و در آغوشـش كشـيد وگفـت                 , در اين هنگام    

 .هـرچه از ما كشتى بس است 

دى ؟ سـپس او را سـوگند داد كـه از ريخـتن     هنوز از خون هاى ما سيراب نشدى ؟ آيا از ما كسى را باقى گذار        

 .خون جوان درگذرد يا آن كه خودش را نيز با او بكشد

 .مدتى به زينب نگريست , ابن زياد

 .خـويشاوندى چيز عجيبى است : به سوى اطرافيانش روى كرده گفت , سپس 
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 .تا بااهل بيتش برودجوان را آزاد بگذاريد , گمانم آن است كه دوست مى دارد وى را نيز با او بكشم 

 .فرمان داد كه سر حسين را بر سر چوبى نهادند و در كوفه بگردانيدند, ابن زياد

 .سپس گردن و دست هاى على زين العابدين را در غل و زنجير كردند

 .كاروان بار دگر به سوى شام به راه افتاد

نش و كودكانى كه اسـير بنـد و زنـجــير           سر حسين و سر هفتادتن از خويشان و يارا        : كـاروان عـبـارت بـود از   

 .بودند و بانوان اسير آن خاندان كريم كه به روى بارها جايشان داده بودند

 .سفر شام آغازگرديد, آن گاه زيرنظر گماشتگان سنگ دل ابن زياد

 .على بن حسين در طول راه سخنى نگفت 

پسر حسين برخـود مـى پيچيـد و بـا           . ته بود زبان هر دو را بس    , مـصـيـبت ناگوار . و عمه اش نيز سخن نگفت       

وقتى ! زينب با سكوتى بهت آميز به سرهاى شهيدان نگاه مى كرد          .خاموشى به بندهاى گران بار مى نگريست        

ولى ناله و شيون زنان از خانه هـايش بلنـد        , آنان را يك سره به بارگاه يزيدبن معاويه بردند        , كه به شام رسيدند   

بزرگان اهل شام را دعوت كرده و آن را به دور خود نشانيده بود و سر حسين را                  , يـزيد. بود وفضا را پركرده بود    

 .در پيشش نهاده بودند

 :مانند گفته حسين بن حمام است , داستان اين سر با ما: يزيد به اطرافيان خود روى كرده چنين گفت 

  قواضب فى ايماننا تقطر الدما-----ابى قومنا ان ينصفو نا فانصفت 

  علينا وهم كانوا اعق واظلما-----يفلقن هاما من رجال اعزة 

, پس شمشيرهايى كه در دست راست ما بود و از آن خون مى چكيد             ,  خـويـشـان مـا بـا مـا انـصـاف ندادند      -

 .انصاف داد

 .ولى آنان نا مهربان تر و ستم كارتربودند, بشكافت ,  و فرق هاى مردانى كه نزد ما ارجمند بودند-

آيـا مـى دانـيد كه ايـن      : گفت  , به سخن خود ادامه داده      , در حالى كه اشاره اى به سر شهيد مى كرد         , سپس  

 .پدرم على از پدر او بهتر است : سر از كجا آمد؟ او مى گفت 

 .مادرم فاطمه از مـادر او بـهـتـر اسـت 

 .جـدم رسول خدا از جد او بهتر است 

 .ى خالفت شايسته ترم و من خودم از او بهترم و برا

پدرش و پدرم نزد خـدا محاكمـه كردنـد و مـردم مــى               , پدرش از پدر من بهتر است       : امـا ايـن كه مى گفت      

, آرى چنـين اســت      , و اما سخن او كه مـادرم از مـادر او بهتـر اسـت                , دانـند كه حكم به سود كدام يك بود       

, جدم رسول خدا از جـد او بهتـر اسـت           , ين كه گفته بود   و اما ا  , فـاطمه دختر رسول خدا از مادر من بهتراست         

نمى تواند در ميان مسلمانان هـم دوش و         , كسى كه ايمان به خدا و روز واپسين داشته باشد         , آرى چنين است    

قــل الـلـهــم    , ولى نخوانده بـود   ,  از ناحيه فهمش آمد    - يعنى حسين    -ولى او   , مانندى براى رسول خدا بيابد    

بگو خداى داراى شهريارى است و به هـر         )) 68((,  تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء        مـالـك الملك 

 .كه خواهد پادشاهى دهد و از هر كه خواهد بستاند
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كسانى كه , مجلسيان به دختران دودمان هاشم نگاه مى كردند . يزيد فرمان داد كه اسيران را وارد كنند       , سپس  

هـنـگـامــى كـه   . ترام قرار داشـتند وبيگانـه اى رخسـاره آنـان را نديـده بـود        تا ديروز در پس پرده عزت و اح       

مـگــر يـك    , همگـى از شـرم چشـم بـرهم نـهـادنــد          , بزرگوارى و ارجمندى اين دودمان را به خاطر آوردند        

مى نگريست و با نگاه هاى آزمندانه مى خواست او          )) 69((روى كه به فاطمه دختر على         مردتنومند شامى سرخ    

 .ا ببلعدر

اين دوشيزه ! يا اميرالمؤمنين : مرد شامى برخاست و به يزيد گفت . فاطمه هراسان و لرزان راه گريز مى جست 

 .دامن خواهرش زينب را گرفت , فاطمه در حالتى كه از وحشت مى لرزيد! را به من ببخش 

نه تو چنين حقـى دارى و نـه   , گمان دروغ بردى و فرومايگى كردى : زينب خواهر را در آغوش گرفت و گفت        

 .يزيد

 .من اين حق را دارم و اگر بخواهم اين كار را خواهم كرد, تو دروغ گفتى : يزيد خشمگين شد و گفت 

مگر آن كه از دين ما خـارج شـوى و بـه كـيش               , هـرگـز چـنين حقى را خدا براى تو قرار نداده          : زينب گفت   

 .ديگر بگرايى 

با من چنين سـخنى مـى گـويى ؟ پـدر و             : ا برافروخت و با حالت انكار پرسيد      آتش خشم يزيد ر   , سـخن زينب   

 .برادرت ازدين خارج شدند

 .تو و پدرت و جدت هدايت شديد, به دين خدا و دين پدرم و برادرم و جدم : زينب با لحنى محكم جواب داد

 .دروغ گفتى اى دشمن خداى : يزيد با خشم گفت 

تو فرمانروايى هستى مسلط و ظالمانه دشنام مى دهى و به     : كان داد و گفت     زينب سرش را به طور استخفاف ت      

 .قدرت خود مى نازى 

 .يزيد جوابى نگفت 

 .مجلس را خاموشى بهت آميز و سنگينى فرا گرفت 

ايـن كنيـزك را بـه مـن         ! يا اميرالمـؤمنين    : دوباره به سخن آمد   , مرد شامى كه فاطمه چشمش را پر كرده بود        

 .ببخش 

 .خداى به تو مرگ حتمى دهد! خفه شو:  بانگ زداميرش

يـزيـد از سـرهاى شهدا سرپوش برداشت و خم شد و با خيزرانى كه در دسـت                : سپس مصيبتى ناگوار روى داد    

 :بر دندان هاى امام نواختن آغازكرد و اين اشعار را مى خواند, داشت 

  جزع الخزرج من وقع االسل-----ليث اشياخى ببدر شهدوا 

  ثم قالوا يا يزيد التشل-----لوا و استهلوا فرحا اله

 اى كـاش پـدران من در جنگ بدر مى ديدند كه ايل خزرج از زخم نيزه هاى ما بـه آه و فغـان آمـده اسـت                       -

 .يزيد ديگر بس است : آن وقت مى گفتند,  تا شادى از سر و رويشان مى ريخت -)) 70((
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: ينب كه به خودش جنبشى داد و به آن مرد سركش نهيبى زد و گفت                جز ز , بانوان بنى هاشم به گريه درآمدند     

, ثـم كـان عاقبة الذين اساؤالسواى اءن كذبوا بيات اللّه و كانوا بها يسـتهزؤن               : خداى در قرآن به راستى گفت       

 .سرانجام كسانى كه كار زشت كردند اين است كه آيات خدا را دروغ شمارند و مسخره كنند)) 71((

اكنون كه سر تا سر زمين و آسمان را بر ما تنگ گرفته اى و ما را ماننـد اسـيران بـه هرسـو مــى                ! ـداى يـزي 

به گمانت كه پيش خداى براى ما پستى و براى تو شرف و منزلت است ؟ و حاال كه مى بينى كـه         , كـشـانـى  

بالى و بـر خويشـتن همـى    برخود مى , سر به فرمان تو نهاده و حوادث طبق دل خواه تو روى مى دهد          , جهان  

واليـحـسـبـن الـذيـن كفروا انمـا نملـى       : بدان كه درقرآنش گفته     , اگر خداى به تو چنين مهلتى داده        , نازى  

گمان نكنند كه , كسانى كه كافر شدند)) 72((, لهم خير النفسهم انما نملى لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين  

و عـذاب خـوار كننـده اى در      , ا مهلت مى دهـيم تـا بـر گنـاه بيفزاينـد            مهلت ما به سود آن هاست ما به آن ه         

 .انتظاردارند

آيا اين از عدالت است كه تو دختران و كنيزكان خود را در پس پرده بنشـانى و دخـتــران                    ! اى زاده بـردگـان    

نه تــنگشان بگيـرد و      سي, تا از ناله و آه      , را مانند اسيران بگردانى و پرده حجابشان را بدرانى          ) ص  (رسول خدا 

 .آن ها را از اين شـهـر بـه آن شهر ببرند, و دشمنان , افسرده و غمگين بر شتران بار شوند,آوازشان بر نيايد

وقتى , و هر دور و نزديكى بر ايشان بنگرد   , و نه جايى تا آسايش گاهشان گردد      , تا غم خوارشان باشد   , نه يارى   

 .كه مردانشان در كنارشان نباشند

و خــود را    , مى بودند و مـى ديدنـد      , اى كاش بزرگان خاندان من كه در بدر كشته شدند         , آيا مى گويى    ! دايزي

گـنـاه كـارنمى شمارى ؟ و اين را گناه بزرگ نمى دانـى ؟ و بـى شـرمانه بـاچوب خيـزران بـر دنـدان هـاى                            

 هاى ستارگان زمين از دودمـان    خون, ابوعبداللّه مى نوازى ؟ چـرا نـكنى ؟ باآن كه با ريختن خون هايى پاك               

 .زخم ها را خنجر زده اى و ريشه پاكى و بزرگوارى را از بن بركنده اى , عبدالمطلب 

 .اى كاش الل و كور بودى : آن وقت است كه آرزو مى كنى , به زودى در دادگاه عدل الهى احضار خواهى شد

ن خود را نخراشيدى و جـز گوشـت خـويــش       جز پوست ت  , هر چه كردى به خود كردى       , به خدا سوگند  !يزيدا  

و خواهى ديد كـه فرزنـدان و        , به همين نزديكى برخالف ميل به سوى رسول خدا برده خواهى شد           , رانبريدى  

روزى كه خداى آنان را از جدايى و پراكندگى آسـوده           , بستگانش درقرق گاه قدس الهى نزد آن حضرت جمعند        

 .سازد

خواهيد دانست كه كدام يك ,  و آن كسى كه تورا برگردن مسلمانان سوار كرد      به همين زودى تو   ! پـسر معاويه   

قاضى آن باشد و جـد مـا خصـم تـو            , روزى كه دادگاهى آماده شود و خداى        , از مابدبخت تر و بى كس تريم        

 .گردد و همه اعضا وجوارح تو گواهان جنايات تو باشند

آن دم كـه جـز      , ن كه در آن جهان بايد غرامت بپـردازى          بدا, اگر ستم بر ما را در اين جهان غنيمت شمردى           

, و او به تـو پـنــاه بـرد       , آن وقت است كه تو به ابن مرجانه پناه برى           , نتيجه كارهايت چيزى به درد تو نخورد      

تو و همكارانت پـاى تـرازوى عـدل الهـى زوزه بـكـشـيــد و               , تو از او كمك بخواهى و او از توكمك بخواهد         

 .بود) ص (كشتار فرزندان محمد , شه اى كه همراهتان باشدبـهـتـرين تو
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 .كـه مـن تـا كـنـون بـه جز از خداى نترسيده ام وجز پيش او شكايت نبرده ام , به خدا سـوگـنـد

 .پس هر حيله اى دارى به كار بر و هر چه مى خواهى بكوش و آن چه نيرو دارى مصرف كن 

 .نى شست به خدا كه ننگ اين ستم كارى را نتوا

چنان سر به زير و خـاموش شـد كـه گـويى     , يزيد سر به زير افكند و هر كس در آن جا بود   , زينب آرام گرفت    

 .مرغ مرگ برسر همه سايه افكنده است 

پيـراهن را   , شـنيد , آن چه در مجلس شوهرش رخ داد      , نـقـل مـى كـنـند كه هند دختر عبداللّه عامر زن يزيد         

اين سر حسين پسر فاطمه دختر رسول خداست ؟         ! يا اميرالمؤمنين   : لس آمد و گفت     نقاب كرده و به درون مج     

 .بر او شيون كن و سياه بپوش , آرى : يزيد گفت 

: بـا تعجـب گفـت       , هنگامى كه ديد يزيد با خيزران بر دندان هاى حسين مى نوازد           , يـكـى از اصـحاب پيغمبر   

ص (زى ؟ چوب تو به جايى مى خورد كه من ديدم رسول خدا            آيـا بـا ايـن چـوب بر دندان هاى حسين مى نوا         

 .آن جا رامى بوسيد) 

تو روز قيامت خواهى آمد و ابن زياد شفيع تو است و اين سر خواهـد آمـد و رسـول خـدا شـفيع                         ! ولى اى يزيد  

 .اوست 

نب و بانوان ديگـر     روى از زينب بگردانيد و به سوى زي       , يـزيـد از ديدار زينب ناراحت شد و گفتار او تكانش داد          

 .اشاره كرد كه به خانه او روند

 .تا على بن حسين را با غل و زنجير وارد مجلس كردند, سپس فرمان داد

 .باز مى كرد, اگر رسول خدا ما را در زنجير مى ديد: على گفت 

 .راست گفتى : يزيد كه هنوز طنين سخنان زينب در گوشش بود گفت 

: گفت  , و مانند كسى كه معذرت خواسته باشد      , ند و سپس او را نزديك خود خواند       و امـر كـرد زنجير را باز كرد      

ديدى پدرت خويشاوندى را با من بريد و حق مرا نشناخت و با حكومت مـن بـه سـتيزه                    ! اى عـلى بن حسين     

 .خدا با او چنان كرد كه ديدى , جويى برخاست 

يبة فى االرض و ال فى انفسكم اال فى كتـاب مـن   مـا اصـاب من مص : جواب على تالوت اين آيات شريفه بود      

قبل ان نبراها ان ذلك على اللّه يسير لكيال تاسوا على مافاتكم والتفرحوا بما آتاكم واللّه اليحب كـل مختـال                     

پـيش از آن كـه آن را   , در دفتر, هر مصيبتى كـه در زمـيـن رخ مى دهد و بر شما روى مى آورد         )) 73((, فخور

و بـه   ,افسرده نشويد , تا برآن چه از دستتان برفت       ,كـه ايـن بـراى خـدا آسـان است       , شته شـده   نو, بيافرينيم  

 .و خداى هيچ متكبر برخود بالنده اى را دوست نمى دارد, آن چه كه به دستتان آمد دل خوش نگرديد

هرچـه بـه شـما      )) 74((, و مـا اصـابـكـم مـن مصيبة فبما كسبت ايديكم         : يزيد خواست كه اين آيه را بخواند      

 .آثار عمل خودتان است , مى رسد

 .از دور شنيده مى شد, كه بسيار دردناك و جان گداز بود, زيرا ضجه زنان , ولى به زودى خاموش گرديد

بلكه زنان بنى اميه با اشك هـاى خـود بـا ايشـان هـم دردى مـى             , نـه تنها بانوان بنى هاشم گريه مى كردند       

 .كردند
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 .يه زنى نماند كه مصيبت زدگان را با گريه وزارى براى حسين استقبال نكنداز دودمان معاو

 .سـه روز سـوگـوارى و نوحه گرى بر پا شد

يزيد امر كرد كه مصيبت زدگان به همراهى نـگـهـبـانى درست كار كه سواران و خدمتگزارانى تحـت                 , سپس  

 .آماده سفر به سوى مدينه شوند, فرمانش بودند

 : يزيد در هنگام وداع با على بن حسين چنين گفت :نقل مى كنند

هـر چـه از مـن مــى         , اگر من با پدرت روبه رو مـى شـدم           , به خدا , خـداى لـعـنـت كـنـد پـسـر مـرجانه را     

هر چند به هالكـت بعضـى از فرزنـدانم          , بـه او مـى دادم و باتمام قوا مرگ را از او دور مى كردم               , خـواسـت  

 .ن چه راكه ديدى خواست خدا بودولى آ, تمام مى شد

و آن گاه به سوى خواب گاه خود رفـت ولـى            , تقاضا كرد كه هر حاجتى براى او پيدا مى شود بنويسد          , سـپس  

 .كه با شدتى هر چه تمام تر تكانش مى داد, هنوز طنين صداى زينب در گوشش بود

, را با آرامش و مهربانى در شب راه مـى بـرد         زنان و كودكان حسين را از شام بيرون آورد و آن ها             , نـگـهـبان  

 .هـمه درپيشاپيش او حركت مى كردند و هيچ يك از نظرش دور نمى شدند

از ايشان كناره مى گرفت و خودش وكسانش هم چـون پاسـبان در اطـراف پراكنـده مـى                    , هنگام پياده شدن    

آسوده باشد و شـرم  ,  ياقضاى حاجتى كند,و آنان را آزاد مى گذاردند كه اگر كسى بخواهد وضويى بگيرد  , شدند

: آيا احتياجى داريد؟ در يك بـار زينـب گفـت    : و با آن ها در راه همراهى مى كرد و گاه گاهى مى پرسيد  , نكند

 .ما را از راه كربال مى بردى , اگر مى شد

 .اطاعت مى كنم : نگهبان غم گينانه جواب داد

 .بردشان تا به زمين شوم كربال رسيدند

ـل روز بـر آن كـشتار گذشته بود و هنوز قسمت هايى از زمين به خون شهيدان رنگـين بـود و قـطــعات            چـه

نـوحه گـران  )) 75((موجود بـود   , گنديده ازپيكرهاى آن ها كه وحشيان بيابان از خوردن آن ها سرباز زده بودند             

 .ام نگرفت و اشكشان نايستادسه روز در آن جا بماندند و آنى سوزش دلشان آر, به نوحه گرى برخاستند

 .راه مدينه را پيش گرفت , كاروان مصيبت زده , سپس 

, خـواهر عزيـزم     : فاطمه دختر على به خواهر خود بانوى بانوان زينب گفت           , هنگامى كه نزديك مدينه رسيدند    

ى خردمنـد جـواب     آيا صالح مى دانى به او چيزى بدهيم ؟ بـانو          , به ما نيكى كرد   , اين مرد كه به همراه ما آمد      

 .به خدا چيزى همراه ما نيست كه به او بدهيم به جز زيورمان : داد

پيش آن مرد فرستادند و از اين كه هديه بسيار ناچيز است معـذرت         , آن گـاه النگو و دستبندهايشان را درآورده        

 .خواستندكه اكنون دست تنگيم و چيزى نداريم 

زيورهاى شـما آن قـدر مـى        , اگـر آن چـه من كردم براى دنيا بود       : ولى آن مرد زيورها را پس فرستاد و گفت          

 .كارى نكردم , ولى به خدا كه جز براى خدا وبراى بستگى شما با رسول خدا, ارزيد كه مرا خشنود سازد
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 بازگشت كاروان 

 

 سر حـسـيـن   مـديـنه در خاموشى بهت آميزى فرو رفته بود و پيوسته مترصد بود كه بداند بر              , در ايـن مـدت    

 .حسينى كه بر حسب دعوت شيعيانش به كوفه رفته بود, سبط رسول چه آمده 

 .على بن حسين با عمه ها و خواهرانش آمده اند: ناگهان منادى ندا داد

على بن حسين ؟ عمه ها و خواهران ؟ پـس امام حسين كجاست ؟ پس عموها و برادران كجايند؟ پسر عموها                     

كجا رفتند و بر سر آن هـا چـه          ,  كـه فـرزنـدان زهـرا و ازدودمـان عبدالمطلب بودند       چه شدند؟ ستارگان زمين   

و از آن جـا بـه       , تا به دامنه كوه احد رسيد     , همه جا را پر كرد    , آمده ؟ و كجا؟ وكجا؟ انـعـكـاس اين خبر شوم          

 .واز آن جا به مسجد قبا, بقيع رفت 

و ديرى نپاييد كه اين خبر در ميـان نالـه هـاى گريـه               , ـراش  ولـى جـانـگـداز و جـگـرخ   , خـبـرى بـود آرام    

 .كنندگان و شيون هاى ضجه زنندگان نابود شد

 .مگر آن كه از پرده بيرون آمد و به نوحه گرى و ناله و زارى پرداخت , بانويى پرده نشين نماند, در مـديـنـه 

شـتافت و خـود را در پيـراهن پيچيـده بـود و            از خانه بيرون    , خواهر مسلم   , زيـنـب دختر عقيل بن ابى طالب       

اگـر پيغمبـر از شـما       , چـه جـواب مــى دهــيد     : زينب مى ناليد و مى گفت       , همراه او زنان و كنيزكانش بودند     

بپرسد كه بعد از من با فرزندان من و اهل بيت من چه كـرديد؟ دسته اى را اسيركرديد و دسته اى را آغشته به        

صدايى از دور شنيده مى شد ! اهى من اين بود كه با بستگان من اين گونه رفتار كنيد؟آيا پاداش خير خو, خون 

مژده باد شما را كه عذاب و شكنجه الهـى          ! اى كسانى كه حسين را از روى نادانى كشتيد        : كه با ناله مى گفت      

 .در انتظار شماست 

شما بر زبان سـليمان و  , ا نفرين مى كنند  به شم , هـمـه آسـمـانـيـان و پيغمبران و فرشتگان و فرمانبران حق          

 .موسى و عيسى لعنت شده ايد

 .قرار داشت , كاروان مصيبت كشيده در ميان گروه هاى مردمى كه به استقبال آمده بودند

و تا آن روز به ايـن انـدازه مـرد و زن اشـك ريـز و                  , مـديـنه پيغمبر منظره اى دردناك تر از آن روز نديده بود          

 .ته بودگريان ننگريس

, آن شب از شب هاى ماه رجـب بــود         , شبى را به ياد مى آورد كه اين كاروان به سوى مكه روانه شد             , مـدينه  

كـه كـاروانـى مجلل از مدينه بيرون رفته و قافله ساالرش زينت جوانان اهل بهشـت در ميـان خـرمـنــى از                     

سر معاويه را كه براى خالفت شايسته اش نمـى          تا يزيد پ  , كاروانيان مى رفتند  ,سـتـارگان درخشان قرار داشت     

 .دانستند از تخت سرنگونش سازند

! اكـنـون بيش از چند ماهى نگذشته كه كاروان از سفر خود بازمى گردد پناه بر خدا كه روزگار با آن ها چه كرد

دره آرزو مــى  دره اى كـه آن را  , هنگامى كـه بـه دره مـرگ رسـيدند     , آنـان را بـا شتاب به سوى قتلگاه ببرد       

و جز اين باقى مانده محنت كشيده كه عبارتند از كودكانى يتيم و             , داس اجل يكايكشان را درو كرد     , پـنداشتند

 .زنانى داغ ديده كسى نماند
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 .هيچ مسافرى بر نگشت , و از مردان بزرگ و جوانان رشيد كاروان 

و به نوحه هـاى جـان سـوز نوحـه           , رى بود شـب هـا و روزهـا شاهد مجالس ماتم و سوگوا        , مـديـنـه رسـول   

 .گرها گوش مى داد وزمين پاكش سرشك گريه كنندگان را در بر مى گرفت 

عبداللّه جعفر شوهر زينب را مى بينيم كه در خانه مى نشيند و تسليت دهندگان به حـضــورش  , در ايـن وقت    

و بقيـه شـهدا از فرزنـدان جعفـر و        مى روند واو را براى شهادت عون و اكبر و محمـد و پسـرعمويش حسـين                  

 .عبدالمطلب تسليت مى گويند

 .اين مصيبت را از حسين داريم : و مى شنويم كه غالمى از غالمانش احمقانه مى گويد

آيـا ! اى پـسـر زن گـنـده تـن : عبداللّه خشمگين شده و كفش خود را به سوى غالمش پرتاب كرده مى گويد

دوست مـى داشـتم كـه ازاو جـدا          , اگر در خدمتش مى بودم      ,  گويى ؟ به خدا    در بـاره حسين اين سخن را مى      

 .نشوم تا با او كشته شوم 

 .آرزو داشتم خودم به جاى فـرزندانم درراه حسين جان بازى كنم , به خدا

آن است كه آن هـا در راه بـرادرم و پسـر عمـويم               , چيزى كه مصيبت مرا در باره اين دو پسر تخفيف مى دهد           

 .دند و تا آخرين نفس يارى اش كردندكشته ش

هر چند دو دستم    , مـصـيـبت حسين بر من بسيار سخت و ناگوار است          : سپس به مجلسيان رو كرده مى گويد      

 .او را يارى نكردند ولى دو فرزندم يارى اش كردند

و مـى سـوزند    , ردولى سوز دل زنان بيوه شده وداغ ديده پايان ندا         , مـجـالس ماتم و سوگوارى پايان مى پذيرد      

و مى سازندو هرروز بر سر قبرستان مى روند و براى عزيزانى كه در كربال شهيد شده اند مـى نـالـنـد و مــى                       

 .طنين ناله و شيونشان به مدينه مى آيد و دوست و دشمن بر آن ها مى گريد,زارند و نوحه سرايى مى كنند

:  بقيع مى رفت و براى چهار پـسـرشبه قبرستان) ع (لى نـقل مى كنند كه ام البنين دخت حزام همسر امام ع        

نوحه اى كه سـوزنـاك تـريـن و      , نوحه سرايى مى نمود   , و عباس گريه مى كرد    , عـثمان  , جـعـفـر,عـبـداللّه  

, مردم گرد اين بانو جمع مى شدند و به نوحه سـرايى اش گـوش مـى دادنـد                 ,جـان سوزين نوحه سرايى ها بود     

 .مى آمد و به نوحه هاى ام البنين گوش مى داد و گريه مى كرد- دشمن دودمان ابوطالب - حتى مروان حكم

پس از شهادت آن حضرت بـه مـدينه       , و نـقل شده كه رباب دخت امراءالقيس همسر امام حسين مادر سكينه             

حضـرت زنـده    بازگشت وهر كس از بزرگان قريش او را خواستگارى كرد نپذيرفت و يك سال بيشتر بعد از آن                   

 .نماند و سقف خانه اى بر او سايه نينداخت تا بيمار شد و از دنيا برفت 

نـمـى بينيم  , بـانـوى بانوان زينب را در مجالس عزا و سوگوارى كه عبداللّه جعفر براى دو فرزندش برپا كرده                  

راثر ناتوانى به خواب رفته     به گمان مامى رسد كه بيدار خوابى و رنج مصيبت و فرسودگى بر او فشار آورده و د                 , 

كه او را مى بينيم از اشك خوددارى كرده و درپى انجام كارى شده و چيزى                , ولـى چـيـزى نـمى گذرد   . است  

اين خون پـاك نبايـد بـه        . وظيفه ديگرى است    , امروز براى زينب به جز گريه و زارى         . را جست و جومى كند    

 . زاوار نيست كه ازصفحه گيتى محو شوندس, اين شهداى بزرگ وار, و به خدا. هدر رود
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 آخرين سفر 

 

ولى بنى اميه از ايـن هـم        , بانوى بانوان آرزو داشت كه چند روزه آخر عمر را در كنار جدش رسول خدا بگذراند               

 .جلوگيرى كردند

د و مى گفتن, زيـنـب و كـسانى كه همراهش بودند مصيبت هايى را كه سبط رسول خدا از لشكر يزيد ديده بود

 .توصيف مى كردند, آن قربان گاه خونين را كه امام حسين و شيعيانش را در آن سر بريده بودند

وجود بانوى بانوان زينب در مدينه كافى بود كه آتش حزن بر شـهيدان را شـعله ور كنـد و مـردم را بـر ضــد                            

يه پيدا شود فرماندار مدينـه      تا كار به جايى رسيد كه نزديك شد شورش برضد بنى ام           , سـتـم كـاران بـشـوراند  

, او زنـى اسـت فصـيح        , احساسـات را بـر مـى انگيزانـد        , بودن زينب در ميان اهل مدينه       : به يزيد گزارش داد   

 .او و كسانى كه با اوهستند تصميم گرفته اند براى خون خواهى قيام كنند, دانا, خردمند

 .مختلف تبعيد كرده و پراكنده شان سازديزيد امر داد كه باقى مانده اهل بيت را به شهرها و نقاط 

 .از بانوى بانوان خواست كه از مدينه بيرون رود و هر جايى كه خواهد اقامت كند, فرماندار

خداى مى داند كه چه ها بر سـر مـا آمـده             : گفت  , زينب كه از اين سخن خشمگين شده و به هيجان آمده بود           

 ما را از اين شـهـر به آن شهر چنان كه چارپايان را مى رانند               و باقى مانده  , بهترين كس ما كشته شده      , است  

ولـى زنـان   . هرگز بيرون نخواهم رفت هر چند خونمان ريخته شود        , به خدا , براندند و ما را بر بارها سوار كردند       

ن دور بانو را گرفتند و با ماليمت و مهربانى با وى سـخ            , بنى هاشم از خشم آن ستمگر بر زينب بيمناك شدند         

 .گفتند و هم دردى كردند و به خارج شدن از مدينه متمايلش ساختند

راسـت  , خداى در وعده اى كه به ما داده اسـت           ! دخـتر عموى عزيزم    : زينب دختر عقيل بن ابى طالب گفت        

كه ازهر جايش بخواهيم بهره برگيريم و به همـين زودى خـداى   , زمين را تحت اختيار ما خـواهد گذارد , گفته  

 .ر ستم كاران را خواهد دادكيف

وه . زينب به قصد مصر آماده سفر شد و مدينه را ترك گفت . سفرى كن به شهرى كه درآسايش و امان باشى 

آيـا بايد تمام عمر را در خانه به دوشى از شهرى به شـهرى بـه سـربرد و روى    ! كه زينب چه بسيار سفر كرده       

احساس كردنـد كـه     , بـانـوان بـنـى هاشم كه به همراه زينب بودند       زمين يك جا پيدا نكند كه در آن بياسايد؟          

 .بانوى خردمندشان نيرويش را از دسـت داده و تـا كـنـون ايـن سان ناتوان نبوده 

گويا هسـتى او درهـم شكسـته        , او مات و حيرت زده مى نگرد و ديدگانش خشك گرديده و اشكى نمى فشاند              

 .شده و بر باد رفته است 

ولى جز بر بهـت و پريشـانى اش افـزوده نــمى             , ند مانوسش كنند و آشفتگى اش را بر طرف سازند         مـى خواه 

 .شود

تـا عقـده    , از مصايب كربال سخن گفتند    , به خاطرشان رسيد كارى كنند شايد بار غمش سبك شود         , در آخركار 

 گشته بود كـه     ولى اشك در حلقه هاى چشمش سنگ شده بود و زخم قلبش چنان عميق             . دلش بتركد وبگريد  

 .شكافى كشنده ايجاد كرده بود
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 .از همه منزل ها بيشتر بود, گرفتگى و اندوه بانوى بانوان در شب هاى اخير مسافرت 

 .جايى كه چمن زار كودكى و اقامت گاه پدران و نياكان زينب بود, كـاروان شـب رو از خـاك حجاز بگذشت 

ابرهاى تيره جهـان را فـرا   . نه كسى دارد و نه منزلى    , ست  جايى كه زينب غريب ا    , و به خاك نيل نزديك شد     

 .گرفته بود و ماه در آسمان يافت نمى شد

وحشـت و   . گويا درنگ كرده تا كاروان شب پيما را ببينـد         . سنگينى مى كرد  , بر بيابان شرقى مصر هوا ايستاده       

 .سپس وضع عوض شد. هراس آن فضاى پهناور را پر كرده بود

,  هجرت در افق نمايان شـد   61هالل شعبان سال    ,  كـه بانوى بانوان به خاك نيل قدم گذارد        در هـمـان دمـى  

 .گروه هايى ازمردم براى استقبال بانوى بانوان جمع شده بودند

در آن جا گروه هاى ديگرى از پايتخـت  , تا به دهكده اى نزديك به بلبيس رسيد     , كاروان به سير خود ادامه داد     

 . آمده بودنددره نيل به استقبال

ايـنـان مـسـلـمة بن مخلد انصارى فرمانفرماى مصر با عده اى از اشراف و علماى آن ديار كه براى اسـتقبال                    

 .دختر زهرا وخواهر امام شهيد آمده بودند

به يـك بـاره همـه بـه گريـه           , هنگامى كه طلعت درخشان زينب كه به نور شهادت تابش مى كرد نمايان شد             

 .درافتادند

 .ـرد كـاروان را گـرفـتـند و به راه ادامه دادندگـرداگ

بانوى ما در آن جا نزديك به يك سال         ,مسلمه مـيـهمان گرامى را به خانه برد      , هنگامى كه به پايتخت رسيدند    

 .اقامت كرد

بـنـا بـر ارجــح    . پايان دوره گردى فرا رسيد    , سپس  . در آن مدت جز در حال عبادت و گوشه گيرى ديده نشد           

 هجـرت از دنيـا رفـت و دوچشـمى كـه             62بانوى بانوان زينب در شب يك شنبه چهاردهم رجب سال           , ل  اقوا

 .وقت آن رسيد كه اين پيكر ستم كشيده و الغر بياسايد. برهم نهاده شد, قربان گاه كربال را ديده بود

جايى كـه زينـب     همان  , سرزمين پاك مصر براى زينب بسترى نرم در اتاق خودش در خانه مسلمه فراهم كرد              

قبـرش  )) 76((هنگام آمدن وارد شده بود و همان جايى كه خودش خواسته بود كه آخرين خواب گاهش باشـد                   

 .زيارت گاهى شد كه مسلمانان تا به امروز از هر شهرى و ديارى به زيارتش مى آيند

 . و داستان دردهاى شورانگيزش در زبان نسل ها و سال ها باقى بماند
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 خون خواهى در پى 

 

 .بيش از يك سال و نيم زنده نماند, پس از برادر شهيدش , بـانـوى بانوان 

 .را عوض كند ليكن در اين مدت كوتاه توانست جريان تاريخ 

 .آخرين قسمت از داستان تشيع خواهد بود, بـنـى امـيـه گمان بردند كه كشته شدن حسين و همه كسان او

كـه از مـيــان آن      , زيرا ديگر اميدى به دودمان على نبود      , فل و خطاكار نبودند   چندان غا , در ايـن گـمـان هم     

 .هـا كـسـى قـيـام كند

 .پس از آن كه همه مردانشان كشته شدند و جز كودكانى يتيم و بيوه زنانى داغ ديده باقى نمانده بود

, مسـتحكم گـرديــد   نـخست على كشته شد و روزگار بدون درنگ و انحراف مى گذشـت و موقعيـت معاويـه                   

مخصوصاوقتى كه در ميان مردم شايع شد كه به تحريك او همسر حسن بن على سرور دودمان علـى را زهـر                      

 .خورانيد

. بدون آن كه توجه كند كـه چـه شـد و چـه از دسـت رفـت                    , روزگـار هـم چنان به سير خويش ادامه مى داد        

ينه چنين بود كه اهل كوفه بار ديگر خيانت         حسين كشته شد و زم    , در پيش چشم و گوش شيعيانش       , سـپـس  

 .زين العابدين را براى بيعت دعوت كنند, پسر حسين , خود راتكرار كرده 

در ايـن صـحنه   , تسليم دشمنانش كنندچنان كه با پدر و عمويش چنـين كردنـد    , به وى خيانت نموده     , سپس  

م كاران بنـى اميـه را لعنـت كنـد و سـرزنش              تا اهل كوفه و ست    , زينب ظاهر شد  , پيش از آن كـه پـرده بـيفتد     

مگر آن كه زمـين و      , الـبـته اين پرده هرگز نيفتاد و گمان ندارم كه روزى برسد كه اين پرده افتاده شود               . نمايد

زينب از اين دنيا نرفت مگر وقتى كه لذت پيروزى را دركام ابن زياد و يزيد و بنى اميـه               . ساكنانش عوض شوند  

 .اتى از زهرى كشنده در جام هاى پيروزمندان فرو ريخت از ميان برد و قطر

پيروزى موقتى بود و ديرى نپاييد كه منتهى به چنان شكستى شد . ولى طولى نكشيد, دل خوشى و سرورى بود

 .حكومت بنى اميه را بر باد داد, كه در آخر

رحى كه از كشتن حسين به او       هـنـوز زيـنـب از مجلس يزيد قدم بيرون ننهاده بود كه يزيد احساس كرد در ف              

و سـه  , خللى راه يافت و روزبه روز در افزايش بود تا كم كم به صورت يك پشيمانى گزنـده درآمـد  ,دست داده   

 .سال آخر عمر يزيد راتيره و تار كرد و از ناحيه او به ابن زياد شر بسيارى رسيد

و بـرادرانش را بكشـت و       ) ع  (سـين بـن علـى       ح, مـوقـعـى كـه عبيداللّه زيـاد    : طبرى وابن اثير نقل مى كنند     

 .در ابتدا يزيدخشنود گرديد و عبيداللّه پيش او مقام عالى يافت , سرهاى آن ها را نزد يزيد فـرسـتاد

چه مى شد كه من قدرى تحمل مى كردم و بـه حسـين آن               : ولى چيزى نگذشت كه پشيمان شد و مى گفت          

ا لعنت كند كه حسين را وادار به خـروج كـرد و ناچـار نمـود و                  چه مى خواست مى دادم ؟ خداى پسر مرجانه ر         

سپس او را بكشت و در اثـر كـشـتن اومرا نزد مسلمانان مبغوض نمود و دشمنى مرا در دل هاى آن هـا جـاى    

و بر ابن زياد خشمگين . خدا لعنتش كند, مرا با پسر مرجانه چه كار. زيرا كشتن حسين نزد آن ها بزرگ بود, داد

 .گرديد
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 :و شنيد كه يحيى بن حكم اموى مى گويد

 شماره زادگــان    -)) 77(( و ليس لل المصطفى اليوم من نسل         -----سـمـيـة امـسـى نـسـلها عدد الحصى      

پــس از   ! ولى از دودمـان پـاك مصـطفى كسـى نمانـده             , به اندازه ريگ هاى بيابان رسيده       ) مادر زياد (سميه  

از مستجاب شدن دعاى ايـن زن پـاك سـخن مـى گفتنـد و شــب هــا و                 مردم  , وفـات بـانوى بانوان زينب     

جـلـسـات شـبـانـه خـود را بـه گفت و گو از خشم آسمان بر ريختن اين خون پاك و بـى احترامـى بـه ايـن                         

 .دودمان بزرگ مى گذرانيدند

و ,  براى ما نقل نكننـد واين گفت و گوهاى شبانه را, تـاريخ نويسان آمدند و نتوانستند از اين داستان ها بگذرند      

نشد مگر آن كه از او داستانى بگويند كه خـشـم آسـمــان بـا او            , هركس كه در فاجعه كربال شركت كرده بود       

 .و انتقام خداى ازچه بود, چه كرد

گاهى در چيزهايى كه كتاب هاى گزافه گـويـان شـيـعـه در باره سرانجام اين جنايت كاران نوشته انـد ترديـد         

گـوش  , ولى هنگامى كه به سـخـنـان تـاريـخ نويسانى كه به درستى و ميانه روى شناخته شده اند               ,مى كنيم   

 .مردى است از قبيله دارم كه نگذارد حسين آب بنوشد: عجايبى شگفت انگيزمى شنويم , مى دهيم 

 .سيدالشهدا او را نفرين كرد كه هميشه تشنه بماند

چيزى نگذشت كه تشنگى بر او چيره شد و ديگر سيراب           , به خدا :  گويد مى, كسى كه بعد از اين او را ديده بود        

 .نگرديد

آب بـه مـن     , واى بـرشما : او مى گفت    , ديدمش كه كوزه هاى آب و كاسه هاى شير پيش رويش نهاده بودند            

واى : پس از اندى دوباره مـى گفـت         , او مى آشاميد  , كوزه يا كاسه را به او مى دادند       , تشنگى مرا كشت    , دهيد

 .تا شكمش پاره شد, تشنگى مرا كشت , بر شما آب به من بدهيد

 .او را از تشنگى بكش ! پروردگار: يكى ديگر از آن ها را حسين نفرين كرد

ديدمش كه آب   , بـه خـدايـى كـه جـز او خـدايـى نيست        : مى گويد , كسى كه در بيمارى اش عيادتش كرده        

 ...مى آشاميد و مى آشاميد و سپس قى مى كرد و دوباره 

 .و سيراب نشد تا بمرد

: زنش بـه او گفـت       , شب كاله امام شهيد را ربوده به خانه آورده خونش را مى شست              , سومى از ايل كنده بود    

 .به خانه من مى آورى ؟ از پيش من ببرش , آيا چيزى كه از پسر رسول خدا ربوده شده 

 .به سر برد تا بمردآن مرد آن قدر در بى چارگى و بدبختى : مى گويند

 .چهارمى زير جامه امام را برده بود وآن پيكر نازنين را برهنه گذارده بود

 .در زمستان دست هايش خون پس مى داد و در تابستان مانند چوب خشك مى شد: مى گويند

نويسـان در آن      ولـى چيـزى كـه نـزد تـاريخ           , شايد اين سخنان بيشترش از ساخته هاى شب قصه گوها باشد          

 .به هدر نرفت , آن است كه خون حسين كه زينب خون خواهى اش كرد,رديدى نيست ت

شـعله ور گرديـد و زبانـه        , هـنـوز سـه سال نگذشته بود كه آتش غضب پنهانى كه باكنـدى پختـه شـده بـود                 

 .كشيدن آغاز كرد واخگرهاى سوزنده اش را به هر سو پراكند
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 شاهد قتل گاه ديگرى در عراق بـود كـه بـراى             66ند؟ سال   خون خواهان حسين كجاي   : شهر كوفه فرياد كشيد   

 .خون خواهى از قتل گاه كربال پديد آمده بود

 . تن در يك واقعه كشته شدند240, از كسانى كه در كشتن حسين شركت كرده بودند

حسـين بـن علـى      : ن مـى پرسـيدند    وقتى كه دست گير مـى شـدند از آنـا          , فراريان را سخت دنبال مى كردند     

كشتيد؟ آن گـاه براى هر كدام يك جور كشتن در نظر , ؟ كسى را كه امر داشتيد بر او صلوات بفرستيد    كجاست

بايد , آن  . بايد به آتش سوخته شود    , اين  . كه مناسب با جنايتى بود كه در كربال مرتكب شده بودند          , مى گرفتند 

: چـهـارمــى گفتـه بـود   . سربريده شودبايد , سومى هم چون گوسفند . دست و پايش جدا گردد و بماند تا بميرد        

, تيـر , دستش را بر پيشانى اش نهاد كه از تير جلوگيرى كند  , تيرى به سوى جوانى از خاندان حسين رها كردم          

 .دستش را شكافت 

 .عبيداللّه زياد از كسانى بودكه در اين وقت كشته شد. دستش بر پيشانى اش گذارده و به تير زده شد, گويند

خانه اش را ويران كردند     , بگريخت  )) 78((اشـعـث بـن قـيس    . سعد و فرزندش حفص كشته شدند     و نيز عمر    

 .ويران كرده بود, همان خانه اى را كه زياد پسر سميه , خانه حجربن عدى را ساختند, و از مصالح آن 

ولى داسـتان  )) 79((ه شام سـرهـا به مدينه فرستاده شد نه ب, در ايـن بـار. تاهمه را نابود و سر به نيست كردند  

 .به اين خون خواهى پايان نيافت 

 .دنباله هايى كه عبارت بود از فصولى بسيار . و دنباله داشت و هنوز دنباله دارد

پس از آن سقوط حكومـت      . و خروج برادرش مصعب در عراق بود      , شورش عبداللّه زبير در حجاز    , از آن فصول    

 .ه شيعيان پنداشته بودند كه براى آل عـلى دعوت مى كنندبنى اميه و قيام دولت عباسى بود ك

و آن چـه كـه در پـى       , و هر چه كه با اين جريانات رخ مـى داد          , سپس پيدايش سلطنت فاطميان در مغرب بود      

داشت كه آن هاعبارتند از جنگ ها و حوادثى كه در تواريخ ما نوشته شده و از روز شهادت حسين آغاز گرديده                      

 .است 

كـه , و آن پا برجا شدن و استحكام مذهب شيعه بـود, اثرى از همه آن ها پراهميت تر به جاى گذاشت بـلـكه 

برانگيزاننده تمـام ايـن   , زينب )) 80((آثـارى پـر مغزدر زندگى سياسى و دينى براى شرق و اسالم داشته است    

 .وقايع و شوراننده همه اين حوادث بود

 .بلكه سخن تاريخ است , ويم من اين سخن را از پيش خود نمى گ
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 نداى جاويد 

 

به اهل كوفه نمونه مهيجى از جناياتى كه نسبت به شهداى اهل بيـت مرتكـب                , زينب در فرداى شهادت امام      

 .نشان داد,شده بودند

در آن ها ايجـاد     , همراه با حسرت و رسوايى و پشيمانى        , و چنان سخن گفت كه احساساتى گزنده و سوزاننده          

 .شد

 .سپس از كوفه بيرون رفت 

و آنان را بـه     , ولى فرياد زينب هم چنان در گوش اهل كوفه طنين مى انداخت و فضاى آن شهر را پر مى كرد                   

 .گناه زشتشان يادآور مى شد

 .از ميان نرفت , و با حوادث گوناگونى كه در اثر كشتار كربال پديد آمد, اين طنين باقى ماند

سـهم اهـل كوفـه كـه        , ر عده چهارهزار نفرى كه در كشتن هفتادنفر شركت كرده بودند          در جـنـايـات كربال د   

 .زشت تر و شوم تر بود, شيعيان ودوستان و ياران حسين بودند

با رفتارى كه از دوستان حسين و شيعيانش نسبت بـه او  , رفتارى كه دوستان يزيد با حسين كردند     , آيا مى شود  

سپس او را تسليم نيـزه و       , ام خود را دعوت كردند و از پناهگاهش بيرون آوردند         مقايسه نمود؟ ايـنـان امـ   ,سرزد

 .خود تماشاچى شدند, شمشير كرده 

 .ولى آنان قشون دولتى بودند كه به امر امير خود به جنگ آمده بودند

ودند ايـن ها كسانى ب. ولى دوستان دغل بازش باقى ماندند. همگى كشته شدند, دشمنان حسين و كشندگانش 

و تـوجهى بـه گنـاه    , و با آسودگى و الابالى گرى زندگى از سر مى گرفتند      , كه پس از اين رفتار شوم مى رفتند       

و سـپس بـا فرزنـدش حسـن         ) ع  (مگر از رفتارى كه قبال با امام علـى          . بزرگ خود و خيانت زشتشان نداشتند     

 .چنان كه ديديم , د گفت عـلى از دنيا رفت و حسن جهان را بدرو! پشيمان شدند؟ هرگز, كردند

رفتار اهل كوفه با حسين نيز از ميان مى رفت و جزچند سطرى در تاريخ و حكايتى چند بـر زبـان شـب قصـه                          

و هنگامى كه اهل كوفه از ديـدن        , بر پيكرهاى شهيدان ايستاد   , ولى بانوى بانوان زينب     . گويان باقى نمى ماند   

ايـن  ! آياگريه مى كنيد؟ اشكتان هرگـز بنـد نيايـد         : فرياد زد , ودنددسته اسيران دختران رسول به گريه درآمده ب       

 .نفرين در آسمان اثر كرد و اهل كوفه هرگز اشكشان بند نيامد

 .احساس پشيمانى كردند, و از همان دمى كه بانوى كربال بايستاد وآن سخنان شورانگيز دردناك را بگفت 

, از وقتى كه خورشيد طلوع مى كـرد , اه پس از شهادت حسين    تـا دو مـاه يا سه م     : طبرى و ابن اثير مى گويند     

 .اهل كوفه ديوارها را خون آلود مى ديدند, تا هنگامى كه باال مى آمد

))81(( 

ابن زياد از لشكرگاهش نخيله به كوفـه بازگشـت تـا بـراى              , وقـتـى كـه حسين كشته شد    : و آن دو مى گويند    

 .آماده شود, سول استقبال سرهاى كشته ها و اسراى دودمان ر
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شيعيان كوفه يك ديگر را مالمت مى كردند و پـشـيمان بودند و آن را خطاى بزرگ مى دانستند كه حسين را                     

 .يارى اش ننمودند, پس او را نديده گرفته , براى يارى دعوت كردند

 شـما ننـگ و      ,به خدا بيشتر بگرييد و كمتـر بخنديـد        , آرى  : ديوارهاى كوفه سخنان زينب را منعكس مى كرد       

چگونه مى شود كه از ننـگ كشـتن         . و اين ننگ از دامان شما شسته نخواهد شد        , رسوايى را به منتها رسانيديد    

 .و سخن گفتند. همگى تصديق كردند. جگر گوشه خاتم پيغمبران و سرور جوانان اهل بهشت پاك شويد

دخـتر پيغمبرمان را دعوت كرديم و      پـسـر  : سخنگوى آن ها چنين گفت      . گويى از زبان زينب سخن مى گويند      

نـه بـا دسـت يارى اش كرديم و نه با زبان از او            , تا در كنار ما كشته شـد     , از جان بازى در راه او دريغ كرديم         

 .به دفاع پرداختيم و نه با ثروتمان او را نيرومند ساختيم 

در صـورتى كـه    , عذر ما چه خواهد بود     , هـنـگـامـى كـه در پيشگاه پروردگار به ديدار پيغمبر خود نايل شويم          

كه عـذرى نـداريم جـز آن كـه     , ذريه او و يادگار او در ميان ماكشته شد؟ به خدا سوگند        , ونور ديده او  , فرزند او 

 .كشندگان او و هم دستانشان را بكشيم و يا آن كه در اين راه كشته شويم 

 .از كيفر او ايمن نيستيم , پس ازديدار خداى , حال ولى در عين , شـايـد پـروردگـارمـان را خشنود سازيم 

, مـاكسانى بوديم كه آماده شديم كه آل پيغمبرمـان كـه نـزد ماآمدنـد            : ديگرى دنبال سخنش راگرفت و گفت       

 .تحريص و ترغيب كرديم , يارى كنيم و آن ها را به آمدن 

تـا فرزنـد    , م بـبينيم چـه مـى شـود       منتظر شدي , سستى كرديم و بى عرضگى نشان داديم        , هنگامى كه آمدند  

 .در برابر ما كشته شد, در ميان ما, و شيره جان او و قطعه اى از گوشت و خون او, پيغمبر ما ونور چشم او

 .كه خدايتان خشمگين است , خـيـزيـد

از كه گمان نـدارم كـه       , به خداسوگند , سوى زنان و فرزندان خود نرويد تا وقتى كه خداى از شما خشنود گردد             

 .مگر با كشنده او بجنگيد و يا خود نابود شويد, شما خشنود شود

اين كارتان  , خودتان را بكشيد  )) 82((, فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم        : آن گاه اين آيه را تالوت كرد      

 .نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است 

, سالى كه حسين كشته شد    , 61ل كـوفـه از سال     اهـ. گويى همه از زبان زينب سخن مى گفتند       , به خدا , آرى  

تـا سـپاهى   , خود را سرزنش كرده و هم ديگر را براى قيام مـى خـوانـدنـد و ابـزارجنگ را آماده مـى سـاختند               

 .فراهم شد كه در تاريخ به سپاه توابين ناميده شد

ر نشدند و فعاليت ها را پنهـانى        كجايند خون خواهان حسين ؟ اين بار در نهان دست به كا           : شعار آن ها اين بود    

توابين عالنيه بيرون آمده و آشكارا اسلحه مى خريدند و مجهز مى شـدند و               : بلكه تاريخ مى گويد   , انجام ندادند 

ما براى توبـه كـردن و خـون         , مـا دنـيـا را نـمى خواهيم و براى دنيا قيام نمى كنيم            : به همه كس مى گفتند    

 .قيام كرده ايم , يغمبرخودمان پ, خواهى پسر دختر رسول خدا 

كجايند خونخواهان حسـين ؟ زمـين را زيـر پـاى بـنــى              :  هجرى نيامده بود كه فرياد آن ها       65هـنـوز سـال   

به سوى آرام گاه حسين مى روند و   , امـيـه مـى لرزانيد وشهر كوفه ناظر بود كه همگى لباس رزم بر تن كرده               
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به سوى )) 83((, ا الـى بـارئكـم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم     فـتـوبـو: اين آيه را تالوت مى كنند     

 .و سراسر همه تن به كشتن دهيد تا نزد خداى سعادت مند شويد, آفريدگار خود بازگرديد وتوبه كنيد

ـر از  كه بـيـشـت , همگى به يك بار ناله برآورده گريه و زارى آغاز كردند          , هـنـگـامى كه به قبر حسين رسيدند     

مـى  , يك روز و يك شـب نـزد قبـر مبـارك بماندنـد             , آن روز مردمى گريان و ديدگانى اشك ريزان ديده نشد         

 .رحمت فرست , بر حسين شهيد فرزند شهيد! بارالها : گريستند و مى ناليدند و مى گفتند

اريم و دشـمن كشـندگان      تـو را گـواه مى گيريم كه مابه دين آن هاييم و به راه آن ها قدم مى گذ                 ! بـارالـهـا  

بـار  . مـا بـه پسـر دختـر پيغمبرمـان نـاروا زديـم               ! بارالهـا   . آن ها هستيم ودوست دوست دارانشان مى باشيم         

 .بگذر و توبه ما را بپذير, ما را بيامرز و از آن چه از ما سرزد! پروردگارا

 .ان و بدبختان خواهيم بوداز زمره سياه روز, اگر ما را نيامرزى و بر ما رحم نكنى ! بار پروردگارا 

و دليرانه مانند موج به سوى هزاران , از قبر دور شدند, پـيوسته پشيمانى و جوش وخروش آن ها در افزايش بود

و باالترين آرزوشان ايــن بــود كــه در راه           , روانه شدند , سربازى كه از سپاه بنى اميه آماده جنگ باآن ها بود          

 .د سنگينى گناهشان سبك گردد و از كيفرشان كاسته شودشاي, خون خواهى حسين كشته شوند

خروج , ما در اين دنيا در خانه هاى خود در امان بوديم            : نپذيرفتند و فرياد زدند   , از جانب بنى اميه امان داده شد      

 .مابراى آن است كه در آخرت امان يابيم 

 .قى نماندتا آخرين فردشان كشته شدند و يك تن از آن ها با, آن قدر كوشيدند

آن را به دور انداختم و تا : دسـت از دنـيـا بـرداشـت و گـفت : اعشى همدانى در باره هريك از آن ها مى گويد

 .زنده هستم به سوى دنيا بر نخواهم گشت 

 .رغبتى ندارم , من به دنيايى كه مردم از نبودنش ناراحتند و براى رسيدن به آن مى كوشند

دسته اى به دنبال تقوا و پرهيزكارى مى گشتند و دسته اى توبه             , همگى روان شدند  : آن گاه در باره همه گويد     

 .پشيمان بودند, كرده 

 .لشكر شام گروه گروه هم چون امواج دريا رسيدند و از هر سو به آن ها حمله كردند

ن ها جز دسـتارهايى     آنـان بـا شـامـيـان دلـيرانه جنگيدند و آن قدر استقامت كردند تا همه كشته شدند و از آ                

 .باقى نماند

پـيـكرهاى پاره پاره اين مردم با استقامت روى زمين افتاده بود و باد جنوب و شمال بر آن ها ازايـن سـو و آن               

 .سومى وزيد

, آنـان كسانى بودند كه جز با ضربات شمشيرى كه فرق ها را دو نيمه كند و سرنيزه هايى كه تن ها را بشكافد                      

 . نشدند و چيزى نخواستندبا دشمن روبه رو

 .سيراب شويد, از ابرهاى باران ريز رحمت خداى , اى بهترين سپاه عراق و اهل عراق 

 .ارثى بزرگ و سهمگين گذاردند, ولى پشيمانى و توبه را براى فرزندان و نوادگان خود, تـوابـيـن رفـتـنـد

كه تـا كنـون مـا چيـزى مـؤثرتر از آن در              زينب كسى بود كه از شهادت حسين ماتمى جاودانى بر جاى گذارد             

 .تـطـور عـقـيـده شيعه نشناخته ايم 
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مجلس عزاى ساليانه براى تذكر مصـايب تاسـيس كـرد تـا نوادگـان               , زينب كسى بود كه از شب دهم محرم         

توابين به شهادت گاه مقدس كربال حج كرده و مـصيبت را تجديد كنند و بر تن خود شديدترين شكنجه هـا را          

 .بلكه گناهان نياكانشان را روپوشى كنند, دارندروا

زينب بود كه چنان از خودشان بر خودشان عذابى دردناك مسلط كرد كه با مرگ هم خاتمه نيافـت وآن آتـش                      

 .كه هر نسلى پس از نسل ديگر از آن آتش بچشد و بسوزد, فروزنده وسركش پشيمانى بود

,  آن ها اصرار دارند كه آن آتش براى هميشه افروخته بـمـانـدو, سال ها مى آيد و مى رود و قرن ها مى گذرد

 .و زيـرخـاكـسـتـر نرود و خاموش نشود

 .گويا توبه و كفاره از گناهشان را در اين عذاب مى بينند

و طعم آن را خـوش دارنـد و         , سـال هـا مى رود و قرن ها مى گذرد و عراقيان با رنج و اندوه همنشينند               , آرى  

كه گناهى كه در كشتن امام شهيد مرتكـب شـده   , گوارايافته اند و خود را به رنج وسختى مى اندازند     مزه آن را    

 .اند زنده بماند و فراموش نشود

گـمـان نـدارم تاريخ چنين غمى سراغ داشته باشد كه اين اندازه طول كشيده باشد و بيش از ده قــرن ادامــه                

 . رخ دهدبدون آن كه در آن اندك سستى, پـيـدا كـند

مرثيه هاى شهداى كربال همان سرودهايى است كه عراقى ها در مجالس حزن خودساليانه در روز عاشورا مـى              

و آتـش افروختـه در دل       , خوانند و شاعر سخن سـنـجشان همان كسى است كه حزنشان را بـر مـى انگيزانـد                

ايـن خبـر را هميشـه    , مى دهى    اى كـسـى كه خبر كشته شدگان طف را          -: هاشان را نيرويى تازه مى بخشد     

ذكر آن هارا در كربال از سر بگيـر كـه دلـم از      , آتـش دل گريه كنندگان رابيفروزى      , تا در شب هاى دراز    , بده  

 .شدت سوزش و غم هم چون طومار درهم مى پيچد

 .اشك را خون مى كند, زيرا شمردن اين مصايب ,  بگذار ديدگانم پس از اشك خون ببارد-

و داسـتـان , ى آن ها كسى است كه براى شنيدنشان مصيبت را با سوزشى سخت تر از سر مى گيرد      شاعر توانا 

 .بيان مى كند, دسـته كوچك با ايمانى كه مرگ را بر كناره گيرى از حق و حقيقت مقدم داشتند

 . با دل هايى كه از تشنگى مى سوخت به خاك رفتند و جز با تير مرگ لب تر نكردند-

 .ن سرودشان ياد شهدا و گريه بر كودكان يتيم آن ها باشد و مؤثرتري-

 . چه كودكانى كه ازآنان كشته شدند و چه مادرانى كه بيوه شده و داغ ديدند-

پيكـان تيـر    ,  از آغوش كشتار بپرس كه چه شيرخوارى را شير داد؟ ولى پستانى كه در دهان شيرخوار گـذارد                  -

 .بود

ـه شدن برادر شهيدش سرگذشتى جاويدان بـر پـا كـرد و از روز شـهادتش                 كـه از كـشـت  , آرى او زيـنـب بـود   

 .ماتمى ساليانه ازرنج و درد تشكيل داد

 .بانوى خردمند بنى هاشم در تاريخ اسالم و انسانيت چنين بود, زينب 

قـهـرمانى بود كه توانست از برادر شهيد بزرگوارش خون خواهى كنـد و تيشـه هـايى بسـيار مـؤثر بـر ريشـه                         

 .طنت بنى اميه مسلط سازد و جريان تاريخ را عوض كندسل
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 --- پاورقى ---

 

عمر آن قدر به شكم فاطمه بزد تاآن كه فاطمه سقط , روز بيعت ابوبكر: دانشمند بزرگ اهل سنت گويد, ظام  نـ -1

ابن ابى الحديد نيز اين سـخن را ازاسـتاد بـزرگ    ). مسئله يازدهم از اقوال نظام      ,ملل ونحل شهرستانى    .(جنين كرد 

و نـيزابن شهرآشوب از كتاب معـارف ابـن         ) 193ص  , 14ج  , شرح نهج البالغه    . (خود ابو جعفر نقيب نقل مى كند      

و نيزفقيـه  ) 113ص , 5ج , مناقـب  . (محسن فرزند زهرا در اثر فشار قنفذ عـدوى تـلــف شـد       : قتيبه نقل مى كند   

: الحرمين مفتى العراقين صدرالحفاظ محدث شـام مـحـمـدبـن يـوسف گنجى شافعى ازابن قتيبه نقـل مـى كنـد                 

محسن از زينب   , بنابراين  ). 413ص  , كفاية الطالب   (فـاطـمـه محسن را سقط كرد      ) ص  (پس ازوفات رسول خدا     

نـكـته قابل توجه آن كه من دسترسى به نسـخه هـاى          . كوچك تر بوده ووالدت زينب پيش از محسن بوده است           

 رسيده  قمرى درمصر به چاپ1353خطى وقديمى كتاب ابن قتيبه پيدانكردم ولى دركـتـاب مـعـارفـى كه درسال           

آياهنگـام چـاپ    : چنين چيزى نيست ؟ پس اين پرسش پيش مـى آيـد           , است در جايى كه نام محسن را مـى بـرد        

مخصوصا ابن شهرآشوب كه معارف را بـا        , خيانتى شده ؟ زيرا اين دو دانشمند بزرگ شيعه وسنى دروغ نمى گويند            

اگــر  . نزد او بـوده اسـت       , حه مقروة برمشايخ    نسخه مصح , بنابراين  . پنج واسطه از خود ابن قتيبه روايت مى كند        

محسن سقط شود وهـمـان سبب شـد       ) ص  (بـگـويـيـم چيزى كه سبب شد كه چند روز پس از وفات رسول خدا            

كه عده اى از مورخان اهل سنت سقطمحسن را در نقل هاى خود سقط كنند و ايـن ظـلـم جـان سـوز را ناديـده                         

گزافـه نگفتـه   , پ كتاب معارف درمصر براى بارسوم نيزمحسن را سقط كننـد     همان سبب شد كه هنگام چا     , بگيرند

 ) مترجم .(ايم 

) ص  (شوهران رقيه و ام كلثوم بودند و بعد از اسالم به قصد آزردن رسول خــدا               ,  عتبه و معتب پسران ابولهب       -2

دسـت عـثـمـان جــان    هـمـسران خود را ترك گفتند و آن دو رايكى پس از ديگرى عثمان بگرفت و هر دو زير                   

اخـتالف  , دختـران پيغمبـر بودنـد يـا ربيبـه هـاى آن حضـرت                , در اين كه اين سه خواهر     , دانشمندان  . سـپـردند

 ) مترجم .(دارند

. همسرش زينب را به او برگردانيـد      ) ص  (رسول خدا ,  پـس از مـسـلـمان شدن ابوالعاص و هجرتش به مدينه           -3

 ) مترجم . (351ص , 1ج , مسند احمد.وددوسال ب, مدت جدايى اين دوهمسر

وجمع آن امهـات المـؤمنين مـى        ) مادر مؤمنان   (ام المؤمنين   ) ص  ( كنيه يا لقب هريك از همسران رسول خدا        -4

 . شود

  . 5 ـ 1آيه ) 96( علق -5

ـ           , پيش از آن كه نزد خديجه بيايد      ) ص  ( رسـول خدا  -6 ه مى دانست كه از طرف خدا براى كارى بـزرگ برانگيخت

 ) مترجم . (شده است 

 ) مترجم . (عتبه ومعتب ناميده شده اند,  در بعضى از تواريخ -7

 . مكتبة الحيدريه فى النجف , 5ص ,  مقاتل الطالبيين -8

 ). 111( مسد -9
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زيـرا مـعـنـاهاى , شيخ تعبير كرده كه ظاهرا در اين جا مراد پيرمرد باشد,  نـويسنده از اين صحابى رسول خدا -10

چون عمـرش بيشـتر از پنجـاه        , اتفاقا او در اين وقت پيرمرد هم نبوده         . يگر شيخ در اين وقت براو سازگارنيست        د

 ) مترجم . (نبوده است 

 . 303ص  , 3ج,  كامل ابن اثير-11

 ) مترجم ). (ص ( گويا زمان خلفاى راشدين باشد نه زمان پيغمبر-12

زيرا او فرمانده سپاه بوده است و از كامل ابن اثير بر مى آيد              , لى باشد  احـتـمـال دارد كه سلمان بن ربيعه باه       -13

 ) مترجم . (شركت كرده است ) جنگ بلنجر(كه سلمان فارسى نيز در اين جنگ 

امـالى  . در خانه فاطمه زهرا دفن گرديده اسـت         ) ص  ( از سـخـن ابـن عـباس چنين برمى آيد كه رسول خدا          -14

  )مترجم . (92مجلس , صدوق 

 . 144آيه ) 3( آل عمران -15

زيرا سررسول خدا در سينه على بـود كـه از دنـيــارفت             , بـلـكـه سـرمـبـارك در دامـان پـدر زيـنب مى افتد        -16

ص , 6ج  , مـسـنـداحمد, 208 و   197ص  , نهج البالغه عبده    :به منابع زير مراجعه شود    ) ص  (راجع به وفات پيامبر   .

كفايـة  ,138ص  , چـاپ شـده ذيـل مسـتدرك         , تلخيص مستدرك ذهبى    , 139ص  , 3ج  , مستدرك حاكم   , 300

, شرح نهج البالغه    , 113 و   1108 و   1107 و   1106ح  , 55ص  , 4ج  , كنزالعمال  , 134 و   133ص  , الطالب گنجى   

عالمه بزرگ  . 156ص  , 1ج  , تاريخ ابوالفداء , 103ص  , 2ج  , تاريخ يعقوبى   ,591 و   562ص   , 2ج, ابن ابى الحديد  

محقق عالى مقام ابن شهر آشوب مازندرانى نيز اين مطلب را از صحيح دار قطنى و فـضـائل الـصـحابه سمعانى                   و  

 ) مترجم .(امام الحرمين ومفتى العراقين گنجى نيز آن را از مسند ابويعلى نقل مى كند. نقل مى كند

مجلـس  , امالى صدوق   , 1130 و   1125 و   1124ح  , 54ص  , 4ج  , كنزالعمال  .  يـا بـه دوپارچه كفن مى شود      -17

 ) مترجم . (92

ص  , 1ج, عبـدالرحمن الشـرقاوى     , امام المتقين   , 20ـ19ص  , 1ج  , تحقيق طه الزينى    ,  االمـامة و السياسة     -18

70 . 

 .  هم براى مرگ پدر و هم از بى وفايى اصحاب -19

بقيع كامال مورد ترديد است واين يكى       معلوم نيست در چه جايى هست و مدفون شدنش در           ) ع  ( قـبر فاطمه    -20

 ) مترجم .(از اسرار الهى است 

 . محباه ذكر شده است , محياة و در اعيان الشيعة , 92ص , 42ج ,  در بحاراالنوار-21

 ) مترجم .( از تحقيق در تواريخ به دست مى آيد كه فرمانده اول جعفر بوده و سپس زيد-22

جعفر , نقل كرده اند كه نخستين فرماندهى كه از طرف پيغمبر تعيين شـده بود             بـعـضـى از مـورخـان مـعتبر      -23

نقل مى , از اشعارعباس بن مرداس كه در مرثيه آن ها گفته و سيره ابن هشام . بود و زيدبن حارثه فرمانده دوم بود  

 ) مترجم . (چنين مستفاد مى شود, كند نيز

 . 231ـ230ص , 4ج ,  االستيعاب -24

 . 49ص , 3 ج -25

 . 40ص , 3 ج -26
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 ) مترجم . (دهقان يعنى ارباب ملك .  زمـين هاى سبز و خرم را سواد گويند كه بيشتر در عراق عرب بود-27

 . 281ص , 2ج ,  االصابة -28

 . 74 ص -29

 ) مترجم .( قبال تذكر داده شد كه بودن قبر زهرا در بقيع كامال موردترديد است -30

, كامل ابن اثير  . بوده  ) ع  (دراثروصيت امام حسن    ) ع  (ـام حـسـن بـه بقيع وسكوت حسين        بـردن جـنـازه ام   -31

 ) مترجم . (228ص  , 3ج

 . 341ـ340ص , 4ج ,  تاريخ طبرى -32

 . 510 و 315 و 314ص , 4ج ,  االصابة -33

 . 36ص , 3ج ,  تاريخ طبرى -34

 ) مترجم (. شايد كنايه از آسودگى خودش يا اميرالمؤمنين باشد-35

 ) مترجم .( در بعضى از تواريخ معتبر است كه كار شيبه را اميرالمؤمنين ساخت -36

زرقا نام مـادر حكـم پـدر مـروان          . يـعنى زن چشم كبود واين رنگ منفورترين رنگ ها نزد عرب بوده             ,  زرقـا -37

كامـل  . وت مى افراشته است است كه از روسبيان مشهور درزمان جاهليت بوده وباالى خانه اش علمى به قصد دع 

 ) مترجم .(75ص , 4ج , ابن اثير

 . 265ص , 3ج ,  كامل ابن اثير-38

 . 21آيه ) 28( قصص -39

 . 22آيه ) 28( قصص -40

 . 277ص , 4ج , تاريخ طبرى , 101ص , مقاتل الطالبيين ,  ابوالفرج اصفهانى -41

 . 266ص  , 3ج,  كامل ابن اثير-42

 . 291ص , 4ج , تاريخ طبرى , 276ص , 3ج ,  كامل ابن اثير-43

ابوطالب يـا عبـدالمطلب   , مراد, چون بعيد است  , به هنگام خروج از مدينه كرده است        ,  شـايد نويسنده اشتباه     -44

 ) مترجم .(باشد

 ) مترجم .(چنان كه نقل معتبر دارد,  مـظـنون آن است كه محمدبن جعفر در جنگ صفين شهيد شده باشد-45

وســائل  (در يـك سـاعت در زمـان اميرالمـؤمنين وفـات كردنـد       ,  كلثوم و فرزندش زيدبن عمربن خطاب  ام -46

, بر فرض صحت طـالق زيـنــب كـبــرى          , بنابراين  ). ابواب ميراث غرقى ومهدوم عليهم      , كتاب ارث   , الـشيعه  

 ) مترجم .(يات اميرالمؤمنين باشددر زمان ح, بايد پس از جنگ صفين , ازدواج عـبـداللّه جـعـفـر بـا ام كـلثوم 

 ) مترجم . (نباشد) ع (دختر فاطمه ,  احتمال دارد كه وى ام كلثوم -47

 . 341ص , 4ج ,  تاريخ طبرى -48

 تـعـجب است كه نويسنده دقيق چگونه به اين نكته توجه نكرده است كه چـرا سيدالشـهدا روز شـشــم ذى                  -49

, با آن كه اعمال حج بيش از دوسه روزى وقت نمى خواسـت              , به جانياورد حـجه از مكه خارج شد و اعمال حج را          

 ) مترجم (سبب اين تعجيل چه بوده است ؟. به آن حضرت ملحق شد, چنان كه زهير در راه مراجعت از حج 
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هنگام خروج از مكه نقل كـرد سـازگار نـيـســت           ) ع  ( ايـن سـخـن بـا جـمـلـه اى كـه نويسنده از حسين           -50

 ) مترجم . (103ص . از زندگى دست شستم و تصميم براجراى فرمان خدا دارم : ـلـه اين بودجـم,

 ) مترجم .(مادر محمد خوصا بوده است . فرزند زينب بوده ومحمدپسرعبداللّه جعفر,  عون -51

 و  دست از حيـات شـسـتــم     : ((چنان كه خودش فرمود   ,  باآن كه حسين اين سفر را سفر شهادت مى دانست            -52

! چگونـه گمـانش ايـن بـود؟       , وبا آن كه اهل كوفه را خوب مـى شـناخت            .)) آمـاده اجـراى فـرمان خداى هستم      

 ) مترجم (

 ) مترجم .(تپه سالم را ثنيه وداع مى گويد,  عرب -53

حسين براى شهادت تصميم گرفته بود و سرانجام اين سـفر را از  , زيرا پيش ازاين    ,  اين سخن صحيح نيست      -54

 ) مترجم .(چنان كه خود نويسنده در والدت زينب نگاشت , دكى مى دانست كو

 . 23آيه ) 33( احزاب -55

 .  بابى انت و اءمى در زبان عربى كنايه از شدت محبت است كه مدلول التزامى اين جمله است -56

و در فـارســى آن     , دمرغى است كوچك وسياه رنگ و كاكل دار به اندازه كبوتركه سنگ ريزه مى خور              ,  قـطا -57

در عرب معروف بوده كه اين مرغ در شب خواب خوشـى دارد وتـا خطـرى او را تهديـد نكنـد                       . را سـنگخوار گويند  

 لمـا تـرك   -----ولـوال المزعجـات مـن الليـالى     . دست از خواب شيرين بر نمى دارد واز جاى خويش نمى جنبد           

 ) مترجم (القطاطيب المنام 

 . ز و عبادت خداى به سر بردند و تا صبح گاه به نما-58

مترجم .(فراموش كرده است    , لشكر حر را كه مقدمة الجيش بود و لشكر شمر كه ازمؤخره بود            ,  گويا نويسنده    -59

 ( 

بـه  , به يك ديگر آميخته شده و مصيبت عبداللّـه   ) ع  (دو فرزند امام حسن     ,  گـويـا مـصيبت قاسم و عبداللّه       -60

 ) مترجم .(سم نگاشته شده است جاى قسمت اول مصيبت قا

 ) مترجم .( پيكر عباس رااز همان جايى كه شهيد شده بود به جاى ديگر نبردند-61

 ) مترجم .(عبداللّه , قاسم , ابوبكر: سه فرزند در كربال شهيد شد,  از امام حسن -62

آيـا ميـان شـما      : ه و صـدا زد    روى به لشكر كـرد    ,  در نقلى دارد كه زينب پس از آن كه از عمر سعد نوميد شد              -63

 ) مترجم (مسلمانى نيست ؟

و مـى   . را به كمك مى طلبيـد     ) ص  ( و زيـنـب بـا دلـى سـوزان وجگرى گدازان مى ناليد وجدش رسول خدا            -64

, سـرش از تـن جـدا      , اعضايش قطعه قطعـه     , ايـن حـسـيـن است كه آغشته به خون برزمين كربالافتاده          : گفت  

پدرم به فداى سردارى كه لشكر گاهش غارت شده وخيمـه هـايش دربـيـابــان               . تاراج رفته   عـمـامه و ردايش به     

پدرم به فداى غريبـى كـه غايـب نيسـت تـا اميـد بازگشـتش را داشـتــه بـاشــم                      . تـكـه تكه و پاره پاره افتاده       

جانم . چشم روى زمين افتاده    بلكه پيكرپاره پاره اش در برابر       . وبـيـمـارنـيـسـت تـاامـيـد بـهـبودى اش را بدارم       

جـانـم بـه فـداى كـسـى . به فداى غم ديده اى كه باغم جان داد و تشنه كامى كه بالب تشنه سرش را بـريـدنـد     

 ) مترجم .(به نقل از مناقب ابن شهر آشوب . كـه مـحـاسنش خون چكان بود
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كـودك شـيرخوار آن     . ه در كربال شهيد شد    نام فرزند بزرگ سيدالشهداست ك    ,  نام امام سجاد است وعلى اكبر      -65

 ) مترجم .(حضرت نامش عبداللّه است نه على اصغر

 . 42آيه ) 39( زمر -66

 . 145آيه ) 3( آل عمران -67

 . 26آيه ) 3( آل عمران -68

 ) مترجم .(نه خواهر او, دختر حسين و برادرزاده زينب باشد,  دور نيست كه اين فاطمه -69

ن زبعرى است كه از شعراى كفار بوده و در جنگ احد به مناسبت پيـروزى كفـار بـر مسـلمانان           شعر اول از اب    -70

 ) مترجم .(سروده است 

 . 10آيه ) 30( روم -71

 . 178آيه ) 3( آل عمران -72

 . 23ـ22آيات ) 57( حديد -73

 . 30آيه ) 42( شورى -74

يكرهــاى شــهدا را دفــن  اســد آمدنــد و پبنــى,  مـشـهـــور اســـت كـــه ســـه روز پـــس از واقـــعه عاشــورا-75

 ) مترجم.(كردند

, طبقات شـعرانى    , 111ص  , حـاشيه بر كتاب سخاوى تحفة االخبار     , 71 و   50 و   19ص  ,  اخـبـار زيـنـبـات    -76

 . خطط على مبارك باشا, 29ص 

 . 352ص , 4ج ,  تاريخ طبرى -77

طبرى اين شخص را محمدبن اشعث بـن         ) مترجم.( اشعث بن قيس صحيح نيست گويا قيس بن اشعث باشد          -78

 ) مصحح .(قيس معرفى مى كند

. سرها را پيش علـى بـن حسـين فرسـتادند    : مى نويسد) 104ص ( عـمرابوالنصر در كتاب آل محمد در كربال     -79

موضـوع  ). 127ص   , 7تاريخ طبـرى ج   . (ولى چيزى كه طبرى مى گويد آن است كه پيش محمد حنفيه فرستادند            

 ) نويسنده .(قت دارداحتياج به د

بوده كه در طى دويست و پنجـاه       ) ع  (در اثر گفتارهاى امام سجاد و ائمه اطهار         ,  زنـده مـاندن فداكارى كربال    -80

آن راجلوه مى دادند و مردم را بـه حقيقـت آن آگـاه              , هركدام بارها با بيانات گوناگون و روش هاى مختلف          , سال  

 ) مترجم .(مى ساختند

 . 301ص , 3ج , ن اثير كامل اب-81

 . 54آيه ) 2( بقره -82

 .54آيه ) 2( بقره -83


