الحمد هلل ربّ العالمین و صلی اهلل علی محمدٍ و آله الطاهرینِ و لعنة اهلل علی أعدائهم اجمعینِ.
عن رسول ل
ال

 :حسین منی و أنا من حسین

بعد از رحلت رسول اکرم
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و انحراف اولّیه از مسیر حقّ و تبدیل رکن والیت که زیربنا بود ،انحرافات

روبنایی فزونی یافت و هر روز بیشتر و بیشتر میشد و در تمام ابعاد رسوخ میکرد و بدعتها آشکار و
آشکارتر میگشت و احکام خدا زیر و رو میشد تا آنکه بعد از تسلّط همه جانبهی معاویه ،به باالترین
میزان رسید.
معاویه با برنامهریزیهای گسترده و هزینههای سرسامآور و با تطمیعها ،تهدیدها ،کشتنها ،زندانها و
إعمال سیاستهای گوناگون ظالمانه و مزوّرانه و با بهرهگیری از زبدهترین و کارآمدترین بازیگران
عرصههای نبرد و نیرنگ ،جبههای به گستردگی همهی سرزمینهای اسالمی علیه حقّ و وارونه نمودن
حقایق ،معارف و احکام اسالمی گشود و تا آنجا که قدرت داشت و ممکن بود در جبهههای جنگ نرم و
سخت و در بزم و رزم به مصاف اسالم ،احکام اسالم ،قرآن و اهل بیت

آمد .حرص و ولعی عجیب به

خاموش نمودن نور اسالم و خشکاندن ریشهی رسالت داشت و حقد و کینه نسبت به پیامبر و آل در درون
او میجوشید .در این راه از هیچ تالشی فروگذاری نمیکرد و هیچ نشانهای از اسالم از دست او در امان
نبود ،مگر آنچه را که نمیتوانست.
اعتراف مشاهیری از اصحاب و برجستگان بر انحراف گسترده بعد از پیامبر

این اعتراف صریح صحیح بخاری است که از ابو الدرداء ،صحابی معروفی که در زمان معاویه فوت

 .1ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،ص  25و ص  .25و مسند احمد حنبل ،ج  ،4ص  175و سنن ابن ماجة ج  ،1ص ،144/ 21
و سنن ترمذي ،ج  ،2ص  ،5772 /826و مستدرک حاکم ،ج  ،5ص 177و تلخیص المستدرک ذهبی ،و ابن عساکر در تاریخ دمشق ترجمة اإلمام
الحسین

.
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کرده 1نقل میکند .ابو الدرداء که با آل پیامبر
«وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
قسم به خدا! چیزی از امت محمد

میانهی چندان خوبی هم ندارد میگوید:
شَیْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ یُصَلُّونَ جَمِیعًا»2؛
نمیشناسم مگر این که با هم نماز میگذارند [یعنی جز نمااز

جماعت چیزی از اسالم باقی نگذاشتند].

و باز بخاری از زُهْری نقل میکند که:
«دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَ هُوَ یَبْكِى فَقُلْتُ :مَا یُبْكِیكَ؟ فَقَالَ :الَ أَعْررِفُ شَریْئًا
مِمَّا أَدْرَكْتُ إِالَّ هَذِهِ الصَّالَةَ ،وَ هَذِهِ الصَّالَةُ قَدْ ضُیِّعَتْ»3؛
در دمشق بر انس بن مالک وارد شدم در حالی که گریه میکرد ،باه او گتاتم بارای چاه گریاه
میکنی؟! گتت :از آن چیزهایی که [از اسالم] میشناختم ،دیگر چیازی نمیشناسام [نمایبینم] مگار
همین نماز که آن هم ضایع شده است.

این سخن حتی اگر در اواخر عمر انس صادر شده باشد ،باز حکایت از یک روند پر شتاب دارد؛ زیرا
وارونه نمودن اسالم برنامهای نبود که بتوان آن را در مدّت کوتاهی عملی کرد .بنابراین شکی نیست که این
روند در زمان معاویه به صورتی بسیار پررنگ وجود داشته است.
و نیز از انس بن مالک در کتاب فتح الباری ابن رجب آمده است:
«مَا أمراؤكم هؤالء عَلَى شیء مِمَّا كَانَ عَلِیهِ مُحَمَّرد و أصرحابه إال أنهرم یمعمرون أنهرم
یصلون و یصومون رمضان»4؛
این ُا َمراءتان بر هیچ یک از آن چیزی که محمد

و اصحابش بودند نیستند [هیچ چیز از اساالم

ندارند] جز این که گمان میکنند نماز میخوانند و ماه رمضان روزه میگیرند!

و محمد بن وضّاح در کتاب البدع از ابو الدرداء نقل میکند:
«لو خرج رسول اهلل

إلیكم الیوم ما عررف شریئا ممرا كران علیره هرو و أصرحابه ،إال

الصالة»5؛
 .1برخی هم وفات او را در سال ( 51ه.ق) ذکر کردهاند که بعض شواهد بر خالف آن است.
 .5صحیح البخاري ،ج ،5ص.81
 .5همان ،ج ،1ص.241
 .4فتح الباري (البن رجب) ،ج ،4ص.53
 .2البدع (البن وضاح) ،ج ،1ص.183
2

اگر رسول لال

[زنده شده] به سوی شما بیایاد ،هایچ یاک از آن چیزهاایی کاه حضار

و

اصحابش بر آن بودند را نمیبیند؛ مگر نماز!

سپس اوزاعی 1که از معروفین زمان بنی امیّه و اوائل بنی عباس است اضافه میکند:
«فكیف لو كان الیوم؟»
پس اگر امروز بود چگونه بود [که اوضاع بدتر شده است؟!]

کمیت ،شاعر پرآوازهی درگذشته در زمان امویان نیز میگوید:
و عُطّلَرررتِ االحكررررامُ حَتّرررری كأنّنررررا

عَلَررری مِلَّرر رةٍ غَیررررر التّرررری نَتَنَحّرر ر ُ

كررررالمُ النَبیّررررینَ الهُررررداةِ كَالمُنررررا

و اَفعررررال اهرررر ِ الجاهلیررررةِ نَفعَرررر ُ

احکام الهی تعطیل شد تا آن جا که انگار بر دین دیگری [غیر از اسالم] پایبندیم ،گتتارمان گتتاار
پیامبران هدایت بوده ،ولی اعمالمان اعمال دوران جاهلیت است!

و این برای ما تعجب ندارد که در مقیاسی دیگر نظیر همین قضایا را در بخشی از دورههای پس از
رحلت امام مشاهده کردیم و دیدیم عدهای با بَرَند خطّ امام بر بسیاری از مقدّرات کشور مسلط شدند ،در
حالی که با تمام توان به منحرف کردن همهی شاخصهای مکتب امام پرداختند و اگر مهلت مییافتند،
معلوم نبود چیزی از انقالب باقی بگذارند.
ریشهی اقدام معاویه و یارانش در کالم امیرالمومنین

امیرالمؤمنین

وقتی نگاه به یاران معاویه و اهل شام کردند ،با صراحت و تأکید بیشتر و با ریشهیابیِ

قضیه فرمودند:
«وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَ لَكِنِ اسْتَسْلَمُوا وَ أَسَرُّوا الْكُفْرَ فَلَمَّرا وَجَردُوا
عَلَیْهِ أَعْوَاناً رَجَعُوا إِلَى عَدَاوَتِهِمْ لَنَا إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ یَتْرُكُوا الصَّلَاةَ».
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سوگند به کسی که دانه را شکافت و جان را خلق کرد! آنها اساالم نیاوردناد ،بلکاه [در اااهر]
تسلیم شدند و کتر را پنهان کردند .پس وقتی برای کتر اعوانی یافتند ،به دشمنی خود با ما [اهل بیات]
برگشتند ،اال اینکه آنها نماز را ترک نکردند.

( .1متولد  ،66متوفاي  127ه.ق) .مات فی الحمام اغلقت علیه امرأته باب الحمام و نسیته فمات.
 .5شرح نهج البالغة (البن ابی الحدید) ،ج ،4ص.51
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به قول دعبل:
إِذَا ذَكَرر ررُوا قَتْلَررررى بِبَرر ردْرٍ وَ خَیْبَرر ررَ

وَ یَرر روْمَ حُنَرر ریْنٍ أَسْرر ربَلُوا الْعَبَرر ررَا ِ

فَكَیْررررفَ یُحِبررررونَ النَّبِرررریَّ وَ أَهْلَررررهُ

وَ هُرررمْ تَرَكُررروا أَحْشَررراءَهُمْ وَغِررررَا ِ

لَقَرردْ لَررایَنُوهُ فِرری الْمَقَررالِ وَ أَضْررمَرُوا

قُلُوبرر راً عَلَررررى الْأَحْقَررررادِ مُنْطَوِیَررررا ِ

هر گاه کشتگان بدر ،خیبر و حنین را [که به دست امیر الماممنین
اشکشان را جاری میکنند ،پس چگونه پیامبر

کشاته شادند] یااد کنناد

و اهل بیتش را دوست بدارند در حالی که کیناه در

دلهایشان به جای گذاشتهاند؟! در گتتار با او با مالیمت صحبت میکنند ولای در دلهایشاان کیناهی
شدید پنهان کردهاند.

مرکز ثقل نبرد معاویه با اسالم

دشمنی با امیرالمومنین و اهل بیت

معاویه گرچه با اسالم و رسالت پیامبر
بیت

و منحرف از علی

عناد داشت و چنانکه زبیر بن بکار ـ که مخالف اهل

بود ـ نقل میکند معاویه از این که نام پیامبر

هر روز پنج مرتبه در اذان

«اشهد أنّ محمداً رسول اهلل» برده میشود ناراحت بود تا آن جا که گفت« :ال و اهلل اال دفناً دفناً» 1اما به
مقتضای شرائط و به اجبار ،از رویایی مستقیم و رسمی با پیامبر اجتناب میکرد .به همین خاطر معاویه و
بنی امیّه مرکز ثقل نبرد خود علیه اسالم را علی

و اهل بیت پیامبر

قرار دادند؛ چون آنان عِدل قرآن و

تنها نیروی مؤثّری بودند که کیان براندازانهی بنی امیّه را تهدید میکردند و میتوانستند اسالم را به مسیر
اصلی خود باز گردانند.
 .1شرح نهج البالغة البن ابی الحدید ،جزء  ،2ص  151و روى الزبیر بن بكار فی الموفقیات و هو غیر متهم على معاویىة و ال منسىوب لى
اعتقاد الشیعة لما هو معلوم من حاله من مجانبة علی

و االنحراف عنه قال المطرف بن المغیرة بن شعبة دخلت مع أبی على معاویىة و کىان أبىی

یأتیه فیتحدث معه ثم ینصرف لی فیذکر معاویة و عقله و یعجب بما یرى منه ذ جاء ذات لیلة فأمسك عن العشاء و رأیته مغتما فانتظرتىه سىاعة و
ظننت أنه ألمر حدث فینا فقلت ما لی أراک مغتما منذ اللیلة فقال یا بنی جئت من عند أکفر الناس و أخبثهم قلىت و مىا ذاک؟ قىال قلىت لىه و قىد
خلوت به نك قد بلغت سنا یا أمیر المؤمنین فلو أظهرت عدال و بسطت خیرا فإنك قد کبرت و لو نظرت ل

خوتىك مىن بنىی هاشىم فوصىلت

أرحامهم فو اهلل ما عندهم الیوم شیء تخافه و ن ذلك مما یبق لك ذکره و ثوابه فقال هیهات هیهات أي ذکر أرجو بقاءه ملك أخو تیم فعدل و فعل
ما فعل فما عدا أن هلك حت هلك ذکره ال أن یقول قائل أبو بكر ثم ملك أخو عدي فاجتهد و شمر عشر سنین فما عىدا أن هلىك حتى هلىك
ذکره ال أن یقول قائل عمر و ن ابن أبی کبشة لیصاح به کل یوم خمس مرات أشهد أن محمدا رسول اهلل فأي عملی یبق و أي ذکر یدوم بعد هذا ال
أبا لك ال و اهلل إال دفنا دفنا.
و مروج الذهب ،ج  ،5ص  24و نیز شرح نهج البالغة البن ابی الحدید  ،ج  ،11ص :111
و روى أحمد بن أبی طاهر فی کتاب أخبار الملوک :أن معاویة سمع المؤذن یقول أشهد أن ال له ال اهلل فقالها ثالثا فقال أشهد أن محمدا رسول
اهلل فقال هلل أبوک یا ابن عبد اهلل لقد کنت عالی الهمة ما رضیت لنفسك ال أن یقرن اسمك باسم رب العالمین!
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مبارزه با نقل حدیث در فضائل علی و اهل بیت

معاویه وقتی در طریق سفر به اصطالح حجّ خود به مدینه وارد شد ،در برخوردی با ابن عباس صریحاً
گفت:
«فَإِنَّا قَدْ کَتَبْنَا فِی الْآفَاقِ نَنْهَ عَنْ ذِکْرِ مَنَاقِبِ عَلِیٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ

فَكُفَّ لِسَانَكَ»1؛

به تمام آفاق نوشتهایم و نهی کردهایم از ذکر مناقب علی و اهل بیتش ،پس موااب زبانت باش!

تا آنجا که گفت:
«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَ تَأَوَّلُوهُ وَ لَا تَرْوُوا شَیْئاً مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیكُمْ وَ ارْوُوا مَا سِوَى ذَلِكَ»
قرآن بخوانید و آن را تاویل کنید ،ولی چیزی در مورد آیاتی که بر شما [اهل بیات] ناازل شاده
روایت نکنید ،و غیر آن روایت کنید!

و وقتی ابن عباس با قرائت آیهی شریفهی یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ  2با او مقابله کرد ،معاویه
او را تهدید کرد و گفت:
«یَا ابْنَ عَبَّاسٍ ارْبَعْ عَلَ نَفْسِكَ وَ کُفَّ لِسَانَكَ وَ ِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْیَكُنْ ذَلِكَ سِىرااً لَىا
یَسْمَعُهُ أَحَدٌ عَلَانِیَةً»
 .1االحتجاج (للطبرسی) ،ج ،5ص.534
عن سلیم بن قیس قال :قَدِمَ مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ حَاجّاً فِی خِلَافَتِهِ فَاسْتَقْبَلَهُ أَهْلُ الْمَدِینَةِ فَنَظَرَ فَإِذَا الَّذِینَ اسْتَقْبَلُوهُ مَا مِنْهُمْ ِلَّا قُرَشِىی فَلَمَّىا نَىزَلَ
قَالَ :مَا فَعَلَتِ الْأَنْصَارُ وَ مَا بَالُهُمْ لَمْ یَسْتَقْبِلُونِی؟ فَقِیلَ لَهُِ :نَّهُمْ مُحْتَاجُونَ لَیْسَ لَهُمْ دَوَاب  ...ثُمَّ ِنَّ مُعَاوِیَةَ مَرَّ بِحَلْقَةٍ مِنْ قُرَیٍٍْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَامُوا غَیْرَ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ :یَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْقِیَامِ کَمَا قَامَ أَصْحَابُكَ ِلَّا لِمَوْجِدَةِ أَنِّی قَاتَلْتُكُمْ بِصِفِّینَ فَلَا تَجِدْ مِنْ ذَلِكَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ عُثْمَىانَ
قُتِلَ مَظْلُوماً.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ قُتِلَ مَظْلُوماً قَالَ :عُمَرُ قَتَلَهُ کَافِرٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :فَمَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ؟ قَالَ :قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ قَىالَ :فَىذَاکَ أَدْحَىضُ
فَكُفَّ لِسَانَكَ فَقَالَ :یَا مُعَاوِیَةُ أَ تَنْهَانَا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ :لَا قَىالَ :أَ

لِحُجَّتِكَ قَالَ :فَإِنَّا قَدْ کَتَبْنَا فِی الْآفَاقِ نَنْهَ عَنْ ذِکْرِ مَنَاقِبِ عَلِیٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ

فَتَنْهَانَا عَنْ تَأْوِیلِهِ؟ قَالَ :نَعَمْ قَالَ :فَنَقْرَؤُهُ وَ لَا نَسْأَلُ عَمَّا عَنَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ قَالَ :فَأَیهُمَا أَوْجَبُ عَلَیْنَا قِرَاءَتُهُ أَوِ الْعَمَلُ بِهِ؟ قَالَ :الْعَمَلُ بِهِ قَالَ :کَیْفَ نَعْمَلُ بِهِ وَ
لَا نَعْلَمُ مَا عَنَ اللَّهُ قَالَ :سَلْ عَنْ ذَلِكَ مَنْ یَتَأَوَّلُهُ عَلَ غَیْرِ مَا تَتَأَوَّلُهُ أَنْتَ وَ أَهْلُ بَیْتِكَ قَالَِ :نَّمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَ أَهْلِ بَیْتِی أَ نَسْأَلُ عَنْهُ آلَ أَبِی سُفْیَانَ
یَا مُعَاوِیَةُ أَ تَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ بِالْقُرْآنِ بِمَا فِیهِ مِنْ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ فَإِنْ لَمْ تَسْأَلِ الْأُمَّةُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّ تَعْلَمَ تَهْلِكُ وَ تَخْتَلِفُ قَالَ :اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَ تَىأَوَّلُوهُ وَ
لَا تَرْوُوا شَیْئاً مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیكُمْ وَ ارْوُوا مَا سِوَى ذَلِكَ .قَالَ :فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی الْقُرْآنِ یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَ اللَّهُ ِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ
وَ لَوْ کَرِهَ الْكافِرُونَ قَالَ :یَا ابْنَ عَبَّاسٍ ارْبَعْ عَلَ نَفْسِكَ وَ کُفَّ لِسَانَكَ وَ ِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْیَكُنْ ذَلِكَ سِرااً لَا یَسْمَعُهُ أَحَدٌ عَلَانِیَةً .ثُمَّ رَجَعَ ِلَ بَیْتِهِ
فَبَعَثَ ِلَیْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ نَادَى مُنَادِي مُعَاوِیَةَ أَنْ بَرِئَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ رَوَى حَدِیثاً فِی مَنَاقِبِ عَلِیٍّ وَ فَضْلِ أَهْلِ بَیْتِهِ . ...
 .5سورهي صف ،آیهي .6
میخواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند.
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ای پسر عباس! به جای خود

بنشین ،زبانت را در کام گیر و اگر اصرار بار آن داری در ختااء

باشد و کسی در علن آن را نشنود!

سپس اعالن رسمی و عمومی کرد:
«أَنْ قد بَرِئَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ رَوَى حَدِیثاً فِی مَنَاقِبِ عَلِیٍّ وَ فَضْ ِ أَهْ ِ بَیْتِهِ»؛
از کسی که روایتی در مناقب و فضائل علی و اهل بیتش نقل کند ذماه باری شاده [و هیچگوناه
مصونیتی ندارد].

بهره برداری معاویه از روشی سابقه دار

و این مبارزهی معاویه سابقه دارد .ذهبی از معروفترین دانشمندان اهل تسنن و مخالف جدّی تشیّع در
کتاب خود تذکرة الحفّاظ مینویسد:
«أن عمر حبس ثالثة :ابن مسعود و أبا الدرداء و أبا مسعود األنصاري فقال :قرد أكثررتم
الحدیث عن رسول اهلل

»1؛

عمر سه نتر را حبس کرد( :ابن مسعود ،ابو الدرداء و ابو مسعود انصاری) و گتت :به این خاطر که
زیاد حدیث از پیامبر نقل کردید!

برخی از علمای اهل تسنّن چون مالحظه کردند نمیشود این عمل خلیفه را توجیه کرد گفتند مراد از
«حبس» منع از روایات حدیث است؛ نه زندان که اوال این توجیه بیجایی است و ثانیا این هم قابل دفاع
نیست .به هر حال معاویه از این روش عمر استقبال کرده و به نقل ذهبی در سخنی چنین میگوید:
«علیكم من الحدیث بما كان فی عهد عمر فإنه كان قد أخاف النرا
رسول اهلل

فری الحردیث عرن

»2؛

بر شما باد به روایانی که در عهد عمر از رسول لال بود؛ زیرا عمر مردم را در مورد نقل حادیث از
پیامبر میترساند.

و این در حالی است که مسلم در صحیح خود از رسول اهلل
«وَ حَدِّثُوا عَنِّی وَ لَا حَرَجَ»3؛

 .1تذکرة الحفاظ (للذهبی) ،ج ،1ص.15
 .5همان.
 .5صحیح مسلم ،ج ،14ص.531
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نقل کرده که حضرت فرمود:

و از من حدیث نقل کنید؛ هیچ حرجی نیست [هیچ مشکلی ندارد].

و در بعضی موارد ،حضرت بعد از سخنان خود فرمودهاند:
«فلْیبلِّغ الشاهد الغائب؛ شاهدان به غائبان ابالغ کنند» یا «نَضَّرَ اهللُ عَبداً سَمِعَ مَقالتی فَوَعاها ثُمَّ اَدّاها إلی مَنْ لَمْ
یَسمَعها؛ خداوند نعمت دهد به بندهای که گتتار مرا بشنود و آن را حتظ کند ،سپس برای کسی که آن را نشنیده بازگو کند»

1

و اصالً تمام احادیث امر به تعلّم علم و ذمّ نادانی ،امر و تشویق به نقل حدیث است .خداوند متعال نیز
میفرماید:
وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُ ِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ
لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون 2؛
و مممنان را نشاید که همه یك جا بیرون آیند .پس چرا از هار جمعای از آناان گروهای بیارون
نیامدند تا در دین فقیه گردند و تا قومشان را چون به سویشان باز آیند ،بیم دهند ،باشاد کاه آناان [از
کیتر خدا] بیمناك شوند.

و عمر از کتابت حدیث نیز منع کرد با اینکه بعضی از صحابه با اذن و تشویق پیامبر ،سخنان حضرت را
مینوشتند؛ مثالً در سنن ابی داود و مستدرک حاکم و غیره آمده است که وقتی عبداهلل بن عمرو بن العاص
از حضرت دربارهی نوشتن حدیث پرسید ،حضرت در پاسخ او فرمودند:
«اكتب فوالذي نفسی بیده ما یخرج من فمی اال الحق»

3

بنویس ،قسم به کسی که جانم به دست اوست! از دهان من جز حق بیرون نمیآید.

ترغیب معاویه به جعل حدیث و تبلیغات علیه اهل بیت

 .1الكافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،1ص:415
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّىه  ِ:أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ

خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ :نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْىرُ فَقِیىهٍ وَ

رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِىیحَةُ لِأَئِمَّىةِ الْمُسْىلِمِینَ وَ اللُّىزُومُ لِجَمَىاعَتِهِمْ فَىإِنَّ
دَعْوَتَهُمْ مُحِیطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ ِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَ بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.
 .5سورهي توبه ،آیهي.155
 .5سنن ابی داود ،ج ،5ص:545
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :کُنْتُ أَکْتُبُ کُلَّ شَ ْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
اللَّهِ

أُرِیدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِ قُرَیٌٍْ وَ قَىالُوا :أَتَكْتُىبُ کُىلَّ شَى ْءٍ تَسْىمَعُهُ وَ رَسُىولُ

بَشَرٌ یَتَكَلَّمُ فِ الْغَضَبِ وَ الرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَکَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ

یَخْرُجُ مِنْهُ إِالَّ حَقٌّ.
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فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ ِلَ فِیهِ فَقَالَ :اكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِیَردِهِ مَرا

معاویه نه تنها از نشر احادیث به خصوص احادیث مربوط به امیر المؤمنین و اهل بیت

مانع شد،

بلکه با خرید مزدوران و دین به دنیا فروشان ،آنان را به جعل احادیث ضدّ اهل بیت و تبلیغات گسترده علیه
آنان ترغیب کرد و تا آن جا پیش رفت که عالوه بر آن که خود مبادرت به جسارت به ساحت پاک
میکرد ،دستور رسمی داد بر روی منابر جسارت به حضرت کنند.

امیرالمؤمنین

در مناقب ابن شهر آشوب آمده است:
به طور صحیح نزد اهل علم ثابت است که معاویه امر کرد به لعن امیرالمؤمنین

بر منبرها ،و وقتی ابن

عباس در این مورد با او سخن گفت ،او در پاسخ گفت:
«هیهات ،هذا امر الدین ،لیس الی ترکه سبیل 1»...؛
هرگز! این امر دین است و راهی برای ترک آن نیست!

ابن عباس در جوابش گفت:
«أ تسبّه علی المنابر و هو بناها بسیفه»؛
آیا او را بر منابر لعن میکنی در حالی که با شمشیرش این منابر را بنا کرده است؟! [رشاد اساالم
مرهون شمشیر علی است]

أ علرررری المنررررابر تعلنررررون بسرررربّه
آیا بر فراز منبرها سب و لعن آن حضر

و بسرررریفه نصرررربت لكررررم اعوادهررررا
میکنید ،در حالی که به برکت شمشیر او این منابر برپا

شد!

معاویه در جواب گفت:
«ال أدع ذلك حت یموت فیه الكبیر و یشب علیه الصغیر»؛
آن [لعن] را رها نمیکنم تا بزرگان با آن [سنت] بمیرند و کودکان با آن پیر شوند.

 .1مناقب آل أبی طالب

(البن شهرآشوب) ،ج ،5ص:555

و األصل فی سبه ما صح عند أهل العلم ن معاویة أمر بلعنه عل المنابر فتكلم فیه ابن عباس فقال :هیهات هذا أمر دین لیس ل ترکه سىبیل أ
لیس الغاش لرسول اهلل الشتام ألبی بكر المعیر عمر الخاذل عثمان قال :أ تسبه عل المنابر و هو بناها بسیفه قال :ال أدع ذلك حت یموت فیه الكبیىر
و یشب علیه الصغیر.
الموصلی
و بسیفه نصبت لكم أعوادها

أ عل المنابر تعلنون بسبه
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ترغیب به جعل حدیث در فضیلت خود و عثمان و بنی امیه

عالوه بر این جنایت ،پایگاههای تبلیغاتی معاویه و بنی امیّه به شدت فعال شده و احادیثی را در فضیلت
معاویه و بنی امیه جعل کرده و در تمام سرزمینهای اسالمی میپراکندند.

1

کسانی که دربارهی عثمان به عنوان بزرگترین شخصیت اموی و بهانهی شورش معاویه حدیث
میساختند ،مقرَّب میشدند ،به آنان هدیه و جایزه داده میشد ،دارای مقام و منزلت میشدند و به پستهای
حکومتی دست مییافتند .بیدینان و فسّاق نیز تا توانستند از این موقعیت بهرهبرداری کردند.

2

تا آن جا که معاویه رسماً به کارگزاران خود نامه نوشت که حدیث دربارهی عثمان گسترش یافته و در
هر شهر و دهی پراکنده شده ،پس:
«فَإِذَا جَاءَکُمْ کِتَابِی هَذَا فَادْعُوا النَّاسَ ِلَ الرِّوَایَةِ فِی أَبِىی بَكْىرٍ وَ عُمَىرَ فَىإِنَّ فَضْىلَهُمَا وَ
سَوَابِقَهُمَا أَحَب ِلَیَّ وَ أَقَرُّ لِعَیْنِی وَ أَدْحَضُ لِحُجَّةِ أَهْلِ هَذَا الْبَیْتِ وَ أَشَد عَلَیْهِمْ مِنْ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ
وَ فَضَائِلِه»

5

هر گاه این نامه به دستتان رسید مردم را دعو

کنید به نقل روایت در مورد ابوبکر و عمار؛ چارا

که فضیلت آن دو و سوابقشان محبوبتر و بیشتر مایهی چشم روشنی من و باطل کننادهی حجات اهال
بیت بوده و برای آنان سنگینتر از مناقب و فضائل عثمان است.

قضات و امراء معاویه این بخش نامه را بر مردم خواندند و مردم شروع کردند در بیان روایات در
فضائل ابی بکر و عمر ،سپس ـ علی رغم ممنوعیت کتابت حدیث ـ نسخهای را از مجموع این روایات
فراهم آورد و برای کارگزاران فرستاد و فرمان داد باالی منابر در هر کوی و برزن و در هر مسجد و
مکتبخانه بخوانند و تعلیم دهند.
 .1در وفیات االعیان و مرآة الجنان آمده است :وقتی نسائی صاحب یكی از صحاح سته به دمشق وارد شد از او دربارهي معاویه و فضىائل او
پرسیدند ،گفت :أما یرضی معاویة أن یخرج رأسا برأ

حتى یفض ؛ آیا معاویه راضی نمیشود که او هم سَىري در آورده [و نىام او همسىنن نىام

علی ذکر میشود] و میخواهد [از علی] باالتر نیز برود؟! و فی روایة أخرى :ما أعرف له فضیلة إال ال أشربع اهلل بطنرك؛ فضىیلتی بىراي او سىرا
ندارم جز [روایتی از پیامبر که فرمود] خدا شكمت را سیر نكند! مردم دمشق با شنیدن این سخنان او را کتك زدند و از مسىجد بیىرون کردنىد و در
نهایت هم به واسطهي شدت همین ضربات در شعبان  515ه.ق فوت کرد .وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان ،ج  ،1ص .77
 .5این تبلیغات دروغین و زهرآگین آنچنان در جامعهي اسالمی ژرف و گسترده تأثیر گذاشته بود که وقتی خلیفهي عباسی بخشىنامهاي را در
جلوگیري از مدح معاویه تهیه کرد از جمله دستوراتی که در آن آمده بود این بود که سقاها حق ندارند هنگام آب دادن طلب رحمت بىراي معاویىه
کنند و از این معلوم میشود تا چه حد تبلیغات مسموم با فرهنن عوام عجین شده بود!
 .5کتاب سلیم بن قیس هاللی ،ج ،5ص.762
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و فرمان به کشتن آنان حتی به گمان

تشدید تحریم مالی و اجتماعی علیه محبان علی

را تحت تحریم شدید

آنگاه وقتی معاویه شرایط مساعد را فراهم آورد ،دوستداران امیرالمؤمنین
مالی و غیر آن قرار داد و دستور داد هر کسی را که شهادت داده شد محبّ علی

است ،اسم او را از

دیوان حذف و شهادت او را نپذیرند.
و سپس در نامهای دیگر افزود:
مَنِ اتَّهَمْتُمُوهُ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ فَاقْتُلُوهُ.
هر کسی را متهم یافتید [محب علی

پس محبان علی

1

است و هر چند] بینهای علیه او قائم نشد او را بکشید،

را با تهمت ،ظن و شبهه در هر جایی کشتند ،تا جایی که اگر کسی کلمهای از
است گردنش زده میشد.

دهانش خارج میشد که گمان میکردند محب علی

سپس مشکالت برای شیعه در تمام نقاط افزون شد ،به ویژه در کوفه که مرکز تشیّع بود .زیاد ـ که شیعه
را خوب میشناخت و خود قبالً در زمرهی آنان بود ـ بر کوفه و بصره مسلّط کرد و او هم آنها را در هر
مکان و زیر هر بوته ،سنگ و کلوخی دنبال میکرد ،میکشت ،آواره میکرد ،میترساند ،دست و پای آنان را
میبرید و بر چوبههای دار آویزان میکرد که دیگر در عراق شخص مشهوری از شیعهی علی

باقی نماند،

مگر آنکه مقتول ،مصلوب ،زندانی ،آواره یا فراری بود.
اقدام امام حسین

در نقل فضایح معاویه و فضائل اهل بیت

این وضع بعد از شهادت امام حسن
امام حسین

در شرائط خفقان

باز شدّت بیشتر گرفت ،تا آنکه یک سال قبل از مرگ معاویه

حجّ به جا آوردند در حالی که عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن جعفر با حضرت بودند .امام

بنی هاشم را از زن و مرد و همپیمانان آنان و شیعیانشان را که در آن سال حجّ بودند ،جمع کردند و نیز
کسانی از انصار که حضرت و اهل بیتشان آنان را میشناختند ،سپس فرستادند به دنبال همهی اصحاب
رسول خدا

که به صالح و عبادت معروف بودند و خالصه هفتصد نفر 2را در منی جمعآوری نمودند و

آنگاه در منی خطبهای خواندند و در آن خطبه بعد از اشاره به این فضایح معاویه و وضع سیاهی که پدید
آورده بود ،با شاهد گرفتن اصحاب پیامبر ،فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت
 .1همان و بحار االنوار ،ج ،55ص.161
 .5بنا به نقلی هزار نفر.
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را نقل فرموده و از آنان

مؤکّداً خواستند این مطالب را به خانوادههایشان و مردمِ قابل اطمینان و مورد اعتماد برسانند و سپس
فرمودند:
«فَإِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ یَدْرُ َ هَذَا الْأَمْرُ وَ یَذْهَبَ الْحَقُّ وَ یُغْلَبَ وَ اللَّرهُ مُرتِم نُرورِهِ وَ لَروْ كَررِهَ
الْكافِرُون».

1

من خوف دارم این امر [فضائل علی و اهل بیت

] کهنه شده [به فراموشی سپرده شود] حاق از

بین رفته و مغلوب شود ،ولی خدا نورش را تمام و کامل میکند هر چند کافران کراهت داشته باشند.

هشدار امام حسین

به تهدید جدی إمارت یزید علیه اسالم

این وضعیت کشنده بعد از مرگ معاویه و روی کار آمدن یزید به نهایت میرسد ،این واقعیت سیاه را
تاریخ و روایات به ما منتقل میکند و من فقط چند شاهد را از کالم امام حسین

میآورم:

 .1حضرت در آخر نامهای به معاویه در رابطه با رفتار معاویه و مسلط نمودن یزید را بعد از خود بر امر
خالفت ،چنین مینویسند:
«وَ اعلَم أنَّ اللَّهَ لَیسَ بنا ٍ لَكَ قَتلَكَ بالظّنَّةِ وَ أخذَكَ بالتُّهمَةِ و إمارَتَكَ صَربیّاً یَشررَبُ
الشَّرابَ وَ یَلعَبُ بالكِالبِ مرا أَراكَ إلَّرا وَ قَرد أَوبَقرتَ نَفسَركَ وَ أَهلَكرتَ دینَركَ وَ أَضَرعتَ
الرَّعِیَّة»2؛
بدان که خدا فراموش نمیکند [کارهای تو را مانناد] کشاتن از روی گماان ،دساتگیری از روی
تهمت و سپردن إمار
حالی که خود

به کسی که شراب مینوشد و با سگان بازی میکند ،نمایبینم تاو را مگار در

و دینت را هالک کردهای و رعیت را ضایع کردهای.

 .2امام بعد از آنکه نیمه شب از جانب ولید بن عُتْبه برای بیعت با یزید دعوت شدند ،بعد از ردّ کلماتی
فرمودند:
«وَ یَمِیدُ رَجُ ٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِ ُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْق»3؛
یزید مردی فاسق ،شارب خمر ،قاتل نتس محترمه و ُمعلن به فسق است.

 .3و فردای آن روز در پاسخ مروان در دعوت به بیعت فرمودند:
 .1کتاب سلیم بن قیس هاللی ،ج ،5ص  763و بحار االنوار ،ج  ،55ص .165
 .5االمامة و السیاسة ،ج ،1ص 515و رجال الكشی ،ص.48
 .5بحار األنوار ،ج ،44ص.552
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1

«وَ عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِیَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْ ِ یَمِیدَ» ؛
دیگر باید فاتحهی اسالم را خواند که امت به رهبری مانند یزید مبتال شد!

 .4و در ضمن خطبه برای اصحاب خود فرمود:
«أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى الْحَقِّ لَا یُعْمَ ُ بِهِ وَ إِلَى الْبَاطِ ِ لَا یُتَنَراهَى عَنْرهُ لِیَرْغَربِ الْمُرؤْمِنُ فِری لِقَراءِ
رَبِّهِ»2؛
آیا حق را نمیبینید که به آن عمل نمیشود و باطل را نمیبینید که از آن اجتناب نمیشاود؟! [در
چنین شرائطی] مممن باید رغبت به لقاء پروردگارش داشته باشد.

شاهد بزرگ بر پیش بینی امام

در نابود شدن اسالم با تسلط یزید ،اظهارات صریح و آشکار یزید بعد

از واقعهی کربال بود؛ مثالً وقتی بر تپهی جیرون نشسته بود به هنگام دیدن اسیران کربال و سرهای شهداء در
پی آواز کالغی گفت:
من شفا جیرون

لما بد تلك الحمول و أشرقت

تلك الرؤ

نعب الغراب فقلت ق أو ال تق

فقد اقتضیت من الرسول دیونی

3

وقتی آن محملهای [ ُاسراء] و سرهای شهدا در آستانهی جیرون آشکار شدند ،کالغ آواز سار داد،

پس گتتم بگویی یا نگویی من دیونم را از پیامبر ستاندم!

یا خواندن شعر فضاحت بار ابن الزِّبَعْرَی:
 .1همان ،ص:558
قَالَ السَّیِّدُ :فَلَمَّا أَصْبَحَ الْحُسَیْنُ

خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یَسْتَمِعُ الْأَخْبَارَ فَلَقِیَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ :یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ِنِّی لَكَ نَاصِىحٌ فَىأَطِعْنِی تُرْشَىدْ

فَقَالَ الْحُسَیْنُ  :وَ مَا ذَاکَ قُلْ حَتَّ أَسْمَعَ؟ فَقَالَ مَرْوَانُِ :نِّی آمُرُکَ بِبَیْعَةِ یَزِیدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَكَ فِی دِینِكَ وَ دُنْیَاکَ فَقَالَ الْحُسَیْنُ ِ :نَّىا
لِلَّهِ وَ ِنَّا ِلَیْهِ راجِعُونَ وَ عَلَ الْإِسْلَامِ السَّلَامُ ِذْ قَدْ بُلِیَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یَزِیدَ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ

یَقُولُ :الْخِلَافَىةُ مُحَرَّمَىةٌ عَلَى آلِ أَبِىی

سُفْیَانَ وَ طَالَ الْحَدِیثُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَرْوَانَ حَتَّ انْصَرَفَ مَرْوَانُ وَ هُوَ غَضْبَانُ.
 .5همان ،ص:561
وَ قَالَ السَّیِّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ :فَقَامَ الْحُسَیْنُ خَطِیباً فِی أَصْحَابِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَِ :نَّهُ قَدْ نَزَلَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَىدْ تَىرَوْنَ وَ ِنَّ الىدنْیَا تَغَیَّىرَتْ وَ
تَنَكَّرَتْ وَ أَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهَا ِلَّا صُبَابَةٌ کَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ وَ خَسِیسُ عَیٍٍْ کَالْمَرْعَ الْوَبِیلِ أَ لَا تَرَوْنَ ِلَ الْحَقِّ لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ ِلَ الْبَاطِلِ لَا یُتَنَىاهَ
عَنْهُ لِیَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِی لِقَاءِ رَبِّهِ حَقااً حَقااً فَإِنِّی لَا أَرَى الْمَوْتَ ِلَّا سَعَادَةً وَ الْحَیَاةَ مَعَ الظَّالِمِینَ ِلَّا بَرَماً.
 .5روح المعانی ،ج  ،58ص  88به نقل از تاریخ ابن الوردي و کتاب الوافی بالوفیات ،ج  ،15ص .458
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خبر جاء و ال وحیٌ نمل

لعبت هاشم بالملك فال

بنی هاشم با ُملک بازی کردند ،پس نه خبری آمده و نه وحیی نازل شده است.

در این شرایط بود که دیگر هیچ نوری از حقیقت درخشش نداشت ،زبانها بریده ،قلمها شکسته،
نفسها حبس شده ،ظلم ،جنایت و تزویر عالم اسالمی را تیره کرده ،حتّی اسم دین خدا نیز نزدیک است
محو شود.
تنها راه بقای اسالم جانفشانی زبدهترین ودیعهی هستی

دیگر آخرین نفسهای اسالم است ،اگر به داد اسالم نرسند ،برای همیشه باید با اسالم خداحافظی کرد
و به جای آن کفر ،شرک ،ظلم ،تباهی و سیاهی برای همیشه حاکم خواهد شد و اینجا است که وعدهی
الهی باید محقق شود :وَ اللَّهُ مُتِم نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُون تجلّی یابد .و در این هنگام که همهی ابزارها
کندی میکند و هیچ باقی نمانده ،باید ذخیرهی الهی و عزیزترین عزیزان و عزیزانش بیایند و با خون خود و
یاران ،پیکر پژمرده و خشکیدهی اسالم را حیاتی تازه بخشند و با فداکاری و جان بازی ،دین را نجات دهند
که دیگر درنگ جایز نیست ،صبر کردن و نظاره کردن همان و نابودی اسالم همان!
و این احیاء عالوه بر خون حسین ،نیاز به خون فرزندان ،برادران و یاران دارد ،نیاز به تحمّل آسیبها،
رنجها ،داغها و اسارتها دارد و حسین برای همهی اینها حاضر است؛ چرا که اینها همه در برابر چشم
خدا آسان است« .هونٌ عَلَیّ ما نَمَلَ بی أنَّهُ بِعِینِ اهلل».
اینجاست که جانبازیهای حسین و یارانش
هووووا

فریووواد در سووو و هوووا

نووووور در یووووار

نووودای در واموشووو هوووا

بیووودار در وووووا هوووا

هشووویار در ت ووو هوووا

هوووا

حیوووای در ه

بووواران در وشووو

و و هوووا

دانشووو در نوووادان هوووا

آزاد در اسووووار هووووا

معروفووووو در من رهوووووا
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عزیووو در ّووو هووووا

عظمتووو در حتوووار هوووا

زنووودیان در موووردنهوووا

عوووودا ت در سووووت هووووا

در وودپرست هوا

راسوووت ا در جووو هوووا

استوار ا در پیمان ش ن ها

عشوووت در وتووواو هوووا

ایموووووان در رهوووووا

یوحیووود درشووور هوووا

فدا ار

و
ان جار در ظ م ها
بود
انفجاری از حقیقت و پاکی و خلوص و نور و روشنایی در برابر تزویر و پلیدی و ریا و تاریکی و
تیرگی.
انفجاری که طنین رهایی بخش آن پیشاپیشِ تاریخ ،گوشها را در مینوردد و چشمها را خیره میکند و
مردهها را حیات میبخشد ،فطرتها را بیدار میکند ،ستمدیدهها را نصرت میدهد ،جاهالن را دانش
میآموزد ،منافقان را رسوا میسازد ،مؤمنان را استوار مینماید و نشانههای نصرت حتمی و قطعی الهی را
آشکار میسازد که:
نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ .

1

و این است که:

«حُسَینٌ مِنِّی وَ أنَا مِنْ حُسَین»
و السالم علیكم و رحمة اهلل و بركاته

 .1سورهي قصص ،آیهي.2
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