ریزشهادرقیامامامحسین 

رویشهاو

دکتر محمد رنجبرحسینی
عاطفه رهبر

تاریخ دریافت98/5/22 :

1
2

تاریخ پذیرش98/8/20 :

چکیده

حادثه ههه عظه ههی که ههربال ،صه ههحنه ریزشهه هها و رویشهه ههایی اسه ههت.
انسانهایی که با حسهن اختیهار و همراههی امها حسهین

عاقبهت

بهخیر و سعادتمند شدند .در مقابل ،انسانهایی که بها سهو اختیهار

و یاری نکردن ولی خدا دچار سو عاقبت و زیا نکار شدند .دقهت در

زنهدگی ههر یهک از ایهن افهراد از نگهاه تربیتهی مهیتوانهد بهرای همگههان
عب ه ههرتآم ه ههوز ب ه هها ش ه ههد .مقال ه ههه حاض ه ههر ب ه هها روش توص ه ههیفی و روش

کتابخانهای به مصادیق این رویشها و ریزشها میپردازد.

کلیدداوه ها :قیهها امهها حسههین  ،رویشههها ،ریزشههها ،حههر بههن

یزیههد ریههاحی ،زهیههر بههن ق ههین ،مسههل بههن عوسههجه ،ضههحا بههن
عبداهلل ،مالک بن نضر ارحبی ،عبیداهلل بن حر جعفهی ،هرثمه بهن

ابی مسل .

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ()ranjbarhosseini@gmail.cim
 .2کارش ت تتناس ارشتت تتد علتت تتوم حتت تتدیث ،گ ت تترایش کتت تتالم و عقایتت تتد واحتت تتد مج ت تتازی دانشتت تتگاه قتت تترآن و حتت تتدیث
()Yass.pink.1373@gmail.com

مقدمه

قرآن کریم هدف از بیان سرگذشت گذشتتگان را عبترتآمتوزی بترای صتاحبان اندیشته و
خرد میداند و میفرماید:

َ
ُ
َ
ََ
باب ؛ْ(یوسفْ )111 :
انْ ِفىْق َص ِص ِهمْْ ِعب َرةْْ ِِلو ِلىْاِل ل ِ ْ
لقدْک َ ْ
به راستی در سرگذشت آنان ،براى خردمندان عبرتی است.

هشتم ذی الحجه سال  60هجری ،روزی مهم در تاریخ اسالم است؛ چرا کته در ایتن روز
ّ
امتتام حستتین پتتس از شصتتت و پتتن روز اقامتتت در مک ته و پتتس از انجتتام اعمتتال عمتتره بتته
همراه شیعیان ،دوستان و خانواده خود از مکه بیرون آمدند و به سوی عترا حرکتت کردنتد.
ّ
بدین ترتی قیام حسینی آغتاز شتد .در ایتن مستیر تتا هنگتام شتهادت حضترت ،عتدهای بته
ندای حق و یاریطلبی امام لبیتک گفتنتد و عاقبتت بته خیتر شتدند و بته ستعادت رستیدند.
عتدهای نیتتز بتا نیتهتتای متفتاوت ،از پتتذیرش نتدای یتتاری امتام ستتر بتاز زدنتتد و دچتار خستتران
ابتدی شتتدند .در مقالتته پتتیش رو بتتا روش توصتتیفی و شتتیوه کتابخانتتهای تعتتدادی از مهمتتتر ین
مصتتادیق رویشهتتا و ریزشهتتای ایتتن قیتتام را بررستتی متتینمتتاییم تتتا بتتتوان بتتا عبتترتآمتتوزی از
سرنوشتها در مسیر ّ
جق گام برداشت و از خط یزیدیان فاصله گرفت.
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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در بتتاره پیشتتینهای ختتا

 ،مقالتتهای بتتا ایتتن عنتتوان یافتتت نشتتد؛ اگرچتته بتته صتتورت عتتام،

جر یتان یتاران امتام حستین

در نوشتتارهای مختلتف موجتود استت .در ایتن مقالته ابتتدا بته

مصادیق رویشها و سپس به مصادیق ریزشها خواهیم پرداخت.
الف)رو شهایقیامامامحسی
ْ
.1هبوهلشعثاءکناى



ابوالش تتع،ا  ،یز یت تد ب تتن ز یت تاد مهاص تتر ب تتن نعم تتان ک ْنتتدى از اص تتحاب ام تتام حست تین
شتتهیدان کربالستتت .در چگتتونگی پیوستتتن وى بتته کتاروان حستینی میتان ّ
مورختتان اختتتالف
و

است .برخی گفتهاند :ابوالشع،ا همراه عمرستعد از کوفته بته کتربال آمتد و آن گتاه کته عمتر ستعد
پیشنهادهاى امام حسین

را رد کرد ،از لشکرش جدا شد و به سپاه امتام

پیوستت و بتا

آن حضرت بود تا در رکابش به شهادت رسید (بالذری.)405/3 :1977 ،
برخی دیگر آوردهاند که ّ
ابوالشتع،ا از کوفته بیترون آمتد و پتیش از رستیدن ستپاه ح ّتر بته امتام
حسین در میان راه به امام پیوستّ .
ابوالشع،ا مردى شر یف ،شجاع و بیبتا ک بتود ،و
در تیراندازى مهارتی و یژه داشت .وى پس از وداع با امام حسین

به میدان رفت و پس از

جنگی دلیرانه ،اسبش به وسیل سپاه عمرسعد پی شد .آن دالورمترد کنتار امتام

زانتو زد و

دشمن را هدف تیر قرار داد .بتا پایتان یتافتن تیرهتا ،ابوالشتع،ا برخاستت و شمشتیر کشتید و بته
دشمن حمله برد و به شهادت رسید.

در بتتتار هنگتتتام شتتتهادت وى میت تان ّ
مورختتتان اختتتتالف استتتت؛ برختتتی وى را در شتتتمار

نخستتتین شتتهیدان و برختتی در زمتتر شتتهیدان وهل ت دوم متتاجراى ک تربال آوردهانتتد (ستتماوی،
.)172 :1381
.2هبوثمامۀصائاى

بیشتر منابع از او با نام عمرو یا عمر و از پدرش به کع
از ی تاران امتتام علتتی

یا عبتداهلل یتاد متیکننتد .ابوثمامته

و از دالوران عتترب و شخص تیتهاى سرشتتناس ش تیعه بتتود .ستتماوى

گو ید:
وى که از تتابعین استت در تمتام پیکارهتاى امیرالمتؤمنین

درآمد .چون معاو یه بته هال کتت

رس تید و یز ی تد بتتر مستتند خالفتتت نشستتت ،وى و گروهتتی از ش تیعیان کوفتته در خان ت
ّ
سلیمان بن ُصرد خزاعی گرد آمدنتد و بتراى امتام حستین نامته نوشتته و بته مکته
فرستادند .با ورود حضرت مسلم

به کوفه ،ابوثمامته ،بیدرنت

بته او پیوستت و

به فرمانش مشغول تحو یل گرفتن کمکهاى مردم بتراى مصتارف نهضتت گردیتد و
چون در اسلحهشناسی مهارت داشت ،مسئولیت خر ید و ته ّیه سالح را به عهده
ّ
گرفت .پس از شهادت مسلم بن عقیل به قبیل ختود رفتت و متدتی در بتین ایشتان
ّ
ّ
پنهتتان میز یستتت .بتتا آنک ته ابنز ی تاد بتته شتتدت وى را تعقی ت متتیک ترد موفتتق بتته
ّ
دستگیرى او نشد .ابوثمامه پس از شنیدن خبر آمتدن حستین بتن علتی از مکته
بته عترا  ،همتتراه نتافع بتن هتتالل بته آن حضترت پیوستتت .روز عاشتورا هنگتامی کته

رویشها و ریزشها در قیام امام حسین

شهادت آن بزرگوار به مصاحبت امام مجتبی

شترکت کترد و پتس از
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وقت نماز فرارسید ،ابوثمامه به امام حسین

عرض کرد :جانم فدایت! متیبینم

که این گروه به تو نزدیک شدهاند .به خدا سوگند تتا متن پتیش روى تتو کشتته نشتوم

شتتما بتته شتتهادت نختتواهی رستید؛ ولتتی دوستتت دارم هنگتتامی کته ختتداى را دی تدار
متتیک تنم ای تن نمتتازى را ک ته وقتتت آن نزدی تک گشتتته بختتوانم .امتتام حس تین

ستتر

مبتارکش را بته ستتوى آستمان بلنتد کترد و فرمتود« :از نمتاز یتاد کتردى ،خداونتد تتتو را از
نمازگزاران و ذا کران قرار دهد .آرى ،این آغاز وقت نماز است .از آنها بخواهید از ما
دست بردارنتد تتا نمتاز بگتزار یم ».ستپس امتام حستین

بتا یتارانش نمتاز ظهتر را بته

طر ی تق نمتتاز ختتوف اقامتته ک ترد .ابوثمامتته پتتس از مال تک بتتن دودان و ختتداحافظی بتتا
س ّیدالشهدا به میدان جن تاخت .سرانجام وى به دست قتیس بتن عبتداهلل
به فیض شهادت نایل شد( .سماوی120 :1381 ،؛ مفید)85/2 :1413 ،

.3هبوحتوفبنحارثهنصارى

ابوحتوف بن حتار

و بترادرش ستعد ،از ختوار و در ستپاه عمتربن ستعد بودنتد .روز دهتم

محرم ،هنگامی که از یاران امتام

بته جتز ستو ید بتن عمترو بتن ابتی المطتاع و بشتیر بتن عمترو

حضرمی ،کسی باقی نمانده بود ،حضرت

نداى یارىطلبی سر داد و زنان و کودکان نالته

و ش تیون کردنتتد .ابوالحتتتوف و بتترادرش ستتعد در حتتالی ک ته بعتتد از نمتتاز ظهتتر بتتود و در وستتط
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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آوردگاه جن

بودند با شنیدن نداى یارىطلبی امام

و صداى گر یه و نال زنان و کودکان

فرزنتد دختتر پیتامبر متا محمتد

استت .در حتالی

خاندان پیامبر گفتنتد« :ایتن حستین
ّ
ک ته متتا آرزوى شتتفاعت از جتتد او در روز قیامتتت دار ی تم ،چگونتته بتتا ایتن وضتتعی کته هتیچ ی تار و
یاورى ندارد با وى بجنگیم؟» سپس شمشیر کشیدند و در کنار امام حستین

بتا دشتمنان

ایشان جنگیدند و پس از کشته و مجروح کردن شمارى از آنان ،هر دو با هم در یک مکان بته
شهادت رسیدند( .مامقانی13/2 : 1351 ،؛ سماوی1381 ،ش)159:
ُ
.4همیةبنسعاطائی

ام ّیة بن سعد مک ّنی به ابوصمصام از قبیل طی و از یاران شهید امتام حستین

استت.

منابع کهن بیش از این دربار او چیزى ننوشتهاند ،ولتی در نوشتتههاى متتأخران آمتده استت
که ام ّیة بن سعد بن ز ید طتائی ستا کن کوفته و از تابعتان و اصتحاب امیرالمتؤمنین بتود و در

غتتزوات و جن هتتا ،بتتهو ی تژه جن ت
حسین

صتتفین حضتتور داشتتت .او بتتا شتتنیدن خبتتر آمتتدن امتتام

به کربال ،در روزهاى پیش از جن  ،با شمارى دیگر از کوفه ختار شتد و در شت

هشتم محترم بته کتاروان حستینی پیوستت و بتا آن حضترت بتود تتا آنکته در روز دهتم محترم در
حمل ت نخستتت ستتپاه عمرستتعد ،همتتراه شتتمارى دیگتتر از ی تاران امتتام در مقابلتته بتتا آنتتان بتته
شهادت رسید( .امین611/1 : 1403،؛ محالتی)236/1 :1390 ،
.5یز یابنثبیط(ثبیت)عبای

و ی از شیعیان اهلبیت و از اصحاب ابو االستود دوئلتی و از اشتراف قبیلته ختود بتود .و ی
کته ده پستتر داشتت ،پتتس از در یافتتت نامته ستید الشتهدا

خطتتاب بتته اهتل بصتتره ،همتتراه دو

پستترش عبتتداهلل و عبی تد اهلل از بصتتره حرکتتت کردنتتد و بتته علتتت بستتته بتتودن راههتتا بتتا پیمتتودن
بیراههها ،در مکه خود را به امام حسین

رساندند و بته کتاروان او پیوستتند .در روز عاشتورا

پستترانش در حملتته اول و ختتودش در مبتتارزه تتتن بتته تتتن بتته شتتهادترس تیدند .نتتام هتتر ستته در
ز یتارت ناحیته مقدستته آمتتده استتت .نتتام او یز یتد بتتن نبتیط ،بتتدر بتتن رقیتد و بتتدر بتتن رقتیط نیتتز
ضبط شده است( .سماوی)21 :1381 ،
.6هفهافبنمهنارهسبیبصر ی

راس ت

تی ترهای از قبیلتته ازد استتت« :راس ت

بتتن جتتدعان بتتن مالتتک بتتن نصتتر بتتن ازد بتتن

اکثر یت طایفه راس

سا کن بصره بودهاند.

هفهتاف بتن المهنتتد راستبی بصتری ،بتترای یتار ی امتتام حستین
حرکت کرد ،ولی از آنجایی که دیر رسید ،موفق به یار ی امام
س تتوارکار و مخل تتص در والیت تت اه تتلبیت تت
جن ها بوده استت .وی در جنت

نشتد .او شتیعهای شتجاع،

از اص تتحاب علت تی

صتفین از ستوی حضترت علتی

بصتتره منصتتوب شتتد و بعتتد از حضتترت علتی
حسین

از بصتره بتته ستوی کتتربال
و مش تتهور در غ تتزوات و
بته فرمانتدهی ازدیتان

از اصتتحاب امتتام حستتن

و حضتترت امتتام

به شمار میآمد.

وقتتتی خبتتر حرکتتت امتتام

را از مکتته بتته ستتوی کتتربال شتتنید ،ختتود را بتته کتتربال رستتاند ،امتتا

رویشها و ریزشها در قیام امام حسین

الغتو » .وی از پا کتتان و نیکتتان و از شتیعیان و شتتجاعان بصتره و از یتاران ابتیعبتتداهلل استتت.
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زمانی رسید که حضترت امتام حستین

و اصتحابش بته شتهادت رستیده بودنتد و خیتام آن

حضتترت در ح تتال س تتوختن ب تتود .و ی در آغ تتاز خ تتود را ب تته عنتتوان هتتوادار حستتین

معرفتتی

نمیکرد و فقط از لشکر یان پرسید :آیا حسین جنگید و شهید شتد؟ پاستخ دادنتد :بلتی ،او و
اصتحابش هرگتتز تستتلیم نشتدند ،بلکتته تتتا آختر ین نفتتس ،ستتخت جنگیدنتد و شتتهید شتتدند.
گفت :حال که چنین است پس آماده نبترد باشتید کته متن نیتز از حستینیانم .آن گتاه هفهتاف
شمش تیر کش تید و چتتون ش تیر بیشتته بتته جن ت

بتتا لشتتکر ابتتنستتعد پرداختتت و جمتتع کثی تری از

دشمن را به هال کت رساند و گروهتی را مجتروح نمتود .ستپس ختود نیتز بته شتدت ختونآلتود و
مجتتروح شتتد تتتا ای تن کتته جمع تی از دشتتمنان او را محاصتتره کردنتتد و بتته شتتهادت رستتاندند .او
سترانجام در نزدیکتی غتروب عاشتورا شتهید شتد و ظتاهرا بته هنگتام شتهادت ،بتیش از پنجتاه
سال داشته است( .ذخیرة الدارین257 :؛ مامقانی403/3 :1390 ،؛ محلی)105 :1402 ،
.7سوهربنمنعمبنحابسهماهنی

وی از شهدای حادثه کربالست که پس از رسیدن امام حسین

به کربال ،از کوفته آمتد و

به آن حضرت پیوستت .برختی او را از شتهیدان حملته اول متیداننتد و بعضتی دیگتر و ی را از
مجروحانی میدانند که اسیر شد و نزد عمر سعد بردند پس از شتش متاه در اثتر جراحتات ،بته
شهادت رسید( .سماوی)76 :1381 ،
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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.8مسلمبنعوسجه

از قبیلتته بنتتیاستتد بتتود .او را متتردی شتتریف ،عابتتد و اهتتل متتروت و ستتخاوت دانستتتهاند.
و ی به مسلم بن عقیتل در کوفته کمتک ز یتادی کترد و وکیتل او در قتبض امتوال و خر یتد استلحه
و گت تترفتن بیعت تتت از مت تتردم بت تتود .مست تتلم بت تتن عوست تتجه پت تتس از شت تتهادت مستتتلم بت تتن عقیت تتل،
مخفیانتته زنتتدگی می کتترد تتتا این کتته خبتتر ورود امتتام حستتین
منتشر شد .پتس از آن ،بتا اهتل و عیتالش بته ستوی امتام حستین

بتته کتتربال در میتتان متتردم کوفتته
رهستپار شتد و در کتربال بته

خدمت امام رسید .مسلم اولین شتهید عاشتورا در میتان یتاران امتام حستین

استت کته در

حملت تته اول بت تته شت تتهادت رس ت تتید( .ست تتید بت تتن طت تتاووس80 :1387 ،؛ طوست تتی80 :1415 ،؛
ابیمخنف)225 :1405 ،

َ
َ .9حبیببن ُمظاهره َسای

او از قبیلتته بنتتی استتد ،اهتتل کوفتته و از اصتتحاب ختتا
حسن و امام حسین

حضتترت علتتی

و از یتتاران امتتام

بود .و ی از کوفیانی بتود کته پتس از متر معاو یته بته امتام حستین

برای آمدن به کوفه دعوتنامه نوشت .حافظ کل قرآن کریم بود و هر ش
خدا میپرداخت .به فرموده امام حسین

در هر ش

بته نیتایش و عبتادت

یک ختم قرآن می کرد .زندگی پتاک

و سادهای داشت و آنقدر به دنیتا بیرغبتت بتود و زهتد را سرمشتق زنتدگی ختود قترار داده بتود
کتته هرق تتدر بتته او پیش تتنهاد ام تتان و پتتول ف تتراوان داده شتتد نپتتذیرفت و گفتتت« :متتا نتتزد رستتول
خدا

عذری نداریم که زنده باشیم و فرزند رسول خدا

پس از شهادت مسلم بن عقیتل ،قبیلته بنتیاستد ،حبیت

را مظلومانه به قتل برسانند.
و مستلم بتن عوستجه را پنهتان

کردند تا به آنها آسیبی نرسد .آنها از کوفه بته ستوی امتام حستین

رهستپار شتدند و روزهتا از

چشم جاسوسان و مأموران ابنزیاد پنهان میشدند و ش ها حرکت می کردنتد تتا بته اردوی
امتتام ملحتتق شتتدند .ستترانجام روز هفتتتم محتترم در کتتربال بتته کتتاروان امتتام پیوستتتند .در جنت
حبی ت

بتتن مظتتاهر ،بتتا آن ستتن ز یتتاد همچتتون یتتک قهرمتتان شمشتتیر متتیزد و تعتتدادی از افتتراد

دشتمن را کشتت .در ایتن هنگتام بتدیل بتن صتریم عقفتانی بته او حملته کترد و بتا شمشتیری بتتر
فر او زد ،دیگری با نیزه به او حمله کرد تا این که حبی

از اس

بر زمین افتاد و محاستنش

با خون سرش خضاب شد .سپس بدیل بن صریم سرش را از تن جدا کترد .امتام حستین
رویشها و ریزشها در قیام امام حسین

خود را به بالین او رساند و فرمود:

َ
َ
بْ َنفسىْوْحماةْاصحابی؛ْ(امین553/4 :1403 ،؛ قمیْ )124 :1376 ،
اح َت ِس ُ ْ

پاداش خود و یاران حامی خود را ،از خدای تعالی انتظار میبرم.

.10کردوسبنزهیرتغلبی

از اهالی کوفه و از فرزندان زهیر بن حر

تغلبی استت و تغلبتی منستوب بته قبیلته تغلت

بتتن وائتتل ،از اعتتراب قحطان تد بتته شتتمار میآیتتد .وی از اصتتحاب حضتترت امتتام عل تی

و از

جهادگران معروف بوده است.
او و دو برادر دیگرش ،قاسط و مقسط ،هتر سته از اصتحاب امیرالمتؤمنین

بودنتد کته در
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رکاب آن حضرت در جن های سهگانه شرکت داشتتند .آنتان پتس از شتهادت علتی
کوفتته ماندنتتد .هنگتتامی کتته خبتتر آمتتدن امتتام حس تین

در

را بتته ستتوی کوفتته شتتنیدند ،در شت

عاشتتورا مخفیانتته ختتود را بتته امتتام رستتاندند و گفتتته شتتده کتته وی از جملتته شتتهیدان کتتربال در
حمله اول سپاه عمر بن سعد در روز عاشوراست( .سماوی)200 :1419 ،
.11جابربنحجاجتیمی

جتتابر از بنتتی تتتیم اهلل ثعلبتته بتتود و در زادگتتاهش کوفتته ،حتتواد گونتتاگون را بتته چشتتم دیتتد.
دوران ج تتوانی او معاصتتتر بتتتا حکومتتتت امیرالمتتتؤمنین

در کوفتتته بتتتود .او شتتتاهد شتتتهادت

حضترت مستتلم بتتن عقیتتل و هتانی در کوفتته بتتوده استتت .جتابر بتتن حجتتا  ،رزمدیتتده و میتتدان
چشیده بود .او شجاع و سوارکار ،بتاهوش و ز یترک و در قترآن و روایتت دستتی داشتت .بعضتی
وی را غالم عامر بن نهشل تیمی دانستهاند .در دوران قیام مسلم بتا وی همراهتی کترد و پتس
از شکستت قیتام فرزنتتد عقیتل ،مخفتتی شتد .بتتا شتنیدن خبتر آمتتدن اباعبتداهلل

بتته کتربال بتته

ستتپاه حستتینی پیوستتت .او در کنتتار هتتمقبیلتتهای ختتود عبتتدالرحمن بتتن مستتعود تیمتتی قتترار
گرفتت .در شت

تهجتتد و ستتوز و اشتتک و تضتترع ،او نیتتز همتتراه یتتاران زمزمتتهها داشتتت و ختتود را

برای حماسه عاشورا آماده کرد .پس از نماز صبح عاشورا ،بیتابیها افتزون گرفتت .جتابر نیتز
خود را آماده نبرد کرد .در تیرباران صتبح بتا همته تتوان ایستتاد و جنگیتد و در ستلک شتهیدان
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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عاشتتق و گلگتتونپیکتتر بتتا تیرهتتایی کتته بتتر جتتایجتتای بتتدنش نشستتته بتتود بتته خلوتیتتان وصتتال
پیوست( .سماوی112 :1381 ،؛ سنگری)285 :1392 ،
.12زهیربنقین

در روز  21ذی الحجتته ،امتتام حستتین

بتته منطقتته زرود وارد شتتدند .در نزدیکتتی اردوی

امام ،زهیر بن قین بجلی خیمههایی برپا کرده بود که بته همتراه ختانواده و برختی اطرافیتانش
در حال بازگشت از ح به ستوی کوفته بودنتد .او فتردی ع،متانی بتود و بتا خانتدان حستین
میانهای نداشت .یکی از همراهان زهیر بن قین که در بازگشت از سفر ح با او همسفر بتود،
میگو یتد :متا بته ناچتار بتا قافلته حستینی کته راه بته ستوی کتربال میپیمتود ،هممستیر بتودیم .بته
همتتین جه تتت زهیتتر مت تیکوشت تید هتتر ج تتا قافلت ت حستتینی توقتتف متتیکنتتد ،اوحرکتتت کنتتد و

بتتالعکس ،تتتا آن ک ته بتته ناچتتار در یک تی از منتتازل ،هتتر دو در یتک بیابتتان توقتتفکتردیم .مشتتغول
صتترف غتتذا بتتودیم ک ته فرستتتاد امتتام حس تین

آمتتد و زهی تر را بتته نتتزد خو یشخوانتتد .زهی تر

نمیخواست آن حضرت را در این سفر همراهی کند؛ از اینرو از دیدنفرستاد ایشان بستیار
ناراحتتت شتتد .دلهتتم _ همستتر زهیتر _ متتیگو ی تد :بتته او گفتتتم :ستتبحاناهلل! نمیختتواهی بتته پستتر
رسول خدا

پاسخ م،بت بدهی؟ میتوانی نتزد او بترو ی و ستخنش را بشتنوی و بتازگردی.

زهیر به پیشنهاد همسرش و بهرغم میتل بتاطنی ختود ،بته ستوی خیامحستینی رفتت .طتولی
نکشید که بازگشت ،در حالی که چهرهاش میدرخشید و مسرور بود و یکباره دگرگتون شتد.
وی همسرش را به همتراه بترادرزنش فرستتاد و مهر یته او را پرداختت و گفتت :متن جتان ختود را
بترای کشتته شتدن در راه امتام حستین

آمتاده کتردهام .بته همراهتانش نیتز گفتت :هتر کتس از

شتتما دوستتت دارد ،بتتا متتن بیایتتد ،وگرنتته ایتتن آختترین دیتتدار ماستتت .ستتر انجتتام او از جملتته
برجستهتر ین یاران حسینی و در شمار شهیدان کربال جای یافت( .طبتری298/4 :1967 ،؛
بالذری)167/3 :1977 ،
.13عباههللبنبشربنربیعهخثعمی

عبتتداهلل اصتتالتا اهتتل یمتتن بتتود و در کوفتته ستتاکن شتتد و در ایتتن شتتهر بتته مکنتتت و ثتتروت و
موقعیت رسید .پدرش در کوفه صاح ملک و زمین و مزارعی سرسبز بود کته بته آنهتا ّ
جبانت
عب تتداهلل پ تتس از خیان تتت کوفی تتان ،تنه تتایی مس تتلم و س تترانجام ش تتهادت غریبانت ت وی و
هانی ،همواره اندیشه پیوستن بته اباعبتداهلل را داشتت .بتا حرکتت لشتکریان از نخلیته و کوفته
به سمت کربال ،عبداهلل نیتز بته یکتی از کاروانهتا پیوستت و در اردوگتاه عمتر ستعد قترار گرفتت.
در آغتتاز تصتتور نمتتیکتترد عمتتر ستتعد بتتا اباعبتتداهلل بجنگتتد ،امتتا هتتر روز کتته متتیگذشتتت ،پستتر
ستتعد خشتتنتتتر و سرستتختتر متتیشتتد و بتتا آمتتدن ستتپاهیان انبتتوه و نامتتههای پیتتاپی عبتتداهلل
بتتن ز یتتاد موقعیتتت بتترای نبتترد فتتراهم متتیشتتد .گو یتتا در صتتبحگتتاه روز هشتتتم ،عبتتداهلل از ستتپاه
عمت تتر ست تتعد گسست تتت و بت تته اردوگت تتاه نت تتور و رست تتتگاری قت تتدم گذاشت تتت .پتتتس از نمتتتاز صت تتبح
عاشورا ،عبداهلل بته اشتار امتام ،چشتم و دل ستپرده بتود تتا صتادقانه و مخلصتانه ،جتانبتازی

رویشها و ریزشها در قیام امام حسین

بشر یا مقبر بشر میگفتند.
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و فداکاری کند .در تیرباران و حمله اولی عبداهلل بن بشر نیز از یارانی بود که با پر و بتالی از تیتر
آفتتا وصتتل را پیمتتود .عبتتداهلل شتتجاع ،بصتتیر در دیتتن ،متتدافع ستتتمدیتتدگان ،عتتارف بتته حتتق
اه تتلبی تتت ،ج تتوانمرد و بخش تتنده ب تتود .وی در هنگ تتام ش تتهادت تقریب تتا  45س تتال داش تتت.
(سنگری)78 :1392 ،
.14حربنیزیاریاحی

روز یکشنبه ،بیست و هفتم ذی الحجه ،امام وارد منزل ُ
ذوح َس ْم شد .در این روز حتر بتن
یزید ریاحی با هزار نفر سر راه ایشان قرار گرفت .لشکریان ّ
حر تشنه بودنتد؛ بنتابراین حضترت

دستتور داد بتته آنهتا و است هایشتتان آب دادنتد و ختتود نیتز در ایتتن امتتر شترکت ُجستتت .هنگتتام
ظهتتر حضتترت خطبتتهای مختصتتر ایتتراد نمتتود و فرمتتود« :متتن بتته ستتوی شتتما نیامتتدم تتتا ایتتنکتته
نامههای شما بته متن رستید و فرستتادگان شتما نتزد متن آمدنتد و از متن خواستتند بته نتزد شتما

آیتتم ...پتتس ا گتتر بتتر ستتر پیمتتان ختتود هستتتید ،بتته شتتهر شتتما متتیآیتتم و ا گتتر آمتتدنم را نتتاخوش
متتیدار یتتد ،متتن بتتازگردم ».حت ّتر در مقابتتل امتتام ستتکوت کتترد .حضتترت دستتتور داد ّ
حجتتا بتتن
مستترو اذان و اقامتته بگو یتتد؛ ستتپس از حتتر پرستتید« :تتتو بتتا اصتتحاب ختتود نمتتاز متتیگتتذاری؟»
عرض کرد« :خیر ،ما به شما اقتدا میکنیم».
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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نماز ظهر اقامه شد و هتر کتس بته جایگتاه ختود بازگشتت .پتس از آن ،حضترت بتار دیگتر از
دعوت کوفیان و نامههای آنها سخن گفت .ح ّتر پاستخ داد« :متا از جملته نویستندگان نامتهها
نبودیم و مأموریت داریم به محض روبهرو شدن ،شما را نزد عبیداهلل بن زیاد ببریم».
خوارزمی گوید :امام حسین

لبخندی زد و فرمود:

َ
َ َ ُ َ
تْادنىْاِ لیکْ ِمنْْذ ِلک؛ ْ
المو ْ

مر به تو از این پیشنهاد نزدیکتر است.

حضترت و همراهتتانش تصتتمیم برگشتت گرفتنتتد؛ امتتا حت ّتر و لشتکریانش متتانع آنهتتا شتتدند.
حضترت فرمتتود« :متتادرت بتته عزایتتت بگر یتتد! چتته متتیختتواهی؟» حت ّتر گفتتت« :ا گتتر غیتتر از شتتما
چنین سخنی گفته بود ،درنمی گذشتم؛ ولی بته ختدا ستوگند کته نمتیتتوانم نتام متادر شتما را
جز به نیکی ببرم ».سپس گفت« :من مأمور به جن

نیستم؛ ولی مأمورم از شما جدا نگتردم

تا شما را به کوفه ببرم؛ پس اگر شما از آمتدن ختودداری متیکنیتد ،راهتی را انتختاب کنیتد کته
به کوفه ختم و به مدینه پایتان نیابتد تتا دستتوری از ابتنز یتاد برستد و شتما هتم نامته بترای یز یتد
بنویسید تا شاید این امر به عافیت و صلح منتهی گردد که در نزد من بهتتر از آن استت کته بته
جن و ستیز با شما آلوده شوم( ».خوارزمی)16/2 :1423،
در روز عاشورا وقتی ّ
حر فهمید کار جنت بتا حستین بتن علتی
آب دادن اس

ّ
جتدی استت ،بته بهانته

خو یش ،از اردوگاه عمر ستعد جتدا شتد و بته کتاروان حستین

و جبهته حتق

پیوست .او توبهکنان به کنار خیمههای امام آمتد و اظهتار پشتیمانی کترد .ستپس اذن میتدان
طلبی ت ت تد .ای ت ت تن انتخت ت تتاب شت ت تتگفت و برگز ی ت ت تدن راه بهشت ت تتت بتت تتر دوزخ ،از حتت تتر ،چهت ت تترهای
دوستتتداشتتتنی و قهرمتتان ستتاخت .حتتر بتتا اجتتاز امتتام بتته میتدان رفتتت و در خطابتتهای متتؤثر،
سپاه کوفه را به خاطر جنگیدن بتا حستین

تتوبیخکترد .چیتزی نمانتده بتود کته ستخنان او،

گروهی از سربازان عمر سعد را تحت تاثیر قرار دهد و از جن

با سید الشهدا منصترف ستازد

که سپاه عمر سعد ،او را هدف تیرها قرار داد.
حر نزد امام بازگشت و پس از لحظتاتی دو بتاره بته میتدان رفتت و بتا رجزختوانی ،بته مبتارزه
پرداخت و پس از نبردی دلیرانه به شهادت رسید .حسین بتن علتی بتر بتالین ح ّتر حضتور
یافت و خطاب به آن شهید فرمود:
اآلخرة؛ ْ
ْ
انتْالحرْکماْسمیتکْامکْ،وْانتْالحرْفىْالدنیاْوْانتْالحرْفىْ

سعادتمند در آخرت!

آن گاه دست بر چهرهاش کشید و سر او را با دستمالی بست( .صدو )131 :1415 ،
ب)ری شهایقیامامامحسی



.1ضحاکبنعباههلل

او تا دقایق پایانی حماسه عاشورا در کنتار امتام شمشتیر زد و شتماری از لشتکریان دشتمن
را از پای درآورد .دالوری او در روز عاشورا به قدری بود که امام بارها او را تشویق و دعا فرمود.

رویشها و ریزشها در قیام امام حسین

تو همانگونته کته متادرت نامتت را حتر گذاشتته استت ،حتر و آزادهای؛ آزاد در دنیتا و
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او از نزدیک شاهد صحنه مظلومیت خاندان رسالت بود ،اما بر عاقبت نیکتوی ختود پشتت
پتتا زد و ختتود را از فتتیض شتتهادت در رکتتاب ستتاالر شتتهیدان محتتروم ستتاخت .و ی بتته دنیتتا دل
بسته بود و اسبش نیز وسیله پیوند مجدد او به این زندگی ناپایدار و گذرا گردید.
ابومخنتتف از عبتتداهلل بتتن عاصتتم الفائشتتی بتته نقتتل از ضتتحاک بتتن عبتتداهلل مشتترقی آورده
استتت :وقتتتی دیتتدم یتتاران امتتام حستتین

کشتتته شتتدهاند و بتتا ایشتتان بتته جتتز ستتوید بتتن عمتترو

خ،عمی و بشیر بن عمرو حضرمی باقی نماندهاند ،خدمت اباعبتداهلل آمتدم و گفتتم« :یتا ابتن
رستول اهلل! بته ختتاطر دار یتد کتته بتین متتن و شتما چته شتترطی بتود؟» حضتترت فرمتود« :آری ،متتن
بیعت خود را از تو برداشتم ،ولی تتو چگونته میتتوانی از بتین ستپاه دشتمن فترار کنتی؟» گفتتم:
«من اس

خود را در خیمهای پنهان کردهام و به همین جهتت بتود کته پیتاده میجنگیتدم».

(ابیمخنف)225 :1405 ،
ضحاک سوار بر اس

شد و از صحنه نبترد گریختت .تعتدادی از لشتکریان عمتر ستعد بته

تعقیتتبش پرداختنتتد تتتا این کتته ضتتحاک ب ته دهکتتدهای نزدیتتک ستتاحل فتترات رستتید و آنجتتا
توقتتف کتترد .تعقی کننتتدگان او را شتتناختند و بتتا حمایتتت و کمتتک تعتتدادی از بنتتیتمتتیم کتته
آنان نیز از تعقی کنندگان بودند ،ضحاک را از کشته شدن رهایی دادند( .ابتناثیتر:1399 ،
73/4؛ عسکری)113/3 :1412 ،
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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ضحاک از محدثان و گزارشگران واقعته کتربال در کوفته استت .برختی از مورختان ،از جملته
عاشتورا توستط امتام حستین

طبتری ،جر یتان بیعتت شت
ّ
ضحاک نقل کردهاند( .طبری)315/3 :1967 ،

و اظهتار وفتاداری یتاران را از قتول

.2عبیاههللبنحرجعفی

عبیتتداهلل ،از اشتتراف ،شتتجاعان و شتتعرای معتتروف کوفتته بتتود و در گتتروه پیتتروان ع،متتان قتترار
داشتتت .وی پتتس از قتتتل ع،متتان ،کوفتته را بتته قصتتد شتتام تتترک گفتتت و در کنتتار معاو یتته جتتای
گرفت و با سپاه او در جنت

صتفین شترکت جستت .وی پتس از شتهادت حضترت علتی

به کوفه بازگشت .ابنحر ،در منزل بنیمقاتل با کاروان امام حسین

مواجته شتد .حضترت

نخست ،حجا بن مسرو را بته منظتور همراهتی و یتاری بته نتزد او فرستتاد ،امتا عبیتداهلل بتن

حر به فرستتاد امتام جتواب رد داد و گفتت« :بته ختدا ستوگند از کوفته بیترون نیامتدم جتز آنکته
اکثر مردم خود را برای جن

مهیا میکردند و برای من کشته شتدن حستین

حتمتی شتد.

من توانایی یاری او را ندارم و اصال دوست ندارم که او مرا ببیند و نه من او را!»
پس از بازگشت حاجیان از مکه ،امام خود بته همتراه چنتد تتن از یتارانش بته نتزد عبیتداهلل
رفتت و پتس از ستخنان آغتازین بته وی چنتین فرمتود« :ای ابتنحتر! متردم شتهرتان بته متن نامته
نوشتتتهاند کتته همتته آنتتان بتته یتتاری متتن اتحتتاد نمتتوده و پیمتتان بستتتهانتتد و از متتن درخواستتت
کردهاند که به شهرشان بیایم ،ولی واقع امر بر خالف آن چیزی است که ادعتا کردهانتد ،تتو در
دوران عمترت گناهتتان ز یتتادی مرتکت

شتدهای .آیتتا متتیختتواهی توبته کنتتی تتتا گناهانتتت پتتاک

شود؟!» ابن حر گفت« :چگونه؟» امام فرمود« :فرزند دختر پیتامبرت را یتاری کتن و در رکتابش
بجنت !» ابتتنحتتر گفتتت« :بتته ختتدا قستتم کستتی کتته از تتتو پیتتروی کنتتد بتته ستتعادت ابتتدی نایتل
میگردد ،ولی من احتمال نمیدهم که یاریام به حال تو ستودی داشتته باشتد؛ ز یترا در کوفته
برای شما یاوری نیست .به خدا سوگندت میدهم که از این کار معافم دار؛ زیرا نفس من به
متر راضتی نیستت و متن از متردن ستخت گر یتتزانم .اینتک است
حضورت تقدیم میدارم؛ اسبی که تاکنون هر دشمنی را که تعقی

معتروف ختود ،ملحقته را بتته
کردهام ،به او رسیدهام و

هیچ دشمنی نیز نتوانسته است به متن دستت یابتد! شمشتیر متن را نیتز بگیتر ،همانتا آن را بته
کسی َنز َدم ،جز آنکه مر را بر آن شخص چشانیدهام!»
جان دریغ میورزی ،ما نیز به تو و بته شمشتیر و است

تتو نیتاز نتداریم؛ ز یترا کته متن از گمراهتان

نیرو نمیگیرم .تو را نصتیحت متیکتنم همتان گونته کته تتو مترا نصتیحت نمتودی ،تتا متیتتوانی
خود را به جایی دوردست برسان تتا فر یتاد متا را نشتنوی و کتارزار متا را نبینتی .بته ختدا ستوگند
اگر صدای استغاثه ما به گوش کسی برسد و به یاریمان نشتتابد خداونتد او را در آتتش جهتنم
خواهد افکند( ».مفید)81/2 :1413 ،
عبیداهلل بن حر ،پس از مر یزید و فرار ابنزیاد ،بتا قیتام مختتار هتمصتدا شتد و بته همتراه
گروهی به مدائن رفت ،ولی سپس در کنار مصع
مصتتع

بتن زبیتر بتا مختتار جنگیتد .پتس از متدتی

بتته او مظنتتون شتتد و او را حتتبس کتترد؛ امتتا چنتتدی بعتتد ،بتتا شتتفاعت گروهتتی از قبیلتته

رویشها و ریزشها در قیام امام حسین

امام در برابر سخن نسنجیده و نابخردانه ابنحتر چنتین فرمتود« :حتال کته در راه متا از ن،تار
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متذمح ،وی را آزاد ستاخت .ابتتنحتر ،پتس از آزادی بتته عبتدالملک متروان پیوستتت و چتون بتته
کوفتته آمتتد ،شتتهر را در دستتت کتتارگزاران ابتتنزبیتتر دیتتد .او متتورد تعقیت

دشتتمن قتترار گرفتتت و بتتا

بدنی مجروح بر کشتی سوار شد تتا از فترات عبتور کنتد ،امتا بترای فترار از استارت ختود را در آب
انداخت و کشته شد( .ابن اثیر)50/4 :1399 ،
.3هرثمةبنهبیمسلم

هرثمتته ،بتته همتتراه ستتپاهیان امتتام علتتی

صتتفین شتترکت کتترد .در بازگشتتت،

در جن ت

سپاه امام در کربال توقف نمود .هرثمه میگوید :پس از بر پتایی نمتاز صتبح ،حضترت امیتر
مشتی از خاک کربال را برداشت و آن را بویید و فرمود:
ََ

َ

ُ ُ َ

َ َ

َ

ُُ

ََ َ

ةْ ِب ْغیْ ِْرْ ِحسابْ؛ْ(صهدوق:1415 ،
ونْالَجن ْ
کْقومْْ َْیدخل َ ْ
نْ ِمنْ ِ ْ
کْ ْأْی ُت َهاْالتر َب ْةْ ْل ُْیحش َر ْ
َواهاْْ ْل ِ ْ

ْ)136

ای ختا ک! همانتا از تتو مردمتی محشتور متیشتوند کته بتدون حسابرستی وارد بهشتت
میگردند.

ابتتن ابتتی مستتلم ،یکتتی از نیروهتتای اعزامتتی عبیتتداهلل بتتن ز یتتاد بتته کتتربال بتتود .او متتیگو یتتد:
هنگامی که به سرزمین کربال رسیدیم ،به یاد آن حدیث افتادم .بر شترم نشستتم و بته ستمت
امام حسین
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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رفتم .پس از عرض سالم ،حدی،ی که از پتدر واالی ایشتان شتنیده بتودم بتازگو

کردم .امام فرمود« :با ما هستی یا بر ضد ما؟» گفتم« :نه با شما هستتم و نته بتر شتما! دختترانم
را در شتتهر نهتتادم و از ابتتن ز یتتاد بتتر ایشتتان نگتترانم ».حضتترت در پاستتخ فرمتتود« :بتترو! تتتا آنکتته
قربانگاه ما را نبینی و صدای ما را نشنوی .قسم به آنکه جان حستین در دستت اوستت ،ا گتر
کستتی امتتروز صتتدای متتا را بشتتنود و بتته یتتاریمتتان نشتتتابد ،خداونتتد او را بتتا صتتورت در دوزخ
میافکند( ».همو)117 :
.4مالکبننضرهرحبی

مالت تتک بت تتن نضت تتر ارحبت تتی در کت تتربال بت تته حضت تتور امت تتام حستتتین
خوشامدگویی ،سب

رستتتید .امتتتام پتتتس از

حضورش را جویا شد .او در پاسخ گفت« :برای عرض ستالم ختدمت

رستتیدم و از ختتدا عافیتتت و ستتالمت شتتما را خواستتتارم .متتردم بتترای جنتت

بتتا شتتما جمتتع

شتدهاند! نظتتر شتتما چیستتت؟» امتتام پاستتخ داد« :حستبی اهلل و نعتتم الوکیتتل؛ ختتدا متترا کفایتتت
میکند و چه نیکو وکیلی است!» او برای امام دعا کرد ،آن گاه حضرت فرمود« :چرا مرا یتاری
نمیکنی؟» مالک بتن نضتر بتا بیتان ایتن جملته کته متن مقتروض هستتم و عیتال دارم ،دعتوت
امام را رد کرد و رفت( .طبری315/3 :1967 ،؛ عسکری)113/3 :1412 ،
نتیجه

قیتتام ام تتام حستتین

دارای دو س تتاحت و دو ُبعتتد استتت؛ ستتاحتی کتته حتتزن و انتتدوه و

مصتتیبت بتته همتتراه دارد و ستتاحتی روشتتن کتته اهتتداف و عبرتهتتای آن قیتتام استتت .بتتا متترور
حت تتواد

و سرگذشت تتت یت تتاران امت تتام حست تتین

درمییت تتابیم کت تته در ایت تتن قیت تتام رویشهت تتا و

ریزشهایی رخ داده است .رویشها شامل یاران و اصحابی است که جایگاه امام معصتوم

را بته عنتتوان ولت ّتی ختتدا و ستتبط رستتول او شتناختند و بتته حقانیتتت ایشتتان وباطتتل بتتودن جبهتته
مختالف _ یعنتی دستتگاه بنتی ّ
امیته _ پتی بردنتد؛ لتذا در ایتن راه تتا آخترین قطتره ختون ختتود از
حریم ساالر شهیدان دفاع کردند و به فوز عظیم و سعادت ابدی دست یافتند.
را نشتناختند و یتا ا گتتر

ریزشهتا شتامل افترادی شتد کته یتا جایگتتاه و مقتام امتام حستین
ّ
شناختند ،دنیا و زیور آن و ح ّ نفتس و تعلقتات متادی دنیتا چشتم حقیقتتبینشتان را کتور

کرد و مهری بر قلوبشان زده شد و با ترک یاری امام مظلوم ،سو عاقبت ختود را رقتم زدنتد و
رویشها و ریزشها در قیام امام حسین

در جرگه خاسران مبین قرار گرفتند.
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