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چکیده

تحریتف ،پترد و پوششتی استت کتته بتا آشتکار شتدن حقیقتتت ،ر خ در

نقاب می کشد و همچون کف روی آب ،نابود و مضمحل میشتود.

عاشتورا یکتی از بزرگتترین و مانتدگارترین خیزشهتایی استت کتته در

طول تاری بتر ضتد یتک حکومتت رتالم صتورت گرفتته استت .مقالتۀ

حاضر کوشید است با تکیه بر روش توصتیفی _ تحلیلتی بته بررستی

سیاس تتتهای مزورانتتتهای کتتته امویتتتان پ تتس از واقعتتتۀ کتتتربال بتتترای
تحریف آن در پیش می گرفتند ،پرداخته و در مقابل ،نقتش عقیلتۀ

بنیهاشتتم ،حضتترت زینتتب کبتتری

را در زدودن غبتتار تحریتتف و

برمال کردن دسیسهها و توطئههای بیاساس حکومت بنیامیته در

 .1دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم.
 .2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم.
 .3دانشدددجوی دکتد ددری گد ددروه ز بدددان و ادبید ددات عر بد ددی دانشدددگاه شد ددهید مد دددنی آذربایجدددان (نویسد ددنده مسد ددئول)
()masoudbavanpouri@yahoo.com

وارونتته جلتتو دادن حقتتایق عاشتتورا و قیتتام امتتام حستتین

تبیتتین

کند .نتای پژوهش نشان میدهد تبیین پیتروزی ،شکستت ،مترگ

بتتود.

و زنتتدگی از جملتته مفتتاهیم اصتتلی ستتخنان حضتترت زینتتب
خوبتتۀ غت ّترا /حضتترت زین تتب و اشتتعار ایشتتان تتتأ یر زیتتادی روی
شناستتاندن حقانیتتت اهلبیتتت

و آشتتکار کتتردن ماهیتتت دغل کتتار

یزید و دستپروردگان او و خاندان بنیامیه داشت.

کلی دواژهها :عاش تتورا ،تحریف تتات ،بنیامی تته ،روش تتنگری ،حض تترت
زینب .

مقدمه 

عاشورای حسینی ،از بزر تر ین وقایع تار یخ بشدری اسدت کده تدأثیرات فراواندی بدر افکدار و
رفتددار مددردم ،حددواد

و نهضددتهای تددار یخی داشددته اسددت .ایددن نهضددت عظددیم ،تجسددم

مفاهیم و ارزشهای واالیی چون جهاد در راه خدا ،امر بده معدروف و نهدی از منکدر ،حقانیدت
تشد دیع ،مب ددارزه ب ددا نفسپرس ددتی ،توک ددل و ...ب ددود؛ ّامددا از آنج ددا کدده بن ددای چنددین مف دداهیمی،
ر یشههای دنیاستیزی و ظلم اموی را مورد هدف قرار میداد ،دنیاپرسدتان دینسدتیز را دچدار
رعددب و وحشددت نمددود؛ بدده گونددهای کدده آنددان را بددر آن داشددت کدده بددا سیاسددتهای مزوراندده بدده
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تحر یددف واقعددۀ عاش ددورا دسددت یازن ددد و درصدددد برآین ددد کدده ایددن واقعددۀ عظددیم را کددمرنددگ و
شکسددت خددورده جلددوه دهنددد؛ ّامددا عاشددورا یدک نهضددت بددود کدده بایدد تددا همیشددۀ تددار یخ زنددده
میماند و برای زنده ماندن فلسفۀ این قیدام خدونین ،بایدد از تحر یدف آنحادثده ،ممانعدت بده
عم ددل میآم ددد .اید دن وظ ددایف خطید در را تنه ددا کسد دی میتوانس ددت ب ددر عه ددده گید درد ک دده دارای
و یژگیهای خا

آن باشد .و یژگیهایی چون ایمان راسخ ،قدرت ایثار فوقالعداده ،صدبر و

بردبار ی در حد کمال ،علم و آ گاهی همراه فصاحت و بالغت بیان ،قددرت روح و تسدلط بدر
نفس و تیزبینی که همۀ آنها در شخص ز ینب کبری

جمع شده بود.

در ایدن مقالدده ،مشدخص میشددود کده چگوندده بنیامیده قصددد داشدتند واقعددۀ عاشدورا را بدده
نفع خود و برای بر حق جلوه دادن کشتار آل پیدامبر

منحدرف گردانندد و بده گوندهای دیگدر

جلوه دهند و در این راسدتا از هدر فرصدتی بدرای کمرندگ یدا بیاثدر شددن فرهندگ عاشدورا ،ایدن

سرمایۀ بزر اسالمی _ انسانی ،نهایت استفاده را می کردند.
در این میان ،رسالت اسیران خاندان نبوت _ شاهدان مصیبت عظمدی کدربال _ ایدن بدود
که عاشورا را از خطر تحر یف مصدون نگده دارندد و نگذارندد دسدت تحر یفگدران بدر دامدان پداک
آن برسدد .در ایدن صدورت بدود کده اهدداف عاشدورا و شدعارهای آن ،میتوانسدت چدون چراغدی
روشددن در راه خی دل عظ دیم مشددتاقان حددق و عدددالت قددرار گیدرد .آنچدده در قیدام و حرکددت امددام
حسین

اهمیت بسیار دارد ،نقدش حضدرت ز یندب

اسدت کده بددون آن ،قیدام ،نتیجده

نمیداد .مو وسیع تبلیغات دشدمن ،فرهندگ ضدارزشدی مدردم آن زمدان ،فاصدلۀ شدهرها و
کن دددی انتش ددار اخب ددار در بد دین آنه ددا و حاکمید دت دش ددمن و ان ددزاوای اهلبی ددت
نامناسبی بود که حضرت ز ینب
خددون امددام حس دین

برای ابالغ پیام خو یش درگیر با آنهاست.

هدفدددار اسددت و پی دام دارد و ابددالغ آن بددر دوش ز ینددب

بنابراین در مقابل شرایط دشوار فوق ،وظیفۀ رساندن پیام خدون امدام
تبیین خالفت رسول خدا
ز یندب

 ،شدددرایط

و امام

اسددت.

و اصدحاب ایشدان،

و معرفدی چهدر واقعدی بندیامیده ،بدر عهدد اوسدت.

بایدد از تحر یدف حادثدۀ کددربال بده وسدیلۀ دشددمن جلدوگیری کددرده و از جوشدش خددون

شددهیدان ب ددرای ر یشدده کن ک ددردن بنیامید ده سددود جو ید دد .در کنددار ایددن مسددئولیتها ،ز ینددب،
حال ،زنان و کودکان را به نحوی کنترل نماید که از هر گونه عمدل و حرکتدی کده نشدانۀ ضدعف
است ،اجتناب نمایند.
عللتحه فا عاش را 

در طول تار یخ ،وقایعی که به ادیان و مذاهب ،مرتبط و از قداست و یژهای برخوردار بوده،
توسدط مخالفددان ،ملحدددان و منافقددان بددرای انکددار و امحددای حقیقددت ،بیشددتر دچددار تحر یدف
شدددهاند؛ ز یدرا مخالفددان کوشددیدهاند تددا وقددایع دیندی را آنطددور کدده خددود میخواهنددد در جهددت
تحکیم پایههای قدرت خو یش توجیه نمایند .قیام خونین کدربال نیدز از ایدن قاعدده مسدتثنی
نبددوده اسددت؛ بدده گونددهای کدده حکومددت فاسددد امددوی بددا مشددروع جلددوهدادن حاکمیدت خددو یش
توانستند مردم سستعقل عدراق را علیده فرزندد پیدامبر

خدو یش بشدورانند و او را غر یدب و

سیاستهای مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربال و...

کاروانساالر خیل اسیران است ،باید از جان امام ز ینالعابددین

حفاظدت کندد و در عدین
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تشنه کام بر لب فدرات بده شدهادت برسدانند .آندان از نیدت اصدالح گرایانۀ امدام حسدین

بده

خوبی آ گاه بودند و میدانستند که و ی قصد دارد تا با تحر یفاتی که پدس از مدر پیدامبر
در دستگاه رهبری ،خالفت اسالم و میان مردم پیش آمده بود بجنگد و اسالم راستین را بار
دیگددر در می دان جامعدده روا دهددد .ای دن امددر امو ی دان و جیرهخددواران امددوی را بدده شدددت نگددران
سداخت؛ بده گونددهای کده هدر کدددام بده سدهم خددویش ،مقددمات قیدام بدده ظداهر شکسددتخورد
امام حسین

و کشتهشدن وی در صحرای کربال را فراهم آوردند و از آن پس کوشدیدند ایدن

قیام را شکستخورده و خود را صاحب حق جلوه دهند.
دستگاه اموی ،سعی داشت قیام امام حسین

را به ایستادن در برابدر خلیفدۀ بده ظداهر

مشروع و واجباالطاعه ،تنزل دهد تا حرکت آن حضرت را خدرو  ،طغیدان و بغدی کده حکدم
آن سرکوبی و مر است ،تلقی کنند؛ این که در برخی اقوال ،کداروان اسدرای اهلبیدت

را

خدارجی خطدداب مدیکردنددد بده معنددای بیگانده نبددود؛ بلکده مقصودشددان ایدن بددود کده خاندددان
اهلبیت در برابر حکومت حق و مشروع خرو کردهاند.
این تحر یف به گونهای بود کده وقتدی مسدلم بدن عقیدل در کوفده قیدام کدرد ،اشدراف کوفده بده
خواسددت عبی دداهلل بددن ز ی داد ،بددرای متفددرق ک دردن مددردم از اطددراف مسددلم ،جلددو آمدنددد؛ چرا کده
مسلم از حکومت و خلیفه اطاعدت نکدرد و چندین کدار ی از دسدت دادن موقعیدت و هال کدت
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جددان ،امددوال و نوامیسشددان را بدده دنبددال داشددت؛ لددذا ایسددتادن همددراه بددا مسددلم در کنددار امددام
حسین

را مساو ی با هال کت برای آنها قلمداد کردند.

عبیدداهلل بددن ز ی داد بعددد از دسددتگیری جندداب مسددلم

در مقابددل جمددع اشددراف و بزرگددان

کوفه به ایشان گفت« :تدو آمددی و میدان مسدلمانان تفرقده افکنددی ،جمدع آنهدا را بده هدم زده و
مردم را به جان هم اندداختی»؛ یعندی در واقدع ایدن حرکدت را بدر هدم زدن وحددت مسدلمانانی
میدانست که بر خلیفهای اجماع و بیعت کردهاند.
آنان بر تفکرات نابخردانۀ خو یش تا جایی اصرار ورز یدند که پردههای حر یم پیامبر
را پداره و پردهنشدینان خانددهاش را آوار کدوه و بیابددان کردنددد و در برابدر دیددگان نامحرمددان در هددر
کددوی و بددرزن حرکددت دادنددد و بددا ای دن کددار میخواسددتند از نورافشددانی حقیقددت واقع دۀ عاشددورا
ممانعت کنند؛ ّاما آنان غافل بودندد کده حسدین آبدرو ی تدار یخ اسدت و قیدامش هرچندد بده

ظاهر شکست خورده و صدایش در گلو خفه گردیده ،خود گواهی بر بیشرمی خاندان امدوی
و صداقت آل رسول
حضر ز نب

است.

،پیا رسانیوافشاگهی 

وقتی حادثه برخاست ،تحر یفات نیز آغاز میشود .در این زمان ،غیر از یدادآور ی در زندده
ماندن حق و رسوایی باطل ،برای خنثی کردن نقشههای پیروان باطل ،باید توطئهها را افشا
کدرد و بدده تبیددین جنایدات پرداخددت تدا آنچدده اتفداق افتدداده اسددت ،در پددس پددرد کتمددان بدداقی
نمان ددد (مح دددثی .)190 :1379 ،افش دداگری همیش دده در روش ددن س دداختن اذه ددان نس ددبت ب دده
واقعیات و بسی مردم علیه باطل ،کارساز بوده اسدت در حادثدۀ کدربال ،یکدی از رسدالتهای
بازماندددگان حادثدده ،افشدداگری علیده دشددمن بددود و ضددربهزدن بدده رژ یدم امددوی ،از طر یدق تبیددین
آنچه در کربال گذشت؛ ز یرا پس از قیام امام حسین

کسانی که به نداروا بدر مسدند قددرت و

ر یاسددت تکی ده داشددتند ،بددر ای دن بودنددد کدده هدددفهای نخسددتین و ارزشهددای متعددالی کدده در
شددعارهای نهضددت عاشددورا مطددرح شددده بددود را در اذهددان مددردم بدده دسددت فراموشدی بسددپارند؛
کوتددهفکران و جدداهالن دنیداگرای امددوی بدده خددوبی میدانسددتند کدده ا گددر عاشددورا بدده عنددوان یدک
نامشروعان را مسدود خواهد کرد .شاید یکی از دالیلی هم که سبب شد امام حسدین

کده

از قبل ،از افکار نازل بنیامیه آ گاهی داشت در حرکدت خدو یش از مدینده بده مکده ،سدپس بده
کددربال ،زن ددان و کودک ددان را ه ددم بدده هم ددراه آورد ،آن ب ددود ک دده اینددان در دوران اسددارت بدده عنددوان
شاهدان صحنۀ جنایت و مظلومیت اهلبیدت ،دیددههای خدود را بدرای مدردم بدازگو کنندد تدا
آن وقایع ،پشت پرد ابهام نماند.
پیامرسدانی و افشدداگری از اهدداف اصددلی نهضددت عاشددورا بدوده اسددت کده بددر ایدن مطلددب
شددواهد و قددرائن عدی ددهای وجددود دارد ،پاسددخ امددام حس دین

بدده اطرافیدان مبندی بددر این کدده

«ان اهلل شاء ان یراهن سبایا» دلیل بر آن است که خداوند بدین وسیله میخواسدته نهضدت
عاشورا زنده بماند.
همددان گوندده کدده جر ی دان خددون شددهیدان در عاشددورا ،عمی دقتر ین اثددر را در افشددای ماهی دت

سیاستهای مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربال و...

فرهنددگ در میددان جامعدده نهادیندده شددود همچددون سدددی محکددم و بنیددادین ،مسددیر مطددامع
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حاکمیت استبدادی و شداهانۀ بنیامیده بدر جدای نهداد ،ضدرورت داشدت کده عمدق آن اثدر بده
درستی تبیین شود؛ تبیین خدون شدهیدان آیندهدار ی عاشدورا و ابدالغ پیدام کوفده ،زمیندۀ آمداده
بددرای ابددالغ پیدام بددود .مردمدی عهدشددکن و سسددتعنصددر کدده بدده تعبیدر امیدر مؤمنددان
بادی به سو یی میرفتند .سخنان ز ینب

بددا هددر

هر کلمهاش مثل خون شهیدان عاشدورا ،برندده

و تعیین کننده بود (مهاجرانی.)293 :1377 ،
حضرت ز ینب و دیگر زندان بدا اسدتفاده از طبدع ادبدی کده در قدوم عدرب جلدوه گر اسدت ،بدا
فصدداحت و بالغددت ضددمن اسددتفاده از مهمتددر ین عناصددر تبلیغ داتی ،یعن دی بدده وس دیلۀ ای دراد
خطبدده ،سددرودن شددعر و روایددت حدددیث و نیددز بر پددایی مراسددم سددوگوار ی بددرای ذکددر مصددائب
سیدالشددهدا و نقددل حددواد کددربال در انتقددال احکددام اسددالمی ،نقددل گفتددار ،رفتددار و فضددایل
معصددومین و اهلبیددت عصددمت و طهددارت و نی دز پیامرسددانی نهضددت زنددده نگهداشددتن ی داد
اهلبید ددت

داش د ددتهاند د د و ب د دده اید د دن وسد د دیله ب د ددا ت د ددأثیر بد ددر مد ددردان و زند ددانی کد دده در کد ددربال

حضددور نداشددتهاند ،زمینهسدداز یهای الزم بددرای قیامهددای آت دی و متزلددزل نمددودن حکومددت
امو یان نقش مهمی داشتهاند .گفتنی است این زنان بدا تأسدی بدر امامدان بدر حدق خدو یش ،در
پاس دددار ی و حراس ددت از دید دن اس ددالم و جل ددوگیری از مح ددو شدددن آن در فض ددای انحرافددی ک دده
حکومت بنیامیه برای دین ایجاد کرده بود ،نقش خود را ایفا مینمودند (یزدانپناه قرهتپده،
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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.)86 - 85 :1387
بددا روشددنگریهای ز ینددب

دی در زمددانی نمی گددذرد کدده حقیقددت قی دام امددام حس دین

روشن و فلسدفۀ پیمانشدکنی و نقد

،

عهدد معاو یده آشدکار میشدود؛ چرا کده او بده هدر جدا وارد

میشدددد طبدددق آید دات قدددرآن اسدددتدالل می کدددرد و قبدددایح اعمدددال آندددان را بید دان و پیامددددهای
ظل ددم و بید دداد آن ددان را ب ددازگو می ک ددرد و از ت ددوبیخ و س ددرزنش آن ددان ،واهم دده ب دده دل راه نمد دیداد
و با اتکا به ایمان و اعتقاد به وعدد الهدی و فهدم پدوکی و حبداب گونگی سدتم ،هدر مدوقعیتی را
بددرای روشددنگری ،هدددایت و شسددتن زنگددار تبلیغددات دشددمن مغتددنم میشددمرد .ای دن اقدددام،
آمدوزش و آزمددونی بددرای ماسددت تددا در یدابیم مسددئولیت و مأمور یدت در هدیچ شددرایط و مددوقعیتی
تعطیلپذیر نیست.
سخنان حضرت ز ینب

پس از شهادت سداالر شدهیدان و خطبدههای آن حضدرت در

بازار کوفه و در بارگاه ابن ز یاد و دربار یز ید در شام ،چندان قدوی و تکاندهندده بدود کده همگدان
را بدده حیددرت واداشددت و مسددلمانان را از خددواب غفلددت بی ددار کددرد .و ی رسددالت خددو یش را
_ کدده زنددده کددردن دی دن جدددش بددود _ بدده نیک دی انجددام داد و سیاسددتهای مزوران دۀ حکومددت
امددوی را در سددرپوش گذاشددتن بددر واقعدده و مس دخ جر ی دان کددربال و بدده تبددع ،فراموش دی آن از سددوی
مددردم را بددرای خفتگددان ،تبیددین نبددود تددا غبددار تحر ی دف را از واقعددۀ کددربال بزدایدد و لحظهلحظدۀ
آن را چ ددون خورشد دید در آس ددمان دید دن و آیدددین ،روش ددن و من ددور س ددازد .در ادام دده ،تحر یفدددات
بنیامیه و روشنگریهای بانوی سخنور کربال ،به ترتیب وقایع ،از عاشورا تدا مدینده ،بررسدی و
تبیین میشود.
عاش را،آغازافشاگهی 

در روز عاشددورا بددا شددهادت حضددرت اباعبددداهلل

آغدداز

 ،رسددالت بددزر ز ینددب کبددری

میشود .و ی به خوبی میدانست که برنامهر یزان تبلیغاتی دشدمن منتظرندد تدا کوچدکتر ین
واکنش و سدخنی را بیابندد کده نشدانهای از ضدعف و یدا پشدیمانی خدانواد پیدامبر

باشدد؛

آنان برای تضعیف روحیۀ اسیران در همان ابتدا آنهدا را از مقابدل بددنهای قطعهقطعده شدد
گلددو خفدده شددود؛ فددارغ از این کدده ای دن دی ددار اول دین جرقدده را در کددالم دختددر قهرمددان عل دی

و

فاطمه

ایجاد می کند؛ بدین سبب در اولین اقدام روشدنگرانۀ خدود بدا نگداه بده پیکدر امدام

حسدین

می گو ی دد« :خدددایا! ای دن قربددانی را قبددول کددن» و بددا ایدن سددخن کدده از رضددا و تسددلیم

راسددتین و ی در برابددر مشدیت پروردگددار نشددان دارد ،فصددلی جدیدد از حادثدۀ خونبددار کددربال رقددم
میخورد.
حضرت ز ینب

وقتی پر یشاناحوالی حضرت ز ینالعابدین

را بر بالتکلیفی و رها

ماندن اجساد شهدا میبیند ،میفرماید:
پسر برادرم! آنچه میبینی ناالن نباش .به خدا سوگند این پیمانی است از پیامبر

خدا به جد و عمو و پدر تدو .خداوندد از مدردم پیمدان گرفتده اسدت ،مردمدی از همدین
امددت کدده فرعونهددای زمد دین آنهددا را نمیشناسددند؛ ّامددا فرش ددتگان آسددمان بددا آنه ددا

سیاستهای مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربال و...

شهدا عبور میدهند تا با دیدن عز یزان خو یش همه چیدز را تمامشدده بیابندد و صدایشدان در
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آشنایند .آنان این پیکرهای پارهپاره را جمدع می کنندد و در ایدن دیدار و بدر فدراز مرقدد
حسین

پرچمی میافرازند که هرگز کهنده نخواهدد شدد و در گدذر روزهدا و سدالها

آسیب نمیبیند( .قنبری همدانی)234 :1382 ،

در غروب عاشورا با نگاه به میدان جنگ و اجساد شهیدان می گو ید:
ای پیامبر! فرشتگان آسمان بر تو درود فرستند؛ این حسین

است که در هامون

فتاده است ،در خون غلتیده است و پیکر او پارهپاره است .ای پیامبر! دختران تو
اسیر شدهاند و باد صبا بر آنها میوزد( .مهاجرانی)278 :1377 ،

یهایحضر ز نب
روشنگه 

 رکوفه 

اکندون عاشددورا پایدان یافتدده بدود و وظیفدۀ پیدامآوران عاشددورا ،اسدیران دشددت کددربال ،بددهو یژه
ز ینب

صیانت از آن بود .پیام شهیدان کربال یعندی جداودانگی وحدی و اسدالم و حفاظدت

از کتاب آسمانی پیامبر خاتم

برای ابدیت تار یخ بشری باید حفظ میشد.

عبید دداهلل ز ید داد از وض ددع کوف دده ب دداخبر ب ددود و ب دده خ ددوبی میدانس ددت در آن شددهر ،شد دیعیان
ع ل دی

جددای دارنددد و از امددام حس دین

دعددوت کدرده بودنددد؛ بنددابر ایدن ممکددن اسددت ورود

اسیران برای حکومت وقت ،مشکلی فراهم سازد؛ به این جهت در اولین اقدام ،ده هدزار نفدر
نیدرو ی نظددامی را بسدی کددرده بددود تددا اوضدداع را ز یدر نظددر گیرنددد و حمددل سددالح را در میدان مددردم
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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ممنوع کنند و چنین وانمود نمایند که اسیران روم و دیلدم را میآورندد و اهلبیدت پیدامبر
را با نام خارجی وارد شهر کنند (بابازاده.)110 :1381 ،
پیش از آن که کاروان اسرا به کوفه برسد ،سرهای شهیدان را به کوفه فرستاده بودندد .آندان
میخواسددتند صددبح روز دوازدهددم ی دک نمددایش قدددرت و پی دروز ی بددر پددا کننددد .عبددور سددرهای
شددهیدان و کدداروان اس دیران در برابددر چشددمان مددردم کوفدده بددرای آن بددود کدده بداننددد دیگددر ه دیچ
شعلهای از فر یاد و مقاومدت در برابدر حکومدت یز یدد بداقی نماندده اسدت (مهداجرانی:1377 ،
.)288
مردم کوفه با نامههای فراوان ،امام حسین

را دعوت کردند به کوفده بیایدد و آندان نیدز بدا

تمام توان از و ی حمایت کنند .سپس همان مردم در مقابل ز ینب

قرار گرفتند .و ی بدرای

بی دان حقددایق عاشددورا در ای دن مکددان آزاردهنددده _ کدده ی دادآور رن هددای دوران حکومددت پدددر
بدا آنددان سدخن گو یدد و سدند رسددوایی

بزرگدوارش بدود _ تصددمیم گرفدت بددا ز بدان پدددرش علدی
حکومت یز ید در حادثۀ دردناک کربال را امضا کند.
حضرت ز ینب

مسدتقیما بدا مدردم سدخن گفدت .او ز بدان آنهدا را میشدناخت .پیشتدر

آن مردم را آزموده بود و هنوز بدعهدی کوفیان با پدر از خاطرش پداک نشدده بدود .بیپدروا آندان
را قاتالن حسین و خانواد پیامبر

معرفی کرد .او کوچه و بازار کوفه و حاالت و رفتار مدردم

را تکیه گاه تبلیغ و روشنگری قرار داد و با برشمردن و یژگیهای مردم کوفده ،آنهدا را وابسدتگان
و تابعان آل ز ید و ابوسفیان معرفی نمود و با ذکر این جمله «شما به پیامبر

ایمان آوردیدد

و بدا ایدن گندداه بدزر  ،دو بدداره آن را گشدودید» بدده آنهدا گفدت کدده وجدود ایدن خصدایص و صددفات
ناشایسددت در شددما بدده تبددع بر ی دده شدددن از اهلبیددت پیدامبر

اسددت (موسددوی خرمآبددادی،

.)99 :1386
و ی بیپروا آنان را مورد خطاب قرار داد و با منطق آتشین و پر معنای خود فر یاد برآورد:
ای مدردم کوفدده ،ای اهددل فر یدب و خدعدده ،آیدا بدر مددا می گر ییدد؟ هندوز چشددمهای مددا

گر یان است و نالههای ما خاموش نگردیده است .مثدل شدما ،مثدل زندی اسدت کده

شددما جددز چاپلوسدی ،شد ّدر ،فسدداد ،نخددوت ،بغد

غماز ی کردن نیست (ابنطاووس)176 :1372 ،

بدده ایدن ترتیدب دخددت گرامدی حضددرت علدی

 ،تملددق کنیززادگددان و بددا دشددمنان

بددا بیدان حقیقددت وجددودی و شخصدیتی

مردم کوفه ،آنان را رسوا و شرمنده کدرد .تبیدین و روشدنگری مردمشناسدانه ،جامعهشناسدانه و
هنرمندانۀ رفتار مردم از و یژگیهای درخشدان ایدن خطابده اسدت .زدودن الیدههای تحر یدف و
تبلیدغ دشددمن علیده اس دیران کدده خددارجی هسددتند ،در مددتن خطبددهمعلوم میشددود (سددنگری،
.)548 :1388
س ددخنان گ ددرم و کوبن ددده و رس ددواگر حض ددرت ز ین ددب

 ،مسددیر فکددری کوفیددان را متحددول

ساخت .رخسار شرمنده و خجلت و ندامت آنها ،حکایتها داشدت (موسدوی خرمآبدادی،

سیاستهای مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربال و...

رشددتههای خددود را میبافددت و سددپس بدداز می کددرد .شددما بدده پیغمبددر ایمددان آوردی دد و
ر یسمان ایمان خود را محکم کردید؛ ّاما با این گناه عظیم ،دوباره آن را گشودید .در
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 .)105 :1386و ی آنچنان صحنۀ طراحیشدهبه دست مدزدوران یز یدد و ابدنز یداد را دگرگدون
می کند که گو یی قیامت برپا میشود ،به گونهای که چون نادمان صحرای قیامت ،انگشدت
حسرت به دندان می گزند و از کرد خو یش پشیمان میشوند.
از سوی دیگر ،مزدوران عبیدداهلل و دیگدر دژخیمدان و درنددگان نیندوا ،نسدبت بده انقدالب و
شورش مردم ،سخت بیمناک شدند .آنان تصور کردند ،تنها قدرتی که میتواندد بده سدخنان
ز ینددب

خاتمدده دهددد و او را آرام سددازد ،دیددن سددر مطهددر بددرادرش اسددت .سددر آن حضددرت را

مقابل محمدل قدرار دادندد .ز یندب

محمدل را روشدن کدرد ،فضدای جدان را معطدر دیدد ،سدر از

کجاوه در آورد و چنین به درد دل پرداخت:
ی د د دا هد د ددالالّ ،لمد د ددا اسد د ددت ّمم کمد د دداال
م د ددا ّ
توهمدد د ُ
دت ید د دا شدد ددقیق فدد ددؤادی
ید د د د دا اخد د د د دی ،فدد د د دداطم الصدد د د ددغیره

غال د د د دده خشدد د د ددفه فابدد د د دددا غرو بدد د د ددا
ّ
کد د د د ددان هد د د د ددذا ُمقد د د د دددرا مکتوبد د د د ددا
کل ّمهد د د ددا کد د د دداد قلبهد د د ددا ان ی د د د دذوبا

رئا یکی از فنون بالغت در شعر است .در رئای ز ینب

 ،نکتۀ بالغتدی دقیدق و عمیقدی

نهفته است .سر برادر را به هالل و ماه نو تشبیه می کند؛ ز یرا مردم ،او را جستوجو کرده و بدا
انگشت به هم نشان میدادند که باالی نیزه نمایان بود .این ماه نو ،امیدبخش عهددی تدازه
در تار یخ اسالم است؛ ز یرا پس از آن که بر اثر سیاست شوم بنیامیه ،محدیط اسدالمی ،شدب
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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ظلمانی شده بود ،با شهادت امام حسین

دورهای تدازه آغداز شدد و تدار یخ اسدالم را روشدن

ساخت (همو.)106 :

بالغت و شیوایی و شهامت و توانایی آن را جز با همین عبدارت نتدوان ادا کدرد کده از ز بدان
عل دی ُدرفشددانی شددده اسددت ،گلدده و انتقدداد و موعظدده و ارشدداد ،موشددکافی اخددالق فاسددد و
اسباب فساد در آن به وجه بلیغی بیان شده است .این خطبه که در برابر دشمنان خونخدوار

از حنجر زنی اسیر و گرفتار بیدرون آمدده اسدت ،ا گدر از سدردار ی نیرومندد و امپراتدور ی ارجمندد

نیز نقل میشد ،مایۀ بسی شگفت و خیره کننده خطیبان ز یردست بود .آن را جدز بدا کرامدت

مقام شامخ والیت ز ینب

نتوان توجیه کرد (قمی.)505 - 504 :1374 ،

سید بن طاووس در لهوف میگو ید:
اهلبیدت در خطابدهها و سدخنرانیها از حضدرت ختمدی مرتبدت

بده رسدولیدا

نبی یا جد یاد می کردند و درود میفرستادند؛ ّاما در اینجدا حضدرت ز یندب کبدری
الصدلوه علدی ُمح ّمدد و آلده ّ
چندین می گو یدد« :الحمد ُدد هلل و ّ
الطیبدین األخیدار؛ حمددد
و خانددان برگز یدد او»( .ابتن طتاووس،

مختص خداست و درود بر پدرم محمد

)176 :1372

مقصددود حضددرت آن اسددت کده همدده بدده هددوش باش دید! مددا فرزندددان پیدامبر یم و مددن دختددر
رسول خدایم .با این جمله ،دیدگاه مردم را عوض می کند تا نپندارند که او زندی اسدیر اسدت
و این قافله ،قافلۀ اسراست.
سخنران کاروان اسیران ،هوشمندانه و مدبرانه همه چیدز را بده پیدامبر
از خاندان پیامبر معرفی می کند .حسین را فرزند پیامبر

خدتم و خدود را

و کشتن او را کشتن پیدامبر

میدانددد .بدده مددردم می گفددت مددا خددانواده پی دامبر یم و ای دن ش دیوه ،عمددق جنای دت بنیامی ده و
مظلومیت خاندان پیامبر و حادثۀ کربال را بهتر معلدوم می کدرد .مخاطبهدا _ حتدی عبیدداهلل
بن ز یاد _ نمیتوانستند پیامبر

را نادیده بگیرند و شأن او را _ حتی به تلو یح _ خدشدهدار

کنند .همۀ محاکمه هم حول همین محور اسدت .در سدخنان و خطبدهها ،پرسدش از مدردم و
عبی دداهلل ای دن اسددت کدده فددردا پاسددخ رسددول خدددا

را چدده خواهیدد داد (سددنگری:1388 ،

مددردم کوفدده ،فر ی دب بخورنددد و بدده خددواب جهددل فددرو رونددد و خاندددان نبددوت را اس دیرانی بیگاندده
قلمد ددداد کنند ددد و گد دداهی نیدد دز آند ددان را مد ددورد اهاند ددت قد ددرار دهند ددد ،حضد ددرت ز یند ددب

بد ددا

سخنان پرصالبت خود پوچی تحر یفات آنان را که مزورانه و حیله گرانه بود برای عموم مردم
آشکار کرد.
حضر ز نب

 رمجلساب ز ا وافشایحقیق



در دربار عبیداهلل با حضور اشراف و مردم عادی و همچنین اسیران نیندوا مجلسدی برگدزار
میشود .پسر ز یاد که سرمست جنایات و پیروز ی خود بود ،درصدد برآمد پیروز ی خدود را بده
رخ دختددر بزرگددوار علددی

بکشددد و در ضددمن از ایددن مجلددس و مکالمدده بددا ز ینددب

یددک

اسددتفاده تبلیغدداتی هددم بدده نفددع حکومددت خونخددوار و رسددوای یز یدد کنددد؛ ولدی گمددان نمی کددرد

سیاستهای مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربال و...
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طرف مکالمه و سخنش ،شیرزن تار یخ و بدانوی بزرگدی اسدت کده بدا منطدق محکدم و نیرومندد
خود سبب رسوایی یز ید و همه ستمگران و فاسقان روزگار خواهد شد.
او برای برآورده شدن خواستهاش ،مردم را به ندزد خدود خواندد؛ سدپس فرمدان داد خانددان
پیامبر

را حاضر کردند .ز ینب

پستتر ین لباسهایش را پوشیده بود و آستین لبداس

خددود را حجدداب قددرار داده بددود و بددا آن صددورتش را پوشددانده بددود .بدددون توجدده بدده قدددرت ای دن
سفلگان ،آرام قدم برمیداشت و چدون فرمدانروایی پیدروز ،در گوشدهای دور از جمعیدت جدای
گرف ددت و کنید دزان و زن ددان اط ددراف او را گرفتن ددد .شد دیو ورود قهرم ددان ک ددربال ،چن ددان عبید دداهلل را
مضطرب و ناراحت کرد که پرسید :این زن متکبر کیسدت؟ کسدی جدواب ندداد .بعدد از تکدرار
سؤال ،یکی از کنیزان گفت :او ز ینب دختر علی است .سپس پسدر ز یداد بدا کمدال بیشدرمی،
دهدان بدداز کدرد و گفددت :حمدد خدددایی کده رسددوایتدان سدداخت و بده کشددتن داد و قصدۀ شددما را
تکدذیب کدردّ .امدا ز ینددب بدرای خنثدی کددردن تمدام نقشدههای عددوام فر یبانده و آشدکار کددردن
حقیقددت ،بیدرنددگ در جددواب او فرمددود :سددپاس خدددای را کدده بدده خددالف گفت دۀ تددو مددا را بدده
محمددد

حرمددت بخشدید و بدده کمددال پدداکی رس دانید ،فاسددق اسددت کدده رسددوا گددردد و بدددکار

است که تکذیبش می کنند .ابدنز یداد انگیدز خدود را از ایدن جنایدت هولنداک بده ز بدان آورد و
گفت :خدا دل مرا از سرانجام طغیانگرت و یاغیان سرکش خانددانت خندک کدرد .حضدرت
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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ز ینب

هم فرمود :قسم به دینم ،برادرم را کشتی و کسانم را نابود کردی ،شاخهام را بر یددی

و ر یشهام را برآوردی .اگر این دلت را خنک می کند ،خنکدل باش! (ندک :طبدری:1369 ،
.)3067
یکی از محورهایی که باالتر ین سرمایه گذار ی را در تالشهدای مذبوحانده حکدام بده خدود
جلب نمود ،تحر یف عاشدورا و عاشدوراییان و مصدادره وقدایع بده نفدع سدتمگران بدود کده البتده
سخت در این مصاف ناکام ماندند .مذاکرات ز ینب با عبیداهلل و یز ید بده خدوبی مؤ یدد ایدن
است .یکی از تحر یفات مهدم کده از طر یدق مختلدف تبلیدغ میشدد ،اسدناد قضدایا و شدهادت
حضرت ابی عبداهلل

به خداوند است.

تفکرات اشعری گری در تحکیم اباطیل فکری کده بده وسدیله بنیامیده تشددید مدیگشدت
بهتر ین اهرم فرهنگی برای توجیده جنایدات بدود .آندان در واقدع میخواهندد بدا تکیده بدر منطدق

جابرانۀ خود ،عدامالن ایدن جنایدت هولنداک را مجر یدان خواسدت و اراد خداوندد بنمایانندد.
اینجاسددت کدده صدددیقۀ صددغری

بددا مدددد از کتدداب آسددمانی بدده منطددق جبرگرایانددۀ آنددان

پاسخ میدهد:
مجاهد دددان و شد ددهیدان در راه خد دددا ،بد ددا خد دددا معاملد دده می کنند ددد و میجنگند ددد و
سددتمگران ،بددرخالف اراد اله دی ،بددرای دسددتیابی بدده خواسددتههای دنی دوی خددود،

بیرحماندده آنددان را بدده شددهادت میرسددانند و در نتیجدده خداونددد آنددان را مجددازات و
عقوبت خواهد کرد.

پسر ز یاد برای پردهپوشی کردن رسوایی خود با یک جملده بده ایدن گفدتوگوی پرمخداطره
که برای او بسیار گران تمام شده بود پایان داد و گفت« :این زن سجع و قافیه نیکدو می گو یدد،
پدددرش هددم سددجع گوی و شدداعر بددود» .ز ینددب

در پاسددخش فرمددود« :ای پسددر ز ی داد! زن را بددا

سجع گو یی چه کار؟ مدرا بددان دلبسدتگی نیسدت و آنچده شدنیدی سدوز دلدم بدود کده بدر ز بدان
آمد» (یزدانپناه قرهتپه.)95 - 94 :1387 ،
خطب دۀ شددکوهمند پی دامبر کددربال در مددوقعیتی ایددراد شددد کدده «عبیددداهلل قصددد داشددت بددا

_ حقانیت اهلبیت و پیروز ی کربال _ خون بر شمشیر _ روشن گردد.
_ پایههای حکومت اموی متزلزل و ستمگران و قاتالن رسوا و تحقیر شوند.
_ فرجام بدکاران و سرانجام حقخواهان و حقیقت گو یان را آشکار سازد.
_ زشدتی کدار و عمدق جراحتدی را کده بدر جددان اهلبیدت و عظمدت ضددربهای را کده بدر اسددالم
وارد آورده بودند روشن گرداند( .سنگری)549 :1388 ،
در مقابددل سددتم ،بای دد شدددید بددود؛ ّاشد ُ
دداء عل دی الکفددار ،در هدیچ حادثددهای ،درخشددانتر و

شکوهمندتر از کوفه دیده نشده است؛ چه در مقابل مدردم و سدربازان مسدلح در کوچده و بدازار و

چ دده در ک دداخ عبید دداهلل اب ددن ز ید داد .لح ددن تند دد و ش ددکننده ،فر یاده ددای روش ددنگرانه و ق دداطع و
نهراسیدن از هیبت و هیمنۀ دشمن مسلح ،آموزهای است که بایدد از مکتدب کداروان اسدیر و

آزاداندیش عاشورا فرا گرفت.

سیاستهای مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربال و...

نمددایش قدددرت و القددای پی دروز ی ،همگددان را مرعددوب ،حکومددت یز یدد را تثبیدت و خاندددان و
بازماندگان پیامبر را تحقیر کند؛ ّاما خطبۀ ز ینب باعث شد:
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تبلیغات مسموم و مستمر با ذهن و جان مردم چده می کندد .در شدام کده بده سدبب دور ی
از مرکددز حکومددت اسددالم ،موضددع گیری ضددد علددوی قددوی و القائددات زهددرآ گین کددارا و مددؤثر بددود،
برخورد با اهلبیت پیامبر

بسیار تلختر و سختتر و قساوتمندانهتر است .در کوفده ،هرگدز

پددایکوبی و شددادی و شددهرآرایی نشددد چددون کوفدده ،مددوقعیتی متفدداوت بددا شددام داشدت؛ در شددام
اسد دیران را در حد ددالی بد دده طد ددرف کددداخ یز ی د دد حرکد ددت دادند ددد کددده زندددان شدددام دف میزدندددد و
هلهلهمی کردند.
سهل بن سعد می گو ید :وقتی مردم را سرشدار از شدادی و سدرور دیددم ،دیددم مدردم لبداس
ن ددو پوشد دیدهاند و زنه ددا دف میزنن ددد ،گم ددان ک ددردم ک دده م ددردم ش ددام ش دداید عید ددی دارن ددد ک دده
من نمیشناسم.
در چن دین فضددایی ،فضددای غفلددت و فر یفتگ دی ،مددردم شددام از دی ددن سددرهای شددهیدان
خانوادهپیامبر

و اسیران خاندان او شادمان بودند .اسیران و شدهیدان را در خیابانهدای

شددام می گرداندنددد و آنددان را زمددانی بدده مجلددس یز ی دد وارد کردنددد کدده سددر حس دین
یز یدد بددود و یز یدد بددا چوبدسددتی خددود بدده لددبهددا و دندددانهای حسدین

در برابددر

مدیزد (مهدداجرانی،

.)312 :1377
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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دستهایشان به زنجیر به یکدیگر بسته شده بود .بساط عیش و طرب برپا و چاپلوسدان

دین و دنیا ،متملقانه یز ید را مدح می کردند و طاغوت آل ابوسفیان بدر تخدت اسدتکبار خدود
جلوس کرده و به باده گسار ی ادامه میداد ،صحنهای بسیار دلخراش و جانکاه بدود عصدار

تمدامی فضدایل هسددتی را بدا دسدتهای بسددته و در هیدأت اسدیری بده در بدار مددردی آوردندد کدده
جامعده تمدام مفاسدد و جنایدات و خیانتهددا بدود؛ ّامدا بهتدر ین فرصددت بدرای پیدام عاشدورا نیدز

فراهم شده بود (قنبری همدانی.)285 :1382 ،

توفانی از درد و آتش بر پا بودّ ،اما ز ینب

بر قلۀ آزادی و عزت ایستاه

در درون ز ینب
بددود و یز یدد در ّ
در غددرور و تبدداهی سددرنگون شددده بددود .او بدده ظدداهر فرمددانروا بددود و در لباسهددای
رنگارنددگ و ز ینتهددای دنی دایی غرقدده بددود و مددأموران همدده گوش بدده فرمددان او .ز ینددب

تنهددا

دربندد بددود؛ مصدیبتدیده و توفانهددای درد را بدده جددان خددو یش بدده بنددد کشدیده! (مهدداجرانی،

.)322 :1377
هنگامی که یز ید را شاد و سرمست دید ،گفت:
ای پسدر آزادشدددگان! ایدن آیدین داد اسددت کدده زندان و کنیزانددت را در پددرده بنشددانی و
را از این سو بدان سو برانی؟

دختران پیغمبر

ز ینب با سخن خو یش شادمانی و غرور یز ید را شکست( .همو)316 :
در خاندۀ یز یدد ،حضدرت ز یندب

تدا آنجدا کده در تدوان داشدت ،از فرصدتهای مناسددب

برای آشکار کردن نیات سوء و دشمنی آل ابیسفیان بدا اسدالم اسدتفاده کدرد .سدتمهایی کده
بده خدود امدام

و یداران مجاهددش ،حتدی کدودک شدیرخوارهاش روا داشدته بودندد را یکایدک

برای مردم شرح داد .چنان مردم را بیدار کدرد کده آشدکارا بده یز یدد بدد می گفتندد و از او بیدزار ی
میجستند و بدین ترتیدب چهدر منحدوس و زشدت بنیامیده کده قصدشدان زندده کدردن عصدر
جاهلیت و انهدام اسالم بود را بر مال کرد.
خطبۀ رسواگرانه ،روشنگرانه ،کوبندده و حماسدی حضدرت ز یندب

 ،مجلدس محاکمدۀ

یز ید و نظام اموی بود (سنگری.)672 :1388 ،
اهلبیت بدود .کدار ی کده یز یدد کدرد از ابلهاندهتر ین کارهدا و برنامدهها بده شدمار میرفدت؛ ز یدرا در
قلب حکومت خو یش و در حضور همۀ سران چهرههای داخلی و خارجی ،فرصتی را فراهم
آورد تددا شددجاعتر ین ،فص دیحتر ین و عددالمتر ین شخص دیت (بدده تعبی در امددام سددجاد

عالم دۀ

غیرمعلمدده و فهمددۀ غید در مفهمدده) سددخن بگو ید دد و خطبدده ایددراد کنددد کدده هددیچ کددس را تددوان
پاسخ گو یی آن نباشد (همو.)672 :
یز ید پس از ایراد خطبۀ ّ
غرای حضرت ز ینب
حضدرت

ناچار شدد بده نحدوی بدرای افشداگری آن

تدوجیهی بتراشدد تددا افکدار حاضدران را از اندیشدیدن در سددخنان ایشدان بده سددوی

دیگر منحرف سازد و پاسخ همۀ افشاگریهای ز ینب
شد دیون از زنه ددای داغدیدهپس ددند اس ددت

را با یک بیت شعر میدهد:

مد ددر بد ددر زنهدددای نوحددده گر آسدددان اسدددت
(قمی)571 :1374 ،

سیاستهای مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربال و...

خطبۀ حضدرت ز یندب

باطل کنندد تبلیغدات گسدتردهو ندیمقرندۀ بنیامیده و دشدمنان
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یز ی دد بددا خواندددن ای دن شددعر ،میخواهددد سددرزنشها ،افشدداگریها و اهانتهددای حضددرت
ز ینب را ناشی از تأثرات قلبی و ی جلوهدهدد و بگو یدد سدخنان ایشدان ،از رو ی حسداب و
کتداب نیسدت؛ ّامدا ز ینددب کدار خدود را کددرده و رسدالت سدنگین و پدر مخدداطر خدود را بده انجددام
رسددانده و آبددرو ی یز ی دد و خاندددان بنیامی ده را بددرده و پددرده از جنایاتشددان برداشددته بددود .خطب دۀ
آتشین حضرت ز یندب حاضدران بنیامیده را بسدیار متدأثر کدرد .آنهدا تدازه ّ
متوجده شددند کده
مرتکب چه جنایت عظیمی شددهاند و دستشدان بده خدون چده بزرگدانی رنگدین شدده اسدت.
ز ینب

با سخنان افشاگرانۀ خو یش ماهیت پلیدد بنیامیده را بدرای مدردم روشدن نمدود و بده

آنها نشان داد که حکومت بنیامیه نه تنها ماهیدت دیندی و اسدالمی نددارد؛ بلکده از ماهیدت
انسانی نیز بیبهره است (یزدانپناه قرهتپه.)101 :1387 ،
ّ
خدواهر حسدین در ایدن جهدداد مقددس کوچدکتر ین تدرس و تزلددزل بده خدود راه ندداد و بددا
نهایت دلیری ،ابن ز یاد سرکش و یز ید پلید را مفتضح ساخت و مجالس عیش و نوش آندان
را که شگردی تبلیغاتی علیه اهلبیدت و اساسدا بدرای براندداز ی و ندابودی اسدالم بدود دگرگدون
نمددود؛ بدده گونددهای کدده مددردم شددام در سددایۀ روشددنگریهای حضددرت ز ینددب و امددام سددجاد
حقانی دت امددام حس دین

و مظلومی دت او را در یافتنددد و یز یدد ای دن مطالددب را فهمی دد و بددرای

همین دیگر نتوانست اسیران کربال را بیش از آن در شام نگه دارد و آنان را روانۀ مدینه کرد.
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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ز نب

 رمد نه 

در حالی کده فلدق عصدمت و خورشدید شدرم حضدور ز یندب

در مدینده میتابیدد و مدردم

جرعهنوش چشمۀ دانش او بودند ،نهضت بیدار ی در مدینه آغاز شد؛ نهضتی که پشتوانه و
ر یشهاش خون پاک و درخشدان حسدین و یداران او بدود و پاسددارنده و تبیین کننددهاش ز یندب
کبدری

 ،علدی بددن حسدین

و خددانواد پیدامبر

 .آندان تعمدددا در مقابددل مدردم اقدددام بدده

سددخنرانی ،سددوگوار ی و مرثیدهخوانی م دیکردنددد تددا عواطددف آنهددا تحر یدک شددود و بددا برشددمردن
آنچ دده ب ددر آن ددان و مردانش ددان گذش ددته ،م ددردم را علید ده ط دداغوت بش ددورانند .از اید دن رو اسد دیران
اهلبیت و در ر س آنان ز ینب
مقدس استفاده میکردند.

با طرح و نقشه قبلی ،از هر فرصتی برای تحقق این هدف

سد ّدر ن دی در نینددوا میمانددد ا گددر ز ینددب نبددود

کد دربال در کد دربال میماندددد ا گدددر ز یندددب نبدددود

هر روز در گوشه و کنار مدینده ،مجلسدی بدر پدا میشدد .ز یندب
مکه تدا کدربال و عاشدورا و شدهادت حسدین

و عبداس

بدرای مدردم از هجدرت ،از

و مسدلم

و ...سدخن می گفدت.

شعلههای بیدار ی افروخته شده بود و آتش نهضت مدینه میسوخت (مهاجرانی:1377 ،
 .)348متمم شهادت امام حسین

اسارت ز ینب

بدود .هدم یز یدد و یز یددیان را پایمدال

کددرد و هددم مددردم فر یددبخورده و دسددتگاه تبلیغدداتی بنیامیدده را هشددیار کددرد و در درون مددردم
انقالبدی عظ دیم بددر پددا نمددود .در هددر گوندده تحر یف دی را بدده رو ی امو یدان بسددت و بددا خو یشددتندار ی
خو یش به آنان آموخدت کده بدا خواسدت و اراد آندان ،خدون خددا از جوشدش بداز نمیماندد و تدا
همیشۀ تار یخ سار ی و جار ی است.
حضددرت ز ینددب

در مدیندده ،لحظددهای از توجدده دادن مددردم بدده سددتم و بی دداد بنیامی ده

فروگددذار نبددوده تددا آنجددا کدده بددذر انقددالب را در دل و جددان مددردم پاشدید و قیدام و نهضددت مددردم
مدیندده علی ده یز ی دد را بنددا نهدداد .جمع دی بدده شددام آمدنددد و از نزدی دک مفاسددد یز ی دد را دیدنددد.
ز ینددب

در مدیندده فرصددت بیشددتری داشددت کدده بددر مص دیبت حس دین

و ی دارانش اشددک

بر یزد .اشک ز ینب حقیقتی را در درون خدو یش دارد؛ ز یدرا در غیدر ایدن صدورت اشدک چیدزی
گر یههای ز ینب قهرمدان
گر ی دههای ز ینددب

بدر واقعده عاشدورا تجلدی شددیدتر ین احسداس انسدانی او بدود.

بدده ی داد در خدداک و خددون غلتی ددن بددرادران و بسددتگان و پسددران و یداران بددا

وفددایش در روز عاشددورا ناش دی از رقددت قلددب آن بددانوی ماندددگار تددار یخ بددود (تقدیزاده انصددار ی،
.)333 :1383
گر یههای گاه و بیگاه ز یندب قهرمدان ،گر یدۀ شدکرگزار ی بده درگداه بدار یتعدالی اسدت؛ گر یدۀ
برمال کردن جور و ستم و بیدادگری امو یان است .گر یۀ ز ینب

پس از ورود به مدینده ،ندوعی

پی دام بددود کدده تحر ی دک احساسددات و عواطددف مددردم آن دی دار را سددبب شددد؛ چنان کدده بعددد از
اسکان او در مدینه و آمد و شد مدردم آن دیدار بده خاندۀ او انقدالب مدردم مدینده علیده امو یدان را
دربر داشت.

سیاستهای مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربال و...

جز غلبۀ زخمهای درون آدمی نمیتواند باشد.
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گر یه گاه و بیگاه ز ینب قهرمدان

پیدامی بده مدردم عصدرش و بده نسدلهای آیندده تدار یخ

بود که همه در مسیر راه زندگی خو یش مسئولند .گر یدۀ او هرگدز گر یدۀ عجدز نبدود .در قصدرکوفه،
با وجودی که طبق دستور ابن ز یداد سدرهای بر یدد شدهدا در طبقهدایی چندد در گوشده و کندار
آن قصر نهاده شده بود و سر مقدس حسین بزر در جلدو ابدن ز یداد قدرار داشدت .ز یندب

از

زمانی که وارد کوفه شد تا آن گاه که خطبه پر محتوای خود را ایراد کرد ،هرگز به خدود نلرز یدد و
قطره اشکی نیفشاند .این نشانگر عظمت روح ز ینب قهرمان است کده در حسداستر ین فدراز
تار یخ زندگیاش سستی و فتور بر خود راه ندداد و در بارگداه پدر زرق و بدرق دمشدق نیدز ز یندب بدا
سخنان پر فصاحت و بالغتش پایدههای حکومدت امو یدان را لرزاندد و یز یدد و یز یددیان را رسدوا
س دداخت (همد دو )334 :و نق دداب تق دددس منافقان دده را از چه ددر کر ید ده دش ددمنان آل اهلل در ید دد و
حقانیت مکتب اهلبیت

و بطالن مکتب اموی را گواهی داد.

جهگیهی 
نهی 

سخنان حضرت زینب

پس از شهادت سداالر شدهیدان و خطبدههای آن حضدرت در

بازار کوفه و در بارگاه ابن زیاد و دربار یزید در شام ،چندان قدوی و تکاندهندده بدود کده همگدان
را به حیرت واداشت و مسلمانان را از خواب غفلدت بیددار کدرد .وی رسدالت خدویش را _ کده
زنده کردن دین جدش بود _ به نیکی انجام داد و سیاسدتهای مزوراندۀ حکومدتاموی را در
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سرپوش گذاشدتن بدر واقعده و مسدخ جر یدان کدربال و بده تبدع ،فراموشدی آن از سدوی مدردم را بدرای
خفتگددان ،تبیددین نبددود تددا غبددار تحر یددف را از واقعددۀ کددربال بزدایددد و لحظهلحظددۀ آن را چددون
خورشید در آسمان دین و آیدین ،روشدن و مندور سدازد .مدذاکرات زیندب بدا عبیدداهلل و یز یدد بده
خوبی مؤید ایدن اسدت .یکدی از تحریفدات مهدم کده از طر یدق مختلدف تبلیدغ میشدد ،اسدناد
قضایا و شهادت حضرت ابی عبداهلل

به خداوند است.

بددا آن کدده امو ی دان بددا سیاسددتهای مزوران دۀ خددود در صدددد نا کددام جلددوه دادن قی دام سدداالر
شددهیدان برآمدنددد؛ ّامددا روشددنگریهای حضددرت ز ینددب  ،پیدروز ی حددق بددر باطددل و خددون بددر
شمشیر را چون تابلو یی ز یبا بدرای همیشدۀ تدار یخ جاو یددان سداخت .حضدرت زیندب

در

طددی روشددنگریهای خددویش موجددب شددد کدده شددور مبددارزه و جهدداد در دل مددردم ،نسددبت بدده

دنیاپرستان اموی و زراندوزان عدلستیز دمیده شود.
تبیددین پی دروز ی ،شکسددت ،مددر و زندددگی از جملدده مفدداهیم اصددلی سددخنان حضددرت
ز ین ددب
حسین

بدددود .لش ددکر یان عمدددر سدددعد گم ددان می کردندددد در جندددگ پید دروز میشدددوند؛ امدددام
و یاران او کشدته خواهندد شدد و آندان میمانندد؛ ّامدا ز یندب نشدان داد شکسدت

هیچگاه در قاموس آنان راه ندارد و آنچه مهم است چشمۀ جوشند حقیقت است که چده
با شهادت و چه با زنده ماندن با آنان همراه است .خطبۀ ّ
غرای حضرت زیندب و اشدعار
ایش ددان ،ت ددأثیر ز ی ددادی روی شناس دداندن حقانی ددت اهلبی ددت

و آش ددکار نم ددودن ماهی ددت

دغل کار یزید و دست پروردگان او و خاندان بنیامیه داشت .حضرت زیندب

 ،در کوفده و

شام با شهامت و پایداری وصف ناپذیر و ایراد خطبههای تکاندهنده یز یددیان را رسدوا کدرد
و بدددرای مدددردم مدینددده و دیگد ددر بدددالد اسدددالمی بدددا بد دده تصدددویر کشدددیدن فدددداکاری و جانبدددازی
عاشوراییان ،زمینۀ انقالب مکده و مدینده را جهدت درهدم کوبیددن یز یددیان را فدراهم آورد و بدا
حرکات ایمانی و اعتقادی خویش به مدردم عصدرش روح اسدالم را آموخدت و سدند حقانیدت
تشیع را امضا کرد.
سیاستهای مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربال و...
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