
 داستان عشقي حسين و يزيد
 

پيوست را د  دريافت نمودم که حيفم آمد نوشته استاپس از انتشار نوشتاری در اين خصوص نامه ای از استاد دکتر شفا
 .اری نمايمـز نصيب اينجانب شده سپاسگرهگذر افتخاری که ازاين  از و باشم،دهکراين نوشتار ن

 
 :نوشته اند

  ٢٠٠۴مارس «
 

البته اين . متن جالب شما را در مورد ارزيابی چنگ کربال و داستان عشقی اورينب با عالقه خواندم. ...دوست ارجمند 
 . ماجرا را قبال نيز خوانده بودم ولی نه به اين جامعيت و تفصيلی که شرح ارسالی شما داشت

 
اين عامل بنيادی . امل بنيادی آن جنبی واقعه کربال بود نه علعقيده شخصی من اين است که اين ماجرا تنها يکی از عوام

مبارزه برای قدرت بود که در جهان اسالم از همان هنگام در گذشت محمد انگيزه اصلی تمام تحوالت و تمام جنگ ها و 
پس از قتل علی، فرزند ارشد او حسن مدعی خالفت قانونی عرب در برابر . توطئه ها ساخت و پاخت های اين جهان بود

مد، ولی با پولهای فراوانی که معاويه به وی پيشنهاد کرد و آحبت از جنگ طرفين نيز بميان معاويه شد و حتی ص
تعهداتی که در باره واگذاری خالفت به حسين برادر کوچکتر او پس از مرگ معاويه بعهده گرفت حسن که اصوال اهل 

 و ، زن پياپی خويش بگذراند٧٠ با مبارزه نبود از دعوی خالفت خود صرفنظر کرد و ترجيح داد که زندگی آرامی را
ولی معاويه در اين ميان با زير پا گذاشتن تعهد خود زمينه . بدستور معاويه از جانب يکی از همين زنان مسموم شدظاهرا 

را برای موروثی کردن خالفت و تعيين پسرش يزيد به جانشينی خويش راه را بر خالفت حسين بسته بود، و برای حسين 
 .  بود جز اينکه مشروعيت خود را از راه سر باز زدن از بيعت با يزيد و روياروئی با او مطالبه کندراهی نمانده

 
عزيمت او به کوفه نيز بدنبال وعده شيعيان اين شهری که کانون اصلی طرفداران علی و خاندان او بود در پشتيبانی از او 

غ ابن زياد حاکم اعزامی يزيد به سران شهر بود که و دعوت وی به شهر خود صورت گرفت، و فقط رشوه های بيدري
کوفيان از پشتيبانی او خودداری کردند، و جنگ حسين در کربال جنگی بود که از اين راه به وی تحميل شد و عمال چاره 

سا اين واقعيت نيز شايان تذکر است که تا زمان شهادت حسين و ياران او در کربال اسا. ای جز آن برايش باقی نماند
موضوع امامت فقط بعد از مرگ حسين يعنی از زمان .  در ميان بودخالفت مطرح نبود و تنها صحبت از امامتمسئله 

 .  انتقال خالفت موروثی به خاندان علی باقی نمانده بودیزين العابدين امام چهارم شيعه مطرح شد، زيراديگر اميدی برا
 

ب نيز تنها داستانی از اين نوع نيست که تاريخ نويسان شيعه در اين راستا ـَنـّيَرداستان رقابت يزيد با حسين در مورد ُا
حکايت کرده اند، زيرا نظير اين داستان را نيز در مورد همسری شهربانو دختر ادعائی يزدگرد و نارضائی يزيد که بنوبه 

ه در مواردی که خودتان به کتاب زين منجلم(منتها در هر دو مورد . خود خواهان او بود از اين بابت، روايت کرده بودند
  .اين روايتها طوری ارائه شده است که شديدا به نفع حسين و به زيان يزيد باشد) العابدين رهنما استناد کرده ايد

 
 »ين شفا                                                                                    با بهترين مراتب دوستی  شجاع الد

 
 ... آنچه اينجانب نوشته بود

 
 

 داستان عشقي يزيد و حسين
  كوفه؟ دراورينب در كربال يا حكومت

 
 

 پای منبر های دروغ ) عاشورا و تاسوعا(  را در اين روز هاحسين سال است مذهبيون شيعه ١۴٠٠نزديک به 
عده ای هم که نه از تاريخ آگاهی دارند .  ميکشند و حسينم حسينم راه انداخته و لعنت بر يزيد ميفرستندنيرنگو 

 نذر و نه بخود زحمت داده اند در اين مورد تحقيق نمايند کور کورانه به سر و کول خود زنجير و قمه زده 
فرزند بيگناه خود را زخم ميکنند که اگر فرزند دلبندشان از بيماری نجات يافت يا به آرزوی خودشان رسيدند سر



 کسی نمی پرسد که چرا خودشان را قربانی و يا زخم  او را قربانی راه حسين کنند؟ياوده وزده به خون آغشته نم
نميزنند و اين کودکان هستند که تاوان نا آگاهی 

  . آنها را پس ميدهند
 

 ؟ !!! ميدانندراه حسين اين راه را ادامه 
 

چه راهی حسين رفته که ماليان از گفتن حقيقت 
 زير قمه زنی و داستان واهمه داشته و آنرا

 مخفی زنجير کشی و فرياد های يا حسين
 ! آيا هرگز از خود سئوال کرده ايد چرا؟مينمايند؟

 
 :داستان روز کربال از اين قرار است

ومت تکيه زده پسرش يزيد را به سرکردگی سپاه معاويه که با اقتدار و حيله گری های استادانه ای به کرسی حک
در اين ايام حسين و خانواده اش در سرزمينی تحت لوای معاويه ويزيد . و به فرماندهی لشگر گماشته است

  .زندگی ميکنند
 

يزيد .  است بنام اورينبکه دارای همسری بی اندازه زيبا و خوش بر و رويزيد در لشگر خودسرداری دارد 
 کنيز و ، به هر حيله ای دست زده، با ارسال هدايا، پول و جواهر، خرما و شتراخته اورينب است وعاشق و دلب

 . نسروده برای اورينب  که چه شعر ها پيشه عاشقيزيِد.  را بدست آورداورينبغالم نتوانسته دل 
 

تا را به کوفه فرا ميخوانند  او که کوفه  دريافت ميدارد مردم خود ازهوادارانحسين ابن علی نامه های متعددی از 
ررسی وضعيت بکوفه او مسلم ابن عقيل را برای ب.  با جمع پيروان خود از آن محل بتواند با يزيد مقابله کند

حسين م خبرهای خوشی به حسين ميدهد ولی خيلی ها او را از رفتن بکوفه منع ميکنند ولی سِلُم.  ميفرستد 
  . رود ب مصمم است که

  
 ميبرد؛ معاويه يزيد را راهنمائی ميکند که سردار را به  پناه به پدر مکارش معاويه، از همه کاردنا امييزيد 

 در شهر شايع ميکنند که . بخشد نتيجه نمي باز هم در فراق همسر به هوس در آيد کهاورينبماموريت بفرستد تا 
ر از ماموريت برميگردد و گوشش به وقتی سردا.  به هوس بازی با ديگران مشغول است و زناکار ميباشدنباوري
حسين همانند جد بزگوارش که هميشه در صدد . د ميشود همسرش را طالق دهدص ها آشنا ميشود مترهشايع

بدون توجه به يزيد تا صيغه طالق جاری ميشود به ناگاه . دست اندازی به زنان بيوه ميبوده در کمين نشسته بود
  .ياوردب خود در و بعقدمطلقه را ربوده و معاويه زن 

 
او زنی را که به حيله های يزيد و معاويه از همسرش . حسين ابن علی با اينکار گور خودش و يارانش را ميکند

 تا آن امت عرب  برقی در چشمان در انتظار يزيد مياندازد که حسيناينکار. تصاحب ميکندطالق گرفته است را 
 . نداشتتاريخ بخاطر 

 
 خانواده اش را ميخواهد از شيطنتافراد پيغام ميدهد اگر سرش را دوست دارد و سالمت  به حسين ابن علیيزيد 
ابن علی که به مقصود نزديک شده سر از پا نميشناسد و در صدد گرفتن کام از همسری ولی حسين .  بردارددست

ان ابن زياد مواجه  کربال با سپاهيیدر صحرا.  با نامه هائی که از کوفه رسيده عازم کوفه ميشود!تازه است
از او سئوال ميکنند عازم کجاست، که حسين ابن علی با نشان دادن خرجين نامه ها ميخواهد ابن زياد را . ميشود

 کند ولی فرمانده سپاه به حسين و هفتادو چند نفری که همراه او بودند نه راه پس ميگذارد و نه راه پيش و عقان
 .او را در کربال محاصره ميکنند

 



يش بينی جنگی نکرده بود و سپاهی  محاصره ميشود پ صحرای کربال دروقتی ن حسين در راه سفر بود چو
يزيد و لشگريان معاويه او را محاصره ميکنند، هنوز حسين فرصت دارد با دادن طالق و پس . همراه او نبود

دادن اورينب جان خودش و همراهان 
 م با کله شقی تماولی نجات دهد را 

 زير بار نميرود و  ميکند ویشانه خال
همانشب به افراد خيمه و بارگاه 

اينها با من کار دارند "ميگويد 
هرکس ميخواهد ميتواند از تاريکی 
شب استفاده نموده و جان خود را 

که همان شب ديگران که " نجات دهد
جزو افراد فاميل حسين ابن علی 

 .ندنبودند چادر ها را ترک نمود
 
 در بسياری از که جريان تاريخی اين

و نوشته های  ١  کتاب هاتواريخ
 مردم عادی ازفقهای اسالم آمده 

 کاری  پنهاننند همهامعه هفقهای شي. اصل واقعه کربال استو  ی حقيقکه ريشهدر حالي ميشود پنهان نگاه داشته
و کشته شدن ويه   و فقط به حکومت کوفه و عمل يزيد و معاوارونه جلوه دادههای ديگر اين اصل تاريخی را 

  .اصغر و اکبر اشاره ميکنند
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