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 همچنان اما دهند،می ارائه جديد تحقیقات کربال یحادثه بیینت در دانشمندان چه هر

 ترتشنه فهمندمی واقعه این از بیشتر چه هر انسانها. دارد وجود حوزه این در اساسی هایپرسش
 پايان هرگز هاپرسش و جستجوها این. باشند می واقعه این عمیق هایاليه جستجوی در و شده

 معصومان غیر برای ،آنان به مربوط حوادث و معصومان شخصیت عمق زیرا. يافت نخواهد
 از این و گردد کشف آنان عظمت شود، غور آنان وجود در بیشتر چه هر. نیست يافتنی دست

 تعظیم در مؤمن انسان توحیدی استکمال اساسا  و . است مؤمنان معرفتی دستاورد بزرگترین
 .است محض انموّحد

 اعتقاد مهمترین سیدالشهداء شهادت و شوراعا نهضت عقالنی هایجنبه همواره
 به را عدالتخواه سیاستمداران و اجتماعی بزرگ انمصلح و آزاديخواهان یانديشه و بوده مسلمانان

 .است کرده مشغول خود
 حیات که است  الحسین اباعبداهلل حرکت عرفانی و توحیدی ابعاد عاطفی، شأن از بیش

  .دارد ادامه جستجوها یمنهدا همچنان اّما. است گشته هادل
 و بزرگوار آن صبور خاندان و وفا با اصحاب ، سیدالشهداء الهی و نظیربی شخصیت

 .هستند حادثه این جاودانگی اصلی عناصر او، وارثان عنوان بهائمه
ح به آن اعظم بخش که عراق مردم معرفتی شناسی گونه  حسین امام اصحاب حال شر

 . گرديد عالقمندان تقديم و شد نگاشته تقلیمس تحقیق در پرداخته،
 و احیاء در  أئمه نقش و بازماندگان و رهبری جايگاه اندک، بضاعت باحاضر  کتاب اّما

 .است نموده بررسی را عاشورا نهضت آثار ترویج و حفظ
گفت  که  عاشورا مظلوم برای مرثیه و عزاء مجالس یاقامه یتوسعه با اخیر قرون در بايد 

 ابعاد بر عاطفی هایجنبه یغلبه موجب نبود، کامل و کافی چون ولی بود الزم و مطلوب ربسیا
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 هایبهره و گرديد حسینی معارف در عوامانه سخنان و هاتحلیل ورود باعث و شد واقعه این معرفتی
 .نمود محدود الهی بزرگ یگنجینه این از را  اجتماعی و معنوی

 که است اساسی بی مطالب حاوی حوزه این در اخیر رنق دو سخنان و مکتوبات از بعضی
   .است گرديده عاشورا رسالت فهم در آفتی

 در است تعجب جای اّما بود سند بی سخنان بروز یزمینه گذشته علمی غیر محیط شايد
 که موضوعی در برخی چگونه هستند، فراوان دينی پژوهشگران و باز تحقیق درهای که کنونی دنیای

گاهانه نا و پردازندمی ناصواب خبرهای ترویج به دارد، و داشته ملکوت و ُملک در وانیفرا آثار  سعی آ
   .دارند آن تحريف در

گی مهمترین  حديثی گاهی میان این در. است مأخذ بدون مطالب نقل اخیر، بیانات ویژ
  .ندارد مطابقت امامت مبانی و مسّلمات با که میشود ضمیمه سند بدون

گر  ناشی شودمی و شدمی الهی یحادثه این به که اشکاالتی و شبهات از بسیاری شود گفته ا
   .نیست گزافی سخن است، اساسبی و ناپخته بیانات همین از

 در آن منقوالت و تبیین آن عقلی مبانی عاشورا، معارف حقیقت حفظ برای بايد این بنابر
 عالمان متوجه أّوال   مسؤولیت این. گردد دمستن اصیل، سند یارائه با تاریخ بخش يا حديث بخش

  .است دينی فرهنگ مرّوجان سپس علمیه هایحوزه فضالء و دین
 و  فکر آن یدرباره و کرده زندگی آن با نويسنده سالها که است نّیتی و انگیزه تحقق  نوشتار این

  .است نموده مشاوره نمحققا و استادان با
  .گردد مستند اصیل، مدارک و منابع با آن مطالب بزرگ و کوچک تا شده سعی تحقیق این در
. است شده سنجی اعتبار علمی مبنای يک بر و بررسی مربوطه روايات سند حديث، بخش در

  .است شده نقل مطالب، ذیل در تاّم  دلیل نه دمؤيِّ  عنوان به یُمرسل حديث به ندرت البته
  :گرفته قرار نظر محّط  نکته چند تاريخی، بخش در

 حادثه به آنها پژوهش زمان که منابعی به تحقیق، این محتوای اصالت حفظ منظور به اول:
 شده رجوع حادثه، معرفتی یجنبه بر عاطفی ابعاد یغلبه از قبل يعنی هشتم قرن تا بوده نزديک

 اداستن متأخر کتب از بعضی به نادر بطور شده بیان خود جای در که خاصّی  دالئل به بنا البته. است
 .است گرديده
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 گرايشات با تاريخی متعدد منابع تحقیق، این تاريخی مطالب استحکام حفظ منظور به دوم:
دارای يک منبع هانقل از بعضی گاهی است ذکر به الزم. میباشد استناد مورد آن صاحبان متفاوت

گرفت است. بود  که مورد اشاره قرار 
 بیتأهل مکتب قطعّیات و عقلی ماتلمّسَ  با تاريخی منقوالت مطابقت همواره سوم:

 .است بوده توجه مورد
کتاببرای حفظ سنديّ  چهارم: کتب تاريخی در پاورقی ت مطالب  ، متن احاديث و عبارات 

  آورده شد.
 با همراه آنها، علمی ماهیت دلیل به پاورقی در ویژه به کتاب این در نکات از بعضی

ح کالمی فقهی، رجالی، اصطالحات  . نبود آن دادن جلوه سنگین در قصدی و هگرديد مطر
 جینتا آن تکمیل با تا نمايد مطالعه پاورقی با را مطالب خواننده که است آن بنده این خواهش

 فّن  این در متخّصص بیان به نیاز تخّصصی نکات از بعضی توضیح برای شايد. به دست آيد بهتری
نیازمند  باشد وشیوه و عاری از خطا نمیاین مرقومه، مدعی آخرین تحقیق با بهترین    .باشد

 باشد.ن خود میی مخاطباتذکرات عالمانه
 و کرده شکر فرمود، مرحمت حقیر به را مرقومه این تألیف توفیق که را مهربان و بزرگ خداوند

ک عمل این در مرا نّیت میخواهم او از عاجزانه  اعمال یضمیمه و منظور آن برای ثوابی و گرداند پا
 مظلوم آن برای عزاء یاقامه در همواره و بودند  سیدالشهداء به عشق سراسر که مادرم و پدر

   .بنمايد کردند، خالصانه تالش
 قید در ديگر بعض و گرديده واصل الهی رحمت به برخی که خود تاداناس یهمه از است الزم

 ياری نوشتار این انجام رد مستقیم غیر يا مستقیم را بنده این که کسانی و برندمی بسر حیات
  .نمايم قدردانی ندرساند

 
 

 و الحمد هلل رّب العالمین
 ، احسان قرائتی ستوده بیتأهلقم ــ حرم 

                                  13/ 5 / 1395  
 1437شوال /  / 29                     
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 ولافصل 
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 یآغاز نظام سلطنتی و موروث
 

که به سلطنت رسید و بساط  1هيمعاو           کرد، تصمیم  زیك استبداد قهرآميپس از مّدتی  را پهن 
                                                           

 
کینۀ پیاسفیان أولین خلیفهمعاویه بن أبی  1 کرد تا انتقام پدر و برادر خود را به دلیل  مبر ی ُاموّی است. مادرش هند با  زندگی 

های مشرکین مکه علیه ( معاویه در همۀ جنگ152،ص:1ریختن خونشان در جنگ بدر، از او بگیرد.) أنساب األشراف، البالذری،ج
کرد.) رسولخدا  کم نمودن دشمنی معاویه ( پیامبر542،ص:3تاریخ اإلسالم، الذهبی،جشرکت  و پدرش  به منظور 

گروهی از خاندان ُامّیه ازغنائم جنگ حنین به آنان داد و اصطالحًا آنان مؤلفة القلوب نامیده شدند أّما وقتی آنها به دشم نی أبوسفیان و 
ُقوُل َحّقًا إ   پیامبر ،و اسالم ادامه دادند پنهان خود با پیامبر 

َ
َما أ ّنَ

َ
کنند.) أ یُة به مسلمانان  دستور داد آنان را لعنت  َك یا ُمَعاو  ّنَ

ْحَزاب  َفَلَعَن َرُسوُل 
َ
ُد َو َهَذا یْوَم اأْل ُخوَك َهَذا اْلَقاع 

َ
ْحَمَر یُقوُدُه أ

َ
یَك َعَلی َجَمٍل أ ب 

َ
أ ُبوَك  ُکْنَت َتُسوُق ب 

َ
َق َفَکاَن أ ائ  َب َو الّسَ ک  ا َد َو الّرَ اهَّلل  اْلَقائ 

َق َو  ائ  ْزَرُق الّسَ
َ
ْنَت یا أ

َ
َب َو أ ک  ا َبا ُسْفیاَن ف  الّرَ

َ
ّنَ َرُسوَل اهَّلل  ص َلَعَن أ

َ
اهَّلل  َهْل َتْعَلُموَن أ ْنُشُدُکْم ب 

َ
َد؟ أ ُد اْلَقائ  ُخوَك َهَذا اْلَقاع 

َ
ی َسْبَعة  أ

َن.اإلحتجاج، الطبرسی ،ج کرسّی حکومت دید، او را به قتل 274،ص:1َمَواط  یه را پس از مسلمان شدن بر  ( و فرمود: هرکس معاو
کتابة الوحی،ص:2معانی األخبار،الصدوق،ج:)رساند. ( او طمع زیادی به سلطنت 347، باب معنی استعانة النبی بمعاویة فی 

یه در طمع رسیدن به خالفت، مقّدمات قتل داشت و همواره سعی می کند. معاو کرد موانع حکومت خود را با إغواء و فریب برطرف 
که عثمان از او برای نجات و شکست محاصرهکخیر در ارسال لشعثمان خلیفۀ سوم را فراهم نمود. زیرا با تأ ی خود ی خانهری 

کننده به تحریک عایشه خلیفه را به قتل برسانند. )الطبقات  گروه محاصره  کرد تا  کمک  کرده بود  الکبرى،ابن درخواست 
( لذا وقتی 64سبط بن الجوزی ،ص:و تذکرة الخواص،  175،ص:2الیعقوبی ،جو تاریخ  421،ص :2والفتوح، ج 60،ص:3سعد،ج

ذکاوت  قرار داد، أصبغ بن نباته از أصحاب با ی جنگ علیه حکومت امام علی خواهی عثمان را وسیلهی خونمعاویه توطئه
کردی تا به قتل برسد. )الجمل،المفید،ص:  موال گفت: تو به قصد سلطنت در نصرت عثمان تأخیر  ( ابن عباس و 195در پاسخ او 

کنانی و محمد بن مسلمة أنصاری أیوب أنصاری بن ربعی و أبوشبث  ی نامه به معاویه یا در حضورش ، او را عامل به وسیله و أبو طفیل 
کر با صراحت به  حذیفه از أصحاب امام علی ( محمد بن أبی214،ص: 9دند.)الغدیر ،األمینی،ج:أصلی قتل عثمان معرفی 

کسی در  گفت:غیر از تو  ای  برای خواهی عثمان را وسیلهخون معاویه (70الکشی،ص:قتل عثمان دخالت نداشت.)رجالمعاویه 
کند، لذا پس از صلح با امام حسن  مسلمانانإغفال  و رسیدن به خالفت در سخنان خود به مردم  قرار داد تا خالفت را تصرف 

کرد، من در طلب خون عثمان بودم ولی حاال آن را به أهلش گذار می کوفه إعالم  و  47،ص:3األشراف، البالذری،ج: کنم.)أنسابوا
که نماز بخوانید و روزه بگیرید و حّج انجام دهید و زکات 646،ص:2الغارات، الثقفی ،ج گفت: به خدا قسم من با شما نجنگیدم  ( و 

کنم و شما آن را به من دادید و  کنید. بلکه با شما جنگیدم تا بر شما حکومت  ی ن ناراحت هستید. من همهآالبته از خود را پرداخت 
کمتر  (77و مقاتل الطالبیین، أبوالفرج األصفهانی، ص : 14،ص: 2اإلرشاد،المفید،ج) گذارم.شرائط صلح با حسن بن علی را زیر پا می
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که از تیر کسی از أصحاب خالص أهلبیت  دایای او ( ه414،ص:8)الغدیر،ج: س مکر او مصون باشد.رمانند أبوذر غفاری بود 

رهم و دینارهای او همسر امام ( د13،ص:2)اإلرشاد،المفید ،ج: را از آن بزرگوار دور و جذب شام نمود. برخی از یاران علی 
 خالفت فرزند خود یزید را از سر راه بردارد. مخالفانشد تا  را فریب داد و عامل شهادت حضرت  حسن

که سرشار ا16،ص:2)اإلرشاد،المفید،ج: ی  ز شیطنت و خباثت بود، به همان میزان از عقالنّیت و انسانّیت به دور بود.( او  )َکاَن ف 
. الکافی، الکلی اْلَعْقل  اْلَعْقل  َو َلیَسْت ب  یَهٌة ب  ی َشب  یَطَنُة َو ه  ْلَك الّشَ ْکَراُء ت  ْلَك الّنَ یَة َفَقاَل ت  َتاُب اْلَعْقل  َو اْلَجْهل1نی،جُمَعاو  ( 11، ص:،ک 

که از باب دفع شّر، إبقاء او را در حکومت  ی حکومت خود نپذیرفت. امام هرگز حضور او را در بدنه  مؤمنانلأمیرا کسانی  به 
ی خود قرار نمی گمراهان را بازو کنت متخذ شام خواستار شدند، فرمود: هرگز  دهم.) فقال له علی: إن أقررت معاویة علی ما فی یده 

( معاویه عامل پنهان جنگ 373،ص:2الذهب،المسعودی،ج :و مروج 1447،ص:4ن عبد ربه،جالمضلین عضدًا. االستیعاب،اب
کرد. او پس از خلع توسط امام علی  جمل بود و سران آن را علیه حکومت علی  کسی خبردار شود، نامه تحریک  ای بدون آنکه 

کردهرای او نوشت همهخواند و ب مؤمنانبن عوام نوشت و با مکر و زیرکی او را أمیرال به زبیر )شرح نهج  اند.ی أهل شام با تو بیعت 
گر أمیرال( توطئه331،ص:1البالغة البن أبی الحدید،ج آن   مؤمنانهای او علیه اسالم و أهلبیت : بسیار زیرکانه و نامحسوس بود و ا

کسی به آن پی نمیرا إفشاء نمی ای نوشت و بدین وسیله ام به طلحه و زبیر نامهبا صراحت فرمود: معاویه از ش برد. امام علی کرد، 
کتمان نموده و از مدینه خارج شدند تا به بهانهآن دو را فریب داد. آنان نامه کنند. آنگاه ی خونی او را  خواهی عثمان، علیه من طغیان 

و 267شتند.)الجمل،المفید،ص:ی من انصاف به خرج ندادند زیرا آنان خود در خون عثمان دخالت دافرمود: به خدا قسم درباره
 ( 310،ص:1شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ج

کسانی نظیر عبداهَّلل بن جعفر، عمروعاص، أصبغ بن نباته  مؤمنانمعاویه از فضائل أمیرال گاه بود زیرا شماری از صحابه و  قیس  و آ
که حدیث غدیر را از رسولخدا  که حدیث "من  شنیده بودند، بن سعد بن عبادة األنصاری  در حضور معاویه شهادت دادند 

( أما او با نشر روایات دروغین از 400، ص: 1است. )الغدیر،جطالب علی بن أبی مؤمنانی  أمیرالکنت مواله فهذا علی مواله" درباره
کرد و برای ترویج خود به نشر أحادیث جعلی پرداخت. او ب رسولخدا  یادی  ه دنبال دستور خلیفۀ در تخریب آن بزرگوار تالش ز

کرد. )الغدیر، األمینی ،ج دوم، نقل و نشر روایات پیامبر  ( این دستور او چند دلیل داشت. أول فضائل 481،ص:10را ممنوع 
یه در طول خالفت خود، بدعتها   مؤمنانشخصیت أمیرال کسی متوجه بدعتهای او در دین نشود. چون معاو منتشر نشود و دّوم 
کرد و أحکام قضائی مثل دیه، قصاص و بسیاری دیگر از  نمود و تصّرفات کرد. نکاح با دو خواهر و خمر را تجویز  فراوانی در دین ایجاد 

(  بر همین اساس همواره سعی در 255، ص: 10ج: نوشید.)الغدیر، األمینی،أحکام الهی را به دلخواه خود تغییر داد و همواره خمر می
که جزئیگفت: بتحمیق مردم داشت و می دهند، به جنگ ترین مسائل زندگی خود را تشخیص نمیه علّی بگوئید صدهزار سربازی 

کسی از سرباز آنش اعتراضی نکرد.علیه او می  (   32ص: ،3ج المسعودی، الذهب،)مروج آورم. نماز جمعه را روز چهارشنبه خواند و 
را مورد نقض قرار داد.  ی صلح با امام مجتبیعاهدهی مواد معهدشکنی و خیانت از اصول سیاست معاویه بود. همه

" موارد نقض علی بن أبی طالب مؤمنان"معاویة و شیعة أمیرال ی أمینی در فصلی با عنوان( عالمه15،ص:11)الغدیر،األمینی،ج
گردیده، نقل نموده است. )الغدیر،ج :پیمان و خیانت که در تاریخ أهل سنت ضبط  ( هیچ یک از أصحاب 25:، ص11های معاویه را 

گان فتح مکه و فرزندان ی منافقین و آزادشدای از مهاجرین و أنصار در بین یاران او نبود. بلکه همهو مسلمان وارسته رسولخدا
ی از خلیفه(  70دادند.)رجال الکشی ،ص:آنان، ُامراء او را تشکیل می تا با  ی دوم، مسلمانان غیر عرب را تحقیر نمودمعاویه به پیرو

از دنیا  60او در نیمۀ رجب سال  (739ص: کتاب سلیم بن قیس الهاللی،) دودستگی بین عرب و عجم به أهداف شیطانی خود برسد.
)تاریخ  ( سّن او هنگام مرگ هفتاد و هشت سال بود.155،ص:3األشراف، البالذری ،ج أنساب و32 ص: ،2ج المفید، )اإلرشاد، رفت.

کثیر، 325،ص:5ری ،جاألمم و الملوك، الطب  (143ص: ،8ج و البدایة و النهایة، ابن 
مأمون و معتضد باهَّلل، تصمیم داشتند در زمان خالفت خویش به مسلمانان دستور دهند تا معاویه را لعن عباس نظیر برخی خلفاء بنی

 ( 454ص:،3الذهب،المسعودی،جمروجکنند و از او بیزارى جویند أّما آن را مطابق مصلحت ندیدند.)
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عت بگیرد و حکومت ُاموى را یاو ازمردم ب یش قرار دهد و برايعهد خویرا ول 1گرفت فرزندش یزيد
گرداند. او سالها به دنبال زميوروثی و پام کارگزاران خود أنعام مییدار  گانگان یداد و بنه سازی آن، به 

گاهی نشاوند خود میيرا خو د و زمانی هم آن را کرمخفی می انش را از مخالفيت خویکرد. 
  2کرد وهمواره چنین بود تا به مقصود نهائی برسد.اظهارمی

مغیرة بن  یهسیاسی را اقدام جاه طلبان یهیدايش این انديش، منشأ پانمؤرخ برخی از
گفته 3شعبه  اند:   دانسته و چنین 

                                                           
 

 بیان شده است. شرح حال او در فصل قاتلین سیدالشهداء  1
یاد و ذلك سنة ثالث و خمسین، أظهر معاویة عهدا مفتعال فقرأه علی الناس فیه عقد الوالیة لیزید بعده و إنما أراد أن   2 لما مات ز

کثر یسهل بذلك بیعة یزید، فلم یزل یروض الناس لبیعته سبع سنین و یشاور و یعطی ا ألقارب و یدانی األباعد، حتی استوثق له من أ
 117، ابن عبد ربه،ص: 5الناس.   العقد الفرید، ج

گرچه او را به شعبه ثقفی نسبت می 3  دهند ولی به دلیل آنکه مادرش از زنان شناخته شده بود، عمرأبوعیسی مغیرة بن ُشعبه ثقفی، ا
ی معلوم برای مغیره بود. که جنگ خندق رخ داد و در حالیکه بیش از بیست و 157،ص:6صابة،ج)اإل بن خطاب منکر پدر ( در سالی 

گذراند، مسلمان شد. کفر  )کان  ( مردی با یک چشم، بلند قد و بدهیبت بود.1445،ص:4)االستیعاب،ج پنج سال عمر خود را در 
ی گفت: صد زن در خانهکرد. خود میبسیار می( خوشگذرانی و شهوترانی 1445،ص:4المغیرة رجال طواال ذا هیبة أعور.االستیعاب،ج

( مغیرة از دستیاران سیاسی و 1446، ص:4نمودند. )االستیعاب،جکنم. حتی دوستانش او را بدین دلیل سرزنش میخود نگهداری می
ا برای بیعت با ابوبکر به هجوم بردند تا او ر ی علی ی دّوم بود. وقتی به پیشنهاد عمر، مزدوران أبوبکر به خانهخدمتگزاران خلیفه

کرد و موجب سقط جنین  ی زهراء ای به فاطمهمسجد ببرند، از عوامل أصلی آن حادثه بود. او در این جنایت با ضربه او را مجروح 
یَرَة ْبَن ُشْعَبَة... ْنَت یا ُمغ 

َ
ا أ ّمَ

َ
گردید.)أ ْنَت   آن بانوی بزرگوار  َمَة ب  ی َضَرْبَت َفاط  ذ  ْنَت اّلَ

َ
ی  َرُسول  اهَّلل  َو أ ْلَقْت َما ف 

َ
ْدَمیَتَها َو أ

َ
ی أ َحّتَ

َرُسول  اهَّلل   ْنَك ل  ْذاَلاًل م  َها اْست  ْنت  َسیَدُة  َبْطن 
َ
َمُة أ ه  َو َقْد َقاَل َلَها َرُسوُل اهَّلل  ص یا َفاط  ُحْرَمت  کًا ل  َها ه  َو اْنت  ْمر 

َ
ْنَك أل  ْهل  َو ُمَخاَلَفًة م 

َ
َساء  أ  ن 

ة. اإلحتجاج، الطبرسی ،ج :اْلَج  ( 1150ص: ،3ج ی دوم داد.)االستیعاب،را به خلیفه مؤمنانای أمیرال( او عنوان عاریه278،ص:1ّنَ
کرد و هنگامیی خدمات خود را از ناحیهالبته هدیه و جایزه کوفه نمود و تا خلیفه  ی عمر دریافت  که به خالفت رسید، مغیره را والی 

کم  کوفه 472ص: ،4ج و أسدالغابة، 490،ص:1ج األشراف، آن شهر بود.)أنسابزنده بود او حا که از طرف عمربن خطاب والی  ( أّیامی 
کرد و چهار شهود علیه او شهادت دادند ولی عمر او را رجم نکرد و آزاد نمود و شهود را شالق  بود، با زنی به نام ُاّم جمیل زنای محصنه 

 و و البدایة69،ص:4ج االمم والملوك، الطبری،و تاریخ  491،ص:1و أنساب األشراف، البالذری،ج 146،ص:2الیعقوبی،ج)تاریخ زد.
کثیر، ی سیاست را با دادن پست و در عرصه هاشم و تنها شدن علی ( او پیشنهاد ایجاد تفرقه بین بنی57ص: ،8ج النهایة،ابن 

همکارانش نظیر عمر داد. البته عباس آن را نپذیرفت.)اإلمامة ی حاضر ابوبکر و مقام به عباس بن عبدالمطلب، به خلیفه
که در اسالم رشوه دادم. او به "یرفأ" حاجب عمر رشوه ( مغیره همواره با افتخار می32،ص: 1والسیاسة،ج کسی هستم  گفت: من أولین 

کند.می گر ی خانه( مغیره هنگام محاصره472،ص: 4ج )أسدالغابة، داد تا خلیفه را مالقات  کرد ا ی عثمان توسط مردم به او پیشنهاد 
ی درب مخفی از خانه کنی یا اینکه از خاندوست دار کنیم تا به مکه یا به شام به سوی هوادارانت فرار  ن باز  ات خارج شو و هات به بیرو

گزینه تو  مخالفانما هم به همراهت با   (  58ص:  ،1ج یاسة،الس و ای را نیافت.)اإلمامةبجنگیم. أّما خلیفه فرصت هیچ 
یه را به او داد أّما حضرت   مؤمنانبعد از خالفت أمیرال فرمود: وضعیت آن دو به زودی  پیشنهاد سازش با طلحه و زبیر و معاو

ی خود قرار دهم.کنم زیرا نمیشود ولی هرگز معاویه را بر حکومت شام إبقاء نمیمعلوم می  ،4ج )االستیعاب، خواهم ظالمین را بازو
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کند و به جای او سعید بن عاص را  کوفه برکنار  کرد تا مغیره  را ازحکومت  روزی معاويه قصد 
که  والی آن ديار نمايد. مغیره به محض اطاّلع از گفت: درست آن است  نزد  تصمیم معاويه با خود 

که به مقام امارت بیيمعاو هستم. سپس به شام آمد.  عالقهه رفته استعفا بدهم تا مردم تصورکنند 
گهان تصمیم او عوض شد و به برخی از ُامويان حاضر در قصر اظهار داشت  قبل از مالقات با معاويه، نا

کند. آنگاه نزد معاو گفت. ه رفته و آيقصد دارد جايگاه آنان را در حکومت فراهم  هسته سخنانی به او 
گفت: أصحاب عاليزیسپس نزد  ش و سالخوردگانش از يو بزرگان قر امبریمقام پید رفته به او 

رتر وعلم تو به سّنت و یآنان برتر و با تدب یهاند و تو ازهما رفته و فقط فرزندانشان باقی ماندهیدن
د يزیرد؟ یگعت نمییی تو از مردم ببراى واليتعهد أمیرالمؤمنینشتراست. چرا یب است ازهمهیس

کار شدنی است؟ جواب داد: آرى.یتو ا یهدید: به عقیپرس گفتگوید پيزی ن  ش را با يش پدرخود رفته 
کرده و پرسیه، مغيد. معاویمغیره به اطالع او رسان گفت: ديگود چه میيزید: یره را احضار  که يد؟  دى 

ن تو باشد، یتواند جانشد میيزیخته شد. يا رهدا شد و چه خونیعثمان چه اختالفی پ پس از
گر اتفاقی برایعت بگیاو ب ین برایبنابرا خته ين تو باشد و خونی ریتو افتاد پناه مردم و جانش یر تا ا

کسی دراینشود وآشوبی بپا نگردد. پرس گفت: من بیعت ید: چه  کرد؟  کمك خواهد  کار به من  ن 
کوفه را برا کرد. بعد ازايکنم و زتو تضمین می یمردم  ن دو یاد بن أبیه  هم أهالی بصره را آماده خواهد 

کرد. معاویشهر، ه کس با تو مخالفت نخواهد  که طرف اعتماد يچ  کارخود و با هر  گفت: برگرد به سر  ه 
کن وهردو به فکرخواهین زمیتو است در ا گرفت. یم مقتضی را خواهیم بود و تصمینه صحبت  م 

کرده یمغ ه يمعاو یهگفت: به وسیل دند: چه خبر؟یش برگشت. پرسيو نزد رفقاره با او خداحافظی 
که هرگز یزخمی بر پ قی برای ُاّمت محمد به وجود آوردم، چنانیمنجالب عم کرش وارد ساختم 

 درمان نخواهد شد. 
کوفه برگشت و با هواداران بنی امیمغ ح نموده و آنان يزی یتعهديوال یه مسألهیره به  د را مطر
گفتهي -عت با او شدند. ده نفریبحاضر به  از آنها را به رياست فرزندش موسی  -ش از ده نفریاى با به 

کنندگان نزد معاويبن مغیره به نما ك ازآنان سی هزار درهم يه به شام فرستاد و به هريندگی از بیعت 

                                                                                                                                              
کوفه منصوب شد.) مغیره در جنگ صفین و قّصه ( 1447ص: ی معاویه آمد و پس از خالفت او دوباره به حکومت  ی حکمین به یار

یخ األمم و الملوك، الطبری ،ج1446،ص: 4االستیعاب،ج ،ص 5( مغیره در سال پنجاه هجری در سّن هفتاد سالگی از دنیا رفت. )تار
گفت: سه نفر مایه (1446،ص:4و االستیعاب،ج 234: یاد بن أبیه   مسلمانانی مشکالت پس از مرگش جاّلد بزرگ و قاتل شیعیان ز

که یک نفر آنان از بین رفت، معاویه و من مانده  (  131، ص:5ج األشراف، ایم. )أنساببودند 
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بالد برای أخذ  د نموده او را تشویق به دعوت ازمردمید تمجيزیعت یه رفته و ازبيش معاویداد. آنها پ
کردند.  معاویب کنيعت  کتمان  گفت: نظرخود را  د. سپس معاويه ید و دراظهار آن شتاب نکنیه 

گفت: به سیينها را به چند خرين اید: پدرت دیازموسی پرس گفت: آنها دد؟  ن خود را یهزار درهم. 
 1چه ارزان فروختند.

که پیشنهاد جانشینی یزيد توسط مغیر سالی به معاويه شده است؟ چه  در همعلوم نیست 
که به دهولی از شواهد تاريخی برمی  چهل قمری يعنی دوران حیات امام حسن مجتبی یهآيد 

    3ومغیره و زياد بن أبیه هم زنده بودند. 2گرددبرمی
 

 روی معاويه    مشکالت فرا
 که بیش از بیست سال تحت حکومت معاويه قرار داشت. مردم این است ایشام منطقه

انگار و برای درک معارف دينی بسیارسطحی بودند. سیاستهای ُاموی، ساده یمنطقه به دلیل اجرا

                                                           
 

یة أراد أن یعزله عن الکوفة و ی 1 ستعمل عوضه سعید بن العاص، فبلغه ذلك کان ابتداء ذلك و أّوله من المغیرة بن شعبة، فإّن معاو
کراهتی للوالیة. فسار إلی معاویة و قال ألصحابه حین وصل إلیه: إن لم  فقال: الرأی أن أشخص إلی معاویة فأستعفیه لیظهر للناس 

کسبکم اآلن والیة و إمارة ال أفعل ذلك أبدا. و مضی حتی دخل علی یزید و قال له: إّنه قد ذهب أعیان أصحاب ا لنبی، صّلی اهَّلل علیه أ
یش و ذوو أسنانهم، و إّنما بقی أبناؤهم و أنت من أفضلهم و أحسنهم رأیا و أعلمهم بالسّنة و السیاسة، و ال  کبراء قر أدری و سّلم، و آله و 

قال المغیرة، فأحضر  أن یعقد لك البیعة. قال: أو ترى ذلك یتّم؟ قال: نعم. فدخل یزید علی أبیه و أخبره بما مؤمنانما یمنع أمیر ال
کان من سفك الدماء و االختالف بعد عثمان، و فی یزید منك خلف،  مؤمنانالمغیرة و قال له ما یقول یزید، فقال: یا أمیر ال قد رأیت ما 

کهفا للناس و خلفا منك و ال تسفك دماء و ال تکون فتنة. قال: و من لی بهذا؟ کان  کفیك  فاعقد له فإن حدث بك حادث  أهل قال: أ
یاد أهل البصرة و لیس بعد هذین المصرین أحد یخالفك. قال: فارجع إلی عملك و تحّدث مع من تثق إلیه فی  الکوفة و یکفیك ز
یة فی غرز بعید الغایة علی أّمة محّمد و فتقت  ذلك و ترى و نرى. فوّدعه و رجع إلی أصحابه. فقالوا: مه؟ قال: لقد وضعت رجل معاو

 بدا، و تمّثل:علیهم فتقا ال یرتق أ
 بمثلی شاهدی الّنجوى و غالی             بی األعداء و الخصم الغضابا         

کر من یثق إلیه و من یعلم أّنه شیعة لبنی أمیة أمر یزید، فأجابوا إلی بیعته، فأوفد منهم عشرة، و  یقال  و سار المغیرة حتی قدم الکوفة و ذا
ثین ألف د کثر من عشرة، و أعطاهم ثال رهم، و جعل علیهم ابنه موسی بن المغیرة، و قدموا علی معاویة فزینوا له بیعة یزید و دعوه إلی أ

ثین ألفا.  کونوا علی رأیکم. ثّم قال لموسی: بکم اشترى أبوك من هؤالء دینهم؟ قال: بثال یة: ال تعجلوا بإظهار هذا و  عقدها. فقال معاو
کمی اختالف در تاریخ االمم والملوک  503،504،ص:3یخ، ابن األثیر ،جقال: لقد هان علیهم دینهم.  الکامل فی التار وبا 

    220،ص:2الیعقوبی،جو به اختصار در تاریخ  301،ص:5الطبری،ج،
 191،ص:1اإلمامة والسیاسة،ابن قتیبه،ج  2
 506،ص:3الکامل،جابن أثیر،  3
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که او و خاندانش  کرد  هستند. شامیان  او را فرزند عمر بن  پیامبر بیتأهلمعاويه شایع 
کمترین اّطالعی ازخطاب و برادر عائشه می  نداشتند. وقتی ازو فاطمه علّی  خواندند و 

سؤال شد، پاسخ داد: علّی پدر فاطمه بود  هوّيت علّی بن أبیطالب  یهرین أهل شام دربارتعاقل
که خطیب بر فراز  کسی از عالم بزرگی پرسید أبوتراب  کشته شد. روزی در شام  که در جنگ حنین 

کیست؟ بزرگ شامی جواب داد: او دزدی فتنهمنبر او را لعن می نگار جو است. مسعودی تاریخکند، 
که براساس آن به دست میرن سوم، حوادثی را نقل میق ترین واقعیات آيد، بدیهیکند 

که ازناحی گراو حقیقتی را رّد می یهدرنظرشامیان وقتی حقیقت داشت  -معاويه تائید شده باشد و ا

  1کردند.کرد، آنان هم قبول نمی
که با مکر و فريب ُامويان ببر این اساس شام أولین منطقه کرد. ای بود  ا جانشینی یزيد موافقت 

که مردم آن شهر را از ارتباط  یهمعاويه در وصّیت خود به یزيد، شام را پشتوان او خواند و ازاو خواست 
  2باقی بمانند. وفادار ُامیهبا سائر بالد دور نگهدارد تا به بنی

گذشت سالها هنوز در که با  نبّی خود، حکومت متعالی  یهحافظ أما مدينه شهری بود 
و أصحاب او درآن  امام حسن و امام حسین را به ياد داشت. أسباط پیامبر  مکّرم

که امام حسن کرد تا زمانی  درقید حیات است،   شهر، مورد توجه مردم بودند. معاويه تالش 
گوش او ومردم مدينه نرسد زیرا امام  ح جانشینی یزيد به  آن طرح  یبزرگترین مانع اجراطر

   3د.شمحسوب می
که طمع رياست بر  وجود برخی أفراد جاه طلب مانند عبداهلل بن زبیر، عبدالرحمن بن أبی بکر 

را داشتند و به دنبال فرصت بودند تا خود را به قدرت برسانند، برنگرانی معاويه خلیفه  مسلمانان
 ُاموی افزود. 

هجری و  54دو مرتبه به مناسبت سفر حّج سال  معاويه پس از شهادت امام حسن 
کراه  59 درسال هجری يعنی يک سال قبل ازمرگ خود به مدينه آمد. او در سفر أول سعی دراجبار و ا

                                                           
 

         31،32،33،ص:3الذهب،المسعودی، جمروج  1
ء من عدوك فانتصر بهم فإذا اصبتهم فاردد اهل الشام الی بالدهم فإنهم ان ل الشام فلیکونوا بطانتك و عیبتك، فان نابك شیانظر اه 2

 6ص: ،4ج ابن أثیر، والکامل، 323،ص:5الطبری،ج أقاموا بغیر بالدهم أخذوا بغیر اخالقهم.  تاریخ االمم والملوک،
یة(: أّخرُت المدینة بی 3       211،ص:1عته. اإلمامةوالسیاسة،ابن قتیبه دینوری،جثم قال )معاو
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ولی در سفردوم در حجاز مبالغ زيادی پول به بزرگان مکه و مدينه داد  1بیعت با یزيد نداشت. مردم بر
کند.   تا بتواند آنان را موافق خود 

ک ج شد، أ کت و وقتی معاويه از مدينه خار ثر مردم از او راضی بودند و البته برخی مرّدد و سا
و عبداهلل بن زبیر  ذ از جمله امام حسیناو در این سفر با أفراد متنّف  2بعضی هم مخالف او بودند.

کرده بود، م و عبداهلل بن عمر کرکه در سفر أول هم با آنان صحبت  کرد. در سفر دوم  یهذا مجّدد 
     3ز دنیا رفته بود.الرحمن بن أبی بکر اعبد

نگری شامیان به حقایق دينی و های تحلیلی واجتهادی ، سطحیگرايش مردم عراق به شیوه
کوفه  نّقادی در یهتابید. روحیدروغ پردازی حکومت بنی امیه درمفاهیم الهی را برنمی بین مردم 

    4أسباب زحمت أغلب خلفاء به ویژه معاويه بود.
که  کم نبودند، سعی در ومتش درحک مخالفانمعاويه  ج  متقاعد  عراق بین شیعیان و خوار
کوفه و  زديار نسبت به خالفت یزيد نمود. برخی ا  ساختن مردم آن که همواره در  بزرگان قبائل  بصره 

کرد و دربار ،را دد حفظ جايگاه اجتماعی خود بودندص جانشینی فرزند خود با آنها  یهبه شام دعوت 
کرد. آنان پ آن استقبال  خود، از لزوم خالفت یزيد پس از س از شنیدن سخنان معاويه مبنی برگفتگو 

کرده و 5کردند. حجاز  دلیل مخالفت خود را مقاومت مردم عراق و فقط أحنف بن قیس مخالفت 

                                                           
 

 228،ص:2الیعقوبی،جحج معاویة تلك السنة فتألف القوم، و لم یکرههم علی البیعة.    تاریخ 1
کثیرة یشتری بها قلوب الناس، ثم إنه انصرف و الناس عنه راضون. 2 خبر شاع ال حج یزید فی تلك السنة ففرق بمکة و المدینة أمواال 

کت، أو قائل منکر.   کان الناس فی أمر یزید علی فرقتین من بین راض و سا فی الناس بأن معاویة یرید أن یأخذ البیعة لیزید، و 
 329،ص:4الفتوح،ج

   210،ص:1السیاسة،ج و و  اإلمامة 337،338،ص:4الفتوح،ج 3
کل یوم عامال فافعل،  4 فاّن عزل عامٍل أحب الّی من أن تشهر علیك مائة ألف سیٍف.   ُانظر أهل العراق، فان سألوك ان تعزل عنهم 

 6،ص:4ج و  الکامل،ابن أثیر، 323،ص:5تاریخ االمم والملوک،الطبری،ج
فلما اجتمعت عند معاویة وفود األمصار بدمشق، و فیهم األحنف بن قیس، دعا معاویة الضحاك بن قیس الفهری، فقال له: إذا  5

کالمی، فاستأذنی للقیام، فإذا أذنت لك، فاحمد اهَّلل تعالی، و اذکر یزید، و قل فیه جلست علی المنبر، و فر غت من بعض موعظتی و 
اّلذی یحق له علیك، من حسن الثناء علیه، ثم ادعنی إلی تولیته من بعدی فإّنی قد رأیت و أجمعت علی تولیته، فأسأل اهَّلل فی ذلك، 

بد الرحمن بن عثمان الثقفی و عبد اهَّلل بن مسعدة الفزاری، و ثور بن معن السلمی، و عبد و فی غیره الخیرة و حسن القضاء. ثم دعا ع
 188،ص:1اهَّلل بن عصام األشعری، فأمرهم أن یقوموا إذا فرغ الضحاك و أن یصدقوا قوله، و یدعوه إلی بیعة یزید.    اإلمامةوالسیاسة،ج
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کرد گفت تا حسن اعالم  طالب زنده هست، أهالی آنجا با یزيد بیعت علی بن أبیبنو درادامه 
کرد.  1نخواهند 

ح پس ا کرد أماز تذکر أحنف بن قیس، معاويه از طر به نابودی  جانشینی یزيد عقب نشینی 
که مانع جانشینی یزيد از    2کرد. اقدام هستند، جمله امام حسن  کسانی 

 

 دالئل معاويه برای جانشینی یزيد: 

 الف:جلوگیری از اختالف  
کرد أبوبکر وعمر  کم اسالمی بر طبق معاويه در حضورمردم مدينه با صراحت اعالم  در تعیین حا

گفت: إعمال  سّنت رسول اهلل ع عمل نکردند و به سالئق خود عمل نمودند. او  و میزان شر
که برای  مسلمانانآنان به دلیل رعايت مصلحت  یهسلیق بود. بر همین اساس من هم در نظر دارم 

کنم.     3جلوگیری از اختالف مسلمانان با یزيد بیعت 
                                                           

 
کان الحسن حیًا. اإلمامة والسیاسة،ابن : أن أهل الحجاز و أهل العراق قال األحنف بن قیس  1 ال یرضون بهذا و ال یبایعون لیزید ما 

  191،ص:1قتیبه دینوری،ج
که خالفت پس از معاویه به حسن بن علی منتقل شود. زیرا یکی از  191ص: ،1ج السیاسة، اإلمامة و 2 االمامة و ) مواد صلح آن بود 

کرد.) الطبقات  را مکرر وسیلۀ أفراد نفوذی وجاسوس خود امام مجتبی  معاویه به ( از این رو184،ص:1السیاسة ، ج مسموم 
آورد. در آخر پس از چند روز بیماری سالمتی خود را بدست می ( و امام 319ص: ،4ج و الفتوح،338ص: ،10ج الکبرى، ابن سعد،

کی را به همراه صدهزار درهم توسط مروان رساند ودر  ( به جعدة بنت أشعث همسر امام 319:ص ،4ج )الفتوح، معاویه زهر خطرنا
کاخ شام را به او وعده داد.) اإلرشاد، المفید،ج کردن همسرش، ازدواج او با فرزندش یزید و زندگی در  و  15، ص:2قبال مسموم 

کرد و آن بز ( دختر أشعث فریب معاویه را خورده و بوسیلۀ آن زهر امام حسن 319،ص:4الفتوح،ج رگوار پس از چند روز و را مسموم 
شهادت  ( معاویه با شنیدن خبر319ص: ،4ج الفتوح، و15 ،ص:2ج دربیستم صفر سال پنجاه هجری از دنیا رفت.)اإلرشاد، المفید،

که آیا بر مرگ فرزند فاطمه چنین شادی  امام حسن  کردند واز او پرسیدند  کاخ او تعّجب  کنین  که سا از فرط خوشحالی فریادی زد 
کامال در دست من قرار کمی نی ؟ او پاسخ داد: سرزنش شما برای من مهم نیست بلکه از این پس راحت شدم وقدرت وخالفت 

( سپس شادی خود را با سجده اظهار نمود. پس از شهادت 156،157، ص: 5ج الزمخشری، نصوص األخیار،   و گرفت.)ربیع األبرار
گر معاویه، جعده را به عقد یزید در امام حسن  یم وا بودی تو وفا به شوهر نمیبی نیآورد و به او پیغام داد: ما به حیات یزید عالقه دار

که لیاقت حسن بن علی را نداشته باشد صالحیت همسری یزید را هم  427،ص:2الذهب،ج آوردم.) مروجرا به عقد او درمی ( زنی 
 (   292،ص:2ندارد.) اإلحتجاج، الطبرسی ،ج

کل ذلك  التفت معاویة  3 إلی الناس و قال: أیها الناس... فصنع أبو بکر ما لم یصنعه رسول اهَّلل، و صنع عمر ما لم یصنعه أبو بکر، 
، فلذلك رأیت أن أبایع لیزید لما وقع الناس فیه من االختالف، و نظرا لهم بعین اإلنصاف.  اإلمامة مسلمانانیصنعونه نظرا لل

 211،ص:1قتیبة دینوری،جوالسیاسة،ابن



ح موروثی خالفت     37طر

 

کرد تا آنان را فريب دهد. او به دالئلی استناد می مخالفانبا روحّیات هريک از معاويه متناسب
گفت: می که مردی منزوی ومحتاط  درامور اجتماعی بود  ترسم ُاّمت محمد چون به عبداهلل بن عمر 

   1گوسفندان بدون چوپان بماند و به اختالف دچارشود. یهگل
که مدتی رسول  کرده بود با حمايتهای مالی معاويه ازمبّلغرا د خدا  ُيسّیرأنصاری  ن ارک 
ح می ن خالفت یزيد بود. او دراومرّوج که یزيد بهترین فرد ُاّمت دگفت: من هم میدفاع از آن طر انم 

فرمود:  دهم. زیرا پیامبرنیست، ولی اتفاق در ُاّمت محّمد را براختالف بین آنان ترجیح می
گیرد، خیر د     2رآنجاست.هرگاه اجتماعی صورت 

 ب: خواست مردم 

گفت: مردم خواستار خالفت یزيد بودند و بر بیعت با او عهد و  معاويه درپاسخ اعتراض عايشه 
کنند؟اند، پس تو میپیمان بسته  3خواهی آنان عهد خود را نقض 

 

 الهی بر خالفت یزيد یهج: اراد
گفت:  کردن عايشه  کت  ج از خالفت یزيد از مقّد درجای ديگری برای سا رات الهی و خار

خداوند و نوعی جبر  یهاو برای مردم حجاز، دلیل بیعت فرزندش را ارادآری  4خواست بشر است.
 5الهی قلمداد نمود.

                                                           
 

کالضان ال راعی لها    تاریخ األمم و الملوك، الطبری،  1  ،1ج ، اإلمامة والسیاسة:304،ص:5ج فقال: انی ارهب ان ادع أمه محمد بعدی 
 ( 159)151 ص

یة فقال: إّنهم یقولون: إّن   2 عن حمید بن عبد الرحمن أّنه قال: دخلت علی یَسیر األنصاری الصحابی حین استخلف یزید بن معاو
لم زید لیس بخیر أّمة محمد صلی اهَّلل علیه و آله و سلم و أنا أقول ذلك، و لکن أَلن یجمع اهَّلل أمر أّمة محمد صلی اهَّلل علیه و آله و سی

و 2812، رقم 1584ص 4أحّب إلی من أن یفترق، قال النبی صلی اهَّلل علیه و آله و سلم: ال یأتیك فی الجماعة إاّل خیر.  االستیعاب:ج،
  5633، رقم  744،ص:4بة،جأسدالغا

کد الناس بیعتهم فی أعناقهم، و أعطوا عهودهم علی ذلك و مواثیقهم، أ فترین أن ینقضوا عهودهم و مواثیقهم؟       3 و قد أ
 337،ص:4و الفتوح،ج205،ص:1اإلمامةوالسیاسة،ج

  337،ص:4والفتوح،ج205،ص:1ة،جإن أمر یزید قضاء من القضاء، و لیس للعباد الخیرة من أمرهم. اإلمامةوالسیاس 4
کان قضاء من القضاء لیس للعباد خیرة فی أمرهم، و   5 أراد أن بطلب البیعة البنه یزید من أهل الحجاز، أعلن أن اختیار یزید للخالفة 

کاد أن یستقر فی أذهان ال کانت طاعة اهَّلل فی خالفه فهو  مسلمانانهکذا  کل ما یأمر به الخلیفة حتی و لو  قضاء من اهَّلل قد قّدر علی أّن 
 167العباد.  االلهیات،السبحانی،الجزءالثانی، ص:
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 ح: خواست و انتخاب خلیفه )معاويه(                                                                                           
که بر اساس سیر دستورخلیفه بر فراز منبرمسجد نبوّی در مروان به  یهمدينه فرياد زد معاويه 

  1کند به خالفت یزيد پس ازخود راضی است.خلفاء راشدین عمل می

 

 شخصیت شناسی جريان انتقادی علیه خالفت یزيد
ح مخبرخی از سرشناسان در بین دوست و دشمن معاويه بر اساس انگیزه الفت  هائی با این طر

 طلبانه و خودخواهانه و دور از مصالح عالی انسانی و اسالمی بود.  نمودند. أهداف أغلب آنان جاه

 

                                                                                                                       2زياد بن أبیه

                                                           
 

ابن أعثم،الفتوح ،  فقال مروان: إنه قد اختار لکم الرضا الذی یسیر فیکم بسیرة الخلفاء الراشدین المهدیین و هو ابنه یزید.  1
یخ، ابن األثیر،ج و 335،ص:4ج   506،ص:3الکامل فی التار
یاد بن أب 2 یاد را با خود به ز که مغیرة بن شعبه از سوى عمر بن خطاب فرماندار بصره شد ،ز یه در سال أول هجری به دنیا آمد. هنگامی 

گران سرزمین فارس، با اصرار عبد اهَّلل بن عباس از  گاه به سیاست و قاطع بود، برای مهارفتنه  آنجا برد و دبیر امورخویش نمود. چون آ
کرد، معاویه بود. او بعد از شهادت  والی  مؤمنانطرف أمیرال یاد بن أبیه را اظهار  که والدت نامشروع ز کسی  آنجا شد. اولین 

یاد، او را به مادرش )سمیه( نسبت داد و نامی از پدرش نیآورد. چهار سال پس از آن، معاویه او را موال)علیه السالم( طّی نامه ای به ز
کرد. زیاد چون خود را از پستی و ننگ بیبرادرخود و فرزند أبوسفیان خواند  و او ر پدرى و فرزند زنا نجات یافته دید، بر آن شد ا والی عراق 

کوفه سّب موال  که در  کسی است  یه را بیش از پیش بدست آورد. او اولین  و برائت از او را به أمر معاویه  که دوستی و عالقۀ معاو
که دست به خون ریزی ز کرد و پس از آن بود  کندّى، عمرو بن حمق خزاعّی  د و بسیاری از شیعیان علی قانون  چون حجر بن عدّى 

 و أصحاب آنان را به شهادت رساند یا آواره نمود. 
یاد بن أبیه را به بالیی هر چه سخت  وقتی حسن بن علی  گفت: خدایا، ز کرد و  خبر شهادت أصحاب پدرش را شنید، او را نفرین 

کن و او را نکال  گرفتار  که روز به تر  یاد بن أبیه پدید آمد  کن پس تو بر همه چیز قادرهستی. چند سال بعد از آن ورمی برانگشت دست ز
یادترمی که این دست باید روز ز کردند  گشت، أطّبا را دعوت نمود و همه آنان اّتفاق  گرفت و از درد آن رنجور  شد تا همۀ دست او را فرا 

که آن مرض، سراسر بدنش را فرا برید شود تا باقی بدن سالمت بماند. ا گفت: من طاقت بریدن دست خویش ندارم . طولی نکشید  و 
هجری رخ داد.  53سالگی درسال  53کرد تا جان داد و در موضعی بنام ثویه دفن شد. مرگ او در گرفت. او شب و روز از درد فریاد می

که مرگ او شادی و سروری را در بین مسلمانان عراق بوجود آورد.عبدا گفت : ای پسر سمیه برو  هَّلل بن عمر با شنیدن خبر مرگ اوچنین 
یخ، ابن األثیر، نه دنیا برای تو ماند و نه آخرت خود را آباد نمودی.  برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به : و  494ص: ،3ج الکامل فی التار

کثیر،ج و البدایة والنهایة،219ص: الدینوری، الطوال، األخبار و  199، ص: 3و شرح نهج البالغة البن أبی الحدید،ج 320:ص ،7ابن 
یخ،  55،ص:2و أسدالغابة،ج 357،ص:1و االستیعاب،ج 300،316،ص:4و الفتوح،ج2،ص:6ج البدء والتار
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کرد. ابا صمیمی ترین يار خمعاويه  کم بصره مشورت  ای به زياد و نامهود زياد بن أبیه حا
های اجتماعی بیعت ضمنا  از او خواست زمینه 1جانشینی یزيد نظراو را جويا شود. یهنوشت تا دربار

کند.    2مردم بصره با یزيد را آماده 

ح را توهین به خويش و پايمال شدن حق خود می او به انست زیرا دزياد از يک سو این طر
که درتثبیت حکومت معاويه، انجام داد انتظار جانشینی خود پس از فرزند ابوسفیان  3پاس خدماتی 

مضاف برآنکه زياد بن أبیه ، ازشخصیت هوسران یزيد  4خبر نبود.را داشت و معاويه هم از انتظار او بی
ح جانشینی را با مشاور 5ديد.خالفت نمی یهمّطلع بود و او را شايست کعب  او طر خود عبید بن 

که مورد اعتماد او بود کی دارد و  6نمیری  گفت: معاويه قصد خطرنا گذاشت. زياد به عبید  درمیان 
گرفته برای خالفت فرزندش یزيد از مخالفت مردم وحشت دارد زیرا  مردم بیعت بگیرد ولی از تصمیم 

خواهم تو می است. من ازمن را خواسته  این مقام نیست، او نظر یهیزيد با أعمال فاسدش شايست
کنی.  8عبید مخالفت صریح را به صالح زياد نديد 7که به شام بروی و معاويه را از این تصمیم منصرف 

که من نزد یزيد رفته و او را ازقصد پدرش مطلع می کنم و به أعمال ناشايست او و به او پیشنهاد نمود 

                                                           
 

یخ األمم و الملوك، الطبری ،ج  1 یاد یستشیره.  تار کتب الی ز ید  یة ان یبایع لیز  302،ص:5لّما أراد معاو
  220، ص: 2الیعقوبی،جکتابی فادع الناس قبلك إلی مثل ما دعاهم إلیه المغیرة و خذ علیهم البیعة لیزید. تاریخ  فإذا وصل إلیك  2

یة: إنی قد ضبطُت العراق بشمالی و یمینی فارغة یسأله أن یولیه الحجاز و العروض  3 کتب إلی معاو یادا  یعنی بالعروض  -ــ أن ز
 203، ص: 19دمشق، جتاریخ مدینة   -الیمامة و البحرین

یاد ( لقد بلغنی أن الحادی حدا له أن  4 فلما صار الرسول إلی معاویة و أدى إلیه الرسالة قال: و یلی علی ابن عبید )نام پدر نامشروع ز
یاد و اهَّلل ألردنه إلی أمه سمیة، و إلی أبیه عبید.    تاریخ   220،ص:2الیعقوبی،جاألمیر بعدی ز

یخ، ابن األثیر،ج220،ص:2الیعقوبی،جو تاریخ  303،ص: 5الطبری،جوک،تاریخ االمم والمل  5  505، ص : 3و الکامل فی التار
کعب النمیرى، فقال: ان لکل مستشیر ثقة و لکّل سّر مستودع و ان الناس قد ابدعت بهم خصلتان : اذاعة   6 یاد الی عبید بن  فبعث ز

موضع السّر ااّل أحد رجلین: رجل آخره یرجو ثوابًا و رجل دنیا له شرف فی نفسه و عقل السّر و اخراج النصیحة الی غیر أهلها، و لیس 
یصون حسبه و قد عجمتهما منك، فاحمدت الذى قبلك و قد دعوتك المر اتهمت علیه بطون الصحف. تاریخ االمم 

یخ، ابن األثیر ،ج 302،ص:5الطبری،جوالملوک،    505،ص:3و الکامل فی التار
کتب الی یزعم انه قد عزم علی بیعة یزید و هو یتخوف نفرة الناس و یرجو مطابقتهم، و یستشیرنی و عالقة امر  مؤمنانیرالاّن أم  7

مؤدیًا عنی، فاخبره عن فعالت  مؤمناناالسالم و ضمانه عظیم، و یزید صاحب رسله و تهاون، مع ما قد اولع به من الصید، فالق أمیرال
مر، فاقمن ان یتم لك ما ترید، و ال تعجل فان درکا فی تاخیر خیر من تعجیل عاقبته الفوت.  تاریخ االمم یزید، فقال له: رویدك باأل

یخ، ابن األثیر ،ج 302،ص:5الطبری،جوالملوک،  505،ص:3والکامل فی التار
 بنه. تاریخ االمم والملوک ،قال: ال تفسد علی معاویة رایه، و ال تمقت الیه ا فقال عبید له: أ فال غیر هذا! قال: ما هو؟  8

یخ، ابن األثیر ،ج 302،ص:5الطبری،ج  505،ص:3و الکامل فی التار
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دست از آن بردارد و راه خالفت برای او دهم تا بلکه که مشکل اساسی خالفت او است هشدار می
گردد و ضمن آنک کردههموار  خالفت  یهیزيد و آيند یهنگرانی تو از ناحی ایه معاويه را از خود راضی 

   1شود.برطرف می
کند و خود  پسرسمّیه پیشنهاد عبید را پسنديد و او را به شام نزد یزيد فرستاد تا با او صحبت 

کرد.ای از خلیفه طّی نامه   2خواست تا دراین أمر خطیرعجله نکند ومعاويه هم قبول 
گر چه زياد يکی از أرکان قدرت معاويه درعراق محسوب می شد أما مخالفت او با طرح ا

گفت: نسبت او را از خود قطع می کرد و  کنم و دوباره به ولیعهدی یزيد، معاويه را بسیارناراحت 
ظر فرزند سمّیه را درمصلحت حکومت خود و فرزندش نديد و أّما رّد ن 3گردانم.مادرش سمیه برمی

کرده و آن را 53فعالیت در زمینه سازی جانشینی یزيد را تا مرگ زياد بن أبیه درسال کتمان  هجری، 
کند.مخفیانه انجام می    4داد تا از تحريک و سرکشی زياد علیه حکومت خود جلوگیری 
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یة فاخبره عنك اّن أمیر ال  1 و اّنك تخوف خالف الناس لهنات  کتب إلیك یستشیرك فی بیعته مؤمنانألقی أنا یزید سرًا من معاو
الحجه علی الناس، و یسهل لك ما ترید، فتکون قد نصحت  مؤمنانم ألمیر الینقمونها علیه، و انك ترى له ترك ما ینقم علیه، فیستحک

و الکامل فی  302،303، ص : 5الطبری، ج، فسلمت مما تخاف من عالقة امر االمة.  تاریخ االمم والملوک ،مؤمنانیزید و ارضیت امیر ال
یخ، ابن األثیر ،ج  505،ص:3التار

یاد: لقد رمیت األمر بحجره،  2 اشخص علی برکة اهَّلل، فان اصبت فما ال ینکر، و ان یکن خطا فغیر مستغش و ابعد بك ان شاء  فقال ز
یاد الی معاویه یأمره بالتؤده، و اال کتب ز کره ذلك و   اهَّلل من الخطا، قال: تقول بما ترى، و یقضی اهَّلل بغیب ما یعلم فقدم علی یزید فذا

یخ، ابن األثیر ،ج 302،ص:5الطبری،جیعجل، فقبل ذلك معاویة. تاریخ االمم والملوک ،  505،ص:3و الکامل فی التار
یاد ( .... و اهَّلل ألردنه إلی أّمه سمی 3 یة و أدى إلیه الرسالة قال: و یلی علی ابن عبید )نام پدر نامشروع ز ة، و فلما صار الرسول إلی معاو

 220،ص:2الیعقوبی،جإلی أبیه عبید.    تاریخ 
یاد عز  4    506،ص:3م معاویة علی البیعة البنه یزید.   الکامل،ابن أثیر،جفلّما مات ز
کرد تا توانست ب 5 گرفت و به ایران حمله برد و با ایرانی ها جنگ  ا او در دوران خالفت خلیفۀ دوم و به أمر او در رأس لشکر مسلمانان قرار 

کوفه را به أمرعم کند. سپس سعد وقاص شهر  گردید. طولی شکست لشکر فارس آنجا را فتح  ربن خطاب ساخت و أولین والی آنجا 
یاسر را به جاى او قرار داد. مدتی مجّددًا  کرد و عمار که با شکایت مردم، عمر او را عزل  کوفه شد.نکشید   از طرف خلیفۀ سوم أمیر 

ن مدینه قصری برای ( در دوران خلفاء نخستین، ثروت هنگفتی بهم زد و 119الطوال، ص : و األخبار608ص: ،2ج االستیعاب،) در بیرو
که عمر بن خطاب برای  خود ساخت. پس از مرگش، دویست و پنجاه هزار درهم ازاو باقی مانده بود. او از جملۀ شورای شش نفری بود 

کرد. او با علی بن أبیطالب   وشرح نهج البالغة البن73،ص:1بیعت نکرد )اإلمامة و السیاسة،ج تعیین خلیفۀ بعد ازخود انتخاب 
 ( و به بهانۀ احتیاط در ریختن خون مسلمانان درجنگ صفین شرکت ننمود و درمدینه باقی ماند.)األخبار9ص 4أبی الحدیدج
کردند، فرمود او مانع عّلت عدم نصرت سعد بن ابی  مؤمنان( وقتی از أمیرال141الطوال، ص : وقاص در جنگ علیه معاویه سؤال 
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کردند.پس از قتل عثمان، برخی صاحبان نفوذ از سعد بن أبی  1وقاص برای خالفت دعوت 
که د کسانی بود  به دلیل جايگاه اجتماعی فرزند أبی  أمیرالمؤمنینوران حکومت معاويه يکی از 

کرد. جذب او نمود و از وقاص اقدام به فريب و   2او برای خالفت دعوت 

 یهدور وردهای سعد أبی وقاص مانند فرماندهی و پیروزی او درجنگ فارس و ایران درادست
ی هش نفری برای تعیین خلیفبن خطاب در شورای ش عمر او به أمر سپس حضور 3دوم یهخلیف
کرده بود. 4سوم  ، او را برجسته 

 

                                                                                                                                              
های معاویه را برای پیوستن به شام پاسخ یه( را هم یاری نکرد. سعدبن أبی وقاص نامهپیشرفت حق شد و البته باطل )معاو

گاهی 73،ص:1ج بسیار خشن و حسود بود )اإلمامةوالسیاسة،  مؤمنان( أّما نسبت به أمیرال609،ص: 2نداد.)االستیعاب، ج ( و 
قبل از آنکه از میان شما بروم سؤاالت خود را ازمن بپرسید تا بر فراز منبر فرمود:   مؤمنانکرد. روزی أمیرالرا مسخره می حضرت 

کرد: از تعداد موهای سر وصورت من خبر بده؟ امام  پاسخ آن را بدهم. سعد خطاب به امام علی  کنار هر  عرض  به او فرمود: 
که تو را لعنت می که سرگردانی و حیموی سر تو ملکی است  خواهد و درخانۀ تو رت تو را میکند و در موهای ریش تو شیطانی است 

که فرزند رسول خدا بزغاله کوفه شد  ای است  را به قتل خواهد رساند. سالها پس از آن، فرزند او عمر بن سعد فرماندۀ لشکری از 
کربال امام حسین  وقتی او خبرقتل ( أما درغیاب او برای آن بزرگوار احترام قائل بود. 330ص:1را به شهادت رساند.) اإلرشادج: که در 

کرد.) البدایة والنهایة،ج خوارج را به دست علّی بن أبیطالب  گفت: علّی شیطان را نابود  ( فرزند أبی وقاص 297،ص :7شنید ، 
یه مبنی بر سّب أمیرال کرد وآن را نپذیرفت و هرگزعلی  علی  مؤمنانفرمان سراسری معاو را لعن نکرد. وقتی معاویه  را نقض 

گر یکی از آنها درمن وجود داشت، از داشتن همۀ ا زعلت آن را ا که ا و پرسید پاسخ داد: سه فضیلت درعلی بن أبیطالب هست 
که او را نسبت به خویش چون هارون نسبت به موسی خواند، دوم  نعمتهای الهی نزد من محبوبتر بود، خود از رسولخدا  شنیدم 

دا و رسولش را دوست دارد وخداوند و رسولش هم او را دوست دارند، سوم اینکه در درهنگام دادن پرچم نبرد خیبر به او فرمود: او خ
و البدایة  80،ص:5األشراف ،جو أنساب601،ص:3او را جان خود معرفی نمود.)أسدالغابة، ج جریان مباهله پیامبر

گفتهسالگی در قصر خود از دنیا رفت. بر 75هجری و در سن  55( در سال 339،ص :7والنهایة،ج اند او توسط معاویه خی از مؤرخین 
( مروان بر او نماز 49،ص:16و شرح نهج البالغة البن أبی الحدید،ج 80مسموم شده است.)مقاتل الطالبیین، أبو الفرج األصفهانی ،ص:

که در مدینه اقامت داخواند و در مدینه دفن شد. درهنگام مرگ سعد أبی  شت.)أسدوّقاص او آخرین نفر از مهاجرین بود 
 الکبرى، الطبقات ،141و119الطوال، ص: ( برای اطالع بیشتر مراجعه شود به : األخبار610، ص:2و االستیعاب،ج217،ص: 2الغابة،ج

   102، الفخرى،ص: 330ص:1، واإلرشادج:608،610، ص:2ج االستیعاب، ،110ص: ،3ج
کذلك رامه أیضا ابن أخیه هاشم بن عتبة، فلما أبی علیه صار هاشم  رامه ابنه عمر بن سعد أن یدعو لنفسه بعد قتل عثمان فأبی،  1 و 

 609،ص:2إلی علی رضی اهَّلل عنه.  االستیعاب،ج
 71کتب معاویة بن أبی سفیان .... إلی سعد بن أبی وقاص ....فإنی لست أرید اإلمارة علیك و لکنی أریدها لك.  وقعةصفین،ص:  2

من عشرین الف رجل، فولی امرهم سعد بن ابی وقاص، فسار سعد بالجیوش حتی وافی فندب عمر الناس، فاجتمع له نحو   3
 119القادسیة. األخبارالطوال،ص:

 501،ص:5األشراف،جأنساب   4
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گروهی از خون   را خواهان عثمان بیعت با یزيدپس از اعالم جانشینی یزيد، سعد به همراه 
روزی وارد شام شد و ديد سخنرانان ُاموّی به  3نگرانی معاويه را بیشترکرد. 2مخالفت او 1نپذیرفتند.

که او را ياری نکردند مشغول هستند. او فرياد زد مان و لعن قاتالأمر خلیفه به تجلیل از عث کسانی  ن و 
گذارد. سپس نزد معاويه رفت و  معاويه ملعون است زیرا  قاتل واقعی عثمان اوست و او عثمان را تنها 

که فريب کسانی را  گفت: سخن  که عثمان را از ظلمبه او  کسی  هايش نهی شان دادی، شنیدم. آيا 
کرد و کرد و چو که عثمان را درجناياتش تشویق  کسی  ن نشنید با او رفت و آمد نکرد، بهتر است يا 

گذارد. منظور سعد بن أبی أول  یهوقاص از دستسپس او را درمیان اعتراض مردم تنها 
گفت: دلیل غضب تو  یهدوم معاويه بود. خلیف یهو دست أمیرالمؤمنین ُاموی در پاسخ او 

    4ما است و دستور داد تا هدايای فراوانی به او دادند.محرومیت از عطايای 
کنندگان یزيد  که سعد أبی وقاص همچون عبداهلل بن عمر در شمار بیعت  طولی نکشید 

گرفت. هرچه ازمعاويه او يک ماه رمضان در شام ماند و نماز خود را قصر خواند و روزه نمی 5قرارگرفت.
که 6خواست، به او داد. که می پس از آن بود  کسی را حق از زبان سعد شنیدند  گفت: پس ازعثمان 

   7تر از معاويه نديدم.شناس

                                                           
 

 353،ص:2الذهب،جقعد عن بیعته جماعة عثمانیة... منهم سعد بن أبی وقاص... و بایع یزید بعد ذلك.  مروج 1
  85،ص:5األشراف،جنسابو أ 353،ص:2الذهب،جمروج  2
ء أثقل من أمر الحسن بن علی، و سعد بن أبی وّقاص . مقاتل الطالبیین، أبو الفرج أراد معاویة البیعة البنه یزید، فلم یکن شی 3

 80األصفهانی ،ص:
یة قوما ینعون عثمان و یلعنون قتلته و   4 یة، بعث معاو من خذله و قعد عن نصرته، لّما دخل سعد بن أبی وّقاص الشام فی والیة معاو

یة قد سمعت قول هؤالء الذین دسستهم، أفمن نهی عثمان عّما  یة، فأتاه فدخل علیه فقال: یا معاو فقال سعد: هذا عمل الفاسق معاو
یة: ما أراك أبا إسحاق رحمك اهَّلل  کّف عنه و اعتزله خیر أم من أمر عثمان بما فعله ثم خذله و خّذل عنه؟ فقال معاو اال محتاجا فعله ثم 

 (93،ص:5زکار،ج)چاپ85 ،ص:5ج األشراف، الی عطائك، فقد حرمته مذ ولینا، فأمر له بذلك. أنساب
قعد عن بیعته جماعة عثمانیة لم یروا إال الخروج عن األمر، منهم سعد بن أبی وقاص، و عبد اهَّلل بن عمر، و بایع یزید بعد ذلك.  5

  353،ص:2الذهب،جمروج
أبی وقاص وفد علی معاویة فأقام عنده شهر رمضان یقصر الصالة و یفطر، و قال غیره: فبایعه و ما سأله سعد شیئا إال أن سعد بن   6

 72،ص:8أعطاه إیاه.  البدایةوالنهایة،ج
یعنی معاویة.   البدایة والنهایة،  -أن سعد بن أبی وقاص قال: ما رأیت أحدا بعد عثمان أقضی بحق من صاحب هذا الباب  7
 133،ص:8ج
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ف لَ امیه پس ازخودش هم ادامه يافت تا اينکه عمربن سعد، َخ وقاص به بنی أبی خدمات پسر
را پذیرفت و فرماندهی  جاه طلب او به طمع حکومت همدان و ری جنگ علیه فرزند پیامبر 

گرفت.ُاموی را  لشکر     1به عهده 
گرچه بیعت سعد در شام مخالفت قبلی او با بنی کرد أما همواره معاويه خطر ا ُامّیه را جبران 

يگانگی درعلت مرگ  کرد. تقارن مرگ مشکوک سعد با شهادت امام حسن وجود او را احساس می
هادت امام کند. مسمومیت او پس ازشمشکوک آن دو يعنی مخالفت با خالفت یزيد را مشخص می

کاری شديد بنی امیه، نحو 3توسط معاويه محرز است. 2مجتبی  آن در یهولی به دلیل مخفی 
 تاریخ ضبط نشده است.   

    

                                                           
 

کانت أمور قضیت من السماء، و  1 قال ابن مطیع لعمر بن سعد بن أبی وّقاص: اخترت همدان و الری علی قتل ابن عمك، فقال عمر: 
یخ مدینة دمشق، ج  55، ص: 45قد أعذرت إلی ابن عمی قبل الوقعة فأبی إاّل ما أتی. تار

ربة و ذلك بعد ما مضی من والیة إمارة معاویة عشر سنین.      شرح نهج توفی الحسن بن علی و سعد بن أبی وقاص فی أیام متقا  2
 49، ص: 16البالغة البن أبی الحدید، ج

   49، ص:16نهج البالغة البن أبی الحدید،ج و شرح  80فدس إلیهما سما فماتا منه. مقاتل الطالبیین، أبوالفرج األصفهانی،ص:  3


