
 

 
لس  هارممج   چ 

 ن)ع(سفیان در شهادت امام حسی نقش معاوية بن ابی

 سفیان در شهادت امام حسین نقش معاویة بن ابی

علیحسينیميالنیاللهسيدآیت

 مقدمه

ارین قضایای ااریخی است  از مهم ربال و شهاد  حضر  سیدالشهداكحادثۀ  
در عقاید مسدلمانان نقدر بسدزایی داشدته و گسدتردگی ابعداد آن همدواره بدرای  كه

 دانشمندان و اندیشمندان شگرف بوده است.

 :كرداوان این حادثه را از سه جهت بررسی  لی میكبه  ور 

 های رخداد این حادثه؛ ها و علت ریشه. 1

 ربال؛كآمده در حادثۀ  وقایع پیر. 2

 آثار و پیامدهای این حادثه در ااریخ اسالم و جوامع بشری.. 3

ایدن نوشدتار، فقدط بده  كهدام از این جها ، ابعاد و زوایای مختلفی دارد كهر  
 كدهپردازد. در این مقال از احقیقداای  می نقر پنهانی معاویه در قتا امام حسین

ن گفت اا به حال به آن پرداخته اوا می كهشده است نتایجی گرفته خواهد شد   انجام
 نشده است.

و مندابع دسدت اول اداریخی،  کارین مددار ادرین و قددیمی این پژوهر از مهم
هدای  تابكی از بعضی كحدیای و افسیری اها اسّنن بهره گرفته و انها در موارد اند

 مهم شیعه استفاده شده است.
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طرحدیدگاه

 بررسی است:  قابااز دو جنبه  دالشهدایه در شهاد  سینقر معاو

 هینی او برای معاوید و جانشیز یت یالف( اثبات وال 

ن، از نظر یه صور  گرفته است و بنابراید اوسط خود معاویزینی یجانش ،کبدون ش
ه یدادوان بده معاو راحتی می د را بدهیزیشرعی، عرفی و قانونی همۀ كردارها و اعمال 

 نسبت داد.

 هیتوسط معاو  نیدت امام حسب( طراحی نقشۀ قتل و شها

 ، روشدن خواهدد شدد كده نقشدۀ قتدا و ی   دقیخی و احقیبا استنباط از مسائا اار
او امدام  ه  راحدی شدده اسدت.یددر عراق اوسط خود معاو  نیشهاد  امام حس

د آن را به اجرا گذاشته یزیزی كرده و یر خی را فراهم و  ر یت اارین جنایمقدما  ا
  ناگفتدۀ یقدت از حقداین حقیدد ایدآ میی دقت در مطالبی كه در پاست. با اأما و 

 عاشورا روشن خواهد شد.

موانعجانشينییزید

ت عهدی او از ید و اثبا  والیزینی ید گفت كه مسئله جانشین مقدمه بایبا اوجه به ا
است فراوانی موف  به انجام یه با زحمت و سیار مش لی بوده كه معاویهای بس برنامه

اوان  ن برنامه، موانعی وجود داشته كه از جمله مییاست؛ چرا كه در مقابا ا آن شده
 :كردن دو نمونه اشاره یبه ا

ه بده یداند كه با وجدود آندان، معاو مانع اول: بزرگانی از صحابه در آن زمان بوده
 ن ه آن را عملی سازد.ین ف ر را ااهار كند اا چه رسد به ایداده ا خودش جرأ  نمی

دن به خالفت آماده كرده بودندد و ی: در آن زمان افرادی خود را برای رسمانع دوم
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د یدزی در  ولیعهددی  ز بدایداست داشتند، بنابراین روشن است كه آنان نیادعای ر
 اند.  كرده مخالفت می

ن موانع از مقابا، چند راه را یدن به هدف شوم خود و برداشتن ایه برای رسیمعاو
ای را با پرداخت  د و عدهیكردن، بعضی را با ابع با مسمومر گرفت. او برخی را یدر پ

نی فرزنددش یدن آنان )اطمیع مالی( از مقابا خود كندار زد ادا راه جانشدیپول و خر
 م:یكن هموار شود. برای نمونه مواردی را بررسی می

  امام حسن مجتبی. 1

سدّنت  علمای اها .د بودندیزینی یمانعی بزرگ بر سر راه جانش حضر  مجتبی
د یدزینی یبه ف ر جانش ا  امام حسن مجتبییه در همان زمان حی: معاومعتقدند

 از دو جهت مانع بزرگی بر سر راه این اصمیم بود:  وجود امام مجتبی 1افتاد.
ژۀ آن حضدر  و برادرشدان اباعبداللده یدت اجتماعی ویت و موقعیشخص م: ی

 .نهیدر مد نیالحس
ه یده كه با اوجده بده بنددهای آن، معاویو معاو مجتبیان امام یقرارداد مدوم: 

نی بگمدارد و بعدد از او ح ومدت بده امدام ید پس از خدود، كسدی را بده جانشدینبا
ه آن را یدبرسد و معاو نینبودند، به امام حس دنیا و اگر آن حضر  در مجتبی

 رفته بود.یپذ
هدای خدود  قتی است كه عالمان بدزرگ اهدا سدنت در كتدابین قرارداد، حقیا

 اند. م كردهیز بر آن اصریشمندان ما نیو اند 2اند نوشته
ه اسدت. وی در یدهای زمدان معاو تین شخصدیار س، از برجسدتهیاحن  بن ق

                                                           

    .194-191، ص 1 ، جاالمامة والسیاسةدینوری، القتیبه   بنا. 1

الدین محّمدد  ؛ شدمس55، ص 13، ج فتح البارى )شرح صتحیح البختارى(حجر عسقالنی،   . ابن2
 .261، ص 13، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،  ابن ؛264، ص3، ج عالم النبالءسیر اذهبی، 
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بن علی زندده اسدت، مدردم  اا زمانی كه حسن»د: یگو ه مییتی به معاوین وضعیچن
و عددت بددا ایت نخواهنددد داد و اددن بدده بید، رضددایددزینی یحجدداز و عددراق بدده جانشدد

 1«دهند. نمی
نیدز نه فقط اها عراق را، بل ه حتی اها شدام را  معاویه با وجود امام مجتبی

ه یدشناختند و معاو د را مییزید راضی كند؛ چرا كه آنان یزیعت با یاوانست به ب نمی
 د، مگر آن ه آن حضر  را با زهر مسموم كند.ید د راهی در مقابا خود نمییه

ی یایه آماده كرده بود از قضایی كه معاواوسط سّم  ۀ شهاد  امام مجتبییقض
 اند و به آن اذعان دارند. ز به صور  متواار نقا كردهیاست كه علمای اها سنت ن

اص سعد بن ابی. 2
ّ
 وق

وقاص را  بن ابی گر از موانع این راه بود. اها سنت، سعدی ی دیوقاص  سعد بن ابی
بدن  زمرۀ شدر نفدری اسدت كده عمدر ن او دریهم ن 2دانند. می« عشرۀ مبّشره»از 

ه بدود. او اگرچده بدا كدردفه معرفی یكنندۀ خل نییخطاب بعد از خود برای شورای اع
ز یده نین حال برای شخص معاویرابطۀ خوبی نداشت، ولی با ا رمؤمنان علییام

تی ین شخصدیه نیدز بدا وجدود چندیدمعاو .دیدزیاحترامی قائا نبود، اا چه رسد بده 
وقداص را  بدن ابی ناچار سعد نی برنامۀ خود را عملی كند. پس بهآسا اوانست به نمی

 3د.یلۀ سم، به قتا رسانیوس ز بهین

 بکربن ابی . عبدالرحمان3

د بدود. یدزیت عهددی یدشده، از مخالفدان والیعبدالرحمان فرزند ابوب ر و برادر عا
                                                           

 .714 -713، ص 1، ج ومعادن الجوهر مروج البهب. علی بن حسین مسعودی، 1

بدودن  روایتی را مبنی بر بهشتی ده نفری هستند كه اها سنت از پیامبر ،«عشرۀ مبّشره». منظور از 2
 در جای خود به اثبا  رسیده است.   ،جعلی بودن این حدیثكنند؛ البته  این افراد نقا می

 .  49 ، ص16 ، جالبالغه شرح نهجالحدید،  ؛ ابن ابی80 ، صمقاتل الطالبین. ابوالفرج اصفهانی، 3
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عبددالرحمان در هزار درهدم بدرای او فرسدتاد.   صددیه در ابتدا پولی به مبل  یمعاو
 ن عما گفت:یپاسخ به ا
انها، پول را قبول ن رد، بل ده بده مخالفدت  او نه 1فروشم. ا نمیینم را به دنیمن د

  2ز پرداخت.یعلنی و اعترا  ن

ن دردن او  ه و قبولیبعد از فرستادن پول برای عبدالرحمان اوسط معاو :اند نوشته
درد.یچ شدتری در ی  بی ، حقدایدقبدا انددكی اح 3زی نگذشدت كده عبددالرحمان م 

نگداران اهدا سدنت  خیشدود. اار خصوص چگونگی مدرگ عبددالرحمان فداش می
ام او را به قتا  م گرفتهیه به عبدالرحمان گفت: به خدا قسم اصمیمعاو كه سندینو می

د بده قتدا كدرد و مددای یده به  ور رسدمی او را اهدیو به این ارایب معاو 4برسانم!
 ب ر پیدا شد. بن ابی ای جنازۀ عبدالرحمان مقدمهد ینگذشت كه بدون ه

 عبدالرحمان بن خالد. 4

د بود. یزینی یگر از مخالفان  ر  جانشی ی دی 5،دیبن ول عبدالرحمان فرزند خالد
ان، بل ده یر فقط جزو لشد ه بود و نه ین در لشگر معاویعبدالرحمان، در جنم صّف 

 ام عالقه خاصی به او داشتند.ر بر دوش او قرار داشت و اها ش پرچم اصلی لش
عدت ید بیدزیخواسدت بدرای  ه میید: هنگامی كه معاویگو عبدالبّر می حافظ ابن

ام و سدن  ر شدهیگر پیای برای مردم شام خواند و گفت: ای مردم! من د رد، خطبهیبگ
ن ف ر افتادم كه سرپرستی شدما را بعدد از خدودم بده كسدی یمن باال رفته است. به ا

ز فدردی یده و ح ومت را اداره كند. مدن نكردبسپارم كه بتواند وحد  شما را حفظ 
                                                           

 .  826د  825، ص 2، ج االستیعاب فی معرفة االصحابعبدالبر،   بنا. 1

 .  506، ص 3، ج الكامل فی التاریخاثیر،   بنا. 2

 .826د  825، ص 2، ج االستیعاب فی معرفة االصحاب عبدالبر،  بنا. 3

    «َوالّلِه! لقد َهَممُت َاّْن أقُتَلَك.: »226، ص 4، ج األمم والملوک تاریخ. محّمد بن جریر  بری، 4

   بوده است. ی ی از دشمنان سرسخت اها بیت ،. خالد بن ولید5
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 د.یین باره بگویهم ون شما هستم، پس رأی و نظر خوداان را در ا
نی شدما انتخداب یبن خالد را به جانش اافاق گفتند: ما عبدالرحمان همۀ مردم به

ن و گران امدام شدد. او نداراحتی یار سنگیه بسینیم. رأی و نظر مردم برای معاوك می
بدی یه  بیدمار شدد و معاوین ه عبدالرحمان بین موضو  مخفی كرد اا ایخود را از ا

گاه خاصی داشت. یه جایب یهودی نزد معاوین  بیهودی برای معالجۀ او فرستاد. ای
شده برای مداوای عبدالرحمان سمی  زیجوب دستور داد اا در داروی ایه به  بیمعاو

ان مردم گفتده شدود كده عبددالّرحمان بدر اثدر یرد؛ اما در میكشنده قرار دهد اا او بم
ن دارو، در معدده و یدن كرد و در اثر ایز چنیهودی نیب یماری درگذشته است.  بیب

 د.یهای عبدالرحمان مش لی به وجود آمد كه به مرگ او انجام روده
بدن  ن ارور مرموزانه، مهاجرید: در پی ایافزا در ادامۀ نقا داستان می عبدالبّر  ابن

انه وارد دمش  شدد و انتقدام یخالد )برادر عبدالرحمان(، همراه غالمر به  ور مخف
سدد: ینو هودی گرفت و او را به قتا رسداند. سدپس مییب یعبدالرحمان را از آن  ب

 1معروف است.شناسان  نگاران و رجال خیان نزد اارین جریا
گونده ادرور  نیه بدوده، ایدر معاو اوران و بزرگدان لشدیدچرا عبدالرحمان كده از 

د او را از سر یشد. پس با د محق  نمییزینی یشود؟ زیرا با وجود او،  ر  جانش می
راحتی خالفت و سلطنت پددرش را ادامده دهدد و  د بهیزینده یبرداشت اا در آ راه می

 رد!یجای او را بگ

 هین اباد بیز . 5

شدر  حدال او بدرای همگدان  كدهد بود یزینی یه، از مخالفان  ر  جانشیاد بن ابیز
ست. )زندازاده اسدت( یار و معروف است. او كسی است كه پدرش مشخص ن آش

و او را به عنوان برادر خود به جامعدۀ  كردان منسوب یاد را به پدرش ابوسفیه، زیمعاو
                                                           

 .  830د  829، ص 2، ج االصحاباالستیعاب فی معرفة عبدالبر،   بنا. 1
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 آن روز معرفی كرد!
اد از كسانی است كه یان برداشت؟ آری، زیه او را از میاوحال چه شد و چرا مع

اسدت و گدرفتن یكدرده و حتدی در سدر ف در ر د رسماا مخالفدت مییزیعهدی یبا ول
ای  ه در نامدهیدخ آمدده، معاویپرورانده اسدت. در ادار ه را مییح ومت بعد از معاو

وی در جدواب، د فدرا خواندد. یدزیعهدی  تیاد از او خواست اا مردم را به والیز به 
راسدتی  د. بهیه، همانا نامۀ او و درخواستت بده دسدتم رسدیگونه نوشت: ای معاو نیا

م چه خواهندد گفدت، در حدالی كده ید دعو  كنیزیعت با یهنگامی كه مردم را به ب
خواری و نوازنددگی اسدت؟ ای  بداز اسدت و كدارش شدراب مونیباز و م د، سمیزی

 بعد از خود، شتاب م ن. نیید به جانشیزیه! برای معرفی یمعاو
بده مدن خبدر  1!دیدد، گفت: وای بر فرزند عبیه رسین نامه به دست معاویوقتی ا

ن مدن یاواندد جانشد ال كرده كده مییاست دارد و خیزۀ رین شخص انگیده كه ایرس
ر یكنم و در جامعه آبرو ان نفی مییباشد. به خدا سوگند انتساب او را به پدرم ابوسف

 2زم!یر را می
ای  د، هفتدهیدزینی یهدا دربدارۀ جانشد ن حرفیشدن ا  سرانجام بعد از رد و بدل

د. یدبده مدرگ او انجام كدهه به وجدود آمدد یبن اب ادینگذشت كه زخمی در دست ز
 .ای از مردم گفتند كه او به  اعون مبتال شده است عده

سدط شدگان او اد از جمله مسمومیز احتمال قوی دادند كه زیاری از مردم نیو بس
  3ه بوده باشد.یمعاو

د در یدزیت عهددی یدای از فرجام مخالفان و مزاحمان وال ان شد، نمونهیآن ه ب
 دند.یهای گوناگون به قتا رس وهیحجاز و شام بود كه به ش

                                                           

 كنند. نام ی ی از پدرانی است كه زیاد را به او منسوب می ،. عبید1

 .220، ص 2، ج تاریخ یعقوبی. یعقوبی، 2

عسداكر،   بدنا؛ 496، ص 3ج  ستیر اعتالم النتبالء،الدین محّمد ذهبدی،  ؛ شمس235. همان، ص 3
 . 203، ص 19، ج تاریخ مدینة دمش 
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هایمبارزهبامخالفانیزیدروش

 دیتبع. 1

بدود. د یدد، ابعیزیت عهدی یها برای مبارزه با مخالفان  ر  وال گر از روشی ی دی
شده مخال  بودند، به نقدا ی دور  معاویه بزرگانی از اها آن زمان را كه با  ر  یاد

 د كرد اا نتوانند مانع اجرای  ر  او شوند.یابع
نه ین زمیعساكر در ا بن عّفان بود. ابن بن عامان دیها، سع تیآن شخص هاز جمل

فده یبن عامدان خل دیسعه، ین باور بودند كه بعد از معاوینه بر ایسد: مردم مدینو می
ن اعتقداد یدتی داشدت و بدا این مدوقعیروانر چنیه و پیام است. او نزد قوم خود، بنی

ن اعتقداد را در قالدب یدی كه اید؛ اا جایرس د نمییزیومت  مردم، هرگز نوبت به ح
  1ن عموم مردم مشهور شده بود.یدر ب كهشعر درآوردند 

وگوی  ه وارد شد و در گفتیبر معاوبن عامان  دیخ آمده است: روزی سعیدر اار
د به نزا  و مجادله برخاست و خدود را بدرای یزیت عهدی یه بر سر والیخود با معاو

 2د خواند.یزیخالفت برار از 
بن عامان را به عنوان والی به خراسان فرستاد اا از مركز  دیه، سعیسرانجام معاو 

ان او را یدغالمدان و ا رافد بده خراسدان رفدت، یو آنگاه كه سع 3ح ومت دور باشد
 4ن شد.ید را به قتا برساند و چنیكردند اا سع کیاحر

 وت به بزرگانکالس. پرداخت حق2

السد و   ا ح یدای از بزرگان مخال  را با پرداخدت پدول  ن روش، عدهیبا ا معاویه
                                                           

 . 223، ص 21، ج تاریخ مدینة دمش  عساكر،  بنا. 1

 .  87، ص 8، ج البدایة و النهایةكایر،  . ابن2

 . 390د  389، ص 5، ج وفیات االعیان وأنباء ابناء الزمانخل ان،   بنا. 3

 . 237، ص 2، ج تاریخ یعقوبی. یعقوبی، 4
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ب در روایدت شدد. در  بن ابی ار، داستان فرستادن پول برای عبدالرحمان رید. پیخر
ای از اهدا  بن شدعبه دسدتور داد عدده رةیمغه به والی كوفه، ین  ر ، معاویاجرای ا

ری یدد را درخواست كنند اا به اعبیزینی یه، جانشیاز معاو كهكوفه را به شام بفرستد 
ره چهدا یدد را خواستارند. مغیزیعهدی  تیند كه مردم والیشی( بگویا نما )به ش

ه شركت كردند و سدپس از او یسخنرانی معاود و به شام فرستاد. آنان در ینفر را برگز
نده یه! ما از آینی خود معرفی كند. آنها گفتند: ای معاوید را به جانشیزیخواستند كه 

كنی؟ و برای چه مدردم را در  م چه خواهد شد؟ چرا معطا مییدان م و نمییخبر ندار
 ی.نی خود معرفی كنید را به جانشیزیگذاری؟ مصلحت آن است كه  انتظار می
ن ین ایبن شعبه بود. فردی به او گفت: پدر او د رةین گروه عروه پسر مغیا هسركرد

ن آنان یهزار درهم. گفت: عجب! د د؟ عروه پاسخ داد: سییگروه را به چه مبلغی خر
 1لی ارزان بود!یخ

ه داشدت و از سدویی یدد و معاویزید فراوانی برای یانها كسی كه همراهی او فوا
بن عمر است.  برای اسالم و جامعۀ مسلمانان به بار آورد، عبدالّلهاری یضررهای بس

د بود كه با گرفتن پول س و  كرد و س و  او آثدار یزیز از مخالفان ولیعهدی یاو ن
ااهر مردی مقدس و برای جامعدۀ آن روز و مدردم  فراوانی داشت؛ چرا كه عبدالّله به

ز بده او یدبن خطاب( ن  ر پدرش )عمرار الگو و نمونه بود. افزون بر آن، به خایآن د
ن لحظه با یهزار درهم گرفت و اا آخر گذاشتند. او برای س و  خود، صد احترام می

  2د كرد.ییه را اأیس وار،  ر  و برنامۀ معاو

 . ترور مخالفان2

های مخال  والیدت شتن شخصیتكهای مبارزه معاویه با مخالفان از جمله روش
                                                           

 . 350، ص 3، ج التاریخالكامل فی اثیر،   بنا؛ 298، ص 40، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،  ابن . 1
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 كدهباره عبدالرحمان بدن خالدد و زیدادبن ابیده اجدرا شدد این روش در  كهیزید بود 
 مباحث آن در موانع جانشینی و والیت یزید مطر  شد.

وفهکاهدافشوممعاویهدر

ه اا هنگام مرگ او( شر نفر بودند. ن تۀ جالب یاست معاویان كوفه )از ابتدای ریوال
ه و همدۀ یدن افدراد معاویار كیا از نزدیه بودند یام  ا از بنیین شر نفر، ین ه ایاوجه ا

ان یددستی شر ان از وال ه با همیمعاو دشمنی داشتند. تیآنها به نوعی با اها ب
ان یدی و سركوب مخالفان خود پرداخت و به هر كدام از والیخود در كوفه، به شناسا

ن اعمدال را بده دو دلیدا یدااو  ان كوفه را سركوب كنندد. یعیدستور داد كه به نوعی ش
د معار  و مخدال  هسدتند، از یزیت عهدی یداد: نخست كسانی كه با والانجام 

كنندگان و  نده در زمرۀ كمكیان كوفه كه مم ن است در آیعیش  هن بروند. دوم اینیب
عی یهای بدزرگ شد تیباشند، سركوب شوند و كوفه از شخص دالشهدایاوران سی

 خالی شود. 
 کاد کصور  گرفت؛ چرا كده او اه یبن اب ادیها نیز اوسط ز ن سركوبیعمدۀ ا

نگاران  خیداد. برخی اار ب قرار مییرو آنان را احت اعق نیشناخت. از ا ان را مییعیش
َُ شةیاد یكاَّن ُ» سند:ینو ان مییعیصراحت دربارۀ عمل رد او با ش به َِ َعِلةّی یَتَتَبّ ؛َت

1
 

 «داد. میب قرار یبود و آنان را احت اعق ان علییعیه در پی شیاد بن ابیز
ان در كوفده یعیهای بدزرگ شد تیاز شخصد 3و عمرو بن حمد  2حجر بن عدی

 ر كرد. یارانشان دستگیه آنان را به همراه یبن اب ادیبودند كه ز
                                                           

، ج سیر اعالم النبالءالدین محّمد ذهبی،  ؛ شمس202، ص 19، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،   بنا. 1
 .  316، ص4، ج الفتوحاعام كوفی،   ؛ ابن496، ص 3

االستتیعاب فتی معرفتة عبددالبر،   نبدا؛ 679، ص 1 ، جةفتی معرفتة الصتحاباسد الغابة اثیر،   بنا. 2
 .329 ، ص1 ، جاالصحاب

 .174، ص3، ج االستیعاب فی معرفة االصحاب عبدالبر،  بنا. 3
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بدن  سند: حجر بن عدی و عمدروینو ن دو نفر مییشناسان در شر  حال ا رجال
ن یری چندیروشدن اسدت كده دسدتگ 1بودند. حم  از بزرگان صحابۀ رسول خدا

در اجتمدا  آن  هایی مقدماای الزم دارد؛ چرا كه صحابۀ رسدول خددا تیشخص
 رمؤمنان علدییای داشتند. آنان از حجر بن عدی خواستند كه ام ژهیروز احترام و

و دشنام دهد، اما او حاضر نشد. واضم اسدت كده در آن عصدر دشدنام  كند را لعن 
از یدقدوی ن کثبا  آن به مددرشد و ا جرم بزرگی محسوب می ندادن به امام علی

 داشت.
م كردندد كده بزرگدان و یبدن عددی انظد رو آنان  وماری بدر ضدد حجدر نیاز ا
ن ردن  بن عدی به سبب ابری های كوفه آن را امضا نمودند و گفتند: حجر تیشخص

 از علی، مستح  مرگ است!
 اندد، آمدده اسدت. بدا مطالعدۀ خ، اسامی كسانی كه  ومار را امضا كردهیدر اار

 شود: گان  ومار چند مطلب مشخص و برمال میكنند اسامی امضا
ن ه عددۀ فراواندی از یتی داشته است و ایال ( شهر كوفه در آن روزگار چه وضع

 اند. بوده تیبزرگان بانفوذ ساكن كوفه، دشمن اها ب
گونه عما كردند، در  نیبن عدی ا ن افراد كه در ماجرای حجریب( برخی از هم

ان یر ز دست داشتند و در زمدرۀ لشدین دالشهدایو س مسلمشهاد  حضر  
 د بودند.یزی

هسدتند، دانشدمندان  2ان صحا  سّتهین افراد از بزرگان، رجال و راویشتر ایج( ب
شناسدند.  زگداری و اقدّدس میین افراد اعتماد داشتند و آنان را به پرهیاها سنت به ا

 كنند. تی از آنان نقا مییروار به عنوان راوی یاین افراد در علم فقه و افس
ر، ابوموسدی یداز افرادی كه آن  ومار كذایی را امضا كردند، فرزندان  لحه و زب

                                                           

 . همان. 1

 گویند.  می« هصحا  ستّ »ت، شر كتاب است كه به آنها ارین كتب حدیای اها سنّ . مهم2
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خوبی   ، بدهین اوصدیدالجوشن و عمر سعد هستند. بدا ا بن ذی ز شمریاشعری و ن
كردندد. بندابراین كسدی  شود كه چه كسانی در كوفۀ آن روزگار زنددگی می ار می آش

ا غلبده یاند  بوده ن علییرالمؤمنیان امیعین عصر، مردم كوفه، شد كه در آیگو نمی
 ست. ین نیان بوده است. نه؛ چنیعیبا ش

نه، حجاز، شام یهای گوناگون شهرهای مد وهیه با شیگذشت، معاو كهگونه  همان
ها در    و بررسدییدو كوفه را از وجود مخالفدان خدود پاكسدازی كدرد. بندا بدر احق

د مطدر  یدزیت عهددی یهای بزرگی كه به عنوان مخال  وال تیباره، از شخص ن یا
 ر.یبن زب و عبدالّله دالشهدایبودند فقط دو نفر باقی ماندند: حضر  س

ی كده یسازی و آماده كردن مقدماای برآمد ادا جدا نهیصدد زم ه دریبنابراین معاو
ادا در  ای نوشت و آن را نزد غالم نصرانی خود به نام سرجون مخفی كرد نامه تیوص

 د بدهد.یزینامه را به  تیوقت مناسب آن وص
ها ثابت خواهد شد كه اصا  ر  و نقشۀ شهاد  امام  با ادامۀ پژوهر و بررسی

قاای كه انجام شده یقت با احقین حقیه  راحی شده و ایاوسط خود معاو حسین
 ار خواهد شد. است، آش
 نیان امام حسیی مخ آمده است، دربارۀ مسائا ح ومتیگونه كه در اار همان

ای، مطالبی رد و بدل شده  اابه ه، هم به صور  حضوری و هم به صور  میو معاو
د، چده یدزیژۀ آن حضدر  نتوانسدت بدرای یدت ویده به سبب موقعیاست؛ اما معاو

 رد.یعت بگیب دالشهدایار از سیاجبار، چه با اخت به

 مدینهمکحامعاویهوعزل

بدن  دینه عزل كرد و به جای او ولیت بر مدیاز حاكمه قبا از مرگر، مروان را یمعاو
  1عتبه را قرار داد.

                                                           

اعام، یزید در   مانند ابن ،بر قول بعضی بنا. اما 198، ص 1 ، جاالمامة والسیاسةدینوری، القتیبه   بنا. 1
 اعدام  ابدن) .و ولید بن عتبه را نصدب كدرد نمود مروان را عزل ،نخستین روزهای به قدر  رسیدنر

    (9، ص 5، ج الفتوح، كوفی
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ست؟ چرا مروان كنار گذاشته شد و به جدای یاسی چیی سیجا به ن جایحال راز ا
 د سر كار آمد؟یاو ول

د بده هدر شد لی یددشمنی داشت و معتقدد بدود كده با دالشهدایمروان با س
 دالشدهدایبن عتبه دربارۀ س دیاه ولدگیرا به قتا رساند؛ ولی د بن علی نیحس

ط بدر سدر  كدار یخواست فردی هم ون مروان در آن شرا ه نمییگونه نبود و معاو نیا
 باشد.

نه آغداز یاسی در مدیی سیجا به ن جایم، از همیی كه در مقام اثبا  آن هستیادعا
د، موجب عدزل و نصدب آندان شدده ین اختالف نظر میان مروان و ولیشود. هم می

شدد، نقشدۀ شدهاد   ی اسدت كده اگدر اجدرا نمییها ی از برنامهیجا به ن جایاست. ا
ن شدده ییای از قبا اع آمد. پس  ر  و برنامه ر نمییت پیفیبه آن ك دالشهدایس

نه با شدد  یه قصد نداشته است در مدیگر، معاویبود كه به اجرا درآمد. به عبار  د
 بود. د مروان حاكم شهر مییرو نبا نیبرخورد كند. از ا نیبا امام حس

سهنکتۀمهم

ی كه مردم یها ن مطلب، بیان سه ن ته اهمیت دارد: اول، نامهی  ایر از بررسی دقیپ
ه یشان را به كوفه دعو  كردند، در زمان معاویفرستادند و ا دالشهدایكوفه برای س

 د نوشته شده است.یزیعت یو پس از ب
د گفدت: یدزیان زندگی خود به یه در پایمعاود است. یزیه به یت معاویوص  دوم،

ن یهای بزرگدی را از بد تیام... مردان و شخصد من راه را برای او هموار كرده !فرزندم
هدای عدرب را در  ام و گردن ا كدردهیدزان و محترمان جامعه را برای او ذلیام، عز برده

ه در یدمعاو 1! ..ت او را فدراهم كدنم.یهای حاكم نهیام اا زم ر خم كردهیمقابا او به ز
و گفدت: مدردم عدراق  كدردد یدزیهای مهمدی بده  سفارش نیخصوص امام حس

                                                           

 .174، ص 8، ج البدایة والنهایةكایر،   . ابن1
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ام كنند... ش ی نددارم كده او بدا ادو یكنند اا همراه او ق بن علی را دعو  می نیحس
ه یند )كناكردكند و همان كسانی كه پدرش را كشتند و برادرش را مجرو   عت نمییب

  1رداشتن او كافی هستند.ان بیاز اها عراق است( برای از م
زودی  ای كه در شام خواند، خبر از جنگی داد كه به ن خطبهید در نخستیزیسوم، 

روزی بده یداد پیدبدن ز دالّلهیگیرد و در این رویارویی به واسطۀ عب با اها عراق درمی
  2.دیآ دست می

 مدینهمکحامرگمعاویهونامۀیزیدبهوليد،

ای بده  بر اخت ح ومت نشست. وی نخست در نامده دیزید و یه فرا رسیمرگ معاو
ها بدرای مدن  تیگونه نوشت: از عموم مدردم و شخصد نینه ایبن عتبه، والی مد دیول
ن یدوسدت ایبن علدی. وی بده پ نیر و حسیبن زب خصوص از عبدالّله ر؛ بهیعت بگیب

چه بدوده  کادداشت كوچیكند. آن  د ارسال مییار كوچ ی به ولیادداشت بسینامه، 
د، امدام یدشدود. ول بدن عتبده معلدوم می دیداست؟ مضمون آن از گفتدار و رفتدار ول

. حضر  نیز در پاسخ بده كند  عت میید اقاضای بیزی لبد و برای  را می نیحس
ز به حضر  گفت: برو در پناه خدا، ید نیاو فرمودند: مهلتی ده اا قدری ف ر كنم. ول

آن ه  د خارج شد. مروان بییاز نزد ولز به سالمت ین نیامام حس 3 برو به سالمت!
د گفت: یگاه و سمتی رسمی داشته باشد، در آن جلسه حضور داشت. وی به ولیجا

إَّن »د در پاسخ گفدت: یجا ب ر! چرا انجام ندادی؟ ول نیمن به او گفتم او را در هم
                                                           

؛ یوس  بن عبددالرحمان مدّزی، 55، ص سعد من طبقات ابن ترجمة االمام الحسینسعد،   . ابن1
؛ 295، ص 3، ج ستیر اعتالم النتبالءالدین محّمد ذهبدی،  ؛ شمس414، ص 6، ج تهبیب الكمال

 ،األمتم والملتوک تاریخ؛ محمد بن جریر  بری، 206، ص 14، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،   بنا
 .239، ص 4ج 

 .  6، ص 5، جالفتوحاعام كوفی،   . ابن2

 .157، ص 8، ج البدایة والنهایةر، كای  بنا. 3
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 ن تدۀ مهدم« ن خونی است كه دستور دارم از آن محافظت كنم.یا 1؛ذاَك َلَدٌم َمُصوّن
و از  نید بدا امدام حسدیدد است. با اأما در رفتار ولین نقا، نو  برخورد ولیدر ا

شود كه اگر مروان در آن زمدان والدی  شه دربارۀ سخن مروان، روشن میی رفی، اند
در پی این اافاق مش ال   كهرساند و مشخص بود  نه بود حضر  را به قتا مییمد

بده راز عدزل مدروان پدی  كدهنجاسدت یاشد و از  د مییزیر ح ومت یفراوانی دامنگ
 م. یبر می

د یدزیه به یت معاویبن عتبه و وص دین رفتار ولیشود كه ب ن معلوم مییعالوه بر ا
ه بده یدر هماهنگی وجود داشته اسدت. معاویزب و ابن نیی با امام حسیارویدر رو

و هر جا  2 ا ه كن. دا كردی، او را ا هیر را پیبن زب د وصیت كرد: هر جا عبدالّلهیزی
م، وقتدی ینیب رو اسدت كده مدی افتی با او مدارا كن. از ایدنیدست  دالشهدایبه س

بدن عتبده  دیدكدرد، ول کنه را به سوی م ه ادریر شبانه و از بیراهه، مدیبن زب عبدالّله
از  نیری او فرستاد. در حالی كه وقتی خبر حركت امام حسدیری برای دستگ لش
ن عملی انجام نداد، بل ده ید دربارۀ آن حضر ، چنیدادند، ولنه به م ه را به او یمد

  3«!الحمدلّله»گفت: 
بده چشدم  نید با امام حسدیای كه در برخورد ول ن ن تهیار ن و جالبیار مهم

را احضار كرد و در پایان مالقدا   نید، امام حسیخورد، آن است كه وقتی ول می
اگر بدانی كه پس از »و كرد و گفت: به آن جناب ر« برو به سالمت»شان گفت: یبه ا

د، مدرا یدآ ن اندازه كه اكنون از مدن بدد  میید، به همیگران چه خواهی دین، از دیا
  4«دوست خواهی داشت.
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 کهبهمورودامامحسين

ر یرا در پد  دهر اصدلی راه میر از راه معمدول و مسدیزب برخالف ابن نیامام حس
بن  ن شهر، عمرویشدند. والی ا  هشهر م گرفتند و در شب جمعه، سوم شعبان وارد

اند: او  د نوشدتهیبدن سدع نگداران دربدارۀ عمدرو خیبن عاص اشددق بدود. اار دیسع
 دالشدهداین فردی دربدارۀ سیاز چن 1امیه بوده است. شگان بنییپ زورگویی از ستم

، بدده خدددمت  ددهن مطلددب در منددابع آمددده كدده بعددد از ورود امددام بدده میفقددط همدد
د؟ حضر  فرمودند: یا آمده  هد: آقا! شما برای چه به مید و پرسیرس دالشهدایس

زی صور  یوگو، چ ن برخورد و گفتیر از ایب 2ام اا به خانۀ خدا پناهنده شوم. آمده
ر یدزب ن شدخص دربدارۀ ابنید كه همدینگرفته و اعرضی نشده است؛ اما مالحظه كن

م و اگدر یكن ر مدییدسدتگد: به خددا سدوگند او را یگو رد. او مییگ چگونه موضع می
 خواهدد ناراحدت م؛ هدر كدس مییزن داخا كعبه شود، كعبه را بر سدرش آادر مدی

  3 شود!
حركت كردندد و چدون   هالحجه از م در روز هشتم ذی نیسرانجام امام حس

ا یده یبن حنف هاشم )محمد به درخواست بعضی از بنی ،د خبردار شدیبن سع عمرو
ای بده حضدر  رسداند كده در آن  نامده برادر خود امانبن جعفر( به واسطۀ  عبدالّله

د و ادو یبی به شما نخواهد رسدید، از  رف من آسیبمان  هنوشته بود: اگر شما در م
بده نامده  نیب آن ه، زمانی كده امدام حسدیعج 4گری نباش. ز اها شقاق و فتنهین

ی  ن دلسددوزیددد بددا ایبددن سددع اعتنددایی ن ردنددد و بدده راه خددود ادامدده دادنددد، عمددرو
                                                           

 .  522، ص 2 ، جمسند احمد؛ احمد بن حنبا شیبانی، 342، ص 8، ج والنهایةالبدایة كایر،   . ابن1

 .  237، ص عائباً باللّه و بهبا البی ؛ تبکرة الخواصجوزی،   . سبط بن2

 .  170، ص 4، ج تاریخ االسالم محمد ذهبی،الدین  شمی. 3

، األمتم والملتوک تاریخ؛ محمد بن جریر  بری، 209، ص14، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،   بنا. 4
 .  292، ص 4ج 
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د. بددان كده یآ بن علی به كوفه می نیاد نوشت: حسیز ای به ابن خود در نامه ااهری
د انجدام دهدی، یافتد و آن ه را با اگر او را به قتا نرسانی، عاقبت  خود  به خطر می

 اوان گرفت؟  جی میین مطالب چه نتایانجام ده! حال از ا

 وفهکبهفرستادنحضرتمسلم

ای بدرای  ارسال شد. حتی عدده نیكوفه به سوی امام حسادی از اها یهای ز نامه
ن اوضدا ، جنداب یددن ایدبا د نیآمدند. امام حس  هبه م دالشهدایدعو  س

شان را به اقوای الهدی یندگی از خود به كوفه فرستادند و ایمسلم را خواستند و به نما
 1ه، سفارش كردند.یكردن قض و مخفی

کوفهمکحانقشنعمان،

ن ه مطلع شد مسلم وارد كوفه شدده و در یوفه بود، بعد از اكر كه والی یشنعمان بن ب
ی و دو دسدتگی یخانۀ مختار ثقفی اقامت كرده است، به منبر رفت و گفت: از جددا

شدود و  ختده مییشدده، خونشدان ر کمردان هدال ها، بزرگ د؛ چرا كه در فتنهیزیبپره
 . گردد... اموال غصب می

شدود كده حركدا   ن نتیجده گرفتده مییها، چند گفتدهن یدشده در ایبا دقدت و اند
 رد.یگ جا سرچشمه می نیان براساس نقشۀ قبلی بوده و از همیرفتارهای وال و

ز بدا آندان یدد: كسانی كه با من كاری نداشته باشند، من نیافزا نعمان در ادامه می
ز بدا آندان جندم یدكاری ندارم و آنانی كه با مدن سدر جندم نداشدته باشدند، مدن ن

الَّظَنةِ  َوَل آُخةَذ ِبةالُقرف َوَل» كنم. ر نمدییا دسدتگیددل كنم... من كسدی را بی نمی
 «كنم. ها قضاو  نمی هوده و اهمتیهای ب من به گمان؛ الُتهَمِ َوَل

اد دسدتور یز د در نامه به ابنیزیكه خواهد آمد،  ن سخن نعمان است؛ اما چنانیا
                                                           

 .   39، ص 2، ج االرشاد، شیخ مفید. 1
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 د امدر كدرده اسدت:یر كند و به اأكیدستگز یداده كه حتی افراد را با حدس و گمان ن
 «ر كن.یبا اهمت و گمان، افراد را دستگ؛ ِِ نَ الَّظ  َو  ِِ هَم الُت ذ بِ ُخ »

د و یعت بش نید، بیستادگی كنید: اگر شما در مقابا من ایگو نعمان در ادامه می
اوری نداشدته یكنم... حتی اگر  ای به شما وارد می رم چنان ضربهید، با شمشیام كنیق

 1باشم.
ر امدروز یدمعنای سدخنان نعمدان بده اعب ،دیشیندین سخنان بیاكنون در معانی ا

نر نعمان سبب شد كد كه وایآ ن مسائا برمییشه در ایاعالم چراغ سبز است. با اند
ۀ جنداب یت، قضیت كنند و در نهایاحساس امن مسلم اران حضر یاصحاب و 

 بود، آش ار شود.شان برای آن فرستاده شده یو هدفی كه ا مسلم
د یدزیۀ حضر  مسلم، مزدوران ح ومت در كوفده بده یپس از آش ار شدن قض

عه حضرمی است. وی یبن رب بن مسلم ن افراد عبدالّلهیای نوشتند كه از جملۀ ا نامه
َّن ُمْسِلَم   تْد أّما بَ »د نوشت: یزیه بود، به یام های بنی كه از وفاداران و سوگندخورده ِِ َف

َِ َفَبا  َقْد َقِدَم  ٍل یْبَن َعقِ  ُِ ِلْلُحَس یَتْتُه الّش یاْلُكوَف ّْن  یِن ْبِن َعلِ یَت ِِ ِِ  یُكْن َلَك فِ یَف اْلُكوَفة
ٌِ َفاْبَتْث ِإلَ  ْمَرَك َو یًا یَها َرُداًل َقِو یَحاَد

َ
َّن الُنْتَمةاَّن  یْتَمُل ِمْثَل َعَمِلَك فِ یَنّفُذ أ ِِ َعُدّوَك َف

ْو ُهَو یٍر َرُدٌل َضِت یْبَن َبِش 
َ
ُِ یٌِ أ ؛َتَضةَت

روان یدا وارد كوفده شدده و پیدمسلم بن عق 2
اقت داشته یخواهی، فردی را كه ل اند. اگر كوفه را می عت كردهین بن علی با او بیحس

های او را اجرا كند، به آنجا بفرست. همانا نعمان مردی ندااوان  باشد و بتواند فرمان
 «زند. ا خود را به نااوانی مییاست 

                                                           

كایدر،   ؛ ابدن57، ص 5، ج الفتتوح، كدوفی اعام  ؛ ابن231، صاالخبار الطوالدینوری، ال قتیبهبن ا. 1
ِه َوََل َفةاَتُقوا الَلةَه ِعَبةاَد الَلة»متن خطبه نعمان بن بشیر چندین اسدت:  .152، ص 8، ج البدایة والنهایة

َقاتِ   ُتَساِرُعوا ِإَلی
ُ
ْمَواُل ِإّنی ََل أ َّن ِفیَها َیْهِلُك الّرَداُل َوُتْسَفُك الّدَماُ  َوُتْغَصُ  اأْلَ ِِ ِِ َف ِِ َواْلُفْرَق ُل َمةْن ََل یَقةاِتُلِنی اْلِفْتَن

َتَح 
َ
َنّبُه َناِئَمُكْم َوََل أ

ُ
َِ َعَلی َوََل أ ِِ َوَلِكةَنُكْم ِإّْن َوََل آِتی َعَلی َمْن َلْم یث ِِ َوََل الُتَهَم َرُش ِبُكْم َوََل آُخُذ ِباْلَقَرِف َوََل الّّظَن

ْبَدیُتْم َصْفَحَتُكْم ِلی َوَنَكْثُتْم َبیَتَتُكْم َوَخاَلْفُتْم ِإَماَمُكْم َفَوالَلِه اَلِذی ََل ِإَلَه َغیُرُه أَلْضِر 
َ
  «. َبَنُكْم ِبَسیِفی...أ

 همان.  .2
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د یدزین نامده را بدرای یز مانند همیوقاص ن بن سعد بن ابی بن عقبه و عمر رةماع
 فرستادند.

ری، یدت كردند و بده اعبیتی احساس امنین موقعیدر چن اران حضر  مسلمی
ن كار نیز یند. مسئول اكردآوری پول و اسلحه  سادگی به خرج دادند و شرو  به جمع

و هدف از آمدنر به  حضر  مسلم هن هنگام، مسئلیمسلم بن عوسجه بود. در ا
دربدارۀ حضدر   نیكوفه آش ار شد؛ البتده خدالف دسدتوری كده از امدام حسد

 كردن امر فرموده بود، اافاق افتاد. ناگفته نماند كه جناب مسلم بر پنهان مسلم
های دشمن و بعضی از  سهیبالّله( عما ن رده است، بل ه دس  اذیخالف دستور )الع

 ، موجب آش ارشدن موضو  شد.اران حضر  مسلمیو  روانیاشتباها  پ
ت داشدته كده یدعی بوده اسدت؟ نعمدان مأموریا سخنان و رفتارهای نعمان  بیآ

ت بدر یدن نعمان بعدد از عدزل از والید؛ چرا كه همیگوبگونه رفتار كند و سخن  نیا
 اد با كمال سالمت به شهر شام بازگشت.یبن ز دالّلهیكوفه و نصب عب

بصره، بدا خدط  اد را برای سرپرستی شهر كوفه ویز ه ح م  ابنیمعاو ن هیجالب ا
ه یدخود نوشته و آن را به سرجون )غالمر( سپرده بود كه چند ماه بعد از مدرگ معاو

 ن ح م را نوشته بود.یه با دست خود ایآن نامه فاش شد. آری، معاو

جهينت

بیان شد، معاویده عامدا  خالفدت یزیدد بدود و شدهاد  امدام  كهبا اوجه به مطالبی 
ای دقی  و سدّری  به معاویه نیز منسوب است؛ زیرا معاویه، شخصاا برنامه حسین

 1و یزید آن را اجرا نمود. كرد ر   برای شهاد  امام حسین
                                                           

سدیدعلی حسدینی اللده  آیدت ادألی  هایی از حقای  عاشتورا ناگفتهاز كتاب حاضر، برگرفته . نوشتار  1
 باشد. میمیالنی 


