Journal of Historical Researches, Vol 9, Issue 4, Winter 2018

The Responsibility of Yazid in the Event of Karbala and the Martyrdom
of Imam Hussein (AS)
Abdolrahim Ghanavat *
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, ghanavat@um.ac.ir
Mostafa Goahari
Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, gohari-fa@um.ac.ir

Abstract
The issue of Yazid's (non)interference in the murder of Imam Hussein (AS) and the
emergence of the Karbala event was a point of controversy among Sunni scholars from
the outset. The exoneration of Yazid from the murder of Imam also sparked this
disagreement. A number of Sunni scholars, while confirming Yazid's role in the Karbala
incident, for this reason and for other reasons considered him to be cursed or
excommunicated. But, another group, for defending the idea of “Caliphate’s
legitimacy”, exonerated Yazid and accused Ibn Ziyad instead. This seeks to elucidate
Yazid's responsibility in the occurrence of the Karbala incident. For this purpose, it first
examines the reasons for those who call for the exoneration of Yazid, and then
considers reasons for direct role of Yazid in the martyrdom of Imam Hussein (AS) and
the occurrence of the disaster of Karbala. The results of this research indicated that
Yazid threatened and ultimately killed Imam Hussein (AS) with his intentions, and that
his regret was secondary and dishonest.
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چكیده
موضوع دخالتکردن یا دخالتنکردن یزید در شهادت امامحسین(ع) و پدیددووردن واﻗﻌﮥ کدرال ا مادان وزدا ح م د
اخت ف الود .تبرئه جستن یزید ا ﻗت امام(ع) اله این اخت ف دامن د و در طول مانح الر شدت ون افزوده شد .شداار
ا علاا سنی ضان تأیید نقشداشتن یزید در واﻗﻌﮥ کرال ح او را اله علدتمدا متﻌددد مسدتوجع لﻌدن و حتدی تک یدر
دانستهاند؛ اما گرومی دیگر در دفاع ا عقیدﮤ مشروعیت خل اح او را ا این اتهام مبرّا کدردهاندد و االدن یداد را عامد ایدن
واﻗﻌه دانسته اند .این پژومش در پی ون است تا مسئولیت یزید را در پدیدومدن واﻗﻌﮥ کرال واکاو کند .اله ماین منظورح
نخست علتما کسانی را الررسی میکند که ﻗائ اله تبرئه یزید مستند و سپس علتما خود را مبندیالدر نقدشداشدتن
مستقیم یزید در شهادت امامحسین(ع) و رخدادن فاجﻌﮥ کرال مطرح خوامد کرد.
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درصدد الرومده است تدا نظریدهمدا مﻌدارض و را ا

مقدمه
ترس یزید و طرفدداران دسدتگاه خ فدت ا نتدای

الان علاا ام سنت پیدا کند .درونسوح یکی ا مؤل ان

فاجﻌﮥ کرال ح موجع شدد کده ا مادان وزدا ح مرید

سَدلف ی در کتداالی الداعنوان مواﻗدفالاﻌارضده فدی عهددد

درصدد انکار نقش خود در واﻗﻌﮥ کرال الرویند .شدخص

یزیدالن مﻌاویه 4کوشیده است الا گدردوور نظریده مدا

یزید در رﺃس تبرئهکنندگان ﻗرار داشت که کوشید گنداه

علاا موافق یزیدح او را ا این اتهام مبرّا کند .ا جالده

ایددن کددار را الددر گددردن عام د خددود در عددرا ح یﻌنددی

افراد که و نام میالدرد :االدنتیایده (الوصدیهالکبدر ح

عبیداهللالن یادح افکند .ایدن موضدوع الدهمدرور دسدتاویز

)45ح االددنطولددون (القیدالشددریدح 13ﺃ)ح یوسددفالﻌددش

عدها ا طرفدداران دسدتگاه خ فدتح الدا انگیدزهمدا

(الدوله االمویهح  )69و الطیعالنجار (الدولهاالمویهح )103

مختلفح شد تا اله شدیوه مدا مختلدفح الدا مدبهمکدردن

مستند (الشیبانیح 380 : 1429و..)381

مسئلهح پا یزید را در جایگاه خلی ه مسلاانان و فر ند

ا سو دیگرح عده ا ا نویسندگان عرب مﻌاصر الده

مﻌاویه ا این ماجرا کنار الکشند .این تبرئه نگاران الدرا

جا خطاگیر ا یزیدح تد ش کدردهاندد الدا نامشدروع

رسیدن الده مقصدود خدود الده علدتمدا و توجیدهمدایی

نشان دادن عا امام در ﻗالع شورشی علیه خلی هح عا

شدهاند .این پژومش در پی ون اسدت کده در

یزید را مشروع نشان دمند .اله الاور اینانح چون مردم الدا

مستاس

خ ل الررسی ساالقﮥ تبرئهنگار یزید در الین ام سدنت

یزیدددد الیﻌدددت کدددرده الودندددد و خلی ﮥ مشدددروع و

و تأم در علتما ایشانح مسئلﮥ خود یﻌنی علتمدا

پذیرفتهشدﮤ ماگان الود و حسینالنعلی(ع) نبایدد علیده

نقددشداشددتن مسددتقیم یزیددد در واﻗﻌﮥ کددرال و ﻗتدد

او ﻗیام می کرد .ا جاله این افراد که الاید الده ونهدا کدرد:

امامحسین(ع) را اثبات کند.

م ادالخصددرمی در کتدداب تدداریخاالمددماالسدد میهح
م ادعزت درو ه در تاریخاالممالﻌرالدی و االدرامیمعلدی

الشﻌوط در کتاب االاطی یجدع ان تا دی مدنالتداریخ

پیشینه
درالددارﮤ نقددش یزیددد در واﻗﻌﮥ کدرال ح میددان شددیﻌیان

مستند (ناصر ح 1382ش252 :و.)253

اله طور مﻌاول فرض الر این الوده است کده ایدن مسدئله

نویسندگان شیﻌی الدرا اثبدات مسدئولیت یزیدد در

ندارد .درالدارﮤ نگداه

واﻗﻌﮥ کرال ح تاکنون الیشتر الده سدرا وراء علادا سدنی

ام سنت اله ﻗیام امامحسین(ع)ح کتاب مسدتقلی الداعنوان

رفته اند و کوشیدهاند ا طریق علت ووردن ا دشدان الده

انق ب کرال ا دیدگاه ام سدنت وجدود دارد 1کده در

موافقان یزید پاسخ گویند .شیوﮤ ناکارومد که الده طدور

ﻗسدداتی ا ونح مؤلددف ا دیدددگاه امدد سددنت درالددارﮤ

مﻌاولح در مناظرات و مجدادالت ک مدی شدیوﮤ زالدع

مسئولیت یزید در این واﻗﻌه سخن گ ته است کده البتده

است؛ الرا ناونه اصغر نژاد در مقالﮥ خودح نظریهمدا

الررسی کداملی صدورت نگرفتده اسدت .مادین مؤلدف

شداار ا ایدن افدراد را گدرد وورده اسدت :مأمدون در

مقالها الاعنوان «مشروعیت یزید ا دیدگاه ام سدنت»

الخشی ا نامها کده ون را الدرا رسواسدا

الندیامیده

دارد 2که تاحدود چکیددها ا کتداب مدذکور اسدت.

نوشت (اصغر نژادح 279 :1390و 280اله نق ا طبر ح

مقالﮥ دیگر الاعنوان «احیاءالﻌلوم و تطهیر یزید» وجدود

188/8؛ م ادالنحبیع الغداد در کتاب الا بّدرح 490؛

دارد 3که در ونح مؤلف ضدان الررسدی دیددگاه ززالدی

االواس ا اس راینی در نورالﻌین فدی مشهدال سدینح 21؛

امر الدیهی است و اله اثبات نیا

مسئولیت یزید در واﻗﻌﮥ کرال و شهادت امامحسین(ع) 35

االناالیال دیدح 279/14و280؛ شدبلنجی در نوراالالصدارح

 )211/8و سددپس کدده الددا اعتددراضمددا حتددرت

129و .)130ناصددر نیددز در کتدداب خددودح فهرسددت

ینع(س)ح امام سجاد(ع)ح خدانوادﮤ خدود و شداار ا

اللندالاالیی ا این افراد الده دسدت داده اسدت( :ناصدر ح

حاضران در مجلس رواله رو شددح االدرا پشدیاانی کدرد

305 :1385تا319؛ اله نق ا جاحظ در رسالﮥ الندیامیدهح

(طبددر ح الددیتددا461/5 :و462؛ شددیخم یدددح 246 :1399؛

1تا3؛ طبرانی در مقت ال سین الناالیطالعح 36؛ سدیوطی

االناعثمح 152/3 :1406تا.)154

در تددداریخالخل ددداءح 185/1ح183؛ االدددنجدددو

در

نکته دوم توجه اله این مطلع است کده پشدیاانی ا

الردعلی الاتﻌصع الﻌنیدح 68و69؛ شاس الدین ذمبدی در

واﻗﻌه ا ماواره اله مﻌنا انکار نقش و رد مسدئولیت در

شذراتالذمعح  10/1و.)...

ون نیست و این موضدوع وننندان کده عددﮤ السدیار ا
موافقددان یزیددد الدددان تاسد

جسددتهاندددح نبایددد علددت

الی گنامی و تلقی شود؛ اللکه الرعکس االرا پشیاانی ا

 .1تبرﺋﮥ یزید در بین اهلسنت
پس ا شهادت امامحسین(ع)ح یزید نخسدتین کسدی
الود که موضوع تبرئﮥ خود را ا این کار مطرح کدرد .او
پس ا م ﻗات الا اسرا و دیدن وضﻌیت ونهاح در مجلس

واﻗﻌها الهمنزلﮥ پدذیرش مسدئولیت خدود در ون واﻗﻌده
است..
سوم فرض ما الدراین اسدت کده حتدی مادین االدرا

شامِ ا کردﮤ خود االرا پشیاانی کرد .او این پشیاانی را

پشیاانی ثانویه نیز الا صداﻗت ماراه نبوده است؛ چراکده

ح :1418

و پددس ا ایددن مدداجراح الددرا مجددا ات ﻗددات ن

)234ح اظهار م ط ت الا امامسجاد(ع) (دیندور ح :1368

امام حسین(ع) و در رﺃس ونهدا االدن یدادح اﻗددام عالدی

261؛ طبرسددیح )475/1 :1417ح دادن اجددا ﮤ سددوگوار

انجام نداد؛ اللکه ونها را تشویق مم کرد و ماراه االن یاد

الرا امام(ع) اله خدانوادﮤ خدود (الد ذر ح 222 :1998؛

رو ما متااد اله الادهگسدار و شﻌرسدرایی مشدغول

طبر ح الدیتدا464/5 :؛ االدنکثیدرح )112/8 :1413ح لﻌدن

الود (مسدﻌود ح 156/5 :1970و157؛ سدب الدنجدو

ح

االن یداد و افکنددن مسدئولیت ایدن کدار الدر دوش او و

 .)260 :1418البته اینکه چرا االدن یداد الدرخ ف یزیدد

متهمکردن او اله تﻌجی در کار امامحسین(ع) (الد ذر ح

خود را ا ﻗت امام حسین(ع) مبرا نکردح شداید الده ایدن

222 :1998ح 233؛ دینور ح 261 :1368؛ االن ﻗتیبهح الی تا:

موضوع الا گردد که اله مرحال ی

ن در الایدد مسدئولیت

7/2؛ طبددر ح الددیتددا461/5 :ح 465؛ مسددکویهح :1379

این مداجرا را الرعهدده مدی گرفدت و درصدورت انکدار

74/2و75؛ شیخ م یدح 237 :1399ح  )246و رسیدگی الده

االن یادح تاام نگاهما متوجه یزید و عاد او مدیشدد و

وضﻌیت اسدرا (دیندور ح 261 :1368؛ الد ذر ح :1998

دیگر جایی الرا تبرئه او الاﻗی نایماند .شاید الاتوجه اله

199؛ طبر ح الیتا )464/5 :نشان داد .در این خصدو

کمامایت جلوهکردن این موضوع نزد االن یاد یدا الدرا

الاید اله چند نکته توجه کرد:

کشیدن جور مسئولیت یزید دراینالارهح االن یاد الدهطدور

الا گریستن الر امامحسین(ع) (سدب الدنجدو

نخست ونکه پشیاانی و اولیه نبود؛ اله این مﻌنا که

عاد سکوت اختیار کرد.

و الا دیدن سر الریدﮤ امدام و وضدﻌیت اسدراح نخسدت

چهارم توجه اله انگیزﮤ یزید ا ایدن اظهدار پشدیاانی

االرا شدادمانی و رجزخدوانی کدرد (خدوار میح :1948

امایت دارد .الهنظر میرسد و منگامیکده الده مقصدود

ح 235 :1418؛ االنکثیدرح :1413

خودح ا نظر او دفع فتنﮥ امامح رسید درصدد الرومدد کده

58/2و59؛ سب النجو
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تاحد ماکن ا عواﻗع سدوء ون الکامدد؛ چراکده تردیدد
نداشت کشتن نوﮤ پیغابر(

یرا ا پیامبر(

) نق شدده کده مدرکس ا امدت مدن

) ون مم الهایدنصدورت را

خروج کند و مردم الا یکدیگر مت د الودندح پس مر کجا

عراﻗیددان کدده دل در گددرو م بددت ولعلددی(ع) داشددتندح

او را یافتید الکشدید» (االدنﻗتیبدهح  .)54 : 1412ا نگداه

الیپاسخ نخوامد گذاشت؛ چنان که اگر اج اله او مهلت

ام سنتح مدرکس علیده خلی ﮥ مشدروع شدورش کنددح

می دادح الرو ﻗیام ما متﻌدد و خونینی را شامد الود کده

مصدا امد الغدی اسدت؛ درحدالیکده ا نگداه شدیﻌهح

الرخددی ا ونهدداح ماننددد نهتددت تددواالین و ﻗیددام مختددارح

مرکس علیه یکی ا دوا ده امدام الشدورد مصددا امد

دست کم در ظامر در لباس خونخوامی امدامحسدین(ع)

الغی است ) .(Kohlberg, 1976: 69درواﻗع اله الاور ونهاح

وشکار شد.

اﻗدام یزید الهطور کام درست الود و الده توجیده نیدا

الددهنظددر مددیرسددد کدده در الددین شدداار ا علاددا

نداشت و در این واﻗﻌهح فرد متهم امام حسین(ع) الود.

ام سنتح تبرئﮥ یزید اله عواملی چندد الدا میگدردد کده

مم مان الا االنﻗتیبهح جاحظ (درگذشت868/ 255م)

ا جاله ونها اعتقاد اله عدالت صد االه اسدت 5.الراسداس

در رسدددالها الددداعنوان «رسدددالﮥ فدددیالناالتددده الدددی

ایددن دیدددگاه چددون یزیددد فر نددد مﻌاویددهح ا ص د االه

االیالولیدم ادالناحادالنداود» ا عقایدد ایدن جااعدت

)ح است الایدد حدرمتش تاحدد امکدان ح دظ

پرده الرداشته است .این رساله پاسخ الده عقایدد گرومدی

شود .عام مهم ترح انددیشﮥ مشدروعیت خل دا در میدان

است که سرسختانه مدافع یزید الودند و او را ا اعادال

ام د سددنت اسددت کدده ا الدداب اطاعددت ا اولددیاالمددرح

شنیﻌی که اله او منسوب الودح مبرّا میکردندد .جداحظ ا

مشروعیت خل ا و س طین تتاین میشدود؛ ا ایدنروح

این افراد الاعنوان ناالته یاد کدرده اسدت .در ایدن مسدئله

پیغابر(

تریدید است که ویا این نامح عنوان فرﻗها خدا

تﻌداد ا علاا سنی الرا ح ظ این اندیشه ا گزندد

م

انتقادما و ح ظ جایگاه خ فت در دورﮤ یزیدح دست اله

در تاریخ الوده است یا فق نامگدذار ا سدو جداحظ

دامن توجیهمایی شدند.

الوده است .جﻌ ریان احتاال داده است کده شداید ونهدا

اله طور مﻌاولح نویسندگان ساالقﮥ تبرئهنگدار یزیدد

ماان س یانیه الاشند که عثادانی مدا افراطدی الودندد و

را الدده ززالددی و کتدداب مﻌددروف اوح احیدداءعلومالدددینح

ماان فرﻗها که شیﻌیان الاعنوان ناصبیمدا ا وندان یداد

الا می گردانند که در ون ا لﻌدن یزیدد خدوددار کدرده

میکنند (جﻌ ریانح .)148 :1379

است و در نقش داشتن او در فاجﻌﮥ کرال تردیدد کدرده

کلاﮥ ناالته الهمﻌندا تدا هالدهدورانرسدیده اسدتح ا

است .الااینحالح الهنظر میرسد که ساالقﮥ این اندیشه الده

ریشه نفبَتَ الهمﻌنا روییدن .الاتوجه اله گزارش االنﻗتیبده

مدت ما پیش ا ززالی الا می گدردد و ریشدهمدا ون را

ا امدد حدددیثح درمددییدداالیم کدده اینددان گرومددی ا

دستکم الاید نزد شاار ا ام حدیث یافت.

6

ام حدیث الودند که اله علی(ع) و ول او الغد

و عنداد

االددنﻗتیبدده (درگذشددت889/ 276م) در گزارشددی

می ور یدندد و ا طرفدداران سرسدخت خانددان امدو

ار شدداند درالددارﮤ دشددانی امدد حدددیث الددا خاندددان

الودند .اله گدزارش جداحظح وندان مدیپندارندد کده ﻗتد

) در سدﮤ سوم ﻗار ح اله موضوع مدتهمکدردن

امام حسین(ع) و واﻗﻌﮥ حرّه و سنگالاران مکه سبع ک ر

پیامبر(

امامحسین(ع) اله شورش علیه خلی ﮥ مشروع اشاره کرده

یزید نای شود (جداحظح  .)12/2 : 1384سدعّ و لﻌدن

است« :ونان ...حسین الن علی(ع) را خارجی می دانند کده

والیان ستاکارح فتنه و الدعت است؛ اگرچده مدر کدار

وحدت مسلاین را درمم شکسته و خونش مباح است؛

انجددام دمنددد (جدداحظح  .)14 /2 : 1384ام د حدددیث
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اجااع دارند که ﻗات مدؤمنح ملﻌدون اسدت؛ ولدی اگدر

حکومتما سنیح ا مشروعیت ونان در لبداس توجیده

ماین شخصح سلطان جائر یا امیر گنهکار الاشدح سعّ و

اعاال و رفتار حاکاان دفاع میکردند.

خلع و ن ی و عیعکردنش را روا نایدانندد؛ مرچندکده

االوالکر االن الﻌرالی (درگذشت1148/ 543م)ح ﻗاضدی

صل ا را الترساندح فقها را الکشددح فقیدر را گرسدنه نگده

و م دّث مالکی که اله یزیددوستی شهرت داردح ا ایدن

داردح شراب النوشد و حددود را تﻌطید کندد (جداحظح

حیث تاحدود ید

استثناسدت .و در کتداب خدودح

..)15/2 : 1384

الﻌواصم من القواصمح الا استناد اله مطلبی ا کتاب الزمد

البته الاید توجه کرد که چنین اظهارنظرمایی ا سدو

احادالنحنب ح یزیدد را در مدرﮤ مّداد عدالم ﻗدرار داده

م دثان و سایر علاا سنیح تنها ا اندیشه مدا دیندی

است (االنالﻌرالدیح  !)233 :1419ا سدو دیگدرح و الدا

ونها نشئت نگرفته اسدت و سدنی الدودن حکومدت مدا و

مقدمهچیندیمدا متﻌددد درصددد م کدومکدردن ﻗیدام

ارتبدداط عایددق و گسددتردﮤ ایددن گددروه ا علاددا الددا

حسین الن علی(ع) و تبرئه یزید اسدت .او در نهایدت الده

حکومت ما وﻗتح ضرورت االرا چنین اظهارنظرمایی

این نتیجه میرسد که ﻗیام حسینالنعلی(ع) خطدایی در

را فددرامم مددیکددرد .الندداالراین الایددد گ ددت ایددنگوندده

م اسبه الود و ا الدینرفدتن وحددت جامﻌده اسد می را

اظهارنظرما مﻌلول علت ما سیاسدی الدوده اسدت و الدا

الاعث شد .و الرا رسیدن اله این مقصودح ضان االدرا

خ فت و حکومت مرتب الوده است .الاید توجده کدرد

مادرد الا امام حسین(ع)ح احادیثی را در منع شکسدتن

که ا دید مردم ون رو گدارح الده ویدژه علویدانح امویدان

وحدت اس می نق میکند؛ ا جاله اینکده پیدامبر(

)

زاصددع خ فددت و فاﻗددد مرگوندده مشددروعیتی الددرا

فرمود« :اله ود ات اﻗداتی خوامدد افتدادح پدس مدرکس

خ فت الودند؛ چراکه ونها ا خاندان پیامبر(

) نبودند.

خواست در الین امت ت رﻗده افکنددح درحدالیکده امدت

در مناالع دورﮤ عباسی ممح ا ونها نه در جایگداه خل دا

ماگی الا مم ات ا دارندح او را الا شاشیر الزنندح مرگونه

پیغابر اللکه در حکم ملوک یاد میشد؛ ضدان ونکده ا

که می خوامد الاشد» .و سپس نتیجه میگیرد که حتدی

دیدد اکثدر مدردمح ونهدا فاﻗدد دینددار و زیرمﻌتقدد الدده

اگر شریف ترین کسح حسین الن علی(ع)ح نیز چنین کندد

الاورما اس می شناخته می شددند؛ النداالراین حسدع و

الا مشاول این حدیث خوامد شد؛ الهویژه کده الزرگدان

نسع عصر جاملی را الدرا الدهدسدتگیدر رمبدر و

اص ابح مانون االنعباس و عبدداهللالدنعادرح او را ا

حکومت نداشتند .در چندین اوضداعیح امویدان مدم الدا

ایددن کددار الرحددذر کردنددد (االددنالﻌرالددی ح .)232 :1419

مرگونه شورش و حتی اعتراضح الا ﻗساوت و خشونت

اله عقیدﮤ االن عرالی اگر ﻗیام وجهی داشتح االنعبداس الده

السیار رفتدار مدی کردندد؛ الدرا ناونده الایدد الده اعددام

انجام ون اولی الود (االنالﻌرالدیح  .)233 :1419در ادامدهح

حجرالن عد و گرومی ا یارانش الهعلت اعتدراض الده

او در مقام دفاع ا یزید الرمیوید و الا ادعا اینکده او ا

والددی کوفدده در دورﮤ مﻌاویدده و الدده دسددت اوح شددهادت

ص االه الوده است 7و امتیا ات صد االه را نیدز الدرا او

امام حسین(ع) و یارانش در کرال و کشتار مدردم مدینده

ﻗائ استح ا متهم شدن او اله شرب خار و سایر فسدق

و تﻌد و تجاو اله امدوال و ندوامیس وندان در جریدان

و فجور الهشددت انتقداد مدیکندد و ونهدا را ا اکاذیدع

واﻗﻌﮥ حد درّه در دورﮤ یزیدددد

(Fred M. Donner,

) 2010:187-188اشاره کرد .ا این روح عالاان واالسته اله

مورخان میداند (االنالﻌرالیح .)233 :1419
عبدالاغیث حنبلی فرد دیگر الود که حدود نیمﻗرن
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الﻌدح الار دیگر این ادعاما را مطرح کرد و الستر را الدرا

خروج الر خلی ﮥ ﻗانونی و در کدانون اجاداع مسدلاانان؛

واکنش علاا ام سنت فرامم کرد .او کتاالی در فتائ

ثاالت نشدن نقش یزید در شهادت امدام (ززالدیح الدیتدا:

یزیددد تألیددف کددرد .عبدددالاغیثالددن میددرالنعلددو

)125/3؛ گنامکددارالودن االددن یدداد (االددنص د حح :1406

ال رالیالبغداد ا علاا نهچندان مطرح حنبلی الود که

)216؛ درو الودن الی حرمتیما یزید اله امامحسدین(ع)

و ذمبی الر کای دانش و اشتباهمدا حددیثی

(االن تیایهح 141/8 :1406و142؛ االن حجر میتایح :1417

االن جو

او انگشت نهاده اند (االن جو

ح 34 :1426تا39؛ ذمبدیح

.)193

 .)159/12 :1405و در حددددود سدددال 1106/ 500م

الرخی ا گزارش ما مرالوط اله یزید که دسدتاویز

اده شددد و در سددال 1183/ 583م در حرالیدده (الغددداد)

الرا تبرئﮥ یزید استح در مناالع شیﻌی ومده است .شداید

ح 34 :1426تدا .)39ا کتداب او

علت این امر ون الاشد که نویسندگان شیﻌی مرگز گاان

درگذشت (االدن جدو

خبر نیست .شاید الهعلت م توا ون کده الدا اسدتقبال
جامﻌﮥ سنی رواله رو نشد؛ ولی االن جو

نایکردند که این گدزارشمدا الﻌددما دسدتاویز الدرا

حنبلیمدذمع

تبرئﮥ یزید شود .ونها در جایگاه مورخح خود را موظدف

الا تألیدف کتداب الدرّدّ علدیالاتﻌصّدعالﻌنیددالاانع مدن

مددیدانسددتند تاددام اخبددار را کدده ص د ی تشددخیص

ذمّالیزید الدان پاسخ داد؛ مرچند الده جدا نقد سدخنان

مددیدادندددح ذکددر کننددد؛ الددیونکدده در النددد اسددت اده یددا

عبدددالاغیث و سددپس پاسددخ الدددانمدداح حددوادث دورﮤ

سوءاست اده ا این اخبار الاشند.

خ فت یزید را الررسی کرد تا این گونه نامشدروعالدودن
اعاال او را مﻌلوم کند.

در دورﮤ اخیددر کدده اندیشددهمددا سددل ی در حددال
اوج گیر استح موج دفاع ا یزید و االرا ارادت الده او

ا کتاب فتائ یزید نسخه ا در دست نیست؛ امدا

نیز در حال فزونی است 8.درمجادوعح الایدد گ دت ایدن

ﻗتاوت دانشاندان ام سدنت درالدارﮤ ون من دی اسدت.

جریان الیشتر در الین ام حدیث طرفدار داشدته اسدت و

الددهگ تﮥ االددناثیددرح مطددالبی عجیددع در ون وجددود دارد

ماین اندیشه ما الﻌددما و در دورﮤ اخیدرح والشدخور وراء

(االن اثیرح  .)165/10 :1415االن کثیر مم در خد ل تأییدد

سَلف ی و ومّاالی شده است.

سخن االن اثیرح پاسخ االن جو

را اله ون پذیرفتده اسدت

(االن کثیرح  .)401 /12 :1413ذمبی مم مﻌتقد است الرا

 .2علتهاای مسائولیتداشانن یزیاد در ﻗنال اماام

او الهتر الود مرگز چنین کتاالی ناینوشت (ذمبیح :1405

حسین(ع)

...)160/12

در کنار تﻌداد چشاگیر ا شخصیتمدا و علادا

ا جاله علتمایی که این افراد و گروهما الرا تبرئه

الددرجستﮥ سددنی کدده نقددش یزیددد را در فدداجﻌﮥ کددرال

یزید ذکر میکنند :اظهار ناراحتی یزید ا عا االدن یداد

انکارناپذیر دانستهاندد و مسدتند م کدم الدرا صدد

اله منگام مشامدﮤ وضﻌیت اسرا در کاخ خدود و پدس ا

مدعا این مقاله استح تأمد در وﻗدایﻌی کده ا مدر

مجادلهاش الا امکلثوم یدا حتدرت یندع(س) (طبدر ح

مﻌاویه تدا پدس ا شدهادت امدامحسدین(ع) رخ دادنددح

الیتا461/5 :و462؛ شدیخم یددح 246 :1399؛ االدناعدثمح

اله وضدوح نقدش اصدلی یزیدد را در ایدن مداجرا تأییدد

152/3 :1406تا)154؛ زیرمشدروع الدودن عاد امدام در

می کنند .این وﻗایع و ات ا ما الهترتیع وﻗوع تداریخی ا
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الیتا338/5 :؛ شیخم یدح  .)200 :1399عددها دیگدر ا

این ﻗرار است:
.الف .زمینه چینی یزید برای برخورد و جنگ باا عراﻗیاا :

دستور اکید یزید مبنیالر الیﻌتگرفتن ا ایدن دو تدن یدا

الناالر گزارشی کده در ال تدوح االدناعدثم کدوفی و مقتد

فرستادن سرما ونان سخن اله میان ووردهاند (یﻌقدوالیح

خوار می ومده است که مناالﻌی شیﻌی یا الا گرایشمدا

154/2 :1413؛ االناعثمح 9/3 :1406ح .)19

ﻗو شیﻌی مستندح یزید در نخستین رو خ فت خدود

اینکه یزید در نامﮥ کوتامیح ون مم الهجا اع م عام

ونگاه که شامیان الرا تهنیت خ فت او و تﻌزیت مدر

الددهطددور مخ یانددهح ا حدداکم خددود در مدیندده چنددین

مﻌاویه اله نزدش ومدندح ا خدواالی سدخن گ دت کده ا

خواسته ا داردح نشان ا ون دارد که یزیدد الدهدنبدال ون

الا عراﻗیان خبر میداد .یزیدد گ دت کده

الود که درصورت انجام چنین عالدیح یﻌندی گدردن دن

در خواب دید که در میان او و عراﻗیان نهدر ا خدون

ونهاح گناه این کار الر دوش والی مدینه الی تد ( Ahmad,

جار است که و امکان عبور ا ون را ندارد تا اینکده

 .)2006: 118-119ولیددد پددس ا دریافددت ایددن نامددهح

االن یاد ومد و او را ا نهر عبدور داد (االدناعدثمح :1406

اله دنبال امام و االن الیر فرستادح الیونکه ا مقصدود خدود

6/3؛ خددوار میح  .)179/1 :1948و خددواب خددود را

اله ونها سخنی الگوید .گویا این پیشنهاد را مدروان داد تدا

چنین تﻌبیر کدرد کده الدین شدامیان و عراﻗیدان الده ود

ا مقاومددت احتاددالی ونهددا الددرا الیﻌددت یددا گریزشددان

«مل اه»ا رخ خوامد داد .مرچند ص ت این گدزارش

جلوگیر کند (االدناعدثمح 9/3 :1406؛ الد ذر ح :1998

تردید استح این مسئله تاحدود روشن است که

)333/4؛ اما ون دو الدهفراسدت ا مداجرا الداخبر شددند؛

درگیر نزدی

م

و ا ماان وزا احتاال الرو خطر را ا جانع عراﻗیان

االن الیر ا رفتن خوددار ور یدد و امدام الدا عددها ا

که دل در گرو م بت خاندان علی(ع) داشتندح احساس

مارامان خود نزد ولیددالن عتبدهح حداکم مدیندهح رفدت

می کرد و پیشاپیش مردم شام را الرا جنگ الدا عراﻗیدان

(االناعثمح 12/3 :1406؛ دینور ح .)227 :1368

مهیا میکرد؛ چنانکه در پایدان مادین روایدت ا اعد م

شاید امکان این نباشد که الهطدور کامد ا م تدوا

ومادگی شامیان الرا جنگیدن الا ونان سخن اله میان ومده

نامﮥ یزید وگاه شدد؛ امدا شدوامد تداریخی تاحددود ا

است (االناعثمح .)6/3 :1406

دستور یزید الرا کشتن امام(ع) و االدن الیدر درصدورت
امتندداع ا الیﻌددت خبددر مددیدمنددد؛ ا جالدده عالکددرد

ب .ارسال نامه ای تند ازسوی یزید به فرماندار مدینه برای

مروانالنحکم در این ماجرا که منگدامیکده امدام(ع) در

گاارفنن بیﻌاات از امااامحسااین(ع) یااا ﻗناال ایشااا  :الندداالر

دارالﻌااره ا الیﻌت خوددار ور ید و کار الیﻌدت را الده

گزارش مدا مﻌتبدر تداریخیح یزیدد ال فاصدله پدس ا

فردا و در حتور مردم موکدول کدردح مدروان الده ولیدد

الرتختنشستن نامه ا الدرا کدارگزار خدود در مدیندهح

پیشددنهاد کددرد کدده او را الدددون الیﻌددت رمددا نسددا د و

ولیدددالنعتبدددهح نوشدددت و الددده او دسدددتور داد تدددا ا

درصورت امتنداعح و را الکشدد؛ چراکده الدهعقیددﮤ اوح

حسینالنعلی(ع) و عبداهللالن الیر الیﻌت الگیرد .م تدوا

رماکردن امام و االن الیر الاعث گریختن ایشان و افزایش

این نامه را مناالع گوناگون ذکر کردهاند؛ درحدالیکده در

خونریز در جامﻌه میشد و «فتنها را روشن خوامدد

شاار ا مناالعح تنها ا دستور یزید الرا سختگیر در

سدداخت کدده الددهسددادگی خدداموش نخوامددد شددد»

امر الیﻌت سدخن گ تده شدده اسدت (االدنﻗتیبدهح الدیتدا:

(خلی ﮥ الن خیداطح 282/1 :1968و283؛ دیندور ح :1368

174/1و175؛ الددد ذر ح 332/4 :1998و333؛ طبدددر ح

227؛ الدد ذر ح 333/4 :1998ح 336؛ االددناعددثمح :1406

 /40پژومشما تاریخیح سال پنجاه و سومح دوره جدیدح سال نهمح شااره چهارم (پیاپی )36ح مستان 1396

9/3و10ح  .)14شدت عا مروان الدهاحتادال ا دسدتور

صب گامان الر من مجوم ورند و م اصره ام کنندد الداکی

یزید الرا اله کارالردن خشونت علیه امام(ع) و احسداس

ندارم .ونگاه که ا ترس مر

دست ذلت اله ظالم دمدم

خطر او ا جانع امام(ع) ناشی الود .الناالراین امکدان ایدن

تا خود را ا خطرمایی که مدرا مددف گرفتدهاندد کندار

تصور وجود دارد که یزید نیز ماین طرح و نقشه را در

کشمح مرا نشاید که و ادمدرد خوانندد» (الد ذر ح :1998

سر داشت .عزل ولید ا سو یزید ا امارت مدینه پدس

.)337/4

ا اماال و در کار امدام(ع) (الد ذر ح )341/4 :1998

منگامیکه یزید اله االنعباس در مکه نامده نوشدت و

ناخرسند یزید ا عا ولید و یکی الودن انددیشﮥ او و

ا او خواست که حسین(ع) را ا ﻗیام علیه و الا داردح

مروان را تأیید میکند.

االنعباس پاسخ داد حسین (ع) اله من خبر داده است که

ا سو دیگدرح امدام در حدالی در مجلدس فرمانددار

علت ومدنش اله اینجاح رفتار سوء عام امو در مدینده

مدینه حاضر شد که ا جان خود الیاناک الود و احتادال

و تﻌجی در کار ایشان الا االرا سخنانی تند الدوده اسدت

میداد در صورت الیﻌتنکدردنح کشدته شدود؛ ا ایدنرو

(سب النجو

ح 215 :1418و.)216

شاار ا النی ماشم را ماراه خود الرد (دینور ح :1368
اگر امام احسداس

د .عزل فرماندار مسامحهکنندﮤ مدیناه :یزیدد در رمتدان

227؛ االناعثمح  .)13/3 :1406الیش

امنیت می کردح مرگز سی تن را الرا م افظت ا جدان

سال 679/ 60مح ولیددالنعتبده را ا فرمانددار مدینده

خودح اله خانﮥ فرماندار نایالرد.

عزل کرد و عاروالنسﻌید افشد را الدا ح دظ سدات در
امارت مکهح اله والیت مدینه نیز منصوب کدرد (طبدر ح

ج .بیم امام بر جا خود و خانوادهاش و خروج از مدیناه:

الیتا343/5 :؛ سدب الدنجدو

ح 214 :1418؛ االدنکثیدرح

امام پس ا خوددار ا الیﻌتح دریافدت کده مانددن در

 .)158/8 :1413گویا علت عزل ولیدد نامدها الدود کده

مدینه دیگر اله صد ح نیسدت؛ ا ایدنرو شدبانه شدهر را

مروانالنحکم اله یزیدد نوشدت و در ون ا چاپلوسدی و

ترک کرد و اله طرف مکه رفت که حرم الدود .ایشدان الده

سستی ولید در کار امامحسین(ع) و االن الیر انتقداد کدرد

منگام خروج ا شهرح اله این ویه ا ﻗدرون متوسد شدد:

(ال ذر ح  .)341/4 :1998منگامی که عاروالن سدﻌید الده

«پس ترسان و نگران ا شهر خارج شددح گ دت خددایا

مدینه رسید اله منبر رفدت و تصدایم خدود را مبندی الدر

مرا ا ستاکاران رمایی الخدش» (ﻗصدصح 21؛ 9طبدر ح

جنگیدن الا االن الیر که ا ماان وزدا مددف او شدورش

الیتا343/5 :؛ شیخم یدح  .)202 :1399توس اله این ویده

علیه امویان و الهدستگدرفتن ﻗددرت الدودح اعد م کدرد

اله خوالی وضﻌیت اضطرار ایشان را نشان میدمد .الدیم

(خلی ﮥ الن خیاطح  .)283/1 :1968عدزل فرمانددار مدینده

ا کشته شدنح عام این خروج اضطرار الود .ایشان در

نتیجﮥ مستقیم خوددار او ا کشتن امام الود؛ چندانکده

پاسخ اله االومُره اسد که علت خارج شدن ایشدان را ا

پس ا وگامی ا نامﮥ یزید گ ت« :نه الهخدا سوگند مدن

مدینه پرسیدح پاسخ داد« :النی امیه مالم را الردند و والرویم

ﻗات حسین النعلی(ع)ح نوﮤ پیغابر(

را ریختندح صبر کردم و حدال الدهدنبدال ریخدتن خدونم

حتی اگر ماه دنیدا را الده مدن دمندد» (الد ذر ح :1998

الودند که گریختم» (االننااح  .)46 :1406ایشدان پدس ا

336/4؛ االنکثیرح  .)157/8 :1413مانندین منگدامیکده

رسیدن اله مکه اله شﻌر متوسد شدد کده انگیدزﮤ ایدن

مروان ا او خواست امدام(ع) را درصدورت اجتنداب ا

خروج را اله خوالی نشان می دمد« :من ا اینکه چوپاندان

الیﻌت الکشدح ور و کرد ا کاش پیش ا این مرده الود و

)ح نخدوامم الدود؛

مسئولیت یزید در واﻗﻌﮥ کرال و شهادت امامحسین(ع) 41

را نای دیدد (االدناعدثمح  .)10/3 :1406الده

واجع اله عارﮤ م رده و رمسپارشدن الیدرنگ الهمادراه

چنین رو

ماین علت ال فاصله پس ا شنیدن وعدﮤ امام مبندی الدر

خانواده الهسو عرا ح این احتاال را ﻗوت میالخشد که

الیﻌت در حتور جاعح ایشان را رمدا کدرد (االدناعدثمح

یزید ﻗصد دستگیر و اله ور الیﻌتسدتاندن ا ایشدان و

12/3 :1406؛ االددنکثیددرح  .)158/8 :1413ولیددد سددپس

درصورت اجتندابح تدرور اایشدان را داشدت (االدنناداح

عبداهللالن الیر را که ا الیرامه اله مکه رفتده الدودح تﻌقیدع

46 :1406؛ مجلسیح )99/45 :1385؛ اما امدام(ع) ﻗصدد

کرد؛ اما در پی تﻌقیع امام حسین(ع) که ا طریق اصدلی
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نداشت الا کشتنشدن ایشان حرمت خانه خدا الشکند.

رامددی مکدده شدددح الرنیامددد (ال د ذر ح  )334/4 :1998و
الهاینصورتح الدهعادد ا دنبدالکدردن امدام خدوددار
ور ید.

االن یاد الده امدارت کوفده الده اشدارﮤ سَدرجونح مدوال

ر .اﻗدام یزید برای دسنگیری یا ﻗنل امامحسین(ع) در مكه:

یزید پس ا ونکه موفدق نشدد در مدینده ا امدام الیﻌدت
الگیردح در ت ش الود این کار را در مکه صدورت دمدد.
ا ماینرو نامها م ط تومیز اله االنعباس نوشدت کده
در مکه اله سر می الرد و ا او خواست امام را ا خدروج
علیه خود الا دارد و اله راه الیﻌت وا دارد .االنعباس مدم
ضددان وعدددهدادن الدده یزیددد (سددب الددنجددو

ز .گمارد ابنزیاد بهجای نﻌما بنبشیر در کوفه :انتصاب

ح :1418

215و )216درصدد الرومد امام(ع) را ا رفدتن الده کوفده
الا دارد و ایشان را اله ماندن در مکدهح تدا پایدان مراسدم
ح ح تشویق کند تا ایشان مردم را در ایدام حد دیددار
کند و نظر ونها را درالارﮤ تصایم خود الداند؛ سپس اﻗدام
کند و درصورت تصایم الرا خروج ا مکهح الده م د
دیگددر زیددر ا عددرا ح الددرا مثددال الدده یاددنح الددرود
(مسﻌود ح 129/5 :1970تا .)131اما امدام ضدان تأییدد
خیرخوامی االدنعبداسح تصدایم خدود را الده دو علدت
الا گشتناپذیر عنوان کرد :نخست نامﮥ مسدلمالدنعقید
مبنی الر ومادگی کام کوفیان الرا مارامی الدا ایشدان و
دوم «تددرس ا دسددتگیر یددا کشددتهشدددن در مکدده و
شکستهشدن حرمت حرم امدن الهدی» (طبرسدیح :1417
445/1؛ االن کثیرح 177/8 :1413و .)178تﻌجی امام الرا
پایان دادن اله اعادال حد خدودح ا طریدق تبددی حد ّ

مﻌاویهح ا اﻗداماتی است که نشداندمنددﮤ شددت عاد
یزید در ﻗبال امام حسین(ع) است .پیش ا ومدن االن یاد
اله کوفهح نﻌاان الن الشدیر والدی شدهر الدود کده الدهل دا
سیاسیح شخص نرم خویی الود .اله مادین علدتح الیشدتر
مردم شهر اله گرد فرستادﮤ امامح یﻌندی مسدلم الدنعقید ح
جاع شدند؛ الهطور که الیم ون میرفدت کدار ا دسدت
النیامیه خارج شود (سب النجو

ح  .)221 :1418یزیدد

الددا وگددامی ا اوضدداع کوفددهح نﻌاددان را عددزل کددرد و
عبیداهلل الن یاد را الا ح ظ ساتش در جایگاه والی الصرهح
اله امارت کوفه الرگزید و اله او دستور داد الده کوفده رود
و اوضاع را تغییر دمد (طبر ح الیتدا348/5 :؛ مسدکویهح
 .)42/2 :1379االن یاد فرد سرسدپرده و درعدین حدال
السیار ﻗدرت طلع و خونریز الود که الرا رضا خداطر
امیر خودح ا میچ کار االا نداشت .الدهعقیددﮤ مادلوندگ
()Madelungح یزید ا ون رو کده حسدین الدنعلدی(ع) را
تهدید مایشگی الرا حکومت خود تلقی میکردح در
ور و کشته شدن او الود؛ امدا نادیخواسدت در چشدم
مردم در حکم ﻗاتد حسدین(ع) جلدوه کندد؛ ا ایدن رو
االن یاد را الرا این کار الرگزید که السیار ع ﻗه داشدت
حسین(ع) را ت قیر کند و الکشدد .رفتدار کده و در
ﻗبال کشتهما لشکر امام(ع) انجام داد و دستوردادن الده
پایاالکردن ونها الا اسبانح نشانی ا این تاای الود.
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س .نحوﮤ مواجهه با حضاور مسالم بان عقیال در کوفاه:

الجنگد که و وزا کنندﮤ جنگ الاشد (زیدرف افلّاتُقاتلد ف اللّدا

مأموریت اصلی االن یاد در کوفده تﻌقیدع و دسدتگیر

مَددن ﻗاتفلفد ) (دینددور ح 242 :1368؛ االددنکثیددرح :1413

مسلمالنعقی الود؛ چنانکه در ماان نامﮥ انتصاب اوح الده

)179/8؛ اما در شاار دیگر ا مناالعح ا دستور یزید اله

این امر تصری شده الود کده مسدلم را دسدتگیر کندد و

جنددگ الددا امددام(ع) درصددورت خددوددار ا الیﻌددتح

سپس تبﻌید یا مقتول کند (دینور ح 231 :1368؛ طبر ح

الهصراحت سخن اله میان ومدده اسدت (یﻌقدوالیح :1413

الی تا348/5 :ح 357؛ االن اعثمح 41/3 :1406و .)42االن یاد

155/2؛ االددنعسدداکرح  .)213/14 :1415چنددانکدده ایددن

پس ا رسیدن اله شهر و اله دست گرفتن اوضداعح موفدق

مطلع را خود االن یاد نیز در نامهاش اله امامحسدین(ع)ح

شد مسلم را دستگیر کند و ماراه مانیالنعروه الده ﻗتد

منگددامیکدده در کدرال نددزول کددرده الددودح عنددوان کددرد:

رساند و این گونه کار دعوت امام(ع) را در کوفه یکسره

«امیرالاومنین مرا فرمان داده که الالش الر یر سر ننهم و

کند .او ماننین سلیاان یا سلاان که فرسدتادﮤ امدام(ع)

شکم را ا نان پر نسا م تا اینکه تو را اله فرمدان او ورم

در الصددره الددود (دینددور ح 231 :1368و232؛ االددناعددثمح

یا تو را اله سو خدا لطیف خبیر فرسدتم» (االدناعدثم

42/3 :1406و43؛ سدددیدالنطددداووسح الدددیتدددا )44 :و

کوفیح 95/3 :1406؛ خوار میح 1948م.)239/1 :

عبداهللالنیقطینح ﻗاصد مسلمالنعقی الهطرف امدام(ع) را
اله ﻗت رساند (االناعثم کدوفیح 50/3 :1406و .)51یزیدد

ص .سااختگیااری شاادید اباانزیاااد باار امااام(ع):

الا شنیدن این اخبارح الان الده ت سدین االدن یداد گشدود

سددختگیددر مددا االددن یدداد الددر امددام(ع)ح الدداوجود
12

(دینور ح  )242 :1368و ا او خواسدت مراﻗدع عدرا

تاای نداشتن کوفیان و فرماندمان وندان الدرا جندگح

الاشد و اله مرکس الدگاان شددح دسدتگیرش کندد و الده

خود علت دیگر الر ت ت فشار ﻗرارداشدتن االدن یداد

تهات الکُشد (طبدر ح الدیتدا380/5 :و381؛ خدوار میح

است .فرماندمان او در ایدن مداجراح یﻌندی حدرّالنیزیدد

 .)215/1 :1948یزیدددد سدددپس دسدددتور داد سدددرما

ریاحی و عمالنسﻌدح میچ تاایلی الده جندگ نداشدتند و

کشتگانح یﻌنی مانی و مسلم را که االن یاد فرستاده الودح

امام(ع) (ال ذر ح 188/4 :1998؛ طبر ح الیتدا)401/5 :ح

الر دروا ﮤ دمشق الیاویزند (االن اعثم کوفیح 70/3 :1406؛

یاران ایشدان (االدناعدثمح کدوفی 112/3 :1406؛ طبدر ح

االنشهروشوبح الیتا.)94/4 :

الیتا )426/5 :یا خود این فرماندمان پیشنهادمایی مطرح
کردند (طبر ح الدیتدا402/5 :و403؛ شدیخم یددح :1399

ش .دسنور یزید به ابنزیاد برای سخنگیری و ﻗنل امام(ع):

225؛ مقدسددیح  .)10/6 :1962الددیم اصددلی االددن یدداد ا

پس ا خاتاﮥ کار مسلمح یزید اله االن یاد دستور داد کده

نافرمانی در ﻗبال دستور یزید مبنی الدر گدرفتن الیﻌدت ا

کار را الر حسدینالدنعلدی(ع) سدخت گیدرد و زائلده را

امام(ع) یا ﻗت ایشان الود؛ چنانکه و در نامﮥ خدود الده

خاتادده دمددد یددا اینکدده او را ماننددد الددردها نددزد یزیددد

امام(ع) الهصراحت این دو پیشنهاد را مطرح کرد.

الا گردانددد (یﻌقددوالیح 155/2 :1413؛ الدد ذر ح :1998
 .)163م توا نامﮥ یزید اله االن یاد را مناالع الدهصدورت

ض .عملكرد یزید بﻌد از واﻗﻌﮥ عاشاورا :یزیدد پدس ا

مت اوت ذکر کردهاند .در شاار ا ونها تنها ا االن یداد

وگامی ا واﻗﻌﮥ کرال اله االن یاد دستور داد تدا سدرما را

خواسته شده است که حسین الن علی(ع) را رما نسا د و

الددهماددراه امددوال و کدداروان اسددرا الدده دمشددق ال رسددتد

حتی در اخبارالطوال چنین ومده است که تنها الدا کسدی

(سیدالنطاووسح الیتا .)171 :اله دستور یزیددح سدرما

مسئولیت یزید در واﻗﻌﮥ کرال و شهادت امامحسین(ع) 43

شددهدا و کدداروان اسددرا را الددرا عبددرت سددایرانح در

اعتراض کرد (الد ذر ح 222 :1998؛ مسدﻌود ح :1970

شهرما الین راه گرداندندد کده البتده الدا عکدسالﻌاد

)144/5؛ اما یزیدد الددان تدوجهی نکدرد و حتدی و را

یکسانی ا سو مردم مواجه نشد 13.امکان ندارد که این

تهدید کرد که اگر ا ص االﮥ پیغابر(

رفتار عا کسی الاشد که ا کردﮤ خود پشدیاان اسدت.

را می د.

) نبودح گدردنش

یزید سپس دستور داد سر امام(ع) را الر در مسجد جامع

پس ا ایدن مداجرا نیدز تدا چندد رو در کندار سدر

دمشق (مجلسدیح 155/45 :1385و )156یدا کداخ خدود

امام حسین (ع) مجدالس الدزم و میگسدار الرگدزار کدرد

(خددددوار میح 73/2 :1948و74؛ مجلسددددیح : 1385

(خوار میح 72/2 :1948؛ سیدالن طاووسح الی تدا)190 :؛

 )142/45الیاویزند تا مایﮥ عبرت سدایران شدود .شدامیان

حتی اله نق ا مناالع شیﻌیح اله خطیبی دستور داد الر منبر

اش را الدر

رود و در مذمّت حسین(ع) و پددرش علدی(ع) سدخن

میگ تند (االدنناداح

الگوید (االن نااح 102 :1406؛ سدیدالن طداووسح الدی تدا):

نیز دستهدسته اله نزد یزید میومدند و پیرو
این خارجیح امام حسین (ع)ح تبری

 .)100 :1406الرنامﮥ استقبال الاشکومی ا کداروان اسدرا
ترتیع داده شد .شهر الدهگوندها وذیدن السدته شدد کده
سه النسﻌدح ا ص االﮥ پیامبر(

)ح گادان کدرد عیدد

187و.)188
و ماننین در وزا امانتما متﻌددد الده اسدرا
کرد .نخست ونکه دسدتور داد ونهدا را الده سدرعت و الدا

فرا رسیده است که او ا ون الی خبر است .کاروان را سه

وضﻌیتی نامطلوبح السته الا ز و نجیر الر پشت شدترانح

رو در نزدیکی شهر نگه داشتند تدا شدهر را الیارایندد و

ا کوفه اله شام الیاورند (سدب الدن جدو

ح 237 :1418ح

مردمان شدهر رﻗدص کندان و دف ندان الدا دسدتوپدا

)260؛ الهطور که الدنما اسرا مجدروح شدد و سدپس

ختاب شده و چشاان سرمهکشیده اله اسدتقبال کداروان

ونها را در جایی نامناسدع جدا داد (سدیدالنطداووسح

اسرا ومدند (خوار میح 60/2 :1948و .)61امکان نددارد

الیتا .)188 :ونگاه که اسرا اله مجلس یزید رسدیدند و او

که تاام این جریدانمدا الددون اطد ع و رضدایت یزیدد

امام سدجاد(ع) را مقیّدد و دسدت السدته دیددح گ دت :ا

صورت گرفته الاشد.

علیالن حسین(ع) خدا را شدکر کده پددرت را کشدت...
(مجلسددیح  .)168/45 : 1385و ماننددین تصددایم

ط .اظهار شادی اولیه یزید از ﻗنل اماام(ع) :الده اسدتثنا
یکی دو گزارش شاذّح 14تاحدود تاامی مناالع الدر ایدن
نکته مت قاندد کده یزیدد الدهم د

دیددن سدر مبدارک

داشت فاطاه دختر امامحسدین(ع) را الده مدرد شدامی
الدمد (سدب الدنجدو

ح  )260 :1418کده الدا مقاومدت

سرسختانﮥ حترت ینع(س) ا این کار منصرف شد.

امام حسین(ع) دستور داد ون را در تشتی ر ﻗرار دمندد؛
سپس الا چوبدستی شروع اله ضراله دن اله دنددانمدا

ظ .برخورد مالطفت آمیز با ابن زیاد پا

از واﻗﻌﮥ کاربال:

امام(ع) کرد؛ درحالیکه شﻌر ا االن َالﻌر ح الا موضوع

یکی ا علتما مهای که ا پشیااننبودن واﻗﻌی یزید

انتقام ا مسلاانانح یا شدﻌر دیگدر را مزمده مدیکدرد

و اللکه تأیید عاد ﻗدات ن امدامحسدین(ع) نشدان داردح

(یﻌقوالیح 159/2 :1413؛ اص هانیح الی تدا119 :؛ طبدر ح

انجامندادن کوچ ترین تنبیهی در حق ونها الدود؛ حتدی

الیتا390/5 :ح 465؛ االناعثم کوفیح 149/3 :1406تا151؛

و الیشترین مدایا و جوایز را الده مسدئول اصدلی ایدن

مسﻌود ح  .)144/5 :1970این عا یزید چندان نندده

ح

الود که االدوالُر ه اسدلایح ا صد االﮥ پیدامبر(

)ح الددان

واﻗﻌهح یﻌنی عبیداهلل الن یادح الخشدید (سدب الدنجدو

 .)260 :1418پس ا این مداجراح یزیدد عدرا عدرب و
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جبال را اله او سپرد و مبلغ یک ایلیون درمدم مدم الده او

رسیدح نامه ا اله االن عباس نوشت و اﻗدام او را سدتود.

جایزه داد (االن اعثم کوفیح )156/3 :1406؛ سدپس او را

در پاسخ اله این نامهح االن عباس نامﮥ تند اله او نوشت

ا کوفه اله نزد خود فراخواند و شعنشینیما متﻌدد

و ون را چنین وزا کرد« :تو در نامهات ا اینکه من الدا

الا او ترتیع داد .در یکی ا این مجدالسح در تﻌریدف ا

االن الیر الیﻌت نکرده ام یاد کرد ح اله خدا سوگند ﻗصدم

عا االن یاد چنین سرود« :پیاله ا ا شدراب الده مدن

ا این کار حاد و ستایش تو نبدود و مدن یدادم نرفتده

الده که تا مغز سرم ن وذ کند و مانند ون را مم الده االدن

است که تو الود کده حسدین الدن علدی(ع) و جواندان

یاد النوشان که مارا و امانت دار من اسدت و مدرا در

النی الاطلع را کشتی و پیکرمایشدان را در الیاالدان رمدا

لشکرکشی مایم اله پیرو

کرد  .تو الود که حسدین(ع) را ا حدرم امدن الهدی

می رساند .مادان کده ﻗاتد

خروج کننده الر مدنح یﻌندی حسدین الدود و ناالودکننددﮤ

(مکه) و حدرم رسدولش (مدینده) الیدرون راندد ح الده

دشدددانان و حسدددودان اسدددت» (مسدددﻌود ح :1970

االن مرجانه نامه نوشتی و در ون دستور ﻗت او را صادر

156/5و157؛ سب النجو

کرد و من امیدوارم که خداوند اله ود انتقدام خدود

ح .)260 :1418

و ماننین منگامی که نﻌاان الن الشیرح والی مﻌزول
کوفهح را دید اله طﻌنه ا او پرسدید نظدرت درالدارﮤ کدار

را ا تدددو الگیدددرد( »...یﻌقد دوالیح 162/2 :1413و163؛
ال ذر ح .)341/4 :1998

االددن یدداد چیسددتن و نﻌاددان الدده کوتددامی پاسددخ داد:

یدالن ارﻗمح ا دیگر ص االﮥ ﻗدیای پیامبر(

«ال ربُ دُوَلٌ» « و اگر پدرت مﻌاویه ندده الدود چندین

منگام ومدن اسرا در مجلس االن یاد حاضدر الدود .و

نای کرد» (خوار میح 59/2 :1948و .)60اشارﮤ نﻌادان

منگامی کده الدی احترامدی االدن یداد را الده سدر مبدارک

خود اله یزید

امام حسین(ع) دیدح سخت الروش ت و گ ت :چوالت را

کرده الود که کار عبداهلل الن الیر را یکسره کندد؛ امدا الدا

ا رو دندان ما حسین(ع) الردار .الده خددا سدوگندح

حسین الن علی(ع) مددارا کندد (دیندور ح .)226 :1368

دیدم که پیامبر(

) این لدع مدا را مدی الوسدید .ونگداه

اله گزارش شﻌبیح و ا مروانالدن حکدم نیدز الدهعلدت

شروع اله گریستن کرد .االن یاد اله او گ ت :اگر پیدر و

ح

خرفت نبود ح دستور می دادم گردنت را الزنند؛ سدپس

اله س ارشی الود که مﻌاویه اله منگام مر

اﻗداماتش در این ماجرا تشکر کرد (سدب الدن جدو
.)260 :1418
.

ع  .مواضع صحابه و بزرگا دربارﮤ واﻗﻌﮥ عاشورا :اع م

)ح اله

ید ا مجلس االدن یداد خدارج شدد (طبدر ح الدی تدا:
.)456/5
در جایی دیگدرح منگدامی کده عبیدداهلل الدن یداد در

نظر االن عبداس درالدارﮤ دخالدت صدری یزیدد در ﻗتد

مسجد کوفه الرا مردم اله منبر رفت و گ دت« :حادد

امددام(ع)ح یکددی ا وﻗددایﻌی اسددت کدده مدددتی پددس ا

خدا را که حق و ام ون را زلبده داد و امیرمؤمندان

ماجرا کرال رخ داد .منگامی کده امدام حسدین(ع) الده

یزیدالن مﻌاویه و گدروه و را یدار کدرد و دروزگدو

شهادت رسیدح عبداهلل الن الیر کسی را ندزد االدن عبداس

پسددر دروزگددوح حسددینالددن علددی(ع) و شددیﻌه و را

فرستاد و ا او خواست تدا الدا و الیﻌدت کندد؛ ولدی

الکشت» .عبداهلل الن ع یف ا د که ا شدیﻌیان علدی(ع)

االن عباس الا ایدن الهانده کده مندو فتنده پاالرجاسدت و

الودح ا جدا الرخاسدت و گ دت« :ا پسدر مرجانده!

احتاال خدونریز وجدود داردح ا پدذیرش الیﻌدت او

دروزگو پسر دروزگوح تو و پدر توست و ون که تو را

خوددار ور ید .چون خبر این واﻗﻌه اله گوش یزیدد

والیت داد و پدرش .ا پسر مرجانه فر نددان انبیدا را

مسئولیت یزید در واﻗﻌﮥ کرال و شهادت امامحسین(ع) 45

می کشید و سدخن صددیقان را مدی گوییدد» .االدن یداد

طرفدارانِ اندیشﮥ «مشروعیت خل ا»ح الدرا توجیده ون

دستور داد او را دستگیر کنندد و در شدوره ار نزدید

ت ش کنندد و او را ا ایدن اتهدام مبدرّا سدا ند .حتدی

کوفه اله دار وویزند (طبر ح الیتا459/5 :و.)460

عده ا پا را ا این فراتر نهادند و اله جا م کوم کردن
یزیدح امام حسین(ع) را سر نش کردند و او را الهعلدت

غ .سخنرانی مﻌاویه بان یزیاد علیاه پادر خاوی  :شداید

الیﻌت نکردن الدا یزیدد الده اتهدام ایجداد ت رﻗده و «شدقّ

نخستین کسی که انزجار خود را اله رفتار یزید نشان داد

عصا مسلاین»ح ﻗدرت طلبی و ماجراجویی مستوجع

فر ندشح مﻌاویهالنیزیدح الود .الهگزارش االنحجر میتای

نکومش دانستند و الا جﻌ روایاتیح او را سزاوار مر

(درگذشت1566/ 974م)ح و جوانی ظامرالص ح الود

شاردند و زیرمستقیم عا یزید را تأیید کردند.

و مانی که اله خ فت رسدیدح الدر منبدر رفدت و چندین

اکثر علاا سنّی الاوجود اعتقاد اله مشروعیت خل داح

گ ت« :این خ فت ریساان الهی اسدت و مااندا جددّم

یزید را در این موضوع مقصر مﻌرفی کردهاند و امام(ع)

مﻌاویه الا کسی که شایستهترح یﻌنی علیالناالیطالدع(ع)

را نیدز خطاکددار ندانسددتهانددد؛ ا ایددنرو عدددها ا ونددان

درافتاد و الا شاا چنان رفتار کرد که خدود مدیدانیدد تدا

درصدد الرومدند پا یزید را ا این ماجرا کندار الکشدند

او را دریافت و در ﻗبر شدد درحدالیکده در

و الا انکار واﻗﻌیات تاریخیح مسئولیت این واﻗﻌده را الدر

گددرو گنامددانش الددود .ونگدداه کددار را الدده پدددرم وانهدداد؛

دوش االن یاد افکنند .علت ما ونها نیز االدرا پشدیاانی

درحالی که و الرا این کار شایسته نبود و او الدا پسدر

یزید ا ﻗت امام(ع) که البته خود علتی علیده ونهاسدتح

) منا عده کدرد تدا اینکده عادرش

افکندن گناه ون الر گردن االدن یداد و خدوش رفتدار و

اینکه مر

دختر رسول خدا(

کوتاه شد و دنبالهاش ﻗطع گردیدد و الده ﻗبدر وارد شدد؛

دلجویی او الا اسراست.

درحالی که ا گنامدانش مراسدان الدود» .مﻌاویده سدپس

فددار ا گ تددهمددا شدداار ا علاددا امد سددنت

گریست و چنین ادامه داد« :ا کارمایی که سخت الر مدا

مبنی الر م کوم کردن یزید و لﻌن اوح علتمدا و شدوامد

سنگینی میکندح وگامی مدا ا سدوءعاﻗبت و الددفرجامی

متﻌدد در خود واﻗﻌﮥ کرال وجود دارد کده مسدئولیت

) را کشدت و حدرم

یزید را در ﻗبال شهادت امام(ع)ح در ﻗالدع مسدئله ایدن

(شهر مدینه) را مباح اع م کرد و کﻌبه را خراب کرد و

پژومش اله اثبات می رساند .مجاوع ایدن علدت کده در

ا شیرینی خ فت ننشید( »...االن حجر میتادیح :1417

متن مقاله اله ت صی الیان شددح نشدان ا ون دارد کده در

.)641/2

واﻗﻌﮥ کرال یزید مسئولیت اصلی را داشت و در دل الده

اوست؛ چراکده او ندوﮤ پیغابدر(

این کار راضی الود و اظهار ندامت او مم امر ظدامر
ننیجه

و زیرواﻗﻌی الود .کارندامﮥ سدهسدالﮥ حکومدت او نشدان

شهادت امام حسدین(ع) و پدیدومددن واﻗﻌﮥ کدرال

می دمد که و تدالیر ال م را الرا حکارانی الدر چندین

یکددی ا جددرایم الزرگددی اسددت کدده یزیددد در دوران

امپراتور الزرگی نداشت و امتناع کننددگان ا الیﻌدت او

حکومت سه سالﮥ خود انجام داد .الداوجود م ر الدودن

نیز الهدرستی این نکته را دریافتده الودندد؛ مرچندکده الده

نقش مستقیم او در این واﻗﻌهح الدیم ا عواﻗدع نداگوار

جز امام حسین(ع) و عبداهلل الن الیر کسدی جرئدت االدرا

پذیرش مسئولیت ون موجع شد خود او و عدده ا ا

ون را پیدا نکرد..
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اصرار مﻌاویه الرا سپردن امدور جهدان اسد م الده

گومر ح « :1393نگاه ام حدیثی االنسﻌد اله تاریخ

جوانی که نه ص حیت اخ ﻗی ال م را داشت و نده ا

صدر اس م»ح تاریخ و فرمنگح ش92؛ جﻌ ریانح

عصددبیت ﻗبیلددها گسددترده ا الرخددوردار الددود و ندده

150 :1379ح 165؛ .Crone, 2000: 10/952-954.

کارومدد ال م را داشدتح اشدتبامی مولنداک الدود کده

 .7این ادعا ص ت ندارد؛ چراکه الناالر اخبار موثق

نتایجی ناگوار الرا جامﻌه اسد می الده ارمغدان وورد.

تاریخی و

 38سال داشته است؛

پاسخ اله حوادثی تلخ مانند واﻗﻌﮥ کرال ح واﻗﻌﮥ حدرهّ و

الناالراین در سال  25ح یﻌنی  14سال پس ا رحلت

حاله اله کﻌبه الرعهددﮤ کسدانی اسدت کده سرسدختانه

پیامبر(

)ح اده شده است (طبر ح الیتاح 499/5؛

سنگ دفاع ا این خلی ه سب سر را اله سینه می دند.

ال ذر ح 1998ح .)393/4

اله منگام مر

 . 8چند پیش یکی ا این افراد در اینترنتح ا تصایم
خود الرا تألیف کتاالی درالارﮤ «امیرالاؤمنین یزید»!

پینوشت

 .1ناصر داوود ح عبدالاجیدح ()1385ح انق ب کرال

خبر

داده

است:

(http://www.dd-

ا دیدگاه ام سنتح تهران :موسسه ومو شی امام

).sunnah.net/forum/showthread.phpt=80015

خاینی.

کتابمایی نیز الا موضوع دفاع ا یزید اله رشته
داوود ح عبدالاجیدح ()1382ح «مشروعیت

تألیف درومدهاند؛ ا جاله کتاب «الرائﮥ یزیدالنمﻌاویه

خ فت یزید ا دیدگاه ام سنت»ح تاریخ در ویینه

من دم ال سین»( :م اوداالرامیماالرامیمح م اودح

پژومشح ش.2

الیتاح حالرائﮥ یزیدالنمﻌاویه من دمال سینح کویت:

 .2ناصر

 .3اصغر نژادح م ادح ()1390ح «احیاءالﻌلوم و تطهیر

کلیﮥ اآلدابح) و «مواﻗف الاﻌارضه فی عهد یزید الن

مﻌاویه» (الشیبانیح م اد عبدالهاد النر ّانح 1429ح

یزید»ح کوثر مﻌارفح ش.19

 .4الشیبانیح م اد عبدالهاد ح ()1429ح مواﻗف

مواﻗف الاﻌارضﮥ فی عهد یزیدالنمﻌاویهح 60تا 64ح

الاﻌارضﮥ فی عهد یزیدالنمﻌاویهح ریاض :دار طیبه

ریاض :دار طیبﮥ للنشر و التو یع) .عجیع است که
طرفدار

للنشر و التو یع.
 .5علت ما

ونان الرا

این موضوعح شاار

ا ویات

ا یزید ا سو

سل یان مسلاان درحالی

صورت میگیرد که حتی خاورشناسان الزرگی

ﻗرون مانند سوره تواله ویه  100و سوره القره ویه

مانون نولدکه نیز اله الیدینالودن او تصری

 143و شاار ا احادیث و نیز اجااع مسلاانانح

کردهاند )!(Noldeke, 1892: 82

منظور ام سنتح است .الرا

اط ع الیشترح ر.ک:

(االنحجر عسق نیح 10/1 : 1328و .11الرا

نقد

این دیدگاه یﻌقوبح احاد حسینح 1374ح پژومشی
در عدالت ص االهح ترجاه م اد ﻗاضی ادهح تهران:
 .6الرا

الظالاین.
 .10این موضوع در نامﮥ االنعباس اله یزید که پس ا
شهادت امام نگاشته شد ومده است« :لکن کفرِهَ افن
یَکونف مو الذ

مجاع جهانی ام الیت.
وگامی الیشتر ا تأثیر اندیشهما

 . 9ففخفرفجَ ملنها خائ اً یَتفرفﻗَّعُ ﻗالف رَبّ نجَّنی ملنف القفومِ

ام حدیث

درالارﮤ حوادث تاریخ صدر اس مح ر.ک .کاظمالیکیح

یَستف ل ُّ حُرمَﮥف البیتل و حرمﮥف

رسولِاهلل» (یﻌقوالیح .)163/2 :1413
11.http://www.iranicaonline.org/articles/hosaynb-ali-i.
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 .12عارالنسﻌد پس ا واﻗﻌه کرال در مشاجرها که الا
االن یاد داشتح و را الهعلت اینکه نصی ت او را
درالارﮤ مدارا الا حسینالنعلی(ع) نپذیرفته الودح

موص ح حاصح الﻌلب
ص نهما االرا شاد
شهرما

 .االن حجر عسق نیح احاددالنعلدیح () 1328ح االصدااله

تکریتح

 .االدددنحجدددر میتادددیح احاددددالنم اددددح ()1417ح

و دمشق الا دیدن این

والت لﮥ والزندﻗدهح

کردند؛ اما در مقاال

مردم

ﻗنّسرینح شیزرح ک رطابح سیبور و حااه

دروا هما را الستند و الرا
کردند و الهسو

الیروت :دارالکتعالﻌلایه.
فی تاییزالص االهح الیروت :دار صادر.

سر نش کرد (طبر ح الیتا.)467/5 :
 .13اله گزارش سنداو ح مردم شهرما

()1426ح الردّ علیالاتﻌصعالﻌنیدالاانع من ذمّالیزیددح

امامحسین(ع) عزادار
اسرا سنگ پرتاب

لشکر حام

لبنان :الرساله.
 .االددنشهروشددوبح االوجﻌ ررشددیدالدینم ادددالنعلددیح
(الیتا)ح مناﻗع ولاالیطالعح ت قیق سیدماشم رسدولی
م

تیح ﻗم :مکتبﮥ الطباطبائی و الص ی.

 .االنص حح ()1406ح فتاو و مسائ االنص حح الیدروت:

کردند ).(Sindawi, 2003: 246
 .14الرپایه این گزارش یزید الهم

الصواعقالا رﻗه علی ام الرف

مشامدﮤ سر الریدﮤ

دارالاﻌرفه.

امام(ع) شروع اله گریستن کرد (طبر ح الیتا:

 .االنالﻌرالدیح االوالکرم اددالنعبدداهللح ()1419ح الﻌواصدم

393/5؛ ال ذر ح 233 :1998؛ خوار میح :1948

منالقواصم فی ت قیق مواﻗفالص االﮥ الﻌدد وفداﮤالنبی

56/2تا .)58جالع توجه است که راو این خبر در

صلّیاهلل علیه وسلّمح ریداض :و ارﮤ الشدوون االسد میه

انساباالشراف یکی ا موالی یزید است! الاتوجه اله

واالوﻗاف.

گزارشما متﻌدد دیگر که حاکی ا االرا شاد
یزید در این منگام است اله این روایات نباید اعتااد
کرد.

 .االنعساکرح االوالقاسمعلیالنحسنح ()1415ح تاریخ مدینﮥ
دمشقح الیروت :دارال کر.
 .االنﻗتیبده دیندور ح ( :)1368االوم ادعبدداهللالدنمسدلمح
(الیتا)ح االمامه و السیاسهح ت قیق طدهم ادد الزیندیح
ﻗامره :موسسﮥ ال لبی و شرکاء للنشر و التو یع.

کنابنامه

 ------ .ح ()1412ح االخدددت ف فدددیالل دددظ و الدددردّ

الف .کناب
 .االناثیرالجزر ح االوال سدنعلدیالدناالدیالکدرمح ()1415ح
الکام فی التداریخح ت قیدق عبدداهلل ﻗاضدیح الیدروت:

 .االنکثیر دمشقیح االدیال داءاسدااعی ح ()1413ح البدایده و
النهایددهح الیددروت :دار احیدداءالتراث الﻌرالددیح موسسددﮥ

دارالکتع الﻌلایّه.
 .االناعثم کوفیح االوم اداحادح ()1406ح ال توحح الیروت:

التاریخ الﻌرالی..
 .االنناا ال لیح ()1406ح مثیراالحزانح ﻗم :االمامالاهد .

دارالکتعالﻌلایه.
 .االددنتیایددهح تقددیالدددین االوالﻌبدداس احادددح ()1406ح

منهاجالسدنّﮥالنبویّده فدی نقد

علیالجهایه والاشبههح الیجا :دارالرایه.

کد مالشدیﻌﮥالقدریّدهح

ریاض :جامﻌﮥاالمام م ادالنسﻌوداالس میّه.
 .االنجو ح جاالالدین االدوال رج عبددالرحاانالدنعلدیح

 .اص هانیح االوال رجعلی النحسینح (الیتا)ح مقات الطالبیّینح
ت قیق سیداحاد صقرح الیروت :دارالاﻌرفه.
 .الد ذر ح احاددالنی یددیح (1998م)ح انسدداباالشددرافح
ت قیددق م اددودال ردوسالﻌظددمح دمشددق :دارالیقظددﮥ
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 .ززالیح االوحامدم ادح (الیتا)ح احیاء علومالدینح الیروت:

الﻌرالیﮥ.
 .جدداحظح االوعثاددانعاددروالنال ددرح () 1384ح الرسددائ ح
ت قیددق عبدالسدد م م اددد مددارونح ﻗددامره :مکتبددﮥ
الخانجی.

دارالاﻌرفه.
 .مجلسددیح م اددالاﻗرح () 1385ح ال دداراالنوارح ح تهددران:
مکتبﮥاالس میه.

 .خلی دددﮥالدددنخیددداط الﻌصددد ر ح ()1968ح تددداریخ

 .مسدددﻌود ح االوال سدددنعلدددیالدددنحسدددینح ()1970ح

کّارح دمشق :منشدورات

مروجالذمع و مﻌادنالجدومرح ت قیدق الارالیده دمیندرح

خلی ﮥالنخیاطح ت قیق سهی

پاوه دکورت ح تهران :موسسده مطبوعداتی اسدااعیلیان

و ارﮤ الثقافه والسیاحه واالرشادالقومی.
 .خدددوار میح االوالاویددددموفقالدددناحاددددح ()1948ح
مقت ال سینح ت قیدق شدیخم ادد سدااو ح نجدف:
مطبﻌﮥالزمراء.

 .مسکویه را ح االوعلیح ()1379ح تجارباالمدمح ت قیدق
االوالقاسم امامیح تهران :سروش.

 .دیندددددور ح االوحنی ددددده احاددد ددالنداوودح ()1368ح
االخبارالطوالح ﻗم :منشوراتالرضی.
سیر اع مالنب ءح الیجا :الرساله.

 .سدددب الدددنجدددو ح ()1418ح تدددذکرﮤالخوا

 .مقدسیح مطهّرالنطامرح ()1962ح البدء و التاریخح تهدران:
مکتبﮥاالسد .

 .ذمبیح شاسالدین االوعبدداهللم اددالناحاددح ()1405ح

 .ناصر داوود ح عبدالاجیدح ()1385ح انق ب کدرال ا
دیدددگاه امدد سددنتح تهددرانح مؤسسدده ومو شددی

ح ﻗدددم:

الشریفالرضی.

امامخاینی.
 .یﻌقدددوالیح احاددددالنیﻌقدددوباالدددنواضددد ح ()1413ح

 .سیدالنطاووسح (الیتدا)ح اللهدوف علدی ﻗتلدیالط دوفح
ترجاه سیداحاد فهر

(افست).

نجانیح تهران :الوذرجاهر .

تاریخ الیﻌقوالیح ت قیق عبداالمیر مهنّاح الیروت :مؤسسﮥ
االعلای للاطبوعات.

 .سیوطیح ج لالدینعبددالرحاانالدناالدوالکرح () 1378ح
تاریخالخل اءح ت قیق م اددم ییالددین عبدال ایددح

ب .مقاله

مصر :الاکتبﮥ التجاریﮥ الکبر .

 .اصددغر نددژادح م ادددح ()1390ح «احیدداءالﻌلوم و تطهیددر

 .الشیبانیح م ادعبددالهاد ح ()1429ح مواﻗدفالاﻌارضده
فی عهدد یزیددالنمﻌاویدهح ریداض :دارطیبده للنشدر و
التو یع.

 .شیخم یدح م ادالنم اددالننﻌادانح ()1399ح االرشدادح
الیروت :االعلای للاطبوعات.
 - - ----- -------------- .ح ()1374ح الجاددد ح
ﻗم :کنگره شیخم ید.

 .طبرسددیح فتدد الددنحسددنح ()1417ح اعدد مالددور
الاع مالهد ح ﻗم :ولالبیت.
 .طبر ح م ادالنجریرح (الیتدا)ح تداریخالطبدر ح ت قیدق
م اداالوال ت االرامیمح الیروت :روائع التراث الﻌرالی.

یزید»ح کوثر مﻌارفح ش19ح 271تا.296
 .الهرامیددانح علددیح ()1376ح «اصد اب حدددیث و مسددئله
تاریخ ندیم سدده اول مجدر »ح نامده پدژومشح ش4ح
 331تا.340
 .جﻌ ریدانح رسددولح ()1379ح «نقددش احاددالنحنبد در
تﻌدددی مددذمع ام د سددنت»ح م ددت وسدداانح ش5ح
145تا.176
 .ناصر ح عبدالاجیدح ()1382ح «مشروعیت خ فت یزید
ا دیدگاه ام سنت»ح تاریخ در ویینده پدژومشح ش2ح
249تا.282
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