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چکیده

بنللا بلله نوشللته منللاب تللاریخی اهللل سللنت ،بنللیامیلله بللهویللژن یدیللد،

بهدنبال شهادت املام حسلین
مکه و مدینه خواست امام

بودنلد از ایلنرو یدیلد از حاکملان

را ترور کننلد در نهایلت عبیلداو بلن

زیللاد بللا مکللر و بللیوفللایی کوفیللان ،نقشلله یدیللد را عملللی سللاخت در
منللاب اهللل سللنت ،چگللونگی شللهادت امللام حسللین

و اصللحاب

ایشلان مللورد توجلله بللودن ،لللزا گدارشلی کلله از وابعلله جانگللداز کللربال و

اسللارات خانللدان اهللل بیللت

در کوفلله و شللام در منللاب تللاریخی

بیان شدن ،بیانگر مملومیلت و مصلیبت املام حسلین

و شلهدای

کللربال اسللت نوشللتار حاضللر بلله بررسللی عوامللل و چگللونگی شللهادت

امام

و اسارت اهل بیت

از منمر اهل سنت میپردازد

کلیاوه ها امام حسین  ،اهل سلنت ،عبیلداو بلن زیلاد ،کلربال،
معاویه بن ابی سفیان ،یدید بن معاویه
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.0مقدمه 

یک ئئی از ح ئئواد
حسین

و اصحا

تل ئئخ و جانگ ئئداز ت ئئاریخ اس ئئالم؛ واقعئئئه ک ئئربال اس ئئت کئئئه در آن ،ام ئئام
ایشان به شهادت رسیده و خاندان اهل بیت

اسارت گرفته شدند .اهمین این موضوع سب

در کوفه و شئام بئه

شد همه مورخان و نویسئندگان بئدان توجئه

کنند .در این میان مورخان اهل سنت نیز به واکاوی و چرایی این واقعه پرداخته و بئه ابعئاد
و کیفیت و نحوه شهادت اشاره کردهاند.

مختلف آن از جمله عوامل شهادت امام

در این جسئتار سئعی بئر آن بئوده کئه بئه پرسئشهئایی نظیئر معاویئه در بئه قئدرت رسئیدن

یزید و شهادت امام حسین

چه نقشی داشت؟ نقش یزید در شئهادت امئام حسئین

چگونئه بئئودهاسئئت؟ چئئرا امئئام حسئئین

از مکئئه و مدینئئه خئئار شئئد؟ اهئئل سئئنت در مئئورد

یزید چه دیدگاههایی دارند؟ پرداختئه شئود .ایئن تحقیئق بئه روش کتابخانئهای و بئا رویکئرد

توصیفی  -تحلیلی به بررسی عامالن شهادت امام
و کیفیت شهادت امام

.2شها

اما حسین

و نقش یزید در ایئن حادثئه پرداختئه

در منابع اهل سنت را مورد بررسی قرار داده است.

 رمیابعاهلسی



مورخان و نو یسندگان اهئل سئنت مبئاحثی را در ارتبئاط بئا حادثئه کئربال و شئهادت امئام
حسئین
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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مطئرح کئئردهانئد .در ایئئن نوشئتار بئه بررسئئی اجمئالی عوامئئل شئهادت امئئام

از

منظر اهل سنت میپردازیم:
.1-2معاویهوصلحهمامحسن

در منابع تاریخی اهل سنت از یزید به عنوان عامل اصلی شهادت امام حسئین
بئئرده مئئیشئئود .بئئرای بیئئان ایئئن مطل ئ

نئام

الزم اسئئت ،ابتئئدا بحئئث تئئاریخی امئئام حسئئن

و

معاویه را بازخوانی کرد .طبق مفاد صل نامه ،مئیبایسئت معاو یئه بعئد از خئود ،حکومئت را
به امام حسن

واگذار کند (ر  .ابن اعثم )292/4 :1411 ،لذا علما و بزرگئان اهئل سئنت

اتفاق داشته که امام حسن مجتبی
دوباره به امام

حکومت را فقط به معاویه وا گئذار کئرده تئا پئس از او

برگرداند و طبئق ایئن مفئاد ،پیمئان و قئرارداد بئین معاو یئه و امئام

گردید (ابن عبد البر .)387 /1 :1412 ،شاهد این مطلئ

منعقئد

کئالم أحنئف بئن قئیس اسئت کئه

به معاویه گفت« :أن أهل الحجئاز و أهئل العئراق الیرضئون بهئذا ،و الیبئایعون لیز یئد مئا کئان
الحسن حیا»؛ «تا زمئانی کئه امئام حسئن

زنئده اسئت ،مئردم حجئاز و عئراق بئه جانشئینی

یزید رضایت نخواهند داد و تن به بیعت با او نمیدهند» (ابن قتیبه.)191 /1 :1410 ،
بنئئابراین اهئئالی شئئام هئئیچ گئئاه حاضئئر نمئئیشئئدند ،بعئئد از معاو یئئه حکومئئت را بئئه امئئام
حسئن

وا گئئذار کننئئد .نقئئل شئئده« :معاو یئئه کسئئی را پئیش جعئئده دختئئر اشئئعث بئئن قئیس

کندى ،همسر امام حسن

فرستاده بود که اگر براى قتل امام حسن

به او کمئک کنئد،

در مقابئئل معاو یئئه صئئد هئئزار درهئئم بئئه او بدهئئد و او را بئئه عقئئد یز ی ئد دربیئئاورد .بئئدین جهئئت
جعده ،امام
حسن مجتبی

را مسموم کرد» (ر  .مسعودی .)291 /2 :1409 ،بدین ترتی
را از سد راه یزید برداشئت .سئپس امئام حسئین

معاو یئه ،امئام

بئه امامئت رسئید؛ امئا
نداشئته باشئد

معاویه با محافظهکاری بر آن شد تا طبئق مفئاد صئل هئیچ کئاری بئا امئام
(ر  :ابن اعثم )291 /4 :1411 ،تا اینکه معاویه در سال 60ق بمرد (ر  .ابن خلئدون:1408 ،
 -23/3طبری -323 /5 :1387 ،ابن الطقطقی.)115 :1418 ،
.2-2نقشیزیادرشهادتهمامحسین



رسئیدن فرزنئئدش ،یز یئئد ،همئئوار کئرد و بئئرای او دسئئت بئئه هئئر کئاری زد .حتئئی معاو یئئه بئئه ایئئن
عملکرد خود اعتراف کئرده و مئیگو یئد« :إنئی مئن أجلئك آثئرت الئدنیا علئی اآلخئر و دفعئت
حق علی بن أبی طالئ

و حملئت الئوزر علئی ظهئری»؛ «مئن بئه خئاطر تئو آخئرت خئودم را بئه

دنیئئا فئئروختم و حئئق علئئی بئئن ابئئیطالئ

را گئئرفتم و ایئئن گنئئاه را بئئه دوش خئئود کشئئیدم»

 .1-2-2وصیت معاویه به یزید در مورد امام حسین

معاو یئئئه بعئئئد از ش ئئهادت ام ئئام حس ئئن

 ،تنه ئئا م ئئانع ب ئئرای یز ی ئئد را ام ئئام حس ئئین

میدانست کئه آن را نیئز پئیش بینئی کئرده و در پایئان لحظئات زنئدگی خئود ،بئه یزیئد گفئت:
«ای فرزندم ،من راه را بئرای تئو همئوار کئردم ،مئردان و شخصئیتهئای بزرگئی را از بئین بئردم و
افراد محترم و بزرج جامعه را برای تو ذلیل و خاضع کئردم و گئردنهئای عئر

را در مقابئل تئو

در منابع اهل سنت

(ابن اعثم.)348 /4 :1411 ،

عوامل و چگونگی شهادت امام حسین

چنان که بیان شد ،معاویه با بئه شئهادت رسئاندن امئام حسئن

راه را بئرای بئه قئدرت
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سر به زیر کردم تا زمینه به حکومت رسیدن تو را فراهم کنم اما با چهار نفر یعنی :حسین بئن
علی ،عبد اهلل بن عمر ،عبد اهلل بن الزبیئر و عبئد الئرحمن بئن أبئی بکئر کئاری نداشئته بئاش و
آنها را به حال خود رها کن" (ابن کثیر.)115 /8 :1407 ،

طبئئری نیئئز بئئا نقئئل ایئئئن مضئئمون ،گفتئئئه اسئئت« :پسئئرم ،سئئئفر و رفئئت و آمئئد را (یعنئئی:

مشئکالت و موانئئع را) از پئیش تئئو برداشئئتم و کارهئا را همئئوار کئئردم و دشئئمنان را ز بئئون کئئردم و

عر ها را به اطاعت تو آوردم و همه را برای تو فئراهم کئردم و در بئاره ایئن کئار کئه بئر تئو اسئتوار
شده؛ هئیچ تئرس و بیمئی نئدارم مگئر از چهئار کئس از قئر یش :حسئین بئن علئی ،عبئد اهلل بئن

عمئئر ،عبئئئداهلل بئئن زبیئئر و عبئئدالرحمان بئئئن ابئئی بکئئر» (طبئئری .)322 /5 :1387 ،معاو یئئئه
شناخت خوبی از امام حسین

داشت و آن را به یزید گوشزد کئرد و گفئت« :انظئر حسئین

بن علی بن فاطمة بنت رسول اهلل ،فإنه أحئ

النئاس إلئی النئاس ،فصئل رحمئه ،و ارفئق بئه،

یصل لك أمره ،فان یکن منه شی فانی أرجو أن یکفیکئه اهلل بمئن قتئل أبئاه و خئذل أخئاه»
«توجه داشته باش و هوشیار باش که حسئین پسئر علئی و پسئر فاطمئه دختئر رسئول خئدا

است .او محبو ترین افراد در نظر مردم است .پیوند خو یشاوندى او را رعایت و بئا او مئدارا
و مهرورزى کن ،تا کار او براى تو اصالح شود .اگر چیزى از او سئر زنئد ،امیئدوارم خداونئد شئر

او را بئئه وسئیله کسئئانی کئئه پئئدرش را کشئئتند و بئئرادرش را اذیئئت کردنئئد ،کفایئت کنئئد» (ابئئن
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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کثیر162 /8 :1407 ،؛ ذهبی7 /5 :1413 ،؛ ابن سعد :1410 ،خامسة.)441/1

معاویه در این وصایا ،به صورت روشن مشخص کرد که یزیئد بئا امئام حسئین

نداشئئته باشئئد و پئئیش بینئئی کئئرده بئئود ،افئئرادی کئئه امئئام علئئی
شهادت رسانده بودند؛ امام حسین

و امئئام حسئئن

کئاری
را بئئئه

را نیز به شهادت خواهند رساند.

 .2-2-2آغاز خالفت یزید و طراحی شهادت امام حسین

یز یئئد بعئئد از رسئئیدن بئئه قئئدرت و حکومئئت ،روش پئئدر و نصئئای او را فرامئئوش کئئرد و در
اولین خطبه خود در شام خبئر از جنگئی بئا اهئل عئراق داد کئه در آن جنئو توسئط عبیئداهلل
بن زیاد به پیروزی خواهد رسید .لذا یزید خطا

به اهل شام گفت:

«ای اهئئل شئئام ،بشئئارت بئئر شئئما بئئاد کئئه مئئا حئئق و انصئئار دی ئن هسئئتیم و خیئئر و

سعادت همیشه در میان شما یافتئهایئم .بدانیئد کئه بئزودی میئان مئن و اهئل عئراق

جنگی اتفئاق خواهئد افتئاد .در خئوا

دیئدم ،میئان مئن و اهئل عئراق جئوی تئازه از

خون بود و من میخواستم از آن جوى بگئذرم ،امئا نمئیتوانسئتم تئا اینکئه عبیئد اهلل
بئئن ز ی ئاد پ ئیش مئئن آمئئد و مئئن از جئئوى گذشئئتم در حئئالی کئئه بئئه آن داشئئتم نگئئاه
میکردم .در این موقع بزرگان اهل شام گفتند :هر چه فرمان بئدهی و بئه هئر جانئ
که فرمان دهی ،میرویم ( »....ابن اعثم.)7 /5 :1411 ،

یزید به فرماندار مدینه دستور داد ،ابتدا از اهل مدینه بیعت بگیئرد و بئر خئالف وصئیت

پدرش خواسئتار بیعئت گئرفتن از آن چهئار نفئر متئذکر شئد« :فخئذ الحسئین بئن علئی و عبئد

الرحمن بن أبی بکر و عبد اهلل بن الزبیر و عبد اهلل بن عمئر بئن الخطئا

أخئذا عنیفئا لیسئت

عنقئئه و ابعئئث إل ئ ّی برأسئئه»؛ «از حس ئین بئئن

فی ئه رخصئئة ،فمئئن أب ئی علی ئك مئئنهم فاضئئر
ّ
عبئدالرحمان بئن ابئی بکئر و عبئداهلل بئن زبیئر بیعئت بگیئر ،ا گئر بئا
علی  ،عبداهلل بئن عمئر،
رغبت با من بیعت کردند ،خو

است وگرنه به اجبار بیعت بگیر و هر کسی بیعت نکنئد،

گئردن او بئزن و سئر او نئزد مئن فرسئت»( ابئن اعئثم .)10/5 :1411 ،بعئد از ایئن دسئتور ولیئد بئن

عتبة بئا یز یئد مکاتبئات و نامئهنگئاری کئرد ،چئرا کئه فرمانئدار مدینئه بئا شئنیدن ایئن دسئتور،
َّ َّ
هلل َو إ َّنئا إ َل ْیئه راج بع َ
ئون ،بقئره )156 :را بئر ز بئان جئاری سئاخت و حاضئر بئه
کلمئه اسئترجاع (إنئا

من بفرست .ا گئر بئه ایئن دسئتور و فرمئان عمئل کنئی ،بئه فرمئان و اطاعئت مئن عمئل کئردی و

عوامل و چگونگی شهادت امام حسین

را در مدینئه

در منابع اهل سنت

قتل امام حسین

نشد و گفت« :مرا با حسین بن علی

چه کار؟» (همان) .حتی یزیئد

در نامهای جداگانه به والی مدینه نوشت« :با جوا

این نامه ،سر حسین بن علی

را نئزد

گردن نهادی و تو نزد من جایزهاى بئزرج خئواهی داشئت و سئپاه انبئوه و لشئگر بسئیاری بئه تئو

میدهم تا خداوند دولت و نعمئت تئو را وافئر گردانئد» (ابئن اعئثم -18 /5 :1411 ،ابئن قتیبئة،

.)5 /2 :1410

یزید در دستورها و نامههای خئود بئه صئراحت دسئتور قتئل امئام حسئین

صادر نمود .لذا امام

مدینه را به سمت مکه تر کرد.

 .3-2-2علت خروج امام حسین

بنا بئه نوشئته منئابع تئاریخی ،امئام

افراد از امام

از مکه

11

در مکئه نیئز تهدیئد بئه تئرور شئدهبئود .حتئی برخئی

خواستند تا ایشان در مکه بماند تا از تهدیدها در امئان باشئد کئه امئام

در

پاسئئخ فرمودنئئد ...« :و اهلل الن اقتئئل خارجئئا منهئئا بشئئبر أح ئ

الئئی مئئن ان اقتئئل داخئئال منهئئا

بشئئبر ،و ای ئم اهلل لئئو کنئئت ف ئی جحئئر هامئئه مئئن هئئذه الهئئوام السئئتخرجونی حتئئی یقضئئوا ف ئی
حئئاجتهم ،و و اهلل لیعتئئدن علئئی کمئئا اعتئئدت الیهئئود فئی السئئبت»؛ «بئئه خئئدا قسئئم ا گئئر یئك
بیرون از مسجد الحرام کشته شوم ،بهتر از آن است که میخئواهم یئك وجئ

وج

داخئل

آن کشته شوم .به خدا اگر در سوراخ یکئی از خزنئدگان باشئم ،مئن را بیئرون مئیکشئند تئا کئار

خودشئئان را انجئئام دهنئئد .بئئه خئئدا ،بئئه مئئن تعئئدى مئئیکننئئد چنانکئئه یهودیئئان بئئه روز شئئنبه

تعدى کردند» (طبری .)385 /5 :1387 ،ابن اثیر نیز همین مضئمون را آورده اسئت« :و اهلل
لئن أقتئل خارجئا منهئا بشئبر أحئ ّ إلئ ّی مئن أن أقتئل فیهئا ،و بن أقتئل خارجئا منهئا بشئبرین

ّ
أح ّ إل ّی من أن أقتل خارجا منها بشئبر ،و ایئم اهلل لئو کنئت فئی جحئر ّ
الهئوام
هامئة مئن هئذه
السئئتخرجونی حتئئی یقضئئوا بئئی حئئاجتهم! و اهلل لیعتئ ّ
ئئدن علئئئ ّی کمئئا اعتئئدت الیهئئود فئئی
السبت»؛ «به خدا سوگند اگر من در خار مکه و لو به فاصله یك وجئ

کشئته شئوم ،بئراى

من گواراتر و بهتر از این خواهد بئود کئه در خئود آن کشئته شئوم و ا گئر در خئار آن هئم و لئو بئه

فاصئئله ی ئك وج ئ

(در جنئئو و دفئئاع) کسئئی را بکشئئم .بئئاز بئئراى مئئن بهتئئر و گئئواراتر از ای ئن

خواهئئد بئئود کئئه در خئئود آن کسئئی را بکشئئم .بئئه خئئدا سئئوگند ا گئئر مئئن در آغئئوش یکئئی از ای ئن

مقدسئئات باشئئم ،مئئرا از آغئئوش آن بیئرون خواهنئئد کشئید و کئئار خئئود را انجئئام خواهنئئد داد و

حرمت کعبه را رعایت نخواهند کرد» (ابن اثیر.)38/4 :1385 ،
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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بنابراین امام حسین

به خاطر حفد حرمت مکه و جان خود ،مجبور شدند با اهئل و

فرزنئئدان خئئود ،از مکئئه خئئار شئئوند« :مئئا ارى اال الخئئرو بابهئئل و الولئئد» (دینئئوری:1368 ،

 )244و به دعوت اهل کوفه ،راهی عراق شدند.
 .4-2-2یزید و طراحی شهادت امام

یزید وقتئی متوجئه شئد ،امئام حسئین
حئئواد

در کوفه

عئزم سئفر بئه کوفئه را دارد؛ بئا اطئالع و آ گئاهی از

کوفئئه ،عبیئئداهلل بئئن ز یئئاد را والئئی عئئراق قئئرار داد و در نامئئهای بئئه او دسئئتور داد« :قئئد

بلغنئی أن أهئئل الکوفئئة قئئد کتبئئوا إلئئی الحسئین فئی القئئدوم علئیهم ،و أنئئه قئئد خئئر مئئن مکئئة
متوجها نحوهم ،و قد بلی به بلد( من بئین البلئدان ،و أیامئك مئن بئین ابیئام ،فئإن قتلتئه ،و
إال رجعت إلی نسبك و إلی أبیئك عبیئد ،فاحئذر أن یفوتئك»؛ «بئه مئن خبئر رسئیده کئه اهئل

کوفه ،حسین

ّ
را دعوت کردهاند و او نیز به قصد اجابت دعوت آنان از مکه حرکت کئرده

است .زمان والیت تو بر کوفه زمان امتحان توست .او را به قتل برسان ،در غیئر ایئن صئورت؛
اعالم میکنم که تو پئدر و مئادر درسئتی نئدارى و نسئبت تئو را بئه پئدرت بعبیئد برمئیگئردانم و
َ
میگو یم خودت و پدرت ز یئاد بئن ابیئه از آل قئر یش نیسئتید و نسئ
هستی ،به گوش همگان میرسانم .پس مبئادا حسئین

سئابق تئو را کئه ولئد الزنئا

جئان سئالم بئه در بئرد» (یعقئوبی،

بیتا242 /2 :؛ ابن اعثم.)36 /5 :1411 ،
یز ید در این نامه به نقطه ضعف عبیداهلل دسئت مئیگئذارد؛ چئرا کئه ایئن فئرد در جامعئه
آن روز بئئه واسئئطه نسئئبتی کئئه بئئه ابوسئئفیان پی ئدا کئئرده بئئود ،شئئرافت و ّ
عزتئئی در نئئزد مئئردم بئئه
شده بود همئان شئجره خبیثئه بئود؛ ولئی

دست آورده بود .اگر چه قبیلهاى که به آن منسو
در آن زمان ،بنیام ّیه عنوان و سمتی معروف بودند و هر چه بئود ،عبیئداهلل را از ولئد زنئا بئودن
خئار مئئیسئئاخت (میالنئی .)137 -136 :1389 ،لئئذا برخئئی مورخئئان ،بئه نامئئه یز یئئد اشئئاره
کردهاند که در آن به عبیداهلل بن زیاد نوشت:
ب
«خبر حرکت حسین به کوفه به مئن رسئیده اسئت ... .ا گئر حسئین را کشئتی ،آقئا ،آزاده و
(بالذری .)160/3 :1417 ،ابن کثیر نیز مینویسد :یز یئد بئه ابئن ز یئاد نامئه نوشئت ،کئه مطلئع
شئئده؛ حسئئین بئئه سئئمت کوفئئه مئئیرود ،و بئئه او دسئئتور قتئئل امئئام

ایشان را داد و به او تئذکر داد کئه ا گئر حسئین را نکشئد بئه نسئ

و فرسئئتادن سئئر مبئئار

سئابق خئود برخواهئد گشئت

(ر  .ابن کثیر .)165/8 :1407 ،ذهبی نیز همین مضمون را بیان کرده است (ر  .ذهبئی،

 .)10 /5 :1413یکی دیگر از مورخان مینویسد :یزید ،عبید اهلل بن ز یئاد را بئه کوفئه فرسئتاد و
قتل برسانند (ابن اثیر.)498/1 :1409 ،

 .5-2-2شواهد و اسناد تاریخی نقش یزید در شهادت امام حسین

در مئئورد نقئش مسئئتقیم یز یئئد در بئئه شئئهادت رسئئاندن امئئام حسئئین

 ،شئئواهد و اسئئناد

تاریخی وجود دارد که به برخی از آن موارد اشاره میکنیم:
 . 1یزید وقتی از فعالیت مسلم بئن عقیئل در کوفئه بئاخبر شئد ،کئه برخئی از افئراد کوفئه بئا

در منابع اهل سنت

لشگری را مجهز کرد و عمر بن سعد را به فرماندهی لشئگر گذاشئت تئا امئام حسئین

را بئه

عوامل و چگونگی شهادت امام حسین

شخصئیتی محتئئرم هسئئتی وگرنئئه بئئه همئئان نسئ

بئئیارزش ،گمنئئام ،ولئئدالزنا بئئر مئئیگئئردى»
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امئئام حسئئین

بیعئئت کئئردهانئئد؛ بئئه عبیئئداهلل بئئن ز یئئاد دسئئتور داد بئئه کوف ئه بئئرود و بئئرای او

نوشت:
« ...به کوفه برو و آتئش فتنئه را خئاموش کئن ،ایئن کئار بئرای تئو کفایئت مئیکنئد .پئیش از
این والیت بصره را به تو داده بودیم ،اکنون کوفه را هم بئه تئو ارزانئی داشئتیم و آن والیئت را بئه
تو دادیم .مسلم بن عقیل را چنان طل

کن که مرد بخیل زر را که از او بیفتئد ،طلئ

کنئد.

چئئون او را بئئه دسئئت آوردی ،او را بئئه قتئئل رسئئان و سئئر او را نئئزد مئئن بفرسئئت .یقئین کئئن ،از تئئو
هئیچ عئئذری قبئئول نمئئیکئئنم و نخئئواهم کئئرد .در امتثئئال و انجئئام ایئن امئئر تعجیئل کئئن» (ابئئن
اعثم.)36 /5 :1411 ،

 .2عبداهلل بن زبیر بعد از شهادت امام حسین

و ایجاد حکومئت زبیر یئان در مکئه ،از

افئئراد مختلئئف خواسئئت تئئا بئئا او بیعئئت کننئئد امئئا برخئئی افئئراد ماننئئد ابئئن عبئئاس بئئا او بیعئئت

نکردنئئد؛ یز یئئد بئئا اطئئالع از ایئئن موضئئوع ،گمئئان کئئرد بئئر بیعئئت بئئا یز یئئد مانئئده اسئئت ،لئئذا در

نامهای به ابن عباس نوشت ،تو با بیعت نکردن ،رابطه و پیمان خود را با من حفئد کئردی و
خئدا پئئاداش کسئئانی را کئئه صئئله رحئئم مئئیکننئئد ،بئئه تئئو بدهئئد و مئئا ایئئن لطئئف تئئو را فرامئئوش

نمئئیکنئئیم و محبئئت تئئو را جبئئران مئئیکنئئیم (ر  .بسئئوى .)531/1 :1401 ،ابئئن عبئئاس بعئئد از
دریافت نامه یزید در پاسخ او نوشت:

سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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 ...فلی و اَّلل ما أسجو ذلك بَك و ِل دك ،و ل ن اَّلل عز و جل الذی أنلی علمی،
و اعمددت أنددك غی در ندداس بددن ی و تعجی دل صددلی ،فدداحبر أی دا اإل نسددان بددَك  ...انددك
تسددللن نصددرتك و ح ددن عددّل ودك و قددد قتلددت حس دینا سی اَّلل عن د و فتی دان عبددد
املطلب مصابیح اَلدى و ْنوم األعَم  ...مفا أنىسد مدن األشدیا ،فلسدت نداس امدرادك

حس دینا سی اَّلل عن د مددن حددرم سَددلل اَّلل
الرجال لتقتل ف اْلرم  ...؛

اَل حددرم اَّلل عددز و جددل و تس دییرك الی د

( ...در مئئورد عئئدم بیعئئت بئئا زبیئئر) بئئه خئئدا سئئوگند بئئه جهئئت محبئئت بئئه تئئو نبئئوده و
خداوند به نیت من آ گاه اسئت .تئو دسئت نگهئدار و بئه مئن خئوبی نکئن چئرا کئه از

مئئن خئئوبی نخئئواهی دیئئد ... .تئئو از مئئن مئئیخئئواهی حمایتئئت کئئنم در حئئالی کئئه تئئو
حسئئین

و فرزنئئدان خانئئدان عبئئدالمطل

را کئئه چئئراغهئئای هئئدایت و سئئتارگان

دانئش بودنئئد بئئه قتئئل رسئئاندهای  ...هرگئئز فرامئئوش نمئئیکئئنم کئئه شئئما حسئئین

را

تحت تعقی

قرار دادید تا این که آن بزرگوار از حرم پیامبر خدا

به مکه بئرود تئا

بئئه سئئوی او افئئرادی فرسئئتادی تئئا او را در حئئرم بئئه قتئئل برسئئانند( . ...بسئئوى:1401 ،
.)532-531/1

از ایئئن نامئئه و منئئابع معتبئئر اهئئل سئئنت روشئئن مئئیگئئردد یز یئئد ،امئئام حسئئین
نمود تا از مدینه و مکه خار گئردد ،چئون نیروهئای یزیئد درصئدد تئرور امئام
نهایت امام حسین

را مجبئئور
بودنئد کئه در

توسط دستوری که به ابن ز یاد داده شده ،به شئهادت رسئید .برخئی

دیگئر از مورخئئان مضئمون ایئئن نامئئه را بیئان کئئرده و در ادامئئه پاسئخ نامئئه ابئئن عبئاس بئئه یز یئئد
مینویسند:
فَ ش ،أعجب من ملبك ودی و نصن ی و قد قتلت ن أب و َیفك یقطر من دمی و
أنت أحد ثلر ی ،و ذكر كَما عد ذلك؛

چیزى نزد من عجی تر از آن نیسئت کئه خواسئتار دوسئتی و یئارى مئن هسئتی .در
حالی که تو ،پسران پئدرم را کشئتهاى و خئون مئن از شمشئیر تئو مئیچکئد و خئون تئو

یکئئی از خواسئئتههئئاى مئئن اسئئت (یکئئی از کشئئندگان خو یشئئان منئئی) (أخبئئار الدولئئة

العباسیة87 :1391 ،؛ بالذری306 /5 :1417 ،؛ یعقوبی ،بیتا.)249/2 :

او خواهئئان انتقئئام گئئرفتن از یز یئئد اسئئت و یز یئئد در شئئهادت امئئام حسئئین

مقصئئر اصئئلی

میباشد.
 .3سند دیگر در مقصئر بئودن یزیئد در شئهادت امئام حسئین

؛ اقئرار عبیئداهلل بئن ز یئاد

اسئئت .دینئئوری مئئینویسئئد« :فئئردی از عبیئئداهلل سئئؤال کئئرد ،از اینکئئه حسئین بئئن علئئی

را

الئئی االمئئام یئئأمرنی بقتلئئه ،فئئان کئئان ذلئئك خطئئا کئئان الزمئئا لیز یئئد»؛ «امئئا در مئئورد کشئئتن
حسئین

 ...پیشئئوا و خلیفئئه نوشئئت و بئئه مئئن دسئئتور قتئئل او را داد و ا گئئر خطئئایی باشئئد بئئر

عهده یز ید است» (دینوری .)284 :1368 ،ابن اثیئر در کتئابش مئیآوردکئه ابئن ز یئاد گفئت:
ّ
« ّأما قتلی الحسین فإنه أشار إل ّی یز ید بقتلئه أو قتلئی فئاخترت قتلئه»؛ «امئا قتئل حسئین ،
ب
یز ید به من دستور داده بود که او را بکشم و گرنه یز ید مرا خواهد کشت .من چنئین تصئمیم

در منابع اهل سنت

کشتهاى پشئیمان شئدهاى؟ عبیئداهلل در پاسئخ گفئت ...« :امئا قتلئی الحسئین  ....و کتئ

عوامل و چگونگی شهادت امام حسین

ابن عبا س در این مطل

به صراحت بیان کرده که یز یئد قاتئل امئام حسئین

اسئت و
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گرفتم که او را بکشم و خود را از کشتن نجات دهم» (ابن اثیر.)140/4 :1385 ،
 .4وقتی امام حسین وارد کربال شدّ ،
حر بئه عبیئد اهلل بئن ز یئاد نامئه نوشئت و از آمئدن

حس ئین

بئئه کئئربال خبئئر داد ،عبیئئداهلل نیئئز نامئئهاى بئئه امئئام

نزولئئك بکئئربال  ،و قئئئد کتئئ

نوشئئت ...« :فقئئد بلغن ئی

إلئئ ّی أمیئئر المئئؤمنین یز یئئد بئئئن معاو یئئة أن ال أتوسئئد الئئوثیر و ال

أش ئئبع مئئئن الخب ئئز ،أو ألحق ئئك ب ئئاللطیف الخبیئ ئر أو ترجئئئع إل ئئی حکمئ ئی و حک ئئم یز یئ ئد بئئئن

معاو یة»؛ «شنیدهام که در کربال منزل ساختی .امروز یز ید به من نامه نوشت و گفتئه اسئت،
که پهلو بر جامه خوا

نگذارم (یعنئی :نخئوابم) و طعئام لذیئذ نخئورم تئا آن وقئت کئه تئو را بئه

خداى تعالی رسانم ،مگر که به حکئم او راضئی شئوى و بیعئت کنئی» (ابئن اعئثم/5 :1411 ،

.)85-84

از نصوا تاریخی و منابع اهل سنت مشخص مئیشئود کئه دولئت بنئیامیئه و در رأس

آن یزید ،درصدد ترور و شهادت امام حسین

مکئئه خواسئئت تئئا امئئام

بیوفایی کوفیان ،امام

بوده و برای این منظور از حا کمئان مدینئه و

را بئئه قتئئل برسئئانند و سئئرانجام عبیئئداهلل بئئن ز یئئاد بئئا مکئئر و حیلئئه و
را در کربال به شهادت رساند.

.3-2یزیادرمنابعههلسنت 

با توجه بئه آنچئه گذشئت ،مشئخص اسئت کئه یزیئد در شئهادت امئام حسئین

سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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نقئش

اصلی را داشت و به دستور او؛ امام به شهادت رسید ،چنانکه حنبلی حکومت یز یئد را
اینگونئه خالصئه کئرده اسئت« :افتئت دولتئئه بقتئل الحسئین ،و ختمهئا بوقعئة ّ
الحئر  ،فمقتئئه
ّ
النئئئاس»؛ «یز یئئئد حک ئئومتش را ب ئئا بئئئه ش ئئهادت رس ئئاندن حس ئئین آغ ئئاز ک ئئرد و س ئئال آخ ئئر
حکومتش با واقعه حره پایان یافت» (حنبلی.)278 /1 :1406 ،

یز یئئد بئئه خئئاطر حادثئئه کئئربال مئئورد نقئئد اهئئل سئئنت بئئوده و دیئئدگاههئئای مختلفئئی مطئئرح
ّ
شدهاست .ابن ّصئالح مئیگو یئد :مئردم در مئورد یز یئد سئه نظئر دارنئد« :فرقئة ّ
تحبئه و تتئواله ،و
ّ
فرقئئة تسئ ّئبه و تلعنئئه ،و فرقئئة متوسئئطة ف ئی ذلئئك ال تتئئواله و ال تلعنئئه»؛ «گروهئئی بئئه او محبئئت
داشته و او را دوست دارند ،گروهی او را لعن میکنند و گروه سوم نسبت به او نظئری ندارنئد
یعنی او را دوست نداشته و نفرین نمیکنند» (حنبلی.)276 /1 :1406 ،
دلیل لعن و نفرین یزید ،وقوع حادثه کربال و شهادت امام حسین

و اسئارت خانئدان

بئئود و عمئئل یز یئئئد در شئئهادت امئئام

اهئئل بیئئت

باعئئث فسئئق او گردیئئئد (گنابئئادی،

 .)417 /1 :1375ابئئن حجئئر هیثمئئی م ئئیگو یئئد :علمئئا اتفئئاق دارن ئئد ،لعئئئن یز یئئئد بئئئه خ ئئاطر
جئئایز اسئئت و هئئر کسئئی کئئه بئئه قتئئل او رضئئایت داده و اجئئازه ایئئن

شئئهادت امئئام حسئئین

عمل را داده؛ شایسته لعن است (هیثمی.)334 :1414 ،

تفتازانی در شرح العقائد النسفیة ،جواز لعن یزید را بیان کرده و گفته است؛ علمئا اتفئاق

نظر دارند ،کسی که امام حسین

راضی به قتل امام

قتئئل امئئام

را به قتل رسانده یا دستور قتل یا اجئازه قتئل را داده و یئا

میباشد؛ جایز است او را لعن کرد .دلیل لعن یزید آن است که او بئه

رضئئایت داده و بشئئارت آن را داد و بئئه اهئئل بیئت

او اهانئئت کئئرد (حنبلئئی،

 .)278-277 /1:1406إمام تفتازانی در جایی دیگر گفته ،رضایت دادن یزید بئه قتئل امئام
حسین

و اهانت به اهل بیت رسول خدا

لعنت خدا بر او و یاران و اصحا

باعث شده کسئی در کفئر او توقئف نکنئد و

او باشد (حنبلی.)16 /6 :1406 ،

همچنین مورخان نقل کردهاند« ،دختر اشعث بن قیس که از همسئران امئام حسئین

بود به مسلم بن عقبه پیام داد که خانهاش را غارت کردهاند ،مسئلم دسئتور داد هئر چئه از او

به غارت بردهاند پس دهند ،آنگاه با لشکر آهنو مکه کرد و براى یز ید نوشت که در مدینئه

یزید صحت داشته باشد ،او کافر است (حنبلی .)278 /1 :1406 ،شمس الئدین ذهبئی از

عوامل و چگونگی شهادت امام حسین

بوده و مسکر مینوشید و منکرات انجام مئیداد و دولئتش را بئا

در منابع اهل سنت

چه کرده است ،یز ید به این ابیات تمثل جست:

ج ئ ئئزع الخئ ئئئزر م ئئئئن وق ئئئئع ابسئ ئئئل
لیئ ئ ئ ئت أشئ ئ ئ ئیاخی بب ئ ئئئئدر ش ئ ئئئئهدوا
یعنئئی :اى کئئاش نیا کئئان مئئن در بئئدر بئئیتئئابی خزرجئئیهئئا را از ضئئربه نیئزههئئا مئئیدیدنئئد

هنگامی که در قبا ضربهها به پهلوى آنان مئیخئورد و کشئتار در قبیلئه عبئد االشئهل ادامئه

داشئئت (دینئئوری .)267 :1368 ،حئئافد ابئئن عسئئا کر مئئیگو یئئد :ا گئئر انتسئئا

ایئئن اشئئعار بئئه

بزرگان اهل تسنن به زعم اعتراف به قاتل بودن یزید ،او را ایئن گونئه توصئیف مئیکنئد« :کئان
ّ
ناصبیا ،فظئا ،غلیظئا ،یتنئاول المسئکر و یفعئل المنکئر افتئت دولتئه بقتئل الحسئین»؛ «یزیئد
مردی ناصبی؛ غلید القل

شهادت امام حسین
.3کیفی شها

آغاز کرد» (همان).

اما حسین



یک ئئی دیگ ئئر از موض ئئوعاتی کئئئه م ئئورد توج ئئه اه ئئل سئئئنت ب ئئوده ،کیفی ئئت ش ئئهادت ام ئئام
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میباشد .در منابع تاریخی گزارشی از واقعه جانگداز کربال بیان شده و بئه نحئوه

حسین

و کیفیت شهادت امام

و اصحا

و مصیبت امام حسین

و شهدای کربال و حادثه تلخ واقعئه عاشئورا اسئت .البتئه در ایئن

منئئابع فقئئط بئئه مقتئئل امئئام
امام

ایشان پرداختهاند .این گزارشهئا بیئانگر مظلومیئت

پرداختئئه نشئئده بلکئئه بئئه کیفیئئت شئئهادت یئئاران و اصئئحا

نیز اشاره شده ،به طور مثال ،در مئورد شئهادت حضئرت علئی اکبئر

گفتئه شئده:

«فکان أول من تقدم منهم ،فقاتل علی بن الحسین ،و هو علی اال کبر ،فلم یئزل یقاتئل حتئی
قتل ،طعنه مره بن منقذ العبدى ،فصرعه ،و أخذته السیوف فقتل»؛ «نخستین کسئی کئه از
اهل بیت امام حسین

به میدان رفت و جنو کرد علی بن حسئین

 ،کئه همئان علئی

اکبر است؛ بود و همواره پیکار کرد تا شهید شد ،مئر بئن منقئذ عبئدى بئر او نیئزه زد و او را بئر
زمین انداخت و سپس شمشیرها او را فروگرفت و شئهید شئد» (دینئوری )256 :1368 ،و یئا
ابن سعد نقل میکند که امام بعد از شهادت جوانش فرمود« :قتلو( یا بنی .علئی الئدنیا
ب
بعد( العفا »؛ «پسرم تو را بئه قتئل رسئاندند؟ پئس از تئو اف بئر سئر ایئن دنیئا بئاد» (ابئن سئعد،
 :1410خامسة.)471 /1
همانطور کئه گفتئه شئد ایئن نوشئتار ،بئه نحئوه شئهادت امئام
پس از آن میپردازد .از اینرو به اختصار به سه کتا
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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تلخ کربال و اسارت اهل بیت

و حواد

 .1دینئئوری در کتئئا
حواد

و وقئایع کئربال و حئواد

که بیئانگر کیفیئت شئهادت امئام

در کوفه و شام میباشد؛ اشاره میشود:

أخبئئار الطئئوال گئئزارشهئئایی از کیفیئئت شئئهادت امئئام حسئئین

و

بعئد از آن ،بیئان کئرده کئه فهرسئت وار و اجمئالی بئه برخئی از آن مصئیبتهئا اشئاره

میگردد:
تنهاایی و رربات امااای حساین

« :و بقئی الحسئین وحئده ،فحمئئل علیئه مالئئك بئن بشئئر

الکندى ،فضئربه بالسئیف علئی راسئه»... ،؛ «(وقتئی اصئحا
رسیدند) ،امام

و یئاران امئام

بئه شئهادت

در میدان تنها ماند ،مالک بن اشتر کندی به سوی امام

حملئه کئرد و

با شمشیر ضئربهای بئه ایشئان زد کئه سئر امئام را پئاره و زخمئی کئرد .... .حسئین بئن علئی
(بعد از مدتی جنو و مبارزه) همچنان تا مدتی نشسته بود و اگر مئیخواسئتند او را بئه قتئل
برسانند ،میتوانستند؛ ولی هر قبیلهای کشتن او را به قبیله دیگر واگذار مینمئود و از اینکئه

آلوده شود؛ خودداری میکردند» (دینوری.)258 :1368 ،

دستشان به خون حسین

عطااو و تشاان ی« :و عطئئش الحسئین ،فئئدعا بقئئدح مئئن مئئا  .فلمئئا وضئئعه فئی فیئه رمئئاه
الحصئین بئن نمیئر بسئهم ،فئدخل فمئه ،و حئال بینئه و بئین شئر

المئا  ،فوضئع القئدح مئئن

چیره و غلبه کرد .مقئداری آ

یده»؛ «تشنگی و عطش بر حسین
را به دهئان خئود نزدیئک نمئود؛ بحصئین بئن نمیئر ،تیئری بئه سئوی او انئداخت کئه بئه دهئان او
را میئل نکئرد و جئام آ

اصابت کرد و مانع از آشامیدن شئد و امئام آ

طلئ

کئرد ،چئون آ

را رهئا کئرد» (همئان،

.)258
وارد کردن جراحات و ضربات بر امای

و لحظه شهادت ...« :فانتزع لئه رجئل مئن القئوم

بسهم ،فاثبته فی عاتقئه»...،؛ « ...فئردی از میئان سئپاه تیئری بئه سئوی حسئین

انئداخت

کئئه در ناحیئئه شئئانه او جئئای گرفئئت ،حسئئین

آن را از شئئانه خئئود بیئئرون کشئئید ،زرعئئه ابئئن

شریک تمیمی ،شمشیری به سوی حسئین

فئرود آورد کئه او دسئت خئود را سئپر قئرار داد و

شمشیر بر دست او نشست ،سنان بن اوس نخعی ،با نیزه به سوی حسئین حملئه کئرد و
ب
امئئام را بئئر روی زمئئین انئئداخت و خئئولی بئئن یزیئئد اصئئبحی ،از اس ئ پیئئاده شئئد تئئا سئئر
برید و به برادرش خولی تحویل داد» (همان.)258 ،
رارت خیمهها ...« :کان اخذه من العیر ،و الی ما فی المضئار »...؛ «...آنهئا آنچئه را در
خیمهها بود ،نیز غارت کردند» (همان.)258 ،
بااه نیااده زدن ساارهاک مبااار شااهدا « :عمئئر بئئن سئئعد  ...و حملئئت الئئر وس علئئی اطئئراف
الرماح ،و کانت اثنین و سبعین راسا»...؛ « عمر بن سئعد ،سئرهای کشئتگان را کئه هفتئاد و
اسااارت اهاال بیاات

« :و امئئر عمئئر بئئن سئئعد بحمئئل نسئئا الحس ئین و أخواتئئه و بناتئئه و

جوار ی ئه و حشئئمه ف ئی المحامئئل المسئئتوره علئئی اإلبئئل »؛ «عمئئربن سئئعد دسئئتور داد ،زنئئان،
خواهران ،دختران و کنیزان حسئین بئن علئی

را در کجئاوههئای پوشئیده بئر شئتران ،سئوار

کردند( »...همان)259 ،
اهانت و بیاحترامی به سر مبار امای

« :و لما ادخل راس الحسین

علی ابن ز یئاد

در منابع اهل سنت

دو سر بودند ،بر سر نیزهها نص

کردند» (همان)259 ،

عوامل و چگونگی شهادت امام حسین

حسین

را از تن جدا کند ،دستش لرزید و نتوانست اما برادرش ،شئبل بئن یز یئد ،سئر او را
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فوضئئع بئین یدیئه جعئئل ابئئن ز یئاد ینکئئت بالخیزرانئئه ثنایئا الحسئین»؛ «چئئون سئئر حسئئین بئئن
علئئی

را نئئزد ابئئن ز یئئاد آوردنئئد و در مقابئئل او قئئرار دادنئئد بئئا چئئو

داشت؛ شروع به زدن دندانهای پیشین حسین

نمود» (همان.)259 ،

 .2ابن سعد یکی دیگر از مورخان است که در کتا
درباره کیفیت و شهادت امئام حسئین

خیزرانئئی کئئه در دسئئت

الطبقات الکبرى به گئزارشنویسئی

و شئهدای کئربال و حئواد

دیگئر پرداختئه کئه بئه

برخی از آنها اشاره میکنیم:
حمله به امای حسین

« :فصاح بهم شمر بن ذی الجوشن ... :أقدموا علیه»...؛ «شئمر

بر سر یاران خود فریاد زد تا آنها به امام
به حسین

حمله کننئد .نخسئتین کسئی کئه بئه قصئد جنئو

نزدیئک شئد ،زرعئه بئن شئریک تمیمئی بئود ،کئه ضئربهای بئا شمشئیر بئه ناحیئه

دوش چپ او وارد نمود ( »...ابن سعد :1410 ،خامسة.)473 /1
شهادت امای

و بردن سر مبار به ندد ابن زیاد ...« :و بئرز لئه سئنان بئن أنئس النخعئی

فطعنه فی ترقوته» ...؛ « ...سنان بن انس نخعی ابتدا نیزهای به گئردن حسئین
و سئئپس آن را بیئئرون کشئئید و بئئر اسئئتخوانهئئای سئئینهاش زد کئئه حسئئین

انئداخت

بئئا پیشئئانی بئئر

خا افتاد .سنان بئرای جئدا کئردن سئر حسئین  ،از اسئ پیئاده شئد  ...خئولی بئن یزیئد
اصبحی هم بئه همئراه او پیئاده شئد و سئرش را از تئن جئدا کئرده و نئزد عبیئداهلل بئن زیئاد ببئرد»
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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(همان.)474 -473 ،
تعداد جراحات وارد بر بدن امای

« :و وجدوا بالحسین ثالثا و ثالثین جراحئة .و وجئدوا

فی ثوبه مائة و بضعة عشر خرقا من السهام و أثر الضر »...؛ «بر نعش حسین

سی و سئه

زخئئم مشئئاهده گردیئئد و در جامئئه و لبئئاس جئئای یکصئئد و ده تیئئر و شمشئئیر دیدنئئد» (همئئان،
.)474
رارت اموال و وسایل شخصی امای

« :و لما قتل الحسین رضی اهلل عنه انتهئ

ثقلئه

فأخذ سیفه :القالنس النهشلی » ...؛ «چون حسین کشته شد ،سالح ،لباسها ،خیمئه
و سایر ملزومات شخصی او توسط سپاهیان عمر سعد به غارت ببردند» (همان.)479 ،
عب ااور دادن زن ااان و کودک ااان از تل اااه« :فلم ئئا حم ئئل النس ئئا و الص ئئبیان فم ئئروا ب ئئالقتلی
صرخت امرأ منهم :یا محمداه .هذا حسین بالعرا مرمل بالدما »...؛ «هنگامی که زنان و

کودکان را از کنار قتلگاه و پیکر کشته شئدگان عبئور دادنئد ،بئانویی از بئانوان از میئان آنهئا بئا
شیون صدا زدند :یا محمئدا! ببئین حسئین توسئت کئه پیکئرش در بیابئان افتئاده؛ آغشئته بئه
خون با اعضای قطعه قطعه شده»...؛ (همان.)481 ،
اسارت خانواده امای

 ...« :و اهله و نساؤه سبایا .فما بقئی صئدیق و ال عئدو إال أ کئ
اسئئیر شئئدند و هئئیچ دوسئئت و دشئئمنی ایئئن منظئئره را

با کیئا»؛ «زنئئان و اهئئل بیئئت حسئئین

مشاهده نکرد ،مگر آنکه به حالت خمیده گریه سر داد» (همان.)481 ،
سر امای

فراز نیزه نص

بر نیده« :أول رأس رفئع علئی خشئبة رأس الحسئین»؛ «نخسئتین سئری کئه بئر
گردید؛ سر حسین

بود» (همان.)483 ،

بیحرمتی عبیداهلل بن زیاد به سر مبار امای

اهلل بئئن ز ی ئاد .جعئئل یضئئر

بقض ئی

معئئه علئئی ف ئی الحس ئین»...؛ «چئئون سئئرهای کشئئته

شدهها را نزد عبیداهلل قرار دادند او با چو
حسین

« :فلما وضعت الرؤوس بین یئدی عبیئد

دسئتی کوتئاهی کئه در دسئت داشئت ،بئر دهئان

نواخت» (همان.)481 ،

ارسال خانواده اهل بیت

به شای« :ثم أتی یز ید بن معاو یة بثقل الحسین و مئن بقئی

بازمانئئدگئئان و زنئئان و بئئاقی مانئئده ملزومئئات خانئئدان حسئئین

بئئه شئئام رسئئید ،اسئئرا را در

حالی که به ریسئمانی بسئته بودنئد؛ نئزد یز یئد آوردنئد و در مقئابلش قئرار دادنئد( »... .همئان،
.)488
 .3از دیگر مورخان اهل سنت ،بالذری صاح
به حادثه کربال و شهادت امام حسین

و یاران باوفئای آن حضئرت پرداختئه کئه در اینجئا
در کتا

حمله به خیمهها در جلوک چشم اماای

مذکور آورده میشود:

« :إن شئمر بئن ذی الجوشئن أقبئل فئی عشئر أو

نح ئئوهم م ئئن رج ئئال أه ئئل الکوفئئئة قب ئئل من ئئزل الحسئ ئین ال ئئذی فیئ ئه ثقل ئئه و عیال ئئه ،فمش ئئی
(الحس ئین) نحئئوهم فحئئالوا بینئئه و ب ئین رحلئئه»... ،؛ «شئئمر بئئه همئئراه حئئدود ده نفئئر از مئئردان
کئوفی ،خئئود را بئه حئئریم خیئئام حسئین

نزدیئئک کردنئد .حسئئین

(کئئه ایئن صئئحنههئئای

سئئخت و دردنئئا را دیئئد) بئئه آنهئئا فرمئئود :وای برشئئما! حئئداقل ا گئئر پایبنئئد بئئه دیئئن و آئینئئی

در منابع اهل سنت

اشاراتی به شهادت و مصیبت امام

کتا

أنسئا ابشئراف اسئت کئه در آن

عوامل و چگونگی شهادت امام حسین

مئئئن اهل ئئه و نس ئئائه .ف ئئأدخلوا علیئ ئه قئئئد قرن ئئوا فئ ئی الحب ئئال .فوقف ئئوا بئ ئین یدیئ ئه»... .؛ «چ ئئون
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نیستید ،در زندگی دنیایی خودتان؛ آزادمرد باشید .خئانوادهام را از معئرض نگئاه فرومایگئان
و نادانان بازدارید» (بالذری.)202-201 :1417 ،
لحظااه شااهادت امااای

جانئ

« :نئئادى شئئمر ف ئی النئئاس ...اقتلئئوه!!! فحملئئوا علی ئه مئئن کئئل

فضئئربه زرعئئة بئئن شئئر یك التیمئی علئئی کفئئه الیسئئرى و ضئئر

شمر فریاد زد حمله کنید و حسین

علئئی عاتقئئه» ....؛«...

را بکشید  ...پئس ،از هئر طئرف بئه حسئین

کردند .زرعه بئن شئریک تمیمئی ،ضئربهای بئر کئف دسئت راسئت حسئین

حملئه

وارد نمئود ....

وقتی که امام

بر زمین افتاد ،بر او حمله کردنئد .سئنان بئن انئس نیئز نیئزهای بئر او زد کئه در

بئدن حسئئین

کئرد :سئئرش را قطئئع

جئا گرفئئت .آنگئئاه بئه خئئولی بئئن یزیئد اصئئبحی خطئئا

کن .او دستش لرزید و نتوانست ....سنان ،وارد قتلگاه شد و سر حسئین
کرد و به سمت خولی پرتا

را از بئدن جئدا

نمود .در حالی که قبل از آن با شمشیر به سر حسین

زده بئئود .در تئئن و بئئدن حسئئین

ضئربه

سئئی و سئئه نیئئزه و سئئی و چهئئار ضئئربه شمشئئیر مشئئاهده

کردنئئد .گفتئئه شئئده ،خئئولی مسئئئولیت بر یئئدن سئئر حسئئین

را بئئه دسئئتور سئئنان بئئه عهئئده

گرفت( »...همان.)204-203 ،
رارت وسایل امای حسین

شهادت امام حسین
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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در تل اه« :و سل

 ،آنچه همراه امئام

الحسین ما کان علیه!!! »...؛ «بعد از

بئود (از شمشئیر و لبئاس و )...غئارت کردنئد»

(همان.)204 ،
دواندن و تاختن اسبها بر پیکر مبار امای

ینتئد

للحسئین فیوطئئه فرسئه!!! فانتئد

صدا زد :چه کسی داوطل

میشود اس

« :و نادى عمر بن سئعد فئی أصئحابه مئن

عشئر مئنهم »...؛ «عمئر بئن سئعد سئپاه خئئود را
بئر پیکئر حسئین

بدوانئد؟؟!! ده نفئر داوطلئ

شدند ،از جمله اسحاق بئن حیئوه حضئرمی؛ همئان کسئی کئه پیئراهن حسئین
کرده بود ،او بعدها به مریضی پیسی مبتال گردیئد؛ بئا مرکئ

خئود بئر پیکئر حسئین

را غئارت
اسئ

تاخت ...سنان بن انس نیز از جمله داوطلبان بود( »...همان.)204 ،
عبور کاروان اسراء از تل اه« :فلطمن النسو و صئحن حئین مئررن بالحسئین ،و جعلئت
ز ین

بنت علی تقول :یا محمداه صلی علیك ملیك السئما  ،هئذا حسئین بئالعرا  ،مرمئل

بالئئدما مقطئئع ابعضئئا ».....؛ « ...هنگئئامی کئئه اسئئیران را از کنئئار پیکرهئئای قطعئئه قطعئئه

شده عبور دادند ،شیون و زاری از میان آنها بئاال گرفئت ،در حئالی کئه بئه صئورتهئای خئود
بر پیکر برادر خود افتاد؛ فریاد برآورد و گفت:

میزدند .چون چشم زین

«یا محمدا یا محمدا ،فرشتگان آسمان بر تو صلوات میفرستند .این حسئین اسئت کئه
پیکرش در بیابان ،آغشته به خون ،و با اعضای قطعه قطعه شده ،افتاده است.
ای محم ئئد ،دختران ئئت را بب ئئین کئئئه اس ئئیرند و ذر ی ئئهای باقیمان ئئده اس ئئت کئئئه بئئئه قت ئئل
رسیدهاند و باد صبا بر پیکرهای آنها میورزد( »...همان.)206 ،
بیاحترامی ابن زیاد به سر مبار امای

بالقضی

« :و جعل ابن ز یئاد ینکئت بئین ثنتئی الحسئین

فقال له ز ید بئن أرقئم :اعئل بهئذا القضئی

غیئر هئاتین الشئفتین فئو اهلل لقئد رأیئت

شئئفتی رسئئول اهلل علیهمئئا یقبلهمئئا» ...؛ «(وقتئئی سئئرهای شئئهدا بئئه همئئراه اسئئرا وارد کئئاخ
عبیداهلل شد) ابن زیاد با چو
ابن زیاد را را مورد خطا
خئئدا قسئئم دیئئدم دو ل ئ

به میانئه دو دنئدان پیشئین حسئین

قرار داد و گفئت :ایئن چئو
رسئئول اهلل

مئیزد .ز یئد بئن ارقئم؛

را بئردار؛ ایئن دو دنئدانی اسئت کئه بئه

بئئر آنهئئا بوسئئه مئئیزنئئد .آنگئئاه پیرمئئرد گر یئئه کئئرد»...

(همان.)207 ،
الحسین حئین وضئع رأسئه بئین یدیئه!!! فقئال أبئو بئرز ابسئلمی أتنکئت ثغئر الحسئین؟ لقئد
أخئئذ قض ئیبك مئئن ثغئئره مأخئئذا!!! »....؛ «هنگئئامی کئئه سئئر حسئئین

در برابئئر یز یئئد قئئرار

داش ئئت ،ب ئئا ترک ئئهای بئئئه دن ئئدان او م ئئیزد؛ اب ئئوبرزه اس ئئلمی گف ئئت :آی ئئا دن ئئدان حس ئئین
مئئیشئئکنی؟ چوبئئت را از دنئئدان او بئئردار .چئئه بسئئیار دیئئدهام ،رسئئول خئئدا

را

آن را بئئا آ

قیامئئت شئئفیع تئئو ابئئن ز یئئاد اسئئت و حسئئین

مئئیآیئئد در حئئالی کئئه شئئفیع او محمئئد

خواهد بود» (همان.)216 - 214 ،
.0نتیجه 
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منئابع معتبئر اهئل سئنت در بئاره حادثئئه کئربال و شئهادت امئام حسئین
اصلی شهادت امام حسین

در منابع اهل سنت

دهانش تئازه گردانیئده اسئت (یعنئی :حسئین

را مئیبوسئید) امئا بئه راسئتی ،ای یز یئد؛ روز

عوامل و چگونگی شهادت امام حسین

بیاحترامی و جسارت یدید باه سار مباار اماای

« :و جعئل یز یئد ینکئت بالقضئی

ثغئر

 ،یز یئد را عامئئل

معرفی میکنند .گرچه معاویه بئا بئه شئهادت رسئاندن امئام

حسن

راه را برای به قدرت رسئید فرزنئدش یز یئد همئوار کئرد .یز یئد نیئز بئا تهدیئد و ارعئا

امام حسین

نیئز راهئی

به ترور و قتئل؛ ایشئان را از مدینئه و مکئه خئار سئاخت و امئام

جز خرو از دو مکان مقدس و رفتن به کوفه نداشت .یزید که از هدف امام
عبید اهلل بن ز یاد را به کوفه فرستاد و لشکری را مجهز کئرد تئا امئام حسئین

باخبر شئد؛
را بئه شئهادت

برسانند .چنانکه مورخ مشهور حنبلی میگو یئد ،یز یئد حکئومتش را بئا بئه شئهادت رسئاندن
حسین

آغاز کرد و حکومتش را با واقعه حره به پایان رساند .یزید بئه سئب

حادثئه کئربال

مورد نقد اهئل سئنت قئرار گرفتئه و دیئدگاههئای گونئا گونی در ایئن بئاره مطئرح شئدهاسئت .تئا
جایی که گروهئی از اهئل سئنت ،یز یئد را بئه دلیئل حادثئه کئربال ،شئهادت امئام حسئین
اسارت خاندان اهل بیت

و

لعن میکنند.

یکی از موضئوعاتی کئه مئورد توجئه اهئل سئنت بئوده ،کیفیئت شئهادت امئام حسئین
میباشد .در منابع تاریخی گزارشی از واقعئه جانگئداز کئربال بیئان شئدهاسئت کئه در آنهئا بئه
نحئئوه و کیفیئئت شئئهادت امئئام

و اصئئحا

ایشئئان پرداختئئهانئئد .در ایئئن گئئزارشهئئا بئئه

مصئئائبی همچئئون :تنه ئایی و غربئئت امئئام حسئئین
جراحات و ضئربات وارده بئر امئام

 ،عطئئش و تشئئنگی امئئام

 ،تعئئداد

 ،حملئه بئه خیمئههئا در جلئوی چشئم امئام

 ،غئارت

خیمهها؛ غارت اموال و وسایل شخصی امام
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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نیزه زدن سرهای مبار شهدا ،اسارت اهل بیت
امام

در کوفه و شام و ...اشاره شدهاست.

 ،عبئور دادن زنئان و کودکئان از قتلگئاه ،بئه
 ،اهانئت و بئیاحترامئی بئه سئر مبئار

میابع 

قرآن کریم

_ ابن أثیر ،عز الدین أبو الحسن علی بن ابی الکرم (1385ق) ،الکامل فئی التئار یخ ،بیئروت،
دار صادر.
_ ابن اثیر جزرى ،عز الدین بن ابثیئر أبئو الحسئن علئی بئن محمئد (1409ق) ،أسئد الغابئة فئی

معرفة الصحابة؛ بیروت ،دار الفکر.
_ ابئئئن اعئئثم کئئوفی ،أبئئو محمئئئد أحمئئئد (1411ق) ،الفتئئوح ،تحقیئئق علئئی شئئیرى ،بیئ ئروت،
دارابضوا .
_ ابئئن سئئعد (هاشئئمی البصئئری) ،محمئئد بئئن سئئعد بئئن منی ئع (1410ق) ،الطبقئئاتالکبئئرى،
تحقیق محمد عبد القادر عطا ،بیروت ،دار الکت

العلمیة.

_ ابئئن الطقطقئئی ،محمئئد بئئن علئئی بئئن طباطبئئا (1418ق) ،الفخئئرى فئئی اآلدا السئئلطانیة و

الدول االسالمیة ،تحقیق عبد القادر محمد مایو ،بیروت ،دار القلم العربی.
_ ابن خلدون ،عبدالرحمن بئن محمئد (1408ق) ،دیئوان المبتئدأ و الخبئر فئی تئار یخ العئر و

بیروت ،دار الفکر.
_ ابئئن عبئئد البئئر ،أبئئو عمئئر یوسئئف بئئن عبئئد اهلل بئئن محمئئد(1412ق) ،االسئئتیعا فئئی معرفئئة

ابصحا  ،تحقیق علی محمد البجاوى ،بیروت ،دار الجیل.
_ ابئئن قتیبئئة دینئئور ی ،أبئئو محمئئد عبئئد اهلل بئئن مسئئلم (1410ق) ،اإلمامئئة و السیاسئئة المعئئروف

_ ابئئن کثی ئر الدمشئئقی ،أبئئو الفئئدا اسئئماعیل بئئن عمئئر(1407ق) البدای ئة و النهای ئة ،بی ئروت،

در منابع اهل سنت

بتار یخ الخلفا  ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دارابضوا .

عوامل و چگونگی شهادت امام حسین

البر بئئر و مئئن عاصئئرهم مئئن ذوى الشئئأن اب کبئئر (تئئار یخ ابئئن خلئئدون) ،تحقی ئق خلی ئل ش ئحاد ،

_ أخبار الدولئة العباسئیة و فیئه أخبئار العبئاس و ولئده (1391ق) ،تحقیئق عبئدالعزیز الئدورى و
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دارالفکر.
عبدالجبار المطلبی ،بیروت ،دار الطلیعة.
_ بسئئوى ،أبئئو یوسئئف یعقئئو

بئئن سئئفیان ( ،)1401المعرفئئة و التئئار یخ ،تحقی ئق ا کئئرم ض ئیا

العمرى ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
_ بئئالذرى ،أحمئئد بئئن یحی ئی بئئن جئئابر (1417ق) ،انسئئا ابشئئراف ،تحقی ئق سئئهیل زکئئار و
ر یاض زرکلی ،بیروت ،دار الفکر.
_ حنبلئی الدمشئئقی ،ابئئن العمئئاد شئئها
(1406ق) ،شذرات الئذه

الئئدین ابئئو الفئئالح عبئئد الحئی بئئن احمئئد العکئئری

فئی اخبئار مئن ذهئ  ،تحقیئق ابرنئاؤوط ،دمشئق  -بیئروت ،دار

ابن کثیر.
_ دینورى ،ابوحنیفه احمد بن داود (1368ش) ،ابخبار الطئوال ،تحقیئق عبئد المئنعم عئامر
مراجعه جمال الدین شیال ،قم ،منشورات الرضی.
_ ذهبئئی ،شئئمس الئئدین محمئئد بئئن احمئئد (1413ق) ،تئئار یخ االسئئالم و وفی ئات المشئئاهیر و

ابعالم ،تحقیق عمر عبد السالم تدمرى ،بیروت ،دار الکتا

العربی.

_ طبئئری ،أبئئوجعفر محمئئد بئئن جری ئر (1387ق) ،تئئار یخ ابمئئم و الملئئو( ،تحقی ئق محمئئد أبئئو
الفضل ابراهیم ،بیروت ،دار الترا .
_ گنابئئادى (پ ئئروین گناب ئئادی) ،محمئئئد (1375ش) ،مقدمئئه اب ئئن خلئئدون ،چئئاپ هش ئئتم،
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
_ مسعودی ،أبو الحسن علی بن الحسین بن علی (1409ق) ،مرو الذه و معادن الجئوهر،
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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تحقیق اسعد داغر ،دار الهجر .
_ میالنی ،سیدعلی (1389ش) ،ناگفته هایی از حقایق عاشورا ،قم ،مرکز حقایق اسالمی.
_ هیثمئئی مکئئی ،احمئئدبن حجئئر(1414ق) ،الصئئواعق المحرقئئه ،بیئئروت-لبنئئان ،دارالکتئ
العلمیه.
_ یعقوبی ،احمد بن أبئی یعقئو
صادر.

بئن جعفئر بئن وهئ

(بئیتئا) ،تئار یخ الیعقئوبی ،بیئروت ،دار

