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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نودشماره  ،سومو  یستسال ب

 1041 تابستان

 

  امام سجادمدار  سیره فقیه

 مطالعه موردی: تبیین تقیّه در مواجهه با قیام حَرّه

 

 89/81/8411 تاریخ تأیید:                         62/4/8931 تاریخ دریافت:
  1 برزن یهمرض 

  2اصغر قائدان 
  3 یغالم یممر

  4مفرد  یحالج یدسع
 

تررن  واامر     ی پرهیز از افتادن به دام خطر و مهلکه، از مهمابه معن ،تقیّه

شرهاد  امرام   کربال و  واقعه حفظ مکتب تشیع در طال تارنخ است. پس از

 ونراان  بهه را تقیّ هناچار رون ( بهق59ر16امامت: ) سجاد، امام حسی 

گیرری از   امامان بعدی شیعه نیز با بهره .پیش گرفت در سیاسی روش بهترن 

حرااد  و  کار گرفتنرد.   هآن را ب ،ان  روش برای حفظ امامت و هانت تشیع

تررن  و  هانی که در ان  برهره از ترارنخ امامرت رم ن،راد، از پی یرده     فتنه

 هرانی براد کره هرکردام مااراا اتوراع مااارعی        تررن  بررران  خطرناک
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تاانست تداوم امامرت و بازسرازی   طلبید و هر اشتباهی میهاش،ندانه را می

 در پری آن براد، برا خطررا  بزرگری       جامعه شیعه را کره امرام سرجاد   

 مااجه کند. 

با روش  امام سجادله است که ئبه ان  مس در پی پاسخ ،ان  پژوهش

یّه چگانه تاانست در نکی از ان  مقاطع بررانی، نعنی واقعه حرّه، خراد و  تق

های پژوهش، نشرانگر آن اسرت کره     جامعه شیعه را به سالمت برهاند؟ نافته

پاشی مقطعی از مظالم امانان، مرانع از آن شردند ترا     با چشم امام سجاد

 و شیعیان مسلط گردد. بیت زبیر بر اه  دش،نی دنگر، ه، ان آل
 

 .تشیع، امویانتقیّه، واقعه حرّه، تاریخ ، امام سجاد :کلیدواژگان

 مقدمه

 و( ق491یی 14)ابیه   عصی   دا آنیی   شیویوی   و ائمی   هیی  باییازا ی   شیوه   از یکی

 فقهیی  کالبیی ی   بیتقدات از  قوّ  بدااا ی،. است بهد  « قوّ » شوه  ،(ق656ی491)عایسی

 حیکم اکث یت ب اب  دا شویی جیبی  اقلوت بهجهدیت حفظ ب ا   یایخی اویک د  و شوی 

 شیهد   بیی  بحسیه   آبوز بسیلمت همزیستی اویک د بی هم ا  ههشمندان  سویستی ا خیذ بی

 از ب خیسیت   اعتقیید،  این. گ دد حمل آ  ب  زبهنی و ضیف یی ائم    س شیئا  آنک  بی

 زبی  بقتضویت حسب ب  و شویوی  بصیلح بنی ب  آنی  ک  بهد  شوی  ائم  سو   و اوش

 اهموت آنی  .ب دند  بی به   خهد اهداف پوشا د و دشمن بی بایاز  دا اوش این از بکی ، و

 عالبیت  و دیین  اأس اا(  قوی  ) سِی داا   ک  اند داد  ق اا  أکود بهاد آنجی  ی اا اوش این

 اسهل و خدا نف ین و لین بهجب اا بوت اهل اس اا( اذاع ) افشیگ   و دانست  دینداا 

  4اند. شم د  ائم  و
                                              

 «اهلل. دین من  اهلل  إی: فقال: قال اهلل؟ دین من: قوت. لز مل اهلل التقیّه دین: »ابولبداهلل . قال1

  «تقیّاله لاله.   ال لعالن  دیالن  ال   آبالایی  دیالن    التقیّه دینی إ »(؛ 172ص  2ج  کافی اصول )کوینی 
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 دوچنیدا   اا  قوی   ا خییذ  ضی وات  سجید ابیم عص  حسیس ش ایط بوی ، این دا 

 بهضع ک بال، واقی  از پس ک  آوادند او  سویستی چنون ب  دلول این ب  ایشی  و نمهد بی

 بیهد  هیییی  سویست   ین بیقهل از شویی، جیبی  بوت و اهل حفظ و شد  ضیوف بسویا شوی 

 کند. ا خیذ  هانست بی ایشی  ک 

 از بی داا   بهی    چگهنگی و چ ایی و زبین  گفتمی  نمهد  اوشن  حقوق، این از هدف

. است  شوع بذهب و اسالم حفظ ب ا  سجید ابیم عملی و نظ   سو    قوّ  دا ااها د

 هیی   بحی ا   بیی  بهاجهی   دا سجید ابیم ک  است آ   حقوق، اصلی بسئل  حقوقت، دا

 بی ا    قوی   سویسیت  از چگهنی   و داشیت   عملک د  چ  ح  ، واقی  جمل  از خهیش، عص 

. است داشت  بحفهظ اا شویی جیبی  و خهد قویم، هی  این آسوب و بنفی  اییت از ب کنیا 

   غووی   اسیالم،  بیییاف  وبویت   اهیل  از بسیلمینی   کی د   دوا ابهیی  سویست ک  زبینی دا

 از سینجود ،   یدابو    بیی  سجید ابیم 4بهد، ب دم عقیید  ح یف و بدعت ایجید هی،سنّت

 بیطیهف  آ  گست ش و بقی شوی ، جدید  شکّل ب  اا خهد جدّ   هج   قو ، گفتمی  ط یق

 ضیدّ  فییلویت  گهنی   هی   دا غو بستقوم یی بستقوم ش کت صهات، این غو  دا زی ا داشت 

 بیشد. داشت  دنایل ب  وخومی عهاقب  هانست بی ابه ،

 آنهیی  از ب خیی . اسیت  گ فتی   صیهات  ف اوانیی  هیی   پژوهش ،سجید ابیم بهاد دا

 1،جیف  ب  ضیی عییبلی   نهشت « بیعث االسالم بن جدید االبیم السجید» از: اند عایات

                                                                                                          

تقیّه  ال لِعَن دینَ ال التقیّه  َ فِی الدِّینِ ألشَارِ تِسعَهَ إِ َّ»(؛ 464ص  11ج  الشیعه  سایل لاموی  )حرّ

 (447ص  2  جکافی اصول)کوینی  « لَهُ.

  11ج  البمغه نرج شرح  الحدید  ابی ابن ؛166ص  3ج  الجوهر  معاد  الذهب مر ج . مسعودی 1

 .46   44  34ص

 ق.1441   االسم، التاریخ فی  بحوث دراسا . ر.ک: لاموی  2
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 اندیشی  سویسیی   » و 4از بحسین انجای   « کی بال  واقیی   از پیس  سیجید  ابیم بهاضع»

سویسی ابیم اا بهاد ب اسیی قی اا    ک  همگی سو   1نهشت  اشود اکیبوی « ابیم سجید

 طیها  بی   کی   9از بحمدحسون پژوهند « عش  ی بحیفظ ج یی   شوع اثن ، قوّ »اند. داد 

«  حلول  ییایخی  قوی   » .است داد  ق اا ب اسی بهاد  شوع حفظ ب ا   قوّ  اا فهاید کلی،

  دااد. سجید  قوّ  ابیم ب  که ی  اشیاا ی ک  1حسون بشو  نهشت 

نقش  قوّی  دا  کتی :  ،از جمل    قوّ  نگیشت  شد  است بیا آثیا  کلی دا ،ب  آ عالو  

 6نیژاد  از حسن   بتی  قوّ  دا اندیش  سویسی شوی و  5اهلل صف   ف وشینی از نیمت استنایط

واقیی   دا خصهص واقی  حی ّ  نویز کتیی      اند. پ داخت  طهاکلی ب   قوّ  ائم  ب  بهضهع

سییی دا   7اثی  سیود علو ضیی واسییی     هی  جیهلیهی  دینی و سنّتح ّ   اوییاویی اازش

نویز سیخن بی  بویی       بنیسات از بهاضع ابیم سجید  اوون ابیید این واقی  داشت  ک  ب 

طهاخیص، پژوهشی ک  بی اوشی  یایخی و ن  اویک د  کالبی، بتهاند داستی  آبد   ابی ب 

  اسیس سویست ااهای د   قوّی   اویون    اا دا بهاجه  بی واقی  ح ّ  ب بهاضع ابیم سجید

 . نمیید، ییفت نشد

                                              

 .44ش  معرفت  «کربم  اقعه از  س سجاد اما، مواضع» رنجبر . 3

 .37ش  تاریخ نامه  ژ هش  «سجاد اما، سیاسی اندیشه»رکابیا   . 4

 . 4ش  اسممی های امتعالی  ژ هش  «لشری اثنی تشیع مریا  تقیّه؛ محافظ» ژ هندت  . 3

 .144ال144ص  اسممی امتعالیهای   ژ هش  «تقیه تاریخی تحویل» بشیر . 4

 .1334 اسممی  تبویغا  دفتر انتشارا  قم   استنباط تقیّه در نقش فر شانی  صفری ر.ک: .4

 .1314مفید   دانشاات قم   شیعه سیاسی اندیشه تقیّه در نژاد  تربتی ر.ک: .6

  قم   ژ هشاات لوالو،  های ماهوی های دینی   سنّت ر یار یی ارزش اقعه حرّت؛ ر.ک:  اسعی   .7

 .1311  فرهنگ اسممی  برار 
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 تعریف تقیّه 

 4نگهداا ، صوینت، پ هوز و خهدداا  از زیی  است ،اند: بینی  آ گفت  « قو » اهل لغت دابیا 

  1.ه چند دا بیطن ب خالف آ  بیشد  اظهیا صلح و آشتی است ،بینی  آ  :اندب خی گفت  و

 از  قوّی ، عاییات  : »کندبی بوی  چنون اصطالحی  قوّ  اا  ی یف (ق149د. )شوخ بفود 

 ظیه  و بخیلفی  بی بقیبل  دا کیا  پنهی  و آ ، بهاد دا خهد اعتقید پهشیند  و حق کتمی 

  نهی  قوّ  اا از هدف او 9«بیشد. داشت  هم ا  ب  دنوه  یی دینی ض ا  ک  ابها  نسیختن

 شهد.اجتمیعی اا نوز شیبل بی هی زیی  بلک  داند نمی شخصی هی آسوب از حفظ

 بی   اسیت،  پنهیی   دل دا آنچ  ب خالف زبینی اظهیا   قوّ  اا ق(164 طهسی )د. شوخ

 اظهییا  از عاییات  دینیی،  اصیطال    قوّ  دا ب   ی یفی دیگ ، 1داند  بی جی  از   س جهت

 بییل،  جیی ،  از ضی ا  دفع انگوز  ب  هم آ  داونی، بیتقدات ب خالف عمل انجیم یی سخن

 5.بیشدبی بهجهدیت حفظ و آب و

 قوّ ، عایات : »گهید قوّ  بی  ی یف سنّت دا حنفی اهل علمی  از ق(134س خسی )د. 

 اا آ  خالف ه چند کند  حفظ اا خهیش جی  کند،بی اظهیا آنچ  ب  انسی  اینک  از است

 6«بیشد. ک د  پنهی  دل دا

 ضی ا  از اا شخص ک  دانست افتیا    ک یی ک داا یی  قوّ  اا گفتیا  ها بی نتوج ، دا

 7گی دد.  قلیه    ألوف و آبوزبسیلمت زیستیهم بهجب یی و کندبی صوینت دیگ ا  زیی  و

                                              

 .463  صمفردا  فی غریب القرآ  اصفرانی  راغب. 1

 .441  ص14  جلسا  العرب منظور  ابن. 2

 . 137  صتصحیح االلتقادا  االمامیةمفید  . 3

 .43  ص2  جالقرآ  تفسیر فی التبیا  طوسی . 4

 .41  ص الحاکعو  الشیعة مغینه . 4

 .44  ص24  جالعبسوط سرخسی . 6

 .44  ص4  جالفقیة القوالد بجنوردی . 7
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 است، بهم  قو  دا است. آنچ  آ  خالف اظهیا یی دیگ ا  از حق نمهد  پس،  قوّ  بخفی

 پی دازد،  قوّ  بیی  ب  ک  کسی است الزم بیشد وبی حق اظهیا بصلحت   از بهم بصلحتی

 .بیشد داشت  بصلحتی چنون ب  قه  ظنّ یی قطیی علم

 یی بیل جی ، ب  ض ا از خهف  قوّ  خهفی، دا. بدااا ی خهفی و است: گهن  دو  قوّ ، ب   

 اشاصلی خهاست  ک   قوّ  بدااا ی دا ابی است  ش ط دیگ  بسلمی  ب  اض اا خهد یی آب و 

بخیلفی  و دوا کی د  آسیوب و ضی ا آنیی       بحات جلب بسلمینی ، ا حید و کلم  وحدت

 کیی  لوو  شک یحفظ وحدت، ا حید اسالب  ب ابلک   4نوست  بط  و   س  خهف است،

  .قدا مند، ض وا  استدولت 

   امام سجاد اجتماعی زمانه ـفضای سیاسی 

 1آغیز شید.  ( دا ش ایطی بسویا سختق35ی64) ابیبت ابیم سجید ،حیدث  ک بال پس از

شیویوی  از دو سیه آبییم حمیالت دشیمن بشیت ک خیهد، یینیی ابهییی            دواا ، دا این

ق( بهدند. از سه  دیگ ، دا جیبی  شویی نوز شکیفی وسوع 67ی64ق( و زبو یی  )491ی14)

هیی   ک دند، ابی دا سویست وجهد داشت.  هابون و بختیا، اگ چ  اهداف همسینی اا دنایل بی

ب دم آ  زبی  اا  ،بوینی طیّ ابیم سجیدست  دا ب اب  دشمن بهدند. بتفیوت و از هم گس

زبیبدااا  اا ب  شو  و بسلمینی  اا ب  گهسفندانی  شاو   است  د نمهب  شش دست   قسوم 

گهشیت و پهسیت و    انید و  سی  و خیهک گوی  کی د      ،اوبیی   ،گی    ،ک د  ک  بون شیو  

ق( نویز  79یی 61زبوی  )  بن هبت عاداهللدا دواا  حک 9شد. استخهانشی   هسط شو  داید  بی

                                              

 .174ص  2ج  رسایل خعینی . 1

 شالرر  ابالن  ؛142ص  2  جمعرفالة االیعالة   فالی  الغعّالة  کشف اربوی  ؛131  ص2  جاالرشاد مفید . 2

 .241 174ص  4  جطالب ابی آل مناقب  آشوب 

 .331ال333  ص1  جالخصالصد ق  . 3
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زبو  یکی از عنیص  ایجید جن  جمل علو   بن زی ا عاداهلل  اوضیع سویسی شوی  بهاهد نویفت

  4.شه ت داشت بوت و اهل وی و ب  دشمنی بی شوی حض ت علی

 ق اا داشت، عایات بهدند از:  شویوی   ین بشکال ی ک  ف ااو  ابیم چهیام اسیسی

  1 گ فقدا  نو و  بخلص و عنیص  حمییت .4

 9 عوی  ههاداا  از ح یم ابیبت  ین اعتمید ب  بدّعدم ابکی  کهچک .1

حتیی از   و اسیهل خیدا   دشمنی بی ف زندا  و نهادگی   بی حکهبتی ک  از هبهاج .9

  و اسیات خیندا  آ  حض ت ابی نداشتکشتن 

ان  ک د  یید بسلمینی  از  کمب ا  ابهیی   دوا نگی  داشتن ب دم از اسالم و  الش .1

  1 بمینیت از کتیبت و نقل حدیث همچه  اسهل خداهی  حکم انی سنّت

از  کی  ب خیی   شید  آغییز  شی ایطی  دا ابیم سجید . انشیی  دا بوی  شوی : ابیبت5

 بویت اهل بزا  عنها  ب ( ق14. د) حنفو  بحمدبن ابیبت ب  کهفی، شویی اجیل و صحیب 

 و کی د  بیهد   آغییز  او نییم  بی اا خهد دعهت بختیا 5.بهدند آواد  او  شه ت و سن نظ  از

 بییدهی  ک  بهدند ییفت  حنفو  بحمد ب  هیییگ ایش نوز کهفی شویی اجیل و صحیب  ب خی

بیی وفییت    6.ییفتنید  ظهیها  ا گسیت د   بیذهای  فکی    ج ییی   ییک  و کوسیینو   قیلب دا

 شد. بیطهف ابیم سه  ب   هجهیت هج  ، 14 سیل دا حنفو  بحمدبن

                                              

 .214ص  3ج  االشراف انساب بمذری . 1
 .144ص  4ج  نرج البمغه شرح الحدید ابی ابن. 2
   بسیار کم بودند. )هعا (بیت فداکارا    از ما  رذشتاا  در رات اهل. 3

 .ق1441   االسم، التاریخ فی  بحوث دراسا لاموی  : ر.ک. 4

 .124  ص14ج  السم،( البیت)لویرم اهل سیرة موسولة قرشی  شریف. 4

 حنفیه داشالت ال   بن التقاد به مرد یت محعد تشیع ال که  میا  در «کیسانیه» نا، ای به فرقه تشکیل. 6
 در زمالانی  مسالئوه   این   داشت زما  آ  در  یشوا   رهبر تشخیص در شیعیا  د رانای بر داللت
 فالی  الکامالل  اثیر  )ابن .بود نشدت کامل امامت  باب در شیعیا  التقادی سیستم هنوز که افتاد اتفاق

 (163ص  4  جالتاریخ
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  در برابر امویان مواضع سیاسی امام سجاد

اویداد ک بال اا پشت س  نهید  بیهد.  شد ک  « ابیبت»داا  دا ش ایطی عهد  ابیم سجید

، حیبل پوییبی بی ا  او بیهد     شویوی  این اویداد، گذشت  از  لخی آ  ب ا  ابیم چهیام

هی  باییازا ی آینید  شیویوی ، کمیک کی د.      هی و ب نیب پویبی ک  و  اا دا ا خیذ سویست

 هانند ب  ب دبی ک  ب   خهبی این نکت  اا داک ک د  بهدند ک  نمی بدیهی بهد ک  ایشی  ب 

  4.پداشی  پشت ک د  بهدند، بتکی شهند

دا فیصل  اسیات  ی واقی  ح ّ ، دو اوی  و ب خهاد کیبالً بتفیوت از هیم ا خییذ    ابیم

هیی و   ب  سویست افشیگ ان  و ایستیدگی دا ب اب  ابهیی  بیی خطای   ا دواا  اسیات، دنمهدند  

سخنی  کهبند  بتکی بهدند  ب عکسِ آنچ  بمکن است ب  ذهن بتایدا شهد کی  دا دواا   

اسیات، سویستِ  قو ، بهت  از اوییاویی است  ابی دا واقع، ابیم بی چنون عملکی د ، داپیی   

وجیدا   ا  ک بال و افشی  چه   بزواانی  یزیید و بویداا     جلهگو   از  ضووع خه  شهد

  1.ب دم بهدعمهبی 

وبهیی دیگ  گ فت و ش ایط زبین  بیعث  هی  ابیم نوز ان بی گذا زبی  اسیات، فییلوت

دگ گهنی این بهاضع شد  چ اک  اینک ابهیی  بی دشمنی جدید و س سختی چه  زبو ییی   

بدین  اسود  و ب دم این شه  اا ب  بویت بی خهد فی ا   او شد  بهدند. دعهت آنی  نوز ب  اوب 

دیید.   خهاندند. ابیم دا ب اب  این دو دشمن، بصلحت خهد اا دا ا خیذ سویست  قوّی  بیی   بی

نقل شد   از ابیم صیدق 9.ا  داشتند چنون  هصو  اسهل خداجدّشی  اند  ب خی گفت 

 ت جدشیی  اسیهل خیدا   داا ابیبیت شید، برهی  از وصیوّ     عهد  ک  وقتی ابیم سجید

                                              

 .141  ص2  جتاریخ یعقوبی ؛ یعقوبی 4  ص2  جالجوهر مر ج الذهب  معاد  مسعودی . 1

 .71ال66  صالعناقبخوارزمی  . 2

 .43  صالغیبة نععانی . 3
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داا ابیبت شد ، چشم  ا  علی! وقتی عهد »ب داشت و دید دا آ  ب  ایشی  خطی  شد : 

 4«از خلق بپهش و سیکت بیش.

 تبیین تقیّه در مواجهه با قیام حرّه 

بی   ق( 69) 1قوییم حی ّ    ،نخستون قویبی ک  پس از فیجی  ک بال اخ داددانوم،  ک  بی چنی 

از ابیات بدین   حکم بن ب وا  ،دا بدین  بهد. دا این قویم ق(69)د.  حنظل  بن اها   عاداهلل

شیید  9زبو خطا  خهاندند. بن ب  نیم عاداهلل بیت ضی و نیم یزید از خطا  افکند  شد و  ب کنیا

دا چنون ش ایطی اا  اا ب ا  انتقییم   دا وهل  نخست، چنون ب  نظ  آید ک  ابیم سجید

ابو  همهاا دید و بی ایین ج ییی     ا  بهلک ب  بنی خه  شهدا  ک بال و وااد سیختن ض ب 

هم ا  خهاهد شد  ابی ابیم ب  دالیلی ک  ذک  خهاهوم ک د، از این حیدث  کنیا  گ فیت و دا  

ن بهاضییی اا دا بیهااد   حقوقت، ب  سویست  قوّ  بدااا ی او  آواد. شیید بتها  ا حیذ چنو

 زی  اوشن سیخت: 

ابو   گ فت  دا بدین ، ج یی  نی  شویی ناهد و ب دم شه  اگ چ  از بنی . ج یی  شکل4

واقی  جینگداز ک بال دوچندا  شید    آنی  پس از ستم و آسوب ف اوا  داشتند و نف  شی  از

 هانست بی چنون  ابیم نمیبونین  ب  دشمنی دیگ  بسی  او او  آواد  بهدند و  بهد، ابی خهش

 ج یینی همسه شهد.

بویت و نزدیکینشیی ،    اسد بالفیصل  بید از شهیدت اهیل  ب  نظ  نمی ابیم سجید. 1

ا   اش اقم خیهاد  فیجیی    ش ایط اوحی بنیسای بی ه  قویبی داشت  بیشند ک  شیید نتوج 

                                              

 )هعا ( « اصعت. اطرق لوی! یا. »1

ق  اقعالة حالرّت در آ  اتفالاق    63حرّت  اقم  نا، محوی است در قسعت شرقی مدینه که در سالال  . 2

 (243  ص2  جمعجم البودا افتاد. )یاقو  حعوی  

 .22ص   العووک االمم تاریخ فی العنتظم موزی  ابن. 3
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هیشم اا از واود و بنیقویم ش کت نجست دا این از ابتدا  بنیب این، بسی  فیجی  ک بال بیشد.

 ب  آ  بیز داشت.

شد و آنیی  بی     . ازآنجیک  خالفت ابهیی  یک خالفت غیصاین  از سه  ائم   لقی بی9

دانسیتند، ه گهنی  ح کتیی علوی       الاوت خهد اا بستحق و شییست  خالفت بیی  عنها  اهل

بی  واود ییی    میییل   ب د. بنیب این، ابیم سیجید  ابهیی  انگشت ا هیم اا ب  سه  آنی  بی

 هم اهی بی این قویم نشی  ندادند و خهد اا از بهضع  همت اهینودند.

بی داک عموق از اوضیع، حتی از بدین  نوز خیام شد  ی ه گهنی  ا هییم    ابیم سجید

اقیییبت   4«یَنارع»دا نمهد و از شه  خیام  یش ااخه خینهاد و همکیا  اا از خهد دوا سیزد 

، چهیاصد ز  از بدین  ب گشتندعقا   بن ح ّ   ی آنگی  ک  سپی  بسلم  ، دا واقیایشی گزیید. 

خ دبندان ،  بی این شوه  1حمییت خهد نگهداا  ک د. دا یَنارع  حتهم ا  بی شهه ا  آنهی اا 

 9و بحها شوی  بیقی بینید.  بوتشی  دا ابی  بیندند و کسی ب  آنهی آسوای ن سیند ابیم و اهل

گ فتن بویت بندگی از   ی دا اج ا  ف بینش بانی ب  واداشتید اا یزا خیذ چنون سویستی، 

آ  سیزد و نسات بی    یاا بستثن دستها دهد  ی ابیم سجید  عقا بن بسلمب  ب دم بدین ، 

 1 ی ض نکند. بوتش حض ت و اهل

                                              

 کالوت  تراسال  سالعت  در با مدینه هفت مرحوه فاصوه دارد   که  ُرچشعه است ایمنطقه نا، یَنْبُع . 1

  4  جالبوالدا   معجالم  ؛ حعالوی  21ص   السیاسالة  االمامالة  دینالوری   قتیباله  )ابن. دارد قرار رضوی

 ( 444ال441ص

 .142  ص2  جاالرشاد مفید . 2

  2  جاالرشالاد مفیالد    ؛374ص  4ج  طبالری  تالاریخ  ؛ طبالری  312  صخبار الطوالا دینوری . 3

 .74ص

 .142  ص2ج  االرشاد مفید . 4
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بی  هج  ب  ق اا گ فتن قویم دا جهت بنیفع زبو یی ، خط ا ی از آ  نیحو  بی ا  ابییم و   

نوز  هی  شویی این قویم، ابیم سجیدنوز بیید بدّ نظ  بیشد و ب  دلول ناهدِ انگوز شویوی  

  گهن  همگ ایی نداشت  است. بی این جناش هوچ

سیل سن بوش نداشیت، جییگیی  الزم اا    16یی  15ق ک  ابیم حدود 69از ط فی، دا سیل 

ک  دا اوایتیی،    چنی  نداشتند نزد اها ا  قویم نداشت یی حداقل چندا  ب  سخنی  ابیم  هج  

دا بنیبع  یایخی،  4از آ  حض ت نقل شد  ک  دا بک  و بدین ، بوست نف  بی اا دوست ندااند.

 بی اها ا  قویم و ییی  وگهیی از سه  ابیم سجید دهند  گفت هوچ سند و گزااشی ک  نشی 

 1.بیشد، وجهد ندااد گ فت  صهات  اا ایط و بشهات اها ا  قویم بی ابیم

    دااد. دا نویز ب   اوون  یایخی جیبع و عموق بنیب این، بهضهع  قوّ  ابیم سجید

این بیا ، بیید دو صهات بسئل  اا بهاد دقت ق ااداد  یک ط ف، قویم ب دم بدین  اسیت و  

 ط ف دیگ ، ابهیی . 

اگ چی  دا ظییه  علوی  سیتم     بدینی ،  بیهویت قوییم   دهد ک  خهبی نشی  بی شهاهد ب 

زبوی  و نو وهیی  آ  از    اها   اصلی آ ، ب  دست آلابی  ،گ فت حیکمی  ابه  صهات بی

اش جییگزینی اقوب دیگ  نتوج  ،دا صهات پو وز ک   9بطوع عدو  بهد  بن جمل  عاداهلل

                                              

 .144ص  4ج  البمغه نرج شرح الحدید  ابی ؛ ابن473  ص2ج  الغارا  ثقفی  .1

   نکرد امابت ا  که رفتند حسین بن مدینه برای بیعت نزد لوی مرد، روید: بوععی میاررچه  2.

(   لی برخی محققالا   713  ص4  جنامه طبری تاریخکوچید )ر.ک: بوععی   مدینه بیر   در ینبع به

ر یالار یی   ؛ اقعه حرت اسعی  )ر.ک: . که چنین نظری داشته استمعتقدند: بوععی  تنرا کسی است 

 (141ص  ماهوی های ت  سنّ دینی های ارزش

زبیر برادرش لعر  را به اترا، خیانت کشالت   الردت از    بن اهلل بمذری رفته است:  س از آنکه لبد. 3

بالرای هعکالاری    چررت یزید برداشت   ا  را از خمفت لزل کرد.  ی ضعن دلو  از مرد، مدینه 

لنالوا    مطیع باله  بن اهلل لامل یزید را از مدینه اخراج کرد. مدنیا  به اطالت ا  ررد  نرادند   با لبد

 (337  ص4  جانساب االشرافر.ک: زبیر بیعت کردند. ) نعایندت ابن
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 بوت اسیهل خیدا   یینی زبو یی  بهد ک  آنی  نوز بهاضیی خصمین  دا ب اب  اهل ،ابهیی 

نهعی نشینگ  این است ک  ب دم بدین  بی  جهیت حمیییت از      ّ  ب ظیه اً واقی  ح 4داشتند.

 سیید   دا گیزااش ابین   1زبو ، دا بقیبل حکهبت یزیید دسیت بی  شیهاش زدنید.      بن عاداهلل

زبی  بی قویم ب دم بدینی ، بی     زبو  پوش از قویم و یی هم ص احت آبد  ک  ابن ق( ب 194)د. 

 1ق(،176قتوای  )د.     پوشیگیم، یینیی ابین   س   ین از بهاخیی   9یزید اعال  جن  داد  بهد.

اخ ام ابهیی  از بدینی  اا بیی    6ق(،916و بسیهد  )د.  5ق(119ی111ابهحنوف  دینها  )د. 

و ابهییی  اا کی     7ص احت اخ ام حیکم ابه  شه  و ب  زبو  دا بک  ب  اط دانست  قویم ابن

د. دا   کویب نییهمگه  سیپی     داننی زبو  بی بن حدود هزاا  ن بهدند، بی دستها کتای عاداهلل

و نزدیکیی  و   1وجهد داشیت زبو   بتشکل از بهیج  و انصیا، وابستگی و  مییل قه  ب  ابن

 بطویع  بین  از جمل  عایداهلل  3زبو ، دا واقی  ح ّ  نقش بؤث  و کیاآبد  داشتند. ههادااا  ابن

قویم، ب  بکی   ک  ق یشوی  سیکن بدین  او اا ب  ف بیندهی خهد ب گزیدند و دا حون  عدو 

الهییم   ب دم بدین ، گ چ  از قویم ابیم حسون 44پوهندد.زبو  بی بن گ یزد و ب  عاداهللبی

                                              

 .233ص  السجاد االما، مراد ؛ حسینی مملی 214  ص3ج االشراف  انساب بمذری . 1

 .34  ص4  جانساب االشرافبمذری  . 2

 .111  ص4  جالطبقا  الکبریسعد   ابن .3

 .314ص  الععارف قتیبه  ابن. 4

 .264ص  اخبار الطوال ابوحنیفه دینوری . 4

 .171ال173ص  3ج  الفتوح کوفی  الثم ابن ؛73ص  3ج  مر ج الذهبمسعودی  . 6

امیه به دست مالر ا  افتالاد.    ر   امور بنی سن بود. ازاین سفیا  بود که کم ابی بن محعد بن  ی لثعا  .7

 (432  ص4  جتاریخ طبری)ر.ک: 

 .314ص  الععارف قتیبه  ابن ؛144ص  4ج  الکبری طبقا سعد   ابن. 3

 .147ص  4ج  الکبری طبقا  سعد  ابن. 1

 .34ص  الم، الوری بالم، الردیطبرسی  . 14
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 قویم، سویسی و هی  اجتمیعی بهدند و انگوز  نک د  ابیم از نظ خهاهی گهن  گ فتند، ابی هوچ

 .داشت ب     دینی آ هی   اازش و اهداف ب 

دانسیت  بیی  ،یود چنون ح کتیی أبی  ابزاا  دست زبو یی  بیشد و خهاست نمی بیما

حتی دا صهات بهفقوت قویم، دا نهییت، کیا زبو یی  اا همهاا ک د  ک  از نظ  فکی  ، بیی   

ا  نداشتند  چ  آنک  ه  دو، دااا   فک  عثمیینی و بی  ضیدّ علهییی ،     ابهیی   فیوت ایش 

بیهد.   آگی  بوتزبو  بی اهل بن عاداهلل دشمنی از بهدند. ابیم بوتخصهص اهل ب 

و اعتی اف   4داداا دشنیم بی ص احت ابیم علی بویا بی ک  جمل بهد و ب  کسی ک  آ ش

ف ستید،  یی  صلهات نمی بوت اا دا دل داشت و ب  پویبا داشت ک  چهل سیل کون  اهل

حنفوی      بحمدبنچه  قدا ش بیال گ فت،  صموم ب  سهزندا و 1بایدا خیندا  او فخ  کنند

بنیب این، حمییت از جناش بدینی ، هزینی  شید      9ق( گ فت.61عایس )د.  ق( و ابن14)د. 

هیوچ   و شخصی خهاهد بهد ک  ب  ابهیی  ب ا  پو وز  و ب  قدات اسود  چنون حکهبت

  1  جوحی نداشت.

کی    بهفقویت آنچ  گفت  شد، دا صهات پو وز  ب دم بدین  بهد  ابی دا صهات عیدم  

و یل آ  نوز کم ناهد، خسیات قیبل بحیسا  نخهاهد بهد  زیی ا دا ایین صیهات، ابییم     احتم

 هانسیت  ااحتی بیی  چه  یزید ب   شدندکشت  بی خهاهی یزید گ فتیا وب  کون ،بوتش اهل

خهاهی پدا و شهدا  ک بال بتهم ب  اها   قویم بدینی  کنید و    اا ب  خه  ابیم سجید

عقا  بی  بدینی  آبید      بن بسلم»ک  شوخ بفود گهید: چنی بوت بگو د  انتقیم سختی از اهل

 دا ایین صیهات،    5«نیدااد.  نظی   دا اا  الحسیون  بین  شد جیز علیی   ک  گفت  بی داحیلی
                                              

 .71  ص4؛ هعو  ج22  ص1  جشرح نرج البمغهالحدید   ابی ابن. 1

 .1  ص1. هعا   ج2

 .264  ص2  جتاریخ یعقوبی. یعقوبی  3

 .233ص  السجاد االما، مراد حسینی . 4

 .142  ص2  جاالرشادشیخ مفید    .4
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زبوی    بوت آ  حض ت ناهد ک  سپ  بال  آلخهاد  اصلی بودا ، کسی جز ابیم و اهلبیز 

شدند شدت س که   گ فتیا چنون بیز  سویسی شدند و ب اهل بیدین  ک   شد  است  چنی 

  4آبد. وجهد ب  ح ّ  ههلنیک فیجی  و

از یک سه، داد،  ابیم اگ  از س ِ خو خهاهی اها ا  قویم اا بی  هج  ب  عهاقب آ  بوم بی

گ فت. بیدیهی   زبو  ق اا بی شد و دا بی ض ا هیم و  هدید آل ب  بخیلفت بی قویم بتهم بی

زبو  اها   شد ، وقتی ابیم آنی  اا ب  آاابش و   ک قویم ف ا  ک  از سه  ابن است، قویبی

بخهاند، ب  بینی  بخیلفت ص یح بی زبو یی  است. از سهیی دیگ ، بی دم بدینی  بیی شیییا     

و بهضیع ابییم    1فسق و فجها یزید و عدم صالحوت او بی ا  خالفیت قوییم کی د  بهدنید     

ت بی قویم ح ّ  نایهد و دا صیهات پوی وز  قوییم،     چوز  جز  أیود یزید و بخیلف ،سجید

 آییی  9شید. فی اهم بیی   بویت زبوی  از اهیل   کشیی آل  دستیویز  کیبالً بهج  ب ا  انتقیم

 هیشم بنی و سجید ابیم ب  کشت، خوینت ا هیم ب  اا عم و ب اداش ک  زبو   بن عاداهلل

 ک د؟ خهاهد احم

                                              

 کاله   الدرانم  کاش») مدنیا  لا، قتل از  س یزید شعر   شا، سپات سوی از «لثعا  لثارا ِ یا» شعار. 1

 قتیباله  ادلاسالت )ابالن   ایالن  بیانار ( «بودند ها نیزت ضربه از ها خزرمی تابی بی شاهد شدند  کشته بدر در

 مصالعب  سالپات  را لثعالا (  لثالارا   )یا شعار که هعین (؛ درحالی224  ص1  ج السیاسة االمامةدینوری  

 از دیاالری  مبراله  قربانی ناخواسته مدینه مرد، که دهد می نشا  این   داد می سر مختار سرکوب در نیز

؛ 341ص  4ج  البوالدا   فتالوح  بمذری  ؛312ص  الطوال اخبار )دینوری  .شدند زبیر آل یعنی ها  لثعانی

 .(232ص  4ج  االشراف انساب بمذری  ؛424ص  4ج  الطبری تاریخ طبری 

. البتاله لوامالل   434  ص4  جتالاریخ طبالری  ؛ طبالری   337  ص4  جانساب االشالراف بمذری   .2

  1  جاالمامالة  السیاسالة  قتیباله    دیاری نیز برای قیا، مرد، مدینه شالعردت شالدت اسالت )ر.ک: ابالن    

 ( که معع هعه آنرا  مانعی ندارد. 244  ص2  جتاریخ یعقوبی؛ یعقوبی  223ص

 .337  ص4  جاالشراف انساببمذری   .3
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است  ابی  اعتنی ب  سخنی  ابیم سجید میم این بطیلب، ب  ف ض  أثو  نصوحت و یی 

 نهی بحتمل ناهد ، بلک  عدم اعتنی ب  سخنی  ابیم  شهاهد  وجهد دااد ک  چنون  أثو  ، ن 

 عنیها  بیزا     حنفوی  بی    نوز بح ز بهد  است.  هج  ب دم و اها ا  بدینی  بی  بحمیدبن   

 دم اا  غووی  دهید،   هیشم، نکت  بهمی است و اینک  ابیم دا بهقیوتی ک  بتهاند نظ  بی بنی

اسد، اها ا  قویم  صموم خهد اا گ فت  و  نهیی همکییا  اا طلیب    ناهد  است. ب  نظ  بی

پذی فتند  ب ا  بثیل، دا همون دیداا بی بحمید حنفوی ،   نمهدند و نصوحت کسی اا نمیبی

وم او شدند، حیض  ب  بویت بی او شدند  ابی حیض  ب    ک  صم وقتی آنی  بی بخیلفت او اوب 

ظیه  بهقیوت و جییگی  آنی  نزد بدنوی   عالو  ب  این، ب خی از بزاگی  ک  ب  4خهد نشدند.

بهد ، طیّ سخنینی بخیلفت خهد اا ب  اها ا  قویم گهشزد ک دند و  بیال   از ابیم سجید

  1از عهاقب کیا، آنی  اا ب حذا داشتند  ولی اعتنییی نشد.

و شیویوی    بوت از ابیید این فتن ، ب ا  اهلبی آگیهی  ابیم سجیدب  این اسیس، 

ایین   بیشید.   هانسیت بیی   صیموم  گو  ، بهتی ین  و کنیا  سکهت او، ازاین 9.نیک بهدندبوم

                                              

. برخی مطالالب از زبالا  محعالد    141ال1414  ص4  جالفتوح ؛ هعو 271ال273  ص3هعا   ج .1

امیه مشالرور   حکم است که به خبرسازی برای بنی بن حنفیه  مشکوک است؛ چراکه را ی خبر  لوانة

 ( 162  ص16  جمعجم االدباء  مترم است. )ر.ک: یاقو  حعوی  

 صالوص خ باله  بشالیر؛  بالن  نععالا     لبالا   بالن  لبالداهلل  بالن  لوالی  طالالب   ابی بن معفر بن لبداهلل مانند:. 2

 مدیناله  مالرد،  سالرکوب  از را ا  تا کردند صحبت یزید با سو یک از بشیر  بن نععا    معفر بن لبداهلل

 سالخنا   از یک هیچ به رهبرا   لی کردند؛ صحبت قیا، رهبرا  با دیار  سویی از   سازند منصرف

نعودنالد.   مالترم  قیامشالا   کالرد   خراب   افکنی تفرقه به را نععا    نکردند التنایی نععا    لبداهلل

  برای اطمع بیشتر  ر.ک:. 131ال124ص  حرت  اقعه  اسعی : ک.ر افراد  این مواضع از آراهی برای

 .431ص  4ج  الطبری تاریخ طبری  ؛111ال114ص  4ج  الکبری الطبقا  سعد  ابن

؛ 143  ص1  جاالرشالاد مفید   ؛134  ص3  جاالصفیاء  طبقا  اال لیاء حویةاصفرانی   ابونعیم. 3

 .211  ص2ج  معرفة االیعة فی الغعّة کشفاربوی  
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نتییی    اسیت،  هیدف  پوشیا د   قوّ  بی ا   اوش از استفید  همی  ک  سویست هشویاان  ابیم

  4داشت. بوت بثاتی ب ا  حفظ و بقی   شوع و اهل

ط فینی  ابییم   گوی   بیی  زبو  و بهضیع  اسد ک   حلول ابیید فتن  آلبی  ی اینجی ب  نظ 

زبو ، بیی   ک  هم اهی بی آل گهن ب  اسیس سویست  قوّ  قیبل دفیع بیشد  ابی همی  ،سجید

زبوی ، پنیی  داد  بی      کنندگی  بی خط  آل خط  ابهیی  بهاج  بهد و بخیلفت و نصحوت قویم

نیهعی بخیلفیت    نوز بی   1ا  بسویا بطله از آنی  ب  گهن  خینهاد  ب وا  دا یناع و پذی ایی

کنندگی  از یک سه، و حمییت عملی از ابهیی  از سهیی دیگ  است و داعمل،  عملی بی قویم

 شهد.ب  خالفِ سویست  قوّ  و دوا  از فتن  اازییبی بی

ینهاد  گی همس  وخی ددا قویم ح ّ ، هنگیم اخ ام ابهیی ، ب وا  از ابیم داخهاست پنیهن

دوستی  ابیم،  نهی زنی  و کهدکی  خینهاد  ب وا  اا از س ِ انسی  9خهد اا ک د و ابیم پذی فت.

 نیهعی  بی   بلکی   ح ّ ، قویم دا بشیاکت عدم  نهی ن  ه چند بمکن بهد ک  این کیا،پنی  داد  

 سه  از دوستین  انسی  و جهانم دان  عمل یک اقدام، اینشهد  ابی   لقی ابهیی  بی همکیا 

 حسیی   بی   اا ابییم  کییا  این ک  دااد  الش واقد ، از سید ابن بهد. اوایت سجید ابیم

  1.ثیبت نشد  است ک  بگذااد ب وا  بی ابیم قدیمی دوستی

ب  این اسیس، پنی  داد  ب   یداد  ز  و کهدک، ه چند از بنظ  ابهیی  افتییا  بیهد   

دا کییا بیدنوی  دخییلتی     ابییم سیجید  ک  نیدید  انگیشت  نشد و یزید ب  این دلول کی   

گی  بی  بثیبی    عقا  نمهد  ابی دا عون حیل، هوچ بن نداشت ، سفیاش بدااا بی ابیم اا ب  بسلم

ابو  از سه  اها ا  قویم ح ّ   لقی نشید و گزااشیی   دشمنی بی قویم و نوز همکیا  بی بنی

                                              

 .74  ص3  جمر ج الذهب  معاد  الجوهر مسعودی . 1

 .113ال112ص  4ج  التاریخ فی الکامل اثیر  ابن ؛441ص  4ج  طبری تاریخ طبری . 2

 .434  ص4   جطبری  تاریخطبری   .3

 .147ال146ص  الوصیة اثبا  مسعودی . 4
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 سیجید  ابیم ک  بیشد  آ ب  ف ض اگ  حتی 4ک  خالف این بینی اا ب سیند، وجهد ندااد 

 سینّت  و سیو    اسیس ب  بیز بیشد، داد  پنی  اا آنی  زنی  و کهدکی  ف اا و جن  هنگیم دا

 کی   چنیی   اسیت   نیداد    قوّی  انجییم   خیالف  ب  کیا  ع بی، غو ت حتی و عله  و ناه 

 1.داشت بمینیت جن ، دا کهدکی  و زنی  آزاا و  یقوب از نوز پویبا 

هنگیم واقیی  حی ّ  دا بدینی  اسیت.      و عدم حضها ابیم سجیدبطلب دیگ ، حضها 

ا  داشت  بیشد، بهت  بهد ک  از بدین  نویز خییام   چه  ابیم نخهاست  دا این ج یی  بداخل 

 هانسیت ابییم اا از   افتن از بدین  بی 9عم  و بحمد حنفو  چنون ک دند. ک  ابنشهد  چنی 

اسیند ک  ابیم دا ینایع بیهد     هی نوز بیاز گزااشه گهن  ا هیبی کیبالً با ا نمیید و ب خی 

صی احت   ابی اواییت دیگ ، ب  5اسیند ک  دا بدین  بهد  ولی ظیه  ب خی اواییت بی 1است 

 دا بدین  و پنی  آواد  آ  حض ت ب  ب قید بنیها پوییبا     بوینگ  حضها ابیم سجید

ک  بوی  ب وا  و عادالملک ب وا  بهد، احضیا  عقا ، داحیلی بن است و از آنجی ب  نزد بسلم

ه چند ابیم از سفیاش یزید نسات ب  خهد اطالعیی نداشیت  و حضیها او نویز بی ا        6شد 

                                              

 .24  ص14  جبحار االنوارمجوسی  . 1

 .هعا . 2

 (2   ا رقی123  ص قعه حرتهر د   به مکه رفتند. )ر.ک:  اسعی   3.

 (434  ص4  جتاریخ طبری)طبری  « بینبع.  ضعرم حتى مر ا   حر، بحرمه فخرج» .4

 .142  ص2  جاالرشادمفید   .4

. بر اسا  این رزارش  اما، هناا، احضار   رفتن به سوی 74  ص3  جمر ج الذهبمسعودی   6.

الوّرم ربّ السعوا  السبع   ما أظوون   األرضالین السالبع    »کردت است:  مسوم  این دلا را زمزمه می

 ما أقوون   رب العرش العظیم  رب محعد  آله الطاهرین  ألوذ بک من شرت   أدرأ بک فی نحالرت   

را دید  از هیبت   شکوت  ى بر خود لرزید   قتى اما، «ت   تکفینی شرت.اسألک أ  تؤتینی خیر

  براى احترا، آ  حضر   از ما برخاست... اطرافیا  مسوم به ا  رفتند: ما دیدیم تو را که به ایالن  

دهى؛ اما چه شد  قتى به نزد تو آمد  ا  را ررامى داشالتى؟ رفالت: ایالن     غم،   نیاکانش دشنا، مى
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اسد ک  عدم حضیها دا بدینی  بی ا  افیع     او، ب  نظ  بی ایشی  خط سیز بهد  است. ازاین

 هانست  لقی شهد  ولی سویست حضها دا کیا ،  صموم داستی بیخط  جینی و ا هیم هم

نیهعی عملیی از سی ِ     ط فی، ولیی بی   بدین ، این فیید  اا نوز داشت ک  دا عون اعییت بی

 ب وّت و جهانم د  است ک  دا کنیا ب دم بیشد.

 نتیجه

 دوا  اد بتیدد هی  قویم و هی بح ا  وقهع و سجید ابیم عص  ش ایط ب اسی و بطیلی  بی

 جیبیی   پوکی   بی   هیی  نیخهاسیت    آسوب از افت ب و  ب ا  ابیم ک  بونوم بی ایشی ، ابیبت

 هیم  ح ّ  قویم ب اب  دا سویست، این آواد. او   قو  سویست ب  بوت، اهل حفظ نوز و شویی

 حنظلی ،  بین  عایداهلل  اهای    بی   زبو  آل ههاخهاهی ب  ک  قویبی شد  ا خیذ ایشی  سه  از

 ابی شد، بی انجیم بشت کی دشمن ب اب  دا اگ چ  قویم، این. بهد شد  پی ب  المالئک ، غسول

 نداشیت   وجهد قویم این بی سجید ابیم اها   ب  اصول شویی ج یی  پوهند ب ا  دلولی

اش  نتوجی   گ چ  آنی ، پو وز  و ناهدند کمت  ابهیی  از بوت، اهل بی دشمنی دا زبو  آل زی ا

 دشیمنی  ب کشیود   و دشیمنی  یید  قطع قطییً ابی بهد، بدین  از ابو  بنی دست ک د  که ی 

 . ناهد سهدبند پو وانش و سجید ابیم ب ا  دیگ 

 ابییم  سیه   از واقیی   ایین  دا ط فیی  بیی  سویسیت  و  قوّی   ا خییذ  اسد ک  بی ب  نظ 

 الاتی   ک  بهد  بح ا  این از افت ب و  ب ا  ااهکیا بهت ین و آبوز  ین بهفقوت ،سجید

 از صوینت و حفظ ب  آنهی،   ین بهم از بتها  شیید. است داشت  پی دا هم اا بطلهبی نتیی 

 عصی   سییز   بکتیب  ب ا  بنیسب بست  سیز   ف اهم  شوع، حویت استم اا ،بوت اهل

 دا کی   زبو ییی    زویی   ج یی  از بوت اهل بکتای اصول خطسیز   جدا ،صیدقون

                                                                                                          

 مالر ج  خود، نبود؛ بوکه با دید  ا   دلم را تر    بیم فرا ررفالت. )ر.ک: مسالعودی    لعل  به میل

 (74ص  3ج  الذهب
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 ف یب و خهد چه  سیز   بیز پی دا ابهیی ، بی دشمنی و حسون ابیم خهنخهاهی پهشش

  . داشت اشیا  بهدند، خهد خالفت  قهیت و عهام

  هانسیت  بیی  طی ف  ییک  از بدینی ،  دا قوییم  ج ییی   بی ابیم هم اهی است ک  بدیهی

 داا   ب نید   بی    ،بویت  اهل خیندا  از کسی حمییت و زند اقم اا زبو  آل بش وعوت

 دیگی ا ،  بسیی   هیم  بویت  اهل ک  کند ایجید ااا   شاه  چنون نوز و بیشد آنی  دست

از ط فیی   و زننید  بی چن  بشت ک دشمن علو ا   وسول  ه  ب  خهد بقیصد پوشا د ب ا 

 اا شویی ج یی  و خهد قویم، شکست صهات دا  زوی ، ج یی  اسود  هدف ب  ب ا  دیگ ،

 داد  پنیی  . بیهد  بی  دوا  بویت  اهیل  هشویاان  سویست و  دبو  از این، و ک د بی ق بینی

 داشیت   همگیی   بی ا   اخالقیی  داسی نوز قویم این دا کهدکینشی  و زنی  ب وا ، خینهاد 

 و زنی  از صوینت دا بؤبنی  ابو  و خدا اسهل جدشی  سو   و سویست همی   داوم

 از سیجید  ابییم  بیند  بصه  ب ا  یزید بستقوم دستهااش  نتوج  ک  دفیع بی کهدکی 

 ضیمن  عقای   بین  بسلم آ ، ب  عالو  و بهد ایشی  اذیت و یزید بندگی اعالم و انقوید اظهیا

 و شید   اسیو   کی   بسویا  کسی  بخشش ب  بانی ابیم اا خهاست  خلوف ، ف بی  از  ایوت

 ک د.  اجیبت بهد، گ فت  آنی  قتل ب   صموم
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