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 چکیده
 وجود به که ناگواری حوادث و اسلل   تاریخ بردن انحراف به و بیت اهل با دشللننیدلیل  به مسللانانان میان در امیهبنی

شته اهآن تبرئه در سعی، پرداخته آنان از دفاع به وهابیت اما ندارند. مطاوبی جایگاه اندآورده شاهی را معاویه اند.دا  و عادل پاد
ست و قدرتنند س   جهان غرب فتوحات صاحب و مدارسیا سته ا ست یاد  از اینکه بر ع وه واند دان معاویه به بزرگی و قدا

شتن از نیز را معاویه بن یزید دامن کنندمی سین اما  ک سانیناخوان دانند.می پاک ح صفانه نگاهی در اما الن  تاریخ به من
 و خافا سللیره از انحراف مبدأ راآنها  حکومت ا،هآن به منتسللب جنایات پذیرش با، پرداخته یزید و معاویه از انتقاد به اسلل  

 مشروعیتمسائای هنچون  در اخوان و وهابیت میان نظراخت ف اند.آورده حساب به اس   جهان سیاسی مشک ت ریشه
 حسین اما  شهادت، و حسن اما  صاح، صفین جنگ چون حوادثی و، معاویه اعنال و شخصیت، امیهبنی حکومت

 شود.می مشاهده وضوح به عدی بن حجر و
 . حکومت معاویه، بن یزید معاویه، وهابیت، النسانین،اخوان امیه،بنی ها:کلیدواژه

 مقدمه
 به دهند، شللکل را باندمدتی حکومت توانسللتند اینکه بر ع وه چراکهاند، داشللتهامیه در تاریخ اسلل   تیثیر فراوانی بنی

سطه جهتب و قدرت هنین کنک س   تاریخ بر شگرفی اتتیثیر مذهبی خاص هایگیریه وا س می فرق و ا شته ا  اند.دا
 جانشللینی سللنت تغییر با هنراه ،بیت اهل و پیامبر و هاشلل بنی با دشللننی سللابقه با امیهبنی نا  ،تاریخ کتب در

شاهی، و ماک به آن تبدیل و پیامبر شتن ،عای منینؤامیرالن با جنگ پاد سین اباعبدالاه ک  حناه جنایت و الح
 این از انتقاد به برخی .ندارند خاندان این به مثبتی نگاه مسللانانان اکثر رواین از .اسلللت هنراه کعبه زدن آتش و مدینه به

سیاریاند؛ پرداخته خاندان سکوت می در نیز ب ستند.ها آن مدافعانء جز نیز برخی و 1کننداین موضوع   از دفاع به وهابیت ه
سب جنایات از اهآن تبرئه در سعی ،پرداخته طایفه این سنده امیهبنی کردن تبرئه به فقط وهابیت دارد. آنها به منت  ،کندننی ب

 این در قدینی کتب چاپ تجدید و امویان تاریخ کتب نگارش کند.می معرفی نیز کناالت و فضللایل صللاحب را اهآن باکه
 توجیه برای ت ش یا 2کرده ذکر جنایاتشان درباره تاریخ آنچه از پوشیچش  و یزید و معاویه از ستایش و اهآن از دفاع و زمینه

                                              
 رئیس پژوهشکده حج و زیارت. *
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 .67، ص1ج ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،حجر عسق نی، احند بن عای. ابن1
شاهیناثر  الدولة األمویة المفتری علیهاها: ای از این کتاب. ننونه2 ضة فی خ فة یزید  ؛حندی  شیبانیاثر مواقف النعار ان ال الدولة األمویة  ؛محند بن عبد الهادی بن رزَّ

ص بی اثر عوامُل االزدهار وتداعیات االنهیار صره ؛عای محند ال سایناناثر  یزید بن معاویة حیاته وع صحابة ومعاویة فأمه هاویة ؛العقیای عنر  سب ال محند عبد اثر  من 
اثر  تاریخ خالفة بنی أمیة؛ أبی محند زکریا عای القحطانیاثر  الغاویة عن الوقیعة فی خال المؤمنین معاویة؛ العزیز عبد الاه بن عبداثر  من قتل الحسین؛ الرحنن النغراوی

 حند بن محند العرینان. اثر إباحة المدینة وحریق الكعبة ؛عبد العزیز أحند بن حامداثر  معاویةطعن أمیر المؤمنین   الناهیة عن ؛نبیه عاقل



 به النسانیناخوان، به ویژه مسانانان سایر اما دارد. خاطر تعاق امیهبنی به وهابیت که است مطاب این مؤید جنایات این
 .کنندنقد می را امیهبنی اس  ، صدر تاریخ به تعصب بدون و جامع نگاهی با حکومت زمینه درشان خاص دیدگاهدلیل 

شته این در ستین  برای نو سی به بارنخ سه و برر سانیناخوان و وهابیت دیدگاه مقای  اما .پردازی می امیهبنی درباره الن
 گذاربنیان معاویه چراکه ؛است ،یزید و معاویه یعنی، سفیانآل ابی باکه ،امویان تنامی نه نوشته این در امیهبنی از مقصود

ست عنوان به یدیز و امیهبنی حکومت شین یننخ س می حکومت وراثتی جان ش دوران در که جنایاتی رغ عای ،ا  انحکومت
 در هرچند کنند.می دفاع اهآن از، شللودمی گرفته آنان به کههایی ایراد مقابل در و اندبوده وهابیت توجهحل م بیشللتر داد رخ

 .است بوده توجهحل م شااص حی رویکرددلیل  به ه  عبدالعزیز بن عنر چونهن کسی ،نیز مروانیان حکومت

 تاریخی کتب در هاشمبنی و امیهبنی
 بعد توانستند حرب و لعاصاابو او، دانلفرزن از تن دو للنس از گروهی د.لهستن شنس عبد بن ةامی انلنوادگ ،امیهبنی

 و 3االمم تاریخ در طبری چون مورخانی کنند. حکنرانی اسلل می هایسللرزمین بر سللال صللد به نزدیک پیامبر وفات از
 عرب دانایان نظر و مرد  نظر جاب در هاشلل  برتری و مکه در امیه و هاشلل  رقابت جریان 4االشاارا  انسااا  در ب ذری
 .اندکرده اشاره زمان هنان از هاش بنی و امیهبنی دشننی به و اندکرده ذکر را عسفان( )کاهن
 

 
شننی این سفیان یفرمانده به احد جنگ در پیامبر زمان در د سفیان مکه فتح با 5.یافت ننود ابو اویه مع فرزندش و ابو

س   کردند اما امیر شنرد  آنها صراحت با عای مؤمناناظهار ا س » :فرمود باره این در ورا منافق   را دانه که خدایي به ق
 که آنگاه داشللتند، پنهان را خود کفر و شللدند تسللای  ظاهر به باکه نپذیرفتند، را اسلل   آنان آفرید، را هاپدیده و شللکافت

 اما  از تبعیت به نیز 7«تقتلة الفئة الباغیة» بود گفته او فضللیات در پیامبر که عنار 6.«سللاختند آشللکار را آن یافتند یاوراني
ن   أَْسَلُموا، َما َواللَّه  » گوید:می عنار .کندمی بیان صفین جنگ در را سخن هنین عاي وا اْسَتْسَلُموا َولَك  ا الُْكْفَر، َوأََسرُّ  َرأَْوا َفَلمَّ

 یاورانی که آنگاه و داشتند پنهان را خود کفر و شدند تسای  ناچار به باکه، نشدند مسانان قس  خدا به؛ «أَظَْهُروهُ  أَْعَوانًا َعَلْيه  
 8.آشکار کردند را آن یافتند
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  امیهبنی حکومت مشروعیت
 را یزید برادرش و اردن اسللتاندار را او عنر رفت. شللا  به ابوسللفیان بن یزید برادرش هنراه معاویه اول، خایفه زمان در

ستاندار سفیان بن یزید مرگ با کرد. شا  ا ساط شا  هنه بر عثنان زمان در و شد اردن و شا  حاک  معاویه ابو  در شد. م
 کردن نشیندر نهایت توانست با خانه انداخت. راهه ب را صفین جنگ و کرد امتناع ایشان با بیعت از عای حضرت زمان
سن اما  سته ب را خ فت ح  را امیهبنی حکومت تنها نه وهابیت گرفت. شکل امویان حکومت ترتیببدین 9بگیرد. د

شروع س   عظنت و شکوه دوره را آن باکه داندمی م س می ق امیهبنی آنها نظر از چراکه ؛کندمی قانداد ا انرو حکومت ا
 و غابه وسللیاه به حکومت این هرچند، اهآن نظر از آوردند. غنینت بهفراوانی  ثروت وند جنگید کفار بارا گسللترش دادند، 

ست به بازور شد آمده د شروع با ست. م سید حکومت به پدرش مکر با که یزید حتی 10ا شروع حکومتش نیز ر ست. م  ا
صم کتاب در العربیابن صم من العوا ستان در که، القوا سیار عرب ست وهابی عانای توجهحل م ب سد:می 11،ا  با مرد » نوی

 شرعی ه  نفر دو یا یک با بیعت چراکه؛ است بوده شرعی او بیعت اما نکردند بیعت او با برخی هرچند، کردند بیعت یزید
 12«.است

سانیناخوان شی را امیهبنی حکومت اما الن سی انحراف سرمن س می جامعه در سیا  اخوان میان در هرچند دانند.می ا
صل یک اما دارد وجود شده وارد امیهبنی بر کههایی ایراد درباره نظر اخت ف سی ا سا سا  اهآن میان در ا ست م  معاویه که ا

شاهی به تبدیل را حکومت -یابدمی ننود عقد و حل اهل در که -مردمی انتخاب جای به، کرده ترک را خافا سنت  کرد پاد
 به اسللت سللتوده را او و اسللتهخبر معاویه از حنایت به که حال عین در قرضللاوی برسللد. ارث به فرزندان به پدر از که

فکری و سیاسی  رهبران از، عوده عبدالقادر 13شنارد.برمی معاویههای اشتباه از یکی را آن، کرده اعتراض یزید عهدیوالیت
 فرزند بتواند تا گذاشت بدعت را عهدیوالیت معاویه است معتقد معاویه، ضنن هجنه بردن به النسانینجناعت اخوان

سقش سانانان گرده بر را یزید فا شاهی به تبدیل را خ فت و کند سوار م  و کودکان در که کند ایظالنانه و گیرسخت پاد
 متوسل دروغ و تهدید و دادن رشوه و گریحیاه به یزید، فرزندش برای گرفتن بیعتبه منظور  حتی او باشد. امیهبنی فاسقان

ست شده صریحسید قطب در ایراد گرفتن بر بنی 14.ا شترین و  ست و بی شکاالت را بر امیه از هنه اخوان جاوتر ا ترین ا
  کند:گونه توصیف میاینامیه وارد کرده است. سید بیعت گرفتن معاویه از مرد  برای یزید را بنی

 وجههیچ  به امر این شد، تبدیل امیهبنی دودمان حکومت موروثی به اس می خ فت و کار آمدند روی امیهکه بنی هنگامی
  15بود. ساخته را خاموش آن نور اس   پرتوافکنی و تجای که بود جاهایت دوران یادگارهای از نبود؛ باکه اس   خواست

یه از بزرگان اهل حجاز و گروه بهسللید قطب سللپس  هایی که به دیدار او طور کامل دو ماجرا در بیعت گرفتن معاو
محند  16شود.کند که در هر دو ماجرا تهدید به کشته شدن در صورت بیعت نکردن مطرح میرفتند برای یزید را نقل میمی
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و جایش را نظا  پادشللاهی  شللد هوری پنهانو نظا  جن تغییر کردشللکل حکومت در زمان معاویه  اسللتغزالی معتقد 
 17.نظر دارند و بیشتر مسانانان در خطاکار بودن معاویه در این کار اتفاق گرفت،شده در کشورها شناخته

س می حکومت ست حکومتی اخوان نظر از ا شد شده انتخاب عقد و حل شورای طریق از حاک  که ا  آن به مرد  و با
ضایت شند. داده ر شروع حکومت صورت این غیر در با ساس این بر بود. خواهد نام سا  حقایق به توجه با و ا  تاریخی م
 ندارد. مشروعیت واست  نبوده اس می، اخوان نظر از امیهبنی حکومت

 معاویه در دو نگاه 
 را او حکومت وهابیت هرچه و اندبوده اعتنابی او به النسللانیناخوان شللنرده، بزرگ را معاویه وهابیت که اندازه هر به

 اسلل   به توانمی کنندمی ذکر معاویه از تنجید در وهابیت که اموری جناه از اند.نکوهیده را حکومتش اخوان اندسللتوده
 آوردن اینان اسللت. نادر بسللیار اخوان کتب در موارد این که حالی در، کرد اشللاره بودن صللحابی و وحی کاتب و آوردن

 را حقیقت این وهابی نویسنده اما رود.می شنار به معاویه برای بزرگی نقص که است حقیقتی ابوسفیان و معاویه دیرهنگا 
 تینیهابن تبع به وهابی نویسلندگان 18.«آورد اینان مکه فتح از قبل کنی معاویه» گوید:می و کندمی انکار مبه  صلورت به

، اخوان نویسندگان که حالی در 20کنند.می تعریف او سخاوت و زیرکی و حا  از و 19شنرندیم وحی کاتبانجزء  را معاویه
 و زورگو و مکار را معاویه برعکس واند نکرده فضللایل این به ایاشللاره هیچ، غزالی و عوده عبدالقادر، قطب سللید چونهن

 کاره ب در آنها چراکه، نشللدند پیروز عای بر عنروعاص و معاویه، قطب سللیدبه نظر  21دانند.می منحرف و گذاربدعت
 نفاق و ریلگحیاه و دروغ به ارشلهنک و معاویه که حالی در بود. اخ قش به مقید عای اما، بودند آزاد ایوسیاه هر بردن

لتکی رشوه و  عای و وندلش روزلپی دو آن که تلنیس عجیب سلپ. برود پایین جهن  این به توانستننی عای کردندمی هل
نه که موفقیتی عد  نشللود. موفق ندا لد 22اسلللت. پیروزی هر از ترشللرافتن ند خا لد مح مانپیش از، خا عت گا نا  ج

 اکراه با باکه، ندارد اس   در ایسابقه هیچ معاویه است معتقد عای حضرت سخن به استناد با، مصر النسانیناخوان
 آنها و گرفت بیعت یزید برای مدینه بزرگان از اکراه و تهدید با معاویه است معتقد نیز بهنساوی 23است. شده وارد اس   به

شرافی رفتار نیز غزالی 24کردند. قیا  یزید مقابل در مرد، معاویه که زمانی  به مته  را او، کرده نقد ابوذر از نقل به را معاویه ا
  25کند.می گریحیاه

 پیامبر بیت اهل بغض
 لعن و دهد رواج را بیت اهل با دشللننی فرهنگ خود درازمدت و کامل سللاطه با بود توانسللته شلللا  در معاویه

 به وهابیت به تینیهابن از نظر این نیسللت. موافق نظر این با اما وهابیت بخشللد. رسللنیت منابر در را عای منینؤالنامیر
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یه تینیهابن که طورهنان و رسللیده ارث  الخنیس عثنان دارد. را اعتقاد هنان نیز وهابیت 26کندمی تطهیر را یزید و معاو
 داللت حتی آنها 27«.هستند ضعیف هنه زمینه این در روایات و شدهمی لعن منابر بر عای که است نشده ثابت» گوید:می

 ه  -کنی؟ننی سللب را عای چرا که کندمی اعتراض سللعد به معاویه دهدمی نشللان که -را  مسللا  صللحیح روایت
 است. موجود تاریخی منابع در زمینه این در بسیاری دالیل اما ،دارد حقیقت این رد در سعی وهابیت هرچند 28.پذیرندننی

 کنند.می دشلننی امیهبنی با سلبب بدین و انددانسلته مسلا  را آن 29ابوزهره محند هنچون مسلانان نصلفانم که جایی تا
 30.«گفتندمی ناسزا عاي به جنعه نناز هایخطبه پایان در باد، آنها بر خداوند غضب که امیهبنی» :گویدمی نیز یآلوس

ضاوی صریح نیز قر شکارا  معاویه که کندمی ت ضرتآ شنا  را عای ح شننی ابراز و دادمی د  محند خالد 31کرد.می د
ید:می عثنان خواهیخون در معاویه رفتار تخطئه با، اخوان گامانپیش از، خالد  اسللت این عثنان خواهیخون راه آیا» گو

 االن و داده یاری را عثنان قات ن عای که شود القا گونهاین مرد  به تا شود گردانده شا  سرزمین در خونینش پیراهن که
ست؟ داده پناه را آنان شنا  بر را مرد  شا  در معاویه» گوید:می سپس 32«.ا  غزالی 33«.کردمی تحریک عای بر دادن د
 با دوباره آوردند اس   نهایت در اینکه از بعد و بودند حکومت و ساطه دارای جاهایت در عبدالشنس فرزندان» گوید:می

 اصحابش و عای موروثی حکومت این سایه در که کن ننی تعجب من بیاورند. دست به را برتری هنان توانستند زیرکی
 کردن حکومت نتیجه خیر، یا بدانی  نواصب را یزید و معاویه مشخصا   و امیهبنی آیا اینکه از گذشته 34.«شوند لعن منابر بر

شتند. سینه در الاهالی قربة را عای بغض که شد گروهی پیدایش شا  بر امیهبنی صب به گروه این دا  شدند. معروف نوا
ساوی صبیان» گوید:می بهن س می تاریخ در نا سانی ا ستند ک ستفاده آنها از البیتآل با جنگ برای معاویه بن یزید که ه  ا

 35.«شد پیروز آنها وسیاه به و کرد

  صفین جنگ
 نامیدندمی فتنه را هانآ وکردند می طرفیبی اظهار عای حضرت هایجنگ درباره حدیث اهل اولیه قرون در هرچند

سی به زمان مرور به اما ضاوت و برر ست محق را دو هر ابتدا در سنت اهل پرداختند. آن درباره ق  حق به را عای وند دان
 در واند کرده اجتهاد که دانسللتند مجتهدانی را هاجنگ این شللروع عام ن زمان مرور به اما 36.کردند معرفی ترنزدیک

 به پرداختن هرچند وهابیت کردند.می توجیه را اهآن عدالت وسلیاهبدین و دارند اجر یک واند شلده خطا دچار اجتهادشلان
 از، باشد معاویه بر طعن شاملاگر  خصوصا  این موضوع،  در واردشده روایات است معتقد و 37پسنددننی را هاجنگ این

 از آنها پذیرد.می صللفین جنگ انداختن راه به را معاویه نقش امااسللت،  شللده نقل معاویه دشللنن و گودروغ راویان طریق
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ستننی معاویه که کنندمی نقل تینیهابن ضرت که زمانی اما دهد رخ جنگ این خوا شی او سوی به ح شکرک  وارد کرد ل
 شودننی موجب این اما کرد. اجتهاد و تحویل صفین جنگ انداختن راه به در معاویه گویندمی، این بر ع وه 38.شد جنگ

 خونین پیراهن کردن باند با معاویه که پذیرندننی آنها 39.بکاهی  خدا رسللول نزد جایگاهش از و کنی  مته  را او که
 بشیر بن نعنان به را نائاه شدهبریده انگشتان و خونین پیراهن حبیبها  معتقدند باکه، پرداختمی شامیان تحریک به عثنان

 پذیرندمی سادگی به آنها شد. شامیان تحریک موجب عثنان شدن کشته صحنه توصیف با نعنان و برساند معاویه به تا داده
 شکست را صفین جنگ غزالی اما 40کند؛ بیعت سپس و بگیرد را عثنان خون انتقا  داشت قصد سوء، نیت بدون معاویه که

  41.نامدمی مسانانان
کید خلفاء الرسااول کتاب در خالد محند خالد  حضللرت بر شللامیان شللوراندن نیت با و ناحق به معاویه که کندمی تی

 سللر عثنان خواهیخون فریاد وبودند  شللده جنع نفر هزار پنجاه آن گرد و بود آویخته مسللجد منبر بر را پیراهن امیر
 ستایدمی اشاس می هایآرمان و اخ ق به بندیپای و حق بر مردیپای خاطر به را عای منینالنؤامیر وی 42دادند.می

 به معاویه، او نظر از کند.می مته  النالبیت با بازی و رشللوه گری،حیاه به را آنها دشللننانش از بردن نا  بدون مقابل در و
صاص دنبال ستمی باکه، نبود عثنان نقات  ق ضرت ضد بر را شامیان خوا شوراند. امیر ح  جنگ مقدمات بیان در او ب

  گوید:می صفین
داشت و حذر می کرد اما  در کوفه از دشنا  به معاویه برکه معاویه در شا  مرد  را بر سب و شت  اما  تحریک می حالی در

بین ما و ایشللان صللاح برقرار کن. معاویه در شللا  در میان قصللرهای باند و را حفظ کن و  های ما و آنانگفت خدایا خونمی
لباسی به قینت سه دره ، غذای خشک  کرد و عای در کوفه باشد زندگی میغذاهای رنگین و اموالی که بدون حساب خرج می

 43.کردخورد و اموال مسانانان را به عدالت تقسی  میو ناگوار می
ضاوی  در پیامبر که معروفی روایت به نظرش اثبات برای و داندمی باغیة فئة را گروهش و رکشس را معاویه نیز قر

 است. اخوان سایر از ترنر  بسیار معاویه از انتقاد در قرضاوی لحن، حال عین در 44کند.می استناد فرمود عنار نیش

 حسن امام شهادت و صلح
 منینالنؤامیر سوی از صفین جنگ شروع مقابل در شایسته و درست کاری را معاویه با حسن اما  صاح وهابیت

 حضللرت آن خواسللته رغ عای و عثنان قات ن تحریکتیثیر  تحت را معاویه با منینامیرالنؤ جنگ وکنند می تفسللیر
 شورشیان تحریک از متیثر عای واست  بوده اشتباهی کار معاویه با جنگ اصل که کنندمی القا ترتیببدین 45.دانندیم

 از دهد ادامه را جنگ توانسللتمی و داشللت قرار قوت موقعیت در کهآن وجود با حسللن اما  و آورده رو جنگ به کوفه
، انددانسته حضرت آن قوت موضع در را حسن اما  صاح آنها کرد. واگذار معاویه به را خ فت و کرد تنزل خود خ فت

لداش دیلقدرتنن فرماندهان واست  کرده تصریح خود قدرتنند موقعیت به حسن اما  خود چراکه  به هلتوج با که تل
 به ه  عنروعاص و معاویه که کنند ایجاد عظینی حرکت توانستندمی دلداشتن راقلع در موجود انسیللپت از هلک اختیلنلش
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 حسن اما  سپاه آشفتگی به صاح دالیل از برخی بیان در تناقض وجود با و ناچار به، حال عین در 46اند.کرده اعتراف آن
 47اند.کرده اشاره

سن اما  صاح درباره چندانیمطاب  اخوان آثار میان در شد دیده ح ضاوی. فقط ن سالم والعلمانیة  کتاب در قر اال
 در کانه اتحاد تا سللپرد معاویه به را آن و کشللید کنار خ فت مقا  از رضللایت با عای بن حسللن گویدمی وجها لوجه

  48شود. پرهیز خونریزی از وبگیرد  شکل جامعه

 حسین امام شهادت
 را قیامش، دانندمی لعن شایسته را نشقات  واند دانسته مظاومانه را حسین اما  شدن کشته که حال عین در وهابیت

سین اما  قیا  49،تینیهابن تبع به، آنها کنند.ننی تییید نیز  و شا  اهل بیعت با والیتش کهرا،  یزید حکومت مقابل در ح
 در نقشی یزید، اهآن نظر از 50.دهندمی نشان اس   امت در فتنه آمدن وجود به مسبب و غاط کاری، شده محقق مرد  سایر

شته سین اما  شدن ک شت ح ضی حتی و ندا ست به جنایت این باکه 51،هم نبود کار این به را ستور به و سعد عنر د  د
سین شمر  ننام  شمو ا ن د دح لم ب دود  خ دود نمم    تحریک به و عبیدالاه ست اهآن از ح  یزید نزد به را او خوا

 را آن، النسللانیناخوان، به ویژه مسللانانانبیشللتر  که ادعایی 52.کند( بیعت )و گذارد یزید دسللت در را دسللتش تا ببرند
 پذیرند.ننی

 را من معالم الحق کتاب از بخشی غزالی کنند.می تییید را قیامش، دانسته اما  شهادت مسئول را یزید النسانیناخوان
 در ضروری اص حی حرکت نوعی را حرکت این او است. داده اختصاص او مظاومانه شدن کشته و حسین اما  قیا  به

 برای و یافته دست حکومت به وراثت طریق از منصب این شایستگی داشتن بدون که کندمی معرفی ستنگری حاک  مقابل
 قبل مدینه از خروج و یزید با بیعت از حسین اما  سرپیچی به هرچند غزالی کند.ننی فروگذار جنایتی هیچ از آن حفظ

 او یزید حکومت حال هر در دانستمی حسین اما  که کندمی تصریح اما کندننی ایاشاره کوفیان هاینامه رسیدن از
هد رها را عت تا کرد نخوا ند بی عت بر را مرگ او و ک نه که بود حالی در این داد. ترجیح کردن بی  اسلل   امت بزرگان ه

دلیل  هنین به نداشتند. او گذاشتن کنار برای مناسبی طرح هیچ اما است سست و نامشروع یزید حکومت که دانستندمی
 عراق به رفتن به را حضللرت آن زبیر بن عبدالاه که حالی در، کردمی نهی عراق به رفتن از را حضللرت عباس بن عبدالاه
شویق سین میان این در کرد.می ت ست ظاهر به هرچند کرد. یزید حکومت بردن بین از فدای را خود جان ح  خورد شک

 نامشروع را یزید حکومت که، نیز قطب سید 53کرد. سقوط حکومتشان و شد امویان ضد بر هاقیا  تداو  موجب او خون اما
 ،داندمی پیروزی بزرگ مقیاس در و حقیقت در را حسللین اما  شللهادت و سللتایدمی را حسللین اما  قیا ، داندمی
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 گفته بزرگ هایارزش فضایل در که سخنانی از بسیاری از شهید خون تیثیر چراکه، برسد نظر به شکست ظاهر در هرچند
 54.است بیشتر شود

 عدی بن حجر شهادت
، عدی بن حجر کشللتن به اقدا  اسللت شللدهمی وارد معاویه به کنون تا معاویه حکومت زمان از که یهایایراد از یکی
سول القدرجایل صحابی سخدا ر سبت هنواره عای به قابی ارادت و محبتدلیل  به حجر ت.، ا  که حکامی به ن

 شللیعیان با زیاد دشللننیدلیل  به انتقادات این کوفه بر زیاد امارت زمان در داشللت. انتقادکرد می تعیین کوفهای بر معاویه
 نزدیکی در فرستاد دمشق به وکرد  گیردست را یارانش و حجر، زیاد رفت. پیش درگیری حد تا و رسید خود اوج به عای

شق ست به که عزراء مرج در دم ستور به بود شده فتح خودش د شته یارانش از تن شش و حجر معاویه د  درباره 55شدند. ک
شته ستور به حجر شدن ک سی بدون العربی بن ابوبکر شود.می مطرح مختافی اقوال معاویه د ضایا جوانب برر  گویدمی ق
 کشته را حجر ناحق به معاویه که کندمی ادعا کسی اگر و باشد کشته حقبه کشدمی اما  که را کسی که است این بر اصل
 ابللللمق ر، دزده شورش به دست حجر که کندمی توجیه گونهاین را معاویه رفتار کتاب این محقق 56بیاورد. دلیل باید است
ست کرده خروج شللللحاکن سته را او حتی و ا ست معتقد چراکه؛داندننی نیز معاویه حا  شای  به که مواردی در معاویه ا

 امر در عثنان؛ زیرا بود شللدید شللدمی تعرض حکومتش به که مواقعی در اما دادمی نشللان حا  شللدمی ظا  شللخصللش
 57کشاند. شدن کشته به را او شورشیان مقابل در حانش و داد نشان حا  حکومت

 معاویه به بستگیدل و نیستند معاویهحال  رعایت به ماز  تاریخی هاینقل پذیرش در وهابیت مثل اینکه دلیل به اخوان
من العواصاام  کتاب در شللدهارائه تفکر بر که نقدی در غزالی اند.دانسللته معاویه خطای را حجر کشللتن آسللانی به ندارند

صم شته درباره العربیابن نظراظهار  از، دارد القوا ساس این بر» گوید:می و کندمی تعجب حجر شدن ک صل، ا  این بر ا
 ناشایستی سخن این که حالی در باشد. خونریزی اگر حتی، باشد صحیح رفتارشان و دور حاک  ساحت از خطا که است
 ضنن قرضاوی کند.می تصریح حجر شدن کشته در معاویه اشتباه به، علیه المفتریتاریخنا  کتاب در، قرضاوی 58.«است
سن با نظرش اتفاق اظهار صری ح شتن ،عای با جنگ بود. بیزار دلیل چهار به معاویه از که کندمی نقل او از ب  حجر ک

 هنه  لرغعای که دهدیلم حلتوضی حجرباره در سپس یزید. برای گرفتن تلبیع و درشلپ به زیاد کردن ماحق عدی، بن
 کار اینرای ب را معاویه نیز عایشه که طورهنان، کنی ننی تییید را کار این ما است شده ذکر حجر قتل برای هللللک توجیهاتی

 59داشت. وحشت مرگش از بعد حجر با م قات از نیز معاویه خود شده نقل که طورهنان و کرد سرزنش

 نتیجه
ست. زمان تاخ حوادث کنندهتوجیه و امویان مدافع وهابیت شروع را امیهبنی حکومت آنها  صفین، حوادث و داندمی م

در این  اخوان اما کند؛می توجیه امیهبنی نفع به را حسللین اما  شللهادت و عدی بن حجر قتل ،حسللن اما  صللاح
                                              

 .3086ص، 5، جالل القرانضفی  ،. قطب، سید54
، ۴ج ،ساایر اعالم النبالء ،ذهبی، أبوعبدالاه محند بن أحند ؛6۹7، ص1ج ،أساااد الغابة ،أثیر، عزالدینابن؛ 217، ص6ج ،الطبقات الكبری ،الاهأبوعبدسللعد، ابن. 55

 .۴56ص
 .21۹، صالقواصم من العواصم ،عبدالاه بن محندعربی، ابن. 56
 .. هنان57
 .115ص، فی موكب الدعوةغزالی، محند . 58
 .۹۴، صتاریخنا المفتری علیهقرضاوی، یوسف . 59



ضوع  صفانه دیدیمو صیت تخریب موجب هرچند را تاریخیق حقای ودارند  من  نظر اخت ف پذیرند.می شود معاویه شخ
 گردد.برمی زمان آن از رسیده روایات و اس   درلص اریخلت به هالآن نگاه اخت ف به امیهبنی درباره اخوان و وهابیت میان

ساس بر تللللوهابی صحاب مبانی ا ست  صحابه عدالت پذیرش به ناچار حدیث ا  راویان روایات عثنانی تفکر از متیثر وا
 توجیه وتیویل  و آن برابر در سکوت  با را اس   صدر تاخ حوادث و شناردیلم کذب را معاویه درباره بیت اهل به مایل

 واند پرداخته آنها به مربوط حوادث بررسللی و بازخوانی به اخوان اما کند؛می تفسللیر امیهبنی و معاویه نفع به نحوی به آن
شی عوامل سین اما  قیا  و عای اما  مقابل در معاویه– سرک  بیان دهللللشقلللللن روایات بر متکی را یزید برابر در ح

 بهانه به اس   جهان تنا  بر خود ساطه بسط بسا چه و شا  در خود حکومت حفظ قصد به معاویه، اخوان نظر از کنند.می
 دروغ و رشللوه و حیاه از اسللتفاده با حضللرت آن شللهادت از پس و برد منینؤامیرالن با جنگ به را شللامیان عثنان خون
سین اما  و شد یزید عهدیوالیت ساززمینه ص حا هدف ب ح سق جوانی که، یزید با بیعت از جامعه ا ، بود ناالیق و فا

 اما  صللاح بررسللی از شللگفتی با حال عین در بردارد. میان از را فاسللد حکومت این تا کرد فدا را جانش و کرد خودداری
 کنند.می خودداری  حسن
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