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 با یزید علل بیعت نکردن امام حسین

 1خانی قاضیحسین 
چکیده

در بیعت نکردن با یزید منجر به جنگ نابرابری بیین نن دو دید   مقاومت امام حسین
با یزید، دخصیت فرزنید معاوییه،  در این میان درباره چرایی بیعت نکردن امام حسین

است  مسئله اصیلی ژیژ ا ایین  هویژگی دیعیان کوفه و سرنودت الهی بیشتر مطرح دد
با یزید با روش تاریخی بررسی دود چه عواملی  نکردن امام حسیناست که اگر بیعت 
ای ایین ژیژو ا نشیان   از ا میت بیشیتری برووردارنیدی یافتیه در این تصمیم امام

بیه کوفییان و ییا تین دادن بیه سرنودیتی  د د که در منابع اولیه امید بسیتن امیام یم
زید نییز تنهیا بخشیی از علی  محتوم تأثیر چندانی در عدم بیعت ندادته است  دخصیت ی

علیوی و تی ش اموییان بیرای  -تواند بادد  در این میان تقاب  جریان اموی  عدم بیعت می
و دیعیان از مهمترین عوام  تأثیرگیاار در بیعیت نکیردن  تخریب دخصّیت امام علی

با یزید است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است  بر اساس دیوه معمول جامعیه  امام
دید  در ایین  ی می با مرگ معاویه، انتخاب ولیفه باید به دورای مسیلمانان واگیاار میاس

و جایگاه اجتماعی و سیاسی ایشان، امکیان  صورت با توجه به دخصیت امام حسین
که انتخاب یزید به ولیعهدی و  یبازگردد  در حال بیتدادت تا و فت به واندان ا  

بییرای  میشییه بازگشییت و فیت بییه وانییدان ا یی  تبیدی  و فییت بییه حاکمیییت میوروثی 
.ساوت یرا غیر ممکن م بیت
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 درآمد

ای از وی بیه حیاکم  ( بر مسیند قیدرت، نامیه63( و تکیه زدن یزید )متوفای 60با مرگ معاویه )متوفای 
بیود )دینیوری،  هو تنی چند از ا الی مدینه طلب دید بیعت گرفتن از امام حسینمدینه رسید که در نن 

(  این نامیه رنیگ وشیونت دادیت و  یی  5/338: 1387؛ طبری، 2/241تا:  ی؛ یعقوبی، ب227: 1368
ای از  زبیر به  نگام فراووانده ددن،  مراه بردن عیده و ابن ای جز بیعت ندادت  گفتگوی امام گزینه

بن حکیم  مگیی  و میروان و سخنان مطرح دده در نن جلسه بیه وییژه نحیوه برویورد امیام ادم  بنی
(  2/33: 1413؛ مفیید، 340 - 5/339: 1387بر عدم بیعت دادیت )طبیری،  نشان از تصمیم امام

گییری از تبییین تیاریخی بیدان ژرداوتیه  های منابع اولیه و بهیر   ژرسشی که در این ژژو ا با توجه به داده
 را به موضع عدم بیعت کشانده بودی  دد نن است که چه عواملی امام ووا د

 پیشینه پژوهش

با یزید به صورت مستق  مورد ژژو ا قرار نگرفته اسیت  از  تاکنون مسئله عدم بیعت امام حسین
؛ 60: 1388ننجا که عدم بیعت نغازین حضرت، مقدمه قیام بوده از این رو بروی )برای نمونه اسیفندیاری، 

تأملی در دهضتأ داند  در کتاب  ه( در بررسی ا داف قیام به موضوع بیعت نیز ژرداوت280: 1385صحتی، 
بیا یزیید بیه سیبب دخصییت فرزنید معاوییه مطیرح  ه منابع اولییه، عیدم بیعیت امیامبا استناد ب عاشو ا

سییخن امییام  برتأأر هدفأأر در دبرتأأر هد ضأأار (  در کتییاب 164 – 163: 1381اسییت )جعفریییان،  هدیید
کند را جمله کلیدی برای فهم حرکت حضیرت  که فرمود  مچو منی با چون یزیدی بیعت نمی حسین

(  در 124 – 120: 1371اسیت )ع یلیی،  هتنها به دخصیت یزید ژرداوته ددمطرح دده و در تحلی  نن، 
جایگیاه  در بخیا امیام حسیین« سیر تحول نقا امامان دیعه در احیای تئوری امامت الهیی» مقاله

منصب امامت در جامعه از سوی حضرت مورد توجه قرار گرفته تا نشان د د یزید دایسته این مقام نیسیت 
(  ایین در حیالی اسیت کیه از منظیر تبییین تیاریخی دخصییت یزیید تنهیا 61 – 60: 1393)منتظر القائم، 

 برای عدم بیعت است  بخشی از چرایی تصمیم امام

 بحث

اسیت   هبیر عیدم بیعیت بیا یزیید در بیه سیبب حضیور کوفییان بیود بروی بر این باورند که تصمیم امام
بیا یزیید را بیه ارتبیا   جناییت، عیدم بیعیت امیام ( برای مبرا ساوتن امویان از ایین230سعد )متوفای  ابن

سیعد،  در اعتمیاد بیر کوفییان نسیبت داده اسیت )ابن در روزگار معاویه و تعجیی  امیام کوفیان با امام
(، 209 – 14/205: 1415، 571عسییاکر )متوفییای  (  اییین دیییدگاه در نثییار ابن448 – 1/439: وامسییه1414

( نیییز 163 – 8/161: 1407، 774کثیییر )متوفییای ( و ابن2609 – 6/2606تییا:  ، بی660عییدیم )متوفییای  ابن
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( بردادیت 436توان از این سخن دریف مرتضی )متوفای  است  امید دادتن به یاری کوفیان را می هتکرار دد
زمانی مخالفت وود را ندکار ساوت که یاورانی بیرای ویود دیید و بیه  علی بن کرد که نورده است: حسین

ای بیا عنیوان  هاکبیری در مصیاحب ه(  اللی3/253: 1410این اقدام دست زد )دیریف مرتضیی، امید ایشان به 
، تفصیی  بیشیتری از ایین نظیر ارائیه داده اسیت و عیدم «امام حسیین  گفت و گو با نظام سلطه در سیره»

 (   1: 1391اکبری،  هرسانی از سوی کوفیان ووانده است )الل یبیعت را مبتنی بر وعده یار 
نظر دیگری اسیت کیه برویی نن را  به سرنودت محتوم الهی و دستور ویژه بودن اقدام اماماستناد 
 ( 280 – 257: 1389  برای اط ع بیشتر: ر ک  رنجبر، 21/296: 1404اند )نجفی،  همطرح کرد

در مخالفیت بیا اموییان بیه حیواد   در بررسی دیدگاه نخست باید گفت اولین ارتبا  کوفیان با امام
وواسیته بودنید حرکتیی علییه معاوییه  گردد  کوفیان از امیام حسیین یبرم 40نامه به سال  ژس از صلح

ضمن تأیید اقدام برادرش، کوفیان را به ماندن در وانه و انتظیار کشییدن میرگ معاوییه  نغاز کند؛ امام
(  مقطع دوم ژس از دهادت امام 365 – 3/364: 1417؛ ب ذری، 222 – 221: 1368امر کرد )دینوری، 

  ایی ضمن تسلیت دهادت بیرادر، از امیام حسیین است که دیعیان کوفه با نگارش نامه مجتبی
یادنوری کرد که میان او و معاویه عهدی است کیه دکسیتن  حرکت ضد معاویه را وواستار ددند  امام

زمیان میرگ معاوییه اقیدامی نکننید و ویود را ژنهیان و روا نیسیت؛ لیاا از ننیان وواسیت تیا  نن بر امیام
 ای بیرای معاوییه رد داد و امیام فرمود در این صورت اگیر حادثیه قصددان را ژودیده دارند  امام

(  بیازه 222 – 221: 1368؛ دینیوری، 3/366: 1417زنده بود، نظرش به کوفیان ووا د رسید )بی ذری، 
است کیه تنیی  ( از اصحاب امیرالمومنین علی51)متوفای زمانی بعدی در ژی دهادت حجربن عدی 

رفت و نمید  نمدند و مدتی در مدینه ماندند و با امام چند از سران دیعیان کوفه به نزد امام حسین
بن حکم که در نن ایام کارگزار معاویه در مدینه بود چون رفیت و نمید ایین افیراد را مشیا ده  دادتند  مروان

بیر حیار  برای معاویه نودت و کسب تکلیف کرد  معاویه مروان را از تعرض بیه امیامکرد درح وقایع را 
گیاه اسیت  نودیت و نشیان داد از ارتبیا  امیام ای به امام حسیین دادت، و وود نامه بیا کوفییان ن

(  در زمان مطرح دیدن وییتعهیدی یزیید در سیال ژنجیاه و دشیم  جیری 225 – 224: 1368)دینوری، 
ارتبا  برقرار کرده بودند  مردانیی از عیراو و حجیاز نیزد  ( نیز کوفیان با امام5/301: 1387)طبری، 

کردند و حضیرت را  دادتند و فض  او را یاد می را بزرگ می کردند و امام حسین نمد و دد می امام
برابیر  وواندند زیرا تردید ندادتند اگر معاویه بمیرد، مردم  ی  کسی را با امام حسیین به سوی وود می

 یا  نمد ا به حدی بود که عمرو بن عثمان عفان، حاکم مدینه را از ادامیه ایین م قاتونهند  این رفت نمی
ایمین  کند اگر جلوی این رفت و نمد ا گرفته نشود در نینیده از جانیب حسیین د د و بیان می زنهار می

ییه رسیاند  معاوییه نییز چیون از مسیئله نخوا ند بود  حاکم مدینه، مروان بن حکم، نیزنن را به اطی ع معاو
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گا ی یافت در نامه را از اعتماد بر این مردم و فکر حرکت ضید معاوییه برحیار دادیت  ای امام حسین ن
ای تیاریخی ارتبیا  کوفییان   (  با توجه به داده49 – 48: 1409؛ کشی، 367 – 3/366: 1417)ب ذری، 

 مروان را فراوواند و از او در میورد امیام حسیین چنان رودن است که چون معاویه، با امام حسین
را با وود بیه دیام ببیر تیا او را از عراقییان و عراقییان را از او  ژرسید، مروان در ژاسخ گفت: امام حسین

 ( 4/82: 1379دهرندوب،  بنجدا کنی )ا
بیعیت در تصمیم حضرت مبنی بیر عیدم  استدیل به نقا استق لی ارتبا  کوفیان با امام حسین

مطیرح  تقصییر نشیان دادن اموییان در دیهادت امیام سعد که بیا  یدف بی با یزید در دیدگاه امثال ابن
اسیت  از نظیر دییعیان یکیی از  هاکبری تعیدی  دید است با توضیحات ژژو شگران دییعی ماننید اللیه هدد

وظیفه فعلییت  وظایف امام معصوم دست یازیدن بر سرژرستی اجتماع و حکومت بر مردم است  زمانی این
را ژیایرفت کیه میردم بیر  زمانی زمامداری جامعه بشتابند  امام علی ابد که مردم به یاری امامی می

(  از 50: 1414نیاگزیر دید تیا زمامیداری را بدیایرد )دیریف الرضیی،  گرد ایشان اجتماع کرده و امام
اعی ن کیرده بودنید و بیه نیوعی  رو کوفیان یاری وود را در مبارزه با حکومت اموی به امام حسییناین

ایسیت در برابیر حکومیت امیوی طرحیی دیگیر بیافکنید  زنیده بیودن ب حجت بر حضرت تمام دده بود و می
و  معاویه مانعی در مسیر تحقق حکومیت علیوی بیود لیاا بیا میرگ او فرصیت مناسیب در اوتییار امیام

   از تأیید و بیعت با یزید سربرتافت  ژیروانا قرار گرفت و امام
نقشیی بیرای کوفییان قائی   در مقاب  دیدگاه بیای، برویی در موضیوع بیعیت نکیردن امیام حسیین

ایی  ی نیستند  در این دیدگاه، قیام حضرت امری معین از جانب وداوند بود  محور این نظر ا کیه بیا عبارت
خصی بر اسیاس دود این است که قیام حضرت تکلیِف د یمانند تعبد به دهادت و تکلیف ویژه از نن یاد م

  بیرای اطی ع بیشیتر ر ک  21/296: 1404اسیت )نجفیی،  هدستوری اوتصاصی از جانیب وداونید بیود
تییوان از روایییاتی سییخن گفییت کییه بییر اسییاس ننهییا  ی(  در تأیییید اییین نظر ییا میی280 – 257: 1389رنجبییر، 

نیازل  مبردر زمان امامتشان بر طبق عهدی که از جانب وداوند بر ایشیان معیین و بیر ژییا ائمه
نیز بر اساس این عهد، میأمور بیه قییام بیود  رسانند  امام حسین ای وود را به انجام می  دده، فعالیت

در ژیی  ودا بر سر قبر رسیول (  بروی نیز به وواب امام حسین281 – 1/280: 1362)کلینی، 
از دیهادت  ژییامبر(  ووابی که در نن 94: 1349اند )صالحی،  هبیعت طلبیدن از ایشان استناد کرد

که فرزندش را جایگا ی در نزد وداوند است کیه جیز بیا دیهادت بیدان دسیت  د د و این وبر می امام
 ( 19 – 5/18: 1411اعثم،  بنژیدا نخوا د کرد )ا
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 با یزید بررسی تاریخی مسئله بیعت نکردن امام حسین

رسید که فص  جدیدی از تاریخ زندگانی امیام ای به ولیدبن عتبه حاکم مدینه  هبا روی کار نمدن یزید نام
و تنی چند از بزرگان مدینیه  را رقم زد  محتوای نامه مبنی بر بیعت طلبیدن از امام حسین حسین

و گردن زدن ایشان در صورت سربرتافتن از بیعت، چنان بر حاکم مدینیه گیران نمید کیه بیا وجیود کیدورت 
(  مروان نییز 5/339: 1387اند و از او استمداد طلبید )طبری، بن حکم، مروان را فراوو  میان وی و مروان

 د که به سرعت این افراد را فرا بخوان و بیعیت طلیب کین و اگیر از بیعیت سیر بیاز زدنید ژییا از د نظر می
گا ی یابند ننان را گیردن بیزن  ژیشینهادی کیه بیر ولیید نسیان نیامید و او بیا تعجیب ک نن ه از مرگ معاویه ن

(  227: 1368؛ دینیوری، 144: 1415ویا ،  بن بیر را بکشمی )ولیفه ز  و ابن علی نب ژرسید: حسین
گرفیت نن دو را در مسیجد یافیت و ایشیان را  و ابن زبیر می ژیک ولید در حالی که سراغ از امام حسین

عاوییه زبیر را برانگیخیت کیه گوییا م و ابن به نزد والی مدینه فراوواند  این فراووانی نامناسب دک امام
ای از  (   میراه بیردن عیده5/339: 1387مرده است و  دف از این دعوت، گرفتن بیعت اسیت )طبیری، 

 ) مان( نشیان از ایین دارد کیه امیام  ادم در ژاسخ به فراووانده ددن، از سوی امام حسین بنی
 اندیشیده بود دید لاا برای ر ایی از نن تمهیدات یزم را  بحث دعوت و اجبار بدان را جدی می

در مجلس، ولید با قرائت نامه یزید از وبر مرگ معاویه و دروواست بیعیت سیخن بیه  با حضور امام
با ناژسند وواندن بیعت ژنهانی این مسئله را به فیردا و بیا حضیور میردم موکیول  میان نورد  امام حسین

گران نمد و با ایین اسیتدیل کیه  ای که بر مروان (  نکته2/33: 1413؛ مفید، 228: 1368کرد )دینوری، 
دسیت نخوا ید یافیت، از ولیید وواسیت اجیازه ویرو  بیه  برود دیگر ولید بر امیام اگر اکنون امام

 ند د و بر ایشان برای بیعت در  مین مجلس سخت گیرد و در صورت امتنیاع، گیردن امیام امام
س از توبیخ مروان، مجلیس را تیرک گفیت روایی مروان را مشا ده کرد ژژ نیز که بی را بزند  امام حسین

 ابی بر امیامی (  ت ش ولید برای دست2/33: 1413؛ مفید، 5/340: 1387و به منزل رفت )طبری، 
دیید، مدینیه را تیرک  که اصرار ولید را برفراووانی مجدد می در روز بعد نیز بدون نتیجه باقی ماند و امام

 (  2/34: 1413کرد )مفید، 
سخنی نیامیده  از چرایی عدم بیعت امام ع از جلسه ولید و مروان با امام حسیندر گزارش مناب

توان بیه بخشیی از  ید که با بررسی ژیشینه ننها مین  ایی به دست می ا سرنخ  است اما با دقت در بروی نق 
و  اعثم ژس از گزارش دروواست ولیید و ژاسیخ امیام دست یافت  ابن ژاسخ چرایی عدم بیعت امام

رو  گیاه حسیین د د کیه نن با او، ماجرای مجلس را چنین ادامه می سارت مروان و بروورد امامج
و معیدن رسیالت و محی  رفیت و نمید فردیتگان و  ای امیر! ما واندان ژیامبر»به ولید کرد و گفت: 

کیا و  سیار، ندمگ جایگاه رحمتیم  وداوند )امور را( با ما نغاز کرد و به ما وتم کرد  یزید، مردی فاسق، می
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کند  باید فردا دود و ببینیم کیدام ییک از  دارای فسق ندکار است  کسی مانند من با مانند یزید، بیعت نمی
(  دیخ صدوو نیز این محتیوا را بازتیاب 5/14: 1411اعثم،  بن)ا« ما برای و فت و بیعت، سزاوارتر است

بخا گزارش که ریشه در وییتعهدی یزیید   رسد این ی(  به نظر م152 – 151: 1376داده است )صدوو، 
 در روزگار معاویه دارد کلید ح  این مسئله است 

ولیعهدی یزید و عدم ژیایرش نن از سیوی ا ی    به گزارش منابع تاریخی معاویه ژس از مطرح ددن مسئله
بیه  بیاس سیخن از وییتعهیدی یزییدع و ابن مدینه، به این دهر نمد و در مجلسی با حضیور امیام حسیین

در برابیر ادعا یای معاوییه در میورد یزیید  میان نورد و از محاسن یزید گفت  ژس از سخنان معاوییه، امیام
سیخن گفتیی،  مداری و تیدبیرش بیرای امیت محمید چه در صفات یزید و سیاست چنین فرمود: از نن

کنیی ییا  ژنهیانی را وصیف مییاو دچار تو م کنی  گویا که ندم نادناوته و   وا ی مردم را دربارهو دانستم که می
کیه یزیید بیا  دانیی  حیال نن کنیی کیه فقیو ویود می کنی و ییا از چیز یایی تعرییف می فرد غائبی را معرفی می

وییوان و دیگییر   ییا، مسییابقه دادن کبوتر ییا، عشییق بییه کنیزکییان نوازه کار ییایی ماننیید بییه  ییم انییداوتن سییگ
ییز  میانی را بیر او بخیواه کیه ویود برگزییده اسیت   ا، عقیده و کردارش را نشیان داده اسیت  تیو ن ازیب  وس

(  209 – 1/208: 1410قتیبیه،  بینتصمیمی را که داری کنار بنه و وزر و وبال این موجود را بیر دوش مگییر )ا
در روزی دیگر و مجلسی دیگر چون معاویه از این سخن گفیت کیه اگیر کسیی را بیرای مسیلمین برتیر از یزیید 

به ودا سیوگند، کسیی را »به ژا واست و فرمود:   رفتم؛ امام حسینگ بیعت می سراغ دادتم، قطعا برای او
ای! و چیون معاوییه ژرسیید: گیویی  که به لحاظ ژدر و مادر و از نظر دخصیت، بهتر از یزیید اسیت، ر یا کیرده

فرمود: نری  و در ادامه چون معاویه با گفتن عبیاراتی تی ش کیرد یزیید را  منظورت، وودت  ستیی امام
در مسئله امارت بر مردم بخواند نن جناب چنین جیواب داد: ایین بهتیان و نیاروا گیویی اسیت   برتر از امام

ه امییام کیی (  این19/356تییا:  ی؛ طبرانییی، بیی1/211وییوار و  ییرزه از میین بهتییر اسییتی! ) مییان،  یزییید دییراب
ذکیر دیده در نامیه انسته اسیت، عی وه بیر مجلیس د در مسئله و فت وود را برتر از دیگران می حسین

( نزدیکیان او میا وانیدان او )ژییامبر»جا که ایشان نودت:  به بصریان  م نمود یافته است نن امام
و جانشینان او و وارثانا بودیم و سزاوارترین مردم به جانشینی او در میان مردم  ستیم  دیگیران ایین مقیام را 

دانیم کیه در   یز کردیم و نراما را دوست دادتیم  ما میبرای وود گرفتند و ما بدان تن دادیم و از اوت ف ژر 
 ( 5/357: 1387)طبری، « این مقام از دیگرانی که نن را در دست گرفتند سزاوارتریم

بدان روی حاضیر بیه بیعیت بیا یزیید نبیود کیه ویود را در امیر   ا امام حسین با توجه به این گزارش
کیه  بیود  زییرا نخسیت نن یروا نمی چون یزید از امام دانست که بیعت با فردی یو فت در جایگا ی م

انست که و فت حق ایشان است  و فتی کیه بیه دییی  مختلیف از د وود را وار  واندانی می امام
در نامه بیه بصیریان ادیاره کیرد از حیق ویود در نن  ایشان غصب دد و این واندان به جهاتی که امام
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  ر این مقطع از و فت کسی است که نیه تنهیا امیام حسیینکه د مقاطع چشم ژودیدند  جهت دوم نن
داسیتان بودنید  نن روز مسلمانان بر عدم لیاقتا برای تکیه زدن بر این مقیام  م  بلکه عموم بزرگان جامعه

ای که حتی اطرافیان معاویه مث  زیادبن ابیه نییز از معرفیی و  (  به گونه196 – 1/195: 1410قتیبه،  بن)ا
دیدند که بر و ف نیین اس م بیود و  به وییتعهدی ابا دادتند زیرا وی را متصف به صفاتی میژایرش یزید 

تکیه زدن  مچو فردی بر مسند و فت اسی می عیدم ژیایرش مسیلمانان را بیه دنبیال دادیت )طبیری، 
 در ژاسخ به دروواست مروان که گفته بود: با یزید بیعت کین کیه در نن (  امام حسین5/302: 1387

ا ِإلَ »ویر دنیا و نورت توست، چنین واکنا نشان داد:  ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ یدإ یِإنَّ
َ
یَ ُم ِإذإ ق یَ ِم السَّ سإ ِ

ِه راِجُعوَن َو َعَلی اْلإ
ِ  یُبلِ  ُة ِبَراٍع ِمثإ مَّ

ُ  ( 5/17: 1411اعثم،  بن)ا« دیزِ یِت اْلإ
و  ایید گفیت مسیئله تنهیا بیه امیام) مان( نیز ب« کند یمث  منی با مث  او بیعت نم»در تحلی  عبارت 

 یای نیه چنیدان دور تیاریخ  دود و یزم است با نقبی به سال یزید و مقایسه دخصیتی بین این دو و صه نمی
وار  وانیدانی بیود کیه وداونید،   را واکیاوی کیرد  امیام حسیین« مثلی ییبیایع مثلیه»صدر اس م چرایی 

 رغیم دایسیتگی امیام علیی رسالت را در میان ایشان قرار داده و ایشان را به صیانت از نن برگزیده بود  بیه
رفیت کیه و فیت بیه صیاحب واقعیی نن  از حق وویا منع دد  با این حیال امیید میی ودا ژس از رسول

د چون ژای واندان امییه در و فیت بیه مییان نمید اوضیاع (  تاریخ نشان دا1/29: 1410قتیبه،  بنبازگردد )ا
 یایی از نن را   یایی بردادیت کیه نمونیه ( ژیرده از انگییزه35 - 23دگرگیون دید  نیمیه دوم و فیت عثمیان )

جا که از گرداندن گوی قدرت در میان وانیدان امییه سیخن  ابوسفیان در نغاز و فت عثمان بروز داده بود  نن
 یا بیه  گییری از قیدرت در راسیتای امییال دخصیی و واگیااری منصیب (  بهره5/19 :1417گفت )ب ذری، 

 یای ولیفیه   ای ننان، با برانگیخته دیدن برویی از مسیلمانان ضید فعالییت کاری وویشان و حمایت از زدت
(، نغاز انشقاقی در جامعه دد کیه ژیامید ای نن تنهیا بیه روزگیار ولیفیه سیوم ویتم 1/50: 1410قتیبه،  بن)ا

گیری از دکاف ایجاد دده، در راستای چنگ زدن به قدرت ت ش کیرد جامعیه اسی می را    معاویه با بهرهنشد
 و عثمان سوو د د   به سوی فضایی دو قطبی در رقابت میان  واووا ان امام علی

 یای  (  او کیه ژاییه3/454: 1409ندادیت )مسیعودی،  معاویه دل وودیی از اسی م و ژییامبر
 یای  (، محیور فعالییت1/99: 1410قتیبیه،  بینویوا ی از عثمیان اسیتوار کیرده بیود )ا و فتا بر وون

ای کیه در  نهیاد  مسیئله فر نگی و سیاسی وود را بر اعت ی نام عثمیان و تخرییب چهیره امیام علیی
امیه نسیبت بیه   ای بنی ای واندانی و کینه  دوران و فتا رنگی جدی به وود گرفت و با بازنمایی رقابت

عثمیانی ییاد کیرد  معاوییه بیه  -توان از نن به جرییان علیوی گاار جریانی دد که در تاریخ می  ادم ژایه بنی
و به نیکی ییاد کیردن از   نگام فرستادن مغیره به حکمرانی کوفه، از او وواست تا بدگویی از امام علی

ص و دیینیدن و دوری گزیییدن از ایشییان و در مقابیی  توجییه وییا عثمییان و مییامت اصییحاب امییام علییی
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(  معاوییه دخصیاا امیام 252 – 5/251: 1417سخنان ژیروان عثمان را میورد توجیه قیرار د ید )بی ذری، 
نظر دادیت  سیاسیت مقابلیه بیا نیام امیام را تحت ای دیعیان امام  رد و فعالیتک را سب می علی
رد حضیرمی را کیه بیر با ارعاب، تهدید و کشتار دیعیان ددت گرفته بود  زیاد، والی کوفیه، دو فی علی

(  دهادت حجیربن عیدی، 479تا:  یحبیب، ب بنبودند به دستور معاویه مصلوب کرد )ا دین امام علی
ن مسییِهر و اذیییت و نزار دیییعیان ماننیید تخریییب وانییه ب عمییروبن حمییق ُوزاعییی، ردییید َ َجییری و جویریییه

( نییز بیر  میین منیوال 1/171: 1409صوحان و قطع سهم وی از بیت المال )قاضی نعمیان، بن  صعصه
بیین دییعبه و زیییادبن ابیییه  (  در اییین میییان کییارگزارانی ماننیید مغیییره51: 1409بییود )کشییی،  هانجییام دیید

انیی دادن بیه افیرادی ر  معاویه را بر حکم کردند که امام حسین  ای معاویه را چنان اجرایی می وواسته
ین به  نگام محاّجه با کوفییان در میاجرای (  ز یربن ق5/129: 1417ند )ب ذری، ک مانند زیاد توبیخ می

 ( 5/426: 1387سازد )طبری،  ای از رفتار ای حکمرانان کوفه را واطر نشان می طف، گوده
ن حکیم نییز ب دید  میروان می حکومت اموی به سردمداری معاویه بقای وود را در ددمنی با امام علی

تیا:  یاستواری حکومت امویان را به  مین ددمنی، وابسته دانست )جیاح،، بی در گفتگویی با امام سجاد
در نن روزگار محور وو تفکر علیوی بیود و تخرییب او ضیربه زدن بیه اسی م بیود  امیام  (  امام علی283

 یا در راه  چیه جید و ژیدرش سیال یید نند می و فرزنید امیام علیی ودا تنها نواده رسول حسین
(، 48: 1414انید )دیریف الرضیی،  برده و وار در چشم و اسیتخوان در گلیو را تحمی  کیرده  رسیدن به نن رنج

کنید  یدر روزگار معاویه به جهاد ضید معاوییه اقیدام می رو امام حسینرود  از این یتوسو معاویه به بیرا ه م
فیراوان بیود کیه در رفیت و احتمیال  اما چون ژای عهدنامه در میان بود و در عم  امکان ژیروزی بر معاویه نمی

تصمیم بیه قییام را بیه ژیس از  با نیرنگ معاویه ژایمال دود، لاا امام صورت قیام، وون ژسر ژیامبر
مرگ معاویه موکول کرده بود  اما چون معاویه یزید را به جانشینی برگزید در عم  نشان داد وو فکیری مقابلیه 

عهیدی و بیعیت گیرفتن بیرای فرزنید و  یافت  دیوه وییت امویان با تفکر علوی با وییتعهدی یزید ادامه ووا د
قرار دادن و فت بر فرزند ژس از ژدر نه تنها امری قرین به سیابقه در نن عصیر اسی می نبیود، بلکیه اسیتقرار 
این رسم در میان وانیدان ابوسیفیان، امیید ا را بیرای بازگشیت و فیت بیه دسیت صیالحان بیه ییأس مبیدل 

عهدی و و فت یزید سرنغاز مسیری بر انحرافی دیگر در مسئله و فت اسی می  ساوت و ژایرش وییت می
جا نیه تنهیا دیگیر امییدی بیه رسییدن و فیت بیه  بود که تفاوت نن با انحراف اولیه در سقیفه نن بود که در این

ی ای کیه بروی نبود بلکه تبدی  و فت به سلطنت بود  نکته داران واقعی نن یعنی ا   بیت دست میرا 
کیه  ( و امیام حسیین196 – 1/195: 1410قتیبه،  بناز بزرگان جامعه نن روز مدینه بر نن اداره دادتند )ا

ای با بردیمردن اقیدامات معاوییه عمی ا بیا او  هدادت در نام یتا نن روز در مقابله با معاویه جانب احتیا  نگاه م
 ( 51 – 48: 1409؛ کشی، 130 – 5/127: 1417مقابله کرد )ب ذری، 
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که به رسم معهود جامعه اس می نن روز در سدردن امر و فت به دیورا، بیشیترین احتمیال حاص  سخن نن
گشیت و ابتکیار عمی   یبود که با استقرار دورا، و فت به علویان باز می بر قرار گرفتن و فت بر امام حسین

 گرفت   یقرار م و حزب علوی در اوتیار امام در جلوگیری از تخریب دخصیت امام علی

 خواب در بیعت نکردن امام  بررسی جایگاه کوفه، عهدنامه و مسئله

گیرد تیا نشیان داده دیود کیه کوفییان،  یای بای مورد بررسی قرار م  در این بخا میزان بسامد استناد دیدگاه
 اند  هبر بیعت نکردن با یزید نقا دادت عهدنامه و مسئله وواب  رکدام چه اندازه در تصمیم امام

 فهم مخاطب از فضای صدور رفتار -1

توانیید بییه فهییم فضییای صییدور رفتییار کمییک کنیید  در  ننیید، میییک ننچییه مخاطبییان یییک رفتییار درک می
را بیه کوفییان ییا بحیث عهدنامیه و ویواب   ای موجود  ی  کدام از ندنایان، عدم بیعت امیام گزارش

را بیه ولیید   نگام مشورت ووا ی ولید از مروان،  رچند مروان وطر تحرک اماماند  به  همنتسب نکرد
نورد  در حیالی کیه میروان از ارتباطیات  یبه کوفیان بیه مییان نمی د د اما سخنی از امید امام یتاکر م

داد   مچنیین چیون امیام  یمطلع بود و اگر این وطیر جیدی بیود، بایید بیدان تیاکر می کوفیان با امام
قصد کرد از مدینه وار  دیود، بیرادرش محمید حنفییه نیزد وی نمید  گفیت: ای بیرادر! تیو و  حسین

گاه نمایندگانت را برای بیعیت بیه سیوی مردمیان  توانید دور دوید  نن  مرا انت از یزید و دهر ا  ر چه می
کسیی جیز تیو بفرست و ننان را به سوی وود دعوت کن  اگر با تو بیعت کردند ودای را داکر باش و اگر بیا 

 2/34: 1413؛ مفیید، 5/317: 1417کا د )ب ذری،  بیعت کردند وداوند با این کار از دین و ورد تو نمی
با ژشتوانه کوفیان چنیین تصیمیمی اتخیاذ کیرده بیود، نییا محمید از ارتبیا  کوفییان و  (  اگر امام35 –

گاه نبودی از این موارد مهم امام چنیین بردادیتی  قدام امیام حسیینکه وود کوفیان نیز از ا تر نن ن
به دلی  اعتماد بر ننها سر از بیعت با یزید برتافته است  زیرا در مجلسی کیه در منیزل  ندادتند که امام

ای بیه او بنویسیید و امیام  گویند که اگر قصد یاری دارید نامه صرد دک  گرفت سخن از این می بن سلیمان
م دارید که سست و ژراکنده دوید، او را نسیبت بیه ویود امییدوار را به نزد وود بخوانید و اگر بی حسین

 یای قبلیی بیه مییان نیسیت و   ای کوفیان نیز سخنی از وعده (  در نامه5/352: 1387نسازید )طبری، 
امیام   گویند که اکنون ما ژیشوایی نداریم و بیه سیوی میا روی نور ) میان(  در وطبیه فقو از این سخن می

نگارش نامه و عهد بستن و عدم ژایداری بیر عهید و  یشان کوفیان را تنها به سببدر کوفه  م ا سجاد
بیا یزیید را بیه ییاری  ( و عیدم بیعیت امیام حسیین2/306: 1403کننید )طبرسیی،  میثاو سرزنا می

 کنند   کوفیان منتسب نمی
مبنی بر عدم بیعت، سخنی از عهد الهی یا تکیه بر وواب مطیرح نشید  نیه   مچنین در رفتار امام
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انید  در گفتگو یای  و نه اطرافیانا، عیدم بیعیت را بیه عهید الهیی و تعبییر ویواب تفسییر نکیرده امام
( و محمد حنفیه به  نگام بحیث بیعیت 27 – 26: 1348طاوس،  بنو برادرانا، عمر )ا جداگانه امام

بن جعفیر و  عبداللیه  نیز سخنی از حرکت بر اسیاس عهدنامیه الهیی نیسیت  تنهیا در نامیهو ورو  از مدینه 
؛ طبیری، 1/447: وامسیه1414سعد،  بن)ا م قاتی که با وی صورت گرفته سخن از وواب به میان است

اعیثم در مدینیه اسیت  زییرا ننجیا  ( که نن  م ووابی غیر از وواب مطرح دده توسیو ابین5/388: 1387
جا وواب ویویا را بیر  رماید از محتوای نن وواب کسی را وبر نخوا م کرد در حالی که اینف یم امام
کیه در نن ویواب سیخن از صیدور دسیتوری اسیت در حیالی کیه  کنید  دیگیر نن عبیدالمطلب بیازگو می بنی

 گویی دارد  محتوای این وواب جنبه ژیا

 بیعت خط قرمز امام -2

تصمیم ویویا بیر  اه امامگ ،  ی تاریخی سفر امام حسین ر بررسی وقایعکه دنکته مهمتر نن
 ای احتمالی داده دده ییا بیه دلیی  امیید دادیتن بیه  عدم بیعت را برنمده از یاری دیگران یا به سبب وعده

اند  اگر مسئله این چنین بود، باید ژس از یقین به عهد دیکنی کوفییان،  ژشتیبانی از سوی دیعیان ندانسته
بیه  گرفتنید و کوفییان را نییز بیرای کشیاندن امیام حسیین ضعی دیگر در ژیا میمو امام حسین

 کردند   موضع عدم بیعت مؤاواه می
ژس از مواجهه با حر و قرار گرفتن در معرض وطر کشته ددن، بیه حیر و لشیکریانا فرمیود  امام

نییم و  یابم به دهر دما میام و اگر عهدی بسدارید که بدان اطمینان  که اگر بر قرار گادته  ستید که نمده
: 1368ام )دینیوری،  گیردم کیه از ننجیا نمیده دارید از ژیا دما بدان جایی باز می اگر نمدن مرا ووش نمی

ای که بر سیدا یان حیر ووانید  در منطقه بیضه در وطبه (  امام حسین5/401: 1387؛ طبری، 249
ای کیه بیرای  یواداران  دید، در نامیهکه بدعهدی دیعیان کوفی مشیخ   ( یا ژس از نن5/403) مان: 

اعیثم،  بینوویا در کوفه ارسال کرد و با ایشان اتمیام حجیت کیرد و ننیان را بیر بدعهیدی مؤاویاه کیرد )ا
(، به  ی  روی تصیمیم ویویا بیر عیدم بیعیت را بیه سیبب اعتمیاد بیر ییاری کوفییان 82 – 5/81: 1411

یم بیر عیدم بیعیت گرفتیه بیود و ییاری کوفییان به سبب قرار با کوفیان تصیم داند  اگر امام حسین نمی
دلی  اصلی یا یکی از دیئ  مهم بر این تصمیم بود حال کیه کوفییان عهید دکسیته بودنید نییا نبایید امیام 

گونه که ننان را در فراووانیدن  ایشان را برای ترغیب وود به سوی این تصمیم توبیخ کند  مان حسین
حضرتا به کوفه مؤاویاه کیردی در ضیمن اگیر ییاری ییاوران می ک بیود و اینیک ییاری منتفیی دیده نییا 

قیوع کردی در رویارویی با عمیربن سیعد نییز کیه و در تصمیم بر عدم بیعت بازنگری می بایست امام نمی
کیه  بر عدم بیعت مصر است  بروی منیابع از سیه ژیشینهاد امیام جنگ جدی است  مچنان امام

: 1417انید )بی ذری،  ها رفتن به نزد یزید و دیگری رفیتن بیه مرز یای دور دسیت گیزارش کیردهیکی از نن
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 ای  مییین منییابع و از زبییان یی (، امییا بییا بررسییی گزارش414 – 5/413: 1387؛ طبییری، 3/390 ،3/82
طرح  ر دو ژیشنهاد مورد منادقه جدی قرار ووا د گرفت  در واقع عیدم بیعیت،  دا دان  مراه امام

بود و حضرت با توجه به جایگاه وویا و دیرایو نن روز مسیئله  موضع رسمی و وو قرمز امام حسین
اری افیراد و فت در جامعه اس می، چنین تصمیمی اتخاذ کیرده بیود و لیاا نیه تنهیا ایین تصیمیم را بیه یی

 گاه از این موضع عقب ننشست  منتسب نساوت بلکه در تمام مسیر  ی 

 الفتوحتأملی در گزارش  -3

 بیر سیر قبیر رسیول اعثم از ویواب دییدن امیام حسیین بنرسد گزارش مفص  و منفرد ا یبه نظر م
( یکییی از مسیتندات نظیر دوم اسییت  ایین گیزارش ادییکایت 20-5/18: 1411أعیثم،  بین)ا داوی

 رسد  یرو ژایرش نن، موجه به نظر نماز این فراوانی دارد
و نبیود  اعیثم بینسیرایی اافزون بر نقد صالحی نجف نبادی بر ایین گیزارش بیه سیبب رویکیرد داسیتان

(، ایین گیزارش از میاجرای رسییدن نامیه 98: 1349گزارش مشابه در میان معاصران ابن اعثم )صالحی، 
 یا اعتمیاد بیر ایین وبیر را زائی   دچار مشک تی است که توجه بدان میزید به حاکم مدینه تا ورو  اما

ه ایشیان در واکینا بیه فراویوانی ک بیر مبنی بر ننز  به ابن عثم در ژاسخ اماما سازد  اول نن که ابن یم
کینم چیرا کیه حکومیت ژیس از بیرادرم حیق مین   رگز با یزید بیعت نمی»نگارد:  چه ووا د کرد، چنین می

ه برای برادرم سوگند یاد کرده بود کیه ژیس از ویود و فیت را بیه ک  ر چه وواست کرد با این است  معاویه
(  12 – 5/11: 1411أعیثم،  بین)ا« ه من زنده بودم، به من بیاز گردانیدچ کسی از فرزندانا نسدارد و چنان

ای ویود   دیود بلکیه بیا نودیته  یای موجیود دیگیر منیابع تأییید نمیی این بخا گزارش نه تنها با گیزارش
اعثم در حضور حیاکم مدینیه نییز از ایین بحیث سیخنی بیه مییان  اعثم نیز در تعارض است  در نق  ابن ابن

بیدان ادیاره  ( در حالی که مسئله به قدری مهیم اسیت کیه یزم بیود امیام14 –13/ 5نیست ) مان، 
و برتیری ویود بیرای در حضیور معاوییه از دایسیتگی  اعثم در زمانی کیه امیام کرد  به نق  وود ابن یم

نیید و در سیایر میوارد  یم  (  ی  تاکری از این قرار بیه مییان نمیی4/339گوید ) مان،  و فت سخن می
تیر نن کیه در گیزارش  دود  از  مه مهم اعثم دیده نمی  ای ابن بر این امر در گزارش استنادی از امام

(  دومیین مشیک  نن 291–290/ 4مان، است )  هاعثم از مفاد عهدنامه نیز چنین قراری گزارش نشد ابن
زبییر و عیدم  اعثم از نامه ولید به یزید، جهیت تعییین تکلییف ژیس از گیریختن ابین است که در گزارش ابن

اعثم، نامه  ( در حالی که طبق گزارش ابن18 – 5/17سخن به میان است ) مان،  بیعت امام حسین
بایسیت بیه سیرعت بیعیت  ف دقییق مشیخ  بیود و مییاولیه یزید جایی برای این کار نگاادته بود و تکلیی

دد و گرنه جیزای نن، کشیتن بیود و  رگونیه روصیت و زمیان دادن نییز در نامیه نفیی دیده بیود  انجام می
(  مشاوره مروان به ولید مبنی بر سخت گرفتن و گردن زدن در صورت عدم بیعیت ) میان، 5/10) مان، 
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ویوانی ( نیز با ایین محتیوا  یم5/14) مان،  امام وویی مروان به  نگام نمدن ( و دردت10-11/ 5
اعیثم، وقتیی نامیه دوم یزیید مبنیی بیر فرسیتادن سیر امیام  کام  دارد  در حیالی کیه بیر طبیق ادعیای ابن

( ایشیان را 5/18وواسته دده بیود ) میان،  که در نامه، سر امام رسد، با این به مدینه می حسین
و فرسیتادن نامیه و کسیب تکلییف بیا  ت دادن بیه امیام حسیینکه مهلی نهند  نکته دیگر نن نسوده می

عیثم، سیه دیب گادیته از ا از مدینه طبیق نقی  ابن اعثم  ما نگ نیست زیرا ورو  امام گزارش ابن
( و این زمان با رفت و نمد ژیک از مدینه به دیام و حیواد  روی داده 22 – 5/21است ) مان،  هدعبان بود
دادن میاجرای ویواب در و حاکم مدینه سازگار نخوا د بود  در نور باید دانست بر فرض رد میان امام

نیز بدان اداره دادته است )احمید صاحبدالمصابیحددر مدینه، چنانچه   مان مدت درنگ کوتاه امام
(، مستندی بیر عیدم بیعیت نخوا ید بیود زییرا عیدم بیعیت ژییا از نن، از سیوی 360: 1423بن ابرا یم، 

 بود  هبه رودنی اظهار دد ماما

 نتیجه

بیا یزیید بیر اسیاس دیرایو نن روز جامعیه  در این بررسی رودن دد که بیعت نکیردن امیام حسیین
نیه تنهیا  نادی از تقاب  حزب علوی و اموی بود  امیام اس می روی داده است  بیعت نکردن امام

کردنید  مسیئله  یتگی وود بر این امر تصریح میدانست بلکه از دایس ییزید را دایسته امارت بر مسلمین نم
تیوان  یدر مواجهه با جریان اموی بود  بر اساس دوا د تاریخی نمی عدم بیعت، وو قرمز امام حسین

را به امید یاری دادتن از دیعیان کوفیه نسیبت داد   مچنیین انتسیاب ایین تصیمیم  این تصمیم امام
امری اسیت کیه بیا توجیه بیه  به عهد الهی یا انتساب نن به وواب دیده دده بر مزار ژیامبر امام

بیا یزیید ریشیه تقابی   سخنان حضرت و اطرافیان ایشان قاب  قبول نخوا د بیود  بیعیت نکیردن امیام
بیا یزیید، تمیامی امیید ا بیرای بازگشیت  تاریخی دو حزب اموی و علیوی دارد  در صیورت بیعیت امیام

 دد   یداری نن توسو صالحان، به یأس مبدل م هفت به مسیر اصلی و عهدو 
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 منابع

 ، بیروت، داراْلضواء الفتوح(، 1411اعثم، احمد ) ابن -
 ، بیروت، داراآلفاو الجدیده المحبرددکتابتا(،  یحبیب البغدادی، محمدبن حبیب )ب ابن -
 طائف، مکتبه الصدیق ، الطبقاتدالکبری(، 1414سعد، محمدبن سعدبن منیع ) بنا -
 ، قم، ع مه طالبد ابلناقبدآل(، 1379دهرندوب مازندرانی ) ابن -
 ، تهران، جهان الیضو دعی دقتی دالطفو (، 1348بن موسی ) یطاوس، عل ابن -
 ، بیروت، دارالفکر بغیهدالطیبدف دتا  خدالحیبتا(،  عدیم، عمربن أحمد )بی ابن -
 ، بیروت، دار الفکر لر نهدرلشقدتا  خ(، 1415بن حسن ) عساکر، علی ابن -
 ، بیروت، داراْلضواء اإللالهدودالسیاسه(، 1410قتیبه الدینوری، عبدالله بن مسلم ) ابن -
 ، بیروت، دار الفکر البرا هدودالنضا ه(، 1407بن عمر ) کثیر دمشقی، اسماعی  ابن -
 لی ، صنعاء، مکتبه ایمام زیدبن عالمصابیح(، 1423بن حسن ) احمدبن ابرا یم -
، قیم، صیحیفه عاشو اشناس دپژوفشأ در بأا هدفأر دالأایدحسأیه(، 1388اسفندیاری، محمد ) -

 ورد 
، «، بخیا اولگفت و گو با نظام سلطه در سیره امام حسین( »19/10/1391اکبری، محمد ) هالل -

 ایسکا 
 ، بیروت، دارالفکر االشرا دکتابد ملدلهداهساب(، 1417بن یحیی ) ب ذری، احمد -
 ، مصر، دارالکتاب العربی العثماهیهتا(،  یعمروبن بحر )بجاح،،  -
 ، قم، انصاریان تملی در دهضت دعاشو ا(، 1381جعفریان، رسول ) -
 ، بیروت، دارالکتب العلمیه بهدخیاطدتا  خدخییفه(، 1415بن ویا  ) ولیفة -
 ، قم، رضی االخبا الطوال(، 1368دینوری، ابوحنیفه ) -
فادود و کررفایدعاشو ادازدصأفو هدتأادلشأروطهددناس دتا  خ دقرائ  ر اندش(، 1389رنجبر، محسن ) -

 ، قم، موسسه نموزدی و ژژو شی امام ومینی)ره( )بادتاکیردبردلقاتل(
 ، صبحی صالح، قم،  جرت البالغةهضج(، 1414دریف الرضی، محمدبن حسین ) -
  الصادو، تهران، مؤسسه الشاف دف داإللاله(، 1410بن حسین ) یدریف مرتضی، عل -
 نا  ، تهران، بیشضیرد او ر(، 1349الله ) صالحی نجف نبادی، نعمت -
عاشأأو ادپژوفأأ دبأأاد و کأأرریدبأأهدتحر أأخدشناسأأ دتأأا  خدالأأاید( 1385صییحتی سییردرودی، محمیید ) -

  الرضا ، قم، وادمحسیه
 ، تهران، کتابچی األلال (، 1376صدوو، محمدبن علی ) -
 جا، دارإحیاء الترا  العربی  ، بیالکبیردالمعجمتا(،  یأحمد )ب بن طبرانی، سلیمان -
 ، مشهد، مرتضی اإلحتجاجدعی دأفلدالیجاج(، 1403حسن ) بن طبرسی، فض  -
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 ، بیروت، دارالترا  تا  خداأللمدودالمیوک(، 1387طبری، محمدبن جریر ) -
  می ، تهران، وزارت فر نگ و ارداد اسبرتر هدفر در دبرتر هدهضار(، 1371ع یلی، عبدالله ) -
 ، قم، جامعه مدرسین االخبا دف دفتائلداالئمهداألطضا دشرح(، 1409قاضی نعمان ) -
 ، مشهد، دانشگاه مشهد اختیا دلعرفهدالر الد-  الدالکش د(، 1409کشی، محمدبن عمر ) -
 ، تهران، اس میه الکاف (، 1362کلینی، محمدبن یعقوب ) -
 دارالهجره  قم، ،الجوفردلعارندودالذفبدلروج(، 1409بن حسین ) مسعودی، علی -
 ، قم، کنگره دیخ مفید اإل شاردف دلعرفهدحججدالیهدعی دالعبار(، 1413مفید، محمدبن محمد ) -
، «سیییر تحییول نقییا امامییان دیییعه در احیییای تئییوری امامییت الهییی»(، 1393منتظرالقییائم، اصییغر ) -

  14نامه تاریخ فر نگ و تمدن اس می، بهار، دماره فص 
 ، بیروت، داراحیاء الترا  العربی  وافردالکالیدف دشرحدشرائعداالسالی(، 1404نجفی، محمدحسن ) -
  بیت ، قم، ا  الیعقوب دتا  ختا(،  ییعقوب )ب یعقوبی، احمدبن ابی -


