
 
   

 

109- 99/  1399پاییز و زمستان    / چهارم سال دوم/ شماره    /  تاریخنامه اسالم   

 بن زیاد و نقش او در واقعه کربال عبیدالل 

1سيده زهرا جعفری 
 

 چکیده 
کربال را بررسی می  بن زیاد و مقاله حاضر، شخصيت عبيدالل    کند. عبيدالل  نقش او در 

کرد و زمان حرکت امام حسين  دليل سبقه  به   ؟ع؟ مدتی در خراسان و بصره حگومت 
کوفه شد و تمام سپاهيان   درخشان خود و پدرش نزد حکومت یزید و معاویه، والی 

کربال تحت فرمان وی بودند. نقش وی در به فرستاده  کربال  شده به  وجودآمدن واقعه 
که سپاه حصين  کند و ایشان را به    ؟ع؟ بن نمير را فرستاد تا مسير امام این بود  را سد 

که با امام مسيری دیگر من  کرد  کند، سپس عمر سعد را راهی  درگير شود و    ؟ع؟ حرف 
شهادت رساند. نقش  و تمام یاران ایشان را به   ؟ع؟ درنهایت بعد از جنگی سخت، امام 

به  که هم قدری چشم وی  واقعه  گير است  را عامل اصلی  او  یزید  عصران وی و خود 
می  درحالی عاشورا  به دانند.  ميد که  پیروز  به  ظاهر  که  ظلمی  با  درواقع  ولی  بود،  ان 

کرده بود، شکست خورد و خيلی زود توسط شيعيانی مثل مختار   ؟ص؟ خاندان پیامبر 
کشته شد.    ثقفی به بدترین وجه 

کلیدی:  گان  کربال، عاشورا، عبيد الل بن زیاد، ابن زیاد.   واژ  واقعه 

 .مقدمه 1
کتب تاریخی مانند   کربال را در  ،  تاریخ طبری مقاله حاضر، شخصيت عبيدالل و نقش وی در ایجاد واقعه 

که اشخاص  کند. عاشورا )کربال( واقعه و غيره بررسی می   الشراف بالذری انساب ،  تاریخ یعقوبی  ای است 
گير و اساسی  وجودآمدن آن نقش داشتند، ولی نقش عبيدالل در این واقعه چنان چشم زیادی در به 

زیاد را مقصر اصلی بدانند. درباره واقعه عاشورا و قيام  است که حتی شماری از هواداران یزید خواستند ابن 
کتاب    ؟ع؟ حسين امام   کربال چهره تأليفات مختلفی انجام شده است مانند  از محمدباقر پورامينی    ها در 
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کربال و شخصيت وی را بررسی می  الل سيدعلی  ( آیت 1388کند. )پور امينی،  که نقش عبيدالل در واقعه 
با عنوان   کتاب خود  در  گفته ميالنی  واقعه می   های عاشورا نا این  و  به  های مختلف  شخصيت پردازد 

کتاب  آفرین در این حادثه را بررسی می نقش  ، واقعه  حماسه حسينی کند. سخنان شهيد مطهری در 
بر  کند. در عاشوراشناسی عالوه بررسی می   ؟ع؟ های سياسی، زمانی، مکانی و دليل قيام امام کربال از جنبه 

های منفی  تا بتوان شخصيت   های منفی و مواثر را شناخت شناخت شخصيت مثبت باید شخصيت 
بن زیاد یکی از مهمترین  گيری مناسب داشت. عبيدالل عصر حاضر را بهتر شناخت و در برابر آنها موضع 

گون شخصيت وی شناخته   گونا که ابعاد  کربال است. بنابراین، الزم است  افراد تأثيرگزار در ایجاد حادثه 
 بررسی شود.    گيری حادثه عاشورا شود، سپس نقش او در شکل 

 . شخصیت و نسب عبیدالل  2
زیادبن   39ابوحفص )عبيدالل( به سال   ابیه بود و به مادرش سميه  ه.ق در بصره متولد شد. پدرش 

که پسر ابوسفيان است و زیاد را برادر خواند. )بالذری،   گفت  و    373/ 5،  1417منسوب بود. بعدها معاویه 
گماشته شد. این واقعه در سال  ( زیاد بعد از استلحاق به  370/ 1 ه.ق اتفاق افتاد و    45حکومت بصره 

،  1375خلدون،  گاه خراسان و پس از آن سند، بحرین و عمان نيز به قلمروی زیاد افزوده شد )ابن آن 
کم بود تا سال  10/ 2 که بر اثر طاعون در دست راستش از دنيا رفت )ابن    54(. زیاد بر بصره حا هجری 

طبر 20/ 2،  1375خلدون،   به 2852/ 7،  1375،  ی ؛  و  داشت  نام  مرجانه  مادرش  بدکاربودن  (.  دليل 
(. بعد از مرگ زیاد، مادر عبيدالل با  620/ 3تا،  کنند )موسوی، بی مادرش، او را به مادرش منسوب می 

گردید و از نظر س  کرد و عبيدالل چون در خانه او بزرگ شد، دچار لکنت زبان  يما نيز  شيروویه ایرانی ازدواج 
گاهی به طعن، به رو و زیبا شبيه به مواليان بود. عبيدالل سرخ  گاهی  نام مادرش ابن بن زیاد نيز  مرجانه و 

ابن به  مادربزرگش  )دینوری،  نام  بی 16/ 2،  1380سميه  موسوی،  می 620/ 3تا،  ؛  خوانده  درباره  (  شد. 
کوفه او را یابن    امهع؟ نسب وی، حضرت زینب  ( و  191، ص 1348طاووس،  مرجانه خواند )ابن در داراالماره 

کربال او را فرزند زن    ؟ع؟ بر او زد. امام حسين   با این سخنان، تير خالصی  نيز در روز عاشورا و در صحرای 
ن  کار ناميد: »َاال اِ ِعی  َّ زنا ِعی  َ  بن  َّ  الَدّ ثَنَتين  ِّ  الَدّ ة  َ َبین    َقْد َرکَز اِ َلّ ة  ِ  الِسّ َلّ َلة  َ ات  َو َهيه  ِ  َوالِذّ  َلنا   َ  الُل ذ'ِلک  َ یاِبی    ِمّنا الِذّ
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ُاْعطيِهم    َو َطُهَرت  ْ  َو ُحجُوٌر طاَبت  َ  َو اْلُمْؤِمنُون  ُ َو َرسوُله  َو الِل ال  ليل   ِبیدی   ال  ْعطاَء الَذّ ُر ِمْنُهم  ِ اِ َاِفّ ِفراَر     َو ال 
گاه  ک   باشيد آن   الَعبيد؛ آ ک   ناپا ما    برای   است، ولی   قرار داده   و خواری   و پستی شمشير    مرا ميان   زاده و ناپا

ک   های و دامن   باایمان   های و انسان   ؟ص؟ . خدا و پیامبر است   محال   و خواری ذلت    به   تسليم  کيزه از    پا و پا
  دگان مانند بر   و نه   دهم می   آنان   به   زبونی   دست   خدا سوگند، نه   به   ورزند. نه می   ما امتناع برای    آن   پذیرش 
 (. 6/ 2،  1380گریزم« )دینوری،  می   از جنگ 

 های سیاسی عبیدالل . فعالیت 3
کوفه است. از جمله فعاليت   های سياسی عبيدالل، حکومت بر مناطقی مانند خراسان، بصره و 

 . حکومت خراسان 1-3
کوفه و بصره  ساله بود، معاویه از او پرسيد پدرت چه    25»چون پسر زیاد نزد معاویه جوانی   کسانی را بر 

گفت عبدالل  کوفه و عبدالل حکومت داده است؟ عبيدالل  کم  بن عمربن غليان را  بن خالدبن اسيد را حا
گر او تو را حکومت داده بود من نيز تو را حکومت می  گفت: ا گماشته است. معاویه  کم بصره  دادم.  حا

که از این  گر پدرت و عمت    عبيدالل گفت: تو را به خدا چنين مگوی  پس آنکه بعد از تو آید، خواهد گفت: ا
دادم، پس معاویه حکومت خراسان را به او داد«.  تو را حکومت داده بودند من نيز تو را حکومت می 

که در این زمان مردی  ( پس از نصب عبيدالل 20/ 2،  1375خلدون،  )ابن  بن زیاد به حکومت خراسان، او 
کرد. عبيدالل به همراه سپاهش به هجری به   53ل  ساله بود در اواخر سا   25 همراه  سوی خراسان حرکت 

بار از رود جيحون گذشت و مناطقی  سوی بخارا حرکت کرد و برای اولين هزار تن بودند به   25سپاه خود که  
د و  چون رامثين، رامدین، نسف و بیکند را به تصرف خود درآورد. وی در بخارا با نيروهای ترک درگير ش 

دالل در آغاز  ي (. عب 571، ص 1337ترکان در این جنگ از عبيدالل و سپاه وی شکست خوردند )بالذری، 
کرد )طبری،    55ه در سال  ی روانه خراسان شد. دو سال در خراسان ماند. معاو   54سال   او را والی بصره 
1375  ،7 /2862  .) 
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 . حکومت بصره 2-3

هجری ازطرف معاویه به حکومت بصره منصوب    55ن در سال  زیاد پس از حکومت بر خراسا بن عبيدالل 
کم  زیاد برای حکومت بر بصره آن بود که روزی عبدالل بن شد. علت انتخاب عبيدالل  بن عمروبن غيالن، حا

گاه شخصی از قبيله بنی  که نا کرد.  ضبه سنگی را به بصره بر روی منبر درحال سخنرانی بود  سوی او پرتاب 
کنند. )طبری، ن ب عبدالل  ،  1375عمرو از این عمل خشمگين شد و دستور داد دست آن شخص را قطع 

گذشت مدتی از زمان وقوع این حادثه، عبدالل 2763/ 7 عمرو به دیدار معاویه رفت و برخی از  بن ( پس از 
ای خود را به  قبيله ضبه نيز برای دادخواهی به مالقات معاویه رفتند و ماجرای قطع دست هم افراد بنی 

که عامالن خود را در هيچ صورتی   گفت  کردند. معاویه در پاسخ آنها  اطالع معاویه رساندند و دادخواهی 
کنند. بنی توانند دیه دست قطع کند، اما آنها می قصاص نمی  ضبه با دریافت  شده دوست خود را دریافت 

کرد و با پرداخت دیه، عبدالل  عمرو از  بن حکومت بصره عزل شد. با عزل عبدالل عمرو نيز از بن دیه موافقت 
 (.  2864/ 7،  1375زیاد از طرف معاویه به حکومت بصره منصوب شد )طبری،  بن حکومت بصره، عبيدالل 

کوفه 3-3  . عبیدالل در زمان یزید و عمارت 
کرد و  با بزرگانی از بصره به شام رفت و در حضور معاویه با یزید به ع   60عبيدالل به سال   نوان وليعهد بیعت 

گذاشت. )طبری،   ( معاویه به یزید  2904/ 7،  1375بعد مرگ معاویه، یزید نيز او را در حکومت بصره باقی 
که در دفع عبدالل  کرد  بن علی به  عمر و حسين بن بن زبیر خشونت به خرج دهد، اما با عبدالل وصيت 

دید  و عبدالل را مانع حکوت خود می   ؟ع؟ مام حسين جنگ برنخيزد، ولی یزید که وجود مخالفانی چون ا 
کم مدینه نوشت و از او خواست تا بدون  قبل از اینکه خبر مرگ معاویه بپیچد نامه  ای به وليدبن عقبه حا

عبدالل  از  حسين بن درنگ  و  عبدالل عمر  و  علی  امام  بن  بر  مدینه  کم  حا فشار  بگيرد.  بیعت  زبیر  بن 
 (. 71، ص 1394پنهانی و شبانه آن حضرت از مدینه شد )محرمی،  موجب خروج    ؟ع؟ حسين 

 بن عقیل مسلم   ع؟ . عبیدالل و نماینده امام حسین 1-3-3
که خبر مرگ معاویه و بیعت    ؟ع؟ را شنيدند جمع بسياری از آنها به امام   ؟ع؟ نکردن امام حسين کوفيان 

کوفه بیایند. امام   ؟ع؟ نامه نوشتند و از امام  که به  کوفيان  برخالف نامه   ؟ع؟ خواستند  که از  های فراوانی 
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بن عقيل را به کوفه  دریافت کرد به کوفيان اعتماد نداشتند. برای کسب اطمينان، پسر عموی خود مسلم 
فرستاد و از شرایط آنجا گزارش دهد. مسلم به کوفه رسيد و هجده هزار نفر از شيعيان کوفه با مسلم بیعت  

که به    ؟ع؟ ای به امام حسين گسترده، مسلم نامه   دنبال این بیعت کردند. به  نوشت و از ایشان خواست 
کرد. )محرمی،  پس از دریافت نامه مسلم از مکه به   ؟ع؟ کوفه آیند و امام  (  71، ص 1394سوی کوفه حرکت 
کوفه، یزید درپی درخواست طرفداران دنبال ناآرام پیش از آن به  ای  نامه   که طی   اميه بنی   شدن شهر 

کوفه را به اطالعش رسانده و اقدامات مسلم او  را خبر داده بودند    بن بشير بن عقيل و ناتوانی نعمان ضاع 
که بن بشير را عزل و عبيدالل دید مشاور رومی خد سرجون، نعمان و با صالح  بود،    بصره   والی   بن زیاد را 

را از کوفه    ؟ع؟ بن عقيل، فرستاده امام حسين و او را مأمور کرد تا مسلم   منصوب   حکومت کوفه   زمان به هم 
یزید چنين است:  نامه  یا بکشد. متن  راند  کوفه   من   »طرفداران   بیرون  که داده   گزارش   من   به   در    اند 

کوفه   عقيل   بن مسلم  گردآورده و می   مردم   در  از    ، پس زند. بنابراین   را برهم   مسلمين   خواهد وحدت را 
کرده   که   هر حيله   را به   رهسپار شو و مسلم   کوفه   سوی به   نامه   این   قرائت    ، سپس مقدور باشد، دستگير 

کوفه   برسان   قتل یا به   بند افکن   را به   وی   (. 277، ص 1371نما. والسالم« )دینوری،    اخراج   و یا از 

 . عبیدالل و نقش وی در واقعه عاشورا 4
کوفه شد درحالی بن زیاد بعد از نامه یزید، را عبيدالل  طور ناشناس  که چهره خود را پوشانده بود. به هی 

آمد  بودند او را حسين پنداشتند و به او خوش   ؟ع؟ انتظار ورود امام حسين وارد کوفه شد و مردم که چشم 
کوفه مردم را مرعوب  گفتند و بدین  گونه توانست بدون مزاحمتی وارد داراالماره شود. عبيدالل با ورود به 

کوفه را با خود   کرد و از همان روزهای نخست با سخنانی تند و با تهدید و تطميع، ابتدا مردم سرشناس 
کرد و بدین  تهدیدها بهتر  وسيل همراه  از  او معتقد بود صراحت لهجه  را به تمکين واداشت.  ه دیگران 

کوفه به تواند مردم را به وظيفه می  کند و مردم  کی بود و  شان آشنا  دليل آنکه پدرعبيدالل مرد ظالم و سفا
کور و دست شيعيان بسياری را به  سياری را به  وپای برخی را بریده بود و ب شهادت رسانده بود و بسياری را 

که شيعيان را زنده  کرد، مجبور به همراهی و  گور می به زندان افکنده بود و تا آنجا در پليدکاری پیش رفت 
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از پسرش نيز می تمکين با پسرش عبيدالل شدند. مردم به  ترسيدند. )ر.ک.، سایت  خاطر مظالم پدر 
 های منفی عاشورا( حوزه، مقاله معرفی چهره 

کرده بود به جست  بن عبيدالل  کوفه را مرعوب  کنون مردم  که ا وجوی مسلم پرداخت و توسط  زیاد 
معقل    به   هزار درهم برد. او سه با ترفندی خاص به مخفيگاه او پی   معقل   نام   به   یکی از بردگان شامی خود 

گفت  که   به   ی را یافت   کسی چنين    و چون   آشنا شوی   مسلم   تا با پیروان   کن   : »کوشش داد و  از    مردی   او بگو 
او    را به   پول   این   خواهم . می است   محتاج   مالی   کمک   روزها به   در چنين   مسلم   دانم و می   شيعيان هستم 

  چندان   جاسوسی خبره چون او برای   مأموریت   کند. این   خود مصرف   با دشمن   را در جنگ تا آن   بدهم 
بزرگان   دشوار نبود. چند تن  کوفه   يعه ش   از    بن خود، مسلم   مأموریت   انجام   مشهور بودند و او برای   در 

که   عوسجه  را بیابد و    مسلم   گاه مخفی   توانست   وسيله   کرد و بدین   زاهد و پارسا بود، انتخاب   مردی   را 
کند و هر روز پیش   با مسلم   عروه   بن هانی   درخانه  از    از همه   و پس   شد می   هانی   وارد خانه   از دیگران   دیدار 

کار مسلم   ترتيب   . بدین شد می   آنجا خارج    گرفتند اطالع می   که   و تعداد آنان و تصميماتی   و شيعيان   از 
بسيار    او ضربه   ( جاسوسی 283، ص 1371داد«. )دینوری،  عبيدالل می   خبرها را به   کرد و این پیدا می   کامل 

کوفه   مسلم   نهضت   به   سختی  و    و یاران   از سران   و اطالع   مسلم   گاه مخفی   ر زیاد با دانستن زد. پس   در 
کرد. . هانی کار پرداخت   او به   هواداران  که به مسلم پناه داده بود، دستگير و شکنجه   بن عروه را 

که به وفاداری و حسن  (  178/ 2،  1371نيت مردم شک نداشت )یعقوبی،  با دستگيری هانی، مسلم 
زندانی   يری خبر دستگ   که همين  را شنيد،   شدن و  از    جایز نيست   دیگر درنگ   که   دانست   هانی  باید  و 

کند. پس در روز هشتم )یا نهم و به قولی سوم( ذی   آید و جنگ   خود بیرون   پناهگاه    60الحجه سال  را آغاز 
  نزدیک   های و خانه   هانی   خانه   در اطراف   اند که عده آنان را تا چهارهزار تن نوشته   با هواخواهان خود 

کرد و  و برای هر قبيله فرمانده   کرد   تقسيم   هایی دسته   را به   ابتدا آنها   گردآمدند، قيام کرد. مسلم  ای تعيین 
کردند و عبيدالل   بن قصر عبيدالل   سمت به   گاه همگی آن  که حدود  زیاد حرکت  نفر    200بن زیاد و یارانش را 

کوفه و نگهبان  گر مردمی از اشراف    کرده   قصر را محاصره   که   ان بودند در داراالماره به محاصره درآوردند. ا
گر از عاقبت   عقيل   بن مسلم   و مطيع   جنگ   بودند مردان  داشتند،    ای و تدبیر بهره   اندیشی بودند و یا ا



 
   

 

داهلل
عبی

ربال
ه ک

واقع
 در 

ش او
و نق

یاد 
ن ز

ب
 

 

105 

(، اما چنين نشد.  286، ص 1371آوردند )دینوری،  گرفتند و پسر زیاد را ازپای درمی قصر را می   موقع   همان 
کرد.  کنده  کنار مسلم پرا  عبيدالل با تهدید و تطميع مردم را از 

 مسلم    سرانجام .  5
  شدید او   از درگيری   یافتند و پس ، به او دست مسلم   گاه مخفی به    بن زیاد با حمله سرانجام مزدوران عبيدالل 

کردند و برخالف  گرفتند. مسلم را   قتل   به   تصميم بودند،    داده   که   امانی   را دستگير    از جنگی   پس   که   او 
لبی   قهرمانانه  و  تنی مجروح  با  بود  ابن قصر عبيدالل   به   تشنه   دستگير شده  آوردند.  زیاد  از  بن  زیاد پس 

  ام او را بر ب   را داد و گفت   مسلم   وگو بود دستور قتل خورده این گفت بن عقيل که شکست وگویی با مسلم گفت 
کنند و جسد او را از باال به  قصر ببرند، سر از بدنش  ، عبيدالل،  مسلم  از شهادت  بیفکنند. پس  پایین  جدا 

بگردانند.    کوفه   ببندند و در بازارهای   هر دو نعش   پای   به   رساند و دستور داد ریسمان   قتل   را هم به   هانی 
( سپس سر دو  560/ 1،  1389دار بیاویزند )پیشوایی،    اسه به کن   دو شهيد را در محله   گاه جسد مطهر این آن 

و از قهر  (  339/ 2،  1417آویخت )بالذری،    دمشق   دو شهيد را بر دروازه   شهيد را نزد یزید فرستاد. یزید سر این 
کرد و او را از تصميم امام حسين   ای عبيدالل خرسند شد و طی نامه   و غلبه  ه  در حرکت از مک   ؟ع؟ از او تشکر 

کرد و از او خواست تا به بهترین  گاه  کرد به مجرد اتهام  به عراق آ کند و به او توصيه  وجه در مورد او اقدام 
گاه شدن از مشکوک  کن )اصفهانی، بی مخالفان را زندانی کن و با آ  (.  103تا، ص بودن، آنها را بازداشت 

شهادت  دارآویختند و به را نيز به   ؟ع؟ علی در همين ایام عبيدالل دستور داد ميثم تمار از اصحاب امام  
( و مختار ثقفی را نيز به جرم همکاری با مسلم به زندان انداخت، اما بعد  564/ 1،  1389رساندند )پیشوایی،  

که شوهرخواهر مختار بود از زندان آزاد و به طائف  به خواهش عبدالل   ؟ع؟ از شهادت امام حسين  بن عمر 
عبيدالل  چون  شد.  حسين بن تبعيد  امام  حرکت  از  حصين به   ؟ع؟ زیاد  یافت،  خبر  عراق  نمير  سوی  بن 

نمير    بن ببندد. حصين   ؟ع؟ صاحب شرطه )رئيس شهربانی( کوفه را به منطقه قادسيه فرستاد تا راه را بر امام 
منزله مقدمه  ی به یزید ریاحی را با هزار سپاه نمير، حربن   بن برپا کرد. حصين   نيرومندی   نظامی   در آنجا پست 

کاروان امام سپاه از قادسيه به  کرد. امام حسين   ؟ع؟ سوی  کنار  ذی   26در    ؟ع؟ روانه  الحجه نزدیک کوفه در 
که حر نه برای  های ذوحسم )ذوجشم( با حر و سپاهيانش روبه بلندی  رو شد. تصریح منابع بر آن است 
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زام شده بود و اینکه به دستور عبيدالل از بازگشت آن  بن زیاد اع نزد عبيدالل   ؟ع؟ جنگ بلکه برای انتقال امام 
کند و ازاین  داشتند رو    شمشيرها را در دست   قبضه   که رو با سپاهيانش درحالی حضرت به حجاز جلوگيری 

کاروان امام در روی توقف  کرد. امام صف   ؟ع؟ گاه  از حر پرسيد    داشت   کوفيان   حمایت اميد به    که   ؟ع؟ آرایی 
گفت یا برضد آنان است   آمده   آنها   کمک   به   که  بود.   نظام از هزار نفر سواره   متشکل : بر ضد شما. سپاه،  . حر 

صف  این  امام باوجود  کنش  وا خصمانه،  چنان صلح   ؟ع؟ آرایی  بود.  که آميز  داد  دستور  یارانش  به    که 
کنند. آن  که   سپاهيان حر و اسبانشان را سيراب  آمد و  می   ، از قادسيه گرفت   ؟ع؟ را بر امام حسين   حر راه   روز 

نمير چنين دستوری داده بود. پس از    بن حصين   مقصد برسد به   زودتر و بهتر به   هرچه   اینکه   پسر زیاد برای 
  به   جد، قصد بازگشت به   ؟ع؟ خود عزم بازگشت کرد، حر ممانعت کرد. امام   یاران   با   ؟ع؟ اقامه نماز چون امام 

کرد و حر مانع  گفت 2990/ 7،  1375شد. )طبری،    حجاز را    بلکه   با تو بجنگم   که   ندارم   مأموریت   که من   ( حر 
که امام   کنم   راهنمایی   کوفه طرف  تا تو را به   از تو جدا نشوم   که   است   این   مأموریتم  کرد  راهی    ؟ع؟ و پیشنهاد 
گيرد تا وی بتواند از عبيدالل   غير از راه  گفت اميدوارم بن  کوفه و مدینه در پیش  کند و  کسب تکليف    زیاد 

و یارانش در مسير    ؟ع؟ گاه امام حسين . آن با شما مبتال نشوم   درگيری   به   من   کند که   فراهم   ای خداوند زمينه 
(. سرانجام در روز  2989/ 7،  1375کردند و حر نيز همراه آنان بود )طبری،    حرکت   عذیب الهجانات و قادسيه 

حر داد    زیاد را به   بن عبيدالل   نامه   نسرکندی،   بن نينوا رسيدند. مالک   به سرزمين   61پنجشنبه دوم محرم  
کند و  آب و علف و بی بگيرد و آنان را در زمينی بی   سخت   که بر حسين و یارانش مبنی بر آن  حصار متوقف 

که فرستاده  که   دارد همراه   مأموریت   ام نوشت  شود. به این  می   انجام   من   ان فرم   چگونه   تو باشد تا ببيند 
کرد در جایی به  ؟ع؟ در روز دوم محرم پایان یافت. حر، امام  ؟ع؟ صورت توافق حر با امام  گزیر  کربال  را نا نام 

  و یاران   و خانواده   ؟ع؟ بن علی حسين   که   نوشت   ای زیاد نامه   بن عبيدالل   نزدیک فرات پیاده شود و حر برای 
کربال فرود آمد   (. 3000/ 7،  1375اند« )طبری،  ه او در 

که به وی وعده حکومت ری و را داده  زیاد، عمربن بن عبيدالل   ؟ع؟ یک روز پس از ورود امام  سعد را 
بود پیش از عزیمت به محل مأموریتش با چهارهزار سپاهی از کوفه به کربال فرستاد. عمرسعد در کربال پس  

امام حسين  با  کره  مذا امام نامه   ؟ع؟ از  بازگشت  از  نامه، خبر  که مضمون  فرستاد  به عبيدالل    ؟ع؟ ای 
امام می  بازگشت  به  راضی  عبيدالل  نيست.  جنگ  به  نيازی  بنابراین  پس  ولی    ؟ع؟ داد،  شد، 
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ای به عمرسعد چنين نوشت:  درنگ نامه الجوشن او را از پذیرش صلح بازداشت و عبيدالل بی ذی شمربن 
گر حسي  کنی. ا کارش را بگشایی و به وی نيکی و بخشش  گره  ن و  »من تو را سراغ حسين نفرستادم تا 

گر نپذیرفتند   یارانش تحت فرمان ما درآمدند و تسليم شدند آنان را درحال تسليم نزد من بفرست، ولی ا
کارگزاری ما و سپاه ما برکناری و لشگر را به  طرفشان یورش برده آنها را به قتل به  از  گر نپذیری  رسان. ا

گاهی از  بن ایم«. عبيدالل کرده الجوشن بسپار که ما او را مأمور اجرای دستوراتمان  ذی شمربن  زیاد پس از آ
کرد: »بین  ای دیگر برای ابن نامه   ؟ع؟ سعد در رویارویی با امام تصميم ابن  کيد  کرد و در آن تأ سعد ارسال 

فرمود: »هرگز تسليم    ؟ع؟ ای آب از آن بچشند« و امام حسين شو، مگذار قطره حسين و یارانش و آب حائل 
 (. 293، ص 1388ند شد« )پورامينی،  پسر مرجانه نخواه 

کربال به وقوع پیوست و امام حسين  به شهادت رسيد. عبيدالل همچنين   ؟ع؟ به این ترتيب واقعه 
را    ؟ع؟ سعد همان شب سر امام و خاندان و یارانش اسب بتازانند. عمربن   ؟ع؟ فرمان داد تا بر اجساد امام 

کوفه فرستاد )طبری،  بن یزید برای عبيدالل بن توسط خولی  ( و فردای آن روز نيز  3069/ 7،  1375زیاد به 
کوفه بردند. لشکریان عمربن بن ها نزد عبيدالل سرهای دیگر شهدا را بر سر نيزه  ای هر سری  سعد بر زیاد به 

عبيدالل  نزد  آن  کشنده  عنوان  به  می بن که  جایزه زیاد  و  می بردند  او  از  )طبری،  ای  ،  1375گرفتند 
که حتی شماری از هواداران  (. نقش عبيدالل در واقعه عاشورا چنان چشم 3044/ 7 گير و اساسی است 

کاروان حسين زیاد ابتد اند ابن زیاد را مقصر اصلی بدانند. ابن یزید خواسته  را از    ؟ع؟ ا سپاه حر را فرستاد تا 
بن  حرکت بازدارد. سپس سپاه عمرسعد و پس از آن لشکرهای دیگری را به فرماندهی سران کوفه همچون شبث 

الجوشن را مأمور  ذی بستند و عمرسعد و شمربن   ؟ع؟ ربعی را به کربال فرستاد. به دستور وی، آب را بر سپاه حسين 
  ؟ع؟ دارآویخت. سر امام به   کوفه   را در   ؟ع؟ سر امام حسين   کرد. عبيدالل همچنين   ؟ع؟ کشتن امام حسين 

کوفه   مدتی  گردانده   در جایی   در   (.  3081/ 7،  1375شد )طبری،  می   نصب شد و حتی در شهر 
  ؟ع؟ امام حسين   ای به شام، یزید را از شهادت عبيدالل اسرا را در زندان نگاه داشت، سپس طی نامه 

کرد باخ  کرد. یزید در جواب آن  بر  کسب تکليف  که  و    و سرهای  ؟ع؟ سر امام  نامه به عبيدالل دستور داد 
دارد. او نيز آنان را به همراه سرهای شهدا توسط شمر بن    گسيل   شام   همراه اسيران به   سایر شهدا را به 
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ای به عمرو بن سعيد بن  الجوشن و زحر بن قيس جعفی نزد یزید به شام فرستاد همچنين طی نامه ذی 
گاه کرد. )طبری،   کم مدینه او را از واقعه کربال آ   کوفه   مردم   خواست ( عبيدالل می 3069/ 7،  1375عاص حا

نمایش  با  خانواده   مرعوب   پیروزی   را  و  سخنان   ؟ص؟ پیامبر   کند  اما  کند،  تحقير  امام    اهع؟ زینب   را  و 
بود در    شده   حاصل   نظامی   و پیروزی   از سرکوب   که   آرامشی   از اندک   را تغيیر داد و پس   صحنه   ؟ع؟ سجاد 
کرد و مقدمه شکست   زمان   همان   عبيدالل آشکار شد.   سپاه   تغيیر 

 . فرجام عبیدالل 6
کرد، اما پس از مدتی مردم بصره از اطاعت امویان    64سال   وقتی یزید مرد عبيداالل مدتی در بصره حکومت 

گریخت.  بن سرباز زدند و با عبدالل  کردند و بر عبيدالل شوریدند. عبيدالل از ترس جانش به شام  زبیر بیعت 
کرد و یک سال با مخالفان مروان جنگيد، سپس مروان   در شام، مروان را به خالفت سوق داد و با او بیعت 

کم آنجا خواهی شد. در همين   کنی حا گر عراق را آرام  گفت ا کرد و به او  زمان توابین به  او را راهی عراق 
حسين خون  امام  عين   ؟ع؟ خواهی  در  عبيدالل  ولی  زدند،  قيام  به  داد.  دست  شکستشان  الورده 

بن  الورده در اندیشه تسلط مجدد بر عراق بود. درپی آن، مختار، ابراهيم زیاد پس از نبرد عين بن عبيدالل 
کوفه را با دوازده  هزار سپاهی به مقابله او فرستاد و در  یا بیست   مالک اشتر نخعی یکی از دالورترین شيعيان 

اراضی موصل لشکر عبيدالل  از  نهری نزدیک زاب  ابراهيم بن جنگ خازر در  از  بن مالک اشتر نخعی  زیاد 
زیاد و مقر فرماندهی او هدایت کرد. ابراهيم  بن شکست سختی خورد. ابراهيم لشکر خود را تا خيمه عبيدالل 

گهان با او مواجه شد و  زیاد را تعقيب می بن همچنان عبيدالل  کرد تا در اوج درگيری در ساحل نهر خازر نا
کمر به دو نيم شد. عبيدالل به  که از وسط  کرد  بن مالک اشتر  دست ابراهيم آنچنان ضربتی بر پیکر او وارد 

کرد و بدنش را آتش زد، س  پس ابراهيم، سر عبيدالل را  نخعی کشته شد. ابراهيم، سر عبيدالل را از تنش جدا
کرد.  و محمدبن حنفيه و سایر بنی   ؟ع؟ سوی امام سجاد را به نزد مختار فرستاد و مختار نيز آن  هاشم ارسال 

 (  62/ 3تا،  )موسوی، بی 
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 گیری . نتیجه 7
ک  های نا کند. خود عبيدالل و اینکه از سلب مقاله حاضر نقش عبيدالل در واقعه عاشورا را بیان می  پا

کند. به  کانه برخورد  که دربرابر خاندان نبی مکرم چنين سفا دليل  متولد شده یکی از عوامل مهمی است 
ک که ظلم  ترسند. به همين دليل  های فراوانی اعمال کرده بود مردم از عبيدالل نيز می داشتن پدری سفا

کوفه حکومت به وی  هم می  سپرده شده است. نقش  توان گفت جاهای مختلفی چون خراسان بصره، 
کربال به وی در به  که سپاه حصين گونه وجودآمدن واقعه  را    ؟ع؟ بن نمير را فرستاد تا مسير امام ای است 

کرد که او با امام   ؟ع؟ مسدود کند و امام    ؟ع؟ را به مسيری دیگر منحرف کند و بعد از آن، عمرسعد را راهی 
شهادت رساند. نقش  و تمام یاران ایشان را به   ؟ع؟ سين درگير شد و درنهایت بعد از جنگی سخت، امام ح 

که هم قدری چشم وی به   دانند. عصران وی و خود یزید او را عامل اصلی واقعه عاشورا می گير است 
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