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 چکیده
  میمانده و قمد یکه از جمله مقاتل برجا یطبر خیموجود در تار نیالحس مقتل   است دربار یمقاله جستار نیا

از   که در بعضمناست، چنامصون نمانده ی عاشورا فاتیتحر ۀاز هجم ی و روا  خیکتب تار ریاست و همچون سا
ابومخنم   تیعاشورا برگرفته از روا امیاز ق ی. گزارش طبردهد  قرار م دیعاشورا ما را در ترد ۀمطالب مربوط به حادث

 بمرد   رنم  مم  متنم یهما  مقتمل از ششمفتگ نیمحمال ا نیمقتل موجود است. اما در عم نیتر میاست که اکنون قد
متن در  نیاست. اواقع شده  سازگار است و گاه شأن امام معصوم مورد خدشهنا  خیمسّلم تار عیگاه با وقا کهیطوربه

است. در قرار داده ریعاشورا را تحت تأث امیرو هدف ق نیقرار گرفته و از ا  عیش یو اساس نقل علما هیپا عدب یها قرن
و   خیشود و مطالب تار عاشورا اشاره ۀمربوط به قبل از حادث فاتیاز تحر  است که به برخپژوهش کوشش شده نیا

 .ردیشن مورد کندوکاش قرار گ ی روا
 

 عاشورا فات،یتحر خ،یتار ،یطبر ات،ی)ع(، روا نیحس امام : هاکلیدواژه
 

                                                 
 .2/3/1397  تاریخ پذیرش: 10/6/1396تاریخ دریافت:مقاله پژوهشي  *. 
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

This article is an inquiry into the Maqtal al-Husayn in Tarikh Tabari, which is one of 

the extant Maqtal, and like other historical works and narrations, has not been 

immune to the myriad of Ashura distortions, to the extent that it casts doubt on the 

Ashura event. Tābari's account of the Ashura event is inspired by the narration of 

Abu Makhnaf, who is currently the oldest extant Maqtal. Nevertheless, this Maqtal is 

teeming with textual distortions. In some cases, it conflicts with certain historical 

events and sometimes tarnishes the dignity of the Infallible Imam. This text was the 

main source of Shiite scholars in the subsequent centuries and therefore has had a 

bearing on the purpose of the Ashura uprising. This paper attempts to expose some 

distortions in the pre-Ashura period and to explore its historical and narrative 

content. 
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 رح مسئلهط
ترین مسائل  است که پس از هر واقعه و رخداد امکان ظهور دارد. پس از حادثۀ عاشورا تحری  از مهم

ها به تدری  کار شسان  نبود. تردیمدی انبوه  از اخبار و روایت وارد کتب تاریخ  حدیث  شد که پاالیش شن
ها و دالیل سیاس  و اجتماع  فراوان  برای تحری  این واقعه وجود داشمت شغاز، انگیزهنیست که از همان 

ترین دلیل تحریفات بود. به همین جهت در های اسالم  مهمسرزمین که حاکمیت نسبتًا طوالن  امویان بر
)ع( در  حسمین توان سخن گفت، چراکه عاشورا و نهضت اماممورد جزئیات حادثۀ عاشورا با قاطعیت نم 

سمردرودی، صمّحت  ←های فراوان  که دربار  این موضوع نگاشته شده )برای مطالعه بیشمترالی کتابالبه
است. دلیل این امر شن است که از ابتدای حادثه عاشورا تاکنون دو جبهه ناهمگون بما ( مفقود شده124م23

-ساز و تحریم این دو جبهۀ تحری ها از همدیگر ناممکن است. هم در تضاد قرار گرفتند و جدا شدن شن

ها (. البته برخ  از شن115م60همان،  ←ستیز برای عملکرد خود دالیل مختلف  دارند )برای مطالعه بیشتر 
اند، اما به طور خالصه تحری  بمه راحتم  در سمازوکار بدون غرض یا به طور ناخواسته وارد این جبهه شده

راه مقابله با شن تذکر و تحقیق و بررس  است که یک  از اهداف این  است ومورخان و نویسندگان قرار گرفته
مقاله است. در شماری از مقاتل موجود روایات  وجود دارد که یا از حیث سند یا از جهت متن و محتموا بما 

تۀ نوشم الملوکو األمم تاریخ حسین )ع( در تناف  است. یک  از این کتب تاریخ  قیام عاشورا و انگیز  امام
پژوهمان و به لحاظ جایگاه ویژ  طبری در فریقین و استناد تاریخ 1است.ق.(  310)م.  محمدبن جریر طبری

پژوهان به روایات وی و نیز اهمیت واقعه عظیم عاشورا، روایات این کتاب، نیازمند بررس  و واکاوی حدیث
ای در شن گرد شمده و حتم  ویژههای دقیق  است. لذا ضرورت است که روایات این کتاب متقدم که گزارش

 های شیعه برگرفته از این کتاب است، مورد مداقه قرار گیرد. بخش  از گزارش
این پژوهش به دنبال پاسخ به سواالت  است از جملمه: شیما طبمری مارضمانه بمه نقمل اخبماری خماص 

تاریخ است؟ بما ایجماد  است؟ شیا رخداد عاشورا در نگاه طبری رخدادی مانند دیگر وقایع سهمگینپرداخته
تواند معرکه شراء قرار گیمرد؟ شیما اسمناد ارتباط میان روایات طبری و دیگر مورخان و محدثان چه روایات  م 

شید جستاری اسمت گران شن را دارد؟ شنچه در پ  م روایات محل بحث، قابلیت انتساب به طبری یا گزارش
ریفات شن در ممورد کمربال، عاشمورا، سمخنان و نهضمت در مورد مؤل  این کتاب ارزشمند و قسمت  از تح

حسین )ع(. پس از شن در مورد رویدادهای غیر واقع  با دالیل قرشن ، حدیث ، شواهد تاریخ  و عقلم  امام
کنمد. ایم. مراد ما از روایات در اینجا مواردی است که فعل معصوم را گزارش مم به بررس  و کاوش نشسته
است پژوهان بودهه در حقیقت حاک  از فعل معصوم است کمتر مورد توجه حدیثچراکه روایات تاریخ  ک

تا با اصول نقد حدیث  مورد تحقیق و بررس  قرار گیرند. غالبا برخورد مورخان با این روایمات، بمه صمورت 
                                                 

گمری و روش روایت تاریخ طبریهای و شخصیت و تألیفات و ویژگ  تاریخ طبریای مستقل وقایع پس از عاشورا در . الزم به ذکر است که نگارندگان در مقاله1
 شاءالله در شینده به چاپ خواهد رسید.اند که انبری را مورد پژوهش و نقد قرار دادهط
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گونه روایات هم بایمد بما ممالا همای سمندی و متنم  و اصمول است. اما اینپژوهانه بودههای تاریخسبک
 رزیاب  حدیث مورد نقد روای  قرار گیرند. ا

در این میان مسئله واقعۀ عاشورا اهمیت خاص  در تاریخ تشیع دارد. به هممین جهمت نیمز در معمرض 
یابد. ایمن موضموع بمه ای م است، لذا ارزیاب  روایات این واقعه نیز اهمیت ویژهسازان بودهدستبرد حدیث

کادمیک اسمت. پمیش از ایمن، در ممورد تحریفمات تاکنون انجام نپذیرفته صورت جامع و با اصول تحقیق ش
تموان بمه است. از جمله مم روایات عاشورای  به صورت مجزا و در قالب کتاب و مقاله تحقیقات  ارائه شده

ابومخنم  سردرودی در معرف  و نقد منابع عاشورا اشاره کرد. در ممورد نقمد مقتمل  مقاالت محمد صّحت 
از « ابومخن  و بررس  اسمنادی و محتموای  اثمر او»توان ذکر کرد: این مقاالت را م شده که شثاری نگاشته 

-حماج از ابمراهیم صمالح  «مخن أب پژوهش  در هویت تاریخ  مقتل »قاسم بستان  و حنان علویان  

واکماوی  ، مقاتمل نیازمنمدحمود. با وجمود ایمنحسین  از هادی« مخن حول مقتل الحسین ألب »شبادی و 
طبمری اختصماص  تااریختک روایات به صورت جزئ  اسمت کمه ایمن پمژوهش بمه مقتمل موجمود در تک

 .استیافته
 

 طبری و مقتل الحسین )ع(  .1
است: روایت عمار دهن   روایت حصین حسین )ع( شوردهخود سه روایت از قیام امام  تاریخطبری در 

(  روایت ابومخن  به روایت هشام، بما ذکمر تممام 75م71رفعت،  ←)که بسیار مختصر و پر اشتباه است 
-او در هر سه مورد همراه با سند است. مقتمل ابومخنم  مهمم (. گزارش400، 348 /5طبری،  ←)اسناد 

 تااریخدهد. مطالب نقل شده از مقتمل الحسمین )ع( ابومخنم  در ترین بخش روایت طبری را تشکیل م 
است قتل باق  مانده و به احتمال در اصل کتاب اخبار دیگری هم بودهطبری، تنها مطالب  است که از این م

-که به دلیل مفقود شدن شن، امروزه از دسترس ما خارج است. او تمام روایات ابومخن  را به روایت هشمام

رسد که ابومخن  این روایات را نوشته بموده و هشمام بما است. به نظر م نقل کرده 1کلب سائبمحمدبنبن
است. شنگاه طبری از روی نوشتۀ هشام مقتمل ابومخنم  را ه کردن چند روایت، شن را ترتیب  نو بخشیدهاضاف

کمه هشمام در سمال است. زیرا نقل طبری از هشام به طور مستقیم است، در حمال خود درج کرده تاریخدر 
ری در شن تاریخ هنوز به و طباست ( از دنیا رفته305 /3  ذهب ، میزان، 108ندیم، ابنقمری ) 206یا  204

(. بنابر این ممکن نیسمت کمه طبمری بمه 191 /4خلکان،   ابن499 /3ذهب ، میزان، است )دنیا نیامده بوده
قممری  157طور شفاه  و مستقیم از هشام روایت کرده باشمد. همچنمین از شنجما کمه ابومخنم  در سمال 

                                                 
همای او ق. درگذشمت. برخم  از کتاب 206یا  204انساب بود و به سال بن بشر کلب  کوف  از داناترین مردم به علم سائب بنمحمد نصرأب بن . أبومنذر هشام1

  118 /3  قمم ، 350، 345، 324 /1  طهرانم ، 650، 179 /1خلیفه،   حاج 108ندیم، کذاب، جمهرة انساب )ابنمسیلمه عبارتند از: اخبار قریش، اخبار 
 .220 /1  طوس ، 416، 221 /6  349 /1کلین ،  ←)(. گفتن  است وی روایات  از امام صادق )ع( نقل کرده است 136 /23خوی ، 
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( بعیمد اسمت کمه هشمام 238 /2  کتب ، 302 /7  ذهب ، سیر، 2252 /5حموی، درگذشته است )یاقوت 
(. از ایمن رو 74حسمین ، است )ابومخن  نقل کرده مطالب را از ابومخن  شنیده باشد. لذا او هم از مقتل

توان شیخ اجاز  طبری تلق  کرد. نمونۀ شبیه به ایمن ق( م 206 /204هشام را مانند کتب حدیث  شیع  )م
ق.( مشایخ اجاز  او هستند و نمه  329کلین  )م. استادان نقل حدیث  در تاریخ وجود دارد. مثاًل بسیاری از

 ←ی بیشمتر برای مطالعهها ارتباط داشته و از شنان حدیث نقل کرده باشد )استادی که به طور مستقیم با شن
 (. 69م68زرین، معارف و قربان 

کمه در افتماده باشمد  چمون ابومخن  است و بعید است چیزی از شنترین نقل از مقتل نقل طبری کامل
-است، بدون اینشن را نقل کرده، طبری چند روایت از هشام شوردهحوادث مربوط به شام که ابومخن  کمتر 

مفیمد شمیخ ارشاا (. افزون بمر ایمن، در 468م467، 463 /5ابومخن  نام ببرد )طبری، که در اسناد شن از 
ابومخن  به روایمت ( که مقتل 114، 109، 102، 99، 98، 94، 92، 88، 85) الطالبیینمقاتل ( و 2/32)

ق.( است، چیزی بیش از روایت هشمام نیسمت. اگمر همم  228ق.( و مدائن  )م.  212مزاحم )م.  نصربن
 رسد.مطلب  اضافه بر شن داشته باشد سند شن به کس  غیر از ابومخن  م 

( 498، 483، 458، 1/434)خامسۀ سعد ابن طبقات( سه روایت از 394-393 /5طبری ) تاریخدر 
است. نخست دربار  سخن رأس الجالوت است که پسر پیامبری در کمربال حسین )ع( ذکر شدهدربار  امام 

حسین )ع( است که گفت: این مردم تا مرا نکشمند دسمت برندارنمد و  شود. دوم دربار  سخن امامکشته م 
کمه سمر ی حیض زنان خوارتر کند و سموم ایمنرا از پارچهها پس از من کس  بر شنان چیره خواهد شد که شن

سعد دسترس  داشته، ول  ابن طبقاترسد که طبری به حسین )ع( اولین سری بود که بر نیزه شد. به نظر م 
-تک روایات ابنتواند سند نداشتن تکاست. احتمااًل دلیل شن م از گزارش شن دربار  عاشورا استفاده نکرده

که در چند است  همچنان( زیرا طبری به ذکر سند مقید بوده519م436 /1سعد، خامسةابن ←)سعد باشد 
 (. 400، 399، 394 /5طبری، است )مورد از ابومعشر نقل قول کرده

های مختل  و متفماوت  از ابومعشمر و واقمدی )م. حسین )ع( روایتطبری در خصوص روز قتل امام 
نهایت قول واقدی را کمه عاشمورا را روز شمهادت اممام دانسمته، تمرجی   ق.( و دیگران نقل کرده و در 207

دهد کمه طبمری دربمار  واقعمۀ عاشمورا روایمات فمراوان و (. این مطلب نشان م 394 /5همان، است )داده
ها توجمه سعد و ابومعشر سند نداشته و طبری کمتر به شناست. روایت واقدی و ابنمختلف  در اختیار داشته

( و حصین را که به انداز  روایمت 389، 349، 347 /5همان، ق.( ) 133ل  روایت عّمار دهن  )م. کرده و
اسمت سعد اهمیت و ارزش ندارد، چون دارای سند بوده، بمه طمور کاممل نقمل کردهابومعشر و واقدی و ابن

تمر بمودن ه کامملکه طبری در برخ  قضایا بم(. نکتۀ جالب این75حسین ،  ←در این زمینه  برای مطالعه)
اما ابومخن  که داسمتان را بمه صمورت »است: گزارش ابومخن  نسبت به روایت عّمار اشاره کرده و نوشته

 (.351 /5)طبری، « استم ذکر کردهم از ابوجعفر چنان که گذشتتر از خبر عمار دهن تر و جامعکامل



            101                   از عاشورا( شیپ ی)برهه زمان یطبر خیتار ییعاشورا اتیروا یبررس   1399 پاییز و زمستان

کشیده شود که نخستین بمار در روایمات است که منقوالت  از طبری به نقد سع  این پژوهش برشن بوده
شود که در کتب پیش از او نقل شده و همگ  است، وگرنه روایات  در این کتاب دیده م تاریخ  جای گرفته

هممان، ها در شامگاه هفمتم )نیاز به نقد و بررس  دارند، از جمله ممانعت از برداشتن شب و پر کردن َمشک
 /5طبمری، قمین )بمودن زهیمربن (، عثممان  255ری، األخبمار الطموال،   نخستین گویند  شن: دینو412 /5

( و انتسماب 56رفعت،  ←  جهت نقد این مطلب 168م167 /3  نخستین گوینده شن: بالذری، 417م416
  ابوالفرج ظاهرا وی را از 75 /4اثیر، ابن ←  نیز 448 /5طبری، حسین )ع( به نام ابوبکر )فرزندی به امام 

( و هنگام ذکر اسام  شهدای کربال، انتساب این فرزند به 92داند: اصفهان ، حسین )ع( م ای امام هنواده
 (.470 /1سعد، خامسة  نخستین گوینده شن: ابن468 /5حسن )ع( )طبري، امام 

 
 طبریمطالب غیر واقعی و تحریفی تاریخ  .2

 حسین )ع( برای معاویهطلب آمرزش امام  .1ـ2
خواه  امام حسین )ع( برای معاویمه در نمزد ولیمد ( در ابتدای گزارش خود به شمرزش339 /5طبری )

حسین )ع( شمد و نشست. ولید نامه را به او داد که بخواند و خبمر »...است: حاکم مدینه اشاره کرده و نوشته
دا معاویمه را رحممت انا لله و انا الیه راجعون، خم»مرگ معاویه را داد و او را به بیعت خواند. حسین گفت: 

 «. کند...کند و تو را پاداش بزرگ دهد، اینکه گفت  بیعت کنم، کس  همانند من به نهان  بیعت نم 
 خواه  امام برای معاویه ذکر نمود:توان برای شمرزشتوجیهات  را م 

وجمود دارد، ( ایمن تعبیمر 302 /5) األشراف أنسابشود. در اواًل چنین تعبیری در منابع دیگر دیده نم 
شمود کمه منبمع است، مشمخ  مم اما چون تعبیرات دقیقًا شبیه به شن چیزی است که در کتاب طبری شمده

 حسین )ع( گفمت: انما للمه»است: ( شمده13 /5) الفتوحاست. در ق.( نیز ابومخن  بوده 279بالذری )م. 
ای؟ گفمت: ، ول  مرا به چه منظور فراخوانمدهراجعون، ای امیر! خداوند پاداش تو را نیز زیاد گرداند واّنا إلیه

اند. حسین )ع( گفت: کسم  چمون ممن پنهمان  ام و مردم همه بر او اتفاق کردهشما را برای بیعت فراخوانده
( حتم  سمخن از اسمترجاع و 227و ابوحنیفمه دینموری )( 226 /1قتیبمه )در کتاب ابن«. کند...بیعت نم 

ابع در مورد سخن امام مبن  بر اجر فراوان به ولید و نیز استرجاع او سخن خواه  نیست. در سایر منشمرزش
 (.171 /1نیشابوری، فتال  33 /2مفید، است )خواه  او اشاره نشدهگفته شده، اما به شمرزش

حسین )ع( طلب شمرزش برای فمردی چمون معاویمه کمه مظهمر که شخصیت  چون امام ثانیًا تصور این
خمواه  ین و مردم دیندار بود محال است. معاویه در دوران زنمدگان  خمود علمم خمونخدعه و نیرنگ به د

بن ابیطالمب ریز جنگ جمل و صفین و نهروان و خروج علیه حکومت عل بن عّفان را به پا کرد، پایهعثمان
، عمدی های  مثمل حجمربنحسن )ع( و شخصیتشهادت امام )ع( بود، اقدامات  مانند کشیدن نقشه برای 

بیت و جعل عیب بمرای ایشمان، ایجماد  تبدیل کردن حکومت از خالفت به سلطنت، محوکنند  فضایل اهل
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عل  )ع(، تضعی  روحیۀ معنوی اّمت انجام داد تا شخصیت  مثل یزیمد  فشار و تنگنا برای شیعیان حضرت
یل نقل طبری از امام حسین ظهور کند و بر محو شنچه به نام اسالم مانده بود، کمر هّمت ببندد. تمام این دال

 تواند نقض کند.)ع( را م 
حکم و ترّحم و طلب شمرزش او برای معاویه است و بنثالثًا شنچه در کتب تاریخ  شمده استرجاع مروان

از ایمن 1این امکان وجود دارد که چون عبارات استرجاع و ترّحم شبیه همدیگر یا غالبا پشت سر هم هسمتند
 /4اثیمر، ابمن ←  نیمز 25 /3خلدون ) ، طبری یا روات ناقل مطلب و کسان  چون ابنرو بنابر سابقۀ ذهن

 اند.اند، هر دو عبارت را با هم خلط کرده( که عبارات شبیه به طبری را نقل کرده15
رابعًا ممکن است این استافار را بر تقیه حمل کرد، چرا که تنها برای کفمار اسمتافار روا نیسمت، امما از 

کمرد، قیه استافار برای مسلمان حت  کس  چون معاویه که به ظاهر حرممت مسملمان  را حفمی مم روی ت
 بالاشکال است.

یفتن امام ولید را  .2ـ2  مدارای ولید با امام حسین )ع( در اخذ بیعت و فر
م سمفیان حماکابم بمن عتبمة وقت  معاویه مرد، ولیدبن»( به نقل از عّمار دهن  نوشته: 347 /5طبری )

ولیمد « مدینه، حسین )ع( را پیش خواند تا از او بیعت بگیرد، اما حسین )ع( گفت: مهلت بده و مدارا کمن.
 «.مهلت داد و حسین )ع( سوی مکه رفت...

م در روایت عّمار که ضع  شن پیشتر ذکر شد، از نامۀ یزید بمه ولیمد و دسمتور بیعمت گمرفتن از اممام 1
عمر و نیز پیشنهاد مروان به ولید که در صورت عدم بیعت، حسین )ع( او بنزبیر و عبداللهحسین )ع( و ابن
 /5  طبمری، 241 /2  یعقموب ، 227  دینوری، األخبار الطموال، 300، 144 /5بالذری، را به قتل برساند )

امیه در مورد رفتن اممام بمه مکمه همیش نقشم  ای است که گوی  بن ( یاد نشده و سیاق روایت به گونه338
 است. به عالوه ولید با امام مدارا کرد و شن حضرت او را فریب داد و به مکه رفت.شتهندا

فریب دادن و فریب خوردن، مناسب و شایستۀ مقام و شأن معصوم نیست. م بدیه  است از نظر شیعه 2
بمود. نظر از امامت، فطانت ائمه قابل انکار نیست، اما دلیل  بر فریب خوردن و فریب دادن نخواهمد صرف

 (.156حّل ، چراکه سبب دوری مردم از ایشان خواهد بود و قول و فعل شنان حجت نخواهد بود )
 وجود اختالف نقل در دیدار امام حسین )ع( با فرزدق شاعر .3ـ2

( در مورد مکان دیدار امام با فرزدق دو نقل دارد: در صفاح و در سرزمین مکه یا نزدیک 386 /5طبری )
غالمب شماعر را بمن سلیم و مذری گویند: بیامدیم تا به صمفاح رسمیدیم. فمرزدقبن بداللهع»شن. او نوشته: 

بدیدیم که پیش حسین ایستاد و گفت: "خدایت حاجت تو را بدهمد و شرزویمت را بمرشورد". حسمین گفمت: 
سمت و های شنمان بما تو"خبر مردم  را که بر شنان گذشت  با ما بگوی". فرزدق گفت: "از مطلع پرسیدی، دل

                                                 
فلما قرأ مروان الکتاب بنع  معاویة، استرجع و ترّحم...فأقرأه الولید الکتاب بنع  »اند، توجه کنید:اثیر شبیه شن را نقل کردهخلدون و نیز ابن.به دو عبارت  که ابن1

 «.معاویة و دعاه إل  البیعة، فاسترجع و ترحم
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کنمد". حسمین گفمت: "راسمت رسد و خدا هر چه بخواهد م امیه. تقدیر از شسمان م شمشیرهایشان با بن 
کند و هر روز پروردگار ما به کماری دیگرسمت. اگمر گفت ، کار به دست خداست و خدا هر چه بخواهد م 

اری کمك از او باید جسمت. داریم و برای شکرگزهای خدا را سپاس م تقدیر به دلخواه ما نازل شود نعمت
  اگر قضا میان ما و مقصود حایل شود، کس  که نیت پاك و اندیشه پرهیزکاری دارد اهمیت ندهد....".

راندم وقت  وارد حرم شمدم، و ایمن بمه فرزدق گوید: "مادرم را به ح  بردم، در ایام ح  که شتر او را م 
همای خمویش را هممراه شد و شمشمیرها و نیمزهیرون م عل  را دیدم که از مکه ببن سال شصتم بود. حسین

علم ". گویمد: "پمیش او رفمتم و گفمتم: ای پسمر بمن داشت. گفتم: "این قافله از کیست؟" گفتند: "از حسین
روی؟" گفت: "اگر شتاب نکنم مرا دسمتگیر پیامبر خدا، پدر و مادرم به فدایت. چرا ح  نکرده با شتاب م 

از من پرسید: اهل کجای ؟" گفتم: "اهل عراق". گوید: "به خدا بیش از این نپرسید و  کنند". گوید: "شنگاهم 
هما بما توسمت و به همین بسنده کرد و گفت: از اخبار مردم  که بر شنان گذشت  با ممن بگموی". گفمتم: "دل

 شمشیرها با بن  امیه و تقدیر به دست خدا". گفت: "راست گفت ...". 
است و برخ  از منابع مکان  برای ایمن رزدق با امام در مناطق متفاوت  ذکر شدهدر منابع متعدد دیدار ف

فرزدق گفت: چون از کوفمه برگشمتم حسمین »( نوشته: 32 /2) الغمةکشفاند. اربل  در دیدار تعیین نکرده
یکم   ( به نقل از ابومخن  )در386 /5( و طبری )67 /2مفید )برخ  مانند شیخ«. )ع( به دیدار من شمد...

ق.(  692ق.( و اربل  )م.  314کوف  )م.  اعثماند. ابنهایش مکان این دیدار را بیرون مکه دانستهاز گزارش
کموف ، اعثم ابناند )ذکر کرده« شقوق»ق.( به عنوان قول دوم خود محل دیدار را  588شهرششوب )م. و ابن

نمام  از فمرزدق بمه میمان  آشاوبشاررابنناقب م(. البته در 95 /4شهرششوب،   ابن43 /2  اربل ، 71 /5
دیدارکننده بما اممام، فمرزدق « رجل»دهد که ها به قرینۀ نقل طبری نشان نشان م نیامده، اما پرسش و پاسخ

را محمل « عمامربنم بسمتان »تذکرة الخاوا  ق.( در  654جوزی )م. بناست. برخ  نیز مانند سبط ابوده
-ق.( و ابمن 588شهرششموب )م. (. کسان  چون بمالذری، ابمن217جوزی، بنسبطاست )دیدار ذکر کرده

-  ابمن95 /4شهرششوب،   ابن165 /3بالذری، اند )را محل دیدار نوشته« عرقذات»ق.(  571عساکر )م. 

مسمکویه )م. (. بسیاری هم مانند بالذری و طبری )به عنوان یک  از اقوال خود(، دینوری، ابن303عساکر، 
را منطقمۀ « صمفاح»ق.(  645نمما )م. ق.( و ابن 630اثیر )م. ق.(، ابن 626حموی )م.  ، یاقوتق.( 421

  59 /2  رازی، 386 /5  طبمری، 245،   دینوری، األخبار الطوال164 /3بالذری، اند )دیدار معرف  کرده
.( نیز معتقد اسمت کمه ق 664طاووس )م. بن(. سید412 /3  یاقوت حموی، 40نما،   ابن40 /4اثیر، ابن

 (. 74م73طاووس، ابناست )صورت پذیرفته« زباله»دیدار در 
اگر فرزدق با امام که روز ترویه از مکه بیرون شمد پیش از زباله از سوی کوفه دیدار کرده باشد، به مراسم 

یام ح  به پایمان است، زیرا فاصلۀ میان زباله و مکه چندین روز راه است و مطابق این گفته ارسیدهح  نم 
هما نقمل تمرین شنترین اقوال و قمویاست. اما قابل پذیرشرسیده و فرزدق در زباله هنوز به مکه نرسیده بوده
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ق.( است که معتقدند این دیدار در سمرزمین حمرم، اطمراف شمهر  597جوزی )م. مفید و ابن طبری، شیخ
ست. زیرا این دیدار در روز ترویه انجمام شمد و بمه اعامر بودهجوزی در بستان بن ابن مکه و طبق نقل سبط

 مراسم ح  شرکت کند. ناچار باید مکان شن نزدیک مکه بوده باشد تا فرزدق بتواند همراه مادرش در 
طاووس، فرزدق بعد از زباله با امام دیمدار کمرد، شن همم در این امکان وجود دارد که مطابق قول سیدبن

یدار میان شن دو پس از بازگشت فرزدق از مراسم ح  بود. ولم  ایمن احتممال صورت  که این دیدار دومین د
بسیار بعید است، چرا که مسافت میان مکه و زباله نزدیک قادسیه زیاد است. پس پذیرش این قمول در یمک 
حالت ممکن است و شن در صورت  است که فرزدق بالفاصله پس از مراسم ح  مکه را ترا گفته باشد و با 

یمک هیش توقف  پس از زباله خود را به امام رسانده باشد. اما هیشمام به دنبال امام راه افتاده، بدون جدیت ت
 کنند. از منابع تاریخ  چنین موضوع  را تأیید نم 
طاووس این دومین دیدار میان شن دو پس از بازگشت فمرزدق از اگر درست باشد که طبق روایت سیدبن

گویمد فمرزدق پمس از طاووس قابل پذیرش است کمه مم ین صورت نقل سیدبناست، در امراسم ح  بوده
کمه شنمان پسمر عمویمت کن  حمال شنخدا، چگونه به کوفیان اعتماد م ای پسر رسول »سالم بر امام گفت: 

کمه زیرا خبر شهادت مسلم در شن هنگام در منطقه پخش شده بمود. یما شن« اند؟مسلم و طرفدارانش را کشته
  169 /3شماوی، است )ش از رسیدن به خدمت امام همراهان کاروان امام شن خبر را دریافت کردهفرزدق پی

عمامر ترین اقوال شن است که فرزدق در بستان بنم (. بنابراین پذیرفتن مصّح ، پاورق  28 /2اربل ، ←نیز
روز ترویه یعنم  روز خمروج است. زیرا الزم است این دیدار در های مکه با امام دیدار کردهواقع در نزدیک 

 امام از مکه و بسیار نزدیک شهر بوده باشد تا فرزدق بتواند مراسم ح  را به دقت به جا شورد.
 مصادرۀ اموال کاروان یمنی در تنعیم .4ـ2

گاه حسین )ع( رفت تا به تنعیم رسید و کاروان  را شنجما دیمد کمه از شن»( نوشته: 386م385 /5طبری )
ریسان حمیری عامل یمن از جانمب یزیمد، شن کماروان را فرسمتاده بمود. بمار کماروان بن یرشمد و بحیمن م 

بردند. حسین کاروان را گرفت و همراه برد. سپس به شتربانان گفت: شمما روناس و حله بود که نزد یزید م 
داریم و هر کمه کو م دهیم و مصاحبتش را نکنم، هرکه خواهد با ما به عراق شید کرایه او را م را مجبور نم 

دهیم. گوید: همر کمس از است م جا از ما جدا شود کرایه او را به مقدار مسافت  که پیمودهنخواهد و همین
ها که همراه وی برفت کرایه وی شد حساب کردند و حق او را بدادند و هر کس از شنها که از وی جدا م شن

 «. را بداد و جامه پوشانید
 و امر به نظر ضروری است:تذکر نکات  در بد

اسمت و بمه از نظر تاریخ  مدع  مصادر  امموال یزیمد شده( اولین کس  است که 164 /3م بالذری )1
اسمت و شن رسد که ابومخن  راوی اصل  این ماجراست. روایت  شبیه به این روایت نیز گزارش شدهنظر م 

برد در مدینه مصادره و میمان خانمدان و ی معاویه م که امام حسین )ع( کاروان  را که اموال  از یمن برااین
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دوستان خود تقسیم کرد، اما معاویه با بزرگواری از خطای امام درگذشت. ناقمل ایمن روایمت تما جمای  کمه 
اسمت. او شن را نقمل کرده البالغاةنرج شرح ق.( است که در  656الحدید )م. اب وجو شد، تنها ابنجست
بردند، چون به مدینه رسید، حسین )ع( شن اموال را گرفت و میمان یمن برای معاویه م اموال  را از »نوشته: 

-ابم بمن عل  به معاویةبن بیت و وابستگان خویش تقسیم کرد و برای معاویه چنین نوشت: "از حسیناهل 

همای دمشمق نمهشورد تما در گنجیسفیان. اما بعد، کاروان  که از یمن برای تو مال و حله و عنبمر و عطمر مم 
بگذاری و پس از سیراب بودن فرزندان پدرت به شنان ده  از این جا گذشت. ممن بمه شن نیماز داشمتم. شن را 

عل . سالم بر  بنگرفتم. والسالم". معاویه برای او چنین نوشت: "از بنده خدا معاویه امیرالمؤمنین به حسین
شورد تا نخسمت در ز یمن اموال و حله و عنبر و عطر م ات رسید. نوشته بودی کاروان  که برای من اتو. نامه
های دمشق بگذارم و سپس پس از سیراب بودن فرزندان پدرم به ایشان بدهم از کنار تو گذشت و تمو گنجینه

ای کمه ده  سزاوار بمه گمرفتن شن نبمودهها را به من نسبت م ای. تو که خود شنای و گرفتهها نیاز داشتهبه شن
کردی تا ال سزاوارتر است و خود باید از عهده شن بیرون شید. و به خدا سوگند اگر این کار را رها م وال  به م

کنم که تمو را ورزیدم. ول  ای برادرزاده! گمان م شن اموال پیش من برسد در مورد نصیب تو از شن بخل نم 
باشد که به هر حال قمدر در سر جوش و خروش  است و دوست دارم این جوش و خروش به روزگار خودم 

گذرم. ول  به خدا سوگند بیم شن دارم که به کس  گرفتار شوی که تو را بمه انمدازه شناسم و از شن م تو را م 
بن عل ! ایمن کمار کمه کمردی ای مهلت ندهد". پایین نامه هم این اشعار را نوشت: "ای حسیندوشیدن ناقه

بدون شنکه به شن فرمان داده شده باش  بگیری، کاری اسمت کمه از سرانجام پسندیده ندارد، این که اموال  را 
است، ما این مسأله را روا دانستیم و خشمگین نشدیم و هر کاری که حسین انجمام بوده حسین همراه شتاب

کنیم...ول  بیم شن دارم که سرانجام گرفتار کس  شوی که نزد او شمشیر بر همر چیمز پیشم  دهد تحمل م 
و همذه سمعة صمدر و فراسمة »الحدید در پایان نقل اشعار در مورد بزرگواری معاویه! نوشمته: ب اابن« گیرد"

 (.409 /18الحدید، اب )ابن« صادقة!
  164 /3خمورد )بمالذری، م روایت مصادره اموال یزید در کتب تاریخ  یا حدیث  بیشتر به چشم م 2

  166 /8کثیمر،   ابمن42نمما،   ابمن69طماووس، بمن  ا40 /4اثیمر،   ابمن245، دینوری، األخبار الطوال
سنت موجود نیست اما در میان شیعیان تنها عالمان معاصمر (. روایت دوم در کتب اهل367 /44مجلس ، 

 اند.( شن را نقل و نقد کرده232 /2قرش  )( و باقر شری 3/382کوران  )عل ( و 4/47بحرالعلوم )نظیر 
برخ  بر این باورند که این روایت عالوه بر ضع  سند، از حیث عقلم  نیمز  م در مورد مصادر  اموال3

غیرقابل قبول است که امام حسین )ع( با این کار، هم خود را در معرض تهمت قرار داده و زبان مخالفمان را 
ضمیای ،  ←)گیری شده باشمد زن  و گردنهبه تشنیع و مالمت خود گشوده باشد و هم مرتکب فعل قبی  راه

قال ابومخن : »است. سند وی از این قرار است: ( نیز چنین ماجرای  را گزارش کرده385 /5(. طبری )83
کعمب بمه بمندر کتب رجال  کس  به نام حمارث«. سمعان...بن کعب الوالب  عن عقبة بنحدثن  الحارث
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ان امام در واقعۀ عاشمور سمعان نیز از اصحاب و همراهعقبةبن 1عنوان استاد حدیث  ابومخن  وجود ندارد.
(. از ایمن رو ایمن روایمت بمه خماطر 611 /1اسمت )اممین، است که در کتب شیع  به نیک  از وی یماد شده

 شید و از لحاظ سند قابل اعتنا و اعتماد نیست.کعب ضعی  به شمار م بنجهالت حارث
واالتر از شن اسمت کمه چنمین ( در مورد متن این روایت معتقد است که مقام امام 47 /4م بحرالعلوم )4

 اعمال پست و قبیح  انجام دهد.
پذیرد و بر شن است که امام با مصادر  اموال اجمازه ( هر دو روایت را م 232 /2م باقر شری  قرش  )5

های شراب و پشتیبان  از ستم و بدرفتاری با مردم خمرج شمود. پمیش از شن اممام نداد که اموال شن برای سفره
دید که دانست و م در دوران معاویه انجام داد. امام حکومت یزید و معاویه را غیرمشروع م  چنین کاری را

شود. از این رو الزم بود شن اموال را مصادره کند و اموال مسلمانان در راه فساد اخالق و نشر لودگ  خرج م 
 ع  دارد؟! در راه فقرا و نیازمندان به مصرف برساند. این کار چه مانع شرع  یا اجتما

ادار  امور مسلمانان به »کند، چراکه ( ضمن نقل خود از اموال به هدیه تعبیر م 69طاووس )م سیدبن6
انمد کمه پمس از شمهادت اممام از های  دانسمتهها یا روناس و خضابمؤید این نظر را ورس«. دست او بود

عمیم یماد کمرده و بمه جمای ورس، از ( از مماجرای تن245اردوگاه وی غارت شد. دینوری )األخبار الطموال، 
شنگماه ممردم »است: که به نحو  شهادت امام اشاره کرده، نوشتهاست. او پس از اینروناس و حنا سخن گفته

تنهما کسم   (.258)همان، « ها بود نیز غارت شدها را به غارت بردند و شنچه در خیمهشن روناس و خضاب
هما و کسان  بمه رونماس»( اما نوشته: 453 /5ی است. طبری )که از غارت روناس و حنا سخن گفته دینور

ها همان اموال  ها و حلهاست که این روناسول  نگفته«. ها و شترها روی شوردند و همه را غارت کردندحله
 است که امام مصادره کرده بود.

قرشم  و شمری  اما روایت مصادر  اموال یزید: گرچه دالیل و توجیهات  که علمای معاصر چون بماقر 
اند، به نظر صمحی  و بما عقمل سملیم قابمل پمذیرش اسمت، امما دیگران برای پذیرش این روایت اقامه کرده

ماند و شن این که نباید از نظر دور داشت که امام در شغاز حرکت خود به سممت کوفمه در موضوع  باق  م 
 شد:صورت مصادره اموال با مشکالت  روبه رو م 

در صورت  که اموال کماروان یممن  2استدو فرسخ و به قول  چهار فرسخ بوده م تا مکهاوال فاصلۀ تنعی
عاص، کارگزار مکه، گمزارش سعیدبن  بنشد، صاحبان کاروان، این رخداد را بالفاصله به عمرومصادره م 

-ام مخالفت مم ها سریعًا اقدام امام را شورش علیه حکومت یزید قلمداد و با ادامۀ حرکت امدادند و شنم 

 که امام قصد بیعت کردن ندارد.شد بر اینکردند و همین امر برای یزید دستاویزی م 

                                                 
 (.686 /1عسقالن ،  ←)زیسته است . شخص  با همین نام در دوران جاهلیت م 1
( تنعیم در سرزمین بیرون از حرم است. سبب این نامگذاری شن است که در سمت راست ایمن محمل کموه  بمه نمام نعمیم و در 49 /2)حموی  . به گفتۀ یاقوت2

 شوند.گویند و مکیان از محل تنعیم ُمحِرم م سمت چپ شن کوه  به نام ناعم است. دشت را نعمان م 



            107                   از عاشورا( شیپ ی)برهه زمان یطبر خیتار ییعاشورا اتیروا یبررس   1399 پاییز و زمستان

طلبد که این از عهمد  ثانیا اموال بسیار یک کاروان، تعداد نیروی بیشتری برای نگهداری و حمل شن م 
 نیروی اندا امام که قصد مسافرت به شهری دوردست داشت، خارج بود.

اسمت. رض  در مورد این واقعه وجود دارد و شن این که این فعل امام یک اقدام شورشم  بودهفثالثا پیش
فرض دو احتمال به وجمود خواهمد شممد: است. با این پیشیعن  امام را متعرض و شغازگر جنگ معرف  کرده

بماز خواهنمد خمال  بمه یممن که اگر اموال کاروان یمن  توسط امام مصادره شود، این کاروان دسمتاول این
گشت و این اقدام امام را مؤیدی برای شورش  خواندن ایشان در نظر گرفتمه و ایمن خبمر را در یممن منتشمر 

که امام خواهند کرد. اما امام به هیش وجه خواستار و راض  به اشاعۀ چنین تفکری در مورد خود نبود. دوم شن
و طبیعتمًا بما اممام تما  ه شنان قصد سفر به شام داشتندبدون مصادر  اموال با ایشان تا عراق همراه گردد، چرا ک

در »...( اسمت کمه نوشمته: 68 /2سرزمین عراق همسفر خواهند بود. مؤید این مطلب سخن شمیخ مفیمد )
شمدند، پس شتران  از شنان برای بارهای خود و همراهمانش کرایمه کمرد و بمه م  ای دید که از یمنشنجا قافله

دهمیم و در زممان هممراه خواهد با ما به عراق بیاید ما کرایمه او را مم ه از شما م صاحبان شتر گفت: هر ک
ما باشمد کرایمه شن  خواهد در راه از ما جدا شود به هر اندازه که همراهکنیم و هر که م بودنش به او نیک  م 

گروه  دیگر از رفتن خودداری پردازیم. پس گروه  از شنان با شن حضرت به راه افتادند، و اندازه راه او را م 
هما را بما خمود است که امام در مسمافت  از راه، شناجاره و کرایه کردن شترها شاید به این منظور بوده« کردند

همراه کند و به تبیین و روشنگری در مورد حرکت خود به سمت عراق بپردازد و انتخماب را بمر عهمد  خمود 
کش  هدایا ادامه دهند. با هیم و همراه شوند یا به مسیر خود برای پیشها بنهد یا با امام در این حرکت، سشن

تمر و قابمل های  که طرح شمد، معقوالنمهرسد که این نظر نسبت به دیدگاهتوجه به شنچه گفته شد به نظر م 
 تر خواهد بود.پذیرش
بـرادران  تصمیم امام حسین )ع( به ادامۀ حرکت خود تنها به دلیل دلسوزی و همراهی بـا .2-5
 مسلم

به ابموجعفر گفمتم: »( به نقل از امام باقر )ع( نوشته: 389 /5پس از نقل پیشین از عّمار دهن ، طبری )
-بن ام". گفت: "حسین"حکایت کشته شدن حسین را با من بگوی تا چنان شوم که گوی  شنجا حضور داشته

و چون به جای  رسید که میان وی و قادسیه سه  او نوشته بود بیامدعقیل بهبن ای که مسلمعل  به سبب نامه
یزید تمیم  او را دید و گفت: شهنگ کجا داری؟ گفت: شهنگ این شمهر دارم. گفمت:  میل فاصله بود حربن

عقیل که با وی بودند گفتند: به بن خواست بازگردد، برادران مسلمبازگرد که شنجا امید خیر نداری. گوید: م 
ا انتقام خویش ]شهادت مسلم[ را بگیریم یا کشته شویم. حسمین گفمت: پمس از شمما گردیم تخدا باز نم 
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-در نقد این روایِت به ظاهر خدشه 1«.زندگ  خوش نباشد. گوید: پس رفت تا سواران عبیدالله بدو رسیدند

 دار، باید نکات  را متذکر شد:
روایت وی به دلیل جهالت و نیز  اواًل چنان که پیشتر گذشت، ناقل این روایت عّمار دهن  است که سند

ضع  برخ  رواتش ضعی  شناخته شد. به عالوه چنان خالصه نقل شده که با کنمار همم قمرار دادن دیگمر 
 شود.گوی  و ابهامات شن بیشتر روشن م ها، خالصهنقل

زرگمان و اند تممام  افمراد منتسمب بمه اممام اعمم از برسد که راویان در این نقل کوشیدهثانیًا به نظر م 
ای بمه تصمویر ( را به گونه67  همو، 463 /1خامسةسعد )سرشناسان و حت  فرزندان ایشان م طبق نقل ابن

ای مترّصد فرصت  بودند تا امام را از تصمیمش منصرف سازند، اما امام همواره ها در هر لحظهبکشند که شن
 به تصمیم خود مصّر بود.

مسلم که سفیر امام بود، برای امام خوش باشد، اما پس از برادران  شود که زندگ  پس ازثالثًا چگونه م 
 مسلم خوش نباشد؟! چنین سخن  از امام بعید است!

های کوفیان م پمس از رابعًا پافشاری امام برای رفتن به کوفه حت  پس از شن که موضوع حجت بودن نامه
در عمل منتف  گردید، نشمان دهنمد  شن اسمت کمه  میقطر به امامبن رسیدن خبر قتل مسلم و هان  و عبدالله
های کوفیان نبود. هر چند درسمت اسمت کمه بگموییم شن حضمرت عامل اصل  رفتن حضرت به عراق نامه

گفتند: اممام بمه طمور گشت، م که اگر امام در بین راه بازم ای به دست دهد  چنانخواست هیش بهانهنم 
ز شن که سپاه حر راه را بر ایشان بست نیز قضمیه بمه هممین منموال کامل به عهد خویش وفا نکرد. حت  پس ا

ای بمر بود، زیرا قصد حضرت از اتمام حجت کامل بر کوفیان این بود که راه هر گونه عذری را در هر زمینمه
ای برای طعن در وفای به عهد ایشان باق  نماند. ایمن تنهما یکم  از شنان بسته باشد. به طوری که هیش بهانه

گیرد. عامل اصل  ایمن بمود مل مؤثر در رفتن شن حضرت به عراق است که در طول عامل اصل  قرار م عوا
شود اصرار بر رفتن به عراق داشت. زیرا از شنجا که عمراق، که امام با علم به این که اگر بیعت نکند کشته م 

رفت که خون پاا امام ار م بر اثر شهادت شن حضرت شماد  تحول و دگرگون  بود، بهترین سرزمین  به شم
(. یعن  عراق مهد تشّیع و کانون مبارزه 221 /3شاوی،  ←در شنجا بر زمین ریخته شود )برای مطالعۀ بیشتر 

-حسن )ع( مم ترین پایگاه مخالفت بود. نمود این روحیه را پس از شهادت امام با حکومت اموی و اصل 

 (.156 /3  بالذری، 32 /2  به بعد 11 /1توان بیشتر مالحظه کرد )مفید، 
اگر چنین نکردید و از شممدنم ناخشمنودید بمه »رابعًا امام بارها و در مواضع متعددی اعالم کرده بود که 

(. مفهموم ایمن 53 /4اثیمر،   ابن411 /5  طبری، 177 /3)بالذری، « گردم...ام باز م همان جای  که شمده

                                                 
رده است که وقت  خبر شهادت مسلم و هان  را به امام دادند برادران مسلم به نزد امام دویدند و گفتند:   طبری شبیه این گفته را در نقل  دیگر شو389 /5.طبری، 1
 /5هممان،  ←« از پس ایشاان زندگ  خوش نباشد»ها نگریست و گفت: حسین به شن«. رویم تا انتقاممان را نگیریم یا همانند برادرمان کشته شویمبه خدا نم »

397. 
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ود، بلکه همۀ مقصود امام از این سخنان شن بمود کمه اگمر بنما دست سخنان چشم پوشیدن از قیام نهضت نب
پوشد. مفهوم شن نیست که امام از ادامۀ قیام و باشد به عنوان اسیر به کوفه درشید، از رفتن به شن شهر چشم م 

-دارد، بلکه مفهومش این است که جهت حرکت کاروان را به سوی  جز کوفه تاییر مم نهضت دست برم 

(. بایمد بمر ایمن 221 /3ین که به مکه یا مدینه بازگردد یا به یمن یا جای  دیگمر بمرود )شماوی، دهد، خواه ا
کید کرد که امام نم  ای به دست اهل کوفه داده باشد که اگر در راه از رفتن نزد خواست هیش بهانهحقیقت تأ

که دربار  وضعیت کوفه بمه شنان منصرف شود بدان توسل جویند، زیرا ممکن بود شنان ادعا کنند که اخباری 
است و بسیاری از یاران وی دور از چشم قدرت حاکم در انتظار او هسمتند! امام رسیده درست و دقیق نبوده

میان ما و این مردم پیمان  است که بما »عدی گفت:  بن(. از این رو امام خطاب به طرّماح246 /3)همان، 
ای است که دوست ندارم از میان من و این قوم وعده»ه فرمود: یا این سخن ک« توانیم بازگردیموجود شن نم 
 (.40نما،   ابن406 /5)طبری، « شن تخل  کنم

تصمیم مجدد امام به خماطر دلسموزی و همراهم  بما بمرادران  1بنابراین بر فرض صّحت روایت طبری،
تموان چنمین ایمن، مم داند. افمزون بمر مسلم نیست، بلکه هدف از نهضت و قیام خود را چیزی جز این م 

توجیه کرد که امام به محض باخبر شدن از شهادت مسلم، قصد داشت اصحاب و نزدیکان خمود را پمس از 
 شهادت سفیر خود بیازماید و میزان دلیری و پایمردی و همره  ایشان را دریابد.

 (اندیشی وی )به فال بد گرفتن ادامۀ مسیرمسلم خواستار معافیت از سفارت و فال .6ـ2
مسلم دو بلد از مردم قیس اجیر کمرد کمه بما وی روان شمدند، امما راه را گمم »( نوشته: 354 /5طبری )

کردند و از راه برگشتند و به سخت  تشنه شدند. دو بلد گفتند: "راه ایمن اسمت تما بمه شب رسمد" و از تشمنگ  
اوی بمه حسمین نوشمت: "امما مسهر صیدبن عقیل از تنگه دره خبت همراه قیس بننزدیك مرگ بودند. مسلم

بعد، از مدینه شمدم و دو بلد همراه داشتم که گم شدند و ما به سخت  تشنه ماندیم و دو بلد از تشنگ  مردند 
و ما شمدیم تا به شب رسیدیم و با اندك رمق  جان به در بردیم. ایمن شب در محلم  اسمت کمه شن را تنگمه دره 

ام. اگر رأی تو باشد مرا از شن معاف داری و دیگری را بفرسمت . رفتهخبیت گویند. من این سفر را به فال بد گ
ای از روی ترس ای را که درباره معافیت از سفر نوشتهوالسالم". حسین نوشت: "اما بعد، بیم شن دارم که نامه

 «.ام روان شو. والسالمباشد. به راه  که ترا فرستاده
عقیل در اثنای حرکت به سوی کوفمه، شخصم  را  بنلماست که مس( نیز نوشته40-39 /2مفید )شیخ 

ای نزد حسین )ع( فرستاد و از شن حضرت خواست که وی را از سفارت کوفه معاف بدارد، اما اممام بما ناممه
(. ممتن ناممه بمدین 152 /8کثیمر، ابمن ←درخواست او را رد کرد و خواستار ادامۀ حرکت به کوفه شد )نیز 

من از مدینه با دو تن راهنما به کوفه رهسپار شدم، شن دو از راه کناره گرفتنمد و راه را اما بعد، »مضمون است: 
گم کردند و تشنگ  بر ایشان سخت شد و چیزی نگذشت که جان سپردند، و ما رفتیم تا بمه شب رسمیدیم و 

                                                 
 اند.(( شن را در شثار خود نقل کرده128 /5( و )اندلس ، 75 /2( و شیخ مفید )11م10 /2نظیر دینوری )اإلمامة و السیاسة،  . کسان  دیگر1
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و نمامش چون به شب رسیدیم جز رمق  مختصر برای ما نمانده بود، و این شب در جای  از دره خبمت اسمت 
مضیق است، و من این راه را به واسطه این حوادث به فال بد گرفتم  پس اگر ممکن است مرا از رفتن بمدین 

اما بعمد، بمیم دارم »حسین )ع( در پاسخ او نوشت: «. راه معذور و معاف بدار و دیگری را بفرست. والّسالم
نکرده باشد. پس به راه  که تمو را فرسمتادم  که چیزی جز ترس تو را وادار به استعفای خود از رفتن بدین راه

چون مسلم نامه امام را خواند گفت: اما من بر خمود بیمنماك نیسمتم ]و «. برو ]و اندیشناك مباش[. والّسالم
( در اداممه شمبهۀ تمرس مسملم را وارد کمرده و 354 /5طبمری )«. ترس  از رفتن ندارم[ و رهسپار کوفه شمد

امما در «. را خواند گفت: این چیزی نیست که از شن بر جان خمویش بترسمممسلم به کس  که نامه »نوشته:
خمورد، ایمن عبمارت ذکمر ( که شبهه در ممورد شن زیماد بمه چشمم مم 230مقتل دینوری )األخبار الطوال، 

اسمت. اندیش نشمان دادهاست که گویا مسلم را فالمطلب دیگری شمده االرشا که در است. ضمن ایننشده
مسلم[ رهسپار کوفه شد و شمد تا به شب  رسید که از قبیلۀ طم  بمود. شنجما »]( نوشته: 41-40 /2مفید )شیخ

فرود شمد. سپس از شنجا نیز گذشت و مردی را دید که مشاول تیراندازی به شکار بود. به او نگریست و دیمد 
ه شاء شهوئ  را با تیر زد و به زمین انداخت. مسلم با خود گفت: ان  گویا «. کشیم  دشمن خود را م تعالاللَّ

که باید گفت مگر کسم  است. ضمن اینمسلم این اتفاق را به فال نیک گرفته که چنین سخن  بر زبان شورده
 است؟!شاهد چنین حدیث نفس  بوده که این طور گزارش کرده

ژه اوصماف بدون شک هر کس زندگ  مسلم را مورد مطالعه قرار دهد و با عرف عرب شن روزگار و به وی
بیمت و بمرای مشمّوه هاشم اندک  ششنا باشد، پ  خواهد برد که این داستان ساختۀ دست دشممنان اهمل بن 

تمرین و او شمجاع»( در ممورد مسملم نوشمته: 77 /2ساختن سیما و شواز  این سفیر بزرگ اسمت. بمالذری )
 یان نوشته:قرش  در ساختگ  بودن این جر عقیل بود. باقر شری ترین مرد بن سرسخت

( میان مکمه و 2/343م تنگۀ خبت که مسلم از شنجا برای امام نامه نوشت، طبق گفتۀ یاقوت حموی )1»
مدینه واقع است. در حال  که روایت تصری  دارد که مسلم دو راهنما را در یثرب اجیر کرد و به سوی عمراق 

ه این حادثمه میمان مدینمه و عمراق روی داده بیرون رفتند و راه را گم کردند و مردند. بنابر این طبیع  است ک
 «.باشد نه میان مکه و مدینه

است وجمود داشمته باشمد، رفمتحموی از شن نام نبرده یاقوتچه میان یثرب و عراق جای  که م چنان2
کشد. در حال  که مورخان زمان مسافرت مسلم از مکه تا کوفه وشمد از شنجا تا مکه بیش از ده روز طول م 

اند: وی روز پانزدهم رمضان از مکه حرکت کرد و در روز پمن  شموال بمه کوفمه رسمید عیین کرده و گفتهرا ت
تر از مدت  است که شود و این بسیار کوتاه(، که مجموع مدت مسافرت او بیست روز م 54 /3)مسعودی، 

از این مکان و بازگشت چه مدت سفر فرستاد  مسلم کند. چنانمسافر از مکه به مدینه و سپس کوفه ط  م 
شود و پیممودن چنمین مسمافت  در ایمن او را در نظر نگیریم، مدت سفر او از مکه تا کوفه کمتر از ده روز م 

 مدت عادتًا محال است.
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است و این موضوع با موثمق شممردن مسملم و ایمن کمه م امام در این نامه مسلم را به ترس متهم کرده3
ست و فضیلت  بیش از دیگمران دارد در تعمارض اسمت. چگونمه ممکمن بیت اوشخ  معتمد و بزرگ اهل 

 است که امام با این اوصاف باز هم او را به ترس متهم کند؟
 تسلیم شدن مسلم بدون هیچ درگیری .7ـ2

یک  از روایات طبری در مورد مسلم شن است که وی بدون هیش درگیری خود را تسلیم دو نفری کرد که 
زیاد به ابن»...عبدالرحمان نوشته:  بن( به نقل از حصین391 /5زن فرستاده بود. طبری )زیاد به خانۀ شن ابن

دو کس گفت: "بروید و مسلم را پیش من شورید." گوید: شن دو کس رفتند و وارد خانه شدند. مسلم بمه نمزد 
امیمر تمو را  شسمت. بمه او گفتنمد: "بیما،وی شتش افروختمه بمود و او خمون از خمویش مم  زن  بود که برای

هما رفمت تما خواهد". گفت: "برای من قراری نهید". گفتند: "اختیار این کار را نداریم". گوید: پمس بما شنم 
زیاد رسید و گفت تا بازوهای وی را بستند. شنگاه به او گفمت: "هم ، هم ! ای پسمر زن همرزه". در پیش ابن

ممرا بگیمری؟" شنگماه دسمتور داد گمردنش را روایت دیگر هست که گفت: "ای پسر فالن، شمده بودی قدرت 
 «. بزنند

 در نقد روایت نکات  مورد توجه است:
 رسد. پیشتر در مورد روایات او سخن گفته شد.عبدالرحمان م بن اواًل سند این روایت به حصین

تعارض   زیاد نقل شده، درشماری که دربار  جنگ مسلم با فرستادگان ابنثانیًا این روایت با روایات ب 
( در مورد مسلم و دستگیر شدنش سه روایت دیگر جز روایمت حصمین نقمل 350 /5ششکار است. طبری )

رسد و دو روایت دیگر که شبیه بمه همم و مفصمل هسمتند، از معیط م اب بن عقبة کرده که یک  به عمارةبن
قف . قسمت  از گزارش مفصل مجالد ثقدامه  زائدةبنبن سعید بنسعید و قدامةطریق ابومخن  به مجالدبن 

عقیمل را پنماه داده بمود، اسمید، کمه ممادرش ابمنبمن پسر شن پیر زن، بالل»کنیم: سعید را نقل م و قدامةبن
عقیمل در خانمه ممادر اوسمت. اشعث رفت و به او خبر داد که ابن بنمحمدبن صبحگاهان نزد عبدالرحمان

زیاد به او گفت: "چه زیاد بود و شهسته با وی سخن کرد. ابنپیش ابن نزد پدر خویش شمدگوید: عبدالرحمان 
زیاد چوب را پهلموی وی نهماد و های ماست". ابنعقیل در یک  از خانهگوید که ابنگوید؟" گفت: "م م 

 عقیمل رااشعث برخاست که ابمنسعید ثقف  گوید: وقت  ابنبن گفت: "برخیز و هم اکنون او را بیار". قدامة
حریث فرستاد و گفت: "شصت یا هفتاد کس با  زیاد کس نزد نایب خود در مسجد یعن  عمروبنبیاورد ابن

اشعث بفرست که همگ  از طایفه قیس باشند". گوید: نخواست از قوم اشعث بفرسمتد کمه دانسمته بمود ابن
عبیداللمه د: پس عمروبن ها به دست شورند. گویعقیل را از میان شنهیش قوم  خوش ندارد کس  همانند ابن

عقیمل شنجما ای رفتند کمه ابمنسلم  را با شصت یا هفتاد کس از قبیله قیس همراه وی فرستاد که سوی خانه
اند. پس بما شمشمیر بمه اسبان و صدای مردان را شنید فهمید که سوی وی شمده بود. مسلم وقت  صدای سم

شمشیر حمله کرد و ضمربه زد تما از خانمه بیرونشمان  ها رفت. مهاجمان به خانه ریختند، مسلم باسمت شن
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احممری رد و بمدل شمد. بکیمر حمران کرد. شنگاه باز شمدند و او باز حمله برد. ضربه ای میان وی و بکیربن 
ضربه ای به دهان مسلم زد که لب باالی وی را قطع کرد و شمشیر در لب پایین نشست و دو دنمدان جلمو را 

اش زد کمه نزدیمك بمود بمه ای سخت به سر وی زد و ضمربه ای دیگمر زیمر شمانهشکست. مسلم نیز ضربه 
زدند های ن  را شتش م شکمش فرو رود. چون چنان دیدند باالی اطاق رفتند و او را سنگباران کردند. دسته

هما جنگیمد. افکندند و چون چنین دید شمشمیر بمه دسمت بمه کوچمه شممد و بما شنو از باالی اطاق بر او م 
اشعث گفت: "به اشعث پیش شمد و گفت: "ای جوان، در امان . خودت را به کشتن مده". محمدبن دبنمحم

ها کشند". مسلم از سمنگکنند. این قوم پسرعموهای تواند و تو را نم گویند و خدعه نم خدا دروغت نم 
اشمعث بمه وی زخم  شده بود و تاب جنگ نداشت. نفسش گرفت و پشت به دیموار خانمه داد. محممدبن 

نزدیك شد و گفت: "در امان ". گفت: "در اممانم؟" گفمت: "شری". شن جممع نیمز گفتنمد: "در اممان ". مگمر 
عقیل گفت: "اگر امانم نمداده سلم  که گفت: "به من مربوط نیست" و به کناری رفت. ابنعبیدالله عمروبن 

و او را بر شن نشماندند و بمه دورش فمراهم  نهادم". گوید: شنگاه استری شوردندبودید دست در دست شما نم 
شمدند و شمشیرش را از گردنش برگرفتند. گوی  در این وقت از جان خویش نومید شمد و چشممانش پمر از 

گفت: "امیدوارم خطری نباشد". گفمت: "فقمط  اشعث اشك شد و گفت: "این شغاز خیانت است". محمدبن
ه   (.374 /5همان، « )الیه راجعون" و بگریستنا او امید؟ پس امان شما چه شد، انا للَّ

زیاد تنها دو نفر را برای دستگیری مسملم فرسمتاد. همچنمین بمدون همیش در روایت حصین شمده که ابن
ها اختیار چنین کاری را از دهد و شنی شن زن شدند. مسلم خود پیشنهاد امان م سخت  و مشقت  وارد خانه

ها در روایت قدامه و مجالد به شکل دیگر بلکمه بمه عکمس نقمل این مؤلفه دانند. تمامعهد  خود خارج م 
که نشان دهد کمه روایمتش صمحی  اسمت، تر شن که حصین یا راوی روایت حصین برای ایناست. مهمشده

است. سازند  این روایت درصدد است تا روایمت سماختگ  را اضافه کرده« در روایت دیگر هست»عبارت 
 است.لوه دهد و برای گمراه کردن مخاطب این عبارت را در گزارش خود گنجاندهتر جخود را محکم

کنمد ثالثًا روایت جنگاوری و دالوری مسلم در دیگر منابع نیز گزارش شده که روایت حصین را نف  م 
 /5کموف ،  اعمثم  ابمن57 /2  مفیمد، 346 /2  مسعودی، 81 /2  بالذری، 240دینوری، األخبارالطوال، )

-  ابن32 /4اثیر،   ابن93 /4شهرششوب،   ابن228  طبرس ، 175 /1نیشابوری،   فتال 52 /2  رازی، 53

 (.352 /44  مجلس ، 155 /8کثیر، 
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 حسین )ع( برای پیشروی و ادامۀ نهضت تردید فرزند امام .8ـ2
-دالرحمنابومخن  به نقل از عب»هجری قمری نوشته:  60( ذیل حوادث سال 408-407 /5طبری )

سمعان گوید: وقت  شخر شب شد حسین به ما گفت شبگیری کنمیم. شنگماه دسمتور از قول عقبةبن 1جندببن 
مقاتل حرکت کردیم و اندک  رفتیم، حسین چرتم  زد حرکت داد و ما به راه افتادیم. گوید: وقت  از قصر بن 

ه و اّنا الیه راجعونو شنگاه به خود شمد و م  ه رّب العمالمین" و ایمن را دو یما سمه بمار  گفت: "اّنا للَّ والحمد للَّ
مه رّب  مه و انما الیمه راجعمون و الحمدللَّ گفت. گوید: پسرش عل  سوار بر اسب خویش شمد و گفت: "انا للَّ

ه برای چه م  گوی ؟" گفت: "پسرکم، چرتم گرفت و سمواری العالمین. پدر جان، فدایت شوم، حمد و انا للَّ
دهنمد". است و دانستم کمه از ممرگ مما خبرممان مم ها نیز رواناند و مرگت: قوم روانبر اسب دیدم که گف

گفت: "پدر جان، خدا بد برایت نیاورد، مگر ما بر حق نیستیم؟" گفت: "قسم به مرجع بندگان، چرا". گفت: 
پدری بمه  دهیم". گفت: "خداوند نیکوترین پاداش  که به خاطر"پدر جان، چه اهمیت دارد، بر حق جان م 

 « فرزندی داده به تو دهد
-  فتمال112  اصمفهان ، 82 /2  مفیمد، 71مم70 /5کموف ، اعمثم ابمناین روایت که در دیگر منمابع )

 /44  مجلسم ، 44نمما،   ابمن51 /4اثیمر،   ابمن234 /1  خوارزم ، 233  طبرس ، 180 /1نیشابوری، 
اکبمر )ع( و چمه حسین )ع(، چه عل  که فرزند امامدهد ( نیز وجود دارد نشان م 230 /17  بحران ، 379

اکبمر )ع( ( به این مطلب اشاره شده که مراد از عل ، عل 95 /4شهرششوب )ابن مناقبدر امام سجاد )ع( )
-گاه خویش یعن  کربال هستند، هنوز مقصود از قیام امام خویش را نم ( در حال  که نزدیک به وعدهاست

رونمد و تر م ای از ابهام است. به عبارت دیگر، هر چه پیشدر خویش برایشان در هالهرکاب  با پدانند و هم
رسد، بر تردیدشان افزوده خواهد شد. اضافه بر این، فرزنمد اممام خبر شهادت یاران خویش به گوششان م 

دارد. در و این عبارت  است که از ایمان  ضعی  و سست حکایمت « پدر جان، خدا بد برایت نیاورد»گفته: 
ِه َوَما َأَصاَبَك منطق وح  بد بودن یا بد شدن امور ناش  از عملکرد افراد است:  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَّ

َئٍة َفِمْن َنْفِسَك  است که به سموی ممرگ روان شمود؟! ایمن ( و شیا عملکرد بد امام سبب شده79نساء: ) ِمْن َسیِّ
حسین کبر )ع( و به ویژه امام سجاد )ع( که قرار است زمام امامِت پس از اماماگفتار از شخصّیت  چون عل 

« مگمر مما بمر حمق نیسمتیم؟»توان برای عبارت رسد. گرچه م )ع( را بر عهده گیرد، بسیار بعید به نظر م 
ل حسین )ع( استفهام انکاری یا استفهام تقریمری اسمت. امما بمه همر حمابنچنین توجیه شورد که سوال عل 

همچنان محل اشکال است. ذکر این نکته بجاسمت کمه در برخم  از منمابع « خدا بد برایت نیاورد»عبارت 
( 13 /5اإلسمالم،   ذهب ، تاریخ174 /8کثیر،   ابن175 /3  بالذری، 464 /1سعد، خامسة ابنسنت )اهل

                                                 
همای جندب برده نشده است، اما روایات  که در مورد جنگ صفین، خطبمهبن . روایت از نظر سند متقن است، گرچه در کتب رجال  شیعه نام  از عبدالرحمان1

زیماد و... نشمان از شمأن  بنحسن )ع(، جریان غارات و روایات  در باب توحید و قضا و قدر و نیز احادیث  از کمیلزهرا )س( و امام عل  )ع(، حضرت  رتحض
 (.391م390 /4شاهرودی، نمازی ←واالی او در حدیث و محبت وی به خاندان پیامبر )ص( دارد )برای مطالعۀ نشان  روایات او در کتب حدیث  
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اما متأسفانه در منمابع شمیع   استحسین )ع( نشده و صرفًا خواب امام بازگو شدهبنای به گفتار عل اشاره
 است.دقیقا عین عبارات طبری نقل شده

 
 گیری نتیجه

وی درج  تاریخهای بر جای مانده از واقعۀ عاشورا مقتل طبری است که در ترین گزارش. یک  از مهم1
اسمت. است. روایت ابومخن  عمد  روایات  است که طبمری در مقتمل الحسمین )ع( خمود گمرد شوردهشده
بسته پذیرفت، چون برخ  از روایات شن عالوه بر مشمکل سمندی دچمار توان چشمت ابومخن  را نم روای

 اشکاالت مهم متن  است.
است، اما این مؤلفه در مقتل وی به ها جمع کردهکه طبری مطالب خود را به سود امویرغم این. عل 2

و نیز گزینش وی در اساتیدی کمه حادثمۀ  شود. نزدیک  ابومخن  به عاشوراروایت ابومخن  کمتر دیده م 
است تا روایت او همواره روایت  پذیرفتن  در میان عالمان شیع  اند، سبب شدهعاشورا را برای وی نقل کرده

اسمت  بمه حمدی کمه تاریخ  مصون نمانده -های حدیث  و سّن  باشد. با این حال روایت او نیز از چالش
های اموی قرار داده کمه توجمه دی تنّزل نموده یا قیام را تحت تأثیر خواستهمرتبت و شأن امام معصوم در موار

 طلبد. چه بسا برخ  جاعالن، روایات  را به نام ابومخن  ساخته باشند.بیشتری م 
توان ارتباط ظریف  میان روایات . با کنار هم قرار دادن روایات مختل  و گاه متناقض و متعارض، م 3

و محدثان شیع  جست. روایات طبری با رویکرد اهل سنت نگاشته شمده و بمه ایمن  طبری و دیگر مورخان
-رو شخصمیت  ماننمد اممامالله )ص( هستند. از ایمن نکته توجه ندارد که امام و خاندانش اهل بیت رسول 

 تواند دچار خطا گردد یا تصمیم  عجوالنه اتخاذ کند.حسین )ع( م 
حسمین )ع( در ریفم  کمه مربموط بمه بماز  زممان  حضمور اممام. در این پژوهش به ایمن روایمات تح4

حسمین )ع( بمرای معاویمه،  موارد زیر مورد بررس  قرار گرفت: طلب شممرزش اممامکربالست، اشاره شد و 
 خروج شبانه و مخفیانۀ امام از مدینه، مدارای ولید با فمریفتن اممام ولیمد را، تمجیمد و طلمب شممرزش اممام

پیشین، تصمیم امام به ادامۀ حرکت خود تنها به دلیل دلسوزی و همراه  با برادران حسین )ع( برای خلفای 
تردید تسلیم شدن مسلم بدون هیش درگیری، اندیش  وی، مسلم، درخواست معافیت مسلم از سفارت و فال

 حسین )ع( برای پیشروی و ادامۀ نهضت.فرزند امام 
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