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 1 یگودرز یمابراه 

 2 یفروشان ینعمت اهلل صفر

 3 یانمقدس ن ینمحمد حس یدس
سهاز   های قیام عاشورا، زمینهه  های گوناگون از گزارش همان گونه که برداشت

هههاگم ماوهها گ   گهها  مارههار  دربههار  اییههام   اراگههم قیههام  ارائههه دگهه گا 

ساز رسی ن بهه   توان  زمینه ها مم بود  است، بازخوانم اگن گزارش سی الشه ا

های ر گ ادهای مربوط به قیام عاشورا    از بیار   باگیاه  هاگم نو   ژرف تحلیل

 در نایجه شناخت هراه بهار اگن قیام شود.  

اگن مقاله بها ر ش  فهوم ه تحلیلهم، همهرا  بها بهازخوانم انه  گهزارش          

بهه محمه  بهن ینویهه، م قهاگ  ن       نامه سی الشه ا عاشوراگم، مانن   فیت

خوانم جنیان در منطقهه خزگمیهه    با فرزدق   بشر بن غالب   نویه یضرگ

اعثم   شهی  مویه  بیهان    سر ، ب ذری، طبری، ابن سیله مورخانم اون ابن که به

ها را بکها د. اگهن    کوش  فضای زمانم   مکانم ف  ر اگن گزارش ش   است، مم
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هها در  جهاگم قیهمام از گهزارش    ده  که به دلیل خله    جابهه   شان ممبررسم ن

ههاگم نادرسهت از اخبهار    های کم اعابهار، برداشهت   برخم منابع   برخم اسانااج

 عاشوراگم شکل گرفاه است.
 

 یبسترشناس یی،عاشورا یها عاشورا، گزارش یام، قینامام حس :کلیدواژگان

 .کوفه یخی،گزارش تار

 مقدمه. 1

های انعکاس کامل ابعاد و زوایای مختلف واقعه عاشورا در اسناد و منابع، تکمیل حلقهعدم 

گیری و استفاده مفقوده این رویداد عظیم را در مواردی دشوار ساخته است. از این رو، بهره

های کارآمد تحلیل و فهم مناسب چگونگی رخدداد  از ابزار و فنون اجتهاد تاریخی، از روش

هدای تداریخی   یکی از برترین این ابزارها، بسترشناسی گزارش .رود شمار میاین حادثه به 

 مربوط به آن است.

که منبع اصلی شناخت و تحلیل حادثه کربال، اخبار تاریخی است، بدون در  به دلیل آن

تدوان  های تاریخی نمینظر گرفتن بستر رخدادها و بررسی شرایط زمانی و مکانی گزارش

ه.ق( شد و تحلیلی جدامع دربداره آن ارا ده     93)د. ام سیّدالشهداءوارد عرصه تحلیل قی

و الزم است در کنار  سان نیست ارزش و اعتبار منابع اخبار تاریخی، یک که ویژه آنکرد. به

 بسترشناسی اخبار به منبع خبر توجه شود.

که هدف اصلی بسترشناسی، فهم مناسب چگونگی رخداد یک حادثه است  به دلیل آن

گویی به شدبها  و امدوری دیگدر بده کدار آیدد،        تواند در تحلیل و پاسخفهم مناسب میو 

هدا نشدان    های تاریخی بیشتر خواهد شد. بررسدی  اهمیت پرداختن به بسترشناسی گزارش

ویژه پس از پیدروزی انقدالا اسدالمی، روند      دهند، تحلیل و واکاوی واقعه عاشورا، به می

اند. براین اساس،  فراوانی یافته است و آثار و مقاال  متعددی در این باره به نگارش درآمده
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 نقش و جایگداه بسترشناسدی را در بدازخوانی چندد گدزارش     پژوهش حاضر در صدد است 

 . نشان دهدعاشورایی 

 های اخیر، تالشها و سالر تحقیقی دهههای این بحث در آثا بارزترین پیشینه یکی از

بدرای   شهید جاویدد ( در نگارش کتاا 3191و تحقی  هفت ساله صالحی نجف آبادی )د.

براساس این نظریه که در مقاله از آن یاد خواهدد شدد، قیدام     3اثبا  نظریه حکومت است.

واقعدی و   برای کنار زدن یزید از مَسند خالفت و بازگرداندن حکومت بده جایگداه   امام

توان احیاگر را می شهید جاویدبوده است. نویسنده بیت اهلصاحبان اصلی آن؛ یعنی 

ه.ق( و  331نظریه حکومت در عصر حاضر، پس از مطرح شدن آن از سوی شیخ مفید )د.

 ه.ق( در قرن پنجم هجری دانست.  319سید مرتضی )د.

و در هر تحقی  علمی  های تاریخی کشف جدیدی نیستکه بسترشناسی گزارش با آن

و  شدهید جاویدد  آبادی در نگدارش  و تاریخی الزم است، اما رویکرد تحلیلی صالحی نجف

شدده اسدت بدیش از دیگدران بده بسترشناسدی        های او به مخالفان این کتاا سبب پاسخ

های نگارش و انتشار های قیام عاشورا بپردازد. البته، اصطالح بسترشناسی در سالگزارش

، متداول نبوده است و به این دلیل، صدالحی نجدف آبدادی ایدن وااه را     د جاویدشهیکتاا 

 استفاده نکرده است.

 شناسیمفهوم. 2

و اسدتراحت   جدای خدواا   شود که ها، معانی مختلفی برای وااه بستر بیان مینامهدر لغت

و  هنده، سداحت  پَخواا(، بخشی از زمین که رود در آن جداری اسدت،    انسان )تُشک، رخت

در میان این معانی، زمینه انجام کار یا  0معانی آن هستند.ی، کارانجام زمینه و امکان برای 

بیان سخن به موضوع این تحقی ، نزدیکتر است. امروزه، این وااه به صدور  مضداف در   

                                              
 . 61، صشهید جاوید. صالحی نجف آبادی، 1
 . 819، ص2، جبزرگ سخنفرهنگ انوری، ؛ 035، ص6، جفرهنگ فارسی. ُمعین، 2
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هدای ایجداد یدک مسد له     علوم مختلف کاربرد دارد و برای بررسی علل، عوامدل و زمینده  

 شود.  می استفاده

 شدناخت وضدعیت   توانمیوجه به معنای لغوی وااه بستر، اصطالح بسترشناسی را با ت

بدا یکددیگر بده     بیترفتار متفاو  اهل ،آگاهی به خوبی قادر خواهد بودمعنا کرد. این 

اجتماعی و چگونگی تفاو  برخوردهای یدک امدام در   و  ویژه در مسا ل سیاسی، اقتصادی

مقصدود از  بدراین اسداس،    .نمایدد  بیدین تتوضدی  دهدد و   هدای مختلدف را    مقابل جریان

واکاوی و بررسی ارتباط عمی  حوادث های عاشورایی در این تحقی ، بسترشناسی گزارش

 و رخدادها بدا ردرف زمدانی و مکدانی آنهدا در مراحدل مختلدف قیدام، بدر اسداس مندابع            

 چرایدی قیدام   های معتبر تاریخی، بده منظدور تبیدین و تحلیدل بهتدر چیسدتی و        و گزارش

  عاشورا است.

 به محمد بن حنفیه نامه سیّدالشهداء. وصیت3

 93-92و یزیدد )حدک.   3ه.ق از دنیا رفت92ه.ق( در نیمه رجب سال  92-33معاویه )حک.

ه.ق( والی مدینه فرمان داد بدا سدرعت،    90به ولید بن عتبه )د. 0ای ه.ق( بالفاصله در نامه

نامه یزید، شب هنگام بده مدینده    1بیعت گیرد. امامگیری از بدون مسامحه و با سخت

 1اما بر اساس دستور، ولید در همان وقت کده زمدان ریرمعمدول و نامناسدبی بدود،      3رسید

 9احضار کرد و از ایشان خواست در همدان جلسده، بیعدت نمایدد.     ةاالمار را به دار امام

                                              
، تاریخ الیعقوبی؛ یعقوبی، 313، ص3، جانساب االشراف؛ بالذری، 442، ص65، جالکبریلطبقاتسعد، ا. ابن1

 . 32، ص2، جاالرشاد ؛ شیخ مفید،324، ص0، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 239، ص2ج
 . 8، ص0، جالفتوحاعثم، ؛ ابن220، ص6ج االمامة و السیاسة،. برای اطالع تفصیلی در این باره، ر. ک: ابن قتیبه، 2
 . 223، صاالخبار الطوال. دینوری، 3
 . 644، صتاریخ خلیفهخّیاط، ؛ ابن381، ص6، جاالستیعاب فی معرفة األصحابعبدالبر، . ابن4
دانند، اما یکی از محققان معاصر، با استناد به برخی قراین، . منابع تاریخی، مراد از زمان غیر متعارف را شب می5

 (. 38، پاورقی صوقعة الطفکند )ر. ک: یوسفی غروی،  زمان غیرمعمول را صبح جمعه تفسیر می
 . 338، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 6
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کدرد و بیعدت مخفیانده،     با این استدالل که فردی چون او، پنهانی بیعت نخواهدد  امام

دو روز بعد در بیست و هشتم رجدب   امام 3کند، بیعت نکرد.کفایت از بیعت آشکار نمی

  0به همراه خانواده و گروهی از نزدیکانش، شبانه به قصد مکه از مدینه خارج شد.

ای نوشت و نامهپیش از ترک مدینه، وصیت ه.ق(، امام 133اعثم )د.به گزارش ابن

نامه، نقش تأثیرگذاری در ه.ق( سپرد. این وصیت 93برادرش، محمد بن حنفیه )د. آن را به

نظدران بدا   از قیدام دارد و صداحب   یدابی بده هددف امدام    تحلیل نهضت کربال و دست

 کنند. های متفاو  به آن استناد می برداشت

خدواهی  نامه، برخالف نظریه حکومتبرخی بر این باور هستند که محتوای این وصیت

است و با این تصور، به صدراحت دربداره مدردود بدودن نظریده حکومدت سدخن         امام

برای  ترین مستند قا الن نظریه اصالح؛ یعنی کسانی که معتقدند، اماممهم 1گویند. می

چندین،   هدم  3نامده اسدت.  اصالح جامعه اسالمی و امت جدش قیام کرد، متن این وصدیت 

را در امدر بده معدروف و نهدی از منکدر      ترین سند کسانی کده هددف آن حضدر     کلیدی

  1نامه است.هایی از این وصیت کنند، عبار وجو می جست

در آسدتانه خدروج آن حضدر  از     وگوی محمد بن حنفیه با امدام  خبر دیدار و گفت

افزون بر اصل مالقا ،  7اعثم،اما کسی جز ابن 9مدینه در منابع متعددی گزارش شده است

نامه، به عنوان سدخنان  است. البته، قسمتی از عبارا  این وصیت این وصیت را نقل نکرده

                                              
 . 361، ص0، جانساب االشراف؛ بالذری، 221، ص6، جاالمامة و السیاسة. ابن قتیبه، 1
 . 30، ص2، جاالرشاد . شیخ مفید،2
 . 249، ص6، جمن خالل القرآن الکریمالحسین. غّفار، 3
 . 23،618، صفلسفه عاشورا از دیدگاه اندیشمندان مسلمان. قنبری، 4
 . 602-641، ص63، ج، مجموعه آثار. مطهری5
، 0، جالفتوحاعثم، ؛ ابن346ص، 0، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 363، ص0، جانساب االشراف. بالذری، 6

 . 34، ص2، جاالرشاد ؛ شیخ مفید،25ص
 . 26، ص0، جالفتوح. ابن اعثم، 7
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به  3شود.دیده می طالبمناقب آل أبیه.ق( در  99عباس )د.خطاا به ابن شفاهی امام

در پایان مالقا  خود با محمدحنفیده، کاردذ و قلدم طلبیدد و ایدن       اعثم، امامگفته ابن

 نامه را برای برادرش نوشت: وصیت
 محمي،،  بيرارش   بيه  علي   بين  حسيين  وصيي   الرَّحِيمِ، اين الرَّحْمَنِ لَّهِال بِسْمِ

 يكتي   خي،ا   جي   خي،اي   كيه  ره، م  گواه  اس . حسين حنفيه پسر به معروف

 او سيو   از شا حي   كيه  اوسي   پيي مرر  و بن،ه محم، و ن،اشر شريك او و نيس 

 رش و آيي،  م  قي م  و اس  ح  جهنم و بهش  كه ره، م  گواه  و اس  آوشره

 سرمست ، شو  از من. انگي ر برم  شا ش،گ ن خ ك رش خ،اون، و نيس  شك  آن

برای اصيح    بلكه بيرون شفتنم شوم،خ شج نمی ستمگر  و ترهك ش  گررنكش ،

 رش پيش گرفتن شو  و منكر از نه  و معروف به امر و به منظوش ج،م ام  ك ش

 حي   پييير   ب  مرا كس هر. شاش،ين اس و خلف ی  ط لب اب  بنعل  پ،شم و ج،

 نپيييرر،  مين  از شا ايين  كيس  هير  و اسي   سي اواشترين  ح  به خ،اون، پييرف ،

 راوشان بهتيرين  او و فرم ي، راوش  مررم و من مي ن خ،اون، ت  وشزم م  شكير ي 

 او سيو   بيه  و كينم  مي   توكي   او بير  اسي .  خ،اوني،  از تنهي   من توفي  اس .

   2گررم. م  ب ز 

 بررسی گزارش. 4

کنند، دو نظریه اصالح و امدر   نامه استناد میهایی که به این وصیتشک از میان نظریهبی

توان با استناد بده  بوده است، اما آیا می به معروف و نهی از منکر از اهداف حتمی امام

حذف کرد  نامه، کنار زدن یزید و به دست گرفتن حکومت را از اهداف اماماین وصیت

                                              
 . 98، ص4، جابیطالب آل مناقبآشوب، شهر. ابن 1
 . 26، ص0، جالفتوح. ابن اعثم، 2
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تنها هدف ایشان از قیام را امر به معروف و نهی از منکر یا اصالح امت دانست؟ در ایدن  و 

نامده یدا   قسمت به نقد این سخن، با استفاده از بسترشناسی زمانی و مکانی صدور وصدیت 

 پردازیم. در مدینه می همان شرایط امام

 در مدینه شناخت وضعیت امام. 5

مدینه و در پاسخ به درخواست ولید بن عتبده  ة االمار پس از حضور در دار سیّدالشهداء

فقط در گدزارش   3درباره بیعت با یزید، تنها درباه بیعت نکردن در آن مجلس صحبت کرد.

ه.ق( و پیشنهاد او به  91پس از سخنان تند مروان بن حکم )د. ابن اعثم است که امام

عدم بیعت خویش با یزید خبر ولید، درباره گردن زدن و یا بازداشت آن حضر ، نخست از 

 داد و سپس فرمود: 
 2كن،كسی چون من ب  م نن، او بيع  نمی

اقدام در این باره را بده   3«با این حال تأمل کنید تا فردا برسد »ولی بالفاصله با جمله 

در  برخی بزرگان معاصر درباره سیاسدت تدنش زدایدی امدام    وقت دیگری حواله دادند. 

 گویند: مالقا  با ولید می
 شا مسيلله  اين و كن، صريح اجتن ب از بي ن پ سخ كه بور آن تصميم ام م

  4.شور خ شج ولي، مجلس از و خ تمه ره، آمي  مس لم  ایبه شيوه

گاه وسیله معاویه تا عصر عاشورا، هیچ از هنگام طرح جانشینی یزید به یقین امامبه

جدا کده اعتدرال علندی را در آن شدرایط بده صدالح         قصد بیعت با او را نداشت، اما از آن

                                              
تاریخ االمم و ؛ طبری، 361، ص0، جانساب االشراف؛ بالذری، 221، ص6، جاالمامة و السیاسة. ابن قتیبه، 1

 . 229، صاالخبار الطوال؛ دینوری، 33، ص2، جاالرشاد ؛ شیخ مفید،338، ص0، جالملوک
 . 64، ص0، جالفتوح. ابن اعثم، 2
 . همان. 3
 . 099، ص6، جاعیان الشیعة. عالمه امین، 4
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کرد و به دنبال کم کردن عدوارل عددم    زا خودداری میدانست، از بیان سخنان تنش نمی

که پس از ترک مدینه و در طول مد  اقامت چهار ماه و چند روزه  بیعت خویش بود. چنان

 و حاکم مکه، گزارش نشده است.  میان امام ایشان در مکه، هیچ تنشی

مدینه به جواندان هاشدمی دربداره     ةاالمار توصیه و تأکید ایشان در هنگام ورود به دار

اجتناا جدی آنان از ایجاد حساسیت و درگیری با مأموران ولید، مگر با اجازه ایشدان و در  

و جلدوگیری از   صور  به خطر افتادن جان آن حضر ، نشدانه دیگدر مواربدت امدام    

 آن اسدتناد جسسدت،    تدوان بده  چندین، شداهد دیگدری کده مدی      هم 3حوادث ناخواسته است.

ه.ق( اسدت. او   333)د. وجود عبارتی در ابتدای روایت عمار دسهنی، به نقل از امام بداقر 

 گوید: در این باره می
شا چن ن برايم  گفتم: قَت  حسين الحسين بنبه ابوجعفر محم، بن علی 

 2ام.بگو كه گويی خور، ح ضر بوره

پدردازد کده در ابتددای آن، از جاندب      ای مدی  به شرح واقعده  پس از آن، امام باقر 

 شود:  به ولید گفته میسیّدالشهداء
   3ب  من م،اشا كن و مهل  ب،ه.

دربداره لدزوم    شود، اما سخن آن حضر این عبار ، در گزارش مورخان دیده نمی

، در ةاالمدار  عمومی و طلب مهلت در روزهای بعدد، بدرای ندرفتن بده دار    بیعت در اجتماع 

  3همین راستا است.

از آن رو در حضور ولید از اصل عدم بیعت سدخن نگفدت کده     در هر صور ، امام

گیری و حساسیت او برانگیخته نشود؛ زیرا ولید، نامده یزیدد و فرمدان او را    موجبا  سخت

                                              
 . 33، ص2، جاالرشاد ؛ شیخ مفید،338، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 . 343، ص0، جاالمم و الملوک تاریخ. طبری، 2
 . همان. 3
 . 34، ص2، جاالرشاد ؛ شیخ مفید،345,346، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 4
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خواندده   کنندگان از بیعدت را بدرای امدام    بر تخلفگیری شدید درباره کشتن یا سخت

و پاسخ مثبت عملی به احضار ولید، در راسدتای  ة االمار در دار حضور آن حضر  3بود.

بدرای دور کدردن تبعدا      دفع فشارها از جانب او تحلیل پذیر است. بدان معنا که امام

 عدم اجابت دعو  ولید، به نزد وی رفت. 

گدردد کده آثدار ندرفتن      گاه درک مدی  آنة، االمار ر رفتن به دارد اهمیت تدبیر امام

و سخن ة االمار در دار ه.ق( به نزد ولید بررسی شود. حضور امام 71زبیر )د.عبداهلل بن 

آسدوده گدردد و بده     نگفتن از اصل عدم بیعت، سبب شد ولید تا حدی از آن حضدر  

 زبیر بپردازد.  ابن

پسر زبیر رفتند و چنان بر او سخت گرفتندد کده کدار بده      روز بعد، مأموران ولید به نزد

زبیر که خود را در محاصره شدید مأموران ولید دشنام و توهین به او و مادرش انجامید. ابن

ه.ق( را به نزد ولید فرستاد تا یک شب از او مهلت گیرد. ولید  93دید برادرش، جعفر )د.می

حاضر شود، آن شب را  ةاالمار ی انجام بیعت در دارهم با این شرط که عبداهلل فردا باید برا

 0ها به مکه گریختند.به وی مهلت داد که همان شب، عبداهلل به همراه جعفر، از بیراهه

فرسدتاد و از   ، باز بده سدراآ آن حضدر    ةاالمار داردر  ولید، فردای حضور امام

 وی پیام داد: اما ایشان به  1ایشان خواست، برای بیعت با یزید به نزدش رود
   4راش، ت  بنگری و بنگريم و بين،يشی و بين،يشيم.رس  نگه

تدا   1فرستاد در ساعا  پایانی روز بعد، ولید برای بار سوم، مردانش را به سراآ امام

بداز هدم مهلدت گرفدت و بده       شاید این بار برای بیعت حاضر شدود، امدا آن حضدر    

 فرستادگان او فرمود: 

                                              
 . 338، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 . 345، صهمان. 2
 . همان. 3
 . همان. 4
 . 34، ص2، جاالرشاد ؛ شیخ مفید،346، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 5
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   1. گ ه بنگريم و بنگري، آنت  صرح صرر كني،، 

در تاریکی شب، عازم مکه شد. از خروج شبانه کاروان حسینی از مدینه  سپس، امام

ای که در هنگدام تدرک شدهر قرا دت فرمدود و      برای رفتن به مکه، آیه و تصمیم امام

توان فهمید که دلیدل نمانددن   توصیه محمد بن حنفیه به ایشان درباره اقامت در مکه، می

در بده تعوید  اندداختن     ، نبود امنیت بوده است. سخنان امامایشان در شهر پیامبر

دهد که ایشان به علت امنیت شدکننده مدینده، بده    نشان می هاالمار دارحضور خویش در 

شد  از ایجاد هرگونه تنش و درگیری در آن شرایط زمانی و سدخن گفدتن دربداره قیدام     

 پرهیز داشته است. 

های کوفیان و تصمیم د از این نکته بسیار مهم رافل شد که رسیدن نامهچنین، نبای هم

جدا   بر اجابت دعو  آنان، مربوط به زمان اقامت آن حضر  در مکه است و از آن امام

نامه، پیش از آن و در مدینه نوشته شده است، نباید آن را به تنهایی و بدون که این وصیت

 ری  کرد. توجه به اتفاقا  بعدی، تبیین و تش

در مدینده، گویدای عددم تناسدب شدرایط       بنابراین، بررسی و شناخت وضعیت امام

تاریخی ایشان با سخن گفتن درباره قیام و درگیری مسلحانه با حکومت است؛ زیدرا روندد   

از آن  نرسانیده بود. از طرفی، امدام  عادی و تاریخی حوادث، هنوز کار را به این مرحله

بعا  عدم بیعت با یزید را از خود دور کند. براین اسداس، اگدر نکدا     رو به مکه رفت که ت

به مکه  شد، ورود امامامنیتی که یکی از آنها، سخن نگفتن درباره قیام بود، رعایت نمی

و درگیدری بدا   رویدارویی  یافت و درصد احتمال  جا کاهش می گردید و امنیت آنسخت می

که چنین اتفاقی در آن شرایط زمدانی  رفت ه.ق( باال می 96حاکم مکه، عمرو بن سعید )د.

پرسدید:   که عمرو به هنگام ورود کاروان حسینی به مکه از امام به مصلحت نبود. چنان

  0.«امبه خدا و به این خانه پناه آورده»و آن حضر  پاسخ داد:  «اید؟برای چه به مکه آمده»
                                              

 . 346، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 . 264، صالخواص تبیانةجوزی، بن. سبط2
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 با امام . دیدار فرزدق6

ه.ق( معدروف بده    332مالقا  همّدام بدن رالدب )د.   در این قسمت سه گزارش متفاو  از 

یدا   3دومدین  1مکان این دیدار را صِفاح، 0گردد. بیشتر منابع، بررسی می با امام 3فرزدق

 دانند.منزل از منازل مکّه تا کوفه می 1سومین

 . گزارش طبری 6-1

ه.ق بده   92فدرزدق در سدال    9ه.ق(، 132براساس گزارش محمد بن جریر طبدری )د. 

مکّده، بده    رود و در محددوده حدرم و نزدیکدی    میه مادرش برای انجام حج به حجاز همرا

رسداند و دربداره دلیدل عجلده و      می کند. او، خود را به امام کاروان حسینی برخورد می

از فدرزدق   چنین، امام کند. هم چرایی عدم شرکت آن حضر  در مراسم حج سؤال می

 دهد: پرسد و او جواا می ، میدرباره مردمی که پشت سر گذاشته بود
ه ی مررم ب  تو و شمشيره ی ايش ن بي   از شخص آگ هی پرسش نموری. قلب

 ره،.شور و خ،ا هرچه خواه،، انج م میاميه اس  و قض  از آسم ن ن زل میبنی

 فرماید:  به او می سپس امام

                                              
بود که  . کنیه فرزدق، ابوفراس و از اهالی بصره و از قبیله بنی تمیم بود. فرزدق شاعری بزرگ  و محب اهل بیت1

و اهل بیت در کنار کعبه و در حضور هشام بن عبدالملک مشهور است )ر. ک:  قصیده او در مدح امام سجاد
 (. 12، ص6، جمالی المرتضیسید مرتضی، أ

االخبار ؛ دینوری، 330، ص3، جانساب االشراف؛ بالذری، 14، صترجمة االمام الحسینسعد، . ابن2
 . 13،19، ص2، جاالرشاد ؛ شیخ مفید،391، ص0، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 240، صالطوال

معجم شدند، بوده است )حموي،  . منزل ِصفاح، بین ُحنین و محدوده حرم و سمت چپ کساني که به مکه وارد مي3
 (. 462، ص3، جالبلدان

، نامه امام حسیندانش؛ ری شهری، 135، ص6، جمقتل جامع سّیدالشهداء. گروهی از تاریخ پژوهان، 4
 . 664، ص0ج
 . 21، صفی طریقه الی الشهادة الحسین. هاشمی، 5
ترین آثار  ه. ق در بغداد از دنیا رفت. مهم365ه. ق در آمل متولد شد و در سال 224. ابوجعفر طبری در اواخر سال 6

 در تاریخ است.  تاریخ االمم و الملوکو  در تفسیر قرآن البیانجامع او، 
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ره، و شاس  گفتی، ك شه  همه به رس  خ،ا اس  و او آنچه بخواه، انج م می

هر شوز پروشرگ ش م  رش ك شی اس . اگر قض  بر وف  مرار م  ني زل گيررر، او شا   

خواهيم و اگر قض  بر گ اشيم و رش ارای شكر از او ي شی میه يش سپ سبر نعم 

 خحف خواسته م  شقم خيوشر، آن كيس كيه ط ليب حي  ب شي، و سييرتش ت يوا،         

   1كن،. ستم نمی

را به تمام  ب شده است برخی افراد، پاسخ امامعدم بسترشناسی گزارش فرزدق سب

 بدا  هدم  و فدرزدق  بدا  امام دیدار در همجمله فرزدق ربط دهند و بر این باور باشند که 

 و او بدا  کوفیدان  هدا   دل که دهند مى اطالع امام به دو هر ه.ق(، 93رالب )ز. بِشربن

عقیدل   بدن  مسلم قتل خبر رسیدن از پیش قضیه این است. امیه بنى با شمشیرهای ایشان

 تدرین  موثّ  از تأیید این کردند. تأیید را دو هر امام کنیم، مى مالحظه بود. ه.ق( 92)د.

 سرنوشت و کشت خواهند را او کوفیان، دانست مى آراز از امام که است تاریخى دالیل

  0.است شهاد  او

به شدهاد  خدویش و کوتداهی کوفیدان در عهدد و پیمدان        سخن بر سر علم امام

 رو، ایدن  نیست، بلکه درباره شناخت ررف زمانی و مکانی سدخنان آن حضدر  اسدت. از   

در تأییدد سدخنان فدرزدق،     دهد، سخن امامشناخت وضعیت تاریخی موجود نشان می

 تنها مربوط به بخش دوم پاسخ او است. 

 . بررسی گزارش6-1-1

از دو بخدش   دهد، پاسخ فدرزدق بده پرسدش امدام     گزارش نشان میتأمل در این 

 تشکیل شده است: 

                                              
 . 391، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 . 685، ص3، جمع الرکب الحسینی من المدینة الی المدینةجمعی از نویسندگان، . 2
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امیده در حدال همراهدی قلدوا ایشدان بدا آن       شمشیرهای کوفیان با بندی  . همراهی3

 .حضر 

 اشاره به این نکته مهم و اساسی که با این وجود، همه کارها به دست خدا است.  .0

بالفاصله پس از پاسخ فرزدق، او را تصدی  کردند. برخی بدون  براساس خبر، امام

توجه به این نکته که پاسخ فرزدق شامل دو قسمت است، جمله صَدقتَ را به تمام سدخن  

هدر دو بخدش جدواا وی را تأییدد      گیرند کده امدام   گرداندند و نتیجه می فرزدق برمی

و توجه به شرایط موجود   حال آن که با دقت بیشتر در کالم آن حضر 3فرموده است.

یابیم، کاربست عبار  صَدقتَ از سوی ایشان، تنها در برابر بخش دوم جملة فدرزدق  درمی

متناسب با بخش دوم سخن فرزدق، بیان خویش را ادامه دادندد و   زیرا امامبوده است؛ 

 دند.درباره تحلیل فرزدق از اوضاع عراق، سکو  کردند و سخنی در تأیید یا رد آن نفرمو

که پذیرش برداشت نخست، تحلیل ما از قیام عاشورا را وارونه و از انتها به  افزون بر آن

، بده معندای   ابتدا خواهد کرد؛ چرا که تأیید رسمی پاسخ فرزدق از سدوی آن حضدر   

مساوی و یکسان دانستن اوضاع و شرایط راهری زمان خروج کاروان حسینی از مکه، بدا  

 است.  بن عقیل و مراحل بعدی نهضت تا شهاد  امام سلمزمان رسیدن خبر شهاد  م

شدود و ادامده مسدیر بدا اسدتناد بده        تمدام مدی   در چنین حدالتی، حجدت بدر امدام    

از یدک سدو بدا     توان فرل کدرد امدام  های کوفیان وجاهت ندارد؛ زیرا نمی نامه دعو 

کوفیان را افرادی زمان،  های کوفیان به سوی ایشان حرکت کند و همنامهاعتماد به دعو 

 شمشیر به دست و منتظر کشتن خود بداند. 

کده از مندزل    چنین، تأیید تحلیل فرزدق از اوضاع عراق با محتوای نامده امدام   هم

وسیله قیس بن مسدهر صدیداوی بدرای کوفیدان فرسدتادند در تعدارل اسدت.         و به 0حاجِر

                                              

هایی از حقایق ناگفته؛ میالنی، 685، ص3، جالمدینه الیالمدینة من  الحسینیالرکب مع . جمعی از نویسندگان، 1
 . 695، صعاشورا

معجم . منزل حاِجر، مکانی در نزدیکی معدن نقره بود که سبز و دارای برکه ها و چاه های آب شیرین بود )حموی، 2
 (. 254، ص2، جالبلدان
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د و برای آندان از خداوندد   کن در این نامه، کوفیان را برادران مؤمن خود خطاا می امام

 3نماید. متعال، طلب پاداش می

بده عددم    از طرفی، تأیید بخش نخست سخن فرزدق، نشان دهندده یقدین امدام    

بایدد همدان وقدت، بیعدت خدود را از یدارانش        همراهی کوفیدان اسدت و آن حضدر    

همراهی داشت. امری که بعدها و پس از اطالع از شهاد  مسلم و قطعی شدن عدم  می بر

 کوفیان اتفاق افتاد.

تدوان بده دو بخدش کدالم     را نمی بنابراین، برپایه بسترشناسی تاریخی، پاسخ امام

را از  تأیید سخن فرزدق از سدوی امدام   0فرزدق مربوط دانست. قا الن تحلیل نخست،

-وفایی کوفیان و شهاد  خود مدی ترین دالیل تاریخی، مبنی بر آگاهی ایشان از بیموث 

که در این صور ، حتی فرستادن مسلم برای بررسی شرایط کوفه لغو و  د. رافل از ایندانن

، ناصدحان و امثدال فدرزدق    بیهوده خواهد بود؛ زیرا نتیجه کار از همان ابتدا برای امام

 روشن بود.

 بن جوزی . گزارش سبط6-2

ا  را در بن جوزی، مکان این مالقد ه.ق(، معروف به سبط  913یوسف بن قُزاورلی )د.

داندد و در   منزل از منازل مکّه تا کربال می 1سومینیا  3اولینیا ابن عامر،  1عامربسستان بنی

 نویسد: این باره می
كه پرسي،: چه خرری از پش  سرت راشی؟ گفي :   فرزرق رش جواب ام م

                                              
 . 380، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
هایی از حقایق تهناگف؛ میالنی، 685، ص3، جالمدینة الیالمدینة من  الحسینیالرکب مع . جمعی از نویسندگان، 2

 . 695، صعاشورا
، معجم البلدانداند )حموی، معّمر می. این منزل در نزدیکی مکه قرار داشت و حموی نام صحیح آن را ُبستان ابن 3
 (. 464، ص6ج
 . 26، صفی طریقه الی الشهادة الحسین. هاشمی، 4
 . 664، ص0، ج7نامه امام حسیندانش. ری شهری، 5
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  ه ی ايشي ن بي  تيو و شمشييره ی     ل مررم عراق شا پش  سر نه رم، رش ح لی كه ر

فرميور: ای   اميه بور. پس از خ،ا بر ج ن  بترس و برگيرر. امي م  بنیايش ن ب  

ان، و اط ع  خ،ا  فرزرق! اين ن مررمی هستن، كه پيروی از شيط ن شا الزم شمرره

اني، و   اني،، حي،ور شا ميراني،ه    هان،. تر هی شا رش زميين آشيك ش كيرر    هشا ترك كرر

ان،. من بيه يي شی ريين خي،ا و     مستمن،ان و بيچ شگ ن شا از راشايی محروم س خته

كيه سيخن خي،ا برتيرين      راش  شرع او و جه ر رش شاهش، س اواشترم ت  ايين  پ س

  1ب ش،.

 بررسی گزارش .6-2-1

بنابر دالیل پایین دارای اشکال و ریر  الخواصنة تبیادهد، گزارش ها نشان میبررسی

 قابل اعتماد است: 

ای با مشاهده آن و با توجه به شکل انندهای است که هر خوگونه به سخنان امام. 3 

در راسدتای تأییدد پاسدخ فدرزدق و در      وگوی ایشان تصور خواهد کرد، سخن امدام  گفت

دهدد،   نشان می که تأمل در کلما  آن حضر  نکوهش کوفیان بیان شده است. حال آن

 امیه و حاکمان جامعه اسالمی است. سخن ایشان درباره کوفیان نیست و درباره بنی

انسانی  -های مالیبرای استفاده از امکانا  و توانایی توان کوفیانی را که امامنمی

در حال رفتن به سوی آنان بود، پیروان شیطان و آشکار کنندگان تباهی در زمین دانسدت.  

دة حکومدت  چنین، بدیهی است که انجام حدود الهی، محتاج نیروی قهریده و بدر عهد    هم

ه.ق(، سدتاندن و پرداخدت    32)د. که بر اساس سخن امیرمؤمندان  است، نه مردم. چنان

توانسدتند آن  تردید کوفیان نمیبنابراین، بی 0دستان و محرومان با حاکم است.حقوق تنگ

 خواست با آنان جهاد کند.  می کسانی باشند که امام

                                              
 . 263، صتبیانة الخواص. سبط بن جوزی، 1
 . 05، صالبالغهنهج رضی،  . شریف2
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در زمین آشکار، حدود را میرانده اسدت،   که اطاعت خدا را ترک، تباهی را از این رو، آن

فقط خدود را شایسدته جهداد بدا او      محروم ساخته است که امام  بیچارگان را از دارایی

ها متعلد    داند، کوفیانی نیستند که وعده میزبانی ایشان را داده بودند. بلکه، این ویژگی می

که آن زمان،  عالوه بر این امیه و یزید به عنوان حاکم جامعه اسالمی است.به حکومت بنی

 نرسیده بود تا خلف وعده کوفیان آشکار گردد. هنوز خبر شهاد  مسلم به امام

، بخشی از خطبه ایشان در برابدر سدپاه   دهد، سخنان اماموجوها نشان می . جست0

یا سی  1بَیضه، سی 0بوده است. 3ه.ق( در منزل بَیضه 93هزار نفری حسرّ بن یزید ریاحی )د.

در آن خطبده بده دنبدال معرفدی و      منزل از منازل مکّه تا کربال است و امام 3مینو دو

امیه و در پی بیداری و ایجاد انگیزه در میان سپاه حر بوده اسدت. بعیدد   افشاگری علیه بنی

را در قالب پاسخ به سخنان  نیست که برخی در راستای سرزنش کوفیان، سخنان امام

گدر اصدلی ایدن     ه.ق( به عنوان گدزارش  317جا کرده باشند؛ زیرا ابومخنف )د. فرزدق جابه

 1کند. معرفی می بَیضةخطبه، محل ایراد آن را منزل 

خطاا به  اعثم، بخشی از این خطبه را به عنوان نامه آن حضر که ابن عجیب آن 

شدداد   بن عةه.ق(، رسفا 91نَجبه فزاری )د. بنمسیّب  ه.ق(، 91صسرَد خُزاعی )د. بنسلیمان 

کده   9کند نقل میه.ق( و جماعت مؤمنان  91وال تمیمی )د. بنعبداهلل  ه.ق(، 99بجلی )د.

 7ه.ق( بوده است. 93بن مسسهِر )د. محل ارسال آن کربال و حامل نامه قیس

                                              
. منزل َبیضة، بخشی از سرزمین قبیله بنی یربوع بن حنظلة و بین دو منزل ُعذیب و واِقصه بوده است که در آن، چاه 1

 (. 032، ص6، جمعجم البلدانآب وجود داشته است )حموی، 
 . 453، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
 . 664، ص0، جدانش نامه امام حسین. ری شهری، 3
 . 135، ص6، ج7مقتل جامع سّیدالشهداء. گروهی از تاریخ پژوهان، 4
 . 453، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 5
 . 96، ص0، جالفتوح. ابن اعثم، 6
 . همان. 7
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ای خطداا بده   در منزل حاجِر، قیس را همراه بدا نامده   این در حالی است که امام 

زیاد دستگیر شد و وسیله مأموران ابن کوفیان به کوفه فرستاد. او پیش از رسیدن به کوفه به

خبدر شدهاد  او، پدیش از ورود کداروان حسدینی بده کدربال بده آن          3به شدهاد  رسدید.  

اعثم، در گزارش ابن مامرسد محل ارسال نامه ابنابراین، به نظر می 0رسید. حضر 

 جا شده است. از منزل حاجِر به کربال جابه

بده   که منابع تاریخی بر این نکته تأکید دارند که دلیل اصلی هجر  امدام  . با آن1

بدرای   های کوفیان و تقاضای تعجیل او از آن حضدر  در تأیید نامه کوفه، نامه مسلم

در موقعیت زمانی و مکانی برخدورد   ز اماماما پذیرش این سخنان ا 1رفتن به عراق بود

 فرزدق با کاروان حسینی، درست در نقطه مقابل و در تعارل با آن است. 

را در نزدیکی مکه در حالی کده بدا عجلده از     که به گفته فرزدق، او امام توضی  آن

 این امر به ایدن معندا اسدت کده دیددار او بدا آن       3شد، مالقا  کرد. میمنطقه حرم خارج 

. از های خروج کاروان حسینی از مکّده انجدام شدده اسدت     در نخستین ساعت حضر 

 71بدن زبیدر )د.  ه.ق(، عبداهلل  99در بخشی از پاسخ خود به ابن عباس )د. امامطرفی 

خواستند به کوفده ندرود، دربداره نامده     ه.ق( که از ایشان می 71بن عمر )د.ه.ق( و عبداهلل 

  1وضاع و شرایط کوفه سخن گفته است.مسلم مبنی بر مناسب بودن ا

به نامه مسدلم   با استناد آن حضر  از این رو، تأیید جمله فرزدق از سوی امام

شرایط راهری به نفدع قیدام بدوده    که  در پاسخ به ناصحان، در تناقض است. افزون بر آن

                                              
 . 380، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 . 450، صهمان. 2
؛ ابوالفرج 00، ص3، جالذهب و معادن الجوهر مروج؛ مسعودی، 334، ص3، جانساب االشراف، . بالذری3

 . 665، صمقاتل الطالبییناصفهانی، 
 . 391، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 4
؛ ابوالفرج 00، ص3، جالذهب و معادن الجوهر مروج؛ مسعودی، 334، ص3، جانساب االشراف. بالذری، 5

 . 665، صمقاتل الطالبییناصفهانی، 
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بازگردانددن  بن سعید، حاکم مکّه در فرستادن مأموران و تالش بدرای  است و اقدام عمرو 

 در همین راستا تحلیل پذیر است.  3کاروان حسینی

از مردمی که در حال حرکت به سوی  توان پذیرفت، اماماز سویی دیگر، چگونه می

امیه او را یاری دهند و یا الاقل به او پنداه  خواهند در سرنگونی بنی ایشان است و آنان می

ای کده سدیزده   در نامده  شدود، امدام   میدهند، بدگویی نماید؟ در همین راستا، مشاهده 

کند  از کوفیان تمجید می 0فرستد منزل، پس از منزل صِفاح برای کوفیان از منزل حاجِر می

 71بدن مطیدع )د.   به عبداهلل چنین، آن حضر  نماید. هم و دعای خیر برای ایشان می

 فرماید:  ه.ق( در منازل پس از حاجِر درباره چرایی رفتنش به کوفه می
كنن، كه به سوی آنهي    مررم كوفه به من ن مه نوشتن، و از من رشخواس  می

   3ان،.ه ، امي، بستهه ی ح  و ميران،ن ب،ع بي يم؛ زيرا به زن،ه كررن نش نه

بن جوزی قابل جمع و  آمیز موجود در گزارش سبطهای سرزنش این امر، چگونه با عبار 

م سازگاری بسترشناسی زمانی و مکانی دیدار فرزدق توجیه پذیر است؟ براساس این موارد، عد

 ه.ق( مشهود است. 317با بخش ناموجود آن در گزارش طبری از ابومخنف )د. با امام

بخشی از خطبه ایشان برای سپاه حدر   که گفته شد سخنان امام افزون بر آن، چنان

امیه است که زمان، مکان و مخاطب آن در خبر سبط پیرامون بنی 3های کربال،در نزدیکی

نظران و که اخبار منابع، مواد اولیه تحلیل صاحب جا شده است. به دلیل آن بن جوزی، جابه

جایی و شبیه به آن، همراه بدا عددم بسترشناسدی     دهد، این جابهگران را تشکیل میتحلیل

 رای اشتباه خواهد شد.های نادرست و بیان آهای تاریخی، سبب برداشتگزارش

                                              
 . 19، ص2، جاالرشاد ؛ شیخ مفید،390، ص0، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 244، صاالخبار الطوال. دینوری، 1
، تاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 240، صاالخبار الطوال؛ دینوری، 333، ص3، جانساب االشراف. بالذری، 2
 . 35، ص2، جاالرشاد ؛ شیخ مفید،384، ص0ج
 . 241، صاالخبار الطوال. ابوحنیفه دینوری، 3
 . 453، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 4
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 . گزارش إربلی6-3

نویسد که  که از محل این دیدار نام ببرد، می آنبی 3ه.ق( 960على بن عیسى إربلی )د.

 پس از این سخن فرزدق فرمود:  آن حضر 
گويی. مررم، بررگ ن ثروت هستن، و رين بير زبي ن ايشي ن    بينم كه شاس  میمی

بير گِيرر ريين     ي ب،،ی ايش ن ب  رين اف ايش میب زيچه اس . ت  وقتی كه رشآم، زن،گ

 2.راشان ان،ك شون، ه  موشر ابتح قراش گيرن،، رينگررن، و چون ب  سختیمی

 . بررسی گزارش6-3-1

بن جوزی، به گدزارش إربلدی وارد اسدت. بده عدالوه       های گزارش سبط برخی اشکال

بده   کندد، پاسدخ امدام    درباره اوصاف مردم کوفه نقل می سخنانی که إربلی از امام

کربال است که خطداا بده یداران     فرزدق نیست. بلکه، بخشی از خطبه ایشان در نزدیکی

ایراد  خویش و برای آزمودن و تصفیه آنان پس از کوتاهی کوفیان در یاری آن حضر 

شود، اما اشکال  ان بیان میکه در گزارش إربلی، این سخنان درباره کوفی با آن 1شده است.

، آن است که براساس سیر حوادث، هنوز زمان ایراد چنین کلمداتی  الغمّةکشفاساسی خبر 

درباره کوفیان نرسیده است. بده عبدار  دیگدر، زمدان و مکدان سدخنان        از سوی امام

 جا شده است. در گزارش إربلی جابه امام

 غالب با امام . دیدار بِشربن7

 نویسد: در این باره می 3اعثمابن

                                              
 . ابوالحسن، علی بن عیسی بن ابی الفتح إربلی از عالمان بزرگ شیعی قرن هفتم هجری قمری و از معاصران 1

 سید بن طاووس است. 
 . 030، ص6، جالغمة فی معرفة األئمه:. إربلی، کشف 2
 . 333، ص6، جالحسینمقتل . خوارزمی، 3
 . 35، ص0، جالفتوح. ابن اعثم، 4
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شسي،، مرری شا ري، كه بيه او بِشير    1عِرْق  ذاتبه من ل  هنگ می كه ام م
ای؟ او از او پرسي،: ميرر كي،ام قريليه    گفتن،. ام ممی 2بن غ لب اس،ی كوفی
آيی؟ گفي :  پرسي،: ای برارش اس،ی! از كج  می اس،. ام مگف : مرری از بنی

فرمور: مررم عراق شا چگونه پشي  سير گياشيتی؟ گفي : ای      از عراق. ام م
ه يی شا پش  سر گياشيتم كيه بي  تيو هسيتن، و      ! قلباپسر رختر شسول خ،

فرميور: ای بيرارش عيرب! شاسي       امييه بورني،. امي م   شمشيره يی كه ب  بنيی 
ره، و هر آنچه شا گويی. هم ن  خ،اون، تر شك و تع لی هرچه بخواه، انج م می می
! كن،. سپس، آن مرر پرسي،: ای پسر رختر پيي مرر نم ي،، به آن حُكم می اشاره

از سخن خ،اون، تع لی به من خرر ب،ه كه فرميور: شوزی كيه هير گروهيی شا بي       
پ سخ رار: بله، ای برارش اس،ی! آنه  رو ام مني،.   ام م 3خوانيم.ام مش ن فرا می

گمراهی كه به ضحل  فرا كن، و پيشوای پيشوای ه،اي  كه رعوت به ه،اي  می
شور و هركيه بيه   خوان،. پس هركس به ام م ه،اي  لريك گوي، به بهش  ميی می

  4ي ب،.ام م گمراهی پ سخ ره، به جهنم شاه می

 . بررسی گزارش7-1

 شدود و   مشداهده مدی   الفتدوح در میان منابع متقدم، این گزارش به این شکل، تنهدا در  

  که به بخش نخسدت خبدر اشداره کندد، قسدمت دوم      ه.ق(، بدون آن 193شیخ صدوق )د.

 9کند. می بیان 1ثَعلبیةدربارة آیه شریفه را در وقایع منزل  آن؛ یعنی پرسش بِشر از امام

                                              
چنین، محل عبوور حاجیوان  جا و َنجد است. هم . منزل ذات ِعرق، در ابتداي سرزمین تهامه قرار دارد و مرز میان آن1

 (. 653، ص4، جمعجم البلدانشدند )حموی، جا محرم می عراق و میقات آنان بود و در آن
اسوت کوه دعوای عرفوه معوروف و امام سوجاد، حسنینابوصادق، ِبشر بن غالب از اصحاب امیرالمؤمنین. 2

 (.  665و  88، صرجال الطوسیشود )شیخ طوسی،  وسیله او و برادرش بشیر، از آن حضرت روایت می بهسّیدالشهداء
 (. 36ِبَیمیِنِه َفُأولِئَك َیْقَرُؤَن ِکتاَبُهْم َو ال ُیْظَلُموَن َفتیال ) إسراء:  َفَمْن ُأوِتَي ِکتاَبهُ   . َیْوَم َنْدُعوا ُکلَّ ُأناٍس ِبِإماِمِهْم 3
 . 35، ص0، جالفتوح. ابن اعثم، 4
رود، بعد از منزل ُشقوق و قبل از منزل ُخزیمیة واقع شده است  . منزل ثعلبیه براي کسي که از مّکه به کوفه مي5

 (. 39، ص2، جمعجم البلدان)حموي، 
 . 603، صاألمالی. شیخ صدوق، 6
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با فرزدق دارد. بدا   وگوی امام قسمت نخست این گزارش، شباهت فراوانی به گفت

ابتدای خبر، مربوط رسد که توجه به نبود بخش اول آن در روایت شیخ صدوق، به نظر می

ویدژه  بوده است و اشتباهی به بِشر نسبت داده شدده اسدت. بده    به دیدار فرزدق با امام

کندد کده براسداس آن     بالذری خبری بیان مدی  3که، نام پدر بِشر و فرزدق، رالب است. آن

 گوید: فرزدق می
  2شا رش ذات عِرق محق ت كررم. حسين 

دهد. برخالف دیگر مورّخان به شد  افزایش می این گزارش، احتمال چنین خلطی را 

اعثم سخنی در اند، ابنرا در صِفاح و اطراف مکّه ثبت کرده که خبر دیدار فرزدق با امام

شُقوق بیسدت و   3کند. بیان می 1گوید و خبر مالقا  ایشان را در منزل شُقوق این باره نمی

اعدثم دربداره محدل    سبب، سخن ابنبه همین  1سومین منزل از منازل مکّه تا کوفه است.

مکّه با  دیدار، قابل پذیرش نیست؛ زیرا بنابر سخن فرزدق، او در منطقه حرم و در نزدیکی

  9برخورد کرده است. کاروان امام

فرزدق به همراه مادرش برای انجام حجّ راهی مکّه بوده است و در مراسم حج حضدور  

الحجده کده روز آرداز    از مکّده در هشدتم ذی   یافته است. با توجه به زمان خروج امدام 

و با حساا زمان مورد نیاز کاروان حسینی بدرای رسدیدن بده شُدقوق،      7مناسک حجّ است

                                              

 . 355، ص0، جاإلصابة فی تمییز الصحابة. عسقالنی، 1
 . 331، ص3، جانساب االشراف. بالذری، 2
، معجم البلدانگیرد )حموی،  . شقوق جمع شّق، منزلی از منازل مکه تا کوفه است که بعد از منزل واقصة قرار می3
 (. 301، ص3ج
 . 36، ص0، جالفتوح. ابن اعثم، 4
، دانش نامه امام حسین؛ ری شهری، 135، ص6، ججامع سّیدالشهداء. گروهی از تاریخ پژوهان، مقتل 5
 . 664، ص0ج
 . 391، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 6
 . 18، ص0، جالفتوح؛ ابن اعثم، 396، ص0، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 336، ص3، جانساب االشرافبالذری، . 7
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چنین مالقاتی در آن منزل، با توفی  فرزدق برای انجام مناسک حج، ناسازگار و ریرممکن 

 خواهد بود.

در نماید. باشند، عجیب میکه یکدیگر را دیده  آنیکی بودن جمال  فرزدق و بِشر، بی

رفت، دربداره  ای که از کوفه به عَدَن میدر راه عراق از حیوان درنده خبر دیگری، امام

را از  گداه، امدام   مردم کوفه پرسید و درنده همان جمله معدروف فدرزدق را گفدت و آن   

را بده  ه.ق( هم در حالی سخن فرزدق  119ابوالفرج اصفهانی )د. 3آگاه کرد. شهاد  مسلم

دادند،  اشتباه از زبان دو برادر اسدی که در ثعلبیّه، خبر شهاد  مسلم و هانی را به امام

که خود در کتاا دیگرش، آن را سخن فدرزدق و مربدوط بده مندزل صدفاح       0کند بیان می

 1ه.ق( 93سخن فرزدق را از زبان طرماح )ز. 3ه.ق( 303چنین، ابوطالب زیدی )د. هم1داند. می

  7کند. نقل می 9زسبالهو در منزل 

                                              
 . 692، صدالئل اإلمامة. طبری امامی، 1
 . 666، صمقاتل الطالبیین. ابوالفرج اصفهانی، 2
 . 209، ص26، جکتاب األغانی. ابوالفرج اصفهانی، 3
ه. ق متولد شد. او 345. ابوطالب، یحیی بن حسین بن هارون از امامان زیدی در طبرستان است که در سال 4

ه. ق با وی به عنوان امام زیدیه بیعت شد و سرانجام در سال 466حدیث نوشته است. در سال های مختلفی در  کتاب
جا به خاک سپرد که تا امروز، قبر او مشهور است )ر.  ه. ق از دنیا رفت. فرزندش پیکر او را به آمل برد و در آن424

 (. 34-21، صتیسیر المطالب فی أمالی أبی طالب ک: هارونی،
و فرستاده آن حضرت به نزد معاویه است. طرماح با چند  دی، شاعر و از اصحاب امیرالمؤمنین. طرماح بن ع5

 رفتند و همراهان او به امام نفر از مذحجیان کوفه در منزل ُعَذیب الهجانات، به مالقات سّیدالشهداء
خویش تهیه کرده بود به آنان ای را که از کوفه برای خانواده  پیوستند. طرماح از آن حضرت اجازه خواست، آذوقه

به او رسید و از یاری ایشان بازماند )شیخ طوسی،  برساند و سپس برگردد، ولی در راه بازگشت، خبر شهادت امام
 (. 453-454، ص0، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 686، صالرجال ؛ ابن داود،35،652، صرجال الطوسی

. ُزباله، حد فاصل واقصه و ثعلبیه است و در آن روستایي آباد وجود داشت که زمستان و تابستان پر آب بود و 6
شود که در آن، بازارهاي خرید و فروش وجود داشته است )حموی،  چنین گفته می کردند. هم حاجیان در آن توقف مي

 (. 628، ص3، جمعجم البلدان
 . 644، صطالب مالی االمام أبی تیسیر المطالب فی أ. هارونی، 7
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قلدوبهم معدک و   از دیدگاه مقاله حاضر و بر اساس نگاه بسترشناسانه، جملده مشدهور   

بیان شدده   تنها یک بار و آن هم از سوی فرزدق، خطاا به امام امیه،سیوفهم مع بنی

است و موارد دیگر، ضعیف و ریرقابل اعتماد هستند. نکته مهم دیگری که با پرسش بِشر 

او  3اسدت.  خوانی دارد، آن است که او راوی روایا  آن حضر  هم رالب از امامبن 

 همان کسی است که همراه برادرش بشیر، راوی دعای معروف عرفده از سیّدالشدهداء  

ناشناس نبوده است. شاید به همین دلیل اسدت کده در خبدر     هستند و نزد آن حضر 

 شود.  ر مشاهده نمینسبت به بِش شیخ صدوق، چنین پرسشی از امام

که که بارها او را دیده اسدت   بِشر را نشناسد در حالی حال چگونه ممکن است، امام

شدناخته اسدت؟ و از او بپرسدد: از    و از آن حضر  سؤال پرسیده است و ایشان وی را مدی 

 گوید:  این پرسش را از فرزدق پرسیده است. او در این باره می ای؟ امامکدام قبیله
   2ز من پرسي،: تو كيستی؟ و من گفتم: مرری از عراقم.حسين ا

أعدثم  توان این مطلب را نشان دیگری از خلط دو خبدر در گدزارش ابدن   از این رو، می

ها در کنار بیان جمله فرزدق از زبان افراد متعددد، سدبب   دانست. عدم بسترشناسی گزارش

  فده و از ابتددای خدروج امدام    گران تصور نمایند که این تعبیر در راه کوشود، تحلیل می

 اندد. بدا چندین    از مکّه، بارها به آن حضر  گفته شدده اسدت و ایشدان آن را تأییدد کدرده     

 از رفدتن بده سدوی کوفده، شدهاد  بدوده اسدت،         تصوری، این نظریّه که قصدد امدام  

 گردد.تقویت می

                                              
، 4و ج 666، ص2، جلکافی؛ شیخ کلینی، ا8، صکتاب الرجال. برای اطالع بیشتر در این باره، ر. ک: برقی، 1

؛ نعمانی، 450، ص2و ج 16، ص6، جالمحاسن؛ برقی، 632، صفضائل امیرالمؤمنین؛ ابن عقدة، 126ص
 ؛ شیخ طوسی، 603، صاألمالی؛ شیخ صدوق، 636، صاختیار معرفة الرجال؛ شیخ طوسی، 230، صلغیبةا

شرح االخبار فی فضائل ؛ نعمانی، 39، ص4، جآل أبی طالب ؛ ابن شهر آشوب، مناقب88، صرجال الطوسی
 اإلستیعاب فی معرفة؛ ابن عبدالبر، 203، صاألمالی  ؛ شیخ طوسی،499، 443، 653، ص 3، جاالئمة االطهار

 . 389، ص6، جاالصحاب
 . 391، ص0، جتاریخ االمم و الملوک . طبری،2
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پرسدش  به بِشربن رالب است. گفته شد که پاسخ فرزدق به  نکته دیگر، پاسخ امام

که بخش نخست جوابش را تأیید یا ردّ  آنشامل دو قسمت است و آن حضر  بی امام

نماید، به بخش دوم سخن وی، مسهر تأیید زدند و بر آن تأکید کردند، اما در ایدن گدزارش،   

گویدد تدا آن    که کارها به دست خدا است، هیچ سخنی نمی مرد اسدی از قضا و قدر و این

 که به فرزدق داد، به او بدهد.همان پاسخی را  حضر 

 تدر  گویدد کده پدیش   همان سخنی را به وی می با این حال، در کمال تعجب، امام 

با پاسخ بِشر، هماهنگ و همسدو نیسدت.    به فرزدق فرموده بود. به عبارتی، سخن امام

این نکته، شاهدی دیگر بر ادعای پیشین درباره خلط گزارش مالقا  بِشر بدا خبدر دیددار    

 زدق است. فر

 هیمیّخُزَسرایی جن در . نوحه8

توقدف داشدتند و حضدر      3یک شبانه روز در منزل خُزیمیده  اعثم، امامبه گزارش ابن

 گفت:  شنود که می که کسی را ببیند، صدایی می آنو بی ه.ق( در شب 90زینب)س( )د.
ه ن، ای ري،ه! بكو  و از سرشك، لرري  شو. كيس  كه پس از من، بر ايين  

 ا  جي  كيه وعي،ه    شاني، بي،ان  شهي،ان بگري،؟ بر گروهی كه مير  آني ن شا ميی   

 تح   ي ب،. 

 رساند و امدام ماجرای شب گذشته را به اطالع برادر  صب  هنگام، آن حضر 

 در پاسخ فرمود: 
 2خواهرم! ت ،ير، انج م ش،نی اس .

                                              
گذاری شده است و پس از منزل ثعلبیة بوده است)حموی،  . این منزل به اسم صاحب آن؛ یعنی ُخزیمة بن خازم نام1

 (. 335، ص2، جمعجم البلدان
 . 18، ص0، جالفتوح. ابن اعثم، 2
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 . بررسی گزارش8-1

 شود، نامعلوم است. نقل می الفتوح. راوی این گزارش که تنها در 3

نماید که کاروان حسینی، یک شبانه روز در خُزیمیه مانده باشد؛ زیدرا  . بسیار بعید می0

که از منزل حاجِر برای کوفیدان   و بخشی از نامه ارسالی امام 3اساس گزارش فرزدق بر

ایشدان   1تر به کوفده رفدتن،   برای سریع و درخواست شیعیان از آن حضر  0ارسال شد

برای رسیدن به کوفه عجله داشتند و دلیلی برای یک روز ماندن در این منزل وجود ندارد 

 کردند.اعثم به آن اشاره میوجود داشت، منابع و یا خود ابنو اگر ضرورتی در این باره 

ساعتی پدس از حرکدت از قصدر     . محتوای بیت دوم، همان خوابی است که امام1

ای بر روی اسب، به خواا رفت و بیددار  لحظه جا، امام نمود. در آنمشاهده  3مسقاتلبنی

. پدس  إناا للاه و إناا الیاه راجعاون و الحمدللاه رب العاالمینشد و دو یا سه بدار فرمدود:   

در  ه.ق( جلو آمد و درباره دلیل استرجاع و حمد پدر سؤال کرد. امام 93)د. اکبر علی

 پاسخ فرمود: 
گفي :  . اسب سواشی پيش شويم نم ي ن ش، كه ميی ای خوابم بررپسرم! لحظه

ه  به رنر ل ايش ن اس . پيس فهميي،م   كنن،، رش ح لی كه مر اين قوم حرك  می

   5رهن،.كه خرر مرگم ن شا به م  می

بیندد کده خدواهرش در     های کربال، مطلبی را در خواا مدی در نزدیکی که امام این

 خُزیمیده دیده است، عجیب است. د که او را نمیشنو خُزیمیه، آن را در بیداری از کسی می

                                              
 . 391، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 . 240، صالطوالاالخبار . دینوری، 2
 . 303، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 3
. این منزل که به آن قصر ُمقاتل گفته اند، در نزدیکی منطقه ُقطُقطانه بوده است. وجه تسمیه آن به قصر بنی ُمقاتل، 4

 (. 314، ص4، جمعجم البلدانجا قصری بنا نهاد )حموی،  آن است که ُمقاتل بن حّسان در آن
 ؛ شیخ مفید،459، 453، ص0، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 394، ص3، جانساب االشرافری، . بالذ5

 . 92، ص2، جاالرشاد
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های تاریخی، هنوز خبر شهاد  اساس ترتیب وقایع و گزارش منزل نوزدهم بوده است و بر

 نرسیده بوده است و اوضداع قیدام بده رداهر عدادی       ه.ق( به امام92بن عقیل )ممسلم 

 بوده است. 

مسقاتل منزل سی و ششم و در نزدیکی کربال بدوده اسدت و دیددن    چنین، قصر بنی هم

بدن  بن عقیل، هدانی  چنین خوابی در آن مکان، آن هم پس از رسیدن خبر شهاد  مسلم 

وسدیله   بن مسهر و به محاصره درآمدن کاروان حسینی بده بن بقطر و قیس ، عبداهلل ةعرو

 ده دارد. سپاه حر، سازگاری بیشتری با سخت شدن شرایط پیش آم

در خُزیمیه با شنیدن سخنان خدواهر، بده گفدتن إندا هلل و إندا الیده        چنین، امام هم

هاشم که شب عاشدورا، پدس از   گشاید. عقیله بنی راجعون و الحمدهلل را العالمین لب نمی

در خُزیمیه و بدا شدنیدن پاسدخ     3تابی بیهوش شدشنیدن اشعار برادر، درباره شهاد  از بی

دهدد.   که آنچه او شنیده است محق  خواهد شد، واکنشی نشان نمدی  بر این، مبنی امام

مسقاتدل در قالدب   پس از ترک قصر بندی  رسد، خبر خواا اماماین اساس به نظر می  بر

 در خُزیمیه بازتاا یافته است.  وسیله حضر  زینب گزارش شنیدن دو بیت شعر به

  گیری نتیجه. 9

بسترشناسی و شناخت شدرایط زمدان و مکدان، چندد      در این پژوهش تالش شد، براساس

تری از آنها ارا ه شدود. تحقید  حاضدر    گزارش عاشورایی بازخوانی گردند تا برداشت دقی 

خطاا به برادرش، محمد بن حنفیه پیش از ترک  نامه امام. وصیت3 دهد که نشان می

برخی، درباره تأییدد   . گمان0 تواند مخالف نظریه حکومت خواهی ایشان باشد.مدینه، نمی

صحی   از سوی امام امیهقلوبهم معک و سیوفهم مع بنیسخن مشهور فرزدق که گفت: 

هدایی  . در برخی منابع، بخش1 نیست. بلکه، آن حضر  نسبت به این جمله ساکت بودند.

                                              
، االرشاد ؛ شیخ مفید،664، صمقاتل الطالبیین؛ ابوالفرج اصفهانی، 425، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1

 . 84، ص2ج
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جدا   در جمع سپاه حسرّ و قسمتی از خطبده ایشدان در جمدع یدارانش جابده      امام از خطبه

. محل دیدار بِشدر بدن   3 دانند. با فرزدق می وگوی امام ه اشتباه آنها را گفتشود و ب می

از ثعلبیّه، منزل بیست و یکم به ذا  عِدرق، مندزل چهدارم تغییدر      رالب با سیّدالشهداء

با خبر مالقدا  بِشدر    که بخشی از گزارش دیدار فرزدق با امام یافته است. افزون بر آن

و جمله معروف فرزدق به اشتباه به او نسبت داده شده  مخلوط شده است با آن حضر 

مسقاتل )مندزلِ  بر روی اسب، ساعتی پس از ترک قصر بنی . خواا سیّدالشهداء1 است.

در خزیمیّده، مندزل    سی و سوم یا سی و ششم( در قالب شعری کده حضدر  زیندب   

 نوزدهم شنیده است، بازتاا یافته است.
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