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 چکیده

بوورا  را بن عقیل مبنی بر مناسب بوون ش اووراوف  ن ووه   نامه مسلم  سّیدالشهداءپس از آنکه  

مجموون  تصمیم گر ت مکه را ترک گفته و به عراق رو . باال بن ش ،   روا ت  ر سفر به آش اهر  

اسووت.  رسووتی وووا ل  سنت، قابوول ت موو   اهلو    به  ن ه  ر منابع ایعی  لفاش عزومت اماممار مخاآ

ال ؤها و اونکه نن  مخالفت آناش با اصل قیام بن ه وا با اووینه قیووام، سوو ا رستی تعدا  اون مخالفتن

و اووناهد    گیوور  ازتحلیلی است. پژوهش حاضر ضوومن بهووره  _ا روش تنصیفی  ب  روتحقیق پیش

ر ننوودگاش را  ر ذوها، به بازخنانی اخبار پر اخته و تحاناخت نن  مخالفتتاروخی و    مختلفقرائن  

تصووحیف و خطلووف همچنووین،   اند.بند  میمخالفاش سیاسی قابل تقسیم قالب  و گروه ناصحاش و

ووور سووؤال بوورا  زجعل خبر  ، وگرتکثیر وک سخن و نسبت  ا ش آش به ا را    ،نام ا را  با وکدوگر

ناموول ع  هز جملوو ا   را،هووا  و ندااتن خاستگاه معتبر بوورا  بع ووی از اووون مخالفووت  قیام امام  بر ش
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 . اندمخالفاش میناصحاش و ا زاوش امار 

 . مکه،  ن همخالفاش، ناصحاش،  سّیدالشهدا  :واژگان کلیدی

 

 همقدم

،  ربووارل لووزوم ق60ل ر روزها  پاوانی رجب سا  به والی مدونهبن معاووه    با رسیدش نامة وزود

، آش ح رت  ر حووالی  ووه از ءدا ووژه سّیدالشهاخذ  نر  بیعتِ بدوش مسامحه از مخالفاش و ، به

 :1368 ونوونر ، ). زا گاه خنوش را به قصد مکووه توورک  وور ابانه قبنل بیعت امتنا  ورزوده بن ، 

زموواش بووا آ وواز همه  ر روز ترووو  جامیدتنقف اوشاش  ر مکه چهار ماه و پنج روز به طنل ان  (228

 ر  (3/371: 1417)بووریر ، .  منترک ن ن ه  قصد  به  مکه را  بنا به  عنت  ن یاش،    ،مناسک حجّ

 لشووهدا مخالفاشِ ر تن سّیدا  ثرت  عاانرا،    مهم و چالشیِ تاروخ قیام  اون میاش، وکی از منضنعات

. جالووب آنکووه انوود وور ه ثبت و ضبف اسامی آناش را عامه و خاصه، منابع مختلف     ه  به عراق است

آانا و  روبووه،  وسووت و  اوومن بووه    ،صحابی و تابعی، پیر و جناش، زش و مر  ،میاش اون مخالفاش

ی  ا ه ت و  ر برخی منار ، جوونابووک از اوشاش متفا  نیز نسبت به هر  خنر  و پاسخ امامچشم می

به عووراق  ا ر تن اماماست تصنر ان   ه مخالفتِ ب ت نشده است. هرچند ممکننشده وا اونکه ثب 

رسووت ؛ امووا چنووین تصوونر   سووتعلیه وزود بوون ه ا به معنا  مخالفت با اصل حر ت آش ح رت 

 رسوودنیست؛ زورا خناهیم  ود  ه تعدا  مخالفاش با اصل قیام به تعدا  انگشتاش وک  ست هم نمی

ها  احتمووالی بو  ر راستا  جلنگیر  از آسی  مامها از رو   لسنز  و محبت به ا ه مخالفتبقی و  

 ووه اوون . چنوواشش تعبیوور موویحاصنرت گر ته،  ه از اون ا را  به ناص    نسبت به  رزند رسنل خدا 

ووود بووه زبیر و ترجیح او بوور وز و بیعت برخی از آناش با ابن  ها  اوشاش به امامپیشنها ات و تنصیه

اوون   سووی  ر مکووه یستا قابل تحلیل است. پس اونکه گفته ممین،  ر همین را عنناش خلیفه مسل 

به معنا    ،ندبن   آش مخالف  باو همه    (17/676:  1387)مطهر ،     ر را تصنوب نمی  حر ت امام

اگر مقصن  اون بااد سخن  قیقی نیست.  ر مقابلِ ناصووحاش،   نیست. چرا ه  مخالفت با اصل قیام

 اننوود موون  موویوزود و حکنمت ا   برا مخالف بن ه و حق را     سانی هستند  ه با اصل قیام امام

 ،تش اصل قیام، بسیار انوودک اسوو فاان . با آنکه تعدا  مخالمی ه از آنها به مخالفاش سیاسی تعبیر  

 ،انعکووا گووزونش و اده تووا  ر  سبب  رووکر  خاصّ برخی منرخاش نسبت به قیام سّیدالشهدا اما  

: 1415عسووا ر، ؛ ابوون 10/445:  1418)ابوون سووعد،  .  نماوندرا نقل    هاحجم وسیعی از اون مخالفت
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ا  اووون اخبووار  ر صوود  القوو   ووونچینش پی  ر پی ا نن   با  آناش    .(8/163تا:  ر، بی؛ ابن  ثی 14/208

بووه بلکه  ، ر ندرا ت وید نمی  ه صحابه و بزرگاش جامعه اسرمی، نه تنها عمل امام  هستندمطلب  

حووال آنکووه اووون  اور   انوود.پر اختهنیز ا ه و به ابراز مخالفت با آش حت نسبت به آش هشدار  صرا 

ت ناصحاش و مخالفاش بووا وکوودوگر لف ها و عدم تماوز میاش علت مخاانگار  مخالفتنتیجه همساش

 نتیجووه قیووام  نوود،  ووهمی گننه القاها، به خناننده اون رباره مخالفت  اخبار اون منابعمطالعه  است.  

بووه توواروخی  اون رووکوور ِ ه است.ن نب  به  ن ه، بینی مخالفاشِ ر تن امامپیش  ر ازچیز   ی  ربر،  

هووا   ن یوواش، بووه نامووه  اعتما  امام   انستن  وش ناد با مخدها میگزارش  اون  برخی از    وسیله

زبیوور  ش ابوونر ه و حر ت آش ح رت بووه سوون   ن ووه را متوو ثر از سووخناال بؤرا زور س  قیاماصل  

 ر عدم تنجه بووه  امام نشدنیشبرا جچنین رووکر   جز بیاش ااتباه بدوهی است  ه   .معر ی نماود

تعوودا   از ،  ر نقوول بع ی منووابع اات  ه ه  باود تنج  مطلب  وگر   ر برندار .ناصحاش،  نصاوح  

 هووااووون چهووره و چنین منار   از  و حال خارج نیست؛ وا از نووام و نشوواش  ندها متفر مخالفتاون  

گننووه  ووه ت؛ وووا آشو چنووین مخووالفتی از زبوواش آنوواش سوواخته اووده اسوو  گر وووده فا هسنءاسووت 

از آنهووا خناسووته تووا بووه ابووراز  ن اموو اند، حکنمت احتمال  ا هنیز    (77-76:  1386)جعفرواش،  برخی

زووود  ووه وچنوواش. پر اخته و آش ح رت را از ر تن به  ن ه منصرف نماوند  مخالفتِ با حر ت امام

سووبف ). منصوورف سوواز  را از تصمیم خنوش  عبا  از او خناست تا سیدالشهدا به ابنا   نامه    ر  

 اسووت. ل قیام امامجلنه  ا ش اصت اده، نا رسهر  و احتمال وا  نتیجه. (215:  1418،  جنز   ابن

ر اختووه ها سوواخته و پ هد برخی از اون گزارشها نشاش میبررسیها،  ر  نار اناخت نن  مخالفت

نووام ا وورا  بووا   و خطلفتصحیف  سلکاش و بع ی  وگر، ضعیف و  یرقابل اعتما ند. از طر ی  مامن   

سبب ا زاوش آمار ناصووحاش اووده  ،ر وگ ا را  وکدوگر و نیز تکثیر وک سخن و نسبت  ا ش آش به 

یِ پژوهشی مستقل  ر اون باره ساماش نیا ته، و نناتار حاضوور  ر پوو  هد  جستجنها نشاش می  .است

ارهووا  آمووار  ن تحلیلووی و همچنووین اسووتفا ه از نم  -با اینه تنصیفی  تحقیق تاروخی  اونانجام  

 ووه  ر بخووش نخسووت بووه ه  اون مقاله  ر سه بخش تنظیم اد  است.مقاله    برا   رک بهتر نتاوج

نه و  ر بخش  وم به ناصحاش و مخالفاش سیاسی  ر مکووه و  ر بخووش سوونم بووه ناصحاش  ر مدو

 ر پر اخته اده است.ه مکه تا  ربناصحاش میاش را 

 بخش اول: مدینه

به مکووه بووا  ونه و پیش از حر ت امامی خناهیم پر اخت  ه  ر مد ر اون بخش به سخناش  سان 
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 اند.به  ن ه و وا عدم بیعت با وزود سخن گفتهه و با آش ح رت  رباره نر تن   مناوشاش مرقات ن

 هم سلما.  1

تنها  ر منابع ایعی قابل رصد است و او ضمن بیوواش   امام  ه وسلمگزارش  ودار و گفتگن  ام

خناهد به سن   ن ووه نوورو ،  ر عراق، از اوشاش می  اره اها ت سیدالشهداءرب   سخن رسنل خدا 

. اسووت ها ت خن  و لزوم ر تنِ به عراق سخن گفتهح رت  ر جناب و  از حتمی بن ش ا  آش ه  

ابوون ؛  203:  1419؛ خصوویبی،  165:  1384 ،  مسووعن   ک:نوو ) رباره اووون مرقووات و جزئیووات آش،  

به رواوونی معلوونم نیسووت  (1/253: 1409راوند ، ؛ 330: 1419ه، ابن حمز؛ 69تا: عبدالنهاب، بی

ش حسینی بووه سوون   ن ووه فتگن و مرقات  ر مکه و پیش از عزومت  اروا گن   ه زماش و مکاش او

ت. با آنکه محتوونا  اووون خبوور،  ر منووابع  ه اسوا اونکه  ر مدونه، و پیش از خروج ابانه از آنجا بن

حوودوثی، معتبر  ر مجامع  و امام صا ق از امام باقر    و خبراما وجن  ،ثبت نشده  یایع ست اول  

نامووه و امانات، وصوویت  و رواوت، سیدالشهداء ش اصل  ودار است. طبق اون بنااهد  بر قطعی  

تسلیم نماووود  ووه پووس از  ته تا آنها را به امام سجا سا سلمه سپر ه و از او خنو اوع امامت را به ام

؛ 1/304: 1362) لینووی، . از اام به مدونه، اون  ار انجام پذور ته اسووتت  بی   بازگشت  ارواش اهل

 بیووت  و اهوول  سلمه  ر نز  سیدالشهداءاون مطلب، بیانگر جاوگاه واال  ام  (195:  1411  طنسی،

مخووالفتی ندااووته و خناسووته او   زورا با قیام سّیدالشهداءست؛  اش ا است. بر اون اسا ، او از ناصح

اوتووی ور  ه  ر؛ چناشبن  به  ن ه، به خاطر افّقت  راواش نسبت به  رزند پیامبر  مام رباره نر تن ا 

را بزرگ  ر ه بن  و برا  همین، آش ح وورت را   سلمه، سیدالشهداءچنین آمده  ه ام  امام باقراز  

 (330: 1419)ابن حمزه، .  اات و  لسنز اوشاش بن  وست میز همه  س بیشتر  ا 

 طرف ا. عمر 2

طرف، نقوول  وور ه  ووه و  ا  معروف به عمر بن علی طاوو  گزارای به نقل از عمر  نب  سید

ر ته و با بیاش اون مطلووب  ووه از بوورا رش  مدونه به مرقات اماماز خروج  ارواش حسینی از   یشپ

برا ر را  ر آ نش گر ته و بووا گروووه  ،به اها ت خناهد رسید  شهداءانیده  ه سّیدال  یامام مجتب 

 هوود  ووه از سرانجام  ار خنوش، پاسووخ مووی آگاهیضمن بیاش  امام .پرسدمیبیعت    از علت عدم

 (27-26: 1348، بوون طوواوو ا ). نخناهوود پووذور تو پطستی را بر خوون  نپسووندوده ز خنار  و  گهر

با وزود از آش روسووت  ووه و ، خبوور اووها ت  بیعت امام  رباره چراوی عدم بن علیپرسش عمر  

نها راه  ور ادش خطر  شته ادش از آش ح رت، بیعت با وزووود اسووت و د ت انبرا ر را انیده و می
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: 1368) ونوونر ،  ،  با معاووه بیعت  وور ه بن نوود  و حتی سیدالشهداء  ش امام حسنآز  چنش پیش ا 

 ند. از اون رو حتی اگر پرسووش او میبیعت سؤال    حال از چراوی عدم  (110:  1348ی،  ؛ طنس220

قیووام بوورا ر  انسووت. تناش او را مخووالف   بیعت با وزود بدانیم، نمیرا مساو  با  رخناست و  برا 

ا   ن یاش و تصوومیم هدونه و پیش از رسیدش نامهه، سؤال از چراوی عدم بیعت،  ر مک ون عروه بر ا 

 ،ته و روان است  ه سؤالِ او، نه از باب مخالفت با قیامآش ح رت برا  ر تن به  ن ه انجام گر 

 ان .میجن  بن ه و از ناصحاش امر ه ی و به جهت خطرات منبلکه از رو  مهربان

 عمطی  بن عبداهلل.  3

ک مدونووه و  ر مسوویر حوور تش بووه با عبداهلل بن مطیع پووس از توور اماماز  ودار خی منابع،  رب

پرسیده و ح رت از قصد خن  برا  ر تن به مکه سخن   امامقصد  از م  . اواندسن  مکه، خبر  ا ه

 ووه بداهلل ضمن طلب خیر از خدا برا  آش ح وورت، اوشوواش را از ر ووتن بووه  نگفته است. سپس ع

هووا، طبق برخی گووزارش  (5/22:  1411)ابن اعثم،  .  یاش هشدار  ا ه استو  رباره  ن   هر تحذور  

 قووت  ر سووخناش  (229: 1368) ونوونر ، .  هد«یم، انجام خدا آنچه را بخناهد»  پاسخ  ا :  امام

بلکووه  اللووت بوور  ،رساندبر علیه وزود را نمی  مخالفت او با قیام امام  ه تنهامطیع نثبت اده از ابن

»بووه خوودا موور م حجوواز  گنووود:ی ه بووه آش ح وورت موو اوشاش است؛ چناش  ید عدم بیعت و قیاموت 

 آوند«. تنصیه عبووداهلل بووه امووامیمطرف سن  تن    مر م از هرگیرند و  ینم س را با تن برابر  یچه

 گننه  ه بعوودها عبووداهللهماش ؛ز را پاوگاه قیام خن  قرار  هد   ن ه، مکه و حجااون بن   ه به جا

ل خنبی بر ناصح بن ش و عدم مخالفتش بووا نوی عملکر  ابن مطیع نیز  لی بن زبیر چنین  ر . از س

زبیر و بلکه پیش از آش، همووراهش بوون  و از مقربوواش و   یام ابنز ابتدا  قاست. او ا   اصل قیام امام

د بن عتبووه ی ولتا آنجا  ه پس از خروج ابانه او از مدونه، هنگامی  ه  ؛آمدکانش به حساب مینز و

)بووریر ، . ی از  ستگیرادگاش عبداهلل بن مطیع بوون وک   ، ستنر باز اات طر دارانش را صا ر  ر 

)ابوون . و به  ست حطجّاج بن ونسف ثقفی  شووته اوودزبیر  رانجام  ر ر اب ابنس و (5/315:  1417

 (3/995: 1412،  بدالبرع

 بخش دوم: مکّه

هووا   سووانی پر اختووه ها و نامهها، گفتگنقاتمر ر اون بخش  ر  و قسمت به بررسی اخبار 

 اند.را از عزومت به  ن ه منع  ر ه ه  ر اهر مکه امامخناهد اد  
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 افتگوهالف(گ

ا را  با امام ر اون قسمت به بررسی مرقات  پر اخت.خناهیم   ها و گفتگنها  

 اشبن عیّ عبداهلل.  1

را  بووه هنگووام بازگشووتِ از عمووره، امووامیعووه بر بن أبیبن عّیاش   سعد، عبداهلل  به گزارش ابن

 نمناشاها ت امیرمبا وا آور  برا  ر تن به  ن ه    و پس از آگاهی از تصمیم امام   ر همرقات  

 ن یوواش را  روووب   خناهوودمووی   رتآش حاز    و اوی آناش نسبت به امام حسنبیتنسف  ن یاش و  

)طبوور ، بووا تنجووه بووه گووزارش طبر   .(445ص،  10: ج1418)ابن سعد،  .  و به  ن ه نرو   هنخنر 

و نیووز بووا  عبووا  نقوول  وور ه سعد  رباره ابن  ه همین  ودار را با هماش منبعِ ابن  (5/343:  1387

بووه نظوور  (5/7: 1409 یهبووی،؛ 162/ 8ابن  ثیر، بووی تووا: ) ر منابع و ضبف برخی  تب   جستجن

بن عبا  را به ااووتباه عبووداهلل  هللها   تاب »الطبقات الکبر « عبارت عبدا برخی نسخهرسد  می

 .اند ر ه  بن عّیاش ثبت

 بن عمر. عبداهلل 2

اراوووه   نا  گفتگوون  عبووداهلل بوون عموور بووا اموواممنابع، گزارش وکسانی از محل  ودار و محت 

ابن اعووثم، ؛  5/343:  1387طبر ،  ؛  3/374:  1417بریر ،  ؛  10/444:  1418ابن سعد،  ).  اندنکر ه

بیش از وووک بووار  و با امامها  ا رو  مرقاتالبته احتمال می  (153:  1376  صدوق،؛  5/24  :1411

)طبوور ،  ،جانشینی و خر ووت وزووود مخووالف بوون  بن ه بااد. با آنکه او وکی از  سانی است  ه با

نیز خناست،   . او از امام(343)هماش:  .  ش نها بیعت با او گر   اما سرانجام به  (5/303-304:  1387

. نیز تحمل  ر ه و با و  بیعووت نماووودنمن  و با او بیعت  ر ، وزود را را تحمل    هوو ه معاهمچناش

نظوور  وور ه و بووه ز ر تن به  ن ووه صوورفاوشاش خناست، ا او همچنین از  (5/24  :1411ابن اعثم،  )

 ربووارل اونکووه خداونوود  جالب آنکه عبداهلل با نقل رواوتووی بوورا  امووام.  (25)هماش:  .  مدونه برگر  

ر  و آش ح وورت آخوورت را برگزووود، از آش را  ر انتخاب  نیووا و آخوورت مخّیوور  وو  اهلل  لسنمتعال ر

رگذاووت پوودر و بوورا رش ش، آخرت را اختیار  نوود و از سخناهد تا اوشاش نیز مانند جدّ رت میح

! او با اااره به اونکووه (10/444: 1418ابن سعد، ). اناش را متفرق نساز عبرت گر ته، جماعت مسلم

به سن   ن یاش نرو ؛ اما آش ح رت، با ااوواره   خناهداز اوشاش می  ،است  سنل خدا تن ر  لارپ  امام

بووریر ، ). هاوشوواش اسووت«»اووون بیعووت آنوواش و نناووته  رماود:ها   ن یاش،  ر پاسخ میبه نامه

أسووتن عک اهلل موون » را  ر آ نش گر ته و با جملووة  ش، و  با گروه اماماز آپس    (3/374:  1417
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نقل  وگوور  از آش ح وورت خناسووته تووا   ند و و طبقبا آش ح رت خداحا ظی می  ش(اهم)قتیل«

از  عبووداهلل (153: 1376)صوودوق،  .  بنسه بزند  پیامبر   هاپیراهن خن  را  نار بزند تا بر جا  بنسه

و از آش جهت  ه با اصل قیووام و  بن ه راضی بن ه بااد، ناصح  به قتل امام  استآش رو   ه بعید  

 ، مخالف سیاسی است.عقیدتی منا ق نبن ه رت به لحاظ مبانی  کر ،  قهی و حش  حر ت آ

 دری. ابوسعید خ3ُ

 ر ر تن، بر من  لبووه  وور .  ر آش هنگووام بووه او  »حسین د گنود:سعد، ابنسعی   به گزارش ابن

: 1418ابوون سووعد، ). «ات بنشووین و بوور امووامِ خوون  خووروج مکووندا پروا  ن و  ر خانووهگفتم: از خ

»موون خیرخووناه و  گنووود: نسعید نقل  ر ه  ه او بووه امووامسعد گزارش  وگر  از اب  ابن  (10/445

اند  ه به سوون  آنوواش اند و خناستهاش به اما نامه نناته ن ی  ام  ه لسنز اما هستم. چنین انیده

 شنوواانیدم  ه  ر  ن ه  رمن : من از آناش) ن یوواش( و آن  آناش مرو؛ زورا من از پدرت برو . به س

 نند و  سی  ه از آنها رسووتگار  بخناهوود، نمی د. آنها هرگز و ا از من ناراحت و خشمگین هستن 

. ه خدا سنگند، آنها بدوش نیت و ارا ه هستند و توواب امشوویر را ندارنوود«. برسدتیر بازنده به او می

اخیر، او   برو طبق خ  برپاوه گزارش نخست، ابنسعید مخالف قیام امام  (10/439:  1418ابن سعد،  )

سوولمه و  وگووراش، حنفیه، ابن عبووا ، ا م و همچنش محمد استاش آش ح رت ناصحاش و  لسنز  از

 به  ن ه بن ه و مخالفتی با اصل قیام ندااته اسووت.  یاش، مخالف ر تن امامبه خاطر سابقه بد  ن 

تووا: بووی ،یوور)ابن  ث   یلت رسنل خدا حاب باجرلت ا ش ابنسعید بر  سی پنایده نیست. او از اص

اسووت.  ر تووهو بزرگاش انصار به امار می  (2/602:  1412)ابن عبدالبر،    عالماش و نجیباش  و از  (9/3

و  ر زمووره  (247: 1414)طنسووی، چنانکووه از راوووواش حوودو   دور (6/144: 1412)ابوون جوونز ، 

ق، وصوود). را پذور ت و  ر آش ثابت قوودم مانوود   ه امر والوت امیرالمنمنینتین  سانی است  نخس

 (3/125: 1362) لینووی، ؛   نوودموویبا بزرگى و تکروم وا     ابنسعیداز    ا قامام ص.  (2/126:  1378

با تنجه به تنصیفات ابنسعید  ر منابع اوویعی،  (38: 1348)طنسی، . دنش منحرف از راه حق   هچرا 

مووره زر او   از اون رو ؛نر  تر ود استرش  وم به واقع نز وکتر و گزارش نخست، مشکنک و مگزا 

 اش است.ناصح

 الرحمن. عمر بن عبد4

با ااوواره   اد، عمر بن عبدالرحمن نز  اوشاش ر ت ور تن به عراق می  ما هآ  هنگامی  ه امام

  ر را  المووالبیووت و حاضوور آش   ر  امیوورانش  و   ارگزاراش   ه  رو مى  اهرى  به اونکه آش ح رت به
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ات احتمووالی سبت به  ن یوواش و خطوورنی خن  نا گراز ن د، ونارن و  رهم بندل نیز مر م  ارند و  اختیار

پاسخ او   انده میبا  عا  ر ش  ر حقش و اونکه او را خیرخنا   امام  سخن گفت.  برا  سّیدالشهداء

بووه رأ  توون عموول  ن ه، هماش خناهد اد؛ چه»...هرچه خدا مقدّر  رم  همچنین  رمن :   ا . امامرا  

هووا  زوا   به تنصیهدالرحمن اباهت مر بن عب عش سخنا (5/382: 1387)طبر ، .  نم وا نکنم«

 و نشاش از ناصح بن ش و   ار . (384-383)هماش:.  عبا   ار   ابن

 انصاری ن عبداهلل. جابر ب5

 و بتوور  خوودا  از: بووه او گفووتم ر ه،گفتگن  وو   حسین  »با  از جابر اون گننه نقل اده  ه گفت:

 بووا او امووا سووتن ؛ هنوودنخنا  را  اما ر تار، ون  ا ا بر سنگند،  خدا   به.  مقابل وکدوگر قرار مده  را   مر م

از واقعووه  ووربر و    ارنامه  رخشاش جابر تا پوویش  (10/445:  1418ابن سعد،  ).  « ر   مخالفت  من

بوور اوومر ه ناسووازگار اسووت.  ّیدالشهداءتا هنگام و اتش، با چنین سخنانی خطاب به سپس از آش  

از و   تجلیل امام صا ق و (223: 1413)مفید،    ا از زباش رسنل خد  ادش جابر  ر زمرل اهل بیت

و اونکه جابر از  سانی اسووت  ووه   (41:  1348)طنسی،  با جمله» اشط رجرً م نقططِعاً ِالینا اطهلط البطیت«

و رواوات  راواش  وگوور  ر سووتاوش او، نشوواش  (2/607: 1362)صدوق، ،  وستی با آنها واجب است

 ر روز اربعووین، بووا  س از زوووارت اموواماست. جابر پ بیت لاه هندل معر ت باال  جابر نسبت به 

اعوورم و خوون  را  ر ثووناب  شهداء، رضاوت خن  را از عملکر  سیدالاستنا  به حدوثی از رسنل خدا 

اگوور خبوور  (74: 1383؛ طبوور ، 2/191:  1423،  )خوونارزمی.  عمل آش ح رت اروک  انسته است

 ار ااتباه آش ح رت ثناب قائل اووده و نه برا  چگن  رباجال اونجاست  ه  ؤسعد را بپذوروم، سابن

-اجر عموول اوشوواش موویو وارانش، خن  را مستحق و اروک  ر   به خاطر رضاوت از عملکر  امام

 ن  بووه صووحابه رسوونل خوودا ش حکنمت اموو و طر دارا    اند؟! گنوا اخبار  از سن  بدخناهاش امام

ت را از زبوواش ا وورا  اوواخ  و آش ح وور امهمچنش جابر و ابنسعید نسبت  ا ه اده تووا اصوول قیوو 

 زور سؤال بر ه و منر  انتقا  قرار  هند.  صحابه جلیل القدر رسنل خدا 

 یثی. ابوواقد ل6

سوویدم. پووس بووه خوودا به موون رسووید.  ر مطلطوول بووه او ر نی حسادش  خبر خارج»  گنود:  قدا وابن

. پووس او  ا یموو بووه  شووتن  را جا بن  و  قف خوون  ا خارج نشن ؛ چرا ه قیام او بیسنگندش  ا م ت

اگرچه  ر گزارش اااره نشووده  ووه خبوور حر ووت   (10/445:  1418ابن سعد،  ).  «گر میبرنمگفت:  

ز منووازل مدونووه تووا   عراق،  ر مکه به ابنواقد رسیده وا  ر مدونه، اما »مطلطل« منزلووی ا سن  به  امام
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باطی بووا و ارت  (4/122،159،250و  3/413،336،395و  1/121و  5/194:  1995)حمن ،    مکه است

اده و بر  رض صحت و پذورش اصل  ودار پنای از ااکال وا منازل مکه تا عراق ندار . با چشم

ثبووات نیسووت؛ سعد مخالفت و  با اصل قیام قابل ا ، از ظاهر گزارش ابنبنواقد با امامو گفتگن  ا 

 ر  شته ادش آش ح رت  ر اون راه است.بلکه علت تنصیه او، خط

 سن عباب  . عبداهلل7

 ر منووابع قابوول رصوود اسووت. محتوونا   عبا  خطاب به امووام و نن  گفتگن  متفاوت از ابن

ت مشفقانه و از رو   لسنز  و مهربانی ابن عبووا  خطوواب بووه برخنر  نن  نخست، اامل جمر

؛ 244: 1368 ونوونر ، ؛ 3/371: 1417بووریر ، ). ح وورت بووه اوسووت  ؤ بانووه آشو پاسخ م  امام

سووخناش  (110؛ ابنالفرج اصفهانی، بی تا: ص54، ص3: ج1409؛ مسعن  ،  5/383  :1387طبر ،  

را از  ن یوواش  بن عبوودالرحمن اسووت  ووه امووام رعبا   ر اون نن  از گفتگن، ابیه عبارات عم  ابن

خناهد به ومن رو  و پووس از عوودم قبوونل از آش ح رت میات  ه ابتدا  با اون اضا   ؛ ار برحذر می

نبر   ه باز هم بووا به عراق بیت خنوش را با خن    ش خناست تا الاقل اهلاشاوسن   پیشنها ش از  

تنوود و  عبووا  و اموواماش ر  و بدل اده میاش ابنشد.  ر  ودار نن   وم، سخن ن  اش منا قتتنصیه

: 1413؛ مووزّ ،  14/208:  1415؛ ابوون عسووا ر،  10/450:  1417عد،  )ابوون سوو .   یرمحترمانه اسووت

اووون  اش. گزاراووگر(8/163؛ ابن  ثیر، بی تووا: 5/8:  1409،  ؛ یهبی107:  1423ابن عدوم،  ؛  6/420

 رباره جابر، ابنسووعید و ااتی از اون  ست نن  برخنر ، ابن سعد و همفکرانش هستند  ه مانند گزار

 اند.ساخته و پر اخته اده و  ر راستا  خن رأوی امام  نیستقابل اعتما   حنفیه   محمد

 . أوزاعی8

. رسوویدم او بووه و ر ووتم مکووه به   ار . پس  عراق  به  ر تن  قصد  حسین  مید»ان :  گنودمی  و 

 ر ووتن از موورا   اىآمووده  !آموودى  خوونش  اوزاعووى  اى»  : رمن   و  گفت  مداخنا  من  به   ود،  مرا   وقتی

 از موون  .اسووت  ]از موون  نخناسووته  را   اون]اووها ت   ز یر ا چیز     خداوند متعال  آنکه  حال  باز ار ،

 اوومارش  و  بیوودار بوون م  هووااووب  »من  اد«. اوزاعی گنود:  اهمنخ  هبرانگیخت    وانبه  روز  تا  امروز

أوزاعووی  وور    (184: 1413)طبوور ، . « رموون  اوشوواش  ووه اد  گننه  هماش.   ااتم  نگه  را   روزها

 ه بووا اوونیدش خبوور قصوود   ر همکانی زندگی مینااناخته است. اونکه او  ه بن ه،  ر چه اهر وا 

نده و نز  اوشاش ر تووه، از جملووه ابهاموواتی اسووت  ووه ساره برا  ر تن به عراق خن  را به مک   امام

بهم اووون ز  وگوور نکووات موو  ند. همچنین ا هرگننه اظهار نظر  را  ر منر  و  با چالش مناجه می
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بووه گرمووی او را پذور تووه و   اما  اوزاعووی، اموو سووت. بنووابر ا عوو با او  خبر، برخنر  قابل ت مل امام

نیت او را بیاش  ر ه و او را از اصرار بر نیتش منووع ود،  نبگ   ا رامش  ر ه و قبل از اونکه و  چیز 

روز اها ت خوونوش آگوواه نموون ه   رمن ه و پیشاپیش از اها ت خن  خبر  ا ه و حتی اوزاعی را از

و  یر قابل اعتنووا   الئل االمامةمنفر ات صاحب از  آود،اون گزارش و گزارای  ه  ر پی می  .است

نسووبت  وش بعد هستند.  ر هر صنرت از ظاهر بیاش اموواماخته قر پره و  و به نظر ساخت   و اعتما ند

 ت.  به اوزاعی روان می ان   ه او با اصل قیام مخالف نبن ه اس

  بن جلح . ابومحمد واقدی و زرارة9

آش ، از مکووه سه روز پوویش از خووروج اموواملح د  و زرارل بن جها  ابنمحمد واق و نفر به نام

موور م  ن ووه ضووعیف و سسووت هسووتند و قلووب  رباره اونکووه    شاشاو  اب  و  ه ر   را مرقات  ح رت

بووا  امووام ر اووون هنگووام،   .دانسخن گفته  ،است  اوشاشاما امشیرهاوشاش علیه    ح رتهاوشاش با  

از مرئکه  ووه امار  بیو تعدا    هاش گشن ه ادو  رها  آسم   ندمی ست خن  به آسماش اااره  

هر آونووه اگوور » د: رماوخطاب به آش  و می  ر اون حال امام  .دن وآمی رو   ،  اندقابل امارش نبن ه

وسوویلة اوناش) راووتگاش( بووا  اوومناش به وکدوگر و نابن  ادش اجر و پا اش نبن ، بووه   نز وکی اایا

 شته ادش من و وارانم  ر آنجاسووت) ربر( و  یوور از    انم  ه محل عروج ون میجنگیدم. لک می

«.  رباره خبر وا اووده  ووه تنهووا  ر  و  توواب طبوور  وا ت دهن وک نجات نخنا    رزندم علی، هیچ

ا از او نقوول طاوو  آش رو سید بن   (182:  1413،  بر ط؛  242:  1427)طبر ،  ان ایعی  وده می

آنکه اووون خبوور  ر بیشووتر ن سووخ نخست  است.چند نکته قابل ی ر  ،(62: 1348)ابن طاوو ،   ر ه

ا  از نسووخه   ر حااوویهاووون خبوور را   سی ابتدا    کهاحتمال اون   وان   خطی »الملهنف« وا ت نمی

-68:  1395صووا قی،  ).  وجن   ار وار  متن اصلی اده بااد،  از حاایه  نگااته و آنگاه  سید   تاب  

اوون ؛  ر هیچ گزارش  وگر  وا ت نموویمهمتر آنکه نام اون  و اخصیت، به  یر از اون خبر   (71

-68: 1395)صووا قی،  .  اوون یاجم نیز وا ت نمرت   تب رجالی و   ه خبر  از آنها  ر منابع وچناش

نشوواش آنهووا  برا  اون  و نفر چنین عملی انجووام  هوود؛ ولووی نووام و  چگننه ممکن است امام  (74

پوور ه از پوویش  انوود  ووه امووامبن ه اک آنها  ارا  مقامی واال  ر نز  آش ح رتنامعلنم بااد. بی

خبوور پیداسووت  ووه قصوود انده است. از ظوواهر وماهی را به آناش نچشمانشاش  نار ز ه و  راتگاش ال

حسووینی  باوسووت بووه  ووارواشمحکم ساختن و استنار  اوماش آنها بن ه است؛ پس آنهووا مووی  امام

بوون ه ه اون عمل اعجازگننه چووه  ا ند؛ وگرنه اثر و  اود ر  ربر آش ح رت را وار  می  پینسته و
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تنانسووت می نامند؟ ا زوش بر آنکه امامرا گمچس پ ،اندرا وار   ا ه اگر آش  و، سّیدالشهداءاست؟  

حال آنکووه چنووین  ؛یب  هدحنفیه نیز ترت عبا  و ابن اون  ار وا ابیه آش را برا  ا را   چنش ابن

 مووامنز وکوواش و ووواراش ا و زرارل بن جلح بر  وگوور  رو،    ل ابنمحمد واقد   اتفاقی نیفتا . از اون

 ه بووه زو    ، هماش سخن  رز ق و بِشر استبه امام  فرت. همچنین، سخن اون  و نروان نیس

 نقل اووده،  ر اون خبر ) (  رباره زنده ماندش امام سجا  )ع(خناهد آمد. از طر ی سخنی  ه از امام

و  ر خوون ِ نوود گر   یر از اوشاش نیووز، زنووده ماند ه بعد از واقعه عاانرا ا را   وصحیح نیست؛ چرا 

ونسووفی ؛ 145:  1348ابن طوواوو ،  ).  ده استای ر    آنهاخی از  بربه صراحت نام    الملهنف« نیز»

  (35-32: 1417 رو ،  

 . محمد بن حنفیه10

: 1395)ش.ک: صووا قی،  ،  خنر میخی ن سخ »الملهنف« به چشم  برپاوه خبر  ایعی  ه  ر بر

و وواوی و  ربوواره بووی حنفیه نز  بوورا ر ر ووت اش حسینی از مکه محمدروج  ارو ر اب خ  (68-74

از نگرانی خن  نسبت بووه  شووته  ت تا  ر مکه باقی بماند. امامفت و از برا ر خناسسخن گ  اش ن ی 

را  ر رؤوووا  ت  عبه سخن گفت و اونکووه رسوونل خوودا ادش  ر حرم امن الهی و اکسته ادش حرم

: 1348اوو ، )ابوون طوو .  بیتش به سوون   ن ووه رو   وت  ا ه تا با اهل وده و به آش ح رت م منر

حنفیه  ر مکووه  سعد از واقد  نقل  ر ه، چنین آمده  ه محمد    ه ابنش  وگرار ر گز  (63-64

 م با تن  ر خروج منا ق نیست؛ امووا امووامز نظر»امرو  را مرقات  ر  و خطاب به برا ر گفت:  امام

ح وورت خوون  ار  پسرانش به همراه آش  ز  ر اون هنگام از  رستا شنظرش را نپذور ت. محمد نی 

اد و  رمن : آوا از  رستا ش  رزندانت به همراه من  ر جوواوی  ووه و ناراحت  ل ا عم  از   ر   ه امام

است از اونکووه توون  شووته گفت: مرا چه حاجتی  نی؟ محمد  ر پاسخ  انم، جلنگیر  می شته می

توور از مصوویبت شته انند؛ گرچه مصوویبت توون بوور مووا واالتوور و تلووخان  و آنها نیز به همراه تن  

-ت مل  ر متن گزارش »الملهنف«  ر  نار سخناش محبت  (10/451  :1418  د،)ابن سع.  آنهاست«

 ااووت و پاسووخ  از مدونه بووا امووامحنفیه  ر  ودار   ه پیش از خروج  ارواش حسینی   آمیز محمد

؛ ابوون اعووثم، 342-5/341: 1387طبوور ، ؛ 5/317: 1417)بریر ، ، محترمانه آش ح رت به و 

تووناش سوواز   ووه نموویرا به اون نکته رهنمنش موویا  م  (35-2/34:  1413؛ مفید،  5/20-21:  1411

گروسووت. گنوووا سووازندگاش سعد را به راحتی پذور ت؛ بلکه باود به  وده تر ود بووه آش ن  گزارش ابن

 حنفیه، به عنناش پسر  وگر امیرمؤمنوواش حمدنظر ادود م اون خبر  ر صد  نماوش و بیاش اخترف
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 ه  ر منر  جابر بن عبداهلل، ابنسعید خوودر  و ابوون چناشستند.  ه   رباره اصل قیام  دالشهداءبا سی 

لفت اون ا را  بووا اصوول نقل مخاسعد  ر   گننه است و  ر میاش متقدمین ابنعبا  نیز ق یه همین

بر تنها تنسف  سانی نقل اووده  ووه رووکوور   ماننوود قیام منفر  است و  ر قروش بعد  نیز اون خ

: 1413؛ مووزّ ، 14/211: 1415)ابوون عسووا ر، . انوودبوون ه رب اوشمسعد  ااته و همفکر و هم  بنا 

گننووه آناش اووون (8/178تا:  ؛ ابن  ثیر، بی  5/8:  1409،  ؛ یهبی6/2611:  1408ابن عدوم،  ؛  6/420

بازنشر  ا ه و اون  سووته از گزاراووات را ر منرخاش، سعد را بدوش سنجش با اخبار  وگ   متفر ات ابن

؛ 56-43: 1385 اوو  ، ) ر اون باره ش.ک: ناصوور  . اندر  ا هرا قرا اناوه تحلیل حا ثه عظیم عاپ

 (70-49: 3861  ، سر رو؛ صحتی 155-150: 1389رنجبر، ؛ 140-95: 1388حسینی،  

 . عبداهلل بن زبیر11

وووک را  ر ر تن به سن   ن ه تحر  امام  ،زبیر  ابن  ت  هها منهم اون مطلب اسگزارشبرخی  

: 1418)ابوون سووعد، . «ر تن اده اسووتبه اثیر پذور ته و تشنوق ش او تنا ر ه و آش ح رت از سخ

مسعن  ، هماش؛ ) ممکه از سن  امازبیر برا  ترک    ایعاش منابع تاروخی به آرزو  ابن  (10/446

   ابنگرنسبت به حیله ، تذ ر ابن عبا  به امام(16/102:  1404؛ ابن ابی الحدود،  3/56:  1409

 و جمرت ابوون ()هماشزبیر  رباره خروج امام از مکه  وة او به ابن ناو    (5/384:  1387)طبر ،  زبیر

-بووه آنجووا مووی ق ایعیانی مانند ایعیاش تن  ااووتم،مبنی بر اونکه اگر من نیز  ر عرا   زبیر به امام

جه  اات  ووه حتووی . باود تنااتباه بااند  اون بر اات  اناهدتنانند  میی  ؛ همگ (383:  )هماشر تم

 ،ها  اعتقا  ِ امامت آش ح رت، و تنها برپاوة اخصیت تاروخیِ اوشاشجنبه  گر تن  ظربدوش  ر ن

 ر زماش پدر و برا ر خن  و با تنجه به سن   ب  ر هها   سبه لحاظ سیاسی و تجربه  باز هم امام

مووین رو، هنگووامی  ووه و  زبیر بتناند  روبش  هد. از ه  ا  نبن   ه مثل ابنهو سالش،  ر  ناپخت 

امام به طمع  ار  او اااره  ر  و  رمن : هوویچ چیووز  ر   ،به عراق تشنوق نمن   ر تن  را برا   امام

او برا  اونکووه مووتهم   ()هماش.من از حجاز به عراق نیست  ر تن  تر اززبیر  محبنب نیا نز  و ]ابن

بووه آش  (3/56: 1409عن  ، ؛ مسوو 3/375: 1417بووریر ، )، نشوون    ِ از خووروج امووامبه خشوونن

ه بماند، موور م را بووه  ور ح وورت گِوور  خناهوود آور ؛ امووا اووون    ا   ه اگر  ر مک پیشنهات  ح ر

 انست  ر پاسووخش نیت واقعی او را می ز آنجا  ه امامپیشنها  ظاهرساز  و از رو  نفاق بن  و ا 

ز  شته ادش  ر مّکووه اسووت، برا  من محبنبتر ا  ،بیروش از مکّه  شته انمک وجب »اگر و   رمن :

. تر از  شته ادنم  ر وک وجبیِ آنجاسووت«خارج از مکّه  شته انم، براوم محبنب   و وجبر  و اگ
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»  ن ادش  ر حنالی  ن ه را بیشتر از   ن اوودش    :همچنین به او  رمن  (5/385:  1387)طبر ،  

زبیوور  خطاب بووه ابوون  ر سخن  وگر   امام   (73-72:  1356)ابن قنلنوه،  .  « ر مکّه  وست  ارم

اووکند و موون  وسووت نوودارم  ووه آش قوون  قنچی حرمت  عبه را می  وم گفت  هبرا رم  پد»   رمن :

پووذور  اثرگفته مبنووی بوور ، با ا عا  پیشاده از امامسخناش وا   (5/384:  1387)طبر ،  .  باام«

 هوود خووروج  ووارواش حسووینی از مکووه متوو ثر از نشاش موویگار است و زبیر ناساز  آش ح رت از ابن

تناش نتیجه گر ووت  ووه او گذاته، می زبیر و امام میاش ابنمجمن  آنچه  زا  سخناش او نبن ه است.

از مکه نبن ند؛ ولی او   به خروج امامرو راضی   ه ناصحاش بابت خطرات پیشاز ناصحاش نبن ؛ چرا 

از مخالفاش اصل قیام هم نبوون ؛ زووورا مخالفوواش، بووا اصوول از طر ی او    ر .چنین چیز  را آرزو می

ساز  برا  قیام بن  و پس از اها ت آش ح وورت زبیر  ر حالِ زمینه  ند، ولی ابنات قیام مشکل  ا 

از  ، ه برا  رسوویدش بووه مطووامع و منووا ع اخصووی خوون  زبیر تنها  سی بااد قیام  ر . ااود ابن

 ان .ه  ن ه محسنب میب منا قاش ر تن امام

 . ابوبکر بن عبدالرحمن12

بووه و  را بیوواش  وور وم.  تر تنصوویه و پاسووخ امووامپیشاو برا ر عمر بن عبدالرحمن است  ه 

و اوی  ن یوواش لی و بیتنصیه ابنبکر بن عبدالرحمن نیز ابیه سخناش برا رش  رباره خطرات احتما

-ر و  عا  خیر بوورا  او موویتشک  به برا رش و نیز مشابه جناب اوشاش   ه پاسخ اماماست؛ چناش

مال وجن   ار   ه اصل گفتگن، مربنط به وکی از اووون اون احت   (10/447:  1418)ابن سعد،  .  «بااد

ند. ااهد بر اون سخن آنکه هوویچ ا  و برا ر بن ه و برخی منابع به ااتباه نام برا ر  وگر را ثبت  ر ه

 اند.گفتهسخن ن اماممنبعی از  ودار و سخن هر  و برا ر با 

 . ابوسلمة بن عبدالرحمن13

سووعد از او نقوول  ثبت نشده است؛ اما ابوون  سلمة  ر تحذور اماما  از ابن ودار، گفتگن و وا نامه

زبیوور او را ولووی ابوون ؛ر تاش نمیاناخت و به سن  آنمر م عراق را می  ر ه  ه بهتر بن  حسین

 (446:)هماش.  «بر ر تن تحروک  ر 

 مسیّب. سعید بن 14

کوور ه بوون ، بووراوش بهتوور خروج ن  سعد از او نیز تنها اون جمله را نقل  ر ه  ه اگر حسینبنا 

 .()هماش. «بن 
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 هاب( نامه

 ن ووه خووناهیم از ر ووتن بووه  ها  ارسال اده  ر راستا  تحووذور امووام ر اون قسمت به نامه

 پر اخت.

 . عمره، دختر عبدالرحمن بن سعد1

ننات و از اوشاش خناست، اطاعووت  وور ه و بووا   ا  به امامهاست، نام  ا ه عاوشهاو  ه خناهرز

و  همچنین به آش ح رت هشدار  ا   ه بووا ر ووتن   .اعت مسلماناش را متفرق نساز خروجش، جم

اوونیده  ووه  اش عاوشه به نقوول از رسوونل خوودا خاله نهد؛ زورا ازبه عراق به قتلگاه خنوش قدم می

 نامة عطمره را خنانوود،  رموون :  ان «. هنگامی  ه امامبابِل  شته می  زمین ر سر  »حسین   رمن :

   (هماش).«ت گروز  از ر تن به قتلگاه خن  ندارم» ر اون صنر

جماعووت مسوولماناش را نا رست انگااته و قیام اوشاش را متفوورق سوواختن  اونکه عطمره  ار امام

: 1409)یهبووی، اشخالووه ر ه و راو  اخبار  بداند عجیب نیست؛ زورا او  ر خانه عاوشه زندگی می

رسوود؛ زووورا اووون به و  ساختگی به نظر مووی خ امام.  ر عین حال، پاسو مت ثر از او است  (6/443

جناوات خوون  بووه آش  ه برا  تنجیه اعمال و   جناب بیشتر با منطق جبرگراوی امن  سازگار   ار 

باوسووت  ر مووی  سووین، امووام حت رسنل خدا واند. اون بدون معناست  ه طبق روا  ر هتمسک می

 ه بوودوش منطووقِ مشخصووی  ی از سن  امامرسید. از همین رو، چنین پاسخ ربر به اها ت می

»   ن :از اونکووه  رموو   تسلیم چنین جبر  اده بااد،  ر ا ش اوشاش نیست. مگر آنکه مقصن  امووام

مووی بوون ش و حت  سخن رسنل خوودا   عنا  صدقا  از ر تن به قتلگاه خن  ندارم«، را به مپس چاره

مرتفووع خناهوود اوود. از طر ووی  گفتووه ه  ر اون صنرت ااکال پیش تحقق چنین خبر  تعبیر  ر 

ش ا  ه از تنصوویه، چناشتذ ر اون نکته الزم است  ه با وجن  اختر ات سیاسی میاش عطمره و امام

به قتوول  او راضی ،آودبرمی سخن رسنل اهللبه آش ح رت برا  نر تن به  ن ه و نیز استنا ش به 

بن سووعید)حا م مکووه و   ی همچنش عمروتناش او را  ر ر وف امنواننبن ه و از اون جهت نمی  امام

شووی عمر،  ر عین مخالفووت بووا م هاوی مانند عطمره و ابنمدونه(  انست. به عبارت  وگر اخصیت

نگووراش و بووه اووون اموور شته ادش آش ح وورت بن سعید نسبت به    ، به خرف عمروسیاسی امام

 اند.راضی نبن ه
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 هممسور بن مخر. 2

ت و از اوشاش خناست  ر مکّه بماند و  روووب  عوونت  ن یوواش و ننا  ا  برا  اماممِسنر، نامه

و  زبیوور سخن ابن و  عراقیاش  هاىمهنا  مبا ا »  زبیر را نخنر . متن نامة او چنین است:  تحروکات ابن

 آناش) ن یوواش( بفروبد. مبا ا حرم را رها  نی. اگر را  تن تناند و  واوراش   ه  بپینند  آناش  به:  گنودمى   ه

 قوودرت و نیرو با رسانند تامی تن به را   خن   و  خرند(تازانند)رنج سفر میمى  اتر  بااند،  دنیازمن   تن  به

» ر اون بوواره  :نامة مسنر، ضمن آرزو  پا اش خیر برا  او،  رمن  ر پاسخ به   . امام«روى  بیروش

ه به نامه مسوونر پیداسووت  وو  از پاسخ امام (10/446: 1418)ابن سعد، .  « نمخدا طلب خیر می  از

تصمیم آش ح رت برا  خروج از مکه و حر ت به سن  عراق قطعی و  یرقابل بووازنگر  بوون ه؛ 

او را  کووه امووامووووژه آنخنر ؛ بهها تحذور از  ن یاش به چشم می ه از عبارات مِسنر نیز تن همچناش

مخووالفتی  دا طلب پا اش  ر ه است. پس مسنر نیز بووا اصوول قیووام اموواما  ر ه و براوش از خ ع

اطوور   ر اوووام حووج بووی از نقشة پنهانی ترور امووام  نردااته؛ آنچه هست اونکه ا را   چنش مِسن

 بن ند.

 . یزید بن أصم3

و از ح وورت ن ه به اوشوواش نامووه نناووت  به سمت    مانند مِسنر، هنگام حر ت امام  و  نیز

نووا موور م  ن ووه، »امّا بعوود، پووس هما  تار  روب  ن یاش نشن . متن نامة او چنین است:خناست، گر

 هم  ه بووا گیرند. من، تن را  ر پناه خدا قرار مىتن را  ارند و  سانى هستند  ه آرام نمى  ةتنها  ین 

 را  توون و است حق ا خد وعدل  ه باش اکیبا. آناش،  روب بخنرى و آب را  ر سراب بروزى  کتحرو

 پاسووخ امووام  (65/127:  1415)ابن عسا ر،  .  ندارند«   ه وقین  آنها   ن ه  مر م  .نکشانند  خنارى  به

ها  و  جناب  ا ه و بووه  سووت مووا بن اصم ثبت نشده است. اونکه ح رت به گفتهبه نامة وزود  

خالفووت بووا اصوول قیووام میست؛ اما از متن نامة او وا اصرً پاسخی ندا ه، به روانی معلنم ننرسیده  

ر قابل رصد است و  ر منووابع ا زوش بر آنکه اون خبر تنها  ر گزاراات ابن عسا ان .   همیده نمی

 ان .وا ت نمیاو پیش از  

   بن قیس. أحنف  4

را بووه پیوورو   اوشاشنامه ننات و آنها را  ب احنف از سراش قباول و ااراف بصره بن   ه امام

ا ، بووا ضوومن نامووهپاسخ  عنت آش ح رت  ر حنف ا   (5/357  :1387  )طبر ،.  از خن   عنت  ر 
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به طنر  یوور  (60)روم:رْ إِشَّ وطعْدط اللَّهِ حطقٌّ وط ال وطسْتطخِفَّنَّکط الَّذِونط ال و نقِن نشط طاصِْباروفه    آوهنگارش  

پاسووخ  (3/374: 1417بووریر ،  ).  به صبر  راخناند و از  ن یوواش بوودگنوی  وور   مستقیم، اوشاش را 

 بلکه تحذور از  ن یاش است. ،خالفت با اصل قیاماحنف نیز نه م

 ربالبخش سوم: مکه تا ک

 ر اون بخش به بررسی اخبار مخالفت  سانی خناهیم پر اخت  ه  ر وکی از منووازل مکووه تووا 

و اوشاش را از ر تن بووه  ر ه و وا نامه آنها به  ست آش ح رت رسیده ودار و گفتگن     ن ه با امام

 د.انرحذر  ااتهعراق ب

 . عمرو بن سعید1

و  به خاطر ناتنانی  ر گوور تن بیعووت از امووامبن عتبه)حا م مدونه(    پس از خشم وزود بر ولید

زموواشِ و او هوومبن زبیر، حکنمت مدونه به عمرو بن سعید بن عاص)حا م مکه( سپر ه اد   عبداهلل

بووه  تن اموواممرو به اوودت بووا ر وو ع  (5/343:  1387)طبر ،  .   ر مت میبر حرمین اروفین حکن

تنانسووت  سووت ود بر مکه و مدونه نمی ه به عنناش وک امن  و گمااته وزعراق مخالف بن ؛ چرا 

اه رو   ست نها ه و ااهد ح نر و من قیت احتمالی آش ح رت  ر  ن ه بااد. از اووون رو بووا آگوو 

و  اماموو منراش بووه تعقیووب موو برا رش وحیی را با جمعی از  مکه،  ادش از خروج  ارواش حسینی از  

سووماش سوونار اوونود و »بوور هوور اووتر  میوواش زمووین و آ :همراهووانش  رسووتا  و بووه آنوواش گفووت

رسوویدند  نیروها  عمرو هنگامی بووه امووام (2/6: 1410)ابن قتیبة،      را بجنوید؟!«او]سّیدالشهداء

ه حر ووت  اموو خارج نشده بوون . وحیووی  ناووید هووم مووانع ا  اش حسینی هننز از منطقه حرم ه  ارو

و بوودل اوودش  ووه ر   و همراهانش را بووه مکووه بازگر انوود امامسمت عراق ان  و هم  به   ارواش

، نشاش از احتمووال بوواال   رگیوور  میوواش آنوواش (244: 1368) وننر ، ضربات تازوانه میاش طر ین

و  (2/249تووا: )وعقنبی، بوویر آش ح رت  ر منسم حجباره قصد وزود برا  ترواخبار منجن   ر.   ار 

قاومووت  ر واش بوور ا امووه مسوویر و ما و اصرار  وور  (2/67:  1413)مفید،  وشاش از مکهخروج با عجله ا 

 هد  ه وعده اماش و جاوزه از جانووب برابر  شار و تهدود وحیی تا سرحدّ  رگیر ، همگی نشاش می

-یا زوش بر آنکه عمرو، بهترون  سی است  ووه موو   وب و  ورووی نبن ه است.عمرو، چیز  ج ز  ر

اش عموورو را تنرو نمی ر منسم حجّ عملی  ند. پس به هیچ  را  رباره ترور امامتنانست نقشه وزود  

 ر زمره ناصحاش و مخالفتش را از رو  خیرخناهی و  لسوونز   انسووت؛ بلکووه مخووالفتش از رو  
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 قتا از اووون طرووو ان ،  به عراق ارزوابی می  مامو  ر راستا  نرسیدش ا  امنی و به لحاظ سیاسی  

 با آش ح رت قطع  ر ه و مانع ح نر اوشاش  ر  ن ه ان .ارتباط  ن یاش را  

 بن جعفر. عبداهلل  2

نناووت و آش را بووه همووراه  و   ا  بووه امووامپس از خروج  ارواش حسینی از مکه، عبداهلل نامه

   ارواش حسینی  رستا  و پیغام  ا   ه به زو   خن  نش و محمد به سن ها  ع رزند خن ، به نام

مناش خطوواب را عطلطم هداوت و امید مؤ اش امامح رت خناهد اتا ت. او  ر نامهنیز به مرقات آش 

 ر  و برا  جاش اوشاش اظهار نگرانی نمن  و از اوشاش خناست تا از ا امه سفر منصوورف اوون . و  

مرو نیووز عبفرستد و  ا  برا  اماماز او خناست تا اماش نامهبن سعید ر ت و  سپس به سراغ عمرو  

   و اموواش عموورونامه و مرقات با عبداهلل  رخناست وا آش ح رت پس از  روا ت اماشپذور ت؛ ام

. بووه خوون  بووا او سووخن گفووت بن سعید را ر ّ  ر  و از خناب  ودش جوودّش و  رموواش آش ح وورت

عبداهلل به محمد و عنش سفارش نمن  تا  ر تمام مسوویر، پس از آش    (388-5/387:  1387)طبر ،  

 امبعدها پس از اووها ت اموو  (2/69: 1413)مفید، . و همراه او جها   نند  زم آش ح رت بااندمر

نیز از اونکه خن  نتنانست همراه امام بااد؛ اما  و  رزندش آش امام را وار   ا ند، اظهار خشوونن   

ا  ش او بوورتناش عبداهلل را مخالف اصل قیام  انست و  ناوو ، نمیرو. از اون(124)هماش:  .   ر می

 است. یحتو نص  رت به  ن ه  ر راستا  آسیب ندودش امامنر تن آش ح

 بن جعدة  . عبداهلل3

هووانی ؛ چرا ووه جعوودل  رزنوود اماسووت عبداهلل بن جعدل بن هبیرل  رزند خناهرزا ه امیرمؤمناش

 فانسوواب االاوورا  ووه  ر برپاوووه گزاراووی  (18/308: 1404بن ابی الحدود، )ا . استطالب  ختر ابن
ابووراز نناووت و ضوومن  اوشوواشا  بووه امهعبداهلل ن ،از مکه پس از خروج امام  ان ، اند ی وده می

رو  آش ح رت  ر سفر به  ن ه، از اوشاش خناست بازگر  . نامة او تنسووف نگرانی از خطرات پیش

. اش را نوودا نامووهرسید؛ ولی آش ح رت پاسووخ  عرق« به  ست امام عنش  ر منزل »یاتِ  پسرش

ر  ووه او  نقل اون گزارش از سن  بریر  ت مّل برانگیز است؛ چرا   (377-3/376:  1417بریر ،  )

 ر  گزارش  وگر  بنن جعدل بن هبیرل را مستقر  ر  ن ه  انسته  ه پس از اووها ت امووام حسوون

سوولیت بووه آش نامه نناته و ضمن ت ع ادند و برا  امام حسینیماش بن ص ر  خ زاعی جممنزل سل 

از اون گزاش پیداسووت  ووه عبووداهلل  .(366-365)هماش: .  ر ند  وشاش را به عراق  عنتح رت، ا 
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سا ن  ن ه بن ه است. طبق گزارش  وگر، عبداهلل بوون  ها پیش از قیام سّیدالشهداءسال  بن جعده

 ر تووه؛ر می ر قیام و حکنمت مختار از مقرباش و  به اما  نیناطر نز وکی به امیرالمنمبه خجعده  

 ت و ا  از مختار براوش بگیر . مختار نیووز پووذوراو خناست تا اماش نامه  آنجا  ه عمر بن سعد ازتا  

: 1385؛ ابوون اثیوور، 6/60: 1387)طبر ، . ا  برا  عمر بن سعد  رستا نامهاماش  به احترام عبداهلل،

 بوون جعووده پووس از  گزارش بریر   ربوواره ارسووال نامووه عبووداهلل  فته ان ممکن است گ  (4/241

بووه قیووام و  وگوور   وج  ارواش حسینی  ه اولووی تشوونوق سّیدالشووهداءو خر  اها ت امام حسن

ور آش ح رت از قیام مربنط به اراوف متفاوت بن ه  ه وکی مناسب برا  قیووام و  وگوور  از تحذ

مدش ابن زوا  حکاوووت  ار . امووا چنووین توونجیهی صووحیح اک ادش اوضا  متعاقبِ رو   ارآخطرن

مکووه اسووت، نووه  ل نامه عبداهلل مبنی بر هشدار به امووامگزارش بریر  محل ارسانیست؛ زورا  ر  

اش معناست  ه عبداهلل  ر  ن ه نبن ه تا از تغییوور اووراوف  ن ووه و رو   ووار آموودش و  ن ه. اون بد

، امووام عبووداهلل از نز وکوواش و اوویعیاش امیرمؤمنوواشسلم بن عقیل مطلع بااد. از طر ووی اها ت م

پینسته و بووا  ا  انجام حج از  ن ه به مکه آمده بن ، به امامبن ه و اگر بر  لشهداءو سّیدا   مجتبی

 ر گووزارش طالب رسد نام عنش بن عبداهلل بن جعفر بن أبیبه نظر میاد.  ش از مکه خارج میاوشا

چنین خطلطی   بن جعدل ضبف گشته و چه بسا ااتباه ن سّاخ سبببریر  به ااتباه، عنش بن عبداهلل

 ه بااد.اد

نامووه  م منروت  اات ،عنش بن عبداهلل بن جعفر به همراه برا رش محمد  راا االطبق گزارش  

 (2/68: 1413)مفید،  . برساند پدر را به امام

ش و محموود بووه و ملحووق اوودش عوون نامه عبداهلل بن جعفر بووه امووامگزارش ارسال  نیز  طبر 

: 1387طبر ، ) عرق« آور ه است  یاتِش ح رت  ر منزل » ارواش حسینی را پس از نقل تنقف آ

فته  انست. قرونووه  وگوور آنکووه طبووق گتناش آش را ااهد  بر وقن  تصحیفِ پیش ه می  (5/387

 بداهلل بن جعده نوودا ه،  ووه همووین مطلووب  ر موونر  نامووهپاسخی به نامه ع  گزارش بریر ، امام

ا  بیوواش ابتدا  اون گووزارش بووه جوو   وه، بریر   ربه عر  (هماش).  عبداهلل بن جعفر نیز وجن   ار 

 ه خبر نگااتن نامه از سن  عبووداهلل  سند خنوش، از واژه »قالنا« بهره گر ته و اون بداش معناست

 الاوورافانسوواب ا حال آنکه چنین مطلبی جز  ر  بن ه است؛  رخاشمنر  تنا ق من  بن جعده به امام

عبووداهلل بوون  اوون ، نامووه وده مووی اواش رآنچه  ر منابع  (3/376: 1417)بریر ،  .  ان وا ت نمی

: 1411؛ ابوون اعووثم، 5/387: 1387 ، ؛ طبوور10/447: 1418)نک: ابن سعد،  .  است  جعفر به امام

5/67) 
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 . فرزدق بن غالب  4

راق عازم مکه اده بن   ه  ر  رز ق، او به همراه ما رش برا  انجام  رو ه حج از ع  به گفته

 ر اووون  ووودار، ات و گفتگن  ر ه است. مرق نمن ه و با امام ش حسینی برخنر منطقه حرم با  اروا 

ها  موور م »قلب عرض  ر : .«ی  ه پ شت سر گذااتی به ما خبر بده»از مر م  د:از او پرسی   امام

و خدا هرچه بخناهوود، انجووام  ان ل میو ق ا از آسماش ناز امیه استتن و امشیرهاوشاش با بنی  با

ه  ست خداست و او آنچه بخناهد انجووام راست گفتی،  ارها همه ب» ح رت  رمن :  آش.   هد«می

-مووتا  ر  ار  است. اگر ق ا بر و ق مرا  ما نازل گر  ، او را بر نع هد، و هر روز پرور گار ممی

م، و اگر ق ا بر خرف خناسووتة مووا رقووم خناهی گزاروم و  ر ا ا  اکر از او وار  میهاوش سپا 

 (5/386: 1387)طبوور ، . «نکر ه اسووت بااد و سیرتش تقنا، ستمس  ه طالب حق  بخنر ، آش  

بدوش تنجه بووه اووون نکتووه  ووه (  180:  1390؛ میرنی،  3/190  :1428)جمعی از ننوسندگاش،  برخی

 وورز ق برگر انووده و  »راست گفتی« را به تمامِ سووخن ق اامل  و قسمت است، جملهپاسخ  رز 

 قت بیشووتر  ر اووون عبووارت، ا  ام  است؛   ر هت وید  را     و بخشِ جنابهر    اند  ه امامنتیجه گر ته

 بلکه تنها به بخش  وم آش وعنی ااووارل  ؛ه به  لّ پاسخ«، نراست گفتیبیانگر آش است  ه جملة »

 ربووارل  معناست  ووه امووام  گر  . اون بداش رز ق به بازگشت همة امنر به ق ا و قدر الهی بازمی

  آش نفرمن ه است.و سخنی  ر ت وید وا ر ّ ز اوضا  عراق سکنت  ر هتحلیل  رز ق ا 

 . بشر بن غالب5

 ودار  وور   عِرْق« با امامبشر  ر منزل »یات  (5/69: 1411 )ابن اعثم،لفتنحا گزارش   راسا ب

یده بوون ، از او نیووز پرسووید. بِشوور و آش ح رت هماش سؤالی را  ه از  رز ق  رباره مر م عراق پرس

سوور گذااووتم  ووه بووا توون هسووتند، و هوواوی را پشووت  ! قلووبخوودا »ا  پسر  ختر رسنل     ا :پاسخ  

 و امووام   وورسنال سنره إسراء   71معنا  آوه  و سپس  رباره  امیه بن ند«. ا امشیرهاوی  ه با بنی

نی »بشر« اااره  نند، اون خبوور را ال قرآؤآنکه به سو ابن نما نیز بی ابن طاوو گفت.  پاسخبه او  

، هنگام بیوواش وقوواوع نیز ایخ صدوق (42:  1406  ،؛ ابن نما69:  1348)ابن طاوو ،  .  اند هنقل  ر

 اوال قرآنی ؤا به اصل  ودار و ستنهنماود،  از بشر    ا  به پرسش امامارهآنکه اابیمنزل »ثعلبیه«  

نیووز  هر حال پاسووخ بشوور بووه سوونال امووام  ر (153: 1376)صدوق، . از آش ح رت پر اخته است

 ف  ن یاش نیست.  همچنش  رز ق چیز  جز تنصی 
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 مطیع  بن  اهللعبد. 6

و تنصیه او بووه آش ح وورت  ربوواره  مطیع با امام   ر بخش نخست به مرقات و گفتگن  ابن

از   ر وکووی امامو  عبداهللنشدش به  ن ه سخن گفتیم. برخی منرخاش،  ودار  وگر  میاش   نز وک

اووون  و اصل    (5/395:  1387بر ،  ؛ ط246:  1368) وننر ،  .  اندهمنازل مکه تا عراق گزارش  ر 

و اوی مر م  ن ووه سووخن یب  رباره  تناش پذور ت؛ اما اونکه  ر مرقات نخست عبداهللیم ودار را  

و  لمووات  راحتی پذور تنی نیست. لحوون خبووررا از ر تن به  ن ه منع  ر ه بااد، به   امام  ته و  گف 

 ه گنوا چنووین   ماش  ودار راه  ن ه استناش عبداهلل مربنط به هطر ین حکاوت از آش  ار   ه سخ

 بوون عبووداهلل س، ج ووز یچهوو اون مطلب آنکه  ااتباه  و بار گزارش اده است. ااهد برمرقاتی به  

گفتووه اسووت. سووخن ن امووام    ن یوواش بووا هانامووهم طیع،  رباره ر تن به  ن ه تا پیش از رسیدش 

ت  وم بووه اسووت. عبووداهلل  ر مرقووا   ر هوور  و مرقووات وکووی    امووامجمرت عبداهلل، خطاب به  

 ه گوونوی  گنودیمسخن  امام ناش با  او چ  . ندینم ر مرقات نخست اااره    امام  اش به  یهتنص

ت،  ه بووا رسد، بهتر آش اساست. به نظر می نکر هوگن پیش از اون،  ر اون باره با آش ح رت گفت

 ووودار  وم و موور م آش را متعلووق بووه یع  ربوواره  ن ووه مط ابنپذورش اصل  ودار نخست، سخناش 

بووه آش ااوواره و بریر  با عبارت »و قووال« اند بدانیم.  ودار  وم را  قف طبر  و  وننر  نقل  ر ه

 سووعد بوونا  هد  ه برخی منرخاش مانند یماون مطلب نشاش   (3/367:  1417)بریر ،  .  است ر ه  

 ابوونآش  و، سخناش هستند. نکته آنکه،  م امامیاش عبداهلل و  به  ودار نخست قائلو بریر ،  قف 

زارش از مرقووات ،  و گوو سعد ابن. از طر ی اندآور هیع  ر مرقات  وم را برا  مرقات نخست مط

نیسووت.  ر ی ر  ر ه  ه  ر گووزارش نخسووت، سووخنی از  ن ووه و خطرهووا  آش    امام  عبداهلل با  

اه  ن ووه عینوواً نقوول  ر ر امووام عبداهلل با خنف  رباره  ودار گزارش  وم، اما بخشی از گزارش ابنم

نیووز  مفیوودرت به سمت عراق اسووت. اوویخ  هد مربنط به هنگام ر تن آش ح یماده  ه نشاش  

. «اسووتو  ربوواره مرقووات نخسووت سووا ت  را نقل  وور ه امام  قف گزارش  ودار  وم عبداهلل با 

ارش نر ، هوور  و  ووودار را گووزیر ، طبر  و  ونوو به خرف ایخ مفید و بر  (2/71:  1413)مفید،  

وک یچهبه  امام است. طبر  پاسخ   به عبداهلل  امام  . تفاوت گزارش اون  و نفر  ر پاسخ  اند ر ه

ور را از  و تحذور عبداهلل را ی ر نکر ه است.  ر مقابل،  وننر  پاسخ آش ح رت بووه هوور  و تحووذ

بنا اال ما  تووب اهلل ما احب« و »لن وصی »وق ی):اندفاوتآور ه،  ه گرچه از لحاظ  لمات با هم مت 

 قووف  ر وووک  امام  ه  ، مؤود اون مطلب استوی  و جنابهمسناند.  لنا«( اما از نظر معنا وکساش

  ودار چنین پاسخی به عبداهلل  ا ه است.
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 . بحیر بن شداد7

. رم نووز  او ر توویمر منزل »ثعلبیه« بر ما گذات. موون بووه همووراه بوورا    »حسین  بحیر گنود:

رنگی به تن  اات  ه جیبووی  ر بوواال  آش بوون . بوورا رم بووه اوشوواش   زر اوشاش  ر آش منقع لبا

ا  به عقب خوونرجینش ز  و  رموون : اووون   اما نگراش هستم؛ اما او با تازوانهعرض  ر : من برا 

 ه پشووتیبانی آنهووا ناوه از اونکه ب  (10/457:  1418ابن سعد،  ).  ت«ها  بزرگاش اهر] ن ه  اسنامه

  رسد بحیر  ر آش هنگام  ن ک وا ننجنانی بیش نبن ه و برا به نظر میبداش سن  ر حر ت است.  

سخن گفته است. ابراز نگرانی صروح برا ر بحیوور  ر اووون  گووزارش بیووانگر   امام  همین برا رش با

پوویش  برا رش با امووام آود  ه  ودار بحیر واست. از ظاهر خبر برمی  منگرانی و افّقت آنها بر اما

  ت مسلم و اطر  آش ح رت از آافته ادش اوضا   ن ه بن ه است.از رسیدش خبر اها

 اسدى  مشمعلن سلیمان اسدى و منذر بن  بد اللّه بع . 8

اند تووا ه تاختهاون  و مر  اسد   ه به گفته خن ااش پس از اتمام حج، به سرعت به سن   ن 

سوویده و بووا آش ح وورت رو « به  ووارواش حسووینی ربند،  ر منزل »زاطر  وا  از سرانجام  ار امام

اها ت مسلم و هانی را تنسووف وکووی  ه خبر  انند. اون  و نفر نخستین  سانی هستندهمراه می

 ه اطوور  اموواماز ا را  قبیله خن   ه از  ن ه عازم حجاز بن ،  روا ت  ر ه و اون خبوور مهووم را بوو 

-خر مند از قبیلووة بنووی  یلت و أ ، راستگن، بار ه مر   صاحب  رساندند. آش  و با اااره به اون

را سنگند  ا ه و از اوشاش خناسووتند بووه   امام  است،  اسد، خبر اها ت مسلم و هانی را به آنها  ا ه

و چووه بسووا ممکوون اسووت   مسیر خن  ا امه ندهد و از همانجا بازگر  ؛ زورا  ر  ن ه ووواور  نوودار 

، زندگی گوونارا نیسووت«. آش »پس از اوناش  سخ  رمن : ر پا  زند. امام ن یاش علیه آش ح رت برخی 

 (75-2/74: 1413)مفید،  . تن است«ر   »پس  انستیم   ه او مصمّمِ بر   و گنوند:

 . عمرو بن لوذان9

مرقووات  قطبووة« بووا امووامعکرمه به نام عمرو بن لنیاش  ر منزل »بطن عطپیرمر   از قبیله بنی

هووا و ش اونکه اوشاش به سن  نیزهر تن به  ن ه، ضمن بیا برا  صد امام ر ه و پس از اطر  از ق

  هد  ه بازگر  . او  ر عین حال خطاب بووه امووامقسم می  رو ، آش ح رت را تیز  امشیرها می

 ر نوود و زمینووه برطرف می  رو ،  انار  جنگ را از تن»اگر آنهاوی  ه به سنوشاش می  گنود:می

 ؛ اما با چنین وضعیتی اووون  ووار را ر تی، نظر خنبی بنا مینگاه نز  آنهح نرت را  راهم  ر ه و آ
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ولووی خوودا مغلوونب  رموواش خوونوش  ،ن نظر  بر اوشاش پنهاش نبن هچنی با بیاش اونکه    مکن«. امام

 ر ه و به حر ت خوون  ا امووه از خیرخناهی عمرو قدر انی نمن ه و براوش  عا  خیر   ،نخناهد اد

اله«، محل رسیدش خبر رسمی قبه«  و منزل پس از »زب»بطن ع  (5/399:  1387)طبر ،  .   هدمی

محاصره ادش  ارواش حسینی از سن  سووپاه حوور  لاها ت مسلم و  و منزل پیش از یوحسم مح

از ظوواهر  ووه و چنوواش  خبوور نبوون هرو بوویاز اراوف سخت پوویش  . اون بداش معناست  ه امامستا 

ته و سووخناش و  اصل قیام مخالفتی ندااوو   آود، او بارمی ر حقّ عمرو ب  و  عا  خیر امام  گزارش

 ست.ا  برا  تغییر اینه حر ت آش ح رت ا تنصیه

 عثر فقعسی . ب10

به  ن ه برسد با اخصی به نام بعثوور  قعسووی، برخوونر    به گزارش بریر  پیش از آنکه امام

، اهوول نیرنووگ اهوول  ن ووه»گنووود:  ل  ن یاش اده،  ه و   ر پاسووخ مووی ر ه و از او جنوا  حا

قووات  ااووته بووا بعثوور مر  ر خبر، نام محل و منزلی  ه امام (11/204: 1417)بریر ،  «.  ستنده

گاه به  ن ه نرسید تا از عبارت »پوویش از آنکووه بووه  ن ووه برسوود«، هیچ  ثبت نشده است؛ اما امام

هووا   ن ووه کوویاووده را نز ومنظنر بریر   ر اسووتفا ه از عبووارت وا تناش  استفا ه ان . البته می

حاصووره اوودش مربوونط بووه پوویش از م  هد  ه گفتگن  بعثر بووا امووامی انست. ظاهر خبر نشاش م

ش حسینی تنسف سپاه حر و پس از اطر  آش ح رت از اها ت مسلم و اوضا   ن ووه بوون ه  اروا 

؛ ولووی  ر عووین حووال رو  سووخن او سووتا  بت نشده ر جناب سخن بعثر ث  است. پاسخی از امام

و اوی  ن یوواش و خطوورات بلکه  ر مقام بیاش بی  ،مه، نه  ر مخالفت با قیاشِ  ر مک همچنش  ناصحا

 .رو استپیش  
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 نتیجه

بووا هووا سنت،  ربوواره مخالفووت ها  منابع مختلف ایعی و اهلاد گزارش   ر اون مقاله ترش

 موونر  32ها  ثبت اده  ر منابع  ووروقین آمار مخالفتن .  به  ن ه بررسی ا  عزومت سیدالشهدا 

 ن سووعد بووامنر ، منفر ات منابع عامه است  ه اب14ر ات منابع ایعی و  پنج منر  آش منف   است  ه

بووه اون بوواب تناش به همه اخبار ها نمیبراسا  وا تهنخست است.   منر ِ منفر ، حائز رتبه  10ثبت  

و   ، جعوولبووه  ن ووه  بووا ر ووتن امووام  هاتمخالف اخبار  چینش  ش و  نقل  راوا گننة وکساش نگروست.  

ه، حنفیوو   عبووا ، محموود  ابنها  برجسته همچنش  ب به برخی اخصیتب  لمات تند منسنانتسا

موونهم تنسووف برخووی منرخوواش  جابر بن عبداهلل انصار  خطاب به سّیدالشووهداءو  د خدر ابنسعی 

انتخوواب نا رسووت  ن ووه از سوون  آش ح وورت  مخالفت آناش با اصل قیام و نیز تشخی  ااتباه و

،  ر منووابع عااوونراوی بوور اسووا  به  ن ووه  امامتن  ر تعدا  مخالفاش  ست  ه  اون  ر حالی ا .  است

 ،مکاش و زماش خبرها و نسبت  ا ش وووک خبوور بووه ا وورا  مختلووف  ابجاوی، خلف، جعل، جتصحیف

ا   ووه گننووه؛ بهاسته متفاوت به  ن  ها با عزومت امامهمچنین نن  مخالفت   زونی وا ته است.

رو  آش ح وورت انی نسبت به خطرات پوویشرو   لسنز  و نگرها از بقیه مخالفت  جز چند منر ،

 بن ه است.
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 شکل و جدول
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 ابعمن

 قرآش  روم

، تحقیووق محموود ابنالف وول ارح نهج البر ة  ،(1404عبدالحمید بن هبة اهلل)ابن ابی الحدود،  

 .ی)ره(خانه آوت اهلل مرعشی نجف  تاب  ،ابراهیم، قم

 . ارالصا ر ،، بیروتالکامل  ی التاروخ ،ق(1385)علی بن محمدابن اثیر،  

، تحقیووق محموود اروخ االمم و الملوونکالمنتظم  ی ت  ،(1412دالرحمن بن علی)عب ابن جنز ،  

 . ارالکتب العلمیه  ،یروت، بو مصطفى عبد القا ر عطا  عبد القا ر عطا

 نصارواش.ا  ،، قم ی المناقبالثاقب  ،(1419طنسی)  دونعما  الابن حمزه،  

 العلمیة.تب   ارالک  ،، بیروتالکبر ت الطبقا(. 1418سعد)محمد بن سعد،   ابن

 جهاش.  ،، تهراشالملهنف علی قتلی الطفنف(. 1348ی)ابن طاوو ، علی بن منس

قیووق علووى محموود ، تحاالصحاب ةاالستیعاب  ی معر   (.1412)ابن عبدالبر، ونسف بن عبداهلل

 . ارالجیل  :،یروتالبجاوى، ب

الد ،قم،  المعجزات  عینشبن عبدالنهاب)بی تا(.    ابن عبدالنهاب، حسین  اور .مکتبة 

 ،، تحقیق سووهیل ز ّووار،  مشووقبغیة الطلب  ی تاروخ الحلب  (.1408)عمر بن احمدابن عدوم،  

 .منسسة البرغ

  لیل ما. ،قم،  نترجمه االمام الحسی (. 1423عمر بن احمد)ابن عدوم،  

 . ارالفکر  ،، تحقیق علی ایر ، بیروتمشقتاروخ مدونة   (.1415)ا ر، علی بن حسنعسابن  

 ،بیووروتتحقیووق علووی اوویر ، ،  سیاسووةمامووة و الاإل  (.1410)عبووداهلل بوون مسوولم  ،ةقتیبوو ابن  

 . اراالضناء

 . ارالمرت نوة  ،، نجف امل الزوارات(. 1356ابن قنلنوه، جعفر بن محمد)

 .لفکر ارا  :، بیروتلنهاوةالبداوة و ا تا(.   )بیبن عمر   اسماعیل  ثیر، ابن  

 .)عج( االمام المهد ةمدرس ،قم  مثیراالحزاش، (.1406)دجعفر بن محم، ابن نما

 . اراالضناء  ،، تحقیق علی ایر ، بیروتالفتنح(. 1411اعثم) م، احمد بناعث ابن

 ة. ارالمعر   ،بیروت،  مقاتل الطالبیین )بی تا(.فهانی، علی بن حسیناص

 ،بیروت زر لى، رواض  و  ز ار  سهیل  تحقیق  ،افاألار  انساب(.  1417ر ، احمد بن وحیی)بری

 .ر ارالفک 

 .اعتما  ،، قمت عاانرا ت ملی  ر نه (. 1386جعفرواش، رسنل)
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 .190، ص3جتحسین،  ،، قممع الر ب الحسینی(.  1428جمعی از ننوسندگاش)

گاه علنم و  رهنووگ انتشارات پژوهش  ،م، قی و نقد منابع عاانرا معر (.  1388)عبداهللحسینی،   

 .رمیاس

 . ارالصا ر  ،، بیروتشالبلدا  معجم م(.1995)واقنت بن عبداهللحمن ،  

 ، بیروت: البرغ.الهداوة الکبر (. 1419حمداش)خصیبی، حسین بن  

 .اننار الهد  ،، قممقتل الحسین (.1423)من ق بن احمدخنارزمی،  

 ات الشروف الرضی.منشنر ،، قمالطنالالخبارش(. ا 1368بنحنیفه) وننر ، ا 

 ارالکتاب   ،، بیروتالمشاهیر و االعرمروخ االسرم و و یات  تا(.  1409محمد بن احمد)بی،  یه

 .لعربیا 

 منسسة االمام المهد )عج(. ،، قمالخرائج و الجرائح(. 1409سعید بن هبة اهلل)راوند ،  

از صووفنوه تووا   رووکر ها  عااوونرا   ها واناسی تاروخی قرائتجرواش  (.  1389)محسنرنجبر،   

 .و پژوهشی امام خمینی  نتشارات منسسه آمنزایا  ،(، قم)با ت  ید بر مقاتلمشروطه

 منشنرات اروف رضی. ،، قمتذ رل الخناص(. 1418)سف بن قز او لىونسبف بن جنز ،  

 ،، قوومد بوون طوواوو تصحیح و منبع اناسی  توواب الملهوونف سووی (.  1395صا قی، مصطفی)

 .اسرمی  ه علنم و  رهنگپژوهشگا

 ،تهووراش ،م حسووینااوونرا و توواروخ اموواتحروف اناسووی ع  (.1386)محمد  سر رو  ،صحتی  

 .ار ت چاپ و نشر بین الملل

 .انتشارات جامعه مدرسین ،، قمالخصال(. 1362صدوق، محمد بن علی بن بابنوه)

 . تابچی  ،، تهراشاألمالی(. 1376صدوق، محمد بن علی بن بابنوه)

 .اشنشر جه  ،تهراش  ،خبار الرضاعینش ا  ق(.1378)بابنوه  محمد بن علی بنصدوق، 

المکتبووة  ،، نجووفمرت وویبشووارل المصووطفی لشوویعة الق(.  1383د بن ابنالقاسووم)طبر ، محم

 .الحیدروة

  ارالتراث.  ،، بیروتتاروخ االمم و الملنکق(. 1387جرور) طبر ، محمد بن

 .البعثة ،، قمة الئل االمام(.  1413رور)طبر ، محمد بن ج

 .لیل ما  ،، قمننا ر المعجزات  (.1427)محمد بن جرورطبر ،  

 . انشگاه مشهد ،، مشهداختیار معر ة الرجال(. 1348محمد بن حسن) طنسی،

 ،، تحقیق عبووا اهلل تهرانووی و علووی احموود ناصووح، قوومالغیبة(.  1411طنسی، محمد بن حسن)
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  ارالمعارف االسرمیة.

 . ارالثقا ة  ،، قماألمالی(. 1414طنسی، محمد بن حسن)

 میّه.اسر  ،، تهراشالکا ی(.  1362حمد بن وعقنب) لینی، م

، تحقیووق بشووار عوونا  ال  ووی اسووماء الرجووالتهذوب الکموو   (.1413)جمال الدون ونسفمزّ ،  

 .منسسة الرسالة ،تمعروف، بیرو

 ارواش.انص ،، قماثبات النصیة(. 1384مسعن  ، علی بن حسین)

 . ارالهجرل ،، قمج الذهب(. مرو1409سین)مسعن  ، علی بن ح

 .انتشارات صدرا   ،تهراش  حسینی(،  عه آثار)حماسهمجمن(. 1387مطهر ، مرت ی)

ا بوور  فووار  و محموون  ، تحقیووق علوویاالختصاص(.  1413محمد بن نعماش)مفید، محمد بن  

 . نگره ایخ مفید  ،محرمی زرند ، قم

 مفید.  نگرل ایخ ،، قمالعبا ة حجج اهلل علی االراا   ی معر (. 1413)بن محمد مفید، محمد

 .الحقاوقنشر   ،، قمحقاوق عاانرا   ناگفته هاوی از(. 1390)علیمیرنی،  

انتشارات منسسووه  ،، قمانقرب  ربر از  ودگاه اهل سنت(. 1385)، عبدالمجید اوو  ناصر   

 .آمنزای و پژوهشی امام خمینی

  ارصا ر.  ،بیروت  ،وخ الیعقنبیتارن أبی وعقنب)بی تا(. ، احمد بوعقنبی

 .جامعه مدرسینانتشارات    ،، قمالطف ةوقع(. 1417)رو ، محمد ها   ونسفی  


