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 رّهقبه در قیام حَبا مسلم بن عُالسالم   علیهزین العابدینامام 
 

 ١توچائي زاهديدحسنمحمّ

 )١٩/٦/٩١ :يریخ پذیرش نهای ـ تا٣٠/١١/٩٠ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 نقـل   های مختلف صورتبا مسلم بن عقبه در قیام حرّه به         ) ع(العابدین مالقات امام زین  
 تواند ابهام موجود پیرامون یکی از حوادث بحثبررسی اخبار این مالقات می. شده است

را برطـرف سـازد و بخـشی از سـیره           ) ع(العابـدین  یاسی حضرت زین  برانگیز زندگانی س  
تـر در  ی کـه پـیش    یهـا امّـا بررسـی   . سیاسی مکتب تشیّع در دوره تقیّه را تبیـین کنـد          
دو حاضـر  مقاله به همین دلیل . رسدخصوص این اخبار صورت گرفته کافی به نظر نمی     

مـسأله همراهـان      یکـی  ؛ اسـت  قـرار داده  بررسـی   مورد   این مالقات در جریان   را   مسأله
 در مـسأله اوّل،     .بـا مـسلم   ) ع( مسأله بیعت آن حـضرت     دیگر، و   در این مالقات   )ع(امام

در أمان ماندن از شرّ مسلم خـود        برای  ) ع(که امام مستندات تاریخی بر این داللت دارد       
در مـسأله دوم نیـز   . قـرار نـداده اسـت   مـروان و عبـدالملک   کـسی از جملـه     را در پناه    
بـا مـسلم بـه شـکلی کـه در آن            ) ع(متعددی ارائه شده است که بیعت امـام       مستندات  

 شـواهدی بـرای     همچنین.  مردود است  به یزید کرده باشد   نسبت  اظهار بندگی   ) ع(امام
توانـد  یایـن دسـته از اخبـار ارائـه شـده اسـت کـه مـ            وقوع جعل از سوی عباسیان در       

   .شدساز تحقیقات بعدی در خصوص اخبار این مالقات با زمینه
    

ـ قیام حَـرّه،    ،  )العابدین زین( لحسینعلی بن ا  : هاکلید واژه  ـ قْم بـن عُ   لِسْمُ  یزیـد بـن    ه،  بَ
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 طرح مسأله
 هجری، مردم مدینه    )٢/٢٥١یعقوبی،  ( ٦٢و بنا به نقلی    )١/٢٢٠،  هإبن قتیب ( ٦٣ در سال 

 و از شـهر     )٣٤٠ و ٥/٣٣٩،  بـالذری ( محـصور  منزل مروان    ه را در  طیّ قیام حَرّه، بنی أمیّ    
و یزید بن معاویـه را از خالفـت عـزل           ) ٢٧٩التنبیه و االشراف،    مسعودی،  (مدینه اخراج   

 ه را در رأس سپاهی    بَم بن عُقْ  لِسْمُ برای سرکوبی قیام،     یزید) ٢/٨٥إبن مسکویه،   ( .کردند
مسلم پس از پیروزی بر قیـام کننـدگان، از           .به مدینه گسیل داشت   ،  )٥/١٥٨،  إبن أعثم (

) ع(امام سجّاد ) ٨٥ و   ٣/٨٤مروج الذهب،   مسعودی،  ( .ایشان بیعت ستاند که عبد یزیدند     
مالقـاتی  مـسلم   بـا   ،  )٥/٢١٥،  إبـن سـعد   ( نیز که خود را از صحنه قیام کنار کشیده بود         

  و )ع(حـضرت آن  این مالقات و گفتگوهائی که بین       در  ) ع(همراهان امام در مورد   . داشت
برخی مروان و عبدالملک . های مختلف و ضدّ و نقیضی وجود داردمسلم انجام گرفت نقل

برای در أمان ) ع(ای که آن حضرت، به گونهدر این مالقات ذکر کرده  ) ع(را همراهان امام  
 آن ی دیگـر هـا  نقـل بـر طبـق برخـی از       . ماندن از شرّ مسلم به این دو پناه بـرده اسـت           

اخبار بررسی   .مادگی خویش را برای بیعت با یزید به عنوان عبد ابراز داشت            آ )ع(حضرت
موجود پیرامون یکی از حوادث بحث برانگیز زندگانی سیاسـی           ابهامتواند  مالقات می این  

ع ای از حلقات سیره سیاسی مکتب تشیّ      را برطرف سازد و حلقه    ) ع(حضرت زین العابدین  
بـه  آن را   ای  ه که ممکن اسـت عـدّ       باشد تهمتیگوی  خه را تبیین کند و پاس     در دوره تقیّ  

تی به عنـوان شخـصیّ    ) ع(ادتهمتی که بر اساس آن امام سجّ        نسبت دهند؛  )ع(ادامام سجّ 
   .شودفی می معرّ،از خود ضعف نشان داددر برابر حکومت یزید که در حوزه سیاسی 

 م( یـین، بلخـی   در البیـان و التب    ) ٢٥٥ م( جـاحظ : بسیاری از منابع متقدّم همچـون     
) ٣٣٣ م( در العقد الفرید، تمیمـی    ) ٣٢٨ م(در کتاب البدء و التاریخ، إبن عبد ربّه         ) ٣٢٢

در ) ٣٦٣ م(در مقاتل الطـالبیین، مغربـی       ) ٣٥٦ م( در کتاب المحن، أبو الفرج إصفهانی     
در دالئـل النبـوّه،     ) ٤٥٨ م( در تجارب األمم، بیهقـی    ) ٤٢١م( شرح األخبار، إبن مسکویه   

 م( در أعالم الوری، إبن شهر آشوب     ) ٥٤٨ م( در روضة الواعظین، طبرسی   ) ٥٠٨ م( لفتّا
در المنـتظم، سـبط إبـن       ) ٥٩٧ م( در مناقب آل أبی طالب، إبن الجـوزی       ) ٥٨٨ یا   ٥٨٥

در تـاریخ فخـری، حمـدهللا       ) ٧٠٩ م( در تذکرة الخواص، ابن طقطقی    ) ٦٥٤ م( الجوزی
 در العبـر، إبـن صـباغ مـالکی        ) ٨٠٨م( دوندر تاریخ گزیـده، إبـن خلـ       ) ٧٥٠م( مستوفی

در ) ٩١١م( در روضـة الـصفا، سـیوطی      ) ٩٠٣م( در الفصول المهمـة، میرخوانـد     ) ٨٥٥م(
 إبن سـعد   :همچونا برخی دیگر    امّ .ندا  همتعرض جریان این مالقات نشد    ... تاریخ الخلفاء و  



 ٩٥ السالم با مسلم بن عُقبه در قیام حَرّه العابدین علیه تأمّلی در اخبار مالقات امام زین

 بـالذری  ،یاسةدر اإلمامة و الـس    ) ٢٧٦م  (  إبن قتیبه  ، در الطبقات الکبری   )٢٣٠ یا ٢٠٩م(
) ٢٨٤م( یعقوبی  در األخبار الطوال،)٢٩٠ یا ٢٨٢م( دینوری ، در أنساب األشراف)٢٧٩م(

در کتاب الفتـوح،    ) ٣١٤م(إبن أعثم در تاریخ الطبری،    ) ٣١٠م( طبری در تاریخ الیعقوبی،  
در ) ٦٣٠م(  إبـن اثیـر    ، در اإلرشـاد   )٤١٣م( ، مفیـد   در مـروج الـذهب     )٣٤٦م( سعودیم

) ٦٩٣م(  إربلـی  ،البالغـة در شرح نهج  ) ٦٥٦ یا ٦٥٥م( ، إبن أبی الحدید   اریخالکامل فی الت  
) ٧٧٤م( کثیـر در تاریخ اإلسالم و سیر أعالم النبالء، إبن         ) ٧٤٨م( در کشف الغمّة، ذهبی   

 را عنوان   مخالف آن  نقل جریان بسنده کرده و   از این    یتنها به نقل  ... ودر البدایة و النهایة     
پیرامون مالقات امـام    نقلی  کافی،  روضه  نیز در   ) ٣٢٩ یا   ٣٢٨ م( نیکلیمرحوم  . اندنکرده
جریـان   ارتباط با در  نقل را   این  بعضی   . آورده است  ر مدینه با یزید بن معاویه د    ) ع(ادسجّ

  .اندبا مسلم در حرّه دانسته) ع(مالقات امام
ضـی  یچ تعرّهـ بیدیگر  برخی  امّا   قات اشاره نکرده  مالاین  ه  ن، برخی ب  در میان متأخّرا  

 .انـد ، ماجرای مالقات را بر اساس نقل مقبول خـویش عنـوان کـرده             متعارضهای  به نقل 
ثنـی   األئمة األ   در سیرة   هاشم معروف الحسنی   شیخ عباس قمی در منتهی األمال،      :مانند

ـ    ،عبد الرزّاق الموسوی المقرّم در اإلمام زین العابدین       عشر،   د علـی دخیّـل در      علـی محمّ
العطاردی در  ریف قرشی در حیاة اإلمام زین العابدین علیه السالم، عزیزهللا           ، باقر ش  ائمتنا

مهـدی پیـشوائی در سـیره       داود الهامی در سیری در تاریخ تـشیّع،          ،مسند اإلمام السجّاد  
ایـن  در  البتّـه    ...وپیشوایان، رسول جعفریان در حیات فکری و سیاسـی امامـان شـیعه،              

بـه   ،هـای مکتبـی  ی در امامـان شـیعه و جنـبش   د تقـی مدرسـ  مثل محمّتعدادی   ،میان
د جعفـر   سـیّ همچـون   نیز  تعدادی   لیو ررسی اشاره کرده  بدون نقد و ب   های متعارض    نقل

 در جهـاد اإلمـام      حـسینی جاللـی   ، محمد رضا    )ع( در زندگانی علی بن الحسین     شهیدی
هـای  نقللیل   به تح  ... و اد علیه السالم جمال نیایشگران،    احمد ترابی در امام سجّ    ،  السجّاد
ـ  امّـا    .انـد اختـه د پر  نظـر مقبـول خـویش      مخالفِ عمـق و میـزان گـستردگی       ل در   از تأمّ
ـ  با عنایت به اهمّ     که آیدبرمی ، چنین  نیز های گروه اخیر   تحلیل  بحـث،    و گـستردگی   تیّ
 و ایـن مبحـث       بـوده  همچنان خـالی    به مدارک تاریخی   تر و مستندتر  تحلیل جامع جای  

با تکیه بر منـابع مختلـف       در این مقاله تالش شده است        .ت اس  بیشتری نیازمند پژوهش 
قـرار  بحـث و بررسـي      مورد  تا حدّ امکان    این مالقات    ، اخبار ... حدیثي، رجالي و   ،تاریخي
  .گیرد
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 بررسي بحث و
 ابدین علیه السالم در این مالقاتهمراهان امام زین الع) الف

  :اخبار وجود دارد چند دسته در این مالقات) ع(در خصوص همراهان امام
 یعقوبی،  )٢٦٦دینوری،  ( در األخبار الطوال  ) ٢٩٠،  ٢٨٢م( دینوریبرخی همچون   ) ١

 و  ٢/٢٥٠یعقـوبی،   ( در تـاریخ الیعقـوبی    ) ٢٩٢، بعـد از     ٢٨٢،  ٢٧٨، بعد از    ٢٧٨،  ٢٨٤م(
 إبـن أعـثم    ،)٤/٣٧٩طبـری،   (  در تاریخ طبـری    نقل دوم خود  در  ) ٣١٠م(  طبری ،)٢٥١

مـسعودی، مـروج الـذهب،      ( )٣٤٦م(  مـسعودی  ،)٥/١٦٣إبن أعـثم،    ( در الفتوح ) ٣١٤م(
 ، إربلـی  )٢/١٥٢مفیـد،   (در ارشـاد  ) ٤١٣م(شیخ مفیـد  ،  )٢٨٠و التنبیه و االشراف،      ٣/٨٥
بـه نـزد    ) ع(، به هنگام رفتن امام سجّاد     ...و )٣٠١و٢/٣٠٠إربلی،  (در کشف الغمّة  ) ٦٩٣م(

 .اند نکرده ذکر)ع(همراهی را برای آن حضرتهیچ  ،مسلم بن عقبه
، أبـو   )٥/٢١٥إبـن سـعد،     ( در الطبقات الکبـری   ) ٢٠٩،  ٢٣٠م  ( در نقل إبن سعد   ) ٢

از . نـد اعنـوان شـده   ) ع(امام انهاشم عبدهللا و حسن دو فرزند محمّد بن حنفیّه، همراه         
آید کـه مـسلم بـه دلیـل همراهـی آن دو بـا         تعابیر موجود در نقل إبن سعد چنین برمی       

 .ه استدانهرام ، به آنان احت)ع(امام
ذهبی، تـاریخ اإلسـالم،     ( در یکی از دو نقل خود در تاریخ اإلسالم        نیز  ) ٧٤٨م( ذهبی

 وی در   .آورده اسـت  با انـدک اختالفـی      همان نقل إبن سعد را      ) ٢٨، ص ٦٣حوادث سال   
نیـز بـا کمـی اخـتالف همـان نقـل            ) ٣/٣٢٥همو، سیر أعالم النبالء،     (سیر أعالم النبالء    

 .رسدتر به نظر میتر و کاملالبتّه نقل او در تاریخش دقیق. کندیذکر متاریخش را 
 حنفیّـه، از دو      به جـای دو فرزنـد محمّـد بـن          در اإلمامة و السیاسة،   ) ٢٧٦م  (إبن قتیبه  )٣

 )١/٢١٨إبن قتیبه، ( . استکرده یاد )ع(به عنوان همراهان آن حضرت) ع(فرزند امام سجّاد
 عبـدالملک بـه عنـوان همراهـان         از مـروان و    رافدر أنساب األش  ) ٢٧٩م( بالذری) ٤
 بـه   ، برای در أمـان مانـدن از شـرّ مـسلم           )ع( امام سجّاد  ،وی در نقل    .کندمی یاد   )ع(امام

مروان و عبدالملک، علی بن الحـسین  «بالذری بنا به نقل  .بردمروان و عبدالملک پناه می    
 که او از آن دو أمان خواسته و این بدان جهت بود. را نزدش آوردند تا برایش أمان طلبند  

اگر أمیرالمؤمنین : وقتی او را دید، به نزد خویش آورده و به خود نزدیک کرد و گفت    . بود
داد و مبـرّی بـودن و سـالمتش را          به نیکی کردن به او و بزرگ شمردنش مرا فرمان نمی          

 )٥/٣٤٨بالذری،  ( »...پذیرفتمدانستم، وساطت شما دو تن را در مورد او نمینمی
در ) ع(در خصوص همراهان امامخود نیز در نقل اوّل خویش در تاریخ ) ٣١٠م(طبری
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از عبدالملک بـن نوفـل بـن مـساحق          «طبری  . مشابه بالذری نقل کرده است    این مالقات   
در حالی که میان مروان و عبدالملک راه        ...  را بیاورد  مروان علی بن الحسین   : کندنقل می 

آمدی و میان اینـان راه      : بدو گفت . ..جستنزد مسلم امان می   رفت و به وسیله آن دو       می
ـ           . رفتی که پیش من امان یابی     می ه دسـت ایـن دو بـود تـو را           بـه خـدا اگـر ایـن کـار ب
 )٤/٣٧٩طبری، (» ...کشتم می

ــدک اختالفــی  ــا ان ــر، نقــل اوّل طبــری را ب ــن أثی ــر، ( در الکامــل) ٦٣٠(إب ــن أثی إب
 . اندذکر کرده) ٨/٢٢٣إبن کثیر، (دایة و النهایةدر الب) ٧٧٤م(و إبن کثیر) ١٢٠و٤/١١٩

تردید این همراهان    در این مالقات همراهانی داشته است، بی       )ع(اگر بپذیریم که امام   
از سوئی از شخصیّتی برجـسته و  زیرا . اند، نبودندبه شکلی که بالذری و طبری نقل کرده  

مقرّب درگاه  نیز  مروان  ی دیگر   شد و از سو   این أمر صادر نمی   ) ع(محترم چون امام سجّاد   
برای رهـائی از غـضب      ) ع(ادتوان پذیرفت که امام سجّ    این نمی  بنابر. مسلم بن عقبه نبود   

از . مسلم، به هنگام عزیمت به نزد وی، خود را زیر چتر حمایتی مـروان قـرار داده باشـد                  
 :را برشمرد موارد زیرتوان میجایگاه ضعیف مروان نزد مسلم شواهد جمله 
 مسلم پیش از عزیمت به مدینه، و به هنگام انتخاب شدنش از سـوی یزیـد بـرای         ـ١

بنی أمیه موجود در مدینه، به دلیـل        نسبت به   آمیزی را    ، اظهارات سرزنش  مقابله  با قیام   
این اظهارات طبیعتاً   ) ٤/٣٧١طبری،  ( .ابراز داشت  کنندگان،ناتوانی آنان در مقابله با قیام     

 .شدشامل میکرد ایفا می بنی أمیّه در میانوری نقشی محکه را مروان 
 بـه نـزد مـسلم     را  عبدالملک  مروان فرزندش   ،  ورود مسلم به منطقه مدینه    پس از    ـ٢

 مروان  نه چندان قویّ  جایگاه  ، از   )٤/٣٧٣همو،  (سخنان وی در این هنگام      . شتداگسیل  
 .حکایت داردنزد مسلم 

شفاعت مسلم، نزد وی از ایشان  به دست ای از کشته شدن مروان برای رهائی عدّهـ٣
 یزیـد   توان به   این افراد می   از جمله .  امّا شفاعتش پذیرفته نشد و آنان به قتل رسیدند         .کرد

ث ، حـواد  تاریخ اإلسـالم  ذهبی،  (  إبن عبدهللا بن زَمْعَة     و  )٤/٣٧٩،  همو (هبن وهب بن زمع   
 مقبولیت وسـاطت مـروان      از عدم نیز به صراحت     مسلم خود    . اشاره نمود  )٢٩، ص ٦٣ سال

طبـری،  ( .و عبدالملک در جلوگیری از کـشته شـدن افـراد در حـرّه، سـخن گفتـه اسـت                   
در پاسخ به اظهار نظر مروان در خصوص صدور حکم قتل یزید بن عبدهللا بـن                 او   )٤/٣٧٩

و ) یزید بن عبدهللا بـن ربیعـة األسـود         (زمعة بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزی        
به خدا اگـر تـو   :  أبی الجهم بن حذیفة العدوی، با چوب به تهیگاه وی زد و گفت          د بن محمّ

 )٤/٣٧٨، همو( .دیدیگفتی آسمان را برقی مینیز سخن آنها را می
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ای جـسته ای نزد مسلم وجود نداشت تا شخـصیت بر        برای مروان جایگاه ویژه   این  نابرب
ایـن  .  مـسلم در أمـان مانـد        بخواهد در پنـاه او از شـرّ        )ع(همچون حضرت زین العابدین   
با مسلم، پس از بروز ضـعف       ) ع(گیرد که بدانیم مالقات امام    تحلیل وقتی بیشتر قوّت می    

 )٤/١١٩إبن أثیر، . (موقعیت مروان نزد مسلم، صورت گرفته است
بـه  امّا در خصوص نقل إبن سعد که در آن از أبوهاشم عبد هللا بن محمّد بن حنفیّـه           

های بعدی به جای آن مـروان و عبـدالملک بـه            و در نقل  ،  یاد شده ) ع( عنوان همراه امام  
بـین  زیـرا تـاریخ     . اند، نکته قابل تـأمّلی وجـود دارد       معرفی شده ) ع(عنوان همراهان امام  

توانـد بمثابـه     ایـن أمـر مـی      .مطرح کرده اسـت   اطی تنگاتنگ را    ارتبیان  عباسأبوهاشم و   
 ،در ایـن مالقـات     )ع(همراهـان امـام   نـام   باشـد کـه در خـصوص        ای بر این مطلب     ینهقر

 .استگرفته جعلیاتی صورت 
 جـو از أبوهاشم عبدهللا بن محمّد بن حنفیّه به عنوان فردی کینـه            تاریخیمستندات  

) ٤٠٦، ٩٨تاریخ اإلسالم، ج حوادث سـال  ذهبی، (و دارای خُلقی زشت  ) ١٢٣إصفهانی،  (
ای از شیعیان به عنـوان امـام    عدّه او وصیّ پدرش بوده و پس از پدر از سوی       .اندکردهیاد  

ای از خراسانیان بـه وی یـاد شـده          در این خصوص به ویژه از تمایل عدّه        .شودمطرح می 
گیـری عباسـیان ایفـا       خراسانیانی که نقـش بـسزائی در شـکل         )همانجا إصفهانی،( ؛است

د بـن    أبو هاشم نیز پس از خود محمّ       )٣٠٩ و   ٣٠٨التنبیه و اإلشراف،    مسعودی،  ( .کردند
و محمّد و فرزنـدانش را صـاحب    .دهدعلی بن عبدهللا بن عباس را وصیّ خویش قرار می   

 .کند و بدین ترتیب شیعه را به سوی او رهنمون می          .کندمعرّفی می ) أمر امامت ( این أمر 
 وصیّ  محمّد بن علی بن عبدهللا بن عباس نیز فرزندش إبراهیم امام را            )٥/٣٢٨ بالذری،(

إصـفهانی،  أبوالفرج  ( .در بنی عبّاس قرار گرفت    ) خالفت(  جهت وصیّت  بدین. خویش کرد 
التنبیـه و   مـسعودی،   ( إبراهیم پس از خود أمر را به بـرادرش أبوالعبّـاس سـفّاح             )همانجا

 . واگذار نمود) ٢/٣٤٩ یعقوبی،( اوّلین خلیفه عباسی )٣٠٩ و ٣٠٨اإلشراف، 
 خلفـای   این احتمال وجود دارد کـه      با توجّه به ارتباط فوق بین أبوهاشم و عبّاسیان،        

خالفـت آنـان    گیـری   شـکل بنی عبّاس به دلیل عنایتی که از سوی أبوهاشم نـسبت بـه              
، دسـت بـه تحریـف تـاریخ زده        ویصورت گرفت، در دوره حکومتشان برای حفظ شـأن          

و احتـرام مـسلم بـه       ) ع( در راستای این سیاست، همراهیِ أبوهاشم با امام سجّاد        . باشند
عباسیان سو با سیاست     هماسطه این همراهی را، از صفحات تاریخ حذف کرده و           وی به و  

بـا مـروان و عبـدالملک و پنـاه بـردن آن             ) ع( علویان، همراهـی امـام سـجّاد       در مقابله با  
 . باشندجایگزین کردهبه این دو را ) ع(حضرت
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  بن عقبهعلیه السالم با مسلمزین العابدین بیعت امام  )ب
 : کرددسته تقسیم به سه توان را می) ع(یعت امامباخبار پیرامون 

 ، إبـن قتیبـه    )٥/٢١٥(  سـعد  همچـون إبـن    یعقوبی و یا معاصر وی        پیش از  مؤرّخان) ١
 در هـر دو     طبـری مانند   ن پس از وی   ا و مؤرّخ  )٢٦٦( ، دینوری )٥/٣٤٨( ، بالذری )١/٢١٨(

و  التنبیـه و      ٣/٨٥مـروج الـذهب،     ( ، مـسعودی  )٥/١٦٣( ، إبن أعـثم   )٤/٣٧٩( نقل خویش 
ذهبی، (  در هر دو نقل خود     ذهبی،  )٣٠١ و ٢/٣٠٠( إربلی،  )٢/١٥٢( ، مفید )٢٨٠االشراف،  

 إبـن   ،)٣٢٥ و ٣٢١ و ٣/٣٢٠ و سیر أعالم النبالء،      ٢٨ و   ٦٣/٢١تاریخ اإلسالم، حوادث سال     
 بـا  )ع(گونه بیعتی را برای امام سـجّاد    چهی ،...و )٢٣٧ و   ٨/٢٢٣( خویش در هر دو نقل      کثیر

و خـروج    )ع(مسلم به امـام   تکریم   بسیاریحتّی  در این میان     اند؛همسلم بن عقبه ذکر نکرد    
مـروج الـذهب،    ،  مـسعودی ( برخـی  ورا نقـل کـرده        از نزد مـسلم    )ع(محترمانه آن حضرت  

 .اند تصریح کرده )ع( آن حضرتبرابروی و مجذوب شدن خوف به   نیز)٣/٨٥
 . اسـت  ت به شکل اظهار بندگی، عنوان شده      به بیع ) ع(در نقل یعقوبی، تمایل امام    ) ٢
 بنا به   .کنددر نقل وی، در نهایت با مسلم به هر شکلی که او بخواهد بیعت می              ) ع(و امام 

مـردی  . از مردم بیعت گرفت بر اینکه بندگان یزید بن معاویه هستند     «  مسلم نقل یعقوبی 
. بنـده خـالص یزیـدی     بیعت کن، نشان آنکه     : شدشد و به او گفته می     از قریش آورده می   

یزیـد  : آنگاه علی بن الحسین نزدش آمـد و گفـت         . شدپس گردنش زده می   . نه: گفتمی
اگر : گفت. بر آنکه تو برادر و پسر عمویی      : خواهد بر چه چیزی با تو بیعت کنم؟ گفت        می

تـو را بـه   : گفـت . کنمهم بخواهی که با تو بیعت کنم بر آنکه من بنده خالص هستم، می          
ایـن  : چون مردم پذیرش علی بن الحسین را دیدند، گفتنـد         . کلّف نساخته است  این امر م  

و آنگاه، با او بیعت کردند بـر هـر          . پسر پیامبر خداست، با او بیعت کرد بر هر چه بخواهد          
 )٢٥١ و ٢/٢٥٠یعقوبی،  (».چه بخواهد

ــر )٣ ــن أثی ــی) ٤/١٢٠( إب ــن أب ــدو إب ــه ) ٦٥٦، ٦٥٥م( الحدی  در شــرح نهــج البالغ
گونه که دیگـر مـردم انجـام        با مسلم را به شکلی غیر از آن       ) ع( نیز بیعت امام   )١٥/٢٤٢(

، البالغه هجالبتّه شارح ن  . انددادند، یعنی به شکلی غیر از اظهار بندگی به یزید، ثبت کرده           
 .  به عنوان برادر و پسر عموی یزید با مسلم بیعت کرد)ع(کند که امامتصریح می

های مشابه آن، بر فرض صحّت سندی  نقل یعقوبی و نقل،دشوچنانکه مشاهده میهم
کثر اسـناد  أ، از نظر تعداد در اقلیّت بوده و با )ع( امامی برایو داللت داشتن بر وقوع بیعت 

 . با مسلم ندارند مطابقت ندارد) ع(ی بر وقوع بیعت امامتاریخی که داللت
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 ده راه را برای بررسی سـندیِ      سند مطالب خود را نیاور    «البتّه یعقوبی به دلیل آن که       
 از سـوی دیگـر قابـل        وینقل  امّا   )١٥٤صجعفریان،  (». بر محقّقان بسته است    یشهانقل

) ع(از امـام  نقـل   ایـن   در  که جنایتکاری چون مسلم بن عقبـه        در زمانی    زیرا .تأمّل است 
تـوان  چگونـه مـی  کند تا با یزید بر اساس برادر و پـسر عمـو بیعـت کنـد،         درخواست می 

، خود پیش قدم بیعت بـا یزیـد در قالـب اظهـار              )ع(تی چون امام سجّاد   شخصیّرفت،  پذی
 با مسلم بر    )ع(به بیعت امام  نیز تنها   در نقل یعقوبی    حتّی  ه  البتّ. بندگی به وی شده باشد    

 بـیش از  بیعتـی  )ع(مّا اینکه مسلم در نهایت از امـام اساس هر چه بخواهد تصریح شده، ا      
  .ای نشده است اشاره،ر عمو درخواست کرده باشدبیعت به صورت برادر و پس

به این نکته نیز باید توجّه داشت که با عنایت به جـوّ پـر خفقـان حـاکم بـر واقعـه           بعالوه  
 در قالـب    ، و متنـی   صـحّت سـندی    در نقل یعقوبی بر فرض       )ع(حرّه، ممکن است عبارات امام    

توان از عبـارت    بر این اساس نمی   . اظهار شده باشد  ) ع(خاذ سیاست تقیّه از سوی آن حضرت      اتّ
 استنتاج نمود کـه ایـن جملـه         ،)دت أبایعک علی أنّی عبد قنّ فعلت      إن أر ) (ع(آن حضرت 

بـر  توانـد    ر جوّ تقیّه، این اظهار بنـدگی مـی        ؛ بلکه د  باشدنسبت به یزید    ) ع(اظهار بندگی امام  
 .شودحمل است، نسبت به ذات اقدس الهی وجه دیگرش که همان اظهار بندگی 

بـا  توان دریافـت کـه      دیگر از تأمّل در حوادث تاریخی این دوره به خوبی می          از سوی   
انش یـا کـارگزار   توان پذیرفت که از سوی وی       سیاستی که یزید در پیش گرفته بود، نمی       

صـورت گرفتـه باشـد تـا بـه دنبـال آن             ،  )ع(ه امام سجّاد   و إعمال فشاری نسبت ب     تعرّض
توان موارد  دّعا می  صحّت این ا   دالئلاز جمله   .  شده باشد  مجبور به بیعت با مسلم    ) ع(امام

 :زیر را برشمرد
 سیاسـت مـدارا را در   )ع(اد نسبت به امـام سـجّ  ،کربالء یزید پس از واقعه     :دلیل اوّل 
 : پیش گرفت

إبـن  ( )ع(هـای امـام سـجّاد     ، افـشاگری  )ع(از شهادت حضرت اباعبدهللا الحسین    پس  
در دوره اســارت، موجــب  )٥/١٢١ ،همــو( )س(یو زینــب کبــر) ١٣٣ تــا ٥/١٣٠أعــثم، 

 طبرسـی، ( .برانگیخته شدن عواطف و احساسات مـردم بـر ضـدّ حکومـت یزیـد گردیـد                
تالش ، )٢/٣١١طبرسی، ؛ ٥/١٣٣ إبن أعثم، (یزید که از بروز فتنه هراسناک بود      ) ٢/٣٠٨

اب ایـن جـرم   کرد تا عامل وقوع فاجعه کربالء را عبید هللا بن زیاد معرّفی کرده و از انتس 
صـالح حکـومتش را در   و ) ٢٦١دینوری، ص( .سنگین به خویش جلوگیری به عمل آورد   

إبـن  ( .بـه مالیمـت رفتـار نمایـد        و دیگر اسرای کـربالء    ) ع( دید که با حضرت سجّاد     این
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کرد ایجاب می سیاست   این   ، از سوی دیگر   )٥/١٣٣إبن أعثم،   ؛  ٢٦١ دینوری،؛  ٢/٨ ،قتیبه
در ، آن هـم     )ع( عدم بروز مخالفت خاصّی از سوی امام سـجّاد         حکومت یزید در صورت    تا
 تعرّضـی   ،)ع(امـام حـسین   نسبت به فرزند بزرگوار     ،  ءای اندک از زمان حادثه کربال     صلهفا
 .داشته باشدن

سیاست مالیمت را در    ،   یزید در قبال کسانی که در قیام شرکت نداشتند         :دلیل دوم 
گیـری از قیـام، از      کنـاره برخـورداری از ویژگـی       عالوه بر ) ع(امام سجّاد . پیش گرفته بود  

ایـن ویژگـی    .  و آن ویژگی حمایت از خاندان مروان بـود         مند بود؛ بهرهویژگی دیگری نیز    
، تکـریم آنـان نـسبت بـه آن          )ع(توانست عالوه بر عدم تعرّض حکومت یزید بـه امـام          می

 : به همراه داشته باشدنیز را ) ع(حضرت
ـ الف  از شرکت در قیام حرّه خودداری ورزید و بـا قیـام   )ع( حضرت علی بن الحسین 

ضمن ابـراز کراهـت خـویش از        ) ع(آن حضرت ) ٥/٢١٥ إبن سعد،  (.کنندگان همراه نشد  
هـای مدینـه را کـه ظـاهراً بـالغ بـر             تعداد زیادی از خـانواده    ،  )٢٦٦ دینوری، (قیام مردم 

بن حکم تا پایان واقعـه در       به همراه خانواده مروان     ؛  )٢/٣١٩ إربلی،  (چهارصد نفر بودند  
ایـن  همسر مروان نیز از     ) ١/٢٠٨،  إبن قتیبه ؛  ٣٧٩ و   ٤/٣٧٢طبری،  ( .پناه خویش گرفت  

 مروان بـه    )٥/٣٤١ بالذری،؛  ٣٧٩ و ٣٧٣ و   ٤/٣٧٢طبری،  ( .مند شد  بهره )ع(حمایت امام 
 )٤/٣٧٢طبری، (. بود)ع(گزار آن حضرتهمین دلیل سپاس

ـ ب  داشتن مسلم بن عقبه به مدینه، از وضعیت قیام  یزید بن معاویه پیش از گسیل 
مـسعودی،  ؛  ٥/١٥٨إبـن أعـثم،     ؛  ٤/٣٨٠طبری،  ؛  ٢/٩،  إبن قتیبه  (مردم مدینه مطلع بود   

ایـن خبـر    .  از این قیام خبـر داشـت       )ع(گیری امام سجّاد  و از کناره  ) ٣/٨٤مروج الذهب،   
 :توانست از چند طریق به یزید رسیده باشدمی

، بـه   )٨/٤٦٥،  إبن سعد ( )س(ر بن أبی طالب همسر حضرت زینب      عبدهللا بن جعف  . ١
وی بـا یزیـد بـن       ) ٢١٨ و   ١/٢٠٦،  إبن قتیبه  (.هنگام وقوع قیام در دمشق حضور داشت      

پیرامون قیام نیز ) ٢٥ و ٢٤، ص٦٣، حوادث سالسالمتاریخ اإلذهبی،  (.معاویه دیدار کرد
عبدهللا برای حراسـت از مـردم    )١/٢٠٦، إبن قتیبه(. بین این دو مذاکراتی صورت گرفت     

بنـا  ) ٣٢٣ و ٣/٣٢٢سیر أعالم النـبالء،  ذهبی،  (. مساعدت کردمدینه، از یزید درخواست   
به گفته یزید، او نیز در پاسخ به درخواست عبدهللا، قبل از صدور حکم تعدّي بـه مـردم                   

ن مدینه به دست سپاهیان شامی، دستور احسان به آنـان را در صـورت عـدم مخالفتـشا                 
گرچه ممکـن    )٣٢٣ و ٣/٣٢٢سیر أعالم النبالء،     ذهبی،،  ١/٢١٨،  إبن قتیبه ( .صادر کرد 
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إصـفهانی،  أبوالفرج   (های أبوبکر و عون أصغر در قیام      است حضور دو فرزند عبدهللا به نام      
، علت أصلی درخواست عبدهللا از یزید بوده باشد، امّا با توجّه به اینکه یزیـد                )١٢٣و١٢٢

به مسلم سـفارش    ) ع(بدهللا، به ویژه در مورد نیکی کردن به امام سجّاد         در پاسخش به ع   
توان احتمال داد که عبدهللا طیّ این مذاکره ، می )٣/٣٢٣ سیر أعالم النبالء،     ذهبی، (کرد

 برای یزید سخن    نیزدر قیام   ) ع(هاشم و از جمله امام سجّاد     از شرکت نکردن خاندان بنی    
 . گفته باشد

 از سوی یزید برای آرام کردن مردم مدینه بـه           قبل از مسلم بن عقبه     نعمان بن بشیر  . ٢
در بازگـشت از ایـن سـفر، در         قاعدتاً  ،  )٤/٣٦٩طبری،  ؛  ٥/٣٣٩ بالذری، (این شهر آمده بود   
 .مطلع ساخت) ع(ادوی را از اوضاع مدینه و در نتیجه از موضع امام سجّ گزارشش به یزید

در شـان   در خصوص وضعیّت  ) الملک بن مروان  مروان بن حکم و یا عبد      (بنی أمیه . ٣
؛ إبـن   ٤/١٧٣ إبن الجوزی، ؛  ٤/٣٧٠طبری،   ؛٢/٩ ،إبن قتیبه (.دادندگزارش  به یزید   مدینه  
، اشـتند کسانی که در قیام شرکت ند     قاعدتاً یزید از این طریق نسبت به        و   )٨/٢٢١کثیر،  

 .، با خبر شده حمایت کردنددّه که از بنی أمیّو نیز در خصوص آن ع
ای در ایـن خـصوص بـه یزیـد          از قبـل نامـه    ) ع(بر طبق برخی اسناد، امام سـجّاد      . ٤

و قاعـدتا بایـد در آن بـه عـدم          ) ٤/١١٩ إبن أثیـر،  ؛  ٣٧٩ و   ٤/٣٧٢طبری،   (.فرستاده بود 
 . شرکت خویش در قیام اشاره کرده باشد

ـ ج   نسبت به کسانی که در قیام شـرکت نکردنـد، سیاسـت مـدارا را در پـیش       یزید 
 : زیرا)٢٠٧ و ١/٢٠٦إبن قتیبه،  (.گرفت
از صحنه قیام،   ) ع(گیری مردم به ویژه شخصیّت بزرگی چون حضرت سجّاد         کناره )١

در گذشـته بـین آنـان صـورت گرفـت،           صرف نظر از کلیـه حـوادث و برخوردهـایی کـه             
زیرا برخورد شـدید    . کومتی یزید مواجه شده باشد    بایست با استقبال شدید دستگاه ح      می

توانست خاموشـان امـروز را بـه        حکومت با آن دسته که به مخالفت برنخاسته بودند، می         
بنـابراین  . مخالفان و قیام کنندگان فردا تبدیل کند و این هرگز به صالح حکومـت نبـود               

 در صورت وجود احتمال شد تاگیری برخی از صحنه قیام، موجب میاطّالع یزید از کناره
إعمال خشونت از سوی مسلم بن عقبه نسبت به آنان، یزید سـفارش الزم را در برخـورد                  

طبیعی بود که مسلم بن عقبـه نیـز مطـابق سـفارش           . مالیم با آنان به مسلم نموده باشد      
 . یزید رفتار کرده و از آن تخطّی نکرده باشد

ض به کسانی که در قیـام        مورد عدم تعرّ    در برخی اسناد تصریح شده است که یزید در         )٢
 بـالذری، ؛  ١٠و٢/٩ و   ١/٢٠٩ ،إبـن قتیبـه   ( .بـود شرکت نداشته باشند به مسلم سفارش کرده        
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 و مسلم نیز بر اساس همین سیاسـت عمـل           )٤/١٧٤ إبن الجوزی، ؛  ٥/١٥٨ إبن أعثم، ؛  ٥/٣٤٠
 )٤/١١٤ ،إبن أثیر؛ ٤/٣٧٤طبری، ؛ ٣٤٣و٥/٣٤٢بالذری، ؛ ١/٢٠٩ ،إبن قتیبه (.نمود

نـسبت  ) ع(م بن عقبه از لطفی که حضرت سجّاد       ی مسل به عالوه اگر اطّالع یزید و یا حتّ       
 شـام   گیرد کـه سـپاه     ر بگیریم، این رأی بیشتر قوّت می      به خاندان مروان انجام داد را در نظ       

و یـا حـدّاقل غیـر خـشن و غیـر            ، با برخورداری محبّت آمیز      پس از پیروزی بر مردم مدینه     
 .بر آمده باشد) ع(یز نسبت به امام سجّاد درصدد جبران لطف آن حضرتآمتوهین

 به مسلم دستور صریح داده بـود      یزید  در اسناد تاریخی نیز به صراحت آمده است که          
  .احترام نهد ایشان  به نکرده و یضتعرّ) ع(به امام سجّاد تا

سیر ذهبی،  (.ستاکردهبه وجود چنین دستوری از سوی یزید تصریح          )ع(ادامام سجّ  
از سـفارش   ) ع( حـضرت  ی نیز وجود دارد که آن     ه اسناد البتّ) ٣٢١و٣/٣٢٠أعالم النبالء،   

 یاداین دستور یزید     ازنیز  خود  مسلم   )٤/٣٧٢طبری،  ( .ه است یزید به مسلم با خبر نبود     
 در  نامه یزیـد   بعالوه برخی منابع متن      )٨/٢٢٣؛ إبن کثیر،    ٢٦٦ص دینوری،( .کرده است 

 )٤/٣٧٢ طبری،( .اندا ذکر کردهاین خصوص ر
مسلم بن عقبه،   اش  یزید و فرمانده  آید که از سوی     چنین بر می  فوق  قرائن  مجموع  از  

) ع(حضرتزیر فشار قرار نگرفته و در نتیجه موردی برای اظهار بندگی آن ) ع(امام سجّاد
 .نسبت به یزید وجود نداشت

تی آن  عظمـت شخـصیّ    نیـز  )ع(ادض مسلم بن عقبه به امام سـجّ       در صورت تعرّ  البتّه  
 :نسبت به یزید بود) ع(مانع وقوع اظهار بندگی امام) ع(حضرت

دهد که حتّی در صورت إعمال زور نیز چنین گواهی می   ) ع(ت حضرت سجّاد   شخصیّ
نیز، آن بزرگوار تن به ذلّت اظهار بنـدگی  ) ع(و خشونت از جانب سپاه شام بر آن حضرت 

ه فردی که در بند اسـارت برابـر یزیـد ملعـون آن سـخنان                چگون. دادنسبت به یزید نمی   
، در فاصله کوتاهی از آن      )١٣٣ تا   ٥/١٣٠؛ إبن أعثم،    ٢/٨،  إبن قتیبه  (کوبنده را ایراد کرد   

تواند زمان و در واقعه حرّۀ، آن هم نه در نزد یزید بلکه در نزد یکی از کارگزاران وی، می                  
 .نسبت به یزید اظهار بندگی کرده باشد

بتّه در کنار این دلیل به این نکته نیز باید توجّه داشت که اگر در ردّ اظهار بنـدگی                   ال
را مجبور به چنین    ) ع( امام ، و از سوی دیگر ضرورت تقیّه      داشتوجود نمی دلیلی  ) ع(امام

 .ساختنمی) ع(اشکالی را متوجّه آن حضرت) ع(کرد، انجام آن از سوی امامکاری می
بـه یزیـد در     ) ع(ی، مسأله اظهار بندگی امام سجّاد     دات تاریخ بر این بر طبق مستن    بنا

محتمـل اسـت ایـن جعـل از سـوی      .  شـده باشـد   عنوان جاعالنواقعه حرّه باید از سوی      
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 بـا مـسلم بیعـت کردنـد         فرزندان کسانی که پدرانشان از بیم جان و به صـورت ذلیالنـه            
جعل از سـوی عباسـیان را    قوع که و  دارد وجوددر این زمینه قرائنی     . صورت گرفته باشد  

 تالش کردند تا در صفحات تـاریخ، مقـام امـام            عباسیانبر این اساس،    . سازد می محتمل
 . در واقعه حرّه از علی بن عبدهللا بن عباس برتر معرّفی نشود) ع(سجّاد

یعنی سـال    ()ع(علی بن عبدهللا بن عباس در أیّام شهادت حضرت أمیر مؤمنان علی           
که تولّد وی   ) (ع(از نظر سنّی به امام سجّاد     و  ) ٥/٣١٢ إبن سعد، ( .متولّد شد )  هجری ٤٠

. بـود ، تا حـدودی نزدیـک       ))٣٠و٢٩،  شهیدی( اند نقل کرده  ٣٨،  ٣٧،  ٣١،  ٣٠را در سال  
 را از سـوی  )ع(رای برابری با امام زیـن العابـدین  تواند زمینه تالش ب   این نزدیکی خود می   

علـی بـن عبـد    در واقعه حرّه، . هم آورده باشدعلی بن عبدهللا بن عباس و پیروان وی فرا 
 دینـوری، ( .را برای بیعت از منزلش بیرون کشیده و به نزد مـسلم آوردنـد             هللا بن عباس    

 با مسلم، او نیز تنها به شـکلی         شتالش کردند تا به هنگام بیعت کردن      وی  خاندان  ) ٢٦٧
 إبـن أبـی الحدیـد،     ؛  ٤/١٢٠إبن أثیـر،    ( .با مسلم بیعت کرد، بیعت کند     ) ع(ادکه امام سجّ  

 .امّا این امر مورد موافقت مسلم بن عقبه قرار نگرفت) ٣/٢٥٩
فـی کـردن    های مشابه از سوی علی بن عبدهللا بن عباس برای برتـر معرّ            وجود تالش 

 ایـن مؤیّد وجود   تواند  می،  )١٣/٣٤٦مزّی،  ( خویش برابر دیگر افراد، حتّی در امور عبادی       
 .بودن باشد او های شخصیّتی درویژگیچنین 

) ٢١/٢٠٠صفدی،  ؛  ١٨/١١٧إبن منظور،   ( .جدّ خلفای عباسی است   از سوی دیگر وی     
فــا و در دوره خالفــت عباســیان بــسیاری از اخبــار در راســتای تــأمین نظــر ایــن خل و 

بنابر این محتمـل اسـت در راسـتای         ) ١٣٦و١٣٥ریّة،  أبو( .رضایتمندی آنان تدوین یافت   
، این جعلیات نسبت به جدّ  خود و حمایت ایشان از اجدادویانمقابله خلفای عباسی با عل    

 . صورت گرفته باشد) ع(ی امام سجّادیعن) ع(بزرگوار امامان شیعه
 

 کافیدر روضه ) ره(مرحوم کلینی نقل تأمّلی در
بـا  ) ع(البتّه این روایت از موضوع بحث ما که بررسی اخبار مربوط به مالقات امام سـجّاد               

زیرا در متن این خبر مالقات علی بـن         . باشد، خارج است   قیام حرّه می   مسلم بن عقبه در   
ذیل ) ره(امّا از آنجائی که عالمه مجلسی     . با یزید بن معاویه عنوان شده است      ) ع(الحسین

این خبر، مشتبه شدن أمـر بـر راویـان ایـن خبـر را عنـوان کـرده و مالقـات علـی بـن                          
ست، مناسـب اسـت ایـن خبـر نیـز مـورد             با مسلم بن عقبه را مطرح کرده ا       ) ع(الحسین
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 .بررسی قرار گیرد
إبن محبـوب از أبـو أیّـوب و او از           «: نویسد  می در روضه کافی  ) ٣٢٩ م( کلینیمرحوم  

یزید بـن  : از أبوجعفر علیه السالم شنیدم که فرمود: کند که گفتبرید بن معاویه نقل می   
به نزد مردی از قریش     . نه شد خواست حجّ به جای آورد، وارد مدی      معاویه در حالی که می    

کنی که عبد مـن هـستی، اگـر         آیا اقرار می  : چون به نزدش آمد یزید به او گفت       . فرستاد
بـه خـدا    : بخواهم تو را بفروشم و اگر خواستم تو را به بردگی گیرم؟ آن مرد به او گفـت                 

 تر از مـن نیـستی و پـدرت نیـز در           قسم ای یزید تو در میان قریش از نظر حسب گرامی          
و تو در دین نه برتر از منی و نـه بهتـر از مـن، پـس                  . جاهلیت و اسالم از پدرم برتر نبود      

اگر برایم اقرار نکنی، به خدا قسم تو    : چگونه به آنچه خواستی اقرار کنم؟ یزید به او گفت         
اینکه مرا بکشی از کشتن حسین بن علی علیهما الـسالم           : آن مرد به او گفت    . کشمرا می 

پـس بـه آن     . تـر نیـست   دا صلی هللا علیه و آله و سلّم به دست تو بـزرگ            فرزند رسول خ  
 .    دستور داد و کشته شد

سپس به نزد علی بن الحسین علیهما السالم فرستاد و مانند گفتارش با آن قرشی به                
آیا بنا داری اگر برایت اقرار نکنم مرا        : علی بن الحسین علیهما السالم به او گفت       . او گفت 

پـس  . آری: نانکه آن مرد را دیروز کشتی؟ یزید که لعنت خدا بر او بـاد گفـت               بکشی آنچ 
 من بنـده  . به آنچه خواستی برایت اقرار کردم     : علی بن الحسین علیهما السالم به او گفت       

یزید که لعنت خدا بر او باد بـه  . دار و اگر خواهی بفروش    اگر خواهی نگه  . مجبوری هستم 
کلینی، ( ».ت را حفظ کردی و این از شرفت چیزی نکاست         خون. برایت بهتر است  : او گفت 

 )٢٣٥ و ٨/٢٣٤
 :مناسب است نکات زیر مورد عنایت قرار گیردروایت این در خصوص 

 : گویدمیدر مرآة العقول   ذیل این روایت)ره(مرحوم مجلسی) ١ 
در میان سیره نویـسان معـروف اسـت کـه ایـن ملعـون بعـد از                  زیرا  . این بعید است  «

و . بلکه از شام خارج نشد تا اینکه فوت کرد و در آتش وارد شـد              . به مدینه نیامد  خالفت  
شاید این مسلم بن عقبه والی این ملعـون بـوده کـه وی را بـرای کـشتن مـردم مدینـه                       

و نقل شده کـه بـین او و         . ه واقع شد   و از او واقع شد آنچه که در کشتار حرّ          فرستاده بود 
ر برخـی از    ریب به این جریان رخ داده و در نتیجه أمر ب          علی بن الحسین علیهما السالم ق     

 )٢٦/١٧٨مرآة العقول، مجلسی، ( ».راویان مشتبه شده است
 ذیـل روایـت     نیـز ) ٤٦/١٣٨األنوار،  بحـار مجلسی،   (األنواردر بحار ) ره(مرحوم مجلسی 
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 .سخنی مشابه دارد مذکور
بـه  فـتش  در دوره خال در خصوص عدم سـفر یزیـد         )ره(گرچه سخن مرحوم مجلسی   

 مدینه درست بوده، و در نتیجه خبر از جهت متن دارای اشکال است، امّا راه حل ایـشان                 
مبنی بر اینکه راوی به اشتباه به جای مسلم بن عقبه، یزید را بـه عنـوان فـرد مالقـات                     (

     . رسد نیز صحیح به نظر نمی)باشدشونده عنوان کرده 
 در تعلیقـاتش بـر شـرح جـامع مـولی            )ره(یعالمه میرزا أبوالحسن شعران   در این خصوص    

عالمـه مجلـسی     «:نویسد  می محمد صالح مازندرانی بر اصول و روضه کافی ذیل حدیث مذکور          
 ،ه سهو راوی و اینکه یزیـد را بـا مـسلم بـن عقبـه اشـتباه گرفتـه                   این امر را متوجّ    هللا   ةرحم

ـ     . ا این امر برخالف عبارت روایت است      امّ. دانسته است  و . ن عقبـه قرشـی نبـود      زیـرا مـسلم ب
  )١٢/٣٠٣مازندرانی، مولی صالح ( ».ظاهر این است که سهو به متن نیز سرایت کرده است

از تأمّل در نام أجداد مسلم بن عقبه و ارتباط آنان با قبیلـه قـریش، درسـتی گفتـار                    
 .شودمشخّص میمرحوم عالمه شعرانی در خصوص قریشی نبودن مسلم 

 بن ربیعة بن عـامر    اح بن أسعد  یقبة بن ر  سلم بن عُ  مُ :صورتبه   اجداد مسلم را     ،منابع
ـ     بن مالک بن یَربوع بن غَیْظ بن مُرّة بن عوف بن سعد بن ذبیان،                نقـل   رّیّأبـو عقبـة المُ

از  )٢٣٤، ص ٦٤ریخ اإلسـالم، حـوادث سـال        تـا ذهبـی،   ؛  ٢٤/٢٩٢إبن منظور،    (.اندکرده
مسلم بـن   : دنان اینچنین استخراج نمود   جداد مسلم را تا ع    توان ا الفصول الفخریّه نیز می   

 بن سعد بن ذُبیان بن بَغِیض بن رَیْث بن غَطَفان بن سعد بـن قـیس عَـیْالن بـن     ـعقبة  
 )٦٤ و ٦٣ و ٥٩ إبن عنبة، (.الناس بن مُضَرالحَمْراء بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان

ب بـه   را به دلیل تجمعشان بر قصی بـن کـال         قریش  : اندنیز آورده قریش  در خصوص   
و پـیش از آن قـریش       . شدو گفته شده که به قصی قریشی گفته می        ... انداین اسم نامیده  

سـمعانی،   (.شـد نضر بن کِنانَه قریش نامیـده مـی       : و همچنین گفته شده   . شدنامیده نمی 
قصی بن کالب بن مرّة بن کعب بن لؤی بن غالب بن         :به صورت  نیز   اجداد قصی  )٤/٤٨٥

بن الیاس بن مضر بن نـزار  ) عامر(بن کنانة بن خزیمة بن مدرکة  ضر  فهر بن مالک بن الن    
 )١٥ تا ١/١٣، إبن هشام (.، نقل شده استبن معد بن عدنان

شود که این دو    از تأمل در اجداد قصی بن کالب و اجداد مسلم بن عقبه مشخص می             
کـه  فرزنـدان قـصی      و حال آنکه قـریش بـر         . مشترک دارند  جدّتر  قبلاز مضر بن نزار به      

باشـد اطـالق    از فرزنـدان مـضر مـی      نسل  ) و یا بر فرزندان نضر که پنجمین      (سیزدهمین  
 فرد مطرح شده    و در نتیجه   .توان قرشی نام نهاد    بنابر این مسلم بن عقبه را نمی       .شود می
  .توان بر مسلم بن عقبه منطبق دانست، نمیبودهرا که قریشی  کافی خبرِدر 
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 است که فرد مالقات شونده در حـالی کـه قـصد حـجّ      آمده   روایت کلینی در متن   ) ٢
رخ داد،   مراسـم حـجّ      پـس از   واقعـه حـرّه      اینکـه با عنایت بـه     . داشت به مدینه وارد شد    

مراسـم حـجّ در   زیـرا  . فرد مالقات شونده مسلم بن عقبه بوده باشد      پذیرفت که   توان   نمی
دو ة  واقعـه حـرّ   ولـی   ،  )٣/٤٦٤ إبـن قدامـة،   ؛  ٢٧٣،  طوسی( رسدأیّام تشریق به پایان می    

ده چهارقریب  یعنی   ،الحجهروز مانده از ذی    )١/٢٢٠،  هإبن قتیب  (یا سه ) ٤/٣٨٠طبری،  (
حضور مسلم بـن عقبـه بـه قـصد     بنابر این . به وقوع پیوستمراسم حجّ  پس از اتمام    روز  
تـوان خبـر    مـی نتیجـه ن  در  .  در مدینه به هنگام واقعه حرّه فرضی مردود خواهد بود          حجّ

بـر  در روایت کلینـی،     را   با فردی که به قصد حج وارد مدینه شده           )ع(ادامام سجّ  مالقات
  .ه منطبق دانست با مسلم بن عقبه در واقعه حرّ)ع(مالقات امام

 نیز وی   ٦٣در سال    .ه زیر سلطه عبدهللا بن زبیر بود      ه، مکّ در زمان وقوع واقعه حرّ    ) ٣
، با عنایت به دشمنی مـردم حجـاز          این بنابر) ٤/٣٨٠ طبری،( . به جای آورد   با مردم حجّ  

 ،کرد را تهدید می   وی  و در این زمان    و خطری که از این ناحیه     یزید بن معاویه    نسبت به   
 . کرده باشد قصد حجّاین سالتوان پذیرفت که یزید در نمی
 آن را   ، ذیل روایت مذکور در مرآة العقول      )ره(مرحوم عالمه مجلسی   از نظر سندی  ) ٤

هـائی همچـون    با وجود شخـصیت    )٢٦/١٧٨ مرآة العقول، مجلسی،  ( .استحَسَن دانسته   
  از أصـحاب اجماعنـد      هر یـک   کهو برید بن معاویه در سلسله سند حدیث،         حبوب  إبن م 

ـ    این حدیث صحیح خواهد بود و به نظر مـی          ،)٧٣مامقانی،  ( ن دانـستن آن از     سَرسـد حَ
ـ (  را ایـن حـدیث    )ره(مرحـوم کلینـی     باشد کـه    دلیل  این به) ره(سوی عالمه مجلسی   ا ب

 سلسله سند احادیث پیش از این حدیث در روضه کافی یعنی حـدیث شـماره                عنایت به 
 .کرده استاز پدرش و او از إبن محبوب نقل علی بن إبراهیم ، از )٣٠٨

 ذکـر  )٦/٣٨٠بهبـودی،    ( کـافی  در گزیده این حدیث را    نیز  د باقر بهبودی    محمّآقای  
، ایـن  )١/٢٢ ،همـو  (مه این کتاب آورده استخود در مقدّ بر اساس آنچه که .نکرده است 

  .باشدحذف به معنای عدم اعتبار این حدیث از نظر وی می
 )ره(در انتساب روضه کافی به کلینـی       مسأله تشکیک    ،نیز در بررسی این خبر    ای  هعدّ

 ای مطـرح شـده اسـت      گرچه این تشکیک از سوی عدّه      )٩٠شهیدی،  ( .اندرا عنوان کرده  
ای دیگر بـا ارائـه شـواهدی ایـن انتـساب را صـحیح               ه عدّ ،ا در مقابل   امّ ،)١٣٢دی،  حمی(

  )١٣٣، همو (.انددانسته
رسد، انتساب این نکته نیز قابل تأمّل است که خبر دارای دو بخش است و به نظر می         

، بـه حـضرت     )اسـت ) ع(که حاوی اظهار بنـدگی علـی بـن الحـسین          ( بخش پایانی خبر  
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زیـرا در برخـی دیگـر از اخبـار نقـل شـده از               . ند بررسی بیشتری است   نیازم) ع(أبوجعفر
بـه هنگـام نقـل جریـان در         ) ع(شـود، کـه آن حـضرت      مشاهده مـی  ) ع(حضرت أبوجعفر 

؛ ٥/٢١٥إبـن سـعد،     .(انـد اسـتفاده کـرده   ) أبـی (خصوص پدر بزرگوارشان، از تعبیر پدرم       
ن خبر تنها از اسم علی بن و حال آنکه در ای) ٢٨، ٦٣، حوادث سال    ذهبی، تاریخ اإلسالم  

البتّه درستی یا نادرسـتی ایـن برداشـت نیازمنـد تحقیقـی             . الحسین استفاده شده است   
است و مجالی دیگر    ) ع(جامع در خصوص کلّیّه تعابیر وارد شده از سوی حضرت أبوجعفر          

 .کندرا طلب می
قـد أقـررت لـک بمـا     (بر فرض صحّت سندی و متنی خبر مذکور، عبارت مـتن            ) ٥

گـر  ، به صراحت بر مکره بـودن شـخص بیعـت کننـده کـه نمایـان         )ألت أنا عبد مکره   س
 .حاکمیت شرایط تقیّه هنگام این مالقات است داللت دارد

با عنایت به مجموع نکات فوق، بر فرض اگر از نظر سندی نیز خبر روضه کافی قابـل                  
ر در جریـان مالقـات      توان به این خبـ     در متن نمی   ا قطعاً به دلیل ضعف    خدشه نباشد، امّ  

از ایـن طریـق بـرای آن    و  عقبه در واقعه حرّه اسـتناد جـست    بن با مسلم  )ع(ادامام سجّ 
 .یزید، به اثبات رساندنسبت به بیعتی را به شکل اظهار بندگی ) ع(حضرت

 
 گیری نتیجه

هـای مختلفـی در منـابع        با مسلم بن عقبه در قیام حرّه به صورت         )ع(مالقات امام سجّاد  
 مـروان و    ،در بخـشی از اخبـار ایـن مالقـات، بـالذری و طبـری               .ه نقـل شـده اسـت      اوّلی

برای محفوظ ماندن از شـرّ      ) ع(آن حضرت و    کرده معرّفی) ع(همراهان امام را  عبدالملک  
، جایگاه ضعیف مـروان در نـزد   )ع(عظمت شخصیّت امام  . مسلم به این دو پناه برده است      

طبری، در منابع پیش از بالذری و        )ع(ان امام مراهبه عنوان ه  مسلم، و نبودن نام این دو       
 دو فرزنـد محمّـد بـن حنفیّـه را           ،امّا إبن سـعد   . رساندنادرستی این اخبار را به اثبات می      

این همراهی به صورتی است که گوئی این دو زیر سایه           . همراهان امام معرّفی کرده است    
متون بعدی به جای این دو      برخی از   ر  امّا د . ماننداز شرّ مسلم در أمان می     ) ع(امام سجّاد 

حـذف نـام أبوهاشـم از       . یاد شده اسـت   ) ع(از مروان و عبدالملک به عنوان همراهان امام       
 از ، احتمـال وقـوع جعـل       عباسـیان  گیری خالفـت  در شکل  ویمؤثّر  متون بعدی و نقش     

در بخش دیگری از اخبـار ایـن         .سازدسوی عباسیان را در خصوص این حذف مطرح می        
احتـرام مـسلم بـه آن       از   و   نقـل نکـرده    و مـسلم     )ع( منابع بیعتی بین امام    قات، أکثر مال

 در این بین تاریخ یعقوبی و       .اند سخن گفته   صورت گرفت  به سفارش یزید  که   )ع(حضرت
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 روایـت کـافی      ذیل )ره( مجلسی مرحوماز سخن   ه بر اساس احتمالی که      البتّ(روضه کافی   
گفته در میزان داللت هر یک در مقاله تفصیلی که آن هم به  ،)ممکن است برداشت شود

یعقوبی سند خود . اند با مسلم به عنوان عبد یزید اشاره کرده)ع(به مسأله بیعت امام ،  شد
. در این نقل را ذکر نکرده و در نتیجه امکان بررسی دقیق سندی نقـل وی وجـود نـدارد             

بنابر این در بررسی . ستاه نقل کلینی نیز که دارای سند است از اصحاب اجماع نقل شد        
در بررسی محتوائی این    . تکیه کرد این دسته از اخبار، بیشتر باید به بررسی محتوائی آن           

بعـالوه  . اخبار، دالئل متعدّدی در ردّ وقوع بیعت امام بـه عنـوان عبـد یزیـد وجـود دارد                  
 را توان احتمال وجود جعل از سـوی عباسـیان  قرائنی در دست است که بر اساس آن می 

بر اساس این احتمال عباسیان تالش کردنـد تـا بـا            . در این دسته از اخبار مطرح ساخت      
تـر از مقـام     این جعل، مقام جدّشان علی بن عبدهللا بن عباس در صفحات تاریخ، پـایین             

   .به ثبت نرسد) ع(امام سجّاد
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مصر، شرکة مکتبة و مطبعـة مـصطفی البـابی الحلبـی و أوالده،              ( ؛١٣٦٣منشورات زاهدی،   
  ) م١٩٦٩/    ه١٣٨٨

 تا؛ دار الکتب العلمیّة، بی بیروت، ـلبنان ، المغنی إبن قدامة، أبو محمّد عبدهللا بن احمد بن محمّد، .٨
 ابـوملحم،  احمـد : ، تحقیـق  یـة  و النهـا   البدایـة عمر،   بن اسماعیلدمشقي، ابوالفداء   ال کثیربنإ .٩

الکتـب  دار بیـروت،  ـلبنـان    ین، علي عبدالساتر، ناصرالد مهدينجیب عطوي، فؤاد سید، علي
 .تا  بی،العلمیّة
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 أبـو القاسـم امـامی،       ، تحقیـق  تجـارب األمـم    الرازی، أبو علی أحمد بن محمّد،         إبن مسکویه  .١٠
 .ثانیة م، الطبعة ال٢٠٠١ ـق ١٤٢٢ ـش ١٣٧٩سروش للطباعة و النشر، تهران، دار 

روحیـة النحـاس،    : تحقیـق  ١٨ج،  مختصر تاریخ دمشق إلبن عساکر    مکرم،   بن دمحمّ, منظور بنإ .١١
 .م، الطبعة األولی١٩٨٩/  ه١٤٠٩ دار الفکر، دمشق، ـسوریة ابراهیم صالح، :  تحقیق٢٤ج
لـسالم  عمـر عبـد ا  : ، علّق علیهاالسیرة النبویّة  أبو محمّد جمال الدین عبدالملک،    إبن هشام،  .١٢

 .م، الطبعة السابعة١٩٩٩/ ه١٤٢٠دار الکتاب العربی،  بیروت، ـلبنان تدمری، 
الـسیّد  :  شـرح و تحقیـق     ،مقاتل الطـالبیّین   ، علی بن الحسین بن هیثم     صفهانی،اإلأبوالفرج   .١٣

    ؛الطبعة الثانیةم، ١٩٨٧  / ه١٤٠٨مؤسسة األعلمی للمطبوعات،  بیروت، ـلبنان أحمد صقر، 
نشر البطحـاء، مؤسـسه مطبوعـاتی        قم،   ـ ایران،  أضواء علی السّنّة المحمّدیّة    محمود،   ة، أبوریّ .١٤

 .تا، الطبعة الخامسة بیاسماعیلیان، 
 بیروت، ـلبنان  ، ئمة األالغمّة في معرفةکشف ابوالفتح،  بن عیسي بن علي  ابوالحسناإلربلي، .١٥

 .دار االضواء، بي تا
ـ  : ، تحقیق أنساب األشراف یی بن جابر،     احمد بن یح   بالذری،ال .١٦ ار و ریـاض زرکلـی،      سهیل زکّ

 .الطبعة األولیم، ١٩٩٦/  ه١٤١٧ بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، ـلبنان 
، ٦، ج ١٣٦٣ ،١  ج کـز انتـشارات علمـی و فرهنگـی،        ، مر گزیـده کـافی   محمّد باقر،    بهبودی،   .١٧

 .، چاپ اوّل١٣٦٨
 .، چاپ اوّل١٣٧٦صاریان، آبان انقم،  ،منابع تاریخ اسالم جعفریان، رسول، .١٨
مرکـز  قـم،   ،  )الفـروع ( الشیخ الکلینی البغدادی و کتابه الکافی     ،   الحمیدی، ثامر هاشم حبیب    .١٩

 .ش، الطبعة األولی. ه١٣٧٢ـ ق . ه١٤١٤ مکتب األعالم اإلسالمی، ربیع األوّل ـالنشر 
، تحقیق عبـد المـنعم عـامر، منـشورات          األخبار الطوال   أبو حنیفة أحمد بن داود،     دینوری،ال .٢٠

 القـاهرة، دار إحیـاء الکتـب العربیّـة،          :أفست (الطبعة األولی؛ ،  ١٣٦٨ـ  ١٤٠٩الشریف الرضی،   
 .)الطبعة األولی، ١٩٦٠

،  المشاهیر و األعالم   عثمان، تاریخ اإلسالم و وفیات     بن احمد بن محمد الدینذهبي، شمس ال .٢١
، ٦٣رالکتـاب العربـي، ج حـوادث سـنة     دا بیـروت،  ـلبنـان   دالسالم تدمري، عب عمر: تحقیق
 .، الطبعة األوليم١٩٩٠ـ  ه١٤١١، ٩٨، ج حوادث سنة م١٩٩٠ـ  ه١٤١٠

 /قه ١٤١٢،  مؤسـسه الرسـالة   بیـروت،    شعیب أرنـؤوط،     :به تحقیق ،  سیر أعالم النبالء  همو،   .٢٢
 .الطبعة الثامنةم، ١٩٩٢

: ، تقـدیم و تعلیـق     األنـساب لکریم بن محمّد بن منـصور التمیمـی،          السمعانی، أبو سعد عبدا    .٢٣
  .م، الطبعة األولی١٩٨٨ـ   ه١٤٠٨دار الجنان،  بیروت، ـلبنان هللا عمر البارودی، عبد

سـالمي،  دفتـر نـشر فرهنـگ ا      تهـران،   ،  )ع(الحـسین  بن زندگاني عليّ جعفر،   دشهیدي، سیّ  .٢٤
 .ش، چاپ اوّله ١٣٦٥
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 محمّـد الحجیـری،   زیرنظـر   ،  کتاب الـوافی بالوفیـات     لدین خلیل بن ایبک،    صالح ا   الصفدی، .٢٥
 .م، الطبعة الثانیة١٩٩١ /  ه١٤١١دار صادر، بیروت، 

الـسیّد محمّـد بـاقر    : به تعلیق، اإلحتجاج،  الطبرسی، أبو منصور أحمد بن علی بن أبی طالب       .٢٦
/  ه١٤٠٣بوعـات،  منـشورات مؤسـسة األعلمـی للمط    بیـروت،  ـلبنـان   الموسـوی الخرسـان،   

 .م، الطبعة الثانیة١٩٨٣
ـ ، تاریخ الطبري، بن یزید جریر بن دمحمّ بوجعفر، أالطبري .٢٧ مؤسسة األعلمـي   بیروت، لبنان 

 .تا  بيللمطبوعات،
انتشارات قـدس   قم،  ،  النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی      الطوسی، أبوجعفر محمّد بن الحسن،       .٢٨

 .تا محمّدی، بی
غفاري، الاکبر   علي: به تصحیح ،  الکافياسحاق،   بن یعقوب بن دمحمّ بوجعفررازي، أ  ال کلینيال .٢٩

 .، چاپ چهارم١٣٦٢ تابستان ،دارالکتب االسالمیّةتهران، 
 .١٣٥٢ مرتضویّة،المطبعة الشرف، انجف ، مقباس الهدایة المامقانی، عبدهللا، .٣٠
إحیاء دار بیروت، ـلبنان  ، ر أخبار األئمّة األطهار الجامعة لدراألنواربحارباقر، دمجلسی، محمّال .٣١

 .م، الطبعة الثانیة١٩٨٣ـ   ه١٤٠٣، )مؤسسة الوفاء( التراث العربی
:  اآلخوندی، تحقیق و تعلیق    الشیخ علی :  تصحیح ، فی شرح أخبار آل الرّسول     مرآة العقول  همو،   .٣٢

 .ولیش، الطبعة األ . ه١٣٦٩ /ق. ه١٤١١اإلسالمیّة، دار الکتب تهران،  الحسینی،السیدجعفر
سـهیل زکـار،    : با مقدمـه  ،  تهذیب الکمال في أسماء الرجال    بوالحجاج یوسف،   أ الدینمزّي، جمال ال .٣٣

 .م١٩٩٤ /قه ١٤١٤دار الفکر،  بیروت، ـلبنان  احمد آغا، حسنعلي عبید، احمد: تحقیق
دار و  بیـروت،  ـلبنـان   ، افالتنبیـه و اإلشـر  علـي،   بـن  حسین بن علي بوالحسن، أمسعودي .٣٤

 . م٢٠٠٠/قه ١٤٢١ مکتبة الهالل،
 بیـروت،  ـلبنان  د قمیحة، محمّ مفید: به شرح و مقدمه، مروج الذهب و معادن الجوهرهمو،  .٣٥

 .الطبعة األولیم، ١٩٨٦/قه ١٤٠٦دارالکتب العلمیّة، 
سلسلة مؤلفات  (علي العباد حجج هللا اإلرشاد في معرفةد، محمّ بن دمحمّ بوعبدهللاأمفید، ال .٣٦

ار د بیـروت،  ـلبنـان   لتحقیـق التـراث،   ) ع(مؤسسة آل البیـت : ، تحقیق)١١، جمفیدالشیخ ال
 .الطبعة الثانیة م،١٩٩٣ /قه ١٤١٤المفید، 

تعلیـق المیـرزا أبـو الحـسن        بـه   ،  الکـافی و شـرح جـامع       المولی صالح المازندرانی، محمّـد،       .٣٧
 .ق. ه١٣٨٨میّة، المکتبة اإلسالطهران، الشعرانی، 

 .تا بيدار صادر، بیروت، ، تاریخ الیعقوبيیعقوب،  بيأ بن حمدیعقوبي، أال .٣٨
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