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  چكيده
مسيب بن نجبه يكي از اصحاب امام علي(ع)و ازهواخواهان امامت حسنين(ع) بوده است. 

ي كربال نخسـتين كسـي    آيد،مسيب پس ازواقعه كه از اشارات برخي متون ادبي برمي چنان
رود و اخبار  اي شام مياست كه براي رهايي اهل بيت امام حسين(ع) به تعقيب كاروان اُسر

نامه گـزارش شـده اسـت.     اي ناشناخته تحت عنوان مسيب و داستان خروج او در حماسه
ترين  گذشته از آن، به استناد متون تاريخي، مسيب به همراه سليمان صرد خزاعي از بزرگ

خواهي امام حسـين، بـر عليـه     شوند كه به خون رهبران نهضت شيعي توابين محسوب مي
  ن خروج كردند.امويا

ي تاريخي و ادبـي، نـه تنهـا تـا كنـون محقّقـان جسـتار مسـتقل و          باوجود اين سابقه
اي هـم در   اند، بلكه اشاره ي احوالش به دست نداده روشمندي در هويت مسيب و كارنامه

ي حاضـربراي نخسـتين بـار، گـزارش      ها بدو نشده است. نظر بدين نقصان، مقاله پژوهش
  مسيب بن نجبه به دست داده است.مفصلي از احوال 

فرهنگي است، لذا نخست مباني نظري تحقيق  - رويكرد نگارنده دراين مقاله، تاريخي 
در بخشي بررسي شده، سپس توصيف مفصلي از هويت نَسبي، اوصاف و القاب و فضايل 

ت نقـش امـام علـي(ع)، دوران حيـات       مسيب بن نجبه ارائه شده است، آن گاه با محوريـ
اسـت و در پايـان بـه      ي زمـاني تشـريح شـده    هاي مسيب بن نجبه در سه بازه وكارنمايي

  يادكردهاي صاحب النّقض از مسيب توجه شده است. 
مسيب بن نجبه، نام و نسب، اوصاف و القاب، فضايل، دوران حيات، اشارات  :ها هكليدواژ

  تاريخي و ادبي.
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  مقدمه. 1
پيدا  (ع) هاي قيام امام حسين ي عاشورا و آرمان عميقي با واقعهجهان اسالم از ديرباز، پيوند 

طلب حول آن نظـام يافـت و بسـياري از     اي از مفاهيم و اعتقادات ملل حق كرد و مجموعه
ي عاشـورا و قيـام امـام     هاي مذهبي و اجتماعي تحت تأثير آن شكل گرفـت. واقعـه   جنبش

شود كه بسياري وقايع بر محور آن روي  حسين(ع) فصل مهمي از تاريخ اسالم محسوب مي
ي كه در ارتباط با كربال و به نيكويي يا ناخوبي كردار صاحبانشان بـر  هاي داد و چه بسيار نام

  ها افتاد. سر زبان
هايي است كه نقش مهمي در ارتباط با وقايع پـس از   مسيب بن نجبه، يكي از شخصيت

عاشورا دارد، عالوه بر نقش پررنگ وي در دوران امامت حضرت علي و امام حسن(ع)، به 
گيري رئـوس شـهدا و اهـل     هدا نخستين كسي كه در پي باز پسي صاحب روضةالشّ اشاره

  ي كربال خروج كرد، مسيب بود؛ اما بدين كار توفيق نيافت: بيت در بند قتله
بردنـد.   ابوسعيد دمشقي گويد من همراه آن جماعت بودم كه سر حسين را به شام مـي 

قعقـاع خزاعـي    چون نزديك دمشق رسيدند، خبري در ميان مردم افتاد كه مسـيب بـن  
خواهـد شـبيخون آرد و سـرها را بازسـتاند. سـرداران لشـكر        لشكري جمع كرده مـي 

  ).662: 1390رفتند (كاشفي سبزواري،  مضطرب گشته با احتياط تمام مي

رفـت   همين كردار مسيب و نخستين خروجش و نيز حضور او در ميـان تـوابين و پـي   
پردازان ادبيات انتقام نيز واقـع   توجه داستانالورده سبب شد تا مورد  شهادت مسيب در عين

نامه در شرح كردارهاي او پرداخته  اي پرشاخ و برگي هم تحت عنوان مسيب شده و حماسه
العابدين(ع) و اهل بيت  شود؛ مسيب بن نجبه در اين حماسه عالوه بر آزاد ساختن امام زين

شيعي نيز هست. چرا كه يكـي   گيري رئوس شهدا، در پي تأسيس حكومتي از بند و بازپس
ي اقتدار سياسـي تشـيع و    و شهادت ايشان، تحريك انگيزه (ع)از پيامدهاي قيام امام حسين

ي طرح چنين موضـوعي بـه    تالش براي ايجاد يك دولت مستقّل شيعي بود. هرچند سابقه
، به عنوان گردد؛ اما پس از شهادت امام حسين(ع) ابتداي امامت اميرالمؤمنين علي(ع) باز مي

هاي شيعي در مبارزه بـا خلفـاي جـور اُمـوي و عباسـي       گيري نهضت يكي از عوامل شكل
و نظامي به خود گرفت و در قرن دوم هجري با قيام   ي جدي دوباره قوت پيدا كرد و چهره

ابومسلم خراساني در ايران به اوج رسيد. ازين روست كه در ادبيات انتقام تشيع، از مسـيب  
  جبه، مختار ثقفي و ابومسلم خراساني به عنوان سه منتقم بزرگ ياد شده است.بن ن
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  له و ضرورت تحقيقتعريف مسئ 1.1
ه بـه      ي مسيب پس از تصحيح حماسه  نگارنده نامه كه چهار سال به طول انجاميـد، بـا توجـ
ان، هاي مهم پژوهش خود و نيز نبود شناخت الزم از شخصيت مسيب بن نجبه در ايـر  يافته

كوشيده است تا گزارشي مختصر ارائه دهد كه يكسره معطوف به هويت و احوال مسيب در 
رغم شناختگي مختار ثقفي  تاريخ اسالم و نقش او در وقايع پيش و پس از عاشوراست. علي

خواهان حسيني، تا امروز هيچ توجهي بـه مسـيب بـن     و ابومسلم خراساني در نهضت خون
بش منتقمان نشده است و لذا كاوش در اين حوزه دستاوردهاي قابل نجبه و نقش او در جن

  اي را به دست خواهد داد. مالحظه
  

  روش و پرسش پژوهش 2.1
اي اناجام شده و به دنبال پاسخ بـه   پژوهش حاضر با رويكردي تاريخي و به روش كتابخانه

  هاي ذيل بوده است؟ پرسش
  چيست؟ هويت مسيب بن نجبه بنا بر گزارشات تاريخي

الم   مسيب بن نجبه چه جايگاهي در دوران امامت حضرت علي و حسـنين علـيهم   السـ
  داشته است؟

مسيب بن نجبه در جنبش توابين چه نقشي بر عهده داشته و وجوه اهميت او در تاريخ 
  تشيع چيست؟

  
  پژوهش ةپيشين 3.1
 پـژوهش  هـيچ  امـروز  تا اسالم، جهان در مسيب ادبي ي وجهه و تاريخي ي سابقه وجود با

 و عربـي  و فارسـي  ادب در او كردارهـاي  بازتـاب  مسـيب،  شخصـيت  معرّفـي  در مستقلّي
 اشـارات  تـوان  مـي  زحمـت  بـه  و اسـت  نشده انجام نامه مسيب كوچك و بزرگ تحريرات

  .كرد فهرست تحقيقات در را نامه مسيب از شمار اندك
ي محرّكـي   ي كربال به منزله به نام خون حسين: خاطره«اي با عنوان  رضا يلدرِم در مقاله

نگـاري   انگيزترين موضـوعات تـاريخ   ) يكي از بحث2015» (ايدئولوژيك در تحول صفويه
صفويان را، شناخت آبشخورهاي ايدئولوژيك تمايـل قزلباشـان در بـه سـلطنت رسـانيدن      

او در اين مقاله، يكي مفاهيم متداول و پايدار مورد توجه روحانيون  داند. صفويه در ايران مي
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خـواهي امـام حسـين(ع) را بـه بحـث كشـيده كـه در         ي تحول، يعني اشتياق به خون دوره
ات حماسـي و شـفاهي كـربال ارتبـاط         » خـروج  صاحب«اصطالح  نهادينـه شـده و بـا ادبيـ
  دارد.  مستقيم

ي معرّفـي   ) به بهانـه 1393پورمختار در سال ( ها سكوت در ايران، محسن پس از مدت
نامه، در نخستين همـايش ملّـي نگـاهي نـو بـه       اي از مسيب ي فارسي ناشناخته نوشته دست

نامـه   ي مسيب ي داستان عاميانه نكاتي درباره«اي را با عنوان  ادبيات عامه شركت كرد و مقاله
  نامه: پورمختار). د (ر. ك. كتابارائه دا» اي از آن ناشده ي فهرست و معرّفي نسخه

اي  )، در مقالـه 2007نامه ( ي تركي مسيب عبدالباقي چِتين يك سال پس از انتشار ترجمه
د  2008» (نامه نامه بر اساس مسيب مسيب«تحت عنوان  رسـوم  ) به نقد ترجمـه محمـم  دردا

  پرداخته است.
نامه، در  هاي بازاري مسيب اپي يكي از چ پس از مطالعه 1379صدرالدين الهي در سال 

، »نامـه  ي ديني عاميانه، مسـيب  ي يك حماسه پس از خواندن كتابي درباره«اي با عنوان  مقاله
نامه، ابتدا در ده  ي فرهنگي و مذهبي حاكم بر همين چاپ بازاري مسيب ي بر روحيه با تكيه

سه صفحه برداشت آزاد نامه به دست داده، سپس در  اي از طرح كلّي مسيب صفحه خالصه
نامه و نظـاير آن را   نامه بيان كرده و بنا بر داليلي واهي و غير علمي مسيب خود را از مسيب

ي حيدري، خداوندنامـه   نامه، حمله قران نامه، صاحب هاي منظوم (خاوران در قياس با حماسه
نامـه،   يبتر ارزيـابي كـرده اسـت. او معتقـد اسـت كـه مسـ        تر و سخيف و...) بسيار ضعيف

هاي مـذهبي اسـت و راوي هـر آن مطلبـي را كـه شـنونده        اي از نقّالي طومارنويسيِ ناشيانه
ي بـازاري زبـان نقلـي عاميانـه بـر بيـان        نامه آورد، بدين سبب در مسيب بپسندد بر زبان مي

  حماسي غالب آمده است.
اع قهرمان گفتارهاي خود هنگامي كه به بحث از انو محمدجعفر محجوب در ميان درس

  نامه نام برده است: هاي فارسي پرداخته، تنها يك بار از مسيب در داستان
ها از ميان صحابه و تابعين يا فرزندزادگان پيامبر  گونه داستان بعضي اوقات قهرمانان اين«

(ر. » نامه كه قهرمان آن مسيب بن قعقاع خزاعـي اسـت   شدند؛ مانند مسيب اكرم برگزيده مي
  ).175: 1387ك. محجوب، 
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  مسيب در گزارشي تاريخي. 2
  نام و نسب  1.2

منابع موجود كمتر به صورت مفصل متوجه هويت مسيب شده و راويان اخبار نيز اغلب در 
اند؛ اما در اين ميـان، احتمـاالً تنهـا     گزارشات خود تنها به ذكر نام پدر يا جد او بسنده كرده

مدخل مستقلّي را در هفت » تاريخ مدينة دمشق«است كه در ه.ق.)  571 -  499عساكر ( ابن
اش ذكر  نامه براي معرّفي مسيب ترتيب داده و نام نُه تن از اسالف مسيب را در نسب  صفحه

يـاد    كرده و اگر در صورت نامي هم شـك داشـته در پانوشـت از نـام احتمـالي ديگـر آن      
  است:  كرده
ن رباح بن ربيعة بن عوف بن هالل بن شَمخ بن فزارة بن ذُبيان بن ربيعة ب 1المسيب بن نَجبة«

؛  10/125: 1403العـاملي،   الحسـيني  ؛ نيز ر. ك. امين 58/193: 1995 عساكر، (ابن» الفَزَاري
ــر،  ؛ ابــن 125 -  8/124: 1969 ؛ زركلــي، 13/20909: 1377دهخــدا،  ؛  10/448: 1998كثي

). أعـثم كـوفي از دو مسـيب بـه     4/81: 1995عسـقالني،  ؛  122: 2006ابوالفرج اصـفهاني،  
، 771، 769، 527 -  525: 1386اختالف نسب در الفتوح نام برده است (ر. ك. أعثم كوفي، 

839 ،881.(  
ت نـام و القـاب مسـيب بـه         برخي منابع ديگر بدون ذكر سند، اختالفـاتي هـم در كيفيـ

 2اند آورده و خود را سر در گم كرده» فرازيفزاري / «، »رباح / رياح«، »نجبة / نجية«صورت 
آب در هـاون  «و ما به دليل نبود شواهد كافي و گزارشات متقدم پرداختن بدان را مصـداق  

  ايم. انگاشته» كوبيدن
هـاي   مسيب نعت فاعلي مصدر تَسييب است و در كتب لغت از معناي آن بـه صـورت  

تعبير » ستور به حال خود يا آب ي رهاكننده«و » نگاهبان و محافظ بدون«، »بنده ي آزادكننده«
خواه روايت دارد، البتّه در  شده كه دو صورت نخست ارتباط بيشتري با هويت پهلوان خون

 به كار، امين، تير راست«در معناي » مصيب«به صورت » مسيب«ها نيز نام  نوشته برخي دست
صورت نام نيز پذيرفتني به نظـر   تحرير شده است؛ هر چند اين» مخطي رسيده؛ مقابل نشانه
  رسد؛ اما بنا بر ضبط تواريخ مورد تأييد نيست. مي
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  اوصاف و القاب 2.2
است؛ اما احتمـاالً نزديكـي و   » فزاره«ي  مسيب در اخبار و گزارشات تاريخ منتسب به قبيله

پردازان او را نيز  اي شده تا داستان همكاري او با سليمان صرد خزاعي در نهضت توابين بهانه
  خطاب كنند. » خزاعي«در روايات داستاني 

ت كه فرزنـدان او در سـرزمين   يكي از اخالف دودمان حضرت اسماعيل(ع) اس» فزاره«
ي فزاره منتسب بدين شخص  حجاز توالد كرده و برخي نيز به عراق مهاجرت كردند و قبيله

ت عـراق عـرب محسـوب مـي      ي  شـده و محـدوده   است. فزاره از قبايل بزرگ و پرجمعيـ
ي جغرافيـايي نـواحي بـاير شـمال كوفـه تـا        جايي آنان در فصول مختلف سال فاصله جابه

هـاي دوران خالفـت اميرالمـؤمنين     گرفته است. در جنگ مرزهاي شام را در بر مينزديكي 
اند و از اين ميان ايشـان، مسـيب    علي(ع) اغلب مردان اين قبيله هواخواه و مددكار امام بوده

  بن نجبة بر ديگران سبقت بسياري داشته است.
، »قعقاع«با برنام  برخالف گزارش روايت داستاني، هيچ يك از تواريخ موجود مسيب را

رزمان  اند؛ اما يكي از ياران و هم ، خطاب نكرده»صداي برخورد ضربات گرز«آوايي براي  نام
نام دارد كه در اغلب نبردهاي امام علي(ع) در كنار مسيب مصاف » القعقاع بن عمرو«مسيب 

جايي كـه در   آن )؛ از10/448: 1998كثير،  ؛ ابن 3/178: 1991 شهرآشوب،  كند (ر. ك. ابن مي
اي  ي مسيب گرز گراني بوده و راويـان هـم بـراي آن شـجره     ابزار ويژه روايت داستاني زين

شـده،   شاه را شامل مـي  اند كه از نوح(ع) و سام نريمان تا مضراب وپا كرده اي دست اسطوره
نام  الحق بر ذوق خالّق آنان ناخوش آمده كه مسيب برنامي گرزگون هم نداشته باشد؛ لذا از

» قعقـاع «مسـيب را    ي خـوبي گرفتـه   رزم مسيب كه توارد زماني هم بـا او داشـته بهـره    هم
  اند. داده  لقب

  
  فضايل 3.2

عساكر و برخي ديگر مسيب را راوي  اما نكرد؛ درك را) ص(پيامبر روزگار چند هر مسيب
انـد كـه    ر كردهي روات آن ذك حديث دانسته و برخي احاديث منقول مسيب را نيز با سلسله

ر. ك. ( شـده اسـت   نقل مي) ع(حسن امام و) ع(علي حضرت از يا دو واسطه يك اغلب به
). عالوه بر آن، مسيب سـخناني نيـز از   4/81: 1995؛ عسقالني،  58/193: 1995 عساكر، ابن

). عسـاكر  826، 571، 2/487: 1354امام علـي(ع) نقـل كـرده اسـت (ر. ك. ثقفـي كـوفي،       
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ي مسيب در مصاف را نيز از زبان راويان  فات، حاالت و اشعار رجزگونهچنين برخي ص هم
اخبار توابين و ديگر شاهدان ذكر كرده است. به عنوان مثال، هشام از قول ابومخنف روايت 

گـاه كـه در روز    ام، آن تر از مسيب نديـده  كند كه به خدا سوگند، من هرگز انساني شجاع مي
كـه يـك تـن     كرد و با وجود آن برد و مصاف مي تمام حمله ميالوردة به شدت هر چه  عين

). بـر اسـاس نقـل    58/199: 1995عسـاكر،   آورد (ر. ك. ابـن  بود، به خيل دشمنان روي مي
طالب دو پسر به نام عـون داشـت؛ عـون اكبـر از حضـرت       اثير، عبداهللا بن جعفر بن ابي ابن

مسيب بن نجبة فزاري بوده اسـت.  كه دختر » جمانه«زاده شد و عون اصغر از » زينب(س)«
در  3ي حرّه عون اكبر همراه امام حسين(ع) در كربال به شهادت رسيد و عون اصغر در واقعه

؛ ابوالفرج  4/122: 1991شهرآشوب،  ؛ ابن 5/209تا:  اثير، بي مدينه شهادت يافت (ر. ك. ابن
  ). 122: 2006اصفهاني، 

  
  حيات دوران 4.2

ه.ق.) بيش از شصت سال داشـته،   65الورده ( كه مسيب به هنگام شهادت در عين نظر به اين
ه.ق.) زاده شـده باشـد، ازيـن رو دوران     5هاي پيش از ( احتمال دارد كه او در يكي از سال

  خالفت ابوبكر، عمر و عثمان را درك كرده است. 
سال بوده؛ ولـي در جنـبش    ه هممسيب بن نجبة گويا از جهت سنّي با مختار بن ابوعبيد

توابين يكي از امتيازات برتري سليمان بر مسيب و مختار، كبر سنّي او و سبقتش در اسـالم  
بوده و بدين جهت در فراخوان قيام، بيشـتر شـيعيان گـرد سـليمان جمـع شـده و او را بـه        

رد، دعـوت مختـا    شيخوخيت نهضت توابين مي ر بـراي  پذيرند و تا زمان حيات سليمان صـ
كند. با اين حال، چـون مسـيب از    ي كربال گرمي بازاري پيدا نمي خروج عليه اُمويان و قتله

سرداران شجاع و ياران وفادار و جانباز موال علي(ع) و فرزندان ايشان بـوده نگارنـده بهتـر    
دانست تا با محوريت قرار دادن امام علي(ع) گزارشي جزئي و محدود از احوال مسيب بن 

  بة ارائه كند. نج

  (ع) پيش از امامت حضرت علي 1.4.2
اتي از احـوال و روزگـار آغـازي زنـدگاني        علي رغم تالش بسياري كه به عمل آمـد، جزئيـ

ي فزاره به دست نيامد. جز اين، مطلبي هم   مسيب، پدرش و جايگاه و اعتبار او در ميان قبيله
م آوردن محمد قعقاع خزاعي، شهادت او و نامه در اسال اي كه راويان مسيب در تأييد افسانه
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انـد،   برادر مسيب در صفين، تربيت مسيب به دست امام علي(ع) و نوشتن منشور قيام آورده
  مشاهده نشد. 

گويا مسيب فزاري ضمن ارادتي كه به خاندان پيامبر(ص) داشـته؛ بنـا بـر نقـل برخـي      
امام علي(ع)، در زمـان خلفـا عليـه    مورخان، پيش از قرار گرفتن در صف اصحاب و ياران 
؛ عسـقالني،   125 -  8/124: 1969ايرانيان در نبرد قادسيه شـركت داشـته (ر. ك. زركلـي،    

چنين در كنار خالد بن وليد در فتوحـات دمشـق    ) و هم3/24: 1412؛ قرشي،  4/81: 1995
  ). 11/709: 1998كثير،  ها كرده، پس از آن به عراق بازگشته است (ر. ك. ابن مصاف

ه بـه ايـن    كـه در تحريرهـاي بـزرگ و كوچـك      نظر به همين يادكرد تاريخي و با توجـ
تـوان   ها هم اشارات متعددي به غزاي مسيب عليه كـافران روم وجـود دارد؛ مـي    نامه مسيب

براي جلوگيري از   نامه اي توجيه كرد؛ احتماالً راويان مسيب پردازان را به گونه ادعاي داستان
  اند. مخاطب ايراني، موقعيت مكاني غزاي مسيب عليه ايران را به روم تغيير داده سوء حظّ

  (ع)  پس از امامت حضرت علي 2.4.2
در  شـده و  محسوب مي و ارادتمندان خاص تشيع يكي از بزرگان و كوفه رؤساي از مسيب
 او. بوده استاميرالمؤمنين(ع) و فرزندان ايشان صاحب نام و اعتباري  اصحاب خواص ميان
 بود و در عرب به پهلواني و شجاعت شهرت داشت. مسيب عصر زهاد و تابعين بزرگان از
 و صـفين  )،10/448: 1998كثيـر،   ؛ ابـن  3/381: 1362جمل (ر. ك. طبـري،   هاي جنگ در

: 1998كثيـر،   كـرده اسـت (ر. ك. ابـن    جهاد امام علي(ع) ركاب حضور داشته و در نهروان
  .)125 -  8/124: 1969 ،؛ زركلي 11/702

ي مسيب نقـل قـول    برخي اقوال امام علي و امام حسن(ع) را به واسطه شهرآشوب ابن
 هنگـامي  خـود آورده:  مناقب ) و در305، 2/133: 1991شهرآشوب،   كرده است (ر. ك. ابن

بن نجبة همراه با مالك اشتر، حجر بن عدي، قعقاع بن عمـرو و   مسيب جمل، جنگ كه در
 بـه  فرسـخ  يـك  تا حضرت اميرالمؤمنين(ع) آمدند، ياري به كوفه ياران و اصحاب از ديگر

 اسـالم  گروه اي و كوفه مردم اي بر شما درود« فرمود: و رفت همراهانش و مسيب استقبال
  ). 3/178: 1991 شهرآشوب، (ابن » خدا دين مركز اي و

ست و از جانب امام، مسيب در دوران جنگ صفين، معاويه آب را بر سپاه امام علي(ع) ب
و صعصعه براي رسالت به جانب معاويه رفتند و پس از جدالي لفظي با معاويـه، ناكـام بـه    

  ).527 -  525: 1386لشكر امام بازگشتند (ر. ك. أعثم كوفي، 
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  مسيب در مصاف عبداهللا بن مسعدة فزاري  1.2.4.2
عبـداهللا فـزاري؛    بـه  معـروف  بـدر  بن حذيفة بن مالك بن حكمة بن بن مسعدة عبداهللا

) زهـرا(س  فاطمـه  دخترش به را او پيامبر(ص) كه بود چهره سياه  اي مسيب؛ غالمي قبيله هم
 حضـرت  كنـار  در مـدتي  تـا  عبـداهللا . كردنـد  آزاد را عبـداهللا  نيـز  دادند، آن حضرت هديه

 از مسـعده  بن عبداهللا معاويه، هاي اغواگري و ها حيله دليل به بعدها اما بود؛) ع(اميرالمؤمنين
) ع(علي امام صف خصمان در صفّين جنگ در كه شد، چنان) ع(علي امام سرسخت دشمنان

 را او مورخـان . رفـت  بـه شـمار مـي    نزديك معاويه ياران و معتمدان از يكي و گرفت قرار
 از بسـياري  فرمانـدهي  يزيـد،  و معاويـه  زمـان  در زيـرا  انـد،  لقـب داده  »الجيوش صاحب«

   .بر عهده داشت هاي روم را لشكركشي
 و فرسـتاد  تيماء سوي به نفر هفتصد و هزار با را فزاري عبداهللا ه.ق. 39 سال معاويه در
 دادن از كـه  هر و بگير را او زكات كردي، عبور باديه مردم از كس هر به كه او را فرمان داد

 و بـرو  حجاز و مكّه، مدينه  به سوي گاه آن بريز، را خونش ورزيد، امتناع خويش مال زكات
در ايـن   خويشان عبـداهللا  و اقوام از كن؛ بسياري برخورد صورت همين به نيز آنان اهالي با

كردند؛ اما او سرانجام به جانب تيماء كه در قلمرو حكومت امام علـي(ع)   مخالفت او امر با
  واقع بود، لشكر كشيد.

 نجبـة  بـن  مسيب ايشان رسيد،) ع(علي ماما به مسعده بن عبداهللا ي حمله خبر كه زماني
 تـا  و رسـيد  مسعده بن عبداهللا به تيماء در مسيب. مأمور كرد عبداهللا با مبارزه براي را فزاري
 شمشير بار عبداهللا را به سه نيز مسيب جنگيد و در احوال جنگ سختي به عبداهللا هم با ظهر
 همين به پرهيز داشت، او كشتن از بود، مسيب اي قبيله هم عبداهللا كه اين دليل به اما زد؛ زخم
  به گريز سفارش كرد.  و داد را امان او خاطر

 بـاقي  و در آن ناحيـه شـدند   اي قلعـه  وارد خود همراهان بيشتر با مسعده ابن آن، از پس
 بـود،  مسـعده  ابـن  همـراه  كـه  را زكات بدويان شتران گريختند و شام هم به سوي لشكر او
. نگـاه داشـت   محاصـره  در روز سه را همراهانش و مسعده بن عبداهللا مسيب. كردند غارت
 و شـد  مشـتعل  آتـش  كـه  زمـاني  زدنـد.  آتش را در و ريختند هيزم قلعه در پاي آن از پس
فـراز باروهـاي قلعـه بـه      مسـيب را از  هالك خود را به چشم ديدنـد،  يارانش و مسعده ابن
  اي خود سفارش و تحريك كردند.   داشت حميت و تعصب قبيله پاس

 همين به بكشد، را آنان كه نداشت هم دوست طرفي از و آمد رحم به نيز دلش مسيب
 مـن  پـيش  خبرگيرانـي  گفـت  خويش ياران به بعد و كنند خاموش را آتش كه گفت دليل
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 فـراهم  يـك جـا   را به همه گاه آيد؛ آن مي شما به قصد شام از سپاهي كه اند گفته و اند آمده
 گريخـت و  شـام  بـه سـوي   و كـرد  حركـت  خـويش  ياران با مسعده ابن گاه شبان ساخت.

ايشان را منع كرد و از جانب  هنگامي كه لشكر مسيب قصد تعقيب آنان را داشتند؛ مسيب
كثير،  ؛ ابن 4/195: تا بي اثير، ابن .ك. ر(ياران به خيانت در فرمان اميرالمؤمنين(ع) متّهم شد 

: 1354؛ ثقفـي كـوفي،    4/666: 1377؛ طبـري،   289/ 3: 1996؛ بالذري،  10/677: 1998
2/418  - 419(.  

 داد، گـزارش  را كـار  ي رسـيد، نتيجـه   علـي(ع)  حضرت خدمت نجبة، بن مسيب چون
 كرد مالمت بودند، اسالم دشمنان كه را سپاهيانش و مسعده بن عبداللَّه با وي رفتار حضرت

نداد و بنا بر برخي اشارات، اميرالمـؤمنين(ع) مسـيب را    راه خود نزد به را او روزي چند و
  .شد آزاد كوفه بزرگان شفاعت با ولي انداخت؛ حبس به و توبيخ

براي سنجش راستي گفتار و كردارش آزمود  را مسيب ماجرا اين از اميرالمؤمنين(ع) پس
 عبـدالرحمان « با را وي امر اين در و داد مأموريت زكات، و صدقات آوري جمع به را او و
 و كـرد  حسابرسي آنان از حضرت مأموريت، انجامِ از پس. گردانيد همراه »كندي محمد بن
 يـك،  هـر  بـه  گـاه  آن اسـت،  ننموده خيانتي و صادق بوده خود رفتار در مسيب كه برد پي

 را ايشـان  نديـد،  خيانتي دو آن از چون و بود شان اعمال مراقب و سپرد را واليتي حكومت
    .ستود

  (ع)  پس از شهادت امام علي 3.4.2
مسيب بن نجبة پس از شهادت امام علي(ع) با امام حسن(ع) و سپس امام حسين(ع) بيعت 
كرد و در اين دوران از هواخواهان شيعه و مددكار امامان(ع) بود. تـواريخ در دو واقعـه بـه    

  اند. گي حضور مسيب اشاره كردهبرجست

  (ع)  حسن امام صلح گفتگوي در مسيب 1.3.4.2
 بـر  خـوارج  از گروهي شد، امضا صلح پيمان معاويه و حسن(ع) امام بين كه آن از پس
 بـا  جنـگ  بـه  كـه  كرد تقاضا و فرستاد پيام) ع(حسن امام به معاويه كردند و خروج معاويه
به  است جايز من بر كه را تو با جنگ من اللَّه، سبحان فرمودند اما آن حضرت برود؛ خوارج
 براي حاضرم كه پنداري مي چنين اينك كردم، رها آنان ميان اُلفت و امت حال صالح جهت
 بـا  جنـگ  از خـود  هـدف  و رفـت  منبـر  فراز بر معاويه گاه آن كنم؛ جنگ كسي با تو خاطر
  الهي. احكام اجراي نه خواند آنان بر حكومت صرفاً را كوفيان
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 شـگفتي  كـرد  عرض) ع(حسن امام امام به شنيد، را معاويه سخن وقتي نجبة بن مسيب
وضـعيت پـيش از    بيـنم بـه   بهتر مي شود، من نمي تمام كرديد، بيعت معاويه با كه اين از من

 را پيمان نيز بايد ما است، شكسته را شما و خود ميان پيمان كه معاويه چرا صلح بازگرديد،
  جهاد كنيم. او با و انگاريم ناديده

 كـه  نكـردم  دنيـا  براي را كار اين من مسيب، فرمودند اي مسيب پيشنهاد رد امام(ع) در
 و كردم را اراده شما مصلحت بلكه نيست، من از شكيباتر و پايدارتر جنگ هنگام به معاويه

 و تقـدير  بـه  اينك پس دادم، صلح به تن لذا برداريد، دست يكديگر خون ريختن از كه اين
 چـون  فـاجري  سـتم  و ظلـم  از و باشد آسوده نيكوكارتان تا باشيد راضي پروردگار قضاي
؛ 770 -  769: 1386؛ أعثم كوفي،  4/40: 1991شهرآشوب،   يابد (ر. ك. ابن خالصي معاويه
  ).507 -  499: 1376؛ قرشي،  10/125: 1403العاملي،  الحسيني امين

  (ع) حسين كنندگان امام دعوتمسيب در جمع  2.3.4.2
پس از عزيمت امام حسين(ع) به مكّه، سران شيعه به اتّفاق نظر يكديگر بـراي خـروج   

اي در دعوت از امام حسين(ع) و حضـور ايشـان در كوفـه نوشـتند، دريـن       عليه يزيد، نامه
ت نامه مسيب بن نجبة، دومين كسي بود كه پس از سليمان صرد خزاعي با امـام بيعـ   دعوت

ي   كرد. امام حسين(ع) نيز پس از آگاهي و حركت به سمت كوفـه، پيشـتر در جـواب نامـه    
كنند؛ اما حامل ايـن نامـه،    كنندگان؛ مسيب و هواخواهان را به وفاي عهد سفارش مي دعوت
تا:  اثير، بي شود (ر. ك. ابن زياد گرفتار مي اَسدي به دست ايادي ابن صيداوي مسهّر بن قيس

؛ ابوالفرج اصفهاني،  702، 11/500: 1998كثير،  ؛ ابن 4/97: 1991 شهرآشوب، ؛ ابن  5/112
  ).4/700: 1377؛ طبري،  881، 840 -  839: 1386؛ أعثم كوفي،  99: 2006

  مسيب در جمع توابين 3.3.4.2
 4ه.ق. به رهبري سليمان صرد جون خزاعي 65لقب گروهي از شيعيان كوفه كه در سال 

خواهي امام حسين قيام كردند و در پيكار با اُمويان به شهادت  ه. ق) به خون 65 -   ق. ه 28(
رسيدند. شيعيان كوفه كه امام حسين را براي رهبري كوفيان عليه يزيد بـن معاويـه دعـوت    

ه.ق. از ياري وي در كربال بازماندند، آنان خود را گناهكار دانسته از  61كرده بودند در سال 
خواهي  را در خون  ي خويش سخت پشيمان شدند و تنها راه رستگاري و پذيرش توبه هكرد

دانستند، به همين سبب در  امام حسين(ع) و كشتن قاتالن ايشان يا كشته شدن در اين راه مي
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: 1362؛ طبري،  4/734: 1377شهرت پيدا كردند (ر. ك. طبري، » توابين«تاريخ تحت عنوان 
  ). 775 -  2/774: 1354، ؛ ثقفي كوفي 7/3180

لي كـه مـي    تـوان از نهضـت    گذشته از اشارات مختصر پرشمار و گزارشات نسبتاً مفصـ
ي مستقل اخبار توابين را به صورت مفصل  ، دو رساله5توابين در اغلب تواريخ مشاهده كرد

بـن  سـليمان  «اي بـا عنـوان    شده، رساله ترين مأخذ شناخته اند. قديمي و جزئي گزارش كرده
سال  150ي  ه.ق. ؟) است و به فاصله 170تأليف ابومخنف ازدي كوفي (» الورده صرد و عين

» شـيخ بصـره  «معـروف بـه    6پس از او، عبدالعزيز بن يحيي بن احمد جلودي ازدي بصري
به دست داده است (ر. ك. » الورده اخبار التوابين و عين«كتابي ديگري در اخبار توابين با نام 

  ).232:  2010نجاشي، 
شـود و   گيري و خروج نهضت توابين بـه دو دوره تقسـيم مـي    در يك نگاه كلّي، شكل

  اي در كنار سليمان صرد بر عهده دارد: مسيب خزاعي در هر دو وهله نقش برجسته

  پنهاني نهضت ةدور 1.3.3.4.2
د در كوفه، ي نظامي عبيداهللا بن زيا ي كربال و به دنبال كاهش سيطره چند ماه پس از واقعه

هـاي   ي سليمان صرد خزاعـي گـرد هـم آمدنـد. شخصـيت      حدود صد تن از شيعيان در خانه
ي اين جمع، سليمان بن صرد، مسيب بن نجبة فزاري، عبداهللا بن وال تميمي، سعد بن  برجسته

  (ع) بودند.  عبداهللا بن نفيل ازدي و رفاعة بن شداد بجلي، همگي از ياران امام علي
ه، سليمان صرد به سبب سبقت در اسالم و مصاحبت با امـام علـي(ع) بـه    در اين جلس

رهبري نهضت برگزيده شد. سليمان پس از آن، عبداهللا بن وال تميمي را مأمور كـرد تـا بـا    
؛  315 -  5/312: تـا  بـي  اثيـر،  هداياي شيعيان ساز و بـرگ نظـامي فـراهم آورد (ر. ك. ابـن    

 -  2/240: 1365؛ شوشــتري،  366 -  364/ 6: 1996؛ بــالذري،  11/684: 1998كثيــر،  ابــن
هـاي   ). از اين پـس، تـالش  2/96: 1366؛ مسكويه،  3184 -  7/3182: 1362؛ طبري،  242

مخفيانه براي گسترش دعوت توابين آغاز شد. سليمان با نامه شيعيان مـدائن و بصـره را از   
پاسخ مثبت داده مرسـوم  تصميمات خود آگاه كرد و رهبران شيعيان اين دو شهر نيز به وي 

: 1996 ؛ بـالذري،  11/685: 1998 كثير، ؛ ابن 317 -  5/316تا:  اثير، بي گرفتند (ر. ك. ابن مي
  ). 3188 -  7/3184: 1362؛ طبري،  366/ 6
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  آشكار نهضت ةدور 2.3.3.4.2
ه.ق. و نزاع بر سر جانشيني وي در شام، مخالفـان اُمويـان را در    64مرگ يزيد در سال 

و حجاز به قيام برانگيخت و كمي بعد عبداهللا بن زبير در مكّه مـدعي خالفـت شـد.    عراق 
عبيداهللا بن زياد، كارگزار اُمويان در عراق به شام گريخت و عمال عبداهللا زبيـر بـه سـهولت    
بصره و كوفه را به چنگ آوردند. در اين احوال، تـوابين مجـال يافتنـد تـا دعـوت خـود را       

ي  خواسـتند تـا داراإلمـاره    خي از آنان با توجه به اوضاع متزلزل كوفه ميتر كنند. بر گسترده
كوفه را تصرّف كنند و مانع حاكميت زبيريان در اين شهر شوند؛ اما سليمان معتقد بود كه به 
سبب پايگاه و نفوذ اشراف كوفه كه در قتل امام حسين شركت داشتند، هنوز زمان مناسـب  

  هاي خود براي گسترش دعوت بيفزايند.  يعيان بايد به تالشبراي قيام فرانرسيده و ش
در اين زمان، دعوت سليمان صرد به قيام در مصر هم شايع شد و عبيـداهللا بـن عبـداهللا    

طبري،  ؛ 11/685: 1998 كثير، گرفت (ر. ك. ابن مرّي از شيعيان مصر براي سليمان بيعت مي
ندگان در فهرست قيام به شانزده هزار تـن  كن كه شمار بيعت ) تا اين3189 -  7/3188: 1362

ا وقـوع حـوادث بعـدي و     6/368: 1996؛ بـالذري،   6/16تا:  اثير، بي رسيد (ر. ك. ابن ؛ امـ(
  حضور مختار ثقفي و زبيريان در كوفه پيامدهاي ناخوشايندي براي توابين به دنبال داشت.

مرگ يزيد به عبداهللا بن  خواهي امام حسين(ع) بود، پيش از ي خون مختار كه در انديشه
ه.ق. به كوفه رفت  64ي رمضان سال  زبير پيوست؛ ولي به سرعت از او جدا شد و در نيمه

ي محمد بن حنفيه معرّفي كرد و سعي كرد تا شيعيان كوفـه را بـه سـوي     و خود را نماينده
از امـور   خود دعوت كند و نيز با نادرست نماياندن تـدبير قيـام تـوابين و ناآگـاهي ايشـان     

سياسي، شايستگي سليمان را براي رهبري قيام مخدوش كند، به هر روي مجموع احـوال و  
خواهي در راه آرمان و عقيده كه هدف  نثاري و شهادت آمده سبب شد تا جان وضعيت پيش

اثيـر،   ؛ ابن 318 -  5/317تا:  اثير، بي توابين بود در كوفه طرفدار چنداني پيدا نكند (ر. ك. ابن
؛ شوشـتري،   6/367: 1996 بـالذري،  ؛ 689 -  11/686: 1998 كثيـر،  ؛ ابـن  14 -  6/8تا:  يب

چنين سليمان از قبـول كمـك    )، هم3215 -  7/3204: 1362؛ طبري،  243 -  2/242: 1365
زبيريان براي قيام توابين سر باز زد، او باور داشت كـه همراهـي زبيريـان در قيـام موجـب      

؛  19 -  6/18تـا:   اثير، بـي  زبير خواهد شد (ر. ك. ابن انحراف نهضت و پذيرفتن خالفت ابن
  ).   3224 -  7/3223: 1362طبري، 

ه.ق. توابين در اردوگاه نخيله گرد آمدند و از شـانزده هـزار    65اآلخر سال  در پايان ربيع
تن بر سر عهد باقي مانده در اردوگـاه حاضـر    4500بيعتي كه با سليمان بسته شده بود تنها 
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كردنـد و در   شدند. توابين پس از زيارت مرقد امام و شهدا در كربال به سوي شام حركـت 
ي فراواني در اختيـار   ي مسيب و از مخالفان اُمويان، آذوقه ، عموزاده7قرقيسيا زفر بن حارث

الـورده كمكـي شـاياني بـه سـپاه       ي جنگي عين توابين گذاشت و با دادن اطّالعاتي از منطقه
طبـري،  ؛  371 -  6/370: 1996؛ بـالذري،   23 -  6/21تـا:   اثيـر، بـي   توابين كرد (ر. ك. ابن

  ). 3234 -  7/3231: 1362؛ طبري،  736 -  4/735: 1377
داران لشـكر تـواب بـه     الـورده، طالّيـه   پس از گذشت مدتي از حضور تـوابين در عـين  

 كثيـر،  فرماندهي مسيب بن نجبة بر دشمنان تاخته و غنايمي بـه دسـت آوردنـد (ر. ك. ابـن    
ن ميان، خبر مرگ مـروان حكـم و   ) در اي244 -  2/243: 1365؛ شوشتري،  11/699: 1998

شود و عبيداهللا زياد توانست با كارداني و مـديريت   آغاز خالفت عبدالملك مروان منتشر مي
  بر آشفتگي و اختالف ميان لشكريان شام غلبه كرده و امور را سامان دهد. 

ين بـه  مذاكرات توابين با لشكر شام بر سر خلع عبدالملك و سپردن عبيداهللا به سپاه تواب
جايي نرسيد و سرانجام پس از نبرد و مقاومتي جانانه، جنگ تا سه روز به طـول انجاميـد و   
در اين مدت، سليمان صرد، مسيب بن نجبة، عبداهللا وال و سـعد بـن عبـداهللا بـه شـهادت      

رسند و رفاعة بن شداد همراه پانصد تن شكست خورده و در تـاريكي شـب بـه سـوي      مي
 -  7/3235: 1362پيوندنـد (ر. ك. طبـري،    دتي بعد به سپاه مختـار مـي  گريزند و م كوفه مي

  ).701 -  11/699: 1998كثير،  ؛ ابن 29 -  6/23تا:  اثير، بي ؛ ابن 3251
 و تمام شدت در حالي كه بيش از شصت سال داشت، با پس از شهادت سليمان، مسيب

 و سـاخت  منهزم را دشمن سپاه از بخشي بار چندين و بر شاميان يورش برد دالورانه بسيار
 بـر  شاميان را در تنگنـا گذاشـت، لـذا    درپي مسيب، پي حمالت. رسانيد به هالكت گروهي
بـه   شـام  سـپاهيان  از گروهي ناگهان تن بود، به تن جنگ كه روزگار آن جنگي قواعد خالف

يزيد  كه تيري با مسيب سرانجام رويارويي ناجوانمردانه اين در جانب مسيب روي آوردند،
 سـر  زياد، بن رسيد؛ عبيداهللا شهادت به و درآمد پاي از كرد، پرتاب او جانب به حصين بن
كثيـر،   فرستاد (ر. ك. ابن مروان بن عبدالملك براى باهلى محرز بن ادهم ي وسيله به را وى

1998 :11/703 .(  
  
  مسيب در النّقض 5.2

ي ششم هجري يكي از علما و دانشمندان شيعي ساكن در ري، بـا نـام عبـدالجليل     در سده
ه.ق.  560» (النّقض«اي تحت عنوان مختصر و مرسوم  ؟)، رساله 585 -  504قزويني رازي (
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تـأليف كـرد كـه احتمـاالً     » بعض فضائح الرّوافض«؟) در مقابله با عقايد مطروحه در كتاب 
الدين تواريخي در اعتراض بـه شصـت و هفـت     اي، به نام شهاب هشيع توسط نوناصبي كهن

  باور نادرست شيعه فراهم آمده بود. 
شناسـي و   ي مرسل خود در تحقيقات سـبك  هر چند به دليل نثر ممتاز و پخته» النّقض«

دستور فارسي مطمح نظر است؛ اما از جهات مختلف مذهبي، عقيدتي، فرهنگي، اجتماعي و 
  شود و ارتباطي با ادبيات ندارد. اساً مأخذي تاريخي محسوب ميجغرافيايي، اس

ي عبـدالجليل   شده، اشارات چنـد بـاره  » النّقض«مطلبي كه در اين بخش، سبب اهميت 
خروجان است. صاحب النّقض براي دفـاع از مجاهـدات و    رازي از مسيب و ديگر صاحب

ي اخبـار   جوي را بـه مطالعـه   حقيقتفتوحات حضرت علي(ع) و اصحاب ايشان، مخاطبان 
هـاي مسـيب و ديگـر     كند و در اين ميان، از اخبار و كارنمـايي  جامانده از آنان ترغيب مي به

ي نسـب   كـه از مسـيب بـه سلسـله     تر ايـن  كند و جالب ياد مي» قصه«منتقمان تحت عنوان 
  ، نام برده است.»مسيب بن نجبة«اش،  تاريخي

توان دريافت كه در قرن ششـم و حتّـي پـيش از آن، دفـاتر      مياز اشارات النّقض چنان 
بـدين اخبـار، بـر وجـود     » قصه«كنندگان رواج داشته و خطاب  اخبار مسيب و ديگر خروج

پردازاني داللت دارد كه به نقل اخبار مسيب، مختار و ابومسـلم اشـتغال داشـته و بـا      داستان
ي خوانـدن   اند و چه بسا كـه بـه بهانـه    ردهك ي نقل خود مردم را به گرد هم جمع مي معركه

اند. مجموع اشارات النّقض از مسيب بـه   دفاتر اخبار ابوطاهر طرسوسي گرمي بازاري داشته
  گردد. دوران پس از شهادت امام حسين(ع) و حضور او در ميان توابين باز مي

او، يا عمر الخطّاب  هاي اسالم در اول و آخر، يا اميرالمؤمنين علي كرد و تابعان اما فتح
كـه   چه شيعه و ياران علي كردند، فراموش نبايست كردن چنـان  كرد و ياوران او؛ اما آن

معلوم است از مردي و صالبت و مبارزت مالك اشتر النّخعي رحمة اهللا عليـه و سـهل   
ي خروج مختار بوعبيد ثقفي كه صد  حنيف انصاري و حارث بن أعور همداني و قصه

و اموي و مرواني را چگونه كشت و مدت شـش سـال تمـام از كوفـه و     هزار خارجي 
بصره تا بالد ري و خراسان و نهاوند و حدود اصفهان و حدود آذربيجان خطبه و سكّه 
ه رحمـة اهللا عليـه، پسـر اميرالمـؤمنين         ـد حنفيـبه نام او بود... و غزوات و فتـوح محم

چه محمد  مذكور و مسطور است و آنالسالم خود ظاهر و شايع است و در مغازي  عليه
بوبكر كرد در حدود شـام و مصـر از قبـل اميرالمـؤمنين و شـهادت كـه يافـت در آن        

بر بايد خواندن تا بداند كه كمتر از آن نكـرد   ي مسيب قصهمجاهدت معروف است و 
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و  هـاي او  ي ابراهيم اشـتر و حـرب   قصهكه مبارزان عهد عمري كه ياد كرده است و 
  ).154 -  153: 1358(قزويني رازي،  ي سليمان صرد خزاعي قصه

و در عهد هر امامي از حسن علي تا بـه مهـدي عسـكري بسـيار محقّقـان معتمـد       
ثقيف و شهداء كربال كه جان فدا و تن سـبيل كردنـد در    همدان و بني اند چون بني بوده

و رفاعة و حميد بن  راه خدا و بعد از آن چون مختار بوعبيد الثقفي و مسيب و سليمان
  ).208مسلم و غيرهم رضي اهللا عنهم (همو: 

چه گفته است كه كشندگان حسين علي شيعت بودند و ندانسته اسـت كـه    و اما آن
خزاعه بودند كه هرگز نـه   مذحج و بني مراد و بني ثقيف و بني همدان و بني شيعت او بني

د خزاعي و مسيب بن نَجبه و... برگشتند و نه عهد و پيمان بشكستند، چون سليمان صر
  ).367(همو: 

  
  گيري نتيجه. 3

برآيند حاصل از بررسي حضور مسيب در تاريخ پيش و پس از عاشورا، حكايت از حضور 
رغم اهميت جايگـاه و اعتبـار مسـيب در ميـان      ي زماني دارد. علي فعال او در اين محدوده

م حسن(ع) و سبقت بيعت با امام حسـين(ع)  صحابة حضرت علي(ع)، نقش او در صلح اما
رد خزاعـي و        و نيز تالش ب عليه يزيد، پيونـد و پيمـان او بـا سـليمان صـهاي ابتدايي مسي

جانبازي در راه امام حسين(ع) بيش از همه مورد توجه و كنكاش مورخان قرار گرفته است 
خواهي  اقدامات او در خونو همين امر سبب شده تا منابع تاريخي هويت مسيب را بر پاية 

خواهـان حسـيني، بـه     امام حسين(ع) تبيين كنند. به تبع همين نقش، مسيب در جنبش خون
ات تشـيع نيـز در شـرح       كننده شـناخته شـده و داسـتان    عنوان نخستين خروج پـردازان ادبيـ
ـ  اند و اين جريان احتماالً مهم هايي را نقل كرده كردارهاي او روايت ه مؤلّـف  ترين دليل توج

  روضةالشّهدا و صاحب النّقض به مسيب بن نجبه شده است. 
  
 ها نوشت پي

 

  ). 58/193: 1995 عساكر، محمد (ر. ك. ابن .1
» أخبار المختار«به روايت ابومخنف تحت عنوان اي تازي از مختارنامه  ي آغازي نسخه . در صفحه2

ه.ق.  1286 االولـى  جمـادى  7 فـائن، مكتـوب بـه تـاريخ     - زهان  ي مدرسه محفوظ در كتابخانه
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قال ابومخنف لوط بن يحيي األزدي، قال حـدثنا... و  «مشخّصات مسيب بدين صورت آمده اسـت  
  آ]. 1[گ » سليمان بن صرد الخزاعي و المسيب بن كثير الفزاري

 بر او عامالن سختگيري و ستم دليل به معاويه بن يزيد ضد بر مدينه مردم تاريخي شورش و قيام .3
 به سپاهيانش خونبار حمله با يزيد توسط قيام شكستن درهم خونين ي واقعه آن به دنبال و مدينه
 »مـري  عقبه بن مسلم« فرماندهي به سپاهي يزيد آن پي در كه است ه.ق. 63 در سال مدينه شهر
 دور خنـدقي  و برخواسـتند  مقابلـه  به او با مدينه اهالي. داشت گسيل مدينه اهالي سركوب براي
 روز سه را شهر مدينه، به ورود از بعد او شود؛ شهر وارد سپاهيانش با توانست او اما كندند؛ شهر
 هـا  حـريم  و شـد،  ريختـه  بسـياري  گنـاه  افراد بي هاي خون آن پي در كه كرد مباح سپاهيانش بر

   .ماند برجاي كشته هزار شش از بيش واقعه اين از شد و تجاوز نواميس به و شد، شكسته
ي ميمونه دختر حارث هاللي، همسر پيامبر(ص)  ي آزادكرده گويا در آغاز، يسار نام داشته و برده .4

كه اسالم آورد، پيامبر(ص) او را سليمان نام نهاد و او براي سكونت به كوفـه   بوده؛ اما پس از اين
» الملك بن يسارعبد«و » عبداهللا بن يسار«هاي  جا مقيم شد. سليمان دو برادر به نام رفت و در آن

  ).2/240: 1365؛ شوشتري،  291 -  5/290: 1365داشته است (ر. ك. ابن سعد، 
العـاملي،   الحسيني ؛ امين 690 -  11/684: 1998كثير،  . اشارات مختصر در منابعي چون (ر. ك. ابن5

؛ ثقفـي   917 -  2/911: 1382؛ تتوي و قزوينـي،   374 -  6/363: 1996؛ بالذري،  10/125: 1403
 -  8/124، 189 -  3/188: 1969 ؛ زركلـي،  5/7083: 1377؛ دهخدا،  488 -  2/487: 1354كوفي، 

) 289: 1389؛ مسعودي،  100 -  2/97: 1382؛ مسعودي،  245 -  2/240: 1365؛ شوشتري،  125
؛ طبـري،   33 -  6/16تـا:   اثيـر، بـي   ذكر شده و گزارشات نسبتاً مفصلي هم از توابين در (ر. ك. ابن

: 1375) آمده اسـت (نيـز ر. ك. رفيعـي،    113 -  2/95، 1366؛ مسكويه،  3251 -  7/3179: 1362
  ). 268 -  16/266: 1387؛ بهراميان،  352 -  8/350: 1383ي هزاوه،  ؛ بادكوبه 127 -  5/125

كتـاب  «انـد از:   نامه و نظاير آن دارد كـه عبـارت   . جلودي چند تأليف ديگر نيز در ارتباط با مسيب6
، »اخبار عمرو بن معدي كـرب «، »كتاب اخبار محمد بن حنفيه«، »عبيد الثقفي ر مختار بن ابياخبا

  ).233 -  232: 2010(ر. ك. نجاشي، » كتاب اخبار حمزة بن عبدالمطلّب«
زفر بن حارث پيش از كشته شدن عبداهللا بن زبير، در اثر فشار لشكريان مروانـي، بـا عبـدالملك     .7

  كند. مروان بيعت مي
  
  نامه كتاب

اس  ي ترجمـه  ايران، و اسالم بزرگ كامل تاريخ). تا بي.( محمد بن علي اثير، ابن 1 چ ،6 ج خليلـي،  عبـ، 
  .علمي مطبوعاتي ي موسسه: تهران
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، تهران: فرهنگ 1، چ 5ي محمود مهدوي دامغاني، ج  ، ترجمهطبقات). 1365سعد .( بن محمد سعد، ابن
  و انديشه.

  ، بيروت: داراألضوا.2، چ 3و  2، ج طالب ابي آل مناقب). 1991علي .( بن شهرآشوب،  محمد ابن
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضـلها وتسـمية مـن حلهـا مـن        ).1995القاسم علي بن الحسن ( ، أبيعساكر ابن

 بيروت: دارالفكر.، 58ج ، الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ، تحقيق محباألماثل

 تحقيق المالحم، و الفتن في النهاية و البداية نهاية معه و النهاية و البداية). 1998.( عمر بن اسماعيل كثير، ابن
  .دارالفكر العطار، جميل صدقي

، بيـروت: مؤسسـة   4صقر، چ  احمد ، تحقيقمقاتل الطّالبين). 2006حسين .( بن ابوالفرج اصفهاني، علي
  االعلمي للمطبوعات.

د بـن احمـد مسـتوفي هـروي، تصـحيح        ، ترجمـه الفتوح ).1386أعثم كوفي، محمد بن علي .( ي محمـ
  وفرهنگي. ، تهران: علمي4غالمرضا طباطبايي مجد، چ 

، »نامـه  مسـيب  عاميانـه،  دينـي  ي حماسه يك ي درباره كتابي خواندن از پس« ).1372الهي، صدرالدين .(
  .143 -  130، صص 17، ش شناسي ي ايران مجلّه

ــاملي، محســن .(  ــين الحســيني الع ــان). 1403ام ــين، ج الشــيعة أعي ــق حســن األم ــروت: 10، تحقي ، بي
  للمطبوعات.  دارالتّعارف

، 8عـادل، ج   حداد غالمعلي نظر ، زيري جهان اسالم دانشنامه، »توابين). «1383ي هزاوه، احمد .( بادكوبه
  ، تهران: بنياد دايرةالمعارف اسالمي.1چ 

طبعـة  ، 6، تحقيق سهيل زكـار و ريـاض زركلـي، ج    انساب األشراف). 1996يحيي .( بالذري، احمد بن
  ، بيروت: دارالفكر.األولي

 ،16 ج بجنوردي، موسوي كاظم نظر زير ،اسالمي بزرگ دايرةالمعارف، »توابين). «1387بهراميان، علي .(
  .اسالمي بزرگ دايرةالمعارف مركز: تهران ،1 چ

ــار، محســن .( ــاره نكــاتي«). 1393پورمخت ــه داســتان ي درب ــي و نامــه مســيب ي عاميان  ي نســخه معرّف
ه،   ، »آن از اي ناشده فهرست ات عامـ كتاب الكترونيك مقاالت نخستين همايش ملّي نگاهي نو به ادبيـ

  (عج).دانشگاه وليعصر رفسنجان
، چ 2مجد، ج ، تصحيح غالمرضا طباطبائي تاريخ الفي). 1382خان قزويني .( تتوي، قاضي احمد و آصف

  ، تهران: علمي و فرهنگي.1
، تهران: 1ج، چ  2الدين محدث اُرموي،  ، تصحيح جاللالغارات). 1354ثقفي كوفي، ابراهيم بن محمد .(

  انجمن آثار ملّي.
  ، تهران: دانشگاه تهران.2، چ 13، 5، ج نامه لغت). 1377اكبر .( دهخدا، علي

، زير نظر احمد صدر حاج سيدجوادي، كامران فاني و تشيع المعارفدايرة، »توابين). «1375رفيعي، علي .(
  ، تهران: نشر شهيد سعيد محبي.1، چ 5بهاءالدين خرمشاهي، ج
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  نا. ، بيروت: بي3، چ 3و  8، ج االعالم ).1969زركلي، خيرالدين .(
  تهران: اسالميه.ج،  2، المؤمنين مجالس مستطاب كتاب). 1365الدين .( شوشتري، نوراهللا بن شريف

، 7ي ابوالقاسم پاينده، ج  ، ترجمهتاريخ طبري يا تاريخ الرّسل و الملوك). 1362طبري، محمد بن جرير .(
  ، تهران: اساطير.2چ 

ج، چ  5ي بلعمي، تصحيح محمد روشـن،   ، ترجمهي طبري نامه تاريخ). 1377.( طبري، محمد بن جرير
  ، تهران: سروش.1

  ، تهران: علمي و فرهنگي.4ج، چ  2اهللا صفا،  ، تصحيح ذبيحنامه داراب). 1389طرسوسي، ابوطاهر .(
ج  مرشـد،  عادل و الزيبق ابراهيم تصحيح ،التهذيب تهذيب ).1995حجر .( بن علي بن عسقالني،  أحمد

  .الرسالة موسسة، بيروت: 4
  دارالبالغة. بيروت: ،السالم عليه الحسين اإلمام حياة). 1412باقرشريف .( قرشي،
   بعثت. تهران: حجازي، فخرالدين ترجمه ،الحسن الحياة ).1376.( باقرشريف قرشي،
  .ملّي آثار انجمن: تهران اُرموي، محدث الدين جالل تصحيح النّقض،). 1358.( عبدالجليل رازي، قزويني

، 1ذوالفقاري، چ ، تصحيح علي تسنيمي و حسن روضةالشّهدا). 1390كاشفي سبزواري، حسين واعظ .(
  تهران: معين.

ــدجعفر .( ــه). 1387محجــوب، محم ــات عاميان ــران ادبي ــاري، چ  ي اي ــه كوشــش حســن ذوالفق ، 4، ب
  چشمه.  تهران:

، 7ج، چ  2، مترجم ابوالقاسـم پاينـده،   الذّهب و معادن الجوهر مروج ). 1382مسعودي، علي بن حسين .(
  تهران: علمي و فرهنگي.
، تهـران: علمـي   4ي ابوالقاسـم پاينـده، چ    ترجمـه  ،التنبيه و االشراف ).1389.(مسعودي، علي بن حسين

  فرهنگي.  و
  ، تهران: سروش.1، چ 2، به كوشش ابوالقاسم امامي، ج االُمم تجارب). 1366مسكويه، احمد بن محمد .(

، اشـي مصنفي الشـيعة المشـتهر بـه رجـال نج    فهرست اسماء ). 2010نجاشي، ابوالعباس احمد بن علي .(
  بيروت: شركت األعلمي المطبوعات.
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