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مقدمه
با آنکه بنیاد تاریخ بر حوادث رخداده در زمان گذشته استتوار استت ،امتا مقاتارن بتا
شنیدن هر خبر ،دو پرسش مهم و اساسی «کی؟» و «کجا؟» در ذهن آدمی ناش میبنتدد
و بالفاصله آنها را بر زبان جاری میکند .از اینرو ،هر واقعه تاریخی در آن واحد از دو
ظرف زمان و مکان برخوردار است که به هیچ روی از یکدیگر تفکیتکشتدنی نیستتند.
درهمتنیدگی و جداییناپذیربودن این دو ظرف با تمامی وقایع تاریخی سبب شده است
یکی از ابزارهای ارزیابی محااان در مواجهه با اخبار ،بررسی موقعیت زمتانی و مکتانی
حوادث باشد .بی شک آگتاهی و شتناخت آنهتا از ماتضتیا زمتان و مکتان رویتدادها
میتواند زمینه مناسبی برای برداشت صحیح و سپس تحلیل دقیقتتر از آنهتا بته وجتود
آورد .برای نمونه میتوان بته ناتد ابتنحتز دربتاره برختی اخبتار تتورا یتا ستخنان
ابنخلدون در این باره اشاره کرد که چگونه با بررستی ظترف زمتانی و مکتانی بعضتی
رخدادها در درستی آنها تشکیک کرده اند (نک :.جعفریتان85- 22 :5832 ،؛ داداشنتژاد:5832 ،
.)502- 44

بنابراین ،یکی از بایسته های بررسی و ناد اخبتار تتاریخی ،در کنتار استتفاده از ناتد
منبع ،سند و متن ،بهره گیری از شناخت بستر حادثه ،از لحاظ زمانی و مکانی است .قیا
سیدالشهداء (ع) نیز یکی از حوادث مهم تاریخ اسال استت کته از همتان ابتتدا توجته
مورخان و محدثان را به خود جلب کرد و آنان به صور گسترده اقدا به ثبت و ضبط
اخبار واقعه کردند .اگرچه بحث درباره تبیین و تحلیل تاریخی -کالمتی ایتن واقعته بته
عصر شیخ مفید (متوفای  958ه .ق ،).سید مرتضی (متوفای  984ه.ق ).و شیخ طوسی (متوفای
 940ه.ق ).و سپس سید بن طاووس (متوفای  449ه .ق ).و بعدها عالمته مجلستی (متوفتای
 5550ه .ق ).باز می گردد ،اما حدود چهار دهه پیش و از زمان انتشار کتاب شهید جاویتد،
گفتوگوها درباره چرایی و چیستی قیا اما (ع) وارد مرحله جدیدی شد.
پس از پیروزی اناالب اسالمی ،تحایتق و پتژوهش دربتاره عاشتورا رونتق و روا
بستیاری نگاشتته شتد .در عتین حتال،
بیشتری یافت و کتابها ،پایاننامههتا و ماتا
مطالعا نشان می دهد جای بررسی و تحایق درباره ناش زمان و مکان و اقتضائا هتر
کدا  ،در برداشت از گزارشهای رخداد کربال و تحلیلهای مطتر شتده ،ختالی استت.
جابهجایی زمانی و مکانی دستهای از اخبار عاشورایی سبب برداشتتهتای گونتاگون از
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واقعه شده است .نوشتتار حاضتر در صتدد استت بتا بررستی دقیتق شتش گتزارش از
گزارشهای مربوط به حادثه عاشورا نشان دهتد شتناخت هرچته بهتتر بستتر زمتانی و
مکانی حوادث سهم در خور توجهی در ناد و پا یش گزارشهتا و در نتیجته بیتان یتا
انتخاب نظریه برتر خواهد داشت.
 .1خطبه ُخط الموت
روایت شده که چون حسین (ع) تصمیم گرفت به عراق برود ،به سخنرانی ایستاد و
فرمود« :ستایش از آن خدا است و هرچته ختدا بخواهتد (همتان خواهتد شتد) و هتیچ
نیرویی جز از سوی خدا نیست و درود خدا بر پیامبرش باد .قالده مرگ برای فرزنتدان
آد مانند گردنبند بر گردن دختر جوان است و من اشتیاق فراوانی به دیدار گذشتتگانم
دار  .اشتیاقی همچون اشتیاق یعاوب به یوسف .برای من قتلگاهی انتخاب شده کته آن
را خواهم دید و گویا به بندهایم مینگر که درندگان بیابانها آنهتا را میتان نوتواویس و
کربال از هم جدا کرده و شکمهای خود را از آن پقر میکنند .هیچ چارهای از سرنوشتتی
که نوشته شده نیست .خشنودی خدا خشتنودی متا خانتدان استت .بتر بالهتایش صتبر
میکنیم و او پاداش صابران را به ما میدهد .پارههای تن پیامبر (ص) از او جدا نیستتند؛
بلکه آنان در بهشت بورین جمع خواهند شد و چشم پیامبر (ص) به آنان روشن خواهتد
گردید و وعده رسول خدا (ص) درباره آنان جامه عمل خواهتد پوشتید .هتر کستی کته
جانش را در راه ما میبخشد و خود را برای مالقا با خدا آماده کرده با متا ستفر کنتد.
بهراستی که من فردا ،به خواست خدا ،حرکت خواهم کرد (ابنطاووس.)524 :5921 ،
سخنان یادشده که به خطبه «خقط المو » معروف است از مستائل بحتثبرانگیتز در
پذیرش نظریه حکومت و یکی از ارکان نظریته شتهاد طلبتی سیدالشتهداء (ع) استت.
منبع قریب به اتفاق کسانی که متعرض این خطبه شده و بته آن استتناد متیکننتد کتتاب
الملهوف ،نوشته سید بن طاووس (متوفتای  449ه.ق ).است .نکته جنجالی ایتن خطبته در
تحلیل واقعه عاشورا ،بر اساس نظریه حکومت ،آن است که سید بن طاووس زمان ایراد
این خطبه را شب پایانی حضور اما (ع) در مکه گفته استت .بایتد پتذیرفت کته قبتول
انتساب این خطبه به اما (ع) و مقسلمانگاشتن زمان و مکان صدور آن ،ناتش مهمتی در
تاویت نظریه شهاد طلبی ایشان دارد.
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با وجود چنین عبارا صریح و بیپردهای چگونه میتوان پذیرفت کته آن حضتر
برای حکومت به طرف کوفه رفته باشد؟! هرچند مانعی برای پذیرش اصل صدور چنین
خطبه ای از اما (ع) وجود ندارد ،امتا در اینکته زمتان بیتان آن ،شتب پتیش از حرکتت
کاروان حسینی به سمت کوفه بوده باشد مناقشه جدی وجود دارد .این خطبته پتیش از
الملهوف ،در منابع زیر با مشخصاتی که در پی میآید ،ذکر شده است .آبی (متوفتای 925
ه .ق ).و حلوانی ،مؤلفان امامیمذهب قرن پنجم ،این خطبه را آوردهاند که البته آنتان نیتز
مانند سید بن طاووس ،منبع و سند خود را ذکر نکردهاند (آبی ،بیتا888/5 :؛ حلوانی:5903 ،
 .)34ابوطالب یحیی بن حسین بن هارون حسنی از عالمان و حاکمتان زیتدی طبرستتان
(متوفای  929ه .ق ،).این خطبه را در کتاب أمالی خود آورده و عالم دیگتر زیتدی ،قاضتی
جعفر بن احمد (متوفای  178ه .ق ).که أمالی را جمع آوری کرده ،این خطبه را از وی ناتل
کرده است (جعفر بن احمد.)544 :5841 ،
مقحلی ،دیگر عالم زیدی (ماتول به سال  412ه.ق ).نیز ،کته معاصتر ستید بتن طتاووس
می زیسته ،خطبه را همانند ابوطالب نال کرده است (مقحلی .)547/5 :5928 ،در روایت ایتن
دو نفر عبار «بین النواویس و کربال» وجود ندارد .در پایان خطبه هم افزودهاند که اما
(ع) پس از آن به سوی دشمن هجو بقرد و به شهاد رسید .کهنترین منبعی که بترای
این خطبه یافت شد و به نظر میرسد همه نالهتا بته آن برمتیگتردد کتتاب المصتابیح
نوشته احمد بن ابراهیم حسنی (متوفتای  812ه.ق ).یکی از عالمان زیدی استت کته آن را
به نال از محمد بن عبداهلل بوجولی ،از زید بن علی (ع) ،و او از پتدرش امتا ستجاد (ع)
نال کرده است (حسنی .)875 :5928 ،از چند منبعی که این خبتر را آوردهانتد ستند أمتالی
ابوطالب و حدائق مقحلی ،آن گونه که خود بدان تصریح کرده اند ،به المصابیح متیرستد.
آبی ،حلوانی و سید بن طاووس هم که منبع و سند خود را ذکر نکتردهانتد بته احتمتال
قوی از این کتابها گرفتهاند ،که البته در عبارا هر یک تفاو های مختصری به چشم
میخورد و متنی که سید آورده با کتاب نزهة النتاظر حلتوانی تطبیتق کامتل دارد و پیتدا
است که خطبه را از این کتاب آورده است.
این خطبه در ماتل خوارزمی (متوفای  143ه.ق ).نیز با سلسله سندی کته بته ابوطالتب
حسنی میرسد قابل رصد است ،با این تفاو کته جملته پایتانی «متن کتان بتاذ ی فینتا
مقهجته ،و موطنای علی لااء اهلل نفسه ،فإنی راحل مقصتبحای نن شتاء اهلل تعتالی» در آن دیتده
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نمیشود (خوارزمی .)3/2 :5928 ،احمد بتن ابتراهیم حستنی زیتدی ،نخستتین راوی ایتن
خطبه ،آن را در ردیف رویدادهای شب عاشورا آورده است .زمان این خطبه را میتتوان
از ترتیب کتاب المصابیح به هنگا چینش روایا قیا کربال به دست آورد .مؤلف پیش
از این خطبه به بیقراری حضر زینب (س) هنگا شنیدن شعر برادرش اشاره میکنتد
و اینکه اما سجاد (ع) فرمود« :من در آن روز بیمار بود » .آنگاه می گوید« :اما دستتور
داد خیمهها را به هم نزدیک و طنابها را داخل یکدیگر کنند» .سپس خطبه خقطالمو
را ذکر کرده ،مینویسد« :اما (ع) برای آنان خطبه خواند» .ماصود از «آنان» ،با توجه بته
مطالب پیشین ،اصحاب اما (ع) در شب عاشورا است .در پایان خطبه هتم آمتده استت
که پس از آن اما (ع) به دشمن تاخت و شهید شد ،کته عبتار اخیتر مربتوط بته روز
عاشورا است .با این بیان باید واژه «غودای  -مقصبحای» را مربوط بته روز عاشتورا دانستت.
مؤید این مطلب ،طریاه نال خوارزمی و برداشت وی از این خطبه استت کته آن را در
روز عاشورا دانسته و جمله «من کان باذ ی فینا مهجته  ...فلیرحل فتانی راحتل غتدای (یتا
مقصبحای) نن شاء اهلل تعالی» را نیاورده است .او پس از گزارش آرایش لشکر از سوی اما
(ع) و عمر بن سعد ،دو خطبه از آن حضر نال میکند و مینویسد:

چون لشکر عمر بتن ستعد برابتر حستین (ع) ایستتادند و یاتین کترد کته بتا او
خواهند جنگید ،برای اصحابش خطبه خوانتد و پتس از حمتد و ثنتای خداونتد

فرمود« :اما بعد فانه نزل من ا مر ما ترون  ...ا ترون الحق یعمل بته والباطتل
یتناهی عنه؟  ...انی اری المتو

(همان.)7 :

ا ستعادو والعتیش متع الظتالمین ا برمتا»

وی سپس خطبه «خقطالمو » را نال میکند .از سوی دیگر ،ابوطالب به اینکه خطبه
در چه زمانی ایراد شده ،تصریحی ندارد و فاط آن را نال کرده است .آنگاه حلتوانی بته
دلیل جمله «ننی راحل مصبحای» آن را مربوط به خرو امتا از مکته تصتور کترده و در
آنجا قرار داده و از آنجا که سید بن طاووس روایت را از او نال کترده ،در زمتان ایتراد
خطبه هم از وی تبعیت کرده است؛ بتهویتژه آنکته بتا اندیشته ستید بتن طتاووس نیتز
سازگارتر است .این در حالی است کته ناقتل اصتلی و نخستتین آن ،یعنتی احمتد بتن
ابراهیم ،آن را در شب عاشورا آورده است .این خطبه را برخی معاصتران ابتنطتاووس،
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مانند ابننما (متوفای  491ه.ق ).و نربلی (متوفای  448ه.ق ).نیز نال کردهانتد (ابتننمتا:5904 ،

95؛ نربلتی .)178/5 :5925 ،عالوه بر مطالب یادشده ،نکا ذیل کته از واکتاوی و بررستی
محتوای خطبه و سنجش آن با رویدادهای تاریخی آن هنگا بته دستت آمتده ،پتذیرش
زمان ایراد این سخنان ،در شب خترو امتا (ع) از مکته را ،بتا تردیتد جتدی مواجته
میکند .چون:
 .5ممکن است از ظاهر جمله «قا خطیبای» در ابتدای خطبته ختطالمتو ایتنگونته
برداشت شود که اما (ع) این کلما را در اجتماع عمتومی مترد مکته از مجتاوران و
زائران و با توجه به روزهای شلوغ ایا حج ،در حضور تعتداد بتیشتماری از حاجیتان
ایراد کرده ،که چنین برداشتی به هیچ روی صحیح نیست .همچنان که لحن خطبه نشتان
می دهد این کلما در جمع محدودی از یاران ایراد شده و اصو ی امتا (ع) تتا قبتل از
مواجهه با زهیر بن قین از هیچکس ،حتی نزدیکان خود از بنیهاشم ،ماننتد محمتد بتن
حنفیه و عبداهلل بن عباس نیز نخواست وی را همراهی کنند .شاهد بر این ستخن ،ناتل
ابوطالب زیدی و خوارزمی است که بهصراحت از ایراد این خطبته در جمتع اصتحاب
سخن گفتهاند.
عالوه بر این ،اگر اما (ع) چنین مطالبی را در شب پایانی اقتامتش در مکته فرمتوده
بود اعال پیش از موعد حرکت سیاسی خود بود و حاکم مکه از خرو آن حضر بتا
شد بیشتری جلوگیری میکرد .حاکم مکه در آن هنگا عمرو بن سعید بن عاص بتود
که همزمان منصب امیرالحا و حکومت مدینه را نیز پس از کوتاهی ولید بتن عقتبته در
اخذ بیعت از اما (ع) و عبداهلل بن زبیر داشت .پس از آگاهی عمرو از خترو کتاروان
حسینی ،وی برادرش یحیی را با جمعی از مأموران به تعایب اما (ع) فرستاد .هتدف از
فرستادن یحیی بازگرداندن اما (ع) به مکه و ممانعت از رفتن ایشان به سوی عراق بود.
یحیی به تعایب اما (ع) پرداخت و هنگامی به کاروان حسینی رسید که هنوز از منطاته
حر خار نشده بودند .او کوشید هم مانع ادامه حرکت کاروان به سمت عراق شتود و
هم اما (ع) و همراهانش را به مکه بازگرداند؛ اما کوشش او نتیجه نداد و در مأموریتش
موفق نشد .رد و بدل شدن ضربا تازیانه میان طرفین ،نشان از احتمال بتا ی درگیتری
میتتان آنتتان دارد (طبتتری831/1 :5837 ،؛ دینتتوری299 :5843 ،؛ مفیتتد43/2 :5958 ،؛ بتتالذری،
.)549/8 :5847
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زمان و مکان دقیق مواجهه مأموران حکومتی با امتا (ع) در بیترون مکته مشتخ
نیست؛ اما به نظر میرسد پیش از مالقا با فرزدق بوده است .احتراز یحیی از مواجهه
نظامی با اما (ع) و اکتفاکردن به ضربا تازیانه نشان متیدهتد وی اجتازه نبترد بتا آن
حضر را نداشته است .وقتی خبر امتناع شدید آن حضتر از بازگشتت بته مکته بته
عمرو بن سعید رسید وی به دلیل ترس از ایجاد درگیری به برادرش دستور داد بازگردد
(دینوری .)299 :5843 ،بنابراین ،اگر اما (ع) خطبه را در اجتماع عمومی زائران و مجاوران
خانه خدا خوانده بود عمرو از آن آگاه میشد و نمیگذاشتت کتاروان حستینی از مکته
خار شوند.
 .2پس از پذیرش صدور اصل خطبته از امتا (ع) نخستتین مطلبتی کته در تحلیتل
خطبه باید بدان پرداخت پرسش از چرایی ایراد آن استت .بتهراستتی چترا آن حضتر
چنین سخنانی فرموده است؟ به عبارتی ،فلسفه و علت بیان این خطبه چیست؟ آنگونته
که از جمال پایانی خطبه برمیآید به نظتر نمتیرستد هتدف امتا (ع) از بیتان چنتین
عباراتی چیزی جقز غربالکردن همراهان احتمالی سفر فردا بوده باشد .اما (ع) به دنبتال
آگاهی بخشی و بصیر افزایی برای نزدیکان و اطرافیان خود از بنیهاشم و همه کسانی
بود که تصمیم داشتند با ایشان همراه شوند .آنان باید میدانستند که بهزودی اموا بلنتد
و سهمگینی از مصائب و نامالیما  ،اما (ع) و هر کسی که ایشان را همراهی کنتد در
بر خواهد گرفت .همان اتفاقی که برای مقسلم بن عایل ،هانی بن عروه ،قیس بن مقستهر،
عبداهلل بن بقاطر و عبداهلل رزین در کوفه و بصره افتاد .از ایتنرو هتم طرفتداران نظریته
شهاد و هم صاحبان نظریه حکومت بر این نکته اتفاق نظر دارند که قصد امتا (ع) از
ایراد چنین خطبه ای آن بود که افراد ،بدون علم ،شناخت و آگاهی از سرانجا کار ،پتای
در مسیر ننهند و راه برای آنان تاریک و ناپیدا نباشد .با این حال ،منابع از پیوستتن افتراد
مختلف به قافله حسینی در منازل بین راه و وانهادن و ترک اما (ع) بته هنگتا رستیدن
خبر شهاد مقسلم بن عایل و دگرگونی اوضاع کوفه سخن گفتهاند (ابنسعد ،بیتا ب43 :؛
طبری844- 843/1 :5837 ،؛ بالذری544/8 :5847 ،؛ مفید74- 71/2 :5958 ،؛ دینوری.)293 :5843 ،

تنهاگذاردن اما (ع) در آن وضعیت فاط یک علت متیتوانستت داشتته باشتد و آن
دگرگونی اوضاع کوفه به نفع یزید و ترس آنان از کشتهشدن به جقتر حضتور در کنتار
سیدالشهداء (ع) بود .بنابراین ،حتی اگر همه کسانی که با اما (ع) از مکه ختار شتدند

 / 07شیعهپژوهی ،سال دوم ،شماره ششم

آن خطبه را شنیده و آنگاه تصمیم به همراهتی گرفتته باشتند ،آنتان کته در میتان راه بته
کاروان حسینی ملحق می شدند به طور قطع از خطبه و مقفاد آن بیخبر بودند .از ایتنرو
بر اما (ع) بود که آنها را پیش از پیوستن به کاروان ،به ماننتد زمتان خترو از مکته از
عاقبت کار آگاه کند؛ اما به اتفاق منابع ،اما (ع) غربالگری همراهان و یتاران ختویش را
نه از مکه ،که از منزل «زقباله» و پس از رسیدن خبتر رستمی شتهاد مقستلم بتن عایتل
آغاز کرد.
اما (ع) پیش از منزل زقباله و در منزل «ثعلبیه» نیتز خبتر شتهاد مقستلم و هتانی را
دریافت کرده بود (طبری)843- 847/1 :5837 ،؛ اما در آنجا با همراهانش سخنی از برداشتن
بیعت و آزادگذاشتن ایشان در جداشدن یا ادامته همراهتی نفرمتود .دو منتزل «بطتان» و
«شقاوق» ،میان «ثعلبیه» و «زقباله» فاصله انداخته بودند (ریشهری551- 559/1 :5833 ،؛ گروهی
از تاریخپژوهتان ،)480/5 :5848 ،و اما (ع) میتوانست در یکی از آن منازل ،بیعت ختویش
را از همراهان بردارد؛ اما چون هنوز خبر رسمی شهاد یارانش به ایشان نرستیده بتود
صبر کرد و پس از رسیدن خبر رسمی در «زقباله» به خقطبه ایستاد و بیعت ختویش را از
همگان برداشت .آنجا بود که بسیاری از همراهان آن حضر از اطرافش پراکنده شدند.
بنابراین ،از لحاظ ترتیب تاریخی اتفاقا قیا  ،صدور چنین خطبهای از اما (ع) پیش از
رسیدن خبر شهاد مقسلم بن عایل ،هانی بن عروه و عبداهلل بن بقاطر بسیار بعید است.
 .8با آنکه منابع تاریخی بر این نکته تأکید دارند که علت اصلی هجر امتا (ع) بته
کوفه ،نامه مقسلم بن عایل در تأیید نامههای کوفیان و تااضای تعجیل او از آن حضتر
برای رفتن به عراق است ،اما قبول این خطبه در موقعیت زمانی خرو کاروان حستینی
از مکه درست در ناطه ماابل علت یادشده و در تعارض با آن است .توضتیح آنکته ،در
گفت وگوی اما (ع) با عبداهلل بن عباس ،عبداهلل بتن زبیتر و عبتداهلل بتن عقمتر ،دربتاره
چرایی رفتن آن حضر به عراق ،به دعو کوفیتان و نامته مقستلم بتن عایتل ،دربتاره
مهیابودن وضعیت کوفه استناد شتده استت (مستعودی11/8 :5904 ،؛ اصتفهانی ،بتیتتا550 :؛
بتالذری .)548/8 :5847 ،بر این اساس ،حرکت اما (ع) به سمت عراق در همان روزی که
مقسلم بن عایل در کوفه شهید می شود ،یا یک روز پیش از شهاد او ،پذیرفتنی بوده و
حکایت از مناسببودن وضعیت به نفع قیا  ،یا دست کتم خبتر از عتادیبتودن اوضتاع
می دهد که اقدا عمرو بن سعید برای بازگرداندن کاروان حسینی را هم از همین حیتث
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میتوان تحلیل کرد .حال آنکته محتتوای خطبته بترخالف آن استت .از ایتنرو چگونته
میتوان پذیرفت که اما (ع) از کشته شدن میان نواویس و کربال سخن بگوید؟!
 .9طبق گزارش ابومخنف از اما سجاد (ع) ،زینب کبری (س) در شب عاشورا پس
از شنیدن شعری از زبان برادر (یا دهر اقفٍ لک من خلیتلٍ  ،)...کته خبتر از کشتتهشتدن
ایشان می داد ،بیتاب و بیهوش شد (طبری925- 920/1 :5837 ،؛ یعاوبی ،بتیتتا.)299- 298/2 :
چنانکه گفته شد ،مؤلف المصابیح ،که گویا نخستین راوی خطبه خقطالمو است ،نیتز
به خبر بیتابی زینب کبری (س) پس از شنیدن عبارا برادر اشاره کرده است (حستنی،
 .)875 :5928پرسش اینجا ا ست که چگونه آن حضتر بته اشتعار غیرصتریح امتا (ع)
بهشد واکنش نشان می دهتد ،ولتی پتس از شتنیدن چنتین خطبته صتریح و غمنتاکی
بیتاب نمیشود؟!
اگر گفته شود این خطبه در جمع مردان بوده و زینب کبری (س) به هنگا بیتان آن
حضور نداشته ،چگونه خبر چنین جمال صریحی مبنی بر کشتهشتدن امتا (ع) بته آن
بانو نرسیده است؟! بسیار بعید می نماید که کلما و جمالتی اینچنتین ،آن هتم کمتی
قبل از ترک مکه به دختر امیرمؤمنان (ع) نرسیده باشد؟! و اگر رسیده چترا آن حضتر
در ابتدای ورود به کربال یا در شب عاشورا آنگونه بیتاب و نگران میشود؟! مگر امتا
(ع) پیش تر و به هنگا خرو از مکه آشکارا از قتل قریبالوقوع خود خبر نداده بتود؟
جالب آنکه راوی اصلی گزارش بیتابی عایله بنیهاشتم (س) در گتزارش ابومخنتف و
خطبه خقط المو در گزارش احمد بن ابراهیم حسنی زیتدی ،امتا ستجاد (ع) استت و
سند هر دو خبر به ایشان میرسد (طبتری925- 920/1 :5837 ،؛ حستنی .)875 :5928 ،بتا ایتن
تفاو که در خبر مربوط به اشعار و در کربال زینب کبری (ع) بهشد ابتراز نتاراحتی
میکند ،اما در خبر خطبه خقطالمو و در مکه چنین چیزی دیده نمیشود!
 .1معنای این بخش خطبه که اما (ع) می فرماید« :گویتا بته بنتدهایم متینگتر کته
درندگان بیابانها آنها را میان نوواویس و کربال از هم جدا کرده و شکمهتای ختود را از
آن پقر میکنند» بهروشنی معلو نیست .اگر این جمله طبق ظاهرش معنا شود نه با عااید
کالمی شیعی سازگاری دارد ،و نه در منابع روایی و تاریخی یافت میشود .تنهتا توجیته
امکانپذ یر در این باره آن است که گفته شود ماصود اما (ع) از «درنتدگان» ،قتاتالن آن
حضر است.
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 .4با توجه به کهنتر ین منبع این خقطبه که از منتابع زیتدی استت و نیتز بتا در نظتر
گرفتن راوی اصلی خقطبه ،یعنی زید بن علی (ع) ،که خقطبه را بته ناتل از پتدرش امتا
سجاد (ع) نال میکند ،به ظن قوی این سخنان از منابع زیدی به منابع شتیعی راه یافتته
است .شاهد بر این مطلب آن است که علمای بزرگ شتیعی ،در منتابع متاتد روایتی و
حدیثی ،منابع تاریخی ،مااتل و کتابهای مزار و زیارا آن را نال نکردهاند.
بر پایه مجموع مطالب پیشگفته ،نمیتوان پذیرفت که مکان ایراد این خطبه ،مکته و
زمان ایراد آن ،شب خرو کاروان حسینی از حر ا هی بوده باشد .زیترا بتا توجته بته
گزارشهای معتبر تاریخی ،در شب بیرونرفتن از مکه نیازی به پا یش و غربال نیروها،
آن هم با چنین عبارا صریح و روشنی دربتاره اتفاقتا یتک متاه بعتد و بته شتهاد
رسیدن اما (ع) و سرانجا نهضت ،احساس نمیشتود .آری ،بتا رستیدن خبتر شتهاد
مقسلم بن عایل و دیگران و دگرگونشدن اوضاع کوفته ،آن حضتر طتی دو یتا چنتد
مرحله در سخنانی بیعت خویش را از همراهانش برداشت ،و اصحاب در ترک اما (ع)
یا ادامه همراهی ایشان مقخیر شدند تا هر کس طالب زندگی دنیا است جتان ختویش را
نجا دهد ،که اقو این غربالگری در شب عاشورا صور گرفت.
همچنین ،دقت و تأمل در عبارا خطبه نشان میدهد که نمیتتوان ایتن ستخنان را،
آن گونه که از ترتیب و چینش اخبار المصابیح فهمیده می شود مربتوط بته وقتایع شتب
عاشورا دانست .از اینرو این خطبه باید در ظرف زمانی رسیدن خبر شهاد مقسلم بتن
عایل تا پیش از ورود کاروان حسینی به کربال ایراد شده باشد.
این نظر که شاید برای نخستین بار در نوشتتار حاضتر انعکتاس یافتته ،بتر دو پایته
استوار است :نخست آنکه تا قبل از منزل «زقباله» نیازی به آزمودن یاران و همراهان امتا
(ع) نبوده ،که گزارشهای تاریخی ،آن گونه که گفته شد ،این مطلب را تأییتد متیکننتد؛
دیگر آنکه اما (ع) پس از ورود به کربال قصد رفتن بته جتایی را نداشتت تتا بفرمایتد:
«فإنی راحل مصبحای نن شاء اهلل تعالی» .این جمله نشانهای است بر اینکه این خطبه پیش
از توقف کاروان حسینی در کربال گفته شده است .مگر آنکه گفته شود جمله اخیتر بته
اصل خطبه اضافه شده که اثبا چنین چیزی مشکل است .بهعالوه ،با فرض پذیرش و
اثبا اضافهشدن جمله یادشده به اصل خطبه ،و حذف آن ،تأمل در محتوا و لحن خطبه
نشان میدهد این خطبه در کربال ایراد نشده است.
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ممکن است کسی در دفاع از صدور این خطبه در شتب عاشتورا بگویتد منظتور از
جمله «فإنی راحل مصبحای نن شاء اهلل تعالی» ،همچنان که عبار پیش از آن یعنتی «متن
کان باذ ی فینا مقهجته ،و موطنای علی لااء اهلل نفسه» نیتز گتواهی متیدهتد ستفر آختر و
شهاد اما (ع) در روز عاشورا است ،نه کوچکردن از مکانی به مکتان دیگتر تتا گفتته
شود اما (ع) نه از کربال به جایی رفت و نه قصد رفتن داشت .طبق این توجیه ،باید دو
کلمه «نلی» و «اهلل» را در جمله «فإنی راحل مقصبحای» در تادیر گرفت تا مستند تأویل بته
این صور مشخ شود« :فتإنی راحتل إلیی ا ل مقصتبحای» .بتا آنکته چنتین تتوجیهی
جالب به نظر می آید اما سخنی خالف ظاهر و بیتان تأویتل و بتاطن خطبته استت ،کته
پذیرفتنی نیست.
ال شاء أن یراک قتیال)
 .2روایت مشیت (إن هل
جایگاه بلند و عظمت معنوی سید بن طاووس در میان علمای شیعه ،ستبب شتهر
و روا کتاب الملهوف او ،بهو یژه در عصر حاضر و پس از پیروزی اناالب اسالمی شد
و اخبار موجود در آن نیز محل توجه فرا وان محافل شیعی قرار گرفتت .نگتاه ستید بتن
طاووس به قیا اما (ع) نیز با پذیرش و اقبال عمومی شتیعیان مواجته شتد کته وجتود
خطبه «خقطالمو » و «روایت مشیت» ،که از مهمترین ارکان نظریه شتهاد هستتند ،در
الملهوف نال شدهاند .روایت مشیت که فاط در برخی نقسوخ الملهوف دیده میشود نیتز،
مانند خطبه خقطالمو تتأثیر بستزایی در تحلیتل اهتداف قیتا عاشتورا دارد .از ایتنرو
احتمال اینکه این جمله در نسخه اصلی نبوده و بعدها ناسخان الملهوف بته متتن کتتاب
افزوده باشند وجود دارد (صادقی .)858 :5849 ،طبق ایتن ناتل ،امتا صتادق (ع) فرمتوده
است« :وقتی اما حسین (ع) خواست از مکه به سمت کوفه برود ،برادرش محمتد بتن
حنفیه با آن حضر گفتوگو ،و او را از رفتن منع کرد تا آنکه امتا (ع) بته او فرمتود:
پیامبر را [در خواب] دید که فرمود بیرون شو که خدا متیخواهتد تتو را کشتته ببینتد.
محمد گفت :پس زن و بچه را با خود موبر .اما (ع) فرمتود :پیتامبر (ص) فرمتود :ختدا
میخواهد آنها را اسیر ببیند» (ابنطاووس.)523 :5921 ،
منبع این روایت ،بنا بر آنچه در برخی نقسوخ الملهوف آمده ،کتاب احمد بتن حستین
است که اکنون در دست نیستت (همتان :پتاورقی ش .)574وی از راویتان شتیعی استت و
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نجاشی ضمن توثیق او مینویسد « :از اما ششم و هفتم روایت کرده و آثتاری دارد کته
جقز کتاب نوادر او را نمیشناسیم» (نجاشی .)38 :5954 ،محمد بن داوود قمی هم که بنا به
این نال ،نامش بر روی کتاب بوده است شناختهشتده نیستت .کلبترگ او را احمتد بتن
محمد بن داوود میداند (کلبرگ .)202 :5875 ،اگر چنین باشد احمد از رجال امامیه است.
قسمت دو این خبر الملهوف ،در اثبا الوصیة نیز هست که طبق آن محمتد حنفیته از
اما (ع) میخواهد خانواده را همراه نبرد ،اما آن حضر میفرمایتد« :ختدا متیخواهتد
آنان را اسیر ببیند» (مسعودی.)544 :5924 ،
گذشته از مشکل نسخه شناسی و تردید در انتساب آن به الملهوف ،گفته شد که منبع
خبر را نمی شناسیم .راه بررسی سند هم بر ما بسته است؛ زیرا سلسله سند آن در دستت
نیست .بنابراین ،اظهارنظر درباره خبر ،منحصر به متن و محتوای گتزارش خواهتد شتد.
بر اساس این روایت ،محمد بن حنفیه هنگا رفتن اما به ستوی عتراق ،در مکته بتوده
است .حال آنکه به اتفاق مورخان ،اما (ع) در حالی مدینه را ترک کترد کته ابتنحنفیته
همراه ایشان نبود (طبری895/1 :5837 ،؛ مفید .)89/2 :5958 ،البته این احتمال وجود دارد کته
او در مد اقامت  521روزه اما (ع) در مکه به آنجا رفته باشد .برای ایتن حضتور ،دو
شاهد میتوان شقمرد؛ نخست گزارشی از ابنسعد است که بنا به د یلی نمیتوان بتر آن
اعتماد کرد .خالصه این گزارش که پس از ابنسعد توجه برخی از همفکرانش را جلب
کرد ،این است که ابن عباس در مکه ،اما (ع) را از رفتن به عراق بازداشت و اما به آن
توجهی نکرد و فرمود« :تو پیر شدهای» .ابنعباس جواب داد« :اگر زشت نبود بر ستر
میکوفتم» .آنگاه با عصبانیت از اما (ع) جدا شد (ابنستعد ،بتیتتا ب .)45- 40 :پتس از آن
اما (ع) پیکی به مدینه فرستاد و نوزده نفتر از کستانی کته همتراه او نیامتده بودنتد بتا
تعدادی زن و بچه و از جمله محمد بن حنفیه به مکه آمدند .محمد نیز مانند ابنعبتاس،
برادرش حسین (ع) را از رفتن به عراق منع کرد ولی سخن او پذیرفتته نشتد ،و محمتد
فرزندانش را حبس کرد تا با آن حضتر نرونتد .امتا (ع) از ایتن کتار محمتد حنفیته
ناراحت شد و فرمود« :فرزندانت را از اینکه با من در آنجا کشته شتوند ،بتاز متیداری؟
محمد گفت :نمیخواهم به مصیبت آنهتا گرفتتار شتو هرچنتد مصتیبت تتو بتزرگتتر
است» (همان).
متعددی دارد که مهمترین آن گفتوگو و مواجهه تند اما
گزارش ابن سعد اشکا
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(ع) با ابن عباس و برادرش محمد حنفیه است .از این مهتمتتر ،ابتنستعد بتا توجته بته
گرایش عثمانی اش ،عالقهمند به تبرئه یزید است و روایاتی نال کرده که یزید را بیگناه
و اما (ع) را نصیحت ناپذیر و خودرأی معرفی کند .بته نظتر متیرستد ستخنان محمتد
حنفیه در اینجا همان سخنانش در مدینه است که گویا «دستمایته ذهتن قصتهپتردازان
برای پرورش این قصه شده است» (حسینی .)250- 204 :5834 ،شاهد دو بر حضور محمد
بن حنفیه به هنگا خترو امتا (ع) از مکته ،بیتان همتین جملته مشتهور از ستوی آن
حضر خطاب به او است.
این خبر معارض قوی دارد و اثبا آن بهآسانی ممکن نیستت .معتارض ایتن خبتر،
سخن اما (ع) با عبداهلل بن جعفر و یحیی بن سعید ،برادر عمرو بن سعید (حاکم مکه)،
پس از حرکت کاروان حسینی به سمت عراق است .عمرو بته درخواستت عبتداهلل بتن
جعفر نامه ای به اما (ع) نوشت و از ایشان خواست به مکته بتاز گتردد .او نامته را بته
همراه یحیی بن سعید و عبداهلل بن جعفر به نتزد امتا (ع) فرستتاد .آن دو بته امتا (ع)
رسیدند و پس از آنکه یحیی نامه را برای آن حضر خواند[ ،به نزد عمرو] بازگشتند و
گفتند نامه را برایش خواندیم و به وی اصرار کردیم ،اما نپذیرفت ،و از جمله عذرهایی
که آورد ،این بود که فرمود« :خوابی دیدها که پیامبر (ص) در آن بود و دستوری یافتها
که آن را انجا می دهم ،به ضرر باشد یا به سود » .به او گفتیم« :این خواب ،چه بود؟».
گفت« :به هیچ کس نگفته ا و به هیچ کس نخواهم گفت ،تا به پیشگاه پروردگار برو »
(طبری833- 837/1 :5837 ،؛ ابناثیر95- 90/9 :5831 ،؛ ابنکثیر ،بیتا.)547/3 :

بر پایه این خبر که ابومخنف آن را به سند ختود از امتا ستجاد (ع) گتزارش کترده
است ،اما (ع) از بیان دستور جدش (ص) و آنچته در ختواب دیتده امتنتاع ورزیتده و
بهصراحت از نال نکردن آن تا زمان مالقا پروردگار متعال ستخن گفتته استت .انتدک
تأملی در روایت مشیت نشان میدهد که امتا (ع) ختواب ختود و فرمتان رستول ختدا
(ص) را بهراحتی با محمد بن حنفیته در میتان نهتاده استت .حتال آنکته طبتق گتزارش
ابومخنف ،آن حضر در این باره به کسی چیزی نگفته است .از طرفی ،از لحاظ زمانی
و مکانی ،وداع و دیدار محمد بن حنفیه با آن حضر  ،پیش از خرو از مکه و قبتل از
مالقا با عبداهلل بن جعفر و یحیی بن ستعید بتوده استت .در مجمتوع ،اصتل حضتور
ابنحنفیه در مکه هنگا خرو اما (ع) از آنجا بتا تردیتد جتدی روبتهرو استت .بلکته
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میتوان به حضورنداشتن وی در مناسک حج آن سال اطمینان پیدا کرد .زیترا ابومخنتف
تأکید کرده است که محمد بن حنفیه در هنگا خرو اما (ع) از مکه ،در مدینه بتود و
وقتی خبر حرکت آن حضر به عراق را شنید ،در حالی که مشتوول وضتوگرفتن بتود،
اشک از چشمانش جاری شد و درون ظرف آب وضویش ریخت (بالذری544/8 :5847 ،؛
طبری.)849/1 :5837 ،

عبدال بن ُمطیع
 .3دیدار با
هل
به گزارش برخی منابع ،اما (ع) در مسیر حرکتش به سوی مکه ،با عبداهلل بن مطیتع
دیدار کرده است (دینوری223 :5843 ،؛ ابنأعثم22/1 :5955 ،؛ ابنسعد ،بیتا التف599 :؛ بتالذری،
511/8 :5847؛ طبری .)815/1 :5837 ،او از اما (ع) پرسید« :بته کجتا متیروی؟» .امتا (ع)
فرمود« :ا ن قصد رفتن به مکه را دار ؛ اما بعد از آن از خدا طلب خیر میکنم» .عبتداهلل
گفت« :خدا برای تو خیر بخواهد و ما را فدای تو کند .اگر به مکه رفتی ،مبادا بته کوفته
نزدیک شوی که شهری شو است .پدر در آنجا کشته شد و برادر را تنها گذاشتتند
و به غافل گیری ضربتی بر او زدند که نزدیک بود وی را از پای درآورد .در حتر بمتان
که سورور عربی .به خدا مرد حجاز هیچکس را با تو برابتر نمتیگیرنتد و مترد از هتر
طرف سوی تو می آیند .عمو و دایی من به فدایت .از حر خدا دور مشو ،که اگر تلتف
شوی ،ما پس از تو مانند غالمان شویم» .به گزارش دینوری ،اما (ع) در پاستخ بته وی
فرمود« :خدا آنچه را بخواهد ،انجا میدهد» (دینوری.)224 :5843 ،
مورخان ،مالقا دیگری میان عبداهلل و امتا (ع) در یکتی از منتازل راه عتراق نیتز
گزارش داده اند (همان294 :؛ طبری .)841/1 :5837 ،اصل این دو دیدار را میتوان پتذیرفت؛
اما اینکه در مالقا نخست عبداهلل درباره بی وفایی مرد کوفه سخن گفته و اما (ع) را
از رفتن به کوفه منع کرده باشد ،بهراحتی پذیرفتنی نیست .لحن خبر و کلمتا طترفین
حکایت از آن دارد که سخنان عبداهلل مربوط به همان دیدار راه کوفته استت و احتمتا ی
چنین مالقاتی به اشتباه دو بار گزارش شده است .شاهد بر این مطلب آنکه هیچکس ،جقز
عبداهلل بن مقطیع ،درباره رفتن به کوفه تا پیش از رسیدن نامتههتای کوفیتان بتا امتا (ع)
سخن نگفته است .حتی محمد بن حنفیه در دیدار خداحافظی با اما (ع) در مدینه ،نتا
کوفه را نیز بر زبان نیاورده است .مروان و ولید نیز حرفی از کوفه نزدنتد .ابتنعبتاس و
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دیگران هم چیزی در این باره نگفته اند .چگونه عبداهلل خبر از چیزی میدهتد کته قترار
است مدتی دیگر روی دهد؟! چگونه ممکن است جمال عبداهلل ،خطاب بته امتا (ع)
در هر دو مالقا یکی باشد؟! اگر رفتن اما (ع) به کوفه تا این اندازه روشن بتود چترا
محمد حنفیه اما (ع) را از رف تن به کوفه حذر نداد و هیچ سخنی در این باره به ایشتان
نگفت؟! چرا عبداهلل در مالقا دو به توصیه اش به اما (ع) در مالقا نخست اشتاره
نمی کند؟! او در دیدار دو  ،چنان با اما (ع) سخن میگوید گویی پیش از این ،در ایتن
باره با آن حضر گفتوگو نکرده است.
ممکن است کسی بگوید با توجه بته حضتور شتیعیان علتی (ع) در کوفته ،دعتو
اما (ع) از جانب کوفیان ،محتمل و پیش بینیپذیر بتوده استت .ضتمن پتذیرش چنتین
سخنی باید گفت اگر رفتن اما (ع) به کوفه تا این اندازه برای عبداهلل ،روشتن و قطعتی
بوده است ،چرا ولید ،مروان و حتی محمد حنفیه اما (ع) را بر حذر نداشتند؟ بته نظتر
نگارنده ،بهتر آن است ،که با پذیرش اصل دیدار نخست ،سخنان ابنمطیع دربتاره کوفته
و مرد آن را متعلق به دیتدار دو بتدانیم .دیتدار دو را فاتط طبتری و دینتوری ناتل
کرده اند و بالذری با عبار «یقاال» به آن اشاره کترده استت (بتالذری .)514/8 :5847 ،ایتن
مطلب نشان می دهد که برخی مورخان مانند ابنسعد و بتالذری ،فاتط قائتل بته دیتدار
نخست میان عبداهلل و اما (ع) هستند .نکته آنکه ،آن دو ،سخنان ابتنمطیتع در مالقتا
دو را برای مالقا نخست آوردهاند.
از طرفی ابنسعد ،دو گزارش از مالقا عبداهلل با اما (ع) ذکر کرده که در گتزارش
نخست ،سخنی از کوفه و خطرهای آن نیست .در گزارش دو  ،امتا بخشتی از گتزارش
ابومخنف درباره دیدار عبداهلل با اما (ع) در راه کوفه عینای نال شده کته نشتان متیدهتد
مربوط به هنگا رفتن آن حضر به سمت عراق است .شیخ مفیتد نیتز فاتط گتزارش
دیدار دو عبداهلل با اما (ع) را نال کرده ،و درباره مالقا نخست ستاکت استت (مفیتد،
 .)75 ،81/2 :5958به خالف شیخ مفیتد و بتالذری ،طبتری و دینتوری ،هتر دو دیتدار را
گزارش کرده اند .تفاو گزارش این دو نفر در پاسخ اما (ع) به عبتداهلل استت .طبتری
پاسخ اما (ع) به هیچ یک از دو تحذیر عبداهلل را ذکر نکرده استت .در ماابتل ،دینتوری
پاسخ آن حضر به هر دو تحذیر را آورده ،که گرچه از لحاظ کلما با هم متفاو اند
(«یاضی اهلل ما احب» و «لن یصیبنا ا ما کتب لنا») اما از نظر معنا یکسانانتد .همستویی

 / 67شیعهپژوهی ،سال دوم ،شماره ششم

دو جواب ،مؤید این مطلب است که اما (ع) فاتط در یتک دیتدار چنتین پاستخی بته
عبداهلل داده است.
عبدال بن عیاش بن أبی ربیعه
عبدال بن عمر و
 .4دیدار با
هل
هل
منابع از دیدار عبداهلل بن عمر و گفتوگوی او با اما سخن گفتهانتد ولتی محتتوای
گزارشها و نیز مکان آنها یکسان نیست .ابناعثم خبری در این باره ناتل کترده کته بته
داستانسرایی شباهت دارد (ابنأعثم .)99- 83/1 :5955 ،بالذری گزارشی نال کرده که طبتق
آن عبداهلل بن عمر در هنگا حرکت اما (ع) به سمت عراق در مدینته بتوده و پتس از
اطالع از این موضوع شتابان به سوی آن حضر حرکت کرده و در محلی که سه شتب
با مدینه فاصله داشته به ایشان رسیده است (بالذری !)548/8 :5847 ،مشتکل ایتن گتزارش
مکان مالقا آنان است .در گزارش ،نامی از محل مالقا وجود ندارد و ایتن عجیتب
می نماید! عبداهلل بن عمر سه شبانهروز برای مالقا با اما (ع) و منصرفکتردن ایشتان
از رفتن به عراق ،شتابان در حرکت بوده است .او به کدا سو رفته که فاط بعتد از سته
شب توانسته خود را به دیدار اما (ع) برساند؟!
ابن سعد نیز از مالقا عبداهلل بن عقمر و عبداهلل بن عیاش با اما (ع) در بازگشت از
انجا عقمره در «أبواء» سخن گفته است (ابنسعد ،بیتا ب !)17 :بر پایه این گزارش ،آنان از
ماصد اما (ع) پرسیدهاند و آن حضر از حرکت به سوی عراق و شتیعیانش بتا آن دو
سخن گفته ،و آن دو نیز ایشان را به نرفتن توصیه کرده و از رفتن بر حذر داشتهاند .پیدا
است که این گزارش مربوط به زمانی است که آن حضر از مکه خار شتده و قصتد
رفتن به کوفه را داشته است .پذیرش گزارش ابن سعد بدان معنا است که مسیر حرکتت
اما (ع) به عراق با مسیر عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن عیاش ،که عتاز مدینته بتودهانتد،
یکی بوده و تاریبای هم زمان با یکدیگر از مکه خار شدهاند! حال آنکه أبواء ،منزلی میان
مدینه و مکه است و در مسیر کوفه قرار نداشته تا کاروان حسینی از آنجا عبور کند.
ممکن است گفته شود مواجهه و دیدار آن دو با اما (ع) در أبواء مربوط بته زمتانی
است که آن حضر از مدینه به سمت مکه میرفته و آنها نیز پس از انجا عقمره در راه
بازگشت به مدینه بوده اند  .هرچند بیان این احتمال بخشی از مشکل گزارش را برطترف
میکند ،اما بخش دیگر اشکال همچنان به قو خود باقی است .شکی نیست که حرکت
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اما (ع) به سوی مکه پیش از رسیدن نامههای کوفیان بوده استت ،حتال آنکته آن دو از
ماصد آن حضر پرسیده اند و ایشان پاسخ داده است که در حال رفتن بته عتراق و بته
نزد شیعیانش است.
 .5دیدار با ابوواقد لیثی
ابوواقد میگوید« :خبر خار شدن حسین (ع) به من رستید .در مولوتل بته او رستید .
پس به خدا سوگندش داد تا خار نشود؛ چراکه قیا او بیجا بتود و فاتط ختود را بته
کشتن میداد .پس او گفت :برنمیگرد » (همان).
مشکل این خبر ،همان اشکال وارد بر دیدار عبداهلل بن عمر و عبداهلل بتن عیتاش بتا
اما (ع) در أبواء است .اگرچه در متن گزارش اشاره نشده که خبر حرکت امتا (ع) بته
سوی عراق در مکه به ابوواقد رسیده یا در مدینه ،اما «مولول» نه منزلی از منتازل مکته تتا
کوفه ،که میان مدینه و بدر ،قرار دارد .اگر ابوواقد به هنگا خرو اما (ع) در مکه بوده
باشد ،خیلی زود از خرو قافله حسینی آگاه شده و میتوانسته در نزدیتکتترین منتازل
اطراف مکه ،به دیدار اما (ع) برسد و با ایشان سخن بگوید؛ اما اگر او در مدینه بوده و
در آنجا از خرو اما (ع) مطلع شده باشد باید توجه داشت کته کمتترین زمتان بترای
رساندن خبر حرکت اما (ع) از مکه به مدینه یا بالعکس سه روز است؛ چنانکه پیش از
غزوه اقحقد نیز خبر آمادهشدن مشرکان برای حمله به مدینه را عباس بتن عبتدالمطلب از
طریق مردی از بنیغفار به رسولاهلل (ص) رسانید (واقدی .)209- 208/5 :5904 ،ایتن بتدان
معنا است که با نگاه خوش بینانه ،ابوواقد ،سه روز پس از خترو امتا (ع) از مکته ،از
حرکت ایشان مطلع شده است .بنابراین ،حتی اگر راه کوفه از مدینه نیتز متیگذشتت و
ابوواقد در مدینه میبود ،باید چند روزی صبر کند تا قافلته حستینی از مکته بته مدینته
برسد و آنگاه در مولول به مالقا اما (ع) برود! حال آنکه مولول ارتباطی با منتازل مکته تتا
عراق ندارد.
برای توجیه این گزارش فاط یک فرض وجود دارد و آن اینکه راویتان خبتر ،میتان
خرو اما (ع) از مدینه با خرو ایشتان از مکته خولتط کتردهانتد و ستخن ابوواقتد و
مالقاتش با آن حضر را که پس از خرو ایشان از مدینه و در نزدیکی آن ،یعنی مولول،
صور گرفته بهاشتباه درباره خرو ایشان از مکه گفته انتد کته البتته اشتکا چنتین
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سخنی پوشیده نیست .اشکال اساستی ایتن توجیته آن استت کته امتا (ع) شتبانه و تتا
حدودی مخفیانه از مدینه خار شتدند و کستی از ایتن موضتوع آگتاه نبتود .بنتابراین،
ابوواقد نمیتوانسته است آن حضر را در مولول مالقا کند .از طرفی ،آیتهای کته امتا
(ع) به هنگا ترک مدینه زمزمه میفرمود نشان میدهد که آن حضتر در آن موقعیتت
تاریخی ،نه برای قیا مقسلحانه ،که برای رهایی از خطرهای احتمتالی و کستب امنیتت،
مدینه را به سوی مکه ترک کرد .از اینرو توجیه یادشده مناسب نیست.
 .6دیدار با ُز َهیر بن َقین بَ َجلی
به گفته دینوری ،این مالقا و پیوستن زهیر بته کتاروان حستینی ،در منتزل «زورود»
بوده است (دینوری .)294 :5843 ،او زمانی به اما (ع) ملحق شد که خبر شهاد مقسلم بن
عایل هنوز به آن حضر نرسیده بود و برای همین ،وضعیت زورود ،تفاوتی بتا اوضتاع
منازل پیشین نداشت .این بدان معنا است که نهتنهتا خطتری کتاروان حستینی را تهدیتد
نمیکرد ،بلکه بنا بر ظاهر امر ،کوفه و مرد آن ،مهیای استابال از اما (ع) بودهاند .با این
حال ،طالق همسر از سوی زهیر و سخنان وی به همراهانش به هنگا جداشدن از آنهتا
(همان؛ طبری844/1 :5837 ،؛ بالذری547/8 :5847 ،؛ مفید )72/2 :5958 ،خبر از امنیت ناپایدار و
بهسرعت شکننده می دهد که اطالع اما (ع) از شهاد مقسلم و هانی در همین منزل نیز
شاهدی بر این مطلب است.
ممکن است گفته شود چون به جقز دینوری هیچ یک از مورخان مکان پیوستن زهیر
به اما (ع) را مشخ نکرده اند ،شاید اضافهشدن وی به یتاران آن حضتر در منتازل
بعد از زورود ،یعنی پس از رسیدن خبر شهاد مقسلم و نابستامانی اوضتاع کوفته ،بتوده
باشد .بر اساس این احتمال ،زهیتر زمتانی همسترش را طتالق داد و بتا همراهتانش از
شهاد و پیوستن به اما (ع) سخن گفت که ورق برگشته بود .بررسیها نشان میدهتد
احتمال یادشده پذیرفتنی نیست .زیرا همه مورخان ،گزارش پیوستن زهیر به اما (ع) را
پیش از خبر آگاهی آن حضر از شهاد سفیرش در کوفه نال کردهاند.
چنین اجماعی در میان مورخانی که پیوستن زهیر به اما (ع) و مطلعشدن ایشتان از
شهاد مقسلم بن عایل را از طریق ابومخنف روایت کردهانتد ،نشتان از آن دارد کته در
گزارش اصلی و ابتدایی ابومخنف نیز ترتیب حوادث به همین شکل بوده است .نباید از
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این نکته غافل شد که توصیه اما (ع) به یارانش در شب عاشورا ،درباره استفاده آنان از
تاریکی شب ،برای ترک کربال و نجا جان خود (طبری )954/1 :5837 ،بهروشنی بیتانگر
آن است که یاریخواستن ایشان از افرادی مانند زهیر و عبیداهلل بن حقتر جقعفتی (همتان:
 ،)907برای هدایت آنها و به اقتضای ماا امامت آن حضر صور گرفت و پیوستن یا
نپیوستن این دو نفر به کاروان حسینی ،اثری در دفع خطرها و توییر نتیجه نبترد نداشتته
است .از نظرگاه این تحایق ،ابها جدی موجود در ماجرای پیوستن زهیتر بته امتا (ع)
چگونگی هممنزل شدن دو قافله با یکدیگر است! اگر سخن منابع درباره اینکته زهیتر از
حج برمی گشته پذیرفته شود ،این پرسش مهم خودنمایی می کند که اگتر زهیتر پتس از
پایان اعمال حج و در همان آخرین روز مناسک و بدون هیچگونه معطلی از مکه ختار
شده و به طرف کوفه حرکت کرده باشد ،چگونته توانستته استت ختود را بته امتا (ع)
برساند؟! او و همراهانش دستکم پنج روز پس از کاروان حسینی شتهر مکته را تترک
کردهاند .با این اوصاف چگونه در زرود با اما (ع) هممنزل شدند؟!
طبق گزارش ابومخنف از مردی فوزاری ،قافله زهیر پیش از زورود نیز کاروان حسینی
را دیده ولی سعی کرده است با اما (ع) هممنزل نشود (همان !)844 :این بدان معنا استت
که دیدار زهیر با اما (ع) میتوانسته است در منازل پیش از زرود نیتز اتفتاق بیفتتد .بته
گفته دینوری ،اما (ع) با شتاب به سمت عراق در حرکت بود (دینوری .)291 :5843 ،ایتن
همان خواسته مقسلم بن عایل از ایشان بود و فرزدق نیز در بیرون مکه از علت عجله و
سرعت با ی اما (ع) پرسیده بود (طبتری .)834/1 :5837 ،حال چگونه زهیر پس از پایتان
مراسم حج از چند منزل پیش از زرود با کاروان حسینی هممسیر شده است؟
ممکن است گفته شود همانگونه که دو مرد اسدی ،ختود را بته امتا (ع) رستاندند
(نک :.همان )847 :زهیر نیز توانسته است به ایشان برسد .چنین پاسخی قانعکننده نیستت.
زیرا بونا به گفته آن دو مرد اسدی ،آنها پس از انجا دادن حج ،هتیچ همتی جقتز رستاندن
خود به کاروان حسینی و ملحقشدن به اما (ع) نداشته اند .آن گونه کته آن دو گفتتهانتد
بهشتاب شترها را میرانده اند تتا بتواننتد ختود را بته امتا (ع) برستانند کته در نهایتت
توانسته اند در زورود به ایشان برسند .رسیدن آن دو مرد با آن سرعت با پذیرفتنی است،
اما چگونه میتوان پذیرفت زهیر که او نیز همراه خانواده و نزدیکانش در قالب کتاروان
حرکت میکرده بتواند چندین منزل زودتر از آن دو مرد اسدی یا دستکم همزمان با آن
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دو نفر به اما (ع) برسد و در زورود با ایشان هممنزل شود؟! حال آنکه شتواهد و قترائن
حکایت از آن دارند که پیوستن زهیر به اما (ع) ،پتیش از رستیدن دو مترد استدی بته
کاروان حسینی است! بعید نیست که زهیر اصالی در مراسم حج نبوده و حتی شاید پیش
از اما (ع) از مکه خار شده باشد و در واقع این کاروان حستینی بتوده کته بته دلیتل
شتاب خود ،به قافله زهیر رسیده و در برخی منازل یکدیگر را مشاهده کرده و بتاألخره
در زرود با یکدیگر هممنزل شده باشند.
البته احتمال دیگر آن است که زهیر با سرعت هرچه تما تر برای رستیدن بته کوفته
عجله داشته که قافله اش توانسته به کاروان اما (ع) برستد .بتالذری متیگویتد« :زهیتر
شتابان از مکه باز می گشت» (بالذری .)547/8 :5847 ،هرچند در گزارش طبری و بتالذری
سخنی از بازگشت زهیر از حج نیست ،اما بسیار بعید مینماید که او حج نکترده باشتد.
افزون بر آنکه ،دینوری و ابناثیر بدین مطلب تصریح کردهاند .با آنکه ابتناثیتر بته ایتن
نکته که مسیر آنها را به هم رساند تصریح کرده ،اما در عین حال میگوید« :زهیر از مکه
همراه حسین (ع) بود» (ابن اثیر !)92/9 :5831 ،زهیر چگونه میتوانسته هم همراه اما باشد
و هم در مراسم حج حضور داشته باشد! عجیبتر آنکه ،طبق عبار دینوری زهیر پیش
از اما (ع) به زرود رسیده و در آنجا اقتراق کرده است (دینتوری !)294 :5843 ،حتتی اگتر
تعبیر بالذری پذیرفته شود ،چگونه زهیر و همراهانش میتوانستهاند بته انتدازه دو مترد
اسدی ،بلکه بیشتر از آن دو ،سرعت داشته باشتند! بتهعتالوه ،چرایتی عجلته زهیتر در
عبار بالذری نامعلو است و ابها این گزارش به حال خود باقی است.
نتیجه
در این نوشته کوشیدیم با برشمردن نمونه حتوادثی از رختدادهای حادثته عاشتورا،
ناش و اهمیت شناخت «مکان حادثه» و «زمان حادثه» در بررسیهای تتاریخی را نشتان
دهیم و سهم و اهمیت این دو مؤلفه را در پذیرش نظریا کلتی و تحلیلتی مترتبط بتا
عاشورا روشن کنیم .بررسی پیشینه و سند خطبه خقطالمو نشان میدهد اصل خطبه از
منابع متاد زیدی وارد آثار شیعی شده و سپس سید بن طاووس آن را در الملهوف نال
کرده است .با آنکه کهنترین منبع زیتدی موجتود ،خطبته را در ردیتف حتوادث شتب
عاشورا نال کرده ،اما در الملهوف ،زمان و مکان بیان آن ،شب خترو سیدالشتهداء (ع)
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از مکه ،یعنی شب هشتم ذیالحجه سال  40ه.ق .گفته شتده استت .محتتوای خطبته در
کنار بسترشناسی زمانی و مکانی ایراد آن نشان از آن دارد که خطبه نته در مکته و شتب
ترک آن شهر ،که در فاصله رسیدن خبر شهاد مقسلم بتن عایتل تتا پتیش از ورود بته
صحرای نینوا ایراد شده و نمیتوان زمان و مکان دقیای برای آن تعیین کرد.
حدیث یا روایت مشیت هم ،که فاط در الملهوف و البته در برختی نستخههتای آن
دیده می شود ،با حضور محمد بن حنفیه در مدینه به هنگا خرو امتا (ع) از مکته در
تعارض است .افزون بر آنکه ،محتوای این خبر با خبر معتبر ابومخنف و سخن اما (ع)
به عبداهلل بن جعفر پس از خرو از مکه و مالقا بتا او کته رستول ختدا (ص) را در
خواب دیده و دستوری خصوصی و ناگفتنی از ایشان دریافت کردهاند منافتا دارد .دو
نوع گزارش از مالقا عبداهلل بن مطیع با اما (ع) در منابع نال شده که برخی مورختان
از دو مالقا  ،یکی در مسیر مدینه به مکه و یکی در راه مکه تا کوفه سخن گفتهانتد ،و
بعضی دیگر فاط به یکی از دو مالقا اشاره کردهاند .دقتت در گتزارشهتا بیتانگر آن
است که بر فرض قبول اصل دو مالقا  ،ستخنان ابتنمقطیتع در راه کوفته ،در گتزارش
برخی مورخان به مالقا در راه مکه سرایت یافته است.
در دیدار ابوواقد لیثی با اما (ع) نیز که مکان آن مولول گفته شده تأمل جتدی هستت.
زیرا «مولول» در نزدیکی مدینه است نه در راه کوفه .چگونه میتوان پذیرفت که ابوواقد و
اما (ع) در حالی کته عتاز کوفته بتوده استت ،در آن محتل از قیتا و خترو ستخن
گفته باشند!
دیدار عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن عیاش با اما (ع) در أبواء نیز ،که بعضی منتابع از
آن خبر داده اند ،پذیرفتنی نیست .زیرا طبق خبر ،اما (ع) به ایشان فرمود در حال رفتتن
به عراق و نزد شیعیانش است ،حال آنکه أبواء در میانه راه مکه و مدینه است نته در راه
کوفه .گزارش پیوستن زهیر بن قین به کتاروان حستینی در منتزل «زورود» بتا توجته بته
حضور او در مراسم حج و خرو دیرتتر وی نستبت بته امتا (ع) ،از مکته و حرکتت
شتابان آن حضر به سمت عراق ،ابها دارد.

 / 66شیعهپژوهی ،سال دوم ،شماره ششم

منابع

ابن اثیر ،علی بن محمد ( .)5831الکامل فی التاریخ ،بیرو  :دار صادر.
ابن اعثم ،احمد بن اعثم ( .)5955الفتو  ،بیرو  :دار ا ضواء.
ابن سعد ،محمد بن سعد (بیتا الف) .الطباا الکبری ،بیرو  :دار صادر.
ابن سعد ،محمد بن سعد (بیتا ب) .ترجمة ا ما الحسین (ع) ،محاق :عبدالعزیز طباطبتایی ،بتیجتا:
الهدف لالعال والنشر.
ابن طاووس ،علی بن موسی ( .)5921الملهوف علی قتلی الطفوف ،تحایق :فارس تبریزیان ،تهران :اقسوه.
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر (بیتا) .البدایة والنهایه ،بیرو  :دار الفکر.
ابن نما حلی ،جعفر بن محمد ( .)5904مقثیر ا حزان ،قم :مؤسسة ا ما المهدی (عج).
نربلی ،علی بن عیسی ( .)5925کشف الومة فی معرفة األئمه (ع) ،تحایق :احمد حسینی ،قم :رضی.
اصفهانی ،علی بن حسین (بیتا) .مااتل الطالبیین ،بیرو  :دار المعرفة.
آبی ،ابو سعد منصور بن حسین (بیتا) .نثر الدر ،تحایق :محمد علی قرنه ،قاهره :الهیئة المصریة العامة
للکتاب.
بالذری ،احمد بن یحیی ( .)5847أنساب ا شراف ،تحایق :محمد باقر محمودی ،بیرو  :دار التعتارف
للمطبوعا .8 ،
بالذری ،احمد بن یحیی ( .)5957انساب ا شراف ،بیرو  :دار الفکر.
جعفر بن احمد ( .)5841تیسیر المطالب فی أمالی ا ما أبی طالب ،بیرو  :اعلمی.
جعفریان ،رسول (« .)5832روش ابنحز در ناد اخبار تاریخی» ،در :حتوزه و پتژوهش ،ش 58و ،59
ص.14- 1
حسنی ،احمد بن ابراهیم ( .)5928المصابیح ،صنعاء :مؤسسة ا ما زید بن علی (ع).
حسینی ،عبداهلل ( .)5834معرفی و ناد منابع عاشورا ،قم :پژوهشگاه علو و فرهنگ اسالمی.
حلوانی ،حسین بن محمد ( .)5903نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،قم :مدرسة ا ما المهدی (عج).
خوارزمی ،موفق بن احمد ( .)5835ماتل الحسین (ع) ،تصحیح :سماوی ،قم :انوار الهدی.
داداشنژاد ،منصور (« .)5832ریشهیابی لوزش های زمانی در متون تتاریخی» ،در :حتوزه و پتژوهش،
ش 58و  ،59ص.550- 45
دینوری ،ابوحنیفه ( .)5843ا خبار الطوال ،قم :منشورا الشریف الرضی.
ریشهری ،محمد ( .)5833دانشنامه اما حسین (ع) ،قم :دار الحدیث.
صادقی ،مصطفی (« .)5849گزارشی از دستنویسهای کتاب لهوف» ،در :صحیفه اهل بیت (ع)» ،س،5
ش ،2ص.854- 801
طبری ،محمد بن جریر ( .)5837تاریخ ا مم والملوک ،بیرو  :دار التراث.
کلبرگ ،اتان ( .)5875کتابخانه سید بن طاوس ،ترجمه :علی قرائی و رسول جعفریان ،قم :کتابخانه
آیتاهلل مرعشی نجفی.

نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارشهای عاشورایی 66 /

گروهی از تاریخپژوهان ( .)5848تاریخ قیا و ماتل جامع سیدالشهداء (ع) ،قتم :مؤسسته آموزشتی -
پژوهشی اما خمینی.
مقحلی ،حمید بن احمد ( .)5928الحدائق الوردیة فی مناقب ائمة الزیدیة ،صنعاء :مکتبة بدر.
مسعودی ،علی بن حسین ( .)5904مرو الذهب و معادن الجوهر ،تحایق :أسعد داغر ،قم :دار الهجرو.
مسعودی ،علی بن حسین ( .)5924اثبا الوصیة لالما علی بن ابی طالب (ع) ،قم :انصاریان.
مفید ،محمد بن نعمان ( .)5958ا رشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،تحایق و نشر :مؤسسة آل البیت
حیاء التراث ،قم :کنگره شیخ مفید.
نجاشی ،احمد بن علی ( .)5954رجال نجاشی ،تحایق :موسی شتبیری زنجتانی ،قتم :مؤسستة النشتر
ا سالمی.
واقدی ،محمد بتن عمتر ( .)5904الموتازی ،تحایتق :مارستدن جتونس ،بیترو  :مؤسستة ا علمتی
للمطبوعا .
یعاوبی ،احمد بن واضح (بیتا) .تاریخ الیعاوبی ،بیرو  :دار صادر.

