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 پيشگفتار 
 

 امت عاشورايى 

،در طـول چهـارده     »ت كـربال  نهضـ «در متن زندگى شيعه و در عمق باورهاى پاك او جريان داشته و            »عاشورا«

 . جانها بوده است قرن،با كوثرى زالل و عميق،سيراب كننده

ها  ها،خردها و اراده   هم اكنون نيز عاشورا،كانونى است كه ميليونها دايره ريز و درشت از ارزشها،احساسها، عاطفه             

 . كند عشق را ترسيم مى چرخد و پرگارى است كه بر گرد آن مى

غنى و ناب و الهام بخـش       » فرهنگ« ها و اهداف و درسهايش يك      اسه عظيم و انگيزه   بى شك،محتواى آن حم   

دهد و در حوزه وسـيع تشـيع ودلباختگـان اهـل بيت،كوچـك و بـزرگ و عـالم و عـامى،همواره                        را تشكيل مى  

 » فرهنگ عاشورا«با

و آب فرات » ع«سيد الشهدا تربتاند،تا آنجا كه در آغاز تولد،كام نوزاد را با زيسته،رشد كرده و براى آن جان باخته

گذارند و در فاصله والدت تا مرگ هم به حسين بن            دارند و هنگام خاكسپارى،تربت كربالهمراه مرده مى       بر مى 

شود و با جان به      مى ريزند و اين مهر مقدس،با شير وارد جان        ورزند و براى شهادتش اشك مى      مى عشق» ع« على

ضت كربال،تاكنون بسيار نوشته،سروده و تحقيق شده است وصاحبان فكـر و            ضرورت كار در باره نه    . رود در مى 

اى كه مجموعه آثار مربوط به قيام  اند،بگونه نگريسته گون به اين حماسه قلم از زواياى مختلف و با ديدهاى گونه

هش و پـژو  همچنـان زمينـه و ميـدان بـراى    ...دهـد،اما  كربال و مسائل جنبى آن،كتابخانه عظيمى را تشكيل مى    

 : » صائب« بقول.هاى جديد در اين باره باز است عرضه

هـدف از تـدوين ايـن     در بند آن مبـاش كـه مضـمون نمانـده اسـت            ×توان سخن از زلف يار گفت      يك عمر مى  

فرهنگنامه،آن بوده كه يك مجموعه يـك جلدى،فشـرده،دم دسـت و كـار بردى،حـاوى الزمتـرين دانسـتنيها                    

ــه آن نهضــ پيرامــون موضــوعاتى ــا امــروز   كــه ب ــد چــه در عصــر حادثه،چــه زمانهــاى پــس از آن ت ت جاوي

ــوطمى ــردد  مربـــ ــه بـــــه ترتيـــــب      .شـــــود،ارائه گـــ ــدخلهاى كتـــــاب كـــ از ايـــــن رو مـــ

ديگر را كه بـه نحـوى    الفباست،اشخاص،گروهها،جاها،كتابها،اصطالحات،سنتها،شعاير،تعاليم مكتبى و محورهاى   

 . شود شامل مى در ارتباط با فرهنگ عاشوراست

-انـد  آنگونه كه نوشـته   -توان مقاله مبسوط،حتى جزوه وكتاب نوشت       اغلب عنوانهاى اين فرهنگنامه مى     در باره 

ليكن هدف اين بوده كه در حداقل عبارات ودور از شرح و بسط غير ضرورى و قلمفرسايى،مفيدترين آگاهيهاى                  

چنـدانى بـه دسـت       طلـب ناگفتـه نمانـد در برخـى عنـاوين هـم در منـابع مختلـف م                .خواننده داده شود   الزم به 

از اين روآگاهيهاى داده شده گاهى بسيار اندك و احيانا غيـر            .آيد،بخصوص پيرامون بعضى از شهداى كربال      نمى

 . كافى است

تدوين و ارائه يك دايرة المعارف كامل و شامل،كه به چندين مجلد قطوربالغ گردد،كار يك گروه،آن هم در چند 

همچنانكه طبق اطالع نگارنده،برخى مراكـز در تهـران،قم و مشـهد            ( است سال و با امكانات پژوهشى گسترده     
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و سالها بايد انتظار كشيد تا آن تالشـهابه ثمـر برسـد و فيشـها                )اى دارند و به كار مشغولند      انگيزه و انگاره   چنين

 . كتاب شود

در عين حال از تـذكرات  .كار بگذاريد اگر در اين كتاب با برخى كاستيها روبرو شويد،آن را به حساب فردى بودن          

 . شود و پيشنهادهاى اهل نظر در تكميل اين مجموعه،مشتاقانه استقبال مى

دارنـد و سـر     » ع« كه دل در گروعشق ابا عبد اهللا      » ع« رود اين اثر براى همه شيفتگان اهل بيت عصمت         اميد مى 

ران روحانى،مــداحان و ســايند،بويژه فرهنگيان،نســل جــوان كتابخوان،مبلغــان، ســرو بــر آســتان والى او مــى

 . حزب اهللا مفيد باشد عاشورايى و امت ذاكران،بسيجيان

هــر  نظــام ارتبــاطى يكــى از مزايــاى ايــن فرهنــگ نامــه آن اســت كــه در پايــان اغلــب مطالــب مربــوط بــه

بـا مراجعـه بـه      .قـرار گرفتـه اسـت      به كلماتى ارجاع داده شده كه آنها در اين كتاب مورد بحث           » فلش«عنوان،با

اهـل  «مـثال در آخـر    .توانيد اطالعات بيشـترى بـه دسـت آوريـد          اى مشابه و نزديك به هم يا مرتبط،مى       مدخله

بـوى سيب،تسـبيح تربت،چـاووش      -«: آمـده اسـت   » تربت«و در آخر  » عترت،بنى هاشم -« است چنين آمده » بيت

نظـام  « ايجاد ايـن  .دشو مرتبط با موضوع تربت ديده مى      كه به هر كدام از آنها مراجعه شود مطالبى        » خوانى،فرات

 . دهد بين مدخلها،بهره ورى خواننده را از كتاب افزايش مى» ارتباطى

 : مدخلهاى ارجاعى تعدادى از مدخلها نيز با فلش به مدخل ديگرى ارجاع داده شده است، مانند

 . دفن اجساد شهداكه بايد مطلب را در عنوان دوم جستجو و مطالعه كرد پيروزى خون خداباب الحوائج

در باره موضوعات مختلف،دقت در كتابنامه و فهرست منابعى اسـت      » ماخذ شناسى « منابع جنبى يكى از راههاى    

در اين مجموعه،در پا نوشت صـفحات عـالوه بـر           .شود ارائه مى  كه در پايان كتابها و مقاالت يا در ذيل صفحات         

و مطالعـه بيشـتر      مندان تحقيق   عالقه ماخذ مطالب،گاهى كتابها و منابع ديگرى نشانى داده شده است كه براى           

كتاب،نيامده است،زيرا اغلب جنبه معرفى داشته نه آنكه  البته نام اين كتابها در فهرست منابع پايان.سودمند است

شده باشد،مثل آنچه در پاورقى مدخلهاى وقف،عبد اهللا بن عباس،فسادبنى اميه،كوفه، مدايح و  چيزى از آنها نقل

 . است آمده...و» ع« را،اصحاب امام حسينمراثى،ادبيات عاشو

فهرست موضوعى گرچه پيشنهاد برخى آن بود كه اين مجموعه،فصل فصل موضوع بندى وتنظيم شود،ولى به                

براى مطالعه و   .رساند را زودتر به موضوع مورد نظر مى       نظر رسيد ترتيب مطالب بر اساس الفبايى عنوانها،خواننده       

بصـورت   فهرستى از همه مـدخلهاى مطـرح شـده در كتـاب،در پايـان آمـده كـه                خاص نيز،  باز يافتن موضوعات  

اشخاص،موضوعات و مفاهيم،جاها و شـهرها،ابزار      :موضوعات آن فهرست اينهاست   . موضوعى تنظيم شده است   

 . ها،اصطالحات،كتابها،گروهها ها،اشياء و پديده و وسائل، حادثه

قرار گيرد و كمترين اداى دين      » ع« الحسين يت ابا عبد اهللا   اميد است اين تالش كوچك،مورد قبول خداوند و عنا        

فرهنـگ  « ناچيز در مسير احياگرى نسبت به آن حماسه مانـدگار و تـرويج             به پيشگاه آن موالى كريم و خدمتى      

 . به شمار آيد» عاشورا

 جواد محدثى-قم

  ش1374مهر 
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 آب 

 

فرود آمـد، لـيكن سـپاه ابـن          ا عبد اهللا،كنار فرات   كاروان اب .در حادثه كربال،آب و عطش الزم و ملزوم يكديگرند        

و اهل بيت و اصحابش بست و ميـان امـام و            »  ع« سعد،فرات را به محاصره گرفت و آب را به روى امام حسين           

بـه نقـل    .تسليم وادارند و هم از خاندان رسـالت انتقـام بگيرنـد            را به » ع« آب فاصله انداختند تا هم زودتر حسين      

 قبل از عاشورابا محاصره فرات،خيمه گاه امام در مضيقه بى آبى قرار گرفت و كودكان اهـل                  مورخان،از سه روز  

بـويژه  (منـع آب از زنـان و كودكـان و افـراد عـادى         .شـد  بيت را با ديدن رودفرات،تاب تحمل عطش كمتر مـى         

 . در همه اديان و مذاهب،غير قانونى و عملى غير انسانى است،بويژه در اسالم)غيرنظاميان

،اين كار خالف شرع ومغاير بـا شـرافت انسـانى و            » ع« اه اموى با بستن آب به روى ياران و فرزندان حسين          سپ

جرم جنگى را مرتكب شدند و كسانى همچون مهاجرين اوس،عمرو بن حجاج و عبد اهللا بن حصـين بـه ايـن                      

خورنـد ولـى تـو حـق         مىاز اين آب،درندگان و پرندگان      !حسين:زدندكه كردند و زخم زبان مى     عمل مباهات مى  

 ! ندارى از آن بچشى

و نهـر علقمه،مشـك و       فـرات :هاى مختلف نهضت عاشورا مطـرح اسـت،از قبيـل          ،در ابعاد و صحنه   » آب« مساله

ــر    عباس،كودكــان و العطش،علــى اصــغر و تيــر حرمله،ســقايى وعلمدارى،ســنگابخانه، آب خنــك و ســالم ب

راسم طشـت گذارى،مهريـه فاطمه،برداشـتن كـام بـا آب            در كربال،م  حسين،غسل زيارت،لبهاى تشنه،بستن آب   

 . توانيد به عنوان خاص آن در اين فرهنگ مراجعه كنيد كه در باره هر كدام مى...سپاه حر و فرات،سيراب كردن

نيز پيكر » ع«وقتى امام سجاد.تشنگى كودكان و شهادت حسين با لب تشنه از فرازهاى برجسته اين حادثه است

 . »هذا قبرالحسين بن على بن ابى طالب،الذى قتلوه عطشانا«:،با انگشت روى قبر پدر نوشتامام را دفن كرد

مكيـد   از آب هم مضايقه كردند كوفيان خوش داشتند حرمت مهمان كربال بودند ديو و دد همه سـيراب و مـى                    

خونـاب  بسيار گريست تا كه بى تـاب شـد،آب خـون ريخـت ز ديـدگان و                  ) 1(حاتم ز قحط آب،سليمان كربال      

آب،شرمنده ايثار علمدار تـو شـد       ) 2(ات،اى سقا آن روز ز شرم روى تو آب شد،آب            شد،آب از شدت تشنه كامى    

تاب،كنار تـو عطشـناك      باك گذشت بود لب تشنه لبهاى تو صد رود فرات رود بى            كه چرا تشنه از او اينهمه بى      

 ) 3(افالك گذشت گذشت بر تو بستند اگر آب،سواران سراب دشت دريا شد و آب از سر 

نيـازى نشـان    اسـتغنا و بـى   آب،رمز طلب و تشنگى و الگوى عطشهاى حيات بخش است و آنان كه از آب هـم          

 . رسند دهند و تشنگى را طالبند،به آب حيات و سيرابى جان مى مى

 : به گفته موالنا

 آب كم جو تشنگى آور به دست تا بجوشد آبت از باال و پست 

 

 ها  آتش زدن خيمه
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پـس از آنكـه     .و اهل بيت او در روزعاشورا بود      » ع« هاى امام حسين   ز جنايتهاى سپاه عمر سعد،آتش زدن خيمه      ا

هـا را بـه      ها بيرون آوردند،سـپس خيمـه      ها پرداختند،زنها رااز خيمه    امام به شهادت رسيد،كوفيان به غارت خيمه      

در » ع«امـام سـجاد   ) 4. (سـارت در آمدنـد    اهل حرم،گريان و پابرهنه دردشت پراكنده شدند و به ا         .آتش كشيدند 

دود  كنم،اشگ در چشمانم مـى  ها و خواهرانم نگاه مى   به خدا قسم هر گاه به عمه      :است ترسيم آن صحنه فرموده   

افتم،كـه آن گـروه      اى به خيمه ديگر و از پناهگاهى به پناهگاه ديگرمى          ياد فرار آنها در روز عاشورا از خيمه        و به 

زدنى بود كـه پـس از رحلـت پيـامبر،در            اين آتش،امتداد همان آتش   ) 5! (ظالمان را بسوزانيد  خانه  :زدند فرياد مى 

بـه يـاد ايـن    .هـا داشـتند   از بنى هاشم و اهل بيت در سينه هايى بود كه با آن سوخت و آتش كينه     » ع«خانه زهرا 

كننـد،ظهر    بر پا مـى    هايى به نشان خيام اهل بيت      مناطق رسم است كه خيمه     حادثه،در مراسم عاشورا در برخى    

 . كشند،تا احياگر ياد آن ستمى باشد كه روز عاشورا بر خاندان رسالت رفت مى عاشورا به آتش

 زنند گيرم كه خيمه،خيمه آل عبا نبود  آتش به آشيانه مرغى نمى

 

 آثار و نتايج نهضت عاشورا 

 

و خـونى تـازه در رگهـاى         آفرين داشت شهادت مظلومانه سيد الشهدا و يارانش در كربال،تاثير بيدارگر و حركت            

حتـى در   .حماسـه،در طـول تاريخ،جاودانـه مانـد        جامعه اسالمى دواند و جو نامطلوب را شكست و امتدادهاى آن          

گروهى از اسرا را كـه  .هاى مردم آشكار شد سياسى اين حادثه در انديشه   همان سفر اسارت اهل بيت نيز تاثيرات      

شـدن   يدند، مسيحيان آنجا در كليساها جمع شدند و به نشان اندوه بر كشته بردند،چون به تكريت رس    به شام مى  

 » لينا«به شهر.،ناقوس نواختند و نگذاشتند آن سربازان وارد آنجا شوند» ع« حسين

مردم آنجا همگى گرد آمدند و بر حسين و دودمانش سالم و درود فرستادند وامويان را لعن كردند و                   .نيز رسيدند 

 »  جهينه« چون خبر يافتند كه مردم.آنجا بيرون كردندسربازان را از 

بـه  .رفتند،بـه آنجـا نيزراهشـان ندادنـد       » كفر طاب « به قلعه .هم جمع شدند تا با سربازان بجنگند وارد آن نشدند         

و با آنـان درگيـر      »اكفرا بعدايمان و ضالال بعد هدى؟     «:حمس كه وارد شدند،مردم تظاهرات كردند و شعار دادند        

 : حماسه عاشورا از اين قرار است برخى از تاثيرات) 6. (دادى را كشتندشدند و تع

 قطع نفوذ دينى بنى اميه بر افكار مردم-1

 احساس گناه و شرمسارى در جامعه،بخاطر يارى نكردن حق و كوتاهى دراداى تكليف-2 

 فرو ريختن ترسها و رعبها از اقدام و قيام بر ضد ستم-3 

  حاكم اموىرسوايى يزيديان و حزب-4 

 بيدارى روح مبارزه در مردم-5 

 هاى مبارزاتى انقالبيون تقويت و رشد انگيزه-6 

 ) ارزشهاى نوين عاشورايى و حسينى(پديد آمدن مكتب جديد اخالقى و انسانى-7 

 پديد آمدن انقالبهاى متعدد با الهام از حماسه كربال-8
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 ركتهاى انقالبى تاريخالهام بخشى عاشورا به همه نهضتهاى رهايى بخش و ح-9

 انقالبى شيعه به دانشگاه عشق و ايمان و جهاد و شهادت،براى نسلهاى»كربال« تبديل شدن-10 

تـاريخ،بر محـور شخصـيت و     به وجود آمدن پايگاه نيرومند و عميق و گسترده تبليغى و سازندگى در طـول            -11 

ــهدا  ــيد الش ــهادت س ــورا،مى  »  ع«ش ــس از عاش ــيعى پ ــتهاى ش ــوان از نهض ــوابين « ت ــالب ت ــالب «،» انق انق

هـر يـك از      براى توضيح بيشتر،به مدخل خـاص     .حركتهاى ديگر را نام برد    ...،و»قيام زيد «،»مختار قيام«،» مدينه

تاثير حماسه عاشورا را درانقالبهاى بزرگى كه در طـول تـاريخ، بـر    .اين نهضتها در همين مجموعه مراجعه شود   

و انگيـزه   » فرهنگ شهادت «.ان و چه دركشورهاى ديگر،نبايد از ياد برد       ضد ستم انجام گرفته،چه در عراق و اير       

اى از  گـر بود،گوشـه   هـا جلـوه   سال دفاع مقـدس در جبهـه   جهاد و جانبازى كه درانقالب اسالمى ايران و هشت   

ايـران بـر ضـد     كـه در مبـارزات ملـت مسـلمان    » نهضت ما حسينيه،رهبر ما خمينيه   «شعار.تاثير پذيرى است   اين

تاثير گذارى كربال در قرنها پـس از         هاى رزم ايران،گواه روشن    طنين افكن بود و نيز شور حسينى جبهه       طاغوت  

 : داند از يكى از نويسندگان محقق،نتايج نهضت كربال را عبارت مى.آن حماسه مقدس است

 پيروزى مساله اسالم و حفظ آن از نابودى-1

 هزيمت امويان از عرصه فكرى مسلمين-2 

 هاى پيشوايى امت اهل بيت بعنوان نمونهشناخت -3 

 تمركز شيعه از بعد اعتقادى بر محور امامت-4 

 وحدت صفوف شيعه در جبهه مبارزه-5 

 ايجاد حس اجتماعى در مردم-6 

 شكوفايى موهبتهاى ادبى و پديد آمدن ادبيات عاشورايى-7 

 منابر وعظ و ارشاد،به عنوان وسيله آگاهانيدن مردم-8 

حادثه كربال،گشاينده جبهه اعتـراض عليـه       ) 7(قالب بصورت زمينه سازى نهضتهاى پس از عاشورا         تداوم ان -9 

صـورت فـردى كـه روحهـاى بـزرگ را بـه عصـيان و افشـاگرى                   حكومت امويان و سپس عباسيان شد،چه به      

 ) 8. (اى وسيع هاى گروهى و قيامهاى عمومى در شهرى خاص يا منطقه مبارزه واداشت،و چه به شكل

 ) 9(خوابيده را بيدار كرد  ن او تفسير اين اسرار كرد ملتخو

 

 آداب زيارت 

 

آدابى دارد  » ع« زيارت قبور ائمه   چه در حال حيات و چه پس از شهادت و هنگام          » ع« تشرف به ديدار امام معصوم    

.  آداب است  طهارت،ادب،متانت، توجه،حضور قلب از جمله اين      رعايت.كند كه آن را از ديدارهاى معمولى جدا مى       

)10 ( 

www.takbook.com

www.takbook.com



 7

خواستن،بى آاليش وغمگين و غبـار       نماز خواندن،حاجت :ترى دارد، از قبيل    آداب ويژه » ع«زيارت قبر سيد الشهدا   

شـهيد ثـانى در     ) 11. (آلود،راه زيـارت را پيمودن،پيـاده رفتن،غسـل زيـارت كردن،تكبيـر گفـتن، وداع كـردن                

 : خالصه آنها چنين است شمارد كه ،چهارده آداب براى زيارت مى» دروس« كتاب

بـر آسـتانه حـرم      :دوم غسل،پيش از ورود به حرم،با طهارت بـودن و بـا لبـاس تميـز و خشـوع وارد شـدن                    :اول

ــه قبــر نزديــك  :ســوم ايســتادن،دعا خوانــدن و اذن ورود طلبيــدن كنــار ضــريح مطهــر ايســتادن و خــود را ب

سپس به باالى سر     پس صورت بر قبر نهادن    رو به حرم و پشت به قبله ايستادن در حال زيارت،س          :چهارم ساختن

پـس از   :هفـتم  پس از زيارت،دو ركعـت نمـاز خوانـدن        :ششم زيارتهاى وارده را خواندن و سالم گفتن      :پنجم رفتن

در : نهم كنار ضريح مقدارى قرآن خواندن و ثواب آن را هديه به امام كردن            :هشتم خواستن نماز،دعا كردن و اجت   

بـه نگهبانـان و خادمـان حـرم احسـان و احتـرام              :دهـم  استغفار كـردن از گنـاه     همه حال،حضور قلب داشتن و      

پـس از بـاز گشـت بـه خانـه،دوباره بـه حـرم و زيـارت رفـتن و در آخـرين زيارت،دعـاى وداع                           :يـازدهم  كردن

بعد از تمام شدن زيارت،زود از حـرم بيـرون          : سيزدهم پس از زيارت،بهتر از قبل از زيارت بودن       :دوازدهم خواندن

صدقه دادن به نيازمندان آن شهر و       :چهاردهم تر شود،وهنگام خروج،عقب عقب بيرون آمدن      ن تا شوق،افزون  آمد

رعايـت ايـن آداب،قـرب روحـى و معنـوى           ) 12. (رسول خدا احسان كردن    آستانه،بويژه به تنگدستان از دودمان    

ورى از معنويات مزارات اولياء    بهرهسازد و فلسفه تشريع زيارت نيز،همين        مى آورد و سازندگى زيارت را افزون      مى

 ) 13. (خداست

 

 آداب وعظ و منبر 

 

اهل منبر و وعظ،كه در محافل دينى و مجالس حسينى براى مردم القاى سخن و ايرادموعظه و ذكـر مصـيبت                     

شـمارند،بايد خـود بـه     كنند،چون با دل و دين مردم سر و كار دارند و شـنوندگان، كالمشـان را حجـت مـى           مى

 . تاثير كند و هم از وجهه دين و علماى دينى كاسته نشود شان معتقد و عامل باشند،تا هم سخنحرفهاي

نيسـت و صـالحيتها و       بنا بر اين بر فراز منبر رفتن و به موعظه خاليق يا نشر خاليق پرداختن،كـار هـر كـس                   

ه اندرز و رهنمود در ايـن       كتبى و چه شفاهى ب     اند،همواره چه  علماى بزرگ كه دلسوز دين بوده     .طلبد شرايطى مى 

به بيان آداب اهل منبر     )لؤلؤ و مرجان  (از جمله مرحوم ميرزاحسين نورى در كتاب ارزنده خود        .اند ها پرداخته  زمينه

عظيمه روضه   مهالك« را پله دوم آن دانسته و نكاتى را هم بعنوان         » صدق«را پله اول منبر و    » اخالص«پرداخته و 

 : بعضى از آنها از اين قرار استدانسته كه »خوانان و اهل منبر

آخرت خود را به دنيـا،و      -3 روضه خوانى را وسيله كسب خويش ساختن      -2 رياكارى و به خاطر دنيا كار كردن      -1

دروغ بافتن در منبر    -5كند هايى كه خود نقل مى     عمل نكردن روضه خوان به گفته     -4 به دنياى ديگران فروختن   

شاگرد وى مرحوم محدث قمى در منتهى اآلمال،پس از بيـانى           ) 14 (.و رعايت نكردن صدق احاديث و حكايات      

در مجالس عزادارى و منبر و مرثيه و استفاده از غنا در نوحـه خـوانى و رعايـت نكـردن                      مبسوط در زشتى دروغ   

دارد از مبـتال شـدن       و اهل منبر را بر حذرمى     »نصح و تحذير  « در نقلهاى تاريخى،سخنانى دارد،تحت عنوان     دقت
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وغ گفتن و افترا بستن بر خدا و ائمه و علماء،غنا خواندن،اطفال امارد را با الحان فسوق پـيش از خـود بـه                        در:به

صريح به خانه مردم در آمدن و بر منبر رفتن و آزردن حاضرين بر گريـه       خوانندگى واداشتن،بى اذن،بلكه با نهى    

مجـرمين و    حق مدح نيستند،مغرور كـردن    بليغه،ترويج باطل در وقت دعا،مدح كسانى كه مست        نكردن به كلمات  

متجرى نمودن فاسقين،خلط كردن حـديثى بـه حـديث ديگـر بـه طـور تدليس،تفسـير آيـات شـريفه بـه آراء                         

آن،متوسل شدن بـراى زينـت دادن كـالم و رونـق             كاسده،نقل اخبار به معانى باطله،فتوا دادن با نداشتن اهليت        

 اشعار فجره و فسقه در مطالـب منكـره و تصـحيح كـردن               مضحكه و  گرفتن مجلس به سخنان كفره و حكايت      

سخن  اشعار دروغ مراثى رابعنوان زبان حال،ذكر آنچه منافى عصمت و طهارت اهل بيت نبوت است،طول دادن               

به جهت اغراض كثيره فاسده و محروم نمودن حاضرين از اوقات فضيلت نماز وامثال اين مفاسد كـه ال تعـد و                      

ها و توقعات بى مورد داشتن،اين شعر حـافظ          گفته  بحثى پيرامون اهل عمل نبودن به      و پس از  ...ال تحصى است  

 : كند كه را نقل مى

كننـد مشـكلى دارم ز       روند آن كار ديگـر مـى       كنند چون به خلوت مى     واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مى       

دارند روز داورى كـاين همـه        ور نمى كنند گوئيا با   دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مى          

 ) 15(كنند  قلب و دغل در كار داور مى

 

 آزادگى 

 

و تن به ظلم نـدادن و        از مهمترين درسهاى نهضت كربال و از الفباى نخستين فرهنگ عاشورا،آزادگى و حريت            

گ با عزت   مر) 16(»  عز خير من حياة فى ذل      موت فى «:فرموده است » ع« حسين بن على  .اسير ذلت نشدن است   

ال و اهللا،الاعطيهم بيدى اعطاء الذليل و ال اقـر  «: نيز در مقابل تسليم و بيعت،فرمود     .بهتر از زندگى با ذلت است     

 . شوم تسليم شما نمى دهم و چون بردگان دست ذلت به شما نمى»اقرار العبيد

 : همچنين در كربال وقتى آن حضرت را ميان جنگ يا بيعت مخير كردند،فرمود

ناپاكزاده مـرا    ناپاك) 17(» ...و ان الدعى بن الدعى قد ركزني بين اثنتين،بين السلة و الذلة،هيهات منا الذلة             اال  «

 . بين دو چيز،شمشير و ذلت مخير قرار داده است،ذلت از ما بسيار دور است

 دور و انـدر     اند اى مرگ همتى كه نخواهيم اين قيود از آستان همت ما ذلت اسـت               بر ما گمان بندگى زور برده     

 كنام غيرت ما نيستش ورود 

 : فرمود خواند و مى كرد،رجز مى هايى كه به صفوف دشمن مى در نبرد عاشورا نيز در حمله

 ) 18(» الموت اولى من ركوب العار و العار اولى من دخول النار«

ه سـپاه دشـمن قصـد       وقتى كه مجروح بر زمين افتاده بود،شنيد ك       !مرگ،بهتر از ننگ است و ننگ،بهتر از دوزخ       

ان لم تكن لكم دين و كنـتم        !ياشيعة آل ابى سفيان   «:گاه او را دارد،بر سرشان فرياد كشيد       حمله به حرم و خيمه    

 ) 19(» ...دنياكم ال تخافون المعاد فكونوا احرارا فى

 ال اقل مردم آزاده به دنيا باشيد  گر شما را به جهان دينى و آيينى نيست
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درس «.ظلومان،درس مبارزه و به همه مبارزان،الهام مقاومت وروحيه آزادگى داده است          نهضت عاشورا،به همه م   

 : هند گفته است گاندى،مصلح بزرگ.»!آزادى به دنيا داد،رفتار حسين

در بـاره تـاريخ زنـدگى        اى را كـه از مطالعـات و تحقيقـاتم          فقط نتيجه .اى نياوردم  من براى مردم هند،چيز تازه    «

هند را نجات دهيم،واجب اسـت همـان    اگر بخواهيم .ست آورده بودم،ارمغان ملت هند كردم     قهرمانان كربال به د   

 ) 20(» .پيمود» ع« راهى را بپيماييم كه حسين بن على

درس آزادى به دنيا داد رفتار حسين بذر همت در جهان افشاند افكار حسين با قيام خويش بر اهل جهان معلوم                     

باشـد از لعـل      اى مـى   سين مرگ با عزت،زعيش در مذلت بهتر است نغمـه         كرد تابع اهل ستم گشتن بود عار ح       

 ) 21(درربار حسين 

 

 آل اهللا 

 

خود ودودمان پيامبر را آل اهللا دانسـته        » ع« امام حسين .اند» ص«مقصود از آل اهللا و خاندان خدا،اهل بيت پيامبر        

 : فرمايد است،آنجا كه مى

 : خوانيم نيز مى» ع« رت نيمه رجب امام حسيندر زيا) 22(، » نحن آل اهللا و ورثة رسوله«

اين،بخاطرشـدت ارتبـاط و انتسـاب    .كه به عنوان زيارت اربعين هم نقل شـده اسـت     » السالم عليكم يا آل اهللا    «

تعبير آل اهللا را جابر بن      .اند و از دودمان خدا     با خداوند و دين اوست و گوياخدايى      » ع« عترت پيامبر و امام حسين    

در اربعين شهادتش در زيارتى كه خوانده،بـه كـار          » ع« رى هنگام حضور بر سرمزار حسين بن على       عبد اهللا انصا  

 . برده است

امـام  .خـدا مـرتبط بودنـد    اند،زيرا در خانه توحيد و مسجد الحرام بودند و بـا خانـه       گفته مى» آل اهللا «به قريش نيز  

بويژه كه عظمت قريش با تولد پيـامبر        ) 23(»  حرامال انما سموا آل اهللا،النهم فى بيت اهللا      «:فرمايد مى» ع« صادق

و عظمت قـريش    «تر شد  آن رسول خدا، انتسابشان به خداوند افزون       اسالم در ميان آنان افزايش يافت و با بعثت        

 . » فى العرب و سمواآل اهللا

 

 آل ابى سفيان 

 

دش ودودمانش بـا بنـى هاشـم و         خو.ابو سفيان بن حرب،بزرگ طايفه بنى اميه بود       .خاندان و دودمان ابو سفيان    

ابـو سـفيان درلشـكر كشـيها بـر ضـد اسـالم شـركت                .دودمان رسول خدا و با ديـن اسـالم دشـمنى داشـتند            

نسـل ابـو   .اش يزيد،حسين بن على را در كربال كشـت  جنگيد، نوه» ع« پسرش معاويه،با على و امام حسن   .داشت

اينكـه در   ) 24. (» خالفة محرمـة علـى آل ابـى سـفيان         ال«:رو پيامبر فرموده بود    سفيان ضد توحيد بودند،از دين    

بـه  )سفيان و آل ابى...اللهم العن ابا سفيان،اللهم العن(اند خود ابو سفيان و اين دودمان لعن شده     زيارت عاشورا هم  

اهل بيت پيـامبر و آل ابـى سـفيان           نزاع ميان » ع« امام صادق .خاطر درگيرى و مبارزه آنان با اساس اسالم است        
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انا و آل ابى سفيان اهل بيتـين تعادينـا فـى            «:فرمود دانست،نه شخصى ومى   اعى مكتبى و بر سر عقيده مى      را،نز

نيز،مايــه از بــين رفــتن حكومتشــان را دســت آلــودن بــه خــون ) 25(»  كــذب اهللا:صــدق اهللا و قــالوا:اهللا،قلنــا

سـيد  ) 26. (» فنزع اهللا ملكهـم   ابى سفيان قتلوا الحسين بن على صلوات اهللا عليه           ان آل «:دانست مى» ع« حسين

دودمان خطاب كرد و چون شـنيد        روز عاشورا،سپاه كوفه را كه براى كشتن او آمده بودند،پيروان اين          » ع«الشهدا

ان لم يكن لكم دين و كنتم ال تخـافون          !ويحكم ياشيعة آل ابى سفيان    «:اند،فرمود ها حمله آورده   به طرف خيمه  

آل ابو سفيان همه آنانند كه در طول تاريخ،با         !اگر دين نداريد،آزاده باشيد   ) 27(» ...دنياكم المعاد فكونوا احرارا فى   

اند،چـه در ميـدان بـدر واحـد و صـفين و              اند و براى خاموش ساختن نور خـدا كوشـيده          و عدل مبارزه كرده    حق

 . كربال،چه در هر جاى دنيا و هر زمان ديگر

 

 آل اميه بنى اميه 

 آل زياد 

 

آل زياد  ...و العن (ند»آل زياد «اند، اند و در زيارت عاشورا مورد لعنت       كه به اسالم ضربه بسيار زده     از جمله گروهى    

عبيد اهللا بن زياد كه     .خون عترت پيامبر آميخته است     ،دستشان به »زياد« نسل ناپاك ).و آل مروان الى يوم القيامه     

مادر زياد،سميه نام داشت،از زنان     .ياد است والى كوفه و بصره بود و امام حسين رادر كربال كشت، فرزند همين ز             

زيـاد را   .به دنياآمد » عبيد ثقفى « زياد از طريق آميزش نامشروع و زنا توسط غالم سميه به نام           .پرچم زناكار صاحب 

از بدعتهاى معاويه،آن بود كه بر خالف حكم پيامبر،اين زنا زاده را به دودمان بنـى اميـه     .گفتند زياد بن عبيد مى   

 »  زياد بن ابى سفيان« و از آن پس او راملحق ساخت

گرفـت و مـورد       هجـرى انجـام    44معروف اسـت،در سـال      » مساله استلحاق « اين موضوع كه به   ) 28. (گفتند مى

معاويه،اين كار را در رديـف كشـتن حجـر     اش به اعتراض بسيارى از بزرگان از جمله سيد الشهدا بود كه در نامه 

پس از انقراض امويان،مردم زيـاد را بـه اسـم           .و او رانكوهش كرده است    ) 29(بن عدى و عمرو بن حمق،آورده       

روز » ع« امـام حسـين   ) 30. (خواندنـد  مـى )زياد،پسـر پـدرش   (پدرى ناشناخته، زياد بن ابيه     مادرش سميه يا به نام    

 زيـاد و    دارد،كه اشاره به ناپـاك زادگـى ابـن        »...الدعى اال و ان الدعى بن    « هايش جمله  عاشورا در يكى از خطبه    

پست و آلوده داشتند و عبيد اهللا هم از كنيز زنا كارى به نام مرجانـه بـه دنيـا                     پدرش زياد است كه هر دو نسبى      

اى بـود كـه عـزت وكرامـت          يافتن كسى چون پسـر زياد،فاجعـه       حاكميت.مشهور بود » مرجانه ابن« آمده بود و به   

هد آن بود كه ابن زيادبر لبهاى سر بريـده ابـا عبـد              زيد بن ارقم وقتى در كوفه شا      .مسلمين و عرب را نابود كرد     

از اين پس   !اى جماعت عرب  :گفت بيرون آمد و مى    زند،گريه كنان و با اعتراض برخاست و از مجلس         مى» ع« اهللا

در همـان ايـام،آل زيـاد بعنـوان         ) 31... (ايـد  پسر فاطمه را كشته وپسر مرجانه را به امارت پذيرفته         .ايد برده شده 

حتى يكى از شهداى كربال به نام مالك بـن انـس مـالكى يـا انـس                  .رفتند د وشيطانى به شمار مى    گروهى فاس 

 : خواند،يكى از ابيات آن چنين بود حارث كاهلى در رجزى كه در ميدان مى بن

 ) 32(آل على شيعة الرحمان آل زياد شيعة الشيطان 
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م بودند و روزعاشورا را به خاطر كشته شدن         آل زياد،طبق روايات،دلهايى مسخ شده،دودمانى ننگين و مورد خش        

اى از خلفاست كـه از       نام سلسله »آل زياد «نيز) 33. (گرفتند مى حسين بن على،مبارك دانسته و به شادمانى روزه       

آغاز حكومتشان از زمـان هـارون       . هجرى بر يمن حكومت كردند     409 تا   204نسل زياد بن ابيه بودند و ازسال        

 ) 34. ( سركوبى علويان آن ديارالرشيدبود و ماموريتشان

 

 آل عبا خامس آل عبا 

 آل عقيل 

 

حسينى بودند   آفرينان نهضت  هايش از شهداى كربال و حماسه      جمعى از فرزندان عقيل،چه فرزندان خود او يا نوه        

از دو تن   .شده بود » ع« عقيل،فداى دين خدا و راه حسين      پيشتر نيز مسلم بن   .كه جان خويش را فداى امام كردند      

را » ع«اين حماسه آفرينان از نسل ابو طالب كه عموزاده خويش،سيد الشهدا          .پسران مسلم از شهداى كربالبودند    

عبد اهللا بن مسلم،محمد بن مسلم،جعفر بـن عقيل،عبـد الرحمـان بـن عقيل،محمـد بـن                  :كردند عبارتند از   يارى

شـان   اين نه نفر،كه برخى   .عقيل د اهللا بن  عقيل،عبد اهللا االكبر،محمد بن ابى سعيد بن عقيل،على بن عقيل و عب           

شاعرى شهداى كـربال از نسـل       . شورانگيز،به شهادت رسيدند   فقيه و عالمى بزرگ بودند،هر كدام پس از نبردى        

 : شهيد و از نسل عقيل،نه شهيد دانسته و چنين سروده است على بن ابى طالب را هفت

 ) 35( سبعة كلهم لصلب على قد اصيبوا و تسعة لعقيل عين جودى بعبرة و عويل و اندبى ان ندبت آل الرسول

آنـان را لعـن كـرده و آل          كرد و كشندگان   رفتند،اما دعايشان مى   روز عاشورا نيز كه فرزندان عقيل به ميدان مى        

صـبرا آل عقيـل ان      ...اقتـل قاتـل آل عقيـل       اللهم«:داد كرد و به بهشت مژده مى      عقيل را به مقاومت دعوت مى     

بـه خـانواده    » ع« و به خاطر اين فداكاريها بود كـه پـس از عاشـورا، امـام زيـن العابـدين                  ) 36(»  موعدكم الجنة 

ــان ــى    آن ــان م ــف نش ــه و لط ــتر عاطف ــى    بيش ــرى م ــه برت ــر بقي ــان را ب ــن   داد و آن ــى از او در اي داد،وقت

آورم و دلـم بـه       مىبـه يـاد   » ع« من رفتار و عملكردشان را روز عاشورا بـا ابـا عبـد اهللا             :فرمود پرسيدند،مى مى باره

مختـار پـس از خروج،بـه آن حضـرت      بـا امـوالى كـه   » ع«از اين رو،امام سـجاد .يابد حالشان رقت و عطوفت مى   

 ) 37. (اموى آنها را خراب كرده بود هايى براى آل عقيل ساخت كه حكومت داد،خانه

 

 نوشتها  پى

 

 . محتشم كاشانى-1

 . سهرابى نژاد-2

 . نصر اهللا مردانى-3

 . 58،ص 45االنوار،ج بحار -4

 . 299،ص 3حياة االمام الحسين،ج -5
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 .  به نقل از منتخب طريحى و مقتل ابى مخنف54عاشورا فى االدب العاملى المعاصر،ص -6

 ). معطيات الثورة(،436،ص 3،باقر شريف القرشى،ج » حياة االمام الحسين«:ك.براى تفصيل آن ر-7

،محمـد  » امامـان و جنبشـهاى مكتبـى      «،هاشم معروف الحسنى،  » يعيهاالنتفاضات الش «:ك.ها ر  در اين زمينه  -8

 . مدرسى تقى

 . 75كليات اقبال الهورى،ص -9

 . 124،ص 97،ج »بحار االنوار«:ك.ر-10

 .  به بعد140،ص 98،ج »بحار االنوار«:ك.ر-11

 . 134،ص 97همان،ج -12

 . ،به قلم مؤلف،نشر سازمان حج و زيارت» زيارت«:ك.در اين زمينه ر-13

 . ،محدث نورى» لؤلؤ و مرجان«-14

از شـهيد   »تحريفهاى عاشـورا  «و» حماسه حسينى « ها به كتابهاى   در اين زمينه  .341 ص   1منتهى اآلمال،ج   -15

 . مراجعه شود مطهرى

 . 68 ص 4مناقب،ابن شهرآشوب،ج -16

 . 57لهوف،ص -17

 . 32 ص 2كشف الغمه،ج -18

 . 32 ص 2ج ،مقتل خوارزمى،51 ص 45بحار االنوار،ج -19

 . 30حسين،پيشواى انسانها،ص -20

 . طوفان-21

 . 184 و 11 ص 44بحار االنوار،ج -22

 . 258 ص 15همان،ج -23

 . 326،ص 44بحار االنوار،ج -24

 . 190،ص 52،ج 165،ص 33همان،ج -25

 . 182،ص 46،ج 301،ص 45همان،ج -26

 . 51،ص 46همان،ج -27

 . 218،ص 10الغدير،ج -28

 . 212،ص 44،بحار االنوار، ج )چاپ جامعه مدرسين(35،ص 2مه،محمد بن فيض كاشانى،ج معادن الحك-29

 . 218،ص 10الغدير،ج -30

 . 117،ص 45بحار االنوار،ج -31

 . 25همان،ص -32

 . 95همان،ص -33

 . 1دائرة المعارف تشيع،ج :ك.ر-34
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 . 249،ص 3حياة االمام الحسين،ج -35

 . همان-36

 . 186،ص 1دين،ج حياة االم زين العاب-37
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 اهل بيت»  ص«آل محمد

 آل مراد 

 

داد،چهار هزار مسلح و هشت      هانى هر گاه ندا مى    .اى كه هانى بن عروه،بزرگ و رئيس آن در كوفه بود           نام قبيله 

انى آل مراد را صدا     گردن زدن به بازار كوفه بردند،ه      وقتى هانى را براى   .شدند هزار پياده تحت فرمانش جمع مى     

هـانى در ايـام حضـور مسـلم بـن عقيـل در              ) 1. (حمـايتش برنخاسـت    كرد،ولى كسى از بيم جان خـويش بـه        

 . از مسلم دستگير و شهيد شد كوفه،ميزبان او بود،و پيش

 

 آل مروان 

 

 .  هجرى روى كار آمدند64دودمان مروان بن حكم كه از تيره بنى اميه بودند و از سال 

دشمنان اهل بيت و امام  ترين و عنودترين مروان از خشن. اين خاندان با به خالفت رسيدن مروان بودآغاز سلطه

پس از او عبد الملـك مروان،وليـد   )مروان-(بود و نزد پيامبر و مردم ملعون و مطرود و تبعيد شده بود      » ع« حسين

ملك،هشام بن عبـد الملك،وليـد بـن        بن عبد الملك،سليمان بن عبد الملك،عمر بن عبد العزيز،يزيد بن عبد ال           

و دوران حكومتشـان  ) 2(يزيد،يزيد بن وليد،مروان بن محمد،به ترتيب نزديك به هفتاد سـال حكومـت كردنـد        

گماشـتند كـه حجـاج     مى بنى مروان جنايتكارترين افراد را در شهرها به واليت .ترين دورانهاى شيعه بود    ازسخت

نيز همچون آل زيادو آل ابى سفيان و بنى اميه مـورد لعـن قـرار                » مروانآل  «در زيارت عاشورا  .يكى از آنان بود   

 . اند گرفته

 

 آمار نهضت كربال 

 

در حادثـه كـربال و مسـائل         ليكن.تر از هر موضوع و حادثه،غير قابل انكار است         نقش آمار در ارائه سيماى روشن     

يارى از جهات، آمار دقيق و مـورد اتفـاق ذكـر    توان در بس قبل و بعد از آن،با توجه به اختالف نقلها و منابع،نمى     

در عين حال بعضى از مطالـب آمارى،حادثـه كـربال را            .بسيارى با هم دارد    كرد و آنچه نقل شده،گاهى تفاوتهاى     

 . سازد گوياتر مى

ز بيعت از روز امتناع ا» ع« مدت قيام امام حسين) 3: (پردازيم هايى از ارقام و آمار مى به همين دليل به ذكر نمونه 

 روز بـين راه مكـه تـا         23 روز در مكـه،    10 مـاه و     4 روز در مدينه،   12: روزطول كشيد  175با يزيد،تا روز عاشورا     

 ).  محرم10 تا 2( روز در كربال8كربال و

 ). معجم البلدان( منزل بود18منزلهايى كه بين مكه تا كوفه بود و امام حسين آنها را پيمود تا به كربال رسيد

 . ا با هم سه فرسخ و گاهى پنج فرسخ بودفاصله منزله
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 .  منزل بود كه اهل بيت را در حال اسارت از آنها عبوردادند14منزلهاى ميان كوفه تا شام 

طبـق  ( نامه بود  12000بودند   در مكه رسيد و او را دعوت به آمدن كرده         » ع« هايى كه از كوفه به امام حسين       نامه

 ). نقل شيخ مفيد

 .  نفرگفته شده است40000 نفر و يا 25000 نفر،يا 18000سلم بن عقيل در كوفه بيعت كنندگان با م

 .  نفر17شهداى كربال از اوالد ابى طالب كه نامشان در زيارت ناحيه آمده است 

كـودك از بنـى هاشـم        سه نفر هـم   . نفر 13شهداى كربال از اوالد ابى طالب كه نامشان در زيارت ناحيه نيامده             

 »  ع« امام حسين:اند اين افراد به اين صورت. نفر33شهيد شدند،جمعا 

 .  نفر4 نفر، اوالد جعفر 12  نفر،اوالد عقيل4 نفر،اوالد امام حسن 9» ع«  نفر،اوالد على3 نفر،اوالد امام حسين 1

و بنى هاشم،شهدايى كه نامشان در زيارت ناحيه مقدسه وبرخى منابع ديگر آمـده اسـت                » ع« غير از امام حسين   

 . است  نفر ديگر در منابع متاخرتر آمده29غير از آنان،نام .فرند ن82

 . اند  نفر از جمع اين جناح حسينى،غالم بوده14تعداد . نفر138جمع شهداى كوفه از ياران امام 

 .  نفر بودند78شهدايى كه سرهايشان بين قبايل تقسيم شد و از كربال به كوفه بردند 

 سـر،قبيله بنـى     12هـوازن     سر،شمر رئيس  13س بن اشعث،رئيس بنى كنده      قي:تقسيم سرها به اين صورت بود     

 .  سر13 سر،افرادمتفرقه از قبايل ديگر 6 سر،قبيله مذحج 16 سر،قبيله بنى اسد 17تميم 

 .  سال داشت57سيد الشهدا هنگام شهادت 

 . ضرت بود ضربه شمشير،غير از زخمهاى تير بربدن آن ح34 زخم نيزه و 33» ع« پس از شهادت حسين

 ) 4(اين ماهى فتاده به درياى خون كه هست زخم از ستاره بر تنش افزون،حسين توست 

 .  نفر بودند10شركت كنندگان در اسب تاختن بر بدن امام حسين 

 هزار بودند به 22اول آمد تعداد  آنچه در نوبت. هزار نفر بودند كه به جنگ امام حسين آمدند33تعداد سپاه كوفه    

،شـبث بـن ربعـى بـا        4000، شـمر بـا      4000قـيس بـا      ،عروة بـن  4000،سنان با   6000عمر سعد با    :اين صورت 

،نصر مـازنى   3000،مازنى با   4000،حصين بن نمير با     2000ركاب كلبى با     يزيد بن :آنچه بعدا اضافه شدند   .4000

 .  نفر2000با 

 فرمودو آنان را دعا،يا دشمنان آنـان   نفر مرثيه خواند و در شهادتشان سخنانى  10سيد الشهداء روز عاشورا براى      

على اكبر،عباس،قاسم،عبد اهللا بن حسـن، عبـد اهللا طفـل شـير خوار،مسـلم بـن                 :اينان عبارتند از  .را نفرين كرد  

و در شهادت دو نفر بـر آنـان درود و رحمـت             .عوسجه،حبيب بن مظاهر،حر بن يزيدرياحى،زهير بن قين و جون        

 : فرستاد

 . مسلم و هانى

رومى،جـون، عبـاس،على     مسـلم بـن عوسجه،حر،واضـح     : نفـر از شـهدا پيـاده رفـت         7بر بالين   » ع« امام حسين 

 . اكبر،قاسم

عبد اهللا بن عميركلبى،عمرو بن جناده،عابس بـن        :انداختند» ع« سر سه شهيد را روز عاشورا به جانب امام حسين         

 . ابى شبيب شاكرى
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 . ،عبد الرحمن بن عميرعلى اكبر،عباس:سه نفر را روز عاشورا قطعه قطعه كردند

عبـد اهللا بـن حسـين كـه         : نفر از شهداى كربال در روز عاشورا حضور داشتند و شاهد شهادت پسـربودند              9مادر  

مادرش رباب بود،عون بن عبد اهللا جعفر،مادرش زينب،قاسم بن حسن مادرش رمله،عبد اهللا بن حسن مـادرش                 

،محمـد بـن ابـى سـعيد بـن عقيـل،عمرو بـن              » ع« علـى مادرش رقيه دختـر      شليل جيليه،عبد اهللا بن مسلم     بنت

 ). بنا به نقلى مادرش ليلى،كه ثابت نيست(كلبى مادرش ام وهب،على اكبر جناده،عبد اهللا بن وهب

حسن، محمد بن ابى سعيد  عبد اهللا رضيع شير خوار امام حسين،عبد اهللا بن: كودك نابالغ در كربال شهيد شدند5

 . ن جناده انصارىبن عقيل،قاسم بن حسن،عمرو ب

انـس بـن حـرث كاهلى،حبيـب بـن مظـاهر، مسـلم بـن             : نفر از شهداى كربال،از اصحاب رسول خـدا بودنـد          5

 . عوسجه،هانى بن عروه،عبد اهللا بن بقطر عميرى

غـالم امـام    (، مـنحج  )» ع« علـى  از غالمـان  (نصـر و سـعد    : غـالم شـهيد شـدند      15در ركاب سيد الشهداء،تعداد     

غـالم حمزه،جـون غـالم ابوذر،رافـع غـالم مسـلم             حـرث )» ع« غالمان امام حسـين   (ارب،اسلم و ق  )» ع« مجتبى

بنى المدينه،سالم غالم عبدى،شوذب غالم شاكر،شـيب غـالم حـرث            ازدى،سعد غالم عمر صيداوى،سالم غالم    

حضـرت   ،كه آن » ع« سلمان غالم امام حسين   . نفر در كربال شهيد شدند     14اين  .حرث سلمانى  جابرى،واضح غالم 

 .  را به بصره فرستاد و آنجا شهيد شداو

 . سوار بن منعم وموقع بن ثمامه صيداوى:روز عاشورا اسير و شهيد شدند» ع«  نفر از ياران امام حسين2

حـرث و بـرادرش ابـو        سـعد بـن   : نفر از ياران امام در كربال پس از شهادت آن حضرت بـه شـهادت رسـيدند                 4

 . عقيل و محمد بن ابى سعيد بنكه مجروح بود (الحتوف،سويد بن ابى مطاع

على اكبر،عبد اهللا بن حسين،عمرو بن جناده،عبد اهللا بن يزيد،عبيد اهللا بن            : نفر در حضور پدرشان شهيد شدند      7

 . يزيد،مجمع بن عائذ،عبد الرحمن بن مسعود

 :  نفر از زنان از خيام حسينى به طرف دشمن بيرون آمده و حمله يا اعتراض كردند5

 . بن عوسجه،ام وهب زن عبد اهللا كلبى،مادر عبد اهللا كلبى،زينب كبرى،مادرعمرو بن جنادهكنيز مسلم 

 . بود)همسر عبد اهللا بن عمير كلبى(زنى كه در كربال شهيد شد مادر وهب

فاطمه ) نفر ازاوالد امير المؤمنين بودند     6اين  (زينب،ام كلثوم،فاطمه،صفيه،رقيه،ام هانى  :زنانى كه در كربال بودند    

رباب،عاتكه،مادر محسن بن حسن، دختر مسلم بن عقيل،فضه نوبيـه،كنيز خـاص            )دختران سيد الشهدا  (سكينهو  

 . حسين،مادر وهب بن عبد اهللا

 

 آيه كهف تالوت قرآن 

 »  ع« ابا عبد اهللا

 

 . از هنگام والدت،بر آن حضرت نهاد» ص«بود كه رسول خدا» ع« كنيه امام حسين

 . آورد لرزاند و اشك در چشم مى اى كه شنيدنش،دل را مى كنيه
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 ابراهيم بن حصين ازدى 

 

در لحظات تنهايى،نـام    » ع«سيد الشهدا  بود،از جمله كسانى كه   » ع« از شهداى كربال و اصحاب دالور امام حسين       

 : رجز او در ميدان نبرد چنين بود. »...و ياابراهيم بن الحصين«:زده است برده و صدا مى برخى از ياران را مى

 رب منكم مفصال و ساقا ليهرق اليوم دمي اهراقا و يرزق الموت ابو اسحاقا اعنى بنى الفاجرة الفساقا اض

 ) 5. (به شهادت رسيد» ع« وى بعد از ظهر عاشورا در كنار امام حسين

 

 ابن الزرقاء وليد بن عتبه 

 ابن جوزه 

 

 و ناسزا گفت وگرفتـار نفـرين آن حضـرت    اهانت كرد» ع« از هتاكان سپاه عمر سعد كه در كربال به امام حسين     

شد و اسبش به درون نهرى رميد و پايش در ركاب اسب ماند وخودش آن قدر به زمين كشيده شد تـا هـالك                        

 ) 6. (گرديد

 

 ابن زياد عبيد اهللا بن زياد 

 ابن سعد عمر بن سعد 

 ابن عباس عبداهللا بن عباس 

 ابن مرجانه عبيد اهللا بن زياد 

 ابو الشهداء 

 

 »  ع« از آنجا كه امام حسين.شود اطالق مى» ع« اى كه بر حسين بن على كنيه.پدر شهيدان

شود،به آن حضـرت ايـن       شده و مى   الهام بخش شهيدان راه حق بود و كرباليش دانشگاه شهادت محسوب مى           

اسـت در بـاره سـيد       نيـز نـام كتـابى       .ابو المجاهدين  اند،او هم ابو االحرار است،هم ابو الشهداء،هم       عنوان را داده  

اى ادبى و نثـرى شـاعرانه     كه به شيوه  )1964م  (از نويسنده اديب و شاعر مصرى،عباس محمود عقاد       » ع«الشهدا

 . به تحليل حادثه كربالپرداخته است

 

 ابو الفضل عباس بن على ع 

 »  ع« ابو بكر بن حسين بن على

به كربال  » ع« عمويش امام حسين   از مدينه همراه  .بود)ام ولد (مادر او كنيز  .» ع« از شهداى كربال،فرزند امام مجتبى    

سيد الشهدا آمد و اجازه ميدان طلبيد و به ميدان رفت و  آمد و روز عاشورا پس از شهادت قاسم بن حسن،خدمت         
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نام ايـن شـهيد بزرگـوار در زيـارت ناحيـه            .قاتلش عبد اهللا بن عقبه بود     .شهادت رسيد  پس از نبردى دالورانه به    

 . ده استهم آم مقدسه

 

 ابو بكر مخزومى 

 

خواسـت كـه بـه      » ع« حسـين  يكى از فقهاى هفتگانه و از كسانى بود كه از روى خير خواهى و نصيحت،از امام               

وى ) 7. (كـرد  ياد آورى مى  » ع« وفايى مردم را نسبت به پدر وبرادر امام حسين         سوى عراق نرود و در اين راه،بى      

 95در سال   .گفتند به خاطر نماز بسيار،به او راهب قريش مى       .دنيا آمد   به در ايام خالفت عمر   .از سادات قريش بود   

 ) 8. (هجرى در گذشت

 

 ابو ثمامه صائدى 

 

هـاى سرشـناس شـيعه در     وى ازچهـره .از ياران سيد الشهدا و شهيد نماز،كه روز عاشورا به فيض شهادت رسيد        

يـام بيعـت گـرفتن از مـردم بـراى           عقيـل در ا    مسـلم بـن   .كوفه و مردى آگاه و شـجاع و اسـلحه شـناس بـود             

پـيش از  ) 9. (نامش عمر بن عبد اهللا بـود   .حسينى،او را مسؤول دريافت اموال وخريد اسلحه قرار داده بود          نهضت

 . شروع درگيريهاى كربالخود را از كوفه به كربال رساند و به امام پيوست

شـد و ايـن كـاهش        مـى  تعدادشـان كاسـته   شدند و از     شهيد مى  بتدريج» ع« روز عاشورا،كه ياران حسين بن على     

بيـنم كـه دشـمنان بـه تـو           چنين مـى  !فداى تو  جانم:محسوس بود،ابو ثمامه هنگام ظهر خدمت امام آمد و گفت         

دوسـت دارم خـداى     .به خدا قسم تو كشته نخواهى شدمگر آنكه من پـيش از تـو كشـته شـوم                 .اند نزديك شده 

نمـاز  :امام،نگاهى به باال افكند،فرمود   .وقتش نزديك شده بخوانم   اين نماز را كه      خويش را در حالى ديدار كنم كه      

مهلتـى ازسـپاه دشـمن      .آرى،اينك اول وقت نمـاز اسـت      .را به يادآوردى،خدا تو را از نماز گزاران ذاكر قرار دهد          

وى جزء آخرين سـه نفـرى      ) 10. (خواندند نماز جماعت » ع« آنگاه ابو ثمامه و جمعى ديگر،با امام حسين       .خواستند

انـد كـه در اثـر جراحتهـاى بسـيار بـر زمـين         برخـى گفتـه  .بودند ود كه از ياران امام تا عصر عاشورا زنده مانده  ب

 ) 11. (كشيده و از ميدان به در بردند و مدتها بعد از دنيا رفت افتاد،خويشانش او را به دوش

 

 ) خثعمى:يا(ابو عمرو نهشلى

 

هاى كوفـه و     ازشخصيت. ه نقلى در نبرد تن به تن شهيد شد        از شهداى كربالست كه به قولى در حمله اول و ب          

 ) 12. (دار بود مردى متهجد و شب زنده
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 ابو فاضل عباس بن على ع 

 ابو مخنف 

 

مقتـل  « چنـد،از جملـه    مقتل نويس معروف اسالم،لوط بن يحيى بن سعيد بـن مخنـف كوفى،مؤلـف كتابهـايى               

وى كـه   .فراوان از او و كتابش نقل كرده است        اريخ خويش كه در باره حوادث عاشوراست و طبرى در ت        » الحسين

به دست نيامده و آنچه     )مقتل ابى مخنف  (كتاب او .  هجرى در گذشت،از مورخان ومحدثان شيعه بود       75در سال   

 . اند است،برگرفته از كتب تاريخ است كه از كتاب مقتل او نقل كرده اكنون به اين نام

 

 ابو هارون مكفوف 

 

شعر سـرود و در     » ع« على كه به دستور آن حضرت در سوگ حسين بن        » ع«  در عصر امام صادق    از شعراى شيعه  

بگـذر و بـه   » ع« بـر مـزار حسـين   ) 13(» ...الزكيـه  امرر على جدث الحسين و قـل العظمـه        «:محضر امام خواند  

 .... استخوانهاى پاكش بگو

 . نام ابو هارون،موسى بن عمير و اهل كوفه بود

 

 اجفر 

 

در .بنى يربوع بـوده اسـت      اى در اطراف كوفه كه آب و درخت داشته و قبال از آن             نام منطقه . چاه وسيع  به معناى 

. به كوفه در اين مكان هم تـوقفى داشـته اسـت            در مسير رفتن  » ع« حسين.آن محل،قصر و مسجدى بوده است     

 ) 15. ( فرسخ است36فاصله آن تا مكه ) 14(

 

 ادب الطف 

 

اسـت در ده جلـد بـه زبـان      ،نـام كتـابى   » ادب الطـف  «.طف،نام سرزمين كربالست  .تبه معناى ادبيات عاشوراس   

و حادثه كربال و شـهداى عاشـورا    » ع« حسين كه به معرفى شاعرانى كه در باره امام       »جواد شبر « عربى،گرد آورى 

ن شـود و ضـم      را شـامل مـى     14مجموعه،از قرن اول هجرى تا قـرن         اين.اند پرداخته است   شعر و مرثيه سروده   

كتاب،بـه نحـوى    .هايى از شعرهاى آنان را هم به صـورت برگزيـده آورده اسـت              اثر،نمونه معرفى كوتاه صاحبان  

باشد،بخصـوص بـر محـور       دربردارنده ادبيات شيعه و عقايد و احساسات و جهتگيريهاى شاعران شيعه نيـز مـى              

 ) 16. ( ق1409است،بيروت،» دار المرتضى«ناشر كتاب،. حادثه جانسوز كربال
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 ادبيات عاشورا 

 

مقصود،مجموعه آثارى است كه در قالبهاى مختلف ادبى و هنرى،بر محور حادثـه وقهرمانـان كـربال،در طـول                   

و تعزيـه،مقتل و مصـيبت نامه،نمايشـنامه و          ايـن آثار،شـامل شـعر و مرثيه،نوحـه        .چهارده قرن پديد آمده اسـت     

ى ادبى،شــــرح حــــال قهرمانــــان فيلمنامه،داســــتان،فيلم،عكس و اســــاليد،كتب ومقــــاالت و نثرهــــا

 ... كربال،تابلوها،طرحها،پوسترها،ماكت و

و ادبيـات و    )بايـد كـرد؟      چـه :كـه (هم داراى پيـام اسـت     )چه شد؟ :كه(عاشورا هم داراى محتواست   .تواند باشد  مى

 هـا و شـعارها را    خطاطان،كتيبـه . كتاب،گوياتر است  گاهى يك تابلو از يك    .هنر،رسالت پرداختن به هر دو را دارد      

توانند سرشار از پيام و جهت بسازندو با اسامى عاشورايى، هنر نمايى كنند و از اين طريق به خط و نقش،بعد        مى

در  هـاى متجلـى    متافيزيكى بدهندو شاعران و نويسندگان با خلق آثار ماندگار پيرامون حادثه و پيام آن،آن جلوه              

 . كربال را جاودان سازند

شود پديد آيد كه  مربوط مى اهى عظيم از آنچه به نحوى به اين حماسه جاودانشايسته است كه موزه يا نمايشگ  

شناخت محتواى عاشورا و پيامها و اهدافش،به منابعى         در زمينه .منبعى براى هر گونه تحقيق و الهام گيرى گردد        

هـا و   رات و واژهتوان مراجعه كرد و در زيارتها،به سبك،مضـامين،تعبي  ها،دعاها ومقتلها هم مى    همچون زيارتنامه 

هاى شعر   يك سرى مجموعه  »ادبيات عاشورا « با عنوان ) 17. (نيزحاالت روحى خواننده دعا و زيارت دقت داشت       

و بـا   » حـوزه هنـرى   « ناشـر آن  .كه پيرامـون شـهداى كـربال و حادثـه عاشوراسـت            از شاعران مختلف گرد آمده    

 . ها منتشر شده است  مجموعه جلد از اين6 تعداد 1372تا سال .محمد على مردانى است كوشش

 

 ادهم بن اميه عبدى 

 

. روز عاشورا درحمله اول به شهادت رسيد.يافت نيز حضور مى»مارية بنت منقذ« از شيعيان بصره بود كه در منزل

)18 ( 

 

 اذان 

 

تـه  در حادثه كربالچنـد مورد،بـه كـار گرف   .شعار فراخوانى مسلمين به نماز كه در اوايل هجرت تشريع شد     .اعالم

هنگام ظهـر فـرا     .در مسير كربال مواجه شد    » ذوحسم«با سپاه حر در   » ع« يكى آنگاه كه كاروان حسين    .شده است 

اذان گفته شد و .اذان بگو:فرمود)و به گفته برخى منابع،به پسر خويش   (مسروق به حجاج بن  » ع« امام حسين .رسيد

و بارگـاه    مـورد ديگـر در شـام      ) 19. ( كـرد  سپاه حر نيز بـه آن حضـرت اقتـدا         .خواند نماز جماعت » ع« حسين امام

خويش را بر شمرد و حاضـران        آن خطبه افشاگر و كوبنده را ايراد كرد و پياپى فضايل          » ع«يزيد،وقتى امام سجاد  

اى پيش آيد كه پايانش ناخوشانيد باشد،به  داشت كه فتنه به گريه افتادند و افكارشان دگرگون شد و يزيد بيم آن
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خـدا  :مؤذن چون تكبير گفت،حضرت فرمود    .  اذان بگويد تابدينوسيله خطبه امام را قطع كند        مؤذن اشاره كرد كه   

مـوو پوسـت و     :اشهد ان ال اله اال اهللا،حضـرت فرمـود        :مؤذن چون گفت  .بزرگتر ازهر چيز است و برتر از حواس       

رسـول  اشـهد ان محمـدا      :گفـت  چـون مـاذن   .دهـد  گوشت و خون و مغز و استخوانم به يگانگى خدا گواهى مى           

يا جد تو؟اگر بگويى جد توست،دروغ  آيا جد من است»محمد« اين!اى يزيد:اهللا،حضرت سجاد خطاب به يزيد كرد

و اينگونـه بـود كـه حضـرت زيـن           ) 20(اى و اگر بگـويى جـدمن اسـت،پس چـرا عتـرت او را كشـتى؟                   گفته

ان مجسـم خنثـى كـرد و از         يزيد را در به كار گـرفتن اذان بـراى خـاموش كـردن فريـاد اذ                 ،روش» ع« العابدين

 . موقعيت،بهترين بهره بردارى سياسى را نمود همان

 

 اذن دخول 

 

اذن ورود،هم در آداب معاشرت اسالمى است،كه انسان سر زده و بى اذن و اجازه واردمنزل و اتاق كسى نشـود                     

ر،مطرح شـده اسـت،و      سوره نو  26-28گويند و درآيات     و قبال اعالم كند،كه به اين،استيذان و استيناس هم مى         

هم در آداب زيارت حرمهاى مطهر پيامبر وائمه و بقاع متبركه،آمده است كه بعنوان رعايت ادب نسبت به حريم     

ــاى خــدا،متن ــده شــود  اولي ــه حرم،خوان ــه حــرم  .خــاص اذن دخــول در آســتانه ورود ب در مــتن اذن دخــول ب

اهللا و اذن رسوله و      باذن...نبيك و آل نبيك   اللهم انى وقفت على باب بيت من بيوت         «: آمده است )ص(خدا رسول

 ) 21(» ...اذن خلفائه و اذنكم صلوات اهللا عليكم اجمعين ادخل هذا البيت

 

 اذن ميدان 

 

تن،افراد از فرمانده رخصـت      رسم جنگاورى در قديم بوده كه براى نبرد تن به         .رخصت و اجازه براى ميدان رفتن     

بـراى رفـتن بـه ميـدان از آن          » ع«سـيد الشـهدا    ر حماسـه عاشـورا،ياران    د.گرفتند تا به ميدان كار زار رونـد        مى

آمدنـد و بـه عنـوان سـالم          بود،جلوى خيمه امام مى   » سالم«گرفتنشان با  معموال اذن .گرفتند حضرت،رخصت مى 

و عليـك السـالم و نحـن        «:فرمـود  امـام نيـز در پاسـخ مـى        .عليـك يـا ابـن رسـول اهللا         السـالم :گفتند وداع مى 

امام ) 22. (خواند رامى)23احزاب (»...فمنهم من قضى نحبه« آنگاه آيه.آييم  تو،ما نيز در پى تو مىبر سالم» خلفك

داد و آن    وبـه بعضـى ديـر اجـازه مـى         )مثل مادر يا همسر بعضى از ياران      (داد نيز گاهى به كسى اذن ميدان نمى      

،جون غالم ابو ذر،فرزندان    » ع« ميدان رفتن حضرت قاسم    كرد،مثل شخص با اصرار زياد،موافقت امام را جلب مى       

طلبيدند تا به ميـدان رفتـه،با دشـمن حـرف بزننـد و اتمـام حجـت           گاهى نيزبعضى اذن مى   ...مسلم بن عقيل و   

ديـر  »  ع« نيز امام حسـين   » ع« در ميدان رفتن ابا الفضل    ) 23. (خواهى يزيد بن حصين همدانى     رخصت كنند،مثل

 . فال و علمدار سپاه امام بودها و اط اجازه داد،چرا كه او سقاى خيمه
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 اربعين 

 

چله نشينى براى رفع    . خاصى دارد  جايگاه)اربعين(در فرهنگ اسالمى و در معارف عرفانى،عدد چهل       .چهل،چهلم

حفظ كردن چهل حـديث،اخالص چهـل صـباح،كمال    .است يا رسيدن به مقامات سلوك و عرفان معروف     حاجت

در ) 24. (هـا و مـوارد     بسيارى از اين نمونـه    ...ل شب چهارشنبه و   عقل در چهل سالگى،دعابراى چهل مؤمن،چه     

شودكه مصادف با روز بيسـتم مـاه         گفته مى » ع« فرهنگ عاشورا،اربعين به چهلمين روز شهادت حسين بن على        

اسـت كه،بـه يـاد عزيـز فـوت شـده خـويش،خيرات و                از سنتهاى مردمى،گراميداشت چهلم مردگان    .صفر است 

در روز بيستم صفر نيز،شيعيان،عظيمترين مراسم سـوگوارى را در          .كنند س ياد بود بپامى   دهند و مجل   صدقات مى 

هاى سينه زنى وعزادارى بـه   كنند و همراه با دسته   كشورها وشهرهاى مختلف به ياد عاشوراى حسينى بر پا مى         

هـاى   هخاصـى دارد و دسـت      در شـهر كـربال،اربعين حسـينى عظمـت و شـكوه           .پردازنـد  تعظيم شعائر دينـى مـى     

 . كنند عزادار،مراسمى پرشور بر پا مى

موفق به زيارت تربت و قبر       ،جابر بن عبد اهللا انصارى و عطيه عوفى       » ع« در نخستين اربعين شهادت امام حسين     

در باز گشت از شـام و سـر راه          » ع« اسراى اهل بيت   بنا به برخى نقلها،در همان اربعين،كاروان     .سيد الشهدا شدند  

از جملـه  .انـد  البته برخى از مورخان هم آن را نفى كرده و نپذيرفتـه     . گذشتند و با جابر ديداركردند     مدينه،از كربال 

. است كند كه ديدار اهل بيت از كربال در اربعين اول نبوده داليلى ذكر مى» منتهى اآلمال«قمى در مرحوم محدث

بـه هـر    ) 26. (اند كه منتشرشده اسـت     هبعضى از علما نيز در اين باره تحقيق مبسوط و مستقلى انجام داد            ) 25(

در تـاريخ   .حال،تكريم اين روز و احياى خاطره غمبار عاشورا،رمز تداوم شورعاشورايى در زمانهاى بعد بوده است              

اربعين تاثير مهمى در شور گسترى در شهرها داشت و در چهلم شـهداى               انقالب اسالمى ايران نيز،سنت احياى    

ــم  ــه ق ــاريخ (حادث ــد    ) ش1356 دى 19درت ــهيد دادن ــد و ش ــام كردن ــز قي ــلمان تبري ــردم مس ــين .م در اربع

وصـل شـد و      تبريز،شهرهاى ديگر مجلس يادبود گرفته، تظاهرات كردند و همين گونه اربعينها بـه هـم               شهداى

ايـن بـه    . ش به پيروزى رسـيد     1357  بهمن سال  22سراسر ايران به نهضت پيوست،تا آنكه انقالب اسالمى در          

، » اربعـين «.ملت قهرمان ايران،از عاشـورا گرفتـه بـود         از فرهنگ شهادت و ايثار خون بود كه       بركت الهام گيرى    

 . » شهادت«و» خون«بازماندگان پس از ،رسالت»ذكر«بود و»عاشورا« تداوم

به ياد كربال دلها غمين است دال خون گريه كـن چـون اربعـين اسـت پيـام خون،خطـاب آتشـين اسـت بقـاء                           

 تاريخ پر از خون و شهادت سراسر اربعين در اربعين اسـت بسـوز اى دل كـه امـروز     دين،رهين اربعين است كه   

 اربعين است عزاى پور ختم المرسلين است مرام شيعه در خون ريشه دارد نگهبانى ز خط خون چنين است 

 

 اربعين خونين 

 

انهـاى كوچـك و     در عراق،بويژه در مناسبتهاى خاص،عزاداران حسينى به صورت دسته جمعى و درقالـب كارو             

اين حركت مقدس،بويژه از نجف به كربال،كه اغلب با شركت علماى دينى .روند مى»كربال« بزرگ،پياده به سوى
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يكـى از ايـن     .گرفت،چندين نوبت ازطرف رژيم بعثى عراق، جلوگيرى يا به خاك و خون كشـيده شـد                انجام مى 

غى و سياسى بر ضد طاغوت عراق،برنامه ريزيهـاى         زائران،براى بهره برداريهاى تبلي   .بود. ق 1397 نوبتها در سال  

حكومت عراق هم به شدت و خشونت متوسل شد وراهپيمايان را در طـول راه،از آسـمان و                  . مفصل كرده بودند  

در ايام عاشورا و اربعين پـيش آمـده         . ق 1390،1395،1396حادثه،بصورت پياپى،درسالهاى   .زمين به گلوله بست   

بـى سـابقه بـود و نجـف،آن سـال بسـيج كننـده ايـن نيـروى                   . ق 1397ده سال   بود،اما انتفاضه وحركت گستر   

حركـت  .مردمى بود كه از كنار مرقد امير المؤمنين،به راه افتاد و پس از چهار روز پياده روى به كربالرسيد                   عظيم

ترده امواج گس .معارضه با حكومت بعث بود     موكبهاى پياده و شعارهاى طول راه و سخنرانيهاى متعدد،همه نوعى         

بـه راه افتـاده     )خدا قسم،هرگز حسين را فرامـوش نخـواهيم كـرد          به(»ابد و اهللا ما ننسى حسينا     «مردمى با شعار  

هاى مختلفى داشتند و درگيريهايى پيش آمد  جلوگيرى از رسيدن زائران به كربال،برنامه نيروهاى دولتى براى.بود

كشته و جمـع بسـيارى    ى شديدتر پيش آمد و كسانىوقتى هم به كربال رسيدند،حوادث    .وشهدايى بر خاك افتادند   

شد و مبدا الهام و شور گسترى براى سـالهاى      ثبت شيعى اربعين آن سال،در خاطره تاريخ      دستگير شدند و نهضت   

 ) 27. (بود  ش1356اين حادثه در سال .بعد گرديد

 

 ازد 

 

مختلف پراكنـده شـدند و       به مكانهاى زيستند،سپس   نام يكى از قبايل مشهور و بزرگ عرب،كه ابتدا در يمن مى           

اى از   انصـار شـاخه   .وسـاكن كوفـه شـدند     ) 28(شد   گفته مى » ازد العراق « گروهى هم به عراق آمدند كه به آنان       

 . قبيله بودند تعدادى از شهداى كربال نيز از اين.اند همين قبيله

 

 اسارت 

 

 » اسير« ا بعنواندستگير كردن،افرادى از لشكر مخالف يا افراد عادى را در جنگه

شدند، يابعضى از مسلمانان به      در جنگهاى صدر اسالم نيز گروهى از كفار،اسير گرفته مى         .گرفتن و برده ساختن   

 . آمدند اسارت مشركين در مى

را پس از عاشورا اسير گرفته وشهر بـه شـهر گرداندنـد             » ع« در حادثه كربال،اين فاجعه كه اهل بيت امام حسين        

بـود،چرا كـه هـم اسـير گـرفتن مسـلمان             و شام به نمايش گذاشتند،نقض آشكار قوانين اسالم       و در كوفه    ) 29(

نيز در جنگ جمل،اسـير كـردن را روانشـمرد و          » ع« كه على  آنگونه.صحيح نيست و هم اسير كردن زن مسلمان       

 يمن حمله كـرد و      البته بسر بن ارطاة به دستور معاويه بر       . به شهر خودش باز گرداند     اى زن  عايشه را همراه عده   

بـه مقدسـات ديـن       به اسيرى بردن عترت پيامبر در دوره حكومت اموى،اهانت        .مسلمان را به اسارت گرفت     زنان

فاطمه دختر سيد الشهدا را بعنوان كنيز،بـه او          خواست كه  بود،تا آنجا كه در دربار شام،يكى از شاميان از يزيد مى          

را بـراى ترسـاندن     » ع« گر چه يزيد،اهل بيت امام حسـين      ) 30(. كه با اخطار حضرت زينب رو به رو شد        !ببخشد
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هـم  » اسـارت «شهر با خفت و خوارى گرداند،ولى اين دودمان عزت و آزادگـى،از            مردم ديگر اسير كرد و شهر به      

بيدارگرشـان   ها و سخنرانيهاى   سالحى در مبارزه با باطل و افشاى چهره دشمن استفاده كردند و با خطبه              بعنوان

در كوفـه و  » ع« ودختر امـام حسـين  » ع«هاى زينب كبرى و امام سجاد خطابه.من را نقش بر آب كردند    حيله دش 

حضرت زينب،حتى در مجلس يزيد و پيش روى او به اين اسير گرفتن و              .بود» مبارزه در اسارت  «اى از  شام،نمونه

ار االرض و آفـاق     يـا يزيـد حيـث اخـذت علينـا اقطـ            اظننـت «:عمل ظالمانه و خـارج از ديـن اواعتـراض كـرد           

و  امن العـدل يـابن الطلقـاء تخـديرك حرائـرك          ...السماء،فاصبحنانساق كما تساق االسارى ان بنا على اهللا هوانا        

االعداء من بلد الى بلـد و        ستورهن و ابديت وجوههن تحدوبهن     امائك و سوقك بنات رسول اهللا سبايا قد هتكت        

با تدبير و حسـابگرى دقيق،زنـان و        » ع« وان گفت امام حسين   ت مى) 31(» ...يستشرفهن اهل المناهل و المعاقل    

هـاى عاشـورا و پيـام رسـان خـون            فرزندان را همراه خودبـه كـربال برد،تـا راوى رنجهـا و گزارشـگر صـحنه                

از ايـن   .اى وانمودكنـد   باشند و سلطه يزيدى نتواند بر آن جنايت عظيم،پرده بكشد يا قضايا را بـه گونـه                 شهيدان

قـد شـاء اهللا ان      «:برى،پاسـخ داد   اس به سيد الشهدا گفت چرا زنان و كودكان را به عـراق مـى              رو،وقتى ابن عب  

بـه گفتـه    .همان برنامه حساب شـده اسـت       اين اشاره به  .خدا خواسته كه آنان را اسير ببيند      ) 32(» ...يراهن سبايا 

اگريهاى اهل بيـت در آن      شدند،ولى آن سخنرانيها و افش     اگر حسين و فرزندان اوكشته مى     :مرحوم كاشف الغطاء  

يزيـدى داشـت محقـق       موقعيتهاى حساس نبود،آن آثار و اهدافى كه امام حسين در واژگون سـاختن حكومـت              

يزيـد   حكومـت  اسارت اهل بيت با آن وضع رقت بار،عواطف مردم را به نفع جبهه حق و به زيـان                 ) 33. (شد نمى

نظامى را در ذائقـه يزيـد و ابـن زيـاد،چون       روزىدر طول اسارت،لذت پي   » ع«برانگيخت و سخنان زينب و سجاد     

هاى شهدا درس داد كه شـهيدان بـا          زهر، تلخ ساخت و جلوى تحريف تاريخ راگرفت و به بازماندگان و خانواده            

ــدگان ــد و     خونشــان و بازمان ــارى حســينى كنن ــارى كنند،شــهيدان ك ــد حــق را ي ــام خون،باي ــا رســاندن پي ب

 .  معناى تسليم شدن و انگيزه و هدف را فراموش كردن نيستاسارت،هرگز به!زينبى ماندگان،كارى

آزادگان سرافراز دفاع مقدس در ايران نيز،در اسارتگاههاى عراق،ادامه دهنـده جهادرزمنـدگان بودنـد و صـبر و                   

 . استقامتشان را از كاروان اسراى اهل بيت آموخته بودند

 . ورانه،آن دوران تلخ را به پايان رساندقافله ساالر كاروان اسارت بود و مردانه و صب» ع« زينب

ما وارث شهادت و ايثاريم بنيانگذار عزت و آزادى ما شور پر شراره ايمانيم آنجا كـه نيسـت جـرات فريـادى در        

بطن اين اسارت ما خفته است آزادى تمام گرفتاران مرگ پر افتخار پدرهامان سرمايه حيات هدفـداران رفتـيم                   

ى ظلم براندازيم تا در زمان قحطى حق جويان آبى به آسياب حق انـدازيم مـا رهسـپار            پيشواز اسارتها تا كاخها   

بان زده از وحشت شايد به تازيانه يك فرياد بيدارشان كنـيم،از ايـن غفلـت در                  شهر خموشانيم شهرى كه سايه    

م جلـوه   كوفه و دمشق به پاسازيم طوفانى از وزيدن صرصرها هر جا كه شهر خفته و تاريكى است روشن كنـي                   

 ) 34(اخگرها 
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333 . 

 . 21،ص 45،بحار االنوار،ج 136،ص 1سفينة البحار،ج -10
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 . 61الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -14
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 شــاعر ايــن 84علــى الخاقــانى،محتوى معرفــى » ،او الحائريــاتشــعراء كــربال«:ك.در ايــن زمينــه نيــز ر-16

،سيد حسن نور الـدين پيرامـون شـاعران         »عاشورا فى االدب العاملى المعاصر    «:نيز)194،ص  14الذريعه،ج  (شهر

 . هايى از اشعارشان جبل عامل و محتوا وسبكهاى شعرى آنان پيرامون حادثه كربال با نمونه

چشـمه  «از محمـود رضـا افتخـار زاده،         » ادبيات عاشـورا در دوره حضـور امامـان        « مقاله:ك.در اين زمينه ر   -17

ــا 81،ص 1،ج »خورشــيد ــدار »عاشــورا فــى االدب العــاملى المعاصــر« نيــز104 ت ــور الدين،ال ســيد حســين ن

 . االسالمية،لبنان

 . 99وسيلة الدارين فى انصار الحسين،ص -18

 . 163،بحرانى،ص )ناالمام الحسي(،عوالم376،ص 44بحار االنوار،ج -19

 .  به نقل از مقتل خوارزمى177حياة االمام زين العابدين،باقر شريف القرشى،ص -20

 . 160،ص 97بحار االنوار،ج -21

 . 258،ص )امام حسين(عوالم-22

 . 318،ص 44بحار االنوار،ج -23
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 . ،سيد رضا تقوى،انتشارات سازمان تبليغات اسالمى» اربعين در فرهنگ اسالمى«:ك.ر-24

 . ،حوادث بازگشت اسرا1منتهى اآلمال،ج -25

 . تحقيقى در باره اولين اربعين حضرت سيد الشهداء،شهيد قاضى طباطبايى-26

به قلم رعد الموسوى كه خود از شاهدان حادثه بوده است،مبسوط ايـن             » انتفاضة صفر االسالميه  « در كتاب -27

گزارشى مفصـل از آن     )163 تا   156هاى   شماره(65 و   64 در مجله پيام انقالب نيز در سال      .نقل شده است   حادثه

 . به قلم نويسنده» زيارت« آمده است،در سلسله مقاالت اربعين سرخ

 . 161،ص 2لغت نامه،دهخدا،مروج الذهب،ج -28

 . 58،ص 45بحار االنوار،ج -29

 . 353،ص 4،ج )چاپ قاهره(تاريخ طبرى-30

 . 462مقتل الحسين،مقرم،ص -31

 . 297،ص 2م الحسين،ج حياة االما-32

 . 298همان،ص -33

 . 96،ص )از مؤلف(قبله اين قبيله-34
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 ذو الجناح »  ع« اسب امام حسين

 سوار ذو الجناح  اسب بى

 »  ع« اسب تاختن بر بدن امام

 

ابن زياد .بودپس ازشهادت آن حضرت » ع«از جنايتهاى فجيع سپاه كوفه،اسب تاختن بر جسد مطهر سيد الشهدا   

اى تند به عمر سعد      اى مسالمت آميز بود،نامه    كربال كه نامه   در پى تحريك شمر،در پاسخ نامه عمر سعد از جبهه         

اگر حسين و يارانش تسـليم شـدند،پيش مـن بفرسـت            .ايم نفرستاده... نوشت كه تو را براى مماشات وسازش و       

برسـينه و   (اگـر حسـين كشـته شـد،بر پيكـرش         .يسته آننـد  وگرنه برآنان بتاز تا آنها را كشته و مثله كنى كه شا           

و گرنه،كناره بگير و سپاه را به شـمر          اگر اجراى فرمان كردى پاداش مطيعان را خواهى يافت        ...اسب بتاز )پشتش

 ) 1. (شمر نامه را به كربال آورد و تسليم عمر سعدكرد.واگذار

 : عد گفتها،عمر س عصر عاشورا،پس از شهادت سيد الشهدا و غارت خيمه

اسبها بـر سـينه و پشـت         كيست؟ده نفر داوطلب شدند و با سم      » ع« داوطلب اسب تاختن بر پيكر حسين بن على       

اسـحاق بـن حويـه،اخنس بـن        : بودنـد از   اين ده نفـر خبيـث عبـارت       .پيكر امام زير سم اسبهان شد     .امام تاختند 

ظ بن ناعم،صالح بـن وهب،هـانى بـن         مرثد،حكيم بن طفيل،عمرو بن صبيح،رجاء بن منقذ،سالم بن خيثمه،واح        

در بيان ايـن جنايـت چنـين        )اسيد(سپس دركوفه،اينان نزد ابن زياد آمدند و يكى از آنان         .ثبيت و اسيد بن مالك    

 : سرود

 نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعسوب شديد االسر 

 . ه بودندبه اين ده نفر نگاه كرديم،همه زنا زاد:گويد ابو عمرو زاهد مى.و جايزه گرفتند

اسـب تازانـد تـا       مختار وقتى قيام كرد همه آنان را گرفت و دست و پايشان را به زنجير بست و بر پشـت آنـان                     

 ) 2. (مردند

 

 استرجاع 

 

ما براى خدا واز سوى اوييم و به سوى او          (شود گفته مى » انا هللا و انا اليه راجعون     « در اصطالح،اين كلمه به گفتن    

كند و با حكايت از اينكـه        با مصيبتى يا خبر مرگى مواجه شود،آن را بر زبان جارى مى           و كسى كه    )گرديم باز مى 

در بـاره اسـترجاع هنگـام       .دهـد  خـويش يـا ديگـرى تسـكينى مـى          باز گشت همـه بـه سـوى خداسـت،بر داغ          

ما من مـؤمن يصـاب بمصـيبة فـى الـدنيا فيسـترجع عنـد                «: فرمود» ع«مصيبت،احاديثى است،ازجمله امام باقر   

 ) 3(» .تفجاه المصيبة،اال غفر اهللا له ما مضى من ذنوبه اال الكبائر التى اوجب اهللا عليها النار ه و يصبر حينمصيبت

 »  انا هللا و انا اليه راجعون«اى در دنيا نيست كه هنگام مصيبت، هيچ مؤمن مصيبت زده
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بخشايد، مگـر گناهـان كبيـره     اش رامى گويد و بر مصيبت ناگهانى شكيبا باشد،مگر آنكه خداوند گناهان گذشته   

 . كه خداوند بر آنها وعده دوزخ داده است

از جملـه هنگـام     .رانـد  بارها در طول راه كربال و در خود كربال و عاشورا اين جملـه را بـر زبـان                  » ع« امام حسين 

منـزل كـرده    » قصـر بنـى مقاتـل     «در ،و نيـز شـبى كـه      »زرود« شنيدن خبر شهادت مسلم بن عقيل در منزلگـاه        

در خـواب ديـدم كـه       :آن را پرسيد، سيد الشهدا فرمـود       چون علت .ند،على اكبر اين جمله را مكرر از پدر شنيد        بود

پيش از آن در مدينه نيز هنگام گفتگو با مروان حكم،امام    ) 4... (رود مرگ مى  اين قافله به سوى   :گويد صدايى مى 

 »  ع« حسين

از اويى و به سوى     « اين اعتقاد،يعنى ) 5. (گفت» ا اليه راجعون  انا هللا و ان   «يزيد، ضمن بيان فاجعه بار بودن خالفت     

كند و او را بـه     رهاند،هم مرگ را هموار و پذيرفتنى مى       سازد و از بندتعلقات مى     هم زندگى را بر انسان مى     » اويى

سازد و تنها نفسهاى مطمئنـه در برابـر مصـيبتها و داغ شـهيدان،آرامش دارنـد مـرگ                    مى منزلگاه ابدى مشتاق  

 . دانند راكوچيدن به خانه هميشگى و جوار خدا مى

 

 اسحاق بن حيوه حضرمى 

 

اقـدام بـه در آوردن      » ع« حسـين  يكى از سنگدالن سپاه كوفه كه در كربال حضور داشت و پس از شهادت امـام               

 ،اسبها را بر» ع« وى به دستور عمرسعد،همراه جمعى پس از شهادت حسين.پيراهن از پيكر پاك آن حضرت كرد

 . حويه هم آمده است نامش اسحاق بن) 6. (بدنها تاختند

 

 اسرار الشهاده 

 

محققـان  .را نگاشته اسـت  آن)1286م (نام كتابى در مقتل شهداى كربال و حادثه عاشوراست كه فاضل در بندى      

 . دانند برخى از مطالب آن را ضعيف مى

 

 »  ع« اسراى اهل بيت

 

اسـيران،تعدادى از   . بردنـد  شورا به اسارت گرفته،به كوفه،سپس بـه شـام        بازماندگان كاروان شهادت را،پس از عا     

زنان بنى هاشم به شام برده شدند       .شهداى ديگر كربال   بودند،برخى هم همسران يا فرزندان    » ص«دودمان پيامبر 

،در از زنان غير بنى هاشم به خاطر وساطت بستگان خود از اسارت رها شـده               برخى.و از آنجا به مدينه باز گشتند      

در منـابع تـاريخى و تعبيـرات روايـى و اشـعار،از آنـان بـه                 ) 7. (كوفه ماندگارشدند و بـه قبيلـه خـود پيوسـتند          

مقـررات جنگهـاى     هم بـر خـالف    » ع« به اسيرى گرفتن افرادى از اهل بيت      .ياد شده است  » اسارى«و»سبايا« نام

 . آمد به شمار مى» ص« اسالمى بود، هم جسارت و توهين به رسول اهللا
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اين گستاخى درحق عترت پيـامبر خـدا        .اى كه از عترت پيامبر خدا داشتند،چنان كردند        اما امويان بر اساس كينه    

 : قول نير تبريزى به. ريشه در همان سقيفه و زير پا گذاشتن سخن آن حضرت داشت

 ) 8(شد »منا امير« دانى چه روز دختر زهرا اسير شد؟ روزى كه طرح بيعت

هـاى   دو چهـره بـارز آن جمـع بودنـد و بانطقهـا و خطابـه               » عليهمـا السـالم   «سـجاد حضرت زينب و حضـرت      

 . خويش،امويان را رسوا و شهداى كربال را معرفى كردند

 ) طبق آنچه در منتخب التواريخ آمده است(اسامى اسراى كربال از اهل بيت و ديگران

على،عمـر بـن     ،محمـد بـن حسـين بـن       )سالهچهار  (» ع«،امام محمد باقر  » ع« امام زين العابدين  ) 9: (چنين است 

محمـد  )مجروح شد و به كوفه بردنـد (حسين،حسن بن حسين،زيد بن الحسن المجتبى،عمر بن الحسن المجتبى     

 . بن عمر بن الحسن المجتبى

فاطمـه  )بودنـد » ع«  نفر ازدختـران علـى     6اين  (،ام كلثوم،فاطمه،رقيه،صفيه،ام هانى  » ع« زينب كبرى :اما از بانوان  

گوينـد در خرابـه شـام جـان داد،ربـاب همسـر امـام                مـى  ام حسين،سكينه دختر امام حسين،دخترى كه     دختر ام 

دختـر مسـلم    )اين فرزند در راه شام سقط شد      (حسين،شاه زنان همسر امام سجاد،مادر محسن فرزند سيد الشهدا        

ـ   .،يكى از كنيزان امام حسين،مادر وهب بن عبد اهللا        » ع« بن عقيل،فضه كنيز فاطمه     25ه برخـى ازايـن   نسـبت ب

 . نفر،نقلهاى ديگر هم وجود دارد و همه مورد اتفاق نيست

 

 اسلم تركى 

 

و تـرك زبـان بـود،تير انـداز و كمانـدار بـودو كاتـب امـام                  » ع«يكى از شهداى كربال،وى غـالم سـيد الشـهدا         

) 10. (انـد   نوشـته  برخى نام او راسليمان و سليم هم      .قارى قرآن و آشنا به عربى بود      .رفت به شمار مى  » ع« حسين

 : خواند روز عاشورا كه اذن ميدان گرفت،اينگونه رجز مى

البحر من طعنى و ضربى يصطلى و الجو من سهمى و نبلى يمتلى اذا حسامى فى يمينى ينجلـى ينشـق قلـب                       

 ) 11(الحاسد المبجل 

م آشكار شود،قلب حسود شود،آنگاه كه تيغ دركف جوشد و آسمان از تيرم پر مى دريا از ضربت نيزه و شمشيرم مى

 . وى دالورانه جنگيد و بر زمين افتاد.شكافد متكبر را مى

رابـر بـالين خـود      » ع« اسلم،چشـم گشـود و حسـين      .اش نهـاد   امام به بالين او آمد و گريست و چهره بـر چهـره            

 ) 12. (ديد،تبسمى كرد و جان داد

 ا سفيد در دين ما سيه نكند فرق ب:يكجا رخ غالم و پسر بوسه داد و گفت
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 اسيد خضرمى 

 

است،صبح به دار االماره رفت  ،مسلم بن عقيل را در خانه خود پناه داده     » طوعه« مردى كه چون فهميد همسرش    

 . و حضور مسلم را به ابن زياد گزارش داد و جايزه گرفت

 

 اشك گريه 

 »  ع« اصحاب امام حسين

 

ارز آگاهى،ايمان،شجاعت وفداكارى بودنـد و فضـيلت        ،نمونه ب » ع«اصحاب شهادت طلب و با وفاى سيد الشهدا       

خصوصـيات  ) 13. (ياران امام وارد شده است     رواياتى درفضيلت .آنان بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد         

 ) 14. (آنان نيز در برخى كتب آمده است

خـدا،وفا دارى    هاى شهداى كربال،فضيلتهايى چون وفاى به عهد،بذل جان درنصرت حجـت           مرورى بر زيارتنامه  

 : به تعبير يكى از پژوهشگران چنين است ويژگيهاى افراد جبهه حسينى.شود را ياد آور مى...به امام و

خطر پذيرى  -3)جنگيدند نمى تا جايى كه بدون اجازه    (هماهنگى كامل با رهبرى   -2اطاعت محض و عاشقانه     -1

جـديت،قاطعيت و عـزم     -7ش ناپذيرى   ساز-6جاودانه   صباريت و مقاومت  -5شجاعت ويژه   -4و شهادت طلبى    

نهايت رشـد و    -11دقيق،منظم،منضبط  -10از همه چيز بريده و به خدا پيوسته         -9 خدا بين و خدا خواه    -8راسخ  

 ) لكم فى اسوة(الگوى عملى دفاع و مقاومت-12)سياسى،فرهنگى(كمال، صالح

ويژه، مـديريت نمونـه      فرماندهى-15)لةهيهات منا الذ  (آزادگى-14باوفاترين و پاى بندترين ياران بر پيمان        -13

شركت درميدانهاى جنگ سياسى،فرهنگى،اقتصادى،نظامى    -17)انطلقوا جميعا (غناى روحى از ما سوى اهللا     -16

 »  كل«-18در طفوليت و سنين پايين 

 مقاومـت و مبـارزه    -20سازنده حركتهاى تاريخساز  -19)مثلى ال يبايع مثله   ...كل يوم عاشورا  (بينى»جزء« بينى نه 

پافشـارى و اسـتقامت در حـق بـا اقليـت،در برابـر              -22 يقين و بصيرت كامل،شك شكن    -21نابرابر در تنهايى    

نقش زن در سرنوشت مبـارزات سياسـى،فرهنگى        -23)ال تستوحشوافى طريق الهدى لقلة اهله     (اكثريت مخالف 

مناسـب و   مىسـاختار روحـى و جسـ      -26اصالت بـا جهـاد اكبـر        -25سپر دين بودن،نه دين سپرى      -24 بشريت

 ) 15. (هماهنگ با استراتژى عاشورا

آنان كه در ركاب سيد الشهدا به فيض شهادت رسيدند،جمعى از بنى هاشم بودند،جمعى از مدينه با آن حضرت                   

هم از كوفه توانستند به جمع آن حماسه سازان شهيد    آمده بودند،برخى در مكه و طول راه به وى پيوستند،برخى         

حسينى،پيش از عاشورا شهيد شدند كه آنان نيـز جـزء اصـحاب او بـه شـمار                   در راه نهضت  كسانى هم   .بپيوندند

عبـد االعلـى بـن يزيـد كلبى،عبـد اهللا           :نفر از ياران امام كـه در كوفـه شـهيد شـدند،عبارتند از             6تعداد  .آيند مى

 . بقطر،عمارة بن صلخب، قيس بن مسهر صيداوى،مسلم بن عقيل و هانى بن عروه بن

 :  نفر از شهداى كربال كه شهادتشان اجماعى است،عبارتند از17تعداد :اشمشهداى بنى ه
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علـى بـن ابـى       على بن الحسين االكبر،عباس بن على بن ابى طالب،عبد اهللا بن على بن ابى طالـب،جعفر بـن                 

حسين بن على،ابو بكر بـن حسـن       طالب،عثمان بن على بن ابى طالب،محمد بن على بن ابى طالب،عبد اهللا بن            

على،قاسم بن حسن بن على،عبد اهللا بن حسن بن على،عون بن عبد اهللا بن جعفر،محمد بـن عبـد اهللا بـن            بن  

جعفر،جعفر بن عقيل،عبد الرحمن بن عقيل،عبد اهللا بن مسلم بن عقيل،عبد اهللا بن عقيل،محمد بن ابى سـعيد                  

ابـو بكـر بـن علـى بـن ابـى       :تند ازنام ده نفر ديگرنيز نقل شده كه البته يقينى نيست،آنان عبار) 16. (بن عقيل 

عبد اهللا بن جعفر،محمد بن مسلم بن عقيل،عبد اهللا بن على بن ابـى طالـب،عمر بـن علـى                     طالب، عبيد اهللا بن   

. محمد بن عقيل   ابى طالب،ابراهيم بن على بن ابى طالب،عمر بن حسن بن على،محمد بن عقيل و جعفر بن                بن

)17 ( 

رسـيدند و توضـيح      به شهادت » ع«  هاشم كه در كربال در ركاب امام حسين        نام كسانى غير از بنى    :شهداى ديگر 

در اينجا فهرسـتى از     .آمده است )ترتيب الفبا  به(مختصرى در باره هر يك،در جاى مناسب هر كدام در اين كتاب           

 . آوريم مى» انصار الحسين« همه آنان را يكجا بر اساس نقل كتاب

 نامهايى كه در زيارت ناحيه مقدسه و نيزدر منـابع ديگـرى همچـون               يكى.در كتاب ياد شده،دو جدول نام است      

اسـلم تركـى،انس بـن      : نفررا در بر دارد چنين است      82اين جدول كه نام     .رجال شيخ،يا رجال طبرى آمده است     

حارث كاهلى،انيس بن معقل اصـبحى،ام وهـب،برير بـن خضـير، بشـير بـن عمـر حضـرمى،جابر بـن حـارث                        

انى،جنادة بن حارث انصارى، جندب بن حجير خوالنى،جون مولى ابو ذر غفارى،جوين            شيب سلمانى،جبلة بن على  

بن مالك ضبعى،حبيب بن مظاهر، حجاج بن مسروق،حر بن يزيد رياحى،حالس بن عمـرو راسـبى،حنظلة بـن                  

عمرو بن حمق خزاعى،زهير بن بشر خثعمى،زهير بن قين بجلى،           اسعد شبامى،خالد بن عمرو بن خالد،زاهر مولى      

زيد بن معقل جعفى،سالم مولى بنى المدينة كلبى،سالم مولى عامر بن مسلم عبدى،سعد بن حنظله تميمى،سعد                

بن عبد اهللا،سعيد بن عبد اهللا،سوار بن منعم بن حابس،سويد بـن عمـرو خثعمى،سـيف بـن حـارث بـن سـريع                        

مالك،عـابس بـن ابـى      مولى شاكر،ضرغامة بن     جابرى،سيف بن مالك عبدى،حبيب بن عبد اهللا نهشلى، شوذب        

شبيب شاكرى،عامر بن حسان بن شريح، عامر بن مسلم،عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد اهللا ارحبى،عبـد                  

انصارى،عبد الرحمان بن عبد اهللا بن يزيـد عبدى،عبيـد اهللا بـن يزيـد عبـدى،عمران بـن                    الرحمان بن عبد ربه   

عمر بن جندب،عمرو بن خالد ازدى، عمـر بـن خالـد            كعب،عمار بن ابى سالمه،عمار بن حسان،عمرو بن جناده،       

قرضه،عمر بن عبـد اهللا ابـو ثمامـه          صيداوى،عمرو بن عبد اهللا جندعى،عمرو بن ضبيعه،عمرو بن قرضه،عمر بن         

،قاسط بن زهير،قاسم بن حبيـب،قرة  » ع« مولى الحسين صائدى،عمرو بن مطاع،عمير بن عبد اهللا مذحجى، قارب   

ن عمر، كردوس بن زهير،كنانة بن عتيق،مالك بن عبد بن سريع،مجمع بن عبـد اهللا        بن ابى قره غفارى،قعنب ب    

،نافع بـن هـالل،     » ع« عائذى،مسعود بن حجاج و پسرش،مسلم بن عوسجه،مسلم بن كثير،منجح مولى الحسين          

حصـين همـدانى، يزيـد بـن زيـاد           نعمان بن عمرو،نعيم بن عجالن،وهب بن عبد اهللا،يحيى بن سليم،يزيد بـن           

 . ى،يزيد بن نبيطكند

 »  مناقب«جدول دوم،اسامى كسانى است كه در منابع متاخرترى مانند زيارت رجبيه،
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حصـين، ابـو عمـرو       ابـراهيم بـن   ) نفـر  29:(آمده است كـه عبارتنـد از      » لهوف«يا» مثير االحزان «ابن شهرآشوب، 

بـن سـائب،زهير بـن      مهـاجر،زهير    نهشلى،حماد بن حماد،حنظلة بن عمـرو شـيبانى،رميث بـن عمرو،زائـد بـن             

سليمان،زهير بن سليم ازدى،سلمان بن مضارب،سـليمان بـن سـليمان ازدى، سـليمان بـن عون،سـليمان بـن                    

،عامر بن مالك،عبد الرحمان بن يزيد،عثمان بن فروه،عمر بن كناد،عبد اهللا بن ابى )خليده:يا(كثير،عامر بن جليده

 حارث،قيس بن عبـد اهللا،مالـك بـن دودان،مسـلم بـن             بكر،عبد اهللا بن عروه،غيالن بن عبد الرحمان،قاسم بن       

 . كناد،مسلم مولى عامر بن مسلم،منيع بن زياد،نعمان بن عمرو،يزيد بن مهاجر جعفى

از بنـى هاشـم و      » ع« حسـين  نام اين جوانان شهيد در ركاب     .از نظر سن و سال،تعدادى از اين شهدا جوان بودند         

پسـران زينـب    (م،عون بن على، عبد اهللا بن مسلم،عون و محمد        على اكبر،عباس بن على،قاس   :ديگران اينهاست 

،وهب،عمرو بن قرظه،بكير بن حر،عبد اهللا بـن عمير،نـافع بـن هالل،سـيف بـن حارث،اسـلم،عمرو بـن         )كبرى

 .... جناده،مالك بن عبد و

 را  شب عاشورا از ياران خـويش كرد،نـام آنـان را جاويـدان و مقامشـان               » ع«ستايش عظيمى را كه سيد الشهدا     

فانى ال اعلم اصحابا اولى     « شناسم تر و بهتر ازياران خود نمى      من اصحابى شايسته  :آنجا كه فرمود  .گر ساخت  جلوه

در ) 18. (»و ال خيرا من اصحابى و ال اهل بيت ابر و الاوصل من اهـل بيتى،فجـزاكم اهللا عنـى جميعـا خيـرا                       

 . »...السالم عليكم يا خير انصار«: داده استبه آنان اينگونه سالم» ع« زمان زيارت ناحيه مقدسه هم امام

بـه  .تـوان حقـايق را شـناخت       مى از زبان دشمن هم   .توان گفت  در توصيف آن شير مردان عارف،بسيار سخن مى       

را » ص«آيـا ذريـه رسـول خـدا       !واى بـر تـو    :داشته،گفتند مردى كه روز عاشورا همراه عمر سعد در كربال شركت         

گروهـى بـر مـا تاختنـد كـه          .كردى بودى كه ما ديديم،تو هم همچون ما مى        اگر تو شاهد چيزى   :...كشتيد؟گفت

نورديدنـدو   شمشيرها بود،همچون شيران خشمگين،سواران را از چـپ و راسـت درهـم مـى               دستهاشان بر قبضه  

توانسـت مـانع     چيزى مـى   پذيرفتند،نه عالقه به مال داشتند و نه       نه امان مى  . افكندند خويش را به كام مرگ مى     

اى بـى   .گرفتنـد  داشتيم،جان همه سـپاه را مـى       بر مى  اگر اندكى از آنان دست    !هاى مرگ گردد   ان بر بركه  ورودش

ــى ــادر،پس م ــيم؟  م ــه كن ــتى چ ــراى) 19!... (خواس ــام     ب ــواريين ام ــه ح ــايل آنان،ك ــى فض ــا برخ ــنايى ب آش

 آنـان بـر      كه بيست و شـش فضـيلت بـراى         255 تا   245،ص  » التواريخ منتخب« بودند،رجوع كنيد به  » ع« حسين

 : شمرده است،از جمله

مقامشان از همه شهدا،همت واال    رضايت از خدا،با وفاترين اصحاب،ثبت بودن نامشان در لوح محفوظ،برتر بودن          

با عده كم،توفيق باز گشت به دنيا در عصر رجعت،معروف بودنشان در آسمانها،شـوق شـهادت در ركـاب امـام                     

همــين .... و زهـد و عبــادت،دفن در ســرزمين مقــدس كــربال و خدا،وارســتگى ،يــاران واقعــى ديــن» ع« حسـين 

قبر شهداى كربالهمه يكجا    .كه آنان را محبوب دلها ساخته و در دنيا و آخرت،مورد غبطه جهانيانند             فضيلتهاست

 . است» ع«در حرم سيد الشهدا

چو پروانـه   در راه دوست كشته شدن آرزوى ماست دشمن اگر چه تشنه به خون گلوى ماست گـرديم دور يـار،                   

ايـم در راه وصـل،اين    ايم و به جانان رسيده   گرد شمع چون سوختن در آتش عشق آرزوى ماست از جان گذشته           
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ايم و فراموش كى شويم بس اين قدر كه در همه جا گفتگوى ماست ما                تن خاكى عدوى ماست خاموش گشته     

 را طواف كعبه بجز دور يار نيست كز هر طرف رويم،خدا روبروى ماست 

 

 صحاب كساء خامس آل عبا ا

 اقامه ماتم عزادارى 

 اقساس 

 

انـد   دار علوى بوده   خاندان اقساسى ازخاندانهاى ريشه   .نام روستايى در نزديكى كوفه كه در بيابان واقع شده است          

 ) 20. (در مسيرخويش به كوفه از آن گذشته است» ع« حسين بن على.اند كه در عراق زيسته

 

 الوداع 

 

آورند،بـه   ا حافظى كردن،نيايشـى كـه در هنگـام مسـافرت و مفارقـت از يكـديگر برزبـان مـى                    بدرود گفتن،خد 

هنگامى كـه   » ع« امام حسين . شود مى در حادثه نهضت عاشورا،وداع در مواردى ديده      ) 21. (»خدا نگهدار « معناى

 شـود،به زيـارت قبـر    خواهد از مدينه خـارج  گرفتن از او، مى پس از مرگ معاويه و اصرار والى مدينه براى بيعت  

شود،وداعى آميخته با اشك و اندوه فراق،كه در همانجا به           كند و عازم مكه مى     مى پيامبر رفته و با او خداحافظى     

ديگر در روز    وداع) 22. (كند با قبر مادرش و برادرش هم وداع مى       .بيند رود و رسول خدا را در خواب مى        مى خواب

كنند، سالم آخـر     خداحافظى مى  گاه نيز در آخرين بارى كه از امام و خيمه        فرزندان اهل بيت    .عاشورا و كربالست  

 . وداع واپسين،همراه با سالمى خاص است.دهند را مى

ها آمد واز خواهرش زينـب،پيراهنى       وداع اول،آنگاه بود كه به خيمه     .سيد الشهدا روز عاشورا چندين بار وداع كرد       

على اصغر را به آغوش گرفت تا با او نيز وداع كند،تيرى  ن وداع بود كهكهنه طلبيد تا از زير لباس بپوشد و در اي        

وداعـى هـم بـا    .بود كه درون خيمـه انجـام گرفـت   » ع«وداع ديگربا فرزندش امام سجاد .گلوى او را از هم دريد     

داشت كه بسى جانسوز بود و اين در همان وداع آخر بود كه حضرت با زخمهايى كه ازآنها خون                    دخترش سكينه 

اسـتعدوا للـبالء و اعلمـواان اهللا تعـالى حـاميكم و             « آمد براى خداحافظى به ميان اهل بيت آمد و بـا جملـه             ىم

كارزار نهايى بـه ميـدان رود،همـه را اينگونـه         و چون خواست براى   ) 23(آنان را به صبر دعوت كرد       »...حافظكم

و ايـن نشـان ديـدار آخـر         ) 24(» ...المعليكن منـى السـ    !يا سكينة يا فاطمة يا زينب و ياام كلثوم        «:خطاب كرد 

 . ديگر او را نخواهند ديد،بشدت گريستند اهل بيت چون يقين كردند كه.بود

از پى برادر و بوسيدن زير گلوى او و نيز صدا كردن سكينه،پدر را و درخواسـت اينكـه مـرا بـر                       » ع« آمدن زينب 

هاى حادثه عاشوراست،و نيز وداع      ناكترين مرثيه ازسوز» روضه وداع «.از جزئيات همين وداع است    ...دامن بنشان و  
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هنگام ميدان رفتن يكايـك اصـحاب،با آن حضـرت وداع           . عازم ميدان بود   با على اكبر،آنگاه كه   » ع« امام حسين 

 . شد كردندوداعشان با سالم كردن بود كه اذن ميدان هم حساب مى مى

 وداع ياران هر كو شراب فرقت روزى چشيده باشـد           بگذار تا بگرييم چون ابر در بهاران كز سنگ ناله خيزد روز           

داند كه سخت باشد قطع اميدواران با ساربان بگوييد احوال آب چشمم تا بر شتر نبنـدد محمـل بـه روز بـاران                        

)25 ( 

 

 امارت رى حكومت رى 

 ام البنين 

 

عرفـى عقيـل،برادر    و همسر امير المؤمنين پس از شهادت حضرت فاطمه بودكه به م           » ع« مادر حضرت ابا الفضل   

شـاعر  »لبيـد «و خـواهر  » بنى كالب « ،از قبيله » حزام فاطمه بنت « نامش.در آمد » ع« حضرت امير،به همسرى على   

ثمره .دار و دالور و نسبت به فرزندان حضرت زهرا نيز بسيار مهربان بود             ريشه اى زنى بود با شرافت،از خانواده    .بود

عباس،جعفر،عبد اهللا و عثمان،كه هر چهارفرزندش روز عاشورا در         :امهاىبا او چهار پسر بود، به ن      » ع« على ازدواج

 ) 26. (ركاب سيد الشهدا به شهادت رسيدند

برد و به يـاد    هاى عباس را نيزبه همراه مى      رفت و بچه   ام البنين،پس از شهادت فرزندانش،همه روزه به بقيع مى        

ـ       .خوانـد  فرزندان شهيدش مرثيه و نوحه مى      شـدند و    ه ندبـه ونوحـه سـوزناك او جمـع مـى           زنـان مدينـه نيـز ب

گفت ديگر   گفتند،مى وقتى زنان به ام البنين تسليت مى      ) 27. (اشعارى هم در باره عباس سروده بود      .گريستند مى

 : اند امروز ديگر آن فرزندانم نيستند و شهيد شده خطاب نكنيد،چرا كه» ام البنين«مرا

... العرين كانت بنون لى ادعى بهم و اليوم اصـبحت و ال مـن بنـين   ال تدعونى و يك ام البنين تذكرينى بليوث  

)28 ( 

گفتنـد،اماپس از آنكـه داراى آن        به اين بانوى بزرگوار و مادر چهار شهيد،قبل از والدت فرزندانش فاطمـه مـى              

 21 سـال،عثمان    25سـال داشـت،عبد اهللا      34عبـاس   .خطابش كردند،يعنى مادر پسران   » ام البنين «فرزندان شد، 

 .  سال19ال و جعفر س

 

 امام خمينى و فرهنگ عاشورا 

 

كنگره بين  «در.اى كه در ششمين سالگرد رحلت امام خمينى كه مقارن با ماه محرم بود،برگزار شد               عنوان كنگره 

محققانى از ايران وكشورهاى ديگر شركت داشـتند و بـه ارائـه مقـاالت               »المللى امام خمينى و فرهنگ عاشورا     

عاشورا،تاثير نهضت امام حسين بر فكر و مبارزات امـام امت،روشـهاى احيـاى               فرهنگ:مونتحقيقى خويش پيرا  

يافتگـان فرهنـگ    عاشورا درفرهنگ و تاريخ اسالم،ادبيات عاشورا،امام و احياى نگرش سياسى به عاشورا،تربيت        
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برگزارى آن از   .شدبرگزار  )74 خرداد   12 و 11( ق 1416 محرم   3 و   2اين كنگره در روزهاى     . پرداختند...عاشورا و 

 »  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى« سوى

 . منتشر شد»چشمه خورشيد« مجموعه مقاالت كنگره در چند جلد با عنوان.بود

 

 »  ع« زين العابدين»  ع«امام سجاد

 امان نامه 

 

در ضمن آن زنهار است كه  اى يا خط امان،نامه» امان نامه«.خود گرفتن  امان دادن يعنى كسى را در كنف حمايت       

وپناه دادن، سبب مصونيت جانى شـخص امـان         »جوار« در فرهنگ عرب،امان دادن نيز مثل     ) 29. (و امان دهند  

نسبت به دشمن خويش،پايبند بودند و نقض آن را نـاجوانمردى و نشـانه      دادند،حتى به امانى كه مى   .شد يافته مى 

ر نامه اعتراض آميزى كه به معاويه نوشت واو را بخـاطر      د» ع« به همين خاطر، امام حسين    .دانستند مى فرومايگى

. مالمت كرد،از جمله بر اين نكته تاكيد داشت كه باآنكه به او امان داده بود،او را كشت                » حجر بن عدى  « كشتن

امان دهنده محمد .هاى كوفه امان دادند به مسلم بن عقيل نيز پس از درگيرى تن به تن درميدان و كوچه             ) 30(

در كـربال نيـز     ) 31. (اما به امان وفا نشد واو را نزد ابن زياد برده و سر انجـام بـه قتـل رسـاندند                    . بود بن اشعث 

و تاختن بر بدن امام     » ع« شمر،پس از آنكه فرمان قتل حسين     .نامه آورد ولى ناكام شد     امان» ع« شمر،براى عباس 

 ) طايفه ام البنين مادر عباس بودكه از (را ازابن زياد گرفت تا به كربال آيد،عبد اهللا بن ابى محل

 . براى عباس و برادرانش دستخط امان گرفت و توسط غالمى نزد آنان فرستاد.آنجا بود

ال حاجة لنـا    «:ما را به امان شما نيازى نيست،امان الهى بهتر از امان ابن زياداست            :آنان با ديدن امان نامه گفتند     

خيمه اصـحاب امـام      وقتى شمر پشت   قبل از روز عاشورا هم    ) 32. (» فى امانكم،امان اهللا خير من امان ابن سمية       

فرزنـدان اميـر    (خواهرزادگان ما كجاينـد؟عباس و جعفـر و عثمـان         : آمد و عباس و برادرانش را اينگونه صدا زد        

 : بيرون آمدند كه)» ع« المؤمنين

بـه عبـاس و     » ع« حسـين  خواست به بهاى رهـا كـردن       شمر مى .» انتم يا بنى اختى امنون    «:خواهى؟گفت چه مى 

دهى در حالى كه پسـر      آيا به ما امان مى    .تو باد  خدا بر تو و امان     لعنت:آنان نيز در پاسخ گفتند    .برادرانش امان دهد  

 ) 33(» امانك،اتؤمننا و ابن رسول اهللا ال امان له؟ لعنك اهللا و لعن«پيامبر را امانى نيست؟

 

 ام خلف 

 

پس از شهادت   .بود» ع«سيد الشهدا  ه شيعه كه در كربال از ياران حضرت       همسر مسلم بن عوسجه،از زنان برجست     

ولـى  .حسين از او خواست كه به سرپرستى مادرش بپـردازد          امام.مسلم بن عوسجه،پسرش خلف آماده جنگ شد      

خلف پـس از نبـردى      .جز با يارى پسر پيغمبر،از تو راضى نخواهم شد        :كرد و گفت   مادرش او را تشويق به جنگ     
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او هم سـر رابرداشته،بوسـيد و       .پس از شهادتش،سر او را به طرف مادرش پر تاب كردند          .ه شهادت رسيد  ب دليرانه

از آنجـا كـه   .عبد اهللا كلبى نقل شده است     و پسرش وهب بن   » ام وهب « ماجرايى نظير اين،در باره   ) 34. (گريست

پـيش آمـده و ام وهـب و         نيست،احتماال اشـتباهى در نقـل        در ميان شهداى كربال كسى به نام خلف بن مسلم         

 . پسرش وهب صحيحتر باشد

 

 نوشتها  پى

 

 . 558،ص 2كامل ابن اثير،ج -1

 . 59،ص 45بحار االنوار،ج -2

 . 898،ص 2وسائل الشيعه،ج -3

 . 230،ص )امام حسين(،عوالم227مقتل الحسين،مقرم،ص -4

 . 175عوالم،ص -5

 . 62،ص 3مروج الذهب،ج -6

 . 133ابصار العين،ص -7

 . 116ص ) ق1372چاپ (ده،نير تبريزى،آتشك-8

 ). همراه با تفصيل و ذكر ماخذ هر سخن(297منتخب التواريخ،محمد هاشم خراسانى،ص -9

 . 58انصار الحسين،ص -10

 . 24،ص 2مقتل خوارزمى،ج -11

 . 273،ص )امام حسين(،عوالم30،ص 45بحار االنوار،ج -12

 . 11،ص 2از جمله در سفينة البحار،ج -13

انصــار الحســين،الدوافع الذاتيــة النصــار الحسين،ابصــار العــين فــى انصــار الحسين،فرســان         :ك.ر-14

 ....  و201، ص 6هاى جاويد،مقاتل الطالبيين،موسوعة المصطفى و العترة،ج  الهيجاء،عنصرشجاعت،اسوه

 . 23،فاطمى پناه،ص »تشكيالت توحيدى عاشورا« جزوه-15

 . 111 انصار الحسين،محمد مهدى شمس الدين،ص-16

مـع   تسـمية مـن قتـل     « ،مقالـه 2،شـماره   »تراثنا« مجله:ك.،در باره شهداى عاشورا،از جمله ر     117همان،ص  -17

 . » الحسين

 . 79،لهوف،ص 246،ص 1مقتل خوارزمى،ج -18

 . 263،ص 3شرح نهج البالغه،ابن ابى الحديد،ج -19

 . 114الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -20

 . لغت نامه،دهخدا-21

 . 261 و 259،ص 2حياة االمام الحسين،ج -22
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 . 337مقتل الحسين،مقرم،ص -23

 . 25،ص 2معالى السبطين،ج -24

 . سعدى-25

 . 72،ص 1،ادب الطف،ج 333،ص 3الكامل،ابن اثير،ج -26

 . 510،ص 1سفينة البحار،ج -27

 . 294،ص 3رياحين الشريعه،ج -28

 . لغت نامه،دهخدا-29

 . 365ص ،2حياة االمام الحسين،ج -30

 . 397،ص 3همان،ج -31

 . 558،ص 2كامل،ابن اثير،ج -32

 . 190،ص )چاپ جامعه مدرسين(وقعة الطف-33

 . 305،ص 3رياحين الشريعه،ذبيح اهللا محالتى،ج :ك.ر-34
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 ام سلمه 

 

ردمند عصر خويش به    اززنان خ .و از سابقين در اسالم و از مهاجران به حبشه بود          » ص«همسر گرامى رسول خدا   

شوهرش ابو سـلمه در جنـگ احـد    .مدينه هجرت كرد پس از باز گشت از حبشه،به     .نامش هند بود  .رفت شمار مى 

را بـر   » ع«پيش ازجنگ احزاب به همسرى پيامبر در آمد و سرپرسـتى فاطمـه زهـرا              .مجروح و سپس شهيد شد    

 . عهده گرفت

همـواره  » ص«خـدا  ام سلمه پس از رحلـت رسـول       ) 1. (»شددار نگهدارى او     به دنيا آمد،عهده  » ع« چون حسين «

هاى معاويه در سب و      اى از برنامه   هوادار اهل بيت ماند و سالها بعد،از مخالفان سر سخت معاويه بود وطى نامه             

حسين بـن علـى پـيش از        .بزرگوار،از راويان حديث از پيامبر بود      اين بانوى ) 2. (انتقاد كرد » ع« لعن امير المؤمنين  

او .درخواست آنها نشانه امامـت بـود  .پيامبر و ودايع امامت را به او سپرد تا از بين نرود         به كربال،علم و سالح    سفر

 . رساند اين،مكانت عظيم او را نزد اهل بيت مى) 3. (آنها را به امام سجاد تحويل داد هم

ــدا   ــول خ ــق رس ــلمه،از طري ــام   » ص«ام س ــهادت ام ــربال و ش ــاجراى ك ــاپيش از م ــين پيش ــر » ع« حس خب

حضرت فرموده بـود    . شد نگهدارى مى  اى پيامبر،مقدارى از خاك كربال را به ام سلمه داده بود و در شيشه            .داشت

روزى ام سـلمه در     .كشته شده اسـت   » ع« كه فرزندم حسين   هر گاه ديدى كه اين خاك،به خون تبديل شد،بدان        

از كربال و از دفن شـهدا       : حضرت به او فرمود    غمگين و لباسى خاك آلود ديد،كه      اى خواب،رسول خدا را با چهره    

 . آيم مى

شهيد شده اسـت و     » ع« حسين ناگهان از خواب برخاست،نگاه به آن شيشه كرد،خاك را خونين يافت،دانست كه           

آن روز را بـه يـاد سـپردند كـه           ) 4. (صدايش به صيحه و شيون بلند شد و همسايگان آمدند وماجرا را باز گفت             

ايـن مـاجرا در     .به مدينه،روز خواب را با روز شهادت امام،مطابق يافتند         د از بازگشت اهل بيت    دهم عاشورا بود،بع  

 . معروف است» حديث قاروره« روايات،به

پس از واقعه كربال،وى به عزادارى بر شهيدان كربال پرداخت و بنى هاشم به تعزيت وتسليت گويى او كه تنها                    

در )62به نقلى در سـال      ( سالگى،چندسال پس از واقعه كربال     84 سلمه در    ام.رفتند همسر باز مانده پيامبر بود،مى    

 ) 5. (گذشت و در بقيع،مدفون شد

 

 ام كلثوم 

 

زنى با  .به دنيا آمد  » ص«وى در سالهاى آخر عمرپيامبر خدا     .» ع« و خواهر زينب و حسين    » ع« دختر امير المؤمنين  

وى در طول زندگى،شاهد شهادت مظلومانه      . اند گفتهصغرى هم    نامش را زينب  .فضيلت،فصيح،سخنور و دانا بود   

نيز با   هجرى نيز در ركاب سيد الشهدا به كربال آمد و پس از عاشورا،در مدت اسارت61درسال .عترت پيامبر بود

وقتى كاروان اسيران را به كوفـه        از جمله .كرد سخنانش عترت رسول خدا را معرفى و ستمهاى حكام را افشا مى           
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شدند  چون نفسها آرام گرفت و همه ساكت.دستور سكوت داد ر جمع انبوه حاضران،ام كلثوم به مردموارد كردند،د

 . به سخن پرداخت وكوفيان را به خاطر سستى در يارى امام و آلودن دست به خون سيد الشهدا مالمت كرد

 : اش چنين است آغاز خطبه

و سـبيتم نسـاءه و       و انتهبـتم اموالـه و ورثتمـوه        سـواة لكم،مـا لكـم خـذلتم حسـينا و قتلتمـوه            !يا اهل الكوفة  «

گريه همه برخاسـت و زنـان صـورت          و صداى ) 6(» ...و يلكم اتدرون اى دواه دهتكم     !نكبتموه،فتبا لكم و سحقا   

شـام نيـز شـمر را طلبيـد و از او خواسـت كـه آنـان را از                     هنگام ورود به  .خراشيدند و موى كندند و مويه كردند      

باشد و سـرهاى شـهدا را دورتـر نگهدارنـد تـا مـردم بـه تماشـاى آنهـا           كه اجتماع كمترىاى وارد كنند     دروازه

شمر دقيقا بـر خـالف خواسـته او عمـل كـرد و اسـيران را از                  .اهل بيت پيامبر نگاه كنند     پرداخته،كمتر به چهره  

جنايات امويـان    ىدر ايام حضور در دمشق نيز هرگز از بيان حقايق و افشا           ) 7. (ساعات وارد دمشق كردند    دروازه

پس از باز گشت اهل بيت به مدينه نيز،ام كلثوم از كسانى بودكه گزارش اين سفر خـونين را بـه                     .كوتاهى نكرد 

كه هنگام ورود بـه مدينـه خوانـده         »مدينة جدنا ال تقبلينا،فبالحسرات و االحزان جئنا      « شعر معروف .داد مردم مى 

بـوده،در زمـان امـام      » ع«  ام كلثـوم كـه دختـر حضـرت فاطمـه           بعضى معتقدند  البته) 8. (شده از ام كلثوم است    

 . از دنيا رفت» ع« مجتبى

 . اين بانو كه نامش در حادثه كربال مطرح است،از يكى ديگر از همسران امير المؤمنين است

 

 ام وهب 

 

 كوفـه   تصميم گرفت از   چون شوهرش .بود» بنى عليم « و همسر عبد اهللا بن عمير كلبى از طايفه        »عبد«وى دختر 

در كربال  » ع« شبانه به ياران حسين   .بيرون آيد،ام وهب نيز اصرار كرد تا او را هم باخود ببرد           » ع« به يارى حسين  

عبد اهللا بن عمير به ميدان رفت،او نيز چوبى به دسـت گرفـت و بـه ميـدان                  روز عاشورا وقتى شوهرش   .پيوستند

او رفت   اما پس از شهادت شوهرش به بالين      .جهاد نيست بر زنان   :مانع او شد و فرمود    » ع« حسين شتافت ولى امام  

بـر سـر آن زن كوبيـد و او را            آن غالم،با گـرزى   .كرد كه شمر،غالمى را سراغ او فرستاد       و صورت او را پاك مى     

 ) 9. (شهيد كرد

 

 امويان بنى اميه 

 امية بن سعد طائى 

 

رساند و روزعاشورا،به نقلى در حملـه اول        » ع« از شهداى كربال به شمار آمده كه خود را در كربال به امام حسين             

و در جنگ صـفين هـم       .بوده است » ع« امير المؤمنين  سوار كارى نامى و شجاع از كوفيان و از اصحاب         .شهيد شد 

 ) 10. (بود،روز هشتم محرم به سيد الشهدا پيوست اند ساكن كوفه گفته.حضور داشته است
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 انس بن حارث كاهلى 

 

،از طايفه بنى كاهل از بنى اسدبود كه از عربهـاى شـمال             » ص«ى از اصحاب پيامبر خدا    و.از شهداى كربالست  

پير مردى سالخورده،از شيعيان كوفه بود كـه        .داشت اند در جنگ بدر و حنين هم شركت        گفته.شدند محسوب مى 

هادت بـه سـعادت شـ     » ع« كـربال رسـاند و روز عاشـورا در ركـاب حسـين             شبانه خود را بـه    .موقعيتى واال داشت  

 : خواند،چنين بود مى رجزى كه.رسيد

 ) 11(قد علمت كاهلها و دودان و الخندفيون و قيس عيالن بان قومى آفة لالقران 

 . در برخى منابع،نام او مالك بن انس كاهلى آمده است

 

 انقالب مدينه واقعه حره 

 انگشت و انگشتر ساربان 

 انيس بن معقل اصبحى 

 

به نقـل   .پيوست» ع« حسين وى در كربال به ياران امام     . عداد شهداى كربال آمده است     در كتابهاى مقتل،نام او در    

غالم ابـو ذر،او بـه ميـدان آمـد و در حـالى كـه رجـز زيـر را                     » جون« مناقب،بعد از ظهر عاشورا پس از شهادت      

 : و به شهادت رسيد خواند،پيكار كرد و بيست و چند نفر را گشت مى

فى يمينى نصل سيف مصقل اعلوبها الهامات وسط القسـطل عـن الحسـين الماجـد                انا انيس و انا ابن معقل و        

 ) 12(المفضل ابن رسول اهللا خير مرسل 

 

 »  ع«اوصاف سيد الشهدا

 

هـاى آن    آنچـه در زيارتنامـه     به كار رفته،بخصوص  » ع« در اوصاف،القاب و عناوينى كه نسبت به حسين بن على         

دهنده مقام واال و جايگاه رفيع او نـزد خـدا و رسـول و                مه،نشانه.شود،يك جهان مطلب است    حضرت ديده مى  

آيـد،چنين   بر مـى  » مفاتيح الجنان « هاى از يك نگاه اجمالى و گذرا به زيارتنامه        برخى از اين اوصاف،كه   .ائمه است 

 : است

بــرة  امام،شهيد،رشيد،مظلوم،مقتول،مخذول،مهتضــم،مجاهد،عابد،ذائد،قتيل العبرات،اســير الكربات،صــريع الع  

الساكبة،قتيل الكفره،طريح الفجره،قتيل اهللا،ثار اهللا،حجـة اهللا،بـاب اهللا، خالصـة اهللا،ولـى اهللا،صـفى اهللا،حبيـب                 

ــر      ــم اهللا،موضــع س ــة عل ــى اهللا،عيب ــداعى ال ــى اهللا، ال ــدليل عل ــر اهللا،ال ــد اهللا،وت ــين اهللا،عب ــفير اهللا،ام اهللا،س

 عالم،شريك قرآن،وصـى مبلغ،سـبط منتجب،سـفينه        اهللا،نور،ثائر،طيب،صديق،طهر،طاهر،مطهر،عمود دين،دليل 

نجات،خامس اصحاب كساء، سبط الرسول،سيد شباب اهـل الجنـة،قتيل الظماء،غريـب الغرباء،بـاب المقام،بـاب                
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حكمة رب العالمين،شـاهد،وارث،وتر الموتور،خـازن الكتـاب المسـطور،وارث التـوراة و االنجيـل و الزبـور، سـيد                    

هـايى وجـود دارد كـه        در سخنرانيهاى آن حضرت نيـز نمونـه       ) 13. (و اوصاف ديگر  بسيارى از القاب    ...الشهدا،و

اى كـه روز عاشـورا خطـاب بـه كوفيـان ايـراد كـرد و                  شمارد،از جمله خطبـه    اوصاف و ويژگيهاى خود رابر مى     

سكم و  اما بعد، فانسبونى فانظروا من انا؟ثم ارجعواالى انف       «:خود را بيان كرد،كه در بخشى از آن است         خصوصيات

 )14(» ...عاتبوها،فانظروا هل يحل لكم قتلى و انتهاك حرمتى؟الست ابن بنت نبيكم وابن وصيه و ابن عمه

  

 اهداف نهضت عاشورا 

 

يافتن به آنها يا تحقـق       دست در حادثه كربال،چيزى است كه آن حضرت براى       » ع« امام حسين » هدف«مقصود از 

فهرستى از اين اهداف مقدس به ايـن        . ام زد و در اين راه،شهيد شد      آنها هر چند در زمانهاى بعد،دست به آن قي        

 : صورت است

 

 زنده كردن اسالم-1

 آگاه ساختن مسلمانان و افشاى ماهيت واقعى امويان-2 

 احياى سنت نبوى و سيره علوى-3 

 اصالح جامعه و به حركت در آوردن امت-4 

 الماز بين بردن سلطه استبدادى بنى اميه بر جهان اس-5 

 سلطه و زور آزاد سازى اراده ملت از محكوميت-6 

 حاكم ساختن حق و نيرو بخشيدن به حق پرستان-7

 تامين قسط و عدل اجتماعى و اجراى قانون شرع-8 

 از بين بردن بدعتها و كجرويها-9 

ايـن هـدفها،هم در انديشـه و عمـل سـيد             تاسيس يك مكتب عالى تربيتى و شخصيت بخشيدن به جامعه         -10

 . گر بود،هم در ياران و سربازانش لشهدا،جلوها

 : كه گوياى اهداف اوست،عبارت است از» ع« از جمله سخنان امام حسين

انما خرجت لطلب االصالح فى امة جدى،اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكرو اسير لبسيرة جدى و ابى ...«

انـا ادعـوكم الـى كتـاب اهللا و سـنة            ...«:ه نوشـت  و در نامه خـود بـه بزرگـان بصـر          ) 15. (» على بن ابى طالب   

اى كـه    و در نامـه   ) 16. (»السنة قد اميتت و البدعة قد احييت فان تسمعوا قولى اهـدكم سـبيل الرشـاد                نبيه،فان

فلعمرى ما االمـام اال العامـل       ...«:فرمود همراه مسلم بن عقيل به كوفيان نوشت،رسالت امامت را اينگونه ترسيم          

و در كـربال بـه يـاران        ) 17. (» نفسه على ذات اهللا،و السـالم      ذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس      بالكتاب و االخ  

عنه،ليرغب المؤمن فـى لقـاء اهللا،فـانى ال     اال ترون الى الحق ال يعمل به والى الباطل ال يتناهى     «:خويش فرمود 

 ) 18. (»ارى الموت اال سعادة و الحياة مع الظالمين االبرما
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تفا به نام حسين نبود در خور مقام حسين بلكه يابد كه خلق دريابند علت اصلى قيام حسين كشـته                    از حسين اك  

شد زير بار ظلم نرفت به به از قدرت تمام حسين بهر احياى دين شهادت يافت زنده شد نام دين زنـام حسـين                        

)19 ( 

 

 »  ع« اهل بيت

 

كساء و ذريه مطهر پيامبر اسالم       و اصحاب » ص«منظور،دودمان پاك رسول خدا   .خاندان،دودمان،آل محمد،عترت 

و برادران وخواهران و فرزندان و بستگانش كه از نسل پيامبر اكـرم در              » ع« است و در حادثه عاشورا،امام حسين     

محبت ورزيـدن بـه     .شوند كه در پى شهادت آن امام،به اسارت رفتند         محسوب مى  كربال حضور داشتند،اهل بيت   

دانسـته شـده     در قرآن كريم،اجر رسالت پيـامبر،مودت بـا اهـل بيـت           .خدا و رسول است   پيامبر،سفارش   اهل بيت 

و جايگاهشان درهدايت امت و نجات پيروان،چون       ) 20. (» قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودة فى القربى        «:است

كمثل سفينة  انما مثل اهل بيتى فيكم      «:ابوذر از رسول خدانقل كرده كه فرمود      .كشتى نوح به حساب آمده است     

طبق روايات،اطاعـت ائمـه فـرض اسـت و مودتشـان الزم و      ) 21. (» عنها غرق نوح من دخلها نجا و من تخلف     

واليت آنـان فريضـه اسـت و عامـل قبـولى            . نافرمانى آنان گناه،و هر كه بامحبت آنان بميرد،شهيد مرده است         

 » آل محمد«:پرسيد» ع« م صادقابو بصير،از اما. دشمنشان،دشمن خداست.اعمال و جوازعبور از صراط

او » عتـرت «:پرسيد.اويند امامانى كه اوصياى  :كيانند؟فرمود»اهل بيت محمد  «:پرسيد.ذريه و نسل او   :كيانند؟فرمود

اهل بيت،بمنزله رابط حياتبخش بين ما و خدايند،كه اگر اين رابطـه قطـع              ) 22. (اصحاب عبا :چه كسانند؟فرمود 

در تعليم و تبيين معارف دين هم ايـن نقـش را دارنـد وشـناخت قـرآن و         .تشود،ارتباطمان با خدا قطع شده اس     

و پرورده خانـه وحـى و وارثـان علـوم            درك حقايق آن را بايد از آنان آموخت،كه علمشان از سوى خداوند است            

گيرد و زدودن تحريـف از چهـره ديـن و مقابلـه بـا                انجام مى  شفاعت و توسل،به دست آنان و به آنان       . پيامبرند

 . دعتها از رسالتهاى آنان استب

اگر از كالسى معلم    . كتابند شود،ائمه اهل بيت،معلمان اين    آنگونه كه دانش آموز،از طريق معلم با كتاب آشنا مى         

،از » ثقلين«اين دو .به همين دليل،اشتباه است   » اهللا حسبنا كتاب «تفكر.را بردارند،از كتاب تنها كارى ساخته نيست      

 .  روز قيامت وحضور در كنار كوثرهم جدايى ناپذيرند،تا

شما اى عترت مبعوث خاتم شما اى برترين اوالد آدم شما از اهل بيت آفتابيد گل جان محمـد را گالبيـد اميـر           

هاى حق نماييد ديانت بى شما كامل نگردد بجز با عشـقتان دل،دل نگـردد شـما                  كشور دلها شماييد شما آيينه    

اى قرآن و دعاييـد اماميـد و شـهيديد و گواهيـد مصـون از هـر خطـا و                     ييد شما معن  » و الضحى «و»نور«تفسير

اشتباهيد شما راه خدا را باز كرديد شهادت را شما آغاز كرديد فدا كرديد جان تا دين بماند بـه خـون خفتيـد تـا              

رز آيين بماند شما شيرازه ام الكتابيد شما ميزان حق روز حسابيد توالى شما فرض خدايى است قبول و رد آن م 

جدايى است هر آنكس را كه در دين رسول است واليت،مهر و امضاى قبول است واليـت،گنج عشـقى در دل                     

 ) 23(ماست محبت هم سرشته با گل ماست دل و جان جهانى عاشق آباد فداى نام شيرين شما باد 
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)24 ( 

 

 ايثار 

 

 ديگرى رابر خود مقدم داشتن و جان و         ايثار يعنى فداكارى و   .است»ايثار«از بارزترين مفاهيم و درسهاى عاشورا،     

در كربال،فداكردن جان در راه دين،فـدا كـردن خـود در راه امـام      .مال خود را فداى چيزى برتر از خويش كردن        

جـان خـود را فـداى ديـن         » ع« امـام حسـين   .شـود  ديـده مـى   ...دادن و  ،به خاطر حسين،تشـنه جـان     » ع« حسين

اند،آسـيبى   كسـى از بنـى هاشـم بـه ميـدان رود،تـا بنـى هاشـم زنـده         گذارنـد   اند،نمى كند،اصحاب او،تازنده  مى

دارد كه جـان خـويش رانجـات دهنـد،يكايك           شب عاشورا كه امام،بيعت را از آنان بر مى        .رسد نمى» ع« حسين به

) 25. (كنـيم  خواهيم و خود را فداى تو مـى        زندگى پس از تو رانمى    :گويند كنند و مى   برخاسته،اعالم فداكارى مى  

اى  كند كـه تـا زنـده       افتد،درآخرين لحظات به حبيب بن مظاهر وصيت مى        مسلم بن عوسجه بر زمين مى     وقتى  

برخى از ياران امام حسين،هنگام نماز ظهر،جـان        ) 26. (بردارى،جانت را فداى او كن     مبادا دست از يارى حسين    

شـود و چـون      مـى  ه وارد فـرات   بالب تشن » ع« عباس. خواند كنند و امام نماز مى     را سپر تيرهاى دشمن مى     خويش

زند كـه آيـا آب       نوشد و به خويش نهيب مى      نمى خواهد آب بنوشد،ياد لبهاى تشنه حسين و اطفال افتاده،آب         مى

 ) 27(تشنه و درآستانه مرگ است؟ » ع« بنوشى،در حالى كه حسين

 ) 28(آب،شرمنده ايثار علمدار تو شد كه چرا تشنه از او اينهمه بى تاب گذشت 

كه در مجلس يزيـد،فرمان   وقتى هم.زند ،خويش را به خيمه آتشگرفته مى » ع«براى نجات جان امام سجاد    زينب،

دهد و دهها صحنه ديگر كه هر كدام  را بكشند،زينب جان خويش را سپربال قرار مى» ع«دهند كه امام سجاد   مى

باشد جان خويش را فداى جان ديگرى    اين كه كسى حاضر     . آموزد مى زيباتر از ديگرى الفباى ايثار را به آزادگان       

امـام حسـين نيـز در آغـاز حركـت           .و فداى مكتب كند،نشانه ايمان واال به آخرت و بهشت و پاداش الهى است             

 : كربال،فرمود هر كه آماده است جان خويش را در راه ما نثار و ايثار كند،با ما حركت كند به

حضـرت قاسـم را    همين فرهنـگ بـود كـه نوجـوانى چـون      ) 29. (»...فليرحل معنا ...من كان باذال فينا مهجته    «

) 30(» لروحك الفداء و نفسى لنفسك الوقاء      روحى«:بگويد» ع« داشت كه روز عاشورا خطاب به امام حسين        وامى

الذين بـذلوا مهجهـم     «:تصريح شده است  » ع« صفت ايثار ياران حسين    در زيارت عاشورا نيز به    .جانم فداى جانت  

 . گذشتند» ع« آنان كه از جان و خون خويش در راه حسين) 31(»  السالمعليه  دون الحسين

 

 نوشتها  پى

 

 . 245،ص 43بحار االنوار،ج -1

 . » ام سلمه« دائرة المعارف تشيع،واژه-2

 . 216،ص 5،اثبات الهداة،ج 235،ص 1،اصول كافى،ج 209،ص 26بحار االنوار،ج -3
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ــان،ج -4 ــداة،ج  239 و 225،231،236،ص 44،ج 232 و 89،227،ص 45همـــ ــات الهـــ ، 192،ص 5،اثبـــ

 . 120صدوق،ص  امالى

 . دايرة المعارف تشيع-5

 . 485،ص 3،اعيان الشيعه،ج 112،ص 45بحار االنوار،ج -6

 . 485،ص 3اعيان الشيعه،ج -7

 .  آمده است423،ص )ع(جلد امام حسين» عوالم« بيت است در38تمام شعر كه -8

 . به نقل از تاريخ طبرى 61،انصار الحسين،ص 482همان،ص -9

 . 298،ص 2،عنصر شجاعت،ج 498،ص 3اعيان الشيعه،ج -10

 . 499،ص 3،اعيان الشيعه،ج 60انصار الحسين،ص -11

 . 507،ص 3،اعيان الشيعه،ج 103،ص 4مناقب،ابن شهرآشوب،ج -12

تن ،دهها لقب بـراى آن حضـرت آورده اسـت،ليكن چـون مـا از مـ      78،ص 4ابن شهرآشوب،ج   » مناقب«در-13

الشهيد السعيد و السبط الثانى و االمـام        :ايم،دليلى بر نقل آنها نديديم،از قبيل      زيارتهاالقاب فوق را استخراج كرده    

 .... الثالث و المبارك و التابع لمرضات اهللا و

 . 6،ص 45بحار االنوار،ج -14

 . 264،ص 2حياة االمام الحسين بن على،ج -15

 . 322همان،ص -16

 . 340همان،ص -17

 . 98،ص 3حياة االمام الحسين بن على،ج -18

 . 53حسين،پيشواى انسانها،ص -19

 . 23شورى،آيه -20

 . 34144،حديث 12،كنز العمال،ج 121،ص 23بحار االنوار،ج -21

 . 216،ص 25بحار االنوار،ج -22

 . نويسنده:از» اهل بيت آفتاب« تلخيصى از مثنوى-23

 . مؤسسة البالغ:از» البيت،مقامهم،منهجهم،مسارهماهل «:ك.در باره اهل بيت،از جمله ر-24

 . 100موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -25

 . 20،ص 45بحار االنوار،ج -26

 . 41همان،ص -27

 . نصر اهللا مردانى-28

 . 366،ص 44بحار االنوار،ج -29

 . 467موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -30

 . لجنان،زيارت عاشورا،مفاتيح ا296 و 293،ص 98بحار االنوار،ج -31
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 »  ع« باب الحوائج عباس بن على

 باب الصغير 

 

و حبيـب بـن   » ع«اى است در دمشق كه گويند سر مطهر حضرت عباس وعلى اكبـر    مقبره.به معناى در كوچك   

ضريحى بـر آن    . سراز سرهاى شهداى كربال است     17اند كه مدفن     بعضى هم گفته  .مظاهر در آنجا مدفون است    

همسـر زينـب    (برخـى قبـر عبـد اهللا بـن جعفـر          .ام تعدادى از شهداى كربال برآن نقش بسته است        اند و ن   ساخته

 . دانند را هم آنجا مى)كبرى

چون سرها را به    : گويد داند ومى  ،دفن سرهاى آن سه بزرگوار را در آن محل پذيرفتنى مى          » اعيان الشيعه « مؤلف

ظهارپيروزى و نيز خوار كردن صاحبان آنها بود،چون        شام برده،اين طرف و آن طرف گرداندند و هدف يزيد كه ا           

 ) 1. (شود همان جا دفن شده باشد و محلش محافظت اين كار انجام شد،طبيعى است كه

 

 بارگاه يزيد دار الخالفه 

 بازار شام 

 

بـازار  «را امـروز   بقايـاى آن  .بازارى اسـت واقـع در شـهر دمشـق،كه نزديـك مسـجد جـامع شـهر بـوده اسـت                     

معروف است كه پس از حادثه عاشورا،ابن زيادخاندان حضرت سيد الشـهدا را اسـير نمـود و                  «.نامند مى» حميديه

يزيددستور داد تا شهر شام را آينـه بنـدى و چراغـانى كرده،خانـدان امـام                 .آنان را از كوفه به شام گسيل داشت       

ـ           .را در كوچه وبازار بگردانند    » ع« حسين د،همين بـازار شـام بـود كـه         از جمله جاهايى كـه اسـيران را عبـور دادن

 . ، جمعيت زيادى در دو طرف بازار صف كشيده بودند» ص« ديدار اسراى خاندان نبوت براى

بـه عصـر عثمـانى       اين بازار امروزه حدود پانصد متر طول و ده متر عرض دارد،در دو طبقـه و تـاريخ بنـاى آن                    

فاصـله  ...محوطه مقابل مسجد اموى است     پايان آن آغاز بازار شام،خيابانى عريض،واقع در غرب بازار و         ...رسد مى

آخرين ستون تا محوطه مقابل در غربى مسجداموى حدود سى متر است و ظـاهرا اسـراى خانـدان عصـمت و                      

 ) 2(» ...مسجد اموى وارد مسجد گشتند نبوت از همين درب اصلى

 

 باال سر 

 

بـه بـاالى سـر امـام،در         اى از حرم نزديك    گيرد،محوطه قسمتى از قبر كه طرف سر ميت قرار مى        »باالى سر «يا

ايستادن برباالى سر آن حضرت و زيارت خوانـدن و          » ع« از آداب و مستحبات زيارت امام حسين      .مقابل پايين پا  

 ) 3. (نماز گزاردن است
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 بانى 

 

و مجلس عزا يا تعزيه و روضـه         در فرهنگ عاشورا و مراسم سوگوارى،كسى كه بر پاى دارنده         .پايه گذار،مؤسس 

 . و ديگر معصومين است» ع« سخنرانى براى امام حسين

زند ومتكفل خـرج و هزينـه        بانى مجلس معموال بنا به نذر و نياز يا از روى عشق و عالقه دست به اين كار مى                  

به مؤسس ساختن مسجد و     .شود برگزارى جلسه مى   پذيرايى و اجرت روضه خوان و تعزيه خوان و واعظ و محل           

كند كـه خداونـد قبـول        است كه واعظ و مداح،بانى مجلس را ياد و دعا مى           رسم.شود فته مى حسينيه هم بانى گ   

 . قرار گيرد» ع« فرمايد و موردعنايت و كرم ابا عبد اهللا

 

 برداشتن بيعت 

 

بيعـت،اين تعهـد را از دوش        آورد،مگر آنكه امام و پيشواى     بيعت،بر عهده بيعت كننده،تكليف حمايت و يارى مى       

حـل  «در اينكـه آيـا بـا      .قرار دهد كه اگر رفتند،پيمان شكنى محسوب نگردد       » حل«بردارد و آنان را در    بيعتگران  

خدا همچنان بـر     شود، يا آنكه تكليف حمايت و يارى حجت        بيعت برداشته مى   ،مسؤوليت از دوش صاحبان   » بيعت

 . باقى است،بحث است دوش آنان

وادث كوفه و آگاه شدن ازدگرگونى اوضـاع آن،بيعـت را از       يك بار در وسط راه،پس از شنيدن ح       » ع« امام حسين 

اى كـه    يك بار هم شب عاشورا پس از خطبه       .اى رفتند  عده آن هنگام .خواهد برود  همراهان برداشت،تا هر كه مى    

گـذارم كـه هـر كـس         خواهند،شـما را آزاد مـى      اينها تنها مرا مى   :پرداخت،فرمود به ستايش از وفادارى اصحابش    

ذمام،هذا ليـل    فانطلقوا جميعا فى حل،ليس لى عليكم منى      «:از تاريكى شب استفاده كنيد و برويد      .خواهدبرود مى

بـرادران و پسـران وبرادرزادگـان عبـد اهللا جعفـر و             .البته آن شب كسى نرفـت     ) 4(» قد غشيكم فاتخذوه جمال   

زى تـا مـرز شـهادت       برخاستند و اعالم حمايت و جانبـا       و كسانى چون عباس،زهير بن قين و ديگران       » ع« زينب

 . ارزش دانستند را بى» ع« از شهادت حسين نمودند و زندگى بى امام و حيات پس

گفت اى گروه،هر كه ندارد هواى ما سرگيرد و برون رود از كربالى ما برگـردد آنكـه بـا هـوس كشـور آمـده                          

 سرناورد به افسر شاهى گداى ما 

 

 بررسى تاريخ عاشورا 

 

 از راديـو ايـران   1342-3خنرانيهاى مرحوم دكتر محمد ابراهيم آيتى كه درسالهاى     نام كتابى ارزشمند،حاوى س   

 . پخش شده است و درباره قيام سيد الشهدا و ابعادگوناگون آن است
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 برير بن خضير همدانى 

 

و از انسانهاى شايسته وپرهيزگار كه زاهد،قارى قـرآن و          » ع« از اصحاب وفادار امام حسين    .از شهداى كربالست  

 »  همدان« علم قرآن و از شجاعان بزرگوار كوفه،از قبيلهم

اهل عبادت وقرائت قرآن بود كـه در        .شد شناخته مى »سيد القراء « رفت و به عنوان    برير از تابعين به شمار مى     .بود

در كوفه مشهور و مـورد      .ارزش و منزلتى داشت    پرداخت و در ميان قبيله همدان      مسجد جامع كوفه به قرائت مى     

. عمر سعد را از دوستى و همدلى با حكومت اموى باز دارد كه موفق نشـد                كوشش بسيارى داشت كه   .م بود احترا

روزتاسوعا .پيوست و همراه او به كوفه آمد» ع« هجرى از كوفه به مكه رفت و به امام حسين60وى در سال ) 5(

شب عاشورا نيز از كسـانى      .كرد ىم از خوشحالى اينكه به شهادت خواهد رسيد،با عبد الرحمن بن عبد ربه شوخى            

 ) 6. (بود كه برخاست و در حمايت و جانبازى براى امام،سخنانى ايراد كرد

روز .سيد الشهدا معروف اسـت     كلمات وفادارى او نسبت به    .در كربال چندين بار خطاب به دشمن سخنرانيها كرد        

برير،پس از حر   .به نكوهش آنان پرداخت   اى ايراد كرد و      عاشورا،به ميدان رفت و خطاب به سپاه عمر سعدخطابه        

 : خواند هاى برق آسايش اينگونه رجز مى در حمله) 7. (به ميدان رفت و جنگيد تاشهيد شد

 انا برير و ابى خضير و كل خير فله برير 

 

 » ابن معمر« بستان

 

و متعلق به عمر بن     پيوندد   مى نام محل و نخلستانى است كه دو وادى نخله يمانى و نخله شامى در آنجا به هم                

 . گويند»ابن عامر« عبيد اهللا بن معمر بوده و مردم آنجا را بستان

هنگام حركت از مكه به سوى كوفه،در آنجا فرود آمده، سپس به تنعيم رفته » ع« نام منزلى است كه امام حسين     

 ) 8. (است

 

 بستن آب 

 

درحادثه كربال سپاه عمـر سـعد بـه         .آوردن او شيوه ناجوانمردانه تشنه نگهداشتن طرف در جنگ،براى از پاى در         

 »  ع« گاه امام حسين دستور ابن زياد،از رسيدن آب به خيمه

از روز هفتم محرم،عمر سعد كسى را به نام عمرو بن حجاج بـا پانصدسـوار بـر شـريعه فـرات                      .جلوگيرى كردند 

مانـده،مانع آب   » ع« امـام حسـين   آنان فرات را در محاصره خويش قرار دادند و از سه روزبه شـهادت               .مامور كرد 

بـه تشـنگى امـام و اصـحاب و فرزنـدانش در روز عاشـورا                 اين كار كـه   ) 9. (برداشتن اصحاب او از فرات شدند     

 . كربال بود و امام و ياران و اطفالش لب تشنه ماندند هاى انجاميد،از سوزناكترين حادثه
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 بن عمرو حضرمى )بشير(بشر

 

وى يكى از دو مردى بودكه پيش از شهادت جوانان          .يارت رجبيه هم آمده است    نامش در ز  .از شهداى كربالست  

در .يمـن بـود   » حضـرموت « انسانى پايدار،بصير و با وفا و از مردم       .باقى مانده بودند  » ع« بنى هاشم،از ياران حسين   

 »  ع« كربال خود را به كاروان حسين

خود رااز او برداشـت،ولى حاضـر        آنكه امام،بيعت با  .در همان دوران،فرزندش در شهر رى اسير بود       .ملحق ساخت 

قبر او در بقعه دسته جمعى شـهداى        .اند اول دانسته  اغلب مورخان،شهادت او را در حمله     .نشد دست از امام بكشد    

 . بشر بن عمر هم نقل شده است) 10. (كربال در پايين پاى سيد الشهداست

 

 بشير بن حذلم 

 

از شام بـه مدينـه،همراه آنـان بود،هنگـام          » ع« در سفر اهل بيت امام حسين     وى كه   .بود» ع«از ياران امام سجاد   

و آمدن اهل » ع« برود و خبر شهادت ابا عبد اهللا مامور شد زودتر به مدينه» ع«ورود به مدينه،به دستور امام سجاد   

شدن سيد خبر كشته » ص«پدرش طبع شعر داشت،در مسجد پيامبر او كه همچون .بيت را به اطالع مردم برساند     

 : قافله حسينى را با اين دو بيت،به مردم رساند الشهدا و بازگشت

يا اهل يثرب ال مقام لكم بها قتل الحسين فادمعى مدرار الجسم منه بكربالء مضرج و الراس منـه علـى القنـاة                      

 ) 11(يدار 

پيكـر او در    .اسـت جـارى    كشته شده و اشـكهايم    » ع« ديگر در مدينه جاى ماندنتان نيست،حسين     !اى اهل مدينه  

 . اند نام اورا بشر و نام پدرش را جذلم هم گفته.شود كربال پاره پاره و سر مطهرش بر فراز نيزه،گردانده مى

 

 بصره 

 

خرمشـهر اسـت و داراى       و نزديـك  )شط العرب (يكى از شهرهاى مهم و بزرگ و بندرى عراق در كنار اروند رود            

نـام قـديمى    .لغوى بصره،زمين سخت،سنگالخ و پر سنگريزه است      معناى  ) 12. (كشتزارها و نخلستانهاى بسيار   

 هجـرى،در   14بصره در سـال     .گفتند كوفه و بصره،عراقين هم مى     به.آن منطقه،خريبه،تدمر و مؤتفكه بوده است     

لقبهـاى قبـة    .مدتى هـم پايتخـت امويـان شـد        .بناى آن شش ماه قبل از كوفه بود       .بنا شد  زمان عمر بن خطاب   

 . اند لعرب هم به آن دادهو خزانة ا االسالم

در نهـج   .جمل شـهرت يافـت     خويش با شورشيان بصره جنگيد و آن درگيرى به جنگ          در زمان خالفت  » ع« على

لعنك اهللا،يا انتن االرض «:مذمت كرده است،از جمله    البالغه،در موارد متعددى امير المؤمنين از بصره و مردم آن         

كالم القدر الذى فيه الفريـة      :ما هو يا امير المؤمنين؟قال    :قيل.لداء الدوى ترابا و اسرعها خرابا و اشدهاعذابا،فيك ا      

اهللا سبحانه و بغضنا اهل البيت و فيه سخط اهللا و سخط نبيه و كذبهم علينا اهل البيت واستحاللهم الكذب   على
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 مركـز   بصـره در آغـاز    .كه نشاندهنده تفكرات انحرافى و موضعگيريهاى مخالف بااهل بيـت اسـت           ) 13(» علينا

 »  ع« طرفداران عثمان بود،ولى پس از خالفت على

 . مركز تشيع شد،اما همچنان كسانى در آنجا نسبت به آل على،عناد داشتند

همـه چيـزو همـه كـس بـر آن           » ع« پس از كشته شدن حسين بن على      :در حديثى فرموده است   » ع« امام صادق 

معروف است كه بـه     » ع« واين كالم على  ) 14. (بصره،دمشق و آل حكم بن عاص     :حضرت گريست،مگر سه چيز   

بـدان كـه    ) 15(» ...ان البصرة مهبط ابليس و مغـرس الفـتن         اعلم«:ابن عباس،والى آن حضرت بر بصره،نوشت     

 . هاست فتنه بصره،فرودگاه شيطان و كشتگاه

ش بـراى   را به يارى خوي    به شش نفر از شخصيتهاى بصره نامه نوشت و آنان         » ع« در نهضت عاشورا،امام حسين   

مالك بن مسمع،احنف بن :بودند، عبارت بودند از اين شش نفر كه هر كدام،رئيس گروهى.گرفتن حق،دعوت كرد

نامــه رســان و پيــك امــام .قيس،منــذر بــن جارود،مســعود بــن عمــرو،قيس بــن هيــثم و عمــر بــن عبيــد اهللا

اب سـرد دادنـد،برخى فرسـتاده    برخى از اينان،به امام جو.براى رساندن اين پيام،غالمش سليمان بود     » ع« حسين

از شخصيتهاى بصره،يزيد بن مسعود به نداى امام لبيك گفت و باتشـكيل جلسـه،               .امام را نزدابن زياد فرستادند    

اى به   در پى آن نامه   .قبايل عرب را به يارى آن حضرت دعوت كرد،آنان نيز خوشحال شده،اعالم حمايت كردند             

 . رى كردامام نوشت و اعالم هر گونه حمايت و يا

از سـوى   .رسيد كـه اصـحاب و يـارانش شهيدشـده بودنـد           » ع« ولى نامه،روز عاشورا وقتى به دست امام حسين       

يزيـد بـن   ) 16. (آن حضرت به بصره رسيد ديگر،يزيد بن مسعود وقتى آماده يارى امام شده بود كه خبر شهادت         

خود را به مكه رساندند و از آنجا همراه امام امام لبيك گفته، نبيط بصرى نيز به اتفاق دو پسر و غالمش به نداى

گرچـه برخـى از شـهداى كـربال از شـيعيان بصـره بودنـد،اما بصـره در                   ) 17. (به كربال آمدند و شـهيد شـدند       

اش نيز در حمايت ازاهل بيـت،خوب        سابقه.و نهضت او نداشت   » ع« اى در برابر ابا عبد اهللا      شايسته مجموع،موضع

 . نبود

هم چون شيخيه و صوفيه در  از غالت شيعه.اند و بخشى هم اخبارى  اغلب شيعه اثنى عشرى   امروز،مردم بصره «

دانند و بـا     تبارند و فارسى و تركى را هم مثل عربى مى          اكثر عشاير نواحى اين منطقه،ايرانى    .بصره ساكن هستند  

 ) 18(» .كنند آن تكلم مى

 

 بصيرت 

 

در فرهنـگ دينـى و   .وبينش بود» بصيرت«در نهضت عاشورا،» ع«از ويژگيهاى فكرى و عملى ياران سيد الشهدا 

است،يعنى صاحبان روشن بينى و بيـدار دلـى و شـناخت             ياد شده »اهل البصائر « متون معارف،از كسانى با عنوان    

صـاحبان  .عميق نسبت بـه حـق و باطل،امـام وحجـت الهـى،راه و برنامـه، دوسـت و دشـمن،مؤمن و منـافق                       

گذارنـد وعملكـرد و      با آگاهى،هشيارى و انتخاب گام در راه مى       .ه تنها چشم سر   درونشان بيناست،ن  بصيرت،چشم

و مبارزاتشـان مرامـى اسـت،نه        موضعگيريهايشان ريشه اعتقادى و مبناى مكتبى و دينى دارد،جهادشان مكتبى         
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جنـاح  سودجويانه و دنياپرستانه يا نشات گرفته از تعصبات قومى وجاهلى،يا تحريك شـده تبليغـات فريبكارانـه                  

بينند و باطل بودن دشمن را يقين دارند و          ابهام و بحق مى    خود را روشن و بى     اهل بصيرت،راه .باطل و سلطه زور   

شمشـيرها وجهادشـان پشـتوانه      .دارنـد  فروشند و نه دست از عقيده و جهاد برمى         با تطميع وتهديد،نه خود را مى     

اينگونه مدافعان بينـادل و پيـروان دل        ) 19. (» افهمحملوا بصائرهم على اسي   «:» ع« به فرموده على  .عقيدتى دارد 

كردنـد،هم در    را حمايت مـى   » ع« جنگيدند،هم در همه حال امام مجتبى      با معاويه مى  » ع« آگاه،هم در ركاب على   

ايـن از سـخنرانيها و رجزهـا و پاسخهايشـان           .كردند امام خويش و نصرت قرآن مى      عاشورا جان خويش را فداى    

دانستند كه بايد ياريش كرد و جان در راهش باخت ودشـمنانش را كـافر                را امامى مى  » ع«داسيد الشه .بود روشن

سـخنان امـام   .بـود و اجـر داشـت    شناختند كه جهاد با آنان همچون جهـاد بـا مشـركان          اى مى  دالن نفاق پيشه  

همـه گويـاى    » ع« ،حضرت ابا الفضل،على اكبر، جوانان بنى هاشم،ياران ابا عبـد اهللا          » ع«،امام سجاد » ع« حسين

 »  ع« امام صادق.عمق بصيرت آنان است

او در حمايـت از سـيد        دارد،كه گوياى عمق بينش و اسـتوارى ايمـان        » نافذ البصيرة «درباره حضرت عباس،تعبير  

و «:در زيارتنامه حضرت عباس است) 20. (»...االيمان كان عمنا العباس بن على نافذ البصيرة صلب«:الشهداست

مگـر مـا بـر حـق     « سخن على اكبر خطاب به امام كـه  .»...مقتديا بالصالحين  صيرة من امرك  انك مضيت على ب   

شدگانى نـادان    انگيزه و تحريك   در جبهه مقابل،كوردالنى دنيا طلب و فريب خوردگانى بى        .مشهوراست»نيستيم؟

 آنـان گرفتـه     هاى حرام،گوش حقيقت نيـوش را از       بودند كه تبليغات اموى چشم بصيرتشان را بسته بود و لقمه          

 . بود

 

 بطان 

 

امـام  .اسـد اسـت    اى از بنـى    در اطـراف كوفـه و از آن طايفـه         .نام منزلى از منزلگاههاى كوفـه بـه طـرف مكـه           

درآنجا قصرى و مسـجدى و آب و آبـادى          .در مسير خويش به كوفه،از اين منزلگاه هم گذشته است         » ع« حسين

 ) 21. (آمدند بوده كه كاروانيان براى استراحت فرود مى

 

 بكر بن حى تميمى 

 

پيوسـت و در حملـه اول       » ع« حسين وى ابتدا در سپاه عمر سعد بود،اما روز عاشورا به سپاه          .از شهداى كربالست  

 ) 22. (شهيد شد
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 بكير بن حمران احمرى 

 

تيغ به تن كرد و ضربت       هاى كوفه با مسلم بن عقيل نبرد تن        وى كسى بود كه در كوچه     .از كوفيان طرفدار يزيد   

را باالى دار االماره بـرد و سـر از بـدنش جـدا      هم او بود كه به دستور ابن زياد،مسلم  .مسلم او را مجروح ساخت    

 ) 23. (كردن و بدن او را به زمين انداخت

 

 بال و كربال 

 

اغلب،رنجها و گرفتاريها مايـه     .بال هم به معناى رنج و محنت و گرفتارى است،هم به معناى آزمايش و امتحان              

اى از عظيمتـرين رنجهـا و        نيـز آميختـه   )كـرب وبـال   (كربال.زمون انسانها در زندگى و در طريق ديندارى است        آ

وقتـى  .اهل حق و باطل،تا موضع خويش را مشـخص سـازند           محنتها بود و هم بزرگترين آزمايش تاريخى براى       

ان آن حضرت پر از اشك شـد        كربال،چشم:اينجا چه نام دارد؟گفتند   : رسيد،پرسيد به اين سرزمين  » ع«سيد الشهدا 

و يقين كرد كـه شـهادتگاه خـودو يـارانش همـين             »اللهم انى اعوذ بك من الكرب و البالء       «:فرمود وپيوسته مى 

اينجا سـرزمين   ) 24. (»هذا موضع كرب و بالء،هاهنا مناخ ركابنا و محط رحالناو سفك دماءنا           «: جاست و فرمود  

 . ن ما وجايگاه ريخته شدن خونهاى ماسترنج و گرفتارى و بالست،اينجا محل فرود آمد

حضـرت  .شـده اسـت   آميختگى اين سرزمين و اين نام با شدايد و رنجها پيش از آن نيز از زبان اولياء خـدا نقـل             

) 25. (دانسـت »ارض كـرب و بـالء     «زمين را  وقتى بر اين سرزمين گذشت،اندوه او را فرا گرفت و آن          » ع« عيسى

گفت،در حالى كـه     در آينده سخن مى   » ع« از شهادت حسين  » ع« فاطمه براى دخترش » ص« روزى حضرت رسول  

ــين ــودكى» ع« حس ــود  ك ــادر ب ــوش م ــرا.در آغ ــيد» ع«حضــرت زه ــدر پرس ــته  :از پ ــدم كش ــه فرزن ــا ك آن ج

كربالء و هى دار كرب      موضع يقال له  «...كربالست،سرزمين محنت و رنج بر ما و بر امت        :شودكجاست؟فرمود مى

اگـر كـربال را سـرزمين آزمـايش بـه حسـاب آوريم،هـم آزمـايش                 ) 26. (»]...االئمـة [مةو بالء علينا و على اال     

و خاندان و يـاران اوسـت كـه در كـوره رنجهـا و شـهادتها و داغهـا و                     » ع« ابا عبد اهللا   خلوص،فداكارى و عشق  

شگاه كوفيان آزماي مصيبتها، جوهره ذاتى و بعد متعالى آنان و ميزان صدق عقيده و ادعايشان به ظهور رسيد، هم

ابـا  .و مدعيان نصرت و يارى و نيز حكام اموى بود كه نسبت به فرزند پيامبرو حجت الهى آنگونه رفتـار كردنـد                    

اى كـه در     نيز در اشاره به جنبه آزمونى بالها دركشف جوهره دينـدارى و ميـزان تعهـد،در خطابـه                 » ع« عبد اهللا 

ان النـاس عبيـد الـدنيا و الـدين لعـق علـى السـنتهم                ...«:ودايراد نمود،فرم )و بقولى دركربال  (» ذو حسم « منزلگاه

شـيرين   مردم بنده دنيايند و دين بر زبانشـان       ) 27. (» ما درت معايشهم فاذا محصوا بالبالء قل الديانون        يحوطونه

دك آزموده شوند،دينداران ان»بال«اما آنگاه كه با .زنند است و تا زندگيهاشان بچرخد و آسوده باشند،دم از دين مى          

 . شوند مى

خدا را در محاصره دشمنان ببينند و بخاطر دنياطلبى و بيم از مرگ،دسـت               تر از اينكه حجت    چه آزمايشى سخت  

به همين جهت،وقتى امام در طول راه ازبعضى يارى خواست و آنان روحيه فداكارى و جهـاد                 !از يارى او بردارند   
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ر باشند،چرا كه هر كس نـداى نصـرت خـواهى امـام را              فرمود كه از منطقه دو     در ركاب امام را نداشتند،حضرت    

 ) هلك(فو اهللا ال يسمع واعيتنا احد و ال ينصرنا اال«نكند،گرفتار عذاب الهى خواهد شد، بشنود و يارى

نيـز وسـيله   » ع« به عالوه،آزمايش بزرگ كربال،براى اهل بيت و حسين بـن علـى         ) 28. (» البه اهللا فى نار جهنم    

شـدند و    ،آزمـايش » ذبـح «  درجـه بود،آنگونـه كـه حضـرت ابـراهيم و اسـماعيل بـا فرمـان                 خدا و ترفيع   قرب به 

نيز،ابراهيم،به فرمان الهى مامور شد خانواده خـود را در دشـت بـى آب و خشـك،تنها بگـذارد،و نيـز بـا آتـش                          

 . ها رفت نمروديان آزمايش شد و در دل شعله

فرزنـدان  .بودو قربانى آل اهللا   » ذبح عظيم «آورد،خودش نيز نيز هفتاد و دو قربانى به مسلخ عشق         » ع«سيد الشهدا 

شدند،و همه در آزمايشگاه كربال،رو سفيد و پيـروز          و اهل بيت او نيز در صحراى طف،گرفتار امواج بال و عطش           

 »  ع« از آزمون برآمدند و كالم حسين

 . » الهى رضى بقضائك و تسليما المرك«در واپسين لحظات،حكايتگر رضا و تسليم بود

براى امت پيغمبر بـود و       نيز اشاره است به اينكه كربال هم مايه آزمون        » ع« در سخنرانى فاطمه دختر امام حسين     

فانا اهل بيـت ابتالنـا      «:امتحان رو سفيد درآمدند    ديگران امتحان بدى دادند،اما اهل بيت از اين       .هم براى عترت  

هـم نگريسـت    »بال«توان به عاشورا،از بعد    ونه است كه مى   اينگ) 29(» اهللا بكم و ابتالكم بنا فجعل بالءنا حسنا       

نيز بايد تمثيلى از شدايد و رنجها و سـوز  » ع« زائر حسين.را زمينه جلوه بعدالهى شهيدان راه خدا دانست     »ابتال«و

 . باشد»بال«و» كرب« وگدازها و خوف و عطشها را در خويش پديد آورد و كرباليش

  دال،خوبان دل خونين پسندند دال خون شو كه خوبان اين پسندند

 

 بنى اسد 

 

اى از آنـان بـراى    اى كه نزديك كربال ساكن بودند و فرداى عاشورا،پس از رفتن سپاه عمرسعد، عـده               نام طايفه 

در آن  .شـناختند،متحير بودنـد    اجسـاد را نمـى     و چـون  ) 30(دفن اجساد مطهر شهداى اهل بيت به كربال آمدنـد           

و اصحاب را يـك بـه يـك بـه آنـان شناسـاند و آنـان در دفـن                      پيكر اهل بيت  آمد و   » ع«هنگام،حضرت سجاد 

 : آمده است» دايرة المعارف تشيع«در.شهدا،حضرت را يارى كردند وبراى خويش،افتخار آفريدند

توفيق و افتخار دفـن پيكـر        اين قبيله ...اى از قبايل عرب،از فرزندان اسد بن خزيمه بن مدركه          بنى اسد،نام تيره  «

جمعـى از   .داشـتند . ق 61كـربال در سـال       ضـرت سـيد الشـهدا و انصـار آن حضـرت را پـس از واقعـه                 مطهر ح 

نيـز از همـين     » ص« برخى از همسران پيـامبر اكـرم      .اند برخاسته اصحاب،علما،شعرا و زعماى اماميه از اين قبيله      

ريه از نـواحى كـربال       هجرى از بالد حجاز به عـراق رفتـه،در كوفـه و غاضـ              19اين قبيله درسال    .اند قبيله بوده 

خاصى را در جنـوب      هنگام بناى كوفه،اين قبيله محله    .گردند از قبايل سلحشور عرب محسوب مى     .كردند سكونت

بيعت كردند و در كنار آن      » ع« جمل،با على   هجرى در جنگ   36در سال   .مسجد كوفه به خويش اختصاص دادند     

موافـق بـا حضـرت و مخـالف و          :يم شـدند  بـه سـه دسـته تقسـ       61در قيام عاشـورا در سـال        .حضرت جنگيدند 
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بن حرث،مسلم بن عوسجه،قيس بن مسهر،موقع بن ثمامـه و عمـرو بـن خالـد                 حبيب بن مظاهر،انس  .طرف بى

 . صيداوى ازسران موافق بودند و حرملة بن كاهل اسدى،قاتل طفل شير خوار،از سران مخالف بود

و اجسـاد را ديدنـد و        بر ميدان جنگ گـذر كـرده      پس از شهادت حسين،زنانشان     )طرفها بى(گروهى از دسته سوم   

ابتدا زنان بيل و كلنگ به      .اجساد، خبر كردند   تحت تاثير قرار گرفتند و به سرزمين خود رفته،مردان را جهت دفن           

پس ازمدتى وجدان مردان بنى اسد بيدار گشت و به خـود آمدنـد و بـه                 .دست گرفته به طرف كربال روان شدند      

اين فداكارى سبب شـهرت آنـان شـد و از آن پـس              .اجساد امام و يارانش پرداختند     ه به دفن  دنبال زنان راه افتاد   

 ) 31. (»نگرند نظر احترام و محبت به قبيله بنى اسد مى شيعيان به

 

 بنى اميه 

 

از دشـمنان سرسـخت    اميـه .رسـد  مى» عبد شمس« اى از قريش،كه نسب آنان به امية بن خلف از فرزندان         طايفه

با پيامبر  ) 32. (مخالف و كينه توز بودند     بود و فرزندان او و كال بنى اميه همواره با بنى هاشم           » ص« مپيامبر اسال 

و ساير ائمـه بـه گونـه ديگـرى          » عليهما السالم « حسين به نحو ديگر و با امام حسن و امام        » ع« به نحوى،با على  

بـه بنـى    )60سوره اسراء آيـه     (» ملعونهشجره  «در قرآن، .آنان را لعنت كرد   » ص«خدا رسول. ورزيدند خصومت مى 

اين دودمان،با عترت پيامبر و آل علـى دشـمنى شـديد داشـتند و بزرگـانى از آنـان              ) 33. (تفسير شده است   اميه

يزيد و معاويه از نسل اينان بودندكه آن دشمنيها را با   .درجنگهاى صدر اسالم به تيغ مسلمانان كشته شده بودند        

 هجرى  132حكومت رسيدند و تا سال        هجرى به  41اينان از زمان معاويه در سال       «.على و آل على نشان دادند     

 . حكومت داشتند و مركز حكومتشان در شام بود

بعضـى از   .انداختـه بودنـد    به تبع حكومتهاى روم و فارس،بساط و تشريفات و تجمالت و عيش و نوشـهايى راه               

كه بـا   ...د الملك،وليد،سليمان، عمر بن عبد العزيز،هشام و      معاويه،يزيد،مروان،عب:خلفاى بنى اميه عبارت بودند از     

) 35(مدت حكومتشان هـزار مـاه       ) 34(» .مروان حمار،اين سلسله منقرض شد،درجريان قيام ابو مسلم خراسانى        

 روز دقيقـا    13 مـاه و     11 سـال و     90تا زمـان روى كـار آمـدن سـفاح،يعنى           » ع« مجتبى بود،از زمان امام حسن   

ابـو  ) 36. (انـد  كـرده  را بر هـزار مـاه حكومـت آنـان تاويـل           »ليلة القدر خير من الف شهر     « يهبعضى آ .كشيد طول

كه ابو بكر و عمر از      (پس ازقبيله تيم وعدى   :سفيان،در اولين روز به خالفت رسيدن عثمان به او توصيه كرد كه           

سـت بـه دسـت      اينك حكومت به دست تو افتاده اسـت،آن را همچـون تـوپى در ميـان بنـى اميـه د                    )آن بودند 

 ) 37. (اين سلطنت است نه چيز ديگر،من به بهشت و جهنمى باور ندارم.بگردان

ان اول مـن يبـدل      «: خواهد شد  خود پيامبر پيشگويى كرده بود كه چنين      .امويان سنت رسول خدا را تغيير دادند      

رساند،از زبـان يزيـد      مىرا به خدا و قيامت و وحى         اعتقادى امويان  اين شعر نيز كه بى    » سنتى رجل من بنى امية    

 : نقل شده است كه

 ) 38(لعبت هاشم بالملك فال خبر جاء و ال وحى نزل 
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امـام  .انـد  در زيارت عاشورا،از آل ابو سفيان،آل زياد،آل مروان و بنى اميه نام برده شده و موردلعنت قـرار گرفتـه                   

از جـدم شـنيدم كـه       :عت كنـد،فرمود  با يزيد بي   خواست امام  نيز در پاسخ سخن مصرانه مروان كه مى       » ع« حسين

 . » الخالفة محرمة على آل ابى سفيان« فرمود خالفت بر آل ابو سفيان حرام است مى

 

 نوشتها  پى

 

 . 627،ص 1اعيان الشيعه،سيد محسن امين،ج -1

 . 34،ص 3دايرة المعارف تشيع،ج -2

 . 186،ص 98بحار االنوار،ج -3

 . 197وقعة الطف،ابى مخنف،ص -4

 . 61الحسين،ص انصار -5

 . 154،ص 1عنصر شجاعت،ج -6

 . 15،ص 45بحار االنوار،ج -7

 . 170،ص 2معجم البلدان،ياقوت حموى،ج -8

 . 556،ص 2،الكامل فى التاريخ،ج 599،ص 1اعيان الشيعه،ج -9

 . 194،ص 2،عنصر شجاعت،ج 250،ص 3دايرة المعارف تشيع،ج -10

 . 116،لهوف،ص 423،ص 3حياة االمام الحسين،ج -11

ــاى آن ر   -12 ــه و جغرافي ــره و تاريخچ ــاى بص ــاره بن ــيع  «:ك.درب ــارف تش ــرة المع ــه 262،ص 3،ج » داي  ب

 . » بصره« بعد،عنوان

 . »بصر«  واژه1سفينة البحار،ج -13

 . 205،ص 57بحار االنوار،ج -14

 . 18نامه )صبحى صالح(،نهج البالغه492،ص 33همان،ج -15

 . 327،ص 2حياة االمام الحسين بن على،ج -16

 . 328همان،ص -17

 . 266،ص 3دايرة المعارف تشيع،ج :ك.ر-18

 . 150نهج البالغه،صبحى صالح،خطبه -19

 . 430،ص 7اعيان الشيعه،ج -20

 . 80الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -21

 . 44،ص 3اى،ج  عنصر شجاعت،كمره-22

 . 59،ص 3مروج الذهب،مسعودى،ج -23

  .91،ص 3حياة االمام الحسين،ج -24
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 . 253،ص 44بحار االنوار،ج -25

 . 264همان،ص -26

 ). چاپ جامعه مدرسين(245تحف العقول،حرانى،ص -27

 . 174،ص 3،انساب االشراف،ج 379،ص 44بحار االنوار،ج -28

 . 341،ص 2رياض القدس،ج -29

 . 63،ص 3مروج الذهب،ج -30

 . 340،ص 3دايرة المعارف تشيع،ج -31

 . مقريزى:از» بين بنى امية و بنى هاشمالنزاع و التخاصم «:ك.ر-32

 . 46،ص 1سفينة البحار،ج -33

درباره وقايع زمان خلفاى بنى اميه و شـناخت آنهـا،از جملـه رجـوع كنيـد                 .412،ص  1معارف و معاريف،ج    -34

  6 و 5جلد )ترجمه(المنتهى،شيخ عباس قمى و نيز منتهى االرب تتمة:به

الشيعة « ترجمه»شيعه و زمامداران خودسر   «:ك.نيز ر .مويان را در بردارد   شرح جنايات ا  » هزار ماه سياه  « كتاب-35

 . از محمد جواد مغنيه» والحاكمون

 . 235،ص 3مروج الذهب،ج -36

 . 690،ص 2استيعاب،ج -37

 . است كه يزيد به آنها استشهاد كرده است» ابن زبعرى«اشعار از-38
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 بنى جعده 

 

 . دعوت نامه نوشتند» ع« فه،كه به امام حسيننام يكى از قبايل كو

 

 بنى هاشم 

 

گفتـه  » بنـى هاشـم   « به اهل بيـت پيامبر،بـه همـين جهـت         .فرزندان هاشم بن عبد مناف،جد اعالى رسول خدا       

هاشم و اجدادش در ميان عرب،مشهور به نجابـت و مـورداحترام بودنـد و رسـول اهللا از ايـن دودمـان                       .شود مى

خويش در روز عاشورا،به اين نسب شريف اشاره كرده و به آن افتخار          ز در يكى از رجزهاى    ني» ع« امام حسين .بود

 : كند مى

 انا ابن على الخير،من آل هاشم كفانى بهذا مفخرا حين افخر 

بنى اميه،از آغاز با بنـى هاشـم،مخالفت و دشـمنى داشـتند و ايـن بغـض و عـداوت،دردوران ائمـه نيـز ادامـه                           

 . وج عداوت و كينه امويان با بنى هاشم بودا»حادثه كربال«.داشت

 . دشمنى و كينه با بنى هاشم،نشانه نفاق است) 1(»  بغض بنى هاشم نفاق«:فرموده است» ص« پيامبر اسالم

را به شهادت رساند و اهل بيت او را به اسارت گرفت،در مجلس جشـن،با چـوب                 » ع« يزيد،چون حسين بن على   

 : خواند زد و اين اشعار را مى مى» ع« خيزران بر لبهاى حسين

اگر .نازل شده است   بنى هاشم با ملك و سلطنت بازى كردند،نه خبرى آمده و نه وحيى            »...لعبت هاشم بالملك  «

 ) 2... (از فرزندان احمد انتقام نگيرم،از نسل خندف نيستم

 

 بوى سيب 

 

نيزمعروف است كسانى كه صبح     .»يدآ شهدا بوى سيب مى    ز تربت «:گفتند در چاووش خوانيهاى زائران كربال مى     

در بحار االنوار چنين .اين سخن ريشه حديثى دارد.كنند مى زود به زيارت كربال بروند،بوى سيب بهشتى استشمام

 : آمده است

ايـن دو   .نزد رسول خدا بـود     به حضور پيامبر رسيدند،در حالى كه جبرئيل هم       » ع« روزى امام حسن و امام حسين     

جبرئيل هـم چيـزى در دسـت داشـت و     . چرخيدند تشبيه كرده و دور اومى) 3(»  دحيه كلبى« عزيز،جبرئيل را به  

آن دو  .داد» حسـنين « آنهـا را بـه    .جبرئيل يك سيب،يك گالبى و يك انار است        ديدند كه در دست   .كرد اشاره مى 

آن دو .د پـدر ومادرتـان  ببريد نز :پيامبر آنها را گرفت و بوييد و فرمود       .شدند و با شتاب نزد پيامبر دويدند       خوشحال

هم نزد آنان رفت وهمگى از آنها خوردند،ولى هـر چـه            » ص«ها را نخوردند تا آنكه پيامبر      ميوه. نيز چنان كردند  

كند كه در ايام حيـات مادرمـان    نقل مى» ع« امام حسين.تا آنكه پيامبر از دنيارفت.ها باز باقى بود   خوردند،ميوه مى

بـا  .ش نيامد،تا آنكه فاطمه از دنيا رفت،انار ناپديد شد و سيب و گالبى مانده بـود               هاپي تغييرى در ميوه  » ع« فاطمه
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مسـموم وشـهيد شـد و       » ع« امام حسن .گالبى هم ناپديد شد و سيب به همان حالت باقى ماند          » ع« على شهادت

ا شـدم آن ر  هـر گـاه تشـنه مـى     مـن .آب را بـه روى مـا بسـتند    )در كـربال  (سيب همچنان باقى بود تا روزى كه      

شدت يافت،بر آن دندان زدم و ديگر يقين به مـرگ            ام چون تشنگى .يافت بوييدم،سوز عطش من تسكين مى     مى

 . پيدا كرده بودم

شهيد شد، بـوى سـيب در        چون.اين سخن را پدرم يك ساعت قبل از شهادتش فرمود         :فرمايد مى» ع«امام سجاد 

قبـر  .بـاقى بـود   » ع« ود،ولى بوى آن پس از حسـين      دنبال آن گشتيم و اثرى از سيب نب       .رسيد قتلگاه به مشام مى   

پس هر يك از شـيعيان مـا كـه زيـارت            .رسد از قبر او به مشام مى      حسين را زيارت كردم و ديدم بوى آن سيب        

كنند،اگر بخواهند آن رابشنوند،هنگام سحر در پى زيـارت بروند،كـه اگـر مخلـص باشـند،بوى آن سـيب را                      مى

 ) 4. (كنند مى استشمام

 

 بياض 

 

دفترى كه چنـد مجلـس      ) 5. (يادداشت،در بغل گذارند   اى كه جهت   سفيدى،كتابچه و دفتر سفيد نانوشته،كتابچه    

تعزيه و بعضى اوقات نوحه يا ادعيه در آن نوشته شده و معموالداراى جلد چرمى است و از ته بـه هـم دوختـه                         

خه و طومـار،از اسـامى ديگـر اينگونـه          نسـ ) 6. (گوينـد  مى» جنگ«ها امروز به اينگونه نوشته   .شده،با قطعى بغلى  

شد و رونويسـى از      اغلب با خط خاصى و به صورت چپ و راست نوشته مى           .است هاى نوحه و تعزيه بوده     كتابچه

 . دادند نوحه خوانها هم معموال آنها را در انحصار خود داشتند و به ديگران نمى.دشوار بود آن

 

 بيرق علم 

 بيضه 

 

در .بوده اسـت  » بنى يربوع « ر راه كوفه،كه بين عذيب و واقصه قرار داشته و متعلق به           نام يكى از منزلگاههاى س    

با سپاه كوفه برخورد كرد وخطبه معروف خـويش را بـراى سـپاه حـر ايـراد      » ع« همين منطقه وسيع،امام حسين  

 : قال» ص« ان رسول اهللا!ايها الناس«:فرمود

خضير برخاستند   و در همين جا بود كه نافع بن هالل و برير بن            )7(» ...من راى سلطانا جائرا مستحال لحرام اهللا      

 . خويش را از آن امام ابراز كردند هايى نصرت و حمايت و ضمن خطابه

معنـاى زمـين سـفيد       بيضه بـه  ) 8. (سر داد و به سوى عذيب حركت كرد       » الرحيل،الرحيل« پس از آن،امام نداى   

 . گياه است هموار و بى
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 بيعت 

 

معاويـه وادارد و آن      را به بيعت بـا يزيـد بـن        » ع« ربال،تالش عمده دشمن آن بود كه حسين بن على        در حادثه ك  

 . حضرت هم نپذيرفت تا شهيد شد

بيعت،نزد عرب بسيار زشت  شكستن.بيعت به معناى پيمان و عهد بستن است   :» اصل بيعت « تر به  اى نگاهى ريشه 

شـد و عـدم      امضـا وتبعيـت و تعهـد اطاعـت محسـوب مـى            بيعت با حاكم،نوعى راى موافق دادن و        .بوده است 

 . بيعت،نوعى تمرد و به رسميت نشناختن

توانسـت بـا او بـه        بيعت در صدر اسالم،مفهوم اطاعت و پذيرش حكومت را داشت و بيعت كننده با حاكم، نمى               

 و حـاكم    كننـده را طرفـدار خليفـه       گرفـت،مردم، بيعـت    مخالفت و جنگ بپردازد و آنگاه كـه علنـى انجـام مـى             

در تـاريخ   .افتاد،هم آبـرويش   شناختند و پس گرفتن بيعت،معمول و مقبول نبود، چون هم جانش در خطر مى              مى

ان الـذين  «:دانـد  قرآن،بيعت مردم را با پيامبر،بيعت بـا خـدا مـى   .وجود داشت... و اسالم،بيعت عقبه،بيعت رضوان  

زنان مؤمن با    درباره بيعت ) 9(» ...فانما ينكث على نفسه   انما يبايعون اهللا،يد اهللا فوق ايديهم فمن نكث          يبايعونك

 . كند را هم مطرح مى كه مواد بيعت) 10(»  فبايعهن...اذا جاءك المؤمنات يبايعنك«:خوانيم پيامبر،مى

وفادارى به يك نظـام و       بيعت،دست دادن با كسى به عنوان عهد و پيمان بر امرى است و سوگندى است براى               

شود و بيعت در اسالم،نه به عنوان        بيعت تلقى مى   حاكم و امير و والى يا نماينده او گذاشتن         دست در دست  .حاكم

گردد،آن هـم بـر محـور     يك امام و رهبر شايسته تلقى مى تحكيم كومت  روش انتخاب رهبر،بلكه به مثابه عامل     

حـديث،باب   در كتب .» خالقال طاعة لمخلوق فى معصية ال     « در نهج البالغه  » ع« به فرموده على  .خدا شرع و قانون  

از اين رو،پـس    ) 11. (اسالم است  اند كه حاكى از اهميت آن در نظام سياسى و اجتماعى           خاصى براى آن گشوده   

اى  سياسى فوق العاده   از وفات پيامبر اسالم،موضوع بيعت كردن و بيعت گرفتن ازمردم به نفع حكومت، ساسيت             

 . يافت و در سقيفه خود را نشان داد

حضـرت نيـز پـس از مـرگ         خود آن .خواستند به بيعت وادارند    و ياران همدل او را مى     » ع« ين اصل،على طبق هم 

 . دار شد عثمان،با بيعت مردم با وى،خالفت را عهده

بيعت گرفتن معاويه به نفع پسرش يزيد،در زمانى كه هنوز خودش زنده بود،آن هـم باتهديـد و ارعـاب و زور،از                   

هاى معروف قبايل،به نفع يزيد به عنـوان          از مردم شام وچهره    59معاويه در سال    .نقاط ننگ سلطه امويان است    

البته مـورد اعتراضـهايى هـم       .به بيعت را به شهرهاى ديگر هم نوشت        وليعهد خويش بيعت گرفت و نامه دعوت      

وشـت كـه    پس از مرگ معاويه نيز،يزيد به والى مدينه نامـه ن          ) 12. (كرد مخالفان را سركوب مى    ولى.قرار گرفت 

دانسـت،از بيعـت     نمى امام حسين نيز كه يزيد را شايسته خالفت       .بيعت بگيرد » ع« هر صورت از حسين بن على      به

 . »مثلى ال يبايع مثل يزيد«:فرمود امتناع داشت و مى

عزيمت بـه آنجـا،آن حضـرت        ها و دعوتهاى كوفيان براى     در دورانى هم كه سيد الشهدا در مكه بود،در پى نامه          

تعداد بيعتگران كوفه بـا مسـلم را        .امام حسين بيعت كردند    شيعيان كوفه نيز با نماينده    .ن عقيل را فرستاد   مسلم ب 

از سوى امام يـا والـى،در واقـع آزاد گذاشـتن بيعتگـر              » برداشتن بيعت «) 13. (اند  هزار هم نوشته   25 هزار تا    18
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اى وفـاى يـاران را سـتود         را،ضمن خطبـه  شب عاشو » ع« امام حسين . سپرده بود  نسبت به تعهدى بودكه با بيعت     

خواهـد،از پوشـش شـب     مى وبرايشان پاداش الهى طلبيد، آنگاه بيعت را با اين جمالت از آنان برداشت تا هر كه               

فانطلقوا جميعا فى حل ليس عليكم حرج منـى و ال            اال و انى قد اذنت لكم     «:استفاده كرده، صحنه را ترك گويد     

البته ياران يكايـك برخاسـته و بـا نطقهـاى پرشـورى اعـالم               ) 14. (»جمال تخذوهذمام،هذا الليل قد غشيكم فا    

معـروف   سخن مسلم بن عوسجه،زهير،فرزندان مسلم بن عقيل و ديگـران         .شب،كسى نرفت  وفادارى كردند و آن   

 ) 15. (است

 

 بى غسل و بى كفن 

 

و در روايـت    ) و ال كفـن    ثا بال غسل  ملقى ثال (برند به كار مى  » ع«از اوصافى است كه در مراثى،براى سيد الشهدا       

ملقـى فـى االرض جثـة بـال راس و ال            «است كه پيكر بى سر آن حضرت،بى غسل و كفن بر زمين افتاده بود             

 ) 16. (» غسل و ال كفن

 

 »  ع« بيمار زين العابدين

 بين النهرين 

 

سيارحاصل خيـز و پربـار بـوده        نام قديم بخشى از سرزمين عراق،كه ميان نهر دجله و فرات قرار دارد و زمانى ب               

 . است

 

 وفايى  بى

 

نشـان دادنـد،هم بـا امـام         وفايى بى» ع« از خصلتهاى مردم كوفه شمرده شده است كه هم با على بن ابى طالب             

نامه دعوت نوشتند و تيـغ      .،هم با مسلم بن عقيل و هم با سيد الشهدا بيعت كردند وپيمان شكستند             » ع« مجتبى

تصـميم گرفـت بـه كوفـه        » ع« هنگامى كه امام حسـين    . مانده بود  انه در ذهن ديگران   اين خصلت كوفي  .كشيدند

نيـزروز  » ع« خود امـام حسـين    .شدند وفايى اهل كوفه را يادآور مى      داشتند و بى   رود،افراد متعددى او را برحذر مى     

 ! واى بر شما اى كوفيان«:وفايى آنان اشاره كرد و فرمود عاشورا به اين عهد شكنى و بى

ما را به يارى فراخوانديد،چون نزد شما آمديم و ندايتان را پاسخ گفتيم، همان شمشيرها را كـه               !شت باد كارتان  ز

قبحـا لكـم وترحـا، بؤسـا لكـم و تعسا،استصـرختمونا             !يا اهـل الكوفـة    «...با ما هم قسم بود،به روى ما كشيديد       

اش در كوفه،بـه   حضرت زينب نيـز در خطبـه  . بود»وفا بى«در خاطره مردم همرديف با    » كوفى«) .17(» ...والهين

وفايى آن   كه اشاره به همان ريا،تزوير،نفاق و بى      »يا اهل الختل و الغدر    !يااهل الكوفة «:كوفيان چنين خطاب كرد   
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اسالمى و در ايام جنگ      از شعارهاى مردم ايران پس از پيروزى انقالب       .اين ذهنيت،همچنان باقى است   .بود مردم

ما اهل كوفه نيستيم،على تنها «،»ما اهل كوفه نيستيم،امام تنها بماند    « هبرى اين بود كه   تحميلى،در حمايت از ر   

 » .بماند

 

 پامنبرى 

 

پيش از استاد، به پاى منبر ابياتى  شاگرد روضه خوان كه:نويسد دهخدا مى.از اصطالحات مرثيه خوانى و عزادارى

در فاصـله فـرود آمـدن       ...آنكـه .خوانـد  شعار صيبت روضه خوان كه پاى منبرايستد و ا      .خواند در مصائب اهل بيت   

بـه  ) 18. (آخوند ديگر،پاى منبر ايستاده يا نشسته نوحه و اشعار مرثيه بـه آواز خوانـد               آخوندى از منبر و بر شدن     

واعظ انداختـه،يا    نشست و گاهگاهى صدا در صداى      جوان يانوجوانى كه شبكالهى بر سر نهاده،در پاى منبر مى         

اين افراد غالبا ازفرزندان يا خويشان واعظ بودند كـه جهـت            .شد گفته مى » پامنبرى«كرد، مه مى سخنان او را زمز   

 ) 19. (شدند مى آمادگى فن سخنرانى به مجلس آورده

 

 پايين پا 

 

ونيـز قسـمتى از ضـريح       » ع«قسمتى از قبر يا حرم كه سمت پاى مدفون قرار دارد،مكانى در حرم سيد الشـهدا               

قبر على اكبرپايين پاى امام حسين است و به همـين    ) 20. (رو به آن طرف است    » ع« ينمطهر كه پاى امام حس    

 . شش گوشه دارد» ع« جهت ضريح امام حسين

علـى بـن الحسـين را        هنگام زيارت،مستحب است پايين پـا ايسـتادن و زيـارت          .پايين پا،زيارت مخصوصى دارد   

 ) 21. (متن زيارت در كتب دعا موجود است.خواندن

 

 پرچم 

 

پرچم در گذشته اغلـب در      .است خاصى علم و بيرقى كه به رنگهاى مختلف،بويژه رنگ سياه،نشان گروه و هيئت           

ميدانهاى جنگ و لشكرها و گروههاى نظامى كاربردداشته است،سپس هر جمعيتـى بـه عنـوان نشـان خـاص                    

 . افراشتند خود،علمى مخصوص مى

ها و در معابر     ها، مغازه  در ايام عزا و عاشورا،بر سر درخانه      . است نقش پرچم سياه،مهم  » ع« در عزادارى ابا عبد اهللا    

بـا نـيم متـر چـوب و نـيم متـر پارچـه               ...«.دارد زنند تا نشانه ايام سوگوارى باشـد و تـاثير عـاطفى خاصـى              مى

 اى از آن   درباره بزرگساالر شهيدان مشاهده كرد كه در هيچ جا نمونـه           دريغ توان موجى از احساسات بى     سياه،مى

) 22. (»شود،درحالى كه براى تشكيل اجتماع حتـى كـوچكى بايـد متحمـل زحمـات زيـادى گرديـد                   ديده نمى 
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سنتهاى خاصى را همراه  هاى عزادارى،تحول يافته همان پرچم است كه شكلهاى خاص علمات و كتل در دسته      

 . دارد

 

 پرده خوانى 

 

هاى خوب و بد در تـاريخ   ى آن تصاويرى ازچهرهكنند و رو  اى كه به ديوار نصب مى      نوحه خوانى بر اساس پرده    

خوانـد و   هاى تصوير،اشـعار و مراثـى را مـى    خوان،طبق صحنه اسالم،بويژه حوادث مربوط به عاشوراست و نوحه    

نشـينند،دور او جمـع      اش مـى   ها پاى صـحبت و نوحـه       ها و ميادين يا تكيه     مردم كه اغلب پاى ديوارهادر كوچه     

پـرده خـوانى،يكى ازهنرهـاى      .كننـد  رده خوان،طبق نذر و نياز خويش،كمك مالى مى       گريند و به پ    شوند ومى  مى

پرده .گردد هاى بزرگ،اجرا مى   نمايشى و شرح حال و سيره اولياء دين است كه بر اساس تصاوير منقوش برپرده              

 . كند خوان دهانى گرم و صوتى دلنشين دارد و همراه باخواندن،اشاره به تصاوير مى

ها تجلى   مذهبى در اين پرده    نوعى از نقاشى  .دهد ها نشان مى    صورتگرى مذهبى،خود را در پرده     شمايل نگارى و  

شـود   بر مبناى حوادث تاريخ اسالم،بويژه وقايع كربال،نقاشيهاى در هم و برهمى روى پرده كشيده مى              «.يابد مى

 . دارد» پرده نگارى« كه عنوان

 . پرداختند ها مى قتلها،به تصوير صحنههاى مذهبى،عموما با الهام از م نگارگران پرده

نقاالنى هم با نصب آنها بر روى ديوار و در حضور مردم،با دهانى گرم به تعزيه خوانى وپرده خوانى بـر اسـاس                       

از دنيا و آخرت و بهشت و جهنم و صالحان           ها اعم  محتواى اين پرده  .پرداختند حوادث به تصوير كشيده شده مى     

ها،شـمايل حضـرت عبـاس بـا دسـتانى از بـدن جـدا،طفالن                پـرده  در اين .زيديان بود و شروران و حسينيان و ي     

هــاى ســوزان،قيام مختــار،مجلس جــن و انس،معــراج پيــامبر بــه همــراه براق،كوثر،ضــامن آهــو  مســلم،خيمه

ان كردنـد واز حاضـر     خوان با نثر و شعر،حوادث مربوط به آنها را با صدا بازگو مى             شد و نقاالن پرده    مى كشيده...و

 ) 23(» .گرفتند اشك مى

 

 پناهندگى به مكه 

 

يكـى از  .جويد، ايمن اسـت  حرم خدا مكانى امن و مقدس است و هر كه بدانجا التجا و پناه آورد و پناه و حمايت         

از )عمرو بن سعيد اشدق   (وقتى حاكم مكه  .استفاده كند  حرم به مكه آن بود كه از امنيت      » ع« علل سفر امام حسين   

»  عائذا بـاهللا و بهـذا البيـت       «:تا پناهنده به خدا و اين خانه شوم       :مكه آيى؟فرمود  چيز سبب شد به   چه  :امام پرسيد 

حفـظ   انـد،براى  كه فهميد همان عمرو بن سعيد،همراه با جمعى به قصد كشتن او وارد مكه شده               زمانى هم ) 24(

اگر يك وجب   ) 25(،  » حب الى لئن اقتل خارجا منها بشبرا    «:قداست مكه و حرام الهى از مكه خارج شد و فرمود          

با اين شيوه،به همه فهماند كه سلطه اموى حتى بـراى خانـه             .هم بيرون از مكه كشته شوم،برايم محبوبتر است       

 . خدا هم هيچ حرمتى قائل نيست
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 پيراهن كهنه 

 

ـ      .بر روى خاك بـود    » ع« از قساوتهاى دشمنان در كربال،عريان نهادن جسم حسين        ن امـام،براى پيشـگيرى از اي

ها آمدو از خواهرش زينب،جامـه و شـلوارى كهنـه            ظلم،روز عاشورا قبل از عزيمت به ميدان شهادت،كنار خيمه        

ها رغبت نكنـد و بـه        پوشيد تا كسى پس از شهادتش در آن جامه         طلبيد و آنها را با دست پاره پاره كرد و بر تن           

يه احد اجعله تحت ثيـابى لـئال اجـرد منـه بعـد             ائتونى ثوبا ال يرغب ف    «: نسازد،فرمود طمع آن لباس،او را عريان    

را  جنايت كرده آن را پـس از شـهادت امـام از تـن او درآورد و حسـين                  » بن كعب ) ابحر(ابجر«اما) 26(» ...قتلى

شـلوارى را كـه      و بـه نقلـى    ) 27. (از آن پس دستهايش خشك شـد،مثل دو تكـه چـوب           . عريان در كربال نهاد   

 ) 28. (گير شد و زميندرآورد،در نتيجه از دو پا فلج 

لباس كهنه بپوشيد زير پيرهنش كه تا برون نكند خصم بدمنش ز تنش لباس كهنه چه حاجـت كـه زيـر سـم                        

 ) 29(ستور تنى نماند كه پوشند جامه يا كفنش 

 . است» لباس كهنه« ،كه همان» ثوب خلق«آمده،يا» عتيق«در برخى نقلها تغيير

 

 پيروزى خون بر شمشير فتح 

 تح پيروزى ف

 پيش خوانى 

 

پيش خوانى انـدكى پـس از        نوحه خوانى و همسرايى شبيه خوانان يك تعزيه و آن بدين ترتيب بوده است كه              «

شـدند و از پـيش روى        خـود وارد صـحنه مـى       گيرى يا همسرايى   آغاز تعزيه،با گامهاى كند و با ضرب اهنگ دم        

وى نمايش و آماده كـردن تماشـاگران از صـحنه           آنها پس از چند بار دورزدن برگرد سك       .گذشتند تماشاگران مى 

پيش خوانى گاه بصورت پرسـش      .شد پس از پايان پيش خوانى، نمايش تعزيه آغاز مى         بال فاصله .رفتند بيرون مى 

ديگـر پـيش خـوانى       از نامهـاى  » نوحه گـرفتن  «،»نوحه پيش درآمد  «،» نوحه اول تعزيه  «.گرفت وپاسخ انجام مى  

 ) 30(» .است

 

 »  ع« حسينپيشگويى شهادت 

 

دانست در كـربال شـهيد خواهـد شـد،يا آنكـه غـافلگير شـد ودر محاصـره قـرار               مى» ع« اين كه آيا امام حسين    

آيد،آن حضرت خبر داشـت و       شيعه برمى  اما آنچه از روايات و اصول اعتقادى      .گرفت،ميان نويسندگان بحث است   

 و شب وداع با حرم پيامبر،يا آغاز حركـت از مكـه     نه تنها در آغازحركت از مدينه     .آگاهانه شهادت را برگزيده بود    

از .به سوى سرزمين عراق،بلكه از سالها پيش خبر داشت و شـهادت،عهدى از سـوى خـدا و رسـول بـا او بـود                        
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پيشين نيز روشـن بـوده       بدوتولد آن حضرت، موضوع شهادتش در عاشورا مطرح بوده است،حتى در زمان انبياى            

باره احاديث فراوان است و خبر دادن به پيامبرانى  در اين. كربال شهيد خواهد شدكه حسين،فرزند پيامبر خاتم در   

ــن  ...چــون آدم،نوح،ابراهيم،زكريا،اسماعيل،موسى،عيســى و ــابع حــديثى مفصــل آمــده اســت كــه در اي در من

كرد كه چشمانش پر ازاشك شـد و         همراه تنى چند از سرزمين كربال عبور مى       » ع« على) 31. (گنجد مختصرنمى

هم به پيامبر خبر داده بـود        جبرئيل) 32(» ...هذا مناخ ركابهم و هذا ملقى رحالهم و ههنا تهراق دمائهم          «:فرمود

 ) 33(» ...ان امتك تقتل الحسين من بعدك« كه

 با حديثى كه مالئك ز ازل آوردند سخن از قصه عشق تو ز لوالك گذشت 

هـا ومعابـد يهـود و نصـارى           خـارق العـاده در كنيسـه       حتى در كتب آسمانى پيشين نيز اشاراتى آمده و بصورت         

بر ديوار كليساى نصارى كه سر مطهر امام         از جمله .اشعارى پيرامون اين حادثه با دست غيبى نگاشته شده است         

 : را به آنجا برده بودند،نوشته بود» ع« حسين

 ) 34(حسينا شفاعة جده يوم الحساب  ا ترجو امة قتلت

 

 نوشتها  پى

 

 . 221،ص 93النوار،ج بحار ا-1

دايـرة المعـارف    «: ك.در زمينه رابطه عداوت آميز آل اميه با خاندان رسـالت،ر          .462مقتل الحسين،مقرم،ص   -2

 . 398،ص 3،ج » تشيع

 . شد نام شخصى خوش سيما بود كه جبرئيل،اغلب به صورت او آشكار مى-3

 . 391 ،ص3مناقب،ابن شهر آشوب،ج :ك.نيز ر.289،ص 43بحار االنوار،ج -4

 . لغت نامه،دهخدا-5

 . 543،ص 3،دايرة المعارف تشيع،ج 285تعزيه در ايران،صادق همايونى،ص -6

 . 217مقتل الحسين،مقرم،ص -7

 . 102الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -8

 . 10فتح،آيه -9

 . 12ممتحنه،آيه -10

 ). چاپ بيروت،181،ص 64بحار االنوار،ج (باب لزوم البيعة و كيفيتها و ذم نكثها-11

 . 242،ص 10الغدير،ج :ك.درباره بيعت گرفتن معاويه براى يزيد،ر.27،ص 3مروج الذهب،ج -12

 . 168مقتل الحسين،مقرم،ص -13

 . 393،ص 44بحار االنوار،ج -14

 . )  مراجعه كنيد581،ص 3ج » دايرة المعارف تشيع« ،به بحث مفصل ة» بيعت« پيرامون.(همان-15

 . 191،ص 45بحار االنوار،ج -16
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 . 467موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -17

 . لغت نامه،دهخدا-18

 . 17تاريخ تكايا و عزادارى قم،مهدى عباسى،ص -19

 . 108،ص 45بحار االنوار،ج -20

 . 201 و 185،ص 98همان،ج -21

 . 40،ص 2اولين دانشگاه و آخرين پيامبر،ج -22

دايـره  «: ك.خـوانى از جملـه ر      در زمينـه پـرده    .» اى مـذهبى  هـ  پرده«  مقاله 12 ص   7/4/73)روزنامه(كيهان-23

 . 613،ص 3،ج » تشيع المعارف

 . 312،ص 2حياة االمام الحسين،ج -24

 . 46،ص 3همان،ج -25

 . 54،ص 45بحار االنوار،ج -26

 . 297،ص )امام حسين(،عوالم201،ص 5اثبات الهداة،ج -27

 . 57،ص 45بحار االنوار،ح -28

 . وصال شيرازى-29

 . 658،ص 3دايرة المعارف تشيع،ج -30

 157 تا 101ص ) االمام الحسين( و عوالم268 تا 223،ص 44اى از اين احاديث در بحار االنوار،ج  مجموعه-31

 . است آمده

 . 258،ص 44بحار االنوار،ج -32

 . 236همان،ص -33

 . 111،ص )امام حسين(عوالم-34
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 تاسوعا 

 

روزى بـود   .نيروهاى كوفه بودند    هجرى امام حسين و يارانش در محاصره       61اى سال   تاسوع.روز نهم ماه محرم   

كـه آب را بـه روى اهـل بيــت و يـاران امـام بسـته بودند،راههاهمــه تحـت كنتـرل بـود تــا كسـى بـه امــام            

عصـر روز   .شـد  هـا بيشـتر مـى      تهاجمى آنان به سـوى خيمـه       تر و حالت   تهديدهاى سپاه عمر سعد،جدى   .نپيوندد

گروهـى از   .شـد » ع«  تاسوعا،ابن سعد بادستورى كه از ابن زياد دريافت كرده بود،آماده جنگ با حسـين              پنجشنبه

 . اش نشسته و به شمشير تكيه داده بود امام كنار خيمه. گاه امام تاختند كوفه به سوى خيمه سپاه

سـيد الشـهدا،خوابى را     . بيداركرد)كه خواب،چشمانش را ربوده بود    (امام را .زينب،صداى همهمه مهاجمان را شنيد    

 : به او فرمود» ص«كه آن لحظه ديده بود نقل كرد كه رسول خدا

چـون  .مهاجمـان آگـاه شـوند    برادرش عباس را همراه جمعى جلو فرستاد تا از هـدف        » ع« حسين.آيى پيش ما مى  

 عبـادت و نمـاز      اند،به دستورامام،آن شب را مهلت طلبيدند تا به        فهميدند كه به قصد جنگ يا گرفتن بيعت آمده        

در باره محاصره شدن سـيد الشـهدا در روز عاشـورا            » ع« امام صادق ) 1. (و درگيرى به فردا موكول شد     .بپردازند

 : فرموده است

تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين و اصحابه بكربالء و اجتمع عليه خيـل اهـل الشـام و اناخواعليـه و فـرح ابـن                    «

ثرتها و استضعفوا فيه الحسين واصحابه و ايقنوا انـه ال يـاتى الحسـين               مرجانة و عمر بن سعد بتوافر الخيل و ك        

و اصحاب او در كـربال محاصـره شـدند و           » ع« تاسوعا روزى است كه حسين    ) 2(» .ناصر و ال يمده اهل العراق     

 زياد و عمر سعد نيز از فراهم آمدن آن همه سواران خوشحال شـدند و آن                ابن.سپاه شاميان بر ضد آنان گرد آمد      

 »  ع« روز،حسين

نيـز او را پشـتيبانى       و يارانش را ناتوان شمردند و يقين كردند كه ديگر براى او ياورى نخواهـد آمـد و عراقيـان                   

 . نخواهند كرد

 

 تاكتيكهاى نظامى،تبليغى 

 

انجـام  » ع« حسين بن على   خوريم كه از سوى    در نهضت عاشورا به يك سرى تاكتيكهاى نظامى و تبليغى بر مى           

روشهاى تبليغى نيز بطور عمده     .است،يا تهاجمى  هاى نظامى بطور عمده يا حالت دفاعى داشته        شيوه. است گرفته

بردارى بيشتر از اين حركت بوده است،چه آنچه زمان خود آن حضرت            جهت آگاهانيدن مردم و پيامرسانى وبهره     

يك مبارز مسلط    م كربال بعنوان  در اينكه آن حضرت در قيا     .و توسطخود او انجام گرفته است،يا پس از شهادتش        

آنچـه مطـرح    .است،شـكى نيسـت    به همه فنون رزمى و تاكتيكهـاى نظـامى و دفـاعى و تبليغـى عمـل كـرده                  

شگفت و نظـم و تـدبير        رسد و ديريت   نهضت به نظر مى    هايى است كه از تامل بر حوادث اين        شود،تنها نمونه  مى

 . دهد  و عواطف و تعقل است،نشان مىاى از احساسات آميخته آن حضرت را در آن حادثه كه
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پس ازمرگ  » وليد بن عتبه  « هنگام ديدار با والى مدينه    » ع«سيد الشهدا :» شخصى حفاظت«-1تاكتيكهاى نظامى   

جمعى ازياران،خويشان و پيروان خـود      . معاويه،با همراه داشتن گروه محافظ از جوانان بنى هاشم نزد والى رفت           

ى كه شمشيرها را آخته زيرلباسها پنهان كرده بودند و به آنـان سـفارش كـرد كـه             را مسلحانه همراه برد،در حال    

. بيرون در بمانند و اگر صداى امام ازدرون به مددخواهى بلند شد،به داخل بريزند و طبق فرمان امام،عمل كنند                  

نفـر    را تـا سـى  گـروه همـراه  .اين تدبيرايمنى را براى پيشگيرى از هر نوع خطر و سوء قصد وليد انجـام داد   ) 3(

سوى مكـه    به اتفاق خانواده و همراهان از مدينه به       » ع« چون ابا عبد اهللا   :» گزارشگر اطالعاتى «-2) 4. (اند نوشته

حكـومتى را بعنـوان يـك گزارشـگر          حركت كرد،برادرش محمد حنفيه را در مدينه باقى گذاشت تـا حركتهـاى            

او .ذرد،بى كــم و كاســت بــه آن حضــرت برســاندگــ اطالعــاتى بــه امــام خبــر دهــد و آنچــه را در مدينــه مــى

اما انت فال عليك ان تقيم بالمدينة فتكون        «:در باره محمدحنفيه به كار برده است      )مامور اطالعاتى (» عين«تعبير

به امام خبر رسيده بـود كـه        :»خنثى كردن توطئه ترور   «-3) 5. (» عنى شيئا من امورهم    لى عينا عليهم ال تخفى    

حضـرت  . عمرو بن سعيد اشدق براى ترور يا دستگيرى وى به مكه فرستاده است              فرمان يزيد، گروهى را تحت   

ريخته نشـود،حج را     حرم خدا و براى اينكه خونش در مكه        خنثى كردن توطئه ترور و نيز براى حفظ حرمت         براى

كه آگـاهى   از آنجا   :» آورى اطالعات  جمع«-4) 6. (به عمره تبديل كرد و روز هشتم ذى حجه از مكه خارج شد            

پيوسـته  » ع«گيريهـاى يـك پيشـوا نقـش مـؤثر دارد،سـيد الشـهدا              از وضعيت دشمن و مردم هوادار، درتصميم      

ايـن اطالعـات را از جملـه از راههـاى زيـر بـه               .داخلى كوفه اطالعات كـافى داشـته باشـد         كوشيد از اوضاع   مى

 : آورد مى دست

جريانـات،از آنجـا خبـر     و بعنـوان شـاهدان عينـى      آمدنـد    استنطاق و پرسش از مسافرانى كـه از كوفـه مـى           :الف

عرق با امـام برخـورد كرد،يـا فـرزدق در يكـى ديگـر از                 هايى همچون بشر بن غالب كه در ذات        نمونه.دادند مى

 . منزلگاهها

دارتـر   مناطقى كه درمحبـت بـه اهـل بيت،ريشـه    (نگارى با پيروان خود در كوفه،بصره و يمن    مكاتبات و نامه  :ب

شدند و حتى ايـن      و حمايت مردمى و نصرت در قيام را جويا مى          هاى مكتوب از اوضاع آن مناطق     و گزارش )بودند

 . فرمود خاستند،اعالم مى گرفتند يا با او به نبردبرمى آگاهيها را درمواقع لزوم،به سربازان دشمن كه راه را بر او مى

رفت وبـراى يزيـد، اجنـاس قيمتـى          مىدر مسير راه عراق،كاروانى تجارتى از يمن به سوى شام           :» مصادره«-5

برخورد،كاالهـاى آن را مصـادره كـرد تـا راه بـراى       در منزلگاه تنعيم به آن كاروان     » ع« وقتى امام حسين  .برد مى

هر كس بخواهد با ما بـه عـراق بيايد،كرايـه كـاملش را              :به افرادكاروان هم فرمود   .وابستگان به يزيد،ناامن شود   

ــو  ــار خ ــا اورفت ــواهيم داد و ب ــود،كرايه   خ ــدا ش ــد ج ــم بخواه ــس ه ــر ك ــت و ه ــواهيم داش ــا  ب خ اش را ت

اقتصـادى بـه     بـه ايـن شـيوه،هم ضـربه       ) 7. (برخى جدا شدند،بعضى هـم همـراه امـام آمدنـد          .پردازيم اينجامى

 . يزيد زد و هم از افراد دشمن،جذب نيرو كرد حكومت
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يكـى از آن مـوارد     . گرفت مى حق بهره از هر فرصتى براى جذب نيرو به جبهه         » ع«سيد الشهدا :»جذب نيرو «-6

زهير كه ابتدا از رو به رو شـدن بـا امـام،گريزان             .در منزلگاه زرودداشت  » زهير بن قين  «متعدد،مالقاتى بود كه با   

 . و در عاشورا هم حماسه آفريد و شهيد شد بود،پس از اين ديدار به امام پيوست

آينـده و شـهادت خـود و         ه كربال با پيشـگويى از وضـع       چندين بار در طول را    » ع« امام حسين :»تصفيه نيرو «-7

انگيزه و غير مطيع و دنياپرست را كه به اميدغنيمت همراه شده بودنـد تصـفيه كرد،تـا گـروه                 همراهان،افراد بى 

زبده و عاشق شهادت و خالص و برخورداراز انضباط و اطاعت محض از فرماندهى و رهبـرى بـراى حضـور در                      

برگشـتند،   در منزل زبالـه برخـى     .ها بود  هايى از اين تصفيه    نزلگاه زباله و شب عاشورا،نمونه    درم.ميدان نبرد بمانند  

 . اما شب عاشورا كسى نرفت) 8(

ها  به هم بزنند،طنابهاى خيمه وقتى در سرزمين كربال فرود آمد،دستور داد چادرها را نزديك:» آرايش اردوگاه«-8

باشند و با دشمن از يك طرف مواجه شـوند،در حـالى    ها حضور داشته  الى هم بگذرانند،در مقابل خيمه     را از البه  

حتى دخل بعضها فـى بعـض و         امر باطناب البيوت فقربت   «: سرشان باشد  ها سمت راست و چپ وپشت      كه خيمه 

فطـرح ذلـك     جعلوها وراء ظهورهم ليكون الحرب من وجه واحد و امر بحطب و قصب كانوا اجمعوه وراء البيوت                

صـبح روز   » ع« امـام حسـين   :» سـازماندهى «-9) 9(» ال نؤتى من وراءنـا    :ه و القوا فيه النار و قال      فى خندق جعلو  

زهير بن قين را،فرمانده جناح راست و حبيب بن مظاهر          .عاشورا اصحاب را سازماندهى كرد،نمازصبح خوانده شد      

ش قرار دادنـد،درگودالى كـه      سر خوي  چپ قرار داد،پرچم را به دست عباس سپرد،چادرها را پشت          را فرمانده جناح  

گودال،مثل نهر آبى بـود كـه شـب عاشـورا           .پشت چادرها به صورت خندق حفر كرده بودند، هيزم و نى ريختند           

در روز  :» ايجـاد مـانع   «-10) 10. (سر كنده بودند ودر آن آتش افروختند       براى پيشگيرى از حمله دشمن از پشت      

ها يكـى    طناب خيمه (ها حمله كنند   خطدفاعى،از ال به الى خيمه     خواستند از پشت   عاشورا،نيروهايى از دشمن مى   

هـا را    عمر سـعد دسـتور داد خيمـه       .و سه،چهار نفراز ياران امام در آن منطقه به دفاع پرداخته بودند           )از موانع بود  

 ). بود...ها خالى اصحاب و البته خيمه(بگذاريد آتش بزنند:فرمود» ع« امام حسين.بزنند آتش

ايـن  ) 11. (شـد  ها بـر شـما شـبيخون بزننـد و چنـان            يگر نخواهند توانست از ال به الى خيمه       در اين صورت د   

هـايى   درقسمتى فرود آمـد كـه تپـه       .گر بود  زدن نيز جلوه   تاكتيك،حتى در مورد انتخاب جاى مناسب براى خيمه       

حفـر  .امـام بـود   حمله دشمن از سمت چـپ قرارگـاه          داشت و آنها بعنوان موانع طبيعى براى جلوگيرى يا كنترل         

 . افروختن در آنها نيز بعنوان ايجاد مانع به كار گرفته شد ها و آتش خيمه خندق در پشت

بعنـوان امـرى عبـادى و        تـوان  گر چه اين را مـى     .خواهى شب عاشورا براى نماز و دعا و تالوت قرآن          مهلت-11

ور ساختن بعد  خواهى براى شعله ترزمندگان،اين مهل معنوى به حساب آورد،ليكن با توجه به نقش روحيه معنوى

طلبانه در نيروهاى تحت امر،تاثير بسزايى داشت و يك تاكتيك نظـامى             معنوى و تقويت روحيه رزمى وشهادت     

ماننـد   تـاب شـهادت سـاخت و برخـى         شد،بويژه نشـان دادن جايگـاه يـاران در بهشـت،آنان را بـى              مى محسوب

 . كردند برير،شوخى مى

جنگيد،بازمواظب بود تا تير دشـمن بـه او          كه پياده مى  » ع«سيد الشهدا  اورى و غربت  ي در آخرين لحظات بى   -12

-13) 12. (بـرد  اصابت نكند و در پى لحظات غفلت دشمن بود تا حمله كندو بر جمع سپاه دشـمن حملـه مـى                    
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مراه سـپاه   تعدادى از شهداى كربال كه از ياران امام بودند،ازكسانى بودند كه ه           :» پوشش براى پيوستن به امام    «

 »  ع« كوفه و عمر سعد،به كربال آمدند و آنجا به حسين بن على

از پيوستن هـواداران     دهنده كنترل شديد اطراف كوفه و ممانعت       اين تاكتيك نشان  .پيوستند و با كوفيان جنگيدند    

 در پوشـش    اى كه براى برخى از شيعيان انقالبى،هيچ راهى نمانده بود،جز آنكـه            است،بگونه» ع«به سيد الشهدا  

 . امام ملحق شوند سپاه كوفه،خود را به خط درگيرى رسانده، به

شـكل بود،تـا هـم تسـلط بـر       طرز آرايش جبهه و استقرار نيروها و نصب چادرها در كربال به صورت نعلـى       -14

قرار گيرد و هم امكان محاصره شدن توسـط سـپاه            مجموعه مواضع خودى باشد و هم خود در وسط اين شكل          

 . سلب كندكوفه را 

دجلـه در   -نزديك رودخانه دجله و فـرات     -) 13: (خصوصيات منطقه عمليات در كربال به صورت زير بوده است         

از نظر آب و هوايى در منطقه خشك و گرم عراق قـرار گرفتـه و در                 -سمت چپ و فرات در سمت راست كربال       

 . شرقى،ايران قرار دارد و در جنوب غربى،حجاز واقع شده است ضلع شمال

 . منطقه،رملى و نيمه جنگلى است-

 . در حاشيه نهر علقمه،نخلستانى قرار دارد-

نهر علقمه از فـرات منشـعب شـده اسـت و در نزديكـى اردوگـاه           -داراى تپه ماهور و پستى و بلنديهاى بسيار       -

 . حسينى قرار دارد

 . موسم تابستان با گرماى مخصوص منطقه-

 .  قرار گرفته استكربال در حاشيه فرات و قبرستان يهود-

ــژه      - ــت وي ــاز واهمي ــه امتي ــر گون ــده،فاقد ه ــوش ش ــور،منزوى و فرام ــه ك ــت جغرافيايى،نقط ــر اهمي از نظ

 . سياسى،فرهنگى،نظامى و اقتصادى است

 ) بينى در زمان غير قابل پيش-نشينى تاكتيكى عقب) (14: (» ع«خصوصيات حركت زمينى سيد الشهداء

گيـرى ابتكـار عمـل در      انتخاب كميت زمين براى بـه دسـت       -2 نگ روانى گيرى از زمين جهت ايجاد ج      بهره-1

تجزيه نيرو و تغيير جهت دشمن به -5 ايجاد توازن دفاعى-4 در اختيار گرفتن زمان و سلب آن از دشمن-3 جنگ

سلب اختيار از دشمن و به      -7 به هم زدن نظم تشكيالتى و ايجاد تغيير در قرارگاه جنگى دشمن           -6 سمت ضعف 

بـه  -10 نشينى تاكتيكى  عقب-9 گيرى فرماندهان نظامى   اخالل در سيستم تصميم   -8 فتن ابتكار حركت  دست گر 

استفاده از پوشش طبيعى و تصـنعى       -12 به موضع انفعالى كشيدن دشمن    -11 دست گرفتن ابتكار عمل در زمين     

شـمن و ايجـاد فاصـله       جلوگيرى از تمركز قوا هنگام حمله د      -13گيرى از آن جهت استتار و اختفاء       زمين و بهره  

گيـرى نظـامى و كنـدى در عمـل           ايجاد شتابزدگى در تصميم   -14 فرماندهى،تداركات و ارتباطات   جغرافيايى بين 

 ) از دشمن(گيرى استراتژيك از زمين سلب هر گونه بهره-15 دشمن

ايـش  حمله و نوع آر    تعيين هت -17 افزايش محدوديت در ميدان عمل و كاهش شديد ميزان كارآيى دشمن          -16

به دست گرفتن ابتكار عمل در سازماندهى و تجديد سازمان از لحاظ كمـى و               -18 جنگى دشمن به وسيله زمين    

 ) به صورت مطلوب(ورى از زمين براى دشمن تعيين نوع بهره-19 كيفى
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احراز آمادگى در هر شرايطى تا هر زمان و سلب آمادگى از            -21 موضعگيرى و آرايش مطلوب در دفع حمله      -20

جنگ روانى  بدون حركت و صرف انرژى،آرايش دشمن را براى چند ساعت به صورت-22  به وسيله زميندشمن

 ) . 15. (بر هم زد

سـال  -2 هيهـات منـا الذلـه     :نـام عمليـات   -1) 16: (» ع« مختصات جبهه جنگى حضرت ابـا عبـد اهللا الحسـين          

ــات ــرى61:عملي ــات-3  هجــرى قم ــاه عملي ــرام:م ــرم الح ــات-4 مح ــه د:روز عملي ــم محــرمجمع ــوع -5 ه ن

موضـع  -7 تشـكيل حكومـت   -افشـاى چهـره نفـاق     :استراتژى حركـت و حملـه     -6 جهاد ابتدايى ):جنگ(عمليات

 2:هـا  فاصـله خيمـه   -10 متـر  360:طول محور عمليات  -9 متر 180):قطر نعل (طول جبهه دفاعى  -8 دفاعى:جنگى

: وضعيت روحى و روانى-13 نبنى هاشم،ياران،زنان،كودكا:تركيب كيفيت نيرو-12 عدد60:ها تعداد خيمه-11متر

 72:تعداد كل نيروهاى رزمى-16 نفر40:تعداد پياده نظام-15 نفر32:تعداد سواره نظام-14 پيشه عاشقانى حفاظت 

 »  ع« سيد الشهدا حسين بن على:فرمانده كل قوا-17نفر

 »  ع« ابو الفضل العباس:پرچمدار لشكر-18

محاصـره  :وضعيت تداركات -21حبيب بن مظاهر  :سمت چپ فرمانده  -20 زهير بن قين  :فرمانده سمت راست  -19

 ) گرسنگى-تشنگى(محاصره: وضعيت آب و آذوقه-23كمبود شديد:وضعيت تجهيزات-22 كامل

 )  صبح8(دو ساعت گذشته از روز:شروع حمله زمان و ساعت-25 قتلگاه:موقعيت جغرافيايى-24

تعداد بر  -28 نعلى-مثلثى-ساعتى: نوع آرايش جنگى  -27 ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظيم        :رمز عمليات -26

 8:طـول مـدت عمليـات     -29در سه مرحله كه مرحله چهارم به جنگ تن به تن انجاميد           :هم زدن آرايش دشمن   

 : غروب آفتاب همان روز مختصات جبهه جنگى يزيد بن معاويه :پايان عمليات-30 ساعت

تركيـب  -3»  ص« محو كامل اسـالم نـاب محمـدى       :اتاستراتژى عملي -2 بيعت ظالمانه :نام جنگ و عمليات   -1

در :وضـعيت روحـى و روانـى      -5 ترين منطقه  استراتژيك: موقعيت جغرافيايى -4 مردان مجهز و آماده   :كيفيت نيرو 

بـه علـت كثـرت      :تعـداد پيـاده نظـام     -7 به علـت كثـرت آنان،نـامعلوم      :تعداد سواره نظام  -6 خواب كامل سياسى  

دريد،غالم عمـر   :پرچمدار لشكر -10عمر سعد :فرمانده كل لشكر  -9 نفر 000/30:كل نيروى رزمى  -8 آنان،نامعلوم

فرمانـده سـتون    -13 شبث بن ربعـى   :فرمانده پياده نظام  -12 عروة بن قيس احمصى   :فرمانده سواره نظام  -11سعد

ــن حجــاج:ســمت راســت ــده ســتون ســمت چــپ -14 عمــرو ب ــن ذى الجوشــن:فرمان وضــعيت -15 شــمر ب

مسـلط بـر رود     :وضـعيت آب  -17 بـه ميـزان چنـد مـاه       :وضعيت تجهيـزات  -16 دهسريع،بموقع،فوق العا :تداركات

 1 نفر مقابـل     400(برترى كمى :موازنه قوا -20 تهاجمى:نوع جنگ -19 به ميزان چند ماه   :وضعيت آذوقه -18 فرات

 ) نفر

پرتـاب تيـر    :رمز دوم عمليات  -23لشكر خدا بپا خيزيد   :رمز اول عمليات  -22 نفاق:خط مشى سياسى فرهنگى   -21

 ) پياده سنگين(مدور،پله چپ و راست:آرايش اول-25سه عدد:تعداد آرايش-24سط عمر سعدتو

تـن بـه    -28 ستون سمت راست،سواره سنگين   :آرايش سوم -27 ستون سمت چپ،سواره سنگين   :آرايش دوم -26

روشهاى روانى،تبليغى روشهايى كه ) 17(نقض كامل :رعايت قوانين جنگى-29خطى،بسيجى،عمومى،سواره :تن

در طول نهضت و در روز عاشورا،و نيز توسطخانواده او بـه كـار گرفتـه شـد،هم مايـه                    » ع«سوى سيد الشهدا  از  

www.takbook.com

www.takbook.com



 70

بخشى به ياران شركت كننـده در آن حماسـه،كه           عامل روحيه  ماندگارى نهضت و مصونيت چهره آن است، هم       

عف يـا رسـوايى يـا خنثـى         كردند،و هم مايه تزلزل در انگيزه سپاه كوفه و موجب ض           امام را با همه هستى يارى     

 : شود تبليغات دشمن گشته است،كه به برخى از آنها اشاره مى شدن

با اين موضع،در افكارهواداران يزيد،ايجاد تزلـزل كـرد و بـا            » ع« امام حسين :»يزيد نامشروع دانستن خالفت  «-1

 . را شكست امتناع آشكار از بيعت و اعالن آن،جو سكوت

وقايع و شاهدان زنده كه  دن زنان و كودكان در سفر كربال،به عنوان عامالن ثبت      با همراه بر  :» شهود صحنه «-2

به عالوه حضور زنان و كودكان در قافلـه         .جلوگيرى كرد  اند،از تحريف و مسخ چهره واقعه      ها را ديده   همه صحنه 

در دوران  افكار بر ضد امويان در طـول سـفر داشـت،حتى پـس از شـهادت و                   حسينى،تاثير عاطفى و برانگيزنده   

 . اسارت

كوفـه و تمـاس بـا پايگـاه      رسانى به بزرگان كوفه و بصره و سران قبايل و اعزام نماينده به         نگارى و پيام   نامه-3

 . هواداران به عنوان يك كار تشكيالتى

محاسبه زمينه اقدام در كوفه،از راه اعزام مسلم بن عقيل به آنجا وارزيابى وضعيت هواداران :»سنجش افكار«-4

 . دقيق از اوضاع كوفه و ميزان تعهد و وفاى مردم ها و درخواست از مسلم براى گزارش  نويسندگان دعوتنامهو

تكليف شرعى و امر بـه معـروف و    سياسى خود بر ضد حكومت را به      آن حضرت،حركت :» مشروعيت نهضت «-5

م خود،تعريضى به نامشروع    پيوند داد،تاضمن مشروعيت بخشيدن به قيا     » ص«نهى از منكر و احياى سنت پيامبر      

 . با سنت نبوى داشته باشد بودن خالفت و تعارض آن

ــره«-6 ــاطفى  به ــرى ع ــى    :» گي ــن عل ــين ب ــه حس ــا ك ــامبر     » ع« از آنج ــد پي ــوان فرزن ــه عن ــردم ب را م

نيروى يارى دهنده،چـه     شناختند،وى از اين موقعيت و زمينه عاطفى خود در دلها،چه براى جذب            مى» ع« وفاطمه

اين شـيوه،هم   .سلطه حاكم استفاده كرد    ماهيت نگيزه جنگ از دشمن و چه براى افشاگرى نسبت به         براى سلب ا  

حتى پوشيدن برد،زره و    .گرفت زينب، امام سجاد و ساير اهل بيت انجام مى         توسط خود امام،هم از طريق حضرت     

عواطـف دينـى     ز،در تحريـك  و برگرفتن ذو الفقار و يادآورى خويشاوندى خود با پيامبر خدا ني           » ص«پيامبر عمامه

 . است نيروهاى دشمن مؤثر بوده و به عنوان يك شيوه تبليغاتى و روانى قابل توجه

اتمـام  « مكـرر اقـدام بـه      براى بستن راه هر گونه عذر و بهانه و توجيـه و تاويـل،آن حضـرت               :» اتمام حجت «-7

در ايـن اتمـام     . جبهـه حـق    افـراد بـه    كرد،هم براى بازداشتن دشـمن از كشـتن او،هـم بـراى پيوسـتن             » حجت

مثال در خطبـه صـبح عاشـورا،براى متزلـزل سـاختن            .كرد مى حجت،گاهى هم تكيه روى حسب و نسب خويش       

بنگريـد كـه مـن    ) 18(» ...الست...الست...فانسبونى فانظروا من انا؟«:شد كه انگيزه دشمن،بر اين نسب تاكيدمى    

 . نمود كرد و دشمن را خلع سالح مى و دفع مىاى را رفع  اينها هر شبهه...كيستم؟آيامن آن نيستم كه

عاشورا شـجاعانه رو بـه رو        ساخت كه با حادثه    خود را از نظر روانى آماده مى       ياران و اهل بيت   :» آماده سازى «-8

كـرد و هـر      طلبى در ياران،وصبر و تحمـل در بسـتگان ايجـاد مـى             ها،روحيه شهادت  شوند و با سخنان و خطابه     

 . زدود ر و هدف و سرانجام رامىدر مسي» ابهام« گونه
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برخوردى كه در گرماى نيمروز،با سپاه تشنه حر داشت و همه راسيراب كرد،سپس برگزارى         :» جذب عاطفى «-9

حضرت،آنگاه سخنرانى تـوجيهى و تبيينـى بـراى سـپاه            و اقتداى آنان به   » ع«سيد الشهدا  نماز جماعت به امامت   

بـا روشـنگرى و تبيـين،نقش مهمـى در جـذب عـاطفى آنـان                و نـوازش     دشمن،در واقع نوعى آميخـتن لطـف      

 . حر،به امام پيوست سرانجام هم.داشت

كميت اندك را،بـا كيفيـت       گر چه ياران آن حضرت در كربال اندك بودند،اما اين         :» جبران كميت با كيفيت   «-10

ا و اعالم ايسـتادگى     طول راه،چه ميثاق شب عاشور     باال و روحيه واال در ياران خويش جبران كرد،چه در سخنان          

 . جايگاه اصحاب خود در بهشت،به آن جمع حاضر ياران تا پاى جان و نيز نشان دادن

با خدا و تالوت و عبـادت و         خواهى شب عاشورا و سپرى كردن آن شب با انس          مهلت:» تقويت بعد معنوى  «-11

حى در شب قبل از عمليات مؤثر       معنوى و تقويت رو    خاست،همه به عنوان عامل    ها برمى  هايى كه از خيمه    زمزمه

اى جز تحمـل     كردند و ميان خود و بهشت،فاصله      شهادت بودند و شوخى مى     تاب بود و ياران در صبح عاشورا بى      

 . ديدند شمشيرها نمى ضربت

مهـم خطـاب بـه نيروهـاى       هـاى  در عاشورا،استفاده از صداى بلند و رسا و القاى خطابه         :» خطابه با دشمن  «-12

اش،نوعى اتمام حجت و سخن آخـر بـود،براى          برگزيده ر ميدان كربال و توسط خود امام و ياران        دشمن،آن هم د  

 . توجيه در آينده و تالش جهت بيدار ساختن وجدانهاى خفته ايجاد تزلزل در دشمن و بستن راه

ن خوانـد .تـن يـا عمـومى    استفاده از رجزهاى حماسى توسط امام و يارانش در درگيريهـاى تـن بـه         :»رجز«-13

نمـود و هـم مبـين انگيـزه و انديشـه و ايمـان                كرد،هم دشمن را تحقيرمى    رجز،هم رزمنده را تقويت روحى مى     

 . جنگجوى حسينى بود

،از تجمعهـاى مردمـى دركوفـه، مجلـس ابـن        » ع« پس از عاشورا،اسـيران اهـل بيـت       :»افشاگريهاى اسرا «-14

رسـاندند، ضـمن معرفـى خـود و امـام             رامـى  زياد،شام،دمشق،حتى مجلس يزيد،استفاده كرده،پيام خون شـهدا      

ها و چه در سـخنانى كـه در برخوردهـاى            شيوه را،چه در خطبه    اين.كردند ،بر ضد حكام افشاگرى مى    » ع« حسين

 . گرفتند شد،به كارمى متفرقه ابراز مى

و اهل بيت،پس از بازگشت از سفر كـربال بـه مدينـه،مجالس عـزا وسـوگوارى برپاداشـتند                   :»مجالس ياد «-15

 . كردند پيوسته از حادثه عاشورا و فجايع سپاه كوفه ياد مى

نوشيدن آب،يا ديدن صحنه     از حسين و شهادت او با لب تشنه بود،هنگام        » ع«بارزترين آنها ياد كردن امام سجاد     

 . ذبح گوسفند

ا همواره ياد امامان شيعه تاكيد فراوان كردند كه مظلوميت اهل بيت وحادثه عاشور:» فرهنگ گريه و نوحه «-16

ــد ــده بمان ــاهيمى .شــود و زن ــب مف ــادآورى در قال ــاد و ي ــگ ي ــن فرهن ــه  گريه،نوحــه: همچــون اي خوانى،مرثي

فـرات و تربت،يـاد كـردن از عطـش حسـين هنگـام آب                گيرى بـا آب    ،كام» ع«سيد الشهدا  سرودن،زيارت،تربت

نون هم سبب زنده مانـدن و       اين فرهنگ،تاك .شكل گرفت ...براى اهل بيت و    نوشيدن،برگزارى مجالس عزادارى  

در مجمـوع حركـت عاشـورا،چه از بعـد نظـرى و چـه عملى،روشـها و                  . آن حماسه گشـته اسـت      جاودانه شدن 

 : محورهايى موردتوجه قرار گرفته است تا
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در دراز مدت،منافقان نفـوذى در تشـكيالت حكـومتى و پسـتهاى كليـدى               -پيام نهضت به همه رسانده شود     -

راه مبـارزه سياسـى     - به معروف و نهى از منكر و اصالح فسـاد اجتمـاعى، زنـده شـود                امر-معرفى وافشا گردند  

نسبت به حادثه كربال نيز از سـوى امامـان شـيعه و             » سنت احياگرى «فرهنگى براى نسلهاى آينده ترسيم گردد     

عامـل   رينپيروان عاشورا،درطول تاريخ شيعه،آن پيامها را مطرح ساخته و آن حماسه را زنده نگهداشته و عظيمت               

طلبى و افزايش شـناخت و       شهادت اوجگيرى روحيه .ده را پديد آورده است     بخش،راهنما و جهت   برانگيزنده،وحدت

 . واليت و رهبرى ائمه،از آثار اين تحول است آگاهى سياسى و به وحدت رسيدن نيروهاى معتقد به

 

 تباكى 

 

در راه  .گريه به خود گـرفتن     كننده ساختن،حالت  ريهخود را به گريه زدن،خود را گريان نشان دادن،خود را شبيه گ           

،هم گريسـتن،هم گريانـدن و هـم حالـت گريـه داشـتن ثـواب         » ع« احياى عاشورا و سوگوارى بر عزاى حسين      

اش نيايد،گرفتن اين حالت،هم در خود شخص حالت انـدوه و تحسـر ايجـاد                حتى اگر كسى نگريد يا گريه     .دارد

تباكى،همسـويى بـا داغـداران سـوگ عاشوراسـت و           .بخشـد  رنـگ غـم مـى     عزا،چهره و    كند،هم به مجلس   مى

»  من انشد فى الحسين شـعرافتباكى فلـه الجنـة         «:است» ع« در حديث امام صادق   .گريستن و گرياندن است    مثل

 . هر كه در باره حسين،شعرى بگويد و تباكى كند،بهشت براى اوست) 19(

و درحديث قدسى آمـده     ) 20(»  من تباكى فله الجنة   «:تدر حديثى هم كه سيد بن طاووس نقل كرده،چنين اس         

و تعزى على ولد المصطفى اال و كانت له          ما من عبد من عبيدى فى ذلك الزمان بكى او تباكى          !يا موسى «:است

گريه كند يا حالت » ص« در زمان شهادت فرزند مصطفى اى موسى هر يك از بندگانم كه      ) 21(» الجنة ثابتا فيها  

 . خواهد بود سبط پيامبر تعزيت گويد،همواره در بهشت رد و بر مصيبتگريه به خود گي

،حالت گريه به خود گرفتن درمناجـات و دعـا و از خـوف              » ع« البته غير از تباكى در مصيبت ابا عبد اهللا الحسين         

 ابوذر  در اين زمينه به   » ص«رسول خدا . هاى روانى تاثير ظاهر درباطن است      خدا نيز مطلوب است و اين از نمونه       

يبكى فليبك،و من لم يستطع فليشـعر قلبـه الحـزن و ليتبـاك،ان القلـب                 من استطاع ان  !يا اباذر «:غفارى فرمود 

تواند گريه كنـد،پس بگريـد و هـر كـه نتوانـد،پس در دل خـويش حـزن                    هر كه مى  ) 22(»  اهللا القاسى بعيد من  

گريه بر گناه خـويش      در باره » ع« امام صادق .قراردهد و تباكى كند، همانا قلب قساوت گرفته،از خداوند دور است          

اگـر  ) 23(»  منـك مثـل راس الـذباب فـبخ بـخ           ان لم يجئك البكاء فتباك،فان خرج     «:فرمايد و از خوف خدا مى    

 . اگر به اندازه سر مگسى اشك بيرون آمد، پس مرحبا به تو آيد،خود را به حالت گريه درآور،پس ات نمى گريه

 

 تحريفهاى عاشورا 

 

اسالم و مبارزه با طغيان      ،با انگيزه امر به معروف و نهى از منكر و براى نجات           » ع«  عاشورايى امام حسين   نهضت

آن همـه   .هايى اجتمـاعى و سياسـى داشـت        هاى متعالى و درخشان وانگيزه     اهداف و آرمانهاى مقدس،چهره   .بود
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نده نگهداشتن ايـن مكتـب جهـاد و         تشويق براى گريه بر سيد الشهدا وعزادارى براى سيد مظلومان نيز،براى ز           

هـاى   هـا و اهداف،چـه درچهـره       متاسفانه در طول تاريخ،تحريفهـايى چـه در انگيـزه         .ارزشها بود  شهادت و حفظ  

 . هاى مربوط به عاشورا انجام شد ساز و چه در برنامه حماسه

 . »افراد« و برخى به» شكل« گردد،برخى به بر مى»محتوا« تحريفهاى عاشورا،برخى به

هايى كه براى عاشورا گفته و خوانده شد، گاهى چون با انگيـزه              ابهايى كه به عنوان مقتل نوشته شد و روضه        كت

هـاى   اى كـه بـه چهـره       عالقـه .گرياندن مستمعين بود،آميخته به مطالب ضعيف،غير مستند و احيانادروغ گشت         

 شـود كـه غيـر عقلـى و بـاور      هـايى نقـل    حماسه،غلوها و مبالغه   عاشورايى وجود داشت،سبب شد در حوادث آن      

 . انگيز و سوزناك بود،بر اصل واقعه افزوده شد ها و برخى حوادثى كه بظاهر غم كشته آمار و ارقام.نكردنى است

تنـزل  » كشـته شـدن بـراى شـفاعت ازگنهكـاران امـت           «انگيزه آن حماسه اجتماعى و خونين نيز،گاهى تا حـد         

وكودكان و اهل بيت، گاهى بـه صـورت عجـز و            » ع«مام سجاد ،زينب و ا  » ع« نوع برخوردهاى امام حسين   .يافت

در آمد و خواسته بزرگ امـام       ...يزيد و عمر سعد و ابن زياد و شمر و          البه و ذلت و حقارت در برابر فاسقانى چون        

اى آب بـراى لـب عطشـان خـويش           در اين ميدان حماسه،كه رد بيعت با حكومت جور بود، به درخواست جرعه            

 . اصغر در آمدياگلوى خشك على 

شد،از  كه سروده و اجرا مى هايى گشت و شعرها و نوحه   هايى كه برپا مى    شد و تعزيه   هايى كه خوانده مى    در روضه 

ارائه گشت كه با روح بلند و عزتمند و بزرگـوار آن             هايى چهره...زينب و امام سجاد و مسلم بن عقيل و سكينه و          

 . خاندان شرف و كرامت،ناسازگار بود

و يزيـد تبـديل     » ع« حسـين  صومت ديرين امويان با اساس ديـن و وحـى و نبوت،بـه دشـمنى شخصـى                حتى خ 

تاريخ،تنها به سطح گريستن بر تشنگى و مظلوميـت          يارى رساندن به جبهه گسترده حسينى در طول        رسالت.شد

م خـونين سـيد    ،روضه جسم پـاره پـاره او و بـيش از پيـا            » ع« فكر امام حسين   آل عبا پايين آمد و بيش از روضه       

ثمـر   بـى  كه(حتى مبارزه دشمنان با اصل اقامه عزا براى ساالر شهيدان         .بريده ابا عبد اهللا مطرح شد      الشهدا،حلقوم

شعائر،ولى همراه با مسخ حقيقت عاشوراو فلسفه قيام كربال،كه اينگونـه            تبديل شد به آزادى مراسم و ترويج      )بود

در حـالى   .داشته باشد واين بزرگترين تحريف محتوايى عاشورا بود       ها،هيچ تعارضى با سلطه ستم و فسق ن        برنامه

شكل گرفـت و  » ع« از گريه بر مزار شهداى كربال و ياد مظلوميت امام حسين كه در تاريخ شيعه،قيام توابين،پس 

و .شيعيان درسرزمين كربال و با الهام از عاشورا،به رهبرى سليمان بن صرد،قيامى را شكل وسـازماندهى دادنـد                 

 . خاص و دستور خصوصى داشته باشد آور براى هر مسلمان بود،نه آنكه امام،يك وظيفه اشورا،تكليفع

سيد الشهدا و نيز ثوابهاى فراوان براى اشك ريختن بر آن حضرت وهمچنين نتـايج ارزشـمند          اعتقاد به شفاعت  

ح شـد كـه بسـيارى از    اى يكجانبـه طـر   بگونـه  ،همه صحيح است،اما اين مسائل    » ع« محبت و واليت اهل بيت    

و ارتكاب فسق و فجور و زير پا نهادن حق الناس و            » ع« مندان اهل بيت،تعارضى ميان گريستن برحسين      عالقه

كـه همـان    » ع«امـام سـجاد   !باشد،هر چند كـه غـرق گنـاه باشـند         » ع« ترك وظايف ندانند واميدشان به حسين     

لهى بيمار بود و توان جنگيدن نداشـت،در پـى      حسينى و شجاعت علوى را داشت و در عاشورا به مصلحت ا            روح

شـهرت يافـت و دراذهـان عموم،بـه صـورت مـردى الغر،رنـگ               »امـام بيمـار   « همين تلقينات تحريف شده،به   
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اسـاس،همچون حجلـه عروسـى قاسـم         حتى قضايايى بـى   .جلوه كرد  حال و زرد چهره و عصا به دست        پريده،بى

ها و مقتلها راه يافت وقضـايايى بـه          فتن از اهل عزا،به مرثيه    عاشورا،به عنوان دستمايه اشگ گر     نوجوان در شب  

يـك امـر    نقـل گشـت و بتـدريج،حالت    باب شد و دهان به دهان و سينه به سينه )يا دروغ  راست(نام رؤيا و خواب   

اندركاران است،هم تبيين صحيح قيام حسينى،هم ارائه مقتل و          آنچه وظيفه آگاهان ودست   .مسلم و قطعى يافت   

و  خوانـان ناصـالح و مـداحان كاسـب         هـاى دروغ و مرثيـه       ومستند،هم جلوگيرى از خواندن مرثيه     روضه صحيح 

در يكى دو دهه اخير،هم كتابهاى ارزشمندى درتحليل ماهيت و اهداف قيـام             .مطالعه است  واعظان بيسواد و بى   

ى از اين تحريفهـاى     عاشورا سروده شده است و هم برخ       حسينى تاليف شده،هم اشعار با محتوا و منطبق با روح         

هـاى دفـاع     الهامى كه در انقالب اسـالمى ايـران و در جبهـه           ) 24. (شده است  لفظى و محتوايى بازگو و معرفى     

و اگــر شــيعه .مقــدس،از عاشــورا و كربالگرفتــه شــد،بهترين اســتفاده از چهــره تحريــف نشــده عاشوراســت  

آزاديخواهـان   شك منبع الهـام همـه      ى كند،بى را آنگونه كه هست و بوده،به جهانيان معرف       »عاشورا مكتب«بتواند

 . اند مبارزى خواهد شد كه در پى الگوى راستين براى انقالب و مبارزه با ستم

 

 »  ع« تخريب قبر امام حسين

 

در راه مبارزه با ستم،سبب شـد كـه شـيعه،همواره مرقـد آن شـهيد را                 » ع«خونين سيد الشهدا   بخشى تربت  الهام

اين شور و الهـام را      » ع« زيارت قبر امام حسين    هاى اكيد ائمه نيز نسبت به      توصيه. كند تكريم و بر گرد آن تجمع     

از دوران بنى   .همين سبب شد كه حكام ستمگرهمواره احساس خطر كنند و اين كانون را از هم بپاشند               .افزود مى

بان  سايه رى را كه  سد حضرت،ممنوع و تحت كنترل بود،تا زمان هارون الرشيد كه حتى درخت           اميه كه زيارت آن   

، تا زمان متوكل عباسى كه اوج آن سختگيريها و ممانعتهابود،تـا زمـان اسـتيالى                ) 25(زائران بود قطع كردند     

گرى  وحشت دشمنان حق و اهل بيت،از جلوه       وهابيون و غارت كربال و تخريب حرم حسينى،همه و همه گوياى          

 . اين خورشيدهاى تابان بود

هر كس را ديديد قصد     : نزديكى كربال زده و به افراد خويش فرمان اكيد داده بودكه           متوكل عباسى،پاسگاهى در  

در يكـى از ايـن      ) 27. (را خراب كردند  » ع« به امر متوكل،هفده بار قبرحسين    ) 26. (زيارت حسين را دارد،بكشيد   

ويش سراغ قبر رفـت و  او نيز با غالمان خ.و تخريب قبر مطهر كرد را مامور تغيير و تبديل    » ديزج يهودى «نوبتها،

دوبـاره  .آمـد  حصيرى كه پيكر امام در آن بود برخورد كرد كـه از آن بـوى مشـك مـى                   حتى قبر را شكافت و به     

. كردنـد  خواستند با گاو،شخم بزنند كه گاوهاپيشـروى نمـى         روى آن ريختند و آب بستند و آن زمين را مى           خاك

اطـراف آن را  .را خـراب كنـد  » ع« علـى  داد تا قبر حسين بنهارون الرشيد نيز يك بار به والى كوفه فرمان  ) 28(

بــه متوكــل خبــر دادنــد كــه مــردم در  ) 29. (بردنــد عمارتهــا ســاخته و زمينهــايش را زيــر كشــت و زراعــت 

آيـد و كـانون      شوند و از اين رهگذر،جمعيت انبوهى پديد مى        مى جمع» ع« براى زيارت قبر حسين   »نينوا« سرزمين

 . شود خطرى تشكيل مى
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توكل به يكى از فرماندهان ارتش خود در معيت تعدادى از لشگريان ماموريت داد تامرقد مطهر را بشـكافند و                    م

او هم طبق دسـتور،مردم را      .قبر او جلوگيرى كنند    مردم را متفرق ساخته،از تجمع بر سر قبر آن حضرت و زيارت           

 مـردم در موسـم زيارت،بـاز هـم تجمـع            ولى. هجرى بود  237در سال    اين حادثه .از پيرامون قبر پراكنده ساخت    

اگـر تـا آخـرين نفـر هـم كشـته شويم،دسـت              :باكانه به ماموران خليفه گفتنـد      كردند و بى   كرده،عليه او شورش  

آن فرمانـده نوشـت كـه        وقتى حادثه به متوكل گزارش شد،به     .و بازماندگان ما به زيارت خواهند آمد      .داريم برنمى

مسافرتش به كوفه در رابطـه بـا مصـالح مـردم             گردد و چنين وانمود كند كه     دست از مردم بردارد و به كوفه باز       

مجـددا بنـاى    .شـد  به نحوى كه در آن محل، بازارى درست       .زياد شد   باز تجمع مردم   247تا اينكه در سال     ...بوده

م شد، متوكل سردارى فرسـتاد و ميـان مـردم اعـال            روز به روز بر زائران افزوده مى      ) 30. (گيرى گذاشتند  سخت

باز هم آن منطقه را ويران كردند وآب بسـتند و   .ذمه خليفه از كسى كه به زيارت كربال رود بيزار است           كردند كه 

مردم از گرد اين كانون حرارت       اينگونه برخوردها و جفاها،همه براى پراكندن     ) 31. (شخم زدند و قبر را شكافتند     

بهـاى وصـل تـو گـر جـان بـود،            «.شـد  ردم افزوده مى  م گرفتند و بر شوق    اى نمى  و شوق بود،اما كمترين نتيجه    

 . گشت و كعبه اهل حقيقت و وال مى كربال،سنگر مقاومت.» خريدارم

وبه جهاد و مبارزه او عليه      » ع« دهد تا به انقالب حسين     زيارت اين خاك است كه توده مردم را يارى مى         «...آرى

سـمبل و شـعار     -خـاك كـربال   -كه اين خاك   استچنين  .ظلم بينديشند و به رسوا كردن دستگاه حاكم بنشينند        

وهابيـان  ) 32. (»يابـد  شود و حتى بر آن ترجيح مى       كعبه مقابل مى   شود و طواف آرامگاه حسين،با صد طواف       مى

هم شهر را غارت و هم مردم را .داشت به كربال حمله كردند و اين تهاجمها،ده سال ادامه.ق. ه1216نيز در سال   

 هـزار   20 با سپاهى متشكل از      1225در سال   »امير مسعود « يك بارهم .را خراب كردند  قتل عام و هم قبر مطهر       

در عصر حاضر نيز،حكومت بعثى عراق،بـراى در هـم          ) 33. (جنگجوى وهابى به نجف واز آنجا به كربال تاختند        

 بـه  با انواع سالحها مـردم را در نجـف و كـربال   . ش1370اين سرزمين،در سال   كوبيدن حركت انقالبى شيعيان   

مردمى بر   و اين پس از قيام    .را مورد هجوم قرار داد    » ع« كشيد و با توپخانه،گنبد و بارگاه امام حسين        خاك و خون  

گيرى آنهـا از     عراق،براى باز پس   بود كه شهر نجف و كربال را به تصرف در آوردند و رژيم            » صدام« ضد حكومت 

 حرم اميـر المـؤمنين و سـيد الشـهدا و حضـرت ابـا                دست انقالبيون،با خشونت تمام وارد ميدان شد وساختمان       

... اين جنايتها سـبب شـد رهبـر انقـالب اسـالمى،آية ا            .الفضل عليهم السالم و گنبد و دربهاو ضريح،آسيب ديد        

اى ضمن محكوم كردن تجاوزات رژيم بعث عـراق بـه حرمهـا و شـهرهاى مقـدس، روز        اطالعيه اى طى  خامنه

) 34. (كرده،به سوگ بنشيند   را عزاى عمومى اعالم   . ش 1370ر با دوم خرداد     براب. ق 1411 ذى قعده    8پنجشنبه  

نجف و كربال، آن كردند كه قلم از شرح آن عاجز            با يورش وحشيانه به   ...«:در بخشى از اين اطالعيه آمده است      

 و خـون  ستمگر هاى علميه،آن روا داشتند كه طواغيت      است و بر عتبات عاليات و مسلمانان ومردم عراق و حوزه          

آشام بنى اميه وبنى عباس هم روا نداشته بودند و چنان ضايعه و جراحتى بر قلب دوستان اهل بيت واردكردنـد                     

 ) 35. (»...الطفوف هيجوا احزان يوم«.اى در اين زمان،نتوان قياس كرد كه سنگينى آن را با هيچ فاجعه

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 76

 نوشتها  پى
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 در بـاره    خوانـان و در شـعر و نثـر مرثيـه           اساس را كه در زبان مرثيه      مواردمتعددى از نقلهاى دروغ و حوادث بى      

ــوادث ــاب  ح ــز از دروغ و رعايــت صــدق در     » لؤلــؤ و مرجــان « كربالســت،در كت ــل لــزوم پرهي و در فص

اى از   كـه مجموعـه   » سـتودگان و ستايشـگران    « همچنـين كتـاب   .تـوان خوانـد    مى»  محدث نورى « سخن،تاليف

حـوزه  «است،خواندنى است، نشر  خوانان   اى در باره بايدها ونبايدها در امر مداحان و مرثيه          خامنه... ا ارشادهاى آية 

،ص 10،ج  » اعيـان الشـيعه   «اى از آن در    خالصـه (،سيد محسن امـين،   » التنزيه العمال الشيعه  «:ك.نيز،ر.» هنرى
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االيات البينـات فـى قمـع       «،سيد عبد الحسين الرى،   » اكسير السعادة فى اسرارالشهادة   «،) به بعد آمده است    373
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 . 20ص )شيعه(7مجموعه آثار،شريعتى،ج -32

د محسـن   ، سي » كشف االرتياب «:ك.ها و تهاجمات وهابيها به اعتاب مقدسه،از جمله ر         براى آشنايى با فتنه   -33

موسـوعة العتبـات    «،  262،سـلمان هـادى الطعمـه،ص       »تـراث كـربال   «،628،ص  1،ج  » اعيـان الشـيعه   «امين،

عبـد الجـواد كليـددار،ص      »تاريخ كربال «،محمد حسين قزوينى،  » فرقه وهابى «،201،ص  1،كربال،جزء  » المقدسه

234 . 

 . 1370 ارديبهشت 31هاى  روزنامه-34

ال و حملـه رژيـم بعـث بـه حرمهـاى مطهـر،در اخبـار و گزارشـهاى                   قضاياى درگيريهـا در نجـف و كـرب        -35

انتشـارات  »مرورى اجمالى بر تـاريخ سياسـى كـربال        «:ك.از جمله ر  . درج شده است   1370ارديبهشت   مطبوعات

 . ،محمد صحتى»سيماى كربال«:نيز.اسالمى سازمان تبليغات
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 تربت 

 

به معنـاى   » رفتن سر خاك  « در فارسى هم  .مقبره هم آمده است   تربت به معناى    .» ع« خاك قبر امام حسين   .خاك

و شهادتش در راه احياى دين،آثار ويژه و احكـام          » ع« حسين خداوند،به پاس فداكارى عظيم امام    .زيارت قبر است  

خونين كربال كـه در برگيرنـده آن پيكـر           تربت.سيد الشهدا و خاك كربال قرار داده است        خاصى در تربت مقدس   

ازاين رو،هم سجده بر    .لهام بخش فداكارى و عظمت و يادآور جان باختن در راه ارزشهاى الهى است             است،ا پاك

آن تربت مستحب است، هم ذكر گفتن با تسبيح تربت،فضيلت بسـياردارد،هم شـفا دهنـده بيمـارى اسـت،هم                    

م دفن شدن در    همراه او گذاشته شود يا با حنوط مخلوط شود،ه         شايسته است كه هنگام دفن ميت،اندكى تربت      

آورد و هم نجس ساختن آن حرام است و اگر در بيت الخال بيفتـد بايـد از                   از عذاب مى   كربال ثواب دارد و ايمنى    

مقـدارى  » ص«رسـول خـدا   ) . 1(آنجاپرهيز كرد يا از آنجا در آورد و احكام و آثار ديگر كه در فقه مطرح اسـت                   

كشته شده  » ع« خاك،تبديل به خون شد،بدان كه حسين      ى اين هر گاه ديد  :داد و فرمود  » ام سلمه « تربت كربال به  

ــت ــه         ) 2. (اس ــهدا ب ــيد الش ــر س ــاك قب ــدكى از خ ــوردن ان ــت،اما خ ــاك،حرام اس ــوردن خ ــه خ ــر چ گ

 : فرمود» ع«امام رضا) 3. (جايز،بلكه مؤكد است و آداب و حدودى دارد)استشفاء(شفاگرفتن نيت

هر ) 4(» كل داء  فانه شفاء من  » ع«  به،ما خالطين قبر الحسين    كل طين حرام كالميتة و الدم و ما اهل لغير اهللا          «

امـام  .كه درمان هر درد اسـت     » ع« نام خدا،مگر خاك قبرحسين    خاكى حرام است،مثل مردار،خون و ذبح شده بى       

در خــاك قبــر ) 5. (»كــل داء و هــو الــدواء االكبــر فــى طــين قبــر الحســين شــفاء مــن«:فرمــود» ع« صــادق

روايـت اسـت كـه از فضـيلتهاى ويـژه حسـين بـن               .بزرگتـر اسـت    رد اسـت و آن دواى     شفاى هر د  » ع« حسين

دستمال زردى » ع« امام صادق) 6. (» تربته و االجابة تحت قبته و االئمة من ذريته الشفاء فى«:اين است» ع« على

ريخت  شد همان تربت را در موضع سجودش مى        نماز كه مى   وقت.حضرت سيد الشهدا بود    داشت كه در آن تربت    

) 8. (» السجود على تربة الحسـين يخـرق الحجـب السـبع          «:و نيزآن حضرت فرمود   ) 7. (كرد و بر آن سجده مى    

 »  ع« شده است كه امام صادق همچنين روايت.زند حسينى،حجابهاى هفتگانه را كنار مى سجده بر تربت

الصـادق ال يسـجد اال       كان«: داوندكرد،به عنوان فروتنى و تواضع در برابر خ        سيد الشهدا سجده نمى    جز بر تربت  

نـوزادان بـا تربـت كـربال نيـز احاديـث             نسبت به برداشتن كام   ) 9. (» على تربة الحسين تذلال هللا و استكانة اليه       

كـام  ) 10. (» حنكوا اوالدكم بتربة الحسين فانها امـان      «: كه روايت است » ع« فراوانى است،از جمله از امام صادق     

 »  ع« حسين فرزندان خود را با تربت

وبوى سيب از تربت امام     ) 11(خوانى،اشاره به سيب بهشتى      در سنتهاى چاووش  .برداريد،كه اين تربت،امان است   

 ). بوى سيب:(خواندند كردند و مى مى» ع« حسين

 آيد  آيد ز طوس،بوى رضاى غريب مى شهدا بوى سيب مى ز تربت

بخش  ثار اهللا است كه الهام و شهادت» ع«  خون حسينسيد الشهدا قداست و كرامت بخشيده،همان آنچه به تربت

همين تربت پاك شهيدان است     «:» قدس سره « خمينى به تعبير امام  .حريت و رادمردى و فداكارى در راه خداست       

بـه همـين    ) 12(» .كه تـا قيامـت،مزار عاشـقان و عارفـان ودلسـوختگان و دار الشـفاى آزادگـان خواهـد بـود                     
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در آستانه و حرم حسينى جـزء فرهنـگ شـيعه و            » شفايابى« وهم» ع«سيد الشهدا  بتازتر» شفاخواهى« جهات،هم

 . مستندبه روايات است

 شهادت،خاك را بوييدنى كرد شهادت،سنگ را بوسيدنى كرد 

هـاى   در آن، چشـمه    گاه،از خاكى قـرار داده شـود كـه         آيا بهتر آن نيست كه سجده     «:نويسد مى» ره« عالمه امينى 

ه رنگ خدايى داشته است؟تربتى آميخته باخون كسى كه خداوند،او را پـاك قـرار داده و                 خونى جوشيده است ك   

قرارداده است؟خاكى كه با خون سرور جوانان بهشت و وديعـه محبـوب             » ص« محبت او را اجر رسالت محمدى     

تـه  نهفتـه اسـت؟تربت كربال،خـاكى آميخ      »تربت كـربال  «چه رازى در  ) 13(» ...گشته است؟  پيامبر و خدا عجين   

و شگفت نيست كه خون،به خاك،اعتبار بخشد و شهادت،در زمين و در و ديوار،آبرو وقداسـت                 ست»خون خدا «با

بـه مشـام عاشـقان      » ع« حسـين  بيافريند و خاك كربال،مهر نماز عارفان گردد و در سجاده،عطر شهادت از تربت            

رت ميسر است و سـخن خـاك را         درس گرفتن از تربت و فرات،تنها در مكتب زيا        .برسد و شفابخش دردها شود    

در آنجا تربتى است،گويا معدن مغناطيس،كه افراد عاشق را كـه           ...«.شنود مى با دل،تنها گوش حسينيان كرباليى    

سرباز فداكارى اسـت كـه       آنجا مضجع مقدس  .كند اند،مانند ذرات كوچك آهن،به سوى خود جذب مى        جذب قابل

گل معمـول گردد،عصـاره گـل،بهترين        باز گمنام ونهادن دسته   رؤساى جمهور و پادشاهان،قبل از آنكه رسم سر       

عطر را آوردند و بوسيدند و بوييدند وپاشيدند و آرزوى اين كردند كه كاش در برابرش جنگيده و اسالم را يارى                     

كنـى، سـر بـر روى هـر          تو كه خدا را عبادت مى     ...«:نويسد شهيد مطهرى مى  ) 14. (شدند كردند وكشته مى   مى

ى نمـازت درسـت اسـت،ولى اگـر سـر بـر روى آن خـاكى بگـذارى كـه تمـاس كوچكى،قرابـت                         بگذار خاكى

در ) 15(» .شـود  دهـد،اجر و ثـواب توصـد برابـر مـى        كوچكى،همسايگى كوچكى با شهيد دارد و بوى شهيد مى        

تـى  سيد الشهدا بودند و همه ساله مبلغ هنگف        كربال،خاندان معينى بودند كه متصدى تهيه مهر و تسبيح از تربت          

 ) 16. (امتياز برخوردار باشند پرداختند تا همچنان از اين به والى بغداد مى

 

  محتشم كاشانى -تركيب بند محتشم كاشانى 

 تسبيح تربت 

 

گيرد، هـم از آن تسـبيح        بخشى،هم مورد سجود قرارمى    ،به خاطر قداست و فضيلت و الهام      » ع«سيد الشهدا  تربت

خـاكى  .رود همراه ميت به صورت حنوط،به كار مى       دارند،هم  نوزاد را بر مى    شود،هم كام  براى ذكر گفتن تهيه مى    

بخش شجاعت و ايمان است و تسبيحى كـه بـا            دهنده فرهنگ شهادت و الهام     كه مدفن يك شهيد است،انتقال    

سـيد الشـهدا     احـاديثى در فضـيلت تسـبيح تربـت        » ع« از امـام صـادق    .گفته شود،اجر مضـاعف دارد     چنين تربتى 

حمزه سيد الشهدا،تسبيحى سـاخته و بـه نـخ كـرده بـود و بـا                  از تربت » ع«حضرت زهرا ) 17. (ه است شد روايت

و فضيلت تربـت او،      شهيد شد،به خاطر مزيت   » ع« چون حسين .گفت،مردم هم چنان كردند    آن،ذكر تسبيحات مى  

ا تسبيحى داشـت از     گلى،حضرت زهر  پيش از تسبيح  ) 18. (اين كار در باره تربت قبر آن امام شهيد انجام گرفت          

گفت،تا آنكه حضرت حمزه   گرداند و تسبيح و تكبير مى      نخ پشمين كه به آن گرههاى متعدد زده بود و آن را مى            
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رسم مردم بـر ايـن جـارى شـد تـا آنكـه پـس                .آنگاه از تربت او تسبيحى ساخت     .رسيد در جنگ احد به شهادت    

 : دكردن ازشهادت امام حسين،از تربت قبر او تسبيح فراهم مى

دو ) 19(» .فلما قتل الحسين صلوات اهللا عليه عدل باالمر اليه فاستعملوا تربته لما فيـه مـن الفضـل والمزيـه                   «

طين قبر الحسين عليه السـالم       من كانت معه سبحة من    «:فرمود» ع« امام صادق :حديث در فضيلت تسبيح تربت    

داشـته باشد،تسـبيحگوى نوشـته    » ع« ينهر كه تسبيحى از تربت قبرحس    ) 20(» كتب مسبحا و ان لم يسبح بها      

و سبحة من طـين قبـر       :...ال يستغنى شيعتنا عن اربع    «:فرمود» ع« كاظم امام. شود،هر چند با آن تسبيح نگويد      مى

 دانـه از    33يكى هم تسبيحى با     :...نياز نيست  شيعه ما از چهار چيز بى     ) 21(» ...الحسين فيها ثالث وثالثون حبة    

هايش همه عاشـورايى،كه     اى صد بيتى است و واژه      تسبيح تربت،قصيده ) 22. (ه السالم قبر امام حسين علي    خاك

مقـدس   كربالئيـان بـا مضـمون ايـن قصـيده         .پراكنـد  گويد و عطر شهادت را مـى       همراه ذاكر،ذكر مى   هايش دانه

ـ .كنند و با تركيبات آن كه اهللا اكبر،الحمد هللا و سبحان اهللا است،آشنا ومانوسـند               همنوايى مى  هـاى تسـبيح     هدان

شـده واز آن نـورى تـا ملكـوت خـدا متصـاعد               تربت،گوهرهايى است كـه از خـاك كـوى عشـق گرفتـه مـى              

دهنـد،و از زمـزم ديـدگان بـر آن           شستشـو مـى   » اشـك «عشق،با دلهاى دريايى،گوهر تربت را در ساحل     .شود مى

تسـبيح تربـت،بر    و همـين اسـت راز برتـرى         !» حسـين  تربـت « اين است رمز جلوه وجـالى هميشـگى       .بارند مى

زهرايـى و    تسـبيح تربـت،تركيبى كرباليـى دارد و آهنگـى         !ياقوت و عقيق و فيروزه و زبرجد و المـاس          هاى دانه

چـه  .اى رمزى از قداست وفداكارى و عشـق و خلـوص اسـت             منظومه.است» فاطمه« مفاهيمش هديه خداوند به   

 !  گوهربخش خاك بر نهفته است،فضيلت» ع« اكسير شگفتى در خاك مزار حسين

 

 تعزيه 

 

معناى اجـراى نـوعى نمـايش        تعزيه و تعزيت،هم به معناى تسليت گفتن به يك داغدار از مصيبت است،هم به             

 : اما توضيح هر يك.شود مى هم گفته» خوانى شبيه« مذهبى به ياد حادثه عاشورا كه

 گويى  تسليت

 . تحب استگويى به خاطر مصيبتى كه بر كسى وارد شده،در اسالم مس اصل تسليت

اى راتسليت گويد،پاداشـى     هر كس مصيبت ديده   ) 23(»  من عزى مصابا فله مثل اجره     «:فرمود» ص«رسول خدا 

در ســوگ شــهادت » ع« حضــرت فاطمــه ،خداونــد بــه» ع« و نيــز طبــق حــديثى از امــام صــادق.هماننــد او دارد

رسند،نسـبت بـه ايـن     هـم مـى  از مستحبات روز عاشورااست كه افراد وقتـى بـه     ) 24. (تعزيت گفت » ع« حسين

اين نشانه داغدارى در اين فاجعه عظيم و همبستگى با جبهـه            .مصيبت بزرگ به يكديگر تعزيت وتسليت گويند      

اهللا اجورنا بمصابنا  اعظم«:گويى گفته شود چنين است عبارتى كه مستحب است در اين تسليت      .كربالست شهداى

. » المهدى من آل محمد علـيهم السـالم   لبين بثاره مع وليه االمامبالحسين عليه السالم و جعلنا و اياكم من الطا   

سـيد الشهداء،مسـاله خونخـواهى آن امـام شـهيد در ركـاب               در اين متن تعزيت،ضمن داغدارى در سوگ      ) 25(

 . از خداوندخواسته شده است» ع« حضرت مهدى
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 »  ع« گويى در ميان شيعه،نسبت به مناسبتهاى ديگرى كه وفات معصومين سنت تسليت

 . گويند را مى» اعظم اهللا اجوركم« آيد رايج است و هنگام ديدار،جمله پيش مى

خوانى،نمايشى است كه در يك محوطه،با حضور مـردم توسـطچند نفـر انجـام                خوانى و شبيه   خوانى تعزيه  شبيه

ــا دهــل و     مــى ــزار جنگــى وهمــراه ب ــا لباســهاى مخصــوص و اب ــان كــربال و ب ــرد كــه در نقــش قهرمان گي

صـحنه و نمـايش،بر     .كننـد  ور،نيزه،شمشير،سپر،سنج،كرنا،سرنا،خنجر،زره،مشك آب واسب، ايفاى نقش مـى      شيپ

تعزيـه،اگر بصـورت صـحيح و بـا حفـظ مـوازين و شـئون                ) 26. (شـود  مى مبناى حوادث كربال و مقتلها تنظيم     

 . ه استگذارد و وسيله انتقال فرهنگ شهادت به نسلهاى آيند معصومين انجام شود،تاثير مهم مى

سوگواران اسـت كـه بـراى امـام          در فرهنگ شيعه،به معناى نوحه بر امامان شهيد،نزديك قبورشان يا در خانه           «

در .هـاى كربالسـت    هايى ازتابوتهاى سـمبليك بـراى كشـته        در فرهنگ مردم،نمونه  .خوانند نوحه مى » ع« حسين

ــا مــى  شــهرهاى مختلــف شــيعه ــر پ ــد و ه نشين،روزعاشــورا مراســم خاصــى ب ودجهــا و اســبهايى را راه كنن

كننـده حـزن مـردم       بـه صـورت تحريـك     ...مراسم كه در امـاكن عمـومى و مسـاجد و           برپايى اينگونه .اندازند مى

درايـن  .كننـد  برخـى حـوادث كـربال را بـه صـورت نمـايش ارائـه مـى                ... نام دارد و بـا لباسـها و       » تعزيه«است،

كننـد و    برنامه اجـرا مـى    » پيشخوان« ودكانى هم بعنوان  گيرد و ك   خوانى هم انجام مى    خوانى و نوحه   مراسم،روضه

در بـاره ايـن نمـايش       ) 27(» .يافته تعزيه،جديـد اسـت     شكل تكامل .متنهاى اجرايى اغلب به صورت شعر است      

،عبارت از مجسم كردن و نمايش دادن شهادت » خوانى تعزيه« خوانى يا به اصطالح عامه شبيه«:اند مذهبى نوشته

سـيد الشـهدا ويـاران آن بزرگـوار يـا يكـى از حـوادث مربـوط بـه واقعـه كـربال                        » ع« جانسوز حضرت حسـين   

خوانى ناطق،ظاهرادر دوره ناصر الدين شاه در ايران معمول شد،يا اگر قـبال چيـز از آن قبيـل بـود،در                      شبيه...بود

ه مشاهدات شـاه    ك ظاهر آن .خوانهاى زبردستى پيدا شدند    سلطنت ناصر الدين شاه رونقى بسزا يافت و شبيه         دوره

خوانى و   شبيه«) 28. (» تاثير نبوده است   بى خوانى در سفرهاى خود از تĤترهاى اروپا در پيشرفت كار تعزيه و شبيه           

كه سيماى وجيه و معصوم قديسين را از روزگار كهن تا به             سنت هنرى و نمايشى اهل تشيع است      » خوانى تعزيه

در باره كيفيت اجراى آن و سنتها و آداب مربوط بـه            ) 29(» . است عيان داشته  امروز در برابر ديدگان اهل معنى     

تعزيه به احتمـال    «:در يكى از منابع آمده است     . گرفته و آثارى تاليف شده است      تعزيه،تحقيقات ارزشمندى انجام  

خـوانى و    و روضه  بصورت هيئت فعلى خويش در پايان عصر صفوى پديد آمد و از همه سنتهاى كهن نقالى                قوى

خود ترتيب داد و كارگردانان ورزيده اداره  خوانى و موسيقى مدد گرفت و تشكيالتى محكم براى        ل و مناقب  فضائ

ها كه غالبا منظوم و در       نامه گذرد،كيفيت تعزيه  كه كمى از صد مى     هاى اصلى  تعداد تعزيه ...آن را در دست گرفتند    

كه هر يك از خوانندگان بايـد شـعر خـود           مركب از بحر طويل و شعر است،دستگاههايى         هر حال آهنگين يعنى   

اقتضاى نقشى كه افراد  به) 30(» ...خوانان كه داراى هيمنه و شكوه حماسى است رادر آن بخوانند،آهنگ مخالف

شعرها و نحوه خواندن،اصطالحات خاصى هم رايج  خوانى داشتند و حال و هواى    مختلف در اجراى تعزيه و شبيه     

از (خـوانى  خـوانى،هجران  خوانى،شـهادت  خوانى،مقتـل  خـوانى،بحر طويـل    نى،نوحـه خوا رجزخوانى، شـبيه  :بود،مثل

از كيفيت اجـراى آن را       اى آنچه نقل شد،گوشه  ).از زبان سران سپاه عمر سعد     (،اشقياخوانى و شمرخوانى  )اسرا زبان

شـده  خوانى و تعزيه درعصـر صـفويه هنـوز در ايـران مرسـوم ن       شبيه«:به نقل ديگرى توجه كنيد    .دهد نشان مى 
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اين نـوع   ...خان زند در ايران معمول شده است       برپايى نمايش مذهبى يا تعزيه ظاهرا اززمان پادشاهى كريم        ...بود

عزادارى كه بيشترجنبه عاميانه داشته و رواج آن در شهرهاى كوچك و قراء و قصبات ايران بيشتر ازشـهرهاى                   

ه در عهدصفويه معمول بوده و بعـد از سلسـله           كه عنوانى نداشت  )سازى شبيه(صورت ساده آن  . ..بزرگ بوده است  

از خصوصيات تعزيه اين بود كه هر يك نقش خود را با            ...است صفويه بصورت نمايش مذهبى روى صحنه آمده      

مخالفين در جواب و سـؤال بـا مـوافقين    ... كردند و اجرا مى...خواندن اشعار مذهبى دريكى از دستگاهها و آوازها 

 . همچنين شمايل آنها با اصل نيز تناسب داشت.كردند  در اشعار مىنيزرعايت بحر و قافيه را

برخى .قرار گرفته است   خوانى از ديدگاه فقهى و اعتقادى نيز مورد بحث و بررسى عالمان شيعه             مساله شبيه ) 31(

اى تاثيرگذارى عاطفى و نيزروحيه ضد ظلم كه در پى ديدن نمايشه          ) 32. (اند آن را تحريم و بعضى تجويز كرده      

بـه همـين جهـت در ايـران پـس از      .شود،از نقاط قوت ومثبت اين نمايش مذهبى است تعزيه در افراد ايجاد مى    

انقــالب اســالمى،رواج وتوســعه بيشــترى يافتــه و همــراه ايــن توســعه،تحوالتى هــم در ســبك اجــرا،هم در  

ـ      .اشعار و جهتگيرى سياسى اجتماعى پديد آمده است        محتواى روح جديـدى    ه تعزيـه  در واقـع،انقالب اسـالمى ب

نظران اين فن،خود بـه تـاثير آن درروحيـه سـربازان و افسـران در طـول                   صاحب.بخشيد و اين هنر جان گرفت     

اجراى تعزيه مخصوص ايران نيست،در كشورهاى اسالمى و شيعى         ) 33. (اند سالهاى دفاع مقدس اعتراف كرده    

اعتقـادات و مراسـم مختلـف و ابـزار وادوات           سنت مورد توجه است و با سـبكهاى گونـاگون و             ديگرى نيز اين  

 ) 34. (شود،از جمله در هند و پاكستان،كه رواج بيشترى دارد ديگرى اجرا مى

 

 تكيه 

 

ايـن گونـه    . شـود  محلى كه براى عزادارى سيد الشهدا عليـه السـالم،بويژه در ايـام عاشـورا سـاخته و برپـامى                   

مخصــوص مســاجد را نــدارد،بنابر ايــن  رد،احكــامخــاص خــود را دا امــاكن،عالوه بــر آنكــه حرمــت و قداســت

گاه،بعد از مسجد در حقيقت پايگاه معنـوى مسـلمانان           تكيه،يا تكيه «.حضور در آن مثل مسجد نيست      محدوديت

خوانى و سوگوارى ساالر شهيدان و ياران با وفايش به           جايى كه مردم با تعزيه    .آيد مى خصوصا شيعيان به حساب   

تكيه با تعزيه و عزادارى عجين گشـته و ايـن دو را هرگـز نتـوان ازيكـديگر جـدا                     ...شوند اومتوسل و متكى مى   

رسد تعزيه پس از حادثه كربال براى نشان دادن وقايع خونبارعاشورا بـه سـبك سـوزناك ابـداع                    به نظر مى  .كرد

در نقـل   ) 35(» .كنـد  رسـد،ارتباط پيـدا مـى      شده باشد و با تقليد از نمايشهاى قديمى كه تا عهدپيشداديان مـى            

انـد و در   دقـت را ديگـران نيـز داشـته     اين.گاه بودن تكيه براى عزاداران حسينى تكيه شده است   فوق،روى تكيه 

جـايى كـه مـامن و پناهگـاه و          «:به اين نقل توجه كنيد     از جمله .اند پيشينه تاريخى آن به اين جنبه عنايت كرده       

از )داران تكيـه (محافظان و نگهبانـان آن    .اند ت موقت داشته  گاه فقيران و مسافران بوده ورايگان در آنجا اقام         تكيه

جـز ايـن مفهوم،تكايـا محلـى        .ها آمده است  » نامه فتوت«بودند و آداب و رسومى خاص داشتند كه در         جوانمردان

خوانان موجـب    برآمده از زمين،تعزيه   براى اجراى تعزيه براى ساالر شهيدان بوده كه در وسط تكيه،روى سكويى           

 . شدند سات جماعت عزادار مىتحريك احسا
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هاى بطور رسمى محـل      از زمان ناصر الدين شاه به بعد،تكيه      .رفته رفته تكيه به محلى براى عزادارى تبديل شد        

افراشتند كه در واقـع      چادرهايى بزرگ بر مى   -فصل به اقتضاى -ها در بيشتر تكيه  ...اجراى نمايشهاى مذهبى شد   

بـر آن   » ع« هايى سياه كه اشعارى در سوگ خاندان امـام حسـين           پارچه.رفت ها به شمارمى   سقف اين گونه تكيه   

هر تكيـه،عالمتى ويـژه و      .گرفت است و عالمت و شكل مخصوص تكيه نيز در جايى از آن قرار مى              نقش بسته 

ها بر گذرگاهها وراههـاى رفـت و آمـد مـردم سـاخته               بيشتر تكيه .ها براى خود داشت    علمى ممتاز از بقيه تكيه    

در هر تكيـه  ...كردند هاى عزادارى از آن عبور مى گردانان ودسته ها و شبيه و دو مدخل داشتند كه قافله     شدند   مى

ها،محلهايى به نام حسـينيه و زينبيـه         بعدها در كنار تكيه   .شد اى بنا مى   به يادبود تشنگى شهيدان كربال سقاخانه     

اهى به همت اهـل يـك شـهر،در شـهرهاى زيـارتى          گ) 36(» .تغيير نام يافتند  » حسينيه« بنا شد و يا تكايابه نام     

زوار آن شـهر قـرار       شود كه اغلـب مـورد اسـتفاده        هايى ساخته مى   حسينيه...،و» نجف«،»كربال«،»مشهد« ازقبيل

 . گيرد مى

بـوده تـا پايگـاهى بـراى      ،در مقابل مراكز دينى وابسته به خالفتهاى غير شيعى  » تكيه« به نظر برخى،پديد آمدن   

تكيـه وحسـينيه،مركز تشـكيالت ضـد حكـومتى ايجـاد            «:حسينى و دور از سلطه حكام باشـد        تهواداران نهض 

كنـد،تا   به خمس و حسينيه رو مـى    ...سازد تابه جنگجويانش پناهگاهى ببخشد     شيعه،تكيه و حسينيه مى   ...كرد مى

اى  ،ضـربه » حسـينيه « چنين است كـه سـاختن  .تاكنون امكان و قدرت بخشد» ع« اش از على جانبه به مبارزه همه 

 ) 37(» ...است بر پيكر حكومت

 

 تكيه دولت 

 

بزرگ و مهم در روز عاشورا  محلى بود در مركز تهران در عصر ناصر الدين شاه،كه به صورت محل اجراى تعزيه

سپس در عصرناصر الدين شاه بيشتر معمول شد و پس از سفر وى به              .ديلميان،اجراى نمايش داشتند  .درآمده بود 

هـاى   از آن پس تكيـه    . قمرى تكيه دولت را بنا نهاد      1290 تĤترهاى اروپا،پس ازبازگشت در سال       فرنگ و ديدن  

شده و هـر    اى بود كه طبقه باالى آن،غرفه غرفه ساخته        محوطه وسيع دو طبقه   ...تكيه دولت «.ديگرى هم بناشد  

خوانها  بزرگى براى تعزيه  تكيه،جايگاه   در صحن .ها به شاه و بانوان حرم و درباريان اختصاص داشت          يك از غرفه  

خوانها بر باالى آن قرار گرفتـه نقـش خـود را ايفـا               بود و در وسط آن،تختى از گچ و آجر ساخته بودندكه تعزيه           

بـه همـين نظـر دسـتور        .داد تشكيل مجالس تعزيه بسيار تمايل نشان مى       ناصر الدين شاه به   «) 38. (»كردند مى

تـĤتر   تكيه با وسعت نسبتا زيـاد چنـد طبقه،بصـورت آمفـى           .هى داد ساختن تكيه دولتى رادر مجاورت اندرون شا      

اين .كشيدند را چادر مى باتخت بزرگى در وسط و روپوش آهنى ساخته شد كه در مواقع تعزيه،روى روپوش آهنى

 ) 39. ( شمسى خراب شد1327در سال .بود واقع...تكيه،پشت بانك ملى كنونى بازار،رو به روى سبزه ميدان
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 رآن تالوت ق

 

اسير،وارد اين شهر كـرده      را به عنوان  » ع« بر سر نيزه،در كوفه و در ايامى كه اهل بيت         » ع« سر بريده امام حسين   

تن كه شنيده است بـه       اصحاب الكهف و الرقيم سر بى      ام حسبتم ان  «:كرد بودند،آيه اصحاب كهف را تالوت مى     

 ت به مشكات تنور آيه نور يا كه ديده اس) 40(» كانوا من آياتنا عجبا لب سوره كهف

 

 تل زينبيه 

 

در .تل،به معناى تپه،توده خاك و ريگ است،پشته برآمده از زمين،سرزمين كربال،ناهموار و داراى تل و تپه بـود                 

آمد تـا وضـع      باالى آن مى  » ع« كربال بود و حضرت زينب     اى مشرف بر شهادتگاه شهداى     حادثه كربال،تل و تپه   

در حال حاضر،بنايى به همين نام در       .ا درميدان نبرد،بررسى كند و جوياى حال او شود        ر» ع« برادرش امام حسين  

 1398اواخر،در سال    تجديد بناى تل زينبيه در اين     .وجود دارد » زينبيه« غرب صحن سيد الشهدا طرف درب      سمت

 ) 41. (قمرى بوده است

 

 تنعيم 

 

در .شـوند  عمره محرم مـى    ه حجاج از آنجا براى    نام محلى است در دو فرسخى مكه و يكى از ميقاتهايى است ك            

معـروف  » تنعـيم « بوده،آن محل بـه   » ناعم« به نام  چون سمت راست آن كوهى    .آنجا مسجدها و آبهايى بوده است     

آمـد برخـورد     به كوفه، وقتى به تنعيم رسيد،با كاروانى كه از يمن مى           در مسير خويش  » ع«سيد الشهدا .شده است 

چــه بســا هــدف از ايــن ) 42. (امــام،اموال آن كــاروان را گرفــت. بردنــد  مــىيزيــد كــرد كــه وســايلى بــراى

محـل،آزاد   سيد الشهدا افراد كاروان را پس از پرداخت كرايـه تـا آن            .اقتصادى به دشمن بوده است     مصادره،ضربه

 ) 43. (اى به اوپيوستند عده.خواهند بروند گذاشت كه همراه او به كربال آيند،يا هر جا كه مى

 

 ولى خولى تنور خ

 توابين 

 

 . كنندگان،لقب گروهى از شيعيان كوفه كه به خونخواهى شهداى كربال قيام كردند توبه

كردند و زدودن ننگ  پشيمان شدند و توبه» ع« پس از حادثه كربال،شيعيان كوفه بخاطر يارى نكردن امام حسين         

 . ديدندكوتاهى در نصرت امام را در قيام و انتقام از قاتالن سيد الشهدا 
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پيمـان   هاى بارز شيعه بود به رياست برگزيده،در خانه اوگرد آمدند و هـم         سليمان بن صرد خزاعى را كه از چهره       

 هجرى بود،ليكن زمان نهضت را در سـال         61 آغاز تصميمشان در سال   .شدند تا دست به قيام عليه امويان بزنند       

يش و تهيـه سـالح و فـراهم كـردن امكانـات             در اين مدت،باجذب افـراد بـه گـروه خـو          . هجرى قرار دادند   65

يـا  « نفـرى قيـام كردنـد و بـا شـعار           4000سـازماندهى مخفيانـه، سـرانجام بـا جمعيتـى            نهضت،پس از مـدتى   

شروع قيام آنـان را درعصـر مـروان بـن           .،عازم نخيله شدند تا از آنجا به سوى شام حركت كنند          » الحسين لثارات

سيد الشهدا رفتند و پس از زيـارت قبـر           بر سر تربت  ) 44. (اند انى گفته حكم،روز چهارشنبه بيست و دوم ربيع الث      

يـاور   ما پسر دختر پيامبرمان را خوار و بـى        !پروردگارا«:ها با خداچنين راز و نياز كردند       ها و ناله   و گريه » ع« حسين

ن شـهيد وصـديق او      پذير مهربانى،بر حسـين و يـارا       ساختيم،گذشته ما را ببخشاى و توبه ما را بپذير،كه تو توبه          

جـان باختنـد،پس اگـر مـا را          گيريم كه بر همان راه و هدفى هستيم كـه آنـان            ما تو را شاهد مى    .رحمت فرست 

مشهور » توابين« به خاطرهمين اظهار توبه و پشيمانى،به     ) 45. (»نبخشايى و رحم نكنى از زيانكاران خواهيم بود       

دانستند،از آنجا رو به شام نهادند و به عين الورده آمدنـد             يزيد مى  چون عامل اصلى فاجعه كربال راحكومت     .شدند

پس از چنـدين روز نبـرد سخت،سـرانجام سـران نهضـت،ازجمله             .شام برخوردى شديد داشتند    و در آنجا با سپاه    

گذشت به شهادت رسيدند وانقالبيون چون توان مقابله با   سال از عمرش مى93سليمان بن صرد كه آن هنگام     

آمده بودندنداشتند،شبانه به كوفه رفتند،البته جمعى هـم در         »حصين بن نمير  « م را كه با فرماندهى    سپاه انبوه شا  

مسـيب بـن نجبه،عبـد اهللا بـن سـعد           :رهبران نهضت،بجز سليمان،عبارت بودنـد از     ) 46. (درگيرى شهيد شدند  

 . ازدى،عبد اهللا بن وال،رفاعة بن شداد

 

 توبه حر حر بن يزيد رياحى 

 توسل 

 

از جمله سيد الشهدا » ع« معصومين خواستن از خداوند،با وسيله و شفيع قرار دادن پاكان و ائمه           جويى،حاجت وسيله

يـدعون يبتغـون الـى ربهـم        «).35مائـده   (» وابتغوا اليه الوسيله  «:و فرزندانش و شهداى كربال،در قرآن است كه       

است كه اين ارتبـاط حيـاتى را تسـهيل          يافتن به قلب هستى،از طريق رگهايى        توسل،دست).57اسراء  (» الوسيله

 . كند مى

معصومين و اولياء اهللا بخاطر مقام قرب و منزلتشان نزد خداى متعال،حق شفاعت دارند وكسانى كه بـا وسـيله                    

ايـن  .طلبند،اميد بيشترى براى استجابت دعـا دارنـد        خود را از خداوند مى     قرار دادن آنان نزد خداى بزرگ،حاجت     

 . گردد عا،عزادارى،گريستن،واليت با اولياء خدا و برائت از دشمنان حق فراهم مىتوسل،بصورت زيارت،د

دردعـاى بعـد از زيـارت عاشـورا         .جويى به سوى خداست    هم زيارت،بعنوان وسيله  » ع« نسبت به حسين بن على    

اى توسـل نيز،واسـطه   دع.»يا امير المؤمنين و يا ابا عبد اهللا،اتيتكما زائرامتوسال الى اهللا ربى و ربكما       «:خوانيم مى

و شهداى كـربال و ائمـه       » ع« امام حسين .السالم در پيشگاه خداوند متعال است      قرار دادن چهارده معصوم عليهم    

توسل جستن بـه     عزادارى ما نيز نوعى   .همه باب الحوايجند،ليكن هر كدام به نحوى و با عشقى خاص           معصومين
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طف و كرم،هيئتهاى متوسلين بـه شـهداى كـربال و سـيد     شود و هم جلب ل     اين خاندان است،تا هم ابراز محبت     

جوينـد و خـود را بـه آن معـدن حيـات و               الشهدا نيز از همين راه براى تقرب به خدا وبر آمدن حاجتها بهره مى             

 ) 47. (كنند روشنى وصل مى

 

 ) توق(توغ

 

 . رسد هاى عزادارى است و قدمت آن به عهد صفويه مى از جمله وسايل تزيينى دسته

نيـز بـر سـر زبانـه      اى است كه بر روى آن يك صندوق و بر روى صندوق،زبانه بلنـدى قـرار دارد و شـالى                   يهپا

در (معنـاى دم اسـب اسـت       ايـن كلمـه در اصـل بـه        ) 48. (كند بندند و مانند علمات،يك نفر آن را حمل مى         مى

اى از پشم يا     جاى پرچم،منگوله كه بر سر آن به       علم مانندى «:به نوشته دهخدا  .اند بسته كه بر سر علم مى    )تركى

در اصل،يكى  «) 49(» .اى از زر   دم اسبى بود بر سر نيزه و بر آن گروهه          ابريشم آويزند،بيرق تركان عثمانى،و آن    

توق،همين نيزه است،اما به شـرط آنكـه        « نامه به نوشته حسين واعظ كاشفى در فتوت      .از آالت جنگى بوده است    

دانـد كـه جـاى او        انه را گويندو در هر لشكرگاهى كه توق زدند،هر كس مى          توق،اصل و نش  ...پرچم داشته باشد  

ــا داراى   ».. .كجاســت،آنجا رود ــه نداشــت،اكنون توغه ــا زبان ــزات دســته بود،ام درعصــر صــفويه،توغ از تجهي

 مـردم ... كنند مى)لباس(هر تكيه تعدادى توغ دارد كه در روزهاى خاص از ايام محرم،آنها را جامه             ... هستند زبانه

زنى و زنجيرزنى واردتكيه شده و به دنبال آن توغها با شور و هيجانى               هاى سينه  عزادار،با نظمى خاص در دسته    

اينگونه احساسات ) 50(» ...شوند به حالت نيمه افراشته نگه داشته مى   خاص،به همراه شيون و ناله مردان و زنان       

زات و علمــات و تــوق و ابزار،بهــا داده اســت،ولى كــاش نيمــى از آنچــه بــه تجهيــ و شــعائر مــذهبى ســتودنى

 . و هدف عزادارى بها داده شود» ع« محتواى عاشورا و تعاليم نهضت امام حسين شود،براى مى

 

 تير سه شعبه 

 

 : در اين باره به اين نقل توجه كنيد.نشست» ع« تيرى زهرآگين كه بر قلب امام حسين

نـاتوان شـده    . ايسـتاد  داشـت،لختى بـراى اسـتراحت     » ع« پس از جنگهاى بسيار كه روز عاشـورا امـام حسـين           «

امام خواست كه با جامـه،خون از       .جستن كرد  سنگى از سوى دشمن آمد و بر پيشانى او خورد كه خون از آن             .بود

اتـاه سـهم محـدد مسـموم لـه ثـالث            « بر سينه حضـرت نشسـت      چهره پاك كند كه تيرى سه شعبه و مسموم        

خونها را به آسمان پاشيد و بـر چهـره          . آورد و خون از جاى آن فوران زد        سر بيرون  حضرت تير را از پس    .» شعب

در واقـع،تيرى كـه روز عاشـورا بـر سـينه امـام              ) 51(» .آلـود ديـدار كنـد      اى خون  ماليد تارسول خدا را با چهره     

را بر » ع«بر كمان نهاده و رهاشد و بسى قلبها را خون كرد و در كربال نيز خون سيد الشهدا              » سقيفه«نشست،روز

بناى انحراف نخستين نبود،نيم قرن پس از وفات پيامبر،قلب فرزنـد پيـامبر از سـوى امـت                   اگر آن .خاك ريخت 

 . گرفت اوهدف قرار نمى
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 ثار 

 

حسـين بـن علـى و مـا اهـل            ضمن بيان اينكه  » ع«امام باقر .»طلب ثار «خونخواهى،خون،قيام براى خونخواهى،  

اسـراء  (»مظلومـا فقـد جعلنـا لوليـه سـلطانا          و من قتـل   «:آمده است بيت،همان مظلومى هستيم كه در آيه قرآن        

نيـز بـه خـاطر      » منـتقم « بـه » عج«نامگذارى امام عصر  ) 52. (»...القائم منا اذا قام طلب بثارالحسين     «:،فرمود)33

طلـب   و ان يرزقنـى   «:در زيارت عاشورا هم اين آرزو در دعا آمده اسـت          ) 53. (خونخواهى است  همين قيام براى  

و دردعاى ندبه،از اوصاف حضرت     »...و ان يرزقنى طلب ثارك مع امام منصور       ...مع امام هدى ظاهر   )ثاركم(ثارى

فرهنگ خونخواهى  ) 54. (»الطالب بدم المقتول بكربال    اين«:،خونخواهى سيد الشهدا بيان شده است     » ع« مهدى

عزيـزش بـر زمـين ريخـت، در         نسبت به شهيد كربالهم كه خون       .در ميان همه اقوام از جمله عربها بوده است        

سالهاى بعد كسانى به خونخواهى برخاستند،ازجمله نهضت توابين به رهبرى سليمان بن صـرد خزاعـى و نيـز                    

شعار .بوده است » يا لثارات الحسين  « بوده و شعارشان نيز در اين نهضت      »طلب ثار « قيام مختار در كوفه،به انگيزه    

بــاالتر از همــه آنكــه ) 55). (يــا لثــارات الحســين: همشــعار(حضــرت مهــدى نيــز چنــين خواهــد بــود يــاران

همـه  ) 56. (» بثـارك  اشـهد ان اهللا تعـالى الطالـب       «:گـوييم  آنگونه كه مى  .است» ع« خودخداوند،خونخواه حسين 

 . اند» ثار اهللا« گيرند،خونخواهان كنندگان بر ضد جباران كه الهام از عاشورا مى قيام

 

 ثار اهللا 

 

در زيـارت   . خـون خـدا    يعنـى .شـود  كه در زيارتنامه خطاب بـه آن حضـرت گفتـه مـى            » ع«از القاب سيد الشهدا   

اين تعبير،درزيارتهاى ديگر نيز،از جمله زيارت مخصوص امـام         » السالم عليك يا ثار اهللا و ابن ثاره       «:عاشوراست

در زياراتى  ) 57. (در روز عرفه آمده است    » ع« و شعبان و زيارت امام حسين      در اول رجب و نيمه رجب     » ع« حسين

ثـاره مـن     و انك ثار اهللا فى االرض من الدم الذى ال يدرك          «:به عطيه آموخت،آمده است   » ع« صادق هم كه امام  

كه شـهادتش همچـون      شدت همبستگى و پيوند سيد الشهدا با خدا به نحوى است          ) 58. (» االرض اال باوليائك  

القـاب  .يرى وخونخواهى اولياء خدا،تقاص نخواهـد شـد   گ ماند كه جز با انتقام     ريخته شدن خونى از قبيله خدا مى      

بزرگتـرين لقـب آن     ... «.ديگرى نيز مانند قتيل اهللا،و وتر اهللا درزيارتنامه است كه گويـاى همـين نكتـه اسـت                 

قـاتلين   گويند انتقام  گيرد؟همه مى  انتقام چه چيز را مى    .است» منتقم«...انسان از اين رابطه ثار     دهنده آخرين  نجات

اگر غيرت و آگاهى وجودداشته باشد،تمام فضاى تاريخ .. .هابيل است انتقام ثارى كه به گردن بنى!هدا،نهسيد الش

ثـار  «اينهـا .اى نيسـت،ثار اهللا اسـت      ثارها،ثارهـاى قبيلـه    امـا ايـن   .ما پر از ضجه و دعوت خونخواهى ثارهاسـت        

ز ورثه است كه خودش بصورت يـك        حسين،وارث يكى ا  .طاغوت گرفته شوند   هستند كه بايد از قاتلين بنى     » اهللا

ثـــار در آمـــدو فرزنـــدش و باباش،اينهـــا همـــه ثارهـــاى خـــدا هســـتند و پـــدر ثارهـــاى خـــدا و پســـر  

است كه آنهمه دستش بـه خـون ثارهـاى عزيزمـا آغشـته              » بنى قابيل «هدف،انتقام كشيدن از  ...خداست ثارهاى

در ادبيات شعرى و مرثيه، همچنان در زمينه كارهاى         ،» ثار اهللا « عنوان مقدس ) 59. (» يا ثار اهللا و ابن ثاره     ...است

www.takbook.com

www.takbook.com



 88

بـوده   بخـش بـراى هنرمنـدان مكتبـى        خطاطى،نقاشى،طراحى و پوستر هم جاى خاصـى داشـته و منبـع الهـام             

،اثربرجسـته اسـتاد سـيد جعفـر        » ثـار اهللا  « قـالى .انـد  باف هم از آن بهره و فيض بـرده         حتى هنرمندان قالى  .است

 سـال بافتـه شـد،تداعى كننـده         8متر مربـع،در مـدت      18اين قالى كه به مساحت      .اى از آن است    رشتيان،نمونه

شهر مذهبى مسلمانان است و در متن آن،خيـام سـوخته در             در حاشيه فرش،نماى هفت   .عاشوراى حسينى است  

نقـش بسـته و فريـاد       » ان الحسـين مصـباح الهـدى و سـفينة النجـاة           « هـا و درميـان فرش،عبـارت       ميان شعله 

 1367اين نقاش و مينياتوريست درسـال       ) 60. (رسد ر گره گره اين اثر ارزنده به گوش جان مى         مظلوميت،د سرخ

 . ش از دنيا رفت

 

 ثعلبيه 

 

 . در مسير خود از آنجا گذشت» ع« نام يكى از منزلگاههاى نزديك كوفه كه امام حسين

) 61. (حفر كـرده بـود   اى ه و چشمهثعلبيه،به نام ثعلبه،مردى از بنى اسد است كه در آنجا فرود آمده و ساكن شد           

در همين منزل بود كه آن حضـرت        .بار افكند و يك شب آنجاماند     » ع« در اين محل كه قناتى داشته،امام حسين      

اش برساند   او رفت كه اجناس و وسايل را به خانواده        .فرا خواند  برخورد كرد و او را به همراهى خويش       » طرماح«با

نصـرانى   و در همين منزلگاه بود كه مردى      .به شهادت رسيده بود   » ع« مام حسين برگشت كه ا   و برگردد،ولى وقتى  

منزل بود كـه حضـرت،خبر       و در همين  ) 62. (همراه مادرش به خدمت امام رسيدند و به دست او مسلمان شدند           

 . شهادت مسلم بن عقيل را دريافت كرد

 

 ثورة الحسين 

 

چـاپ  (شـمس الـدين   ،از محمـد مهـدى   » ع« عبـد اهللا الحسـين    نام كتابى ارزشمند و تحليلى در باره نهضت ابـا           

از ايـن مؤلف،كتـاب     .» ارزيابى انقالب امام حسين   « ،به فارسى نيز ترجمه شده است،با نام      ) ق،بيروت 1401ششم،

 . منتشر شده است» فى الوجدان الشعبى ثورة الحسين« ديگرى به نام

 

 نوشتها  پى

 

 . 25،ص 4،ج »  تشيعدائره المعارف«:ك.براى توضيح بيشتر ر-1

 . 463 و 122،ص 1سفينة البحار،ج -2

 . 103،ص 2همان،ج -3

 . همان-4
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 . 143،المزار،شيخ مفيد،ص )چاپ جامعه مدرسين(599،ص 2من ال يحضره الفقيه،ج -5

 . 82،ص 4مناقب،ج -6

 . 298منتخب التواريخ،ص -7

 . 334 و 153،ص 82بحار االنوار،ج -8

 . 25 حديث 158همان،ص -9

،ص 3 و ج 420 تـا  408،ص 10،روايات تربت را از جمله در وسائل الشيعه،ج 410،ص  10وسائل الشيعه،ج   -10

 .  مالحظه فرماييد118،ص 98 و نيز بحار االنوار،ج 143،المزار،شيخ مفيد،ص 607

 . 124،ص 1سفينة البحار،ج -11

 . 239،ص 20صحيفه نور،ج -12

مجلـه پيـام   : ك.بحث تربـت امـام و الهامهـاى قـرآن از جملـه ر         در  .166سيرتنا و سنتنا،عالمه امينى،ص     -13

 ). 1364سال (148 و 147هاى  انقالب،شماره

 . 43،ص 2نژاد،ج  اولين دانشگاه و آخرين پيامبر،شهيد پاك-14

االرض و التربـة    «: ك.حسـينى،از جملـه ر     در زمينـه تربـت    .127،ص  )ضميمه قيام و انقالب مهـدى     (شهيد-15

 . د حسين كاشف الغطاء،شيخ محم» الحسينيه

 . 289،ص 8موسوعة العتبات المقدسه،ج -16

 . 133،ص 98بحار االنوار،ج -17

 . 150ص ) ق1413چاپ كنگره شيخ مفيد،(همان،المزار،شيخ مفيد-18

 . 333،ص 82همان،ج -19

 . 340همان،ص -20

 . ،عدد سى و چهار دانه آمده است152شيخ مفيد،ص »المزار«در.همان-21

 . 205، ص 4،ج » دايرة المعارف تشيع«:ك.اهى از تاريخچه تسبيح و تسبيح تربت و آداب آن ربراى آگ-22

 . 113 تا 71، ص 79در بحار االنوار،ج » باب التعزية و المĤتم«:ك.در اين زمينه ر.188،ص 2سفينة البحار،ج -23

 . همان-24

 . مفاتيح الجنان،اعمال روز عاشورا-25

ــه آن در  -26 ــاره تاريخچ ــران ر در ب ــورمان اي ــران  «:ك.كش ــرو اي ــومى پيش ــه،هنر ب ــده» تعزي ــز :گردآورن پن

 . 4،ج » دايرة المعارف تشيع«نيز.داود حاتمى: ترجمه.چلكووسكى

 ). با تلخيص(313،ص 5دائرة المعارف االسالميه،ج -27

 . 322،ص 1پور،ج  از صبا تا نيما،يحيى آرين-28

 . 86صرى،ص درآمدى بر نمايش و نيايش در ايران،جابر عنا-29

 . » خوانى پژوهشى در تعزيه و تعزيه« ،مقاله162،ص 2فصلنامه هنر،شماره -30
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 156ص  )61زمسـتان   (2فصـلنامه هنر،شـماره     :ك.نيز ر )تلخيص شده (35 تا   33موسيقى مذهبى ايران،ص    -31

 . » خوانى پژوهشى در تعزيه و تعزيه« مقاله

ــواز تعزيــ     -32 ــا در بــاره ج ــاره نظريــه علم ــه در ب ــوانى و ســينه  ه و شــبيهاز جمل ــى و دســته راه   خ زن

فتــاواى علمــاى ســلف در بــاره عــزادارى و « مقالــه)1362پــائيز (4شــماره » فصــلنامه هنــر«:ك.ر...انــداختن

 تا 61ها دارد،ص  فاضل دربندى،بحث مبسوطى در اين باره» اسرارالشهاده« همچنين كتاب.290ص » خوانى شبيه

66 . 

 . » نشستى در ارزيابى تعزيه« ،مقاله27،ص 63،مهر » كيهان فرهنگى«:ك.از جمله ر-33

 . 31همان،ص -34

 . 69تاريخ تكايا و عزادارى قم،ص -35

 . 30 و 29،ص 3 شماره 10،سال » كيهان فرهنگى« مجله-36

 . 40 و 39ص )چاپ حسينيه ارشاد(ياد و يادآوران،دكتر على شريعتى-37

 . )پاورقى(323،ص 1پور،ج  از صبا تا نيما،آرين-38

 . 44 و 35موسيقى مذهبى ايران،ص -39

 . 61،ص 4مناقب،ابن شهرآشوب،ج -40

 . 129تراث كربال،سلمان هادى طعمه،ص -41

 . 289،ص 4،تاريخ طبرى،ج 26الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -42

 . 547،ص 2كامل،ابن اثير،ج -43

 . 205انصار الحسين،شمس الدين،ص -44

 . 264ثورة الحسين،شمس الدين،ص -45

 . 65 و كامل ابن اثير،حوادث سال 450،ص 3حياة االمام الحسين،باقر شريف القرشى،ج -46

 .  باب توسل و استشفاع به محمد و آل محمد47 تا 1،ص 91در بحار االنوار،ج -47

 . 216تاريخ تكايا و عزادارى قم،ص -48

 . نامه،دهخدا لغت-49

 . 31،ص 3 شماره 10،سال )مجله(كيهان فرهنگى-50

 . 351،مقتل الحسين،مقرم،ص 53 و 52،ص 45بحار االنوار،ج -51

 . 218،ص 44ج :بحار االنوار-52

 . 474،ص )امام حسين(عوالم-53

 . مفاتيح الجنان-54

 . 308،ص 52بحار االنوار،ج -55

 ) صلوات بر حسن و حسين(557مفاتيح الجنان،محدث قمى،ص -56

 . مفاتيح الجنان-57
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 . 180،و 148،168،ص 98ج :بحار االنوار-58

 . 18ثار،على شريعتى،ص -59

 . 55،ص 1367كيهان فرهنگى،تيرماه -60

 . 211مقتل الحسين،مقرم،ص -61

 . 78الحسين فى طريقه الى الشهادة،ص -62
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 جابر بن حارث سلمانى 

 

وى ازشخصيتهاى شيعه در كوفه بود كـه        .اند نام او را جناده،حباب،حيان و حسان هم گفته       .از شهداى كربالست  

در نهضت مسلم بن عقيل هم مشاركت داشت و پس ازشكست آن،همراه گروهـى بـه سـوى حسـين حركـت                      

خواسـتند مـانع پيوسـتن او بـه      هر چند لشكر حر مى.كربال،به او پيوستند  كردند و پيش از رسيدن آن حضرت به       

 ) 1. (هادت رسيدوى روز عاشورا به ش.شوند،ولى نتوانستند» ع« حسين

 

 جابر بن حجاج تيمى 

 

وى از سواركاران شجاع كوفه بود كه دركربال از سـپاه عمـر سـعد بـه           .از شهداى عاشورا در حمله نخست است      

 ) . 2(كنندگان با وى بود  در نهضت مسلم بن عقيل نيز ازبيعت.پيوست» ع« سپاه حسين

 

 جابر بن عبد اهللا انصارى 

 

اربعين بـه زيـارت كـربال        در اولين » ع« ز بزرگان شيعه بودند،پس از شهادت امام حسين       جابر و عطيه،كه هر دو ا     

او و پـدرش عبـد      .از طايفه خزرجيان بود   .جابر بن عبد اهللا،پانزده سال پيش از هجرت در مدينه به دنياآمد           .آمدند

مانان پيش از هجـرت و      جابر از مسل  .در جنگ احد به شهادت رسيد      پدرش.اهللا بن حرام از پيشتازان اسالم بودند      

حضور داشـت ودر    » ص« غزوه،از جمله جنگ بدر در ركاب پيامبر       19رسول خدا بود كه در       از اصحاب با فضيلت   

اين محدث بزرگ شيعه در اواخر عمر نابينا شده بود و با همـان              ) 3. (جنگيد» ع« جنگ صفين نيز در ركاب على     

ت غسل كرد و خود را معطر ساخت و بطرف قبرسيد الشهدا            عوفى به زيارت كربال آمد،در فرا      حال، همراه عطيه  

 : انگيزى بر زبان آورد رفت و بر تربت آن امام شهيد،سخنان سوزناك و شوق

سپس رو به اطراف قبر كرد و به شهداى ديگـر سـالم داد و دربازگشت،سـخنانى بـه                   ...حبيب ال يجيب حبيبه؟   

آل محمد مـا ابغضـهم و ان كـانوا صـواما      بغض مبغض احب محب آل محمد ما احبهم و ا       «:عطيه گفت،از جمله  

را دوست بدار ودشمن آل محمد را دشمن بـدار تـا وقتـى كـه بـا آل محمـد                     »آل محمد «دوستدار) 4(» ...قواما

ــى  ــمنى م ــند    دش ــاز باش ــل روزه ونم ــد اه ــد،هر چن ــه.كنن ــد     وى در كوچ ــام محم ــال ام ــه دنب ــاى مدين ه

آخرين فردى بود كه از حاضران .م رسول خدا را به او رساندحضرت رسيد،سال وقتى خدمت آن.گشت مى» ع«باقر

. حجاج داغ نهادند   بدن او را به جرم دوستى اهل بيت،در زمان        .بود و تا آن هنگام زنده مانده بود       » پيمان عقبه «در

  هجرى،در ايام عبد الملك مروان،در سن نود و چندسالگى در حالى كه نابينـا بـود از دنيـا                   78جابر در سال    ) 5(

 ) 6. (رفت و در بقيع به خاك سپرده شد
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 جامع دمشق 

 

اين مسجد با عظمت و شگفت،ازعظيمترين مساجد ممالك اسـالمى          .مسجد جامع اموى كه در دمشق قرار دارد       

در ) .7(گـردد    دورانهاى بسيار قديم و پيش از اسالم بـر مـى           به)كه قبال كليسا بوده   (آيد و بناى آن    به حساب مى  

در دربار شام بر فراز آن رفت و در مجلـس           » ع«منبرى كه امام سجاد   :گويند مى  قرار دارد كه   داخل مسجد،منبرى 

چهار سـتون قـرار    در قسمت ديگرى از داخل مسجد،گنبد كوچكى روى.خواند،در محل آن بوده است     يزيد خطبه 

در كنـار   .ه اسـت  كـرد  شود حضرت درآنجا استراحت مى     معروف است و گفته مى    » مقام زين العابدين  « دارد كه به  

 ) . 8(قرار گرفته و زيارتگاه شيعيان است » الحسين مقام راس«شرقى مسجد، منبر ياد شده در قسمت

 

 ) غل جامعه(جامعه

 

ــد     ــت نهن ــردن و دس ــر گ ــه ب ــل،غلى ك ــده،طوق و غ ــده،جمع كنن ــه ) 9. (گردآورن ــت ب ــه آن جه ــل و  ب غ

را پـس   » ع« زين العابدين  به نقل برخى منابع،امام   ) 10. (بست گفتند كه دستها را به گردن مى       مى» جامعه«زنجير،

جهاز كردند، در حالى كه غل جامعه بـر دسـت و             بى از شهادت امام در كربال،همراه اسيران ديگر سوار بر شتران         

و هم جذلم بن بشير،در مشاهدات در روز ورود اسرا به كوفه            )گچكار(جصاص اين را هم مسلم   .گردن او بسته بود   

اثرهم على بن  و سرح فى«:و به نقل تاريخ طبرى» و فى عنقه الجامعة و يده مغلولة الى عنقه«) 11(اند  كرده نقل

 . حركت دادند و به شام بردند و اسيران را با اين وضعيت) 12. (» الحسين مغلولة يديه الى عنقه و عياله معه

 

 جامه سياه 

 

حرم نيز عزاداران درعزاى سيد الشـهدا،هم خـود         پوشند،در ايام م   رسم است كه در سوك عزيزان،لباس سياه مى       

در تعابير شاعران نيز سـياهى      .كنند پوشند،هم مساجد و تكايا و سر در ساختمانهارا سياهپوش مى          لباس سياه مى  

كند،جامه نيلى هـم گفتـه       آمده كه جهان در سوك ساالر شهيدان به بر مى          شب بعنوان جامه سياهى به حساب     

 : اشانى استدر اشعارمحتشم ك.شود مى

 نشين رسيد  يكباره جامه در خم گردون به نيل زد چون اين خبر به عيسى گردون

 . كه جامه در نيل گرفتن و به نيل زدن،كنايه از پوشيدن لباس عزاست

گر انـدر مصـيبتت اى       اى عالمى سياه به تن در عزاى تو اى جان پاك آدم خاكى فداى تو اى جن و انس،مويه                  

 ر اندر رثاى تو گ خاص و عام نوحه

براى » ع«كردند و امام سجاد    شهيد شد،زنان بنى هاشم سياه پوشيدند و عزادارى       » ع« نقل شده چون امام حسين    

 ) . 13(كرد  سوك و ماتم آنان غذا تهيه مى
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 جبلة بن على شيبانى 

 

اميـر  وى درصـفين،در ركـاب   .از شجاعان كوفـه كـه در كـربال،در حملـه اول روز عاشـورا بـه شـهادت رسـيد                   

پس از شهادت مسلم،نزد قبيله خـود       .او بود  حضور داشت و در قيام مسلم بن عقيل در كوفه همراه          » ع« المؤمنين

كربال آمد خود را به آن حضرت رسـاند و در ركـابش جنگيـد و                 به» ع« رفت و پنهان شد و آنگاه كه امام حسين        

 ) 14. ( شده،آمده استنامهايى كه در زيارت ناحيه مقدسه ذكر نام او در ضمن.شهيد شد

 

 »  ع« جعفر بن عقيل بن ابى طالب

 

شهيد » ع« روز عاشورا درركاب امام حسين    .مادرش ام الثغر نام داشت    .بود» ع«فرزند عقيل و عموزاده سيد الشهدا     

 : خواند هنگام نبرد،چنين رجز مى.شد

وائب هذا حسـين اطيـب االطائـب        انا الغالم االبطحى الطالبى من معشر فى هاشم و غالب و نحن حقا سادة الذ              

)15 ( 

 

 »  ع« جعفر بن على بن ابى طالب

 

 سـال   19شـهادت    هنگـام .،و برادر ابا الفضـل العبـاس بـود كـه در كـربال شـهيد شـد                 » ع« فرزند امير المؤمنين  

 . حضرمى،يا خولى بن يزيد بود قاتلش هانى بن ثبيت.داشت

 

 جنادة بن كعب انصارى 

 

بـه  » ع« ازمكه همراه امام حسين   .از طايفه خزرج بود   .اند ا جنادة بن حرث هم نوشته     نامش ر .از شهداى كربالست  

 . كوفه آمده و در روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسيد

 . اند ذكر كرده» حارث جنادة بن« برخى او را به نام جدش) 16. (نيز در كربال شهيد شد)عمر بن جناده(پسرش

 

 جندب بن حجير خوالنى 

 

ــامش در زيــارت رجبيــه نيــز آمــده اســت .اى عاشــورا در كربالســتاز شــهد ــامش.ن جنــدب بــن «را برخــى ن

بودو قبل از رسيدن سپاه حر به كـاروان  » ع« هاى بارز شيعه در كوفه و از ياران على       وى از چهره  .اند نوشته»حجر

 ) 17. (اند له اول نوشتهشهادتش را در حم. حسينى پيوسته بود ،از كوفه بيرون آمده و به كاروان» ع« امام حسين
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 جون 

 

مـواليش ابوذر،بـه مدينـه     جون بن حوى پس از شـهادت .غالم سياه ابوذر غفارى كه در كربال به شهادت رسيد  

سـپس در خـدمت امـام حسـن و امـام            .بـود » ع« امير المؤمنين  ابتدا خدمت .برگشت و در خدمت اهل بيت درآمد      

در سفر كربال،از مدينه همراه امام تا مكه و از آنجا بـه كـربال               .دبو» ع«امام سجاد  و باالخره در خدمت   » ع« حسين

شناسى آشنا بود، به نقل ابن اثير و طبرى،شب عاشـورا هـم در كربالبـه كـار                   سازى و اسلحه   اسلحه چون به .آمد

م او  اما.اذن ميدان طلبيد  » ع«با آنكه سن او زياد بود،ولى روز عاشورا ازسيد الشهدا         .اصالح سالحها اشتغال داشت   

خواست در روزهاى شادى و غم و راحت و رنج،از خاندان            ولى او بااصرار،مى  .را رخصت داد تا برود و آزادش كرد       

 . پيامبر جدا نشود

خواهم به بهشت    مى ام سياه است، ولى    گر چه نسبم پست و بويم ناخوش و چهره        :عرض كرد » ع« به امام حسين  

پـس از  .سـياهم بـا خونهـاى شـما آميختـه شـود       شوم تا خون    نمى از شما جدا  .يابم و روسفيد شوم    روم و شرافت  

رويش را سفيد و بويش را معطر كن !خدايا:نبرد،وقتى بر زمين افتاد،امام خود را به بالين اورساند و چنين دعا كرد

اللهم بيض وجهه و طيب ريحه و احشره مع االبرار و عرف بينه و بـين محمـدو               « محشور گردان  و او را با نيكان    

كنـد كـه پـس از        مـى  روايـت » ع«از امام سـجاد   » ع«امام باقر .به دعاى امام،بويش معطر گشت    ) 18(» آل محمد 

،پـس از ده روز،بـدن      )دفن شهدا آمدنـد    و بنى اسد براى   (آمدند ها به ميدان مى    عاشورا كه مردم براى دفن كشته     

ى مختلفى بـراى جـون نقـل شـده          رجزها) 19. (رسيد مى جون را در حالى يافتند كه بوى مشك از آن به مشام           

 : از جمله.است

كيف ترى الكفار ضرب االسود بالسيف ضربا عن بنى محمد اذب عنهم باللسان و اليد ارجو به الجنة يوم المورد                    

)20 ( 

جانبـه او از خانـدان       دهنده عمق بينش او در شناخت والى آل البيت و جبهه كفر امويان و دفاع همـه                 كه نشان 

 ) 21. (رسالت است

گر چه نژادى پست دارم،سربلندم كز جان به قرآن و به عترت پايبندم سرمشق عـزت از ابـوذر برگـرفتم درس                      

خـوار   غالمى را ز قنبر برگرفتم غير از تو اى جان جهان،موال ندارم از دادن جان در رهت پروا نـدارم مـن ريـزه            

در رهت بسـپارم اى دوسـت حاشـا كـه           خوان احسان شمايم پيوسته سر بر خط فرمان شمايم صد بار اگر جان              

دست از دامنت بردارم اى دوست من چون ابوذر با خبر از راز عشقم در جانفشانى كمترين سرباز عشقم بر سينه 

ام بردار،موال بگذار خونم بوى مشك ناب گيـرد روى سـياهم جلـوه     من دست رد مگذار،موال از چهره جان پرده     

ام بـا آنكـه روسـياهم و     و شويم رخ سياه هر چند از تبار شـبم،با سـپيده       سار عشق ت   در چشمه ) 22(مهتاب گيرد   

زاد توام،رخ ز من متاب من دل ز هر چه غير تـو              خانه ام عمريست  ت،ولى من از كرامت تو سخنها شنيده       شرمنده

 ) 23(ام  باشد،بريده
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 جوين بن مالك ضبعى 

 

انـد وى ابتـدا در       گفتـه . اسـت  ارت ناحيه مقدسه آمده   نامش نيز در زي   .كه در كربال شهيد شد    » ع« از ياران حسين  

پيوسـت و درركـاب او جنگيـد و در حملـه اول بـه شـهادت             » ع« سپس به حسين بـن علـى      .سپاه عمر سعد بود   

برخى هم او را با همـان جـون،غالم         ) 24. (اند بن مالك نقل كرده    بعضى نامش را جوير بن مالك يا حوى       .رسيد

 . اند ابوذر اشتباه گرفته

 

 جهاد 

 

جهاد،عامـل قـدرت و شـوكت امـت         .است»جهاد«ها،درسها و پيامهاى عمده عاشورا،     از دستاوردها،اهداف،انگيزه 

ملتى هم كه از مبارزه در راه باورهاى مقدس         .مسلمان است  گرايى باورى و خداجويى و آخرت     اسالم و نشانه حق   

جهـاد،يكى از واجبـات دينـى اسـت و          .ودشـ  گرفتار ذلت و زبـونى مـى      .سر باز زند   و آرمانهاى شكوهمند خويش   

 . اند كه به آن قيام كنند و مردم را هنگام نياز،به جهاد فرا خوانند ترين كسانى دين،شايسته پيشوايان

داخلـى كـه بـر ضـد         جهاد،گاهى با دشمنان متجاوز و كفار مهاجم است،گاهى با منافقان و گاهى با متجـاوزان              

كننـدگان   كننـدگان باطل،تعطيـل    گران،ترويج گذاران، تحريف  ان،بدعتشورند،گاهى بر ضد ظالم    حق مى  حكومت

 . جامعه اسالمى و غاصبان حكومت مشروع و الهى از شايستگان است حدود الهى،برهم زنندگان امنيت

بسته بودند و ديـن خـدا    در عصرى قرار گرفته بود كه امويان،كمر به هدم اسالم و محو شريعت» ع«سيد الشهدا 

آن حضرت  .جهاد آن حضرت،جانى تازه به اسالم داد وخونى تازه در رگهاى جامعه دوانيد            .ودى بود در معرض ناب  

من راى سلطانا جائرا مستحال لحرام اهللا ناكثـا عهـده مخالفـا             «:فرمود كه» ص«با استناد به اين كالم پيامبر خدا      

و ال قول كان حقا علـى اهللا ان يدخلـه           عباد اهللا باالثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل           لسنة رسول اهللا يعمل فى    

 . » مدخله

خـدا را    اينـان،پيروى از شـيطان كـرده واطاعـت        :اين شرايط را بر گـروه حـاكم و امويـان تطبيـق كرده،فرمـود              

اند،فساد را آشكار،حدود الهى را تعطيل و بيـت المـال رامخصـوص خـود سـاخته،حرام خـدا را حـالل                       واگذاشته

سـپس خـودرا شايسـته رهبـرى و حكومـت دانسـته،مردم را بـه تبعيـت از                   .انـد  هكرده،حالل الهى را حرام كرد    

 »  مسلم بن عقيل« اش نماينده

بدعتها و كشـتن     سكوت نكردن در برابر سلطه ستم و اعتراض به        ) 25. (دهد،تا خودش به كوفه برسد     فرمان مى 

اسـت كـه حسـين بـن        گناهان و هتك نواميس مسـلمانان و قطـع حقـوق حقـداران،از مظـاهرديگر جهـاد                   بى

هايى هم كه پس ازورود به مكه،به مردم بصره و كوفه نوشت،سخن از  در نامه.پيشتاز اين جبهه نيز بود» ع« على

توسط بنى اميه و دعوت كوفيان و بصريان به اطاعت از خـويش اسـت تـا در                   نابود كردن سنت و احياى بدعت     

خـروج از    اش به محمد بـن حنفيـه نيـز هنگـام           نامه  وصيت در.هدايت كند »راه رشد « اى باباطل،آنان را به    مبارزه

و انـى لـم     (شمارد در امت پيامبر و بر اساس امر به معروف ونهى از منكر مى            » اصالح« خود را براى   مدينه،حركت
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از بيـان زيبـايى شـهادت بـراى انسـان و اشـتياق               خواند،پس اى هم كه در مكه مى      در خطبه ) 26...) (اخرج اشرا 

كند كه هر كـس آمـاده فـدا كـردن جـان در ايـن راه                  دعوت مى  تن به نياكان شهيدش،از مردم    خويش به پيوس  

جهـاد حسـين بـن      ) 27). (باذال فينا مهجته موطنا على لقاء اهللا نفسه فليرحل معنـا           من كان (است،به او بپيوندند  

جهاد .ت و پيروزى است   در اين راه و با اين انگيزه،هم كشتن وهم كشته شدن حيا           .براى احياء دين بود   » ع« على

اين .و شهادت آزادمردان،هميشه با بذل جان وايثار و نثار خون است و ثمره آن بيدارى مردم و احياى حق است                   

خط و برنامه،معامله با خداست كه مشترى جانها و اموال مؤمنان است و بـه پيكـارگران در راهش،نويدبهشـت                    

 »  احدى الحسنين« مان فرهنگو اين ه) 28(داده است،چه بكشند،چه كشته شوند، 

مبـارزه  .ياران شـهيدش   هم سيد الشهداء،مجاهد در راه خدا بود و هم        .دهد است كه قرآن آن را تعليم و الهام مى        

هـر  .بدعتها و انحرافات و زدودن حقايق دين بـود         آنان،عمل به وظيفه اسالمى و تكليف خدايى در مقابل ترويج         

از .و شورشـى معرفـى كننـد      » خارجى«اغيگرى و آن مجاهدان راه خدا را      كوشيدند جهادشان راي   چند دشمنان مى  

در .تاكيدشـده اسـت   »جهـاد « هاى امام حسين و يارانش،از جمله اوصاف آن حضرت،نسبت به          اين رو درزيارتنامه  

الزاهدالذائد المجاهد،جاهد فيـك المنـافقين و   «:شود زيارتهاى مختلف، نسبت به سيد الشهدا اين تعابير ديده مى         

و در بـاره    ) .29(»  لكفار،جاهدت فى سبيل اهللا،جاهدت الملحدين،جاهدت عدوك،جاهدت فى اهللا حـق جهـاده           ا

نصحتم هللا و جاهدتم فى سبيله،اشهد انكم جاهدتم فى «:شهداى كربال نيز اين كلمات وتعابير به كار رفته است

صـفات و    ها همـه ايـن     شمن،در زيارتنامه و براى خنثى كردن تبليغات د     ) 30(» .سبيل اهللا،الذابون عن توحيد اهللا    

زائر بر اينكه اينان مجاهدان راه خـدا   آمده است،گواهى»...اشهد انك« اعمال،براى سيد الشهدا و يارانش با مطلع   

 . شان،جهادى مقدس بر ضد باطل بود بودند و مبارزه

كـربال، خـون     اىبخـش مجاهـدان در طـول تـاريخ گشـت و خـون سـيد الشـهدا و شـهد                     عاشورا،سرمايه الهام 

 . ستيز را به جوش آورد سازان ظلم حماسه

 

 چاووش خوانى 

 

) 31. (كنـد و آواز خوانـد      چاووش،به معناى پيشرو لشكر و قافله است،كسى كه پيشاپيش قافله يـا زوار حركـت              

 را بـه    دار امورتشريفاتى بوده،در روزهاى سالم،اشخاص     كسى كه در دربار شاهان يا در نزد امرا و بزرگان وظيفه           

در فرهنگ دينى در گذشته رسم بود كـه طبـق مراسـم سـنتى،هنگام               ) 32. (نموده است  حضور آنان معرفى مى   

ــه         ــى ب ــفر حج،اشخاص ــا س ــان ي ــف، كربال،خراس ــارت نج ــه زي ــتاها ب ــهرها و روس ــخاص ازش ــتن اش رف

ــام ــا لحنــى ســوزناك و خــاص مــى » خــوان چــاووش« ن ــر،هم .خواندنــد اشــعارى را ب هــم هنگامــه بدرقــه زائ

محتواى اشعار هم اغلب سالم و صلوات برپيامبر و اهل بيت او يا             .استقبال،بصورت تك خوانى يا همخوانى     وقت

اى معنوى و پر از صـفا بـود كـه صـداى              چاووش خوانى،حرفه .فراخوانى به پيوستن به كاروان زيارت بوده است       

مناديـان راه خـدا و   «خوانـان،  چاووش.خواست و پاكى وديندارى و عشق به اهل بيت    خوش و لحنى دلنشين مى    

در . »رسـاند  آرامـى دل مـى     مردم را به هلهله و غوغـا و بـى         » بانگ چاووشان «بودند و »قاصدان مرقد مطهراوليا  

www.takbook.com

www.takbook.com



 98

صـلوات   خوانـد،از مـردم   كـه چـاووش خـوان مـى    » كـه بـر حبيـب خـدا خـتم انبيـا صـلوات          « اى،مصرع هرفقره

 : شعرهايى از اين قبيل.گرفت مى

آيد هر كه دارد هوس كرب و بال،بسم اهللا هر كه  آيد ز طوس،بوى رضاى غريب مى  ب مى شهدا بوى سي   ز تربت 

رسد هر لحظه بوى كربال ترسم آخـر جـان دهـم در آرزوى كـربال                 دارد هوس حب خدا،بسم اهللا بر مشامم مى       

)33 ( 

وش خـوان   چـاو «: نوشـته دهخـدا    به.اين مراسم سنتى،در جاهاى مختلف،تشريفات خاص و اشعار متفاوتى دارد         

 . كسى است كه دعوت رفتن به زيارت عتبات عاليات كند

در اصطالح روستاييان خراسان،كسى باشد كه در فصل مناسب زيارت در دهات وروستاها سواره يا پياده بـه راه               

و مناسب،به زيارت اعتاب مقدسه تشويق و تهيـيج     افتد و روستاييان را به وسيله جار زدن يا خواندن اشعار مهيج           

 ) 34(» .مايدن

 

 چراغانى 

 

بـه  » ع« در بدو وروداهل بيـت امـام حسـين        .آراستن و آذين بستن خانه و شهر،هنگام جشنها و اعياد و پيروزيها           

اهل بيت :به نقل بعضى تواريخ.جشن و شادمانى شدند بندى و چراغانى و مراسم كوفه و نيز دمشق،مواجه با آذين

ها،ديبـا و زر و سـيم    شان كامل شود و شهر را با زيورها،حلـه   كار چراغانىنگهداشتند تا را سه روز در دروازه شام    

آنگاه مردان، زنان،كودكان،و بزرگساالن،وزيران،و اميران،يهودو مجوس و نصارا و همـه          .وانواع جواهرات بيارايند  

چشـمها را سـرمه     .گـر اقوام به تفرج و تفريح بيرون آمدند،با طبلها،دفها،و شيپورها وسرناها و ابزار لهو و لعب دي               

شهر چنان وضـعى داشـت كـه گويـا از     .زده،دستها را حنا بسته و بهترين لباسها راپوشيده و خود را آراسته بودند        

و در چنــين وضــعى بــود كــه ســر مطهــر .شــهر دمشق،رســتاخيزى بــه پــا شــده اســت همــه مــردم در ســطح

سـاعات بـه داخـل     سيران اهل بيت را از دروازهسر آن، ا را وارد كردند كه بر فراز نيزه بود و پشت  » ع« حسين امام

اند وخاندان آنهـا را      تبليغات امويان وانمود كرده بود كه بر دشمنان خليفه و بر ياغيان پيروز شده             ) 35.... (آوردند

كند و با ديـدن چراغـانى و         عبور مى  تا آنجا كه سهل بن سعد در سفر خود به دمشق          .اند به اسارت گرفته و آورده    

را از عـراق بـه      » ع« سر حسين :گويند خبريم؟مى آيا شما در شام،عيدى داريد كه مااز آن بى        :پرسد ل، مى دف و طب  

دارى كه سر سيد الشـهدا را        شود و در مقابل خواسته سكينه،دختر امام،به نيزه        همين سعد متاثرمى  !آورند شام مى 

امـا  ) 36. (ه چهره اهل بيت نگـاه نكننـد  دهد تا سر مطهر را پيشاپيش اسرا ببرد و مردم ب         درهم مى  400برد، مى

پيروزى را در كـام يزيـد،تلخ        هايشان تبديل به عزا كردند و آن       جشن را با سخنرانيها و خطابه     » ع«زينب و سجاد  

 . ساختند

 شام،غرق عيش و عشرت بود هنگام ورود وقت رفتن شام را شام غريبان كرد و رفت 
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 چكمه 

 

كلمـه تـداعى     آنچـه در اذهـان عمـوم از ايـن         .ننـد،بويژه در ميـدان نبـرد      ك كفش خاصى كه نظاميان بر پا مـى       

باچكمه بر روى سينه آن حضرت رفت      » ع«است كه در آخرين لحظات حيات سيد الشهدا       »چكمه شمر «شود، مى

و جلس على صدر الحسـين و قـبض علـى           «: چنين است كه   تعبير مقاتل .و آنگاه سر مباركش را از تن جدا كرد        

 ) 37(» ...لهلحيته و هم بقت

 

 چوبه محمل 

 

چون » ع« برخاست،زينب نقل شده كه چون در كوفه،سرهاى شهدا را بر نيزه جلوى مردم آوردند و ضجه از همه                

محمل زد و ديدند كه از زير روپـوش وى خـون             نگاهش به سر برادر افتاد،از شدت ناراحتى پيشانى را به جلوى          

 : چنين استآغازش  آنگاه اشعارى را خواند كه.جارى شد

 ) 38(يا شقيق فؤادى كان هذا مقدرا مكتوبا  يا هالال لما استتم كماال غاله خسفه فابدى غروبا ما توهمت

 

 نوشتها  پى

 

 . 63انصار الحسين،ص -1

 . 40،ص 3عنصر شجاعت،ج -2

 . 141،ص 1سفينة البحار،ج -3

 . 195 ص 98 و ج 130،ص 65ج :بحار االنوار-4

 . 21،ص 1الغدير،ج -5

جـابر بـن عبـد اهللا       «:ك.در بـاره زنـدگى وى،از جملـه ر        .21 ص   1 و الغـدير ج      115 ص   3مروج الذهب،ج   -6

 . محمدى اشتهاردى:از» انصارى،پاسدار حكومت صالحان

ــايش ر    -7 ــا و ويژگيه ــاريخ بن ــگفتيها و ت ــجد و ش ــن مس ــاره اي ــدا،واژه :ك.در ب ــه دهخ ــت نام ــامع « لغ ج

 .  جبير،عمرى و يغمى،ابن» الجامع االموى به دمشق«،نيز» دمشق

 . 63ها،پيشوايى،ص  شام،سرزمين خاطره-8

 . نامه،دهخدا لغت-9

 . مجمع البحرين-10

 . 321امالى،شيخ مفيد،ص -11

 .  به نقل از تاريخ طبرى437سوگنامه آل محمد،ص -12

 . 188،ص 45بحار االنوار،ج -13
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 . 95،ص 2،عنصر شجاعت،ج 113،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -14

 . 276،ص )امام حسين(المعو-15

 . 224،ص 4اعيان الشيعه،ج .190،ص 1عنصر شجاعت،ج -16

 . 309،ص 1،عنصر شجاعت،ج 242،ص 4اعيان الشيعه،ج -17

 . 22 ص 45،بحار االنوار،ج 65،انصار الحسين،ص 297،ص 4همان،ج -18

 . 634،ص 2،معارف و معاريف،ج 23،ص 45بحار االنوار،ج -19

 . 297 ،ص4اعيان الشيعه،ج -20

بنيـاد پژوهشـهاى    :نشـر .محمـد رضـا عبـد االميـر انصـارى         :تاليف» جون،مسك للزنوج « در باره جون،كتاب  -21

 ). 45 ص 3 شماره 10كيهان فرهنگى،سال (قدس رضوى،منتشر شده است آستان

ــى، -22 ــد ده بزرگ ــورا «اح ــعر عاش ــب ش ــماره »ش ــده (138،ص 7،ش ــيص ش ــوص  )تلخ ــن كتاب،مخص ،اي

 . و جون است» ع«اكبرپيرامون على  هايى سروده

 . زاده رسول-23

 . 66انصار الحسين،ص -24

 . 80،ص 3،حياة االمام الحسين،ج 280 ص 3در منزل بيضه،كامل ابن اثير،ج » ع« از سخنرانى امام حسين-25

 . 188،ص 1مقتل خوارزمى،ج -26

 . 3لهوف،ص -27

 ). 111توبه،آيه ...(ان اهللا اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم-28

 . 425،441،444 تا 418،423در مفاتيح الجنان،خط طاهر خوشنويس،دفتر نشر فرهنگ اسالمى،صفحات -29

 . 440،444،448همان،صفحات -30

 . فرهنگ فارسى،معين-31

 . نامه،دهخدا لغت-32

از » درآمدى بـر نمـايش و نيـايش در ايـران          «هايى از متن چاووش خوانيها در      به تحليل اين مراسم و نمونه     -33

 . جابرعناصرى مراجعه كنيد

 . » چاووش« نامه،كلمه لغت-34

 . 369،ص 3حياة االمام الحسين،ج -35

 . 370همان،ص -36

 . 56،ص 45ج :بحار االنوار-37

 . 115همان،ص -38
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 حائر 

 

در .دارد،هـم تـاريخى    شـود و ايـن هـم ريشـه لغـوى           گفتـه مـى   » ع«حائر و حاير،اصطالحا به حرم سيد الشـهدا       

» الموضع المطمئن الذى يحار فيه الماء«:شود مى جاى مطمئنى است كه آب در آن نگهدارى و جمع»ائرح«لغت،

همچنـين  .شده اسـت  نيز گفته مى»حير«در قديم به كربال.به معناى سرگردان هم آمده است،ازريشه حيران ) .1(

  .به معناى منطقه بلندو گسترده كه از قديم،محل سكونت اقوامى از عرب بوده است

در اصطالح فقهى و عبادى،به محدوده حرم حسينى و اطراف آن كه شامل قبر مطهر،صـحن، رواقهـا و مـوزه                     

 . شود است،چه قسمتهاى قديم و چه جديد،حائر اطالق مى...و

نمازش را قصر يا تمـام       اقامت در حائر و عبادت در آن فضيلت دارد و نيز از جمله مواردى كه مسافر،مخير است                

برخى هم حد حاير را همان محـدوده حـرم   ) 2. (است» ع« ان علما محل بحث است،حائر ابا عبد اهللابخواند و مي 

حتى برخى ائمه براى شـفا بـه        .است و دعا در آنجا مستجاب است       حاير حسينى بسيار مقدس   .اند،نه بيشتر  دانسته

فرستاد، تاآن  » ع« ر امام حسين  كه بيمار بود،كسى را به حاي     » ع« شدند،از جمله امام هادى    مى حاير حسينى متوسل  

تناسب تاريخى اين . شود مى گفته» حائرى«به اهل كربال و ساكنان حرم حسينى نيز) 3. (حضرت را آنجا دعا كند

عباسى و به دسـتور او بـراى تخريـب آثـار قبـر و                نام براى حرم سيد الشهدا آن است كه وقتى در زمان متوكل           

مرقد مطهر و الهام بخش،كه كانون خطرى براى خالفت جـور شـده              آنمتفرق ساختن شيعه از تجمع پيرامون       

شـد و    ماند و روى هـم انباشـته مـى         رسيد از پيشروى باز مى     بستند،آب به آن محل كه مى      بود،به آن منطقه آب   

وچـون محـل جمـع      ) 4. (ايستاد و محوطه قبر همچنان خشك بـود        گشت و مثل ديوارى،آب گرد قبر مى       برمى

فـى هـذا الموضـع    «:ازشهيد هم نقل شده است. گويند،محدوده قبر آن حضرت حائر نام گرفتشدن آب را حاير   

چون متوكل دستور داد بـه قبـر        ) 5. (» قبر الحسين ليعفيه فكان ال يبلغه      حار الماء لما امر المتوكل باطالقه على      

طبـق  .رسـيد   قبـر نمـى    شد و بـه    رسيد جمع مى   آب ببندند تاآن را محو كند،آب كه به اين مكان مى          » ع« حسين

خواستند زمين آنجا را شخم زنند،همه آن منطقه وقبـور را شـخم              ديگرى وقتى به دستور او با گاوها مى        نقلهاى

 ) 6. (شدند رسيدند،متوقف مى زدند،به قبر امام كه مى مى

 

 حاجر 

 

بـه  . مدينـه اسـت    عزيمت بـه   نام سرزمين و منزلى ميان مكه تا عراق كه محل تالقى اهل بصره و كوفه،هنگام              

 . ماند معناى نگهدارنده آب است،جايى كه آب در آن مى

خطاب بـه مـردم كوفـه        را از كوفه دريافت كرد و پاسخى      » مسلم بن عقيل  « در همين منزل،نامه  » ع«سيد الشهدا 

 ) 7. (نوشت و توسط پيك خويش قيس بن مسهر به سوى كوفه فرستاد
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 حارث 

 

ــل   ــن عقي ــلم ب ــالن مس ــل طف ــى د.قات ــراهيم   وقت ــد و اب ــاى محم ــه نامه ــلم ب ــرت مس ــد حض ــه  و فرزن ب

 . زندانبان از زندان ابن زياد گريختند،شب را به خانه زنى پناه آوردند»مشكور« كمك

كه به خانه آمد و فهميد  شب.شوهر آن زن،حارث بود و براى پيدا كردن دو كودك،بسيار گشته و خسته شده بود    

را به فرات افكند و سرشان را پيش ابن زياد           دو را شهيد كرد و بدنشان     دو كودك فرارى در خانه اويند،صبح آن        

از سـر   .ابن زياد هم دستور دادگردن خود او را در همان محلى كه طفالن مسلم را كشته بود                .برد تا جايزه بگيرد   

 ) 8. (جدا كنند

 

 ء القيس كندى  حارث بن امرى

 

چـون سـيد    .سعد به كربال آمد    همراه سپاه ابن  .ابدان بود نامش در شمار شهداى كربال آمده است،از شجاعان و ع         

 »  ع« الشهدا را در محاصره سپاه كوفه يافت،به كاروان حسين

)9 ( 

 

 حبيب بن عبد اهللا نهشلى 

 

 . اند بعضى او را شبيب بن عبد اهللا خثعمى،يا ابو عمرنهشلى دانسته.از شهداى كربال به حساب آمده است

 

 حبيب بن مظاهر 

 

و از اصـحاب رسـول       اسـدى،از طايفـه بنـى اسـد،كوفى       )مظهـر (حبيب بن مظـاهر   .ى واالقدر كربال بود   از شهدا 

از اصـحاب خـاص اميـر       .شركت داشـت  » ع« على در هر سه جنگ صفين،نهروان و جمل،در ركاب       .بود» ص«خدا

ن حضـرت اميـر،او را كـه از حـامال         .المؤمنين و حامالن علم آن حضرت و درعلوم قرآنى شاگرد خاص وى بود            

شرطة « عضو گروه ويژه  ) 10. (آگاه ساخته بود  )آنچه بعدها اتفاق خواهد افتاد    (»منايا و باليا  « بود،به علم » ع« علوم

درنهضت مسلم بن عقيل در كوفه،وى از كسانى بود كه .بودند» ع« بود كه نيروى ضربتى و مطيع على» الخميس

شد كه به حسـين بـن        شيعه در كوفه محسوب مى    نيز از سران    .كرد در راه بيعت گرفتن براى مسلم،كوشش مى      

 »  ع« على

عنوان فرمانده جناح چـپ      در كربال نيز امام،او را به     .موقعيت وااليى داشت  » ع« نزد امام حسين  .دعوت نامه نوشت  

بياورد،اما سـپاه   » ع« از بنى اسد را به يارى حسين       حبيب،تالش فراوانى داشت كه يارانى    .سپاه خويش تعيين كرد   
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گفتگوى او با ميثم تمار،هنگام عبـور از مجلـس بنـى            ) 11. (سيد الشهدا شدند   انع پيوستن آنان به ياران    اموى م 

كــرد و مايــه شــگفتى  اسد،ســالها پــيش ازعاشــورا،كه هــر يــك نحــوه شــهادت ديگــرى را پيشــگويى مــى  

آينـده را جـز      اناتو اين از همان علم مناياست كه از على آموخته بودند و جري            ) 12(بودند،معروف است،    حاضران

 : خواند چنين بود هايش مى روز عاشورا رجزى كه در حمله.داشتند

 ) 13(انا حبيب و ابى مظهر فارس هيجاء و حرب تسعر 

مـزاح  »برير بن خضير  «بود و با   خواهد رفت،خوشحال  حبيب بن مظاهر،روز عاشورا از اينكه با شهادتش به بهشت         

سر او نيز همراه سرهاى شـهدا       . سال داشت  75شهادت   هنگام.ت بود بسيار سخ » ع« شهادت او بر حسين   .كرد مى

 . در كوفه گردانده شد

 

 حجاج بن زيد سعدى 

 

 . وى اهل بصره بود.اند برخى هم نام او را حجاج بن بدر گفته.از شهداى كربالست

كه خطاب به   )» ع« حسين در پاسخ نامه  (برد» ع« اى هم از سوى مسعود بن عمرو ازدى براى حسين بن على            نامه

نامش در زيارت ناحيه مقدسـه نيـز آمـده          ) 14. (او و سران بصره نوشته و آنان را به يارى خويش فراخوانده بود            

 . است

 

 حجاج بن مسروق جعفى 

 

وقتـى  .بـود » ع« امير المؤمنين وى اهل كوفه و از ياران) 15. (» ع«از شهداى گرانقدر عاشورا و مؤذن سيد الشهدا      

آن حضرت رساند و همراه امام از آنجا به كـربال            را از مدينه به مكه شنيد،خود را به       » ع« سينخبر هجرت امام ح   

بـه  » ع« در مسير راه،وقتى كـه امـام حسـين        .گفت همواره مالزم سيد الشهدا بود و درپنج وقت نماز،اذان مى         .آمد

يد،حجاج بن مسـروق رادر پـى او        گاه عبيد اهللا بن حر جعفى را د        رسيد و در آنجا خيمه    » قصربنى مقاتل « منزلگاه

 ). گرچه توفيق حسينى شدن نيافت) (16. (فرستاد تا او را به پيوستن به امام فراخواند

 . با سپاه حر بر خورد كردند،او به امر امام،اذان ظهر گفت» ع« هنگامى كه كاروان حسين

رفت و جنگيد و غرق خـون        ا به ميدان  روز عاشور ) 17. (اند ياد كرده » مؤذن حسين « در برخى كتب از او با عنوان      

 . پس از گفتگويى با سيد الشهدا،بار ديگربه ميدان رفت و شهيد شد.نزد امام برگشت

 

 حج ناتمام 

 

در صدد قتل او در مكـه        به خاطر ناامنى مكه براى حضرتش و اينكه مطلع شد نيروهاى يزيدى           » ع«سيد الشهدا 

بست و طواف و سعى و تقصير انجام داد و از احرام             ديل كند،احرام حج را به عمره مفرده تب      هستند،تصميم گرفت 
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ترسـيد در مكـه او را گرفته،بـه سـوى يزيـد ببرنـد،يا                حج رابه پايان برد، چون مى      توانست بيرون آمد،چون نمى  

ر د روز ترويه» ع« در حديث است كه امام حسين.اين از نظر فقهى نيز بى اشكال است       ) 18. (غافلگيرانه تروركنند 

التروية الـى العـراق و كـان     خرج يوم» ع« ان الحسين بن على«:حالى كه در عمره بود، به سوى عراق بيرون شد 

خواست درايام حج و در      حرم الهى را داشت و هم نمى       هم جنبه حفظ قداست   » ع« كار امام حسين  ) 19. (»معتمرا

انـد و    همه از هر سو به مكـه آمـده         وزى كه بيت اهللا الحرام خونش ريخته شود،و هم با بيرون شدن از مكه،در ر            

در ذهنهاست و به اين صورت،خبر خروج اعتراض آميـز           عازم عرفاتند،نوعى بيدارگرى در وجدانها و ايجاد سؤال       

اند و اينكه آن حضرت،در حرم امن الهـى هـم امنيـت و               وى بر ضد حكومت،توسطحاجيانى كه از همه جا آمده        

 .  و اين نوعى مبارزه تبليغاتى بر ضد يزيد بودشد ندارد،همه جا پخش مى مصونيت

زائران عزيز از بهترين ومقدس ترين سرزمينهاى       «:فرمايد در تجليلى بلند از اين حج ناتمام مى       » ره« امام خمينى 

سيد و سـاالر شـهيدان حضـرت ابـى عبـد اهللا              عشق و شعور و جهاد،به كعبه باالترى رهسپار شوند و همچون          

م حج به احرام حرب و ازطواف كعبه به طواف صاحب بيت و از توضؤ بـه زمـزم بـه غسـل                       ،از حرا » ع« الحسين

شهادت و خون رو آورند وبه امتى شكست ناپذير و بنيانى مرصوص مبدل گردند كه نه ابر قدرت شـرق يـاراى                     

و مسلمانان،هم  كه مسلما روح و پيام حج،چيز ديگرى غير از اين نخواهدبود            ...آنان را داشته باشد نه غرب      مقابله

 ) 20(» .دستور العمل جهاد نفس را جدى بگيرند،هم برنامه مبارزه با كفر وشرك را

 

 حديث قاروره ام سلمه 

 حديقة السعداء 

 

ايـن كتـاب در پـى    .آن را به رشـته تحريركشـيد  )932م (» فضولى بغدادى « كتاب مقتلى به زبان تركى است كه      

نوشته شده )910م (مال حسين واعظ كاشفى  فارسى بود كه به قلم،نخستين كتاب مقتل»روضة الشهداء« نگارش

 ) 21. (بود

 

 حر بن يزيد رياحى 

 

درخواست ابن زياد،براى مبارزه با  به.حر از خاندانهاى معروف عراق و از رؤساى كوفيان بود.شهيد واالقدر عاشورا

 وقتى از دار االماره كوفه،با ماموريـت        اند گفته.فراخوانده شد و به سركردگى هزار سواربرگزيده گشت       » ع« حسين

 »  ع« بستن راه بر امام حسين

،راه را بـر    » شـراف «يا» قصر بنى مقاتل  « در منزل ) 22... (مژده باد تو را بهشت    !اى حر :بيرون آمد،ندايى شنيد كه   

يدند و  حسينى را همراهى كرد تا به كربال رس        كاروان. امام بست و مانع از حركت آن حضرت به سوى كوفه شد           

جدى است،صـبح عاشـورا بـه بهانـه آب          » ع« حر وقتى فهميد كارجنگ با حسين بن على       .امام در آنجا فرود آمد    

توبـه كنـان   .و جبهـه حـق پيوسـت   » ع« دادن اسب خويش، ازاردوگاه عمر سعد جدا شـد و بـه كـاروان حسـين            
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خاب شگفت وبرگزيدن راه بهشت     اين انت .هاى امام آمد و اظهار پشيمانى كرد،سپس اذن ميدان طلبيد          كنارخيمه

اى مؤثر،سپاه   امام به ميدان رفت و در خطابه       حر با اذن  .اى دوست داشتنى و قهرمان ساخت      بر دوزخ،از حر،چهره  

چيزى نمانده بود كه سخنان او،گروهى از سربازان عمر سعد          . كرد توبيخ» ع« كوفه را به خاطر جنگيدن با حسين      

نـزد  .با سيد الشهدا منصرف سازد،كه سپاه عمر سعد،او را هـدف تيرهـا قـرار داد               از جنگ    را تحت تاثير قرار داده    

از نبردى دليرانه به  بازگشت و پس از لحظاتى دوباره به ميدان رفت و با رجز خوانى،به مبارزه پرداخت و پس امام

 : رجز او چنين بود.شهادت رسيد

ير من حل بارض الخيف اضـربكم و ال ارى مـن    انى انا الحر و ماوى الضيف اضرب فى اعناقكم بالسيف عن خ           

 ) 23(حيف 

بر » ع« حسين بن على  . بود كه حاكى از شجاعت او در شمشير زنى در دفاع از سيد الشهدا و حق دانستن اين راه                 

گذاشـته اسـت،حر و     »حـر «توهمانگونه كه مـادرت نامـت را      :بالين حر حضور يافت و خطاب به آن شهيد،فرمود        

انت الحر كما سمتك امك،و انت الحر فـى الـدنيا و انـت الحـر فـى                  «!نيا و سعادتمنددر آخرت   اى،آزاد در د   آزاده

تمـيم او    پس از عاشورا بنى   .با دستمالى سر حر را بست     » ع« امام حسين ) 24. (اش كشيد  ودست بر چهره  » اآلخرة

كربال در جايى كـه در      دفن كردند،همانجا كه قبر كنونى اوست،بيرون       » ع« را در فاصله يك ميلى از امام حسين       

صـفوى قبـر حـر را گشـود و پيكـرش را سـالم                شاه اسماعيل  نقل است ) 25. (اند گفته مى» نواويس« قديم به آن  

بسته بود باز كند،خون جـارى شـد و دوبـاره آن را بسـتند،آنگاه بـر       اى را كه بر سرش يافت،چون خواست پارچه  

 و نقش او در حادثه كربال،از نخسـتين بـر خـوردش بـا               سرگذشتهاى مربوط به حر   ) 26. (اى ساختند  قبرش قبه 

اش و پيوستن به جبهه حق و شهادت در ركاب ساالر شـهيدان،درهمه مقتلهـا و                 سيد الشهدا،سپس توبه   كاروان

 . نورانى زندگى اوست ترين بخش كتابهاى تاريخ عاشورا نگاشته شده است و توبه او شاخص

 

 حرم حسينى 

 

و » ع« در روايات،فضيلت و بركات و آثار فراوانى براى حـرم اباعبـد اهللا الحسـين              .» ع«بارگاه مقدس سيد الشهدا   

در روايات،از يك فرسخ تـا      » ع« حرم امام حسين   محدوده.در آن ذكر شده است    ...نماز خواندن و اعتكاف و دفن و      

سـخ مـن اربعـة      خمس فرا » ع« حريم قبر الحسين  «:روايت است » ع« صادق از امام .پنج فرسخ هم بيان شده است     

اميـال   اربعة اميال فى اربعة   :حرم الحسين الذى اشتراه   «:همچنين از آن حضرت روايت است     ) 27. (»جوانب القبر 

مرقـد نـورانى ابـا عبـد        ) 28. (» فهو حالل لولده و مواليه و حـرام علـى غيـرهم ممـن خـالفهم و فيـه البركـة                    

ايـن  .حضرت،توفيق زيارت آن بـوده اسـت   محبان آنهمواره كعبه دلهاى شيفتگان بوده و آرزوى بزرگ      » ع« اهللا

محدوديتهايى كه سر راه زيارت حرم آن امام،در طول تاريخ بوده است،دلها        جاذبه هرگز كاسته نشده و على رغم      

در جهاد   هاى الهامبخش رزمندگان   در سالهاى دفاع مقدس در ايران نيز،يكى از سرمايه        .تپيده است  در اشتياق آن  

 . از سلطه بعثيهابوده است» ع« دن به كربال و آزاد ساختن حرم امام حسينبا متجاوزان،رسي
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 حرمله 

 

در )علـى اصـغر،يا عبـد اهللا رضـيع     به نام(را» ع« حرملة بن كاهل اسدى كوفى،آنكه كودك شير خوار امام حسين       

در سـفر  سـالها پـس از حادثـه عاشـورا،منهال     ) 29. (آغوش امام يا روى دست وى با تيـر بـه شـهادت رسـاند            

امام .در كوفه است و زنده است:حال حرمله چگونه است؟گفت:پرسيد حضرت.داشت» ع«حج،ديدارى با امام سجاد

او  خدايا،سـوزش و گرمـاى آهـن و آتـش را بـه            (»اللهم اذقه حر الحديد،اللهم اذقه حر النار      «:او را نفرين كردكه   

حرملـه را آوردنـد و بـه         بود،ناگهان ديـد كـه    كه خروج كرده    »مختار«چون به كوفه برگشت،در ديدار با     ).بچشان

 . دستور مختار،دست و پايش را بريدند و سپس در آتش افكندند

مختـار، ازاينكـه خواسـته و       .منهال،ماجراى ديدار خود با امام سجاد و دعاى امام را نسبت به حرمله بيـان كـرد                

 ) 30. (دعاى حضرت به دست او تحقق يافته،بسيار خوشحال شد

 

 حروراء 

 

در .،با سپاه مصعب بن زبير،كه از بصره آمده بودند       » ع« محل درگيرى مختار،پس از قيام براى خونخواهى حسين       

در اين درگيرى،هزاران نفـر  .در يكى از روزهاى اين درگيرى،مختار به شهادت رسيد        .اين نبرد،كشتار فراوانى شد   

د كه خوارج نهروان نيـز آنجـا فـرود آمدنـد و         حروراء،نزديك كوفه و محلى بو    ) 31. (از ياران مختار كشته شدند    

 ) 32. (انجام دادند» ع« را با امير حره واقعه حره المؤمنين خويش اولين مخالفت

 

 »  ع« حسين بن على

 

امام سوم شيعيان،شهيد كربال و خون خدا،كه نهضت عاشورا بر محور فداكارى وجانفشـانى آن حضـرت شـكل        

ماسه و ايثار كرد ودرس آزادگى و عزت به انسان داد و با خون خويش كـه                 گرفت و تاريخ بشرى را سرشار از ح       

 . آبيارى شد و امت مسلمان بيدار گشت در كربال ريخت،درخت اسالم

امـام  :خوانيـد  حضـرت را مـى     اى از زنـدگى آن     در معرفى آن امام،بايد كتابى قطور نوشت،ليكن در اينجا فشـرده          

نــام ايــن فرزنــد » ع«رســول خــدا.ى در مدينــه بــه دنياآمــددر ســوم شــعبان ســال چهــارم هجــر» ع« حســين

حسين منى و   «:بود و آن حضرت در باره او فرمود       » ع«وى مورد عالقه شديد پيامبرخدا    .نهاد» حسين«را» ع«زهرا

در دوران پـدرش علـى      .هنگام رحلت رسول خدا،شـش سـاله بـود        .پيامبر بزرگ شد   و در آغوش  »...انا من حسين  

ز موقعيت وااليى برخوردار بود،علم،بخشش،بزرگوارى،فصاحت،شجاعت،تواضع،دسـتگيرى      نيز ا » ع« ابى طالب  بن

در دوران خالفت پدرش،در كنار آن حضرت بود        .الهى بود  از صفات برجسته اين حجت    ...از بينوايان،عفو و حلم و    

 . شركت داشت» نهروان«و» صفين«،» جمل« و در سه جنگ
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رهبـر و مـوالى خـويش و         رسيد،همچون سربازى مطيع  » ع« لىپس از شهادت پدرش كه امامت به حسن بن ع         

بـا شـهادت امـام      .بـه مدينـه آمدنـد     » ع« اهـل بيـت    پس از انعقاد پيمان صلح،با برادرش و بقيـه        .همراه برادر بود  

در آن دوران دهساله كه معاويه      .به دوش سيد الشهدا قرار گرفت       هجرى،بار امامت  50 يا   49در سال   » ع« مجتبى

همـواره يكـى از معترضـين سرسـخت نسـبت بـه سياسـتهاى معاويـه                 » ع« لط بود،امام حسـين   بر حكومت مس  

عـدى و يـارانش و       هاى متعددى در انتقاد از رويه معاويه در كشتن حجر بن           ودستگيريها و قتلهاى او بود و نامه      

 حال،حسين بـن    در عين .بودند و اعمال ناپسندديگر او نوشت     » ع« عمرو بن حمق خزاعى كه از وفاداران به على        

هاى برجسته و شاخصى بود كه مـورد توجـه قـرار داشـت و                يكى از محورهاى وحدت شيعه و ازچهره      » ع« على

 هجرى،يزيـد بـه والـى مدينـه         60با مرگ معاويـه در سـال        .همواره سلطه اموى ازنفوذ شخصيت او بيم داشت       

دانسـت،از   ليـاقتى او رامـى      فساد يزيد و بى    اما سيد الشهدا كه   .به نفع او بيعت بگيرد    » ع« كه از امام حسين    نوشت

انجاميد،راه مبارزه را پـيش      بيعت امتناع كرد و براى نجات اسالم از بليه سلطه يزيد كه به زوال و محو دين مى                 

از مدينه به مكه هجرت كرد و درپى نامه نگاريهاى كوفيان و شيعيان عراق با آن حضرت و دعوت براى                    .گرفت

هايى براى شيعيان كوفه و بصره نوشت و بادريافـت       م ابتدا مسلم بن عقيل را فرستاد و نامه        اما آمدن به كوفه،آن  

از مكـه بـه سـوى      هجـرى 60پاسخ كوفيان در بيعتشـان بـا مسـلم بـن عقيـل،در روز هشـتم ذيحجـه سـال            

 . عراق،حركت كرد

هدا كـه همـراه     پيمان شكنى كوفيان و شهادت مسلم بن عقيل،اوضاع عـراق را نـامطلوب سـاخت وسـيد الشـ                  

در محاصـره سـپاه   »كـربال « كوفه در سرزمين   رفت،پيش از رسيدن به    خانواده،فرزندان و ياران به سوى كوفه مى      

تسليم نيروهـاى يزيـدى نشـدو سـرانجام در روز عاشـورا در آن سـرزمين،مظلومانه و تشـنه                    .كوفه قرار گرفت  

ام و عاشورا سرچشـمه قيـام و آزادگـى شـد و             شهادت رسيد،از آن پس، كربال كانون اله       كام،همراه اصحابش به  

شـهيد،بيش از آن     فضايل اين امـام   .شدن وى،سبب زنده شدن اسالم و بيدار شدن وجدانهاى خفته گرديد           كشته

در » ص«پيـامبر خـدا   .دامن رسول خداست   است كه در اين مختصر بگنجد،چرا كه او آويزه عرش الهى و پرورده            

فرستاد،حسين بن على در آسمان بزرگتر از زمـين اسـت و بـر               ق به پيامبرى  قسم به آنكه مرا بح    :اش فرمود  باره

 ) 33. (» مصباح هدى و سفينة نجاة« نوشته است سمت راست عرش الهى

ام جز هواى تو ندارد حاصل  اى كه آميخته مهرت با دل كرده عشق تو مرا دريا دل بذر عشقى كه به دل كاشته

اى كردى و گم شد       تو مجنون،عاقل كربال سر زد و پيدا شد حق جلوه          از مى عشق تو،عاقل مجنون و زخم مهر       

باطل تويى آن كشتى درياى حيات هر كه را مانده جدا از ساحل گر شود كار جهان زير و زبر نشود عشق تو از                        

 ) 34(دل زايل 

 

 »  ع« حسين منى و انا من حسين

 

فرموده است و دركتب حديثى شيعه و اهـل  » ص«حديثى كه رسول خدا  .از من است و من از حسينم      » ع« حسين

حسين احب اهللا من احب حسينا و ابغـض اهللا           حسين منى و انا من    «:سنت آمده است،متن كامل آن چنين است      
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نشـانه  )من از اويم و او از من است      (اينگونه تعبير ) 35(»  اهللا قاتله  من ابغض حسينا،حسين سبط من االسباط،لعن     

نـيم قـرن پـيش از حادثـه         » ص«، جسمى و خط مشى اسـت و رسـول خـدا           وحدت كامل فكرى،روحى،مرامى  

خود را به خون     حسينى را تداوم راه خويش بداند و دشمنان سيد الشهدا را كه دست             كربال،خواسته قيام و نهضت   

او آلودند،دشمنان و قاتالن خود به حساب آورد،چـرا كـه خشـم و رضـا وجنـگ و صـلح و يـارى يـا جفـا بـر                              

و جفا بر پيامبر خداست،چرا كه اين دو،يك جـان در            ن با خشم و رضا و جنگ و صلح و يارى          ،همسا» ع« حسين

اين گونه بيان همبستگى كامل، ترسيم كننده خط صحيح حركـت  ) 36. (دو بدن و يك فكر و مرام،در دوزمانند       

 حجت الهى،تنها چنين نيست كه از هم بودن اين دو      . و مبارزاتى و سياسى در طول تاريخ است        اجتماعى و دينى  

 . خطى آن دوست ترين مفهوم،هم را بگويد،بلكه عمده» ع« پيوند جسمى و از نسل پيامبر بود حسين

و آيين ومكتـب او در وجـود ابـا عبـد            » ع«مفهوم بلند ديگرى كه در اين حديث نهفته،آن است كه وجود پيامبر           

،امام حسين است و قيـام و       » ص«ان دين پيامبر  نگهب تداوم يافته است،آن هم نه تنها تداوم جسمى،بلكه       » ع« اهللا

سخن،تنها بار عـاطفى ندارد،بلكـه بيـانگر يـك حقيقـت اجتمـاعى و             .خداست شهادت او سبب بقاى دين رسول     

 . تاريخى است

 اگر كه دين مصطفى هنوز در جهان به پاست از آن سر بريده تو هست و از نواى تو 

خويش را بيان كرد،اشاره     اى كه فلسفه و قيام     در خطبه » ع« ا عبد اهللا  خود اب .حسينى بود  احياگر دين پيامبر،نهضت  

معروف و نهى از منكر است و اينگونه است كه           و امر به  » ع« فرمود كه هدف،حركت در مسير سيره پيامبر و على        

نى ان االسـالم محمـدى الحدوث،حسـي      «:انـد  اينكـه گفتـه   .ماند انحرافها زدوده شده و دين استوار و پا بر جامى         

احياگرى دين پيـامبر در سـايه قيـام عاشوراسـت،يعنى پيـدايش اسـالم،محمدى اسـت و                   اشاره به همين  »البقاء

 ! آن،حسينى بقاى

 گر جز به كشتنم نشود دين حق بلند اى تيغها،بياييد بر فرق من فرود 

ينگونه مطـرح   ا)و حديث و شعرامام نيست    (سروده شده است  » ع« اين نكته در شعرى كه از زبان حسين بن على         

 : شده است

 ) 37(ان كان دين محمد لم يستقم اال بقتلى يا سيوف خذينى 

بـه تعبيـر امـام      !شـود،پس اى شمشـيرها مرادريابيـد       جز با كشته شدن مـن اسـتوار نمـى         » ص«اگر دين محمد  

ـ     ،كه وايت » حسين انا من «.شود با زنده نگه داشتن او اسالم زنده مى       «:» ره« خمينى ر فرمـوده   شده است كه پيغمب

 ) 38(» .شوم حسين مال من است،و من هم از او زنده مى است،اين معنايش،معنا اين است كه

 

 حسين،وارث آدم 

 

،كه به تحليل دو جريان هابيلى وقابيلى در تاريخ انسان          » ع«نام كتابى از دكتر على شريعتى در باره سيد الشهدا         

اى از زيـارت وارث و       ايـن نـام،از فقـره     .اسـت  معرفى كرده را مظهر مظلوميت جناح هابيل      » ع« پرداخته و حسين  
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و وراثت عاشـورا از     » السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهللا      «:فرمايد مى هاى ديگر بر گرفته شده است كه       زيارتنامه

 . رساند مبارزه حق با باطل مى را جبهه تاريخى

 

 حسينى 

 

اين پيوند و نسبت،هم   .باشد داشته» ع« باهت با حسين  ،هر چه كه نوعى انتساب،ارتباط و ش      » ع« منسوب به حسين  

شـوند،هم   محسـوب مـى   » سادات حسـينى  «اويند و  تواند باشد،مثل آنان كه از نسل و فرزندان        نسبى و نژادى مى   

شوند كه رهرو راه  با اين حساب،حسينيان همه كسانى مى. اند» ع« حسين كسانى كه در فكر،ايده و مرام همچون   

سـيد   قالب اويند، همچنان كه عاشورائيان و كربالئيـان نيـز پيـروان مكتـب خـون و حماسـه           خونين عاشورا وان  

هـر چيـز ديگـرى هـم كـه ويژگيهـاى خصـلتى و روحـى وفكـرى و حماسـى                      .شـوند  محسوب مى » ع«الشهدا

شورحسـينى،خط حسـينى،نواى حسينى،عشـق      :گيرد،ماننـد  را داشته باشد،عنوان حسينى به خود مـى       » ع« حسين

حسينى،حماسه حسينى،گاهى هم تنها نسبت به شـخص آن حضـرت            حسينى،راه حسينى،انقالب  حسينى،نهضت

 : شود،مثل داده مى

مضاف به حسينى،يا اضافه     پس ياء نسبت و كلمه    .حرم حسينى،كربالى حسينى،عاشوراى حسينى،عزاى حسينى    

،يـا اضـافه   » ع« حماسه حسين و كـربالى حسـين     تخصيصى است،مثال حماسه حسينى و كربالى حسينى يعنى       

اى كـه    مثل شور حسينى،يعنى شـور و حماسـه       .رساند بيانى و توضيحى است كه نوعى شباهت وهمگونى را مى         

 . حضرت،برخوردار از حماسه و عزت و خروش است همچون شور آن

 

 حسينيه 

 

اى مختلف،از  كه در شهره   هايى حسينيه.ساخته شود » ع« جايى كه براى اقامه سوگوارى براى ابا عبد اهللا الحسين         

شود،اغلب عالوه بر مركزتجمع عزاداران و اقامه مراسم سوگوارى،حالت زائـر            جمله شهرهاى مذهبى ساخته مى    

بيشتر آنها به نام مردم شـهرى       .كنند و جنبه رايگان دارد     از آن استفاده مى    اى را دارد كه زائران     سرا و مسافرخانه  

كه در شهرهايى نجف،كربال،مشـهد از      ...ها،تهرانيها،اصفهانيها و حسينيه آذربايجاني :مثل. سازند است كه آن رامى   

 . ها وجود دارد و از نظر شرعى هم محدوديت و احكام مسجد راندارد اينگونه حسينييه

در دورانهاى كهن به خاطر آن بوده كه مساجد،اغلب در اختيار و زير سلطه              » حسينيه« شايد روى آوردن شيعه به    

در منـاطق   .كردنـد  دينى شيعه، محدوديت ايجـاد مـى        تشيع و اقامه عزادارى و مراسم      حكومتهايى بوده كه براى   

در برخى منـاطق آسـياى      .هاى متعددى با نامهاى مختلف وجود دارد       باره گويند و امام  » امام باره « هند،به حسينيه 

هند،تكيه و   تلفدر نقاط مخ  «.شد معروف مى »ها مسجد شيعه « ساختند،به هايى كه شيعيان مى    مركزى نيز،حسينيه 

حسينيه نامهاى گوناگون دارد و آن را عزاخانه،امام باره،تعزيه خانه،عاشوراخانه،تابوت خانه،چبوتره، چـوك امـام               

 ) 39(» .خوانند مى...صاحب
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 حصير 

 

نيز آنان را يارى    » ع«سجاد بوريا،به نقل برخى روايات،وقتى بنى اسد براى دفن اجساد شهداى كربال آمدند، امام            

طبـق  ) 40... (رد،از آنان حصيرى طلبيد تا اعضاى پيكر سيد الشهدا را درميان آن گذاشته،ميان قبر بگـذارد     ك مى

را خـراب كردنـد و قبـر را شـكافتند،به          » ع« نقلهاى تاريخى وقتى در زمان متوكل به دستوراو قبر امـام حسـين            

حصير و بدن را به همان حال       .آمد سد مى پيكر امام بر آن بود و بوى مشك از آن ج           اى برخوردند كه   بورياى تازه 

 ) 41. (گذشتندو خاك روى آن ريختند

 

 حصين بن نمير 

 

در .در جنگ صفين،در سپاه معاويه بـود      .يكى از سران امويان از قبيله كنده كه همواره با آل على دشمنى داشت             

ر كوفه،رئيس پليس ابـن زيـاد       مسلم بن عقيل د    در دوران قيام  .اى از سپاه،فرماندهى داشت    ايام يزيد هم بر عده    

هم او بود كـه قـيس بـن    .هاى كوفيان را تفتيش كند     بود و ماموريت داشت براى يافتن ودستگيرى مسلم، خانه        

هنگـامى كـه     او بود كه  .را دستگير كرد و نزد ابن زياد فرستاد و قيس به شهادت رسيد            » ع« حسين مسهر،فرستاده

منجيق نهاد و كعبه را هدف قرار        مخالفت برداشته بود،بر كوه ابو قبيس     عبد اهللا زبير در مكه بر ضد يزيد سر به           

) 42(سـلونى قبـل ان      «:آنگـاه كـه فرمـود     » ع« او بـود كـه ازعلـى      .با سليمان بـن صـرد و تـوابين جنگيـد          . داد

در دوران يزيد،به دستور او در حمله و محاصره مدينه          ) 43(تعداد موهاى سر من چه قدراست؟       :پرسيد» تفقدونى

در (شيعه بود و در سركوبى نهضت تـوابين حضـور داشـت و سـه سـال بعـد                   سرسخت از مخالفان .كت داشت شر

تيرانداز بود كه به     در حادثه عاشورا،از فرماندهان گروه    ) 44. (به دست ابراهيم بن اشتر كشته شد      ) هجرى 67 سال

كوفه بر گردن اسب خويش     او پس از شهادت حبيب بن مظاهر،سرمقدس او را در           .حمله كردند » ع« سپاه حسين 

برخـى هـم قتـل ايـن     .كمين كرد و او را كشـت )قاسم(به نقلى بعدهاپسر حبيب.آويخته بود تا به آن افتخار كند 

 ) 45. (اند خروج مختار،در نزديكيهاى موصل نوشته  در نهضت66مختار ثقفى در سال  ياران جنايتكار را به دست

 

 حكومت رى 

 

ملك رى گماشته شـود كـه        قرار بود به  .،حسين بن على را كشت    » رى« اندارىعمر سعد،به هوس رسيدن به است     

ابتدا .نمود» ع«استاندارى،او را مامور سركوب سيد الشهدا   ابن زياد،قبل از عزيمتش به حوزه     .حادثه كربال پيش آمد   

اذبـه دنيـا    بـاالخره نتوانسـت بـر ج      .خواهد داد  ديد اگر نپذيرد حكومت رى را از دست        ولى.خواست قبول نكند   مى

 »  ع« ،هر چند به كشتن حسين بن على» رى« اش به واليت در باره عالقه.ورياست غلبه كند

 : بيانجامد،چنين خواند
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ءاترك ملك الرى و الرى منيتى او اصبح ماثوما بقتل حسين و فى قتله النار التى ليس دونها حجاب و لكن لـى        

 ) 46(فى الرى قرة عين 

دلباختگى عمر سـعد را بـه        پس از آنكه  » ع« طبق برخى نقلها امام حسين    .و را كور كرد   و اينگونه حب دنيا چشم ا     

 : به او فرمود)روز عاشورا در يك گفتگو(حكومت رى ديد

نخورم،جو آن هـم بـرايم       اگر از گندمش  :عمر سعد از روى تمسخر گفت     !اميدوارم از گندم رى،جز اندكى نخورى     

 ) 47) (آمده است» گندم عراق« در برخى منابع.(كافى است

 

 حكيم بن طفيل 

 

عبـاس را از كـار    و بـا شمشير،دسـت چـپ   .بـود » ع« از نيروهاى عمر سـعد در كربال،كـه در كمـين ابـا الفضـل          

 . بود قطع شده»زيد بن ورقاء« قبال دست راست آن حضرت با ضربه.انداخت

 

 حالس بن عمر راسبى 

 

 .  شرف شهادت نايل شداز شهداى كربالست كه در حمله اول در روز عاشورا به

سپس او و برادرش نعمـان، همـراه عمـر سـعد     .در كوفه رئيس شهربانى اين شهر بود » ع« اند در زمان على    گفته

. آمده اسـت  » حالش«دربرخى منابع، ) 48. (پيوستند» ع« اما سرانجام متحول شده و به اردوگاه امام حسين        .بودند

)49 ( 

 

 حماد بن حماد خزاعى مرادى 

 

 ل حمله او

 

 ) 50. (نامش در زيارت رجبيه آمده است.از شمار شهداى كربالست

 

اين حملـه   .انجام گرفت » ع« امام حسين  اى سراسرى و شديد از سوى سپاه عمر سعد به اردوگاه           روز عاشورا،حمله 

امام .شروع شد،با تيرهاى نيروهاى دشمن ادامه يافت      » ع« حسين كه با تيراندازى عمر سعد به طرف اردوگاه امام        

شـمر هـم بـه نيروهـاى خـود دسـتور داد كـه               .اين تيرها،پيكهاو قاصدهاى دشمن بـه سـوى شماسـت         :فرمود

احملوا عليهم حملة رجـل واحـدو افنـوهم عـن     (را بكلى نابود سازيد  » ع« گروهى انجام دهيد و افراد حسين      حمله

هم دفاعى جانانه در مقابـل      » ع«سيد الشهدا  ياران.همه گردانهاى سپاه كوفه در اين حمله شركت داشتند        )آخرهم
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در ايـن حملـه نخسـت بـه شـهادت           )غيـر از بنـى هاشـم      (امـام  اين هجوم،از خود نشان دادند و نيمى از يـاران         

غير از ده نفر از غالمان حسـين و دودمـانش و            (تعدادى از آنان  .اند  نفر گفته  41عده شهداى اين حمله را    .رسيدند

 : ،عبارتند از)» ع« دو تن ازغالمان على

نعــيم بــن عجالن،عمــران بــن كعب،حنظله،قاســط،كنانه،عمرو بــن مشيعه،ضــرغامه،عامربن مسلم،ســيف بــن 

مالك،عبد الرحمان درجى،مجمع عائذى،حباب بن حارث،عمروجندعى، حالس بن عمرو،سوار بن ابى عمير،عمار 

،زهير بن سـليم،عبد  عمر،جبلة بن على،مسعود بن حجاج،عبد اهللا بن عروه      بن ابى سالمه،نعمان بن عمر،زاهر بن     

 ) 51). (كنيد براى شناخت اين شهدا،به عنوان هر كدام در اين كتاب مراجعه. (پسران زيد بصرى اهللا و عبيد اهللا

 

 حميد بن مسلم ازدى 

 

با شمر،بر سـر    » ع« امام حسين  وقايع گزار كربال،او يكى از لشكريان عمر سعد بود كه روز عاشورا پس از شهادت              

در لشـكر تـوابين هـم       .را به كوفه بردند   » ع« سر حسين  از جمله گروهى بود كه    .ا مجادله داشت  ه آتش زدن خيمه  

با مختار و ابراهيم بن مالك نيـز همكـارى داشـته            .بوده است » ع«امام سجاد  حضور داشته و به قولى از اصحاب      

 . و برخى منابع ديگر از قول او نقل شده است» تاريخ طبرى«بيشتروقايع كربال در.است

 

 حنا 

 

ايـن  .جـوان بـه چشـم آيـد        زنند تا سفيدى مو ديده نشود و انسـان         حنا رنگى است كه به موى سر و صورت مى         

امــام .نشــان دادن رزمنــدگان اســالم اســت تزيين،بخصــوص در مقابلــه بــا دشــمنان،نوعى تبليغــات در جــوان

. »بالسـواد مهابـة للعـدو     الخضـاب   «افكند رنگ سياه زدن به مو،دشمن را به هراس مى        :فرموده است » ع« صادق

حنـا خضـاب    » خضب الحسين بالحنا و الكـتم     «:خويش را با به فرموده امام صادق       نيز موى » ع«سيد الشهدا ) 52(

) 53(»  قتــل الحســين و هــو مخضــب بالوســمة«:كــرد وهنگــام شــهادت در كــربال نيــز خضــاب داشــت مــى

 . ساختند  خويش را رنگيندركربال،عاشوراييان كهنسال و محاسن سفيد نيز با خضاب خون،چهره

حبيب بن مظاهر،پس از شهادت مسلم بن عقيل در كوفه،همواره مترصد بود كه دروقت مناسب بـه حضـور ابـا           

او را  )حنا بخرد  خواست كه به قول معروف مى    (برخورد روزى در بازار كوفه به مسلم بن عوسجه       .برسد» ع« عبد اهللا 

هر دو پيرمرد روشندل قرار بر اين نهادنـد         .به كربال را نقل نمود    » ع« حضرت حسين  به كنارى برد و جريان آمدن     

محـرم بـه امـام     شـب هفـتم يـا هشـتم    )و محاسن خود را به خون خضاب كنند(شبانه از كوفه به كربال روند      كه

 ) 54. (پيوستند
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 حنظلة بن اسعد شبامى 

 

اى از همـدانيان      شبام،نام طايفـه   كوفى است و  .از شهداى كربالست و نامش در زيارت ناحيه مقدسه آمده است          

به كربال  » ع«چون سيد الشهدا  .آور،شجاع ومعلم قرآن بود    هاى شيعى در كوفه و زبان      حنظله از چهره  ) 55. (است

در » ع« وى جزءشهدايى است كه تا اواخر زنده بود و از جان حسـين بـن علـى                .رسيد،وى به آن حضرت پيوست    

داد و   كرد و گاهى هـم بـا سـخنانش بـه سـپاه كوفـه هشـدار مـى                   مىدشمن محافظت    هاى مقابل تيرها و نيزه   

رفـت و جـان      روز عاشورا، پس از شهادت جمعى از ياران،از امام رخصت طلبيد و به ميدان             ) 56. (كرد مى موعظه

 . خود را فداى راه خدا كرد

 

 حنظلة بن عمرو شيبانى 

 

 . به شهادت رسيد)ه تنو به قولى در نبرد تن ب(از شهداى كربالست كه در حمله اول

 ) 57. (برخى معتقدند او همان حنظلة بن اسعد شبامى است

 

 »  ع« حواريون حسين

 

شـوند و بـر    نـدا مـى   تعبيـر شـده اسـت و روز قيامـت    » حواريـون « هر امامى،تعدادى ياران ويژه داشـت كـه بـه    

ثـم  «:خيزنـد  قيامـت بـر مـى     اند كه در     حسين همه شهداى كربال حواريون   » ع« طبق حديث امام كاظم   .خيزند مى

 ) 58. (» من استشهد معه و لم يتخلف عنه ؟فيقوم كل» ع« اين حوارى الحسين:ينادى مناد

 

 نوشتها  پى

 

 . 358،ص 1لسان العرب،سفينة البحار،ج -1

 . 140،المزار،شيخ مفيد،ص 88،ص 86بحار االنوار،ج -2

 . 225،ص 50همان،ج -3

 . 358،ص 1،سفينة البحار،ج 225،ص 50حار االنوار،ج ،ب)پاورقى(30،ص 8االعالم،زركلى،ج -4

 . 89،ص 86بحار االنوار،ج -5

 . 183،ص 5اثبات الهداة،ج -6

 . ،نقل از معجم البلدان205مقتل الحسين،مقرم،ص -7

 .  آمده است106 تا 100،ص 45ماجراى مفصل طفالن مسلم در بحار االنوار،ج .72،ص 2معالى السبطين،ج -8
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 . 302،ص 4،ج اعيان الشيعه-9

 . 6الحسين في طريقه الى الشهادة،ص -10

 . 66انصار الحسين،ص -11

 . 26،ص 2اى،ج  عنصر شجاعت،خليل كمره-12

 . 6الحسين في طريقه الى الشهادة،ص -13

 . 67انصار الحسين،ص -14

 . 25،ص 45بحار االنوار،ج -15

 . 80،ص 1عنصر شجاعت،ج -16

 . 68انصار الحسين،ص -17

 . 38،مثير االحزان،ص 51 و 50،ص 3،ج » ع« المام الحسينحياة ا-18

 . 246،ص 10وسائل الشيعه،ج -19

 . 111،ص 20صحيفه نور،ج -20

 . 30،ص 3 شماره 10كيهان فرهنگى،سال -21

 . 131،امالى صدوق،ص 103،ص 3قاموس الرجال،ج -22

 . 14،ص 45بحار االنوار،ج -23

 . همان-24

 . 97دة،ص الحسين فى طريقه الى الشها-25

 .  به نقل از انوار نعمانيه،سيد نعمت اهللا جزايرى242،ص 1سفينة البحار،ج -26

 . 25،المزار،شيخ مفيد،ص 103،ص 2،سفينة البحار،ج 111،ص 98بحار االنوار،ج -27

 . » حرم« مجمع البحرين،واژه-28

 . 46،ص 45بحار االنوار،ج -29

 . 229،ص 5،اثبات الهداة،ج 246،ص 1سفينة البحار،ج -30

 . 99،ص 3مروج الذهب،ج -31

 . 126قمقام زخار،فرهاد ميرزا،ص -32

 : براى آشنايى بيشتر با آن حضرت،بايد به كتابهاى مفصلتر مراجعه كرد،از جمله.257،ص 1سفينة البحار،ج -33

بـاره  در  (،حياة االمام الحسـين بـن على،بـاقر شـريف القرشـى           )در باره سخنان او   (موسوعة كلمات امام الحسين   

 ) زندگانى او

و كتابهـاى فـراوان     )در مقتـل او   (نفـس المهموم،شـيخ عبـاس قمـى       )در بـاره فضـايل او     (عوالم و بحـار االنـوار     

 . در همين مجموعه مراجعه شود»كتابنامه عاشورا« عنوان به.ديگر

 . از مؤلف-34
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االسـالم،ذهبى،ج  ،تـاريخ   261 ص   43،بحـار االنـوار،ج     265 ص   11احقاق الحق،قاضى نور اهللا تسترى،ج      -35

 . 97 ،ص5

،مقالـه  » يادنامـه عالمـه امينـى     «محمد باقر بهبـودى در    :از» حسين منى و انا من حسين     «به مقاله ارزشمند  -36
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 خارجى 

 

شورشـى و يـاغى      اصـل معنـاى آن بـه معنـاى        .داده شد » ع« عنوانى كه از سوى يزيد و ابن زياد به امام حسين          

بـه نوشـته يكـى از       .گـردد  برمـى » ع« ايـن اصـطالح بـه زمـان اميـر المـؤمنين           .است،نه اتباع كشورهاى بيگانه   

ـ » ع« خروج،صرفا ترك مكه از سوى امـام حسـين        :محققان سـوى كوفـه نبود،بلكـه از زمـانى كـه در جنـگ               هب

بوى خاصى پيدا )و بعدا خوارج نام گرفتند(شورش كردند» ع« اى بعنوان سرپيچى و تمرد ازفرمان على    صفين،عده

ــويژه در عــراق مفهــومى ناپســند يافــت  كــرد و ايــن ــاد هــم از آغاز،نهضــت .عنوان،ب حســينى  ســلطه ابــن زي

لبته خروج و سر بر تافتن از حكومـت و شـورش كردن،اگربـر ضـد حكومـت                  ا) 1. (قلمداد كرد » خروج« رابعنوان

مهـدور الـدم هسـتندو مبـارزه بـا آنـان بعنـوان جنـگ بـا                  » فئه باغيه « مشروع اسالمى باشد،شورشگران بعنوان   

ــى الزم اســت  ــه اســت و    .متجــاوزين داخل ــد،يك وظيف ــان باش ــتم و طغي ــن عصــيان،بر ضدس ــر اي ــى اگ ول

 »  ع« امام حسين.دندشورشگران،مجاهدانى ارزشمن

انى (استفاده كرده است   نيز در باره امتناع از بيعت با يزيد و بيرون آمدن از مدينه و عزيمت به مكه،از واژه خروج                  

خود را بعنوان اصالح طلبى در امت پيامبر معرفـى           و خروج )انما خرجت لطلب االصالح   ...لم اخرج اشرا و ال بطرا     

 . كرده است

داد و خود را     اين عنوان رامستمسك قرار مى    » ع« خشيدن به كار خويش در كشتن حسين      يزيد،براى مشروعيت ب  

سخنان امام حسين و اهل بيـت او نيـز در طـول             .پنداشت مى سركوب كننده يك شورش بر ضد خليفه اسالمى       

مـان  بيان اين بود كه قيام،بخاطر دين و مبارزه با ستم و بدعت اسـت و خـود را دود                   نهضت،پس از عاشورا،همه  

 . هاى غفلت را كنار زنند كردند تا پرده پيامبرمعرفى مى

 

 خار مغيالن 

 

سـيب يـا     به اندازه درخت   رويد كه گاهى   خار دارى است كه در باديه مى       ،ام غيالن درخت  » ام غيالن « خار درخت 

 بـه   و حملـه دشـمن    » ع« شود كه پس ازشـهادت امـام حسـين         ها چنين گفته مى    در مرثيه ) 2. (شود كوچكتر مى 

دشـت و بيابـان شـدند و دو كـودك در بيابـان،دور از جمـع اهـل                ها و به آتش كشيدن آنها،كودكان آواره       خيمه

در منابع معتبر تاريخى چنين چيزى نيامـده        ) 3. (بيت،گم شدند و شب زير خارمغيالن پناه گرفتند و جان باختند          

 . است

 

 خالد بن عمرو بن خالد ازدى 

 

 ) 4. (بال آمده استنام او در شمار شهداى كر
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 خامس آل عبا 

 

بـود كـه    » ام سـلمه  « درخانه» ص«پيامبر.است»اصحاب كسا «است كه پنجمين نفر از    » ع«از لقبهاى سيد الشهدا   

رسول خدا،فاطمـه و    .نازل شد )33احزاب  (»تطهيرا انما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم         « آيه

اللهـم هـؤالء اهـل      «:ه را زير يك كساء و عبايى قرار داد و چنين گفت           على و حسن و حسين را جمع كردو هم        

 : شاعر در همين مورد گفته است. »الرجس و طهرهم تطهيرا بيتى فاذهب عنهم

ان النبى محمدا و وصيه و ابنيه و ابنته البتول الطاهرة اهل العباء و اننـى بـوالئهم ارجـو السـالمة و النجـا فـى         

 ) 5(اآلخرة 

)6 ( 

 

  شام خرابه

 

اى  در مجلس يزيد كه اوضاع را بر ضد او متحول ساخت،يزيدناچار اهل بيت را در خرابه        » ع« پس از خطبه زينب   

رقيـه،دختر  ) 7. (كردنـد  نوحه و عـزادارى مـى  » ع« آنان سه روز در آن خرابه بودند و برحسين       .بى سقف جاى داد   

 پس از بيدارى گريه سر داد و سر سـيد الشـهدا را              نيز درهمانجا پدر را در خواب ديد و       » ع« خردسال امام حسين  

كـه بعـدها     مدفن رقيه نيـز همانجاسـت     ) 8. (آوردند و با ديدن آن صحنه مرغ جانش پر كشيد و جان داد             برايش

 .) اين مساله از نظر محققان مورد بحث و تشكيك قرارگرفته است. (حرمى برايش ساختند

خرابه،در ميـان طبقـى خورشـيد،به        ين و عذر خواه آمده بود در كنج       زهراى حزين ز گرد راه آمده بود جبريل،غم       

اى كه قبله ارباب     مهمانى ماه آمده بود جغد دلم خرابه شام آرزو كند تا با سه ساله دختركى گفتگو كند آن كعبه                  

 حاجت است حاجت رواست،هر كه به آن قبله رو كند 

 

 گاه  خرگاه خيمه

 خروج مختار 

 

 هجرى در   66توابين،در سال    سال پس از حادثه كربال و يك سال پس از نهضت           ثقفى،پنجمختار بن ابى عبيده     

وانتقام از قـاتالن شـهداى كـربال و جنايتكـاران حادثـه             » ع« هدف نهضت او خونخواهى حسين    .كوفه قيام كرد  

تسـبوا المختـار    ال  «:شده كه  روايت» ع«از امام باقر  .موجب خرسندى ائمه بود    اش قيام او و خونخواهى   .عاشورا بود 

مـا   مختار را ناسزا نگوييد،چرا كه او قاتالن ما را كشـت و بـه خونخـواهى               ) 9. (»قتلتنا و طلب بثارنا    فانه قد قتل  

 : چنين است)طبق نفس المهموم(اى از قيام او خالصه.برخاست
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هللا بـن زبيـر بـود        در كوفه قيام كرد و عبد اهللا بن مطيع را كـه كارگزارعبـد ا               66 ربيع االول سال     14مختار،در  

هـا و    درگيرهـاى سـختى در محلـه      . بود» الحسين يا لثارات «و» يا منصور امت  «آغاز قيامشان با شعار   .بيرون نمود 

گروههايى كشته وگروههايى تسليم شدند و مختار وارد قصـر شـد و فـردايش بـراى                 .ميدانهاى كوفه پيش آمد   

پــس از اســتيال بــر اوضــاع،يكايك قــاتالن مختــار .مــردم ســخنرانى كرد،اشــراف كوفــه بــا او بيعــت كردنــد

فرستاد تا هم بر آن منـاطق اسـتياليابد و           نيروهايى هم به اطراف مى    . كشت كرد و مى   رادستگير مى » ع« حسين

مـدتها ايـن تحركـات و دسـتگيريها و نبـرد بامقاومـت كننـدگان از                 .هم جنايتكاران را گرفته و به كيفر رسـاند        

عمر سعد،شمر،ابن زياد،خولى،سنان،حرمله، حكـيم      مختار موفق شد كسانى چون    .طرفداران بنى اميه ادامه داشت    

بن طفيل،منقذ بن مره،زيد بن رقاد،زياد بن مالك،مالك بن بشر،عبد اهللا بن اسيد، عمرو بن حجاج و بسيارى از                   

ـ                       ا درمقابـل   كسان را كه دركربال دستشان به خون شهدا آلوده بود از دم تيغ گذراند و پيكرشـان را بسـوزاند و ي

سـر را پـيش امـام        را به مدينه نـزد محمـد حنفيـه فرسـتاد،او هـم آن             »ابن زياد «مختار،سر) 10. (سگها بيندازد 

بـا ديـدن ايـن صحنه،سـجده شـكر بـه جـاى آورد و                .آن حضـرت مشـغول غـذا خـوردن بـود          .آورد» ع«سجاد

مختار،هجده ماه حكومـت    ) 11. (»...المختار خيرا  الحمد هللا الذى ادرك لى ثارى من عدوى و جزى اهللا          «:فرمود

 . سالگى در درگيرى با سپاهيان عبد اهللا بن زبير به شهادت رسيد67و در سن )67 رمضان سال 14تا (كرد

 

 خزيميه 

 

در سفربه سوى عراق،يك شبانه     » ع« كه امام حسين  )نزديك كوفه (نام يكى از منزلگاههاى بين راه مكه و كوفه        

اسـت وبـراى كسـى كـه از كوفـه بـه مكـه رود،پـس از                  » خزيمة بن خازم  « ب به اين نام،منسو .روز در آنجا ماند   

در همانجا و همان شب بود      .در آن محل،چاهها وآبها و درختان و منازلى بوده است         ) 12. (قرار دارد »زرود« منزل

ـ         ها صداى هاتفى را شنيد كه دو بيت        از خيمه  بيرون» ع« كه زينب كبرى   ن شعر خواند،مضمونش اين بـود كـه اي

. » فهـو كـائن    يا اختاه،كل ما قضـى اهللا     «:در پاسخ خواهرش فرمود   » ع« امام حسين .رود به سوى مرگ مى    كاروان

 . خداوند هر چه را مقدر فرموده است،خواهد شد) 13(

 

 خط الموت 

 

اى از سيد الشهداست كه آن حضرت در مكه و پيش ازخروج به سوى عراق ايراد كرد     اين تعبير،سر فصل خطبه   

خطبه،آگاهى و عشق به شهادت و استقبال از مـرگ           مضمون آن ) 14. (سير كاروان را با اشاره بيان كرد       هايتو ن 

ايـراد ايـن    .جوانمردان زيباست، آنگونه كه گردنبند،بر گـردن دختـرى جـوان           در راه خداست و اينكه مرگ براى      

اعـزام   ور و ريختن خـونش بـه مكـه        خطبه،پس ازدريافت گزارشهايى بود مبنى بر اين كه ماموران يزيد براى تر           

 : بخشى از آغاز اين خطبه چنين است.اند شده
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يعقوب الى يوسف و خير  خط الموت على ولد آدم مخط القالدة على جيد الفتاة و ما اولهنى الى اسالفى اشتياق             «

 ) 15(النواويس و  لى مصرع انا القيه،كانى باوصالى تقطعها عسالن الفلوات بين

 

 خطبه كربال

 

 خطبه شب شكن عابد و زينب در شام به گلستان خزان ديده حق سامان داد 

مانندخطبه جمعه،خطبه عيد،خطبه   .كند خطبه،خطابه و سخنانى است آشكار كه خطيب در برابر ديگران ايراد مى           

معموال مشتمل بـر حمـدو ثنـاى الهـى و توصـيه بـه تقـوا و مـواعظ ديگـر                      .نماز باران و خطبه هنگام كسوف     

 . شود به آن،خطابه هم گفته مى.خواندند، از اين قبيل است مى هايى كه اميران و خلفا و واعظان بهخط.است

ها و سخنرانيها توسط سيد الشهدا،امام سجاد،حضـرت زينـب و يـاران امـام      در نهضت عاشورا،يك سرى خطابه   

چه آنها كه پيش از عاشورا و تعيين كننده بوده است، انجام گرفته كه در كتب تاريخى و روايى ثبت است و اغلب

هايى كه روز عاشورا ايراد شده و چـه آنچـه از زبـان اسـيران آزاده در                   خطبه در طول راه و در خود مكه بوده،چه       

خطابـه   در مجلس يزيـد،همچنين » ع«هاى سيد الشهدا و نيز خطبه امام سجاد   خطبه.كوفه و شام صادرشده است    

هـايى كـه سـخنان آن        هـاى امام،اغلـب درمجموعـه      خطبـه .نهاستزينب كبرى در كوفه و دمشق،معروفترين آ      

كه در طول نهضت عاشورا بيان شـده        » ع«سيد الشهدا  هاى برخى از خطبه  ) 16. (حضرت را گرد آورده،آمده است    

 : است،چنين مطلعهايى دارد

پـس از  ) 17(» ...جيـد الفتـاة   خط الموت على ولد آدم مخط القـالدة علـى     «:هنگام خروج از مكه به سوى عراق      

انى لم اقدم على هذا البلـدحتى اتتنـى كتـبكم و قـدمت علـى                !...ايها الناس «:» ذو حسم «برخورد با سپاه حر در    

انه قد نزل من االمر ما قد ترون و ان الدنيا قد            «:همان هنگام ) 18. (»...رسلكم ان اقدم الينا انه ليس علينا امام       

در ) 19. (»...الحق ال يعمـل بـه و الـى الباطـل ال يتنـاهى عنـه               اال ترون الى    ...تغيرت و تنكرت و ادبرمعروفها    

مـن راى سـلطانا جـائرا       :قـال » ص« رسـول اهللا   ان!ايها الناس «:منزلگاه بيضه،خطاب به ياران خويش و سپاه حر       

ة اال و ان هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان و تركـوا طاعـ  ...رسول اهللا  مستحال لحرم اهللا،ناكثا لعهد اهللا مخالفا لسنة      

السـراء و    اثنى على اهللا احسـن الثنـاء و احمـده علـى           «:شب عاشورا،خطاب به اصحاب خويش    ) 20. (»...الرحمن

اما بعد،فانى ال اعلم اصحابا اوفى و ال خيرا من اصحابى و ال اهل بيت ابرو ال اوصـل مـن اهـل بيتـى                       ...الضراء

الحمد هللا الذى خلق الدنيا فجعلها دار فناء  «:صبح عاشورا،خطاب به سپاه دشمن    ) 21. (»...فجزاكم اهللا عنى خيرا   

خطاب به سپاه كوفـه،آنگاه     ) 22. (»...وزوال،متصرفة باهلها حاال بعد حال فالمغرور من غرته و الشقى من فتنته           

امـا  ...اسمعواقولى و ال تعجلونى حتى اعظكم بما لحق لكم علـى          !ايها الناس «:كه نزديك اردوى امام آمده بودند     

ارجعـوا الـى انفسـكم و عاتبوها،فـانظروا هـل يحـل لكـم قتلـى و انتهـاك                     فـانظروا مـن انـا؟ثم     بعد،فانسبونى  

روز عاشـورا،خطابه بـه نيروهـاى ابـن         ) 23. (»...و ابن وصـيه و ابـن عمـه        » ص« نبيكم الست ابن بنت  !حرمتى؟

تعدين،سـللتم  استصرختمونا وليهن متحيرين فاصـرخناكم مـؤدين مس        تبا لكم ايتها الجماعة و ترحا،افحين     «:سعد
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اال و ان الدعى بن الدعى قد ركز بين اثنتين،بـين السـلة و الذلـة                ...علينا سيفا فى رقابنا وحششتم علينا نار الفتن       

 : هاى ديگر و اما خطبه) 24. (»...وهيهات منا الذلة

الدمعـة و ال    و الغدر،فال رقات     يا اهل الختل  !اما بعد،يا اهل الكوفة   «:خطبه حضرت زينب در كوفه خطاب به مردم       

خطبـه ام كلثـوم،دختر اميـر       ) 25. (»...انكاثـا  هدءت الرنة،انما مثلكم كمثل الذى نقضـت غزلهـا مـن بعـد قـوة              

يا اهل الكوفة سواة لكم،مالكم خذلتم حسينا و قتلتموه و انتهبتم امواله و ورثتموه و «:المؤمنين،خطاب به كوفيان

يا يزيـد حيـث اخـذت        اظننت«:در مجلس يزيد  » ع« زينب كبرى خطبه پر شور    ) 26. (»...سبيتم نسائه و نكبتموه   

العدل يابن الطلقاء  امن...علينااقطار االرض و آفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق االسارى ان بنا على اهللا هوانا

 »  ص« تخديرك حرائرك و امائك و سوقك بنات رسول اهللا

اعطيناستا و فضلنا   ! ايها الناس «:در مجلس يزيد در شام    » ع«دخطبه شور انگيز افشاگر امام سجا     ) 27. (»...سبايا؟

لـم يعرفنـى انباتـه بحسـبى و          فمن عرفنى فقد عرفنى و من     ...اعطينا العلم و الحلم و السماحة و الشجاعة       :بسبع

ها كه در معرفى ديـن راسـتين و          محتواى اينگونه خطبه  ) 28. (»...نسبى،انا ابن مكة و منى،انا ابن زمزم و الصفا        

است،از ارزشمندترين اسناد تاريخى اسـت      » ص«افشاى چهره دشمنان اهل بيت وتبيين مظلوميت عترت پيامبر        

خاندان او وحمايت آگاهانه     كند،و هم عمق معرفت    را در حادثه عاشورا بيان مى     » ع«كه هم خطمشى سيد الشهدا    

 . آنان را از راه حق

 

دين خطبه يعنى همچو زينب استوار با تبسم ايستادن پاى          خطبه يعنى اعتراض آتشين خطبه يعنى درد زين العاب        

دار خطبه يعنى تشنگى آموختن در كنار آب،لب را دوختن خطبه يعنى با خدا ساغر زدن در جنـون پيمانـه آخـر                       

اى از حجب و از بى باكى است آنكه مست از باده تلخ شـب اسـت                  زدن خطبه يعنى زن،حريم پاكى است جلوه      

 ) 29(ب است؟ آشنا كى با صداى زين

 

 خطيب 

 

دربار به دستور يزيد شروع بـه        در كاخ يزيد،در حضور اسراى اهل بيت،خطيب      .خواند كسى كه خطبه مى   .سخنران

بـر سـر او فريـاد       » ع« زين العابدين .پرداخت» ع« وحسين» ع« سخنرانى كرد و به مدح يزيد و ناسزا گفتن به على          

 ! واى بر تو اى خطيب:كشيد كه

اشـتريت مرضـاة    ! ويلك ايهاالخاطب « خرى؟جايگاهت در آتش است    خشنودى مخلوق،مى   قيمت خشم خدا را به   

 ) 30. (»المخلوق بسخط الخالق،فتبوا مقعدك من النار

 

 خلخال 

نقل فاطمه دختر امام  به.پاى برنجن) 31(اى از طال و نقره و امثال آن كه در پاى كنند،  ساقه پا،حلقه نوعى زينت

ورشـدند و بـه غـارت پرداختنـد،از جملـه دو             هـا حملـه     سعد پس از شهادت امام،به خيمه      ،سپاه عمر » ع« حسين

www.takbook.com

www.takbook.com



 121

ايـن نكتـه و گفتگوهـاى ميـان آن غـارتگر و دختـر امـام                 راوى) 32. (خلخال،از پاهـاى او در آوردنـد و بردنـد         

 ) 33. (است ،خود دختر آن حضرت» ع« حسين

 

 خنجر و حنجر 

 

بـا خنجـر    » ع« يشتر در زبان شعر و در باره بريدن سر مطهرامام حسـين           از اين دو كلمه كه داراى جناس است،ب       

 . شود شمر يا سنان استفاده مى

 

 خندق 

 

ديگران، چـه سـواره يـا        كنند،با عمق و عرضى كه براى      خندق،گودالى است كه گرداگرد يك شهر يا منطقه مى        

بعنوان مانعى بـراى    .گذارند صورت،خالى مى  افكنند،يا به همان   پياده غير قابل عبور باشد و در آن آب يا آتش مى           

در حادثـه عاشـورا نيـز       .شود بازدارنده از حمله مخالف،محسوب مى     عبور دشمن به منطقه خودى و عامل طبيعى       

چـون نبـرد عاشـورا را قطعـى و اجتنـاب           » ع«سـيد الشـهدا   .نظامى مورد اجـرا قـرار گرفـت        بعنوان يك تاكتيك  

افروزنـد تـا جبهـه       ها خندقى بكنند و در آن آتش       رامون اردوگاه و خيمه   ناپذيرديد،از اصحاب خود خواست كه پي     

همه از هر طرف به كار پرداختند و بـا          .سر غافلگيرنشوند  مقابله و جنگ با دشمن تنها از يك سو باشد و از پشت            

 ) 34. (كانال،خار و هيزم ريخته و در آن آتش افروختند همكارى و هماهنگى خندقى كندند و در آن

 

 »  ع« ب امام حسينخوا

 

و قبـر مطهـر جـدش        شبى كه فردايش از مدينه به سوى مكه حركت كرد،براى وداع با مدينـه             » ع« امام حسين 

به حرم آن حضرت رفت و چندين ركعـت نمـاز خوانـدو دعـا كـرد و گريسـت،تا نزديكيهـاى                      » ص«رسول خدا 

بوسـد و     او را به سـينه چسـبانده و مـى          در خواب،رسول خدا را ديد كه     .صبح،سر بر روى قبر نهاد و خوابش برد       

پـدر و مـادرت و      .آغشـته بـه خون،تشـنه لـب در كـربال شـهيد خـواهى شـد                 بيـنم كـه بـزودى      مـى :فرمايد مى

عاشـورا   چنين خوابى را صـبح    .داد اين خواب،خبر از شهادت آن حضرت مى      ) 35. (برادرت،اينجامشتاق تو هستند  

 »  ع« اب ديد،آن حضرت به حسيندر مدينه،وقتى پيامبر را در خو.هم ديده بود

پرسد پس چرا خـانواده      مى وقتى محمد حنفيه از امام    .»يا حسين،اخرج فان اهللا تعالى شاء ان يراك قتيال        «:فرمود

نيـز آن حضـرت،جدش را      ) 36. (»يراهن سـبايا   قد شاء اهللا تعالى ان    :قال الحسين «برى، و زنان و كودكان را مى     

و رسـيدن بـه آن درجـات        ) 37(»  درجات ال تنالها لها اال بالشهاده      ك فى الجنة  ان ل «:خواب ديد كه به او فرمود     

 . كرد بهشتى را در سايه شهادت اعالم
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 »  ام سلمه« خواب

 

اى  شـود و شيشـه     مـى  در كربال كشـته   » ع« از آن حضرت شنيده بود كه حسين      » ص«ام سلمه همسر پيامبر خدا    

شـهيد شـده    » ع« ر گاه اين خاك،پر ازخون شد،بدان كـه حسـين         ه:حاوى تربت كربال به وى داده و فرموده بود        

به سوى عراق عزيمت كرد،ام سلمه نگران بود و هر » ع« امام حسين از روزى كه.سالها از اين ماجرا گذشت.است

روزعاشورا پيـامبر   !آن روزى كه تبديل به خون شوى،روز عظيمى است        :گفت نگريست و مى   مى روز به آن شيشه   

 . علت را پرسيد.ب ديد كه با سر و رويى غبار آلود استخدا را در خوا

سر داد و خـواب     »حسين،كشته شد «ام سلمه از خواب برخاسته و فرياد      .بودم» ع« شاهد كشته شدن حسين   :فرمود

ام سـلمه از همـان روز       .گويى؟خواب خود را بيان كـرد      از كجامى :پرسيدند.خود را براى زنان بنى هاشم باز گفت       

پس از ديدن آن خواب،وقتى سـراغ شيشـه رفـت،آن را پـر از خـون                 ) 38. ( مجلس عزاگرفت  براى سيد الشهدا  

 . يافت

 

 خولى 

 

روز عاشورا در   » ع« حسين پس از آنكه امام   .بود» ع« خولى بن يزيد اصبحى از دژخيمان كوفه و دشمنان اهل بيت          

 . قتلگاه بر زمين افتاد،جلو آمد تا سر مطهر حضرت را جدا كند

ق حميد بن مسلم ازدى،سر امام حسين را نزد ابـن زيـاد برد،امـا چـون ديـر شـده ودر قصـر بسـته                          وى به اتفا  

را به  » ع« زنش فهميد كه سر حسين     چون.او دو زن داشت   .بود،خولى سر مطهر را شب به منزل برد و پنهان كرد          

ولى در ايام مختار پنهـان      خ.خانه آورده،كينه او را به دل گرفت و از رختخواب بلندشد و ديگر با او همبستر نشد                

اين زن از آن هنگام كه خولى سرابا        .جاى او را به ياران مختار خبر داد       ) بنت مالك  به نام عيوف  (زن ديگرش .بود

سـر مطهـر را بـه        آن شب كه خـولى    ) 39. (خولى را گرفته،كشتند  .را آورده بود با او دشمن شده بود       » ع« عبد اهللا 

شده بود،نورى را ديـد كـه بـه آسـمان      تاق يا تنورى كه سر در آن نهاده       منزل خويش برده بود،همسرش از آن ا      

 . ها راه يافته است از همين جا درمرثيه» تنور خولى«) 40. (كشيده شده است

اى بـرون    زند از دخمه   شب بود و من به مطبخ آن خانه آمدم مطبخ نه،سوى راز نهانخانه آمدم ديدم كه نور مى                 

كرد؟يـا   كرد؟يا علـى خورشـيد در تنـور چـه مـى       رد خون خون در ميان نور چه مى        ام كشاند به دنبال    دل خسته 

تا جهان باشد و بوده است،كه داده است نشان ميزبان خفته به كاخ اندر و مهمان به تنور سر بى        ) 41(»  ع« على

 ) 42(تن كه شنيده است به لب سوره كهف؟ يا كه ديده است به مشكات تنور آيت نور 

 

  خون

كرديم چون منطق ما منطق عاشورا بـود بـا       اقتدا مى » ع« به حسين » خون«كرديم با  ز كه جان خود فدا مى     آن رو 

 ) 43(كرديم  مى»خدا« ،اثبات»خود« نفى
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حساب،كسـى كـه حاضـر باشـد         با اين .خون،عزيزترين موجودى پيكر انسان است كه با نبود آن،جان هم نيست          

است كه  » شهادت طلبى « بگذرد،آماده جانبازى است و اين همان     خويش در راه مكتب و عدالت و حق         » خون«از

 . است»فرهنگ عاشورا« از الفباى

خونهاى به ناحق ريختـه      گذرد،عزيز است و ماندگار،هم آنكه در راه انتقام        دهد و از جان مى     هم آن كه خون مى    

ايـن الطالـب بـدم      « السـت كند،چرا كه آن حضرت،خونخواه كشتگان كرب      كند،كارى امام زمان گونه مى     قيام مى 

گيرند،شـاگردان اليـق مكتـب       شـهيدان،الهام حماسـه و فـداكارى مـى         و هم آنان كه از خـون      »المقتول بكربال 

 . شهادتند

قلـب خـويش را در راه مـا      خون هر كس حاضر است   :در آغاز حركت به سوى كربال فرمود      » ع«اينكه سيد الشهدا  

اشاره به همين فرهنگ شهادت     ) 44(» معنا باذال فينا مهجته فليرحل   من كان   «:نثار و ايثار كند،با ما همراه شود      

كند و حق اوسـت كـه بـا اولـين            جاست،چرا كه او با خدا معامله مى       خون شهيد نيز از همين     قداست.طلبى است 

اول ما يهراق مـن دم الشـهيد يغفـر لـه ذنبـه كلـه اال                 «:شود، آمرزيده شود   ريخته مى  قطره خونش كه بر زمين    

وقطره خونى كه در راه خدا ريخته شود،يا قطره اشكى از خوف خدا،محبوبترين قطـره نزدخداونـد                 ) 45(»  الدين

قطرة دم فى سبيل اهللا وقطرة دمعة فى سـواد الليـل ال             :ما من قطرة احب الى اهللا عز و جل من قطرتين          «:است

و ياران شهيدش تعبيراتى از ايـن       » ع«دادر روايات و زيارات نيز نسبت به سيد الشه        ) 46. (» يريد بها عبد اال اهللا    

در راه خدا بذل و     ...شما جانتان را،نفستان را،ارواحتان را،خونتان را، خون قلبتان را،خودتان راو         :زياد است كه   قبيل

رسد و آنـان كـه از خـون دادن و جـان              عزت مى  هر ملتى هم كه اين روح و روحيه را داشته باشد،به          .نثار كرديد 

مسلم خون شـهيدان انقـالب و اسـالم را بيمـه            «:فرمايد مى)ره(خمينى امام.شوند گرفتار ذلت مى  باختن گريزانند، 

كور  داند كه راه و رسم شهادت شهيدان براى ابد درس مقاومت به جهانيان داده است و خدا مى    خون. كرده است 

 ) 47 (». شدنى نيست و اين ملتها و آيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا خواهند نمود

سنگ خونرنگ هر مزار شـهيد غـزل خـون          . سرافرازى است رمز خود سوزى و جهان سازى است         خونشان آيت 

 ) 48(نشان جانبازى است 

 

 خون تازه 

 

هاى شـگفتى ديـده    نشانه عصر عاشورا،در زمين و آسمان» ع« در روايات آمده كه پس از كشته شدن امام حسين        

در نقلهايى آمـده اسـت   .بود)دم عبيط(يكى از اين عاليم و آثار، خون تازه.بودشد كه برخى از آنها تا مدتها باقى        

داشتند،زير آن خون تازه بود و سـه         المقدس، هر سنگى را كه از زمين بر مى         كه پس از كشته شدن امام،در بيت      

آسـمان و    يهبارش خون از آسمان و رويش خون تازه از زمين و از زير سـنگها،گر              ) 49. (خون باريد  روز از آسمان  

: ابو سعيد نقل شـده اسـت كـه    در زمينه همين عبيط،از قول .به حساب آمده است   » ع« زمين در سوگ ابا عبد اهللا     

. » ما رفع حجر من الدنيا اال و تحته دم عبيط و لقد مطرت السماءدما بقى اثره فى الثياب مـدة حتـى تقطعـت                       «

هـر گـاه    :حضرت بـه او فرمـوده     . ل را در خواب ديد    حضرت رسو  در مورد خواب ام سلمه نيز آمده است كه        ) 50(
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رنگـين شـد،بدان   )دم عبـيط (و خاك در آن است،ديدى كـه خـاكش بـه خـون تـازه          اى كه در نزد توست     شيشه

 ) 51. (كشته شده است» ع« حسين كه

 

 خون خدا ثار اهللا 

 ثار »  ع« خونخواهى حسين

 خون گريستن 

 

نقل شده كـه    » ع« حضرت حجت  از زبان » زيارت ناحيه مقدسه  «به جاى اشك،خون گريستن،تعبيرى است كه در      

نالم و به    گريم و مى   ياريت كنم،صبح و شب بر تو خون مى        اگر روزگار مرا به تاخير انداخت و نتوانستم       :فرمايد مى

 : گريم جاى اشك،خون مى

ه پـس ازشـهادت امـام       اى كـ   هاى غير طبيعى و خارق العاده      از نشانه ) 52. (»البكين عليك بدل الدموع دما    ...«

در كائنات ديده شد،غير از سرخى شفق و وجود خون تـازه زيرسـنگها در منطقـه شـام و فلسـطين                      » ع« حسين

روايت .اند ها دانسته  سرخى آسمان راهنگام طلوع و غروب نيز از آن نشانه         .يكى هم بارش خون از آسمان بود      ...و

 : چنين است» ع« امام صادق

مطـرت  » ع« الحسـين  لمـا قتـل   «:از ام سليم نيز نقل شده اسـت       .» اربعين يوما بالدم  بكت السماء على الحسين     «

 ) 53. (» السماء مطرا كالدم،احمرت منه البيوت و الحيطان

 

 خيزران 

 

ابـو بـرزه    .زد كـرد و بـر لـب ودنـدان مـى           اشاره مى » ع« اى كه يزيد،با آن بر سر بريده امام حسين         چوب و تركه  

خدا من لبهاى پيامبر را ديـدم كـه جـاى ايـن              بردار،به» ع« وبت را از لبهاى حسين    چ!اى فاسق :اعتراض كرد كه  

 . » السالم على الثغر المقروع بالقضيب«: نيز آمده است در زيارتنامه آن حضرت) 54. (بوسيد چوب را مى

 

 خيمه گاه 

 

منطقـه از آب    . ه زد پس از رسيدن به سرزمين كربال در آن سرزمين فرود آمد وخيمـ            » ع« محلى كه امام حسين   

شـد محاصـره شـده       ها كه از شـمال شـرقى تـا جنـوب وغـرب كشـيده مـى                 فاصله داشت و با يك سلسله تپه      

از ميـدان   .داد واهل بيت در همين محل استقرار يافته بودنـد          مجموعه اين منطقه،يك نيم دايره تشكيل مى      .بود

ولـى سـپاه انبـوه      .دوى دشمن به آنجا نرسد    در جايى بود كه تيرهاى ار     .داشت درگيرى و نيروهاى دشمن فاصله    

جوانـان   خيمه امام حسين نصب كردنـد و خيـام         خيمه حضرت زينب را پشت    ) 55. (كوفه،محل رامحاصره كردند  
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هاى افراشته،برخى محل اسكان نفرات بود و برخى خيمه          خيمه) 56. (بنى هاشم اطراف خيام زنان و اطفال بود       

هاحالت نعل اسبى    آرايش خيمه .حاب،جدا از خيمه اهل بيت و بنى هاشم بود        هاى اص  خيمه.آب و آذوقه وامكانات   

هـا   در پشـت ايـن خيمـه      .حفاظت بيشترى باشد   اى كه جمع و جور بود،نه متشتت و پراكنده،تا قابل          داشت،بگونه

ها هم مخصوص سـالح يـا نظافـت          برخى از خيمه  .خندق حفر شده بود تا از آن سمت، موردتهاجم قرار نگيرند          

بريـر   در مقابل همين خيمه بود كه     .كردند رفتند و خود را تميز مى      صبح عاشوراياران امام به خيمه نظافت مى      .بود

هـاى   خيمـه  يفيـت ) 57. (كردنـد  بن خضير با عبد الرحمن بن عبد ربه از خوشحالى و شوق شهادت شوخى مـى               

 : حسينى در روز عاشورا از اين قرار بوده است

-6خيمـه انبـار     -5خيمه شهدا   -4 خيمه سقاخانه و آبرسانى   -3)اورژانس(مدادگرانخيمه ا -2خيمه فرماندهى   -1

خيمـه حضـرت    -8)شـده اسـت    سـنگر اسـتفاده مـى      فقـط بعنـوان   (خيمـه سـنگرى   -7خيمه نظافت و پاكيزگى     

خيمـه  -12)هـا  زنها،بچـه (هـاى خـانوادگى    خيمـه -11هاى بنـى هاشـم       خيمه-10 هاى ياران  خيمه-9» ع«سجاد

دشمن به خيام حمله آورد و آنها را غارت كردو به آتش            » ع« پس از شهادت امام حسين    ) 58. (» ع« زينب حضرت

 . شد گاه آورده مى پيكر شهداى عاشورا، از ميدان رزم به مقابل خيمه.كشيد

موجوداست و زائران آنجا را زيارت      )مخيم(گاه آنچه اكنون در كربال،در جنوب غربى حرم حسينى به نام خيمه          ...«

بنـايى  » ع« گـاه امـام حسـين      جويند،در زمانهاى قديم نبوده است وبعدها در محل خيمه          آن تبرك مى   كرده و به  

بـراى پـذيرايى    »مدحت پاشـا  « گاه،ساخته فعلى ساختمان و قبه خيمه     بناى.ساخته شد تا نشانى از آن مكان باشد       

 ) 59(» .ته استآن را ساخ» عبد المؤمن دده« ناصر الدين شاه ودرباريان او بوده و به قولى هم

 

 نوشتها  پى

 

 ). پاورقى(27انصار الحسين،ص -1

 . » ام غيالن«لغت نامه،دهخدا-2

 . 89،ص 2معالى السبطين،ج -3

 . 71انصار الحسين،ص -4

 . 112الحسين فى طريقه الى الشهادة،ص -5

 . 107 تا 35،ص 37ج :بحار االنوار:ك.در باره اصحاب كساء و مناقب و فضايلشان،ر-6

 . 292،ص 2،رياض القدس،ج 414ص )امام حسين(،عوالم74،ص 2ل خوارزمى،ج مقت-7

 . در منابع اوليه،اين مساله نيامده است،هر چند مشهور است-8

 . 343،ص 45بحار االنوار،ج -9

 .  به بعد776،ص )ترجمه نفس المهموم(در كربال چه گذشت:بر گرفته و تلخيص شده از-10

 . 260،ص 2معالى السبطين،ج -11

 . 207مقتل الحسين،مقرم،ص -12
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 .  به نقل از مقتل خوارزمى65الحسين فى طريقه الى الشهادة،ص -13

 . 241،ص 2كشف الغمه،اربلى،ج -14

 . 193،مقتل الحسين،مقرم،ص 366،ص 44بحار االنوار،ج -15

 بالغــة الحســين،ادب الحســين و حماســته،نهج الشهادة،الصــحيفة الحســينيه، موســوعة كلمــات:همچــون-16

 .... الحسين،سخنان حسين بن على از مدينه تا كربال و كتابهايى مثل بحار االنوار،كشف الغمه و االمام

 . 593،ص 1اعيان الشيعه،ج -17

 . 231،ص 1مقتل الحسين،خوارزمى،ج -18

 . 387،ص 44بحار االنوار،ج -19

 . 360موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -20

 . 559،ص 2ج الكامل فى التاريخ،ابن اثير،-21

 . 5،ص 45،بحار االنوار،ج 100،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -22

 . 602،ص 1،اعيان الشيعه،ج 6،ص 5بحار االنوار،ج -23

 . 7،ص 2،مقتل خوارزمى،ج 131نفس المهموم،ص -24

 . 109،ص 45بحار االنوار،ج -25

 . 112همان،ص -26

 . 378 ،ص3،حياة االمام الحسين،ج 504،ص 2اعالم النساء،ج -27

 . 174،ص 45،بحار االنوار،ج 69،ص 2مقتل خوارزمى،ج -28

 . 6/5/73بهروز سپيدنامه،كيهان -29

 . 385،ص 3حياة االمام الحسين،ج -30

 . لغت نامه،دهخدا-31

 . 83،ص 45بحار االنوار،ج -32

 . 140امالى صدوق،ص -33

 . 201،وقعة الطف،ص 248،ص 1مقتل خوارزمى،ج -34

 . 177،ص » ع« لد امام حسينعوالم بحرينى،ج-35

 . 184،ص 1،به نقل از بحار االنوار،ج 195مقتل الحسين،مقرم،ص -36

 . 130امالى صدوق،ص -37

 . 369،مقتل الحسين،مقرم،ص 316،ص 3حياة االمام الحسين،ج -38

 . 125،ص 45،بحار االنوار،ج 612،ص 1اعيان الشيعه،ج -39

 . 391مقتل الحسين،مقرم،ص -40

 ). 6/5/73كيهان (تيارىنادر بخ-41

 . نير تبريزى-42
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 . از مؤلف-43

 . 194مقتل الحسين،مقرم،ص -44

 ). از پيامبر خدا(192،ص 5ميزان الحكمه،ج -45

 ). از امام زين العابدين(187همان،ص -46

 . 239،ص 20صحيفه نور،ج -47

 . از مؤلف-48

 . 142،امالى صدوق،ص 180،ص 5،اثبات الهداة،حر عاملى،ج 204،ص 45بحار االنوار،ج -49

 . 482 و 462،ص 11احقاق الحق،ج -50

 . 231،ص 45بحار االنوار،ج -51

 . 154سوگنامه آل محمد،ص -52

 . 54،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -53

 . 114همان،ص -54

 . 93،ص 3حياة االمام الحسين،ج -55

 . 329زندگانى سيد الشهدا،عماد زاده،ص -56

 . 245،ص )امام حسين(عوالم-57

 . 28،فاطمى پناه،ص »تشكيالت توحيدى عاشورا« جزوه-58

 . 111تراث كربال،ص -59
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 دار االماره 

 

اميـر و حـاكم آنجـا حضـور      در شـهرهايى كـه    .مقر استاندار و فرماندار،خانه امير،حاكم نشين،ارگ،ارگ حكومتى      

شد،تا براى اقامه نمـاز جمعـه و ايـراد            مى داشت،اغلب كنار مسجد جامع شهر،مقر امارت و قصرحكومتى ساخته        

گفتنـد و مجـالس عمـومى را در مسـجد            محل استقرار ابن زياد را دار االماره مى        در كوفه .اى نباشد  خطبه،فاصله

ابن زيـاد    اسراى اهل بيت را در كوفه وارد آن مجلس عمومى ساختند و آن گفتگوها ميان              .كردند جامع برگزارمى 

و هانى را بـه دسـتور ابـن زيـاد            بوده،مسلم بن عقيل  »طمار« در همين قصر كه نامش    .و عترت طاهره پيش آمد    

 . شهيد كردند

ابـى وقـاص انجـام       سـعد بـن    ترين بنـاى دولتـى در اسـالم،به دسـت          ساختمان دار االماره كوفه،بعنوان قديمى    

اداره آثار باستانى . وجود داردآثار كوفه قديم،از جمله دار االماره از بين رفته و تنها بقايايى ازمسجد جامع«.گرفت

دهد كـه دار االماره،چهـار ديـوار بـه           عاليم نشان مى  . هاى آن را باحفاريها پيدا كرد      عراق،با تالشهاى زياد،پايه  

دايـره متصـل      برج نـيم   6 متر بوده و هر ديوار از ضلع خارجى به           14ارتفاع متوسط آن      متر داشته كه   170طول  

قصـر و نـوع      بنـاى محكـم   . متـر بـوده اسـت      20 متر و ارتفاع آنها حدود       60/24ى  بوده وفاصله هر برج با ديگر     

درهـاى اصـلى آن نيـز اتاقهـايى      كنار برخـى .داشته است مهندسى آن،دار االماره را از هجوم خارجى مصون مى    

 ) 1(» .بعنوان زندان و مطبخ بوده است

 

 دار الخالفه 

 

بـه خـود    .شـد،جاى اقامـت پادشـاه      دار الخالفه گفته مى   خليفه بود،  حكومت،قصرى كه محل سكونت    در پايتخت 

 . دار الحكومه هم به همان معنى بود.شد مى شهرى هم كه خليفه يا پادشاه در آنجا بود،دار الخالفه گفته

كشيدن اين پيروزى به مـردم       و به اسارت در آوردن اهل بيت او،براى به رخ         » ع« يزيد،پس از كشتن امام حسين    

اسراى اهل بيت را كه بـا طناب،آنـان را بـه هـم بسـته                 آنگاه.شد ومى داد و قصر پر از جمعيت      بار عام و اذن عم    

 . دار الخالفه يزيد،نزديك مسجد جامع دمشق بوده است) 2. (يزيد كردند بودند،با وضعى اهانت آميز وارد مجلس

 

 دختر سه ساله رقيه 

 سدر  درخت

 

سدرى وجـود داشـت    ها و بناهايى احداث شده بود درخت خانه» ع« در دوره هارون الرشيد،اطراف قبر امام حسين   

بـه دسـتور هـارون آن درخـت را قطـع            . برايشـان  بـانى  اى براى زائران و مسافران بود و هم سايه         كه هم نشانه  

انجـام  » ع«در عصر متوكل چندين نوبت نسبت به قبر سيد الشـهدا           اين حادثه پيش از تخريبهايى بود كه      .كردند
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در حديثى هم از پيامبر نقل شده .موسى بن عبد الملك،دستور به قطع آن درخت داد يز نقل شده كهن) 3. (گرفت

تازمـان هـارون    .سدر را  خداوند لعنت كند قطع كننده درخت     ) 4. (» لعن اهللا قاطع السدرة   «:كه سه بار فرمود    است

جرير بن عبد الحميد از مـردى از        .دارد دانستند معناى اين حديث چيست و به چه جنايتى اشاره          الرشيد مردم نمى  

سدر را گفت،جرير دستانش را      اهل عراق كه آمده بود،پرسيد،چه خبر؟وقتى اوخبر تخريب قبر امام و قطع درخت            

شده كه قطع كننده سدر را لعن نموده است،ولى تا امروزمعنـايش             حديثى از پيامبر وايت   !اكبر اهللا:بلند كرد و گفت   

 ) 5. (كجاست است تا مردم ندانند قبرش» ع« ير موضع قبر حسينقصد او تغي.فهميديم را نمى

 

 درسهاى عاشورا 

 

پديـد آورد و مسـلمانان و        شك از عظيمترين رخدادهايى بود كه در تاريخ بشرى موجى عظـيم            حادثه عاشورا،بى 

 حفظ كرامـت    هاى مبارزه براى   غير مسلمانان را با ارزشهاى متعالى و مفهوم حيات هدفدار آشناساخت و انگيزه            

هر اندازه كه مسـلمانان و انسـانها بـا درسـهاى            .انسان و نفى سلطه ستم را در انسانها ايجادكرد،يا تقويت نمود          

اند،به همان ميـزان عزتمنـد و بزرگـوار زيسـته            خونين و عميق آشناتر شده،از آن بهره برده        نهفته در آن حركت   

و » ع« تـوان گرفت،درسـخنان امـام حسـين        كه از عاشورا مى   درسهايى  .اند هاى حكومت طاغوتها را لرزانده     وپايه

يارانش، عملكرد و روحيات آنان،تاثير آن واقعه در فكر وزندگى مسلمانان و ماندگارى آن حماسـه و آثـارش در                    

در ايـن  .شـود  بدقت در مجموعه اين واقعـه بنگرد،بـا ايـن درسـها آشـنا مـى         طول زمان نهفته است و كسى كه      

عاشـورايى   عنوانها و مدخلهاى متعددى به شكلهاى گوناگون به اينگونه درسها و آموزشـهاى             فرهنگنامه،در ذيل 

عاشـورا،آزادگى،اهداف نهضـت     آثـار و نتـايج نهضـت      : از جمله به اين موضوعات مراجعه شـود       .اشاره شده است  

،زيارت،شـعارهاى  تبليغى،جهـاد،رمز جـاودانگى عاشورا،زندگى     عاشورا،ايثار،بصيرت،بال و كربال،تاكتيكهاى نظامى   

،عاشـورا در نظـر ديگران،عاشـورا و امـر بـه معروف،عاشـورا و               » ع« طلبـى، شـيعه امـام حسـين        عاشورا،شهادت

سقيفه،صبر، على االسالم السالم،فتح،فتوت،فرهنگ عاشـورا،فوز،قربانى،كل يـوم عاشـورا،ماهيت قيـام كـربال،              

ر،هيهات منا الذله،يا فتح يا شهادت،يا ليتنا كنا        ناص يا شورش،وارث،وفا،هجرت،هل من   مدايح و مراثى،نماز،نهضت  

 : برخى عنوانهاى ديگر...معك و

 

 دروازه ساعات 

 

هاى ورودى دمشق،كه اسراى اهل بيت را از آنجا وارد شـهر كردنـد،همراه سـر مطهـر امـام                     نام يكى از دروازه   

. بـود » باب سـاعات  « نام آن دروازه  .مشغول بودند  زنى در حالى كه مردم به شادمانى و پايكوبى و طبل         .» ع« حسين

هنگـامى  .گرديد آن شهر بود كه راه حلب و كوفه به اين دروازه ختم مى             هاى شرقى  آن دروازه،يكى از دروازه   ) 6(

شام رسيدند،از شدت ازدحام جمعيت و مانور لشكر بنى اميه،ساعتها قافله اسرا در كناردروازه  كه اسيران به دروازه

 . ناميدند» باب ساعات«يان اين دروازه رالذا شيع.شام توقف كرد
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باقى مانده است و امـروزه بـاب         نامند و آثارى از اين دروازه قديمى       مى»باب توما «در عصر حاضر،باب ساعات را    

تر به نظر  تر و كثيف به نقاط ديگر شهر،از هم پاشيده هاى مسيحى نشين شهر دمشق است و نسبت   توما از محله  

 ) 7. (رسد مى

 

 دريد 

 

 . نام پرچمدار سپاه عمر سعد در روز عاشورا است

 

 دستان بريده 

 

است كه چون روزعاشورا بـراى آوردن آب بـه          » ع« منظور دو دست علمدار كربال ابا الفضل      .يا دستهاى قلم شده   

 و اهللا «دشمن،ابتدا دست راستش از كار افتاد و با رجز         ها،به سوى فرات رفت،در درگيرى با كمين نيروهاى        خيمه

وى به رجز و مبارزه ادامه      .دست چپش هم قطع شد    . ها برساند  كوشيد تاآب را به خيمه     مى»...ان قطعتموا يمينى  

دستى علمـدار رشـيد عاشـورا،جايگاه خاصـى اسـت و اززبـان حـال                 ها براى بى   در مرثيه .شهادت رسيد  داد تا به  

 . شود ها خوانده مى هم نوحه» ام البنين« مادرش

هاى ظهر عاشورا هنوز تكيـه دارد بـر عصـاى            ديدم عزاى دست تو خيمه     دست تو تا نمى   گشتم فداى    كاش مى 

ريـزد ز چشـم اهـل دل در عـزاى      هاى دست تـو اشـك مـى      سبز باغ مصطفى تا فتاده شاخه      دست تو از درخت   

خـدا   گردد به پاى دست تـو درشـگفتم از تـو اى دسـت              فزاى دست تو يك چمن گلهاى سرخ نينوا سبز مى          غم

 ) 8(يا خونبهاى دست تو؟ چيست آ

 

 هاى عزادارى  دسته

 

گروهـى كـه بـا      . دهنـد  گروهى از مردم كه در جايى گرد آيند و يا با هم حركت كننـد و كـارى را انجـام                    :دسته

اشعارى خوانند، براى اقامه عزادارى سيد الشهدا        كنند و با هم    ها حركت مى   تشريفات خاصى در خيابانها و كوچه     

 . رواج آن بيشتر در عصر صفويه شكل گرفت. زنى يا زنجير زنى است سينه حركتشان بصورت) 9. (و ائمه ديگر

انـد و بـا نـوعى        اى داشته  ويژه اينگونه دستجات،براى خود نشانه و عالمت و توغ و پرچم مخصوص و گاهى نام             

ژه در عـراق و     ايـن مراسـم،بوي   .پرداختنـد  سـوگوارى مـى    سازماندهى مردمى در ايام عاشورا و روزهاى ديگر بـه         

آغـاز بيـرون آمـدن      «:نويسـد  مرحـوم كاشـف الغطـاء مـى       . دارتر بوده است   شهرهايى چون نجف و كربال،ريشه    

هـاى   دسـته  بود،كـه » ركن الدوله «و» معز الدوله « عزادارى براى سيد الشهدا،پيش از هزار سال،در زمان        هاى دسته

داشتند،بغداد و راههايش يكباره     شعلهايى به دست  كردند و شب،م   ندبه مى » ع« عزاداران در حالى كه براى حسين     

آمدن اين موكبها در راهها نبود،هدف و غرض از يـادآورى            و اگر بيرون  .اين در قرن چهارم بود    ...پر از شيون شد   
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» .گشـت  منتفـى مـى   » ع« شد و راز شهادت حسين بن علـى        رفت و ثمره فاسد مى     مى از بين » ع« حسين بن على  

نيز به همين حركتهاى جمعى بصورت عزادارى وپيمودن راهى با حالت عـزا             »  حسينى مواكب«يا» موكب«) 10(

در روزهاى تاسوعا و عاشورا نيز در همه        .شود كه در عراق،بويژه در ايام اربعين رواج و شوربيشترى دارد           گفته مى 

 مثال چند صد سـاله      اى طوالنى و گاهى    ها،تاريخچه برخى از اين دسته   .رواج دارد  نشين شهرها و روستاهاى شيعه   

هـاى   دسـته ) 11. (كننـد  كه در نسلهاى پياپى،سنتهاى خـويش را حفـظ مـى          )در كربال » طويرج« مثل دسته (دارد

ها و هيئتها،در    اين دسته .است» ع« حسين دهد كه بر محور امام     عزادارى،نوعى تشكل و سازماندهى را تمرين مى      

بخشد،آن هـم    كند و به آنان نظم و نظام مى        تقويت مى نفس را    افراد احساس مسؤوليت و شخصيت و اعتماد به       

 . خالصانه و عاشقانه و بدون حاكميت زور و اعمال قدرت با محتوايى مقدس و آدابى

 

 دشت كربال 

 دعبل خزاعى 

 

در سوگ مظلوميت امامان    » آيات مدارس« ابو على،دعبل بن على بن رزين خزاعى كوفى،سراينده قصيده معروف         

شـعرهايش بيشـتر در     .آمد،بيشـتر در بغـداد زيسـت       مـى  مرثيه سرايان بزرگ عاشورا به حسـاب      وى كه از    .شيعه

والدت اين چهره نابغه شعر شيعى كه از شيفتگان جان باخته           .بود» ع« نكوهش خلفاى جور و حمايت ازاهل بيت      

قبـرش  .بـود   هجـرى  246 سالگى در    98 و شهادتش به دسيسه حاكم دمشق،در        148راه ائمه وواليت بود،سال     

خلعت » ع«،پيراهنى از امام رضا   » مدارس آيات « دعبل به خاطر قصيده   ) 12. (نزديك مرز سودان است   » زويله«در

بـود و از   تنها يك شاعر برجسته،بلكه در علم حديث و كالم و تاريخ و لغـت نيـز چهـره ارزشـمندى                 او نه .گرفت

 . شد دهان نقل مى شر و دهان بههايش در زمان خود او منت آمد و سروده علماى شيعه به حساب مى

 

 »  ع« دعوتنامه نامه كوفيان به امام حسين

 دغدغه 

 

مصادف با شهادت امـام حسـن         صفر كه  28هاى عزادار يا تعزيه خوان،آن را روز         تابوت بزرگى كه معموال دسته    

،دو كـودك در  ابتدا دغدغه را سياهپوش كرده،در حـالى كـه بـر دوش عـزاداران بـود      .آورند است مى » ع« مجتبى

 . ظاهراتنها در شهر قم رايج و مصطلح بوده است) 13. (كردند خوانى مى اطراف آن نوحه
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 اسد  دفن اجساد شهدا بنى

 دفن در كربال 

 

شـود كـه در      شامل كسانى مى   دفن شدن در سرزمين مقدس كربال در فرهنگ شيعه،ارزش است و رحمت الهى            

اند كه در آنجا دفـن       كرده  از بزرگان،علما،امرا و مردم عادى وصيت مى       بسيارى.حاير حسينى و كربال دفن شوند     

هـاى   انـد و نمونـه     شدن در جاى ديگر،دوباره جسد را به كربال منتقل كـرده           شوند و حتى كسانى پس از مدفون      

در اينكـه محـدوده ايـن اسـتحباب     ) 14. (هست،از جمله پدر سيد رضى گرد آورنده نهج البالغه     زيادى براى آن  

فرسخ تا پنج فرسخ هـم       ارزش تا كجاست، ديدگاههاى مختلفى است،بستگى به محدوده حرم دارد كه از يك            و

 . نقل شده است

 

 دم 

 

كننـد   گويد وحاضران آن را تكرار مى      خوان مى  خوانى،بيت و مصرعى كه مداح و مرثيه       در اصطالح مرثيه و نوحه    

 . خوانى است زنى و نوحه زاصطالحات سينهدم دادن و دم گرفتن ا.گيرند و همصدا با مداح،دم مى

 

 دمشق 

 

بزرگترين شهر سوريه كه از قديم،موقعيت و مركزيت فرهنگى و تاريخى داشته وپيش از اسالم بنا شده است و                   

 31معاويه مـدت  . هجرى آنجا را فتح كردند   13مسلمانان درسال   .اماكن تاريخى آن،گوياى تاريخ كهن آن است      

. كه از بزرگترين مساجد اسالمى اسـت در ايـن شـهر اسـت             ) 15(مسجدجامع اموى   .دسال در آنجا حكومت كر    

مـردم  .مرقد رقيه دختر امام حسين نيز دراين شهر است        .اسراى اهل بيت را پيش يزيد در اين شهر آوردند         ) 16(

لـى و آل  معاويه و امويان بودند،نسـبت بـه ع   هاى نخستين اسالم،چون تحت تاثير تبليغات شوم آن ديار در دوره 

 . اى داشتند ديدگاه خصمانه» ع« على

 . برخوردهاى شاميان با اسراى كربال نيز نشان دهنده آن بود

 

 دهه عاشورا 

 

عـزادارى و    گويند و در اين ايام مـردم اقـدام بـه برپـايى             ده روز اول ماه محرم را دهه عاشورا يا دهه محرم مى           

هـارونق و شـور بيشـترى پيـدا          و مساجد و تكايا و حسـينيه      كنند و هيئتهاى عزادارى      مجالس وعظ و مرثيه مى    

 . آيد كند و آمادگى براى بزرگداشت عاشوراى حسينى پديد مى مى
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 دير ترسا دير راهب 

 دير راهب 

 

همراه نيروهاى يزيدى به     در اين سفر،كه اسرا به    .نام محلى در سرزمين شام،كه اسيران اهل بيت از آن گذشتند          

در يكـى ازمنزلگاههـاى راه،بـه محلـى رسـيدند بـه             .هاى شـهدا نيـز همـراه قافلـه بـود          شدند،سر شام برده مى  

افتاد » ع« نگاه راهب از صومعه به سر مطهر امام حسين        .بود كه راهبى در ديرى به عبادت مشغول      » قنسيرين« نام

 را آن شـب     با ديدن اين صحنه،ده هزار درهم بـه نگهبانـان سـر داد و آن سـر                .رفت مى كه نور از آن به آسمان     

شب هنگام،راهب از آن سـر مقدس،شـگفتيها و كرامـاتى ديـد وبـه بركـت آنهـا                   .نزدخود در صومعه نگهداشت   

 : به گفته نير تبريزى) 17. (مسلمان شد

 دير ترسا و سر سبط رسول مدنى واى اگر طعنه به قرآن زند انجيل و زبور 

 . جاده قرار دارد  و بر يك بلندى مشرف بهاين دير،هم اكنون در منطقه راه سوريه به لبنان موجود است

 

 ديزج 

 

شـيعه و تجمـع آنـان        يافت بـراى متفـرق سـاختن       ابراهيم ديزج،كسى بود كه از سوى متوكل عباسى ماموريت        

كـارگرانى  .همراه او دراين جنايت، هارون مغربى بـود       .،قبر آن حضرت را خراب كند     » ع«پيرامون قبر سيد الشهدا   

و شخم آن محل، از گاو استفاده كردنـد،ولى گاوهـا هـم پـيش                براى تخريب . خراب كنند  گرفتند ولى نتوانستند  

ديزج،يهـودى بـود و بـه       ) 18. (اين دو نفر،پس ازآن گرفتاريهايى ديدند كه در كتب تاريخ ثبت اسـت            .رفتند نمى

ايـن  .شـت ظاهر اسالم آورده بود و در تخريب قبر، خودش با بيلى كه دردسـت گرفتـه بود،مباشـرت در كـار دا                     

 ) 19. ( هجرى بود236عمل،در سال 

 

 ذات عرق 

 

براى مناطق شـرقى مكـه       نام منزلى بين مكه و عراق كه تا مكه دو منزل فاصله دارد و اين محل،ميقات احرام                

شـوند و ايـن منـزل،از     عرق،نام كوهى است در راه مكـه كـه عراقيـون از آن مسـيروارد مكـه مـى            ) 20. (است

د الشهدا پس از وادى عقيق برآن گذشته است و يكـى دو روز در ايـن محـل توقـف             منزلگاههايى است كه سي   

امام در همين منزل با بشر بن غالب مالقات كرد كـه از             . راه ادامه داده است    ها را برچيده و به     كرده،سپس خيمه 

 . آمد عراق مى
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خـويش را بـه      دا راه سـيد الشـه   .دلهـا بـا تـو ولـى شمشـيرها بـر توسـت             :وى پاسـخ داد   .اوضاع عراق را پرسيد   

نوشت و خبـر آمـدنش را در         اى به كوفيان   در همين منزل نامه   ) 21. (كه منزل بعدى بود ادامه داد     » غمره« سوى

 . آن نگاشت و توسط قيس بن مسهر صيداوى فرستاد

 

 ذاكر 

 

ذاكر «.نبرىگرياند،چه مداح باشد وچه واعظ و م       گويد و مردم را مى     ياد آورنده،كسى كه از مصايب اهل بيت مى       

خـوانى، نـام و يـاد و فضـايل و مظلوميتهـاى            ،عنوانى افتخارآميز است براى آنانكه با مداحى و مرثيه        » اهل بيت 

دشـمنان را در بـه فراموشـى سـپردن ظلمهـاى خـود بـه دودمـان                   دارند و نقشـه    خاندان پيامبر را زنده نگه مى     

 . سازند رسالت،خنثى مى

رد تشويق امامان بود و خودشان همواره از ذاكران واحياگران حادثه كـربال و              ذكر و ياد ائمه و شهداى كربال،مو      

 »  ع« امام صادق.گريستند مظلوميت اهل بيت بودند و بر آن مى

هر كس كه نزد او يادشويم و چشـمانش  ) 22. (»من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم اهللا وجهه على النار         «:فرمود

 . كند ر آتش حرام مىاش را ب اشك آلود شود،خداوند چهره

 

 ذكر مصيبت 

 

در اين برنامه،چه بصورت مقطع پايـانى       .سنتى در جهت احياى ياد و نام ائمه و مطرح نگه داشتن حادثه عاشورا             

و ياران او و نيز امامـان  » ع« شهادت امام حسين سخنرانى و موعظه و چه بصورت مستقل،حوادث كربال وكيفيت        

نقل حوادث بر .گردد كه سبب تحريك عواطف و گريستن بر سيد الشهدا مى        شود ديگر بصورتى سوزناك نقل مى    

شود تاموجـب وهـن      گيرد و شايسته است كه از منابع معتبر و شعرهاى خوب استفاده مى             اساس مقتلهاانجام مى  

 . به مقام معصومين و خاندان عصمت نگردد

فاطمه چشمانم را پر اشك   شهادت فرزندانفرمود ياد گريست،مى سال به ياد عاشورا مى كه بيست» ع«امام سجاد

با اين حسـاب،ياد حادثـه و يـادآورى آن          ) 23(»  عبرة انى لم اذكر مصرع بنى فاطمة اال خنقتنى لذلك        «:كند مى

اساس در ذكر    را بگرياند و نيازى به آميختن دروغ يا نقل حرفهاى بى           مظلوميتها خودش كافى است تا مستمعان     

 . ستخوانى ني مصيبت و مرثيه

حسينى و پيوند عاطفى و قلبى شيعه باسيد الشهداست و نقشه دشـمنان اهـل                ذكر مصيبت،سبب تعميق نهضت   

كند و جامعه را هـوادار اهـل بيـت و خصـم              بيت را كه كوشش در محو جنايات خويش داشتند،نقش بر آب مى           

نصب حساس را داشته باشند وهم      البته بايد ذاكران و مرثيه خوانان،هم شايستگى اين م        ) 24. (پرورد ظالمان مى 

 . خوانى خود دقت داشته باشند و نصايح بزرگان را در آداب آن به كاربندند در محتواى مرثيه
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 ذو الجناح 

 

اين اسب، رهوار و تندرو بوده  از آن جهت كه.كه روز عاشورا بر آن نشسته بود» ع« بالدار،نام اسب حسين بن على

كـرد و بـه سـواران        آن حضرت،از پيكر وى دفاع مـى       اين اسب،پس از شهادت   .اند گفته است،به آن ذو الجناح مى    

سيد الشهدا تا آخرين حد و لحظه توان خود،سـوار          ) 25. (نمود و به اين طريق،تعدادى را كشت       دشمن حمله مى  

 . در پايان از روى اين اسب بر زمين كربال افتاد. كرد بر اين اسب بود ومقاومت و جنگ مى

اح دگر تاب استقامت داشت نه سيد الشهدا بر قتال،طاقت داشت بلند مرتبه شاهى ز صدر زين افتـاد                   نه ذو الجن  

 اگر غلط نكنم عرش بر زمين افتاد 

،اسب او كاكل خود را به خون امام آغشته كرد و باصيحه و فرياد و گام بر زمين » ع« پس از شهادت امام حسين  

زنان متوجه شهادت امام شدند و شيون آنـان         .خبردهد  را به اهل بيت    ها دويد تا شهادت امام     زدن به سوى خيمه   

اسب امام، پس از شهادت حضرت،وحشتزده از نزد بانوان گريخت و            در برخى منابع نقل شده كه     ) 26. (برخاست

 ياد شـده كـه    »جواد« در زيارت ناحيه مقدسه از اين اسب،با عنوان       ) 26. (انداخت و ناپديد شد    خود را به آب فرات    

عليه ملويا خرجن مـن   فلما نظرن النساء الى الجواد مخزيا و السرج      «:ها نهاد  بازين و حالت پريشان روى به خيمه      

و روايت است كه پس     ) 28. (»...الخدور ناشرات الشعور،على الخدود الطمات و للوجوه سافرات وبالعويل داعيات         

 : گفت از شهادت امام،اين اسب با همهمه مى

 ) 29. (»مة المة قتلت ابن بنت نبيهاالظليمة الظلي«

خونى كه روى يال تو پيداست،ذو الجناح خون هميشه جارى موالست،ذو الجناح يك قطره آفتاب به روى تنت                  

 ) 30(نشست بوى خدا ز يال تو برخاست،ذو الجناح 

 

 ذو حسم 

 

فـه بـراى امـام      چـون طليعـه سـپاه اعزامـى ازكو        .يكـى از منزلگاههـاى ميـان مكـه و كوفـه           .نام محلى اسـت   

آشكار شد،يارانش را به طرف ذو حسم سوق داد و پـيش ازرسـيدن نيروهـاى دشـمن،در آنجـا اردو                     » ع« حسين

برخورد كردند و آن حضرت دستور داد حر و سپاه او و حتى » ع« حسين حر و سربازانش در همين مكان با امام.زد

سخنرانى كرد و    امام سپس براى آن گروه    .طش بودند تاب ع  اسبانشان راسيراب كنند كه از راه رسيده بودند و بى         

 ) 31. (اقتدا كردند» ع« حر و سپاه او نيز به امام حسين.خوانده شد هنگام ظهر،نماز ماعت

 

 نوشتها  پى

 

 ). پاورقى(357،ص 2حياة االمام الحسين بن على،ج -1

 . 376،ص 3حياة االمام الحسين بن على،ج -2
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 . 89مظفرى،ص تاريخ الشيعه،محمد حسين ال-3

 . 64،ص 4مناقب،ج -4

 . 398،ص 45،بحار االنوار،ج 63همان،-5

ــوار،ج -6 ــر ســر در آن   .128،ص 45بحــار االن برخــى هــم علــت نامگــذارى را وجــود ســاعتى مخصــوص ب

 ). 241المهموم،ص  نفس(اند دانسته

بـاب  « د و بـه آن    به نقلى،توقف سه ساعته آنان يكى از درهـاى قصـر بـو            .(12،ص  3دايره المعارف تشيع،ج    -7

 ).  به نقل از منتخب طريحى294،ص 2رياض القدس،ج .گفتند» الساعات

 . صادق رحمانى-8

 . فرهنگ فارسى،معين-9

 ).  ق،نجف1345چاپ (،15المواكب الحسينيه،محمد حسين كاشف الغطاء،ص -10

يه، مـدارس و    المواكـب الحسـين   «:ك.هـاى عـزادارى حسـينى از جملـه ر          در زمينه تشكلها و اهداف دسته     -11

 : از» معسكرات

 . 34سامى البدرى،ص 

 : از» دعبل خزاعى،شاعر دار بر دوش«:ك.نيز در باره شرح حال او ر.263-286،ص 2الغدير،عالمه امينى،ج -12

 . مصطفى قليزاده

 . 218تاريخ تكايا و عزادارى قم،ص -13

 . 95،ص 8موسوعة العتبات المقدسه،الخليلى،ج -14

 . » جامع دمشق« دهخدا،واژه» نامه لغت«:ك. شگفتيهاى مسجد جامع دمشق ردر باره عظمت و-15

 . 264،ص 9دائرة المعارف االسالمية،ج -16

 . 193،ص 5،اثبات الهدة،ج 498،ص 11،احقاق الحق،ج 172،ص 45،بحار،ج 60،ص 4مناقب،ج -17

 . 394،ص 45،بحار االنوار،ج 64،ص 4مناقب،ج -18

 . 239تتمة المنتهى،محدث قمى،ص -19

 . 204مقتل الحسين،مقرم،ص -20

 . 31الحسين فى طريقه الى الشهادة،ص -21

 . 285،ص 44بحار االنوار،ج -22

 . 109،ص 45بحار االنوار،ج -23

،احاديث گريستن و عزادارى برسيد 278،ص 44بحار االنوار،ج .،شريعتى» نقش انقالبى ياد و يادآوران«:ك.ر-24

 . الشهداء را آورده است

 . 58،ص 4اقب،ابن شهر آشوب،ج من-25

 . 60،ص 45بحار االنوار،ج -26

 . 353تذكرة الشهدا،مال حبيب اهللا كاشى،ص -27
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 . 298،ص 3حياة االمام الحسين،ج -28

 . 266،ص 44بحار االنوار،ج -29

 . حسين عبدى:از-30

 . 215مقتل الحسين،مقرم،ص -31
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  راس الحسين مشهد»  ع« راس الحسين

 رباب 

 

او در سـفر كـربال      ). عبـد اهللا  (اصغر و مادر سكينه و على    » ع«رباب،دختر امرء القيس بن عدى،همسر سيد الشهدا      

مدينــه بازگشــت و مــدت يــك ســال بــراى ســيد  حضــور داشــت و همــراه اســيران بــه شــام رفت،ســپس بــه

استگارانى از اشراف و بزرگان قريش را خو. هايى هم درسوگ آن حضرت سرود عزادارى كرد و مرثيه» ع«الشهدا

پيوسته گريان بود و زيـر سـايه نمـى رفـت،از            » ع« در سوگ ابا عبد اهللا    .رد كرد و حاضر نشدبا كسى ازدواج كند       

هاى او   ازجمله سروده ) 1. (جان باخت ) هجرى 62در سال   (يك سال بعد  » ع« فرطگريه و اندوه بر شهادت حسين     

 : شود ى است كه اينگونه شروع مىابيات» ع« در شهادت امام حسين

خسـران   ان الذى كان نورا يستضاء به فى كربالء قتيل غير مدفون سبط النبى جزاك اهللا صالحة عنـا و جنبـت                    

 ) 2... (الموازين

ايـن دو را در بـر گرفتـه          اى كه  نيز به اين همسر با فضيلت و ادب و دخترش سكينه و خانه            » ع« حسين بن على  

 : مى فرمودباشد،محبت داشت و 

 ) 3(لعمرك اننى الحب دارا تحل بها سكينة و الرباب احبهما و ابذل جل مالى و ليس لعاتب عندى عتاب 

 

 رثاء 

 رجز 

 

رجز،نام يكى از بحورشعرى عربى است كه نوعى        «.خوانند شعرهاى حماسى كه جنگاوران در ميدانهاى نبرد مى       

ت،ازاين وزن شــعر، بيشــتر در اشــعارى كــه جنبــه در گذشــته و دوران جاهليــ.تحــرك و روانــى در آن اســت

به كـارگيرى ايـن وزن و آهنـگ در شـعرهاى حماسـى كـه                .است شده مبارزه،دشنام يا تفاخر داشته استفاده مى     

معمـوال رجز،ابيـاتى كوتـاه داشـته        .خواندند،سبب شده كه به آن اشعار،رجز گويند       مى مبارزان در ميدانهاى جنگ   

بيشتر ) 4(» .از اين رو گاهى هم خطاهاى دستورى وادبى دارد        .شده است  روده مى وبصورت ارتجالى در ميدان س    

خواندنـد و   افراد،هنگام رجز خواندن در ميدان مبارزه،اشعار شعراى عرب را كه باحال و وضع آنان مطابق بود مى       

ر و قبيله و    سرود و نام خود و پد      در وصف و معرفى خويش شعر مى       اگر خود جنگجو طبع شعر داشت،فى البديهه      

بـراى   رجز،هم براى تقويت نيرو و روحيه خـود بـود،هم         .كرد اش را در آن بيان مى      خود و قبيله   هاى سوابق دليرى 

خواندنـد و بـه     ها بود كه جنگاوران در اثناءجنـگ،آن را مـى          رجز،سرود نظامى رايج در آن دوره     «.ترساندن رقيب 

رجـز در   .كردنـد  كشتن و تار و مار كردن تهديد مى        را به باليدند و دشمنانشان     شجاعت و قهرمانيهاى خويش مى    

ها اعتماد  آن ميدانهاى نبرد،مانند يك سالح پيكارمؤثر بود و رزم آوران همانگونه كه بر شمشيرها و تيرها و نيزه

و فرزنـدان و بـرادران و       » ع« در كربال نيز،حسـين بـن علـى       ) 5(» .كردند كردند،بررجزهاى خود نيز تكيه مى     مى
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خواندنـد،نمايانگر عقيـده و    رجزهايى كه اصحاب امام روز عاشـورا مـى  .خواندند نش در ميدانهاى نبرد،رجزمى يارا

چه هدفى است    كردند و انگيزه جهادشان بود،كه در چه راهى و براى          كه در راه آن از شهادت استقبال مى        هدفى

 : الفضل،گفته استابا  مثال حضرت.و نشان دهنده يقين،ثبات قدم، آگاهى و بصيرتشان بود

 و اهللا ان قطعتموا يمينى انى احامى ابدا عن دينى 

عمرو بـن   »...فانا ابن الحسن   ان تنكرونى «:خواند كه  رجز مى » ع« قاسم بن حسن  .كه گوياى حمايت از آيين است     

 : خواند جناده رجز مى

 ... اميرى حسين و نعم االمير سرور فؤاد البشير النذير

  :خواند مى» ع«على اكبر

انا على بن الحسين بن على نحن و بيت اهللا اولى بالنبى تاهللا ال يحكم فينا ابن الدعى اضرب بالسـيف احـامى                       

 عن ابى ضرب غالم هاشمى عربى 

 : رجزهاى متعددى دارد،از جمله» ع« يا خود ابا عبد اهللا الحسين

 القتل اولى من ركوب العار و العار اولى من دخول النار 

  :يا اين رجز كه

 انا الحسين بن على اليت ان ال انثنى احمى عياالت ابى امضى على دين النبى 

 ) 6. (شجاعانه است هاى واال و دليرى و ثبات و پايدارى كه همه و همه،سرشار از روحيه باال و انگيزه

 

 رقيه 

 

ه و در شام،شبى پدر را      بود كه در سفر كربال همراه اسراى اهل بيت       » ع« دختر سه چهار ساله ابا عبد اهللا الحسين       

بـه دسـتور او   .خبر به يزيد رسيد.تابى كردو پدر را خواست   به خواب ديد و پس از بيدار شدن بسيار گريست و بى           

را نزد او بردندو او از اين منظره بيشتر ناراحت و رنجور شد و همان روزهـا در خرابـه                    » ع« سر مطهر امام حسين   

البتـه در بـاره ايـن دختـر و شـهادتش،ميان مـورخين              ) 7. (جـان داد  )اقامت موقت اهل بيت بـود      كه محل (شام

 . نظرواحدى وجود ندارد

انگيـزد شـگفت اسـت و      خردسالى اين دختر و عواطفى كه نام و يادش و كيفيت جان باختنش و مدفن اوبر مى                

ى در دمشـق    بازارچه قديمى و با فاصله از مسـجد امـو          محل دفن او كنار يك    .شيعيان به او عالقه خاصى دارند     

 شمسى از سوى ايران آغـاز شـد و          1364آخرين تعمير و توسعه در سال       .است قرار دارد و چندين بار تعمير شده      

اينك حرمى بزرگ و باشكوه براى آن دختر خردسال بزرگوار وجوددارد كـه             ) 8. (پس از چندسال به پايان رسيد     

 . زيارتگاه دوستداران اهل بيت است

 نهضت بزرگ در شهر شام،دختركى را گذاشتيم تا دودمان دشمن ظالم فنا شود آنجا رقيـه                 از بهر ياد بود از اين     

 را به حراست گماشتيم 
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 رمز جاودانگى عاشورا 

 

رسد و در اين حد،در ذهنها وزندگيها زنده نيست و اينگونـه             نمى»كربال« اى به جاودانگى و ماندگارى     هيچ حادثه 

رمز آن در چند    .عاشورا هميشه متالطم نمانده است     نگشته است و موج آن مثل     فراگير زمانها و مكانها و انسانها       

 : مساله نهفته است،از جمله

براى خدا بود و هـر چـه         ،جهاد و شهادتش،انگيزه و محركش همه و همه       » ع« حسين حركت:خدايى بودن آن  -1

 . يابد مواره امتداد مىنور خدا خاموشى ندارد وجهاد براى حق، ه.گيرد باشد،رنگ جاودانه مى» هللا« كه

 پايان زندگانى هر كس به مرگ اوست جز مرد حق كه مرگ وى،آغاز دفتر است 

 . گردد،چونكه رنگش خدايى ونورش الهى است شود و نورش خاموش نمى قيام براى خدا فراموش نمى

 دشمنت كشت ولى نور تو خاموش نگشت آرى آن نور كه فانى نشود،نور خداست 

ــازو مــى :ســراى اهــل بيــتافشــاگريهاى ا-2 ــك ب ــان،خون و پيام،عمــل و   هــر انقالبى،ي خواهــد و يــك زب

و سخنان بازماندگان كربال دردوران اسارت، نقش مهمـى در          » عليهما السالم «هاى زينب و سجاد    خطابه.تبليغات

سـيد   امويان و آگاهى مردم از ماهيـت قيـام و شخصـيت            افشاگرى چهره دشمن و خنثى كردن تبليغات دروغين       

الشهدا و شهيدان عاشورا داشت وسبب شد امويان نتوانند پرده بر جنايات خويش بكشند و آن حادثه را از يادها                    

 . ببرند

وشـهداى كـربال گريـه    » ع« در تعليمات ائمه،تاكيد فراوان شـده كـه بـراى امـام حسـين          :»ذكر« احياگريهاى-3

اينها همه سبب شده    .تربت امام حسين سجده كنند    زيارت روند،بر .كنند،نوحه بخوانند،شعر بسرايند،عزادارى كنند   

و شهداى كربال،بصـورت زنـده و جاويـد و فراگيـر            » ع« كه مكتب عاشورا و حادثه كربال ومظلوميت امام حسين        

 . باقى بماند

نفـس  :حادثـه  كيفيـت -) 9. (در جاودانه ساختن عاشورا مهم است     » مرثيه«و»شعر«،» زيارت«،»بكاء«،»ياد« نقش

رحمى سپاه كوفه نسبت به سيد الشهدا        خشونت و بى    و اوج فداكاريها و اخالص ياران امام و اوج         حوادث عاشورا 

 . نظير را ماندگار ساخته است خود،همه و همه اين حادثه بى و غربت و مظلوميت و عطش در اوج

 

 رميث بن عمرو 

 

)10 ( 

 

 روز شمار قيام كربال 

 

بـه ترتيـب زمـانى    ...هضت عاشـورا در شـام،مدينه،كوفه،مكه،كربال و  در اين قسمت،حوادثى را كه در ارتباط با ن       

 : آوريم اتفاق افتاده است،مى
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 . مرگ معاويه در شام و نشستن يزيد به جاى پدر: هجرى60 رجب 15

 . وديگران» ع« رسيدن نامه يزيد به والى مدينه مبنى بر بيعت گرفتن از حسين:60 رجب 28

از قبـر   » ع« بيعت،ديدار امام حسين   سراغ سيد الشهدا و دعوت به آمدن براى       فرستادن وليد،كسى را    :60 رجب   29

 . پيامبر و خدا حافظى،سپس هجرت از مدينه،همراه بااهل بيت و جمعى از بنى هاشم

از قبر  » ع« فرستادن وليد،كسى را سراغ سيد الشهدا و دعوت به آمدن براى بيعت،ديدار امام حسين             :60 شعبان   3

 . و جمعى از بنى هاشم ظى،سپس هجرت از مدينه،همراه با اهل بيتپيامبر و خداحاف

 . به مكه و مالقاتهاى وى با مردم» ع« ورود امام حسين

 . اى از كوفيان به دست امام،توسط دو نفر از شيعيان كوفه رسيدن نامه:60 رمضان 10

يل به كوفه بـراى بررسـى   عق رسيدن هزاران نامه دعوت به دست امام،سپس فرستادن مسلم بن:60 رمضان  15

 . اوضاع

 . ورود مسلم بن عقيل به كوفه،استقبال مردم از وى و شروع آنان به بيعت:60 شوال 5

 . آمدن به كوفه نامه نوشتن مسلم بن عقيل از كوفه به امام حسين و فراخوانى به:60 ذى قعده 11

آنان از دور مسلم و تنها ماندن  اكندگىخروج مسلم بن عقيل در كوفه با چهار هزار نفر،سپس پر       :60 ذى حجه    8

 »  ع« تبديل كردن امام حسين.او و مخفى شدن در خانه طوعه

 نفر از افرادخانواده و ياران به طـرف      82حج را به عمره در مكه،ايراد خطبه براى مردم و خروج از مكه همراه با                

 . دستگيرى هانى،سپس شهادت او.كوفه

دار االمـاره كوفه،ديـدار امـام        فيان،سپس دستگيرى او و شهادتش بـر بـام        درگيرى مسلم با كو   :60 ذى حجه    9

 . حسين با فرزدق در بيرون مكه

 . » شراف« با حر و سپاه او در منزل» ع« بر خورد امام حسين:60ذى حجه 

 . » عذيب الهجانات« دريافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقيل و قيس بن مسهر در منزل:60ذى حجه 

 . به سرزمين كربال و فرود آمدن در آنجا» ع« رود امام حسينو:61 محرم 2

ورود عمر سعد به كربال،همراه چهار هزار نفر از سپاه كوفه و آغازگفتگوى وى با امـام بـراى وادار                    :61 محرم   3

 . كردن آن حضرت به بيعت و تسليم شدن

 . ورود شبث بن ربعى با چهار هزار نفر به سرزمين كربال:61 محرم 5

سپاه امام از آب،ماموريت پانصدسوار دشمن بر شـريعه فـرات بـه              رسيدن دستور از كوفه بر ممانعت     :61حرم   م 7

 . فرماندهى عمرو بن حجاج

ورود شمر با چهار هزار نفر به كربال،همراه با نامه ابن زيـاد بـه عمـر سـعد،مبنى بـر جنگيـدن بـا                         :61 محرم   9

مقدماتى سپاه عمر سـعد بـه اردوگـاه          و حمله » ع« حضرت عباس و كشتن او،و آوردن امان نامه براى        » ع« حسين

 . خواهى امام براى نماز و نيايش در شب عاشورا امام و مهلت

ها،فرستادن سر مطهر امام به      خيمه درگيرى ياران امام با سپاه كوفه،شهادت امام و اصحاب،غارت        :61 محرم   10

 . كوفه،توسط خولى
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هاى  يز اسراى اهل بيت از كربال به كوفه،پس ازآنكه عمر سعد بر كشته            سپاه عمر سعد و ن     حركت:61 محرم   11

 . سپاه خود نماز خواند و آنان را دفن كرد و اهل بيت را برشترها سوار كرده به كوفه برد

 . از كربال به دمشق» ع« ورود اسراى اهل بيت:61 صفر 1

 . از سفر شام به مدينه» ع« بازگشت اهل بيت: صفر20

 

 روضه 

 

است كه مورد » ع« سيد الشهدا و مرثيه خوانى براى ائمه ومعصومين ضه و روضه خوانى،به معناى ذكر مصيبترو

حسـينى وپيونـد روحـى و عـاطفى شـيعه بـا اوليـاء ديـن                  تشويق امامان و يكى از عوامل زنده مانـدن نهضـت          

ه بر سازندگيهاى تربيتى نشانه عشق به آنان است و عالو» ع« اهل بيت اشك ريختن و گريستن در مصائب .است

 . مندى از شفاعت ابا عبد اهللا الحسين است براى سوگوار،موجب اجر و پاداش الهى در آخرت و بهره

است كه مرثيه خوانـان در       آن» روضه« معناى روضه در اصل،باغ و بوستان است،اما سبب اشتهار مرثيه خوانى به           

 »  الشهداءروضة« گذشته،حوادث كربال را از روى كتابى به نام

 )  هجرى910متوفاى (مال حسين كاشفى«.خواندند كه تاليف مال حسين كاشفى است مى

سـلطان   يكى از دانشمندان و خطباى با قريحه و خوش آواز سبزوار در قرن نهم هجـرى بود،درزمـان سـلطنت                   

اى سرشار و    قريحهاى توانا و     رفت و چون حافظه    به هرات،مركز حكمرانى اين پادشاه    ) ه 911-875(حسين بايقرا 

دانشمند بود، بزودى شهرت يافت و مجالس وعظ و ذكر او بسـيارى را               آوازى گيرنده و مطبوع داشت و خطيبى      

به خود جلب كرد ومورد توجه پادشاه و شاهزادگان و اعيان و اكابر دولت و وزيـر فاضـل و هنرمنـد هنـر پـرور                       

يح و بليغ و شاعر پركار بود وبـيش از چهـل كتـاب و              كاشفى دانشمندى فص  .قرار گرفت » امير على شيرنوايى  «او

روضة الشهدا را در واقعه كربال به فارسى نوشت          كاشفى كتاب .بود»روضة الشهداء «از جمله آنها  .رساله تاليف كرد  

خواندنـد، خواننـدگان ايـن كتـاب         عزادارى از روى كتاب بر سر منبر مى        و چون مطالب اين كتاب را در مجالس       

 »  روضه خوان« به

كتاب را حفظ كـرده و در        خواندن روضه از روى كتاب منسوخ شد و روضه خوانها مطالب           معروف شدند و بتدريج   

كتاب روضـة الشـهدا كـه       ) 11(» .بسيار رواج گرفت   در زمان صفويه اقامه عزادارى    .خواندند مجالس عزادارى مى  

فضـولى بـه تركـى ترجمـه شـد،با        حاوى ذكر مقتل و حوادث كربال بود،در قرن دهم توسطمحمد بن سـليمان              

آوريم،كه  از متن روضة الشهداى واعظ كاشفى را جهت آشنايى مى          اى در اينجا نمونه  ) 12. (»حديقة السعداء « نام

ابراهيم خليل  آخر نظرى كن به حسرت آدم صفى و نوحه نوح نجى و در آتش انداختن...«:است نثرى زيبا و ادبى

يوسف در چـاه و زنـدان وشـبانى و سـرگردانى موسـى كلـيم و                  زان و بليت  و قربانى كردن يعقوب در بيت االح      

زكرياى مظلوم و تيغ زهر آبداده بر حلق يحيى معصوم و الـم              بيمارى و بى تيمارى ايوب و اره شكافنده بر فرق         

خانواده عصـمت    لب و دندان سرور انبياء،وجگر پاره پاره حمزه سيد الشهدا و محنت اهل بيت رسالت و مصيبت                

و لب زهر چشيده نورديده زهرا و رخ به خـون           » ع« وسرشك درد آلود بتول عذرا و فرق خون آلوده على مرتضى          
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رسيدگان عالى همت همه با جان غم اندوخته در          آغشته شهيد كربال و ديگر احوال بالكشان اين امت و محنت          

 : نظم.كانون غم و الم سر تا پاى سوخته

 ) 13(»  ها خون دل  گردد از ديدهز اندوه اين ماتم جان گسل روان

مطالـب ضـعيف و بـى ماخـذ      ستودنى است،هر چند از نظر نقل،حـاوى برخـى        »روضة الشهدا « نثر شيوا و اديبانه   

صوفيانه دارد و حوادث را بيشتر به منشا غيبى و مسائل        بعالوه اين كتاب،در تحليل حادثه عاشورا ديدگاهى      .است

 . دهد،تا بعد حماسى و اجتماعى و قابل اسوه گيرى در مبارزات ضد ظلم مى آزمايش و ابتالء اولياء نسبت

از آنجا كه مرثيه خوانى و ذكر مصيبت،سنت پسنديده دينى در احياء خاطره و نـام وفضـايل اهـل بيـت پيـامبر                     

است،بجاست كه اهل منبر و مداحان و ذاكران،با توجه به اهميت ونقش بسزاى روضه خوانى،در ارائه الگوهـاى      

در اين زمينه،بـه درسـتى و صـحت مطالـب نقـل             .ايسته بكوشند و چهره خوبى از ائمه ومعصومين ارائه كنند         ش

با  شده،اعتبار منابع مورداستفاده،استوارى و زيبايى اشعار انتخابى و دورى كردن از هر حرف و روضه و شعرى كه

افـراد بـراى امـام       يلت گريست و گريانـدن    در فض ) 14. (مقام واالى اولياء خدا ناسازگار است توجه داشته باشند        

شعر فبكـى و   الحسين عليه السالم بيت   من انشد فى  «:فرمود» ع« امام صادق :به اين حديث توجه كنيد    » ع« حسين

شـعرى بگويـد و گريـه كنـد و ده نفـر را        » ع« حسـين  هـر كـس در بـاره      ) 15(»  ابكى عشرة فله و لهـم الجنـة       

 . بگرياند،براى او و آنان بهشت است

 

 »  ع« روضة الحسين

 

و حـرم نبوى،روضـه و    چرا كه حرم هر يـك از ائمـه  .گويند» ع« در كربال روضة الحسين» ع«به حرم سيد الشهدا   

موضع قبر الحسين منـذ     «:فرموده است » ع« صادق نسبت به مدفن آن حضرت،امام    .باغى از باغهاى بهشتى است    

 ) 16. (» يوم دفن فيه روضة من رياض الجنة

 

 شهداء روضة ال

 

كـربال نوشـته شـده       كـه مقتـل اسـت و پيرامـون وقـايع          ) هجـرى  910متوفـاى   (نام كتاب مال حسين كاشـفى     

خواندند و   عباراتى زيبا دارد و در گذشته واعظان و مرثيه خوانان در منابر ومجالس از روى آن مصيبت مى                 .است

  ى،روضهروضه خوانى مداح. مى گويند» روضه خوان«به همين جهت،مرثيه خوانان را

 

 رهيمه 

 

محلى نرسيده به كوفه،داراى چشمه آب،كه امام حسين در آنجا فرود آمد و در آنجا بامردى از كوفيـان برخـورد        

 ) 17. (كرد و پيرامون اوضاع كوفه سخنانى رد و بدل شد
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 رى 

 

لخيز بـوده   يافتـه و حاصـ     رى نام داشته كه تا دشـت امتـدادمى        )در جنوب شرقى تهران   (منطقه وسيع دامنه البرز   

در دوره امويان،حاكمان اين منطقه و ) 18. (شده است مى در قديم راه ارتباطى شرق و غرب ايران محسوب.است

شايد برخى  .دشمنى داشتند » ع« گرايش داشتند و در آن عصر نسبت به اهل بيت          اغلب ساكنان آن،به آن دودمان    

بـا امـام     بـه عمـر سـعد در قبـال جنگيـدن          .اسـت در نكوهش رى نيز بدان جهت از زبان ائمه نقل شده             روايات

ورى از   وسيع و پر نعمت و بهـره       وسوسه حكومت بر اين خطه    .در كربال،وعده حكومت رى داده بودند     » ع« حسين

 . قبر حضرت عبد العظيم حسنى در اين شهر است) 19. (دهد» ع« عايداتش، او را واداشت تا تن به كشتن حسين

 

 نوشتها  پى

 

 . 579،ص 2،كامل،ابن اثير،ج 63،ص 1ر،ج ادب الطف،شب-1

 . 499،ص 6اعيان الشيعه،ج -2

 . همان-3

 ). نقل به تلخيص( به بعد50،ص 10دائرة المعارف االسالميه،ج -4

 . 155،ص 3حياة االمام الحسين،ج -5

ر بحـا :ك.از جملـه ر   .رجزهاى امام و فرزندان و اصحاب،در كتابهاى تاريخ و مقتل بطور مبسوط آمـده اسـت               -6

در همين مجموعـه نيـز، رجزهـاى برخـى از شـهداى             . به بعد  100،ص  4 به بعد،مناقب،ج    13،ص  45االنوار،ج  

،ص 18ابو الفرج اصـفهانى اسـت،ج       » االغانى«در باره رجز،بحثى در   .معرفى خودشان آورده شده است     كربال،ذيل

164 .( 

 . 437،منتهى اآلمال،179كامل بهايى،ص -7

 . 111ها،ص  شام سرزمين خاطره-8

، مجموعـه مقـاالت كنگـره    1چشـمه خورشـيد،ج   (،جـواد محـدثى  » سنت احياگرى « مقاله:ك.در اين زمينه ر   -9

 ). و فرهنگ عاشورا)ره(خمينى امام

 ). به نقل از رجال شيخ(33،ص 7اعيان الشيعه،ج -10

 . 8موسيقى مذهبى ايران،ص -11

لـه مبسـوطى در بـاره تاريخچـه تعزيـه      ايـن ماخذ،مقا .157،ص 2ج  )وزارت ارشـاد اسـالمى    (فصلنامه هنـر  -12

 . 173 تا 156دارد،ص  خوانى

 . 79در آمدى بر نمايش و نيايش در ايران،جابر عناصرى،ص -13

 . ،مرحوم ميرزا حسين نورى» لؤلؤ و مرجان«:ك.در زمينه آداب اهل وعظ و منبر،از جمله ر-14

 . 105كامل الزيارات،ص -15
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 . 141،المزار،شيخ مفيد،ص 600،ص 2من ال يحضره الفقيه،صدوق،ج -16

 ). به نقل از معجم البلدان(218مقتل الحسين،مقرم،ص -17

 . 285،ص 10دائرة المعارف االسالميه،ج -18

 . رسول جعفريان» تاريخ گسترش تشيع در رى«سيد حميد خندان،» سيماى رى«:ك.در زمينه رى،از جمله ر-19
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 زائدة بن مهاجر 

 

يزيـد بـن زيـاد بـن        « احتمـال داده شـده كـه او همـان         .نامش در زيارت رجبيه آمده است     .از شهداى كربالست  

 ) . 1(باشد »مهاجر

 

 زاده ليلى 

 زاهر،مولى عمرو بن حمق 

 

غـالم عمـرو بـن      . اند دانسته وى را از شخصيتهاى كوفه و مردى سالخورده از قبيله كنده          .از شهداى عاشوراست  

كه به دست معاويـه شـهيد   (انقالبى عمرو بن حمق بود و در حركتهاى   )اران ويژه امير المؤمنين   از ي (حمق خزاعى 

پيوسـت و در  » ع«  هجرى به مكه آمد و به حسين 60در سال   .معاويه بود  همدوش و همراه او و تحت تعقيب      )شد

 . نامش در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده است) 2. (حمله نخست روزعاشورا به شهادت رسيد

 . در آنجا فرود آمد» ع« زباله نام يكى از منزلگاههاى مسير مكه به كوفه كه امام حسين

 

 زباله 

 

روستايى آباد ومسكونى بـوده كـه طـوايفى از          .دارد،محل پر آب   به معناى محلى است كه آب را در خود نگه مى          

او فرسـتاده   .را شـنيد  » بن يقطـر   عبد اهللا « در همين منزلگاه بود كه امام،خبرشهادت     .زيستند بنى اسد در آنجا مى    

در آن  .مسلم بود كه همزمان بـا شـهادت مسـلم و هانى،شـهيد شـد               به سوى كوفيان و حضرت    » ع«سيد الشهدا 

در همانجـا   ) 3. (محل به نام زباله بنت مسعر شهرت يافتـه اسـت          .مربوط به بنى اسد بود     محل قلعه و مسجدى   

همراهـان تشـريح     آنگاه اوضاع كوفه را براى    .را شنيد )وفهپيك اعزامى خود به ك    (نيز،خبرشهادت قيس بن مسهر   

هـر كـس    :خويش رااز همراهان برداشت و فرمـود       كرد و از بى وفايى و سست عهدى كوفيان گفت،سپس بيعت          

 . خواهد،برگردد،پيروانمان ما را خوار ساختند مى

فردابه يارانش فرمود تا آب صبح .به گفته برخى مورخان جمعى از آن لحظه به بعد از چپ و راست متفرق شدند    

 . همراه بردارند و راه را به سوى كوفه ادامه دهند

 

 زبان حال 

 

شود،بى آنكـه   و شهداى كربال يابازماندگانشان گفته مى    » ع« جمالتى كه هنگام مرثيه خوانى،از زبان امام حسين       

فا نوعى بيان عاطفى است كه از       اين جمالت، صر  .» زبان قال « در يك متن تاريخى يا روايى آمده باشد،در مقابل        
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زبـان  « البتـه گـاهى بـه بهانـه       .شود،زيرا گاهى حالتها گوياتر از الفاظ است       برداشت مى  حال و وضع كسى آنگونه    

و نشـان    دهند كـه وهـن مقـام امـام         نسبت مى » ع« ،حرفهاى نامناسب و سبك به اولياء خدا و امام حسين         » حال

 : گويند مى» ع« ين كه از قول امام حسيندهنده ذلت و خوارى و زبونى است،مثل ا

 . اى آب به او بدهند يا اينكه امام،التماس كند جرعه»...شدم راضى كه زينب خوار گردد«

انحرافـى و دروغ بـه       شود كه بايد توجه نمود مطالب      اين نحوه زبان حالها اغلب در اشعار مرثيه و نوحه ديده مى           

  .آن پيشوايان حق و صدق،نسبت داده نشود

 

 زرود 

 

ريگـزار ميـان ثعلبيـه و        اى زرود،منطقـه .در آنجا فرود آمـد    » ع«نام يكى از منزلگهاى مسير كوفه كه سيد الشهدا        

بـرد و بـه همـين جهت،نـام          به خاطر شنزار بودن،آبهاى باران رادر خود فرو مى        .خزيميه از راه كوفه به مكه بود      

محل مشـهور و    .اند آمده ول كاروانهاى حج كه از بغداد مى      براى نز  اين محل ).بلعنده( زرود بر آن گفته شده است     

 . مناسبى بوده و به بنى اسدو بنى نهشل اختصاص داشته است

و يـارى خـويش      به زهير بن قـين بجلـى برخـورد و او را بـه همراهـى               » ع« در همين منزل بود كه امام حسين      

و در همـين جـا،خبر   ) 4. (ربال آمد وشـهيد شـد  او هم پذيرفت و به كاروان و ياران امام پيوست و به ك           .فراخواند

شهادت مسلم بن عقيل و هانى بن عروه را در كوفه از دو نفراز طايفه بنى اسد شنيد كه عازم حـج بودنـد و از                          

و در همين جا شـب را       .حضرت بر آن دو شهيدرحمت فرستاد و گريست،بنى هاشم هم گريستند          .آمدند كوفه مى 

 . ،از آنجا به سوى ثعلبيه حركت كردندصبح،آب زيادى برداشته.ماندند

 

 زره 

 

در تعزيـه و  ) 5. (كنند مى دار ساخته شده و در رزم بر تن  هاى كوچك زنجير گره    پوششهايى كه از ميخچه يا دانه     

هـاى عاشـورا     گيرد،همراه با شمشير،سپر وكاله خود،كه نمايشگر صـحنه        شبيه خوانى هم مورد استفاده قرار مى      

 . باشد

 

 نهضت عاشورا زنان در 

 

يكى آنكه آنان چند نفرو چه كسانى بودنـد،ديگر  :توان گفت پيرامون زنان در حادثه كربال در دو محور سخن مى       

بودند،و برخى جز آنان،چه از بنى      » ع« از اوالد على   زنانى كه در كربال حضور داشتند،برخى     .آنكه چه نقشى داشتند   

بودند،فاطمـه و سـكينه،دختران سـيد       » ع«قيه و ام هـانى،از اوالد     زينب،ام كلثوم،فاطمه،صفيه،ر .هاشم يا ديگران  

 »  ع«الشهدا
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و مـادر   » ع« امـام حسـين    بودند،رباب،عاتكه،مادر محسن بن حسن،دختر مسلم بن عقيل،فضه نوبيه،كنيز خـاص         

ن  نفر زن كه از خيام حسينى به طـرف دشـمن بيـرو             5) 6. (وهب بن عبد اهللا نيز از زنان حاضر در كربال بودند          

بن عوسـجه،ام وهـب زن عبـد اهللا كلبى،مـادر عبـد اهللا كلبى،مـادر عمـر بـن          كنيز مسلم:آمدند،عبارت بودند از 

بـن عميـر    زنى كه در عاشورا شهيد شد،مادر وهب بود،بانوى نميريه قاسطيه،زن عبـد اهللا      .» ع« كبرى جناده،زينب

شـمر كـه بـر سـرش فـرود           با عمود غـالم   كلبى كه بر بالين شوهر آمد و از خدا آرزوى شهادت كرد و همانجا               

 . آورد،كشته شد

 : در عاشورا دو زن از فرط عصبيت و احساس،به حمايت از امام برخاستند و جنگيدند

كـرد و امـام او را        يكى مادر عبد اهللا بن عمر كه پس از شهادت فرزند،با عمـود خيمـه بـه طـرف دشـمن روى                     

 شـهادت پسرش،سـر او راگرفـت و مـردى را بـه وسـيله آن                 ديگرى مادر عمرو بن جناده كه پـس از        .برگرداند

) 7. (هـا برگردانـد    او را به خيمـه    » ع« رفت،كه امام حسين   كشت،سپس شمشيرى گرفت و با رجزخوانى به ميدان       

 ) همسر زهير بن قين(دلهم،دختر عمر

مسرش حسـينى   زهير بيشتر تحت تاثيرسخنان ه    .نيز در راه كربال به اتفاق شوهرش به كاروان حسينى پيوست          

نيز در كربال حضور داشت،مادر سـكينه       » ع« حسين رباب،دختر امرء القيس كلبى،همسر امام    .شد و به امام پيوست    

زنى از قبيله بكر بن وائل نيزحضور داشت،كه ابتدا با شوهرش در سپاه ابن سعد بود،ولى هنگام حمله                  .و عبد اهللا  

هـا آمـد و آل بكـر بـن وائـل را بـه                ت و رو بـه خيمـه      هاى اهل بيت،شمشـيرى برداشـ      به خيمه  سپاهيان كوفه 

 . طلبيد يارى

 »  ع« ،همچنين فاطمه دختر امام حسين» ع« زينب كبرى و ام كلثوم،دختران امير المؤمنين

اين زنان را تحت عنوان      توضيح بيشتر پيرامون  .(سخنرانيهاى افشاگر داشتند  ...نيز جزو اسيران بودند و در كوفه و       

مجموعه اين بانوان،همراه كودكان خردسال،كاروان اسراى اهل بيت        ).ين مجموعه مطالعه كنيد   نام هر يك در ا    

ها،ابتـدا در صـحرا متفـرق شدند،سـپس          و حمله سپاه كوفه به خيمه      دادند كه پس از شهادت امام      را تشكيل مى  

 . بصورت گروهى و اسيربه كوفه و از آنجا به شام فرستاده شدند

آنگونـه كـه در     (كـرد  بايـد اشـاره   » پيـام رسـانى   «زنان در حادثه عاشورا بيشـتر بـه محـور         اما در باره حضور اين      

شود كـه هـر كـدام     فهرست وار به آنها اشاره مى   البته جهات ديگرى نيز وجود داشت كه      ).گذشت» اسارت« بحث

 : مورد توجه باشد» درس« تواند به عنوان مى

امام حسين و مشاركت در      ى و همراهى با نهضت مردانه     شركت در جبهه پيكار و همدل     .مشاركت زنان در جهاد   -

طوعه در كوفه با نهضت مسلم،چه همراهى همسران  چه همكارى.هاى اين حضور است ابعاد مختلف آن از جلوه    

اعتراض و انتقاد برخى همسران سپاه كوفه به جنايتهاى شوهرانشـان مثـل زن               برخى از شهداى كربال،چه حتى    

 . خولى

اوج ايـن صـبورى و   .بـود  ه مقاومت و تحمل زنان به شهادتها در كـربال درس ديگـر نهضـت        روحي.آموزش صبر 

 . گر بود جلوه» ع« پايدارى در رفتار و روحيات زينب كبرى
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از بازگشـت بـه      افشـاگريهاى زنـان و دختـران كـاروان كـربال چـه در سـفر اسـارت و چـه پـس                      .پيام رسانى -

جلوه داشت، هـم گفتگوهـاى پراكنـده بـه           ان،هم به صورت خطبه   سخنان بانو .پاسدارى از خون شهدا بود    .مدينه

 . تناسب زمان و مكان

در كـربال  .بخشـيد  روحيه مى در بسيارى از جنگها حضور تشويق آميز زنان در جبهه،به رزمندگان   .روحيه بخشى -

 . نيز مادران و همسران بعضى از شهدا اين نقش را داشتند

هــا،از جملــه در  ى مجروحــان از نقشــهاى ديگــر زنــان در جبهــهرســيدگى بــه بيمــاران و مــداوا.پرســتارى-

 ) . 8(هاست  يكى ازاين نمونه» ع«حضرت زينب از امام سجاد نقش پرستارى و مراقبت.عاشوراست

 . سازد هاى دشوار و بحرانى،استعدادهاى افراد را شكوفا مى بروز صحنه.مديريت-

را » مــديريت درشــرايط بحــران« ســرا،درسنقــش حضــرت زينــب در نهضــت عاشــورا و سرپرســتى كــاروان ا

كرد و با هر اقدام خنثى كننده نتايج عاشـورا           وى مجموعه بازمانده را در راستاى اهداف نهضت،هدايت       .آموزد مى

 . دشمن را خنثى ساخت هاى از سوى دشمن،مقابله نمود و نقشه

خاندان نبوت و    هتك حرمت   به درس ديگر زنان قهرمان در كربال،حفظ ارزشهاى دينى و اعتراض         .حفظ ارزشها -

هايشـان   اهل بيت،با آنكه اسير بودند و لباسها و خيمه         زنان.رعايت عفاف و حجاب در برابر چشمهاى آلوده است        

در معرض ديد تماشاچيان بودنـد،اما اعتـراض كنـان،بر حفـظ عفـاف تاكيـد                 غارت شده بود و با وضع نامطلوب      

 ايد؟  كنيد براى تماشاى اهل بيت پيامبر جمع شده  كه آيا شرم نمىكلثوم در كوفه فرياد كشيد ام.ورزيدند مى

در سـخنرانى خـود     . شوند اى بازداشت بودند،زينب اجازه نداد جز كنيزان وارد آن خانه          وقتى هم در كوفه در خانه     

ك حرائرك امن العدل يابن الطلقاء تخدير«:كرد در كاخ يزيد نيز بر اينگونه گرداندن بانوان شهر به شهر،اعتراض

ستورهن و ابديت وجوههن يحدو بهن االعداء من بلد الى بلد و  و امائك و سوقك بنات رسول اهللا سباياقد تكت 

ــب و الشــهيد   يستشــرفهن اهــل ــد و الغائ ــب و البعي ــل و يتصــفح وجــوههن القري و ) 9(» ...المناهــل و المعاق

 .  از ارزشهاستآموز عفت و دفاع ديگرى از سخنان و كارها كه همه درس هاى نمونه

اسيران واقعى درس حريت و      اسارت را به آزادى بخشى تبديل كردند و در قالب اسارت،به          .تغيير ماهيت اسارت  -

 . آزادگى دادند

ها،شيونها،عزادارى بر شهدا وتحريك عواطـف مردم،بـه         گريه.عمق بخشيدن به بعد عاطفى و تراژديك كربال       -

 . نيز تاثير گذاشت واز اين رهگذر، ماندگارتر شدماجراى كربال عمق بخشيد و بر احساسات 

 

 زنجير زنى 

 

اى  مجموعه.از سنتهاى عزادارى در ايران است،در پاكستان و هندوستان نيز اين شيوه از ديربازرواج داشته است               

نـام دارد و آن را در ايـام         »زنجيـر «شـود  وصل مـى   اى چوبى يا فلزى    هاى ريز متصل به هم كه به دسته        از حلقه 

زننـد و گـاهى جـاى آن     اشورا،بصورت دسته جمعى و درهياتهاى عزادارى، همراه با نوحه خوانى،بر پشت مـى     ع

 . غالبا اين مراسم با سنج همراه است.شود كبود يامجروح مى
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اين شيوه عزادارى كه اغلب همراه با خون آمدن از پشت زنجير زنان است،بويژه دربرخى منـاطق و ملتهـا كـه                      

غير مسلمانان تاثير سوء داشـت،برخى علمـا بـه     بستند،در گذشته چون در ديد برخى    زنجيرها مى تيغهايى هم به    

در مقابـل آنـان نيـز علمـاى         .خويش جارى كردن فتوا دادنـد      حرمت زنجير زدن و قمه زدن و خون ازسر و شت          

مـذهبى   مكشـهاى اين مساله،بارها در گذشته منشـا كش      .استفتاهاى مردم،حكم به جواز دادند     ديگرى در پاسخ به   

از جمله آية اهللا سيد ابو الحسن اصفهانى فتوا به حرمت داد و سيدمحسن امـين از او انتقـاد كـرد و                       .گشته است 

واز آن پـس بـازار اسـتفتاء و افتـاء داغ شـد و               ) 10(اين مساله به مطبوعات و مجالت آن روزگار كشـيده شـد             

نظير آن نسبت به قمه زنى هم در تاريخ معاصر .رديدهايى نيز كه حاوى اين نظرات فقهى بود،منتشر گ       مجموعه

 . وجود دارد

 

 زندگى 

 

عاشـورا، زنـدگى را تنهـا در         امـام .مفهوم زندگى در فرهنگ عاشورا،باالتر و واالتر از بودن و نفس كشيدن است            

صـورت  در غير اين    .همراه با شرافت و آزادگى باشد      بودن قبول دارد،آن هم وقتى است كه      » حيات طيبه « صورت

ايـن ديـدگاه،ميراث    .اسـت » مرگ«است و زندگى ذليالنه،   » زندگى«فرهنگ، مرگ با عزت در اين    .ارزش است  بى

ســيد ) 11. (» المــوت فــى حيــاتكم مقهــورين و الحيــاة فــى مــوتكم قــاهرين«:فرمــود مــى بــود كــه» ع« علــى

سـتمگران رامايـه      دسـت  ديد و زندگى زيـر     نيزدر دوران سلطه ستم،مرگ شرافتمندانه را سعادت مى       » ع«الشهدا

ديگر،آن حضرت مرگ    در سخنى ) 12. (»ال ارى الموت اال سعادة و الحياة مع الظالمين اال برما          «:خوارى و ننگ  

و آن هنگـام كـه   ...).فمـا المـوت اال قنطـرة   (شمرد مى را پلى براى عبور از تنگناى دنيا به وسعت و نعمت آخرت      

 زيادى او را از عواقب ايـن كـار و بيوفـايى كوفيـان بـر حـذر                   گرفت،افراد تصميم حركت از مكه به سوى عراق      

 : خواند اشعار را مى حضرت اين.داشتند

سامضى فما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما و واسـى الرجـال الصـالحين بنفسـه و فـارق                         

 ) 13(مثبورا و خالف محرما 

 جانبـازى در راه صـالحان ودورى از حـرام را ننـگ     داد آن حضـرت،مرگ در راه حـق و جهـاد و     كه نشان مـى   

 . كند استقبال مى-كه عين حيات است-شمارد و از چنين مرگى نمى

تـر از    مـرگ را شـيرين     كه» ع« چه قاسم .دانستند يافتگان اين فرهنگ،زندگى را در مرگ و بقا را در فنا مى            تربيت

پـدر شـنيد و پرسـيد مگـر مـا بـر حـق                 زبـان  كه چون كلمه اسـترجاع را از      » ع«دانست،چه على اكبر   عسل مى 

 پس چه باك از مرگ؟ :گفت.چرا:نيستيم؟پدر فرمود

برويد،بيعت از شما برداشتم،سخن همه اين بـود كـه          :شب عاشورا نيز كه حضرت فرمود     .» فاذا ال نبالى بالموت   «

جنگيم تـا   در ركابت مى :تندگف مسلم بن عقيل مى    فرزندان.برويم تا پس از تو زنده بمانيم؟خدا چنان روز را نياورد          

،حرفهـاى تنـدى    »شمر«زهر بن قين،روز عاشورا در ميدان با      ) 14. (از تو  به شهادت برسيم،زشت باد زندگى پس     

الخلد  احب الى من)الحسين(ا فبالموت تخوفنى؟و اهللا للموت معه«:گويد خطاب به شمر مى كند،آنگاه رد و بدل مى
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برايم محبوبتر اززندگى هميشـگى بـا       » ع« نى؟به خدا قسم مرگ با حسين     ترسا آيا مرا از مرگ مى    ) 15. (» معكم

زنـدگى آن اسـت كـه از        .واقعيت آن مرگ اسـت     و اگر زندگى جز اين باشد،بظاهر زندگى است و گرنه         .شماست

 : به قول معروف.انسان در مسير يك فكر و ايمان پيش رود ويژگيهاى حيات برخوردار باشد و تالش

 حياة مجاهدا ان الحياة عقيدة و جهاد قف دون رايك فى ال

انـد،اگر  » احياء عند ربهـم   « شهيدان نيز چنين حياتى دارند و به تعبير قرآن        .»ها زندگى پيكار باشد در ره انديشه     «

 . است» زندگى« رود ولى نام و مرام و مكتب وهدفشان باقى است و اين همان شان زير خاك مى چه تن مادى

اموش نگشت آرى آن جلوه كه فانى نشود نور خداست نه بقا كرد ستمگر،نه به جا                دشمنت كشت ولى نور تو خ     

شد و پايه مظلوم بجاست زنده را زنـده نخواننـد كـه مـرگ از پـى اوسـت بلكـه زنـده                         ماند ستم ظالم از دست    

شهيدى كه حياتش ز قفاست تو در اول،سر و جان باختى اندر ره عشق تا بداننـد خاليـق كـه فنـا شـرط                          است

 ) 16(است بق

 

 زهير بن بشر خثعمى 

 

 . است نامش در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده) 17. (از شهداى حمله نخست در روز عاشورا بود

 

 زهير بن سائب 

 

 ) 18. (نقل شده است به نام زهير بن سيار هم.نامش در زيارت رجبيه هم آمده است.از شهداى كربالست

 

 زهير بن سليم ازدى 

 

وى و  .شـهادت رسـيد    ابن شهر آشـوب،روز عاشـورا در حملـه اول بـه           » مناقب« ست كه به نقل   از شهداى كربال  

او شب عاشورا به كربال آمد و : گويند.بودند و در ميدانهاى حماسه،رشادتهانشان دادند» ع« خاندانش از ياران على

اروان حسينى پيوست و    چون تصميم قطعى سپاه كوفه را برجنگ با سيد الشهدا ديد،از عمر سعد جدا شد و به ك                 

 ) 19. (شهيد شد در ركاب امام

 

 زهير بن سليمان 

 

 ) . 20(نيز آمده است  نام او در زيارت رجبيه.اند زهير بن سلمان هم گفته.از شهداى كربال شمرده شده است
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 زهير بن قين بجلى 

 

وى .به شهادت برسد  » ع« ىعل از شخصيتهاى برجسته كوفه بود كه روز عاشورا،افتخار يافت در ركاب حسين بن            

ابتدانيز هوادار جناح عثمان بود،اما توفيق يافت كـه نيـك   .در ميدانهاى جنگ،دالوريهاى بسيارى نشان داده بود 

كه سيد الشهدا هـم از مكـه بـه قصـد كوفـه              ( هجرى 60وى در سال    .فرجام و از شهداى عالى مقام كربالشود      

از  امـا در يكـى    .ت كه با امام برخورد كند و هم منزل شود         گشت و دوست نداش    ازسفر حج برمى  )حركت كرده بود  

 . امام كسى را نزد او فرستاد.منزلگاهها ناچار با فرود آمدن كاروان حسينى همزمان شد

اماهمسـرش او را تشـويق      . داد ابتدا بى ميلى نشان مى    .به خيمه او رفت و پيام امام را رساند        » ع« فرستاده حسين 

امـام آتشـى در دل او افروخـت كـه            كلمـات . زهيـر نـزد امـام رفـت       .سته امـام چيسـت    كرد تا برود و ببيند خوا     

) 21. (پيوستند» ع« نيز همراه او آمد و به كاروان حسين        همسرش. بودن تبديل شد  » حسينى« بودن به » عثمانى«از

 »  ع« سپاه حر وقتى راه را بر امام حسين

به امام پيشـنهاد كـرد كـه بـا آنـان بجنگنـد، ولـى امـام             بستند،زهير با اجازه سيد الشهدا با آنان سخن گفت و           

اخـالص و حمايـت و جانبـازى         شب عاشورا نيز،از جمله كسانى بود كه با نطقـى پرشـور،مراتب           ) 22. (نپذيرفت

شوم و زنده گردم هرگز دست از يارى پسـر پيغمبـر             اگر هزار بار هم كشته    :خويش را نسبت به امام كرد و گفت       

ــه   روز عاشورا،ســيد الشــهدا فرمانــدهى جنــاح راســت )23. (برنخــواهم داشــت يــاران خــويش را در ميــدان ب

دشـمن رفـت و بـه        اولين كسى بود كه سواره و غـرق در سـالح مقابـل            » ع« زهير،پس از امام حسين   .زهيرسپرد

ظهـر عاشـورا   ) 24. (گفتگوهايى بين اوو شمر انجام گرفـت   .شمر به طرف او تيرى افكند     .نصيحت آنان پرداخت  

پس از اتمام نماز،به ميـدان      .و و سعيد بن عبد اهللا جلوى امام ايستادند و سپرتيرها شدند تا امام نماز بخواند               هم ا 

 : خواند رفت و شجاعانه نبرد كرد وچنين رجز مى

انا زهير و انا ابن القين اذودكم بالسيف عن حسين ان حسينا احد السبطين من عترة البر التقى الزين ذاك رسول 

 ) 25( المين اضربكم و ال ارى من شين يا ليت نفسى قسمت قسمين اهللا غير

امـام بـه بـالين اوآمـد و او را دعـا و              .دفاع كرد و جنگيد و كشـته شـد        » ع« اش،با شمشير از حسين    مطابق گفته 

 . كشندگانش را نفرين كرد

 

 زيارت 

 

زيارت پيامبر و .هاى مطهرو بقاع متبرك يك شهيد يا امام و امامزاده حضور يافتن،ديدار از حرم ديدار،بر سر تربت

يا شهادتشان سازنده و الهـام بخـش         هم در حال حياتشان ارزشمند و تاثير گذار است،هم پس از رحلت           » ع« ائمه

،امامان معصوم،شـهداى آل محمـد،علما      » س«، حضرت زهرا  » ص« حضرت رسول  است و تاكيد زيارت،نسبت به    

هـر كـس مـارا پـس از         ) 26(» رنا فى مماتنا فكانما زارنا فـى حياتنـا        من زا «: فرمود» ع« امام صادق .وصلحاست

 . مرگمان زيارت كند،گويا در حال حيات،زيارتمان كرده است
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زيارت ائمه،نشانه احترام به مقامشان،پيروى از راهشان،تبعيت از مواضعشان،اسـتمرار خطشـان،تجديد عهـد بـا                

حضـرت  .نام وياد و خاطره و فرهنـگ و تعـاليم آنـان اسـت             امامتشان،وفادارى به واليتشان و زنده نگاهداشتن       

عنق اوليائه و شيعته و ان من تمـام الوفـاء بالعهـد و حسـن االداء زيـارة                    ان لكل امام عهدا فى    «:فرمود» ع«رضا

براى هرامامى در گردن و بر عهـده هـواداران و پيـروانش عهـد و پيمـانى اسـت و از جملـه                        ) 27(» ...قبورهم

 . كامل به اين پيمان،زيارت قبور امامان استوفاى  هاى نشانه

حقشناسى او نسـبت بـه اوليـاء     اينگونه زيارتها،عالوه بر آنكه براى خود زائر،اثر تربيتى و تزكيه روح دارد و دليل            

ها در جوامع بشرى     مكتب انسانى و تربيتى آن اسوه      خدا و پيشوايان دين است،در زمينه احياء امر امامان و ترويج          

 دادن به خط صحيح رهبرى وواليت در جامعه مؤثر است،بويژه وقتى حكام مستبد و منحرف،بـا برنامـه           و توجه 

شدو نوعى   به عنوان يك عمل مثبت و انقالبى محسوب مى        » زيارت«كوشيدند، در جهت محو آثار و ياد ائمه مى       

 . مبارزه با دستگاههاى ستمگر

بتشان و همراه با خوف و خطر،پاداش بيشترى دارد،و اگـر راه          در احاديث متعدد،تاكيد شده كه زيارت ائمه در غر        

فضـايل زيـارت،در    ) 28. (زائر دور باشد،و زيارت،پياده و همراه با مشقتها باشد،اجرو قرب بيشترى خواهد داشت            

باره ديدار و زيارت خانه خدا،مرقدمطهر نبوى، قبور مؤمنان و صـالحان بسـيار فـراوان اسـت و حضـور پيـروان             

زائـران   آورد و بـه    مرقد پاكشان،كانونى از ايمان و جذبـه و پيوسـتگى و همبسـتگى بـه وجـود مـى                   مونحق،پيرا

قرب به پروردگـار    » وسيله«دهد وزيارت،  را الهام مى  »شهادت در راه خدا   «و» دفاع از حق  «،  »دعوت به خير  «هم،

عالقـه و ترجمـان      زبانو وادى محبت و شوق است،نمودى از احساس متعالى و           » دل«زيارت،قلمرو) 29. (است

زيارت،الهام گـرفتن   .سازد برخوردار مى »نظر« در كنار اولياء خدا،زائر را از كيمياى      »حضور« فيض.پيوند قلبى است  

ها و تعظيم شعائر و تقدير ازفداكاريها و تجليل از پاكيهاست و زائـر در برابـر آيينـه تمـام قـد فضـيلتها                          از اسوه 

دهـد تـا كـم و كاسـتى خـود را             قـرار مـى   » ميـزان «نجد و خـود را در برابـر       ايستد،تا عيـارخود را در آن بسـ        مى

بـارهبرى  » واليـت « زائر،مهمـان مائـده معنـوى اوليـاء اهللا اسـت و زيارت،تجديـد پيمـان و ميثـاق                  .كنـد  جبران

 . زيارت،سفر با كاروان اشك و بر محمل شوق و سوار شدن بر موج عرفان وبراق عشق است.است

 

 نوشتها  پى

 

 . 100ر الحسين،ص انصا-1

 . 148،ص 1،عنصر شجاعت،ج 72همان،ص -2

 . 87،الحسين في طريقه الى الشهادة،ص 213مقتل الحسين،مقرم،ص -3

 . 72 تا 66،الحسين فى طريقه الى الشهادة،ص 208مقتل الحسين،مقرم،ص -4

 . 288تعزيه در ايران،صادق همايونى،ص -5

 . به نقل از لهوف،كبريت احمر و انساب االشراف،124،ص 2زندگانى سيد الشهدا،عمادزاده،ج -6

 . 236همان،ص -7
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مجلـه پيـام هـالل، شـماره        (از مؤلـف  »درسـهاى امـدادگرى در نهضـت عاشـورا        « مقالـه :ك.در اين زمينه ر   -8

 ). 1369،شهريور26

 . 378،ص 3،حياة االمام الحسين،ج 403،ص )امام حسين(عوالم-9

 ). اورقىپ(378،ص 8موسوعة العتبات المقدسه،ج -10

 . 51نهج البالغه،صبحى صالح،خطبه -11

 . 68،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -12

 . 199مقتل الحسين،مقرم،ص -13

 . 559،ص 2الكامل،ابن اثير،ج -14

 . 563همان،ص -15

 ). 258حسين پيشواى انسانها،ص (فؤاد كرمانى-16

 . 70،ص 7اعيان الشيعه،ج -17

 . 100انصار الحسين،ص -18

 . 70،ص 7،اعيان الشيعه،ج 25،ص 3اى،ج  جاعت،كمرهعنصر ش-19

 . 100انصار الحسين،ص -20

 . 371،ص 44بحار االنوار،ج -21

 . 71،ص 7اعيان الشيعه،ج -22

 . 271،ص 1عنصر شجاعت،ج -23

 . 250،ص 1 و عنصر شجاعت،ج 37انصار الحسين،ص -24

 . 72،ص 7اعيان الشيعه،ج -25

 . 124،ص 97بحار االنوار،ج -26

 . 10،346،وسائل الشيعه،ج 116همان،ص -27

،مـن ال يحضـره     99 و   97،98بحـار االنـوار،ج     :ك.براى مطالعه بيشتر پيرامون احاديـث زيـارت،از جملـه ر          -28

ــدوق،ج  ــدير،ج    2الفقيه،ص ــيخ مفيد،الغ ــا،المزار ش ــار الرض ــارات،عيون اخب ــل الزي ــيعه،ج  5،كام ــائل الش ، وس

 .  المتهجد و كتب ديگر،مصباح الزائر،مصباح4الحكمه،ج  ،ميزان10

سلسـله  : نيـز .سـازمان حـج و زيـارت      :بـه قلـم نويسنده،ناشـر     » زيـارت «:ك.در باره سـازندگيهاى زيـارت،ر     -29

 به بعد،كه بيش از پنجاه شماره طول كشيد،و 115 از شماره 1363،سال » پيام انقالب « در مجله » زيارت« مقاالت

 . ات آستان قدس رضوىدكتر محمد مهدى ركنى،انتشار:از»ديدار شوق« كتاب
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 زيارت اربعين 

 

از آنجـا كـه   .اربعين،چهلمين روز شهادت امام حسين عليه السالم است كه جان خود و يارانش رافداى دين كرد            

نام و ياد و راه اوست و زيارت،يكى از راههاى يـاد و   خاطره شهيد و احياء اربعين وى،زنده نگهداشتن     گراميداشت

بويژه در روز بيستم مـاه صـفر كـه اربعـين آن حضـرت است،فضـيلت                 » ع« امام حسين  رتاحياء خاطره است،زيا  

 . بسياردارد

نمازپنجـاه و يـك ركعت،زيـارت       :را پنج چيز شمرده است    » مؤمن« در حديثى عالمتهاى  » ع« امام حسن عسكرى  

عالمـات  «:فـتن را در نماز،آشـكارا گ    »...بسـم ا  «و اربعين،انگشتر كردن در دست راست،پيشانى بر خـاك نهـادن         

زيارت اربعين كه در ايـن روز مسـتحب اسـت،در           ) 1(» ...صالة احدى و خمسين وزيارة االربعين     :المؤمن خمس 

صـفوان   كه اين متن،از طريق   »...السالم على ولى اهللا و حبيبه     «: شود و به اينگونه شروع مى     كتب دعا آمده است   

عبـد اهللا انصـارى در ايـن روز خوانـده            ت كه جابر بن   زيارت ديگر آن اس   .شده است  روايت» ع« جمال از امام ادق   

السـالم علـيكم يـا آل       « ماه رجـب نقـل شـده و بـا جملـه            است و متن زيارت بعنوان زيارتنامه آن امام در نيمه         

اند كه جابر بن عبد اهللا انصارى،همراه عطيه عوفى موفـق شـدند كـه                مورخان نوشته ) 2. (شود شروع مى »...اهللا

نابينا شده بود،در فرات  وى كه آن هنگام.نائل آيند» ع« عين پس از عاشورا به زيارت امام حسيندرهمان اولين ارب

آمد و بـا راهنمـايى      » ع« غسل كرد و خود را خوشبو ساخت و گامهاى كوچك برداشت تاسر قبر حسين بن على               

حبيـب ال  «:سـپس گفـت  !يـا حسـين  :عطيه،دست روى قبر نهاد و بيهوش شد،وقتى به هوش آمد،سه بار گفـت  

 ) 3. (زيارتى خواند و روى به ساير شهدا كرد و آنان را هم زيارت نمود آنگاه»...يجيب حبيبه

 

 زيارت پياده 

 

 آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز پاى پر آبله و باديه پيماى من است 

و خطـر را بـه جـان        سفر وخوف    كشاند و رنج   مى» ع« غير از عشق و محبت،كه پاى زائر را پياده به مرقد حسين           

امــا .خرد،پيــاده روى بــراى زيــارت ســيد الشــهدا،ثواب بســيار دارد ومــورد تاكيــد پيشــوايان ديــن اســت  مــى

ان كان ماشيا كتبـت لـه بكـل    » ع« من خرج من منزله يريدزيارة قبر الحسين بن على «:فرموده است » ع« صادق

اش خـارج    ،پيـاده از خانـه    » ع« سـين هـر كـس بـه قصـد زيـارت امـام ح            ) 4(» ...خطوة حسنة و محا عنه سيئة     

 . زدايد نويسد و گناهى از او مى اى مى شود،خداوند در مقابل هرگام،براى او حسنه

كرده،بخـاطرپيرى و ناتوانى،يـك بـار        كه هر ماه آن حضرت را زيارت مـى        » ع« يكى از زائران هميشگى حسين    

دهـد و نمـاز زيـارت        رسـد و سـالم مـى       حرم مى  نوبت بعد كه پياده پس از چند روز راهپيمايى به         .نتوانست برود 

) 5... (چرا به من جفا كردى،تو كـه نيكوكـار بـودى     :گويد بيندكه به وى مى    خواند،در خواب،آن حضرت را مى     مى

 : گويد مى)از اصحاب امام صادق عليه السالم(معاوية بن وهب. رساند را به زائر پياده مى اين شدت عنايت ائمه
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از .كـرد  اش نشسته بود و پس از نماز باخداوند راز و نياز مـى             در مصالى خود در خانه    .خدمت آن حضرت رسيدم   

 : گفت مى)» ع« در دعا نسبت به زائران قبر حسين(جمله

كنند،بدنهاى خود رادر ايـن راه در معـرض    خداى زائران قبر حسين را بيامرز،اينان كه در اين راه،پول خرج مى        «

هايى كه آفتاب،رنگ آنهارا تغيير داده،صورتهايى كه متوجه قبر ابا عبد            بر چهره خدايا رحمت كن    ...دهند قرار مى 

سـپارم،تا كنـار حـوض       خدايا اين جانها و بدنها را به تو مى        ... ريزد مى اهللا است،چشمهايى كه در محبت ما اشك      

دارد و اجـر بيشـمارى      اين سنت زيارت پياده،از زمان ائمه بوده و تاكنون نيـز ادامـه              ) 6(» ...كوثر به هم برسيم   

اين پياده بودن،يا به جهت فقيـر بـودن زائراسـت كـه نشـان               :نويسد فاضل دربندى مى  . آن نقل شده است    براى

زائر،خـود را در برابـر سـلطان اقلـيم           دهد اين زيارت،برخاسته از شوق و محبت است،يا به جهت آنسـت كـه              مى

سـفر پيـاده را بـر خـود همـوار       و در راه او،رنـج شمارد  مى جوانمردى و خورشيد سپهر عصمت و شهادت كوچك  

هـا و كاروانهـايى      در عراق،از سالها پيش چنين رسم است كه هيئتها،دسـته         ) 7. (كند و هر دو ارزشمند است      مى

بـويژه در   .كنند مى كوچك يابزرگ،در ايام خاصى از بصره،بغداد و عمدتا از نجف، براى زيارت كربال پياده حركت              

بيشتر و پر شكوهتر اسـت و اغلـب،راه كنـار            ثل نيمه شعبان،اول رجب،ايام عاشورا و اربعين      ايام زيارتى خاص م   

در ايـن   .كشـد   فرسـنگ اسـت و چنـد روز طـول مـى            18كنند كه از نجف تـاكربال        ساحل فرات را انتخاب مى    

د محسـن  كمپانى،سـي ...كردند،همچون ميرزاى نايينى،آيـة ا     بزرگ هم شركت مى    كاروانهاى زيارتى پياده،علماى  

گرفت و شعارهايى    مى در اين مسير،ديدار با عشاير و فعاليتهاى تبليغى هم انجام         .امين،وبسيارى از علماى معاصر   

 . گشت خوانى برگزار مى شد و روضه هم مطرح مى

كنـار فرات،رنـگ مبـارزه و        در ايام حكومتها بعثيها،اين پياده رويهاى پر شكوه،آن هم از طريق جاده غير رسمى             

بـه  . ق1397اربعـين حسـينى در سـال     گرفـت و يـك بـار هـم در ايـام          ت با رژيم عراق هم به خود مـى        مخالف

شيعه و كاروانهاى زيارتى در طول راه و در حرم ابا عبـد اهللا               درگيريهاى سخت ميان نيروهاى بعثى با انقالبيون      

 . معروف شد» ناربعين خوني« و به) 8(ها ومجروحان بسيارى داد،  انجاميد و كشته» ع« الحسين

شود تيغ شهادتست دل گرم را عـالج ايـن           شود از باغ خلد،برگ و نوا كم نمى        در كوى عشق،درد و بال كم نمى      

 ) 9(شود  دهد شوق حرم به قبله نما،كم نمى شود قاصد،تسلى دل عاشق نمى تشنگى به آب بقاء كم نمى

 

 زيارت رجبيه 

 

و شـهداى كـربال در روزاول مـاه رجـب و نيمـه              » ع« بن على خاص خطاب به حسين      اى كه با كيفيت    زيارتنامه

در ادامه اين زيارتنامه،متنى خطاب بـه       ) 10. (شود و متن آن در كتب دعا و زيارت آمده است           شعبان خوانده مى  

سيد بن طاووس است و     » اقبال«منبع اين زيارت،  .اسم است 75شهداى كربال با ذكر نام آنها آمده است و شامل           

در .هم مشتمل بر اسامى شهداى كربالست،نقاط مشترك و اسـامى متفـاوت دارد             حيه مقدسه كه آن   با زيارت نا  

بـه حق،يـاوران     ربانيون،برگزيدگان خدا،ويژگان الهى،شهداى در راه دعـوت      : زيارتنامه،تعبيرهايى چون  پايان اين 
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. به كار رفتـه اسـت     » ع« حسيناصحاب امام    وفادار و جان نثار، سعادتمندان كامياب و شرافتمندان آخرت،در باره         

 ) 11. (آيند شناسايى نام آن اصحاب شهيد به شمار مى اين زيارت و زيارت ناحيه مقدسه،از منابع

 

 زيارت عاشورا 

 

،روز عاشوراست،چه بـه صـورت حضـورى و         » ع« از زمانهاى بسيار مناسب و با فضيلت براى زيارت امام حسين          

مـن زار   «:فرمـود » ع« امـام صـادق   . زيارتنامـه از دور    ر كربال و چه خواندن    د» ع«رفتن به ديدار مرقد سيد الشهدا     

را روز عاشورا زيارت كند،بهشـت بـراى او         » ع« كسى كه حسين  ) 12. (» الجنة يوم عاشورا وجبت له   » ع« الحسين

به شمار آمـده     درحديث ديگرى زيارت آن روز، مانند به خون خويش غلتيدن پيش روى آن حضرت             .واجب است 

 ) . 13(»  من زار قبر الحسين يوم عاشورا كان كمن تشحط بدمه بين يديه«:است

شـهرت يافتـه اسـت و       »عاشورا زيارت« اى هم كه از سوى ائمه دستور به خواندن آن داده شده به             متن زيارتنامه 

 . خواندن همه وقت و همه روز آن،آثار و بركات زيادى دارد

 محمد حضرمى آموخته كه هر گاه خواست از دور وبا اشـاره آن امـام را               به علقمة بن  » ع«اين زيارت را امام باقر    

يا ابا عبد اهللا،السالم عليـك يـابن رسـول           السالم عليك «:زيارت كند،پس از دو ركعت نماز زيارت،چنين بخواند       

بـا  » ع« زيارت،تجديد عهد همه روزه پيرو حسين بـن علـى   اين.تا آخر،كه در كتب زيارت آمده است      ) 14(» ...اهللا

است و خـط فكـرى و سياسـى زائـر را در برابـر دوسـتان و                  » تبرى«و» تولى«موالى خويش است كه همراه با     

و » ع« كنـد و اعـالم همبسـتگى و سـلم و صـلح بـا موافقـان راه حسـين                    دشمنان اسالم واهل بيت،ترسيم مى    

و تسليم دل و يارى   استشمشير   خون و برائت   واليت»زيارت عاشورا «.جنگ و مبارزه با دشمنان حق است       اعالن

زيـارت عاشـورا،    .بـه برائـت علـى برسـد        در صحنه است،تا عشق درونى به جهاد بيرونى بيانجامد و نفرت قلبى           

 . در همه جا و همه زمانهاست نسبت به جريان حق و باطل» تبرى«و» تولى«منشور

 

 زيارت كربال 

 

شده است، زيارت قبر سيد      و روايات اسالمى بيان   ترين زيارتهايى كه در فرهنگ دينى        از مقدسترين و با فضيلت    

بـه ايـن انـدازه سـفارش و     » ص«زيارت قبر رسول خـدا  در كربالست و براى زيارت هيچ امامى،حتى » ع«الشهدا

از زيارت كعبه هم برتر و باالتر به حسـاب آمـده و بـراى               » ع« زيارت امام حسين   در احاديث،گاهى .دستور نيست 

است كه آن را     اى ابر دهها و صدها حج و عمره بيان شده است و لحن روايات،بگونه            حضرت،پاداشى بر  زيارت آن 

داند وهيچ عذر و بهانه و خوف و خطر را  شمارد و ترك آن را ناپسند مى مى» فريضه« براى يك شيعه در حد يك

 الحسين بـن علـى      زيارة«:روايت است » ع« از امام صادق  .داند آورد و ترك آن را جفامى      مانع از آن به حساب نمى     

،بر هر كس كـه او      » ع« زيارت حسين بن على   ) 15(»  يقر للحسين باالمامة من اهللا عز و جل        واجبه على كل من   

 . داند واجب است مى» امام«را ازسوى خداوند،
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است و در روايات،به ايـن       نوعى مالزمه )چه در حال حيات و چه پس از مرگ        (ميان عقيده به امامت و ديدار امام      

اين،هم نشانه تـاثير    .بيشتر و ثواب افزونترى دارد     زيارت خائفانه سيد الشهدا هم ارج     . اهميت داده شده است    نكته

كـه سـخن از خـوف و        »ابن بكير « به» ع« امام صادق .است»زائر« و هم ميزان عشق وفداكارى    » زيارت« اجتماعى

) 16... (ببينـد؟  د،تو را در راه ما ترسان     آيا دوست ندارى كه خداون    :گفت،فرمود زيارت سيد الشهدا مى    هراس در راه  

خداوند،از :دهد پرسد،حضرت پاسخ مى   مى در باره زيارت خائفانه آن حضرت     » ع«و در حديثى كه زراره از امام باقر       

كه با خوف و هراس به زيارت سـيد  » محمد بن مسلم« نيز به» ع« صادق امام) 17. (دارد هراس قيامت،ايمنش مى  

تر باشد،پاداش زيارت هم به اندازه آن است وهر كس           هر چه مساله دشوارتر و پر مخاطره      :رفت،فرمود الشهدا مى 

ما كـان مـن هـذا اشـد         «:سازد مى خائفانه قبر آن حضرت را زيارت كند، خداوند،هراس او را در روز قيامت،ايمن            

در ) 18(» ...العـالمين روعته يوم يقـوم النـاس لـرب          فالثواب فيه على قدر الخوف و من خاف فى اتيانه آمن اهللا           

كسى كه هنگام زيـارت آن حضـرت، دچـار          :فرمايد اشاره كرده،مى  به ثوابهاى آن  » ع« حديث مفصلى،امام صادق  

شود و هر كه در ايـن        ستم سلطانى شود و او رادر آنجا بكشند،با اولين قطره خونش،همه گناهانش بخشوده مى             

 اندوهگين گردد،در قيامت برايش يك شادى است،و اگر در راه به زندان افتد،در مقابل هر روزى كه زندانى و    راه

و در برابر هر درد و رنجى كه بـر جسـمش وارد              اى يك حورى بهشتى است     زيارت،كتك بخورد،براى هر ضربه   

من اتى قبر الحسين عارفا بحقه غفر اهللا ما تقدم من ذنبـه             «:فرمايد ومى) 19. (براى اوست » حسنه« شود،يك مى

 . آمرزد اش را مى عارفانه قبر سيد الشهدا را زيارت كند،خداوند گناهان گذشته و آينده هر كه) 20 (.»و ما تاخر

اى  اى آهنين،قلبى شجاع،عشقى سوزان داشت ودر اين سفر،بايد رهتوشـه          براى رسيدن به كربال،بايد اراده    ...آرى

شـت تـا بـه منـزل رسـيد،چرا كـه راه             دا» جان«ومركبى از » ايمان«،سالحى از » توكل«از صبر و يقين،پاپوشى از    

پاداشـهاى زيـارت كـربال نيـز        .گـذرد  و پيچ و خم خوف و خطر مى       » فداكارى ميدان«و» صحراى عشق «كربال،از

پاداش نبرد در ركاب پيامبر و امام عدل،اجر شهيدان بدر،ثواب حج و عمره مكرر،پاداش آزاد   :ازقبيل.شگفت است 

تفاوت اجـر و ثواب،بـه معرفـت         البته) 21... ( براى مجاهدان راه خدا و     كردن هزار بنده و آماده كردن هزار اسب       

 . زائر و كيفيت زيارت و شرايط اجتماعى هم بستگى دارد

كربال،از يك سو،سمبل مظلوميت اهل بيت و امامان شيعه است،از سويى ديگـر مظهردفـاع بـزرگ آل علـى و                     

رسيد الشهدا،در واقع تكرار همه روزه و همـواره حـق و            توجه و روى آوردن به مزا     .عترت پيامبر از اسالم و قرآن     

شـهيد عاشوراسـت كـه       اگر كعبه وحج و نماز و جهادى هم باقى مانده است،به بركـت            .يادآورى مظلوميت است  

و مرقـداو،از   » ع« خصومت دشمنان اسالم نيز با حسـين      .است» ثار اهللا « احياگر دين شد واسالم،تا هميشه مديون     

شوق زيارت كربال،از آغاز    .است حضرت، هميشه با سختى و هراس و موانع،رو به رو بوده          زيارت آن   .همينجاست

شيفتگان سيد الشهدا در اين راه حاضـر بـه     .خواه بوده است   در دل شيعيان حق طلب و انسانهاى آزاده و فضيلت         

اسـت،چه در   هميشه چون حسرتى بـر دل شـيعه بـوده           »راه بسته كربال  «اند و  بذل جان و مال و دست و پابوده       

همواره چون  »كربال باز شدن راه  « امويان و عباسيان،چه در عصر حكومت بعثيان و در تاريخ معاصر،و آرزوى            دوره

زائـر  .انـد  كـرده  تحمـل مـى   »اميـد « روشن بوده و تلخيهاى هجـران را بـااين        » ع« مشعلى در دل عاشقان حسين    

 . دايى و ملكوتى،عاشقى از خود گذشته است و زيارت كربال،عبادتى خ» ع« حسين
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آلوده و پژمرده، گرسنه و تشنه  را زيارت كنى،با حالتى اندوهگين و پر رنج،خاك» ع« هر گاه خواستى حسين) 22(

 : به قول حافظ) 23. (على اينگونه به شهادت رسيد چون حسين بن:)در حديث ديگرى است كه...(زيارت كن

 ست،خاك كوى نياز نيازمند بال،گو رخ از غبار مشوى كه كيمياى مراد ا

 . غبار راه زيارت كربال،خود،طراوت و پاكى است و اين آشفتگى و افسردگى،نشاطروح عاشق است

بايد شست پايى كه به راه عشق شد خاك آلـود بـا آب               نمى» الم« بايد شست و ز دل،رقم     از شيشه غبار غم نمى    

 ) 24(بايد شست  حيات هم نمى

 

 زيارت ناحيه مقدسه 

 

نسبت داده شده و شـيخ طوسـى بـا سـندهاى خـودآن را روايـت كـرده        » ع« ى است كه به امام زمان     ا زيارتنامه

شـيخ   ايـن روايـت بـه دسـت       » عج« حجت  هجرى از ناحيه مقدس حضرت     252به اين صورت كه در سال       .است

 زيارت،خطاب به سيد الشهدا و شهداى كربالست و نام يكايـك           متن. محمد بن غالب اصفهانى صادر شده است      

ــاف  ــر اوص ــا ذك ــب ب ــت    آنان،اغل ــده اس ــهدا در آن آم ــاتالن آن ش ــامى ق ــز اس ــان و ني ــاز .و خصوصياتش آغ

مـتن زيـارت،در كتـاب اقبـال سـيد          .»...السالم عليك يا اول قتيل من نسـل خيـر سـليل           «:است زيارت،اينگونه

بـر اسـماء    زيـارت رجبيـه نيزمشـتمل       . نقل شده است   269،ص  98 و نيز در بحار االنوار،ج       573طاووس،ص   بن

در ايـن زيارت،بـه برخـى حـوادث پـس از شـهادت امـام        .ذكر شده است )340،ص  98ج  (شهداست كه در بحار   

و اوضاع كربال و اهل بيت و ذو الجناح وسراسيمه شدن عترت پيغمبر در آن صحرا نيز اشـاره شـده                     » ع« حسين

 ) 25. (است

 

 زيارتنامه 

 

پيامبر و شهداى اهـل    و هر يك از امامان معصوم و ذريه پاك        » ع« متنى كه هنگام زيارت مرقد پاك امام حسين       

خوانند و حـاوى سـالم و درود         و امامزادگان مى   شود،دعايى كه به عنوان تشرف باطنى براى ائمه        خوانده مى  بيت

 . زائر نسبت به مدفون در آن مرقدهاست

آورد،بايد واال و عارفانـه و       مى بانشرط است،پس سخنى كه هنگام زيارت بر ز        را ادب و معرفت   »زائر« از آنجا كه  

تواند از پيش خود و به زبان خود،جمالتى و نيـايش و دعـايى را بـه عنـوان زيارتنامـه                      هر زائر مى  .مؤدبانه باشد 

زيارتهـاى  « رسد و بـه عنـوان      نقل شده كه سند آنها به ائمه مى       » زيارتنامه« بخواند،ولى در منابع ما،متونى به نام     

اى  آميختـه  اند،كـه  هاى زيارات،تـدوين كـرده     علماى دين،كتب متعددى بصورت مجموعه    .شود مى شناخته» ماثوره

در اين ميان،آنچه از ائمه     .بزرگ است  است از زيارتهاى مستند و منقول از معصومين و زياراتى كه انشاى علماى            

كتابهـاى دعـا و     .ينامين اهللا،جامعه كبيره،وارث،عاشـورا و زيـارت اربعـ        :نقل شده،بسيار است،همچون زيارتهاى   

 ) . جلد زيارات(مصباح المتهجد،مفاتيح الجنان،مزار،بحار االنوار:زيارات نيز بسيار است،همچون
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شود،بسـيار   ديـده مـى    مفاهيم كلـى كـه در زيـارات       .ها بسيار مفيد است    دقت در مضامين و محتواهاى زيارتنامه     

ــه  ــت،از جملـــــــــ ــل، محبت،مودت،مواالت،اطاعت،صلوات،سالم،عهد،شفاعت،:اســـــــــ توســـــــــ

وفا،دعوت،نصرت،تسليم،تصديق،صـــــــــــبر،تولى و تبرى،مواســـــــــــات،نماز،زكات،زيارت،تبليغ،وراثت، 

مساعدت،معاونت،سعادت،رضا،خونخواهى،جنگ و صلح،امر به معروف و نهـى از منكر،تقـرب بـه خـدا،برائت از                

هـا   زيارتنامـه  اتدهها عناوين و مفاهيم كلى كه از مطالعـه فقـر          ...دشمنان،واليت،فوز،نصيحت،جهاد،فدا شدن و  

و معصومين است،و برخى هم به  ها آمده،برخى كلى و قابل انطباق بر همه ائمه       اوصافى كه در زيارتنامه   .آيد برمى

محورهـاى كلـى    .و شهيد بخصوصى به كار رفته اسـت        تناسب وضعيت زندگى و شهادت امام خاص يا امامزاده        

 : شود ونه فهرستتواند اينگ است،مى ها آمده مفاهيمى كه در زيارتنامه

 ... مسائل اعتقادى،توحيد،نبوت،صفات خدا-

 . شناخت ائمه،اوصاف،فضايل و مقاماتشان-

 . تاريخ زندگى و عملكرد اولياء دين و مظلوميتهايشان-

افشاگرى بر ضـد سـتمگران    -.بين زائر و پيشوا و همسويى در فكر و موضع و عمل و اقدام             » واليى« پيوندهاى-

 . » عدل« وطالبان» حق« ن نسبت به طرفدارانحاكم و جنايتهايشا

 . معارفى از اين قبيل...تولى و تبرى،شفاعت،توسل،دعا و-

 . هاى متعالى و نيازهاى برتر طرح آرمانهاى واال و خواسته-

و فضايل رفتارى در قالب فقـرات        در واقع،يك سرى معارف دينى و ارزشهاى مكتبى       .و برخى موضوعات ديگر   -

ها، نوعى اعالم مواضـع اعتقـادى،اخالقى    زيارتنامه.آموخته شده است ريق ائمه به شيعيان و زائران     زيارتنامه،از ط 

 . شود وسياسى است كه توسط زائر،در مقدسترين مكانها،با زبانى رسا ابراز مى

بـه شـهداى عاشـورا مربـوط         هاست،بخصـوص آنچـه    ها،محور عمده ديگـرى در زيارتنامـه      » لعن«ها و » سالم«

م به امام و پيامبر و شهيد مورد زيارت،و لعنت به دشمنان،ظالمان، غاصبان،شريكان جور،همدستان              سال.شود مى

 . ستم،زمينه سازان ظلم ظالم،راضيان به

هـا آمـده     مختلـف در زيارتنامـه     است كه با عبـارات    » تبرى«و» تولى« ،جلوه ديگرى از اصل مهم    » حب و بغض  «

است،تاشـــديدترين صـــورت برونـــى آن كـــه بـــا تـــرين شـــكل آن كـــه حالـــت قلبـــى  اســـت،از ســـاده

پيمان و ميثاق زائر با امام و       . هاست ،عنصر ديگرى در زيارتنامه   » بيعت«.مطرح شده است  » سلم«و» حرب« عنوان

ــاء خــدا  ،محتــواى»جهــاد«.شــهدا ــده ديگــرى در راســتاى عملكــرد اولي مــثال در مــورد پيــامبر خــدا،امير . زن

به كاررفته است،با   »جهاد«تعبير...امام حسين،شهداى احد،شهداى كربال و    سيد الشهدا،امام حسن،   المؤمنين،حمزه

،از » شـهادت «و»...الملحـدين  جاهدت فى سـبيل اهللا، جاهـدت فـى اهللا حـق جهاده،جاهـدت             «:خطابهايى چون 

 . شود ها ديده مى هاى بسيار روشن فرهنگ عاشوراست كه درزيارتنامه جلوه

 . شود ه جاى زيارتهاى ماثوره ديده مىفرهنگ شهادت و نيز شهادت طلبى،در جا ب
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شهادت،و طـرح جـدى ايـن     كشته شدن در راه خدا و بر منهاج رسول اهللا و دين حق و سعادتمند شدن در سايه     

مسائل،معارضه با تبليغات دشمنانى است كه شهداى كربال وسيد الشهدا را ياغى بـر خليفـه و خـارجى معرفـى                     

 »  ع« در زيارتى كه امام هادى.كردند مى

هـاى متعـدد و نيـز ادعيـه          درزيارتنامه.»اشهد انك و من قتل معك شهداء احياء       «:خوانيم آموزش داده است،مى  

ايـن القـاء فرهنـگ      .عليـه السـالم اسـت     » قائم« هاى زائر،توفيق قيام و خونخواهى در ركاب       گوناگون،از خواسته 

و )زيـارت عاشـورا  (»...ع امام هدى ظاهرو ان يرزقنى طلب ثاركم م«:است شهادت طلبى در جان و انديشه شيعه    

نصـرتى معـدة لكـم ومـودتى خالصـة          «:است» عج« جامعه،اعالم حمايت و نصرت نسبت به امام زمان        در زيارت 

 . » لكم

اصفياء،اولياء،اوداء،انصار،و نشان دهنـده ارزشـگذارى   :شود در زيارت شهداى كربال،تعبيراتى از اين قبيل ديده مى 

همچنين،تقرب به خدا و رسول و ائمه،با . ى،واليت،مودت و نصرت درقاموس كربالستبه صفاتى چون برگزيدگ

 ) 26. (رساند مكتبى زائر را مى-اين نيز جهتگيرى خاص اجتماعى.شود برائت از دشمنان خداحاصل مى

 

 زيارت وارث 

 

ى، كــه آن حضــرت را بعنــوان وارث آدم،نوح،ابراهيم،موسى،عيســ   » ع«يكــى از زيارتهــاى ســيد الشــهدا   

و همراه ) 27. (شده است روايت» ع« زيارت وارث ازامام ادق.كند محمد،على،فاطمه زهرا،خديجه كبرى خطاب مى

 . آداب خاصى است و فضيلت بسيار دارد

آموزد كه اسالم امامت،رسالت تاريخى اديـان توحيـدى را بـردوش دارد و بـه همـين                   زيارت وارث به زائر مى    «

زائـر در ايـن     .يابـد  معنـاى امامـت را مـى        خاتم االنبياء است و در اينجاسـت كـه         دليل،خاتم االديان و پيامبرش   

فهمد كه گويى عاشـورا      يابد و چنين مى    مى» ع« امام حسين  زيارت،رسالت همه پيامبران بزرگ تاريخ را بر دوش       

 ) . 28(»  نقطه اوج نبرد همه توحيدتاريخى با همه شرك تاريخى است

 

 زيارت وداع 

 

رفتـه زيـارت    » ع«،مستحب است پس از تمام شدن آن،زاير باالى سر قبرسيد الشهدا          » ع« الشهدا در زيارت سيد  

و متون مختلف و متنـوعى دارد و از جملـه           ) 29(است   متن آن و آدابش در كتب دعا و روايات آمده         .وداع بخواند 

اللهـم ال   «: بـار نباشـد    محتويات آن خداحافظى با قبر امام و دعابراى توفيق زيارت مجدد است و اينكه آخـرين               

اللهم صل على محمـد و آل محمـد و ال تجعلـه آخـر العهـد مـن زيـارتى ابـن                 «،»...تجعله آخر العهد منا ومنه    

 » ...و ارزقنى زيارته ابدا ما ابقيتنى رسولك
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 زيد بن ارقم 

 

ـ           » ص«از صحابه پيامبر خدا    امبر حضـور  كه در زمان آن حضرت نوجوان بود و در تعدادى از جنگهـادر ركـاب پي

اهل بيت را به كوفه آوردند و وارد قصـر ابـن             وى در سن پيرى پس از حادثه عاشورا،وقتى اسيران        ) 30. (داشت

وقتى سرمطهر سيد الشهدا را مقابل ابـن زيـاد قـرار دادنـد و او بـا چـوب بـه                      .زياد كردند،در آنجا حضور داشت    

چـوب خـود را از ايـن لبهـا بردار،بـه خـداى يگانـه        :زد،زيد بن ارقم اعتراض كرد كه     دندانهاى آن سر بريده مى    

اعتراض،مجلس را   بوسيد،سپس بعنوان  با لبهاى مباركش اين لبها را مى      » ص«بارها ديدم كه رسول خدا     قسم،من

. گرداندند،من در غرفه خود بودم     هامى را در كوچه  » ع« هم او نقل كرده كه وقتى سر امام حسين        ) 31. (ترك كرد 

 68وى در سـال     ) 32. (خوانـد  را مـى  »...اصحاب الكهف و الـرقيم     ام حسبت ان  « نيدم آيه جلوى من كه رسيد،ش   

 ) 33. (هجرى در كوفه درگذشت

 

 زيد بن معقل 

 

 زيد بن ورقاء 

 

. انـد  گفتـه  بدر بن معقل هـم    .نامش در زيارت ناحيه مقدسه آمده است      .از شهداى كربالست  

)34 ( 

 

ــر  طفيــل،در نخلســتانى اطــراف فــرات كمــين عنصــر خبيثــى كــه روز عاشــورا،همراه حكــيم بــن   كــرده و ب

 ) 35(كمين از كار  دست راست عباس در اين.ها حمله كردند هنگام آب آوردن به خيمه» ع« عباس

 

 »  ع« زين العابدين

 

كه در حادثـه    » ع«،فرزندسيد الشهدا » ع« پيشواى چهارم شيعه،حضرت سجاد،امام على بن الحسين،زين العابدين       

بـه  » ع« داشت و بعلت بيمارى در خيمه بسترى بود وهمراه با اهل بيت،پس از شهادت امام حسين               كربال حضور   

اسيرى رفت و با حالتى دشوار وغمبار،كه غل و زنجير به دست و گردن آن حضرت بسـته بودند،بـه كوفـه و از                        

نسبت به    شد و مردم شام    در كاخ يزيد هم خطبه بسيار مهمى ايراد كرد كه چهره يزيد افشا            .برده شد  آنجا به شام  

 24در حادثه كربال حـدود      . هجرى در مدينه به دنياآمد     38در سال   » ع«امام سجاد .حادثه كربال آگاه شدند    ماهيت

در حادثه كـربال    .مادرش شهربانو دختر يزدگرد بود    .كرد  سال امامت  35سال داشت،پس از شهادت پدر نيز مدت        

نقـش عمـده   ) 36. (هم در كربال بود» ع« فرزند خردسالش امام باقرفرزند بود و   آن حضرت ازدواج كرده و داراى     

www.takbook.com

www.takbook.com



 163

آن حضرت در نهضت عاشورا،پيام رسانى خون شهيدان كربال و حفظدستاوردهاى آن انقالب خونين و اهـداف                 

اش  هـا توسـط آن حضـرت و عمـه       رسـالت،در قالـب ايـراد خطبـه        ايـن .پدر،از تباه شدن و تحريف گشـتن بـود        

 . انجام گرفت» ع« زينب

سخنان امام سجاد در بارگاه يزيد،چنان او را به خشم آورد كه دستور كشتنش را داد، اماحضرت زينب،جان خود                   

در كربال،به يارى طايفه بنى اسد آمـد و پـس از             در دفن اجساد شهداى اهل بيت     .را سپر بال قرار داد و نگذاشت      

ر الحسين بن على بن ابى طالب،الذى قتلوه هذا قب«:حضرت نوشت روى قبر آن» ع«خاكسپارى پيكر سيد الشهدا

 ) . 37(» عطشانا غريبا

وليد بـن عبـد     .اموى سپرى كرد   دوران بسيار سخت و خفقان بارى را با خلفاى        » ع«پس از عاشورا،حضرت سجاد   

 . الملك و هشام بن عبد الملك،از خلفاى معاصر او بودند

هـذا الـذى تعـرف      (او هاى بلند فرزدق در سـتايش     داستان زيارت آن حضرت و بوسيدنش حجر االسود را و شعر          

اى ازدعاهاى آن حضرت است كه اينك در دست ما           مجموعه» صحيفه سجاديه «.معروف است ...)البطحاء وطاته 

 هجرى با دسيسه وليد بن عبد الملك بـه          95آن حضرت در سال     .اى از معارف دينى موجوداست     بعنوان گنجينه 

مستقل  اى آشنايى با زندگى،شخصيت و فضايل بيشمارش بايد به كتابهاى         بر.شهادت رسيد و دربقيع،مدفون شد    

 ) 38. (و مفصلتر مراجعه كرد

 

 »  ع« زينب

 

حضـرت  .خـونين عاشـورا    در نهضت » ع« زينب كبرى سالم اهللا عليها،پيامبر خون شهداى كربال و همراه حسين          

 جمادى االولـى در مدينـه،پس از امـام          5هجرى،روز   در سال پنجم  » ع«زينب،دختر امير المؤمنين و فاطمه زهرا     

ــين ــد  » ع« حســـ ــا آمـــ ــه دنيـــ ــاب.بـــ ــت از القـــ ــه   :اوســـ ــم، عقيلـــ ــى هاشـــ ــه بنـــ عقيلـــ

انـد،يعنى زينـت     دانسـته » زين اب « زينب را مخفف  .آل على  طالبيين،موثقه،عارفه،عالمه،محدثه،فاضله،كامله،عابده

 . پدر

رسـول خـدا و پـدرش اميـر          كبـرى،از جـدش   زينب  .خاست هنگام ديدار،به احترامش از جا برمى     » ع« امام حسين 

اين بانوى بزرگ، داراى قوت قلب،فصـاحت       ) 39. (حديث روايت كرده است   » ع«المؤمنين و مادرش فاطمه زهرا    

پسـر عمـوى    (شـوهرش، عبـد اهللا بـن جعفـر        ) 40. (زبان،شجاعت،زهد و ورع،عفاف وشهامت فوق العـاده بـود        

 . نامهاى محمد و عون،در كربال به شهادت رسيدندازدواج،دو پسر حضرت زينب به  از اين.بود)خودش

پس از امتناع از بيعت با يزيد،از مدينه بـه قصـد مكـه خـارج شـد،زينب نيـز بـا ايـن دو                         » ع« وقتى امام حسين  

سرپرسـت كـاروان    .عظيم زينـب، بسـيار بـود       در طول نهضت عاشورا،نقش فداكاريهاى    .فرزند،همراه برادر گشت  

هـاى   هاى حكام امـوى بـا خطبـه        و افشاگر ستمگرى  » ع« زين العابدين  ننده از امام  اسيران اهل بيت و مراقبت ك     

پـس از عاشـورا و در       .دختر شهيد بود،هم خـواهر شـهيد،هم مـادر شـهيد،هم عمـه شـهيد               زينب،هم.آتشين بود 

پس .هاى آتشينى ايراد كرد و رمز بقاى حماسه كربال وبيدارى مردم گشت            سفراسارت،در كوفه و دمشق، خطابه    
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از بازگشــت بــه مدينــه نيــز،در مجــالس ذكــرى كــه بــراى شــهداى كربالداشــت،به ســخنورى و افشــاگرى  

 . شهرت يافت»قهرمان صبر« وى به.پرداخت مى

 . است)در سوريه كنونى(قبرش در زينبيه. هجرى درگذشت65 و به نقلى 63در سال 

زينـب  .درمدينه قحطى پيش آمد   :استآمده  » خيرات الحسان « در كتاب .برخى نيز معتقدند مدفن او در مصر است       

 هجرى  65زينب در همانجا در سال      .زمينى داشتند  همراه شوهرش عبد اهللا بن جعفر به شام كوچ كردند و قطعه           

 ) 41. (در گذشت و در همان مكان دفن شد

 زيبنده صبح ازل طليعه ايام زينب است پاينده تا به شام ابد نام زينب است در راه دين لباس شهامت چو دوختند

 آن لباس بر اندام زينب است 

هـايش، پيـام خـون       بارزترين بعد زندگى حضرت زينب،همان پاسـدارى از فرهنـگ عاشـورا بـود كـه باخطابـه                 

 : هاى بسيارى است،از جمله اين شعر ها وسروده در اين زمينه،نوشته.را به جهانيان رساند» ع« حسين

ماند اگر زينب نبـود چهـره سـرخ حقيقـت بعـد از آن                 در كربال مى   ماند اگر زينب نبود كربال     سر نى در نينوا مى    

ماند اگر زينب نبود چشمه فرياد مظلوميت لـب تشـنگان در كـوير تفتـه جـا                   طوفان رنگ پشت ابرى از ريا مى      

ماند اگر زينب نبود در طلوع       ترين فرياد،در چنگ سكوت از طراز نغمه وا مى         ماند اگر زينب نبود زخمه زخمى      مى

لگام  سوار و بى   ماند اگر زينب نبود ذو الجناح داد خواهى،بى        صغر،استخوان اشگ سرخ در گلوى چشمها مى      داغ ا 

مانـد اگـر زينـب       ها مى  ماند اگر زينب نبود در عبور از بستر تاريخ،سيل انقالب پشت كوه فتنه             در بيابانها رها مى   

 ) 42(نبود 

يـا  «:ام ديدن سر بريده برادر،خطـاب بـه او چنـين سـرود            در هنگ .خود زينب نيز از فصاحت و ادب برخوردار بود        

 »  ع« بعدها هم در سوگ حسين»...هالال لما استتم كماال

آن دشت،كه روح خـدا      سالم بر كربال و برآرميدگان    :»...على الطف السالم و ساكنيه    «:اشعارى سرود،با اين مطلع   

خـاكى، مقـدس و متعـالى شـدند،آرامگاه          جانهـاى افالكـى و پـاكى كـه در زمـين           .ها و بارگاههاست   در آن قبه  

هـايى   سـرانجام،گورهاى خاموششـان را قبـه      .جوانمردانى كه خدا را پرستيدند و در آن دشتها وهامونهـا خفتنـد            

 ... افراشته در برخواهد گرفت،وبارگاهى خواهد شد،داراى صحنهاى گسترده و باز

 

 زينبين 

 

 »  ع« دختران امير المؤمنيناصطالحا به حضرت زينب و حضرت ام كلثوم،.دو زينب

اين كلمه از باب تغليب يك اسم بر ديگرى است، آنگونه كه بـه امـام                .شود كه در كربال حضور داشتند      گفته مى 

 . شود گفته مى» حسنين« حسن و امام حسين هم
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 زينبيه 

 

گفتـه  » حسـينيه «،  » ع« حسـين  آنگونه كه به جاى منسوب به امـام       .منسوب باشد » ع« جايى كه به حضرت زينب    

سـازند و بـراى برپـايى        مكانهايى كه با اين عنوان و به ياد حضـرت زينـب درشـهرهاى مختلـف مـى                 .شود مى

گيـرد،از   محفلهاى عزادارى يا مجالس دينى براى بانوان،و گاهى هم به عنوان دار االيتام مورد استفاده قرار مى                

ـ        آن جهت كه آن بانوى     را در سـفر اسـارت سرپرسـتى        » ع« د اهللا الحسـين   قهرمان،پس از عاشورا يتيمان ابـا عب

 »  زينبيه« نيز كه در شام قرار دارد به همين نام» ع« مرقد زينب كبرى.كرد ونگهدارى مى

 . است» ص«شهرت دارد كه تا دمشق مقدارى فاصله دارد و زيارتگاه عاشقان عترت پيامبر

 . البته در مورد مدفن حضرت زينب،اقوال ديگرى نيز وجود دارد

 

 زين واژگون 

 

رود كـه پـس ازشـهادت امام،بـا زيـن            به كار مى  » ع« تعبيرى است كه بيشتر درباره ذو الجناح،اسب امام حسين        

اى در زيارت ناحيه مقدسه اسـت كـه          برگرفته ازجمله .ها آمد  واژگون و يال پر خون و پريشانحال به طرف خيمه         

 ) . 43(» ج عليه ملويافنظر النساء الى الجواد مخزياو السر...«:آمده است

 

 نوشتها  پى

 

 . 53،المزار،شيخ مفيد،ص 329ص )بيروت(،98بحار االنوار،ج -1

 . مفاتيح الجنان،زيارت اربعين-2

 . 328،ص 98،بحار االنوار،ج 322،حوادث اربعين،نفس المهموم ص 1منتهى اآلمال،ج -3

 . 30،المزار،شيخ مفيد،ص 28،ص 98بحار االنوار،ج -4

 . 16همان،ص -5

 . 8 و 52همان،ص -6

 ) چاپ سنگى(،136اسرار الشهادة،فاضل دربندى،ص -7

 . از رعد الموسوى آمده است» انتفاضة صفر االسالميه« شرح مبسوط ماجرا در كتاب-8

 . 1523كليات صائب تبريزى،غزل -9

 . 438،مفاتيح الجنان،ص 336ص )بيروت(98بحار االنوار،ج -10

انصـار  « اى بين اين دو متن،و نيز ميزان صحت و استناد اين دو زيارت در كتـاب            به بحث تحليلى و مقايسه    -11

 . ،محمد مهدى شمس الدين،مراجعه كنيد» الحسين

 . 52،المزار،شيخ مفيد،ص 174كامل الزيارات،ص -12
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 ). كامل الزيارات(همان-13

 . 291،ص 98،بحار االنوار،ج 176همان،ص -14

ــال346،ص 10وســائل الشــيعه،ج -15 ــد،ص »مــزار«در.123ى صــدوق،ص ،ام ــين اســت26شــيخ مفي از ( چن

فان اتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليـه          » ع« مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن على      ):» ع«باقر امام

 . من اهللا عز و جل السالم باالمامة

 . 11،ص 98،بحار االنوار،ج 345همان،-16

 . 356،ص 10 ،وسائل الشيعه،ج125كامل الزيارات،ص -17

 . 127،كامل الزيارات،ص 11،ص 98،بحار االنوار،ج 357،ص 10وسائل الشيعه،ج -18

 ). نقل به تلخيص(124كامل الزيارات،ص -19

 . 197امالى صدوق،ص -20

 . احاديثش آمده است...كامل الزيارات،وسائل الشيعه،بحار االنوار،ثواب االعمال و:در منابعى همچون-21

 . 414،ص 10ج وسائل الشيعه،-22

 . 142،ص 98بحار االنوار،ج -23

 . مشفقى دهلوى-24

در ضـمن،در ج    .162 تا   146،ص  » انصار الحسين «:ك.براى تحقيق پيرامون سند اين زيارت و صحت آن،ر        -25

 .  نيز اين زيارت آمده است65،بحار االنوار،ص 45

از .1365سـال  . » پيـام انقـالب  «  در مجلـه مقاالت زيارت:ك.ها،ر براى مطالعه در تحليل محتوايى زيارتنامه -26

 .  به قلم نگارنده181 تا 172 شماره

 .  به نقل از مصباح المتهجد،شيخ طوسى427مفاتيح الجنان،ص -27

ادبيـات  « ، مقالـه 97،ص 1،ج )مجموعه مقـاالت كنگـره امـام خمينـى و فرهنـگ عاشـورا       (چشمه خورشيد -28

 . »عاشورا

 . 208 و 203،ص 98از جمله در بحار االنوار،ج -29

 . 118،ص 5تاريخ االسالم،ذهبى،ج -30

 . 188،ص 5،اثبات الهداة،ج 116،ص 45بحار االنوار،ج -31

 . 125همان،ص -32

 . 87،ص 7اعيان الشيعه،ج :ك.براى شرح حال او ر-33

 . 73انصار الحسين،ص -34

 . 40،ص 45بحار االنوار،ج -35

 . 635،ص 1اعيان الشيعه،ج -36

 . 166م زين العابدين،ص حياة االما-37
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ــه-38 ــدين « از جمل ــن العاب ــام زي ــرم، » االم ــرزاق المق ــد ال ــدين «،عب ــن العاب ــام زي ــاة االم ــاقر شــريف » حي ،ب

سـيد  » زنـدگانى زيـن العابـدين     «،46ج  »بحار االنوار «هاشم معروف الحسنى،  »االئمة االثنى عشر   سيرة«القرشى،

 .... جعفر شهيدى و

 . 65،ص الحسين فى طريقه الى الشهاده-39

 . از سيد نور الدين جزايرى» الخصائص الزينبيه«:ك.درباره مقامات معنوى زينب و ويژگيهايش،ر-40

زينب،بـانوى  « عايشه بنـت الشـاطى،كه بـا نـام        »بطلة كربال «:ك.درباره زندگينامه حضرت زينب،از جمله ر     -41

 . ده استبه قلم حبيب اهللا چايچيان و مهدى آيت اهللا زاده ترجمه ش»كربال قهرمان

 . فريد(قادر طهماسبى-42

 . 298،ص 3حياة االمام الحسين،ج -43
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 ساربان 

 

برداشـتن بنـد زيـر جامـه آن      يكى از شتربانان كاروان حسينى پـس از شـهادت امام،بـه طمـع             :شده است  روايت

دسـت بـرد تـا آن بنـد را          . حضرت،دوباره به مقتل آن امام بازگشت و آن حضرت را سـربريده و خـونين يافـت                

حضرت را بريد تا آن بند       يا دست  كاردى در آورد و انگشت    .بردارد،كه دست امام برآمد و بر دست او زد ومانع شد          

اش سياه شـد و درراه مكـه         اين شخص،بعدا چهره  ) 1. (دست چپ را برآورد،دست چپ را هم بريد        امام.را برگيرد 

ايـن قضـيه بـه      .انـد  گفته» وائل بريدة بن «نام او را  ) 2. (» على اوالد محمد   دلونى!ايها الناس «:آورد كه  فرياد برمى 

در باره كسى به نام ابحر بن كعب،كـه لبـاس از         از جمله ) 3(صورتهاى ديگر هم در برخى كتب نقل شده است،          

 . تن آن حضرت درآورد و او را عريان نهاد

 . صحت آنها اطمينان يافتتوان به  اما نمى) 4. (بعدا دستانش مثل دو چوب خشك،خشكيد

در نقلها،گاهى قضيه انگشت و انگشتر هم آمده است و اينكه،بجدل بن سليم انگشت را باانگشتر قطـع كـرد و                     

 ) 5. (انگشتر را به غارت برد

 

 سالم بن عمرو،مولى بنى المدينه 

 

ن اهل بيـت بـه شـمار        زيست و ازشيعيا   وى غالمى از طايفه بنى مدينه بود و در كوفه مى          .از شهداى كربالست  

پس از تنها ماندن مسلم بن عقيل،او و جمعى .داشت حضرت مسلم شركت در نهضت.سواركارى نامدار بود.آمد مى

به كربال  » ع« چون شنيد امام حسين   .ديگر از شيعيان دستگير شدند،اماسالم از چنگ دشمن گريخت و پنهان شد           

نامش درزيارت ناحيه مقدسه هـم      .در حمله اول شهيد شد    است،خود را به آن حضرت رساند و روز عاشورا           رسيده

 ) 6. (آمده است

 

 سالم،مولى عامر بن مسلم 

 

نـام  .مورد اطمينـان بـود     او غالم عامر بن مسلم عبدى و از شيعيان بصره و از تابعين            .وى از شهداى عاشوراست   

 ) 7. (است نامش در زيارت ناحيه مقدسه.كامل او سالم بن ابو الجعد است

 

  پيامبر سبط

 

امـام  . اسـت  و سـبط النبـى    ) 8(»  سـبط محمـد النبـى     «از لقبهـاى امـام حسـين،      .سبط،به معنـاى نـواده اسـت      

به اين دو   .سبطمنتجب هم گفته شده است    .شود سبط اصغر پيامبر و امام مجتبى،سبط اكبر ناميده مى        » ع« حسين
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السـالم عليكمـا يـا سـبطى نبـى          «:شود ها اطالق مى   هم در روايات وزيارتنامه   » سبطين«نواده عزيز رسول خدا،   

 ) 9. (» الجنة الرحمة و سيدى شباب اهل

 

 »  ع« سر امام حسين

 

 ) 10(روزى كه شد به نيزه سر آن بزرگوار خورشيد سر برهنه بر آمد به كوهسار 

 پيكر ،سپاه كوفه قساوت و دشمنى را به اوج رساندند و سرمطهر آن حضرت را از    » ع« پس از شهادت ابا عبد اهللا     

اين سر مقدس،همراه سرهاى ديگر .اسبها له كردند جدا كردند،سپس به دستور عمر سعد،پيكر آن امام را زير سم

سـر مطهـر سـيد    .ها شد و در كوفـه و شـام وشـهرهاى ديگـر گرداندنـد تـا ديگـران را بترسـانند                   شهدا بر نيزه  

بـر  ) 11(برنـد،    ت را از پشـت گـردن مـى        مختلفى در حادثه كربال دارد،اينكه سر آن حضر        ماجراهاى» ع«الشهدا

هـاى   كند،سر امام بر فرازنى در كوچه كنند،خولى سر را به خانه خويش برده در اتاقى يا تنورى پنهان مى      مى نيزه

درراه شـام در ديـر راهـب سـبب          ) 12(شـود،    كند،نزد ابن زياد،بر طشت طال نهـاده مـى         كوفه قرآن تالوت مى   

آورند،يزيد بـا خيـزران بـر آن سـر و لبهـا              نزد او مى    كاخ يزيد،بر طشت نهاده    شود،در مسلمان شدن قنسرين مى   

هر كدام موضوعى است كه دستمايه بسيارى از        ...شود و  حسين برده مى   زند،در خرابه شام نزد رقيه دختر امام       مى

 . اند هاى بسيار سروده سوزناك گشته و در باره اين وقايع،شعرها و نوحه هاى مرثيه

اندكـه سـر را از شـام بـه           برخى بر اين عقيده   . مطهر كجا دفن شد،ميان محققان نظر واحدى نيست        اين كه سر  

معتقدنــد در كوفــه،نزديك قبــر اميــر  ،برخــى)نظــر ســيد مرتضــى(كــربال آوردنــد و بــه بــدن ملحــق ســاختند

عـروف اسـت   در شام،محلى به نام جايگاه سر مطهر م.اند دفن شد و برخى هم جاهاى ديگر راگفته       » ع« المؤمنين

داننـد و بـراى كيفيـت        برخى هم مدفن سر را در مصر، مسجد راس الحسين مـى           ) 13. (كه محل عبادت است   

اما مشهور آن اسـت كـه سـر را بـه كـربال آوردنـد و                 ) 14. (كنند اى را ذكر مى    آن منطقه،تاريخچه  انتقال آن به  

اصل اين جنايت بى سابقه،براى امويـان       ) 15. (اند كنارپيكر دفن شد و اين را جمعى از علما در تاليفاتشان آورده           

حضرت را بر نيزه كرده در كوفه چرخاندند،اولين سرى بود كه در  اين كه به دستور ابن زياد،سر آن.مايه ننگ بود

هـا   بريدن سر و بر نيزه كردن آن و شهر به شهر گرداندن،حتى در سروده             ) 16. (كردند دوران اسالم با آن چنين    

نشانه مظلوميـت ثـار       دوره نيز مطرح شده و بعنوان كارى فجيع و زشت از آن ياد شده است كه                هاى آن  ومرثيه

و »و الراس منه على القناة يدار     «:خوانيم مى در شعر بشير هنگام خبر دادنش از ورود اهل بيت به مدينه           .اهللا است 

 » ...الال لما استتم كمااليا ه«:سر برادر بر فراز نى،آمده است در شعر حضرت زينب در كوفه پس از ديدن

خواسـتند ديگـران را مرعـوب كننـد،موجى از احساسـات             حرمتى آشكار،بر خالف آنچه كه يزيديان مـى        اين بى 

هـاى   چند بيت از سـروده    .را شناختند » ملعونه شجره« خصمانه بر ضد آنان پديد آورد و مردم،عمق خباثت دودمان         

 : آوريم شاعران را بعنوان نمونه،پيرامون سر مطهر مى

اى رفته سرت بر نى،وى مانده تنت تنها ماندى تو و بنهاديم ما سر به بيابانها اى كرده به كوى دوست،هفتاد و                      

سر بى تن كه شنيده است به لب آيه كهف يـا كـه              ) 17(دو قربانى قربان شومت اين رسم،ماند از تو به دورانها           
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هـا مانـده هنـوز در      به نينوا مانده هنوز خورشيد فراز نيزهبر نيزه،سرى) 18(ديده است به مشكات تنور آيه نور؟    

زان فتنـه خـونين كـه بـه بـار آمـده بـود        ) 19(باغ سپيده،بوته بوته گل خون از رونق دشت كربال مانده هنـوز            

روزى كه در   ) 20(وار آمده بود     بر سر دار آمده بود با پاى برهنه دشتها را زينب دنبال حسين،سايه            »وال«خورشيد

ها گل كرد خورشيد شيد و شفق را چـون صـدف در آب ديـدم                شفق،مل كرد خورشيد بر خشك چوب نيزه      جام  

خورشيد را بر نيزه،گويى خواب ديدم خورشيد را بر نيزه؟آرى اين چنين است خورشيد را بر نيزه ديدن،سهمگين                  

 ) 21(توان ديد  توان ديد خورشيد را بر نيزه كمتر مى است بر صخره از سيب زنخ،بر مى

 

 سران سپاه كوفه 

 

جمعـى از سـران بـود كـه          بسيج كرد،به عهـده   » ع« فرماندهى سپاه انبوهى كه ابن زياد براى جنگ امام حسين         

حر بن يزيـد رياحى،كعـب بـن طلحـه،عمر بـن سعد،شـمر بـن ذى الجوشـن،يزيد بـن ركـاب                       :عبارت بودند از  

، شبث بن ربعى و حجار بـن ابجر،كـه هـر            كلبى،حصين بن نمير تميمى،مضاير بن رهنيه مازنى،نصر بن حرشه        

البته نامهاى ديگرى چون سنان و عروة بن قيس هـم نقـل           ) 22. (فرمان داشتند  كدام،چندين هزار نيرو را تحت    

 . پيوست و در ركاب او شهيد شد» ع« ازجمع ياد شده،حر در روز عاشورا به حسين بن على.شده است

 

 سرجون 

 

 بود كه معاويه او را بعنوان مشاور خويش در امرحكومت، اسـتخدام كـرده               سرجون بن منصور از مسيحيان شام     

با راى و نظـر او بـود كـه    .در دوره يزيد هم چنين نقشى را در دربار يزيد داشت و بايزيد،همدم و مانوس بود  .بود

فـه  شيعيان كوفه بامسلم بن عقيل،براى سركوبى نهضت كوفيـان،ابن زيـاد را بـه واليـت كو                 يزيد،پس از بيعت  

و عبـد   سرجون رومى،سمت دفتر ادارى و كاتب بودن را در دربار خلفا،در دوره مـروان بـن حكـم        ) 23. (گماشت

الملك مروان هم داشت و چون برخى كوتاهيها و سهل انگاريها در كار او ديدنـد،بالطايف الحيلـى مثـل تغييـر                      

 ) 24. (ديوان محاسبات از رومى به عربى،او را از كار بركنار كردند

 

 سرهاى شهدا 

 

و در زمـان رسـول       آيـد و شـرعا حـرام اسـت         نوعى مثله بـه حسـاب مـى       )چه از مرده و چه از كشته      (بريدن سر 

نشد،تا چه رسد به پيكـر شـهداى اهـل           هاى دشمن كافر چنين رفتارى     و خلفاى بعدى هرگز با كشته     » ص«خدا

ن سرى كه بريده و به جاى ديگـر فرسـتاده           اولي) 25. (بيت،كه سرها را از بدنها جدا كرده،شهر به شهرگرداندند        

بـه حسـاب    » ع« شد،در عصر معاويه و سر شهيدبزرگوار،عمرو بن حمق خزاعى بود كه از ياران بـا وفـاى علـى                  

 . آمد مى
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عقيل و هـانى بـن عـروه را از           پيش از عاشورا نيز سر مسلم بن      .اين جنايت در عصر امويان در عاشورا تكرار شد        

مسهر،عبد اهللا بن بقطر،عبد االعلـى كعبى،عمـارة         سرهاى قيس بن  .ام،نزد يزيد فرستادند  بدن جدا كردند و به ش     

 . بن صلخب نيز توسط ابن زياد قطع شد

برخى نقلها تعـداد     طبق. سرهاى تعداد زيادى از شهداى كربال هم از بدن جدا شد و به كوفه نزد ابن زياد بردند                 

سران هـر يـك از      .ا از اين طريق نزد ابن زياد ويزيد،مقرب شوند         سر بود كه ميان قبايل تقسيم كردند ت        78آنها  

ابن زياد هم سرها را به شام نزد يزيـد          ) 26. (تعدادى از سرهارا به كوفه بردند     ...قبايل كنده،هوازن،تميم،مذحج و  

 و اى بـراى ترسـاندن مـردم    كيفيت فرستادن سرهانمايشى بود تا جماعت بسيارى آنها را ببينند و وسيله   .فرستاد

احتمال قوى،   به.گرفتن از آنان باشد،بويژه كه جدا كردن سر نسبت به شخصيتهاى معروفتر انجام شد              زهر چشم 

اش فرمان به كشـتن و       تصميم به بريدن سرها توسط سپاه عمر،با فرمان عبيد اهللا زياد بوده است،چون در نامه              

ا تنها يـك جنايـت جنگـى نبود،بلكـه نـوعى            ،بريدن سره » انصار الحسين « به تحليل كتاب  .مثله كردن داده بود   

خصومت و دشمنى و ترساندن مردم ديگر بود تا از قطع سرها عبرت بگيرند               سياسى و نشان دهنده عمق     حركت

هاافراشـته   و هيچ كسى،انديشه مبارزه با امويان را در سر نپروراند و بداند كه چنين سـرهايى بريـده و بـر نيـزه                      

 . بود» ع«سيد الشهدا  سمبليك براى درهم كوبيدن قداستنيز به عنوان كارى.خواهد شد

سر مطهر على اكبر،حبيـب بـن        دانند،از جمله  شام مى »باب الصغير «را در ) سر 16حدود  (مدفن برخى از اين سرها    

 . مظاهر و حر بن يزيد را

 

 سعد بن حنظله تميمى 

 

انـد،مثل مؤلـف     دانسـته  ة بن اسعد شبامى   بعضى او را همان حنظل    ) 27. (يكى از شهداى كربال از قبيله تميم بود       

 . قاموس الرجال

 

 سعيد بن عبد اهللا حنفى 

 

سرســخت اهــل  از شــهداى واالقــدر كربالســت،كه ايمــانى راســخ و شــجاعتى فــراوان داشــت و از هــواداران

ان از افراد خواست كه ازتاريكى استفاده كـرده متفـرق شـوند،يار           » ع«شب عاشورا وقتى سيد الشهدا    .بود» ع« بيت

گذاريم تا  نه به خدا قسم،تو را وا نمى:سعيد بن عبد اهللا ايستاد و گفت از جمله.برخاستند و هر يك سخنانى گفتند

كشته  به خدا سوگند،اگر بدانم كه.اش را مراعات كرديم حق او و ذريه» ص«خداوند بداند كه مادر نبود رسول خدا

شـوم   كنند،باز هم از تو جدا نمى      هفتاد بار با من چنين مى     شوم و    شوم، آنگاه سوزانده مى    شوم،سپس زنده مى   مى

چگونه چنين كنم،با آنكه بيش از يكباركشته شدن نيست و پس از آن كرامت ابدى و بـى                  .تا در راه تو فدا شوم     

او و همراهش هانى    .و اخالص او در راه يارى حق و عترت است          اين نشان دهنده عمق ايمان    ) 28. (پايان است 
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در .سـپرد  اى خطاب به مردم كوفه نوشت و به دست آنـان           نامه» ع« سفيرانى بودند كه امام حسين     رينبه هانى،آخ 

 : آمده است كه»وظيفه پيشوا« آخر همين نامه،جمله معروف امام در باره

هـاى كوفيـان را خـدمت        نيز يكى از فرستادگانى بود كه نامه      ) 29. (»...فلعمرى ما االمام اال العامل بالكتاب     ...«

 . آورده بود» ع« امام حسين

در نهضت مسلم بن عقيل هم فعال بود ونامه مسلم را به مكـه           .آمد وى از انقالبيون پر شور كوفه به حساب مى        

هنگام ظهـر   .عاشورا،جان را فداى رهبرش سازد     رساند و از مكه همراه امام به كوفه آمد تا در روز حماسه بزرگ             

او آنقدر تير خورد كـه بـر زمـين افتـاد و     .اد تاآن حضرت نمازش را بخواند  ايست» ع« عاشورا در مقابل امام حسين    

نامش در زيارت ناحيه مقدسه،همراه ) 30. (ها،سيزده تير يافتند در پيكراو غير از زخم شمشيرها و نيزه.جان باخت

ت براى او   حجت در اين زيار    گفت و ثنا و دعايى كه حضرت      » ع« با جمالتى كه شب عاشورا در برابر امام حسين        

 ) 31. (دارد،آمده است

 

 سفره 

 

 »  ع« ها،به ياد شهداى كربال يا خانواده امام حسين ها و تكيه اطعام و احسانى كه در خانه

كننـد،نام   به تناسب كسى كه به نام اوسفره پهن مى        .گسترند دهند و اغلب در پى نذر و نياز،سفره مى         به افراد مى  

ا الفضل،سفره امام زيـن العابدين،سـفره رقيـه و امثـال آن و آداب و رسـوم                  دهند،مثل سفره اب   خاصى به آن مى   

شـود،چه در ايـام محـرم و چـه اوقـات ديگر،مـورد               داده مى  ضيافت» ع« آنچه كه به ياد امام حسين     .خاصى دارد 

برنـد و    هـا مـى    نشـينند يـا از غـذاى آن اطعام،بـه خانـه            تبرك،بر سر آن سفره مـى      تقديس افراد است و بعنوان    

امـام   غـذاى «كننـد و آن را     شـان خـوب باشـد،از بركـت معنـوى آن اسـتفاده مـى               هر چند وضع مالى    تواضعانهم

خلفـاى فـاطمى در     .داشته است  اين از ديرباز رواج   .اند گفته هم مى » سفره ماتم « اى به چنان سفره  .دانند مى» حسين

بـه جـاى فـرش در       .زدنـد   حلقه مى  نشستند و پيروانشان درنهايت اندوه،گرد آنان      مجلس سوگوارى بر زمين مى    

ريختندو خوراك بسيار مختصرى تنها مركب از عدس سياه،پيازهاى شـور و خيـار و                تاالرها و سرسراها شن مى    

 »  سفره ماتم«نهادند و آن را دادند،بر سر خوان مى از دستى رنگ آن را تغيير مى نان جوين كه

 ) 32. (»...خواندند مى

 

 سقايى 

 

دينـى بسـيار پسـنديده       اصل آب رسانى به تشـنگان در تعـاليم        .در عاشورا » ع« ضرت عباس يكى از منصبهاى ح   

 » افضل الصدقة ابراد كبد حراء«:فرموده است» ع« امام صادق.است

من سقى الماءفى موضـع يوجـد فيـه         «:و نيز فرموده است   .برترين صدقه،خنك كردن جگر سوخته و تشنه است       

الماء فى موضع ال يوجد فيه الماءكان كمن احيى نفسا و من احيى نفسـا               الماء كان كمن اعتق رقبة و من سقى         
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اى را آزاد كـرده اسـت و         هست مردم را سيراب كند،گويا برده      هر كه در جايى كه آب     »فكانما احيى الناس جميعا   

ـ                  هر كه آب دهد در جايى كه       ه آب نيست، گويا كسى را زنده ساخته است و كسى كه يك نفر را زنده كند،گويا ب

براى جگرهاى تشـنه     است كه خداوند سقايى   » ع«و در روايت ديگرى از امام باقر      .مردم حيات بخشيده است    همه

هـا و حـرم سـيد     در كـربال،آب رسـانى بـه خيمـه      ) 33. (»ان اهللا يحب ابـراد الكبـد الحـراء        «:دارد را دوست مى  

اند،مثل لقب قمر بنى هاشم،يا علمدار       دهدا»سقاى دشت كربال  « بود و او رالقب   » ع« بر عهده ابا الفضل   » ع«الشهدا

اى به   در ايام عاشورا و محرم نيز،عده     ) 34(» ...العباس السقاء،قمر بنى هاشم،صاحب لواء الحسين      و كان «:حسين

هـاى   و تشنگى اهل بيت،به سقايى و آب دادن به مردم و دسته            ياد آن حماسه و به نشانه سقايى حضرت عباس        

و ايـن را پيـروى   . مشك،چه با آماده سازى منبع آب در معابر عمومى،يا تهيـه آب خنـك     با پردازند،چه عزادار مى 

ها هـم بـه عنـوان     البته سقايى،به معناى فروش آب و تقسيم آب درخانه   .دانند ازشيوه مردانگى علمدار كربال مى    

ـ         سقاى كربال،آن چنان فتوت داشت كه     .شده است  يك حرفه،گفته مى   ى خـود،آب   با لب تشنه وارد فرات شـد ول

روز عاشورا،جان را در راه آب آورى براى ذريه تشنه كام پيـامبر              نخورد و ايثارگرى را به اوج رساند و عاقبت هم         

 . قلم شد و مشك پر آب را نتوانست به خيام حسينى برساند و در كنار فرات،بر خاك افتاد از دست داد و دستانش

 هيجا زده بود آبى مگر آورد حرم را ز فرات سقاى حسين،دل            بر توسن موج خشم،آوا زده بود مانند على بر صف         

به دريا زده بود سقاى كربال و علمدار شاه دين فرزند شير حق و هژبر كنامها با كام تشنه آب ننوشيدى از فرات      

ياد لب حسين و دگر تشنه كامها افسوس شد اميد تو از آب،نا اميد با اينكه شد ز جانب تو اهتمامها دستت جـدا               

 ) 35(خدا شدى حق در عوض سپرد به دستت زمامها  شد از تن و دست

كـه مخصـوص ايـن       به محلى كه مخصوص آب دادن به عزاداران و هياتهاست،يا به ظـرف بزرگـى از سـنگ                 

 : به نوشته لغت نامه دهخدا.شد گفته مى» سقاخانه«شد، كار،تراشيده مى

تشنگان آب ذخيره كننـد و       ايند،جايى كه در آنجا براى    محلى كه در آن آب ريزند كه تشنگان خود را سيراب نم           

 . آنجا را متبرك دانند

 

 سكينه 

 

پروردگـار،كم نظيـر و مـورد توجـه          ،كه در علم،معرفت،ادب،توجه به حق و جذبـه       » ع«دختر بزرگوار سيد الشهدا   

يـا  (لقـب سـكينه   .اند وشتهنام اصلى او راآمنه،امينه،اميمه يا امامه هم ن       .بود» ع« خاص پدرش ابا عبد اهللا الحسين     

هـم بـود،در كـربال حضـور داشـت و در      »على اصـغر «او كه خواهر.او داده شد  به» رباب« از طرف مادرش  )سكينه

روزعاشـورا بـه او     » ع« اند كـه امـام حسـين       اين را از آنجا گفته    .او حدودا ده تا سيزده سال بوده است        عاشورا،سن

شرح آنچـه بـه مصـيبتهاى او در    .سازد نمى  و اين با كودك بودنشداده است)برگزيده زنان (» خيرة النسوان « لقب

روز عاشـورا،چون سـيد     .آمـده اسـت   )ازجملـه در نفـس المهمـوم      (شود،در كتابهاى مقتل   حادثه كربال مربوط مى   

هنگام وداع بااطفال و زنان،ديد كه دخترش سكينه از زنان كنار گرفته و در حال گريستن است،به او                  » ع«الشهدا

 : فرمود
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سيطول بعدى يا سكينة فاعلمى منك البكاء اذا الحمام دهانى ال تحرقى قلبى بدمعك حسرة ما دام منى الـروح   

 ) 36(فى جسمانى فاذا قتلت فانت اولى بالذى تاتينه يا خيرة النسوان 

 زنى با حصافت عقل و اصابت راى وافصح و اعلم مردمـان بـه             « اين دختر بزرگوار،كه به تعبير شيخ عباس قمى       

پس از بازگشت ازسفر كوفه و شام،در خانـه پـدر خود،تحـت    ) 37(بوده است، » زبان عرب و شعر و فضل و ادب    

عليهم السـالم را درك     )امام حسين، امام سجاد و امام باقر      (وى،محضرسه امام .قرار گرفت » ع«كفايت امام سجاد  

ـ            اش خانه:اند نوشته.كرد بـه شـاعران بـزرگ همچـون        .ى بـود  مركز تجمع شعرا و محل مناقشه و بحث و نقد ادب

عبد اهللا بن عثمان     سكينه به زنى مصعب بن زبير در آمد و پس از قتل او،زوجه            . كرد و جرير،صله عطا مى    فرزدق

توصيه سليمان بن عبـد الملـك او را طـالق            گرديد و پس از مرگ او،زيد بن عمر با وى ازدواج كرد،ولى زيد،به            

 هجرى در زمـان هشـام       117زيست،تاآنكه در پنجم ربيع االول سال        مىسكينه همچنان در مدينه     ) 38. (گفت

 . قبر او نيز در مدينه است) 39. (بن عبد الملك پس از هفتاد سال،در مدينه در گذشت

 

 »  ع« سالم بر حسين

 

 : شود به عربى گفته مى.آيد درودى است كه هنگام نوشيدن آب خنك بر زبان مى

يـاد  » ع« آب،از حسـين  امام سجاد،امام صادق و ائمه ديگر،هنگـام نوشـيدن      .» ابهسالم اهللا على الحسين و اصح     «

 : نقل شده كه)يا بعنوان زبان حال(از خود سيد الشهدا.كردند مى

 ) 40(شيعتى ما ان شربتم عذب ماء فاذكرونى او سمعتم بغريب او شهيد فاندبونى 

آب و  .غريب يا شهيدى را شنيديد،بر من گريـه كنيـد         هر گاه آب گوارا نوشيديد،مرا ياد كنيد،هر گاه         !شيعيان من 

خوانى نيزاز فرات و آب و عطش،گريز به صحراى كربال  تشنگى،تداعى كننده عاشوراى حسين است و هر مرثيه

 ) 41. (كند زند و از حسين عطشان ياد مى مى

 

 نوشتها  پى

 

 . 205،ص 5اثبات الهداة،ج -1

 . »دينة المعاجزم«،به نقل از19،ص 4ناسخ التواريخ،ج -2

 . 61،ص 2،معالى السبطين،ج 311،ص 45بحار االنوار،ج :همچون-3

 . 201،ص 5اثبات الهداة،ج -4

 . 302،ص )امام حسين(عوالم-5

 . 74،انصار الحسين،ص 271،ص 2عنصر شجاعت،ج -6

 . 74انصار الحسين،ص -7

 . 244،ص 45بحار االنوار،ج -8
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 . ح الجناندر مفاتي» ع« زيارتنامه حضرت معصومه-9

 . محتشم كاشانى-10

 . 304 و 303،ص )امام حسين(عوالم-11

 . 140امالى صدوق،ص -12

 . 492،ص 1سفينة البحار،ج -13

 84،ص  2،هاشـم معـروف الحسـنى،ج       »سيرة االئمـة االثنـى عشـر      « در اين باره به بحث مفصل در كتاب       -14

 . 311،ص »آرامگاههاى خاندان پاك پيامبر«نيز.كنيد مراجعه

 .  مراجعه كنيد144،ص 45،و بحار االنوار،ج 469،مقرم،ص » مقتل الحسين« به موارد آن در كتاب-15

در برخى نقلهـا اولـين سـر را متعلـق بـه عمـرو               .119،ص  45،بحار االنوار،ج   574،ص  2الكامل،ابن اثير،ج   -16

 . ا به شهادت رساندوى از ياران امير المؤمنين بود و معاويه او ر.اند حمق در زمان معاويه دانسته بن

 . جودى-17

 . نير تبريزى-18

 . ور محمد پيله-19

 . حسين اسرافيلى-20

 . على معلم-21

 . 408،ص 1عنصر شجاعت،ج -22

 . 169مقتل الحسين،مقرم،ص -23

 . 252،ص 4العقد الفريد،ج -24

 بحـث مفصـل و   هاى سياسى دشمن از اين جنايت،رجوع كنيـد بـه          در زمينه بريدن سرهاى شهدا و انگيزه      -25

 .  به بعد206،ص » انصار الحسين« محمد مهدى شمس الدين در كتاب تحليلى

 . 62،ص 45بحار االنوار،ج -26

 . 74،انصار الحسين،ص 101،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -27

 . 241،ص 7اعيان الشيعه،ج -28

 . 165مقتل الحسين،مقرم،ص -29

 . 21،ص 45بحار االنوار،ج -30

 . 70همان،ص -31

 . 324تاريخ آموزش در اسالم،احمد شلبى،ترجمه محمد حسين ساكت،ص -32

 . 331 و 330،ص 6هر سه حديث در وسائل الشيعه،ج -33

 . 40،ص 45بحار االنوار،ج -34

 . »دريا« سيد رضا بهشتى-35

 . 266،مقرم،ص » سكينه«،به نقل از106ها،ص  شام سرزمين خاطره-36
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 . 463،ص 1منتهى اآلمال،ج -37

 . 776،ص 5فرهنگ فارسى،معين،ج -38

 . 638،ص 1،سفينة البحار،ج 163،ص 1تهذيب االسماء،نووى ج -39

 . 99الخصائص الحسينيه،شوشترى،ص -40

،سـالم بلنـدى بـر ايـن امـام شـهيد       74،ص  91صلوات خاص امام حسـن و امـام حسـين،بحار االنـوار،ج             -41

 . است،مراجعه شود
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 ع سالم ودا

 

داد،بـه ايـن    خواست به ميدان نبرد آخـرين برود،سـالم وداع مـى          كه مى » ع« روز عاشورا،هر يك از ياران حسين     

يعنـى مـا    ) 1(»  و عليك السالم و نحن خلفك     «:فرمود مى و امام جواب  .السالم عليك يابن رسول اهللا    :صورت كه 

به خيمه آمـد و سـكينه،زينب،ام كلثـوم و          » ع«پس ازشهادت همه ياران امام،سيد الشهدا     .هم از پى خواهيم آمد    

 ... فاطمه

بود، شورى و سوزى     اين سالم وداع حضرت كه ديدار پايانى وى با اهل بيت          .» عليكن منى السالم  « را ندا داد كه   

 ) 2. (در ميان آنان افكند و هر كدام سخنانى گفتند

 

 سلسله غل و زنجير 

 »  ع« سلطان كربال حسين بن على

 ب بجلى سلمان بن مضار

 

گفته شده وى پسر عموى زهير بن قين بود و همراه او،پيش ازرسيدن به كربال،بـه سـپاه                  .از شهداى كربالست  

 ) 3. (پيوست و عصر عاشورا شهيد شد» ع« حسين بن على

 

 سليليه 

 

نام محل،به .اين وادى در سرزمين غطفانيان بوده و آب وچاه داشته است.نام مكانى در مسير مكه به عراق است

 ) 4. (منزلگاه هم عبور كرده است از اين» ع« امام حسين.سليل بن زيد معروف شده است

 

 سليمان بن سليمان ازدى 

 

 ) 5. (نامش در زيارت رجبيه هم آمده است.گفته شده كه از شهداى كربال بوده است

 

 سليمان بن صرد خزاعى 

 

 . قيام كرد و شهيد شد» ع«رهبر نهضت توابين در كوفه كه به خونخواهى سيد الشهدا

رفت و   خودش به شمار مى    هاى برجسته و سرشناس شيعه در كوفه و از بزرگان طايفه           سليمان بن صرد،از چهره   

ابـو  « اش كنيـه .را پيامبر اسالم بر او نهـاد      » سليمان« نام.بود»يسار«نامش در جاهليت،  .قدر و منزلتى عظيم داشت    
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هـاى ديگـر نيـز در ركـاب اميـر         شـد و در جنـگ صـفين و معركـه           مى از اصحاب پيامبر محسوب   .بود» المطرف

وى از كسـانى بـود كـه پـس از مـرگ معاويه،بـه       .مسلمانانى بود كه ساكن كوفه شـد       از اولين .بود» ع« المؤمنين

عقيل،فعاليت داشت،اما   در حركت مسلم بن   .نامه نوشت و از آن حضرت خواست كه به كوفه بيايد          » ع« حسين امام

 . از اين رو توفيق شركت درحماسه عاشورا را نداشت.ا در كوفه به زندان افكندابن زياد او ر

بودنـد،وى رهبـرى     پشـيمان شـده   » ع« پس از حادثه كربال كه كوفيان از كوتاهى خـود در يـارى امـام حسـين                

ـ   «شعار توابين، . هجرى قيام كردند  65را بر عهده گرفت و با هم پيمانان خود،در سال           » توابين« نهضت ارات يـا لث

،همراه با  » عين الورده «سرانجام،در درگيرى با سپاه ابن زياد در      .گفتند نيزمى» امير التوابين «او را ) 6. (بود» الحسين

حجاز آمده بودنـد     بعضى نيز شهادتش را در درگيرى با نيروهاى اعزامى از شام كه به            .جمعى ازيارانش شهيد شد   

. پس ازشهادت،سر او را نزد مروان حكم در شام بردند   . داشت  سال 93سليمان بن صرد،هنگام شهادت     .اند دانسته

)7 ( 

 

 سليمان بن عون حضرمى 

 

 ) 8. (اند و در زيارت رجبيه هم آمده است نامش را در شمار شهداى كربال آورده

 

 سليمان بن كثير 

 

 . اند،نيز در زيارت رجبيه هم آمده است شهداى كربال آورده نام او را در فهرست

 ) 9. (اند كه او،همان مسلم بن كثير ازدى باشد دهاحتمال دا

 

 سنان بن انس 

 

زد و آن   » ع« اى برامـام حسـين     از جنايتكاران جنگى در كربال،كه در سپاه عمر سعد بود و آخرين لحظه،او نيـزه              

يـزه  را از پيكر جدا كرد و بـر ن    » ع« به نقل بيشتر مورخان،او سرمقدس امام حسين      .حضرت از اسب بر زمين افتاد     

 . طلبيد بعدها نيز بخاطر همين جنايت،از ابن زياد جايزه مى) 10). (اند برخى هم شمر يا خولى راگفته(افراشت

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 179

 سنج 

 

ايى در قسمت بيرونى     نام يكى از ابزارى كه بصورت يك جفت صفحه گرد مسين يا برنجى يا رويين،بادستگيره              

خـوانى   زنندو با صدا و آهنگ شـور آفـرين آن،بـه نوحـه             ىهاى عزادارى و زنجير زنى به هم م        است و در دسته   

 . هم گفته شده است» صنج«.پردازند مى

 

 سنگابخانه 

 

در آن نهـاده    » ع«سيد الشـهدا   محلى كه يك يا چند ظرف بزرگ سنگى براى نوشيدن آب سرد،در ايام عزادارى             

اى بـود كـه روى آن        معموال در محوطه  . بودند شد و سقاها،آماده آب دادن به عزاداران و هيئتهاى سينه زنى           مى

پوشـاندند و در آنجـا       هاى مخصـوص و عكـس و شـمايل مـى           زدند و اطرافش را با پارچه سياه وكتيبه        چادر مى 

گرفـت و از يـك       سنگاب، ظرف سنگى بزرگى بـود كـه مقـدار زيـادى آب مـى              .گذاشتند مى نگهبان و شبخواب  

 . گذاشتند راى آشاميدن يا وضو گرفتن مىشد و در مسجدها و تكايا ب سنگ تراشيده مى پاره

» .ها نهنـد   ظرف بزرگ از سنگ تراشيده كه يك كر و بيشتر آب گيرد و در مساجدو امامزاده               «:نويسد دهخدا مى 

)11 ( 

 

 سنگباران 

وقتـى در نبـرد   .هاى سپاه كوفه در مقابله با حماسه آفرينيهاى ياران شجاع امام،استفاده ازسنگباران بـود   از شيوه 

داد،چندين نوبت عمرسعد و فرماندهان ديگر،سربازان خود را از رويـارويى             به تن،سپاه كوفه پياپى تلفات مى      تن

و «:دانستند انفرادى منع كردند و دستور دادندكه سنگباران كنند و اين را تنها راه مقابله با دالوران عاشورايى مى      

ــم ترمــوهم اال بالحجــارة لقتلتمــوهم  ــو ل ــر  گــ) 12(» ...اهللا ل ــه يــك نف ــه دســته جمعــى ب اهى هــم از حمل

 . كردند،نسبت به عابس بن ابى شبيب هم عمر سعد دستور داد سنگباران كنند مى استفاده

 

 سوار بن منعم بن حابس همدانى 

 

بـه كـربال،از كوفـه آمـد وبـه آن حضـرت       » ع« وى پـس از رسـيدن امـام حسـين        .از شهداى حادثه كربالسـت    

دانند كه اسير شد و نزد       دانند و بعضى ديگر وى را ازمجروحانى مى         حمله اول مى   برخى او را از شهيدان    .پيوست

سوار بن  « نام او در زيارت رجبيه بصورت     .عمر سعد بردند،سپس در اثر جراحات،پس ازشش ماه به شهادت رسيد          

 ) 13. (است آمده» ابى عمير نهمى
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 سوره فجر 

 

شده كه در نمازهاى واجب و       مشهور است و توصيه   » ع«  حسين به سوره امام  » ع« اين سوره،در روايت امام صادق    

و ) 14. (»و ارغبوا فيهـا   » ع« اقرؤا سورة الفجر فى فرائضكم ونوافلكم،فانها سورة الحسين       «:مستحب،خوانده شود 

، خـود انفجـار فجـرى ازايمـان و جهـاد بـود،در              » ع« چرا كه قيام كـربالى حسـين      «اين نامگذارى،جالب است،  

شود،با خون   و شرك بنى اميه،و همچنان كه با فجر و آغاز روز،حركت و حيات مردم شروع مى               شب جور    ظلمت

در ذيـل روايتـى از امـام        ) 15(» .جانى تازه گرفت و حياتى مجدد يافـت        و يارانش در عاشورا، اسالم    » ع« حسين

مئنـه و راضـيه   نامگذارى اين سوره به سوره فجر،اين بيان شـده كـه سـيد الشـهدا نفـس مط               ، علت » ع« صادق

من آل محمـد هـم       فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية و اصحابه       «:اند ومرضيه است و يارانش نيز اينگونه     

 ) 16. (» الراضون عن اهللا يوم القيامة و هو راض عنهم

كه سوگند خداى ازلى است روشنگر حقى است كـه بـا آل علـى اسـت ايـن سـوره بـه گفتـه امـام                           »و الفجر «

 ) 17(است » حسين بن على« مشهور به سوره»  ع« صادق

 

 سوگوارى عزادارى 

 سويد بن عمرو خثعمى 

 

يكى ازدو مـردى بـود كـه همـراه          .شهيد شد » ع« وى پس از شهادت امام حسين     .آخرين كشته ميدان كربالست   

ون شـنيد   او مجروحى افتاده در ميدان،ميان زخميان بود ورمقى در بدن داشت و در آن حال،چ              .بودند» ع« حسين

،به هوش آمد و با چاقو و شمشـيرى كـه داشـت،با همـان               »كشته شد  حسين«گويند كه كوفيان شادى كنان مى    

 . هم معروف است» سويد بن مطاع« به) 18. (و شهيد شد حالت به جنگ پرداخت

 

 سهل بن سعد 

 

 كـرد و از جشـن و   يكى از شيعيان اهل بيت كه در شام،بيرون دروازه دمشـق،با كـاروان اسـراى كربالبرخـورد              

 »  ع« با سكينه دختر امام حسين.پايكوبى مردم به شگفت آمد

 . سخن گفت و خود را معرفى كرد و درخواست نمود كه اگر كارى داشته باشند،انجام دهد

تماشاى سر شوند و به چهره  برد،بگو تا جلوى ما برود و مردم مشغول دارى كه اين سر را مى به نيزه:سكينه گفت

دار از او خواست كه پيشاپيش خانـدان پيـامبر راه            نيزه سهل با پرداخت چهار صد دينار به      .ول اهللا ننگرند  حرم رس 

 96هنگام مـرگ،  . هجرى زيست  88تا سال   .سهل بن سعد ساعدى،ازاصحاب پيامبر و ياران على بود        ) 19. (برود

 ) 20. (ساله يا صدساله بود
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 سياه جامگان 

 

لباس سـياه پوشـنيدن مكـروه اسـت،مگردر عـزاى ابـا عبـد اهللا                .پوشند  مى بعضى در سوگ عزيزان لباس سياه     

مخالفـت كـرده باشـد،هم در ديـد          پوشـيد،تا هـم بـا بنـى اميـه          ابو مسلم خراسانى،لباس سياه مى    .» ع« الحسين

خراسانى بودند كه لباس مشكى را در عزاى شهداى كربال           ،سپاه ابو مسلم  )مسوده(سياه جامگان .يابد بيننده،هيبت

و » ع« و اميـر المـؤمنين  » ص«كسانى هـم در عـالم رؤيا،رسـول خـدا     .پوشيدند  زيد بن على و يحيى بن زيدمى       و

 ) 21. (پوشيدند لباس سياه مى» ع« اند كه در عاشورا و سوگ امام حسين را ديده» ع«زهرا فاطمه

 

 سياه 

 

 . راى خودشود،به همان دليل شعار قرار دادن لباس سياه ب جامگان به عباسيان گفته مى

 

 »  ع«سيد الشهدا

 

 »  ع« ها از زبان ائمه كه در روايات و زيارتنامه» ع« از معروفترين لقبهاى حسين بن على

مركبى كرايه كرده بود     كه» ام سعيد احمسيه  « به» ع« امام صادق .بيان شده است،به معناى سرور و ساالر شهيدان       

ســـيد ( خبـــر دهـــم كـــه سرورشـــهيدانآيـــا بـــه تـــو:تـــا در مدينـــه ســـر قبـــور شـــهدا برود،فرمـــود 

اين لقب،ابتـدا   ) 22... (آرى:اوسيد الشهداست؟فرمود :پرسيد.حسين بن على است   :فرمود.آرى:كيست؟گفت)الشهدا

امـا حماسـه و ايثـار ابـا عبـد           .مخصوص حضرت حمزه،عموى پيامبرخدا بود كه در جنگ احد به شهادت رسيد           

 و سـرورى داد و شـهداى كـربال را نيـز بـر ديگـر شـهيدان                   چنان بود كه اورا بر همه شهيدان برتـرى        » ع« اهللا

پيامبر خدا يك باركه بـه نقـل از         .بخشيد و اين سيادت و برترى در عرصه قيامت هم مشهود خواهد بود             فضيلت

اللهـم  «:سيد الشهدايى براى حسين بـود      داد،از جمله دعايش درخواست مقام     جبرئيل،از شهادت فرزندش خبر مى    

داشـت،اين  » جبله مكيـه  «ميثم تمار نيز در سخنانى كه با      ) 23. (»و اجعله من سادات الشهداء    فبارك له فى قتله     

 : تعبير را در باره آن حضرت گفت

 ) 24. (» ان الحسين بن على سيد الشهداء يوم القيامة«

 

 سيد حميرى 

 

در .بـود » ع« صادقخاص ائمه،بخصوص امام  زيست و مورد عنايت ترين شاعران شيعه كه در عراق مى     از برجسته 

نامش ابـو هاشم،اسـماعيل     .اى سروده است   و شهداى كربال،آثار برجسته   » ع«مدح اهل بيت و مرثيه سيد الشهدا      
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اش از محبت اهل بيت دور بودند،اما خـودش شـيفته            خانواده.  ه به دنيا آمد    105 در سال .بن محمد الحميرى بود   

سـيدا،وفقت   سمتك امـك «:به او فرمود  » ع« امام صادق .دآل على بودو هنر و زبانش را وقف آن دودمان پاك كر           

سـيد  .شدى و تو سـاالر شـاعرانى       ناميد،در اين باره موفق   »سيد«مادرت تو را  ) 25(» سيد الشعراء  فى ذلك و انت   

اى بارز بود و نـامش در        حميرى، عالوه بر چيرگى در شعر و ادب،در علوم قرآنى،تفسير،حديث و كالم نيز چهره             

 . ان بزرگ مطرح استكنار نام عالم

مجموعه شـعر او    . بود اما زبان شعرى او در مدح دودمان پيامبر و هجو و رسوا كردن بنى اميه،بسيار نافذ و بران                 

 . چاپ شده است)ديوان السيد الحميرى(نيز

از او خواسـت در سـوگ        امـام .در منزل خود او را نشاند و خانواده امام،پشـت پـرده نشسـتند             » ع« حضرت صادق 

 : اى خواند،با اين مطلع او هم مرثيه.شعر بخواند» ع« حسين

 امرر على جدث الحسين فقل العظمه الزكيه 

او .ديگر بـس اسـت    : گريست و صداى ناله از خانه آن حضرت بلند شد،تا حدى كه به اوگفتند             » ع« و امام صادق  

. يافت) 28(»  ع« ره امام حسين   ه وفات سي   173 سرانجام،در رميله بغداد،در سال   ) 26. (نيز شعرش را متوقف كرد    

)27 ( 

 

و تجسـم  » ع« پيـامبر و علـى   نشان دهنده روح بلند او و تربيت در دامان      » ع«سيره اخالقى و رفتارى سيد الشهدا     

كرد،سـائالن را    مهمان نواز و بخشنده بود،بـه خويشـاوندان رسـيدگى مـى           .قرآن كريم در عمل و اخالق اوست      

كرد،بـدهى بـدهكاران را      رسيد،برهنگان را پوشانده و گرسـنگان را سـير مـى           گذاشت،به فقيران مى   محروم نمى 

بـه   كرد،صدقاتش فراوان بود و مالى كـه       شفقت و مهربانى داشت، ضعيفان را كمك و يارى مى          داد،بر يتيمان  مى

ياده گرفت،بيست و پنج بار پ     مى كرد و روزه   بسيار عبادت خدا مى   .كرد رسيد ميان تهيدستان تقسيم مى     دستش مى 

اى  اى نيرومنـد و روحيـه      نبرد استوار و بى باك بود،اراده      به سفر حج رفت،شجاعتش زبانزد همگان بود،در ميدان       

داد،غيرتمنـد بود،صـراحت    پذيرفت،مرگ را بر زندگى ذليالنه تـرجيح مـى   واال داشت،هرگز ذلت و حقارت رانمى    

اى  بود،كريم و بزرگوار بود و باكمترين بهانه      لهجه وصالبت در بيان حق داشت،حلم و بردبارى و تحملش بسيار            

برد،متواضـعانه بـا فقيـران و        محرومـان مـى    كرد،شبها انبان غذا به در خانـه       غالمان و كنيزان خويش را آزاد مى      

و نهى از منكـر را دوسـت داشـت و از خالفهـا و جنايتهـاى                  امر به معروف  .شد مساكين همنشين و هم غذا مى     

گرفت،اهـل   كرد،جوانمرد و با فتوت و اهل گذشت بود،كينه بدى كننده را بـه دل نمـى                ظالمان بشدت انتقاد مى   

اش پناهگاه و مركز اميددرماندگان بود،اهل       ساخت،خانه عفو بود،بزرگى روح و كرم او همه را شيفته رفتارش مى          

پولها و بخششهايى   كرد، رمضان ختم قرآن مى    خواند،در ماه  دارى بود،در شب و روز هزار ركعت نماز مى         شب زنده 

كرد،سالى يك بار نصف همه دارايى خود را در راه خـدا   فقرا تقسيم مى گرفت و ميان فرستاد مى را كه معاويه مى   

 . كرد كرد،محاسن خويش را خضاب مى داد،ثروت را ذخيره نمى مى به نيازمندان صدقه

بـه عنـوان    .ورانيز جلوه داشت  هاى مختلف نهضت عاش    خصلتهاى برجسته و سيره متعالى آن حضرت،در صحنه       

ترين شرايط محاصره و سختى و تشنگى در         قاطعانه بيعت با يزيد را رد كرد و از مدينه خارج شد،درسخت           :نمونه
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را نپذيرفت، عزتمندانه به استقبال شهادت رفت،جوانمردانه به حر و سپاه            كربال هم پيشنهاد تسليم شدن و بيعت      

برداشـت تـا هـر كـه      خود را از يـاران  خره توبه حر را روز عاشورا پذيرفت،بيعت      تشنه او درطول راه آب داد و باال       

خواهد برود،به يتيمان مسلم  خواهد برگردد،غالم و خادم خويش را هم آزاد گذاشت و از اوخواست كه اگر مى    مى

كرد،شـب عاشـورا را بـراى مناجـات و تـالوت قـرآن و عبـادت                  بن عقيل پـس از شـهادت پدرشـان مهربـانى          

لحظات حتى در قتلگاه هـم حالـت تسـليم و رضـا داشـت،بر سـختيها و شـدايد كـربال                    خواست،تا آخرين  لتمه

چون شـير جنگيـد و از        وشهادت اصحاب صبورى كرد،روز عاشورا با آن همه داغ و مصيبت و تشنگى و تنهايى              

رها در طـول سـفر كـربال        از منكر دانسـت،با    انبوه دشمن نهراسيد،قيام خويش را با انگيزه امر به معروف و نهى           

اعتبارى دنيا را گوشزد كرد و زهد خويش رانشان داد،هتاكيهاى دشمنان را روز عاشورا حليمانه تحمل كـرد،                   بى

 . محرومان برده بود،پس از شهادتش بر پشت و دوش آن حضرت ديده شد اثر انبانهايى كه به خانه

 

 سيف بن حارث بن سريع جابرى 

 

وى و پسـر عمـويش      .اسـت  آمـده » شبيب بن حـارث   « نامش در زيارت ناحيه،بصورت   .از شهداى جوان كربالست   

روز عاشورا، پـس از شـهادت حنظلـة بـن           .پيوستند»  ع« مالك بن عبد اهللا از كوفه آمده،در كربال به امام حسين          

 نزديك شده بود،گريان خـدمت امـام آمدنـد و اذن ميـدان            » ع« حسين گاه امام  قيس،هنگامى كه دشمن به خيمه    

. آن دو،هم برادر مادرى و هم پسر عمو بودند   .سپس هر دو باهم به ميدان رفته، جنگيدند تا شهيد شدند          .طلبيدند

 . در كتب،نام سيف بن حرث هم آمده است،شايد همان سيف بن حارث باشد) 29(

 

 سيف بن مالك عبدى 

 

جمـع  » مارية بنت منقـذ عبـدى     «،از جوانان پرشورى بود كه در بصره،در خانه بانوى بزرگ         .از شهداى كربالست  

ــود  مــى ــراى شــيعه ب ــه) 30. (شــدند،خانه او پايگــاهى ب ــام   از بصــره ب ــاروان ام ــه ك ــد و از آنجــا ب ــه آم كوف

 ) 31. (عصرعاشورا در نبرد تن به تن به شهادت رسيد.پيوست،سپس همراه او به كربال آمد» ع« حسين

 

 سينه زنى 

 

خوانى و با آهنگى خـاص بـر         و ديگر ائمه مظلوم،كه همراه نوحه     » ع«از مراسم سنتى عزادارى براى سيد الشهدا      

اصل اين سنت،بويژه در ميـان عربهـا رواج         .زنند مى زنند،گاهى هم سينه خود را لخت كرده،بر آن        سر و سينه مى   

بـه  .خـورد  هاى سنگين،حركات دست بر سينه مى بعدها به صورت موجوددر آمده كه با انتخاب نوحه        .داشته است 

 . گويند مى» سينه زن«كند، بر سينه خود زده،عزادارى مى م كهفردى ه
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گرى،ابتدا بصورت فردى بوده،اما با مرور زمان به شـكل گروهـى ودسـتجات سـوگوارى در آمـده                    اينگونه نوحه 

شده و توسعه پيدا كـرده بـود،در عصـر           صفويه رايج  دسته گردانى و سينه زنى و نوحه خوانى كه در زمان          «.است

دسته گردانـى در عصـر قاجـار،بويژه در زمـان ناصـر             ...  توسعه و تجمل بيشتر درپايتخت رواج داشت       قاجاريه با 

هاى روز با نقاره و موزيك جديد وعلم و بيـرق            دسته.شد الدين شاه باآداب و تشريفات و تجمل بسيار برگزار مى         

زنها با  د و در فواصل دسته سينهافتا مى هاى شب با طبقهاى چراغ زنبورى و حجله و مشعل به راه            و كتل،و دسته  

زنى حتى در اندرون شاهان قاجـار،بين خانمهـاى انـدرون نيـز              نوحه خوانى و سينه   .زدند آهنگ موزون سينه مى   

 ) 32(» ...متداول بود

 

 نوشتها  پى

 

 . 305مقتل الحسين،مقرم،ص -1

 . 47،ص 45بحار االنوار،ج -2

 . 101انصار الحسين،ص -3

 . 40لى الشهاده،ص الحسين في طريقه ا-4

 . 101انصار الحسين،ص -5

 . 358،ص 45بحار االنوار،ج -6

 . 650،ص 1سفينة البحار،ج -7

 . 101انصار الحسين،ص -8

 . همان-9

 . 56 و 55،ص 45بحار االنوار،ج -10

 . لغت نامه،دهخدا-11

 . 565،ص 2كامل،ابن اثير،ج -12

 . 76انصار الحسين،ص -13

 . 97،ص )امام حسين(،عوالم346،ص 2سفينة البحار،ج -14

را » سوره فجر،سـوره امـام حسـين      « تحليلى-در اين باره مقاله ادبى    .92ها،جواد محدثى،ص    آشنايى با سوره  -15

 .  بخوانيد138ص » روايت انقالب«در

 . 98،ص )امام حسين(عوالم-16

 . از مؤلف-17

 . 77انصار الحسين،ص -18

 . 428، ص )امام حسين(،عوالم382رين فى انصار الحسين،ص وسيلة الدا.127،ص 45بحار االنوار،ج -19

 . 76،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -20
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 . 670،ص 1سفينة البحار،ج -21

 . 36،ص 98بحار االنوار،ج -22

 . 118،ص )امام حسين(عوالم-23

 . 203،ص 45،بحار االنوار،ج 348همان،ص -24

 . 232،ص 2الغدير،ج -25

 . 586،ص 1اعيان الشيعه،ج -26

ــه ر -27 ــيت او،از جمل ــون شخص ــدير«:ك.پيرام ــده «،2،ج »الغ ــاعر العقي ــيم، » ش ــى حك ــد تق ــيد «،محم س

 . ،محمد صحتى» حميرى،ساالرشاعران

،حياة االمام الحسـين،ج    65،ص  4مناقب،ابن شهر آشوب،ج    :اين ويژگيهاى رفتارى در منابع زير آمده است       - 28

،بحار 226،ص  2،كشف الغمه،ج   29،ص  2 االثنى عشر،ج    ،سيرة االئمة 222،ص  4،المحجة البيضاء،ج   112،ص  1

 . 59ص )،االمام الحسين13ج ( و عوالم189،ص 44االنوار،ج 

 . 130،ص 2،عنصر شجاعت،ج 77انصار الحسين،ص -29

 . 78انصار الحسين،ص -30

 . 79،ص 1عنصر شجاعت،ج -31

 . 26موسيقى مذهبى ايران،ص -32
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 شاخسى،واخسى 

 

هاى عزادار و تيغ زدن      دسته است و تعبيرى است كه    » شاه حسين،وا حسين  «يح و اصلى اين دو كلمه،     شكل صح 

كردنـد و نـام سـيد        و قمه زدن،هنگام تيغ زدن در روز عاشورا،بصورت جمعى وبا صداى خاصى آن را تكرار مى               

 . آوردند را بر زبان مى» ع«الشهدا

 

 شام 

 

 . شده است نان،اردن و اطراف آنها گفته مىشام به سرزمين منطقه سوريه،فلسطين،لب

آنجا بود و امويان از آن       اين سرزمين در صدر اسالم فتح شد و معاويه در دوره عثمان والى            .گويند شامات هم مى  

يزيـد هـم    .دمشق،پايتخت امويان بود  . سربرتافتند» ع« پس بر آن منطقه استيال يافتند و از حكومت مشروع على          

اهـل  .انـد  از سرزمين شام در روايات، نكوهش شده و ائمه از آن بـه بـدى يـاد كـرده                ) 1 (.كرد آنجا حكومت مى  

معاويه و امويان بـر      كردند و از جمله علل آن تبليغات گسترده        بويژه در عهد معاويه،با على دشمنى بسيار مى        شام

 ضـد اهـل بيـت،منحرف       و بنى هاشم بود و چون در آن منطقه نفوذ و استيال داشـتند،افكار را بـر                » ع« ضد على 

هاى بعد هم ميان شـاميان و عراقيـان خصـومت و             دردوره.پراكندند ساختند و بذر دشمنى آنان را در دلها مى         مى

سرهاى مسلم بن عقيـل و  .رفتند ناسازگارى ادامه يافت و شهرها ومردم عراق،اغلب زير بار حكومت دمشق نمى  

 . د بود فرستادنديزي هانى راپس از شهادتشان به شام كه مقر حكومت

و از آنجا به شـام بـرده         پس از واقعه كربال كه به اسارت دشمن در آمدند،ابتدا به كوفه           » ع«سيد الشهدا  اهل بيت 

ديدارشان با يزيد دردار الخالفه در همين شهر بود كه حضرت زينب            .شدند و چند روزى در دمشق اقامت كردند       

قبر حضرت زينب و رقيـه كـه هـر دو    ) 2. (د و يزيد را رسوا ساختندخواندن در بارگاه يزيد خطبه» ع«و امام سجاد  

زينـب در   قبر رقيه نزديك مسجد جامع دمشق و حـرم حضـرت  .بصورت حرم وزيارتگاه شيعه است،در شام است 

بسيار تلخ ومصيبتهاى دوران اسارت در      » ع« حسين سفر به شام براى اهل بيت     ) 3. (زينبيه،بيرون از دمشق است   

در سـفر كـربال، سـختترين       :وقتـى ازامـام سـجاد پرسـيدند       .رايشان از سختترين مصيبتها بوده اسـت      اين ديار،ب 

 : مصيبتهاى شما كجا بود،سه بار فرمود

 ) 4. (» الشام،الشام،الشام«

 

 شام غريبان 

 

شـام  .باشـد  وحشـتناك مـى   در لغت،به معناى شب مردم غريب و از يار و ديار دور افتاده است،شام مسافران كـه            

شـب اول وفـات كسـى بـراى         . و غم نمودن   زارى كردن به درد،چنانكه بر وفات كسى گريستن       :يبان گرفتن غر

در اصطالح،به مراسـم سـوگوارى شـبانه در         ) 5. (بعد از آن شب    خانواده آن كس،شب يازدهم محرم و عزادارى      
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ورا در مسـجدها  شود كه مردم به صورت دو گروه مجزا،پس از غـروب آفتـاب عاشـ         مى شب يازدهم محرم گفته   

اين برنامه،اغلب با در دست داشتن      .دارند هاى غمگين،ياد اسراى اهل بيت را گرامى مى        ها،با خواندن نوحه   وتكيه

گيرد و بيشتراز كودكان و نونهاالن در اين سوگوارى تمثيلى  شمعهايى و در شب تاريك يازدهم محرم انجام مى

و كودكان باز مانده از شهداى كربال كـه در          » ع« بيت امام حسين  اهل   ياد كردى است از آوارگى    .شود استفاده مى 

در ايـن   .پناه ودرمانـده،در ظلمـت انـدوهبار شـب،در دشـت و بيابـان كـربال بـه سـر آوردنـد                      غروب عاشورا،بى 

شود و عزاداران با لباسهاى سياه و شمعى افروخته دردست گرفتـه،كاه             انگيز بر پا مى    مراسمى ساده و غم   «شب،

كننـد و هـر چنـد قدم،مـدتى      خوانند و دسته دسته در معابرحركت مـى  انگيز مى هاى غم پاشند و نوحه بر سر مى 

شـود و علـم و بيـرق نيـز حركـت داده              بكلى سينه زنى نمى    در اين مراسم  .گريند،آرام و غمناك   نشينند و مى   مى

 ) 6. (»شود نمى

 

 »  ع« شاه دين حسين بن على

 شاه زنان شهر بانو 

 شبث بن ربعى 

 

وى از طايفه بنى تمـيم و از جملـه كسـانى بودكـه بـه حسـين بـن                    .فرمانده نيروهاى پياده عمر سعد در كربال      

معـروف كوفـه و در ابتـدا از يـاران            هـاى  گـر چـه وى از چهـره       .نامه براى آمدن به كوفه نوشـته بـود        » ع« على

نـگ صـفين هـم در ركـاب اميـر           نزدمعاويه فرستاد و در ج    » عدى بن حاتم  « بود و حضرت او را همراه     » ع« على

سوى نهروان،همراه چند نفر ديگر سر از اطاعت آن حضرت باز تافتنـد و               المؤمنين بود،ليكن در مسير حركت به     

شـما دو نفـر بـا        به خدا قسم  :از آينده او خبر داده بود و به او و عمرو بن حريث فرمود             » ع« على.پيوستند به خوارج 

سخنرانى مفصل خويش خطـاب      در اولين » ع« روز عاشورا نيز امام حسين    ) 7. (خواهيد جنگيد » ع« فرزندم حسين 

كردنـد و گـوش      داشـت و سـخنان او را قطـع مـى           به كوفيان از او هم نام برد و در اتمام حجتـى كـه بـا آنـان                 

 : دادند،از جمله فرمود نمى

علـى جنـد لـك       و انمـا تقـدم    الم تكتبوا الى ان قد اينعـت الثمـار و اخضـر الجنـاب               ...يا شبث بن ربعى و يا     ...«

و اطـراف سـر سـبز اسـت،اگر          ها رسيده  مگر شما به من ننوشتيد كه ميوه      ...اى شبث بن ربعى و    ) 8(» ...مجندة؟

 بيايى لشكريانى مجهز براى تو آماده است؟ 

داشـت و پـس از عاشـورا         شـركت » ع« هم در قتل حسين بن على     .هاى متلون تاريخ بود    شبث بن ربعى از چهره    

،سـپس همـراه مختار،بـه      » ع« شـدن حسـين    در كوفه تجديد بنا كرد،به شكرانه و خوشحالى از كشـته          مسجدى  

پيشتر .پليس مختار شد،سپس در كشتن مختار هم حضور داشت پرداخت و رئيس» ع« خونخواهى حسين بن على

بـه  .شـد  رجهمكارى داشت،مسلمان شد،بر ضد عثمان شوريد،توبه كـرد و از خـوا           ) دروغين نبوت  مدعى(با سجاح 

اين مردبد دل و خبيث،سـرانجام      ) 9! (گفت با هم برابرند    با يك سوسمار بيعت كرد و مى      » ع« جاى بيعت با على   

 . در سن هشتاد سالگى در كوفه درگذشت
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 شب شعر عاشورا 

 

 » شب شعر عاشورا« اى چند جلدى،حاوى اشعارى است كه در يادواره نام مجموعه

حسينى و   محور شعرهاسيد الشهدا و نهضت    .شيراز ارائه شده است   » خرداد 15ه  حسيني«در چندين سال متوالى در    

شاعران معاصر كه در آن جلسات شعر خوانده يا بـراى            هاى ياران و فرزندان شهيد آن حضرت است و از سروده         

 . اند گرد آمده است آن شعر فرستاده

در مـاه محـرم برگـزار        ه سـاله  آغـاز شـده اسـت و همـ        )1407محـرم   (1365شب شعر عاشورا از مهرماه سـال        

 ) 1416صفر (1374نهمين شب شعر عاشورا،در تيرماه .گردد مى

 . ارائه گرديد) ساله كربال13دو شهيد(هاى شاعران بر محور حضرت قاسم و عمرو بن جناده برگزار شد و سروده

 

 شب عاشورا 

 

 ) 10(شود  شود فردا ز خون عاشقان اين دشت،دريا مى امشب شهادتنامه عشاق امضا مى

سـازى خـود و سـالحها و         آمـاده  و يارانش با نيايش و نماز،بـه      » ع«  هجرى،امام حسين  61شب دهم محرم سال     

فـرداى آن روز،حماسـه عظـيم عاشـورا و شـهادت        تحكيم ميثاقهاى استوار يارى و فداكارى پرداختنـد،چرا كـه         

خواست تا به عبـادت و تـالوت         وفه مهلت از سپاه ك  » ع« عاشورا را امام حسين    شب.خورد حياتبخش آنان رقم مى   

 . بپردازد

همان شب،براى يارانش سخنرانى كرد و آنان مراتب اخالص و وفاى خويش را درسخنرانيهاى پرشور خود ابراز 

شد بـا هـم      در همين شب بود كه ياران شهادت طلب،ازخوشحالى سعادت شهادت كه فردا نصيبشان مى             .كردند

ير،و صداى ياران امام به نجـوا و زمزمـه نيـايش،همچون كنـدوى زنبـوران بـه                  كردند،مثل حبيب وبر   مزاح مى 

ديد كه به او خبر      رسول خدا را در خواب    .اى چشمان امام را خواب گرفت      شب عاشورا لحظه  ) 11. (رسيد مى گوش

 درچنين شبى،امام در خيمه خـويش بـه آمـاده         .اين خواب،اهل بيت را آشفته و گريان ساخت       .داد شهادتش را مى  

خواند،امام سجاد كـه در خيمـه بـود بـا            را مى »...يا دهراف لك من خليل    «سازى سالح خود مشغول بود و شعر      

آن .كرد خواهر را دلدارى داد و به صبر سفارش       » ع« اشگبار شد و زينب گريست و امام حسين        شنيدن آن چشمش  

 . ابراى خود رقم زدندشب،شب قدر بزرگمردانى بود كه با انتخاب شهادت،عزت ابدى و نام جاودان ر

 

 شبه پيغمبر 

 

وى از  .فرزند شهيد امام حسين عليه السالم است كه در ركاب پدر،روزعاشورا به خون غلطيد             » ع«لقب على اكبر  

اللهـم اشـهد علـى      «:عزيمت جوانش به ميـدان،فرمود     نيز هنگام » ع«سيد الشهدا .نظر چهره،شبيه پيامبر خدا بود    

الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك و كنا اذا اشتقنا الى وجه رسولك نظرنا         م اشبه هؤالء القوم فقد برز اليهم غال     
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خدايا شاهد باش و گواهى بر اين قوم بده،جوانى به سوى آنان به ميدان رفت كه درخلقت و    ) 12(» ...الى وجهه 

 بـه چهـره او نگـاه        بـوديم  ترين مردم به رسول تو بود و هر گاه مشتاق سـيماى پيـامبرت              اخالق و گفتار، شبيه   

 ! على اكبر،آيينه احمد نما بود،احمد ثانى،دوباره پيامبر.كرديم مى

 ) 13(يا رب اين صوت محمد يا صداى اكبر است روى ماه احمد است اين يا لقاى اكبر است 

 

 شبيب بن عبد اهللا،مولى حرث 

 

بـه  ) پسـران سـريع   (وى از شـجاعان كوفـه بـود كـه در كـربال همـراه سـيف و مالـك                   .از شهداى كربالسـت   

شـبيب از صـحابه     . از ظهر شـهيد شـد      پيوست و جزء شهداى حمله اول در روز عاشورا بود كه پيش           » ع« حسين

 ) 14. (اش شركت داشت گانه سه نيز در جنگهاى» ع« پيامبر خدا بود و همراه على

 

 شبيه خوانى تعزيه 

 شبيه گردان معين البكاء 

 شجاعت 

 

از بهتـرين ملكـات    بله با دشمن و نهراسـيدن از خطرهـا و اقـدامهاى دشـوار يكـى             باكى براى مقا   دالورى و بى  

ريشه روح حماسـى    .گر بود  بخش جلوه  و ياران شهيدش و اسيران آزادى     » ع« اخالقى است كه در حسين بن على      

 . ثر استخانوادگى نيز در شجاع بودن افراد مؤ وراثت. تربيتى اوست هاى در ميدانهاى نبرد،خصلتهاى فرد و زمينه

در ابـراز  » ع« امـام حسـين   قاطعيتى كه.هاى بروز شجاعت بود قيام كربال از نخستين مراحلش تا پايان آن،صحنه       

سوى كوفـه و مبـارزه بـا يزيـديان،متزلزل نشـدن             مخالفت با يزيد و امتناع از بيعت داشت،تصميم به حركت به          

اى نثار خون در راه احياى دين،نهراسـيدن از انبـوه           روحيه از شنيدن اخبار و اوضاع داخل كوفه،اعالم آمادگى بر         

را در كربال محاصره كردند،قيام افتخار آفرين مسـلم بـن عقيـل در كوفه،رسـوا سـاختن                   سپاهى كه آن حضرت   

نظيـر امـام     آوريهـاى سلحشـورانه وبـى      توسط قيس بن مسهر در حضور والـى كوفـه و عامـه مـردم،رزم               امويان

ش،جنگ نمايان عبـاس و علـى اكبـر و قاسـم ويكايـك اوالد علـى و فرزنـدان                   و سربازان و خاندان   » ع« حسين

 ... در كوفه و شام و» ع«هاى زينب و سجاد عقيل،خطبه

خانـدان پيـامبر در     . اسـت »عاشورا فرهنگ« هايى از شجاعت است كه از الفباى       صدها صحنه حماسى،همه جلوه   

ميدانهاى جنگ در زمـان     .بود،هراس از دشمن بود   شجاعت و قوت قلب و دليرى نمونه بودند و آنچه دردلشان ن           

 . رسول خدا و پس از او درجنگهاى جمل،صفين و نهروان، نشان دهنده شجاعت آل على است

اى بر شمرد كه خداونـد بـه         برجسته در خطبه خويش در كاخ يزيد،شجاعت را از جمله خصلتهاى         » ع«امام سجاد 

اين شـجاعت،هم در    ) 15. (»... والسماحة و الفصاحة و الشجاعة     اعطينا العلم و الحلم   «:آن دودمان بخشيده است   
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گفتار و زبان آورى بود،هم درمواجهه با خصم و نبرد با دشمن و يك تنه به درياى سپاه تاختن و هم در تحمل                       

دستور .اند حسين و يارانش را دوست ودشمن ستوده       شجاعت.مصائب وشدايد و خود را نباختن و خوارى نپذيرفتن        

امام،نشـان دالورى آنـان و بزدلـى سـپاه كوفـه             د براى حمله عمومى و سنگباران كردن مبارزان جبهه        عمر سع 

اى در انبوه مـردم      به خدا سوگند هيچ محاصره شده     :گويد كربالست مى  هاى حميد بن مسلم كه راوى صحنه     .بود

 قويدل و استوار وشـجاع      ام كه  را كه فرزندان وخاندان و يارانش كشته شده باشد،همچون حسين بن على نديده            

آورد وهمـه از چـپ و راسـت          كردنـد،او بـا شمشـير بـر آنـان حملـه مـى              مردان دشمن او را محاصره مى     .باشد

شمر چون چنين ديد،به نيروهاى سواره دستور داد تابه پشتيبانى نيروهاى پياده شتابند و امـام را از                  .گريختند مى

را قط قد قتل ولده و اهل بيته و اصحابه اربـط جاشـا و ال امضـى                  مكثو فو اهللا ما رايت   «:هر طرف تيرباران كنند   

هـاى دشـمن كـه در        گـر چـه در برخـى منـابع تـاريخى و مقتلهـا آمـار كشـته                 ) 16(» ...السالم جنانا منه عليه  

تـوان   ياران جبهه حسين كشته شدند،مبالغه آميز و باور نكردنـى نقـل شـده اسـت و همـه آنهـا رانمـى               حمالت

پيروان نهضـت و    .فدائيان راه خداست   شگفت آن  شك ثابت است و غير قابل انكار،شجاعت       ه بى پذيرفت،ولى آنچ 

اند و از دشمن،هر چه قوى و مجهز و مسلح باشد،بيمى به دل              خط عاشورا نيز درس شجاعت را از كربالآموخته       

 . دهند راه نمى

 . رفته ازعاشوراستهاى ايران،الهام گ شهامت نيروهاى بسيجى در سالهاى دفاع مقدس در جبهه

يـا زيارت،يـا    :حسين اى درس آموز شجاعت بسيجى از تو آموزد شهامت به روى سينه و پشت بسيجى نوشـته                 

 ) 17(شهادت 

 

 شراف 

 

 »  ع« نام منزلى از منزلگاههاى ميان مكه تا كوفه كه امام حسين.به معناى بلندى است

حر در  .كيلومتر فاصله دارد  5/7)يكى ديگر از منزلگاهها   (اى پر آب و درخت كه تا واقصه        منطقه.آنجا هم فرود آمد   

سحرگاهان حضرت به جوانان كاروان دستور      . امام و همراهان شب را آنجاماندند     .بست» ع« اينجا راه را بر حسين    

پس از حركت از آنجا بود كـه        .همه مشكها و ظرفها را پر از آب كردند        .بردارند توانند آب بسيارى ذخيره    داد تا مى  

حضرت فرمود تا سپاه حر،حتى اسـبهاى آنـان را باآبهـاى ذخيـره              .سپاه حربرخورد كردند كه همه تشنه بودند      با  

 ) 19. (پرآبى احداث كرده بود شراف،نام مردى بوده كه در اين محل چشمه و چاههاى) 18. (سيراب كنند

 

 شريح قاضى 

 

ل يمنى بـود و درزمـان عمـر بـه قضـاوت      شريح بن حارث،در اص.قاضى معروف كوفه كه وابسته به امويان بود     

عبد اهللا زبير كه سه سال اين كار را ترك كرد             سال اين شغل را داشت،جز در ايام       60كوفه منصوب شد و مدت      
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 هجرى،كـه عمـرش   98 يا 97و در ايام حجاج،دست از اين كار كشيد وخانه نشين شد تا زمان مرگش در سال             

 . بيش از صد سال بود

گماشت،بر او شرط كـرد كـه        وقتى امام،وى را به اين منصب     .هم مدتى بر منصب قضاوت بود     » ع« در زمان على  

يك بار بر او خشم گرفت و از » ع« على) 20. (كند هيچ حكمى را اجرا نكند مگر آنكه آن را بر آن حضرت عرضه

 بـن عـروه را   وقتى ابـن زيـاد در كوفـه،هانى   ) 21. (وى طبع شعر هم داشت وشوخ طبع بود     .كوفه بيرونش كرد  

دستگير و در قصر با او بدرفتارى كرد،هواداران هـانى در بيرون،بـه فكـر ايـن كـه او را كشتند،سـر و صـدا راه         

به امر ابن زياد بيرون قصر آمد و شـهادت داد كـه هـانى زنـده اسـت،تا جمعيـت هـوادار                        شريح قاضى .انداختند

بر خليفه  » ع« على  زياد،فتوا داد كه چون حسين بن      معروف است كه وى به دستور عبيد اهللا       ) 22. (اومتفرق شوند 

قاضى،به عنوان عالم وابسته به دربار سـتم و          چهره شريح .خروج كرده است،دفع او بر مسلمانان واجب است        وقت

شود وهميشه براى كوبيدن حق،از چهره افـراد مـذهبى و موجـه كـه مـردم                  در خدمت زور و تزوير شناخته مى      

اى از موقعيـت او      شريح نيز در منصب قضاوت بود و چنين سـوء اسـتفاده           .كنند تفاده مى پذيرنداس حرفشان را مى  

 . نفع حكومت جور انجام گرفت به

 

 شريعه 

 

برداشـتن آب از رودخانـه،نهر       شود،آبشـخور،جاى  در لغت،به معناى راهى است كه به آب رود،يا دريا منتهى مـى            

 . دشو كوچكتر كه آب رود،از آن طريق بر دشت،مسلط مى

مشرع،مشرعه،شرعه،مشرب،منهل،ورد،مورد،آبخور، آبشخور،شريعه فرات :لغات ديگر اين اصطالح عبارت است از

در حاشيه رودخانه فرات،منطقـه  .از فرات به شريعه رفت براى آب آوردن» ع« در روز عاشورا،عباس بن على ) .23(

راست او را از كـار انداختنـد و در همـان    بود كه در پشت نخل كمين كرده دست      در همان شريعه  .نخلستانى بود 

 . شهادت رسيد و همانجا نيز دفن شد مسير به

 

 شش ماهه على اصغر 

 شط فرات 

 »  ع« شعار امام حسين

 

گـاهى  .نيزشعار خـاص داشـتند    » ع« پيامبر و ائمه  .مسلمانان،در جنگهاى صدر اسالم،شعارهاى بخصوصى داشتند     

 . فرمود» ع« ام صادقام.شد اين شعار در نگين انگشتر حك مى

 ) 24. (بود»يا محمد«است،شعار حسين،»يا محمد يا محمد«شعار ما
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 شعار توابين يالثارات الحسين 

 شعارهاى عاشورا 

 

چه در فاصله مدينـه تـا كـربال و چـه در روز عاشـورا،داراى پيامهـاى مـؤثر و                     » ع«برخى از كلمات سيد الشهدا    

ها آمده است،يا رجزها و اشـعار        اين سخنان يا درضمن خطبه    .ت است بخش براى جهاد و كرام     ديدگاههاى الهام 

هـاى عاشـورايى را از       ها و روحيه   توان هدف حسينى و انديشه     مى.است شعارى به خود گرفته    آن حضرت،و حالت  

 : برخى از اين شعارها چنين است.فرازهاى فروزان را شعارهاى نهضت عاشورا دانست آنها دريافت و آن

اين را در پاسخ مروان درمدينـه فرمود،كـه از آن           ) (25(» الم السالم،اذ بليت االمة براع مثل يزيد      على االس «-1

 ). خواست تا با يزيد بيعت كند حضرت مى

 ). محمد حنفيه فرمود در پاسخ برادرش) (26(»  يزيد بن معاوية و اهللا لو لم يكن ملجا و ال ماوى لما بايعت«-2

 ) . خطاب به يارانش در كربال) (27(» انى ال ارى الموت اال سعادة و الحياة مع الظالمين اال برما«-3

»  الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرت معايشهم فاذا محصـوابالبالء قـل الـديانون                 «-4

 ). در مسير رفتن به كربال در منزلگاه ذى حسم) (28(

در ) (29(» .. .محقـا  ن الحق ال يعمل به و ان الباطل ال يتناهى عنه؟فليرغب المؤمن في لقاء ربه              اال ترون ا  «-5

 ). كربال خطاب به اصحاب خويش فرمود

در مكـه پـيش از   » ع« حسين از سخنرانى امام  ) (30(»  خط الموت على ولد آدم مخط القالدة على جيد الفتاة         «-6

 ). و شيعيان خويش نواده،يارانخروج به سوى كوفه،در ميان جمعى از خا

فـى عبـاد اهللا بـاالثم و         من راى سلطانا جائرا مستحال لحرام اهللا،ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول اهللا يعمـل             «-7

در منزلگـاه بيضـه،در مسـير       ) (31(»  مدخلـه  العدوان فلم يغير عليه بفعل و ال قول كان حقا على اهللا ان يدخلـه              

 ). كوفه،خطاب به سپاه حر

امام ايـن   ) (32(»  اهللا ما االمام،اال العامل بالكتاب و اآلخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذات              «-8

 ). هاى كوفيان نوشت وتوسط مسلم بن عقيل به كوفه فرستاد صفات امام راستين را در پاسخ به دعوتنامه

شعر ازديگـرى اسـت، امـا امـام     ) (33(» لماسامضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مس     «-9

 ). آن را در پاسخ به تهديدهاى حر،در مسير كوفه خواند» ع« حسين

كه هنگام خروج از     اى در خطبه ) (34(»  رضى اهللا رضانا اهل البيت،نصبر على بالئه و يوفينا اجر الصابرين          «-10

 ). مكه ايراد نمود،خطاب به اصحاب و ياران فرمود

 ). از مكه به سوى كوفه فرمود و راه خونين و آميخته به شهادت را ترسيم فرمود) 35(خروج  در آستانه(

برادرش محمد حنفيه    به» ع«در وصيت نامه سيد الشهدا    ) (36(»  انما خرجت لطلب االصالح فى امة جدى      «-12

 ). آمده است كه قبل از خروج به سوى مدينه نوشت

درسـخنرانى صـبح    ) (37(» ]ال افـر فـرار العبيـد      [ال اقـر اقـرار العبيـد      ال اعطيكم بيدى اعطـاء الـذليل و         «-13

 ). عاشورا،خطاب به نيروهاى دشمن فرمود،كه خواستار تسليم شدن آن حضرت بودند
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دشـمن فرمـود،پس از      در خطاب به سپاه   ) (38(» ...هيهات منا الذلة،يابى اهللا ذلك لنا و رسوله و المؤمنون         «-14

 ). لت و شهادت محير ديدآنكه خود را سر دوراهى ذ

فرسـتاد و خواسـتار      اى بـه آن حضـرت      در پاسخ عمر سعد،كه نامـه     ) (39(»  فهل هو اال الموت؟فمرحبا به    «-15

 ). تسليم شدن بود

»  الواسعة و النعـيم الدائمـة      صبرا بنى الكرام،فما الموت اال قنطرة تعبربكم عن البؤس و الضراء الى الجنان            «-16

 ). ن فداكار خويش در صبح عاشورا،پس ازآنكه تعدادى از اصحابش شهيد شدندخطاب به يارا) (40(

خوانـد و شـهادت را بـر ننـگ           سپاه دشمن بـه عنـوان رجـز حماسـى مـى           ) 41(پيكار با    كه روز عاشورا هنگام   (

 ). داد تسليم،ترجيح مى

 ). كه مرگ سرخ،به از زندگى ننگين است) (42(»  موت فى عز خير من حياة في ذل«-18

لحظات پيش از    در آخرين ) (43(»  ان لم يكن لكم دين و كنتم ال تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنياكم             «-19

اند،خطاب بـه پيـروان ابـو سـفيان چنـان            كرده هاى حرم او حمله    شهادت،وقتى شنيد سپاه كوفه به طرف خيمه      

 ). فرمود

وقتـى سـيد    ) (45(» ذب عن حرم رسول اهللا؟    هل من ذاب ي   «) 44(» هل من ناصر ينصر ذريته االطهار؟     «-20

 ). اين نصرت خواهى و استغاثه را بر زبان آورد كه همه ياران وبستگانش شهيد شده بودند» ع«الشهدا

آيد، تاكيد آن امام،بر     به شمار مى   در نهضتش » ع« از مجموعه اين جمالت نورانى و حماسى كه شعارهاى حسين         

نابودى اسالم درشرايط سلطه يزيـدى، حرمـت بيعـت بـا كسـى چـون               :آيد مفاهيم و ارزشهاى زير به دست مى      

ذلت بار،اندك بودن انسانهاى راستين در صحنه امتحان،لزوم شـهادت طلبـى             يزيد،شرافت مرگ سرخ بر زندگى    

در عصرحاكميت باطل،زينت بودن شهادت براى انسان،تكليف مبارزه با سلطه جـور و طغيان،اوصـاف پيشـواى                 

 در برابر خواسته خداوند،همراهى شهادت طلبان درمبـارزات حقجويانـه،حرمت ذلـت پـذيرى               حق،تسليم و رضا  

براى عبور به بهشت برين،آزادگى و جوانمردى،يـارى خـواهى از       براى آزادگان و فرزانگان مؤمن،پل بودن مرگ      

 ... احقاق حق و همه و هميشه در راه

گر است و نهضـتهاى      جلوه نهاست كه در كالم آن حضرت     بقا و جاودانگى عاشورا،در سايه همين تعليمات و آرما        

 . اند گرفته ها الهام ضد ستم و ضد استبداد،همواره از اين پيامها و درونمايه

گر نـدارى ديـن بـه عالم،الاقـل         «درس آزادى به دنيا داد رفتار حسين بذر همت در جهان افشاند،افكار حسين              

باشد  اى مى  نغمه»  مرگ با عزت زعيش در مذلت بهتر است       «حسين  باشد ز گفتار     اين كالم نغز مى   »  آزاده باش 

 ) 46(از لعل دربار حسين 

 

 شعار هواداران مسلم يا منصور،امت

 »  ع« شعر امام حسين

شـعر شـاعران     گـاهى هـم بـه     .سـرودند  ائمه شيعه،گاهى به اقتضاى زمـان و مكـان و موقعيت،شـعر هـم مـى               

فراوانـى نقـل شـده اسـت،چه آنچـه در            نيز شـعرهاى  » ع« ين بن على  از حس .كردند پيشين،استناد و استشهاد مى   
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كـرده،و چـه آنچـه پيشـتر بـه مناسـبتهاى مختلـف سـروده                 حوادث كربال بصورت موعظه،رجز و جز آن بيـان        

و بيشـتر   ) 47(كه حاوى اشعار آن حضرت است،چاپ شده است         » الحسين بن على   ديوان« كتابى هم به نام   .است

 . ت استاشعار آن،مواعظ و حكم

عرب كه به آنها تمثل كرده       هم شعرهايى از خود دارد،هم شعرهايى از شعراى       » ع« در نهضت عاشورا،امام حسين   

مهـال بنـى عمنـا      «:ياشـعر ديگـرى بـا ايـن آغـاز         »...فان نهزم فهزامون قـدما    «:است،مانند شعرى با اين مطلع    

وقتـى در منزلگـاه صـفاح بـا فـرزدق      :استحضرت است،چنين  اما برخى از آنچه از شعرهاى خود آن     »...ظالمتنا

 : داخلى كوفه و سست رايى بيعت كنندگان را شنيد،چنين سرود برخورد كرد و اوضاع

لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب اهللا اعلى و انبل و ان كانت االبدان للموت انشاب فقتل امرء بالسيف فـي                      

عى المرء فى الرزق اجمل و ان كانت االموال للترك جمعها فما            اهللا افضل و ان كانت االرزاق شيئا مقدرا فقلة س         

 بال متروك به المرء يبخل 

شب عاشورا پس از سخنرانى براى ياران و اعالم وفادارى از سوى آنان،به خيمه خودبازگشت و در حالى كه به                    

 : سرود اصالح و آماده سازى شمشير خود مشغول بود،چنين مى

 لك باالشراق و االصيل من صاحب و طالب قتيل و الدهر ال يقنع بالبديل و انمـا                  يا دهر اف لك من خليل كم      

 ) 48(االمر الى الجليل و كل حى سالك السبيل 

 : خواند،اين بود هايش مى روز عاشورا،رجزى را كه در يكى از حمله

 الموت اولى من ركوب العار و العار اولى من دخول النار 

 : خواند عمر سعد،چنين رجز مىو در حمله به جناح چپ لشكر 

 انا الحسين بن على اليت ان ال انثنى احمى عياالت ابى امضى على دين النبى 

 : هاى خود،چنين رجزى بر لب داشت ها و حماسه آفرينى و نيز در طول رزم آورى

حـن سـراج    انا ابن علي الخير،من آل هاشم كفانى بهذا مفخرا حين افخر و جدى رسول اهللا اكرم من مشى و ن                   

اهللا فى الناس يزهر و فاطمة امى ساللة احمد و عمى يدعى ذو الجناحين جعفر و فينا كتاب اهللا انـزل صـادقا و                 

 فينا الهدى و الوحى و الخير يذكر 

 : و شعر بلند ديگرى دارد،با اين مطلع

 غدر القوم و قدما رغبوا عن ثواب اهللا رب الثقلين 

نسـبت  » ع« برخى اشعار هم به امام حسـين      ) 49. (خواند سب،ابيات آن را مى   كه هنگام حمله به دشمن سوار بر ا       

 : حضرت،از زبان آن امام شهيد سروده شده،و رواج يافته است،از قبيل داده شده،در حالى كه قرنها پس از آن

 ) 50(ان كان دين محمد لم يستقم اال بقتلى يا سيوف خذينى 

 

 نوشتها  پى

 

 . 81،ص 13ة،ج دائرة المعارف االسالمي-1
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 . 680،ص 1سفينة البحار،ج -2

 . مهدى پيشوايى»ها شام سرزمين خاطره«:ك.درباره شام و قبور متبركه و مدفونين در آنجا،از جمله ر-3

 . 118عنوان الكالم،فشاركى،ص -4

 . نامه،دهخدا لغت-5

 . 289تعزيه در ايران،صادق همايونى،ص -6

 . 1298،ص 3معارف و معاريف،ج -7

 ). در بحار،اسم او قيس بن اشعث آمده است(7،ص 45،بحار االنوار،ج 188،ص 3اب االشراف،ج انس-8

 . 80،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -9

 . حسان-10

 . 175،ص 3حياة االمام الحسين،ج -11

 . 30،ص 2مقتل خوارزمى،ج -12

 . حسان-13

 . 138،ص 2عنصر شجاعت،ج -14

  .174 و 138،ص 45بحار االنوار،ج -15

 ). چاپ كنگره شيخ مفيد(111،ص 2ارشاد،شيخ مفيد،ج -16

 . از مؤلف-17

 . 94الحسين فى طريقه الى الشهادة،على بن حسين هاشمى،ص -18

 . 213مقتل الحسين،مقرم،ص -19

 . 6،ص 18وسائل الشيعه،ج -20

 . حاالت مفصل او را در همين ماخذ مطالعه كنيد.175،ص 42بحار االنوار،ج -21

 . 57،ص 3لذهب،ج مروج ا-22

 . نامه،دهخدا لغت-23

 . 32،ص 2معالى السبطين،ج -24

 . 284موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -25

 . 588،ص 1،اعيان الشيعه،ج 329،ص 44بحار االنوار،ج -26

 . 381،ص 44بحار االنوار،ج -27

 . 117،ص 75،بحار االنوار،ج 245،ص )چاپ جامعه مدرسين(تحف العقول-28

 . 68،ص 4ابن شهر آشوب،ج مناقب،-29

 . 366،ص 44،بحار االنوار،ج 53لهوف،ص -30

 . 361،موسوعة كلمات االمام الحسين،ص 172وقعة الطف،ص -31

 . 334،ص 44بحار االنوار،ج -32
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 . 378همان،ص -33

 . 539،ص 1،اعيان الشيعه،ج 366همان،ص -34

 . همان-35

 . 89،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -36

 . 280ين،مقرم،ص مقتل الحس-37

 . 7،ص 2،مقتل خوارزمى،ج 131نفس المهموم،ص -38

 . 382موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -39

 . 288،معانى االخبار،ص 135نفس المهموم،ص -40

 . 68،ص 1مناقب،ابن شهر آشوب،ج -41

 . 192،ص 44بحار االنوار،ج -42

 . 51،ص 45همان،ج -43

 . 129ذريعة النجاة،ص -44

 . 46،ص 45النوار،ج بحار ا-45

 ). شعر از فضل اهللا صلواتى(70حسين پيشواى انسانها،ص -46

 صــفحه،در ايــن 222 ق،1412دار المختــارات العربيــة،چاپ اول :محمــد عبــد الرحيم،ناشــر:گــرد آورنــده-47

ه شـد  فصولى در زندگى امام هم دارد،به شرح لغات اشعار هم پرداخته و ترتيـب الفبـايى قافيـه رعايـت      كتاب،كه

 . است

 . است» سالك سبيلى«در بعضى نقلها-48

 . البته در متن اشعار،در منابع مختلف تفاوتهاى جزئى وجود دارد.47،ص 45بحار االنوار،ج -49

است از شاعران خاندان آل ابـى الحـب در كـربال كـه              ) ق 1235-1305(از شيخ محسن ابى الحب خثعمى     -50

تـراث كربال،سـلمان هـادى    (يت باال،در يكى از قصايد مشهور اوست   و ب » الحائريات« مخطوطى دارد به نام    ديوان

 ). 156طعمه،ص 
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 شعر عاشورا 

 

از ديـر بـاز رواج      » ع« حسـين  استفاده از قالب نافذ و ماندگار شعر براى زنده نگهداشتن حماسه عاشورا و ياد امام              

مند بـه   هاى شاعران شيعى و عالقه    سرودهعمده   داشته و مورد تشويق اهل بيت بوده است و مرثيه،از محورهاى          

 . آيد آمده و مى خاندان نبوت به شمار مى

مامن احد قال فى الحسين     «:روايت است » ع« از حضرت صادق  .هاست كشته اشكها و زنده مرثيه    » ع« امام حسين 

هـاى عاشـورايى در    رهگذر،انبوهى از سـروده  از اين) 1(»  شعرا فبكى و ابكى به اال اوجب اهللا له الجنة و غفر له         

بند،نوحه و تعزيه در فرهنگ دينى ما وجود دارد كـه در سـوگواريها و                قالب قصيده،مثنوى،رباعى،دو بيتى،تركيب  

 . گيرد بردارى قرار مى مورد بهره مناسبتهاى گوناگون

از كننـد و از ايـن راه،بخشـى          مـى  شاعران عاشورايى،احساس خويش را نسبت به آن حماسه در قالب شعر،بيان          

درزبان عربى،از همان آغاز، پس از حادثه كربال،آن مـاجرا          .گيرد ادبيات غنى شيعه در زبانهاى مختلف شكل مى       

سپس شاعران ديگـر در سـالها و       .به سرودن مرثيه پرداختند   » ع« شهدا از اهل بيت    به شعر راه يافت و بازماندگان     

شـاعران   سلسـله .ى اهـل بيـت بـه كـار گرفتنـد     ديگر،همواره شعر را در ترسيم نهضت كربال و مصيبتها     قرنهاى

،سـيد  )126م (،كميت بـن زيـد  )126م (سليمان بن قته  :توان از اينان ياد كرد     از جمله مى  .سرا طوالنى است   مرثيه

،ابـو فـراس    )352م  (،زاهـى )334م  (،صـنوبرى )246م  (خزاعـى  ،دعبـل )190م  (،منصـور نمـرى   ) 183م  (حميرى

 . ديگران... و)905م (،ابراهيم كفعمى)786م (دين حلى،عالء ال)406م (،سيد رضى)357م (حمدانى

هـا،عواطف را   سـوزناكترين مرثيـه   برخـى در قالـب  .سبك شاعران در سرودن شعر عاشورا نيز متفاوت بوده است    

نگارى و ثبت قضايا     اند،برخى حالت مقتل و واقعه     داشته هاى عاطفى و روحى بيشتر تكيه      اند و به جنبه    برانگيخته

هاى خويش حالـت نقـد       ى هم بخصوص ازشاعران متاخر و معاصر، چه عرب و چه فارس،در سروده            را دارد،برخ 

انـد،تا   اش نگريسته ومطرح سـاخته     به عزادارى و گريه صرف دارند و عاشورا را از زاويه حماسى و انقالبى              نسبت

 و آزادگى باشد و از اينكه       الگويى براى مبارزه با ستم و ستمگران و فقر آفرينان و دفاع از حق وعدل و انسانيت                

و ماتم بسنده كنند و درس تعهـد اجتمـاعى و تـالش و تحـرك      شيعه و مسلمانان،از حادثه عاشورا تنها به گريه  

در هر صورت،آنچه در شعر عاشورا ضـرورى اسـت،آن اسـت كـه هـم مسـتند                  .اند كرده سياسى نگيرند،نكوهش 

،هم چهره منفـى و انحرافـى ازشخصـيتهاى عاشـورا و            وصحيح و متكى به منابع معتبر تاريخى و حديثى باشد         

 . گويى است،نداشته باشد واقعه كربال كه رنگ ذلت و زبونى دارد يا آميخته به اغراق وگزافه

 

 شفاعت 

 

اى كه خداوند به پيـامبر وائمـه و علمـا و شـهدا داده                مقام برجسته .واسطه شدن در آمرزش گناهان نزد خداوند      

يكـى از شـفيعان هـم حسـين بـن           .انـد  را در قرآن،بـه شـفاعت تفسـيركرده       » محمود مقام«مفسران تعبير .است

سبب نجات گنهكاران از عذاب دوزخ است،هم در دنيا سبب فالح  هم در آخرت» ع« حسين شفاعت.است» ع« على
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هـا درقيامـت     به فرمـوده پيامبر،همـه ديـده      .مندان به آن حضرت و سوگواران در عزاى اوست         عالقه و رستگارى 

كل عين باكيـة    « بهشت است  انند،مگر چشمى كه در عزاى حسينى گريسته باشد،كه خندان و مژده يافته به            گري

طبـق احاديثى،رسـول   ) 2. (» مستبشرة بنعيم الجنـة  يوم القيامة اال عين بكت على مصاب الحسين فانها ضاحكة        

 . ريافت كرده استحق شفاعت براى گنهكاران امت از خدا د را بصورت» ع« خدا پاداش شهادت حسين

فكـن لـى    «) 3. (» شـفعت  و ان شـفعت   «:در زيارتنامه او هم آمده اسـت      .شفيع شيعيان است  » ع« حسين بن على  

ثالثة يشفعون الى اهللا عـز      «:درحديث است ) 5(» اللهم ارزقنى شفاعة الحسين يوم الورود     «و) 4(»  شفيعا الى اهللا  

بلكه هر شهيدى حق شفاعت دارد و       » ع« تنها امام حسين   نه) .6(» االنبياء ثم العلماء ثم الشهداء    :و جل فيشفعون  

به شفاعت او معتقدند و بـاور دارنـد كـه بخـاطر             » ع« محبان امام حسين  .است اين مقام را در سايه شهادت يافته      

 . ،خداوند آنان را عذاب نخواهد كرد» ع« و محبت نسبت به ابا عبد اهللا گريه و عزادارى

بيمـه كننـده از عـذاب دوزخ     گر چه شفيع محشر است و گريه بر او گر چـه » ع« بن علىناگفته نماند كه حسين   

نبايد دوستداران  » ع« حسين عقيده به شفاعت  .يافتن براى ما،در سايه صالح وپاكى است       شفاعت است،ليكن لياقت 

مجوزى بـراى   ،» تمام غرق گناهيم و يك حسين داريم      «: اينكه بگوييم .را به گناه و معصيت،گستاخ وجرى سازد      

مسـيحيان   همانگونه كه مسيحيان معتقدند مسـيح بـه دار آويختـه شـد تـا موجـب آمـرزش                  .گناه نيست  ارتكاب

اسـت و   » ص« گناهان امت مصطفى   كنند فلسفه شهادت سيد الشهدا آمرزش      اى نيز از شيعيان فكر مى      شود،عده

درست است،ولى ارتكـاب    » ع«  اهللا شفاعت ابا عبد  .ساز جرات برمعصيت است    اين خطاست و چنين تفكرى زمينه     

شــفاعت آن حضــرت شــامل . گنــاه و بــى مبــاالتى در امردين،بــه اميــد شــفاعت آن حضــرت،انحراف اســت 

 . شفاعت او باشند شود كه نماز و واجبات دينى را سبك نشمارند و حق مردم را تضييع نكنند و اليق مى كسانى

 

 شفق سرخ 

 

شهيد شـد و آسـمان در       » ع« حسين ز روزى ديده شد و پديد آمد كه       روايت است از ابن عباس كه سرخى شفق،ا       

قطرت » ع« ان يوم قتل الحسين   «: در افق ديده نشده بود     شهادت او خون گريست و از آن بيشتر،اين رنگ سرخ         

روايـت  » ع«و از امـام رضـا     ) 7. (» في السماء ظهرت يوم قتلـه و لـم تـر قبلـه             السماء دما و ان هذه الحمرة التى      

 . رساند كه بارش خون و خاك سرخ را مى) 8(» امطرت السماء دما و ترابا احمر» ع« الحسين لما قتل جدى«:است

 اش شد آيت عزاى تو  گريست در غمت زمان،به خون نشست آسمان شب و سياهپوشى

 پـس از حادثـه كـربال و        ها و آثار شگفت ديگرى است كه در روايات آمـده كـه             رنگين شدن افق،از جمله نشانه    

مختلـف، سـابقه شـفق سـرخ در آسـمان،به            و طبق نقلهاى متعدد در منابع     ) 9. (شهادت امام،در جهان ديده شد    

سيرين نيز نقل شده كه اين سرخى آسمان بعد از كشـته شـدن               از محمد بن  .گردد بر مى » ع« شهادت ابا عبد اهللا   

 حضـرت يحيـى و حضـرت        روايـت اسـت كـه آسـمان در شـهادت          » ع«ديده شد و نيز ازامـام بـاقر       » ع« حسين

ابو العالء معرى در اشاره به همين شفق سرخ كه از اثر خـون شـهداى اهـل بيـت،           ) 10. (سرخ شد »  ع« حسين

 ) 11: (پديدار شده چنين سروده است» عليهم السالم« على وحسن و حسين

www.takbook.com

www.takbook.com



 199

ياته شفقان ثبتا فـى  و على االفق من دماء الشهيدين على و نجله شاهدان فهما في اواخر الليل فجران و فى اول      

ء الحشر مستعديا الى الرحمن اين شفق سرخ كز افق شده پيدا پرتو سـيماى سـرخ فـام حسـين                      قميصه ليجيى 

 ) 12(است 

 

 شقوق 

 

اين محل نزديك كوفه ومتعلق به بنى اسد بوده و          .نام يكى از منزلگاههاى ميان مكه و كوفه       .ها به معناى ناحيه  

با مردى از   » ع«در اين محل،سيد الشهدا   ) 13. (فرود آمدن كاروانها بوده است    بركه آب و چاهى داشته كه محل        

وقتى شـنيد كـه مـردم بـر ضـد او اجتمـاع              .كوفه را از او پرسيد     اوضاع.آمد اهل كوفه برخورد كه از آن شهر مى       

 : شود اند،اشعارى خواند كه بااين مطلع آغاز مى كرده

 ) 14(اعلى و انبل فان تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب اهللا 

 ...). اگر دنيا ارزشمند به حساب آيد،خانه پاداش الهى،برتر و بهتر است(

 

 شمايل 

 

صـورت نيـز گفتـه       در اصل،به معناى صفتها و خصلتهاى انسان اسـت،اما بـه چهـره و ويژگيهـا و مشخصـات                  

شــمايل « همچنـين بــه صــورت نگـارى و ترســيم چهــره بزرگـان ديــن ونگــارگرى وقـايع مــذهبى    .شــود مـى 

تصويرهاى قـاب كـرده بزرگـان ديـن را بـه معـرض         « نيز به كسى گويند كه    » شمايل گردان «.گويند مى» سازى

از سنتهاى مذهبى قديم در تكايا آن بوده كه در ايام عزادارى براى يادآورى فرات،تشـتى                ) 15. (»نمايش گذارد 

بستند و بر روى     حضرت عباس مى    علمدارى نهادند،و علمى را به ستونى به نشانى       اى از تكيه مى    پرآب در گوشه  

دادند،تا هماهنگ بـا     كشيدند و در و ديوار را رنگ عزا مى         مى ها يا ديوارها شمايلى از شهادت هفتاد و دو تن          پرده

اند كه ذوق و هنر خـويش را در راه ابـا عبـد               شمايل نگارانى هم همواره بوده    .باشد محتواى تعزيه و شبيه خوانى    

خـوانى پـاى ايـن       به مرثيه »دار پرده« و كسانى با عنوان   .كردند عات دينى مربوط به ائمه وقف مى      وموضو» ع« اهللا

تابلوهـاى تصـويرگران وقـايع      .گفتنـد  مـى  هـم » شمايل خوان « به آنان .پرداختند شمايل و تصويرهاى مذهبى مى    

 . است...تار و،ثبت وقايع عاشورا،خروج مخ» ع« مذهبى،بر محور قصص قرآنى،جنگهاى پيامبر وحضرت على

 

 شمر بن ذى الجوشن 

 

وى از طايفه بنى . سيد الشهدا عليه السالم از فرماندهان خشن و جنايتكار سپاه كوفه در حادثه كربال و از قاتالن

بود،سـپس  » ع« در جنگ صفين هـم در لشـكر اميـر المـؤمنين     كالب و از رؤساى هوازن،و مردى شجاع بود كه  
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وى از فرمانـدهان    .بـود » ابـو السـابغه   « اش و كينـه  » شـرحبيل « نامش.ث پرداخت حدي ساكن كوفه شد و به روايت     

 »  ع« عمر سعد در حادثه كربال بود و پس از سستى ابن سعد در برخورد قاطع با امام حسين سپاه

نباشـد،وى آن را بـر       همراه با فرمانى از سوى ابن زياد به كربال آمد كه اگر عمر سعد حاضر به انجام ماموريـت                  

،عبيد اهللا سـر امـام حسـين را         » ع« امام حسين  پس از شهادت  .در كربال،فرمانده جناح چپ ميدان بود     .ده گيرد عه

وقتى قيام مختار در كوفه پيش آمد،شمر از كوفـه          .كوفه بازگشت  سپس وى به  .همراه او به شام نزد يزيد فرستاد      

از » كلتانيـه « م مختـار را كشـت و بـه   شـمر غـال  .خويش را با گروهى به طلب او فرستاد        مختار غالم .بيرون رفت 

شمردر اين نبرد كشته    . به جنگ او رفتند   » ابو عمره « جمعى از سپاهيان مختار به سركردگى     .خوزستان رفت  قراى

نشستن ) 17. (به نقلى ديگر،پس از خروج مختار،دستگير و كشته شد        ) 16. (شد و تن او را پيش سگان انداختند       

اى بريدن سر مطهر، حمله به خيام اهل بيت،امان نامه آوردن براى عباس تا او               بر» ع« او روى سينه امام حسين    

مردى آبله روو بد سيرت و زشـت صـورت بـود و زنـازاده بـه حسـاب                   .را از امام جدا كند،از جنايات ديگر اوست       

ان لم  «ور،سخن پرش » ع« امام حسين .»و لعن اهللا شمرا   « نامش در زيارت عاشورا،همراه با لعنت آمده است       .آمد مى

لحظـات   در آخـرين  ) 18. (هاى اهل بيت فرمود    را هنگام هجوم شمر به سراپرده امامت و خيمه        »...دين يكن لكم 

كرد كه بر آن حضرت حملـه        اى را تحريك   هم كه آن حضرت بر زمين افتاده بود،باز عده        » ع« حيات امام حسين  

 ) 19. (آوردند

 

 شوذب،مولى شاكر 

 

بود و از شيعيان برجسـته واز بزرگتـرين انقالبيـون           » م شاكر بن عبد اهللا همدانى     غال«وى،.از شهداى كربالست  

شوذب،از حفاظ حديث بـود و از  ) 20. (رسيد حماسى و مخلص به شمار آمد كه در كربال،در كهنسالى به شهادت   

 . كرد شنيده و نقل مى حديث» ع« امير المؤمنين

عابس،نامه مسلم بن عقيل را      وى همراه . او حديث بشنوند   آمدند تا از   مجلسى داشت كه شيعيان به حضورش مى      

شـهادت او بعـد از ظهـر        .امام شد و بـه كـربال آمـد         از مكه همراه  .رساند» ع« از كوفه به مكه خدمت امام حسين      

 ) 21. (عاشورا و پس از شهادت حنظلة بن اسعدشبامى بود

 

 شور زدن 

 

رسـد،ريتم   نقطه اوج خود مـى  زنى يا زنجير زنى به   ينهوقتى س .از اصطالحات خاص عزادارى و نوحه خوانى است       

گاهى هـم  .زنند بر سر و سينه مى    ...و» حسين حسين « همچون حركات و صداها سريعتر و پرشورتر شده،با كلماتى       

شـوند،آنان را از ميـان جمـع بيـرون بـرده،آب بـه               كننـد و از خـود بـى خـود مـى            مى كسانى در اين حال غش    

رسند،طبلهاو سنجها را بـا      مى»شور« هاى عزادار و زنجير زن به حال       وقتى دسته . خود آيد  ريزند تا به   مى اش چهره

 . اين حالت در عزاداريهاى برخى شهرهابيشتر رايج است.آوردند شدت بيشترى به صدا در مى

www.takbook.com

www.takbook.com



 201

 شهادت 

 

يـاد  » قتل فـى سـبيل اهللا     «در فرهنگ قرآنى،از شهادت باتعبير    .حاضر بودن،گواهى دادن،كشته شدن در راه خدا      

به كسـانى كـه در راه       ) 22(»  احياء و لكن ال تشعرون     و ال تقولوا لمن يقتل فى سبيل اهللا اموات بل         «:شده است 

نيز،خداوند مشترى امـوال و جانهـاى       .كنيد اند،ولى شما درك نمى    زنده شوند،مرده نگوييد،بلكه آنان   خدا كشته مى  

اهللا  ان«:گيرنـد  شوند و پاداش بهشت از خداوند مـى         مى كشند و كشته   جنگند، مى  كسانى است كه درراه خدا مى     

ايـن  ) 23(» ...اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سـبيل اهللا فيقتلـون ويقتلـون                 

است و آنان كه جان خويش را بـر          فداكارى و از جان گذشتگى در راه خدا و دين،نهايت رستگارى انسان مؤمن            

رسند،هم شهادتشان سرچشمه الهام و الگوى فداكارى براى         مى ند،هم به كاميابى ابدى در آخرت     نه سر دين مى  

مادر عمار ياسر بود كه با نيزه ابو جهل در زيرشكنجه به » سميه«نخستين شهيد اسالم،.شود مى ديگران محسوب

ا مشركان و چـه در دفـاع از       نبرد ب  هاى ها،چه در جبهه   پس از او نيز مسلمانانى كه چه زير شكنجه        .شهادت رسيد 

 . اند سرمشق آزادگان خداجوى بوده اند،همواره حق و مواجهه با حكام ستمگر جان باخته

خـدا در صـحنه      فرشـتگان حمـت    يا بدان جهت است كه    «:اند ،گفته» شهادت« در علت نامگذارى چنين مرگى به     

دهند،يا اين كـه شـهيد       هدا گواهى مى  يابند،يا بدان سبب كه خدا و رسول،به بهشتى بودن ش          شهادت حضور مى  

احياء عنـد   « دهد،يا اين كه شهيد،زنده و حاضر است،به مقتضاى        در قيامت،همراه انبيا بر امتهاى ديگرگواهى مى      

فـيض شـهادت،چنان    ) 24(» .كند تا كشته شود    ،يا بدان جهت كه شهيد، به شهادت حق قيام مى         » يرزقون ربهم

در دعاهـاى مـا نيـز مكـرر از خداونـد،            .انـد  ره از خداونـد،آرزوى آن راداشـته      ارزشمند است كه اولياء دين همـوا      

فرمـوده  » ص«رسول خدا .بسيارى درباره شهادت و جايگاه شهيد آمده است        شهادت شده است و روايات     رخواست

بـاالتر از  ) 25(» كل بر بر حتى يقتل الرجل فى سبيل اهللا،فاذا قتل فى سـبيل اهللا فلـيس فوقـه بـر                 فوق«:است

پس چون در راه خدا كشـته شـد،باالتر از آن،نيكـى            .هرنيكى،نيكى است،تا آن كه انسان در راه خدا كشته شود         

شـهادت  .شهيد،نزد خدا از بهترين قطرات است    قطره خون .شهادت،برترين مرگ است  :در احاديث است كه   .نيست

ر بهشـت،با حوريـان   شـهيد ازسـؤال قبر،مصـون اسـت و فشـار قبـر نـدارد و د             .شود موجب آمرزش گناهان مى   

شـوند و همـه بـه مقـام          انـد كـه وارد بهشـت مـى         شهدا اولين كسـانى   .شهيد،حق شفاعت دارد  .هماغوش است 

داند كه آنكه در راه خدا صبر ومقاومتى كنـد           شيخ مفيد،شهادت را مقامى واال مى     ) 26. (خورند غبطه مى  شهيدان

نظر به وجـه اهللا،از     ) 27. (شود محسوب مى  تبه الهى تا آن حد كه خونش ريخته شود،روز قيامت از امناى واال مر           

از وجود خويش و رسيدن به خلود و قداست كامل در سـايه              خصوصيات شهيد است و اين نتيجه نفى بعد لجنى        

 . شهادت است

اند و مرگشان    مطلوب و معشوق آنان است و امامان،يا مقتول ويا مسموم بوده          » شهادت«در مكتب خاندان وحى،   

بنابر اين .خالص،عزيز است، ولى دين خدا عزيزتر است   گر چه جان ائمه و اولياء خدا و بندگان        .ه است شهادت بود 

 . است» سبيل اهللا« جان بايد فداى دين گردد تا حق،زنده بماند و اين، همان

www.takbook.com

www.takbook.com



 202

ـ                     ن بمانـد   شما راه خدا را باز كرديد شهادت را شما آغاز كرديد به خون خفتيد،تا آيين بماند فدا كرديد جان،تا دي

)28 ( 

شد و جز با خون      فراهم نمى  در دوران سيد الشهدا،شرايطى پيش آمده بود كه جز با حماسه شهادت،بيدارى امت            

امـام و اصـحاب شهيدش،عاشـقانه و آگاهانـه بـه             اين بود كـه   .گرفت عزيزترين انسانها،نهال دين خدا جان نمى     

ش،طراوت و سرسبزى اسالم را تامين و تضمين كنند و          خونين خوي  ها رفتند تا با مرگ     استقبال شمشيرها و نيزه   

،درس بـزرگ و مانـدگار عاشـورا بـراى همـه نسـلها و               » شـهادت «در تـاريخ بـاقى مانـد و        اين سـنت،همچنان  

است و اين افتخار از      خط سرخ شهادت،خط آل محمد و على      «:» قدس سره « به فرموده امام خمينى   .عصرهاگشت

كسـى  ) 29. (» آنـان بـه ارث رسـيده اسـت         به آن بزرگواران و به پيروان خط      خاندان نبوت و واليت به ذريه طي      

جسمانى و حيات مادى را گسسـته باشـد و عشـق بـه حيـات                 هاى عاليق  تواند به اين جايگاه رسد،كه رشته      مى

 . برتر،او را مشتاق شهادت سازد

همين جهت است كه  طلبد و به  مىگذشتن از اين موانع و رسيدن به آن وارستگى و رهايى از تعلقات،ايمانى باال

 . شهادت،نزديكترين طريق و راه ميان بر براى رسيدن به خدا وبهشت است

زنده است هر كه كشته شود در مناى دوست بيگانه نيست آنكه شود آشـناى دوسـت گـردن نهـد بـه سلسـله                         

ر كشد گر بشنود نـواى      غم،اسير عشق تير بال به جان بخرد مبتالى دوست جان شبنم است و در پى خورشيد،پ               

شود آنكس كه عاشقانه بميرد براى دوست در مـروه مراد،شـود             دل از نينواى دوست بر لوح دهر،زنده جاويد مى        

شود جانى كـه خـاك گـردد و          تر ز گوهر ناياب مى     كامياب دل با پاى سر هر آنكه دود در صفاى دوست ارزنده           

 ) 30( بوييدنى است تربت پاك گداى دوست سنگ مزار شهيد عشق افتد به پاى دوست بوسيدنى است

انـد و    و تـالش داشـته     غير از كشتگان ميدان جهاد،در روايات اسالمى كسان ديگرى هم كه نوعى رنج كشـيده              

در دفاع از مال،جان،شرف و ناموس خـود و          اند،همچون كسى كه   محسوب شده »شهيد«اند، جان در آن راه باخته    

در مهاجرت در راه خدا جان بسپارد،يا آنكه با ايمان كامل و با محبت  آنكهبراى احقاق حق خويش كشته شود،يا 

انتظار فرج براى حاكميت عدل جان بدهـد،نيز كسـى كـه در راه طلـب علـم بميـرد يـا در                        اهل بيت و در حال    

هى از معروف و ن مرگش فرا رسد،يا زنى كه هنگام زايمان،جان بسپارد،يا آنكه در راه عمل به وظيفه امر به     غربت

 . منكر كشته شود

 

 شهادت طلبى 

 

كردم؟ ايكاش مرا هزار جان بود به تن تا آنهمه را            كردم دانى زخدا چه آرزو مى      آن دم كه به خون خود وضو مى       

 ) 31(كردم  فداى او مى

شــهادت «و يــارانش، عنصــر» ع« از الفبــاى برجســته نهضــت عاشــورا و از روحيــات واالى حســين بــن علــى

اى براى وصول به قـرب خـدا و بهشـت            دانستن ودريچه » احدى الحسنيين « مرگ در راه خدا را     بود،يعنى» طلبى

 . شهادت براى درك فضيلت صبرى برين ديدن و از اين رو شيفتگى و بى
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بـاذال فينـا مهجتـه فليرحـل         من كان « كند و با جمله    به آن تصريح مى   »...خط الموت « در خطبه » ع« امام حسين 

اينگونـه بـه اسـتقبال مـرگ        . بـرد  گزيند و بـه مسـلخ عشـق،كربال مـى          ب را هم بر مى    ياران شهادت طل  »معنا

خودكشـى و خـود را بـه        .اسـت،با خودكشـى متفـاوت اسـت        رفتن،چون مبتنى بر درك واالترى از فلسفه حيات       

هالكت افكندن،شرعا حرام وعقال ناپسند است،اما استقبال از مرگ به خاطر ارزشهاى متعالى،مشروع و معقـول                

 . ستا

نيسـت،چون گـاهى     حتى اگر انسان بداند در يك حماسه و مبارزه به شهادت خواهـد رسـيد،مرگ او خودكشـى                 

 . كند كه جان را فداى دين كند،چون دين، گراميتر ازانسان است تكليف ايجاب مى

 دين خدا عزيزتر است از وجود ما اين دست و پا و چشم و سر و جان فداى دوست 

تر از زندگى واالو كرامـت انسـانى ميسـر     تنها با درك و برداشت متعالى   )ه سراغ مرگ رفتن   آگاهان(حل اين معما  

رود،بـه همـين نكتـه بـر         علم، به كربال مى    هم از شهادت خود آگاه است و با همين        » ع« اينكه امام حسين  .است

 الحياة مع الظـالمين     ال ارى الموت اال سعادة و     «:داند ننگين مى  آن حضرت مرگ سرخ را بهتر از زندگى       .گردد مى

 . »اال برما

حيات شرافتمندانه است،نه    اين فرهنگ،پذيرفته همه اقوام و ملتهاست و اين نوع مرگ انتخابى و آگاهانه،مكمل            

مـرگ  .مرگ،به پايان يافتن خويش كمك كرده باشد       چون مرگ،پايان نيست تا كسى با انتخاب      .در تناقض با آن   

با علم بـه شـهادت در حادثـه كـربال بـه آن              » ع« امام حسين .زحيات است ترى ا  سرخ و شهادت،نوع كمال يافته    

سـزدچون   اين،هدفى است ارزشمند كه مى    .قربانگاه رفت،تا درسايه شهادتش،اسالم زنده بماند و حق،حيات يابد        

 بشريت گشود و روندگان اين اين راه را برگزيد و آن را پيش پاى» ع«سيد الشهدا.هم قربانى آن گردد» ع« حسين

 . صراط جاودانه،همه شاگردان مكتب عاشورايند

 تو اسوه شهادتى،معلم شهامتى خوشا كسى كه پانهد به مكتب والى تو 

داشتند و از مرگ،هراسى     نيز در شب عاشورا،يك به يك برخاسته،اين روحيه را ابرازمى         » ع« اصحاب امام حسين  

شـنيد و   » ع« مـه اسـترجاع را از زبـان امـام حسـين           كل هم در مسير راه كربال،وقتى    » ع«على اكبر .در دلشان نبود  

علـى اكبـر    .آرى:مگر بـر حـق نيسـتيم؟فرمود      »السنا على الحق؟    «:حضرت خبر از آينده شهادت آميز داد،پرسيد      

آيـا   پس چه ترسى از مرگ؟ حضرت قاسم هم شب عاشورا وقتى از امام پرسيد كه              » بالموت يا ابة ال نبالى   «:گفت

 : مرگ در نظرت چگونه است؟پاسخ داد:پرسيد) 32(امام من نيز كشته خواهم شد؟و 

اينها همه نشان دهنده اين روحيه و انديشه اسـت كـه مـرگ در راه                ) 33). (احلى من العسل  (تر از عسل   شيرين

عقيده و شهادت درراه خدا،آرزوى قلبى وارستگانى است كه رشته تعلقات دنيوى را بريده و به حيات برين ورزق 

خوانـد،اين   روز عاشورا ياقبل از آن روز مى      » ع« در اشعارى هم كه امام حسين     .اند شهادت دل بسته  الهى در سايه    

 : از جمله.مفهوم مطرح بود

 و ان يكن االبدان للموت انشات فقتل امرء بالسيف فى اهللا افضل 

 : درخشد بار ترجيح دادن مى و نيز در رجزهاى آن حضرت،مرگ را بر زندگى ذلت
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شـهادتها افتخـار     اش در مجلـس يزيـد،بر ايـن        در خطبه » ع« حضرت زينب ) 34. (»ن ركوب العار  الموت اولى م  «

) 35. (» فالحمد هللا رب العالمين الذى ختم الولنـا بالسـعادة و المغفـرة وآلخرنـا بالشـهادة و الرحمـة                   ...«:كند مى

ا بالقتل تهددنى يـابن     «:دحضرت را بكشند،فرمو   نيز در برابر تهديدى كه ابن زياد كرد كه آن         » ع«حضرت سجاد 

مرگ،براى ما عـادت اسـت و شـهادت،افتخار ماسـت،مرا از            » زياد؟اما علمت ان القتل لنا عادة و كرامتناالشهادة       

 ترسانى؟  مرگ مى

انتظـار شـهادت     مـرگ سـرخ،بمراتب از زنـدگى سـياه اسـت و مـا امـروز بـه                 «:فرمود» قدس سره « امام خمينى 

 ) 36. (»ر مقابل كفر جهانى با سرافرازى بايستندايم،تا فردا فرزندانمان د نشسته

 

 »  ع« شهداى كربال اصحاب امام حسين

 »  ع« شه گلگون قبا حسين بن على

 شهيد شهادت 

 شهيد نماز 

 

كه روز عاشورا،پيكر خود را سپرتيرهاى دشمن ساخت تا امام » ع« سعيد بن عبد اهللا،از اصحاب شهيد امام حسين

 تيـر هـم بـر پيكـرش         13هايى كه بر بـدن داشـت،       اضافه بر زخم شمشيرها ونيزه    .اندنمازش را بخو  » ع« حسين

تـوان سـر سلسـله شـهيدان نمـاز           را نيز مى  » ع« خود ابا عبد اهللا   ) 37. (نشسته بود كه بر زمين افتاد و شهيد شد        

اشهد (بود» نماز اقامه«و نماز و امر به معروف و نهى از منكر شهيد شد و قيامش،              دانست،چرا كه براى احياء دين    

خواسـت،ظهر   شب عاشورا را نيز براى نماز و قرائت قرآن از سـپاه دشـمن مهلـت               ) 38...) (انك قداقمت الصالة  

ابـو ثمامـه صـائدى نيـز كـه هنگـام ظهـر               به.عاشورا هم در آن ميدان خون و شهادت به نماز اول وقت ايستاد            

 . اند گفته»شهيد نماز«ن حضرت آخرين نماز را خواند، آورد وهمراه آ» ع«عاشورا،اذان وقت را به ياد سيد الشهدا

 

 شير خواره على اصغر 

 شير زن كربال زينب 

 شير كربال 

 

و اصحابش شهيد شدندو سپاه كوفـه از كـربال          » ع« به نقل مردى از قبيله بنى اسد،پس از آنكه حسين بن على           

يـك شـب    .گشـت  رفت و بامدادان بر مى     مى آمد و به قتلگاه كشتگان     كوچ كرد،هر شب شيرى از سمت قبله مى       

شد و حالت گريه و ناله داشت و چهره          نزديك مى » ع« ديد آن شير،بر جسدامام حسين    .ماند تا ببيند قصه چيست    

بر اساس همين نقـل نيـز،در مراسـم شـبيه خـوانى و تعزيـه كربال،كسـى در              ) 39. (ماليد خود را بر آن جسدمى    
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شود خودرا به بالين پيكر      شود و پس از آنكه سيد الشهدا كشته مى         ضر مى رود و در ميدان نبرد حا      شير مى  پوست

 . شود گريد و اين صحنه،سبب تاثر وگريه تماشاگران تعزيه مى مى» ع« رساند و بر نعش امام حسين او مى

 

 »  ع« شيعه امام حسين

 

 حسين،شيعه على و ائمـه      شيعه گر چه .پيروى در فكر،عمل،اخالق،مواضع سياسى و عقايد دينى      .شيعه يعنى پيرو  

در ابعاد خاصى   » ع« ديگر عليهم السالم نيز هست و تشيع،در خط ائمه واهل بيت بودن است،اما حسين بن على               

آن حضرت،براى احياء ديـن قيـام كـرد و          .كه زندگى و جانش را بر سرآنها نهاد،حالت الگويى دارد و اسوه است            

و اعمـالى    شـيعه سـيد الشـهدا،بايد در خصـلتهايى        .ينگونـه باشـد   شيعه او نيز بايـد ا     .خود رافداى راه خدا ساخت    

و نهـى از منكر،اقامـه و احيـاء نمـاز،      خودسازى، خداترسى،گناه گريزى،تقوا،اطاعت امر خدا،امر به معـروف    :چون

تالش در مسير رضاى حق،جود و كرامت،عزت نفس،گريز از ذلت و زبونى و سازش با طاغوتهـا و حكومتهـاى                    

بـه آن   ...باطل،جهاد وشهادت،روحيه ايثـار و شـهادت طلبى،قاطعيـت و صـالبت در راه عقيـده و                ستم،مبارزه با   

 . ديندارى و ورع اين،راه حسين و راه پدران و فرزندان حسين است و شيعگى يعنى.شهيد تاسى كند پيشواى

زترين منظـور   شيعه بايد آبها را گل كند خط سوم را به خون كامل كند خط سوم خط سرخ اولياست كـربال بـار                     

ماست شيعه يعنى تشنه جام بال شيعگى يعنى قيام كربال شيعه يعنى بازتاب آسمان بـر سـر نـى جلـوه رنگـين                 

تو را شيعه يعنى امتزاج ناز و نور شيعه يعنى راس           » انى ال ارى الموت   « كمان از لب نى بشنوم صوت تو را صوت        

 ) 40(شنگى در شط آب خونين در تنور شيعه يعنى هفت وادى اضطراب شيعه يعنى ت

 »  ع« كنيم،از امام صادق از انبوه روايات مربوط به اوصاف شيعه،تنها به يكى اشاره مى

كننـد و اهـل      شكم و شهوت خود راحفـظ مـى       » ع« از فرومايگان بپرهيز،چرا كه شيعه على     :كه به مفضل فرمود   

هاده و عمـل لخالقـه و رجـا ثوابـه و      انما شيعة على من عف بطنه و فرجه واشتد ج         «:جهادند و تالش براى خدا    

محبتـى كـه در دل شـيعيان و دوسـتداران شـهيد             ) 41. (»جعفـر  خاف عقابه فاذا رايت اولئـك فاولئـك شـيعة         

و همسويى و سنخيت فكرى،اخالقى و عملى با مواليشان بكشد و در             كربالست،بجاست كه آنان را به همرنگى     

نيـز هنگـام حركـت از مكـه بـه           » ع« خـود امـام   .دعـا و شـعار    گفتار و كردار،شـيعه حسـين باشـند،نه تنهـا در ا           

اهل فدا كردن جان  خدايى دعوت كرد كه    كربال،كسانى را به همراهى خويش در اين سفر مقدس و نهضت           سوى

 : در راه ائمه كه راه خداست باشند و شوق ديدار الهى در دلشان باشد

 ) 42. (»...ليرحل معنامن كان فينا باذال مهجته موطنا على لقاء اهللا نفسه ف«

 

 نوشتها  پى

 

 . 289رجال شيخ طوسى،ص -1
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،ص 44روايات مربوط به آثار و پاداش گريه بر آن حضـرت در بحـار االنـوار، ج                  .293،ص  44بحار االنوار،ج   -2

 .  به بعد278

 . » ع« ،اعمال حرم مطهر امام حسين419مفاتيح الجنان،ص -3

 . ،زيارت نيمه رجب442همان،ص -4

 . ،زيارت عاشورا458ن،ص هما-5

 . 34،ص 8بحار االنوار،ج -6

 . 461،ص 11احقاق الحق،ج -7

 . 179،ص 5اثبات الهداة،ج -8

 . 174،ص 2 به بعد،عبرات المصطفين،ج 204،ص 45بحار االنوار،ج -9

 . 15،ص 5،تاريخ االسالم،ج 199،ص 5اثبات الهداة،ج -10

 . 55،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -11

 . اقاسم رس-12

 . 84الحسين فى طريقه الى الشهادة،ص -13

 .  به نقل از مناقب ابن شهر آشوب211مقتل الحسين،مقرم،ص -14

 . فرهنگ فارسى،معين-15

 . 1344،ص 3بخش اعالم،معارف و معاريف،ج .فرهنگ فارسى،معين-16

 . 714،ص 1سفينة البحار،ج -17

 . 79مقاتل الطالبيين،ص -18

 . 242ارشاد،ص -19

 . 79ار الحسين،ص انص-20

 . 130،ص 1عنصر شجاعت،ج -21

 . 154بقره،آيه -22

 . 111توبه،آيه -23

 . »شهد« مجمع البحرين،واژه-24

 ). چاپ بيروت(10،ص 97بحار االنوار،ج -25

بحــار االنــوار،ج :شــهدا را از جملــه در منــابع زيــر مطالعــه كنيــد روايــات مربــوط بــه شــهادت و فضــيلت-26

 . از بنياد شهيد» خط سرخ شهادت« ،و كتاب4،كنز العمال،ج 5،ميزان الحكمه،ج 11الشيعه،ج  ،وسائل97

 . 114ص )چاپ كنگره شيخ مفيد(اوائل المقاالت،شيخ مفيد-27

 . از مؤلف» اهل بيت آفتاب« از مثنوى-28

 . 154،ص 15صحيفه نور،ج -29

 . از مؤلف-30
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 . رمضانعلى گلدون-31

 . 26ف،ص ،لهو73،ص 3حياة االمام الحسين،ج -32

 . 204،ص 5اثبات الهداة،ج -33

 . 32،ص 2كشف الغمه،ج -34

 . 135،ص 45بحار االنوار،ج -35

 . 97،ص 9صحيفه نور،ج -36

 . ،به نقل از لهوف304مقتل الحسين،مقرم،ص -37

 ). 429مفاتيح الجنان،ص (زيارت وارث-38

 . 23،ص 4،ج )جلد امام حسين(ناسخ التواريخ،-39

 . 12/6/71محمدرضا آقاسى،كيهان،تاريخ » نامه يعهش«از مثنوى بلند-40

 . 723،ص 1سفينة البحار،ج -41

 . 53لهوف،ص -42
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 صاحب لواء حسين 

 صبر 

 صبر قتل صبر 

 

دارد، تحمـل سـختيها و       مقابله با عواملى كه انسان را از تالش در راه هدف بازمى           .ايستادگى،مقاومت و پايدارى  

 . خاطر پيروز شدن و انجام وظيفهناگواريها به 

مشكالت مبارزه ترسيم شـده و سـبب         هاى صبر و پايدارى در راه عقيده و تحمل         در حادثه كربال،زيباترين جلوه   

ابدى آن گروه اندك بر دشمنان انبوه شده است،همانگونه كه قرآن            ماندگارى و جاودانگى آن حماسه و پيروزى      

ــى ــريم م ــد ك ــم«:فرماي ــة  ك ــة قليل ــن فئ ــع الصــابرين  م ــاذن اهللا و اهللا م ــرة ب ــة كثي ــت فئ ــر ) 1(»   غلب و امي

از سـوى   .كنـد  مقاومت،فاجعـه و حادثـه سـخت را آسـان مـى           ) 2(»  الصـبريهون الفجيعـة   «:فرمـود » ع« مؤمنان

كاسـته   مؤمنان،بر عامل غلبه بر سختيهاست و هر چه ميـزان تحمـل بيشـتر باشد،سـختى مصـيبت                  ديگر،براى

،خداونـد صـبر را بـه       » ع« صادق كند و به فرموده امام     ز موهبت صبر را به مؤمنان عطا مى       شود و پروردگار ني    مى

هم در »صبر«در حماسه عاشورا،   ) 3. (» قدر المصيبة  ان اهللا ينزل الصبر على    «:كند اندازه مصيبت بر دلها وارد مى     

،هم در عترت و يـاران      » ع«گفتارها و شعارها و هم در عملها و رفتارها مشهوداست،هم در شخص سيد الشهداء             

اى خوانـد كـه      خواست از مكه به قصـد عـراق خـارج شـود،خطبه            آنگاه كه مى  » ع« حسين امام.صبور و وفادارش  

رضايت و پسند   ) 4. (» رضى اهللا رضانا اهل البيت،نصبر على بالئه و يوفينا اجرالصابرين         «:درضمن آن آمده است   

در .كنـد  كنيم،او نيز پاداش صابران را به ما عطا مى         مون او صبرمى  ما خانواده،همان رضاى الهى است،بر بال و آز       

ها و شمشيرها و نياز ميدان       دادن همراهان به سختى مسير و استقبال از نيزه         يكى از منازل ميان راه نيز،با توجه      

رعلى فمن كان مـنكم يصـب     ! ايها الناس «:عاشورا به دليرمردانى مقاوم و شكيبا بر زخم و مرگ و شهادت،فرمود           

تحمل تيزى شمشير  هر كدام از شما كه!اى مردم) 5. (»حد السيف و طعن االسنة فليقم معنا و اال فلينصرف عنا

در .خواسـت  نيز همانگونـه بودنـد كـه او مـى          ياران آن حضرت  ! ها را دارد با ما بماند،وگرنه برگردد       و ضربت نيزه  

ن،كمى يـاران و شـهادت همرزمـان مقاومـت         ،پايدار ماندنـد و بـر تشنگى،محاصـره،هجوم دشـم         »صبر« ميدان

كردند و   مى شان روز عاشورا خوشحالى و شوخى      حتى بعضى .گنجيدند خود نمى  در پوست  كردند و از خوشحالى    مى

ها وتيرها نيست و پـس از آن،بهشـت        ميان ما و بهشت،جز ساعتى جنگ و تحمل ضربت تيغها و نيزه           :گفتند مى

بار آورده و تعليم داده بود كه پايدارى را پل عبور بـه بهشـت                نيز آنان را چنان   » ع« ابا عبد اهللا  .جاودان الهى است  

فما المـوت اال قنطـرة تعبـر بكـم عـن البـؤس و               !صبرا بنى الكرام  «:چنين خطاب كرد   روز عاشورا به آنان   .بدانند

شما را از رنج     است كه اى بزرگ زادگان،كه مرگ،پلى     !مقاومت) 6(،  »...الضراءالى الجنان الواسعة و النعيم الدائمة     

خـويش   صـبر را،حتـى بـه اهـل بيـت      درس.دهد و سختى به سوى بهشتهاى گسترده و نعمتهاى ابدى عبور مى       

كرد و اين كه گريبـان چـاك نزننـد و        شكيبايى و تحمل مى    داد و آنان را در مقابل شهادت خويش،دعوت به         مى

خود امام بر كشته شـدن و       ) 7. (» ال تخمشن وجها   انظروا اذا اناقتلت فال تشققن علي جيبا و       «:صورت نخراشند 

داغ فرزندان وياران صبر كرد،خواهر صبورش زينب،صبورانه بار اين حماسه خونين را بـه دوش كشـيدو لحظـه                   
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نيز در قتلگـاه كـه بـر        » ع«سيد الشهدا  حتى آخرين كلمات  .هاى مقاومت و پايدارى بود     لحظه حوادث كربال،جلوه  

 ) 8. (» صبرا على قضائك«:كرد،حاكى ازهمين روحيه بود گارش مناجات مىزمين افتاده و با پرورد

 

 صحن ابا عبد اهللا حرم حسينى 

 صفاح 

 

صفاح به معناى كنـاره كـوه       .حرم نام يكى از منزلگاههاى شمال راه مكه به طرف كربال،بين حنين و عالمتهاى            

او .آمد و اوضـاع مـردم را از او پرسـيد         ق مى برخورد كرد كه از عرا     با فرزدق » ع« در همين محل،امام حسين   .است

و  آنگاه با هم پيرامون تبديل حج به عمـره        .با تو،ولى شمشيرهايشان همراه بنى اميه است       دلهاى مردم :جواب داد 

 ) 9. (اند گفته»  ذات عرق« بعضى اين مالقات را در منزل.عزيمت از مكه به سوى كوفه صحبت كردند

 

 ضحاك بن عبد اهللا مشرفى 

 

خـدمت  .در كربال بود،ولى پس از شهادت ياران امام،تصميم به فراراز معركـه گرفـت           » ع« ز اصحاب امام حسين   ا

اينـك كـه    .با هم قرار گذاشته بوديم كه تاوقتى مدافعى دارى من هم دفاع كنم            !اى پسر پيامبر  :امام آمد و گفت   

هـا   ه قبال اسب خـود را در يكـى از خيمـه           او ك .امام آزادش گذاشت  .بروم اند،مرا اجازه بده كه    مدافعان كشته شده  

سـپاه   جنگيد،پس از اذن امام،سراغ اسب خويش رفت و سوار شده،به طـرف نيروهـاى              بسته بود و خود،پياده مى    

روستايى نزديـك سـاحل فـرات بـه          چون به .تعدادى از سربازان تعقيبش كردند    .برايش راه باز كردند   .كوفه تاخت 

ضحاك بن عبيد اهللا هم     ) 10. (ندگان او را شناختند واز تعقيبش منصرف شدند       كن تعقيب.رسيد،ايستاد» شفيه« نام

 . اند گفته و او را از اصحاب امام سجاددانسته

 

 ضرغامة بن مالك 

 

چون مسلم  .كنندگان بامسلم بن عقيل بود     زيست و از شيعيان امام و بيعت       وى در كوفه مى   .از شهداى كربالست  

پيوست و عصر عاشورا به شهادت      » ع«ياران سيد الشهداء   بال آمد،اما در آنجا به    شهيد شد،همراه سپاه كوفه به كر     

 ) 11. (نام وى در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده است.اند برخى هم شهادت او را درحمله اول دانسته.رسيد

 

 ضريح 

 

 . و امامان و امامزادگان ديگر قرار دارد» ع«اى كه روى قبر مطهر سيد الشهدا محفظه
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لحد و مغاكى است كه در ميان گور سازند،براى مرده،شكاف ميـان گـور يـا در                  ،هم به معناى گور،قبر بى    ضريح

يك جانب آن يا شكاف،هم به معناى خانه چوبين و مشبك و يا ازمس و نقره و جز آن كه بر سر قبر امامى يـا                 

اى بـراى    برابـر كعبـه اسـت،خانه     ،جايى در آسمان چهـارم،در      » ضراح« در روايات است كه   ) 12. (امامزاده سازند 

بوسـند وكنـارش بـه     در فرهنگ دينى،ضريح قبور اولياء خدا مقدس و متبرك است و آن را مـى      ) 13. (پروردگار

در .ضريح،ظريفكاريهاى جـالبى دارنـد     پردازند و هنرمندان و صنعتگران مسلمان در ساختن و پرداختن          زيارت مى 

بار عـاطفى خاصـى دارد و دلهـا را بـه     » ضريح شش گوشه  «،تعبير» ع«مندان سيد الشهدا   عرف رايج ميان عالقه   

 . انگيزد شيعه را به زيارت آن ضريح مطهر بر مى كند و شوق سوى خود جذب مى

 

 نوشتها  پى

 

 . 249بقره،آيه -1

 . غرر الحكم-2

 . 416،ص 4من ال يحضره الفقيه،ج -3

 . 593،ص 1اعيان الشيعه،ج -4

 . 406ينابيع المودة،ص -5

 . 135نفس المهموم،ص -6

 . 81لهوف،ص -7

 . 357مقتل الحسين،مقرم،ص -8

 . ،به نقل از تاريخ طبرى و كامل ابن اثير203همان،ص -9

ــودى،ج   -10 ــاقر محم ــطفين،محمد ب ــرات المص ــين،ج  54،ص 2عب ــام الحس ــاة االم ــل از (229،ص 3،حي نق

 ). االشراف انساب

 . 106،ص 2 ،تنقيح المقال،مامقامى،ج14،ص 3عنصر شجاعت،ج -11

 . نامه،دهخدا لغت-12

 . مجمع البحرين،طريحى-13
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 طبل 

 

هـاى   در تعزيـه .شد نواخته مى  در كربال هم طبل جنگ    .از ابزار تحريك روحيه رزمى در ميدانهاى جنگ در سابق         

 شـيپور و طبـل،براى گـردآورى      .آمدنـد  شـدندو گـرد مـى      عاشورا،با نواختن طبل،همه از برگزارى تعزيه خبر مى       

 . گويند دهل نيز مى.تماشاگر بوده است

 

 طرماح 

 

كسـى را   » ع« حسـين  امـام . پيوسـت و همـراه او شـد       » ع«يكى از كسانى كه در طول راه كربال به سيد الشـهدا           

 . خواست كه به راه آشنا باشد،تا از بيراهه به سوى كوفه رود مى

 .  به سوى كربال روان شدندشناسم و جلو افتاد و طرماح بن عدى اعالم كرد كه من راه را مى

 : شود خواند كه با اين مطلع،آغاز مى وقتى جلو افتاد،اشعارى را هم مى

و مضمون اشـعار،در سـتايش از دودمـان رسـول           ) 1(و امضى بنا قبل طلوع الفجر       ×يا ناقتى ال تذعرى من زجر     

 بـه خـانواده رسـيدگى كنـد و          راه،اجازه طلبيد كه به قبيله خـود سـر زده و           در ميانه .و سيد الشهداست  » ص«خدا

كـه رسـيد،خبر شـهادت امـام        » عـذيب الهجانـات   « از چنـد روز،وقتـى دوبـاره برگشـت،به         رفـت و پـس    .برگردد

آنكـه امـام را    ...ولـى ) 2. (اندوهگين شد و گريست،از اين كه توفيق شهادت در ركاب امام،نصيب او نشد            .راشنيد

 ! سزاى اوست،هر چند پسر عدى بن حاتم باشد رها كند و سراغ زن و قبيله خويش رود،اين محروميت

 

 »  ع« طشت طال سر امام حسين

 گذارى  طشت

 

شود وطشتهاى آب را در مساجد       مراسم سنتى در عزادارى ايام عاشورا كه عمدتا در شهرستان اردبيل برگزار مى            

 خاص اسـت،مثل وجـود      ها ومظاهرى كه نماينده محيط     نشانه...«.است» فرات«آورند و رمزى از    ها مى  و حسينيه 

دهد كه در تعزيه عاشورا،اسـتفاده       اين نشان مى  ) 3(» ...رودخانه و نخلستان   طشت آب و چند ساقه گياه،به نشانه      

مراسـم از    ايـن «: در توضيح بيشتر اين سنت مرسوم در اردبيل،در مطبوعات نوشتند         .داشته و دارد   از سمبلها رواج  

طشـتها را بـاالى   .شـود  د اعظم و سپس در مساجد ديگراجـرا مـى      سه روز مانده به محرم در مسجد جامع،مسج       

زنند  مردم دست به طشت و آب آن مى       .ريزند زنند،سپس در داخل آنهاآب مى     گيرند و مسجد را دور مى      سرها مى 

هـايى بـراى شـفا و        آب طشتها را مردم در شيشـه      .» ع« و حمايت از عباس    است» ع« و نوعى بيعت با امام حسين     

 . رنددا تبرك برمى
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گرفتـه شـده كـه آب         ذيحجـه  27به سـپاه حـر در روز        » ع« اين سنت از حادثه جوانمردانه آب دادن امام حسين        

سمبوليك،تاسـى از اقـدام      اين سـنت  .كردند مشكها را در طشتها ريختند و تمام لشكر حر و اسبان آنها را سيراب             

 ) 5. (دگوين هم مى» گردانى طشت«به اين مراسم،) 4(» .ساالر شهيدان است

 

 طف 

 

سرزمين .در آن بوده است   »  ع« ،سرزمينى است از نواحى كوفه در طريق دشت،كه قتلگاه حسين بن على           » طف«

صيد،قطقطانه،رهيمه،عين جمـل و    :جارى است،از قبيل   مزبور،دشتى است نزديك آبادانى و در آن چندين چشمه        

اى  منطقـه «) 6(» . آبـادان عـراق اسـت      و هر زمين عربى كه مشرف بر زمـين        .كوفه موضعى است نزديك  .غيره

طف،مشرف بـر   .است» سرزمين مرتفع « معناى لغوى آن  .نزديك كربال كه از قديم به نام طف معروف بوده است          

هـايى بـوده كـه محـل آب         اين منطقه در اطراف كوفه ونزديك فرات است و در آنجـا چشـمه             .عراق بوده است  

در مجموع،به  ) 7(» .خندقهاى حفر شده بودند    پور بوده كه پشت   مرزى در زمان شا    برداشتن نگهبانان پاسگاههاى  

ــى   ــه م ــاطق گفت ــربال و آن من ــه و ك ــرزمين كوف ــيد    س ــى س ــرب و مراث ــعرى ع ــات و آثارش ــود و در ادبي ش

بسيار يـاد شـده اسـت و كنايـه از همـان             » طفوف«و» كشتگان طف «،» روز طف »« سرزمين طف «از» ع«الشهدا

آمده است كه فرزندم حسين،غريب و تشنه و تنها در سرزمين طـف   » ص«دادر حديث،از قول پيامبرخ   .كربالست

 ) 8(» ....ولدى الحسين يقتل بطف كربال غريبا وحيدا عطشانا«:خواهد شد كشته

 

 طفالن مسلم 

 

ابـن زياددسـتور داد آن دو را        .محمد و ابراهيم،دو فرزند مسلم بن عقيل بودند كه در حادثه كـربال اسـير شـدند                

 . اين دو نوجوان نابالغ مدت يك سال در زندان بودند.دزندانى كردن

 . ،پيرمرد زندانبان كه هوادار اهل بيت بود،شبانه از زندان گريختند»مشكور« سپس با كمك

 »  حارث« وقتى شوهرش.شب به خانه زنى پناه بردند كه شوهرش در سپاه ابن زياد بود

 از تنشان جدا كرد و پيكرشان را درفرات افكند و سرهاى آن رحمانه سر فهميد،آن دو را كنار رود فرات برد و بى

در كنار فرات درچهار فرسنگى كربال شهرى است به نام مسيب           ) 9. (دو را براى دريافت جايزه،نزد ابن زياد برد       

 ) 10. (كه نزديك آن آرامگاه آبادى است كه گويندقبر محمد و ابراهيم،پسران مسلم بن عقيل داخل آن است

 

 ضيع على اصغر طفل ر

 طفل سه سال رقيه 

 ماهه على اصغر  طفل شش
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 طوعه 

 

هـاى كوفه،بـه او      بانويى با ايمان و موالى اهل بيت،كه در لحظات تنهايى و سرگردانى مسلم بن عقيل دركوچه               

 آمد و به وجود مسلم در آن خانه پـى بـرد و             شب،بالل پسر آن زن به خانه     .آب داد و به خانه برد و پذيرايى كرد        

وى او را آزاد كرد و اسيد خضرمى با او          .طوعه،پيشتركنيز اشعث بن قيس بود    .صبح به نيروهاى ابن زياد خبر داد      

فريـاد نشسـته بـود در قحطـى         ×درها همه بسته بود در قحطى مرد      ) 11. (اين ازدواج بود   بالل،ثمره.ازدواج نمود 

 ) 12(ى مرد مردانه شكسته بود در قحط×بست و غريب هاى بن مرديك زن،شب كوچه

 

 الظليمة الظليمه 

 

كلمـاتى حـاكى از   ) 13. (كنى مى ظليمه،آنچه از انسان به ناحق و ظالمانه بگيرند،آنچه را كه نزد ظالم درخواست        

تعبير،در زيـارت ناحيـه مقدسـه آمـده و اينكـه ذو              اين.از سوى امت روا شد    » ع« ظلم و ستمى كه بر امام حسين      

هـا   صاحب به سـوى خيمـه      كنان و اشكريزان و بى     ازكشته شدن امام، همهمه   پس  » ع«الجناح،اسب سيد الشهدا  

داد از دسـت امتـى كـه پسـر          ) 14(،  »الظليمة الظليمة المة قتلت ابن بنـت نبيهـا        «:گفت كه مى  آمد،در حالى  مى

 . اند دخترپيامبر خود را كشته

 

 نوشتها  پى

 . 396،ص 7اعيان الشيعه،ج -1

 . 83،ص 3حياة االمام الحسين،ج -2

 . » پژوهشى در تعزيه« ،مقاله163،ص 2فصلنامه هنر،شماره -3

 . »شوق كربال«  گزارش5،ص )3/4/72(» رسالت« روزنامه-4

 .  چاپ شده است17،ص )2/4/73(گزارشى از اين مراسم در اردبيل،در كيهان-5

 . نامه،دهخدا لغت-6

 . 19،ص 8موسوعة العتبات المقدسه،ج -7

 . 185،ص 2ناسخ التواريخ،ج -8

 .  به بعد76 به بعد و در امالى صدوق،ص 100،ص 45ج »بحار االنوار«تفصيل ماجرا در-9

 . 302آرامگاههاى خاندان پاك پيامبر،سيد عبد الرزاق كمونه،ص -10

 . 541،ص 2الكامل،ابن اثير،ج -11

 . محمد رضا سنگرى-12

 . مجمع البحرين-13

 ). من امة(ه،زيارت ناحيه مقدس266،ص 44بحار االنوار،ج -14
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 ) 1(عابس بن ابى شبيب شاكرى 

 

دار،از طايفـه    عابس،از رجال برجسته شيعه و مردى دلير،سخنور،كوشا وتالشگر،شـب زنـده          .از شهداى كربالست  

اين طايفه از شيعيان مخلص و فداكار درراه واليت امير المؤمنين بودند و از شـجاعان عـرب بـه                    .بنى شاكر بود  

 »  فتيان العرب« به آنان.آمدند شمار مى

خواند، بـه پـا خاسـت و     را براى اهل كوفه» ع« از كسانى بود كه وقتى مسلم بن عقيل،نامه امام حسين  .گفتند مى

اى از سوى آنان به امام       عقيل،بعنوان پيك،نامه  اعالم هوادارى و حمايت كرد و پس از بيعت كوفيان با مسلم بن            

،در » شـوذب «وى همـراه هـم پيمـان خـود        . كربال مشهور اسـت    دالوريهاى اودر ) 2. (در مكه رساند  » ع« حسين

رشادتهاى او چنان بود كه سپاه كوفه از نبرد تن به تـن بـا وى                ) 3. (حماسه عاشورا به نبردپرداخت و شهيد شد      

او هم زره از تن بيرون آورد وكالهخـود از سـر            .به دستور عمر سعد، از اطراف او را سنگباران كردند         .بودند ناتوان

شد و با تيغ بر دشمن حمله كرد و يك تنه آنقدر جنگيد تادر قلب ميدان و محاصره دشـمن بـه                       ت و خت  برداش

اى بود و هر كدام مدعى بودند كه         سرمطهرش در دست عده   .سر او را از پيكرش جدا ساختند      ) 4. (شهادت رسيد 

 ) 5. (يابند اى دست جايزه من بودم كه او را كشتم،تا به

 

 عاشورا 

 

عاشورادر تاريخ جاهليـت عـرب،از      .حرم،روز شهادت ساالر شهيدان و فرزندان و اصحاب او در كربال          روز دهم م  

گرفتنـد،روز جشـن ملـى و مفـاخره و           روزى روزه مـى    روزهاى عيد رسمى و ملى بوده و در آن روزگار،در چنين          

در جاهليـت،اين  .ردنـد ك پوشيدند و چراغانى و خضاب مى لباسهاى فاخر مى شادمانى بوده است و در چنين روزى      

 . علت نامگذارى:اند گفته.در اسالم،با تشريع روزه رمضان،آن روزه نسخ شد.گرفتند مى روز را روزه

. روز دهم محرم به عاشورا آنست كه ده نفر از پيامبران با ده كرامت در اين روز،موردتكريم الهى قـرار گرفتنـد                     

)6 ( 

در اين روز،عظيمترين روزسوگوارى و ماتم به حسـاب         » ع« يندر فرهنگ شيعى،به خاطر واقعه شهادت امام حس       

گرفته و دشمنان اسالم و اهل بيـت ايـن روز را             آيد كه بزرگترين فاجعه و ستم در مورد خاندان پيامبر انجام           مى

نشينند و بر كشتگان اين روز  پرداختند، اماپيروان خاندان رسالت،به سوگ و عزا مى خجسته شمرده به شادى مى

صريعا بـين اصـحابه واصـحابه       » ع« و اما يوم عاشورا فيوم اصيب فيه الحسين       «:فرمود» ع« صادق امام. گريند مى

ميان يارانش كشته برزمين افتاد،ياران او نيز پيرامون » ع« عاشورا روزى است كه حسين) 7. (» حوله صرعى عراة

ورا يوم مصيبته و بكائه جعل اهللا عـز و جـل            كان عاش  من«:فرمود» ع«امام رضا .او به خاك افتاده و عريان بودند      

،هركس را كه عاشورا روز مصيبت و اندوه و گريه باشـد،خداوند قيامـت را               ) 8. (» يوم القيامة يوم فرحه و سروره     

دانسـتند،آمده   انگيز كه امويان آنـرا مبـارك مـى         در باره اين روز غم    »زيارت عاشورا «در.دهد روز شادى او قرارمى   

 . »... يوم تبركت به بنو امية و ابن آكلة االكباداللهم هذا«:است
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گريستند،آن حضـرت    مى» ع« على كردند،بر حسين بن   داشتند،مجلس برپا مى   امامان شيعه،ياد اين روز را زنده مى      

از جملـه آداب ايـن روز،تـرك        .كردنـد و روز اندوهشـان بـود        كردند و به زيارت او تشويق و امرمى        را زيارت مى  

ذخيره  ار نرفتن،پرداختن به سوگوارى و گريه،تا ظهر چيزى نخوردن و نياشاميدن،چيزى براى خانه            لذتها،دنبال ك 

 ) 9. (است...نكردن،حالت صاحبان عزا و ماتم داشتن و

در دوران سلطه امويان و عباسيان،شرايط اجتماعى اجازه مراسم رسمى و گسترده درسوگ ابا عبد اهللا الحسـين                  

دارى در ايـام عاشـورا بـه راه          اند،سوگوارى پرشور و دامنه     شيعيان،قدرت و فرصتى يافته    داد،اما هر جا كه    را نمى 

معز الدوله ديلمى اهل بغـداد را بـه برگـزارى مراسـم سـوگ و نوحـه بـراى سـيد                       در تاريخ است كه   .اند انداخته

طباخى غذايى نپزد وزنان    وادارساخت و دستور داد كه بازارها را ببندند و كارها را تعطيل كنند و هيچ                » ع«الشهدا

اين كار را چندين سال ادامـه دادو اهـل سـنت نتوانسـتند              .سياهپوش بيرون آيند و به عزادارى و نوحه بپردازند        

 ) 10. (جلوى آن را بگيرند،چون كه حكومت،شيعى بود

و بعنـوان تجلـى روز درگيـرى حـق و باطـل و روز فـداكارى وجانبـازى در راه ديـن                       »عاشـورا «از قرنها پيش،  

اندك ولى با ايمان و صالبت و عزتى بـزرگ و    در اين روز،با يارانى   » ع« حسين بن على  .عقيده،شناخته شده است  

ستم يزيدى به مقابله برخاست و كربال را به صـحنه هميشـه زنـده                حكومت دين شكوهمند،با سپاه سنگدل و بى    

كشيده شـد    ا دامنه تاثير آن تا ابديت     عاشورا گر چه يك روز بود،ام     . عشق خدايى وآزادگى و حريت مبدل ساخت      

عاشورا،اوج عشق و اخالص نسبت      و چنان در عمق وجدانها و دلها اثر گذاشته كه همه ساله دهه محرم و بويژه               

گردد و همه،حتى غير شيعه،در مقابل عظمت روح         مى» ع« على به معلم حريت و اسوه جهاد و شهادت،حسين بن        

بود كه دين رسول خدابا     » حسين منى و انا من حسين     « شورا،نشان دهنده معناى  عا.كنند مى آن آزاد مردان تعظيم   

با عددى قليل و ايمـان       عاشورا،قيام عدالتخواهان «:» ره« به تعبير امام خمينى   .خون سيد الشهدا آبيارى و احيا شد      

بود،منطـق  اگـر عاشـورا ن    «) 11. (،»...و عشقى بزرگ در مقابل ستمگران كاخ نشـين و مسـتكبران غـارتگربود             

خواستند قلم سرخ بر وحى وكتاب بكشند و يزيد،يادگار عصر تاريك بت پرستى كه    جاهليت ابو سفيانيان كه مى    

كشيدن فرزندان وحى اميد داشت اساس اسالم را برچينـد و بـا صـراحت و                 به گمان خود با كشتن و به شهادت       

عزيز چـه   دانستيم بر سر قرآن كريم و اسالم    نمى بنياد حكومت الهى را بركند،    » ال خبرجاء و ال وحى نزل     « اعالم

 ) 12(» .آمد مى

بپيوندد و رهبرى آنان را      كه به دعوت اهل كوفه از مكه عازم اين شهر بود تا به شيعيان انقالبى              » ع« امام حسين 

لـت  نيروهاى ابن زياد در آمد و چون حاضـر نشـد ذ   به عهده گيرد،پيش از رسيدن به كوفه،در كربال به محاصره    

حسـين و يـارانش روز      .تسليم و بيعت با حكومت غاصب وظـالم يزيـدى را بپذيرد،سـپاه كوفـه بـا او جنگيدنـد                   

نور،بـه   عاشورا،لب تشنه،با رشادتى شگفت تا آخرين نفر جنگيدند و به شهادت رسيدند و بازماندگان ايـن قافلـه                 

 شـهيد او،بزرگتـرين حماسـه بشـرى را     هفتاد و دو تن ياران  .اسارت نيروهاى ظلمت درآمده به كوفه برده شدند       

بـه تعبيـر يكـى از    ) 13. (فضـيلتخواه،ابدى سـاختند   آفريدند و ياد خـويش را در دل تـاريخ و وجـدان بشـرهاى           

انسان است در تداوم اعصار،تجسم اعالى وجدان بـزرگ اسـت در             عاشورا،مائده بزرگ روح  «:نويسندگان معاصر 

اسـت    تجليگاه ايمان،طواف خون است در احرام فرياد،تجلى كعبه        شجاعت انسان است در    دادگاه روزگار،صالبت 
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در ميقات خون،نقش بيدار گذرها و رهگذرهاست در كاروان دراز آهنگ زندگيها وعبورها،عاشورا،باز خوان تورات 

اسـت در الـواح ابـديت،خون خداسـت جـارى در رگهـاى               و انجيل و زبور است در معبد اقدام، ترتيل آيات قرآن          

است بـا جاهليـت بنـى اميـه و          » ص«ست در ستيغ ابالغ،درگيرى دوباره محمد     »حرا« نجره خونين كوه  تنزيل،ح

،انفجار نماز است در شهادت وانفجار شهادت اسـت در          » حنين«است و »بدر« قريش،تجديد مطلع رجزهاى   شرك

در معبـر   هاسـت    نماز،تبلور شكوهزاد جـاودانگى حـق اسـت در تباهسـتان نابودباطل،هشـدار خـونين حسـينيه                

اقوام،فرياد گستر انسانهاى مظلوم است درهمه تاريخ،دست نوازش انسانيت است بر سر بى پناهـان،رواق سـرخ                 

حماسه است درتاريكستان سياهى و بيداد، قلب تپنده دادخواهان است در محكمـه بشـريت،طنين بلنـدپيروزى                 

 »  تىرسال«است در گوش آباديها، عطشى است دريا آفرين در اقيانوس حيات،

مسلمانان،و سرانجام،عاشـورا    رهايى بخش،عاشورا آبروى نمازگزاران است و عزت      » اسارتى« است بزرگ بر دوش   

ركن كعبه است و پايه قبله و عماد امت و حيات قرآن وروح نماز و بقاى حج و صفاى صفا و مروه و جان مشعر 

 ) 14. (»...است به بشريت و تاريخ و عاشورا،هديه اسالم.و منا

 

 عاشورا در نظر ديگران 

 

بـر انديشـه مـردم جهـان،حتى غيرمسـلمانان داشته،بسـيار       » ع« تاثيرى كه حادثه كربال و قيام حسين بن علـى    

سبب شده كه اظهار نظرهاى بسيارى دربـاره       عظمت قيام و اوج فداكارى و ويژگيهاى ديگر امام و يارانش          .است

بـويژه كـه    .شود نقل سخنان همه آن كسان كتاب قطورى مى       .باشند اين نهضت و حماسه آفرينان عاشورا داشته      

در اينجـا تنهـا تعـدادى انـدك از          .انـد  غير مسلمان مستقال كتاب درباره اين حادثـه نوشـته          برخى از نويسندگان  

 ) 15:. (شود آورده مى)از مسلمانان و غير مسلمانان(نظرها اين

ام و توجه كـافى      خوانده آن شهيد بزرگ اسالم ابدقت    من زندگى امام حسين،   ) :رهبر استقالل هند  (مهاتما گاندى 

كه اگر هندوستان بخواهد يك كشور پيروز گردد،بايستى از          ام و بر من روشن شده است       به صفحات كربال نموده   

 . پيروى كند سرمشق امام حسين

اظ فـداكارى و    حسين از لحـ    اى از شجاعت،بهتر از آنكه امام      هيچ نمونه ) :قاعد اعظم پاكستان  (محمد على جناح  

مسلمين بايد از سرمشـق ايـن شـهيدى كـه خـود را در        به عقيده من تمام   .شود تهور نشان داد در عالم پيدا نمى      

 . سرزمين عراق قربان كردپيروى نمايند

هـاى دنيـايى بـود،من       خواسـته  اگر منظـور امـام حسـين جنـگ در راه          ) :نويسنده معروف انگليسى  (چارلز ديكنز 

نمايد كه او فقـط بخـاطر        ن و زنان و اطفالش به همراه اوبودند؟پس عقل چنين حكم مى           فهمم چرا خواهرا   نمى

 . اسالم،فداكارى خويش راانجام داد

گيريم، اينست كـه حسـين و    بهترين درسى كه از تراژدى كربالمى  ) :فيلسوف و مورخ انگليسى   (توماس كاراليل 

ن كردند كه تفوق عددى در جايى كـه حـق بـا باطـل               خود روش  آنها با عمل  .يارانش ايمان استوار به خدا داشتند     

 . شگفتى من است ندارد و پيروزى حسين با وجود اقليتى كه داشت،باعث شود اهميت روبرو مى
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شنود،آغشـته بـا     شود كه وقتى درباره كربالسخن مى      آيا قلبى پيدا مى   ) :مستشرق معروف انگليسى  (ادوارد براون 

توانندپاكى روحى را كه در اين جنگ اسالمى در تحت لـواى آن              نيز نمى حزن و الم نگردد؟حتى غير مسلمانان       

 . انجام گرفت انكار كنند

درس امام حسين و هر قهرمان شهيد ديگرى اين است كه در دنيااصول ابدى عدالت و ترحم                 :فردريك جمس   

ت مقاومـت كنـد و      رساند كه هر گاه كسى براى اين صـفا         مى و محبت وجود دارد كه تغيير ناپذيرند و همچنين        

 . نمايد،آن اصول هميشه در دنيا باقى و پايدار خواهد ماند بشر در راه آن پافشارى

قلب و شهامت روانـى را دوسـت         در طى قرون،افراد بشر هميشه جرات و پردلى و عظمت روح،بزرگى          :بويد  .م.ل

اين بود شهامت و اين .شود  نمىهرگز به نيروى ظلم و فساد تسليم اند و در همينهاست كه آزادى و عدالت   داشته

گويند شـركت    و من مسرورم كه با كسانى كه اين فداكارى عظيم را از جان و دل ثنامى               .حسين بود عظمت امام  

 .  سال از تاريخ آن گذشته است1300ام،هر چند كه  كرده

 با تسـليم شـدن      زندگى خود را   ممكن بود كه  » ع« براى امام حسين  ) :مورخ مشهور آمريكايى  (واشنگتن ايروينگ 

داد كه او يزيد را بعنوان خالفـت         اراده يزيد نجات بخشد،ليكن مسؤوليت پيشوا ونهضت بخش اسالم اجازه نمى          

بنى اميه آمـاده     خود را براى قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن اسالم از چنگال               او بزودى .بشناسد

روح حسـين فنـا ناپـذير       ) 16. (تفتيده عربستان،  ريگهاىدر زير آفتاب سوزان سرزمين خشك و در روى          .ساخت

 ! شهسوار من،اى حسين اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى.است

سـازند،ولى آن شـور و    گر چه كشيشان ما هم از ذكر مصائب حضرت مسيح مردم رامتاثر مى:توماس ماساريك  

 نخواهد شد و گويا سبب ايـن باشـد كـه            شود درپيروان مسيح يافت    يافت مى » ع« هيجانى كه در پيروان حسين    

 . مانند پر كاهى است در مقابل يك كوه عظيم پيكر» ع« مصائب مسيح در برابرمصائب حسين

شود كه حسين،براى حفظشرف و ناموس مردم و بزرگى          در مجالس عزادارى حسين گفته مى     :موريس دوكبرى   

پس بياييد مـا هـم      . استعمار و ماجراجويى يزيد نرفت     مقام و مرتبه اسالم،از جان و مال و فرزند گذشت وزير بار           

قرار داده،از زيردستى استعمارگران خالصى يابيم و مرگ با عزت را بر زندگى باذلت تـرجيح                 شيوه او را سرمشق   

 . دهيم

بـا قربـانى كـردن عزيزتـرين افـراد خـود و بااثبـات مظلوميـت و         » ع« حسـين ) :خـاور شـناس  (مـاربين آلمـانى  

اسالم و اسالميان را در تاريخ ثبـت و در عـالم بلنـد               دنيا درس فداكارى و جانبازى آموخت و نام       خود،به   حقانيت

اين سرباز رشيدعالم اسالم به مردم دنيا نشان داد كه ظلـم و بيـداد و سـتمگرى پايـدار نيسـت و                       .آوازه ساخت 

 . ر بادخواهد رفتستم هر چه ظاهرا عظيم و استوار باشد،در برابر حق و حقيقت چون پر كاهى ب بناى

لذت پيروزى را در كام ابن زياد وبنى اميه خراب كـرد و در جـام                » ع« زينب،خواهر حسين بن على   :بنت الشاطى   

سياسى پس از عاشورا، همچون قيام مختار و عبد اهللا بن زبير و  پيروزى آنان قطرات زهر ريخت،در همه حوادث

كربال نقش برانگيزنده  شه دواندن مذهب تشيع،زينب قهرمانامويان و برپايى حكومت عباسيان و ري سقوط دولت

 . داشت
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اين روز محرم،بـراى مسـلمانان سراسـرجهان معنـى بزرگـى            ) :نخستين نخست وزير پاكستان   (لياقت على خان  

اســالم اتفــاق افتاد،شــهادت حضــرت امــام  تــرين وقــايع در ايــن روز،يكــى از حــزن آورتــرين و تراژديــك.دارد

روح واقعى اسالمى بود،زيرا تسـليم كامـل بـه اراده الهـى بـه شـمار                  زن،نشانه فتح نهايى  در عين ح  » ع« حسين

حق و عدالت    آموزد كه مشكالت و خطرها هر چه باشد،نبايستى ما پروا كنيم و از راه              به ما مى   اين درس .رفت مى

 . منحرف شويم

سـين ومـامور بـه خـونريزى        وقتـى يزيـد،مردم را تشـويق بـه قتـل ح           ) :دانشمند و اديب مسيحى   (جرج جرداق 

اگـر هفتـاد بـار كشـته        .ما با تـو هسـتيم     :او گفتند  اما انصار حسين به   »دهى؟ چه مبلغ مى  «:گفتند كرد،آنها مى  مى

 . كنيم و كشته شويم خواهيم در ركابت جنگ شويم،باز مى

ت كـه   جنبشهاى تاريخى اسـ    جنبش حسين،يكى از بى نظيرترين    ) :نويسنده و اديب مصرى   (عباس محمود عقاد  

دولت اموى پس از اين جنبش،به قدر       ...تاكنون در زمينه دعوتهاى دينى يا نهضتهاى سياسى پديدار گشته است          

 . دوام نكرد و از شهادت حسين تا انقراض آنان بيش از شصت و اندى سال نگذشت عمر يك انسان طبيعى

خـورد، امـا تـاريخ،هرگز       كسـت ش در ميدان نظامى يا سياسـى     » ع« اگر چه حسين بن على    :احمد محمود صبحى    

خـون حسـين،انقالب    .خوردگان تمام شده باشـد     نفع شكست  به» ع« شكستى را سراغ ندارد كه مثل خون حسين       

مختار و نهضتهاى ديگـر را در پـى داشـت،تا آنجـا كـه حكومـت امـوى سـاقط شـد ونـداى              پسر زبير و خروج   

 . زه درآوردخونخواهى حسين،فريادى شد كه آن تختها و حكومتها را به لر

افراشـتيم و در هـر روسـتايى       اگر حسين از آن ما بود،در هر سرزمينى براى او بيرقى برمى           ) :مسيحى(آنطون بارا 

 . خوانديم حسين به مسيحيت فرا مى نموديم و مردم را با نام براى او منبرى بر پا مى

هم وطن نيستيم،مع ذلـك      صاحب واقعه با آنكه مدتى از واقعه كربال گذشته و ما هم با            ) :مورخ انگليسى (گيبون

ــر  نموده،احساســات ســنگين دل تحمــل» ع« مشــقات و مشــكالتى كــه حضــرت حســين  ــده را ب ــرين خوانن ت

 . يابد عطوفت و مهربانى نسبت به آن حضرت در خود مى انگيزد،چندانكه يك نوع مى

اديده انگاشتند و مسـلمين را      بنى اميه،سركش و مستبد بودند،قوانين اسالمى ران      ) :خاورشناس معروف (نيكلسون

 : و چون تاريخ را بررسى كنيم،گويد...خوار نمودند

بنابر اين،تـاريخ  .ايستادگى نمود دين بر ضد فرمانفرمايى تشريفاتى قيام كرد و حكومت دينى در مقابل امپراتورى 

 . گردن بنى اميه است به» ع« كند كه خون حسين از روى انصاف حكم مى

قليل از خود بروز دادند،به      حقيقتا آن شجاعت و دالورى كه اين عده       ) :ر شناس انگليسى  خاو(سر پرسى سايكس  

اى بوده است كه در تمام اين قرون متمادى هركسى كه آن را شنيد، بى اختيار زبان به تحسين و آفـرين                       درجه

براى خـود تـا ابـدباقى    دلير غيرتمند،مانند مدافعان ترموپيل،نامى بلند غير قابل زوال      اين يك مشت مردم   .گشود

 . گذاشتند

شـهادت امـام     ايـن فـداكاريهاى عـالى از قبيـل        ) :هندو،رئيس سابق كنگـره ملـى هندوسـتان       (تامالس توندون 

شايسته است هميشه بـاقى بمانـد و يـادآورى           ،سطح فكر بشريت را ارتقا بخشيده است و خاطره آن         » ع« حسين

در اين كار،به واجب دينى وسياسـى خـود قيـام           » ع« حسين) : در مصر،در تكيه ايرانيان   (محمد زغلول پاشا  . شود
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دهد و مايه قـوت اراده آنهـا در راه حـق و              پرورش مى  كرده و اينگونه مجالس عزادارى،روح شهامت را در مردم        

 . گردد حقيقت مى

 نـام   تنهـا شـيعه بايـد بـه        نه.،شهيد راه دين و آزادگى است     » ع« حسين) :نويسنده مصرى (عبد الرحمان شرقاوى  

 . افتخار كنند حسين ببالد،بلكه تمام آزاد مردان دنيا بايد به اين نام شريف

براى به دست آوردن فرصت و ازسرگرفتن جهاد و دنبال كردن » ع« حسين) :دانشمند و اديب مصرى (طه حسين 

رد،تا به حدى   او زبان را درباره معاويه و عمالش آزاد ك        .سوخت مى از جايى كه پدرش رها كرده بود،در آتش شوق        

 . اما حسين،حزب خود را وادار كرد كه در طرفدارى حق سختگير باشند.تهديدش نمود كه معاويه

توانست بـا يزيـد بيعـت كنـدو بـه حكومـت او تـن         نمى» ع« حسين) :نويسنده مصرى (عبد الحميد جودة السحار   

كـرد و بـر      را محكـم مـى    و اركـان ظلـم و طغيـان          گذاشـت  بدهد،زيرا در آن صورت،بر فسق و فجور،صحه مى       

شد،گر چه اهل و عيالش به اسارت افتند و          حسين به اين كارها راضى نمى      امام.نمود فرمانروايى باطل تمكين مى   

 . خود ويارانش كشته شوند

فـداكارى در راه خـدا بـر     عشـق آزادگـان را بـه    )داستان حسـينى  ) :(دانشمند و فيلسوف مصرى   (عالمه طنطاوى 

آورد،چندانكه براى شتاب به قربانگاه،بر يكـديگر پيشـى    رگ را بهترين آرزوها به شمارمىانگيزد و استقبال م  مى

 . جويند

حسين بن  ...اند آن نيز نادره   اى است،همچنان كه مسببين    فاجعه كربال در تاريخ بشر نادره     ) :مفتى موصل (العبيدى

 قرآن به زبـان پيمبـر اكـرم وظيفـه           سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در            » ع« على

هسـتى خـود را در آن قربانگـاه بـزرگ فـدا كـرد و بـدين سـبب            .تسامحى نورزيـد   خويش ديد و از اقدام به آن      

 »  پيشواى اصالح طلبان«محسوب شد و در تاريخ ايام،» سرور شهيدان«نزدپروردگار،

 . گرديدآرى،به آنچه خواسته بود و بلكه برتر از آن،كامياب .به شمار رفت

 : جمع بندى 

 : آيد هاى نقل شده،اين جمع بندى به دست مى از مجموعه گفته«

به خاطر بقا و عظمـت اسـالم و حكومـت قرآن،بـه خـاطر مسـؤوليت        :بدين جهات قيام كرد   » ع« امام حسين -1

اطر حال امت،به خاطر امر به معروف و نهى از منكر،بـه خـ             امامت،براى حفظ ناموس و شرف مردم،براى اصالح      

 . عموم دفاع از مظلوم و مصالح

نهضت امام بر اساس اخالق و شهامت و مصلحت عامه بود وجهادى به قصـد دفـع رذيلـت و      :وصف قيام او  -2

 . رفت نشر فضيلت به شمار مى

 . مردم بيدار شدند،تظاهر به ديانت را به تعمق و ايمان بدل كردند:تاثير قيام امام-3

موخـت؟درس ايـن آموزشـگاه،ابدى و اصـولى اسـت،از آزادى و عـدالت و                اين مكتب به خلـق عـالم چـه آ         -4

امتنـاع از قبـول سـتم و رد اسـتعمار را نشـان               آموزد،نحـوه  كنـد،پاكى نظـر را در مبـارزه مـى          حكايت مى  محبت

سـكوت   دهد،حرمت دهد،غيرت،شجاعت،فداكارى،پايدارى در برابر مصيبات و ثبات بر طريق حق را تعليم مى     مى

تواننـد   كند كه حق و فضيلت،عدل وايمان،در هر شرايطى مـى          سازد و ثابت مى     باطل و فساد،مدلل مى    رادر برابر 
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صادق امام نيز،بهترين درس ايمـان بـه خـدا را بـه جهانيـان                ياران.بر خودسرى و مكر و ستم و كفر،غلبه يابند        

 ) 17. (»...پيروزند د و نيرو،همچنانملتها را گشودند و نشان دادند كه مؤمنان با كمى تعدا آموختند و راه پيروزى

 

 عاشورا و امر به معروف 

 

براى حاكم ساختن حق و قطع       در فرهنگ عاشورا،حاكميت ظلم يزيدى بزرگترين منكر اجتماعى است و مبارزه          

هـاى حماسـه خـونين       امـر بـه معـروف و نهـى ازمنكـر،از مهمتـرين فلسـفه              .سلطه ستم،معروفى عظيم اسـت    

انى ما خرجت اشـرا     «:فرمايد سپارد،مى در وصيتى كه نوشته وبه برادرش محمد حنفيه مى        سيد الشهدا   .كربالست

و ال بطرا و ال مفسدا وال ظالما،انما خرجت لطلب االصالح فى امة جدى،اريد ان آمـر بـالمعروف و انهـى عـن                        

 نهى ازمنكـر را     اين به وضوح،نقش امر به معروف و      ) 18. (» المنكرو اسير بسيرة جدى و ابى على بن ابى طالب         

اشـهد انـك قـد    «:مطرح اسـت  در زيارتنامه آن حضرت هم اين موضوع    .دهد در حركت عاشورايى امام نشان مى     

. » المنكر و جاهدت فى سبيل اهللا حتى اتـاك اليقـين           اقمت الصالة و آتيت الزكاة و امرت بالمعروف و نهيت عن          

شود و دامنه  گر مى جلوه ه در متن جهاد خونين هماين تعبيرات،نشان دهنده عمق اين فريضه دينى است ك) 19(

امر به معروف و نهى از منكر،از واجبات و محرمات جزئى وفرعى و فردى،حتى بـه قيـام بـراى اقامـه قسـط و                       

سـيد الشـهدا،پس از امتنـاع از    ) 20. (يابـد  سرنگونى حكومت باطل و تغيير نظام فاسداجتماعى هم گسترش مى    

آمـد و شـب را آنجـا بـه مناجـات            » ص«كه با وليد و مروان داشت،كنار قبـر پيـامبر          يىبيعت با يزيد و برخوردها    

اسـت درايـن مسـير      »خيـر « گذراند،درضمن مناجاتش با خدا،عشق خود را به معروف بيان كرد و خواستار آنچـه             

يـه اال اختـرت   بحق القبر و من ف اللهم انى احب المعروف و انكر المنكر و انا اسالك يا ذا الجالل و االكرام      «:شد

اى .شـمارم  دارم و منكر را زشت مى را دوست مى خدايا من معروف) 21. (» لى ما هو لك رضى و لرسولك رضى      

خواهم راهى و سرنوشتى بـرايم برگزينـى         اين قبر و مدفون در آن از تو مى         به حق !خداى بزرگوار و صاحب كرم    

 . كه رضاى تو وپيامبرت در آن باشد

 

 مى عاشورا و انقالب اسال

 

اش،همواره الهام بخش انقالبيـون و       نهضت عاشورا به لحاظ ماهيت اسالم خواهى،اصالح طلبى و ظلم ستيزى          

انقالب اسالمى ايران نيز ازآن سرچشمه سيراب شد و از محتواى عاشـورا الهـام               .حركتهاى اصالحى بوده است   

شرايط سياسى و اجتماعى ايـران قبـل از         .رهبر انقالب بود،هم از ناحيه مردم      اين الهام گيرى هم از سوى     .گرفت

فساد و ظلم حاكميت داشت،اسالم در حال نابودى بود،تبليغات ضداسـالمى در            .دوران بنى اميه بود    انقالب،شبيه

اختيار طاغوت بود، ابتذال فرهنگى و غربزدگى،معروف شـدن منكر،منكرشـدن معروف،بـه زنـدان افتـادن آزاد                  

طاغوت،همه شرايطى را به وجود آورده بود كه اصالحى عميـق            ه عياشيهاى مردان،حيف و ميل بيت المال در را      

 . عامل استقرار حكومت نفى شود و معيارها حاكم گردد تا زور بعنوان.طلبيد را مى
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حكومـت اسـالمى و حاكميـت        ،با الهام از عاشورا،روح حماسه و غيرت دينى را در مردم دميد،بـه            » ره« امام امت 

اند،مفاســد رژيــم طــاغوت را برشــمردو در دوران تبعيــد هــم از ايــن راه دســت بــر  ارزشــهاى قرآنــى فــرا خو

ذهنهـا بـه    ...دانستند و از تبيين مفاسد معاويه،يزيد،ابن زيـاد و         مى مردم،مبارزات خود را بر ضد يزيد زمانه      .نداشت

ى سياسـى   هـا رنـگ و حـال و هـوا          مجالس محرم،منبرها،وعظها،نوحه . شد منتقل مى  مفاسد و مظالم طاغوتيان   

رهبـر مـا    (رساند حتى شعارهاى مردم در راهپيماييهاى ضد طاغوتى،پيوند انقالب وعاشورا را مى          .وانقالبى گرفت 

عنصر شهادت به مبارزه . عاشورا محور بسيج مردم وشور گسترى بر ضد طاغوت شد    ).خمينيه،نهضت ما حسينيه  

 . مردم جان و روح بخشيد

 . دانستند سين زمان و محشور با شهداى كربال مىها شهداى خود را به فرمان ح خانواده

شـاه را زيـر سـؤال بـردو خواسـتار تشـكيل              حكومـت  ها،مشروعيت امام امت،در سخنرانيهايش و نيز در مصاحبه      

يزيـد را نامشـروع و غاصـبانه     نيـز بـا امتنـاع از بيعـت، الفـت     » ع«آنگونه كه سيد الشـهدا    .حكومت اسالمى بود  

آموزى از قيام عاشورا،سر لوحه دعوت امام خمينى و همفكران او            ه كربال و درس   نگرش سياسى به حادث   .دانست

ــر ايــن برداشــت بــود  بــود و اعــالم اينكــه همــه  15قتــل عــام .جــا كــربال و هــر روز عاشوراســت،تاكيدى ب

بظاهر سركوب نهضت امام بود،اما خونهاى شهدا و افشاگريها و مبارزات بعدى،اذهان رابـراى يـك                 خرداد،گرچه

بـه پايـان رسـيد،ولى همـان      عاشوراى حسينى هـم در ظاهر،بـا شـهادت امـام و يـارانش         . الب آماده ساخت  انق

امـام امت،بـا توجـه بـه قـدرت جـذب،            .حادثه،بذر تحركها و بيدارگريهاى عظيمـى را افشـاند و بـه بارنشسـت             

 سـنت ديـرين را   هـاى عـزادارى،اين    الهام،سازماندهى و شور آفرينى كربال وعزاداريهـاى ايـام محـرم و دسـته             

 . بشدت،حمايت كرد

تاسوعا و عاشورا نيز در  آغاز اين نهضت بود، راهپيماييهاى) محرم12( خرداد15همچنانكه خطابه امام خمينى در 

تاكيد داشت كه روحـانيون و خطبا،حـد اعـالى           امام. آخرين سال حكومت رژيم پهلوى،ضربه نهايى را بر آن زد         

هايى كه عاشوراى حسينى به پيروزى انقـالب         بهره.ماه محرم وصفر داشته باشند    استفاده را از منابر حسينى در       

 . رساند،فراوان بود

واقعـه  «) 22. (».توانستيم پيروزشويم  نبود،امروز ما هم نمى   » ع«اگر قيام حضرت سيد الشهدا    «:به تعبير امام امت   

ارواحنـا لمقدمـه الفـداء،در هـر مقطـع            و از آن تا قيام عالمى بقيـة اهللا         61 هجرى تا خرداد     61عظيم عاشورا از    

پـس از پيـروزى انقـالب نيز،آنچـه ملـت را در مقابـل اسـتكبار        :هـا    عاشورا و جبهـه   ) 23. (».انقالب ساز است  

عزتى بود كـه     جهانى،مقاوم و بى باك ساخت و امت انقالبى و رهبرى انقالب،تن به سازش ندادند،همان درس              

داشت و  ها را گرم نگه مى     مقدس،جبهه آموخته بودند و آنچه كه در سالهاى دفاع       ابا عبد اهللا    » هيهات منا الذله  «از

آفريد،درسهاى آموخته از كربال و مكتب       ها مى  شد و فتح الفتوح    ها سرازيرمى  سيل نيروى عظيم انسانى به جبهه     

و ) 24(» .اسـت انقالب اسالمى ايران،پرتوى از عاشورا و انقالب عظـيم الهـى آن             «:فرمود امام امت .شهادت بود 

 : فرمود

آنچـه عاشـورا   ) 25(» .آورد اين خون سيد الشهدا است كه خونهاى همه ملتهـاى اسـالمى را بـه جـوش مـى        «

اين محتوادر ذهن رهبر انقالب و در دل پيـروان او           .داشت،يك بار ايدئولوژيكى و انگيزه مكتبى براى مبارزه بود        
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سـال دفـاع خـونين از انقـالب را اداره و تغذيـه                هشت شكل گرفت و نهضت را پديد آورد و پس ازپيروزى هم          

ــرد ــوه .كــــ ــام از اســــ ــورا والهــــ ــگ عاشــــ ــيت   فرهنــــ ــى در وصــــ ــاى كرباليى،حتــــ هــــ

وقتـى  .ها،تابلوهاى جبهه،رمز عمليات،مجالس ختم شهدا متجلـى بـود         بندها،شعارها،سرودها،نوحه ها،پيشانى نامه

م و چهـارده قرن،تحقيـر و تازيانـه وتـوهين و            ما يك بار حسين را در كربال تنهـا گذاشـتي          «:گفت مى فرماندهى

اين عمق تاثيرعاشورا را در دفاع مقـدس        ) 26(»  را تنها بگذاريم  » ع« شكنجه چشيديم،هرگز مبادا اين بار حسين     

 . دهد ما نشان مى

ـ  » ع« دادند،انتظار و اميدحضور ابـا عبـد اهللا        ها تشنه جان مى    در جبهه » ع« رزمندگان اسالم،به عشق حسين    ر را ب

رساند،از  نوشتند،پيوند جبهه و كربال را مى      خود مى  آنچه به پيشانى بندها يا پشت لباسهاى رزم       .بالين خود داشتند  

مسافر كربال،زائر كربال،يازيارت يا شهادت،هيهات منا الذله،يا قمر بنى هاشم،يا ثار اهللا،يا حسـين شـهيد،يا                :قبيل

هاى جبهـه نيـز      جاده هاى تابلو نوشته ...عبد اهللا،لبيك يا حسين و    سيدالشهدا،عاشقان كربال،كل يوم عاشورا،يا ابا      

شـد،عباراتى ايـن     ها هم ديده مى    غير از تعبيرات ياد شده كه گاهى درتابلو نوشته        .الهام از فرهنگ عاشورا داشت    

دارد هـوس كـرب و بـال بسـم اهللا، اگـر خسـته جـانى بگـو يـا                هـر كـه   :چنين نيز،گوياى ايـن حقيقـت اسـت       

گذرد،پيش بـه   ابا عبد اهللا،رزمندگان تا كربال راهى نمانده،راه قدس از كربال مى        گاه حزب اهللا صحن    حسين،وعده

نامگـذارى برخـى از     ) 27. (دهها جمله ديگر  ...هاى پر پيچ و خم كربال و       حسينى،بسيجى مسافر جاده   سوى حرم 

از ... و 10 تـا    1ا،ثار اهللا،كـربالى    عقيل،عاشـور  عمليات محرم،مسلم بن  .عمليات نيز با الهام از نهضت عاشورا بود       

سازان كربال بود كه رزمندگان،شورى عاشورايى       رمز عمليات نيز گاهى ازاسامى مبارك حماسه      . هاست اين نمونه 

يـا حسـين فرمانـدهى،يا ابـا الفضـل العباس،يـا زينب،يـا ابـا عبـد اهللا الحسـين،همين                     :آورد،همچـون  پديد مى 

هـاى آنـان بـه جبهـه         خانواده گرفتند و همين كه    ديدند،شور مى  عاشورا مى رزمندگان خود را در مسير اهداف        كه

هــا را مســافران بازگشــته از كــربال  جبهــه شــدند، شــهيدان فرستادند،صــبور و مقــاوم مــى حســينى ســرباز مــى

و عزيمت به جبهه را حركت به سوى حرم حسينى )اين گل پرپر از كجا آمده؟از سفر كرب وبال آمده(دانستند مى

جانبـازان بـى دسـت را،اقتـدا        )رويم،پيش به سوى حـرم حسـينى       كف و به كربال مى     ايم جان به   گرفته(دنددي مى

دانسـتند و مـادران و خـواهران و دختـران شـهدا را درس آموختـه اززينـب و                     به قمر بنى هاشـم مـى       كنندگان

يت از رهبرى انقالب و اطاعت      كردند و درحما   تشبيه مى » ام البنين « يافتند و مادر چند شهيد را به       مى» ع« سكينه

شبهاى حمله،با نوحـه خـوانى و سـينه    .دادند سر مى»ما اهل كوفه نيستيم حسين تنهابماند    «فرمان جهاد او،شعار  

 . گرفتند روحيه مى» ع« حسين زنى و عزادارى براى امام

جنـوب  هـاى غـرب و    حسـين زمـان بـود وجبهـه    »هل من ناصـر « در آن سالها،عزيمت به جبهه،پاسخ به نداى     

پيوستند، سيراب شدگان از فـرات       عاشوراييان تاريخ مى   شد و شهدايى كه به     محسوب مى » كربالى ايران «كشور،

ايـن باورهـا و   .شـدند  تلقـى مـى  »حريم كربال«ها،گمشدگانى در »مفقود االثر « عشق و علقمه يقين بودند و حتى      

ــه   ــود ك ــتها ب ــى     برداش ــان م ــش و اطمين ــا آرام ــت م ــه ام ــدگان  ب ــيد و رزمن ــه   بخش ــتن ب ــراى رف  را ب

ها،شـيوه مبارزه،روشـهاى     انقـالب اسـالمى ايـران و دفـاع مقـدس،در اهـداف،انگيزه            .سـاخت  مـى  تاب جبهه،بى

 . ماند دفاع،روحيه مردم،شهادت طلبى و صبر، الهام گرفته از عاشوراست،تا پايان نيزبه اين فرهنگ وفادار مى

www.takbook.com

www.takbook.com



 223

 نوشتها  پى

 

 . اند عابس بن شبيب هم نوشته-1

 . 167،مقتل الحسين،مقرم،ص 74 العين فى انصار الحسين،ص ابصار-2

 . 1476،ص 4معارف و معاريف،ج -3

 . 80،انصار الحسين،ص 147،ص 2سفينة البحار،ج -4

 . 74ابصار العين،ص -5

 . االنوار الحسينيه: به نقل از179،ص 3حياة االمام الحسين،ج -6

 . 95،ص 45بحار االنوار،ج -7

 . 394،ص 10ائل الشيعه،ج ،وس284،ص 44همان،ج -8

 . 196،ص 2،سفينه البحار،ج 394،ص 10وسائل الشيعه،ج -9

 . 196،ص 2سفينة البحار،ج -10

 . 57،ص 9صحيفه نور،ج -11

 . 265،ص 14همان،ج -12

 . از عبد الرزاق الموسوى المقرم» عاشورا فى االسالم«:ك.درباره عاشورا،از جمله ر-13

 .  به بعد94،محمدرضا حكيمى،ص » قيام جاودانه«تلخيص شده از-14

 . ،رهبر آزادگان و منابع ديگر447نژاد،ص  ،شهيد هاشمى» درسى كه حسين به انسانها آموخت« نقل از كتاب-15

 ! در صحراى كربال شهيد شد،نه ريگزارهاى عربستان» ع« البته امام حسين-16

 . 67رهبر آزادگان،ص -17

 . 288 و 246،ص 2حياة االمام الحسين،ج -18

 »  ع« مفاتيح الجنان،زيارتهاى مختلف امام حسين-19

 . از شهيد مطهرى» عنصر امر به معروف در نهضت امام حسين«:ك.در اين زمينه ر-20

 . 186،ص 1،مقتل خوارزمى،ج 328،ص 44بحار االنوار،ج -21

 . 60،ص 17صحيفه نور،ج -22

 . 219،ص 16همان،ج -23

 . 12،ص 18همان،ج -24

 . 204،ص 15همان،ج -25

 . 104چكيده مقاالت كنگره امام خمينى و فرهنگ عاشورا،ص -26
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 عاشورا و سقيفه 

 

بينـد كـه     ديد جريان شناسانه در حوادث،ريشه حادثه عاشورا را در انحـراف نخسـتين دررهبـرى حكومـت مـى                  

در كـربال   » ص«  جمعى از امت پيامبر،نيم قرن پـس از رحلـت رسـول اهللا             اگر.اتفاق افتاد » سقيفه بنى ساعده  «در

در حوادث گذشته و غصب خالفت و تصدى آل ابو سفيان نسـبت بـه                فرزند رسول اهللا را شهيد كردند،زمينه آن      

شـوند   از اين رو در زيـارت عاشـورا كسـانى لعـن مـى             .حكومت اسالمى وكنار زدن ائمه از واليت و رهبرى بود         

كـه بـه آن سـتم     بودند،و نيز كسانى» ص«گر ظلم بر اهل بيت پيامبر و بنيانگذار ستم به ذريه رسول خدا        آغاز كه

ساز آن بودند،تاآنجا كه بـراى جنـگ بـا عتـرت پيـامبر،               نخست راضى شدند،همكارى يا سكوت كردند و زمينه       

هللا امة دفعتكم عن مقامكم و      لعن اهللا امة اسست اساس الظلم و الجورعليكم اهل البيت و لعن ا            «:تمكين كردند 

ازالتكم عن مراتبكم التى رتبكم اهللا فيهـاو لعـن اهللا امـة قتلـتكم و لعـن اهللا الممهـدين لهـم بـالتمكين مـن                           

 . »...قتالكم

كنـار زدنـد و بـر غصـب          در ماجراى كربال،همه آنان كه از آغاز،اهل بيت را از صحنه اجتماعى و سياسى امـت               

اين نكته در .تا آنان كه بر كشتن او گرد آمدند وهمراهى و متابعت كردند،شريكندحكومت اسالمى توطئه كردند،

 : جاى ديگر زيارت عاشورا مطرح است

التـى جاهـدت     اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك،اللهم العـن العصـابة                   «

توطئـه سقيفه،تالشـى از سـوى شـرك         ) 1. (»ميعاالحسين و شايعت و بايعت و تابعت على قتله،اللهم العنهم ج          

بود،تا دوباره به سيادت جاهلى خود برسند و سـفيانيان كوشـيدند             هاى بدر و احد و حنين      خورده در جبهه   شكست

هاى خود رااز آل پيامبر،از طريق سلطه يافتن بر خالفت و تار و مـار كـردن بنـى هاشـم و عتـرت                         انتقام كشته 

 . ساختگى سقيفه،ظاهرى فريبنده براى اعمال آن سياست بود و بيعتطرح شورا . بگيرند رسول

 : به قول نير تبريزى

شور افكند خود همانجا طرح عاشورا افكند چرخ در يثرب رها كرد از كمان تير كاندر نينوا شد                   كانكه طرح بيعت  

 ) 2(بر نشان 

ـ      » ع« امـام حسـين   .هواداران سقيفه،در سپاه كوفه بودند     شـيعيان آل ابـى     «را دن مجـروح، آنـان    روز عاشـورا بـا ب

در طشت طاليى رو به رو      » ع« ابن زياد وقتى با سربريده حسين     .خطاب كرد كه نه دين داشتند،نه حريت      » سفيان

يزيد بن معاويه نيز    ) 3(» يوم بيوم بدر  «:گفت زد و مى   سر مطهر مى   شد،با چوبى كه در دست داشت بر لبهاى آن        

يروزى بر آن حضرت،در پيش چشـم فرزنـدان او كـه بـه اسـارت در كـاخ او                    پس از كشتن امام وسرمستى از پ      

. گفتنددستت درد نكنـد    اش در بدر،زنده بودند و به يزيد مى        شده بودند،آرزو كرد كه كاش نياكان كشته شده        برده

 هاى بدر دانست،منكروحى و نزول جبرئيل شد و گفت اگـر از آل             و يارانش را در مقابل كشته     » ع« كشتن حسين 

به يزيد،اشاره به نيكان    »يابن الطلقاء « با خطاب » ع« حضرت زينب ) 4... (احمد انتقام نگيرم،از نسل خندف نيستم     

جـد مـن علـى بـن ابـى          :نيز به يزيـد گفـت     » ع«مشرك او كرد،كه درفتح مكه،پيامبر آزادشان كرد، امام سجاد        

كربال،صحنه ) 5. ( جد تو،پرچمدار كفاربودند   طالب،در جنگ بدر و احد و احزاب، پرچمدار رسول اهللا بود،اما پدر و            
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سياسى را كه ميـراث رسـول خـدا بـود و             هاى مشركان و منافقان بر ضد آل اهللا بود و همان قدرت            تجديد كينه 

سـيد  !بـه كـار گرفتنـد و ايـن از شـگفتيهاى تـاريخ اسـت                غاصبانه به دست دشمن افتاد،بر ضد عتـرت رسـول         

شمشيرى را كه ما به دستتان داديم،عليـه مـا          :ابه سپاه كوفه چنين فرمود    در خطابه خويش در عاشور    » ع«الشهدا

ما شمشير كشيديد و آتشى را كه بر دشمنان شما و ما افروخته بوديم،بر خود ما افروختيـدو                   تيز كرديد و به روى    

نـارا  فشحذتم علينـا سـيفا كـان فـى ايـدينا وحششـتم علينـا        «: شديد با دشمنان خدا بر ضد اولياء اهللا همدست   

رقابنـا و حششـتم علينـا نـار          سـللتم علينـا سـيفا فـى       «:و در نقـل ديگـر     ) 6(» ...اضرمناها على عدوكم و عدونا    

همان سخن ابو بكر بن عربى نيست كـه          آيا اين ) 7(»  فاصبحتم البا على اوليائكم و يدا عليهم العدائكم       ...الفتن

تيرى را كه عمر سعد،صبح عاشورا بـه        ) 8(؟  » ان حسيناقتل بسيف جده   «به شمشير جدش كشته شد    » ع« حسين

زند،تيرى نيست كه در سقيفه      مى» ع«حرمله بر گلوى على اصغر     كند و تيرى را كه     سوى اردوى حسينى رها مى    

يا بر جگر دين فرود آمد؟چه خـوب وعميـق    رها شد و بر قلب پيامبرنشست؟و آيا آن تير،بر حنجره اصغر نشست    

 :  اهللا كمپانىدريافته و سروده است،مرحوم آية

فما رماه اذ رماه حرمله و انما رماه من مهد له سهم اتى من جانب السقيفه و قوسه على يد الخليفه و ما اصـاب                         

 ) 9(سهمه نحر الصبى بل كبد الدين و مهجة النبى 

سـالم و  آمد و مسير تاريخ ا نمى اگر واقعه شوم سقيفه نبود،هرگز جنايتهاى بعدى كه اوج آن در عاشورا بود،پيش 

 . شيعه به گونه ديگرى بود

رفت نـه رنـج و زحمـتش بـر بـاد             بود اگر پيوند با آل على بود نه فرمان نبى از ياد مى            » ولى«اگر پيمان مردم با   

شد خسته از اين زندگانى نه خون دل نصيب مجتبى بود نه پرپر              شد در جوانى نه مى     رفت نه زهرا كشته مى     مى

زد سر ز غم بر چوب محمل بقيع ما نه غم افـزاى           كاشت در دل نه مى     ب بذر غم مى   ها در كربال بود نه زين      الله

 ) 10(سايه بان بود  جان بود نه ويران و چنين بى

 

 عاشورا و شعر فارسى 

 

و حادثه عاشورا در » ع« حسين هاى معروف شعراى بزرگ را درباره امام»تركيب بند« نام كتابى است كه مجموعه

 تركيـب بنـد معـروف را از محتشـم     14شـده اسـت،   فراهم» حسن گل محمدى« ه به اهتماماين كتاب ك .بر دارد 

 .  صفحه است263كاشانى و ديگران دارد و 

تـدوين شـده    ...هاى شعرى متعددى به زبـان عربى،فارسـى،تركى و         درباره سيد الشهدا و حادثه عاشورا،مجموعه     

حماسـه جديـد و مظلوميتهـاى اهـل بيـت            يم ايـن  است و شاعران در طول تاريخ،با زبان ماندگار شـعر،به ترسـ           

بيدگلى،وصال شـيرازى،قاآنى شيرازى،سـروش اصـفهانى،نير        شاعرانى چون محتشم كاشانى،صباحى   .اند پرداخته

 ... تبريزى،عمان سامانى و

) 11. (اند پرداخته» ع«سيد الشهدا  از جمله اينانند كه در قالب تركيب بند يا مثنوى و قطعه به مرثيه سرايى درباره               

حادثـه كـربال و مظلوميـت دودمـان پيـامبر و نشـر               با توجه به تشويقى كه امامان نسبت به سرودن شعر درباره          
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هاى شـعر و مـدايح و مراثـى پيرامـون مصـائب و               اند،راز اينهمه سروده،ديوان، مجموعه    فضايل اهل بيت داشته   

 . شود فضايل عترت،آشكارمى

است،چرا كه قالب تاثير گذار و  ،يكى از عوامل ماندگارى آن نهضت بودهورود حماسه كربال به حيطه شعر و ادب

مندان را به آن مـاجرا وصـل         نافذ شعر و مرثيه،ميان دلها و حادثه عاشورا پيونده زده واحساسها و عواطف عالقه             

اى فكرى  ه ترين ذخيره  غير فارسى نيز وجود دارد و ادبيات عاشورايى،از غنى         اين ويژگى در شعرهاى   .كرده است 

از سوى ديگر حماسه كربال در زبان شعرى شاعران تاثير نهاده وادبيات را پر بـار سـاخته                  .واحساسى شيعه است  

اى متقابل ميان شعر فارسى و عاشورا وجـود دارد و هـردو بـه مانـدگارى و جلـوه يكـديگر كمـك                         رابطه.است

درباره اهل بيت و عاشـورا و مظلوميـت ابـا           برخى شاعران نيز ماندگارى نام خود رامديون شعر سرودن          .اند كرده

 . اند،همچون محتشم شعر،شهره و جاويد شده اند و گاهى با يك» ع« عبد اهللا

 

 ) خليده(عامر بن جليده

 

 ) 12. (در زيارت رجبيه نام او آمده است.اند او را از شهداى كربال دانسته

 

 عامر بن حسان بن شريح طائى 

 

) 13(اول به شهادت رسـيد    كه از مكه همراه آن حضرت آمد و در كربال در حمله    بود» ع« از اصحاب امام حسين   

جمــل و صــفين،در ركــاب حضــرت  پــدرش نيــز در جنــگ.وى از شــجاعان معــروف و شــيعيان خــالص بــود.

 . جنگيده بود» ع« على

 

 عامر بن مالك 

 

 ) . 14(نامش در زيارت رجبيه نيز آمده است .از شهداى كربال بود

 

 سلم عبدى عامر بن م

 

از بصـره بـه مكـه آمـدو بـه سـيد             » سـالم « عـامر كـه اهـل بصـره بـود،همراه غالمـش           .از شهداى كربال بـود    

شـرافت  ) 15. (شهادت رسـيد   پيوست و از آنجا همراه امام تا كربال آمد و روز عاشورا در حمله اول به               » ع«الشهدا

 ) . 16(م به او داده شده است ديگر او آن است كه در زيارت ناحيه مقدسه نام او آمده است وسال
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 »  ع« عباس بن على

 

عبـاس در لغت،بـه     .در روزعاشورا » ع« فرزند امير المؤمنين،برادر سيد الشهدا،فرمانده و پرچمدار سپاه امام حسين         

ام « بود كه بعـدها بـا كنيـه   » فاطمه كالبيه« مادرش) 17. (معناى شير بيشه،شيرى كه شيران از او بگريزند است      

عبـاس،ثمره ايـن ازدواج     .پس ازشـهادت فاطمـه زهـرا بـا ام البنـين ازدواج كـرد              » ع« على.شهرت يافت » نالبني

انـد و بزرگتـرين فرزنـد ام البنـين بـود و ايـن                 هجرى در مدينه نوشته    26شعبان سال   ) 18(والدتش را در    .بود

مير المؤمنين شهيد شد،عباس    ا وقتى.به شهادت رسيدند  » ع« چهارفرزند رشيد،همه در كربال در ركاب امام حسين       

بود و از معروفترين لقبهايش،قمر » ابو فاضل«و» ابو الفضل« اش كنيه. سال داشت34چهارده ساله بود و در كربال 

 . است...بنى هاشم،سقاء،صاحب لواءالحسين،علمدار،ابو القربه،عبد صالح، باب الحوايج و

ازدواج،دو پسر به نامهـاى عبيـد        ازدواج كرد و از اين    )رشپسر عموى پد  (عباس با لبابه،دختر عبيد اهللا بن عباس      

 . اند محمد و قاسم ذكر كرده بعضى دو پسر ديگر براى او به نامهاى.اهللا و فضل يافت

قمـر بنـى    «جـذابش او را    اى زيبا و شجاعتى كم نظير داشت و به خـاطر سـيماى             آن حضرت،قامتى رشيد،چهره  

هاى اطفال و اهل بيت امام را        و سقايى خيمه  » ع« حسين چمدارى سپاه در حادثه كربال،سمت پر   .گفتند مى» هاشم

نير » ع« خاندان حسين  ها و امور مربوط به آسايش و امنيت        داشت و در ركاب برادر،غير ازتهيه آب،نگهبانى خيمه       

 ) . 19(برعهده او بود و تا زنده بود،دودمان امامت،آسايش و امنيت داشتند 

اذن ميدان  » ع« وقتى علمدار كربالاز امام حسين    .ر عباس پيش از او به شهادت رسيدند       روز عاشورا،سه برادر ديگ   

بـه فـرات    » ع« ابو الفضـل  .آب، آب تهيه كند    هاى بى  طلبيد حضرت از او خواست كه براى كودكان تشنه وخيمه         

 درگير شد و    ها با سپاه دشمن كه فرات را در محاصره داشتند          رفت و مشك آب را پر كرد و دربازگشت به خيمه          

ميـدان   همركاب با سيد الشـهدا بـه      .البته پيش از آن نيز چندين نوبت      . قطع گرديد و به شهادت رسيد      دستهايش

وارد فرات شد،با آنكه تشنه بود،       وقتى.عباس،مظهر ايثار و وفادارى و گذشت بود      .رفته و با سپاه يزيد جنگيده بود      

 : اب به خويش چنين گفتآب نخورد وخط» ع« اما بخاطر تشنگى برادرش حسين

يا نفس من بعد الحسين هونى و بعده ال كنت ان تكونى هذا الحسين وارد المنون و تشربين بارد المعين تاهللا ما 

 هذا فعال دينى 

 : خواند وقتى دست راستش قطع شد،اين رجز را مى) 20. (و سوگند ياد كرد كه آب ننوشد

 عن دينى و عن امام صادق اليقين نجل النبى الطاهر االمين و اهللا ان قطعتموا يمينى انى احامى ابدا 

 : و چون دست چپش قطع شد،چنين گفت

يا نفس ال تخشى من الكفار و ابشرى برحمة الجبار مع النبى السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يسارى فاصلهم يا                    

 رب حر النار 

كه به بالين عباس رسيد،اين      ه پر سوز امام،وقتى   جمل.شهادت عباس،براى امام حسين بسيار ناگوار و شكننده بود        

ماند و سيد الشهدا    » نهر علقمه «وپيكرش، كنار ) 21. (» حيلتى و شمت بى عدوى     اآلن انكسر ظهرى و قلت    «:بود
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از .هنگام دفن شهداى كربال نيز،در همان محل دفن شد. خبر داد به سوى خيمه آمد و شهادت او را به اهل بيت

 . با حرم سيد الشهدا فاصله دارد» ع« ابا الفضل اين رو امروز حرم

اين زيارت كه از . آن است تعابير بلندى كه در زيارتنامه اوست،گوياى  .بسيار است » ع« مقام واالى عباس بن على    

 : شده،از جمله چنين دارد روايت» ع« قول حضرت صادق

 ... مؤمنين و الحسن و الحسينالسالم عليك ايها العبد الصالح المطيع هللا و لرسوله و المير ال«

جهـاد اعدائـه     اشهد اهللا انك مضيت على ما مضى به البدريون و المجاهدون فـى سـبيل اهللا المناصـحون فـى                   

عبوديت و صالح و طاعت او و  كه تاييد و تاكيدى بر مقام) 22(» ...المبالغون فى نصرة اوليائه الذابون عن احبائه      

امـام  .اوليـاء خـدا و مـدافعان از دوسـتان خداسـت            زان بـا دشـمن و يـاوران       نيز تداوم خط مجاهدان بدر و مبـار       

رحم اهللا عمى العباس فلقد آثر و       «:على را اينگونه ترسيم فرموده است      نيز سيماى درخشان عباس بن    » ع«سجاد

نـة  يداه فابدله اهللا عز و جل بهما جناحين يطيـر بهمـا مـع المالئكـة فـى الج                   بنفسه حتى قطعت   ابلى و فدا اخاه   

»  و ان للعباس عند اهللا تبارك و تعالى منزلة يغبطه بها جميـع الشـهداءيوم القيامـة               .كماجعل جعفر بن ابى طالب    

كه در آن نيز مقام ايثار،گذشت،فداكارى،جانبازى،قطع شدن دستانش ويافتن بال پرواز در بهشـت،همبال              ) .23(

خـداى متعال،مقـامى دارد كـه روز قيامت،همـه          عباس،نزد   عمويم:با جعفر طيار و فرشتگان مطرح است و اينكه        

 . برند خورند ورشك مى شهيدان به آن غبطه مى

عباس يعنى تا شهادت يكه تازى عباس يعنى عشق،يعنى پاكبازى عباس يعنى بـا شـهيدان همنـوازى عبـاس                    

يعنى يك نيستان تكنوازى عباس يعنى رنگ سرخ پرچم عشق يعنى مسير سبز پر پيچ و خم عشـق جوشـيدن                     

 ) 24(بحر وفا،معناى عباس لب تشنه رفتن تا خدا،معناى عباس 

السـالم علـى ابـى      «: اسـت  به او اينگونه سالم داده شده     » ع« در زيارت ناحيه مقدسه نيز از زبان حضرت مهدى        

امسـه، الفـادى لـه،الواقى السـاعى اليـه           الفضل العباس بن امير المؤمنين،المواسى اخاه بنفسـه،اآلخذ لغـده مـن           

 ) . 25(» ...المقطوعة يداهبمائه،

كربال كعبه عشق است و من اندر احرام شد در اين قبله عشاق،دو تا تقصيرم دست من خورد به آبى كه نصيب                      

تو نشد چشم من داد از آن آب روان تصويرم بايد اين ديده و اين دست دهم قربانى تا كه تكميل شود حج من                        

 ) 26(و تقديرم 

 

  عبد االعلى بن يزيد كلبى

 

پـس از دسـتگير   .كـرد  وى از جوانان كوفه بود كه با مسلم بـن عقيـل بيعـت     .حسينى در كوفه   از شهداى نهضت  

توسط ابن زياد،هنگامى كه مسلم اعالن قيام كرد،عبد االعلى سالح بر گرفت و از خانه بيرون آمد    » هانى« شدن

دسـتور داد تـا بـه زنـدانش         . زيـاد بردنـد    اورا دسـتگير كرده،نـزد ابـن      .به مسلم بپيونـدد   » بنى فتيان « تا در محله  

 . سالم خدا بر او باد) 27. (و مسلم،به دستور ابن زياد احضارش كردند و گردن زدند پس از شهادت هانى.افكنند
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 عبد الرحمن بن ابى سبره جعفى 

 

 . فرمان داشت كه يك چهارم از نيروهاى شهر كوفه را تحت»عمر سعد« يكى از فرماندهان سپاه

 

 لرحمن بن عبد اهللا ارحبى عبد ا

 

رسانيد و خـود از     » ع« حسين وى از جمله كسانى بود كه دعوتنامه كوفيان را به حضور امام           .از شهداى كربالست  

در مكه همـراه امـام شـد و بـه     .و محترم و تابعى مردى بود شجاع، موجه  .همراهان مسلم بن عقيل در كوفه بود      

نام او در زيارت رجبيه و زيارت ناحيه مقدسه آمده          ) .28(شهادت رسيد    اند كه در حمله نخست به      گفته.كربال آمد 

 . است

 

 عبد الرحمن بن عبد اهللا ازدى 

 

را به مـردم    » ع« حسين يافته بود كه نامه امام     او همراه قيس بن مسهر صيداوى ماموريت      .از پيكهاى سيد الشهدا   

 . كوفه برساند

 

 عبد الرحمن بن عبد ربه انصارى خزرجى 

 

حضرت نيز از كسانى بـود كـه بـه           بود و پس از رحلت آن     » ص«وى از اصحاب رسول خدا    . شهداى كربالست  از

در غـدير بـه امامـت گـواهى         » ع« به نصب علـى   .آموخته بود  امير المؤمنين،اخالص داشت و از آن حضرت قرآن       

شحال نباشم؟ميان ما   چرا خو :شوخى است،گفت  اآلن چه وقت  :وقتى گفتند .كرد مى شوخى»برير«روز تاسوعا با  .داد

او از شخصيتهاى بارزشيعى كوفه محسوب      ) .29(اى نيست    وبهشت،جز درگيرى با اين كافران و شهادت فاصله       

 ) 30. (گرفت بيعت مى» ع« على شد و در ايام نهضت مسلم بن عقيل،از مردم به نفع حسين بن مى

 

 عبد الرحمن بن عرزة بن حراق غفارى 

 

خـودش نيـز از     . شركت داشـت   بود كه در جنگ جمل،صفين و نهروان      » ع«  ياران على  جد او از  .از شهداى كربال  

نـامش در زيـارت     ) 31. (پيوست و روز عاشورا شـهيد شـد        به حسين بن على   .جوانان نام آور و برجسته كوفه بود      

 . رجبيه هم آمده است
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روه وعزره در استنساخ پيش     بعيد نيست كه اين،همان عبد الرحمن بن عروه غفارى باشد و تشابه اسمى ميان ع              

 ) . 32(آمده باشد 

 

 عبد الرحمن بن عروه غفارى 

 

او و برادرش عبد اهللا،كه هر دو در كربال شهيد شدند،از اشراف و شجاعان كوفه بودندو به خاندان پيامبر عشـق                     

ايـن دو   .جنگ،در ركاب آن حضرت حضور داشـت       بود كه در سه   » ع« جدشان حراق نيز از ياران على     .ورزيدند مى

هر دو با هم روز عاشورا از سيد الشهدا اذن پيكار گرفتنـد و بـا هـم بـه                    .بودند برادر با هم از كوفه به كربال آمده       

خواند  هنگام جنگ،هر كدام يك مصرع از رجز رامى       .جستند دررفتن به ميدان نبرد،از هم سبقت مى      .ميدان رفتند 

 ) 33. (برادر با هم نيز به شهادت رسيدنداين دو .كرد و نفر ديگر،مصرع دوم شعر را تمام مى

 

 عبد الرحمن بن عقيل بن ابى طالب 

 

ناحيه مقدسـه و رجبيـه آمـده         نام عبد الرحمن در زيارت    .مادر او كنيز بود   .از شهداى كربال و از اوالد عقيل است       

 ) . 34(است 

 

 عبد الرحمن بن يزيد 

 

 ) . 35(بيه است نامش در زيارت رج.از شهداى كربال به حساب آمده است

 

 العبد الصالح 

 

سردار شهيد كربال آمـده   براى آن» ع« از قول امام صادق» ع« صفت و لقبى است كه در زيارت حضرت ابا الفضل     

 ) 36(» ...السالم عليك ايها العبد الصالح المطيع هللا و لرسوله«:است

 

 عبد اهللا بن ابى بكر 

 

 ) . 37(در شمار شهداى كربال ذكر شده است 
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 ) يقطر(عبد اهللا بن بقطر

 

سه روز قبل از    .بود» ع« حسين وى صحابى پيامبر و برادر رضاعى امام      .در كوفه » ع« از شهداى نهضت امام حسين    

بود و ميمونـه    » ع« خادم پيامبربود و همسرش ميمونه در خانه على       )يقطر(پدرش بقطر .به دنيا آمد  » ع« امام حسين 

اى از سـوى آن      بـود كـه نامـه     » ع« شهيد و از فرستادگان امام حسـين       ز صحابيان او ا ) .38(داد   هر دو را شير مى    

دستگير شد،وى را نزد ابن زياد بردند،سـپس او را از بـاالى قصـر               .برد عقيل در كوفه مى    حضرت براى مسلم بن   

 . )39(لملك بن عميرلخمى او را كشت رمقى در بدن داشت كه عبد ا.زمين افكندند و استخوانهايش خورد شد به

 

 عبد اهللا بن جعفر 

 

در ايـامى كـه     .وى،نخستين نوزاد مسلمان درحبشـه بـود      .و پسر جعفر طيار   » ع« همسر زينب كبرى و داماد على     

اسـماء بنـت   « مـادرش . پدرش جعفر بن ابـى طالـب بـه حبشـه هجـرت كـرده بـود،در آن كشـوربه دنيـا آمـد              

همسرى ابو بكر،سپس علـى بـن ابـى طالـب در            موته،به   اسماء،پس از شهادت جعفر طيار در جنگ      .بود» عميس

خاص پيامبر اكرم بود، بويژه كه پدرش سردار بزرگ شهيد جبهـه اسـالم بـه                 عبد اهللا بن جعفر،مورد عنايت    .آمد

 . آمد شمار مى

 »  ع« همچنين مورد عالقه امير المؤمنين بود و ارادتى شايان به امام حسن و امام حسين

عبد اهللا جعفر،از جمله كسانى بود كه به سـيد الشـهدا            ) 40. (د و بخشش بود   مردى سخاوتمند و اهل جو    .داشت

گر چه خود در كربال حضور نداشـت،اما دو پسـرش   .نامه نوشت و از او خواست كه ازسفر به عراق منصرف شود      

ز ساالر شـهيدان رو    به كربال فرستاد و اين دو فرزند،در ركاب       » ع« عون ومحمد را همراه مادرشان حضرت زينب      

پـس از حادثـه     .خـورد  او از اينكه نتوانسته بود در واقعه كربالشركت كند تاسـف مـى            .عاشورا به شهادت رسيدند   

. آمدند وى درمدينه به سوگ نشست و مردم براى تسليت گويى نزد او مى            » ع« عاشورا و شهادت حسين بن على     

) . 42(بـه خـاك سـپرده شـد          هجرى در مدينه درگذشـت و در بقيـع           80 سالگى،در سال    90 وى در سن  ) 41(

 ) . 43(دانند  دمشق،كنار قبر بالل مى»باب الصغير«هم درگذشت او را در شام و قبر وى را در برخى

 

 »  ع« عبد اهللا بن حسن بن على

 

 

كه روز عاشورا،وقتى ديد سيد الشهدا بـرزمين افتـاده اسـت،براى            » ع«  ساله،فرزند امام حسن مجتبى    11نوجوان  

اى را كشت و با تيـغ بحـر بـن            جنگيد و عده    سوى ميدان شتافت و در دفاع از عموى مظلومش         دفاع از عمو به   

اندحرمله،با شمشير،دست او را كه در آغوش عمـويش حسـين قـرار              برخى هم نقل كرده   .كعب به شهادت رسيد   

 : رجز او هنگام پيكار،چنين بود) .44(همانجا شهيدش كرد  گرفته بود قطع نموده
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 ) 45(على االعادى مثل ريح صرصره  نا ابن حيدرة ضرغام آجام و ليث قسورةان تنكرونى فا

 

 »  ع« عبد اهللا بن حسين بن على

 

بـه شـهادت   )يا عقبة بن بشـر (كه روز عاشورا در آغوش پدر،با تير حرمله» ع«كودكى شيرخوار،فرزند سيد الشهدا   

وى .ها آمد،زينب،عبـد اهللا را آورد       مقابل خيمه  وداع آخر  وقتى امام،براى .مادرش رباب،دختر امرء القيس بود    .رسيد

امام،خون گلـوى او را بـه آسـمان         .بودكه تيرى بر گلوى او خورد و شهيدش كرد        » ع« در آغوش حسين بن على    

شير خـوار    از اين كودك  ) .46(ها در گودالى كه حفر كرد،به خاك سپرد          جسد آن كودك را كنار خيمه      آنگاه.پاشيد

 ) 47. (ناحيه مقدسه نيز آمده است نام وى در زيارت. رضيع و على اصغر هم ياد شده استشهيد،به نام عبد اهللا

 

 عبد اهللا بن زبير 

 

 . به دنبال آن،از مدينه به مكه پناهنده شد.يزيد بود او نيز از مخالفت كنندگان با بيعت

امام وتجمع مردم بر گرد آن      در مكه نماند،زيرا با حضور      » ع« خواست امام حسين   وى از جمله كسانى بود كه مى      

شود كه در پاسخ به      اين نكته در سخن خودسيد الشهدا هم ديده مى        ) .48(اى براى توفيق او نبود       حضرت،زمينه

سخنانى گفت،از جمله در پايان     )گفت به عراق نرو    اش، مى  باطنى كه على رغم خواست   (پيشنهاد عبد اهللا بن زبير    

ا احب اليه من ان اخرج من الحجاز و قد علم ان الناس ال يعدلونه بى فود                 شيى من الدني   ان هذا ليس  «:آن افزود 

عبد اهللا بن زبير،پس از مرگ يزيـد،ادعاى خالفـت كـرد و گروهـى بـااو بيعـت                   ) .49(»  حتى يخلوله  خرجت انى

 حجاج بن يوسف كه براى سركوبى او        در دوره خالفت عبد الملك،به دست نيروهاى       73تا اينكه در سال     .كردند

 ) . 50(به مكه هجوم آوردند،كشته شد 

 

 عبد اهللا بن زهير ازدى 

 

 . از سپاه عمر سعد،كه فرمانده يك چهارم نيروهاى نظامى شهر كوفه بود

 

 عبد اهللا بن عباس 

 

كردآن حضـرت را از ايـن        براى رفتن به كوفه،تالش مى    » ع« از جمله كسانى بود كه پس از تصميم امام حسين         

. در اراده امام تاثير نگذاشت،بشدت متاثر شد       كرد و چون كلماتش    وفايى كوفيان را يادآورى مى     سفر بازدارد و بى   
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از كسانى بود كه از شهادت سيد الشهداپيشاپيش خبر داشت و روز عاشورا در مدينه بود و با ديدن خواب و ) 51(

 ) . 52(داشت به خون،از كشته شدن حسين با خبر شد  تبديل مشكى كه

شد  اسالم محسوب مى   هاى بارز مفسران   بود و از چهره   » ص« ،پسر عموى امير المؤمنين و پيامبر اكرم      ابن عباس 

وى از بزرگـان  .مجالس ابن عباس،آميخته به بحثهـاى قرآنـى بـود        .آموخته بود » ع« كه تفسير را از حضرت على     

و خالفت،نظرهاى متناقضـى    اسالم بود،اما نسبت به مواضع سياسى اودرباره عثمان و امويان و مسائل حكومت              

آشفتگيها  در ركاب او بود،اما برخى    » ع« در جنگهاى على  .گفتند مى» حبر امت «لحاظ علمى،به او   به.ابراز شده است  

هجـرى،در فتنـه پسـر زبيـر،در طـائف      68در سـال  .وى در اواخر عمر نابينا شده بود.شود در عملكرد او ديده مى 

 ) 53. (محمدحنفيه بر او نماز گزارد.درگذشت،در حالى كه هفتاد سال عمر داشت

 

 عبد اهللا بن عروه غفارى 

 

عبد الرحمن،از شجاعان و اشراف كوفه       او و برادرش  .اند نامش را در شمار شهداى حمله اول در روز عاشورا آورده          

رفتند هر دو با هم به ميدان       .رساندند» ع« و صاحبان واليت اهل بيت بودند و در كربال خودرا به حسين بن على             

 ) . 54(و جنگيدند و شهيد شدند 

 

 عبد اهللا بن عفيف ازدى 

 

برجسته و زاهـدان روزگـار در        وى از شيعيان  .از بزرگان شيعه،كه در مجلس ابن زياد در كوفه،به او اعتراض كرد           

خـود را در جنـگ    چشم چپ خودرا در جنـگ جمـل و چشـم راسـت           .كوفه بود،نابينايى روشندل و آگاه و شجاع      

وقتى ابن زياد بر منبر كوفه باال رفت و در نكـوهش خانـدان              » ع« پس ازشهادت حسين  .دست داده بود  صفين از   

ابن زياد دستور .هاى او راداد پيامبر وسيد الشهدا سخن آغاز كرد،عبد اهللا بن عفيف با شدت و شجاعت،پاسخ ياوه

ـ    سـربازان .بستگانش او را از مجلس بيرون بردند      . داد دستگيرش كنند   اش را   راى دسـتگيرى او،خانـه    حكومـت ب

اى دليرانه و شمشـير بـه دسـت،با مهاجمـان            دخترش،در مبارزه  وى با آنكه نابينا بود،با راهنمايى     .محاصره كردند 

اعتـراض او در مجلـس ابـن زيـاد،نوعى مبـارزه آشـكار بـا                .او را دستگيركرده و به شهادت رسـاندند       .درگير شد 

اعت و بى باكى او در دفاع از محرمات ومقدسات،الگويى بـراى            يزيدى محسوب شد و شج     كوفه و حكومت   والى

اش،نشان دهنده روح بلنـد و       رجزهاى حماسى او هنگام نبردبا مهاجمان به خانه       .حقگويى در برابر جباران گشت    

 : زد چرخاند و فرياد مى از جمله شمشير رامى.با شهامت اوست

  و اهللا لو فرج لى عن بصرى ضاق عليكم موردى و مصدرى

 . اند جرقه انقالب بر ضد سلطه اموى پس از حادثه كربال دانسته) 55(حركت انقالبى فرزند عفيف رانخستين 
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 عبد اهللا بن عقيل بن ابى طالب 

 

عقيل دو پسر داشت كه نـام هـر دو عبـد اهللا بـود،يكى بعنـوان اكبـر يـاد                     .از شهداى بنى هاشم در روز عاشورا      

 . شهيد شدند» ع« ال با امام حسينهر دو در كرب.شد،ديگرى اصغر مى

 ) 56. (نامش در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده است

 

 »  ع« عبد اهللا بن على بن ابى طالب

 

 . بود» ام البنين« وى فرزند امير المؤمنين و برادر عباس و مادرش.از شهداى كربالست

 اين شهيد درزيارت ناحيه مقدسه و نام گرامى.حضرمى بود قاتل او هانى بن ثبيت. سال داشت 25هنگام شهادت   

 ) . 57(زيارت رجبيه آمده است 

 

 عبد اهللا بن عمير كلبى 

 

 . در روز عاشورا به ميدان نبرد رفت» ع« جزء اولين شهداست كه از جبهه امام حسين

عبـد  به كوفه آمـده،در نزديكـى بئـر ال       .اش ابو وهب بود،جوانى دالور و حماسى از شيعيان كوفه بود           وى كه كنيه  

كند تا از نخيلـه   وقتى ديد عمر سعد،نيرو آماده و سازماندهى مى.اى گرفت و با همسرش به آنجا منتقل شد      خانه

اميـدوارم  .به خدا قسم شيفته جهاد با مشركان بودم       :در كربال بروند،پيش خود گفت    » ع« به جنگ حسين بن على    

همسـرش   پـيش .تر از جهاد با مشركان نباشد      كم ثواب روند،نزد خداوند    نبرد فرزند پيامبر مى    جنگ با اينان كه به    

خود را با او در ميان گذاشت،شبانه هر دو از كوفه بيرون رفتند وشب هشتم محرم به ياوران حسـين                     رفت و يت  

 . همسر او نيز از شهداى كربال بود) 58. (در كربال پيوستند

دسـتور شـمر،يكى از    زدود كـه بـه    چهره او مىپس از شهادت عبد اهللا،زنش خود را به بالين او رساند و خاك از            

عبد اهللا،دومين شـهيد از اصـحاب       .شهادت رسيد  با گرزى بر سر او زد و كنار شوهرش به         )به نام رستم  (غالمانش

 . ناحيه مقدسه هم آمده است نامش در زيارت) 59. (بود» ع« امام حسين

 

 عبد اهللا بن مسلم بن عقيل 

 

اند درحالى كـه دسـت بـر پيشـانى      گفته.ادرش رقيه دختر على عليه السالم بوداز شهداى بنى هاشم در كربال،م  

نـامش در  .انـد   ساله دانسـته  14برخى اورا هنگام شهادت     .نهاده بود،تيرى آمد و دست و پيشانى را به هم دوخت          

 ) . 60(آمده است  زيارت رجبيه و زيارت ناحيه مقدسه هم
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 عبد اهللا بن مسمع همدانى 

 

پيكى بود كه نامه سليمان بن صرد و جمعى ازبزرگان كوفـه را در مكـه بـه                  .ر راه نهضت عاشورا   از تالشگران د  

 60 رمضان سـال     10وى نامه را در     .به كوفه بود   محتواى نامه،دعوت به آمدن آن حضرت     .رساند» ع« امام حسين 

 . به امام رساند

 

 عبدى )ثبيط(عبد اهللا بن يزيد بن نبيط

 

را » ع«خواهى سيد الشهدا   راه پدرشان يزيد بن نبيط،پس از آنكه اهل بصره نامه كمك          او و برادرش عبيد اهللا،هم    

به نقلى در حمله اول در      .قيام كنند » نصرت امام « دريافت كردند،از بصره به كمك امام حسين رفتند تا به رسالت          

 . ستنام او وبرادرش عبيد اهللا در زيارت ناحيه مقدسه آمده ا) 61. (روز عاشورا شهيد شدند

 

 عبد اهللا رضيع على اصغر 

 عبيد اهللا بن حر جعفى 

 

از او يارى خواست،اما توفيق همـراه شـدن در كـاروان كربالنيافـت و امـام را يـارى                    » ع«كسى كه سيد الشهدا   

را فرستاد تا او را دعوت كند تا به اردوى امام            امام در منزلگاه قصر مقاتل،خيمه او را ديد،حجاج بن مسروق         .نكرد

وى بهانه آورد كه ازكوفه به اين خاطر بيرون آمدم كه بـا حسـين نباشـم،چون در كوفـه                    .ندد و ياريش كند   بپيو

 . ياورى براى او نيست

پيرامون اوضاع كوفه،امام از     اى نزد او رفت و پس از گفتگوهايى        پاسخ او را كه به امام گفتند،حضرت همراه عده        

عبيد اهللا باز هم نپـذيرفت و       .نصرت اهل بيت بشتابد     بشويد و به   اش را  او خواست تا با آب توبه خطاهاى گذشته       

حاضر شد كه اسب زين شده و شمشير بران خـويش را بـه   !اين كرامت و توفيق را رد كرد و ازروى خير خواهى 

 . امام دهد

ى اسب و شمشيرت از آن خودت،مااز خودت يارى و فداكار         :چون امام مايوس شد كه او سعادت را دريابد،فرمود        

مـا جئنـاك لفرسـك و       !يـا بـن الحـر     «:تـو نيسـت    اگر حاضر به جانبازى نيستى،ما را نيازى به مال        .خواستيم مى

ء من مالـك و لـم اكـن          بخلت علينا بنفسك فال حاجة لنا فى شى        سيفك،انما آتيناك لنسالك النصرة،فان كنت    

 داعية اهل بيتى و لم ينصرهم من سمع:و هو يقول» ص« بالذى اتخذ المضلين عضدا،النى قد سمعت رسول اهللا   

 !... آنگاه امام از پيش او به خيمه خويش برگشت) 62. (»حقهم اال اكبه اهللا على وجهه فى النار على

كرد و با   وى پس از حادثه كربال،بشدت از آن كوتاهى در يارى كردن امام پشيمان شده بود وخود را مالمت مى                  

 » ...ياح فيا لك حسرة ما دمت« شعرى كه با مطلع
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 . در برخى نقلها نام او عبد اهللا بن حرنقل شده است) .63(شود،اين اندوه و ندامت را بيان كرده است  شروع مى

نصـرت  .خواست و او بهانه آورد از او يارى» ع« عمرو بن قيس نيز از كسانى بود كه در همين منزلگاه امام حسين 

ايـن نـداى    .امام را بشنود و پاسخ ندهد،جهنمى اسـت       »اصرن هل من « آورد و هر كه نداى     خواهى امام،تكليف مى  

همه جا كربال و هر روز عاشوراست و سعادت،در فدا كـردن هسـتى و مـال                 .وجود دارد  استنصار،همواره در تاريخ  

وجان در راه دين و به فرمان امام و رهبر الهى است و چه شقاوتى باالتر از آنكه انسان،دعوت امـام معصـوم را                        

 ! كه امانت الهى است  نسبت به جان خويش در راه خدا بخل ورزد،جانىپاسخ ندهد و

 

 عبيد اهللا بن زياد 

 

ابن «ابن زياد را  .و يارانش به دستور اوانجام گرفت     » ع« والى كوفه در زمان حادثه عاشورا،كه شهادت امام حسين        

در كوفه پـس از عاشـورا كـه         .بود» مرجانه« گويند،زيرا نام مادرش كنيزى زناكار ومجوسى به نام        هم مى » مرجانه

خوانـد و   » يـابن مرجانـه   «در خطاب به ابن زياد،او را     » ع« كردند،حضرت زينب  اسراى اهل بيت را وارد دار االماره      

 54او از سرداران مشهور امـوى بـود كـه درسـال             .نسبت ناپاك او بود و رسواگر حاكم مغرور كوفه         اين اشاره به  

 از آنجامعزول و به حكمرانى بصره منصوب        56در سال   .اسان منصوب شد  خر هجرى از طرف معاويه به حكومت     

پس از مرگ معاويه و روى كار آمدن يزيد،وقتى نهضت مسـلم بـن عقيـل در كوفـه آغـاز شـد،با حفـظ             .گشت

 . را تحت كنترل در آورد و مسلم بن عقيل را به شهادت رساند سمت،والى كوفه نيز شد و اوضاع

داشت تا بـا آن حضـرت    از مكه به سوى عراق،وى عمر سعد را با لشكرى گسيل  » ع« پس از حركت امام حسين    

فرمان كشتن سيد الشهدا ويارانش و اسير گرفتن اهل بيت او را به عمـر               .بجنگد يا او را به بيعت با يزيد وا دارد         

رد و اهل بصـره     ابن زياد،پس از مرگ يزيد،ادعاى خالفت ك      ) 64. (داد)كه فرمانده سپاه كوفه در كربال بود      (سعد

و كوفه را به بيعت فراخواند،ولى كوفيان دعوتگران او را از شهر بيرون كردند،وى سپس از بيم انتقام فرارى شد                    

هجـرى بـا    65در سـال    ) .65(سركوب تـوابين را يافـت        به شام رفت،همزمان با نهضت توابين،ماموريت      و مدتى 

در يكى از درگيريهـا بـا سـپاه          سرانجام.ا او درگير شد   لشكرى به جنگ سليمان بن صرد رفت و در عين الورده ب           

سر ابـن   .كشته شدند و باقى سپاهيانش پراكنده گشتند        هجرى خودش و جمعى از همراهانش      67مختار،در سال   

اند كه سـر     برخى هم گفته  .فرستاد» ع«سر را نزد محمد حنفيه و امام سجاد        مختار هم آن  .زياد را نزد مختار بردند    

 ) . 66(زبير فرستاد  را پيش عبد اهللا

العن عبيـد اهللا بـن      «و» مرجانة لعن اهللا ابن  «:وى از كسانى است كه در زيارت عاشورا،مورد لعن قرار گرفته است           

 . » زياد و ابن مرجانة
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 عبدى )ثبيط(عبيد اهللا بن يزيد بن نبيط

 

پيوسـتند و   » ع« حسـين   و به كـاروان    از بصره به مكه رفته    .او و برادرش عبد اهللا و پدرش از شهداى كربال بودند          

اين جمع،در زيارت ناحيه مقدسـه،همراه       نام) 67. (شهادتشان در حمله اول بود    .همراه آن حضرت به كربال رفتند     

 : با سالم بر اين سه شهيد چنين آمده است

 ) . 68(»  السالم على عبد اهللا و عبيد اهللا،ابنى يزيد بن ثبيت القيسى«

 

 عبيط خون تازه 

 بات عاليه عت

 

را، ماننـد مشـهد حضـرت        عتبات،نام بالغلبه است مشاهد متبركـه     .عتبه،به معنى آستانه در است،چه باال يا پايين       

 ) . 69(و ديگر مزارات امامان » ع« و حضرت حسين» ع« على

ريم شودكه درگاه آنها مورد تك     هاى مقدسه مى   عتبه در معناى كلى خود،شامل همه حرمهاى معصومين و آستانه         

شود،بيشـتر   اغلب همراه با زيارت حج مطرح مـى        گيرد،اما زيارت عتبات،كه   و بوسيدن و زيارت شيفتگان قرار مى      

 ) . 70(زيارت كربال،نجف،كاظمين و سامرا مراد است 

 

 عتبه بوسى 

 

 . رود به كار مى» ع« زيارت رفتن،بيشتر براى تشرف به حرمهاى مطهرمعصومين.بوسيدن آستان در حرم

 

 ترت ا ع

 

عترت به فرزندانى كـه از نسـل كسـى باشـد گفتـه              .خاندان پيغمبر اكرم،اهل بيت عصمت و طهارت،ائمه شيعه       

من،حسـن، حسـين و امامـان نهگانـه از فرزنـدان       :كيسـت؟فرمود » عتـرت «:از امير المـؤمنين پرسـيدند     .شود مى

شود،تا كنـار    رآن از آنان جدا نمى    شوند و ق   است،از قرآن جدا نمى    كه نهمين آنان مهدى و قائم ايشان      » ع« حسين

را » قـرآن و عتـرت    «عترت پيامبر،همتـاى قـرآن كريمنـد و رسـول خـدا           ) 71. (بر پيامبروارد شوند  )كوثر(حوض

انى تارك فـيكم الثقلين،كتـاب اهللا وعترتـى اهـل           «:ميراث و يادگار خويش براى امت معرفى كرده است         بعنوان

. شـيرين اسـت    هاى درشت مشك در نافه آهوست،نيز به معناى لعـاب          در لغت،قطعه » عترت«اما) . 72(» ...بيتى

و به همين جهت به ذريه پيامبر از         همچنين عترت به معناى فرزندان و نوادگان نسبى و نسل يك شخص است            

مرحوم .معناى ديگرعترت،ريشه درختى كه بريده شده و دوباره روييده باشد         .گويند نسل على و فاطمه،عترت مى    
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هـاى بـزرگ مشـك       ائمه،همچون قطعه :گويد همه معانى ياد شده براى عترت،چنين مى        توجه به  محدث قمى با  

رسـول خـدا     اند و علومشان آب گـوارا نـزد اهـل حكمـت و انديشـه اسـت و اينـان درختـى هسـتند كـه                          ازنافه

هـل  بـرگ ايـن درختنـد و علـوم ا          هاى اين درخـت،و شيعيانشـان      اش و ائمه از نسل او،شاخه      اش،على تنه  ريشه

: گويـد  مـى .تعبيرهاى جالبى در بـاره عتـرت نقـل شـده اسـت            » ابن اعرابى «از) 73. (بيت،ميوه اين درخت است   

عترت،صـخره عظيمـى اســت   .معنـاى شـهر و مركـز اسـت،اهل بيـت نيـز مركـز اصـلى اسـالمند          عترت،بـه «

ائمـه نيـز هاديـان    .نكنـد  دهد تا با عالمت قرار دادن آن،خانه خود را گم سوسمار،النه خود را كنار آن قرار مى   كه

عترت،بـه يـك    .قرار گرفته،قطع و بريده شدند     عترت،ريشه درخت قطع شده است،اهل بيت نيز مورد ستم        .خلقند

 . شود قطعه بزرگ مشك و نافه آهو گفته مى

 . آنان نيز در ميان بنى هاشم و فرزندان ابو طالب،همچون قطعه بزرگ نافه،خوشبويند

علوم اهل بيت نيز،نزد اهل خرد وفرزانگـان،گواراتر از هـر           .شود  و شيرين گفته مى    عترت،به چشمه زالل و گوارا    

عترت،گيـاهى متفـرق اسـت،مثل      .آنان نيز همچون باد،سپاه وحزب خداينـد      .عترت،به معناى باد است   .چيز است 

پراكنده در هر سو دارنـد و بركاتشـان در شـرق و غـرب جهـان گسـترده                    عترت پيامبر نيز مزارهاى   .مرزنجوش

. هستند» ص« اهل بيت نيز گروه و طايفه و رهط رسول اهللا         .عترت،دوستان،طايفه و قبيله هر كس را گويند      .است

)74 ( 

 

 نوشتها  پى

 

 . 457مفاتيح الجنان،زيارت عاشورا،ص -1

 . 59،نير تبريزى،ص » آتشكده« ديوان-2

 . 154،ص 45بحار االنوار،ج -3

 ...). ليت اشياخى ببدر شهدوا(192،ص 8،البداية و النهاية،ج 167همان،ص -4

 . 135،ص 45بحار االنوار،ج -5

 ). با اندكى تفاوت در لفظ(،110،ص 4،مناقب،ج 6،ص 2مقتل الحسين،خوارزمى،ج -6

 . 424،موسوعة كلمات االمام الحسين،ص 8،ص 45بحار االنوار،ج -7

 . 62االمام الحسين،عالئلى،ص -8

 ). چاپ حيدريه(،99صفهانى،ص االنوار القدسية،محمد حسين الغروى اال-9

 . » اهل بيت آفتاب«از مؤلف،در شعر-10

چند مرثيـه   «،عبد الرضا افسرى كرمانى،     » نگرشى به مرثيه سرايى در ايران     «:ك.ها از جمله ر    در اين زمينه  -11

 . ،ابو القاسم رادفر» گوى پارسى از شاعران

 . 101انصار الحسين،ص -12

 . 80همان،ص -13
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 . 103همان،ص -14

 . 81،انصار الحسين،ص 78،ص 1عنصر شجاعت،ج -15

 . 117،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -16

 . لغت نامه دهخدا-17

 اليوم نامت اعين بك لم تنم و تسهدت اخرى فعز منامها -18

 . 41،ص 45بحار االنوار،ج -19

 . 30،ص 2مقتل خوارزمى،ج .446،ص 1معالى السبطين،ج -20

 . 435مفاتيح الجنان،ص -21

 . 155،ص 2سفينة البحار،ج -22

 . خليل شفيعى-23

 . 66،ص 45بحار االنوار،ج -24

،بـاقر  » العباس بن علـى   «:ك.ر.درباره زندگى عباس بن على عليه السالم      .210اى اشكها بريزيد،حسان،ص    -25

 .  صفحه،دار الكتاب االسالمى214القرشى، شريف

 . 133،ص 2 ،تنقيح المقال،مامقانى،ج105انصار الحسين،ص -26

 . 145،ص 2،تنقيح المقال،مامقانى،ج 81همان،ص -27

 . 127،ص 1عنصر شجاعت،ج -28

 . 145،ص 2،تنقيح المقال،مامقانى،ج 82انصار الحسين،ص -29

 ). 146،ص 2انصار الحسين،تنقيح المقال،مامقانى،ج -30

  ).146،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج .(مرحوم مامقانى هم اين نظر را دارد-31

 . 146،ص 2،تنقيح المقال،مامقانى،ج 83انصار الحسين،ص .1501،ص 4معارف و معاريف،ج -32

 . 146،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -33

 . 102انصار الحسين،ص -34

 . 277،ص 98بحار االنوار،ج -35

 . 102انصار الحسين،ص -36

 ). پاورقى(،48الحسين فى طريقه الى الشهادة،ص -37

 . 106ن،ص انصار الحسي-38

 . 126،ص 2سفينة البحار،ج -39

 . 1508،ص 4معارف و معاريف،ج -40

 . همان-41

،ص 2،تنقـيح المقـال، مامقـانى،ج       77،مهدى پيشوايى،ص   »ها شام،سرزمين خاطره «:ك.درباره او از جمله ر    -42

173 . 
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 . 54،ص 45بحار االنوار،ج -43

 . 279،ص )امام حسين(عوالم-44

 . 49همان،ص -45

 . 66،ص همان-46

 . ،و سخنان ابن عباس در اين باره27،ص 3حياة االمام الحسين،ج -47

 .  به نقل از تاريخ طبرى و ابن اثير66سخنان حسين بن على از مدينه تا كربال،ص -48

 .  به نقل از تاريخ الخلفاء و البداية و النهاية69همان،ص -49

 . 25،ص 3حياة االمام الحسين،ج -50

 . 480امالى صدوق،ص -51

ابن عباس و مكانته فـى التفسـير و         «.55،ص  8،ج  » اعيان الشيعة «:ك.براى شرح حال مفصل او از جمله ر       -52

 . از دكتر محمد باقر حجتى» االخرى المعارف

 . 218،ص 2عنصر شجاعت،ج -53

 . 135،ص 2،سفينة البحار،ج 119،ص 45بحار االنوار،ج -54

 . 199،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -55

 . همان-56

 . 24،ص 2،عبرات المصطفين،ج 201همان،ص -57

 . 66،ص 8،موسوعة العتبات المقدسه،ج 84انصار الحسين،ص -58

 . 217،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -59

 . 85انصار الحسين،ص -60

 . 365،موسوعة كلمات االمام الحسين،ص 84،ص 5الفتوح،ابن اعثم كوفى،ج -61

 .  به نقل از مقتل خوارزمى363ص ،3حياة االمام الحسين،ج -62

 . 580،ص 1سفينة البحار،ج -63

 . 1530،ص 4معارف و معاريف،ج -64

 . 640،ص 3دائرة المعارف بزرگ اسالمى،ج -65

 . 85انصار الحسين،ص -66

 . 72،ص 45بحار االنوار،ج -67

 . لغت نامه،دهخدا-68

اريخچه و مختصات اينگونه عتبات مقدسـه در        ،به معرفى ت  » موسوعة العتبات المقدسه  «  جلدى 11مجموعه  -69

 . ايران،حجاز،عراق،شام و فلسطين پرداخته است

 . 156،ص 2سفينة البحار،ج -70

 . 735،ص 1اثبات الهداة ج -71
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 . 157،ص 2سفينة البحار،ج -72

 . واژه عترت»سفينة البحار«نزديك به اين بيان در.»عتر« مجمع البحرين،طريحى،واژه-74
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 »  ع« عثمان بن على بن ابى طالب

 

از آن حضـرت  . اسـت  وى برادر عباس است كه مادرش ام البنين و پدرش امير المـؤمنين       .يكى از شهداى كربال   

وى به تير خـولى بـن يزيـد،در روز          ) 1. (ناميدم» عثمان«نقل شده كه نام او را به ياد برادرم عثمان بن مظعون،           

 سـال   21هنگـام شـهادت     .ابـن سـعد او را كشـت        شد و بر زمين افتـاد و يكـى ديگـر از سـپاه             عاشورا مجروح   

 . است نامش در زيارت ناحيه مقدسه آمده.داشت

 

 غفارى )عروه(عثمان بن فروه

 

اند كه او همـان قـرة بـن          داده احتمال.نامش در زيارت رجبيه نيز آمده است      .از شهداى كربال به شمار آمده است      

 ) 2. (ى باشدابى قره غفار

 

 عذيب الهجانات 

 

معنـاى  .شـد  نام يكى از منزلگاهها نزديك كوفه،كه سيد الشهدا از آن گذشت و چون آب داشته،عذيب گفته مى                

آب و  .موقعيت آن ميان قادسيه و مغيثه ازمنازل راه كوفه است كه تعلق به بنى تميم دارد               .آن آب خوشگواراست  

داشته و پاسگاهى هم در آنجا بوده كه محل نگهبانى براى ايرانيان بوده ها و قصر ومسجدى  بركه و چاه و خانه

هـالل نيـز     نـافع بـن   .آمدند برخورد كرد   در اين منزل، با چهار نفر كه از كوفه مى         » ع« حسين بن على  ) 3. (است

اكارى در  پيوستند و به فد   » ع« حسين پس از گفتگوهايى كه بين امام و آنان انجام گرفت،آنان به          .همراه جمع بود  

در همينجا بود كه نامه ابن زياد به حر رسـيد           .كرد حركت مى  حر نيز همراه كاروان حسينى    ) 4. (ركابش پرداختند 

 . بود و حر نيز مانع حركت امام شد كه فرمان به سختگيرى داده

 

 عراق 

 

زيـد، پاسـخ گويـد و       با ي  از حجاز به سوى آنجا رفت تا به دعوت كوفيان در مبارزه           » ع«سرزمينى كه سيد الشهدا   

سـرزمين عراق،بخصـوص منطقـه      . رسيد قبل از رسيدن به كوفه،در كربال در محاصره سپاه ابن زياد به شهادت            

 . ميان دجله و فرات،حاصلخيز و پرجمعيت است

 . آشنا گشت» ع« فتح شد،با آل على» ع« وقتى سرزمين عراق،پيش از خالفت امير المؤمنين

از جنـگ جمـل كـه        پـس .مار ياسر،پيشتر در آنجا فرماندار يا امير لشـكر بودنـد          كسانى همچون ابن مسعود و ع     

بيشـتر بـا آن حضـرت و دودمـانش آشـنا             خويش قرار داد،مردم آن منطقه     كوفه را مقر خالفت   » ع« حضرت على 
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ن هاى گرايش به خاندان نبوت را در آن سـرزمي          كوشيدند تاتشيع و ريشه    از اين رو معاويه و آل مروان مى       .شدند

در دوران » ع« پس از شهادت امير المؤمنين.شاميان و عراقيان،نزاع و كينه بوده است     همواره ميان ) 5. (بخشكانند

بشـدت،هواداران   در اختيار امويان قرار گرفـت و آنـان        -به دنبال قرار داد صلح    -حسن مجتبى اين منطقه نيز     امام

 . كردند را سر كوب مى» ع« على

مردم آن نيـز از يـك       . است گشته فته و متزلزل بوده و بين قدرتها دست به دست مى          اى آش  عراق،همواره منطقه 

روزگار،قلب كشور اسالمى و مركـزى بـراى نيروهـاى           در عين حال،در آن   .رفتار متذبذب و متغير برخوردار بودند     

در بخصـوص كوفـه     ) 6. (شـد  انسانى و سربازان رزمى و ثروت ومال بود و پايگاهى براى لشكر محسـوب مـى               

تــرى داشــت و همــواره در كشمكشــهاى سياســى و مبــارزاتى،از پايگاههــاى  شــهرهاى عراق،موقعيــت ويــژه

مختلف بر ضد امويـان   حتى در جريانهاى سياسى پس از عاشورا نيز،مثل خروج مختار و بروز شورشهاى   .بود مهم

 »  ع« شايد به خاطر اين داليل بود كه امام حسين.نقش عمده داشت

ند ماهه در مكه،تصميم گرفت به سرزمين عراق رود و نداى كوفيان رالبيك گويد،بخصوص كه پس از اقامت چ

در روايـاتى  .دعـوت بسـيارى بـراى امـام نوشـتند         هاى در كوفه فراوان بودند و نامه     » ع« شيعيان او و پدرش على    

ـ     » ص«رسـول خـدا   :عـراق نيـز آمـده اسـت،از جملـه          پيشگويى شهادت آن حضرت در سرزمين      ن بـه حسـين ب

ستساق الى العراق و هى ارض قد التقى بها النبيـون و اوصـياء النبيـين،و هـى ارض                    انك«:فرموده بود » ع« على

عراق سوق داده    بزودى به سوى  ) 7. (»...عمورا،و انك تستشهد بها و يستشهد معك جماعة من اصحابك          تدعى

اند،و آن سرزمينى است     هم برخورد كرده  خواهى شد،آنجا سرزمينى است كه پيامبران و اوصياء پيامبران در آن با           

سرزمين شهيد خواهى شد و همراه تو نيز،گروهى از يارانت به شـهادت              شود،تو در آن   هم خوانده مى  »عمورا« كه

 . خواهند رسيد

حـق، كوتـاهى     نيز در برخى سـخنان خـويش،از اهـل عراق،بعنـوان افـرادى كـه در حمايـت                 » ع« حضرت على 

در خاور ميانه است و مرقد شش        اكنون عراق،از كشورهاى اسالمى   ) 8. (اى دارد  هكنند،سخنان نكوهش كنند   مى

حـرم امـام    (كـاظمين )مزار امير المؤمنين  (نجف) حسين مدفن امام (كربال:امام شيعه در چهار شهر عراق قرار دارد       

ايـن كشـور    حوزه علميه دير پاى نجف اشرف نيـز در          ).هادى و امام عسكرى    حرم امام (سامرا)كاظم و امام جواد   

 ) 9. (است

 

 عراقين 

 

همچنـين  .انـد  عراق عرب و عراق عجم را با هم در برخـى اصـطالحهاعراقين گفتـه              .تثنيه عراق است،دو عراق   

پـيش از امـارت بـر       )فاجعـه كـربال را آفريـد       كـه (عبيد اهللا بن زياد   .عراقين به كوفه و بصره هم گفته شده است        

مت به امارت كوفه هم گماشته شد تا نهضت مسلم بـن عقيـل را               كوفه،حاكم بصره بود و با نظر يزيد،با حفظس       

 . گفتند مى» حاكم العراقين«به همين جهت او را.را سركوب كند» ع«سيد الشهدا فرونشاند و ياران
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 عروسى قاسم 

 

آنچه بعنوان عروسى قاسم و آراستن حجله براى او در كربال مطرح اسـت،واقعيت وسـند نـدارد، ولـى از منـابع                     

گريند و در شبيه خـوانى و        سوزند و مى   مى»  ع« به اذهان عوام راه يافته و بر ناكامى نوجوان امام مجتبى          ضعيف  

 . آرايند ها هم حجله براى قاسم نوداماد مى تعزيه

 . تر از عروسى است آنچه در برخى منابع آمده،چيزى ساده.از تحريفهاى عاشوراست

 

 عروة بن بطان ثعلبى 

 

وى به اتفاق جانى ديگرى به نام زيد بن رقاد تغلبى،روز عاشورايكى از يـاران حسـين بـن                   .الاز جنايتكاران كرب  

 . به شهادت رساندند» سويد بن مطاع« را به نام» ع« على

 

 عروة بن قيس احمس 

 

 . اين ملعون،فرمانده اسب سواران سپاه عمر سعد در كربال بود

 

 عريف 

 

در كوفـه بـراى     ) 10. (بـود   آن با حكومت و مسؤول رسيدگى به آنان        عنوان بزرگ و نماينده يك قبيله،كه رابط      

طبقـات  .شـد  فرونشاندن انقالب،استفاده مى   درهم شكستن نهضت مسلم بن عقيل،از عنوان و نفوذ عريفها براى          

بـر  )حقـوق (شد و شخصى از هر گروه بعنوان سر پرسـت توزيـع          مى موجود در كوفه،به واحدهاى كوچكتر تقسيم     

ابن زياد،عريفهـارا   ) 11... (شد ناميده مى » عريف«و شخصى كه مسؤول آن بود     » عرافه«گروهها اين.شد گزيده مى 

مسؤول هر گونه اغتشاش دانست،كه امكان داشت در عرافه آنها رخ دهد و تهديد كردكه اگر عريفى چيـزى از                    

ـ    ها از دريافـت  ابن زياد پنهان كند،مصلوب خواهد شد و تمام عرافه      بيانيـه ابـن   . د گشـت حقـوق محـروم خواهن

 ) 12: (زياد،كه انتشار آن،جوى از رعب ايجاد كرد،شامل بندهاى زير بود

 . اند،از جمله حروريه و خوارج راسرشمارى كنند عريفان،كسانى را كه مخالف بنى اميه-1

 . عريفان،ليستى از اسامى و عملكردها را گزارش دهند-2

 . ارند،شديدا مراقب باشندنسبت به آنان كه تمايل به مسلم بن عقيل د-3

نسپرده باشند، محكوم به اعـدام       يزيد دل  شوند كه به حكومت    هر عريفى كه در حيطه عرافت او كسانى يافت        -4

 . اش است در مقابل در خانه
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هر عريفى كه نام كسى را ننوشت،بايد تعهد بسپارد كه افراد او مخالفت نكنند ودست به هـيچ كـار موجـب                      -5

 ) 13. (اين بيانيه را به اجرا گذاشتند عريفان هم بشدت،بندهاى.نندآشوب در دولت نز

 

 عزاخانه 

 

اى هـم كـه در       و تكيـه   بـه حسـينيه   ) 14. (سـرا  اى كه در آن عـزا برپـا كننـد،ماتم سرا،مصـيبت            ماتم خانه،خانه 

 . شود شود،عزاخانه حسينى گفته مى آن،عزادارى حسينى برگزار مى

 

 عزادارى 

 

ايـن عمل،كـه زنـده    .در ايام مختلف،بويژه دهه محـرم و روزعاشـورا    » ع« به ياد سيد الشهدا    برپا داشتن مراسمى  

بسيار اولياء دين است و خود معصومين،در راه اقامه          نگهداشتن هدف حسينى و فرهنگ عاشوراست،مورد تشويق      

ــينى،مى  ــزاى حسـ ــيدند عـ ــرودن    ) 15. (كوشـ ــالس ذكر،سـ ــايى مجـ ــه، برپـ ــورت گريـ زيراعزادارى،بصـ

 ... خوانى و رياندن،نوحهمرثيه،گ

هـابراى امـام     در زمينـه برپـايى عـزا در خانـه         » ع«امـام بـاقر   .احياء خط ائمـه و تبيـين مظلوميـت آنـان اسـت            

و يقيم عليه و يقـيم فـى داره          ثم ليندب الحسين و يبكيه و يامر من فى داره بالبكاء عليه           «:فرمايد مى» ع« حسين

» .البيوت و ليعز بعضهم بعضـا بمصـاب الحسـين          بكاء بعضهم بعضا فى   مصيبته باظهار الجزع عليه و يتالقون بال      

بـر  )دهنـد  زيـارت آن حضـرت برونـد اينگونـه دسـتور مـى             تواننـد بـه    به كسـانى كـه روز عاشـورا نمـى         ) (16(

اش بـا اظهـار      كند و به اهل خانه خود دستور دهد كه بر او بگريند و در خانه               ،ندبه و عزادارى و گريه    » ع« حسين

گـويى درسـوگ     ،مراسم عزادارى برپا كنند و يكديگر را بـا گريـه و تعزيـت و تسـليت                » ع« ناله برحسين گريه و   

 . هايشان مالقات كنند حسين عليه السالم در خانه

در دلها بوده وهست، تبديل به يك برنامه        » ع« سنت عزادارى،با برخوردارى از عشق و محبتى كه از امام حسين          

ه است و هرگز سستى وخاموشى ندارد و به بركـت آن،اقشـار بسـيارى بـا امـام                   گسترده و مردمى و مقدس شد     

فراز و نشيبهاى زيادى بر سوگوارى بر خامس آل عبا گذشـته            .شوند و دين و فرهنگ عاشوراآشنا مى     » ع« حسين

آل پادشـاهى   در زمـان «.انـد  اند،در ترويج و توسعه آن كوشـيده  كه شيعيان،قدرت و حكومتى يافته است و هر گاه   

معز الدوله،اولين كسـى اسـت كـه        ...نمودند بويه،در دهه اول محرم،شيعيان به عزادارى حضرت سيد الشهدا قيام         

بپوشند و بازارها را سياهپوش كنند و بـه مراسـم تعزيـه دارى               فرمان داد كه مردم بغداد در دهه اول محرم،سياه        

طيـل عمـومى در روز عاشـورا از طـرف معـز             بستن دكانها و منـع طبـاخى و تع        .نمايند حضرت سيد الشهدا قيام   

ايـن مراسـم تـا      .بود سلسله سلجوقى در آن شهر معمول      ديلمى در شهر بغداد به عمل آمد و تا اوايل لطنت           الدوله

رمـز جـاودانگى    ) 17(» .انقراض دولت ديالمه در تمام كشورهاى اسالمى قلمرو آنها مرسوم وبرقرار بوده اسـت             

االن «:فرمود» قدس سره « امام خمينى .است  زنده نگهداشتن و تعظيم شعائر بوده      حسينى نيز همين احيا و     نهضت
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ها و با اين مصيبتها و با ايـن سـينه زنيها،مـا را حفـظ      هزار و چهار صد سال است كه با اين منبرها،بااين روضه          

نباشـد،تا پـايش سـر و       هر مكتبى تا پايش سينه زن نباشد،تا پايش گريه كن           ...انداسالم را  اند،تا حاال آورده   كرده

رود،علـم بپـا كنيم،نوحـه خـوانى         ما بايد براى يك شهيدى كه از دسـتمان مـى          ...شود زن نباشد،حفظ نمى   سينه

به ظالمان و حمايت از مظلـوم        برپايى عزا براى سيد الشهدا،نوعى اعتراض     ) 18. (»...كنيم،گريه كنيم،فرياد كنيم  

حس عدالتخواهى و انتقامجويى از ستمگران و زمينـه          مل تقويت ،عا» ع« اشگ ريختن در سوگ ابا عبد اهللا      .است

ــراى تجمــع نيروهــاى پيروحســين  ــراى شــهيد،انتقال .در خــط دفــاع از حــق اســت» ع« ســازى ب عــزادارى ب

در شـرايط خشـن يزيـدى،در حـزب         «:بـه تعبيـر شـهيد مطهـرى       .نسـلهاى آينـده اسـت      بـه » شهادت« فرهنگ

بر شهدا،نوعى اعالم وابسته بودن به گـروه اهـل حـق واعـالن              حسينيهاشركت كردن و تظاهر به گريه كردن        

يـك  » ع« عزادارى حسين بـن علـى      اينجاست كه .جنگ با گروه باطل و در حقيقت،نوعى از خود گذشتگى است          

شود كه شور و عاطفه،از شـعور        عزادارى،سبب مى ) 19(» .است حركت است،يك موج است،يك مبارزه اجتماعى     

بعنـوان يـك فكـر    »مكتـب عاشـورا  «ايمان را در ذهن جامعه هوادار،زنده نگهـدارد و     و شناخت برخوردار گردد و    

و رساندن صـداى     عزادارى،احياء خط خون و شهادت    .و حادثه الهام بخش، همواره تاثير خود را حفظ كند          سازنده

ش را شيفته نورند كه شمع محفل آراى خـوي  عزاداران حسينى،پروانگانى.مظلوميت آل على به گوش تاريخ است      

نقـش عـزادارى در   .انـد  اندو آماده جان باختن و پر سوختن و فدا شـدن     يافته،از شعله شمع،پيراهن عشق پوشيده    

عميقترين پيوندها را از طريق آميختگى عقل و عشـق و برهـان و عاطفـه كـه                  .حفظ فرهنگ عاشورامهم است   

آن هدف امام حسين  ود و هم در سايهش هم بر مظلوميت امام گريه مى.دهد دركربال تجسم يافته است،انتقال مى

عـزادارى و هيئتهـاى زنجيـر زنى،پوشـيدن          هـاى  هاى خانگى و دسته    روضه.شود از نهضت و حركت،شناخته مى    

لباس مشكى و پرچم به دست گرفتن و شربت وآب دادن و تالش در بر پايى مجالس و نوحه خـوانى و سـينه                        

 . بخشد است و اين پيوند قلبى را عمق و غنا مىسربازگيرى جبهه حسينى  هر يك به نوعى...زنى و

 

 عزادارى سنتى 

 

اى كه نسبت به زنده نگهداشتن ياد حادثه عاشورا و حماسه حسينى از ديربازمطرح بـوده و جنبـه مردمـى                      شيوه

هــاى  خوانى،گريسـتن و گرياندن،تشــكيل هيئتهـا و دســته   ايـن شيوه،شــامل مرثيـه ســرايى،نوحه  .يافتـه اســت 

هـا،چون بـا روح و جـان و          اينگونه شيوه .است...وعظ و روضه خوانى،و     زنى،ذكر مصيبت،مجالس  سوگوارى،سينه

انبـوه   بخشد و عامـل جـذب و تجمـع و تشـكل            آميخته است،هر چه بيشتر به آن رنگ مردمى مى         عاطفه شيعه 

حضـرت  .رسـيدم » ع« صـادق  روزى خـدمت امـام    :گويـد  ابـو هـارون مكفـوف مـى       . گردد شيفتگان اهل بيت مى   

نه،اينطور نه،بلكه همانگونه كه براى     :حضرت فرمود .بخوان،من نيزخواندم )در سوگ سيد الشهدا   (برايم شعر :مودفر

ال، كما تنشدون وكما    «:خوانى كنيد و همانگونه كه نزد قبر حضرت سيد الشهدا مرثيه مى           مى خودتان شعر خوانى  

وم نـزد مـتن مردم،بيشـترمورد اهتمـام         دهد كـه شـيوه خودمـانى و مرسـ          اين نشان مى  ) 20. (» ترثيه عند قبره  

مـا بايـد حـافظ ايـن     «:فرموده اسـت »  ره« امام خمينى.حفظ اين سنت،ضامن تداوم آن است .بوده است » ع« ائمه
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در عاشورا،در محرم و صفر در مواقـع مقتضـى بـه راه              سنتهاى اسالمى،حافظ اين دستجات مبارك اسالمى كه      

زنده نگهداشتن عاشورا با همـان وضـع سـنتى خـودش،از طـرف              ... شندبا افتد،تاكيد كنيم كه بيشتر دنبالش     مى

دستجات معظم   هاى مردم با همان ترتيب سابق كه       روحانيون،ازطرف خطبا،با همان وضع سابق و از طرف توده        

شـما محفـوظ     اگـر بخواهيـد نهضـت      بايد بدانيد كـه   .افتاد و منظم، دستجات عزادارى به عنوان عزادارى راه مى        

عزادارى عاشورا نيز تا حـد بسـيارى در سـايه حفـظ              حتى حفظ اصل  ) 21(» . اين سنتها را حفظ كنيد     بماند،بايد

بدون جايگزين بهتر،گاهى پيروان همان سنتها را هم از اصل ماجراى            سنتهاست و دگرگون ساختن شيوه سنتى     

 . سازد حسينى جدا مى

 

 عشق حسينى 

 

بازدارنده از تباهى،بر انگيزاننـده      ان با اهل بيت پيامبر و عاملى      عظيمترين سرمايه روحى شيعه كه پيوند دهنده آن       

درسايه همين عشق، ياد حسين و عاشورا زنده مانده و سوز           .به فداكارى و جهاد و تصفيه كننده دل و جان است          

همين عشـق،ياران  .را همواره به نفع حق و جبهه ايثار،نيرو بخشيده است      » ع« حسين آن،حمايت قلبى عاشق امام   

 . حيات ابدى يافتند» ع« او راروز عاشورا به استقبال شهادت فرستاد تا با مرگ در ركاب حسين

ان لقتـل   «:» ع« صـادق  به فرموده امام  .اى خاموش نشدنى است    را خداوند در دلها نهاده و شعله      » ع« عشق حسين 

ـ   محبت) 22. (»الحسين عليه السالم حرارة فى قلوب المؤمنين ال يبرد ابدا          نـه تنهـا در دل     » ع« ن علـى  حسين ب

،او محبوبترين چهـره زمينـى      » ص«فرموده رسول خدا   دارند و به   زمينيان است،بلكه عرشيان نيز او را دوست مى       

 ) 23(» .ينظر الى احب اهل االرض الى اهل السماء فلينظر الى الحسين من احب ان«:نزد آسمانيان است

ام جز هواى تو ندارد حاصل  ا دل بذر عشقى كه به دل كاشتهاى كه آميخته مهرت با دل كرده عشق تو مرا دري

از مى عشق تو،عاقل مجنون و زخم مهر تو مجنون،عاقل گر شود كار جهان زير و زبر نشـود عشـق تـو از دل                         

 ) 24(زايل 

 

 عطش 

 

سـيد الشـهدا،عباس،على اكبـر، علـى اصـغر و           .هاى سوز و غـم در حادثـه كربالسـت          تشنگى از بارزترين جلوه   

از آب فـرات و    » ع« گاه امام حسين   كردن خيمه  محروم.گران،همه لب تشنه و عطشان روز عاشورا جان سپردند        دي

تحميل عطش به امام و يـارانش،از مواردروشـن پسـتى و عـداوت سـپاه كوفـه و ابـن زياد،نسـبت بـه آل اهللا                           

در .شـوند   بـى تـاب مـى      بزرگان،بيشتر ازكودكان تحمل تشنگى دارنـد و اطفـال در برابـر بـى آبى،زودتـر               .است

كرد و مشكها خالى، لبها خشك،جگرها سوخته،هوا گرم،راه فرات بسته،و صداى العطـش              كربال،عطش بيداد مى  

 . بلند بود

 ) 25(زبيابان كربال » العطش«رسد فرياد زان تشنگان هنوز به عيوق مى
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اربر اسب شـد و مشـك را بـر          سو.كودكان را شنيد  » العطش،العطش« ها آمد،صداى  روز عاشورا،عباس كنار خيمه   

در » ع« چهار هزار نفر تير اندازان موكل برفرات،او را محاصره كردند و ابـا الفضـل              .داشت و به طرف فرات رفت     

 . اين درگيرى بود كه دستها را داد و شهيد شد

ب ننوشيد امام افتاد و آ به ياد تشنگى» فذكر عطش الحسين« قبل از بيرون آمدن از فرات،خواست آب بنوشد ولى

از چندين نوبت جنگيدن،مجروح و تشـنه   نيز روز عاشورا پس» ع«على اكبر) 26. (و عطشان از شريعه بيرون آمد     

يا ابة،العطش قد قتلنـى و ثقـل الحديـد          «:گفت به سيد الشهدا مى    گاه آمد،در حالى كه    براى آخرين وداع به خيمه    

خوار خود نيز بنا به نقلى از سـپاه دشـمن آب طلبيد،كـه              كودك تشنه كام و شير       ،براى» ع« امام) 27. (» اجهدنى

 . كنيد بياييد سيرابش

 اگر به زعم شما من گناهكار شمايم نكرده هيچ گناهى،على اصغرم است اين 

 ) 28. (كه تير حرمله،گلوى تشنه آن ششماهه را از هم دريد

 د مگر به كرب و بال آب قيمت جان بود كه از عطش به فلك ناله يتيمان بو

برود و آب بنوشد كه شمر مـانع         خود سيد الشهدا نيز روز عاشورا،براى رفع تشنگى پس از نبرد،خواست به فرات            

) 29. (»و اهللا ال تذوقـه او تمـوت عطشـا         « اى حسين،از اين آب نخواهى نوشيد تا ازتشنگى بميـرى         :شد و گفت  

ده كه با هر نوشيدن آب گوارا،او را ياد         و شهداى كربال،چنان داغى بر دل عاشقانش نها       » ع« تشنگى امام حسين  

كربال و  پردازند و با هر عطشى حسين،به آبرسانى و سقايى و نذر شربت و ساختن آب انبار مى كنند،در راه امام مى

 . است كند،گويا بين آب و عطش و كربال پيوند خورده عاشورا در ذهنشان تداعى مى

ش دلها كباب است و زبان خشكيده است كـربال بسـتان عشـق           بر لب دريا،لب دريا دالن خشكيده است از عط        

است و شهامت،اى دريغ كز سموم تشنگى،اين بوستان خشكيده است سوز بى آبى اثر كرده است بر اهل حـرم                    

 ) 30(هر طرف بينى لب پير و جوان خشكيده است 

 

 عطشان 

 

ها درباره آن امام     و زيارتنامه   روايات،تواريخ اين تعبير در  .از القاب سيد الشهدا،كه تشنه در كربال به شهادت رسيد         

امـام  ) 31. (»قتـل مظلومـا مكروبـا عطشـانا       ...الحسـين  ان«:اسـت » ع«از جمله در حديث امـام بـاقر       .آمده است 

پيكر امام حسين و شهدا آمد،پس از دفن امام تشـنه كـام،بر روى               نيز كه براى يارى بنى اسد در دفن       » ع«سجاد

همين تشنگى و شهادت    ) 32(» .حسين بن على بن ابى طالب الذى قتلوه عطشانا غريبا         هذا قبرال «:قبر او نوشت  

تـرين عامـل تحريـك عواطـف و همـدل سـاختن انسـانهاى باوجـدان بـا                    جانسوزاو و ياران و فرزندانش،قوى    

 . عاشورائيان بوده است
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 عطيه 

 

 كـه بـا هـم پـس ازشـهادت امـام             شـود  نام عطيه،همواره در كنار نام جابر بـن عبـد اهللا انصـارى مطـرح مـى                

در اربعين اول به زيارت قبر آن حضرت آمدند و چون جابر نابيناشده بود،عطيـه او را در ايـن زيـارت     » ع« حسين

اهل بيت از سـفر شـام،در كـربال بـا جـابر و عطيـه برخـورد                   بنا به برخى نقلها،هنگام بازگشت    .كرد همراهى مى 

در » ع« وى در زمان خالفت امير المـؤمنين      .شيعه بود  جال علم و حديث   عوفى،از ر  عطية بن سعد بن جناده    .كردند

حتى در كتـب     او از راويان موثق شيعه بود كه      .نام عطيه،به پيشنهاد آن حضرت بر وى نهاده شد        .دنيا آمد  كوفه به 

از سوى حجاج بـن يوسـف تحـت    » ع« على وى به جرم تشيع و هوادارى.رجالى اهل سنت هم توثيق شده است   

به دستورحجاج،او را گرفتنـد و چـون حاضـر نشـد علـى عليـه السـالم را لعـن                     . بود و به فارس گريخت     تعقيب

از آن پـس بـه خراسـان رفـت و پـس از      . كند،چهار صد تازيانه بربدنش زدند و موى سر و ريش او را تراشيدند        

 ) 33. ( هجرى در گذشت111در كوفه بود تا در سال .به كوفه بازگشت مدتى

 

 عقاب 

 

 . ده معروف قوى پنجه و تيز پرواز و شكارى كه از نيروى بسيار برخوردار استپرن

در ) 34. (رسـد  مـى  مجازا به اسبهاى تيز تك و چابك هم گفته شده كه در مسابقات و شكار،سـريعا بـه هـدف                   

آن است و گوينـد كـه پـيش از او،از            خوانده شده » عقاب«نشست، بر آن مى  » ع«ادبيات مرثيه،اسبى كه على اكبر    

حضرت قرار گرفت،عقاب را به علـى اكبـر داد و در عاشـورا               بود،چون ذو الجناح زير پاى آن     » ع« حسين بن على  

 : على اكبر را بر آن نشاند

در شـب عاشـورا      به نقلى ) 35(» فوضع على مفرقه مغفرا فوالديا و قلده سيفا مصريا و اركبه العقاب براقا ثانويا             «

 : اند نوشته) 36. (ها آورد  از فرات،آب به خيمهنيز على اكبر سوار بر آن شد و

پنجساله » ص« رسول عقاب،اسبى بود كه سيف بن ذى يزن براى رسول خدا هديه فرستاد و آن هنگام، حضرت               

نشســت،جوان  عمــر طــوالنى كــرد و ايــن از خصــايص پيــامبر بــود كــه بــر پشــت هراســب پيــرى مــى .بــود

سوار شده بودند و ظهر عاشورا نيز شبه پيغمبر،على          هم بر آن اسب   و امام مجتبى و سيد الشهدا       » ع« على.شد مى

 . اكبر بر آن نشست و به ميدان رفت

ها بياورد،ولى بسـبب لشكربسـيار در ميـدان،پيكر     خواست او را به خيمه     پس از مجروح شدن على اكبر،اسب مى      

.  كه على اكبر را قطعه قطعه كردنـد        واين بود ) فاحتمله الى العسكر  (سپاه كوفه برد،   مجروح على اكبر را به سمت     

)37 ( 

چه اسبى به پرواز شاهين مرو به رفتار كبك و به رقص تذرو ركش گرم و مو نرم،ستخوان درشت همايون بـرو    

 يال و فرخنده پشت 
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 عقبه 

 

ى به نام   درهمانجا با پير مرد   .در آنجا فرود آمد   » ع« نام يكى از منازل راه كوفه،كه امام حسين       .به معناى كوه دراز   

هـا و شمشـيرها بـاز        كوشيدامام را از رفتن به طرف نيـزه        وى مى .عمر بن لوذان برخورد و اوضاع كوفه را پرسيد        

 ) 38. (داد امام راه خويش را به سوى كربال ادامه.دارد

 

 عقر 

 

كوفه به آن   در راه سفر به      چون» ع« امام حسين .روستايى مستحكم و داراى برج و بار و در نزديكيهاى كربال بود           

چون خواست از منطقه خـارج      .كربال:نام دارد؟ گفتند   اين منطقه چه  :پرسيد.عقر:روستا رسيد،از نامش پرسيد،گفتند   

در همان روستا بود كه زهير بن قين به ) 39. (شود،جلويش را گرفتند و درهمانجا ماند،تا حادثه عاشورا پيش آمد

 . نگر دفاعى خود قرار دهند،اما امام موافقت نكردحضرت پيشنهاد كرد به آن ده رفته،آنجا را س آن

 

 عالمت 

 

عالمـت بـه    .شـود  مـى  هاى مذهبى به كار گرفته     كه در هيئتها و دسته    » ع« از ابزار و وسايل عزادارى امام حسين      

شده است و كسانى هـم كـه آن را           هاى گروههاى عزادارمحسوب مى    اين عالمتها هم نشانه   .معناى نشانه است  

صليب مانندى كه بر چوب يا آهن افقى        «:به نوشته دهخدا  .علم بردار  بودند، يعنى » عالمت كش «ند،كرد حمل مى 

شالهاى ترمه آويزند و از سوى زبر الله و تنديسهايى از مرغ و جز آن نصـب كننـد و درميـان       آن از سوى پايين   

هاى فلزى كـه     نصب كنندو اين زبانه   اى از شيشه الوارن      اى از فلز طويل دارد و بر نوك آن فلز پر يا گلوله             زبانه

) 40. (»هـا بـه حركـت آرنـد        محرم پيشاپيش دسـته    مشهور است،سه يا پنج باشد و در مراسم عزادارى        » تيغ« به

رسـد،داراى تعـدادى    كه قدمت آن به عهد سـالطين صـفوى مـى    شيئى است فلزى و كار صنعتگران اصفهان «

هـاى نقـره     اى و پـر طـاووس و سـكه         هاى سبز و سـياه و قهـوه       زبانه،گنبد،گلدان وطاووس بوده و آن را با شال       

از جوانـان هـم نـذر        اى عـده ...آورنـد  ها به حركت در مـى      كنند و در آخر دسته     وشمشير و قمه و خنجر زينب مى      

شباهت آن بـه    .گويند آن علمات هم مى    به) 41. (»كنند كه همه ساله بايد در بردن علمات،سهم داشته باشند          مى

ند كه پس از ارتباط ايران بااروپاييها در عصر قاجار،از آيينهاى مـذهبى مسـيحيت اقتبـاس شـده                   رسا صليب،مى

شعائر دينى بـاز     به هرحال،نمودها و مظاهرى است كه گاهى عزاداران را از محتوا و اصل عزادارى و اقامه               .است

 . دارد مى
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 علقم 

 

نيـز بـه    .به شـهادت رسـيد     در روز عاشورا،كنار آن   » ع« علقم يا علقمه،نام نهرى است از فرات،كه عباس بن على         

در ادبيـات عاشورا،بيشـتر در      . علقـم گوينـد،حنظل    معناى تلخى است،و هر درخت تلخ و آب بسيار سخت را هم           

 . شود مطرح مى» ع« شده ابا الفضل پيوند با عطش و عباس و دستهاى قطع

دند بر شانه خود فرشتگان آهسـته از علقمـه،روح          بر بردند از چشمه گل،گالب را مى      از چشم سپيده خواب را مى     

 ) 42(بردند  آب را مى

 

 علم،علمات 

 

حســينى، نــام علــم و  در اصــطالح عــزادارى.پرچم،رايت،بيرق،نشــان لشــكر،آنچه بــه ســر نيــزه بندنــد،درفش

وب نخل،چ«.سازد هاى ديگر متمايز مى    خاصى است كه هر هيئت و دسته،ويژه خود دارد و آن را ازدسته             عالمت

ها برند و بـر سـر آن،گـاه شـكل            بسيار بلند همچون درخت تبريزى متوسطكه در تعزيه خوانى پيشاپيش دسته          

 ) 43(» .پارچه سياه بر آن بپوشانند اى از فلز باشد و گاه پنجه

 ) 44. (گر چه سردار علم در خون نشست دستهايت روى رايت مانده است

عراقى عزادار نيـز ايـن       از شعار عربهاى  .،حضرت ابا الفضل بود   » ع« ندر ميدان كربال نيز،علمدار لشكر امام حسي      

 . ،پرچم عباس،افراشته باد» رفع اهللا راية العباس«:است

 

 علمدار 

 

علمدار در ميدان نبرد،مهم بود  نقش.از لقبهاى قمر بنى هاشم است كه در كربال،پرچم لشكر امام بر دوش او بود

ياران اندك خود را به سه جناح       » ع« روزعاشورا،امام حسين .شد محسوب مى و عامل حفظ انسجام نيروهاى سپاه       

) 45. (چپ و راست و قلب تقسيم كرد وبراى هر يك فرماندهى برگزيد و پرچم را به دست برادرش عبـاس داد                   

و ابتـدا اجـازه نـداد و         خدمت امام آمـد و از او اذن ميـدان طلبيـد،امام گريسـت             » ع« روز عاشورا نيز چون عباس    

يا اخى انت صاحب لوائى و اذا مضيت «:پاشد مى تو علمدار منى،اگر تو بروى و كشته شوى،سپاه من از هم:فرمود

 ) 46. (» تفرق عسكرى

 

 علم كش 

 

 . كند،عالمت كش هاى عزادارى،نشان مخصوص هر هيئت را حمل مى كسى كه در دسته
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 »  ع«على اصغر

 

امـام، خطـاب بـه    .شـده بـود   بود و از تشنگى،روز عاشورا بى تـاب   كه شير خوار    » ع« يكى از فرزندان امام حسين    

بينيـد كـه چگونـه از تشـنگى بـى تـاب              نمى.است از ياران و فرزندانم،كسى جز اين كودك نمانده       :دشمن فرمود 

در حال گفتگو بود كه تيرى      » ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل     «:فرمود آمده است كه  » نفس المهموم «است؟در

خـون گلـوى او را گرفـت وبـه          » ع« امـام حسـين   .آمد و گوش تا گوش حلقوم على اصغر را دريد          لهاز كمان حرم  

و در اينكـه    )شيرخوار كودك(ياد شده،هم از طفل رضيع    »على اصغر «در كتابهاى مقتل،هم از   ) 47. (آسمان پاشيد 

 . دو كودك بوده يا هر دو يكى است،اختالف است

الحسـين، الطفـل     السـالم علـى عبـد اهللا بـن        «: شـهيد،آمده اسـت    در زيارت ناحيه مقدسـه،درباره ايـن كـودك        

بالسهم فى حجر ابيه،لعن اهللا راميـه حرملـة    الرضيع،المرمى الصريع،المشحط دما،المصعد دمه فى السماء،المذبوح   

و على ولدك على االصغر الذى فجعت «:عاشورا آمده است هاى و در يكى از زيارتنامه  ) 48. (» بن كاهل االسدى  

شـود و قنداقـه و گهـواره         ياد مـى  ...شيرخواره،ششماهه، باب الحوايج،طفل رضيع و     از اين كودك،با عنوانهاى   » به

 . شود ازمفاهيمى است كه در ارتباط با او آورده مى

 طفل ششماهه تبسم نكند،پس چه كند آنكه بر مرگ زند خنده،على اصغر توست 

چشـم  ...زاويـه شـهادت    سـند مظلوميـت و معتبرتـرين      على اصغر،يعنى درخشـانترين چهـره كربال،بزرگتـرين         «

ــه  ــاريخ،هيچ وزن ــده   ت ــنگينى ندي ــين س ــهادت،به چن ــاريخ ش ــت اى را در ت ــغر را ) 49(» .اس ــى اص ــاب «عل ب

 . دانند،گر چه طفل رضيع و كودك كوچك است،اما مقامش نزد خدا واالست مى» الحوائج

 گشايد كليد كوچك ما  در گلخانه شهادت را مى

 

 نوشتها  پى

 

 . 38،ص 45،بحار االنوار،ج 247،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -1

 . 102انصار الحسين،ص - 2

 . 105الحسين فى طريقه الى الشهادة،ص -3

 . 220مقتل الحسين،مقرم،ص -4

 . 67تاريخ الشيعه،مظفرى،ص -5

 . 11،ص 3ج .حياة االمام الحسين بن على-6

 . 80،ص 45بحار االنوار،ج -7

 . 71صبحى صالح،خطبه نهج البالغه،-8

 ).  جلد6(،على الوردى» لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث«:ك.درباره تاريخ معاصر عراق ر-9
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هو القائم بامر القبيلة و الجماعة من الناس يلـى امـورهم و يتعـرف    :در تاج العروس درباره عريف آمده است    -10

 . االميرمنهم احوالهم

 . 99 حسن جعفرى،ص تشيع در مسير تاريخ،سيد-11

 . 165همان،ص -12

 . 97مع الحسين فى نهضته،اسد حيدر،ص -13

 . نامه،دهخدا لغت-14

 . از سيد صالح الشهرستانى»تاريخ النياحة على االمام الشهيد« تاريخچه عزادارى حسينى،ترجمه-15

ى، چند جلد،به مسـاله     ،محمد باقر محمود  » زفرات الثقلين فى ماتم الحسين    « كتاب.175كامل الزيارات،ص   -16

را آورده  » ع«هـا در سـوگ سـيد الشـهدا         اى از مرثيه   كردن اولياء خدا بر آن حضرت پرداخته و نيز مجموعه          گريه

 . است

 . 4موسيقى مذهبى ايران،حسن مشحون،ص -17

 . 70 و 69،ص 8صحيفه نور،ج -18

 . 89نهضتهاى اسالمى صد ساله اخير،شهيد مرتضى مطهرى،ص -19

 . 287،ص 44نوار،ج بحار اال-20

 . 204،ص 15صحيفه نور،ج -21

 . 38كامل الزيارات،ص -22

 . 73،ص 4مناقب،ابن شهرآشوب،ج -32

 . از مؤلف-24

 . محتشم كاشانى-25

 . 284،ص )امام حسين(،عوالم41،ص 45بحار االنوار،ج -26

 . 246مقتل الحسين،مقرم،ص -27

 . 275،ص 3حياة االمام الحسين،ج -28

 . 51،ص 45نوار،ج بحار اال-29

 ). فريد(قادر طهماسبى:از-30

 . 168كامل الزيارات،ص -31

 . 325،ص 3حياة االمام الحسين،ج -32

 . 1567،ص 4معارف و معاريف،ج -33

 . اساس البالغه،زمخشرى،لغت نامه دهخدا-34

 . 21،ص 2رياض القدس،صدر الدين واعظ قزوينى،ج -35

 . 264،،ص 1همان،ج -36

 . 38،ص 2همان،ج -37

www.takbook.com

www.takbook.com



 254

 . 90الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -38

 ). به نقل از معجم البلدان(،38،ص 8موسوعة العتبات المقدسه،ج -39

 . لغت نامه،دهخدا-40

 . 214تاريخ تكايا و عزادارى قم،ص -41

 . محمد حسين كاظم زاده-42

 . لغت نامه،دهخدا-43

 . عزيز اهللا زيادى-44

 . 39 و 5،ص 45بحار االنوار،ج -45

 . 441،ص 1معالى السبطين،ج -46

 . 423،ص 1معالى السبطين،ج -47

 . 66،ص 45بحار االنوار،ج -48

 . 42،ص 2اولين دانشگاه و آخرين پيامبر،شهيد پاك نژاد،ج -49
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 »  ع«على اكبر

 

در .ليال دختر ابى مـره بـود      مادر على اكبر،  .فرزند بزرگ سيد الشهدا و شبيه پيامبر كه روز عاشورا فداى دين شد            

. او اولين شهيد عاشورا از بنى هاشـم بـود         .اند گفته  سال هم  20 سال و    18سن او را    . سال داشت  25كربال حدود   

بـه همـين جهـت روز       .على اكبر شباهت بسيارى به پيامبرداشت،هم در خلقت،هم در اخالق و هم در گفتار             ) 1(

ــه آســمان گرفــت و » ع« پيكــار شــد،امام حســينميــدان طلبيــد و عــازم جبهــه  عاشــورا وقتــى اذن چهــره ب

اشهد على هؤالء القوم فقد برز اليهم غالم اشبه الناس برسولك محمد خلقا و خلقا و منطقا وكنا اذا                    اللهم«:گفت

شجاعت و دالورى على اكبر و رزم آورى و بصـيرت دينـى و سياسـى                ) 2(» ...اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا اليه     

حسين از   وقتى امام .سخنان،فداكاريها و رجزهايش دليل آن است     .البويژه در روز عاشورا تجلى كرد     او،در سفر كرب  

انـا هللا و انـا اليـه        « گذشت،روى اسـب چشـمان او را خـوابى ربـود و پـس ازبيـدارى               » قصر بنى مقاتل  « منزلگاه

 حمـد و اسـترجاع را       اكبـر وقتـى سـبب ايـن        علـى .گفت و سه بار اين جمله و حمد الهى را تكرار كرد           » راجعون

مگر مـا بـر حـق       :پرسيد.رود گويد اين كاروان به سوى مرگ مى       مى در خواب ديدم سوارى   :پرسيد،حضرت فرمود 

 . چرا:نيستيم؟فرمود

ديـن كنـد او      نيز پس از شهادت ياران امام،اولين كسى كه اجازه ميدان طلبيد تـا جـان را فـداى                 ) 3(روزعاشورا  

 اهل بيت و بر امام بسيار سخت بود،ولى از ايثارو روحيـه جانبـازى او جـز ايـن                    گر چه به ميدان رفتن او بر      .بود

درسخنانى سوزناك به آستان الهى،آن قوم ناجوانمرد را كـه          » ع« رفت،امام حسين  وقتى به ميدان مى   .انتظار نبود 

 . كشيدند،نفرين كرد دعوت كردند ولى تيغ به رويشان

 . اى با انبوه سپاه دشمن نمود هاى شجاعانهعلى اكبر چندين بار به ميدان رفت و رزم

 : خواند كه نشان دهنده روح بلند و درك عميق اوست هنگام جنگ،اين رجز را مى

انا على بن الحسين بن على نحن و رب البيت اولى بالنبى تاهللا ال يحكم فينا ابن الدعى اضرب بالسيف احـامى                      

 ) 4(عن ابى ضرب غالم هاشمى عربى 

تشـنگى و جراحـت دوبـاره بـه          بى آنكه آبى بتواند بنوشد،با همان     .به خيمه آمد  .تر ساخت  را تشنه پيكار سخت،او   

پيكر على اكبر با شمشـيرهاى دشـمن        . قاتل او مرة بن منقذعبدى بود     .ميدان رفت و جنگيد تا به شهادت رسيد       

لى اكبر نهاد و دشمن را      صورت بر چهره خونين ع    .وقتى امام بر بالين او رسيدكه جان باخته بود        .قطعه قطعه شد  

 : باز هم نفرين كرد

را طلبيد تا پيكر او را بـه   و جوانان هاشمى .»على الدنيا بعدك العفا   «:كرد كه  و تكرار مى  »...قتل اهللا قوما قتلوك   «

مـدفن او پـايين     .دفن شده اسـت   » ع« على اكبر،نزديكترين شهيدى است كه باحسين     ) 5. (خيمه گاه حمل كنند   

 ) 6. (خاطر ضريح امام،شش گوشه دارد قرار دارد و به اين» ع«  الحسينپاى ابا عبد اهللا

الگوى شجاعت و ادب،اكبر در دانه فاطمى نسب،اكبر فرزند يقين ز نسل ايمان بود پرورده دامن كريمان بود آن 

بـود  يوسف حسن،ماه كنعانى در خلق و خصال،احمد ثانى آن شاهد بزم،سرو قامت بود دريا دل و كوه استقامت                   

نوشيد از فرط عطش فتاده بود از تاب گرديد ز دست جد         پوشيد از كوثر عشق،جرعه مى     آن دم كه لباس رزم مى     
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خود سيراب در راه خدا ذبيح دين گرديد بر حلقه عاشقان نگين گرديد داغش كمر حسين را بشكست بـا خـون                      

 ) 7(سرش حناى خونين بست ديباچه داستان حق،اكبر قربانى آستان حق،اكبر 

 

 على االسالم السالم 

 

مدينــه  پــس از امتنــاع از بيعــت بــا يزيــد و بيــرون آمــدن از پــيش والــى» ع«ســخنى بــود كــه ســيد الشــهدا

را ديد و به وى پيشنهاد كرد كه با يزيدبيعت كند و آن را بـه نفـع                  » ع« مروان،فرداى آن شب،امام حسين   .فرمود

و انا اليه راجعون و على االسالم السالم اذ قـد            انا هللا «:تحضرت در پاسخ او چنين گف     .دين و دنياى امام دانست    

) 8. (» الخالفة محرمة على آل ابـى سـفيان       :يقول» ص« رسول اهللا  بليت االمة براع مثل يزيد و لقد سمعت جدى        

يعنى بر اسالم،سالم باد،بايدفاتحه اسالم را خواند و با اسالم خدا حافظى كرد،آنگاه كه والـى مسـلمانان كسـى                    

امام،باادامـه سـلطه    .فرمود خالفت بر آل ابو سـفيان حـرام اسـت           از پيامبر خدا شنيدم كه مى     .يزيد باشد  ونهمچ

بـا توجـه بـه اينكـه        .ديد را عيان مى   امويان بر مقدرات مسلمين و بازى با دين خدا،تباه شدن دستاوردهاى وحى           

 . گردد ه سخن فوق روشن مىدهد،رابط سالم مى رسم عرب بر اين است كه هنگام خدا حافظى و وداع هم

 

 »  ع« على اوسط زين العابدين

 »  ع« على بن الحسين زين العابدين

 عمار بن ابى سالمه داالنى 

 

بود كه در ركـابش  » ع« على را نيز درك كرده و از اصحاب    » ع«اهل كوفه بود،محضر رسول خدا    .از شهداى كربال  

نامش در زيارت ناحيه    . درحمله اول به شهادت رسيد     در كربال .در سه جنگ جمل،صفين و نهروان شركت داشت       

 ) 9. (مقدسه هم آمده است

 

 عمار بن حسان طائى 

 

خـالص و از شـجاعان       وى از شـيعيان   .از شهداى كربالست كه نامش در زيارت ناحيه مقدسه هـم آمـده اسـت              

 ) 10(. حضرت به شهادت رسيد از مكه همراه امام به كربال آمد و در پيش روى آن.معروف بود
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 عمارة بن صلخب ازدى 

 

از جوانان شجاع كوفه بود كه در نهضت مسلم بن عقيل،به هوادارى او برخاست و با اوبيعت كـرد و از ديگـران         

ابن زياد،پس ازآنكه هـانى و مسـلم را شـهيد كـرد او را هـم                 .دستگير و زندانى شد   .گرفت براى مسلم بيعت مى   

 ) 11. (برده،گردن زدند» ازد« ان قبيلهاحضار نمود و دستور داد تا وى را مي

 

 عمارة بن عبد اهللا سلولى 

 

 . كوفه برد را به» ع« از كسانى بود كه همراه قيس بن مسهر صيداوى،پيغام و نامه ابا عبد اهللا الحسين

 

 عمارى 

 

محمـل و هـودج هـم        بـه آن  .گذارنـد  شـتر و فيـل مـى       صندوق مانندى كه براى نشستن سوار،آن را بـر پشـت          

اهل بيت عصمت را پـس از عاشـورا در دوران     ) 12. (عمارى دار،همان ساربان است   .گويند،تخت روان،تابوت  مى

را بر شـتر    » ع«امام سجاد .اسارت،بر شترهاى بى عمارى و كجاوه سواركرده،شهر به شهر و منزل به منزل بردند             

 . بى جهاز سوار كردند

 ) 13( و محمل،شتر سوار جمعى كه پاس محملشان داشت جبرئيل گشتند بى عمارى

 

 عمران بن كعب بن حارث اشجعى 

 

شمرده » ع« شيخ طوسى او را درزمره ياران حسين      .از شهداى كربالست كه در حمله اول به درجه شهادت رسيد          

 ) 14. (است

 

 عمر بن جندب حضرمى 

 

 ) 15. (است نامش در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده.از شهداى كربالست،از حضرموت يمن

 

 عمر بن خالد صيداوى 

اذن گرفته،بـه   » ع«وى پس از كشته شدن تعدادى از ياران،ازسيد الشهدا        .از شهداى كربالست،از طايفه بنى اسد     

 ) 16. (ميدان رفت و به شهادت رسيد
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 عمر بن سعد 

 

 از  جنگيـدو دسـتور داد پـس      » ع« ،فرمانده سپاه ابن زياد در كربال بود كه بـا امـام حسـين             »ابن سعد « معروف به 

عمر سعد،پسـر سـعد بـن       . به كوفه بردند   شهادت آن حضرت،اسب بر بدن او تاختند و اهل بيت او را اسير كرده             

همـراه پـدرش در فـتح      .به دنيا آمـد   )و به قولى در دوران عمر     (در زمان پيامبر  .وقاص از سرداران صدر اسالم بود     

گرى داد و سبب     ارانش،شهادت به فتنه  و ي » حجر بن عدى  « وى ازجمله كسانى بود كه عليه     .عراق شركت داشت  

بـود كـه    » رى« سـوى  وى قبل از حادثه عاشـورا،آماده حركـت بـه         .به شهادت برسد  »مرج عذراء «شدكه حجر در  

 ) والى كوفه(حكمرانى آنجا را به او داده بودند،ولى به دستور ابن زياد

با يزيد و يـا جنـگ و          كردن او به بيعت    به كوفه و وادار   » ع« همراه با سپاهى مامور جلوگيرى از ورود امام حسين        

 . به كربالرفت» ع« كشتن او در صورت امتناع شد و به مقابله با حسين بن على

اما وقتى مردم كوفه دوباره بر ضدمختار خروج كردند،بازگشـت و           .عمر سعد،در ايام قيام مختار در كوفه گريخت       

در مجلس  .و سپس دستگير و نزد مختار آورده شد       گريخت   رهبرى را به عهده گرفت،ولى باز هم به سوى بصره         

.  هجرى بـود   66مختار،به دستور وى او راكشتند و سرش را به مدينه نزد محمد حنفيه فرستادند و اين در سال                   

خـون آن    خـويش را بـه     دركربال،هر چه امام حسين با او گفتگو كرد تا از جنگيدن دست بـر دارد و دسـت                 ) 17(

تيـر افكنـد و     » ع« امـام حسـين    بح عاشورا هم اولين كسى بود كه به طرف اردوگـاه          ص. حضرت نيااليد،نپذيرفت 

او بود كـه پـس از ورودش        .شدگان درزيارت عاشورا آمده است     نامش جز و لعنت   .فرمان حمله عمومى صادر كرد    

سـخت گرفـت و دسـتور داد سـوارانش آب را بـه روى يـاران       » ع« حسـين  به كربال در روز چهارم محرم،بر امام   

 . ببندند» ع« حسين

 

 عمر بن عبد اهللا ابو ثمامه صائدى 

 عمر سعد عمر بن سعد 

 عمرو بن جناده انصارى 

 

چون خواسـت بـه ميـدان        اين جوان .شهيد شد » ع«از شهداى نوجوان كربال،كه پدرش نيز در ركاب سيد الشهدا         

مادرم دسـتور داده كـه    :گفت. رود نباشد كه به ميدان    پدر اين جوان كشته شد،شايد مادرش راضى      :رود،امام فرمود 

 سـاله بود،بـه ميـدان رفـت و رجـز            11 ساله يا    9او كه   ) 18. (پوشانده است  به ميدان بروم و لباس جنگ بر من       

 ) بحريه بنت مسعود خزرجى(مادرش.افكندند» ع« سر او را به طرف سپاه امام حسين.شد خواند و جنگيد تا كشته

 ! اى شادى قلبم،اى نور چشمم!د كردى،پسرمچه نيكو جها:آن سر را برداشت و گفت
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سپس سر را پرتاب كرد و با آن كسى را كشت،سپس چوبه خيمـه را برداشـت و حملـه كردكـه بـه وسـيله آن                           

جناده در زيارت ناحيـه مقدسـه هـم          نام عمرو بن  .مانع شد و او را به خيمه زنان برگرداند        » ع« امام حسين .بجنگد

 . است عمر بن جناده ذكر شدهدر برخى منابع،) 19. (آمده است

 

 عمرو بن حجاج زبيدى 

 

شـب عاشـورا بـه امـام         خواسـت  وقتى عمـر سـعد مـى      .از سران سپاه عمر سعد و فرمانده جناح راست در كربال          

كردند،سـزاوار بـود كـه مهلـت         تقاضا را مى   اگر از ديلم بودند و اين     :مهلت ندهد،اعتراض كرد و گفت    » ع« حسين

 .  هم در درگيرى،مسلم بن عوسجه را غافلگيرانه به شهادت رساندوى در روز عاشورا.دهى

 

 عمرو بن خالد بن حكيم ازدى 

 

از قيـام   .مـوقعيتى داشـت    از طايفه بنى اسد و از مخلصان والى اهل بيت بـود و در كوفـه               .از شهداى كربالست  

از كوفه به اسـتقبال  پس ازشهادت قيس بن مسهر    .كنندگان همراه مسلم بود و پس از شهادت مسلم،پنهان شد         

خواسـت از    سـپاه حـر مـى     .كاروان حسينى بيرون رفت و در منزلگاه حاجزهمراه غالمش سعد به امـام پيوسـت              

پيوستند و در عاشـورا در حملـه        » ع«جلوگيرى كند،اما با حمايت امام،به سيد الشهدا       پيوستن آن دو به ياران امام     

 ) 20. (آمده استنام او در زيارت ناحيه هم .شهادت رسيدند اول به

 

 عمرو بن سعيد بن عاص 

 

را كه والى مدينه بود،همراه با سپاهى بـه مكـه           »عمرو بن سعيد  «در مكه بود،يزيد،  » ع«در ايامى كه سيد الشهدا    

به او سـپرد و توصـيه كـرد كـه هـر جـا بـه                 فرستاد و او را امير الحاج قرار داد و سرپرستى امر حج را در موسم              

خانه خدا بـا ريخـتن       چون از ماجرا آگاه شد،براى اين كه حرمت        امام حسين . را ترور كند   يافت،او دست» ع« حسين

وى از ) 21. (نشود و نقشه ترور ناكـام بماند،بـه عمـره اكتفـا كـرد و از مكـه بيـرون آمـد                  خونش زير پا گذاشته   

بازمانـدگان   هاى و نالهها  پس از بازگشت اهل بيت به مدينه،وقتى گريه.توز نسبت به اهل بيت بود      كين بدخواهان

ايـن  :شـماتت و زخـم زبـان گفـت         و كشتگان خود شنيد،خنديد و از روى      » ع« شهداى كربال را در سوگ حسين     

 ) 22! (شيون، مثل شيوه روز مرگ عثمان است
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 عمرو بن ضبيعه تميمى 

 

پيوسـت و   » ع« اران حسن ي از سواركاران دلير كوفه،كه از كوفه همراه سپاه عمر سعد بيرون آمد،ولى در كربال به              

علت پيوستن او بـه امـام آن        ) 23. (هم آمده است   نامش در زيارت ناحيه مقدسه    .در ركاب آن حضرت شهيد شد     

. گذارد كه وى از جايى كه آمده،به همان جا باز گـردد            پذيردو نه مى   بود كه ديد سپاه كوفه نه شرايط امام را مى         

)24 ( 

 

  صائدى عمرو بن عبد اهللا جندعى ابو ثمامه

 عمرو بن قرظه انصارى 

 

و از خزرجيانى بود كه به كوفه آمد و آنجا مانـدگار شـد و       » ع« از اصحاب على  )قرظه(پدر او .از شهداى كربالست  

ــى ــاب عل ــد » ع« در رك ــمنانش جنگي ــا دش ــيد    .ب ــه س ــرم ب ــم مح ــربال،روز شش ــد ودر ك ــه آم ــرو،از كوف عم

آورد،تا آنكه شمر   فرستاد و او جواب مى     را براى مكالمه مى   امام در گفتگوهايش با عمر سعد،او     .پيوست» ع«الشهدا

ايستاده بود و تيرهاى دشـمن را بـا         » ع« روز عاشورا جلوى امام حسين    ) 25. (شد از كوفه آمد و اين مذاكره قطع      

زخمهـاى زيـادى بـر      .كـرد  خريـد و اينگونـه از جـان امـام محافظـت مـى              خـود بـه جـان مـى        سينه و پيشـانى   

از من بـه بهشـت    تو پيش!آرى:آيا وفا كردم؟حضرت فرمود   !اى پسر پيامبر  :ام خطاب كرد كه   به ام .نشست پيكرش

 ... آيم و از من به پيامبر سالم برسان و بگو كه من در پى تو مى.روى مى

ميدان و پس از رجز و       برخى هم شهادتش را در عرصه     .نامش در زيارت ناحيه آمده است     ) 26. (افتاد و شهيد شد   

 : رجز او چنين بود.اند رزم گفته

قد علمت كتيبة االنصار انى ساحمى حوزة الذمار ضرب غالم غير نكـس شـارى دون حسـين مهجتـى و دارى            

)27 ( 

 

 عمرو بن قيس 

 

امـام او رابـه نصـرت خـويش         .ديـدار كـرد   » ع« وى همراه پسر عمويش در منزلگاه قصر مقاتل با امـام حسـين            

پير مرديم وبدهكار و عيالمنـد،كاالهاى مـردم نيـز در       :ه آوردند كه  فراخواند،ليكن هم او و هم پسر عمويش بهان       

 دانيم چه خواهد شد؟  نمى.دست ماست

حضرت نيز ازآنان خواسـت كـه برونـد،تا         .بدينگونه به امام،پاسخ سرد و رد دادند      !ترسيم امانت مردم تباه شود     مى

ايى امام را ببيند و صدايش را بشنود        مظلوميت و تنه   نداى يارى خواهى حضرت را در كربال نشنوند،چون هر كه         

 ) 28. (اما پاسخ ندهد و يارى نكند،سزاواراست كه خداوند او را در دوزخ افكند
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 عمرو بن مطاع جعفى 

 

 ) 29. (نامش در شمار شهداى كربال آمده است

 

 عمق 

 

اهها و آبهايى داشته    چ اند،سر راه مكه به سرزمين عراق كه       زيسته نام محلى است كه غطفانيان در آن منطقه مى        

 . نيز در راه كوفه،از اين منزل عبور كرده است» ع« امام حسين.است

 

 عمود 

 

نيز به معنايى گرز و چوبدستى،كه همچون تيغ و نيزه و تيرو كمان،از ابـزار جنگـى          .به معناى ستون وسط خيمه    

ه حكيم بن طفيل در نخلستان    است كه پس از آنك     آمده» ع« شهادت حضرت ابا الفضل    در كيفيت .قديم بوده است  

كمين كرد و با شمشير دست چپ او راهم از كار انداخت، آنگاه كسـى بـا گـرزى آهنـين بـر عبـاس زد و او را               

شـود كـه پـس از شـهادت         هـا نيـز گفتـه مـى        در مرثيـه  ) 30. (» بعمود مـن حديـد فقتلـه       فضربه ملعون « كشت

در .اسـت  عالمت اينكه صاحب اين خيمه به شهادت رسـيده        عمود خيمه او را خواباند،ب    » ع« حسين ،امام» ع« عباس

هـا را    و چوبها يا سـتون خيمـه       هايى نقل شده كه كسانى به جاى نيزه و شمشير،دست برده           ميدان عاشورا،نمونه 

 . اند،از جمله مادر شهيد عمرو بن جناده برداشته و با آن به دشمن حمله كرده

 

 عمورا 

 

در سخنرانى خويش با يارانش درشب عاشورا،اشاره فرمـود         » ع« امام حسين .نام ديگرى براى سرزمين كربالست    

آيم و آنجـا   خوانند و در سرزمين كربال فرود مى كه جدم پيامبر خدا مرا خبر داده كه مرا به سرزمين عراق فرامى 

 كـربال و    بانى ساساق الى العراق،فانزل ارضا يقال لها عمـورا و         » ص« رسول اهللا  اخبرنى جدى «:شهيد خواهم شد  

 ) 31. (»فيها استشهد

 

 عمير بن عبد اهللا مذحجى 

 

رجـزش  .جنگيـد تـا شـهيد شـد     پس از سعد بن حنظله،به ميدان رفت و پس از رجز خوانى           .از شهداى كربالست  

 : چنين بود
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 ) 32... (سعد وحى مذحج انى لدى الهيجاء ليث محرج قد علمت

 

 عون بن جعفر 

 

بود كه در حبشه بـه دنيـا        » عميس اسماء بنت « مادرش).جعفر طيار (ى طالب پسر جعفر بن اب   .از شهداى كربالست  

پـس از شـهادت جعفـر طيـار در جنـگ            .آورد» ص«خـدا  جعفر طيار او را در جنگ خيبر بـه حضـور رسـول            .آمد

 . موته،پيامبر خدا فرزندان او را طلبيد

 . دندبه دستور آن حضرت،سر هر سه را تراشي.عبد اهللا،عون و محمد را حاضر كردند

حضـرت  .حضـرت پيوسـت    بـه آن  » ع« در دوران على  .در خلقت و اخالق،شبيه من است     :پيامبر درباره عون فرمود   

از يـاران آن دو     » ع« مجتبى و سپس امـام حسـين       عون در زمان امام   .دخترش ام كلثوم را به همسرى او در آورد        

اجـازه گرفـت و بـه ميـدان         » ع«روز عاشـورا از سـيد الشـهدا       .همراه همسرش در كـربال حضورداشـت      .امام بود 

 ) 33. ( ساله بود56هنگام شهادت .نبردى دالورانه كرد وبه شهادت رسيد.رفت

 

 عون بن عبد اهللا بن جعفر 

 

با سـپاه كوفـه بـه شـهادت         كه همراه برادر ديگرش محمد،روز عاشورا در نبرد تن به تن          » ع« پسر حضرت زينب  

ذات « از مدينـه،درپى كـاروان راه افتادنـد و در منزلگـاه           » ع« عون و برادرش،پس از حركـت امـام حسـين         .رسيد

خوانـد   رجزى كه هنگام نبـرد مـى      ) 34. (ناحيه مقدسه هم آمده است     نامش در زيارت  .خدمت امام رسيدند  » عرق

 : چنين بود

ان تنكرونى فانا ابن جعفر شهيد صدق فى الجنان ازهر يطير فيها بجناح اخضر كفى بهـذا شـرفا فـى المحشـر                   

)35 ( 

 

 »  ع« عون بن على بن ابى طالب

 

اولين كسى بود كه پس از شهادت جمع بسيارى از ياران امـام،ازجمع بـرادرانش داوطلـب                 .از شهداى كربالست  

آيـا آمـاده مـرگ    !بـرادرم :فرمـود » ع« حسـين  وقتـى بـراى اذن گـرفتن آمـد،برادرش امـام     .رفتن به ميـدان شـد    

امام دعايش كرد كه برو،خداوند پاداش      !بينم ورا تنها و بى ياور مى     چگونه آماده نشوم،در حالى كه ت     :اى؟گفت شده

 ) 36. (از هر طرف بر سر او ريختند و او را شهيد كردند.رفت، جنگيد و مجروح شد به ميدان.نيكت دهد
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 عين التمر 

 

ف مشـر )كوفـه و شـام     وادى ميـان  (آمد كه بـه صـحراى سـماوه        در منطقه كربال،بزرگترين آبادى به حساب مى      

در .فرستاد ديگر جذب كرده به مناطق ديگر مى       نزديك شهر انبار در غرب كوفه قرار داشت و خرما از جاهاى           .بود

اى داشت كـه سـالح خانـه          هجرى آباد بود و قلعه     12در سال   .فتح شد  زمان خالفت ابو بكر به دست مسلمانان      

 . سيد الشهدا در مسير كربال از آنجا گذشت) 37. (عجم بود

 

 وردة عين ال

 

به خونخواهى حسين بن    توابين.محل درگيرى و جنگ شديد توابين به رهبرى سليمان بن صرد با سپاه ابن زياد              

سليمان بن صرد و جمع بسيارى از يارانش در         . بودند و به جبران كوتاهى خود در نصرت امام،قيام كرده        » ع« على

 در شمال شرقى دمشق و منطقه غرب كوفه قرار          عين الورده ) 38. (رسيدند اين جنگ و در اين محل به شهادت       

 . دارد،در سرزمين شام

 

 نوشتها  پى

 

 .  و مقاتل الطالبيين245،ص 3حياة االمام الحسين،ج -1

 . 43،ص 45بحار االنوار،ج -2

 . 206،ص 8اعيان الشيعه،ج -3

 . 207همان،ص -4

 . 248،ص 3حياة االمام الحسين،ج -5

 .  صفحه146 قمرى، نجف،1368از عبد الرزاق الموسوى،چاپ »على االكبر«:ك.از جمله براى شرح حال او ر-6

 . از نويسنده-7

 . 175،ص )امام حسين(،عوالم)به نقل از مثير االحزان(116،سوگنامه آل محمد،ص 11لهوف،ص -8

 . 126،ص 2عنصر شجاعت،ج -9

 . 317،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -10

 ). به نقل از تاريخ طبرى(106،انصار الحسين،ص 323همان،ص -11

 . لغت نامه،دهخدا-12

 . محتشم كاشانى-13

 . 351،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -14

 . 87انصار الحسين،ص -15
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 . 23،ص 45بحار االنوار،ج -16

 . 272،ص 6الفتوح،ابن اعثم كوفى،ج .682 ص 3ج )با تلخيص(دايرة المعارف بزرگ اسالمى-17

 . 86انصار الحسين،ص -18

 . 327،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -19

 . 339،ص 1عنصر شجاعت،ج -20

 . 99،ص 45،بحار االنوار،ج 193مقتل الحسين،مقرم ص -21

 . 231ثورة الحسين،مهدى شمس الدين،ص -22

 . 19،ص 3عنصر شجاعت،ج -23

 . 332،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -24

 . 160،ص 2عنصر شجاعت،ج -25

 . 306،ص مقتل الحسين،مقرم-26

 . 30،ص 2عبرات المصطفين،ج -27

 . 84،ص 45،بحار االنوار،ج 369موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -28

 . 102،ص 4مناقب،ابن شهرآشوب،ج -29

 . 41،ص 45بحار االنوار،ج -30

 . 231ارشاد،مفيد،ص -31

 . 18،ص 45بحار االنوار،ج -32

 . 355،ص 2تنقيح المقال،مامقانى،ج -33

 . 114لحسين،ص انصار ا-34

 . 277،ص )امام حسين(عوالم-35

 . 355،ص 2تنقيح المقال،ج -36

 . 26،ص 8موسوعة العتبات المقدسه،ج -37

 . 94،ص 3مروج الذهب،ج -38
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 ها  غارت خيمه

 

زنان .حمله كردندو به غارت پرداختند     هاى اهل بيت   ،سپاه عمر سعد به خيمه    » ع« پس از شهادت حسين بن على     

هـا را آتـش    پـس از آن خيمـه  .و استغاثه كنـان   كان در صحرا پراكنده شدند،گريان و داغدار و صيحه زنان         و كود 

حتـى  ) 1. (مقنعه از سر زنان كشيدند،انگشتر ازانگشتها بيرون آوردند و گوشواره از گوشها و خلخال از پاها               .زدند

ترى كوچك بودم،با گريه خلخال ازپـايم       نقل كرده كه به خيمه ما ريختند و من دخ         » ع« حسين فاطمه دختر امام  

غارت : گفتم.كنم براى اينكه دختر پيامبررا غارت مى     :كنى؟گفت اى دشمن خدا چرا گريه مى     :گفتم. آوردند در مى 

 ) 2! (ترسم ديگرى بيايد و اينها را درآورد مى:گفت.مكن

 

 غاضريه 

 

اين روستا پس از    . بنى اسد  غاضره از طايفه  منسوب به   .نام سرزمين كربال،روستايى از نواحى كوفه نزديك كربال       

 »  ع«امام باقر) 3. (انتقال بنى اسد به عراق در صدر اسالم،پديد آمد

ارض اهللا عليـه و      الغاضرية هى البقعة التى كلم اهللا فيها موسى بن عمران و ناجى نوحا فيها و هى اكرم                «:فرمود

اى اسـت كـه      غاضريه،همان بقعه ) 4(» .ه،فزوروا قبورنابالغاضرية لو ال ذلك ما استودع اهللا فيها اولياءه و ابناء نبي          

خداوند در آن با موساى كليم هم سخن شدو با نوح مناجات كرد و آن گراميترين سرزمين نزد خداسـت و اگـر                       

زيارت  پس قبور ما را در غاضريه     .نهاد چنان نبود،خداوند اولياءخويش و فرزندان پيامبرش را در آن به وديعت نمى           

نينوا و غاضريه به شصت هـزار        آن نواحى را كه قبرش در آنجاست،از اهل       » ع« روايت است كه امام حسين    .نيدك

درهم خريد و آن را بر اهالى همانجا صدقه داد و بخشيد وبا آنـان شـرط كـرد كـه مـردم را بـه محـل قبـر او                              

آمد،چون نام  به كربال مى» ع« حسينوقتى ) 5. (راهنمايى كنند و زائران قبرش را سه روزضيافت و پذيرايى كنند         

 . سرزمين را پرسيد،ازجمله نامها غاضريه بود و تصميم گرفت آنجا فرود آيد

 

 غريب كوفه مسلم بن عقيل 

 غسل زيارت 

 

امـام  .آمرزش گناهان اسـت    ،غسل زيارت است،بويژه از آب فرات كه سبب       » ع«از جمله آداب زيارت سيد الشهدا     

 »  ع« ل بماء الفرات و زار قبر الحسينمن اغتس«:فرمود» ع« صادق

را زيارت كند،مثل   » ع« هر كه با آب فرات غسل كند و قبر حسين         ) 6(» ...كان كيوم ولدته امه صفرا من الذنوب      

 . شود روزى كه از مادرمتولد شده،از گناهان پاك مى
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 غالم ترك اسلم تركى 

 غالم سياه جون 

 غل و زنجير 

 

گويند،بند گردن و بند دست،طوقى آهنى يا دوالـى اسـت           )مخفف(ه در فارسى غل   غل،طوق آهنى و بند است،ك    

دستها را به گردن بندد،بندى كه دستها را به گـردن            نوعى غل كه  » غل جامعه «.كه در گردن يا دست قرار دهند      

ساسانى غل جامعه،طوقى آهنين و سنگين كه در دوران         ) 7). (و العنق  هو القيد الذى يجمع اليمين    (كند، جمع مى 

در دوران اسـارت اهـل      .رفت و توسطپدر عمر سعد در نبرد با ايرانيان بـه غنيمـت گرفتـه شـده بـود                   به كار مى  

 »  ع« بيت

اهـل بيـت را در كوفـه در     از جمله كسانى كه اسراى.با زنجير به گردنش بسته شده بود   » ع«دستهاى امام سجاد  

مشاهده كرده كه از گـردن او در اثـر غـل جامعـه               روپوش را سوار بر شتر بى    » ع«محله كناسه ديده و امام سجاد     

 . بوده كه درآن ايام به تعمير و سفيد كارى قصر دار االماره مشغول بوده است» مسلم جصاص«آمده، خون مى

 

 غمره 

 

آبشـخورى بـوده    . گذشـت  در مسير خويش از آنجـا هـم       » ع« نام يكى از منازل راه مكه به عراق،كه امام حسين         

. صلى آن جاى انبوه مردم و محل فراهم آمدن اشياءاست،سختى و شدت،بسيارى،آب بسيار،گردابمعناى ا .است

)8 ( 

 

 غيالن بن عبد الرحمن 

 

 ) 9. (نام او در زيارت رجبيه،جزو شهداى كربال آمده است

 

 نوشتها  پى

 

 . 385مقتل الحسين،مقرم،ص -1

 . 139،ص 2عبرات المصطفين،ج -2

 . 31،ص 8،ج موسوعة العتبات المقدسه-3

 . 108،ص 101،ج 109،ص 98بحار االنوار،ج -4

 . مجمع البحرين،واژه كربال-5
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 . 143،ص 98بحار االنوار،ج -6

 . لغت نامه،دهخدا-7

 . همان- 8

 . 103انصار الحسين،ص -9
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 »  ع« فاطمه،دختر امام حسين

 

دارى وعبـادت بـود و روزهـا روزه          انش كه اهل ذكر و شب زنـده       ،بانويى با شرافت و د    » ع« فاطمه بنت الحسين  

در سفر كربال در جمع اسـيران       ) 1. (گرفت و از جمال ظاهر و باطن برخوردار و اهل روايت ونقل حديث بود              مى

افشاگرانه و فصيح و رسا بر ضد جنايتهاى ابن زياد پرداخـت و همـه را             اهل بيت بود و در كوفه نيز به سخنرانى        

وى  در كاخ يزيد،چشم يكى از وابستگان حكومت كه به او افتاد،از يزيد خواست كه او را به                ) 2. (يه انداخت به گر 

وى همسر عمـوزاده    ) 3. (آورد حضرت زينب بشدت اعتراض و مخالفت كرد و كار آنان را كفر به حساب             .ببخشد

ى او بـه سـوگ و مـاتم         اى افراشـت و بـرا      خيمـه  پس از فوت شوهر،يك سـال     .بود» ع« خويش حسن بن حسن   

 . را درك كرد» ع« وى تا زمان امام صادق) 4. (نشست

 ) 5. (در حالى كه هفتاد سال داشت در مدينه درگذشت و در بقيع به خاك سپرده شد. ه117در سال 

 

 فاطمه كالبيه ام البنين 

 فتح 

 

گرى امـت و احيـاء ارزشـها و         بيدار ،تنها پيروزى نظامى نيست،بلكه   » فتح«پيروزى و گشايش،در قاموس عاشورا،    

 . است،هر چند بصورت ظاهر،شكست نظامى پيش آيد پيروزى» عمل به تكليف« ماندگارى نام و باالتر از همه

تحقـق يافـت،پس آن      ،نجات دين از نابودى و رسواگرى ستم و باطل بـود و ايـن هـدف               » ع«هدف سيد الشهدا  

پس از عاشورا،آرمان حسينى زنده     . واسارت اهل بيت  شهادت خود و يارانش      حضرت پيروز شد،هر چند به قيمت     

ماند و پيروانى يافت و حادثه كربال،تاثير خود را در نسلها و قرنهاى بعد،باقى گذاشت و منشا حركتها و نهضـتها                     

كـه در مدينـه ازآن      » ابـراهيم بـن طلحـه     « نيز در پاسخ بـه    » ع«امام سجاد .اين خوديك پيروزى بزرگ است    .شد

ايـن اشـاره بـه      ) 6. (پيروز شد  شود كه چه كسى    هنگام اذان،معلوم مى  :سى غالب شد؟فرمود  چه ك :حضرت پرسيد 

 . حسينى است همان بقاء مكتب و دين رسول اهللا در سايه نهضت

اميـدوارم  ) 7(» ظفرنـا  ارجو ان يكون خيرا ما اراد اهللا بنا،قتلنـا ام         «:نيز فرموده است  » ع« خود ابا عبد اهللا الحسين    

 . ظفر يابيم اى ما اراده كرده است،نيكو باشد،چه كشته شويم، چهآنچه خداوند بر

دسـت  » احـدى الحسـنيين   « با اين ديدگاه،انسان حقجو و فدا شده در راه دين و خدا،هميشه پيـروز اسـت و بـه                  

ايـن  .هم به در برده باشد،كامياب و پيروز نيسـت         يابد و هر كه از مسير يارى حق كنار بود،هر چند جان سالم             مى

مـن لحـق بنـا      «:نوشـت،به آن اشـاره فرمـود      » بنى هاشم « اى كه به   درنامه» ع« تعليمى است كه سيد الشهدا     نيز

شود،و هر كـه از پيوسـتن بـه مـا بـاز              هر كس به ما بپيوندد،شهيد مى     ) 8. (» يبلغ الفتح  استشهد و من تخلف لم    

ــه ــتح« ماند،ب ــى» ف ــد نم ــ    . رس ــرى از ب ــامى ديگ ــه نظ ــا غلب ــوال ب ــامى معم ــروزى نظ ــىپي ــى  ين م رود،ول

اثـر مانـدگارترى     آرمانى،بخصوص وقتى همراه با فداكاريهاى عظيم و مظلوميت باشد،در وجدان بشـرى            پيروزى

 . كند گذارد و هميشه از ميان نسلها،حاميانى براى ايده خود پيدا مى باقى مى
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امـام  .دهـد   بـا نشـاطقرار مـى      ،انسان مبارز را همواره اميـدوار،با انگيـزه و        » فتح« اين ديدگاه و برداشت نسبت به     

مـا،در كشـته شـدن و كشـتن         ... پيروز است  ملتى كه شهادت براى او سعادت است      «:فرمود» قدس سره « خمينى

،مصداق روشن اين نوع پيـروزى      » محرم«و مگر پيروزى خون بر شمشير،چيزى جز اين است؟          ) 9(» ...پيروزيم

اهى كه خون بر شمشير پيروز شد،ماهى كه قدرت حق،باطل م«: فرمايد دراين باره نيز مى» ره« امام خمينى.است

راتا ابد محكوم و داغ باطله بر جبهه ستمكاران و حكومتهاى شيطانى زد،ماهى كه به نسلهادر طـول تـاريخ،راه                    

آزاديخواهـان و اسـتقالل طلبـان و حقگويـان بـر             ماهى كه بايد مشت گره كرده     ...پيروزى بر سرنيزه را آموخت    

 ) 10(» .لها و جنود ابليس غلبه كند وكلمه حق،باطل را محو نمايدتانكها و مسلس

 

 فتوت 

 

بـارز و اخالقـى روحـى امـام          هـاى  از شاخصه .جوانمردى،رادى،آزادگى،پايبندى به اصول انسانى و حقوق بشرى      

زير اين روحيه كه انسان با جبـاران نسـازد،        .و يارانش كه در حماسه عاشورا آشكار شد،جوانمردى بود        » ع« حسين

داشته باشد،از نامردى در برخورد و عهد شـكنى در ميثـاق و تعـدى بـه ضـعيفان                    بار ستم نرود،حريت و آزادگى    

حتـى اگـر   (ديگران را  بپرهيزد،حامى ضعيفان باشد،به بيگناهان تعرض نكند،معذرت خواهى را بپذيرد،حق انسانى         

ـ    به رسميت بشناسد،غيرت داشـته باشـد،هجوم      )نامسلمان باشند  ه نـواميس خـود و ديگـران را تحمـل           بيگانـه ب

 . هاى فتوت است كه درنهضت كربال به وضوح متجلى شد همه از نشانه...نكند،و

ننگ بيعت با يزيد را نپذيرفت،وقتى با سپاه حر در راه كربال مواجه شد، پيشنهاد زهير بن قين را » ع«سيد الشهدا

ما كنـت   «:آيند،حضرت فرمود  است كه بعدا مى    روههايىكه گفت با اين گروه بجنگيم،چرا كه آسانتر از نبرد با گ           

وقتى سپاه تشنه حر به    .است» ع« اى از فتوت حسين    اين نمونه .كنم نمى من آغاز به جنگ   ) 11(»  البد اهم بالقتال  

تشنگى شديد  رسيد،با آنكه براى مقابله با او و راه بستن بر امام آمده بودند،اما آن حضرت با ديدن كاروان حسينى

كـه از فـرط     )على بن طعان محاربى   (سپاه يكى از همين  .ان،دستور داد همه را،حتى اسبهايشان را سيراب كردند       آن

خودش در مشك را گشـود و او و اسـبش را سـيراب              » ع«عطش،توان آب خوردن از مشك نداشت،سيد الشهدا      

ز سپاه عمر سعد جداشده همين حر،چون روز عاشورا تصميم گرفت ا.ديگرى از مردانگى اين هم نمونه) 12. (كرد

آمادگى براى جانبازى نمـود و       آمد و اعالم  » ع«بپيوندد،سرافكنده و توبه كنان نزد سيد الشهدا      » ع« به امام حسين  

ايـن هـم نمونـه      ) 13(» .نعم،يتوب اهللا عليك،فانزل  «آرى،فرود آى، :آيا توبه من پذيرفته است؟ امام فرمود      :گفت

 . ديگر جوانمردى

روز ) 14(» ركـوب العـار    القتـل اولـى مـن     «:هنگام نبرد،شعارش برترى شهادت بر ننگ بـود       در  » ع«سيد الشهدا 

اى پيروان  :برند،فرياد كشيد  ها هجوم مى   خيمه عاشورا در گرما گرم نبرد با دشمن،چون ديد سپاه دشمن به طرف           

يد،به تبار خـويش متعهـد      ترسيد،در دنيايتان آزاده باشيد و اگر عرب هست        ابو سفيان،اگر دين نداريد و از معادنمى      

 اند؟  جنگيم،زنان چه كرده من و شما با هم مى:گويى؟فرمود اى پسر فاطمه،چه مى:شمرگفت.بمانيد
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اين نيز شاهدديگرى بر فتـوت و       ) 15. (طغيانگرانتان را،تا من زنده هستم،از متعرض شدن به حرم من باز داريد           

اش باشد و تا زنده بود،نگذاشـت متعـرض          م به زن وبچه   تواند شاهد هجو   اش بود كه تا زنده است،نمى      مردانگى

و يـارانش ديـده     » ع« اينگونه غيرت وحميت و فتوت،در صحنه صحنه عاشورا از امام حسين          .شوند حرم اهل بيت  

از  گرفته از پدرش امير المؤمنين بود كه پس از چيره شدن بر فرات و باز پـس گـرفتن رودخانـه                     شد و اين الهام   

آزاد بگذارنـد و از شـيوه     كه مثل دشمن رفتار نكنند و آب را براى استفاده سپاه معاويه هـم           دست دشمن، فرمود  

خلـوا بيـنهم و ولـى از نـاجوانمردى          «ناجوانمردانه آب بستن به روى حريف،در به زانو درآوردن اواستفاده نكنند          

 سـپاه حسـين بـن    و آب بسـتن يزيـد بـر   ) 17(در جنـگ صـفين بـود    » ع« سپاه علـى  معاويه،بستن آب به روى   

نـاجوانمردى را از   ارث برده بود،يزيد هـم » ع« فتوت را از على» ع« حسين.هم ازنامردى او و ابن زياد بود      » ع« على

 . معاويه

 

 فرات 

 

ويـارانش لـب تشـنه در       » ع« نام نهرى در سرزمين كربال،كه حادثه عاشورا نزديك آن اتفاق افتاد و امام حسين             

ريـزد و    روايات،دو ناودان از بهشت بر آن مـى        هر مقدس و با فضيلتى است كه طبق       فرات،ن.كنار آب،شهيد شدند  

در حديث  ) 18. (شود مى» ع« نهرى پر بركت است و كودكى كه كامش را باآب فرات بردارند، دوستدار اهل بيت              

مستحب است براى زيارت امام حسين از آب فـرات غسـل زيـارت كننـد                ) 19. (زهراست است كه فرات،مهريه  

سـليمان بـن     بـه » ع« امـام صـادق   .نوشيدن از آب فرات نيز مطلوب اسـت       ) 20. (موجب آمرزش گناهان است    كه

مـن شـرب مـن مـاء     «:و نيز فرمـود ) 21. (» ما اظن احدا يحنك بماء الفرات اال احبنا اهل البيت   «:هارون فرمود 

 كام را با آن بردارد،او دوستدار مـا         فرات بنوشد و   هر كس از آب   ) 22(،  » الفرات و حنك به فانه يحبنا اهل البيت       

نهران مؤمنان و نهران    «: بعنوان نهر مؤمن و نيز نهر بهشتى ياد شده است          در حديث،از فرات  .خاندان خواهد بود  

 : كافران،فالمؤمنان

يادآور عظيمترين حماسه خـونين و      » فرات«) 24. (»...الفرات:اربعة انهار من الجنة   «) 23(» ...الفرات و نيل مصر   

 . ماندگارترين صحنه وفا و صبر است

درمحاصره قـرار گرفتنـد و      »ابن زياد «  هجرى توسط نيروهاى   61شير مردان عاشورايى در كربال،در محرم سال        

 . ها بسته شد و اطفال و خيمه» ع« آب به روى اردوگاه امام حسين

يم وا دارد،اما آن حضـرت مـرگ        در مضيقه بى آبى،او را به تسل      » ع« خواست با قرار دادن حسين     سپاه دشمن مى  

در .كه براى آب آوردن ازفرات، براى كودكان تشـنه رفتـه بـود            » ع« عباس.شرافتمندانه و تشنه كامانه را برگزيد     

،هر دو آموزگـار    »خاك كربال « همچون» آب فرات «. شهادت رسيد  كنار همين نهر علقمه دستانش قطع شد و به        

شـجاعت   حسينى،چشاندن طعم  رداشتن كام نوزاد با آب فرات يا تربت       از اين رو ب   .شهادتند شجاعت و الهام بخش   

 . و انتقال فرهنگ شهادت در دل و جان شيعه است
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مـراد  «و»قـره سـو   « شطى است در مغرب كشور عراق و متشكل است ازدو شعبه          «:اما موقعيت جغرافيايى فرات   

 كه دو شعبه قره سو و مراد چاى به          موقعى. است در ارمنستان تركيه  » ارس«كه سرچشمه آنها نزديك رود    » چاى

شود،ولى مجددا دجله متوجه جنوب شرقى شده و فرات به سمت مغـرب              مى رسند،فرات به دجله نزديك    هم مى 

دو رود بـه     پيونـدد و از آن پـس مجمـوع ايـن           شود و سپس در نزديكى خليج فارس به رود دجلـه مـى             مى مايل

دو رود دجلـه و فـرات واقـع      سـرزمينى را كـه بـين      .ريـزد  رس مـى  شود و به خليج فا     خوانده مى » شط العرب « نام

جريان فرات در جلگه بين النهرين بسيار . كيلومتر است2900طول رودخانه فرات تقريبا.گويند مى» الجزيره« است

يگانـه عامـل حاصـلخيزى خـاك عـراق و جلـب جمعيـت در                .باشـد  بسـترى عـريض مـى      ماليم است و داراى   

در ساحل فرات بنا     بابل،پايتخت قديم كشور بابل   . باشد هرين،دو رود فرات و دجله مى     خشك و گرم بين الن     جلگه

 ) 25(» .شده بود

 

 فرد 

 

شـايد بـه دليـل آنكـه        ) 26. (ها برنامه اجرا كنند    هاى تعزيه،كه از روى آن در شبيه خوانيها و تعزيه          اشعار نسخه 

اى به مقدار نصـف قطـع    ورقه: نويسد دهخدامى.دگوين ها فرد مى شود،به آن نسخه   روى يك برگه جدا نوشته مى     

. اند كرده نوشته و زير هم دسته مى خشتى كه مستوفيان بر آن جمع و خرج واليتى ياايالتى يا خرج خاصى را مى    

)27 ( 

 

 فرزدق 

 

، قصـيده بلنـد     » ع«سـجاد  شاعرى بزرگ و هوادار اهل بيت پيامبر بود كه در مـدح امـام             )فرزدق(همام بن غالب  

دنبــال آن بــه زنــدان افتــاد و حضــرت  و بــه...)هــذا الــذى تعــرف البطحــاء وطاتــه(را در مكــه ســرودخــويش 

يـا در منزلـى   (سفر به سوى عراق،در محلى به نام صفاح       هنگام» ع« امام حسين .اى فرستاد  برايش صله » ع«سجاد

ى مـردم بـا تـو ولـى         دلهـا :اوضاع كوفه را پرسيد،وى جـواب داد      .آمد با فرزدق برخورد كرد كه ازكوفه مى      )ديگر

 : امام در آنجا بود كه اين ابيات را خواند.عليه توست شمشيرهايشان

لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب اهللا اعلى و انبل و ان كانت االبدان للموت انشئت فقتل امرء بالسيف فـى                      

 ) 28... (اهللا افضل

نيزرفت و آمد داشت و از او صله        » ع« ر امام حسين  فرزدق،سالهاى پس از عاشورا زنده بود و به خانه سكينه دخت          

 .  هجرى درصد سالگى از دنيا رفت110در باديه بصره،در سال .كرد دريافت مى

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 272

 گر  فرشتگان نوحه

 

 . زبانى و آشكارا در ماتم ساالر شهيدان،همه كائنات گريان و ناالن شدند،چه بصورت تكوينى چه

 ) 29(اش،شد آيت غراى تو  ن شب و سياهپوشىگريست در غمت زمان،به خون نشست آسا

اربعـة  » ع« قبر ولدى الحسـين    ان حول «:فرمود» ص« حضرت رسول .گران بر آن حضرت،فرشتگانند    از جمله نوحه  

پيرامــون قبــر فرزنــدم حســين،چهار هــزار ) 30(» ...آالف ملــك شــعثا غبــرا يبكــون عليــه الــى يــوم القيامــة

 . كنند  روز رستاخيز براو گريه مىاند،ژوليده و غبار آلود،كه تا فرشته

 ) 31(كنند گويا عزاى اشرف اوالد آدم است  جن و ملك بر آدميان نوحه مى

ء حتى الطير فى جو السـماءو الحيتـان فـى جـوف      تبكى المالئكة و السبع الشداد لموته و يبكيه كل شى     «:و نيز 

ــاء ــراى فرشـــتگان و آســـمانهاى هفتگانـــه،حتى پرنـــدگان در آ ) 32. (»...المـ ــا در آب،بـ ســـمان و ماهيهـ

حضـرت هبـوط     ،چهـار هـزار فرشـته بـراى يـارى آن          » ع« به روايت امام صـادق    .كنند گريه مى » ع« حسين مرگ

كردند،اما چون اذن جهاد نيافتند،بازگشتند و دوباره فرود آمدند تا روزقيامت بـر آن حضـرت سـوگوارى كننـد و                     

 ) 33. (است»منصور« رئيس آنان به نام

 

 شورا فرهنگ عا

 

هاى عمل،روحيـات واخالقيـات وااليـى اسـت كـه در             ها،شيوه مقصود،مجموعه مفاهيم،سخنان،اهداف و انگيزه   

اين ارزشها و باورها هـم  .نهضت،تجسم يافته است نهضت كربال گفته شده يا به آنها عمل شده يا در حوادث آن 

فرهنگ عاشورا را .ان در جريان آن قيامو اصحاب وفرزند متجلى است، هم در رفتارش» ع«در كلمات سيد الشهدا

ديگـران و    پـيش از آنكـه    .آموخت كه دست و دلشان و فكر و عملشان در كار عاشورا بـوده اسـت                بايد از كسانى  

كننـد،در حرفهـا و هـدفهاى خـود          گران پس از واقعه بخواهند فرهنگ عاشورا را معرفى         نسلهاى بعدى و تحليل   

اين فرهنگ را   .دهد شده است و بيواسطه آن را نشان مى        گ،بوضوح مطرح نقش آفرينان حماسه كربال،اين فرهن    

تـوان اسـتخراج كـرد       ها و نيز بررسى حوادث و رخدادهاى عاشورا مـى          ها،مقتلها،رجزها،خطبه از خالل زيارتنامه  

ستم گردد و انسانهارا مبارزانى با       وهمين فرهنگ است كه در هر جا و در ميان هر قومى باشد، كربال آفرين مى               

 . كند و مدافعانى نسبت به حق تربيت مى

كـربال و اسـراى اهـل        و شـهداى  » ع« فرهنگ عاشورا همان زير بناى عقيدتى و فكرى است كه در امام حسين            

 . بود و سبب پيدايش آن حماسه و ماندگارى آن قيام شد» ع« بيت

مقابله باتحريف دين،مبـارزه بـا      :ه كرد توان در عنوانهاى زير خالص     مجموعه آن باورها و ارزشها و مفاهيم را مى        

سرخ بـر زنـدگى ذلـت بـار،پيروزى خـون بـر              ستم طاغوتها و جور حكومتها،عزت و شرافت انسان،ترجيح مرگ        

شمشير و شهادت بر فاجعه،شهادت طلبى وآمادگى براى مرگ،احياء فريضه امر بـه معـروف و نهـى از منكـر و                

رد با دشمن،نفى سازش با جـور يـا رضـايت بـه ستم،اصـالح               سنتهاى اسالمى،فتوت وجوانمردى حتى در برخو     
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شـدن،جهاد و    در جامعه،عمل به تكليف به خاطر رضاى خدا،تكليف گرايى چه به صـورت فـتح يـا كشـته                   طلبى

فداكارى همه جانبه،قربانى كردن خود در راه احياء دين،آميختن عرفان باحماسه و جهاد با گريـه،قيام خالصـانه                  

ــدا،نماز اول  ــراى خ ــرز      ب ــا م ــدف ت ــت در راه ه ــبر و مقاوم ــر دشمن،ص ــهامت دربراب ــجاعت و ش  وقت،ش

حق بر انبوه گروه باطل،هوادارى از امام حق و برائـت و بيـزارى از حكـام                 جان،ايثار،وفا،پيروزى گروه اندك ولى   

 . ...جور،حفظكرامت امت اسالمى،لبيك گويى به فرياد استغاثه مظلومان،فدا شدن انسانها در راه ارزشهاو

و اصحابش،يا نحوه عمل و موضعگيرى و       » ع« توان از سخنان امام حسين     براى تك تك محورهاى ياد شده،مى     

اين فرهنـگ غنـى و متعـالى هـم در حماسـه             .جهاد و شهادتشان سند آورد و اين فرهنگنامه را مستندترساخت         

ان عاشورا و تداوم آن راه باشد و        و مدعيان همخطى با جري    » ع« امام حسين  سازان عاشورا بود،هم بايد در پيروان     

سـيد   هوادار حركتهاى در راستاى قيام كربال باشند و هم بيزارى از ادامه دهنـدگان راه دشـمنان                 عاشورائيان،هم

فلعن اهللا امة سـمعت     «:عاشوراست در زيارت .را نشان دهند، چرا كه راضيان به آن جنايتها نيز ملعونند          » ع«الشهدا

 . است» واليت وبرائت«  عاشورا،خطفرهنگ»...بذلك فرضيت به

 

 فساد بنى اميه 

 

حكومـت اسـالمى را در دسـت         بود كـه  )شجره ملعونه (،فساد دودمان بنى اميه   » ع«يكى از علل قيام سيد الشهدا     

فساد گسترده امويان را كه از اسباب عمده . كردند مى هاى ديرين خود را بر ضد اسالم و پيامبر،اعمال گرفته،كينه

 : توان چنين شمرد ى و امتناع آن امام شهيداز بيعت با يزيد بود،مىحسين نهضت

 . اسالم زدايى و تحريف معارف دين و بدعت گذارى-1

 . ترويج فرهنگ جبر و سكوت و تسليم-2

 . غارت بيت المال و صرف آن در راه منافع و اميال شخصى-3

 . شراب و شهوت و قمار فساد اخالق و ترويج-4

 .  قومى و ارزشهاى دوران جاهلىاحياء تعصبهاى-5

 . بودن» اموى« به كار گماردن عناصر نااليق و فاسد،تنها به دليل-6

 . گرى و تزوير و تبليغات دروغين حيله-7

 . » ع« كينه و عداوت آنان با آل على-8

 . محروم كردن شيعيان ائمه از مناصب سياسى و حقوق اجتماعى و اقتصادى-9

 .  مسلمانان و سركوب آنان در شهرهاكشتارهاى دسته جمعى-10

 . هوادار اهل بيت بودند هاى درخشان و انقالبى و آگاه مسلمان كه دستگيرى،حبس و كشتن چهره-11

 . بيعت گرفتن اجبارى از مردم و سران قبايل به نفع يزيد-12

ر گرديد و با مرگ معاويه تر و شديدت فسادهاى فوق،از دوره روى كار آمدن معاويه آغاز شد و روز به روز گسترده

در كتبى كه به تشريح فلسـفه قيـام         .كامل نابودى قرار داد    يزيد،به اوج خود رسيد و اسالم را در آستانه         و خالفت 
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در سخنان متعددى فسـاد     » ع« امام حسين ) 34. (حسينى پرداخته،اينگونه فسادهابطور مشروحتر بيان شده است      

ايـراد كـرد و روى اطاعـت از    » بيضه« درنطقى كه پس از فرود آمدن در       از جمله .بنى اميه را مطرح فرموده است     

خدا،فساد آشكار،تعطيل حدود الهى،حالل كردن حرامهاى خدا و تحريم حالل الهى وبيـت              شيطان،ترك اطاعت 

ا و تركوا طاعة الرحمن و اظهرو      اال و ان هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان       ...«:المال را ملك خود دانستن تاكيد نمود      

و در سخن معـروف خـويش       ) 35. (»...و حرموا حالله   ء و احلوا حرام اهللا     الفساد و عطلوا الحدود و استاثروا بالفيى      

پس از فرود آمدن در سرزمين كربال،روى دگرگونى اوضاع و عمل نشدن به حـق و نكوهيـده ندانسـتن باطـل                      

 : تاكيد كرده فرمود

 ) 36. (»...ال يتناهى عنهاال ترون ان الحق ال يعمل به و ان الباطل «

 اكنون كه ديده هيچ نبيند به غير ظلم بايد زجان گذشت كزين زندگى چه سود؟ 

 

 فطرس 

 

آمد و خود » ص«نزد پيامبر همراه جبرئيل» ع« اى،كه هنگام تولد امام حسين فرشته بال شكسته و افتاده به جزيره

بود،عهـد  » ع« او كه شفا يافتـه حسـين      . آسمان رفت  اد و به  را بر گهواره حسين ماليد و دوباره خداوند به او بال د           

 ) 37(»  ع« كرد كه سالم زائران را به حسين

بـر  ) 38(» ... صـالته  و له على مكافاة ال يزوره زائر اال ابلغته سالمه و ال يصلى عليه مصل اال ابلغته                ...«:برساند

 او رازيارت كند،مگر آنكه سالمش را به آن         هيچ زائرى نيست كه   .عهده من است كه شفا دهى او را جبران كنم         

به گفته ابن عباس،اين .فرستد،مگر آنكه درودش را به او ابالغ كنم رسانم و هيچ كس بر او درودنمى   حضرت مى 

 ) 39. (شود فرشته در بهشت،به نام غالم حسين بن على شناخته مى

 ) 40 (فطرس اگر بال و پر گرفت،عجب نيست نامه آزاديش به نام حسين است

 

 فوز 

 

براى كسانى داشـته    » فوزعظيم«و»فوز«در فرهنگ دينى و روايات،      .رستگارى و كاميابى،رسيدن به خواسته دل     

مطيع خدا و رسول خدا باشند،متمسك به اهل بيت بـوده واليـت آنـان را داشـته                  .يابند شده كه به بهشت دست    

كاميابى عمده براى اولياء خدا     ... عبادت باشند و   در عبادت،معرفت و اهل    باشند،از سيئات نجات يابند،اهل خلوص    

ــه ــوز الســعداء(رضــاى الهــى و ســعادت آخــرت اســت  دســتيابى ب ــن در ســايه جهــاد و ) 41) (اآلخــرة ف و اي

شـهادتش، بـار يـافتن بـه         سر داد،چرا كه  » فزت و رب الكعبه   «خورد، ضربت» ع« وقتى امير المؤمنين  .است شهادت

 . ميز براى يك زندگى سراسر ايمان،جهاد و حق طلبىقرب الهى بود و پايانى افتخار آ

به كار رفتـه    »فوزا عظيما  فزتم«و شهداى كربال و ياران امام،مكرر تعبير      » ع« ها،خطاب به ابا عبد اهللا     در زيارتنامه 

فزتم فوزا عظيمـا    «رسيد فوز و كاميابى عظيم مى     كند كاش همراه آنان بود تا چون آنان به         زائر نيز آرزو مى   .است
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فزتم «:خوانيم و در زيارت اول رجب خطاب به شهداى كربال مى         » وارث زيارت-فيا ليتنى كنت معكم فافوز معكم     

فى درجات  اشهد انكم الشهداء و السعداء و انكم الفائزون...و اهللا فوزاعظيما يا ليتنى كنت معكم فافوز فوزا عظيما    

 كه جان خويش را با خدا معامله كردند وبهشت الهـى            شهداى كربال از آن رو كامياب و رستگارند       ) 42. (» العلى

گر چـه جـان دادنـد،اما بـه         .مطيع امر موالى خود بودند،جهادشان خالصانه و در راه واليت ورهبرى بود           .رسيدند

 سعادت ابدى رسيدند و چه كاميابى از اين برتر؟ 

 . عاشورا از اين جهت نيز آموزگار فائزان و رستگاران است

 

 نوشتها  پى

 

 . 388،ص 8اعيان الشيعه،ج -1

 . 405مقتل الحسين،مقرم،ص -2

 . 136،ص 45،بحار االنوار،ج 121،ص 2ارشاد،مفيد،ج -3

 . 26،ص )ارشاد(همان-4

 . ،محمد هادى االمينى،مكتبة الهالل» فاطمة بنت الحسين«:ك.درباره زندگينامه او از جمله ر-5

اذا دخـل وقـت الصـالة فـاذن و اقم،تعـرف            (،370م،ص  ،االمام زين العابـدين،مقر   66امالى،شيخ طوسى،ص   -6

 ). الغالب من

 . 597،ص 1اعيان الشيعه،ج -7

 . 75كامل الزيارات،ص -8

 . 65،ص 13صحيفه نور،ج -9

 . 225،ص 3همان،ج -10

 ). چاپ كنگره شيخ مفيد(84،ص 2ارشاد،شيخ مفيد،ج -11

 . 302،ص 4،تاريخ طبرى،ج 74،ص 3حياة االمام الحسين،ج -12

 . 603،ص 1اعيان الشيعه،ج -13

 . 277،ص 3حياة االمام الحسين،ج -14

 . 51،ص 45بحار االنوار،ج -15

 . 319،ص 3شرح ابن ابى الحديد،ج -16

 ). صبحى صالح(51نهج البالغه،خطبه -17

 . 18،المزار،شيخ مفيد،ص 352،ص 2سفينة البحار،ج -18

 . 563همان،ص -19

 . 565،ص 1همان،ج -20

 . 114،ص 101،بحار االنوار،ج 314،ص 10عه،ج وسائل الشي-21
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 . همان-22

 . 215،ص 17همان،ج -23

 . همان-24

 . فرهنگ فارسى،معين-25

 . 40موسيقى مذهبى ايران،حسن مشحون،ص -26

 . لغت نامه،دهخدا-27

 . 61،ص 3حياة االمام الحسين،ج -28

 . از مؤلف-29

 . 287،ص 11احقاق الحق،قاضى نور اهللا شوشترى،ج -30

 . محتشم-31

 . 148،ص 44بحار االنوار،ج -32

 . 368،ص 5مرآة العقول،عالمه مجلسى،ج -33

،معاويه سر دسـته تبهكاران،درسـى كـه حسـين بـه       )2ج  (حياة االمام الحسين  :توان به كتابهاى   از جمله مى  -34

،پرتـوى از   » ع«  حسـين  انسانهاآموخت،شيعه و زمامداران خود سر،اوراق سياه،معاويه و تاريخ،ارزيابى انقالب امام         

 . مراجعه كرد. .. و308،ص )عمار زاده(و تاريخ مفصل اسالم» ع« حسين عظمت

 . 229،ص 6تاريخ طبرى،ج -35

 . 34لهوف،سيد بن طاووس،ص -36

 . 34،ص 44بحار االنوار،ج -37

 . 191،ص 5اثبات الهداة،ج -38

 . 74،ص 4مناقب،ابن شهرآشوب،ج -39

 . قاسم رسا-40

 . غرر الحكم-41

 . 440مفاتيح الجنان،ص -42
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 قادسيه 

 

ميان سپاه اسـالم و ايـران    در همين محل). فرسخى بغداد61 فرسخى كوفه و 15در (نام محلى نرسيده به كوفه   

و در همين مكان بود كه حصـين بـن          .درآمد در زمان خليفه دوم نبرد در گرفت و اين منطقه به تصرف مسلمين            

قيس بـن مسـهر     (» ع« ونيروهاى گشتى ابن زياد،پيك حسين بن على      )اى آن منطقه  ه رئيس شرطه (نمير تميمى 

اى از امام به سوى مردم كوفه بود وهمانجـا           قيس،حامل نامه .را دستگيركردند و نزد ابن زياد فرستادند      )صيداوى

 ) 1. (نامه را با دندانهايش پاره كرد تا اسامى مخاطبان به دست نيروهاى دشمن نيفتد

 

 »  ع« ى الحسينقارب،مول

 

بود،مادرش فكيهه كنيز آن حضرت بود ودر خانه رباب،همسـر امـام            » ع«وى غالم سيد الشهدا   .از شهداى كربال  

بـه شـهادت    » ع«قارب همراه امام از مدينه به كربال آمـد و روزعاشـورا در ركـاب سـيد الشـهدا                  .كرد خدمت مى 

 ) 2. (است نامش در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده.رسيد

 

 ط بن زهير تغلبى قاس

 

او وبـرادرانش مقسـط و      .پير مردى از طايفه بنـى تغلـب بـن وائـل بـود             .از شهداى حمله نخست در روز عاشورا      

حضـرت در جنگهـاى سـه گانـه شـركت            كردوس،هر سه از اصحاب اميـر المـؤمنين بودنـد كـه در ركـاب آن               

 . در كوفه ماندند» ع« پس از شهادت على.داشتند

هـر سـه بـرادر    .رساندند را به سوى كوفه شنيدند،شب عاشورا مخفيانه خود را به امام       » ع« چون خبر آمدن حسين   

 ) 3. (روز عاشورا به شهادت رسيدند

 

 قاسم بن حارث 

 

 ) 4. (اند دانسته برخى نيز او را همان قاسم بن حبيب ازدى.نام او در شمار شهداى كربال آمده است

 

 قاسم بن حبيب ازدى 

 

بيرون آمد و چون بـه كـربال         ابتدا با سپاه عمر سعد از كوفه      .وى از شيعيان شجاع كوفه بود     .از شهداى كربالست  

 ) 5. (اند ذكر كرده نامش را جزو شهداى حمله اول.رسيد،به ياران امام پيوست
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 »  ع« قاسم بن حسن

 

 . » ع« ،فرزند گرامى امام حسن مجتبى» ع«نوجوان شهيد عاشورا در ركاب سيد الشهدا

تـر از عسـل      در شـب عاشوراسـت كـه مـرگ راشـيرين          » احلـى مـن العسـل     « همان سخن معروف  وى صاحب   

ابـا عبـد   .بـراى ميـدان رفـتن ازامـام خـويش اجـازه خواسـت       .روز عاشورا سن او به بلوغ نرسيده بود    .دانست مى

ـ ) 6. (چون نگاه به او افكند،وى را به آغوش كشيد وگريست،آنگاه اجازه داد    » ع« اهللا سـوار  .ودقاسم،خوش سيما ب

 . بر اسب شد و عازم ميدان گشت

 : بود» ع« حسين خواند،در معرفى خود و مظلوميت رجزى كه مى

ان تنكرونى فانا ابن الحسن سبط النبى المصطفى و المؤتمن هذا حسين كاالسير المرتهن بين انـاس ال سـقوا                    

 صوب المزن 

خـود را بـه بـالين او        » ع« ،عمويش اباعبـد اهللا   افتـاد  هنگامى كه بر زمين مى    .در جنگى دالورانه به شهادت رسيد     

در زيارت ناحيه مقدسه ) 7. (پيكر او را آورد و كنارشهداى اهل بيت قرار داد.رساند ولى او در حال جان دادن بود

است،نام اوهمراه با سالم حضرت مهدى بر او بيان شده و اشاره به كيفيت رفتن سيد                » ع« كه از زبان امام زمان    

هامته  السالم على القاسم بن الحسن بن على،المضروب      «:بالين او و نفرين قاتالن قاسم شده است        به» ع«الشهدا

التـراب،و الحسـين     المسلوب المته،حين نادى الحسين عمه فجلى عليه عمـه كالصـقر و هـو يفحـص برجليـه                 

 : بعدا لقوم قتلوك و من خصمهم يوم القيامة جدك و ابوك،ثم قال:يقول

مك ان تدعوه فال يجيبك،او ان يجيبك و انت قتيل جديل فال ينفعك،هذاو اهللا يوم كثر واتره           عز و اهللا على ع    

هر دو از يك مادر بودند،در كربال به         برادر ديگر حضرت قاسم،به نام ابو بكر بن حسن نيز كه          ) 8(» .و قل ناصره  

 . شهادت رسيد

 

 قاع 

 

منزلگـاه زبالـه و عقبـه        بـين . آنجـا نيـز فـرود آمـد        در» ع« حسين بن علـى   .نام يكى از منزلگاههاى مسير كوفه     

و در آنجا آب وآبادى و مسجد و محلى براى فرود آمدن كاروانهـا              )دشت:قاع(اى بوده دشت و هموار     است،منطقه

 ) 9. (بوده است

 

 قافله حسينى 

 

رجب از مدينه  28حسينى روز  قافله.كاروانى كه از مبدا عزت و آزادگى حركت كرد و در مقصد شهادت بار افكند

،فرزنـدان،برادران،برادر  » ع«بودنـد از سـيد الشـهدا       افراد كـاروان عبـارت    .بيرون آمد و سوم شعبان به مكه رسيد       

 ذيحجه از مكه بـه سـوى        8اين كاروان روز    .خود و برخى از بستگان ديگر      زادگان و عمو زادگانش و نيز خانواده      
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اقامـت   از پيروان او از مردم حجاز،كوفه و بصره كـه در ايـام            با همان نفرات قبلى، اما با جمعى        .كرد عراق حركت 

حضرت مقدار ده دينار و يك شتر در اختيارهمراهان قرار داده بـود كـه وسـايل                 .وى در مكه به او پيوسته بودند      

پـس از عاشـورا،اين قافلـه تبـديل بـه           .اين كاروان،دوم محرم دركربال فرود آمد     ) 10. (خود را بر آن حمل كنند     

مردانشان همه شهيد شده بودنـد      .شد كه بصورت اسير،به كوفه وارد شدند       اغدار و دلسوخته و شهيد داده     جمعى د 

 »  ع«و امام سجاد

خود كه ساكن كوفـه بودنـد        در كوفه برخى از زنان،به بستگان     .بود» ع« هم بيمار بود و قافله ساالر،حضرت زينب      

 . پيوستند

ر رود خون ما رهروان قافله صبريم رسواگر فسانه هر افسون فريـاد و              ما كاروان رفته به تاراجيم مردانمان شناگ      

مان ما را سالح كارى پيكار است بانوى قهرمان عرب،زينب ما را بـزرگ و قافلـه سـاالر                    خشم و رنج و اسيرى    

 ) 11(است 

ه بـه مدينـه   و انـدو  اين قافله،پس از پيمودن راه طوالنى و دشوار كوفه تا شام و شام تـا مدينـه،با بـارى از غـم     

 . را به مردم خبر داد ومدينه يكپارچه غرق شيون و عزا شد» ع« برگشت و بشير،خبر بازگشت قافله اهل بيت

 

 »  ع« قبر امام حسين

 

ازاينكه توابين در سـالهاى     .اولين بار بنى اسد پس از دفن اجساد شهدا و پيكر سيد الشهدا،عالمتى بر قبر نهادند               

بنا به تشـويق    .فهميم كه آن هنگام،آشنا و شناخته شده بوده است         آمدند،مى حسين مى  بر سر قبر امام      64 يا   63

 . اولياء دين،مدفن آن حضرت از همان آغاز،مورد زيارت شيعه قرار گرفت،چه پنهانى و چه آشكار

حل آن  قبر را خراب و م     وى.اى بر قبر شريف ساخته شد و تا زمان هارون الرشيد باقى بود             در زمان بنى اميه،قبه   

 . در آنجا بود)به نشانه قبر(سدرى را كه را صاف كرد و درخت

 هجرى به دستورمتوكل عباسـى،قبر و  237 و 236سپس در سال .بار ديگر در زمان مامون ساخته شد      .قطع كرد 

 به 247باز هم در سال .رفت و آمد مردم شدند هاى اطراف آن خراب شد و به جاى آن زراعت كردند و مانع خانه

بناى فعلى مرقـد و حـرم سـيد         .ر متوكل قبر را خراب كردند وچندين نوبت ديگر اين تخريب انجام گرفت            دستو

 هجـرى  1216 در سـال .البته بارها مرمتها و اضافاتى انجام گرفته اسـت  .گردد هشتم هجرى برمى   الشهدا به قرن  

د و اسبها را در صحن مطهر       وهابيها با سپاهى از منطقه نجد حمله كرده و حرم حسينى را غارت وتخريب كردن              

 ) 12. (بستند

 

 قبر شش گوشه 

 

دفن شـده اسـت،در آن       پايين پاى آن حضرت   » ع«به لحاظ آنكه على اكبر    .» ع« مرقد و حرم ابا عبد اهللا الحسين      

 . قسمت هم دو گوشه براى ضريح اضافه شده و شش گوشه دارد
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 . ه استشوق زيارت قبر شش گوشه آن امام،همواره در دل شيعيان بود

رفتم به كربال به سر قبر هر شهيد ديدم كه مرقد شهدا مشگ و عنبر است هر يك مزار مرقدشان چهار گوشه                      

پايين پاى قبر   : داشت شش گوشه يك ضريح در آن هفت كشور است پرسيدم از كسى سببش را،به گريه گفت                

 ) 13(حسين،قبر اكبر است 

 

 قتل صبر 

 

كسـى را   » ص«پيـامبر  در حـديث اسـت كـه      .وانى را بسته نگهدارند و بكشند     قتل صبر آن است كه انسانى يا حي       

اينكه جاندارى را زنده نگهدارند و آن قدر         اينگونه نكشت و از اين گونه كشتن چهار پايان نهى شده است، يعنى            

رد در مـو  .شـود  گفتـه مـى   »مصـبور «شـوند نيـز    كه كشته مى   به شهدا و اسيرانى   ) 14. (به او ضربه بزنند تا بميرد     

و قساوت كوفيان يكـى هـم       » ع«سيد الشهدا  از مظلوميت ) 15. (رود شوند نيزبه كار مى    حيواناتى كه زجركش مى   

. هاى شمشير و نيزه قراردادند     را در حالى كه هنوز رمق در بدن داشت،مورد ضربه         » ع« على آن بود كه حسين بن    

اسارت خواند و خود را به مردم        ر كوفه در حال   اى كه د   بعنوان افشاگرى از ستم يزيديان،در خطبه     » ع«امام سجاد 

» انا ابن من قتل صـبرا و كفـى بـذلك فخـرا      «:فريب خورده و به خواب سياسى رفته معرفى كرد،ازجمله فرمود         

در مورد مسلم بن عقيل نيـز در        !كشته شد و همين افتخار مرا بس      »صبر قتل« من پسر كسى هستم كه به     ) 16(

 ) 17. (كشت»قتل صبر« او را بهابن زياد  تاريخ آمده است كه

 

 قتلگاه گودال قتلگاه 

 »  ع« قتيل اشقياء حسين بن على

 قتيل العبرات 

 

شهيدى كه هم يادش گريه آور است وهم اشك ريختن در سوك            .است» ع«از لقبهاى سيد الشهدا   .كشته اشكها 

و گريستن بر مصائب آن حضـرت       فراوان بر عزادارى     امامان نيز توصيه  .او ثواب دارد و موجب احياى عاشوراست      

 »  ع« روايت از امام حسين.اند داشته

اناقتيل العبرة،ال يذكرنى   «:در حديث ديگرى فرموده است    .من كشته اشكهايم  ) 18(»  انا قتيل العبرات  «:است كه 

ايـن  .آيـد  كند،مگرآنكه اشك در چشمانش مى     هيچ مؤمنى مرا ياد نمى    .من كشته اشكم  ) 19(» مؤمن اال استعبر  

و صـل علـى الحسـين المظلوم،الشـهيد     «:اسـت،از جملـه   ها هم براى آن شهيد كـربال آمـده        ت،در زيارتنامه صف

 ) 20. (»...الرشيد،قتيل العبرات واسير الكربات
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 قربانى 

 

 ) 21(ايم اين بود قربانى راه دين،فرزند و پدر كرديم  درسى كه ز عاشورا آموخته

فرزندان آدم، قربـانى و فـدا بـه          آنگونه كه .كنند حبوب و معبود،فدا مى   قربانى يعنى آنچه براى رسيدن به قرب م       

حضرت ابراهيم نيز كه بـه فرمـان        ) 22...) (اذ قربا قربانا  (اى از گندم   يكى گوسفند،ديگرى دسته  .درگاه خدا بردند  

. بانى شد و قربانى كند،خداوند گوسفندى نازل كرد و به جاى اسماعيل قر           خدا مامور شد جوانش اسماعيل را ذبح      

 . كنند از آن پس دراحياى آن فداكارى از سوى پسر و پدر،حاجيان روز عيد قربان در منا قربانى مى) 23(

حسين، خود و يـارانش را       امام.صحنه كربال نيز قربانى شدن هفتاد و دو شهيد،در آستان قرب و رضاى الهى بود              

 . قربانى اهل بيت بود» ع« حسين بن على.فداى دين خدا نمود

رسيد،نگاهى به آسمان    آنگونه كه حضرت زينب نيز پس از شهادت برادر،وقتى در ميدان جنگ به پيكر برادرش              

هـاى اسـيران اهـل       ها و نيز خطابـه     در تعابير ائمه، درزيارتنامه   ) 24. (» اللهم تقبل منا هذا القربان    «:كرد و گفت  

لى بود كه در مناى حق فدا شـد و حيـات ديـن را               او اسماعي .است ياد شده » ذبيح« بيت،از آن شهيد مظلوم،بعنوان   

 . انسانها الهام داد تضمين نمود و شرف را به

ــت    ــزت اس ــروزى و ع ــز پي ــانى دادن،رم ــدن و قرب ــانى ش ــه در راه.قرب ــايى ك ــام» آزادى« ملته ــته و  گ برداش

ارى نباشند،به اهداف   اند و اگرگروهى آماده فداك     دارند،همواره قربانيان بسيارى را تقديم آستان آزادى كرده        برمى

كرامتمندانه،آنقـدر ارزشـمند و متعـالى اسـت كـه بايـد قربانيـانى چـون                  حقيقت و دين و حيـات     .رسند خود نمى 

تـوان بـه عظمـت چيـزى پـى بـرد كـه كسـى ماننـد سـيد                     از عظمت قربـانى، مـى     .شوند فداى آن » ع« حسين

 . كند ىشود و هفتاد و دو عزيز را قربان م درآن راه قربان مى» ع«الشهدا

اى كرده به كوى دوست هفتاد و دو قربانى قربان شومت اين رسم،ماند از تو به دورانها قربانى هر كس شد بـا                       

 ) 25(حرمت و نشنيديم دست و تن قربانى،افتد به بيابانها 

 

 قره بن ابى قره غفارى 

 

  :خواند،چنين بود رجزى كه در ميدان جنگ مى.از شهداى كربال از قبيله غفار است

حقا بنو غفار و خندف بعد بنى نزار باننى الليث لدى الغبار الضربن معشر الفجار ضربا فجيعا عـن بنـى                      قد علمت 

 ) 26(االخيار 

 . كه در اين رجز،ضمن معرفى خويش و فاجر دانستن دشمن،رزم خود را در دفاع ازفرزندان اخيار دانسته است

 

 قسم دادن به قرآن 
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اصرار كوفيان را بر كشتن او ديد،قرآن را گرفت وباز كرد و بر سر نهاد و صـدا                  » ع« نروز عاشورا،چون امام حسي   

شـماريد؟مگر مـن     چرا ريختن خونم را روا مى     !گروه اى!داور باد » ص«ميان من و شما،قرآن و جدم رسول خدا       :زد

ت گرفـت و    گريسـت بـر سـر دسـ        كودك شير خوار خود را كه از تشـنگى مـى           آنگاه...فرزند پيامبر شما نيستم؟   

پدرش  اين اقتدا به.» ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل«كنيد،بر اين كودك رحم كنيد رحم نمى اگر بر من:فرمود

 ) 27. (بود كه قرآن بر سر نهاد و ياران سست عنصر خويش را نفرين كرد» ع« على

 

 قصر االماره دار االماره 

 قصر مقاتل 

 

پيشـتر  .در سفر خويش از مكه به كربال ازآنجا نيز گذشـت » ع« مام حسيننام يكى از منزلهاى نزديك كوفه،كه ا      

قـرار  )نام دو تـا از منزلهـا      (عين التمر و قطقطانه    در آنجا قصرى بوده متعلق به مقاتل بن حسان بن ثعلبه و ميان            

اى  تپـه بر آن قصر،مسجد و بناهاى كهن نيز بوده كه خراب شده و تنها               در آبادى قصر مقاتل عالوه    .داشته است 

حر جعفـى    همانجا بود كه خيمه عبيد اهللا بن      .در اين منزلگاه فرود آمد    » ع« حسين بن على  .مانده بود  از بقاياى آن  

امام ازحجاج بن مسروق و عبيد اهللا خواست كه         .را ديد و حجاج بن مسروق و زيد بن معقل هم همراهش بودند            

نيازى به اسبهاتان   : امام فرمود .حاضريم اسبهايمان را بدهيم   به او بپيوندند،اما آن دو عذر آوردند و تنهاگفتند كه           

خود راندند و از فيض حيات ابدى درسايه  سعادتى را كه تا در خانه آنان آمده بود،با دست و بدينگونه) 28. (نداريم

راست مسير را گرفـت و رفت،تـا         شبانه از قصر مقاتل حركت كرد و سمت       » ع« امام حسين .شهادت،محروم شدند 

 . گفتند مى هم» قصر بنى مقاتل«اين منزلگاه را. كربال رسيدبه

 

 قضيب 

 

هاى ترد ونازك، معموال در دسـت        اينگونه تركه ) 29. (كنند چوب،شاخه و تركه،چوبهاى نازكى كه از درخت مى       

 يزيد،قضيب و چوب خيزران بود و با آن به لـب و دنـدان              در دست .افراد بوده است،براى اشاره به كسى يا چيزى       

اين گستاخى مورد اعتراض برخى از حاضران قرار ) 30. (زد نهاده بود،مى كه در برابرش» ع« سر بريده امام حسين

 . گرفت

 

 قطا 

 

بسيار تيـز بـين اسـت و از          چشمش.اى است كه به فارسى سنگخوار گويند،شبيه فاخته و قمرى          نام مرغ و پرنده   

خت آب وراهها مهارت دارد و پيش از طلوع آفتاب،به اندازه           دهد و در شنا    ارتفاع بسيار،وجود آب را تشخيص مى     
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) 31. (گـردد  شود و بى آنكه مسير را در رفت و برگشت گم كند،به النه برمى              مى مسافت ده روز در پى آب خارج      

زده  كنـد و در آشـنايى بـه راه و راهنمايى،بـه آن مثـل               صداى اوكاروانها را به وجود آب در يك محل آگاه مـى           

روز عاشوراوقتى براى آخرين وداع با      » ع«سيد الشهدا ) 32(» هو اهدى من القطاء، هو اصدق من القطا       «:شود مى

اى پـدر،ما را بـه حـرم جـدمان بـاز            :سـكينه گفـت    ها آمد و با آنان خداحافظى كرد،دخترش       اهل بيت،نزد خيمه  

 ! افسوس:حضرت با حسرت فرمود.گردان

تشبيه خويش بـه آن     ) 33(»  هيهات،لو ترك القطا لنام   «آرميد يش مى گذاشتند،در آشيانه خو   اگر مرغ قطا را وامى    

يعنى امام نيزتيز بين و بصير و راه شـناس اسـت،وجودش و   .مرغ،با توجه به ويژگيها و صفاتش جاى تامل است    

رود و هـادى     شـود و بيراهـه نمـى       سازد،هرگز گم نمى   رهنمون مى  صدا و كالمش ديگران را به آبشخور هدايت       

ها بماند و راهنمـايى كنـد و اينگونـه           كه نگذاشتند امام هدايت،در كانون ارشاد انديشه       اما افسوس .ستديگران ا 

 . اش ساختند اش كه جوار حرم پيامبر است،آواره ازآشيانه اصلى

 

 قطقطانيه 

 

،كه قادسيه به طرف شـام     يكى از منزلگاههاى ميان راه    .رسد نام محلى نزديك كوفه كه از راه بيابان به طف مى          

 »  ع« پيش از ورود امام حسين.زندان نعمان در اين محل بوده است

به كربال،منطقه ميان قادسيه و قطقطانيه پر از نيروهاى گشت و شناسايى ابن زياد بود، تارفت و آمدها را كنترل 

 ) 34. (كنند

 

 قعنب بن عمرو نمرى 

 

بردند و نـزد آن     » ع« ابا عبد اهللا   بدر،نامه خدمت او كه از شيعيان بصره بود،همراه حجاج بن         .از شهداى كربالست  

 ) 35. (حضرت ماندند،تا آنكه روز عاشورا در حمله اول شهيد شدند

 

 »  ع« قمر بنى هاشم

 

عزيمت از مدينه به سوى مكـه        از جمله هنگام  .گفت هم به عباس مى   » ع« اين لقب را امام حسين    .ماه بنى هاشم  

اين اخـى؟اين كـبش     «:سوار بر محمل شدند،امام ندا داد      ه خاندان عصمت  پس از امتناع از بيعت كردن،وقتى هم      

اين لقب را به خاطر زيبـايى      ) 36(» !لبيك،لبيك يا سيدى  «: هم پاسخش داد   عباس» كتيبتى،اين قمر بنى هاشم   

 . به او داده بودند» ع« ابا الفضل و چهره دالراى
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 قمه زنى 

 

شود و  اجرا مى» ع« حسين د شيعى و توسط برخى از عزاداران اماماز مراسمى است كه در بعضى شهرستانها و بال

كربال و بعنوان اظهار آمادگى بـراى خـون دادن و            و شهيدان » ع«در تاسى به مجروح و شهيد شدن سيد الشهدا        

صبح زود عاشورا،با پوشيدن لباس سفيد و بلندى همچون كفن،          .دهند مى انجام» ع« سر باختن در راه امام حسين     

هـم بـراى     بعضى. شود زنند و خون از سر بر صورت و لباس سفيد جارى مى            جمعى قمه بر سر مى     رت دسته بصو

دهنـد و بـر سـر آنـان تيـغ            مـى  كنند،برخى هم چنين نذرى را در باره كودكان خردسال انجـام           قمه زنى نذر مى   

 . زنند،در حدى كه از محل آن خون جارى گردد مى

از دير باز مورد اختالف نظر علما وپيروان و مقلدين آنان بـوده و              ...بيه خوانى و  قمه زنى نيز،مثل زنجير زنى و ش      

 . اند پرداخته به استفتا و افتاء مبنى بر جواز يا عدم جواز آن مى

انجـام  » ع« الحسين اين مراسم،از نظر شرعى پايه و مبناى دينى ندارد و صرفا روى عالقه شيعيان به ابا عبد اهللا                 

برخـى از فقهـا نيـز بـه خـاطر تـاثير             . داننـد  ز آن را در صورتى كه ضررى نداشته باشد،مجازمى        فقها ني .گيرد مى

البتـه شـرايط زمـانى در ايـن         .انـد  مذهب بودن،آن را ممنوع دانسته     نامطلوب آن بر افكار ديگران و موجب وهن       

ى انقالب اسـالمى در ايـن    در پاسخ به استفتايى كه در سالهاى اول پيروز        » ره« خمينى امام.تاثير نيست  مساله بى 

اى نيـز در ديـداربا روحـانيون،در         آية اهللا خامنـه   »...در وضع موجود،قمه نزنند   «: از ايشان شده بود،فرمودند    زمينه

در ضــمن بيانــات مبســوطى درخرافــه زدايــى از عــزادارى ســيد  ) شمســى1373ســال (آســتانه ايــام عاشــورا

هـا را    اى قمـه   اين يك كار غلطى است كه عـده       ...است فقمه زدن هم از آن كارهاى خال      «:فرمودند» ع«الشهدا

اينهـا چيزهـايى    .كجاى اين كار،حركت عزادارى است؟اين جعلى است      ...بريزند بگيرند و بر سر خود بزنند و خون       

امـروز  :اردبيل،نوشتند و در پاسخ به نامه امام جمعه.آن را بدعت،خالف و خرافه دانستند.»...از دين نيست است كه 

علماى ديگـر   ) 37. (با تظاهر،حرام و ممنوع    بسيار بزرگ و شكننده است و لذا قمه زدن علنى و همراه           اين ضرر   

البته ايـن احسـاس   ) 38. (نيز در تاييد موضع و سخن رهبر انقالب،آن راموجب وهن مذهب و نامشروع دانستند       

 در مسـير صـحيح      كارهـايى كنند،بايـد    چنـين » ع« شود بـه عشـق حسـين       مذهبى و عواطف دينى كه سبب مى      

بعالوه،آنـان كـه بـه خـاطر        .بردارى قرار گيرد تا شور وانگيزه جهاد و شـهادت بيافرينـد            شود و مورد بهره    هدايت

حاضرند خون بدهند،چه بهتر كه خون خويش را به درمانگاهها و مراكز انتقال خون اهدا كنند يـا بـا       » ع« حسين

گردد،تـا از ايـن      ،در روز عاشورا خون گرفته شود و نگهـدارى        خون،از فداكاران و ايثارگران داوطلب     تاسيس بانك 

كار،شـايد مثـل قمـه زنى،تـامين كننـده           گر چه ايـن   .طريق،جان انسانهاى بسيارى كه نيازمند خونند،نجات يابد      

كـاش روزى   .را بيشـتر در پـى دارد      » ع«خداوندو پسند سيد الشـهدا     احساس عاطفى فرد نباشد،ولى قطعا رضايت     

 . مرسوم گردد و با قصد قربت انجام گيرد...و كمك مالى و لباس و غذا و نيز،مثل صدقهصدقه دادن خون 

حسين،بر سر خويش بزن؟ با تيغ،به فرق خويشتن نيش بزن تيغى كه زنى بر سر خـود،اى غافـل بـر                      كى گفت 

 فرق ستمگران بد كيش بزن 
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 »  ع«قنداقه على اصغر

 قيام اهل مدينه واقعه حره 

  مختار قيام مختار خروج

 قيام مسلم مسلم بن عقيل 

 قيس بن اشعث 

 

دعوت نوشته بود،اما در كربال  نامه» ع« وى از كسانى بود كه به امام حسين   .از فرماندهان سپاه عمر سعد در كوفه      

نيروهاى مختـار   .در دوران قيام مختار،متوارى بود    .پس از شهادت امام،جامه از تن اودرآورد      .با آن حضرت جنگيد   

 ) 39. (فته به قتل رساندنداو را گر

 

 قيس بن عبد اهللا همدانى 

 

 ) 41) (40. (از شهداى كربال به حساب آمده است

 

قيس،از جوانمردان شجاع كوفه    .كه پيش از عاشورا در كوفه به شهادت رسيد        » ع« از شهداى نهضت امام حسين    

همراه مسـلم بـن عقيـل از        .بود» ع« سينامام ح  و از اشراف طايفه بنى اسد و يكى از نامه رسانان مردم كوفه به             

حاوى خبر بيعت كوفيان بود به مكه برد و به سيد الشهدا تسليم  پس از مدتى نامه مسلم را كه      .مكه به كوفه آمد   

اى خطـاب بـه كوفيـان نوشـت كـه در             نامه)مكانى در منطقه حاجز   (» بطن الرمه « درمنزلگاه» ع« امام حسين .كرد

 . نامه را به قيس بن مسهر سپرد تا به كوفه برساند. كوفه بودخويش به سوى آن،خبر از حركت

اينكه مضمون نامه    براى. قيس در منطقه قادسيه،توسط حصين بن نمير كه از سران سپاه كوفه بود دستگير شد              

تالش .او را نزد عبيد اهللا بن زياد بردند.برد و اسامى اشخاص به دست دشمن نيفتد،قيس بن مسهر نامه را از بين

ابن زياد از او خواست كه يـا        ) 42. (نتيجه ماند  مخاطب نامه بودند بى    والى كوفه براى دستيابى به نام كسانى كه       

نام اشخاص را بگويد يا برمنبر رود و در حضور مردم حسين بن على و امام حسن و على بن ابى طالب را لعـن                         

ى شروع بـه سـخن كـرد،پس ازحمـد و ثنـاى             وى رفتن بر منبر را پذيرفت،اما وقت      .كند وگرنه كشته خواهد شد    

زياد و پـدرش را لعنـت كـرد و     الهى،بر حسين بن على و امام مجتبى و امير المؤمنين رحمت فرستاد و عبيد اهللا           

 . مردم را به يارى سيد الشهدا فرا خواند

چون خبـر   ) 43. (يد شد وقتى خبر به ابن زياد دادند،دستور داد او را باالى قصر برده از آنجا به زير افكندند وشه                 

رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم «: اختيار گريست و اين آيه راخواند      رسيد،بى» ع« شهادتش به امام حسين   

مردانى كه بـر سـر پيمـان خـويش بـا خدا،صـادق              ) (44. (»من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلواتبديال         
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كشــند و پيمــان را هــيچ عــوض و دگرگــون  تظــار مــىبودنــد،برخى از آنــان شــهيد شــدندو برخــى ديگــر ان 

 . استقبال شهادت رفت و تا پاى جان ايستاد و تزلزلى نيافت قيس،دليرانه به.)نكردند

 

 نوشتها  پى

 

 . 49الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -1

 . 219،ص 3عنصر شجاعت،ج -2

 . 281،ص 2همان،ج -3

 . 91انصار الحسين،ص -4

 . 386،ص 2،تنقيح المقال،ج 27،ص 3عنصر شجاعت،ج -5

 . 331مقتل الحسين،مقرم،ص -6

 . 34،ص 45بحار االنوار،ج -7

 . 67همان،ص -8

 . 88الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -9

 . 194مقتل الحسين،مقرم،ص -10

 . 93،ص » قبله اين قبيله«از مؤلف،-11

 . 629،ص 1اعيان الشيعه،ج -12

 . ناصر الدين شاه قاجار-13

 . »صبر«  البحرين،كلمهمجمع-14

 . 137،ص 14دائرة المعارف االسالميه،ج -15

 . 115،ص 4،مناقب،ابن شهرآشوب،ج 411،مقتل الحسين،مقرم،ص 614،ص 1اعيان الشيعه،ج -16

 . 21،ص 5تاريخ االسالم،ذهبى،ج -17

ـ    (،  198،ص  5،اثبـات الهـداة،ج     538،ص  1،ج  )چـاپ هجـرت   (منتهى االمال،محدث قمى  -18 ل عبـارت آن قتي

 ). است العبرة

 . 87،ص 4،مناقب،ابن شهرآشوب،ج 118امالى،صدوق،ص -19

 ). زيارت مخصوص اول(460مفاتيح الجنان،ص -30

 . از نويسنده-21

 . 27مائده،آيه -22

 ). 107آيه /صافات(و فديناه بذبح عظيم-23

 . 87، ص 2،سيرة االئمه االثنى عشر،هاشم معروف الحسنى،ج 301،ص 2حياة االمام الحسين،ج -24

 . جودى خراسانى-25
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 . 102،ص 4مناقب،ابن شهرآشوب،ج -26

 . 16،ص 2سفينة البحار،ج -27

 . 222،مقتل الحسين،مقرم،ص 120الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -28

 . 521اساس البالغه،زمخشرى،ص -29

 . 61،ص 3مروج الذهب،ج -30

 . مجمع البحرين-31

 . لغت نامه،دهخدا-32

 . 290،ص )امام حسين(،عوالم47،ص 45ار،ج بحار االنو-33

 . 50الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -34

 . 312،ص 2عنصر شجاعت،ج -35

 . 220.،ص1معالى السبطين،ج -36

 . 1373 خرداد 1415،22 محرم 7در تاريخ -37

 صفحه در   71ر  د»پيرامون عزادارى عاشورا  « اى به نام   مجموعه سخنان ايشان و استفتاها و جوابها در جزوه        -38

 .  از سوى دفتر تبليغات اسالمى چاپ شد1415 محرم

 . 129،ص 2عبرات المصطفين،ج -39

 . 103انصار الحسين،ص -40

 . اند قيس بن مسهر هم گفته-41

 . 107،انصار الحسين،ص 62،ص 3،ج » ع« حياة االمام الحسين-42

 . 220ارشاد مفيد،ص -43

 . 23احزاب،آيه -44
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 كاشفى 

 

كه در فـن خطابـه تسـلط         حسين بن على بيهقى،مشهور به واعظ و متخلص به كاشفى،از علماى معروف ايران            

ست كه در تاريخ خاندان پيامبر و مراثى اهـل        » روضة الشهدا « كتاب معروفش .سروده است  داشته و شعر هم مى    

 و به همين جهت به آنان روضه خوان خواندند مقتل او مرثيه مى   خوانان،از كتاب  و مدتها مرثيه  ) 1(است  » ع« بيت

و با  وى در زمان سلطان حسين بايقرا در هرات و نيشابور،مشغول وعظ و ارشاد بوده    :دهخدا به نوشته .شد گفته مى 

اليقـه بـه عرصـه بيـان      صوتى خوش و آهنگى دلكش آيات قرآنيـه و احاديـث نبويـه را بـا عبـارت و اشـارات           

شيعيگرى متهم و در سبزوار كه مركز تشيع         اند،به اهل سنت و جماعت بوده    در هرات كه مردمانش از      ...آورده مى

 . به تسنن اشتهار داشته است...بوده

آينه اسكندرى،االختيارات،اخالق محسنى،االربعون حديثا،اسرار قاسمى،الواح القمر،انوار سـهيلى،جامع        :مصنفاتش

 .  در هرات درگذشت910 يا 906ر سال وى د) 2(الستين،جواهر االسرار،روضة الشهدا،و كتابهاى ديگر 

 

 كام برداشتن با تربت 

 

آشناساختن كام فرزند با خاك     .بردارند كه سبب امان است    » ع«سيد الشهدا  مستحب است كام نوزادان را با تربت      

امـام  .حيات نوزاد،در نخستين روزهـاى زنـدگى اسـت    شهادت،الهام دهنده پيوند با عاشورا و قداست بخشيدن به       

كــام فرزنــدانتان را بــا تربــت قبــر ) 3(»  فانــه امــان» ع« بتربــة الحســين حنكــوا اوالدكــم«:فرمــود» ع« صــادق

اين استحباب،نسبت به آب فرات هم وجـود دارد و بـه            . برداريد،چرا كه اين،سبب امان او خواهد شد      » ع« حسين

هـم  » سغ برداشتن «و» تحنيك«.حسينى و آشنا ساختن سرشت فرزند با مكتب عاشوراست         چشاندن محبت  نوعى

دهنـد تـا شـفا يابنـد و          كنند و به افراد مـى      مى حل بعضى جاها مقدارى از تربت را در آب يا شربت         .شود گفته مى 

 . گويند مى»  تربت نوشانى«به اين كار اصطالحا.متبرك شوند

 

 كتابنامه عاشورا 

 

رانش، آثاربيشمارى چه بصورت شعر و حادثه عاشورا و شهادت آن حضرت و يا» ع« در باره زندگينامه امام حسين

ها، كتبـى در بـاره آن قيام،چـه بصـورت نقلـى و بيـان                 عالوه بر ديوانهاى اشعار و نوحه     .يا نثر،نوشته شده است   

 . عميق نوشته و چاپ شده است حوادث،چه بشكل تحليلى و بررسيهاى

 : بريم در اينجا برخى از كتب ياد شده را در دو بخش عربى و فارسى نام مى

ابـو   محمـد بـن طـاهر سـماوى       -» ع« ابصار العين فى انصار الحسـين      على محمد دخيل  -)1ج  (ائمتنا) 4: (عربى  

عبـد الـودود    -االمـام الحسـين بـن علـى الشـهيد          عبـد اهللا العالئلـى    -» ع« عباس عقاداالمام الحسـين   -الشهداء

انصـار   محمـد علـى عابـدين     -» ع« انصـار الحسـين    سـليمان الكتـانى   -االمام الحسـين فـى حلـة البرفيـر         االمين

www.takbook.com

www.takbook.com



 289

عالمـه  -)45-44ج  (بحـار االنـوار    فاضـل دربنـدى   -اسـرار الشـهادة    محمد مهدى شـمس الـدين     -» ع« الحسين

محمد مهـدى شـمس     -ثورة الحسين في الوجدان الشعبى     محمد مهدى شمس الدين   -» ع« ثورة الحسين  مجلسى

 . محمد جواد مغينه-ين و بطلة كربالءالحس على بن الحسين الهاشمى-الحسين، فى طريقه الى الشهادة الدين

الـدوافع النفسـية     شـيخ جعفـر شوشـترى     -الخصائص الحسينيه  باقر شريف القرشى  -حياة االمام الحسين بن على    

محمـد حسـين فضـل      -على طريـق كـربال     هادى المدرس -الشهيد و الثورة   محمد على عابدين  -النصار الحسين 

ذبـيح اهللا   -فرسـان الهيجـاء    سـيد ابـراهيم الميـانجى     -العيون العبرى  ىعبد اهللا البحران  -)االمام الحسين (عوالم اهللا

مثير  سيد بن طاووس  -اللهوف هادى المدرسى -كتاب العاشوراء  احمد زكى تفاحه  -فى رحاب ثورة الحسين    محالتى

مقتـل   ابـو الفـرج اصـفهانى     -اسـد حيـدرمقاتل الطـالبيين     -مـع الحسـين فـى نهضـته        ابن نمـاء حلـى    -االحزان

شـيخ عبـاس    -نفس المهموم  عبد الرزاق المقرم  -مقتل الحسين  ابى مخنف -مقتل الحسين  وارزمىخ-» ع« الحسين

-» ع« موسـوعة كلمـات االمـام الحسـين        سـيد محمـد صـادق البحرانـى       -المنابع النوراء فى وقايع عاشوراء     قمى

 »  ع« پژوهشكده باقر العلوم

عبد الكريم الحسـينى القزوينـى   -مام الحسينالوثاق الرسمية لثورة اال سيد هبة الدين شهرستانى-نهضة الحسين 

 : فارسى

پرتـوى از    محمد ابراهيم آيتـى   -بررسى تاريخ عاشورا   محمد رضا صالحى كرمانى   -» ع« الفباى فكرى امام حسين   

مجموعه مقـاالت كنگـره     -سيد رضا صدرچشمه خورشيد   -پيشواى شهيدان  لطف اهللا صافى  -» ع« حسين عظمت

محمـود  -حسين،پيشـواى انسـانها    محمد يـزدى  -ين بن على را بهتر بشناسيم     امام خمينى و فرهنگ عاشوراحس    

-به انسانها آموخت» ع« درسى كه حسين   جواد محدثى -خون خدا  شهيد مرتضى مطهرى  -حماسه حسينى  اكبرزاده

محمـد محمـدى    -سوگنامه آل محمد   صادق نجمى -نژادسخنان حسين بن على از مدينه تا كربال        شهيد هاشمى 

-ناسخ التواريخ  محمدرضا حكيمى -فرهاد ميرزاقيام جاودانه  -قمقام زخار  اى خليل كمره -جاعتعنصر ش  اشتهاردى

اى  مرثيه محمد جواد صاحبى  -مطلع الشمس  قرنى گلپايگانى -منهاج الدموع  شيخ عباس قمى  -سپهرمنتهى اآلمال 

خليـل  -ز عاشورا يك شب و يك رو     محمد باقر ملبوبى  -)محرم(پرويز خرسندالوقايع و الحوادث   -كه ناسروده ماند  

و حادثه كـربالرا بـه      » ع« توان همه كتابهاى مربوط به امام حسين       بندى ديگر مى   در يك تقسيم  ) 5... (و اى كمره

 : انواع زير،فهرست نمود

 »  ع« زندگينامه و شرح حال امام حسين-1

منابع -5مون عاشورا تحقيقات و تاليفات مستشرقان پيرا    -4 مقتل و جريانهاى ريز واقعه    -3تحليل حادثه كربال  -2

-7 كتب مربوط به بناى حرم و تحوالت ساختمانى حائر و حرم حسينى-6 اش مربوط به جغرافياى كربال و سابقه

زنى،زنجيرزنى،مراسـم سنتى،شـبيه     يـا عـدم مشـروعيت گريه،نوحه،عزادارى،قمـه        كتابهاى مربوط به مشروعيت   

 ) چه از سوى خودشيعه يا ديگران...(خوانى،توسل و

 »  ع« هاى شعرى مربوط به امام حسين وعهمجم-8
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هـا و    مجموعـه مـتن تعزيـه     -11 زنـى  هـاى سـينه    مجموعه نوحـه  -10هاى شعرى مرتبط با عاشورا     مجموعه-9

نگـارى پيرامـون     كتابهاى تك -13 اى بصورت مجموعه » ع« كتابهاى معرفى اصحاب امام حسين    -12 خوانى شبيه

 ...) لم، زينب واكبر،مس همچون ابوالفضل،على(قهرمان عاشورا

 ...) مثل حبيب،حر،زهير و(نگارى مربوط به ياران برجسته امام در عاشورا كتابهاى تك-14

مثل موسوعة كلمـات االمـام      (ها را گردآورى كرده است     و خطبه » ع« هايى كه سخنان امام حسين     مجموعه-15

 ) الحسين

 رايى س كتابهاى تحقيقى پيرامون تعزيه و نمايشهاى مذهبى و مرثيه-16

 

 كتل 

 

قسـمت فوقـانى آن را پيـراهن     دهند،توغ،علمى كـه  هاى عزادارى حركت مى   كتل،علم بزرگى است كه در دسته     

نصب شده باشـد و همـراه بـا عالمـت و بيـرق در                آستين مانندى بپوشند،همانند تكيه و متكايى كه بر چوب         بى

هاى عزادارى با علـم و كتـل برپـا           ى دسته مراسم عزادارى حركت دهند،علم و كتل راه انداختن،كتل بستن،يعن        

عالمت و اسبانى هم كه به هيئت و شكل مخصوصـى در روزهـاى عـزا حركـت دهنـد،علم                     به.كنند و بگردانند  

را در حـالى كـه       اى يعنى پسر بچه دو سه ساله     .بستند هاى مشهور در گذشته،كتل مى     تكيه«) 6. (گويند وكتل مى 

اى از جوانان قوى هيكل و بزن       نشاندندو عده  اى مى  ،بر اسب زينت كرده   كردند غرق در جواهرات و طالجات مى     

توانـد   گماردند و ادعا داشتند كه هـيچ كـس نمـى           بهادر را با شمشير و قداره به منظور حفاظت دراطراف آن مى           

سـته و   كودكى را با اين همه طال وجواهر از جمع عزاداران ما بيرون ببرد و اين را نشانه برترى و قدرتمنـدى د                     

كردندكـه او را كتـل       اى از مردم براى سالمتى پسر دو سه سـاله خود،نـذر مـى              عده.دانستند محله خود مى   تكيه

دريغ و افسوس،از پرداختن بـه   اين نيز تعريف ديگرى از كتل است،متفاوت با معناى نخست،باز هم  ) 7(» ...كنند

 ! شكلها و ظواهر و غفلت از محتواى عاشورا و روح كربال

 

 يبه كت

 

شـده و در ايـام محـرم و          است و با خط نستعليق نوشته     » محتشم كاشانى «هايى مشكى كه مزين به اشعار      پارچه

در .كنند شود،سياهپوش مى  در آنها اقامه عزا مى     ها،تكايا و مجالسى را كه     ساير روزهاى سوگوارى،مساجد،حسينيه  

اسـتفاده  )شورش است كه در خلـق عـالم اسـت         باز اين چه    (بندمعروف محتشم  اين اشعار،اغلب از همان تركيب    

يـا   آنچـه بـا خـط نسـخ       «.رود شود كه در ساختمانها به كار مى       كتيبه،به هر نوع نوشته هم گفته مى       البته.شود مى

يا سر در دروازه امرا و       نستعليق و يا به خط طغرا و يا به خط كوفى بر دوره ديوار مساجد و مقابر و اماكن متبركه                   

نويسى از هنرهاى عمده،دربخش خطاطى است و خطاطـان معروفـى            كتيبه) 8. (».ا نقش كنند  بزرگان نويسند،ي 

 . اند هاى مساجد وبناهاى مذهبى تجلى داده هنر دينى خويش را در كتيبه
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 كجاوه 

 

يكـى بنشيند،نشـيمن     محمل،هودج،عمارى،نشيمن و جايگاهى كه بر شـتر و اسـتر بـار كننـد و در هـر طرفـى                   

جهاز و كجـاوه     را درطول سفر اسارت،بر شتر بى     » ع« منابع و مقتلها آمده است كه امام سجاد        در) 9. (دار روپوش

در بعضى نقلها آمـده اسـت كـه         ) 10. (ها نشسته بودند   يا آنكه زنان و كودكان اهل بيت،بر كجاوه       .نشانده بودند 

تابان افتاد،پيشانى خود را بـه      راپيشاپيش سرها آوردند و چشم زينب بر آن سر          » ع« چون در كوفه سر ابا عبد اهللا      

يـا هـالال لمااسـتتم      «شـعر .اى طلبيد تا آن را ببنـدد       اش بيرون آمد و خرقه     زد و خون از زير مقنعه      جلوى محمل 

 ) 11. (را نيز آنجا خواند»...كماال

 

 كربال 

 

 مناى كربال؟ قبله اهل حقيقت كربالست كربال،او قبله اهل والست گر چه دارد كعبه،مروه با صفا ليك،كى دارد

كعبه را گر زمزم است آب حيات كربال را آب خضر آمـد فـرات رو نمـا عارف،صـالت ركعتـين در خـم ابـروى           

،مدفن سيد الشهداست،سرزمينى كه عظيمترين حماسه خـدايى بشر،درعاشـوراى سـال    »كربال«محراب حسين  

 .  در آن اتفاق افتاد و موجش سراسر تاريخ و پهنه جهان را فرا گرفت61

بخش است و در فضيلت آن،روايات بسيارى نقل شده          دهد و تربت كربال مقدس و الهام       اك آن،بوى خون مى   خ

پس از جنگ صفين،هنگام عبور از كربال همراه برخى همراهان،چشمانش پر از اشگ             » ع« امام على ) 12. (است

ه در گذشـته و آينده،نمونـه       نظير كـ   عاشقان بى  شهادتگاه و ينجاست ...اينجاست محل فرودآمدنشان  :شد و فرمود  

و بـه همـين     ) 13(» ...كـان قـبلهم و ال يلحقهـم مـن بعـدهم            مصارع عشاق شهداء ال تسبقهم مـن      ...«:ندارند

طلبى و شوق و شور حماسى شناخته شده است و در طول تـاريخ               سمبل ايثار و جانبازى وشهادت    »كربال«خاطر،

هاى مشتاق و شيداى معرفـت را بـه سـوى خودكشـيده             عشقهاى برتر بوده و همچون مغناطيسى،دل      نيز، كانون 

هـا   در حماسه دفاع مقدس ايران نيز،بسيارى از رزمندگان اسالم،به شوق كربالو زيارت حرم حسينى،جبهه             .است

شـدند،چون   شهيد مى » ع«كعبه عشق،كربالى سيد الشهدا    جنگيدند و رو به    نورديدند و با بعثيان كافر مى      را درمى 

 . صحنه ديگرى حق و باطل باشد ى است كهكربال سمبل هر جاي

پر و بال اينگونه  رفتند گلگون تن و خونين كفن و بى رفتند مشتاق به سوى كربال مى در حسرت كوى كربال مى

 ) 14(رفتند  به سوى كربال مى

هزار نواحى اطراف قبر خويش را از اهل نينوا وغاضريه به مبلغ شصت             » ع«در روايات آمده است كه سيد الشهدا      

درهم خريدارى كرد و به خود آنان صدقه داد و با آنان شرطكرد كه مردم را به جايگاه قبرش راهنمايى كننـد و              

بارى،كربال نام يكى از شهرهاى     ) 15. (روز مهمان نمايند و پذيرايى كنند      هر كه را به زيارت آن حضرت آيد،سه       

از آن  . هجرى،بيابان بوده است   61اين شهر،تا سال    .كشور عراق است كه در كنار رودخانه فرات قرارداشته است         

در آن محل،بتدريج مورد توجه شيعيان آل على قرار گرفت وپس           » ع« زمان به بعد،بر اثرشهادت حسين بن على      
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باشد كـه قريـب      زيارتى عراق مى   از بناى مرقدهاى شهدا،متدرجا مركز جمعيت گرديد و امروز،يكى از شهرهاى          

شـهر بـه      در ماههاى محرم و صفر وهنگام زمسـتان،به سـبب ورود زايران،جمعيـت              تن جمعيت دارد و    65000

يعنــى چــه و ريشــه لغــوى آن چيســت و از چــه گرفتــه »كــربال« در ايــن كــه) 16. (رســد  تــن مــى000/100

سـاخته  » ال«و» كـرب « طبـق برخـى نقلهـا،اين نـام از تركيـب          ) 17. (مفصلى انجام گرفتـه اسـت      شده،بحثهاى

ــده ــرم  شـ ــت،يعنى حـ ــدس اهللا، اسـ ــا مقـ ــرب« اهللا،يـ ــت» كـ ــاى   در لغـ ــه معنـ ــامى بـ ــرب« سـ در » قـ

باشد،كربال به معناى محلى است كه نزدخدا،مقدس و مقرب         » اهللا« هم به معناى  » ال«اگر).قرب:كرب(است عربى

اى از آباديها و     اند،يعنى مجموعه  دانسته» كوربابل«برخى هم آن را تركيب يافته از      ) 18. (است»حرم خدا «است،يا

هـاى دور،مهـد     ايـن منطقـه در گذشـته      .قرار دارد،در بين النهرين است     موقعيتى كه كربال در آن    .تاهاى بابل روس

كـربال، كـور   .حوادث و احياناتمدنها بوده است و بخشهاى گوناگونى از اين ناحيه،نامهاى مختلـف داشـته اسـت       

كه بعضى از اينها نام روسـتاها و        ...و هبابل،نينوا،غاضريه،كربله،نواويس،حير،طف،شفيه،عقر،نهر علقمى،عمورا،ماري 

كــه در ايــن شــهر قــرار » ع« حــرم مطهــر امــام حســين) 19. (آباديهــايى در ايــن منطقــه وســيع بــوده اســت

ــه ــل دارد و دردوره دارد،تاريخچ ــه       اى مفص ــى يافت ــرات و تعميرات ــاى آن تغيي ــاريخى، بن ــف ت ــاى مختل ه

هـايى   حـوزه علميـه داشـته و خـانواده        .انـد  اكن بـوده  دار در آن سـ     خاندانهاى ريشـه   كربال،شهرى است كه  .است

نيـز درهمـين شـهر      » ع« قبـر حضـرت عبـاس     .اند شريف،اديب و علماى برجسته از آن برخاسته و در آن زيسته          

ولى به هر حال،در كربال بيش ) 20. (ها بوده است در قرون اخير نيز شاهد تعدادى حوادث و انقالبها و فتنه.است

بخشـيهاى قداسـت آفـرين را        و شورگستريها و الهام    ى و تاريخى،بايد مفاهيم واالى انسانى     از نشانهاى جغرافياي  

 . سراغ گرفت

 

 كرباليى 

 

و عامــه را  منســوب بــه كربال،اهــل كربال،كســى كــه بــه زيــارت كــربال رفتــه باشــد،عنوانى كــه روســتاييان 

همانگونه كه زائـران  ) 21. (كربال  پرداختهساخته و:كرباليى.اى عامه مردم را آنجا كه نام او ندانند   بدهند،مخاطبه

و بـه زوار كـربال      » مشهدى»« ع«زائران حرم امام رضا    خانه خدا را حاج و حاجى گويند،بعنوان تكريم و احترام،به         

شود،به زيـارت قبـر امـام        در قديم،رمز ونشانه اين بوده كه كسى كه با اين نام معروف مى            .گويند» كرباليى« هم

همچنين در تعبير استعارى،به هر چه كه حال و هـوا و خصوصـيات قيـام عاشـورارا                  .ه است شد موفق» ع« حسين

ابـداع ايـن    .امت كرباليى،شور كرباليى  :گويند،مثل مى» كرباليى«داشته باشد و با الهام از آن حماسه شكل گيرد         

بيـر عرفى،بـار   لقب،از اسباب ماندگارى ارزشهاى معنوى اين ديار و مدفون درآن مزار اسـت و بـيش از يـك تع         

 . فرهنگى و مقدس دارد
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 كردوس بن زهير تغلبى 

 

نـام  ) 22. (به شهادت رسيد  » ع« حسين در عاشورا،در ركاب امام   )قاسط بن زهير  (برادرش نيز .از شهداى كربالست  

 . او به شكلهاى ديگر هم ذكر شده است

 

 »  ع« كرده امام حسين

 

لند كرده باشند و در ميان آن سـبزى بكارنـديا زراعـت ديگـرى               هاى آن را ب    كرده و كرد،قطعه زمينى كه كناره     

در قديم،رسـم بـوده كـه     ) 23. (بكارنـد  زمينى كه براى كاشتن سبزى يا ميوه درست كنند و در آن چيـزى             .كنند

كردنــد و يــك كــرده را بــه نــام امــام  مــى) بنــدى قســمت(بنــدى كشــاورزان،زمينهاى مزروعــى خــود را كــرده

پرداختند تـا بـه      كردند و درآمد آن را به يكى از تكاياى شهر مى           مى ر آخر سال حساب   كاشتند و د   مى» ع« حسين

بـود و بودجـه     » ع«سـازى بـراى سـيد الشـهدا        اين نـوعى موقوفـه    ) 24. (خامس آل عبا برسد    مصرف سوگوارى 

داد و   ىبركت م  كرد،بعالوه به كشاورزى و محصول زارعين هم       كه مخارج تكايا و سوگواريها را تامين مى        مردمى

كردند و نشانه نوعى محبت      خويش،شريك وسهيم مى   را در زمين و زراعت    » ع« يا ابا الفضل  » ع« آنان امام حسين  

 . بود» ص«و واليت نسبت به خاندان رسول خدا

 

 كشته اشك قتيل العبرات 

 كعب بن جابر ازدى 

 

را »بريـر « قاتـل .شهادت رسـاند   او را به  از سپاهيان عمر سعد در كربال،كه روز عاشورا با برير بن خضير جنگيد و               

 ) 25. (اند شخص ديگر نيز نوشته

 

 كليددار 

 

به خانه خدا هم وجود داشت  ،اين منصب مقدس،در عهد كهن نسبت» ع«خدام و حرم سيد الشهدا منصب رياست

رى همچون قصى،عبد الدار،عبد مناف، هاشم و عبـد المطلب،منصـب كليـددا   » ص«و اجداد و نياكان رسول خدا     

كعبه و آب دادن به حاجيان ومهماندارى از زائران حرم الهى را بر عهده داشتند و براى آنان شرافت و افتخـار و         

نيز،اين » ع« الحسين نسبت به مرقد مطهر ائمه و بويژه ابا عبد اهللا.آمد قدرت مذهبى و اجتماعى به شمار مى نوعى

اند و در نسل خود، افتخار       لقب شهرت يافته   ايى به همين  آميزى بوده است و خاندانه     منصب خاص، عنوان احترام   

 . اند داشته خدمتگزارى به حرم حسينى را همواره
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 كل يوم عاشورا 

 

دهنـده   جملـه و شـعار، نشـان       اين.»كل يوم عاشورا و كل ارض كربال      «.هر روز عاشورا و هر سرزمين،كربالست     

عاشـورا و كربال،يكـى از بـارزترين        .ومكانهاسـت پيوستگى و تداوم خط درگيرى حق و باطـل در همـه زمانهـا               

حق و باطل رو در روى همند و انسانهاى آزاده،وظيفـه پاسـدارى از               هميشه.هاى اين زنجيره طوالنى است     حلقه

ــد و بــى  ــر عهــده دارن ــا باطــل راب دينــى  تفــاوت گذشــتن از كنــار صــحنه حــق و باطــل،بى  حــق و پيكــار ب

 : ن نكته مهم توجه دادند،از جمله در ايام جنگ تحميلىبارها به اي» قدس سره« خمينى امام.است

عاشورا،قيام عـدالتخواهان بـا عـددى قليـل و ايمـان وعشـقى              «: شهريور فرمود  17درپيامى به مناسبت    ) 26(و  

ايـن برنامه،سـرلوحه زنـدگى     بزرگ،در مقابل ستمگران كاخ نشين و مستكبران غارتگر بود و دستور آن بود كـه            

روزهايى كه بر ماگذشت، عاشوراى مكرر بود و ميدانها و خيابانها و كوى             .ر هر سرزمين باشد   امت در هر روز و د     

 شهريور،مكرر عاشـورا و ميـدان شـهدا         17«.».اسالم در آن ريخت، كربالى مكرر      و برزنهايى كه خون فرزندان    

نبـرد  ) 27(» .دمكرركربال و شهداى ما مكرر شهداى كربال و مخالفان مـا مكـرر يزيـد و وابسـتگان او هسـتن                     

ترين درگيرى بـا سـتم و    ولى از نظر امتداد،طوالنى )نيم روز (عاشورا،گر چه از نظر زمان، كوتاهترين درگيرى بود       

كاش در كربال بود و در يارى امام شهيدان،به فوز عظيم  باطل است و تا هر زمان كه هر آرزومندى آرزو كند كه

آنگونه .جبهه كربال گرم و درگيرى عاشورا داير است       ) 28(،  )ا عظيما فنفوز فوز  يا ليتنا كنا معكم   (رسيد شهادت مى 

عاشـورايى او    اسـت،پيروان » عليهم السالم «،وارث آدم و ابراهيم و نوح و موسى و عيسى و محمد           » ع« كه حسين 

  .نهند،واين جوهر تشيع در بعد سياسى است اند و پرچم كربال را بر زمين نمى نيز وارث خط سرخ جهاد و شهادت

شيعه بايد آبها را گل كند خط سوم را به خون كامل كند خط سوم خط سرخ اولياست كـربال بـارزترين منظـور                        

ماست شيعه يعنى تشنه جام بال شيعگى يعنى قيام كربال شيعه يعنى بازتاب آسمان بـر سـر نـى جلـوه رنگـين                 

ى سالك پا در ركاب تا كه خورشيد تو را شيعه يعن» انى ال ارى الموت« كمان از لب نى بشنوم صوت تو را صوت   

 ) 29(افكند از رخ نقاب اين سخن كوتاه كردم و السالم شيعه يعنى تيغ بيرون از نيام 

در زمان ما بود،ازقـدس، جنـوب لبنـان و          » ع« ما يقين داريم كه اگر حسين     :نويسد يكى از نويسندگان محقق مى    

گرفت كه در برابر معاويه و يزيد ايستاد و          ى رامى ساخت و همان موضع    بيشتر مناطق اسالمى كربالى دومى مى     

ها،سخنرانيها و صفحه  گريند و در اعالميه از همه مدعيان اسالم و تشيع و از آنان كه برقدس و جنوب لبنان مى

كننـد،بيش   كنند و در خيابانها و مجامع،سـالح بـا خـود حمـل مـى               مطبوعات بر سرفلسطين و لبنان معامله مى      

ايـن  ) 30(» .كردنـد  نمـى  كربالى اول كنار آن حضرت ايسـتادند و يـاريش كردنـد،او را يـارى              ازتعدادى كه در    

توان از آن تبعيـت      داند كه نمى   مى اى است كه كربال و قيام حسينى را تكليفى خاص امام           ديدگاه،ردكننده نظريه 

كند و عهد الهى     رام مى ضرورت قيام بر ضدسلطه ستمگرى را كه حالل را ح         » ع« وقتى ابا عبد اهللا الحسين    .كرد

آورد و ايـن     نمايـد،در خطبـه خـويش مـى        كند و تجاوزكارانه عمل مى     را شكسته،بر خالف سنت پيامبرعمل مى     

در كار من براى شـماالگوى      ) 31(»  فلكم فى اسوة  «افزايد داند،در پايان مى   صفات را درسلطه يزيدى محقق مى     
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ربال و عاشوراست و هميشه وهمه جا بايد با الهـام از ايـن              رساند كه گستره زمين و زمان،ك      تبعيت است،اين مى  

 . نمود مكتب،بر ضد ستم قيام كرد و در راه آزادى و عزت،فداكارى

همـه روز   ...بزرگـى اسـت    اين كلمه كل يوم عاشورا و كل ارض كربال،يك كلمه         «:فرموده است » ره« امام خمينى 

اشورا است وما بايد مقابل ظلم بايستيم و همـين جـا هـم              بايد ملت ما اين معنى را داشته باشد كه امروز روز ع           

قضـيه  .شـود  انحصار به يك افـراد نمـى     .كنيم،انحصار به يك زمين ندارد     كربالست و بايد نقش كربال را ما پياده       

جمعيت هفتاد و چند نفرى و يك سرزمين كـربال نبوده،همـه زمينهـا بايـد ايـن نقـش را         كربال منحصر به يك   

 ) 32(» .ايفاكنند

 

 كمكى رفتن 

 

تكيه يا هيئت بـه كمـك        در عرف رايج هيئتهاى عزادارى،براى با شكوهتر برگزار شدن مراسم،گاهى افراد يك           

هاى كمكـى بـا      اين دسته .رفتند كمك اينها مى   كردند و نوبت بعد،آنان به     رفتند و با هم عزادارى مى      يكديگر مى 

هاى عزادار كه به كمـك       هنگام استقبال و بدرقه دسته    . تندرف مى توافق و اعالم قبلى سران هيئتها به ديدار هم        

خواندند كه نشان سپاس از آنـان و درخواسـت قبـولى عـزادارى ازسـوى                 هاى خاصى مى   آمدند،اشعار ونوحه  مى

عزادارى است و تالش در رونـق        اين سنت،الهام بخش روح تعاون و يارى در راه گراميداشت مراسم          .خداوند بود 

 . دهد درس مى را به پيروان راهش» ع« ه ابا عبد اهللابخشيدن به دستگا

 

 ) 33(كميت بن زيد اسدى 

 

كنيـه  .السالم معروف است   هايش در باره اهل بيت و مرثيه امام حسين عليه          از شاعران برجسته شيعه كه سروده     

را هــايش آنــان  كــرد و بــا ســروده مــى هاشــم هــوادارى شــديد از بنــى.و اهــل كوفــه بــود» ابــو المســتهل«او

اسـد،فقيه   خطيب بنـى  :خصالى بود كه هيچ شاعر نداشت      در وى «.است» هاشميات« مشهورترين شعرش .ستود مى

) 34. (و تيرانداز بود و در ميان قومش كسـى مهـارت او را در تيرانـدازى نداشـت                  شيعه،سواركارى دلير،بخشنده 

دفـاع از    شعرى خويش را در راه    اين شاعر برجسته،زبان    . هجرى بود  126 و وفاتش در سال      60 والدتش در سال  

 . مكتب و واليت و بيان فضايل عترت و مظالم دشمنان خاندان پيامبر به كار گرفت

قصـيده  .رفـت  شمار مى سرايان عاشورا به شديد و دعاى خاص ائمه بود و از بزرگترين مرثيه         مورد عالقه و محبت   

به دنيا آمـد و بـه بركـت         » ع« دت امام حسين  شها وى در سال  .او معروف است  »...من لقلب متيم مستهام   « ميميه

او كه مدتى متوارى بود،در ايام خالفت مروان به شهادت .شهادت شد پايان عمرش ختم به» ع«دعاى امام سجاد

ال زلـت مؤيـدا   «:در حق او دعا فرمـود كـه     » ع«امام باقر ) 35. (اسد دفن شد   كوفه در مقبره بنى    رسيد و در همان   

كنى،مؤيد بـه روح القـدس       يعنى همواره تا زمانى كه از ما خاندان دفاع مى         » البيت  اهل بروح القدس ما ذببت عنا    

 : ازجمله ابيات قصيده هاشميات اوست در باره شهيد كربال. باشى
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قتيل بجنب الطف من آل هاشم فيا لك لحما ليس عنه مذبب و منعفر الخـدين مـن آل هاشـم اال حبـذا ذاك                         

 ) 36(الجبين المترب 

خواسـت كـه در بـاره آن خانـدان           رسيد و اجازه  » ع« وايت است كه در ايام تشريق،خدمت امام صادق       همچنين ر 

كميـت اشـعار خـود را خوانـد و حاضـران            .بشـنوند  حضرت اهل بيت را جمع كـرد تـا آنـان هـم            .شعرى بخواند 

سـر و مـا اعلـن و        اللهم اغفر للكميت ما قدم و ما اخر و ما ا          «:امام صادق دست به دعا بلند كردو گفت       .گريستند

خدايا،گذشته و آينده كميت را ببخشاى و از نهان و آشكار او درگذر و به او آنقدر عطا  ) 37. (» اعطه حتى يرضى  

 . تا راضى گردد كن

 

 كناسه 

 

نام محلى در كوفه كه قبال حالت بازارى و تجارى داشته و موقعيت آن،بين مسجدسهله و مسـجد كوفـه بـوده                      

در اين محله،لشكر خود را سامان داده به جنـگ          »  ع« على.كشيدند  در اين مكان بر دار مى      افراد اعدامى را  .است

ابن زياد هم كوفيـان را در       .نيز پس ازشهادت پدر،سپاه خود را در اينجا آماده كرد         » ع« امام مجتبى .صفين شتافت 

 . فرستاد» ع« كرد و به جنگ حسين همين محل بسيج

 »  زيد بن على« پيكر انقالبى بزرگ.دان به دار كشيدندبدن مسلم بن عقيل را در اين مي

 ) 38. (نيز در همين مكان،چهار سال به دار آويخته ماند

 

 كنانة بن عتيق تغلبى 

 

و از عابدان و قاريـان آن        وى از قهرمانان كوفه   .پيرمردى از شهداى كربال كه در حمله نخست به شهادت رسيد          

نامش در زيارت ناحيه مقدسه .حضرت رساند به كربال رسيد،خود را به آن» ع«شهر بود و در ايامى كه سيد الشهدا

 ) 39. (هم آمده است

 

 كنج ويرانه خرابه شام 

 »  ع«كودك ششماهه على اصغر

 كوفه 

 

آنجـا را   » ع« است و علـى    بوده» مغرس شيعه «و» ع« نام يكى از شهرهاى مهم عراق،كه مركز هواداران اهل بيت         

احاديث متعـددى در فضـيلت آن نقـل شـده و             شهرى است با فضيلت كه    .خويش قرار داد   تبعنوان پايگاه حكوم  

در قرآن،بـه آن    » طـور سـينين   «ابى طالب عليه السـالم اسـت و        ،حرم امام على بن   » ع« طبق حديث امام صادق   
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ح اين شهر،درغرب نهر فرات بنا شده و بناى آن در زمان عمر بن خطاب و پـس از فـت                   ) 40. (تفسير شده است  

هـم  » كوفـان « پيشـتر بـه آن  .سـعد بـن ابـى وقـاص بـود و در سـالهاى بعـد شـكوفاتر شـد                قادسيه بـه دسـت    

كوفـه بـه    .نهاده شد  وار بوده،كوفه نام   ريشه لغوى آن، به معناى گردآمدن است،چون بناى شهر دايره         .شد مى گفته

 مسـلمانان صـدر     ايـن شـهر،پس از فـتح سـرزمين عـراق بـه دسـت              ) 41. (معناى شنزار سرخ هم آمده اسـت      

نظامى براى نيروهاى مسلمان شد تا از آنجا به سـوى شـرق حركـت كننـد و در طـول                      اسالم،مركز و پايگاهى  

محـل  »كـربال «كوفـه،  در نزديكى.گفتند هم مى»كوفة الجند« به آن.اى يافت سياسى و نظامى ويژه    تاريخ،موقعيت

پـس از امتنـاع امـام       ) 42. (پرداختنـد  مى  آب زيست گروهى اندك بود كه به كار كشاورزى در منطقه نزديك به           

هــاى دعــوت بــه امــام  از بيعــت بــا يزيــد و حركــت بــه ســوى مكه،ســران شــيعه دركوفــه نامــه» ع« حســين

كوفيان انقالبى با مسـلم بيعـت كردنـد ولـى بـا             .فرستاد حضرت،مسلم بن عقيل را به نمايندگى به كوفه       .نوشتند

خاصى تركيب يافتـه بـود و      كوفه آن روز،از بافت   .مام به كوفه برسد   آمدن ابن زياد،اوضاع عوض شد ونگذاشتند ا      

زيسـتند،هم   مـى  و فرزندان او در كوفه   » ع« مندان به على   هم هواداران اهل بيت و عالقه     .يكدست نبودند  مردم آن 

 . اميه در كوفه بودند گروههايى كه تفكر خوارج را داشتند،يا هواداران بنى

ور،زودباورى و تاثيرپذيرى از شايعات و تبليغات،ازويژگيهاى ديگـر جامعـه كوفـه             طلبى،تبعيت از ز   روحيه فرصت 

داشتند،همچون اشعث بن قيس،عمرو بن حريث،شـبث        پولدارترين افراد هم كه نبض مالى شهر را در دست         .بود

و شهرى با عناصر مختلف و ساكنان ناهمگون و ناهمـدل           . شدند بن ربعى از بازوان اصلى ابن زيادمحسوب مى       

امـواج   اغلب مهاجربه آن شهر تازه تاسيس، سبب شده بود كه ثبات سياسى نداشته باشد و همـواره دسـتخوش                  

سـلطه گـرفتن بزرگـان       روح قبايلى و تعصبهاى طايفگى در اقوام ساكن كوفه شديد بود و ابن زياد،باتحت             .گردد

ايـن بـود كـه آن همـه دعـوت و            .دخـويش در آور    قبايل و عشاير،براحتى توانسته بود اوضاع شهر را در كنتـرل          

 . تنها ماند» ع« ،از هم گسيخت و حسين»ابن زياد« بيعت،كارساز نشد و هزاران دست بيعتگر،در برابر طوفان

ــراى    ــاد و ســپاه يزيــدى عمومــا از ايــن شــهر ب ــه كــربال در نزديكــى ايــن شــهر اتفــاق افت ــا  حادث جنــگ ب

آنجا خطبه خوانـد و     » ع« رد اين شهر شدند وزينب كبرى     پس از عاشورا نيز،اسراى اهل بيت وا      .آمدند» ع« حسين

رهبرى سليمان بن صرد و نيز قيام مختار در همين شهر            نهضت توابين به  .شادى كوفيان را به عزا مبدل ساخت      

در جنگ جمـل و صـفين شـركت داشـتند،همواره           » ع« مردم كوفه،همانگونه كه در ركاب على     .به وقوع پيوست  

دســتخوش امــواج  ايــن شــهر در تــاريخ اســالم،همواره. ور چشــمگير داشــتنددرفعاليتهــاى ضــد امــوى حضــ

پاكبازش در كوفه قيام كرد و به شـهادت          حجر بن عدى،با اصحاب   . سياسى،انقالبها،حوادث و آشوبها بوده است    

 . عمرو بن حمق خزاعى، در كوفه شهيد شد.رسيد

بود،در آنجا » ع« خالص على  هجرى نيز كه از ياران     رشيد.ميثم تمار به دستور ابن زياد،در كوفه به دار آويخته شد          

 »  حجاج بن يوسف ثقفى« جنايات و فجايع.به شهادت رسيد

به دسـت او بـه      ...جبير و  و كشتارهايش از شيعيان آل على در كوفه بود،كه كسانى همچون قنبر،كميل،سعيد بن            

قيامهـاى سـادات    .،در اين شهر بـود    » كناسه«و شهادتش در  » ع« خروج زيد بن على بن الحسين     .شهادت رسيدند 

طباطباى علوى، خـروج ابـى السـرايا در زمـان مامون،شورشـهاى              طباطبايى در نيمه قرن دوم هجرى،قيام ابن      
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قبر بزرگانى چون كميل،خباب بن ارت،اخنف بـن قيس،سـهل          . شهر اتفاق افتاده است    همه در اين  ...قرمطيان و 

از عظيمتـرين و    » مسـجد كوفـه   «در ايـن شـهر،    ) 43. (اسـت حنيف انصارى و بسيارى ديگـر در ايـن شـهر             بن

محل مسجد كوفه،بنا به روايات،خانه آدم و نوح،مصالى ابراهيم     .است هاى روى زمين   مقدسترين مساجد و قطعه   

اسـت كـه     و محل عصاى موسى و شجره يقطين و خاتم سـليمان اسـت و جـايى               » ع« حضرت مهدى  و مصالى 

،محـل  »دكـة القضـاء   « قبور انبياء و مرسلين و اوصياء است و در مسجدكوفه،          كشتى نوح از آنجا جريان يافته و      

تربة تحبنا و نحبـه،اللهم ارم مـن        ...«:فرموده است  در باره آن  » ع« امام صادق .قضاوتهاى امير المؤمنين قرار دارد    

خدايا هر كه سوء    كه ما را دوست دارد،ما نيز آن را دوست داريم،          كوفه تربتى است  ) 44(» رماها و عاد من عاداها    

 . قصد به آن كند به تيرباليش بزن و هر كه با آن دشمنى كند،دشمنش باش

 

 كوفيان 

 

الكـوفى ال   « اسـت  انـد،تا آنجـا كـه گفتـه شـده          وفايى و سست عهدى شهرت يافتـه       مردم كوفه در تاريخ به بى     

مـا اهـل كوفـه      «  كـه  شـد  ،در شعارهاى مردم در انقالب اسالمى ايران و جنـگ تحميلـى نيزگفتـه مـى               » يوفى

مسلم بن عقيل و بر سر كار آمدن ابن زياد و كنترل           البته تغيير اوضاع كوفه را در دوران      .»نيستيم،على تنها بماند  

را نيــز نبايــد ناديــده گرفت،كـه مــانع خــروج هــواداران ســيد  ...و شـديد شــهر و ســختگيرى نســبت بـه مــردم  

هر حال،تاريخ اسـالم خـاطره خوشـى از عهـد و پيمـان              حضرت در كربال شد،ولى به       براى يارى آن  » ع«الشهدا

و  تنـاقض در رفتـار، نيرنـگ   :اند از ويژگيهاى روحى و اخالقى جامعه كوفى،اينها را شمرده    ) 45. (كوفه ندارد  مردم

پذيرى و تركيب يافتن مـردم       طلبى،اخالق ناپسند،طمع و آزمندى، شايعه     تزلزل،سركشى نسبت به واليان،فرصت   

از دست آنان خون دل بخورد و امام        » ع« همينها سبب شد تاعلى   ) 46. (تلف با گرايشهاى قبايلى   آن از قبايل مخ   

نزديـك  » ع«وفايى ببيند و مسلم بن عقيل، در اين شهر غريبانه به شهادت برسد و سـيد الشـهدا           بى» ع« مجتبى

ر نيز،چنـدان منسـجم     البته تركيب جمعيتى ايـن شـه      .سپاه كوفه لب تشنه جان دهد      كوفه در كربال در محاصره    

خود اين شهر،به اضافه قبايلى از يمـن مثـل قضاعه،غسان،بجيله،خثعم،كنده،حضـر موت،ازد،مـذحج،               مردم.نبود

 »  سعد بن ابى وقاص« حمير،همدان و نخع كه پس از بناى اين شهر از دوره

زيستند،سـبب   مـى  ساكن اين شهر شده و قدرت و نفوذى يافته بودند و جمعيتـى از نـژاد فـارس كـه در كوفـه                      

كوفه را در تحت نفوذ خود داشتند و مردم را           از سردمداران اموى نيز برخى    .گرايشهاى مختلفى در مردم شده بود     

 . ساختند دار مى اموى را گسترده و ريشه خواندند و سلطه اميه فرا مى به هوادارى بنى

اى حماسى ونطقهاى پـر شـور و عواطـف    ه شيعيان اهل بيت نيز در كوفه كم نبودند،اما تشيعشان در بعد خطبه       

،بيش از پيروى از خطسرخ آل علـى و پـا نهـادن در ميـدانهاى درگيـرى                  » ص«سرشار نسبت به خاندان پيامبر    

عمل امويان را در محدود ساختن يارى شيعيان نسبت به حسـين بـن               آنكه بخواهيم سختگيريها و شدت     بى.بود

حتى جمعـى از آنـان باديـدن        .توان بسادگى گذشت   وفايى آنان نمى   بگيريم،از روحيه سستى و بى     ناديده» ع« على

يكـى از   .كردند كه خدايا پسرپيامبرت را يارى كن       گريستند و دعا مى    پيكرهاى حسين و يارانش در دم تيغها،مى      
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. »هال تهبون الى نصرته بدل هـذا الـدعاء؟        «شتابيد نمى خودشان بر آنان خروشيد كه چرا به جاى دعا،به ياريش         

)47 ( 

واى بر كوفه و بر رسم پذيرايى او سست عهدى و رياكارى و خودرايى او خاك عالم به سرش باد كه در خـاك           

سر خوان پذيرايى او رسم او غدر و دورنگى،ره او كيد و نفاق شش جهت پـر شـد از آوازه                    كشيد هر كه بنشست   

 پايگاه بازى شيطان وى شرح خاطرات       اى كتيبه بيداد وى گور دادخواهى و فرياد اى        !اى كوفه ) 48(رسوايى او   

پريشان خوردى فريب ديو هوى را كشتى به جهل،شير خدا را كشتى دو عاشق ازلى را نشناختى حسين و على                    

گاه جهـل و نفـاقى اى        را پشت على ز درد تو خم شد نام تو در فساد،علم شد در هفت رنگ تفرقه،طاقى بيتوته                 

 ) 49... ( خاكجويبار جارى ناپاك اى آبروى ريخته بر

 

 كهيعص 

 

اشاره به حـوادث يـا فضـايل يـا           طبق برخى تفاسير،اين حروف رمزى    .از حروف مقطعه قرآن در اول سوره مريم       

از جملـه تفسـيرهاو تاويلهـاى ايـن حروف،انطبـاق آن بـا حادثـه                .مسايلى دارد كه اهل بيت به علم آن آگاهند        

 عبـا را از جبرئيـل فـرا گرفـت و چـون بـه نـام امـام                    پـنج تـن آل     حضرت زكريا نام  :در روايات است  .كربالست

راز آن را   .رفـت  آمد،اما با نامهاى ديگر،اندوهش مى     شد و اشك در چشمش مى      مى رسيد،اندوهگين مى» ع« حسين

،كشته شدن عترت طـاهره     »ها«،نام كربالست، » كاف«.قصه آن را خبر داد    » كهيعص«خداوند با .ازخداوند پرسيد 

زكريـا  . صبر و مقاومت اوسـت    »صاد«و» ع« حسين عطش» عين«است،» ع« قاتل حسين يزيد ستمگر، »ياء«است،  

و از خدا خواست كه فرزندى به او عطا كند و با محبت او،آزمايشش كنـد                 گريست» ع« حسين سه روز در مصيبت   

ا او عطـ   خداونـد،يحيى را بـه    .را در سوگ فرزندش به داغ نشاند،او را هـم داغـدار كنـد             » ص«محمد و آنگونه كه  

ميان يحيى بن زكريا وحسين بن على شباهتهاى     ) 50. (ششماهه به دنيا آمد   » ع« يحيى هم همچون حسين   .كرد

سر هر دو مظلومانه بريده شده و سر هر دودر طشت و طبقى پيش طاغوت زمانشان نهـاده                  .ديگر نيز وجود دارد   

 . شد

 

 نوشتها  پى

 

 . 1835،ص 4معارف و معاريف،ج -1

 . نامه،دهخدا لغت-2

 . 136 و 124،ص 98بحار االنوار،ج -3

 . اغلب اين كتابها به فارسى ترجمه شده است-4

ــاگون عاشــورا و حــوادث و شخصــيتها و موضــوعاتش،جزوه  -5 ــون محورهــاى گون ــب و « پيرام فهرســت كت

 . سازمان تبليغات اسالمى:چاپ شده است،ناشر)از نويسنده(،»پيرامون واقعه كربال موضوعات
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 . نامه،دهخدا لغت-6

 . 214تاريخ تكايا و عزادارى قم،ص -7

 . نامه،دهخدا لغت-8

 . همان-9

 . 147،ص 5الفتوح،ابن اعثم،ج -10

 . 373،ص )امام حسين(عوالم-11

در بـاره ايـن     .»كل ارض كربالء و كل يـوم عاشـورا        «:معروفست كه .475 و   11،ص  2سفينة البحار،ج   :ك.ر-12

 . وف نيز منتشر شده است،نشر معر»چهل حديث كربال« مرقد مطهر ازجمله

 . 475 و 197همان،ص -13

 . على مرادى-14

 . » كربل« مجمع البحرين،طريحى،واژه-15

از سلمان  »تراث كربال «:ك.براى آشنايى با تاريخ اين شهر از دير باز تا عصر حاضر،ر           .فرهنگ فارسى،معين -16

موسـوعة العتبـات    «:ك.چنـين ر  هم) ميـراث كـربال   :اين كتاب به فارسى هم ترجمـه شـده اسـت          (الطعمه هادى

 . از جعفر الخليلى)قسم كربال(8جلد » المقدسه

 .  به بعد9،ص 8،ج » موسوعة العتبات المقدسه«:ك.از جمله ر-17

 . 10همان،ص -18

 . 19تراث كربال،ص -19

 . ،سلمان هادى الطعمه»تراث كربال«:ك.ر-20

 . نامه،دهخدا لغت-21

 . 92انصار الحسين،ص -22

 . ،دهخدانامه لغت-23

 . 189تاريخ تكايا و عزادارى در قم،ص -24

 . 15،ص 45بحار االنوار،ج -25

 . 195،ص 20صحيفه نور،ج -26

 . 57،ص 9همان،ج -27

 . زيارت عاشورا-28

 ). 12/6/71كيهان (،محمد رضا آقاسى» شيعه نامه«:ابياتى از مثنوى-29

 . 387االنتفاضات الشيعيه،هاشم معروف الحسنى،ص -30

 . 304،ص 4ريخ طبرى،ج تا-31

 . 202،ص 9صحيفه نور،ج -32
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فش و دم سياه است،اسب سرخرنگ كه به سياهى بزنـد و يـال و              كميت در لغت،به معناى اسب نيك سرخ      -33

 . كميتش لنگ است، كنايه از عجز و ناتوانى است:گويند و اين كه مى)لغتنامه دهخدا(دم اوسياه باشد

 . نامه،دهخدا لغت-34

 . » كميت بن زياد، شاعر العقيده«:ك.در باره وى،از جمله ر.496،ص 2،سفينة البحار،ج 195،ص 2ج الغدير،-35

 . 187،ص 1ادب الطف،ج -36

 )  شمسى1331چاپ (213،ص 1منتهى اآلمال،ج -37

 . 392،ص 1عنصر شجاعت،ج -38

 . 295،ص 2عنصر شجاعت،ج -39

 .  است385،ص 97فه در بحار االنوار،ج احاديث مربوط به فضيلت كو.498،ص 2سفينة البحار،ج -40

 . مجمع البحرين،طريحى،واژه كوفه-41

ها،قبايل،تاريخچه،اعصـار گونـاگون و      بـراى آگـاهى از نـام محلـه        .46،ص  8موسوعة العتبات المقدسـه،ج     -42

،خليـل  » عنصـر شـجاعت  « آن رجوع كنيد به بحـث مفصـل و مفيـد كتـاب          ...جغرافيايى و محصوالت و    موقعيت

ترجمـه سـيد محمـد تقـى آيـت          » تشـيع در مسـير تـاريخ      « و فصل پنجم كتاب   .411 تا   359،ص  1ج  اى، كمره

 . ،هشام جعيط،دار الطليعه،بيروت» االسالميه الكوفة،نشاة المدينة«اللهى،نيز

ــه،ر    -43 ــاريخ كوف ــا ت ــلتر ب ــنايى مفص ــراى آش ــه «:ك.ب ــاريخ الكوف ــى،دار   » ت ــى نجف ــين براق ــيد حس س

، غالمرضا گلـى    » سيماى كوفه «و.109،ص  2،محسن الشاكرى،ج   » ى و العترة  المصطف موسوعة«االضواء،بيروت،

 . زواره

 . 499،ص 2سفينة البحار،ج -44

 . 139،سيد حسين البراقى،ص » تاريخ الكوفه«:ك.در مورد كوفه و كوفيان،ر-45

 . 420،ص 2،باقر شريف القرشى،ج » حياة االمام الحسين«با استفاده از-46

 . » بالذرى«ل از،به نق442همان،ص -47

 ). شفق(محمد حسين بهجتى-48

 . » ع« ،در سوگ على،امام مظلوم)فريد(قادر طهماسبى»كتيبه بيداد«آلود از مثنوى غم-49

تاويـل  » ع« آيات ديگرى نيز به شهادت امـام حسـين  .223،ص 44،بحار االنوار،ج 3،ص 3تفسير البرهان،ج  -50

 . » االيات الماولة لشهادته«  باب217،ص 44بحار االنوار،ج :ك.ر.است شده
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 گريز 

 

گفتارى را منتهى بـه موضـوع ديگـر كردن،مطلبـى را بـه مطلـب ديگـر پيوسـتن باتناسـب،چنانكه                      :گريز زدن 

خوانان،بـه تناسـب بحـث و        واعظان و روضـه   ) 1. (خوانان از حكايتى به واقعه كربال يا يكى از شهدا روند           روضه

خاصـى از مصـائب چهـارده معصـوم          خواننـد يـا بـه مصـيبت        كـربال رامـى   گفتارى كه دارند،مرثيـه خاصـى از        

خوانند و از    سخن در باره جوان يا كودك باشد،مصيبت على اكبر يا على اصغر را مى              مثال اگر موضوع  .پردازند مى

ايـن  .شـوند  مى دفن با شكوه كسى،به بى غسل و بى كفن و دفن ماندن پيكر سيد الشهدا در كربال منتقل                  مراسم

در .نـام دارد  » گريـز زدن  «تقال از موضوع يا حادثه خاص به واقعه كربال و امام حسين يا يكـى ديگـراز شـهدا                  ان

شود و ياد آن حادثه،سرمايه الهام       صحراى كربال زده مى    حركتهاى حماسى و انقالبى نيز بصورتى ديگر گريز به        

گ برادر و عمو و دايى و پسر خالـه و           بخاطر نشر شهادت وفلسفه شهيدان است كه شيعه،به بهانه مر         «.گردد مى

اند و از حسين وشـهيدان شـيعه         زده كرده و يكباره به كربال گريز مى       ياران و خويشاوندان را گرد مى     ... پسر عمه 

 ) 2(» .اند گفته مى

 

 گريه 

 

ــت  « ــيض خداس ــمه ف ــم گريان،چش ــين  .» چش ــد اهللا الحس ــا عب ــر اب ــتن ب ــياردارد » ع« گريس ــواب بس ) 3. (ث

 ) 4. (اند گريسته»  ع« مبران،زمين و آسمان،حيوانات صحرا و دريا هم بر عزاى حسينفرشتگان،پيا

كنـد، عطـش روح را بـر         اشك،دل راسيراب مـى   .اشگ ريختن،نشانه پيوند قلبى با اهل بيت و سيد الشهدا است          

همـدلى و همـاهنگى روحـى بـا         . شـود  حاصل مـى   اهل بيت  سازد و حاصل محبتى است كه نسبت به        طرف مى 

يفرحون بفرحنا  « اين نشان شيعه است كه    .آنان شاد و در غمشان محزون باشيم       كند كه در شادى    مه،ايجاب مى ائ

را داشـته باشـد،بى شـك بـه يـاد مظلوميـت و شـهادت                » ع« قلبـى كـه مهـر حسـين       ) 5(» ...لحزننا و يحزنون 

 . اشك،زبان دل و شاهد عشق است.گريد اومى

برم از ديده آب آيد برون رشته الفـت بـود در بـين               ون تا كه نامت مى    آنچنان كز برگ گل،عطر و گالب آيد بر       

ها آتشـى بايـد      حساب آيد برون؟ تا نسوزد دل،نريزد اشگ و خون از ديده           ما،كز قعر چاه كى بدون رشته،آب بى      

 خلقت است مشكل اين شيرازه از قلب كتاب آيد برون گر          » ام الكتاب « كه خوناب كباب آيد برون مهر تو شيرازه       

 ) 6(حاصل شود گل،چون گالب آيد برون  نباشد مهر تو دل را نباشد ارزشى برگ بى

فكرى و روحى با اين مكتب       گريستن در سوگ شهداى كربال،تجديد بيعت با عاشورا و فرهنگ شهادت و تغذيه            

ائمـه شيعه،گريسـتن بـر      .است و اشك ريختن،نوعى امضا كردن پيمان و قراردادمودت بـا سـيد الشـهدا اسـت                

امـام  .انـد  مظلوميت اهل بيت و عزاى حسينى راتاكيـد كـرده و شـهادت اشـك را بـر صـداقت عشـق،پذيرفته                     

 : فرموده است» ع« صادق
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باشد، خداوند گناهـانش     آلود شود،حتى اگر به اندازه بال مگسى       نزد هر كس كه ما ياد شويم و چشمانش اشگ         «

 : ه گفته صائبب) 7(» .بخشايد،هر چند چون كف دريا فراوان باشد را مى

 در سلسله اشگ بود گوهر مقصود گر هست ز يوسف خبر،اين قافله دارد 

شبيب در حديث مفصـلى      به ريان بن  » ع«امام رضا .بسيار اكيد است  » ع« دستور امامان به گريستن بر امام حسين      

) 8. (»...ح الكبشابى طالب فانه ذبح كما يذب ء فابك للحسين بن على بن ان كنت باكيا لشى!يابن شبيب«:فرمود

در حديث ديگـرى    .كن، كه او را همچون گوسفند،سر بريدند       كنى،بر حسين بن على گريه     اگر بر چيزى گريه مى    

دانسـتند،ولى در ايـن      اسـت كـه مـردم دوره جاهليـت جنـگ در آن را نـاروا مـى                  محرم،مـاهى «:فرموده اسـت  

گرفتنـد و بـه      رزندان و بانوان ما را به اسارت      ماه،دشمنان،خون ما را بناحق ريختند و هتك حرمت ما نمودند و ف           

( روز حسـين  .حرمتى را رعايت نكردنـد     هاى ما آتش زدند و غارت كردند و در كار ما،براى رسول خدا هيچ              خيمه

پلكهاى ما را مجروح و اشگهايمان راجارى كـرد و مـا از سـرزمين كربال،گرفتـارى و رنـج بـه ميـراث                        )عاشورا

» .ريزد كنندگان بگريند، كه گريه بر او،گناهان بزرگ را هم فرو مى           ون حسين،گريه همچ پس بايد بر كسى   .برديم

كشـته اشـكم،هيچ     مـن ) 11(،  » انا قتيل العبرة،ال يذكرنى مؤمن اال بكى      «:فرموده است » ع« خود امام حسين  ) 9(

م حسـين عليـه     سـال بـر امـا      بيست» ع«سجاد امام.گريد مى)بخاطر مصيبتهايم (كند مگر آنكه   مؤمنى مرا ياد نمى   

هر :» ع« به فرموده امام صادق) 12. (كرد گذاشتند مگر آنكه گريه مى السالم گريست و هرگز طعامى پيش اونمى

كـل الجـزع و البكـاء       «:اى ناپسند ومكروه است،مگر ناليـدن و گريسـتن بـر حسـين عليـه السـالم                 ناله و گريه  

كننـدگان در    ،هم گرياندن،هم خود را شبيه گريـه      هم گريستن ) 13. (» سوى الجزع و البكاء على الحسين      مكروه

بيـان شـده و اينكـه       » ع« اين همه فضيلت كـه بـراى گريـه بـر حسـين            .است و اجر دارد    پسنديده)تباكى(آوردن

است،در صورتى   نشاند و غمگين شدن در سوگ شهيدان كربال ايمنى از عذاب           چشم،آتش دوزخ را فرو مى     اشك

اشـگى كـه مبـين      .فيض الهى گـردد    ان در حدى نباشد كه مانع رسيدن اين       است كه گناه و فسق و آلودگى انس       

ساز پرهيـز از     پيوند عاطفى و رابطه مكتبى و اتصال روحى با راه و فكرو خط ائمه و سيد الشهداست،حتما زمينه                 

گريه بر شهيد،شركت در حماسه او و هماهنگى بـا روح او و موافقـت بـا                 «:به تعبير شهيدمطهرى  .گردد گناه مى 

اش،مالك قلبها   قهرمانانه بواسطه شخصيت عاليقدرش،بواسطه شهادت   » ع« امام حسين ...نشاط اوو حركت اوست   

مخزن عظيم و گرانقدر احساسى و روحى گمـارده          اگر كسانى كه بر اين    . و احساسات صدها ميليون انسان است     

و همرنـگ كـردن و هـم        شدند،يعنى سخنرانان مذهبى،بتوانند ازاين مخزن عظيم در جهت هم شـكل كـردن              

پـس  ) 14(» .بردارى صحيح كننـد،جهانى اصـالح خواهـد شـد     احساس كردن روحها باروح عظيم حسينى بهره 

مهم،شناخت فلسفه گريه در راستاى احياى عاشورا و زنده نگهداشتن مراسم حسـينى وفرهنـگ كربالسـت،نه                 

ت كه دل و جان آلوده،آن همسويى را بـا          نيس معلوم! گناه كردن و آلودگى،به اميد پاك شدن با چند قطره اشك          

 . امام داشته باشد كه با ياد مصائبش گريه كند

،زبـان دل   » اشـك «. گريه در فرهنگ عاشورا،سالح هميشه برانى است كه فرياد اعتراض بـه سـتمگران رادارد              

هـر  «:رمودف» ره« امام خمينى .است»خون شهيد «رسالت اشك نيز پاسدارى از    .است و گريه،فرياد عصر مظلوميت    

، »...شـود  زن نباشـد حفـظ نمـى       كن نباشد،تا پايش توى سر و سينه       گريه زن نباشد،تا پايش   مكتبى،تا پايش سينه  
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گريه كردن بر عزاى امام حسين،      «) 16(،  » گريه كردن برشهيد، نگهداشتن،زنده نگهداشتن نهضت است      «) 15(

امپراطور بزرگ   جمعيت كمى در مقابل يك    نگهداشتن نهضت و زنده نگهداشتن همين معنى است كه يك            زنده

بر مظلـوم اسـت،فرياد مقابـل ظـالم          اى است كه گريه    ترسند،براى اينكه گريه   ها مى  ،آنها از همين گريه   ...ايستاد

 ) 17(» .است

 ) 18(ايم  هر چند نيست درد دل ما نوشتنى از اشگ خود،دو سطر به ايما نوشته

 از عشقى است كه خداوند در دلهاقرار داده كه نسبت به حسين اشگ،سر فصل محبت و مودت است و برخاسته

 : » ص«به فرموده رسول خدا.شود مجذوب مى» ع« بن على

عليـه السـالم حـرارت و        براى شهادت حسـين   ) 19. (»ان لقتل الحسين حرارة فى قلوب المؤمنين ال تبرد ابدا         «

 . شود گرمايى در دلهاى مؤمنان است كه هرگز سرد و خاموش نمى

كدام عاشق در اين ره در بال نيست؟ كدامين دل شما را مبتال نيست؟ اگر در سوگتان شد ديده نمنـاك اگـر از                        

ما را به منزل كنون ماييم و درد        » غم«و» اشگ«عشقتان دل گشت غمناك گواه عشق ما اين ديده و دل رساند           

كـارى اسـت    رواق چشممان آيينهداغدارى كنون ماييم و اشگ و سوگوارى هنوز اشگ عزا پيوسته جارى است      

 ) 20(كارد امروز  غدير ما محرم دارد امروز محرم،بذر غم مى

ايـم   سيد الشهدا نشسته   محبت امروز هم،اشگ و گريه،رابط ما با حسين است و ما با شورى اشگهايمان،سر سفره             

شـده و بـا جـان هـم بـه در            و نمك پرورده ابا عبد اهللا هستيم،از اين رو،اين مهر با شيرمادر در جـان مـا وارد                   

 . شود مى

 

 »  ع« گل باغ حسن قاسم بن حسن

 گلوى بريده 

 

 ) 21(اى  اش ز خنجر فوالد كرده حلقى كه بود بوسه گه مصطفى مدام آزرده

گـاه رسـول     نهادند كـه بوسـه     تيغ بر حلقومى  .،سر مطهرش را از پيكر جدا كردند      » ع« پس از شهادت امام حسين    

از زبان زينـب كبـرى      » مجزور الراس «اند وهمچنين تعبير   بر آن حضرت داده   » ذبيح« ،لقباز اين رو  .بود» ص«خدا

است كه حضـرت زينب،هنگـام وداع جسـد برادرش،پيكـر او را در آغـوش                 در برخى مقتلها آمده   .نقل شده است  

 ) 21. (نهاد و بوسيد و با آن بدن خونين وداع كرد» ع«گرفت،لب برحلقوم بريده سيد الشهدا

ــد،مى  آن ســو  ــغ پلي ــود اى تي ــر ب ــود خورشيد،رســول آه پيغمب ــر ب شكســتى اى كــاش آن  نگران،نگــاه پيغمب

 ) 22(گاه پيغمبر بود  حنجره،بوسه
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 گنجينة االسرار 

 

كيست اين پنهان مرا در جان و تن كز زبان من همـى گويـد سـخن شـروع كتـاب گنجينـة االسـرار،با شـعر                           

اسـت،در  )1322م  (حماسى،در قالب مثنوى از عمـان سـامانى         عرفانى اى بلند از شعر    مجموعه و منظومه  .باالست

عاشورا،و از آثار برجسته مرثيه فارسى است و از ديد عرفانى بـه كـربال و قهرمانـان                   و ماجراى » ع« سوگ حسين 

 . است اين كتاب بارها به صورتهاى مختلف چاپ و منتشر شده.وحوادث آن نگريسته است

 

 گندم عراق 

 

كه او را از آلودن دست      »  ع«در پاسخ به پيشنهاد سيد الشهدا     )فرمانده سپاه كوفه در كربال    (مر سعد ع.يا گندم رى  

به من وعده حكومت رى :آورد،از جمله گفت مى هاى مختلفى  داشت و عمر سعد بهانه     به خون خويش بر حذر مى     

نخـورى مگـر    ) 23(عـراق   اميدوارم پس از مرگ مـن،از گنـدم         :كرد و فرمود   حضرت او را نفرين   .داده شده است  

طبق نفرين امـام،عمر سـعدبه   )فى الشعير كفاية  (آن هم مرا بس است    »جو«:عمر سعد ازروى استهزا گفت    .اندكى

سـالها پـيش از      در نقـل ديگـرى آمـده اسـت كـه          ) 24. (حكومت رى هم نرسيد و به دست مختار كشـته شـد           

حضرت فرمـود   .من تو را خواهم كشت     ند كه پندار برخى از سفيهان مى   :عاشورا،عمر سعد به آن حضرت گفته بود      

آنچه مايه چشم روشنى است آن است كه پس از مـن از گنـدم                آنان سفيه نيستند،بلكه بردباران و حليمانند،ولى     

 . كه اين، پيشگويى آن حضرت از وقايع كربالست) 25(خورد،  عراق،جز اندكى نخواهى

 

 گودال قتلگاه 

 

حظات مقاومت،از اسب بر زمين افتاد و شمر ياسنان فرود آمد و سر مطهر در آخرين ل » ع«محلى كه سيد الشهدا   

قتلگاه،محـل بـه    .ترين جا بـوده اسـت      كربال، پايين  گويا نسبت به قسمتهاى ديگر ميدان     .امام را از پيكر جدا كرد     

در حال حاضر،بيرون از حرم مطهـر       .خون مطهرش بر خاك كربال ريخت      شهادت رسيدن امام شهيدان است كه     

شود و سنگ مرمرى به بلندى نيم متراز سطح           حضرت،سردابى وجود دارد كه محل شهادت او محسوب مى         آن

كننـد   براى اشخاص معينى باز مى     اغلب در آن بسته است و گاهى      .زمين،بصورت قبر،بر روى آن محل قرار دارد      

در حضيض . فيع نديده بودمهيچ گودالى چنين ر.در فكرم آن گودالم كه خون تو را مكيده است«. تا زيارت كنند

 ) 26. (» توان عزيز بود،از گودال بپرس هم مى
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 گوشواره 

 

ها  كشيدن آنها، هر چه در خيمه ها حمله كرده،ضمن به آتش ،سپاه كوفه به خيمه» ع« پس از شهادت امام حسين

اطمه صـغرى،دختر امـام     از ف ) 27. (بود غارت كردند و از گوشها و پاهاى اطفال،گوشواره وخلخال بيرون آوردند           

نقل شده است كه پس ازشهادت امام،يكى از سواران سپاه عمر سعد به طرف او كه جلوى يكـى از                    » ع« حسين

از گوشش   خورد،آنگاه گوشواره  زند كه بر زمين مى     شود و با نيزه بر او ضربتى مى        ور مى  بوده،حمله ها ايستاده  خيمه

افضوا الى قرط كان فى اذن  حتى«  ام كلثوم نيز چنين نقل شده استدر باره) 28. (شود كند و خون جارى مى مى

 ) 29. (»فاخذوه و خرموا اذنها» ع« ام كلثوم اخت الحسين

 

 گهواره 

 

خوانيهـا از    ها و شـبيه    ها،تعزيه در مرثيه .سمبل حضور كودك شيرخوار در كربال و شهيد شدن او با ستم يزيديان            

 . ى اصغر،ششماهه شهيد عاشورا ياد شودشود تا از عل اين سمبل استفاده مى

 

 نوشتها  پى

 

 . نامه،دهخدا لغت-1

 . 43،ص )چاپ حسينيه ارشاد(ياد و يادآوران-2

 .  مطالعه كنيد296 تا 279،ص 44را از جمله در بحار االنوار،ج » ع« احاديث ثواب و آثار گريه بر امام حسين-3

 .  به بعد220،ص 45،بحار االنوار،ج 97،ص 1سفينة البحار،ج -4

 . 233،ص 5ميزان الحكمه،ج -5

 . 131اى اشكها بريزيد،حسان،ص -6

 . 391،ص 10وسائل الشيعه،ج -7

 . 286،ص 44بحار االنوار،ج -8

 . 283همان،ص -9

 . 279همان،ص -10

 . 108،ص 46همان،ج -11

 . 313،ص 45بحار االنوار،ج -12

 . 125 و 124،ص )ضميمه قيام و انقالب مهدى(شهيد-13

 . 70،ص 8صحيفه نور،ج -14

 . 31،ص 10همان،ج -15
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 . 31،ص 10ج -همان-16

 . صائب تبريزى-17

 . 556،ص 12جامع احاديث الشيعه،ج -18

 . از مؤلف» اهل بيت آفتاب« از مثنوى-19

 . محتشم كاشانى-20

 . 55،ص 2معالى السبطين،ج -21

 . ساعد باقرى-22

 . آمده است» گندم رى« در معالى السبطين-23

 . 55،ص 4،مناقب،ابن شهر آشوب،ج 248مقتل الحسين،مقرم،ص -24

 . 210 و 199،ص 5اثبات الهداة،ج -25

 . 140خط خون،موسوى گرمارودى،ص -26

 . 301،ص 3حياة االمام الحسين،ج -27

 . 61،ص 45بحار االنوار،ج -28

 . 305،ص )امام حسين(عوالم-29
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 ال ارى الموت اال سعادة 

 

اندر آنجا كه باطل امير است اندر آنجا كه حق سر به زير است اندر آنجا كه دين و مروت پايمال و زبون و اسير          

است راستى زندگى ناگوار است مرگ،باالترين افتخار است زان شهيد سـر از دسـت داده زان فـداكار در خـون                      

آزادمردان بكوشند بر ستمگر چون طوفـان       !ىآر»  ال ارى الموت اال سعاده    «فتاده جاودان آيد اين بانگ پر شور        

 ) 1(خروشند 

بــار در كنارظالمــان اســت و اينگونــه  از آموزشــهاى عاشــورا،گزيدن مــرگ ســرخ و شــهادت،بر زنــدگى مــذلت

اى از خطبه حماسـى و الهـام         سخن باال،جمله .زندگى مردن،حيات جاودانى است و آنگونه زيستن،مرگى بصورت      

ان الدنيا  «:اشورااست كه خطاب به ياران خويش فرمود و آغاز خطبه چنين است           در روز ع  » ع«بخش سيد الشهدا  

اال ترون ان الحق ال يعمل به و ان الباطل ال يتناهى عنـه،ليرغب              «:فرمايد تا آنجا كه مى   »...قد تنكرت وتغيرت  

 ) 2. (»المؤمن فى لقاء اهللا،و انى ال ارى الموت اال سعادة و الحياة مع الظالمين اال برما

 اكنون كه ديده هيچ نبيند به غير ظلم بايد ز جان گذشت،كزين زندگى چه سود؟ 

شـرافتمندانه و بـا عـزت را         در جمله ياد شده بيان كـرده اسـت،درس زنـدگى          » ع«فلسفه بلندى كه سيد الشهدا    

ا،مكتب اگـر عاشـور   .دهـد  هر ستم و خوارى مى     تن به » زنده ماندن « آموزد و بدون آن باور متعالى،انسان براى       مى

 . آزادى است،در سايه همين تعاليم است

 

 الحق 

 

بـه آن حضـرت تقـديم كرد،امـام حسـين نيـز          » ع«نام اسبى كه عبيد اهللا بن حر،هنگام مالقات با سيد الشـهدا           

از پى رونده،در رسنده،رسيده،آنكه و آنچـه در        « معناى آن ) 3. (را بر آن سوار كرد    » ع« فرزندش على بن الحسين   

اين نام براى اسـبهاى     .گفتند مى» الحق« اسبهاى تندرو هم   از اين رو به   .است»رسد ود و به آن مى    د پى چيزى مى  

 ) 4. (كار رفته است تنى چند از معروفان عرب نيز به

 

 »  ع« ال يوم كيومك يا ابا عبد اهللا

 

روزى امـام   .اسـت » ع« مضمون سخنى اززين العابـدين    .نيست)عاشورا(هيچ روزى همچون روز تو    !اى ابا عبد اهللا   

ياد ازروز احد كرد كه حمزه در آن كشته شد،سپس ياد از موته             .نگاه كرد و گريست   » ع« به پسر عباس  » ع«سجاد

ال يوم كيوم الحسين،ازدلف اليه ثالثـون الـف         «:سپس فرمود . شهادت رسيد  كرد كه جعفر بن ابى طالب آنجا به       

قتلـوه   جل بدمه و هو باهللا يذكرهم فال يتعظون حتى        انهم من هذه االمة كل يتقرب الى اهللا عز و            رجل يزعمون 

نيست،كه سى هزار نفربر ضد او گـرد آمدنـد كـه            » ع« هيچ روزى چون روز حسين    ) 5(،  »...بغيا و ظلما و عدوانا    

او آنـان را بـه يـاد خـدا          .جسـتند  خدا تقرب مى   پنداشتند و همه با ريختن خون او به        همه خود را از اين امت مى      
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را رحمت  » عباس«خداوند،.گرفتند،تا آنكه اورا از روى ستم و تجاوز و دشمنى كشتند            آنان پند نمى   انداخت،اما مى

امـام حسـن مجتبـى و اميـر     ) 6(» ...كند كه ايثار كـرد وامتحـان داد و جـان خـويش را فـداى بـرادرش كـرد               

 »  ع« المؤمنين

گر چه همه شـهادتهاو مصـيبتهاى    ) 7(»  هللاال يوم كيومك يا ابا عبد ا      «:اند فرموده» ع«نيز خطاب به سيد الشهدا    

اى به   داغ و سوگ بود و هيچ حادثه       اهل بيت پيامبر،سنگين و اندوهبار است،اما آنچه در كربال گذشت، باالترين          

اين است كه از جملـه     .و فرزندان او نيست   » ع« ابا عبد اهللا   دلخراشى عاشورا و هيچ امامى و شهيدى به مظلوميت        

شود و اين توصيه ائمه است كه هر گاه مصيبتى براى شما             خاطرداغديدگان هم استفاده مى   فوق،بعنوان تسالى   

 . ياد كنيد،تا تحمل داغ بر شما آسان شود» ع« آمد،از عاشورا و مصائب اهل بيت پيش

لـه  خوانان نيز،هر گاه از هر امامى روضه بخوانند،يا از هر مصيبت جانگدازى ياد كنند،در پايان با نقـل جم                   مرثيه

مصـائب اهـل بيـت در كربال،هـر غـم و             زنند،كه باالترين سوگهاست و بحق،با توجه بـه        باال،گريز به كربال مى   

 . شود مصيبتى كوچك و قابل تحمل مى

 

 لباس كهنه پيراهن كهنه 

 »  ع« لب و دندان سر امام حسين

 لعبت هاشم بالملك 

 

اشعارى اسـت كـه     .است»  ص«يد نسبت به پيامبر   از جمله سخنانى است كه نشان دهنده كفر باطنى و كينه يز           

شام آورده بودند،يزيد با غرور و سرمستى خواند         ،هنگامى كه عترت او را به اسارت به       » ع« پس از شهادت حسين   

ليـت  (بينـد  بدر كشته شدند،زنده بودند و خونخواهى و انتقام يزيد را مـى            و آرزو كرد كاش نياكانش كه در جنگ       

 : گويد تا آنجا كه به انكار وحى و رسالت پرداخته و مى)...اشياخى ببدرشهدوا

از آسـمان   (كردند،نـه خبـرى    هاشميان با حكومت بازى مى    ) 8(لعبت هاشم بالملك فال خبر جاء و ال وحى نزل           

اسـت،ولى خوانـدن آن توسـط يزيـد در          » ابـن زبعـرى   «اصـل شـعر از    .شـده اسـت    آمده و نه وحـى نـازل      )غيب

دهد،در پى زمزمه كردن اين اشعاركفرآميز بـود كـه           نش را با مضمون آن نشان مى      موقعيتى،هم عقيده بود   چنان

»  كذبوا بĤيات اهللا و كانوا بهـا يسـتهزؤن   ثم كان عاقبة الذين اساءوا السواى ان      « خطبه خويش را با آيه    » ع« زينب

و ال تحسبن   «  ادامه،آيه و نيز در  !)را تكذيب و مسخره كردند     سرانجام بدكاران،آن شد كه آيات الهى     (آغاز كرد ) 9(

دهيم،برايشـان خـوب     كافران مپندارند كه اگر به آنان مهلـت مـى         (را خواند ) 10(» ...الذين كفروا انما نملى لهم    

بانو،اثبات خـروج    و سراسر خطابه آن   )اى است  شود و براى آنان عذاب خواركننده      گناهانشان افزوده مى   است،بلكه

در .و به دين و اثبات كفـر و فسـق او درمـال عـام و حضـور همگـان اسـت                     اعتقادى ا  يزيد از حريم اسالم و بى     

واقعى آنان را براى مردم و تاريخ، روشن سـاخت و ايـن از               واقع،حادثه كربال،كفر پنهان امويان را آشكار و چهره       

 . ثمرات مهم عاشورا بود
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 لعنت بر يزيد 

 

لعـن بـه    .نوشـيدن اسـت    ر قاتالن او هنگام آب    و لعنت ب  » ع« از سنتهاى شيعى،فرستادن درود و سالم بر حسين       

كردند تا گناهان او     كرد،او را از خود طرد مى      عرب،هر گاه كسى تمردمى   .معناى طرد از رحمت و دور كردن است       

امــام صــادق عليــه الســالم،به نقــل داود رقــى،آب خواســت و نوشــيد و چشــمانش ) 11. (دامنگيرشــان نشــود

را ياد كند و قاتـل       اى نيست كه آب بنوشد و حسين       تل حسين، هرگز بنده   خدا بر قا   لعنت:اشگبارشد،سپس فرمود 

ما من  «...:كند نويسد وصد هزار سيئه از او محو مى        او را لعنت كند،مگر آنكه خداوند،براى او صد هزار حسنه مى          

و ) 12(» .. .اهللا له مائة الف حسنة و حط عنه ماة الف سـيئة            عبد شرب الماء فذكر الحسين و لعن قاتله اال كتب         

حـق بـر يزيـد       آبـى بنـوش و لعنـت      «:نويسـند  هـا مـى    شده است و بر سقاخانه     اين،جزء فرهنگ عاشورايى مردم   

سـازان حادثـه عاشـورا و قتـل          لعنت بر يزيـدو ابـن زيـاد و شـمر و ديگـر عـامالن و مباشـران و زمينـه                     .» كن

 :  وارث آمده استهاى متعددى از جمله در زيارت عاشورا و در زيارتنامه» ع« حسين امام

ابى سفيان و آل زياد  اللهم العن يزيد خامسا و العن عبيد اهللا بن زياد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل   «

 ) 13. (» و آل مروان الى يوم القيامة

 

 لعنت و برائت 

 

ـ      اسالم،دين تولى و تبرى است،در كنار محبت و دوستى با خاندان پيـامبر و مـودت                ان و سـالم و     نسـبت بـه آن

ها نسبت به اولياء خدا،عنصر برائت و بيزارى ونفرت و نفرين نسبت به ظالمان و دشمنان حق                  درود،در زيارتنامه 

كند كه يك شيعه عاشورايى نسبت  و همسويى با رسول خدا،ايجاب مى تفاوت نبودن در برابر جنايتكاران بى.است

انى را كــه قــرآن لعــن كــرده اســت،مورد لعــن بــه ســتمگران،بغض و عــداوت و تبــرى داشــته باشــد و كســ

 . هاى ملعون است لعن،نشان اوج تنفر و انزجار از چهره.قراردهد

ــادها،تحريفها،      ــان زشتيها،فسـ ــده،با بيـ ــه آمـ ــهدا و ائمـ ــه شـ ــه در زيارتنامـ ــايى كـ ــا و برائتهـ در لعنتهـ

بران الهى آميخته است و    آرايى در مقابل جناح حق،نپذيرفتن طاعت ائمه ومخالفت با ره          ستمها،گردنكشيها،صف

 . جاى تاريخ است لعن آنان،طرد نمايندگان اين خط در هميشه و همه

در حادثــــــه كربال،كســــــانى در قتــــــل دســــــت داشتند،كســــــانى هــــــم راضيان،ســــــاكتان، 

حسـين بـن     اند و همـه ملعـون و مطرودنـد،و نيـز آنـان كـه               سازان،فرمانبرداران بوده  كنندگان،زمينه حرمت هتك

گـذاران ظلـم بـه اهـل بيت،كنـار       در فراز ديگرى پايه.ر كردند و ندايش را شنيدند و پاسخ ندادندرا خوا » ع« على

ســازان آن قتــل،پيروان و هــواداران  شــان،قاتالن اهــل بيــت، زمينــه زننــدگان اهــل بيــت از جايگــاه اصــلى 

رواحشان،ديارشان و  در زيارتى،لعن بر ظالمين آل محمد،لعن بر ا       »...اسرجت،الجمت،تهيات«:اند شده قاتالن،لعنت

 ) زيارت عاشوراى غير معروفه،مفاتيح الجنان.(» و العن ارواحهم و ديارهم و قبورهم«:شده است قبورشان
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مواالت با حسين و برائت از ظالمان به او،پايه تقرب بـه خـدا و رسـول و اميـر المـؤمنين وفاطمـه و حسـن و                            

رسوله و الى امير المؤمنين و الـى فاطمـة و             الى اهللا و الى    انى اتقرب !يا ابا عبد اهللا   «:است» عليهم السالم « حسين

 ) 14. (»...اساس ذلك الى الحسن و اليك بمواالتك و بالبرائة ممن اسس

 

 لهفان 

 

كـه در حـديث امـام        اسـت » ع«لهفان از القـاب سـيد الشـهدا       ) 15. (ستمديده،مضطر دادخواه،اندوهگين،ملهوف 

 ) 16(» لهفانا...بال قتلان الحسين صاحب كر«:آمده است» ع«باقر

 

 لهوف 

 

است در باره شهداى كـربال       ،به معناى آه و ناله بر كشتگان كربال،نام كتاب مقتلى         » اللهوف على قتلى الطفوف   «

اين كتاب به   .باشد مى) ه 664-589(محمد بن طاووس   كه از تاليفات مشهور سيد بن طاووس،على بن موسى بن         

 . از سيد احمد فهرى» آهى سوزان بر مزار شهيدان« نام فارسى نيز ترجمه شده است،به

 

 ليلى 

 

بـر  ) 17. (عصر خويش بوده است    و مادر على اكبر،از زنان فاضل     » ع« ليلى دختر ابو مرة ثقفى،همسر امام حسين      

 ) 18. (خالف آنچه مشهور است،در كتابهاى معتبر و مقتلها نامى ازايشان در جريانات كربال،كوفه و شام نيست

 

 شتها نو پى

 

 . 71،بهار آزادى،ص )شفق(،محمد حسين بهجتى» يا آزادگى،يا شهادت«از شعر،-1

 . 68،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -2

 . ،نقل از انساب االشراف72الحسين و السنه،سيد عبد العزيز طباطبايى،ص -3

 . نامه،دهخدا لغت-4

 . 274،ص 22،ج ،بحار االنوار)به نقل از امالى صدوق(73،ص 4ناسخ التواريخ،ج -5

 . 86،ص 4،مناقب،ابن شهر آشوب،ج 10،ص 2معالى السبطين،ج -6

 . همان-7

 . 377،ص 3،ج 187،ص 2حياة االمام الحسين،ج -8
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 . 10روم،آيه -9

 . 178آل عمران،آيه -10

 . مجمع البحرين-11

 . 87،ص 4،مناقب،ابن شهر آشوب،ج 77اسرار الشهادة،فاضل دربندى،ص -12

 . 458مفاتيح الجنان،ص زيارت عاشورا،-13

 . 5، ص 91بحار االنوار،ج » ع« صلوات خاص امام حسن و امام حسين:ك.زيارت عاشورا،از جمله ر-14

 . لغتنامه دهخدا-15

 . 168كامل الزيارات،ص -16

 . نامه،دهخدا لغت-17

 . 335،ص 1منتهى اآلمال،ج -18
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 ماتم 

 

تجمع زنان و مردان در غم و  اصل آن به معناى محل   .ى عزادارى و مصيبت و عزاست     به معنا ...ماتم،ماتم،ماتم و 

بـه محـل    .گوينـد  شـود،مى  برگـزار مـى   » ع« حسـين  اما به مراسمى هم كه در سـوگوارى امـام         ) 1(شادى است،   

اتم به برگزار كردن آيين سوگوارى،ماتم گـرفتن و بـه مـ   .شود گفته مى عزادارى،عزاخانه،ماتم سرا و ماتمكده هم    

. است درآداب اسالمى،اقامه عزا براى متوفى و رسيدگى به بازماندگان و تغذيه داغديدگان آمده.گويند نشستن مى

در .اعال ماتمها برگزار شـد     روايات بسيارى آمده است كه براى آن حضرت در ملكوت         » ع«درباره سيد الشهدا  ) 2(

چون به شام برده شدند و      » ع« اسيران اهل بيت  ) 3 (.» و اقيمت عليك المĤتم فى اعلى عليين      «:خوانيم زيارت مى 

ام سلمه نيز،پس از خبر يافتن      ) 4. (براى شهداى كربال ماتم بر پا كردند       وارد دربار يزيد گشتند،خاندان اموى هم     

توسط آن شيشه پر از خاك كه به خون تبديل شده بود،آن روز را روز ماتم ونوحه بـر                   » ع« حسين از شهادت امام  

،پس از شهادت ابا عبد اهللا،همسر اوماتم براى او بر پا داشـت             » ع« به روايت امام صادق   ) 5. (قرار داد » ع« حسين

تـرين مـاتم تاريخ،همـان حادثـه جانگـداز           عظيم) 6. (كرد اى براى اشكبار شدن چشمانش استفاده مى       و از ماده  

 : به قول محتشم.شود نمى كربالست كه هرگز از شور و سوز آن كاسته

  اين چه شورش است كه در خلق عالم است باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است باز

دينـى مايـه بقـاى يـاد         ايام عاشورا براى شيعه،فصل گريستن و به عزاى حسينى نشسـتن اسـت و ايـن سـنت                 

عاشورا براى پيروان اهـل بيـت،روزغم و انـدوه و بـراى جفـا كـاران مخـالف                   .سازان عاشورا گشته است    حماسه

در اين زمينه دو روش مخالف هم داشته است،سـيد رضـى در              سرزمين شام و عراق   .عترت،روز شادى بوده است   

 : دانستند كند كه شاميان،همانها را روز عيد و جشن مى يكى از اشعارش ازسوگواريهاى سرزمين عراق ياد مى

 ) 7(كانت ماتم بالعراق تعدها اموية بالشام من اعيادها 

جانكـاه آن روزگـار سـخن        ز در شعرى از سختيهاى روزگارشان پس از عاشورا و محنتهاى          ني» ع«حضرت سجاد 

 : فرمايد گويد،از جمله مى مى

 ) 8(يفرح هذا الورى بعيدهم و نحن اعيادنا ماتمنا 

 . شوند،در حالى كه عيدهاى ما،سوگ و ماتم ماست اين مردم به عيدشان خوشحال مى

 . »بنى اميه براى ما عيد نگذاشتند«:اين مضمون همان سخن معروف است كه

 

 سعد  ماريه بنت

 

اش پايگـاه تجمـع شـيعه در ايـن شـهر             مردم بصره بود كـه خانـه      ) 9(ماريه دختر سعد،بانوى شجاع وشيعى از       

 . شد محسوب مى

اى خانه تردد داشتند،بر   اى كه به اين    در ايام نهضت كربال،عده   .گشت فضايل و تعاليم اهل بيت از آنجا منتشر مى        

 ) 10. (به كوفه رفتند» ع« يارى امام حسين
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 مالك بن دودان 

 

 : خواند هنگامى كه به ميدان رفت،چنين رجز مى.از شهداى عاشوراست

 ) 11(اليكم من مالك الضرغام ضرب فتى يحمى عن الكرام يرجو ثواب اهللا ذى االنعام 

 

 مالك بن عبد اهللا جابرى 

 

پيوسـتند و عصـر     » ع« على بن حارث بن سريع،در كربال به حسين بن       از شهداى كربالست،وى و برادرش سيف       

نزديك شده بودند،اجازه ميدان گرفته،جنگيدند و      »  ع« گاه امام حسين   عاشورا،در لحظاتى كه سپاه كوفه به خيمه      

 ) 12. (شهيد شدند

 

 مالك بن نضر ارحبى 

 

امام از آنان دعـوت     . ديداركردند» ع« الشهدا وى به اتفاق ضحاك بن عبد اهللا مشرقى در مسير راه كربال با سيد             

 . آن دو به بهانه قرض داشتن و سركشى به خانواده،رفتند و توفيق حضور در حماسه عاشورا نيافتند.به يارى كرد

 »  ع« ماه بنى هاشم عباس بن على

 

 ماهيت قيام كربال 

 

 . تآن را خوب شناخ» ماهيت«براى حفظ هويت نهضت عاشورا و اهداف آن،بايد

 : توان شناخت را از منابع مستند و خدشه ناپذير زير مى» ع« ماهيت قيام امام حسين

هاى امام و اهل بيت،كه در مكه و بين راه حجـاز و عـراق و در كـربال وپـس از آن در كوفه،شـام و                            خطبه:الف

 . مدينه ايراد شده است

 .  اين و آن،درطول نهضت بيان كرده استسخنانى كه امام،در پاسخ به پرسشها،پيشنهادها و خيرخواهيهاى:ب

شـده   آنهـا در مĤخـذ معتبـر ثبـت     اند و همه رجزهايى كه امام و اصحاب او،روز عاشورا در مقابل دشمن خوانده        :ج

 . است

ابن زياد، ابن زياد به يزيد و  هاى يزيد به هايى كه ميان امام و مردم كوفه و بصره رد و بدل شده است،نامه نامه:د

 .... هاى عمر سعد به ابن زياد،ابن زيادبه حاكم مدينه و نامهعمر سعد،
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در .طـرفين را بـه دسـت آورد        توان اهداف،ماهيت،ديـدگاههاى   از مجموع اين منابع و اسناد مكتوب و موجود،مى        

ويـران كـردن، سـاختن،تجديد و آفريـدن و          :چهـار بعدداشـت   » ع« توان گفت نهضت امام حسـين      عين حال مى  

 : مختصر اين ابعاداما توضيح .ابداع

بــود بــه  در هــم شكســتن و ويــران كــردن هيكــل و اســكلتى كــه بــه امويــان امكــان داده:» ويــران كــردن«

هـاى محرومـان و      ،ستمگرى كنند و به نام خالفت،كاخهاى عياشى خود را بر اسـتخوانها وجمجمـه             » دين« اسم

انقـالب كربال،بنيـان سـتم و       . شـهادت برسـانند    آزاديخواهان بنا كنند و آزاد مردان را از صحنه كنار بزنند يا به            

 . آن را متزلزل ساخت هاى تحميق و تزوير را در هم شكست و پايه

خداجوى و شـهادت طلـب و      دميدن روح شهامت و بيدارى در كالبد جامعه اسالمى و پروراندن نسلى           :» ساختن«

 . گر با سلطه ستم،به دليل حركتهاى انقالبى پس ازعاشورا ستيزه

هاى بنى اميه كهنه و فراموش شده ومفاهيم دينـى كـه بـه               ها و توطئه   ارزشهاى اسالمى كه با نقشه    :»دتجدي«

حكومت و حـاكم و بيـت المـال و حقـوق         ديدگاه اصلى دين درباره   .دست آنان تحريف گشته بود،دوباره احيا شد      

 روحهـاى كوچـك،آن     تـازه يافـت و تحريفهـا زدوده گشـت و           مردم مطرح گشت و بناى عقيده و ايمان، روحى        

 . عظمت را يافتند كه در برابرطاغوت بايستند و امر به معروف و نهى از منكر كنند

ساخته شد كه همواره خار سرراه متجاوزان بـه حقـوق            هاى زنده و بزرگ و قهرمان براى بشريت        نمونه:» ابداع«

باع شده بود،خطى كه در طـول       محرومان بودند و ايجاد يك خط آزاديبخش كه با روح تقوا واخالص خدايى اش             

اين خط،در سايه ايجـاد هويـت جديـد         .تاريخ،خواب از چشم جباران متكبرربوده،و بستر نرمشان را خشن ساخت         

آزادگى و غيـرت   به همه انسانها،حتى غير مسلمانان،درس » ع« انسانى واسالمى در جامعه پديد آمد و امام حسين        

 . داد

نيز جهاددر راه مبارزه با جهالت و       .بود» ص«نهى از منكر و احياء سنت پيامبر      ماهيت قيام كربال،امر به معروف و       

 : خوانيم گمراهى و سرگردانى،كه در زيارت آن حضرت مى

ــرة الضــاللة   « ــة و حي ــن الجهال ــادك م ــتنقذ عب ــى اس ــك حت ــه في ــذل مهجت ــه  دســت) 13. (» و ب ــافتن ب ي

ظالم الزم داشت كـه بـا        و رسواگرى » خون«تفسيرو  .الزم داشت كه در عاشورا انجام يافت      » خون«هدف،نثار اين

، قيامت و رسالت و آزادگى نهفتـه        » ع«در خون شهداى كربال وسيد الشهدا     .برنامه اسراى اهل بيت تحقق يافت     

 : بازگو شده است» حسين االعظمى«و اين محتوا چه خوب در اين اشعار.بود

 ذكر و مادمك المسفوك اال قيامة لها كل عام يـوم            شهيد العلى ما انت ميت و انما يموت الذى يبلى و ليس له            

عاشوره حشر و مادمك المسفوك اال رسالة مخلدة لم يخل من ذكرها عصر و مادمك المسفوك اال تحرر لدنيا                   

 ) 14(طغت فيها الخديعة و المكر و هدم لبنيان على الظلم قائم بناه الهوى و الكيد و الحقد و الغدر 

 : در فارسى چنين سروده شده استو اين اهداف و آرمانها 

بزرگ فلسفه قتل شاه دين اين است كه مرگ سرخ به از زندگى ننگين است حسـين مظهـر آزادگـى و آزادى                       

است خوشا كسى كه چنينش مرام و آيين است نه ظلم كن به كسى نى به زير ظلم برو كه ايـن مـرام حسـين        

لب كافى است اگر چه گريه بر آالم قلب تسكين است    است و منطق دين است همين نه گريه بر آن شاه تشنه             
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ببين كه مقصد عالى وى چه بود اى دوست كه درك آن سبب عزو جاه و تمكين است ز خاك مردم آزاده بوى                       

 ) 15(خون آيد نشان شيعه و آثار پيروى اين است 

كرده اسـت،از حبيـب اهللا       سيمها را در قيام عاشورا تر      هايى كه ماهيت و حوادث و چهره       يكى از زيباترين سروده   

 : به صورت سؤال و جواب است)1208م (قاآنى شيرازى

ز نسل  !نامش چه بد؟حسين  ! چرا؟ از غم،كدام غم؟غم سلطان كربال     !كه؟ديده،چه سان؟روز و شب   !بارد چه؟خون 

بـه كجا؟دشـت ماريـه كى؟عاشـر        !چـون شد؟شـهيد شـد      جدش كه؟مصطفى !مامش كه بود؟فاطمه  ! كه؟از على 

سيراب ! ن؟نه،بر مال شب كشته شد؟نه،روز،چه هنگام؟وقت ظهر شد از گلو بريده سرش؟نى،نى،از قفا   پنها!محرم

! جرم داشت؟نه !مظلوم شد شهيد؟بلى  ! از سر چشمه فنا   !كه؟شمر،از چه چشمه  ! كسى آبش نداد؟داد  !كشته شد؟نه 

د هنـد،از چـه كـس؟از    اين يزيد كيسـت؟ زاوال !يارش كه بد؟خدا اين ظلم را كه كرد؟يزيد !كارش چه بد؟هدايت  

اى نزد كه؟نزد زاده مرجانه دغا ابن زياد،زاده مرجانه بد؟نعم از گفتـه            نطفه زنا خود كرد اين عمل؟نه،فرستاد نامه      

خويش؟ نه،او روانه كرد سپه سوى كربال مير سپه كـه            حسين را به دست    اين نابكار كشت  ! يزيد تخلف نمود؟ ال   

حيا خنجر بريـد حنجـر او را نكـرد شـرم؟ كـرد،از چـه پـس                   ه،شمر بى او بريد حلق عزيز فاطمه؟ن    !بد؟عمر سعد 

بريد؟نپذيرفت از او قضا بهر چه؟بهر آنكه شود خلق را شفيع شرط شفاعتش چه بود؟نوحه و بكا كس كشته شد              

ديگـر كـه؟اقربا ديگـر پسـر نداشـت؟چرا داشـت،آن كـه بـود؟                !هم از پسرانش؟بلى،دو تن ديگر كه؟نـه بـرادر        

! به غم و رنج،مبتال ماند او به كربالى پدر؟نى،به شام رفت با عز و احتشـام؟نه،با ذلـت و عنـا                   چون بد او؟  !سجاد

تنها؟نه با زنان حرم،نامشان چه بود؟ زينب،سكينه،فاطمه،كلثوم بينوا بر تن لباس داشت؟بلى،گرد روزگار بر سـر                

غـذاش چـه بـد؟خون دل غـذا     چه دوا داشت؟اشك چشم بعد از دوا   !عمامه داشت؟بلى،چوب اشقيا بيمار بد؟بلى    

گشت از او جدا از زينت زنان چـه بـه جـا مانـده          پدر ديگر كه بود؟تب،كه نمى     كس بود همدمش؟بلى اطفال بى    

بـت  !يهـود و مجوس؟نـه هندو؟نـه      !گبر ايـن سـتم كند؟نـه      ! بد؟دو چيز طوق ستم به گردن و خلخال غم به پا          

 ) 16(كى؟صف جزا !از كه؟ز حق.بلى خواهد چه؟رحمتاست قايل اين شعرها؟» قاآنى«فرياد از اين جفا!پرست؟نه

 

 مثير االحزان 

 

محمـد بـن جعفـر حلى،معـروف         برانگيزاننده اندوهها،نام كتاب مقتل معروفى است از شيخ نجم الدين جعفر بن           

 ) 17. (وجود دارد»صاحب جواهر«به همين نام،كتاب ديگرى درمقتل و مناقب از. ق645،متوفاى »ابن نما« به

 

  حسينى مجالس

 

ها و منازل،در ايـام      محفلها و مجلسهايى كه در سوگ حسينى و براى احياى خاطره عاشورا،در مساجد وحسينيه             

و زمينـه  » ع« ترين آثار شهادت ابا عبـد اهللا  شود و ازپر بركت عاشورا يا در روزهاى ديگر در طول سال برگزار مى   

دين و عاليق مذهبى است و در روايات نيز تاكيـده شـده   آگاهى مردم به  مناسبى براى تبليغ و موعظه و تقويت     
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مجــالس متعــددى از ســوى » ع«طبــق روايــات،براى ســيد الشــهدا.همــواره برپــا شــود كــه چنــين مجالســى

آن حضـرت    برگزار شده كه بر شهادت مظلومانـه      )ص(فرشتگان،جنيان،كروبيان، انبياى پيشين،رسول خدا و ائمه     

در همـان  ...ز حادثه عاشورا در كربال،كوفه،شام،دير راهب،مدينـه، مكـه و  همچنين مجالسى كه پس ا .اند گريسته

مرحوم شيخ جعفرشوشترى بطور مبسوط،به توضيح اين مجالس پرداختـه اسـت و             .سال حادثه برگزار شده است    

كل ايـن مجـالس را بـه پـنج          ) 18. (در هر كدام،مرثيه خوان،گريه كننده،زمان و محل آن را توضيح داده است           

 : كرده است سيمدسته،تق

 . مجالسى كه قبل از خلقت آدم،برگزار شده است-

 . برگزار شده است» ع« مجالسى كه بعد از آدم و قبل از تولد امام حسين-

 . مجالسى كه قبل از شهادتش برگزار شده است-

 . مجالسى كه بعد از شهادتش در دنيا برگزار شده است-

 .  پا خواهد شدمجالسى كه پس از فناى دنيا،در قيامت بر-

اى از  كـه مجموعـه  )خبـازان  ترجمـه مصـطفى  (نيز،نام كتابى از على محمد على دخيل اسـت   » مجالس حسينى «

 . است» ع« مقاالت،درباره چهارده معصوم و معارف اهل بيت

نيز نوعى كتب است كه  است،مجلس و مجالس» ع« نام نوعى از كتابها در شهادت امام حسين» مقتل« همچنانكه

شود كـه از روى      پردازد و براى وعاظ نوشته مى      خش به بيان فضايل و مسايل مربوط به سيد الشهدامى         بخش ب 

المجـالس  « از جمله .حاضران بگويند،به اين نام كتب متعددى نگاشته شده است         آن منبر روند و مطالبش را براى      

 »  الحسينية

 ) 19). (1336م (لعلماء ميرزا رفيع تبريزىاز نظام ا.است» ع« كه كتابى فارسى در اسرار شهادت امام حسين

 

 مجلس 

 

بـه سـخنرانى،وعظ و ذكـر     محل نشستن،مدت زمان نشستن،در اصطالح وعظ و مرثيه خوانى،محفلى كه در آن 

و شـبيه خوانى،بخشـى از مقتـل و واقعـه عاشـورا يـا                و در اصطالح تعزيـه    )مجالس حسينى (پردازند مصيبت مى 

چون اجراى تعزيـه در     .شود نوبت بصورت نوحه خوانى و تعزيه،اجرا مى        در يك  هاى ديگر تاريخ اسالم،كه    صحنه

گفتنـد وتـدوين     شد به آن مجلس مـى      يك تكيه يامجلس بوده،يك صحنه از وقايع عاشورا كه نمايش داده مى           

مجلـس  «مباحث و مجالس را    خواندند و گوينده و خواننده آن      مى» مجلس نويس «كننده و محرر اينگونه متون را     

از اينگونـه   ... هـا و   حضرت عبـاس،مجلس غـارت خيمـه       مجلس دو طفالن مسلم،مجلس قاسم،مجلس    .» انخو

 . مجالس است
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 مجمع بن عبد اهللا عائذى 

 

به » زباله« در مسيركوفه،در منزلگاه.از قبيله مذحج و اهل يمن بود      ) 20. (وى از شهداى كربال در حمله اول است       

 ) 21. (نامش درزيارت ناحيه مقدسه هم آمده است.مام به كربال آمدپيوست و در ركاب ا» ع«سيد الشهدا

 

 »  ع« محاصره امام حسين

 

ابـن  .رسيدن به كوفه و پيوستن به هواداران در آن شهر بود،تا بـر ضـدامويان قيـام كننـد     » ع« هدف امام حسين  

ايـن بـود    . بيرون خواهد شد   دانست كه اگر امام،پاى به كوفه بگذارد،كنترل شهر از دست          هم مى )والى كوفه (زياد

سپاه هزارنفرى را به فرماندهى حر بن يزيد سر راه آن حضـرت فرسـتاد،پس از                .كه مانع ورود امام به كوفه شد      

رسيد  رسيدند،پيكى از كوفه  »نينوا« چون به .آمدند و سپاه حر همچنان پا به پاى هم پيش مى          گفتگوها،كاروان امام 

راه پيش،فرمان چنـين بـود       نه راه برگشت داشته باشد،نه    » ع« امام حسين كه فرمان محاصره را همراه داشت،كه       

را در محاصره و تنگنا قرار بـده و او را جـز          » ع« با رسيدن نامه و قاصدم،حسين    »...اما بعد فجعجع بالحسين   «:كه

تا .و جدا نگردد  آب و علف و دور ازپناهگاه فرود نيار،به قاصدم دستور دادم تا همراه تو باشد و از ت                  در سرزمين بى  

 . و السالم.خبراجراى اين فرمان را برايم بياورد

 61دوم محـرم سـال       شـنبه  اين حادثه در روز پـنج     .در پى آن دستور بود كه امام به اجبار در آن منطقه فرود آمد             

فـراد  در پى اين محاصره،از پيوستن ا     ) 22. (رسيدند فرداى آن روز،عمر سعد با چهار هزار نفر از كوفه         .هجرى بود 

شد،برخى كه از كوفه خود را بـه امـام رسـاندند،با             كردند وماهها كنترل مى    به گروه ياران امام نيز جلوگيرى مى      

 . استفاده از تاريكى شب يااز بيراهه بود

 

 »  ع« محبت اهل بيت

 

عالقـه و محبت،بـه انسـانهاى        دهد و اگر اين    محبت،دوست داشتن و عشق ورزيدن،به زندگى انسان جهت مى        

 . پاك و واال باشد،بيمه كننده انسان از كششهاى انحرافى است

را در قرآن،اجـر رسـالت آن حضـرت قـرارداده و واجـب سـاخته                » ص«خداوند،دوستى و مودت خانـدان پيـامبر      

نيز به اين فـرض بـودن محبـت اهـل            امام شافعى ) 23. (» قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودة فى القربى        «:است

 : دارداشاره » ع« بيت

يا اهل بيت رسول اهللا حبكم فرض من اهللا فى القرآن انزله كفاكم من عظيم القدر انكم من لم يصل عليكم ال                      

 ) 24(صالة له 

 . خاندان رسول،مرز حركت در خط صحيح دين است و همين محبت
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شـقتان  توالى شما فرض خدايى است قبول و رد آن مرز جدايى است ديانت بى شما كامـل نگـردد بجـز بـا ع       

 ) 25(دل،دل نگردد هر آن كس را كه در دين رسول است واليت،مهر و امضاى قبول است 

 . دوستدار اين خانواده،دوستدار خداست و دشمنان آنان،دشمن خدايند) 26(

سازندگى انسان وحركت تربيتى و اجتماعى       تاكيد به دوست داشتن اهل بيت،استفاده از اهرمى نيرومند در جهت          

رشـته محبـت ايـن دودمان،تـا        .طعم محبت اهل بيت را بچشد،محبتهاى ديگربرايش جذاب نيست        آنكه  .اوست

اتصال به اين رشته محبت،مايـه گرمـى        .سازد هاى شيعيان كشيده شده وهمه جا را روشن و گرم مى           درون خانه 

 .  دارددر اين ميان،ويژگى خاصى» ع« حسين محبت.شود دل است و محب آنان،محبوب خدا مى جان و روشنايى

 حساب آيد برون  رشته الفت بود در بين ما،كز قعر چاه كى بدون رشته آب بى

ودربـاره حسـن و   ) 27. (»حسين منـى و انـا مـن حسـين،احب اهللا مـن احـب حسـينا                «:فرمود» ص«پيامبر خدا 

 فهـو   احب هذين الغالمين و اباهما و امهما       من«:و ثمره دوستى و محبت اين دو ريحانه رسول،فرمود        » ع« حسين

هر كس اين دونوجوان و پدر و مادرشان را دوست بدارد،روز قيامت در رتبه              ) 28. (» معى فى درجتى يوم القيامة    

 . من همراهم خواهد بود

هم بزرگترين غمهاست و     را خداوند در دلها قرار داده و غم شهادتش        » ع«اين كشش قلبى نسبت به سيد الشهدا      

حرارة فى قلـوب المـؤمنين ال تبـرد         » ع« الحسين ان لقتل «:فرمود» ص«ارسول خد .نشيند سوز آن هرگز فرو نمى    

هم در دنيا رشد دهنده و كمال آفرين است،هم در آخرت           » ع« ابا عبد اهللا   محبت اهل بيت و عشق به     ) 29. (»ابدا

 . نجاتبخش است

 : به قول ابن حماد

عد فى طالعى اذ صرت مولى الناس كرام        شربت من ماء الوالء شربة فاورثتنى النسك قبل الفطام والح نجم الس           

... الل ياسين الذى حبهم ينجوبه المؤمن يوم الخصام فمثل موالى الحسين الذى بالطف مدفون عليـه السـالم                 

هذا شهيد الطف هذا الذى حبى له يمحو جميع االثام هذا االمام ابن االمام الذى منه لنا فى كل عصر امام هذا                      

 ) 30(لكعبة فى كل عام الذى زائره كالذى حج الى ا

زندگيش گردد،بيمـه شـده      ،حالوت» ع« سيراب شود و عشق ابا عبد اهللا و اهل بيت          آنكه از سرچشمه اين محبت    

 . ماند جان از دين مى است،چون روح دين،محبت و مودت و واليت اهل بيت است وبدون آن، اسكلتى بى

 ) 31(تان خواب و سراب است مهرتان سست و خراب است عالم جدا از عشق بنيان دين بى

 

 محتشم كاشانى 

 

شمس الشعرا،محتشم كاشانى،شاعر اوايل عهد صفوى كه بيشتر به سرودن مـدايح ومراثـى اهـل بيـت پيـامبر             

از آثاربرجسته و معروف وى،تركيب بند پر سوز و         ) 32. ( هجرى بدرود حيات گفت    996پرداخت،وى در سال     مى

هايى كه ايـن     ،مساجد، تكايا و مجالس سوگوارى را با كتيبه       » ع«سيد الشهدا  محتواى اوست كه در ايام عزادارى     

شهرت محتشم،بيشتر به خاطر همين تركيب بنداو درباره .كنند آنها نقش بسته است، سياهپوش مى اشعار،بر روى
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ـ     .چاپ شده اسـت    حادثه عاشوراست كه در دوازده بند،سروده شده و بارها به صورتهاى مختلف            ه ديگـران هـم ب

بنـد اول از تركيـب بنـد محتشـم چنـين            .اند كربال پرداخته  تبعيت از او،به سرودن تركيب بندهايى درباره حماسه       

 : است

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است باز اين چه رستخيز                         

صبح تيره باز دميد از كجا كزو كار جهان و          عظيم است كز زمين بى نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است اين              

كند از مغرب،آفتاب كاشوب در تمامى ذرات عالم است گر خوانمش  خلق جهان جمله درهم است گويا طلوع مى     

قيامت دنيا بعيد نيست اين رستخيز عام كه نامش محرم است در بارگاه قدس كه جاى مـالل نيسـت سـرهاى       

كنند گويا عزاى اشرف اوالد آدم است خورشيد         لك بر آدميان نوحه مى    قدسيان همه بر زانوى غم است جن و م        

 ) 33(آسمان و زمين،نور مشرقين پرورده كنار رسول خدا حسين 

 

 محرم 

 

بـوده كـه در ايـام        علـت نامگـذارى ايـن مـاه بـه محـرم،آن           .نام نخستين ماه از ماههـاى دوازده گانـه قمـرى          

اما بنى اميـه بـا      .دادند قمرى قرار مى    و روز اول محرم را اول سال       دانستند جاهليت،جنگ در اين ماه را حرام مى      

امـام  .كربال،احتـرام مـاه حـرام را نگـه نداشـتند           ريختن خون سـيد الشـهدا در ايـن مـاه و پديـد آوردن حادثـه                

جنگيدند،ولى در اين ماه،خونهاى ما را       شد و در آن نمى     نگاه داشته مى   در جاهليت،حرمت اين ماه   :فرمود» ع«رضا

هـا را آتـش زدنـد و غـارت كردنـد           ما را شكستند و فرزندان و زنان ما را اسير كردنـد و خيمـه               ريختند و حرمت  

 : به گفته سيد حميرى) 34. (اش رعايت نكردند وحرمت پيامبر را درباره ذريه

 ) 35(فى حرام من الشهور احلت حرمة اهللا و الحرام حرام 

بتـدريج بـر سـپاه      . وارد كـربال شـد و اردوزد      » ع« روان ابا عبـد اهللا     هجرى،كا 61در دوم ماه محرم الحرام سال       

نـام دارد و روز دهـم   »تاسـوعا « محـرم  روز نهـم مـاه   .كوفيان كه آن حضرت را محاصره كرده بودند افزوده شـد          

 . ،روز شهادت سيد الشهدا و ياران وفرزندانش در كربالست»عاشورا« آن

سـازد و پيـروان و       مـى   و عاشوراست،فرا رسيدن آن دلهـا را پـر از غـم            از آنجا كه ماه محرم،يادآور حادثه كربال      

كرده،به ياد آن امام شهيد بـه عـزادارى          ،از اول محرم،محافل و مجالسى را سياهپوش      » ع« شيفتگان امام حسين  

هاى كربالست و نقش اين ماه در حفظ دستاوردهاى          خاطره حماسه  محرم همچون عاشورا،رمز احياى   .پردازند مى

نشـين،به يـاد شـهيدان كـربال         اسـت و در ايـن ماه،سراسـر كشـورها و شـهرهاى شـيعه               حسـينى مهـم    تنهض

نهضـت بـزرگ سـيد       محرم،مـاه «:فرموده اسـت  » ره« امام خمينى .گيرند ريزند و از عاشوراييان درس مى      مى اشك

ـ      شهيدان و سرور اولياء خداست كه با قيام خود در مقابل طاغوت،تعليم            ه بشـر داد و راه      سازندگى و كوبنـدگى ب

 ) 36(» .فناى ظالم و شكستن ستمكار را به فدايى دادن وفدايى شدن دانست
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خيز و جامه نيلى كن،روزگار ماتم شد دور عاشقان آمد،نوبت محرم شد ماه خون گواه آمد،جوش اشك و آه آمد                    

،ساحلى فراهم شد   سياه آمد،كربال مجسم شد پاى خون دل واكن،دست موج پيدا كن رو به سوى دريا كن                رايت

 ) 37(هر كه رو به دريا كرد،آبروى ساحل شد خنده را ز خاطر برد،گريه محرم شد 

 

 محمد بن ابى سعيد بن عقيل 

 

 ) 38. (نامش در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده است.از شهداى بنى هاشم در روز عاشورا

 

 محمد بن اشعث 

 

 مسلم بن عقيل را در دوران تنهايى وغربت كوفه در خانه خـود              نيز كنيز او بود كه    » طوعه«.از هواداران ابن زياد   

زيـاد گـزارش داد و خانـه را بـراى دسـتگيرى              او هـم بـه ابـن      .خبر داد  پسر طوعه كه خبر شد،به اشعث     .پناه داد 

 ) 39. (مسلم،محاصره كردند

 

 محمد بن عبد اهللا جعفر 

 

او و بـرادرش    .شـهادت رسـيد    به» ع«سيد الشهدا پسر حضرت زينب و عبد اهللا بن جعفر،كه روز عاشورا در ركاب             

از مكه،در ميان راه به اوپيوستند و در كربال در نبرد تن به تن بـا دشـمن در                   » ع« عون،پس از خروج امام حسين    

 : رجز او در ميدان مبارزه اينگونه بود) 40. (محاصره قرار گرفتند و شهيد شدند

 عميان قد تركوا معالم القرآن و محكم التنزيل و التبيان و اظهروا         نشكو الى اهللا من العدوان قتال قوم فى الردى        

از شهداى بنى هاشـم در كـربال و فرزنـد اميـر             »  ع« بن على بن ابى طالب    )اصغر(محمد) 41(الكفر مع الطغيان    

 ) 42. (اند مادرش را اسماء بنت عميس دانسته برخى هم.مادرش كنيز بود.» ع« المؤمنين

 

 محمد حنفيه 

 

وى از  .ملقب بـه حنفيـه بـود       مادرش خوله،دختر جعفر بن قيس    .» ع«و برادر سيد الشهدا   » ع« د امير المؤمنين  فرزن

در مدينـه   ) 43. (درجنگ نهروان هم حضور داشت    .بود» ع« دلير مردان شيعه و در جنگ جمل علمدار سپاه على         

ج از مدينـه بـه سـوى مكـه را     پس ازامتناع از بيعت بـا يزيد،قصـد خـرو       » ع«هنگامى كه سيد الشهدا   .زيست مى

كرد دور از نيروهاى وابسته      نرود و پيشنهاد مى   » ع« بود كه اصرار داشت ابا عبد اهللا       داشت،محمد حنفيه از كسانى   
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خطـاب بـه محمـد       اى امام نيز اصرار خويش را بر رفتن بـه مكـه بـه او گفـت و در وصـيتنامه                   .حكومت باشد  به

 . در حادثه كربال،همكارى نداشت) 44. (نوشت...) ج اشرا و ال بطرالم اخر(حنفيه،آن سخنان معروف خويش را

پـس از   .مانند ساير بنـى هاشـم گوشـه گيـر ومنـزوى بـود             » ع« بعد از شهادت امير المؤمنين    «:نويسد دهخدا مى 

 هجـرى عبـد اهللا بـن        66در سال   .گرديد يزيد،مختار بن ابى عبيده او را امام خواند و به نام او بر عراق مستولى              

فرقه كيسـانيه   ...داد كرد و او تن در نمى      خويش،اكراه مى  زبير كه خود مدعى خالفت بود،وى را به بيعت ومتابعت         

 در ايام عبد الملك در مدينه از    81وى در سال    ) 45(» .او را امام خويش دانند وگويند به جبل رضوى زنده باشد          

 ) 46. (دنيارفت و در بقيع به خاك سپرده شد

 

 محمل كجاوه 

 مخالفان بيعت با يزيد 

 

اماكسـانى هـم زيـر بـار بيعـت          .گرفتند يزيد بن معاويه و واليان او،پس از مرگ معاويه از مردم و شخصيتها مى             

از جمله كسانى كه علنا بيعت با يزيد را رد كردند و زير بارحكومت او نرفتنـد و از او انتقـاد كردنـد،اينان                        .نرفتند

بكر،عبد اهللا بن زبير،منذر بن زبير،عبد الرحمن بن سـعيد عـابس             حمن بن ابى  ،عبد الر » ع« حسين بن على  :بودند

دعوت وليـد،والى مدينـه را بـراى بيعـت رد كـرد و ضـمن              » ع«سيد الشهدا ) 47. (حنظله بن سعيد و عبد اهللا بن     

»  ثلـه و مثلـى اليبـايع لم     ...«:فضايل دودمان رسالت را برشمرد و به ننگهاى يزيد اشاره داشت،فرمود           سخنى كه 

 : خواست به بيعت وا دارد،فرمود و به مروان نيز كه آن حضرت را مى) 48(

آيـا مـرا بـه بيعـت مـردى فاسـق چـون يزيـدفرا                ) (49(» اتامرنى ببيعـة يزيـد و هـو رجـل فاسـق؟           !ويحك«

يـن  از ا .ديد هدم اسالم مى   بيعت با يزيد را به معناى قبول سلطه جور و رضا دادن به            » ع«سيد الشهدا )خوانى؟ مى

 . رو و براى نجات اسالم و امت از حكومت فاسقان،بيعت نكردو سفر مكه، سپس راه كربال را در پيش گرفت

 

 مخالف خوان 

 

اهـل البيـت را دارد،چـون        ها شغل يكى از مخالفين     مخالف خوان يا اشقيا خوان،آنانكه ناموافق خواند و در تعزيه         

كردنـد و     در شبيه شمر وحارث و ابن سعد شـبيه خـوانى مـى             گفتند كه  به كسانى مى  ) 50. (شمر،سنان،ابن زياد 

 . هم متداول بود...شمر خوان و يزيد خوان و) 51. (نمودند مطالب را آمرانه و با خشونت،مانند نثرآهنگدار ادا مى

 

 مختار ثقفى 

 

 . از قيام كنندگان پس از حادثه كربال براى انتقام خون شهدا و امام حسين عليه السالم
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در .بنت وهب نام داشت     بن ابى عبيده ثقفى،معروف به كيسان،در اصل از مردم طائف بود و مادرش دومة              مختار

پدر او در زمان عمـر بـه مدينـه رفت،مختـار نيـز همـراه پـدرش بـه مدينـه منتقـل                        .سال هجرت به دنيا آمده    

در دوران  .ر دشمن مردى بود خردمند،حاضر جواب،شجاع،بخشنده،تيز هوش،كارشناس فنون رزم و غلبه ب         .گشت

بــرد،پس از شــهادت آن  پيوســته بــود و بــا حضــرت علــى در عــراق بــه ســر مــى  بــه بنــى هاشــم» ع« علــى

مختـار ازمـروجين و   .روايـاتى در مـدح او وارد شـده اسـت    .در ميان قوم خود،شريف بود.بصره شد  حضرت،ساكن

در .القى فاضل برخوردار ساخته بودناشرين فضايل آل محمد بود و پيوندش با اهل بيت،او را از ادبى سرشار واخ     

ميثم تمار در زندان ابن زياد،به مختار گفته بـود كـه تـو              ) 52. (كرد نهان و آشكار هوادارى از دودمان پيامبر مى       

وى در دورانـى كـه      ) 53. (خروج خواهى كرد و ابن زياد را خواهى كشت        »  ع« آزاد شده و به خونخواهى حسين     

ابـن زيـاد،پس از     .بيعت كـرد  » ع« امام حسين   را به خانه خويش برد و با او به نفع          مسلم بن عقيل در كوفه بود،او     

كشتن مسلم،او را تازيانه زد و زندانى كرد و درايامى كه حادثـه كـربال اتفـاق افتـاد،او و ميـثم تمـار در زنـدان                           

را » ع« مـام حسـين   قيام كرد و قاتالن ا    » ع«،به خونخواهى سيد الشهدا   64مختار،پس از مرگ يزيددر سال      .بودند

ال «:اسـت كـه    روايت» ع«از امام باقر  .كشت،سپس خود در جنگى با سپاهيان عبد اهللا بن زبير در مكه كشته شد             

در » ع« قبر مختـار،در رواق راهرومرقـد حضـرت مسـلم         ) 54. (»...تسبوا المختار،فانه قد قتل قتلتنا و طلب بثارنا       

 ) 55. (كوفه قرار دارد

 

 مداحى 

 كر مداح مداحى ذا

 

مداحان اهل بيت،كه با ذكر مصيبت و ذكر فضايل خاندان وحى،مجالس حسينى راگرم و اشك عاشقانه شيعيان 

شود  مداح، در اصطالح شيعى،به كسانى گفته مى.عاشورايند سازند،از عوامل مهم بقاء فرهنگ آل اهللا را جارى مى

به خواندن اشعارى در فضايل و مناقب محمـد         در مجالس جشن و عزا      » ع« كه در ايام والدتها وشهادتهاى ائمه     

شود كه با خوانـدن شـعر        مى ولى اغلب،به مرثيه خوانان حسينى گفته     .پردازند وآل محمد،يا در مظلوميت آنان مى     

خوانى كه ايستاده در پيش منبـر بـه شـعر، مـدايح              روضه:مداح«.گريانند مرثيه و ذكر مصيبت،اهل مجلس را مى      

ايسـتاده در كنـار منبـر در مجـالس روضـه خوانى،يـا روان در كـوى و                     خواند،آنكـه  اهل بيت و مصائب آنان را     

مداحى اهل بيـت و نوحـه خـوانى در سـوگ آنـان،از جملـه       ) 56(» .اهل بيت را به آواز بخواند  بازار،اشعار مدايح 

يق ائمـه نيـز از مـداحان و ذاكران،تقـدير و تشـو            .عاشـورا را زنـده نگهداشـته اسـت         كارهايى است كـه حادثـه     

فرمـوده  » ع« صادق امام.شمردند كردند و براى اين كار، فضيلت و ثواب بسيار مى          دادند،دعا مى  كردند،صله مى  مى

خـدا را سـپاس كـه در ميـان          ) 57(،  »لنـا  الحمد هللا الذى جعل فى الناس من يفد الينا و يمدحنا و يرثـى             «:است

در تشـويق   » ع«و حضـرت رضـا    .گوينـد  و مرثيه مى  آيند و ما رامدح      مردم،كسانى را قرار داده كه به سوى ما مى        

احب ان تنشدنى شعرا فان هذه االيام حزن كانـت          !يا دعبل «:حسينى فرمود  دعبل به مرثيه خوانى در ايام عزاى      

اى دعبل،دوست دارم برايم شعر بسرايى و بخوانى،چون اين روزها،روزهاى اندوه ما اهل             ) 58(»  علينااهل البيت 
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شگفت را با مرور اينهمه سال،همچنان زنده  ها،آن شهادت عظيم و حادثه جالس و برنامههمين گونه م.بيت است

بـه  .نگهداشته و به بركت آن نيز،دين واحساسات دينى و انس و آشنايى مردم با خط اهل بيت زنده مانده است                    

هـاو ايـن     يـه ايـن گر  ...روضه سيد الشهدا،براى حفظ مكتب سيد الشـهدا اسـت         «:» قدس سره « خمينى تعبير امام 

پـردازى اجتمـاعى و      مداحى،نوعى الگـو دادن بـه مخاطبـان و شخصـيت          ) 59(» .ها حفظ كرده مكتب را     روضه

الگويى براى جامعه ارزشى است،سنگرى براى پراكندن و نشرفضيلتها در قالبى مؤثر و فراگير نسـبت بـه همـه       

و عواطف،نقش مهمى دارند و فلسـفه       است و مداحان به خاطر اهميت كارشان درجامعه و در شكل دهى افكار              

هاى واالى شهيدان كربال و دميـدن روح تعهـد و حماسـه درشـيعه                خوبيها و تبيين روحيه    اساسى مداحى، رويج  

 : اى خامنه...به تعبير آية ا.است و يك عشق و ايمان است،نه يك حرفه و شغل

يه اين روش،بيشترين تاثير را در تعميـق        اى هستند كه در سا     جامعه مداح و ذاكر و ستايشگران اهل بيت،طبقه       «

مساله،مساله پراكندن مـدايح    .قضيه،فقطقضيه شعر خوانى نيست   ...فرهنگ و معارف اسالمى در ذهن مردم دارند       

» .براى همه شنوندگان، قابل فهم و درك باشد و در دل آنها تاثير بگـذارد               و فضايل و حقايق در قالبى است كه       

است،بايد هر چـه بيشـتر       متكى» مخاطب«و»اجرا«،»شعر«،»صدا«كارشان بر عنصر  مداحان،به لحاظ آنكه    ) 60(

نسبت به آموزش ديدنهاى الزم،پختگى اجرا،تمرين پيوسته،گزينش شعرهاى خوب و پر معنى و زيبا و بـديع و                  

غلو و  تاريخى،تكيه روى اشعار و مطالب اخالقى،فكرى و عقيدتى،پرهيز از           واليى،مطالعه مقتلهاى معتبر و منابع    

مبالغه وگفتن حرفهاى اغراق آميز و غير قابل قبول كه اثر منفى دارد، اهتمام ورزند،از دروغ وتصنع و بازارگرمى       

ابا عبد اهللا الحسين و اخالص نسبت بـه آن           بپرهيزند،خلوص و صداقت و مناعت طبع را فراموش نكنند،نوكرى        

مون،قالب و تعبيـر،در دلهـا و افكار،تـاثير مانـدگار           از نظـر مضـ     حضرت را از ياد نبرند و از آنجا كه شـعر خـوب            

گذارد،در شناخت ومطالعـه و انتخـاب شـعرهاى پختـه و عميـق و زيبـا بكوشـند تـا بهتـر بتواننـد در ايـن                             مى

بپردازند و خود نيزالگـوى اخـالق و        » ع« هاى پاكى،يعنى معصومين   ترسيم چهره الگوهاى كمال و اسوه      سمت،به

 : مداحان در عصر حاضر عبارتست ازرسالت مقدس .تعهد باشند

 . استفاده شايسته از عواطف پاك مردم و جهت دادن به آنها در مسير پاكى وتهذيب و تقوا-

 . تعميق محبتها و عشقهاى درونى به انسانهاى اسوه و پاك-

 . روشنگرى افكار جامعه و هدايت به ارزشها و خوبيها و تقويت ايمان مردم-

شهادت از طريق ياد شهداى كربال و شهداى انقالب وجنگ و طرح معـارف اسـالم و                 حفظ و اشاعه فرهنگ     -

 . اجتماعى انقالب و خط امام و رهبرى و مسؤوليتهاى

 

 نوشتها  پى

 

 . مجمع البحرين،طريحى-1

كه به آداب و سنن مربوط به ماتم و تعزيت          » باب التعزية و الماتم   «113 تا   71،ص  79،ج  »بحار االنوار «:ك.ر-2

 . ى وسوگوارى پرداخته استگوي
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 . 323 و 241،ص 98بحار االنوار،ج -3

 . 155 و 143،ص 45همان،ج -4

 . 231همان،ص -5

 . 466،ص 1،فروع كافى،ج 170همان،ص -6

 . 250،ص 45بحار االنوار،ج -7

 . 92،ص 46همان،ج -8

 . لغت نامه،دهخدا-9

 . 328،ص 2حياة االمام الحسين،ج -10

 . 104،ص 4،ج مناقب،ابن شهر آشوب-11

 . 130،ص 2عنصر شجاعت،ج -12

 ). زيارت امام حسين در عيد فطر و قربان(448مفاتيح الجنان،ص -13

 . 29،عبد الوهاب الكاشى،ص » ع« ماساة الحسين-14

 . خوشدل تهرانى-15

 . 337معصوم پنجم،جواد فاضل،ص -16

  .349،ص 19الذريعة الى تصانيف الشيعه،شيخ آقا بزرگ تهرانى،ج -17

 . 137 تا 102الخصائص الحسينيه،شوشترى،ص -18

 . 359،ص 19الذريعة الى تصانيف الشيعه،ج -19

 . 113،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -20

 . 92،انصار الحسين،ص 245،ص 1عنصر شجاعت،ج -21

 . 555،ص 2كامل،ابن اثير،ج -22

 . 23شورى،آيه -23

 ). 88/المحرقهنقل از الصواعق (69،ص 1حياة االمام الحسين،ج -24

 . از نويسنده» اهل بيت آفتاب« از مثنوى-25

 . زيارت جامعه كبيره-26

 . 94،ص 1حياة االمام الحسين،ج -27

 . 257،ص 1سفينة البحار،ج -28

 . 556،ص 12جامع احاديث الشيعه،ج -29

 . 76،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -30

 . از نويسنده-31

 . 1990،ص 4معارف و معاريف،ج -32

 . 333،منتخب التواريخ،ص 131،ص 2گلواژه،ج -33
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 . 86،ص 4،مناقب،ابن شهر آشوب،ج 285 و 283،ص 46بحار االنوار،ج -34

 . 86،ص 4مناقب،ج -35

 . 11،ص 2صحيفه نور،ج -36

 . 130،ص 2گلواژه،ج -37

 . 116انصار الحسين،ص -38

 . 58،ص 3مروج الذهب،ج -39

 . 115انصار الحسين،ص -40

 . 277،ص ) حسينامام(عوالم-41

 . 112همان،ص -42

 . 319،ص 1سفينة البحار،ج -43

 . 262،ص 2حياة االمام الحسين،ج -44

 ). كلمه ابن حنفيه.(لغت نامه،دهخدا-45

 . 116،ص 3مروج الذهب،ج -46

 . 209،ص 2حياة االمام الحسين،ج -47

 . 325،ص 44بحار االنوار ج -48

 . 284موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -49

 . لغت نامه،دهخدا-50

 . 43موسيقى مذهبى ايران،ص -51

 . 167،مقتل الحسين،مقرم،ص 435،ص 1سفينة البحار،ج -52

 . 434همان،ص -53

 . 343،ص 45بحار االنوار،ج -54

 . 544سوگنامه آل محمد،ص -55

 . لغت نامه،دهخدا-56

 . 469،ص 10وسائل الشيعه،ج -57

 . 567،ص 12جامع احاديث الشيعه،ج -58

 . 69،ص 8صحيفه نور،ج -59

اى در   خامنـه ... اى برگرفتـه از سـخنان آيـة ا         اين كتاب كه مجموعه   .31 و   30ستودگان و ستايشگران،ص    -60

است و  ...است،بر محور مداحى و روضه خوانى و مرثيه سرايى و         ...مكرر با وعاظ و مداحان و شاعران و        ديدارهاى

 . 1372،» حوزه هنرى«كات بسيار سودمندى دارد،نشرو ذاكران و شاعران اهل بيت،ن براى مداحان
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 مدايح و مراثى 

 

صـفات نيـك، توصـيف بـه         سـتايش،ثناى بـه   :» مـدح «.مدايح،جمع مدح و مديحه اسـت،و مراثى،جمـع مرثيـه         

اى كـه در عـزاى از        مرده ستايى،عزادارى،شرح محامدو اوصـاف مـرده، چكامـه        :» مرثيه«) 1. (نيكخويى،مدحت

ــه ــر محاســن   اى ســراي دســت رفت ــر شــمردن و ذك ــرده و ب ــر م ــزاى كســى شعرسرودن،گريســتن ب ند،در ع

كه به ياد شهيدان راه دين و بخصوص در ايام محرم و به ياد واقعه كربال بر                  وى،سوگوارى،روضه،مراسم عزايى 

. كه در ذكر مصائب و شرح شهادت پيشوايان دين و بخصوص شهيدان كـربال سـرايند وخواننـد                پا كنند،اشعارى 

هايى كه از سوى امامان معصوم مورد تشويق قرار گرفته تا از اين طريق،خـاطره رشـادتها و                    از جمله برنامه   )2(

قالـب شـعر،به لحـاظ      .مظلوميتهاى شهداى كربال و فرهنگ عاشـورا زنـده بماند،سـرودن مـدح ومرثيـه اسـت                

ان سالحى مؤثر در دفاع از حق       از اين رو بعنو   .برخوردارى از وزن و آهنگ و بعد عاطفى،مؤثرتر وماندگارتر است         

فرزدق،عـوف  :در تـاريخ شـيعه، شـاعرانى برجسـته همچـون     .به كار گرفته شده است  و ستايش راستى و راستان    

با زيباترين وجهى مفاخر وفضايل اهل بيت را ترسـيم          ...عبد اهللا،كميت،عبد اهللا بن كثير،دعبل،سيد حميرى و       بن

هاى معتبرى نيز از اشعار شاعران  اند و مجموعه كربال مرثيه سرودهكرده و با سوزناكترين صورت، براى شهداى     

در قرنهاى اول و دوم » شعر مسلكى«با توجه به پايگاه بلند«:اى اهللا خامنه به بيان آيت) 3. (شيعى گرد آمده است

تـرين و مـؤثرترين نقـش را درتـرويج           هجرى وياد آورى اين نكته كه شاعر متعهـد بـه يـك مسلك،برجسـته              

اى  نمايد كه حساب ويـژه     مى برده است، طبيعى   يشهاى مسلك خود و تبيين هدفها و شعارهاى آن به كار مى           گرا

هاى موضعدار   سروده) 4. (»...سياسى در نظر گرفته آيد     هاى شاعران وابسته به جناحهاى     براى اظهارات و سروده   

و مظالم حكـام غاصـب را هـم مـورد         خلفاى جور    شاعران مكتبى در مدح و مرثيه ائمه و اهل بيت،بطور ضمنى          

در شعر مذهبى،نظركلى بر نشر مبادى دين بود و احياى حقايق ايمان و زنده كـردن دلهـا و                   «.داد انتقاد قرار مى  

از ايـن رو شـاعران بـزرگ شـيعه هميشـه            .هـا  سـاختن خـون حماسـه و تعهـد در رگهـا و پـى               جانها و جـارى   

حقـايق ديـن و   » ص«محمـد   زيرا آنان در خالل مدح آل  شدند حكومتهاى فاسد،خطرى بزرگ محسوب مى     براى

امامان و مقايسه و تحقير زمامداران،دلها را بـه          كردند و با ذكر صفات اسالمى      صفات الزم حاكم دينى را ياد مى      

شيوه و راه،برگرفته و الهام يافته از رهنمودهاى خود امامان بود كـه    اين) 5(» .دادند حق توجه مى   حق و حكومت  

زمينـه،   در اين . و عمل، باصراحت و كنايه،مدافع شاعران متعهد و مرثيه سرايان متقى و حق شعار بودند               با سخن 

و احيـاء يـاد و      »ذكـر « بـاانگيزه » ع« حديث بسيار است،بويژه تاكيد ائمه نسبت به سرودن مرثيه در بـاره حسـين             

شعر بنى اهللا لـه بيتـا       قال فينا بيت   من«:فرمود» ع« صادق امام.گرياندن بر آن مصيبتها بيش از ديگر محورهاست       

نيـز از آن    .كند اى در بهشت بنا مى     شعر در باره ما بگويد،خداوند براى او خانه         هر كس كه يك بيت     4» فى الجنة 

امـام  ) 6(»  ما من احد قال في الحسين شعرا فبكى و آبكى به اال اوجب اهللا له الجنـة و غفـر لـه         «:است حضرت

يـا  «:ائمـه را يـارى كنـد       مرثيه بسرايد و بدين وسيله    » ع« كند كه در باره حسين     ه مى نيز به دعبل توصي   » ع«رضا

ايـن  ) 7. (» حيا فالتقصر عن نصرنا مـا اسـتطعت        ارث الحسين عليه السالم فانت ناصرنا و مادحنا ما دمت         !دعبل

 كـربال و فضـايل      اى است كه دراحياء حادثـه      تاكيدات،بوضوح نشان دهنده خط حمايتگرانه ائمه از شعر و مرثيه         
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شيعه نيز در تبعيت از روش و سيره ائمه،همين موضع           عالمان بزرگ .سيد الشهدا و مناقب و مظلوميتهاى او باشد       

كه حركت در چنين خطى،هميشه براى شاعران اهل بيت،مشكل داشـته و             روشن است ) 8. (اند و عمل را داشته   

آينـدگان در    قدس،كـه انتقـال فرهنـگ شـهادت را بـه          اين خط م  .بردند تعقيب يا در زندان به سر مى       اغلب،تحت

شـد و اشـك،كه      به كمك مراثى،احساسها وعواطف برانگيختـه مـى       .برداشت،همچنان ادامه داشته است،تاكنون   

نكاتى را هم در باره اشعار      .كرد زبان گوياى دل بود،پايبندى انسان متعهد را به خطحسينى و كرباليى تثبيت مى            

 : ت كردمدح و مرثيه بايد مراعا

مـدرك،يا دروغ و     محتواى اشعار،بايد از متانت،دقت،اعتبار و استناد برخوردار باشد و ازحرفهاى سسـت و بـى              -1

 . آميز نسبت به معصومين،بشدت بايد پرهيز كرد جعليات و مطالب ضعيف و احيانا وهن

ند و عميـق باشـد تـا بـه          از آنجا كه شعر مدح و مرثيه،عامل انتقال فرهنگ است،بايد سطح آن باال وارزشم             -2

 . جامعه اسالمى و هواداران ائمه،بينش و بصيرت وعمق در فهم و فكر بدهد

مغلق و پيچيـده شـود كـه بـراى           اشعار مراثى و مدايح،در عين حال كه بايد استوار و محكم باشد،نبايد چنان            -3

 . خلق،ارتباط برقرار كندشنوندگان و خوانندگان،گويايى و رسايى خود رااز دست بدهد و نتواند با عامه 

ضـعيف و سسـت و فاقـد قـوت           به بهانه دينى و مذهبى بودن شعر مدح و مرثيه،نبايد اجازه داد كه شعرهاى             -4

مدايح ومراثى،بايد در نهايت قوت شعرى باشد،آنگونه كه در آثار بزرگان پيش            .شعرى رواج يابد   ادبى و صالحيت  

 . شود ده مىهاى بعد،در مرثيه دي عصر ائمه و دوره كسوت

خويش،در حد مطلوب خلوص و تقوا و        شاعران مديحه سرا و مرثيه سرا،بايد با درك اهميت و وااليى مكانت           -5

مناعت طبع و ثبات قدم و عقيده و عشق ووالى به اهل بيت عصمت باشند و بدانند كه شجره نامـه آنـان بـه                         

فكرى و خطى و عملى و  باشند،بايد شايستگى» ع« رسد و اگر بخواهند مشمول دعاى ائمه       ها مى  ها ودعبل  كميت

 . اخالقى آن را در خويش فراهم آورند

و تعهد شيعى خود را به اثبات        شاعر اهل بيت،بايد هميشه با توجه به زمان و مكان و شرايط،رسالت اجتماعى            -6

 »  جهت«و» پيام« هايش داراى برساند و سروده

 . باشد

بنابر اين شاعران مرثيه سـرا      .از به غناى فكرى و معلومات عميق شاعردارد       ،ني» ع« خوب سرودن در باره ائمه    -7

بايد بشدت اهل مطالعه در متون و منابع باشندو شور و شعور را در شعر خويش در آميزند و پختـه،پر مطلـب و                         

 ) 9. (داربسرايند مايه

 

 مراحل نهضت عاشورا 

 

معاويه آغاز شد و ماهها پـس از         ماهها قبل و پس از مرگ     حماسه حسينى،تنها در روز عاشورا جلوه نكرد،بلكه از         

 : توان برشمرد در يك نگاه تاريخى،مراحل اين نهضت را اينگونه مى.ادامه يافت)بلكه سالها(عاشورا

www.takbook.com

www.takbook.com



 329

درايـن مقطـع، فراخـوانى امـام از         .از بيعت با يزيد و به رسميت نشناختن حكومت وى         » ع« امتناع امام حسين  -1

 . وهاى امام با والى و نيز بامروان قابل مطالعه استسوى والى مدينه،گفتگ

 . » ع« اهل بيت خروج از مدينه به سوى مكه به شكل هجرتى شبانه و مخفيانه،همراه-2

اقامت چهار ماهه امام در مكه،همراه با سخنرانيها،ديدارها،تبليغات مؤثر وروشنگرى اذهان مردم عليه يزيد و               -3

 . از اين حركت ز بيعت و هدفامويان و تبيين علت امتناع ا

سـازى نهضـت وبيعـت گـرفتن از شـيعيان            بـه كوفـه،براى زمينـه     )مسلم بن عقيـل   (اعزام نماينده ويژه خود   -4

ها و طومارهاى مكرر از سوى كوفيان و سران شيعه           دريافت نامه  هوادار،جهت تشكيل حكومت اسالمى،به دنبال    

 . نى اوضاع شهرقيام مسلم و شهادتش در كوفه و دگرگو و سرانجام

ها،توقفهـا، پيگـرى اخبـار       حركت از مكه به سوى عراق و پيمودن منزلگاهها،برخوردهـاى ميـان راه،خطبـه             -5

 . كوفه،مالقات با حر

رسيدن به سرزمين كربال و قـرار گـرفتن در محاصـره نيروهـاى دشـمن،پيش ازرسـيدن بـه كوفـه در دوم                    -6

 . و خونريزىمحرم،تالش چند روزه براى جلوگيرى از درگيرى 

و فرزندان و بستگان و اصحابش در حماسه بزرگ روزعاشورا در حمله عمـومى و در      » ع« شهادت امام حسين  -7

 . نبرد تن به تن با دشمن

پيامبر از شهادت عاشوراييان و  و حضرت زينب و عترت» ع«بردارى تبليغى امام سجاد    اسارت اهل بيت و بهره    -8

 . ها و سخنان مختلف اگرى اسرا دركوفه،شام و در طول اسارت،با ايراد خطبهرساندن پيام شهادت به مردم،افش

ها و رسواشدن يزيـديان و آغـاز حركتهـاى           ها و ندبه   پس از بازگشت به مدينه،مجالس ياد و سوگوارى،گريه       -9

 . ضد حكومت در شهرها و مناطق مختلف

هاى توابين وديگران بر ضد حكومت امـوى از         مراحل ديگرى از نهضت كربال در سالهاى بعد اتفاق افتاد و قيام           

عدالتخواهانه و ظلم ستيز كه در طول تاريخ و با الهام از شهادت امـام                در يك نگاه،همه نهضتهاى   .آن جمله بود  

 »  ع« حسين

آيد،چرا كـه    و حادثه عاشورا پديد آمده و خواهد آمد،از مراحل نهضت عاشورا در امتدادتاريخى آن به حساب مى                

،تنها براى اعتراض به فسادحكومت اموى و يزيد نبود،بلكـه درسـى بـراى احيـاى آزادگـى و شـرف در         آن قيام 

امروز نيز مبارزات عاشورايى مسلمانان متعهـد بـر ضـد اسـتكبارجهانى و طاغوتها،تـداوم همـان                  .زمانها بود  همه

 . خونين است نهضت

 

 مراسم و سنتها 

 

معمـول اسـت كـه در        ،يك سرى سنتها و مراسم ميان مـردم       » ع« پيرامون حادثه عاشورا و عزادارى امام حسين      

آداب و سنن در مناطق مختلف      .شود مى طول سال و اغلب در دو ماه محرم و صفر و بويژه در دهه عاشورا عمل               

برخى از مراسم،مثال ويـژه هنـد و پاكسـتان          .جهان و حتى در شهرهاى مختلف ايران نيزمتفاوت و متنوع است          
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هاى دينى دارد ومتكى بـه       سنتهاى رايج،گاهى پشتوانه  .ران،و بعضى مخصوص عراق و شام     اي است،برخى خاص 

بـر  .اسـاس اسـت    و تقليدهاى بى   هاى مردم  روايات و مستند به فقه و حديث است،برخى هم از ابداعات و ساخته            

ـ  .شمردن همه آداب و مراسم مربوط به عاشورا و عزادارى،از حوصله اين مجموعه بيرون است               ه برخـى از    تنها ب

 : شود آنها اشاره مى

خوانى و مرثيه خوانى،تعزيه و شبيه خوانى،سينه زنى و زنجيـر زنـى و               ،نوحه» ع« عزادارى و گريه بر امام حسين     

ها و مساجدو تشكيل هيئتها در ايـام محرم،نـذر و احسـان و               ها،خانه ها،حسينيه قمه زنى،برپايى مجالس در تكيه    

الشهدا،سقايى و چاى و آب و شربت دادن به مردم،ساختن حسينيه و تكيه،ترك             صدقه و اطعام مردم براى سيد       

به كسب و  عروسى،ازدواج،آرايش،تميز كردن و جارو كردن خانه،پرداختن:مباح در ايام عاشورا مثل بعضى كارهاى

 امـاكن  لباس سياه،سياهپوش كردن   ،ياد حسين هنگام نوشيدن آب،پوشيدن    ...كار و دوخت و دوز و خانه تكانى و        

ها،ماليدن گـل برپيشـانى و سر،پاشـيدن كـاه و خاشـاك بـر سـر،راه انـداختن                    و گذرگاهها و مساجد و حسينيه     

هاى عزادارى در خيابانها،برپايى مراسم شام غريبان،برگزارى مجالس مقتل خـوانى و زيـارت عاشـورا،نذر                 دسته

،طشت گردانى،تهيه وآذين بندى توقهـا و       هاى عزادارى  آوردن كودكان خردسال به ياد على اصغر در دسته         براى

،سر برهنه و   » ع« عالمتها و نخلها،پختن آش نذرى و سفره انداختن،زيارت رفتن،گراميداشت اربعين امام حسين           

 . عاشورا و اربعين پاى برهنه بودن در عزاى حسينى بويژه

 

 مرثيه مدايح و مراثى،نوحه،عزادارى 

 مرثيه جن 

 

فرشـتگان و اجنـه بـر آن         ،گريه و نوحه و مرثيه خـوانى      » ع«  بشرى شهادت امام حسين    از ابعاد غير مادى و غير     

هـاى جـن را بـه يـاد       اند كه شعرها و نوحه     رواياتى در اين باره نقل شده و كسانى هم مدعى بوده          .حضرت است 

 : هايى از قبيل اين كه نوحه) 10. (مخرمه اند،همچون مسور بن عاشورا شنيده و گريسته

 اتلون جهال حسينا ابشروا بالعذاب و التنكيل ايها الق

 : يا اين شعر

 ايا عين جودى و ال تجمدى و جودى على الهالك السيد فبالطف امسى صريعا فقد رزئنا الغداة بامر بدى 

ــده اســت   ــات آم ــل و رواي ــب مقت ــه در كت ــى ك ــه مراث ــال اينگون ــن) 11. (و امث ــاره  شــهيد مطهــرى در اي ب

بعيد نيسـت كـه ايـن       .است ها را بصورت شعر نقل كرده      ،قسمت زيادى از مراثى جنى    »قمقام زخار «در«:گويد مى

شده است و چـون از       مندان و شيعيان سروده مى     عالقه اشعار سراسر انتقاد و حنين و تحريك احساسات،از طرف        

كه هم  كردند   سرودند به نام جنى منتشر مى      گرفتند،لذا اشعارى كه مى    قرار مى  طرف حكومت وقت،تحت تعقيب   

البتـه شـعرهاى مرثيـه از قـول جن،غيـر از گريـه              ) 12(» .كردنـد  باشند و هم مردم بهتر حفظ مى       پى گم كرده  

 . وعزادارى مالئك و انبيا و كروبيان در عزاى حسينى است كه رواياتش متفاوت است
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 نوحـه   در بارگاه قدس كه جاى مالل نيست سرهاى قدسيان همه بر زانوى غم است جن و ملـك بـر آدميـان                     

 ) 13(كنند گويا عزاى اشرف اوالد آدم است  مى

 

 مروان بن حكم 

 

و هوادار خط اموى و پسر عموى عثمان كه در امورمالى و سياسى انحرافهـاى               » ع« از سران مخالف با اهل بيت     

هـاى بسـيارى از بيـت المـال در زمـان عثمـان               فاحشى داشت و از محركين بر ضد آل على بود و سوءاستفاده           

واى بر تـو و واى      :هم روزى به او نگريست و فرمود      » ع« على.شده بود  لعنت»  ص«وى به زبان رسول خدا    .داشت

على عليـه السـالم او را پرچمـدارگمراهى         .بر امت محمداز دست تو و دودمانت،آنگاه كه موى سرت سفيد شود           

 ) . 14. (دانست مى

يزيد را دريافت كرد كـه       وليد والى مدينه وقتى نامه    مروان از افراد سرشناس بنى اميه بود و پس از مرگ معاويه،           

مـروان هـم گفـت همـين شـبانه در پـى             .كرد داده بود،با مروان مشورت   » ع« به او دستور بيعت گرفتن از حسين      

كرد كـه بـه زور از ابـا عبـد اهللا             بفرست و اگر بيعت نكرد،گردن او رابزن و پيوسته او را تحريك مى            » ع« حسين

چون پس از احضار امام،قرار بـر فـرداى         .كينه شديد داشت  » ع«سيد الشهدا  نسبت به ) 15. (دالحسين بيعت بگير  

در راه هـم وقتـى بـه    .كـرد كـه همـين امشـب كـار را يكسـره كـن        آن شـب شـد،مروان،وليد را تشـويق مـى    

علـى االسـالم   « ،كـالم معـروف خـويش   » ع« برخورد و او را به بيعت فرا خواند،حسين بـن علـى          » ع« حسين امام

و آن شيطان كين توز،سخنان تنـدى   را خطاب به او گفت،و ميان امام    »...السالم،اذ قد بليت االمة براع مثل يزيد      

از كسـانى   ) 17. ( سالگى مرد  63 هجرى،در سن    65مروان بعدها به خالفت رسيد و درسال        ) 16. (رد و بدل شد   

را لعـن و  » ع«  هر جمعه در منبر،علـى  كرد و چون به حكومت مدينه رسيد،       مى بود كه نسبت به شيعه سختگيرى     

 ) 18. (كرد سب مى

 

 مسجد راس الحسين مشهد راس الحسين 

 مسروق بن وائل حضرمى 

 

كوفه بود، به اين اميد كه سـر         در پيشاپيش نيروهاى  .سپاه عمر سعد كه در كربال حضور داشت        از نيروهاى خبيث  

درگفتگويى با امام، به آن حضرت جسارت كرد و سـيد           .بدرا به دست آورد و نزد ابن زياد،مقام يا        » ع« امام حسين 

 : او را نفرين كرد و فرمود» ع«الشهدا

پرش از نهر،پايش در ركاب      هنگام.او خشمگين شد و خواست كه به سوى امام اسب بتازد          .»اللهم حزه الى النار   «

علـت را   . نبرد كنار كشـيد    مرعوب شد و خود را از ميدان       مسروق از اين صحنه   .ماند و بدنش از اسب آويخته شد      

از ايـن دودمـان     .»شـيئا ال اقـاتلهم ابـدا       رايت من اهل هذا البيت    «:كرد و گفت   كه پرسيدند،به اين معجزه اشاره    
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در برخى نقلها آمده است كه اسبش او را آنقدر به سنگها ودرختهـا  . هرگز با آنان نخواهم جنگيد   چيزى ديدم كه  

 ) 19. (كشيد و كوبيد تا مرد

 

 بن حجاج مسعود 

 

انـد ايـن دو      برخى گفته . رسيدند در حمله اول به شهادت    )عبد الرحمان بن حجاج   (وى و پسرش  .از شهداى كربال  

نامشان در زيارت ناحيه    .آمدند» ع« همراه سپاه عمر سعد از كوفه بيرون آمده بودند،ولى دركربال به سوى حسين            

 ) 20. (مقدسه هم آمده است

 

 مسلح 

 

 . از آن عبور كرده است» ع« هاى راه مكه به عراق،كه امام حسيننام يكى از منزلگاه

 

 مسلم بن عقبه 

 

قيام عمومى مردم مدينه بر  واقعه حره.جنايتكارى كه در واقعه حره،به فرمان يزيد،دست به كشتار مردم مدينه زد

 . ضد امويان بود كه پس از حادثه عاشورا به وقوع پيوست

 ) 22. (يزيد بود و زمان پيامبر را هم درك كرده بودمعاويه و ) 21(وى ازسرداران 

 

 مسلم بن عقيل 

 

 . نماينده اعزامى سيد الشهدا از مكه به كوفه براى بررسى اوضاع و بيعت گرفتن از مردم

در جنـگ  .رشادت و جوانمردى اومشـهور بـود  .و مورد وثوق وى بود  » ع« مسلم بن عقيل،پسر عموى امام حسين     

هـاى مكـرر شـيعيان و سـران      بـه دعوتنامـه    در پاسـخ  » ع« امام حسين .بود» ع« شكر على صفين،در جناح راست ل   

به آنان »برادر،پسر عمو و فرد مورد اطمينان خود      « عقيل را بعنوان   اى خطاب به آنان نوشت و مسلم بن        كوفه،نامه

بيعـت بـا     ردم به در نيمه شعبان از مكه به كوفه رفت،در كوفه به تالش وسيعى براى دعوت م               مسلم.معرفى كرد 

در ايـام   . هزار نفر با اوبه نفع امـام بيعـت كردنـد           18حدود  .آن زمان والى كوفه نعمان بن بشير بود       .امام پرداخت 

زياد به واليت كوفه و مقابله با حركت مسلم منصـوب            فعاليت و قيام حماسى مسلم،والى كوفه عوض شد و ابن         

 كمك جاسوسان محل اختفاى او را پيدا كرد و به دسـتگيرى           ابن زياد به  .بود جايگاه مسلم در كوفه پنهان    .گشت

 . مسلم به عقيل مجبور شد قيام خويش را پيش از موعد علنى كند.بود پرداخت» هانى« كه ميزبانش
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 . قصر ابن زياد به محاصره در آمد

ب و وحشـت و     باايجاد جو رعـ   .ابن زياد،سران شهر را گرد آورد و آنان را با تهديد و تطميع،مطيع خويش ساخت              

مسلم بن عقيل در كوفه،تنها و غريب . پراكنده شدند دستگيريها،بيم و هراس بر مردم سايه افكند و از دور مسلم   

نيروهايى فرستاد،مسلم از خانه بيـرون  .جايگاه او براى ابن زياد معلوم شد     .رفت شب به خانه طوعه   .و بى پناه ماند   

او را بـه قصـرابن زيـاد        .ازان ابن زياد جنگيد تا آنكه گرفتـار شـد         ها و ميدان شهر،يك تنه با سرب       آمد و دركوچه  

قصر برده،سر از بدنش جدا كردند       پس از گفتگوهاى تندى كه رد و بدل شد،به دستور ابن زياد،او را باالى             .بردند

 شهادت مسلم بـن عقيـل،روز     .سر مسلم را همراه سرهانى نزد يزيد فرستادند       ) 23. (و پيكرش را به زير افكندند     

 ) روز عرفه(60هشتم ذيحجه سال 

شـد و اطـراف       قمـرى گنبـدش كاشـى و ضـريحش از نقـره            1282و در سـال     .قبر مسـلم در كوفـه اسـت       .بود

اى بـراى   محدث قمى پس از ذكر اعمـال مسـجدجامع كوفـه،نماز و زيارتنامـه             .كارى گشت  ضريح،مجلل و آينه  

 : با اين شروع.حضرت مسلم نقل كرده است

 ) 24(» ...الحق المبينالحمد هللا الملك «

 

 مسلم بن عوسجه اسدى 

 

هـاى   بنى اسـد و از چهـره       پير مردى بزرگوار از طايفه    .اولين شهيد عاشورا كه در حمله نخست به شهادت رسيد         

 »  ص«از اصحاب پيامبر.بود» ع« درخشان كوفه و هواداران اهل بيت

و سواركارى نامى بـود      پارسا،شجاع. كرده است  رفت و از آن حضرت روايت هم       و مسلمانان با سابقه به شمار مى      

در كوفه بـراى حسـين   .حضور داشت» ع« امير المؤمنين كرد و در همه جنگهاى و در فتوحات اسالمى شركت مى  

 . گرفت بيعت مى» ع« بن على

در ) 25. (اى از طايفـه مـذحج و اسـدقرار داد    مسلم بن عقيل در برنامه كوتاه مـدت نهضـت،او را در راس عـده       

،به »ابن زياد « جاسوس.هضت مسلم،نقش دريافت پول از هواداران و تهيه سالح براى نهضت را برعهده داشت             ن

 . از همين طريق به مخفيگاه مسلم پى برد» معقل« نام

شب عاشورا كه امام از ياران خواست ازتاريكى شب استفاده كـرده،از            .در كربال از ياران شجاع و فداكار امام بود        

و اهللا لـو    «:اعالم وفادارى و مقاومت تا شهادت،گفت      ند،يكى از كسانى بود كه برخاست و ضمن       صحنه خارج شو  

اذرى يفعل بى ذلك سبعين مرة ما تركتك فكيف و انما هى قتلة واحـدة                علمت انى اقتل ثم احيى ثم احرق ثم       

كسترم بر باد رود،هرگزتو را     به خدا قسم اگر هفتاد بار كشته شوم،سوزانده شوم و خا          ) 26(» .االبد ثم الكرامة الى  

روز عاشـورا،رجز   .ابدى است  رها نخواهم كرد،تا چه رسد به اينكه اكنون يك بار كشته شدن است،سپس كرامت             

 : مسلم بن عوسجه در مبارزه چنين بود

ان تسئلوا عنى فانى ذولبد من فرع قوم فى ذرى بنى اسد فمن بغانا حايد عن الرشد و كافر بـدين جبـار صـمد                         

)27(  
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دشمن چون در نبـرد تـن    سپاه.كه حاكى از بصيرت دينى و دشمن شناسى او و كافر دانستن جبهه مخالف است      

مسلم به زمين افتـاد،رمقى در تـن داشـت كـه             چون.به تن ياراى جنگيدن با او را نداشتند،او را سنگباران كردند          

ا دعـا كـرد و حبيـب چـون نزديـك او             امـام او ر   . او رسـاندند   و حبيب بن مظاهر خود را بـه       » ع« حسين بن على  

 ) 28. (را تنها گذارد» ع« مبادا حسين آمد،مسلم او را توصيه نمود كه

 

 مسلم بن كثير ازدى 

 

در برخى جنگها در ركـاب      .اند شمرده بعضى هم او را از اصحاب     .از شهداى كربال،وى از طايفه ازد،و از تابعين بود        

 . يده بودمجروح شده و از ناحيه پا آسيب د» ع« على

از كوفه بيرون آمـد ونزديكيهـاى كـربال بـه آن            » ع« در حادثه عاشورا،از كسانى بود كه به قصد حسين بن على          

نام او را اسلم بن كثير و سليمان بن كثير ) 29. (رسيد حضرت پيوست و روز عاشورا در حمله نخستين به شهادت

 . و ياد شده استنيز از ا در زيارت ناحيه مقدسه) 30. (اند هم نقل كرده

 

 مسلم بن كناد 

 

)31 ( 

 

 مسلم،مولى عامر بن مسلم 

 

 . شود از شهداى كربال به حساب آمده كه نامش در زيارت رجبيه هم ديده مى

دربرخـى نقلهـا نـام او       ) 32. (عامر،خود در كربال به شهادت رسيد     .از شهداى كربال،كه غالم عامر بن مسلم بود       

 . سالم آمده است

 

 ) مخرمه(خزمهمسور بن م

 

اى به امام نوشت و  بر حركت به سوى كوفه،نامه» ع«از كسانى بود كه در مكه،پس از آگاهى از عزم سيد الشهدا

امـام پـس از خوانـدن       .خودش نيز بايزيد بيعـت نكـرده بـود        .هاى عراقيان را نخورد    از او خواست كه فريب نامه     

مــردى اهــل فضــل و ديانــت بــود و از رســول وى .اش،بــراى او دعــاى خيــر كــرد و عــواطفش راســتود نامــه

سپس ساكن  .پس از هجرت به دنيا آمده بود تا زمان مرگ عثمان در مدينه بود              دو سال .كرد روايت مى » ص«خدا
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هنگام .شد  هجرى در حال نماز در حجر اسماعيل كشته        64درحادثه محاصره و سنگباران مكه،در سال       .مكه شد 

 ) 33. (مرگ،شصت و دو سال داشت

 

 ب بن نجبه فرازى مسي

 

وى در قيام توابين به خونخـواهى شـهداى كـربال،پس از كشـته شـدن                .از ياران برجسته على عليه السالم بود      

 65شـهادتش در سـال      .جنگيد تا كشته شد    سليمان بن صرد رهبر توابين،پرچم نبرد را به دست گرفت و دليرانه           

 در ركاب سيد الشهدا را نيافته بود بشـدت انـدوهگين            شهادت از اينكه توفيق  ) 34. (بود» عين الورده «هجرى در 

اى كه در جمع توابين ايراد كرد،بر زبان آورد و از اينكه بـا رسـيدن نامـه و پيـك                      بود و اين حسرت را درخطابه     

 ) 35. (امام،ازفداكارى در راهش مضايقه كرده و ياريش نكرد،خود و جمع ياران را مالمت كرد

 

 مشرعه فرات،شريعه 

 مشك 

 

پوسـت گوسـفندى كـه درسـت و بـدون شـكافتن از وسـط،كنده باشـند و در آن                     .ظرف نگهدارى آب در قديم    

در نبـرد عاشـورا نيـز       .هـم گوينـد   » ركـوه «،و» راويـه «،» قربه« موى،به آن  ماست،دوغ،آب و غيره ريزند،خيك بى    

 اردوگـاه اسـتفاده     براى برداشتن و نگهداشتن آب در سفر و        همچون همه جنگهاى قديم،از مشك بعنوان ظرفى      

هـا و سـقاى      است،چرا كه او آبرسان خيمـه     » ع« مظهر سقايى ابا الفضل   » مشك«در فرهنگ عاطفى عاشورا،   .شد

روز .هـم گويند،كنايـه از سـقايى او بامشـك         » ابو القربه « به همين خاطر،به آن حضرت    .بود» ع« حسين اطفال امام 

هـا،    را پر از آب كردو در راه آوردن آب به خيمـه            عاشورا هم مشك خالى به دوش گرفت و به فرات رفت و آن            

هم به شهادت رسـيد،پيش از آنكـه        » ع« گشت و عباس   دستانش قطع شد و مشك آب سوراخ      .راه را بر او بستند    

و عطـش اطفـال     » ع« شود كـه نشـان وفـاى عبـاس         اين موضوع،باحسرت و اندوه ياد مى     .ها برسد  آب به خيمه  

 : » سامانى عمان« به گفته.است

پس فرو باريد بر وى تير تيز مشك شد بر حالت او اشك ريز اشك چندان ريخت بر وى چشم مشـك تـا كـه                          

 ) 36(خورند از رشحه آن مشك،آب  چشم مشك،خالى شد ز اشك تا قيامت تشنه كامان ثواب مى

ــرده اســت   ــش ك ــز مشــك،ايفاى نق ــيش از عاشــورا ني ــام .پ ــاروان ام ــى ك ــه » ع« حســين در مســير راه،وقت ب

رسيدند،جوانان به فرمان امام،آب بسيارى در مشكهابرداشتند و در گرماى نيمروز فردا،بـا سـپاه               » شراف« همنزلگا

مشكها به روى آن سـپاه گشـوده شـد،حتى اسبهايشـان سـيراب               دهان.هزار نفرى حر برخوردند كه تشنه بودند      

فرات مسلط شدند و مـانع بـردن آب         روز مانده به عاشورا، نيروهاى عمر سعد بر          در كربال نيز از سه    ) 37. (شدند

 . گشتند

 . را مامور تهيه آب كرد» ع« و يارانش زياد شد،برادرش عباس» ع« وقتى عطش بر حسين
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 نفر سواره نزديك شريعه شدند و نبـردى كرده،مشـكها را پـر از آب                30 نفر همراه مشك و به اتفاق        20وى با   

 ) 38. (كرده برگشتند

آب تهى است جگرم غرقه به خون و تنم از تاب تهى است گفتم از اشك كنم چشم از اشك پر و مشك من از 

بـرد آن آب كـزين مشـك چكـد           آتش دل را خاموش پر زخوناب بود چشم من از آب تهى است جان من مـى                

گشتيم غرق در آبى كه زگرداب تهى است دست و مشك و علمى الزمه سقايى است دست عباس تو را از اين                      

ريزد بى سبب نيست اگر مشـك مـن از آب تهـى      مشك هم اشك به بى دستى من مى   همه اسباب تهى است   

 ) 39(است 

 

 مشكور 

 

وقتى پس از يك    . بود نام پير مردى از هواداران اهل بيت در كوفه كه مامور نگهبانى از طفالن مسلم بن عقيل                

شم و دودمان نبوتنـد،آنان را      آن دو از بنى ها     فهميد كه )پسران حضرت مسلم  (سال زندانى بودن محمد و ابراهيم     

مشكور به خاطر اين خـدمت بـه        ) 40). (گرفتار شده،به شهادت رسيدند    گر چه دوباره  (مخفيانه از زندان آزاد كرد    

 ) 41. (ها جان داد ابن زياد احضار شد و به او پانصد ضربه تازيانه زدند وى در زير تازيانه طفالن مسلم،از سوى

 

 »  ع« مشهد الحسين

 

 . رود اين تعبير به جاى مرقدسيد الشهدا به كار مى.ه معناى محل شهادت،محل دفن،حرم و مقبره استمشهد ب

 

 »  ع« مشهد راس الحسين

 

بـه  .اى كه مدفن سر مطهر سيد الشهداست،يا مكانى كه سر آن حضرت به آنجاهم برده شده اسـت                  حرم و بقعه  

در عسـقالن مسـجدى بـزرگ و ضـريحى           در شـام  .اين نام،دو محل يكى در شام و ديگرى در مصر وجود دارد           

محلـى در كنـار   :به نوشـته سـيد محسـن امـين        ) 42. (جستند مى عظيم است كه مردم آنجا را زيارت كرد تبرك        

گويا محل نگهدارى سر مطهر سيد الشهدا در ايام يزيـد بـوده و در خزانـه آن                   مسجد جامع اموى در دمشق،كه    

و  در مصـر،زيارتگاه بـا شـكوه      )در سفرنامه خـويش   :(نويسد نين وى مى  همچ) 43. (شده است  مى ملعون نگهدارى 

مقدسى است كه مردم مصر،معتقدند سر ابا عبد اهللا الحسين در آنجا مدفون است وخلفاى مصـر،آن را از شـهر                     

بنا :نويسد مى» اعيان الشيعه «در همين زمينه در   .اند كرده آورده و طى مراسمى در مصر دفن      )در فلسطين (عسقالن

فرسـتاد و سـرى را بـرايش        )بين مصر و شام   (فاطمى در مصر،مامورانى به عسقالن     قول برخى،يكى از خلفاى   به  

آن را به مصر آوردند و در محلى كه اآلن بـه نـام مشـهد يامسـجد راس        .است» ع« آوردندو گفت كه سر حسين    

رد دسـته دسـته بـه    دهنـد و زن و مـ   مى مردم مصر به اين محل عالقه نشان     .الحسين معروف است دفن كردند    
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بوده، ترديد » ع« البته در اين كه آن سر،سر امام حسين.گيرند روند و مراسم دعا و تضرع در آنجامى       زيارت آن مى  

اين مسجد،اكنون نيز در قاهره وجود دارد،محل تجمع و مركز محافل دينى و قرآنى،بـويژه در                ) 44. (وجود دارد 

توسل بـه سـوى      آيند و حتى دست    هزاران نفر آنجا گرد مى    » ع« نماه رمضان است و در ميالد امام حسي        شبهاى

 . يابند دراز كرده و به بركت آن مكان،بيماران و گرفتاران شفا ونجات مى» ع« خداى حسين

 

 مصباح هدايت 

 

. نقل شده اسـت   » ع«سيد الشهدا  بيش از چهل لقب براى    .است» مصباح الهدى « از القاب امام حسين عليه السالم     

كه در سمت راست    » ص«درحديث است از رسول خدا    . يكى از آنها مصباح هدايت و كشتى نجات است         كه) 45(

غيـر از مقـام امامـت آن حجـت          ) 46. (» مصباح الهـدى و سـفينة النجـاة        ان الحسين «:عرش الهى نوشته است   

 در غرقـاب    بخشى راه و رسم جهاد و شهادت نيز،آن حضرت راهنماى بشر است و             الهى،در شيوه زندگى و الهام    

و طوفانهاى اجتماعى،كشتى نجات بخشى است كه هر كس به والى او چنگ زند،ازامواج بيدينى و ذلت                  هستى

تاريـك تـاريخ،همواره درخشـان بـوده         چـراغ حسـينى در شـب      .رسـد  نجات يافته به ساحل عزت و كرامت مـى        

 . نشان داده است» راه«و

 

 نوشتها  پى

 

 . لغت نامه،دهخدا-2 و 1

اى اسـت كـه بـه بررسـى شـعرا و اشـعار قـرن اول تـا                     جلد از جواد شبر،مجموعه    10در  » دب الطف ا« كتاب-3

 . اند و حادثه عاشورا سروده» ع« پرداخته كه پيرامون امام حسين چهاردهم

 . 81پيشواى صادق،ص -4

 . 274ادبيات و تعهد در اسالم،محمدرضا حكيمى،ص -5

 . 291،ص 76ج ،بحار االنوار،467،ص 10وسائل الشيعه،ج -6

 . 289رجال شيخ طوسى،ص -7

،ص 2الغدير،ج :ك. وى،ر» مدارس آيات« در باره شعر دعبل،بويژه قصيده.567،ص 12جامع احاديث الشيعه،ج -8

 2،3الغـدير،ج   :ك.ر...اى چـون كميت،دعبـل، سـيد حميـرى و          نيز براى آشنايى با زندگى شاعران برجسته      .350

همچنـين در بحـار   .،آمده اسـت 509،ص 1ن اهل بيت نيز در سفينة البحار،ج       هاى شاعرا  هايى از مرثيه   نمونه.4و

 . 590 تا 543،ص )امام حسين(و عوالم)باب ما قيل من المراثى فيه(،242،ص 45االنوار،ج 

و علمـاى   » ع« به بحث مستوفا و تحقيقى عالمه امينى در باره شعر در تاريخ اسالم و ديدگاه پيـامبر و ائمـه                   -9

،ج »الغـدير «واالى شعراى متعهد شيعه نزد امامان و برخورد شايسته ديـن بـا شـعر موضـعدار،در                شيعه وجايگاه   

 . مراجعه كنيد24 تا 2،ص 2
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 . ،حوزه هنرى» ستودگان و ستايشگران«:ك.ها،ر در اين زمينه-10

 . 486،ص )امام حسين(عوالم-11

 . 190،ص 1البحار،ج ،سفينة )باب نوح الجن عليه(233،ص 45ج »بحار االنوار«از جمله در-12

 . 375،ص 3حماسه حسينى،ج -13

 . محتشم كاشانى-14

 . 267 تا 260،ص 8الغدير،ج -15

 . 250،ص 2حياة االمام الحسين،ج -16

 . 256همان،ص -17

 . 89،ص 3مروج الذهب،ج -18

 . 605حياة االمام زين العابدين،باقر شريف القرشى،ص -19

 . 26،ص 2عبرات المصطفين،ج -20

 . 12،ص 3ر شجاعت،ج عنص-21

 . 69،ص 2مروج الذهب،ج -22

 . »حبيب السير«و» االعالم«لغت نامه،دهخدا،به نقل از-23

 به بعد آمده است،نيز زندگينامه      340،ص  44قضاياى نهضت او و بيعت مردم و شهادتش در بحار االنوار،ج            -24

  .محمد على عابدين،انتشارات جامعه مدرسين» مبعوث الحسين« او دركتاب

 . 401مفاتيح الجنان،ص -25

 . 93انصار الحسين،ص -26

 . 99،ص 4مناقب،ج -27

 . 102همان،ص -28

 . 20،ص 45بحار االنوار،ج -29

 . 215،ص 3،تنقيح المقال،ج 113،ص 4،مناقب،ج 355،ص 1عنصر شجاعت،ج -30

 . 94انصار الحسين،ص -31

 . 104همان،ص -32

 . همان-33

،تـاريخ  94،ص  3مـروج الـذهب،ج     -4217،ص  3،تنقيح المقال،مامقانى،ج   24،ص  3حياة االمام الحسين،ج    -34

 . 248،ص 5االسالم،ذهبى،ج 

 . 362،ص 3حياة االمام الحسين،ج -35

 .  ش1362چاپ .76گنجينة االسرار،عمان سامانى،ص -36

 . 302،ص )چاپ قاهره(،4تاريخ طبرى،ج -37

 . 556،ص 2كامل،ابن اثير،ج -38
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 . 92،ص 5شماره »شب شعر عاشورا« موسوىسيد شهاب الدين :از-39

 . 101،ص 45بحار االنوار،ج -40

 .  به نقل از معالى السبطين189سوگنامه آل محمد،ص -41

 ). چاپ امير كبير(278آثار البالد و اخبار العباد،قزوينى،ص -42

 . 627،ص 1اعيان الشيعه،ج -43

 . همان-44

 . 78،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -45

 . 57،ناسخ التواريخ،ص 257،ص 1البحار،ج سفينة -46
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 مصيبت 

 

آمــدهاى تلخ،همچــون  رســد حــوادث نــاگوار و پــيش رنــج و ســختى و بــال و گرفتــارى كــه بــه كســى مــى 

آنچه در كربال  .رود نيز به كار مى    به معناى سوك و تعزيت و عزا و ماتم        .خويشاوندان و دوستان صميمى    درگذشت

يت گذشت،شهادت و اسارتى كه براى سيدالشهدا و عترت پيامبر در عاشورا پيش آمد،حادثـه شـهادت                 بر اهل ب  

نيزمصيبتى است كه بر امـت اسـالم وارد شـده اسـت كـه در راس آنهـا و بـاالترين                      » ع« هر يك از معصومين   

ـ     » ع« در زيارت عاشورا از شهادت ابا عبـد اهللا        .مصائب،عاشوراى حسينى است   يـاد شـده     زرگبعنـوان مصـيبتى ب

 ... لقد عظمت الرزية و جلت المصيبة بك علينا و على جميع اهل االسالم«.است

جهت،بـه   و بـه همـين    ) 1(»  مصيبة ما اعظمها و اعظم رزيتها فى االسالم و فى جميع اهل السموات و االرض              

 . شود گفته مى» ذكر مصيبت«يادآورى حادثه عاشورا و شهادت امام حسين و ائمه ديگر

 

 لوم مظ

 

هـا و    يـا حسـين مظلـوم، درزيارتنامـه       :ستمديده،از لقبهاى سيد الشهداست كـه اغلـب بـا نـام او همـراه اسـت                

احاديث،تكيه بر روى اين لقب براى بيان ظالم بودن حكومت اموى وسپاهى است كه در كـربال آن حضـرت را          

كشته شـدن را بـه گـردن خـود امـام            كوشيدند تاخود را تبرئه كنند و گناه         هر چند آنان مى   .به شهادت رساندند  

 . بيندازند،ولى مظلوميت آن شهيد،همواره مثل پرچمى در اهتزاز بوده است

و در برخـى    ) 2(» ان الحسين صاحب كربال قتـل مظلومـا مكروبـا عطشـانالهفانا           «:است» ع«در حديث امام باقر   

و ) 3. (دت آن حضرت تفسير شده اسـت      شها به)33/اسراء(»و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا       « تفاسير،آيه

. به مظلوميت اهل بيت تاويل گشـته اسـت        )225/شعراء(» ينقلبون و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب     « همچنين آيه 

است كه يزيـد در     » ع« نيز طبق روايات،در باره حسين بن على      )39/حج(»بانهم ظلموا  اذن للذين يقاتلون  « آيه) 4(

عليـه السـالم را خونخـواه        نيز در حديثى امام زمـان     » ع« امام صادق .انه شهيد شد  كشتن او بود تا آنكه مظلوم      پى

الذين ظلمـوا   «:روايت است كه  )3/انبياء(»ظلموا اسروا النجوى الذين  « و در باره آيه   ) 5. (كند معرفى مى » ع« حسين

يزى و آمـادگى بـراى      ست و ائمه،شيعه را همواره در مسير ظلم      » ص« ابا عبد اهللا   مظلوميت) 6. (» آل محمد حقهم  

ظالم را در دلها     دهد و كينه   قرار مى » ع« گيرنده خون شهداى مظلوم كربال،حضرت مهدى      جانبازى درركاب انتقام  

مظلومان و ستمديدگان تـاريخ بـر محـور          افراشتن پرچم مظلوميت آل اهللا،محور تجمع و تشكل همه        .پروراند مى

 . امام مظلومان است

 

 معاويه 
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پـدرش ابوسـفيان ومـادرش هنـد جگرخـوار از           .سفيان زمامدارى خودكامه و طاغوتى جبـار بـود        معاويه بن ابى    

از زمـان   .انگيـز بـود    گر،دروغگـو و فتنـه     اى سـنگدل،حيله   معاويه،خليفـه .ترين دشـمنان اسـالم بودنـد       سرسخت

ناچار شـد بـا   نيز » ع« حسن بن على.نمود جنگيد وهمواره عليه او توطئه مى» ع« عثمان،والى شام گشت و با على  

گناهـان   به كشـتار بـى  .معاويه به هيچ يك از تعهدات صلحنامه وفا نكرد .مخاصمه امضا كند   معاويه قرارداد ترك  

نمود و عمال خويش     را سركوب و قلع و قمع     » ع« پرداخت و هواداران اهل بيت    » ع« ودستگيرى و قتل ياران على    

هاى حكومتى را در قالب تزويـر و         ترين شيوه  يكتاتورىرا بر اموال و جانها و نواميس مسلمين مسلط ساخت و د           

از ) 7. (بود» ص«معاويه، ملعون به زبان پيامبر.كوشيد ساختن دين پيامبر مى كن كرد و در ريشه تبليغات،اعمال مى

ــت عهــدى   ــراى والي ــردم و شخصــيتها ب ــارى از م ــرفتن اجب ــه،بيعت گ ــدعتهاى معاوي ــد شــرابخوار و  ب فرزن

بـود كـه    » ع« ترين گروه مخالف با آن بيعت، بنى هاشم و درراس آنان حسين بن علـى               وىق.بود»يزيد« نااليقش

هاى سرشناس يا با تهديد يا با تطميع،پذيرفته بودند ولـى امـام              چهره اغلب. خويش را آشكارا اعالم كرد     مخالفت

كـرد و از كـار      حتى دربرابر معاويه كه به سـتايش يزيـد پرداخت،بـه بيـان زشـتيهاى يزيـد اشـاره                    » ع« حسين

را در كشتن حجر  در پاسخ نامه معاويه به آن حضرت،جنايات معاويه) 8. (نكوهش نمود و رسوايش ساخت  معاويه

انگيزيهايش بر شمرد و حكومت معاويـه        شكنى وفتنه  بن عدى و يارانش و شهيد كردن عمرو بن حمق و پيمان           

و انى و اهللا ما اعـرف  «:اد و موجب قرب به خدا برشمردرا بزرگترين فتنه دانست و مبارزه با معاويه رابرترين جه  

و اعلم ان اهللا ليس بناس لك       ...افعل فانه قربة الى ربى و ان لم افعله فاستغفر اهللا لدينى            افضل من جهادك فان   

ابـا عبـد     همچنـين ) 9. (»...بالظنة و اخذك بالتهمة و امارتـك صـبيا يشـرب الشـراب و يلعـب بـالكالب                  قتلك

 سال پيش از مرگ معاويه در يك سخنرانى عمومى در موسم حج، ازمعاويه بعنوان طاغوت ياد كرد               يك» ع« اهللا

شهرهاى خـود بازگشتند،سـخنان آن حضـرت را بـه مـردم              و ستمهاى او را برشمرد و از مردم خواست چون به          

بين رفتن حـق در كـار       شده اهل بيت فرا خوانند،چرا كه بيم زوال اسالم و از             برسانند و آنان را به حق فراموش      

شخصـى،بلكه   پيش از يزيد،با پدرش معاويه و بنى اميه مخالف بود،آن هم نه نزاعى            » ع« امام حسين ) 10. (است

» ...الخصمان اللذان اختصما في ربهم     انا و هم  «:نزاع مكتبى،وقتى از آن حضرت در باره بنى اميه پرسيدند،فرمود         

دانســت كــه ســيد  خــود معاويــه هــم مــى.ادالت،محســوس بــودو ايــن نزاع،پيوســته در گفتگوهــا و مج) 11(

هرگز سازش نخواهد كرد ودر وصيتى كه پيش از مرگ به يزيد داشت،به او گفـت كـه از مخالفـت                     » ع«الشهدا

است بيم دارد و هشدار داد كـه اهـل عـراق،او را وادار              » ع« مهمترين آنان حسين بن على     چهار نفر از قريش كه    

محاربة سل سـيف او      و اياك و المكاشفة له فى     ...و اما الحسين،  «:كنند و توصيه كرد كه     خروج بر ضد يزيد مى     به

پس از مرگ معاويـه در رجـب        ) 12. (» من الهالكين  و اياك يا بنى ان تلقى اهللا بدمه فتكون        ...محاربة طعن رمح  

ـ     هجرى و هجرت امام به     60سال   د بـر مـرگ   مكه، كوفيان نامه به آن حضرت نوشتند و ضـمن سـپاس خداون

در مبارزه بر  از آن حضرت درخواست كردند به كوفه آيد و محور حركت و تجمع آنان» ع« دشمن جبارامام حسين

معاويه در تحكيم سلطه بنى اميه بـر مسـلمانان و روى كـار آمـدن يزيـد و جنايتهـاى                     ) 13. (ضد شاميان شود  

 اميه و پسر هند جگرخواركه به زبـان خـدا و            در زيارت عاشورا اشاره است به اينكه بنى       .سهم عمده داشت   بعدى

اللهم العـن ابـا سـفيان و        «:لعن بر آنان است    آنگاه. رسول خدا ملعون است،روز عاشورا را روز شادمانى قرار دادند         
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هاى خود را در بدر و       و آنان با كشتن پسرپيامبر در كربال،به نظر خودشان انتقام كشته          » معاوية و يزيد بن معاوية    

ليـت اشـياخى    «:خوانـد  بود كه يزيد در اوج قـدرت پـس از حادثـه عاشورا،مسـتانه مـى                و اين چيزى  .نداحد گرفت 

نيـز در مجلـس يزيـد،در رسواسـازى او بـه كفـر معاويـه وابـو سـفيان و                     » ع«امام سـجاد  ) 14. (»...ببدرشهدوا

رچمـدار رسـول    در روز بـدر و احـدو احـزاب پ         » ع« جـدم علـى   :جنگيدنشان با پيامبر خـدا اشـاره كـرد و فرمـود           

 ) 15(» و جدك فى ايديهما رايات الكفار و ابوك...«بود،اما پدر و جد تو،پرچمدار كفر بودند» ص«خدا

 

 معجر 

 

پوشند  زنان بر سر مى اى كه جامه) 16. (اندازد افكنند،پارچه كوچكى كه زن بر سر مى نوعى پوشش كه بر سر مى

درحادثه كربال وقتى سپاه عمر سعد،پس از شـهادت         .و مقنعه روسرى،چارقد،روپوش  .تا گيسوان آنان را حفظ كند     

ها را بردند،حتى معجر از سر زنان و دختران اهل           هاهجوم آوردند،وسايل خيمه   براى غارت خيمه  » ع« امام حسين 

) 17. (سـاختند  برگرفتند و گوشواره از گوشها كندند و حرم اهل بيت عصمت را سر برهنه و بـدون پوشـش                   بيت

 . اعتنايى سپاه كوفه به مبادى دينى و معيارهاى انسانى بود نده بىاين،نشان ده

شـما در حـرم و در        نيز همين را وسيله اعتراض به يزيد قرار داد كه آيا عادالنـه اسـت زنـان                » ع« حضرت زينب 

 ). خطبه حضرت زينب(ديد همگان؟  پوشش باشند و دختران و ذريه رسول خدا،سر برهنه در معرض

 

 معدن 

 

 . بر آن هم گذشته است» ع« ى از منزلگاههاى بين مكه و عراق كه امام حسيننام يك

 

 معقل 

 

و مسلم بـن    » ع« از غالمان ابن زياد بود كه به دستور او،منافقانه در كوفه خود را شيعه و طرفدارحسين بن على                 

هـر روز بـه     .اه شـد  عوسجه،از مكان اختفاى مسلم آگ     عقيل جلوه داد و در مسجد جامع كوفه،از طريق مسلم بن          

جاسوسـى او ضـربه     .رساند كرد ومخفيانه اخبار و گزارشهاى نهضت را به ابن زياد مى           خانه مسلم رفت و آمد مى     

 ) 18. (انجاميد و سپس مسلم بن عقيل» هانى« نهضت مسلم در كوفه زد و به دستگيرى و شهادت سختى به

 

 معين البكاء 

گفتنـد و ميـان      مى»البكاء معين« معموال به كارگردان و مدير تعزيه     «.ندك گردان،كسى كه تعزيه را اداره مى      تعزيه

خوانها را براى  معين البكاء كه در كار خودورزيدگى داشت،نقش هر يك از شبيه.گردان معروف بود مردم به تعزيه
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ــى   ــين م ــه تعي ــس تعزي ــر مجل ــه    ه ــد،در ورق ــس بخوانن ــد در آن مجل ــه باي ــعارى ك ــرد واش ــه  ك ــه ب اى ك

گردان،ميرعزا،ميـرغم و نـاظم البكـاء        از لقبهاى ديگر او شـبيه     ) 19(» ...آنها داد  گفتند،به مى» نسخه«يا»فرد« آن

يا بـه    كرد،ترتيبات مقدماتى  لباس اشخاص را براى نقشهاى مختلف او تعيين مى        «نامه دهخدا،  به نوشته لغت  .بود

دار باشـى كـه يكـى از         كارهـا راشـربت   در اواخر قاجاريه ايـن      .هم از وظايف او بود    » ميزان سن « عبارت اروپايى 

 . نمود سرافراز بود اداره مى و به لقب معين البكاء هم)خوانساالرى(اعضاى دار النظاره

 

 مغيثه 

 

معنـاى آن سـرزمين     .در آنجا نيـز فرودآمـد     » ع« نام يكى از منزلگاههاى راه مكه به طرف عراق،كه امام حسين          

 . باران رسيد است

 

 مقتل 

 

كـربال نوشـته شـده       و واقعـه  » ع« ل قتل است،هم كتابى كه در باره شرح قتل حسين بن على           هم به معناى مح   

البته به معناى جايى و عضوى از بدن نيـز          .جايى و زمينى كه كسى درآنجا كشته شده باشد        :به نقل دهخدا  .باشد

 . شود گفته كه اگر تير يا تيغى برآنجا وارد آيد،سبب قتل شخص مى

نگيزه زنده نگهداشتن ياد حادثه عاشـورا و شـهداى كربال،ازصـدر اسـالم تـاكنون،همواره                به ا )نامه دهخدا  لغت(

تهرانى بيش از هفتاد كتاب را با همين عنوان نـام            شيخ آقا بزرگ  .شود نوشته شده و مى   » مقتل« كتابهايى بعنوان 

را اولـين   )عليـه السـالم   از يـاران علـى      (اصبغ بن نباته  » مقتل«و) 20(شود   برد كه به حادثه كربال مربوط مى       مى

البتـه آنهـا كـه      (نام برخـى از مقتلهـاى معـروف از ايـن قـرار اسـت              ) 21. (است داند كه نگاشته شده    مقتلى مى 

 ): دارد» مقتل« عنوان

شهداى فرزنـدان ابـو طالـب        كه در شرح حال و ذكر اسامى      )356م  (نوشته ابوالفرج اصفهانى  :» مقاتل الطالبيين «

سيد هاشم رسولى   » شدگان از فرزندان ابوطالب    كشته سرگذشت«:يز ترجمه شده است   اين كتاب به فارسى ن    .است

در بـاره حـوادث    نوشته لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف،معروف به ابو مخنف كه     :» مقتل ابى مخنف  « محالتى

ابه الحسين و مصرع اهـل بيتـه و اصـح          مقتل« اخيرا با نام  .اين كتاب نيز به فارسى ترجمه شده است       .عاشوراست

 . شده است  صفحه توسط مؤسسة الوفاء چاپ230در »فى كربال

متن تاريخى مربوط بـه حـوادث كربالسـت،در دو جـزء كـه توسـطموفق بـن احمـد مكـى                      :» مقتل خوارزمى «

 . نقل كرده است)314م (ابن اعثم تاليف شده و اغلب مطالبش را از تاريخ)568م (خوارزمى

است و وقايع كربال از خروج       حسينى كه در باره نهضت   ) ق در نجف   1391م  (عبد الرزاق المقرم  :» مقتل الحسين «

كتابهــاى مقتــل ديگــرى هــم معــروف .از مدينــه تــا حــوادث پــس از عاشــورا را دربــر دارد» ع« امــام حســين
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ــت،همچون ــرار     :اس ــة الشهدا،اس ــر االحزان،روض ــرى، مثي ــدموع،العيون العب ــاج ال ــس المهموم،لهوف،منه نف

 ....  و45حار االنوار،ج الشهادة،منتهى اآلمال،ب

 

 مقتل نويس 

 

 ) 22. (نويسد كسى كه متن مربوط به مجالس تعزيه و مقتل را مى

 

 مكروب 

 

 »  ع«از لقبهاى سيد الشهدا عليه السالم كه در حديث امام باقر.اندوهگين،غمگين،گرفته

 ) 23. (»قتل مظلوما مكروبا...ان الحسين«:آمده است

 

 ملك رى حكومت رى 

 ت عزادارى ممنوعي

 

هاى غربزدگى در ايران و مقابله با مذهب و فرنگى ساختن كشـور،با يـك سـرى از مظـاهر      در پى ورود انديشه 

عـزادارى و مجـالس سـوگوارى بـراى ابـا عبـد        جلـوگيرى از اقامـه   .دين و سنتهاى مذهبى در ايران مبارزه شد       

در مقطعـى از تـاريخ   .نگى شد و هـم اقـدام عملـى    فعاليت فره  عليه آن هم  .ها بود  هم يكى از اين برنامه    » ع« اهللا

ها موقتا   ممنوع شد و تكيه   » ع«در دوره رضاخان،عزادارى براى سيد الشهدا     )شمسى1320 تا   1313از سال   (ايران

ها و پنهانى و گاهى پيش از روشـن شـدن هـواو دميـدن                در آن مدت،در خانه   ) 24. (خود را از دست دادند     رونق

گرفـت و اگـر مـاموران     انجـام مـى   شد و دور از چشم ماموران رضاخان عزادارى   مىخورشيد،مجالس روضه برپا    

مردم براى شـركت در     . كردند كردند يابا گرفتن رشوه،رها مى     شدند،دستگيرش مى  رضاخان به كسى مظنون مى    

رفـت و   بامها به منزل يكـديگر       شد،از بيم ماموران گاهى از پشت      برگزار مى  ها پنهانى  مجالس روضه كه در خانه    

رفت و آنجا  هامى خوان هم براى آنكه به چنگ ماموران گرفتار نشود،با لباس مبدل به خانه  كردند وروضه  آمد مى 

شـد،هم از    فرهنگى اسـتفاده مـى     براى پيشبرد اين هدف،هم از تبليغات و كارهاى       ) 25. (پوشيد لباس خود را مى   

آمدند و   آقاخان كرمانى،با قلم به ميدان مبارزه مى      آخوندف و    زده،همچون برخى نويسندگان غرب  .نيروهاى قهريه 

 . رضاخان با مامور و سرباز

رود تعزيه برپاست،مگر مصيبت و دردخود آدم كم اسـت كـه بـا نقـل           هر جا مى  «:نويسد مى)آخوند زاده (آخوندف

ميـرزا  ) 26(» ...عمل بيفايده از كسب و كار باز بمانـد؟         گزارش هزار ساله،اوقات خود را دائما تلخ كند و به جهت          

گـرى روح شـادى و كـامرانى را از ميـان ايـن ملـت                 عـزادارى و مـاتم     آئـين «:نويسـد  آقاخان كرمانى هـم مـى     
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شـب تـار سـاخته اسـت، ايرانيـان بـا حبيـب بـن مظـاهر هـيچ قرابـت و خويشـى                          برانداخته،روزشان را چـون   

امـا رضـاخان،كه    ) 27(» گرينـد  ان مى كنند و بر مظلومان آن زم      ندارند،روزسوگوارى هزار سال پيش را بر پا مى       

از مسلط شدن،به برخورد حذفى با عزادارى        كرد،پس روزى براى جذب افكار مذهبيها،در مجالس عزا شركت مى        

آمد،ابتـداءا  ) رضاخان(وقتى كه او  «:فرمايد مى» ره« امام خمينى :توجه كنيد  به اين دو نقل   .پرداخت» ع«سيد الشهدا 

كـه در    هـايى  زنى و گاهى ماه محرم در همـه تكيـه          خوانى و سينه   ظهارچه و روضه  اظهار ديانت و ا    شروع كرد به  

 . گرديد،خودش تا وقتى كه سوار مطلب شد، سلطه پيدا كرد رفت و مى تهران بود مى

،همين آدمى كـه    ... زنى آمد به سينه   زن و ارتش مى    همين آدمى كه اينطور مجلس روضه داشت،هم آنطور سينه        

ا داشت،همچو قدغن كرد دستگاه خطابه ووعظ و روضه و همه اينها را كه در تمـام ايـران                   اين دستگاه روضه ر   

شايد يك مجلس علنى نبود،اگر بود در خفا،در بعضى شهرها در خفـا و بـه صـورتهاى مختلـف و بـا اسـمهاى                   

 دولت  تكيه خانه را به   پهلوى پس از به سلطنت رسيدن،نخست محل روضه قزاق        «:اما نقل ديگر  ) 28(» .مختلف

متـروك گردانيد،سـپس شـهربانى       منتقل نمود و از شكوه و جالل و مدت آن كاست و پس از چند سالى بكلـى                 

و بعدا هـم    .وجود آورد كه قبال بايستى تحصيل اجازه نمود        براى برقرارى مجالس عزادارى موانع و مشكالتى به       

هـا محرمانـه مراسـم     نـا در بعضـى از خانـه    هاى عزادار درايام عاشورا را ممنوع گردانيد و اگـر احيا           حركت دسته 

جـاى   افتادند،بعـدا بـه    گرفتنـد و بـه زنـدان مـى         آمد،صاحبان خانه تحت تعقيـب قـرار مـى         عمل مى  عزادارى به 

در ايام عاشورا به راه انداختند و صنوف رامجبور كردند كه در برپايى كارنـاوال               )كارناوال(عزادارى،كاروان شادى 

 . خود را شركت دهدپيشقدم شده،هر صنفى دسته 

خوب بخاطر دارم در اواخر سلطنت پهلوى حركت كارناوال مصادف بود با شب عاشوراو در كاميونهـا دسـتجات                   

بودند،در عوض اگر احيانا افرادى از ذاكـرين         رقاصه با ساز و آواز به پايكوبى و رقص در شهر به گردش در آمده              

 ) 29(» .گرفتند ىقرار م شدند،تحت تعقيب با عبا و عمامه ديده مى

  

 منبر 

 

دار كه واعظ و خطيب برباالى آن نشسـته خطبـه            كرسى مانندى پايه  .آنچه خطيب بر آن ايستد و خطبه خواند       «

) 30(» .خـوان و خطيـب و واعـظ        روضـه : منبـر  اهـل .كرسى چند پله براى وعاظ و مذكران      .خواند و موعظه كند   

بـه معنـاى رفعـت و بـااليى اسـت و بـه              »نبـر «اش از  ريشـه .روند،براى وعظ وخطبه   آنچه بر باالى آن مى    :منبر

هـاى متفـاوت از نظـر        چوبى،آهنى،سنگى با پله  :منبر،انواع گوناگون دارد  ) 31. (اند،بخاطرارتفاعش منبر،منبر گفته 

 . تعداد

الم از صـدر اسـ  . انـد  پرداختـه  مى منبر بعنوان جايى كه خطبا و ائمه جمعه از فراز آن به القاء خطبه و ايراد سخن   

 . شده است يك فكر محسوب مى وجود داشته و اغلب،در سيطره حكومتها و خالفتها بوده ووسيله ترويج

امـام  .گفـت  كرد و آل علـى راناسـزا مـى         منبرى كه خطيب وابسته به يزيد بر فراز آن رفته و از يزيد تعريف مى              

رد و يزيـد و دودمـان او را رسـوا           بر منبـر رفـت و خـود رامعرفـى كـ           .اجازه گرفت تا بر منبر فراز آيد      » ع«سجاد
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گفت،بعنوان چوب ياد كـرد و       به ستم بر فراز آن سخنان ناروا مى        آن حضرت،از منبرى كه خطيب وابسته     .ساخت

هم زمانى خواب ديده بود كه پس از او،بنـى          » ص«رسول خدا »...حتى اصعد هذه االعواد    يا يزيد،ائذن لى  «:فرمود

امروز ) 32. (دارند و از اين خواب،بسيارپريشان شده بود       دم را از راه راست،باز مى     روند و مر   اميه از منبر او باال مى     

و ماه رمضان و چه در مناسبتها        نيز استفاده از منبر هنگام وعظ و ارشاد و سخنرانيهاى مذهبى،چه در ايام محرم             

اسـتفاده از منبـر در      . رود تبليغات مذهبى به شمار مى     هاى كهن  و ايام ديگر سال،رايج است و منبر رفتن از شيوه         

كنند،نـه   خطابه،خاص روحانيون است وسخنرانان غير روحانى براى سخن گفتن از ميز و تريبـون اسـتفاده مـى                 

 .است،همچنان محفوظ است» ص«منبر بعنوان آنچه يادگار عصر رسول خدا حرمت.منبر

 

 »  ع« منجح،مولى الحسين

 

پـس از وى غـالم      .بود غالم آن حضرت  » ع« ان امام مجتبى  از شهداى كربالست،نامش منجح بن سهم و در زم        

) 33. (به دنيا آمد  » منجح«حارث خريد و از او     وى را از نوفل بن    .مادرش كنيز آن حضرت بود    .بود» ع«سيد الشهدا 

كرد و چون سفر كربال پيش آمد،اين مـادر و فرزنـد از مدينـه                مى خدمت» ع«مادر منجح در خانه حضرت سجاد     

منجح روز عاشورا پس از نبردى دليرانـه در ركـاب مـواليش بـه شـهادت             .كربال آمدند  به» ع« نهمراه امام حسي  

 ) 34. (نامش در زيارت ناحيه مقدسه و زيارت رجبيه نيز آمده است.رسيدو از شهداى اوليه بود

 

 منزل 

 

مرحلـه و   درسـفرهاى قـديم،هر     .جاى فرود آمدن و استراحت كردن در طـول مسافرت،خان،كاروانسـرا،توقفگاه          

اگـر سـفر سـواره      .گفتنـد  مـى » منـزل «پيمـود،    مـى  بخشى را كه يك فرد يا كاروان در يك روز بصـورت پيـاده             

آمـد،اين فاصـله،گاهى     كردند،منزل به حساب مـى     رسيدند واسب را عوض مى     بود،مقدارى كه به يك مرحله مى     

سـافت دقيقـى تعيـين كرد،ولـى        تـوان م   البتـه در بـاره فاصـله دو منزل،نمـى         .فرسخ بود  سه فرسخ و گاهى پنج    

بين مكه و كربال هم منزلگاههايى بوده است كه امام          ) 35. (بطورمتوسط،فاصله دو منزل چهار فرسخ بوده است      

منزلهـا برخـى    .در آنها فرود آمده يا ازآنها گذشته و در برخى از آنهـا شـب را بـه صـبح آورده اسـت                      » ع« حسين

 . مشهورتر است

انداخت،بلكـه اغلـب دومنـزل يكـى بـار           ى در همـه منزلهـاى بـين راه،بـار نمـى           و كـاروان و   » ع« امام حسـين  

ــى ــد مـ ــه در  .افكنـ ــى كـ ــه ترتيبـ ــه بـ ــه و كوفـ ــين مكـ ــاى بـ ــده،چنين» مناقـــب«منزلهـ ــت آمـ ذات :اسـ

آمده » معجم البلدان «ترتيب ديگرى در  ) 36. (عرق،حاجز،خزيميه،ثعلبيه،شقوق،شراف،نينوا،عذيب الهجانات،كربال 

صــــــفاح،ذات عرق،حاجز،خزيميه،زرود،ثعلبيــــــه،  :كــــــه بــــــه ايــــــن صــــــورت اســــــت    

البتـه منزلگاههـاى    . الهجانات،قصر بنى مقاتل،نينوا،كربال   شقوق،زباله،شراف،ذوحسم،بيضه،رهيمه،قادسيه،عذيب
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و جز اينها،كه براى توضـيح بيشـتر       ) 37(ديگرى هم در متون تاريخى يادشده از قبيل اجاء،قطقطانه،بطن الرمه           

 . ياد شده،به عنوان آن در اين فرهنگ مراجعه كنيددر باره هر يك ازمنازل 

،پس ازخروج از مكـه بـه سـوى    » ع«سيد الشهدا:اجمالى از سير حوادث طول راه در اين منزلها از اين قرار است        

كوفـه بـا خبـر شـد،در منـزل حـاجز و بطـن           عراق،در منزلگاه ذات عرق در برخورد با بشر بن غالـب،از اوضـاع            

سوى كوفيان فرستاد،در منزل زرود،با زهير بن قين مالقات  اى به داوى را همراه با نامه الرمه،قيس بن مسهر صي   

در .خويش فرا خواند،در منـزل ثعلبيـه،از شـهادت مسـلم و هـانى در كوفـه آگـاه شـد                     كرد و او را به پيوستن به      

خوانـد،در منزلگـاه     بـه زباله،با فرستاده عمر سعد ديدار كرد،در منزل شراف،با سپاه حر برخـورد نمـود و خط                منزل

اى امويان را معرفى كرد و در منزل ذى حسم،درسخنرانى خويش،بى وفايى و ناپايـدارى دنيـا را                   بيضه،با خطبه 

قصر بنى مقاتل فرود آمد و پس از آن در سخنى از شـهادت خـويش                 روز اول ماه محرم،در منزلگاه    .ترسيم نمود 

  .محرم وارد سرزمين كربال شد خبر داد و روز دوم

دادنـد، پيمـودن ايـن       و انتقال اسراى اهل بيت به كوفه،آنان را از كوفه به شام حركـت             » ع« پس از شهادت امام   

از » ع«و زنجير بـر گـردن امـام سـجاد          مسير طوالنى روى شترهاى بى محمل و با بدرفتارى ماموران و نيز غل            

از آنها عبور داده شدند تا      » ع«  اهل بيت  اين مسافت نيزمنزلگاههايى داشت كه    .مصائب اسراى خاندان پيامبر بود    

كوفــــــه تــــــا دمشــــــق از ايــــــن قــــــرار      بــــــه دمشــــــق رســــــيدند،نام منــــــازل   

تكريت،موصل،حران،دعوات،قنسرين،سيبور،حمص،بعلبك،حماة،حلب، نصيبين،عسقالن،دير قسيس و ديـر      :است

ريـت،وادى  كنـار شـط فرات،تك    :در يكى از منابع،خطسير اسـرا از كوفـه بـه شـام اينچنـين آمـده اسـت                  .راهب

نام منازل ميان كوفه تاشام بـه       ) 38. (نخله،مرشاد،حران،نصيبين،موصل،حلب، دير نصرانى،عسقالن،بعلبك،شام  

قادسيه،تكريت،موصل،تلعفر،دير عمروه،صليا،وادى نخله،ارمينا،لينا،كحيل،جهينـه،    :اين صورت نيز نقل شده است     

بـا پخـش خبـر شـهادت امـام          ) 39. (بك،عسقالننصيبين،دعوات،كفر طاب،سيپور،معرة النعمان،شيزر،حماة،بعل  

حسين در كربال در ميان اقوام وطوايف،عكس العملهاى گوناگون و اعتراض آميزى در مناطق مختلف نقل شده           

 . است

هاى مسـيحى نشـين گـاهى بـا ورودنيـزه دارانـى كـه                بويژه در منزلگاههاى كوفه تا شام،حتى ساكنان دهكده       

 ) 40. (دادند كردندو راه نمى به آبادى يا قلعه خويش مخالفت مىكردند  سرهاى شهدا را حمل مى

 

 منصب نوكرى 

 

به كار و شغل خـود  » ع« ابا عبد اهللا عنوانى است كه مداحان و روضه خوانان،از روى عشق و عالقه،به مواليشان         

ورند و اين نوكرى را با      آ و خود را نوكر به حساب مى       را ارباب » ع« كنند و امام حسين    دهند و به آن افتخار مى      مى

است كـه ايـن نـوكرى، خلـوص و حقيقـت داشـته باشـد و صـرف ادعـا                      شايسته آن .كنند پادشاهى عوض نمى  

محدث  مرحوم.است كه ميان نوكر و ارباب، اطاعت از يك سو و لطف از سوى ديگر باشد             نباشد،حقيقت آن وقتى  
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كسى سـمت چـاكرى و      » ع«سيد الشهدا  ضرتبه مجرد ذكر فضايل و مناقب و حاالت و مصائب ح          «:نورى گويد 

 ... منصب نوكرى آن حضرت را پيدا نخواهد كرد

روضه خوان آنگاه در قطار چاكران آن حضرت در آيد كه آنچه گويد،براى حق عز و جل واداى حق و اوليـائش                      

ول تجـارت  عليهم السالم باشد،و اال كاسبى خواهد بود كه آن فضايل و مناقب راسرمايه نمـوده و بـه آن مشـغ        

به مال و جاه و سلطنت نه رو كند نه بنگرد كسى كـه از صـميم دل،دمـى                   ) 41(» شده،ابدا حقى به كسى ندارد    

 شود گداى تو 

 

 منهال 

 

در » ع« اسـراى اهـل بيـت      در روزهايى كه  .زيست منهال بن عمرو،يكى از هواداران اهل بيت بود كه در شام مى           

رون آمد و با او برخوردكرد و گفتگوهايى ميـان آن دو انجـام گرفـت و                 بي» ع«خرابه شام بودند،روزى امام سجاد    

از او نيز نقل شـده كـه هنگـام آوردن سـر             ) 42. (اسارت سخن گفت   امام،از مظلوميت اهل بيت و شدايد دوران      

كشـتن مـن و     :صدايى از سر مطهر آمـد كـه       .خواند مطهر امام حسين به دمشق،مردى آيه اصحاب كهف را مى         

منهال،از طايفـه بنـى اسـد و كـوفى بـود و ازامـام               ) 43. (تر از داستان اصحاب كهف است      شگفتسرم، گرداندن

در سفربازگشت از مكه بـا امـام        ) 44. (اند او را از اصحاب امام سجاد و امام باقر شمرده         .كرد روايت مى » ع«سجاد

ن ملعـون را نفـرين      را از او پرسيد،سـپس آ     )اصـغر  كشـنده علـى   (حضرت،وضـع حرملـه   .زين العابدين ديدار كرد   

به دستور مختار،دست و پايش را قطع كردند،سپس        .منهال وقتى به كوفه رسيد،حرمله رادستگير كرده بودند       .كرد

ــش ــد در آت ــه         .افكندن ــه حرمل ــبت ب ــرت را نس ــرين آن حض ــام و نف ــا ام ــود ب ــدار خ ــاجراى دي منهال،م

 .  منهال،به معناى بسياربخشنده است)45. (مختار،خوشحال شد كه دعاى امام به دست او تحقق يافت.بازگوكرد

 

 منيع بن زياد 

 

رجال، نامش منيع بن رقـاد       در برخى كتب  ) 46. (نامش در زيارت رجبيه آمده است     .اند از شهداى كربالست    گفته

 ) 47. (و از اصحاب سيد الشهدا آمده است

 

 هاى عزادارى  مواكب حسينى دسته

 مهاجرين اوس 

مشـاهده  » ع« امام حسين  را روز عاشورا براى پيوستن به سپاه      »حر« ه وقتى تمايل  يكى از مردان سپاه عمر سعد،ك     

خود :دانستم،اين چه حالت است؟و پاسخ حر به او كه تو را از شجاعان كوفه مى:كرد،با وى سخن گفت و اين كه 

 ) 48. (بينم را بر سر دو راهى بهشت و جهنم مى
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 مهر كربال 

 

نمـازگزاران،بر زمـين نهنـد و بـه          اى كه  ه شكل مكعب مستطيل يا استوانه     اى كوچك از گل،معموال ب     مهر،قطعه

سيد الشهدا ساخته شود و بـر   مهر وتسبيحى كه از تربت) 49. (جاى خاك،پيشانى به هنگام سجده بر آن گذارند     

سـجده  » ع« امام صادق .كردند بسيار دارد،امامان و اولياء و علماء چنين مى        آن نماز،يا با آن ذكر گفته شود،فضيلت      

بر  ،سجده) 50(»  تخرق الحجب السبع  » ع« السجود على تربة الحسين   «: كرد و فرمود   مى» ع« حسين بر تربت امام  

حرم ائمه،شغلى مقدس    صنعت مهر سازى و تسبيح سازى ازتربت      .زند حسينى،حجابهاى هفتگانه را كنار مى     تربت

حتى در كربال،خاندانى براى اينكـه ايـن        .بوده است معتقد   و محترم و اغلب در انحصار خاندانهاى پاك و سادات         

 . پرداخته است باشد،ساالنه مبلغى به والى بغداد مى افتخار و امتياز را همواره داشته

 

 مهريه زهرا 

 

در ضـمن حـديث     » ع«بـاقر  از امـام  .باشـد  مى» ع«در برخى روايات است كه آب،يا آب فرات،مهريه حضرت زهرا         

الفـرات،و نيـل مصـر و       :و جعلت لهافى االرض اربعة انهـار      «:آمده است » ع«زهرامفصلى در باره مهريه حضرت      

 : و در نقل ديگرى است) 51(»  نهروان و نهر بلخ

و النيـل و نهـر       و جعلت نحلتها من على خمس الدنيا و ثلثى الجنة و اربعة انهـار فـى االرض،الفـرات و دجلـة                    «

دنيا و دو سـوم بهشـت نيـز          ه و نيل و نهر بلخ،بلكه يك پنجم       طبق اين نقلها نه تنها فرات و دجل       ) 52. (»...بلخ

دهد و مظلومانـه بـه شـهادت         مهريه زهراى مرضيه است،اما فرزند زهرا،در كنار همين فرات،لب تشنه جان مى           

 . رسد مى

آب،مهريه زهرا و تو لب تشنه      ) 53(فهميد آب،مهريه زهراست،بيا تا برويم       كاش،اى كاش كه دنياى عطش مى     

 ) 54(ان مصلحت بود ندانم چه در اين كار،قضا را دهى ج

 

 مهال مهال 

 

وقتى كه روزعاشورا براى آخرين بار بـه ميـدان   » ع« سر امام حسين   پشت» ع« آهسته،آهسته،سخن حضرت زينب  

وصـيت مـادرش در بـاره بوسـيدن زيـر گلـوى امـام             خواسـت بـه    و مـى  .مهال مهـال يـا بـن الزهـرا        :رفت،گفت

 ) 55. (عمل كند» ع« حسين
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 مياندار 

 

شـود و بـه اداره       كسى كه به لحاظ سن و سابقه و مهارت،در مجلس و محفل،محور قرار گيرد،صدر نشين مـى                

مياندار در زورخانه براى ورزش باستانى،يا مياندارى در  پردازد،مثل يك گروه براى انجام كارى مى جلسه و هدايت

گيرد و مباشر و      ميان صف سينه زنان يا زنجير زنان قرار مى         آنكه در «سينه زنى،  هاى زنجير زنى و مجالس     دسته

 ) 56. (» هماهنگى و يكنواختى و نظم كار آنهاست مسؤول

 

 ميدان 

 

ــه   ــترده و عرص ــين گس ــام      زم ــابقات انج ــازى،ورزش ومس ــبدوانى،چوگان ب ــه در آن،جنگ،كشتى،اس اى ك

لشـكرگاه دو طـرف و محـل جنـگ           وعگيرد،ميدانگاه،معركه،فاصله ميان دو لشكر كه در آن جنـگ كننـد،مجم          

گرفتنـد و   نيروهاى متخاصم رو در روى هم قرار مـى         گفتند كه  در قديم،بيشتر عرصه كارزار را مى     ) 57. (» ايشان

نيروهاى مستقر در ميدان را هم به جناح چـپ و راسـت و              .زدند دست مى  به نبرد تن به تن،سپس حمله گسترده      

سيد الشهدا   در عاشورا،ياران .داختند،ميمنه،ميسره و قلب،نام اين نيروها بود     پر قلب تقسيم كرده،به آرايش نيرو مى     

خيمه گـاه اسـتقرار نيروهـا بـه         .كردند مى رفتند،جنگيده،جان خود را فداى امام خويش      يكايك به ميدان نبرد مى    

 . اى از ميدان فاصله داشت كه تيرها به آن نرسد اندازه

 . شوند عركه جنگ هم شهيد محسوب مىاز نظر فقهى كشته شدگان در ميدان و م

 

 نوشتها  پى

 

 . 294،ص 98زيارت عاشورا،بحار االنوار،ج -1

 . 168كامل الزيارات،ص -2

 . 418،ص 2،سيد هاشم بحرانى،ج » البرهان«تفسير-3

 . ،ذيل آيه فوق3همان،ج -4

 . 224،ص 24بحار االنوار،ج -5

 . 226همان،ص -6

 . 384 تا 138،ص 1،ج »الغدير«:ك.عاويه،ربراى شناخت پليديها و جنايات م-7

 . 54مع الحسين فى نهضته،ص -8

 . 161،ص 10الغدير،عالمه امينى،ج -9

 . 271،موسوعة كلمات االمام الحسين،ص 198،ص 1همان،ج -10

 . 234،ص 2حياة االمام الحسين بن على،ج -11
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 . 332،ص 4،الفتوح،ابن اعثم كوفى،ج 237همان،ص -12

 .  به نقل از مقتل خوارزمى76 نهضته،ص مع الحسين فى-13

 . 133،ص 45بحار االنوار،ج -14

 . 136همان،ص -15

 . مجمع البحرين-16

 . 61 و 59 و 58،ص 45بحار االنوار،ج -17

 . 177مقتل الحسين،مقرم،ص -18

 . 37موسيقى مذهبى ايران،ص -19

عبـد الرضـا افسـرى      » ايى در ايـران   سـر  نگرشى به مرثيـه   « همچنين در كتاب  . به بعد  21،ص  22الذريعه،ج  -20

 . را با نام گردآورندگان آنها آورده است» مقتل« ،بيش از شصت كتاب شعر و به نثر عنوان137كرمانى،ص 

 . 5838،شماره 23همان،ص -21

 . 233،ص 3فصلنامه هنر،شماره -22

 . 168كامل الزيارات،ص -23

 . 31،ص 3 شماره 10كيهان فرهنگى،سال -24

 . 222،ص » خ تكايا و عزادارى قمتاري«:ك.ر-25

 . هاى آخوندزاده  به نقل از انديشه43،ص 3نهضت امام خمينى،ج -26

 . 46همان،ص -27

  4،ص 7صحيفه نور،ج -28

 ). 4/19ساله ايران  تاريخ يست:به نقل از(80،محمد باقر پورامينى،ص » حاج آقا حسين قمى،قامت قيام«-29

 . نامه،دهخدا لغت-30

 . حرينمجمع الب-31

 . 168،ص 58بحار االنوار،ج -32

 . 94انصار الحسين،ص -33

 . 247،ص 3تنقيح المقال،مامقانى،ج -34

 . 456،ص 1فرهنگ تاريخى ارزشها و سنجشها،ابو الحسن ديانت،ج -35

 . 97،ص 4مناقب،ابن شهرآشوب،ج -36

 . مقتل الحسين،مقرم،به نقل از معجم البلدان-37

 . الحسين،عماد زادهزندگانى ابا عبد اهللا -38

 ). با توضيحاتى پيرامون هر منزل(368وسيلة الدارين فى انصار الحسين،ص -39

 . 374همان،ص -40

 . 19لؤلؤ و مرجان،ميرزا حسين نورى،ص -41
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 . 155،ص 5،الفتوح،ابن اعثم،ج 462مقتل الحسين،مقرم،ص -42

 . 193،ص 5اثبات الهداة،ج -43

 . 251،ص 3تنقيح المقال،ج -44

 . 2143،ص 5،معارف و معاريف،ج 332،ص 45بحار االنوار،ج -45

 . 104انصار الحسين،ص -46

 . 252،ص 3تنقيح المقال،مامقانى،ج -47

 . 11،ص 45بحار االنوار،ج -48

 . لغت نامه،دهخدا-49

 . 135،ص 98بحار االنوار،ج -50

 . 351،ص 3مناقب،ابن شهرآشوب،ج -51

 .  به نقل از اثبات الهداة359،ص 11بحرانى،ج )فاطمة الزهراء(عوالم-52

 . حسينجانى-53

 . ناصر الدين شاه قاجار-54

 . ،به نقل از تذكرة الشهدا344،ص » ص«سوگنامه آل محمد-55

 . لغت نامه،دهخدا-56

 . همان-57
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 نافع بن هالل 

 

ــت  ــهداى كربالس ــديث   .از ش ــامالن ح ــب و از ح ــارى قرآن،كات ــافع،بزرگوارى دالور،ق ــر  ن ــحاب امي واز اص

وى از شخصيتهاى بـارز كوفـه       .حضرت بود  بود و در سه جنگ جمل،صفين و نهروان در ركاب آن          » ع« المؤمنين

از كوفه بيرون آمده به استقبال امام شتافته بود،سپس همراه امام            بود و پيش از شهادت مسلم بن عقيل،مخفيانه       

از جمله كسانى ) 1. (ها مشاركت داشت آوردن آب به خيمهدر » ع« دركربال همراه عباس.به كربال آمد» ع« حسين

نافع،نـام خـود را روى      .در سخنرانى پرشورى مراتب وفادارى خويش را نسبت به سيد الشهدا ابراز داشت             بود كه 

روزعاشـورا وقتـى تيرهـايش تمـام        ) 2. (كـرد  نوشت و همواره با آنها تيرانـدازى مـى         تيرهاى زهرآگين خود مى   

 : خواند رجز مى و بر سپاه كوفه تاخت،در حالى كه چنينشد،شمشير كشيد 

 انا الهزبر الجملى دينى على دين على 

او را محاصـره كـرده و       .شكسـت  هاى خود قرار دادند تا اينكه بازوهـايش        كوفيان با سنگ و تير،او را مورد ضربه       

 . شمر او را گرفته نزد عمر سعد برد.زنده دستگير نمودند

 : از جمله رجزهاى او چنين بود.شهادت رسيدشمر به  سپس به دست

 ) 3(انا الغالم اليمنى الجملى دينى على دين حسين بن على ان اقتل اليوم فهذا املى فذاك رايى و االقى عملى 

 . اند بعضى نيز او را هالل بن نافع گفته

 

 نامه 

 

ى،رسمى و سياسى و عزل و نصبها   مكاتبات ادار .بوده است » نامه« هميشه يكى از سندهاى قابل اعتماد و رسمى       

در نهضت كربال و قبل و بعد از عاشورا هـم بـه چشـم               )و اصطالحاكتاب (و فرمانها و درخواستها به صورت نامه      

به معاويه نوشت و نسبت به كشتن حجـر بـن عـدى و يـارانش                » ع«سيد الشهدا  هايى كه  چه نامه ) 4. (خورد مى

ــه علمــا نگاشــت و چــه   آنچــه در جريــان نهضــت عاشــورا،به بســتگان خــود و  اعتــراض كرد،وچــه آنچــه ب

حضرت به محمد    كوفيان،بصريان،ياران و نمايندگان خويش نوشت،حتى آنچه كه به صورت وصيتنامه كتبى آن           

بزرگان شيعه و هواداران آن امام،از بصـره و          هايى را هم   نامه.از اين دست است   ...)لم اخرج اشرا  (حنفيه ثبت است  

آمدن به آن پايگاه شيعى دعوت كردند و قول هر گونه مسـاعدت و               ت نوشتند و او را به     بويژه كوفه به آن حضر    

ها،نماينده خويش،مسلم بن عقيل را به كوفـه فرسـتاد،باز همـراه             سيد الشهدانيز در پى آن دعوتنامه     .يارى دادند 

ز كوفـه بـراى آن      در مكـه،ا  » ع« هايى كه در مـدت اقامـت امـام حسـين           نامه) 5. (اى به شيعيان نوشت    نامه وى

 . اند  هزار نامه و بيشتر هم گفته12تا حدود .فرستادند و دعوت به كوفه كردند،بسيار بود حضرت

بـه آنـان    » ع«سيد الشهدا  هاى نامه.ها برخى بصورت فردى بود،برخى بصورت گروهى و با امضاهاى بيشمار           نامه

ـ                  ود ومحتـواى دعـوت عاشـورايى امـام را در           نيز اغلب،پاسخ به آن دعوتها يـا فراخـوانى بـه يـارى و مبـارزه ب

بود،آن بود كه كوفيان دل خوشى از معاويه نداشـتند و هـوادار              هاى دعوت،اغلب از كوفه    علت آنكه نامه  .برداشت
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هايشـان هـم در پـى     نامـه .او،تصميم به خلع يزيد از خالفت و مبارزه بـا او گرفتنـد      پس از مرگ  .اهل بيت بودند  

و دعـوت بـه     » ع«سيد الشـهدا   قادآميز از حكومت امويان و اعالم هوادارى نسبت به        هدف و با مضمونى انت     همين

هايى هم ميان امام و برخـى از         نامه.او بودن بود   آمدن و قبول رهبرى و قول نصرت و يارى و چشم به راه مقدم             

عجل للقدوم  «:تاى كه از كوفيان به دست امام رسيد،اين متن را داش           نامه آخرين.شيعيان در بصره رد و بدل شد      

صد هزار   در كوفه !هر چه زودتر بيا   !اى پسر پيامبر  ) 6(» يابن رسول اهللا،فان لك بالكوفة ماة الف سيف فال تتاخر         

هاى  در مسير راه كوفه،وقتى سپاه حر،راه را برامام گرفت،حضرت به انبوه نامه        !شمشير در اختيار توست،دير مكن    

هـاى اتمـام     روز عاشـورا هـم امـام در يكـى از خطبـه            .كرد مى اطالعىدعوت استناد كرد و حر از آنها اظهار بى          

را مخاطب قـرار    ...شبث بن ربعى،حجار بن ابجر،قيس بن اشعث،يزيد بن حارث و          خويش، كسانى همچون   حجت

سـوى سـپاهى    ها رسيده و همه جا سرسبز است و آماده،زود بشـتاب و بـه        مگر به من ننوشتيد كه ميوه     ...داردكه

 ) 7... ( بيا؟سازمان يافته

 

 نبرد تن به تن 

 

آمدنـد، خـود را معرفـى        مـى  از سنتهاى جنگ در عرب،آن بود كه ابتدا دو هماورد و حريف،از دو جبهه به ميدان               

پس .ساخت تن به تن، تكليف جنگ را روشن مى   گاهى هم نبردهاى  .پرداختند خواندند و به نبرد مى     كرده،رجز مى 

مبارزه،همان به صحنه آمدن افراد در نبـرد        ) 8. (شد دند،حمله عمومى آغاز مى   آم از چند نفر كه به ميدان هم مى       

را  گاهى كه سپاه كوفه ضعف هماورد جبهـه خـويش    .هماوردى در عاشورا،تا ظهر ادامه يافت      چنين.تن به تن بود   

برخى شهداى كربال، .كردند تاختند و او را شهيدمى     كردند،بشكل گروهى به رزمنده جبهه حسينى مى       احساس مى 

عمومى سپاه كوفه كه در اوايل درگيرى به اردوگـاه امـام             در جنگ تن به تن شهيد شدند و جمعى هم در حمله           

 . تاختند،به شهادت رسيدند

 

 نخل،نخل گردانى 

 

اى بـزرگ واتـاقكى تـابوت ماننـد گفتـه            خرماست،اما در اصطالح مراسم سوگوارى محرم،به وسيله       نخل،درخت

آراينـد و بعنـوان سـمبل تـابوت سـيد            مى...  و انواع شالهاى رنگارنگ و آيينه وچراغ       شود كه با پوشش سياه     مى

فلسفه آن  «.برند كنند و به محل اجراى تعزيه مى       ها آن را بلند مى     ها وتكيه  در روز عاشورا در حسينيه    » ع«الشهدا

ل جنازه آن عزيـزان رابـا       اگرچه در كربال نبوديم و جسم پاره پاره شهدا بر زمين ماند،امروز سمب            :چنين است كه  

هـا بـا نـداى يـا         هـا ومحلـه    و با چندين بار گرداندن در كوچه      .كنيم بندى و با احترام تشييع مى      تشريفات و آذين  

نخـل بنـدى، نخـل      ) 9(» .گذارنـد  مـى  محمد،يا فاطمه،يا على،يا حسن،و يا حسـين،آن را بـا احتـرام بـر زمـين               

عموما مردم شهرها براى    . و در هند،رواج بيشترى دارد     ى است آرايى،نخل گردانى از اصطالحات اين سنت مذهب      

نخلها اغلب سنگين است    .دهند اى انجام مى   خاصى قائلند و بلندكردن آن را طى مراسم سنتى ويژه          نخل،قداست
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بـه كسـى گوينـد كـه نخـل محـرم            »نخـل آرا  «.شـوند  دار مـى   اى مردان قـوى عهـده      و حمل ونقل آن را عده     

 . شود نخل عزا، نخل تابوت،نخل ماتم نيز گفته مىآرايد،نخل محرم، رامى

 

 نخيله 

 

بسـيج نيروهـاى رزمـى بـراى جنـگ درآنجـا صـورت        » ع« در زمـان علـى    .نام پادگان نظامى در بيـرون كوفـه       

بـراى مقابلـه بـا سـيد        .سخنرانى كـرد   در آنجا با خوارج جنگيد و براى سپاه خويش در جنگ با معاويه            .گرفت مى

بود و عمر سعد را با چهار هزار نفر از آنجـا بـه كـربال                 ياد نيروهاى خود را آنجا مستقر كرده      نيز،ابن ز » ع«الشهدا

 ) 11. (معروف است» عباسيات« امروز اين محل به) 10. (براى جنگ با آن حضرت فرستاد

 

 نذر 

 

هللا « لشـود،مث  منعقـد مـى   نذر،التزام به انجام يا ترك عملى به نحو خاص بخاطر خداست كه بـا صـيغه خاصـى              

مندان به اهـل     عالقه) 12. (گناه است و كفاره دارد     و انجام آنچه كه نذر شده واجب است و تخلف از آن           »...على

نذر زيـارت   :كردند تا ملزم شوند آن را ادا كنند،از قبيل         گاهى انجام برخى ازامور را نذر مى      » ع« بيت و امام حسين   

بـراى   مجالس و تعزيه و ذكر مصيبت،اهداى وسيله يا پـولى         ،عزادارى براى آن حضرت، برپايى      » ع« امام حسين 

اينگونـه نـذرها بطـور      ...حرم يا زوار،اطعام،شركت در دستجات زنجيرزنى و عزادارى،ساختن تكيـه ياحسـينيه و            

است و بـه كمكهـاى مـالى و    » ع« خط اهل بيت هاى احياى عاشورا وترويج طبيعى تامين كننده بخشى از هزينه  

بخشد و افراد بـا افتخـار بـه چنـين      جنبه معنوى و قداست مى » ع«سيد الشهدا  مات مربوط به  جنسى يا انجام خد   

زرد،ترحلـوا   در ميان مردم،سنتهايى همچون آش نذرى،سـفره نذرى،گوسـفند نذرى،شـله          .كنند مى كارهايى اقدام 

گيرد و اين اطعامهـا      مىخوانى انجام    مرثيه سازند و در كنار آن     متداول است كه اغلب با نذر،بر خود واجب مى        ...و

 . به ياد اهل بيت است

 

 نسخه 

 

گردان،بـراى   خوانى است،متنى كه تعزيـه     از اصطالحات شبيه  .اى باز نوشته شود    كتاب،نوشته،آنچه از روى نوشته   

نامه هم بـه آن      تعزيه.كند خوانها پخش مى   ميان شبيه  نگارد و پيش از آغاز تعزيه      اى گرد آورده يا مى     اجراى تعزيه 

 ) 13(» .به صورت اشعار عاميانه است ها اغلب شعر تعزيه نامه.شود ته مىگف
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 نعش 

 

اهـل  .شـد  بر سرنعش شهدا حاضر مى    » ع« در كربال امام حسين   .به معنى تابوت هم آمده است     .روح،جسد پيكر بى 

عزيـه و  در مراسـم ت .آمدنـد و گريـه و عـزادارى كردنـد     ،پس از عاشورا كنار نعش شـهيدان    » ع« بيت امام حسين  

در ميدان بـر زمـين      » نعش« گيرند،برخى هم در نقش    مختلفى به عهده مى    خوانى هم كه اشخاص،نقشهاى    شبيه

عهده  سخنى را به اهميت و بى كسى كه در تعزيه،نقش بى.گردند كننده اجساد شهداى كربال مى افتند و تداعى مى

و شمشيرهاى شكسته وسنانها كـه بـر روى نعشـها           آلود   ها،نعش را همراه با پيكانهاى خون      در تعزيه ) 14. (دارد

هاى ميدان باشد،يا همراه با پرنـدگان و         كشته دادند كه يادآور وضع طبيعى     دوخته يا جاسازى شده بود نشان مى      

 . سمبل رساندن خبر شهادت به مدينه بود كبوترانى با شهپر خونين بر نعش شهيدان،كه

 

 نعمان بن بشير 

 

آن حضـرت بيعـت      ن عقيل،به نمايندگى از سوى سيد الشهدا به كوفه آمده و بـه نفـع              وى در ايامى كه مسلم ب     

خواهر (مادر او عمره دختر رواحه    .از قبيله خزرج و ازانصار بود     .گرفت،والى كوفه بود،پيشتر ساكن شام شده بود       مى

د هـم او را در همـان   نعمان قبال ازسوى معاويه واليت كوفه را بر عهده داشت،يزي        .نام داشت )عبد اهللا بن رواحه   

سـپس  .آمـد  در جنـگ صـفين از سـپاه معاويـه بـه شـمار مـى               .وى خطيب و شاعر بـود     ) 15. (منصب ابقاء كرد  

) 16. ( ماه هم والى كوفـه گشـت       9از آن پس    .يمن گماشته شد   آنگاه از سوى معاويه به واليت     .دمشق شد  قاضى

مسلم كـه از هـواداران بنـى         ،عبد اهللا بن  نهضت مسلم بن عقيل و هوادارانش در كوفه چون اوج و قدرت گرفت            

انتقاد كرد و گزارش بـه يزيـد داد و درخواسـت             اميه بود،نسبت به سهل انگارى نعمان در قضيه مسلم بن عقيل          

 . كرد كه براى كوفه مرد مقتدرترى بفرستد

رد و بـه وى  منصـوب كـ   عبيد اهللا بن زياد را به واليت كوفه» سرجون«يزيد هم به پيشنهاد مشاور مسيحى خود      

تا دوران حكومت مروان بن .فرمان سختگيرى و شدت عمل داد،و بدين صورت،نعمان بن بشيراز كوفه عزل شد

بعلت بروز اغتشاشاتى كه به فتنه ابن زبير معروف است،اهل حمص            حكم نيز زنده بود و والى حمص گشت ولى        

وى ) 17. ( هجرى بـود   65اين حادثه در سال     .داو را پذيرا نشدند، ازآنجا گريخت،مردم تعقيبش كرده او را كشتن          

 ) 18. ( سال داشت64درآن هنگام 

 

 نعمان بن عمرو راسبى 

 

او .بود» ع« وى اهل كوفه و ازاصحاب امير المؤمنين      .از شهداى كربالست،از قبيله ازد،كه در حمله اول شهيد شد         

 ) 19) (على در كوفه بود كه رئيس نيروهاى انتظامى حضرت(برادرش حالس
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 نعيم بن عجالن انصارى

 

 . پيوستند»  ع« همراه نيروهاى عمر سعد به كربال آمدند،ولى شبانه به ياران حسين

ومـدافعان آن حضـرت در صـفين        » ع« نعيم از طايفه خزرج بود و دو برادرش از ياران على          .از شهداى كربالست  

شـهيد   اخت و روز عاشورا در حمله نخست      ملحق س » ع« حسين او از كوفه حركت كرد و در كربال خود را به          .بودند

 ) 21. (ناحيه مقدسه و زيارت رجبيه آمده است نام او در زيارت) 20. (شد

 

 نفس المهموم 

 

اسـت كـه   » ع« صـادق  است كه بـر گرفتـه از حـديث امـام    » ع«نام كتاب شيخ عباس قمى در مقتل سيد الشهدا        

نفس كسى كه به ) 22(»  كتمان سرنا جهادفى سبيل اهللانفس المهموم لظلمنا تسبيح و همه لنا عبادة و   «:فرمود

خاطر مظلوميت ما اندوهگين شود تسبيح است، اندوه برما عبادت است و كتمان و پوشاندن راز ما جهـاد در راه                     

چـون كتـاب محـدث قمـى     .واجب است كه اين حديث با طال نوشته شـود    :فرمود سپس» ع« امام صادق .خداست

 . است،اين نام را براى كتابش برگزيده است،به فارسى هم ترجمه شده استيادآورمصيبتهاى اهل بيت 

 

 نقره 

 

در » ع« امام حسين. نام سرزمينى در راه مكه،داراى بركه و چاههاى آب و قلعه،كه سر چند راهى قرارداشته است

 ) 23. (شده است هم گفته» معدن النقره«به آنجا.اين منزل فرود آمده است

 

 نقش 

 

خوانيها،كسى  در شبيه.گيرند مى اصى را كه هر يك از افراد شركت كننده در تعزيه و تĤتر و فيلم بر عهدهبرنامه خ

 . كند اجراى برنامه مى...در نقش امام حسين،و ديگرى در نقش شمر،عمر سعد،حر و

 

 »  ع« نقش نگين حسين

 

روح و فكـر خـاص آن         و نشان دهنده   كردند اى را بر نگين انگشتر خود حك مى        هر كدام شعار و جمله    » ع« ائمه

بر نگـين   .و به نقلى دو انگشتر داشت     » بالغ امره  ان اهللا «عبارت بود از  » ع«نقش نگين انگشتر سيد الشهدا    .امام بود 

هر دو تعبير،گوياى روح شهادت طلب      ) 24. (بود» ان اهللا بالغ امره   « و برديگرى » ال اله اال اهللا،عدة للقاء اهللا     « يكى
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انگشتر » ع« صادق روايت است كه در دست امام     .م رضا و تسليم او به ديدار خدا و پروردگار است          آن حضرت ومقا  

و ايـن نيـز كـه       ) 25(»  للقـاء اهللا   ال الـه اال اهللا عـدة      «:بود و بر نگين آن نوشته بـود       » ع« جدش حسين بن على   

 . توحيد،سرمايه لقاى الهى است،نشان دهنده روح خداجويى و شهادت طلبى اوست

 

 نقض مقررات جنگى 

 

،از اصـول وقواعـد جنگـى تجـاوز         » ع« عملكرد سپاه كوفه در حادثه كربال با اصحاب و اهل بيت امـام حسـين              

 : هايى از اين نقضها از اين قرار است نمونه.كرد

بر خالف مقررات نبردهاى تن به تن و رفتن يك هماوردبه ميـدان يـك مبـارز،در         :حمله عمومى به يك نفر    -1

شـد،مثل عـابس كـه بـر او تاختنـد يـا دسـتور                حمله مى » ع« هى دسته جمعى به يكى از ياران حسين       كربال گا 

 . سنگباران او صادر شد

زنــان و كودكــان در جنگهــا مصــونيت دارنــد،ولى دركربال،بــه دســتور :تعــرض مســلحانه بــه زن و كــودك-2

دفاع تاختنـد و آنـان را آواره صـحرا           بى اننشين پناه سوزاندند و به خيمه     ها را بر سر زنان و كودكان بى        شمر،خيمه

 . كردند

صفين اسـير نگرفت،امـا      هم در جنگ  » ع« على.توان اسير گرفت   زن مسلمان را نمى   :اسير گرفتن زن مسلمان   -3

بـه اسـارت گرفتـه بـه        ...)زينب،ام كلثوم، سكينه و   (را» ع« سپاه يزيد،بازماندگان اصحاب و اهل بيت امام حسين       

خواست كه فاطمـه،دختر سـيد الشـهدا را بعنـوان          از شاميان از يزيد مى     ر دربار شام هم يكى    د.كوفه و شام بردند   

 . مورد اعتراض زينب قرار گرفت كنيز به او ببخشد،كه

گرفتند، حتى روپوش زنـان و   ها تاختند و هر چه يافتند به غنيمت و غارت       پس از شهادت امام،به خيمه    :غارت-4

اينها همه افزون براصل ماجرا و كشتن فرزنـد پيـامبر و منـادى              ) 26. (تركان را جامه سيد الشهدا و گوشواره دخ     

به همين جهـت،اين ننـگ و       .جنگ،بلكه نقض اسالم و قرآن بود      حق و عدالت بود،كه آن نه تنها نقض مقررات        

حادثه ديده  آنچه از كوفيان و يزيديان در اين        .نفرت و نفرين از آل اميه ويزيديان،تا قيامت بر آن سنگدالن ماند           

ارعاب ديگـران بـه آن       سابقه و شگفت بود و براى      شد،همه تخطى از اصول انسانى و اسالمى بود،برخى هم بى         

عبد اهللا بن بقطر را .گونه سركوب شديد پرداختند و مخالفان را گردن زدند و شهدا رالگدكوب سم اسبان ساختند

قـيس بـن مسـهر را از        .دن داشت كه سـرش را بريدنـد       در كوفه،از باالى قصر پايين انداختند وهنوز رمقى در ب         

مسلم بـن عقيـل را نيـز بـاالى قصـر برده،گـردن              .پايين انداختند و متالشى شد و جان داد        باالى دار االماره به   

پاهايش را بسـته   هانى بن عروه را نيز دست بسته در بازار گردن زدند،سپس.زدند،سپس بدن او را پايين انداختند    

جمعى محدود،اسـتفاده از شـيوه       نيز آوردن انبوه آن سپاه عظيم براى كشتن       ) 27. (بازار كشيدند و پيكرش را در     

شخصيتهاى بارز را از تن جدا كـردن و شـهر بـه شـهر               آب بستن به روى سپاه و تشنه نگهداشتن آنان،سرهاى        

ول اخالقـى و    هاى زشتى بودكه در حادثه كربال انجـام گرفـت و مقـررات جنگـى و اصـ                  گرداندن،همه از شيوه  

 . انسانى نقض شد
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 نماز 

 

و »اقامـه نمـاز   « حسـينى،همه بـراى    و نهضت » ع« جهادهاى پيامبر و نبردهاى على    .پايه دين بر نماز استوار است     

در برخـورد   .درنهضت عاشورا، نماز جايگـاه مهمـى دارد       .ايجاد و تقويت رابطه بندگى ميان خالق و مخلوق است         

گردد و  شود،نماز جماعت برگزار مى رسد،اذان گفته مى يركوفه،وقت نماز كه مىكاروان حسينى با سپاه حر در مس

گـاه امـام     خيمـه  پيش از شب عاشورا كه سپاه عمر سعد بـه طـرف           .كنند اقتدا مى » ع«سپاه حرنيز به سيد الشهدا    

و عبـادت   فرستد تا با آنان گفتگو كند و شب رامهلت بخواهد تا به نمـاز                تازند،حضرت برادرش عباس را مى     مى

لعلنا نصلى لربنا هذه الليلة و ندعوه و نستغفره،فهو يعلم           ارجع اليهم فان استطعت ان تؤخرهم الى غداة       «بگذرانند

در همان وقت نيز حبيب بـن مظـاهر بـه سـپاه     ) 28. (»انى احب الصلوة و تالوة كتابه وكثرة الدعاء و االستغفار         

) 29(داران و اهل عبادتنـد؟       د كه سحرخيزان و شب زنده     خواهيد با گروهى بجنگي    دشمن خطاب كردكه چرا مى    

ياران شهيد او،روح معنوى و حال عبادت و نيايش و نماز بود و شب عاشورا،زمزمه نماز و نيايش آنان در                     خصلت

»  ء للقـرآن   النحل و هم ما بين راكع و ساجد و قارى          لهم دوى كدوى  « به گفته مورخان  .هايشان پيچيده بود   خيمه

شب كه شد،تمام شب را به نماز و استغفار و تضرع          :تاريخ ابن اثير   به نقل .ه شب را به نماز مشغول بودند      هم) 30(

. پس از نماز صبح با يـاران،نفرات خـود را سـازماندهى كـرد      » ع« عاشورا نيز،حسين بن على    صبح.و دعا پرداختند  

خداوند تو را از    :رت نيز او را دعاكرد كه     حض.ظهر عاشورا،ابو ثمامه صائدى،وقت نماز را به ياد حضرت آورد         ) 31(

سعيد بن عبـد اهللا     ) 32. (آنگاه به اتفاق جماعتى به نماز ايستادندو نماز خوف خواندند         . نمازگزاران ذاكر قرار دهد   

ايستاد و بدن خويش را سپر تيرهاى بال ساخت و بـا پايـان يـافتن                 نيز از ياران او بود كه هنگام نماز،جلوى امام        

از ايـن رو در     .حسين و يارانش همـه كشـته راه نمـاز شـدند           ) 33. (،او بر زمين افتاد وشهيد نماز گشت      نماز امام 

و نهيـت عـن      اشهد انك قد اقمت الصالة و آتيت الزكاة و آمرت بالمعروف          «:گوييم خطاب به او مى    زيارتنامه امام 

 ). زيارت وارث(»المنكر

عاشورا تالقى عرفان وحماسه بود و نهضت كربال بـراى          .ستدهد،آميختگى آن با نماز ا     آنچه به جهاد،ارزش مى   

شيعه او نيز بايد اهل نماز و خشوع باشد و از ديندارى تنها             .احياى سنتهاى دينى و فرايض الهى از جمله نمازبود        

 . عزادارى را نشناسد

زان نخواهـد   نمـا  شـفاعت بـى    چـون .نيز بايد اهـل نمـاز باشـند       » ع« حسين حتى معتقدان و اميدواران به شفاعت     

خـوانى و دسـته و هيـات         زنى و نوحـه    به عزادارى و سينه    دريغ و افسوس از كار آنان كه در ايام سوگوارى         .رسيد

 . اعتنايند نمازهاى واجب بى روند،اما نسبت به مى

 

 نواويس 

 

خـط  « خطبـه . اسـت  هنگام خروج از مكـه بـه سـوى عـراق آمـده     » ع« نام محلى است كه در خطبه امام حسين       

كـانى باوصـالى تقطعهـا      «:پاره خواهد شـد    اى بين نواويس و كربال پاره      اشاره دارد كه پيكرش در منطقه     » وتالم
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ناووس، گورستان مسيحيان و نيز تابوت سنگى است كـه           معناى) 34(» ...عسالن الفلوات،بين النواويس و كربال    

نشين و در نزديكـى   ت كه قبال مسيحى   در اينجا مقصود،روستاى خرابى اس    ) 35. (گذارند جسد مرده را در آن مى     

 . بوده است كربال واقع

 

 نوحه 

 

گرى،زارى بر مرده،شعرى كه در ماتم و سوگوارى         بيان مصيبت،گريه كردن با آواز،آواز ماتم،شيون و زارى،مويه       

) 36. (براى كسى كه تازه مـرده، يـا بـراى امامـان شـيعه              با صوت حزين و ناله و زارى خوانند،اعم از سوگوارى         

گـرى بـر مرده،رسـم       نوحه.خوانى آراستن،نوحه ساختن،نوحه سرودن،نوحه   نوحه:تركيبات ديگر آن عبارت است از     

كه نوحه و گريه بر آنان از شـعائرمهم و          » ع« مگر براى معصومين  ) 37(بوده است و كارى مكروه است،        جاهليت

گريستند و امر بـه      مى» ع«ان برسيد الشهدا  هاى كمال است و خود امام      از عوامل نشر فضيلتها و احياى ياد اسوه       

آنچه كه از كراهت نوحه و ناپسند بـودن         .خوانى شد  سيد الشهدا نوحه   بر جعفر طيار و حمزه    .كردند خوانى مى  نوحه

آميخته به   گريهاى جاهلى است كه    گر در روايات ياد شده،ناظر به نوحه       گرى وزشت بودن اجرت نوحه     شغل نوحه 

در فرهنگ عزادارى بـراى امـام حسـين،نوحه بـه نـوعى خـاص از شـعر مرثيـه                    ) 38. (دباطل و گاهى حرام بو    

سـاختند،يكى نوحـه     اشعار نوحه را براى سينه زدن مـى       «.شود در مجالس به صورت جمعى اجرا مى       گويند كه  مى

گ در مجالس   اشعار مرثيه را با آهن     ولى.زدند خوان سينه مى   خواند و ديگران به نوا و آهنگ و وزن اشعار نوحه           مى

خواندنـد و عنـوان روضـه      شنوندگان بر قتل شهداى كـربال مـى        سوگوارى براى به گريه افكندن و اظهار تاسف       

توان يغماى جندقى و وصال  اند، مى شعراى عصر قاجار كه مرثيه و نوحه ساخته از معروفترين...«) 39(، ».نداشت

بر سـاالر   خوانى تداول است و سبك مرثيه سرايى و نوحه       اين شيوه در بين عربها هم م      ) 40. (»را نام برد   شيرازى

سـال،حتى در سـوگ امامـان        با توجه به گسـتردگى ايـن مراسـم و رواج آن در طـول              .شهيدان مخصوص است  

هاى صـحيح ودور از تحريفهـا و دروغهـا پديـد آيـد و فرهنـگ                  هاى ناب و نوحه    ديگر،ضرورت دارد كه سروده   

گردد ونوحه خوانان نيز،بيش از هدف قرار دادن گريه،نشر فضيلتهاى اهل بيت            عاشورا در قالب نوحه نيز ترويج       

 ) 41. (را هدف قرار دهند

 

 نوحه جن مرثيه جن 

 خوان  نوحه

 

و نوحـه و مرثيـه را بـا          زن يا زنجير زن،اشـعار مصـيبت       هاى سينه  كسى كه در ايام سوگوارى امامان براى دسته       

 ) 42. (زنند هنگ او سينه و زنجير مىخواند و عزاداران به آ آهنگ مخصوص مى
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 سرا  نوحه

 

نوحـه  «سـرايد  همچنين به كسى كه اشعار نوحه ومرثيه مـى        ) 43. (سرا،غمكده محل نوحه،عزاخانه،ماتمكده،ماتم 

 . گويند،يعنى سراينده نوحه»سرا

 

 نهر علقمه 

 

كـربال و سـرزمينهاى      طقـه نهر علقمه يا علقمى،نهرى بوده كه از فرات منشـعب شـده و آب زالل آن را بـه من                   

نسبت علقمى به شخص است،جدمؤيد الدين علقمى وزير،حفر كننده آن نهـر بـوده              .رسانده است  اطراف آن مى  

كنـار نهـر علقمـه،افتاد دسـت      (كنند را كنار نهر علقمه ياد مى     » ع« على ها،شهادت عباس بن   در مرثيه ) 44. (است

 ). عباس

 

 نهضت توابين توابين 

 اشورا آثار و نتايج نهضت عاشورا نهضتهاى پس از ع

 يا شورش؟  نهضت

 

كربال بود،حركتى الهـام     كه بصورت امتناع از بيعت با يزيد و هجرت به مكه و از آنجا به              » ع« حركت امام حسين  

و بر اساس عمل به تكليف دربرابر حكومـت جـور و واليـت فسـق و بـراى      » ص«گرفته از قرآن و سنت پيامبر    

هـاى آن   اين از مجموعه سخنان و خطبه).اهداف نهضت عاشورا-( مقابله با اعاده جاهليت بود  مبارزه با بدعتها و   

و » واليـت صـالحان  « قيـام وى و عملكـرد امويـان روشـن اسـت و چـون مبتنـى بـر اصـل                     حضرت و ماهيـت   

سياسى ناب اسالم بود و آن حضرت،صرفا براى قيام به وظايف امامـت و نهـى از منكـر واحيـاى سـيره                        فلسفه

اما هواداران بنى اميه،چه در آن      .شود مى تلقى» نهضت مكتبى « دست به آن حركت زد،حركت او يك      » ص«پيامبر

انـد كـه حركـت آن حضـرت را نـوعى شورش،آشـوب،               زمان و چه قرنهاى بعد و حتـى عصـر حاضر،كوشـيده           

جانب يزيـد بدهنـد كـه       انگيزى،ايجاد تفرقه درامت و تمرد از خالفت معرفى كنند و در كشتن او،حق را به                 فتنه

كننـد كـه رسـول       در اين مورد،بـه احـاديثى هـم اسـتنادمى         .شورشگر بر ضد خالفت مركزى را كشته است        يك

قتل الحسـين بسـيف     «:گويند است و مى   به كشتن كسى كه يكپارچگى امت را به هم زند فرمان داده           » ص«خدا

اسالمى و حاكمى متعهد و عـادل       مخصوص جايى است كه حكومتى       در حالى كه حديث،بر فرض صحت     .» جده

بيعـت   اما نه حكومت امويان مشروع بود، نـه       .گرى كنند  باشد و كسى ياكسانى بخواهند بر ضد آن آشوب و فتنه          

فسق و فجور و محرمات پروا      كردند و نه از ارتكاب     مردم آزادانه و به اختيار بود،نه حكام،به دين و عدل رفتار مى           
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بنابر اين جهاد بـر    .ميس مسلمانان پاك،از تعرض وستم يزيد و عمال او مصون بود          داشتند و نه مال و جان و نوا       

 . بود» ع« حسين ضد چنين حكومتى،تكليف دينى امام

فكـر و    يابد،اما بازچنان نبود كه بـى      دانست كه در آن شرايط،به پيروزى نظامى سريع دست نمى          گر چه امام مى   

خـونين در آگاهانيـدن مـردم و         ايج مقطعى و درازمدت آن حركـت      نت.برنامه و بدون نقشه خود را به كشتن دهد        

آن » عمـل بـه وظيفـه     « افشاى چهره ظلم و ايجاد انگيزه مبارزه درمردم و حفظ دين از نابودى و باالتر از همـه                 

رفت،هر چند خـون خـود و يـارانش در ايـن             به شمار مى  » فتح«و اينها براى آن امام،     حضرت را به قيام واداشت    

برنامه ريزى كرد تا به      دانست كه به هر تقدير او را خواهند كشت،براى نحوه شهادت           چون مى .شد ه مى راه،ريخت

ــام بخــش  ــورت و اله ــؤثرترين ص ــد  م ــكل در آي ــرين ش ــالح.ت ــهادت«او در واقع،س ــتراتژى » ش ــود و در اس ب

 . پيروز شد»شمشير«،بر» خون«او

 

 نى،نيزه 

 

انگشتى يا بيش از آن است  ساقه آن ميان تهى و به ضخامت.تنى،گياهى آبى و داراى ساقه ميان كاواك و راس

نيـزه سـالحى معـروف كـه چـوبى          . باشد،مزمار،ناى و هر لوله مانندى كه ميان تهى      ...و رنگ آن غالبا زرد است     

به معناى پرچم .اند،به عربى رمح گويند كه در سر آن پيكانى نصب كرده اى شكل،مانند نى باريك است و استوانه

شـد،هم سـر شـهدا را بـر          در عاشورا،هم به عنوان سالح جنگ به كار گرفتـه مـى           ) 45. (است هم آمده و رايت   

 : به قول محتشم.ها كردند و به دربار بردند و در شهرها گرداندند نيزه نوك

 روزى كه شد به نيزه سر آن بزرگوار خورشيد سر برهنه برآمد زكوهسار 

 : به گفته جودى.رود ار مىدر كاربرد ادبى،نى به جاى نيزه هم به ك

 اى رفته سرت بر نى،وى مانده تنت تنها ماندى تو و بنهاديم ما سر به بيابانها 

 : به گفته فريد.رود نيز نوعى قرينه سازى ادبى ميان نى و نينوا به كار مى

 ماند اگر زينب نبود  ماند اگر زينب نبود كربال در كربال مى سر نى در نينوا مى

 

 نينوا 

 

نينـوا  «.اى در كوفه و شرق دجله و شرق كربال،ازروسـتاهاى منطقـه طـف     نام منطقه .» ع« دتگاه امام حسين  شها

است » يونس بن متى« قريه.يابد نهر علقمه امتداد مى هاى باستانى است كه كشيده شده و تا مصب يك سرى تپه

معروف اسـت كـه در      » باب طويرج « هنينوا امروز ب  ) .46(بيرون آمده است     و آن حضرت از ميان مردم اين منطقه       

نام قصبه موصل و نام     .اى در سواد كوفه كه كربال از آن ناحيه است          ناحيه«) 47(» .است شرق كربال قرار گرفته   

وقتـى حسـين   ) 48(» .كه يونس عليه السالم به آنجا جهـت دعـوت كـردن مـردم آن شـهر رفتـه بـود                شهرى

 . ورد كه نامه ابن زياد را براى حر آورده بودبه اين منطقه رسيد به سوارى برخ» ع« على بن
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پيشتر رفتند تا به زمـين       كمى.آب و علفى فرود آر     حسين را محاصره كن و در سرزمين بى       :مضمون نامه اين بود   

در ادبيات عاشورا،نسبت به نى و نينوا نيز تعـابير عـاطفى و عرفـانى فراوانـى                 ) 49. (كربال رسيدند و فرود آمدند    

 . اند اند و صحراى كربال را پر از نواى حقجويى و حقگويى دانسته ر بردهكا ساخته و به

 . افتاد»نوا«،ناى حقيقت از»نينوا« از آن آتش كه نمرود زمان در جان ابراهيميان افكندبه دشت

 ) 50. (افتد نمى» حق،حق« مرغ شباهنگ حقيقت،از نواى ناله...ولى
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 وادى عقيق 

 

از منزلگاههايى است كه  ،نام يكى» وادى عقيق«.وادى به معناى مسيل و سرزمين گود ميان دو كوه يا تپه است     

در اين محل برخـى بـراى       . است رفته» ذات عرق « پس از خروج از مكه از آن گذشته و به سوى          » ع« امام حسين 

 ) 1. (شدند و به مكه نزديكتر ازذو الحليفه بوده است حج محرم مى

 

 وارث 

 

ارث برنده،ميراث دار،كسى كـه مال،خانه،زمين،صـفات يـا افتخـاراتى را از پـدر يااجـداد و گذشـتگان بـه ارث                       

سـند آن   » ابن قولويه « مرحوم.كنند  مى رابا آن زيارت  » ع«اى است معروف،كه سيد الشهدا     هم نام زيارتنامه  .برد مى

عليه السالم رسانده كه وى آن را از آن حضرت روايت كرده اسـت و بـا                  را به جابر جعفى از اصحاب امام صادق       

است كه در ادعيـه     » ع«و هم لقب سيد الشهدا    ) 2. (شود شروع مى »...يا وارث آدم صفوة اهللا     السالم عليك « جمله

ان وارث آدم،وارث نوح،وارث ابراهيم،وارث موسى،وارث عيسى،وارث محمـد،وارث         وزيارات،از آن حضرت به عنو    

از انبيا و اوصيا،براى آن است كه خـط جهـاد           » ع« حسين بن على   وراثت) 3. (ياد شده است  ...على،و وارث حسين  

 » كربال«در راه حق و مبارزه با باطل و ستم و طاغوت،سر لوحه دعوت همه انبياى الهى بوده است و

-عاشورا،حضور مجدد آدم و نوح وابراهيم و موسـى و عيسـى           «.جلى اين خط ممتد درگيرى حق و باطل است        ت

خـوانيم و    مـى » ع« اين كه حسـين را وارث آدم      .است در قله فريادگرى وهدايت    -على نبينا و آله و عليهم السالم      

يعنى نقطه اتصال همه حركتهـاى      كنيم براى همين است،    پيمبران الهى آغاز مى    را با سالم بر آن    » وارث« زيارت

الهى وانقالبهاى خدايى،به صورت تجسم دوباره آدم و نوح و ابراهيم و اسماعيل و موسى وعيسـى و محمـد و                     

در متن ) 4(» ....سرشار كربال عاشورا و واقعيت هاى خورشيدى در لحظه)عليهم السالم(على و فاطمه و امام حسن

اكرمتـه بطيـب    «: از جملـه  :است نسبت به خط انبيا اشاره شده     » ع«  بن على  ها نيز به وارث بودن حسين      زيارتنامه

لقدارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتـاب و الميـزان           « و بر اساس آيه   ) 5(» الوالدة و اعطيته مواريث االنبياء    

ث مشـترك رسـوالن   قسط و عدالت اجتماعى، رسالت همه انبيا و ميرا    چون بر پايى  ) 6(» ...ليقوم الناس بالقسط  

باشـد و    هم كه وارث همه انبياست،پس وارث خط قسـط و عـدل آنـان نيـز مـى                 » ع« على الهى است،حسين بن  

از .كربال،از جمله دعوت به عدل و مبارزه با بى عدالتى و ستم را هم در سرلوحه دعوت واهداف خويش دارد                    قيام

كراتى كه آن حضرت براى مقابله با آنها قيام كرد،          اين رو،منكرهاى اجتماعى و اقتصادى را هم بايد در شمارمن         

 . عدل و قسط انبياست به حساب آوريم،كه الزمه وراثت
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 واعظ 

 

دينى به منبـر رفتـه و بـه          موعظه كننده،سخنران،اندرزگو،كسى كه در مجالس حسينى و در مناسبتهاى مختلف         

اين لقب، همواره بـا احتـرام آميختـه بـوده           .ىمنبر.خواند مى پردازد و در پايان هم مصيبت      موعظه و صحبت مى   

 . تعهد و وارستگيهاى اخالقى و تاثير گذارى در نفوس و دلهاى مستمعين بوده است است و خود واعظ،اهل

 .... رفته است،مثل واعظ كاشفى، واعظ قزوينى و لقب واعظ،در آغاز نام تعدادى از خطباى گذشته به كار مى

 

 ا واقصه 

 

در سفر كربال از اين     » ع« على حسين بن .ل مسير مكه به كوفه كه تا كوفه سه روز راه بوده است            نام يكى از مناز   

اى بوده  در آنجا مناره) 7. (مكه و در يمامه وجود دارد به اين نام،جاهاى ديگرى در راه.منزل هم عبور كرده است   

 ) 8. (خته بوداست از شاخ شكارهاى صحرايى وسمهاى آنها كه كه ملكشاه سلجوقى آن را سا

 

 واقعه حره 

 

،ظلـم و فسـق يزيـد       » ع« علـى  پس از شهادت حسـين بـن      .يزيد بود  واقعه حره،قيام مردم مدينه بر ضد حكومت      

عمال او را ديدند و در مدينه،آگاهان از اوضاع،مردم را           فراگيرتر و آشكارتر شد و مردم فساد دستگاه حاكم و ظلم          

اهـل مدينـه    .بـود » عثمان بن محمد بن ابى سفيان     «ى مدينه در آن زمان،      وال.ساختند به زشتكاريهاى حكام آگاه   

خبر .بيعت كردند »  عبد اهللا بن حنظله   «عليه اوشوريدند و او و مروان و ديگر امويان را از مدينه بيرون كردند و با               

بـه  ) 9(»  بهمسلم به عق  « را تحت فرمان   وى سپاهى انبوه  .قيام مردم مدينه،با گزارش مروان به گوش يزيد رسيد        

فرود آمده،به مدينه تاختنـد و سـه روز بـه كشـتار و              »  حره واقم « مهاجمان در منطقه  ) 10. (مدينه گسيل داشت  

لشــكريان .پنــاه بردنــد» ص«مــردم بــه حــرم پيــامبر.تجــاوز كردنــد غــارت پرداختــه و بــه نــواميس مســلمانان

كشـتگان ايـن واقعـه      .مردم را قتل عام كردنـد     نداشتند و با اسبها به داخل حرم آمدند و           حرم را نگه   يزيد،حرمت

 63سـال     ذيحجـه  28واقعـه حـره در      .عبد اهللا بن جعفر نيز در اين حادثه شـهيد شـد           « از جمله .نفر بودند  هزاران

اين قيام كه به قيام حره،حـره واقم،قيـام اهـل           ) 11. (يزيد،دو ماه نيم پس از اين حادثه مرد       .هجرى اتفاق افتاد  

شود و افشاگريهاى اهل بيت و اقامـه عـزا در    حادثه عاشورا محسوب مى است،از پيامدهاى هم معروف   ...مدينه و 

به سرزمينهاى پر سنگالخ كه پر      » حره«) 12. (زينب كبرى،در بذر پاشى آن مؤثر بوده است        مدينه و انگيزشهاى  

هـا وجـود داشـت و        درمناطقى از جمله اطراف مدينه از اين حـره        . شد از سنگهاى سياه و سوخته باشد گفته مى       

هـم اكنـون نيـز در       ) 13. (زيسـتند  هم بود،به تناسب كسانى كه در آن منطقه مـى          براى هر كدام نام بخصوصى    

 . خورد مدينه بزرگ،بقاياى اندكى از آنها به چشم مى
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 وداع آخر الوداع 

 وفا 

 

 . است و در قاموس شهداى كربال جايگاه بلندى دارد»وفا«از الفباى فرهنگ عاشورا

فا به معناى عمل به پيمان و ايستادگى بر سر قول و عهـد و عمـل بـه وظـايف انسـانى واسـالمى در قبـال                            و

و از برترين خصـلتها و نشـانه جوانمردى،خداباورى،شـرافت نفـس و صـدق و راسـتى                  » امام« ديگرى،بخصوص

بى وفايى از سوى ديگر     عاشورا،صحنه وفا از يك سو و       ) 14. (»الوفاء اشرف الخاليق «:» ع« به فرموده على  .است

رجـال  « اش قيس بن مسهر،با خواندن آيـه       در مسيركوفه،پس از شنيدن خبر شهادت نماينده      » ع«سيد الشهدا .بود

 ) 23/احزاب(»صدقواما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال

ال اعلـم   (معرفـى كـرد     صادقترين و با وفـاترين يـاران       شب عاشورا نيز،ياران خويش را    .مقام وفاى او را بر شمرد     

خويش را برداشت و از آنان خواست        امام يعت  آنان نيز در چند نبوت،وقتى    ...).اصحابا اوفى و ال خيرا من اصحابى      

امان نامه دشمن را رد     » ع« عباس بن على  .كه بروند،يكصدا اعالم وفادارى كردند وامام خويش را تنها نگذاشتند         

روز عاشورا نيز با لب تشنه به فرات رفت،اما با ياد عطش سيد الشـهدا و اطفـال،آب                  .رادر را تنهانگذاشت  كرد و ب  

 . ننوشيد

جنـگ آن حضـرت      وفايى كردند و پـس از نامـه نوشـتن و دعـوت كردن،بـه               بر خالف جمعى از كوفيان كه بى      

) 15(» ...الرواح التى حلـت بفنائـك     وعلى ا :شدند» ع« اى هم جان بر سر پيمان باختند و فداى حسين          آمدند،عده

ــين  ــام حس ــه» ع« ام ــورابه  در خطب ــول راه و روز عاش ــاى ط ــدر« ه ــذالن«، »غ ــد «،» خ ــض عه ــع »«نق خل

 . كوفيان اشاره كرده،آنان را بر نقض بيعت و پيمان شكنى نكوهش كرده است...،و»غرور»« نكث«،» بيعت

اشهد انك قد بلغـت و  « همچون ارتنامه او به تعبيراتى در زي .،خود بر پيمان خويش با خدا وفا كرد       » ع«سيد الشهدا 

ممـن  ...و اشهد انك  «:خوانيم نيز مى » ع« حضرت عباس  از زيارتنامه .خوريم بر مى ) 16(»  نصحت و وفيت و اوفيت    

بندند كـه راه و      و عاشورائيان ميثاق با خون شهدا مى      ) 17(» ...و اطاع والة امره    وفى ببيعته و استجاب له دعوته     

 . ان رافراموش نكنندپيامش

 مبادا عهد خود را واگذاريم امام خويش را تنها گذاريم 

 

 وقف 

 

اى  زمين، ملك يا وسـيله     ،يعنى منافع » تحبيس مال و تسبيل منفعت و ثمره      «در اصطالح شرعى عبارت است از     

ورى  مـال،بهره دهند و با نگهداشتن دائمى اصل        را به خاطر خدا براى مقصود معينى و استفاده خاصى اختصاص          

صرف شود و نوعى كمك رسانى و خير انديشى نسبت به مـردم اسـت،با                خيرات و خدمات   از منافع آن در جهت    

 . هاى دينى انگيزه
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منافع و استفاده از موقوفات،بايـدطبق وقفنامـه و نظـر واقـف             .نامند مى» موقوفه«چنين مال يا زمين يا جنسى را      

وقف،نوعى صدقه جاريه است كه براى دراز مدت،عموم مـردم از           .ت است انجام گيرد و تخلف از آن گناه و خيان        

بـاقى   همواره افراد متمكن بـراى    .رسد پس از فوت واقف نيز، ثواب آن به روح او مى           شوند و حتى   مند مى  آن بهره 

هـا،   هها،آب انبارها،كتابها،كتابخان  كردند و از همين رهگذر،مساجد،مدارس،تكيه     گذاشتن خيرات،اقدام به وقف مى    

 . آمد بيمارستانها و امور خيريه بسيار پديد مى

شده، تشكيالت ادارى پيدا شد  هايى كه وقف مساجد،مدارس،حرمها،زيارتگاهها و اقشار خاصى براى اداره موقوفه

مندان به اهل بيـت      عالقه) 18. (تا آنها در مورد خود صرف شود و از حيف و ميل و سوءاستفاده جلوگيرى گردد               

حسـنه،وقف ابـا     ،مال و امالك بسيارى را درطول تاريخ بر اساس اين سنت          » ع«ويژه محبان سيد الشهدا   و ائمه،ب 

و برپايى مجالس عزاى حسينى،نوحه » ع« امالك،صرف امام حسين اند كه در آمد حاصله از اين   كرده» ع« عبد اهللا 

وايان و اطعام مستمندان ومحرومان     خوانى،بنا و تعميرحرمها و بقاع متبركه،زوار و خدام آن حضرت،كمك به بين           

،بودجه مردمى عظيمى است كه هميشه وهمه جا پشتوانه زنده نگهداشتن نام            » ع« موقوفات امام حسين  .شود مى

شود،اسـالم و    مجالس حسينى و تبليغات دينى كه در آنهـا مـى           به بركت .بوده است » ع« و ياد عاشورا و اهل بيت     

و يارانش،بـه مـردم درس عـزت و         » ع« هـا و ايثارگريهـاى حسـين بـن علـى          ماند وجانبازي  احكام الهى زنده مى   

كننده هزينـه    گيرد و تامين   اين گونه وقفها، كه با صدق نيت و خلوص و اعتقادى پاك انجام مى             .دهد مى آزادگى

كنـد و    دوستى وحب اهل بيت را تقويت مى       بسيارى از مراسم و سنتهاى دينى است،هم روحيه ياريگرى و مردم          

وقف،گـاهى  .خاصى داشته اسـت    است وهميشه ارزش و داست    » ص«نشانه خلوص و عشق به خاندان پيامبر      هم  

كنند كه پس از فوتشان بخشى از مال،صـرف عـزادارى            گيرد،گاهى وصيت مى   مى در حال حيات اشخاص انجام    

نجـام كارهـايى    ا مبناى چنين كار خيرى،احاديثى است كـه تشـويق بـه          .يا امور خيريه ديگر شود    » ع« حسين امام

صـدقة جاريـة،و علـم      :اذا مات ابن آدم انقطع عمله االمن ثـالث        «:از قبيل .رسد كند كه سود آن به مردم مى       مى

هاى غنـى    هاى عظيم و كتابخانه    و همين فرهنگ،سبب پديدآمدن مدرسه    ) 19(»  ينتفع به او ولد صالح يدعو له      

و عاشـورا مربـوط   » ع« ه بـه موقوفـات ابـا عبـد اهللا      در آنچـ  .است ها و مراسم پر شكوه گشته      و مساجد و حسينيه   

شود،نكات جـالبى وجـوددارد كـه مشـاركت مردمـى را در هزينـه اقامـه مجـالس عـزا بـراى آن حضـرت                           مى

خـامس آل    بـراى تعزيـه حضـرت     « ها مثال در آمد امالكى در كاشان وقف شده اسـت           دربرخى وقفنامه .رساند مى

روضه خوان و آش و حلوا و تنباكو و قهوه           ى آن سرور رسيده شود،از پول     دار كه همه ساله به مصرف تعزيه     ...عبا

 ) 20. (»...و چاى به هر نحو كه صالح دانند

 

 وليد بن عتبه 

 

معاويـه،از او خواسـت كـه از         يزيد نامه به او نوشت و ضمن خبر دادن مرگ         .والى مدينه هنگام مرگ معاويه بود     

 . ت،گردنش را بزندبيعت بگيرد و اگر نپذيرف» ع« امام حسين
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امـا بـا   .خشـونت رفتـار كنـد    خواست با او عاقالنه و بـدون     براى وليد دشوار بود و مى     » ع« بيعت گرفتن از حسين   

انجام داد،مروان موضع متزلزل وليدرا به مسخره گرفت و بر آشفت و او را تحريك    » مروان حكم «مشورتى كه با  

گفتگوهايى ميان امام و    .شبانه به دار االماره رفت    » ع«سيد الشهدا .دكرد كه شبانه امام را به دار االماره احضاركن        

 ) 21. (والى مدينه و وليدانجام گرفت و امام،بدون بيعت از آنجا خارج شد

 

 وهب بن عبد اهللا كلبى 

 

كه اهل كوفه بود،در كـربال       وهب.از شهداى كربالست،مادر و همسرش نيز در كربال بودند و به شهادت رسيدند            

مادرش مشوق او در عزيمـت  .روز عاشورا پس از حرو برير،به ميدان رفت.حضور داشت » ع« اب امام حسين  در رك 

شوم كـه    وقتى راضى مى  :آيا راضى شدى؟گفت  :جنگ،نزد مادرش برگشت كه    وقتى پس از مقدارى   .به ميدان بود  

وهـب  .ميدان رفت  دوباره رفت و جنگيد،همسرش هم چوبى بر گرفت و به         .به شهادت برسى  » ع« حسين در ركاب 

شمر كه شاهد صحنه بود،به     .اش پاك كرد   همسرش به بالين او رفت و خون ازچهره       .آن قدر جنگيد تا شهيد شد     

بـه  » ع« همسر وهب،اولين زنى بود كـه از سـپاه حسـين          .شهادت برساند  غالمش دستور داد تا با چوبى زن را به        

با تفاوتهايى در باره عبد اهللا بن عميـر كلبـى نقـل             دربرخى منابع ماجرايى مشابه اين ولى       ) 22. (شهادت رسيد 

 . اند را همسر او دانسته» ام وهب«شده و

 

 ويرانه شام خرابه شام 

 نوشتها  پى

 

 . ،به نقل از معجم البلدان204مقتل الحسين،مقرم،ص -1

 . 163،ص 101مفاتيح الجنان و بحار االنوار،ج -2

 . ث،زيارت امام حسين روز عرفهزيارت مطلقه سوم،زيارت وار:مفاتيح الجنان-3

 . 330،ص 1قيام جاودانه،محمد رضا حكيمى،نقل از چشمه خورشيد،ج -4

 ). 48ص (مفاتيح الجنان،زيارت امام حسين در عيد فطر و قربان-5

 . 25حديد،آيه -6

 . لغت نامه،دهخدا-7

 ). چاپ امير كبير(336آثار البالد،زكرياى قزوينى،ص -8

 . مسرف بن عقبه-9

 . 69،ص 3روج الذهب،مسعودى،ج م-10

 . » ع«در حاالت امام سجاد)چاپ جاويدان(35،ص 2منتهى اآلمال،محدث قمى،ج -11
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،محمـد جـواد چنارانى،تـاريخ االسـالم، ذهبـى،ج          » واقعه حـره در تـاريخ     «:ك.براى تفصيل بيشتر قضيه ر    -12

 .  هجرى68سال  ،حوادث5

 . 363،ص 7دائرة المعارف االسالمية،ج -13

 . ر الحكمغر-14

 . 458زيارت عاشورا،مفاتيح الجنان،ص -15

 . 423زيارت مطلقه امام حسين،مفاتيح الجنان،ص -16

 . 435مفاتيح الجنان،ص -17

تاريخچـه وقـف در     «ابـو سـعيد احمـد بـن سـلمان،         .» اى بـر فرهنـگ وقـف       مقدمـه «:ك.در زمينه وقف ر   -18

،بـه  72 اسفند   10،روزنامه كيهان، »قف در جامعه ما   نگاهى به جايگاه و   « ،محمودشهابى،سلسله گزارشهاى » اسالم

 . ،فصلنامه سازمان اوقاف و امور خيريه» جاويدان ميراث» وقف«بعد،

 . 46نهج الفصاحه،ص -19

 . 142،ص 6،شماره )مجله(وقف،ميراث جاويدان-20

 . 250،ص 2حياة االمام الحسين،ج -21

 . 17،ص 45بحار االنوار،ج -22
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 بن عروه مرادى هانى 

 

هانى،از صحابه پيامبر  «. رسيد حسينى بود كه پيش از مسلم بن عقيل به شهادت          از پيشگامان شهادت در نهضت    

در ركـاب اميـر     .زيسـت  بود و در كوفـه مـى      »مراد« قبيله بزرگ.بود و آن حضرت را ديده و با وى مصاحب داشت          

در حركت انقالبى حجر بن عدى بـر ضـد          .داشت،نيز در سه جنگ جمل،صفين و نهروان شركت         » ع« المؤمنين

بعنوان والى جديد كوفه به اين شهرآمد،مسلم       »ابن زياد « پس از آنكه  .رفت زياد بن ابيه،ازاركان مهم به شمار مى      

چـون بـراى    .بن عقيل،پس از آنكه هزاران نفر با وى بيعت كرده بودند،خانه هانى را مقرپنهانى خويش قرار داد                

هاى مؤثر است،او را دستگير، زنـدانى و شـهيد           سازان و چهره    نهضت مسلم،هانى اززمينه   والى روشن شد كه در    

چندين هزار مرد مسلح و سالح بر دوش،زيرفرمان داشـت و از         .اى داشت  هانى در كوفه،موقعيت ويژه   ) 1(» .كرد

 احتـرام   بصـره و كوفـه بود،بـه وى        حتـى ابـن زيـاد كـه والـى         ) 2. (شد بزرگان و اشراف اين شهر محسوب مى      

به مسلم بن عقيل پناه داده بـود و حاضـر نشـد او را                ولى چون هانى  .گزاشت و در كوفه به عيادت هانى آمد        مى

هـانى را پـس از      ) 3. (تسليم ابن زياد كند،مورد غضـب قرارگرفـت و تـوهين و شـكنجه و سـپس شـهيد شـد                    

. فند فروشـان بـرده و كشـتند       تندى كه با ابن زياد داشت،دسـت بسـته بـه بـازار گوسـ               دستگيرى و گفتگوهاى  

 . بود)60هشتم ذيحجه سال (شهادت او روز ترويه.،غالم ابن زياد بود» رشيد تركى« قاتلش

 : در باره وى،عبد اهللا بن زبير اسدى اشعارى گفته كه مطلع آن چنين است

 ) 4(اذا كنت ال تدرين ما الموت فانظرى الى هانى بالسوق و ابن عقيل 

از مكه بـه طـرف      » ع« امام حسين  روزى به شهادت رسيد كه    . سال داشت  90 و به قولى     83هانى،هنگام شهادت، 

در مفـاتيح   .عقيل مشهور اسـت و زيارتگـاه اهـل والسـت           قبر او در كوفه پشت قبر مسلم بن       .كوفه حركت كرد  

نى بـن  سالم اهللا العظيم و صلواته عليك ياهـا       (اى براى آن شهيد ذكر شده است       الجنان و كتب زيارت،زيارتنامه   

 ) 5...) (عروة

 

 هانى بن هانى سبعى 

 

 . را خطاب به مردم كوفه به آن ديار برد» ع« هاى حسين بن على قاصدى كه يكى از نامه

اى كـه امـام      نامـه . بودند هاى امام  اين دو آخرين فرستاده   .همراه او در اين ماموريت،سعيد بن عبد اهللا حنفى بود         

 ) 6(» ...المال من المؤمنين و المسلمين من الحسين بن على الى«:شد توسط آنان فرستاد،چنين شروع مى

 

 هجرت 

 

از مدينه جدش به    » ع«در نهضت عاشورا نيزسيد الشهدا    .،نقش عمده داشته است   » هجرت«در بسيارى از نهضتها   

خدا از مكه به مدينـه هجـرت نمـود و آن هجرت،مبـدا               همچنان كه رسول  .مكه و از آنجا به كربال هجرت كرد       
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نيز در زنده كـردن ديـن پيـامبر تـاثير           » ع« ول در وضع مسلمانان و سر آغازتاريخ گشت، هجرت امام حسين          تح

ــاى      ــن و بق ــاز ســال هجــرى قمــرى حســاب شــد و هــر دو هجــرت بخــاطر دي بســزا داشــت ومحــرم آغ

-منها خائفا يترقـب    فخرج(خوف بيرون رفت   همچنانكه حضرت موسى هجرت كرد و از مصر با حالت         .بود رسالت

نيز مخفيانه و خائفانه از جـوار قبـر         » ع«چون گروه فرعونى در فكر كشتن موسى بودند،سيد الشهدا        ) 21/قصص

هجرت از مكه نيـز     ) 7. (خواند كوچيد و راه مكه را درپيش گرفت،در حالى كه همان آيه را مى            » ص«رسول خدا 

ثمر بخش  به شهادتى رفت كه خونشخواست بر او تحميل كند و رو       تحميلى بود كه يزيد مى     براى فرار از مرگ   

به قصد كشتن او » ليلة المبيت«در نيز،خنثى كننده توطئه كسانى بود كه» ص«باشد،آنگونه كه هجرت رسول خدا

 . مدينه را پيش گرفته بود اش ريختند،اما آن حضرت راه غار ثور و سپس به خانه

شستن  ن از زندگى وحيات مادى و دست      هجرت،الزمه هر نهضت عاشورايى و انقالب مكتبى است،هم دل كند         

هجرت،هم مهاجر را پخته    .دلبستگيها و تعلقات است    از جان در راه هدف،هم كوچيدن از خاك،خانه،اقوام و همه         

سـازد،هم منـاطق هجـرت را از تحـول و دگرگـونى برخـوردار                كند،هم افق افكـار راگسـترده مـى        و آبديده مى  

نهضت   فرانسه،انقالب اسالمى را در سطح جهان مطرح ساخت و پيام          خمينى نيز از نجف به     هجرت امام .كند مى

امام امت تصميم داشت اگر هيچ كشورى اجازه ورود ندهد،سوار بر كشتى شده و درياهـا را                 .را به همه جا رساند    

سـفرهاى تبليغـى مبلغـان دينـى در طـول           .برسـاند  در نوردد و پيام مظلوميت ملت ايران را به گـوش جهانيـان            

 . ژه در ايام محرم و رمضان نيز نوعى هجرت استسال،بوي

 

 كل يوم عاشورا ...هر روز عاشورا

 هر كه دارد هوس كرب و بال بسم اهللا 

 

شــد،بر گرفتــه ازكــالم امــام  ايــن شــعر كــه در چــاووش خوانيهــاى كاروانهــاى مســافر كــربال خوانــده مــى 

و مـن كـان بـاذال فينـا         ...اال«:الستهنگام خروج از مكه و حركت به سوى مسلخ عشق،كوفه وكرب          » ع« حسين

كه دعوتى بود بـه آنكـه هـر         ) 8(»  راحل مصبحا ان شاء اهللا     مهجته موطنا على لقاء اهللا نفسه فليرحل معنا فانى        

دعـوت بـه خـط    .كس آماده فدا كردن خون و جان ومهياى ديدار خداست،سحرگاهان همراه امام حركـت كنـد        

دل  ،رمـز ايـن   » ع«رائيان نهفته است و كربال و زيارت مرقد سيد الشهدا         شهادت و ايثار،در مرام حسينيان و عاشو      

 . سپردن به كعبه عشق و مناى شهادت است

 هر كه دارد هوس كرب و بال،بسم اهللا هر كه دارد سر همراهى ما،بسم اهللا 

 

 هفتاد و دو تن 

حضرت شهيد شـدند،هفتاد     آنكه روز عاشورا در ركاب      » ع«معروف است كه تعداد ياران و همراهان سيد الشهدا        

شهدا كه بين قبايل مختلـف تقسـيم و بـه كوفـه              اما در منابع مختلف،آمار كشته شدگان و سرهاى       .و دو تن بود   
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در اسـامى آنـان نيـز اختالفهـايى ديـده      .دهد،حتى تانود نفر هم ياد شده است  حمل شد،بيش از آن را نشان مى      

اسـت و در زبـان عارفانـه        » ع« ائيان راه خـدا در ركـاب حسـين        اما در هر صورت،هفتاد و دو،رمز آن فد       .شود مى

شود كه امام،هفتاد و دو قربانى به پيشگاه خدا هديه نمود وخود،قربـانى              شاعران،كربال مناى عشق محسوب مى    

دفتر حزب جمهورى اسالمى كه در       در تاريخ انقالب اسالمى نيز،تعداد شهداى     .عظيم آن قربانگاه بال و ابتال بود      

باانفجار بمب توسط منافقين به شهادت رسيدند،هفتاد و دو تن          » سرچشمه« در كربالى . ش 1360تير سال   هفتم  

 . گروه،شهيد مظلوم آية اهللا بهشتى بود بود و سيد الشهداى آن

 

 هفهاف بن مهند راسبى 

 

ه جمل،صـفين  گان درجنگهاى سه » ع« مردى دلير و تكسوار از شيعيان بصره و از ياران على          .از شهداى كربالست  

پس از شهادت امير المؤمنين،از ياران امـام        .ازد قرار داد   و نهروان بود و در جنگ صفين،حضرت او را امير طايفه          

 . پيوست»  ع« بود،سپس به حسين» ع« مجتبى

 . وقتى خبر حركت امام را به سوى كوفه شنيد،از بصره به سوى كربال حركت كرد

اى را كشـت و خـود بـه     عـده .د و با تيغ بر افراد سپاه عمر سعد حملـه كـرد  وقتى رسيد كه حادثه پايان يافته بو  

 ) 9. (شهادت رسيد

 

 هل من ناصر 

 

در روز عاشـوراپس از شـهادت همـه         » ع« اى هسـت؟فرياد اسـتغاثه و يـاريخواهى امـام حسـين            آيا يارى كننده  

را داشت و صـداى آنـان بـه         هاى اهل بيت     خيمه چون دشمن قصد حمله به    .ياران،فرزندان و خويشاوندان است   

استغاثه كرد،شايد غيـرت شـنوندگان را برانگيـزد تـا مـانع هجـوم                اينگونه» ع« گريه و فغان بلند بود،امام حسين     

 . شوند لشكريان به حريم حرم

هنوز و هميشه در گوش تاريخ طنـين انـداز اسـت ووجـدانهاى بيـدار و همـه                   » ع« حسين»هل من ناصر  « نداى

كسى كه نـداى    .طلبد خدا و يارى ولى خدا مى      خواند و به نصرت دين     مت در برابر ستم فرا مى     آزادگان را به مقاو   

در مسير كوفـه    » ع« امام حسين .خدا رابشنود ولى پاسخ ندهد، اهل دوزخ است        حجت»استنصار«نصرت خواهى و  

آوردند  خود را بهانهبه دو نفر برخوردو پس از گفتگو وقتى از آنان دعوت به يارى كرد،آنان كهنسالى و قرضهاى     

مرا نشنويد كه به عذاب الهـى        پس از منطقه دور شويد تا مرا نبينيد و صداى         :حضرت فرمود .تا همراه امام نشوند   

فانطلقا فال تسمعالى واعية و ال تريالى سوادافانه من سمع واعيتنا او راى سوادنا فلـم يجبنـا و       «:شويد گرفتار مى 

ز عاشوراى آن سال به خون آغشته       «) 10. (»على منخريه فى النار    جل ان يكبه  لم يغثنا كان حقا على اهللا عز و         

مـتن  «از آن فريـاد دعـوتگر كـه در         ش در سينه تاريخ،پا برجاست    »هل من ناصر  «هماره،همچنان فرياد  تا اكنون 
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،نبـردى جـاودان    »بيـداد «بـا »داد«و پيغامش،شعار شور و بيدارى است، ميـان حـق و باطـل،             جارى است » زمان

 . استبرپ

 . ست»ما«در اين ميدان و اين پيكارنداى دعوتش چشم انتظار پاسخى از

دقيقا به همين صـورت      شهرت يافته است،در منابع تاريخى    » ينصرنى) 11(هل من ناصر    « اين جمله كه بصورت   

هل من ذاب عن حرم رسـول اهللا؟هـل         «:نيست و با اندك تفاوتى يا با عبارتهاى ديگرى نقل شده است،ازقبيل           

هـل مـن ذاب   «) 12(، »...يرجو اهللا فى اغاثتنا،اما من طالب حق ينصرنا ن موحد يخاف اهللا فينا؟هل من مغيث     م

» هل من ناصر ينصر ذريته االطهار؟     «) 14(،  »يغيثنا لوجه اهللا؟   اما من مغيث  «) 13(،  »رسول اهللا؟  يذب عن حرم  

 . وعبارتهاى ديگر) 15(

 

 همام بن غالب فرزدق 

 هودج كجاوه 

  هيئت

 

 . نوعى تشكل مذهبى،بر محور عزادارى براى سيد الشهدا و ائمه عليهم السالم

نسـبت بـه امـام       خـوانى  هايى از مردم هر محله،در شهرها يا روسـتاها كـه بـراى سـوگوارى و روضـه                  مجموعه

 بـه   منـدان  هيئت،سنتى دير پا ومردمى است و با بودجه عالقـه         .شود بويژه در ايام عاشورا تشكيل مى     » ع« حسين

امـا روز   .گـردد  كنـد و جلسـات هيئـت برگـزار مـى           فعاليت مى  در طول سال هم   .يابد تشكيل مى » ع« امام حسين 

هـا   هـا و تكيـه     آينـد و بـه حرمهـا و امـامزاده          زنى وعزادارى از حسينيه يا محلـه بيـرون مـى           عاشورا،براى سينه 

از ائمـه يـا      ،گاهى متوسلين بـه يكـى     هيئتهاى عزادارى .هرهيئت،نام خاص و پرچم و عالمت ويژه دارد       .روند مى

بوده و شيعيان بصـورت جمعـى        هيئت،كه نوعى سوگوارى گروهى است،در قديم هم رايج       .شهداى كربال هستند  

 »  ع« خوان و با تشكيالت طعام،به زيارت قبر حسين نوحه

هـر كـس قبـر      : ودگفـت،فرم  به فائد حناط كه خبر اينگونه زيارتهاى جمعى را باز مـى           » ع« امام صادق .رفتند مى

 ) 16. (آمرزد را زيارت كند،در حالى كه به حق او آشنا باشد،خداوند،گناهان گذشته و آينده او را مى» ع« حسين

 

 هيهات منا الذلة 

 

رونـد وسـلطه جبـاران را     و شـعار همـه آزادگـانى كـه زيـر بـار ظلـم نمـى              » ع« شعار عاشورايى حسين بن على    

هـايش روز    در يكـى از خطبـه     » ع« حسـين  اى است كـه امـام      و جمله » دور است ذلت از ما    « به معناى .پذيرند نمى

كه چون همان روز نيز اصرار داشتند آن حضرت را          »...تبا لكم ايتهاالجماعة  «اى با آغاز   عاشورا بيان فرمود،خطبه  

امـت  يزيـد و ابـن زيـاد را بـا كر           بـار در سـايه حكومـت       به تسليم و بيعت وادارند،حضرت نپذيرفت و حيات ذلت        
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ــان ــا          دودم ــرافتمندانه ي ــرگ ش ــى م ــر دو راه ــت و س ــافى دانس ــه من ــدگى مؤمنان ــرافت زن ــامبر و ش پي

السـلة و الذلـة،و      بـين )ركزنـى (اال و ان الدعى بن الدعى قد تركنـى        «: را برگزيد » شهادت شرافت«ذليالنه، زندگى

ور طهـرت و جـدود طابـت و         و حجـ   هيهات له ذلك منى،هيهات منا الذلة،ابى اهللا ذلك لنا و رسوله و المؤمنون            

 ) . 17(»  الكرام انوف حمية و نفوس ابية ان يؤثر طاعة اللئام على مصارع

اين نوع نگرش به زندگى،تعليم مكتب است كه انسان بايد سر دو راهى شهادت ياذلت،عزت شهادت را برگزيند 

معاويـه بـر شـريعه فـرات        درجنگ صفين،وقتى ديد كه سپاه      » ع« حضرت على .و زندگى زير ستم را مرگ بداند      

اى آنان را تشويق كـرد       آب قرار گرفتند و چه بسا ذليالنه تسليم شوند،در خطبه          يافتند و ياران او در مضيقه      دست

است و زندگى در مرگ  شمشيرها را با خون دشمن سيراب سازند تا خود سيراب شوند،مرگ،در زندگى ذليالنه كه

ايـن فرهنـگ،در خـط حماسـه     ) 18. (» قـاهرين  ن و الحياة فى موتكمفالموت فى حياتكم مقهوري  «قاهر و پيروز  

نيز در برابر تهديدهاى    » ره« امام خمينى .رود علوى و حسينى متبلور است و سرمايه زندگى باكرامت به شمار مى           

و سـيراب شـدگان كـوثر عاشـورا و          » ص«هيهـات كـه امـت محمـد       «:خـويش فرمـود    استكبار جهانى،در پيـام   

لحان،به مرگ ذلت بار تن در دهند و هيهات كه خمينى در برابر تجاوز ديوسيرتان و مشركان وراثت صا منتظران

وپيروان ابراهيم حنيف،ساكت و آرام بماند » ص«و كافران به حريم قرآن كريم و عترت رسول خدا و امت محمد

 ) 19(» .مسلمانان باشد هاى ذلت و حقارت گر صحنه و يا نظاره

انـد اى    ست دور و اندر كنام غيرت مـا نيسـتش ورود بـر مـا گمـان بردگـى زور بـرده                     از آستان همت ما ذلت ا     

مرگ،همتى كه نخواهيم اين قيود اكنون كه ديده هيچ نبيند به غير ظلم بايد ز جان گذشت،كزين زنـدگى چـه    

 ) 20(سود؟ 

وفرمان يزيد بنهد تـا     خواستند گردن به حكومت      در پاسخ برخى از افراد سپاه كوفه كه از او مى          » ع«سيد الشهدا 

اينگونـه  ) 21. (»)ال افر فرار العبيد   (ال اعطيكم بيدى اعطاء الذليل و ال اقر اقرارالعبيد        !ال و اهللا  «:سالم بماند،فرمود 

و «:سروده است » ع« ابونصر بن نباته،در باره اين ديدگاه حسين      . پذيرد داند و نمى   وار مى  تسليم شدن را ذلتى برده    

كسى است كـه مـرگ همـراه        » ع« حسين) 22(» العز حياة و العيش فى الذل قتال       وت فى الحسين الذى راى الم   

 . » مرگ«ديد و زندگى در ذلت و خوارى را»  زندگى«عزت را

 

 نوشتها  پى

 

 . 108انصار الحسين،ص -1

 . 723،ص 2سفينة البحار،ج -2

 . 68،ص 8االعالم،زركلى،ج -3

 . 71الحسين فى طريقه الى الشهاده،ص -4

 . 429،ص 100حار االنوار،ج ب-5

 . 165مقتل الحسين،مقرم،ص -6
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 . 157همان،ص -7

 . 48،ص 3،حياة االمام الحسين،ج 241،ص 2كشف الغمه،ج -8

 . 175،ص 3،عنصر شجاعت،ج 303،ص 3تنقيح المقال،مامقانى،ج -9

  به نقل از ثواب االعمال 369موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -10

 . 74اد محدثى،ص قبله اين قبيله،جو-11

 . 274،ص 3حياة االمام الحسين،ج -12

 . 32،ص 2،مقتل خوارزمى،ج 46،ص 45بحار االنوار،ج -13

  404قمقام زخار،ص -14

 . 129ذريعة النجاة،ص -15

 . 25،ص 101بحار االنوار،ج -16

 ). ك در تعابيربا تفاوتهايى اند(،83،ص 45،بحار االنوار،ج 7،ص 2،مقتل خوارزمى،ج 131نفس المهموم،ص -17

 . 51نهج البالغه،صبحى صالح،خطبه -18

 . 113،ص 20صحيفه نور،ج -19

 . 27حسين پيشواى انسانها،محمود اكبرزاده،ص -20

 . 323،ص 4،تاريخ طبرى،ج 280مقتل الحسين،مقرم،ص -21

اوانـى در  در اين كتاب،اشعار،سخنان و حكايات تـاريخى فر .245،ص 3شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد،ج   -22

 ). 331 تا 245ص (روحيه عزت و بزرگوارى و جوانمردى،بويژه در ميدانهاى جنگ نقل شده است باره
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 »  ع« يا حسين

 

زند،ندايى كه قلبهاى    سوزناكترين ناله برخاسته از ژرفاى جان،كه شيعه كرباليى با آن ندا،سيد الشهدا راصدا مى             

شـعارى كـه بـر پـرچم     .آورد گـرد مـى  »ذكـر « كند و حسينيان را زيرخيمه     مىرا به هم متصل     » ع« عاشق حسين 

نـداى شـوق    .شـكفد  درخشد و مى   عزاداران محرم،بر پيشانى رزمندگان اسالم،بر لبهاى نوحه سرايان عاشورا مى         

آمـد و  » ع« حسـين  بزرگوار، جـابر بـن عبـد اهللا انصـارى،وقتى همـراه عطيـه بـر سـر تربـت           آميزى كه صحابى  

 ! يا حسين!يا حسين«:چون عطيه آب به صورتش پاشيد و به هوش آمد،سه بار گفتشد، بيهوش

 . پرداخت و سپس به زيارت ابا عبد اهللا عليه السالم»احبيب ال يجيب حبيبه؟«:آنگاه گفت»!يا حسين

 

 ياد حسين،هنگام آب نوشيدن 

 

سزد با ديدن هر نهـر و        مى است كه ،چنان داغ و غم سنگينى بر دلها نهاده         » ع« شهادت تشنه كامانه امام حسين    

حضرت،ياد شود، چرا كه آب،ياد آور آن عاشوراى  چشمه و با نوشيدن هر آب و شربت گوارا،از لبهاى عطشان آن

من هرگز آب سرد ننوشيدم مگـر       «:فرمود» ع« امام صادق .عاشورائيان شهيد است   عطش ريز و آن كامهاى تشنه     

قاتله اال كتـب     ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين و لعن        «:و نيز فرمود  » آوردم حسين بن على را به ياد مى       آنكه

را يادكنـد و قاتـل او را لعـن          » ع« هر كه آب بنوشـد و حسـين       ) 1(»  له ماة الف حسنة و حط عنه ماة الف سيئة         

ن آب، بـر    از اين رو،شيعه،هنگام نوشـيد    .گردد شود و هزار گناه از او محومى       نمايد،براى او هزار حسنه نوشته مى     

 : گويد دهد و مى حسين بن على سالم مى

هـا ومنبعهـاى آب خنـك،در        نيـز در سـقاخانه    .ات،يا حسين،سالم اهللا على الحسين و اصحابه       سالم بر لب تشنه   

از .» بنوش به ياد لبهاى تشنه حسين     «يا» حق بريزيد كن   آبى بنوش و لعنت   «:نويسند تابستان و در ايام محرم،مى    

 : فرمود دا هم نقل شده كهزبان خود سيد الشه

 ) 2(شيعتى ما ان شربتم عذب ماء فاذكرونى او سمعتم بغريب او شهيد فاندبونى 

گريست وهر گاه هنگام افطـار غـذا    كرد و مى   نيز سالهاى سال،از شهادت پدر با لب تشنه ياد مى         » ع«امام سجاد 

ـ  قتـل «:فرمود گريست و مى   افتاد،مى آوردند يا نگاهش به آب مى      مى ن رسـول اهللا جائعا،قتـل ابـن رسـول اهللا           اب

گفت آبش بدهيد،پدرم را با لب       خواهد گوسفندى سر ببرد،مى    مى ديد كه  و نيز هر گاه قصابى را مى      ) 3(» عطشانا

بـا لـب تشـنه،احياى خـاطره آن روز پـر            » ع« ياد كرد پيوسته از شهادت مظلومانـه حسـين         اين.تشنه سر بريدند  

 . است حادثه
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 ... لكيا دهر اف 

 

بيمار بود و در خيمه،حضرت      كه» ع«امام سجاد .آنها را مكرر بر زبان جارى كرد      » ع« اشعارى است كه امام حسين    

زينـب هـم شـنيد و گريـه         .گريست. دهد كرد،اينها را شنيد،فهميد كه خبر ازشهادت مى       زينب او را پرستارى مى    

 ) 4. (رداو را دلدارى داد وبه بردبارى سفارش ك» ع« امام حسين.كرد

يا دهر اف لك من خليل كم لك باالشراق و االصيل من صاحب او طالب قتيل و الدهر ال يقنع بالبديل و انمـا                  

 االمر الى الجليل و كل حى سالك سبيلى 

 

 »  ع« ياد يحيى

 

ازجملـه ميـان آن حضـرت و     .و برخـى پيامبران،شـباهتهايى وجـود دارد       » ع« ميان ماجراى شهادت امام حسـين     

سر سيد الشهدا   ) 5. (اى هديه فرستادند   بد كاره  حيى بن زكريا،سر يحيى را در طشت طال نهاده،نزد زن         حضرت ي 

خداونـد بـه انتقـام خـون يحيى،بخـت      .را نيز پس از شهادت نزد ابن زياد و يزيدفرستادند،آن هم در طشت طال  

 : وحى فرمود» ص« به پيامبر اكرمخداوند ) 6. (مسلط ساخت كه هفتاد هزار از آنان را كشت النصر را بر آن قوم

آنگونه كه  ) 7. (كشت در مقابل قتل يحيى هفتاد هزار را كشتم،در مقابل قتل پسر دختر تو دو برابر آن را خواهم                 

شايد بـه خـاطر ايـن شـباهتها بـا           ) 8. (كردند سر يحيى را در طشت نهادند،حسين بن على را هم در كربال ذبح            

آمـد يـا از آن كـوچ          سيد الشهدا در مسيركربال،در هـر منزلـى كـه فـرود مـى              پيامبران و حضرت زكريا بود كه     

از خوارى و پستى دنيـا همـين بـس كـه سـر يحيـاى                :كرد وروزى هم فرمود    كرد،از يحيى بن زكريا ياد مى      مى

 ) 9! (شود زنا كار بنى اسرائيل هديه مى پيامبر،به يكى از زنان

 

 يا فتح يا شهادت 

 

بر اساس آموزش . نظامى است شود،و هم فتح،فراتر از پيروزى محسوب مى» فتح« ادتدر فرهنگ عاشورا،هم شه

،مجاهدان راه خدا چه بكشند وچه كشته شوند، پيروزند و پيروزى در سـايه عمـل بـه                  » احدى الحسنيين « قرآنى

ت الهى براى   روز عاشورا،نصر » ع«چنان بود كه به فرموده امام باقر      » ع« شوق شهادت درابا عبد اهللا    .تكليف است 

وى .حسين بن على را مخير كردند كه پيروز شوديا شهيد گـردد           .حضرت نازل شد و ميان زمين و آسمان بود         آن

حتى كـان بـين السـماء و االرض ثـم            لما نزل النصر على الحسين بن على      «:شهادت و ديدار الهى را ترجيح داد      

دانسـت،چون هـم بـه       ،كشته شدن را هم پيـروزى مـى       آن حضرت ) 10. (» النصر او لقاء اهللا،فاختار لقاء اهللا     :خير

اما و اهللا انى الرجو ان يكون خيرا        «:خود فرمود » ع« امام حسين .كرد رسيد،هم دين رازنده مى    رستگارى ابدى مى  
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باشد،چه كشته  »خير«.به خدا سوگند،اميدوارم آنچه را خداوند براى ما بخواهد        ) 11(» بنا،قتلنا ام ظفرنا   ما اراد اهللا  

 ! چه پيروز گرديمشويم،

سوزيم ما همـان سـر بلنـد ديـروزيم چـون بـه تكليـف خـود عمـل كـرديم روز فـتح و                           گر چه از داغ الله مى     

 ) 12(شكست،پيروزيم 

 ) 13(مقصود  نائل شوم،يا پيشرفت» احدى الحسنيين«من اميدوارم به فوز«:فرمود» ره« امام خمينى

 

 » ع« يا لثارات الحسين

 

 و شعارفرشتگانى » ع« اين جمله،شعار ياوران حسين.ليه السالمنداى خونخواهى حسين ع

. ماننـد  مـى » ع« است كه كنار قبر او تا ظهور امـام زمـان          » .و اقامه عدل و حق،يا شهادت در راه آنكه حق است          

همچنـين شـعار    ) 15. (است، هنگام قيام بـراى انتقـام خـون شـهداى كـربال            » ع« مهدى نيز،شعار حضرت ) 14(

در ) 16. (» الحسـين  يـا لثـارات   :شـعارهم «كه آرزوى مرگ در راه خـدا دارنـد        » ع« ت طلب امام زمان   شهاد ياوران

. قيام كردند،شعارشان همين بـود      هجرى در كوفه   65نهضت توابين به رهبرى سليمان بن صرد نيز كه در سال            

يا لثـارات   «نيز) 17. (ستآمده ا » يا اهل ثارات الحسين   «در برخى نقلها  .در قيام مختار هم همين شعار مطرح بود       

اى است كه به همت جمعى از نيروهاى بسيجى وحزب اللهى و دردمنـد،با انگيـزه دفـاع از                    نام نشريه » الحسين

هـاى تهـاجم فرهنگـى       شود و افشاگر برخى از برنامه      منتشر مى   شمسى 1373ارزشهاى انقالب اسالمى،از سال     

 . است غرب،عليه اسالم و انقالب

 

 عك يا ليتنا كنا م

 

كسـانى كـه در معركـه كـربال          آرزوى رستگار شدن و رسيدن به فوز و فيض شهادت در ركاب ولـى خـدا،براى               

شهادت را رستگارى دانستن وآرزومندى براى درك آن فيض،هم خطـى بـا سـيد          .اند،آرزوى شيرينى است   نبوده

فزتم و اهللا «:از قبيل. شده استهاى آن حضرت با عبارتهاى مختلفى بيان اين آرزو درزيارتنامه  .است» ع«الشهداء

معكـم فـافوز     فيا ليتنى كنت  «،»يا ليتنى كنت معكم فافوز فوزا عظيما      «) 18(،  »انى معكم فافوز فوزا عظيما     فليت

وقتى هر روز عاشـورا و همـه جـا           تواند آشكار شود،چرا كه    جلوه اين آرمان واال،در هر عصرى مى      ) 19. (» معكم

هـاى   گشوده باشد،صـداقت زائـر در ايـن ادعـا،در جبهـه            ت به روى پيروان حق    كربال باشد و خط جهاد و شهاد      

هاى دفاع مقدس در جمهـورى       نمونه آن در جبهه   .رسد شود واين آرزو به عمل مى      نبردش با ستمگران ديده مى    

 . اسالمى مكررديده شد

ــان كــه عمــرى خطــاب بــه مواليشــان      گفتــه و بــر غربــت و تنهــايى    »...يــا ليتنــا كنــا معكــم   « آن

طلبيد،بـه   هاى حق،براى حسين زمان ناصـرو يـاور مـى          گريسته بودند،وقتى كربالى جبهه   » ع« حسين مظلوميت
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ميدانهاى رزم شتافتند و جان فدا كردند و نشان دادند كه اگر در عاشوراهم بودنـد،همچون اصـحاب شـهيد آن                     

 » ....يا ليتنا« جمله.كردند امام،عاشقانه جان نثار مى

آمادگى براى حضـور در      انبدارى از برنامه و حركت عاشورايى شهداى كربالست،هم اعالم        هم اعالم موضع و ج    

چرا كه نوع شـهادتى كـه       .وارستگان از تعلقات دنيوى    شعار شهادت طلبان است و آرزوى     .كربالهاى مكرر تاريخ  

صـل امـام    در حـديث مف   .و اصحابش در كربال پذيراشدند،غبطه همه انسانهاى آزاده در دورانهاسـت          » ع« حسين

ان سـرك ان يكـون لـك مـن الثـواب مثـل مـا لمـن                  !يا ريـان  «:ريان بن شبيب آمده است     خطاب به » ع«رضا

دارى  اگر دوست ) .20(» يا ليتنى كنت معهم فافوز معهم فوزا عظيما       :فقل متى ما ذكرته   » ع« استشهدمع الحسين 

نيز با آنان بودم و با آنان به  كاش من:بگوكه ثواب شهيدان كربال را داشته باشى،هر گاه به ياد آن حادثه افتادى 

 . تفكرات عاشورايى در دل انسان است اين آرزو،نشان دهنده زمينه.رسيدم رستگارى بزرگ مى

 

 يا مبرور 

 

نسـبت بـه جنايـت او در        » ابن زيـاد  « هنگامى كه عبد اهللا عفيف ازدى در مجلس       .در كوفه بود  »ازد« شعار طايفه 

سـر  »يا مبرور «،عبد اهللا عفيف شعار   »!بگيريد« راض كرد و ابن زياد فرمان داد كه       كشتن حسين عليه السالم اعت    

شـده   و حمايـت » نيكى شـده « معناى آن) 21. (داد و گروهى از طايفه ازد گرد آمده و او را ازمجلس بيرون بردند        

 . است

 

 يا منصور،امت 

 

محل اختفاى حضرت مسلم   فاش شدنپس از دستگير شدن هانى و.شعار هواداران مسلم بن عقيل در كوفه بود

خوانى در خانه هانى برپا شد و زنانى از طايفه مراد،ندبـه            نوحه.بستگان هانى يقين كردند كه او كشته خواهد شد        

بـه  .سـر داد  »يـا منصـور   « پس از اين حادثه،مسلم بن عقيل شعار و نداى        .كنان و سوگوارى كنان آنجا گردآمدند     

،گرد او جمع شدند وكاخ ابن زياد » يا منصور امت«يگر هجده هزار بيعتگر با فريادنقلى چهارهزار نفر و به نقلى د

ايـن جمله،شـعار مسـلمانان در    ) 22. (ولى بتدريج،از دور او پراكنده شدند و او را تنها گذاشتند  .را محاصره كردند  

 . بميران!اى يارى شده:معنايش اينست.جنگ بدر نيز بود

جمله را شعار خود سـاختند       چون در شب حركت كردند،اين    .ه مرگ دشمن بود   اين نوعى پيشگويى و فال نيك ب      

 ) 23. (تا در تاريكى يكديگر را بشناسند

 

 يحيى بن سعيد 

عمرو بن  .عراق، باز دارند   را از خروج از مكه و عزيمت به سوى        » ع« خواستند امام حسين   سر كرده گروهى كه مى    

را تـرور   » ع«  سال نيز بود،ماموريت داشت كه اگـر بتواند،حسـين         سعيد بن عاص،والى مكه كه امير الحاج در آن        
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يحيى بن سعيد را همراه جمعى از .از مكه، توطئه خنثى شود» ع« رفتن حسين خواست با بيرون از اين رو نمى .كند

ـ    اما امام و اصحابش،مقاومت كردند و كار بـه        .شوند» ع«سيد الشهدا  سپاه فرستادتا به زور مانع عزيمت      ا برخـورد ب

 ) 24. (يحيى و عمرو،برادربودند.تازيانه هم انجاميد و يحيى در انجام ماموريت ناكام ماند

 

 يحيى بن سليم مازنى 

 

 : رجز او هنگام نبرد چنين بود.از شهداى كربالست

 الضربن القوم ضربا فيصال ضربا شديدا فى العدا معجال ال عاجزا فيها و ال مولوال و ال اخاف اليـوم موتـا مقـبال        

)25 ( 

 . رساند و هم استقبال از شهادت را كه هم روح حماسى و سلحشورى او را مى

 

 عبدى )ثبيت(يزيد بن ثبيط

 

وى ده .وى از شيعيان اهل بيت و از اصحاب ابو االسود دوئلى و ازاشراف قبيلـه خـود بـود            .از شهداى كربالست  

ه نوشته بود،همراه دو پسـرش عبـد اهللا و   اهل بصر  كه خطاب به  » ع«پس از دريافت نامه سيد الشهدا     .پسر داشت 

هــا،در مكــه خــود را بــه امــام  بــودن راههــا بــا پيمــودن بيراهــه عبيــد اهللا از بصــره آمدنــد و بــه علــت بســته

روز عاشورا پسرانش در حمله اول و خودش در مبـارزه تـن بـه تـن بـه                   .رسانده،به كاروان اوپيوستند  » ع« حسين

رقيد،بـدر بـن     نام او يزيد بن نبيط،بـدر بـن       .آمده است » ناحيه مقدسه « يارتنام هر سه در ز    ) 26. (رسيدند شهادت

 ) 27. (رقيط هم ضبط شده است

 

 يزيد بن حصين همدانى 

 

بر امام و يارانش غلبه كرد،از  كه روز عاشورا وقتى تشنگى» ع« يكى از ياران شجاع،بزرگوار و پارساى امام حسين

وى نسبت به جلوگيرى از استفاده امـام از         .اجازه داد  امام.سعد صحبت كند  امام اجازه خواست تا با كوفيان و عمر         

آنگـاه امـام،در   .بى نتيجه برگشـت  .اما به او پاسخ نامناسب دادند     .اعتراض كرد  آب فرات با آنان صحبت و به آنان       

 بامسـلم   او در كوفـه   ) 28. (شيطان بر آنان چيره گشته است و حزب شيطان زيان كارانند          :دشمن فرمود  باره سپاه 

 ) 29. (پيوست» ع« حسين بن عقيل نيز بيعت كرده بود و پس از شهادت مسلم،از كوفه خارج شد و به امام
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 يزيد بن زياد 

 

از رجـال   » ابو الشعثاء كنـدى   « كندى،معروف به )مهاجر(نام كاملش يزيد بن زياد بن مهاصر      .از شهداى كربالست  

عمر سعد از كوفه خارج شد ولى بـه حسـين بـن              ه بود كه همراه سپاه    نامى و از دالوران و تير اندازان ماهر كوف        

پيوسـته و   » ع« وى به امام حسين   » ع« اند پيش ازرسيدن سپاه حر به امام حسين        برخى هم گفته  .پيوست» ع« على

بـا هـر    .روى امام حسين،صد تير به سوى دشمن افكند كه تنها پنج تير بـر زمـين افتـاد                  پيش.همراه او شده بود   

را بهشـت    اش را استوار گـردان و پاداشـش        كرد كه خدايا تير اندازى     دعا مى » ع« انداخت،امام حسين  مى  كه تيرى

نام او را يزيد بن ابى زياد ويزيد بن زياد بن مهـاجر هـم               ) 30(»  اللهم سدد رميته و اجعل ثوابه الجنة      «: قرار بده 

 ) 31. (اند نقل كرده

 

 يزيد بن مسعود 

 

حضـرت،قبايل بنـى تميم،بنـى       بود كه پس از دريافت نامـه از آن        » ع« هوادار امام حسين  از شخصيتهاى معروف    

آنـان نيـز خطابـه او را تاييـد و پشـتيبانى             .پرداخـت  حنظله و بنى سعد را گرد آورد و در جمعشان به ايراد سخن            

 ) 32. (و او را به كوفه دعوت كرد اى مساعد به امام نوشت كردند،سپس نامه

 

 يه يزيد بن معاو

 

جـوانى  . تولـد يافـت     هجـرى  25وى در سـال     .خليفه جنايتكار اموى كه فاجعه كربال بـه دسـتور او پديـد آمـد              

چـون معاويـه مرد،بـااو بـه عنـوان خالفـت بيعـت              ) 33. (ميگسار،سگباز و اهـل بوزينـه بـازى و عياشـى بـود            

هـاى الحـادى داشـت و بـه      يشهيزيد اند.معاويه پيش از مرگش از بسيارى بيعت بر وليعهدى اوگرفته بود   .كردند

در زمان او فسق و فجور به واليان هم گسـترش  .بى بند و بار واهل عيش و طرب بود .مبدا و معاد بى عقيده بود     

ــد   يافــت و آوازه خــوانى ــى پرداختن ــه شــرابخوارى علن ــه آشــكار شــد و مــردم ب ســيد ) 34. (در مكــه و مدين

يزيد رجل «: با يزيد مواجه شد به فسق اوشهادت داد و فرمودوقتى با اصرار وليد و مروان براى بيعت      » ع«الشهدا

ــه   ــايع مثل ــنفس المحترمــة معلــن بالفســق ومثلــى ال يب ــد،مردى ) 35. (» فاســق شــارب الخمــر قاتــل ال يزي

 . كند وكسى همچون من با كسى مثل او بيعت نخواهد كرد فاسق،شرابخوار،آدم كش است كه آشكارا گناه مى

حضرت در پاسخ معاويه كه از يزيد  حتى روزى در يك جلسه،آن.از يزيد،سابقه داشت» ع«سيد الشهدا اين شناخت

ستايش كرد،برخاسته،زشتيها و مفاسد يزيد را برشمرد و به معاويه به خـاطر بيعـت گـرفتن از ايـن و آن بـراى                        

 با ايمان   يزيد نيز همچون پدرش،به حيف و ميل بيت المال و كشتن انسانهاى           ) 36. (پسرش يزيد،اعتراض كرد  

بيعت بگيرد » ع«به والى مدينه نوشت كه به زور ازسيد الشهدا.و ايجادفساد و مفاسد در دستگاه حكومت پرداخت 
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كه با مسلم بـن عقيـل در كوفـه بيعـت            » ع« حسين براى سركوبى هواداران امام   .و اگر نپذيرفت،گردن او را بزند     

: در باره او گفته است    » ابن جوزى «.كشتن امام فرمان داد   گماشت و به     را به واليت كوفه   »ابن زياد «كرده بودند،   

رسـاند و    را به شهادت  » ع« كنيد در باره مردى كه سه سال حكومت كرد،در سال اول حسين            مى چگونه قضاوت «

ساخت و مدينه را براى لشكريان خودمباح گرداند و در سال سـوم،خانه              در سال دوم مردم مدينه را دچار وحشت       

كـه مـردم    » واقعه حـره  «اشاره به حادثه كربالست و     كه) 37(» .نيق سنگباران كرد و ويران ساخت     خدا را با منج   

كردند و او و ديگر امويان را از شهر بيرون نمودند و اين پـس از آن                   هجرى بر ضد والى قيام     63مدينه در سال    

را با لشكرى بـراى قتـل عـام         يزيد هم مسلم بن عقبه      .بود كه فساد و آلودگى وجنايات يزيد بر آنان آشكار شد          

بردنـد و بـه       هجرى نيز همان سپاه براى سركوب قيام عبد اهللا بن زبير به مكه هجـوم               64در سال   .فرستاد مردم

اى كشـته    كعبه و مسجد الحرام سوخت وويـران شـد و عـده           .مسجد الحرام و حرم خدا با منجنيق حمله كردند        

يزيد،سـه   مـدت حكومـت   ) 39. (مختصر بگنجد   است كه در اين    ننگها و آلودگيهاى يزيد،بيش از آن     ) 38. (شدند

. دمشق دفن شـد   »باب الصغير «و در ) 40(از اطراف دمشق مرد     » حوارين« در 64سال و هشت ماه بود و در سال         

)41 ( 

 

 يزيد بن مغفل جعفى 

 

 جنـگ   رادرك كـرده و در    » ص«وى رسول خدا  .از شجاعان هنرمند و شاعر شيعه كه در كربال به شهادت رسيد           

سـپس  .بود كه درجنـگ صـفين در ركـاب او جنگيـد           » ع« قادسيه حضور داشت و از اصحاب على بن ابى طالب         

در آن سپاه،در جناح راست بود،وى      .به اهواز فرستاد  »خريت بن راشد  «حضرت در فتنه خوارج او را براى جنگ با        

 در پيكار تن به تن با كوفيـان،پس  حسينى پيوست و با آن حضرت به كربال آمد و روز عاشورا در مكه به كاروان   

 ) 42. (يزيد بن معقل آمده است نامش در زيارت ناحيه مقدسه بصورت.اى از آنان به شهادت رسيد از كشتن عده

 

 يزيد بن مهاجر 

 

 . اند دانسته برخى او را همان يزيد بن زياد بن مهاجر كندى.از شهداى كربال به شمار آمده است

 

 يزيديان 

 

 .  پيروان يزيد،چه در فكر و چه در عمل،چه در گذشته و چه عصر حاضروابستگان و

شوند و مورد لعن خـدا و        مى محسوب»آل يزيد «همه هواداران يزيد و عمل كنندگان در آن راه،از دودمان يزيد و           

 كـه » زيارت عاشوراى غيـر معروفـه     « است، همچون  ها هم آمده   در برخى زيارتنامه  »آل يزيد «تعبير.نفرت مردمند 

روز عاشورا،روزى است كه خشـم و  :و همانجاست كه»اللهم العن يزيد و آل يزيدو بنى مروان جميعا   «:خوانيم مى
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هذا يوم تجدد فيه النقمة وتنزل فيه       «:شود لعنت الهى بريزيديان و آل زياد و شمر و عمر سعد،تجديد و نازل مى             

بعالوه همـه كسـانى كـه    ) 43. (»بن سعد و الشمراللعنة على اللعين يزيد و على آل يزيد و على آل زياد و عمر  

راضى به گفتار و رفتار يزيد باشند و از اولين و آخرين هر كس كه ازآنان پيروى و تبعيت نموده و با آنان بيعـت                

اند،نيز همه آنان كه مـاجراى   كرده باشد و آن گروه را مساعدت كرده يارضايت داشته باشد،مورد لعن قرار گرفته      

مـن   اللهم و العـن كـل     «:شنيده وبه آن راضى شدند،تا روز قيامت،همه آل يزيدند و ملعون خدا و خلق             عاشورا را   

اين لعن و نفرينها نشـان      ) 44. (» بلغه ذلك فرضى به من االولين و اآلخرين و الخاليق اجمعين الى يوم الدين             

و هر كس كـه حـامى آن تفكـر و           گيرد   دهنده گستردگى جبهه يزيديان است كه همه زمانها و مكانها رافرا مى           

آل «ماهيتى يزيدى به قلع و قمع مبارزان راه حـق و آزادى بپـردازد              مخالف و دشمن اهل بيت باشد و با داشتن        

 »  ره« امام خمينى.اند» يزيديان« امروزصهيونيستها و عوامل استكبار جهانى از مصاديق روشن.است»يزيد

 در كربالى حجاز و قتلگاه حرم،تكرارفاجعه همـان يزيـديان صـدر             و» خونين حج«شهادت زائران خانه خدا را در     

و نسبت به جبهه متحد  ) 45. (پنهان كرده بودند   داند كه شمشير كفر و نفاق را در لباس دروغين احرام           اسالم مى 

ا شهداى ما مكرر شهداى كربال و مخالفان م       ...«:فرمايد ايران مى  كفر بر ضد انقالب اسالمى و مسلمانان مظلوم       

 ) 46(» .مكرر يزيد و وابستگان اوهستند

 

 يوم الطف 

 

حادثه كربال و شهادت امـام       ،اشاره به » يوم الطف «و.طف،نام سرزمين كربالست،به معناى سرزمين مرتفع و بلند       

عاشوراست،در ادبيات، بويژه در اشعار عرب و مراثى شـاعران       روز طف كه همان   .در آن سرزمين است   » ع« حسين

 . ياد شده است» قتيل الطف« بعنوان» ع« است و از حسين ه كار رفتهشيعه بسيار ب

 

 يوم اهللا 

 

گر چه همه روزها و مكانها و زمانها ازآن خداست، ولى گاهى زمان           .از نامهاى روز عاشوراست،به معناى روز خدا      

اوند در آن روز،به اى كه درآن اتفاق افتاده و قدرت نمايى خد     حادثه و مكان خاصى به دليل اهميت آن يا عظمت        

يـاد شـده و بـه گراميداشـت آن          » ايام اهللا «در قرآن نيز از   .شود مى»ماه خدا ياروز خدا   «كند و  خدا انتساب پيدا مى   

) 47). (5ابراهيم،آيـه   :ذكرهم بايام اهللا  (است،چرا كه در سرنوشت اقوام و ملل،تاثير عمده داشته است          توصيه شده 

طبـق  .اسـت » ع« امام حسـين   اده كه مهمترين آن حماسه كربال و شهادت       در روز عاشورا،حوادث مهمى اتفاق افت     

گرفتنـد و    روايات فراوان،بخصوص در كتب اهل سنت،عاشورا روزمهمى بوده كه پيشـينيان آن روز را،روزه مـى               

اى كـه   در اين روز، بنى اميه بخاطر كينه   » ع« پس از شهادت حسين بن على      گرفت،ولى هم روزه مى  » ص«پيامبر

هذا يـوم    اللهم ان (ت پيامبرداشتند،آن روز را روز فرخنده و مبارك و عيد قرار دادند و به شادمانى پرداختند               با عتر 
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ازايـن رو پـس از آن       ) 48) (و هذا يوم فرحـت بـه آل زيـاد و آل مـروان بقـتلهم الحسـين                 ...تبركت به بنو امية   

 . كردند  نهىحادثه،امامان شيعه آن را روز شومى دانسته و از روزه گرفتن در آن

ان يوم عاشورا يـوم     «:در باره عاشورا و روزه آن پرسيدند،فرمود      » ص«در روايات عامه نقل شده كه از رسول خدا        

عاشـورايكى از ايـام اهللا اسـت،هر كـه خواسـت روزه             ) 49(»  من ايام اهللا تعالى،فمن شاء صامه و من شاء تركه         

آنان » ع« ت است كه آل اميه و شاميانى كه در كشتن حسين       رواي» ع« صادق از امام .بگيرد و هر كه خواست،نگيرد    

كشته شود و سپاه كوفـه سـالم از جبهـه كربالبرگردنـد و          » ع« بودند،نذر كرده بودند كه اگر حسين      را يارى كرده  

اش،آن روز،روزه   بگيرند و بـه شـكرانه      خالفت در دودمان آل ابى سفيان مستقر گردد،آن روز را روز عيد و جشن             

از اين رو روزه گرفتن عاشورا تا امروز درميان آل ابى سفيان رسم شـده اسـت و مـردم از آنـان تبعيـت                         .بگيرند

به هر حال،در تـاريخ     ) 50. (رسانند روز،به خانواده و بستگان خويش،شادى مى      گيرند و در اين    كنند و روزه مى    مى

ـ    اسالم،واقعه خونين عاشورا عظيمترين جلوه فداكارى خالصـانه        ن و فـدا شـدن گراميتـرين انسـان آن        در راه دي

روزگار در راه حق و عدالت و احياى اسالم بودو تاثيرات مهمى در بيدارى ملتها در طول تاريخ و الهـام گـرفتن                       

افراد و امتها در راه مبارزه باستم داشته است و اگر در اسالم،چند روز بسيار مهم و بـه يـاد مانـدنى و سـتودنى                          

دهد  خدا را نشان مى    راست،كه راز و رمز كرامت بخشيدن انسان بر فرشتگان از سوى          باشيم،يكى هم عاشو   داشته

و شهداى كـربال دارد كـه جهـان را در           » ع«سيد الشهدا  هايى چون  همين بس كه اسوه   » ص«و براى امت محمد   

در حديثى قدسى آمده است كه حضـرت موسـى بـه خداونـد عـرض      .كند مى مكتب شرافت و آزادى خود،تربيت  

خصـلت   به خاطر ده  :را بر ساير امتها فضيلت بخشيدى؟فرمود     » ص«روردگارا،چرا و به چه خاطر امت محمد      پ:كرد

كننـد،تا   محمدى به آن عمل مـى      آن ده خصلت چيست كه امت     :پرسيد» ع« موسى. و ويژگى آنان را برترى دادم     

 من هم بنى اسرائيل را فرمان دهم تا به آنها عمل كنند؟ 

و العلـم و     لصـالة و الزكـاة و الصـوم و الحـج و الجهـاد و الجمعـة و الجماعـة و القـرآن                      ا«:خداى متعالى فرمود  

نماز،زكات،روزه،حج،جهاد،نمــاز جمعــه،نماز جماعــت، قــرآن،دانش،و :آنهــا عبــارت اســت از) 51(» ...العاشــوراء

سالم بر امتهـاى    از خصلتهاى امتياز بخش امت ا     ...شگفتا كه عاشورا در كنار نماز و حج و جهاد وقرآن و           !عاشورا

در ادامـه حـديث فوق،حضـرت موسـى از          . عاشـورا و يـوم اهللا بـودن آن اسـت           و ايـن راز عظمـت     .ديگر اسـت  

پرسد،خداوند در پاسخ به روز گريه و تباكى بودن عاشورا در سـوگ فرزنـدپيغمبر و فضـيلت                   مى»عاشورا« مفهوم

فرمايد و بر چشمهاى گريـان در روز         مى ر اشاره گريستن و اطعام و خرج در راه زاده زهرا و ماتم آن شهيد بزرگوا             

 . دهد مى عاشورا و قطرات اشك،پاداش بهشت را وعده

داند و به تكريم     مى» يوم اهللا « شهريور را  17 خرداد، 15 بهمن، 22نيز روزهايى همچون    » قدس سره « امام خمينى 

دهد كه عاشـورا را      نشان مى ) 52(» ... شهريور وديگر ايام اهللا    17عاشورا و   «دهد و تعبير   و احياى آنها دستور مى    

دانـد كـه     مـى » روز الهى «كند و هر دو را      خرداد را با عاشورا مقايسه مى      15 داند و در جايى هم     نيز از ايام اهللا مى    

تـاريخ    خرداد،بزرگداشـت ارزشـهاى انسـانى در طـول         15بزرگداشـت روز حماسـه آفـرين        «:است همان يوم اهللا  

شـريف   ملـت .ساز عاشورا،بزرگداشت اسـالم وقـرآن كـريم اسـت          روز سرنوشت است،همان سان كه بزرگداشت     

خود، يزيـديان را    » نه«عاشورا با .ما،بلكه ملتهاى مظلوم،از هر چه غفلت كنند،از اين دو روزالهى نبايد غفلت كنند            
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ون  خـرداد پهلويـان و پهلـوى صـفتان و ابـر قـدرتها را مـدف                 15گورستان فرستاد،  در طول تاريخ نفى كرد و به      

 ) 53(»   بهمن،درود برايام اهللا22 خرداد و 15درود بر عاشورا،درود بر «:فرمايد و درپايان اين پيام،مى»...كرد

 

 نوشتها  پى

 

 . 122امالى صدوق،ص -1

 . 99الخصائص الحسينيه،شوشترى،ص -2

 . 209لهوف،ص -3

 . 601 ص 1اعيان الشيعه،ج -4

 . 299،ص 45بحار االنوار،ج -5

 . همان-6

 . 607،ص )امام حسين(والمع-7

 . 253،ص 3مناقب،ابن شهر آشوب،ج -8

 . 298،ص 45،بحار االنوار،ج 608عوالم،ص -9

 . 465،ص 1اصول كافى،ج -10

 . 597،ص 1اعيان الشيعه،ج -11

 . ،جواد محدثى»ياد«از شعر-12

 . 279،ص 4صحيفه نور ج -13

 . 103،ص 98 و ج 286،ص 44بحار االنوار،ج -14

 . 542،ص 1ج )چاپ هجرت(مالمنتهى اال-15

 . 308،ص 52بحار االنوار،ج -16

 . 334،358،367،ص 45همان،ج -17

 . 424مفاتيح الجنان،زيارت اول امام حسين،ص -18

 . 427همان،زيارت ششم،ص -19

 . 430همان،زيارت وارث،ص -20

 . 286،ص 44بحار االنوار،ج -21

 . 427مقتل الحسين،مقرم،ص -22

 . 108،مع الحسين فى نهضته،اسد حيدر، ص 540،ص 2،كامل ابن اثير،ج 58،ص 3مروج الذهب،ج -23

 .  به نقل از جزرى389،ص 45بحار االنوار،ج -24

 . ،نقل از انساب االشراف154مع الحسين فى نهضته،ص -25

 . 102،ص 4مناقب،ابن شهر آشوب،ج -26
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 . 325،ص 3،تنقيح المقال،ج 70،ص 1عنصر شجاعت،ج -27

 . 97سين،ص انصار الح-28

 . 425موسوعة كلمات االمام الحسين،ص -29

 . 325،ص 3تنقيح المقال،ج -30

 . 569،ص 2،كامل،ابن اثير،ج 603،ص 1اعيان الشيعه،ج -31

 . 326،ص 3تنقيح المقال،مامقانى،ج -32

 . 324،ص 2حياة االمام الحسين،ج -33

 . 528،ص 1سفينة البحار،ج -34

 . 67،ص 3مروج الذهب،ج -35

 . 325،ص 44حار االنوار،ج ب-36

 . 248،ص 1الغدير،ج -37

 . 164تذكرة الخواص،ابن جوزى،ص -38

 . 139،ص 5،العقد الفريد،ج 72 تا 69،ص 3مروج الذهب،ج -39

تـاريخ مفصـل    . 256 تـا    248،ص  10،الغدير،ج  180،ص  2حياة االمام الحسين ج     :ك.از جمله در اين باره ر     -40
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 . 53،ص 3ج الذهب،ج مرو-41
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 . 110،ص 1،عنصر شجاعت،ج 328،ص 3تنقيح المقال،مامقانى،ج -43

 . 465مفاتيح الجنان،زيارت عاشوراى غير معروفه،ص -44

 . 466همان،ص -45

 . 228،ص 20صحيفه نور،ج -45
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