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  | گفتار پیش | 

 مسللمانان ستیزی ستم و اسالم داشتن نگه زنده در عاشورا مقدس نهضت
 نقلللش ،علللالم طلبلللان علللدالت و خواهلللان آزادی همللله بلکللله و شلللیعیان ویللل ه بللله
گری تأثیرگللراری و اهمیللت .دارد و داشللته اسللیاس  حادثلله ایللن سللازندگی و احیللا

گون هلای انگیزه بله برخلی تا شده سبب  نهضلت ایلن و وندشل کلار بله دسلت گونلا
 نهضللت ایللن ضللد بللر و دهنللد جلللوه نابخردانلله و منطقللی غیللر حرکتللی را مقللدس
 .دهند ترویج و نشر را ابهاماتی و شبهات بزرگ و مقدس

 از نجللات بللرای هللا ملت کلله انللد فهمیده خللوبی بلله اسللالم و بشللریت دشللمنان
 از پللریری الگللو بللا تواننللد می آزادگللی و عللزت آوردن دسللت بلله بللرای و سللتم و ظلللم
   .ستندیبا آنها ستم و ظلم برابر در عاشورا نهضت

 تجدیللد را اسللالم ؟ع؟حسللین امللام شللهادت اسللت معتقللد ؟هر؟مطهللری شللهید
 حیللات و بللود اسللالمی و الهللی بللزرگ هحماسلل یلل  او نهضللت زیللرا 1کللرد؛ حیللات

                                                                                                                                                      
 .۴6۱-۳۴، صص۴، حماسه حسینی، ج؟حر؟مرتضی مطهری .1
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 .شلد پیلدا اسلالم در رونقی ،ایشان شهادت از پس و دمید اسالم عالم در ای تازه
 ریخلت را تلرس .کلرد زنده را مسلمانان روح خود، بزرگ حرکت با ؟ع؟حسین امام
 فرملا حکلم جامعله روح بلر معاویله دوره تملام در کله را اسارتی و بردگی احساس و

 احسلاس .داد شخصلیت اسلالمی جامعله بله ،دیگر عبارت به و ردک تضعیف بود،
 اجتمللا  بللرای آن از بللارتر ای سللرمایه کلله اسللت مهمللی بسللیار مسللهله شخصللیت
 حضللی  از را آنللان و داد عللر  مللردم بلله ؟ص؟اسللالم پیغمبللر آنچلله .نللدارد وجللود
 در امللا .داد شخصللیت مللردم آن بلله کلله بللود ایمللانی رسللاند، عللزت اوج بلله پسللتی
 اسللالمی شخصللیت رفللتن بللین از موجللب خللود های سیاسللت بللا ناامویلل ،مقابلل 
 .کرد احیا را شخصیت آن ؟ع؟حسین امام لیو شدند

 داده هلد  و عشل  آنهلا بله کله اسلت ایلن بله مللت یل  به دادن شخصیت
 کله سلال بیسلت از بعلد .ردکل پلا  هلا عشل  آن روی از را غبلار و گرد اینکه یا شود،
 فرمود: ؟ع؟حسین امام ود،ب شده فراموش اسالم تعالیم

الم االسالم علی و» ة ُبلیت قد ِاذ   الس َّ ید مثل براِع  األم  ی ...یز ِشرا   اخرج لم ان   اَّ
طرا   و ،ال و المفسدا   و البَّ ما ظالما  ة فی االصالح لطلب خرجت ان   1.«جدی ام 

 تحمل  و بردبلاری غیلرت، درس و داد ملردم بله نیلازی بی و استغناء حس   او
 حسلین گوینلد می اینکله جلوا  در پلس .آموخلت آنلان بله را هلا تیسلخ و شداید
 در ای تللازه روح او کلله گفللت بایللد شللد، زنللده اسللالم دیللن کلله کللرد چلله ؟امهع؟علللی بللن

 هملان و ریخلت را ملردم تلرس آورد، جلوش بله را هلا خلون دمید، اسالمی جامعه
 2.شدند تبدی  درور مردم عده ی  به ترسو، مردم

                                                                                                                                                      
م .1  .5۳، ص؟مهع؟طالب مناقب آل ابیشهر آشو ،  ؛ ابن۴۵0، ص؟ع؟، مقت  الحسینعبدالرزاق مقر 
 .۴7۱-۴0۴، صص۴، حماسه حسینی، ج؟حر؟مرتضی مطهری .2



  ۴۴گفتار  پیش

 تاری  صفحه و نورانی و سفید صفحه :دارد نظیر بی هصفح دو کربال حادثه
 .ظلمانی و سیاه و

   فرمایند: می که ؟هر؟مطهری شهید استاد تعبیر به
 در حتلللی کللله ای گونللله بللله .اسلللت ماننلللد بلللی جنایلللت تنلللوع نظلللر از»

 بلله شللدند مرتکللب انللدلس در هلا اروپللا ی آنچلله و صلللیبی هللای جنل 
گر .رسد نمی آن پای  شلعر بایلد فقلط کنلیم نگلاه صفحه این به فقط ا
 .بس و بگوییم مرثیه
 انسلانیت حقیقلت، تجللی نورانیت، و افتخار و حماسه آن دیگر صفحه

 .ببالللد خللود بلله آن برابللر در دارد حلل  بشللریت و اسللت پرسللتی حلل  و
 .چربلد می آن جنلایی جنبله بلر برابلر صلد حادثله ایلن حماسلی جنبه
 .شود می تر دهزن شهادتش از پس و است مکتب ی  ؟ع؟حسین امام
 بعللد ولللی شللد، تمللام و کشللت را ؟ع؟حسللین کللرد می گمللان امیلله بنللی

 صللاحبدرن کعبلله او تربللت .شللد تللر زنللده ؟ع؟حسللین امللام کلله فهمیللد
 موفلل  هرگللز امللا کننللد، خللرا  را قبللرش گرفتنللد تصللمیم بللاز و اسللت
 شللهادت اسللالم، نظللر از .ببرنللد بللین از را او مکتللب و یللاد و نللام نشللدند
 1.«بود آمیز موفقیت اجتماعی و فردی دیدگاه از ؟ع؟حسین امام

 بسلته را عاشلورا نهضلت بلا مقابله های راه همه اسالم، دشمنان که هنگامی
 نهضلللت ایلللن در ابهاملللات ایجلللاد و شللبهات تلللرویج و تحریلللف بللله دسلللت یافتنللد
 و تضللعیف را عاشللورا هللای درس شللیوه ایللن بللا خللود زعللم بلله تللا پرداختنللد عظللیم
 تلر آوازه پلر روز هلر او مانلدگار حماسله و عللی بلن حسلین خلون وللی ،کننلد رن  کم
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 ماننلد طلبلان علدالت و خواهلان آزادی و مبارزان میان در حسین نام و شود می
 ،سلتا ظالملان و ظللم ضلد بلر مبارزه از سخن جا هر و درخشد می تابان گوهری
 .است مطرح الگو ی  عنوان به عاشورا نهضت

هایی در ملورد نهضلت عاشلورا و  ش و پاسخمجموعه حاضر در بردارنده پرس
کله در واقلی ایلن نوشلتار پاسلخ بله برخلی از  موضوعات دیگر در باره آن می باشلد 

باشلد و بلا عنلوان پرسلمان  ملی؟ع؟ شبهات و ابهامات در مورد قیام امام حسلین
 در دو مجلد تنظیم شده است.« رسالت حسینی»عاشورایی 

 نهضلت در زنان نقش؛ تاسوعا و وراعاش با عناوین: در جلد دوم شش فص  
 از بعلد یها امیق؛ دیزی سرنوشت؛ عاشورا در ها بدعت و ها سنت گاهیجا؛ عاشورا
کلله در  یلل  هللر   ،عاشللورا هدربللار یشللرع مسللا   و احکللامو   عاشللورا تللدوین شللده 

گردیده است. فص  پرسش و پاسخ  هایی مطرح 
کلربال و سلایر شلهداء و آز این اثر را به کله بله آن  ادیسلید شلهدای  خواهلانی 

کردند و بر ضد ظلم و ستم قیام نمودند، تقدیم می  کنم. حضرت و یارانش اقتدا 
 بللن  حسللین روح شللادی موجللب و متعللال خداونللد رضللای مرضللی امیللدوارم

 .شود ؟امهع؟علی
 

 امیرخانی علی
 مقدس قم

  شمسی 1134 ،قمری 1417 محرم
 

 



 

 خوانند؟ می ها نام این به را عاشورا و اسوعات چرا .1
 ملللاده از «عاشلللورا» و ،«نهلللم» و «ُنللله» معنلللای بللله «تسلللی» ملللاده از «تاسلللوعا»
 آنهلا خلاص کلاربرد دلیل  به لفظ دو این .است «دهم» و «ده» معنای به «عشر»

 بلین در روز دو ایلن بلودن ویل ه .شود می گفته محرم ماه دهم و نهم روز به فقط
 اتفللاق روز دو ایللن در کللربال در کلله اسللت مهمللی حللواد  دلیلل  بلله یللزن شللیعیان
 محللرم دهللم و نهللم روز یعنللی عاشللورا و تاسللوعا نللام بلله کلله را روزهللا ایللن و افتللاده
 ؟ع؟الحسلین اباعبلداه کلاروان .اسلت کلرده تر برجسلته شلوند، می نامیلده الحرام
 آن در عاشللورا زرو تللا و آمدنللد فللرود کللربال مقللدس سللرزمین در محللرم دوم روز در

 .بودند سرزمین
 رسلللیدن شلللهادت بللله از پلللس محلللرم، ملللاه دهلللم بلللر «عاشلللورا» کلمللله اطلللالق
 پلیش دوره در و است گرفته صورت حضرت، آن یاران و ؟ع؟حسین امام حضرت

 .گفتند نمی عاشورا محرم ماه دهم به اسالم، از
 .«است اسالمی اسم ی  عاشورا» است: آورده نهایة کتا  در اثیر ابن



۴0 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 بله جاهلیلت دوره در و اسلت اسالمی اسم ی  عاشورا» گوید: می درید  ابن و
 1.«نبود معرو  نام این
   2.«است اسالمی اسم ی  عاشورا» است: آمده نیز البحرین مجمی در

 و ؟ص؟اسلالم پیلامبر هلم ،؟ع؟حسین امام حضرت رسیدن شهادت به از پیش
 کلرده پیشگویی را ربالک در ؟ع؟سیدالشهداء حضرت شهادت ؟ع؟علی حضرت هم

 از برخللی بلله و بلود داده خبللر خللود شلهادت از نیللز ؟ع؟حسللین املام حتللی و بودنلد
 از پلیش وللی 1بلود؛ شلده وحلی حضلرت آن شلهادت خبلر هلم پیشلین پیلامبران
 ؟ع؟حسلین املام حضلرت آنکله از پس بلکه گفتند؛ نمی عاشورا را محرم دهم اسالم
 عاشلورا روز به مردم میان در حضرت، آن شهادت روز رسید، شهادت به کربال در

 .دادند قرار مصیبت و عزا روز را روز آن ؟ع؟علی شیعیان و گردید معرو 
 دادنلد قلرار سلرور و جشلن روز را روز آن پیروانشان و امیه بنی آنان، مقاب  در

 را روز آن تلللا سلللاختند احلللادی ی عاشلللورا دربلللاره شلللیعه دشلللمنان تلللدریج بللله و
 و مصللیبت روز و انللدوه و غللم روز روز، آن کلله حللالی در بدهنللد؛ نشللان بافضللیلت
 پلاره را خلدا رسلول جگلر انلد، کشلته را انسان بهترین که است روزی است؛ نکبت
 روزی چنللین آیللا .انللد بللرده اسللارت بلله را پیللامبر خانللدان کودکللان و زنللان و  کللرده
 گوید: می الجنان مفاتیح در قمی عباس شیخ باشد؟! مبارکی روز تواند می

 روز اسللللت؛ ؟ع؟حسللللین امللللام شللللهادت روز محللللرم مللللاه دهللللم روز»
 اسلت شایسلته و اسلت آنلان شلیعیان و اطهلار ا مله حلزن و مصیبت

 مشللغول و نگردنللد دنیللوی کارهللای مشللغول روز ایللن در شللیعیان کلله
                                                                                                                                                      

 .۴60، ص۹، ج؟ص؟لصحیح من سیرة النبیمرتضی العاملی، اجعفر  .1
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  ۴7: عاشورا و تاسوعا اولفص  

 .«بخوانند عاشورا زیارت و باشند نوحه و گریه
 کند: می نق  چنین الصدور شفاء نویسنده از وی 

 خلود بلرای روز ایلن در و دانسلتند می مبلار  را عاشلورا روز امیه بنی»
 ایلن در آنلان .بودنلد کلرده سلنت روز آن در را خریلد و کردند می خرید
 روز آن در و گرفتنللد می روزه را روز آن کردنللد، می برپللا عیللد مراسللم روز

 روز دربلللاره هملللین بلللرای و دانسلللتند می مسلللتحب را حلللوا ج طللللب
 1.«اند ساخته مناقبی و فضای  عاشورا

 است؟ گذاشته جای بر اجتماع و مردم در آثاری چه عاشورا .2
 بللله اینجلللا، در کللله اسلللت زیلللاد بسلللیار جامعللله و اجتملللا  بلللر عاشلللورا تلللأثیرات

 شود: می اشاره آنها ترین مهم

وحیه تقویت الف(  مظلومان از حمایت و ستیزی ظلم ر
 رفاعلة جبله،ن بلن مسلیب صلرد، بلن سللیمان نامله پاسلخ در ؟ع؟حسین امام

 فرماید: می وال بن عبداه و شداد بن
ن َّ »
َّ
ُسولَّ  أ د   ؟ص؟اَّلِل  رَّ الَّ  قَّ یاِتِه  ِفی قَّ ن   حَّ ى مَّ

َّ
أ انا   رَّ اِئرا   ُسل طَّ   جَّ

ِحال   تَّ ُرِم  ُمس   اَّلِل  ِلحُ
ِكثا   ا ِد  نَّ ه  اِلفا   اَّلِل  ِلعَّ ِة  ُمخَّ ُسوِل  ِلُسن َّ ُل  اَّلِل  رَّ مَّ اِد  ِفی یع  ِ  اَّلِل  ِعبَّ

ِم ِبال  اِن  وَّ  ث  وَّ ُعد   م َّ ُث  ال 
م   یر   لَّ ل   یغَّ و  ل  الَّ  وَّ  ِبقَّ انَّ  ِفع  ِقیقا   كَّ لَّی حَّ ن   اَّلِل  عَّ

َّ
ُه  أ ِخلَّ لَّه ید  خَّ د   2؛مَّ

گاه بعد، اما فرمود: ؟ص؟خدا رسول  فرملود ؟ص؟خدا پیامبر که هستید آ
 خلدا حلرام دارد ملی حلالل کله را سلتمگری فرملانروای ببیند که کسی
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۴5 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 میلان و خلدا آیلین بلا کنلد می رویلارویی را، داخل پیمان شکند می را،
 و گفتلار بلا همله ایلن بلا کنلد، می رفتلار دشلمنی و گنلاه با خدا گانبند
 بللله را او خلللدای کللله اسلللت سلللزاوار نشلللورد، سللللطانی چنلللین بلللر کلللردار

 .«کند وارد (عزا ) جایگاهش

 جامعه در کرامت و عزت ایجاد ب(
 فرمود: کوفیان با خود احتجاج در ؟ع؟امام

 1؛المؤمنون و رسوله و لنا ذلك اَّلل أبى الذلة منا هیهات»
 و او رسلللول و خلللدا دهلللیم خلللواری و  للللت بللله تلللن ملللا کللله هیهلللات و

 .«پریرد نمی ما بر را آن مومنان

ویج ج(  توحیدمحوری تر
 :فرماید می ؟ع؟بزرگوارش پدر از نق  به روایتی در ؟ع؟حسین امام

ا ...» م َّ
َّ
ُلكَّ  أ و  ا قَّ یسَّ  مَّ لَّیسَّ  َّلِل َِّ  لَّ یك   َّلِل َِّ  فَّ ِر ا وَّ  شَّ م َّ

َّ
ُلكَّ  أ و  ا قَّ یسَّ  مَّ دَّ  لَّ ی اَّلِل  ِعن  الَّ عَّ  تَّ

لَّیسَّ  دَّ  فَّ اِد  ُظل م   اَّلِل  ِعن  ِعبَّ   2؛...ِلل 
 نلزد چیلز چه گفتی و ندارد؛ شری  خدا ندارد؟ چه خدا گفتی اما و...
 .«...نیست بندگان بر ستم خداوند، نزد نیست؟ خدا

ویج د(  معادباوری تر
 یزیلد حکلم بلود کلرده پیشنهاد ایشان به که قیس جوا  در ؟ع؟حسین ماما

                                                                                                                                                      
 ....، احتجاجه علی أه  الکوفة بکربالء۹66ص، ۱ج حتجاج، ار ،شیخ طبرسی .1
 .۵، ح۴۴، ص۴6محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .2



  ۴۳: عاشورا و تاسوعا اولفص  

 فرمود: بپریرد، را
دی ُاعطیِهمال اَّلِل، و ال...» لیِل  إعطاا َّ  ِبیَّ

اى أعاوُذ  ...الاذ َّ ب  ُِکامرَّ  و ِبرَّ ِ  ِمان ب 
 ُكال 

ر   ِ ب 
کَّ وِم  ُیؤِمُن ال ُمتَّ ساِب  ِبیَّ  1؛الحِ
 بردگلان، چلون و دهم نملی آنان به  لت دست سوگند خدا به نه، ...
 شللما خللدای و خللودم خلدای بلله و ...شللوم! نمی تسلللیم برابرشلان در
 .«باشد اعتقاد بی قیامت، روز به که متکبری هر از برم می پناه

 نماز به اهتمام هـ(
 یزیلد بلن حلر و فرمودنلد می اقامله راه بلین در ؟ع؟املام کله جملاعتی نمازهای

 باشللکوه  عبللادت و نمللاز ردنللد،ک می اقتللدا حضللرت آن بلله یللارانش بللا نیللز ریللاحی
 آن در عاشلللورا روز ظهلللر نملللاز اقامللله نیلللز و عاشلللورا، شلللب در یارانشلللان و ؟ع؟املللام

 حضللرت نهضللت و مسللل  در نملاز  ویلل ه اهمیللت بیلانگر همگللی جنلل ، بحبوحله
 .است ؟ع؟حسین امام

وف به امر فریضه اجرای و(  منکر از نهی و معر
ا ...» ذَّ ا هَّ ی مَّ صَّ و 

َّ
یُن  ِبِه  أ سَّ حُ ُن  ال  ِلای ب  اِن  عَّ ِباى ب 

َّ
اِلاب   أ ای ؟امهع؟طَّ ِخیاِه  ِإلَّ

َّ
اد   أ م َّ  ُمحَّ

ُروِف  ع  ِن  ال مَّ ِفیة ِباب  نَّ حَّ ِ  وَّ  ...ال  ن 
َّ
م   یأ ُرج   لَّ خ 

َّ
ِشرا   أ

َّ
ِطرا  الَّ  وَّ  أ ِسدا   وَّ  بَّ ُمف  اِلما  الَّ  وَّ  الَّ مَّا وَّ  ظَّ

 ِإن َّ
ُت  ج  رَّ لَِّب  خَّ ِح  ِلطَّ الَّ ص  ِ

ِة  ِفی ال  م َّ
ُ
ی أ ِ د  یُد  ص جَّ ِر

ُ
ن   أ

َّ
ُروِف  آُمرَّ  أ ع  ی وَّ  ِبال مَّ هَّ ن 

َّ
ِن  أ  عَّ

رِ  کَّ ِسیرَّ  وَّ  ال ُمن 
َّ
ِة  أ ی ِبِسیرَّ ِ د  ِبى وَّ  جَّ

َّ
ِلی أ ِن  عَّ ِبى ب 

َّ
اِلب   أ  2؛؟ع؟طَّ

 برادرش: به ؟امهع؟طالب ابی بن یعل بن نیحس هک یتیوص آن نستیا...
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۱6 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

د  ردمکلن خلروج ملن ...دینما می است هیحنف ابن به معرو  هک محم 
ج؛ و حیتفر یبرا از  یبرا از نه و ،یبلندمنش و بارکاست یبرا از نه و تفر 

 من خروج هکبل !یدادگریب و ستم و ظلم یبرا از نه و ،یخراب و فساد
ت اصالح یبرا م ام  لد جلد   بله املر خلواهم ملی ملن .باشلد ملی ؟ص؟محم 

ت و رهیس به و نم؛ک رکمن از ینه و م،ینما معرو  م، سن   و نیآ ل و جلد 
 .«نمک رفتار ؟ع؟طالب ابی بن یعل پدرم روش

 قضـا از داشـت  رضـایت و بـودن شـاکر و مشکالت برابر در صبر آموزش ز(
 الهی قدر و

 راضللی نیللز و کللربال وقللایی نامالیمللات و ها سللختی تمللامی برابللر در ؟ع؟امللام صللبر
 بللزرگ درسللی شریفشللان، عمللر واپسللین لحظللات در حتللی الهللی رضللای بلله بللودن
 مشلکالت هجلوم برابلر در د،خلو مقتلدای همچلون تا است حسینی جامعه برای
کر الهی قضای برابر در و باشند مقاوم و صبور خارجی و داخلی  .راضی و شا

 طلبی حق و محوری عدالت به تشویق ح(
 ایلللن از قسلللمتی بللله تلللوان می طلبی حللل  دربلللاره ؟ع؟املللام نلللورانی جملللالت از
 کرد: اشاره روایت

«...  
َّ
نَّ  الَّ  أ و  رَّ ی تَّ ِ  ِإلَّ ق  حَّ

مَّ الَّ  ال  ی وَّ  ِبِه  ُل یع  اِطِل  ِإلَّ بَّ یالَّ  ال  اهَّ نَّ ُه  یتَّ ن  ِب  عَّ غَّ ِمُن  ِلیر   ال ُمؤ 
اِ   ِفی ِه  ِلقَّ ِ ب    رَّ

ا  ق  ا حَّ ق   1؛حَّ
 گلردد، نمی جللوگیرى باطل  از و شود نمی عم  ح  به بینید نمی آیا
 پروردگللارش دیللدار شللیفته اسللت رزم مللنمن بللر شللرایطی چنللین در
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  ۱۴: عاشورا و تاسوعا اولفص  

 .«باشد )شهادت(

 آزادگی و آزادی با زیست  بر تأکید ط(
 بلر حرکلت ابتلدای از سلفر ایلن در را خلود ملنش و گفتار رفتار، ؟ع؟حسین امام
 فرمود: زیبا کالمی در و داد قرار انسان آزادگی اص  اساس

الَّ  وَّ  ...» ت   :؟ع؟قَّ و  یر   ِعز    ِفی مَّ
یاة   ِمن   خَّ    ِفی حَّ

  1؛...ُذل 
 .«است بهتر  لت با زندگی از عزت با مرگ

وحیه تقویت ی(  فداکاری و ایثار ر
 فرمود: خود به آنها دعوت در مردم به خطا  ؟ع؟امام

ن   ...» انَّ  مَّ ا كَّ اِذال   ِفینَّ ُه  بَّ تَّ جَّ نا   ُمه  ِ ط  لَّی ُموَّ اِ   عَّ ُه  اَّلِل  ِلقَّ سَّ ف  ل   نَّ حَّ یر  ل  ا فَّ نَّ عَّ  2؛...مَّ
 یلقللا طلللب در و شللدیندین جللان بللرل از مللا راه در هکلل یسللک نلونکا...

 .«...ندک وچک من با باشد، نداشته کیبا نفس، یفدا از ح ،

 چیست؟ عاشورا درباره سنت اهل برادران نظر .3
 منلابی و کتلا  لحلا  از آنهلا بلکله داد؛ کلی حکم توان نمی سنت اه  درباره
 بلله چشللم و کننللد نمی مطالعلله تللاریخ و کتللا  کلله عللادی مللردم لحللا  از معتبللر،
 چنللد بلله شللان، گللانبزر و عالمللان لحللا  از نیللز و انللد، دوخته خللود بزرگللان دهللان
 دسللته دو بلله را ایشللان تللوان می تللر کلی نگللاهی در امللا .شللوند می تقسللیم دسللته
 کرد: تقسیم
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۱۱ جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 معتدل سنت اهل الف(
گرچله سلنت اه  از گلروه این کلرم پیلامبر بیلت اه  از ا  بله نکننلد، پیلروی ؟ص؟ا
 بللرای کللربال در آنچلله از و دارنللد اعتقللاد عاشللورا بلله ایشللان.گرارنللد می احتللرام آنهللا
 ؟ع؟حسلین املام دشمنان از و تأسف، اظهار داده، رخ ؟ص؟پیامبر بیت اه  و امام
 .کنند می نفرت ابراز

 تللللخ واقعللله بیلللانگر کللله انلللد کرده نقللل  روایلللاتی سلللنت، اه  علملللای از برخلللی
 عاشوراست:

 بلللازی ؟ص؟پیلللامبر گلللردن و پشلللت بلللر کلللودکی در ؟ع؟حسلللین روزی ...»
 فرملود: داری؟ دوسلت را او آیلا گفت: ؟ص؟پیامبر به جبر ی  که کرد می
 محللل  سللل س .کشلللت خواهلللد را او تلللو املللت گفلللت: جبر یللل  .بللللی

 خللللا  مشللللتی [پیللللامبر] و داد نشللللان ؟ص؟پیللللامبر بلللله را او شللللهادت
 1.«...داد سلمه ام به و برداشت مح  آن از را رن  سرخ

 اند: کرده نق  نیز عاشورا روز حواد  درباره 
 چنلدین تا آسمان آفاق شد، شتهک ؟امهع؟علی بن حسین که هنگامی»
 از حکایلت آسلمان سلرخی ایلن و بلود گرفتله خلود بله سلرخ رنل  ماه
 2.«است داشته آن گریه

 است: کرده نق  ریالغد  یالف تا ک در یمناو
 مللن تللن پللاره فاطملله فرمودنللد و داشللتند یحقللوق ؟ص؟رمکللا امبریللپ»
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  ۱۹: عاشورا و تاسوعا اولفص  

 عللاق و دادنللد انجللام سکبللرع را بللزرگ حلل  نیللا انیللامو امللا اسللت؛
 و زنللللان و ختنللللدیر را ؟مهع؟تیللللب اه  خللللون آنهللللا .شللللدند اه رسللللول
 را ؟مهع؟تیلللب اه  یها خانللله و بردنلللد اسلللارت بللله را شلللانیا های بچللله
 سللب   و شللدند رکللمن را ؟مهع؟تیللب اه  فضلل  و شللرافت و ردنللدک خللرا 
 تشیوصلللل در ؟ص؟رمکلللا امبریلللپ بللللا و شلللمردند مبلللاح را ؟مهع؟تیلللب اه 

 هکللل یزملللان .ردنلللدک عمللل  ؟ص؟امبریلللپ مقصلللود ضلللد و ردنلللدک مخالفلللت
 بلللر وای .شلللندکب خجاللللت دیلللبا چقلللدر رنلللد،یبگ قلللرار امبریلللپ مقابللل 
 1.«شوند! یم محشور هک روزی شانیا حتیفض

 عاشلللورا روز در منلللاط ، از برخلللی در سلللنت اه  کللله اسلللت دلیللل  هملللین بللله
گیلر سنت اه  میان در عزا مجالس دریلی به البته .کنند می برپا عزا مجالس  فرا

 .نیست همگانی و

وی مدعیان ب( و که ؟ص؟خدا رسول سنت از پیر  هستند افراطی و تندر
 و افلللرا  بلللا کللله هسلللتند انحرافلللی و تکفیلللری هلللای گروه هملللان گلللروه، ایلللن

 آنهلللا پیلللروان و بیلللت اه  بللا اعتقلللادی، مباحلللث در نگری سلللطحی و اندیشللی کج
 مجللالس پللاییبر از اعللم ؟ع؟حسللین امللام بللرای عللزاداری هرگونلله آنهللا.انللد مخالف
 یزیلد همچنلین .داننلد می شر  را آن شمرده، بدعت و حرام را غیره و سخنرانی

 در .کننللد می جلللوگیری عللزاداری مجللالس برپللایی از او، از حمایللت در و تبر لله، را
 مبللللار  و عیللللد را آن و پردازنللللد می سللللرور و جشللللن بلللله عاشللللورا روز در مقابلللل ،

 زمللان در ثقفللی یوسللف بللن اجحجلل کلله بللود فرهنگللی و سللنت ایللن و شللمارند می
                                                                                                                                                      

 .۴۱، ص۹مناوی، الفی  الغدیر، ج .۹



۱۱ جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 1.کرد گراری پایه شیعیان شکنجه و آزار برای مروان بن عبدالمل 

 عاشورا زیارت .4
یارت سند الف(  عاشورا ز

 الزیلارات کامل  یعنلی ملزار، کتلا  معتبرتلرین و ترین قلدیمی در عاشورا زیارت
 و المتهجلد مصلباح کتا  در زیارت این البته .است شده نق  است، حدی ی که

 یلاران از یکی به ؟ع؟باقر امام حضرت را زیارت این .است آمده هم المتعبد سالح
 بایلد خالصله طلور  بله .فرمودنلد تعللیم الحضلرمی محملد بلن علقملة نلام بله خود
گلر و اسلت برخلوردار کلافی اتقلان از روایلت ایلن سلند که کنیم بیان  از برخلی هلم ا
 مختصلر ایلن در آن جلای که- رجالی های بحث با اند، داشته مشکلی آن راویان
 .است شده ح  -نیست

 و فضلل  در» اسللت: گفتلله عاشللورا زیللارت اهمیللت در ؟حر؟نللوری محللد  مرحللوم
 2.«است قدسیه احادیث از که بس همین عاشورا زیارت مقام
 اشلللاره زیلللارت ایلللن ملللتن و سلللند بللله مراجعللله بلللرای کتلللا  دو بللله اینجلللا در
 آدرس نلللوارار  بحلللار در ؟حر؟جلسلللیم مرحلللوم کللله الزیلللارات کامللل  کتلللا  کنیم: ملللی

 1.است داده آن از دقیقی

یارت تأثیرات ب(  عاشورا ز
 ؛بدعت و  انحرا عوام  از کردن دوری .۴

                                                                                                                                                      
گاهی بیشتر ر .1  .، اعمال روز عاشورا۱70 : شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص.برای آ
 .770ص شیخ طوسی، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، .2
 .۴، ح۱۳6، ص۳5محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .1



  ۱۵: عاشورا و تاسوعا اولفص  

نَّ » لَّعَّ ة   اَّلُل  فَّ م َّ
ُ
ت   أ سَّ س َّ

َّ
اسَّ  أ سَّ

َّ
ل ِم  أ

رِ  وَّ  الظ ُ و  جَّ لَّیُکم   ال  لَّ  عَّ ه 
َّ
یِت  أ بَّ نَّ  وَّ  ال  عَّ ة   اَّلُل  لَّ م َّ

ُ
 أ

ُکم   ت  عَّ فَّ ن   دَّ قَّ  عَّ ُکم   وَّ  اِمُکم  مَّ ت  الَّ زَّ
َّ
ن   أ اِتِبُکُم  عَّ رَّ ِتی مَّ

ُکُم  ال َّ بَّ ت َّ ا اَّلُل  رَّ  .«ِفیهَّ
 ؛آنان با معنوی پیوند خواهان و تطهار و عصمت خاندان به محبت ابراز .۱

ُهم َّ »
ل   الل َّ عَّ یای اج  ح  یا مَّ ح  د   مَّ م َّ د   آِل  وَّ  ُمحَّ م َّ مَّاِتی وَّ  ُمحَّ مَّاتَّ  مَّ د   مَّ م َّ د   آِل  وَّ  ُمحَّ م َّ  .«ُمحَّ

 ؛ستم و ظلم با مبارزه و نوازی وممظل روحیۀ تقویت .۹
ا یا» بَّ
َّ
ِد  أ ب  ِی اَّلِل  عَّ الَّمَُّکم   ِلمَّن   ِسل م   ِإن  ب   وَّ  سَّ ر  ُکم   ِلمَّن   حَّ بَّ ارَّ ی حَّ ِم  ِإلَّ ِة  یو  ِقیامَّ  .«ال 

 ؛سعادت و هدایت خاندان از هدایت و معرفت کسب .۱
ُل »

َّ
ااأ س 
َّ
أ ااِذی اَّللَّ  فَّ

ِناای ال َّ مَّ رَّ ك 
َّ
ِتُکم  ِبمَّ  أ ااِرفَّ ااِة  وَّ  ع  ِرفَّ ع  ِلیاااِئُکم   مَّ و 

َّ
ِناای وَّ  أ قَّ زَّ ةَّ  رَّ ا َّ اارَّ بَّ  ِماان   ال 

اِئُکم   دَّ ع 
َّ
ن   أ

َّ
لَِّنی أ عَّ ُکم   یج  عَّ یا ِفی مَّ ن  ِة  وَّ  الد ُ ِخرَّ  .«اْل 

کاری ای ار، حیۀرو ایجاد .۵    ؛طلبی شهادت و فدا
ُهم َّ »
ل   الل َّ عَّ یای اج  ح  یا مَّ ح  د   مَّ م َّ د   آِل  وَّ  ُمحَّ م َّ مَّ  وَّ  ُمحَّ مَّاتَّ  اِتیمَّ د   مَّ م َّ د   آِل  وَّ  ُمحَّ م َّ  .«ُمحَّ

 .شفاعت و معاد به اعتقاد .0
ُهم َّ »
ِنی الل َّ ُزق  ةَّ  ار  اعَّ فَّ یِن  شَّ سَّ حُ مَّ  ؟ع؟ال  وِد  یو  ُوُر ت   وَّ  ال  ب ِ مَّ  ِلی ثَّ دَّ ق   قَّ كَّ  ِصد  دَّ عَّ  ِعن   مَّ

اااااایِن  سَّ حُ اِب  وَّ  ؟ع؟ال  ااااااحَّ ص 
َّ
اااااایِن  أ سَّ حُ ااااااِذینَّ  ؟ع؟ال 

ُلوا ال َّ ااااااذَّ ُهاااااام   بَّ جَّ  ُدونَّ  ُمهَّ
یِن ال   سَّ  1.«؟ع؟حُ

 

                                                                                                                                                      
 .شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا .1



 

گرررر گوینرررد  می کررره داشرررت نقشررری چررره ؟اهع؟زینررر  حضررررت مگرررر .1  حضررررت ا
 بود؟ مانده کربال در کربال نبود، ؟اهع؟زین 
کار و منمن زنان اسالم تاریخ در  در فعلال حضلور بلا کله انلد بوده بسلیارى فلدا
 جملله از .اند داده تغییر را تاریخ سیرم اجتماعی، و سیاسی حساس هاى صحنه
 بزرگلی مسلهولیت کلربال، نهضلت در حضلور با که است ؟اهع؟زینب حضرت زنان، این
 .آفرید حماسه و گرفت عهده بر را

 دوران از کلربال، قیلام در رسلانی پیام بلزرگ مسلهولیت ایفلاى براى حضرت آن
 مسلیر در نیلز ؟ع؟حسلین املام و گرفت قرار معصوم پیشوایان تربیت تحت کودکی
 .کلرد تلر آملاده را وی خلواهرش، بله وی ه هایی توصیه و سخنان با کربال، به حرکت
 حضللرت و ؟ع؟علللی حضللرت چللون مللادرى و پللدر تربیللت تحللت ؟اهع؟کبللری زینللب
 علالی مراتلب به بود، مند بهره آن از که  اتی استعداد و شایستگی با و ؟اهع؟فاطمه

 جلامی خلود ملادر و پدر مانند که چنان فت؛یا دست انسانی کمارت و فضای  از
 خلدا، راه در جهلاد الگلوی و حل  نمودار او .بود پسندیده صفات و کمارت همه



۹6 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 جللللوه حللل ، از دفللا  عرصللله در شللجا  و دلیلللر قهرملللان عقیللده، و ایملللان حللافظ
 کله اسلت حل  فلروزان شلعله و زورگلو دژخیمان کوبنده علوی، بالغت و فصاحت
کسترشلان و افکنلد انستمگرپیشلگ کلا  به آتش  زهلد، تجسلم ؟اهع؟زینلب .کلرد خا
 .است الهی اخالق به آراسته طاهره، عقیله و شهامت، و عفا  علم،
 اهلدا  کله بلود عاشورا نهضت اصلی آوران پیام از ؟اهع؟زینب حضرت ش  بی

 حضلرت اهلدا  تملام حضلرت آن .کرد منتق  مردم به را قیام این های ارزش و
 شللهادت بلله آنهللا تحقلل  پللی در کلله را عاشللورا قیللام از انشیللار و ؟ع؟سیدالشللهداء
 .رساند تثبیت به و فرمود دنبال خود های روشنگری و ها سخنرانی با رسیدند،

 بللا اسللرا، کللاروان آفللرین عزت سرپرسللتی و مللدیریت کنللار در ؟اهع؟زینللب حضللرت
گرانه های سخنرانی و آتشین های خطبه  اصللی فطلرت به را مردم نیز خود افشا
 اسللت، ؟مهع؟ایشللان بیللت اه  و ؟ص؟پیللامبر از پیللروی و خداپرسللتی همللان کلله دخللو

گاه حقیقت از را آنها و برگرداند  .کرد آ
 حکوملت و یزیلد کفلر کلریم، قلرآن آیلات بله اسلتناد بلا کلربال سلاز حماسه بانوی
 را کلربال شلهدای قلاتالن و ظالملان و یزید و رساند اثبات به را پیروانشان و اموی
 بود: آیه این کرد، استناد آن به حضرت آن که آیاتی از .کرد رسوا

ُُ َْهلل ُْْقل ْ> ُُ ل نَ ُْْنَنب ِّ ِِّ َسل َأخ  ال  َمالل ْ ْبِّ نَ ْْ*َْأع  ِِّ ل َْْضلل َْْال َ   ُُ ه  ْ ِّل َْسل َحهلا ِّْْف ااْال  ن  ْالل  ُ
ْ َسُبوَنَْْوُه   ْْنح    ُُ ُنوَنَْْأن َ سِّ ْاْ ْنح    1؛ُصن 
 چلله ارهللاک در [مللردم] ارترینکلل زیللان هکلل دهللیم خبللر شللما بلله آیللا بگللو
 [نللابود و]گللم دنیللا زنللدگی در هایشللان تالش هکلل آنهللا هسللتند؟ سللانیک

 .<دهند می انجام  نی ارک پندارند می حال، این با شده؛
                                                                                                                                                      

 .۴6۱و  ۴6۹کهف، آیات  .1



  ۹۴: نقش زنان در نهضت عاشورا دومفص  

 کند: می اشاره افرادی چنین کفر به که فرمود تالوت را ای آیه س س
َلَُكْ> نَ ُْْأو  ِِّ َْْكَفُرواْ ْال َ اناتِّ ْْبَِّ   ُِّ َْْوَْْرب ِّ َقائهِّ ْْلِّ َطت  بِّ ْأَْْفَحَ   ُُ َملاُل لهُ َْْفَلل ْع  ُْْنقِّ   َُُ َ ْْلل ْنلو 

ْ هاَمةِّ قِّ ناْ ْال   1؛َوز 
 .شلدند افرکل او لقلاى و پروردگارشلان آیلات بله هکل هستند سانیک آنها
 میزانللی قیامللت، روز رو ازایللن گردیللد! نللابود و حللبط اعمالشللان پللس
 .<ردک نخواهیم برپا آنها براى

 مود:فر استناد نیز آیه این به آنها کفر اثبات برای و
للس َ ْْ...> َْْمللاَْلبِّ َمت  َْْقللَّ َ لل   ُُ َْْل   ُُ ُفُسلل َ َْْأنَْأن  ْْاّلُلَْْسللطِّ   ُِّ ِّلل َْعَللله َْْوف للَا  ِّ َْ ْْال  ُْهلل  

 2؛َخالُِّ ون
 آن، نتیجلله کلله فرسللتاد! آنهللا )معللاد( بللرای پللیش از اعمللالی بللد چلله
 .<ماند خواهند جاودانه )الهی( عرا  در و بود خداوند خشم

 یرسلان امیپ ربال،کل حادثله در ؟اهع؟نلبیز رتحض یاصل فیوظا از یکی بنابراین
 شلهدای خلون امیلپ سلتیبایمل ؟ع؟سلجاد املام و حضلرت آن .بلود روشلنگری و
 و مانلللدگار شلللهیهم یبلللرا امیلللق نیلللا تلللا رسلللاندند می همگلللان گلللوش بللله را ربالکللل

 نیلا عهلده از یخوب به ؟اهع؟نبیز که شوند رسوا انیدیزی و دیزی و باشد آموز درس
 .برآمد فهیوظ

 در باشلد، کلرده خطابله تمرین یا و دیده دوره که آن بدون ؟اهع؟زینب ضرتح
 آواره، و دار داغ روانلللللی نظلللللر از و اسلللللارت خسلللللتگی گرسلللللنگی، تشلللللنگی، حلللللال
 گوید: می اسدی خزیم دهد می قرار تأثیر تحت را همه که خواند می ای خطبه

                                                                                                                                                      
 .۴6۵کهف، آیه  .1
 .56ما ده، آیه  .2



۹۱ جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 حیلا و شرم پا تا سر که را زنی سوگند خدا به شدم، ؟اهع؟زینب متوجه»
 سلخن ؟ع؟عللی زبلان از ؟اهع؟زینب گویی ندیدم، او از تر سخنران باشد،
   1.«گفتمی
 اشل  غلرق محاسلنش گریله اثر بر که دیدم خود کنار در را مردی پیر»

 شللما پیرمللردان بللاد، شللما فللدای مللادرم و پللدر گفللت: می و بللود شللده
 شللللما زنللللان و هللللا جوان برتللللرین شللللما جوانللللان پیرمردهللللا، بهتللللرین
 خلوار نله کله اسلت نسللی بهتلرین شلما نس  .هستند زنان یننیکوتر
   2.«پریرد می شکست نه و گردد می

 یبلرا هکل مردم به ؟اهع؟نبیز حضرت بردند، کوفه به را ربالک یاسرا که هنگامی
 ،باشند تکسا هک ردک اشاره بودند، آمده وفهک دروازه به اسرا تماشای

 1.«تواکاس ان الناس یال اومات وقد»
 گفتند: و واداشت تحسین به را دشمن و دوست هک خواند ایبهخط س س

 4؛منها انطلق قط خفرة واَّلل ار ولم»
 .«دیبگو سخن ؟اهع؟زینب از بهتر هک دمیند را ییایباح زن

 گفتند: هم ای عده
   5.«دیآ یم رونیب زن این دهان از هک است ؟ع؟یعل سخن ییگو»

                                                                                                                                                      
 .۴65، ص۱۵محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .1
 .۴۴6همان، ص .2
 .۳۱، ارمالی، ص؛ شیخ طوسی۹۱۴ص شیخ مفید، ارمالی،  .1
 .00نما حلی، م یر ارحزان، ص ؛ ابن۱۳، ص۱ارحتجاج، ج ،شیخ طبرسی .4
نملا حللی،  ؛ ابن۴0۱، ص۱۵؛ محمدباقر مجلسلی، بحلار ارنلوار، ج۴7۱سید بن طاووس، لهو ، ص .5

 .00م یر ارحزان، ص



  ۹۹: نقش زنان در نهضت عاشورا دومفص  

 و مللردم بلله را ؟ع؟هداءسیدالشلل حضللرت شخصللیت خطبلله، ایللن در ؟اهع؟زینللب
 بودنلد، آورده بلار بله کله ای فاجعله عمل  بله تلا کرد معرفی ؟مهع؟بیت اه  دشمنان

 فرمود: سخنانش از یبخش در ببرند؛  پی
ا» ُد: ام  ع  لَّ  یا بَّ ِة، اه  ُکوفَّ لَّ  یا ال  ِل  اه  ت  خَّ ِر، وَّ  ال  د  غَّ ؟! ال  ُکونَّ ب  ِت  الفَّ  اتَّ ا َّ قَّ ُة، رَّ عَّ م   الد َّ
ِت ال وَّ  ا َّ دَّ ُة،الر َّ  هَّ مَّا ن َّ

ُلُکم   ِان َّ ثَّ اِل  مَّ ثَّ مَّ تای كَّ
ات   ال َّ ضَّ قَّ لَّهاا نَّ ز  اِد  ِمان   غَّ ع  ة   بَّ کاثاا، ُقاو َّ ن   ا َّ

ِخذونَّ  ت َّ ُکم   تَّ مانَّ ي  ال ا َّ خَّ ُکم دَّ نَّ ی   1؛بَّ
 ما گرفتارى براى ایآ غدر! و خدعه اه  اى وفه!ک مردم اى بعد، اما
 تلانیها نالله و مبلاد!  خشل چشلمانتان  اش پس د؛ینک می هیگر
 هک است زنی آن َمَ   مردم شما َمَ   هک ستین نیا جز نشیند! روف

 بلاز را آن تلا  باشلد، شلده دهیلتاب مکلمح هکلآن از بعد را خود رشته
 خود انیم در انتیخ و رکم و دغلی هیما را خود مانیا شما .گرداند
 .«دیریگ می

 و ؟ع؟نیحسلل امللام شللدن مغلللو  داهیللعب یوقتلل زیللن ادیللز ابللن مجلللس در 
 2.خواند هاآن بودن دروغگو بر  یدل را، انشاری

 گفت: جوا  در ؟اهع؟نبیز حضرت
كرمناااا الاااذ  الحمااادَّلل»  الفااااجرو یکاااذب و الفاساااق یفتضااا  انماااا و بنبیاااه ا

 .«...هوغیرنا
 گفت: ادیز ابن

 ؛؟بیتك اهل و باخیك اَّلل صنع رایت كیف»
                                                                                                                                                      

 ،؛ شلیخ طبرسلی۹۱۱-۹۱۴؛ شلیخ مفیلد، ارملالی، صلص۱۴6-۱65سلید بلن طلاووس، لهلو ، صلص .1
 .۱۳، ص۱ارحتجاج، ج

 .۱۱۳مالی، صرشیخ صدوق، ا .2



۹۱ جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 .«رد؟ک چه بیتش اه  و برادر با خداوند یدید
 رمود:ف ؟اهع؟زینب حضرت

وا القتل، علیهم كتب جمیال اال رایت ما»  اَّلل سایجمع و مضااجعهم، الای فبارو
  ؛مرجانه ابن یا امك ثکلت تخاصمون و الیه، فتحاجون بینهم، و بینك
 را سرنوشتشلان خداونلد هکل بودنلد یافلراد نانیا دم!یند ییبایز جز

 خللود یابللد یهللاخوابگللاه بلله زیللن آنللان .بللود ردهکلل نیللیتع شللهادت
 بله را تلو و نلدک جمی آنان و تو انیم خداوند یزود نیهم به و درفتن
 خواهلد یسلک چله آن از یروزیپ مهکمح آن در تا بنگر .شدک مهکمحا
 .«مرجانه پسر یا ندیبنش تیعزا به مادرت بود

 میتصلم ییگلو بلود آمده خشم به ؟اهع؟زینب شجاعت از شدت به هک ادیز ابن
 1.ردک منصر  را او ثیحر عمروبن هک داشت را ؟اهع؟زینب شتنک

 ننللدهک رسلوا و گرانله روشللن یاخطبله ؟اهع؟زینلب حضللرت زیلن دیلزی مجللس در
 است آمده منابی در .ردک اشاره ح  ریمس تداوم و دیشه بودن زنده به و خواند
 املللام سلللر دیلللزی ردنلللد،ک دیلللزی مجللللس وارد را ؟ع؟نیحسللل املللام بیلللت اه  یوقتللل

 دیللد را بللرادر سللر یوقتلل ؟اهع؟نللبیز تحضللر گراشللت، خللود برابللر در را ؟ع؟حسللین
 فرزنلد یا ،خلدا رسلول بیلحب یا ،نیحس یا :زد صدا و سرداد جانسوز یا ناله
 .افتاد هیگر به بود مجلس در هک هر قسم خدا به د:یگویم یراو ...یمن و هکم

 ؟ع؟نیحسلل امللام یهللادنللدان بللر زرانیللخ چللو  بللا دیللزی مجلللس نیهملل در
 موجبللات هکلل خوانللد یاخطبلله و برخاسللت نللبیز .خوانللدیملل یاشللعار و زد یملل

 است: آمده خطبه نیا از یبخش در .ردک فراهم را دیزی ییرسوا
                                                                                                                                                      

 .۱7۱، ص۴ارحتجاج، ج ،شیخ طبرسی .1



  ۹۵: نقش زنان در نهضت عاشورا دومفص  

 آیللات کلله رسللید جللایی بلله کردنللد عملل  بللد کلله هللاآن کللار سللرانجام...»
 آیلا یزیلد! ای .کردنلدملی اسلتهزا هلابلدان و شلمردند دروغ را خداوند
 ایلن در اسلیر صلورت به و ساختی گرفتار را ما که این از ایکرده گمان
 دلیلل  و مللا مقللداری بللی سللبب کارهللا ایللن گردانللدی، شللهر آن و شللهر
 مگللر...توسللت؟! کللار مللدد خداونللد و بللود؟ خواهللد تللو منللدیقللدرت
 فرمود: خداوند که کردی فراموش

 خواهلد سودشلان بله شده داده آنان به که مهلتی ن ندارند کافران>
 بلا و بیفزاینلد خلویش گنلاه بلر تلا دهلیمملی فرصلت هاآن به بلکه بود،

 <...شوند! وارد خوارکننده عرا  کام به رسوایی،
 بللدون گللاه آن ای،داده انجللام را عظللیم هللایجنایللت ایللن یزیللد! ای
 بشللماری، بللزرگ را خللود جنایللت یللا بللدانی کللار گنللاه را خللود کلله ایللن
 یزیلد! ای کردنلد:ملی فریلاد و بودنلد ملن پلدران کلاش ای» گلویی: می

 سلید دنلدان و للب بلر خیلزران چلو  وقلت آن «بلاد؟م ش  تو دست
 عظلیم، جنایلت ایلن بلا یزیلد! ای...کلوبی!؟ملی بهشلت اهل  جوانلان

 وارد ؟ص؟پیغمبلر بر زودی به و نکردی پاره را خود گوشت و پوست جز
 کله را حرمتلی و بلدهی را او فرزنلدان هلایخون پاسخ باید .شویمی
 یزیلد! ای. ...باشلی گلو سلخپا ایشکسلته او تلن پاره و ؟ع؟بیت اه  از

 در و بلده، انجلام تلوانیملی کله فریبی هر و داری توان در چه هر حال
 و نلام تلوانینملی تو .سوگند خدا به .گیر کار به را خود کوشش راه این
 ایللن برسللی، دلللت آرزوی بلله راه ایللن از و سللازی، خللاموش را مللا وحلی
 حضللرت .دهللی شستشللو خللود دامللن از تللوانینمللی هللم را عللار و ننلل 
 ردکل ارکآشل را دیلزی یهلاتیجنا شجاعانه، یخطبه نیا در ؟اهع؟نبیز
 و ؟ع؟نیحسل املام ادیل و نلام شلهیهم یبلرا ؟اهع؟زینب .ردک رسوا را او و



۹0 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 1.«ردک زنده را حضرت آن نهضت
 را او و ار،کآشل را دیزی یهاتیجنا شجاعانه، خطبه نیا در ؟اهع؟نبیز حضرت

 .ساخت جاودانه را شنهضت پیام و ؟ع؟نیحس امام ادی و نام ،ییسو از و ردک رسوا

 پرر ، بررود مصرریبت دیدنررد، چرره هررر کررربال نهضررت در کرره ؟اهع؟زینرر  حضرررت .2
 ؟«نبود چیزی زیبایی جز، دیدم چه هر» فرمودند  چرا

 برابللللر در کللللربال، مصللللا ب و ها سللللختی تمللللام وجللللود بللللا ؟اهع؟زینللللب حضللللرت
 در حتللی و نیللاورد ابللرو بلله خللم بیللت اه  دشللمنان و سللتمکاران هللای رجزخوانی
 کلله چنان داد؛ او همدسللتان و یزیللد بلله شللکنی دندان های پاسللخ اسللارت، زمللان
 کرد: عرض حضرت آن به خطا  ملعون ادیز ابن وقتی

 ؛؟بیتك اهل و باخیك اَّلل صنع رایت كیف»
 «.کرد؟ چه بیتش و اه  خداوند با برادر  دیدی

 فرمود: ؟اهع؟زینب حضرت
وا القتل، علیهم كتب الجمی اال رایت ما»  اَّلل سایجمع و مضااجعهم، الای فبارو

 2؛مرجانه! ابن یا امك ثکلت تخاصمون و الیه، فتحاجون بینهم، و بینك
 را سرنوشتشلان خداونلد هکل بودنلد یافلراد نانیا دم!یند ییبایز جز

 خللود یابللد یهللاخوابگللاه بلله زیللن آنللان .بللود ردهکلل نیللیتع شللهادت
 بله را تلو و نلدک جمی آنان و تو انیم ندخداو یزود نیهم به و رفتند
 خواهلد یسک چه آن از یروزیپ مه،کمح آن در تا بنگر .شدک مهکمحا

                                                                                                                                                      
 .۴67سید بن طاووس، لهو ، ص .1
؛ عبلداه بحرانلی اصلفهانی، 7۴ص نما حلی، م یر ارحلزان،  ؛ ابن۱۱۱سید بن طاووس، لهو ، ص .2

 .۴۴0، ص۱۵، ج؛ محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار۹5۹عوالم العلوم و المعار ، ص



  ۹7: نقش زنان در نهضت عاشورا دومفص  

 .«مرجانه! پسر یا ندیبنش تیعزا به مادرت .بود
 شلتنک میتصلم ییگو و آمد خشم به ؟اهع؟زینب شجاعت از شدت به ادیز ابن

 2.ردک منصر  را وی ثیحر عمروبن هک 1داشت را او
 بللاور حضللرت آن کلله بللود ایللن ناپریر، شکسللت و انقالبللی روحیلله ایللن علللت
 راه در و متعلللال خداونلللد خواسلللت بللله ؟ع؟سیدالشلللهداء حضلللرت قیلللام داشلللت
 در نیللز افتللاد اتفللاق آن از پللس و عاشللورا روز در آنچلله هللر .اسللت بللوده او رضللای
 بله اعتقاد همین و بود ماجرا شاهد متعال خداوند و بود متعال خداوند محضر
 .بخشید می صالبت و آرامش حضرت آن

 بزرگللواران ایللن بللرای متعللال خداونللد کلله بللود سرنوشللتی شللهادت، همچنللین
 جایگللاه بله کله معرفتلی دلیل  بله ؟اهع؟زینلب حضلرت ماننلد بلانویی و بلود زده رقلم
 بلللود؛ زیبلللایی دیلللدم هرچللله ملللن فرملللود داشلللت، شلللهدا مقلللام و شلللهادت رفیلللی
 رسللوا را پیللروانش و یزیللد روشللنگرانه یاخطبلله بللا زیللن دیللزی مجلللس در کلله چنان
 .ردک اشاره ح  ریمس تداوم و دیشه بودن زنده به و ساخت

 حضرررت حضررور آیررا داشررت؟ حضررور کررربال در ؟اهع؟زینرر  حضرررت همسررر آیررا .3
 بود؟ شوهرش اجازۀ با ؟ع؟حسین امام با حضرت آن همراهی و ؟اهع؟زین 

لار جعفلر فرزند عبداه، زینب، حضرت همسر  بلزرگ صلحابه از جعفلر .بلود طی 
                                                                                                                                                      

؛ عبداه بحرانلی ۴۴0، ص۱۵؛ محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج۱۱0سید بن طاووس، لهو ، ص .1
 .۱6۳ص ،عةیالش انیاع ،یعامل نیمحسن ام دی؛ س۹5۹اصفهانی، عوالم العلوم و المعار ، ص

بحرانی ؛ عبداه ۴۴0، ص۱۵؛ محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج۱۱0سید بن طاووس، لهو ، ص .2
؛ ۱6۳ص ،عةیالشل انیلاع ،یعلامل نیمحسلن ام دی؛ سل۹5۹اصفهانی، عوالم العللوم و المعلار ، ص

 .۱7۱، ص۴ارحتجاج، ج ،شیخ طبرسی



۹5 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 منزلتللی و شللأن کلله اسللت بللوده ؟ع؟علللی المللنمنین، امیللر بللرادر و ؟ص؟خللدا رسللول
 هجلرت حبشله بله کله بلود مسللمانانی پیشلوای وی .دارد اسالم تاریخ در عظیم
 بله بازگشلت از پلس وی .اسلت حبشله در مسلمانان مولود اولین عبداه .کردند
 پلللدر از بعلللد و بلللود ؟ص؟خلللدا رسلللول خلللدمت در جعفلللر، پلللدرش خلللدمت در حجلللاز
 1.کرد زندگی عبدالمطلب بن عباس تربیت کنف در ها سال
 خلللللدمت در ها سلللللال کللللله رفلللللت می شلللللمار بللللله هاشلللللم بنی بزرگلللللان از وی 

 یاری مختلف مواقی در را او ؟ص؟خدا رسول یاران دیگر همراه و بود امیرالمنمنین
کم و اسللالمی نظللام بلله کلله ایمللانی و عشلل  دلیلل  بلله عبللداه .کللرد  آن، مقتللدر حللا
 علیله حل  نبلرد جبهله در بارهلا و گفلت لبیل  رهبرش دعوت به داشت، ؟ع؟علی
 2.اند کرده نق  را صفین جن  در او حضور تاریخی های کتا  .کرد شرکت باط 

 حلد تلا ؟مهع؟حسلین املام و حسلن املام رهبلری و اماملت بله اعتقاد با عبداه
 است: شده نق  .کرد حمایت نیز بزرگوار دو این از توان

 امللام و حسللن امللام حضللور بللا مجلسللی در مدینلله در معاویلله روزی»
 بللله رو عبلللاس، بلللن فضللل  و عبلللاس ابلللن جعفلللر، عبلللداه ،؟ع؟حسلللین
 بله تلو تکلریم و تعظلیم شدت این دلی  گفت: و کرد جعفر بن عبداه
 پلدر از نیلز ایشان پدر نیستند؛ تر فاض  تو از ایشان چیست؟ حسنین

گلر و نیسلت بهتلر تو  دختلر ؟اهع؟زهلرا فاطمله آنهلا ملادر کله بلود ایلن نله ا
 مللادر از نیللز عمللیس بنللت اسللماء تللو مللادر گفتم مللی خداسللت، رسللول
 فرملود: و شلد خشلمنا  سخنان این از عبداه .نیست کمتر ایشان
 بلله .اسللت انللد  مادرشللان و پللدر و دو ایللن بلله تللو شللناخت و معرفلت

                                                                                                                                                      
کوفی .1  .۹5۵، الغارات، ص ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی 
 .۹7۹الصفین، ص نصر بن مزاحم، وقعة .2



  ۹۳: نقش زنان در نهضت عاشورا دومفص  

 و ملللن، پلللدر از بهتلللر ایشلللان پلللدر ملللن، از بهتلللر ایشلللان سلللوگند خلللدا
   1.«است من مادر از بهتر مادرشان

 غیبلت قطعلی عللت تلاریخی منلابی در و نداشلت حضلور کربال در جعفر عبده
 جلز .کلرد مشخص را آن علت راحتی به توان نمی و است نشده بیان کربال در وی
 دهعقیل املا انلد، کرده مطلرح بلا  ایلن در را احتملارت ها کتا  باقی کتب، از اندکی
 مطیلی ؟ع؟علی امام شهادت از پس جعفر عبداه که است این بر شیعیان غالب
 .کرد می یاری را آنها توان، حد تا و بود ؟ع؟حسین امام و حسن امام امر

  کللر را احتمللارتی و دریلل  کللربال در جعفللر بللن عبللداه نداشللتن حضللور بللرای
 شود: می اشاره آنها به خالصه طور  به که اند کرده

 .اسلت بلوده عبلداه نابینلایی انلد، کرده  کلر محققلان کله علللی از یکلی (الف
 طبیعللللی طللللور بلللله نابینللللا انسللللان زیللللرا نیسللللت؛ اشللللکال از خللللالی دلیلللل  ایللللن

 چنللدانی اجتمللاعی هللای فعالیت توانللد نمی و دارد جامعلله در هایی محللدودیت
 بینلانا انسلان یل  از کله داشلته هلایی فعالیت عبلداه کله حالی در باشد؛ داشته
 انجلام ؟ع؟حسلین املام بلرای گلرفتن املان در عبداه که هایی اقدام .است بعید
 نویسد: می امام به عبداه کند؛ می دشوار کمی را وی نابینایی پریرش داده،

 خواندى مرا نامه چون که دهم می سوگند خدا به را تو من بعد؛ اما»
کللت از مللن زیللرا بللازگردى؛ سللفر ایللن از  در خانللدانت یپریشللان و تللو هال
کم روى، ملی آن بلر کله راهلی این گلر و بیمنلا  بلروى، میلان از تلو املروز ا

 یافتگان راه فروزان چراغ تو زیرا شد؛ خواهد خاموش زمین روشنایی
 من تا مکن شتا  روى می که راهی به .هستی منمنان امید و آرزو و
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۱6 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 .«والسالم .برسم شما خدمت نامه این دنبال به
 کلللرد درخواسلللت او از و رفلللت سلللعید بلللن عملللرو نلللزد بللله هعبلللدا ایلللن، از بعلللد
 راه ایلللن از سلللازد متقاعلللد را او و بفرسلللتد ؟ع؟حسلللین املللام بلللراى ای نامللله امان

 عبلداه وقتی ...و نوشت حضرت  آن براى ای نامه سعید بن عمرو پس بازگردد،
  آن شلتبازگ در داد، او به را سعید بن عمرو نامه و رسید حضرت آن به جعفر بن

   1.ن ریرفت ؟ع؟حسین امام اما کوشید، بسیار حضرت
 بلرای املام، فرملان و اشلاره بله عبلداه انلد داده احتمال هم دیگر برخی  (
 2.ماند مدینه در مدینه، و مکه در هاشم بنی بقیه حفظ
 شللاید داشللت، سللال هفتللاد حللدود زمللان آن در عبللداه اینکلله بلله توجلله بللا
 و توقللی او از ؟ع؟حسللین امللام کلله شللده سللبب او نینللاتوا همللراه بلله سللن کهولللت
 در ؟ع؟حسللین امللام فرمللان بلله رو ازایللن .اسللت نداشللته را کللربال در حضللور انتظللار
 بللاقی مدینلله و مکلله در هاشللم بنی بقیلله از حفاظللت بللرای و نکللرده شللرکت جنلل 
 .است مانده
 در بلود، بیملار اینکله دلیل  به جعفر بن عبداه که دارند عقیده نیز برخی ج(
 نیلز او تندرستی، صورت در شاید و فرستاد کربال به را خود خانواده و ماند مدینه
 1.کرد می پیدا حضور کربال در

 چنلین تلوان می نلدارد، وجلود منافلاتی اخیلر گزینله دو بلین اینکله به توجه با
 حلدود زملان آن در و بلود بیملار اینکه دلی  به جعفر بن عبداه که گرفت نتیجه
 در امللام فرمللان بلله کلله شللد سللبب او نللاتوانی و سللن کهولللت داشللت، سللال هفتللاد
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  ۱۴: نقش زنان در نهضت عاشورا دومفص  

 .بماند باقی مدینه و مکه در هاشم بنی بقیه حفظ برای و نکند شرکت جن 
 در شلهادت فی  از شدن محروم و کربال در نداشتن حضور از عبداه تأسف
 توانللد می حضللرت آن بللا خللود خللانواده فرسللتادن همچنللین و حضللرت آن رکللا 
 1.باشد دری  این بر تأییدی
 همسلر ؟اهع؟کبلرى زینلب بلرود، مکه به گرفت تصمیم ؟ع؟حسین امام که وقتی
 هللم عبللداه و بللرود مکلله بلله بللرادرش بللا کلله خواسللت اجللازه همسللرش از عبللداه
 و آمللد ؟ع؟حسللین امللام بللرادرش خانلله بلله ؟اهع؟زینللب لحظلله همللان از و داد اجللازه
 همللین بللراى و بللود حسللین بللرادرش عاشلل  ،؟اهع؟کبللرى زینللب .شللد خللروج آمللاده
 اش بلرادرزاده بله را ؟اهع؟زینلب دخترش ؟ع؟علی وقتی که اند آورده بزرگان از برخی
گر که کرد شر  او با کرد، تزویج عبداه  بله حسین برادرش با خواست ؟اهع؟زینب ا
 .پریرفت هم عبداه و نشود مانی برود، سفر
 حسلین عاشل  کودکی از ؟اهع؟کبرى زینب که است آورده الشریعه ریاحین در و
 شلر  بله شوم می تو همسر گفت: شد عبداه همسر که وقتی همین براى و بود
 .کرد قبول هم عبداه .ببینم را حسین روز هر من بدهی اجازه اینکه

 از نقلل  بلله «؟اهع؟کبللرى زینللب زنللدگانی» کتللا  در ؟حر؟دسللتغیب اه آیللت شللهید
 عبلداه همسلرى بله را ؟اهع؟زینلب ،؟ع؟عللی وقتلی که است آورده الشریعه ریاحین

 روز هللر ؟اهع؟زینللب دهللد اجللازه اینکلله یکللی .کللرد عبللداه بللا شللر  دو آورد مللی در
گلر اینکه دوم و ببیند را حسین  او بلا خواسلت ؟اهع؟زینلب و رفلت سلفر بله حسلین ا
 .کرد قبول را شر  دو این هم عبداه و بدهد رفتن اجازه برود،

 امللام و بللود کاملل  تسلللیم ؟ع؟حسللین امللام برابللر در جعفللر بللن عبللداه اصللورا 
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۱۱ جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 معاویله کله وقتلی حتلی .دانسلت می خلود کلاره همه و معصوم امام را ؟ع؟حسین
 بلراى را کل لوم ام دختلرش و بلرو جعفلر بلن عبلداه خانله بله که نوشت مروان به

 بلله عبللداه کللرد، خواسللتگارى و آمللد هللم مللروان و کللن خواسللتگارى یزیللد پسللرم
 بللن حسللین سللرورمان بلله نیسللت، مربللو  مللن بلله دختللرم، ازدواج گفللت: مللروان
 ام و داد مللروان بلله منفللی پاسللخ هللم ؟ع؟حسللین امللام و .اسللت مربللو  ؟امهع؟علللی
 1.آورد در قاسم عمویش پسر همسرى به را کل وم

 همررراه کررربال در آنهررا از یک کرردام و داشررتند همسررر چنررد ؟ع؟حسررین امررام .4
 بودند؟ امام

 2اند: برشمرده همسر پنج ؟ع؟سیدالشهداء رتحض برای
 )آخلللرین سلللوم یزدگلللرد دختلللر او شلللهربانویه(: جهان، )شلللاه شلللهربانو اللللف(
 از بعللد کلله آمللده روایلت در .اسللت بللوده ؟ع؟سللجاد املام مللادر و ساسللانی( پادشلاه
 .است رفته دنیا از ؟ع؟سجاد حضرت وردت
کبر علی حضرت رماد ثقفی، مسعود بن عروة بن مرة ابی دختر لیال:  (  .؟ع؟ا
 عبللداه و سللکینه حضللرت مللادر عللدی، بللن القللیس امللریء دختللر ربللا : ج(

 .(؟ع؟اصغر علی رضیی)حضرت
 .داشت جعفر نام به فرزندی قضاعیه: قبیله از زنی د(
 .الحسین بنت فاطمه مادر تیمیه، عبیداه بن طلحة دختر اسحاق: ام هل(
 املا اسلت، یقینلی کلربال در ؟اهع؟ربلا  حضلرت حضلور تلاریخی، منلابی اسلاس بر
 .است شده بیان تردید با تاریخی منابی در شهربانو و لیال حضرت حضور
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  ۱۹: نقش زنان در نهضت عاشورا دومفص  

 از دیگلللر یکلللی دربلللاره فقلللط .نداشلللتند حضلللور کلللربال در املللام همسلللران سلللایر
 نلام )بله خلود فرزنلد و داشلته حضلور کلربال در کله شلده گفتله نیز حضرت همسران
 آن در مسلی معلدن کله جوشلن، نلام بله مکلانی در حللب شهر نزدی  را محسن(
 1.است قرار این از او ماجرای و است کرده سقط بوده،
 است: آمده البلدان معجم در

 اسلللللرای وقتلللللی حللللللب؛ غربلللللی طلللللر  در اسلللللت کلللللوهی جوشلللللن»
 حاملله کله ؟ع؟حسلین امام همسر دادند، عبور آنجا از را ؟مهع؟بیت اه 
 و آ  از و گفتنللد سللزانا را او ایشللان .کللرد غللرا و آ  طلللب آنللان از بللود
 افتلاد کلار از معلدن آن و کلرد نفرین را آنها زن آن پس .کردند منی نان
 2.«شد معرو  الدکة مشهد و السقط مشهد به مکان آن و

 داشتند؟ حضور کربال در ؟ع؟حسین امام دختران از یک کدام .5
 وجللود زیللادی اخللتال  کللربال در ؟ع؟سیدالشللهداء حضللرت دختللران تعللداد در
 کنیم: می اشاره باره دراین ها نق  ترین مهم به اختصار به .دارد

 دختر دو الف(
 است؛ القیس امرء دختر ربا ، او مادر که الحسین)آمنه( بنت سکینه ی .
 عبیللداه بللن طلحللة دختللر اسللحاق، ام مللادرش نللام کلله فاطملله)کبری( دو.
 1.است تیمیه
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۱۱ جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 دختر چهار ب(
 است؛ القیس امرء دختر ربا ، او مادر که الحسین)آمنه( بنت سکینه ی .
 عبیللداه بللن طلحللة دختللر اسللحاق، ام مللادرش نللام کلله فاطملله)کبری( دو.
 است؛ تیمیه
 عبیلداه بلن طلحلة دختلر اسلحاق، ام مادرش که صغری( رقیه)فاطمه سه.
 سلوم، یزدگلرد دختلر شلهربانو او ملادر کله گوینلد می هلم برخلی البته .است تیمیه
  است؛ ایران پادشاه
 1.نیست مشخص او مادر نام که زینب ر.چها
 فاطمله)کبری( الحسلین)آمنه(، بنلت سکینه که است این است مسلم آنچه

 دقیقلی اطلال  زینلب حضلور از املا داشتند، حضور کربال در صغری( رقیه)فاطمه و
 .نیست دست در

 داشت؟ کربال در ؟اهع؟رقیه نام به دختری ؟ع؟حسین امام آیا .6
 مختصلری وللی اسلت، آمده قبلی پرسش پاسخ نضم در پرسش این پاسخ
 کنیم: می بیان باره دراین
 نلام بله اسلت، تر قلدیمی هلم بهلایی کام  کتا  از که األنسا  لبا  کتا  در
 است: شده اشاره ؟اهع؟رقیه حضرت

ین اال آوالده من یبق ولم ؟امهع؟علی بن الحسین أوالد من فهم الحسینیه أما»  و
 األب قبال مان ؟ع؟الحسین فآوالد رقیه، و سکینه،و فاطمه، و ،؟ع؟العابدین

  2؛؟ع؟العابدین وین صلب من هم
                                                                                                                                                      

  .۴0۴، ص؟مهع؟بیت هر سماوی، موجز تواریخ اه  : محمدطا.ر .1
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  ۱۵: نقش زنان در نهضت عاشورا دومفص  

 او فرزندان از.هستند ؟امهع؟علی بن حسین فرزندان از حسینی سادات
 پس .نماند باقی رقیه و سکینه و فاطمه و ؟ع؟العابدین زین جز کسی

 .«هستند ؟ع؟العابدین زین نس  از ،پدر طر  از حسین فرزندان
 آرام هنگلللام عاشلللورا روز در ؟ع؟حسلللین املللام کللله آملللده هلللا نق  در نهمچنلللی

 فرمود: خود فرزندان و خواهران زنان، کردن
اه، یا» نِت  وَّ  ُكلُثوم ُام یا ُاختَّ ب یا اَّ ینَّ نِت  وَّ  وَّ اة یا اَّ ی  ناِت  وَّ  ُرقَّ اة یاا اَّ ناِت  و فاِطمَّ  یاا اَّ

ا ِاذا ُانُظرنَّ  ُرباب! اال ُقِتلاُت  أنَّ قنَّ  فَّ شاقَّ ایَّ   تَّ لَّ یبا عَّ خُمشانَّ  وَّ  ا  جَّ ایَّ   التَّ لَّ جهاا   عَّ  وَّ  وَّ
ُقلنَّ ال لیَّ   تَّ   1؛ِهجرا   عَّ

 ربلللا ! و فاطمللله و رقیللله ای تلللو زینلللب! ای تلللو و کل لللوم ام خلللواهرم،
 کشلته ملن کله هنگامی باشید(؛ داشته یاد دارید)به نظر در را سخنم
 سللخنی و نخراشللید صللورت و نزنیللد چللا  گریبللان مللن بللرای شللدم،
 .«نگویید ناروا
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 ؟ع؟حسررین امررام برره توسرر   بررا او شرریای و فرشررته فطررر  داسررتان آیررا .1
 دارد؟ صحت
 کتلا  در بهایی، الزیارات کام  در و آمده شیعه روایی جوامی در روایت این
 .است شده نق  بحاراألنوار کتا  در و ؟حر؟صدوق شیخ امالی
 ست:ا آمده الزیارات کام  کتا  در

 بان محماد خاالی حادثنی قاال: الکاوفی الارزاز القرشای جعفر بن محمد حدثنی»
 عبد عن الحناط سعدان بن موسی حدثنی قال: الخطاب ؟امهع؟أبى بن الحسین
: المیثمای شاعیب بان إبراهیم عن الحضرمی القاسم بن اَّلل االَّ ُت  قَّ ع  ِاِ اا سَّ بَّ

َّ
اِد  أ ب   عَّ

ینَّ  ِإن َّ  یُقوُل: ؟ع؟اَّلِل  سَّ حُ نَّ  ال  رَّ  ُوِلدَّ  لَّم َّا ؟امهع؟ِلیعَّ  ب  مَّ
َّ
ز َّ  اَّلُل  أ   وَّ  عَّ

ل َّ ِئیلَّ  جَّ رَّ ب  ن   جَّ
َّ
ِبطَّ  أ  یه 

ل ف   ِفی
َّ
ِة  ِمنَّ  أ ِئکَّ ئَّ  ال مَّالَّ ِ ن  یهَّ ُسولَّ  فَّ ز َّ  اَّلِل  ِمنَّ  ؟ص؟اَّلِل  رَّ   وَّ  عَّ

ل َّ ِئیلَّ  ِمن   وَّ  جَّ رَّ ب   جَّ
الَّ  طَّ  قَّ بَّ هَّ ِئیُل  فَّ رَّ ب  َّمَّر َّ  جَّ لَّی ف ة   عَّ یرَّ ِز رِ  ِفی جَّ ح  بَّ افِ  ال  اك   یهَّ لَّ ااُل  مَّ اُه  یقَّ اُرُس  لَّ اانَّ  ُفط   ِمانَّ  كَّ

لَِّة  مَّ حَّ ُه  ال  ثَّ عَّ ز َّ  اَّلُل  بَّ   وَّ  عَّ
ل َّ ی ِفی جَّ       شَّ

َّ
اأ طَّ ب 
َّ
أ لَّیاِه  فَّ ارَّ  عَّ سَّ کَّ اُه  فَّ احَّ نَّ ااُه  وَّ  جَّ قَّ ل 

َّ
اكَّ  ِفای أ  ِتل 

ِة  یاارَّ ِز جَّ اادَّ  ال  بَّ عَّ كَّ  اَّللَّ  فَّ ااارَّ بَّ ی وَّ  تَّ ااالَّ عَّ ااا تَّ ِة  ِفیهَّ ِمائَّ عَّ ااب  ااام   سَّ
اای عَّ ت َّ اایُن ال   ُوِلاادَّ  حَّ سَّ ااُن  حُ  ب 



۵6 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

ِلی الَّ  ؟امهع؟عَّ قَّ ِئیلَّ  ال مَّلَُّك  فَّ رَّ ب  ِئیُل  یا ِلجَّ رَّ ب  ینَّ  جَّ
َّ
یُد  أ  .ُتِر

الَّ  ز َّ  اَّللَّ  ِإن َّ  قَّ   وَّ  عَّ
ل َّ مَّ  جَّ عَّ ن 
َّ
لَّی أ د   عَّ م َّ ة   ُمحَّ مَّ ُت  ِبِنع  ُبِعث  ُئُه  فَّ ِ ن  هَّ

ُ
ی وَّ  اَّلِل  ِمنَّ  أ ِ االَّ  ِمن  قَّ  یاا فَّ

ِئیاُل  رَّ ب  ِمل ِنای جَّ ااكَّ  اح  عَّ   مَّ
ال َّ عَّ ادا  ُم  لَّ م َّ ُعو ص حَّ االَّ  ِلای یااد  ااُه  قَّ لَّ مَّ حَّ االَّ  فَّ اا قَّ لَّم َّ االَّ  فَّ خَّ  دَّ

ِئیُل  رَّ ب  لَّی جَّ ِبی عَّ ُه  ؟ص؟الن َّ
َّ
أ ن َّ ز َّ  اَّلِل  ِمنَّ  هَّ   وَّ  عَّ

ل َّ ُه  وَّ  جَّ ُه  وَّ  ِمن  ارَّ بَّ خ 
َّ
ااِل  أ اُرسَّ  ِبحَّ االَّ  ُفط  قَّ  فَّ

ِباای ااُه  ُقاال   ؟ص؟الن َّ اا    لَّ مَّس َّ ا تَّ ااذَّ ُلااوِد  ِبهَّ اای ُعااد   وَّ  ال مَّو  اِنااكَّ  ِإلَّ کَّ اا مَّ اا َّ  الَّ قَّ س َّ مَّ تَّ ااُرُس  فَّ  ُفط 
یِن  سَّ حُ ِن  ِبال  ِلی ب  عَّ  وَّ  ؟امهع؟عَّ فَّ تَّ الَّ  ار  قَّ ُسولَّ  یا فَّ ا اَّلِل  رَّ مَّ

َّ
كَّ  ِإن َّ  أ تَّ م َّ

ُ
ُتُلُه  أ ق  اتَّ اُه  وَّ  سَّ ای لَّ لَّ  عَّ

اااة   افَّ   ُمکَّ
ال َّ
َّ
ُه  أ اِئاار   یااُزورَّ  إِ  زَّ

ُتااُه  ال َّ لَّغ  ب 
َّ
ااُه  أ ن  مَّ الَّ  وَّ  عَّ اال ِ لَّیااِه  یسَّ م   عَّ اال ِ   ُمسَّ

ُتاا ِإال َّ لَّغ  ب 
َّ
ُه  ُه أ مَّ ااالَّ  وَّ  سَّ

یالَّ  ل ِ لَّیِه  یصَّ    عَّ
ل    ُمصَّ

ُتُه  ِإال َّ لَّغ  ب 
َّ
ُه  أ تَّ الَّ ع ُثم َّ  صَّ فَّ تَّ   1؛ار 

 شلد، متوللد ؟امهع؟عللی بلن حسین که هنگامی فرمودند: ؟ع؟صادق امام
 زملین بله فرشلته هلزار هملراه بله کله فرملود املر جبر یل  به تعالی ح 
 .بگوید تهنیت ؟ص؟خدا رسول به خودش و خدا طر  از و آید فرود

 میلان در بلود اى  جزیلره جبر یل  آمدن فرود مح  فرمودند: حضرت
 از کلله فطللرس نللام بلله زیسللت  مللی اى  فرشللته جزیللره آن در و دریللایی
 کلللارى دادن انجللام بللر را او تعللالی حللل  و بللود عللرش کننللدگان حم 
 بلالش کلرد، سسلتی آن آوردن جا بله در وى چلون و بلود کرده مبعو 
 را خداونللد سللال ششصللد مللدت و افتللاد جزیللره آن در او و شکسللت
 هللر بلله .شللد متولللد ؟امهع؟علللی بللن حسللین حضللرت تللا کللرد  مللی عبللادت
 دارى؟ کجا اراده داشت: عرضه جبر ی  به فطرس صورت
 عنایلت نعمتلی ؟ص؟محملد حضلرت بر متعال خداوند فرمود: جبر ی 
 نلزد بله خلودم و خلودش جانب از تهنیت گفتن براى را من و فرموده
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کنون .فرستاده جنا  آن  .روم  می حضرت آن مبار  محضر ا
 حضللرت شللاید ببللر؛ خللود بللا مللرا جبر یلل ، اى داشللت: عرضلله فطللرس
 .فرماید دعا من براى ؟ص؟خدا رسول
 بلله کلله هنگللامی و بللرد خللود بللا را فطللرس جبر یلل  فرمودنللد: حضللرت
 محضلر خلودش و گرارد بیرون را فطرس رسید، ؟ص؟خدا رسول مکان
 حضلرتش بله خلود و خلدا جانلب از و گردیلد مشر   جنا آن مبار 
 .داد گزارش را فطرس حال س س و گفت تهنیت
 جبر یل  .کلن داخل  را او جبر یل  اى فرملود: ؟ص؟خدا رسول حضرت

 پیللامبر .بازگفللت جنللا  آن بللراى را خللود حللال وى و کللرد داخلل  را او
کللرم  ایللن بلله را خللودت شکسللته بللال فرمللود: و کللرد دعللا بللرایش ؟ص؟ا
 .برگردد خودت جاى به و بکش دمولو

 املللام حضلللرت بللله را اش شکسلللته بلللال فطلللرس فرمودنلللد: حضلللرت
 رسللول اى گفلت: و کللرد پلرواز هلوا بلله و شلد سللالم و کشلید ؟ع؟حسلین
 را موللللود ایلللن زودی بللله شلللما املللت کللله اسلللت حتملللی ایلللن ؟ص؟خلللدا

 ملتللزم دارد، مللن بللر مولللود ایللن کلله حقللی مقابلل  در و کشللت خواهنللد
 رسلانده حضلرت آن به را زیارتش کند، زیارت را او که زا رى هر هستم

 بللله را سلللالمش کنلللد، سلللالم حضلللرتش بللله کللله ای کننلللده  سلللالم هلللر و
 بله را آن گویلد، تهنیلت جنلابش بله کله هرکسلی و کلنم ابالغ محضرش
 .«کرد پرواز آسمان به و بگفت این .دارم عرضه حضورش

گونی های نظریه  بله کله اسلت شلده حمطلر داسلتان و روایت این درباره گونا
 کنیم: می اشاره آنها ترین مهم

 اسلت آیلاتی بلرخال  داستان و روایت این که معتقدند بزرگان از برخی الف(
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 آنهلا و کنلد می معرفلی متعال خداوند مح  بردار فرمان و مطیی را فرشتگان که
 مانند: آیاتی داند؛ می مبرا نافرمانی از را

ُقوَنُهْ> بِّ ْْل یس  لِّ َقو  ال  ْهَُْْوْْبِّ هِّْْ   رِّ َأم  َمُلوَنْْبِّ  ْ   1؛ن
 عمل  او فرملان بله [پیوسلته]و گیرنلد نملی پیشلی او بلر سلخن در هرگز
 .<نندک می
ُصوَنْ>  ْ َهْْل ن ْْماْالل َ ُلوَنَْْوَْْأَمَرُه   َْ َمُرونْماْنف   2؛نؤ 

 فرملان هرگلز و سلختگیرند و خشلن هکل شلده گملارده آن بلر فرشتگانی
 طللور )بلله انللد شللده داده فرمللان را آنچلله و ننللدک نمللی مخالفللت را خللدا
 .<کنند می اجرا ام (ک
 از بگلوییم اینکله یلا و بشلماریم نادرسلت را روایلات گونله این بایلد یا بنابراین

گرار ؟مهع؟بیت اه  خود به را آن علم و ناتوانیم آن مفهوم و معنا در   .کنیم وا
 های درجلله و اصللنا  انللوا ، فرشللتگان کلله معتقدنللد علمللا از دیگللر برخللی  (
گونیگونللل  و  فرمانلللده گروهلللی تر؛ پلللایین درجلللات گروهلللی مقلللر ؛ گروهلللی دارنلللد؛ ا

 کردند: مطرح را توجیهات این اساس این بر آنها .بردارند فرمان گروهی
 تللر » اثللر بللر را فرشللتگان شللدن تنبیلله و مجللازات مفسللران، از ای عللده .یلل 
 اسلت ایلن للیاو تلر  از ملراد .معصلیت و گنلاه ارتکلا  اثر بر نه اند، دانسته «اولی
 بلوده، مکلانی یلا زملانی اولویلت در که را عملی الهی، اوامر اجرای در فرشتگان که
 .است نبوده اولویت در که پردازند می عملی به و کنند می رها

 انجللللام در سسللللتی و کنللللدی دچللللار فطللللرس هللللم اینجللللا در اسللللاس ایللللن بللللر
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 .گناه نه است، اولی تر  همان که شده دستورات
 از بخشللللی بلللله مربللللو  را روایللللات نللللوع ایللللن مفسللللران، از دیگللللری عللللده .دو

 آنهلا از روایلات در اوقلات گلاهی و دارند شباهت انسان به که دانند می فرشتگان
 ماننلد اما هستند، نامر ی فرشتگان، این .شود می تعبیر هم زمینی فرشتگان به

 ماهیللت البتلله .بکننللد هللم تمللرد کلله دارد امکللان و پریرنللد می تکلیللف ها انسللان
 .نیست روشن ما بر فرشتگان از دسته این اقعیو

 امللللالی ماننللللد مختلللللف هللللای کتا  در هرچنللللد فطللللرس داسللللتان بنللللابراین
 شللیخ مصللباح آشللو ، شللهر ابللن مناقللب کشللی، رجللال بصللا رالدرجات، صللدوق،
 بزنطللی جللامی از نقلل  بلله ادریللس ابللن سللرا ر و راونللدی جللرا ح و خللرا ج طوسللی،
 وجلود آن بلرای معتبلر و صلحیح سلندی هلا کتا  ایلن از ی  هیچ در است، آمده
 .نیست اضطرا  از خالی نیز داستان متن این، بر افزون .ندارد
 بللری مادیللات و مللاده از چللون و هسللتند عقلل  عللالم از فرشللتگان همچنللین 
 .اند معصوم و نیست آنها در گناه برای مجالی باشند می

گللر  بلللا کلله کنللیم یرتفسلل ای گونلله بللله را آن بایللد بپللریریم را فطللرس داسللتان ا
 است: شده مطرح احتمال چند امر چنین برای .باشد سازگار مال که عصمت
   اند؛ دانسته نمادین را فطرس داستان برخی اورا 
 کند؛ گناه است ممکن که اند انستهد زمینی ای فرشته را فطرس برخی دوماا 
 . ...اند کرده تفسیر گناه، نه و أولی تر  را فطرس عم  برخی سوماا 
 زمینلی فرشلتگان داسلتان وی ه به است؛ ابهام دچار تفاسیر، این همه بتهال
 1.دارد جدی تأم  جای که
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 عرررررزاداری مراسررررر  در زنی قمررررره و زنجیرزنررررری زنی، سرررررینه مراسررررر  آغررررراز .2
 است؟ بوده زمانی چه از ؟ع؟سیدالشهداء
 طللور بلله ...و یرزنللیزنج و یزن نهیسلل قالللب در ملل الا  ن،یمعلل  کشلل بلله یعللزادار
 ملردم خلود به ،یعزادار مراسم ظاهری  کش ایگو و ندارد ییروا شهیر میمستق
گللرار  و ؟مهع؟اطهللار ا ملله ییراهنمللا و نیللد یلللک اصللول اسللاس بللر تللا اسللت شللده وا
 مراسلللم دیگلللر، سلللوی از یمحلللل علللر  بلللا متناسلللب و سلللو یللل  از نیلللد بزرگلللان

 .کنند برپا را ؟مهع؟معصوم امامان بزرگداشت
 بویله آل زملان از خوانی نوحله و گردانی دسلته نی،ز سلینه مراسلم کللی طلور  به
 ناصللرالدین ویلل ه  بلله قاجاریلله، دوران در و یافللت رواج صللفویه زمللان در شللد، آغللاز
 کللله شلللد می انجلللام خاصلللی مراسلللم بلللا و رسلللید خلللود شلللکوه اوج بللله قاجلللار شلللاه

 1.بود مراسم آن جزء هم زنی قمه و زنجیرزنی
 بللوده او شللهادت زمللان از ؟ع؟نیحسلل  امللام بللر عللزادارى معتقدنللد نیللز برخللی
 قرن از پیش .بود مخفی عزادارى نیا ق( ۹۵۱ سال) هیبو آل زمان تا ولی است؛
 شلد؛ می انجلام هلا خانله در نهلانی صلورت به ؟ع؟نیحس امام بر عزادارى چهارم،
 بلازار و وچلهک در و اراکآشل عاشلورا، روز در سلوگوارى چهلارم، قلرن دوم مهین در اما
 بیلترت به را ییوقا هک مورخانی وی ه به- اسالمی مورخان عموم .دگردی می برگزار

 تللا ک در ریللاث ابللن و منللتظم تللا ک در جللوزى ابللن  یللقب از -انللد نوشللته سللنواتی
 ضلمن در الجنلان ملرآت در افعییل و ةیلالنها و ةیلالبدا تلا ک در ریثک  ابن و ام کال
 روز در را عهیشلل عللزادارى تیللفکی آن، از بعللد هللاى سللال و ۹۵۱ سللال ییوقللا رکلل 

 است: گفته جوزى ابن جمله اند؛از نوشته عاشورا
                                                                                                                                                      

گاهی بیشتر ر.1  .۴ : پشرو چلکووسکی، تعزیه هنر بومی ایران، ج.برای آ



  ۵۵ها در عاشورا  ها و بدعت : سنتسومفص  

 عاشلللورا روز در ملللردم داد دسلللتور لملللیید معزالدولللله ۹۵۱ سلللال در»
 و دیلخر شد، بسته بازارها روز نیا در .نندک حزن اظهار و شوند جمی
 پزهللا سللهیهر ردنللد،کن  بللح گوسللفند قصللابان د،یللگرد متوقللف فللروش
 پلا بله ملهیخ بازارها در دند،یننوش آ  دممر ن ختند، م(ی)حل سهیهر
 روى و سلر بله زنلان ختنلد،یآو پلالس آنهلا بلر علزادارى رسم به و ردندک

 1 .«ردندک می ندبه ؟ع؟نیحس بر و زدند می خود
 است: کرده نق  همدانی

 را خللود هللاى صللورت هکلل حللالی در شللانیپر مللوى زنللان، روز، نیللا در»
 امللام عللزاى بللراى و افتادنللد راه بلله هللا وچللهک در بودنللد، ردهکلل اهیسلل
 2.«زدند می خود صورت به لییس ؟ع؟نیحس

 ربالکللل دانیشللله بلللراى هکللل بلللود روزى نینخسلللت نیلللا شلللافعی، گفتللله بلللر بنلللا
 1 .شد می سوگوارى
 است: گفته ۹۵۱ سال ییوقا بیان ضمن در ریثک  ابن

 شلماره رایلز نداشتند؛ اعمال نیا از را عهیش منی قدرت تسنن اه »
 قلرن اواسلط تا ۹۵۱ سال از .بود شانیا با زین ومتکح و اریبس عهیش

 شیبل و مکل یادشلده بیلترت به عاشورا مراسم ها سال شتریب در پنجم
گر و شد می برگزار  د،یلگرد می زمان هم مهرگان ای نوروز دیع با عاشورا ا
 4.«انداختند می ریتأخ به را دیع مراسم اجرای

                                                                                                                                                      
 .۴۵، ص7خ الملو  و ارمم، ججوزی، المنتظم فی تاری ابن .1
 .۴5۹تکملة تاریخ الطبرى، ص همدانی، محمد بن عبدالمل  .2
 .۱۱7، ص۹مرآت الجنان، ج یافعی، عبداه بن اسعد .1
 .۱۴5، ص۱النجوم الزاهرة فی ملو  مصر و قاهرة، ج ،یوسف بن تغری بردی .4



۵0 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 شلهر و درآورده تصلر  بله را مصلر ازهتل هیلیاسلماع و هیفاطم هک ها سال نیهم در
 نویسد: می زىیمقر .شد می برگزار مصر در عاشورا مراسم بودند، نهاده بنا را قاهره

 نیلا )از خلود معملول مطاب  عهیش از جمعی ۹0۹ عاشوراى روز در»
 زیللن قبلل  هللاى سللال در یادشللده مراسللم هکلل شللود مللی معلللوم جمللله
 املللام فرزنلللدان )از هسلللینف و ل لللومک مشلللهد بللله اسلللت( بلللوده معملللول
 بللر هیللگر و گللرى نوحلله بلله شللروع ان،کللم دو آن در و رفتنللد (؟ع؟حسللن
 هرسللال انیللفاطم زمللان در عاشللورا مراسللم .ردنللدک ؟ع؟نیحسلل امللام
 بلا هکل حلالی در جمعی دسلته مردم و بستند می را بازارها شد؛ می برپا
 بله ردنلد،ک ملی گلرى نوحله و خواندنلد ملی ربالکل بتیمصل در اتییاب هم
 1.«رفتند می قاهره جامی سجدم

 آشلکارا چنلدان علزادارى مراسم ی،یتش گرفتن قرار انزوا در  یدل به آن از بعد
 ویل ه بله- منلابی بعضلی از .بود بهتر هیبو آل زمان از قب  از تیوضع هرچند نبود،
 زیللن هیصللفو زمللان از قبلل  کلله دیللآ مللی دسللت بلله -اشللفیک الشللهدای روضللة تللا ک

 بلله هیصللفو از پللس 2.اسللت شللده مللی برپللا ؟ع؟باعبللداها بللراى سللوگوارى مجللالس
 .گرفت خود به آشکاری و عام  کش عزادارى ی،یتش جیترو  یدل

کب رساله کتا  در  بله زنی قمله و زنجیرزنی زنی، سینه تاریخچه حسینیه موا
 است: شده تقسیم دوره پنج

 است: دیده خود به دوره پنج عزاداری»
 دوره ایللن در .اسللت ؟مهع؟معصللوم نامامللا زمللان بلله مربللو  اول، دوره

                                                                                                                                                      
النجلوم الزاهلرة فلی مللو   ، : یوسف بن تغلری بلردی.؛ همچنین ر۱5۳، ص۱مقریزى، الخطط، ج .1

 ، 07، ص۱(؛ مقریزى، اتعا  الحنفاء، ج۹00)بخش وقایی سال ۴۱0، ص۱مصر و قاهرة، ج
 .۱60-۱6۴و  ۴5۵-۴5۹، صص۴ : رسول جعفریان، مقارت تاریخی، ج.در این خصوص ر .2



  ۵7ها در عاشورا  ها و بدعت : سنتسومفص  

 چنللین و شللد می انجللام تقیلله حلال در و محللدود صللورت بلله علزاداری
   بکنند؛ تحم  را عزاداری جلسات اموی های حکومت که نبود
 بلدون علزاداری دوره ایلن در .اسلت عباسی خلفای دوره دوم، دوره
 گریللله، صلللورت بللله علللزاداری هلللا دوره ایلللن در .شلللد می انجلللام تقیللله
 گرفت؛ می صورت عزاداری جلسات تشکی  و خوانی مرثیه
 انلوا  کله بلود بویله آل حکوملت زملان در و چهلارم قرن در سوم، دوره

گون  و زنی سللللللینه دوره ایللللللن در و شلللللد می انجللللللام عللللللزاداری گونلللللا
 و آمللد وجللود بلله بللازار و کوچلله و هللا خیابان در عللزاداری های دسللته
 ایللن در .نبللود هللا خیابللان در حرکللت و زنی سللینه های دسللته سللابقاا 
  شد؛ می تعطی  بازار عزاداری مراسم در دوره،
 مراسلللم بلللر علللالوه دوره ایلللن در .اسلللت صلللفویان دوره چهلللارم، دوره
 شد؛ عزاداری های برنامه جزو هم خوانی شبیه ساب ،
 )عصللر اسللت قمللری هجللری سللیزدهم قللرن بلله مربللو  پللنجم، دوره
 و زنجیرزنللی بلللی،ق مراسللم آن هملله بللر عللالوه دوره ایللن در و قاجللار(
 1.«شد عزاداری مراسم جزو هم زنی قمه

 ای سلابقه گونله هیچ صلفویه از پلیش زنی قمله کله است مسلم تاریخی نظر از
 از بعلد یلا و آملده وجلود بله صلفویه زملان در آیا که است آن در تردیدها و نداشته
 است؟ یافته رواج قاجاریه زمان در و صفویه

 و آملده پدید صفویه زمان در زنی قمه که اند عقیده این بر محققان از بعضی
 صلفویه سلالطین عاشلورا روز در کله صلورت ایلن بله اسلت؛ بوده آن آغازگر صفویه
 «قزلبلللاش فلللدا یان» گلللروه بللله کللله خلللود قزلبلللاش ارتلللش از خاصلللی هلللای گروه بلله

                                                                                                                                                      
کب حسینیه، ص .1  .۳6عبدالرزاق حا ری اصفهانی، رساله موا



۵5 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 .بیندازنلللد راه منظملللی علللزاداری های دسلللته دادنلللد می دسلللتور بودنلللد، مشلللهور
 هلای کتا  ترین دقیل  از یکلی که کبیر عباس شاه تاریخ کتا  در فلسفی نصراه
 کند: می تشریح چنین را فدا یان گروه است، تاریخ

 تراشللیده خللدمت نشللانه بلله سرشللان همیشلله کلله قزلبللاش فللدا یان»
 ایلن تصورشلان و آمدنلد می بیرون دست به شمشیر عاشورا روز در بود،
 .باشلند اشلتهد ؟ع؟حسلین املام اصلحا  بلا هملدردی نلوعی که بود
 تیللر اصللحابش و ؟ع؟حسللین امللام کلله روزی چنللین در گفتنللد می آنللان
 کنیم؛ ملی ایجلاد خودملان بلرای را حالت این هم ما پس خورند، می
 و هسلتیم فلدوی ؟ع؟حسلین امام راه در ما که دهیم می نشان یعنی

 1.«شد زنی قمه شروع این و شود بریده سرمان حاضریم
 چنلللللین آن تحریفلللللان و عاشلللللورا نگلللللاری تاریخ در غلللللروی یوسلللللفی اسلللللتاد

 و صلوفیان سوی از عم  این نخست که دارد وجود نیز احتمال این :نویسد می
 عصلر سلیاحان از یکلی دروالله، پیتلرو کله چنان است؛ گرفته می انجام درویشان

 نویسد: می اول عباس شاه
 بللدن تمللام شللهر، آمللد و رفللت پللر های کوچلله در دراویللش از بسللیاری»

 که پخته گ  از هایی خمره در را خود سر از قسمتی حتی و لوگ تا خود
 تصلور انسلان که طوری به کنند؛ می فرو شده، پنهان زمین داخ  در
 تلا حتی و خورشید غرو  تا طلوع از و اند شده مدفون واقعاا  کند می
 در دیگر جمعی ...مانند می باقی نحو همین به گرشته شب از پاسی
 و برهنلله مللردم، های خانلله جلللوی و ختلللفم های کوچلله و ها میللدان

                                                                                                                                                      
هللای اله شللیعه، مللروری بللر تللاریخ تکللوین مجللالس و آیللینرسلل» محسللن حسللام مظللاهری، مقاللله .1

 .«عزاداری در ایران



  ۵۳ها در عاشورا  ها و بدعت : سنتسومفص  

 تلا سلر تملام و کلرده سلترعورت سیاه پارچه با فقط که حالی در عریان
 به .کنند می حرکت اند، زده رن  براق و سیاه ای ماده با را خود پای
 را خود بدن تمام که روند می راه برهنه ای عده اشخاص، این همراه
 و ریختله زملین به که هایی خون از نشانی تا اند درآورده قرمز رن  به

 است، گرفته انجام ؟ع؟حسین امام به نسبت روز آن که زشتی اعمال
 و سلوگواری مراتلب دادن نشلان بلرای [ها برنامله] ایلن تملام و .باشلد
 1.«است ؟ع؟حسین امام عزای در آنان اندوه و غم

 بلله مربللو  زنی قملله کلله معتقدنللد نگللاران تاریخ و محققللان از دیگللر برخللی امللا
 2.است نداشته وجود صفویه عصر در و بوده قاجار دوره
 گونللله این ریشللله کللله گفلللت تلللوان می نظریللله دو ایلللن میلللان بنلللدی جمی بلللا
کنللون کلله صللورتی بلله نلله ولللی گردد، بللازمی صللفویه دوران بلله هللا عزاداری  انجللام ا

 شللده می انجللام ضللابطه بی و محللدود بسللیار و فللردی صللورت بلله بلکلله شللود، می
 در صلوفیان دراویلش که است بوده شهرهایی در بیشتر نیز آن هخواستگا .است
 1.اند داشته بیشتری نفو  آن

کرم پیامبر انگشت از ؟ع؟حسین امام» گویند  می .3  آیرا .«خرورد می شیر ؟ص؟ا
 دارد؟ صحت موضوع این
 است: شده اشاره موضوع این به اسالمی روایات از برخی در

                                                                                                                                                      
ف )مقت  ابی .1  .۴۳مخنف(، ص َوْقَعُة الَط 
هللای رسللاله شللیعه، مللروری بللر تللاریخ تکللوین مجللالس و آیللین»محسللن حسللام مظللاهری، مقاللله .2

 .«عزاداری در ایران
 (http: //www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=15281)  : مصاحبه با دکتر یوسفی غروی.ر .1



06 جلد دوم ،ها و شبهات عاشورایی پرسش پاسخ به،رسالت حسینی   

 یاؤتی كاان أنثای، من ال و فاطمه من حسینال  یرضع لم قال: اَّلل عبد ابى عن»
  1؛الثالث و الیومین یکفیه ما منها فیمص فمه، فی لسانه و اصبعه فیضع النبی به
 دیگلر زنلان از نله و فاطمله سلینه از نله حسین فرمود: ؟ع؟صادق امام
 و گراشلت می او دهلان در را زبانش و انگشت پیامبر خورد؛ نمی شیر
 .«بود کافی روزش سه برای

 جمللالت در آنچلله ویلل ه  بلله آن، معنللای ولللی اسللت، ضللعیف روایللت ایللن سللند
گرچله نیسلت؛ عقل  مخلالف اسلت، سنال مورد و شده بیان حدیث انتهایی  بلا ا
 کله  اسلت آن مطللب ایلن این  توضیح .دارد تفاوت طبیعت، قوانین عادی روال
 دانبلل هنللوز علللم آنچلله بللا کللرده اثبللات و یافتلله دسللت بللدان علللم آنچلله بللین بایللد
 متأسفانه ولی گراشت؛ فرق است، خارج تجربی علوم دایره از یا و نیافته دست
 تجربلللی عللللوم را  آن از مقصلللود آیلللد، می میلللان بللله عللللم از سلللخن هرکجلللا املللروزه
 دچلار هلم بسیار که است حقیقت در  ابزار از یکی تنها تجربه بااینکه دانند، می
 .شود می لغزش و خطا
 چیللزی یللا شللیر بایللد شللدن سللیر بللرای کللود   ،عللر و تجربللی علللم اسللاس بللر 
 از توانلد می کلود  کله انلد نکرده انکلار علر  و تجربی علم اما بخورد؛ آن به شبیه
 امام شدن سیر موضوع عالوه، به .شود سیر نیز معمول( های راه )غیر دیگری راه

 بسا چه است؟ مخالف عقلی اص  کدام با ؟ص؟پیامبر دست مکیدن با ؟ع؟حسین
 .است افتاده اتفاق الهی پیامبران همه برای که باشد معجزاتی از رام این

 را آن عالم مسیحیان و مسلمانان همه که پدر بدون ؟ع؟عیسی حضرت تولد
 طلی در ملردم آنچله و تجربلی عللم عادی روال با که است موضوعی دارند، قبول

                                                                                                                                                      
کلینی،  .1  .۱، ح۱0۵، ص۴کافی، جالمحمد بن یعقو  



  0۴ها در عاشورا  ها و بدعت : سنتسومفص  

 هیچ و کرد نکارا علت این به را  آن توان نمی ولی است؛ ناسازگار اند، دیده ها قرن
 بلر کله اسلت کلرده ثابلت تنهلا تجربی علم زیرا کند؛ نفی را آن تواند نمی هم علمی
 پدیلد توانلد می شلوهر و زن از فرزنلد طبیعت، در موجود قوانین از سری ی  اساس
 انکلار تواند نمی را این مانند مواردی اصورا  و نکرده انکار را ها روش دیگر اما آید،
 .است خارج است، مادیات و ماده که تجربی علم محدوده از ردمو این زیرا کند؛

 نیسلت؛ علم و عق  با مخالف صحتش، فرض در روایت این درلت بنابراین
 .گرفت نظر در ؟ص؟اسالم پیامبر معجزات از ای معجزه را آن توان می بلکه
 گوید: می که دارد وجود هم دیگر نظریه دو قول، این از غیر به

 شلیر ؟اهع؟زهلرا فاطمه حضرت بزرگوارشان، مادر سینه از ؟ع؟نحسی امام الف(
 .اند خورده
 عبلاس همسلر حلار ، بنلت الفضل ، ام نام به ای دایه از ؟ع؟حسین امام  (
 .اند خورده شیر عبدالمطلب بن
 1.دارند مخالفانی و موافقان ها نظریه این از هرکدام 

 داشتند؟ عاشورا قیام در نقشی چه جنیان .4
 وسلیله بله ؟ع؟حسین امام به خداوند کم  درباره روایی، منابی از برخی در
 .است آمده ؟مهع؟معصوم پیشوایان از احادی ی فرشتگان، و جنیان
 از دیگلری چیلز هلر یلا و جنیلان و فرشلتگان کمل  کله داشت توجه باید البته
 قلرآن در خداونلد کله چنان اسلت؛ بلوده هلم الهی پیامبران برای خداوند، طر 
 فرماید: می ؟ص؟مبرپیا به
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 از [بلدر میلدان در نلاراحتی شلدت از] کله را زمانی [بیاورید خاطر به]>
 پلریرفت را شلما تقاضلاى او و کردیلد ملی کمل  تقاضاى پروردگارتان

 فلرود هلم سلر پشلت کله فرشلتگان از هلزار یل  بلا را شلما ملن [گفت و]
 1.< کنم می یارى آیند، می

 .احزا  جن  در مسلمانان به رساندن یاری م   و
 بللرای جنیللان و فرشللتگان از گللروه دو کلله دارد وجللود زمینلله ایللن در روایللاتی

 محبلت، ابلراز بلا و رسلیدند ایشلان خلدمت بله ؟ع؟حسلین املام حضرت به کم 
 در حضللرت امللا بجنگنللد؛ دشللمنان بللا حضللرت آن کنللار در کلله کردنللد درخواسللت

 و هسلتم خلود رکلا مسلهول ملن .دهلد خیلر جلزای شلما به خدا فرمود: آنها پاسخ
گر گفتند: جنیان .است مشخص نیز من قت  زمان و مح   همله نبود، شما امر ا

 تواناتریم، شما از کار این بر ما فرمود: پاسخ در حضرت .کشتیم می را دشمنانتان
 راه کله آنهلا و باشلد حجت اتمام با شوند می گمراه که آنها تا کنیم نمی چنین اما
گاهی با پریرند می را ح    2.باشد آشکار دلی  و آ

 فرمودند: ؟ع؟صادق امام همچنین
 سلعد بن عمر با ؟ع؟حسین امام چون فرمود: می که شنیدم پدرم از»

 تلا فرستاد فرو را خود نصرت خداوند شد، برپا جن  و نمودند تالقی
 بللین شللد مخیللر امللام گللاه آن و گسللترد سللایه حسللین سللر بللر کلله آنجللا

 لقللاى او پروردگللارش؛ لقللاى و مالقللات بللین و دشللمنانش بللر پیللروزى
 1.«برگزید را پروردگارش

                                                                                                                                                      
 .۳انفال، آیه  .1
 .۹۹6، ص۱۱محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .2
 .۴۱۴سید بن طاووس، لهو ، ص .1



  0۹ها در عاشورا  ها و بدعت : سنتسومفص  

 امللام بلله کملل  بللرای فرشللتگانی کلله اسللت شللده بیللان هللم روایللات برخللی در 
 در وللللی نشلللد، داده آنهلللا بللله جنگیلللدن اجلللازه اول مرتبللله در آمدنلللد؛ ؟ع؟حسلللین
 از روایلت ایلن .بلود شلده شلهید ؟ع؟حسلین املام کله آمدنلد هنگامی دوم، مرتبه
 است: شده نق  چنین ؟ع؟صادق امام

 بجنگنللد، ؟ع؟حسللین امللام همللراه تللا شللدند نللازل فرشللته هللزار چهللار»
 فلرود و گرفتنلد ا ن دوبلاره .نشلد داده جنگیلدن اجلازه آنلان بله ولی
   1.«...بود شده کشته ؟ع؟حسین که بود وقتی این و آمدند

 هللللیچ و اسللللت صللللحیح و دارد وجللللود روایللللات در مطلبللللی چنللللین بنللللابراین
 و اعتقللادات بللا منافللاتی زیللرا اسللت؛ نکللرده رد را آن دینللی رشللناسکا و دانشللمند
 فرشتگان طر  از هایی کم  چنین موارد، برخی در البته .ندارد اسالمی معار 

 املللام.کلللرد نمی پیلللدا تحقللل  شلللود، می  کلللر کللله مصلللالحی دلیللل  بللله جنیلللان و
 ود:ش می  کر ادامه در آن دری  که ن ریرفت را کم  و یاری این نیز ؟ع؟حسین
 یزیلد و معاویله زملان آن در کله اوضلاعی و سیاسلی موقعیت به توجه با الف(
 مخللالف واقللی در کلله دادنللد انجللام را کارهللایی دیللن، نللام بلله و بودنللد کللرده ایجللاد
 توانسلت می کله راهلی تنهلا بلود، شلده سلخت باطل  از ح  تشخیص و بود دین
 و ؟ع؟حسلین املام حضلرت شلهادت کنلد، زنده و ترویج را خدا دین دیگر بار ی 

 2.بود حضرت آن اصحا  و فرزندان
 مقلدر ؟ع؟حسلین املام بلرای شهادت که است شده اشاره نیز روایات در  (
 پیلامبر املت اصلالح هملان کله حضلرت آن اصلی هد  وسیله بدین تا بود شده

                                                                                                                                                      
 .0۹5مالی، صرشیخ صدوق، ا .1
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 .کند پیدا تحق  1بود،
 دانسلللت؛ می ملللرگ تلللرین گرامی و زیبلللاترین را شلللهادت ؟ع؟حسلللین املللام ج(
 فرمود: کرد، ایراد عراق سمت به حرکت هنگام مکه در که ای خطبه در که انچن
 2؛«اسللت دوشللیزگان گللردن بللر گردنبنللد آرایللش چللون آدم فرزنللد بللر مللرگ آرایللش»

 انسلان چلرا اسلت؛ زیلور و گردنبنلد بلکله نیسلت، تحمیللی و گیر گردن مرگ، یعنی
 املام بلرای دیلن راه در گملر نیلاویزد؟! گلردن به خدا راه در را زیور و گردنبند این

 از تللا نیسللت نقللص شللهادت همچنللین 1.بللود شللهد او کللام در و لریللر ؟ع؟حسللین
 چلللون نیلللز ؟ع؟ابلللراهیم حضلللرت اسلللت؛ کملللال بلکللله خواسلللت، کمللل  فرشلللتگان
 نیلز جبر یل  از و نترسلید آتلش در شدن سوزانده از دانست، می کمال را شهادت
  4.خواند می را وی و بود خدا یاد به پیوسته بلکه نخواست، کم 
 از شلرایط، آن در هلم آن انبیلاء، دیلدار و الهلی لقلای ؟ع؟حسین امام برای د(
کللان دیللدار مشللتاق حضللرت آن و بللود تللر مهم دنیللا ایللن در مانللدن  بللود؛ خللود نیا
 زیللارت بلله اشللتیاقم و گللرایش» فرمایللد: می مکلله در خطبلله آن اداملله در کلله چنان
کانم  5.«تاس یوسف به یعقو  اشتیاق چون نیا
 .کنلد اسلتفاده کراملت و معجلزه از خواسلت نمی ؟ع؟حسلین املام حضلرت هل(
 حتلی و وریلی، قدرت و الهی معجزه با که داشت قدرت و توان امام ش  بدون
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 از اسلتفاده وللی شلود، پبروز دشمنان بر جنیان، و فرشتگان کم  به نیاز بدون
 .داشت منافات او مأموریت با کرامت و معجزه

 در همچنللین و مسلللمانان میللان در ؟ع؟حسللین امللام واری اهجایگلل و ارزش
 و عادی روش به که است دلی  همین به خواهان، آزادی و جویان عدالت میان

 اسللارت و نلابرابر جنل  یل  بله ؟ع؟بیللت اه  بلردن .کلرد عمل  طبیعلی و ظلاهری
 جاودان و ماندگار امام قیام که شد موجب مقدسشان ساحت به اهانت و آنان
 را یزیلد کرامت، از استفاده با و قیام بدون توانست نمی ؟ع؟حسین امام یاآ .شود

 1کند؟ سرنگون

 شررده نهرری عاشررورا روز در زنی قمرره چرررا اسررت؟ چگونرره زنی قمرره مراسرر  .5
 است؟
 کجللی و انحنللا بللدون و تللر پهن و تر کوتللاه املا شمشللیر، شللبیه سللالحی نللام قمله
 مجلروح را دیگلران یلا خلویش سلر اعاشور روز در سالح این با که هرکسی به .است
 .گویند می «زنی قمه» عم  این به و ،«زن قمه» سازد می

 تیلز بلرای عاشلورا شلب در بزنند، قمه عاشورا روز صبح خواهند می که کسانی
 در و کننللد می شلرکت «قمله مشلل » نلام بله علزاداری جلسلله در خلود، قمله کلردن
 به پهنا از را ها قمه پوش، کفن و پابرهنه سربرهنه، صبح، نماز از بعد عاشورا صبح
 .شللوند می زنی قملله آمللاده «حیللدر حیلدر،» گفللتن و خوانی نوحلله بللا و زننللد می سلر

 از آنهللا سل س و کنللد می مجلروح را افللراد سلر ضللربه سله دو زدن بللا زن قمله اسلتاد
 کله نیلز افلراد بعضلی .گوینلد می «حسلین حسلین» زده، زخلم روی بر قمه پهنای
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 مجلروح را خلود سلر ضلرباتی بلا خلویش دلخلواه بله دارنلد، را زدن قمه توان خود
 1.بروند هوش از تا زنند می قمه قدر آن گاهی ساخته،
 مسلمانان و خشن دینی را اسالم هستند درصدد برخی که کنونی اوضا  در
 جهللللان در هراسللللی اسالم طبلللل  بللللر و کننللللد معرفللللی جو وانتقللللام طلللللب جن  را
 مایلله عملل ، ایللن کلله چللرا نگیللرد؛ صللورت زنی قملله عملل  اسللت بهتللر کوبنللد، می

 .است مرهب تضعیف
 و اسللت چیللزی یللا کسللی کللردن سسللت و تضللعیف معنللای بلله لغللت در وهللن
گللر کلله اسللت ایللن اینجللا در آن از منظللور  امللام عللزاداری در را عملل  ایللن دیگللران ا
 گرایی خرافلله و گری وحشللی خشللونت، بلله را شللیعه مللرهب ببیننللد، ؟ع؟حسللین
 هلم دلیللی تلرین مهم .انجاملد می تشلیی تضعیف به نتیجه در که کنند می متهم
 .است مرهب در ضعف ایجاد همین شده،  کر زنی قمه حرمت برای که

 فرماید: می ؟حر؟مطهری مرتضی اه آیت شهید
 و نللداریم آن بللر نقلللی و عقلللی دلیلل  هللیچ فعلللی شللرایط در زنی قملله»

 در نکلهای حلداق  و گلردد می محسلو  تحریلف بلارز مصلادی  از یکی
 کله هایی برنامله از .گردد می تشیی رفتن سنال زیر باعث فعلی، زمان
 قفلل  و قملله تیلل ، ندارنللد، ؟ع؟حسللین امللام اهللدا  بللا ارتبللاطی هللیچ
 .اسلت غلطلی کار کار، این است؛ طور همین هم زدن قمه .است زدن
 را هلا خون و بزننلد خودشلان سلرهای بله بگیرنلد، را ها قمله عده ی 
 2.«است عزاداری حرکت، این کجای ود؟ش چه که بریزند
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کنون  بللا جهللان، در اسللالمی ضللد های رسللانه و تلویزیللونی های شللبکه در تللا
 نظیللر اسللالمی کشللورهای از دیگللر برخللی در کلله زنی قملله های صللحنه بلله اسللتناد
کستان  مسللمین و اسلالم علیله زیلادی های برنامله اسلت، معملول هم عراق و پا
 شللده داده نشللان اسللالم از زشللت و خشللن ای هللرهچ آنهللا در کلله انللد کرده تولیللد
 یلا و کلرده تهیه سی بی بی تلویزیونی شبکه که «اسالم شمشیر» فیلم نظیر است؛
 ای گونله بله شیعیان آن در و شد پخش امریکا تلویزیون از که «شیعی ترور» فیلم
 پایلان در و کننلد نمی فکلر ریزی خلون و قتل  جز چیزی به که بودند شده معرفی
 1.گردید پخش عاشورا روز در زنی قمه های صحنه نیز

 زدن ضلربه بلرای ممکلن ابزارهلای تملامی از تلاریخ طلول در همواره استعمار
 .ابزارهاسللت همللین از یکللی نیللز زنی قملله و کللرده اسللتفاده مسلللمین و اسللالم بلله
 اند: فرموده باره دراین رهبری معظم مقام

 -سلللاب  شلللوروی- آ ربایجلللان منطقللله بلللر ها کمونیسلللت وقتلللی ...»
 را مسلاجد مل الا  کردنلد؛ محو آنجا از را اسالمی آثار همه شدند، مسلط
 بلللاقی تشلللیی و اسلللالم از ای نشلللانه هلللیچ ...و کردنلللد تبلللدی  انبلللار بللله

 .بللللود زدن قمللله آن و دادنلللد اجلللازه را چیللللز یللل  فقلللط نگراشلللتند؛
 کللله بلللود ایلللن زیردستانشلللان بللله کمونیسلللتی رؤسلللای دسلللتورالعم 
 بخواننلد، قلرآن یلا و کننلد برگلزار جماعلت نملاز ندارند ح  مسلمانان

 یلل  آنهللا بللرای زنی قملله خللود چللون بزننللد؛ قملله کلله دارنللد اجللازه امللا
 2.«...بود تشیی و دین ضد بر تبلیغاتی وسیله
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 ماننللللد: دارد؛ نیللللز جسللللمی منفللللی پیامللللدهای زنی قملللله اینهللللا بللللر افللللزون
 شلیوع احتملال ،اعصلا  و علروق شدن قطی موضعی، های عفونت ریزی، خون
 ناهنجللار جوشللگاه ایجللاد منن یللت، و Bه اتیللت همچللون عفللونی هللای بیماری
 خلون حجلم شلدن کلم از ناشی شو  بروز احتمال بدشک (، زخم ترمیم )مح 
 در و کلللزاز بلللروز احتملللال خلللونی(، )کم آنملللی بلللروز احتملللال ریزی، خلللون دلیللل  بللله

 هلای کانون شلکی ت اسلتخوان، و پوسلت هلای عفونت بله ابلتال احتمال مواردی
 شکسللتگی عمقللی، هللای زدن قملله اثللر بللر آبسلله ایجللاد و مغللز نسللج داخلل  چرکللی

 .سلولی مرگ و آن فرورفتگی و جمجمه های استخوان
 پزشلللکی دانشلللکده اسلللتادیار و اعصلللا  و مغلللز جلللراح زاللللی، علیرضلللا دکتلللر
 مغللز بللرای را زنی قملله های نیزآسللیب بهشللتی شللهید پزشللکی علللوم دانشللگاه
 مارد:ش برمی چنین
 اثللر بللر اسللتخوان زیللر مغللزی نسللج و اسللتخوان مللو، و پوسللت دیدگی آسللیب -
 قمه؛ اصابت
 اصللابت اثللر بللر شللدید ریزی خللون و هللا رگ جراحللت و پللارگی خللون، لختگللی -
 )بلیاژیتال(؛ سینوس به موسوم مغز، وریدی سیستم به قمه
 زیرین؛ استخوانی قطعات شدن شکسته اثر بر مغز در فرورفتگی ایجاد -
 فرورفته؛ شکستگی در عفونت های کانون تشکی  -
 مغز؛ نسج شدن دمه دچار و ریزی خون کوفتگی، -
 1.عفونت خطر تشدید و داخ  به خارجی اجسام و مو شدن وارد -

 جللایز دربللاره بزرگللوار مراجللی فتللوای زنی، قملله ممنوعیللت دریلل  از دیگللر یکللی
                                                                                                                                                      

 (rasekhoon.netزنی، پایگاه راسخون: ) تبعات بهداشتی و روانی قمه .۹



  0۳ها در عاشورا  ها و بدعت : سنتسومفص  

 .است عم  این نبودن
 دریلل  بلله نیللز ای خامنلله العظمللی اه آیللت حضللرت رهبللری، معظللم مقللام
 دانند: نمی جایز را عم  این  ی 
 شود؛ نمی شمرده اندوه و حزن مظاهر از زنی قمه - 
 است؛ نداشته سابقه نیز آن از پس و ؟مهع؟ا مه زمان در زنی قمه -
 را آن خللاص،  کشلل بلله نلله و عللام  کشلل بلله نلله نیللز ؟مهع؟معصللوم پیشللوایان -
 .اند نکرده تأیید
 1.رود می شمار به مرهب وهن حاضر حال در عم  نای -

 معناست؟ چه به عاشورا عزاداری مراس  در آن حمل چیست؟ َعَ   .6
 بله ها  تر ورود از پس .شود یم حم  ینید مراسم در هک است یپرچم َعَلم

 حمل  .نلدیگو یم پلرچم را ینلید ریلغ یهلا َعَلم .شلد برده ارک به رقیب لمهک رانیا
 هیصللفو دوران در و شللد رسللم هیللبو آل دوران از محللرم، عللزاداری ممراسلل در َعَلللم
 آن اواخللر در و بودنللد بلنللد اریبسلل هللا علم هیصللفو دوران در .افللتی یشللتریب رواج
 .اسلت مانلده زملان آن از ینلونک پهلن یهلا علم و شلدند تر پهن و تر وتاهک دوران،
   هستند: بخش سه یدارا پهن های علم

 آن بلا چلو  نیلا و اسلت یفلورد یا لهیم آن بر هک یعمود چو  ی  الف(
 .است بیصل مانند ظاهر به ،یفورد لهیم

                                                                                                                                                      
زنی عللالوه بللر اینکلله عرفللاا از مظللاهر حللزن و انللدوه  قملله: »ای اه العظمللی خامنلله اسللتفتاء از آیللت .1

 ؟مهع؟ز ا مله معصلومینو پس از آن نیز سابقه ندارد و تأییدى ا ؟مهع؟شود و در زمان ا مه شمرده نمی
نشلده اسلت، در حلال حاضلر وهلن ملرهب -نه به شک  عام و نه به شلک  خلاص-نیز در مورد آن
 .«شود و جایز نیست شمرده می
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 سلللر آن یسلللو دو در هکللل یعملللود یچلللوب للللهیم یرو بلللر ثابلللت یا غلللهیت  (
 .است شده ارک یفلز اژدهایی
 یرو بلر یاصلل غلهیت یسو دو در متقارن یتعداد به تر  وچک ییها غهیت ج(

 .دارد قرار یفلز لهیم
 .نللللدیگو یم هللللم رقیللللب جللللانیآ ربا در و نللللدیگو یم تللللوق لللللمع بلللله قللللم در
  .بود انبار آ  خانه قهوه علم تهران در علم نیمشهورتر
 در و برنلد یم رونیلب هکیلت از ظهلر از شیپل را علم هک است نیا یشک علم رسم
 عللم هکل دوللت هکیلت عللم شلاه نیناصلرالد دوران در .گرداننلد یبرم هکیت به ظهر
 .گردید یم حم  یوهکباش مراسم در شد، یم دهینام یسلطنت
 .ننلدک یمل حم  را آن ها شک علم نیهم یبرا و هستد نیسنگ ها علم شتریب
 عنلوان بله یافلراد هلا شک عللم اطلرا  .نلدیگو یم رقلداریب و یتوقچ را ها شک علم
 1.کنند حفظ تیجمع فشار از را شک علم تا شوند یم جمی یتوقچ پا

 بله و بلود ؟ع؟اباالفضل  حضلرت ؟ع؟ نیحس امام رکلش علمدار ربال،ک دانیم در
 مهمللی بسللیار نقللش نبللرد، دانیللم در علمللدار   .یافللت علمللدار لقللب دلیلل  همللین
 دلیل  هملین به .رفت می شمار به س اه روهاىین انسجام حفظ عام  و داشت

 پلرچم ؛العبااس ةیارا اَّلل رفاع» اسلت: نیلا همچنان عزادار عراقی هاى عر  شعار از
 سلله در را خللود  انللد ارانیلل ؟ع؟ نیحسلل امللام عاشللورا روز .«بللاد شللتهافرا عبللاس،
 و دیللبرگز فرمانللدهی جنللاح هللر بللراى و ردکلل میتقسلل قلللب و راسللت و چلل  جنللاح
 2.داد عباس برادرش دست به را پرچم

                                                                                                                                                      
کلمه ۴۴المعار  تشیی، ج دا رة جمعی از نویسندگان،  .1   .«علم»،  ی  
 .۹۳-۵، صص۱۵محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .2



  7۴ها در عاشورا  ها و بدعت : سنتسومفص  

 دانیللللم ا ن او از و آملللد امللللام خلللدمت ؟ع؟ عبلللاس کلللله هنگلللامی همچنلللین
 مود:فر و نداد اجازه ابتدا و  ستیگر امام د،یطلب

 1؛یرکعس تفرق تیمض اذا و لوائی صاحب انت اخی ای»
گر علمدار تو برادر، ای  هلم از ملن س اه شوى، شتهک و بروى تو منی؛ا
 .«پاشد می 

 یعلملدار از یرویلپ نملاد و زهیلانگ بله عللم ردنکل حمل  اص  اساس، نیا بر
 تلهیاف رواج لییطلو و   یعلر  هلای َعَلم املروزه املا اسلت؛ بوده ؟ع؟عباس حضرت

  یالکاشل ، ییراکل  عللم  نیا  یبازوها  یرو در . هاست  یحیمس  بیصل   کش  به  هک 
  هلم  عللم سر بر .است  شده  نصب ...و اژدها و بوترک ، نیتبرز ، ولکشک د،یخورش از

  آنهلا از  یدرسلت  مفهلوم  هکل ایاشل و  الکاشل نیلا یهمگل .اسلت  زانیلآو  زنگوله چند
 هلاى نیلیآ از قاجلار، عصر در ها ییاروپا با رانیا رتبا ا از پس شود، ینم  دهیفهم

 و عاشلورا علزاداری ابلزار از کله علم امروزه .است شده اقتباس تیحیمس مرهبی
 اقاملله و عللزادارى اصلل  و محتللوا از را عللزاداران گللاهی بللود، مراسللم ایللن از نمللادی
 2.دارد بازمی نیید شعا ر

 شد؟ چه حضرت آن هادتش از پ  ؟ع؟حسین امام ذوالجناح سرنوشت .7
 نیلا بلر یبرخل .دارد وجلود هینظر دو ،؟ع؟نیحس امام اسب سرنوشت درباره
 انلدوه شلدت و ؟ع؟نیحس امام به دیشد یوابستگ  یدل به  والجناح هک باورند
 باخت: جان ؟ع؟نیحس خاندان یرو روبه لحظه همان حضرت، آن شهادت از

                                                                                                                                                      
 .۱۱۴، ص۴درانی، معالی السبطین، جمحمدمهدى حا رى مازن .1
 .۹۱0جواد محدثی، فرهن  عاشورا، ص .2
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 نیزملل بلر شللدت بله را سللرش ،؟مهع؟تیلب اه  گاه مللهیخ نلارک اسلب آن»
 1.«رفت نیب از تا دیوبک

 یزار و هیللگر دنیشللن و دنیللد تحملل   والجنللاح هکلل نللدیگو مللی گللرید یبرخلل
 و برگشلت فلرات یسلو بله ، یلدل نیهمل به .نداشت را ؟ع؟حسین امام بیت اه 
 ایل املام بله یوفلادار  یدل به اسب نیا است شده گفته .انداخت آ  در را خود

 2.گردد یم انینما ؟جع؟زمان امام ورظه هنگام ،یو به انتسا 
 هملان انلد، ردهک اشلاره بلدان نگاران خیتار شتریب هک مشهور نظر است یگفتن
 ؟ع؟نیحسلل امللام خانللدان یرو شیپلل و گاه مللهیخ نللارک  والجنللاح بللاختن جللان
   رسد: یم نظر به تر حیصح دلی ، دو به هینظر نیا .است

 آن ملودنیپ هکل داشلت جلودو یادیلز فاصلله فلرات، و گاه ملهیخ انیم الف(
 .رسد یم نظر به دشوار فراوان، یها زخم با جان مهین اسب ی  یبرا ریمس
 رکلشلل .رنللدیبگ زنللده را امللام اسللب داشللتند دسللتور سللعد بللن عمللر افللراد  ( 

 آنللان محاصللره در گاه مللهیخ و بودنللد نللدهکپرا صللحرا تمللام در روز آن در دشللمن
  یللتحو سللعد بللن عمللر بلله را آن اسللب، دنیللد محلل  بلله نیبنللابرا .داشللت قللرار
 .شتندک یم ای دادند یم

 
 

                                                                                                                                                      
؛ محمدمهلدى حلا رى مازنلدرانی، معلالی السلبطین، 06، ص۱۵بحار ارنوار، جمحمدباقر مجلسی،  .1

 .۱7۹؛ شیخ عباس قمی، نفس المهموم، ص۵6، ص۱ج
 .۴۵۴، ص؟ع؟مقت  الحسینابی مخنف،  .۴

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/643/indexId/121526#book-footnot-1
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/643/indexId/121526#book-footnot-1
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/643/indexId/121526#book-footnot-2


 

 درگذشت؟ چگونه فاسد یزید .1
 ق0۱ سلال در و آملد دنیلا بله م(0۱۵ بلا )برابر ق۱۵ سال در معاویه پسر یزید
 .رفت دنیا از دمش  در م(05۹ با )برابر

 او، ملللادر .داشلللت پرملللویی صلللورت و سلللر و بلللود سلللتبر و چلللاق یزیلللد گوینلللد
 هشلت و سلال سله یزیلد خالفلت ملدت .داشلت نلام کلبیه بجدل دختر َمیسون،

 .است بوده ماه
 عنللوان بلله )معاویلله( پللدرش مللرگ از پللسق 06 سللال رجللب دوم نیملله در او
 کلرد حکوملت سال چهار تقریباا  مدت به و رسید خالفت به اموی خلیفه دومین
 .انداخت راه به را باری خون های جن  مدت این طول در که

 شللکاری حیوانللات از ای مجموعلله دارای و گللرران خوش بسللیار مللردی یزیللد
 شلللرا  پیوسلللته او .اسلللت بلللوده یوزپلنللل  و میملللون سللل ، عقلللا ، بلللاز، ماننلللد
 نمازهلایش زیلاد، مسلتی دلیل   به بارها و است بوده قهار کار این در و خورده می
 زملان در و نواخلت می طنبلور و بود عبل و لهو آرت دارای او همچنین .شد  قضا
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 .خوردند می شرا  آشکارا مردم و بود شده علنی مدینه و مکه در غنا خالفتش
 نویسد: می چنین یزید اخالق وصف در کثیر  ابن

   1.«بود لعن شایستۀ و کافر و فاس  پیشوایی یزید تیراس به»
 وی .بلود متفلاوت بسیار او از پیش خلفای همه با یزید زندگی روش و سیره

 بسلیار .کلرد می انکار را وحی اص  همواره و بود اعتنا بی شریعت و دین حفظ به
 شلهرت فجلور و فسل  بله و خلورد می شلرا  آشلکارا و بلود عیلاش و گلرران خوش
 و سیاسللت زمینلله در  کللاوت و هللوش فاقللد )معاویلله( پللدرش بللرخال  او .داشللت
 .کرد می تلقی بازیچه را حکومتی کارهای و بود داری حکومت
 داد: انجام مهم اقدام سه خالفتش زمان در یزید

 بلله لشکرکشللی ،؟امهع؟علللی بللن حسللین حضللرت رسللاندن شللهادت بلله»
ه،  از بسلللیاری شلللد ثباعللل کللله زبیلللر بلللن عبلللداه بلللا جنگیلللدن و َحلللر 

 از اعللم خطیبللان، و عالمللان از بسللیاری و شللوند بیللزار او از مسلللمانان
 2.«شمارند جایز را او لعن سنی، و شیعه

 دارد: وجود احتمال چهار یزید مرگ در
 گوید: می لهو  در ؟حر؟طاووس بن سید اول: روایت

 یا دو اندازه به .رفت صحرا به شکار قصد به اصحابش با یزید روزی»
گللاه .شللد دور شللام شللهر از روز سلله  بلله یزیللد .گردیللد ظللاهر آهللویی نا

 .کنم ملی اقلدام آهلو ایلن صلید در تنهلایی بله خودم گفت: اصحابش
                                                                                                                                                      

 .۱۹5، ص5البدایة و النهایة، ج ،کثیر دمشقی  ابن .1
؛ابلللللن قتیبلللللة، ارماملللللة و 77، ص۹وج اللللللرهب، ج : مسلللللعودی، ملللللر.بلللللرای مطالعللللله بیشلللللتر، ر .2

؛  هبللی، تلللاریخ ارسللالم و وفیلللات المشلللاهیر و ۴50، ص۴السیاسللة)معرو  بللله تللاریخ الخلفلللاء(، ج
 .۱۱۵، ص5البدایة و النهایة، ج ،کثیر دمشقی ؛ ابن۱۵هل، ص 0۱األعالم، حواد  سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B9%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


  77فاسد  یزید : سرنوشتچهارمفص  

 .بلللرد می دیگلللر وادی بللله وادی ایلللن از را او آهلللو .نیایلللد ملللن بلللا کسلللی
 بلله صللحرا در یزیللد .نیافتنللد اثللری گشللتند، او پللی در هرچلله نللوکرانش

 صحرانشللین آن .کشللید می آ  چللاه از کلله کللرد برخللورد صحرانشللینی
 .نکرد سالمی و تعظیم او بر ولی داد، یزید به آ  مقداری
گر گفت: یزید  آن کنی! می احترام را من بیشتر کیستم، من که بدانی ا
 پسر یزید، امیرالمنمنین من گفت: کیستی؟ تو برادر، ای گفت: اعرابی
 بللن حسللین قاتلل  تللو خللدا، بلله سللوگند گفللت: اعرابللی .هسللتم معاویلله
 شد خشمگین اعرابی .خدا رسول و خدا دشمن ای هستی ؟امهع؟علی
 اسلب سلر بله شمشلیر املا بزنلد، یزیلد سر بر که گرفت را یزید شمشیر و

 آویلزان اسلب پشلت از یزیلد و کرد فرار ضربه شدت اثر در اسب خورد؛
 را او قلدر آن کشلید؛ می زملین بر را یزید و گرفت می سرعت اسب .شد
 آمدنلد، او پلی در یزید اصحا  .شد قطعه قطعه او که کشید زمین بر

 یزیلد پلای سلاق فقلط رسلیدند، او اسلب بله وقتلی نیافتند؛ او از اثری
 1.«بود آویزان رکا  روی

 فرماید: می ؟حر؟صدوق شیخ دوم: روایت
 حلالی در یافتند، را او مرده صبح و خوابید ستیم حال با شب یزید»
 را نحسلش بلدن .باشلند مالیلده قیلر آنکه م   کرده، تغییر او بدن که
 2.«کردند دفن دمش  الصغیر با  در

 گفت: که کند می نق  مسمی بن احمد بن محمد از  هبی سوم: روایت
 کله خلورد زملین بلر سلر بلا املا برقصلد، کله شلد بلنلد و کرد مست یزید»

                                                                                                                                                      
 .۴5۹سید بن طاووس، لهو ، ص .1
 .همان .2

http://www.topnaz.com/?p=28311
http://www.topnaz.com/?p=28311
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 1.«شد آشکار مغزش و شکافت سرش
 نویسد: می ارشرا  انسا  در بال ری

 در او کلله بللود ایللن یزیللد مللرگ علللت گفللت: مللن بلله شللامیان از پیللری»
 او دنبللال بلله سلل س .کللرد سللوار ارغ بللر را اش  بوزینلله مسللتی، حالللت
 )احتمللارا  درونللش در چیللزی یللا شکسللت گللردنش کلله دویللد گونلله آن
 2.«گردید پاره اش( زهره

 است: آمده التاریخ فی الکام  در چهارم: روایت
 دمش  اطرا  درق 0۱ سال ارول ربیی پانزدهم در معاویه بن یزید»
 یل  بله و بلود  شده پرتا  منجنیقی از که سنگی پاره برخورد علت به

 ایلن و شلد مبلتال ای بیملاری بله بلود، کلرده برخلورد وی صورت طر 
 قبرسللتان در وی آن، از پللس .داشللت همللراه بلله را وی مللرگ بیمللاری
 1.«گردید دفن است، شهر همان حوالی در که الصغیر با 

 امللا اسللت، شللده بیللان یزیللد مللرگ علللت از مختلفللی هللای نق  ترتیللب ایللن بلله
کلت موجلب بدمسلتی و گسلاری می در افلرا  که دارند نظر اتفاق مورخان  او هال
 و گردید اهسی قیر همچون مرگ، از پس او صورت که شده گزارش همچنین .شد
 .شد منتق  آخرت عالم به باطنش چون ظاهرى با

 داشت؟ حسین؟ع؟ امام شهادت در نقشی چه یزید .2
 .بود کربال بار خون فاجعه بروز در اصلی مجرم و کلیدی عام  یزید

                                                                                                                                                      
 .۴۳عالم النبالء، صای، سیر حافظ شمس الدین  هب .1
 .۱۳5، ص۱ج ،انسا  ارشرا ، بال ری .2
 .۴7۱، ص۱ ج ،الکام  فی التاریخ اثیر، ابن .1



  7۳فاسد  یزید : سرنوشتچهارمفص  

 نویسد: می گونه این کربال ماجرای با وی ارتبا  و یزید وصف در  هبی
 و داشللت را سللگان اخللالق کلله بللود تنللدخویی و غلللیظ ناصللبی یزیللد»

 .نبلللود گلللردان روی منکلللری و معصلللیت هلللیچ از و نوشلللید می مسلللکر
 1.«یافت تمام کعبه ویرانی به و گشت آغاز حسین قت  به دولتش

 امللام رسللاندن شللهادت بلله عاملل  دربللاره الللرهب مللروج کتللا  در مسللعودی
 نویسد: می ؟ع؟حسین

 ۀنلواد قتل  در مسلهول و بلود فاسل  و ظلالم و سلتمگر مردی یزید و»
 بللا و نوشللید می شللرا  آشللکارا او .اسللت او اصللحا  و ؟ص؟خللدا رسللول
 در فرعلون اینکله جلز بود؛ فرعون اخالق اخالقش .نشست می سگان
 و داشللت بیشللتر انصللا  و وی، تللا نمللود می بیشللتر مللدارا رعیللت امللر
   2.«بیشتر تدبیر

 نویسد: می یزید وصف در کثیر  ابن
   1.«بود لعن شایستۀ و کافر و فاس  پیشوایی یزید راستی به»
 :است آورده النفسیه عقاید شرح کتا  در تفتازانی

 یلا اند کشته را حسین که را کسانی توان می که دارند را نظر این همه»
 کلار ایلن بله یلا انلد، داده را کلار ایلن اجلازه یا اند داده دستور کار این به

 قتللل  بللله دیزیللل کللله اسلللت آن درسلللت و کلللرد لعنلللت را اند شلللده راضلللی
 به او کردن اهانت و حسین قت  از او شادی و بود؛ راضی ؟ع؟حسین
 معنللوی تللواتر حللد بلله کلله اسللت مطللالبی از ؟مهع؟خللدا رسللول بیللت اه 

                                                                                                                                                      
 .۱۵هل، ص 0۱ :  هبی، تاریخ ارسالم و وفیات المشاهیر و األعالم، حواد  سال .ر .1
 .5۱، ص۹ : مسعودی، مروج الرهب، ج.ر .2
 .۱۹5، ص5یة، جالبدایة و النها ،کثیر دمشقی  ابن .1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B9%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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گرچلله اسللت؛ رسللیده  شللده نقلل  واحللد خبللر صللورت بلله آن تفاصللی  ا
 کلافر در حتی بلکه کنیم؛ نمی سکوت یزید مورد در ما بنابراین .است
 و یللللاوران و او بللللر خللللدا لعنللللت .نللللداریم  شلللل او بللللودن مللللنمن یللللا

 1.«...همکارانش
 

                                                                                                                                                      
  .۴6۹تفتازانی، شرح العقا د الَنفسیه، ص .1



 

 افتللاد، اتفللاق عاشللورا حادثلله از بعللد کلله هللایی قیام مشللهورترین و تللرین مهم
 از: اند عبارت

 حّره واقعه به موسوم قیام .1
ه، واقعه به موسوم نه،یمد مردم امیق  البته .افتاد اتفاقق 0۹ سال در حر 
 .کللرد معرفللی ؟ع؟حسللین امللام خللواهی خون بللرای قیللام تللوان نمی را قیللام ایللن

ه واقعلللله  امللللام رسللللاندن شللللهادت بلللله از پللللس امویللللان بللللزرگ جنایللللات از حللللر 
 .است ؟ع؟حسین
 و بیسللت یللا ششللم و بیسللت در مدینلله مللردم شللورش بلله مربللو  واقعلله ایللن
 .کشید خون و خا  به را آنها شام س اه که استق 0۹ سال  یحجه هفتم

  اند: برشمرده اصلی علت سه شورش این برای
 و بللود مکلله در زمللان آن در کلله زبیللر بللن عبللداه بللا مللردم از بسللیاری بیعللت .۴
 .داشت خالفت ادعای
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 بللن یزیللد ملأموران از یکللی شللد، مدینله والللی محمللد بلن ع مللان کلله زملانی .۱
 از گروهی .ببرد یزید برای را المال بیت بهای گران اشیای تا آمد مدینه به معاویه
 شورش به منجر این، و کردند جلوگیری دانستند، می خود ح  را اموال که مردم
 .گردید شهر از امویان اخراج و مردم
 از پلس آنهلا .کردنلد دیلدار یزیلد بلا و رفتنلد شام به مدینه بزرگان از گروهی .۹ 

 توصلیف چنلین ملردم برای را او ناپسند اعمال و کردند بدگویی یزید از بازگشت،
 بللا و انداختلله راه بلله آواز و سللاز بسللا  خللورد، می مشللرو  نللدارد، دیللن» کردنللد:
 و او از اطاعللت بلله حاضللر دیگللر گفتنللد هللم مدینلله مللردم .«کنللد می بللازی سللگان
 1.کردند شورش و نیستند امارتش پریرش

 توابین قیام .2
 هلللد  بلللا کللله عاشوراسلللت واقعللله از پلللس شلللیعی قیلللام اوللللین تلللوابین قیلللام
 ایللن در .داد رخ ق 0۵ سللال در کللربال، شللهدای و ؟ع؟حسللین امللام خللواهی خون
 صلرد بلن سللیمان رهبری به ؟ع؟بیت اه  دوستداران و مدینه مسلمانان قیام،
 .ایستادند شام لشکر مقاب  در «ةالورد عین» منطقه در خزاعی،
 که یعیانش برخی یارانش، و ؟ع؟حسین امام شهادت و عاشورا واقعه از پس 
 از سلل س و بودنللد کللرده دعللوت کوفلله بلله را ؟امهع؟علللی بللن حسللین بیعللت، وعللده بللا

 پشلیمان شدت به ؟ع؟امام به نرساندن یاری و شکنی پیمان در خویش خطای
 جلسللات در آنللان .کننللد جبللران را خللویش اشللتباه و گنللاه گرفتنللد تصللمیم بودنللد،
 امللام راه در شللدن کشللته بللا جللز ننلل  ایللن کلله رسللیدند نتیجلله ایللن بلله متعللدد

                                                                                                                                                      
 .۵7- ۵6، تاریخ خلفا، صصرسول جعفریان .1

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/680-1249102-3617015?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact


  5۵ای بعد از عاشورا ه : قیامپنجمفص  

  1.شود نمی پا  وی قاتالن از انتقام گرفتن و ؟ع؟حسین
 و بللودق 0۵ سللال ارول ربیللی اول قیللام، آغللاز تللاریخ مورخللان، گللزارش بنللابر
 نفللر هلزار چنلد از متشلک  سلل اهی بلا آنلان .فراخوانلد را نیروهللا صلرد بلن سللیمان
 «ُنَخیللله» نللام هبلل ای منطقلله سللمت بلله و دادنللد سللر «الحسللین ل للارات یللا» شللعار
 ویلل ه بلله شللیعیان، از بسللیاری نکللردن همراهللی و شللکنی پیمان .کردنللد حرکللت
 هزار ۴0 از است شده نق  .گردید سلیمان ناراحتی سبب بصره اه  و ها مدا نی
 را نخیلله اجتملا  نفلر هلزار چهلار تنهلا بودند، داده را قیام همراهی قول که نفری
 2.دادند می تشکی 

 پنج و زدند اردو «الوردة عین» منطقه در شام، لشکر سیدنر از پیش توابین
 و پیکللللار تبیللللین از پللللس کللللارزار روز در سلللللیمان .کردنللللد اسللللتراحت آنجللللا در روز

 حضللار بلله خطللا  وی .کللرد معرفللی را خللویش جانشللینان جنگللی، های سللفارش
گللر گفللت:  او از پللس و اسللت نجبلله بللن مسللیب سلل اه فرمانللده شللدم، کشللته مللن ا
 شدن کشته از پس بگیرد؛ عهده بر را س اه فرماندهی نفی  بن عدس بن عبداه
 1.هستند توابین نبرد فرماندهان دیگر شداد، بن رفاعة و وال بن عبداه او،

 و گرفتنلد قلرار یکدیگر برابر شام لشکر و توابین س اه دو ارول، جمادی ۱۵ در
 4.شد آغاز آنها بین سهمگین نبردی
 مانلده باقی .رسلیدند شلهادت بله تلوابین از سلیاریب روزه، چهلار نبلرد از پس
 شللداد بللن رفاعللة فرمانللدهی بلله و گرفتنللد قللرار دشللمن سلل اه محاصللره در نیللز آنهللا

                                                                                                                                                      
 .۱60و  ۱6۵، صص0لفتوح، جکوفی، ا اع م؛ ابن۱۵، ص0سعد، الطبقات الکبری، ج ابن .1
 .۱77و  ۱70، صص5البدایة و النهایة، ج ،کثیر دمشقی  ابن .2
 .همان .1
 .۴5۱، ص۱اثیر، الکام  فی التاریخ، ج ابن .4
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 بصره شیعیان به بازگشت، مسیر در توابین .شدند نشینی عقب به مجبور بجلی
 شلهرهای بله اندوه ابراز از پس و بودند آمده آنان یاری به که برخوردند مدا ن و
 در کلله ثقفللی مختللار کوفلله، بلله رسللیدن و تللوابین شکسللت از پللس .بازگشللتند ودخلل

 داد وعلده و پرداخت قیام شهدای و سلیمان از تمجید به برد، می سر به زندان
 1.کند قیام ؟ع؟حسین امام خواهی خون به گرفته، را توابین انتقام که

 2.گراشت اىج بر وفهک در زیادى آثار اما خورد، ستکش ظاهر در انقال  این

 ثقیی مختار قیام .3
 خللللواهی خون بلللله عللللراق در ثقفللللی عبیللللده ابی بللللن مختللللارق 00 سللللال در
 فلرد را زبیلر بلن عبلداه هکلآن دلیل  بله ملردم زملان، ایلن در .کلرد قیلام ؟ع؟حسین
 شللده نللدهکپرا او اطللرا  از دیدنللد، نمللی خللویش اهللدا  تحقلل  بللرای مناسللبی
 بلود، کلرده منسلو  حنفیله محملد بله را خود دعوت هک مختار سوى به و بودند
 او و بلود شلده مختلار به مردم اطمینان باعث حنفیه محمد تأیید .آوردند روى
 .داد قرار «؟ع؟الحسین ل ارات یا» جمله را خود شعار نیز

 در همله از بلیش زملان آن در هکل موالی به ومت،کح به رسیدن از پس مختار
 از برخللللی روحیلللله بللللا اقللللدام یللللنا .کللللرد خللللدمت داشللللتند، قللللرار امیلللله بنی فشللللار

 برتلر را علر  نل اد جاهالنله، ارکاف اساس بر هک مختار عر  طرفداران و مسلمانان
 او علیلله زیللادى هللاى توطهلله رو ازایللن .نداشللت سللازگارى دانسللتند، مللی عجللم از

 حسللین قللاتالن قتلل  و تعقیللب در مختللار هکلل شللد باعللث هللا مخالفللت ایللن .کردنللد
                                                                                                                                                      

، ۱اثیللللر، الکاملللل  فللللی التللللاریخ، ج ؛ ابن۱56و  ۱7۳، ص5و النهایللللة، ج البدایللللة ،کثیللللر دمشللللقی ابن .1
 .۴50-۴5۱صص

 .۹۴5 -۹۴۴ارزیابی انقال  حسین، صص ،  محمد مهدى شمس الدین.ر .2
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 .رسانید قت  به را آنها نفر ۱56 روز  ی در و ندک تعجی 
 1.شد کشته زبیر بن مصعب فرمان به حکومت، نیم و سال ی  از بعد مختار

 زید قیام .4
 بللللن هشللللام حکومللللت در ،ق۴۱6 سللللال در ؟ع؟نیحسلللل بللللن یعللللل بللللن دیللللز

 املام یخلواه خون و منکلر از نهلی و معلرو  بله املر هلد  بله ملروان، عبدالمل 
 زیلر از وفلهک اهل  اى» بلود: ایلن زیلد طرفلدار انقالبیون شعار .کرد امیق ؟ع؟نیحس
 .«آیید گرد دنیا و دین پیروزى و عزت پرچم زیر در و آیید در به  لت بار

 زیلد قیلام گرفلت، صلورت املوی جلا ر نظلام علیله کله هلاییقیلام ترین بزرگ از
 بله املر منظلور بله و ق۴۱6 سلال در کله قیلام ایلن .بلود ؟ع؟الحسین بن ؟ع؟علی بن

 وقلللوع بلله کوفللله در کللربال شلللهدای قللاتالن از انتقلللام نیللز و منکلللر از نهللی و معللرو 
 .آورد وارد اموی خلفای مشروعیت مبانی بر مهل  ایضربه توانست پیوست،
 او قیلام بلود بنلا .شلد واقلی ق ۴۱6 سلال صلفر ملاه آخر چهارشنبه در زید قیام
 احتمللال و یلارانش از دوتلن شلدن کشلته دلیل  بلله املا باشلد، تلاریخ ایلن از دیرتلر

 .گرفت صورت تاریخ این در آنها قیام شبیخون،
 القواعللللد، در اول شللللهید السللللالکین، ریللللاض در شللللیرازی خللللان علللللی سللللید
 نقل  دیگلر بسلیاری و الحدیث رجال معجم در خو ی المقال، تنقیح در مامقانی
   .است بوده ؟ع؟صادق امام ا ن به قیام این که اند کرده

 مسللجد در را دیللز بللا ننللدگانک عللتیب قیللام، از اطللال  از پللس امللوی سلل اهیان
 جنلل  .گراشللتند تنهللا ؟ع؟حسللین جللدش ماننللد را او کوفیللان و ردنللدک محاصللره

                                                                                                                                                      
 .۹۱5و  ۹۱7ارزیابی انقال  حسین، صص ، : محمد مهدى شمس الدین.ر .1
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 بله تیلری اصابت با سوم روز در زید و کشید طول روز سه حدود شام و زید میان
 از وی جنللازه مانللدن مصللون بللرای زیللد یللاران .رسللید شللهادت بلله اش پیشللانی
 زیلد دفلن محل  از دشمن اما کردند؛ دفن مخفیانه و شبانه را او دشمن، تعرض
گاه  بلن هشلام بلرای و کلرد جلدا بلدنش از سلر و کشلید بیلرون را زیلد جنازه و شد آ

 هشلام ملرگ زملان تلا وی بلدن .آویختند دار به نیز را بدنش فرستاد؛ عبدالمل 
 و ندسلللوزاند آورده، پللایین دار از را جنللازه ولیللد، امللر بلله آن از پللس و مانللد دار بللر

کسترش  1.دادند باد بر را خا
 گوید: می ولهاوزن

 حلللال هللر در یافللت، خاتملله دلخراشللی نحللو بلله زیللد نهضللت گرچلله»
 و داد رخ آن از بعلد هکل ملی هاى انقال  تمام زیرا بود؛ مهمی حادثه
 ارتبللا  زیللد انقللال  بللا شللد، شللام ومللتکح نهللایی سللقو  بلله منجللر

 یحیللی، وفللات زا پللس هکلل شللیدکن طللول چنللدان کلله چنان داشللتند؛
 یفللرک بلله را قللاتالنش و بگیللرد را او خللون انتقللام تللا ردکلل قیللام ابومسلللم
 2.«برساند اعمالشان

 خمینی؟هر؟ امام قیام .5
 در را ایلران اسالمی انقال  جرقهش ۴۹۱۱ سال خرداد ۴۵ در ؟هر؟خمینی امام

                                                                                                                                                      
، ۱ی، تلاریخ فلرق اسلالمی، ج؛ صلابر۱۴۱، ص7جوزی، المنتظم فی تاریخ ارمم و الملو ، ج ابن .1

 ةو الفکریل ةالسیاسلی ة؛ عمرجلی، الحیلا۴0۹، ص۵سعد، الطبقات الکبلری، ج ؛ ابن00-07صص
؛ شللللبلنجی، نوراربصلللار فلللی مناقللللب آل بیلللت النبللللی ۹0فلللی المشللللرق ارسلللالمی، ص ةللزیدیللل
 .۱6۹، ص؟ص؟المختار

 .۹۴5 -۹۴۴ : محمد مهدى شمس الدین، ارزیابی انقال  حسین، صص.ر .2
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 نهضلللت از الگلللوبرداری بللا و متملللادی های سللال طلللول در و کللرد ایجلللاد هللا  هن
 .برساند پیروزی بهش ۴۹۵7 سال  بهمن ۱۱ در را قیام این توانست راعاشو

 که چرا بود؛ خورده گره ؟ع؟حسینی عاشورای با ؟هر؟خمینی امام قیام درواقی،
 و منکلر رژیلم علیله قهرملان مللت مبلارزات جدی سرآغاز که خرداد ۴۵ قیام دلی 
 و حسلللینی عاشلللورای در املللام سلللخنرانی رود، ملللی شلللمار بللله پهللللوی سلللتیز دین

 دژخیملان ،۴۹۱۱ خلرداد ۴۵ سلحرگاه در .بلود بهانله هملین به ایشان دستگیری
 روز سله هک را ؟هر؟خمینی امام و بردند یورش قم در امام خانه به ستمشاهی رژیم
 سللخنانی طللی فیضللیه، مدرسلله در حسللینی عاشللورای مناسللبت بلله آن، از پللیش

 تهللران بلله و دسللتگیر بللود، برداشللته او اسللتکبار و شللاه جنایللات از پللرده ، وبنللدهک
 قیلامی زدن جوانه و منمن زنان و مردان اتحاد سرآغاز ماجرا این .ردندک منتق 
 بله قلم از قیلام .نشسلت بلار بله )انقلال ( برومند، نهال این ۴۹۵7 سال در که شد

 منمنللان از زیللادی تعللداد شللهادت بلله و رسللید شللهرها دیگللر و ورامللین و تهللران
 .شد می تنومند انقال  درخت گونه این و انجامید

 زنلده باعلث حسلینی قیلام و محلرم کله بودند معتقد ؟هر؟خمینی امام حضرت
 .است بوده تاریخ طول در اسالم ماندن

 کله بلود هلدفی هملان ایلران اسلالمی انقال  جریان در ؟هر؟خمینی امام هد 
 رمسی همان در نیز اسالمی انقال  و کرد می دنبال عاشورا روز در ؟ع؟حسین امام
 و فاسد چهره ؟ع؟حسین امام که طور همان م ال، برای .رفت پیش عاشورا قیام
 امیله آل سلقو  بله کله سلاخت آشکار را آنها پلید های سیاست و امیه بنی واقعی
 و زشلت چهلره خلود های سخنرانی در نیز ؟هر؟خمینی امام انجامید، عاشورا از بعد

 مللردم بللرای دیگللر شللکلی بلله آن از قبلل  کلله را شللاه نوکرمآبانلله و ننگللین اقللدامات
گری این .ساخت هویدا کرد، می گری جلوه  منکلر از نهلی و معلرو  بله املر و افشا
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 .انجامید آن پیروزی و اسالمی انقال  به ؟هر؟خمینی امام
 املللام نهضلللت و مکتلللب و کلللالم در محلللرم، و کلللربال عاشلللورا، ،؟ع؟حسلللین املللام
 سلترگ ای مایه دسلت را عاشلورا  ثلهحاد ؟هر؟املام .دارد ای ویل ه جایگلاه ؟هر؟خمینلی
 خللود کلله چنان انللد؛ گرفتلله الهللام آن از و داده قللرار اسللالمی انقللال  آفللرینش بللرای
 آن بله و ،1معرفلی ؟ع؟سیدالشلهداء قیلام از برگرفته را ایران اسالمی انقال  ایشان
 شللجاعت، درس حضللرت آن از بایللد مللا کلله شللوند مللی یللادآور و 2کننللد مللی افتخللار

گیلللریم را مکتللب از دفلللا  و ظللللم، بللا مبلللارزه خواهی، تعلللدال شللهادت،  املللام .فرا
کمللان و خللود  جامعلله اوضللا  ؟هر؟خمینللی  هماننللد را مسلللمانان سرنوشللت بللر حا
کم و ؟ع؟حسللین امللام  جامعلله اوضللا   تحلیلللی در و دانسللتند مللی آن غاصللب حللا
 ؟ع؟حسلین املام قیلام بله مسلتند را خلود قیام همگان، برای فهم قاب  و شفا 
 تماشلاچیان و 5دنیاطلب سازشگران ،4درد بی طلبان راحت منط  و 1کردند می

 .شمردند می مردود ؟ع؟حسین امام زندگی  سیره و شیوه به استناد با را گر توجیه
 تلر برجسلته کربال در است، ؟ص؟محمدی نا  اسالم همان که شیعه سرخ خط

 که طلبی ادتشه و ستیزی  لت خواهی، آزادی عاشورا نهضت پرتو در .شود می
 خانلدان ارادتمنلدان کلردن بسیج و تر پررن  است، جور دستگاه با مبارزه  رزمه

 6.است هموارتر وریت و عصمت
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 .۹۱۱، ص۱ج ،همو .1
 .۵۱۴، ص۴۱ج ،همو .4
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