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فروشاني نعمتاللهصفري

Ê

بهعنوانلقبآنحضرتبرگزينيم,بايدامام را ا@گربخواهيمتجليصفتكمالدرزندگيهرامام
را<حسينعزيز>بناميم/ حسين2ع0

بهعنوانيكم5@كو را كهميتوانآن عنصر<عزت>آنچناندرقيامامامحسين2ع0حضوردارد
گزارشي وهر ترازوسنجيد اين با ايننهضترا گزارشهايمورخاندرباره و درنظرگرفته اصليكلّي

كهكمترينشائبهذلتدرآنباشدمردودشمرد/ را
ارائه بهعلترواجنوعيكجفهميدرميانگروههاييازپيروانآنحضرتدرطولتاريخ, متأسفانه
و ازجعل راستا دراين و ازنهضتعاشورا,اصلقرارگرفته وگريهآور چهرهايرقتبار,حزنانگيز

ازآنرويگرداننشدهاست/ تحريفدروقايعايننهضتوترسيمچهرهذلي5نه
و ومرامامامحسين2ع0خاندان باتبيينمفهومعزتونشاندادنآندرك5م دراينمقاله نويسنده

اصحاببهنقدگزارشهايمخالفعزتدرنهضتكرب5ميپردازد/

مقدمه

عـّزت عـنصر بـا را آن چنان آن, درباره معتبر منابع مطالعة با نهضتحسيني پژوهشگر
تداعي او ذهن در افتخار عزتو نام@كرب4يحسين2ع0 شنيدن با ناخودآ@گاه كه ميبيند قرين
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سرتاسر در حضرت2ع0 آن سيرة بررسي به و گذاشته نهضت@فراتر از را قدم هرگاه و ميشود/
بـزرگوار آن زنـدگي سـرتاسر در عـنصر ايـن حضور شاهد به@وضوح بپردازد, زندگياش
لقب عنوان به را امام2ع0 هر زندگي در تجّلي@صفتكمال ا@گر@بخواهيم كه گونهاي به ميباشد/
آن كـه است آن 2ع0 حسـين امام درباره گزينه شايد@مناسبترين برگزينيم, 2ع0 حضرت آن

عزيز>@بناميم/ <حسين را حضرت2ع0
قويعمل مغناطيسي ميدان يك همانند نهضتحسيني در عنصر اين استكه جالبآن
شـعاع در نـيز را بزرگوار آن خويشان و اصحاب همچون حضرت2ع0 آن اطرافيان و @كرده,

است/ داده قرار عملخود
نگشته محدود حضرت2ع0 آن حياتظاهري به عنصر اين زماني محدودة آنكه جالبتر
بـرگرفته در نـيز را حضرت2ع0 بيتآن اهل اسارت دورة يعني شهادت, پساز دوران بلكه

رنگميبازد/ اسير عزيزان اين مقابل در زنجير> در معروف<شير َمَثل كه آنجا استتا
نهضتحسيني قهرمانان رفتارهاي اعمالو سرتاسر عنصردر اين تنها نه آنكه ديگر نكتة
آن سـوي از عـنصر ايـن حـضور دادن نشـان در تعّمد نوعي شاهد بلكه است, افكنده پرتو
جـمله آن از كـه است كـرده تـجلي نـيز آنـها گـفتار در آن از بخشي كه ميباشيم بزرگواران

بياوريم/ شاهد را الذلّة> منا <هيهات معروف عبارت ميتوانيم
را آن ميتوانيم استكه افكنده سايه نهضتحسيني بر چنان عنصر اين خ4صه طور به و
ايـن دربـاره مورخـان گزارشهاي و گرفته نظر در كلّي اصل و م4@ك مقياس, يك عنوان به
بـاشد, آن در ذّلت شـائبة كـمترين كـه را هـرگزارشـي و بسـنجيم تـرازو ايـن بـا را نـهضت

مردود@شمريم/
تبليغ براي وجه بهترين به عنصر اين از ميشود حاليكه در استكه آن تأسفبار نكته اما
رواج عـلت بـه امـا گردد, بهرهبرداري طلبان افتخار همة ميان در تشيع بلكه و حسيني مرام
شـده ايجاد تاريخ طول در حضرت2ع0 آن پيروان از گروههايي ميان در كه فهمي كج نوعي
راه اين در و داده نهضتقرار دراين آور گريه و حزنانگيز و رّقتبار چهرهاي ارائه بر را اصل
نـهضت ايـن وقـايع تـحريفدر و جـعل از ديگـر, منظور هر به يا و ثواب به رسيدن براي
و اصـحاب حسـين2ع0 امام از ذلي4نه چهرهاي ارائه در را خود كار نتيجة و نشده رويگردان
باشد/ نبوده آنها بالذات مقصود نتيجه استاين ممكن چند هر كردند خاندانشمشاهده

فـرود آنـجا تـا عزت مجسمة آن حسين2ع0, امام حسيني نهضت از نمايي چهره اين در
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برايرفععطش و ايستاده زياد ابن بيرحم جلويسپاه در بهانه هر به و لحظه هر در كه ميآيد
تشـنگي از جگـرم <لشكـر فـرياد بـا گـاهي و مـينمايد/ اطرافيانشدرخـواستآب و خود
و دارد/ را آنـها خفتة وجدانهاي دادن قرار تأثير تحت احيانًا و آنها به نهيب قصد سوخت>
و آورده لشكر مقابل در را خود شيرخوار طفل نميبندد, كارهايخود از طرفي هيچ كه آنگاه
بـه آبـي قطرة و نموده رحم شيرخوار طفل اين به qاقل نميكنيد, رحم من به <ا@گر ميگويد:

برسانيد/> او حلق
چارهايجز امام2ع0 كه نمود, پر نشينچنانگوشفلكرا خيمه دختركان <العطش> فرياد

نميبيند/ آنها كردن سيراب علمدارشبراي فرستادن
را حسـيني نهضت خود عزيزانة مرام با كه كرب4 زن شير آن زينب2س0 چهره باqخره و
درباره كلمه ايندو برد كار از ابايي حتي و شد, داده نشان ذليل و چهرهايخوار بخشيد, ج4

نميشود/ ديده بزرگوار آن
از را خود توانسته استكه حسيني فروغ تابنا@كي اينشّدت كه كرد اذعان بايد اينجا در و
و شفاعتاو به نيل اميد به و او راه در و او نام به كه ظلمهايي و تاريكيها همه اين qبهqي
عزت هم باز و داده نشان همگان به را خود درخشان چهرة شده, داشته روا پروردگار ثواب
سازد/ خود فروغ شيفتة و عاشق را آنان و نموده خود جذبچهرة را خواهان افتخار و طلبان

مطلبباشد؟ اين بيانگر ميتواند عنواني چه حسيني> <معجزة عنوان جز به راستي و

كليات

واژهشناسي /١ Ê
لغت عزتدر الف/ É

همگي كه ميباشد بودن استوار و محكم معنايسخت, عرببه ك4م عّزتدر واژة اصل
ُصلبميباشد/ واژة معناي آنان

ميگفتند: چنانكه ميرفت, كار توصيفجماداتبه در آغاز در واژه اين
استوار/ و زمينمحكم يعني عزاز>١ <َاْرٌض

واژه از بـعضي امـا است, ايـجابي مـعناي يك مـعنا ايـن مــيشود مشــاهده چــنانچه
راغبدر چـنانچه كـردند, مـعرفي تـعريفسـلبي نوعي با را واژه اين بعدها شناسان@عرب

ميگويد: تعريفآن
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يغلب>;٢ منان ل�نسان مانعة حالة <العّزة
كند/ غلبه انسان بر نتواند كسي تا باعثميشود استكه حالتي عّزت

كـه است كسـي عزيز شيء>٣; يغلبه ف4 الممتنع <هو ميگويد: عزيز تعريف در زجاج و
نميكند/ غلبه او بر چيزي

تـعريف در اثـباتي گـزيني واژه آن لغـوي اصـلي ريشـة بـه تـوجه با ميرسد نظر به اما
شـّدت و غـلبه قـّوت, رفـعت, چـون واژههـايي با را آن بعضي چنانچه باشد, آن@مناسبتر

معنا@كردهاند/٤
در پسنديده صفتي بيانگرحالتو و ارزشمحسوبشده واژة نوعي معنا اين در واژه اين

ميباشد/ يكموجود

قرآنكريم عزتدر ب/ É
موارد شاهد اما است٥ آن ارزشي گونة در آن استعمال موارد بيشتر آنكه با كريم قرآن در
ميفرمايد: كافران درباره چنانچه است, برده كار به منفي معنايي در را آن كه هستيم نيز نادري

شقاق>٦; و فيعزة الذينكفروا <بل
اخت�فند/> و 5غرور3 عّزت گرفتار وليكافران

ميگويد: منافقين از بعضي مورد در يا و
با9ثم>٧; العّزة اخذته الله اتّق له قيل اذا <و

ميكشاند/ گناه به را عّزتاو كن, پيشه الهي تقواي كه ميشود گفته او به هرگاه

كه عزتراستين كريم, قرآن ديدگاه در كه چنينبگوييم ميتوانيم گانگي ايندو توجيه در
چنانچه اوست/ نزد در و خداوند آن از تنها ميباشد, بزرگي استواريو قوت, غلبه, معناي به

جميعًا>٨/ لّله العّزة <فان ميفرمايد:
نـيز الهـي عـزت ايـن از ميدارنـد, بر گام الهي راه در مؤمنان و پيامبر مانند كه كساني و

ميفرمايد: چنانچه ميشوند, بهرهمند
للمؤمنين>٩/ و لرسوله و العزة <ولله

اسـتواري و قـدرت نـوعي خـود براي دارند, قرار الهي صراط مقابل نقطه در آنانكه اما
در رو اين از و برندارد/ در معنايي فريبخود كاذبو غرور جز به كه ميكنند تصور موهوم
و بـوده خود حقيقي غير معناي در كاربرد موارد اينگونه در عزت كاربرد كريم, قرآن منطق
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اين از و ميرود/ كار به <اqئمه> و <شقاق> چون قرائني همراه وبنابراين ميباشد مجاز نوعي
تـرجـمه لجـاجت تـعقيبو فريب, غرور, همچون معاني به واژه اين موارد اينگونه در رو
آنـها يـاد را دروغـينشان عـزت طـعنه با خداوند قيامت روز در كه اينانند هم آري ميشود/

ميفرمايد: آورده@و
الكريم>١٠; العزيز انكانت <ذق

بودي/ گرامي و قدرتمند بسيار خود3 پندار 5به كه را3 الهي بچش5عذاب

باشد/ الهي نفسعذاب از دردنا@كتر آنها براي اينجمله شايد و

رواياتشيعه عزتدر ج/ É
كسبعّزتاز و خداوند عّزتدر انحصار يعني قرآني مهم اصل اين به رواياتشيعه در
حضرت چنانچه است/ تأ@كيدشده رويآن مختلفبر موارد در و شده توجه او انتساببه راه
خداوند از غير خود0 پندار عزيزي2به هر يعني ذليل>١١; غيره عزيز <@كل ميفرمايد: علي2ع0

است/ ذليل
ذليل>١٢; الّله بغير <العزيز ميفرمايد: يا و

است/ شده ذّلتدچار به او شود, عزيز خداوند غير ناحية از بخواهد كه @كسي
ميگويد: چنين خداوند با مناجاتخود در حضرت2ع0 آن نيز و

لكعبدًا>١٣; ا@كون ان عّزًا لي <الهيكفي
توام/ بندة بسكه همين عّزتمن در خدايا!

ميفرمايد: صادق2ع0 امام يا و
الي الّلـه مـعصية ذل مـن فـلينقْل بـ�سلطان هيبة و ب�مال غني و عشيرة ب� عّزًا اراد <من

عز@طاعته>١٤;
بدون و گردد بينياز مال داشتن بدون و شود عزيز خويشان داشتن بدون ميخواهد كه @كسي
از اطاعت در تنها عّزتيكه بهسوي نافرمانيخدا ذلت از بايد باشد, ابهت داراي قدرت داشتن

گردد/ منتقل اوست

دانست, اينباب از ميتوان دانسته تقوا مصداقعّزترا عزيزترين كه را روايتي همچنين
ميفرمايد: حضرتعلي2ع0 چنانچه

/١٥< التقويى من اعّز عّز 9>

فـراهـم را عـّزت مـوجبات آنـها به شدن متصف كه صفاتي به روايات اين در همچنين
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براي رفعت و ارجمندي عّزت, كسب در آنها جستة بر عّلتنقش به و شده اشاره ميآورد,
عـلي2ع0 امـام قول از حلم درباره چنانچه است/ آورده حساب به نفسعزت را آنها انسان,

است: آمده چنين
كالحلم>١٦; عّز 9>

نيست/ حلم بردباريو مانند هيچعزتي

ميفرمايد: چنين مردم اموال از بريدن طمع درباره باقر2ع0 امام يا و
دينه>١٧; للمؤمنفي الناسعّز فيايدي <اليأسمما

ميآورد/ فراهم دينشرا مؤمندر عزت است, مردمان دست در آنچه از نااميدي

ميفرمايد: كوتاه ك4مي در علي2ع0 امام مورد همين در نيز و
تعّز>١٨; <اقنع

شوي/ تاعزيز قناعتكن

را عـزت تـعريف او از كـه هـنگامي پـدرش از پيروي به نيز حسين2ع0 امام همچنانكه
نكـتة و مـيكند/١٩ تـعريف است, قناعت همان كه مردم از بينيازي به را آن او ميخواهند,
خداونداستواين عزتانسانمؤمن سرمنشأ رواياتشيعه لطيفآنكهطبقديدگاه پايانيو
بـايد هميشه مؤمن بنابراين است/ نشده داده مؤمن به آن وا@گذاري اختيار كه است @گوهري
ميكند/ بيان چنين لطيفرا نكته اين روايتي در صادق2ع0 امام باشد/ عزيز خداوند همانند

تسـمع امـا ذليـً�; يكـون ان اليه يفوض لم و كّلها اموره المؤمن الي فّوض جل و عز الله <ان
يكـون 9 و عـزيزًا يكـون فـالمؤمن للمؤمنين> و لرسوله و العزة <ولله يقول عزوجل قول@الله
يسـتقل 9 المـؤمن و بالمعاول منه يستقل الجبل ان الجبل, من اعّز المؤمن ان قال: /@ثم ذليً�

شيء>٢٠; من@دينه
باشد/ ذليل استكه نداده اجازه او به استاما كرده وا@گذار خودش به را مؤمن امور خداوندهمة
پـيامبرشو و خداونـد آن از تنها <عزت, ميفرمايد: كه نميشنوي را متعال خداي سخن آيا
كوه از مؤمن فرمود: سپس نيست/ ذليل هرگز و است عزيز هميشه مؤمن پس است> مؤمنان
ديـن از اما ميشود, كنده سنگهايش تكه كلنگها با كوه از زيرا است 5سختتر3 عزيزتر هم

نميشود/> كم چيزي هرگز مؤمن

حسين$ع"وعّزت امام /٢ Ê
مسألة برجستگي نوعي به حسين2ع0 امام رفتار و گفتار بررسي با شد اشاره قب4ً چنانچه
آن زنـدگاني مـحور را عزتطلبي ميتوانيم كه گونهاي به ميكنيم, مشاهده آنها در را عزت

بهحسابآوريم/ حضرت2ع0
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به حسين2ع0 امام مرام و حسين2ع0 امام بخشك4م دو بحثدر شدن روشنتر براي حال
ميپردازيم: موضوع بررسي

حسين$ع": امام ك,م عزتدر الف/ É
اصل اين بر حضرت2ع0 آن تأ@كيد حسين2ع0 امام ديدگاه از عّزت درباره نكته مهمترين
به بايد دارد كسبعزت هركسقصد استو خداوند انحصار عزتواقعيدر قرآنياستكه

ميكند: مناجات خداوند با چنين اين عرفه معروف دعاي در چنانچه متمسكشود/ او
يعتّزون>٢١, بعّزه اولياؤه و بالسّمووالرفعة نفسه منخصَّ <يا

تمّسك دوستانتبا گونهايكه اختصاصدادهايبه ارجمند بلندو جايگاه به را خود ايكسيكه
ميكنند/ كسبعزت عزتتو به

ميگويد: نيز و
ني>٢٢; فََاَعزَّ ///ذليً� َدَعْوتُُه َمْن <يا

گردانيد/ عزيز مرا او و خواندم فرا حالتذلتخود در را مناو ايكسيكه

ميگويد: انحصار بيان مقام در ديگر جاي در و
َاْعَزْزت>;٢٣ الذي <انت

ميگرداني/ عزيز هستيكه تو تنها

حقيقتتمسك در كسبعزت, راه خدايياستدر غير هرچه تمّسكبه ديدگاه طبقاين
دربـارة حـضرت2ع0 آن بـه منسوب اشعار از يكي در چنانچه است, شدني فنا و پوچ بهامر

است: آمده چنين ميدانند, كسبعزت وسيلة را دنيا مال كه @كساني
اعتزاز>٢٤; يفوتعن فيها ما و زهـوًا بـالمال الفــتي <ايــعتز

چيزي مال در حاليكه در ميآيد, بر مال از كسبعزت صدد فخرفروشيدر راه از جوانمرد آيا
ميگردد/ عزت رفتن بين از باعث استكه

ميگويد: و انگاشته هيچ استبه آن در كه را آنچه و دنيا استكه ديدگاه همين
النهار>٢٥; مع يزول سويظّل جـميعًا فـيها مـا و الدنـيا <هل

ميرود/ بين از روز, رفتن با استكه سايهاي جز استبه آن در آنچه همة و دنيا آيا

كرده ايستادگي دروغين عزيزان تمام برابر در كه ميدهد انسان به قدرتي چنان ديدگاه اين
كه: ميزند فرياد آنها مقابل در و ميانگارد هيچ به را آنها و

ُجْبٌن>; طّبنا ان ما <///و
نيست/ ترس ما شيوة
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در كه باري ذّلت زندگاني بر را حقيقي كسبعّزت راه در مرگ كه پيشميرود آنجا تا و
ميگويد: و ميداند برتر ميشود, سپري كسبعّزتدروغين راه

ذّل>٢٦/ في حياة من خيٌر <موتفيعّز

جـز را ظـالمان سـتم بـار زيـر در بـار حـياتذلت و دانسـته سـعادت را مرگي چنين و
دلزدگي@نميداند:

ا9برما>٢٧ الظالمين مع الحياة و ســعادة ا9 المــوت اري 9 <انــي

راه در مـرگ ميگويد: و ميآشوبد بر ميترسانند, مرگ از را او كه هنگامي كه است چنين و
نيست: زندگانيجاويد جز به كردنحق زنده @كسبعزتو

و خالدة ا9حياة العّز سبيل الموتفي ليس حق, احياء و العّز نيل سبيل علي الموت اهون <///ما
معه>٢٨/ حياة الذي9 الموت ا9 الذّل مع الحياة ليست

وسـيلة هـيچ بـا نه و كشتن و مرگ با نه باشد متصل اش حقيقي منبع به كه را عزتي آري
ميفرمايد; خود حضرت2ع0 چنانچه نيست, زوال قابل ديگري

9 شرفيفاذًا عّزيو محو مجديو عليهدم تقدرون 9 لكنكم و الله سبيل بالقتلفي <مرحبًا
بالقتل>٢٩; ابالي

نابود را شرفم و عزت و مجد توانست نخواهيد من3 كشتن 5با شما اما خدا, راه در مرگ خوشا
مرگ/ از با@ك پسچه @كنيد,

حسين$ع" امام مرام عزتدر ب/ É
همديگر از دو تفكيكآن كه است شده عزتعجين با چنان حسين2ع0 امام سيرة و مرام

مينمايد/ محال امري
آخـرين در حتي كه نمود, حا@كم خود رفتار و اعمال تمامي بر را اصل اين چنان امام2ع0
آن خوار خفيفو مردمان روز آن در كه نمايد تن بر را نيستلباسي حاضر زندگاني لحظات

ميكردند/ تن بر را
برهنه بدنش شهادت, پساز آنكه براي خود زندگاني دقايق واپسين در حضرت2ع0 آن
شـلوارك نـوعي آغاز در آنها و نمود خود خاندان از را اهميت كم درخواستلباسي نماند,

فرمود: و نپذيرفتند را آن حضرت2ع0 اما آوردند, حضرت2ع0 آن براي 2تُبّان0
بالذّلة>٣٠; عليه ضربت لباسمن ذاك ,9>

است/ ذّلتشده دچار استكه لباسكسي اين نه,
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بعضي بر مروري كنيم, مشاهده روشنتر چه هر را عنصر اين حضور آنكه براي اينجا در
داشت/ خواهيم امام2ع0 شهادت هنگام تا يزيد حكومت آغاز از آن موارد از

درخواستبيعتبا و مرگمعاويه دادنخبر براي مدينه حا@كم عقبه وليدبن هنگاميكه /١
شده غافلگير مبادا آنكه براي امام2ع0 كرد, دعوت مجلسخصوصيخود به را امام2ع0 يزيد,
ياران از تعدادي بگيرند, بيعت او از زور به بخواهند و باشند داشته او با مذّلتآميز رفتاري و
خـود همراه به بود, پنهان لباسهايشان زير در شمشيرهايشان حاليكه در را خود خويشان و
آل <يا رمز من هرگاه كه داد دستور آنها به و داشته نگاه فرماندار قصر در كنار در را آنها و برد
هر و شده قصر وارد شما راندم, زبان بر را شويد0 وارد پيامبر2ص0 آل 2اي ادخلوا> الرسول

اينعملاحساسنشد/ انجام به نيازي البته كه دهيد/٣١ انجام دادم دستور شما به چه
بـن مروان زده باز سر يزيد با بيعت از وليد مجلسخصوصي در امام2ع0 كه هنگامي /٢
مـروان بـه خـطاب عـزيزانـه مـوضعي از و آشفت بر امام2ع0 كرد, قتل به تهديد را او حكم

چنين@گفت:
شود, كار اين به موفق آنكه از قبل بزند, مرا گردن بخواهد كسي ا@گر سوگند خداوند <به
دريـابي, مـرا صدقسخن خواستي ا@گر مروان0 2اي كرد, خواهم سيراب خونش از را زمين

دهم/>٣٢ نشان تو به تا كن را كشتنمن قصد
و شـده يـادآور را يزيد ذلت و عزتخود آهنگين ك4مي با و كرده وليد به خطاب آنگاه

ميداند: ممكن غير را يزيد امثال با خود همگنان بيعت
و خـتم بنا و الله فتح بنا و الم�ئكة مختلف و الرسالة معدن و النبوة بيت اهل انا ا9مير! <ايها

لمثله>٣٣/ يبايع مثلي9 بالفسق/ معلن المحترمة النفس قاتل شاربخمر رجلفاسق يزيد

جريان در كه بود آن اميه بني جمله از قريشو بزرگان سرافكندگيهاي بزرگترين از /٣
تـيغ دم از را آنها ميتوانستهمة آنكه با 2ص0 ا@كرم پيامبر هجرت, هشتم سال در مكه فتح
يـعني <طـلقاء> عـنوان بـا آنـها هـنگام آن از و كرد/ آزاد را آنها و نهاده منت آنها بر بگذراند,

آورد/ ارمغان به آنها براي را ابدي ننگ كه معروفشدند/ آزادشدگان
مينويسد: و شده يادآور او به ننگرا اين معاويه با نگاريخود نامه در حضرتعلي2ع0

كالطليق>٣٤; المهاجر q طالبو كابي ابوسفيان q <و
بـه طـليق هـمانند هـيچگاه مـهاجر و نـيست 2پـدرم0 ابوطالب مانند 2پدرت0 ابوسفيان

حساب@نميآيد/
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مينگارد: چنين او ديگرخطاببه جاي در و
ترتيبدرجاتهم>٣٥; ا9ولينو المهاجرين بين التمييز و الطلقاء ابناء و للطلقاء ما <و

بندي ترتيب و پيشگام مهاجران ميان در داوري با كار چه را آنها فرزندان و 5آزادشدگان3 طلقاء
آنها/ درجات

بـدون است, كـوتاه قـدرتي حكـومتو هرگونه از دستاو حاليكه در حسين2ع0 امام
اميه بني ساير و يزيد و مروان شامل يكسان به كه را ننگ ذلتو اين مروان, به خطاب واهمه
بـيان را آنـها سـربلندي خاندانشو و خود جايگاه آنكه از پس و شده يادآور او به ميگردد

ميفرمايد: ميكند,
الطـلقاء عـلي و ابـيسفيان آل عـلي مـحّرمة الخـ�فة يـقول: اللـه5ص3 رسول سمعُت <قد

ابناء@الطلقاء>,٣٦
فرزندان 5آزادشدگان3 طلقاء و ابوسفيان خاندان خ�فتبر ميفرمود: خدا5ص3 رسول شنيدم

است/ حرام طلقاء

هر به را نيستآن حاضر كه ميداند بار ذلت را يزيد مانند فردي بيعتبا چنان امام2ع0 /٤
جـواب در چـنانچه بپذيرد, باشد, نداشته پناهگاهي هيچ زمين سرتاسر در ا@گر حتي قيمتي

ميفرمايد: چنين حنفيه نصيحتبرادرشمحمد
ابدًا>٣٧/ معاويه بن يزيد الله بايعتو لما مأوًي 9 و ملجٌأ الدنيا يكنفي لم لو الله و اخي! <يا

نيست حاضر ميبيند, مكه سوي به رفتن و مدينه ترك در را چاره امام2ع0 كه هنگامي /٥
همراه بلكه دهد ادامه مسير اصليبه غير ازجادة لرز حالتترسو با و ذلي4نه زبير همانندابن
پسرعمويشمسلمبن كه هنگامي و ميگذارد مكه ـ مدينه اصلي جادة در قدم خود خاندان با
پيش در فرعيرا شدنجاده دستگير جهتترساز به و زبير ابن مانند تا ميخواهد او عقيلاز

ميفرمايد: @گيرند,
تـرك را جـاده ايـن نـيفتد مكه خانههاي به نگاهم تا كه سوگند خداوند به عمويم, پسر <اي

كرد/>٣٨ نخواهم

است/ عزيزانه خروجي كوفه سمت به مكه از امام2ع0 خروج /٦
يـا و دهد نشان ذرهايضعف آنكه بدون و كرد, ايراد خطبهاي خروج آستانة در امام2ع0
عباراتي با نمايد, دلخوش خود همراهي به را مردم واقعي غير وعيدهاي و وعده با بخواهد
انسان مرگبراي زينت از آنسخن آغاز در و ميكند, ايراد را خود كوتاه متينخطبة سنگينو

ميدهد; جوان دختر گردن به گردنبند كه ميداند زيبايي همانند را آن و آورده ميان به
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جيد@الفتاة>/ علي الق�دة َمَخطَّ آدم ُولد علي الموت <ُخّط

بـه را پـيشينيانش بـه پيوستن به خود اشتياق سپس و
در و ميكند تشبيه يوسف ديدار براي يعقوب اشتياق
همراهيخود به را مردم عزت كمال با چنين اين پايان

ميخواند: فرا
الله لقاء علي مّوطنا و مهجته فينا باذ9ً كان <من
مـصبحًا راحـل فـانني مـعنا فـليرحـل نــفسه

تعالي>٣٩; انشاءالله
و بدهد ما راه در را خود خون ميخواهد كه @كسي
بـه است, كرده آماده خداوند ديدار براي را خود
خـواست به صبحگاهان من كه كند كوچ ما همراه

كرد/ خواهم كوچ خداوند

فرزدق ديدار در كوفه به خود مسير در امام2ع0 /٧
بـلند و شـريعت به بخشيدن عزت را هدفخود او با

ميدارد/ اع4م كلمةالله كردن مرتبه
كساني را حا@كمان آنكه بيان پساز حضرت2ع0 آن
و آمـدهانـد در شـيطان طـاعت به كه ميكند توصيف
نموده تعطيل را حدود و كرده ترك را خداوند پيروي
تـيول بـه را مسا@كـين و فقرا اموال و نوشيده شراب و

ميفرمايد: درآوردهاند, خود
و شرعه اعزاز و الله دين بنصرة قام اوليمن انا <و
العليا>٤٠; هي الله كلمة لتكون سبيله في الجهاد
ياريدينخدا راه در كه هستم منبرترينكسي و
حا@كمانآن اين آنكه 5پساز كردن@ديناو عزيز و
تـا خواستم پا به او راه در جهاد و كردند3 ذليل را

گيرد/ قرار بلندخود مرتبه همان در الله @كلمة

شهادتمسلم, خبر زباله منزلگاه در كه هنگامي /٨
در را اوضـاع و مـيشنود را يـقطر بن عبدالله و هاني
متوجه نكته اين به ميبيند, خود مراد خ4ف بر ظاهر
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رسيدن و كوفه حكومت به حضرت2ع0 دسترسيآن اميد با او همراهان از عدهاي كه ميشود
شدن جدا قصد است, شده يأستبديل به اميد اين كه حال و شدهاند همراه او با منال و مال به
از حـضرت2ع0 رو ايـن از كـنند, ابـراز صـريحًا را آن كه است آن از مانع خجالت اما دارند,

ميفرمايد: آنها اينخبرخطاببه دادن پساز عزيزانه موضعي
ذمام>٤١; منه علينا ليس فلينصرف ا9نصراف منكم َاَحبَّ <//فمن

شود/ جدا ما از كسميخواهد, هر نداريم, هيچكسعهدي برگردن ما

گفت: سخن آنها قاطعيتبا با چنين اين حضرت2ع0 كه آمده چنين ديگر نقلي در و
ا9 و مـعنا فـليقم ا9سـّنة طـعن السـيفو حـّد عـلي يـصبر مـنكم كـان فمن الناس! <ايها

فلينصرف@َعّنا>٤٢;
ما همراه كند پايداري نيزه ضربة و شمشير تيزي مقابل در ميتواند كه شما كساز هر مردم اي

شود/ جدا ما از نميتواند كس هر و بيايد

است عقيلخوانده شهادتمسلمبن خبر شنيدن پساز حسين2ع0 امام كه اشعاري در /٩
كـند گـ4يه دنيا از و سرايد مرثيه مسلم بر آنكه جاي به امام2ع0 ميزند/ موج عزتطلبي نيز
شد, خواهد نايل آن به حضرت2ع0 نزديكآن آينده در و آمده نايل آن به مسلم كه را فضيلتي
را بـيت ايـن خود اشعار ضمن در او است/ شمشير با خدا راه شهادتدر همان كه ميستايد

نيز@ميآورده:
افـضل>٤٣; الله في بالسيف امريء فقتل انشأت للــموت ان ا9بــد تكــن ان <و

شمشير وسيلة به خدا راه در انسان شدن پسكشته است, مگر انساني بدنهاي سرانجام ا@گر
است/ سرنوشت برترين

بـن حّر نفري هزار لشكر يعني زياد ابن سپاه مقدمه با حسين2ع0 امام برخورد اولين /١٠
است/ دشمنخود با عزيز بزرگو يكانسان برخورد از كاملي نمونة نيز يزيد

كه اولينسخني ميرسند, امام2ع0 مقابل به ريزان عرق سوزان, يكظهر در كه حّر لشكر
با همراه را گروه <اين ميفرمايد: كه است خود ياران به امام2ع0 دستور ميشنوند, امام2ع0 از

كنيد/>٤٤ آبسيراب از اسبانشان
موضع قاطعانه امام2ع0 ببرد, زياد ابن نزد به را امام2ع0 كه ميكند اصرار حّر هنگاميكه /١١

ميفرمايد: و @گرفته
ذالک>٤٥; ادنيمن <الموت

است/ خواسته اين از نزديكتر مرگ
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مـتمسك اشـعاري به امام2ع0 ميكند, تهديد قتل به را حضرت2ع0 آن حّر كه هنگامي و
بيتاست: اين آنها جملة از كه ميشود

مسـلمًا>٤٦; جـاهد و خـيرًا نوي ما اذا الفـتي علي عار بالموت ما و <سامضي

خـدا راه در و نيكداشته قصدي كه مسلماني جوانمرد براي مرگ و ميدهم ادامه خود راه به
نيست/ ننگ كند, جهاد

به زياد ابن از رسيدنخبر تا كه ميرسد توافق اين به او با حّر با مذا@كره پساز امام2ع0 /١٢
منتهيشود/ كوفه سمت به نه و شده ختم مدينه به نه كه برود را راهي امام2ع0 حّر,

نـزديكيها آن در قـبيلهاش كـه عـدي بن ِطِرمّاح نام به امام2ع0 ياران از يكي ميان دراين
افراد كمك با آنجا در و رفته او قبيله سمت به كه مينمايد پيشنهاد امام2ع0 به دارند, سكونت
مقابل در كه حّر اندك لشكر به منطقه بلند كوههاي همچون طبيعي موانع به توجه با و قبيله
با را اينتصميم امام2ع0 نمايند/ حمله ميباشند, ناچيز آمد, خواهند كوفه از بعدًا كه سپاهياني

ميفرمايد: طرماح از تشّكر وضمن ندانسته جوانمردي از آنها توافق به توجه
كنيم/>٤٧ عمل نميتوانيمخ�فآن كه يافتهايم توافقيدست به گروه اين با <ما

از خواستتا ازاو بنسعد عمر به نامه ارسال وسيلة به زياد ابن كرب4, در نزول هنگام /١٣
بدترين در نظامي نظر از آنكه با امام2ع0 اما بگيرد/ بيعت يزيد يارانشبراي و حسين2ع0 امام

فرمود: بنسعد عمر فرستادة جواب سربلنديدر شجاعتو با داشت, موقعيتقرار
به>٤٨; الموتفمرحبًا ا9 فهلهو ابدًا بذالک زياد ابن ُاجيُب 9>

كشته استكه اين از غير مگر صورت اين در و نميكنم برآورده را زياد ابن خواستة اين هرگز
مرگي/ چنين پسخوشا شوم,

عـظيم لشكـر و امام2ع0 كوچك سپاه جنگبين وقوع كه هنگامي و شبعاشورا در /١٤
در امام2ع0 يارانشنداشت, همة و شهادتحسين2ع0 سرنوشتيجز قطعًا كه حتميشد @كوفه
به را كرامتخود عزتو اوج داشت, نياز خود خويشان ياريتكتكاصحابو به حاليكه
اينشب در امام2ع0 ندارد/ اتكا ديگري امر هيچ به خدا به جز كه كرد ثابت گذاشتو نمايش
تا ميخواهد آنها از و برداشته آنها از را بيعتخود و كرده اصحابخود و خويشان خطاببه
و خواسته را امام2ع0 تنها دشمنان زيرا بگريزند/ معركه ميدان از و جسته بهره شب سياهي از
عزتو نيز خويشان اصحابو البته كه شد/٤٩ خواهند غافل ديگران از او, بر صورتظفر در

نميكنند/ ترك را معركه صحنه آنها هيچيكاز و داده نشان را @كرامتخود
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دار شـهادتشخـدشه از بعد بيت2ع0 اهل عزت آنكه براي امام2ع0, شب, همين در /١٥
امـام2ع0, شهادت پساز كه ميخواهد او از سوگند با و كرده زينب خواهرش به رو نگردد,

ذّلتنسرايد/٥٠ محتوي نوحههاي و صورتنخراشد ندرد, پيراهن

عاشورا روز عّزتحسينيدر ج/ É
زمين روي در را الهي صفتعزت كامل مظهر و تجلّي بخواهيم ا@گر كه گفت بتوان شايد
عاشورا روز در هم آن و حسين2ع0 در را آن كه باشيم نداشته آن جز چارهاي نماييم, مشاهده

كنيم/ مشاهده
فـقط كـه مسلّحي دندان تا سپاه مقابل در چنان خود اندك نيروي با امام2ع0 روز اين در
تو كه ميگويد وسخن كرده ايستادگي بود حضرت2ع0 نيرويآن برابر صدها نفراتآن تعداد
را خـود كـوچك سـپاه بـلند, روحيهاي با امام آغاز در ميباشند/ برابر هم با سپاه, دو @گويي
و كرد/٥١ تعيين ميسره و ميمنه 2قلبو0 آن براي و داد آرايشنظامي ارتشعظيم يك همانند

ميگزيند/٥٢ سپاهيانشبر و خود بر را محمد> <يا شعار
تـنها تـا كـنند حـفر خـود سـپاه دور بـر خندقي تا بود داده دستور قبل شب حاليكه در
آنكـه بـدون بـجنگند, سـو يك از دشمن با بتوانند راحتي به و باشد يكطرف از نگرانيشان
تا بيفكنند خندق در آتشي تا داد دستور امام2ع0 روز اين در و باشند/٥٣ خيمههايحرم نگران

كند/٥٤ پيدا دسترس خيمهها به نتواند دشمن
را عظيمودشمن يارانشسپاه و امام2ع0 و كردند مقابلهمصفآرايي سپاه كهدو هنگامي
اصليخود پشتوانه با و كرد, بلند آسمان دستبه بياورد, ابرو به خم آنكه بي كردند, مشاهده

كرد: مناجات چنين
كممن عّدة, و نزلبيثقة امر انتليفيكل و رجائيفيكلشدة ثقتيفيكلكربو انت <اللهم
بكو انـزلته العدّو فيه يشمت و الصديق فيه يخذل و الحيلة فيه تقلُّ و الفؤاد فيه يضعف هّم
حسنةو صاحبكّل و نعمة فانتوليكل كشفته و جته سوا@كففرَّ منيعمن اليكرغبة شكوته

رغبة>٥٥; منتهيكل
مشكليكه هر در تو و هستي گرفتاري هر در من اميد و اندوه هر در من پشتيبان تو خدايا! بار
قـلبها آن در كـه گـرفتاري فراوان چه ميباشي/ من ياريگر و پشتيبان آمد, پيش من براي
منچون اما مينمايد, شماتت دشمن ميكندو دوستخوار و ميبندد بر رخ چارهها و ميلرزد
برطرفكردي/ را گرفتاري آن تو و شكايتكردم تو به آنها از و آورده پناه تو به داشتم را تو تنها

هستي/ اميدي هر سرانجام نيكوييو نعمتو صاحب پستو
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نزديك امام2ع0 سپاه به بنذيالجوشن يعنيشمر افراددشمن شقيترين هنگام همين در
2ع0 امـام از است مـاهر تـيرانـدازي كـه عوسجه بن مسلم ميگذارد, را فحاشي بناي و شده
بـزرگوارانـه امـام2ع0 اما درآورد, پاي از خود تير با را شمر تا دهد اجازه او به كه ميخواهد

ميگويد: مسلم خطاببه
باشم/>٥٦ جنگ كنندة آغاز كه ندارم مندوست زيرا نده, هدفقرار را <او

خود روشنگر سخنان ضمن در و رفته دشمن سپاه نزد حّجتبه اتمام براي امام2ع0 آنگاه
ميگذارد: نمايش به را چنينعزتخود اين او, از زياد بن عبيدالله درخواست به اشاره با

ذالک الله يأبي الذلة, هيهاتمنا الذلةو و السّلة بين اثنتين بين ركز الدعيقد الدعيابن <ا9ان
طـاعة نؤثر ان من ابية نفوس و حمّيٌة انوف و طهرت و طابت حجوٌر و المؤمنون و رسوله و لنا

الناصر>/٥٧ خذ9ن و العدد قّلة مع ا9سرة بهذه انيزاحف و ا9 الكرام, مصارع علي اللئام
شمشير با استيا ساخته مخّير چيز بيندو مرا زياد3 5ابن زاده زنا پسر زاده زنا كه باشيد <آ@گاه
است دور بسيار ما ذّلتاز ولي كنم3 بيعت يزيد 5با لباسذلتپوشم يا جنگشوم آمادة @كشيده
بـا مـردان حـمعّيتو با افراد و پا@ك دامنهاي شدگان پرورده و مؤمنان و خدا رسول و خدا و
هـمانند شـدن كشـته بر را َپستان از اطاعت ذّلت كه نميپسندند ما بر را كاري چنين غيرت

ميجنگم/> شما استبا كم ياورم و يار آنكه با من بدانيد دهيم/ ترجيح بلندان و @كريمان

بـه كه ميخواهد او از سعد بن عمر سپاه سرداران از يكي اشعث قيسبن آنكه از پس و
نخواهد ناشايستي رفتار او با يزيد كه ميدهد اميد او به و بنهد سر پسرعمويش2يزيد0 حكم

ميگويد: قاطعانه و برآشفته امام داشت,
العبيد>,٥٨ 5قرار3 فرار افر5اقّر3 9 الذليلو اعطاء بيدي اعطيكم 9 الله و 9>

گناه به 5اقرار نميكنم فرار بردگان مانند و نميدهم شما به دستخواري من سوگند! خدا به نه
نميكنم/3 خود

و ميدهد حمله دستور و افكنده امام2ع0 تيريبهجانبسپاه عمربنسعد هنگام اين در و
ميدهد: فرمان چنين و كرده خود سپاه روبه شجاعتتمام با نيز امام2ع0

اليكم>٥٩; القوم رسل السهام فان منه 9بّد الذي الموت الي الله رحمكم <قوموا
كـه بشتابيد نيست آن جز چارهاي كه مرگي سوي به و پاخيزيد به كند, رحمت را شما خداوند
مــيخوانــند/ جــنگ بــه را شــما كــه گــروهند ايــن فــرستادگان تــيرها ايـــن

يارانش و امام چهرة ميگردد, فروزان بيشتر نبرد آتش چه هر حاليكه در نبرد, بحبوحة در و
مـيگردد, بـيشتر آنها دل و آرامشقلب نفسو اطمينان و ميشود برافروختهتر و نورانيتر

ميكند: پايداريتشويق به را آنها چنين و يارانشكرده به رو امام2ع0
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و الواسـعة الجـنان الي الضـّراء البـؤسو عن تعبربكم قنطرة ا9 الموت فما الكرام بني <صبرًا
الدائمة>٦٠; النعيم

و سـختي از را شما كه است ُپلي فقط مرگ كه كنيد پايداري بزرگواران, و كريمان فرزندان اي
ميدهد/ عبور ابدي نعمتهاي و گسترده بهشتهاي به تنگي

بهخوبيعزتو بخشديگرياستكه عاشورا روز در حسين2ع0 امام رجزهاي و اشعار
امام2ع0 گاهي اينرجزها در ميسازد/ جاودان را آن و گذاشته نمايش به را بزرگوار @كرامتآن

ميسرايد: چنين و نموده, افتخار خود خاندان به سنگين آهنگي با
افــخر حــين مــفخرًا بــهذا @كـــفاني هـاشم آل مـن الطـهر عـلي ابــن <انــا
نـزهر اqرض فـي اللـه سـراج نـحن و مـضي مـن ا@كـرم اللـه رسـول جدي و
جـعفر ذوالجـناحين يــدعي عــّمي و احــمد ســ4لة مـــن اي فــــاطمة و
يذكر>٦١, بالخير الوحي و الهدي فينا و صــادقا انــزل اللــه كــتاب فــــينا و

مرا ورزي فخر هنگام در افتخار همين و هستم هاشم خاندان از مرد پا@ك آن علي منپسر
ميكند/ @كفايت

زمين روي در خداوند روشنايي ما و است مردمان بزرگوارترين يعني خدا پيامبر جدم
ميكنيم/ افشاني نور كه هستيم

خواندهاند/ ذوالجناحين را او استكه جعفر عمويم و است/ احمد نسل از فاطمه مادرم
وحـي و هـدايت هـميشه مـا خاندان در و شد نازل خداوند راستين كتاب ما خاندان در

است/ بوده زبانزد
در را هنگاميبيوفاييدنيا در و شده/٦٢ آور ياد را مقابل گاهيناسپاسيوجناياتگروه و

ميگردد/٦٣ متذكر خود اشعار
ميكند: معرفي چنين را دشمنخود ميسرة و ميمنه به حمله هنگام در و

انــــــــثني q ان آليت عــلي بــن الحســــين <انــــا
النبي2ص0>٦٤ دين علي امضي ابــــي عــــياqت احــــــمي

از من برنگردانم, روي عقبنشينينكنمو كه خوردهام سوگند منحسينبنعليهستم,
پايدارم/ خدا2ص0 پيامبر دين بر و كرده حمايت پدرم خاندان

و مـيبالد خود بر رسانيده, ه4@كت به را مقابل لشكريان از زيادي تعداد كه زماني در و
ميسرايد: چنين
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النار>٦٥; دخول من اولي العار و العـار ركـوب مـن اولي <القتل

است/ برتر 5جهنم3 آتش در ورود ننگبر و دارد ننگبرتري پذيرفتن بر @كشتهشدن

را خـود خواري و ذّلت فراوان مواقع در تا@كنون كه دشمن عزت, مجسمه اين مقابل در
درجـة پـايينترين حـّد در را نـمايش ايـن امام2ع0, زندگاني لحظات واپسين در داده, نشان
خيمههاي سوي به رو امام غيرتمند و تيزبين چشمان مقابل در و ميرساند, انجام به رذالت
مقابل در را دشمن عظيم سپاه مقابل در نبرد خستگي كه امام2ع0 هنگام اين در ميآورد, حرم

ميآورد, بر فرياد و آورده آنها روبهسوي سپرده, فراموشي رذالتبه اين
في احرارًا فكونوا المعاد تخافون 9 كنتم و دين لكم يكن لم ان ابيسفيان! آل شيعة يا <ويلكم

تزعمون>; كما عربًا كنتم ان احسابكم الي ارجعوا و هذه دنيا@كم
پس9اقل نيستيد, ترسان معاد روز از و نداريد ا@گردين ابيسفيان! آل پيروان اي شما بر <واي
حسب و اصل به هستيد, عرب ميكنيد گمان خود چنانچه ا@گر باشيد/ مرد آزاد خود دنياي در

برگرديد/ خود

گفت: و برگرداند, سر شمر فرياد اين شنيدن با
ميگويي؟ چه فاطمه پسر <اي

داد: ادامه امام2ع0 و
طغاتكم جهالكمو عتاتكمو فامنعوا جناح ليسعليهّن النساء تقاتلوننيو و اقاتلكم <انياقول
و ميجنگيد من با شما ميكنمو جنگ شما منبا ميگويم دمتحّيًا>;٦٦ ما التعرضلحرمي من
حرم به شما طاغيان و نادانان و سركشان نگذاريد هستم زنده من تا ندارند/ گناهي هيچ زنان

كنند/> تعّرض من

جايي تا را ذلتخود رذالتو استو آ@گاه خوبي به عزتحسيني غيرتو اين از دشمن
در عاشورا نبرد دربحبوحة ميكند/ استفاده سوء الهيحسين2ع0 اينخصيصه از كه ميرساند
ميشكافد را صفوفسهمگيندشمن رادمرد آن آورده فشار حضرت2ع0 تشنگيبه كه حالي
نا@گاه ببرد, دهان به تا كرده خود دستان آبدر حاليكه در و ميرساند فرات نهر به را خود و
در مـيبري آبلذت نـوشيدن از تو حسين2ع0 كهاي ميآورد بر فرياد دشمن سپاه از ذليلي

است/ گرفته قرار دشمن حملة مورد حرمت حاليكه
سمت سرعتبه با و ريخته را آب و بيتابميشود دروغين اينخبر شنيدن با حسين2ع0

ميبيند/٦٧ تعرضدشمن از سالم را آنجا و ميرود حرم
شده, نزديكتر يار لقاي و شهادت لحظة به چه هر امام2ع0, لحظاتحيات آخرين در و
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گـزارشگـر مسلم بن حميد كه آنجا تا گرفته بيشتر قلبشآرامش و گشته چهرهاشنورانيتر
ميآورد: زبان بر چنين اين را تاريخيخود جملة ميباشد, دشمن سپاه از كه واقعه

9 و جأشـا اربـط اصحابه و بيته اهل و ولده قتل قد قّط خل] مكثورًا[مكسورًا رأيت ما <فوالله
عـن و يمينه فينشكفعن بسيفه عليها فيشد عليه لتشد الرجالة كانت ان منه, جنانا امضي

الذئب/>;٦٨ فيها شد المعزياذا انكشاف شماله
حسينكه مانند را است3 كرده احاطه هرسو دشمناز 5@كسيكه مغلوبي خداوندهيچ سوگندبه
باز گرفتاري مصيبتو همه آن 5با او كه نديدم باشند, شده بيتشكشته اهل و ياران و فرزندان
گلة مانند را آنها و ميكشيد شمشير ميشدند, حملهور او بر دشمن سپاه پيادگان هرگاه هم3

ميساخت/ متفرق چپ راستو از باشند, كرده حمله آنها بر گرگ كه @گوسفند

از چشم و كرده خلوت عزتبخشخود با عزيز اين و رسيد فرا وصل هنگام سرانجام و
ميكند: مناجات خداوند درگاه به چنين برگرفتو ماسوا همه

غيرك, معبود 9 و سواك رب مالي, المستغيثين غياث يا سواك اله 9 رب قضائكيا علي <صبرًا
له///;٦٩ غياث غياثمن9 عليحكمكيا صبرًا

كمك فريادرس اي ندارد, وجود تو جز معبودي هيچ كه ميكنم پايداري تو قضاي بر خداوندا
صبر فريادرسبيفريادرسان اي تو حكم بر ندارم/ تو معبوديجز و پروردگار هيچ من خواهان

ميكنم///>

حسين$ع"وعّزت اطرافيانامام /٣ Ê
را حضرت2ع0 آن اطرافيان كه بود نورافشان چنان عزتحسيني پرتو شد, اشاره چنانچه
آن عزتاطرافيان از يادماندني صحنههايبه شاهد تاريخ تا باعثشد و بخشيد روشنايي نيز

باشد/ نيز حضرت
اما عزتاست, حماسهو و نهضتحسينيسراسرشور در بزرگان آن رفتار مطالعه @گرچه

ميكنيم: اشاره نمونههايي به تنها و كرده مختصر بحثرا اينجا در

حسين$ع" عزتخاندانامام الف/ É
نظر آنكه براي كرد دريافت كوفه در را عقيل بن شهادتمسلم خبر امام2ع0 كه هنگامي /١
چـيست؟ شما نظر فرمود: و كرده آنها روبه بداند/ را عقيل فرزندان ويژه به و اصحابخود

است/ شده كشته مسلم
گفتند: امام2ع0 خطاببه قاطعيتتمام با عقيل بني

به او آنچه به آنكه يا و بگيريم را خونمسلم انتقام تا نميگرديم بر ما سوگند! خداوند <به
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نايلشويم/> شد, نايل آن
مسـير ادامـه بـراي قـطعي قـصد خود كه امام2ع0

هؤqء>/٧٠ العيشبعد في خير q <و فرمود: داشت,
نيست/ زندگاني در خيري اينان از بعد

داد/ را مسير ادامه دستور و
كـه ديـد خوابي حسين2ع0 امام ثعلبيه منزل در /٢
2ازشوق0 امام2ع0 بود/ كاروانيان شهادت آنخبر تعبير
را صـحنه ايـن كـه عـلي2ع0 فـرزندش افـتاد, گريه به
پـرسيد: پـدر از شـد, آ@گاه گريه علت از وقتي ميديد

الحق؟> علي <َاَوَلْسنا
نيستيم؟ برحق ما آيا

گفت: علي داد, مثبت جواب پدر وقتي و
بالموت>/ نبالي q <اذًا

داشت/ نخواهيم با@كي مرگ دراينصورتاز
كرد/٧١ خير دعاي را او امام2ع0 و

هم حضرتعباس2ع0 مادر امالبنين, با كه شمر /٣
نـامه امـان زيـاد ابـن از او فـرزندان بـراي بـود, قبيله
بـر را نـامه امـان ايـن تـاسوعا روز عـصر @گرفته@بود/
خطاب و آشفته بر جوانمردان آن اما كرد, آنها@عرضه

گفتند: او به
امان@ميدهي ما به آيا كند, لعنت را نامهات امان و تو <خدا

نباشد؟>٧٢ امان در خدا5ص3 رسول فرزند حاليكه در

امـان ايـن تمام عزت قاطعيتو ترتيببا بدين و
كردند/ رد را نامه

حسين$ع" اصحابامام عزت ب/ É
در بايد را امام2ع0 خويشان و اصحاب عزت اوج
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تاريكيشب از استفاده با تا ميخواهد آنها از امام2ع0 كه هنگامي كنيم, مشاهده شبعاشورا
در را خـود وفاداري يكصدا آنها همگي دريابند, را خود جان و گذاشته تنها دشمن با را او

ميدارند/ ابراز حضرت2ع0 آن ياري
نشـان را عـاشورائـيان عـزت و شكـوه مــجلساوج ايــن در بــزرگواران آن ســخنان
كـرامت از گـوشهاي شـده, نـقل تـاريخي كـتب در كـه سـخنان آن هـمه در ميدهد/@گرچه
كـه مـيكنيم ا@كـتفا قـين بـن زهـير سـخنان ذ@كـر بـه تنها اينجا در اما آنها@هويدا@ميشود,٧٣

عرضه@داشت:
هـزار كيفيت همين به و گردم زنده دوباره شوم, كشته ميداشتم دوست سوگند! خداوند <به
آسيب از را بيت اهل جوانان و تو وسيله بدين متعال خداوند و گردم زنده و شوم كشته مرتبه

كند/>٧٤ نگهداري دشمنان

فرمود: كه ميشود هويدا بيشتر امام2ع0 ك4م صدق استكه هنگام اين در آري
مـن اوصـل 9 و ابـّر بـيت اهـل 9 و اصـحابي مـن خيرًا 9 و اولي5اوفي3 اصحابًا اعلم 9 <فاني

اهل@بيتي>;٧٥
خـود خـاندان از خـاندانـي و نـدارم سـراغ خـود ياران از نيكوتر و 5باوفاتر3 بهتر ياراني من

نميشناسم/ كنند, ادا بهتر را خويشاوندي كهحق نيكوكارتر

چنانچه گذاشتند/ نمايش به را صحنهها شكوهترين با عاشورا روز در كه بودند همينها و
خـود امـام يـاري راه در شـدن كشته براي همديگر از همگي كه شد, گفته چنين آنها درباره
چـنين كـه بـودند داده جـلوه عربي شاعر شعر اين مصداق را خود آنانكه ميگرفتند/ سبقت

بود: سروده
مكـردس مـدعسو بين الخيل و مـلّمة لدفــع نــودوا اذا <قــوٌم

ا9نـفس>; ذهـاب الي يـتهافتون فاقبلوا الدروع علي القلوب لبسوا

صف آنها مقابل نظاميدر آرايش با و دست در نيزه دشمن كه حالي در كه هستند گروهي آنان
روي بر را خود قلبهاي آنان ميشد, خواسته كمك گرفتاري دفع براي آنان از بود كرده آرايي

ميشتافتند/٧٦ دستدادنجانهايخود از راه در و ميپوشيدند زرهها

عـزتطلبي گـواه بـهترين نيز عاشورا روز در اينان رجزهاي و اشعار خطبه@ها, سخنان,
شهادتو آرزوي عزتطلبي خواهي, حق وصفشجاعتخود, در كه رجزهايي آنهاست,
در آنها بيشتر خوشبختانه استكه شده سروده پايجان تا خود امام ياري از نداشتن دستبر

است/٧٧ گشته منابعضبط
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كرب,يي عزتزنان ج/ É
نـمايش بـه عـاشورا روز در را عـزتطلبي از ديگـر گـوشهاي نيز واقعه در حاضر زنان
وهببن اموهبمادر ماجراي ميتوانيم بيت2ع0 اهل زنان بر ع4وه مورد دراين كه @گذاشتند
كشـته تا امام2ع0 راه در جهاد به را فرزندش تمام شجاعت با كه بياوريم شاهد را كلبي جناح

سفارشنمود/ شدن
مشـاهده از بـعد ايـنكه آن و زد رقم را عزتطلبي از ديگر صحنهاي او همسر همچنين
پرداخت/٧٨ شوهرش تشويق به دشمن به حمله با و برداشته را جراحتشوهرشعمودي
زيرا گرفت/ خود رنگديگريبه حنفي عبدالله بن سعيد عمل با عظمتعاشورا و شكوه
جا به نماز بار آخرين براي نبرد صحنة در امام2ع0 تا كرد امام2ع0 ب4ي سپر را خود كه بود او
بـه سـعيد رسـيد, پايان به امام2ع0 نماز كه هنگامي و كند/ نياز و خويشراز معبود با و آورد

كرد/٧٩ تسليم جانان به جان و رسيد يار وصل

آورانعزتحسيني پيام عزيز, اسيران د/ É
بـه حسـيني نهضت عزتطلبي پيام رساندن داري عهده حسين2ع0 امام شهادت از پس
در لحـظهاي خـود آنكه بر ع4وه زنجير در شيران همچون آنان كه افتاد كرب4 اسيران دوش
بـلكه نـدادنـد, بروز را ذلتي نشانة كوچكترين پيروز ظاهر به و مسلّح دندان تا پيشدشمن
باعثشدند و بخشند امتداد مكان و زمان عزتحسينيدر به خود رفتار سخنو توانستندبا
بـدين و نوردد در را شام و كوفه چون شهرهايي و نشده دفن كرب4 در عزتحسيني پيام تا

دهد/ قرار تحتپوششخود را زمان آن اس4م جهان سرتاسر ترتيب
مورد كام4ً را٨٠ عزيزان فراق در نكردن بيتابي بر مبني برادر فرمان كه زينببود آرياين

باشد/ بيت2ع0 اهل حرم كودكان و آرامشزنان توانستمحور و داد قرار توجه
حـماسهاي و نهراسـيد زياد بن عبيدالله ظاهري شكوه و فّر مجلسبا در كه بود او هم و
مـفتضح كه است فاسق 2تنها الفاجر>٨١ يكذب و الفاسق يفتضح <انما گفتن با و آفريد ديگر
رسانيد/ اوج به را او خشم ـ0/ زياد ابن از كنايه ـ ميگويد دروغ استكه بدكاره و ميشود
اينكه: آن و آورد زبان به را تاريخيخود زينبسخن كه همينمجلسبود در و

جميً�>٨٢ رأيتا9 <ما
نديدم/ خود معبود از زيبايي كرب�جز صحنة سرتاسر در
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و داشت, عـهده بـر را مسـلمانان خ4فت اصط4ح به كه يزيد مجلس در كه هموست و
حماسه عزتو بود, آراسته قويتريندشمنخود پيروزياشبر مناسبت به مجلسباشكوه
يزيد ابدي ننگ يادآور كه آزادشدگان0 پسر 2اي الطلقاء> ابن خطاب<يا با و رسانيده اوج به را
امـام ويژه به و 2ع0 البيت آل عزت يادآوري با و داده قرار مخاطب را او ميباشد, پدرانش و

رخشميكشد: به را ذّلتاو توفنده سخنان اين با حسين2ع0
و امدنا تدرك 9 و تميتوحينا 9 و ذ@كرنا تمحو فوالله9 ناصبجهدك سعيکو اسع كيدكو <فكد
ا9 المنادي ينادي يوم بدد ا9 وجمعک عدد ايامکا9 و فند رأيکا9 هل و عارها عنک ترحض 9
خرنا �9 و المغفرة و بالسعادة 9ولنا ختم الذي العالمين رب لله فالحمد الظالمين علي الله لعنة

الرحمة///>٨٣; و بالشهادة
به مكر ت�شو چه هر بدانكه ولي گير كار به را سعيخود فريبو و خواهيمكر آنچه هر يزيد!
قدرتآن هرگز تو ببري, بيرون يادها از را نيكويما ياد نداريكه را توانآن هرگز باز @كارگيري,
كنيو دسترسيپيدا فضيلتما عمق به خاموشسازيو را ما ذ@كر و نابود را ما وحي نداريكه را
نابودي به رو نظرت و رأي ببري, بين از دادي انجام كه عملي ننگاين توانست نخواهي هرگز
كه را روزي 5يادآر3 شد/ خواهند متفرق جمعيتاطرافت نيستو روز چند روزگارتجز استو
پرورگار كه را پسسپاسخدايي است/ ظالمان بر لعنتخدا كه باشيد آ@گاه ميدهد, ندا منادي
رحمتسرافراز شهادتو با را ما آخرين و مغفرت و سعادت با را ما اولين كه همو است عالميان

@كرد////

نـمايش بـه را حسـيني عـزت از ديگـري صـحنههاي كه بود الحسين2ع0 بن علي اين و
و غـيرتمند خـون كه داد نشان و خروشيد شير همچو بود, بند در اسيري آنكه با و @گذاشت

دارد/ جريان رگ@هاياو در پدر عزيز
خداوند به را حسين2ع0 امام شدن كشته داشت سعي كه زياد مجلسابن در كه بود همو
بـه را پـدرش كـه بـودند نـابخرد مردمان اين كه كرد ثابت و ايستاد شجاعت با دهد, نسبت
اين و كرد صادر را قتلاو دستور برانگيختكه آنجا تا را زياد ابن وخشم رسانيدند٨٤ شهادت

معه>;٨٥ قتلتني ان مؤمنا كنت <ان گفتن با كه بود زينب2س0
او همبا مرا بكشي را ميخواهياو ا@گر كه ميدهم سوگند داري, ايمان خداوند به ا@گر را تو

شد/ بكشباعثنجاتاو
ندارند, او با را مخالفت كوچكترين ابراز جرأت شاميان كه مجلسيزيد در كه بود همو و
خـاندانشرا و عزتخود افتخار, با و رفته منبر0 از كنايه 2اعواد رويچوبها بر شجاعانه

ميگويد: و شده يادآور
ابن انا الناس ايها نسبي, و بحسبي انبأته يعرفني لم من و عرفني فقد عرفني من <ايهاالناس!
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ي////>٨٦ لّبى و سعي طافو منحجو خير ابن انا الصفا, و زمزم منيو و مكة
و حسب كه بداند نميشناسد مرا كه كسي و ميشناسد كه ميشناسد كسمرا هر مردمان! اي
مـردمان بـهترين پسـر من هستم, صفا و زمزم و مني و مكه پسر من است, چنين نسبمن

آورد//// بهجا هستمكهحج

مـورد را يـزيد اللـه> رسول محمد ان <اشهد به مؤذن صداي شدن بلند با كه هموست و
كـه بگـويي ا@گـر من, جد يا توست جد محمد يزيد! ميپرسد: شجاعانه و داده قرار خطاب
پسچـرا است, مـن جـد كـه داري گـمان ا@گر و ورزيدهاي كفر و گفته دروغ كه جّد@توست

كشتي؟٨٧ را خاندان@او

نهضتحسيني گزارشهاي مقياسيبراينقد عزت, اصل /٤ Ê
شـناخت بخواهـد و باشد نشناخته معتبر و متقدم منابع طريق از را حسين2ع0 كسي ا@گر
در كـه را عـنصري مـتأسفانه آورد, دست بـه متأخر نوشتههاي و منابع مطالعة راه از را خود
با كه گونهاي به است, عزت عنصر ميبيند, مفقود بزرگوار آن سيرة در منابع اين بخشعمدة
تحريفات ميان در كه ميآيد دست به نتيجه اين معتبر غير و معتبر منابع در عنصر اين مقايسة
شـده دگـرگوني دچـار ١٨٠درجه تا و گشته عنصر اين آن از سهم بيشترين حسيني, نهضت
مـنبع عـمده مـتأسفانه است/ شـده تبديل ذّلت يعني خود ضد به موارد از بعضي در استو
شعائر تعظيم و خداوند رضاي هدفيجز آنها بيشتر كه را حسيني مداحان و مبلغان مطالعاتي
مجالسبا در رو اين از و داده تشكيل معتبر غير و متأخر منابع همين ندارند, شيعي اس4ميو
پـرشور و غـيرتمند شـيعي جوانان را آن كنندگان شركت بيشتر كه حسيني پرشور و شكوه
براي مظهريتحسين2ع0 درباره مطالبي شنيدن آنها توقع كمترين طبيعتًا و ميدهند تشكيل
همينغيرتو ميشود, گفته آنسخن درباره كه غيرتوعزتالهياستكمترينموضوعي
كتب ميان از حسين2ع0 شدن كشيده بيرون با كه است آن امر اين عّلت است/ حسيني عزت
آنكـه جـاي به متأّخر, قرون در ويژه به و ديرباز از مردمي محافل به او يافتن راه و تاريخي
مختلفاين ابعاد شناخت براي مردم آ@گاهي بردنسطح qبا در نهضتحسينيسعي مبلغان
اصل را گريه و نهاده عواطفآنها تحريكاحساساتو بر را ت4شخود و هّم نمايند, نهضت
به مجاز را خود آن, به رسيدن براي و آورده شمار به مجالسحسيني در qوا هدف و اصيل
گـيرد, مجالسقرار محور عزتحسيني آنكه جاي به ترتيب بدين و ديدند منبع هر از نقل
از عبور جز چارهاي موارد از بسياري در آن به رسيدن براي كه شد معركه مياندار رّقت اصل
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را مطالبي آنها گرياندن و مردمان قلوب كردن رقيق به رسيدن براي كه بدينگونه ذّلتنديدند/
و كـرب4 اسـراي عاشورا, حسين2ع0, امام از ذلي4نه چهرهاي ارائه جز مضموني كه كنند نقل

ندارد/ بيتعصمت2ع0 اهل
تشنگي عطشو مسألة كه ميرساند نتيجه اين به را ما معتبر منابع مطالعه مثال, عنوان به
حاليكه در است, كرده ايفا عزيز بزرگواران آن رفتار در عاشورا در كمتريننقشرا @كرب4ييان
باعث حتي و داده قرار تحتالشعاع را نهضت اين ابعاد مجالستمامي اينگونه در مسأله اين
را عـزت مـظهر حسـين2ع0آن مـجالس ايـنگونه در زيرا است/ شده نهضت اين شدن لوث
عـطشخـود از شـمر شـمشير زير در حتي حياتو لحظات آخرين تا كه ميكنيم مشاهده
و بـرساند شهادت به سپس و نموده سيراب را او qاقل كه ميخواهد خود قاتل از و مينالد
حـوض از پدرت تا كن صبر ميگويد: و ميگيرد مسخره به را او امام2ع0 درخواست با قاتل

كند/٨٨ سيراب را تو @كوثر
براي اراذل آن از و آورده, لشكردشمن مقابل در خوارهاشرا شير كوچكو فرزند @گاهي
در كـه ميشنود بزرگشرا فرزند فرياد ميدان ميانة از گاهي و مينمايد٨٩ درخواستآب او
بـه را پـدر و مـيكند درخـواستآب پـدر از هـمانجا از و مـينالد تشنگي از نبرد بحبوحة

@گريه@مياندازد/٩٠
و مـيرسانند٩١ آسمان به را حسيني نشينان پرده العطش فرياد خيمهها درون از گاهي و
زبان از ميكنند, تعبيه سجاد2ع0 امام فرزندش توسط حضرت2ع0 آن براي قبري كه هنگامي
چـنين ايـن گـذشت, خدايش راه در خود چيز همه از كه را عزيز و بزرگوار پدر اين فرزند

نوشت: پدرشچنين شناساندن براي قبر روي بر او كه ميكنند معرفي
عطشانا>٩٢/ قتلوه الذي الحسين5ع3 قبر <هذا

بيشتر چه هر كه رفتند الفاظي سراغ به آن راستاي در محوريتعطشو با سپسهمگام
پيدا ردپايي آنها از ميتوان كمتر معتبر منابع در كه هايي واژه الفاظو آورد, در را مردمان اشك
بـه را كار و زد مثال را مغموم محروم, غريب, چون واژههايي ميتوان دست, اين از كه @كرد
شهادتش راهبديرانيپساز با حسين2ع0 امام رأسشريف مكالمه در كه ميرسانند جايي

فرمود: معرفيخود هنگام در كه ميكنند رأسجعل آن زبان براي را سخنان اين
ا9وطـان و ا9هل من الذي انا ُمِنْعُت, الماء من الذي المغموم///انا انا المهموم, انا المظلوم>, <انا
خـذلوني الذي انـا كـرب�, سليب انا كرب�, وحيد انا كرب�, ظمآن انا كرب�, عطشان بعدت////انا
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بارضكرب�>٩٣/ الكفرة

شـهيد و مـرجـان و لؤلؤ در نـوري حسـين مـيرزا همانند دانشمندي كمتر ميدان دراين
بـيان بـه صـريحًا و نـهراسـيده تهمت انگو از كه مييابيم را عاشورا تحريفات در مطهري
هزينة نيز همينها البته كه بپردازند مجالسموجود آنبا فاصلة و مجالسمطلوبحسيني2ع0
اين تكفير مرز تا نقاط از بعضي در جاييكه تا شدند متحمل خود گفتههاي براي را سنگيني
سـخنان نـقد در تـا مـيسازد وادار را شيعه دانشمندان از بعضي حتي و رفتند پيش بزرگان

نمايند/٩٤ نوشتن به اقدام حسين2ع0 از دفاع قصد به و آنان روشنگرانة
كسيجرأت كمتر و گذاشته ابتر را روشنگر بزرگواران ت4شآن استكه مسايل همين و

مينمايد/ را راه آن در زدن @گام
بـراي سـازي حـديث كه است آن ميگيرد قرار غفلت مورد qًمعمو اينجا در كه نكتهاي
اما نمايد, پرشور مدتمجالسرا كوتاه استدر ممكن احساساتگرچه تحريكعواطفو
ايـن انتظارات نيافتن و جامعه آ@گاه قشر پرسشبراي و سؤال شدن مطرح با و مّدت دراز در
در حسـيني2ع0 نهضت پيرامون شبهاتش و پرسشها شدن بيشتر مجالسو اينگونه از قشر
جهتعظمت استبه ممكن گرچه و آورده فراهم را آنها دلسردي موجبات محافل, اينگونه
قصد به نه و بوده صوري تنها آنان شركت اما نمايند, شركت مجالس اين در هم باز امام2ع0
واعظين و ذا@كرين زبان احاديثاز اينگونه يافتن راه آنكه بر ع4وه ميگيرد/ شناختصورت
در را حسـين2ع0 امـام و تشـيع شيعه, وهن موجبات جهانيان, بر آنها عرضة و مكتوبات در
باعث را مكتوبشيعه منابع كّل به بدبيني مدتموجبات دراز در و ميآورد فراهم آنان اذهان
بر احاطه علتعدم به و آ@گاهانه خدمتنا قصد به و خيالخود به حديثسازان زيرا ميشود/
مخدوش چهرهاي و گرفته ناديده را مباني و اصول از بسياري امام2ع0 سيره جوانبمختلف
بـراي چشم كردن <@كور فارسي ضربالمثل كامل مصداق را خود و ميكنند ارائه امام2ع0 از
بـه شـيعه شـدن معرفي موجبات كه ميرسانند آنجا تا را كار و ميسازند/ آن> كشيدن سرمه

ميسازند/٩٥ فراهم را <بيتكذب> عنوان
از نهضتحسيني اثباتاصلعزتدر با كه بود آن بر مقاله پيشين بخشهاي در ت4شما
و قـطعي اصـل يك عـنوان بـه را آن آن, از فراواني نمونههاي ارائه و شهادت پساز تا آغاز
بـراي مـ4@كـي و مقياس عنوان به آن از و آورده حساب به بزرگوار آن سيرة در انكارناپذير
محتوايي نقد به اصط4ح به و بهره@گيريم راستين از دروغين گزارشهاي رواياتو شناخت

ع�
ن�

سي
ح
م
ما
تا

ض
ه
رن
د
ي
لب
ط
ت
ز
ع

١٠٣



بپردازيم/ روايات اينگونه
هـمانند شيعه ك4مي اصول رديف در ميتواند حسيني نهضت در اصل اين ما اعتقاد به
مـحتوايـي نقد به آن گرفتن مسلّم با دانشمندان كه گيرد قرار امام2ع0 و پيامبر2ص0 عصمت
به را آنها انتساب و پرداخته امام2ع0 و نبي2ص0 رواياتسهو همچون آن رواياتمخالفبا
كـه بـاشد اتـقان و صـّحت از بـاqيي درجة در سندي نظر از چند هر مينمايند, رّد امام2ع0
بدون رواياتي آنها همة كه مييابيم در چنيني رواياتاين همة سندي بررسي با خوشبختانه
مـعاصر زمـان تـا واقعه پساز قرن هفت از آنان از بسياري و ميباشند مستند و معتبر سند

شدهاند/ ساخته
را آنـها و پرداخـته عزت مخالفبا گزارش@هاي از برخي به مثال عنوان به اينجا در حال

نقد@مينماييم:

حسين$ع" امام ذلي,نة پيشنهادات الف/ É
سـه سـعد بن عمر با مذا@كره پساز حسين2ع0 امام كه آمده چنين گزارشها از برخي در
شـام بـه آنكه دوم و برگردد خود مبدأ به امام2ع0 دهند, اجازه آنكه اّول كرد/ مطرح پيشنهاد
آنكـه سـوم و دهد/ انجام ميداند, ص4ح چه هر خود تا گذاشته يزيد دست دستدر رفته,
يكمسلمان همانند آنجا در و رفته مملكتاس4مي مرزهاي از يكي به امام2ع0 دهند اجازه

كند/٩٦ زندگي عادي
مشـهور دوم قـرن محّدثان ميان گزارش اين كه ميشود استفاده مخنفچنين ابو نقل از
نام به محدثان از ديگر يكي قول گزارشاز اين نقل پساز ب4فاصله وي خود اما است, بوده
امـام هـمسر ربـاب, غـ4م سـمعان, بـن عـقبة كـه ميكند نقل چنين جندب بن عبدالرحمن
مـن بـه كـرب4ست, گـزارشهـاي ناق4ن و عاشورا بازماندگان معدود از يكي كه حسين2ع0

چنين@گفتكه:
و شهر ايندو در نه و بودم همراه عراق به مكه و مكه به مدينه مسير طي در حسين5ع3 با <من
بـه شنيدم/ گفت, سخن ديگران با آنچه هر و نگشتم جدا او از شهادت هنگام تا مسير در نه
در دست دادن قرار پيشنهاد امام5ع3 كه است مشهور مردم ميان در آنچه كه سوگند خداوند
سخني تنها است, دروغ كرده, را مسلمانان و مرزها از مرزي به شدن فرستاده يا و دستيزيد
سير گسترده و وسيع سرزمين اين در من تا بگذاريد كه: بود آن گفت, اينباره در امام5ع3 @كه

ميانجامد/>٩٧ كجا به مردم سرنوشت ببينيم تا @كنم

قـيام از هـدفاو و او, كـلمات حسين2ع0, امام سيرة با اّول گزارش كه است پيدا نا@گفته
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عمربنسعدوچه م4قاتبا قبلاز چه شد, آورده بخشقبل در موارديكه و است/ ناسازگار
و اميه بني وسيلة به بودن ساختگي احتمال و دارد/ روايتاّول نادرستي دqلتبر آن, از بعد

است/ فراوان دوم قرن سّنتدر اهل مورخان و محدثان ميان در آن انداختن
با م4قات از بعد سعد بن عمر كه است آن روايت شهرتاين علت دربارة ديگر احتمال
حسين2ع0 خون دستدر بكشاندو مصالحه به را كار خيالخود به برايآنكه حسين2ع0, امام
امـام زبـان از را پيشنهاداتي چنين پيشخود از ندهد, دست از نيز را ري حكومت و نياqيد
امـام جـانب از پـيشنهادات ايـن كـه كـردهانـد باور مورخان بعدها و كرد, مطرح حسين2ع0
ميگويد: مخنفاستكه ابو بعدي روايت احتمال اين شاهد است/ شده مطرح حسين2ع0
نامهاي در عمر آن وپساز كردند م4قات هم با بار چهار يا سه عمربنسعد و حسين2ع0

نگاشت: چنين زياد بن عبيدالله خطاببه
ساختو برقرار را مسلمانان ميان وحدت كرد, خاموش را آتشجنگ خداوند بعد! <اما

گذاشت/ ص4ح به رو را امتاس4م @كار
كه مرزي هر به را او يا و بازگردد خود مبدأ به يا كه داده پيشنهاد من به استكه اينحسين
نـزد بـه آنكـه يـا و كـند زنـدگي آنـجا در عـادي مسـلمان يك مـانند تـا بفرستيم خواستيم
در و دهد/ انجام ميداند, ص4ح آنچه او و گذارد دستاو دستدر و رفته يزيد اميرالمؤمنين

اّمتميباشد/> ص4ح و پيشنهاداتخشنوديشما اين
داده را پـيشنهاداتـي چـنين امام2ع0 كه باورشنشد كام4ً نامه خواندن با زياد ابن @گويي
كـرده مـطرح را مـواردي چـنين خـود خواهـي خير براي عمر كه داد احتمال بيشتر باشد@و

گفت: رو اين است/@از
قومشميباشد/٩٨ براي دلسوز و مهربان و خود امير براي خيرخواه مردي نامه اين

گزارشي اما نكرد/ باز را خود جاي شيعي منابع در كيفيت اين گزارشبا اين خوشبختانه
بيشتر آن, عادي امكان عدم بر ع4وه كه شده نقل منابع اين در مسخرهتر حتيكمي آنو شبيه

اينكه: آن و ميبرد سؤال زير را عزتحسيني
آنكه پساز و عاشورا روز در حسين2ع0 امام كه شده نقل چنين واقعه شاهدان از نقل <به
خواهش او از و رفته سمتعمربنسعد به دستداده از را خود بيت2ع0 اهل اصحابو همة
جـدم حـرم مـدينه به تا كن رها مرا آنكه اّول بپذيري: من از را كار سه اين از يكي كه ميكند

گردم/ باز 2ص0 خدا رسول

ع�
ن�

سي
ح
م
ما
تا

ض
ه
رن
د
ي
لب
ط
ت
ز
ع

١٠٥



ندارد/ امكان برايمن چيزي چنين داد: جواب 2متكبرانه0 بنسعد عمر
كرد: مطرح چنين را دوم خواسته امام2ع0

الظماء; كبديمن نشفت فقد الماء من شربة <اسقوني
است/ تشنگيخشكشده از جگرم كه بنوشانيد من جرعهايآببه

ندارد/ امكان اينهم داد: جواب عمر
كرد: مطرح چنين اين را خود سوم خواسته امام2ع0 و

ايـن عمر و بياييد/ جنگمن به يكي يكي بكشيد, مرا قطعًا كه گرفتهايد تصميم ا@گر پس
كرد/٩٩ قبول را سوم خواسته

طـريحي المـنتخب كـتاب است, شـده ديـده آن گـزارشدر اين كه نوشتهاي @كهنترين
آن دربندي١٢٨٥2ق0 الشهادات اسرار كتبديگريهمچون بعدها استكه 2متوفي١٠٨٥ق0

نمودهاند/ ضميمه نيز را مختلفديگر نقلهاي و كرده نقل او از را
در را خـود سخنرانيهاي و روضهها آن, مؤلف كه ميآيد بر چنين <المنتخب> كتاب از
اعـتبار عـدم يـا اعـتبار بـه تـوجهي آنكـه بـدون است, آورده مـجلس مـجلس گـونه آن@به
در چنانچه نمايد/ ذ@كر را منبعي خود نوشتههاي براي آنكه بدون نيز و باشد منقوqت@داشته
آنها با قرن ده بيشاز كه است كرده نقل واقعه شاهدان از مستقيمًا را روايت اين مورد همين

دارد/١٠٠ زماني فاصله
گزارشهاي رواياتو و سوزنا@ك اشعار با همراه كه علتسبكخاصخود كتاببه اين
و كرده باز واعظان و خوانان روضه ميان در را خوبيجايخود به بود آور گريه و رقتانگيز
كتاباسرار در نيز بزرگ فقيه آن دربندي فاضل چنانچه آمد, در معتبر منابع از عنوانيكي به
و مـيكند/ نـقل آن از را غـريب و عجيب گزارشهاي موارد, از بسياري در خود الشهادات

ميپردازند/ آن نقل به و كرده معتبرحساب را منبع ايندو نيز ديگران
گـونه ايـن مـيشوند راضـي چگـونه شيعي بزرگوار عالمان برخي كه است آور تعجب
ميكشند زير به آنجا تا را عزت مظهر حسين2ع0 و كنند نقل كتبخود در را رواياتذلتبار
و اصـحاب هـمة آنكه پساز تشنگياش, رفع يا و خود جان برايحفظ ميشود حاضر @كه
رفته سمتعمربنسعد به ذلي4نه دادهاند, دست از را هدفشجانخود و او راه خاندانشدر
دو تـبختر و تكبر با سعد بن عمر مقابل نقطه در و نمايد مطرح را ننگين خواستههاي اين و
بـر دqلت كـه سـّومشرا خـواسـتة و نـهاده مـنت سـپس و نموده رد را دوم و اّول خواسته
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بپذيرد/ دارد آنجاني جوانمردي!
همة محور استعطشرا خواسته هماندسترواياتساختگياستكه از آرياينهم
بـه عـزت اوج از را خـود امام خود مستمع از اشكي گرفتن راه در و داده قرار عاشورا وقايع

آورد/ پايين

زندگي لحظة آخرين درخواستآبدر ب/ É
كـه: است آن مـيآورد سـنگدر از را اشك كـه قـبلي گـزارش از سـوزنا@كتـر @گزارش
او با امام2ع0 مينشيند حضرت2ع0 آن سينة روي بر امام2ع0 سر بريدن براي شمر هنگامي@كه
نميشود, موفق وقتي و كند منصرف خود كشتن از را او تا دارد سعي و ميپردازد گفتگو به

ميگويد: او خطاببه
الماء>; من شربة فاسقني قتلي من qبد كان <اذا

بنوشان>/ من پسجرعهايآببه بكشي, مرا ميخواهي حتمًا ا@گر
ميدهد: جواب قاطعانه شمر

بـا آنگـاه و بـچشي/ را مرگ تا چشيد نخواهي را آب تو سوگند خداوند به هرگز! هرگز!
ميدهد: ادامه مسخرگي

را كه هر پدرتساقيحوضكوثراستو ميكني گمان كه نيستي تو آيا تراب! ابي ايپسر
بنوشاند/! آب تو پدرتبه تا كن پسصبر ميكند, آبسيراب از باشد داشته دوست

قطع كه را عضوي هر و ميكند, امام2ع0 بدن يكايكاعضاي قطع به شروع شمر آن پساز
از آنها در و ميسرايد اشعاري هنگام همان در و ميكند/ ناله و ميكشد فرياد امام2ع0 ميكند/

كند/>١٠١ عليلشرحم فرزند به او قتل از <بعد كه ميخواهد شمر
روايات اساس بر كه مقتلي نه و مخنف١٠٢ ابي معتبر غير مقتل از روايترا اين نويسنده
شيعه دانشمندان همة ميان در آن اعتبار عدم كه ميكند نقل شده١٠٣ تهيه مخنف ابي از طبري
موجباقبال رقتآور گزارشهاي از بعضي بر آن عّلتاشتمال به متأسفانه معروفاستاما
آنها استفادة مورد فراوان معاصر زمان زمانينزديكبه تا و آنشده به خوانان مرثيه بسيارياز

ميگرفت/ قرار
بخشي به كه رواياتمعتبر نقل عزيزيكهطبق پيداستكهحسين نا@گفته محتوايي نظر از
بـا و كـرده خداونـد يعني عّزتش منشأ به رو تنها لحظاتخود آخرين در شد, اشاره آنها از
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بـه رو كـه آورده پـايين را خـود حـّد آن تـا نـميشود راضي هرگز ميپردازد, او@به@مناجات
فـرزندش از <عليل> توهينآميز عبارت با و نمايد درخواستآب او از و زده مخلوق@پستي
بزرگترهايش سختي, هنگام در كودكان مانند و كرده صبر شمشير ضربة بر نتواند و ياد@كند/

بزند/ را@صدا
چـنين رانـدن زبـان بـر بـه راضـي حســين2ع0 عــزتمند شــيعة چگــونه راســتي بــه

سخناني@ميشود؟

شكايتازكشتهشدن ج/ É
به رفتگانشرا كه كرده ترسيم چنان آخرينلحظاتحياتخود در را امام2ع0 گزارش در
هـيچ كه كاري ميكند/ گ4يه شدنش كشته از و مينالد ياوري كم عطشو از و ميطلبد مدد
حضرتدر آن به كه را عباراتي نميدهد/ انجام توز كينه دشمنان آن مقابل در هم آن عزيزي

است: چنين دادهاند, اينلحظاتنسبت
واعـقي�ه! واحـمزتاه! واجعفراه واحسناه! واعلياه! ابتاه! وا اباالقاسماه! وا وامحمداه! <واجداه!

و المصطفي محمد جدي و مظلومًا أاقتل ناصراه! غوثاه!واقلة وا واعطشاه! واغربتاه! واعباساه!
الزهراء///>١٠٤ فاطمة واّمي مهتوكًا اترك المرتضيو علي ابي و عطشانًا اذبح

را عقيل امام2ع0 شده, نقل ابومخنف معتبر غير مقتل از روايتكه اين در جالباستكه
شجاعان كنار در درخواستكمككرده معاويه از و كرده ترك را برادرشعلي2ع0 ذلي4نه @كه
شـجاع كـدام راستي به ميدهد/ قرار حمزه و طالب ابي بن جعفر همچون سازاني حماسه و
و برادر و پدر و جد خود زندگاني آخرين لحظات در كه است شده ديده عرب غير و عرب

بنالد/> شدن كشته از و بكشد آنها رخ به را مصيبتخود و كند فرياد را مادر و عمو

نكشيد! مرا د/ É
خـواهش و ميايستاند كوفه لشكر مقابل در عاشورا روز در را حسين2ع0 امام @گزارش,

ميكند: مطرح درخواستنكشتنخود بر مبني را امام2ع0
بـنت ابـن فـاني حـرمتي انـتهاك 9 و قـتلي لكـم يـحّل 9 فانه تقتلوني 9 و ربكم <اتقواالله
سـيد الحسـين و الحسـن نـبّيكم قول بلغكم قد لعله و نبيكم زوجة خديجة نبيكم@وجدتي

الجّنه>١٠٥ اشباباهل

در كـه طـالب ابي بن محمد نام به شخصي از الفاظ اين با را روايت اين مجلسي مرحوم
دارد/ كامل منافات عزتحسيني با كه ميكند استنقل هايشبحثفراواني نوشته اعتبار
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پـذيرفتنيتر روايت بـود, نـجنگيد0 مـن تـقاتلوني2بـا q تـقتلوني, q جـاي بـه ا@گر بله
قابل آورده را عبارتزير منافيعزت, عبارت جاياين به كه مفيد نقلشيخ ميشد/@همچنين

پذيرشاست:
حرمتي؟>١٠٦ انتها@ك قتليو لكم يصلح هل <فانظروا

است؟ مشروع و روا برايشما حرمتم هتك كشتنمنو آيا بنگريد!

برگردان! را ما / ه É
زمان در چه آنها و دارد بزرگوار عزتآن در ريشه حسيني2ع0 خاندان عّزت كه شد @گفته
گزارشهايي بنابراين بودند/ حافظاينعزت بزرگوار شهادتآن از بعد چه و امام2ع0 حيات

كرد/ رد را آن و سنجيد اصيل اصل اين با آنهاستبايد ذلتدر نوعي نشانگر كه را
بـه حسـين2ع0 امـام كـه هنگامي در كه: آمده چنين نوشتهها از بعضي در مثال, عنوان به
ديـد زمـين روي بـر را خـاندانش اصـحابو از كشـته دو و هـفتاد و كرد نگاه اطرافخود
هـمين در كـرد/ وداع خود دختران و خواهران با رفتو خيمهها طرف به و شده اندوهنا@ك
تسليم چگونه جوابداد: پدر شدهاي؟ مرگ تسليم پدر زد: صدا امام2ع0 دختر سكينه هنگام

ندارد/ ياوري و يار كه كسي مرگنشود
حرم به را ما پدر اي جّدنا> اليحرم ردنا ابتاه <يا كرد: تقاضا چنين پدر از سكينه اينجا در و
قـطا ا@گـر يـعني لنام> القطا ترك <لو داد: جواب پدر بازگردان خدا2ص0 رسول پدربزرگمان

ميخوابيد/١٠٧ ميشد, وا@گذاشته خود به سنگخوار> مرغي
گزارشهاي ديگر همانند آنرا كه است آمده منتخبطريحي كتاب گزارشدر اين اصل

است/ كرده نقل سندي هيچگونه بدون خود
مـنتخب كـتاب هـمين مـنظور qًاحـتما كـه است الكتب> <بعض مجلسي ع4مه منبع و
مـنتخب از مسـتقيمًا را آن العـبادات ا@كسـير هـمچون ديگـر كــتاب@هـاي و مــيباشد/١٠٨

نقل@كردهاند/١٠٩
خيمههاي به وداع قصد يارانشبه شهادتهمة پساز امام2ع0 كه آمده گزارشچنين در
چـنين او از شـده مـرگ تسـليم برادرش فهميد آنكه از پس زينب2س0 آنجا در و آمد حرم

جدنا>; اليحرم رّدنا اخي! <يا كرد: درخواست
بازگردان/ جّدمان حرم به را ما برادرم اي
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داد: چنينجواب امام2ع0 و
نميانداختم مهلكه اين در را ميشدمخود وا@گذاشته خود منبه ا@گر و ندارد امكان <هرگز
را عـذاب بـدترين و مـيشويد كشـانده سوارگان جلوي در بردگان همانند زودي به شما و

شد/> خواهيد متحمل
كشيد: فرياد و كرده گريه سخنان اين شنيدن با زينب2س0

و دريد را پيراهنخود آنگاه و صباحاه!> شؤم وا منقلباه! واسوء ناصراه! واقلة وحدتاه! <وا
فـرمود: او بـه ديد چنين كه امام2ع0 زد/ خود صورت و سر به و كرد پريشان را خود موهاي

داشت/>١١٠ خواهي گريههايطوqني باشكه آرام مرتضي! دختر
سـؤال زيـر زينب2س0 عزت آنكه بر ع4وه سند بدون گزارش اين در ميبينيد چنانچه
احياي براي و آ@گاهانه كه امامي زيرا ميگيرد, قرار معرضسؤال در نيز امام2ع0 هدف ميرود,
كرده طي را مسير اين يزيد بيعت و ستم و ظلم بار زير نرفتن و منكر از نهي و معروف به امر
درايـن را خـود نداشـتند من با كاري ا@گر ميگويد: و شده پشيمان لحظات آخرين در @گويي
گـزارشهـمة كه اينجاست در و المهلكة0 في القيتنفسي ما تركت 2لو نميانداختم مهلكه
هـيچ در كـه تـعبيري ميكند; تعبير مهلكة عنوان با آن از و برده سؤال زير به را امام حركت

است/ نشده نقل امام2ع0 قول از معتبري @گزارش
زيـنب2س0 كـه اشـعار شـنيدن هـنگام و عاشورا شب از غير كه است يادآوري به qزم
سـفارش را او امـام2ع0 و شـد چشـمانشسـرازيـر اشكاز و كـند كـنترل را نتوانستخود
مـعتبر مـنابع در امـام2ع0 شـهادت لحـظه تا بزرگوار آن از بيتابي هيچ ديگر به@صبر@كرد,١١١

است/ @گزارشنشده

دهيد طفلشيرخوارهام آبيبه جرعة و/

آن و ميشود ذّلتديده از آميزهاي نيز حسين2ع0 امام شيرخوار گزارششهادتطفل در
خـيمهها نـزد بـه نـبرد پاياني لحظات در حسين2ع0 امام كه ميكنند نقل اينگونه را آن اينكه
حسـين! بـرادرم اي گـفت: و داد, او بـه را امام2ع0 شيرخوار طفل زينب هنگام آن در رفت@و
درخـواست آبـي جـرعة مردمان اين از او براي نچشيده, آب كه است روز سه تو اين@فرزند
ايـن را خود تقاضاي و آمده دشمن لشكر نزد به و گرفته دست روي به را طفل @كن/@امام2ع0

كرد: مطرح چنين
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گرفته تشنگيجگرشُگر از اينطفلكه تنها و كشتيد بيتمرا اهل و شيعيان شما قوم! <اي
بنوشانيد/١١٢ او پسجرعهايآببه مانده باقي است,

آن اشتباه دربنديبه فاضل م4 كه ابومخنفميباشد منسوببه مقتل روايتدر اصلاين
است/١١٣ لهوفنسبتداده بنطاووسدر سيد به را

درخـواست بـه اشـارهاي هـيچ شـيرخـوار طفل شهادت نقل هنگام در سّيد حاليكه در
ميكند: نقل چنين اين روايترا اين او است/ ننموده زينب2س0 يا امام2ع0

اليه اومأ و فاخذه اوّدعه حتي الصغير ولدي ناوليني لزينب: قال و اليبابالخيمة <//فتقّدم
فذبحه>; نحره في فوقع بسهم اqسدي2لع0 الكاهل بن حرملة فرماه ليقّبله

طفل آنگاه كنم/ وداع او با تا بده را فرزندكوچكم فرمود: زينب به آمدو خيمه در حسينبه
تـير هدف را او اسدي كاهل بن حرملة نا@گاه كه ببوسد را خواستاو گرفتو دست روي را

كشت/١١٤ را او كودكنشستو حلق در تير آن و داد قرار
ايـن امـا است/ آمـده ابـيمخنف١١٦ مـقتل و مـفيد١١٥ شيخ ارشاد در نقل همين شبيه و
بـه شـروع نـداشت, سـتاندن اشك بــراي را كــافي رقت بــعضي نــظر در مــقدار@چــون
نـقل چـنين امـام2ع0 قـول از گـاهي نـمودند/ آن بـه دادن برگ و شاخ در جعل@گزارشهايي

فرمود: @كردند@كه
الطفل>١١٧; هذا فارحموا ترحموني لم ان قوم! <يا

كنيد/ اينطفلرحم به نميكنيد منرحم به ا@گر مردمان! اي

كردند: گزارش چنين يا و
امه>;١١٨ ثدي في اللبن لقدجّف قوم! <يا

است/ مادرشخشكيده پستان در شير مردمان! اي
و آشـفته وضـعي بـا را حـرم دختران و زنان ديگر زينبو طفل, شهادت گاهيپساز و
كه نديدند چارهاي كه كردند ترسيم را حالتي چنان و كشيدند ميدان به سرزنان بر و سربرهنه

بكشند/١١٩ صحنه به زينب2س0 برهنة سر پوشانيدن براي را امام2ع0
فـرض بـر حـال مـيباشد/ سند بدون برگي و شاخ گزارشهاي اين همة ديديم چنانچه

رواست؟ هايي صحنه بيتعزيزشچنين اهل و عزيز امام از آيا صّحتسند
همسرشبه پستان خشكشدن از سخن پست, قوم اين آوردن رحم به براي امام2ع0 آيا
نسبتدهيم؟ حرم زنان ديگر زينبو به را بيتابي چنين رواستكه آيا و ميآورد؟! ميان
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وفا: يارانبي ز/

خود همراهان از امام2ع0 كه عقيل شهادتمسلمبن خبر شنيدن هنگام شد اشاره چنانچه
جـدا امـام2ع0 هـمراهـان از تـعدادي شود, جدا ندارد, شهادت آمادگي كس هر تا خواست
مـادي اهـداف از واqتـر هـدفي زيـرا كـردند/ پـايداري پـايان تـا مـاندند آنـانكه شــدند@و
همچون را عزيز وجود آن عزيزانه و داده قرار تأثير تحت نيز را آنها حسيني داشتند@و@عزت

برگرفتند/ در پروانه
را اصحابخود درشبعاشورا امام2ع0 كرديم, نقل پيشين بخشهاي در رواياتيكه طبق
حبيببن بنعوسجه, همچونمسلم اصحاب و ميكند معرفي باوفاتريناصحاب بهترينو
خوبي به عاشورا روز فدا@كاريدر با و شبعاشورا در خود سخنان با قين بن زهير و مظاهر
حـق در جـفاآميز هـايي گزارش ميان دراين اما ميرسانند,١٢٠ اثبات به را امام2ع0 اينسخن

ميپردازيم: آنها از يكي به كه شده نقل اصحاب
ترك را او تا اصحابخواست از شبعاشورا در پدرم آنكه از بعد كه ميكند نقل سكينه <جناب
را پـدرم و شدند پرا@كنده پدرم دور از تا بيست تا بيست و تا ده تا ده گروه آن كه ديدم @كنند,
كشـيد: فـرياد شنيد, را خبر اين امكلثوم عمهام وقتي كردم/ نفرين را آنها من ديدم, محزون
دستدشمنان از چگونه نميدانم 5خدايا3 ناصراه! واقلة حسيناه! وا حسناه! وا واعلياة! واجداه!
جـدشان حـرم بـه را آنـها كـه خـواست او از ديـد را حسين5ع3 پدرم وقتي و شويم, خ�ص

بازگرداند/>١٢١

نـام به معتمد غير و ناشناخته و مجعول كتابي از دربندي فاضل بدينگونه را روايت اين
حـدي تا روايت همچنين بياورد/ آن براي سندي سلسله آنكه بدون ميكند, نقل نورالعيون
كهدرصحت ميكند/١٢٢ نقل امامحسنعسكري2ع0 منسوببه تفسير روايتاز اين به شبيه

است/ فراوان آنسخن اعتبار و 2ع0 امام به تفسير انتسابآن
كـتب از را ديگـري روايـات روايت, ايـن از قـبل خـود كـه است حـالي در همه اينها و
كرده نقل اماليصدوق و لهوف2ملهوف0 مفيد, شيخ ارشاد همچون شده شناخته دانشمندان
تذكري هيچگونه وسپسبدونآنكه وفادارياصحابميباشد/١٢٣ حا@كيازكمالعزتو @كه

ميپردازد/ روايت اين نقل به بدهد, گزارشها آن روايتبا تناقضاين بر مبني

خود: از بعد امام به حسين$ع" آخرينسفارشهايامام ح/

امـام بـه خـود سـفارشهاي آخرين در پيشين امام شيعه عقائد طبق qًمعمو حاليكه در
آخـرين ضـعيف كتب از بعضي در اما ميكند, بازگو او براي را امامت اسرار و ودائع بعدي,

م
ار
ه
چ
رة
ما
ش

.
م
فت
ه
ل
سا

١١٢



آن از كمتر حتي عاديو انساني را امام2ع0 گويي كه شده نقل گونهاي به امام2ع0 سفارشهاي
از خود ك4م آخرين در و داده نسبت خود خاندان به را ذّلت همچون الفاظي كه فرضكرده
گزارشهاي اين از متنيكي كنند/ ندبه رفته, دنيا غريباز كه براياو كه شيعيانشميخواهد

است: چنين ساختگي
و الذلة شملتهم قد خذلون ـ غرباء فانهم ا9طفال و العيال هؤ9ء علي خليفتي ولدي////انت <يا
سـل و اسـتوحشوا اذا آنسـهم و صـرخـوا اذا اسكتهم الزمان نوائب و ا9عداء شماتة و اليتم
و فاندبوه غريبًا مات ابي ان لهم فقل الس�م عني شيعتي بلغ ولدي الك�م///يا بلين خواطرهم

فابكوه>١٢٤; مضيشهيدًا
و غـريبان آنـان كـه بـدان و هسـتي كودكان و زنان اين ميان در من جانشين تو فرزندم! اي
فـرا را آنـها دوران مـصيبتهاي و دشـمنان سـرزنش يـتيمي ذّلت, كه هستند خوارشدگان
وحشت دچـار كـه هـنگامي و سـاز آرام را آنـان كشـيدند, فـرياد كـه هنگامي @گرفته@است/
س�م فرزندم بده///اي دلداري تسليتو شيرين و نرم زباني با آنها به باشو شدند@مونسآنها
شهيد و كنيد ندبه او پسبراي رفت دنيا از غريب پدرم بگو آنها به و برسان من شيعيان به مرا

بگرييد/ پسبراياو شد

مـنظور بـه تـنها و استنادي هيچ بدون كتبضعيف از روايات اينگونه گفتهشد چنانچه
تناقضاست/ خاندانشدر و عزتحسيني2ع0 و شيعه ك4مي عقايد با و شده نقل @گرياندن
هر صحنههايعاشورا, كردن رّقتآميزتر چه هر استو گريه تنها هدف كه كنيم وليچه
صحنههاي گزارشاز جعل رويه اين و باشد؟!!! برداشته در اطرافيانشرا و امام2ع0 ذلت چند
ديگـر پيشين گزارشهاي آنكه از پس و سال هر و ميدهد ادامه خود كار به همچنان @كرب4
سـاخته ذلتآميزتري و آورتر رقت گزارشهاي داده, دست از را خود گريهآوري خاصيت
عدم در ريشه آن از بخشي كه آنها تشويق گاه و فرهيختگان و دانشمندان سكوت و ميشود

ميافزايد/ بيشتر چه هر رفتار سرعتاين بر دارد, اس4م تاريخ مطالعة
Ê

پينوشتها

العـربي, دارالكـتاب بـيروت, مـرعشلي, نـديم تـحقيق اصـفهاني, راغب القـرآن, الفـاظ مـفردات معجم /١
ص٣٤٤/
همان/ /٢

ص١٨٥/ ج٩, ١٤٠٨ق, بيروت, اّول, چاپ شيري, علي تحقيق منظور, ابن العرب, لسان /٣
همان/ /٤

مـقتدر جـبّار, قـوّي, عـليم, غـفار, وهاب, رحيم, حميد, حكيم, صفات همراه به كه فراواني موارد مانند /٥
/Hعزيز واژة الكريم, القرآن Lلفاظ المفهرس المعجم به: شود Pرجوع است/ رفته كار به خداوند براي
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٢ ص,آيه سورة /٦
٢٠٦ آيه بقره, سوره /٧

/١٠ آيه فاطر سورة جميعًا> العزة <فلله آن مشابه و ١٣٩ آيه نساء سوره /٨
٨ آيه منافقون, سوره /٩

/٤٩ آيه دخان /١٠
/٢ بند ,٦٥ خطبه دشتي, محمد ترجمة الب^غه, نهج /١١

دارالحـديث, قـم, اّول, چـاپ حسـيني, حميد تلخيصسيد شهري, ري محمد الحكمة, ميزان منتخب /١٢
حديث٦٧/ ج٧٨,ص١٠, بحاراLنوار, از نقل به ١٤٢٢ق,ص٣٤٦

ص٤٢٠/ الخصال, از نقل به همان, /١٣
ص٢٢٢/ الخصال, از نقل به همان, /١٤
/٣٧١ حكمتشماره الب^غه, نهج /١٥

حكمت١١٣/ نهجالب^غه, /١٦
ح٦/ ج٢,ص١٤٩, الكافي, از نقل به ص٣٤٦/ الحكمة, ميزان منتخب /١٧

ح٩٠/ ج٧٨,ص٥٣, بحاراLنوار, از نقل به همان, /١٨
الناس/ عن استغناؤه قال عزالمرء الحسينPعH:///فما سئل ص٣٨٤: ج٣٦, بحاراLنوار, /١٩

ج٥, اLسـ^ميه, دارالكـتب تـهران غـفاري, ا@كـبر علي تعليق و تصحيح كليني, يعقوب بن محمد كافي, /٢٠
ح٦/ آنص٦٤, مشابه و حديث١ ص٦٣,

,١٣٧٣ دارالمـعروف, قـم, اّول, چـاپ باقرالعلوم, تحقيقات معهد ,HعPالحسين اLمام كلمات موسوعة /٢١
ص٧٩٧/

ص٧٩٨/ همان, /٢٢
همان,ص٧٩٩/ /٢٣

ص١٣٧/ ,HعPالحسين اLمام ديوان از نقل به همان,ص٨٣١ /٢٤
ص٨٣٠/ همان, /٢٥

ص١٩٢/ ج٤٤, اLس^مية, المكتبة تهران, مجلسي, باقر محمد بحاراLنوار, /٢٦
همان/ /٢٧

ص٦٠١/ ج١١, الحق, احقاق از نقل به الحسينPعH,ص٣٦٠ اLمام كلمات موسوعة /٢٨
همان/ /٢٩

ص٥٤/ ج٤٥, بحاراLنوار, /٣٠
/١٣ و ج٥,ص١٢ داراLضواء, بيروت, شيري, علي تحقيق كوفي, اعثم بن احمد ابومحمد الفتوح, كتاب /٣١

ص١٤/ همان, /٣٢
همان/ /٣٣

/٤ بند ,١٧ نامة الب^غه, نهج /٣٤
/٤ بند ,٢٨ نامة همان, /٣٥
ص١٧/ ج٥, الفتوح, /٣٦

ص٢١/ همان, /٣٧
ص٢٢/ همان, /٣٨

,١٣٧٨ اسـ^م, نـويد نشـر دفـتر قـم, پنجم, چاپ بخشايشي, عقيقي ترجمة طاووس, بن سيد لهوف, /٣٩
ص٨٠/
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ص٢١٧/ الخواص, تذكرة از نقل به الحسينPعH,ص٣٣٦ اLمام كلمات موسوعة /٤٠
چاپ قم, غزوي, يوسفي هادي محمد تحقيق مخنف, ابي به معروف ازدي يحيي بن لوط الطف, وقعة /٤١

ص١٦٦/ ١٤١٧ق, اLس^مي, النشر مؤسسة سوم,
چـاپ خـرسان, حسن سيد مهدي محمد سيد مقدمه حنفي, قندوزي ابراهيم بن سليمان المودة, ينابيع /٤٢

ص٤٠٦/ ١٣٨٤ق, الحيدريه, المكتبة نجف, هفتم,
ص٩٤/ لهوف, /٤٣

بـاقر مـحمد تصحيح خراساني, ساعدي باقر محمد شيخ فارسي شرح و ترجمه با مفيد, شيخ اLرشاد, /٤٤
ص٤٢٦/ ,١٣٨٠ اس^ميه, انتشارات تهران, بهبودي,

ص٧٨/ ج٥, الفتوح, /٤٥
ص١٧٣/ الطف, وقعة همان,ص٧٩, /٤٦

ص١٧٥/ الطف, وقعة /٤٧
ص٢٥٣/ الطوال, اخبار از نقل به الحسينPعH,ص٣٨٢, اLمام كلمات موسوعة /٤٨

ص١٩٧/ الطف, وقعة /٤٩
ص٢٠١/ همان, /٥٠

ص٤٢٢/ ,HعPالحسين اLمام كلمات موسوعة /٥١
ص٤٩٧/ همان, /٥٢

ص٩٦/ ج٥, الفتوح, /٥٣
همان/ /٥٤

ص٤٤٧/ اLرشاد, الطف,ص٢٠٥, وقعة /٥٥
همانها/ /٥٦

/١٢٤ و لهوف,ص١٢٣ /٥٧
ص٤٥٠/ اLرشاد, /٥٨
ص١٢٦/ لهوف, /٥٩

ص٢٨٨/ اLخبار, معاني از نقل به اLمامالحسينPعH,ص٤٩٧ كلمات موسوعة /٦٠
ص٤٩/ ج٤٥, بحاراLنوار, /٦١

رغبوا///> قدما و القوم <@كفر ص٤٧/ همان, /٦٢
ص٤٩/ همان, /٦٣

همان/ /٦٤
ص١٤٤/ لهوف, /٦٥

/١٤٦ و لهوف,ص١٤٥ /٦٦
ص٥١/ ج٤٥, بحاراLنوار, /٦٧

ص٤٦٦/ اLرشاد, /٦٨
ص٥١٠/ ,HعPالحسين اLمام كلمات موسوعة /٦٩

ص٤٢٣/ اLرشاد, ص١٦٥; الطف, وقعه /٧٠
ص٧١/ ج٥, الفتوح, /٧١
ص١٩٠/ الطف, وقعة /٧٢

/٤٤٤ ـ اLرشاد,ص٤٤٢ ;٩٥ و ج٥,ص٩٤ الفتوح, ;١٩٩ ـ الطف,ص١٩٧ وقعة /٧٣
ص٤٤٢/ اLرشاد, ص١٩٩; الطف, وقعة /٧٤
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اLرشاد,ص٤٤٢/ الطف,ص١٩٧, وقفة /٧٥
ص١٣٦/ لهوف, /٧٦

ص٤٥٣/ اLرشاد, آن, پساز و ج٥,ص١٠١ الفتوح, آن; پساز و الطف,ص٢١٧ وقعة /٧٧
ص١٣٠/ لهوف, /٧٨
ص١٣٦/ همان, /٧٩

ص٢٠١/ الطف, وقعة /٨٠
ص٢٦٢/ همان, /٨١

ص١٢٢/ ج٥, الفتوح, /٨٢
ص٢١٨/ لهوف, /٨٣

/٢٦٣ و الطف,ص٢٦٢ وقعة /٨٤
ص٢٦٣/ همان, /٨٥

ص١٣٣/ ج٥, الفتوح, /٨٦
همان/ /٨٧

دربـندي, فـاضل بـه مـعروف حـائري شيرواني عابد آغابن شيخ الشهادات, اسرار في العبادات ا@كسير /٨٨
النشر, و للطباعة القربي ذوي دار قم, اّول, چاپ الجمري, م^عطية عباس و بادي جمعه محمد شيخ تحقيق

ص٦٣/ ج٣, ١٤٢٠ق,
ا@كسـير بـه: شـود مـراجـعه نيز و المهموم نفس از نقل به ص٤٧٨, ,HعPالحسين اLمام كلمات موسوعة /٨٩

ص٦٠٩/ ج٢, الشهادات, اسرار في العبادات
ص٤٣/ ج٤٣, بحاراLنوار, /٩٠

ص٤١/ همان, /٩١
نكردم/ پيدا را مكتوبآن منبع عجالتًا است, مجالسمشهور اينسخندر /٩٢

و السـبطين,ج٢ص١٣٧ مـعالي از نـقل بـه ٥٢٠ و ص٥١٩ ,HعPالحســين اLمــام كــلمات مــوسوعة /٩٣
حديث١٨٦/ ج٤,ص١٢٦, مدينةالمعاخر,

عاملي/ مرتضي جعفر سيد ع^مه نوشته الشبهادت, فوق كرب^ /٩٤
چـنين بـاره ايـن در مـقاتل ساختگي گزارشهاي به اشاره پساز مرجان و لؤلؤ در نوري حسين ميرزا /٩٥
اسـباب سـپردن و جعفريه ملت و مذهب بر عظيم باشد وهني آن ظاهره ثمره و واضحه نتيجه /// ميگويد:
ايـن به را اماميه منقوLت و احاديث ساير ايشان كردن قياس و مخالفين دست به خنده و استهزاء و سخريه
كسي ا@گر بيتكذباستو شيعه نوشتهاندكه كتبخود رسيدكهدر بآنجا كار تا وقصصكاذبه موهونه اخبار

ميدان///> به معروفرا مقتل كتاب آوردن دعوي اين اثبات براي را ايشان است كافي شود منكر
ص٣١٣/ ج٤, اLعلمي, مؤسسة بيروت, طبري, جرير بن محمد الطبري, تاريخ /٩٦

همان/ /٩٧
همان/ /٩٨

و /٤٥٢ و مجلسنهم,ص٤٥١ دوم, جزء اLعلمي, مؤسسة بيروت, طريحي, الدين فخر شيخ المنتخب, /٩٩
/١١ و ج٣,ص١٠ الشهادات, اسرار في العبادات ا@كسير نيز

و لؤلؤ بـه: شود مراجع كتاب اين به نسبت نوري حسين ميرزا معروف محدث ديدگاه از آ@گاهي براي /١٠٠
/١٩٤ و مرجان,ص١٩٣

/٦٥ - ج٣,ص٦٣ الشهادات, اسرار في العبادات ا@كسير /١٠١
شـيخ مخنفتصحيح Lبي الطف وقعة و غفاري حسن وسيله به شده تهيه الحسين مقتل همانند كتبي /١٠٢
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تا متداول مخنف ابي مقتل استاما شده عرضه مخنف ابي از طبري روايات اساس بر غروي يوسفي هادي
مـيرزا مـعروف مـحدث نظر است مناسب اينجا در است/ بوده فراواني دروغ اخبار بر مشتمل آنها از پيش

نماييم: ذ@كر مقتلش مخنفو ابو درباره را نوري حسين
اعتبار نهايت در او مقتل استو تواريخ و سير ارباب معتمد و محدثين بزرگان از يحيي بن مخنفلوط <ابو
مـقتل اصـل افسـوسكـه لكـن ميشود مؤلفاتشمعلوم ساير از و آن از قديم علماي اعاظم نقل از چنانچه
مـنكره مـطالب بـعضي بر است مشتمل دهند نسبت او به كه موجود مقتل اين و نيست دست در او بيعيب
كردند داخل كتاب آن در اغراضفاسده از پارهاي جهت به جهال و اعادي را آن البته مذهبو مخالفاصول
حسين ميرزا مرجان, Pلؤلؤو نيست/> وثوقي هيچ منفرداتآن بر افتاده, اعتماد و اعتبار حد اينجهتاز از و

H١٥٧ و ١٣٦٤,ص١٥٦ فراهاني, انتشارات تهران, نوري,
/١٠٣

/١٤٢ ـ مخنف,ص١٤٠ ابو دروغين مقتل از نقل به ج٣,ص٥٨ الشهادات, اسرار في العبادات ا@كسير /١٠٤
ص٦/ ج٤٥, بحاراLنوار, /١٠٥

ص٤٤٩/ اLرشاد, /١٠٦
الشهادات, اسرار في العبادات ا@كسير ص٤٧; ج٤٥, بحاراLنوار, ص٤٥٢; مجلسنهم, ج٢, المنتخب, /١٠٧

ص٥/ ج٣,
از عـباراتـي نـقل هنگام مجلسي ع^مه گاهي ميگويد, ص١٩٤ مرجان, و لؤلؤ در نوري حسين ميرزا /١٠٨

ميكند/ ياد او از اصحاب> از مؤلفاتبعضي در <ديدم عبارت منتخببا
الشهاداتبوده اسرار العباداتفي ا@كسير دربنديصاحب م^فاضل معاصر حسيننوريكهخود ميرزا /١٠٩
مجاورتنوري زمان ايناستدر آن خ^صة كه ميكند نقل جالبيرا كتابداستان كيفيتنگارشاين دربارة
بدون و آخر و اّول بدون كتاب عربي روضهخوان سيد طهراني, عبدالحسين شيخ عصر ع^مه از او تلّمذ و
آن اعـتبار عـدم يا اعتبار درباره او از و آورد طهراني ع^مه نزد بود, رسيده ارث او پدرشبه از كه را سندي
اخبار و واضحه ا@كاذيب بر آن اشتمال كثرت از كه شد <معلوم كرد كتابرامطالعه استاد چون و كرد استع^م
اما فرمود, نهي نقلآن و نشر از را سيد آن استاد رو اين از باشد>, مؤلفاتعالمي از كه نميرود احتمال واهيه
از را آن و شد مطلع Hدربندي فاضل Pم^ عتبات معروفسا@كن فض^ي از يكي مناسبتي به روز چند پساز
درج كتابخود در را عنه منهّي كتاب رواياتآن بود, الشهادة اسرار تأليفكتاب مشغول چون گرفتو سيد
استهزاء و سخره و ابوابطعن مخالفين براي و افزود كتابخود بيشمار مجعولة واهيه اخبار عدد بر و @كرد

نمود/ باز را
ميگويد: چنين مؤلفآن و الشهاده اسرار كتاب درباره آنگاه

الثناء و التحية آLف عليهم عبا آل خامس اخ^صبه در و معروفين افاضل و علمأمبرزين از مذكور <فاضل
آن بـر اعـتماد و اعـتبار بي و وقع بي سير و احاديث نقادين و فن علمأ نزد كتابدر اين ولكن بود نظير بي

امور/ استدر او بصيرت قلت و ناقل خرابيكار @كاشفاز
و عـاشورا روز بـودن سـاعت هـفتاد مانند كتاب اين غريب و عجيب گزارشهاي از بعضي ذ@كر به آنگاه و
و ص١٦٧ مـرجـان, و Pلؤلؤ ميپردازد/ كوفيان لشكر كردن حساب پياده ميليون يك و سواره هزار ششصد

/H١٦٨
ص٥٦/ ج٣, الشهادات, اسرار في العبادات ا@كسير /١١٠

ص٢٠٠/ الطف, وقعة /١١١
/١٣٠ و مخنف,ص١٢٩ ابي مقتل از نقل به ج٢,ص٦٠٩ الشهادات, اسرار في العبادات ا@كسير /١١٢

همان/ /١١٣
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ص١٤٢/ لهوف, /١١٤
ص٤٦٢/ ارشاد, /١١٥

/٢٤٦ و الطف,ص٢٤٥ وقعة /١١٦
المهموم/ نفس از نقل ص٤٧٨به ,HعPالحسين اLمام كلمات موسوعة /١١٧

التواريخ/ ناسخ از نقل به همان, /١١٨
ص٦١٠/ ج٢, الشهادات, اسرار في العبادات ا@كسير /١١٩

ص١٩٧/ الطف, وقعة /١٢٠
ص١٨٢/ ج٢, الشهادات, اسرار في العبادات ا@كسير /١٢١

بحاراLنوار,ج١١, به مراجعهشود همچنين العسكري,ص٢١٨/ اLمام تفسير نقلاز به همان,ص١٨٢, /١٢٢
ص١٤٩/

/١٨٠ ـ ج٢,ص١٧٨ العبادات, ا@كسير /١٢٣
السبطين,ج٢, معالي السا@كبهج٤,ص٣٥١; الدمعة نقلاز به الحسينPعH,ص٤٨٦ كلماتاLمام موسوعة /١٢٤

ص١٣٩/ النجاة, ذريعة ص٢٢;

م
ار
ه
چ
رة
ما
ش

.
م
فت
ه
ل
سا

١١٨




