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عاشههورا :از آزههاز تهها امههروز ،قئئم :موسسئئه
کتابشناسئ ئئی ش ئئئیعه؛ ک ئ ئرباله :العتب ئئئة
الحسینیة المقدسة1400 ،ش.

از جملئئه ز یئئارتنامئئههئئای مشئئهور
ام ئئئام حس ئئئین

 ،ز یئ ئئارت عاش ئئئورای

معروفئئه بئئوده کئئه دارای لعئئن و سئئالم در
عب ئئارته ئئای پای ئئانی اس ئئت .هرچنئئئد
سند ایئن ز یئارتنامئه بئه خداونئد بئزرگ
مئئیرسئئد .یعنئئی انشئئا کننئئده اولیئئه آن،
حض ئئئرت ح ئئئق تعئ ئئالی اس ئئئت ،ام ئئئا در
حدود  30سال اخیر ،دو نظر در باره این مئتن وجئود داشئته اسئت .یکئی ز یئر سئوال بئردن کئل
ز یئئارت عاشئئورا و سئئندیت آن بئئه لحئئا حئئدیث بئئودن اسئئت ،ز یئئرا از ز بئئان حضئئرت امئئام
محمدباقر و امئام جعفرصئادق

صئادر شئدهاسئت .دیگئری ،بحئث در بئاره عبئارات لعئن

موجود در فراز پایانی زیارتنامه است.
 .1استادیار دانشگاه قم ()Abumahdi1061@gmail.com

منکران اصالت زیارت عاشورا از این راه طرفی نبسته ،راه به جایی نبردند .جئوا هئای
مفص ئئل دریاف ئئت کردن ئئد .قدس ئئیت ز ی ئئارت عاش ئئورا قاب ئئل انک ئئار نیس ئئت .گ ئئروه دیگ ئئر کئئئه
عبئئارتهئئای لعئئن را افئئزودههئئای متئئاخر مئئیداننئئد در ایئئن کتئئا
جوا

مئئورد خطئئا

هسئئتند .در

به شئبهات وارد شئده ،حجئت االسئالم والمسئلمین سئید مهئدی محمئودی بئیش از

 1/5سال تالش مستمر ،بیش از  160نسخه کهئن از مئتن ز یئارت عاشئورا را بررسئی کئرده ،بئه
این نتیجه رسیدند که تحریفی صورت نگرفته است.
در پایان باید اشاره شود که رعایت تقیئه سئب

شئد تئا در بعضئی از نسئخههئای قئدیمتئر

زیارت عاشورا ،عبارتهئای لعئن کوتئاهتئر باشئد ،ز یئرا ز یئارت عاشئورا از ابتئدا از جملئه اسئرار
مهم و اعتقادی شیعه محسو

میشد .از جمله شخصیتهای برجستهای که این اصئل

تقیه را رعایت کردند ،مرحئوم شئیخ طوسئی بئود .ایشئان در دوره اقامئت در بغئداد مجبئور بئه
رعایئئت تقیئئه بئئود ،بئئه همئئین دلیئئل نسئئخه ز یئارت عاشئئورا در کتئئا

المصئئباا ایشئئان دارای

عبئئارت مختصئئر شئئده لعئئن اسئئت .امئئا بعئئد از آنکئئه بئهدلیئئل فشئئارهای حنبلیئئان متعصئ
مجبور به هجرت به نجئف اشئرف شئد ،دیگئر جئایی بئرای تقیئه نبئوده ،در کتئا

المصئباا

الکبیر(تحریر نجف) صورت کامل و اصلی زیارت عاشورا نقل شدهاست.
بئئرای اثبئئات ایئئن مطلئ  ،کتئئا

مئئورد بررسئئی دارای تصئئاویر متعئئدد از عبئئارات لعئئن در

نسخ قدیمی و کهئن ز یئارت عاشئورا اسئت .تئالشهئای نویسئنده محتئرم در بئهدسئت آوردن
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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ایئئن همئئه نسئئخههئئای خطئئی کهئئن کئئه از کتابخانئئههئئای شئئهرهای مختلئئف بئئوده ،بسئئیار
ارزش ئئئمند اس ئئئت .ایش ئئئان در اواخ ئئئر بهم ئئئن سئ ئئال  1400ب ئئئه دعئ ئئوت ح ئئئرم مطه ئئئر حس ئئئینی
سخنرانیهایی در تبیین یافتههای خویش در کربال ارائه فرمودند کئه مئورد تحسئین علمئای
اعئئالم کئئربال قئئرار گرفئئت .همچنئئین در دیئئدارهایی کئئه بئئا علمئئای بئئزرگ و مراجئئع تقلیئئد در
نجف اشرف داشتند ،همگئی بئر تئالشهئای ایشئان صئحه گذاشئتند .کتئا
مرحوم آیت اهلل العظمی صافی گل ایگانی است.

دارای تقئری

