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بحث و بررسی
داستان روایت عتزاداری و مراستم و مناستک محترم در هندوستتان بستیار قتدیمی و کهتن
است ،اگرچه در طول تاریخ اکثر پادشاهان مغول در هندوستان اهتل تستنن بودهانتد ،امتا بتا
این وجود حماسه عاشورا با تمام قوت و با شور تمتام انجتام متیشتود .تتا قبتل از ستال 1947
شیعیان هند به محض رویت هالل ماه محرم با شوری خا تمتام نقارههتای س ّ
تنتی را بته
صدا در می آوردند .پس از دیدار ماه ،گفتگوهای خوش و شتادیهتای دایمتی کته بخشتی از
فرهن

و تمدن خا

و عام مردم هند به شمار میآید ،همگی تا پایان عاشتورا و گتاهی تتا

 40روز به طور کامل به فراموشی سمرده میشد .لباسهای فاخر و ختوش رنت

و زیبتا از تتن

مرد و زن کنار میرفت و رخت ساده سیاه جای آن را با افتختار متیگرفتت .بتانوان هنتدی از
هر قشر و طبقه و دین و آیین دیگر به آرایش ظاهری نمیپرداختند .کوچه و خیابان و بازار و
اطراف شهر پر بود از موک هایی از تمتامی ادیتان .شتهر و روستتا از چرا هتای پتیستوز آنقتدر
روشن بود که سوزن بر زمین هویدا .شت ها از روشتنی چرا هتای روغنتی و یتا همتان پتیستوز
همچتو صتب فضتای روحتانی مجتالس عتتزاداری را روشتن نگته متیداشتتند .شتیر و شتتربت و
نوشیدنی در موک ها در ایام محرم ّ
مهیا بود .موک ها این اشعار بر زبان میراندند:
پا نی پ یو تو پاد کرپیاس امام کی
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پیاسو سییل ہےپہ شہیدوں کے نام کی

آب بنوشید به یاد امام تشنه خود ،این موک ها به نام شهیدان تشنه آب مینوشانند.
این روایت تا کنون در هر ایالت که شیعیان در آن حضور دارند نیتز از گدشتته تتا کنتون بتا
احت تترام ب تته خان تتدان اهلبی تتت رعای تتت م تتیش تتود .مهیش تتور دی تتال در کت تتاب خ تتود تحتتتت
عنوان«انتخاب دهلی در جهان» مینویسد:
از گذشتتته دور تتتا کنتتون ،هنتتدوان و مستتلمانان بتته خصتتو

شتتیعیان هنتتد بتته یتتاد

شهیدان تشنه کربال در هر جایی آب نذر میکردند و تتا ده روز مراستم عتزاداری بتا
نتتذر و نیتتاز همتتراه متتی شتتده استتت .هتتر شتتغل و حرفتته و طبقتته و دیتتن و متتذه
فرهن

و زبان خا

بتتا

خود به عزاداری میپرداخت و همگی پس از اجرای مراسم

در مقابل مسجد جامع در دهلی نو با اتحاد تمام جمع میشتدند و علتم حضترت

عباس

را با فریاد"یا ابوالفضل العباس "بلند میکردند.

گفته میشود سته تتن از پنتدتهتای (کاهنتان معبتد هنتدوان) کته ختود از شتاعران
کریمه اهلبیت بودند  .از سال  1935تتا  1960متیالدی در مراستم عتزاداری و بلنتد
کردن در صف اول هیئت برای به احتزاز در آمدن علم حضرت عباس

شرکت

میجستند ،نام دوستداران اهلبیت و عابدان معابد از این قرار است:
"پندت تربهون نات زتشی زار""،پندت بر موهن دتاتر یته کیفی""،پنتدت امتر نتات
متتدن ستتاحر "،از ستتالهتتای 1935تتتا  1947و 1948تتتا  1982متتیالدی در آ کتتادمی
غالت  ،ایتتوان غالت  ،امامیته حتتال ،دانشتگاه دهلتتی نتتو و دانشتتگاه جامعیتته ملیتته
استتالمی ،و یتتالی حستتام التتدین حیتتدر و در اردو بتتازار مراستتم عتتزاداری بتتر پتتا بتتوده
است( .نات،دهر میندر ،نهضت ماندگار امام حسین

،

)167:

عزاداری برخاندان مبارکه اهلبیتت در هندوستتان بته قتدمتی  800ستاله متیرستد کته هتر
ساله از  29ذی الحجه علی الطلوع آغاز متیگتردد و تتا پاستی از شت

بتا مرثیته ختوانی و ستوز

خوانی ادامه دارد ،پس از  8محرم مراسمی به نام "گشت علم حضرت عباس "در کنار متزار
یا ابوالفضل العباس "بلند میشود  .و تا ستاعت  4صتب ز یتارت حضتر ت عبتاس

بتا

ستوز و شتتور خاصتتی قرائتتت متتیشتتود ،در مقابتتل متتزار ایتتن شخصتتیت در دهلتتی از طرفتتی عتتزا
دارانتی کتته گهتواره حضتترت علتی اصتتغر
علم عباس

را بلنتد متتیکننتد و از ستتویی دیگتر عزادارانتتی کتته

بر دوش میکشند ،با سوز و شور و فریاد بلند در مقابل یکدیگر قرار میگیرند

و به نوعی با هم عرض ادب "سالم علم " میکنند .ایتن مراستم ختا

کته بتا شتورو عاطفته و

عشق خاصی تا پن صب برگزار میشود.
پ تتس از پای تتان ده تته عاش تتورا ،تم تتامی متبرک تتات مراس تتم از جمل تته گه تتواره و پ تترچم عل تتم،
متبرکت ت تتات مراست ت تتم عاشت ت تتورا در آن مت ت تتدفون مت ت تتیگت ت تتردد را هنت ت تتدیان "کت ت تتربال "مت ت تتینامنت ت تتد
(همان،

 .)168:با این تفسیر گویا هر شهر هند کربالیی است .به گفتته شتیعیان هنتد بته

یتتاد آب فتترات بخشتتی از متبرکتتات علتتم و پرچمهتتای عتتزاداری بتته آب رودخانتته نیتتز ستتمرده
م تتیش تتود ک تته ب تتدان"ٹھ نڈا کرنا " م تتیگوین تتد ای تتن رس تتم در کن تتار رودخانتته انجتتام متتیش تتود از
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معروفترین کربالهای تتاریخی هنتد جتایی کته متبرکتاتی همچتون علتم و پترچم و گهتواره را
مدفون و یا به آب میسمارند عبارتند از:
" ک تتربالی دیانتتتت الدول تته "،کتتتربالی منشتتتی فض تتل حستتتین ""،ک تتربالی حتتتاجی مستتتتیا
""،کربالی امین الدوله ""،کربالی عظتیم اهلل ختان" را متیتتوان نتام برد(کاظمی،فرو "،شتاهان
اوده و شیعیان "

)1999)225:

در مراسم عزا داری ستاالر شتهیدان حستین بتن علتی
الدین چشتی اجمیری معروف به غری
و جوانمردی حضرت عباس
بستیار ز بتانزد ختتا

 ،خواجته خواجگتان ستید معتین

نواز  1190میالدی مراسمی بته یتاد ختاطره وفتاداری

خوانده میشود .رباعی به زبان فارسی خوانده میشتود کته

و عتام استت و ایتتن ر بتاعی امتروزه نیتتز در فرهنت

مبتارزه بتتا ظلتم و ستتتم

خواهی در برابر ی یدیان زمان همچتون انگلتیس ،در میتان متردم آزادی ختواه هنتد نیتز ستروده
متیشتتود .بتته قتول مهاتمتتا گانتتدی ،رهبراصتتل فقیتد هنتتد "ا گتتر متتردم هنتد بتته نجتتات اختتروی
پایبنتتد هستتتند بایتتد راه امتتام حستتین

و حماستته عاشتتورا را ستتر لتتول ختتود قلمتتداد کننتتد.

حماسه عاشورا ملت هند را به سر منزل مقصود خواهد رساند ".

رباعی در وصف حضرت عباس سروده خواجه معین الدین چشتی
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شتاه استت حستتین و پادشتاه استت حستتین

دین است حسین و دیتنپنتاه استت حستین

حق ت تتا ک ت تته بن ت تتای ال الت تته اس ت تتت حس ت تتین
ست تتر داد نت تتداد دست تتت در دست تتت ی ی ت تتد
ً
شتتیعیان هنتتد بتته نتتام امتتام حستتین و حضتترت عبتتاس معمتتوال در روز عاشتتورا تتتا
غروب و وقت نماز مغرب و عشا روزه میگیرند و ل

به آب نمیزنند و پس از پایان نماز بته

خوردن نان ساده همراه با اسفنا پخته بسنده میکنند.
گفتنی استت ستینما و موستیقی کته جت و الینفتک فرهنت

و زنتدگی متردم هندوستتان بته

شتتمار متتی رود ،امتتا ایتتن متتردم در ایتتام محتترم از دیتتدن فتتیلم و موستتیقی بتتا تمتتام وجتتود دستتت
می کشتند و ختود را بترای غتم از دستت دادن ستاالر شتهیدان بتا قلبتی آ کنتده از درد و متاتم بتا
گوش فرا دادن به سوز مرثیهها در ایام محرم خود را آماده میسازند.
ستتید اقبتتال حیتتدر یکتتی از ده هتتا هتتزار تتتن از شتتاعران اهتتل هندوستتتان استتت کتته روایتتت

شجاعت و پیکار در جن

حضرت عباس

را این گونه سروده است .

مسدس حضرت عباس علمدار
صیح عاشور زمانے میں نمودار هو ئی /حر کی سو ئی ہو ئی تقدپر به ی پیدار هو ئی /فوج
شر لنڑے کو شییر سے تیار هو ئی  /شاه کی فوج به ی آماده پی کار هو ئی /اس طرف لشکر اعدا
ےلگا /حضرت زپنب کیری
ےلگا /اس طرف خیمہ عصمت مین علم سجن
مین دهل پجن
نےسجاپا پہ علم /مشورہ بھا ئی بہن میں کچ ھ دپر بہم /شاہ اکیر سے پہ بولے ہیں کہاآپ
ے شاہ امم /حوم کے نام علی لے کے اٹھا لو اس کو /پہ
کے عم /آئے عیاس تو فرمانے ل گ
علم پ اپ کا ورثہ ہے سنبھالو اس کو /ا ے ز ہے مرتیہ و شان علمدار حسین /اے ز ہے
دپدپ ہ و ر عب فداکار ح سین /اے ز ہے شوکت و اقی ال مددگار ح سین  /ا ے ز ہے
وفاداری غمخوار حسین /شہ کی الفت میں دم تشنہ دہا نی نہ پیا  /جا کےدرپا پہ به ی اس

ے اپ ر
ے می را قلم /پ اد آئے حو علی ہوگئیں سب آنکھیں نم /پہ پرحم پ نا ملت کے لئ
کہ لک ھ
ے ہیں /
ےنیں /پاد اس کی ہے حو دنیا میں علم اٹھت
کرم  /آج تک راہ میں حق کی حو قدم اٹھت
ے کی ا شکر خدا  /بہن و بھا ئی کو مجرا کی ا بھر سر کو حھ کا  /دپکھ کر
ہاتھ میں لی کے علم بہ ل
سوئے فلک عرض کی اے رب عال  /آج ہو ج ائے حق اس ع ہد ے کا پ ندے سے ادا /
حشر تک می را علم ہو اسالم کے ساتھ  /ح وڑ دی لفظ علمدار می رے نام ساتھ /ج لوہ
نور علم کا و علمدار کی شان /سب کو اد آنے لگی حیدر کرار کی شان /رعب غازی سے پہ

آ تی ته ی پیمار کی شان /
ے ل شکر شییر میں بےم ثل
ب ورے ل شکر پ ہ ف قط اپ ک ح واں ب ھاری ت ھا  /سب ہی ت ھ
حواں /عاپد و زاہد و پیشا نی پہ سجدوں کےنشاں  /شان حمزہ ته ی کہیں شان ته ی حعفر
ے
ے ب وں شاہ کے پی اروں کے لی
کی عی اں /کو ئی تصوپر دمحم ت ھا ب فبض پ زداں /مگر عی اس ت ھ

در هندوستان

ته ی لشکر ک فار کی شان  /خوف عیاس علی فوج پہ بوں طاری تھا  /صاف چہروں سے نظر
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شیر نے پا نی نہ پیا  /مثل حیدرہ کےحو غازی نے اٹھاپا وہ علم /شان اس کی نہیں ممکن
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ےکہ ن ہیں حسن کی ح ن کے کو ئی
ے گی سو ای س
/جاند ح س طرح سے نکال ہو ستاروں کے لی
ے حس طرح شہ پ در و
ے کہ ت ھ
جد  /ہاتھ وہ دپ ن کی کرتے ہوں حوہروقت مدد /تیور ای س
اجد /
ب ورا لشکر به ی اگر آ ئے تو پ ہ غالب ہے /پ ہ تمنائےعلی اپ ن ا بی طالب ہے /صیح سے
شام تلک ہو تی رہی حنگ بہم /
ے پ ا عز و حشم
ے می دان میں ہر سو اظلم  /ناصران شہ دپ ن لتڑےت ھ
ے ب ھرتے ت ھ
ب ھا گت
/سر پہ تھا ساپہ فکن حضرت غازی کا علم /لشکر شام حو دپتا تھا دہا بی دپکه ی /سب نے
الک ھوں سےبہتر کی لڑا ئی دپکه ی  /نور افشاں رہا تا عصر بونہی حق کا علم /رکھ لیا غازی کی
ے ت عداد میں کم /ع صر تک
طا قت نے شجاعت کا ب ھرم  /نا صران شہ دپ ن حون کہ ت ھ
ے سب
ے داد وفا دے کے وفاحسن /سو ئے حنت گئ
صرف علمدار تھا پا شاہ امم /سو گئ
پاو رو انصار حسین/
ے جد
ے پ ا نی کے لئ
ے ب ے ح یں ت ھ
پی اس سے خی مہ عصمت میں ت ھا اک حشر پ ہ پ ا  /پچ
سے سوا  /اک طرف فوج کی پلغار وہ حنگی پاجا /عرض کی شہ سے پہ عیاس نے اے شاہ
ہدا  /شور ا شرار سے دم می را گھ ٹا جا تا ہے /اب اج ازت ہو کہ پ ہ ق لب بھ ٹا جا تا ہے
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ے کی مہ لت نہ ملی
/حی ف صد حی ف کہ غازی کو اج ازت نہ ملی /لشکر شر کو سزا د پ ن
ے کی فرصت نہ ملی  /فوج دشمن کو فنا کرنے کی صورت نہ ملی
/کوفے تک ان کو بھ گا د پن
ے جانے دوں تمہیں تم تو علمدار به ی
 /شہ نے فرماپا کہ بھا ئی به ی ہو حرار به ی ہو  /کی س
ہو /عرض عیاس نے کی پادشہ عرش وقار  /اب وہ لشکر ہے کہاں حس کا تھا میں پرحم
ے داد و فا دے کے وہ سارے ح رار  /میں ب ه ی پ اس ان کے ب ہونچ ج اوں تو
دار  /سو گئ
ے کام رہے /جان دوں آپ کے قدموں پ ہ
آجائے قرار /یس ف قط آپ کی نصرت سے مچ ھ
ے پا نی کی تدپیر
میرا نام رہے /شاہ بولے کہ اجازت تو نہ دوں گا تم کو /پیاسےپچوں کے لی
کرو عصر کا وقت به ی نزدپک ہے پہ تو سونچو /
وعدہ پ ندے کا ح و خالق سےہےوہ ب ورا ہو /کس طرح آج ب ھال وعدہ وفا ئی ہو گی /تم

ے حکم حو غازی کو مل  /پک مشکیزہ
لڑے گر تو کئی دن پہ لڑا ئی ہو گی  /پا نی النے کے لئ
ے سے ک ہا  /ال کے پچ ی نے وہ مشکیزہ ح و عمو کو دپ ا /آپ نے اس کو
ے دو پ ہ سکین
مچ ھ
مجی ت سے علم میں پاندها /اپ ک ال فت کا نگی نہ ہے ہ مراہ /آج تک مشک سکینہ ہے
ے پی غام
علم کے ہ مراہ  /لے کے مشکیزہ ح و غازی سوئے درپ ا بہونج ا  /شامیوں کے لئ
ے کا تا سرجد کو فہ
اج ل آ بہونج ا  /کو ئی بھا گا کو ئی سوئے سقر ج ا بہونج ا /غلغ لہ حم ل
بہونجا /کوی بہرہ نہ رہا ظلم کا لشکر بھاگا /نہر کا سوپا ہوا تھا حو مقدرجاگا /رخش پا نی
میں گی ا آپ کا پ ا ج اہ و ح شم /ح ومے درپ ا نے پ ن ساقی کوثر کے قدم /پیا سے پچ وں کا
خی ال آپ ا ہوئیں آنک ھیں /ب ھر ح کا مشک کو پ ا نی سے ح و سقا ئے حرم /ح ھک کے اک
مرتیہ ج لو میں اٹھاپا پا نی  /سارے درپا کا پ کاپک سمٹ آپا پا نی /اےزہے صل علی شان
وفا ئےعی اس /ج ا کے درپ ا ب ه ی پیا سے ن کل آ ئے عی اس کوں کر سکتا ت ھا پ ہ کام سوائے
عی اس /آج تک کر تا ہے ہر شخص ث نائے عی اس  /ہے اب ه ی سید کونیں کا کنی ہ پیا سا

بولے پرحم کہ اب مل گئی مچھکو فرصت /
ی س ذرا دپ ر میں ہے ختم تی ری ب ه ی خدمت /اب سجا ج ائے گا تو ہوگا ح و وق عت
رح عت /حکم سے رب کے وہ می داں میں ال ئے گا /اخری حج ت حق آ کے اٹھائے گا
ے ا س گھڑی نکلیں گے پرحم تیرے دل کے ارماں /
تچ ھ
ےانجام
دست معصوم میں ہو گا پہ فبض پزداں /انتقام شہ مظلوم کا ہو گا ساماں /ا پن
ے گا ہر اپن پد اپماں /
کو بہو نچ

نے /پ اتیں ہو تی ت ھیں ع لم سے کہ ہوا ح شر پی ا  /شام کی تی رہ گھ ٹاوں نے ق مر کو گھی را
ےمشکیزہ /خشک
/ناوک و تی رہ و شمشیر کا اپ ک می نہ پرسا /فکر عی اس کو پ ہ ته ی کہ پچ
ہے ن ہر حی ات اس کو روا نی مل ج ائے /پیا سے پچ وں کو کسی طرح سے پ ا نی مل ج ائے
/فکر میں تھا علم و مشک کی غازی سر شار  /صرف نیزہ تھا ف قط پاس نہیں ته ی تلوار /
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ے پ ہ ب ه ی پ رحم کو سنبھاال میں
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ے جانب خیمہ حضرت /
ے بی لوں کہ ابه ی ہے میرے آقا پیاسا /بھر کہ مشکیزہ جل
/کی س
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ے وار پ ہ وار /حکم معصوم ت ھا لڑ نا نہ ک ہیں تم زن ھار  /اس
ہر طرف سے ہوا حملہ ح و جل
ے حعفر طیار ہوا /حرف شکوے کا زپان
ے ہی کٹ
ے شیر نہ وہ پر سر پی کار ہوا /ہاتھ حی س
لئ
ے سے مشک سکینہ کو
ے پ ہ پ ہ اعج از دکھاپ ا اس نے  /سین
سے نہ ن کا ال اس نے /ہاتھ ک ٹن
ے ہات ھوں سے پ رحم کو به ی روکا اس نے /عقل حی ران ہے می داں میں
پجاپ ا اس نے  /کٹ
ح و کام ہے اس کا  /سر فہر ست و فاداروں میں نام اس کا /ناگ ہاں تی ر ح و اپ ک م شک
سکینہ پہ لگا  /پا نی سب بہہ گیا عیاس کا دل ٹوٹا گیا /گرز سے اپک نے حملم سر اقدس پہ
کیا /ی شت دہوار پ ہ بھر غازی سے ٹھرا نہ گیا /دی صدا جاتا ہوں اب میں می رے موال
رخصت /حق نصرت نہ ادا ہو سکا آقا رخصت /شان عیاس میں حو مرثیہ لکھا اس دم
/کرے منظور حو اس کو میرا موال اس دم /
آخرت تک کا پ ہ ہوج ائے سہارا اس دم /ح ب تلک شاہ شہیداں کا پ ہ غم پ اقی ہے
/مشک کا تذکرہ پاقی ہے علم پاقی ہے /

مضمون مسدس حضرت عباس علمدار
صتتب عاشتتورا فتترا رستتیده استتت ،حتتر اکنتتون بتته بیتتداری رستتیده استتت .لشتتکر دشتتمن
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آماده نبرد متیشتود و در مقابتل لشتکر امتام حستین
صدای دهل جن

نیتز آمتاده نبترد متیشتود .در حتالی کته

بلند میشود و رجز خوانی قدرت پوشالی دشمن به گتوش متیرستد ،در

آنستوی لشتتکر اهلبیتت ،در خیمت عصتمت و طهتتارت و پتتاکی ،علتمهتتا را تت یین متتیکننتتد.
حضرت زین

کبری

علم را ت یین متیکنتد .او بتا مشتورت بترادر ب رگتوار ختود آداب بلنتد

کردن علم را به جای میآورد .حضرت عباس
کنیتد .ایشتان متیفرماینتتد :مراقت

میفرمایند بتر علتم بوسته زنیتد و او را بلنتد

باشتید و بته ختتاطر بستمرید کته ایتن علتتم از پتدر متا بتته ارق

رسیده است.
سالم و درود بر شان علم دار حسین
سالم و درود بر شجاعت و درایت و فداکاری حسین
سالم و درود بر شوکت و اقبال حسین

سالم و درود بر شان و وفادار برادر غمخوار حسین
سالم و درود برآنکه شاه الفت است ،آنکه تشنه بود اما آب ننوشید
سالم و درود بر شیر خدا که تشنه ل

در کنار دریا ایستاد و ل

بر آب نزد

او همچتتون حیتتدر کتترار علتتم را بلنتتد کتترد چهتتره حضتترت عبتتاس
مجاهد همچون حمزه و جعفر طیتار و حضترت محمتد مصتطفی
در میان لشکر همچون ماه میدرخشید .حضرت عباس

ایتتن عابتتد و زاهتتد و
بتا فتیض یتزدان پتاک

خطاب به خداوند میفرمایتد:

بارالهتتا علمتتی را کتته بتته دستتت متتن بتته امانتتت ستتمرده ای ،تتتا حشتتر بتته دستتتان متتن همتتراه بتتا
عظمت اسالم سر فراز نگه دار.
ایثت تتار نفت تتس کمت تتال ایثت تتار است تتت کت تته در شخصت تتیت واالی ممتت تتازی چت تتون حضت تترت
بتته ظهتتور متتیرستتد .حضتترت بتتا وجتتود جتتدا شتتدن دستتت از بتتدن مبتتارک و

ابوالفضتتل

عمود آهنی بر فرق و تیر بر چشم و بر مشک آب ،صدها تن از دشمنان را به هال کت رستاند.
او بتتر او قلعتته عرفتتان صتتعود کتترد او بتتا نفتتس ختتود هتتم کتتالم متتیشتتود کتته ای نفتتس بعتتد از
در خطر مرر.
قصد بردن عباس

ابا عبداهلل الحسین

به سوی خیمتهها کردنتد امتا او فرمتود :بتردن

من با پیکر خون آلود بر توانایی دشمنان میافزاید ،بعد آنکه به سکینه وعتده آب داده بتودم
اکنون شرمسارم.
حضترت عبتتاس

درحتال حیتتات و ممتات نمتتاد شتجاعت ،حمیتتت ،ایثتار و دلیتتری و

مردانگی در میان انسان و انسانیت و جهان است.
فرهن

هندوستان در زبان شعر و در سوز و شور مرثیه در مراسم عاشورا و تاستوعا ایتن گونته

یاد میشود.

نتیجهگیری
آی تتین ع تتزاداری حس تتینی در س تترزمین هفت تتاد و دو مل تتت هندوستتتان اکن تتون در بهت تترین

در هندوستان

آری ،حضترت عبتاس

استوه حتق اهلبیتت ایتن گونته بتا ایتن اوصتاف در میتان متردم و
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حسین

تو ارزشی نداری و تو بعد از وی نباید بتاقی بمتانی  .حستینت تشتنه لت

استت و
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وضعیت خود سرمیبرد .عزای حسینی ب ررترین آیین اجتماعی دینی استت کته بتا برکتت
بیتداری و مبتتارزه بتتر زور و زر و ادبیتتات صتتل و تستتلیم نشتتدن و ستتر تعظتتیم فتترود نیتتاوردن در
برابر ظالم نخست ی ید و ی یدیان زمانه قلمداد میشود.
از آنجایی که فرهن

کهتن و استاطیر هنتد بتر پایته پیترزوی خیتر بتر شتر استتوار استت ،لتذا

درک پیتروزی خیتر و پتاکی اهلبیتت بته ستر کردگتی و رهبتری ستاالر شتهیدان دارای قداستت
ویژهای است ،تا جایی که رهبر فقید هند مهاتما گانتدی ستعادت اختروی ملتتش را در دل
سمردن به درگاه کربال و یاران همیشه حق اهلبیت معرفی میکند .حتتی در هنگتام مبتارزه
با استتعمار انگلتیس ستر داد و تتن داد و نتداد دستت در دستت ی یتد آوازه و شتعار متردم بترای
احقتتاق حتتق از ستتلطه پلیتتد دولتتت انگلتتیس بتتوده استتت .مرثیتته ستترایان از هتتر طبقتته و قشتتر و
فرهن

و دین برای سترودن پیتروزی خیتر بتر شتر از یکتدیگر پیشتی گرفتته و بتر ایتن باورنتد کته

کربال درسگاه ادبیات صل و روشنایی حتق تتا ابتد استت .حضترت عبتاس
همیشه جاوید وفاداری در برادری و شجاعت در طول زمان خواهد بود.
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