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مقدمه
امئام حسئین

بئئا خئون خئئود و شئئهدای کئربال ،بئئه پیکئئر بشئریت زنئئدگی بخشئید .رنئ

خئئون از نظئئر تئئار یخی ،ثابئئتتئئرین رنئئ هاسئئت و رنگئئی کئئه هرگئئز محئئو نمئئیشئئود ،رنئئ
ّ
تعمئئد داشئئت ک ئه تئئار یخ خئئو یش را بئئا ای ئن رن ئ ثابئئت و
قرمئئز اسئئت .امئئام حس ئین

زایلنشدنی بنو یسد.
در کت

تار یخی میخوانیم که بسیار از پادشاهان و افئراد کئه مئیخواسئتند نامشئان

در تاریخ ثبت شود ،پیام خود را روی سن

یئا فلئز مئینوشئتند؛ امئا آنهئا زیئر خروارهئا خئا

مدفون شدند و اکنون نیز که از ز یر خا بیرون آورده میشوند ،کسی برای آن پیام ،اهمیتی

قائل نمیشود؛ سخنانی اسئت کئه رو سئن نوشئته شئده ،ولئی رو دلهئا نوشئته نشئده
است .امام حسین پیام خود را نه رو سنگی نوشئت و نئه ّ
حجئار کئرد؛ آنچئه ایشئان
گفت ،در هوا لرزان و در گوش افراد طنین انداخت ،اما در دلها ثبت شد ،به طور که از
دلها گرفتنی نیست (مطهری.)372/17 :1377،
پیئئامبر اکئئرم

در حئئدی ی ایئئن جاودانئئه بئئودن نئئام و یئئاد امئئام حسئئین

اینگونه بیان میفرماید:

در دلهئئا را

ُُ
ُْْ
لَّ ْ ُ
یَّلََّّت ْب ُر َُّدَّأبدا؛َّ(نوریَّ)813/ 13 :1533 ،
اْلؤ ِم َِّن ْ َّ
وبَّ
فَّقل ِ َّ
یَّحرارةََّّ ِ َّ
اْلسَّ ْ ِْ َّ
ِإنََّّ ِلق ْت ِ َّ
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از شئئهادت حسئئین آتش ئئی در جئئان مس ئئلمین برافروختئئه م ئئیشئئود ک ئئه تئئا قیام ئئت

خاموشی و سردی نمیپذیرد.

امئئام حس ئین

در روز عاشئئورا سئئه بئئار صئئحنه آسئئمان را بئئا خئئون خئئو یش و فرزنئئدانش

خئئونین کئئرد تئئا پی ئام نهضئئتش بئئا اسئئتوار ی تمئئام در تئئار یخ ثبئئت شئئود .یک ئی از احساس ئی و

عاطفیتر ین این صحنهها ،لحظه شهادت طفل شیرخواره ایشان ،حضرت علی اصغر

اسئئت .جئئار ی شئئدن خئئون از ز ی ئر سئئن ها و بار ی ئدن خئئون از آسئئمان بعئئد از شئئهادت امئئام

حسین

نیز بر خونین بودن یاد و راه ایشان داللت دارد .در ادامه به منطق امام حسین

در خونین نمودن روز عاشورا میپرداز یم.

م طقخ ن
مئئراد از منطئئق خئئون در ای ئن نوشئئتار ،ای ئن اسئئت کئئه خئئونین کئئردن صئئحنههای شئئهادت

حضرت علی اکبر

و علی اصغر و پاشیدن خون آنها به آسئمان توسئط امئام حسئین

و

همچنین خود اباعبدهلل در هنگام شهادتش ،هدفمند و هوشمندانه بوده اسئت .بئر اسئاس
همین منطق است که پس از شهادت امام حسین

از ز یر سن ها خون جار ی میشود و

از آسمان باران خون میبارد.

بهرسیواژه«ثاراهلل»
از جملئئه القئئا

امئئام حسئئین

کئئه در اغل ئ

زیئئارتنامئئههای ایشئئان وارد شئئده و بئئه

موضوع این مقاله نیز ارتباط دارد ،واژه «ثاراهلل» است .در زیارت عاشورا چنین میخوانیم:
السالمَّعلیکَّیاَّثارَّاهللَّوَّابنَّثارهَّ.

این تعبیر ،در زیارتهئای دیگئر نیئز ،از جملئه زیئارت مخصئو

رج  ،نیمه رج

و شعبان ،روز عرفه ،عید فطر ،عید قربان و ...آمده اسئت (مکئی:1410 ،
در زیارتنامه ابیعبداهلل

میفرماید:

ض؛َّ
ّلَّاأل ْر ِ َّ
ضَّ ِمّ ّّنََّّالّ ّّدَّ َِّمَّال ّ ّ ِذیَّلََّّ ُیّ ّ ّْد ِر ُ ََّّ ِثرت ّّّ ُ ََّّأح ّّّدََّّ ِمّ ّّنَّأ ْهّ ّ ِ َّ
فَّاأل ْر ِ َّ
اهللَّ ِ َّ
ّّارَّ ِ َّ
أَّن ّ ّکََّّث ّ َُّ
(ابنقولویهَّ)175 :1855،
ای سیدالشئئهدا! تئئو خئئون خئئدا در زمینئئی؛ همئئان خئئونی کئئه هئئیچ کس جئئز خداونئئد
انتقام آن را نمیتواند بگیرد.

کسی هستی که خداوند انتقام خونش را از قاتالنش خواهد گرفت( .مجلسی:1538 ،
ج )151/73

«ثئئئئئار» در لغئئئئئت معئئئئئانی متعئئئئئددی دارد« .ثئئئئئار» از ر یشئئئئئه «ثئئئئئأر» و «ثئئئئئ ر » بئئئئئه معنئئئئئای

انتقام،خونخئواهی و خئون آمئده اسئت (طر یحئی .)237/1 :1375 ،از ایئنرو بئه معنئای

خون و آن هم نه مطلق خون ،بلکئه خئونی کئه قابئل قصئا

باشئد اطئالق مئیشئود (راغئ

اصئئفهانی .)11 :1412 ،در معنئئای ثئئاراهلل گفتئئه شئئده اسئئت کئئه بئئه معن ئای خئئون خداسئئت

(اسماعیلی.)1315:70،

پرسشی که در اینجا مطرح میشود ،ایئن اسئت کئه «خئون خئدا بئودن» یعنئی چئه مگئر

با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر

عالمه مجلسی در تفسیر این حدیث می گوید:

منطق خون در قیام امام حسین

 .)144امام صادق

امئام حسئین

در اول
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خداوند خونی دارد که کسی خون او باشد در پاسخ باید گفئت در ادبیئات دینئی ،کلمئاتی
مانند یداهلل ،وجه اهلل ،عین اهلل و با

اهلل بسیار به چشم میخورد .ذات حئق منئزه اسئت از

این که او را متصف به صفات جسمانی کنیم ،بلکه اینگونه صفات که در مباحث کالمئی
به صفات خبریه شناخته شدهاند ،تأویل برده میشوند و دارای معنای باطنی هستند.
در حدیث «قر

نوافل» از پیامبر

روایت شده است که خداوند فرمود:

بند من به چیزی دوستداشتنیتر از واجبات ،نزد مئن اظهئار دوسئتی نمئیکنئد و
همانئئا او بئئا نوافئئل نیئئز بئئه سئئوی مئئن اظهئئار دوسئئتی مئئیکنئئد .آنگئئاه کئئه او را دوسئئت
بدارم ،گوش او میشوم که با آن میشنود و دیده او میشوم که با آن میبیند و ز بئان
او میشوم که با آن سخن میگوید و دست او میشوم که با آن ضئربه مئیزنئد و پئای
او مئئیشئئوم کئئه بئئا آن راه مئئیرود .ا گئئر بئئه درگئئاه مئئن دعئئا کنئئد ،او را دوسئئت خئئواهم
داشت و اگر از من درخواست کند ،به او عطا میکنم( .برقی)971/1 :1891 ،

از این روایت ،آشکار میشود که اولیای خداوند« ،خلیفه» او بر روی زمین و مظهئر افعئال

الهیاند .خداوند جسم نیست؛ اما آنچه را کئه اراده مئیکنئد انجئام دهئد ،از طریئق دسئت
اولیای خود به ظهور میرساند و کمکی را که مئیخواهئد بئه سئوی بنئدهای بفرسئتد ،بئا پئای
اولیئئای خئئود مئئیرسئئاند و خئئونی را کئئه مئئیخواهئئد از سئئوی خئئود بئئرای احیئئای دیئئن خئئودش
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ریخته شود ،از طریق شهادت اولیای خودش ظاهر میسازد .از این رو ،همانطور که دست
امام علی

دست قدرت خدا و یداهلل است ،خون امام حسین

نیز خئون خئدا و ثئاراهلل

است .از اینرو ،در زیارت عاشورا میخوانیم:
الوترَّاْلوتور؛َّ
السالمَّعلیکَّیاَّثارَّاهللَّوَّابنََّّثارهَّوَّ ِ

سالم بر تو ای خون خدا و فرزند خون او! سالم بر تو ای یگان دوران.

همانگونه که نقش خون در بدن آدمی نقشی حیاتی است و بود و نبودش ،مرگ و زندگی

او را رقم میزند ،وجود مقدس امام حسین

نئزد خئدا و در دیئن او چنئین نقشئی دارنئد کئه

اگر آن حضرت نبود ،اسالم و تشیع نیز باقی نمیماند.

1

 .1اقتباس مختصری از مقاله خون بهای خدا ()https://hawzah.net

منطق امام حسین

منطق شهید بود .منطق شهید یعنی منطق کسی که برا جامعه

خود پیامی دارد و این پیام را جز با خون با چیز دیگر نمیخواهد بنو یسد (مطهری ،بیتا:

 .)146/17در واقع نهضت امام حسین
آن حضئئرت ایئئن نهضئئت را بئئا رنئ

خون از بدن مبار امام حسین

یک حماسه بزرگ اسالمی و الهئی بئود؛ از ایئنرو

خئئون در تئئاریخ ثبئئت کردنئئد .در روز عاشئئورا چنئئدینبار

جاری شد و این قیام را در طی مراحل گونا گون به رنئ

خون ،رنگین نمود که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

خونی شدنقیامعاش راباخ نامامحسی
الف)اصابتتیربهپیشانیوصورتامام



وپاشیدنخونبهآسمان

در روایتی اصابت تیر بر پیشانی امام حسین

اینگونه گزارش شده است:

و آن را انداخت .خون بر صورت و محاسنش ،سئراز یر شئد .سئسس گفئت« :خئدایا!
تو میبینی که من از دست این بندگان نافرمان و طغیانگرت ،در چه حالی هستم.
خدایا! یکیک آنان را به شمار آور و جدا از هم و ّ
متفرق ،هال کشان ساز و هئیچیئک
از آنان را بر رو زمین ،باقی مگذار و هرگز آنان را میامرز!»
روایت دوم

منطق خون در قیام امام حسین

او را از [رس ئیدن بئئه] آ  ،بازبدارنئئد .آنگئئاه مئئرد از آنئئان _ ک ئه کنی ئهاش ُ
ابوحتئئوف
ُجعفی بود _ تیر انداخت و بر پیشانی حسین نشست .حسین تیئر را کنئد

با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر

ُ
ُ
ُ َّکلماََّحلََّّ[ ُ
ثَّرمّ َّ
ّنَّاملّا ِ ََّّ َّ.
أحّالوهَّع ِ َّ
ُ َّ
راتََّحلّواَّعلَّیّ ِ ََّّحّ ََّّ
فس ِ ََّّعلََّّالف ِ َّ
اْلسَّ ُْ َّ
ی ]َّ ِبن ِ
اْلتّّّو ِ ََّّ ج ُ
ر ُج ّّلََّّ ِمّ ّ ُ َّبسّّّ ََّّ_َّ َُّیکّ ّنََّّأبّّّاَّ ُ
اْلعّ ّ ِ ََّّ_َّفوقّ ّ ََّّالسّ ّ ُ ََّّفَّجهب ِتّّّ ِ ََّّ،فنّّّ ََّّ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ی َّ:
وْلیَّ ِتّ ِ ََّّ.فقّا ََّّاْلسّ َّ
ی َّالس ََّّفرمّ َّ ِبّ ِ ََّّ،فسّال ِ ََّّال ِّدما ََّّعّلَّوج ِ ّ ِ ََّّ ِ َّ
اْلسَّ ُْ َّ
ُ
الطغ َّ ُ
ّاد ََّّه ُّؤل ِ ََّّ ُ
حصّ ِ َّعّدداَّ،
ّاةَّ
العص ِ َّ
الل ُه ََّّإنَّکََّّترىَّماَّأناَّفی ِ ََّّ ِمّنَّ ِعب ِ َّ
ّاةَّ،اللهّ ََّّفأ ِ
ِ
ُ
غف ّّرََّلّّّ َّأبّّّدا(.گروهه هی از
ِ َّ
واق ّ ُّت ُله َّب ّّدداَّ،ولَّت ّّذرَّع ّّلَّوجّ ّ ِ ََّّ
األرضَّ ِمّ ّ ُ َّأحّّّداَّ،ولَّت ِ
نویسندگانَّ)531/5 :1893 ،
هرگاه حسین  ،به تنهایی به سو فرات یورش می ُبرد ،به او حمله مئیکردنئد تئا

00
ُ
َّ ُ َّ:کنّ ُ ََّّمّ ََّّ ُ
ّل َّیّومََّّق ِتّلََّّ،
ّنَّع ِ َّ
یَّب ِ َّ
اْلسّ ِْ َّ
مسل َّبنَّرباحَّموىلَّعلََّّبنَّأیبَّطالّ
ُ
ُ
أدنَّی ّدَّیکََّّ ِمّّنََّّالّّد َِّمَّ،فأدنَّی ُُتمّّاَّ،فلمّّاَّ
ف ُر ِمّ ََّّفَّوج ِ ّ ِ ََّّ ِب ُنشّّاب ََّّ،فقّّا ََّّىلَّ:ی ّاَّمسّ ِّل ُ ََّّ ِ َّ،

ُ ُ
کب ُ ََّّفَّیّدیَّ،فسّکَّ ُبت ُ ََّّفَّیّ ِد ِ َّهَّ،فّنف ََّّ ِ ِِبمّاَّإىلََّّالسّما ِ ََّّ،وقّا ََّّ:الل ُهّ ََّّ
امتَل تاَّقا ََّّ:اسّ َّ
ُ
رضَّقطّّرةَّ؛َّ(محمههدی
ّنَّ ِبن ّ ِ ََّّن َِّب ِی ّکََّّ.قّّا ََّّ ُمسّ ِّل َََّّ:فّّاَّوق ّ ََّّ ِمن ّ ُ ََّّإىلََّّاأل ِ َّ
اطل ّ َّ ِبّّد َِّمَّابّ ِ َّ
ریشهری913/9 :1833 ،؛ ابن عساکر ،بیتاَّ)998/15 :
[می گو یئئد] :روز شئئهادت
ُمسئئلم بئئن ِر بئئاح ،غئئالم آزاد شئئد علئئی بئئن ابئئیطالئ
حس ئین بئئن علئئی  ،بئئا او بئئودم .تیرهئئایی بئئه صئئورتش اصئئابت ک ئرده بئئود .بئئه مئئن
فرمود« :ا ُمسلم! دستت را ز یر خونها بگیر» .گرفتم .چئون [دسئتهایم از خئون]
ُپر شدند ،فرمود« :آنها را در دستم بر یئز» .آنهئا را در دسئتش ر یخئتم .آنهئا را بئه سئو

آسمان پاشید و گفت« :خدایا! خون فرزند دختر پیامبرت را بستان» .قطرها از آن

خون ،بر زمین نر یخت.

ب)اصابتتیرىبهسینهامام



در مقاتئئل آمئئده اسئئت کئئه وقتئئی امئئام حس ئین

بئئر اثئئر نبئئرد ،ک ئمتئئوان شئئد ،ایسئئتاد و بئئه

استراحت پرداخت .همان هنگام ،سنگی آمد و به پیشانیاش خئورد .خئون از پیشئانی آن

حضرت ،سراز یر شد .پارچها را گرفت تا خون از پیشانیاش پا

سهشاخ آهنین و مسموم آمد و در ناحیه قلبش نشست .حسین

کند کئه تیئر بئا پیکئ ِان
گفئت« :بئه نئام خئدا و

یار خدا ،و بر دین پیامبر خدا!» .آنگاه ،سرش را به سو آسمان باال برد و فرمود« :خئدا

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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من! تو میدانی که آنان ،مرد را میکشند که جز او ،فرزند پیئامبر بئر رو زمئین نیسئت».

سسس تیر را گرفت و آن را از پشت خود بیرون کشید .خون ماننئد نئاودان ،از آن سئراز یر شئد.
حسین دستش را بر زخم نهاد و چون از خون ُپر شئد ،آن را بئه آسئمان پاشئید .قطئرها از
آن ،باز نگشت . ...دوباره دستش را بر زخم نهاد و چون [از خون] ُپر شد ،به سر و محاسنش
ّ
جدم ّ
را با خضا خون،
محمد
کشید و فرمود« :به خدا سوگند ،اینگونه خواهم بود تا
ُ
دیئدار کئنم و بگئئو یم« :ا پیئامبر خئئدا! فالنئئی و فالنئئی ،مئئرا کشئئتند» (محمئئدی ر ی شئئهری،
.)221/7 :1311
ج)اصابتتیرىبهگلوىامام



شیخ مفید اصابت تیر به گلوی امام حسین
رَّ ِکَّ ََّّ[ ُ
اْلسَّ ُْیَّ

را اینگونه نقل میکند:

ُ
ُ
]َّ ُ
لَّ
ّوهَّ،فاعترضّت ُ ََّّخَّیّ َّ
یَّیَّدَّیّ ِ ََّّالعبّا ُ ََّّأخ ُ َّ
اْلسّناةََّّ َُّیر یّ ُ َّدَّالفّراتََّّوبّ ْ َّ

ُ
ْ ُ
ّنَّسّعدََّّ،وفّ َّ ُ
ّراتَّولَّ
یَّالف ِ َّ
دارمَّ،فقّا ََّّ َُلّ َّ:وَّ یلَّکّ !َّحولّواَّبَّینّ ُ ََّّوبّ َّ
اب ِ َّ
ی َّرجّلََّّ ِمّنَّبّنَّ ِ
ِ
ُ
ماهَّبس ََّّفأثبت ََُّّ
ُ
ُ
أظمئ ُ َّ!َّفغ ِض ََّّالدار َِّم ُ ََّّور َُّ
ُ
ُ
نوهَّ ِمنََّّاملا ِ ََّّ.فقا ََّّاْلسَّ ْ َّ
ک َّ
َّت ِ َّ
ی َّ:الله ََّّ ِ
ِ
ِ
فَّحنَّ ِک ّ ِ ََّّ،فّّانت ََّّ ُ
ّاهَّ
ی َّالسّّ ََّّ،وبس ّ ََّّی ّد ُ َّهََّت ّ ََّّحنَّ ِک ّ ِ ََّّفّّامتَلتَّراحتّ ُ َّ
اْلس ّ ُْ َّ
ُ
ُ
ُ
ثَّرجّ ََّّإىلَّ
ّابنَّ ِبنّ ِ ََّّن َِّب ِیّکََّّ َّ.
لَّ ِب ِ َّ
ثَّقا ََّّ:الل ُه ََّّإنََّّأشکوَّإلَّیکََّّماَّ َُّیفع َّ
ِبالد َِّمَّ،فرم َّ ِب ِ ََّّ َّ
ُ
ش؛َّ(مفید)137/9 :1518 ،
مَّکا ِن ِ ََّّوق ِ َّدَّاشتدََّّ ِب ِ ََّّالعط َّ
بند فرات باال رفت تا خود را به آ برسئاند .بئرادرش ّ
عبئاس
حسین بر سیل ِ
دارم
ش رو یش بود .سواران ابنسعد ،راه بر او گرفتند .در میان آنان ،مرد از بنئی ِ
پی ِ
بئئود ک ئه بئئه آن سئئواران گفئئت :وا بئئر شئئما! می ئان او و فئئرات ،مئئانع شئئو ید و آ را در

اختی ئارش نگذار ی ئد .حسئئین

دارمئئی
گفئئت« :خئئدایا! او را تشئئنه بگئئذار» .مئئرد ِ

خشئئمگین شئئد و تی ئر بئئه سئئو امئئام

انئئداخت ک ئه بئئر ز ی ئر گلئئو یش نشسئئت.

ف دسئئتانش از
تی ئر را بی ئرون کش ئید و دسئئتش را ز ی ئر گلئئو یش گرفئئت .ک ئ ِ

حس ئین
خونُ ،پر شد .آنها را پاشید و سسس گفت« :خدایا! از آنچه با پسئر دختئر پیئامبرت

سید بن طاووس مشابه نقل شیخ مفید را چنین بیان می کند:

سسس ِسنان نیز تیر به سو امئام حسئین

انئداخت .تیئر بئر گلئو یش نشسئت.

امام [بر زمین] افتاد .سسس بئه سئمت راسئت نشسئت و تیئر را از گلئو یش بیئرون
کشید و دو دستش را کنار هم گرفت و هر گاه از خونش ُپر مئیشئدند ،سئر و صئورتش
مئیکئرد و مئیفرمئود« :خئدا را ایئنگونئه ،خضئا کئرده از خئونم و بئا

را با آن خضا
ّ
حق غص شدهام دیدار خواهم کرد».

د)اصابتتیرىبردهانامام
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وپاشیدنخونبهآسمان

ابناثیر _ مورخ اهل تسنن _ اصابت تیر بر دهان مبئار امئام حسئین
خود را به آسمان اینگونه گزارش میکند:

با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر

ُ
یَّاإلمامََّّ ُ
ی ]َّ ِسّنانََّّأیضّاَّ ِبسّ ََّّ،فوقّ ََّّالسّ ُ ََّّفََّن ِّر ِ َّهَّ،فسّق َّ
اْلسَّ ْ َّ
ثَّر ُ َّ
َّ
ماهَّ[أ ِ َّ ِ
ُ
قاعداَّ،فن ََّّالس ََّّ ِمنََّن ِر ِ َّهَّ،وقر نََّّکَّفَّی ِ ََّّجَّیعاَّو َّکلماَّامتَل تاَّ ِمنَّ ِدما ِئ ِ ََّّخضّ ََّّ
وجلسََّّ ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
وْلیَّتّ ّ ََّّ،وه ّّوََّّیَّق ّّو ََّّ:هکّ ّذاَّألّ ّ ََّّاهللََّّمض ّّباَّ ِب ّّدم َّ،مغصّّّوباَّعّّّلَّحّ ّ َّ؛َّ
ِِب ّّاَّرأسّ ّ ُ ََّّ ِ َّ
(ابنطاوو َّ )195 :1853 ،
َّ

منطق خون در قیام امام حسین

مئئیکننئئد ،بئئه تئئو ِش ئکوه مئئیب ئرم» .سئئسس بئئه جایگئئاهش بئئاز گشئئت ،در حئئالی ک ئه
ّ
تشنگیاش شدت یافته بود.

و پاشئیدن خئون

ُ ُ ُْ ُ ُ
ُ
ُ
شَّ ُ
بنَّ َّنیّرََّّ ِبسّ ََّّفوقّ ََّّ
یَّ َّ
ماهَّحصَّ َّ
راتَّ َِّلیَّشربََّّ،فر َّ
ی َّفَّدناَّ ِمنََّّالف ِ َّ
اْلسَّ ِْ َّ
ِاشتدََّّعط َّ
ُ
ُ
ثَّقّا ََّّ:
ثَّ َِحّدََّّاهللََّّوأثّنَّعلَّیّ ِ ََّّ َّ،
فَّ َِف ِ ََّّ،فجعلََّّیّتل ََّّالّدمََّّ َِّبیّ ِد ِ َّهَّورمّ َّ ِبّ ِ ََّّإىلََّّالسّما ِ ََّّ َّ،
ُ
ابنَّبن ََّّن َّب َّیکََّّ،الل ُه ََّّأحص َّعدداَّ،و ُ
ُ ُ
اقت ُله َّبّدداَّ،
الله ََّّإنََّّأشکوَّإلَّیکََّّماَّ َّیصن ََّّ ِب ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
دارمَّ؛َّ(ابناثیر ،بیتاَّ)195/9 :
أبانَّ ِ َّ
ماهَّر ُجلََّّ ِمنَّبنَّ ِ َّ
بقَّ ِم ُ َّأحداَّ.وقیلََّّ:الذیَّر ُ َّ
ولَّ ُت ِ َّ
بنَّ ِ
ّ
تشنگی حسین  ،شدت گرفت .نزدیک فرات شد تا آبی بیاشئامدُ .حصئین بئن
ُ
نمیر ،تیر به سو ایشان انداخت که به دهانش اصابت کرد .حسین خون را
با دستش میگرفت و به سو آسمان پرتا

میکئرد .سئسس حمئد و ثنئا الهئی را

بئئه جئئا آورد و آن گئئاه گفئئت« :بئئار خئئدایا! از رفتئئار ک ئه بئئا پسئ ِئر دختئئر پی ئامبرت

یئک آنئان را
میکنند ،به تو ِشکوه میبرم .بار خدایا! یکایکشان را بئه شئمار آور و یکا ِ
ُ
بکش و هیچیک از ایشان را باقی مگذار».

نیز گفتهاند :کسی که بئه حسئین

دارم بئود
تیئر انئداخت ،مئرد از قبیلئه بنئی ابئان بئن ِ

(محمدی ر یشهری .)226/7 :1311 ،اینچنین صحنه عاشورا لحظه به لحظه با خئون
امام حسین

حسین

رنگین شد؛ تا جایی که گزارش شده است روز عاشورا پس از شئهادت امئام

زیر هر سنگی خون جاری شد و آسمان تا مدتها خونین بود.

جاریشدنخ نزیرس گهاپسازشها

امامحسی

چنین روایت شده است:
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آنجئئا ِدی ئر (صئئومعها ) بئئزرگ دی ئدیم ک ئه افئئراد بئئا لباسهئئا پشئئمینه و ِز بئئر،
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پوشید .سسس دستم را گرفت و آمدیم تئا نئزد آن افئراد نشسئتیم و بئا ایشئان وارد دیئر

عبئئدالملک بئئن مئئروان _ و بئئه روایتئئی ،هشئئام بئئن عبئئد المل ئک _ بئئه فرمانئئدارش در
مدینه نوشتّ « :
محمد بن علی [باقر] را به سو من روانه کن».
پئئدرم روانئئه شئئد و مئئرا نی ئز بئئا خئئود بئئرد .رفت ئیم تئئا بئئه مئئدی ِن شئئعی

رس ئیدیم .در

در آن ایس ئئتاده بودن ئئد .پ ئئدرم ب ئئر م ئئن لب ئئاس پوش ئئاند و خ ئئود نیئ ئز لب ئئاس ز ب ئئر
ب ئئر ِ

شئئدیم .در آنجئئا پیرمئئردی سئئالخئئورده را دی ئدیم ک ئه ابروهئئایش رو چشئئمهایش

ر یخته بودند .او به ما نگر یسئت و بئه پئدرم گفئت :تئو از مئا (نصئارا) هسئتی یئا از ایئن
ّامت که مورد رحمتاند

پدرم فرمود« :نه! من از این ّامتم که مورد رحمتاند».
عالمان آن هستی ،یا از جاهالن آن
او گفت :از
ِ
پدرم فرمود« :از عالمان آن».

گفت :از تو مسئلها میپرسم.
پدرم فرمود« :آنچه میخواهی ،بپرس»...
او پرسشها فراوانی پرسید و پدرم به همه آنها پاسخ داد  . ...سسس رفتیم تا نئزد
عبد الملک رسیدیم ...و او گفت :مسئلها برایم پیش آمده که عالمئان پاسئخ آن
را نمئئی داننئئد .بئئه مئئن بگئئو ک ئه هئئر گئئاه ای ئن ّامئئت ،پیشئئوا واج ئ االطاعئئه خئئود را
بکشند ،خداوند چه عبرتی را در آن روز ،به ایشان نشان میدهد

پدرم گفت« :هر گاه اینگونه شود ،سنگی را بلند نمی کنند ،مگر آنکه ز یرش خون
تازه خواهند دید» .عبدالملک ،سر پدرم را بوسید و گفئت :راسئت گفتئی .در روز

که پدرت علی بن ابیطال

کشته شد ،پدرم مروان ،فرمان داد سئن

بزرگئی را کئه

نیئز خئئود ،حئئو

آ

بزرگئئی در بئئاغم داشئئتم کئه در دو سئئو آن ،سئئن ها سئیاه

بئود .دسئتور دادم کئه برداشئته شئئوند و بئه جایشئئان ،سئن

سئئفید گذاشئته شئئود .از

قضا در همان روز ،حسین کشته شئده بئود .مئن دیئدم کئه از ز یئر آن سئن ها خئونی

عبدالملک نیز اجازه بازگشت داد( .محمدی ریشهری)895/9 :1833 ،

خ نگه ست آسمانپسازشها

امامحسی



مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسئی دو روایئت بئر خئون گر یسئتن آسئمان بعئد از شئهادت

امام حسین

نقل کردهاند:

َّأنّ ُ ََّّْلّاَّ

الباق َِّر]
عنَّالر یَّانَّبنَّشبی َّعنَّالرضا َّ:حدثنَّأیبَّعنَّأبی ِ ََّّعنَّج ِد ِ َّهَّ[ ِ
ُق ِتلََّّج ِ َّدیََّّ ُ
تَّالسما ُ ََّّدماَّ ُوتراباَّأَحرَّ؛َّ(صدوقَّ)833/1 :1893 ،
ی َّأمطر ِ َّ
س ُْ َّ
اْل َّ
بئئه نقئئل از ر ّی ئان بئئن شئئبی  ،از امئئام رضئئا  :پئئدرم از پئئدرش ،از پئئدربزرگش (امئئام
باقر

ّ
) نقل کئرد کئه چئون جئدم حسئین

شئهید شئد ،از آسئمان ،خئون و خئا

با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر

تازه میجوشد .اینک آیا نزد ما میمانی تا با هر آنچه بخواهی ،احترامئت کنئیم یئا
ّ
بئئازمیگئئرد پئئدرم فرمئئود« :بئئه نئئزد قبئئر جئئدم (پی ئامبر خئئدا ) بئئازمیگئئردم».

منطق خون در قیام امام حسین

در [خانه] او بود ،بردارند و ما در ز یر آن ،خئونی تئازه را دیئدیم کئه مئیجوشئید .مئن
بر ِ

01

سرخ بار ید.

تَّالسّّما ُ ََّّی ّومََّّ ُق ِتّّلََّّ ُ
اْلس ّ ُْیَّ
عّّنَّعمّّارَّبّّنَّأیبَّعمّّارَّ:أمطّّر ِ َّ
َّ)883 :1515
ّ
به نقل از ّ
عمار بن ابی عمار :روز شهادت حسین آسمان خون تازه بار ید.

َّدمّّاَّعبیطّّا؛َّ(طوس هی،

امام حسئین

در روز عاشئورا دوبئار بئا خئون فرزنئدان خئود نیئز صئفح آسئمان را رنگئین

نمود تا پیام حق را برای ابد به گوش جهانیان برساند.

پاشیدنخ نحضر علیاکبر بهآسمان
_ بزرگترین پسر امام حسین

علی ا کبر
ّ
حئئد شئئبیه پی ئامبر خئئدا

_ از نظر صورت و سیرت و سخن گفتن ،بئه

بئئود ک ئه هئئر ک ئس شئئوق دی ئدار پی ئامبر

را داشئئت ،بئئه او

مینگر یست؛ چنانکه پدر بزرگوارش طبق نقلی ،هنگام رفتن و به میدان نبرد فرمود:
خداوندا! گئواه بئاش کئه جئوانی بئرا جنئ

ترین مئردم بئه
بئا آنئان مئیرود کئه شئبیه ِ

پیامبرت از جهت صورت و سیرت و سخن گفئتن اسئت و مئا هرگئاه مشئتاق دیئدار
پیامبر تو میشدیم ،به او نگاه میکردیم( .محمدی ریشهری)9/9 :1833 ،

علئئی ا کبئئر

در واقعئئه عاشئئورا ،از ارک ئان سئئساه امئئام

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

حقمئدار و دفئاع از حئق تئا ای ئار جئان ،هنگئام شئنیدن خبئر بئه شئهادت رسئیدن خئود در
در جر یئان

مسیر کربال از پدر بزرگوارش ،اذان گفتن برا اقامه جماعت به امامت حسین
برخئورد سئئساه ُحئئر بئئا کئاروان امئئام  ،بئر عهئئده گئئرفتن مسئئئولیت آ رسئئانی بئئه خیمئئهها در

ش عاشورا و همچنین داوطل شدن ایشان برا شهادت پیش از دیگر بنیهاشم ،بنا بر
نقل مشهور ،از و یژگیها آن فرزند برومند س ّید الشهدا است.
در زیارتنامه حضرت علی اکبر

01

بئئه شئئمار مئئیرفئئت .تأ کی ئد او بئئر

میخوانیم:

ُ
اهللَّ،وابّنََّّ ِبنّ ِ ََّّ
اهللَّوبرَّک ُاتّ ُ ََّّ،وابّنََّّخلیفّ ِ ََّّرسّو ِ ََّّ ِ َّ
اهللَّورَحّ ََّّ ِ َّ
المَّعلَّیّکََّّیّابنََّّرسّو ِ ََّّ ِ َّ
الس ُ َّ
ُ
ُ
ّالمَّعلَّیّکََّّ
اهللَّوبرَّک ُاتّ ُ ََّّ ُمضّاعف ََّّ َّ،کلمّاَّطلعّ ََّشّسََّّأوَّغر بّ َّ،الس ُ َّ
اهللَّورَح ََّّ ِ َّ
رسو ِ ََّّ ِ َّ
ُ
ُ
روحکََّّوبد َِّنکَِّ َّ،بأیبَّأن ََّّوامّ َّ ِمّنَّمّذبو ََّّومقتّو ََّّ ِمّنَّغَّیّ َِّرَّجّرمَِّ َّ،وبّأیبَّأنّ ََّّ
وعلَّ ِ َّ
ُ
ُوامَّ َّلد َُّمکََّّ ُ
یَّیّدَّیَّأبیّکََّّ،
اهللِ َّ ،وبأیبَّأنّ ََّّوامّ َّ ِمّنَّ ُمقّدمََّّبّ ْ َّ
اْلرت َّ ِب ِ ََّّإىلَّحبی ِ ََّّ ِ َّ

ُ
أعنّانَّالسّما ِ ََّّ
یَّحت ِس َُّبکََّّو یَّبک َّعلَّیکََّّ،مرقاَّعلَّیکََّّق ُلب ُ ََّّ،یَّرفّ ُ ََّّدمّکََّّ َِّبکَّ ِفّ ِ ََّّإىلَّ ِ َّ
رج ُ ََّّ ِمن ُ ََّّقطرةَّ؛َّ(ابنقولویه987 :1855 ،؛ محمدی ری شهریَّ)895/11 :1833 ،
لَّت ِ
سالم و رحمت و برکات خدا بئر تئو ،ا فرزنئد پیئامبر خئدا ،و فرزنئد جانشئین پیئامبر
خئئدا ،و فرزنئئد دختئئر پی ئامبر خئئدا! رحمئئت و برک ئات دوچنئئدان خئئدا ،هئئر گئئاه ک ئه
خورشید ،طلئوع یئا غئرو مئیکنئد بئر تئو بئاد! سئالم بئر تئو و بئر جئان و پیکئرت! پئدر و
ُ
مادرم ،فدا کشتها که بدون هیچ جرمی ،ذبح شد! پدر و مادرم فئدایت بئاد کئه
خونئت تئا آنجئا کئه خئدا دوسئت داشئئت ،بئاال رفئت! و پئدر و مئادرم فئدایت بئاد کئه
خدا مینهاد و میگر یست و

ش رو پدرت ،پیکار میکرد و او تو را به حسا
پی ِ
دلئئش آتئئش گرفتئئه بئئود .خونئئت را بئئا ک ئف دسئئتش ،بئئه کرانئئهها آسئئمان پاش ئید و
قطرها باز نیامد.

این بار نیز ورقهای تاریخ و صحنه عاشورا به رنئ

خدا

سئرخ خئون شئبیهترین فئرد بئه رسئول

رن آمیزی شد تا تاریخ ،سند جنایت یزیدیان را ثبت کند.

بر پایه برخی از گزارشها در باره فرزندان امام حسین  ،ایشئان شئش پسئر داشئت کئه دو
ا
تن از آنان ،عبداهلل و علی اصغر نام داشئتهاند .بنئابر گفتئ ابئنطلحئه احتمئاال ایئن دو فرزنئد
بئئوده اسئئت .گزارشهئئایی ک ئه کلمئئه «رض ئیع» (ش ئیرخواره) در آنهئئا بئئه ک ئار رفتئئه ی ئا تصئئر یح

با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر

امام

در روز عاشورا شهید شدهاند؛ با این تفاوت که یکی شیرخواره و دیگری چنئد سئاله

منطق خون در قیام امام حسین

پاشیدنخ نگل یحضر علیاصغر بهآسمان

است (محمدی ریشهری.)376/11 :1311 ،
ّ
در ز یارت ناحیه مقدسه آمده است:
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میکنند که فرزندی از امام

که در روز عاشورا به دنیا آمده بود ،رو ی دست پئدر ،تیئر خئورد

شهادت یکی از این فرزندان اشاره دارد .بئه نظئر مئیرسئد از یئکسئو ،تشئابه
و شهید شد ،به
ِ

شمار ی از گزارشهای مربوط به شئهادت ایئن دو کئود و از سئوی دیگئر ،اخئتالف شئمار ی
که شهید شده ،حئا کی

دیگر از آنها وهمچنین ،اختالف در نام مادر فرزند خردسال امام
ّ
از ب ئی دقت ئی گزارشئئگران در گئئزارش شئئهادت ای ئن دو ک ئود و عئئدم تفکیئئک آنهئئا از یک ئدیگر

ّنَّ ُ
ّلَّالرض ّی ََّّ،اْل ِرمّ ََّّالصّّر ی َُّ َّ،
اْلتشّ ِّح ِ ََّّدمّّاَّ،
الطفّ ِ َّ
اْلس ّ ِْ َّ
اهللَّبّ ِ َّ
ّدَّ ِ َّ
ّالمَّعّّلَّعبّ ِ َّ
السّ ُ َّ
یَّ ِ
ِ
ِ
ِ

ُ
رامی ّ ُ ََّّحَّرمل ّ ََّّبّّنََّّ
فَّالسّّما ِ ََّّ،اْلّّذبو ِ ََّّ ِبالس ّ ِ ََّّفَّ ِحجّ َِّّرَّأبی ّ ِ ََّّ،لعّّنََّّاهللََُّّ َِّ
اْلصّّع ِ َّدَّد ُم ّ ُ ََّّ ِ َّ
ک ِاهلََّّاألس ِ َّدیََّّوذو ی ِ َّ؛َّ(ابن مشهدیَّ)533 :1517 ،

سالم بر عبد اهلل بن الحسین ،کئود شئیرخوار تیرخئورد ضئربت خئورد بئه خئون
تیپده که خونش به آسمان پرتا شد و در دامان پدرش با تیر ،سر ُبر یده شد! خئدا
لعنت کند حرملة بن ک ِاهل اسدی و همراهانش را که به او تیر زدند!

همچنین در ز یارت ناحیه دوم آمده است:

ْ
ضی ِ ََّّالص َِّغیر؛َّ(هموَّ)573 :
لَّ َّالکَّ َِّبی ِرَّ،السال ُمََّّعلََّّالر ِ َّ
السال ُ َّمَّعلََّّع ِ َّ
سالم بر عل ِی بزرگ! سالم بر شیرخوار کوچک!

در یکی از زیارتهای روز عاشورا نام علی اصغر آمده است:

اهللَّعلَّ ْی ّکََّّوََّّعّّلََّّآبا ِئ ّکََّّوََّّأ ْول ِ َّد ََّّوََّّ ْاْلال َِّئک ّ ِ ََّّ ْ ُ
اهللَّ
فَّحر ِم ّکََّّصّّلََّّ ُ َّ
یَّ ِ َّ
اْل َِّقی ِم ّ ْ َّ
صّّلََّّ ُ َّ
ُ
ْ
یَّیّدَّ َّْیکََّّصّلََّّ
یَّوََّّعلََّّالشهدا ِ ََّّال ِ َّذینََّّ ْاس ُتشّ ِ ُدواَّمعّکََّّوََّّبّ ْ ْ َّ
ی ْ ََّّأ ْج َِّع ْ َّ
علَّ َّْیکََّّوََّّعلَّ ْ ِ َّ
ْ
ُ
یَّف ِج ْعّ ََّّ ِبّ ِ َّ؛َّ(ابهنطهاوو :1537 ،
ّذ َّ
ی ْ ََّّوََّّعّلََّّولّ ِ َّد ََّّع ِّلََّّاأل ْصّغ َِّرَّال ِ َّ
اهللَّعلَّ َّْیکََّّوََّّعلّ ْ ِ َّ
ُ َّ
َّ)599/9

بنابراین اختالف منابع در یکئی بئودن یئا دونفئر بئودن علئی اصئغر و عبئداهلل رضئیع وجئود

دارد؛ اما آنچه مسلم است شئهادت ایئن طفئل در روز عاشوراسئت کئه در نحئوه شئهادت او
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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نیز نقلهای مختلفی بیان شده است.
در یکی از نقلها میخوانیم:

ْلاَّرأىَّ ُ
ّومَّ ِ ُِب ج ِتّ ِ َّ،ونّادىَّ:هّلَّ
وأحب ِت ِ َّ،عزمََّّعلَّ ِلقا ِ ََّّالق َِّ
اْلسَّ ُْ َّ
صار ََّّ ِفتیا ِن ِ ََّّ ِ
ی َّم ِ
ُ
ُ
اهلل؟َّهّلَّ ِمّّنَّ ُمو ِحّدََّّیَّ ْحّا ََّّاهللََّّفینّا؟َّهّلَّ ِمّنَّ ُمغیّثََّّ
ِمّنَّذابََّّیّذ ُ َّ
بَّعّنَّحّر َِّمَّرسّو ِ ََّّ ِ
یَّ ُ
النسا ِ ََّّ
ُ َّ
اهللَّفَّإعان ِتنا؟َّفارتفع َّ
یَّیَّرجوَّماَّ ِعندََّّ ِ َّ
رجوَّاهللََّّ ِب ِإغاث ِتنا؟َّهلَّ ِمنَّ ُمع ْ َّ
أصواتَّ ِ
ُ
ّدیََّّالصّغیرََّّحّ ََّّاو ِدعّ ُ َّ،
نّاولینَّولّ ِ َّ
بّابَّ َّْ
ِبالعو یّ ِلَّ،فتقّّدمََّّإىلَّ ِ َّ
اْلیمّ ِ َّ،وقّا ََّّ ِل َّ ینّ ِ َّ:
ُ
ُ
ُ
ُ
ّلَّ ِبسّ ََّّفوقّ ََّّفََّن ِّر ِ َّهَّفذبحّ َّ.فقّا ََّّ
بنَّالک ِاه ِ َّ
ماهَّحرمل ََّّ َّ
فأخذ ُ َّهَّوأومأََّّإلَّی ِ ََّّ َِّل َُّیق ِبل ُ َّ،فر َّ
ُ
ُ
ثَّتل ََّّالدمََّّ َِّبکَّفَّی ِ ََّّح ََّّامتَل تّاَّ،ورمّ َّ ِبالّد َِّمََّنّوََّّالسّما ِ ََّّوقّا َّ:هّو نََّّ
ِل َّ ین َّ:خذی ِ َّ َّ،
ُ
ّاق َُّر َّ:فل ّ َّیَّسّّق َّ ِمّّنَّ ِذل ّکََّّالّّد َِّمَّقطّّرةََّّإىلََّّ
عّّلََّّمّّاَّن ّ ََّّیبَّأن ّ ُ ََّّ ِبع ّ ِْ َّ
یَّاهللَّ.قّّا ََّّالبّ ِ
رض؛َّ(هموَّ)119 :1853 ،
األ ِ َّ
هنگئامی کئه حسئین

شئهادت جوانئان و محبوبئانش را دیئد ،تصئمیم گرفئت کئه

خود به میدان برود و ندا داد« :آیا مدافعی هست کئه از حئرم پیئامبر خئدا

دفئاع

کند آیا یکتاپرستی هست که درباره ما از خدا بترسئد آیئا دادرسئی هسئت کئه بئه
خاطر خدا به داد ما برسد آیا یار دهندها هست که بئه خئاطر خئدا مئا را یئار
در خیمئه آمئد و بئه
بئه جلئو ِ

دهد » .پس صدا زنان ،به ناله برخاست .امام
ُ
فرمئئود« :ک ئود خردسئئالم را بئئه مئئن بئئده تئئا بئئا او خئئداحافظی ک ئنم» .او را
ز ین ئ
گرفت و میخواست او را ببوسد که حرملة بن ک ِاهل ،تیر به سئو او انئداخت کئه
فرمود« :او را بگیر!» .سسس

در گلو یش نشست و او را ذبح کرد .امام به ز ین
کف دسئتانش را ز یئر خئون [گلئو او] گرفئت تئا ُپئر شئدند .خئون را بئه سئو آسئمان

پاشید و فرمود« :آنچه بر من وارد میشود ،برایم آسان است؛ چون بر خئدا پوشئیده
نیست و در پیش دید اوست» .امام باقر

[در باره آن خئون] فرمئوده اسئت« :از آن

خون ،یک قطره هم به زمین باز نگشت»( .محمدی ریشهری)89/9 :1833 ،

در نقلی دیگر آمده است:

همچنین حسین

به سو یکی از کودکانش _ که از تشنگی میگر یست _ رفت؛

سر دست گرفت و گفت« :ا قوم! اگر بر من رحم نمی کنیئد ،بئر ایئن کئود ،
او را بر ِ

رحم کنید» .در این حال ،مرد از آنان ،تیئر بئه سئو او انئداخت و ذبحئش کئرد.
حسین میگر یست و میگفت« :خدایا! میان ما و گروهی که ما را دعوت کردند
ُ
تا ما را یار دهندّ ،اما مئا را کشئتند ،داور کئن» .در ایئن هنگئام از آسئمان نئدایی

رسید« :او را وا گذار _ ا حسین _ که او را در بهشت ،شیر میدهند».

منطق خون در قیام امام حسین

میان من و شما [داور کند] .ا مردم! برا چه خونم را حالل میشمر ید !.»...

با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر

ْلّاَّر ُآهّ ُ ََّّ ُ
ی َّ ُم ِصّرَّ ینََّّعّلَّق ِتلّ ِ َّ،أخّذََّّ ُ
اْلصّح ََّّونشّر ُ َّهَّ،وجعلّ ُ ََّّعّلَّر ِأسّ ِ َّ،
اْلسّ ُْ َّ
ُ
ُ
ُ
ّوم!َّ ِبّ ََّّتسّت ِحلونََّّ
ک َّ َِّک ُ َّ
ونادىَّ:بَّینَّوبَّیّنَّ َّ
تّابَّاهللَّ،وجّدَّیَّممّدََّّرسّو ََّّاهلل َّ،یّاَّق ِ
دم ؟!َّ...فالتف ََّّ ُ
ی َّف ِإذاَّ ِب ِطفلََّّل ُ ََّّیَّبک َّعطشاَّ،فأخذ ُ َّهَّعلَّیَّ ِد ِهَّ،وقا َّ:یّاَّ
اْلسَّ ُْ َّ
ّاهَّر ُجّّلََّّ ِمّّّ ُ َّ ِبسّّ ََّّفذبحّّ ُ َّ،فجع ّّلََّّ
الطفّّلَّ،فرمّ ُ َّ
قّ َِّ
ّومَّ،إنَّلََّّترَحّّو نَّفّّارَحواَّه ّّذاَّ ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
یَّقّّومََّّدعونّّاَّ َِّلیَّنصّّروناَّفقتلونّّاَّ.
ی َّیَّبک ّ َّو یَّقّّو َّ:الله ّ ََّّاحک ّ َّبَّیننّّاَّوب ّ ْ َّ
اْلس ّ ْ َّ
ُ
اْلن ِ َّ؛َّ(هموَّ)58:
رضعاََّّ ِ َّ
نودیََّّ ِمنََّّاَلواَّ:دع ُ ََّّیاَّ ُحسَّ ُْ َّ
ف ِ َّ
فَّ ج
ی؛َّف ِإنََّّل ََّّ ُم ِ
ُ
وقتی حسین دید که آنها بر کشئتن او پافشئار مئیکننئد ،قرآنئی را گرفئت و آن را
ّ
جئدم ّ
محمئد ،فرسئتاده خئدا،
باز کئرد و بئر سئرش نهئاد و نئدا داد« :کتئا خئدا و نیئز
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نقل شده است امام حسین

پس از شهادت طفل شیرخوار اینچنین دعا کرد:

یَّعنَّمور َّبنَّسو یدَّبنَّقیسَّ:حدثناَّمنَّشّ دََّّ ُ
اْلسّ ْیَّ
مقاتلَّالطالبیَّ ْ َّ
ِ
ُ ُ
ابن ُ ََّّالصّغی َُّرَّفجّا ََّّسّ ََّّفوقّ ََّّفََّنّر ِهَّ.قّا َّ:فجعّلََّّ ُ
ّذَّالّدمََّّ ِمّنَّ
ی َّیَّأخ َّ
اْلسّ ُْ َّ
مع ُ ََّّ َُّ
ِ
ُ
ونَّأهّّو نََّّ
رج ّ ُ ََّّ ِمن ّ ُ ََّّشَّ َّ،و یَّقّّو َّ:الل ُه ّ ََّّلَّیَّک ّ ُ َّ
َنّ ِّر ِ َّهَّولب ِت ّ ِ ََّّفَّیَّرم ّ َّ ِب ّ ِ ََّّإىلََّّالسّّما ِ َََّّفّّاَّیَّ ِ
علَّیکََّّ ِمنَّفصیلَّ؛َّ(مجلسی)59/55 :1538 ،
در مقاتل الطالب ّیین از ُمو ّ ِرع بن ُسو ید بئن قئیس نقئل شئده اسئت :یکئی از حاضئران
در کنار حسین برایمان گفت :همراه حسئین پسئر خردسئالش (علئی اصئغر)
َّقّا َّ:کّانََّّ

هئم بئود کئه تیئر آمئد و در گلئئو یش نشسئت .حسئین خئون را از گلئو او و گئئود ِ
ز ی ئ ئر گلئ ئئو یش مئ ئئیگرفئ ئئت و بئ ئئه سئ ئئو آسئ ئئمان مئ ئئیپاش ئ ئید و از آن ،چی ئ ئز [بئ ئئه
زمین] بازنمیگشت .حسین میگفت« :خدایا! نزد تو از ّ
بچئه شئتر [صئالح ]
کمتر نباشد».

امام

در حقیقت بئا ایئن دعئا درخواسئت مئیکنئد کئه خداونئد انتقئام خئون ایئن طفئل

شئئیرخوار را از قئئاتالن آن بگیئئرد و آنهئئا را بئئه عئئذا

سئئختی دچئئار نمایئئد؛ زیئئرا آنگونئئه کئئه در

تفاسیر آمده است ،ناقه صئالح بئه صئورت یئک معجئزه و باعئث روشئنگری و هئدایت مئردم
بوده است؛ اما عدهای این امر را برنتافتند و سرانجام این ناقه را کشتند و خداوند آنان را بئه

سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931

عذابی سئخت مبئتال کئرد .امئام حسئین

شیرخوار _ که بیگناه به دست این نااهالن کشته شده اسئت _ از ناقئه صئالح کمتئر نباشئد،
در واقئئئع درخواسئئئت عئئئذا

ایئئئن افئئئراد را از خداونئئئد دارنئئئد کئئئه ایئئئن خئئئود سئئئندی دیگئئئر از

مظلومیت امام و شهدای کربالست.

الف)اسرارشهادتطفلشیرخوارکربال

دربئئار این کئئه چئئرا امئئام حسئئین

11

نیئز بئا ایئن درخواسئت از خداونئد کئه ایئن طفئل



کئئود شئئیرخوار خئئود را مقابئئل دشئئمن آورد ،دالیل ئی

گونا گون ذکر شده است؛ اما موارد زیر را به عنوان گوشهای از اسرار آن میتوان برشمرد:

 .1اتمام حجت برای مردم و دشمن که اگر حق با ما نبود ،کود شیرخوار خود را سسر تیر

جفا نمیکردیم.
 .2وقتی امام

طفل را گرفئت و بوسئید و او را روی دسئتهای خئود بئه میئدان آورد و در

مقابل دشئمن ایسئتاد ،انئدوه مالئکئه مقئربین و ارواح انبیئای مرسئلین و اوصئیای صئدیقین
افزون شد.

 .3با شهادت علی اصغر

عشق و محبت امام حسین

و بندگی حئق تعئالی غوطئهور شئد و بئر طلئ

علی اصغر

به شهادت رسید.

 .4آنچه امئام حسئین

خون نیز از آن جمله بود.

 .5شهادت علی اصغر

در دریای خشوع و خضوع

رضئای محبئو  ،فرزنئد شئیرخوارش حضئرت

در مهمئانی رحمئانی ن ئار نمئود ،خونهئای طئاهره اسئت؛ ایئن
یکی از ابئوا

شئیعیان امیرالمئؤمنین
رحمئت الهئی بئرای
ِ

است؛ زیرا عنایت الهی چنین اقتضا نمود که برای سیدالشئهدا

مصئائبی پئیش آیئد کئه

دلهئئا را بئئا تمئئام دواعئئی و کشئئشهای مختلئئف خئئود ،محئئزون و چشئئمها را گریئئان کنئئد.

بی گمئئان شئئهادت ایئئن طفئئل ،دلهئئا را محئئزون و چشئئمها را گریئئان مئئیکنئئد؛ هرچنئئد کئئه
ب)اسرارفرستادنخونمقدسطفلبهآسمان

 .1کشتن آن شیرخوار ،بزرگتئرین سئند مظلومیئت حضئرت اسئت و خئون فرزنئدش را بئه
آسمان فرستاد تا باقی بماند و در فردای قیامئت ،شئکایت از ایئن مئردم را نئزد جئدش رسئول
 .2شئئئاید سئ ّئئرش ایئئئن باشئئئد کئئئه اهئئئل آسئئئمان ،مراتئئئ

عبودیئئئت حسئئئینی را ببیننئئئد و

همت عالیه او معلئوم شئود کئه طفئل شئیرخوار خئود را در راه حئق فئدای دیئن جئدش رسئول
خدا

نمود.

ّ .3
سرش این است که آسمان را مشرف کرد و آن را گنجین خون این طفل شیرخوار قئرار

داد (همو.)122 :
خونهاازآسمان
ج)چراییبازنگشتن 

 .1مصئئیبت شئئیرخوار کئئربال ،بئئزرگتئئرین مصئئائ

با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر

خدا

ببرد.

منطق خون در قیام امام حسین

قساوت گرفته باشد (صدری.)121 - 120 :1316 ،

10

بئئود؛ زیئئرا شئئهدای دیگئئر بئئا تی ئ زبئئان و

شمشئیر خئونچکئان بئا دشئمنان مئیجنگیدنئد؛ امئئا ایئن کئود نئه زبئان بیئان و نئه شمشئئیر

خئئئونچکئئئان داشئئئت .پئئئس اگئئئر آن خئئئون بئئئه زمئئئین مئئئیریخئئئت ،مایئئئه نئئئزول عئئئذا
اهل زمین میشد.

 .2برخی گمان کردهاند علت بازنگشتن خون علی اصغر

بئئئر

این بئوده کئه اگئر قطئرهای از

آن خون به زمین میریخت ،بال نئازل مئیشئد ،ولئی ایئنچنئین نیسئت؛ زیئرا افضئل از خئون
گلوی علی اصغر

به سب

خون قل

خون گلوی اطهر خود حسین

بود که بر روی زمین ریخت و خداوند

امتحان مهلت داده است 1.از اینرو ،خئون گلئوی علئی اصئغر ،خئون علئی اکبئر و
حسین

کئه حضئرت بئه جانئ

آسئمان افشئاند و بئه سئوی زمئین بازنگشئت و

مالئکه آسمان آنها را در ظروف بهشتی ،به عنوان هدیه به سئوی جنئت بردنئد؛ چنان کئه در

زیارت ایشان آمده است:

ُ ْ
ْ ُْ ْ
ْ
ْ
تَّل ُ ََّّأ ِظل ََّّالع ْرشَّ(َّ.کلینیَّ)595/5 :1539 ،
اْلل ِ َّدَّوََّّاقشعر ْ َّ
فَّ
أشه ُ َّدَّأنََّّدمَّکََّّسَّکَّنََّّ ِ َّ

 .3زیئئرا قطئئرهای واحئئد از ایئئن خئئون بئئه منزلئئه هئئزاران شئئاهد صئئدق در دعئئوی حضئئرت

بئود و ماننئد ایئئن هدیئ حسئینیه کئئه از فئرط محبئت بئئه درگئاه الهئی عرضئئه مئیشئود ،تنهئئا از

ذخایر گنجهای عرش و کرسی اسئت و اگئر خداونئد یکئی از حملئ عئرش و سئکان کرسئی را

ذرهای از این خون عطا نماید ،نعمتی است کئه فئوق آن نعمتئی تصئور نمئیشئود (صئدری،

.)123 :1316
سال سوم ،شماره ،01تابستان 0931
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درحقیقئت رفئتن ایئن خونهئای پئا

بئه سئوی آسئمان ،از بئا

کلمئات طیئ

و عملئی

صالح هسئتند کئه بئاال مئیرونئد و بئه فئرد عئزت مئیبخشئند 2.خئون پئا امئام حسئین
فرزندانش کئه بئه آسئمان پاشئیده شئد و بئه زمئین بازنگشئت ،مصئداق همئین کلمئ ّ
طیئ
عمل صالح است که مایه عزت شد و دین اسالم را زنده نگه داشت.

و

و

نتیجهگیهی

منطق امام حسین

منطق شهید بود .منطق شهید یعنی منطق کسی که برا جامع

خو یش پیامی دارد و این پیام را جز با خون با چیز دیگر نمینو یسد .امام با خئونین کئردن
ا
 .1إ ّنما ُنملی ل ُهم لیز ُ
دادوا ِإثما و ل ُهم عذا ُمهین (آل عمران.)171:
ِ
ِ
ُ ُ ّ ّ
ا
ُّ
عا إلیه یصع ُد الکل ُم ّ
الط ّی ُ و العم ُل ّ
الصا ِل ُح یرف ُعه (فاطر)10 :
ی
م
ج
ز
ع
ال
ه
ل
ل
ف
ز
ع
ال
د
ی
ر
ی
ان
ک
ن
م
.2
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ

لحظه به لحظ صفحات عاشورا ،پیام خود را با استواری هرچئه تمئام در تئاریخ ثبئت کئرد.
ایشئئان در روز عاشئئورا از راههئئای مختلئئف ،ایئئن منطئئق را بئئه جهانیئئان منتقئئل کئئرد کئئه قیئئام

ایشان ،برای حفاظئت از اسئالم اسئت کئه حتئی در ایئن راه خئون طفئل شئیرخوار خئود را فئدا
مئیکنئد و آن را بئه عنئوان ودیعئهای بئه آسئمان مئیسئسارد کئه ایئن عمئل صئالح ،مایئه عئئزت
اسالم و زنده نگه داشتن دین اسالم شد.

منطق خون در قیام امام حسین
با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر
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م ابع
 اسئئماعیلی وردنجئئانی ،مرتضئئی (1315ش) ،حماسئئه عشئئق ،چهارمحئئال و بختیئئئاری،آصف ،چاپ اول.

 -ابناثیر ،علی بن محمد (بیتا) ،الکامل فی التار یخ ،بیجا ،موقع الوراق.

 -ابئئنطئئاووس ،عل ئی بئئن موس ئی (1406ق) ،إقبئئال األعمئئال ،تهئئران ،دار الکت ئ

اإلسئئالمیه،

چاپ دوم.

 ابئئنطئئاووس ،عل ئی بئئن موس ئی (1341ش) ،اللهئئوف عل ئی قتل ئی الطفئئوف ،تهئئران ،جهئئان،چاپ اول.

 ابنعسا کر ،ابیقاسم (بیتا) ،تار یخ دمشق ،بیجا ،دارالفکر. ابئئئئنقولو یئئئئه ،جعفئئئئر بئئئئن محمئئئئد (1356ش) ،کامئ ئئل الز یئ ئارات ،نجئئئئف ،دارالمرتضئئئئو یة،چاپ اول.

 برقئئی ،احمئئد بئئن محمئئد بئئن خالئئد (1371ق) ،المحاسئئن ،قئئم ،دارالکتئئچاپ دوم.

اإلسئئالمیة،
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اصفهانی ،حسین بن محمئد (1412ق) ،مفئردات ألفئا القئرآن ،بیئروت ،دارالقلئم،

چاپ اول.

 شئامی ،یوسئف بئن حئاتم (1420ق) ،الئدر النظئیم فئی مناقئ األئمئة اللهئامیم ،قئم ،جامعئئهمدرسین ،چاپ اول.

 صدر ی محمد (1316ش) ،قنداقه سرخ ،قم ،دلیل ما ،چاپ اول. صدوق ،محمد بن علی (1376ش) ،االمالی ،تهران ،کتابچی ،چاپ ششم. -صدوق ،محمدبن علی1371( ،ق) ،عیون االخبارالرضا

 ،تهران ،جهان ،چاپ اول.

 طریحی ،فخرالدین (1375ش) ،مجمع البحرین ،تهران ،مرتضوی ،چاپ سوم. طوسی ،محمد بن حسن (1414ق) ،األمالی ،قم ،دارال قافة ،چاپ اول. -کلینی ،محمد بن یعقو

بن اسحاق (1407ق) ،الکئافی ،تهران ،دار الکتئ

اإلسئالمیة،

چاپ چهارم.
 گروه ئی از نو یسئئندگان (1371ش) ،موسئئوعة االمئئام الحس ئین ،تهئئران ،سئئازمان پئئژوهش وبرنامهر یزی آموزشی.

 مجلسئی ،محمئدباقر (1403ق) ،بحئار األنئوار الجامعئة لئدرر االخبئئار االئمئة االطهئار ،بیئئروت،دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوم.

 -محمدی ریشهری ،محمد (1311ش) ،دانشنامه امام حسین

بئر پایئه قئرآن ،حئدیث و

تار یخ ،قم ،سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ،چاپ اول.

 مشهد  ،محمد بن جعفر (1416ق) ،المزار الکبیر ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته بهجامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول.

 -مطهری ،مرتضی (1377ش) ،مجموعهآثار ،تهران ،صدرا ،چاپ دوم.

 مفید ،محمد بئن محمئد (1413ق) ،االرشئاد فئی معرفئة حجئج اهلل علئی العبئاد ،قئم ،کنگئره -مکی ،محمد (1410ق) ،المزار ،قم ،مدرسه امام مهد

 ،چاپ اول.

 نئئئور  ،حسئئئین بئئئن محمئئئدتقی (1401ق) ،مسئئتدر الوس ئئائل و مس ئئتنبط المسئئائل ،قئئئم،مؤسسة آل البیت

 ،چاپ اول.

منطق خون در قیام امام حسین

شیخ مفید ،چاپ اول.

با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر
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