از حریم کعبه تا حرم کربال؛
وا کاوی مبانی تاریخی رثای شهریار بر امام حسین
دکتر اکبر ساجدی

میرمحسن عرفانی راد
جواد نعمتی

تاریخ دریافت97/4/3 :

تاریخ پذیرش97/7/29 :

چکیده

ادبیات مرثیه ،از مهمترین منابع تحقیق و پیژوهش در معیارف حسیینی
اسییت .زبییان هنییر در هییر قییالبی کییه درآییید ،مانییدگاری و اثربخشییی آن را
مراعف مییکنید .زبیان شیعر بیه سیب ویژگیهیای احساسیی ،حماسیی و
ادبیی سییهم بیشییتری را در بیییان ابعییاد حماسییه حسییینی داشییته اسییت .در
بین شعرای معاصر ،شهریار نییز خیود را از ایین جرگیه خیارن ندانسیته و بیا
آفرینش یند قطعه مرثیه ادبی ،ارادت خود را به سیرور و سیا ر شیهیدان
نشییان داده اسییت .نوشییتار حاضییر ضییمن معرفییی کوتییاهی از اییین شییاعر
بلندآوازه تبریزی ،یکی از مرثیههیای معیروف او را موضیوح تحقییق خیود
قرار داده و کوشیده است مبانی تاریخی این مرثییه را وا کیاود .شیهریار در
مرثیه مزبور سیر تیاریخی حریرت را از مدینیه و مکیه تیا کیربال بیه زیبیایی
تمییام بییه تصییویر کشیییده و تسییلط خییود را بییر مبییانی تییاریخی و اعتقییادی
اصیل شیعه نشان داده است.
کلیووژگاا  :ادبیات مرثیه ،شهریار ،سیر امام حسین از مدینه و مکیه تیا

کربال.

 .1دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبر یز )(akbarsajedi@gmail.com

 .2عضو هیئت علمی

گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبر یز )(mohsenerfanirad@gmail.com

 .3نو یسنده مسئول و استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبر یز )(nematij@tbzmed.ac.ir
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مقدمه 

مرثیته های عاشتتورایی ستتهم فراوانتی در ادبیتتات رثتتا و مرثیتته ایفتا کتترده استتت .جن هتتای
بس تیار ی در طتتول تتتار یخ بشتتریت و بتته و یتتژه تتتاریخ استتالم ر داده استتت ،امتتا قیتتام حضتترت
امام حسین

کانون توجه مورخان ،متفکتران ،اندیشتمندان و شتاعران قترون مختلتف قترار

گرفته است.

در می تتان ش تتعرای معاص تتر ،ش تتهریار نی تتز ب تتا عش تتق و ارادت تتی ک تته ب تته خان تتدان عص تتمت و

طهارت

داشته است ،با سرودن چند قطعه شعر مرثیته بترای شتهدای کتربال ،نتام ختود را

در کنار سایر هنرمندان ادبیات عاشورایی جاودانته ستاخته استت .شتعر معتروف شتهریار در

مرثیتته امتتام حستتین بتتا نتتام «کتتاروان کتتربال» و بتتا مطلتتع «شتتیعیان دیگتتر هتتوای نینتتوا دارد
ِ
حسین» در حقیقت بیان کوتاه و گویایی از سیر تاریخی حضرت امام حسین است.
ایتتن نوشتتتار بتتا نگتتاهی کوتتتاه بتته زندگینامتته ایتتن شتتاعر دلستتوخته اهلبیتتت ،ستتعی دارد

مبانی تاریخی این مرثیه را مورد تحقیق و پژوهش قرار دهد.
اهلبی
شهه ار،شاعر 



ستتتید محمدحستتتین بهجت تتت متتتتخلص بت تته شتتتهریار ،فرزنتتتد ستتتید استتتماعیل موستتتوی
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خشتکنابی در ستال  1285شمستی در شتهر تبر یتز بته دنیتا آمتد .تحصتیالت ختود را بتا قرائتتت

قترآنِ ،نصتاب و گلستانستعدی آغتاز کترد و بتر اثتر استتعداد ختدادادی و نبتوغ فتو العتاده در

می تان هتتم ستتن و ستتاالن ختتود بتتهنحوی ز یبتتا درخش تید و گتتوی ستتبقت را از همگتتان ر بتتود و
تحصیالت رای عصر را در زادگاهش به پایان برد.

شهریار برای ادامه تحصیل به تهران سفر کترد و در مدرسته دارالفنتون بته همراهابوالحستن

صتتبا ،ملتتک الشتتعرای بهتتار و عتتارف قرو ینتتی بتته انتتدوختن ذختتایر علم تی و کمتتاالت ادب تی
پرداخت .او س س به رشته پزشکی روی آورد ،ولی دست تقتدیر او را از پزشتکی جتدا کترده
و به سوی شعر و شاعری سو داد (تبریزی.)46 :1384 ،

تخلصشهه ار 

شتتهریار در اوای تل «بهجتتت» تخلتتص م تیکتترد و هنگتتامی کتته در رشتتته پزشتتکی بتتود و ی را

«دکتتر بهجتتت» متینامیدنتتد .بعتدها بتتا استتعانت از دیتوان خواجته حتتافظ شتیرازی تخلتتص
«شهر یار» را انتخاب کرد .او چون از حافظ تخلص درخواست کرد ،این شعر آمد:
غ تتم غر یب تتی و غرب تتت چ تتو ب تتر نمت تیت تتابم

ب تته ش تتهر خ تتود روم و ش تتهر یار خ تتود باش تتم
(حافظ شیرازی)457 :1372 ،

از شتتهر یور ستتال  1320دوران بیمتتاری و انتتروای ای تن شتتاعر دلستتوخته آغتتاز گردی تد و ای تن
دوران ،تحول روحی بررگتی در وجتودش پدیتد آورد .و از مطتامع دنیتوی گذشتته و تنهتا فکتر و
ذکرش عبادت و تالوت قرآن بود .دراین دوران اغل

این جمله را تکترار متیکترد« :مترد ختدا

و مؤمن حقیقی باید امتحان بدهد و امتحان من بسیار سخت است».
آثار جاو یتد شتهر یار در آستمان فرهنت

و ادب ایتران استالمی از نظتر تعتالیم عالیته دینتی،

اخالق تی ،اجتمتتاعی و هنتتری ،چتتون خورشتتید تابتتان و گنجینتته فناناپتتذیری استتت کتته هتتر
صتتاح دل و صتتاح نظتتری م تیتوانتتد بتته انتتدازه ذو و استتتعداد ختتود از آن گتتن شتتایان
بهرهمند گردد .این آثار ثمره کوشش و نتیجه فکتر و اندیشته ستخندان بتیبتدیل و دانشتمند
متفکری است که در خلق اشعار بدیع دینی و ادبی «حافظ قترن معاصتر» لقت

گرفتت و در

بیت تان مضت تتامین ز یبت تتای انستتتانی و اله ت تی در او اقتت تتدار و عظمتتتت قتتترار دارد و هتتتر انستتتان
ستتلیمالتتنفس بتته انتتدازه ذو و فهتتم ختتود آثتتار و ی راستتتایش م تیکنتتد و تتتالشهتتایش را ار
م تیگتتذارد؛ چتترا کتته شتتهر یار ستتخن ،در آثتتار ختتود نکتتات اخالقتی ،عرفتتانی و اجتمتتاعی را بتتا
لطیفترین و مؤثرتر ین بیان و به ز یباترین شکلی بر مخاطبان عرضه داشتهاست.
منظومهها و غزلهای ستودنی در  26شهر یور سال  1367در تهتران دار فتانی را وداع گفتت و
در مقبرضالشعرای تبر یز به خاک س رده شد (تبر یزی.)48 - 47 :1384 ،
در میان اشعار شهر یار ،عشقبه اهلبیت به و یژه اشتیا بته والیتت امیتر مؤمنتانعلی
جلوهای خاص دارد که شیفتگان اهلبیت را به شدت مفتتون ستاخته استت .شتعر شت

و

علتی (شتتهریار ،)938 /2 :1387 ،هدیتته عیتتد غتتدیر (همتو )1210 /2 :و شتتعر معتتروف «علتی
ای همای رحمت» (همو ،)69 /1 :از جمله این موارد است.

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

ش تتهریار تبر یت تزی بعت تد از عم تتری ت تتالش در راه اع تتتال ی فرهنتت

ایتتران استتالمی و آفر یت تدن
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شهه ارشعر رابخوان 

شعر «علی ای همای رحمت» در دیوان شهر یار درخشتندگی بیشتتری دارد کته هتر چقتدر
روزگتار متیگتذرد ،تتازهتتر و دلچست تر از روزهتتای قبتل جلتوه متیکنتد و دل انستان را بتا نستیم
والیی و عرفانی خاص خود صفا و طراوتی دیگر میبخشد.
غتتزل «عل تی ای همتتای رحمتتت» کتته از برکتتات و عنای تات متتوالی متقیتان شتتهرت جهتتانی
یافتته و متورد استتتقبال شتیفتگان ،ادیبتتان ،دانشتمندان و اهتل ذو و هنتتر قرار گرفتته استتت،
داستانی جال

و خواندنی دارد.

مرحوم آیتاهلل مرعشی نجفی فرمود:
شتتبی توستتلی پی تدا کتتردم تتتا یکتتی از اولی تای الهتتی رادر ختتواب ببی تنم .آن ش ت
عالم خواب دیدم در زاو یه مسجد کوفه نشستهام و امیرمؤمنان علی

در

بتا جمعتی

آنجت تتا حضت تتور دارنت تتد .حضت تترت فرمت تتود :ش تتتاعران اهلبیت تتت را بیاور یت تتد .چنت تتد
تتتن از شتتاعران عتترب را آوردنتتد .فرمتتود :شتتعرای فتتارسز بتتان را نی تز بیاور یتتد .آن گتتاه
محتشم و چندتن از شاعران فارسی آمدنتد .فرمتود :شتهر یار متا را بیاور یتد .شتهر یار
آمتتد .حضتترت خطتتاب بتته شتتهر یار فرمتتود :شتتعرت را بختتوان! شتتهر یار ای تن غتتزل را
خواند« :علی ای همای رحمت تو چته آیتتی ختدا را  /کته بته متا ستوا فکنتدی همته
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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سایه هما را.» ...
وقتی شعر شهر یار تمام شد ،از خواب بیدار شدم .چون من شهر یار را ندیده بودم،
فتتردای آن روز پرستیدم کتته :شتتهر یار کیستتت گفتنتتد :شتتاعری استتت کتته در تبر ی تز
زندگی میکند .گفتم :از جان

من او را دعوت کنید که به قم نزد من بیاید .چند

روز بعتتد شتتهر یار آمتتد .دی تدم دقیقتتا همتتان کس تی استتت کتته متتن او را در ختتواب در

حضور حضرت امیر

دیدهام .از او پرسیدم :این شعر «علی ای همای رحمت»

را کی سرودهای شهر یار باحالت تعج

از من ستؤال کترد کته :شتما از کجتا خبتر

دار ید که من این شتعر را سترودهام چتون متن نته ایتن شتعر را بته کستی دادهام و نته
درباره آن با کسی صحبت کردهام.

آیتتاهلل مرعشتی در پاستخ شتتهر یار جر یتان ختتوابی را کته دیتتده بتود ،فرمتتود .شتتهریار

فو العاده منقل

شد و گفت :من فالن ش

این شعر راسرودهام و همانطور که

قبال عرض کردم ،تاکنون کسی را در جر یان سرودن این شعر قرار ندادهام.
آیتاهلل مرعشی نجفی فرمود :وقتی شهر یار ،تار ی خ و ساعت سرودن شعر را گفت،

معلوم شد مقارن ساعتی که وی آخر ین مصرع شعر خود را تمام کرده بود ،متن آن
خواب را دیده بودم( .مرعشی نجفی)59 :1377 ،

«کاروانکهبی» ر کنگاه 

شهریار سیر تاریخی حضرت امام حسین

را چنین سروده است:

شتت ت ت تیعیان دیگ ت ت ت تتر ه ت ت ت تتوای نینت ت ت تتوا دارد حستت ت ت تین
روی دل بت ت ت ت ت تتا کت ت ت ت ت تتاروان کت ت ت ت ت تتربال دارد حستت ت ت ت ت تین
از حتتر یم کعب تته ج تتدش ب تته اش تتکی شس تتت دس تتت
م ت تتروه پش ت تتت س ت تتر نه ت تتاد ،ام ت تتا ص ت تتفا دارد حست ت تین
م ت ت تتیب ت ت تترد در ک ت ت تتربال هفت ت ت تتاد و دو ذب ت ت تتح عظت ت ت تیم
بت تتیش از ای ت تنهت تتا حرمت تتت کت تتوی منت تتا دارد حس ت تین
پ ت ت تتیش رو راه دیت ت ت تار نیس ت ت تتتی ،ک ت ت تتافیش نیس ت ت تتت
اش ت ت تتک و آه ع ت ت تتالمی ه ت ت تتم در قف ت ت تتا دارد حست ت ت تین
بتتس کتته محمتتلهتتا رود منتتزل بتته منتتزل بتتا شتتتاب
ک ت تتس نمت ت تیدانتت تتد عروست ت تی یت ت تا ع ت تتزا دارد حست ت تین
رختتت و دیبتتا حتترم چتتون گتتل بتته تتتاراجش برنتتد

ورن ت تته ایت ت تن بت ت تیحرمتتت تیه ت تتا کتت تی روا دارد حست ت تین
ست ت ت تتروران ،پروانگت ت ت تتان شت ت ت تتمع رخست ت ت تتارش ول ت ت ت تی
چتتون ستتحر روشتتن کتته ستتر از تتتن جتتدا دارد حس تین
ست ت تتر بت ت تته قت ت تتاچ ز ی ت ت تن نهت ت تتاده ،راهپیمت ت تتای عت ت تترا
م تتینمایت تد خ تتود ک تته عه تتدی ب تتا خ تتدا دارد حست تین

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

تت ت تتا بت ت تته جت ت تتایی کتت تته کفتت تتن از بور یت ت تا دارد حست ت تین
بت ت تتردن اهت ت تتل حت ت تترم دست ت تتتور بت ت تتود و ست ت ت ّتر غیت ت ت ت
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او وف ت ت تتای عه ت ت تتد را ب ت ت تتا س ت ت تتر کن ت ت تتد س ت ت تتودا ولت ت ت تی
خت ت تتون بت ت تته دل از کوفی ت ت تان ب ت ت تیوفت ت تتا دارد حس ت ت تین
دش ت ت تتمنانش بت ت ت تیام ت ت تتان و دوس ت ت تتتانش بت ت ت تیوف ت ت تتا
ب تتا کتتتدامین ستتتر کنتتتد ،مشتتتکل دو تتتتا دارد حست تین
ست ت ت تتیرت آل عل ت ت ت تی بت ت ت تتا سرنوشت ت ت تتت کربالست ت ت تتت
هت تتر زمت تتان از مت تتا ،یکت تتی صت تتورتنمت تتا دارد حس ت تین
آب خت تتود بت تتا دشت تتمنان تشت تتنه قست تتمت م ت تیکنت تتد
ع ت ت تتزت و آزادگت ت ت تی بت ت ت تین ت ت ت تتا کج ت ت تتا دارد حست ت ت تین
دشت تتمنش هت تتم آب م ت تیبنت تتدد بت تته رو ی اهلبیت تتت
داوری ب ت تین بت تتا چت تته قت تتومی ب ت تیحی ت تا دارد حس ت تین
بعتد از یتنش صتحنههتتا و پتردههتتا اشکستت و ختتون
دل تماشت تتا کت تتن چت تته رنگ ت تین س ت تینما دارد حس ت تین
ساز عشق است و به دل هتر زختم پیکتان زخمتهای
گ ت تتوش ک ت تتن ع ت تتالم پ ت تتر از ش ت تتور و ن ت تتوا دارد حست ت تین
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دست تتت آخت تتر کت تتز همت تته بیگانت تته شت تتد دی ت تدم هنت تتوز
ب ت ت ت تتا دم خنج ت ت ت تتر نگ ت ت ت تتاهی آش ت ت ت تتنا دارد حست ت ت ت تین
ش تتمر گو یت تد گ تتوش کتتتردم ت تتا چتتته خواه تتد از ختتتدا
ج تتای نف تتر ین ه تتم ب تته لتت

دیت تدم دعتتا دارد حست تین

اش تتک خ تتونین گ تتو بیت تا بنشت تین ب تته چش تتم ش تتهر یار
کانت ت تتدرین گوشت ت تته عزایت ت تتی ب ت ت تیر ی ت ت تا دارد حس ت ت تین
(شهریار)70 ،1 :1387 ،

مبانیتار خی«کاروانکهبی» 

برای سهولت کار شعر مربور را که در نوزده بیت ستروده شتده استت ،شتماره گذاری کترده
و هر یک به صورت مجزا مورد بررسی قرار می گیرد:

.1شیعیا دیگرهوژینینوژدژردحسین/رویدلباکاروژ کربالدژردحسین 
به سمت کربال

شهریار مرثیهاش را با اشاره به عزم امام حسین

به سمت عرا آغاز میکند .هر چنتد

مقصتتد اولیتته حضتترت طبتتق برنامتتهر یتتزی اولیتته و دعتتوت فتتراوان کوفیتتان ،کوفتته بتتوده استتت
(مفید38 - 36 /2 :1413 ،؛ ابن طاووس )32 - 28 :1370 ،و به همین منظور بود که امتام
پیش از سفر ،نماینده خود را برای بررستی اوضتاع بته کوفته گستیل داشتته (مفیتد/2 :1413 ،
39؛ ابن طاووس ،) 32 :1370 ،اما وقایع و رخدادهای بعدی راه کوفته را بتر حضترت بستته و
مسیر حرکت حضرت را به سمت کربال برگرداند.
.2ژزحددر یمکعبددهشددو بددهژش د ی شسددتد ددت/مددروسپشددت ددرنهددادرژمدداصددفادژرد

حسین 

خروجژزموینهوم ه 

در ایتتنکتته منظتتور شتتهریار از تعبیتتر «حتتریم کعبتته جتتدش» چیستتت ،دو احتمتتال بتته ذهتتن
خطور می کند:
نخست آنکته حضترت چتون خواستت از مدینته و از حترم جتدش پیتامبر ختار شتود ،بته
مسجد النبی رفت و با اشک چشم و راز و نیازی از محضر پیامبر ختداحافظی کترد .جر یتان
وداع حضرت از حرم نبوی و گریهاش نزد قبر پیامبر در برخی مقاتل آمتده استت (ختوارزمی،
.)270 /1 :1423
اما احتمال دوم که با قرائنی چون واژه «کعبه» و «متروه» تقو یتت مییابتد ،خترو حضترت

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

البته در این که حضرت از ابتدا به نیت عمره مفرده محرم شده بود یا بعد از احرام حت ،
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از مکتته بتته ستتمت عتترا استتت .طبتتق گزارشهتتای تتتاریخی ،حضتترت یتتک روز مانتتده بتته
مناسک ح تمتع ،یعنی روز هشتم ذیالحجه به سمت عرا حرکت کرده است (مفیتد،
.)70 /2 :1413
نیتش را به عمره تبدیل کرده استت ،اختالفتی بتین مورختان وجتود دارد (ابراهیمتی:1388 ،
 ،)24 _ 11ولی مستئله گریستتن کنتار کعبته هتر چنتد بته مقتضتای طبیعتی و حتاالت معنتوی

حضرت امر بعیدی نیست ،اما تا جاییکه نویسندگان مقاله تحقیتق کردنتد ،صتراحت و یتا
اشاره ای در منابع تاریخی بر آن مطل

وجود ندارد و از همتینجتا میتتوان منظتور شتهریار را

از «حریم کعبه جدش» ،مدینه دانست.
به هر حتال تعبیتر «حتریم کعبته جتدش» را نمیتتوان بته هتیچیتک از مکته و مدینته بته طتور
صتریح نتتاظر دانستت و شتتاید شتهریار خواستتته بتا استتتفاده از آرایته «ایهتتام» ذهتن مخاطت

را

بین دو معنا درگیر سازد.
لطافت زایدالوصفی در تعبیتر «متروه پشتت ستر نهتاد امتا صتفا دارد حستین» نهفتته استت.
صفا در کنار مروه؛ یعنی کوه صفا که محل سعی حاجیتان استت ،امتا شتهریار می گو یتد :هتر
است واماند ،امتا ختود آن بررگتوار

چند حضرت از رفتن به صفای ظاهری که از کوه و سن
صفای حقیقی است!

م/بیشژزژینهاحرمتکویمنادژردحسین 

.میبرددرکربالهفتادودوذبحعظی
 3
تعوژدشهوژیکربال 

در ای تتن ک تته تع تتداد ش تتهدای ک تتربال چن تتد نف تتر ب تتوده اختالف تتی ب تتین مورخ تتان وج تتود دارد.
دینوری تعداد سرهای شهدا را کته بتر نیتزه حمتل میشتدهاند هفتتاد و دو ستر دانستته استت.
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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(دینتتوری )259 :1368 ،ابتتن اثیتتر نیتتز بتتا تعبیتتر «و ک تان عتتدض متتن قتتتل معتته اثن تین و ستتبعین
رجال» ،تعداد کشته شدگان به همراه امتام را هفتتاد و دو تتن دانستته استت (ابتن اثیتر:1409 ،
.)499 /1
در ایتن میتان برختتی منتابع ،اعتتداد دیگتری نیتز بیتان کردهانتتد .متثال صتتاح
الذه

کتتاب متترو

تعداد شهدای کربال را هشتاد و هفت نفر دانسته است (مسعودی )61 /3 :1409 ،و

سید بن طاووس از امام باقر

روایت نقل کرده کته اصتحاب حستین

 ،چهتل و پتن نفتر

سواره و صد نفر پیاده بودهاند (ابن طاووس.)81 :1370 ،
ذبحعظیم 

شتتهریار واژه «ذبتتح عظتتیم» را از آیتته و فتتد ْیناه ِبت ِتذ ْبح عظ تیم (صتتافات )107 :کتته در بتتاره

حضرت ابراهیم و قربانی کردن حضرت اسماعیل

نازل شده ،اقتباس کرده است.

حرمتخانهخوژ 

جر یتان «حرمتتت کتوی منتتا» نیتتز بته مالقتتات حضتترت بتا بتترادرش محمتتد بتن حنفیتته اشتتاره
دارد .سید ابن طاووس در نقل این مالقات و گفتوگو چنین آورده است:
محمد بن حنفیه« :ای برادر! تو مردم کوفه را خوب میشناسی و میدانی که با پدر
و بتترادرت چتته کردنتتد و متتن میترستتم کتته سرنوشتتتت همتتان سرنوشتتت گذشتتتگان

بشود .اگر مصلحت بدانی ،در مکه بمان که هم جانت سالم میماند و هم عزت
و احترامت محفوظ است».
حضرت فرمود« :خوف دارم که یرید به طور ناگهانی در حرم خدا مرا به قتل رساند
و به واسطه من حرمت خانه خدا هتک شود( ».سید ابن طاووس)54 :1370 ،

تناست ت ت

«ذب ت تتح عظ ت تتیم» و «ک ت تتوی من ت تتا» از دیگ ت تتر لطافتهت تتای ادبت تتی _ عرفت تتانی ش ت تتعر

شهریار است .به گفته شهریار امام حسین

نه یک قربانی که هفتاد و دو ذبح عظیم را با

خود به کتربال بترده و حرمتت کتوی منتا را بتا ایتن کتار عظتیمش حفتظ نمتوده استت .حضترت
ابراهیم

خواست فرزندش جنتاب استماعیل را قربتانی کنتد ،ختدا ذبحتی عظتیم را فتدای

استتماعیل ستتاخت .بتتا مقایستته داستتتان حضتترت ابتتراهیم

و امتتام حستتین

عظمتتت

داستتان حستتین معلتتوم می گتتردد؛ ا گتتر ذبتتح عظیمتی کتته قتترآن آن را فتتدایی استتماعیل معرفتتی
ک تترده حی تتوا نی ب تتیش نیس تتت ،در ع تتوض حس تتین حاض تتر استتت هفت تتاد و دو تتتن از بهت تترین
عریزانش را فدای خدا کند!

بقا یا فنا

آین تتده طبیع تتی ه تتر انس تتان مرگ تتی اس تتت ک تته در کن تتار ش تتهادت ب تته س تتان فن تتایی اس تتت
در کنتتار بقتتا .شتتهریار بتتر ایتتن بتتاور استتت کتته امتتام هرگتتز متتردن بتته متتر عتتادی را نمیپستتندد.
حس تتین کتتتاری کتتترده کتتته اشتتتک و آه عتتتالمی را هم تتراه ختتتود ستتتاخته استتتت .و بتتته تعبیتتتر
پیت تتامبر ایت تتن حت تترارت از دلهت تتای اهت تتل ایمت تتان هرگت تتز خت تتاموش نمیشتتتود (حتتتاجی نت تتوری،
.)318 /10 :1408

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

.4پیشرورژسدیارنیستیرکافیشنیست/ژشکوآسعالمیهمدرقفادژردحسین 
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منکشتهژش م 

مصرع دوم به احتمال قوی اشاره به لق

معروف امام حستین مبنتی بتر «قتیتل العبترات»

بتودن حضتترت دارد« .قتیتل العبتترات» بتته معنتی کشتتته اشتتکها ،از القتتاب امتتام حستین
است .این لقت
رفته است:

در روایتت صتدو از ز بتان ختود حضترت بته صتورت «قتیتل العبتر ِض» بته کتار
رَ
ََ َ ع
َ ع
أا ق هك ِ ال َع ََ ِة ال َ ك عَ ه أ عمؤ ِم غ هإال اس َفع َ ََ؛ (صدوق)137 :1376 ،
من کشته اشکم؛ هر مؤمنی مرا یاد کند به ناگاه می گرید.

منظتور آن استت کتته امتام حستین

شتهیدی استتت کته هتتم یتادش گر یتهآور استت و هتتم

اشک ر یختن در سو او ثواب دارد و موج

احیای عاشورا است.

این صفت در ز یارتنامهها نیز برای حضرت ذکر شده است:

َ َ
رَ
رَ َ ع َ َ ع َ َ َ ع
ع
رَ َ
َ
السااال ع َعااس أ هس ا ه الِّ عو َنا ه َو ق هك ا هاِ ال َع َ ا َاَا .
املظل ا ه الشا ه هن
اق
السااال عااس احلسا ه
(طوسی)788 /2 :1411 ،

.5بد

کدهمحمددل هدارودمند لبددهمند لبداشددتاب/کد

نمدیدژنددوعرو دییداعددزژدژرد

حسین 
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

عرو ییاعزژ؟ 

بتته علتتت ستتن کتتم و ی اجتتازه نتتداد .قاستتم از ایتن متتاجرا ناراحتتت شتتده ،نا گتتاه ی تاد
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خواسته بود هنگامی که غم و انتدوه بتیش از حتد بتر و ی غلبته کترد آن را بتاز کنتد.

جر یتان عروستی حضترت قاستم از مستائل اختالفتی تتاریخ کربالستت .در برختی منتابع بتته
این شکل مطلبی نقل شده است:
قاسم در روز عاشورا از عمو یش امام حسین

اجازه میتدان خواستت ،ولتی امتام

بازوبندی افتاد که پدرش امام حسن مجتبتی

بتر بتازو ی و ی بستته بتود و از و ی

قاسم بازوبند را باز کترده و دیتد امتام حستن

بته و ی وصتیت کترده بتود در کتربال

جان خود را فدای عمو یت کن .قاسم شادمان خود را به عمو رساند و وصیت پدر
را به امام نشان داد .امام پس از مشاهده خط برادر گر یه کرد و به قاسم فرمود :پتدر

به من نیز وصیت کرده کته یکتی از دختترانم را بته عقتد تتو درآورم و بته عبتاس
عون و ز ین

فرمود مقدمات عقد قاسم را فراهم کنند .بتدین ترتیت

و

قاستم در

همان روز عاشتورا عروستی کترد و پتس از آن وارد میتدان شتد( .واعی کاشیفی:1379 ،

)400

بیشتتتر محققتتان و مورختتان اعتبتتاری بتتر ایتتن مطل ت

قائتتل نیستتتند و ایتتن قضتتیه را جتترو

تحریفات عاشورا به شتمار آوردهانتد .میرزاحستین نتوری ،شتیخ عبتاس قمتی ،شتهید قاضتی
طباطبتتایی و شتتهید مطهتتری از جملتته ایتتن محققتتان هستتتند (نتک :حتتاجی نتتوری:1375 ،
193؛ قمی380 :1338 ،؛ قاضی طباطبایی377 :1383 ،؛ مطهری ،بیتا.)77 /17 :
شتهریار نیتز بتا تعبیتر «کتس نمیدانتد عروستی یتا عتزا دارد حستین» همتین ابهتام تتاریخی را
متذکر شده است.
.6رخددتودی بدداجحددرمگددو اددلبددهتددارژششبرنددو/تددابددهشددایی کددهکفددنژزبور ی دادژرد
حسین 
غارتخیام 

جر یت تتان غت تتارت البست تته و تجهیت تتزات جنگت تتی حضت تترت و همت تتینطت تتور غت تتارت خیت تتام از
صتحنه های دردنتاک عاشوراستت .در برختی منتابع بته صتورت دقیتق ایتنکته چته کستی چته
چیتتزی را غتتارت کتترده استتت ،گتتزارش شتتده استتت .متتثال در منتتابع تتتاریخی غتتارت عمامتته،
کفش و پیراهن امام حسین

به همراه نام غارت گر آن نقل شده است( .ابن شهر آشتوب،

قطتتع انگشتتت حضتترت بتته ختتاطر غتتارت انگشتتتر نیتتز در برختتی منتتابع روایتتی آمتتده استتت
(مجلسی.)337 /45 :1403 ،
بتتر اس تتاس نق تتل طب تتری ،پ تتس از ش تتهادت حضتترت ،ست ت اهیان کفتتر بتته فرمانتتدهی شتتمر
خیمتهگتاه امتتام را محاصتره کردنتد و بتته دستتور و ی بتته ستوی ستراپرده حتتر یم امتام حستین
هجوم بردند .اراذل و اوباش کوفه بتا شتنیدن ایتن فرمتان بتر یکتدیگر ستبقت می گرفتنتد و هتر
آنچه از اثاث و لوازم سفر ،جامه و ز یورآالت نزد زنان بود و هرچه بته دستشتان متیرستید ،بته

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

.)57 /4 :1379
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یغما بردند .در این حال زنان حرم از خیمهها بیرون آمدند و همگتی متی گر یستتند (طبتری،
.)453 /5 :1387
دفنبو مطهرژمامحسینباحصیر 

از مسلمات مسائل فقهی این استت کته شتهید در لبتاس ختودش دفتن میشتود و او را در
کفتن نمی گذارنتتد (خمینتتی .)117 /1 :1425 ،از ایتن رو تعبیتتر شتتهریار کته حضتترت کفنتتی از
بوریا داشته است ،تعبیر دقیقی نیست.
اما اینکه بدن مطهر حضرت را بر حصیری گذاشته و آن را با حصیر دفن کردهاند ،طبتق
برخی گزارشهای تاریخی امر مؤ یدی استت .بته نقتل شتیخ طوستی ،وقتتی ابتراهیم دیتز در
عصر متوکل ،مأمور و یران کردن قبر مطهر امام حسین

میشود ،هنگام نبش قبتر ،بور یتای

تازهای میبیند که بدن مطهر امتام بتر رو ی آن قترار گرفتته استت (طوستی .)326 :1414 ،ایتن
امتتر حتتاکی از آن استتت کتته گو ی تا بتتدن مطهتتر امتتام پتتس از تحمتتل آن همتته تی تر ،نی تزه و ضتتربه
شمشتتیر و در نهای تت ،لگتتدمال شتتدن آن توستتط استتبان لشتتکر عمتتر ستتعد ،دیگتتر بتته صتتورت
عادی ،قابل حمل و دفن نبوده است.
یهاکیروژدژردحسین 
یحرمت 
.7برد ژهلحرمد توربودو ّرغیب/ورنهژینب 
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

فلسفههمرژهیخانوژدس 

همراهی خانواده امام حسین

در جر یان واقعه کربال از مسائلی است که همیشه برای

عدهای مورد سؤال بوده است؛ چرا امام حسین

با آنکه از شهادت خود آ گتاهی داشتت،

خانوادهاش را به همراه خود به کربال برد
در حقیق تتت قیت تام ام تتام حست تین

دو بع تتد اساستتی دارد؛ یک تتی جانبتتاز ی ،ف تتداکار ی و

شهادت و دیگری پیامرستانی استت .نقتش اساستی ختانواد حضترت همتان بعتد دوم قیتام
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حسینی است.
شهریار اذعتان متیکنتد کته بتردن ختانواده از ستوی امتام ،دستتور ی الهتی بتوده استت .ایتن
بیت از شعر اشارهای به مذاکره امام حسین

بتا بترادرش محمتد حنفیته استت .وقتتی و ی

باخبر شتد کته امتام قصتد خترو از مکته را دارد ،کوشتید او را از ایتن کتار منصترف ستازد ،امتا

حضرت به رؤ یایی که دیده بود اشاره کرد و فرمود« :رسول خدا را دیدم که بته متن فرمتود :ای
حسین! بیرون برو؛ چون خدا خواسته است تو را کشته ببیند ».محمد بن حنفیه همین که
این جمله را شنید ،آیه استرجاع به زبان آورد و گفت« :حال که چنین است ،پس چترا ایتن
زنان را همراه خود میبری » حضرت فرمود« :پیامبر

به متن فرمتود :ختدا خواستته استت

آنتتان را اس تیر ببینتتد ».آن گتتاه بتتا محمتتد بتتن حنفی ته ختتداحافظی کتترد و رهس ت ار عتترا شتتد
(ابنطاووس.)55 :1370 ،

شهریار وجه دیگری را برای بردن اهتل حترم ذکتر متیکنتد .او متیگو یتد بتردن اهتل حترم س ّتر
غیبتتی استتت و نبای تد ای تن رمتتز و راز فتتاش شتتود .شتتهر یار واژه «ست ّتر غی ت » را ظتتاهرا از حتتافظ
اقتباس کرده است:
ه تتان مش تتو نومیت تد چ تتون واق تتف نئت تی از س تتر غیت ت
باشت تتد انت تتدر پت تترده بت تتاز یهت تتای پنهت تتان غت تتم مخت تتور
(حافظ شیرازی)344 :1372 ،

در بتتاره ست ّتر غی ت
اهلبیت

بتتودن همراه تی اهلبیتتت م تیتتتوان گفتتت از آنجتتا کتته هتتتک حرمتتت

در واقعه عاشورا از صحنههای دردناک تار یخی استت ،گو یتا امتام حستین

دوست ندارد چنین مصائبی با جزئیات و طول و تفصیل روشن شود.
تعبیر «ور نه این بیحرمتیها کی روا دارد حسین» نیز در حقیقت تأ کیتدی استت بتر ایتن
مطل

که اگر بردن اهل حرم دستور ی الهی نبتود ،حضترت و اهلبیتت هرگتز نمتیتوانستتند

 .8ددرورژ رپروژنگددا شددمررخسددار ولدی/گددو  ددحرروشددنکدده ددرژزتددنشددوژدژرد
حسین 
شانفشانیووفادژریبینظیریارژ ژمام 


در این قسمت شهر یار به همراهان امام حستین

اشتاره دارد .هر یتک از اصتحاب امتام

به لحاظ انسانی ،اخالقی و تربیتی جایگاه بتاالیی داشتتند .آنهتا بته ختاطر معرفتت بتاالیی
ک تته داش تتتند ختتتود را ف تتدایی ام تتام میدانستتتتند و مانن تتد پروان تته دور وجتتتودش ب تته پتتترواز در

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

این بیحرمتیها را تحمل کنند.
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میآمدن تتد .مت تیت تتوان ایت تن م تتوارد را در م تتذاکره شت ت

عاش تتورای ام تتام

ب تتا یت تاران خ تتود ب تته

وضوح یافت.
پس از سخنان صر یح و آزادمنشانه حضرت در میتان یتارانش در شت

عاشتورا _ مبنتی بتر

ایتن کتته آنهتتا کشتتته خواهنتد شتتد و هتترکس متتیخواهتتد بترود ،بتترود _ یتاران مخلتتص امتتام
وفتتادار ی و اختتالص ختتود را بتته حضتترت نشتتان دادنتتد .ابتتتدا

یکتی یکتتی بلنتتد شتتده و مراتت
ّ
عباس بن علی به امام عرض کرد :برای چه از تو دست بردار یم برای اینکه پتس از تتو زنتده
بمانیم خدا نکند هرگز چنین روز ی را ببینیم .آنگتاه بترادران امتام و فرزنتدان و برادرزادگتان
او و فرزنتتدان عبتتداهلل بتتن جعفتتر (فرزنتتدان حضتترت ز ینت ) بتته پیترو ی از ّ
عبتتاس یکتی پتتس از
دیگتتری ،ستتخنان مشتتابهی گفتنتتد .ست س یتاران امتتام مثتتل مستتلم بتتن عوستتجه ،حبیت

بتتن

مظتتاهر و بقی ته ی تاران امتتام بتته حمای تت از امتتام ستتخنرانی و اعتتالن وفتتادار ی نمودنتتد( .مفیتتد،
91 /2 :1413؛ ابومخنف کوفی.)198 _ 197 :1417 ،
تار یخ هم نشان داد که آنتان بتر عهتد ختود وفتادار ماندنتد و رستتگار شتدند .امتام

نیتز از

ایتن همتته وفتتادار ی و پتتایمردی و شتتهامت در انتختتاب بهتتتر ین راه و بهتتتر ین سرنوشتتت شتتاد
بود.
ینمایوخودکهعهویباخوژدژردحسین
ننهادسرژسپیمایعرژق/م 

 .9ربهقاچز ی
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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خوژبیکوتاسوژلهامیب رگ 

این قسمت از شعر به قضتیه دیگتری از داستتان کتربال اشتاره متیکنتد .حضترت هنگتامی
کتته روی مرک ت

نشستتته بتتود ،لحظتتهای ستترش را بتتر قتتاچ ز یتتن اس ت

گذاشتتت و استتتراحتی

کوتاهی داشت .منابع تاریخی این قسمت از داستان کربال را چنین نقل کردهاند:
عقبة بن ستمعان گو یتد :ستاعتی بتا او حرکتت کتردم ،حضترت در همتان حتالیکته

سوار بر پشت اس خود بود کمی خوابش گرفت .ست س بیتدار شتد ،در حتالیکته
ّ
ّ
این عبارت را زمزمه میکترد« :انتا هلل و انتا الیته راجعتون و الحمتدهلل رب العتالمین»
پس دو یا سه بار این را تکرار کرد.
علی بن الحسین

سوار بر اس

نزد او آمد و گفتت :بترای چته حمتد و ست اس و

استرجاع گفتی
حض تترت فرم تتود :فرزن تتدم! ان تتدکی خ تتوابم گرف تتت ،پ تتس در خ تتواب س تتوار ی پت تیش

رو یم ظاهر شد که می گفت :ایتن جماعتت در حرکتت هستتند و اجلهتای ایشتان

بتته سو یشتتان حرک تت م تیکنتتد .پتتس دانستتتم ک ته ای تن خبتتر متتر متتا استتت ک ته بتته
ما داده میشود.
علی بن الحسین

گفت :ای پدر! خداوند تو را از هر بدی مصون بدارد ،مگر نته

ّ
این است که ما برحقیم

حضترت فرمتتود :آر ی بته آن ختتدایی کته بازگشتت همت بنتتدگان بته ستتوی او استتت،
ما برحقیم.
علی بن الحسین
حسین

گفت :پس با کی ندار یم اگر که بر حق بمیر یم.

به او فرمود :خداونتد بهتتر ین پاداشتی را کته بته فرزنتدی از طترف پتدرش

عطا مینماید ،به تو عنایت فرماید( .مفید82 /2 :1413 ،؛ ابومخنف کوفی)176 :1417 ،

هر چند امام حسین

از پایان کار خود آ گاهی کامل دارد ،ولی او عهدی با خدا دارد و

برای اتمام حجت و نجات امت از جهالت و آ گاهی مردم به حرکت خود ادامه میدهد.
یوفادژردحسین 
.10ژووفایعهورژبا رکنو ودژولی/خو بهدلژزکوفیا ب 
وفایبهعهو 

امام حسین

وقتی نامههای بیشمار کوفیان بترای حضتور در کوفته را در یافتت کترد بته

را بته ستتوی شتما متتیفرستتتم .هرگتاه پاستتخ مستتلم و خبتر بیعتتتتان را دریافتتت کتردم ،بتته ستتوی
شما خواهم آمد (مفید.)39 /2 :1413 ،
البته پس از بیعت با مسلم و انعکاس خبر بیعت از سوی مسلم به امتام ،کوفیتان بیعتت
شکستند و جناب مسلم به فرمان ابن زیاد ،مظلومانه به شهادت رسید (همو.)63 :
فرونی نامههتای کوفیتان در تعتابیر حضترت امتام حستین

آن موقتع کته بتا لشتکریان حتر

روبهرو شد ،مورد اشاره قرار گرفته است (همو80 :؛ طبرسی.)449 /1 :1417 ،

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

آنها چنین پاسخ داد که من به سوی شما میآیم و پسرعمو یم و فترد متورد وثتو ختود مستلم
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یوفا/باکوژمین رکنورمش لدوتادژردحسین 
یژما ودو تانشب 
.11دشمنانشب 

این فقره به بیرحمی و بیامانی دشمنان امام حستین و پراکنتدگی و بتیوفتایی دوستتان
حضرت اشاره میکند.
بیرحمیدشمن 


بیرحمی دشمنان حضرت به یک یا دو مصدا منحصتر نیستت .از لحظته دستتگیری
هتتانی بتتن عتتروه ،شتتهادت مستتلم گرفتتته تتتا آختترین شتتهید کتتربال؛ یعنتتی ختتود امتتام

و بتتاز از

جریان حمله به جنازههای مطهر شهدا و غارت خیتام گرفتته تتا استارت اهلبیتت ،مجلتس
ابن ز یاد ،مجلس شام ،خرابه شام و ...همگی از صحنههای ستوزناک داستتان کربالستت.
کافی است که بته گستتردگی ادبیتات عاشتورا نگتاهی شتود و ایتن بعتد از داستتان کتربال متورد
کاوش قرار گیرد.
بیوفاییدو تا  


آنچه مسلم است کسانی که تا ش

عاشورا با حضترت ماندنتد ،تتا آختر کتار بتا حضترت

بودند و ذره ای تردید به خود راه ندادند .حضترت بارهتا و بارهتا از اصتحاب ختود و وفتاداری
آنان تعریف و تمجید میکرد و رضایت قلبی خود را از ایشان ابتراز متیفرمتود و حتتی بیعتتی
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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را که بتر گتردن ایشتان داشتت از آنتان ستل

کترده ،آنهتا را در انتختاب راه آزاد گذاشتت .امتا

آنان همانگونه که گذشت سخنان عاشقانهای در آن لحظه بر ز بان آوردند و فردا نیتز همتان
سخنان را در شهادت خود نشان دادند.
ام تتا ک تتم نبودن تتد کس تتانی ک تته ب تتا حض تترت بیع تتت بس تتته بودن تتد و او را در میان تته راه تنه تتا
گذاشتند .عالوه بر کوفیانی که با نامه حضرت را دعوت کرده بودند ،بسیاری از کسانی کته
در بتین راه بته کتاروان حضترت ملحتق شتدند ،وقتتی فهمیدنتد قضتیه طتور دیگتری استتت ،از
حضترت جتدا شتدند .شتتیخ مفیتد خبتر دریافتتت نامته شتهادت مستتلم و پراکنتدگی ایتنگونتته
اشخاص را چنین نقل کرده است:
اهلل
نامتهای بیترون آورد و بترای متردم خوانتد بتدین مضتمونِ « :ب ْس ِتم ِ

امام حستین
ّ ْ
من ّالر ِحی ِم اما بعد همانتا خبتر دهشتتانگیتزی بته متا رستیده و آن خبتر کشتته
الرح ِ

شدن مسلم بن عقیل و هانی بتن عتروه و عبتداهلل یقطتر استت و همانتا شتیعیان متا
دستت از یتار ی متا کشتیدهانتد ،پتس هرکته متیخواهتد بتازگردد بتا کی بتر او نیستت و

بازگردد .و ذمه و عهدی از ما بر او نیست».

مردم از کنار او پرا کنده شده و به چپ و راست رفتنتد تتا همتان همراهتانش کته از
مدینه با او آمده بودند به جای ماندند و اندکی که از آن پس به ایشان پیوستتند .و
اینکته امتام

ایتن کتار را کترد بترای آن بتود کته آن جنتاب متیدانستت همانتا ایتن

عربهایی که به دنبالش آمدهاند پیرو ی ایشان از آن حضترت بته ختاطر ایتن بتوده
که گمان کردهاند او به شهری در خواهتد آمتد و متردم آنجتا فرمتانپتذیر او خواهنتد
شد و حضرت این معنی را خوش نداشتت و متیخواستت اینتان بته ایتن راهتی کته
میروند بدانند سرانجام آن چیست و ندانسته اقدام به کار ی نکنند( .مفید:1413 ،
)76 _ 75 /2

یصورتنمادژردحسین 

 .12یرتآلعلیبا رنوشتکربال ت/هر زما ژزماری
ویژایمنحصربهفردژمامحسین

شخصتتیت سیدالشتتهدا



و وضتتعی کتته تقتتدیر اله تی بتترای آن حضتترت بتته وجتتود آورد،

و یژگتتی خاصتی بتته زنتتدگی و شتتهادت ایشتتان بخشتیده استتت .ا گتتر امتتروز از دیتتن استتالم نتتام و
نش تتانی ب تتاقی مان تتده اس تتت ،همگ تتی ب تته برک تتت قی تتام سیدالشهداس تتت .از س تتویی ،همتتته
امامان

نور واحدی هستند و اگر امام دیگری به جای امام حسین

بتود ،همتان کتار را

انجام میداد که حسین کرد .شهریار امام حسین را جامع فضتایل امامتان دانستته و هر یتک
یکنو/عزتوآزژدایبینتاکجادژردحسین 
.13آبخودبادشمنا تشنهقسمتم 
عزتوآزژدایحسین 

یکتی از و یژگتتیهتتای اهلبیتتت ،ایثتتار و از خودگذشتتتگی استتت کتته حتتی آن را نستتبت بتته
دشمنان خود نیز به کار میبستند.
شهریار در این قطعه به یکتی از ارزشهتای اخالقتی امتام در برابتر لشتگر یان دشتمن اشتاره

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

از امامان را جلوهای از جلوههای امام تلقی نموده است.
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متتیکنتتد .لشتتکریان حتتر در منتتزل ذوحستتم جلتتوی ورود امتتام بتته کوفتته را گرفتنتتد .شتیخ مفیتد
چنین نقل میکند:
آن روز هتتوا خیلتتی گتترم بتتود .یتاران امتتام همگتی آمتتاده فرمتتان بودنتتد .حضتترت امتتام

حسین

به یاران خود فرمود :لشتگر یان حتر و مرکت هایشتان را آب دهیتد .یتاران

وفادار آن حضرت حس

االمر کاستههتا و طتاسهتا را از آب پتر متیکترده و در برابتر

اسبان میبردند و تمام آن را میخوراندند و چون یکی از حیوانها سیراب میشتد
ظرف را جلوی مرکی دیگری میگذاشتند ،تا باالخره همته استبان ستیراب شتدند.

(همو78 :؛ طبری)401 - 400 /5 :1387 ،

یحیدادژرد
ژهلبیددت/دژور یبدینبداگددهقدومیبد 
یبندودبدهروی 
.14دشدمنشهدمآبمد 

حسین 

بیحیاییو نگولیدشمن 


حضرت دشمن را از آب سیراب کرد ولی بعتد از چنتد روز صتفحه برگشتت .دشتمن بتین
آب و لشکریان امام حایل شده و راه آب را بر رو ی ایشان بست.
ابن ز یاد طی نامهای به عمر سعد چنین نوشت:
بتته مجتترد ای تنکتته نامتته بتته دستتتت رستتید ،می تان آب و حستین حایتتل شتتو و مگتتذار
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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قطرهای از آب نصیبش شود( .مفید86 /2 :1413 ،؛ طبرسی)452 /1 :1417 ،

عمر سعد فورا دستور داد عمر ابن حجا با پانصد ستوار بته ستمت شتر یعه فترات حرکتت
کتترده و میتتان فتترات و حضتترت جتتدایی انتتداخت (ابومخنتتف کتتوفی191 :1417 ،؛ طبتتری،
.)412 /5 :1387
.15بعددوژزژیددنشصددحنه هدداژشددکژ ددتوخددو /دلتماشدداکددنگددهرنگ دین دینمادژرد
حسین 
تقابلحقوباطل 

در کربال دو لشکر در برابر هم قرار گرفتند .یکی پاکتر ین و ختالصتتر ین ستالله آدم بتود و

دیگری خبیثترین و پستترین اعوان شتیطان .یتک لشتکر شتبی را مهلتت متیخواستت تتا
در واپسین ساعات زندگی دنیوی با ختدای ختود خلتوت کنتد و دیگتری متیرفتت تتا آختر ین
نمونههای انحطاط و پستی را به نمایش بگذارد.
صحنه کربال از این نظر استثنایی بود .بهترین پرده نمایشی بود که بدیها و خوبیهتا را
توأمان نشان میداد .تعبیر زیبای شهر یار اشارهای است به ش

عاشتورا .شتبی کته صتدای

زمزمه مناجات یاران امام فضا را عطرآ گین کرده بود.
ابتتن طتتاووس چنتتین نقتتل می کنتتد کتته فضتتای معنتتوی حتتاکم بتتر دشتتت کتتربال بتته ختتاطر
مناجاتهای امام به گونه ای بود که برخی از لشکریان عمر سعد به لشکر امام پیوستند:
در آن ش ت

حس تین

و همراهتتان در حالتتت رک توع و ستتجود و قی تام و قعتتود بتته

عبادت ّ
حق پرداختند زمزمه رقیق مناجات و دعاهایشان چون زمزمه برخاسته از
زنبور عسل بود ،به طوریکه در آن ش

سی و دو نفر از لشکر ابن سعد به لشکرگاه

امام پیوستند( .ابن طاووس)77 :1370 ،

آری ،گو یی آوای فرشتگان در عرش الهی به طنین آمده بود و یتا صتدای تستبیح خازنتان
بهشتتت بتتود کتته چنتتین شتتنیده میشتتد .در آن محتتیط روحتتانی دلهتتا بتته عشتتق شتتهادت
میت ید و در انتظار س یدهدم لحظه شمار ی میکرد.
 .16ازعشقژ توبهدلهرزخمپی ا زخمهژی/او کنعالمپرژزشوروندوژدژرد
حسین 

امتتام حس تین

در روز عاشتتورا صتتحنهای از عرفتتانی عملتتی را بتته نمتتایش گذاشتتت .هتتر

زخمی که بر بدن امام وارد میشد ،در دلش ساز ی میشد از عشق.
یکی از راویان کربال میگوید:
ستتوگند بتته ختتدا هرگتتز ندیتتده بتتودم کستتی را کتته ست اه دشتتمن احاطتته کتترده باشتتد و

فرزندان و اهلبیت و یارانش کشته شده باشند و با این حال پابرجتاتر و قتویدلتتر
از حسین

باشد؛ ز یرا با آن همه گرفتار ی باز هم هرگاه به و ی حمله میآوردند،

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

زخمبرشا یاعشقبرشهادت 
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ّ
نمیهراسید و شمشتیر کشتیده ،آنهتا را ماننتد گلته گتر زده متفتر متیستاخت.

(همو)99 :

.17د تآخرکزهمهبیگانهشو/بادمخنجرنگاهیآشنادژردحسین 
نگاهیآشنا 

در عین خستگی و بیحالی از فرط عطش و زخمهتای ستنگین نیزههتا،

امام حسین

شمشیرها و تیرهای ستهمگین ،در او قترب الهتی و غتر در لتذت دیتدار معشتو استت .او
نه تنها از شهادت گریزان نیست که نگاهی آشنا و معنادار به خنجر دارد.
.18شمراویواو

حسین 

کردمتاگهخوژهوژزخوژ/شاینفدر ینهدمبدهلدبدیدومدعدادژرد

آخرینمناشات 

شتتهریار در ایتتن قطع تته بتته آختتر ین لحظ تتات عمتتر امتتام

پرداختتته استتت .ایتتن لحظتته

پرمعناتر ین لحظه حیات آن بررگوار است.
ابنطاووس درباره لحظات شهادت حضرت امام حسین

چنین نقل کرده است:

در آن هنگتام ،شتمر بته ست اه ختود صتیحه زد و گفتت :منتظتر چیستتید و چترا کتار
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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حس تین را تمتتام نمی کنی تد لش تکر از هتتر طتترف هجتتوم آوردنتتد .زرعتتة بتتن شتتر یک
زد .آن حضتترت نیتز شمشتیری بتتر او زد و او از

شمشتیری بتتر شتتانه چتتپ حستین

پای درآمتد .شتخص دیگتری شمشتیر بتر دوش حستین
زمین افتاد و رن و تع

زد کته بته صتورت ،رو ی

بر او مستولی شد ،به حدی که چون میخواست برخیزد،

با زحمت برمیخاست و از شدت فشار ضعف ،بر زمین میافتاد .سنان بن انتس

نخعی نیزهای بر گلوی حسین

زد و باز بیرون آورد و در استخوانهای ستینه او

فرو برد .س س تیری به سوی حسین

انداخت ،آن تیتر بتر گلتوی او وارد آمتد .در

اثر آن تیتر بتر زمتین افتتاد .ست س برخاستت و نشستت و تیتر را از گلتوی ختود ختار
نمود و هر دو دست خو یش را ز یر خونها گرفت و چون پر شد ،بر سر و محاسنش

مالی تد و فرمتتود :بتتا ای تن حتتال ختتدا را مالقتتات م تی کنم ک ته بتته ختتون ختتود خضتتاب

گردیدهام و حق مرا غض

کردهاند( .همو)103 :

اما آن چه به عنوان مناجات و راز و نیاز امام در قتلگاه معروف شده از شیخ طوسی نقل
شده است که آخرین دعایی است که حضرت در روز شهادتش 1انشا نموده است:
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)828 - 827 /2 :1411

معارف الهی با باالتر ین درجه رضتا و تستلیم در کلمتات حضترت متو متیزنتد .البتته در
اینکه ناقل این تعابیر شمر باشد ،ظاهرا منابع تاریخی آن را تأیید نمی کند.
یر یددادژرد
.19ژشدکخددونیناددوبیدابنشدینبددهگشددمشددهر یار/کانددور یناوشددهعزژیددیبد 
حسین 
عزژیبیریا 


عزایی بیریا برپا کرده است.
شهریار این شعر را مثل دیگر اشعارش در عزلتت و کتن خلتوت خانتهاش ستروده استت.
او خالصانه و بی ریا بر حسین مرثیته خوانتده استت و بته برکتت ایتن خلتوص نتامی مانتدگار و
اثری جاودان از او به یادگار مانده است.
 .1در متن کتاب مصباح المتهجد چنین آمده استِ « :آخر دعاء دعا ِب ِه ی ْوم کو ِثر» (طوسی.)827 ،2 :1411 ،
عالمته مجلستی کلمته «کتو ِثر» را ماضتی مجهتول دانستته و «صتار مغلوبتا» معنتا کترده استت ،یعنتی روز شتتهادت
حضرت( .مجلسی)349 ،98 :1403 ،

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

ای اشتتکی کتته بتتا ختتون همتتراه شتتدهای! بیتتا بتته چشتتم شتتهریار؛ چتترا کتته او نیتتز در گوشتتهای
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نتیجهگیهی 


واقعه کربال از لحاظ گوناگونی اهمیت دارد و بسیاری از هنرمندان هنر ختود را در تجلتی
گوشهای از این واقعه نشان دادهاند .شهریار که نسبت به اهلبیت

ارادت و یتژهای دارد

و با اشعار معروف خود این ارادت را نشان داده است ،در شعر «کاروان کربال» ،ستیر تتاریخی
امام حسین

را به زیبایی به تصویر کشیده است .شهریار با الهام از کتابهای تتاریخی

همچتتون ارشتتاد شتتیخ مفیتتد و لهتتوف ستتید ابتتن طتتاووس در نتتوزده بیتتت مرثیتتهای در کمتتال
خلتتوص و بی ر یتتایی بتتر امتتام حستتین و اصتتحاب وفتتادار حضتترت ستتروده و عناصتتر اخالقتتی
زیبایی چون ،عبودیت ،شجاعت ،ایثار ،وفتاداری ،عتزت و آزادگتی را بته وضتوح نشتان داده
استتت .او در همتتین راستتتا بتته پستتتی ،رذالتتت ،بیحیتتایی ،ستتنگدلی ،قستتاوت و بیرحمتتی
دشتتمنان پرداختتته و کتتربال را بتته عنتتوان تتتابلویی بتترای تقابتتل حتتق و باطتتل بتته تصتتویر کشتتیده
است .سوزناکی و دردناکی شعر شهریار این شعر را بته یکتی از مرثیتههای زیبتای عاشتورایی
تبدیل کرده است .در عین حال مالحظات اندکی نیز میتوان بتر اشتعار شتهریار داشتت کته
تفصیل آن در متن مقاله ذکر شده است.

سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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م ابع 

_ ابراهیم تتی ،اب تتراهیم (1388ش) « ،نق تتد و تحلی تتل رویکرده تتای حت ت ام تتام حس تتین

»،

پژوهشهای قرآن و حدیث ،ش.1
_ ابن اثیتر ،عتز التدین أبتو الحستن علتی بتن محمتد الجترری ( ،) 1409استد الغابتة فتی معرفتة

الصحابة ،بیروت ،دار الفکر.
_ ابن شهر آشوب ،محمد بن علی (1379ش) ،مناق

آل أبی طال

 ،قم ،نشر عالمه.

_ ابتتن طتتاووس ،علتتی بتتن موستتی (1370ش) ،اللهتتوف علتتی قتلتتی الطفتتوف ،ترجمتته :ستتید
محمد صحفی ،قم ،انتشارات اهلبیت.
_ ابومخنف کوفی ،لوط بتن یحیتی ( ،) 1417وقعتة الطتف ،تحقیتق :محمتدهادی یوستفی
غروی ،قم ،جامعه مدرسین.
_ تبریزی ،عبدالکریم (« ،)1384شهریار والیت» ،مجله مبلغان ،ش.70
_ حت تتاجی نت تتوری ،حست تتین بت تتن محمت تتدتقی ( ،) 1375لؤلت تتؤ و مرجت تتان ،قت تتم ،انتشت تتارات
طباطبایی.
_ حتتاجی نتتوری ،حستتین بتتن محمتتدتقی ( ،) 1408مستتتدرک الوستتائل و مستتتنبط المستتائل،
قم ،مؤسسة آل البیت.
_ ح تتافظ ش تتیرازی ،موالن تتا ش تتمسالدین محم تتد (1372ش) ،دی تتوان غزلی تتات ح تتافظ ،ب تته
کوشش :دکتر خلیل خطی

رهبر ،تهران ،انتشارات صفی علیشاه ،چاپ یازدهم.

جامعه مدرسین.
_ خوارزمی ،موفق بن احمتد ( ،) 1423مقتتل الحستین

 ،تحقیتق :محمتد ستماوی ،قتم،

انوار الهدی.
_ دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داود (1368ش) ،االخبار الطوال ،تحقیتق :عبتدالمنعم عتامر
و جمال الدین شیال ،قم ،منشورات رضی.
_ شهریار ،ستید محمدحستین (1387ش) ،دیتوان شتهریار ،تهتران ،انتشتارات زر یتن ،چتاپ

از حریم کعبه تا حرم کربال ...

_ خمینی ،ستید روح اهلل ( ،) 1425تحر یتر الوستیلة ،ترجمته :علتی استالمی ،قتم ،انتشتارات
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سی و دوم.
_ صدو  ،محمد بن علی بن بابویه (1376ش) ،االمالی ،تهران ،کتابچی.
_ طبرسی ،فضل بن حسن (1417ش) ،اعالم الوری بأعالم الهدی ،قم ،مؤسسة آل البیت.
_ طبتتری ،أبتتو جعفتتر محمتتد بتتن جر یتتر (1387ش) ،تتتاریخ األمتتم و الملتتوک ،تحقیتتق :محمتتد
أبوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دارالتراث.
_ طوسی ،محمد بن الحسن ( ،) 1411مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،بیتروت ،مؤسستة
فقه الشیعة.
_ طوسی ،محمد بن الحسن ( ،) 1414األمالی ،قم ،دار الثقافة.
_ قاض تتی طباطب تتایی ،س تتید محم تتدعلی (1383ش) ،تحقی تتق در ب تتار اول اربع تتین حض تترت

سیدالشهداء ،تهران ،وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی.

_ قمی ،عباس (1338ش) ،منتهی اامال ،تهران ،اسالمیه.
_ مجلسی ،محمد باقر ( ،) 1403بحار األنوار ،بیروت ،دار حیاء التراث العربی.
_ مرعشی نجفی ،سید محمود (1377ش)« ،آیتاهلل العظمی مرعشتی و همتای رحمتت»،
میراث شهاب ،ش.11
_ مسعودی ،أبوالحسن علی بن الحسین ( ،) 1409مرو الذه
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

اسعد داغر ،قم ،دارالهجرض.
_ مطهری ،مرتضی (بیتا) ،مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،تهران ،صدرا.
_ مفید ،محمد بن محمد ( ،) 1413اإلرشاد فی معرفتة حجت اهلل علتی العبتاد ،قتم ،مؤسستة
آل البیت

.

_ واعت تتظ کاشت تتفی ،حست تتین (1379ش) ،روضت تتة الشت تتهدا ،تحقیت تتق :عبت تتدالرحیم عقیقت تتی
بخشایشی ،قم ،نوید اسالم.

76

و معادن الجوهر ،تحقیق:

