
  

 1 ترين زيارتگاه شیعى كربال مھم
  دونالدسن. م. دوايت
 2عباس احمدوند: ترجمه

است، بــه مبـاحثى چـون موقعیـت » مذھب شیعه«اين نوشتار كه فصلى از كتاب 
دانـان و سـیاحان، زيـارت و  شھر كـربال، فضــیلت زيـارت آن، كـربال در نگـاه جغرافـى

مؤلــف از . پـردازد علیه السالم و وصف كلى كربالى معلى مى عزادارى امام حسین
آغازگران مطالعات مستند امامیه در غرب انگلیسى زبان است كه با وجود كھنگــى 

جاى ديگـرى مفصــالً توضــیح  -، ھنـوز آثــارش )1933(اش  نگاشـته آن چنـان كـه در 
مترجــم . منـد بــه مطالعــات شـیعى اسـت مرجع محققان غربى و عالقـه - 3 ايم داده

اى مواضع، درك نادرست نويسنده از شـعائر شـیعى را  سعى نموده با توضیح پاره
 .تصحیح نمايد

علیه السالم  العباس علیه السالم، حضرت ابوالفضل كربال، زيارت، حرم امام حسین: ھاى كلیدى واژه
 .خوانى عزادارى، روضه

كربال ديـدن كـرديم، سـاعت  به خاطر مى مان را در بغـداد تـرك  4آورم كه وقتى از  بامـداد ھتل
شتیم Tكرديم و چگونه سوار بر اتومبیل فورد مدل  مى .  قديمى با سرعت زياد از صـحرا گذ ك

ستان 6قبل از ساعت  ھـايى كـه ايـن  در شن انبوھى بسیار آھسته رانديم، زيرا در میان نخل
فصـل تابسـتان  4.داديـم شھر مقدس را در بر داشتند به طور مارپیچ به مسـیرمان ادامـه مـى

ــان  ــد؛ آن ــده بودن ــان گذران ــر درخت ــه شــب را در زي ــديم ك ــن جــا و آن جــا مردمــى را دي ــود، اي ب
جوى بـاريكى، بـر  سماورھايشان را روشن مى كردند تا چاى صبحگاھان را آماده كنند يا كنـار 
ــدان ــى كــه پیوســته نــرمش مــى نھــر آبــى نشســته و دن ــا خالل ــد، محكــم  ھايشــان را ب كردن

 .شستند مى
ھا قرار داشته و ھیچ ديوار محافظى ندارد؛ لذا چند  مايل دورتر در میان نخلستان 4يا  3شھر، 

ً مقابل مرقد امام حسـین خانه دقیقه بعد در قھوه علیـه السـالم بـود، نشسـتیم و  اى كه تقريبا
عجیـب اسـت . ، چاى و خرماى رسیده، صرف كرديم5 اى مقوى شامل نان داغ ايرانى صبحانه

، زيـرا در آن جـا بـه نـدرت چیـز 6توانـد چـاى بنوشـد مـى] فقط[خانه ايرانى انسان  كه در قھوه
شود من براى برداشتن عكسى، در خیابان اصلى منتھى به حرم از اتومبیل  ديگرى يافت مى

 .پیاده شدم، اما از اين زاويه، برج برجسته ساعت، جلوى نماى گنبد طاليى را گرفته بود
ھا  كارى مدخل مرقد و مناره ھاى زيبا و مارپیچ كاشى خانه كه نشستم، توانستم طرح در قھوه
حدوده. را ببینم كـافران «داد كـه  اى مـى در عرض اين مدخل زنجیرى آھنى بود كه نشـان از م

صلى هللا علیـه وآلـه و  7نبايد از آن بگذرند» نجس به رسـالت محمد زيارت اين حرم با ايمـان، 
مده اسـت اعتقاد به امامت الھى و منصوص امام حسین چـه . علیه السالم تكلیفى مھم و ع

سرش فـرو  اين كار براى شخص زائر در بردارنده اين امتیاز است كه سقف خانه بر  اش ھرگز 
صدمه نخواھنـد رسـاند نمى . ريزد و او ھرگز غرق نشده، نسوخته و حیوانات وحشى بـه وى 

كه بـه  مانع، جرمـى اسـت  مؤمن نیسـت رفتـن بـه وراى آن زنجیرھـاى  كه  اما براى كسى 
حرمتى  احتمال زياد تاوانش مرگ در نتیجه خشونت مردم است، چون آنان چنین عملى را بى

 .دانند به حرم اطراف مزار مى
بى چنان كه فكر مى ھم دردسـر بـوده اسـت، متوجـه  كردم، آمدن من به كربال چقدر آسـان و 

ار كه تازه از حمـام بـیرون  ّ ّاح صرف بودن با زائر تفاوت بسیار دارد؛ برخى از اين زو شدم كه سی
ھاى عريان خويـش  ھاى قرمز روشنى كه دور بدن آنان با حوله. خانه بودند آمده بودند، در قھوه

ظرف چند لحظـه لبـاس ]  پس از آن[بسته بودند، آن جا نشسته و مشغول صرف چاى بودند؛ 
 .آوردند پوشیده و زيارت امام را با توجه فراوان نسبت به اداى تمام آداب آن، به جاى مى
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خوانـد، چـاى خـود را نھـاده  اى مھربان و مطمئن، به واسطه اين كه نماز مى پیرمردى با چھره
ھاد رفت مھر گلین كوچكى را بر پیشانى مى بود تا خنك شود؛ او ھر بار كه به سجده مى  8.ن

براى فـروش عرضــه  مغازه  ً صدھا عـدد از ايـن مھرھـا را قطعـا صلى  ھاى متعددى در خیابان ا
ته از : علیھم السالم فرموده است كردند، ولى شنیدم كه يكى از ائمه مى فروش خـاك برگرف

علیه السـالم ماننـد فـروش گوشـت خـود حضــرت  تربت مقدس و آغشته به خون امام حسین
اى كبريت پرداخـت  براى خريد جعبه 9 سنت 20كرديم، راننده  اما وقتى كربال را ترك مى. است

گـرد  فروشـندگان دوره. و به جاى بقیه پولش تعداد فراوانى از اين مھرھاى گلین كوچك گرفـت
عدد از اين مھرھا يا مقدارى در اين حدود را بر طبقى به عنوان تحفه ظاھرى زيارت، نـزد  100

مى مى] بـراى مھرھــا[گوينـد كـه  زايـر احتمــاالً مشـتاق آورده و  كه  قیمـتى تعییـن ن كننـد، بل
كند و اين به خاطر آن است كه  مشترى با پرداخت پول در روز قیامت براى خود ثواب جمع مى

ند، ولـى ايـن رسـم بـراى  گـرد را در ايـن دنیــا مــى مشتريان معموالً مزد فروشندگان دوره پرداز
ھر . زائران ثروتمند آزار دھنده است ً ھـر صـد م  10 روپیـه 3بازرگانان ھندى اين مھرھا را حدودا

فروش  مى ھا را بـه  خرند و در بسیارى جاھاى كربال فروشـندگانى ھسـت كـه عمـالً تمــام آن
 .رسانند مى

آورند؛ تسبیحى از اين خاك معموالً يكى  رود كه خاك اين مھرھا را از قتلگاه امام مى تصور مى
ين  34اين تسبیح . از پركاربردترين چیزھاست دانه دارد و مؤمن پارسا در اوقـات فــراغتش بـا ا

َّه«بار  33، »اللَّه اكبر« 34 به گفتن تسبیح ه«بـار  33و » الحمدلل  11.پـردازد مى» سـبحان اللـَّ
لى بـر  میرد اگر طوقى از اين دانه اى مى وقتى شیعه شترى گ ھاى گلین بـر دور گـردنش، انگ

بازوبند گلین بر دو بازويش داشته باشد بسیار سـعادتمند اسـت و  2سبابه دست راستش و 
اى بسته، در دست راستش قرار دھند و اگر بر  بايد اندكى از خاك جارو شده مرقد را در پارچه

 .كفن او آياتى از قرآن را با اين گل بنويسند، خوب است
باشـد كـه  مـى]  اى براى زايران ھديه [12 معتبرترين كتاب راھنماى زائران شیعه، تحفة الزائرين

آن را نويسنده كثیر التألیف و مشھور، محمد باقر مجلسى در قرن شانزدھم میـالدى نوشـته 
ضرت،   اين كتاب به ويژه تصريح مـى. است مزار ح تبرك محـدوده اطـراف  ھا خـاك م ند كـه تن ك

: در روايت است كه امام ھفتم، موسى بن جعفرعلیه السالم فرمــود. خواص شفا بخش دارد
علیه السالم برگیرند، زيرا به  مردم نبايد از خاك مزار او يا ھیچ يك از ديگر ائمه جز امام حسین

به اين خاك به خصـوص فايـده شـفا بخشـى شـیعیان و يارانشـان را ] تنھا[اعتقاد وى خداوند 
ید  اعتقاد بر اين است و احاديث مقبول ائمه 13.عطا كرده است علیھم السـالم نـیز ايـن را تأي

ــه امــام  مــى كنــد كــه اگــر فــردى مــريض و در آســتانه مــرگ باشــد، لیكــن بــا ايمــان خــالص ب
مى حسین مام ھشـتم علـى بـن . مانـد علیه السالم قدرى از اين خـاك را بخـورد، زنـده  امـا ا

خوردن خـون : موسى الرضاعلیه السالم فرمود ند  ين كـار مان خوردن تربت جايز نیست چون ا
ّ تربت امام حسین بدن مى علیه السالم كه درمان ھر دردى است و اثر شفابخشـى  باشد، اال

حال ايـن وعـده امـام رضـاعلیه السـالم . آن خاك تا شعاع حدود يـك مايـل وجـود دارد بـه ھـر 
خوردن ايـن  مشروط به اين است كه اگر اراده خداوند بر مرگ كسى قرار گرفت، آن گاه حتى 

خاك معجـزه گفته. خاك نیز سودى نخواھد داشت آسـا را بـر سـر  اند كه ھر كس قدرى از اين 
مام رضـاعلیه السـالم اگـر فــردى  موده ا بگذارد از بیمارى و بداقبالى مصون خواھد بود؛ بـه فر

لف تربـت  گوشت خوك بخورد و بمیرد وى بر او نماز میت نمى شخص متخ ين كـه  گزارد مگر ا
شیعیان بر اين باورند كه اگر ارواح خبیث يا اجنه كافر در  14.علیه السالم را بر سر نھد حسین

ند كـرد، ھـر  حس خواھ فردى كه اين خاك را ھمراه خود دارد، حلول كنند، عطر خوشبويى را 
 .چند خود شخص ممكن است از آن آگاه نباشد

را اعـالم كـرد؛ ) ساعت بعد از طلوع خورشید 3يعنى  (153ساعت برج، ساعت ]  در اين حال[
بنزين در ]  ھاى بشكه[چون به برج نگريستم به وضوح تمام آثار تعمیر مختصرى را كه با حلبى 

آن گـاه  16.از آن ياد كرده است، ديـدم) Kermit Roosevelt(آن صورت گرفته و كرمیت روزولت 
ستم، چقـدر آرزو ]   حـرم[به سوى زنجیرھاى ممنوعه گام برداشتم و مشتاقانه بـه درون  نگري

ھـا  ھا و خواندن كتیبه  كارى داشتم كه بتوانم به درون بروم و يك روز كامل را در بررسى كاشى
يات ) ھـاى خالفـت شـرقى سـرزمین(نظیر لسترنج  كتاب بى. بگذرانم را كـه گلچیــنى از محتو

يد كتب جغرافى دانان مسلمان است در اختیـار داشـتم، وى در آن جـا مـى حـتى قبـل از : گو
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نیز بايد در كربال مقبره مانندى موجود بـوده باشـد زيـرا در ايـن ) قمرى236(میالدى  850سال 
علیـه السـالم،  ھنگام بود كه متوكل با صدور فرمان ويرانى و به آب بستن مرقـد امـام حسـین

عدھا ايـن محـل را شـخم زده و در آ ن بـذر  براى ھمیشه منفور شیعیان شد و مى دانیم كه ب
 18 استخرى و ابن حوقــل 17.ھاى سنگین ممنوع كردند كاشتند و زيارت كربال را با وضع جريمه

گويند كه احتماالً به زودى، اما چند سال پس از به قدرت رسیدن سلسله بويھى، در قرن  مى
]ظھـور ايـن سلسـله را [كه  19دوباره چنین بنايى ساخته شد) چھارم قمرى(دھم میالدى 

ً از  سیان جـدا نبايد به منزله بركنارى خلفاى عباسى از حكومت دانست، ولـى در آن ايـام عبا
علیه السالم را  عضدالدوله، ھمان امیرى كه بارگاه امام على. اشان بركنار ماندند اقتدار دنیوى

شكوھى ) قمرى 317(میالدى  929در نجف ساخت، به سال  ، در كربـال ]نـیز[بناى ياد بـود با
میـالدى  1016كنیم كه به سال  اما از آن رو كه قدرت آل بويه ديرى نپايید، مالحظه مى. برآورد

شاه سلجوقى  ديدار كننده بعدى، ملك. گنبد اين مرقد با شكوه در آتش سوخت) قمرى 407(
مرى479(میـالدى  1086بود كه گويا پـس از بازسـازى گنبـد در سـال  از كـربال ديـدن كـرده ) ق

 20.است
ھیچ توصیفى از كربال و مرقد ) ھشتم قمرى(در قرن چھاردھم میالدى  -اما قبل از مستوفى 

جود نـدارد حسین عالوه بـر  21علیه السالم و ست، چـه  وصـف خـود مسـتوفى نـیز كـافى نی
ً مـى ضدالدوله، مؤلـف صـرفا شھر  انتساب بناى سـاختمان اصــلى بـه ع گويـد كـه در زمـان او 

كه . قدم در اطراف اين مرقد به وجود آمده است 2400كوچكى به مساحت  ولى ابن بطوطـه 
ً در ھمین ايام نوشته است، از مدرسه دينى مھمى ياد كـرده و بـه  سفرنامه خويش را حدودا

كه زوار به  22 آستان متعدد اين مقبره: گويد پردازد، او مى ذكر جزئیات در باب مرقد حضرت مى
قره روشـن  بوسند از نقره ناب است؛ مرقد را با چراغ ھنگام ورود آن را مى ھاى متعدد طال و ن
سـپس در : افزايـد وى درباره اين شھر كوچك مى. اند ھاى حرير پوشانده كرده و درھا را با پرده

ھـاى فـراوان  وقفه فرق رقیب، ويرانى جدى پديد آمد، اما شھر در آغوش نخلستان اثر نزاع بى
 23.كند، پا برجا ماند كه نھرھاى رودخانه فرات آنھا را به خوبى آبیارى مى

جه  من آن جا در مدخل ايستاده و فكر مى ين ]  ممكـن[كردم كه چطور به بھترين و يدن ا بـه د
سرود خوانـى در كلیسـا را  نقاط جالب تاريخى بروم كه در اين ھنگام صدايى شـبیه بـه آواى 

ار ّ . شـد نزديـك مـى] به شـھر[اى  تحت سرپرستى راھنمـايى حرفـه 24شنیدم؛ كاروانى از زو
له ساالرشـان زيـارت ھمان طور كه نزديك مى]مردم [ نامـه بـه خصوصـى را  شدند، پس از قاف

نه كـه حـدس مـى. خواندند مى  Carcin De(زدم ايـن زيارتنامـه را گارسـن دوتاســى  ھمان گو
Tassy (25.آورم ترجمه كرده است كه ترجمه او را در ذيل مى 

 .كنم، بپذيرد ھايى را كه براى آسايش روح آن دو امام ھمام ادا مى كه خداوند متعال نیايش
 ]. ستمكاران[گناه خباثت  آن دو امام شھید و محبوب خداوند، دو قربانى بى

 .علیه السالم آن دو امام خجسته، ابو محمد حسن و ابا عبداللَّه حسین
شــھید صــحراى كــربال تقديــم  72معصــوم و  14امــام و  12و ھــم چنیــن دعاھــايى را كــه بــه 

 26.دارم، بپذير مى
آمدند و سوار بر ماشین نبودند، بلكـه  ھاى دور دست بدان جا مى آن زايران خسته از سرزمین

تـا  8ھفته در راه بودند و ھر روز ھنگام طلوع خورشید سوار بر استرھايشان شده و  8تا  4از 
مى]   اينان. [دادند ساعت به حركت ادامه مى 12 شـد  مردان و زنانى بودنـد كـه از ظاھرشـان 

طرز  گر و يا فروشنده خرده فھمید اغلب روستايى يا شايد صنعت پا ھستند؛ در میان آنـان بـه 
ندگى جالبى پیرزنان فراوانى به چشم مى نون آرزوھـاى ز اشـان را  خورد، مادربزرگـانى كـه اك

يك ره  ديدند من ھم چنان كه زوار عبور مى تحقق يافته مى كردند و به جانب كاروانسرايى نزد
 .سپردند، چھره ھايشان را وارسى نمودم؛ بر تمام آنھا اثر جديت بسیار ھويدا بود مى

اشـان ھـر گـاه  توان دريافت كه اين زيارت براى آنان چـه معنـايى دارد؟ در تمـام زنـدگى آيا مى
میرد، اين مردم  كنند، ھر وقت كسى مى كنند، ھر وقت زوجى ازدواج مى كودكى را ختنه مى

مه  كربال را در حـالى كـه ھ صیبت بـار واقعـه  شى از شـرح م روحانى را دعوت كـرده و او بخ
ّار وعده داده 28 آنان ثواب فراوانى 27.خواند گريند، مى مى ً به زو داننـد  اند، مى را كه ائمه رسما

ھر شـب يـا در طـول  ھا در كتبشان نیامده و ايشان اين وعده و آيا اين وعده ھـا را از قـراء كـه 
مزار  اند؟ آنان از كودكـى شـنیده خوانند، نشنیده سفر پیوسته آنھا را مى  4انـد كـه در اطـراف 
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قاط  ھـزار فرشـته اســت، فرشـتگانى كـه روز و شـب مـى حتـى  -گرينـد و ھـر چـه از تمــام ن
كش  ھا به استقبال آن زاير مى زاير بیايد، اين فرشته -سرحدات  روند، اگـر بیمـار شـود بـه كم

ين . نمايند شتابند و اگر بمیرد، بر سر مزارش رفته و برايش طلب آمرزش مى مى خداونـد بـه ا
مام نیازھـاى مـادى زايـران اســت و گناھـان   50فرشتگان فرموده است كه خود متكلّف رفـع ت

در كربـال ]  با آن پـول[دانند كه  آيند و مى اكثر آنان با پول اندكى مى. بخشد  سال ھر زاير را مى
ند شان نیز پول كافى بـاقى مـى توانند نان بخرند، با اين ھمه براى بازگشتن فقط مى آنـان . ما

پس]  مبرات[بايد خیرات و  به  انـداز خـانواده اندكى نیز ھديه كنند، زيرا پولشـان كـه  اى اسـت 
آرامــى فــراھم آمــده ماننــد پولــى كــه در كشــورھايى كــه زيــارت ديــنى متــداول نیســت، بــه 

 .گردد مؤسسات بیمه پرداخت مى
ھـا فقـط  چون زيارتنامه 29.نامه، سودمند است و بیمه]  اين نذورات[مقايسه مطرح شده میان 

چیزى تصـريح مـى عمر بیشترى را به زوار معتقد اين مرقد وعده مى كننـد كـه  دھند، بلكه بـر 
ھر كـس بـا اشـتیاق فـراوان ايـن زيـارت را ]   به اين شكل كه[توان آن را فوايد بیمه خواند،  مى

برده را مـى در . بـرد انجام دھد، اجر ھزار حج و ھزار شھادت و ھزار روز روزه و آزاد كردن ھزار 
خود  زيارت سال بعد نیز ارواح پلید و شرير نمى توانند به اين زاير آسیبى برسانند چه خداونـد 

شر در  حامى اوست و اگر بمیرد فرشتگان در مراسم تدفین وى حضور مـى ند و در روز مح ياب
مام حسـین مى كـه در دسـت دارد،  علیـه السـالم بـر مـى زمره يـاران ا با پرچ كه او را  خـیزد 

ً به بھشت راھبرى مى مى ند شناسند و امام پیروزمندانه زايرانش را مستقیما نابر روايـت . ك ب
سل داده و او را بـه بھشـت، جايـى  ديگرى، اگر زايرى در كربال بمیرد، فرشتگان بدن وى را غ

مى 30ھـزار 10كه به پاداش مقدار ھزينه او در اين زيارت  ست،  در روز . برنـد درھـم منتظـر او
شد در  ھر چـه با شان  محشر نیز تمام كسانى كه در ھر يك از مقـابر ائمـه مدفوننـد، گناھان

ً بـه بھشـت صـعود  جز اين كه چنان كه در صحیفه. معرض حساب نیستند اى آمــده مسـتقیما
 .دھند آمد گويى آنان تكان مى كنند و فرشتگان دستان خود را به خوش مى

ھزار تن از سـواران عمـر بـن سـعد پیكـر امــام  4چون بنابر اكثر مراجع، اين جا در دشت كربال 
علیه السـالم   علیه السالم را زير سم اسبان خويش لگدمال كردند و خون امام حسین حسین

با  نفر از اصحاب اھل 72يا  62به ھمران  شد و  بیت پیامبرصلى هللا علیه وآله به زمین ريختـه 
گرو دوسـتى خانـدان  سلمانان كـه از ابتـدا دل در  خاك در آمیخت، كربال نزد گـروه زيـادى از م

مام حسـین. پیامبرصلى هللا علیه وآله داشتند، تقدس يافته است علیـه  شیعیان در شھادت ا
ّم سوگوارى مى جمعى السالم با حركت دسته اوج آن نوعى بـه ]  نقطه[نمايند و  اشان در محر

خوانى  نمايش درآوردن پرشور تمام وقايع مصیبت بار رخ داده، در كربالست كه آنھا را به شبیه
 .كنند اجرا مى

كان نقـل  لذا تعجبى ندارد كه روايات، مطالب قابل مالحظه اى را در باب تقـدس فـراوان ايـن م
كرده اسـت كـه فرمـود مى شتگان در : كنند؛ امام ششم از پیامبرصلى هللا علیه وآله نقـل  فر

ھد شـد خـاك متـبرك  دانسـتند امــام حسـین حالى كـه مـى كربال دفـن خوا علیـه السـالم در 
را بدان جا آورده و ھزار سـال جلوتـر، از پیـش مشـغول آمــاده ســازى ]المقدس  بیت[اورشلیم 

علیـه  اند امام چھارم كه فرزند خود امام حسـین روايت كرده. مكانى براى دفن حضرت گرديدند
سايى از دمشـق علیھا السالم به طور معجزه مريم باكره: السالم بود، خبر داده است بـه  31  آ

جا  علیه السالم را در ھمان مكانى كه امام حسـین كربال آمده و عیسى علیـه السـالم در آن 
ما ھمچنیـن در . مدفون گرديد، به دنیا آورده و ھمان شب ھمراه كودكش به دمشق بازگشت

علیه السالم به ھمراه برخى اصحابش از دشت كربال  كنیم كه حضرت على اخبار مالحظه مى
شد،  گذشته است و چون حضرت به محلى كه امام حسـین علیـه السـالم در آن جـا شـھید 

شین  200تن از اوصیاى پیامبران و  200پیامبر و  200:  رسید، فرمود تن از فرزندان پیــامبران پی
 32.اند كه در اين جا دفن شوند مشتاق بوده

اى از كربال كه بـه  يا محدوده 34از حائر 33)قمرى 303(میالدى  915طبرى ضمن حوادث سال 
ھى  واسطه شھادت امام حسین علیه السالم تقدس يافته، ياد كرده است كه در آن ايام گرو

ـس ام موسـى مـادر مھـدى َّ مى 35 كــه از موقوفــات مؤس انـد، متولیـان  شـده عباسـى تــأمین 
با بـه . اند رسمى كربال بوده زمانى كه طبرى تنھا دوازده سال داشت، متوكل كوشیده بود تـا 

ھا را ويـران سـازد آب بستن قبور امام حسـین یه السـالم و اصـحابش آن امـا بنـابر روايتــى . عل
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 ھاى آسايى خشك ماند و شیعیان ھمین مكان را در زيارتنامه شیعى محل مزار به طور معجزه
 .اند خوانده]زمین پست [= خود حائر  36

ھر دو را واقـع در ايــن  عكسى كه از ھوا برداشته شده است نشان از دو مرقد مى دھـد كـه 
ھا، يك برج ساعت  زيرا ھر يك مناره] به يكديگرند[دانند؛ آن دو بسیار شبیه  منطقه متبرك مى

اى داشته و داراى يك صحن يا حیاط ھمراه با تعدادى اتاق شبیه  و عمارت وسیع سر پوشیده
ً ھم شكل و ھم اندازه ھاى يك كاروانسرا مى اتاق انـد و  باشد؛ دو بناى مركزى دارند كه تقريبا

اى نـیز میــان  ھاى متمايز كننده اما جنبه. دھد تا مزار را طواف كند فضايى كه به زاير اجازه مى
قرار دارد بـه  الفور به چشم مى اين دو مرقد وجود دارد كه فى ما  قدى كـه در جلـوى ن آيد؛ مر

علیه السالم است كه گنبدش در زير نور  جاى دو مناره، سه مناره دارد، اين مرقد امام حسین
مى خورشید و بر اثر تأللو آن به روكش طاليـى مرقـد دوم را بـه احـترام حضـرت . درخشـد اش 

و گنبدش از كاشى  37.اند علیه السالم، بنا كرده علیه السالم، برادر ناتنى امام حسین عباس
چـون آن را زيـر ابـر «اى بسیار جالب دارد  دار است كه در مقابل آسمان صاف منظره آبى لعاب

انـد كـه ايـن عبـاس در نـبرد بسـیار  روايـت كـرده. »نمايـد اى، مى اى فیروزه بنگرى، بسان توده
كه خطرنـاك ين سـخن رواج دارد  تـرين محـل بــراى قسـم دروغ خـوردن، مرقـد  شجاع بوده و ا

او امام نبود كه از وى انتظار شفاعت برود، اما : گفت اوست، زيرا چنان كه دوستى شیعه مى
 .صداقت بسیارى داشت

بھــترين راه بــراى درك اھمیــت ايــن دو مرقــد، مطالعــه گزارشــى دربــاره آخــرين مصــايب امــام 
يات صـريح دينـورى. علیه السالم و ياران نزديكش تواند بود حسین 282/م895م (را  38 اگـر روا

كنیـم كـه  ترين و بھترين مورخان شیعه است، دنبال كنیم، مالحظه مى كه يكى از قديمى) ق
بیت حضرت باقى ماند؛  اصحاب امام از كشتن و كشته شدن باز نايستادند تا اين كه فقط اھل

سین 39نخستین كسى از ايشان كه پیش رفت و جنگیـد سر امـام ح لى   پ سالم، ع علیـه ال
ین  نیزه]  دشمنان[اكبر، بود كه پیوسته جنگید تا به شھادت رسید؛  بر زم اى بـه او زدنـد كـه 

لش رسـاندند نان يكـى پـس از ديگـرى بـه  6بیـش از . افتاد، سپس با شمشیر به قت نفـر از آ
ــام  ــر دو پســر ام ــلم و قاســم و ابوبك ــر مس ــه پس ــدند و عبداللَّ ــته ش ــگ كش ــايى در جن تنھ

 .علیه السالم نیز در میان شھدا بودند حسین
علیه السالم اين صحنه را ديد، به برادرانش عبداللَّه و جعفر و  گويند وقتى عباس بن على مى

! ھمراه من حمله برده و از آقايتان دفاع كنید تا قبل از او بجنگید و كشـته شـويد: عثمان گفت
ند تـا  پس ھمه با ھم حمله كرده و خود را میان امـام حسـین علیـه السـالم و دشـمن انداخت

ً از او حفاظت كنند گرى كشـته شـدند، ولـى . شخصا عبداللَّه، جعفر و عثمان يكـى پـس از دي
مى رفـت ھمـراه  عباس ھنوز نزديك امام ايستاده بود تا به دفاع از او بجنگد و ھر جا كه امـام 

علیه السالم تنھا شد؛  آن گاه امام حسین. كرد تا او را نیز به شھادت رساندند وى حركت مى
ر كندى به او حمله برده و با شمشیر ضربه ْ ِ بش  40 اى بر سر او زد؛ گويا امام برنسـى مالك بن

بر سر انداخته بود كه شمشیر ايـن پوشـش را پـاره ) ردايى بافته شده از ابريشم و پشم(= 
نارى نھـاده و كالھـى. كرد و سر او را مجروح نمود خواسـت و آن را بـا  41 پس امام ردا را به ك

كاله آورد   -اى بر سر گذاشت و نشست و طفلى را  عمامه صـدا  -شايد كسى را كه بـرايش 
اى نشانید، اما در حالى كه اين پسـربچه كنـار امــام بـر صــخره  زد و او را در كنار خود بر صخره

شھادت رسـاند؛ نشسته بود مردى از بنى اسد تیرى سرپھن به سويش پرتاب كرد و او را به 
له امام حسین 42 شتن  علیه السالم مدتى طوالنى نشسته در آن جا ماند، زيرا ھــر قبی اى ك

با مـى او را به ديگرى وا مى فى آب . كرد نھاد و از اقدام بدين كـار ا شنه بـود، پـس ظر امـام ت
ْر، تیرى بـه سـوى  طلبید، ولى موقعى كه مى ی َ ُم صَین بن ن ُ خواست آب بنوشد مردى به نام ح

علیـه السـالم  او پرتاب كرد كه وارد دھانش شـد و او را از نوشـیدن بـاز داشـت، امــام حسـین
مام . ظرف را بر زمین گذاشت ما چـون ا وقتى جماعت اين صحنه را ديدند عقـب نشسـتند، ا

به جـاى قبلـى ند و حضـرت  برود میـان او و آب موضــع گرفت اش  برخاست تا به جانب رودخانه 
مام تـیر را بـیرون آورد،  بازگشت؛ يكى از آن افراد تیرى انداخت كه به پشـت او اصـابت كـرد؛ ا

ة بن شريك َ رع ُ علیه السالم كوشید تا بـا دسـت  ضربت شمشیرى به وى زد، حسین 43 ولى ز
ـنان بـن . آسا بر دسـتش فـرود آمـد جلوى اين ضربه را بگیرد، لیكن شمشیر برق سـرانجام سِ

ْس نخعى پیش آمد و نیزه ّ  اَو ّ بـن يزيـد اصـبحى ولـى َ تاد، آن گـاه ح اى بـه وى زد و امـام فــرو اف

Page 5 of 10

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\81.htm



سر امــام را  ْل  ـب يورش برد تا سر از تن حضرت جدا كند، ولى دستانش لرزيد، لـذا بـرادرش شِ
 44.جدا كرده و آن را به حولى داد

ھا ھزار زاير ھـر  بیش از ھزار سال از زمانى كه اين فاجعه در كربال رخ داده، گذشته و ھنوز ده
ً ايرانى. آيند ساله به كربال مى ھان  زوار عمدتا مام نواحـى ج ً از ت اند، اما تعداد زيادى نیز تقريبا

آنان اغلب اجساد خويشانشان را كه در . آيند مى] به كربال[اسالم براى زيارت اين مزار متبرك 
در سـمت . اند تا در كربال به خاك سپرده شوند، ھمراه دارند ھاى خود شرط نموده وصیت نامه

شايد  راست مدخل مرقد امام حسین علیه السالم پلكانى وجود دارد كه به سرداب وسیعى 
ــه طــول  ــارد منتھــى مــى 200ب ــابوت حمــل مــى. گــردد ي ــد و  اجســاد زوار خــارجى را در ت كنن

ند در   جسدھاى پذيرفته شده براى دفن را در قبرھايى واقع در اين سرداب وسیع قرار مى دھ
ند كـه اجسـاد  مرقد حضرت عباس نیز ترتیب مشابھى در دفن اجساد وجود دارد و به من گفت

كنند؛ راھنمايم به من گفـت  روپیه در اين دو سرداب بزرگ دفن نمى 500را به مبلغى كمتر از 
علیـه  بیتـش در مرقــد عبـاس علیـه السـالم و ديگــر اھـل كه مدفن شھدا، فرزندان امام حسین

 .السالم و نزديك مزار آن حضرت قرار دارد
حروف بـزرگ نوشـته شـده  در مدخل حرم عباس علیه السالم، توجه زاير به اين عبارت كه بـا 

گاه فرشتگان و شاھان  گستاخانه پا بر اين آستان ننھید چه اين مكان سجده«گردد  جلب مى
گويند حضرت در خـواب بـه  علیه السالم زرين نیست، چه مى گنبد حرم حضرت عباس. »است

علیـه السـالم  پنداشت عباس ھشدار داد كه چنین نكند؛ نادرشاه مى - 45 نادرشاه -بانى آن 
ست را كه معموالً ابوالفضلش مى من از : خوانند، در خواب ديده كه خطاب بدو فرموده ا چـون 

یان آقـا و  تر بوده و خاك پاى آقايم مى علیه السالم كوچك حسین باشم، بايد در بنايت تفاوت م
ھاى عالى و ايرانـى بسـیارى اسـت كـه تجـارى كـه  ولى درون مرقد فرش. موال را لحاظ كنى

. انــد ھديـه كـرده]  بــه آســتان حضـرت[ھـا نقـش بســته، آنھـا را  نامشـان درگوشـه ايـن فــرش
نرده نقـره چلچراغ خود مـزار را در  اى سـاده ھايى سیمین و زرين در زير گنبد آويزان بوده و  اى 

به تصــريح  كه  مزار عمامـه و شمشـیرى قـرار دارد  نرده، بـر خـود  برگرفته اسـت؛ درون ايـن 
امـا شـايد . اش از آنھا استفاده كرده اسـت علیه السالم در آخرين نبرد قھرمانه روايتى، عباس

بد  ترين چیزى كه در حرم بـه چشـم مـى مھم سیاھى مـدور و چسـبیده بـه سـقف گن خـورد 
 ً فورا باشد، زيرا نقل است كه اين سیاھى سر مردى است كـه در حـرم قسـم دروغ خــورد و 

كه  سر از تنش جدا شده و به سقف چسبید، اين روايت حداقل بر ايـن نكتـه تأكیـد مـى ورزد 
زايران مزار او سه بار . اكثريت بسیارى از شیعیان در قسم خوردن به نام ابوالفضل ترديد دارند

خود اعــتراف كـرده و از  دور قبر چرخیده و چون به زير آن نقطـه سـیاه مـى رسـند بـه گناھـان 
 .كنند خداوند طلب آمرزش مى

ست، ولى دور ضريح امام حسین بدش زريـن ا قدى كـه گن نـرده  2 46علیه السالم، يعـنى مر
ــرده درونــى از طــال و نــرده بیرونــى نقــره اســت كــه آن را بــه نحــو اســتادانه اى   وجــود دارد؛ ن

جار[اى را ناصرالدين شـاه  اين نرده نقره. اند ساخته نامش بـر آن منقـوش ] قا موده و  ھديـه ن
ھرات ]اعم [زوار ھدايايى . است نرده] بـا خـود[از پـول و جوا ين  ريزنـد  ھـا مـى آورده و درون ا

به ويژه در اوقاتى كه نذرى دارند، مشروط به برآورده شدن حاجاتشـان از سـوى امـام، ]  آنان[
ام. [اندازند را درون نرده طاليى مى]  موعودشان[ھداياى  ّ ھا را باز كرده و  گاه گاه اين نرده]  خد

فروش ] آنھـا را[دارند و قبل از اين كـه  اموال را بر مى قد بـه  بـه عنـوان بخشـى از دارايـى مر
ً قیمتشـان را بـرآورد مـى گاه، خـود طـى ]  ھـاى نرده[كننـد؛ ايـن گشـودن  برسانند، رسما آرام

 .كنند در اين مراسم شركت مى] نیز[گیرد و نمايندگان حكومت  مراسمى صورت مى
ھـاى خـود  آورى رسمى اموال و غبارروبى حرم، ديده يك شاھد عینى خوش شانس اين جمع

عه انتخـاب مـى شـوند؛ ابتـدا بــراى  را براى من تعريف كرد، او گفت در آغاز دو خادم به قید قر
ھاى سـفید  ھاى خويش را با پارچه كنند آن گاه بدن تطھیر در حوض آب سرد حیاط، غسل مى

اش را محكــم بـا  ھاى دست و پاى جامه پوشانند كه ھر يك شكاف گردن و مچ شبیه كفن مى
به .  بندد نخ مى كه  اين كار تنھا براى آن نیست كه لباسشان بايد براى مراسم تمیز باشد، بل

ند بھاى جمـع خاطر اين است كه آنان را متھم به نھان كردن اشیاء گران بعـد . آورى شـده، نكن
بار را  سمت داخل نرده مى 4و به ھر  47كنند به طور منظم جلوى قبر سجده مى روند؛ اول غ

بر مـى از اموال متعددى كه مى ين  يابند در حالى كه مواظبند آن را پخش نكننـد،  ند چـه ا گیر
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صى را مـى. غبار خود، ارزشمند است قات  ھمچنین در آن جا نان به خصو ند كـه گـاھى او ياب
پـس از گذشـت . انـد چیز درون نرده گذارده و از امام درخواست شفاعت نمـوده افراد كامالً بى

ندى  آورى و دسته ساعت از اين غبارروبى و پاكیزه نمودن دقیق ضريح ھمراه با جمع 3حدود  ب
بار متبركـى را كـه آن دو جمـع انـد، بـیرون  آورى كـرده آن اشیاء قیمتى، جواھرات و قـدرى از غ

مد منظـم، ... ھـا و آورند؛ زيور آالت فراوان، گردن بندھا، گوشواره مى بـه عنـوان بخشـى از درآ
مى خدام غبــار متبركـى را در تكـه عايدى خزانـه حـرم را تشـكیل  ھـاى كوچـك پارچـه  دھـد و 

ّه  پیچند؛ مقدار كمى از آن را در پارچه مى ر ُ فى]اه  [48 اى موسوم به ص به زوار  ريخته و  الحـال 
فردى دفــن كننـد، بخشـش  فروشند، چه تصور مى مى رود كه اگر اندكى از اين غبار را ھمراه 

 .گناھانش حتمى است
ند در پايان اين مراسم به شكرانه آن چه را كه روضه خوانى يا مراسم يادبود مى]  مردم[ خوان

سخن يـا احسـاس شـادمانى در میـان نیسـت و فقـط  برگزار مى 49 یچ  كنند؛ در ھـر حـال ھ
يد خوانى وقايع مصیبت بار كربال در سالیان پیش به اجرا درمى شبیه مزار . آ ام مرقـد گـرد  ّ خـد

ھـاى  اند، بر شانه ھا آويخته چرخند و با زنجیرھاى آھنى كه میخ و چاقوھاى كوچكى بدان مى
مى آنان تا كمر برھنه شـده و عـرق. زنند برھنه خويش مى ند و مـى ريـزان  چرخنـد و بـه  چرخ

ساب، فريـاد حسـین ! احترام سیدالشھداءعلیه السالم و واسطه يا شفیع امینشان در روز ح
 .دھند سر مى! حسین

 :ھا نوشت پى

اسـت كـه بـه The shi,ite religionترجمه و تحقیق نیمه نخست كتاب (نامه كارشناسى ارشد مترجم  اين نوشتار فصلى از پايان. 1
ش در دانشكده الھیات و معارف اسالمى دانشگاه تھران به انجام رسیده 1377راھنمايى جناب آقاى دكتر ھادى عالم زاده در سال 

 .است
 .دانشجوى دكترى تاريخ فرھنگ و تمدن اسالمى دانشگاه تھران. 2
ھا، دانشكده الھیات و معارف اسالمى دانشگاه  عباس احمدوند، گذرى بر مطالعات شیعى در غرب، مجله مقاالت و بررسى: ك.ر. 3

 .1377، 63تھران، دفتر 
اھمیت تام دارد كه در بردارنده مباحثى نظیر كـربال در قديـم ) ، قسم كربال8(براى وصف دقیق كربال، موسوعة العتبات المقدسة . 4

ھايى مانند  االيام، گزارش مختصرى از تاريخ كربال، كربال در مراجع اسالمى اعم از كتب حديثى، تاريخى، جغرافیايى و دائرةالمعارف
  ، الروس، خرده دائرةالمعارف اسالم)Dictionary of Islam(فرھنگ اسالم 

)Shorter Encyclopedia of a Islam(نى . باشـد ، كربال در ادبیات و شعر و كربال در مراجع غربى مى...و حـائر، حـیره و حـیرا نـیز زمی
ھاى عمیقى قرار دارد، لذا قبالً كسى  است كه وسط آن صاف و اطرافش مرتفع باشد و يا محل پست و صافى كه اطراف آن گودال

گفتند؛ البته حائرھاى ديگرى نیز غیر از كربال داريم و بايد بدانیم كــه در گذشـته بــه  رفت، به جاى كربال، حائرى مى را كه به كربال مى
، 4يـاقوت، ج : به بعـد؛ قــس 5ھمو، فصل : ك.ر. ؛ و درباره محل حائر15و  8كلیددار، تاريخ كربال و حائر حسین، . گفتند كربال حیره مى
 )مترجم.(ذيل واژه كربال 

 ).مترجم(خبزالعجم كه در عراق بسیار مشھور است. 5
ھوه مــى خانه است، اما در اصطالح قھوه علت تعجب مؤلف در اثر لفظ قھوه. 6 چاى دم  خانـه را بـه جـايى گوينـد كـه در آن ق پزنـد و 

به ... سازد چى كسى است كه قھوه مشروب مى كنند و فروشند و قھوه كنند، يا جايى كه در آن قھوه و چاى درست مى مى و اينك 
ھوه  كسى گويند كه چايخانه دارد و چاى دم كرده به مردم مى فروشد و شايد دلیل تحول مدلول اين لفظ، به جھت معنـاى اصـلى ق

 ).مترجم(خانه؛ عمید، فرھنگ فارسى، ذيل واژه قھوه  دھخدا، ذيل واژه قھوه. كه ھمان خمر و شراب است، باشد
دونالدسـن، . م. دوايـت: ن ك. ايـم در باب عدم جواز ورود غیر مسلمین به اماكن متبركه در جــاى ديگـرى بـه تفصـیل سـخن گفتـه. 7

سى ارشــد در دانشـكده الھیـات و معـارف )1ى  تعلیقه شماره(مذھب شیعه، ترجمه و تحقیق عباس احمدوند  ، پايــان نامـه كارشنا
 ).مترجم(، ش، چاپ نشده 1377اسالمى دانشگاه تھران، 

له، تكبــیر، اذان، اقامــه: اعمال اصلى نماز عبارت است از. 8 سجود؛ سـجود ...قیام و رو كردن به سـوى قب سـر بـه خـاك [، ركـوع و 
: ؛ و قـس96بوركھـارت، ھـنر اسـالمى، . رھا ساختن وجود خويش است به خواست خداى قادر متعــال و تسـلیم شــدن بـدو]  نھادن

كه  در مورد مھر نیز بايد اذعان كرد كه سجده بر مھر بت 14 - 12شھید اول، اللمعة الدمشقیة فى فقه االمامیة،  پرسـتى نیسـت، بل
خاك افتـادن بنـده اسـت  به  مھر برداشتن اصلى است بسیارى مترقى كه بعدھا مقدس ھم شده است و چنان كه گفتیـم سـجده 

مانى و ديگـرى . جھت خوار كردن خويش در نزد خداوند، چه نماز بايد بر خاك باشد حال براى اين كـه يكـى روى فـرش چنـد ھــزار تو
عه. اند اند و مھر را براى ھمگان وضع نموده سجده نكند، عدالتى برقرار كرده... روى طال و . 79 - 77 -شناسـى اديـان  شريعتى، جام

سالم و . كه البته خريد و فروش آن قابل تأمل است سأله در ا در باب تسبیح نیز شايد بتوان گفت كـه برخـى تشـابھات میـان ايـن م
 ).مترجم(شیعه با ديگر اديان به ويژه اديان شرقى وجود دارد 

 ).مترجم(ھر سنت معادل يك صدم دالر يا پوند است . 9
 ).مترجم(دالر است  21/0ھر روپیه معادل ) در ھند، پاكستان و سیالن. (10
 ).مترجم(علیھا السالم است  منظور اداى تسبیحات حضرت فاطمه. 11
 ).مترجم(؛ البته اين سخن مؤلف مربوط به چند دھه قبل است Tafatuz... در متن انگلیسى. 12
 .146مجلسى، تحفةالزائرين، . 13
 ).مترجم(مؤلف به اشتباه تعبیر خوردن خاك را آورده كه نادرست است . 14
 ).مترجم(اين عبارت نادرست است، زيرا مبناى ساعت عربى غروب خورشید است و نه طلوع آن . 15
16 .Roosevelt, war in The Garden of Eden. 76 .ق س:ربط  ج ،ى 9ص ، 581( جرتم م)؛ 

17. Brown, Literary of Persia, 1.240. 
18. Le Strange, The Lands of The Eastern Caliphte,78. 

نیز در آن عصـر بسـیار رشـد كــرد و اصـول علمـى و امـروزين آن . 19 ّع  چنـان كـه  -چون آل بويه متمايل به شیعه بودند به طبع تشی
مـتز، تمـدن اسـالمى در : مثالً : نك. در ھمین ايام شكوفا گرديدند... بیشتر در آن ايام مدون شد و افرادى نظیر شیخ مفید و -ھست 

Page 7 of 10

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\81.htm



 ).مترجم (189 - 159، ص 1، ج ...اشپولر، ايران در قرون: قرن چھارم قمرى، فصل مربوط به شیعه؛ و قس
 ).مترجم(به بعد  626، 1امین، اعیان، : قس. 20
دانان مسلمان  ؛ براى آگاھى از سخنان ديگر جغرافى39، 23، ص Gibb memorial,Le Strangeمستوفى، نزھة القلوب، ترجمه . 21

 ).مترجم(، 86و  85لسترنج، ص : ك.ر. در باب كربال
 .در متن انگلیسى قبر حقیقى. 22
 ).مترجم (240، 1ابن بطوطه، : قس. 23
ين ســخن  تمام ملل و امم، بزرگان و سران صالحشان را گرامى مى. 24 شاھد ا دارند و آن چه كه در ھند و يا چین روى داده، خـود 

برد و لیكن آنان را در  شیعه نیز در اين كار بر ساير ملل پیشى نگرفته است، چه بزرگان دينى خود را از حد مخلوق باالتر نمى.  است
بارات  كند و در اين كار روش پیامبرصلى هللا علیه وآله را پى مى شمارد و پس از مرگ تقديس مى زمان حیاتشان بزرگ مى گـیرد؛ ع

عروف  گواھى مى: ھاى شیعى نیز در بردارنده سخنانى مؤيد توضیح ماست، از جمله زيارتنامه دھم نماز را به پا داشتید و امر بـه م
، معـروف الحســنى، ...جنگم و من با كسى كه با شما صلح است در صلحم و اگر با شما نبرد كند، با او مى... و نھى از منكر كرديد و

ّع،  الجنـان،  اللَّه، جامعه كبیره، زيارت امیرالمؤمنین، امام حسین و وارث در مفـاتیح ھاى امین زيارتنامه: ؛ قس300و  296اصول التشی
مى عادى ھمیـن آداب و حرمـت  اما وراى اين، شور و احساس مردمى است كه ن ئه كـرد، زيــرا مـردم  ھـا را از ديـن  تـوان آن را تخط

 ).مترجم.(شناسند مى

25. L, Islamisme,Garcin De Tassy, 266. 

ين سـطور را از فرانســوى . 26 پذيرا شـده و بزرگوارانـه ا از استاد ارجمند جناب آقاى دكتر آذرنوش كه چون ھمیشه مرا باروى بــاز 
 ).مترجم(براى من ترجمه كردند، سپاسگزارم 

 ).مترجم. (شود و مؤلف در اين باره اشتباه كرده است خوانى نمى رسد كه در مراسم عروسى روضه به نظر مى. 27
علیـه السـالم برونــد و  اند كه شیعیان ما بايد به زيارت قبر حسـین بـن علـى در وجوب زيارت كربال، امام باقرعلیه السالم فرموده. 28

تاب المـزار، . علیه السالم از سوى خداوند معترف است، واجب است رفتن بدان جا بر ھر مؤمنى كه به امامت حسین شیخ مفید، ك
يارت : فرمايد علیه السالم مى علیه السالم نیز حضرت صادق درباره ثواب زيارت امام حسین. 37 بـرود، ] كـربال[ھر كس كه پیاده به ز

بخشد و اگر سواره برود نیز ھمین طور است، تـا ايـن كــه  كند و گناھى از گناھان او را مى اى ثبت مى خداوند براى ھر گام او حسنه
مى آورد و چـون مناسـك را بــه جــا آورد از فـائزين محسـوب  به حائر برسد، در اين حال خداوند او را جزو رستگاران و نجـات يافتگــان 

ند  اللَّه به تو سالم مى رسول: گويد اى مى خواھد باز گردد فرشته  موقعى كه مى. شود مى رساند، اين كار را دوباره تكرار كن، خداو
 .41ھمان، ص . تو را بخشیده است

ّ دعا و حاجت نزد خدا بردن، كاسبكارانه و يك طرفه نیست، دو طرفه . 29 ) ديالوگ(اين قیاس تنھا براى تقريب ذھن خوب است و اال
 ).مترجم(است 

 ).مترجم(ھزار درجه و مرتبه باشد  10شايد منظور، . 30
ّى و انجیل لوقا، تولد عیسى. 31 انـد، جــان نــاس، تاريـخ  علیه السالم را در بیت لحم در جنوب اورشلیم گفته به موجب نص انجیل مت

 ).مترجم. (528جامع اديان، 
 .164مجلسى، ھمان مذكور در قبل، . 32
 303قمرى به پايان برده است و بنده نتوانستم ذيل وقايع ايـن سـال يــا وقـايع ســال  302طبرى، وقايع تاريخ خويش را در سال . 33

بن منصـور  قمرى كه عريب به سعد افزوده، تأيیدى بر اين سخن مؤلف بیابم؛ ضمن اين كه مادر مھدى عباسى، أروى خواھـر يزيـد 
 ).مترجم (102، 8ام موسى بوده است، طبرى،  حمیرى و مكنى به

 ).مترجم(حائر يعنى زمین پست، المنجد . 34

35. EI1, Art "Hair" by Herzfeld,also Art "Meshhed Husain". 

 .366الجنان،  مجلسى، ھمان مذكور در قبلّ و مفاتیح. 36
شجاعت بـوده و كنیـه البنین فاطمه بنتِ حزام است؛ عباس مادر حضرت عباس، ام. 37 جامع فضـل و مَثَـل واالى  اش  علیه السـالم 

برخالف نظر ابوالفـرج در مقاتـل و طـبرى . باشد علیه السالم عبد صالح مى ى امام صادق الحوائج و به گفته ابوالفضل و ملقب به باب
سیدند؛  در تاريخش، وى برادران خويش را در نبرد پیش نینداخت، بلكه آنان ھمگى در دفاع از امام آن قدر كوشیدند تا به شـھادت ر

مى «اند كه  اكثر اصحاب معاجم و مورخان نیز اين سخن صحیح را در زيارت ايشان فراموش كرده وى مدفون در كنار شط فـرات علق
زيرا حضرت قصد داشت اندكى آب براى كودكان ببرد كه در كنار آب به . 119و  50، 26، 25، 24، 10، 9ھاشم،  مقرم، قمر بنى.  است

علیه السـالم بسـتگى  الجوشن كه با عباس ؛ ديگر اين كه شمر بن ذى210 - 204على،  شريف القرشى، العباس بن. شھادت رسید
علیه السالم جدا كند و لیكن حضرت نپذيرفت و در پاسخ به اذن  داشت براى حضرت و برادرانش امان گرفت تا آنان را از امام حسین

 ).مترجم (173و  167 - 166ھم او، . كنیم و بعد از تو زندگى معنايى ندارد ھرگز تو را ترك نمى: امام در ترك ايشان فرمود
ـــــوال، . 38 ـــــار الط ـــــاب األخب ـــــورى، كت ـــــع 268دين ـــــاريخ، طب ـــــى، ت  Husains Zu؛ و 289و  Houstama 2، 253؛ و يعقوب

Kerbala,Berlin,9091A.Noldeke, Das Heiliqtum at)مترجم.) (البته اگر منظور مؤلف نولد كه مشھور باشد نام او تئودور است.( 
ساند: گويد در اين باره يعقوبى مى. 39 نیز بـه شـھادت ر حتى نـوزاد امــام را  ، ...ياران امام يك نفر يك نفر جنگیدند و دشمن آنـان و 

و تیرى به او رسید كـه در گلـويش فـرو رفتـه و از ... سرانجام حضرت به آنان حمله برد و جمع بسیارى از ايشان را به ھالكت رساند
پشت سرش بیرون آمد، پس افتاد و برخى افراد دشمن يورش برده و سر از تن امام جدا كردند كه عمر بن سعد آن را نزد ابـن زيـاد 

 ).مترجم (182، 181، 2يعقوبى، . ھاى امام را غارت نموده و زنان و كودكانش را اسیر به كوفه بردند آن گاه خیمه. فرستاد
 ).مترجم(خز . 40
 ).مترجم(شب كاله يا قلنسوه . 41
 ).مترجم (610، 1امین، اعیان، . اين كودك عبداللَّه اصغر بوده است. 42
 ).مترجم(زرعة بن شريك التمیمى . 43
یع  توصیفات فوق مربوط به لحظات آخر زندگى امـام. 44 ید تـا بــه درجـه رف ّ ايشـان بسـیار شــجاعانه جنگ علیـه السـالم اسـت و اال

 ).مترجم (137 - 134طباطبايى، شیعه در اسالم، : قس. شھادت نايل شد
ّع در ايران، : قس. 45  ).مترجم (828، 2جعفريان، تاريخ تشی
 ).مترجم(اين توصیف مربوط به حدود شصت و چند سال قبل است . 46
 ).مترجم(اين سجده، سجده احترام است و براى عبادت نیست . 47
 ).مترجم(ھمیان . 48
در آن جا از خود . علیه السالم گرد آمدند در جريان قیام توابین، ايشان ابتدا از نخیله به كربال رفته و بر سر قبر مطھر امام حسین. 49
ايـن رخـداد كـه اولیـن : بـه گفتـه ولھــاوزن. نظـیرى برپـا داشــتند خود شده و گريه و زارى سر دادنــد و عـزادارى و سـوگوارى بـى بى

عزادارى در . 271منقـول در جعفـرى، . علیه السالم بود، ماھیتى عربى دارد بزرگداشت قبر امام حسین مان مـا نخسـتین  امـا بـه گ
ً نیز ائمه به ويژه امام سجادعلیه السالم بدين كار مبادرت ورزيدند البته اين اقـدام تـوابین نـیز از . ھمان روز عاشورا انجام شد و بعدا

غداد  -ھاى مردم تواند بود كه نقطه اوجش اين است كه معزالدوله ديلمى  نخستین عزادارى به بــر ب ) 352(دسـتور داد  -پس از غل
علیه السالم بگريند و اھل سنت بـه دلیـل كــثرت شــیعه و ھمراھــى  مردم بازارھا را بسته و زنان با سر و روى برھنه بر امام حسین

 .259، 11، جزء 6ابن كثیر، البداية و النھاية، . سلطان با آنان نتوانستند مانع اين كار شوند
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 ).مترجم(ھا ادامه يافته و تكمیل شد،  در عصر صفويه تا قاجار ھم اين نوع عزادارى

 :منابع و مآخذ مؤلف

سام (حمداللَّه مستوفى قزوينى، نزھة القلوب، طبع و ترجمه لسـترينج . 1  1915، )2و  1االق
 .1919و 
 ).Kratchkovsky and guirgass(1912الدينورى، ابوحنیفه، االخبار الطوال، طبعه . 2
 ).1857طھران، (المال محمد باقر المجلسى، تحفة الزائرين . 3
 ).1883لیدن، طبعة ھوتسما، (الیعقوبى، ابن واضح، التاريخ، . 4

- Browne,E. G,litrary of Persia, 4 Vols,london, 1908 _ 1924. 
- Garcin DE Tassy, L, islamisme, Paris, 1874. 
- LE strange,G, The lands of The eastern caliphate, cambridge. 
- Noldeke. A. Das Heiligtum alhusains zu Kerbala, Berlin 1909. 
- Roosevelt, Kermit, war in Thc Garden of Eden. 
- The EncycloPedia of islam, )1Th editen( leyden, 1913. 

 :منابع مترجم

لدكتور  - مد ابـو ملحـم، ا ابن كثیر دمشقى، البداية و النھاية، دقّق اصوله و حقّقـه الـدكتور اح
ــى  ــتاذ عل ــرالدين و االس ــدى ناص ــؤاد الســید، االســتاذ مھ ــب عطــوى، االســتاذ ف ــى نجی عل

 ).م1987/ق1407بیروت، دارالكتب العلمیه، (عبدالساتر، الطبعة الثانیة، 
طورى، چـاپ سـوم،  - بدالجواد فال اشپولر، برتولد، ايران در قرون نخستین اسالمى، ترجمه ع
 ).1369تھران، شركت انتشارات علمى و فرھنگى، (
دارالتعـارف للمطبوعـات، (الشیعه، حقّقه و اخرجه حسن االمیـن  امین، سید محسن، اعیان -

 ).م1983/ق1403بیروت، 
ھران، انتشـارات (بوركھارت، تیتوس، ھنر اسالمى، زبان و بیان، ترجمـه مسـعود رجـب نیـا  - ت

 ).1365سروش، 
ھى،  - سیدمحمدتقى آيـت اللّ ّع در مسـیر تـاريخ، ترجمـه دكـتر  جعفرى، حسین محمد، تشی

 ).1374تھران، دفتر نشر و فرھنگ اسالمى، (چاپ ھشتم، 
یة،  - خلیلى، جعفر، موسوعة العتبات المقدسه، مؤسسه االعلمى للمطبوعات، الطبعة الثان
 ).م1987/ق1407بیروت، (
ھران، (نامه، زير نظر دكتر محمد معین و دكتر سید جعفر شـھیدى  دھخدا، على اكبر، لغت - ت

 ).1339انتشارات دانشگاه تھران، 
 ).1352تھران، مؤسسه انتشارات امیركبیر، (، امثال و حكم، چاپ سوم  - -
 ).1365نا،  جا، بى بى(شناسى اديان  شريعتى، على، جامعه -
1989/ق1409بیروت، (شريف القرشى، باقر، العباس بن على، داراالضواء، الطبعـة االولـى  -
 ).م
شر (المزار، الطبعةاالولى،  شیخ مفید، محمد بن محمد بن النعمان، كتاب - قم، التحقیق و الن

 ).ق1409مدرسة االمام المھدى، 
مه دكـتر سـید حسـین )عالمه(طباطبايى، سید محمد حسین  - با مقد شیعه در اسـالم،   ،

 ).1348جا، قائم،  بى(نصر، 
یم  - ضل ابراھ لوك، تحقیــق محمـد ابوالف الطبرى، ابن جعفر محمد بن جرير، تاريخ االمم و الم
 ).تا دار سويدان، بى(
 ).1369تھران، مؤسسه انتشارات امیركبیر، (عمید، حسن، فرھنگ فارسى  -
ــد صــدر ھاشــمى،  - ــه محم ــربال و حــائر حســین، ترجم ــاريخ ك ــدالجواد، ت ــددار، ســید عب كلی

 ).تا اصفھان، بى(المتین  حبل
ھاى خالفت شرقى، ترجمه محمود عرفان، چـاپ  لسترنج، گاى، جغرافیاى تاريخى سرزمین -
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 ).1367تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (سوم 
 ).تا بیروت، دارالقلم، بى(التشیع، عرض و دراسة  معروف الحسنى، ھاشم، اصول -
لو  - ھران، (متز، آدام، تمدن اسالمى در قرن چھارم ھجـرى، ترجمـه علیرضـا ذكـاوتى قراگوز ت

 ).1364انتشارات امیركبیر، چاپ دوم، 
ّم عبدالرزاق، قمر بنى -  ).م1949/ق1369المطبعةالحیدرية فى النجف، (ھاشم  موسوى مقر
 ).1363تھران، انتشارات امیركبیر، (میر احمدى، مريم، دين و مذھب در عصر صفوى،  -
بیروت، دار صادر للطباعة و النشـر، (البلدان  الدين ابى عبداللَّه، معجم ياقوت الحموى، شھاب -

 ).م1957/ق1376
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