
 
 محرم پرسمان

  *بهروزمحمدرضا االسالم والمسلمین حجت

 اشاره

  از اسدت دای دیند  مندرح آموزه ۀح فراوا   دربداراالؤشبهاح و س هامروز
گدوی  پاسدخبه  ،کاوش کرده بارهاست که در این  این وظایه عالمان دین جمله 

بدرین یکد  از مهدم  یز گو ه که در باریخ حیاح بشیع مان ؛این شبهاح بپرداز د
 در ی  یدزآثدار واالح و شبهاح دین  بدوده ؤ ای عالمان دین  پاسخ به سدغدغه

عصر ما با بوجده بده پیشدرفت فنداوری و بدرویج    دراست دهشبدوین  هحوزاین 
در این زمینه  که ستشایسته افضای مجازی، شبهاح دین  رو به گسترش است  

دربدارۀ قیدام ۀ به پاسخ به چند شبه ،ا جام پذیرد  در این مقاله ای ای جدیاقدام
 پرداخته شده است  امام حسین

، سههاخت )ع(زیسههتی امامهان معصههومه سهاده: بهها توجهه بهه1پرسهش 
 ؟دارد یهای پر هزینه برای ایشان چه توجیهحرم

 بایسته است: ته، کچند ال بوجه به ؤساین پاسخ: در پاسخ به 
                                                           

 پژو شگر پژو شگاه علوم و فر نگ اسالم   *
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البته با پدول  ؛ ا ا داف و بار معنوی دارد، آبادا   و بازسازی حرمیربعم (الف
 دار دد، بلکده  ن امدوربده اید شود  اگر کسا   اعتقادیشخص  مردم ساخته م 

دار د و در ضمن به د یا، ز دگ  خود و جامعده فقد  از   ا سبت به آن  م  بغض
 گدزافای به چشمشدان کنند و در این  گاه  یز  یچ  زینهاقتصادی  گاه م  ۀبنج

و بدرای آ دان بعیدین کنندد کده  قلمداد کنند دیگرانخود را قّیم بوا ند ،  م آید م 
د   زینده صرف آبادا   حرم یا مسدجدی ه را   د در این مورد اموالشان را در چ

 کنند 
افکندان در ایدن موضدوع، کنندگان و شدبههاعترات که  یست  البته شک (ب

آن را کرد دد، بلکده گیری  م وگر ه  ه بنها موضع ؛حت   گاه اقتصادی  یز  دار د
اقتصدادی   ا سدبب گدردش و رو دبچراکه حرم ؛د دکربشویب و حمایت  یز م 

  شو دم کالن  یز 
   گا   صرفاا اقتصادی به ایدن موضدوع داشدته باشدیم  بایدچ وجه یبه   (ج
لذاح مادی بشدر  و به  یاز ا ز ند،که به این اشکاالح دامن م  ا  کسبین  جهان

 از چنین منظری علیه باور ای دیگدران بوا ندم  کنند کهم  محدود است و گمان
 ای معندوی و در  ر کشوری جاذبه به ایشان یادآوری کرد که   بایداحتجاج کنند

کسدب درآمدد و رو دب  باعدثمادی بسیاری وجود دارد که ضمن بار فر نگد ، 
ای بدرای  زینده اگریوگر ه  یچ حکومدت و دولدت مداد ؛شو داقتصادی  یز م 

آبدادا   مراکدز جدذب  هکرد د، چه رسدد بدساخت و ساز ا و ا واع بولیداح  م 
صدرف خریدد خدورا  و  یاز دای پولشان را  ۀو  م ؛شگر زیارب  یا سیاحت گرد
  کرد دم  پایه

مراکز جذب، چه زیارب  باشدند و چده سدیاحت ، سدبب آبدادا   و رو دب  (د
کده گفتده سن پیتر وجود مزار  دلی شو د  وابیکان به اقتصادی مننقه و کشور م 
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آبداد شدد  در ردول  ،ستشود یک  از حواریون )جا شینان حضرح مسیح( ام 
وایتکان  ،وساز آن مح  شده است  در مقاب میلیارد ا دالر صرف ساخت  انقر

و سداال ه میلیارد دا دالر  کدرده اسدتو ایتالیا را مرکز بوجده و جدذب مسدیحیان 
شدهر دام در کلیسدای  ؛است کلیسای  تدردام در  لندد  مچنینزای  دارد  درآمد

 عبادبگاه دیگر   ا کلیسا ویا ده ؛کلن آلمان
 مدین   کنندد ای خود م پرستان  یز میلیارد ا دالر صرف آبادا   بتکدهبت
شدو د و چدرا  ا ساخته و آباد م کنند که چرا حرمکه مربب جّوسازی م  کسا  

کنند، اگر امکا   به دسدت آور دد، م  چنین اماکن آبادا    ۀمردم پولشان را  زین
 ماد دای کفدر و  ، ایشم  است، ول  اغلب جاذبدهبه مالزی )که به ظا ر اسال

جدا فرز ددان خدود را بدرای بحصدی  بده آن ؛کننددباشد( سدفر م پرست  م بت
شده را با افتخار کنند، عکس و فیلم بهیهخرج م  گو هثروبشان را این ؛فرستندم 

ندد  آیدا افتد ند و اصالا به فکر این  مه فقیر و گرسنه  یدز  م به دیگران  شان م 
استقبال گسدترده بدرای  دلی بور مالزی و این  مه آفا س مسافرب ، به   ایآگه 

  !زیارح مالزی، آ تالیا، لندن، پاریس و      یست
 ای  زینده ؛ و ایدن گدروه، داآ نپارهاز  اییف  چیزی  یست جز سازهبرج ا

در شدب   چراغدا   بدرج ایفد ۀ   زیندبا به دیدن این سازه برو ددکند کال   م 
بدا   است  احرم گنبد رال یا ضریح منقش ۀبر از  زینبه مرابب گران ،کریسمس
د و بار فر نگد  و معندوی آوره بار م  یز ب  درآمد ای کال  ،برج ایف این حال، 

 ۀپاریس با برخورداری از ساال ه شش میلیون بازدیدکنند دارد  فرا سویان یز برای 
و  ا،  دا، فروشدگاه)مید  موزه هآن ا جدام گرفتد رایب ای  که برج ایف  و آبادا  

  ا(،  مه ساله در صدر شهر ای گردشگری جهان قرار دارد  ت 
ر ئمیلیون زا 0با  0روز بعنیالح عید  وروز حدود  10مشهد مقدس فق  در 
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 ای قددر، سدالروز مدیالد و دارد   مین بعداد در ایام دیگری چون رجب، شدب
امدام  ،در مشدهد  ای امام رضاکنند  حرمشهر سفر م  شهادح و    ، به این

در  جه و    ،  ر  در کربال، یا امیرالمؤمنین و حضرح عباس حسین
  بمدام  کننددزائدر را بده خدود جدذب م  میلیدون  فدر 00یک ساال ه بدیش از 

 ای سدازی، شدرکتسدازی، جداده ا در صنعت  وایپمای ،  ت گذاریسرمایه
 ا     و حتدد  رو ددب کددار  ا، رسددتورانآ ددن، فروشددگاهراه ابوبوسددرا   یددا

یعن  جدذب   است  این ا و آبادا   آن مین حرم سبب ا،  مه به فروشدست
بار معندوی و فر نگد  کده اگدر اسدالم   اب  مراه درآمد و رو ب اقتصادی و البته

 شود به  فع فقرا بمام م  بیشترشد، به مرابب با
ه امروزه از مدرو کشد، چنان بود و آباد  م  امام رضابه رور قنع اگر حرم 

ما د و  رگز حتد  بده باق   م  اثریجز  ام  در باریخ باق   ما ده، از مشهد  یز 
ایدن اسدت کده آبدادا   و رو دب  آیدا جدزشد  قوچان یا سبزوار  یز آباد  م  ۀا داز

 دای ین حرمآبدادا    مد رای مده بد ،اقتصادی مکه، مدینه،  جه، کدربال و   
آیا آبادا   دیگر شهر ای د یا، علت دیگری جز وجدود و آبدادا     !مقدس است

واقعاا به فکر فقرا  ستند، خودشان  یدز  منتقدان پس اگر !دارد   اآن بامراکز جذ
 باید کمک کنند با این مراکز آبادبر شود 

بددا بمددام  حسددین امددام یهسدداخت گنبددد حددرم شددر یدددفددرت کن هههه(
ارزی است(  ۀمحاسب راییش، حدود یکصد میلیون دالر )ذکر دالر ب ارالکاری

سداخت یدک پاسداف در بهدران کمتدر اسدت  ایدن  ۀ زینه داشته باشد که از  زین
ای، ای و چیند  و کدرهس برکیدهاجندمملدو از امغازه و احیا داا  بعدادی پاساف ا با 

( کنندد و اگدر جدذب کنندد  ساال ه یک میلیون  فر را  یدز جدذب  م  یدز )غالبداا
بجمالب  و ا حناا فر نگد  و رو دب  ۀدیگری  دار د جز بحمی   زین دستاورد 
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ساخت گنبدد را بده  ۀ گران برای فقرا،  زین ِن ابازار برکیه، چین و کره  حال معترض
 ا میلیون زائر و سداال ه صدد ا میلیدون دالر درآمدد مسدتقیم و صدد ا ساال ه ده

، اقامدت، بغذیده، خریدد ائدراناشد  از سدفر زمیلیون دالر درآمدد غیرمسدتقیم  
این امداکن را  یدز در  بار فر نگ ، معنوی و اعتقادیبقسیم کنند و سوغاح و    ، 

سبب رو ب اقتصادی  بیشتربر است و باصرفه  ایک از این  حال کدام ظر بگیر د
 شود م 

 دای شدریه، آن  دم در وساز حرمعلیه ساخت ببلیغاب   ایهاین  جم (و
شهرسدازی ۀ  ا به بها ادوار باریخ   سبت به بخریب آن ۀای که بیش از  مدوره

گریده کدردن   دارد ا داف دیگدریو شود، مقاصد یا حت  با ا فجار و     اقدام م 
برای فقر و فقرا  یز بها ه و بوجیه حمله و  یدز پوششد  اسدت بدا قصدد و غدرت 

 ا صدرف ران برابدر ایدن  زیندهاگر  زا این معترضان، وگر ه ؛اصل  مخف  بما د
مراکز فسب و فجور شود،  ه بنها گله  خوا ند کرد، بلکه مشتاقا ه  یو آباد تساخ

وارداح لوازم آرایش و آن  دم اغلدب برای دا یم م که چنانکنند  استقبال  م م 
 !شودم  هساال ه چند میلیارد دالر  زین ،بقلب از  وع 

تأیید و تأکیهد قهرار مورد  «توسل» نیز  سنت اهل منابع در یا:آ 2پرسش 
استنادی از قرآن کریم و روایاح مورد قبول  و حجت و دلی  عقل ،گرفته است؟ 

 خوا م برادران ا   سنت م 
، با بوجه به ا مّیت آن از یدک سدو و  جمدۀ شددید «بوس »در مورد  پاسخ:

ال فدوق ؤس به این فصیل  و بحلیل  ب  است پاسخ الزم  از سوی دیگر، ابببلیغ
 :قاب  ررح است محورچند پاسخ در این   شود داده

 دلیل عقلی( الف

  یسدت؛چراکده  سدت  عدین ذاح او  ؛به غیر اسدت محتاج و یرا سان ذاباا فق
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ُفَقوَراإِْإَلو ْه خداو د متعال در کالم وح  فرمود: کچنان اُسَْأنوُتُمْال  َهاْالنَّ َياَْأيُّ
ْ َغِن ُّ ُهُْهَوْال  ِهَْواللَّ َحِمیُدْْاللَّ شما به خدا  یازمندیدد و خداسدت کده  !ای مردم» 1؛ال 

  « یاز ستوده استب 
، بدرای (که  میشه  ست و خوا د بدود) سان فقیر است ا با که است یه بد

خدواه وسدایِ   مورد  یداز؛دستیاب  به کمال،  یچ را    دارد جز بوس  به وسای  
 مادی و خواه وسایِ  معنوی 

 یاهجرعد و بکشد بوا د  فس  م  میک   ، حتی به وساا سان بدون بوس  
 ؛ا د یاد بگیرد یا بگوید و    بو م   م حرف کلمه یک و بنوشد بوا د م   یز آب

بوا دد کندد کده م د، گمان م رسداری و  دایت م  وبت به دینوقت   پس چرا 
، (و معندویاعم از مدادی )گام  بردارد ! کدام فیض اله   ،بدون بوس  به وسیله

بوا دد بدون واسنه  ازل شده و رسیده است که کس  گمان کند بدون واسدنه م 
 کسب فیض کند ! 

 سند قرآنی ( ب

، پذیری، اراعت و ببعیت از پیدامبر اکدرمآیاب  که در قرآن به والیت  مۀ
اسوه و الگو قرار دادن او،     و دستوراح مؤکد ایشان به والیت و امامدت و بأسد  

« بوسد » اپذیر دلی  بر ضرورح اجتناب ،د بصریح دار و    ، ومینبه معص
 دف  یستند و  دف فق  و فق  اللده  ،خود این موارد یک ازچراکه  یچ  ستند؛

  در عدین ا دکمال و قرب و رضایت اله  ۀوسیل ، مه ا این و ؛جّ  جالله است
 :فرموده است  یز خداو د متعال به بوس  بصریح ،حال

َْياْأَْ ُكم  ِْف َْسِبیِلِهَْلَعلَّ َوِسیَلَةَْوَجاِهُدوا  ِْإَلیِهْال  َتُغوا  َهَْواب  ْاللا ُقوا  ْاتَّ يَنْآَمُنوا  َِ
َهاْالَّ يُّ

                                                           
  10 ۀفارر، آی  1
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ْ ََ ِلُحو از خدا پروا کنید و به سوی او بوسد   ،ایدای کسا   که ایمان آورده» 1؛ُتف 
 « شوید باشد که رستگار ؛بقرب جویید( و در را ش جهاد کنید ۀجویید )وسیل

ن قرب بده مؤمنا ی چراکه  دف غا ؛ن استمؤمنا به دستور یندقت شود که ا
 بجویید  ایبحقب این  دف، وسیله برایخداو د متعال است و او فرمود 

 مستندات نقلی در منابع اهل سنّت (ج

بوا د به بنهای  دلید  که مستنداح  قل  در منابع ا   سّنت  م  یه  استبد
ست  موضوع و منلب  باشد و حت  درسدت  احادیدث منقدول در بر درست  یا  ادر

رسدد کده بدا احادیدث و روایداح منقدول از ا د  این منابع  یز وقت  به اثباح م 
 جدادر ایناگدر  از این رو،در منابع معتبر شیع  ا نباق داشته باشد   عصمت

و خدوا ران  شود، برای این است که برادرانبه اقوال  در منابع ا   سّنت اشاره م 
چند  مو ده از   ممدوح است« بوس »ا   سّنت بدا ند که ربب مذا ب آ ان  یز 

 منابع بسیار معتبر ا   سنت:
ا د )حاکم آن را به شدرا بخداری امام احمد، برمذی و حاکم روایت کرده  1

ماجدده از  دددی، منددذری و ابنحزیمدده، ربرا دد ، ابنصددحیح دا سددته اسددت( ابن
مردی  ابینا به محضر حضدرح پیدامبر مشدرف »ا د: یت کردهحنیه روابنعیمان

پیامبر فرمود:   ام را برگردا دالله! از خدا بخواه که بینای شد و عرت کرد: یا رسول
خوا   به  مان حال ر ایت کنم  )یعن  به آ چه خداو دد برایدت مقددر آیا  م 

ا دچار مشقت کدرده الله!  ابینای  من رراض   یست  ( عرت کرد: یا رسول ،دهکر
 است 

سپس دو رکعدت  مداز بخدوان و بعدد از آن  ر؛یبگ وضو برو: فرمود امبریپ

                                                           
  70 ۀ  مائده، آی1
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، رحمت پیامبر به بوّس  با امآورده رو بو بارگاه به و خوا م بگو: خداو دا! از بو م
ام را برگردا د  خداو ددا! بو که بینای  ۀام به واسنمحمد! من به پروردگارم رو آورده

یع من قرار داده و خودم را  یز شفیعم قرار بده  خداو د  م در اثر بوس  او او را شف
 1 »بینای  او را برگردا د  اللهبه حضرح رسول

دوم در مدینده  ۀ، در زمدان خالفدت خلیفد مدوده روایدت ا دس از یبخار  2
متوّس  شد و  عبدالمنلب عموی پیامبر بن خشکسال  آمد و ایشان به عباس

پیامبرمدان بده بدو بوّسد   ۀداو ددا!  ما دا در گذشدته بده واسدنخ»چنین گفدت: 
شدویم بده و اینک  ما ا به بو متوّسد  م  ؛کردیپس ما را سیراب م  ،کردیمم 

گویدد: پدس عموی پیامبرمان، ما را بدا آب بداران سدیراب فرمدا  راوی م  ۀواسن
 2 «خداو د باران  ازل  موده و مردم سیراب شد د

و قبدور علمدای  بیدتا   قبور به  د ا   سّنت حتی که بداجالب آن  7
 خود  یز بوس  دار د:

گوید بار ا به زیدارح قبدر علد  بدن موسد  م  الثقاتِحّبان در کتاب ابن *
رفتم و در مدب  که در روس بودم،  ر وقت مشدکل  بدر مدن عدارت  الرضا

کلم را خواسدتم مشدرفتم و از خداو دد م شد، به زیارح قبر آن حضرح مد م 
شد و این را مکرر امتحدان کدردم و و الحمدلله مشکلم برررف م  ؛برررف کند
 7   تیجه گرفتم

گوید  رگاه مشکل  بر من عدارت شدود، ، شیخ حنابله، م خالل  ابوعل *
شدوم و خداو دد کنم و به ایشان متوسد  م را زیارح م  قبر موس  بن جعفر

                                                           
  303و  300، 008، ص1، جالصحیحین المستدرک علی،  یشابوری حاکم  1
  20، ص0و ج ؛23، ص2، جصحیح بخاریبخاری،   2
  001، ص8، جالثقاتحبان، ابن  7
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 1کند مشک  مرا آسان م 
و احمد بن حنب  به قبر شدافع   ،حنیفهابو قبر به  س شافعیمحمد بن ادر *

 2 شدمتوس  م 
زیداد دعدا و  ر در کنار قبر پیامبرزائ که است سزاوار گویدم   قسنال  *

بداب  کندد و سدزاوار اسدت کده استغاثه کند و متوس  شود و رلب شفاعت و ب 
 7خداو د شفاعت پیامبر را در حب او بپذیرد 

های مقنعهه یان یزیدسپاه ،حسین امام شهادت از سپ یا: آ3پرسش 
 ؟ کردندها را برهنه و سر آن ندزنان را کشید

پس از شدهادح امدام  ،منابع روای  و مقاب  معتبر و قاب  استناد ۀپاسخ: بر پای
بیت حمله کرد د و به غارح  ای ا  عمر بن سعد به خیمه یان، سپا حسین

گریدان و داغددار و  ؛ن در صدحرا پراکندده شدد داموال پرداختند  ز دان و کودکدا
 ا را آبش زد د  لبداس رویدین ز دان را پس از آن خیمه کنان و استغاثه ز انصیحه

 ا بیرون آورد دد و ا گشتر از ا گشت ؛را به غارح برد د آ انزیورآالح  ؛کشید د
ه گداه بدرای آ ان کار را به جای  رسا د د کد  ا و خلخال از پا ا گوشواره از گوش
پرداختندد، بدا  در چده ز ان و کودکان، با آ ان به کشمکش م  ۀبردن چادر و جام

 آ ان داشتند را به یغما بر د 
بیدت را مراعداح  کرد دد، بده عمر بن سعد، با این کار ا حریم ا   یانسپا 

و از شددح جنایتکداری شدمر و   دکه ز ان به عمر بن سعد پنا ندده شدد ایگو ه
رش شکایت کرد د و عمر بن سعد به ظا ر، دسدتور داد کده از غدارح گروه  ابکا

                                                           
  177، ص1، جتاريخ بغدادخنیب بغدادی،   1
  120، ص مان  2
  100، ص7، جالمواهب اللدنیه  قسنال  ، 7
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  ا دست بردار د خیمه
 ا و غدارح امدوال  ای  را که دربارۀ باراج کردن خیمدهمتن  مو ه، یبرا ینکا

 آوریم:ز ان در روز عاشورا  ق  شده، م 
ا بهد ای گدران: مردم به سوی ُسرخاب و لباسیراثكامل ابنو  یخ طبريتار  1

و اثدا  و وسدای    ا را باراج کرد د  مردم به سوی حسدینو شتران رفتند و آن
 دا درگیدر کاروان،  جوم آورد د و حّت  برای گدرفتن لبداس روی ز دان  یدز بدا آن

 1برد د را م  شد د، آنشد د و چون چیره م م 
بهدا و شدتران  ای گدران: مردم به سوی ُسدرخاب و جامدهأنساب االشراف  2

یر ُجعف ، جریر بن مسعود حضدرم   بن ی  ا را به باراج برد د  ُرحی تند و آنرف ُز ی
م ،  ضری ید بن مالک حی ندوب ُجعفد ، ایدن جامده بیشترو ُاسی  ا را برد دد و ابوالجی

کشدید و  دامش را حسدین  هداده بدود!     مدردم، شتری را برد کده بدا آن، آب م 
ه عمر بن سدعد، آ دان را از ایدن کدار، کشید د کچادر ای ز ان را از روی آ ان م 

 2منع کرد و آ ان دست برداشتند 
 قدد یراموال  قد و غ ۀ: مردم،  ممسلم بن یدبه  ق  از ُحمی  النهاية و يةالبدا  7

 دای ، بقسیم کرد د، حّت  آ چده را در خیمده بدود و لباسخود میان را ینحس
 7بمیز ]یا روییِن[ ز ان را 

بده بدداراج برد دد  مددردی زیددور  را ینحسدد اثاثیددۀ :ر أع  الم الن بالءیس   0
 را گرفت و گریست! دختر حسین فارمه

 ! کن ه م گری چرا: یدپرس فارمه
                                                           

الكامل فی اثیر، ؛ ابن007، ص0)باریخ ربری(، ج و الملوک تاريخ االممربری، محمد بن جریر   1
 ، 37، ص0، جالتاريخ

  200، ص7، جانساب االشرافبالذری،   2
  188، ص8، جالبداية و النهاية، کییر دمشق ابن  7
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  !ه  کنمریگگفت: دارایِ  دختر پیامبر خدا را به باراج ببرم و 
 را ر ا کن! گفت: پس آن فارمه

 1را بردارد! برسم فرد دیگری آنگفت: م 
 :به  ق  از فارمه، دختر امام حسین صدوق یخش األمالی  0
ما وارد شد د  من که دختدری خردسدال بدودم، دو  یمۀاراذل و اوباش، به خ»

 و کشدیدم  بیدرون پا دایم از را  داخلخال مدردی  داشتم یمخلخال رال بر پا ا
  گریستم 

 ، ای دشمن خدا !کن م  یهگفتم: چرا گر
 دارم !تر پیامبر خدا را برم ، در حال  که زیور دخیمگفت: چگو ه  ِگر 

 «بر دار!»گفتم: 
 را بردارد!آن  و بیاید من جز کس  برسم گفت: م

، بده بداراج برد دد و خوْرد ، به چشم مبرپاشده  اییمهآ ان آ چه را که در خ
 دا پوشدا ده بدودیم، از رویمدان کشدید د و آن با را خود که را ی  احّت  روپوش

 2« برد د
و  ور چشدم ز درای  یامبرپ خا دان  اییمهم در باراج خ: مرداللهوف  1

جا که روپوش ز ان را  یدز از رویشدان کشدید د  بتول، بر  م پیش  جستند، با آن
 ا بیرون آمد د و با  دم بده از خیمه و ز ان امام حسین دختران پیامبر خدا

 داد د گریه و زاری پرداختند و در فراق حامیان و دوستدارا شان،  اله سر 
بکدر بدن وائد ،  مدراه کده ز د  از بند  دیددم: اسدت گفتده مسلم بن یدحم

  مسرش، میان یاران عمر بن سعد بود و  نگام  که دید مردم به ز ان حسدین
                                                           

  707، ص7، جسیر أعالم النبالءمحمد بن احمد ذ ب ،   1
  110، صاالمالیشیخ صدوق،   2



991    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

دار د، او  یز شمشیری گرفدت ا د و اموال آ ان را برم  ایشان  جوم بردهدر خیمه
  ا آمد و گفت:و به سوی خیمه

شدود ]و شدما خدا باراج م  پیامبر دختران اموال یان وائ ! آای خا دان بکر ب»
کنید[ ! حکومت، جز از آِن خدا  یست  برای خو خوا   پیامبر خددا کاری  م 

؛ ولدد   مسددرش جلددوی او را گرفددت و او را بدده جایگددا ش «]بدده پددا خیزیددد[!
 1بازگردا د 

خددا!  آمد و مردی به او گفت: ای بنده  ای حسیندختری از سوی خیمه
رورح کشته شد  دختر  گفت: صیحه ز ان، به سوی با وا م دویدم و آ دان  یدز سی
 رو به رویم ایستاد د و فریاد کشید د      

 ا را آبدش  ا بیدرون را د دد و خیمدهگاه، ز دان را از خیمدهگوید: آنراوی م 
سدیراِن شده و گریان، بیرون دوید د و  مچون ازد د  ز ان، سر و پا بر نه و غارح

 2دربند، راه سپرد د 
 ا حلقده : دشمنان پیش آمد د با به گرد خیمهخوارزمیینمقتل الحس  3

 ا برویدد و  ا بود  او گفدت: بده درون خیمدهالجوشن  یز با آنزد د  شمر بن ذی
  یدری ا و متاعشان را بگجامه

اّم  شدوارۀگو که ی ، برداشتند، با جابود  ایمهمردم، وارد شد د و  ر چه در خ
رویدیِن  ۀرا  م گرفتند و گوشش را درید د  حّتد  جامد کلیوم، خوا ر حسین

 7برد د کشید د و م ز ان را به زور م 
، بداراج افتنددی را آ چه و شد  امهیشهرآشوب: شمر متوّجه خابن المناقب  8

                                                           
  172د171، صلهوف فی قتلی الطفوفالراوس، بنا  1
  مان   2

  07، ص2، جمقتل الحسینموفب بن احمد خوارزم ،   7
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 1ای، پاره شد کرد د و حّت  گوش اّم کلیوم برای ]بردِن[ گوشواره
ه کد دمید بن مسلم: به خدا سوگند، م دیحم از  ق  به دیمف خیش داإلرشا  7

شو د و لباسدش را درگیر م  با ز   از  مسران و دختران و خا دان امام حسین
 2بر د را م  شو د، آنکشند و چون چیره م از رویش م 

 بذکر:
 د:با پاسخ روشن شو کرد بوجه  کته چند به دیبا احین دسته از روایا ۀدربار
َِ »عبداراب  ما ندد  ،ایدن روایداح بیشدتر  در مدتن عربد اله( سـا جـاَذُبوا النِّ

ِهنَّ  ِِ هو
َُ نـا»، «َمَلِحَفُهنَّ َعن  ِِ هو

َُ َينَتِزعـوَن ِملَحَفـَة »، «َينِزعـوَن الَمَلِحـَف َعـن 
هِرها ََ ِة َعن 

َ
هِرها»و « الَمرأ ََ بدا بوجده د  عباراح این  آمده است« ُتناَزُع َثوَبها َعلی 
به معنای بر نه شدن و  مایان شدن مو ا و بدن ز دان  یسدت،  د 7عنای ملحفهبه م

لبداس زیدرین دیگدری  ،بلکه چون ز ان آن موقع عالوه بر روا داز ای  شبیه چادر
 دا پوشا د، و سپاه دشمن بنها لباس رویین آن یز داشتند که موی سر و بدن را م 

  یست  ا آنو پوشش حجاب  رفعو این به معنای  ؛را به غارح برد د
ٍَ َحاِفَیاَ»عبارح  َبا

َن َحَواِسَر ُمَسلَّ  بده زی  راووس ابن دیس لهوفدر « َفََلَرجإ
 از بدودن بر نده ی، بلکه بده معندا یست ز ان موی بودن پیدا و شدن عریان معنای
ُة »عبدارح  مقابد ،  در برخد کدهینا  مچندین  است رویین لباس

َ
أ َمـرإ ُِ الإ ـَل ُتسإ

َنَعُتَه  ِسَهاِمقإ
إ
أ َِ  ا به رور کد  آن روسری که گفت بوان آمده است، باز  م 0«ا ِمنإ 

                                                           

  112، ص0، جطالبمناقب آل أبیشهرآشوب، ابن  1
  117د112، ص2، جاالرشاد فی معرفة حجج الله علی العبادشیخ مفید،   2
مده است: چادر، روا داز، مالفه، روپوش ملحفه به این معا   آ،  ای لغت عرب  و فارس در کتاب  7

، فارسی   فرهنگ ابجدی عربی؛ فؤاد افرام بستا  ، «ملحفه» ۀ، وافنامهلغت، ر  : د خدالباس  
باسّاللذیّ» ؛01، ص0، جتهذيب اللغة، از ری، 807ص ّاللِّ ّالِمْلَحَفة: ّو ّالِمْلَحُف َحافّو فوقّسائرّاللِّ

  710، ص7، جالعرب لسانمنظور، ؛ ابن«اللباس
  31، صمثیر األحزان ،  ما حلّ ابن  0
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  بود معلوم مو ا بمام که یاگو هبرداشته شد، به 
 شده یدا ا پآن یمو ا  مۀ لحظاب  برای یا مقداری که یریمبر فرت بپذب( 

 از  دوع آن زیرا  دارد؛ منافاب  خداو د غیرح و یتبا   شأن با موضوع ینا باشد،
 یعند  ،وگر ه ا   حرم ؛،  ه اجبارباشد اختیار یت که از رواس مذموم  حجابب 

 حفدظ بدر یادی د، اصرار زبوددر کربال  ینحس امام  مراه که  ز ا  مجموعۀ
 غافد  حجداب و پوشدش از گاهیچو   داشتند  امحرمان برابر در خویش حجاب

 شد د  م


