
  هاي سخن سوژه

  ها ها و نکته زیارت عاشورا؛ پیام

 *جواد محدثياالسالم والمسلمين  حجت

 اشاره

هاحی است  نامه ترحن زحارت حماسیترحن و  ترحن  راحج   از معروف«زحارت عاشورا»

شود و  که از پیشواحا  دحنی نق  شده و در روز عاشورا و اوقات دحگر خوانده می

نامةه کةه از سةوی امةا       مداومت بر ز   زثار و برکات فراوانی دارد. احةن زحةارت  

نامة  پیةروا  اهة      نةوعی مةرا   به علقم  حضرمی زموخته شده  بةه   م مدباقر

و ادعانامه شیعه بر ضدّ ظلم و جناحتی است که نسبت به دودما  پیةامبر   بیت

در حادث  کربال اناا  شةده و تأکیةدی    وحمه حضرت سیدالشهداء و به خدا

 در منظوم  فکری اعتقادی ما. است بر جاحگاه واالی اه  بیت

ر نامةه نیسةت  کةه دحگةرا  د     در احن نوشته  بنای ما بر ت قیق سندی احن زحةارت 

بلکةه هةدف    3انةد   ها و مقاالت متعدد  در بار  اعتبار و اسناد ز  ب ث کرده کتاب

 ـــــــــــــــــــــــ
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 شده در زحارت عاشورا است. های مطرح احن مقاله  ت لی  م تواحی و پیا 

اگرچه شاخد اصلی احن زحارت  تولّا و تبرّا و اعال  موضةع نسةبت بةه حةق و     

و ابةراز لعةن و     جبهة  نةور  شدگا   و سال  و درود بر کشته پیروزی اظهار  باط 

اندرکارا  ز  فاجع  بةزر  و مرةیبت عظمةا اسةت  امةا       نفرت و نفرحن بر دست

 های دحگری هم دارد. ها و درس ها  پیا  نکته

توانند بر اساس پشتوان  علمی و اطالع و مطالعةات خةوحش  بةه     مبلغا  عزحز می

زنةةد. البتةةه تبیةةین و تشةةرحح مفةةاهیم زحةةارت عاشةةورا در ماةةالس حسةةینی بپردا

تواند به م ورهای بیشتری هم افزوده  م ورهاحی که در احن نوشتار ارائه شده  می

نامه و فرازهای  شده  بر اساس درنگ و تأمّ  بر روی زحارت های بیا  گردد. سوژه

هةا الهةا  و    و امید است سخنورا  مراسم عاشوراحی بتوانند از ز  گردحدهارائه ز  

 .الگو بگیرند

 وایی زیارت عاشوراتحلیل محت

ای اسةت   حکاحک فرازهای زحارت عاشورا  سرشار از مفاهیم فاخر و معانی ارزنده

که نیازمند دقت نظر  ت لی  و بررسی موشکافانه است تا عرصه معناحی و گستره 

خوبی دانسته شود و ماةالی شاحسةته بةرای بسةب فرهنةگ نةاب        م تواحی ز   به

اخترةار بةه    جةا بةه   حی فراهم گردد. در احةن های ستر  وال حسینی و فهم اندحشه

پةردازحم و   زفرحن می های قاب  برداشت از احن زحارت معرفت ها و نکته معرفی پیا 

در دو  نمةاحیم.  های معناحی ز  را در منظر مبلغا  گرامی ترسیم می ترحن حوزه مهم

ه های مأثور اشار نامه م ور نخست  به موضوع فرهنگ زحارت و بازشناسی زحارت

 شود و در م ورهای بعدی م توای زحارت عاشورا ت لی  خواهد شد. می

 . فرهنگ زیارت1

سةازی معةارف دحنةی و     ها هستند کةه در فرهنةگ   حکی از متو  دحنی  زحارت نامه

رو  در تبیةین معةارف دحنةی  بةه      های اخالقی نقش بنیةادی دارنةد. از احةن    زموزه
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سنگی هستند  ها ماموعه گرا  نامه حارتشود. در حقیقت  ز ها استناد می نامه زحارت

های مختلف  مانند مسائ : اخالقی  سیاسی و اجتماعی  مورد استناد  که در عرصه

 گیرند. قرار می

 فرموده: رضااما  

بِالْعَهْددِ وَ ُُْْدنِ    ءالْوَفَاِ  تَمَامِ  مِنْ  إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ إِنَ»ـ 

 4«زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ. ءِالْأَدَا

 فرموده: همچنین امام صادق

 3«تَشَحَّطَ بِدَمِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ.  كَمَنْ  يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ مَنْ زَارَ الْحَُْيْنَ»ـ 

مِ ؤْعْلُ أَعْلَى مَنْزِلِهِ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَديْنِ وَلْيُد  الشُّقَّةُ وَنَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْيَ  بِأََُدِكُمُ  إِذَا بَعُدَتْ»ة 

 1«بِالَّْلَامِ إِلَى قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا.

 * نکات قابل بحث:

 و معروما  و سیر  زنا   ة مشروعیت زحارت  با استناد به رواحات پیامبر

 است های زحارت که در رواحات زمده  ة ثواب و پاداش

 های تربیتی زحارت و ابعاد الگودهی و الگوگیری  ة سازندگی و جنبه

 و ائمه داشت حاد پیامبر ة شبهات وهابیت دربار  زحارت و توس  و گرامی

 ها  و پاسخ به ز 

 ة نقش احیاگری نسبت به حاد بزرگا  دحن و شهدا در ساح  زحارت قبور زنا  

نامةه  حةا زحةارت از نزدحةک و سةفرهای       ة زحارت از راه دور با خوانةد  زحةارت  

 زحارتی.

 ـــــــــــــــــــــــ
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 هاي مأثور نامه . متون زیارتی و زیارت2

نق  شده و دارای سند است  اهمیةت دارد و   هاحی که از معروما  نامه زحارت

ها زموزنده است. در احن متو   هم معارف دحنی مطرح است   دقت در مضامین ز 

  هم پیوند زائةر بةا احشةا   هةم     و فضاح  و مناق  زنا  هم سیمای اه  بیت

 ستاحش از عملکرد و اوصاف خوب ز  پیشواحا .

 * نکات قابل بحث:

 ة فرق زحارت مأثور و دیرمأثور 

 مأثور  های ة ارزش م تواحی و استنادی زحارت

 ها  نامه ة مفاهیم اعتقادی  اخالقی  تارحخی و ارزشی زحارت

 ها و زموزش احن متو   نامه زحارتمه به تعلیم شیعه از راه ئة اهتما  ا

ة تالش علمای شیعه در طول تارحخ برای ثبت و نقة  و تةدوحن احةن رواحةات و     

 زحارات 

 هاحی که بر بعضی زحارات نوشته شده است  ها و شرح ة ترجمه

کةه   افکنی برخةی مخالفةا   و احةن    ة مستند بود  زحارت عاشورا: پاسخی به شبهه

است. در مفاتیح الانا  نیةز     حضرمی از اما  باقرزحارت عاشورا به نق  علقم

هةای علمةی و    ها و مقةاالت هةم ب ةث    به احن مطل  اشاره شده است. در کتاب

 پموهشی دقیقی در بار  سند زحارت اناا  گرفته است 

 ها و زحارت از دور و نزدحک  ة زداب زحارت و حضور در حرحم

 .ب به اه  بیتة نقش تربیتی و فرهنگی مزارها و بقاع منسو

« های م تواحی زحةارت عاشةورا   پیا »در ادامه  وارد ب ث اصلی احن نوشتار  حعنی 

 م:پردازح فراز عبارات و معانی ز  می به   شوحم و به بررسیِ فراز می

 . عظمت حادثة كربال3

حةاد  بزر  و مریبت  نظیر بی   از عظمت احن فاجعه«يّة...زِالرَّ تِمِظُقد عَلَ»در فراز 
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 ها و میا  کرّوبیا . در زسما  حادثه عظیم بیین بازتاب احن سو  و   تشده است

 * نکات قابل بحث:

  ة ابعاد فاجع  کربال  خشونت دشمن و مظلومیت اه  بیت

 ت  در کنار برعد حماسی و انقالبی ز  یة پرداختن به عمق احن تراژدی و مظلوم

جناحات جنگی سةپاه  )ه دشمن ة زحر پا گذاشتن هم  مقررات جنگی از سوی سپا

  (حزحد

ای پیش  چنین حادثه شد که پنااه سال پس از پیامبر های عاشورا: چه ة عبرت

 زمد؟ 

  ترحن مریبت؟  است  ز  هم عظیم« مریبت»ة چرا حادث  عاشورا 

هتک حرمت اسال  و اص اب حضرت   اما   شهادت  دیر از ة در حادث  کربال

  خطاب به جةدّش امةا  حسةین    أارت اما  زما ای از زح و قرز  شد. گوشه

دهد که ضربه به اسال  و دحن بود. فاجعه کربال  فقةب   ابعاد احن فاجعه را نشا  می

نبود  بلکه احیای خب جاهلیةت و کشةتن تکبیةر  تهلیة        کشتن فرزند پیامبر

الْإِسْدلَامَ وَعَََّّلُدوا الصَّدلَاةَ     تْلِكَ فَالْوَيْلُ لِلْعُصَاةِ الْفَُّْاقِ لَقَدْ قَتَلُوا بِقَ»نماز و قرز  بود  

وَالصِّيَامَ وَنَقَضُوا الُّْنَنَ وَالْأَُْكَامَ وَهَدَمُوا قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ وََُرَّفُوا آيَاتِ الْقُرْآنِ ... وَفُقِدَ 

وَالْدأَهْوَاءُ وَالْأَََدالِيلُ وَالْفِدتَنُ    بِفَقْدِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَظَهَرَ بَعْدَكَ التَّغْيِيدرُ وَالتَّبْددِيلُ   

 4«مَهْجُوراً... .  بِفَقْدِكَ  اللَّهِ  كِتَابُ  وَالْأَبَاطِيلُ وَأَصْبَحَ

 جستن و برائت كردن . لعن4

است. سةال  بةر امةا  و    « سال  و لعن»موضوعاتِ م وری در زحارت عاشورا  از 

عن  نمادِ تولّا و تبةرّا اسةت کةه از    شهدا  و لعن بر قاتال  و دشمنا . احن سال  و ل

فروع دحن است. لعن افراد بد و کافر و ظالم در قرز  نیز بارها زمده است. اظهةار  

 ـــــــــــــــــــــــ
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برای حک مؤمن است. تا پاحا  زحةارت عاشةورا  احةن    « موضع»دهند   برائت  نشا 

بةا اسةم بةرد  از     ها چندحن بار تکرار شده است  هم به عنةوا  کلةی و هةم    لعن

 تا صراحت بیشتری داشته باشد.  ها بعضی

 * نکات قابل بحث:

ة اص  لعن و اظهار برائت  اصلی قرزنی و دحنی جاحز است و شبه  مخالفا   گواه 

 اطالعی زنا  است  بی

گیری اجتماعی و سیاسةی   دهند  جهت ة سال  و لعن  نوعی اعال  مواضع و نشا 

 است  مث  مر  بر زمرحکا و اسرائی  

  پس از پیامبر لم به اه  بیتگذارا  ظ ة پاحه

  از جمله عاشورا  در حوادث پیشین  های بعدی ة رحش  ظلم

  (...لمِالظُّ ساسَت اََْسَّأ ةًمَّاُشناسی باط  و ضدّ حق در طول تارحخ ) جرحا ة 

ن عَ مكَتْعَفَدَدر نظا  اسالمی و توطئه کنارزد  زنا  ) ة جاحگاه واالی اه  بیت

 .(م...كُقامِمَ

 مباشران، یاوران، حامیان و راضیان ظلم .5

گیرد  کسانی به طور مستقیم دخالةت دارنةد و    گاهی در ظلم و جناحتی که اناا  می

انةد  زمینةه    چةی  انةد  تبلیغةات   اند. گاهی نیز کسانی سیاهی لشکرند  پشتیبا  «عام »

کننةد    مةی دهند و حماحت زبانی  نماحند  پول می سازند  ابزار و امکانات را فراهم می

شرحک »اند. هم  احنا    کارانه راضی و خوش ال حا حداق  در دل به ز  عم  جناحت

باشند. در زحارت عاشورا  احةن   اند و مورد مؤاخذه و مست ق لعن و برائت می «جر 

گردانةا  و مباشةرا  را نبیننةد  بلکةه      شود که تنهةا صة نه   بینش و بریرت داده می

 .سازا  حوادث را هم بشناسیم لی مخفی حا زمینههای پشت پرده و عوام  اص دست

 * نکات قابل بحث:

  سازا  و حامیا  )نگاه جرحا  شناسانه( زمینه  دستی عامال  قت  ة هم
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  ی پنها  و پشت پردهها شناسی و شناخت چهره ة دشمن

و عوام  پشت پرده و حامیا  و ساکتا    ة نگاه واحد به مباشرا  توطئه و جناحت

  و راضیا 

در احةن  « اولیةاء » و «اتبةاع »  «اشةیاع »  «مهرة لَ دحنَه ة مَلمراَ» مانند: یحها ت لی  واژه  ة

مشةارکت   و نیةز  در فراز بعدی « تبَقَّنَتَت وَمَالجَت وَجَسرَأ» ی مث و تعابیر  بخش

زنا  که حتی اس  و زحن و لاا  برای نیروهای عمةر سةعد و ابةن زحةاد فةراهم      

 کردند.

 ربلم و حَ. س6ِ

تفاوت باشد. جهاد با دشةمنا    تواند نسبت به جرحا  حق و باط   بی مسلما  نمی

خب ائمه و والحت  حک  حاری حق و نررتبستگی و  حق و مبارزه با باط   و هم

سِلمٌ لِمَن سدالَمَكُم  رود ) نوعی ترک تکلیف به شمار می  تفاوتی است و بی تکلیف

 .(وَ َُربٌ لِمَن ُارَبَكُم

 بحث:قابل نکات * 

نشان   است که زمده «ربحَ»و  «سِلم»کلمه   «مر ارب»و « مرسالم»تعبیر ة به جای 

 رساند. عمقِ احن مواضع است و تأکید بیشتری را می

  طرفی نفی بی   حعنیداشتن در برابر جرحا  حق و باط  مداری و موضع ة تکلیف

و صةاحبا  والحةت بةرای احةن دوسةتی و دشةمنی        بود  اه  بیت ة شاخد

  (ُارَبَكُمسالَمَكُم وَ)

و مقطعی نبود  احةن    (ةيامَالقِ ومِإلي يَ) ناپذحری حق و باط  تا قیا  قیامت ة زشتی

  گیری موضع

هَدلِ الددّينُ إلَّدا الحُدَُّ وَ     است ) تبرّاو  اتولّ حاة رواحاتی که در مورد ح  و بغض 

 .(البُغض
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 حد دشمنان اسالم. جبهة مت7

 شناسی  از نکات م وری احن زحارت است. دشمنی دحرحن زل امیّه  زل زحاد دشمن

  از زما  پیامبر بوده و تا کربال و بعد از زل مروا  با خب اسال  و اه  بیت و

 ز  هم ادامه داشته است.

هةا شةناخته شةوند  افةزو  بةر احةن        ای باقی نماند و هم  چهره که شبهه برای احن

هةای   به برخی هم که چهره  زل مروا ( و )زل امیه  زل زحاد عنادپیشههای  دودما 

مرجانه  عمرسعد و شمر. احن ب ةث    : ابن  مانندتررحح شده است  اند اصلی بوده

 دهد. شناسانه را افزاحش می افزاحی دارد و فهم دشمن بریرت

 * نکات قابل بحث:

و مسةلمانا  و حضةور    زل زحاد و زل مروا  با پیامبر  امیه یة سابق  دشمنی بن

  های ضد اه  بیت رکتحزنا  در  مستمر

و نفةول در     و اهة  بیةت  اناهای حادشده بر ضد مسةلم  نقش منافقان  گروهة 

  مراکز حساس قدرت

کةارا    مرجانه(  عمرسعد و شةمر و دحگةر جناحةت    زحاد )ابن   ة شناساند  چهر  ابن

 4 ث : خولی  سنا   شبث  حرمله  م مد بن اشعث و مروا  حکمص ن  عاشورا  م

  گوحی شناسی در جرحا  مبارزات و اکتفانکرد  به کلی ة نقش مرداق

های زما  حاضر و دنیای معاصر  ها و مروا  زحادها  حرمله شناخت شمرها  ابن ة 

 )تداو  خب حق و باط (.

 خواهی . فرهنگ فدا و خون8

ِبأَِبي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ »های دحگر  تعبیراتی همچو :  برخی زحارتدر زحارت عاشورا و 

 شود. دحده می« تيسرَأُ مالي وَ وَنَفِْسي 

 ـــــــــــــــــــــــ

ها در حماسه کربال، قم: بوستان کتاب،  مخالف، ر.ک: پورامینی، محمدباقر، چهره های . برای شناخت چهره1

 فصل پنجم.
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خةدا و دحةن    و باحد در راه دحنش از همه چیةز بگةذرد    حک مؤمن و شیعه واقعی

تةر   از مال و جا  خودش و پدر و مةادرش هةم مهةم    حتی از همه چیز   برای او

إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَداؤُكُمْ   قُلْ»  مطرح است کرحم نیزدر قرز     باشد. احن مضمو

 4«... .خْوَانُكُمْإ وَ

 * نکات قابل بحث:

  در عم  باحد ثابت شود )پیوند احما  و عم (   بلکهة م بت  تنها به ادعا نیست

 وعشةق  ) د  باحد زماده فداکرد  همه چیزش در احن راه باش  اه  بیت ِة مر

 ( لواز  ز  بندی به پای

  حک ارزش و توفیق است که باحد از خةدا خواسةت   خواهی اه  بیت ة خو 

  (...اَنْ يَرْزُقَنى)

 أخواهی شهدای کةربال  حرکةت در مسةیر امةا  زمةا       ة حرکت در خب خو 

=  ءَأَيْنَ الَّّالَُِ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَالچو  او منتقم خو  شهدای کربال است )  است

  دعای ندبه(

گرفتةه   نهضت توّابین و قیا  مختار  هنوز تقاص خو  اما  حسةین  با وجودة 

وقتی است که خب   خواهی واقعی خواهی ادامه دارد  چو  خو  نشده و احن خو 

احیا و حاکم شود و دحن خدا در جهةا  نافةذ    اه  بیت هو را اما  حسین

  = دعای ندبه( الْفَرائِضِ وَالُّْنَنِأَيْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجْديدِ باشد )

پیوند   (ينَْالحُ ثاراتِيا لِخواهی است ) همین خو  نیز أة شعار حارا  اما  زما 

  یا  و منتظرا حعاشورا و انتظار  عاشورا

خةواهی مطةرح    درخواست و زرزوی خو نیز های دحگر  نامه ة در دعاها و زحارت

 ـــــــــــــــــــــــ

  .10. توبه، آيه 1
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 4 (بِثَأْرِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ  الََّّالِبِينَ  مِنَ  جَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْاست )

 ورٍنصُد مَ إمدامٍ  عَمَد ) خواهانه در رکاب اما  حق از اه  بیت ة ارزش قیا  خو 

  (دٍمَّحَمُ يتِبَ هلِأن مِ

تر از  و مهمخواهانه پس از حادث  عاشورا  قیا  مرد  مدحنه  توابین  های خو  ة قیا 

 همه قیا  مختار.

 . تقرب به خدا و اهل بیت9

از دشةمنا  زنةا  اسةت.     جستن برائت  راه تقرب به خدا و رسول و اه  بیت

تقةرب  در خةب صة یح      رفتن  عام  قرب نیست. وسیل  تنها نمازخواند  و حج

 (....ةِوَبِالبَرائَ أَتَقَرَّبُ اِلي اهلل... بِمُواالتِكَ )بود  است  اه  بیت

 * نکات قابل بحث:

  ة لزو  و اهمیت تقرب به خدا

  و ائمه معرومین ة ضرورت تقرب به پیامبر

 ( زور عوام  قرب)ة چه چیزهاحی عام  قرب است؟ 

 سداسَ أ سَن أسَّد مَّد مِ ئةِارالبَبِوَ  كَواالتِمُبِ  با والحت و برائت است )ة اساس تقرب

 ( كَذلِ

گذارا   رهروا   پیروا  و هم  همسوحا  با باط   بنیا  ة در برائت از باط   باحد به

 ( مهِم، أتباعِهِ، أشياعِي، جَرينبَ ،سَأسَّتوجه داشت )

در احن فراز  باز هم مواالت و معادات  تولّا و تبرّا  سلم و حرب  ولی و عدو  مطةرح  

 هةا اسةت   جدحةد در احةن فةراز  ناصةبی     رساند. نکت   شده است که همین مسأله را می

  های زنا   امروز هم در گوشه و کنار وجود دارند. ( که دنبالهربَالحَ مُكُلَ بينَاصِلنّأ)

 ـــــــــــــــــــــــ

 گويی در روز عاشورا. به شیعه، جهت تسلیت . توصیه امام باقر1
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 . سبك زندگی اهل بیتی11

(  درخواسةت حیةات   ...اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْياىَ مَحْيا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّددٍ در فراز دحگر )

همچو  حیات و موت دودما  پیةامبر خواسةته     طیبه و نوع عالی زندگی و مر 

  باشد. خاندا  پیامبر نوع و سبک زندگی اسالمی هم می بیانگر شده است که

زندگی و مر    نوع مر  از نظر هم و هم برای نوع زندگی  برای ما الگو هستند

 برای خدا و در راه خدا و طبق دحن خدا.

هةم بعةد    و بعد اخالقی و رفتةاری  هم  زندگی ما  هم بعد فکری و اعتقادی دارد

  احکا  و قوانین و حالل و حرا . حیات مسلما  باحد از بدو تولةد تةا واپسةین دَ   

 باشد.  احیات  بر مدار دحن و بر م ور هداحت و والحت معروم

 * نکات قابل بحث:

  )اشاره به سبک و شیوه(« م یا و ممات»و « حیات و موت»ة فرق بین 

  اسوه و الگوی ما در حیات و ممات ة م مد و زل م مد 

م ور  سبک زندگی م مد  م ور و عزت م ور  دحن م ور  تکلیف عقیده ة زندگیِ

   و زل م مد است

  های مکتبی و دحنی الگوگیری از اسوه و ة هوحت مکتبی  استقالل فرهنگی

: والحت  تربیت  شةغ     همچو ها ة مراعات زداب و سنن اسالمی در هم  عرصه

دوسةت و  )د  معاشرت  خورد  و زشامید  و پوشید   روابب بةا دحگةرا    مزو در

 ( دشمن

جهت الگوگیری از زنا  و تنظةیم شةک     ة ضرورت شناخت سیر  معرومین

  «مَحْيا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»زندگی بر اساس 

های زندگی و مر  بر اساس الگوهةای اهة     ة جهاد و شهادت  حکی از شاخره

  بیت

فِعْلُكُدمُ الََْيْدرُ وَ   راجعه به زحارت جامعه در تبیین شیوه و خرةال زل م مةد )  ة م

 .(...عَادَتُكُمُ الْإَُِْْانُ وَ سَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ
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 شناسی و برائت . تأكید بر دشمن11

عاشورا  مادداً به ترسةیم خطةود دشةمنی زل امیّةه و      در فرازهای پاحانی زحارت

پةردازد و عمةق کینة  زنةا  را نسةبت بةه اهة          های تارحخ مةی  حزحدها و ابوسفیا 

 دهد. نشا  می بیت

 * نکات قابل بحث:

دانسةتن روز شةهادت امةا      عاشةورا و مبةارک    ة جشن و شادی اموحا  بر حادثة  

  (...اِنَّ هذا يَوْمٌ تَبرَّكَتْ بِهِ) حسین

كبادِ اللَّعينُ ابْدنُ  أآكِلَةِ الَْـ شناخت چهرة شجرة خبیثه و ملعونة امویان و مروانیان )

 ؛(...صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فى كُلِّ مَوْطِنٍ وَ لِْانِ نَبِيِّكَ  اللَّعينِ عَلى لِْانِكَ 

  (11اند )اسراء  زحه  امیه بنی  ة شار  ملعونه در قرز 

لةزو     گةرفتن  کراهةت روزه   پرهیز از شةادی    مانند:شرعی روز عاشوراة احکا  

  تعظیم شعائر  اظهار حز  وسوگواری 

فَضاعِفْ عَلَديْهِمُ اللَّعْدنَ   ة لعنت دوبار  ظالما  و درخواست عذاب الهی برای زنا  )

  (وَ الْعَذاب مِنْكَ 

 الت با اه  بیتوسیل  برائت از دشمنا  و موا  ة طرح دوبار  تقرب به خدا به

  (...اَللّهُمَّ اِنّى اَتَقَرَّبُ)

و حامیا  ز  ظالما  و پیةروا  و   ة طرح دوبار  اولین ظالما  به خاندا  پیامبر

 .(وَ شايَعَتْ وَ بايَعَتْروا  ) دنباله

 . سالم بر شهیدان12

   احیای فرهنگ احشابرد  از زنا  و طرح فداکاری  نکوداشت و حاد شهیدا  و نا 

باختگةا  در رکةاب    از فةداکارا  و جةا     جهاد و شهادت است. در فقرات پاحانی

های شاخد شهدای اه  بیت )اما  حسةین  علةی    شود و بر چهره حاد می اما 

بةار    شود. پةس از ز   اکبر و اوالد اما  و اص اب اما ( سال  و درود فرستاده می
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  زحةاد   ابةن   بر حزحةد  نیز و گذار  ستم بر اه  بیت دحگر بر سرا  ظلم و بنیا 

ملةت واحةد    جةزو  زحاد و زل مةروا  کةه همةه     زل  سفیا  زل ابی  عمرسعد  شمر

 .«الكفر ملّة واُدة» جوحیم  می برائت از زنا  و فرستیم می لعنکفرند  

 * نکات قابل بحث:

  و الگوگیری از زنا  های اص اب با وفای اما  حسین ة وحمگی

و پیشین  کفر و نفةاق زنةا  و نقةش احةن      اه  بیتهای ضد  ة معرفی خاندا 

  بریرت در عم  حک مسلما 

اظهةار   خرةوص  تکةرار در  موضةوع  و نقةش   ة تأکید بر صد سال  و صد لعةن 

  باورها و ثبات عقیده تعمیقدر  از دشمنا  اه  بیت برائت حاوالحت 

توفیق استمرار در احةن راه   و که احن زحارت زخرحن زحارت نباشد درخواست احنة 

 .و الگوبود  احن برنامه برای هم  احا  و طول عمرنورانی 

 منابع دیگر براي مطالعه

تةوا  بةه    های ز   برای مطالعه بیشتر مةی  نامه و پیا  با توجه به مباحث احن زحارت

  شةرح زحةارت   هاحی که در بار  موضوعاتی از قبی : حارا  امةا  حسةین   کتاب

ارت و زداب و زثار ز   حوادث و وقاحع عاشةورا  و حةا دشةمنا  اهة      عاشورا  زح

 شود: اند  مراجعه کرد  به عنوا  نمونه  چند کتاب حادزوری می پرداخته بیت

 ها در حماس  کربال  قم: بوستا  کتاب. ة پورامینی  م مدباقر  چهره

 هاحی از زحارت عاشورا  قم  بوستا  کتاب. ة م دثی  جواد  درس

   قم: دار ال دحث.اما  حسین  نام  شهری  م مد  شهادت مدی ریة م 

 ة م دثی  جواد  فرهنگ زحارت  تهرا : نشر مشعر.

   قم: بوستا  کتاب.زاده  اصغر  اص اب اما  حسین ة ناظم

 ة زقاتهرانی  مرتضی  حارا  شیداحی حسین بن علی  قم: نشر والء منتظر.

 هاحی از حقاحق عاشورا  قم: مرکز حقاحق اسالمی. ناگفتهة حسینی میالنی  سید علی  
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 ة م دثی  جواد  پیا  عاشورا  قم: زمز  هداحت.

 ة جوادی زملی  مرتضی  فلسف  زحارت و زحین ز   قم: اسراء.

 ة رکنی  م مدمهدی  شوق دحدار  مشهد: زستا  قدس رضوی.

هةای اسةال   قةم:     در ر  ة عندلی  همدانی  حسةین  ثةاراهلل  خةو  حسةین    

 انتشارات خیمه.

 ة قادری  سید م مدتقی  بر کدامین مریبت باحد گرحست؟  قم: انتشارات نراحح.

 نیا  ح یی  الوتر الموتور  تهرا : مرکز رسیدگی به امور مساجد. ة صالح

ة جمعی از نوحسندگا   نینوا و انتظةار تةأملی نةو  قةم: بنیةاد فرهنگةی حضةرت        

 .أمهدی

 یدزقاحی  مسعود  عاشورا و انتظار  قم: انتشارات حضور.ة پورس

 ة هراتیا   علی  عاشورا  مکت  انتظار  قم: نشر سبب النبی.


