
 
 بازخوانی فرهنگ عاشورا

 *عبدالرحیم موِگهی )شمیم(

  مقدمه

هیی  وششییی  1؛الَینَفُع اجِتهاٌد ِبَغیِر َتحقیق   : »علیامیرمؤمنان حضرت 
 «.جشیی سشدی فراچنگ نیاوردبدون تحقیق و حقیقت

 سخن هر چه باشد به ژرفی به بین از ومین  پژوهش نمای و بترس
هیای افزاری و نهضت تشلید علم و در قلمرو تشلیدات و فرآوردهدر جنبش نرم

 وم به سه امر مهم باید تشجه وافی و وافی داشت:دینی، دست
 . جنبش تهذیب و پاالیش علمِی تشلیدات دینی؛1
 . جنبش تصحیح و ویرایش علمِی تشلیدات دینی؛2
 ش تحلیل و پردازش علمِی تشلیدات دینی.. جنب3

هر فرهنِگ بالنده و زاینده و سازنده در مسیر رشد و پییرفت خشد و تا رسیدن 
هیا و ها و وژیبه سرمنزل مقصد و مقصشد خشیش، طبیعی است ویه بیا آسییب

رو، بر فرهنگَمداران و فرهنگبانیان، نیه فقی  هایی روبه رو ششد. از همینناصافی
                                                           

 .محقق و نشیسنده *
 .3447، ح246، صغرر الحکم و درر الکلم. تمیمی آمدی، 1
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دوم بده  ۀشناسد  و در مرحلداول بده آسیب ۀکه بایسته است در مرحلشایسته، بل
شان را پاکیزه ساز د و حقیقت  اب آن را بدرای زدای  پرداز د و فر نگ غن آسیب

 خود و دیگران به ارمغان آور د 
فر نگ شکو مند و پیروزمند عاشورا  یز از این قاعده جدا و مستینا  یسدت و 

زدای  از آن، بدا روشد  مننقد  و عاشورا و آسدیبشناس  فر نگ  رگو ه آسیب
محققا ه و  یت  خالصا ه و دلسوزا ه، به بالندگ  و زایندگ  و سداز دگِ   در چده 

بر و درخدت بنومندد آن را گسدترده ۀآن کمدک خوا دد کدرد و ریشد بیشتربهتر و 
 بر خوا د ساخت جاودا ه
اشورا )بهدذیب یدا چه منالعه و مالحظه خوا ید کرد، بازخوا   فر نگ عآن

بصحیح یا بحلی  آن( است که با چنین  دف، روش و  یت  به قلم آمدده اسدت  
رود بددرای آ ددان کدده در پدد  حقیقددت  دداب و بدددون کژبدداب  سددتند و امیددد مدد 

 ای فکری و  وستیزا ۀ عوام کنند، مقبول افتدد و در خوا ند آن را فدای عادح م 
مند، ایدن  کتدۀ مهدم را غان ارجمند و ا دیشه ظر آید؛ البته محققان، مؤلفان و مبلّ 

آیدد، مننقد ، مسدتدل و چده را در پد  م فراروی خویش داشته باشند که اگر آن
 ا بدرای خویش  گه دار د و از بیان آن ۀدا ند، فق  در ذ ن و ا دیشقاب  قبول م 

 ۀعوام و  وستیزان خودداری ورز دد؛ مگدر در مدواردی کده ارمیندان دار دد زمیند
 شود و احیا اا بازباب منف   دارد  ا در مخاربان کامالا احساس م یرش آنپذ

 ِإنَّ الَحیوَة َعقیَدٌة َو ِجهاٌد . 1

از سخنا   کده دارای مضدمو   حماسد  و ا قالبد  اسدت و آن را بده امدام 
 د ند، این است: سبت م  حسین
راه آن، چیدز دیگدری  ؛ ز دگ  جز عقیده و جهداد درِإنَّ الحیوَة َعقیَدٌة َوِجهادٌ »
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 « یست 
 است: گو هگفتن  است که این سخن، مصراع دوم از یک بیت و بدین

دا   جاه  ی الَحیوة می َک ف  ف دوَن َرأی  هواد    ق  ن  الَحیوَة َعقیوَدة  َون   1ن 
 

اح ایستادگ  و جهاد کن؛ زیرا ز ددگ  جدز عقیدده و ، در راه عقیده در ز دگ
 یست جهاد در راه آن، چیز دیگری  

ایددن شددعر، شدداعر معاصددر عددرب، احمددد  ۀا ددد کدده سددرایندبرخدد  گفته
آن دقیقاا معلوم  یست کده واقعداا چده  ۀم(، است؛ اما گویند1772-1818شوق )

 2کس  است 
کتداب  فر ندگ جدامع سدخنان امدام  ۀقاب  یادسدپاری اسدت کده در مقدمد

  یز چنین آمده است: حسین
 ای بررس  شده یک از کتابدر  یچرغم اشتهار آن، برخ  از روایاح، عل 

 7 «    ِإنَّ الَحیوَة َعقیَدٌة َوِجهادٌ »دیده  شد؛ ما ند:
 کنند:ای  غز و پرمغز در این باره اشاره م به  کته شهید مربض  منهری

کنندده باشدد، چدون خوا م بگویم که شاید بدرای برخد   اراحتمنلب  م 
شدو د  ف میلشان باشد،  اراحت م بعض  از جوا ان از شنیدن چیزی که برخال

منسوب شده است که  ه معنایش درست اسدت و  ده  ای به امام حسینجمله
اسدت و چهد  د پنجداه  در  یچ کتاب  گفته شده که این جمله از امام حسین

 گویندد امدام حسدین دا افتداده اسدت  م  یست کده در د ان بیشترسال  م 
                                                           

به  ق  از: محمدبق  جعفری،  ؛20، صینخنان امام حسفرهنگ جامع سو دیگران،    محمود شریف 1
  118، ص8، جالبالغهترجمه و تفسیر نهج

   ویرایش(ک  )با ا د011، ص2، جتاريخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء  مهدی پیشوای ، 2
 .20، ص، فرهنگ جامع سخنان امام حسینو دیگران   محمود شریف 7
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؛ حیاح یعن  داشتن یک عقیدده و در راه «َدٌة َوِجهادٌ ِإنَّ الَحیوَة َعقی»فرموده است: 
گویند ا سدان آید که م  ا جور درم آن عقیده جهاد کردن   ه؛ این با فکر فر گ 

سخن به میان « حب»ای داشته باشد و در راه آن عقیده بجنگد  قرآن از باید عقیده
در راه حدب؛  ده پرسدت  و جهداد آورد  جهاد و حیاح، از  ظر قرآن، یعن  حبم 

عقیده و جهاد در راه عقیده  عقیده ممکن است حب باشد و ممکن اسدت بارد  
شود  ایدن مکتدب باشد  عقیده ا عقاد است   زاران ا عقاد در ذ ن ا سان پیدا م 

گوید ا سان بایدد بداالخره یدک عقیدده و آرمدان و دیگری غیر اسالم است که م 
ن آرمدان  دم، جهداد و کوشدش کندد؛ حدال آن ای داشته باشد و باید در راه آایده

 دایش خیلد  خوا دد باشدد  قدرآن حرفگویند  ر چده م عقیده چیست  م 
گویدد گوید حدب و جهداد در راه حدب؛  م حساب شده است  قرآن  میشه م 

اح را بایدد اصدالح کند   بسدا گویدد اول عقیددهعقیده و جهاد در راه عقیده  م 
اح اح اسدت؛ اول بایدد بدا عقیددهد با خود عقیده ست که اولین جهاد بو، جها

درست و صحیح و حب را به دست بیاوری؛ بعدد کده حدب را  ۀجهاد کن  و عقید
 1  کشه کردی، باید در راه حب جهاد کن

 کُلُّ یَومٍ عاشوراءُ.... 2

 ۀشدمر د، ایدن جملدبرم  تیدبث ا  یدکه گاه آن را از احاد  از سخنا 
 شعرگو ه و مشهور است:

« ُِ ٍِض َکـرَبَل
َ
ُِ َو ُکلُّ أ ِا ؛  در روزی، خدود، عاشوراسدت؛  در ُکلُّ َيوٍم عاشو

 «زمین، خود، کربالست 
ٌم »البته گاه  یز عبارح  را بده آن « ؛  در مداه  دم اسدت محدّرمُکـلُّ َشـهٍر ُمَحـرَّ

                                                           
  171د170، صانسان كاملمنهری،     مربض1
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محمدد بدن سدعید  ۀافزایند؛ ول  باید بوجه داشت که مضدمون آن، در سدرودم 
 ن  فتم  جری قمری، در رثای امام حسین و یدارا شبوصیری، از شاعران قر

 گو ه آمده است:بدین
َکربووی َ  ل  ر

َ
وو ی أ وو ی َیوووم  َو  ی   ی

 

می َ وورَبال ی و عا ووورا ی    فوویه 
 

 در روز و  ددر سددرزمین ، بده دلیدد  ا دددوه مددن بدر مصددیبت آ ددان، کددربال و 
 عاشوراست 

ع کنیدد مشدهور باشدد  )رجدو ۀاصدل  آن جملد ۀاحتماالا  مین شدعر ریشد
، سیدمحسن امدین، دیالدّر النضو  120، ص1، سیدمحسن امین، جعةیالشانیاع

 1( 18ص

 إِن کانَ دینُ مُحَمَدٍ لَم یَستَقِم.... 3

د ندد،  سدبت م  نیکه به امام حسد ی محتوااز سخنان مشهور و خوش
 این است:

؛ اگر دین محمدد جدز ينیِإن کاَن ديُن ُمَحَمٍد َلم َيسَتِقم ِإاّل ِبَقتلی يا ُسیوُو ُخذ»
ما د، ای شمشیر ا! بیایید و مرا در آغدوش سپاری من استوار و ما دگار  م با جان

 «د یخویش گیر
 چنین آمده و  وشته شده است: این تشیع رةالمعارفيدادر کتاب 

 یحددائر یزیق(، فرز ددد حدداج محمددد حددو1700-1270خ محسددن )یشدد
بده  دام  یوان شدعریدو صداحب د عهیشد یالحب، از اعاظم خنبا و شدعرا ابآل

معروف  است که آن را در مجالس حسین  در سراسر جهدان  ۀو قصید الحائريات
اسدت و دو بیدت اول آن  عبداللده الحسدینخوا ند و زبدان حدال اب بشیع م 

                                                           

  یک  ، پاورق801، ص1، جامام حسین ۀنامشهادت[و دیگران]، شهریری ی  محمدمهد1
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 قصیده چنین است:
قووا  الَینَتهووی  ً َو عَطیووتی َرّبووی می

َ
 أ

 

َقتلی َفاصَعدی َو َ رینی  اّل ب   ن 
 

ن  ا من  َحَمود  َلوم َیسوَتق   َن دینی می
 

ذینی  وف  خی َقتلی یا سیی اّل ب   1ن 
 

گفتده شدده  نیفرهنگ جامع سخنان ام ام حس کتاب  ۀدر مقدم  مچنین
 یسدت و بده  قد  از  از امدام حسدین   « ِإن کاَن ديُن ُمَحَمٍد »است که عبارح 

محسدن ، از شداعری بده  دام شدیخ 81رعمه، ص، سلمان آلُتراث كربالکتاب 
ّب   3 جری قمری درگذشته است  1700است که در سال  6ابوالحی

  یز آمده است: نیفرهنگ جامع سخنان امام حسن کتاب یدر  م
د  عةیالشانیاع، کتاب وزین 081ن د در جلد اول، صیدمحسن امیمرحوم س

 4این جمله را زبان حال امام دا سته است 

 اسب ذوالجناح. 4

 ا آمده و میان مردم  یز مشهور شده اسدت کده شته ا و  ودر بعض  از کتاب
ذوالجناح بوده است  قاب  گفتن است که در زبان عرب    ام اسب امام حسین

ناح د  ه ِجناح یا ُجناح د به معنای بال، و ذوالجنداح  یدز بده معندای بالددار  ۀواف جی
ناح مد است و عرب گویندد   ا به اسب  که چابک و بیزرو و را وار باشد، ذوالجی

                                                           
  )با ا دک  ویرایش( 173، ص1، جدايرةالمعارف تشیعدیگران،  و یدجوادی  احمد صدر حاج س1
یزی حائری، معروف به ا2 ّب حویزی، در دیوان خود، با عنوان ب  شیخ محسن بن محمد ُحوی ديوان والحی

، تاريخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداءگفته است  ) ، آن را از زبان امام حسین111، صالَحّب یأب
 ( 013، ص2 ظر مهدی پیشوای ، ج پژو ان، زیرگرو   از باریخ

 ۀو  یز پاورق  دوم صفح 20، صفرهنگ جامع سخنان امام حسین، [گرانیو د]  فی  محمود شر7
 بیست 

  013، ص2ج، یدالشهداءقتل جامع سم و یامق يختارمهدی پیشوای ،   0
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 ای پیشین بوده، بده ذوالجنداح دارای ویژگ  بنابراین، چون اسب امام حسین
معروف و مشهور شده است؛  مچنان که حاج میرزا حسین  دوری، از محدّدثان 

 سد:ی وبزرگ شیعه، چنین م 
 شیددر میات  ممامده موجود است که اه   ب، عاشورا، پب اا آرا

ساوار شادند ه آن [ بای شاایی امااو حیا ا[ حضدرح صفوف،

ىاه فیهد آمدناد ه بل له را به ج ت اتماو حجت خواندندم آن ۀخطب

ز ]خو  َرَجز ه خاو  شا  ه  ]بی اسبی سوار شدند که به آن ُمیَتجو

 ینمی
َ
عواو به ذها جناو ممیهت شده است ه تا آخای  ۀىفاند ه در ا

 9کار سوار بودندم

 شاره شود:دیگر شایسته است که ا ۀدر این زمینه به دو  کت
اسدب  یبدرا« جدواد» ۀ ا، از وافابنامهی، ما ند ز نیاز متون د  اگر در برخ  1

استفاده شده است، به معنای این  یست که  ام این اسدب، جدواد  نیامام حس
 ای گو داگو  ، ما ندد جدواد،  ا برای حیوان اسب از وافهبوده است؛ بلکه عرب

س را به کار م  ۀای آن، وافگو ه که گاه برکنند،  ماناستفاده م  ری  بر د فی
، گفتدده شددده کدده اسددب امددام  خیبددار ی ااز منددابع و  وشددته  در برخدد  2

بوده؛ زیرا  در روز عاشورا  مان اسب مخصوص پیامبر عزیز خدا نیحس
آیدد؛ زیدرا عمدر  ام اسب پیامبر ذوالجناح است  این سخن به  ظدر درسدت  م 

سدال اسدت  از سدوی دیگدر،  70-70یر سال و حدداک 23متوس  اسب حدود 
 یدز بده سدال   جری قمری و شدهادح امدام حسدین11رحلت پیامبر به سال 

 جری قمری ابفاق افتاده است  اگر حت  فرت شود این اسب در  مان سال 11
رحلت پیامبر به د یا آمده که چنین چیزی  یز خیل  بعید اسدت، عمدر آن بدا روز 

                                                           
 (یش  )با ا دک  ویرا138، صلؤلؤ و مرجان وری،  یرزاحسین  م1
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ل باشد و این بسدیار فرابدر از حتد  حدداکیر سا 00باید  شهادح امام حسین
چده بده اسدب امدام سال اسدت   تیجده آ کده چنان70عمر اسب خوا د بود که 

از آن جهت که چابک و بیزرو بوده است، ذوالجناح گفته شود، ما ع   حسین
باشدد،  رو ذوالجناح گفته شود که اسب  مان اسب پیامبر دارد، اما اگر از آن

 صحیح  یست 
 چنین آمده است: ر کتاب باریخ قیام و مقت  جامع سیدالشهداءد  7

ا که در محاف  ه مجا ب کنونی ممیهت شاده کاه نااو اسا  آن یا

حضید، ذها جناو بوده است، میاند به سند ک نی ن یتم تن اا 

نوییااانو اهایاا  قااین پاانج ، بااه ناااو ابوساام د هاعااظ یكاای اا س یه

عبااس، نااو اسا  اباقل، در ىزارشی باه نیا  اا 604خیىوشی ی

حضور ایاا اسا  در کایب   1را ذها جناو دانیاه استم پ امبی

عمای کایده  ب شاایمشیه  به آن است که ذها جناو پنجاه سا  یاا 

 ]ساا 22[عمای طب مای اسا   ۀ اه درباار باشد؛ اما افزهن بای آن

باودن ذها جنااو تاا  ىزار  تااری ی، حااکی اا اناده ىفا  ، ه چ

دهاد ها نشان میر دست ن یتممم بیرسید عقی اماو حی ا

ای ب ، اا پانج قاین ناداردم ىویاا ن یاا ا که ایا مودوع سابیه

ای کااه ناااو اساا  اماااو را ذها جناااو عنااوان کاایده، کااااب ن اشاااه

ا شاا دا ، تااس    م حیاا ا هاعااظ کاشاافی، اسااتم هی در ۀرهد

ممم ساپب ایاا نااو 2 ندجا اا اس  اماو به ایا ناو یاد کیده استم

هیژه باه مااون تمزیاه ه اشامار های قیهن بمادی، باهک  به میا  ک

                                                           

  707، صبیشرف الن  ابوسعید واعظ خرگوش ، 1
  707و703و700، صروضةالشهداء  مالحسین واعظ کاشف ، 2



   913  بازخوانی فرهنگ عاشورا

 1افتمیسیهدند، راه عاشورا شمی می ۀبیخی اا شمیایی که دربار 

 تمام امام حسینحج نیمه. 5

 اید که چون امدام حسدین ا خوا دهاز بعض  شنیده یا در برخ  از کتاب
اال   بُکشدند و خدو ش را  خوا ند او را در حرم امنمتوجه شد مأموران یزید م 

مفدرده  ۀبمام ر ا کرد و آن را به عمردر خا ه خدا بریز د، حج خود را  اقح و  یمه
 ببدی  ساخت و سپس از احرام خارج و به سوی کربال ر سپار شد 

گو ده  بدوده اسدت؛ به یاد سپرد   است شماری عقیده دار د که موضدوع این
مفرده احرام بسدته بدود و پدس از  ۀیت عمراز  مان آغاز به   بلکه امام حسین

خویش را بمام کرد، از احرام خارج شد و از مکه به سوی کربال  ۀمفرد ۀکه عمرآن
اصالا حدج خدود را ببددی   کدرده و در آن  حرکت کرد  بنابراین، امام حسین

 بغییری  داده است 
حدج  ی دابوا دد در ماه م  ،  در مسدلما  ان ذکر است که به رور کلیشا

عده و ذی)شوال، ذ کده مفرده، احرام حج ببندد و پدس از آن ۀت عمریحجه(، به  یقی
کده نیا ایدبوا د به  ر جدا کده خواسدت بدرود؛  خود را بمام کرد، م ۀمفرد ۀعمر
بمتع ببدی  کندد و  ۀمفرده بسته است، به عمر ۀبوا د احرام  را که به  یت عمرم 

 6جا آورد اعمال حج را به
پرسدید د آیدا ا سدان   یز  ق  شدده اسدت کده از امدام صدادقدر حدیی  

خدود بده  ۀ ای حج، احرام عمره ببندد و پس از بمدام کدردن عمدربوا د در ماهم 
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-173، صشناسی عاشورا و تاريخ امام حسینتحريفسردرودی،     برگرفته است: محمد صحت2
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فرمایندد کده اشدکال   ددارد؛ زیدرا شهر و دیارش برگردد  حضرح در پاسخ م 
رویه )روز  شتم ماه ذی حسین بن عل  حجده( و در حدال  کده  یز در روز بی

 9رام عمره بسته بود، از احرام خارج شد و به سوی عراق حرکت کرد اح
در مداه  فرمایند که امدام حسدینم  ز امام صادقی  یگریث دیدر حد

حجه در حال عمره بود و سپس در روز برویه و در حال  که مدردم بده ردرف ذی
ج را خوا د اعمال حرفتند، به سوی عراق ر سپار شد؛ زیرا کس  که  م ِمن  م 

 6مفرده را ا جام د د  ۀحجه، عمربوا د در ماه ذیبه جا آورد، م 
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