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  **سادات میرمحمدحسینی فشمیال فائقة
  

  چکیده
ـ     ماجراي کربال و شهادت امام حسین ش اصـلی را در  و یارانشان یکی از وقایع تـاریخی بـود کـه نق

تـاریخی، هـر    تردید پس از این حادثۀ نخست هجري ایفا کرد. بی ۀدهی هویت جمعی شیعه در سد شکل

هـاي   شد. شـاید در ایـن میـان یادمـان     یادمان و نمادي هویتی گرامی داشته می ۀمثاب مربوط به آن به امر

ـ  Objective= آبجکتیو(زیارتی و مادي اي یـاد و جایگـاه حضـرت    ) نقشی محوري داشت. در فراینـد احی

ابـزاري   ان شیعه تالش کردند آن راجایگاهی برجسته یافت و امام ،، تربت و خاك مزار ایشانحسین

ـ  براي احیاي جنبه در  ن الحسـین هاي جسمانی و روحانی شیعیان مطرح کنند. با اینکه حضرت علی ب

هـا در خصـوص تربـت     ن گزارشتری کهن ز داشت،کربال جایگاهی متمای سازي واقعۀ انعکاس و برجسته

یـري  گ هاي متعددي حـاکی از شـکل   مربوط به عصر پس از ایشان بود. گزارش مزار حضرت حسین

تـرین   مهم ها، احادیث صادقین هجري است که در آن دوم ۀاول سد در نیمۀ» تربإل الحسین«گفتمان 

 ، با ظن بسـیار قـوي  اساس آن بر به شکلی است که ،ها از نظر محتوا و تعداد جایگاه را دارد. این گزارش

گذاري کرد. عـالوه بـر    ۀ دوم هجري تاریخاول سد را در نیمۀ» تربإل الحسین«گفتمان  گیري توان شکل می

ۀ شـیعی در قـرون   شـناختی ناشـناخت   هاي آن حاکی از یک گفتمان مردم جایگاه این گفتمان و مؤلفه ،آن

هـاي   توانـد بـا اسـتفاده از نگـاه     مـی  الحـدیث  فقـه چگونـه   خواهد داداین پژوهش نشان  م است.متقد

ث ارائه کند. این پـژوهش بـا   هاي یک حدی ها و فرامتن شناختی گسترش یابد و درك بهتري از متن مردم

شناسـی   انسـان  الحدیث در صورت ورود بـه عرصـۀ   فقهگروه احادیث تربت نشان خواهد داد که  مطالعۀ

هـاي   توانـد بـه کشـف و معرفـی گفتمـان      اژگـانی مـی  عالوه بر فهم متن در سطوح ادبـی و و  ،فرهنگی

ـ . این مقاله با تفقه در احادیث تربت ورزدها نیز مبادرت  صدور این گزارش شناختی در دورۀ انسان  ۀاز زاوی

هـاي   فـه از مؤل یکـی  مثابـۀ  هاي اسالمی را به الحسین در نخستین سده تربإلشناختی، گفتمان انساندید 

  ي و بازشناسی خواهد کرد.  بازساز ،هویتی تشیع نخستین
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  همسئلدرآمد و طرح  .1

شهادت سومین امام یعنی حضرت  ،گیري امامیه شکل یکی از حوادث برجسته در دورۀ

کرب� خُلقیـاتی   ۀم بود. حادث680ق/61ه سال در صحراي کرب� ب الحسین اباعبداهللا

ـ    اعتقـاد بـه    ۀرا در شیعه ایجاد کرد که منجر به تمایز نظام عقیدتی شیعه شد کـه بـر پای

ع یافته بود. از نگاه تشی متجسشود،  ل که از جانب خدا منصوب میئارهبري الهی و اید

بـه   شهادت امام حسین مخالفت با قدرت ظالم که در حادثۀ کرب� به گفتمانی براي

شیعه؛ یعنی سمت نقش بعدي امام  . این حادثه حرکتی بود بهرسید، تبدیل شداوج خود 

سـوي   ل برقراري حاکمیت عاد�نه بود بـه ال سیاسی که به دنباحرکت از جایگاه یک فع

ر آن زمـان بیشـتر از آنکـه امـام     . دیک جانشین صامت سیاسی بعد از امام حسـین 

رخ داده شـناخته   در حق اهـل بیـت   ال براي جبران اشتباهاتی کهنوان نهادي فعع به

کـه   حـالی از وحی اس�می معرفی شده بـود. در سیاسی  عنوان حامل دانش فقهی بهشود، 

ثبـاتی  بـی  ۀ اول سـدۀ دوم هجـري دورۀ  عمومی از نیم طور به که مسلمانان ۀبراي جامع

بحرانـی بازنمـایی خـویش در برابـر رقبـا و       مرحلۀ سیاسی و اجتماعی بود، براي شیعه

   )See: Sachedina, 1995: par. 2-3(هاي مذهبی داراي حمایت سیاسی بود. یانجر

و فراتـر از تخصـیص   بی مسلمانان همیشه عمیق تأثیر تراژدي کرب� بر وجدان مذه

 ۀطلبانـه در میـان شـیعیان بـوده اسـت. همـواره انگیـز        هاي هیجانی و توبه آن به انگیزه

گـو قـرار گرفتـه اسـت. شـاید      و گفـت ترین شخصیت این تراژدي مورد بحث و  بزرگ

و  شهادت امام حسین گونه که حادثۀ اي آن هیچ حادثه ،تاکنون در طول تاریخ اس�م

؛ نداشـته اسـت   تأثیر،  و حس جمعی شیعی نقش ایفا کردهدهی هویت  یارانش در شکل

مسلمانان به دو گروه اصلی یعنـی حامیـان    گرچه پیش از شهادت امام حسین زیرا

هـاي   یـین خاطر آ یک جامعۀ شیعی که به 1و معاویه تقسیم شده بودند، علیخاندان 

جمعی مشترك متمایز شده باشند، هنوز وجود نداشت. از آن سو،  خاص و یک حافظۀ

حوادث مربوط بـه کـارزار کـرب� پـس از آن شـکل       هایی که دربارۀ ها و داستان روایت

در ادت ایشـان ایجـاد کـرد.    و شـه  گرفت، یک مظهر مذهبی از ابت�ي امام حسین

جمعی شیعه برجستگی زیاد و نمادینی بخشـید. ایـن    بار کرب� به حافظۀ غم ۀواقع حادث

هاي طو�نی و قـوي   گیري حا�ت و انگیزه شد که موجب شکلتبدیل ماجرا به نمادي 
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ن، اي شـیعیا  در میان شیعیان شد؛ در نهایت حس جمعی و همچنین هویت متمایز فرقـه 

  )Nakash, 1993: 161(مسلمانان شد. ز بیشتر آنان از عامۀسبب تمای

شـناختی در فهـم و    رویکـرد انسـان   است که نشان دهـد صدد  پژوهش پیش رو در

داشـته   بر تواند چه نتایجی را در شرح گروهی از احادیث چه فایده و نقشی دارد و می

شـده  به احادیـث نگـاه   شناسی  و با رویکرد انسان گرفتهمبنا قرار  الحدیث فقه لذا باشد.

فرهنگـی شـیعی را در    شناسـی  انسـان یک تاریخ فرهنگی شیعی یا یـک   است تا بتوان

کـوچکی از زنـدگی    پارۀ خواهد می این پژوهش همچنین .کردموضوع تربت استخراج 

ـ کـه در ارتبـاط بـا گفتمـان      راهاي متقـدم اسـ�می    اجتماعی شیعه در سده قبـر   تترب

ایـن   هـاي  پرسـش روشن کند.  ،است شکل گرفته یا طین قبر الحسین الحسین

هویت جمعی امامیه یا شیعه  ۀمسئلالحسین در  تربإلنقش گفتمان  .1 :اند از عبارتمقاله 

فرهنگی  ـ یک گفتمان هویتی مثابۀ الحسین به تربإلگفتمان ارتباط  .2 است؟ بوده چگونه

، لیـت مثـل تـدفین   هاي مختلفی از زندگی اجتماعی و معنوي یک جامعه در اق با بخش

  ... به چه صورت بوده است؟و ها، و�دت بیماري

ترین مناسک شیعی در ارتباط با زیارت دانسـت.   باید مناسک تربت را یکی از کهن

جایگـاه ممتـازي برخـوردار     ین در تاریخ فکر و فرهنگ شیعیان همواره ازیگرچه این آ

 ییهـا  آفرینی پژوهش یت و نقشاز اهم دانسته نیست که چرا متناسب با این میزانبوده، 

خی اختصاص ـ تای شناسی فرهنگی اساس رویکرد انسان خصوص بر به آن به دانشگاهی

هـاي   ها متمرکز بر احادیث و گـزارش  هنگامی که این پژوهش ویژه داده نشده است؛ به

شود تا دانسـته شـود دربـارۀ ایـن آیـین       ت�ش میشود و  هاي اس�می می نخستین سده

، بـا نتـایج   نخسـت اسـ�می چـه چیزهـایی فـراهم آمـده اسـت        ن در دورۀزیارتی که

هـا و   تـوان گفـت کـه دربـارۀ آیـین      . گرچه حتی میرو خواهیم شد اي روبه ناامیدکننده

تنها بـه  شناختی جدي در دست نداریم.  تقدیس تربت در ادوار بعدي نیز پژوهش انسان

اقتضاي ویژگی  ان اشاره کرد که بهتو تربت می خل دانشنامه در زبان فارسی دربارۀدو مد

و  نـد ا شناختی آن توجـه کـرده   عد انسانالمعارفی کمتر به روند تاریخی و بمقا�ت دائرة

 د.نـ کن تصـویري کلـی از جایگـاه آن در تشـیع و بازتـابش در متـون فـراهم مـی         صرفاً

  ): سرتاسر1393: سرتاسر؛ شبیري، 1398(ابراهیمی، 
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شناسـی تشـیع و مناسـک شـیعی      انسان  ، در زمینۀنظر از این وضعیت کلی با صرف

 هاي مختلف صورت گرفته است کـه قریـب بـه اکثریـت     در حوزه چنديهاي  پژوهش

معاصر یا نزدیک بـه آن   ۀشیعی در دور یکرد تاریخی ندارند و وضعیت جامعۀروها  آن

یع تشـ شناسی تاریخی  انسان ۀبا وجود فقر جدي مطالعات در حوز 2اند. را بررسی کرده

 فرهنگـی  ـ اجتمـاعی  شناسـی  انسان«فرد، کتابی با عنوان  بهاي منحصر و اس�م، در نمونه

» معاصر شناسی انسان علم در اس�می پژوهشی: حسین امام نگرش در کوفه جامعۀ

ـ  با رویکرد انسان ن کتـاب  شناسی تاریخی به بررسی تشیع پرداخته است. نویسنده در ای

وفه که منجر بـه رهـا کـردن و عـدم همراهـی امـام       ک به بررسی عوامل گسست جامعۀ

در  )ش: سرتاسر1393حسنی، (است.در قیام تاریخی عاشورا شده، پرداخته  حسین

پژوهشی دیگر ت�ش شده است تا با استفاده از اشاراتی که در قالب احادیـث صـورت   

ـ  تصویري منسجم از مناسک تدفین در اس�م بازسازي شود. در این پـژوهش  ،گرفته ا ب

هاي  تاریخ اس�م، در شهرهاي متفاوت و به شیوه استفاده از تاریخ شفاهی در دورۀ اولیۀ

هـاي   پاسخ ،ي مرگ فرديجدید مسلمانان چگونه به تراژد متفاوت، دربارۀ اینکه جامعۀ

اجتمـاعی   هاي کنشدر این پژوهش مناسک تدفین و شود.  پیجویی می دهد اس�می می

  )Halevi, 2011: 12 (.شود جامعه تحلیل میدر یک  رویارویی با مرگ

  شیعیان امامی یا جعفري  3ت جمعییهو .2

شیعیان امامی یا جعفري در گـرو   4جمعی و حافظۀ تگیري هوی وگو دربارۀ شکل گفت

گروهی متمایز از جامعۀ عام  عنوان بهه خود را ن نکته است که چه زمانی امامیدانستن ای

دوم شـناختند. در   هاي شیعی در درجۀ ز از سایر جریانیاول و متما مسلمانان در درجۀ

که در واقع همان زمـان  ۀ هویت جمعی شیعه مسئلپژوهی به  شماري از تحقیقات شیعه

هـاي آن   یکی از بهتـرین نمونـه  که عام پرداخته شده  طور به ،است شیعی اندیشۀتکون 

و عقیـدۀ بازشناسـی   وفـاداري، عشـق   «با عنـوان   دکتري خانم ماریا ماسی دکاکه رسالۀ

گرچه غالب تحقیقات شیعی گـرایش بـه ایـن     6است. »5شیعی نخستین مرزهاي جامعۀ

دارند تا بر روي اعتبار تشیع و تکامل باور امامت شیعی تمرکز کنند، این تحقیق تـ�ش  

 را با تمرکـز بـر روي تحـو�ت جامعـۀ     نخستین هاي تکامل شیعۀ کند تا دیگر جنبه می

کنـد تـا یـک     ویژه ت�ش می طور بهوي اي رهبري آن بررسی کند. ج نخستین شیعی، به
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تاریخ اندیشه از ظهور یـک هویـت جمعـی شـیعی متمـایز را ارائـه کنـد و همچنـین         

شـان   هاي جمعیت مذهبی کوشد تا روند تکامل درك شیعیان از ماهیت و محدودیت می

  را در طول دو قرن نخست نشان دهد. 

و مفهوم اولیه کـه همـواره همـراه هویـت شـیعی در      این تحقیق با تمرکز بر روي د

اي را در مفهـوم   مرحلـه  یک تحول سـه » ایمان«و » و�یت«نی یع بوده،ها  آن جات نوشته

میـان سـایر مکاتـب اسـ�می     هویت جمعی شیعی ردیابی کرده است. دیدگاه شیعه در 

گ بـزر خودآگـاه مـذهبی را در میـان امـت      فرد است؛ زیرا بنیان یک جامعـۀ  منحصربه

یعی و در گیري بنیادهاي شـ  نخست، و در زمان شکل اس�می بنا نهاده است. در مرحلۀ

گروهی فعال و فدایی درك کـرد؛   عنوان بهشیعی خود را  نخستین جنگ داخلی، جامعۀ

کردنـد. در   دات شخصـی ادعـا مـی   اعتقـا  ۀبه شکلی که افراد آن عضویت خود را بر پای

بـراي   تـر  گراتر و گزینشـی  یدگاهی مطلقأخر، شیعیان دامیه مت مرحلۀ دوم، در دورۀ بنی

خود برگزیدند؛ بدین صورت که خود را جمعیتی دانستند که از سـوي خـدا در    ۀجامع

ران تقسیم شده بود. در جهانی که میان دو گروه مؤمنان و کاف ؛جهان انتخاب شده است

تــر و  یـف شـیعه یـک دیـدگاه ظر    ،عباســی ۀدر نهایـت در اوایـل دور   سـوم و  مرحلـۀ 

ه آن بـه  ت خود اتخـاذ کـرد؛ دیـدگاهی کـه توجـ     اعضاي جمعی تر دربارۀ مراتبی سلسله

 )Dakake, 2000: iii(شیعی بیشتر بود. غیر خصوص ارتباطاتش با جامعۀ همزیستی در

گیري دقیق هنجارهـاي   برخی پژوهشگران درخصوص این دوره بر این باورند که شکل

اشـت.  اي د یشترین اهمیت را در تکامل تشیع فرقـه واضحی ب طور به ،فقهی شیعه مذهبی

فقهی جـامع و   اي از هنجارهاي مذهبی بخشی به مجموعه ها براي هویت نخستین انگیزه

ین کرد، در زمان خ�فت نخسـت  شیعی که آن را از اکثریت مسلمانان متمایز می یکپارچۀ

 نق�بی خراسانیاندهی جنبش ا سوق ورود عباسیان در عباسی رخ داد. این توسعه نتیجۀ

   )Buckley, 1998: 165(.سمت نمادهاي شیعی بود به

 ۀغیرشــیعی مبنــاي ایــن قــرار گرفــت تــا در دور همزیســتی و ارتبــاط بــا جامعــۀ

ـ   صادقین : 1380نـک: پـاکتچی،   (ه یـا جعفـري سـامان یابـد.    هویت جمعـی امامی

ز سـاختن  سازي بود که شیعیان امامی براي متمـای  تدر چهارچوب این هوی )159ـ158

طـور   تعبیر کردند. بـه  7»العامإل«ود از سایرین، از سواد اعظم جامعۀ مسلمانان با عنوان خ
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از چه زمان در میان شیعیان امامی رایج  »عامه«اصط�ح کاربرد مشخص نیست که  دقیق

وجـود دارد و بـه    شد، اما این اصط�ح در شماري از احادیث منسوب به امام باقر

کـه  » مقا�ت العوام«است. گویا اصط�ح ن اصحاب ایشان رایج بوده رسد در میا نظر می

رفتـه،   به کـار مـی   براي ارجاع به یک گروه نامشخص در زمان شهادت امام حسین

 ,See: Kohlberg (اي متأخرتر بوده اسـت.  کاربرد این اصط�ح در دوره ۀنخستین زمین

2011: par. 1(   

دهـی و تثبیـت و تـداوم     براي شکل صادقرسد ت�ش امام  کلی به نظر می طور به

 ک�می راي سامان دادن به دکترین فقهیهاي ایشان و پدرشان ب گفتمان امامی مرهون ت�ش

لکه وجوه تمایز آن با گفتمـان  ب ،تنها سامان نیافته بود یعیان بود که تا پیش از ایشان نهش

در گزارش صریحی کـه  ر از آن بود. مشخص نبود و حتی در مواردي متأث خوبی عامه به

نقل شده است، ایشان ت�ش دارند نشان دهنـد کـه    در این خصوص از امام صادق

امامـت   وار آغاز شد، در دورۀ ت به شکل سلسلهنخس شیعی از سدۀ رغم اینکه امامت به

مباحث فقهی سامان یافت خصوص در  ، دکترین امامیه بههاي ایشان پدرشان و با ت�ش

 ه و تأثیرگـذاري بـر  عام رجوع حتی به محل ،هرپذیري از گفتمان عامي تأثیجا و آنان به

بـود کـه از همـان     هاي امام صادق اساس این ت�ش در واقع بر 8ل شدند.مبدها  آن

ت متمایز اجتماعی شکل گرفت کـه  ، یک جریان شیعی جدید با هویحیات ایشان دورۀ

  9.شدخصوص در کوفه مشهور  به» جعفري فاطمی«و یا » جعفري«ه ب

میـان   ،یک هویت مسـتقل  عنوان بهامامی  ثبیت شیعۀزمان دقیق ت ۀبا این حال، دربار

زودتـرین زمـان آن   قان اخت�ف نظر وجود دارد. این اخت�ف بدان نحو اسـت کـه   محق

 ) و دیرترین زمان آن پس از انشعاب اسماعیلیق732 متوفی(باقردوران امام محمد

 :See () شـناخته شـده اسـت.   ق765 متـوفی (پس از شهادت امام صـادق  ،(امامی)

Gleave, 2009: 1593–1594(   

  امامیه ۀغذایی در شیع عمدتاًآیین انعکاسی از یک  :الحسین تربةهاي  گزارش .3

هـا و ابعـاد    سومین امام شیعیان همواره از جنبه عنوان به تربت مزار حضرت حسین

ش اعظم ایـن آداب بـه شـکلی    اند. بخ جسته شده و به آن تبرك می مختلفی تقدیس می

یـث  اي در ارتباط با مصرف کردن و خوردن این تربت اسـت. در احاد  گونه است که به
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خوردن هر خاکی  ،تر که خوردن خاك هر مزاري بلکه در مفهومی عامامامیه تأکید شده 

در  10اسـت.  تربـت مـزار حضـرت حسـین     ،حرام است و تنها استثنا در این میـان 

ت هاسـ  خون و گوشـت آن  ۀمثاب شده که تربت مزار امامان شیعه بهید روایات امامی تأک

ردن گوشت بـدن امامـان   خو منزلۀ که اکنون تبدیل به خاك شده و خوردن این خاك به

و  و تبرك باید به شکل بسیار جزئی تفاده از این تربت به نیت استشفارو اس است. ازاین

  11است. مزار حضرت حسینمنحصر در تربت  محدود باشد و جواز این استشفا

ذایی ذکر شـده، یـک   ین غییک آ مثابۀ الحسین به تربإلآدابی که در ارتباط با خوردن 

شده با تربت مزار آداب کام گرفتن نوزاد تازه متولددست نیست. یکی از این گونه و یک

اي از تربت ایشان در سقف دهان نوزاد قرار داده  است که باید ذره حضرت حسین

از  12کنـد.  گیرد و انحنا پیدا مـی  ین صورت کام دهان کودك با تربت شکل میشود و بد

ـ   ،دیگر آداب غذایی که در خصوص تربت ذکر شده د آن است که مسـلمان در روز عی

داري با غذایی ماه رمضان را به پایان ببرد و آن روز را  فطر که باید پس از یک ماه روزه

ر افطـار  در روز عیـد فطـ   حضرت حسینجشن بگیرد، بهتر است که با تربت مزار 

در بیشـتر   13داري خـود را بـا آن بشـکند و جشـن بگیـرد.      کند و پایان یـک مـاه روزه  

عـاملی بـراي    عنـوان  بهالحسین در حالتی کلی  تربإلهاي امامی دیگر، استفاده از  گزارش

از  خاص استفاده طور بهها  در برخی از این گزارش 14استشفا و مداوا معرفی شده است.

آن در مخلوطی از عسل و زعفران مطرح شده است. در برخی دیگر اسـتفاده از تربـت   

در قالب یک شربت گوارا به تصویر کشیده شده است که گاهی یک دانه از تسـبیح در  

در شماري از این موارد توصیه شـده کـه    15شده است. مقداري آب براي مداوا حل می

    16همراه شود. تناول تربت با خواندن ذکري یا دعایی

لحسـین و تقـدیس آن در ارتبـاط بـا     ا تربإلهاي مربوط به آداب  گرچه اکثر گزارش

کـه در کتـب فقهـی امامیـه     هاي غذایی است، محدود بـه آن نیسـت. از جملـه این    ینآی

مهـر) آمـده   (مسـجد  عنوان بهالحسین  تربإلهاي مستوفایی در خصوص استفاده از  بحث

اده از آن براي تسبیح تأکید شده است. از سوي دیگـر  است. همچنین بر استحباب استف

بخشـی از تربـت    دفین اموات ذکـر شـده کـه مسـتحب اسـت     یکی از آداب ت عنوان به

و یا در کامش قـرار داده شـود کـه موجـب آرامـش و راحتـی او        الحسین در کفن فرد
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ی بخشـ  ،ها ذکر شده که براي حمل اجناس خواهد بود. ع�وه بر این در برخی گزارش

   17شود.ها  آن قرار داده شود تا سبب حفظها  آن الحسین در کنار تربإلاز 

  دوم هجري الحسین در اوایل سدۀ  تربةگیري گفتمان  شکل .4

و یارانشان یکی از وقایع تاریخی بود که نقش  ماجراي کرب� و شهادت امام حسین

ایفـا کـرد.   دوم هجـري   هی هویـت جمعـی امامیـه در اوایـل سـدۀ     د در شکل را اصلی

تاریخی کرب� هر آن چیزي که مربوط به شخصیت اصـلی   تردید پس از خود حادثۀ بی

شته شـد. شـاید   گرامی دا ،یادمان و نمادي هویتی مثابۀ ، بهبود یعنی امام حسین ،آن

زیارت نقشی محوري و مرکزي داشت. با این حال در فرایند این  ،ها در میان این یادمان

، تربـت و خـاك مـزار ایشـان     یاد و جایگاه حضـرت حسـین   ،زیارت و احیاي نام

ابزاري براي احیـاي   عنوان بهجایگاهی برجسته یافت و امامان شیعه ت�ش کردند آن را 

  هاي جسمانی و روحانی شیعیان مطرح کنند. جنبه

 سازي واقعـۀ  پسر ایشان در انعکاس و برجسته با اینکه حضرت علی بن حسین

ها در خصوص تربـت مـزار حضـرت     ترین گزارش کهن ،داشت کرب� جایگاهی متمایز

هـاي متعـددي حـاکی از     مربوط به عصـر پـس از ایشـان اسـت. گـزارش      حسین

هجـري اسـت کـه در ایـن      دوم در نیمـۀ اول سـدۀ  » الحسین تربإل«گیري گفتمان  شکل

دوار تردیـد در ا  تـرین جایگـاه را دارد. البتـه بـی     مهم ها، احادیث صادقین گزارش

الحسین هماننـد بسـیاري دیگـر از     تربإلهاي مرتبط با  نیز بیشترین حجم گزارش بعدي

ر امامیـه نقـل شـده اسـت. ایـن      در منابع مــتأخرت  موضوعات شیعی از امام صادق

اسـاس آن بـا ظـن بسـیار قـوي       که برها از نظر محتوا و تعداد به شکلی است  گزارش

دوم هجــري  یمــۀ اول ســدۀدر ن را» الحســین تربــإل«گیــري گفتمــان  تــوان شــکل مــی

اي  در دوره ،هـا بـا هـم    ش ایـن گـزار   ۀهمـ  شـدن گذاري کرد و ادعاي برساخته  تاریخ

  18متأخرتر دشوار است.

 الحسین مربوط بـه امـام بـاقر    تربإل ها دربارۀ ترین گزارش قدیمی ،بر این اساس

سـدۀ دوم   را مربـوط بـه اوایـل   ها  آن توان می ،است که با توجه به محتوا و نوع راویان

هـایی از   گـزارش  ،منابع ترین متأخر امامت ایشان دانست. در کهن هجري یعنی در دورۀ

اند معجـونی از عسـل و زعفـران و     توصیه کرده امام باقر که این دست وجود دارد
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در گـزارش   19براي مـداواي بیمـاران شـیعه تهیـه شـود.      طین قبر حضرت حسین

هم آمـده  استفاده از نوشیدنی که با تربت فـرا  دیگري ایشان محمد بن مسلم ثقفی را به

 هـاي دیگـر در   در گزارش 20اند و محمد بن مسلم نیز شفا یافته است. بود، توصیه کرده

هـاي کتـب    و در برخـی گـزارش  وگـو شـده    تربت گفـت  یخصوص ماهیت شفابخش

گـرفتن مـنعکس شـده     شـفا  برايدستورالعمل خاصی براي استفاده از تربت  ،مـتأخرتر

  21.است

  دوم هجري ۀسد اوایلدر  ك جستن به آنو تبر خاك امواتتقدیس  .5

جـویی بـه    از گفتمان تبرك جدامانی بود که عبداهللا گفت تبرك جستن به تربت ابا ۀمسئل

ینی رایـج و  آی ،رسد که برگرفتن از خاك مزار اموات چنین به نظر میخاك اموات نبود. 

تبرك به تربت قبر حضـرت   ،. بر این اساسبوداس�می آن دوره  در جامعۀداراي سابقه 

پیدا کرد. گزارشی که ابن ابـی یعفـور نقـل     يبیشتربرجستگی میان این در  حسین

نیـز در آن دوره صـورت    هد تبرك به تربـت مـزار افـراد دیگـر    د می نشان ،کرده است

اثـر   در تربت حسـین ها  آن گونه که اساس گزارش وي آن با این حال بر گرفت؛ می

در گـزارش دیگـري نیـز کـه      22ها چنین اثري وجود نداشـت.  در سایر تربت ،دنددی می

هیچ تصـریحی در   ،وجود دارد شفا یافتن محمد بن مسلم با شربت امام باقر دربارۀ

بوده است وجود ندارد، بلکه امـام   حضرت حسینخصوص اینکه این تربت از مزار 

دهـد کـه    نند. چنین گزارشی نشان میدا آن شربت را مخلوطی با تربت مزار اجدادشان می

شـامل مـزار    احتما�ًنبود و  تبرك به آن محدود به مزار حضرت حسین اخذ تربت و

در گزارش جالب دیگري تصریح شـده اسـت کـه تربـت      23.شد سایر امامان شیعه نیز می

خاصـیت شفابخشـی را   نیـز همـین    و حضرت حسـن  ، حضرت علیپیامبر

 و حمـزۀ  در خصوص خاصیت طین قبر حضرت حسین دیگر روایتیدر  24اند. داشته

 25انـد.  ت و این دو با یکدیگر مقایسه شدهعموي پیامبر) سخن به میان آمده اس(الشهداسید

جـز مـزار    تربـت هـر مـزاري بـه    خوردن تأکید شده ها  آن هاي دیگري نیز که در گزارش

استشـفا   ،در آن دوره دهد که احتما�ً می نشان ،بر بنی آدم حرام است حضرت حسین

    26نبوده است. حسین ۀینی محدود به مقبرتبرك به تربت مزارها آی و

   مرتبط گفتمان و رواج مناسک : توسعۀدوم هجري در اواسط سدۀ الحسین تربة .6
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همچنان بـر جایگـاه    ،دوم هجري بود که مربوط به ربع دوم سدۀ امام صادق در دورۀ

 اش حمزه ثمالی از مکالمـه  رش ابیگزا 27شد. تأکید شفابخشی تربت حضرت حسین

امـام   دهـد کـه در دورۀ   خوبی نشان مـی  در مکه در این خصوص، به صادقبا امام 

در ن و منسکی رایج به آیی حسیناستشفا و تبرك به تربت قبر حضرت  صادق

سـقم ایـن   صـحت و   ۀاي کـه وي از امـام دربـار    گونـه  بـه  میان امامیه تبدیل شده بود؛

هاي دیگر تصریح شـده اسـت معجـونی     در برخی گزارش 28کند. ها پرسش می دیستق

 حضـرت صـادق   الحسین در کوفه براي مـداواي بیمـاران در دورۀ   تربإلمشتمل بر 

   29شده است. توزیع می

الحسین رخ داد کـه   تربإلبرخی تطورات جدید در گفتمان  ،با این حال در این دوره

در  حضـرت صـادق   در دورۀخـاص   طور بهکه پیشین متفاوت بود. چیزي  با دورۀ

 و در زمـان امـام بـاقر    ین تقدیس تربت امر جدیدي بود که پیش از آنخصوص آی

شـده  فتن نوزاد تازه متولدها در خصوص کام گر برخی تأکیدها و توصیه .سابقه نداشت

ـ  اینک ۀبا این حال دربار .الحسین بود تربإلبا  دوره ین در میـان شـیعیان ایـن    ه آیا ایـن آی

تـوان   شده و جاري وجـود داشـت، نمـی    تثبیتمنسکی  عنوان بهها  ع�وه بر این توصیه

جامعـۀ امامیـه عینـی و     ه درمسـئل از اینکه آیا ایـن  گزارشی  ؛ زیرااظهار نظر دقیقی کرد

اجتمـاع   کنیم که وقتی در مـورد یـک   توجهبه این نکته نداریم. لذا باید  ،بودشده  تثبیت

بر اینکـه آن موضـوع در آن جامعـه     شدن به امري،، توصیه کنیم شناسی می بحث انسان

  30هیچ د�لتی ندارد. ،رواج پیدا کرده است

 تربـإل ط شفابخشـی  ایبود که تـ�ش شـد زمینـه و شـر     آن هآمدوجود بهتطور  دیگر

سابقه  تر از آن بی الحسین در ارتباط با عقاید و هویت امامیه معرفی شود؛ امري که پیش

کـه شفابخشـی   آوري تأکیـد شـده    به شکل شگفت ،هایی اساس در گزارشبود. بر این 

ابـی  «حق و�یـت و امامـت حضـرت     ،کننده از آن تربت منوط به این است که استفاده

خـود حضـرت   هم و یا شاید  به امام صادق را بشناسد که در اینجا احتما�ً» عبداهللا

  31ارجاع دارد. حسین

و فراگیـري آن در   امام صادق سین در دورۀالح تربإلبا گسترش گفتمان تقدیس 

تـر   جدیدي مطرح و مورد پرسش قرار گرفت که تا پـیش  ۀمسئلمیان سواد اعظم شیعه، 
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این پرسش مطـرح شـد کـه     اش وجود داشت. در آن زمان کمتري درباره ۀز آن دغدغا

وجـود دارد و   حضـرت حسـین   اي از مـزار و مقبـرۀ   الحسین در چه محدوده تربإل

  رود در چه شعاعی از قبر ایشان قرار دارد.   می ه چنین آثار و برکاتی از آن انتظارتربتی ک

 در خصـوص مـزار حضـرت حسـین    » حـائر « رسد طرح کـردن انگـارۀ   به نظر می

امـام   ۀدر دور» طـین قبـر الحسـین   « در ارتباط با تعیـین محـدودۀ   مفهومی بود که دقیقاً

دقیـق مشـخص    طور بهاي دیگري ه ع�وه بر آن در گزارش 32شکل گرفت. صادق

این تعیین محدوده تا بـدان حـد دقیـق بـود و      33حائر کجاست. شده است که محدودۀ

حضرت  اف مقبرۀهایی در اطر حفاري ،اساس آن شد که حتی برخی بر جدي گرفته می

  34دادند. انجام می حسین

الشـی پـیش   چ عنـوان  بـه ، آنچه الحسین تربإلبا گسترش تناول و استفاده از زمان  هم

ها در خصوص بی اثر بودن آن  ها و یا نقل ، برخی تجربهروي این گفتمان وجود داشت

صـراحت   در دسـت اسـت کـه بـه     هایی از امام صادق بر این اساس گزارش 35.بود

  بخش نباشد. تواند فاسد شود و دیگر اثر کند چرا و چگونه تربت می مطرح می

بخشی تربـت  یت مطرح شد، یقین به اثرر به و�ع�وه بر نکاتی که در خصوص باو

ه و همچنین دور نگه داشتن آن از دست شیاطین و اجنه از شرایط اثربخشی آن ذکر شد

 ،خـارج شـود  » حـائر «محـض اینکـه از    ها تأکید شده که تربت به . در این گزارشاست

 دیگر در حفاظت م�ئکه نخواهد بود و شیاطین و اجنه با لمس کردن تربت آن را فاسد

آداب و دعـاي   هاي دیگري دربارۀ به همین دلیل است که در گزارش احتما�ً 36کنند. می

دلیـل   بـه  شـاید العملی کـه  دسـتور  ؛گـو شـده اسـت   و بت از حائر گفتهنگام انتقال تر

  37.باشدمطرح شده  ،احتمال فساد تربت پس از خروج از حائر ازها  نگرانی

  وم هجريد ۀدوم سد ۀالحسین در نیم تربةگفتمان  .7

خـوبی   نقل شده، بـه  گزارشی که از ـ حضرت کاظم  ،دوم هجري در نیمۀ دوم سدۀ

گـان بـراي   رزبرگرفتن از تربت مـزار نیکـان و ب   همچنان ،دهد که در آن دوره می نشان

تصـریح   امـام ي کـه  طـور  به ؛شده و رایج بوده است امري شناخته تبرك و استشفا،

تربـت مـزار    حرام است و ایـن امـر فقـط دربـارۀ     انکند برداشتن از تربت مزار ایش می

از آن دوره در هاي دیگـري   گزارش 38جایز و راجح است. جدشان حضرت حسین
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با شدت تأکید شده خوردن هـر خـاکی حـرام اسـت و ماننـد      ها  آن که دردست است 

با این حال خوردن از خـاك مـزار    ،حرمت خوردن خون، مردار و گوشت خوك است

رسـد ایـن    مـی  اسـت. بـه نظـر   در آن است کـه دواي هـر دردي   یک استثن حسین

نشینی حرمت خاك با حرمت گوشت خوك و سپس سازي معنایی شدید و هم برجسته

سـازي گفتمـان    شی است جدي براي تقویـت و برجسـته  استثناي طین قبر الحسین، ت�

    39سابقه بود. از آن چنین تعبیري با این شدت بیالحسین که تا پیش  تربإل

 صـادقین  گرف در این دوره و متفاوت بـا دورۀ تحولی ش عنوان بهباید را چه آن

هـایی تـ�ش    در توصـیه  حضرت کاظم ،این دورهتلقی کرد، این نکته است که در 

هاي هویتی و اصـلی شـیعیان امـامی     یکی از ویژگی عنوان بهس تربت را تا تقدی ندکرد

خاص  طور به نخالی نخواهد بود. ایشااي از این ویژگی  د و اینکه هیچ شیعهنمعرفی کن

تربت  حاي نیست مگر اینکه تسبی را مطرح کردند و اینکه هیچ شیعه تسبیح تربت ۀمسئل

استفاده از  ۀ سیدالشهداها از زمان شهادت حضرت حمز اساس برخی گزارش بر 40دارد.

 هاي تسبیح رواج یافت و پس از شـهادت حضـرت حسـین    تربت ایشان براي دانه

 با این حال این گزارش به دلیـل  هاي تسبیح رایج شد؛ اده از تربت ایشان براي دانهاستف

 شاید زیـاد قابـل اعتمـاد نباشـد و     ،از طریق منابع بسیار متأخرتر به دست ما رسیده کهاین

تر از سدۀ دوم هجري بر اسـاس   دماي متق الحسین به دوره تربإلتسبیح تسري دادن گفتمان 

در ارتبـاط بـا    در ایـن دوره  دیگري که آداب جدید 41.است هواجتا حدي با چالش م آن،

اي  سابقه بود، قـرار دادن قطعـه   آن بیمطرح شد و پیش از  الشهداسیدتربت حضرت 

    42مطرح نشده بود. صادقین هاي دورۀ از تربت در کفن میت بود که در گزارش

مانـده از   رجـاي هـاي ب  مجموعه گزارش سوم هجري، و اوایل سدۀدوم  در اواخر سدۀ

است. ایشـان   هاي پدرشان حضرت کاظم گزارش ۀدر راستا و ادام حضرت رضا

 عنوان بهبا این حال  43اند. کرده هایی بر جایگاه شفابخشی و تقدس تربت تأکید گزارشدر 

، قرار دادن تربـت  آنچه در این دوره قابل رؤیت است و تا پیش از آن نبود ،جدیدمنسکی 

س که قرار بوده در سفري ارسال شود تا به دسـت کـ   است یا هر چیزي پارچه و در بستۀ

  44اع�م کردند.مسافر حفظ و امنیت آن  دیگري برسد؛ ایشان تربت را مایۀ

  سوم هجري  امامی پس از سدۀ اتسنت مکتوب الحسین در تربةگفتمان  .8
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ترس کـه اکنـون در دسـ    سوم هجري با نخستین منبع مکتوب امـامی  در نیمۀ دوم سدۀ

با آن در  يالحسین و استشفا تربإل زارش دربارۀشویم که در آن یک گ رو می ، روبهاست

واقع از لحاظ معیارهاي نقد و زعفران مخلوط شود، آمده است. در صورتی که با عسل 

ترین منبـع   ق) کهن 280د (احمد بن خالد بن برقی المحاسنکتاب  ،بیرونی و نقد متنی

با این حال ایـن بـدان    45الحسین است. تربإل گزارشی دربارۀبرگیرندۀ امامی است که در

از منابعی بعد از این  و عمدتاً رفته ها اشاره تر بدان هایی که پیش معنی نیست که گزارش

دوم هجـري قابـل اتکـا     در سـدۀ  از لحاظ انعکاس گفتمـان متقـدم   ،اند نقل شده کتاب

لی است که هر خوانندۀ منصـفی را  به شکها  آن نیستند بلکه تعداد، محتوا و شرایط نقل

تر از زمان تألیف کتابی کـه گـزارش در آن آمـده اسـت،      انعکاس گفتمانی متقدم دربارۀ

  کند. قانع می

اي کـه در   تـرین نکتـه   چهـارم هجـري، مهـم    ۀسوم و ورود به سـد  ۀبا گذار از سد

اسـت کـه در ایـن سـده      این ،کند الحسین جلب توجه می تربإلخصوص تطور گفتمان 

رسـیده  ، بـه سـامان   الحسـین در آن آمـده   تربإلروایات  ترین کتاب کهنی که بیشینۀ همم

تـرین   مهـم ، کامـل الزیـارات  با تألیف کتاب  ق)367 متوفی(است. شیخ ابن قولویه قمی

کهن امامی در خصوص روایات مرتبط با سنت زیارت امامان شیعه را فـراهم   مجموعۀ

تبـع   و بـه  ط به زیارت حضرت حسینآورده است. بخش مهمی از این کتاب مربو

هایی کـه   ست. بر این اساس بسیاري از گزارشآن روایات مرتبط به تربت مزار ایشان ا

ها  آن دوم هجري به الحسین در اوایل سدۀ تربإلگیري گفتمان  خصوص ترسیم شکل در

  .ب در اختیار ماستاشاره شد، امروز از طریق این کتا

 مؤلفق) 329 د(محمد بن یعقوب کلینی ،رم هجريچها با این حال، در همین سدۀ

حـدیثی کهـن امامیـه بـه وي     المعـارف  دائرةتـرین و معتبرتـرین    بزرگ ، کهکافیکتاب 

چهـارم هجـري چنـد گـزارش در      قولویـه قمـی در سـدۀ    پیش از ابـن  ،منتسب است

  46الحسین را در کتابش آورده است. تربإلخصوص 

یعنـی  ، چهـارم هجـري   ۀر امامی در سـد ، دیگر محدث مشهوپس از ابن قولویه نیز

در چنـد کتـابش    را الحسـین  تربـإل هاي مربوط بـه   ق) گزارش381متوفی (شیخ صدوق

اي گفتمـانی  هـ  داده هـا دربرگیرنـدۀ   این گـزارش  ، عمدۀبا این حال 47منتقل کرده است.
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وان نـوع خاصـی از تعامـل    ت تر بدان اشاره شد نیست و نمی فراتر از آن چیزي که پیش

م هجري نبوده است دوم یا سو سین را در این دوره حدس زد که سدۀالح تربإلبا  ینیآی

  چهارم هجري دارد.   و اختصاص به سدۀ

مامیه در قرون میانۀ هجري یعنی از سـدۀ پـنجم تـا    الحسین در ا تربإلپیجویی گفتمان 

ه کاي  اساس پشتوانه در این دوره بر گفتمان حاکی از این است که این ،دهم هجري سدۀ

هـا   ها، آداب و شیوه اي متقدم به دست آمده بود، گزارشه از احادیث منابع امامی در سده

خصـوص   در کتب امامی به اي گسترده طور بهالحسین  تربإلو تقدیس  هاي استشفا و سنت

پـنجم هجـري در کتـاب     ۀکتب ادعیه، زیارات و احراز منعکس شد. شیخ طوسی در سد

 باب جدایی براي موضوع حائر و طین قبر الحسین، مصباح المتهجد و س�ح المتعبد

خود مطـالبی   امالیوي همچنین در کتاب  )731، ص2، جق1411طوسی، (گشوده است.

فتـال نیشـابوري در    )320ــ  319، صق1414طوسی، (در این خصوص بیان کرده است.

 اي به این موضـوع پرداختـه   ۀ ششم هجري در باب جداگانهدر سد الواعظین روضإلکتاب 

حسن بن فضل طبرسی نیز در همین سـده در   )412ـ411ص، 2، جش1375فتال، (است.

 خویش در باب مجزایی روایات طین قبر الحسـین را آورده اسـت.   خ�قمکارم ا�کتاب 

ششــم هجــري در کتــاب  راونــدي در ســدۀقطــب  )167ـــ166، صق1412طبرســی، (

الـدین   قطـب (ث کرده است.الحسین بح تربإلمداوا با  در فصلی جدا دربارۀخود  دعواتال

المـزار  ابن المشـهدي در کتـاب    ،هفتم هجري در سدۀ )187ـ185، صق1407راوندي، 

و آداب آن  در فصـلی جـدا در خصـوص فضـیلت تربـت حضـرت حسـین        الکبیر

س در همـین  وبن طاو سید )368ـ361، صق1419ابن المشهدي، (گو کرده است.و گفت

الحسـین و آداب   تربإلهایی در خصوص  زارشگ مصباح الزائرهفتم هجري در کتاب  ۀسد

نهم هجري  شیخ ابراهیم کفعمی در سدۀ )255، صتا بیس، وابن طاو(آن نقل کرده است.

الحسـین و آداب آن   تربـإل در خصوص فضـیلت   ،المصباحو  مینالبلد ا�، هایش در کتاب

  )311و  310، صق1418، همو؛ 509و  508، صق1405کفعمی، (است. سخن گفته

 گیري هجنتی. 9

با ـ   الحدیث فقهـ الحسین یا طین قبر الحسین   تربإلاحادیث  بررسی خانوادۀدر مجموع 

الحسـین در تـاریخ فرهنگـی و     تربـإل دهد کـه گفتمـان    شناختی نشان می رویکرد انسان
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مهم ایفـا کـرده اسـت.     ینقش ،متقدم تاریخی جامعۀ اقلیت شیعی در دورۀ شناسی انسان

هـاي   هـا و آیـین   گفتمـان  هاي کـ�ن  یکی از بخش عنوان به خرده گفتمان تربت الحسین

تکـون هویـت    گیـري و  دوم هجري شکل گرفت و در روند شکل شیعی در اوایل سدۀ

 امـام بـاقر   در دورۀ بخشـی کید بر تم شفا. این گفتمان با تأجمعی شیعه نقش آفرید

حضـرت   امامـت  زمـان بـا دورۀ   هـم  ،دوم هجري در اواسط سدۀ. این گفتمان آغاز شد

زمـان بـا    هـم  .هاي و�دت و تدفین شیعی نیز توسـعه یافـت   آیین ، به حوزۀصادق

آن ماننـد   دربـارۀ گرفتـه   هاي شکل ت�ش شد تا براي برخی چالش ،این گفتمان توسعۀ

این گفتمان برجسته  ،دوم هجري در نیمۀ دوم سدۀ .سازي شود بخشی و حائر مفهوماثر

عنوان  هت�ش کردند تا آن را ب ،امامانیعنی  ،وي شیعهو تثبیت شد و نهادهاي اقتدار معن

بخشـی آن را در گـرو پـذیرش    هویت شیعی معرفـی کننـد و شـرط اثر    یکی از شروط

گفتمـان تربـت الحسـین کـه      ،بعـد  از سدۀ سوم هجري بـه  .معرفی کننددکترین و�یت 

اي هـ  اي در سـنت مکتوبـات امـامی در سـده     گسـترده  طـور  به ،تر شکل گرفته بود پیش

  مختلف منعکس شد و تداوم پیدا کرد.

  

  ها نوشت پی

ـ   هاي سیاسی آن در شـکل  بندي بررسی نقش کوفه و صف ،هاي جذاب یکی از پرسش .1  ۀگیـري حادث

هـاي   و همچنین جریـان   سو  کرب�ست. در این دوره، در عراق نمایندگان خ�فت نخستین اموي از یک

آفرینـی   در برابـر یکـدیگر نقـش    ،ل از سوي دیگریو قبا زبیر، خوارج، شیعیان  ضد خ�فت همچون ابن

اول هجـري   ۀنخسـت سـد   ۀعلیه خ�فت اموي را باید از نیم گیري اعتراض هاي شکل کردند. ریشه می

ـ  کدام از این زمینه پیجویی کرد، اما نباید فراموش کرد که هیچ کـرب�   ۀها تأثیري بسان آن چیزي که حادث

  )Hinds, 1971: 346(.ایجاد کرد نیافریدند

ـ م در یمناسـک  يها : نمونهعهیش یزندگ با نام لیتورف دیویبه کتاب د توان یم جمله آن از. 2  مـردان  انی

 یمـذهب  مردان از يتعداد با مصاحبه ۀلیوس هب نگارنده ،کتاب نیا در اشاره کرد. معاصر رانیا در مسلمان

 کشـف  دنبـال  بـه و دعـا   جلسـات معنـوي   ۀخصـوص در حـوز   بهها  آن مناسک و احساسات باب در

 ۀجامع« عنوان با يا مقالهبه  ن،یا بر ع�وه سرتاسر) ،ش1399.(تورفیل، است انیعیش محرك يها يروین

 همچنـین  و تـاریخ ، پیـدایش  اثـر  این در. دکر اشاره ناتو یم هاند ورنر اثر »منوره ۀمدین در نخاوله ۀشیع

 گرفتـه  قـرار  یبررس و قیتدق مورد سعودى ستانعرب در »نخاوله« مظلوم و مقاوم انیعیش فعلى وضعیت

  ش، سرتاسر)1378.(انده، است
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3. Collective identity 

 جامعـه  یک به مربوط فرهنگی مطالعات در اهمیتبا و جدي بسیار مسائل از جمعی ۀحافظ موضوع .4

 دایجـا  حتـی  و آن یـادآوري  و جامعـه  یـک  هویت بازسازي در بسزایی نقش تواند می همواره و است

 هویـت  بـازپردازي  و احیـا  بـراي  نمونه براي کند. ایفا حافظه بازپردازي و جدید و متفاوت هاي هویت

 از بسـیاري  واقـع  در داشـت.  خواهد خوبی نقش ،حافظه مطالعات تحمیلی جنگ ۀمقول اساس بر ایران

 ۀحافظـ  یدهـ  شکل در اي دهنده جهت نقش توانند می فرهنگی و شناسی مردم هاي موزه و فرهنگی اشیاء

 همگـی  اسـت،  شـده  برپـا  ایـران  در مقدس دفاع با ارتباط در که مختلفی هاي موزه کنند. ایفا ملت یک

 دارنـد.  تحمیلـی  جنـگ  ۀپدیـد  از جوان نسل ۀحافظ دهی شکل در مهمی نقش و دارند کارکردي چنین

 بازسـازي  و دهـی شکل به که هستند فرهنگی توریسم نوع یک نور راهیان هاي کاروان و اردوهاي حتی

 هـاي  مـوزه  از یکـی  شـد.  خواهنـد  منجـر  ایـران  تحمیلی جنگ رویداد از معاصر ایران فرهنگی ۀحافظ

       ً  تقریبـا   است شده ت�ش آنجا در که است برلین شناسی مردم ۀموز ،یهودیان زندگی با ارتباط در مشهور

 در آنجـا  در نمونه رايب آید. فراهم تاریخ طول در یهودي هویت و زندگی از تاریخی ۀحافظ ،»هیچ« از

 در اي بازدیدکننـده  هـر  که است شده ایجاد خاصی اشکال با تودرتو مسیرهاي ،موزه از خاصی ۀمحوط

 »تیـه « وادي در اسـرائیل  نیب سرگشتگی و شدن  گم از نمادي بخش این کند؛ می گمگشتگی احساس آن

ـ  ۀپـروژ  در کـه  مسـائلی  از دیگـر  یکـی  .است موسی حضرت ۀدور در  و تـاریخی  ۀافظـ ح اياحی

 پرزیکوئیشـن  ۀمسـئل  ،شـده  ایجـاد  آن بـراي  زیـادي  ودهـاي یادب و اسـت  تأکیـد  مـورد  یهود فرهنگی

)Persecution( معاصـر  ۀدور در آن هاي آیتم ترین مهم از یکی که است یهود قوم تاریخی تعذیب یا و، 

 پژوهـی  شیعه العاتمط در سرتاسر) ش،1390 ذکایی، نک: حافظه، ۀمقول ۀاست(دربار هولوکاست ۀمسئل

 فرهنگی ۀحافظ و جمعی ۀحافظ روي بر کار توجه مورد ضوعاتمو از یکی هم غربی خاورپژوهشی و

 بررسـی  به اي لهمقا در ـ  ضدشیعی گرایش با ـ  برونر رینر خاص، اي نمونه عنوان به است. اس�م و شیعه

  )Brunner, 2005(.پردازد می شیعه تاریخ در فرهنگی ۀحافظ ۀمثاب به حدیث نقش

5. Loyalty, Love and Faith: Defining the Boundaries of the Early Shi’ite Community 

دفـاع شـده    2000طباطبایی در دانشگاه پرینستون در سـال    این رساله با راهنمایی پروفسور مدرسی .6

  است.

هاي کـاربرد ایـن اصـط�ح ارائـه      اسماء افسرالدین در گزارشی بدیعی که در خصوص یکی از زمینه .7

بـه  » األمـی « ۀشناختی بـه کلمـ   از لحاظ ریشه» هعام« ۀواژ ،گوید که در دیدگاه شیعیان کند، چنین می می

 .ودنـد سایرین از رهبـري وحیـانی و معصـوم محـروم شـده ب      زیراسواد مرتبط است؛  معناي کور و بی

)Afsaruddin, 2006: 67-66(  

ثم کان أبو جعفر و کانت الشیعإل قبله � یعرفون ما یحتاجون إلیه من ح�ل و � حرام إ� مـا تعلمـوا   « .8

فتح لهم و بین لهم و علمهم فصاروا یعلمـون النـاس بعـد مـا کـانوا       من الناس حتى کان أبو جعفر

  )425ص ش،1348نک: کشی، »(.یتعلمون منهم
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 از احادیث تربت و... شناختی مردمشناسی فرهنگی: قرائتی  الحدیث تا انسان از فقه

بن مسلم نزد شریک قاضی کوفه در خصـوص    اساس یک گزارش، هنگامی که ابوکریبإل و محمد رب .9

عن زرارة قـال شـهد أبـو کریبـإل     «خطاب کرد: » جعفري فاطمی«را ها  آن موضوعی شهادت دادند، وي

األزدي و محمد بن مسلم الثقفی عند شریک بشهادة و هـو قـاض فنظـر فـی وجوههمـا ملیـا ثـم قـال         

کند کـه بـه مـا     می ) در گزارش دیگري ابوصباح کنانی تصریح162ص همان،»(.میان فبکیاجعفریان فاط

إنـا نعیـر بالکوفـإل     اهللالصباح الکنانی قال قلت ألبـی عبـد  عن أبی «شد:  گفته می» هجعفری«در کوفه 

  )255ص همان،»(ه.فیقال لنا جعفری

10 .اللَّهدبنْ أَبِی عرَانَ عهنُ مإلُ باعمى سرو  دبرِ أَبِی عینَ قَبا خَلَا طم منِ آدلَى ابع رَّمحینٍ مع قَالَ: کُلُّ ط

اللَّه اللَّه عٍ شَفَاهجنْ وم نْ أَکَلَه154ص ،57، جق1403(مجلسی، . م(   ـادبنْ عفَّارِ عنِ الصع یدلنُ الْواب

عنِ الطِّینِ فَقَالَ أَکْلُ الطِّینِ حرَام مثْـلُ الْمیتَـإلِ و    : سأَلْت أَبا الْحسنالَبنِ سلَیمانَ عنْ سعد بنِ سعد قَ

  )285 ش،1356.(ابن قولویه،  ..الدمِ و لَحمِ الْخنْزِیرِ إِلَّا طینَ قَبرِ الْحسینِ

11 . تُکعمقَ ع فَقَالَ إِنِّی سادأَلَ الصلًا سجى أَنَّ رور     ةِ وفْـرَدوِیـإلِ الْمـنَ الْأَدـینِ ع مسـإلَ الْحتَقُولُ إِنَّ تُرْب 

تَنَاولْتُها فَما انْتَفَعـت   ] قَالَ [إِنِّی  لَا تَمرُّ بِداء إِلَّا هضَمتْه فَقَالَ قَد کَانَ ذَلک أَو قَد قُلْت ذَلک فَما بالُکها  آن

ا إِنَّ لَها قَالَ أَمـا أَقُـولُ    بِهم ا قَالَ فَقَـالَ لَـهبِه عینْتَف یکَد ا لَملَهمتَعاس و بِه عید لَم ا ولَهنْ تَنَاوفَم اءعإِذَا   ا د

صإلٍ فَإِنَّ منْ تَنَاولَ منْهـا  ء و ضَعها علَى عینَیک و لَا تَنَاولْ منْها أَکْثَرَ منْ حم تَنَاولْتُها قَالَ تُقَبلُها قَبلَ کُلِّ شَی

کنْ ذَلفَقُلِ...(طوسـی،      ] أَکْثَرَ [م لْـتنَـا فَـإِذَا تَنَاوائمد نَا وومنْ لُحا أَکَلَ مو 466ص ،2، جق1411فَکَأَنَّم 

734( 

   )136ص ،98 ، جق1403 مجلسی،(. انٌفَإِنَّها أَم  حنِّکُوا أَولَادکُم بِتُرْبإلِ الْحسینِ ع قَالَ الصادقُ .12

و التَّمرُ و أَروِي عنِ الْعـالمِ ع الْإِفْطَـار     یومِ الْفطْرِ الزَّبِیب  : و الَّذي یستَحب الْإِفْطَار علَیه فی فقْه الرِّضَا .13

  )130ص ،6، جق1408(نوري، .لْحسینِبرِ اقَ  علَى السکَّرِ و روِي أَفْضَلُ ما یفْطَرُ علَیه طینُ

  همین مقاله. ۀنک: ادام. 14

ـ . 15 النِ می بلنِ عینِ بسنُ الْحرُ بمثَنَا عدقَالَ: ح ،اللَّه دبنِ عب دمحنْ منُ خُشَیشٍ، عرَنَا ابـی  أَخْبالْقَاض ک

نْذثَنَا الْمدقَالَ: ح ،ادغْدی بِبانالشَّیب        اللَّـه ـدبـو عأَب ـدمحـنُ مـینُ بسثَنَا الْحـدی، قَالَ: حوسالْقَاب دمحنُ مب ر

کَانَت عنْدنَا امرَأَةٌ منْ أَهلِ الْکُوفَإلِ عجوز کَبِیرَةٌ، فَدخَلَت علَـی و أَنَـا فـی     : حدثَنَا أَبِی، قَالَ: ...الْأَزدي، قَالَ

ت: فَهـلْ لَـک   بِی منَ الْعلَّإلِ، فَقَالَت لی: یا سالم، ما أَرى علَّتَک کُلَّ یومٍ إِلَّا زائدةَ فَقُلْت لَها: نَعم. قَالَ أَشَد ما

ی إِلَى هذَا، فَسـقَتْنی مـاء فـی    ء أَحوج منِّ أَنْ أُعالجک فَتَبرَأَ بِإِذْنِ اللَّه(عزَّ و جلَّ) فَقُلْت لَها: ما أَنَا إِلَى شَی

فَلَمـا کَـانَ بعـد أَشْـهرٍ دخَلَـت علَـی        قَدحٍ، فَسکَتَت عنِّی الْعلَّإلُ، و برِئْت حتَّى کَأَنْ لَم تَکُنْ بِی علَّإلٌ قَـطُّ. 

مما فـی هـذه    بِما ذَا داویتنی فَقَالَت: بِواحدةٍ ـ سلَمإلَمها و کَانَ اس ـ : بِاللَّه علَیک یا سلَمإلُالْعجوز فَقُلْت لَها

. مـنْ طـینِ قَبـرِ الْحسـینِ    هـا   آن فَقُلْت: و ما هذه السبحإلُ فَقَالَت: ـ فی یدها  منْ سبحإلٍ کَانَت ـ السبحإلِ

قَبرِ الْحسینِ، فَخَرَجت منْ عنْدي مغْضَبإلً و رجعت و اللَّه علَّتی کَأَشَـد   فَقُلْت لَها: یا رافضیإلُ داویتنی بِطینِ

ذِّنُ فَقَاما یصـلِّیانِ و  ما کَانَت و أَنَا أُقَاسی منْها الْجهد و الْبلَاء، و قَد و اللَّه خَشیت علَى نَفْسی، ثُم أَذَّنَ الْمؤَ
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  )320و 319: 1414با عنِّی.(طوسی، غَا

 ع مـنَ الْأَدوِیـإلِ الْمفْـرَدةِ و     یرْوى أَنَّ رجلًا سأَلَ الصادقَ ع فَقَالَ إِنِّی سمعتُک تَقُولُ إِنَّ تُرْبإلَ الْحسـینِ . 16

] تَنَاولْتُها فَما انْتَفَعـت   قَالَ [إِنِّی  قُلْت ذَلک فَما بالُک لَا تَمرُّ بِداء إِلَّا هضَمتْه فَقَالَ قَد کَانَ ذَلک أَو قَدها  آن

إِذَا   لَ فَقَـالَ لَـه مـا أَقُـولُ    بِها قَالَ أَما إِنَّ لَها دعاء فَمنْ تَنَاولَها و لَم یدع بِه و استَعملَها لَم یکَد ینْتَفع بِها قَا

  )734ص ،2 ج، ق1411(طوسی، تَنَاولْتُها...

 ـنْ عقَلَإلَ عصنِ مب دمنْ أَحع دنِ أَسینِ بسنِ الْحنِ الرَّیانِ عی بلنْ عإلَ علَمنْ سع داونُ دب یمکـنْ   حع ـهم

بإلِ و بِحـقِّ الْملَـک الْموکَّـلِ بِهـا و بِحـقِّ      أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ قَالَ: إِذَا أَخَذْت الطِّینَ فَقُلِ اللَّهم بِحقِّ هذه التُّرْ

لطِّـینَ شـفَاء   الْملَک الَّذي کَرَبها و بِحقِّ الْوصی الَّذي هو فیها صلِّ علَى محمد و آلِ محمد و اجعلْ هذَا ا

.(ابن  و أَماناً منْ کُلِّ خَوف ذَلک کَانَ حتْماً شفَاء لَه منْ کُلِّ داء منْ کُلِّ داء و أَماناً منْ کُلِّ خَوف فَإِنْ فَعلَ

  )280ص ،ش1356قولویه، 

 همین مقاله. ۀنک: ادام .17

یگـري بررسـی   براي اینکه بخواهیم گفتمان تربإل الحسین را از لحاظ نقد بیرونـی و هـر موضـوع د    .18

 برقـی  محاسـن ترین منبع در ایـن زمینـه نیـز کتـاب      پیدا کنیم. قدیمی ترین منبع را کنیم، نیاز داریم کهن

هـا را بـه    توانیم ایـن گـزارش   هایی که وجود دارد، می عدد گزارشدلیل ت ق) است. ولی به280(متوفاي 

 خـود امـام صـادق و بـاقر     ۀتسري دهیم و به دور محاسنگیري کتاب  شکل ۀاي ما قبل دور دوره

 برسانیم.

 الْکَعبـإلِ  أَبِیه عنْ بعضِ أَصحابِنَا قَالَ: رفَعت إِلَی امرَأَةٌ غَزْلًا فَقَالَت ادفَعه بِمکَّإلَ لتُخَاطَ بِه کسوةُ عنْه عنْ .19

خَلْتینَإلِ ددإِلَى الْم رْتا صفَلَم مرِفُهأَنَا أَع إلِ وبجإِلَى الْح هفَعأَنْ أَد تقَالَ فَکَرِه   فَرٍ ع فَقُلْـتعلَى أَبِی جع

إِلَـى الْحجبـإلِ فَقَـالَ     لَه جعلْت فداك إِنَّ امرَأَةً أَعطَتْنی غَزْلًا و حکَیت لَه قَولَ الْمرْأَةِ و کَرَاهتی لدفْعِ الْغَزْلِ

نِ ع و اعجِنْه بِماء السماء و اجعلْ فیه شَیئاً منْ عسلٍ و اشْتَرِ بِه عسلًا و زعفَرَاناً و خُذْ منْ طینِ قَبرِ الْحسی

مرْضَاهم ا بِهواویتَدإلِ للَى الشِّیعع فَرِّقْه فَرَانٍ وع500ص ،2، جق1371(برقی، . ز(  

محمد بنِ خَالد عنْ عبد اللَّـه بـنِ حمـاد     محمد الْحمیرِي عنْ أَبِیه عنْ علی بنِ محمد بنِ مسلمٍ عنْ. 20

دإِلَى الْم تمٍ قَالَ: خَرَجلسنِ مب دمحنْ مع جلدثَنَا مدقَالَ ح مالْأَص اللَّه دبنْ عرِي عصالْب    جِـعأَنَـا و ینَـإلِ و

فَأَر جِعمٍ ولسنُ مب دمحم یلَ لَهفَرٍفَقعو جلَ إِلَی أَبس    و الْغُلَـام یـهلَنیلٍ فَنَاونْدى بِمغَطالْغُلَامِ م عشَرَاباً م

  ـکسإلُ الْمحائفَإِذَا ر لْتُهفَتَنَاو هتَّى تَشْرَبح رَحی أَنْ لَا أَبرَنأَم قَد فَإِنَّه هی اشْرَبقَالَ ل   طَیـب إِذَا شَـرَاب و نْـهم 

ـ  الَ لـی و مـا أَقْـدر    الطَّعمِ بارِد فَلَما شَرِبتُه قَالَ لی الْغُلَام یقُولُ لَک مولَاي إِذَا شَرِبت فَتَعالَ فَفَکَّرْت فیما قَ

طْت منْ عقَـالٍ فَأَتَیـت بابـه    فَکَأَنَّما نَش  علَى النُّهوضِ قَبلَ ذَلک علَى رِجلٍ فَلَما استَقَرَّ الشَّرَاب فی جوفی

ت یده و رأْسه فَاستَأْذَنْت علَیه فَصوت بِی صح الْجِسم ادخُلْ فَدخَلْت علَیه و أَنَا باك فَسلَّمت علَیه و قَبلْ

کأَب اكدف لْتعج فَقُلْت دمحیا م یککا یبم ی ولَـى     فَقَالَ لةِ عرلَّـإلِ الْقُـدق الشُّـقَّإلِ و دعب رَابِی ولَى اغْتی ع

 إِنَّ الشَّرَاب دمحفَقَالَ یا م کُمتیعشإلً لمحر لَکُمعي جالَّذ لَّهل دمفَالْح .... كنْدقَامِ عنْ الْمم یهف تَهي شَرِبالَّذ
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 وه ی وائورِ آبینِ قُبط یـهنَا فَنَرَى فاءسن یانَنَا وبص یهقفَإِنَّا نَس لَنَّ بِهدفَلَا تَع ی بِهتُشْفا اسکُـلَّ خَیـرٍ.   أَفْضَلُ م 

  )277 و 276ص ش،1356(ابن قولویه، 

  همین مقاله. ۀنک: ادام. 12

22 .نِ الصسنِ الْحب دمحنْ منِ عسنُ الْحب دمحی مثَندـنِ  حسنِ الْحى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحفَّارِ ع

مـنْ طـینِ قَبـرِ    بنِ علی بنِ فَضَّالٍ عنْ کَرَّامٍ عنِ ابنِ أَبِی یعفُورٍ قَالَ: قُلْت لأَبِی عبد اللَّه ع یأْخُـذُ الْإِنْسـانُ   

لَا ینْتَفع بِه فَقَالَ لَا و اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو ما یأْخُذُه أَحد و هـو یـرَى   الْحسینِ ع فَینْتَفع بِه و یأْخُذُ غَیرُه فَ

بِه هینْفَع أَنَّ اللَّه ).بِه اللَّه ه588ص ،4 ج ،ق1407کلینی، إِلَّا نَفَع(  

23 .دمحنِ می بلنْ عع نْ أَبِیهیرِي عمالْح دمحم     ـادمـنِ حب اللَّـه دبنْ عع دنِ خَالب دمحنْ ممٍ علسنِ مب

دإِلَى الْم تمٍ قَالَ: خَرَجلسنِ مب دمحنْ مع جلدثَنَا مدقَالَ ح مالْأَص اللَّه دبنْ عرِي عصالْب    جِـعأَنَـا و ینَـإلِ و

سنُ مب دمحم یلَ لَهفَق     و الْغُلَـام یـهلَنیلٍ فَنَاونْـدـى بِمغَطالْغُلَامِ م عفَرٍ ع شَرَاباً معو جلَ إِلَی أَبسفَأَر جِعمٍ ول

  ـکسإلُ الْمحائفَإِذَا ر لْتُهفَتَنَاو هتَّى تَشْرَبح رَحی أَنْ لَا أَبرَنأَم قَد فَإِنَّه هی اشْرَبقَالَ ل و نْـهم    طَیـب إِذَا شَـرَاب

ـ  الَ لـی و مـا أَقْـدر    الطَّعمِ بارِد فَلَما شَرِبتُه قَالَ لی الْغُلَام یقُولُ لَک مولَاي إِذَا شَرِبت فَتَعالَ فَفَکَّرْت فیما قَ

فوی جف تَقَرَّ الشَّرَابا اسلٍ فَلَملَى رِجع کلَ ذَلوضِ قَبلَى النُّهیع    ... ـهابب قَالٍ فَأَتَیتنْ عم طْتا نَشفَکَأَنَّم

(ابـن قولویـه،   .ستُشْفی بِـه فَقَالَ یا محمد إِنَّ الشَّرَاب الَّذي شَرِبتَه فیه منْ طینِ قُبورِ آبائی و هو أَفْضَلُ ما ا

  )276و  275 ش،1356

بنِ علی بنِ مهزِیار عنْ جده علی بنِ مهزِیار عنِ الْحسـنِ بـنِ سـعید عـنْ      حدثَنی محمد بنُ الْحسنِ .24

منْ أَبِی حلِ الْکُوفَإلِ عنْ أَهرٍو شَیخٌ ممو عثَنَا أَبدقَالَ ح منِ الْأَصمالرَّح دبنِ عب اللَّه دبنْ أَبِی عی عالزَةَ الثُّم

دبـنْ   عنَا یأْخُـذُونَ مابحأَص أَیتإِنِّی ر اكدف لْتعج قُلْت هیثدی حذَکَرَ ف کَّإلَ وبِم ع قَالَ: کُنْت ـینِ   اللَّهط

ى بِما بینَـه و  ء مما یقُولُونَ منَ الشِّفَاء قَالَ قَالَ یستَشْفَ هلْ فی ذَلک شَی - ] بِه الْحائرِ لَیستَشْفُونَ [یستَشْفُون

و کَذَلک طینُ قَبرِ الْحسـنِ و علـی و     بینَ الْقَبرِ علَى رأْسِ أَربعإلِ أَمیالٍ و کَذَلک قَبرُ جدي رسولِ اللَّه ص

ء منَ الْأَشْـیاء الَّتـی یستَشْـفَى     یعدلُها شَیمحمد فَخُذْ منْها فَإِنَّها شفَاء منْ کُلِّ سقْمٍ و جنَّإلٌ مما تَخَاف و لَا 

اءعا إِلَّا الد280ص همان،(.بِه(  

أَنَّ أَبا عبد اللَّه ع سئلَ عنِ استعمالِ التُّرْبتَینِ منْ طـینِ قَبـرِ حمـزَةَ و      و فی کتَابِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ. 25

السبحإلُ الَّتی هی منْ طینِ قَبرِ الْحسینِ ع تُسـبح بِیـد الرَّجـلِ     التَّفَاضُلِ بینَهما فَقَالَ و قَبرِ الْحسینِ

ی ذَلف یلَ لَهق ا ونْهإلُ محبالس هی یدف ع و اللَّه دبا عأَب أَیتقَالَ ر قَالَ و حبنْ غَیرِ أَنْ یسمفَقَالَ أَم هـا   آن اک

  )367ص ق،1419(ابن مشهدي، . أَخَف علَی أَعود علَی أَو قَالَ

قَالَ: کُلُّ طینٍ محرَّم علَى ابنِ آدم ما خَلَا طینَ قَبـرِ أَبِـی    انَ عنْ أَبِی عبد اللَّهروى سماعإلُ بنُ مهرَ. 26

اللَّه دبع َعٍ شَفجنْ وم نْ أَکَلَهماللَّه 154ص ،57، جق1403(مجلسی، . اه(  

27 .لَیمنِ سب دمحنْ مع نْ أَبِیهع یدعنِ سینِ بسنِ الْحب دمنْ أَحع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْهع رِي وصانَ الْب
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الْـأَکْبرُ.(ابن   نِ ع الشِّـفَاء مـنْ کُـلِّ داء و هـو الـدواء     عنْ أَبِیه عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: فی طینِ قَبرِ الْحسی

  )275ص ش،1356قولویه، 

 تلْک الْعلَّـإلِ إِلَّـا أَنْ   و روِي عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: منْ أَصابتْه علَّإلٌ فَبدأَ بِطینِ قَبرِ الْحسینِ ع شَفَاه اللَّه منْ

امِ.(تَکُونَ عجا همانلَّإلَ الس(  

28 .   یدـعـنِ سـنِ بسنِ الْحع زِیارهنِ می بلع هدنْ جع زِیارهنِ می بلنِ عنِ بسنُ الْحب دمحی مثَندـنْ   حع

نْ أَهرٍو شَیخٌ ممو عثَنَا أَبدقَالَ ح منِ الْأَصمالرَّح دبنِ عب اللَّه دبنْ أَبِی عی عالزَةَ الثُّممنْ أَبِی حلِ الْکُوفَإلِ ع

 قُلْت هیثدی حذَکَرَ ف کَّإلَ وبِم ع قَالَ: کُنْت اللَّه دبنَا یأْخُـذُونَ عابحأَص أَیتإِنِّی ر اكدف لْتعـنْ   جـینِ   مط  

  )280ص همان،ء مما یقُولُونَ منَ الشِّفَاء؟...( ذَلک شَی هلْ فی - ] بِه [یستَشْفُون  الْحائرِ لَیستَشْفُونَ

29 .      ر نْـدقَـالَ: إِنَّ ع اللَّـه ـدبـنْ أَبِـی عنِ الرَّبِیعِ عب نْ یونُسی علنِ عنِ بسنِ الْحع دمحنُ مب دمأْسِ أَح

  داء إِلَّا السام قَـالَ فَأَتَینَـا الْقَبـرَ بعـد مـا سـمعنَا هـذَا الْحـدیثَ         الْحسینِ ع لَتُرْبإلً حمرَاء فیها شفَاء منْ کُلِّ

الْقَبرِ فَلَما حفَرْنَا قَدر ذراعٍ ابتَدرت علَینَـا مـنْ رأْسِ الْقَبـرِ مثْـلُ السـهلَإلِ حمـرَاء قَـدر          فَاحتَفَرْنَا عنْد رأْسِ

  )588ص ،4، جق1407فَحملْنَاها إِلَى الْکُوفَإلِ فَمزَجنَاه و أَقْبلْنَا نُعطی النَّاس یتَداوونَ بِها.(کلینی، الدرهمِ 

شـود،   حدیث با رویکردهاي سنتی انجـام مـی  هاي علوم قرآن و  در بعضی از مطالعات که در رشته .30

شود کـه ایـن    می صیه کردند و از آن نتیجه گرفتهکه امام به چیزي تو گیرد صورت میگاهی این مغالطه 

 امام رایج بوده است. ۀامر در دور

أَحمد بنِ یحیى عنْ محمد بنِ الْحسـینِ    حدثَنی محمد بنُ الْحسینِ بنِ مت الْجوهرِي عنْ محمد بنِ .31

قَالَ: لَـو   می عنْ أَبِی عبد اللَّهیبرِي عنْ أَبِی ولَّاد عنْ أَبِی بکْرٍ الْحضْرَعنْ محمد بنِ إِسماعیلَ عنِ الْخَ

اللَّه دبقَّ أَبِی عح رِفینَ یعنؤْمنَ الْمرِیضاً مأَنَّ م       ِأْسثْـلَ رم ـرِهـینِ قَبـنْ طأَخَـذَ م لَایتَهو و تَهرْمح و

  )278ص ش،1356ه دواء.(ابن قولویه، لَ أَنْملَإلٍ کَانَ

 و عنْ أَبِیه عنْ سعد عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عیسى عنِ الْعباسِ بنِ موسى الوراقِ عـنْ یـونُس عـنْ    .32

ا عأَب تعمس قَالَت هتمنْ عع نِ زِیادب دمحنْ مانَ علَیمنِ سى بیسع یقُـولُ ع اللَّه دـی   إِنَ  بـینِ   فرِ    طـائالْح

  )331ص ،10، جق1408شفَاء منْ کُلِّ داء و أَماناً منْ کُلِّ خَوف.(نوري،  الْحسینُ  فیه  الَّذي

33. هنِ می بلع هدنْ جع زِیارهنِ می بلنِ عنِ بسنُ الْحب دمحی مثَندـنْ     حع یدـعـنِ سـنِ بسنِ الْحع زِیار

منْ أَبِی حلِ الْکُوفَإلِ عنْ أَهرٍو شَیخٌ ممو عثَنَا أَبدقَالَ ح منِ الْأَصمالرَّح دبنِ عب اللَّه دبنْ أَبِی عی عالزَةَ الثُّم

هیثدی حذَکَرَ ف کَّإلَ وبِم ع قَالَ: کُنْت اللَّه دبـینِ     عـنْ طنَا یأْخُـذُونَ مابحأَص أَیتإِنِّی ر اكدف لْتعج قُلْت

ء مما یقُولُونَ منَ الشِّفَاء قَالَ قَالَ یستَشْفَى بِما بینَـه و   هلْ فی ذَلک شَی ـ ] بِه الْحائرِ لَیستَشْفُونَ [یستَشْفُون

عبأْسِ أَرلَى ررِ عینَ الْقَبیالٍب280ص ش،1356(ابن قولویه، .إلِ أَم(  

و علی بنُ الْحسینِ رحمهم اللَّـه عـنْ سـعد بـنِ       حدثَنی أَبو الْقَاسمِ قَالَ حدثَنی أَبِی و محمد بنُ الْحسینِ

 قِ اللَّهنْ رِزى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحع اللَّه دبـضِ  ععنْ برَّاجِ عرٍو السمنِ عانَ بلَیمنْ سع لَاءنِ الْعب



 333   

 

 از احادیث تربت و... شناختی مردمشناسی فرهنگی: قرائتی  الحدیث تا انسان از فقه

  باعـاً [فـی    أَصحابِنَا عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: یؤْخَذُ طینُ قَبرِ الْحسینِ ع منْ عنْد الْقَبرِ علَـى قَـدرِ سـبعینَ   

 )145ص ق،1413باعاً].(مفید،   سبعینَ

محـ       م انی عـنْ أَبِـی   د بنُ جعفَرٍ عنْ محمد بنِ الْحسینِ عنْ شَـیخٍ مـنْ أَصـحابِنَا عـنْ أَبِـی الصـباحِ الْکنَ

اللَّهدبع        ٍیـلأْسِ ملَـى رـذَ عإِنْ أُخ و ـفَاءش یـهـینِ ع فسـرِ الْحینُ قَبش،1356لویـه،  .(ابـن قو  قَالَ: ط 

  )275ص

نی أَبِی ره عنْ سعد بنِ عبد اللَّه عنْ یعقُوب بنِ یزِید عنِ الْحسنِ بنِ علی عنْ یونُس بـنِ رفیـعٍ   حدثَ .34

لَّا السام قَالَ داء إِ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: إِنَّ عنْد رأْسِ الْحسینِ بنِ علی ع لَتُرْبإلً حمرَاء فیها شفَاء منْ کُلِّ

ذ رفَرْنَا قَدا حرِ فَلَمأْسِ الْقَبر نْدتَفَرْنَا عیثَ فَاحدذَا الْحنَا هعما سم دعرَ بالْقَب ـنْ  فَأَتَیتلَینَا مع ترداعٍ انْحر

إِلَى الْکُوفَـإلِ فَمزَجنَـاه و خَبینَـاه فَأَقْبلْنَـا نُعطـی النَّـاس         فَحملْنَاه  رأْسِ الْقَبرِ مثْلُ السهلَإلِ حمرَاء قَدر درهمٍ

).نَ بِهواو279ص همان،یتَد(  

35.    وِیـإلِ الْمـنَ الْأَدـینِ ع مسإلَ الْحتَقُولُ إِنَّ تُرْب تُکعمقَ ع فَقَالَ إِنِّی سادأَلَ الصلًا سجى أَنَّ ریرْو ةِ وفْـرَد 

تَنَاولْتُها فَما انْتَفَعـت   ] قَالَ [إِنِّی  ا تَمرُّ بِداء إِلَّا هضَمتْه فَقَالَ قَد کَانَ ذَلک أَو قَد قُلْت ذَلک فَما بالُکلَها  آن

 یکَـد ا لَملَهمتَعاس و بِه عید لَم ا ولَهنْ تَنَاوفَم اءعا دا إِنَّ لَها قَالَ أَما...(  بِهبِه ـعالـدین راونـدي،    قطـب ینْتَف

 )186ص ق،1407

36.    یدـعـنِ سـنِ بسنِ الْحع زِیارهنِ می بلع هدنْ جع زِیارهنِ می بلنِ عنِ بسنُ الْحب دمحی مثَندـنْ   حع

ثَنَا أَبدقَالَ ح منِ الْأَصمالرَّح دبنِ عب اللَّه دبنْ أَبِی عی عالزَةَ الثُّممنْ أَبِی حلِ الْکُوفَإلِ عنْ أَهرٍو شَیخٌ ممو ع

لَـه  هـا   آن فَأَما منْ أَیقَنَعبد اللَّه ع قَالَ: ... إِنَّما یفْسدها ما یخَالطُها منْ أَوعیتها و قلَّإلُ الْیقینِ لمنْ یعالج بِها 

الْکُفْـرِ   عالج بِها کَفَتْه بِإِذْنِ اللَّه منْ غَیرِها مما یعالَج بِه و یفْسدها الشَّـیاطینُ و الْجِـنُّ مـنْ أَهـلِ    شفَاء إِذَا ی

هم یحسدونَ بنی آدم علَیهـا  ء إِلَّا شَمها و أَما الشَّیاطینُ و کُفَّار الْجِنِّ فَإِنَّ منْهم یتَمسحونَ بِها و ما تَمرُّ بِشَی

لَا یحصى منْهم و أَنَّـه  فَیتَمسحونَ بِها لیذْهب عامإلُ طیبِها و لَا یخْرَج الطِّینُ منَ الْحائرِ إِلَّا و قَد استَعد لَه ما 

رلَا یقْد ا وونَ بِهحسیتَم مه ا وبِهاحص ی یدإلِ شَیلَفنَ التُّرْبکَانَ م لَو رَ وائخُلُوا الْحکَإلِ أَنْ یدلَائالْم عونَ م  ء

...(ابن تَعـالَى   اللَّـه یسلَم ما عولج بِه أَحد إِلَّا برَأَ منْ ساعته فَإِذَا أَخَذْتَها فَاکْتُمهـا و أَکْثـرْ علَیهـا مـنْ ذکْـرِ     

  )281ص ش،1356قولویه، 

37. ثَنَا الْحدکَرِ قَالَ حسکَرِي بِالْعسینِ الْعسنِ الْحب دمنُ أَحب دمحنِ ممالرَّح دبو عی أَبثَندـی  حلنُ عنُ بس

    ـنْ أَبِـی حانَ عـرْوـنِ مب دمحنْ میرٍ عمنِ أَبِی عب دمحنْ مع نْ أَبِیهع زِیارهنِ می قَـالَ قَـالَ     بـالـزَةَ الثُّمم

فَاقْرَأْ فَاتحإلَ الْکتَابِ و الْمعوذَتَینِ و قُـلْ هـو اللَّـه     لطِّینِ منْ قَبرِ الْحسینِإِذَا أَردت حملَ ا  الصادقُ

ـ  ولُ اللَّهـم بِحـقِّ محمـد عبـدك و رسـولک و      أَحد و إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَیلَإلِ الْقَدرِ و یس و آیإلَ الْکُرْسی و تَقُ

حقِّ فَاطمـإلَ  حبِیبِک و نَبِیک و أَمینک و بِحقِّ أَمیرِ الْمؤْمنینَ علی بنِ أَبِی طَالبٍ عبدك و أَخی رسولک و بِ

و بِحقِّ هذه التُّرْبـإلِ و بِحـقِّ    ـ و الْحسینِ و بِحقِّ الْأَئمإلِ الرَّاشدینَ بِنْت نَبِیک و زوجإلِ ولیک و بِحقِّ الْحسنِ
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و بِحقِّ الْجسد الَّـذي تَضَـمنَت و بِحـقِّ السـبط الَّـذي       ـ الْملَک الْموکَّلِ بِها و بِحقِّ الْوصی الَّذي حلَّ فیها

جمیعِ ملَائکَتک و أَنْبِیائک و رسلک صلِّ علَى محمد و آلِ محمد و اجعلْ لی هذَا الطِّینَ  ضُمنَت و بِحقِّ

اللَّه فنْ کُلِّ خَواناً مأَم رَضٍ وم قْمٍ وس و اءنْ کُلِّ دم ی بِهتَشْفنْ یسمل و اءنْ کُلِّ دم فَاءقِّشبِح م   ـدمحم

اءنْ کُلِّ دم فَاءش عاً واسقاً ورِز عاً ولْماً نَافع لْهعاج هیتلِ بأَه ـإلٍ  واهع آفَإلٍ و قْمٍ وس ـ و ـاعِ    وجیـعِ الْأَومج

لْمبارکَإلِ الْمیمونَإلِ و الْملَک الَّذي هبطَ بِهـا و  ء قَدیرٌ و تَقُولُ اللَّهم رب هذه التُّرْبإلِ ا کُلِّ شَی  إِنَّک على ـ کُلِّها

  .ء قَدیر کُلِّ شَی  إِنَّک على ـ الْوصی الَّذي هو فیها صلِّ علَى محمد و آلِ محمد و سلِّم و انْفَعنی بِها

أَخْبارِ عنْ تَمیمِ بنِ عبد اللَّه بنِ تَمیمٍ الْقُرَشـی عـنْ أَبِیـه عـنْ     محمد بنُ علی بنِ الْحسینِ فی عیونِ الْ .38

موسـى بـنِ جعفَـرٍ    أَحمد بنِ علی الْأَنْصارِي عنْ سلَیمانَ بنِ جعفَرٍ الْبصرِي عـنْ عمـرِو بـنِ واقـد عـنْ      

بِموته و دفْنه و قَالَ لَا تَرْفَعوا قَبرِي فَوقَ أَربعـإلِ أَصـابِع مفَرَّجـات و لَـا     أَنَّه أَخْبرَه   فی حدیث الْکَاظمِ

للَّـه  فَـإِنَّ ا  ـحسینِ بنِ علیشَیئاً لتَتَبرَّکُوا بِه فَإِنَّ کُلَّ تُرْبإلٍ لَنَا محرَّمإلٌ إِلَّا تُرْبإلَ جدي الْ  تُرْبتی  تَأْخُذُوا منْ

شل فَاءا شلَهعلَّ جج زَّ ونَا.(عیائلأَو نَا وت529ص ،14، جق1409حر عاملی، یع( 

 الطِّـینِ  ابنُ الْولید عنِ الصفَّارِ عنْ عباد بنِ سلَیمانَ عنْ سعد بنِ سعد قَالَ: سأَلْت أَبـا الْحسـنِ ع عـنِ   . 39

 ش،1356.(ابن قولویـه،   ..طِّینِ حرَام مثْلُ الْمیتَإلِ و الدمِ و لَحمِ الْخنْزِیرِ إِلَّا طینَ قَبرِ الْحسینِفَقَالَ أَکْلُ ال

 )285ص

شُـعیبٍ  محمد بنُ أَحمد بنِ داود عنْ أَبِیه عنْ محمد بنِ جعفَرٍ الْمؤَدبِ عنِ الْحسـنِ بـنِ علـی بـنِ     . 40

ا عنْ أَربـعٍ  الصائغِ یرْفَعه إِلَى بعضِ أَصحابِ أَبِی الْحسنِ موسى ع قَالَ: دخَلْت إِلَیه فَقَالَ لَا تَستَغْنی شیعتُنَ

 ع أَبِی عبـد اللَّـه الْحسـینِ    خُمرَةٍ یصلِّی علَیها و خَاتَمٍ یتَخَتَّم بِه و سواك یستَاك بِه و سبحإلٍ منْ طینِ قَبرِ

ا قَلَبها ساهیاً یعبـثُ بِهـا   فیها ثَلَاثٌ و ثَلَاثُونَ حبإلً متَى قَلَبها ذَاکراً للَّه کُتب لَه بِکُلِّ حبإلٍ أَربعونَ حسنَإلً و إِذَ

 )75ص ،6، جق1407] حسنَإلً.(طوسی،  کَتَب اللَّه لَه عشرون [عشْرِینَ

القبـر و    بطـین   الرجـل   یسبح  یجوز أن  هل ـ کتبت إلى الفقیه ع أسأله  بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیري قال

ء من التسبیح أفضل منه و مـن   هل فیه فضل فأجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت تسبح به فما فی شی

 ،14، جق1406ک التسـبیح.(فیض کاشـانی،   فضله أن المسبح ینسى التسبیح و یدیر السبحإل فیکتب له ذل

  )1531ص

الصـادقِ جعفَـرِ   أَقُولُ و روى مؤَلِّف الْمزَارِ الْکَبِیرِ بِإِسنَاده عنْ إِبرَاهیم بنِ محمد الثَّقَفی عنْ أَبِیه عـنِ  . 41

کَانَت سبحتُها منْ خَیط صوف مفَتَّلٍ معقُـود علَیـه عـدد    بنِ محمد ع قَالَ: إِنَّ فَاطمإلَ بِنْت رسولِ اللَّه ص 

کَانَت و التَّکْبِیرَات    و تَـهتُرْب لَتمـتَعبِ فَاسطَّلالْم دبنُ عزَةُ بملَ حتَّى قُتح حبتُس رُ وا تُکَبها بِیدیرُهتُد

 ها النَّاس فَلَما قُتلَ الْحسینُ صلَوات اللَّه علَیه عدلَ بِالْأَمرِ إِلَیه فَاستَعملُوا تُرْبتَه لمـا عملَت التَّسابِیح فَاستَعملَ

  )367ص ق،1419و الْمزِیإلِ.(ابن مشهدي،  فیها منَ الْفَضْلِ

42 .رِ یوضَعینِ الْقَبنْ طع أَلُهأَس إِلَیه تکَتَب قَالَ: و       و ـابلَـا فَأَج أَم ـکذَل ـوزـلْ یجه رِهی قَبف یتالْم عم
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 از احادیث تربت و... شناختی مردمشناسی فرهنگی: قرائتی  الحدیث تا انسان از فقه

  اللَّـه إِنْ شَـاء هنُوطیخْلَطُ بِح و رِهی قَبف یتالْم عم یوضَع خْتنَس نْهم و یعقالتَّو ق1407.(طوسـی،   قَرَأْت ،

  )76ص ،6ج

الْعباسِ بنِ موسى الْوراقِ عنْ یونُس عنْ عیسى بـنِ سـلَیمانَ عـنْ    أَبِی عنْ سعد عنِ ابنِ عیسى عنِ  .43

إِنَّ فی طینِ الْحیرِ الَّذي فیه الْحسـینُ ع شـفَاء     محمد بنِ زِیاد عنْ عمته قَالَت سمعت أَبا عبد اللَّه ع یقُولُ

اناً مأَم و اءنْ کُلِّ دنْ مف279 و 278ص ش،1356.(ابن قولویه،  کُلِّ خَو(  

.(منسوب به علی بن موسی،  شفَاء منْ کُلِّ داء و أَمانٌ منْ کُلِّ خَوف بِی عبد اللَّه الْحسینِو طینُ قَبرِ أَ

 )345ق، ص1406

44 .نِ عب دمحنْ مع دعنْ سی عشَایخإلُ ماعمج نِ الرِّضَـا ع  أَبِی وسو الْحثَ إِلَی أَبعلٍ قَالَ: بجنْ رى عیس

ع مـا کَـاد   منْ خُرَاسانَ ثیاب رِزمٍ و کَانَ بینَ ذَلک طینٌ فَقُلْت للرَّسولِ ما هذَا قَالَ هذَا طینُ قَبرِ الْحسـینِ  

إِلَّا و لَا غَیرِه نَ الثِّیابِ وشَیئاً م هجـانٌ بِـإِ      یوأَم ـوالطِّینَ فَکَـانَ یقُـولُ ه یهلُ فعیج ابـن قولویـه،    ذْنِ اللَّـه).

  )278ص ش،1356

ـ  .45 ی امـرَأَةٌ غَزْلًـا   محمد بنُ عبد اللَّه عنْ أَبِیه عنْ أَبِی عبد اللَّه الْبرْقی عنْ بعضِ أَصحابِنَا قَالَ: دفَعت إِلَ

م فَلَمـا أَنْ صـرْنَا   دفَعه بِمکَّإلَ لتُخَاطَ بِه کسوةُ الْکَعبإلِ قَالَ فَکَرِهت أَنْ أَدفَعه إِلَى الْحجبإلِ و أَنَا أَعرِفُهفَقَالَت ا

غَزْلًا فَقَالَت ادفَعه بِمکَّإلَ لتُخَاطَ بِالْمدینَإلِ دخَلْت علَى أَبِی جعفَرٍ ع فَقُلْت لَه جعلْت فداك إِنَّ امرَأَةً أَعطَتْنی 

خُذْ م فَرَاناً وعز لًا وسع إلِ فَقَالَ اشْتَرِ بِهبجإِلَى الْح هفَعأَنْ أَد تإلِ فَکَرِهبةُ الْکَعوسک ـینِ   بِهسـرِ الْحینِ قَبنْ ط

 . اً منْ عسلٍ و زعفَرَانٍ و فَرِّقْه علَى الشِّـیعإلِ لیـداووا بِـه مرْضَـاهم    ع و اعجِنْه بِماء السماء و اجعلْ فیه شَیئ

  )500ص ،2 ج، ق1371(برقی، 

سانُ خُذُ الْإِنْأَحمد بنُ محمد عنِ ابنِ فَضَّالٍ عنْ کَرَّامٍ عنِ ابنِ أَبِی یعفُورٍ قَالَ: قُلْت لأَبِی عبد اللَّه ع یأْ .46

لَه إِلَّـا هـو مـا یأْخُـذُه     منْ طینِ قَبرِ الْحسینِ ع فَینْتَفع بِه و یأْخُذُ غَیرُه و لَا ینْتَفع بِه فَقَالَ لَا و اللَّه الَّذي لَا إِ

  )588ص ،4، جق1407أَحد و هو یرَى أَنَّ اللَّه ینْفَعه بِه إِلَّا نَفَعه بِه.(کلینی، 

47.      اللَّـه ـدبـنِ عیـى بـنْ یحیرٍ عنِ کَثنِ بمالرَّح دبنْ عانَ عسنِ حی بلنْ عفَّارِ عنِ الصع یدلنُ الْوـنِ  ابب 

وفَـإلَ کَانَـت أَجمـإلً ثُـم     الْحسنِ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: منْ أَکَلَ طینَ الْکُوفَإلِ لَقَد أَکَلَ لُحوم النَّاسِ لأَنَّ الْکُ

م ونْ أَکَلَ الطِّینَ فَهص م ولُ اللَّهسع قَالَ ر اللَّه دبو عقَالَ أَب قَد ا ولَهوا حرَةً مقْبم ونٌکَانَتابن بابویـه،   لْع).

  )533ص ،2، جش1385

  

  منابع

، دسترسـی:  1398دي  20انتشـار:  (میدائرةالمعارف بزرگ اس�، تارنماي »تربت«ابراهیمی، معصومه،  .1

ــان  16 ــه آدرس: 1399آبــــــــــــــــــــــــــــــــــ )، بــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.cgie.org.ir/fa/article/239632/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA   
 .ش1385،  فروشى داورىقم: کتاب، 1چ ،علل الشرائع ،ه، محمد بن علىیابن بابو .2
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