
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

  » أَرضٍ کَرْبال و کُلُّعاشُورا   ومٍکُلُّ ی«جستاري در شعار 

 گیري، معناشناسی و صحت شکلسیر تاریخی 

  

  *محمدرضا شاهرودي

  **محمد فراهانی

  

  چکیده

 بخش، برگرفته از فرهنگ غنی عاشوراسـت کـه عمـدتاً    یی رسا و آگاهیها پیام» ي عاشوراییشعارها«

  : شـود  طـور کلـی بـه چهـار دسـته تقسـیم مـی        به دارد؛ این شعارها ام حسینریشه در بیانات ام

ها در مصادر  شده است و نقل لفظ آن» ل به معنانق« .2قطعی است؛  ها به امام حسین انتساب آن .1

سـت و  ا یسـاختگ  .4شـود؛   الصدور مالحظه می در روایات قطعی ها آن» مضمون« .3اصیل وجود ندارد؛ 

امام صادر شده باشد. در  از ناحیۀتوان پذیرفت که  نمی ،غلط یمفهوم ۀو افاد یتعموم اطالق، ۀواسط به

 وجود ندارد يسند، معصوم یتعنوان روا به» ء کُلُّ أَرضٍ کَرْبال و ءعاشُورا  کُلُّ یومٍ«براي شعار  ،این میان

اسـاس   گیرد. بـر  قرار میسوم شعارهاي عاشورایی  جزء دستۀ ،این شعار یی،با توجه به منابع روا یول

که ظاهراً در تضاد با شعار مـذکور  » الْحسینِ کَیومِ یوم لَا«و » اللَّه عبد أَبا یا کَیومک یوم لَا« روایاتی مانند

تجسم بشریت و اوج رویـارویی بـا    رینت گر اوج ظلم بر ضد عالیتوان گفت این شعار، نشان است، می

  کند.  ، شعار مذکور را تأیید می»اسوةٌ فى فَلَکُم« نیز مضمون روایت ؛ربال نمود داشتهستمی است که در ک

  .روایات عاشورایی، عاشورا ،شعار، نقد الحدیث :ها کلیدواژه
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 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  مقدمه. 1

شاهد حوادث گوناگونی در بازه فراتر از چهارده قرن خود بـوده و برخـی    تاریخ اس�م

ویـژه مـذهب تشـیع     ري بـر فرهنـگ اسـ�می و بـه    از این حوادث از حیـث تأثیرگـذا  

یع تـرین ایـن وقـا    از مهـم  61شک رخداد عاشوراي سـال   بی ترند. ماندگارتر و برجسته

خصوص تـاریخ تشـیع، جایگـاهی     تاریخ اس�م و به است و لذا در میان محققان حوزۀ

 خت، تحلیلشنابه م الزابیش از پیش  ،دار دامنهاین نقش و تأثیرگذاري ویژه یافته است. 

ایجـاد  صـورت گسـترده و عمیـق     را بـه و بررسی ابعاد مختلف نهضت عاشـورا   نقد و

 61سـال که توجـه بسـیاري بـه واقعـه      باعث شده است مذکور و تأثیر اهمیت. کند می

عاشـورا   ه در ظاهر بـه اهمیـت و تـأثیر واقعـۀ    گرچکه ؛ ضمن اینگیردصورت هجري 

گیـري از معنویـت و    وظـف بـه توجـه و بهـره    ، مي دینـی ها آموزه بر پایۀدست نیابیم، 

دور شدن  و نیز حادثه اهمیت و گستردگی .هاي حماسی و تربیتی عاشورا هستیم درس

هاي مـرتبط   نها و مکا ، اشخاص، گفتهوقایعاخت�فاتی در نقل  طبع ، بهآناز زمان وقوع 

که  استر ذک شایانهمچنین  است. نقد و بررسی شایستۀکه  آوردهپیش کرب�  ۀواقعبا 

مقتـل   ۀدربـار سـاز بشـري از جملـه     بـر حـوادث مهـم و تـاریخ    شده  هاي افزوده پیرایه

نوعی بـا   م کسانی است که به، بسیار زیاد و موجب تحیر محققان و عموسیدالشهدا

ند. ایـن مهـم در مـاجراي عاشـورا و مقتـل      هسـت  مـرتبط  سـاز  گونه حوادث تاریخ این

عد زیرا نهضت حسینی ع�وه بر ب ؛خوردار استدو چندان بر یاز اهمیت سیدالشهدا

بـا فرهنـگ،    کـه شـیعه اسـت   مکتب طور ویژه  ترین رویداد اس�م و به آن، مردمی الهی

با عقیـده و سـنت،   آن  گره خورده و آمیختگی پیروان این مکتبعقیده و آداب و سنن 

ردم، از مـ  تـودۀ  حتـی  کاران موضـوع مقتـل،  اندر را فراهم کرده است که دست اي هزمین

دخـل و   هاي گونـاگون در جریـان عاشـورا و موضـوع شـهادت سیدالشـهدا       جنبه

هـاي   توجهی در نقل شایستۀعنصر در برخی موارد، اگر  ؛ حتیندهایی انجام ده تصرف

 بـر آن  ،اند آن را جستجو نمایند و در صورت نیافتن ، سعی کردهاند نیافتهعاشورا  حادثۀ

نـوعی   ،دانشـمندان هـاي شاخصـی از    گاه چهـره  شود یم م�حظهتا جایی که  1بیفزایند

مــذکور  ۀخنی را در حــوزاباحــه و تســامح در ایــن زمینــه داشــته و هــر روایــت و ســ

، 2المنتخـب شود کـه فخرالـدین طریحـی در کتـاب      نمونه مشاهده می براي اند. پذیرفته



259  

 

 گیري، معناشناسی و صحت سیر تاریخی شکل » عاشُورا وکُلُّ أَرضٍ کَرْبال  ومٍکُلُّ ی«جستاري در شعار 

 درنراقی مهدي محمدمولی  ،3الشهادات اسرار اکسیر العبادات فی دردربندي  يمیرزا آقا

و م�حسین واعظ کاشفی در  5الشهدا تذکرة در کاشانیاهللا   حبیبمولی  ،4القلوب  محرق

.(صـحتی سـردرودي،   دني دارا پایـه  یبـ ت و سمطالب س ر این بارهنیز د 6وضإل الشهدار

علمی و آثاري  ها داراي رتبۀ این شخصیتکه  حالی) در77و  56، 46، 42ص ش،1383

در  اسـاس  ز اصلی نفوذ مطالب سسـت و بـی  رامحدث نوري  .اند هدقیق و محققانه بود

فضـایل، قصـص و   در ذکـر   ایشـان تسـاهل   هـاي علمـی را   شخصیتچنین هاي  کتاب

این دسـته از دانشـمندان دینـی در ابـواب مختلـف علمـی،       چه اینکه  داند؛ می بیمصا

ده نوعی ش لی در مورد سه موضوع بیانو و به آن پایبند بودنددانستند  تحقیق را �زم می

 که از جهـت تـاریخی و روایـی از درجـۀ     يهاي غیر مستند تسامح داشتند؛ لذا گزارش

  )187ص ،ش1388نوري، محدث (.قط بودند، وارد منابع و مقاتل شداعتبار سا

و  مکتــبایــن هــاي رســیده از  آمــوزهعاشــورایی،  هــاي گــزارش یکــی از شــئون

از ست که ا 7»شعارهاي عاشورا« موسوم به امام حسین هاي برگرفته از قیام برداشت

مـان  در ا نیـز  اساس از نفوذ مطالب سست و بی سان که آن ؛نیست امستثن ،شرایط مقاتل

شده از منابع مختلف در ارتباط با عاشـورا کـه از آن بـا     نمانده است. شعارهاي برگرفته

ث، بـه  کارگیري معیارهاي فهم و نقد حـدی  ، با بهکنیم شعارهاي عاشورایی یاد می عنوان

نقل بـه  « .2قطعی است؛  ها به امام حسین انتساب آن .1: اند چهار دسته قابل تقسیم

در  هـا  آن» مضـمون « .3ها در مصادر اصیل وجود ندارد؛  آن شده است و نقل لفظ» معنا

اط�ق، عمومیت  واسطۀ ساختگی است و به .4شود؛  الصدور م�حظه می  روایات قطعی

 امـام  ان پذیرفت که این شـعارها از ناحیـۀ  تو نمی ،غلط هاي آن و برخی از برداشت

ارزیـابی ایـن    ،فـوق  به اقسام چهارگانۀ ي مذکورصادر شده باشد. دلیل انقسام شعارها

و فقه الحدیث  نقد الحدیثویژه  ههاي حدیثی ب شده در دانش ي ثابترها با معیارهااشع

   8است.

بـر  نگـاهی گـذرا   جا دارد  ،فتارپیش از ورود به طرح مسائل قابل پژوهش در این گ

 آثـار  ،شـعارهاي عاشـورایی   ۀدربار: اند هکه به این موضوع پرداخت صورت پذیرد آثاري

، موجود اسـت در این زمینه  که هایی نوشته لکن از بین معدود نیستچندانی در اختیار 

 حماسـه حسـینی  استاد شهید مرتضی مطهري یاد کرد که در بخشی از کتاب  ازتوان  می
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پـردازد. همچنـین کتـاب     جایگاه این شعارها در شناخت صحیح نهضت حسینی می به

هـا و   هـا، درس  موضوعات، ویژگـی  به نیزپور  مهدي نیلی ۀنوشت» ییعاشوراشعارهاي «

هضت ن«در مقا�ت  ،گفته ی پرداخته است؛ ع�وه بر کتب پیشاقسام شعارهاي عاشورای

  شناسـی تـاریخ امـام    تحریـف « ،ش)1387، مـوگهی »(حسینی و رسـالت مبلغـان دینـی   

چند  بازخوانی«و ش) 1383(صحتی سردرودي، »شناسانه با رویکردي کتاب حسین

 »هـاي مجعـول و مشـهور    نقل« و مقالۀ ش)1381همو، »(عاشورا ۀحدیث مشهور دربار

به تحلیل انتقادي برخـی از شـعارهاي عاشـورایی پرداختـه شـده       ش)1382، موسوي(

پـژوهش، در   وجه تمایز ایـن  ،اند هشعارهاي عاشورایی پرداخت است. اگرچه این آثار به

بررسـی  ویـژه   از جهت صحت یا عدم صحت صدور و بهبندي شعارهاي عاشورا  دسته

   ست.» أَرضٍ کَرْب� و کُلُّعاشُورا   کُلُّ یومٍ«شعار متنی و سندي 

اشورا شود تحقیق و پژوهش در شعارهاي ع می شخصم شد، گفته آنچه به توجه با

شـعار   اسـت کـه   آنپژوهش پیش رو بـر   ،سبببدین  .ز اهمیت استحائبه چه میزان 

؛ دهـد مورد بحث و بررسی قرار  مرحله طی سهرا »  کُلُّ أَرضٍ کَرْب� عاشُورا و  کُلُّ یومٍ«

در معناشناسـی و   سـپس گیري این شـعار،   سیر تاریخی شکل بهابتدا  ،در این بخشلذا 

علـوم   با عنایت بهاین موضوع  تشریح و تبیین آن به متن درستى و صحت دربارۀ آخر،

   .پرداخته شده استحدیث 

   ء کُلُّ أَرضٍ کَرْبال و ءعاشُورا  یومٍ کُلُّ. سیر تاریخی شکل گیري شعار 2

شــعارهاي  تــرین معــروفاز یکــی » کــرب�ء أرض کــلّ و عاشــوراء یــوم کــلّ«شــعار 

هـا،   ، پیـام ها ، سخنرانیها ، مقا�ت، روزنامهها ز کتاباعم ا در آثار معاصر وعاشوراست 

عنـوان   گاهی به ،که این شعار  جایی تارفته است. به کار مکرر  طور بهها و...  نامه وصیت

ـ (.ده استتلقی ش روایتی از امام صادق محـدثی،   ؛28ش، ص1376 ک: عزیـزي، ن

   9)217ص ش،1382رحمانی،  ؛371ص ش،1376

اعـم از کتـب    در منـابع مختلـف،  آمـده   عمـل  بـه فراوان ی تحقیق و بررس اساس بر

باید گفـت کـه    شیعه و کتب صحاح و مصادر روایی اهل سنت، محوري قدیم و جدید

مشـاهده   یک از کتب روایی موجود در هیچ این شعار 10لفظ و معناي دقیق ،قطع طور به

» لغـان دینـی  نهضت حسینی و رسالت مب« ۀمقال نگارندۀید این مدعا سخن مؤ .دوش مین
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چـه اینکـه    ؛اسـت  دهکـر تحقیق  ،حدیث مراکز مختلف پژوهشی در حوزۀ که دراست 

 زنجانى در مورد شـعار  شبیرى اهللا  آیت شناسانی چون از حدیث دارد که اظهار می ایشان

را  مذکور ۀجمل ،آن واسطۀ ندي نیافته است که بتوان بهو مست ش نموده، پرسمورد بحث

 اسـاس،  این بر )21ص ،ش1387موگهی، (.دیگري نسبت داد یا امام به امام صادق

تـوان آن را روایـت    نمـی  ،اسـت  بسـیار مشـهور  گرچه توان نتیجه گرفت این شعار  می

  .دانست

 شـده و چطـور   پرداخته، چگونه ر کجاستخاستگاه این شعاکه  اکنون باید دریافت

مشاهده ی که نخستین منبع ،جستجوي این مطلبسیر در  است؟ رسیدهعصر کنونی به 

قیـام   بـا مضـمون   اشـعاري  ،حاوي محتوایی سازگار با شعار مورد بحث است ،شود می

  :دارد مذکور که عبارات و مفهوم مشترکی با شعار است حسینی

 ،خـود بـه کـار بـرده     سرودۀنخستین کسی که تعبیري نزدیک به این شعار را در . 1

چـون  دیگـري هم  القـاب بـه  که  است بوصیري اهللا محمد بن سعیدعبد  ابو  الدین شرف

بسیار مورد ستایش قـرار   ،نثراو که در شعر و  11.دارد شهرت نیز »مغربی«و » صنهاجی«

شـعري   ب اباعبداهللا الحسینئ، در مورد مصا)22ش، ص1380، (امین مقدسیگرفته

سان  آن(در معناتفاوت اخت�ف در لفظ و با اندکی  ،مذکورشعار  ،دارد که در آن عبارات

  عبارت است از:  اشعارشده است. آن بیان یابد)  ز عبارت ظهور میکه ا

  شــهیدین لــیس ینســینی    مــن

      

ــال   ــاط ــرب�ئف مص   ءبهما و � ک

ــا   ــرؤ  م ــامکم م ــا ذم ــی فیهم   رع

     

  ءخان عهـدك الرؤسـا   س و قدو  

ــی     ــل ارض لکرب ــوم و ک ــل ی    ک

   

ــورا  کــــرب�  مــــنهم     12و عاشــ

  )60ص ق،1374(بوصیري،    

 ز ایـن شـعر  توان ا می ،بوصیريشاعري چون و جایگاه این ابیات به قدمت  با توجه

  .دانست مذکورهاي شعار  از ریشه اي هنمون

است کـه    یازدهم  قرن  در شیعهخان مدنی از مفاخر    سید علیبه  متعلقشعر دوم  .2

  : است سروده در رثاي امام حسین

  الطّف خلّدت القلوب أسییا وقعإل 

      

  ریــوم یــوم عاشــو    کــلّ  کأنمــا  

   )10و  8ص ،م1962مدنی، ؛ 18ص ،ش1385عربی،  (انوار و   
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در  »کل یـوم عاشـورا  «نیز عبارات بخش اول شعار مورد بحث، یعنی  قصیدهدر این 

با انـدکی تفـاوت   » یوم یوم عاشور  کلّ  کأنما /یا وقعإل الطّف خلّدت القلوب أسی« بیت

 ،» کُـلُّ أَرضٍ کَـرْب�   عاشُـورا و   کُلُّ یومٍ«شعار  اولیۀه است. البته اینکه خاستگاه ذکر شد

  .، جاي تأمل و تحقیق بیشتري دارددانسته شودر شعر این دو شاع

  کَربال کُلُّ أَرضٍ عاشُورا و  کُلُّ یومٍشعار  سیر اشتهار. 3

شعار مـورد بحـث پرداختـه    تاریخی گیري و حیات  به چگونگی شکل در بخش پیشین

 جـا دارد سـیر شـهرت شـعار     ،عنوان یـک نمـاد   حضور شعارگونه بهما ع�وه بر ا ،شد

همواره مسـتلزم   ،یک شعار يگیري و بقا ؛ زیرا شکلنیز مورد واکاوي قرار گیرد یادشده

 .دکـر د�یل اشتهار آن را نیز بررسـی   ،توان ع�وه بر امر مذکور شهرت آن نیست و می

در فضاي اجتماعی ایران هرت این شعار را شسبب نوان یک فرضیه، ع بهنگارش حاضر 

 اي بیانـات  و برد رسانه گزار فقید جمهوري اس�می بیانات بنیان ،و برخی جوامع همسو

م�حظه  مذکور شعار ،هاي ایشان و نوشته ها در سخنرانیچه اینکه مکرر  ؛داند می ایشان

 ،خمینـی  ماما هاي ان آثار و دیدگاهو محقق) 57ص ،9ج ،ش1389خمینی، نک: (شود می

 کـه  اند. برخی معتقدنـد  هپرداخت سیاسی ایشان یکی از مبانیعنوان  به بارها به این شعار

و در حقیقت ایشان   همبارزات سیاسی مطرح نمود این شعار را در عرصۀ امام خمینی

، در موضـوع  و امـام حسـین   منینفاده از سیره و سنت حضرت امیرالمـؤ با است

سان که برخی دیگـر بـر    آن ؛اند هدهوم را استخراج و استفاده کراین مفجهاد و شهادت، 

 از عوامل طرح شعارنیز شرایط موجود در ایران و حاکمیت رژیم پهلوي این باورند که 

. شاهی بـوده اسـت    کننده به قیام علیه ستم عوتعنوان شعاري محرك و د به مورد بحث

کُلُّ  عاشُورا و  کُلُّ یومٍ« عارش ،برخی از نویسندگان اگرچه) 54ص ،ش1387 ،محمدي(

�ضٍ کَرْبایشـان در   ؛ زیـرا اند ههاي ابداعی امام راحل دانست و عبارت ها را جزء واژه»  أَر

رهبري و هدایت جریان انق�ب بـا وضـع برخـی عبـارات، اصـط�حات و ترکیبـات،       

ــ   انــد کــه حاصــل ایــن هفرهنگــی غنــی در القــاي حماســه عاشــورا ســاخته و پرداخت

. د اس�می بـوده اسـت  هاي انحرافی و ض سازي، تضعیف، نفی و نابودي جریان رهنگف

  )14ـ12، صش1380(دهشیري، 

هاي فراوانی  نمونه توان می ،ستبا مراجعه به آثاري که مشتمل بر بیانات امام راحل ا
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ر گکـه نشـان   به دست آورد » کُلُّ أَرضٍ کَرْب� عاشُورا و  کُلُّ یومٍ«در پرداختن به شعار  را

ار فقید انق�ب، زگ ر رویکرد سیاسی ایشان است. بنیانجایگاه خاص مفهوم این شعار د

 عنـوان  بـه ده و از آن معرفی کر» سرمشق و سرلوحۀ زندگی امت«عنوان  را به فوق شعار

ـ   یاد می» دستور آموزنده«  13خواهـان علیـه سـتمگران اسـت     ام عـدالت کنند که شـعار قی

محدودیت زمانی و مکانی راهی نـدارد   ،و در این قیام )57ص ،9ج ،ش1389(خمینی، 

 ،10ج ،همـان (.، م�ك اصلی استو عشق و ایمانشود  محسوب میفرع  ،و عده و عده

» تضـعفان علیـه مسـتکبران   تکلیف مس«در جاي دیگري از این شعار به ایشان ) 315ص

کُـلُّ  «و با شـعار   معتقدند شهیدانی که به تأسی از حضرت سیدالشهداو  تعبیر کرده

شهداي کرب� هسـتند و   رسند، تکرارشدۀ به شهادت می » أَرضٍ کَرْب� و کُلُّعاشُورا   یومٍ

  ) 445ص ،9ج ،همان(.دانند از تبار یزید و یزیدیان میمخالفان ملت ایران را 

دانند  هاي یمن می ي حوثیهارا از شعارمذکور  البته ناگفته نماند که برخی نیز شعار

  کُلُّ یـومٍ « طراح عقاید جدید زیدیه هستند و با طرح و تفسیر شعار ،ه در حال حاضرک

عاشُورا و �ضٍ کَرْبباطـل  ۀجبهـ  بـا حق  ۀجبه مقابلۀ«اند جهاد خود را  هتوانست»  کُلُّ أَر« 

مصداق و پشتیبان حقیقی یزیدیان زمان  مریکا و اسرائیلآها  آن عقیدۀ به 14ند.معرفی کن

شعار مـورد بحـث از شـعارهاي     پذیرفته شود) اگر 120ص ،ش1388طاهایی، (.هستند

هـا و   شـعار را از آمـوزه   هـا ایـن   توان چنین تلقی کرد که آن هاي یمن است، می حوثی

طـرح ایـن    معاصر نیزبرخی از عالمان  اینکه ،آخرین سخن .اند هبیانات امام راحل گرفت

   )371، صش1376محدثی، (.دهند نسبت میشوشتري شیخ جعفر ع�مه شعار را به 

  کَربال کُلُّ أَرضٍ عاشُورا و  کُلُّ یومٍ شعار بررسی آراء در خصوص .4

به دست نقـد  مطروحه مطرح و سپس آراء  ،گفته پیش شعار دربارۀ گوناکنون آراء گونا

مفهوم و تفسیري برگزیـده از شـعار مـذکور ارائـه      نیز و بررسی سپرده شده و در پایان

  .دشو می

 موافقان .1ـ4

گـزاران   نظرات و بیانات پایـه  مانده از انق�ب اس�می و نقطه با بررسی آثار مکتوب باقی

هـا را   تـوان آن  ، مـی 15و برخی از علما و مراجع عظـام  ویژه امام خمینی اصلی آن، به

یـک روایـت و    عنـوان  بهالبته نه (کنندگان این شعار جزء موافقان بلکه معتقدان و مطرح
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به برخی از مسـتندات موجـود از اشـاره     حاضر که در مقالۀ ب مأثور) دانست. چنانلمط

جملـه را بـا عنـاوین     اشاره خواهد شد، ایشـان ایـن   مذکور امام راحل به شعار صریح

تکلیـف مستضـعفان علیـه    «، »دسـتور آموزنـده  «، »زنـدگی امـت   سرمشق و سـرلوحۀ «

بیانی  ،د شهید مطهري هم در بحث تحریفاستااند.  ه... مورد تأکید قرار دادو» مستکبران

سـت. ایشـان معتقدنـد    » کُلُّ أَرضٍ کَـرْب�  عاشُورا و  کُلُّ یومٍ«دارد که مؤید مفهوم شعار 

د، تحریف معنوي شو تحریف اصلی در نهضت عاشورا که تغییر هویت آن محسوب می

کـه قابـل    نـد ا هرا یک تکلیف فردي معرفی کرد است که اساساً حرکت امام حسین

 با�ترین خیانت به حسـین بـن علـى   « عنوان بهپیروي نیست. ایشان از این تحریف 

این نوع تلقی از نهضت حسینی همـان   )110ص ،17ج ،ش1376مطهري، (.کنند یاد می

هاي استکباري بوده و تفسیر نهضت آن حضـرت   است که همواره مورد تبلیغ حکومت

عنـوان   بـه کـه دیگـران بایـد      »کُـلُّ أَرضٍ کَـرْب�   و عاشُـورا   کُـلُّ یـومٍ  «با مفهوم شـعار  

العمل زندگی همواره پیش رو داشته باشند، مورد انتقاد و تضـعیف قـرار گرفتـه    دستور

  است.

  منتقدان .2ـ4

و معتقـد   دادهیک شعار ساختگی مورد انتقـادي تنـد قـرار     عنوان بهآن را  ،دیگردیدگاه 

 مـورد بحـث   اند، بر محور شعار هزیدیه نوشته شد هایی که با تأثیرپذیري از است کتاب

کُـلُّ   عاشُورا و  کُلُّ یومٍ«هاي مذکور را شعار  چرخند. منتقدان این شعار، محور کتاب می

�ضٍ کَرْباغـراق «، »گـري  افراطـی «، »غلـو «دانند و آثار فوق را با عباراتی چون  می» أَر« ،

هـاي    بکتـا و کننـد   و... توصـیف مـی  » مدشـنا «، »نفـرین «، »لعن«، »چاپلوسی«، »تملق«

آ�ندوزي،  ؛36ص ،ش1383صحتی سردرودي، (.دانند را فاقد ادب علمی می گفته پیش

کُـلُّ   عاشُـورا و   کُـلُّ یـومٍ  «شعار ایشان مأثور بودن لفظ و محتواي ) 160ص ،ش1381

�ضٍ کَرْبه مضمون پیامع�و نگر باور ندارند و به را همچون دیگر پژوهشگران دقیق» أَر 

بـه  دانند.  را نیز فاقد انطباق با مضامین کلی و اط�قات شرعی می موجود در شعار فوق

، انتقاد شدید خود را بـه قـائ�ن   يتعابیرچنین رسد منتقدان شعار مورد بحث با  نظر می

هاي حزبی و سیاسی نیـز   گروه، جنبه کنند. گاهی در مباحث این بیان میمذکور دیدگاه 

طلـب و تبلیـغ آن را در    زبی جنگرا شعر یا شعارِ ح مورد بحث شود و شعار مطرح می
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ـ  چنین در ضـمن مباحـث   دانند. ایشان هم ها و مراسم دینی نادرست می رسانه ه خـود ب

 ،ش1381صـحتی سـردرودي،   (.نـد کن این شعار، اشاره و تأکیـد مـی   ي براين سندبودن

برخـی از فـرَق    رازنـدۀ را ب یادشـده  ) و نیز شعار136ص ،ش1382موسوي،  ؛137ص

و بـا انتقـاد از    دادهنسـبت   کیسانیه یا اسماعیلیه سرچشمۀ آن را به فرقۀه و شیعه دانست

امامـان   ۀتـرین شاخصـ   ، بحـث و درس را بـزرگ  بـودن امـام  » بالسـیف   قائم«اعتقاد به 

اصلی امام هدایت اسـت و محـور اصـلی در     ۀدانند و معتقدند که وظیف می معصوم

تـرین   قیام مسـلحانه مهـم  ر معرفت امام، علم و دانش اوست و اینکه مذهب جعفري د

  جا) همان(.اي است ه، سخن ناسخته و نسنجیدامتیاز در امامت و امام است

   کُلُّ أَرضٍ کَرْبال عاشُورا و  کُلُّ یومٍ شعار شناسی و صحت. معنا5

نقد  موردنخست  ،منظور معناشناسی و ارزیابی صحت آن بهشعار مذکور در این بخش، 

 ،روش نقلی است که در آن ،هاي نقد درونی حدیث . یکی از روشگیرد قرار میدرونی 

 ،17روایـات، قـرآن   چه اینکـه بـر مبنـاي    16؛شود داده میحدیث به قرآن و سنت ارجاع 

مـ�ك نقـد درونـی     ،18م�ك و معیار قبول یا رد خبر و همچنین، قول رسـول خـدا  

  ) 69ص ،1ج ،ش1362 (کلینی،.استحدیث 

بایـد  »  کُـلُّ أَرضٍ کَـرْب�   عاشُـورا و   کُلُّ یومٍ«در نقد و بررسی درونی شعار  بنابراین

از یکـی   ؟تعارض دارد یا خیـر  نااین شعار با سنت و روایات معصوم م�حظه کرد

اهري ظـ تعـارض   » کُلُّ أَرضٍ کَـرْب�  عاشُورا و  کُلُّ یومٍ«با شعار  محتواي آنی که احادیث

امـام  آمـده اسـت کـه     حـدیث ند. در این ک روایتی است که شیخ صدوق نقل می ،دارد

 عبـد  أَبـا  یـا  کَیومـک  یـوم  لَا«اند:  هفرمود خطاب به حضرت سیدالشهدا حسن

آورده نیـز  شـیخ صـدوق در روایـت دیگـري      20روزي مثل روز تو نیست!هیچ  ؛19»اللَّه

رسـد   به نظر می .«21الْحسینِ کَیومِ یوم لَا«ند: ا هفرمود العابدین است که امام زین

 یـوم  لَـا «مثل را وجه توجیه و رفع تعارض موجود بین شعار مذکور و روایات مسندي 

کموا کَیا یأَب دبو 116ص ،ق1400 صـدوق، »(اهللاِع (» لَـا  مـومِ  یـونِ  کَیـیسهمـان »الْح)، 

توان در نگاهی جامع به نهضت حسینی  ) می298ص ،44ج ،ق1404مجلسی،  ؛463ص

کـل یـوم   «انـد:   هکه امام راحـل تفسـیر کـرد    کردیافت و اگر این شعار را اینطور تعبیر 

جا باید همـان نهضـت   ربه اینکه هر روز و در ه  عاشورا و کلّ ارض کرب� دستور است
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ایـن شـعار را نمـادي از    توان  می )،315ص ،10ش، ج1389 خمینی،(.».. را ادامه بدهید

قرار  سوم شعارهاي عاشورایی ۀدانست که جزء دست از نهضت حسینی» الگوگیري«

هـا در معـارف مطلـق و     ولی مضمون آن  یعنی شعارهایی که نقل به معنا نشده گیرد؛ می

تعبیـر،   بـا ایـن  . اسـت  بسا از روایت خاصـی دریافـت نشـده    که چهاست مسلم شیعی 

توان یافـت.   می حسین امام هاي روایات، زیارات و فرمایش را در هاي زیادي ریشه

، 22»بیضـه «در منزلگـاه  که آن حضرت در مسیر کرب� پس از مواجهه با سپاه حـر،   چنان

 داند مى سرمشق دیگر مردم براى خودش، عصر طاغوت با مبارزه در را خویش حرکت

   )304ص ،4ج ق،1387(طبري، 23».اسوةٌ فى فَلَکُم: «فرماید مى و

در طـول سـال بـه     معصـومین  ۀائمـ  صـیۀ گفته، اهتمام و تو ع�وه بر روایت پیش

گر تأکید ایشـان بـر جـاري و سـاري بـودن کـرب� و        بیانعاشورا  ۀاحیاي یاد و ذکر واقع

به ریان بـن   امام رضا نک: توصیۀ نمونه هاست؛ براي ها و مکان عاشورا در طول زمان

) و اینکـه  299ص، 1ج ق،1378صدوق، (»شیء فابک للحسین...ل إن کنت باکیاً...«شبیب: 

و  گریسـتند  مـی عاشـورا   واقعۀآب و غذا به یاد  هنگام خوردنچهل سال  امام سجاد

سـید بـن طـاووس،    (»عطْشَـاناً اهللاِ جائعاً قُتلَ ابنُ رسـولِ  اهللاِ قُتلَ ابنُ رسولِ «فرمودند:  می

ـ   «ان آمده است: ایش ) و دربارۀ209ص ش،1348 عـزَّ و  اهللاِ فَلَم یزَلْ کَذَلک حتَّـى لَحـقَ بِ

  )جا همان(».جل

  گیري . نتیجه6

کُـلُّ   و ءعاشُـورا   کُـلُّ یـومٍ  « دهد که شـعار  بررسی مجامع حدیثی چنین نتیجه می .1ـ6

�ضٍ کَرْبروایت منقول از معصوم عنوان به»  ءأَر را  تـوان آن  د و نمـی شـو  تلقی نمی

به حساب آورد؛ گرچـه بـا دقـت بیشـتر در منـابع       روایتی منسوب به امام معصوم

وجود نبرد بین حق و باطل، در هر زمان و هر «توان گفت این شعار به معناي  روایی می

اي که بیان شد، جزء  هبندي چهارگان ریشه در تعالیم دین دارد و اینچنین در دسته» مکان

عنی شعارهایی که در آن نقل به معنا رخ نداده ولـی مضـمون   گیرد؛ ی سوم قرار می دستۀ

  آن در روایات قطعی الصدور وجود دارد.

دهد که از ابتداي خلقت، هیچ زمان و مکانی خـالی از ظـالم و    تاریخ نشان می .2ـ6

درسی از دین و فطرت، مظلوم باید براي احقـاق حـق خـود و     عنوان بهمظلوم نبوده و 
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 مـذکور  ، وجهی براي توجیه درستی شعارامر قیام نماید و این لماجراي عدالت علیه ظا

  است.

 یـوم  لَـا «دهد با توجه به اینکـه مضـمون دو روایـت     پژوهش حاضر نشان می .3ـ6

کموا کَیا یأَب دبع لَا«و » اللَّه مومِ یونِ کَییسعبارت از این اسـت کـه اوج جنایـت    »الْح ،

مقابل آن، اوج قیام و  � بوده و در نقطۀترین مصادیق انسانی در کربعلیه بشریت و وا�

و اهل بیت و یاران بزرگـوار ایشـان    مبارزه با ظلم نیز در کرب�، توسط امام حسین

هـا   ذکر تعارضی ندارد و کـام�ً بـا آن  بوده است؛ شعار مورد بحث با دو روایت فوق ال

  همسو و سازگار است. 

یـات، زیـارات و   را در روا»  ءکُلُّ أَرضٍ کَـرْب�  و ءعاشُورا  یومٍ کُلُّ«شعار  ۀریش .4ـ6

، »اسـوةٌ  فـى  فَلَکُم«خصوص در حدیث  ، بهحسین مانده از امام جاي دیگر سخنان به

 ۀتنهـا در جهـاد بلکـه در همـ     توان یافت که رسانندۀ لزوم تأسی از آن حضـرت نـه   می

؛ چه آنکه، با توجه به مورد و فضاي صـدور  جوانب حیات، در هر زمان و مکانی است

هایی همچون اسباب  هث اصول، مخصص و مقیِد نبودن مقولگرچه در مباح(این حدیث

 را انق�بی خـویش  النزول و فضاي صدور به اثبات رسیده است)، آن حضرت، حرکت

ـ  الگو معرفی مـی  سایر مردمان، براى زمان، طاغوت با مقابله در مون بنـابراین مضـ   د؛کن

توجـه بـه اینکـه     توان در نگاهی جامع به نهضت حسینی یافت و با را می مذکور شعار

این حدیث در مسیر کرب� پس از مواجهه با سپاه حر، انشاء گردیـده اسـت و امـام در    

زوم قیام علیـه حکومـت یزیـد در    بیان خویش ضمن اشاره به بیعت شکنی کوفیان، به ل

را عـ�وه بـر   » فَلَکُم فى أُسوةٌ« توان جملۀ می ،فرمایند تأکید می» رَأَنَا أَحقُّ منْ غَی« جملۀ

  از نهضت آن حضرت برشمرد.» الگوگیري«، نمادي از »لزوم وفاي به بیعت«اشتمال بر 

  

  ها نوشت پی

تمایـل بـه   «محقق برجسته این حوزه، محدث نوري است که برخی افـراد بـا    شاهد این مدعا، گفتۀ. 1

هشـتاد نفـر    وى ...در جنگ صفین«اند:  گفته ابوالفضل العباس دربارۀ» سازي ي و افسانهساز اسطوره

اى که وقتى نفر هشتادم را به هوا پرتاب کرد هنوز اولى برنگشته بـود و   گونه به ؛کرد را به هوا پرتاب مى

اضعی همچنین در مو )300ـ299ص ش،1388»(.نمود با شمشیر او را دو حصه مى ،گشت هرکدام برمى

  )  89ـ87ص، 17ج ،1376نک: مطهري، به این نکته عنایت شده است.( حماسه حسینیاز کتاب 
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و مسـک بیـد ابنتـه     «... در این کتاب نقل شده است: نمونه داستان عروسی حضرت قاسم براي. 2

ـ »(...التی کانت مسماة للقاسم فعقد له علیها و أفرد له خیمإل و أخذ بید البنت و وضعها بیـد القاسـم   ک: ن

 )366ـ364ص ق،1424طریحی، 

إن اهللا رب  «...سـاعت بـودن روز عاشوراسـت.     72از جمله مطالب مورد نقد در این کتاب ادعـاي   .3

العزة و القدرة قد مد یومئذ بقاء الشمس فوق األرض، و کان مدة بقائها فوق األرض مدة اثنین و سـبعین  

 )  39ص، 3ج ق،1415نک: دربندي، »(ساعإل...

نقـل عـن بعـض اآلثـار     «ذرعی او آمده اسـت:   هجده ۀ عجیب هاشم مرقال و نیزۀقص ،ین کتاب. در ا4

هذا، وهاشـم بـن عتبـإل بـن       الس�م یوم کرب� هو عتبإل بن هاشم المعتمدة أنّ المستشهد مع الحسین علیه

  )288ص، 3ج تا، بی مامقانی،»( .المعروف  هاشم المذکور � هاشم المرقال

 به قتال، ذوالجناج حرکت نکرد تا امـام  ین کتاب اینکه هنگام عزم امام حسین. از مطالب عجیب ا5

، کاشـانی ک: نپـذیرفت.(  ،کـه بـر ذوالجنـاح سـوار اسـت      حالیشرط شفاعت امت در روز قیامت را در

 )  83ص ،2ج ق،1390

اي سـید و  «، هنگام وداع است کـه گفـت:   تحریف این کتاب، نقل خطاب شهربانو به امام ۀ. نمون6

رور من، در این ملک غریبم، غمخواري و غمگساري ندارم، خواهران و دختـران تـو او�د حضـرت    س

ند، کسی را بر ایشان دستی نباشد... اما من دختر یزدجرد شـهریارم و غیـر از تـو کسـی نـدارم،      ا رسالت

 )349ص ،تا کاشفی، بی»(مبادا که دشمنان بعد از تو قصد من کنند...

، و کلمـۀ اخیـر، اسـم نسـبت بـه      »عاشـورایی «و » شـعارها «از ترکیبی وصفی  »شعارهاي عاشورایی. «7

» ده«بـه مفهـوم   » عشـر « شود، برگرفتـه از کلمـۀ   اط�ق می» روز دهم محرم«ست. عاشورا که به عاشورا

گونـه کـه    شـود؛ آن  بر روز دهم محرم الحرام اطـ�ق مـی   ه طبق گزارش برخی از محققان، فقطاست ک

 اي اصـالتاً  واژه ) شـعار 400ص، 3ج ق،1404 بن فارس،ا(شود. هم این ماه گفته میبه روز ن تاسوعا فقط

فی الحـربِ   إلُالع�م«: شود ع�متی که در جنگ یا غیر آن استفاده می عربی است و در آن زبان در معانی

شـود تـا    در جنگ خطاب به دشمن گفته می سخنی کهو  )409ص، 4ج ق،1413ابن منظور، (»و غیرها

، 1ج ق،1409فراهیـدي،  »(ما ینادي بِه القَوم فی الحـربِ لیعـرف بعضُـهم بِـبعضٍ    : «ر را بشناسندیکدیگ

، 3ج م،1989طریحـی،  »( ما تحت الدثار من اللباس: «به معناي پیراهن روي لباس زیرینو نیز  )250ص

 ،نشـان و ع�مـت   نظیـر  به کار رفته است. همچنین، این واژه در زبان فارسی داراي مفـاهیمی ) 349ص

اي  نشان و ع�مت سلطان یـا امیـر، یـا خرقـه     ،آن یکدیگر را شناسند ۀوسیل هنشانه گروهی از مردم که ب

ش، 1341(دهخدا، ین او را نمـودار سـازد  یـ که طریقـه و آ  یی استها چون علَم سیاه یا سفید و یا کلمه

واژه در ترکیـب بـا صـفت عاشـورایی      ترین آن مفاهیم به مفهوم مراد از این شعار) که نزدیک ذیل کلمۀ

 است.  

شود که تسـاهل   ، م�حظه می»جهاد و عقیدة الحیاة إن«نمونه، با دقت و بررسی در مورد شعار  براي .8
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گیرد، باعث شده است این عبارت  هاي تاریخی صورت می و تسامح در اعتبار حدیث که اساساً در نقل

که محققان و  حالیتلقی کنند. در وایتی از امام حسینبه چنان شهرتی دست یابد که گروهی آن را ر

اي مشهور است و حدیث نیست و در منابع و  این باورند که این عبارت، جمله پژوهشگران حدیث، بر

) البتـه بـا   105ص ش،1385ک: مطهـري،  نهاي روایی و تاریخی، اثري از آن یافت نشده اسـت.(  کتاب

ین شعار، بخشی از یک شعر ارزشمند از شاعري مصري به نـام  یابیم که ا جستجو و بررسی بیشتر درمی

 و عقیـدة  الحیاة / إنّمجاهداً الحیاة فى رأیک دون ده است: قفگونه سروده ش احمد شوقی است که این

 در و داشـتن  عقیـده  زندگى، کن؛ همانا ت�ش آن راه در و بایست اعتقادت پاى زندگى یعنی در ؛جهاد

و » الحیـاة «هـاي   هـاي مختلـف روزنامـه    اگفته نماند که این بیت در شـماره ن .است کردن ت�ش آن راه

(مجیـدي،  .رسیده و شاید به همین دلیل اینقدر شهرت یافته اسـت  در با�ي صفحه به چاپ می» الجهاد«

) شعار دیگري کـه از جهـت شـهرت، گـوي سـبقت را از      247ص ،ق1399؛ صبري، 57ص ،ش1374

 لـم  محمـد  دیـن  کـان  است که: إن هور و منسوب به امام حسیندیگر شعارها ربوده، این شعر مش

 اى مانـد،  نمـى  برپـا  مـن  سـپارى  جـان  بـا  جـز  محمد دین اگر یعنی خذینى؛ سیوف یا بقتلى یستقم/ إلّا

دلیـل تکـرار و اشـتهار ایـن      انگیز این است کـه بـه   شگفت ۀنکت .گیرید آغوش در مرا و بیایید شمشیرها

منبـع   کـه ایـن جملـه    تردیدي به خود راه ندهد. درحـالی ودن این شعار شعار، شاید کسی در حدیث ب

اسـت   بن محمد کرب�یی، معروف به ابوالحـب   محسنهاي شاعري به نام  روایی ندارد و بیتی از سروده

؛ 124ص ،ش1381، (صـحتی سـردرودي  .اسـت  به چاپ رسـیده  الحائریاتبه نام  او دیوان شعرکه در 

    )155و  53ص ،ق1403هادي طعمه، 

ین موجـب  اند و ا دهاضافه کر» هر محرم و کل فصل عزاءکل ش«برخی به این شعار، عباراتی را چون  .9

به این ترتیب و �بد: کل قتـل، شـهادة   «در مقام ارزیابی آن چنین بنویسند:  شده است که برخی منتقدان

  )137، صش1381، صحتی سردرودي»(و کل امام، حسین!

هـاي دینـی امـري مسـلم      انطباق مضمون این شعار با روح آمـوزه  ،واهد شدگونه که مشاهده خ . آن10

صـورت منقـول    چه بـه » کُلُّ أَرضٍ کَرْب� عاشُورا و  کُلُّ یومٍ«است اما این به معناي روایت بودن عبارت 

  صورت منقول بالمعنی نیست. باللفظ و چه به

اسـت. برخـی تـاریخ و�دت او را سـال     » مغـرب «اهـل  بوده و اصالتاً » صنهاج« اند او از قبیلۀ . گفته11

 )673ص، 3ج م،2006فروخ، ق.(807اند و بعضی  ق دانسته706

گـذارد مصائبشـان را فرامـوش کـنم. در ایـن سـرزمین        از شهیدانی که سرزمین طف و کرب� نمـی  .12

رزمین از حرمت شما را هیچ مرؤوس رعایت نکرد و رؤسا به عهد شما خیانت کردند. هر روز و هر سـ 

 غصه من به خاطر آن(شهیدان) کرب� و عاشوراست.

(ابن قولویه قمی، ».أنْصار و تَبع لَکُم نَحنُ و فَرَطٌ لَنا انْتُم: «آمده است کرب� شهداى زیارت . وقتی در13

شما کنیم که راه  ها اع�م می ها تأکید شده و به آن از آن» تأسی«) در حقیقت به مفهوم 219ص ،ق1356
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شما راهبر و جلودار ما هستید. این تأسی و الگوپذیري از نهضت حسـینی در   زیرا ؛را ادامه خواهیم داد

یسـت بلکـه رهبـران مبـارزات     هاي اس�می هـم ن  هاي زیادي دارد که مختص نهضت طول تاریخ نمونه

د. از جمله مهاتمـا گانـدي   ان الگوي خود یاد کرده عنوان بهمسلمان نیز از این قیام الهی طلبانۀ غیر استق�ل

هندوسـتان بـر اسـتعمار     و بررسی قرار داده، تنها راه غلبۀرا مورد مطالعه  امام حسین نامۀ که زندگی

یابد و با پیروي از ایشان، قیام ضد اسـتکباري خـود را آغـاز و در     را سرمشق قرار دادن آن حضرت می

همـین راه را در   نیـز  جنـاح  علىمحمد پاکستان، ماعظ سازد یا قائد غرب رها می ۀنتیجه هند را از سیطر

و الگـو گـرفتن از فـداکاري، شـجاعت و      مسلمانان را به پیروي از امام حسین پیش گرفت و همۀ

) ع�وه بر اینکه نهضـت حسـینی بهتـرین    279ص ،ش1376(محدثی، .کند ایثار آن حضرت دعوت می

الگو ارائه شده است؛ فضـایلی   عنوان بهمعنوي  الگوي آزادگان تاریخ است، در آن تمام فضایل انسانی و

ستیزى، مقاومـت و   پیشوا، بصیرت، اخ�ص، ظلم از فداکارى، شجاعت، اطاعت به شهادت، عشق چون

 ایثار.

را مـورد تأییـد، اسـتناد و تأکیـد قـرار      »  کُلُّ أَرضٍ کَـرْب�  عاشُورا و  کُلُّ یومٍ«بزرگانی که شعار  همۀ .14

هـا و   زمـان  ۀاند که در هم حق و باطل دانسته را تقابل دائمی بین جبهۀ جمله و شعار  ایني معنا اند، داده

در ایـن  طـو�نى اسـت.    سلسـلۀ ایـن  حلقـات   ترین ممهعاشورا و کرب� یکى از ها تسري دارد و  مکان

و دار بـوده و مقابـل ظلـم و سـتم، ایسـتادگی و در راه حـق        جبهه، آزادمردان همواره جلودار و پـرچم 

آزادگـان، حضـرت    ، سرسلسـلۀ )291تا، ص (قمی، بیاند. اگر در زیارت وارث فشانی کرده حقیقت جان

و حضـرت   آدم، نـوح، ابـراهیم، موسـی، عیسـی     را وارث پیـامبرانی چـون   اباعبداهللا الحسـین 

، تـداوم راهـی اسـت کـه پیغمبـران الهـی در       دانیم به این معناست که راه امام حسین می محمد

بین حق و باطل در پیش گرفتند و پیروان آن حضرت در مکتب تشیع این راه را ادامـه خواهنـد   مبارزه 

عصر داد تا ظهور حضرت ولی  همان گونه که پـر از ظلـم و جـور     ،زمین را پر از عدل می کندکه

 است. شده

زنـدگی  و  کنـد  میقمري، به این شعار اشاره  1424 اهللا نوري همدانی، در پیام نیمه شعبان سال آیت .15

ـ   دان این شعار می متجس ۀعرصرا مسلمانان  رد بـا  د و به حرکت در راستاي فرهنگ مبتنـی بـر آن، در نب

هـاي حضـرات مراجـع عظـام ـ دامـت برکـاتهم ـ بـه            پیامند.(نما کید میأظالمین و مستکبران جهانی ت

ازي لعظمی مکـارم شـیر  اهللا ا اي که آیت در متن جوابیه همچنین) 21ص ،ش1382، مناسبت نیمه شعبان

عاشورا و مراسم عزادارى حسـینى   وظایف مسلمانان در ایام ۀدربار مختلف مردم به استفتائات در پاسخ

اسـتمرار  « و معنـی ایـن شـعار را    کنـد  مـی اشـاره  »  کُلُّ أَرضٍ کَرْب� عاشُورا و  کُلُّ یومٍ«اند، به شعار  داده

مبـارزه  فرهنگ عاشورا فرهنـگ  «، »تاریخ ۀجاودان الگوى امام حسین«، »عاشورا در طول حیات بشر

و... » بـار و ننگـین   مرگ سرخ تـوأم بـا آزادگـى بـر زنـدگى ذلـت       ترجیح«، »با کفر و ظلم و بیدادگرى

 ،ش1379(سرشار، .)ق1415 محرم الحرام مطابق با ششم 3/1373/ 26شیرازى  ناصر مکارم ـ (قمددان می
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 )43ـ41ص

شود و احادیثی هـم در   یاد می »علی الکتاب  الخبر  رد«از این روش با عنوان . در کتب حدیث شیعه 16

  ) 69ص ،1ج ،ش1362 (کلینی،.این باب در کتب حدیثی ذکر شده است

 مـا  و ذُوهفَخُاهللاِ  کتَاب وافَقَ فَما نُوراً صوابٍ کُلِّ علَى و حقیقَإلً حقٍّ کُلِّ علَى إِنَّ صاهللاِ  رسولُ قَالَ. «17

خَالَف تَاباهللاِ  کوهع69ص ،1ج همان،(».فَد ( 

 و بِـه  نَثـقُ  مـنْ  یرْوِیـه  الْحدیث اخْتلَاف عنِ عاهللاِ عبد أَبا سأَلْت«گوید:  روایت ابن ابی یعفور که می .18

منْهنْ مقُ لَا منَث إِذَا قَالَ بِه درو کُملَیی عدثٌح تُمدجفَو داً لَهنْ شَاهتَابِ ماهللاِ  کنْ أَولِ مولِ قَوسصاهللاِ  ر 

ي إِلَّا وفَالَّذ کُماءج لَى بِهأَو جا همان»(.بِه(  

 یـا  یبکیک ما لَه فَقَالَ بکَى هإِلَی نَظَرَ فَلَما ع الْحسنِ  إِلَى یوماً دخَلَ ع طَالبٍأَبِی بنِ علی بنَ الْحسینَ . أَن19َّ

 لَکـنْ  و بِه فَأُقْتَلُ إِلَی یدس سم إِلَی یؤْتَى الَّذي إِنَّ ع الْحسنُ لَه فَقَالَ بِک یصنَع لما أَبکی قَالَاهللاِ  عبد أَبا

 و ص محمـد  جـدنَا  أُمـإلِ  مـنْ  أَنَّهـم  یـدعونَ  رجلٍ أَلْف ثَلَاثُونَ إِلَیک یزْدلف هللاِاعبد أَبا یا کَیومک یوم لَا

 نسـائک  و ذَرارِیِک سبیِ و حرْمتک انْتهاك و دمک سفْک و قَتْلک علَى فَیجتَمعونَ الْإِسلَامِ دینَ ینْتَحلُونَ

ابِ وهانْت کا ثَقَلهنْدلُّ فَعی تَحنإلَ بِبینَإلُ أُماللَّع رُ وطتُم اءماداً السمر ماً ود ی وکبی کلَیکُـلُّ  ع  شَـی تَّـى  ءح 

وشحی الْوف اتالْفَلَو یتَانُ وی الْحار. فافزون بـر شـیخ صـدوق، دیگـر     ) 116ص ،ق1400 (صدوق،الْبِح

 سید بن طـاووس،  ؛23ص ،ق1406ک: ابن نما حلّی، ن(.اند حدیث را نقل کردهدانشوران شیعی نیز این 

  )218ص، 45ج ،ق1404؛ مجلسی، 25ص ،ش1348

خواهـد نشـان دهـد کـه آن      می» الْحسینِ کَیومِ یوم لَا«و » اهللاِعبد أَبا یا کَیومک یوم لَا«. روایاتی چون 20

هـاي چـپ افراطـی از ایـن      بسا استفاده برخی از گروه شود. البته چه نمیروز دیگر در تاریخ بشر تکرار 

با تأثیرپـذیري از   یی بدانند کهها کتاب نگاه نویسندگان عنوان بهشعار، باعث شد برخی از محققان آن را 

سـخن  در  هر چیز از خون و شمشیر و خشونت  از  بیش ها آنگیر  چشم  شاخصه واند  زیدیه نوشته شده

بـه ایـن معنـا نیسـت کـه       »الْحسـینِ  کَیـومِ  یوم لَا«و » اهللاِعبد أَبا یا کَیومک یوم لَا«، در نتیجه تگفتن اس

 هاي کرب�یی وجود ندارد. روزهاي عاشورایی و زمین

 قَـالَ  ثُم فَاستَعبرَ طَالبٍ أَبِی بنِ علی بنِ اسِعب بنِاهللاِ  عبید إِلَى ع الْحسینِ بنُ علی الْعابِدینَ سید نَظَرَ .21

 أَسـد  واهللاِ  أَسـد  الْمطَّلبِعبـد  بـنُ  حمزَةُ عمه فیه قُتلَ أُحد یومِ منْ صاهللاِ  رسولِ علَى أَشَد یومٍ منْ ما

هولسر و هدعب موؤْتَإلَ یلَ مقُت فنُ یهاب همفَرُ ععنُ جبٍأَبِی بطَال ع قَالَ ثُم لَا و مومِ  یـونِ  کَیـیسع الْح  لَـفداز 

هلَیثَلَاثُونَ ع لٍ أَلْفجونَ رمزْعی منْ أَنَّهم هذإلِ هکُلٌّ الْأُم تَقَرَّبزَّاهللاِ  إِلَى یع لَّ وج همبِد و واهللاِ بِ همذَکِّرُهی 

 أَخَـاه  فَـدى  و أَبلَـى  و آثَـرَ  فَلَقَد الْعباس اللَّه رحم ع قَالَ ثُم عدواناً و ظُلْماً و بغْیاً قَتَلُوه حتَّى یتَّعظُونَ فَلَا

هتَّى بِنَفْسح تعقُط اهدی لَهدفَأَب زَّ اللَّهع لَ وا  جنَا بِهِمنِجییرُ حطا یبِهِم عکَإلِ ملَائی الْمنَّـإلِ  فـا  الْجـلَ  کَمعج 

 .الْقیامـإل  یـوم  الشُّـهداء  جمیـع  بِها یغْبِطُه منْزِلَإلً تَعالَى و تَباركاهللاِ  عنْد للْعباسِ إِنَّ و طَالبٍ أَبِی بنِ لجعفَرِ

ع�مه حلی به نقل از ) سید بن طاوس و 298ص، 44ج ،ق1404؛ مجلسی، 463ص ،ق1400صدوق، (
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� یـوم  «اند که جمله  نقل کرده، انساب ا�شرافق)، صاحب کتاب 279احمد بن یحیی ب�ذري(متوفاي 

نوشـته، نیـز   بـه یزیـد    اي که عبداهللا بن عمر، بعد از شهادت امام حسین در ذیل نامه» کیوم الحسین

  )247ص، 1ج ،ق1400(سید بن طاوس، آمده است.

  . بیضه(به کسر باء) آبگاهى است میان واقصه و عذیب .22

اهللاِ أَیهـا النَّـاس؛ إِنَّ رسـولُ    گونه که طبري از ابومخنف نقل کرده، از این قرار اسـت:   این روایت آن .23

ه، ناکثاً لعهد اللَّه، مخالفـاً لسـنَّإلِ رسـولِ    سلْطاناً جائراً مستَحلّاً لحرُمِ اللَّ  منْ رأى«صلى اهللا علیه و آله قالَ: 

بادی علُ فمعی ،لٍ، کـانَ    اهللاِ اللَّهلَـا قَـو ـلٍ، وعبِف هلَیرْ عغَیی وانِ فَلَمدالْع لَـى    بِالْإِثْمِ وقّـاً عأَنْاهللاِ   ح   لَـهخدی  

خَلَهدم » .« إِنَّ هؤُ�ء طَّلُـوا      أ� وع و ،ـرُوا الْفَسـاداظْه منِ، وـإلَ الـرَّحتَرَکُوا طاع طانِ، وإلَ الشَّیوا طاعلَزِم قَد

و  ء، و أَحلُّوا حرام اللَّه، و حرَّموا ح�لَ اللَّه، و أَنَا أَحقُّ منْ غَیرَ. قَد أَتَتْنی کُتُـبکُم،  الْحدود واستَأْثَرُوا بِالْفَی

بیعـتکُم تُصـیبوا رشْـدکم،      تَممتُم على  قَدمت علَى رسلُکُم بِبیعتکُم أَنَّکُم � تُسلِّمونی و � تَخْذُلُونی، فَانْ

نْفُسـکُم، و أَهلـی مـع    صلى اهللا علیه و آله، نَفْسی مع أَاهللاِ فَأَنَا الْحسینُ بنُ على، وابنُ فاطمإلَ بِنْت رسولِ 

م فَلَعمـري مـا هـى    أَهلیکُم، فَلَکُم فى أُسوةٌ، و إِنْ لَم تَفْعلُوا و نَقَضْتُم عهدکُم، وخَلَّعتُم بیعتی منْ أَعناقکُ

لْمغْرُور مـنِ اغْتَـرَّ بِکُـم، فَحظُّکُـم أَخْطَـأْتُم، و      لَکُم بِنُکْرٍ، لَقَد فَعلْتُموها بِأَبی و أَخی وابنِ عمی مسلمٍ! وا

تُمعضَی کُمنَصیب  "هلَى نَفْسنْکُثُ عا ینْ نَّکَثَ فَإِنَّمفَم" و کُملَیع م�الس و ،نْکُمع ى اللَّهغْنیس ـإلُ   ومحاهللاِ ر و

رَکاتُهب.« 
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