توضیح:
بســتة محتوایــی محــرم تالشــی اســت ناچیــز در جهــت غنــی ســازی
روضــه هــای عاشــورا بــا تکیــه بــر منابــع اصیــل و معتبــر تاریخــی بــه
فراخــور هیئــت تــراز انقــاب اســامی و بــا هــدف ارائــة تصویــری منســجم
و اصولــی بــا توجــه بــه ســه عنصــر اساســی عقــل ،حماســه ،و عاطفــه کــه
شــامل ســرفصل هــای کلــی؛

.1فرازی از زیارت ناحیه مقدسه
ت
مناجا�(مناجات با خدا و امام ی ن
حس�)
.2گریزهای
.3مناجات با امام زمان(عج)
.4مدح و حماسه
.5ذکر مصیبت
.6ع�تها
ب
تذکــر؛ در ایــن بســته بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ متــون کلیــدی و
اصلــی مقتــل ســعی شــده کــه جمــات موجــز و کاربــردی انتخــاب شــود،
و ترجمــه آنهــا بــه زبــان رســمی در ذیــل آنهــا آورده شــود ،در بعضــی
قســمت هــا کــه مضمــون پــردازی شــده اســت ،بــا عالمــت ســتاره(*) و
بــا زبــان محــاوره ای مشــخص شــده اســت.

فرازی از ناحیة مقدسه؛
 .1گواهی می دهم که ...
الصلو َة َ ،و اتَ ْی َت ال َّزکو َة ،
أَشْ َهدُ أَ نَّک َ َقدْ أَ َق ْم َت َّ

گواهى میدهم که تو نماز رابپاداشتى ،وزکات دادى،

َو أَ َم ْر َت بِالْ َم ْع ُر ِ
وفَ ،و نَ َه ْی َت َع ِن الْ ُم ْنکَ ِر َو الْ ُعدْ وانِ ،

وامر به معروف کردى ،واز منکر و عداوت ن َهى نمودى،

 .2تو بهار یتیامن بودی..
تام ،
بیع االَْیْ ِ
...کُ ْن َت َر َ

گواهی میدهم که تو بهار یتیمان بودی.
*بهــار وقتــی وارد خرابــه میشــه ،چــه اتفاقــی میافتــه ،شــاید رقیــه گفــت؛
بــا همــون ســر بریــده باباجــان! صفــا آوردی بــه خرابــه م ...
آقاجــان مــا هــم یتیمیــم مگــه امام حســن عســكري عليــه الســام نفرمودند
:

اشد من يتيم الذي انقطع عن أبيه يتيم انقطع عن إمام زمانه و اليقدر عيل
الوصول إليه

ســختتر از يتيمــي كســي كــه پــدرش را از دســت داده  ،يتيمــي اســت
كــه از امــام زمانــش دور افتــاده و بــه او دسترســي نــدارد .

.3تطبیق سالم های امام زمان(عج) و مناجات رقیه با رسبریده
.1مصیبــت دنــدان مبــارک حضرت(کــه رقیــه بــا ریختــن دندانهایش شــبیه
معشــوق شد)

َضیب،
لسال ُم َع َل ال َّث ْغ ِر الْ َم ْق ُروعِ بِالْق ِ
سالم امام زمان؛ أَ َّ
دندان چوب خورده ،
سالم بر آن
ِ

کسب شباهت رقیه؛ فانکبت علیه تقبله و تبکی و ترضب علی رأسها و وجهها
حتی امتال فمها بالدم.

«خــود را بــر آن ســر انداخــت و صــورت پــدر را مــی بوســید و بــر ســر و
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صــورت خــود میــزد تــا اینکــه دهانــش پــر از خــون شــد.

 .2داستان شیب الخضیبی!
َضیب
لسال ُم َع َل الشَّ ْی ِب الْخ ِ
سالم امام زمان؛ أَ َّ
حاسن بخون خضاب شده،
سالم بر آن َم
ِ

مناجات رقیه؛ «یا أبتاه ،من ذا الذی خضبک بدمائک»

«پدر جان ،کی صورت منورت را غرق خون ساخته؟»

 .3رگهای بریده!
تین،
لسال ُم َع َل الْ َم ْقطُوعِ الْ َو ِ
امام زمان؛ أَ َّ
شاهرگش بریده شد،
سالم بر آنکه
َ

مناجات رقیه؛«یا أبتاه ،من ذا الذی قطع وریدیک!»

پدر جان ،چه کسی رگهای گردنت را بریده است؟»

 .4بی پناهی عرتت!
َ
ریبةِ،
امام زمان؛ أ َّ
لسال ُم َعلَى ال ْ ِع ْت َر ِة ال ْ َق َ
ســام بــر آن خانــواده اى کــه نزدیــک (و همــراه َسر َورشــان) بودند(،ولــی
بــی پنــاه شــدند)
مناجات رقیه؛«یا أبتاه ،من للیتمة حتی تکبر»
پدرجان ،کی متکفل یتیمه ات می شود تا بزرگ شود؟»

مناجات امام زمان
 .1کدام شب جمعه به شوق دیدن امام زمان از خواب پریدی؟ گریه کردی به
حدی که بیهوش شی!!

پیوســته احــوال پــدری مــی پرســید و گریــه میکــرد کــه «أیــن أبــی و
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والــدی و المحامــی ع ّنــی» ایــن گریــه فقــط بــه خاطــر تعلــق پــدری نبــود
بلکــه دوری از امــام و ولــی هــم بــود
در یکــی از شــبها در آن منــزل خرابــه ،شــور دیــدن پــدر بــه ســرش افتــاد،
و از هجــران پــدر اشــک مــی ریخــت .ســر روی خــاک نهــاد آنقــدر گریــه
کــرد کــه زمیــن از اشــک چشــمش گل شــد .در ایــن اثنــا بــه خــواب رفــت.
ـرة
خــواب پــدر دیــد ،از خــواب بیــدار شــد ،فبکــی؟؟؟ َو تقــول :وا أبتــا وا قـ ّ
عینــا ُه ،وا حســینا ُه ،چنــان صحیــه کشــید کــه خرابــه نشــینان پریشــان
شــدند...
هرچــه خواســتند او را آرام کننــد ممکــن نشــد .امــام زیــن العابدیــن (ع)
پیــش آمــد خواهــر را در بــر گرفــت و بــه ســینه چســبانید و تس ـلّی مــی
داد .آن مظلومــه آرام نمــی گرفــت و نوحــه مــی کــرد ،آنقــدر روی دامــن
حضــرت گریــه کــرد
«حتی ُغشی علیها و انقطع نفسها»
امام به گریه درآمد .اهل بیت به شیون آمدند

.2رس بریده هم برا ظهور منتقم دعا کرد
«ثم توجه الراس الرشيف ايل الله الخبري اللطيف و قال :اللهم انتقم منه مبا
عامل يب و ظلمني و اهيل (و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون»{سوره
شعراء ،آیه }227
معنای رقیه (س) (نکتة معرفتی)

کلمــة رقیــه ،در اصــل از ارتقــاء بــه معنــی «صعــود بــه طــرف بــاال و ترقــی
اســت».
پس کسی که نوکر این خانواده است مدام در حال ترقی و صعوده
حکایاتی مربوط به حضرت رقیه (س)
.1داســتانی مربــوط بــه کرامــت فاطمــه معصومــه و ارتبــاط ایشــان بــا
حضــرت رقیــه (س)
راوی (خودم(یونــس ســبزی) مســتقیما از زبــان پــد ِر بچــه ای کــه شــفا
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گرفتــه بــود) نشســتم تــو ماشــین راننــده معلــوم بــود حــال خوبــی داشــت
از خوبیهــای اهــل بیــت و حضــرت معصومــه و بــی لیاقتــی مــا میگفــت،
میگفــت کــه مــا هیــچ وقــت قــدر ایــن خونــواده رو نمــی دونیــم ،گفتــم
چــی شــده گفــت؛ یــه بچــة کوچیــک دارم کــه ســرطانیه یــه روز رفتــم
تــو همیــن حــرم کریمــه اهــل بیــت از شبســتان امــام رومــو بــه ســمت
ضریــح کــردم ،گفتــم :بــی بــی جــان دیگــه خســتم! یــک کاریــش کــن
چقــدر بیمارســتان بــرم مــن دیگــه طاقــت نــدارم! نمیتونــم بچمــو تــو
ایــن حــال و روز ببینــم! قســم میخــورد مــی گفــت :فــردای اون روز زن
همســایمون(یا خانــم خــودش دقیقــا تــو ذهنــم نیســت کدومــو میگفــت،
اشــتباه از منــه) اومــد و گفــت دیشــب خــواب دیــدم بچتــون بــا یــک دختــر
کوچیــک مشــغول بــازی کــردن بــود و گفــت :رفتــم ازش پرســیدم شــما
کــی هســتید؟! گفــت :کــه مــن رقیــه دختــر امــام حســینم ایــن مــرد قســم
میخــورد ،میگفــت بعــد از ایــن اتفــاق ،از اون روز بــه بعــد بچمــون بــردم
پیــش دکتــر و آثــار بهبــودی رو مشــاهده کردیــم ،االن شــکر خــدا بچمــون
بــه لطــف حضــرت رقیــه و حضــرت معصومــه ،ســالمه..

 .2درد دل پیرمرد باصفا
جنــاب حجــت االســام والمســلمین ســید عســكرحیدری از طــاب حــوزه
علمیــه زینبیــه شــام نقــل كردنــد:
درســال  1356ش بعــد از نمــاز كنــار ضریــح بــا صفــای حضــرت رقیــه علیه
الســام منظــره عجیبــی دیدم.
پیرمــردی تــرك از اهالــی تبریــز رادیــدم كــه بــه ضریــح مطهــر چســبیده
وهــی فریــاد میزنــد و گریــه میكنــد .مــردم هــم كــه ایــن منظــره را
میدیدنــد گریــه میكردنــد  .یــك غوغایــی بــه وجــود آمــده بــود.
پیرمردبــا زبــان تركــی بــا دختــر امــام حســین علیــه الســام صحبــت
میكــرد و اشــك میریخــت  .چــون مــن تركــی بلــد نبــودم بــه كســی
كــه زبــان تركــی بلــد بــود گفتــم ایــن مــرد چــه میگویــد؟
گفــت او میگویــد  :رقیــه جان،مدتهاســت اســم نوشــتهام وچنــد ســال
اســت كــه آرزو میكــردم بــه شــام بیابــم  .تقاضــای مــن ایــن نیســت كــه
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بچـهام راشــفا بدهــی یــا وضــع دنیــوی ومادیــم خــوب شــود یــا درقیامــت
دســتم را بگیــری  .نه،نــه ،بــرای هیــچ كــدام نیامــدهام  .تنهــا آمــدهام ببینــم
حالــت چــه طــور اســت؟ بدنــت خــوب شــده یــا نــه؟ آیــا آبلــه پاهایــت
خــوب شــده؟ قلبــت خــوب شــده؟
برویــم ایــران ،بــه تبریــز برویــم تــا آنجــا صحــن شــما را طــا كنم،جــان
خــود را بــه شــما فــدا كنــم .اینهــا را میگفــت وگریــه میكــردو متوســل
بــود.
به خودم گفتم كاش این عقیده واخالص رامن میداشتم

 .3ماجرایی جالب به نقل از پزشک امام خمینی(ره)
پزشــک امــام خمینــی نقــل مــی کنــد کــه یــک وقــت بــه دلیــل مالحظــه
حــال امــام مجبــور شــدیم کــه اجــازة مالقــات بــه کســی ندهیــم و بــه
پرســتاران هــم ســفارش کردیــم کــه کســی را بــدون هماهنگــی راه ندهند
بعــد از مدتــی کــه از اتــاق امــام بیــرون رفتــم در برگشــت  ،متوجــه شــدم
ضربــان قلــب آقــا بــاال رفتــه جریــان را پرســیدم گفتنــد کــه یــک فرزنــد
شــهید بــا گریــه و اصــرار درخواســت مالقــات بــا امــام کــرده و ظاهــرا بــا
امــام چنــد کلمــه ای صحبــت کــرده  ،امــا ِم بــا صالبــت در برابــر اشــکهای
یــک بچــة یتیــم چقــدر بــی تابــی مــی کنــد بــه صورتــی کــه در تپــش
قلبــش اثــر بگــذارد ..
بلــه اشــک یتیــم ایــن خاصیــت را دارد کــه طبــق روایــت عــرش خــدا را بــه
لــرزه در مــی آورد قلــب مومــن هــم کــه عــرش الرحمــن اســت ...
امــا در کربــا در برابــر اشــکهای یتیــم امــام حســین کــه فرزنــد شــهید هــم
بــود ...

 .4عمه بیا گمشده پیدا شده!! (یاد شهدا)
بــرای بچــه هــای تفحــص و بــرای آن هــا کــه بــه دنبــال گمشــده خــود می
گردنــد ،هیــچ لحظــه ای زیباتــر از لحظــه ی کشــف پیکــر مطهــر شــهید
نیســت؛ امــا زیباتــر از آن لحظــه ای اســت کــه زیــر نــور آفتــاب یــا چــراغ
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قــوه ،پالکــی بدرخشــد .در طالییــه هنگامــی کــه زمیــن را مــی شــکافتیم،
پیکــر شــهیدی نمایــان شــد کــه همــراه او یــک دفتــر قطــور امــا کوچــک
بــود؛ شــبیه دفتــری کــه بیشــتر مداحــان از آن اســتفاده مــی کننــد .بــرگ
هــای دفتــر را گل گرفتــه بــود و بــاز نمــی شــد .آن را پــاک کــردم و بــه
ســختی بــازش کــردم .بــاالی اولیــن صحفــه اش نوشــته بــود« :عمــه بیــا
گــم شــده ،پیــدا شــده!».

ذکـــــــــــــر مصیبت
.1وداعی که اشک شمر را در آورد!!
امــام حســین (ع) بــا شــنیدن ایــن ســخن بســیار اشــک ریخــت و آنــگاه
رقیــه (س) صــدا زد«:بابــا! مانعــت نمــی شــوم .صبــر کــن تــا تــرا ببینــم»
امــام حســین (ع) او را در آغــوش گرفــت ولبهــای خشــکیده اش را بوســید.
وداع امــام حســین (ع) در روز عاشــورا بــا اهــل بیــت (ع) صحنــه ای بســیار
جانســوز بــود ،ولــی آخــر صحنــة دلخــراش و جگــر ســوز ،وداع ایشــان بــا
دختــری ســه ســاله بــود کــه ذیـ ً
ا مــی خوانیــد:
هــال بــن نافــع ،کــه از ســاربان دشــمن بــود ،مــی گویــد :مــن پیشــاپیش
صــف ایســتاده بــودم .دیــدم امــام حســین (ع) پــس از وداع بــا اهــل بیــت
خــود ،بــه ســوی میــدان مــی آیــد .در ایــن هنــگام نــاگاه چشــمم بــه
دخترکــی افتــاد کــه از خیمــه بیــرون آمــده و بــا گامهــای لــرزان ،دوان دوان
بــه دنبــال حســین (ع) شــتافت و خــود را بــه آن حضــرت رســانید.
اهلل یســقیک فإنــه وکیلــی :دختــرم ،مــی دانــم تشــنه هســتی خــدا تــرا
ســیراب مــی کنــد؛ زیــرا او وکیــل و پناهــگاه مــن اســت.
آن گاه امــام انگشــت خــود را در دهــان او گذاشــت و دســت بــر پیشــانی او
کشــید و او را تســلی داد ،و گفــت بــه زودی بــر میگــردم ( قصــه ی کربــا)
هــال مــی گویــد :پرســیدم «ایــن دختــرک کــه بــود و چــه نســبتی بــا امام
حســین (ع) داشــت؟»
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بــه مــن پاســخ دادنــد :او رقیــه (س) دختــر ســه ســاله امــام حســین (ع)
اســت.
یزیــد از شــمر پرســید :تــو در کربــا بــودی هیچــگاه دلــت بــر حســین
ســوخت؟ ملعــون گفــت از جاهایــی کــه قلــب مــرا ســوزاند زمانــی بــود
کــه حســین در وداع آخــرش درب خیمــه امــد و دختــر کوچکــی دســت بــه
گــردن او نهــاد  ،و چنــان نالــه یــوا ابتــاه بلنــد کــرد کــه دل عالمیــان را بــه
درد آورد ،و حســین ســر بــه زیــر انداختــه و آن کــودک میگفــت :پدرجــان
(ر َدنــا الــی حــرم جدنــا) ..
مــا را بــه مدینــه بــر گــردان ُ

.2آماده کردن حرم برای دیدن رسبریده ..
روایــت شــده کــه چــون مالــک ابــن یُســر بــر آن حضــرت ضربتــی فــرود
آمــد کاله مبارکــش از خــون پــر شــد .امــام (ع) کاله از ســر بیافکنــد و بــه
خیمــه آمــد و پارچــه خواســت و جراحتــش را بســت و بــه روایتــی در ایــن
حــال ایــن نــدا بــرآورد:
«یــا زینــب و یــا ام الکلثــوم و یــا ســکیمه یــا رقیــه یــا فاطمــه علیکــن منــی
السالم»
(اینجــا ننوشــتند کــه چــه کســی پارچــه بــرای حضــرت آورد ولــی میتــوان
حــدس زد کــه حضــرت رقیــه بــا اقتــدا بــه حضــرت زهــرا ماننــد آن روزی
کــه ســر مبــارک پیامبــر خونــی شــده بــود و برایــش پارچــه آورد اینجــا هم
حضــرت رقیــه از بــاب تأســی بــرای پــدر پارچــه آورده باشــد)

.3دخرتم بیا که من منتظرم!
طاهــر بــن عبــداهلل دمشــقی گویــد :ســر یزیــد روی زانــوی مــن بــود .ســر
پســر فاطمــه هــم در میــان طشــت بــود ،همینکــه شــیون از خرابــه بلنــد
شــد ،دیــدم ســرپوش از طبــق بــه کنــار رفــت ،ســر بلنــد شــد تــا نزدیــک
بــام قصــر ،بــه صــورت بلنــد فرمــود:
«أختی سکتی ابنتی» «خواهرم زینب ،دخترم را ساکت کن»
طاهــر گویــد :دیــدم آن ســر برگشــت رو بــه یزیــد کــرد و فرمــود :یــا یزیــد،
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مــن بــا تــو چــه کــرده بــودم ،کــه مــرا کشــتی و عیالــم را اســیر کــردی؟!
یزیــد از ایــن نــدا و از آن صــدا ســر برداشــت ،پرســید طاهــر چــه خبــر
اســت؟
گفتــم :نمــی دانــم در خرابــه چــه اتفاقــی افتــاده ولــی دیــدم ســر مبــارک
حســین را کــه از طشــت بلنــد شــد و چنیــن و چنــان گفــت.
یزیــد غالمــی فرســتاد کــه خبــری بیــاورد .غــام آمــد و واقعــه را بــرای
یزیــد نقــل کــرد.
آن ملعون گفت :سر پدرش را برای او ببرید تا آرام بگیرد.
آن ســر مطهــر را در طشــت نهادنــد و رو بــه خرابــه آوردنــد ،و در حالــی
کــه پــرده بــر روی آن ســر بــود ،در حضــور آن مظلومــه نهادنــد ،پــرده را
برداشــتند .آن معصومــه چــون متوجــه ســر پــدر شــد،
«فانکبــت علیــه تقبلــه و تبکــی و تضــرب علــی رأســها و وجههــا حتــی امتال
فمهــا بالدم»
«خــود را بــر آن ســر انداخــت و صــورت پــدر را مــی بوســید و بــر ســر و
صــورت خــود میــزد تــا اینکــه دهانــش پــر از خــون شــد.
و در «منتخــب» آمــده اســت کــه او پــدرش را مخاطــب قــرار داده مــی
فرمــود:
«یا أبتاه ،من ذا الذی خضبک بدمائک»
«پدر جان ،کی صورت منورت را غرق خون ساخته؟»
«یا أبتاه ،من ذا الذی قطع وریدیک!»
پدر جان ،چه کسی رگهای گردنت را بریده است؟»
«یا أبتاه من ذا الذی أیتمنی علی صغر سنی»
پدر ،جان کدام ظالم مرا در کودکی یتیم کرده است؟»
«یا أبتاه ،من للیتمة حتی تکبر»
پدرجان ،کی متکفل یتیمه ات می شود تا بزرگ شود؟»
«یا أبتاه ،من للنساء الحاسرات»
«پدر جان ،چه کسی به فریاد این زنان سر برهنه می رسد؟
«یا أبتاه ،من للعیون البا کیات»
پــدر جــان ،چــه کســی نظــر مرحمتــی بــه ســوی ایــن چشــمهای گریــان
(مــا کنــد کــه شــب و روز در فــراق تــو گریــه) میکنــد؟»
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«یا أبتاه ،من للظایعات الغریبات»
«پدر جان ،کی متوجه ای زنان بی صاحب ،غریب خواهد شد؟»
«یا أبتاه ،من للشعور المنشورات»
پدر جان ،کی از برای این موهای پریشان خواهد بود؟
«یا أبتاه،یا أبتاه ،من بعدک وا خیبتاه»
پدرجان ،بعد از تو داد از نا امیدی!
«یا أبتاه ،من بعد وا غربتا»
پدر جان ،بعد از تو داد از غریبی و بی کسی!
«یا أبتاه ،لیتنی کنت لک الفداء»
پدرجان ،کاش من فدای تو میشدم
«یا أبتاه ،لیتنی کنت قبل هذا الیوم عمیاء»
پدرجــان ،کاش مــن پیــش از ایــن روز کــور شــده بــودم ،و تــو را بــه ایــن
حــال نمــی دیــدم»
«یا أبتاه ،لیتنی و سدت الثری و ال أری شیبک مخضبا بالدماء»
پدرجــان ،کاش مــرا در زیــر خــاک پنهــان کــرده بودنــد و نمــی دیــدم کــه
محاســن مبــارک بــه خــون خضــاب شــده باشــد».
آن معصومــه نوحــه مــی کــرد و اشــک مــی ریخــت تــا آنکــه نفــس او بــه
شــماره افتــاد و گریــه راه گلویــت را گرفــت ،مثــل مــرغ ســر کنــده ،گاهــی
ســر را بــه طــرف راســت مــی نهــاد و مــی بوســید و بــر ســر میــزد ،و زمانــی
بــه چــپ مــی گــذارد و مــی بوســید...
ـراس بنتــه ،إلــی إلــی ،هلمــی فأنــا لــک بااالنتظــار .فغشــی علیها
«فنــادی الـ ّ
غشــوه لــم بعدهــا ،فحرکوهــا فــإذا هی قــد فارقــت روحهــا الدنیــا»....
«آن رأس شــریف دختــر را صــدا کــرد کــه بــه ســوی مــن بیا ،مــن منتظرت
هســتم ،او غــش کــرد و دیگــر بــه هــوش نیامــد ،چــون او را حرکــت دادنــد
متوجــه شــدند کــه روح شــریفش از بــدن مفارقــت کــرده و بــه خدمــت پدر
شــتافته است
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فضای متفاوت شام نسبت به کوفه

در شهر شام که فضای اموی و کینة علوی حاکم بود به طوری که سالهای
متمادی لعن و سب امیرالمومنین بر منابر رواج یافته بود برای اسرای اهل
بیت بسیار دردناک بود به طوری که معاویه به فرزندش یزید وصیت کرد:
مردم شام را همچون دو چشم خود و از خواص خویش قرارده و ایشان را
مدت طوالنی از شام بیرون مبر؛ مبادا به عادت های دیگران خو بگیرند.
معاویــه هــر راهــی را کــه باعــث آگاهــی مــردم شــام میشــد مســدود کــرده
و شــام را بــه صــورت جزیــره ای نفــوذ ناپذیــر در آورده بــود .از ایــن رو پــس
از آنکــه عثمــان ،ابــوذر را بــه شــام تبعیــت کــرد ،معاویــه نتوانســت وجــود
او را کــه منشــأ آگاهــی مــردم شــام بــود ،تحمــل کنــد و از عثمــان خواســت
کــه وی را بــه مدینــه برگردانــد.
اطاعــت مــردم شــام از معاویــه چنــان بــود کــه علــی در ســرزنش اهــل
کوفــه بــه ایشــان مــی فرمــود «صاحبكــم يطيــع اهلل و انتــم تعصونــه ،و
ان معاویــه
صاحــب اهــل الشــام يعصــي اهلل و هــم يطيعــون .لــوددث واهلل ّ
صارفنــی بکــم صــرف الدینــار بالدرهــم فاخــذ منــی عشــره منکــم واعطانــی
رجــا منهم!»رهبــر شــما از خــدا اطاعــت میکنــد و شــما بــا او مخالفــت
میکنیــد؛ امــا رهبــر شــامیان خودرایــی را معصیــت میکنــد و آنــان از او
فرمــان میبرنــد .بــه خــدا ســوگند ،دوســت دارم معاویــه ،چــون صرافــی کــه
ســکه طــا میدهــد و ســکه هــای نقــره میســتاند10 ،نفــر از شــمارا بگیــرد
و یــک نفــر از آنهــا را بــه مــن بدهــد.
حتی تقشرت وجوههم
از منابــع تاریخــی و روایــی بــر مــی آیــد کــه اهــل بیــت امــام حســین (ع)
در ایــام حضورشــان در دمشــق ،در دو محــل اقامــت داشــتند .بنابــر تصریــح
اکثــر مورخــان آنــان را از بــاب توما (ســاعات) وارد شــهر کردنــد و در ورودی
مســجد جامــع ،بــر ســکویی کــه محــل نگهــداری اســرا بــود ،جایــی دادنــد
کــه در معــرض دیــد عمــوم مــردم قــرار گیرنــد .چنــد روایــت دیگــر در
دســت اســت کــه نشــان میدهــد ایشــان را در بــدو ورود بــه دمشــق ،در
محلــی ویــران و بــی ســقف جــای داده و چنــد ســرباز رومــی را بــه نگهبانــی
آنــان گمــارده بودنــد و ایــن مــکان چنــان بــوده کــه ایشــان را از گرمــا و
ســرما حفــظ نمیکــرده اســت .فاطمــه دختــر علــی میگویــد :یزیــد دســتور
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داد کــه اهــل بیــت امــام حســین را بــه همــراه علــی بــن حســین در مکانــی
زندانــی کردنــد کــه از گرمــا و ســرما در امــان نبودنــد؛ چنــان کــه صــورت
هــای ایشــان پوســت انداخــت.
«ثــم أن یزیــد لعــن اهلل امــر بنســاء الحســین فحبــس مــع علی بن الحســین
فــی محبــس ال بکنهــم مــن حر والقــر ،حتــی تقشــرت وجوههم»
چرا خرابه کنار قصر یزید؟
مجلــس یزیــد قصــری بــود بســیار مجلــل ،کــه بــه دســتور معاویــه ســاخته
شــده بــود ،و در آن زمــان طــرز معمــاری و ســاختمان آن معروفیــت خاصــی
داشــت ،و مورخیــن شــرح مفصلــی از معمــاری و تزییــن و تشــریفات آن
نوشــته انــد.
و گفتــه شــده :هنگامــی کــه معاویــه خواســت آن را بســازد منــازل اطــرف
آن را از مالکیــن خریــد ،ولــی پیــره زنــی کــه خانــه ای مخروبــه در آن منزل
را بگیــرد ،عمروعــاص و دیگــر نزدیــکان ،او را منــع کردنــد که ایــن کا را نکن
تــا مثــل انوشــیروان بــه عدالــت مشــهور شــوی ،کــه بــرای ســاختن ایــوان
مدائــن عدالتــش اجــازه ندانــد کــه صاحــب خانــه ای را ناراحــت کنــد ،و
ایــوان را بــه صــورت ناقــص ســاخت.
معاویــه از خانــة پیــرزن صــرف نظــر کــرد و قصــر را ســاخت و آن خانــة
خرابــه در کنــارش بــه همــان حالــت باقــی مانــد.
تاثیر عزاداری اهل بیت
خطبــة امــام ســجاد (ع) در مســجد جامــع ،وضــع را بــه نفــع اهــل بیــت
تغییــر داد؛ چنــان کــه جــو حاکــم بــر دمشــق ،دیگــر بــه یزیــد اجــازه
نمیــداد آنهــا را دوبــاره بــه عنــوان اســیر زندانــی کنــد.از ایــن رو – بنابــر
تصریــح بیشــتر مورخــان -آنهــا را آزاد گذاشــت و در خانــه ای کنــار منــزل
خــودش جایــی داد .برخــی از مورخــان نوشــته انــد :یزیــد اهــل بیــت را
در خانــة مخصــوص همســرانش منــزل داد و بــه هنــگام صــرف غــذا علــی
بــن الحســین را نیــز دعــوت میکــرد (الزم بــه ذکــر اســت کــه اهــل بیــت
از خــوردن ایــن غذاهــا امتنــاع میکردنــد در روایــت منهــال گذشــت کــه
حضــرت ســجاد (ع) فرمودنــد :زنهــای مــا تــا بــه حــال شکمهایشــان از طعام
ســیر نگشــته و گرســنه مــی باشــند ).مــدت اقامــت ایشــان در ایــن منــزل
نیــز ســه روز بــود و در ایــن مــدت آنهــا همــواره مشــغول عــزاداری بودنــد
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«ثــم ام بالنســوة ان ینزلــن فــی دار علــی حــدة  ...فأقامــو علیــه المناحــة
ثالثــا»(الزم بــه ذکــر اســت یزیــد ایــن خانــه را بــه ایــن خاطــر انتخــاب
کــرد کــه دامنــة عــزاداری بــه بیــرون از فضــای آنجــا و داخل شــهر کشــیده
نشــود .امــا در همــان خانــه تاثیــر عــزاداری اهــل بیــت بــه حــدی بــود کــه
هیــچ یــک از زنــان معاویــه باقــی نمانــد ،مگــر اینکــه بــا گریــه و فریــاد و
نوحــه و ســیحه بــه اســتقبال آنهــا آمدنــد و ســه روز بــرای امــام حســین
عــزاداری کردنــد).
«فلــم تبــق مــن آل معاویــه امــرأة إال اســتقبلهن تبکــی و تنــوح علــی
الحســین (ع) فأفامــوا علیــه المناحــة ثالثــا»( بــه روايــت عوالــم  ،زنــى از
هاشــميه در شــام نمانــد مگــر آنكــه در مجلــس حضــرت زينب عليه الســام
حاضــر گرديــد .زنــان امويــه و بنــات مروانيــه نيــز بــا زينــب و زيــور وارد
مجلــس شــدند .امــا چــون آن منظــره رقــت آور را مشــاهده كردنــد يكبــاره
زيورهــاى خــود را ريختــه و همگــى لبــاس ســياه مصيبــت در بــر كردنــد
و از زنــان شــام جمــع كثيــرى بــه آنهــا پيوســتند و همــى نالــه و عويــل از
جگــر بــر كشــيدند)

مدت اقامت اهل بیت در شام

میتــوان نتیجــه گرفــت کــه باتوجــه بــه مــدت حضــور چنــد روزه اهــل بیت
در آن ســاختمان مخروبــه (خرابــه شــام) و همچنیــن مــدت حضــور آنــان
در یکــی از خانــه هــای قصــر ،در مجمــوع اهــل بیــت از آغــاز ورود بــه شــام
بیــش از 10روز در شــام اقامــت نداشــته انــد بــه ویــژه بــا توجــه بــه ایــن
امــر کــه اقامــت بیشــتر آنهــا ،بــه هیــچ رو بــه ســود یزیــد نبــود و ســبب
بــروز نارضایتــی هــا و انتقــاد هــای بیشــتر از دســتگاه حاکــم میشــد .از ایــن
رو یزیــد بــا شــتاب در صــدد دلجویــی از اهــل بیــت درآمــد و آنهــا را بیــن
کربــا رفتــن و مدینــه رفتــن مخیــر کــرد

14

