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  چکیده
 ،ینیحس امیق از مستفاد یفرهنگ غن ای(ع)  نیحسامام اناتیبرگرفته از ب و نینماد یهاامیپ به
 (ع)امامان ۀریس و مقاتل ،یخیتار آثار در هاشعار نیا. شودیاطالق م »ییعاشورا یشعارها«

 قرار مداقه مورد یعلم ابزار با آن یهاگونه و هاخاستگاه تاکنون اما ؛شودیم مالحظه
 به مربوط یهانقل در استناد  قابلریمستند و غ یشعارها یختگیآمدرهم جهت به. است  نگرفته
و  یفرد شتریب یوربهره منظور به هاو سنجش آن شعارها نیا یهاگونه شناختعاشورا،  ۀواقع

 ییعاشورا یشعارها تطور و شیدایپۀ نیبا مطالعه در زم چه، است؛یضرور ،یاجتماع
 یشعارها. «استیاخالق ای یعرفان ،یاسیس منشأ یداراشعارها  نیاز ا یاپاره که میابی یدرم

سنجش را با  تیقابل نیشتریو ب ثیارب را با حدتق نیشتریب ،ینیمنابع د انیدر م »ییعاشورا
به  توانیم علوم، نیااصول  کاربستلذا با  هستند؛دارا  ثیثابت شده در علوم حد یارهایمع

 یثیحد یهادانش یهاآموزه اعمال باشعارها  نیا .افتیدست هاآن اصالت زانیم و صحت
  به لفظ و معنا صورت حاًیصح ،نقل آن، ردکه  ییشعارها .1: اندیبندطبقه قابل گونهنیبد

 بهآن،  درکه  ییشعارها. 2 است؛ حیخبر صح ۀمثاب به (ع)نیحسامامبه  هاآن انتسابو  گرفته
 ییشعارها. 3 دارد؛ ییروا تیماه یول ،است داده رخبه معنا  نقلوجود متابعات و شواهد،  لیدل
  شود؛یم دییتأ الصدور حیصح اتیروا با هامضمون آن یلو ،استنشده معنا به نقل که

 یهابرداشت یالفاظ و برخ تیعموم ایاطالق  ۀواسط به و استیساختگ که ییشعارها .4 
  . باشد شده صادر (ع)معصوم ۀیناح از که رفتیپذ توانیاز آن نم غلط

  

  .ثینقدالحد ث،کربال،یالحدفقه عاشورا،شعار،  ،(ع) نیحسامامها:  کلید واژه
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 قیتحق ۀنیشیپ. 1
 اما ،نگردید مشاهده پژوهشی حدیث، علوم ۀپای بر عاشورایی شعارهای شناسيگونه مورد در

  :پردازیم می هاآن معرفی به که است گرفته صورت هاییپژوهش مقاتل، فهم و نقد ۀدربار
 در »نقد میزان در صدوق خشی مقتل عاشورایی روایات« ۀالمق ۀنویسندمحسن رفعت، 

 بعدبه دهم قرن کتب در کتاب، این روایات برخی: گویدمی صدوق شیخ یامال بررسی
  شیخ گزارش اینکه رغم علی وی نظر به. گذاشت بسیاری تأثیر شیعه افکار بر و شدرایج

 زبان« در کوفی اعثم ابن لحن نندما وی لحن اما یافته،سامان روایات، اساسبر صدوق
 دارد، بسیاری شباهت اعثم ابن روایات به صدوق  شیخ روایت چنینهم. دارد کاربرد »حال
 و اند بوده عراق در که است خوانانی قصه حکایات از برخاسته هردو گویا که صورتیبه

 با متن، در آشفتگی ضمن عاشورا وقایع ۀدربار او روایات. اندهدرآمد روایت شکلبه بعدها
 به مصداقاً مذکور ۀمقال. زندمی  خدشه امام شأن به و است تضاد در تاریخی مسلم وقایع

  .]55: نکـ [ پردازدنمی عاشورا شعارهای
 از (ع) نیحسامام مقاتل ییعاشورا اتیروا یبررس و نقد« ۀنامپایان در مذکور محقق

 که استرسیده نتیجه این به عاشورا به مربوط روایات نقل در »چهاردهم قرن ات آغاز
 از اند؛ داشته عاشورا وقایع تبیین در بسیاری تأثیر ،سنی و شیعی محدثان و مورخان

 منابع در راها آن نظرات یابی راه میزان روایات، موضوع بازشناسی با توانمی رواین
 در که است روایاتی و مقتل کتب شناخت در مذکور شپژوه اهمیت. دانست عاشورایی

 برخی فوق، پژوهش در. اند گرفتهشکل هجری چهاردهم قرن تا عاشورا ۀواقع پرتو
  .]61: نکـ [ استگردیده ذکر عاشورایی شعارهای

 انیپا تا( عاشورا اتیروا و اخبار یشناسبیآس یبررس« ۀرسال ۀنویسندمالکاظمی، 
 بیان در ناسره و سره اخبار شدنآمیخته علتبه که است باور این بر» )یهجر فتمه قرن
 ضمن عاشورا، ۀحادث روایات ۀمطالع با او. است سخت بارهاین در اظهارنظر عاشورا، ۀواقع

 منابع آن میان در را عاشورا اخبار تاکنون که هایی آسیب ها،آن اصلی منابع بررسی
. پردازدمی عاشورا ۀحادث از درست تاریخ ۀارائ برای ها آن بررسی به و شناسایی فراگرفته،
  .]62: نکـ [ استنپرداخته عاشورا شعارهای به فوق پژوهش
 تحریفات شناسایي در قمي عباس  شیخ سهم« ۀمقال مؤلف  ،یسردرود یصحت
 شناسي تحریف در نوري، محدث استادش از پیروي به قمي، محدث استمعتقد ،»اعاشور
 او. است پیموده – اآلمال منتهي تا المهموم نفس از - را درازي راه (ع) حسین امام تاریخ
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 شناسي تحریف در را بسیاري هايگره ،تواند مي که است رسیده حقایقي به مسیر این در
 ارهایشع پیرامون قمی عباس شیخ نظرات صرفاً مذکور، پژوهش در. بگشاید عاشورا
  .]57 :نکـ [ است گردیده ذکر عاشورا

 عصر تا آغاز از عاشورا نگاریتاریخ و نویسیمقتل در سیری« ۀمقال در ،محسن رنجبر
 آثار ترینمهم شناسایی و حاضر عصر تا هشتم قرن از مهم اثر چند معرفی  به ،»حاضر
 انتقادی تحلیل به مذکور ۀمقال. دپردازمی دارند، نقش عاشورا تحریف در که اخیر  نقرو

    .]56 :نکـ [ استنپرداخته عاشورا شعارهای
 ۀواقع ۀدربار استمعتقد ،»عاشورا فاتیتحر یشناسجامعه« کتاب ۀنویسندضیایی، 

 ضمن او. استنشده انجام کوفه جنبش باب در ایدئولوژیک فرا پژوهشي تاکنون عاشورا
 عاشورا ۀواقع در تحریف باعث که مهمي عوامل از: گویدمی اشورایيع مهم مقاتل بررسی
 تحریفات تند، نقدی با کتاب این. استبوده قلب رقت ایجاد براي خوانانروضه تالش شده،
  .]31: نکـ [ استنپرداخته عاشورا شعارهای به اما داده، قرار بحث مورد را عاشورا

 را عاشورا قیام به مربوط تاریخی منابع ،»عاشورا نهضت در یتأمل«اثر مؤلفجعفریان، 
 پیامدهای و (ع) امام شهادت تا آن گزارش و قیام های زمینه تاریخی، نگاهی با و معرفی

 تحلیل به اربعین موضوع به پرداختن ضمن وی. استنموده بازگو راآن سیاسی اجتماعی
نیز  تحلیلی رویکرد ،(ع) امام قیام به نسبت توصیفی کردروی بر عالوه و پرداخته قیام اهداف
 بررسی را کاشفی مالحسین اثر ،»الشهداءهروض« آن، علل و عاشورا تحریفات بحث در و دارد
   .]12: نکـ [ شودنمی دیده عاشورایی شعارهای مصداق غالباً نیز کتاب این در. است کرده

 به آن در و پردازدمی عاشورا تاریخ تحلیل به ،»ینیحس ۀحماس« در نیز مطهریشهید
 این. استکرده تأکید تحریفات از آن پیراستن لزوم و (ع) امام قیام از الگوگیری ۀجنب

 غالباً نویسنده نگاه اما دارد، تأکید عاشورایی شعارهای اهمیت و معرفی به نسبت کتاب
  ].46 :نکـ [ است شعارها هب نسبت ایجابی جنبه

 شرط ها خوان روضه در را صداقت و اخالص نیز ،»مرجان و لؤلؤ« کتاب مؤلفنوری، 
 ۀنقط کتاب، این. پردازد می عاشورا ۀواقع در هشدتحریف تاریخی های نقل به و دانسته
 الهام اثر این از نهزمی این در آثار مابقی و است عاشورایی روایات انتقادی تحلیل عطف
  .]51 :نکـ [ اندگرفته

  
  . طرح مسئله2

خوریم که برمی (ع)حسینهایی منتسب به امامدر مطالعه برروی موضوع عاشورا به گزاره
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هایی حماسی در ارتباط با چیستی قیام حضرت و اهداف ایشان است. در حاوی پیام
شود که از اطالق می 1به چنین عباراتی، شعارهای عاشورایی ،امامت ۀادبیات معاصر حوز

شود و از جمله ابزارهایی است محسوب می (ع) ءترین منابع شناخت قیام سیدالشهدامهم
بیان  . به2اندبرده خود، فراوان از آن بهره ۀطلبانکه مصلحان اجتماعی در حرکات اصالح

در منابع  (ع) ها در نقل از امامحضرت، پربسامد بودن برخی از آن دیگر از میان سخنان آن
حاوی هویت و روح مکتب  نیز ،بخشهای شاخص و الهاممرتبط، همچنین اشتمال بر پیام

  گردند.حسینی بودن، موجب شده که این سخنان به شعارهای عاشورایی مشهور
منبع شناخت فرهنگ عاشورا، این باورند که معتبرترین پژوهشگران دینی بر

این حماسه است که شعارهای  ۀدهندهای شکلها و سخنان شخصیتها، نامه بهخط
  دست ما است. ها بهعاشورایی یکی از طرق رسیدن آن

توان شعارهای عاشورایی را به چهار دسته تقسیم نمود، شعارهایی در نگاه بدوی می
است و محتوای  نقل به معنا شده .2قطعی است؛  ع)( حسینها به امامانتساب آن. 1که: 

 ها با روایات صحیحولی مضمون آن ،استنقل به معنا نشده .3آن ماهیت روایی دارد؛ 
 ۀتوان پذیرفت که از ناحیدالیلی نمی ۀواسطساختگی است و به .4موافقت دارد؛ الصدور 

ریشه در استقراء این شعارها و مطابقت آن با متون  باشد. تقسیم مذکور، امام صادر شده
تاریخی دارد؛ چه اینکه وقتی این شعارها را با آن منقوالت ـ  مشابه در مصادر حدیثی

                                                                                                                                        
را ، و کلمه اخیر، اسم نسبت بـه عاشـو  »عاشورایی«و » شعارها«ترکیبی وصفی از » شعارهای عاشورایی«  .1

است کـه  » ده«به مفهوم » عشر«شود، برگرفته از کلمه اطالق می» روز دهم محرم«است. عاشورا که به 
شود، آنگونه که تاسوعا صرفاً به طبق گزارش برخی از محققان تنها بر روز دهم محرم الحرام اطالق می

ت و در آن زبـان در معـانی   ای اصالتاً تازی اسـ شعار، واژه ]400، 3 ،2[ شود.روز نهم این ماه گفته می
در  سـخني کـه  یـا   ]409، 4 ،3[ شـود  که در جنگ یا غیر آن اسـتفاده مـي   به کار رفته استعالمتي 
 . ]250، 1 ،36[شود تا یکدیگر را بشناسند  گفته مي مردان جنگخطاب به  ،جنگ

 چه است، مطلق خصوص عموم ،(ع) نیحس امام سخنان با ییعاشورا یشعارها ۀرابط یمنطق ریتعب به. 2
 ژهیو یدرخشندگ و بروز و ظهور و گشته شعارگونه که است یموارد نیا از شیب حضرت سخنان نکهیا
 ؛(ع)باقرالعلوم ۀپژوهشکد ثیحد گروه نیتدو ،(ع)نیالحساالمامکلمات هموسوع: چون یآثار. استافتهی

 فرهنـگ  ،یشـهر یر یمحمـد  محمـد  فیتـأل  ،التاریخ و لسنها و الکتابفي (ع) الحسیناالمامهموسوع
 از ،(ع) یعلـ بـن نیالحسعبدهللا یاب دیالشـهاالمـاممسند و یدشت محمد اثر ،(ع) نیحس امـام سخنان

 ۀجنبـ  ،گذشـت  که طورهمان و است (ع) امام از مانده یجابه سخنان یحاو صرفاً ؛ یعـطارد  زهللایعز
 سـخنان  نیا از یبرخ یبرا ،ریاخ ۀسد در ،یعیش ژهیوبه ،یاسالم جوامع در حماسه روح با افتنیشعار
  .است شده دایپ سازانسان
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را با مورد مشابه خود در روایات موجود  هاکنیم و نسبت لفظی و معنایی آنمقایسه می
یابیم در منابع معتبر برای آن نمی سنجیم و احیاناً هیچ مورد مشابهیدر منابع اصیل می

یابیم که این شعارها کنیم، درمیو حتی آن شعار را واجد تأیید دلیل عقل مالحظه نمی
ای مؤید گونه، خارج نیست. البته تقسیم ثنایی عقلی نیز بهمذکور ۀچهارگاناز اقسام 

عاشورایی یا در انقسام شعارهای عاشورایی در اقسام فوق است؛ توضیح اینکه شعارهای 
منابع اصیل وجود دارد یا ندارد و در صورت نخست یا نقل به لفظ شده یا نقل به معنا و 

با دیگر عمومات و  ،در صورت دوم ممکن است مضمون شعاری که در منابع وجود ندارد
یا عقلی قابل تأیید باشد و یا نباشد، از این تقسیم ثنایی به وضوح  شرعی ۀاطالقات ادل

  شود.فوق استخراج می ۀگانچهار اقسام
شعارهای عاشورایی از منظر  ۀهای چهارگانگونهآن است که در این نوشتار، قصد بر

های پیدایش شده و انقسام آن در اقسام فوق، اثبات و انگیزه های حدیثی، بررسیدانش
ل در شناخت پیدایی این شعارها دخالت کام ۀیزانگ اما نظر به اینکه ؛ها واکاوی گرددآن

های ها و ماهیت شعارهای عاشورایی، سپس گونهانگیزه ها دارد، ابتدا پیرامونهویت آن
  پردازیم.  شرح می ها بهآن با ذکر مصادیق، در مورد صحت آن و نهایتاً

  
  های پیدایش شعارهای عاشورازه. انگی3

های پیدایش یزههای پژوهش، پیرامون شعارهای عاشورا شناخت انگیکی از بایسته
آید، شمار میکه این شعارها از  لوازم شناخت نهضت حسینی بههاست و از آنجایی آن

طور کلی ای برای شناخت بهتر این برهه از تاریخ اسالم و تشیع است. بهزمینه
 اخالقی ،معرفتیهای پیدایش شعارهای عاشورایی در سه قسم، قابل احصاء است:  انگیزه

  پردازیم.ها میکه در ذیل به تبیین این انگیزه یسیاسو 
  
  معرفتی هاینگیزها. 1. 3

 دلدادگی ۀریشدرک عمیق دین به شناخت خداوند متعال بستگی دارد و این شناخت، 
 ۀنتیجشود که باالترین مرتبه از مراتب مکاتب وحیانی است. میبه ذات الوهیت محسوب

، »تسلیم« ،»رضا« ،»حق به قرب« شود، دررفتی دین تفسیر میاین دلدادگی که در بعد مع
 عاشورا ۀدر واقعاوج بعد معرفتی دین را . گرددمتجلی می ،»یقین«و  »اخالص« ،»صبر«

اند. معرفت، یکی از عوامل شده دید که در آن حماسه و معرفت با هم تلفیق توانمی
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 االسرارهنیگنج ۀمنظومر؛ همچون: اصلی پیدایش شعارهای عاشورایی است و برخی آثا
اثر مالحسین واعظ کاشفی با این رویکرد به تحریر  الشهداءهروضعمان سامانی و 

اند. شعارهای معرفتی عاشورا، مبطل عرفان متصوفانه و معرف سیر و سلوک درآمده
  و اولیای الهی است.  اءمنطبق با تعالیم انبی

أٌ وَ «رفتی دارد، شعار: ای معمایهاز شعارهایی که درون جَ لْ یا مَ نْ نْ في الدُّ وْ لَمْ یَکُ هِ لَ اللَّ وَ
و أْ تُیال مَ عْ نْ  ، لَما بایَ زیدَ بَ یَ  یَ عاوِ » للهقیام«که در آن، مفهوم است ]32- 30 ،5 ،1[ 1»هَمُ

نّي « :. همچنین شعارندمستتر و برگرفته از وصیتی است که امام به محمد حنفیه فرمود إِ
وْتَ  یأَر ال عادَ  الْمَ حَیاهًإِلّا سَ عَ هَ، وَ الْ مینَ  مَ الِ ماً  الظَّ رَ را آن(ع)  که امام ]305 ،4 ،32[ 2»إِلّا بَ

ای معرفتی فرمودند. شعاری دیگر با انگیزه، هنگام مواجهه با سپاه حر بیان»ذو حسم«در 
هنگام ورود به کربال خطاب به  ع)( حسین، شعاری است که امام»بال و ابتال«در مفهوم 

ل  النَّاسُ«فرمایند: یارانشان می عِقٌ عَ نْیا وَ الدِّینُ لَ بیدُ الدُّ رَّتْ   یعَ هُ ما دَ ونَ وطُ حُ ، یَ هِمْ لْسِنَتِ أَ
ونَ یَّانُ لَّ الدَّ الءِ قَ الْبَ وا بِ صُ حِّ هُمْ، َفإِذا مُ عایِشُ راً« :شعار در چنینهم. ]237 ،1 ،18[ 3»مَ نِي صَبْ  بَ

امِ رَ مَا الْکِ وْتُ فَ ا الْمَ رَ إِلَّ رُ هٌقَنْطَ بُ عْ نِ بِکُمْ تَ اءِ وَ الْبُؤْسِ عَ رَّ لَ الضَّ نَانِ یإِ جِ عَ الْ اسِ وَ یمِ وَ هِالْ عِ  النَّ
ائِمَ  مفهوم ،نیز فرمودند عاشورا روز لحظات ترینسخت در (ع) امام که ]289 ،30[ 4»هالدَّ

 که از مراتب واالی عرفان است. شودمیدیده آن در »تسلیم و رضا«
  
  های اخالقیانگیزه. 2. 3

عنوان هدف اصلی بعثت اخالق، یکی از سه ضلع مبنایی دین اسالم، در روایات به
مالک کسب مدارج  (ع) فعل معصوم و قول .]372 ،67 ،40[ استشده ذکر(ص) پیامبر

همین آید؛ بهشمار میبه (ع)گاه مکارم انسانی امام معصوماخالقی است و کربال جلوه
های های اخالقی است. یکی از انگیزهانگیزه ،های شعارهای عاشوراجهت یکی از انگیزه

                                                                                                                                        
 .کردنخواهم بیعت یزید با هرگز باشم،نداشته هم یپناهگاه هیچ دنیا در اگر. 1
 یخـوار  و ننـگ  جـز  را سـتمگران  رکنـا  در یزندگ و سعادت، جز را) حق راه(در   گمریقین، من  به. 2

  .بینم ینم
 شـان  یزنـدگ  کـه  آنگـاه  تا باشد، زبانشان بر که است یچیز همانند دین و هستند دنیا بندگان مردم،. 3

کـه بـا مشـکالت آزمـوده شـوند، عـدد        یهنگام یول ؛دارند یم نگه راآن ،آن) پر رونق است ۀوسیل(به
  شود. یداران اندك م دین

هـا بـه بهشـت     یها و دشـوار  یاست که شما را از سخت ی! شکیبا باشید. مرگ فقط پلزادگانگبزر یا. 7
 !ساندریمجاودان  یها پهناور و نعمت
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ا « :است که در شعار» جهاد با نفس«اخالقی شعارهای عاشورایی،  لُ مَ عامِ ا الْ مامُ إِلَّ اْلإِ
حابِسُ حَقِّ، وَ الْ نُ بِالْ ، وَ الدائِ سْطِ ، وَ الْآخِذُ بِالْقِ تابِ هُ  بِالْکِ ل  نَفْسَ هِ  ذاتِ  یعَ -380 ،47[ 1»اللَّ

نام بعضی  ،هاکوفیان که در بین آن ۀنامرا در جواب ، آن(ع)شود و اماممی تبیین ]381
  شود، فرمودند. می مشاهده بزرگان

 جناب ۀنام دریافت از فرمودند، پس ءاخالقی انشا ۀانگیزبا  (ع)شعار دیگری که امام
ضَ«فرمایند: است. در این شعار حضرت میهنگام خروج از مکه آمده مسلم، ضَانَا  یرِ هِ رِ اللَّ

لَ رُ عَ صْبِ تِ نَ لَ الْبَیْ هْ وَ یأَ هِ وَ یُ لَائِ ینبَ رِ ورَ الصَّابِ جُ ا أُ  شعار، این ۀمایدرون ؛]61 ،25[ 2 » فِّینَ
  .]89 ،45 ،40[ است آن به منوط عاشورا ماندگاری اوج که است »استقامت و صبر«

نَّا الذِّلَّ« :توان به شعارچنین میهم هَاتَ مِ بَ هُهَیْ أْ هُ وَ  ییَ ولُ سُ نَا وَ رَ لِکَ لَ هُ ذَ اللَّ
ونا مِنُ  ۀخطباشاره کرد که امام روز عاشورا در » آزادگی« مفهوم با ]8-6 ،2 ،18[ 3...» لْمُؤْ

  قبل از جنگ، خطاب به لشکر عمرسعد فرمودند. 
  
  های سیاسینگیزها. 3. 3

بعد سیاسی اسالم از این جهت حایز اهمیت است که در آن برای آحاد مسلمانان نقشی 
حکومت و نظارت بر  چون نموده و نسبت به حضور مردم در اموری اساسی مشخص

است. نهضت حسینی نیز به عنوان مُبقی اسالم که عملکرد سردمداران سیاسی تأکید شده
امام صالح، انجام  ۀ، رهایی مردم از حکام ظالم و ترسیم چهر(ص) برای اصالح امت پیامبر

های پیدایش شعارهای عاشورا، از این قاعده مستثنی نیست؛ لذا یکی از انگیزه ،است گرفته
  است.  ستیز بودههای ظلمنهضت ۀحسیاسی آن است که به گواهی تاریخ، سرلو ۀانگیز

بیعت با یزید با  یبرا» حکمبنمروان«اصرار  یپ یکی از شعارهای عاشورایی که در
لَ« :صادر شد، شعار ص)(سیاسی از جانب امام ۀانگیز المِ  یوَ عَ سْ المُ  اْلإِ تِ   ألسَّ لِیَ إِذْ قَدْ بُ
مَّ أُ هِ هُالْ ولَ اللَّ سُ تُ جَدِّي رَ عْ یدَ، وَ لَقَدْ سَمِ زِ لَ یَ راعٍ مِثْ الفَ (ص) بِ خِ : الْ ولُ مَ هُیَقُ رَّ حَ ل هٌمُ آلِ  یعَ

                                                                                                                                        
 پذیرفته را حق دین دارد، پابر را داد و عدل و کندعمل خدا کتاب به که است یکس تنها پیشوا و امام. 1

 .کند خدا راه وقف را خود و
  .دهد یم ما به را صابران پاداش نیز او کنیم، یم صبر او یبال بر رضاییم، خدا یرضا هب ما. 2
 و پسـندند  ینم یزبون و ذلت ما یبرا هرگز او پیامبر و خداوند دهیم، ذلتبه تن ما که است دور چقدر. 3

 باشرافت یها انسان و غیرتمند مردانبزرگ و اند پرورانده را ما که یپاک یها دامن و سرشتپاك نیاکان
 .پذیرند ینم ما از را این
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بِي هنگام دریافت خبر مرگ  (ع)حسین. این شعار را اماماست ]99 ،25[ 1» سُفْیانَ أَ
نِ: «ندمعاویه فرمود حَسَ خِي الْ عْدِ أَ نْ بَ نَّما کانَ لِي مِ رَ إِ مْ أَ نَّ الْ أَ بَداً، لِ هُ أَ عُ لَ بایِ ا أُ نِّي لَ  ،18[ 2» إِ

نَّا أَ: «ندمدینه فرمود یبه وال چنینهم. ]182 ،1 وَّإِ تِ النُّبُ لُ بَیْ سالَهِهْ نُ الرِّ دِ عْ ، وَ هِ، وَ مَ
الئِکَ لَفُ الْمَ خْتَ مَ هِمُ رَّ فْسِ الُمحَ لُ النَّ رِ، قاتِ خَمْ بُ الْ لٌ فاسِقٌ شارِ جُ زیدُ رَ نٌ بِالْفِسْقِ، هِ... وَ یَ لِ عْ ، مُ

عُ  لِي ال یُبایِ هِوَ مِثْ لِ   .]18 ،5 ،1[ 3» لِمِثْ
دارد، شعار: » امر به معروف و نهی از منکر«ای با محتوای مایهدرونشعار دیگری که 

نَ« وْ رَ حَقِ  یالَ  اال تَ لُ  الْ عْمَ هِ  ال یُ تَناه ی، وَ الَ بِ لِ ال یُ بِّهِ   یالْباطِ نُ ِفي لِقاءِ رَ مِ رْغَبَ الْمُؤْ یَ ، لِ هُ عَنْ
اً  قّاًحَقّ ذو «ای در منزل ضمن خطبه (ع)ینحس. این شعار را اماماست ]305 ،4 ،32[ 4»حَ
  ایراد فرمودند.» حرّ«بین لشکریان » حسم

تأکید فرمودند، » خواهیعدالت«نسبت به  (ع)حسینشعار دیگری که در آن امام
نْ رَأ«عبارت است از:  هِ، مُ  یمَ دِ اللَّ هْ عَ ثاً لِ هِ، ناکِ مِ اللَّ رُ حُ لّاً لِ حِ راً مُسْتَ طاناً جائِ لْ سُنَّسُ  هِخالِفاً لِ

وْلٍ، کانَ لٍ، وَ لَا قَ عْ هِ بِفِ لَیْ رْ عَ لَمْ یُغَیِّ وانِ فَ عُدْ مِ وَ الْ ثْ هِ بِاْلإِ اللَّ بادِ لُ فِي عِ عْمَ هِ، یَ ولِ اللَّ سُ اً   رَ حَقّ
لَ هِ  یعَ نْ  اللَّ هُ  أَ لَ خِ هُ  یُدْ لَ خَ  (ع) مامای آمده که اشعار، ضمن خطبه این .]304 ،4 ،32[ 5» مَدْ

  فرمودند. »بیضه«بعد از مواجهه با سپاهیان حر، در منزلگاه 
مَّ« :شعار احِ فِي أُ لَ لَبِ الْإِصْ طَ تُ لِ جْ رَ نَّمَا خَ نیز دارای ماهیتی سیاسی است که »  جَدِّي هِإِ

اند و ای که خطاب به محمد حنفیه نوشتند، فرمودهنامهرا ضمن وصیتحضرت، آن
سِداً، وَ ال  ...: «نامه چنین استز آن وصیتبخشی ا راً، وَ ال مُفْ راً، وَ ال بَطِ شِ رُجْ أَ خْ نّي لَمْ أَ أَ

تُ جْ رَ نَّما خَ ماً، وَ إِ لَبِ  ظالِ الحِ  لِطَ مَّ  الْإِصْ ه هِفِي أُ نْ وفِ وَ أَ عرُ رَ بِالْمَ نْ آمُ نِ   یجَدِّي، أُریدُ أَ عَ
سیرَ سیرَ بِ رِ، وَ أَ نْکَ لجَ هِالْمُ بي عَ بي طالِبٍ یدِّي وَ أَ نِ أِ    .]33 ،5 ،1[ 6» ... ،(ع)بْ

                                                                                                                                        
م     ۀفاتح باید آید، گرفتار یزید مثل یدارزمام به یاسالم امت که یهنگام. 1 اسالم را خوانـد! مـن از جـدّ

 !است حرام ابوسفیان خاندان بر خالفت: ندفرمود یمشنیدم که  خدارسول
 من است. ۀتنها شایست (ع) حسن برادرم از پس خالفت امر که چرا کرد؛ نخواهم بیعت یزید با گاههیچ. 2
 یمـرد  یزیـد،  کهی در حال ،... فرشتگانیم آمدورفت رفیع جایگاه و رسالت معدن و نبوت خاندان از ما. 3

 شـود؛  یمـ  فجـور  و فسـق  مرتکـب  آشـکارا  کـه  است یکس او گناهان؛ یب قاتل گسار، یم فاسق، است،
 .کردبیعت نخواهد یهمانند و یبا مرد ،من همانند یشخص گزهر بنابراین

بر مـؤمن الزم   یدر چنین شرایط !؟گردد ینم یجلوگیر باطل از و شود ینم عمل حق به بینید ینم آیا. 4
  است راغب دیدار پروردگارش (شهادت) باشد.

 سـنت  بـا  و شکسـته  را یهال پیمان شمرده، حالل را خدا حرام که ببیند را یستمگر سلطان کسهر. 5
 یکند و او با زبان و کردارش با و یبندگان خدا به ستم رفتار م] در میان ومخالفت ورزیده [ خدارسول

 به مخالفت برنخیزد، سزاوار است خداوند، او را در جایگاه آن سلطان ستمگر (دوزخ) بیاندازد.
 .اسـتم خ بپـا  مجـد اصالح در امـت   یم نکردم، تنها براقیا یو ستمکار یو طغیان و فسادانگیز یاز سرِ مست من. 6

 . رفتار نمایم (ع) طالبیاببنیعل پدرم و ماز منکر کنم و به روش جد یخواهم امر به معروف و نه یم
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  های شعارهای عاشورا. گونه4
شود که با های حدیثی، شعارهای عاشورایی به چهار دسته تقسیم میدانش ۀپای بر

تساب آنها به ان .1 گماریم، شعارهایی که:ها همت میگونههایی به اثبات اینآوردن نمونه
است و محتوای آن ماهیت روایی دارد؛  نقل به معنا شده. 2قطعی است؛ (ع)  حسینامام

شود؛ الصدور مالحظه میها در روایات صحیحولی مضمون آن ،استنقل به معنا نشده. 3
های وجود اطالق، عمومیت و امکان تلقی برخی برداشت ۀساختگی است و به واسط .4

باشد. دلیل انقسام این  صادر شده (ع)پذیرفت که از ناحیه امام توانها نمیآنغلط از 
ویژه نقد های حدیثی بهشده در دانششعارها به اقسام فوق، ارزیابی با معیارهای ثابت

  الحدیث است. حدیث و فقه
  
  الصدورشعارهای صحیح. 1. 4

نماید الصدور، یادآوری این نکته ضروری میاز شعارهای صحیحهایی پیش از بیان نمونه
، به معنای داشتن سندی متصل با راویانی مورد اعتماد (اعم از امامی »صحت صدور«که 

  تعدیل شده یا دارای شهرت در مدح یا غیر امامی توثیق شده) است.             
های مرسوم در علوم مرتبط کبا همان مال ،الزم به ذکر است که نقد روایات عاشورا 

صدور برخی از شعارهای  ،متنی) و بیرونی (=سندی) درونی (=گیرد؛ لذا با نقد میصورت
که این منابع از  است تصریح ۀشایستشود؛ می اثبات (ع)حسینعاشورا از ناحیه امام

لیف این آثار با زمان اعتبار ویژه از منظر دانش حدیث برخوردارند. نزدیکی زمان تأ
السائب محمدبنبنهشاموثاقت راویان (نظیر  ؛)157مخنف م.عاشورا (نظیر مقتل ابی

تطابق با  ؛)3و عالمه حلی 2داود، ابن1، توثیق شده توسط کسانی همچون، نجاشیکلبی

                                                                                                                                        
 المشـهور  الحـدیث  لـه  و. بمذهبنا یختص کان و العلم و بالفضل المشهور«: سدینویاو م ۀدربار ینجاش. 1

 فعـاد  کـأس  فـي  العلم فسقاني (ص)محمدبنجعفر یإل فجلست علمي نسیت هعظیم هعل اعتللت: قال
 .]435، 50[ »یبسطه و یدنیه و یقربه (ع)هللاعبدأبو کان و. علمي إلي

ـ  فجلسـت  علمـي  فنسـیت  مرضـت : قـال  الفاضـل  الناسب المنذرأبو«: دیگویاو م ۀدربار داودابن. 18  یإل
 »یبسـطه  و یدنیـه  و یقربـه  (ع)هللاعبـد أبو کان و علمي إلي فعاد کأس في العلمفسقاني محمدبنجعفر

] 16 ،369[.  
 العارف الفضل و بالعلم المشهور العالم المشهور الناسب المنذرأبو«: سدینو یم او به راجع یحل عالمه. 19

  .]179، 17[ »بمذهبنا مختصا کان باألیام
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نَ«منابع نقلی (نظیر شعار  وْ رَ حَقِ  یالَ  اال تَ لُ  الْ عْمَ ...  ال یُ هِ و نقل  1در تاریخ طبری مذکور ،»بِ
گفته که به وضوح عقلی (نظیر شعار پیش ۀادلو تأیید با  ؛]245 ،14[ العقولآن در تحف

با حکم مستقل عقل به قبح ظلم قابل تأیید است)، دلیل اعتبار و صحت این منابع و 
  .3شعارهای مذکور در آن است

 به ،صدور را که با معیارهای فوقهایی از شعارهای دارای صفت صحت اکنون نمونه
شویم. این شعارها با تعبیر گردد، متذکر میعاشورا تأیید می ۀواقعویژه منابع نزدیک به 

باوریم که در  یافته؛ لذا ما براین الشهدا شهرتکار رفته در متون مربوط به مقتل سیدبه
لَ وَ« :شعار یکی از این شعارها،. 4است ها نقلی صورت نپذیرفتهاین لَامِ یعَ سْ لَامُ اْلإِ  إِذْ السَّ
تِ قَدْ لِیَ مَّ بُ أُ اعٍ هُالْ رَ لِمِ بِ ید ثْ زِ  خواستن بیعت هنگام (ع) حسینامام که است ]17 ،5 ،1[ »یَ

هِ وَ« :شعار نیز ؛فرمودند مدینه در یزید برای ایشان از مروان وْ اللَّ مْ لَ نْ لَ أٌ نْیاالدُّ فِي یَکُ جَ لْ  مَ
وً لَا وَ أْ تُ لَمَا یمَ عْ هِ وَ بَایَ یدَ اللَّ زِ نَ یَ یَ بْ عَاوِ  بیان پیشین حدیث صدور فضای در که »أبَداً همُ

نَّمَا« :شعار ؛]21 ،1[ شده تُ إِ جْ رَ لَبِ خَ لَاحِ لِطَ مَّ فِي الْإِصْ  که ]34-29 ،1[ » جَدِّي هِأُ
وْتُ خُطَّ« :شعار ؛به محمد حنفیه فرمودند ، در مدینه ذیل وصیت خودحضرت لَ  الْمَ  یعَ
خَطَّ آدَمَ وُلْدِ ادَ مَ لَ لَ هِالْقِ تَا جِیدِ یعَ نْ« :شعار و ؛]61-60 ،25[ »هالْفَ ا بَاذِلًا کَانَ مَ ینَ هُ فِ جَتَ هْ  مُ
طِّناً وَ وَ لَ مُ قَاءِ یعَ هِ لِ هُ اللَّ لْ نَفْسَ حَ رْ لْیَ عَنَا فَ در مکه پیش از خروج به  که ]61 ،همان[ »مَ

جزء این دسته هستند و  ؛از خانواده و شیعیان فرمودند یکوفه، در میان جمع یسو
نّي ال أَر« :چنین شعارهم وْتَ  یإِ عادَ  الْمَ لّا سَ یاهًإِ حَ عَ هَ، وَ الْ مینَ  مَ ا  الظَّالِ ماً إِلّ رَ ا وَ« و »بَ  مَ

تِ وْ لَ عَارٌ بِالْمَ تَ یعَ اإِ یالْفَ ا ذَ وَ مَ اً ینَ دَ وَ حَقّ لِما جَاهَ  قسم این از نیز ]404 ،5 ،32[ »مُسْ
 این. فرمودند ریاحی یزیدبنحر سپاه با مواجهه هنگام »حسم ذو« در (ع) امام که هستند

 صحیح خبری ضمن در العیزار،یاببنهعقب از نقل به مخنفابو قول از طبری را شعار دو

                                                                                                                                        
وْنَ اال«. 1 رَ بِّـهِ حَقّـاً حَقّـاً      یالْباطِلِ ال یُتَناه ی، وَ الَ بِهِ  ال یُعْمَلُ  الْحَقِ  یالَ  تَ نُ فِي لِقـاءِ رَ مِ غَبَ الْمُؤْ رْ ، لِیَ » عَنْهُ

]32 ،4 ،305[. 
 یهجـر  چهـارم  تـا  دوم قـرن  در که افتی توانیم یلیاص منابع یهانقل انیم در را مذکور یشعارها. 2

 آنچه و آورده ابومخنف از خود خیارت در یطبر آنچه از است عبارت شتریب هانقل نیا. اندشدهنگاشته
 نقـل  فتـوح  در اعـثم ابـن  و الطوالخبارا در ینورید ،االشرافنسابا در یبالذر ،طبقات در سعدابن که

 مقاتـل  در اصـفهاني  ابـوالفرج  و ارشادال در مفید شیخ آنچه که باورند نیا بر معاصران یبرخ. اندکرده
 از برگرفتـه  آورده، (ع) الحسـین مقتل در خوارزمي آنچه و ابومخنف از برگرفته اند،کردهذکر نیالطالبی

  .]12، 12: نکـ [ است اعثمابن فتوح
  ].668، 17، 45 :نکـ [. 3
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   1.است آورده
 عاشورا، روز در ایخطبه ذیل امام، که است شعاری شعارها، این از دیگر یکی
سوار شدند، ایراد  خود مراکب برای شروع جنگ بر سعد،ابنعمر لشکر کههنگامی
ا«: فرمودند حضرت آن خطبه، ایناند. در فرموده نَّ وَ أَلَ عِيَّ إِ نَ الدَّ دْ الدَّعِيِّ ابْ زَ قَ نَبَ رَکَ  یْ
نِ نَ اثْنَتَیْ لَّ بَیْ هَاتَ وَ هِالذِّلَّ وَ هِالسَّ یْ  و خطبه این از پس. ]8-6 ،2 ،18[ 2» ... هُالذِّلَّ مِنَّا هَ
 خطاب حضرت، آن رسیدند، شهادت به (ع) امام یاران از تعدادی که وقتی کارزار، شروع

راً«: فرمودند را شعار این خود یاران به امِ بَنِي صَبْ رَ وْتُ فَمَا الْکِ رَ إِلَّا الْمَ  .]289 ،30[ »...هٌقَنْطَ
 به دشمن سپاه با (ع) امام پیکار هنگام که معروفی شعار عاشورا، روز وقایع ۀداما در

  : شودمی محسوب الصدورقطعی شعارهای جزء ،نیز استشده بیان حماسی رجز عنوان
وتُ« نْ خَیرٌ المَ العارُ     العارِ رُکوبِ مِ ولی وَ نْ اَ ولِ مِ خُ    .]123 -118 ،25[ 3»النارِ دُ

  
  معنا شده به نقل یشعارها. 2. 4

 »معنا به نقل«، پژوهانحدیث ۀقبول همهای رایج در حدیث و نیز مورد یکی از پدیده
و بیشتر ایشان خبری را  4شمردهرا جایز بنابر دالیلی آن محدثان و ]14 ،1  ،52[ است

-479 ،49 ؛217 ،10[ انددانستهکه در آن نقل به معنا شده، از حیث حجیت معتبر 
یک  ۀاند، در پی مقارنکه محدثان به نقل به معنا در آن حکم کرده مواردی اکثر .]482

بخش آن) یا در دو اثر (از یک  متن حدیثی با متن حدیثی دیگر در یک اثر (ولی در دو
شود که قبل از ثبت در مؤلف یا دو مؤلف) است. گرچه این امر شامل روایاتی نیز می

 این .]252 ،3 ،39[ است رسیدهدست نگارندگان حدیث منابع حدیثی، با نقل شفاهی به
افتاده و  اتفاقهای عاشورایی که محتوای آن ماهیتی روایی دارد نیز در گزارش موضوع

                                                                                                                                        
  :قـال  ثـم  علیـه  یاثنـ  و هللا فحمـد  حسـم،  یبـذ  (ع)حسین قام العیزار،یاببنعقبه عن: مخنفابو قال. 1

 .»برما اال الظالمین مع الحیاه ال و شهاده، اال الموت یار ال یفان ...«
 بـه  یراهـ  و مرگ یسو به یراه ،ستا داشتهنگه یدوراه سر بر مرا ه،زنازاد فرزند زنازاده ینا که هان. 2

 .کنیم اختیار مرگ بر را ذلت ما که مباد هرگز. ذلت یسو
  .جهنم آتش از بهتر ننگ و است، ننگ از بهتر مرگ. 3
 ...«: کنـد  ینقل مـ  (ع) صادق امام از مسلممحمدبن که کرد اشاره یتیروا به توانیم باب نیا در نمونه طوربه. 4

 مَعَانِیَـهُ  تُرِیدُ کُنْتَ إِنْ« قَالَ »أَنْقُصُ وَ فَأَزِیدُ مِنْکَ الْحَدِیثَ أَسْمَعُ« ?اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ
شـنوم و بـر   یعرض کردم، سخن شما را مـ  (ع)صادق امام به: دیگو مسلممحمدبن...  ؛]51 ،1، 52[ » بَأْس فَلَا

 .»ستین انیدر م ی، منعیدار ثیحد یاگر نظر به معنا: «ندکاهم. فرمودیاز آن م ای میافزایآن م
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 همین جهت در بین شعارهای عاشورا مواردی وجود دارد که در آن نقل به معنا شدهبه
 قل به معنا در سخنان امامن ۀمسئلاست. این نگاه به شعارهای عاشورا (یعنی طرح 

ن مقاله نگرشی نو است که ای ،اهد)ش ۀارائتبدیل آن به یک شعار با  ۀمرحلتا  (ع)حسین
شود که نگارانی دیده میاست. این قسم از شعارها بیشتر در آثار تاریخ بدان پرداخته

 روایت که اصفهانی الفرجابواند؛ مثل کردهعاشورا را به صورتی ترکیبی روایت ۀواقع
 از روایاتی و دهنی عمار روایت با مدائنی  ابوالحسن و مزاحم نصربن طریق از را ابومخنف

 عاشورایی هایروایت که کوفی اعثم ابن و ]76 ،15: نکـ [ کردهترکیب هم با جعفی جابر
 این از نیز صدوق شیخ مقتل. است آورده معنا به نقل صورت به لفظی تغییرات با را

  .]117 ،55[ دارد شباهت اعثمابن فتوح با جهت
ینٌ وَ « :اده است، شعاریکی از شعارهایی که در آن نقل به معنا رخ د مْ دِ نْ لَکُ نْ لَمْ یَکُ إِ
یَاکُم نْ اراً فِي دُ رَ حْ وا أَ ونُ عَادَ فَکُ ونَ الْمَ خَافُ ا تَ مْ لَ تُ   در آخرین (ع)حسیناست که امام»  کُنْ

این شعار را نقل به معنا کرده و  ،ابوالفرجاند. کرده را اظهارلحظات پیش از شهادت آن
 مباح، هساع عن لکم یفرحل الدنیا، في أحرارا فکونوا دین لکم یکن لم إن: «سدنوی می
توان نگاران دیگر مثل طبری، میدر آثار تاریخ تتبع با .]118 ،5[ 1»رجع و فاستحیا: قال

 ،نییالطالبمقاتلکنندگان  ابوالفرج یا دیگر روات یا تنظیم ۀناحیاین عبارت از دریافت که 
: الحسین فقال«است: ؛ چه اینکه طبری از قول ابومخنف نقل کردهاستشده ه معنانقل ب

 أحرارا دنیاکم امر في فکونوا المعاد، یوم تخافون ال کنتم و دین، لکم یکن لم ان! یلکم و
این  در و ]450 ،5 ،32[ 2...»جهالکم و طغامکم من یاهل و رحلي امنعوا احساب، یذو

 امنعوا« ۀجملاست،  که ابوالفرج آورده» مباح هساع عن لکم یفرحل«بارت نقل، به جای ع
  پذیرش است.  شده که کامالً متفاوت و قابلنقل ،»جهالکم و طغامکم من یاهل و رحلي

یافت. با  توانمی »ینِرُصُنْیَ رٍاصِنَ نْمِ لْهَ« یگر نقل به معنا را در شعار مشهور د ۀنمون
أما من مغیث «اعثم با عبارت ابن فتوحدر  (ع)حسین، یاری خواستن امامتفحص در منابع

 لهوف در و ]101 ، 5 ،1[ (ص)»هللا رسول حرم عن یذبیغیثنا لوجه هللا أما من ذاب 
 عند ما یرجو معین من هل... فینا هللا یخاف موحد من هل«: صورتبه طاووسابنسید

                                                                                                                                        
! دیآزاده باشـ  یمردمـ  ایـ کـم در دن  بـر شـما. دسـت    ید، وایـ ندار نی: اگر دنددیکش ادیفر (ع) نیحس. 1

  .دیکشهللا عنان بازرسولآل امیشما است. شمر شرم کرد و از خ اریدر اخت گرید یمن ساعت گاه مهیخ
آزادمـرد و   تانیایدر کار دن د،یترس یو از روز معاد نم دیندار نیبر شما! اگر د یوا: «ندگفت (ع) نیحس. 2

  .»دیمحفوظ دار خردانتان یمرا از اوباش و ب الی. بنه و عدیجوانمرد باش
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 ینصر ناصر  من  هل« عبارت با طریحی را شعار این آمده، ]116 ،25[...» ااعانتن فی هللا
 همین با متأخر قرون از دیگری آثار در که استآورده خود منتخب در ،»األطهارهالذّریّ
لْ« عبارات با تفاوت، اندکی با و ]91 ،3 ،43: نکـ [ شودمی روایت ضبط نْ هَ رٍ مِ صُ نَاصِ  رُیَنْ
یَّ رَ هَذُرِّ بَتولِ هَالطَّاهِ  ]320 ،2 ،48[ نیالدارهلیوس و ]25 ،2 ،38[ نیالسبطیمعال در ،»الْ

  . است شده روایت
اعثم کوفی و مخنف، ابنابی مثل عاشورا، گرانگزارش نخستین آثار به عنایت با

صدور صحیح آن از مقام شامخ امام شعار که در این  ،شودمیابوالفرج اصفهانی دانسته
اخیر  ۀسدنگاری دچار نقل به معنا شده و در ابتدای مقتل از تردیدی نیست، (ع)حسین
لْ«به صورت شعار  ها،آثار آنکنندگان  یا تنظیم نگارانمقتل در آثار نْ هَ رٍ مِ نِ نَاصِ رُ صُ  »ییَنْ

 ؛]373 ،17 ،45 ؛24 ،11 ؛135 ،7[ است کرده پیدا دوچندانی شهرت متأخر، آثار در
 مخاطبان و منبر اهل برای آن کنونی ۀشد معنا به نقل صورت به اعثم،ابن روایت ظاهراً

  است.بوده تأثیرگذارتر هاآن
  
  الصدورشعارهای تأییدشده با روایات صحیح. 3. 4

خوریم که در آثار گوناگون به صورت ردی برمیدر نقد شعارهای عاشورایی به موا
اما در منابع حدیثی مستندی ندارند. این قسم از  ،اندگرفته گسترده مورد استفاده قرار

الصدور دیگر ها در روایات صحیحولی مضمون آن ،شعارهای عاشورایی، نقل به معنا نشده
 یوم کلّ« شعار. 1گردده میشود، مالحظکه از آن به شاهد و احیاناً متابع تعبیر می

 آثار در که است عاشور شعارهای ترینمعروف از یکی ،»کربالء أرض کل و عاشوراء
 :نکـ [ است گردیده تلقی (ع)صادق امام از روایتی نیز گاهی و شده استفاده مکرر معاصر،

اعم از کتب محوری  مختلف، منابع در بررسی براساس 2.]371 ،42 ؛217 ،54 ؛28 ،35
یک از کتب روایی سنت، این شعار، لفظاً و معناً در هیچشیعه و مصادر روایی اهل

                                                                                                                                        
 دو نیـ ا از کیـ  هـر  رایـ ز اند؛دهیند تابع بر شاهد و شاهد بر تابع اطالق در یاشکال محدثان، از یبرخ. 1

 شـاهد  و متـابع  باب در نگاشته یهامثال و اقوال خالل از. اند)بی(=غر یفرد نسب ثیحد ۀکنندتیتقو
شاهد لفـظ و معنـا   هد، گاه شاهد معناست و گاه شا رایز ؛اعم از متابع است ،شاهد که دیآیم دستبه
 .]241، 27[ کندینم تیسرا معنا به و است لفظ به متابعت کهیحال است، در  دو هر

 موجـب  نیـ ا و انـد را اضافه نموده» کل شهر محرم و کل فصل عزاء« چون یعبارات شعار، نیا به یبرخ. 2
و البـد: کـل قتـل     بیـ ترت نیـ به ا: «سندیبنو نیچن ،آن یابیارز مقام رد منتقدان یبرخ که است شده
  .]137، 58!» [نیحسو کل امام هشهاد
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گردد. مؤید این مدعا، میقطعی تأیید ۀاما مضمون آن توسط ادل ؛شودمشاهده نمی
است که در مراکز » حسینی و رسالت مبلغان دینی نهضت« ۀمقالنگارندۀ موگهی، سخن 

 دارد که از حدیثنموده، ایشان اظهار می حدیث تحقیق ۀپژوهشی در حوزمختلف 
در مورد این شعار، پرسش نموده و مستندی  یزنجان یشبیر هللا آیت شناسانی چون

 نسبتیا امام دیگری  (ع) واسطه آن، این جمله را به امام صادقنیافته است که بتوان به
  توان روایت دانست.توان نتیجه گرفت که این شعار را نمیمی بنابراین ؛]21 ،60[ داد

   شرفکار برده، خود به ۀنخستین کسی که تعبیری نزدیک به این شعار را در سرود
نیز شهرت  »مغربی«و » صنهاجی«به بوصیری است که  سعیدعبدهللا محمدبن ابو  الدین

 (ع)الحسینشده، در مورد مصائب اباعبدهللادر شعر و نثر، بسیار ستایش دارد. او که
سان که شعری دارد که در آن عبارات شعار مذکور با اندکی اختالف در لفظ و معنا (آن

  بیان شده و آن اشعار عبارت است از:  ،یابد)از عبارت ظهور می
  ءا و ال کربالـبهمئـاـالطف مص // س ینسینیــیـشهیدین ل  من
  ءخان عهدک الرؤسا س و قدو //ا ذمامکم مرؤ ـمـهـیـرعی ف ما
  .]26 ،53[ 1عـاشـوراء و  کـربـال  مـنـهـم // لکـربی ارض کـل و یـومل ـک
 به شعر این از توانمی بوصیری چون شاعری جایگاه و ابیات این قدمت به توجه با
لُّ« خاستگاه اینکه البته. کردیاد مذکور شعار هایریشه از اینمونه عنوان وْمٍ کُ ورا  یـَ  عـاشُ
ال وَ بَ رْ رْضٍ کَ لُّ أَ   را این شعر بدانیم، جای تحقیق بیشتری دارد. » کُ

وْمٍ«در نقد درونی  لُّ یـَ ورا وَ  کُ ال عـاشُ بَ رْ لُّ أَرْضٍ کَ با معارف و درک موافقت آن  » کُ
موافقت دارد.  (ع)دینی، نخست باید دید این شعار تا چه حد با سنت و روایات معصومان

توان در نگاهی جامع به نهضت الصدور را میعدم تعارض شعار مذکور با روایات صحیح
رض ا کل یـوم عـاشورا و کـلّ«طور تعبیر کنیم که: حسینی یافت و اگر این شعار را این

» ... بدهید ادامـهبه اینکه هر روز و در هـر جـا بـاید هـمان نـهضت را   دستور است ،کربال
دانست.  (ع)از نهضت حسینی» الگوگیری«این شعار را نمادی از  توانمی ؛]315 ،10 ،6[

 های اماممایشهای زیادی را در روایات، زیارات و فربا این تعبیر، برای این شعار، ریشه
که آن حضرت در مسیر کربال پس از مواجهه با سپاه حر، توان یافت؛ چنانمی (ع)حسین

                                                                                                                                        
حرمـت   ن،یسرزم نیمصائبشان را فراموش کنم. در ا ،گذاردینم کربال و طف نیسرزم که یدانیشه از. 1

مـن   ۀغص از نیسرزم هر و روز هر. ندکردانتینکرد و رؤسا به عهد شما خ تیمرئوس رعا چیشما را ه
 .عاشوراست و کربال) دانی(شه آن خاطربه
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 سرمشق مردم یبرا عصر، طاغوت با مبارزه در را خویش ، حرکت»بیضه«در منزلگاه 
کُمْ: «دنفرمای یم و داند یم لَ   .]304 ،4 ،32[1»هٌاسوَ یف فَ

است که در آثار مکتوب متأخر، شهرت »   و جهاد هعقید هإن الحیو  «شعار    دیگر، ۀنمون
 نسبت (ع) حسیناست. برخی از نویسندگان، این شعار را بدون ذکر سند به امام یافته
: نکـ [ دانندنمی امام از را کالم این دیگر ایعده و  ]... و119 ،24 ؛83 ،8: نکـ [ اندداده

 دون قف«  بیت دوم مصراع شعار، این محققان، بررسی به استناد با. ]105 ،44 ؛546 ،26  
 سروده شوقی احمد راآن که است » جهاد و هعقید هالحیو ان // مجاهداً هالحیو فی رأیک
خوریم که محتوای شعار تتبع در آیات و روایات به مواردی برمی با. ]54 ،1 ،41[ 2است

لَ« :گردد. به عنوان مثال، شعارمورد بحث با آن تأیید می وْتِ عَارٌ عَ مَ الْ ا بِ ا مَا  یالْفَتَ یوَ مَ إِذَ
وَ لِما ینَ حر  یدر پاسخ به تهدیدها(ع)  حسینامام که ]354 ،5 ،32[» حَقّاً وَ جَاهَدَ مُسْ
 هان الحیو  «ر مسیر کوفه خواندند، مؤید محتوای این شعار است. در بررسی متنی شعار د

است، این » توحیدیۀ عقید«، »عقیده«گیریم که اگر منظور از ، نتیجه می»  و جهاد هعقید
زیرا کربال   شعار با موازین کالمی اسالم، خصوصاً مبانی نهضت عاشورا موافقت کامل دارد؛

های مختلف نهضت، به این امر تمام عمل به جهاد است و امام در موقعیتمظهر تام و 
که در منزلگاه بیضه، خطاب به سپاه حر، عاقبت ترک جهاد را دوزخ اند؛ چناننمودهاشاره

نْ رَأ«دانسته و فرمودند:  خ  یمَ هِ، مُ هْدِ اللَّ عَ هِ، ناکِثاً لِ رُمِ اللَّ حُ لّاً لِ حِ تَ راً مُسْ لْطاناً جائِ فاً لِسُنَّسُ  هِالِ
وْلٍ، کانَ لٍ، وَ لَا قَ عْ هِ بِفِ لَیْ رْ عَ لَمْ یُغَیِّ وانِ فَ عُدْ مِ وَ الْ ثْ هِ بِاْلإِ اللَّ بادِ لُ فِي عِ عْمَ هِ، یَ ولِ اللَّ سُ اً   رَ حَقّ

لَ هِ  یعَ نْ  اللَّ هُ  أَ لَ خِ هُ  یُدْ لَ خَ  دستبه(ع)  معصومان از که روایاتی در .]140- 138 ،5 ،1[  »مَدْ
 انسان، ایمانی حیات که شده یاد عقیده هایستون از یکی عنوان به جهاد از رسیده، ما

یک، سهمی از ده ، هر»جهاد«و » عقیده«شده که  اشاره و ]50 ،2 ،37[ 3است آن وابستۀ
                                                                                                                                        

مٍی کُلُّ« شعار مفهوم دیمؤ که دندار یانیب ف،یتحر بحث در زین یمطهردیشه استاد. 1 وْ ورا   ـَ  ُکـلُّ  وَ عــاشُ
ال أَرْضٍ بَ رْ  نهضـت  آن تیـ هو رییتغ موجب که عاشورا نهضت در یاصل فیتحر معتقدند شانیا. است « کَ

 فیـ تکل کیـ (ع)  نیحسامام حرکت ف،یتحر نیا اساس بر کهیطوربه است، یمعنو فیتحر گردد،یم
  .]110 ،17 ،45[ ستین یرویپ قابل که استشده یمعرف یفرد

 در زیـ ن  یصـبر  محمد دکتر   .]9، 13[ داندیم یشوق احمد از را شعار نیا ،یدر کتاب ذکر  یالجنداحمد. 2
 یشعار را احمد شوق نیرا منتشر کرده است، شاعر ا یشوق ۀنشد منتشر آثار که المجهولهاتیالشوق کتاب

 شـعار،  نیـ ا کـه  کنـد یمـ  حیتصر نیالعشرالقرنیف هیدر کتاب سور زین لینصوح باب .]247، 28[ داندیم
  ].26، 9[ پردازد یم یشوق ۀسرود نیزبان من به تکرار ا ییگو: «... سدینویاست و م یاحمد شوق ۀسرود

مِیرُ سُئِلَ«: (ع) باقر امام. 3 مِنِینَأَ نِ (ع)الْمُؤْ انِ عَ الَ الْإِیمَ زَّ اللَّهَ إِنَّ فَقَ انَ جَعَلَ جَلَّ وَ عَ عِ یعَلَ الْإِیمَ بَ ؛ أَرْ ائِمَ عَ  دَ
لِ وَ الْیَقِینِ وَ رِالصَّبْ یعَلَ دْ ادِ وَ الْعَ هَ   ...». الْجِ
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ان «شود که نتیجه مشخص می در .]447 ،2 ،29[ 1هستند داراسهم بنیان اسالم را 
  کند.را تأیید میلیکن محتوای روایات، آن ،، اگرچه روایت نیست»و جهاد هعقید هلحیوا

  
  شعارهای ساختگی. 4. 4

خوریم که در منابع کهن های مختلف شعارهای عاشورایی، به شعارهایی برمیبین گونه
با قرائت شود و نویسندگان این مقاتل، نیامده و از منفردات برخی از مقاتل محسوب می

اطالق،  ۀواسطگونه شعارها بهاین ۀاند. دربارسم از شعارها را به مقاتل افزودهجدید، این قِ
پذیرفت که از ناحیه تواننمی ،هاهای غلط از آنعمومیت و قابلیت تلقی برخی از برداشت

تَقِمْإنْ کا« :دسته، شعاربارز این ۀباشند. نمونصادر شده (ع)امام دٍ لَمْ یَسْ حَمَّ إالّ  // نَ دینُ مُ
لی  ینیفبِقَتْ وفُ خُذِ در بعضی از  (ع)است که به عنوان یکی از رجزهای امام حسین» یا سُیُ
از آثاری که این شعار را از  یکهیچ .]...و 224 ،34 ؛196 ،23 ؛35 ،22[ استآمدهمنابع 
اند و در منابع اند، مستند محکمی برای این نسبت ذکر نکردهکردهنقل (ع)امام قول

نشد. این شعار، بیتی از یک شعر حماسی است که توسط روایی نیز چنین روایتی یافت
  : گویدمیسروده شده است که در آن شاعر  محمد کربالیي، معروف به ابوالحببن محسن
بِّی مَ تُـــاَعْطَیْ یرَ هِ نْتَ قاً ال یَ ثِ رینی // وْ عُدی وَذَ لی فَاصْ   إالّ بقتْ

مَّدٍ دینُإنْ کانَ  حَ مْ لَمْ مُ قِ سْتَ لی إالّ // یَ قَتْ وفُ یا بِ ینی سُیُ : از نقل به 124 ،58[ خُذِ
33، 155[.   

  است:  لیشعر ذ ،یساختگ یاز شعارها یگرید ۀنمون
ظ وَ هللاَ خَافِ شِمراً  یااَ تِي احفَ رابَ نَ // قِ دِ مِ وباً الجَ نسُ لَی مَ مِ اِ هدِي القائِ   2المَ

 عاشورا روز در (ع)حسینامام رجزهای از یکی عنوان به دربندی فاضل را مذکور شعر
  دیده شعار این رایب سندی کهن، منابع در تتبع با .]65- 64 ، 3 ،19[ است کرده ذکر
 قالب در رجز این .]105 ،59[ است شده نقل هاسرارالشهاد در تنها مورد، این و شودنمی

تعارض دارد؛ چه  ،هشت بیت ذکر شده که با روح حاکم بر شعارهای عاشورایی مستند
  است:  اینکه در ابیات دیگر این رجز آمده

رُ  یا شمْ حَمْ ذااأَ لیلِ رْ عَ عْده وَ  الْ ال // بَ یْما بِ رِ لی  کفل  حَ دی  یَ عْ هُمْ بَ رَ مْ   3أَ

                                                                                                                                        
 ...».الْعِزُّ هُوَ وَ الْجِهَادِ وَ... اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ هِشَهَادَ یعَلَ أَسْهُمٍ هِعَشَرَ یعَلَ الْإِسْلَامُ بُنِيَ«: (ص) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ. 1
 قائِم نگهدار.  مهديِ  خدا تاجدم رسول  از  و حرمت خویشي مرا  بترس  خدا  ازاي شمر! . 2
 ها آن یسرپرست دیمن که او با  لیکف  بدون ۀو بر خانواد هاست مهیدر خ  که  لیعل ماریشمر! بر آن ب یا. 3

 مهربان باش.  هاآن  رحم کن و با رد،یگدسترا به
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در روایاتی چون:  (ع)ءو مخصوصاً سیدالشهدا (ع)با بررسی اجمالی در سیره معصومان
ا « هَاتَ مِنَّ بَ هُالذِّلَّهَیْ هُ یأَ لِکَ اللَّ نَا ذَ هُ وَ لَ ولُ سُ ونالْمُؤْ وَ رَ وتُ« و ]8-6 ،2 ،18[...»  مِنُ  خَیرٌ المَ
نْ العارُ // العارِ رُکوبِ مِ ولی وَ نْ اَ ولِ مِ خُ  اشعارِ این تعارض ،]123- 118 ،25[ »النارِ دُ

  .شودمی معلوم ایشان سنت و سیره با ،(ع) امام به منسوب
  

  گیرینتیجه. 5
است  و سیاسی اخالقی ،معرفتی هایانگیزه برخاسته از عاشورایی، شعارهای پیدایش. 1

را از یک سنخ دانست؛ هاآن ۀتوان همدهد که نمیمیهای حدیثی نشانو اعمال دانش
  .شناسایی استهای مختلفی قابلمیان، گونه چه اینکه در این

نَّ« :چونبرخی هم عاشورایی، شعارهای بین از. 2 اإِ تُ مَ جْ رَ لَبِ خَ لَاحِ لِطَ مَّ فِي الْإِصْ  هِأُ
 و »خواهیعدالت« ،»منکر از نهی و معروف به امر« ،»ستیزیباطل« ۀمایدرون که » جَدِّي...

  .اندشدهصادر سیاسی ۀانگیز با دارند، »اصالح«
یر: نظ مفاهیمی و عاشوراست شعارهای پیدایش هایانگیزه از یکی افزاییمعرفت. 3

راً «در شعارهایی همچون:  »صبر«و  »اخالص«، »تسلیم« ،»ابتال و بال« ،»فوز« ،»لله قیام« صَبْ
رَ لَّا قَنْطَ وْتُ إِ مَا الْمَ امِ فَ رَ   شود.با این انگیزه مالحظه می ،»...هٌبَنِي الْکِ

 و عاشوراست صدور شعارهای هایانگیزه از اسالم، مبنایی ضلع عنوان به اخالق. 4
امثال شعار  در »یآزادگ« و »شجاعت« ،»استقامت« ،»نفس با جهاد« اخالقی اهیممف
هَاتَ« ا هَیْ بَ هُالذِّلَّ مِنَّ أْ هُ ییَ لِکَ اللَّ نَا ذَ هُ وَ لَ ولُ سُ ون وَ رَ مِنُ   .شودمیمالحظه...»  الْمُؤْ

 )ب الصدور؛صحیح شعارهای )الف: هاستگونهشعارهای عاشورایی دارای این. 5
 ،شده معنا به نقل شعارهای غیر) ج ؛روایی دارای ماهیت و شده معنا به نقل شعارهای

 ۀواسطکه به ساختگی شعارهای )د الصدور؛ صحیح روایات در دارای مضمون مشابه ولی
 از شعارها این که پذیرفت تواننمی ها،آن از غلط هایبرداشت برخی و عمومیت اطالق،
  .باشدشده صادر ع)( امام ناحیه
نّي« :همچون مواردي صدور. 6 وْتَ  یأَر ال إِ لّا  الْمَ عادَ إِ حَیا وَ ،هًسَ عَ هَالْ مینَ  مَ لّا  الظَّالِ  إِ
ماً رَ   است. قابل اثبات (ع) امام ۀناحی از بیرونی، و درونی بررسی ، با»بَ

لْ«  :نظیر شعار. 7 نْ هَ رٍنَ مِ نِ اصِ رُ صُ نْ  أما: «چون الفاظی با اعتماد مورد منابع در که » ییَ
است، و... آمده» هللارسول حرم عن یذب ذاب من هل« ،»هللا لوجه یغیثنا مغیث من

  ها حکم به نقل به معنا نمود.توان در آنشعارهایی وجود دارد که می
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 معنا به ها نقلدر آن که خوریمبرمی به شعارهایی عاشورایی شعارهای نقد در. 8
 عنوانبه. شودمی مالحظه الصدورصحیح روایات در هاآن مضمون ولی ،صورت نگرفته
 و نیست روایت که کرد یاد ،»کربالء أرض کل و عاشوراء یوم کل« :شعار از تواننمونه مي
کُمْ« روایت با آن مضمون لَ   . شودمی تأیید »هٌاسوَ یف فَ

دٍ دینُ کانَ إنْ« :هایی همچونشعار. 9 حَمَّ مْ لَمْ مُ تَقِ لی إالّ // یَسْ وفُ فیا بِقَتْ ینی سُیُ  »خُذِ
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