
  

   األ�ّاهللا الع� هو

ّ وص� اهللا � �مد و � وآ�ما الطي�� الط العا��ّ�سم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم ا�مد هللا رب ّ ّ   بد اآلبدينأ�ع� أعدائهم ّأاهر�ن ولعنة اهللا � ّ

  
ی  ی  ور ����ق عا ا � �وز   ���� الی ا �  �� ب �  

  � و منابع تار� بر اساس مقاتلو تصحيح و ت�ميل �زارات

ی راف  � و ا ی و �د� ��ح و ��� ر�ی �و ع��� � � �: ّرف ادار ا   

ی :�قيق و تدو�ن � ا � ده  وز ��آ � �� ش� �   

ق :چهارم �� یات � بات عا ی �  عارف ا اوزه  ��� �� � �  
١٤٣٩  



م�ـسوب ا�ـروز�ن  در جوابيه هاى متعددى اشاره نموده بوديد كه بر� از �زارات ؤال

 و بـرخالف ، در واقعيـت تـار�� آنهـا نبـوده؛ اى حـس��به وقايع كـر�ال و �شـور

�سلمات و بديهيات آن � باشد، اگر ��ن است �وارد غ� مطابق با واقعيـت تـار�� را 
ّ

 هجـرى ٦١سـال  �شخص بنماييد، و نقشه و تصو�ر صحيح از صحنه �شورا حس�� 

  . در كر�الى ا�روز ارائه كنيدرا قمرى 

  واب

كه قبل از پرداخ� به پاسخ سؤال شما بايد توجه شودن�ا� :  مقدمه:  

  . همه وقايع كر�ال ��نها�ش �زار ندارد، و �وارد معدودى جهت آنها �زار ساخته شده استبدانيد -١

 كه �وضع و بنـا�ش همـواره در طـول و ح�ت أ� الفضل العباس �ز حرم� ��ف� ح�ت أ� عبد اهللا ا�س�  -٢

تار�خ �سال بعد �سل ز�ارت و �افظت شده، ساير اب�يه و �زارات وقايع كر�ال چن� ن� باشـد، و �ـسيارى در دوسـه قـرن اخـ� 

  .مطرح شده، و بعضا ح� در قرن اخ�؛ �شا� برا�ش ساخته شده و يا شهرت پيدا كرده اند

ل بـر قـدمت و و ح� آ�ه از وقايع كر�ال؛ ا�روزه �زارى برا�ش وجود دارد، بودن بنـا و سـاختمان ا�ـروز�ن بـراى آنهـا؛ د�ـ -٣

مثـل (هزار سا� داشـته بناى قديم اصالت يا ترجيح اعتبار  آنها بر ساير وقايع و �زارات ن�ست، چه �سا �زارات وقايع كر�ال كه 

و در هم� چند دهه اخ� زائل شده، و چه �ـسا �واضـ� كـه اصـال در طـول قـرون )  در باب ا�سدرة�سجد رأس ا�س� 

كـف  مثـل �وضـع ، و �زارى برا�ش داير شده اسـت،يدا كردهپنداشته و در هم� قرن اخ� �شا� نا�ش وجود ه ذشته �وض� بگ

  .ى ما�ك خانه اى در اين �ل؛ حدود صد سال قبل احداث شده استكه بر اساس رؤ�ا) األ��(العباس 

ها ن�ست، مـثال علـ�غم اعتبـار در صورت صحت �وقعيت �زارى، ساختمانهاى فع� آن حجت بر اعتبار و دقت جزئيات آن -٤

حرم� ��ف� كر�ال، و شدت �راقبت در دقت بناى آنها، و اهميت �وضو� مثل قبله در معمارى آنها، امـا ا�ـروزه بـا وسـايل 

دقيقه و تصاو�ر ماهواره اى وق� دقت قبله آنها را � سنجيم؛ � ب�نيم كه ساختمان اين دو حرم ��ف بر اسـاس قبلـه سـاخته 

؛ و �واجه با قبله دقيق ن�ست، و معماران اين دو بناى معت� و مهم؛ يا در �اسبه دقيق قبله �ش� داشته اند، و يـا هدفـشان �شده

در معمارى اين دو بنا و ساختما�ش؛ رو به قبله ساخ� نبوده، و ن�ا� چون ا�اد ساعت آفتا� با ديوارها و مناره ها�ش بـوده؛ تـا 

اهـل �سيارى از كه عموم �ردم �اور و زائر و ح�  ه آنها، اوقات را در فصول �تلف سال �سنجند، در حا��ؤمن� بتوانند با ساي

قبلـه سمت علم تصور � كنند كه قبله در طرا� و معمارى اين دو حرم �لحوظ بوده، و با ديوارهاى جنو� اين دو حرم معا�له 

ال قبله دو حرم ��ـف كـر�در اينجا دقيق ن�ست، به عنوان نمونه قبله ق بو اين ديوارها مطااين ا�ر درست نبوده را � كنند؛ كه 

� توانيـد با تأ�ل در آنها با �اسبات دقيق مثلثات كروى و تصاو�ر ماهواره اى سنجيده؛ و ذيال به تصو�ر كشيده شده است، كه 

  : مقدار تفاوت زاو�ه بناى حرم� كر�ال با قبله دقيق آنها را �الحظه نماييد



  



ادث �ر�وط به اين �زارات ن�ـست، و �ـث بـر دقت شود كه �ث ما در اين جوابيه بر � مناقشه يا اش�ل در اصل وقوع حو -٥

  . � تعي� �وقعيت واق� و صحيح وقاي� است كه اين �زارات به آنها م�سوب است

��ن است بر� از اين �زارات؛ �وقعيت واق� عناو��ش در اين �ل نبوده، اما �زار بودن آن ��ن به قوت خود بـا� بـوده و  -٦

 �وقعيت فع�؛ به واقعه �شابه و هم نام يا �ش�ك العنوان ديگرى از وقايع كر�ال م�سوب باشد، كـه در ا��ن صحت آن �زار در

حفظ س�نه به س�نه �سلها ا�اال ��ن و �وقعيت آنها حفظ شده، اما عناو�ن �ر�وط به آنها دقيقا حفظ �ـشده و سـبب شـده تـا 

) �سجد ا�خـيم، و خـيم�ه و ز��بيـه(مثل سه �زار . ع� �سبت داده شوداماك� �ر�وط به وقاي� ديگر به عناو�ن وقايع �شهور ف

  . باشد�ر�وط است��ن و به وقاي� �شابه  ،رايج ا�روز�ن كه به وقايع �ر�وط به عناو�ن فع� �رتبط نبوده

حيح در هر صورت هدف ابطال �زار�ت يا �شكيك در ارزش �زارات ا�روز كر�ال ن�ست، بلكه مقصود �شخيص �واضـع صـ -٧

وقايع كر�ال بر اساس �سلمات تار�� و بديهيات جغرافيا�، و �كيم اعتبار �زارات رايـج بـا تـدقيق عنـاو�ن آنهـا، و كـشف 

  .�زارات پنهان وقايع كر�الست

 هجرى قمـرى ٦١از ابتداى نهضت سال  �روان حس�� � شده توسط  �س�هاى 

  : به �ح ز�ر است) مدينه تا مدينه( �ا�ام آن تا

  ).جهت س� �روان به سمت جنوب �ق.... ( از مدينة منورة تا �كه �كرمة -١

 راه �ـسته شـده، و "ذوحـسم"، كـه در مـ�ل )جهت س� �روان به سمت شـمال �ق..... (در جاده �سوى كوفه�كرمة  از �كة -٢

د، كه بـه صـورت سـتاره قر�ـز �ـشخص �روان �سوي شمال غرب تغي� �س� و سوق داده شدند، تا به �زم� كر�ال منت� ش

  .شده است

س از كوفه �سوى شـام، از �،  و س)جهت س� �روان به سمت جنوب �ق.... (از كر�ال به كوفه   �س� اسارت اهل بيت -٣

. بعلبـك و د�ـشق بـرده شـده انـدو  �ـص�ـأة و  حلب و ؛ به شهرهاى�س� شمال عراق؛ و جنوب تر�يه ا�روز؛ و شمال سور�ه

  .ت س� به سمت شمال، و س�س غرب، و س�س  جنوب، و س�س �قجه(

جهت س� به سـمت شـمال �ق، (،  بوده استبه مدينه منورهس�س  و ؛؛ از شام به عراقشت ا�اى اهل بيتگ �س� باز-٤

  ).و س�س جنوب �ق و س�س  جنوب غرب

 ترسـيم ) از مدينه تـا مدينـه(  ز�ر؛ �س�هاى �روان نهضت حس��هاى  در نقشه

  : شده است

  

  



 





  

در كر�الو وقايع �شورا    �وقعيت �روان حس��:  

  ،سمت جنوب غر� كوفه در به كوفه �كهجاده اقع است، كر�ال در شمال غر� كوفه وهمچنان�ه در نقشه اول �الحظه شد 

رديـد، گبـه سـمت حجـاز �روان  گـشتزبه كوفه مانع شد، و ن� مـانع با  ��از نزديك شدن �روان حسدشمن واقع است، 

 و شمال را  باز  و تا رسيدن به كر�ال فقط سمت غرب، و جنوب را احاطه نموده �س� سمت �قوهمواره ددشمن بنابراين �شكر 

   .د�سته ش  بر �روان حس��راه غرب و شمال هم كوفه؛ از ش�يبان ��شكر�ان رسيدن به كر�ال و از ورود به  ذاشته بود، و بعدگ



  با توجه به اينكه  . ده استو جنوب بو �واجهه با دشمن از سمت �ق �، وهار طرف بودهچه �ا�ه دشمن از چرگادر كر�ال؛

�واجهه الجرم در  و ،استكر�ال بوده  و جنوب كوفه سمت در�ر�ز صف آرا� دشمن س � ؛هن�وهاى ابن ز�اد عمدتا از كوفه آمد

   .است ميان دو جبهه بوده گميدان جن و ،شمال غر� كر�ال بودهدر  صف آرا� سپاه حس�� شمن؛ با ن�وهاى �� و جنو� د

  



 و ،بوده اسـترو�روى ا�شان دشمن در ؛ طبق �ح همه مقاتل؛ ستدر نماز ظهر �شورا اه حس�� پر وضعيت سگ�ؤ�د دي 

 و اينكـه اصـ� دشـمن وده است و هم� �ؤ�ـد �وقعيـت  برو�روزاران از سمت گهجمات ت�ها و ن�ه ها از سمت دشمن به نماز 

  .ب� و جنوب كر�ال بوده استِدر سمت ق�ر�ز هجو�ش ب�ش� 

 كه ا�روزه شـارع ا�ـسدرة (  �شهد حس�� �رغ و شمال شمالناحيه در ه حس�� �بنابراين استقرار خيمه ها و قرار

و  حـس�� مقتـل در شـمال  حـس�� ه �خيمـه �وضع حقـي�  ميانهحس�� ه �و قتل. بوده است) در آ�ا واقع است

  . � باشد)متمر�ز بوده استكر�ال در ناحيه جنو� عمدتا كه (دشمن اهيان پساص� هجوم و صفوف مقدم ي�ن پ�ر�ز شمال 

  عنـوان �ـشهور  و بـه ايـن ،ساخته شدهذشته مطرح و گدر دو قرن اخ�ا و  ؛ه �شهور فع��شايان ذكر است كه �وضع خيمه

بـوده  " ع���له آل" ش�اصلنام  "خيم�ه رايج فع��وضع ناحيه " . �زارى در اينجا وجود نداشته استن�چ و قبل از آن ،رديدهگ

 ١١٥٦ و ١١٥٣(وق� بود كه نادرشاه بـا �ـشكر�ا�ش بـه ز�ـارت آمـده } خيم�ه= �يم {ابتداى ناميده شدن اين �ل به اسم است، 

 نـام بـرده خيم�ه اختصارا به نادرى معروف شد، و در ادامه خيم�ه  و  به هاردو زد) كه �لستان بوده است(و در اين ناحيه ) ق.ه

  كـر�ال بـاغتانهاىسلـ�از ) ق. ه٨٧١١(در �ح سفرش به كـر�ال  )rCarsten Niebuh(آ�ا�  سياحدا�شمند و ، ح� � شد

بـراى ) ق.ه ١٢٥٩(و �له وا� عثما� بـه كـر�ال " مناخور"�ئله  تا اينكه درو هم� نام بود  ام � برد،ن  �يم را در آخر شهروسيع

 بـر � ز�انهـا �ش�ب )خيم�ه(، و نام �يم نددرك مدافع� نصب جتماعا اردو و خيمه هاى ر �لستان �يمد ؛ �ردمفاع از شهرد

همـ� در ا�ـشان دفـن و  ،مدافع� كر�الخيم�ه  از �له افراد و كشتار هزاران نفرافتاد، بعد از ورود �شكر�ان عثما� به كر�ال 

� بر ايـن ناحيـه خيم�ه رواج ب�ش� و دوام عنوان سبب  )مق�ة ا�خيم(خيم�ه ق�ستان  به�لستان �يم يده شدن نامو ، �وضع

 ع�ـ� به عنـوان �لـه آلهنوز اين �له ق . ه١٢٧٦تا سال اما } خيم�ه= �يم {به اين �ل همه اين اسباب شهرت عل�غم  .شود

  .شناخته � شد

 بـا  امام حس� اهيان جديد براى �ا�ه از كوفه؛ ح�ت پ و با رسيدن س؛ بعد از ورود به كر�ال:در مقاتل آمده است كه

مانع �له دشمن از سـمت باشد، و  ه حس�� �� براى حفاظت قرار�ت�يه ه اى رساندند، كه پشتاب �روان را به سمت ت

 "تل ا�ـسدرة" و بعدا معروف به بوده،و كر�الى قديم   ه قاعدتا بايد در هم� ناحيه شمال غر� حرم حس��پشود، اين تشت �

 احـوال وقـايع ى�گـيپهـم بـراى   و ح�ت ز�نب ،ه به تمام صحنه كر�ال و ميدان �شورا ا�اف داشتهپاين ت. شده است

  .رفته اندباال �  )جنگ ��ف بر ميدان  وشت خيام حرم�(ه پ قاعدتا به اين ت؛شان برادرا�ام� و گجن

  استبودهجنگ اهيان دشمن و جزو ميدان پن� �وضع صف آرا� س ناحيه �ق و شمال و شمال �� �شهد حس�� .  

  

 



 ه و �رقد حـس�� � �وضع قتل؛استيث ��ف در كتب حدثور أو مه از �زارات قط� آ� : كر�الفع�  �وقعيت �زارات  

) بوده اسـتكه قبال جارى در سمت �� كر�ال و ناحيه فرات و نهر فر� آن علقمه (  و �رقد ابوالفضل  )در �ر�ز كر�ال(

تـدقيق و �ـشخيص �ورد  ؛ و �ح مقاتلبر اساس واقعيت تار�� فوق ا�كر بايد ؛م�سوب به وقايع �شورا بقيه �زارات .� باشد

  :، بنابراينشودواقع تصحيح و 

پـاي� پـاى در  اى مبارك، و شـهداى اهـل بيـت پاي� پدر  � اك� جناب و �رقد  ه و �رقد حس�� ��وضع قتل -١

شـهادت و از اسـب و افتـادن �وضع و  .مدفونند شهداى اهل بيت پاي� پاى در  و شهداى اصحاب  � اك� جناب 

  ).اين �واضع قط� است(. و سمت فرات بوده و هست در �ق �شهد حس�� فضل ابوالمدفن ��ف 

كـف قطـع  كف راست و قطع و ،ورود به ��عه و نهر علق��ل از (  ابوالفضل ح�ت �ر�وط به ز�ار� �واضع ر گدي -٢

  .در سمت فرات و ��ق كر�الستهمه  و ، نداشتهمنافا� با واقعيت تار�� �شورا) جب

ون در ناحيـه اى چ ،ن� � تواند صحت داشته باشد ؛لع�بن سعد عمر با  ح�ت امام حس� �القات م�سوب به �وضع  -٣

جلـوى صـفوف �� و و ) در شـمال غـرب �رقـد حـس��  (ه حـس�� �در امتداد ب�ون خيمميان دو �شكر بوده، كه 

  .است )در جنوب( و �وقعيت دشمن گ�ش ميدان جنپ�شاپجنو� دشمن و 

فعـ� نـار �وضـع ك (��ـت خـوردن توسـط منقـذ ي�ى �ـل ،� باشد دو جا� اك� جناب  به  م�سوب�وضع�زار و  -٤

كـه ا�ـروزه  (ان و شهاد�ـشاز اسـبجنـاب � اكـ� سـقوط  و ي�ى �ل ،)است  � اصغرجناب شهادت م�سوب به 

 و بـه �وضـع ؛اهيان دشمن بـردهپ او را به عمق س؛ه�ف� به خيم اسب �اى ر؛و طبق مقاتل؛ بعد از ��ت منقذ ،)معروف� است

است، دو �وضع �زار فع� بـا واقعيـت  بوده گدر ميدان جن�وضع هر دو قاعدتا ردانده است، گباز) �ل سقوط از اسب(شهادت 

  .تار�� منافا� ندارد

و  گ�ش ميـدان جنـپ�شاپون چ ؛  اصغرشهادت �طلبيدن آب براى طفل ش�خوار و �ل م�سوب به �زار ا�روز  �وضع -٥

  .احتمال صحت داردمنافا� نداشته و واقعيت تار�� با ، بوده  ه حس��� �� خيم در جنوب،�وقعيت دشمنجلوى 

بـا ،  براى منع استمرار اسبدوا� بر اجساد شهداى كر�ال ؛ش�از  فضه �زار ا�روز م�سوب به خواس� جناب  �وضع -٦

  .، و واقع شده استگ كه در ميان دشمن و جنوب و �ق �ر�ز ميدان جن،� مذكور در مقاتل منافا� نداردواقعيت تار�

باشـد، و آن   �رقد حس�� غربدر شمال  ه حس�� �شت خيم�) تل ا�سدرة(حقي� بايد همان   �وضع تل ز��بيه -٧

، همان تـل �ـورد اسـتفاده در ستا�روى درب صحن رو در جنوب غر� �شهد حس��  تل ز���  نام هبه ا�روز �زارى ك

را سـوزاندند و  ه حـس�� �وقـ� خـيمباشـد، ع� �شورا بعد از  � تواند مقام ح�ت ز�نب  ع� �شورا نبوده، اما

  ايـن نقطـه بـه مقـام ز��ـ� ؛�ع بودندون همه دور ح�ت ز�نب چو  ،را �ع كردند در اينجا ح��ش اهل بيت 

غلـط بطـور  ؛ظهر �شـورا�ر�وط به رصد ح��ش در  به تل ز��بيه ؛ و بعدا برخالف مقاتل و واقعيت تار��،دهشناخته ش

   .شده استتفس� و �شهور 

و �ـشهد  �رقـد غر�در شمال  ه امام حس� �خيمه نظا� و �همانطور كه باالتر اشاره شد؛ �وضع حقي� و صحيح اردو -٨

�وضـع ��ـف ايـن ن� باشـد، و ) �رغدر جنوب  ( حس�� خيم�ه ل �زار فع� معروف به بوده است، و در �  حس��

در شـام �شـورا  ب�توتـه اهـل بيـت  و ؛خيـام اسـارتبه �وضع  � تواند  كه،است �ر�وط به اهل بيت حس�� رى گدي



ا�ـشان را در اينجـا �ـرم  و شب يـازدهم ،ه و در سمت �س� كوفه جلو برد،ه دور كرده�كه �شكر�ان آنها را از قتل ،�ر�وط باشد

  .دنده باشنمواسارت به براى  بردن از اينجا اقدام �رم صبح يازدهم و  ،اس�ن داده

 رأس ��ف در ن�ه نمودنفراز كه �وضع بر "   رأس ا�س�قامم�سجد و " نام بهي�ى از �زارات �ر�وط به وقايع �شورا  -٩

�ـورد آل بو�ـه ايـن �ـسجد  دولت قبل ازاين �زار سابقه ب�ش از هزار سا� داشته و ح� ده است، كر�ال قبل از بردن به كوفه بو

ه  �ر�ب گرديد ا�اد فلكه اطراف حرم حس�� در طرحكه  ،برقرار بودهق . ه١٣٦٥اين �سجد تا ساختمان ز�ارت بوده است، 

به طول هفت (�سجد كوچ� در �وضع آن ق . ه١٣٦٨در سال ؛ �ددا  دي�با اع�اض علماء به �ر�ب �سجد و آثار ديگر ،است

هم قابل استفاده براى نماز و هم عبور �ـردم در پيـادرو  ساخته � شود، كه طبقه او�ش باز بوده )م� و عرض يك م� در دو طبقه

اين )  م١٩٩١( انتفاضة شعبانية و بعد از ��وبق . ه١٤١٢در سال ،  بوده استى با درب و پنجره�صوراتاق بوده است، و طبقه دوم 

امـا بـه آسـا�  و صحت اين اثـر ��ـفعل�غم قدمت .  � گردد�سجد كوچك ن� �ر�ب و ب�� آثار اين �وضع ��ف �و

در فاصله اين ��ن  .اين �زار هم با واقعيت تار�� تعار� نداشته است �ر�ب � شود، و ح� �شان و �وضعش حفظ ن� گردد،

�ل اين حدود و   سمت چپ واقع شده بود، در ، ب�ون � آمديموق� از باب ا�سدرة حرم حس��  و  حس�� محر م�ى ٣٥

فاصله فوق ا�كر و �اسبه  اما با ،ا�ته اين �شانه تقر�� است،  مع� كرده ايم٢٠ اين جوابيه با �زار شماره ٨ص�سجد را در نقشه 

استفـسار  ابف�ا  سال ب�ش� ن� گذرد، ٣٢از �و اين اثر ��ف ، ستا� يعت قابل وضع دقيق آن� GPS وسايل دقيق ا�روزى مثل

  .شده است آن درج  ا�روزى�وقعيتتصو�ر  ٢٢ در ص ،ه � شودشناختن�   �وضع آن�لقدي� هاى اين از 

) و غ� صـحيح رايج(ب� �زار  و )گفته � شد" جامع رأس ا�رب"كه سابقا به آن (" �سجد ا�خيم" هم به نام  كوچ� �سجد-١٠

ح�ت  توسط  ، طبق عقيده �مه آنرا �ل �ع آورى اجساد شهداء كر�البوده و هنوز هم هستواقع   و تل ز��بيه �هخيم

 خيم�هكه خيمه دار ا�رب و �ل �ع اجساد ��فه جزو (اعتقاد با آ�ه معروف همه مقاتل است � دانند، اين  امام حس� 

نبوده و صـحيح  ن� ساز�ر ؛ فع�خيم�هح� بر فرض صحت �وضع ) نه ميدان جنگ، نه ب�ون خيام و ميابوده است حس�� 

 سـاسار ن�ست، سابقه احداث اين �زار و شهرت اين ��ن در سيصد سا� اخ� � باشد، و از قديم برقرار نبوده است، و ظاهرا بـ

�ل يق صحيح در�اره چن� تصورى مطرح شده است، �وضع و �سبت اين �سجد براساس �ق فع� خيم�همفروض گرف� �وضع 

و آن �تمـل اسـت،  به �و ديگرى   شهداى كر�البه همخوا� ندارد، اما ان�ساب آن )  كر�الءغر�در شمال (واق�  خيم�ه

در روز  امام حـس� اصحاب باشد، همچنان�ه در مقاتل آمده است كه    حس��كه �وضع شهادت �� از اصحاباين

ته �� داشته اند كه در آن هجوم �ش عمده ا�شان شهيد شدند، و بعد از آن هجومهاى فـردى و  ابتداء يك هجوم دس؛�شوراء

  و از آ�ا كه شماره گذارى �واضع بر حسب ترتيب تار��،كرده ايم�شان  ٢٤با شماره  ٨ص اين �وضع را در نقشه .دو نفره داش�ند

در همـ� " جامع �ـيم"دقت شود �سجد �يم فوق ا�كر غ� از  . قرار بگ�د١٤از شماره است، اين �وضع بايد قبل وقايع آن ��نه

  .�له است كه قبال غسا�انه ق�ستان �يم بوده، و بعد �سجد شده، و اواخر تبديل به دف� صدر شده بود

قاتـل و منـابع تـار�� ترسـيم ، آنرا بر مبناى مدر دست هستكه ا�روز  حس�� �شوراى  نقاشيهاى رايج از صحنه در -١١

با اينكـه و  ترسيم كرده اند، رانآآمده اند ) �يم مغلوط است�وضع كه بعضا مثل (بر اساس �زارات �وجود كر�ال  بلكه ،ن�رده

از كوفـه و جنـوب ايـن ز�ـاد شكر�ان  �ـ، واسـت) كوفه جنوب كر�ال(جغرافيا� ) غ�قابل تغي�(از بديهيات تار�� و واقعيت 

رايـج در�ـاره  ( هـاى نقـشهاز مثل نمونـه ز�ـراما در  ،را� كرده اندآصف ) جنوب كر�ال( همان سمت عمدتا در و ،مدهآ كر�ال

ن �واضـع معروفـه اآل !!در شمال كر�ال صف آرا� كرده اند و !اندآمده شمال عراق از بغداد و ابن ز�اد و�ا �شكر�ان گ) ء�شورا

  :روي هم� ترتيب معكوس است





 تـصحيح ؛اسـترايج  بازار ىسايتهاكتابها و �شورا كه در در�اره رايج مغلوط  با �� كه بيان شد، جا دارد اين نقشه هاى ف�ا

 ز�ـر تـصو�ر  هـاىنقشهبا  و ه س� شده كه تصحيحات الزم در آن ا�ام شد؛ از همان نقاشيهابع�شود، در اينجا با استفاده از 

  :يمارائه كن حس��  از صف آرا� روز �شوراى صحي�

  



�وقعيت جغرافيا� نبوده و �فا رسم وقـايع كه يا در صدد رسم دقيق بر حسب  ىعزاداروهاى لعل�غم اش�الت شايع در تاب -١٢

در طـول تـار�خ  ، و يا نقاش اطالع تفصي� از �وقعيت جغرافيا� وقايع در صـحنه كـر�ال نداشـته، امـابودهمقصود در يك تابلو 

� هـا يـن تابلوا، در رسم شده اسـت�شورا  گبا دقت بر مقاتل و �وقعيت ميدان جنكه هم وجود دارد  هاوتابلبر� از عزاداري؛ 

در مقـام چنان كه بيـان شـد؛ هم، ا�ته در شمال غر� صحنه كر�ال ترسيم شده است ه و خيام حس�� ��ر�ز اردوب�نيم كه 

وقـايع مـذكور در �ـا�س �ف ر مقام به صحنه كـشيدن  داين تابلوها ب�ش� چه اينكه ، تابلوها ن�س�يمتأييد همه جزئيات اين

، ، و در حقيقت هر تابلو متضمن چندين تابلو و صحنه اسـتروضه و �صيبت خوا� بوده اند، تا ترسيم صحنه �شورا بطور ��ل

چـون    در باالى آن ترسيم كرده باشند، اما ترسيم خيام حس��؛ف�ا ��ن است صحنه اى را كه جا�ش در پائ� تابلو است

  :نقا� صحنه هاست، و �دودي� در انتخاب جا براى ترسيمش نبوده در �وقعيت حقي� آن ترسيم شده است�آ�ز 
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 ن�ـا� بـود كـه ؛ مذكور در جوابيه�س�ند مطالب ؛گرديدگذشته ���ح همانطور كه از ابتدا بيان شد و در خالل بندهاى ا�ته 

ى نقـا� ن شـد، و درج تـصاو�ر تابلوهـابيابر اساس �قيقات منابع تار�� و مقاتل و ن� بررسيهاى ميدا�  ذكورمدر بندهاى 

  .اشدب و �فا براى تصور و �سم به� صحنه هاى واقعه �شورا در كر�ال � ،نبودهبه آنها  براى اس�ناد قدي�

  شمال

  

 جنوب 



  ّاو�ه قرون در  كر�الكهن و �زارات اص� 

  

  : در حرم حس��

 مقدسه ه ّ ز�ر گنبد و قب
ّ

  :حس�� 

را بـدنيا  در كنار آن ح�ت ع�� �ل درخت خرما� كه ح�ت �ر�م ( ع�� و �و� �ل �ر�م �راب  -١

در كنـار سـمت چـپ �شان سن� �شا� با سنگ �ر�ر داشت كه قرن گذشته هنوز با� بود و ز�ارت � شد، اين اين �وضع . آورد

 .اكنـون � باشـدحـس��  ّغر� ��ـح منـور�اذى گوشه در ساختمان فع� كه بوده، �راب �سجد باال� ساختمان قديم 

 به عنوان يادبود اين واقعه در اينجا نصب شده بوده است، اما �وضـع والدت در �ـل ا�ته اين �شانه سن� �راب �ل �ر�م 

  .بوده است حس�� �رقد 

  .امام حس� ت ح� مدفن -٢

  .) � اصغرمعروف به (طفل رضيع عبد اهللا  جناب ؛شح��و روى س�نه  - ٣

  . اك� جناب �ى ح��ش؛ اپئ� اپ و -٤

  مع� و راهروبا فاصله يك بعد از آن:  

. ى ا�شان؛ شهداى ب� هاشم اپائ�  پ-٥



  شهداى اصحاب بوده استّ�ستق� اما متصل به بقعه اول؛  بقعه دوم دراين �زارات در ساختمان �ت� او�ه با هم بوده، و:  

  .  ياوران و اصحاب شهداى بقيه؛شهداى ب� هاشمو پائ� پاى  -٦

  

  



  غر� �رقد حس��جنوبو در رواق     

    مذبح يا قتل�ه حس��-٧

  

  



   ق� حبيب بن مظاهر -٨



و در رواق شمال غر� �رقد حس��     

   اما�زاده ابراهيم �اب ق�  -٩

  

   .�يط به حرمدرة  و خيابان  در ن�ش شارع ا�سباب ا�سدرة�اذاة  در �سجد رأس ا�س�  - ١٠

  



 ح�ت ابو الفضل العباسحرم    

  )كوه صفا و �روه دو فاصله ب� معادل دقيق (ح�ت ابو الفضل العباس ل شهادت و مدفن �   حس��حرم ق� م�ى ٣٧٨و در 

  

  

  واحلمد  رب العاملني




