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 مقدمه 
عظمت  ست که  و آزادگی امحرم و صفر ماه یادآوری جوان مردی، غیرت  

بر   مروری  نماید.  می  خودنمایی  عاشورا  و  تاسوعا  روز  در  تاریخ را اوآن  دفتر  ق 
 گویای این امر است.

پیرامون  مداقّ حسین ه  امام  السالم(زندگی  عاشورای   اسوعات،  محرم،    )علیه  و 
 افزارها و سایت ها  ها، مقاالت، پایان نامه ها، نرم بعی همچون کتابحسینی در منا

نگارش است که آثار فراوانی در سطح کشور در این زمینه  نشان دهنده این مطلب  
 ت. د شده اسو تولی

تناسب   به  رو  این  به  از  و  مخاطب  پجامعه  و  علمی  نیاز  ژوهشی فراخور 
  الب نسبتاً جدید و به روز اقداممحققان این عرصه بر آن شدیم تا نسبت به درج مط

 شود.
رشته  به  راستا  این  در  که  هایی  نامه  پایان  به  توان  می  نمونه  عنوان  به 

شمسی اشاره ای داشت 1400د در سال  تحریر درآمده یا مقاالت و کتاب های جدی
ن گردآوری  بر  عمده  قسمت  همچنین  و  رو  مرتبط  های  سایت  و  افزارها  مورد  م 

 استفاده بوده است.
، برخی  معرفی اجمالی از کربال  ا آغاز متن حاضر بقابل توجه می باشد که  

 طب را داشته باشد.دهی به مخا می باشد تا جنبه اطالعاتاماکن و شخصیت ها 
 

 
 
 
 
 



 

 

 کربال  جغرافیای
ا      کربال  فرد  به  منحصر  جغرافیایی  اهمیّز  موقعیّت  موجب  این  ت  قدیم  خاص 

 منطقه شده است. 

راه   ارتباط  میانی و حلقه  فرات  منطقه  در  عربی  مرکز سکونت سامی  اوّلین  کربال 
به حساب می    به سمت تمام شهرهامنطقه عین التمر    یقهای اصلی زمینی از طر

 آید. 

قرار   آن،  به  فرات  رود  نزدیکی  بغداد،  غربی  جنوب  در  شهر  این  شدن  واقع 
وایی معتدل، واقع نشدن در شمال و جنوب عراق و عالوه ه  گرفتن در منطقه آب و

ی  ای بر آن، داشتن اراضی حاصل خیز باعث جذب برخی قبایل، گروه ها و قافله ه
 ی رفت و آمد داشتند.  ربی شبه جزیره عربشد که در قسمت غ

مرکز   به  را  کربال  طوالنی  مدّت  به  نیز  اسالم  ظهور  از  قبل  مذکور  عوامل 
گفته می شود کربال برگرفته از واژه »کور بابل« است   .رده بودک  تجمع مردم تبدیل

مشهو که  شده  می  گفته  قدیمی  بابل  روستاهای  از  ای  مجموعه  به  و  رتکه  رین 
 1.نها نینوا استبزرگ ترین آ

استناد کرد که این سخن  به  وقتی    درتبیین معنی واژه »کربال« می توان 
حسین   السالم( امام  ک  )علیه  به  کاروانش  کردندربو  سوال  امام  رسیدند  این    :ال  اسم 

را شنیدند فرمودند:  ،کربال  :سرزمین چیست ؟ گفتند   »اللَّهُم    امام وقتی اسم کربال 

 
 39ـ  38، صمعماری کربال در گذر تاریخ ،رئوف محمدعلی االنصار. رک:  1



 

 

ب ل اءِ ثُمَّ ق ال  ه ذ ا م وْضِعُ ک رْبٍ و  ب ل اءٍ انْزِلُوا ه اهُن ا م ح طُّ  و  الْ  ن  الْک رْبِی أ عُوذُ بِك  مِنِّإِ
 . 1كُ دِم ائِن ا و  هُن ا م ح لُّ قُبُورِن ا«ف رِح الِن ا و  م سْ

جا   فرود آیید که این،  است  داین موضع کرب و بال و محل محنت و عنا»
ماست و در این    این زمین جای ریختن خون  و محل خیمه های ما است ول  منز

 «. مکان قبرهای ما واقع خواهد شد

 اماکن موجود در این شهر عبارتند از: 

مطهر  الحسین  ا  حرم  عبداهلل  العباس   و حضرتبا  تل  السالم(  م)علیهابوالفضل   ،
، محل مالقات امام م(سال)علیه الزینبّیه، خیمه گاه، کفین، شیرفضه، مقام صاحب الزمان

السالم( ینحس مقام    )علیه  موسی کاظمبا عمر سعد،  اکبر    ،امام  اصغر  وعلی   م)علیهعلی 

  .، مرقد ابن فهد حلیلیه السالم()عمرقد ابن حمزه، مقام امام صادق السالم(،

 کوفه          
آرامی و ، سریانی که آن رانظرهای مختلفی ارائه شده  «کوفه»نام ر مورد د

  چند صورت می باشد: آنودن ی ب عرببه قول  .نسته اندداعربی 

 ریگ قرمز رنگاز »تکوّف« به معنای تجمّع  ▪

 از »کوفان« به معنای ریگ های دایره ای شکل  ▪

 کفاف به معنای حاشیه و پیرامون هر چیزی واز لغت »کُفّ«  ▪

 از لغت »کیفه« به معنای قطعه  ▪

 
 .81ص ،وفف ،  اللهوف على قتلى الطابن طاوس. رک:  1



 

 

 به نام های دیگریهر،  ش  نام های کوفه قبل از بنیان گذاری آن به عنوان

قبیل:   الع ذْراء  ،سورستان  ،کوفاناز  الجُند  ،خ دّ  الخُلدو    کوفه  می    کوفه  خوانده  نیز 

 1شد. 

دنیا    ،نظام ناپذیری  از قبیل:خصوصیات روانی  توان    در مورد مردم کوفه می 

بر والیان  ،کاری  فریب،  در رفتار  تناقض  ،تابع احساسات بودن  ،طلبی روحیه ،  تمرد 

مشکالت  مواجه  درفرار   بدال اخ،  با  گرفتن  ،طمع،  ق  قرار  تبلیغات  تاثیر  را    تحت 

 2خواننده واگذار می شود.  ه مطالعه مفصل آن ب برشمرد. که

 مسجد کوفه 

چه از تاریخچه مسجد جامع در محدوده کار ما قرار می گیرد، به سه    آن

از اسالم، زمان سعد بن ابی وقاص و زمان زیاد بن ابیه تقسیم    بلبخش مسجد ق

   .می شود

یات شیعه، این شهر و مسجد آن پیشینه و قدمت چند هزار ساله  ر روااز نظ

است.  داخل مسجد مشخص شده  در  نمادهایی  به صورت  قدمت  این  آثار  و  دارد 

ق ایجاد 53  -50  له زیاد در فاصله سال هایمشهور است که عمده تغییرات به وسی

 3شد. 

 
   .29ـ  27، ص کوفه از پیدایش تا عاشورا ،فروشانیصفری  نعمت اهلل. رک:  1

 .13ـ  9، صنعمت اهلل صفری فروشانی، مردم شناسی کوفه. رک:  2

 . 127ـ  122، ص کوفه از پیدایش تا عاشورا ،نعمت اهلل صفری فروشانی. رک:  3



 

 

وجود داشته و    )علیه السالم(سال پیش از خلقت حضرت آدمهزاران    این مسجد

عبادتگاه مالئکه و مخلوقات خداوند بوده    )علیه السالم(نیز پیش از خلقت حضرت آدم

 .1است

 مسجد حنانه 
السالم(بنابر احادیث وارده، هنگام انتقال سر مبارک امام حسین از کربال   )علیه 

  بر زمین نهاده اند لذا به  ـ  مسجد حنانه ـ کوفه آن رأس مبارک را در محل فعلی به

 2. هور استموضع »رأس الحسین« نیز مش

  3خیمه گاه )مُخَیَّم( 

روزگار  خ گردنکشان  و سرکشی  بر ستم  جاودانه  شاهدی  گاه حسینی  یمه 
نشانگر    که  ت.اس و  رسالت  خاندان  چپاول  و  غارت  و  سوزی  آتش  دهنده  نشان 

 پستی و زبونی لشکریان ابن زیاد است.  

نامردان بر خیمه پلوم  این خیمه گاه راوی لحظات زنده ای از هج یدان و 
و یارانش بوده، آن هم    )علیه السالم(گاه و سوزاندن آن پس از کشته شدن امام حسین

 . باقی نمانده بود )علیه السالم(مردی به جز امام سجاد السالم( م)علیهیتزمانی که از اهل ب

 

 
 .43ـ  42، صتاریخ کوفه ، حسین براقی نجفی. رک:  1

 . 38، صه سیمای نجف اشرفگزید  (،حائری )سعید بابائیرک:  . 2

 . 14، صمرقد ها و مکان های تاریخی کربال ،عبداالمیر قریشی. رک:   3



 

 

 تلّ زینبیّه 

ه لی)عینوضعیت جغرافیایی کربال نشان می دهد که میدان جنگ امام حس

 دشت وسیعی بود که تپه های کم ارتفاعی آن را احاطه کرده بود. السالم(

بنای    شمال  سمت  تا  شرقی  شمال  منطقه  از  ها  تپه  مقام،  فعاین  لی 
»باب   به طرف جنوب  داشت، سپس  ادامه  زینبیه  تل  تا غرب  و  بود  گسترده شده 

دایر نیم  تپه ها در مجاورت هم  این  شکیل می ت  ه ایالقبله« سرازیر می شد که 
 1داد.

زینب   حضرت  تپّه  یا  زینبیّه«  نقل    السالم(  ا)علیه»تلّ  به  بنا  و  است  مشهور 
ز عاشورا حضرت زینب بر روی آن می رفته و رومورّخان، تپّه ای بوده است که در  

 2.از سیر وقایع جنگ آگاهی می یافته اند

 کفّین 
اول محل جدا به معنی دست گرفته شده است.  از کف  ست د  شدنکفین 

 .  بعد دست چپ جدا شده است و سرانجام شهات ... وراست 
است   اصل حادثه محقق شده  نیست ولی  در کربال قطعی  ها  ذکر مکان 

ر شارع القمه ممکن است مکان جداشدن دست راست و چپ از بدن، باال و  د  یعنی
 پایین شود. 

 
 .236. رک: همان، ص 1

 .427، صزیارت عتبات عالیات ،واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . رک:  2



 

 

ین  بت  راسدست   کف مقامدر ادامه می توان به این نکته نیز اشاره کرد که 
  )علیه السالم(نزدیك باب العلقمی صحن مطهر ابوالفضلمحله باب بغداد و باب الخان و

مقام و  است  فاصله   کف واقع  در  القبله کوچك، صحن   50دست چپ  باب  متری 
السالم(ابوالفضل و در مدخل بازار باب الخان واقع شده است. این دو مقام نشان    )علیه 

السالم(فضلالابوه محل قطع شدن دوکف دست  دهند با لشکریان    )علیه  هنگام جنگ 
 ابن زیاد است. 

ابوالفضل پنجره ای برنزی است که در دیوار خانه   مقام کف دست راست 
دو  د  ای نقاشی  دیوار  روی  بر  و  دارد  قرار  العلقمی  باب  نزدیك  )الصخنی(  رکوچه 

   ها نوشته شده: ساعد بریده شده است که زیرآن
 .« قطع شده است )علیه السالم(ضلدر این محل دست ابوالف»

نیز پنجره ای برنزی است با حاشیه   )علیه السالم(مقام کف دست چپ ابوالفضل
دی در  که  شده  کاری  و  واآیینه  ادعیه  آن  روی  بر  و  شده  کارگذاشته  ای  خانه  ر 

 . اشعاری به زبان عربی نوشته شده
ی آنها  اال این اشعار متعلق به شاعر کربالیی شیخ محمد سراج است و در ب 

 1. تصویر کف دستی کشیده شده است

 رود فرات
مین رودخانه مهم عراق است که از خاک ترکیه سرچشمه دو فرات رودخانه

می گیرد و بعد از عبور از خاک سوریه و عراق به خلیج فارس می ریزد. طول این  
 . کیلومتر است 2735رودخانه 
و تعدادی   مراد،  قره سو  منابع اصلی این رودخانه عبارتند از رودخانه های 

 . جریان دارند یهها در خاک ترک دیگر از رودها که تمامی آن

 
 . 246ـ  245ص، مشعر، ارتی و سیاحتی در عراقراهنمای اماکن زی ،احسان مقدس. رک:  1



 

 

کیلومتری شمال   120سپس این رودخانه وارد سوریه می شود و در فاصله  
عراق شده وارد  و سپس  پیوندد  می  خابور  رودخانه  به  غربی   شرق حلب  و سمت 

 1.عراق را آبیاری می کند

 حرّ بن یزید ریاحی 

 عهاحی از اشراف و بزرگان کوفه بود و جایگاهی رفیع در جامزید ریحربن ی
 کوفه آن زمان داشت و فرماندهی سواران و لشکریان بدو سپرده شده بود.  

د  ن یزیدر کربال، قبر حرب )علیه السالم( نخستین قبر از قبور اصحاب امام حسین
 . توسط حمد اهلل مستوفی ساخته شدق  702ریاحی است که در سال 

روا و  ضریح  اتاق  از  و  شده  ساخته  شکل  مربعی  زمینی  در  حر  ق  مرقد 
  580حت آن در حدود  و مساتاق ضریح حر در وسط قرار گرفته تشکیل شده است. ا

   2متر مربع است. 
ک زمانی  گفت  گونه  این  توان  می  حر  شهادت  با  رابطه  نامه  در  وی  ه 

 ، بهشت گوارای وجودت. ماموریت را دریافت کرد ندا از هاتفی آسمانی آمد: ای حر

امّك، و أنت    الحرّ کما سمّتك  »أنت:  امام قبل از شهادت حر خطاب به او فرمود 
اآلخرة« فی  الحرّ  أنت  و  الدنیا،  فی  حرّ 3.الحرّ  را  نامت  مادرت  که  گونه  »همان 

سرانجام وی در    ، آزاد در  دنیا و سعادتمند در آخرت«.  گذاشته است حرّ و آزاده ای
 شهادت رسید. به سپاه امام پیوست و به روز عاشورا

 
 .24، صراهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق ،احسان مقدس. رک:  1

 .96ـ  95و   64، صمرقد ها و مکان های تاریخی کربال ،عبداالمیر قریشیرک:  . 2
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 میثم تمّار 

از   تمار  علیمیثم  گذشته  جان  از  و  فداکار  السالم(یاران  راه   )علیه  در  که  بود 

ق، ده    60، در    لسالم( ا  )علیهحفظ آرمان های خود و حمایت از پیشوا و مقتدایش، علی

 خته شد. به کربال، به دار آوی )علیه السالم(روز قبل از ورود امام حسین

در ورودبر   علیباالسر  امام  از  ای  میثم جمله  مزار  السالم(ی  به   )علیه  خطاب 

 :وی نقش بسته است

یا میثم کیف انت اذا دعیت ...« ای میثم چگونه خواهی بود زمانی که تو    »

جستن از من فراخوانند، گفت به خدا سوگند هرگز از تو چنین نخواهم ی  را به بیزار

 کرد. 

السعلی در این صورت کشته و مثله خواهی شد. گفت: برای   :فرمود  الم()علیه 

گفت: ای میثم در   )علیه السالم(یخدا در این مورد صبر و بردباری چیز اندکی است. عل 

   1.ودب این صورت همراه و هم پای من در بهشت خواهی

 هانی بن عروه 

در    ایشان  .رؤسای کوفه بود  ءجزو    )علیه السالم(از خواص اصحاب امیرالمؤمنین

به خاطر امنیتی  رأس قوم مذحج، بزرگ ترین و مؤثرترین قبیلة کوفه قرار داشت

بروز  قبیلة مذحج و خانة هانی رییس آن وجود داشت، مسلم بن عقیل در  که در 

 2.را ترک و به آن جا آمد فه، خانة مسلم بن عوسجهکوخطر با حضور عبیداهلل در 

 
 .54، صعتبات عالیات عراق ،اصغر قائدان ک: . ر 1

رک:    2 ستوده.  قرائتی  سیدالشهداء    ،احسان  السالماصحاب  وعلیه  کوفه  مردم  معرفتی  شناسی  گونه  بر  کردی  روی   : 
 .303ـ  302، صزائر ، بصره



 

 

 مختار بن ابی عبیده ثقفی 

او سال  متدر  هجرت  کیسان،  ل  لقبش  شد.  زیرک   ازولد  معنی  به  کیس 

است. بسیاری از علمای شیعه مختار را تایید کردند. دو بار به زندان افتاد یك بار  

 1 بود. ینمصادف با حادثه عاشورا و بار دیگر مصادف با قیام تواب

و اخالقی مختار بود که وی را شخصیت   خصوصیات فردی  به گونه ای 

ک ای  ابرجسته  برخی  یادکرد  به  صرفاً  مجال  این  در  بود  خصوصیات رده  این  ز 

از:   عبارتند  که  شود  می  بلندپراخته  اندیشه  و  عالی  زهد   ،همّت  و  عبادت  ،  مرد 

 2... .  و خدای سخن و بیان ، مرد کار و زحمت، سخاوت و بزرگواری

 سلم بن عقیل م

ب بن مسلم بن عقیل بن أبی طالنام کامل ایشان به این صورت است: »

 4.بودندخاندانى پاک، شجاع و با فضیلت  یشان ازا 3« معبد المطّلب بن هاش

ابوطالب   ذکور    ازحضرت  فرزند  چهار  دارای  اسد  بنت  هایفاطمه  نام    به 

  )علیه السالم(جعفر ذوالجناحین )طیّار( و چهارم حضرت امیرالمؤمنین علی،  عقیل،  طالب 

   بودند.
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 کمیل بن زیاد نخعی 

م است و امام، دعای عظیم الشأن  علیه السال  ار و هم راز علیکمیل بن زیاد، ی

توسط حجاج ثقفی به شهادت رسید. آرامگاه ایشان و روح بخشی را به او تعلیم داد. 

ای در  و  است  نجف  معروف  های  زیارتگاه  از  یکی  بر   ناو  های  شخصیت  محل 

 .1جسته ای نیز دفن هستند

قرار گرفته و به وسیله ده پله    ساختمان بقعه او کمی باالتر از سطح زمین

 2در نزدیکی مسجد حنانه واقع است.  ه است. مکان قبر اوبه آن را

 ری در کشور عراقی عزاداها سنت برخی از 

و  مایادر   حسینی  تاسوعا  عراق  عاشورای  شورکشور  که    ،  دارد  خاصی  نوای  و 
  مشاهده نمادها و سنت های عزاداری این امر را ثابت می نماید.

لب شبیه سازی، خیمه سوران، قمه آداب و رسوم مذهبی در قااز این   هایی  نمونه
کند می  خودنمایی   ... و  افرزنی  از  برخی  عملکرد  نوع  آگاهی  البته  ها .  گروه  و  اد 

 .سبب آسیب هایی در این راستا می شود

 در این مجال به برشماری برخی از این سنت ها اکتفا می شود. 

 ( )تمثال سازیشبیه سازی
را ارائه داد  و عام یف شبیه سازی یا شبیه خوانی می توان این تعریف کلی  تعردر 
  .ریان های عاشورا انجام می دهندنمایشنامه ای از ج که 

 
 . 36، صگزیده سیمای نجف اشرف  (،حائری )سعید بابائی. رک:  1
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برای   عبارتی  به  به  وادار  را  مخاطب  که  شود  می  استفاده  وسائلی  از  عزاداری 
و ساخته  دگرگون  را  افراد  روحی  جوّ  و  کند  می  کربال  صحنه  از  ابر  مادهآ  تخیل 

  عواطف و گریه می نماید.
السالم(هابی عبد اللّ  مطهر  خیمه هایمانند این که   را نشان می دهند که در   )علیه 

آتش می سوزد، و تصوّر کردن صحنه عصر    شعله های  تخیّل  برای  چنین کاری 
 1.عاشورا بسیار موثر است

ییم در  نما  یشترب  ر شهر کربال، نجف، کاظمین در ایام محرم، اگر کمی دقت راد
مشاهده می نماییم که در   لسالم(هم ا)علی دیوارها و مناظر سطح شهرها تصاویری از ائمه

 دارند و چشمان را مسرور می نماید. عین تصاویری که از زیبایی خاصی برخور
السالم(اما همین تمثال سازی نسبت به ائمه مانند پیامبر، حضرت علی،امام    )علیهم 

 ... محل دقت می باشد.ر و اکب لیعصر، ابالفضل، ع
تمثال سازی به سمت واقعیت حرکت است    بنابراین با توجه به این که ممکن 

ه ویژه با طراحی هایی که در نوع خود تا حدودی بی نظیر بوده و در جذب کند، ب
 بیننده بی تاثیر نبوده است. 

عرب    دردشاید بتوان از آن به عنوان یك آسیب یاد کرد زیرا این شهرها محل ت
شهرها این  در  ها  ملیت  سایر  از  بلکه  نیست  تنهایی  به  که رفت    ها  دارند  آمد  و 

  رای آن ها نیز ایجاد سوال بنماید.ممکن است ب
شود می  انجام  حرکتی  چنین  استچرا  صحیح  عزاداری  نوع  این  آیا  گاهی ؟  ؟ 

آثار   تبع  به  که  شوند  می  داده  سوق  افکنی  شبهه  و  سازی  شبهه  به سمت  برخی 
 است در پی داشته باشد.را ممکن  مخربی

از جانب علما نظرات  به خود جلب کرده است    یمتعدد2معمواٌل تمثال سازی  را 
 می شود:  به آن ها اشارهکه به اختصار 

 
 . 66ـ  65، صشیوه های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، حسن کاشانی. رک:  1

 www.askquran.ir. رک:  2



 

 

 

 
 

 

 نظر علما نام علما

 هلل خامنه ایا آیت

شرط  این کار فی نفسه از نظر شرعی اشکال ندارد، به 
رف اهانت و بی  ین که مشتمل بر اموری که از نظر ع ا

و با شأن این  رامی محسوب می شود، نبودهاحت
 . بزرگواران منافات نداشته باشد

 آیت اهلل صافی گلپایگانی
به طور کلٌی ترک نصب آنها مناسب تر با شئون آن  

 .ان استاربزرگو

 آیت اهلل فاضل لنکرانی 
 مانعی ندارد، 

 اعتباری ندارد به معصومین آنها هر چه انتساب

 .خالی از اشکال نیست هجت هلل بآیت ا

 آیت اهلل مکارم شیرازی 
این عکس ها اصالت ندارد ولی چون منتسب به آن  

 .حضرات است، نباید مورد بی احترامی قرار گیرد

 .شتمل بر هتك نباشد اشکال نداردم اگر آیت اهلل سیستانی 

 آیت اهلل تبریزی

یادآوری آن است که تذکر و این  اگر مقصود
ولی اگر معتقد باشد که   ،د ان باشد مانعی نداربزرگوار

است، این   ( علیهم اسالم) این عکس های واقعی ائمه 
 عقیده صحیح نیست و خطاست 



 

 

 خیمه سوزان 
،  سوخته دشت کربال  هایه به یاد خیمسوزان    به این صورت که در خیمه

های برافراشته شده در طول دهه اول محرم در ظهر عاشورای حسینی  خیمه
و    « وا حسین» ها فریاد  هنگام آتش زدن این خیمه   .شودآتش کشیده می به  
 1. شود طنین انداز می « وا زینب»

 قمه زنی 
ترک  ه  قم میان  ویژه  به  که  است  عزاداری  نمادهای  از  دیگر  یکی  زنی، 

ر عراق و بعدها در دیگر نقاط  ایران و عرب ها و عرب های ایرانی تباانان  زب
  2. ون هند و پاکستان، سابقه داشته و دارد چ

 
 fa.abna24.com. رک:  1

 . 75، صعلیه السالمبنیادها و آسیب های عزاداری امام حسین ، ادعلی آقاجانی قن. رک:   2

 نظر علما نام علما

 ایه آیت اهلل خامن

اگر منظور مراسم خیمه سوزان در روز عاشورا است، چنانچه  
ر امور دروغ و باطل نباشد و مستلزم مفسده هم تمل بمش

ذهب حق  ات زمان باعث وهن مو با توجه به مقتضی نگردد
هم نشود اشکال ندارد؛ ولی در عین حال بهتر است که به  

مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و  جای آن

 .خوانی برپا شودهثیمر



 

 

از دیگر مواردی که شاید بتوان به عنوان آسیب عزاداری طرح کرد. قمه  
قبال است و به تبع پیامدهایی به جهت نظافت، ستزنی است که خیلی مورد ا

 داشت.  شهر  شلوغی و .. در سطح 

 مفید می باشد که می فرمایند:  1مراجع در این مورد نیز نظرات علما و 

 
  www.tebyan.net. رک:  1

 

 نظر علما نام علما

 آیت اهلل خامنه ای 

قمه زنى عالوه بر اینکه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب  
هاى بعد از آن ندارد و تأییدى هم   و زمان  اى در عصر ائمهه بقشود و سانمى
مان حاضر  ر ز ، د اص یا عام از معصوم در مورد آن نرسیده استشکل خبه 

 شود بنابراین در هیچ حالتى جایز نیستموجب وهن و بدنام شدن مذهب مى

آیت اهلل صافی  
 گلپایگانی

 .رگواران استبزبه طور کلٌی ترک نصب آنها مناسب تر با شئون آن 

آیت اهلل فاضل  
 لنکرانی

الب اسالمی  الم و تشیع بعد از پیروزی انقبه استوجه به گرایشی که نسبت 
جهان پیدا شده است و ایران اسالمی به عنوان ام القرای   ن، در اکثر نقاطایرا

شود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و  جهان اسالم، شناخته می 
الزم است در رابطه با مسائل سوگواری و عزاداری   مطرح است، م،بیانگر اسال

که موجب گرایش  شود، ای عمل  به گونه هیدان، حضرت امام حسینالر شسا
مندی شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد. عالقه بیشتر و 

پیداست در این شرایط، مسئله قمه زدن نه تنها چنین نقشی ندارد، بلکه به  
بلیت پذیرش، و نداشتن هیچ گونه توجیه قابل فهم مخالفین،  قاعلت عدم 

مند به عالقه بر آن مترتب خواهد شد. لذا الزم است، شیعیان سوء  نتیجه
داری نمایند؛ و چنان چه در این مورد، نذری  از آن خود   م حسینمکتب اما

 .وجود داشته باشد؛ نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=189137


 

 

 

 .عملی که باعث وهن به تشیع می شود باید پرهیز نمودهراز آیت اهلل بهجت 

  مکارمآیت اهلل 
 شیرازی 

ام اعمالی که موجب وهن مذهب و یا  قمه زنی قطعا حرام است و باید از انج
 . ب به بدن می شود اجتناب کردآسی

 . باید از کارهایی که عزاداری را خدشه دار می کند اجتناب شود آیت اهلل سیستانی 

 تبریزی آیت اهلل
ولی  ،نعی نداردشد مااگر مقصود این است که تذکر و یادآوری آن بزرگواران با 

ی واقعی ائمه است، این عقیده صحیح  اگر معتقد باشد که این عکس ها
 نیست و خطاست

 آیة اهلل جوادی آملی
چیزی که مایه وهن اسالم و پایه هتك حرمت عزاداری است جایز نیست، 

 .زنی و مانند آن پرهیز شود مهانتظار می رود از ق

آیت اهلل نوری  
 همدانی

 .اردکال دقمه زدن اش

آیة اهلل مظاهری  
 اصفهانی

 .ستند آن جائز نیقمه زدن و مان

آیة اهلل سید کاظم  
 حائری

 .زنی، موجب بدنامی اسالم و تشیع استخرافاتی مانند قمه 

آیة اهلل نوری  
 همدانی

نکه قمه را بر فرق خود بکوبند در فکر آن  ایعزاداران محترم و متعهد به جای 
ف  اسالم که اراضی آنان را اشغال و در فکر تضعی شمنانباشند قمه را بر سر د 
بع آنان را غارت و باالخره هر روزی با ترفند جدیدی  آنان می باشند و منا

خداوند توفیق بیشتر برای  .حیات اسالمی آنها را به مخاطره می اندازند بکوبند
 .این راه به همه ی مسلمانان عنایت بفرماید دنپیمو
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 نظر علما نام علما

 خمینی اهللآیت 
االن هزار وچهارصد سال است که با این منبرها، روضه ها و 

 . مصیبت ها، ما را حفظ کرده اند

 آیت اهلل قاضی
روضه  ه ننمایید.محمسا در عزاداری و زیارت حضرت سیدالشهدا

هفتگی ولو دوسه نفر باشد، اسباب گشایش امور است و اگر  

 .نشود هفتگی هم نشد دهه اول محرم ترک 

 اهلل بروجردیآیت 
ایشان مبتالبه درد چشم شدند، فرمودند: در روز عاشورا مقداری  
از گِلِ پیشانی عزاداریامام حسین را بر چشمان خود مالیدم، دیگر 

 !دم و از عینك هم استفاده نکردمه دردچشم نشب در عمرم مبتال

 .از نماز شب باالتر است گریه بر سید الشهدا  بهجت آیت اهلل

 یهلل بهاءالدینآیت ا
  فوق فقه است... نباید به دستگاه امام حسین دستگاه امام حسین

 .ها احیا کننده نماز و مساجد است عزاداری این  اهانت شود،

 آیت اهلل گلپایگانی
نام مرا هم جزء روضه خوان های حضرت سید  م می خواهد دل

 .ثبت نمایند  الشهداء

 عالمه طباطبایی 
ای از معنویت نرسید، مگر در حرم  هیچ کس به هیچ مرحله 

 .و یا در توسل به آن حضرت مطهر امام حسین

 اسماعیل دوالبی 
محبت و عزاداری برای امام حسین انسان را زود به مقصد می  

 .رساند

 

http://tasnimeshq.blogfa.com/post-337.aspx
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 های حسینی نرم افزار

 محتوا  تولید  نام ردیف

1 
آداب سفر و زیارت 

 عتبات عالیات 
 --------- افزارهای اندروید نرم

 --------- --------- اربعین نور  2

 اندیشه حسینى 3
کانون نشر فرهنگ  ، رایانه آسیامبلغ 

 و معارف اسالمى مبلغ
  و، زمزمه خ، تاری، حرمسخن

 هاى حسینى داستان

 بیت  اهل 4
مرکز مطالعات دفتر تبلیغات اسالمى  

 حوزه علمیه قم
 تاریخ و سیره اهل بیت 

5 
بانك جامع امام 

 )علیه السالم( حسین 
انه  واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رای

 ای قائمیه اصفهان

فضایل و سیره امام  ،کرامات الحسینیة
 ...  حسین در کالم بزرگان

 پیشوای شهادت  6
آوری اطالعات و  مرکز توسعه فن 

های دیجیتالی و گروه طراحی  رسانه 
 هنر ناب

،  ، فضائل و مناقبسیره و زندگانی
حکایات  نهضت عاشورا، بانك مقاالت، 

 ...  تصویری

 --------- حسین  امام تاریخ 7
های معتبر به زبان عربی و  متن کتاب

 های موجودفارسی با ترجمه 

 --------- --------- تاریخ تشیع 8

 --------- قم علمیه حوزه تبلیغ معاونت محرم در تبلیغ 9

 --------- --------- سیتراجم و کتابشنا 10

 ولیعصر حضرت تحقیقاتی مرکز اهلل ثار 11
پرسش و پاسخ پیرامون مسائل   800

 ...  (لیه السالم)عمربوط به امام حسین

 --------- افزارهای اندروید نرم جامع االحادیث  12

 صوت و تصویر، دامنه، جستجو، متن   حدیثنما  لمقاتلجامع ا 13

14 
ای عشق چندرسانه 

 و عطش 
 نور   کامپیوتری علوم اسالمی 

از راه، مرگ های رنام سه فصل به 
 سرخ، رنگ رنج  

https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15737/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15737/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15722/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9/?SearchText=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9&LPhrase=
http://zitova.ir/news/hawzahqom_7722/366909/%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1+%D8%B4%D8%AF
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15090/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3/?SearchText=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85&LPhrase=
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15090/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3/?SearchText=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85&LPhrase=
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15090/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3/?SearchText=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85&LPhrase=
http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=6848
https://www.noorsoft.org/fa/aboutus/view/5809


 

 

 چهارده معصوم  15
به سفارش دار القرآن الکریم، نیروى  

 زمینى سپاه
  14حدیث و سخن گهربار از  1400

 معصوم 

16 
 امام دانشنامه
 حسین 

  علمیه حوزه ایرایانه  تحقیقات مرکز
 اصفهان

 اندروید  افزارهاینرم

 محرم  توشه ره 17
  علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر

 قم 
 ... و روایات  نمایه آیات، اشعار

18 
زندگانی چهارده 

 ( علیهم السالم) معصوم
 --------- افزارهای اندروید نرم

19 
زندگی نامه کامل  

لیه  )عامام حسین 

 ( السالم
--------- 

،  مسخنان اما  ،آغاز تا پایانربال از ک
 و ...  های عاشورا عبرت

20 
 النجاة  سفینة

 
ای حوزه علمیه  مرکز تحقیقات رایانه 
 اصفهان

 (لیه السالم)عامام حسین تخصصی کتابخانه

مقاله به زبان  کتاب و  750شامل 
 فارسی و عربی 

 --------- قم علمیه حوزه تبلیغ معاونت محرم  سخن سوژه 21

 شرکت طاووس رایانه  د الشهداءسی 22
نرم افزارهاى عمومى در باره امام  

 حسین 

23 
سیره معصومان 

 ( علیهم السالم)
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 

 نور   اسالمی

های فارسی،  کتاب به زبان  445متن 
کتاب  43که ربی و انگلیسی اع

جلد درباره امام حسین  73تخصصی در 
 ... علیه السالم و واقعه کربال 

 --------- سیماى امام حسین  24
ره امام حسین به معرّفى سیما و چه 

 نسل امروز

 نجمن گفتگوی دینیا را عاشو شبهات 25
شبهه و سوال    100حدود پاسخ به 

 ( لیه السالم)عامام حسینپیرامون عاشورا و 

شبهه و سوال مهم   40به حدود  پاسخ  سواالت به  پاسخگویی ملی مرکز محرم شبهات 26

http://hozeh.org/2428/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84/
http://hozeh.org/2428/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84/
http://www.balagh.ir/content/4502
http://www.balagh.ir/content/4502
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15769/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15769/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
http://zitova.ir/news/hawzahqom_7722/366938/%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87+%D8%B3%D8%AE%D9%86+%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1+%D8%B4%D8%AF
https://www.noorsoft.org/fa/aboutus/view/5809
https://www.noorsoft.org/fa/aboutus/view/5809
http://www.pasokhgoo.ir/


 

 

 امام محرم و پیرامون  دینی

 اندروید  افزارهاینرم حسین امام شناخت 27

،  شفاعت ،  مدیریت، آشنایی با زندگانی 
آموزه های عاشورایی،  ، احکام عزاداری

 داری آسیب شناسی عزا و

28 
 امام نامه شهادت

 حسین 
 دارالحدیث موسسه

، حوادث  فرزندان امام وشهادت امام 
 فرجام قاتالن امام ...  شهادت پس از

 الطف 29
مجموعه الموسوعة االسالمیّة  

 لبنان  ،الکومبیوتریة
، مقتل االمام الحسین، اعالم،  سیرة

 ...  اماکن و معالم، ادعیه و زیارات

 ... معرفی کشور عراق و ، آداب زیارت اصفهان ایرایانه  تحقیقات مرکز عالیات  عتبات 30

 ه امام رضاموسس عترت 31
به زبان فارسى، عربى  مزندگى نامه اما

 و ...  و انگلیسى

32 
عترت امام حسین 

 ( یه السالمل)ع
--------- 

 ، داستانهایی از زندگانی امام ،زندگینامه
 و ...  مختارسرگذشت قیام 

 عقیله 33
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 

 نور   اسالمی
 هافزار عقیلکتابخانه الکترونیکی نرم 

 --------- هنگ عاشورا فر 34
نمونه هایی از آداب و رسوم و سنن  

 ... عزاداری از کشورهای مختلف 

 تحقیقات کامپیوترى علوم اسالمى   فرهنگ عاشوراء  35
آداب و  فرهنگ عاشورا، زیارت،و  تابلو

 و ...  آثار و ابنیه سنن عزادارى،

36 
لیهم  )عفضائل پنج تن 

در صحاح ششگانه ( السالم
 اهل سنت 

 --------- افزارهای اندروید نرم

37 
  عتبات کتابخوان

 عالیات 
 زیارت و حج پژوهشکده

تاب مهم اسالمی در حوزه  ک 21 با
 رت عتبات عالیات زیا

 افزاری گنجینه معارفمؤسسه نرم  کعبه دلها  38
مقاله   300جلد کتاب و  50شامل متن 

 پرسش و پاسخ 750به همراه بیش از 

عنوان کتاب از  101عرضه متن کامل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم علیه )مقتل الحسین  39

http://www.pasokhgoo.ir/
http://www.hadith.net/
http://hozeh.org/2428/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84/
https://www.noorsoft.org/fa/aboutus/view/5809
https://www.noorsoft.org/fa/aboutus/view/5809
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15766/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86-(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15766/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86-(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/15766/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86-(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
http://hajj.ir/528/23877
https://www.noorsoft.org/fa/aboutus/view/5809


 

 

 

منابع مهم و معتبر در موضوع نهضت  نور   میاسال ( السالم
 امام حسین 

40 
علیه مقتل الحسین 

 السالم
--------- 

جلد درباره  490کتاب در  100متن 
 ...   و واقعه عاشوراامام حسین 

 باقرالعلوم  پژوهشکده شیعه  نشان 41
مقاتل  رمز المصیبه، لهوف، ترجمه 

 و ...  خصائص الحسینیهالطالبین، 

 --------- --------- نورالسیره 42

 معارف رادیو حسینی  همراه 43
مداحی و سینه زنی به سبك های  140

 گوناگون 

 قم اسالمی تبلیغات دفتر عاشورا  مصور واقعه 44
از مدینه به مکه، ( لیه السالم)عحرکت امام
 و ... ز مکه به طرف کوفه احرکت 

45 
لیه  )عوالء امام حسین

 ( السالم
 دفتر تحقیقاتى یاسین 

فرهنگ عاشوراء،  ، موسوعه کلمات
 و ...  نامه نواى حسینى، زندگى 

https://www.noorsoft.org/fa/aboutus/view/5809
http://pbshop.ir/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87__p-66.aspx
https://www.noorsoft.org/fa/software/View/6178/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DB%B2-(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)/?SearchText=%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87&LPhrase=
http://radio.irib.ir/persian/modulespage.aspx?modulename=viewpage&pageid=466&portalid=12
http://www.balagh.ir/content/4701


 

 

 ی حسین های یت سا

 ا محتو تولید  نام سایت ردیف
1 hawzah.net ---- ---- 

2 abalfazl133.blogfa.com ---- ---- 

3 eshghastarbab.persianblog.com ---- ---- 

4 najva.blogfa.com ---- ---- 

5 omidgood.persianblog.com ---- ---- 

6 shalamche.parsiblog.com ---- ---- 

7 www.ashouraeyan.com 
لدین  شهاب ا

 واجدی
،  وبالگ، ویژه نامه عاشورا

 آوا و نما ،  رویداد، پایان نامه

8 www.emamhossein.mihanblog.com ----  وبالگ عاشورایی 

9 www.haram.ir 
شهرداری  
 تهران

،  عصر انتظار، مذهبیاخبار  
 ، کتب اهل بیت

10 www.imamhossein.net فعال   نیمه 
انجمن های گفت وگو، 
 مقاالت، اخبار، گالری  

11 www.yaase.blogfa.com ---- ---- 

12 ya-hosein128.blogfa.com ---- ---- 

13 zaboreeshgh.blogfa.com ---- ---- 

14 www.ghamarebanyhashem.blogfa.com ---- ---- 

15 www.noorlib.ir ---- ---- 

16 www.noormags.ir ---- ---- 

 

http://hawzah.net/
https://www.noormags.ir/


 

 

 تا کنون 1400از اول سال  کتب تالیف یافته

 صفحه ترجمه ناشر مولف  عنوان ردیف

 12  لیدا  مهدیه عطاردی ( لیه السالم)عمام حسین ا 1

 ( لیه السالم)عمام حسین ا 2
مسجد مقدس 

 جمکران 

مسجد 
مقدس 
 جمکران 

 24 

3 
در گذر   (لیه السالم)عامام حسین 

 تاریخ 
عبداهلل 
 سقای عبدالرحیمی

 564  مائده 

4 
در قرآن   ( لیه السالم)عامام حسین

قرآن در حق  )تاویل آیات
 (لیه السالم)عسیدالشهداء امام حسین

 کادح محمد واحدی 
عباس 
 قدس

466  
 1ج

5 
بینی الهی از منظر امام  جهان

 ( لیه السالم)عحسین
محمدرضا  

 حدادپورجهرمی 
 194  حداد 

6 
لیه  )عخالصه زندگی امام حسین

 از تولد تا شهادت:(السالم
 154  یوحنا سمیرا عباسی 

 162  کاشف علم بهمن کرمی شاهد عاشورایی  7

8 
ح کلی اندیشه اسالمی در طر

سلسله جلسات استاد  قرآن: 
 ای سیدعلی حسینی خامنه

موسسه ایمان  
 جهادی 

ایمان 
 جهادی 

 536 

9 
قیام امام  عوامل دخیل در 

 ( لیه السالم)عحسین
محمدعلی  

 فخر شایان
 220  آرا تی

 



 

 

 حسینیپایان نامه حوزوی برخی 

 تالیف عنوان  ردیف
 ریعلی شیر انصا عاشورا  واقعه تیتربی ابعاد 1

 طاهر محمد شرهان  السّماء  حلّة فی (علیهم السالم)الحسین االمام 2

 فرزانه محی  عاشورا  نهضت در کریم  قرآن از سیدالشهداء گیرى الهام 3

 حسن ایسد  سنت  اهل و  شیعه تفاسیر در حسین امام 4

5 
   (علیهم السالم)حسین امام عزاداری تاریخی شناسی  آسیب

 صفویه  از  بعد ایران در
 محراب علی فاضل

 اصغر کمالی    (علیهم السالم) حسین امام عزاداری شناسی  آسیب 6

7 
 درباره شریعتی دکتر و مطهری شهید های دیدگاه تطبیقی  بررسی

 ( علیهم السالم)حسین امام قیام و شخصیت
 محمد ابراهیم رضایی

 ایت خالو محمدی هد ( علیهم السالم)حسین امام اخالقی و دیعبا  سیره تحلیل و  بررسی 8

 سید عترت حسین هندوستان در  (علیهم السالم) حسین امام عزاداری تاریخ 9

10 
علیهم )حسین امام قیام درباره مطهری یدشه  های دیدگاه تحقیق  و تبین

 ( السالم
 سخی رضایی مغال

 حبیبه عرب  القرآن و الحسین  کتاب تحقیق و ترجمه 11

 سید علی علوی  ( علیهم السالم)حسین امام قیام اخالقی های جلوه 12

 سید روح اهلل رضوی عاشورا قیام در خدا به عشق های جلوه 13

 اسداهلل رحیمی  ( علیهم السالم) حسین امام عرفه  دعای در خدا و انسان رابطه 14

 ( علیهم السالم)حسین امام عرفه دعای در انسان با  خدا رابطه 15
 سید مصطفی 

 رفیعی پور 

 قاسم علی شیخ زاده عاشورا  حادثه و حسین امام  غیب علم رابطه 16

17 
 مسلمانان اقبال عباسی، عصر پایان تا حسین امام زیارت تاریخی سیر

 ها  حکومت واکنش و
 سلمانعلی فیاضی 



 

 

18 
  61 سال  عاشورای از  (علیهم السالم)حسین امام برای  عزاداری یخیتار سیر

 صفویه  عصر تا
 محمد علی رضایی 

19 
 از آن یامدهایپ و  ائمه عصر در (علیهم السالم) حسین امام عزاداری سیر

 صغری غیبت  تا عاشورا
 محمد طاهر رفیعی

 محمد علی محمدی  ( علیهم السالم)حسین امام قیام های زمینه و عوامل 20

21 
 امام  عصر تا (علیهم السالم)معصومین نظامی  سیره در معنویت و فرهنگ

 حسین 
 رستمی  امین علی

22 
 جلد هفت  بر مشتمل ( قاره شبه در (علیهم السالم)حسین امام شناسی کتاب

 نقدی رویکرد با مهم کتاب
 علی موسی 

 سیاست باقر اف  ( علیهم السالم)حسین امام قیام قرآنی مبانی 23

 (علیهم السالم)حسین نهضت امام قرآنی مبانی 24
 ئیرضا چراغ مال

 

 قراملکی پور کریم علی حدیث  و قرآن منظر از (علیهم السالم)حسین امام قیام مشروعیت 25

 



 

 

   لی کتابخانه مپایان نامه  

 سال  مولف  عنوان ردیف

 1393 علی اکبر سایری آداب دلباختگان و رفتار دین باختگان در کربال 1

 1386 لطیف صالحی اصل  (علیه السالم)ضرت سید الشهدااحکام فقهی عاشورا و ح 2

3 
و قیام امام   (یه السالمعل)ارتباط متقابل قیام امام حسین

 از نظر آیات و روایات (اهلل تعالی فرجه الشریف )عجزمان
 ---- مهدوی  محمدامین

 1383 نژادثریا نیك (یه السالمعل)الحسین  البیان فی موسوعة کلمات االمام 4

 1378 فرزانه محی  ری سیدالشهدا از قرآن کریم در نهضت عاشورا الهام گی 6

7 
از  (یه السالمعل)نیسح امام ایههطبخ همرجو ت  ق یقح، ت یررس ب

 ال ربا کت هندیم
 1382 مختار آهنگر

 ---- سعیده کارخانه (یه السالمعل)سی ابعاد تربیتی دعای عرفه امام حسینبرر 8

9 
و یارانش   (یه السالمعل)حسین های ادبی رجز امام بررسی جنبه 

 در عاشورا 
 1395 فرانك نوروزی 

 1396 نیازیب سیدحسین ی عاشوراهای عرفانی واقعه نبه بررسی ج 10

11 
لی )صرحلت پیامبر بررسی چرایی دگردیسی اجتماعی پس از

 ( یه السالمعل)حسین تا شهادت امام (اهلل علیه و آله و سلم
 ---- ایمان نیکزاد 

12 
و تأثیر آن در   (یه السالمعل)های قیام امام حسینبررسی زمینه 

 گ و تمدن اسالمی فرهن

محمدرضا  
 فرشچیالئی تو

1384 

13 
یه  عل)نداللی روایات گریه بر امام حسیبررسی سندی و 

 ( السالم
 1379 محمدعلی همتی

14 
ا ت  هندیاز م  (یه السالمعل) نیسح امام رتاجه م لیلحت و  یررس ب

 - یتاخنش هعامج اهدگدی اسراس ال ب ربک
 ر وملب  رتربه رییسفت  

 1383 رابص یلوکت مسعود 

 ---- مقداد محمدیاری  و قرآن (یه السالمعل)حسینپیوند متقابل امام  15

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4175956&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2773241&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2773241&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1177483&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1030764&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1030764&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1030764&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=832256&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=832256&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2170602&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5221814&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5221814&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5324990&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2693829&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2693829&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1038508&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1038508&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1038508&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1038508&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1165787&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1165787&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1165787&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1165787&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2605906&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 

 

16 
الم اهلل )س ارت صویر خاندان رسالت اهل بیت عصمت و طه ت

)علیه سجاد یر اعالم النبالء ذهبی تا امامدر کتاب س ( علیها

 ای از روایات آن کتابو بررسی پاره با تکیه بر نقد  السالم(
 ---- احمد مریدیان

 1383 محمود رحیمی  ( یه السالمعل)لیم و تربیت در نهضت حسینی تع 17

 1385 دامغانی زهرا مهدوی در حدیث شیعه  (یه السالمعل)الحسین باعبداهللجایگاه ا 18

19 
هنگ عاشورای حسینی در عرصه راهکارهای ترویج فر
 الملل بط بین روا

محمدیوسف 
 پوردهاقانی 

---- 

 1387 یاقوتی حبیب (یه السالمعل)یشه سیاسی امام حسینرهیافت عقالنیت در اند 20

21 
 (یه السالمعل)نیسحدا...ال باعاب ابحاص ایزهرج لیلحو ت  رحش

 ورااشع  هعقدر وا
 ---- مقدس  اظمدکمحم

 ---- اصغر حیدری نها ها و نقد آه در آئینه سفرنامهعزاداری در دوره صفوی 22

 1385 نماجالل خواب احکام فقهی واقعه عاشورا ذری بر بعضی گ 23

24 
یه عل) و مصائب عیسی (یه السالمعل) ائب امام حسینمقایسه مص

 ( السالم
 ---- یعقوب اصغری

25 
ی امام علی، امام  ه و سنی درباره ی مقاتل شیعمقایسه

 ن قرن پنجم()تا پایا (السالم میهعل)حسن و امام حسین 
 ---- اسماعیلی  حسین

 ---- مریم  شیرمحمدی قش زنان در نهضت عاشورا ن 26

27 
نهضت عاشورا با تاکید بر حقوق مخاصمات مسلحانه و  

 حقوق بشردوستانه 
 1341 امیر کربالئی 

 1365 محبوبه موسوی های سلوک راه حسینی از منظر قرآن و روایات ویژگی 28

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1288780&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1273007&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3548640&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3548640&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3548640&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3548640&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1531284&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=829791&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=829791&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2476998&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3479631&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3479631&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3479631&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3479631&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2499063&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2499063&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3026837&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3026837&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2890771&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2890771&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2890771&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 

 


