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 ! ندخون گريستو زمين  آسمان

 

 السيالمليهعتان است كه شهادت امام حسيين داسنكته هم ديگر فرق اسالمى بر اين روايات شيعه و

خ اسالم يا تياريخ بريرى هجرى، صرفاً يك حادثه معمولى در تاري 61الحرام سال در روز دهم محرم

 زميين و ي دردناك، به عالم تكوين پيوند خورده است واسالمى اين حادثه تِكه مطابق روايانبود، بل

والبرير ساكنان بهرت بر اين حادثه اندوهگين شيدند و پييامبران از حتيرت آدم اب آسمان و حور و

الها س وپرداختند  همگى در اين واقعه به اظهار همدردى وآلهعليهاهللصلىتا پيامبر خاتم  السالمعليه

شد، يا می ياد   السالمعليه از امام حسيناولياي الهی جانسوز هرگاه نزد ي پيش از وقوع اين حادثه 

 د. ريختنمی شتند، براى آن حترت اشك گذمی از سرزمين كربال 

 : مكنياز شواهد اين مطلب اشاره مى به برخى ينجادر ا

وضمّنَ »: دارندىعرضه م السالمعليهام حسين بزرگوارشان امد خطاب به ج السالمعليهامام صادق  *

خيواهى تيو را بير خون و خيون وليتؤخداى متعال مس و» ؛«ثارَك و من عليها دمَكَ ]اهلل[ االرضَ و

 «.نهاده است زمينيان دوش زمين و

گذشيت، از اسيب بيه هنگامى كه از سيرزمين كيربال مى السالمعليهوهوآلنانبيّعلىحترت ابراهيم  *

 .جارى شد - السالمعليه ءسيدالرهدا خون براى همراهى با -سرش  وخون زمين افتاد

 لَطَمَت   وَ » : نددارخطاب به جد بزرگوارشان عرضه مى فريلرّاهفرجتعالىاهلللعجّحترت مهدى  *

 «د.زدن[ مىدر مصيبت تو حوران بهرتى لطمه به ]صورت» ؛ «1ال حُورُ ال عِين عَلَي كَ

 السيالمعليهحسيين  كه در مدينه براى شهادت امام : نخستين كسىاستدر حديث شريف آمده  *

 وآلهعليهاهللصلىپيامبر بود.  وآلهعليهاهللصلىهمسر پيامبر « سلمه مّاُ»زارى بلند كرد  صدا به گريه و

هرگاه از »ت: گف : جبرئيل به من خبر داد ونده بودمودفر وه داد ى مقدارى خاك به اوامحتو ظرفی با
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پيش  سلمه اين خاك را نگاه داشت و مّاُ .«تجوشيد بدان كه حسين كرته شده اس ين خاك خونا

 نگريست. بدان مى السالمعليهشهادت امام حسين  از

بيا  زنيان تميام «واحسيناه، وا ابن رسيول اهلل » :دجوشيد، فرياد ز خون هنگامى كه ديد از آن خاك

 .ناله پر شد مدينه از بانگ گريه و وزارى پرداختند  شنيدن صداى او به گريه و

 حتيرت گريست. بيراى مايال خون آسمان عاشورا روز در برخى از احاديث تصريح شده است در *

آيا از ايين  » ؛ «سماءُ دماًمَطَرت ال أو عَجِبتم أن» :دبه مردم فرمودن عاشورا در روز السالمعليهازينب 

 «ايد؟همان خون گريسته است شگفت زده شدآس كه

نهياراً  الكواكيب ظهرت لما قتل الحسين اسودّت السماء و »: آمده است (اهل سنت) در كتب عامه *

ه ]امام[ حسيين هنگامى ك» [گويد:راوي می]؛ «سقط التراب األحمر حتى رأيت الجوزاء عند العصر و

ي ن ستاره م هده شدند وها در روز مراستاره تار شد و به شهادت رسيد آسمان تيره و [السالم]عليه

 «د.ده شسرخ از آسمان بر زمين پاشي چنين در آن روز خاكهم ،مهنگام عصر مراهده كرد جوزا را

 زيير آن كردنيد،المقدس هر سنگ را كه پرت و رو مىدر بيت  اند كه در اين روزمورخان آورده *

 .ادامه يافت گرفتگى تا سه روزپديده خورشيد و ديدندتازه مى خون

 ت:روايت زير مؤيد اين معناس

 تا سيه، به شهادت رسيد السالمعليهوقتى امام حسين : بن عمر كندى به نقل از ام حيان گفت زيد

 شيود اش به جاى آن كه خنكماليد چهرهاش مىهر كس روغن به چهره روز خورشيد گرفته بود و

 .يدنددیتازه م خون ير آن، زكردندرا كه در بيت المقدس پرت و رو مىهر سنگ  سوخت ومى

 :«THE ANGLO – SAXON CHRONICLE» انگليسی سند *

اين كتاب به دسيتور آلفيرد شياه  .كتاب مورد نظر يكی از مهمترين اسناد تاريخی در انگلستان است

مسيح گردآوري شده است سپس به آن تعيدادي دسيت  پس از ميالد 890بزرگ در حدود سالهاي 

زبيان ايين كتياب  اضيافه شيده اسيت. 12اواسط قرن  نويسندگان گمنام تا نوشته و ملحقاتی توسط

ها توسط مترجان بسياري بيه انگليسيی است كه در طول سالها بار آنگلوساكسون )انگليسی باستان(
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( بيه Rev. James Ingram) جيميز اينگيرام توسيط 1823سيال  در رجمه شيده اسيت.ت مدرن

 .ه اسيتاضيافه شيدملحقياتی بيه آن  J.A.Giles  توسيط 1848انگليسی ترجمه شده و در سيال 

 ثار دست نوشته قديمی از سده هاي گذشته مفتخر است كه در كمتر ملتی میآانگلستان به داشتن 

نهيا آآثاري از روز رستاخيز و وقايع نگيار آنگوالساكسيون كيه در  ن را يافت.آشبيه ی يتوان نمونه ها

زادطلبيی و آو هيم چنيين حيس  اي باستان بازگو می كنداهميت پادشاهی در انگليس رادر دوره ه

در آن  شد درايت پادشاهان بريتانيا در دوره هايی كه حتی نرانه هايی از نوشتار هم كمتر ديده می

 ،شينايی چنيدانی ندارنيدآثيار باسيتانی مليی انگلسيتان آبراي كسانی كه به چنيين  .ذكر شده است

توسيط چيه كسيانی نوشيته شيده  شود ؟ ثار شامل چه اطالعاتی میآاين  شود: سئوال مطرح می2

 است؟

م موفيق بيه هيتا انيدازه اي  براي پاسخ گويی به اين سئواالت بايد به سراغ باستان شناسان برويم و

ان هيم دوره و موثقی از نويسندگ وقايع نگار آنگوالساكسون شامل اسناد معتبر پاسخ گويی شده ايم.

 اجيداد .نيدنوشته ا 1154تد هاي نخستين تاجران مهاجر به بريتانيا در سال و س اي است كه از داد

اطالعيات  كيرده انيد.ب درج او در اين كتيمالت را از طريق دريا و خركی انجام داده ااين مع ايران

ر ميورد دورده و توضييحی آن دوران با ذكر سال و در بعتی بخش ها با نام پادشاه آجالب و عجيب 

سيت فصل و پيرگفتار و مقدميه ا 7صفحه می باشد كه شامل  176اين كتاب   است.ن داده شده آ

 39در صيفحه كه مطالب صفحه قبل گزيده اي از دو بخش ابتدايی كتاب است. جمله ميورد اشياره 

و مهم  سپس وقايع چرم گير ن نوشته شده وآابتداي هر پاراگراف سال مربوط به  ،ج شدهكتاب در

پس سيالد مسييح نوشيته شيده و بعداز مي 685. در ابتداي پاراگراف سال ستا ورده شدهآن سال آ

بزرگيی  جنگ فوت پادشاهی، ،تن پادشاهی منطقه اي در بريتانيان سال اعم از در دست گرفآوقايع 

 ه است:ورده شدآجمله چنين  39خرين جمله پارگراف فوق در صفحه آدر  می باشد. ،بين دو پادشاه

This year there was in Britain a bloody rain, and milk and butter were 

turned to blood. 
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رده كه هزاران جلد از كتب قديمی و نايياب را تجدييد چيا  كي« kessinger »موسسه انتراراتی 

ن در آی در صورت نياز می توان در سايت موسسه انترياراتاست اين كتاب را به چا  رسانده است. 

  را دوباره چك كرد: درس زير كتابآلندن به 

http:www.kessinger.net 

انی ترجميه و تقدم زم بررسی كتاب فوق درمی يابيم كه مترجمان ديگري نيز اين كتاب را با تاخر با

مييالدي كيه 1996درسيال  SWANTON MICHAEL ميريل اسيوانتونكرده اند مال آقاي 

ر د مييالدي 1998در سيال  ت.به چا  رسييده اسي و ويرايش Exeter دانرگاهكتاب مورد نظر در 

 :چنين آمده است آن 38در صفحه ايالت نيويورك تجديد چا  شده،

Here in Britain there was Bloody rain, and milk and butter were turned to 

blood.  

 : معناى عبارت فوق چنين است

ى بيود خيوراكي كيره  يياهر جا شيير  و باريد خون جا در بريتانيا آسمانميالدى اين 685در سال »

 «.سرخ گرديد شد يا رنگ آن خون تبديل به

 61ال سيتبديل كنيم، اين زميان بيا  ميالدى( را به سال هجرى 685اگر زمان ياد شده )يعنى سال 

 سياالر شيهيدان حتيرت اباعبيداهلل و هجرى قمرى مطابق خواهد بود؛ يعنى همان سالى كيه سييد

 د.شهادت رسيدن خاندانش به و ببه همراه اصحا السالمعليهالحسين 

 باشد.می /http://books. google.comبه آدرس  Google Library نرانی كتاب در

 ي زير را ببينيد:توانيد جملهميالدي می 685سال  در فهرست كتاب ذيلِ

ANGLO SAXON CHRONICLES 

. 

.. 

… 

685 AD - Bloody rain, milk and butter turned to blood. 
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يين ا. بيه نتيجيه رسييدتوان از روش زير هجري قمري به ميالدي و به عكس میتاريخ  براي تبديل

 .فرمول هارتنر شهرت يافته است روش به

 :شودفرمول زير استفاده می الف( براي تبديل سال هجري قمري به ميالدي از

 سال ميالدي = 2(x (23/33)سال هجري قمري )+ ) 622

 :به هجري قمري فرمول براي تبديل سال ميالدي (ب

 سال هجري قمري = x (33/32) سال ميالدي( - 622)

 شود:از طريق فرمول ب اينگونه محاسبه می 685ماال: سال ميالدي 

 سال هجري قمري =x (33/32 ) سال ميالدي( - 622)

(622 - 685) x (33/32 )= سال هجري قمري 

(63) x (33/32 )= سال هجري قمري 

33 / (32 x 63 )= سال هجري قمري 

 سال هجري قمري =( 2016) / 33=  09/61 هجري قمري سال وقوع حادثه عاشورا: 61سال 

 شده آمده است () در ادامه تصويري از صفحه می ذكر 

                                                 
 .به معنی تقسيم است«  /» عالمت  موارد ي درهمه -2
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