چیستی عزاداری برای امام حسین
روحاهلل زینالی
علی فرزین

تاریخ پذیرش98/6/25 :

تاریخ دریافت98/2/15 :

چکیده

پژوهش و تأمل در چیستی ع اداری بر سرور و ساالر شاهیدان ،اماا

حسین  ،از جمله مسائل مهم برای هار انساان آزادهای اسات کاه
در پی علل و عوامل قیا حضرت سیدالشهدا

است.

این نوشتار ،با رویکرد دانستن چیستی عا اداری باه سایره «علمای»

و «عملاای» معصااومین

میپااردازد؛ باادین معنااا کااه بااه صااورت

خالصه و علمی به واژهشناسی کلماات «ماأتم»« ،ألمناحاه»« ،عا ا»،

«ألج ع» و ««ع ِویل» میپردازد و ساس
اهل بیت

باا اشااره باه «سایره عملای»

وظیفه پیروان آن حضرت را بیان می کند.

در پااژوهش حاضاار مشااخ

میشااود ع ا اداری کااامال وجااه علماای،

دینی ،مذهبی و عقالنی داشته و موجاب حفا دیان و والیات الهای

اس اات .از نظ اار ت اااریخی نیا ا چه اارهای درخش ااان ب ااه خ ااود گرفت ااه و

صافحات سافید و ناورانی تاااریخ ،از عشا .و عالقاه و محبات دروناای

 .1دانشآموخته سطح سه حوزه علمیه قم.
 .2دانشآموخته سطح سه حوزه علمیه قم.

1
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م من اان و آزادمااردان جهااان نساابت بااه ع ا اداری امااا حسااین

سرشار است.

کلیدددژوان ا  :معص ااومین

شیعه ،اما حسین .

 ،س اایره ،س ااوگواری ،عا ا اداری ،گری ااه

مقدمه 

واقعتته «عاشتتورا» از بتتیبتتدیلتتترین و شتتاخصتتترین جریانتتاتی بتته شتتمار متتیرود کتته تتتاریخ
توانسته است با سربلندی و سرافرازی در صفحات خویش بنگارد« .جامع» و «کامتل» بتودن
ایتن واقعته از لحتاظ والیتتتمتداری ،دیتنمتتداری ،توجته بته احکتتام دیتن ،اخالقتی ،عتتاطفی،
سیاستتی ،اعتقتتادی ،جوان ت

اجتمتتاعی ،فنتتون جنگتتی ،عبتترتانگیتتز بتتودن ،درسآمتتوزی،

ظلمستیزی ،انسانسازی و ...همگان را به حیرت وا داشته است.
«عل ت ّ
تت» پای تتداری و اب تتدی ب تتودن ای تتن حرک تتت عظ تتیم انس تتانی قطع تتا من تتوط ب تته درج تته
ّ
«اختتالص» وجتتود مقتتدس امتتام حستتین و اهتتداف ابتتدی و متعتتالی آن حضتترت در جهتتت
رساندن انسانها به «هدایت» و مراحل واالی سیر و سلوک «انسانی» و «الهی» است.
«مظلومیتتت» حضتترت

و اصتتحاب و یتتارانش «امتیتتازی» اصتتیل و بینظیتتر استتت تتتا بتتا

گوهری همچون اشک به هم آمیخته و صاحبش را به «کشتی» نجات رسانده و در زیر ستایه
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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«نور» هدایت امام حسین

به بهشت برین رهنمون شود.

آری! چنین است که هزاران عاشق دل به دریای عظمت امام حسین
و مجتتالس عتتزای امتتام حستتین

سسرده و کتربال

را چتتون نگینتتی در آغتتوش متتیگیرنتتد و هتتر کتتس بتته انتتدازه

معرفتش از این خرمن بهره برمیدارد.
گسترش روزافزون عزادران و مشتاقان حضرتش از «شیعه» و «ستنی» گرفتته تتا «مستیحی»
و… باعث نگرانی دشمنان اهل بیت

گشته است و آنان نیز با تمام گستاخی به مصاف

نتتور آمتتده و ستتعی در ختتاموش نمتتودنش می کننتتد کتته تتتا ابتتد بتتینتیجتته خواهتتد مانتتد و بلکتته
خودشان در ظلمت و جهالت غرق خواهند شد.
ایتن نوشتتتار در پتتی آن استتت کتته بتتا متتدارک «متتتقن» و «قتتوی» و بتتا تکیتته بتتر «آیتتات» الهتتی و

«ستتیره» و «روش» پیتتامبر گرامتتی استتالم

و دیگتتر معصتتومین

حتتق را بتته حتتقجو یتتان

بنمایاند.
بیا مسئلهوضهور تحقیق 

از دیرباز تاکنون ،همواره مخالفانی بودند کته عتزاداری امتام حستین

را انکتار کترده و یتا

در درباره آن شبهه و تردید روا داشتهاند .اینان گتاهی کوشتیدهانتد مشتروعیت عتزاداری بترای
امام حسین

را نفی کنند و گاهی نیز کارکردهای آن را زیر سؤال بردهاند.

عزاداری برای امام حسین

در عصر کنونی ،با شبهاتی از این دست مواجه است:

_ چرا باید برای حادثهای که قرنها از وقوع آن گذشته است ،عزاداری و گریه کنیم؟
ّ
_ علت سیاهپوش کردن کوچه و بازار و محافل و بر سر و سینه زدن چیست؟
_ یاد حادثه عاشتورا را بتا شتیوههتای نتو ،هماننتد برگتزاری همتایش و کنفترانس مطبوعتاتی
و ...هم میتوان گرامی داشت؟
با حرکت خود در روز عاشورا پیروز واقعتی میتدان بتود ،چترا شتیعیان

_ اگر امام حسین
و ّ
محبان آن حضرت به جای جشن و سرور ،گریه و عزاداری میکنند؟

تابیون غتترق شتتده در جهالتتت و تعصت  ،بتتا عقاتت ِتد باطت ِتلشتتان در پتتی ایتتن هستتتند کتته
وهت ِ
افکار مردم را منحرف کننتد .آنتان از ایتن نکتته مه ّتم غافلنتد کته شتیعه بتر استاس منتابع غنتی

عتزاداری و چتتون و چتترای آن را میرستتاند تتتا حتتق روشتتن و ستتیاهی افکتتار وهتتابیون و دشتتمنان
اهل بیت

معلوم شود.

واژهش اسیومع ا انیکلمه«ماتم» 

َ َ
ألمأتم»؛ در لغت به معنای جمع شدن مردان و زنتان ،بته جهتت شتادی و غتم را گوینتد،
«

ولی به مرور زمان به جمع شدن زنتان بترای عتزا اختصتاص یافتته استت( .ابتن منظتور:1414 ،
)12:4
«ماتم» :عزاداری ،سوگواری( .عمید)1068 :1377 ،

چیستی عزاداری برای امام حسین

ختتود ،بتترای همتته ایتتنهتتا جتتواب داردّ .
توجتته بتته ایتتن نکتتته مهت ّتم ،ضتترورت تحقیتتق در متتورد
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در زمان کنونی ،ماتم تنها برای عزاداری گروه بانوان به کار نمیرود ،بلکته شتامل اجتمتاع
متردان بتترای عتتزاداری نیتتز میشتتود .از ایتتن نظتر در برختتی منتتاطق ،بتته جایگاههتتای عتتزاداری و
روضهخوانی« ،ماتمسرا» گفته میشود( .کریمی نیا)52 :1395 ،
واژهش اسیومع ا انیکلمه«الم احه» 

َّ
ألنتتو »ّ « ،
« َ
ألنتت َوا ِئح» :اجتمتتاع زنتتان بتترای عتتزاداری را
الم َناحتته» بتته معنتتای عتتزاداری؛ «

گویند( .راغ

اصفهانی)828 :1374 ،

«نوحته» :بیتان مصتیبت ،گر یتته کتردن بتا آواز ،آواز متاتم ،شتتیون و زارى ،مو یتهگترى ،زارى بتتر
مرده ،شعرى که در ماتم و سوگوارى بتا صتوت حتزین و نالته و زارى خواننتد ،اع ّتم از ستوگوارى
.

براى کسی که تازه مرده ،یا براى امامان شیعه

ترکیب تتات دیگ تتر آن عبتتتارت اس تتت از نوحتتته آراس تتتن ،نوح تته ستتتاختن ،نوح تته ستتترودن،
نوحتتهختتوانی .نوحتتهگتترى بتتر متترده ،رستتم جاهلیتتت بتتوده و ک تارى مک تروه استتت ،مگتتر بتتراى
معصومین

که نوحه و گریه بر آنان از شعائر مهتم و از عوامتل نشتر فضتیلتها و احیتاى یتاد

اس تتوهه تتاى کم تتال اس تتت و خ تتود امام تتان

ب تتر س تتید الش تتهدا

م تتیگریس تتتند و ام تتر بتتته

نوحهخوانی میکردند.
بتر جعفتر طیتار و حمتزه ستتید الشتهدا
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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نیتز نوحتهختتوانی شتد .آنچته از کراهتت نوحتته و

ناپستتند بتتودن شتتغل نوحتتهگتترى و زشتتت بتتودن اجتترت نوحتتهگتتر در روایتتات یتتاد شتتده ،نتتاظر بتته
نوحهگریهاى جاهلی است که آمیخته به باطل و گاهی حرام بود.
در فرهنگ عزادارى براى امام حسین

نوحته بته نتوعی ختاص از شتعر مرثیته متیگوینتد

که در مجالس به صورت جمعی اجرا میشود.
اشتتعار نوحتته را بتتراى ستتینه زدن متتیستتاختند؛ یک تی نوحتته متتیخوانتتد و دیگتتران بتته نتتوا و
آهنتتگ و وزن اشتتعار نوحتتهختتوان ستتینه متتیزدنتتد؛ ولتتی اشتتعار مرثیتته را بتتا آهنتگ در مجتتالس
سوگوارى براى به گریهافکندن و اظهارتأسف شنوندگان بر قتل شتهداى کتربال متیخواندنتد و
عنوان روضه نداشت( .محدثی)453 :1417 ،
امام صادق

میفرماید:

ننَأینا ََ ِم ًننَ؛َ
یَ ِ ِِب ً َ
نَعشن ََ ِس ِنن ْ َ
لَأ ُباَج ف نََ ِق ََ ِم ََم ِالََکََاَوََکنَاَ ِل ّلننا ِاد ِبََین ُندبنَ ِ َ
الَ ِ َ
َق َ
(شهید ثانی ،بیتاَ )113 :
پدرم امام باقر به من فرمود :از مال من فالن مقدار بتردار و همته ستاله تتا ده ستال
برای من در سرزمین ِمنی ،در موسم ّ
حج مجلس گریه و نوحهسرایی تشکیل بده تا
بر مظلومیت من نوحهسرایی کنند.

واژهش اسیومع ا انیکلمه«عزا» 


« َعزا» در لغت به معنای صبر و شکیبایی کردن بر هر چیزی که انستان از دستت متیدهتد

(ابن منظور .)52 :15 :1414 ،نیز به معنای «ختوب صتبر کتردن»« ،صتبر کتردن در مصتیبت» و
َ
«ستتتو و مصتتتیبت» استتتت (عمیتتتد .)910 :1377 ،در عر بتتتیَ « ،ع ّز یتتتت فالنتتتا»؛ یعنتتتی او را
دلداری و تسلی دادم (ابن منظور )53 :15 :1414 ،و « َ
أحس َن اهلل َع َزا َک»؛ یعنی خداونتد تتو را
صبر نیک دهد (فیومی.)408 :2 :1414 ،
بتتر ایتتن استتاس «عتتزاداری» مراستتمی استتت ک ته بتترای آرامتتش بخشتتیدن بتته فتترد یتتا افتتراد
داغدیده برگزار میشود .بترای ایتن منظتور ،روشهتای متعتددی کتاربرد دارد؛ ماننتد هتمدردی
ترد
ترد داغدیتده ،شتنیدن غتم و غصتههتای ف ِ
فرد داغدیده ،گریه کردن همتراه بتا ف ِ
ردن زبانی با ِ
ک ِ
داغدیده ،یادآوری داغهای دیگران بهویژه داغهای بزرگتان دینتی و تتاریخی و . ...در جوامتع
مختلتتف ،عتتزاداری معمتتوال در قالت

مراستتم جمعتتی ،در چنتتد مرحلتته زمتتانی (ستوم ،هفتتتم،

بخشیدن به افراد داغدیده دارد( .پیشوایی)131 /2 :1395 ،
اقامه عزا در ستیره عملتی اهتل بیتت
کتته اهتتل بیتتت

 ،ستابقهای درخشتان و طتوالنی دارد ،بته گونتهای

در هتتر فرصتتتی و مجتتالی کتته ممکتتن بتتود اعتتالن عتتزا کتترده و بتته روشهتتای
دعوت می کردند.

مختلف مردم را به عزاداری بر سرور و ساالر شهیدان امام حسین
ّ
علت آن این بتود کته دستتگاه خالفتت امتوی همتواره می کوشتید قیتام امتام حستین را
ّ
جلتتوه دهتتد کتته ستترکوب آن ،حتتق و وظیفتته دستتتگاه
قیتتامی بتتر ضتتد خلیفتته رستتول ختتدا
خالفت بوده است .از اینرو بعد از بازگشت اهلبیت

به مدینه ،امو یتان همته تتوان ختود

چیستی عزاداری برای امام حسین

چهلم و )...و با آدابی مخصوص برگزار میشود و رویهمرفته ،تأثیر بسیار شگرفی در آرامش
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را برای به فراموشی سسردن این حماسه به کار گرفتند.
در مقابل اهل بیت

کته بته ایتن نقشته شتوم دشتمن پتی بترده بودنتد ،عتزم ختود را جتزم

کردند تا با تمام تتوان ،قیتام ختونین حستینی را زنتده نگتاه دارنتد .یکتی از راههتای رستیدن بته
این هدف ،برپایی مجالس سوگواری ،عزاداری علنی و گر یته بتر شتهدای کتربال بتود کته نتوعی
مبتتارزه منفتتی بتتا حکومتتت یز یتتد محستتوب میشتتد .ستتوگواری و گر یتته در حقیقتتت نمتتودی
ختتارجی از بیتتزاری درونتتی شتتیعیان از دشتتمنان امتتام حستتین

بتتود (پیشتتوایی/2 :1395 ،

 ،به این امر اهتمام داشت.

 )170که بیش از همه بازماندگان بنیهاشم ،امام سجاد
با ّ
توجه به سیره عملی اهل بیت  ،شکل عزاداریها را یاد آوری می کنیم:
.1سرسفرهغذا 

امام صادق

میفرماید:

امتام ستتجاد

بیستت ستتال بتر مصتتیبت پتتدرش گریستت و هتتر گتاه غتتذا جلتتوی او

میگذاشتند گریه می کرد .روزی یکی از غالمان به ایشان گفت« :فتدایت شتوم ای
فرزند رسول خدا! میترستم از کثترت حتزن و انتدوه ختود را هتال ک کنتی ».فرمتود« :از
درد و انتتدوه خ تتویش ب تته خ تتدا ش تتکوه متتی کنم و چی تتزی از خ تتدا م تتیدانم ک تته ش تتما
نمیدانید (یوسف .)86 :هرگاه کشته شدن فرزندان فاطمته
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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را بته یتاد متیآورم،

بیاختیتار بغتتض گلتتویم را متتیگیتترد و اشتتکم جتتاری میشتتود»( .اباان بابویااه/1 :382 ،

)273

.2ه گام د ونوشید آب 

امتام ست ّتجاد هتتر گتتاه ظتترف آبتتی را بترای نوشتتیدن برمیداشتتت ،چنتتان متتیگریستتت کتته
ّ
اشک از دیدگانش با آب ظرف میآمیخت و وقتی از علت آن میپرسیدند ،میفرمود:
چگونه گریه نکنم ،در حالیکه پدرم از آبی منع شد که [نوشیدن آن برای ّ
درندگان
و حیوانات آزاد بود؟ (ابن شهر آشوب)166 /4 :1379 ،

ّ
همچنین در روایتی دیگر ،داوود رقی از امام صادق

چنین نقل می کند:

بودم .حضرت آب طلبید و زمانی که آب را نوشید دیدم

در محضر امام صادق

در حضرت حالت گریه پیدا شد و دو چشم آن حضرت غرق اشک گردید .سسس

ب تته م تتن فرم تتود« :ای داو ود! خ تتدا قات تتل حس تتین

را لعن تتت کن تتد؛ م تتن هرگ تتز آب

ننوشیدم جز این که به یاد امام حسین افتادم و بندهای نیست که آب نوشیده
و حستتین را یتتاد کتترده و کشتتندهاش را لعن تت کنتتد ،مگتتر آن کتته خداونتتد ّمن تان
صدهزار حسنه برای او مینویسد و صدهزار گنتاه از او محتو کترده و صتدهزار درجته،
مقامش را بتاال بترده و گو یتا صتدهزار بنتده آزاد کترده و روز قیامتت حتق تعتالی او را بتا
قلبی آرام و مطمئن محشورش میکند( ».شعیری ،بی تا)177 :

از مصبا کفعمی چنین نقل شده است:

ُ
ُ ُ
کین ُ ََ ّْلاَ ُق ِق ََ ُ
لَفس ِم ُق ُ َهَیبولََ :
قال ََسَ ِ َ
اْلس ُْیََاعقنب ُق ُ َهَفلغ ِمیَع َ
ّ
َأوََس تَبغر ی َأوَشهیدَفاندبان؛ َ
ماَشربتَریَعَبَفاَکرون
شی َإنَ

هنگامی که جناب سکینه در مقتتل پتدر بزرگتوار ختود آمتد جستد آن حضترت را در

آغوش گرفت و از کثرت گریستتن متدهوش شتد و ایتن شتعر را از پتدر بزرگتوار ختود در
عتالم ابتتتدا بشتنید :شتتیعیان متن! هرگتتاه آب گتوارا نوشتتیدید ،مترا یتتاد کنیتد ،هرگتتاه
غری

یا شهیدى را شنیدید ،برای من گریه کنید( .کفعمی)741 :1405 ،

از ایتتن ح تدیث درمییتتابیم کتته امتتام حستتین

از قیام تداوم و بقای دین مبین اسالم بود که در صتورت

بقتتای یتتاد حضتترت ،پیامهتتای عاشتتورا بتته جامعتته انتقتتال متتییابتتد و نتیجتته آن حفتتظ دیتتن
خواهد بود.
.3عزا اریبهواسطهسهو

امامتتان معصتتوم شتتیعیان

شعر 

و شتتاعران را بتترای شتتعر مرثیتتهای در عتتزای امتتام حستتین

تشتویق می کردنتد تتتا بته واستطه ایتتن هنتر ادبتی و ذوق درونتتی و عواطتف و احساستات عمیت ِتق
شعریّ ،
محبت و عاطفهها را به جوشش آورده و جذب مقام والیت الهی نمایند.

ُ
نَفلنشند ُت ُ َهَفبنالََ َلَ
لَأن ِشند ِ َ
الَ ِ َ
اَّللَفب َ
بَعْ ِدََ ِ َ
الَ:دخل ُ ََعلََأ ِ َ
کفا ِ َق َ
أ ِب َه ُار ونَاْلَ َ

چیستی عزاداری برای امام حسین

داشت؛ چون هدف آن حضرت

هتتم بتتر زن تده نگتته داشتتتن عاشتتورا تأ کیتتد
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یهَ ِعندََقْ ِ هََفلنشد ُت ُ َهَ :
ونَوََ َکماَ ُت ث ِ َ
کَماَ ُتن ِش ُد َ
ْ
َفب َلعظمن ن نهَال نِکی ن ن َ(قمی ،1379 ،جَ )787 :2
اْلسیَ
أَمر َعلَج ن ندثَ
ُ
ُ
نَ ِزد ِ َ
الَ ِزد ِ َ
ث َق َ
نَقالََفلنش َدت ُ َهَ :
ک ُ ََأناَفبالََ ُم َََّفر ر ُ ََقالََ ّ َ
قالََفل ّماَبَکَیَأمسَ َ
ْ
اْلسیَ َفاس دیَببکا ک
َوعلَ
یاَمر میَقامیَواندبَمال ک
ُ
یََ
لَیاَباَه ُار ونََم ََأنشدََ ِ َ
الَ ِ َ
نَسَکَ ْتََق َ
اء َقالََفل ّماَأ َ
قالََف َْکَیَوََهتایجََ ِّالنس ُ َ
فَاْلس ِْ
ُ ُ
ً
ً
ً ُ
الَمن ََأنشندََ
داَح ّ ََبل َغَالا ِاح َدَفب َ
صَو ِاحداََو ِاح َ
ثَج ََینق ِب ُ َ
اْل ّن ََ ّ َ
فلبَکَیَعش ََفل َهَ ج
ُ ُ
ُ ُّ
ً ُ
َ ُ
اْلن َ؛َ(همو)
اْل ّن ََ ّ َ
ثَقالََم ََ ََ َک ُ َهَف َْکَیَفل َهَ ج
یََفلبَکَیَو ِاحداََفلهََ ج
فَاْلس ِْ
ِ
ابوهارون مکفوف می گوید :امام جعفتر بته متن گفتت« :بترای متن شتعری در بتاره
حسین

بخوان ».من شعری برایش خواندم و او به من گفت« :آن چنانکته بترای

خود میخوانید برایم بختوان ».منظتورش بتا رقتت و ستوز بتود .و متن چنتین خوانتدم:
«گ تتذرت کتتته بتتتر جس تتد حستتتین

افتتتتاد ،بتتته اس تتتخوانهتتتای پتتتاکش بگتتتو :ای

استخوانهای پا ک ،همیشه از باران ابرهای متراکم و پربار ،بهرهور سیراب باشی».
ابوهارون گوید :امام صتادق

گریستت و ستسس گفتت« :بیشتتر بختوان!» قصتیده

دیگری برایش خواندم و او باز گریه کرد و من از پشت پرده نیز صدای گریه شنیدم.
وقتتتی کتته آرام شتتدم ،حضتترت گفتتت« :ای اباهتتارون! هتتر کتتس در رثتتای حستتین
شعری بخواند ،بگرید و ده کس را بگریاند ،بهشت برای آنان حتمی گتردد .و هرکته
در رثای حسین
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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شعری بخواند ،بگرید و پنج کتس را بگریانتد ،بتاز بهشتت بترای

آنتتان نوشتتته شتتود و هتترکس در رثتتای حستتین

شتتعری بخوانتتد ،بگر یتتد و یکتتی را

بگریاند ،باز هم بهشت بر آن دو ضرور گردد .هرکه در نزد او از حسین

یادی شود

و از چشمان او به مقدار پر مگسی اشتک بیترون آیتد ،پتاداش نیکتی بتا ختدا باشتد و

خدا برای او به کمتر از بهشت راضی نباشد».

.4اقامهعزا رم ز ل 

در عصتتر امتتام بتتاقر

و امتتام صتتادق

بتته دلیتتل فرصتتت مناستتبی کتته پتتیش آمتتده بتتود،

مج تتالس ع تتزا در بی تتت ش تتریف و در حضت تور آن دو ام تتام بزرگ تتوار برگ تتزار م تتیش تتد و ش تتاعران و
مداحان ،اشعاری را در رثای امام حسین

میخواندند( .پیشوایی)354 /2 :1395 ،

امام تتان معص تتوم ب تته ش تتیعیان توص تتیه می کردن تتد ک تته در منازلشتتان مجل تتس ع تتزای ام تتام

حستتین

را بر پتتا کننتتد .مالتتک ج َهن تی از امتتام بتتاقر

در بتتاره وظیفتته شتتیعیانی کتته در روز

عاشورا نمیتوانند به کربال بروند و مرقتد مبتارک امتام حستین
آنجا برای حضرت عزاداری نمایند ،پرسید .امام باقر

را از نزدیتک ز یتارت کترده ،در

فرمود:
ُ

اءَعل ِیهََوََ ِیب ُ
اْلنَ ِ ََعلی ِنه؛َ(مجلسای،
فَدا ِ هََ ِبال َُْکَ ِ َ
وََیل ُم ََُم ََ ِ َ
نیََ ِفََدا ِ هََ ُم ِصنیْقهََ ِب ِِظهنا ََِ ج

َ )291 /98 :1403

بگرید و به خانوادهاش نیز دستور دهتد بتر

[چنین شخصی باید بر آن حضرت

آن حضتترت گر یتته کننتتد و در خانتتهاش بتتا شتتیون و نالتته ،برنامتته ذکتتر مصتتیبت بتترای
آنجناب برپا کند.

در عص تتر ام تتام ص تتادق

ع تتزاداری ام تتام حس تتین

ب تتیش از ه تتر زم تتانی رون تتق گرف تتت

(پیشوایی .)355 /2 :1395 ،آن حضرت به مردم میفرمود:
امام حسین

به عزادار خود مینگرد و برای او و پدرش طلت

مغفترت می کنتد و

خطاب به او میگوید« :ای کسی که [برای من گریه متیکنتی ،ا گتر از اجتر و پاداشتی
که خدا به تو میدهتد آ گتاه شتوی ،شتادیات بتیش از انتدوهت میشتود( ».حساینی
موسوی)66 /1 :1418 ،

خانتته امتتام صتتادق

حسین

پیوستتته شتتاهد رفتتت و آمتتد شتتاعران بزرگتتی بتتود کتته در عتتزای امتتام

مرثیهسترایی می کردنتد (پیشتوایی .)356 /2 :1395 ،ابتوالفر اصتفهانی از قتول

ختدمت امتتام صتتادق بتتودم کتته س ّتید ِح َ
میتتری اجتتازه ورود خواستتت و وارد شتتد.
امتتام بتته زنتتان اهتتل بیتتت فرمتتود پشتتت پتترده بنشتتینند .آنگتتاه از ست ّتید حمی تری

خواست که در رثای امام حسین

شعری بخواندّ .
سید این اشعار را خواند:

أم ت ت ت تترر عل ت ت ت تتی ج ت ت ت تتدث الحس ت ت ت تتین

و قتت ت ت ت ت ت ت تتل ْلعظمتت ت ت ت ت ت ت تته الزکیتت ت ت ت ت ت ت تته

و إذا مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتررت بقب ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتره

فأطتت ت ت ت تتل بتت ت ت ت تته وقتت ت ت ت تتف المطیت ت ت ت ت تته

ی ت ت ت ت ت تتا أعظم ت ت ت ت ت تتا ال زل ت ت ت ت ت تتت م ت ت ت ت ت تتن
و اب ت ت ت ت ت ت تتک المطه ت ت ت ت ت ت تتر للمطه ت ت ت ت ت ت تتر

کبکت ت ت ت ت ت ت ت تتا معلولت ت ت ت ت ت ت ت تته أتت ت ت ت ت ت ت ت تتت

وطفت ت ت ت ت ت ت ت تتا ست ت ت ت ت ت ت ت تتاکبه رو ی ت ت ت ت ت ت ت ت تته
والمطه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتره التقی ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تته

یوم ت ت ت ت ت ت ت تتا لواح ت ت ت ت ت ت ت تتدها المنی ت ت ت ت ت ت ت تته
(ابن نماحلی)83 :1406 ،

چیستی عزاداری برای امام حسین

َ
اسماعیل تمیمی نقل می کند:
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بر قبر حسین

بگذر و به استخوان های پاکش بگو.

ای استخوان ها! پیوسته از ابر پر باری سیراب باشید.
وقتی که بر قبرش می گذری ،در آنجا درنگ کن.

و بر آن پا ک ،فرزند آن مرد و زن پا ک و پاکیزه ،گریه کن.
همچون مادری که تنها فرزندش مرده باش.

ّ
امام صادق گریست و صداى ناله از خانه آن حضرت بلند شد تا حدى که بته
ّ
او گفت« :دیگر بس است ».او نیز شعرش را متوقف کرد.

در حدیث دیگری امتام صتادق

تردین بصتری
در گفتتوگو بتا ِمس َتمع بتن عبتدالملک ک ِ

که گفته بود از بیم جاسوسان بنی ّ
امیته نمیتوانتد در کتربال حاضتر شتود ،امتا در خانتهاش بترای
امام حسین

غمگین و محزون به سو مینشیند ،او را تشویق کرد و فرمود:
...رحمت خدا بر اشک چشم تو! آ گتاه بتاش تتو از کستانی هستتی کته در شتادی متا

شاد ،در حتزن متا محتزون ،در هنگتام تترس متا بتیمنتا ک ،و در زمتان ایمنتی متا ایمتن
هستند( . ...مجلسی)290 /44 :1403 ،

ام تتام رض تتا

در تم تتام ده تته مح تترم مح تتزون و غمگ تتین بتتود و ختتود مجلتتس عتتزاداری و

مرثیهسرایی برپا می کرد .در این مجالس اگر شاعر یا مرثیهسرایی حضور داشت ،امام
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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به

او متتیفرمتتود اشتتعاری در رثتتای امتتام حستتین
ّ
عبتتل
جتتدش را ذکتتر متتیکتترد و م تردم را می گریانتتد (پیشتتوایی)295 /2 :1395 ،؛ چنتتانکتته ِد ِ
خ َزائی می گوید:
بستتراید و ا گتتر کستتی نبتتود ،ختتودش مصتتائ

خدمت سرورم امام رضا

رسیدم .دیدم آن حضرت همراه اصحابش محزون و

اندوهگین نشسته است .وقتی دید من به سوی ایشان میروم ،فرمود« :ای دعبل!

میخواهم شعری بگویی ».آن گاه دستور داد پردهای میان ما و اهل حرم زدند و بته
ّ
زنان فرمود که در پس پرده بنشینند و در مصیبت جد خود بگریند .در این هنگام
به من فرمود« :ای دعبل! بتر حستین

مرثیته بختوان .تتا زمتانی کته زنتدهای ،یتاور و

مد کننده مایی .پس تا جاییکه می توانی از یاری ما کوتاهی نکن ».من گریستم
و اشعار زیر را خواندم:

و قت تتد مت تتات عطشت تتانا بشت تتط فت تترات

أ ف تتاطم ل تتو خل تتت الحس تتین مج تتدال

(شبر ،جواد)297/1 :1409 ،
ای فاطمه

اگر می دیتدی حستین

چگونته بتر روی زمتین افتتاده و در کنتار رود

فرات تشنه جان داده است.

رسانهایکر

.5

اهل بیت
حسین

عزایامامحسی 

از هر فرصتی استفاده کرده و عزای حضرت را علنی می کردند .چون امام

 ،جان خویش را فدا کرد تا بشریت را از ضاللت و گمراهتی نجتات دهتد و ایتن امتر

محقق نمیشود مگر با زنده نگه داشتن عزای حضرت .و این امر به نتیجته نمیرستد جتز بتا
رسانهای کردن عزای حضرت

 .طوریکه همگان را به خود جل

و جذب کرده و به پتای

روضه بکشاند .آنگاه هنر روضه همراه با اشک و ناله و جوشش عواطف پیامهای عاشورا را
به دل عزادار نفوذ میدهد .و او را جهت همسو بتودن بتا اهتداف حستینی هتمگتام نمتوده و بته
حرکت در مسیر حسینی بودن وا میدارد.
یک تی از اقتتدامات خانتتدان امتتام حستتین

بتترای معرفتتی ستتیمای زش تت امو یتتان و بیتتدار

ک تتردن وج تتدان خفت تته کوفی تتان و تحر ی تتک احساس تتات آن تتان ،ای تتراد خطب تتهه تتایی کوبن تتده و
روشنگرانه بود .این سخنان ،چنان تأثیری در کوفیان گذاشت که آنان در همان اجتمتاع ،بتا
عزاداری کردند( .پیشوایی)41 :2 :1395 ،
خطبتتهه تای حضتترت امتتام ستتجاد

(طبرستتی )305 /2 :1403 ،و حضتترت زین ت
(مجلس تتی )112 /45 :1403 ،و حض تترت فاطم تته

(اب تتن طیف تتور ،ب تتی ت تتا ،)39 :ام کلی تتوم
ّ
(سید ابن طاووس ،بتیتتا)145 :در شتهر کوفته و همچنتین خطبته امتام ستجاد
صغری
(مجلستتی )135 /45 :1403 ،و حضتترت زین ت
این امر مهم است.

(همتتو )139 :در مجلتتس یز یتتد نشتتانگتتر

از آنجا که بیشتر کوفیان امام را میشناختند ،نیازی به ّ
معرفی کتردن اهتل بیتت
نبود و بدین جهت امام ّ
سجاد هنگام ّ
معرفی خود به این جمله اکتفا کرد:

چیستی عزاداری برای امام حسین

اظهتتار پشتتیمانی از رفتتتار زشتشتتان ،بتترای امتتام حستتین

و مظلومیتتت اهتتل بیتتت او گر یتته و
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فلناَعلََب ُ ََ ُ
اْلس ْیََ؛َ(طبرسیَ )305 /2 :1403 ،
ِ
من علی فرزند حسین

اما شامیان ،اهل بیت

هستم.

فرزند علی بن ابیطال

را نمتیشتناختند؛ آنتان نته میدانستتند حستین

نه از جایگاه واالی امیرالمؤمنین

آ گاهی داشتند .از اینرو اهل بیتت

خود بیشتر به بیان انتسابشان با رسول خدا

 ،فضایل امیر مؤمنان

کیستت و

در خطبتههتای
و فاطمته زهترا

،

بیان افتخارات خاندان خویش در خدمت اسالم و آن گاه گوشزد کتردن خیانتهتا و گذشتته
بد یزید و اجدادش میپرداختند .بته ایتن دلیتل استت کته متیبینتیم بتیش از نیمتی از خطبته
امام سجاد

در شام ،بیان فضایل امیر مؤمنان

است.

پس از شنیدن این ستخنان بتود کته شتامیان فهمیدنتد ایتن استیران ،خویشتاوندان رستول
خدا  ،اهل قبله و متعهد به اسالم و برترین مسلمانند و کشتن آنها هیچ دلیل م ّ
توجهی
نداشته است .در حقیقت امام سجاد

با سخنان خود ،پردههای تزو یتر و فر یت

بنیامیته

را که سالها برای استحکام حکومت خود در شام کشیده بودند ،کنار زد و تبلیغتات آنتان را
نقش بر آب کرد و رهبران واقعی را به مردم شناساند.
در مدینه نیتز ماننتد کوفته ،متردم بته انتدازه کتافی بتا اهتل بیتت
آ گتتاه بودنتتد .از ایتتنرو امتتام
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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آشتنا و بته فضتایل آنتان

در خطبتته مدینتته ،نیتتازی بتته معرفتتی ختتویش ،خانتتدان و بیتتان

فضایل نداشت و مستقیم به سراغ بیتان عمتق فاجعته رفتت .فاجعتهای کته بایتد در ستینههتا
ثبت میشد تا غم و اندوه آن فراموش نشود .امام

بتا بیتان زیبتا و متؤثر ختود ،اهتل مدینته را

به برپایی عزا و ماتم فراخواند( .پیشوایی)162 /2 :1395 ،
مرحله بعد نوبت زنان اهل بیت بود کته زینت وار بته اقامته عتزا بپردازنتد .تتا عمتق فاجعته
ریشه در دلهای مردم دوانده تا به ایتن وستیله امتام حستین

و عاشتورا و مصتیبتهای آن

فراموش نشود و پیامهای عاشورا سینه به سینه نقل شود.
پس از واقع جانسوز کربال بانوان بنیهاشم نیز برای زنده نگتاه داشتتن یتاد شتهدای کتربال،
پیوسته در ماتم و عزا بودند .از امام صادق
امام حسین

روایتت کتردهانتد کته بعتد از واقعته کتربال ،همستر

برای آن حضرت متاتم بته پتا کترد و گریستت و زنتان و خادمتان نیتز آنقتدر گر یته

کردنتد کته اشتکهایشتان تمتام شتد (مجلستی .)170 /45 :1403 ،او پتس از واقعته کتربال هرگتتز
ّ
ز یتتر ستتقفی ننشس تت و بعتتد از یتتک ستتال ،از شتتدت حتتزن و انتتدوه در گذشتتت( .جتتواد شت ّتبر،
)63 /1 :1409
ّامالبنتین نیتتز در بقیتع حاضتتر متیشتتد و چنتان بتتا ستوز و گتتداز بتر پستترانش نوحتهستترایی
می کرد که مردم اطراف او جمع میشدند و گریه می کردند تا جایی که مروان بن حکم نیز کته
از دشمنان سرسخت بنیهاشم بود ،با دیدن ایتن صتحنه و شتنیدن نالتههتای ستوزناک ایتن
مادر ،اشک ریخت( .مجلسی)170 /45 :1403 ،
در نقتل دیگتر آمتده استت کته امتام ستجاد

بترای زنتان بنتیهاشتم غتذا فتراهم می کترد تتا

بتوانند به سوگواری بپردازند .برقی با سند خود روایت کرده است:
پتتس از شتتهادت امتتام حستتین

 ،زنتتان بنیهاشتتم لبتتاسهتتای ستتیاه و پشتتمینه

پوش ت تتیدند و از ستت تترما و گرمتت تتا شتت تتکوه نمی کردنتت تتد و امتت تتام ستت تتجاد
سوگواریهایشان برای ایشان غذا تهیه می کرد( .همو)188 :

در ابتتدا ایتن عتتزاداری در بنتیهاشتتم و فرزنتدان و خانتتدان اهتل بیتتت
بهتتدریج در میتان پیتروان اهتل بیتت

گستترش یافتت .امتام صتادق

در زمتت تتان

وجتود داشتتت و
در متورد مصتتیبت

عاشورا چنین میفرماید:

پتس از حادثته عاشتورا هتیچ بتانویی از بتانوان بنتیهاشتم ،سترمه نکشتید و خضتتاب
تا آنکه ابن زیاد به هال کت رسید .ما پس از فاجعه خونین عاشورا پیوسته اشک بر

چشم داشتهایم( .امین عاملی)104 /5 :1376 ،

واژهش اسیومع ا انیکلمه«الجز » 


«جزع» :بیتابی .ناله.
راغ

گوید:

ّ
جزع از حزن اشد است .جزع حزنتی استت کته شتخص را از چتارهاندیشتی بتازدارد،
ولی حزن از آن ّ
اعم است( .قرشی بنایی)35 /2 :1412 ،

چیستی عزاداری برای امام حسین

ننمود و از خانه هیچیک از بنیهاشم دودی که نشانه پختن غذا باشد ،بلند نشتد
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َّ ْ َّ
« َ
الص ت ت تبور» است ت تتت( .مصت ت تتطفوی،
الج ت ت ت َزع _ ناش ت ت تکیبایی»؛ ایت ت تتن واژه ضت ت تتد «الصت ت تتبر_
)81 /2 :1368
«جتزع» در مقابتل صتبر بتتوده و بته معنتای بیتان حتتزن و درد و مصتیبت استت (ابتن منظتتور،
 .)47 /8 :1414جزعتتی کتته بتته معنتتای بیقتتراری کتتردن در مصیبتهاستتت ،عملتتی مکتتروه
استتت ،ولتتی در مصتتیبت امتتام حستتین

جتتزع نمتتودن نتته تنهتتا ناپستتند نیستتت ،بلکتته امتتری

پسندیده محسوب میشود( .کریمینیا)65 :1395 ،
امام صادق

ُ ُّ

فرمود:

نلَ ُ
اْلسن ِْ َ
اءَعن َ
اْلننَ ِ ََوََال َُْکن ِ َ
اْلننَ ِ ََوََال َُْکن ِ َ
نی؛َ(حاار عاااملی/5 :1414 ،
اءَ َمکن ُر نوهََ ِسننا ىَ ج
ک ن ََ ج

َ )499

هتتر نتتوع بتتیتتتابی و گر یتته ناپستتند (مکتتروه) استتت مگتتر بیتتتابی و گر یتته کتتردن بتتر امتتام

حسین

.

یتتک نتتوع گر یتته و بتتیتتتابی کتته در روایتتات بتته آن اشتتاره شتتده استتت و آن از جتتزع و بیتتتابی
َ
شتتدیدتر استتت « َهلتتع» نتتام دارد .هلتتع در لغتتت بتته معن تای جتتزع و بتتیتتتابی استتت (حستتینی
َ َ
اله َلتتع أ ْف َحتتش ا َ
لجت َتزع؛ هلتتع از جتتزع شتتدیدتر
زبیتتدی .)546 /11 :1414 ،گفتتته شتتده استتت« :
است»( .هاشمی خو یی ،بی تا)163 /12 :
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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برای این نوع عزاداری در سیره معصومین

روایت نقل شده است و قتبال گفتتهایتم کته

«عمل» معصوم برای ما دلیل فقهی و نوعی اجازه است .بر همین مبنا کتالم امتام ستجاد
را نقل می کنیم که فرمود:

ّ ّ
ُ
ُ
نهَوََسنا ِئ ََِ
نهَ ِمن ََ ُول ِند َِهَوََ ِإخات ِ َ
بَوََق ِقن ََمن ََکنانََم ُ َ
الط ِ ََماَأصابناَوََق ِق ََأ ِ َ
ّْلاَأصابناَ ِب
ُ
ُ
ُ
أهل َهَوََ ُحل ََح ُم ُ َهَوََنساؤ ُهََعلََاأل قق َ ُ
ُ ُ ُ
نیمََصن عیَ
ِ
ِِ ِ
ِ
ابَی ادََ ِبناَالَکَاف ََفج ل ََأنظ ََ ِإل ِ
ُّ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
وََ َلَیاار واَفی ظ َمََ َِلکََ ِفََصد ِر یَوََیشق َدَ ِْلاَأر ىَ َِمِنمََقل ِقََ َفکَاد ََنف ِىسنََتنرجََوََ
ُ
سکََیاَ
ادَ ِبنف ِ َ
نَع ّم ِ ََز ین ُ ََ ِبن ُ ََع ِلََالَکَْ ىَفبال ََماَ ِلََأرا کََ جَُت َُ
تْین َََ ِلَکََ ِم ِ ّ َ
ُ
نیدیَوََ ِإخنا ََوََ
بَوََ ِإخنا ََفبلن ُ ََوََ َکین ََلََأجنَ ُ ََوََأهل ُنعََوََقندََأر َ
ب ِبین ََج ّ ِندیَوََأ ِ َ
ىَس ِ
ّ
ّ
کف ُنونََ َوَلََ
یَ-لََی َ
اءَ ُمسل ِب ْ َ
اِئمََ ُم ّم ِل ْیََ ِبال ِ َ
ُع ُمام ِ ََوََ ُول َدَع ِّمیَوََأه ِلََ ُمض ّ ِج ْ َ
یَ ِب ِدم ِ ِ
ُ
ّ
ن
ّ
ندیل َمَ َوَ ْ
اْلنَ َََِ...؛َ
یاار و نََ َوَلََی ّ ِر ُ َ
جَعل ِیمََأحدََوََلََیبر ُ ُِبمََبش نََکنل ُّن َمَأهن ََبین ن ََ ِمن ََال َ ِ
(ابن قولویهَ )261 :1356 ،

هنگامیکته در کتربال آن مصتیبت بتر متا وارد شتد و پتدرم و تمتام فرزنتدان و بترادران و
جمیع اهلش که با او بودند کشته شدند و حرم و زنان آن حضرت را بر روی شتتران

بیجهتاز نشتانده و متا را بته کوفتته متیبردنتد ،پتس بتته قتلگتاه ایشتان چشتم دوختتتم و
بدنهای طاهره را برهنه و عریان دیدم که روی خا ک افتاده و دفتن نشتدهانتد .ایتن

حتتال بتتر متتن گتتران آمتتد و در ستتینهام اثتترش را یافتتته و هنگتتامی کتته از ایشتتان چنتتین
ّ
ّ
منظرهای را دیدم ،اضتطراب و بتیآرامتی در متن شتدت یافتت بته حتدی کته چیتزی
نمانده بود که رو از کالبدم خار شود .این هیئت و حالت را وقتی ّ
عمهام زین
از من مشاهده نمود ،عترض کترد« :ایتن چته
کبری دختر علی بن ابیطال
ّ
حالتی است که از تو میبینم ،ای یادگار جد و پدر و برادرم ،چرا این گونه جان خود
را بتته خطتتر متتیانتتدازی؟» گفتتتم« :چگونتته جتتزع و بیتتتابی(هلع) نکتتنم در حالی کتته
میبینم سرور و برادران و عموها و پسرعموها و اهل هتود را در ختون ختویش تسیتده،
عریان و برهنه بوده ،جامههایشان را از بدن بیرون آوردهاند ،بدون این که کفن شده
یا دفن گردیده باشند .احدی باالی سرشان نبوده و بشری نزدیکشان نمیشود گویا
ایشان از خاندان دیلم و خزرند؟»

َ َ
َْ
َ
در روایتتت فتتوق ،امتتام میفرمایتتد« :فکت َاد ْت نف ِستتی ت ْختتر ؛ چیتتزی نمانتتده بتتود کتته جتتان از

ستینه متن ختتار شتود» .ایتتن بیتان حضترت نشتتاندهنده او مصتیبت و غتتم و انتدوه درونتتی
امتام ستتجاد

در هنگتام مشتتاهده اجستاد بیستتر و برهنتته شتهدا و پتتدر گرامتیاش بتتود .گر یتته

که حضرت زین

فورا به دلداری آمدهاند.

واژهش اسیومع ا انیکلمه«ع ل» 


َ
العو یل» :گریه و زارى که با صداى بلند و همراه با ّ
ضجه باشد( .ابن منظتور/11 :1414 ،
« ِ

)483

ایتتن واژه و نیتتز واژه «و یتتل؛ بتته معنتتای متتردن و هال کتتت» از واژههتتایی استتت کتته شتتخص
مصیبتدیده هنگام یاد نمودن مر عزیزان خود بته کتار میبترد .از آنجتایی کته ایتن دو واژه
از مصادق « َج َزع» است ،به کار بردن آن دارای اشکال است .همانطور کته در بحتث «جتزع»

چیستی عزاداری برای امام حسین

ایشان ،گریه معمولی نبود ،بلکه بیتابی به انتدازهای بتود کته بتیم خطتر بته جانشتان میرفتت
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گفته شد ،اگر چه ّ
ضجه ،صیحه ،شیون و نالته ،گر یته بلنتد و بتیصتبری نمتودن در مصتیبت
عزیزان مکروه است ولی در عزای امام حسین اشکال ندارد( .کریمینیا)74 :1395 ،
َ َ َ ْ
َ َّ
توب ِإذ نتادى َر ّبته أ ِنتی
نویسنده کتاب التحقیق فتی کلمتات القترآن الکتریم در ذیتل آیته و أی
ّ
الض ّر َو َأ ْن َت َأ ْر َحم َّ
الر ِاح ِم َ
ین  1مینو یسد:
َم َّس ِنی

اءَ َوَال و ی ََوََ ُّالندب ؛َأْل ُ
نَ
فهام ََ ِم َکَ ِلمن ِ ََأی ُنابَِ َ.أل ّ َ
ک َِ
الْ َ
یدَم نََ َُ
ه َِ ِ َهَاآلی ََالکَ ِر ی ََ ُتؤ ُ َ
ِ
ُّأی ننابََ:من ن َم ن ّ
ناد ََِ ُ
اءَوََال و ین ن ِ ََ َ.وَأیْن ن ِِ َ،ب نننََن ننا ََوََن نندبَ؛َ
الْکن ن ِ َ
ننَ َُ
أیْ ننابِِ َ،ب ن َ
ِ
(مصطفویَ )201 /1 :1368 ،
این آیه کریمه معنای گریه همراه با صدای بلند و ّ
ضجه و ندبه را تأیید می کند و ما
این معنا را از مفهوم کلمه ّایوب میفهمیم به این جهت که کلکته « ّایتوب» از م ّ
تاده
« َّأیبوب» به معنای گریه همراه با صدای بلند گرفته شده است یتا از م ّ
تاده «أیبت »
به معنای خواندن همراه با نوحهگری و گریه است.

امام صادق

فرمود:

ُ
ُ
انَ ِم ََأم ََ ُ
اْلس ِْ َ
ّْلاَکَ َ
یَماَکَ َ
ک ِاءَ،وَقال َ«َ:یف ََهَاَ
اَّللَ ِبال َُْ َ
ک َ ِإلََ ِ َ
انَ،ض ّج ِ ََاْل ِئَ َ
ِ
ّ
اْلس ْیََصفیکََوَاب ََنبیکَ؟»َقالَ«َ:فلقا ََ ُ َ ُ
الِِ «َ:بَاَأننق ِب ُمََ
ائَ»َوَ َق َ
ِب ُ ِ ِ
اَّللََل َمَ ِظ ََالب ِ ِ
ِ ِ
ِلَا»؛ َ(کلینیَ )509 /2 :1407 ،
بتته شتتهادت رستتید ،مال ئکتته بتتا گر یتتههای بلنتتد بتته درگتتاه
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وقتتتی امتتام حستتین
خداونتتد ،ضت ّتجه ک تترده و گفتنتتد« :ای تتن حستتین
شماست؟» خداوند سایه حضرت مهدی
این بزرگوار انتقام حسین

وقتتتی امتتام حستتین
«رحمت خدا بر آنان باد».
و اینجتتا بتتود کتته قل ت

را میگیرم».

 ،برگز یتتده ش تتما و پستتر پیغمب تتر

را به مال ئکته نشتان داد و فرمتود« :بتا

َ َ
خبتتر شتتهادت مستتلم را در منتتزل «ثعل ِب َّیتته» شتتنید چنتتد بتتار فرمتتود:
رئتتوف امتتام

تتتاب نیتتاورده همتتراه کاروانیتتان بتته گر یتته نشستتت.

مییراْلحزان واقعه را این گونه نقل می کند:
 .1به یاد آور ایوب را هنگامی که پروردگار ختود را خوانتد و عرضته داشتت نتاراحتی و درد و بیمتارى و مشتکالت و
گرفتارى به من روى آورده است و تو ارحم الراحمین هستی( .انبیا)83 :

نعَبن ّ
ُ
وََ ّْلناَوردََخْن ََُ ُمسن ِنل ن َمَوََه ِ ِ
وبَ ِبالن ّندم ِعََ
نالنو ِ ََوََال ِو ین ِ ََ َوَسننال ِ ََال ُ ُنَ ُ َ
نانََارتن ّ َ
نجَاْلا ِض َ ِ
ن
اَل ُم ِ َ
ول(َ.ابن نما حلی)75 :1406 ،

ک تاروان عشتتق و ایمتتان در راه شتتهادت گاه بتتود ک ته خبتتر جانستتوز دیگتترى دریافتتت کتترد و
اینبتتار خبتتر شتتهادت نماینتتده و ستتفیر حستتین

در کوفتته و میزبتتان غیرتمنتتد و فتتدا کار او،

تت
کاروانیتتان ستمستتتیز و آزادیختتواه را تک تان داد و طوفتتانی از شتتیون و فر یتتاد در آن پهتتن دشت ِ
خشک و سوزان به راه انداخت و سیالب اشک را از دیدگان روان ساخت.

همچن تتین مییراْلح تتزان جر ی تتان غ تتارت و آت تتش زدن خیم تتهها و گر یتته و ض ت ّتجههای زن تتان

بنیهاشم را این گونه مینویسد:

ُ ُ
نیََ ّ
جَبنننا ُ ََسن ِ َ
وََخننر َ
اس ن ا ن ََ ُمْن ِندیا ن ََ ِل ِّلنیاح ن ِ ََ َوَال ِو ی ن ِ ََ
الزه ن ِاءََح ِ
نیدَاأل ن ِبین ِناءََ َوَق ن ّ ُ ََعن ِْ
ُ
ُ
ّ
ابَوََ َال َ ُ
فَالفسطا ِ ََفخ ج ََها ِر با ؛َ(همو) َ
ین ُدب ََعلََالشْ ِ َ
ولََوََأض ِ م ِ ََ ّالن ُارََ ِ َ
که ِ
تتارا گران امتتوى بته ستتوى حترم اهتتل بیتت یتتورش بردنتد و بتته غتارت خیمتتههتتا
پرداختند .دختتران ستاالر پیتامبران و نتور دیتدگان فاطمته

بتا ستر و پتاى برهنته از

خیمهها بیرون ریختند و در سو جوانان و سالخوردگتان بته ختون خفتته ختویش
نالههاى جانسوز سردادند .غتارتگتران پتس از غتارت خیمتههتا ،آنهتا را بته آتتش
کشیدند و زنان و کودکان ،بناگزیر ترسان و نگران از آنجا سر به بیابانها نهادند.

و امتتا نال تته شتتیعه در ف تتراق ام تتام زمتتانش ک تته ج تتا دارد گر یتتههتتا طتتوالنی شتتود چتتون تمتتام
نجوا میکنیم:

ُ
ُ
ُ
نلَأنََأجنابََ ُدوننکََ َوَأنناغیَع ِز ی نَنزَعنلََأنََأبَ ِکَینکََوََ ْحینَلَکََالنور ىَع ِز ی نَنزَ
ع ِز ی نَنزَع َ
ُ
علََأنََ جحیر یَعلیکََ ُد ُ
وّنمََماَج ىَه ََ ِم ََ ُم ِ ْن َ
نهَال ِو ین ََ َوَال َُْکناءََهن ََ
یَفل ِطی ََم ُ َ
ِ ُ
ن
ُ
ُ
ْ
نلَالبننَىَ...؛َ
ننَع َ
نیَفقسن ِ دهاَعین ِ َ
ناع َدَجزعنهََ ِإَاَخن ََهن ََق ِنَی ََعن َ
ِمن ََج ُنَ و ن ََفَلسن ِ
(مجلسیَ )307 :1423 ،

جانم فدایت! تو درخت ریشهدار مجدی کته همطترازی نستذیرد .جتانم فتدایت! تتو
نعمت دیرینهای که او را مانندی نیست .جتانم فتدایت! تتو قترین شترفی کته وی را

برابری نیست تا چه زمانی نسبت به تو سرگردان باشم ای موالیم! و تا چه زمان و با

چیستی عزاداری برای امام حسین

مشکالت و گرفتاریهای ما از فتراق یتار استت .لتذا صتبح جمعته در دعتای ندبته ایتن چنتین
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کدام بیان ،تو را وصف کنم و با چته راز و نیتازی؟ بتر متن ستخت استت کته از ستوی
غیر تو پاسخ داده شوم و سخن ّ
مسرتبخش بشنوم .بر من سخت استت کته بترای
تو گریه کنم ،ولی مردم تتو را واگذارنتد .بتر متن ستخت استت کته بتر تتو بگتذرد و نته بتر

دیگتتران آنچتته گذشتتت .آیتتا کم تک کننتتدهای هستتت ک ته فر یتتاد و گر یتته را در کنتتارش
طوالنی کنم؟ آیا بیتابی هستت کته او را در بیتتابیاش ،هنگتامی کته خلتوت کنتد
یاری رسانم؟ آیا چشمی هست که خار فراق در آنجا گرفته ،پس چشم متن او را بتر
آن خار خلیدگی مساعدت کند؟

نهیجه 

با ّ
توجه به مدارک علمی و پژوهشی که در کلمتات بزرگتان مشتاهده میشتود ،عتزاداری بتر

امام حسین

 ،کامال وجه «علمی»« ،دینی ،مذهبی» و «عقالنی» دارد .و از نظر تاریخی نیز

چهره درخشتانی بته ختود گرفتته استت و صتفحات ستفید و نتورانی تتاریخ ،از عشتق و عالقته و
ّ
محبت درونی مؤمنین و آزاد مردان جهان نسبت به عزاداری امام حسین پر است.
«سیره»« ،روش» و «اهتمام» و یتژه اهتل بیتت

تاه
در طتول تتاریخ نشتان از ارزش و جایگ ِ

تیر
«الهتتی» آن دارد .کتته مستتیر شتتیعیان و آزاداندیشتتان عتتالم را بتته وضتتو بیتتان کتترده و در مست ِ
«حقیابی»« ،حقجویی» و رسیدن به «مقام یقین» چراغ پر نوری بوده و خواهد بود.
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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در این پژوهش مشخص شد که عزاداری و گریه بر سیدالشتهدا

از مستتحبات تأ کیتد

شده و از موجبات حفظ دین و والیت الهی است.
پتی بتردیم .بته ایتن معنتا کته

همچنتین در ایتن نوشتتار بته چیستتی عتزا بتر امتام حستین
َ
گریه و عزا بتر حضترتش مایته حفتظ دیتن ،مق ّ ِتوم و مستتکحم کننتده عقیتده متردم بته امامتت و
والیت ،تقویت کننده رو همبستگی با ّ
ولی خدا ،ایجتاد رو شتهادتطلبی و شتجاعت و
ِ
ِ
عامل نشر و گسترش دین و احکام دین است.
بتتا انتتدک ّ
توجتته بتته روش ّ
ائمتته در عتتزاداری و جتتایز بتتودن و مبتتا بتتودن جتتزع و فتتزع و
گریههای طوالنی و تشکیل مجالس گروهی و جمعی به جهت عزا ،چیستی عزاداری روشن
میشود و آن چیزی جز قوام دین و تحکیم رابطه روحی و معنوی با والیت الهی نیست.

م ابع 

_ ابن بابو یه ،محمد بن علی ( ،)1382الخصال ،ترجمه :جعفرى ،اول ،قم ،نسیم کوثر.
_ ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی ( ،)1379مناقت

 ،اول ،قتم،

آل أبتیطالت

عالمه.
_ ابن طاووس ،علی بن موسی (بی تا) ،اللهوف علتی قتلتی الطفتوف ،ترجمته :فهترى ،تهتران،
جهان.
_ ابن طیفور ،احمد بن أبیطاهر (بی تا) ،بالغات النسا  ،اول ،قم ،الشر یف الرضی.
_ ابتتن قولو یتته ،جعفتتر بتتن محمتتد ( ،)1356کامتتل الز یتتارات ،عبدالحستتین امینتتی ،نجتتف،
دارالمرتضو یه.
_ ابن منظور ،محمد بن مکترم (1414ق) ،لستان العترب ،جمالالتدین میردامتادی ،چ ستوم،
بیروت ،داارالفکر للطباعه و النشر و التوز یع -دار صادر.
.

_ ابن نما حلی ،جعفر بن محمد (1406ق) ،مییر اْلحزان ،قم ،مدرسه امام مهدى
سی ّ
_ پیش ت تتوایی ،مه ت تتدی ( ،)1395ت ت تتاریخ قی ت تتام و مقت ت تتل ج ت تتامع ّ
دالش ت تتهدا  ،گروه ت تتی از
تاریخپژوهان ،دهم ،قم ،مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی .
_ حر عاملی ،محمد بن حسن (1414ق) ،هدایة اْلمتة إلتی أحکتام اْلئمتة

 ،آستتان قتدس

رضتتوى .بنی تاد پتتژوهشهتتاى استتالمی ،اول ،مشتتهد ،آستتتانه الرضتتو یه المقدستته ،مجمتتع
_ حس تینی موستتوى ،محمتتد بتتن أبیطالتت
(مقتل الحسین

(1418ق) ،تستتلیة المجتتالس و ز ینتتة َالمجتتالس

) ،حسون ،کر یم فارس ،قم ،مؤسسه المعارف اإلسالمیه.

_ حسینی زبیتدی ،محمدمرتضتی (1414ق) ،تتا العتروس متن جتواهر القاموستعلی ،بیتروت،
دارالفکر.
_ راغت ت

اص تتفهانی ،حست تین ب تتن محم تتد ( ،)1374ترجم تته و تحقیت تق مف تتردات الف تتاظ ق تترآن،

غالمرضا خسروى ،دوم ،تهران ،مرتضوی.
_ شبر ،جواد (1409ق) ،ادب الطف أو شعرا الحسین

 ،اول ،بیروت ،دارالمرتضی.

چیستی عزاداری برای امام حسین

البحوث اإلسالمیه.
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_ شعیری ،محمد بن محمد (بی تا) ،جامع اْلخبار ،اول ،نجف ،مطبعه حیدر یه
_ شتتهید ثتتانی ،ز ی تنالتتدین بتتن علتتی (بتتی تتتا) ،مس ت ّکن الفتتؤاد عنتتد فقتتد ّ
اْلحبتتة و اْلوالد ،قتتم،
بصیرتی.
_ طبرستتی ،احمتتد بتتن علتتی (1403ق) ،اإلحتجتتا علتتی أهتتل اللجتتا  ،محمتتدباقر خرستتان،
مشهد ،نشر مرتضی.
_ عتتاملی ،س تید محستتن ام تین ( ،)1376س تیره معصتتومان

 ،علتتی حجتتتی کرمتتانی ،دوم،

تهران ،سروش.
_ عمیدی ،حسن ( ،)1377فرهنگ عمید ،دهم ،تهران ،امیر کبیر.
_ فیتتومی ،احمتتد بتتن محمتتد مقتترى (1414ق) ،المصتتبا المنیتتر فتتی غر یتت

الشتتر الکبیت تر

للرافعی ،اول ،قم ،منشورات دارالرضی.
_ قرشی بنایی ،علیاکبر (1412ق) ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکت

االسالمیه.

_ قمی ،شیخ عباس ( ،)1359منتهی اآلمال فی توار یخ النبی و اآلل ،اول ،قم ،دلیل ما.
_ کفعمی ،ابراهیم بن علی عاملی (1405ق) ،المصبا للکفعمی (جنة اْلمان الواقیتة) ،قتم،
دارالرضی (زاهدی).
_ کلینتتی ،محمتتد بتتن یعقتتوب بتتن استتحاق (1407ق) ،الک تافی ،علتتیاکبتتر غفتتارى ،تهتتران،
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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دارالکت

اإلسالمیه.

_ مجلسی ،محمدباقر بتن محمتدتقی (1403ق) ،بحتار اْلنتوار ،جمعتی از محققتان ،بیتروت،
دار إحیا التراث العربی.
_ مجلستتی ،محمتتدباقر بتتن محمتتدتقی (1423ق) ،زاد المعتتاد -مفتتتا الجنتتان ،عال التتدین
اعلمی ،اول ،بیروت ،موسسه اْلعلمی للمطبوعات.
_ محدثی ،جواد (1417ق) ،فرهنگ عاشورا ،قم ،نشر معروف.
_ مص تتطفوی ،حس تتن ( ،)1368التحقیت تق فت تی کلم تتات الق تترآن الکت تر یم ،اول ،تهتتتران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
_ هاشتمی ختتو یی ،میترزا حبیت اهلل (بتتی تتتا) ،منهتا البراعتتة فتی شتر نهتتج البالغتتة ،ابتتراهیم
میانجی ،تهران ،مکتبه اإلسالمیه.

