ّ
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روح اله زینالی1

چکیده

ّ
مدن»عم م ِ آن،
دانسممتن«علم ِمت»یممک چیممز ،و«سمملال»کممردن و«فهمیم ِ
اشتیاق انسمان ممیشمود .و بما عشم  ،عالقمه و اعتقماد
سبب افزایش
ِ
ِ
کامممل ،قممدم بممه میممدان عمممل میگممیارد .گریممه بممر امممام حسممین

«ریشم ممه» در«اعتقم ممادات»شم ممیعه ،و نیم ممز«احساسم ممات»و «عواطم م ِمف»
شم ممیعیان و غیم ممر شم ممیعیان دارد .و اینجاسم ممت کم ممه نکتم ممه«مهم م ّمم»و

به گریه و عزاداری فهمیده میشود

اساسی»تشوی ِ اهل بیت
«
ِ
ملال» از «چرایم ِمی» گریممه بممر امممام حسممین
و آن اصممل و ریشممه« ،سم ِ
رهنمون انسانها به خیر و صالح خواهد بود.
است که
ِ

ممما در ایممن نوشممتار در پممی آن هسممتیم تمما بمما تکیممه بممر روایممات اهممل
ّ
بیت « ،فلسفه»و «عل ِت»تشوی اهل بیت بمه«عمزاداری» را

ملیت گریممه
بررسممی کنممیم .و ایممن موضمموع را بمما روایمماتی در مممورد فضم ِ
َ
ب ممرای ام ممام حس ممین و واژه شناس ممی کلم ممات« َع َب ممر »و «ق ِتی ممل»،
و«علل» تشوی ّ
ائمه را دنبال کردیم.
ِ
کلیــدواژگان :امممام حسممین  ،سممیره معصممومین

چرایی عزاداری.

 . 1دانش آموخته سط

حوزه علمیه قم rohzeinali13566@gmail.com

 ،فلسممفه گریممه،

مقدمه 

نوع«بشدر» از لحداظ فکدری«جسدتجو»گدر و «پرسدش»گدر اسدت و همیشده در پدی«دانسدتن»و
ِ
ّ
«یددافتن» علددل و چراید ِدی اتفاقددات محددیط اطددراف خددویش هسددت .و ایددن خصیصدده در بشددر از
نعمات ویژه خداوند متعال است تا به کلید دانایی و فهم و شعور یعنی«سؤال»دسدت یابدد.
در ایددن میددان موضددوعات روحددی ،روانددی و معنددوی ،از جایگدداه ویژهددای برخددوردار اسددت ز یددرا
مسددائل دنیددوی و علمددی بددا کمددی تحقیددق و ّ
تفحددص بدده دسددت آمدددنی هسددت ولددی مسددائل

ّ
دین» ایددن فد ّدن
روحددی ،روانددی و معنددوی نیدداز بدده «تفحددص»بیشددتر و «یدداری»طلبددی از «متخصصد ِ

یعنی«اهل بیت

» دارد.

دات»خ ّ
داص خدودش را
چرا که یاد گرفتن ایدن علدوم ،از غی ِدر اهدل فد ّن« ،مض ّدرات»و «انحراف ِ

خواهد داشت بر همین مبناست که خدای متعال میفرماید:

َ
َ َ َ
َ
َ ُ َ َ
ً
نٌ ُکن ُـت ٌٌالٌ َتع َل ُم َ
« َ ٌوٌم ٌأر َسلن ٌ ِم ٌٌقب ِل ٌ
ـونٌ»ٌ
كٌ ِإ ٌالٌ ِرج الٌٌ ُنوی ٌٌ ِإلـیٌ ِه ٌٌفس َـَلواٌأهـ ٌٌالـ ِ ک ِشٌٌ ِإ ٌ

(نح ٌ43

و پیش از تو [پیامبرى] نفرستادیم مگر مردانی را ،که به آندان وحدی مدینمدودیم .ا گدر
نمیدانید از دانایان [به کتابهاى آسمانی و آ گاهان به اخبار پیشینیان] بپرسید.

آیه فو ،،بیانگر یك اص ِدل اساس ِدی اسدالمی ،در تمدام زمیندههداى زنددگی مدادى و معندوى

است و به همه مسلمانان تأ کید میکند آنچه را نمیدانند ،از اهل اطالعش بپرسند و پیش
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خود در مسائلی که آ گاهی ندارند ،دخالت نکنند.

به این ترتیب«مساله تخصص» نه تنها در زمینه مسائل اسالمی و دینی از سدوى قدرآن بده

رسمیت شناخته شده ،بلکه در همه زمینهها مورد قبول و تاکید است ،و روى این حسداب

دراد«آ گداه»و «صداحب نظدر» در همده
بر همه مسلمانان الزم اسدت کده در هدر«عصدر»و «زمدان» اف ِ
زمینهها داشته باشند کده ا گدر کسدانی مسدائلی را نمدیدانندد ،بده آنهدا مراجعده کنندد( .مکدارم

شیرازی و همکاران)246 :11 :1374 ،

در روایات متعددى که از طر ،اهدل بیدت

معصوم

وارد شدده مدیخدوانیم کده اهدل ذکدر امامدان

هستند ،از جمله در روایتی از امدام علدی بدن موسدی الرضدا

پاسخ سؤال از آیه فو ،فرمود:
ِ

مدیخدوانیم کده در

َ
« َنح ُ ٌٌأه ُ ٌٌال ِ ک ٌشٌ َ ٌوٌ َنح ُ ٌٌال َمس َُ ُول َ
ون».
ِ

ٌ

ما اهل ذکر یم ،و از ما باید سؤال شود(.کلینی).210 ،1 ،1429،

حال فهمیدیم که باید بپرسیم!

و بده ایدن نکتدده هدم پدی بددردیم کده بایدد از اهدل«ف ّدن»یعنددی اهدل بیدت
ُ
َ
صاحب علم به ما کان َو َما َیکون هستند .و گریه و عزاداری بر سرور و ساالر شدهیدان و یداران

بپرسددیم کده آنددان

باوفدایش از جملده تأ کیددات ائمدده

اسدت و دانسدتن چرایددی و فلسدفه عدزاداری و تشددکیل

مجالس روضه برای آن حضرت مطمئنا «علم»آور و «معرفت»ساز و «تکمیل»کنندده معدارف
الهی و «ریشه»دهنده به اعتقادات دینی است.
در ایددن مجددال بدده چنددد روای دت اشدداره مددیکنددیم و بحددث را در مددورد چرایددی گر یدده بددر امددام
حسددین

پیگیددری کددرده ،و إن شدداءاهلل از سددفره پددر برکددت اهددل بیددت

 ،اندیشدده و افکددار

خویش را آبیاری خواهیم کرد.
امام حسین

فرمودند:

َ َ ُ
«أ َن ٌقت ٌٌال َعب َش ِة(».اب ٌب بوی ٌقم ٌٌ 108ٌ:1356
«من ،کشتهى اشکم».

َ ُ
«ی ٌ َعب َشةٌٌک ِ ٌٌ ُمؤ ِم ٌ(».هم ن ٌ
«اى اشك هر مؤمن».

در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است که امام حسین

فرمودند:

َ َ ُ
ُ
«أ َن ٌقت ٌٌال َعب َش ِة ٌالٌٌَی ک ُشن ٌ ُمؤ ِم ٌٌ ِإالٌٌ َبک ٌ(».هم ن ٌ
«من ،کشتهى اشك هستم ،هیچ مؤمنی مرا یاد نمیکند جز این که گر یه کند».

در تفسیر و تبیین این احادیث گفته شده که پس از کشته شدن عثمان ،مدردم بده دسدتور
دشمنان امام علی

 ،مجالسی تشکیل مدیدادندد و بدر قتدل عثمدان مدیگر یسدتند و دشدمن

بدین وسیله ،بغدض حضدرت علدی

 ،را در دل آندان( کده حضدرت را نمدیشدناختند) ز یداد

مینمودند .این عمل ،سبب به وجود آمدن آن همه بیاحترامدیهدا و سدرانجام کشدته شددن

ّ
فلسفه و علت تشویق به عزاداری در سیره معصومین

از امام صاد،

روایت شده که امیر مؤمنان

 ،به حسین

نگاه کرد و فرمود:
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ََ َ ُ
گردید؛ لذا فرمود« :أنا قتیل ال َعب َر ِة».

سید ّ
ّ
الشهدا

شداید شداهد بدر ایدن احتمدال ،گفتدارى اسدت کدده دشدمنان آن حضدرت در روز عاشدورا بدده
زبان آورده و گفتند:

َ َ َ
ً
ً
َ َ
ُ َ
كٌ َ ٌوٌمـ ٌف َعـ ٌٌ ِبأشـ ِخن ٌ َیـو َمٌٌ َبـ رٌٌ َ ٌوٌ ُی َنـ ٌ (».لب ـبٌ
« َب ٌٌ ُنق ِتلكٌٌ ُبغض ٌٌ َ ٌوٌ ِعنـ داٌٌ ِمنـ ٌ َِلبیـ ٌ
بیضون ٌٌ 149ٌ:2ٌ:1427

«بلکه به خداطر کینده و دشدمنی بدا پددرت و آن چده در روز بددر و حندین بدا پددران مدا
انجام داد با تو میجنگیم».

و نیز جملهى معروف ز یارت اربعین:

َ َ
َ
ُ
َ
«أ َلس ُ
شات(».طوس ٌٌ 730ٌ:1411
َلمٌٌعل ٌٌأس ٌِشٌالک ُرب ِتٌٌ َ ٌوٌقت ِ ٌٌال َع َب ِ
«سالم بر اسیر ناراحتیهاى شدید و کشتهى اشكها».

و نیز در ز یارت عرفه آمده است:

َ َ ُ َ َ
عٌال َعب َش ِةٌٌالس ِک َب ِة(».اب ٌط وو
َلمٌٌ َع ٌل ٌكٌٌی ٌ َصر ی َ ٌ
«ألس
اشك ر یزان».
«سالم بر تو ،اى افتاده و کشتهى ِ

ٌٌ 333ٌ:1409

َ
واژهشیاسیومعیادانیکلما « َع َب َره»و«ق ِریل» .

در لغت براى واژهى « َعب َرة» ،معانی گوناگونی ذکر شده است:
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الف .اشك؛
ب .اشك حلقه زده در چشم ،پیش از آن که بر صورت جارى شود؛
 .ر یزش اشك؛
د .سراز یر شدن اشك ،بدون صداى گر یه؛
ه .حبس شدن حالت گر یه در سینه؛
و .حزن و ناراحتی بدون گر یه( .فراهیدی)130 :2 :1410 ،
واژهى «قتی دل» نی دز در لغددت ،بدده معندداى «مقتددول» آمددده اسددت( .ابددن منظددور:11 :1414 ،
)845

فضیلتگیهسرنبراما حسین



در این مورد احادیث فراوان است ولی چند نمونه به عنوان مثال ذکر میشود:
امام باقر

فرمودند :علیبن الحسین

بارها میفرمودند:

َ
َ
َُ
ً
َ
َ
س ٌ ِ ٌٌب ِ ٌٌ َع ِل ٌ ٌ َدم َع ٌةٌ َیت ٌٌ َتس ٌٌ َعل ٌٌخ ِ َِ ٌ ،ب َوأ ُ ٌٌ،
« ٌأ ٌیم ٌ ُمؤ ِم ٌٌ َد َم َعتٌٌ َ ٌع ٌن ُ ٌِ ٌ،لقت ِ ٌٌالُح َ ٌ
ُ َ
َ ُ ً
َ
ً َُ
اهَّللٌ ِبه ٌ ِف ٌالَجن ِ ٌةٌغ َشفـ ٌٌٌَیسـک ُُه ٌأیق بـ ٌ َ ٌوٌٌأ ٌیمـ ٌ ُمـؤ ِم ٌٌ َد َم َعـتٌٌ َعٌ ٌنـ ُ ٌَ ٌ،یتـ ٌٌ َتسـ ٌٌ َعلـ ٌٌ
ٌُ
َُ
َ
َ
ُ
َ
َ
اهَّللٌ ِبهـ ٌ ِفـ ٌالَجن ِـةٌٌ ُم َب َـوأٌ ِصـ ق ٌ َ ٌوٌٌأیٌمـ ٌ
ذىٌ َم َسن ٌ ِم ٌٌ َع ُ ِون ٌ ِف ٌال ٌن ٌ َب َوأ ُ ٌٌ ُ ٌ،
خ ِ ِ ٌِ ٌ،فٌ ن ٌ َِل ً ٌ
ُ
َ
ََ
َ
َ
ـةٌمـ ٌأ ِوذ َىٌٌ
ىٌف ن ٌف َ َم َعتٌٌ َ ٌع ٌنـ ُ ٌَ ٌ،یتـ ٌٌ َتسـ ٌٌ َعلـ ٌٌخـ ِ ٌِِ ٌ،مـ ٌٌ َمض َض ِ ٌ
ُمؤ ِم ٌٌ َم َس ُ ٌٌأذ ً ٌ
َ
َ
َ
فٌ ُ
اهَّللٌٌ َع ٌٌ َوج ِه ِ ٌٌاَلذىٌٌ َ ٌوٌ َآم َن ُ ٌٌ َ ٌیو َمٌٌال ٌِق َم ِ ٌةٌ ِم ٌٌ َسو ِط ِ ٌٌ َ ٌوٌالن ِر(ٌ».اب ٌقولویـ ٌ
ٌِف ن ٌ َص َش ٌ
قم ٌٌ ٌ 100ٌ:1356

«هددر مددؤمنی کدده بددراى کشددته شدددن حس دینبددن علددی

قطددرهاى اشددك بر ی دزد ،و بددر

گونددهاش جددارى گددردد ،خداونددد او را در سدداختمانهدداى بلنددد منددزل مددیدهددد ،تددا
روزگارانی در آن جا زندگی کند؛ و هر مؤمنی ،به خاطر اذ ّیتی که در دنیا ،از دشمنان
ما به ما رسیده ،از چشمانش اشك بر یزد تا بر گونهاش جارى شود ،خداوند او را در
بهشت ،در جایگاه صد ،منزل میدهد؛ و هر مؤمنی اذ ّیتی در [راه] ما به او برسد،
درد آن چشددمانش اشددك بر یددزد ،تددا ب ددر گونددهاش جددارى شددود ،خداون ددد در روز
و از ِ

میگرداند».

از امام صاد،

روایت شده که فرمودند:

«نزد هر کس ما را یاد کنند ،و از چشمانش اشك آید ،گرچه به اندازهى بال پشدهاى

[مگس ددی] باش ددد ،گناه ددانش (ا گ ددر چ دده ب دده ان دددازهى ک ددف در ید دا باش ددد ).آمرز ید دده

میشود(».همان)103 ،

ّ
تجلی ددات» ّ
محب ددت ب ددرای خ دددا ،غمگ ددین ب ددودن در غ ددم اه ددل
از مهمت ددرین و زیب دداترین«
ّ
غم دل برای محبوب شدت بگیدرد ،اشدک چشدم
بیت است .و طبیعی است که وقتی ِ
را جاری میسازد(.پژوهشکده باقرالعلوم ع)40 :1397 ،
با ّ
توجه به فضائل گریه در احادیث اهدل بیدت و دانسدتن مفداهیم آن ،روشدن شدد کده

ّ
فلسفه و علت تشویق به عزاداری در سیره معصومین

قیامدددت ،رندددج آن را از صدددورتش برمدددیگرداندددد ،و از غضدددب خدددود و آتدددش ،ایمد ددن
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عددزاداری امددام حسددین

آثددار ،فوائددد و کارکردهددای بسددیار ّ
مهمددی در زمیندده هددای فرهنگددی،

اجتماعی و سیاسی دارد .بی گمان شناخت این کارکردها و آثار ،سدبب مدیشدود تدا آ گداهی
ژرف تری درباره چرایی عزاداری و گر یده بدرای امدام حسدین

پیددا کندیم .از ایدن رو در ادامده

مهمترین کارکردها و آثار عزاداری و گریه بدرای امدام حسدین

 ،کده همدان «فلسدفه» و «علدل»

تشویق به عزاداری است را معرفی و بررسی کنیم:
)1اهجادصفترحمانیحقتعالیدردلها .

گر یستن ،یا براى به ظهور درآوردن صفت رحمت در طرف مقابل است (چنان کده طفدل
با گر یستن ،مادر را به رحمت میخواندد)؛ و یدا منشدأ گر یده ،صدفت رحمدت اسدت کده یکدی از
صدفات بدارز الهدی اسدت تدا بدا اظهددار آن ،بقدا و الفدت اجتمداع همدواره برقدرار باشدد ،بنددابراین،
صددفت بددارز رسددولی هددم کدده بددراى آنددان فرسددتاده ،رحمددت قددرار داده است(،سددعادت پددرور
تهرانی )304 :1388،که فرمود:

َ
َ َ
َ
ً
كٌ ِإ ٌالٌ َرح َم ٌةٌ ِللع لِمٌ َ ٌ»(انب ٌٌ 107
« َ ٌوٌم ٌأر َسلن ٌ

«و تو را جز رحمتی براى جهانیان نفرستادیم».

ظلدم و سددتم و عصدیان زمددانهدداى جاهل ّیدت تددا زمددان حضددرت س ّی ّ
دالشددهدا
درجددهى خددود رس دید ،و صددفت رحمددت را بدده فراموشددی سددپرد ،بدده گونددهاى کدده ّامکلثددوم

بدده اعلددی
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خطبه خود فرمود:

در

ُُ ُ
َ َُ
َ ُ َ
وبک ٌ(».مجلس ٌٌ 112ٌ:45ٌ:1403
« ٌوٌن ِزع ِتٌٌالشحم ٌةٌ ِم ٌٌقل ِ
«و رحمت ،از دلهاى شما کنده شده است».

حال ،س ّی ّ
دالشهدا

َ َ ُ
با کالم «أ َندا قتیدل ال َعب َدر ِة ».مدیخواهدد بفرمایدد :مدن کشدته شددم تدا

این صفت ،با گر یاندن و گر یستن در مصدایب مدن آشدکار و در نتیجده ،رحمدت الهدی ،شدامل
حال ّامت شود(.سعادت پرور تهرانی)304 :1388 ،
شاهد بر این گفتار ،سخنان امام صاد،

است که میفرماید:

«ستایش مخصوص خداوندى است که ما را بدا رحمدت خدود بدر مخلوقدات برتدرى
داد و رحمت خود را مخصدوص مدا اهدلبیدت

گردانیدد  ...و هدیچ کدس از روى

رحمت بر ما و بر آن چه به ما رسیده گر یه نکند ،مگر این کده پدیش از جدارى شددن
ِ

اشددك از چشددمش ،خداونددد او را شددامل رحمددت خددود نمایددد .و ا گددر یددك قطددره از
ّ
دش آن را خداموش مدیکندد ،بده حددى کده گرمدایی
اشكهدایش در جهدنم بیافتدد ،آت ِ
براى آن باقی نمیماند(».ابن قولویه قمی)102 :1356 ،

طبیعتددا جمددع شدددن گروهددی بددرای عددزاداری و گر یدده بددر سددرور و سدداالر شددهیدان ،کدده همدده
بدده«یددک»نفددر و یددک«هدددف»گر یدده مددیکننددد .ثمددرات ز یددادی خواهددد داشددت .بددویژه از لحدداط
ددن«دلهددا» ،جوشددش« ّ
محبددت»هددا و زنددده شد ِ ّ
دس«نددوع دوسددتی»و
عدداطفی ،نزدیددک شد ِ
ددن حد ِ
ِ
«انسان دوستی» در دلها را به وجود میآورد.
ِمثد ددل ،پید دداده روی مشد ددتاقان عد ددزای امد ددام حسد ددین
« ّ
قومیت»ها ،از کشورهای مختلف در اربعین امام حسین

از«ادید ددان»« ،ز بد ددان»« ،لهجد دده»،
که انصافا بهترین جلوه ایجاد

مح ّبت ،جوشش عاطفه و نزدیک شدن دلها به همدیگر است.
ّ
تولیو ّ
تبیی 
)2نشا داد وعملیساخرن

با سیر اجمالی در روایات وارده ،درباره فضیلت گر یه بر س ّی ّ
دالشهدا

و ز یدارت مدزار آن

معنوىاى که براى آنها شمردهاند ،گفتار صرف و برخالف واقع باشد؛ هرگز ،بلکه تمام ایدن
ّ
تبرى ّ
تولی و ّ
مترتب اسدت ،بده طدورى کده هدر کدس بهتدر و ظر یدفتدر و بدا اسدتقامتتدر
نتایج ،بر
انجددام دهددد ،در دنی دا و آخددرت ،و در ظدداهر و بدداطن از آن آثددار و نتددایج ،بهددرهمندددتر و برخددوردارتر
خواهد بود(.سعادت پرور تهرانی)313 :1388 ،
عددزادار و زائددر امددام حسددین
معصوم ر اعالم میدارد:

 ،در ز یددارت عاشددورا ایددن گوندده«برائددت» خددویش را بددا ز بددان

َ َ
َ َ
َ
سٌ َاس َ ٌٌذ ِل َ
ک ٌ َ ٌوٌ َبن ٌ َعل ِ ٌٌ ُبن
اهَّللٌ َ ٌوٌاِ ل ٌ َر ُسو ِل ِ ٌٌ ِمم ٌٌا َس َ ٌ
« َ ٌوٌاب َش ُ ٌٌاِ ل ٌ ِ ٌ
ُ َ ُ َ
َ
َ ُ
َ ُ
ُ
اهَّللٌ َ ٌوٌاِ لـ ک ٌٌ ِمـُ ُه
ـتٌٌاِ لـ ٌ ِ ٌ
ظل ِم ِ ٌٌ َ ٌوٌ َجو ِر ٌَِ ٌ،عل ک ٌ َ ٌوٌعل ٌاش ِعک ٌب ِشئ

ّ
فلسفه و علت تشویق به عزاداری در سیره معصومین

حضددرت و بدده و یدژه ز یدارتهدداى آن بزرگددوار ،نشددان مددیدهددد کدده مقصددود از همدده آنهددا و محددور
ّ
تولی و ّ
تبرى» است .البته این بدان معنی نیست که -العیاذباهلل -همدهى تشدو یق
همگی« ،
و ترغیبها دربارهى ُسنن وارده ،نسبت بده س ّی ّ
دالشدهدا و آثدار و نتدایج دنیدوى ،اخدروى و

83
َن ُ ٌ َ ٌوٌ َجـشىٌفـ ٌ
َ
َ َ
ٌ َ ٌوٌا َتق َـش ُبٌٌاِ لـ ٌ

َ
َ ُ
ُ
َ
ـةٌ ِمـ ٌٌاعـ آ ِئک ٌٌ َ ٌوٌالن ِصـب َ ٌٌلکـ ُ ٌٌ
ٌ َوٌٌ ِب ل َبشآئ ِ ٌ
(».اب ٌقولوی ٌقم ٌٌ ٌ 177ٌ:1356

ُ
ُ
ُ َ ُ
ـواالةٌ َ ٌوٌ ِلـ ِ ک
اهَّلل ٌثـ َ ٌٌاِ لـ ک ٌٌ ِب ُمـواال ِتک ٌٌ َوٌٌ ُم ٌِ
ِ
َ َ
َ
لَ َ َ َ َ
ا حشب ٌوٌٌ ِب لبشآئ ِ ٌةٌ ِم ٌٌاش ِع ِه ٌٌ ٌوٌا تب ِع ِه
«و بیزارى میجویم بسدوى خددا و بسدوى رسدولش از کسدی کده پدیر یدزى کدرد شدالوده

این کار را و پایهگذارى کرد بر آن بنیانش را ،و دنبال کرد ستم و ظلمش را بر شما و بر
پیروان شما؛ بیزارى جویم بدرگاه خدا و بده پیشدگاه شدما از ایشدان ،و تق ّدرب جدویم
بسوى خدا سپس به شما بوسیله دوستیتان و دوستی دوستان شما و به بیزارى از
دشدمنانتان و بر پدا کننددگان (و آتدش افدروزان) جندگ بدا شدما و بده بیدزارى از یدداران و
پیروانشان».

ّ
و در ادامده «تدولی» و ارادت خددویش را بده سداحت قدسددی امدام حسدین
میکند:

ایددن گونده بیددان

ُ
َ ُ
ُ
«اِ ن ـ ٌ ِســل ٌٌ ِل َم ـ ٌٌس ـ ل َمک ٌ َ ٌوٌ َیــشبٌٌ ِل َم ـ ٌٌی ـ َی َبک ٌ َوٌٌ َو ِل ـ ٌٌ ِل َم ـ ٌٌواال ک ـ ٌ َ ٌوٌ َع ـ ُ وٌٌ ِل َم ـ ٌٌ
ُ
ع دا ک (».هم ن ٌ
من در صل و سازشم با کسی که با شما در صل است و در جنگم با کسدی کده بدا

شما در جنگ است و دوستم با کسی که شما را دوست دارد و دشمنم با کسی که
شما را دشمن دارد.

 ،باعدد د ددث

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400

84

شدد د ددرکت در مجلدد د ددس روضدد د دده و شدد د ددنیدن مظلومیدد د ددت امدد د ددام حسدد د ددین
جوشددش« ّ
ددن«اشددک» بدده گونههددا؛ و شددنیدن ظلددم و جددور«دشددمنان»،
محبددت» ،و سددرازیر شد ِ
ِ
ّ
دل عزادار بیشتر شود.
حس«انتقام جویی» در ِ
سبب میشود ِ
در واقددع گر یدده«مظهددر» ّ
محبددت و دوسددتی ،و عددزاداری و بددر سددر و سددینه زدن نشددان دهنددده،
ِ
حرارت درون نسبت به اهل بیت است که تا«انتقام» نگیرد آرام نمیشود.
)3زندهنگاهداشرننهضتعاشعراوپیا هایآ  .

عددزاداری و گر یدده بددرای امددام حسددین

در مهمتددرین کددارکرد خددود ،سددبب شددده اسددت کدده

همواره یاد ،نام و پیام های نهضت عاشورا زنده و جاوید بماند و آموزههای آن به همه مدردم
انتقال یابدد .از ایدن طر یدق همده انسدانها ،اعدم از مسدلمان و غیدر مسدلمان ،در طدول تداریخ ،بدا
آموزههدایی چددون«سددتم سددتیزی»« ،آزادگددی»« ،شدهادت طلبددی»« ،ایثددار»و «حقیقددت جددویی»

آشنا شدهاند« .موریس دوکبری» پژوهشگر غر بدی مینویسدد«:ا گدر مدورخی ِن مدا ،حقیقدت ایدن

روز را میدانسددتند و درک میکردنددد کدده عاشددورا چدده روز ی اسددت ،ای دن عددزادار ی را مجنوناندده

نمیپنداشتند .ز یرا پیروان حسین

بده واسدطه عدزادار ی ،میدانندد کده پسدتی و ز یردسدتی و

استعمار را نباید قبدول کنندد ،ز یدرا شدعار پیشدرو آقدای آندان ،تدن بده ز یدر بدار ظلدم و سدتم نددادن
است(».هاشمی نژاد)451 :1382 ،
فددرد عددزادار بددا سددوگمندی و گر یدده بددرای امددام حسددین
ب دده«ام ددام حس ددین

آشددکارا اعددالم میکنددد کدده او نیددز

»و «نهض ددت»و «آرم ددان ه ددایش» وف ددادار اس ددت .و در می دددان عم ددل نی ددز

«وفاداری» خود را ثابت میکند(.پیشوایی و همکداران )327 :2 :1395 ،از یداد نمیبدریم .کده
در همددین روزگددار ،بددرای پیددروزی«انقددالب اسددالمی» ایددران و در هشددت سددال«دفدداع مقدددس»،
مدردان حسددینی در میددان عمددل چده خددوش درخشددیدند .بده درسددتی کده در مکتددب عاشددورا،
گر ی دده ب دده س ددالحی همیش دده ب د ّدران ب ددرای حمل دده ب دده س ددتمگران و پاسددداری از خ ددون ش ددهیدان
است(.محدثی)22 :1417 ،
ّ )4
معرفیالگوهایراسرینواهجادپیوندعمیقعاطفیباآنا 

شخصیت و عظمت روحی آنان آشدنا میشدوند و آندان را انسدانهای کداملی مییابندد کده دارای

صددفات پسددندیدهای چددون«صددبر»« ،وفددا»« ،اسددتقامت»و «از خددود گذشددتگی» بودهانددد کدده
میتوانند برای همه انسانها اسوه باشند .مهمتر اینکه عزاداران بده یداد مظلومیدت و مصدیبت

ایشان ،به سوگ مینشینند ،میگریند ،و بدر سدر و سدینه میزنندد ،و از ایدن طر یدق ،معرفتشدان را
با پیوندی عاطفی ،عمق و استحکام میبخشند .از این روست که نمیتوان مراسدم عدزاداری

امام حسین

را با سمینار و همایش جای گزین کرد.

بر این اساس حضور عدزاداران در مراسدم عدزای حسدینی ،بده تقو یدت عواطدف و شدناخت

آنددان میانجامددد ،و سددبب میشددود آنددان بکوشددند در رفتارهایشددان نیددز شددبیه بدده همددان کسددانی
باشند که برایشان میگریند .هنگامی که عزاداران به یاد«وفاداری» ابوالفضدل ّ
العبداس یدا

«آزادگ د ِدی»ح د ّدر بن یز ی ددد ر ی دداحی اش ددک میریزن ددد ،ناخودآ گ دداه خواهن ددد کوش ددید ت ددا«آزادم ددرد»و
«وفادار» ،و از «نامردی» به دور باشند(.پیشوایی و همکاران)328 :2 :1395 ،

ّ
فلسفه و علت تشویق به عزاداری در سیره معصومین

عددزاداران امددام حسددین

 ،بددا شددرکت در مراسددم عددزای آن حضددرت و یدداران بددا وفددایش ،بددا

85

)5ع اداری،تعظیمشعائرالهی 

ددایت انسدان بده بنددگی و طاعدت و توحیدد میشدود؛ از
«تعظیم»شدعائر الهدی ،کده سدبب ه ِ

ددایتگر
نظدر قدرآن ارزشدمند بددوده ،و بایدد«زندده» نگدده داشدته شدود تدا بسددان«چراغدی» روشدن ،هد
ِ
انسانها به سعادت و خیدر باشدد .و هدر چیدزی کده بتواندد انسدانها را بده خددا و فطدرت الهیداش
رهنمون باشد جزء شعائر الهی شمرده میشود.
«وجود» مبارک امام حسین

و «عزاداری»در غم او« ،سدبب»هددایت انسدانها بده خیدر و

نیکی و فطرت الهی و حافظ دین مبین اسالم اسدت لدذا بهتدرین تعبیدری کده بدرای عدزاداری
حضرت میتوان به کار برد ،این است که بگوییم عزای او«تعظیم شعائر» الهی میباشد.
ُُ
َ َ َ َ
َ
َ َ
وب(».یج ٌٌ 32
«ذ ِل ٌ
كٌ َ ٌوٌ َم ٌٌٌُی َع ِم ٌٌشع ِئ ٌشٌ ِ
اهَّللٌٌف ِإنه ٌ ِم ٌٌتقوىٌالقل ِ

این است (مناسك حج)! و هرکس شعائر الهی را بزرگ دارد ،این کار نشانه تقواى
دلهاست.

َ
َ
َ
«ش د َدعا ِئر» جم ددع «ش د ِدعی َره» ب دده معن ددی عالم ددت و نش ددانه اس ددت ،بن ددابراین«ش ددعائراهلل» ب دده

معنددی«نشددانههدداى پروردگددار» اسددت کدده شددامل سددر فصددلهاى آئدین الهددی و برنامددههدداى کلددی

میشود و آنچه در نخستین برخورد با این آئین ،چشمگیر اسدت ،مناسدك حدج مدیباشدد کده
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انسان را به یاد خدا میاندازد(.مکارم شیرازی و همکاران)97 :14 :1374 ،
ّ
َ
گدر چدده بدددون شدك«مناسددك حددج» از جملدده شدعائرى اسددت کدده در ایدن آیده مقصددود بددوده
َ ُ
َ
است ،مخصوصا مساله قربانی که در آیه« َو ال ُبد َن َج َعلناها لکم ِمدن شدعا ِئ ِر اهلل...و شدترهاى
چا ،و فربه را (در مراسم حج) براى شما از شعائر الهی قرار دادیم(».حدج)36 ،صدر یحا جدزء

شعائر محسوب گردیده جزء آن است ولی روشن است که با ایدن حدال عمومیدت مفهدوم آیده

نسبت به تمام شعائر اسالمی به قوت خود بداقی اسدت و هیچگونده دلیلدی بدر تخصدیص آن

به خصوص قربانی یا همه مناسك حج وجود ندارد ،بخصدوص اینکده قدرآن در مدورد قربدانی

حج با ذکر کلمه« ِمن» که براى«تبعیض» است این حقیقت را گوشزد کرده که قربدانی یکدی از

آن شددعائر اسددت ،همانگوندده کدده در مددورد «صددفا و مددروه» نی دز سددوره بقددره مددیخددوانیم کدده آن هددم
َّ َّ
َ
َ
َ
اهلل؛ قطعددا سددعی بددین صددفا و مددروه از
از«شددعائر الهددی» اسددتِ «.إن
الصددفا َو ال َمددر َوة ِمددن شددعا ِئ ِر ِ
شعائر خداوند متعال است( ».بقره)185 ،

(بنابراین) تمام آنچه در برنامههاى دینی وارد شده و انسان را به یاد خدا و عظمت آئدین
او میاندازد شدعائر الهدی اسدت و بزرگداشدت آن نشدانه تقدواى دلهدا اسدت(.مکارم شدیرازی و
همکاران)97 :14 :1374 ،
بی شک ،مجالس عزاداری امام حسین

بارز«تعظیم شعائر» الهی اسدت.
«
ِ
مصداِ »،

چددون در کنددار تعز یدده ،عددزاداران در پددای منبددر علمددای اسددالم نشسددته و معددارف دیددن و احکددام
الهی را یاد میگیرند.
عاملزندهماند عواطفبشیی 
)6ع اداری ِ ،

دتن دیگ ددران اس ددت و ای ددن دوس ددت داش ددتن ،تنه ددا نی دداز
انس ددان مای ددل ب دده«دوس ددت»داش د ِ
بدده« ّ
محبددت» ورز یدددن نیسددت بلکدده بدده صددورت نیدداز بدده مالقددات بددا دیگددران و برقددراری بعضددی
انواع«ارتباط» بین خود و دیگران نیز هسدت ،شداید وحشدت و پریشدانی کده بده فدرد در وقدت از

دسدت دادن نزدیکدان ،دسدت میدهددد و بیشدتر از همده در مدورد«اهددل بیدت
ای از این وابستگی به دیگران باشد(.بستانی)226 :1392 ،

» ،نمونده زنددده

ایددن عاطفدده یکددی از سددائقههای انسددانی را نشددان میدهددد کدده ارضددای آن ضددروری اسددت.

به عنوان پیامبر

یا امام در قالب « ّ
ولی اهلل» یا «والیت» الهی است.

خداوند متعال به محضر گرامی پیامبر اسالم

چنین دستور میدهد که:

ُ
ُ
َ ُ ُ َ َ ً َ ََ
بى(».شوی ٌٌ 23
«ق ٌٌالٌأس ََلک ٌٌ َع ٌل ٌ ِ ٌٌأج ٌشاٌ ِإالٌٌال َم َود ٌةٌ ِفٌ ٌالقر ٌ

بگو« :من هیچ پاداشی از شما بر رسدالتم درخواسدت نمدیکدنم جدز دوسدتداشدتن
نزدیکانم (اهل بیتم)»

زمخشددرى و فخددررازى کدده از بزرگددان اهددل سد ّدنت هسددتند ،در تفاس دیر خددود آوردهانددد کدده
رسولخدا

فرمودند:

َ
ُ
آلٌ َمح َم
« َم ٌٌ َم َتٌٌ َعل ٌٌ ُی ِبٌٌ ِ ٌ
هر که با دوستی آل ّ
محمد

ً
ٌٌ َم َتٌٌ َش ِهٌ ٌا»ٌ(زمخشر ٌٌ 220ٌ:4ٌ:1407
از دنیا برود ،شهید است».

دالت پیددامبر
سددؤال :چددرا خداونددد متعددال مددزد رسد ِ

را دوسددتی و مد ّ
دودت اهددل بیددت

ّ
فلسفه و علت تشویق به عزاداری در سیره معصومین

(همان) یکی از راه های ارضای عاطفی که نیاز قطعی انسان است ارتباط با اهل بیدت
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قرار داد
ن ددا گفت دده پیداس ددت ک دده خداون ددد متع ددال پی ددامبران و امام ددان معص ددوم

را ب دده جه ددت

ددایت» انسدان «نصددب» کدرده اسددت و تمدام زحمددات ایدن بزرگددواران نیدز در ایددن راسدتا بددوده
«ه ِ
ّ
دل انسددان بدده سددوی
دب» ِ
اسددت« .عاطفدده»و «محبددت» ،بهتددرین وسددیله بددرای«جددذب»و «جلد ِ
و اهل بیتاش میباشد.
رأفت ،نرمی ،خشوع و خضوع در برابر اوامر الهی با زبان پیامبر
محبد ددت ،بد دده اید ددن واسد ددطه میخواهد ددد ریشد دده ّ
خد ددالق مهد ددر و ّ
دل
محبد ددت و عاطفد دده در ِ
ِ
دود» عاطفده و یدا از دسدت دادن آن ،عواقدب خطرنداکی را در پدی
انسان«زنده» بماندد ،چدون«نب ِ
کمترین آن از بین رفتن ریشة«انسانیت» از وجود انسان است.
خواهد داشت که
ِ
دالمت» روحدی ،رواندی و پداک و «حدالل»بدودن وجدود و
دان«س ِ
مح ّبت به اهل بیت  ،نش ِ
ّ
رو انسددان اسددت .کسددی کدده بدده محضددر اهددل بیددت
محبددت دارد ایددن مددژده را دریافددت

میکند که از هر نظر سالم است.
مهمتدر ایدن کده حضددور در روضده اباعبدداهلل الحسدین

«جوشددش» ّ
دک
محبدت هدا ،تحر ید ِ

دت دل را بدده
دات انسددانی ،ریختدده شدددن اشد ِ
احساسد ِ
دک رأفددت و مهربددانی ،همدددردی و رحمد ِ

دنبدال دارد .و «تکددرار»همدده سدداله عددزای آن حضددرت ،بدده ایددن منظددور اسددت کدده دلهددای خفتدده
داوت دلهدای سدخت ،بده نرمدی و رئدوف بدودن تبددیل شدود چدون کارهدای روزم ّدره و
بیدار ،و قس ِ
ّ
دل انسدان را بده سدختی و
اتفاقات زندگی عادی ،دست بده دسدت هدم داده ،بعضدی مواقدع؛ ِ
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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قساوت دچار میکند که عواقب بدی را در پی دارد.

درمان«زود» هنگام ،و «قطعدی»و زود «جدواب ِده» ،اشدک ریخدتن در مصدیبت شدهدای
و
ِ

دشت کربال ،بویژه سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین
دک بددر مظلومیددت حسددین
آری! اشد ِ

است.

« ،ضددامن»زنددده ماندددن و پو یددایی عواطددف درونددی

عزاداران حسینی است.

)7نجا داد انسا هاازگمراهیوجهالت .
ّ
دت انسددان ،آن قدددر جالددب و بددا
«خددال »،علددیم موجددودی بدده نددام«انسددان» را آفر یددد .و خلقد ِ

عظمت بود که ذات أقدس إله متعال به خودش تبریک گفته و فرمود:

ََ َ ُ َ
اهَّللٌأی َس ُ ٌٌالخ ِلق َ ٌ»ٌ(مؤمنون ٌٌ 14
«فتب َركٌٌ ٌ

پس بزرگ است خدایی که بهتر ین آفر ینندگان است!»

ّ
باید چنین َخلقی ،به مراحل رشد و کمال برسد تا«ارزش» واقعی او ظهدور و بدروز کندد و إال
حیوان بی عقل خواهد داشت.
چه فرقی با
ِ

لددذا خداونددد متعددال کتددب آسددمانی و انبیددا و اوصددیا

را بدده عنددوان «هدددایتگرانی» بددرای

ّ
داد» امددام عام د ِدل
تحقددق ای ددن ه دددف آفر ی ددد« .وج ددود»« ،رو »« ،گفت ددار»« ،ک ددردار»« ،تقر یددر»و «ید ِ
ددایت بشددر بده سددوی خیدر و نیکددی اسددت .و عدزاداری در مصددیبت ّ
ائمده مصدددا ،بددارز و
ه ِ

روشن یاد امام

است که در هدایتگری نقش به سزایی دارد .و خداوند متعال ایدن مهدم را

این گونه بیان میکند:

ُ َ
« َ ٌوٌ ِلک ِ ٌٌقومٌٌه دٌ»(رع ٌٌ 7

و براى هر گروهی هدایت کنندهاى است.

ّ
اهلسنت در تفسیرش از ّ
ابنعباس چنین نقدل میکندد کده یدک نفدر از
فخر رازی از علمای

پیامبر

در مورد آیه فو ،پرسید و حضرت این گونه جواب داد:

پیامبر
علی

دستش را بدر سدینه خدود گذاشدت و فرمدود :مدنم مندذر! سدپس بده شدانه

اشاره کرد و فرمدود تدو یی هدادى! و بوسدیله تدو بعدد از مدن هددایت یافتگدان

هدایت میشوند».

عد ددالوه بد ددر آن « ُپد ددر روند ددق» شد دددن همد دده سد دداله عد ددزاداری حضد ددرت امد ددام حسد ددین

و

دونی» سدیل عاشدقان والیدت بدرای
«برجسته» ِ
شدن آن ،بویژه اربعین و اجتماع«عظیم»و «میلی ِ

پیاده روی ،بعد از هزار و چهارصد سال و اندی ،دیگر هیچ گونه«شدبهه»و «تردیددی» را بدرای

کسی باقی نمیگذارد.

لذا همه انسانهای عالم به سؤال و تکاپو میافتند که:

)1در این اجتماع عظیم و محشرگونه چه خبر است

دختی ز یددارت امددام حسددین
)2چددرا مددردم مشددتاقانه رنددج و سد ِ

ّ
فلسفه و علت تشویق به عزاداری در سیره معصومین

ُ
َ
اهَّللٌ
« َوض َعٌٌ َر ُسولٌٌ ِ
َ َ َ
لٌأن َتٌٌالهَ ِ ٌد ٌٌَی ٌ َع ٌِل ُ ٌ
ق ٌ

ٌٌَی َ

ََ َ َ
َ َ َ
َ
ـبٌ َع ِلـ ٌ
َُ ٌٌ،عل ٌٌ َص ِر ِ ٌٌ،فق لٌٌأ َن ٌال ُمن ِ ٌُرٌ َ ٌوٌأو َم ٌأٌ ِإل ٌ َمن ِک ِ ٌ
َ
كٌ ٌَیه َت ِ ٌ ٌال ُمه َت ُ َ
ونٌٌ َبع ِ ٌ (».فوشٌراز ٌٌ 14ٌ:19ٌ:1420
ٌ ِب ٌ
ٌ َ ٌوٌ
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در روز اربعددین را ّ
تحمددل

میکنند
)3چدرا شدیعیان عدرا ،و کشدورهای دیگر(مثددل مدردم ایدران) بدرای امامشدان در روز اربعددین
این گونه میهمانی به راه انداخته ،و از زائران با خرجهای میلیاردی پذیرایی میکنند
)4چدرا همدده سدداله ،بدده تعدداد زائددران غیددر شددیعه اع ّدم از سد ّدنی ،مسددیحی ،یهددودی ،و غیددره
اضافه میشود
)5چرا و چرا و چرا ...و این حسین که کیست که عالم هم شیدای اوست
ََ
مردم جواب سؤاالت خویش را گرفته و از پرچمهای عزاداری میفهمند که علدم و نشدانه،
حسددین
صاد،

دیر واقعددی هدددایت اسددت .بدده ایددن جهددت اسددت کدده امددام
اسددت و ِ
راه والیددت ،مسد ِ

در زیارت اربعین ،هدف از زیارت و عزاداری را این گونه بیان میکند:

َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
كٌ ِم َ ٌٌالَج َه ل ِـةٌٌ َ ٌوٌ َ ٌی ـ َش ٌِةٌالضـَل ل ِة(».کفعمـ ٌٌ:1405
لٌ ُمه َج َت ُ ٌٌ ِفٌ كٌٌ ٌِل ٌَس َتن ِق ٌٌ ِع َب َد َ ٌ
« َ ٌوٌ َب ٌ

ٌ 489

و حسین

خون خود را در راه تو داد تا بندگان تو را از جهالت نجدات بخشدد و از

گردانی ضاللت و گمراهی برهاند.
سر
ِ

آری! مجلس عزای امام حسین

درک
،
راه رسیدن ِبه«ح ّدق» ،و ِ
مجلس«بیدار» شدنِ ،
ِ

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400

مقام«امامت» ،و نجات از«حیرت»و «سرگردانی» است.
ِ
ّ
دزاداری»دیگددر ائمدده نیددز همددین حکددم را دارد .بددر همددین
نددا گفتدده نمانددد کدده«یدداد»و «عد
ِ
مبناست که حضرت علی فرمود:

َ َ
َ
َ َ
بٌ َ ٌوٌ ُی ُب َنـ ٌر َضـ ٌ َ
كٌ َ ٌوٌاَلسـق ِمٌٌ َ ٌوٌ َوس َـوا ِ ٌٌا ٌَلر یـ ِ ٌ
تٌ ِشف ٌٌ ِم َ ٌٌال َوع ِ ٌ
« ِذ ک ُش َن ٌأه ٌٌال ٌَب ٌ ِ ٌ
الـش ِبٌٌ
ِ
َ
كٌ َ ٌوٌ َت َع ل ٌ(».بشق ٌٌ 62ٌ:1ٌ:1371
َت َب َر َ ٌ
یاد کردن مدا اهدل بیدت  ،موجدب شدفای تدب و دیگدر بیماریهاسدت و از ش ّ
دک و
ِ

90

است.

تردیددد جلددوگیری میکنددد ،و دوسددتی مددا سددبب خشددنودی خدددای تبددارک و تعددالی

)8زندهنگهداشرنامرالهی 

مسئله امامدت یکدی از مسدائل مهدم دیندی اسدت کده بایدد زندده نگده داشدته شدود .چدرا کده

امامت از اصول دین(مشکینی )272 :2 :1392 ،و مبنای ایمان و قبولی(مجلسدی:1378 ،
 )230 :1اعمال هر فردی در روز آخرت است.
امام صاد،

به یکی از یارانش به نام فضیل فرمود:

ََ
ُ
َ َ
َت ُ َ َ ُ َت ُ َ َ َ
َ َ َ
سٌأ ِی ُب َه ٌفأیٌ ٌُواٌ
نٌ ِتلكٌٌالمَج ِل َ ٌ
تٌ ِف َ َاكٌ.ق لِ «ٌ:إ ٌ
ون؟»ٌق لٌٌَ:ن َع ٌ ُج ِعل ُ ٌ
ونٌ ٌوٌ ح ِ ث
« ج ِلس ٌ
َ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
اهَّللٌم ٌٌأیٌ ٌَ ٌأم َشن (».حم ر ٌٌ 36ٌ:1413
ض ٌ ٌف َش ِی َ ٌٌ ٌ
أم َش َن ٌٌَی ٌف ٌ
آیددا کنددار هددم نشسددته و در بدداب احادیددث دینددی گفتگددو میکنیددد فضددیل میگو یددد:

گفتم ،آری! به فدایت شوم .حضرت فرمودند :هماندا مجالسدی را دوسدت دارم کده
در آنجددا امددر مددا ،گفتدده شددود ،ای فضددیل! امددر مددا را زنددده نگدده دار یددد .سددپس فرمددود:
خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده نگه میدارد.

هم چنین در حدیث دیگری فضیل این گونه نقل میکند که امام صاد،

فرمودند:

َ َ
ُ
َت ُ َ َ ُ َت ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
سٌأ ِی ُب َهـ ٌفـأیٌ ٌُواٌ
لٌ ِتلكٌٌالمَج ِل ُ ٌ
لٌق ٌ
تٌ ِف اكٌٌق ٌ
لٌقلتٌٌنع ٌٌج ِعل ٌ
ونٌق ٌ
ونٌ ٌوٌ ٌح ِ ث ٌ
« ج ِلس ٌ
َ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ َََ َ ُ
َ ُ َ ََ
َ
َ
اهَّللٌم ٌٌأیٌ ٌ ٌأمشن ٌٌی ٌفضـ ٌ ٌٌمـ ٌٌذ کشنـ ٌأوٌٌذ ِکشنـ ٌ ِعنـ ٌٌ،فوـر ٌٌ ِمـ ٌٌ
ض ٌ ٌٌفش ِی ٌٌ ٌ
أمشن ٌٌی ٌف ٌ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
حٌال َب بٌٌغف َشٌٌ ُ
اهَّللٌٌذن َوب ُ ٌٌ َ ٌوٌلوٌٌک نتٌٌأ کث ٌَشٌ ِم ٌٌ َز َبـ ِ ٌٌال َبح ِـش(».ابـ ٌادییـس ٌ
َ ٌع ٌ ِن ِ ٌٌ ِمث ٌٌ َج َن ِ ٌ
ِ
ٌ 626ٌ:3ٌ 1410
سخن میگویید گفتم :آری! فرمودند :این گونه مجدالس را دوسدت دارم ،پدس امدر

(امامت) ما را زنده بدارید .خدای رحمت کند کسی را که امر و راه ما را احیا کندد.
ای فضیل! هدر کدس از مدا یداد کندد ،یدا ندزد او از مدا یداد کنندد و بده انددازه بدال مگسدی
اشک بریزد ،خدا گناهانش را میآمرزد؛ اگر چه بیش از کف دریا باشد.

و در حدیث دیگری ّ
یت جمع شدن و بیان امر امامت ،این گونه بیان شده است:
اهم ِ

َ
َ
َُ ُ َ
َ ُ
َُ
ً ً
اهَّللٌ َ ٌوٌک ُونــواٌ ِإخ َوان ـ ٌٌ َبـ َـر َر ٌةٌ
ـولٌ َِلصـ َـح ِب ِ ٌٌ َوٌٌأ َن ـ ٌ َی ِضـ ٌـشٌاتقــواٌ ٌ
اهَّلل ٌیٌقـ ٌ
« َس ِـمع ُتٌٌأ َب ـ ٌ َعب ـ ِ ٌٌ ِ ٌ
َ
َ َ َ
َ َ
اص ٌِل َ ٌٌ ُم َت َشا ِ ِح ٌم َ ٌٌ َت َز َاو ُی واٌ َ ٌوٌ َتَل قـواٌ َ ٌوٌ َتـ ا ک ُر واٌأم َش َنـ ٌ َ ٌوٌأ ٌی ُ ـ ُو(».،ابـ ٌ
ُم َت َح ٌِبی َ ٌٌ ِفٌ ٌ ِ ٌ
اهَّللٌ ُم َت َو ِ
ب بوی ٌٌ 34ٌ:1402
شددعیب عقرقددوفی گو ی دد در جلسددهای مددن خددودم حاضددر بددودم و شددنیدم کدده امددام

صدداد،

بدده ی داران خددو یش میفرمودنددد :از خددداى بترس دید ،و نسددبت بدده بددرادران

نیکوکار و دوستدار در راه خدا ،و دلجوى و مهربان باشید ،به دیدن یکدیگر برو ید و

ّ
فلسفه و علت تشویق به عزاداری در سیره معصومین

فضددیل گو یددد :امددام صدداد،

از مددن پرسددید :آیددا (دور هددم) مینشددینید و حدددیث و
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همدگر را ببینید ،و امر ما را بپا دار ید و احیا کنید.

جلسات روضه در خانه ،حسینیه ،مسجد ،و خیابان و غیدره ...همده مصددا ،بدارز نگده
داشتن امدر والیدت الهدی اسدت و بهتدرین گزینده بدرای نشدر معدارف دیندی و احیدای امدر امامدت
همین مجالس روضه امام حسین

است.

نریجه 

دان انسدان را
«
دانستن»چیستی یک چیز ،ثبدات ایمدان و یقدین بده وجدود میدآورد و دل و ج ِ
ِ

نسبت به موضوع مورد نظر ،پرانگیدزه میکندد عدزاداری سدرور و سداالر شدهیدان حضدرت امدام
حسد ددین

و گر ید دده بد ددر مظلومیتهد ددای آن حضد ددرت ،از جملد دده مسد ددائلی هسد ددت کد دده ذهد ددن

انسانهای«پرسشگر» را به خود مشغول داشته و دارد.
چیستی»گریه بر آن حضرت در مقاله حاضر مورد بررسدی قدرار داده شدد و بده ایدن نتیجده
«
ِ

دل انسانهای
رسیدیم که گریه بر آن حضرت ،یک فرهنگ» و در اصل«فرهنگساز» هست .و ِ

آزاده و مدؤمن را آمدداده میکنددد تددا بددا الهددام گدرفتن از عاشددورا ،دلشددان پددذیرای معرفددت حسددینی
بگردد و بدرای مبدارزه بدا اسدتعمار ،اسدتثمار ،ظدالمین ،کدج اندیشدان و منحدرفین قیدام کندد .و
جهاد اعظم.
این یعنی تربیت انسانها برای جهاد اصغر ،جهاد اکبر و
ِ
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آری! گریه بر آن حضرت ،در دل ایجاد صفت«رحمانی» کرده ،و جان را پدذیرای دوسدت
ّ
تولی» و بیزاری جستن از دشمنان نشان« ّ
تبری» میکند .چنین قلبی با
داشتن اولیای الهی«
تعظیم بر شعائر الهی ،و زنده نگه داشتن امر الهی ،و با الگو گرفتن از امدامش در جهدت زندده
داشتن نهضت و پیام های قیام آن حضرت به پا میخیزد.
نگه
ِ
ّ
و ایددن چنددین از گمراهددی و ضدداللت ،نجددات و بدده آسددتان مقدددس نددور الهددی ،هدددایت و بدده
رضوان الهی رهنمون میشود.
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مؤسسة فقه الشیعة.
_ فخددر رازى ،محمددد بددن عمددر( ،)،1420مفدداتی الغیدب ،سددوم ،بیددروت ،دار احیداء التددرا
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الواقیة)،قم ،دار الرضی( زاهدی).
_ کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحا ،)،1429( ،اصول کافی ،اول ،قم ،دار الحدیث.
_ لبیب بیضون ( ،)،1427موسوعة کربالء ،اول ،بیروت ،مؤسسة االعلمی.
_ مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی( ،)،1403بحار اْلنوار ،جمعی از محققدین ،بیدروت،
دار إحیاء الترا
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_ مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی(1378ش) ،ایمان و کفر(کتاب اإلیمان و الکفر بحار
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بده انسدانها آموخددت،

