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مقدمه 

در مقطعی از تار یخ زندگانی بشر ،حادثهای ب ر و حماسدهای شدورانگیز اتفداق افتداد کده
سبب تأثیرهای فراوانی در زمان خود ،همینطور تدا عصدر حاضدر گردیدد (قاسدمی-1 :1381 ،
 .)4بدددون تردیددد واقعدده کددربال و مصددائب امددام حسددین

تلختددرین و دردندداکترین واقعدده و

مصددیبت تدداریخ بشددر از آغدداز خلقددت تددا پایددان تدداریخ اسددت (کددریم خددانی .)3 :1395 ،واقعددۀ
غمبار عاشورا بیتردید ،زخمیترین قطعۀ تاریخ شیعه و اسالم است (بابایی.)20 :1386 ،

جنددبش کدربال ،نهضددتی بددرای احیددای احکددام دیددن ،زدودن انحرافددات دینددی و سیاسددی و

جددایگ ین کددردن حکومددت علددوی و امددامتی بدده جددای نظددام امددوی بددوده اسددت (جعفر یددان،
ّ
 .)227 :1387این جنبش به عنوان یک نهضت مقدس مذهبی و یدک حرکدت سیاسدی از

نددوع انقالبددی آن و پایدددارترین جنددبش سیاسددی مددذهبی ،در فرهن د

(مسددائلی .)11 :1387 ،قیدام پیروزمندانددۀ امددام حسددین

سیاسددی شددیعه اسددت

در عاشددورای سددال 61هجددری ،بددا

نثار خونهای پا ک ع یزان ،بیقرار یهای کودکان ،بیپناهیهای بانوان ،اسارت اهدلبیدت

آن حض ددرت و صد دحنههایی آ کن ددده از مصد دیبت و مظلومید دت رقددم خددورد .بددر ایددن اس دداس،
یادآور ی اخبار آن قیام خونین ،همدواره عواطدف انسدانها _ مسدلمان و نامسدلمان _ را بده تدأثر

واداش ددته و در ط ددول ت ددار یخ ب دده بر پ ددایی ع ددزادار ی ب ددا شد دکلهای گون دداگون انجامید دده اس ددت

(منتظری مقدم85 :1384 ،؛ طیسی.)400 :1391 ،
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اکنددون شایسددته اسددت نقددل ایددن سددرود ارزشددمند شددهید ب رگددوار ّ
محمددد جعفددر خلیلددی

ّ
همت آبادی:

این چه غوغایی است جبریل از پرش خون مدیچکدد
حضدد ددرت زهدد ددرا ز چشدد ددمان تدد ددرش خدد ددون میچکدد ددد
ی د د د ددا رس د د د ددول اهلل ب د د د دده دش د د د ددت ک د د د ددربال بنم د د د ددا نظ د د د ددر
بددین چدده سددان خددون خدددا از پیکددرش خددون میچکددد
چش د د ددم ح د د ددق باش د د ددد امیرالم د د ددؤمنین ک د د ددز دی د د دددگان
از ب د د د د ددرا ن د د د د ددوگالن پر پ د د د د ددرش خ د د د د ددون میچک د د د د ددد
(میرخلفزاده)265 :1383 ،

از طرفی ،حماسه عاشدورا در کدربال از حماسدههای جداودان خلقدت اسدت کده در راسدتای
هدددایت انسددانها توسددط خداونددد متعددال در خددالل اختیددار انسددانها طراحددی شددده اسددت و
عددزاداری احیددای ایددن حماسدده انسددانسدداز اسددت (قددانع .)189 :1394 ،فاجعدده خددونبددار و
ّ
غد ددمانگید ددز شد ددهادت سد ددرور شد ددهیدان ،حضد ددرت امد ددام حسد ددین اثد ددری عمید ددق و تد ددألمی
جبددرانناپددذیر بددر دلهددای ّامددت اسددالمی و آزاداندیشددان جهددان نهدداد (حسددینی و پددورحمزه
خردمددرزی )23 :1396 ،و عددزاداری ،مرثیهسددرایی و سددوگواری از دیربدداز در میددان ملتهددای
مختلف جهان معمول بوده است (امیر حسینی و کریمی .)31 :1393 ،در این میان ،نباید
فرامددوش کددرد کدده گددروههددا و فرقددههای ضدداله همچددون وهابیددت همددواره درصدددد ضددربه زدن بدده
اسالم و مذهب شیعه هستند (خدامی و غالمیان رمجردی .)1 :1394 ،ایدن فرقده تنهدا خدود
را اهل سنت و سایر مذاهب را اهل بدعت میداند .با توجه به این که فرقۀ وهابیدت خدود را
حق مطلق و سایر فرقههای اسدالمی را اهدل بددعت و خدار از اسدالم مدیداندد و گداه بدا تغییدر
تاکتیک و شیوههای تبلیغی برای جذب پیروان مذاهب اهلسدنت ،تنهدا بده شدیعه امامیده
مصائب اولیا خدا ،اگرچده نده از اصدول و نده از فدروع دیدن اسدت ،امدا بدی ارتبداط و التدزام بدا
برخدی از اصددول و فدروع دیدن نیسدت .گر یده و عدزادار ی بددرا سد ّید و سدداالر شدهیدان ،حضددرت
اباعبداهلل الحسین

ر یشه در همه ابعاد اسالم دارد (بابایی.)61 :1381 ،

اشدک ،احسدداس زالل و عشدقی پدداک و شدفاف بددوده کده از ژرفددای جدان پدیدددار مدیشددود و
نشان دلدادگی و ارادت به محبوب است (لقمانی .)17 :1378 ،مظلومیدت حضدرت

و

آمیخته و صاحبش را به کشتی نجات رسانده و در زیر سایه نور هددایت امدام حسدین
بهشدت بددرین رهنمددون شددود (زیندالی و فددرزین .)114 :1398 ،عددزاداری بددرای ّ
سیدالشددهدا

بده

یکی از ب ر ترین مصادیق ب رگداشدت شدعائر الهدی اسدت (حسدینی و پدورحمزه خردمدرزی،
 .)23 :1396ناگفته نماند ،برای نقدد عقایدد وهابیدت ،از همدان زمدان ظهدور افکدار وهابیدت،
علمای اسالمی به مبارزه با آن پرداخته و کتبی را تدوین نمودهاندد (روحدی برنددق و مدرادی،
.)90 :1394

از نگاه شیعه و وهابیت

اصددحاب و یددارانش امتیددازی اصددیل و بددی نظیددر اسددت تددا بددا گددوهری همچددون اشددک بدده هددم

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

حملدده م ددیکن ددد (الب ددوغبیش و یوس ددف پ ددور .)1 :1396 ،افدد ون بددر ایددن ،عددزادار و گر یدده بددر
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ّ
اهمیت بررسی دیددگاه مدذهب شدیعه و فرقدۀ وهابیدت در خصدوص سدوگواری و گریسدتن
در

بددرای مصددائب عظمددای وارده بددر سددرور و سدداالر شددهیدان حضددرت اباعبددداهلل الحسدین
تیمیدده حرانددی و ّ
کددربال ،بددر هددیچ کددس پوشددیده نیسددت .از سددویی ،سددخنان ابددن ّ
محمددد بددن
ا
عبد دددالوهاب در بد دداره عد ددزاداری و گر ید دده بد ددرای س د د ّید الشد ددهدا کد دده کد ددامال بد ددا احادید ددث
معصومین در تضاد و تقابل است که پژوهش در ایدن زمینده از ّ
اهمیدت بداالتری برخدوردار
اسدت .بده همدین دلیدل ،در مقالدده حاضدر سدعی بدر آن اسددت کده نخسدت شدناخت روشددنی از
سوگواری و اشک ریختن بر مصائب حضرت امدام حسدین

در کدربال از نگداه شدیعه و فرقدۀ

وهابیت به خواننده گان گرامی ارائه شود که ایدن هددف اصدلی ایدن پدژوهش اسدت .سد س،
بعددد از معرفددی اجمددالی فرقددۀ وهابیددت ،هدددف دیگددر تحقیددق شددامل بررسددی و نقددد سددخنان
تأسفبار و نابحق ابدن ّ
تیمیده حراندی و محمدد بدن عبددالوهاب در بداره عدزاداری و گریسدتن بدر
حسین بدن علدی

بدا رویکدردی دیندی بده روش توصدیفی _ تحلیلدی خواهدد بدود .همچندین

این پژوهش از نوع تحقیقات تئوری و یک مطالعه اسنادی و کتابخانهای است.
واژهشناسیومعنا انیکلما  َع ا،بکاء،الجز 
 .1
َ .1-1عزه 
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َعددزا در لغددت بدده معنددای ش دکیبایی ک دردن ،شددکیبایی در مصددیبت ،سددوگواری ،تع یددت

سو و ماتم است (حسینی و پورحمزه خردمرزی26 :1396 ،؛ معین.)1063 :1381 ،
به عبارت دیگر ،به معنای خوب صبر کردن ،صبر کردن در مصیبت و سدو و مصدیبت
است (زینالی و فرزین  .)117 :1398در لغتنامه دهخدا آمده است که عزا گرفتن به معندای
زاری و شددیون کددردن و بدده حالددت مدداتمزدگددان در آمدددن و بددرای سددو و مصددیبت ،لبدداس در بددر
کردن و به معنای اقامۀ سوگواری به سبب مر کسی است (حسینی و پورحمزه خردمدرزی،
.)26 :1396
شایسته است با انعکاس یک مورد از بیانات ارزشمند حضرت امام خمینی  ،بحدث
را پیش بگیریم .ایشان در باره مجلس عزای ّ
سیدالشهدا میفرماید:
مجالس عزا از آن وقت به امر حضرت صادق

و به سفارش ائمۀ هددی

 ،مدا

به پا میکنیم این مجلس عزا را( .بینام)8 :1387 ،

.2-1بکاء 

ّ
ّ
ورت قصر و مد میآیدّ .فراء و دیگران در چرایی مد و قصر تلفدظ شددن
واژ بکاء به دو ص ل

این واژه بیان داشتهاند که هر گاه بکاء به قصر خوانده شود ،به معنای گر یده و اشدک ریخدتن
ّ
است و اگر بده مدد باشدد ،بده معندای صددایی تدوأم بدا گر یده اسدت .بکداء در اصدطالح ،حالدت
نشدان دهندد حددزن ،شدوق ،خدوفّ ،
محبددت ،عظمدت ،فدرخ ،بهجددت و حضدوع اسدت کدده در
ریزش اشک ّ
تصنعی نیز به کار رفته اسدت .بکداء در تص ّدوف ،بده انتبداه دل از فقددان مقاصدد
حقیقدی در زمدان گذشدته و در عرفدان اسدالمی ،بکداء بده جر یدان اشدک از چشدم در حدال َحدزن

گفته شده است (اشرافی ،عباس پور وازیک .)9-8 :1393
.3-1هلجزع 

جزع به معنای بیتابی و ناله است .راغب میگوید:

جددزع نقطدده مقابددل ص دبر اسددت و آن ،حالددت بددیقددراری و ناشددکیبایی در برابددر حددوادث و

مشکالت است ،به گونهای که انسان در برابر حادثه زانو زند ،مأیوس شود ،بیتابی کندد و یدا
از تالش و کوشش برای رسیدن به مقصد چشم بپوشد (بینام ،بیتا.)104 :

در ز بددان فارسددی ،بهتددرین معددادل بددرای جددزع ،بددیتددابی کددردن اسددت (اکبددر نددژاد:1386 ،
دارند ،خواهیم پرداخت.

امام حسین

امام صادق

فرمودهاند:

هر جزع و گریهای مکروه است مگر جزع و گریه بر قتل امام حسین

در ایددن حدددیث بدده ص دراحت ،جددزع بددرای امددام حسددین

.

جددایز شددمرده شددده اسددت.

ایددن حدددیث از نظددر سددند خددوب و در حددد حسددن اسددت .افد ون بددر ایددن ،حضددرت در حدددیثی
دیگر میفرماید:

از نگاه شیعه و وهابیت

 .)162در ادامه ،به بیان چندین نمونه از روایداتی کده داللدت در اسدتحباب جدزع در عدزاداری

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

ّ
جزع از حزن اشد .جزع نوعی حزنی است که شخص را چارهاندیشی بازدارد ،ولی
حزن از آن ّ
اعم است( .قریشی بنایی35-2 :1412،؛ زینالی و فرزین)125 :1398 ،
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همانددا گر یدده و جددزع بددرای بنددده در هددر مددوردی مکددروه اسددت ،مگددر گر یدده و جددزع بددرای
حسین بن علی

که در آن پاداش داده خواهد شد.

ایدن روایدات معتبدر اسدت؛ ز یدرا ابدنقولو یدده آن را در کامدل ال یدارات روایدت کدرده کده از کتدب
بسدیار معتبدر شدیعه بده شددمار میآیدد و نویسدنده در مقدمدۀ آن ،بدده وثاقدت همدۀ روایداتی کدده در
اسناد آن واقع شدهاند ،تصریح کرده است .رجال ب ر همانندد حضدرت آیدت اهلل العظمدی
خددویی نیددز همددۀ راو یددانی کدده در اسددناد کتدداب کامددل ال یددارات واقددع شددده را موثددق مددیدانددد
(نجفی .)13 :1387 ،همچنین حضرت امیر

در ثای رسول خدا

فرمودهاند:

بددیشددک ص دبر نیکوسددت ،مگددر بددر تددو و جددزع بددد اسددت ،مگددر بددر تددو( . ...ا کبرنددژاد،

)165 :1386

.2گه هواشکم ر تأییدقرآ که م 

آیات بسیار ی از کالم اهلل مجید در مدح گر یه صادر شده اسدت و از ایدن موضدوع مدیتدوان
به عنوان تأیید قرآن بر اشدک و گر یده و انددوه ندام بدرد کده بده چندد نمونده از آن بده عندوان شداهد
اشاره میکنیم؛ آیاتی که به چشمان گر یان اشاره میکند:
ْ ْ

ُ

ْ

ُ

ُ

ْ

فلیضحک ل ق ِلی َُّی ْبک ل ک ِثیرل جْلء ِبما کان ل یک ِو ُبون ؛ (توبه)82 /

پس کم بخندند و بسیار گر یه کنند.
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در آیه فوق خداوند به عملی امر میفرماید که اگر خداوند بده آن رضدایت نمدیداشدت آن
را مورد امر قرار نمیداد .خداوند متعال در مدح انبیای خود اینگونه میفرماید:
إذل ُت ْتل عل ْیز ْ آی ُ
اِ َّ
لُّر ْحم ِ خ َُّو َل ُؤ َّجدل ا ُب ِک َّیا ؛ (مریم)58 /
ِ
ِ

چون آیات خدا بر آنها خوانده میشد ،سجدهکنان و گر یهکنان میافتادند.

خداون ددد تع ددالی در صد دفات کس ددانی کد ده موهب ددت عل ددم ب دده آنه ددا عناید دت ش ددده اس ددت،
این گونه میفرماید:

ُ
ْ ْ
ُ ُ ُ ُ
ُ
ان َ ْبکون اَ ِؤ یده ْ خش عا ؛ (اسراء)109 /
ا ِیخ َّو ان ُِّْلذق ِ

و بر رو زمین میافتند و میگریند و بر فروتنی آنها میافزاید.

همچنین در توصیف مؤمنان به هنگام ن ول آیات قرآن فرموده است:
َّ
ْ
ُ
تو ی سع ُین ُز ْ ت ِفیض ِم ْ لُّد ْمع ؛ (مائد )83 /

ِ
میبینی که چشمشان پر از اشک میگردد.

ّ
چندانکده مالحظدده شددد ،در قددرآن کدر یم گر یده و ر یدزش اشدک کده نتیجدده انعطدداف و تددأثرات
روحدی اسدت ،ندهتنهدا مدذموم شدمرده نشددده اسدت ،بلکده مدورد مددح و سدتایش پروردگدار قددرار
دارد؛ ز ی درا از فطر ّی دات بشددر و جزئ دی از شخص د ّیت مثبددت انسددان بدده شددمار میآیددد (بددینددام،
.)12 :1397
.3سوگواریوگه سه برایحضر اباعبداهللالحسی

از دگاهمذهبشیعه 

یددک جامعدده ق ددرار

آیینه ددای س ددوگوار ی از جمل دده مراس ددمی اس ددت ک دده در حددوزه فرهندد

میگیرد و ج و آداب و رسدومی اسدت کده همدۀ جوامدع بدا ادیدان و فرهن هدای گونداگون بده آن
توجه دارند .در ایران نیز این مراسم همدواره بده مناسدبتهای مختلدف و بدا ّ
اهمیدت خاصدی
عددزاداری ،سددوگواری ،مدداتم ،نوحددهسددرایی ،مرثیددهخددوانی ،نالدده و زاری ،بددیتددابی ،شددیون،
جزع و فزع و گر یده کدردن بدرای حضدرت امدام حسدین

 ،از جملده اعمدالی اسدت کده شدعائر،

نشانهها و زمینه های تقوا و رشد معنوی و روحی را فراهم می کند .چه شعاری از این باالتر و
چه یدادی از ایدن بهتدر ،چده ذکدری از ایدن مهمتدر و چده عالمتدی از ایدن واضدحتدر کده انسدان یداد
حسین

که همدان یداد خداسدت کندد؟ چده ذکدری از ذکدر حسدین

و عزاداری برای حسین

بوده و به همه عرشیان ،انبیا ،اوصیا و اولیا ،سفارش یاد و ذکر و گریه
را کرده است؟! خود خدا به حضرت موسی

خطاب کرد:

ای موسی! کسی که گریه کند یا بگریاند و یا خود را شبیه بده گر یدهکننددگان درآورد،

بدنش به آتش جهنم حرام میشود( .میرخلفزاد )2 :1387 ،

اشددک مددوهبتی الهددی اسددت و امددام صددادق

آن را موجددب دفددع رطوبددت مغددز انسددان

برشمرده اسدت .نشداط ،زنددهدلدی ،سدبکبدالی و طدراوت روح از آثدار اشدک اسدت (لقمدانی،

از نگاه شیعه و وهابیت

همهاش یاد حسین

مهمتدر کده خددا از ازل

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

انجام میشده است (رئیس السادات.)65 :1395 ،
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 .)16 :1378از طرفی ،گریه همچون خنده ،یکی از نعمتهای ب ر الهی به انسان است و
در زن دددگی و رش ددد اف ددراد ،کارکرده ددای متف دداوتی دارد .پزش ددکان از آث ددار دلنش ددین جس ددمانی،
روانشناسان از تأثیر مثبت آن بدر روح و روان و علمدای اخدالق از جلوههدای تدأثیر گدذار اشدک
دیددگان بددر ّ
نورانیددت دل و گیرندددگی قلددب ،سددخنان بسددیاری گفتهانددد .گر یددۀ واقعددی مددیتوانددد
حأمل پیامهایی درونی باشد که از ناآرامی و اشتیاق فدرد بده موضدوع از دسدت رفتده حکایدت
کند (اشرافی و ّ
عباس پور وازیک.)10 :1393 ،
تجربدده نشددان مددیدهددد ابددراز ندداراحتی بدده وسدیله گر ی ده یدا ابددراز شددادی بدده وسدیله خنددده ،از
نشانههای تعدادل روحدی انسدان اسدت؛ بده گوندهای کده ا گدر فدردی نگر یدد یدا نخنددد ،مدیتدوان
روان او را نامتعادل توصیف کرد .انسانهایی که با گر یه و خنده ،غمها و شادیهای خدود را
بروز میدهندد ،از سدالمت جسدمی و روحدی بیشدتری و از نشداط و تحدرک بهتدری ،در صدحنه
زنددگی برخوردارنددد .از ایدنرو ،مشدداهده مظلومیدت و مصدائب کسددانی کده مددورد عالقدده انسددان
هسددتند نی دز تجسددم و ی دادآور ی آنهددا _ ک ده در مددورد امددام حس دین

و ی دارانش چن دین اسددت _

عواطف انسانهایی را که فطرتی پا ک دارند ،تحت تأثیر قرار میدهد و سبب مدیشدود بدر آن
مظلوم ّی دت و مصددائب بگر ینددد (منتظددری مقدددم116-114 :1384 ،؛ قاسددمی.)167 :1381 ،
اف ون بر این ،چشم گریان ،چشمه فی
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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گریس ددتن بدددرای امدددام حسدددین

خداست.
زمیندددهس دداز پیونددددی قلبدددی اسدددت کددده عطدددش روح را

فرومینشاند و هر قطره ،گوهری شبافروز برای سعادتخواهی و سدازندگی فدراهم مدیسدازد.
از ایددنرو مسددیر اشددکها و گر یددهها بدده سددوی حادثدده خددونین کددربال هدددایت شددده تددا چنددین آثددار
انسانسازی همیشه وجود داشته باشد (لقمانی .)19-17 :1378 ،از سویی ،مصائب امام
حسین

باالتر از فهم و درک بشری است؛ چرا که در شهادت او نهتنها آدمیان ،بلکده همده

موجودات اشک ریختند و گریستند .بر این اساس ،امام صادق
در زم ددانی ک دده حس ددین ب ددن عل ددی

میفرماید:

ب دده ش ددهادت رس ددید ،آس ددمانها و زمینه ددای

هفتگانه و آنچه در آنها بود و کسدانی کده در بهشدت و جهدنم بودندد و آنچده دیدده

میشد و آنچه نمیشد بر آن حضرت گریستند( .کریمخانی)3 :1395 ،

از ب ر تددرین اسددباب تقددرب بدده

عددزاداری بددرای سدداالر شددهیدان اباعبددداهلل الحسددین

خداوند و دارای اجر و ثواب فراوان است .در کتابهای معتبدر ،در اینبداره روایدات بسدیاری
وارد شده که در میان آنها ،احادیث دارای اعتبار کافی و قابل اعتماد نیدز فدراواناندد (کاشدفی
و همکاران .)109 :1385 ،همچنین ،درباره نوحه خوانی و عزاداری بدرای امدام حسدین

و

ریخددتن اشددک بددر مصددائب آن حضددرت روایددات بسددیاری وارد شددده اسددت؛ بددهویژه این کدده
و امامان

و اهلبیت ایشان ،هر یک بده گوندهای بدر

حضرت آدم گرفته تا پیامبر خاتم
ا
ایددن مهددم تأ کیددد داشددتهاند و عمددال بدده مددا درس گر یدده و حددزن و غددم بددر شددهید کددربال دادهانددد
(کاظمی نایینی.)15 :1390 ،
اعتق دداد بددده پ دداداش فدددراوان گر ید ده بدددرای ام ددام حسد دین

و نید دز ید دادکرد از مصد دیبتها و

مظلومیته ددای آن حض ددرت ،هم ددواره در ط ددول ت ددار یخ ،در بر پ ددایی عزادار یه ددای حسد دینی
تأثیرگددذار بددوده و سددبب شددده اسددت احساسددات و عواطددف عددزاداران ،بددا یداد و نددام اباعبددداهلل
الحسین

و یاران باوفایش ،پیوندی ناگسستنی و عمیق بیابد و پس از قرنها ،بدرای آندان،

در س ددو حس ددینی هم دده ج ددا ش ددیون و ش ددور اسد دت
گد ددویی کد دده دمید ددده بد دده جهد ددان نفخد ددۀ ص د دور اسد ددت
فد د د ددردا کد د د دده سد د د ددرافکنده بد د د دده مید د د ددزان و معد د د ددادیم
اید د ددن عشد د ددق حسد د ددینی سد د ددند اذن عبد د ددور اسد د ددت
.1-3سوگوهریوگریههنبیاء

برهیسیاهلشهاه



بدددون تردی دد یک دی از مص دیبتهددا جانسددوز و فرامددوشنشدددنی در تددار یخ اسددالم ،حادثددۀ
جانگداز عاشورا و کربالست؛ به طور که پیامبر

بارها درباره ایدن حادثده سدخن فرمدوده

و ضدددمن پیشدددگو ییهایی از چگدددونگی وقدددوع آن ،بدددر شدددهادت مظلومانددده فرزندشدددان امدددام
حس دین

اشددک ر یختهانددد (رجبددی .)52 :1390 ،بددرای نموندده ،هنگددامی کدده جبرئیددل خبددر

از نگاه شیعه و وهابیت

(کریمخانی.)99 :1388 ،

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

همچددون ع یزتددر ین نزدیکدان خددود سددوگوار ی کننددد ،بگر ینددد و بددر سددر و سدینه بزننددد (منتظددری
ّ
مقدم.)117-114 :1384 ،
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را آورد و هنگددامی ک دده تربی ددت حضددرت ّ
سیدالشددهدا

شددهادت ام ددام حس ددین

حضرت نمایاند ،رسول خدا
که آن حضرت ،با دیدن علی

را بددر آن

گریست (کریمخانی .)12 :1388 ،در روایات آمدده اسدت
 ،به ایشان احترام می گذاشت و به طور مکرر میفرمود:

پدرم به قربان شهید بی یاور! (رجبی)52 :1390 ،

چنین روایت شده است:

از امام صادق

امددام حسددین

بدده سددوی پیددامبر ا کددرم

مددیآمددد کدده حضددرت بدده اسددتقبالش

شدتافت و او را در دامدان خدویش نشداند و فرمددود :هماندا کشدته شددن حسددین

در

دلهددای مؤمندان حرارتددی ایجدداد کددرده اسددت کدده هرگددز سددرد نخواهددد شددد ... .پدددرم
فدای کسی که کشتۀ اشکهای جاری است .گفتند :ای فرزند رسول خدا! کشدتۀ
هر اشک روان یعنی چه؟ فرمود :هیچ مؤمنی او را یاد نمیکند ،مگر اینکه اشک او
جاری خواهد شد( .بینام)4 :1387 ،

پیدامبر

نسدبت بده حددوادث و جر یانداتی کده امددت اسدالمی بدا آن رو بددهرو بدوده یدا پددس از

ایشد ددان رو بد ددهرو مد ددیشد دددهاند ،از راه وحد ددی و علد ددم الهد ددی آ گد دداه بد ددود و ای د دن حقیقد ددت را در
مناسددبتها گوندداگون ابددراز میفرمددود (رجبددی .)52 :1390،همچنددین ،هنگددامی کدده دسددتور
ذبددح اسددماعیل
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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برداشددته شددد ،جبرائیددل بددا حضددرت ابددراهیم

کلمدداتی در اجددر و ثددواب

ح ین بودن در ماجرای عاشورا بیان فرمود تا آنکه شرح واقعدۀ کدربال را گفدت و آن حضدرت بدر
مصائب امام حسین

گر یست (کریمخانی.)11 :1388 ،

روز ی حضرت موسی

با حضرت یوشع بن نون

در اطراف زمین سیر مدیکردندد کده

بدده سددرزمین کددربال رسددیدند .در آنجددا کفددش حضددرت موسددی

پدداره شددد و خدداری بدده پددای

ایشان اصدابت کدرد .پدای آن حضدرت خدونین شدد و درد کشدید .او ناراحدت و محد ون سدر بده
طددرف آسددمان بلنددد کددرد و فرمددود « :خداوندددا! چدده بدددی از مددن سددرزده بددود کدده دچددار ایددن بلیدده
شدددم؟» خداونددد متعددال ب درای او روضدده کددربال را خوانددد و فرمددود« :اینجددا حسددینم را شددهید
مددیکننددد؛ اینجددا خددونش را مددیریزنددد؛ اینجددا حسددین را محدد ون و ندداالن مددیکننددد و مددن
میخواسدتم خدون و حدزن تدو بدا او موافدق باشدد» .حضدرت موسدی

فرمدود« :خددایا! حسدین

و پسددر علددی مرتضددی

کیسددت؟!» فرمددود« :او سددبط محمددد مصددطفی

اسددت» .موسددی

ناراحت و گریان شد و فرمود« :قاتل او کیست؟» خطاب رسید« :او نفدرین شدد مداهی در یدا و
وحشدیهای بیابدان و پرنددگان هواسدت» .حضدرت موسدی

نداالن و گر یدان دسدتهدا را بداال

بددرد و ی یددد را لعنددت و نفددرین کددرد .حضددرت یوشددع بددن نددون

نیددز گر یددان بدده دعددای حضددرت

موسی

آمین گفت و دوباره به راه افتادند (میرخلفزاده.)15-14 :1383 ،

در نقلدی دیگدر آمدده اسددت کده حضدرت موسدی
احوالپرسی ،موسی

بدرای خضدر

بدده حضدرت خضدر

از فضدایل و مناقدب آل محمدد

مصائب و ابتالئات آنها نقل کرد تا به قضیه حسین

رسدید و پددس از
گفدت و سد س از

رسید تا آن که صددای آنهدا بده نالده و

گریه بلند شد (همو.)18 :
حضرت عیسی

با حوار یدون وارد کدربال شددند .دیدندد آهوهدای صدحرا در آنجدا جمدع

شدهاند و گریه میکنند .حضرت

با حواریون نشستند و گریستند .حواریون پرسیدند :یدا

روح اهلل! برای چه گریه میکنی؟ فرمود :شما میدانید این چه سرزمینی اسدت؟ گفتندد :نده.
[بدددن مطهددرش در آن] بدده خدداک سد رده مددیشددود کدده خددوشبددوتر از مشددک اسددت (اسددماعیلی
یزدی163 :1390 ،؛ کریمخانی.)9-8 :1388 ،
.2-3فضیلتوبرکاتحزنوگریهبرهیحسینبنعلی

روای دات نقددل شددده از معصددومان

درکالمهئمۀهطهار



بی دانگر آن اسددت ک ده آنددان ،خددود بدده ی داد مصددائب و

.)116-114 :1384

مطرح خواهیم کرد کده شدناخت روشدنی

در ادامه روایات متعددی از امامان معصوم
از فضدلیت و ثددواب گریسدتن بددرای مصدائب ّ
سیدالشددهدا
ارائه شود.
حضرت علی

میفرماید:

در کدربال ،بدده خوانندد گددان گرامددی

از نگاه شیعه و وهابیت

مظلومیت امام حسین میگر یستند و نیز از اصحابشان میخواستند اینگونه رفتار کنندد
ّ
و به منظور تشو یق آنان ،پاداش عظی لم گر یه بر حسین را بیدان مدیکردندد (منتظدری مقددم،

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

فرمود :این سرزمینی است که جگرگوشۀ آخرین پیامبر خدا

در اینجدا کشدته مدیشدود و
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در روز قیامت همه چشمها گریانند و هیچ چشمی خواب نددارد ،مگدر آن چشدمی
که خداوند آن را به کرامت خود اختصاص داده و برای هتک حرمت حسین

خاندان محمد

حضرت زهرا

گریسته باشد( .بینام300 :1390 ،؛ بینام ،بیتا)428 :

و

فرمود:

هرگدداه گر یدده کنندددگان بددر حسددینم داخددل بهشددت شددوند ،مددن هددم داخددل بهشددت

میشوم( .بینام)1 :1395 ،

حضرت امام حسین

فرمود:

هیچ بندها نیست که چشمانش بدرا مدا یدک قطدره اشدک بر یزندد یدا پدر از اشدک
را در بهشت جا خواهدد داد( .میرخلدفزاد :1380 ،

شوند ،مگر این که خداوند و
2؛ مجلسی)279 :1403 ،

من کشته اشکهایم ،با سختی و اندوه کشته میشوم و بر خددا شایسدته اسدت کده
هیچ اندوهگینی نزد من نیایدد ،مگدر آن کده انددوهش را بزدایدد و او را خوشدحال بده

ّ
(محمدی کرمانشاهی)29 :1389 ،
خانوادهاش برگرداند.

از امام سجاد

روایت شده که فرمود:

هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شدن حسین بن علی
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و همراهانش اشکبار

شددود و اشددک بددر ص دورتش جدداری گددردد ،خداونددد او را در غرقددههای بهشددتی جددای
میدهد.

چشددمان هددر کددس کدده در مصددیبتهای مددا قطددرهای اشددک بر یددزد ،خداونددد او را در
بهشت جای میدهدد( .صدالحی و ا کبرندژاد32 :1395 ،؛ حرعداملی507 :1404 ،؛ مجلسدی،
285 :1403؛ شوشتری ،بیتا)16 :

از امام باقر

خطاب به شیعیان آمده است:
بر حسین ،گریه کنید و به اهل خانه ،به آنان که پروا و تقیهای از آنان نیست ،دستور
داده شدود کدده بددر حسدین

دادن در غم حسین

بگرینددد .در خانددهها مراسددم گر یده و سددوگواری ،نالدده سددر

باشد ،اهل خانده و شدیعیان بده یکددیگر تع یدت و تسدلیت

گویند .اگر چندین کنندد مدن از سدوی خددا بدرای آندان ضدامن پداداش حد و عمدره و

جهاد میشوم( .حجازی)107 :1393 ،

امام صادق

میفرماید:

آنکه حسین را نزد او یاد کنند ،از دیدگانش به انددازه بدال مگدس اشدک بیایدد،
ثددوابش بددر خداونددد ع ّ وجددل اسددت و کمتددر از بهشددت بددرای اورضددایت نمددیدهددد.

ّ
(حرعاملی)507 :1404 ،

هر چیزی پاداش و مزدی دارد ،مگر اشکی که برای ما ریخته شود [که چیدزی بدا آن
برابری نمیکند و مزد بیاندازه دارد]( .شجاعی)84 :1383 ،

َّ
گر یدده کننددد جدددم از جددا خددود برنمددیخیددزد ،مگددر این کدده ماننددد روز کدده از مددادر
متولد شده از گناهان پا ک است.
را عذاب نماید.

خدا حیا میکند گریه کننده بر حسین بن علی
ّ
جد لدد مددا حسددین هنگددامی کدده بدده گر یددهکنندددگان خددود نگدداه مددیکنددد ،بددرا آنددان
ّ
استغفار میکندد و از جدد و پددر و مدادر و بدرادر خدویش مدیخواهدد کده آنهدا هدم بدرا
گریهکنندگان و اقامهکنندگان عزا او استغفار کنند( .بینام)1 :1395 ،

روز اول ماه محرم بر ابوالحسن الرضا

وارد شدم .حضرت به من فرمدود :ای پسدر

شبیب! اگر بر حسین بگریی ،چندان که اشک بر گونههایت جاری شدود ،خددای

متعددال هددر گندداهی کدده کددردهای بیددامرزد .سد س فرمددود :ا گددر مددیخددواهی در درجددات
بهشت با ما باشی در اندوه ما اندوهنا ک باش و در خوشحالی ما شادمان.

پس گریه کنندگان بر مثل حسین

 ،باید بگریند؛ زیرا گریستن بر او گناهان ب ر

را محو میکند( .حجازی102 :1393 ،؛ باقیزاد پامی و روحی برند )152 :1394 ،

هر کدس کده عاشدورا ،روز مصدیبت و انددوه و گر یدهاش باشدد ،خداوندد روز قیامدت را
برای او روز شادی و سرور قرار میدهد( .شجاعی)83 :1383 ،

همانا گریه بر امام حسین

(کریمخانی)4 :1388 ،

گناهان ب ر را از بین میبرد و انسان را پا ک میکند.

از نگاه شیعه و وهابیت

همچنین فرمود:

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

ریان بن شبیب میگوید:
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در سلس د ددله اش د ددک ب د ددود گ د ددوهر مقص د ددود

گددر هسددت ز یوسددف خبددر ،ایددن قافلدده دارد

(لقمانی)16 :1378 ،

در نگددداهی کلدددی ،خدددواص اشدددکی کددده در عدددزای امدددام حسدددین

جدددار ی مدددیشدددود از

روایتهایی که در اینباره وارد شده است ،پن نکته دریافت میشود:
 .1آن اشک ،محبوبترین قطرات در نزد خداوند است.
 .2اگر قطرهای از این اشک در جهنم افتد او را سرد و خاموش میگرداند.
 .3مالئکه این اشکها را میگیرند و در شیشهای نگهدار ی میکنند.
 .4قدددر و ارزش ثددواب چنددین اشددکی را نمددیتددوان سددنجید؛ هددر چیددزی ارزش مشخصددی
دارد ،جز اجر و پاداش گریه بر حسین

(شوشتری.)99 :1303 ،

.3-3روضهوگریهبرهیحسینبنعلی

هزنگا حضرتهمامخمینی



امام خمینی فرمود:
سیدالشهدا برای حفدظ مکتدب ّ
روضۀ ّ
سیدالشهداسدت .آن کسدانی کده مدیگویندد
ا
دال نمددیفهمندد مکتددب ّ
روضدۀ ّ
سیدالشدهدا چدده بددوده و
سیدالشددهدا را نخوانیدد ،اصد
نمیدانند یعنی چه .نمیدانند این گریهها و این روضهها حفظ کرده ایدن مکتدب
را( .بینام)9 :1387 ،
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گریه کردن بر عزای امام حسدین

زندده نگده داشدتن نهضدت و زندده نگده داشدتن

همددین معناسددت کدده یددک جمعیددت کمددی در مقابددل یددک ام راتددور ب د ر ایسددتاد.

(خمینی)81 :1385 ،

.4فرقۀوهابی واب  ّ
تیمیهحرانی 

اسالم ،مردم را بده همبسدتگی و دوری از جددایی دعدوت کدرده اسدت .قدرآن کدریم بدا بیدان
رهنمودهای روشن ،همه انسانها را به گردآمددن بدر محدور توحیدد سدفارش مدیکندد و تفرقده و
چنددستگی را عامل دوری از راه مستقیم دین میداند؛ آنجا که میفرماید:
ُ
َنت َّتب ُع ل ُ
لُّو ُبل فتف َّو ق ِبک ْ ع ْ ؤ ِب ِیل ِ  ...؛ (انعام)153 /
ِ

از راههای گوناگون پیروی نکنید که شما را از طریق ّ
حق بازمیدارد.

یک دی از حربددهها و روشهددای مقابلدده بددا اسددالم و رخندده در صددفوف مسددلمانان تحر یددف
ّ
حقدایق دیدن و واژگونده کدردن اهدداف و مقاصدد نهدایی آموزههدای مقددس اسدالم اسدت .ایدن
حربدده و ترفنددد در قالددب سدداختن و پددروردن فرقددههای جدی دد بددرای قشددرهایی از مسددلمانان در
منددداطق و محد دددودههای مناسد ددب و س د د س تدددرو ی و گسدددترش آن در جهدددان اسدددالم چهدددره
مینماید .یکی از این فرقههای ساختگی است کده بدا مهدارت تمدام توسدط اسدتعمار ،بنیدان
«وهابیت» نهاده شد (سدجادی و آشدناور .)155 :1389 ،وهابیدت ،فرقدهای از اهدلسدنت در
عربستان است که به عندوان یکدی از فدرق اسدالمی بدا یداریخدواهی از اندیشدههای ابدنتیمیده
حرانددی و دیگددران در قددرون هفددتم و هشددتم هجددری قمددری و ماقبددل ،در قددرن دوازدهددم هجددری
قمددری ب ده وسددیلۀ ّ
محمددد بددن عبدددالوهاب بنیددان گذاشددته شددد (معلددومی نددوشآبددادی و جددان
برارزاده سرایی.)54 :1398 ،
وهابی به پیروان ّ
محمد بن عبدالوهاب گفته میشود که در منطقه نجد ج یر العرب با
قتل و غدارت ،تفکدر سدلفی را روا داد و تدا بده امدروز بده طرفدداران وی وهدابی اطدالق مدیشدود
اخالص در توحید و جن

با شرک و بتپرستی؛ ولی واقعیت این هددف را تأییدد نمدیکندد

(سددجادی و آشددناور .)153 :1389 ،اف د ون بددر ایددن ،وهابیددان در فددروع دیددن ،تددابع احمددد بددن
حنبدل هسدتند و بیشدتر آنددان در شدبه ج یدره عربسدتان سددکونت دارندد .پیشدوایان فکدری ایددن
فرقده ،ابددن ّ
تیمیده حرانددی ،ابدنقددیم و محمدد بددن عبددالوهاب هسددتند (معلدومی نددوشآبددادی و
جان برارزاده سرایی.)54 :1398 ،
شرک و کفر فرق اسالمی به وسیلۀ ابن تیمیه به سال  698هجری قمری در منطقۀ شدام آغداز
شد (روحدی برنددق و مدرادی .)90 :1394 ،سدلفیت از جملده گرایشهدای سیاسدی نوظهدوری
است که ابتدا در قرن هشتم هجری توسط ابن تیمیه حراندی بده عندوان یدک نظر یده تداریخی،
برای جلوگیری از تروی بدعت و اعمال شرکآمیز مطرح شد .نظریۀ ابن ّ
تیمیده حراندی در آن
زم ددان م ددورد توج دده و اس ددتقبال علم ددا ،دانشدددمندان و عم ددوم م ددردم اه ددل س ددنت واق ددع نشدددد
(علدیبخشدی .)15 :1394 ،همچنددین ،خطرنداکترین چیددزی کده ابدن ّ
تیمیدده در آغداز دعددوت

از نگاه شیعه و وهابیت

تبلیغ رسمی مبانی فکری وهابیت مبتنی بر انحرافدات شددید در امدور اعتقدادی ،اثبدات

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

(طبسی .)11 :1391 ،وهابیت مذهب جدیدی است که هدف ظداهری آن عبدارت اسدت از
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خددویش مطددرح سدداخت و افکددار عمددومی را متشد ّدن و عقایددد مددردم را جریحددهدار کددرد ،مددتهم
سدداختن مسددلمانان بدده کفددر و شددرک بددود .وهابیددت شددیعه را بدده دلیددل اعتقدداد آنددان بدده توس دل،
ّ
تبرک ،درخواست شفاعت از معصومان  ،زیارات قبور ایشان و ...مشدرک خواندد (روحدی
برندق و مرادی .)90 :1394 ،از اینرو ،پس از آن کده وی بده علدت نشدر مسدائل خدالف شدرع و
صددور و تددروی افکددار انحرافددی ،بددا حکددم قاضددی القضددات اهددل سددنت دسددتگیر و بدده زندددان
محکوم شد و در زندان دمشق از دنیا رفت و به مرور زمان ،نظر یدۀ وی نیدز بده فراموشدی سد رده
شددد (علددیبخشددی .)15 :1394 ،پددس از مددر ابددن تیمیدده ،تفکددر سددلفیت رو بدده افددول نهدداد تددا
اینکه در قرون بعد ،این تفکر با گرایشها و برداشتهای متفاوت در مناطق مختلفی ظهدور
کرد و در پی آن انواعی از جریانهای سلفی شکل گرفت (علیبخشی.)28-27 :1394 ،
.1-4عزهدهریوگریستنبرهیحضرتهمامحسین

هزدیاگا فرقۀوهابیت 

وهابیت در دو حوزه نسبت به گریه و عزاداری بحث میکند؛ نخست حرمت گریه بدر هدر
شخص و در مرحله بعد ،گریه بر امام حسین

را بدعت میداند که هر دوی ایدن شدبهات

رد شدنی است.
شدددبهات عاشدددورایی وهابیدددت چندددد محدددور دارد .نخسدددت گر یددده و عدددزاداری بدددر سددداالر
شددهیدان
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اسددت؛ یعنددی مددیگوینددد گر یدده بددر امددوات ص دحیح نیسددت و نیددز عددزاداری بدر آنهددا

بدعت است و با این نوع مباحث مدیکوشدند عدزاداری امدام

را بده لحداظ مشدروعیت ز یدر

سددؤال ببرنددد و بگوینددد ایددن عزاداریهددا بدددعتآمیددز اسددت (مسددتقیمی .)2 :1392 ،بددر ایددن
اساس ،وهابیون غرق شده در جهالت و تعصب ،با عقاید باطلشان در پی این هستند کده
افکار مردم را منحرف کنند (زینالی و فرزین.)115 :1398 ،
فرقددۀ ضددالۀ وهابیددت کدده خددود را از اهددل سددنت مددیشددمارد _ و البتدده از نظددر ب رگددان ایشددان
ایددنگوندده نیسددت _ و مدعیانددد عددزاداری و گر یدده ،بدددعت اسددت و بدددعت حددرام .بددرای مثددال
ابن ّ
تیمیه میگوید:
از حماقتهای شیعیان ،برپایی مجلس ترحیم و نوحه بر کسی اسدت کده سدالها
پیش کشته شده است( .دادفر)50 :1398 ،

وی همچنین معتقد است:
شیطان به سبب کشته شدن حسین[

] برای مردم دو بدعت ایجاد کرده است؛

یکی بدعت گر یه و ناله و حدزن در روز عاشدورا  ...و دیگدری بددعت شدادی و سدرور.

(ابن ّ
تیمیه حرانی554 :1406 ،؛ طبسی )382 :1391

ب دده عب ددارت دیگ ددر ،اب ددن ّ
تیمی دده ح ددزن و ن دداراحتی ،ب دده س ددر و صد دورت زدن ،گر ی دده ک ددردن و
مرثیهخوانی در ایام شهادت امام حسین را نهتنها مستجب و واجدب ندانسدته ،بلکده آن
ّ
را بدعت میشمرد .وی ابراز محبت به اهلبیت در قالب عزاداری را به شدت رد کدرده
و حزن و اندوه ،گریه و عزاداری شیعیان در روز عاشورا را زنده کدردن شدعار جاهلیدت و باعدث
برانگیخته شدن تعصبهای قومی و فرقدهای و ایجداد فتنده و جند

میدان مسدلمان دانسدته

است (طبسی.)383-382 :1391 ،
ابن ّ
تیمیه حرانی از جمله کسانی است که بیشترین مخالفت را بدا برگدزاری سدوگواری بدر
امام حسین

ابراز کرده است .او برای اینکده عدزاداری بدر امدام حسدین

را ز یدر سدؤال بدرده اسدت .همچندین ،وی

دفاعیات سرسختانه و محکمدی از ی یدد بدن معاو یده در خصدوص بده شدهادت رسداندن امدام
حسین

انجام داده است (موسوی ،بیتا.)5 :

افد ون بددر ایددن ،محمددد بددن عبدددالوهاب در کتددابش بددا عنددوان رسددالة فددی الددرد علددی الرافض دة

مینویسد:
یک ددی از کارهدددای زشدددت و قب ددیح شدددیعیان ایدددن اس ددت کددده روز شدددهادت [امدددام]
مددیکننددد .همچنددین در کوچددهها و خیابانهددا ،برنامددههای سددینهزنددی و عددزاداری
مددیآورنددد .اینهددا همدده بدددعت و خددالف اسددت( .بینددام3 :1394 ،؛ حسددینی قزوینددی،

)584 :1389

به هر روی ،ابن ّ
تیمیده و پدس از او پیدروانش کده معروفتدرین آنهدا محمدد بدن عبددالوهاب
اسدت ،از سرسددختترین مخالفددان گر یده و عددزاداری بددرای شدهیدان ،بددهو یددژه ّ
سیدالشددهدا
هستند (بابایی.)64 :1381 ،

از نگاه شیعه و وهابیت

حسدین[

] را روز مداتم قدرار مدیدهندد و حددزن خدود را اظهدار و نوحدهسدرایی و گر یدده

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

دهد و حکم به حرمت آن کند ،اصل قیدام امدام

را بددعت نشدان
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.2-4نقادیاگا بزرگانفرقۀوهابیدتدربدار جدایزناهنسدتنوبداعتشدمردنعدزهدهریو


گریستنبرهیحسینبنعلی
ا
اوال بنابر منابع روایی اهلسنت ،عزاداری به صورت عام و بر امام حسین

به صدورت

خدداص ،علمددی مشددروع اسددت (دادفددر .)49 :1398 ،از طرفددی وهابیددان هرچنددد بددا اسددتناد بدده
گریۀ پیامبر اکرم

در مر فرزندش ابراهیم ،اصل گریه کردن بر امدوات و اشدک ریخدتن در

غم فراق ع یزان را پذیرفتهاند (طبسی .)380 :1391 ،بده عبدارت دیگدر ،وهابیدان هرچندد در
فتاوایشددان اصددل گر یدده کددردن بددر میددت را پذیرفتهانددد ،امددا همددانطددور کدده در برخددی فتدداوا دی دده
ا
میشود ،صرف گریه کردن بر امام حسین را حرام میدانند و عمال نیز اجاز چنین کداری
را ب دده مس ددلمانان نم ددیدهن ددد .همچن ددین برگ ددزاری مراس ددم ع ددزاداری در ای ددام ش ددهادت ام ددام
حسین

و سایر ائمه

را تحریم کردهاند (همو.)386 - 382 :1391 ،

ا
ثانیددا ،بددا توجدده بدده مدددارک علمددی و پژوهشددی کدده در کلمددات ب رگددان مشدداهده مددیشددود،
ا
عددزاداری ب دده ام ددام حس ددین کددامال وجدده علم ددی ،دین ددی ،مددذهبی و عقال نددی دارد و از نظددر
تاریخی نیز چهره درخشانی به خود گرفته است و صفحات سفید و ندورانی تداریخ ،از عشدق
و عالقده و ّ
محبدت دروندی مؤمندان و آزادمدردان جهددان نسدبت بده عدزاداری امدام حسدین پددر
است (زینالی و فرزین .)130 :1398 ،همچنین روایاتی که در بداره گر یده ،آثدار آن و جلوههدای
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جاودانده اشددک در دنیددا و آخددرت ،حقددایقی گرانبهددا بیدان کردهانددد ،بسددیارند .افد ون بددر تددواتر یددا

کث ددرت بی ددان _ ک دده خ ددود دلیل ددی ب ددر صد ددور آن از معص ددومان

اس ددت _ عالم ددانی فرزان دده و

محققانی نکتهسن  ،به نگارش و بیان آنها پرداختهاند که بددون اطمیندان خداطر بددین کدار

دست نمیزدند (لقمانی .)16 :1378 ،مضاف بر ایدن ،اصدل گر یده بدر امدوات ،مدورد پدذیرش
ا
تمددامی مسددلمان اسددت و وهابیددان نیددز در فتاوایشددان آن را پذیرفتهانددد؛ هرچنددد عمددال اجددازه
چنین کاری را به مسلمان نمیدهند .همچنین ،وهابیان گریه با صدای بلندد (ندوع) و بیدان

فضدایل و خصدلتهای خدوب میدت در غالدب شدعر و همدراه بدا گر یده (مریثدهخدوانی) را حددرام
میدانند؛ ّاما ادعای آنان با سدیر پیدامبر ا کدرم  ،صدحابه و مسدلمانان سدازگار نیسدت .در
عین حال ،ادعای وهابیان درباره مراسم عزاداری نیز ادعایی بیدلیل ،بلکه مخالف آیات

قرآن ،روایات و سیره پیامبر اکرم

 ،صحابه و مسلمانان است (طبسی.)426 :1391 ،

در حدیث ثقلین دو چیز گرانبها را در میان مدردم بده اماندت

دیگر این که رسول اکرم

گذاشددت؛ یکددی قددرآن و دیگددری اهلبیددت عصددمت و طهددارت
 .)70 :1396امددام حسددین

(عبددداللهی و کرمددینیددا

یکددی از اهددلبیددت و پنجمددین آل عبددا

اسددت ،بدده سددبب

ویژگی خاصدی کده بدین دیگدر ب رگدان معصدوم دارد ،مدورد توجده رسدول ا کدرم
مسددلمانان اسددت و آیددات بسددیاری در قددرآن کددریم در بدداره امددام حسددین

و ائمده

و

وجددود دارد .برخددی

تعدداد آیددات را  128و برخددی دیگددر تدا  250آیدده ذکددر کردهانددد .برخدی از آیددات یدداد شددده ،آشددکارا
درباره امام حسین

نازل شده است و برخی با تفسدیر و تأو یدل مفسدران _ و البتده بده کمدک

روایات _ بر ایشان تطبیق شده است (عبداللهی و کرمینیا .)55 :1396
بددا توجدده و تأمددل بددر جایگدداه رفیددع و منزلددت عظددیم پددن تددن آل عب دا

مددیتددوان از میددان

احادیث شریف تنها با ا کتفا به مواردی چند از آنها به عالو یک حدیث ارزشدمند قدسدی،
قلددم بطال ن ددی بدده انحراف ددات آش ددکار در سددخنان تأس ددفبددار ابددن ّ
تیمیدده حرانددی و محمددد بددن

شمرده میشوند.
خداوند تبارک و تعالی فرموده است:

سوگند به ّ
عزت و جاللم هیچ مرد یا زنی نیست که قطر اشکی از چشمانش در روز
عاشورا و غیر آن [برای حسین

] جاری شود ،مگدر آنکده اجدر صدد شدهید بدرایش

ّ
(محمدی کرمانشاهی)29 :1389 ،
نوشته میشود.

ای فاطمدده! زنددان ّامددتم بددرای زنددان اهددلبیددت مددن و مددردان امددت مددن بددرای مددردان
اهددلبیددت مددن اشددک مددیریزنددد و سددنت عددزاداری را در نسددلی پددس از نسددل همددواره

حفددظ مددیکننددد و آنگدداه کدده قیامددت فددرا رسددد ،شددما زنددان آنددان و مددن مددردان آنددان را
شفاعت خواهیم کرد .هر کس بر مصیبت حسین

اشک بریزد ،من دسدت وی

را می گیریم و به بهشت میبرم .ای فاطمه! همۀ چشمها در قیامدت گر یدان اسدت،

مگددر چشددمی کدده در مصددیبت حسددین در دنیددا گر یددان باشددد؛ آن چشددم ،خندددان و

از نگاه شیعه و وهابیت

رسول خدا

میفرماید:

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

عبددالوهاب کده پدیشتدر بیدان شدد ،کشدید و خاطرنشدان کدرد کده ایدن افکدار و سدخنان ندابحق
ا
و ناشایسد ددت هرگد ددز مد ددورد تأیید ددد مد ددذهب شد ددیعه نیسد ددت؛ بلکد دده کد ددامال باطد ددل و نامشد ددروع
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شادمان نعمتهای بهشت است( .شفیعی مازندرانی)53 :1393 ،
ل

در حدیثی دیگر فرمود:

پیامبر اکرم

خداونددد بددر گر یدده کنندددگان حسددین

(کریمخانی)169 :1388 ،

از روی رحمددت و مهربددانی درود میفرسددتد.

همچنین فرمود:
حسددین از مددن اسددت و مددن از او هسددتم .خداونددد دوسددت بدددارد هددر کدس حسددین را
دوسددت بدددارد .حسددین فرزندددزادهای اسددت از فرزندددزادگان انبیددا( .رنجبددر حسددینی و

حائری 8 :1398؛ گلی)3 :1387 ،

امام حسین

میفرماید:

من کشته اشکم .هیچ مؤمنی مرا یاد نمیکند ،مگر آنکه به گر یده افتدد( .میربداقری،
)5 :1396

و در نقلی دیگر فرمود:
من کشته اشکها هستم .هیچ مؤمنی مرا یاد نمیکندد ،مگدر آن کده عبدرت گیدرد و

اشکهایش جاری شود( .صالحی و ا کبرنژاد)16 :1395 ،
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امام صادق

میفرماید:

برای بنده ،سوگواری و گریستن در تمام امور مکروه و ناپسند است ،مگر گریسدتن و
سددوگواری کددردن بددر حسددین بددن علددی

(حجازی)187 :1393 ،

کدده شددخص بددرای گریسددتن مددأجور اسددت.

همچنین آن حضرت در روایتی دیگر فرمود:
پروردگار! رحم کن بر چشمهایی که در مصائب مدا اشدک مدیریزندد و آن دلهدایی

که به خداطر مدا آتدش مدیگیرندد و آن نالدههایی کده بدرای مدا بده آسدمان برمدیخیزندد.

(کریمخانی)169 :1388 ،

ّ
بنابر روایات ،امام زمان در زمدان غیبدت و ظهدور بدر شدهادت جدشدان گر یده مدیکنندد.
ّ
جد ب رگوارشان ّ
سیدالشهدا میفرمایند:
آن حضرت خطاب به

ای جد ب رگوارم! اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت و از یاری تو دور ماندم و نبودم تا با
دشمنان تو بجنگم و با بدخواهان تو پیکار نمایم ،هماکنون هر صبح و شام بر شما

اشددک مددیر یددزم و بدده جددای اشددک در مصددیبت شددما خددون از دیددده مددیبددارم و آه و
حسرت از دل پر درد بر این ماجرا میکشم.

در س د ددو ت د ددو ب د ددا س د ددوز درون م د ددیگ د ددریم

گددر چشددمه چشددم مددن ،بخشددکد تددا حشددر

از نید ددل و فد ددرات و شد ددط ،ف د د ون مد ددیگد ددریم
از دیددده بدده جددا اشددک ،خددون مددیگددریم

(بینام.)93- 92 :1385 ،

گفتنددی اسددت میددان عاشددورا و انتظددار ،پیوندددی ناگسسددتنی اسددت .در حقیقددت ،انتظددار،
نگاه سبز شیعه به افق سرخ کربالست؛ چرا که عاشورا ،انتظدار برآمدد شدیعه اسدت و انتظدار،
عاشورا بر آورده شد شیعه (بینام.)6 :1392 ،
هددر کددس کدده حسددینی اسددت حقیددرش مشددمار
عن د د ددوان گ د د دددایی درش آق د د ددایی اس د د ددت

در رتب د دده کبید ددر اس د ددت صدد دغیرش مش د ددمار
آقاس د د ددت گ د د دددای اون فقی د د ددرش مش د د ددمار

رسول خدا

 ،بحدث را پایدان مدیدهددیم.

فرمود:
بدانیددد حسددین

دری از درهددای بهشددت اسددت .کسددی کدده بددا او مخالفددت کنددد

خداوندد بدوی بهشدت را بدر او حدرام گرداندد( .مسدتب و مجتهددی سیسدتانی 124 :1390؛
بحرانی)232 :1375 ،

در دل انسددانهای مددؤمن ،عشددق بدده حسددین

شهادت حسین
شد( .همو)

جوششی در دل مؤمنان افکند کده هدیچگداه خداموش نخواهدد

نهیجه 

از مطالب مطرح شده و بررسی مستندات روایی در مقالۀ حاضدر ،مدیتدوان بده یافتدههای
زیر دست پیدا کرد:

از نگاه شیعه و وهابیت

)42 :1393

نهفتدده اسددت( .شددفیعی مازندددارنی،

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا

ا کندون بدا نقدل چندد حدددیث ارزشدمند دیگدر از نبدی ا کددرم

(کریمخانی.)98 :1388 ،
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 ،انبیددای الهددی و

الددف) بددا پددژوهش در روایددات و احادیددث منتسددب بدده رسددول خدددا
احادیث معصومین دربار س ّید و ساالر شهیدان که پیشتر مطرح گردیدد ،مشدخص

شد سوگواری و گریه برای مصیبتها و مظلومیتهدای امدام حسدین در کدربال و در حادثدۀ
ا
سددرخ و حماسددۀ خددونینی کدده در اندددکی بددیش از یددک نددیمروز آفر یددده شددد ،امددر کددامال جددایز و
مشروع ،بلکه پرفضیلت و مطلوب ،همراه با پاداش و ثواب اسدت و ندوعی پیوندد بدا حرکدت،
راه و روش و هدف آن حضرت به شمار میآید.
ب) سخنان و دیدگاههای ابن ّ
تیمیه حراندی و محمدد بدن عبددالوهاب در بداره عدزاداری و
ا
گریستن بدرای حسدین بدن علدی اوال در تضداد و تقابدل بدا احادیدث معصدومین اسدت و
ا
ثانیا نابحق و تأسفبار و خالف باورها و اعتقادات دین مبین اسالم و مذهب شدعیه بدوده و
شنیدن این سخنان اهانتآمیز و نسنجیده برای شیعیان ،بسیار سنگین و ناراحدت کنندده
ا
است .ثالثا حماسۀ سرخ عاشورا نهضتی برخاسته از شور و شعور الهی بده رهبدری درداندهای
خدایی بود که علیه ستم پدید آمد .یک طرف ،برترین انسانهای هستی به رهبری ّ
حجت
خ دددا و امدددام معصدددوم

و س ددویی دیگدددر ،پلیددددترین انسدددانه ددای آفدددرینش بددده فرمانددددهی

بدددبختترین انسددان هسددتی .بددراین اسدداس ،پیونددد و رابطددۀ عمیددق ،همیشددگی و ناگسددتنی
اسالم و حماسۀ جاودانۀ عاشورا واقعیتدی مسدلم و انکارناپدذیر اسدت؛ چدرا کده اسدالم منهدای
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399

86

عاشدورا و عاشددورا منهدای اسددالم ،هدیچگدداه نداشددته و نخدواهیم داشددت و در یدک کددالم ،واقعددۀ
سرخ عاشورا میدان نمایش اسالم حقیقی و اصیل است.
از آنجا که مصائب روز عاشورا که از آن به عنوان زخمیترین قطعۀ تاریخ شیعه و اسدالم
یدداد مددیشددود ،بسددیار عظددیم ،دشددوار ،سددنگین ،دردندداک و اندددوهبددار ص دورت گرفتدده اسددت و
سوگواری و اشک ریختن برای س ّید و ساالر شهیدان ،حضرت اباعبداهلل الحسدین یکدی
از مصددادیق ب رگداشددت شددعائر الهددی و ابددراز عشددق و عالقدده و ّ
محبددت بدده آن حضددرت بددوده و

موجب احیای یاد و نام ایشان میشدود .همچندین فوایدد بسدیاری نصدیب دیدن و دیدنداری
میکند و مطابق با سدمت و سدوی دیدن مبدین اسدالم اسدت .همچندین ،عاشدورا و مهددویت،
پیونددد و رابطددۀ عمیددق بددا هددم دارنددد کدده در احادیددث ،دعددای ندبدده ،ز یددارات عاشددورا و ز یددارات
ّ
ناحیددۀ مقدسدده بدده ایددن رابطددۀ ناگسددتنی اشدداره شددده اسددت .بددر ایددن اسدداس و بددا توجدده بدده

یافتددههای پددژوهش ،نتیجددهگیددری مددیشددود کدده مددذهب شددیعه بددرخالف فرقددۀ وهابیددت ،بدده
سددوگواری و گریسددتن بددرای حضددرت ّ
سیدالشددهدا در کددربال تأ کیددد و توجدده فددراوان داشددته و
خواهد داشت.
از طرفی ،تالش علمای دلسدوز و روحانیدت معظدم شدیعه و نیدز تمدامی شدیعیان ب رگدوار در
زمددان غیبددت امددام عصددر
مصائب حسین بن علی

بددرای تش دکیل و توسددعه مجددالس عددزا ،سددوگواری و گر یدده بددرای
در کربال بسیار مهم ،پررن

و ضروری ارزیابی میشود.

نعمت اشک آنگاه که این ارمغان خداوندی به خاطر یکدی از بهتدرین انسدانهدای عدالم
هسدتی نمایددان شددود ،بدده دنبددال خددود ،نسددیمی از عاطفدده ،مهددر ،یکرنگددی و هددمسددویی بددا امددام
حسین

را همراه میآورد.

سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا
از نگاه شیعه و وهابیت
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منابع 
کتابهاومقاالت 
هلف) 
ّ
محدثدده ّ
_ اشددرافیّ ،
عبدداس پددور واز یددک (1393ش)« ،بکدداء ممدددوح از منظددر قددرآن و
عبدداس؛

روایات» ،فصلنامۀ سرا منیر ،ش ،17ص.31-7
_ اکبرنژادّ ،
محمدتقی (1386ش)« ،حدود جزع در عزاداری اهلبیت

 :پاسخی به نقدد

مقال ددۀ قم ددهزن ددی و اعم ددال نامتع ددارف در ع ددزاداری» فص ددلنامۀ فق دده اهلبی ددت

 ،ش،50

ص.191-160
_ اسد ددماعیلی ید ددزدی ،عبد دداس (1390ش) ،سد ددحاب رحمد ددت  :تد دداریخ و سد ددوگنامه حضد ددرت
ّ
سیدالشهدا  ،قم ،دلیل ما.

_ امیرحسینی ،ملیحه؛ نسرین کریمی (1393ش)« ،نقد و بررسی مشدروعیت و اسدتحباب
عزاداری امام حسین

و آسیبشناسی شبهات آن» ،مطالعدات فقهدی و فلسدفی ،ش،20

ص.35-31
_ ابن ّ
تیمیه حراندی ،تقدیالددین أبدو عبداس أحمدد بدن عبدد الحلدیم (1406ق) ،منهدا السدنة
النبو یة (  ،)4بیجا ،جامعة اْلمام محمد بن سعود اْلسالمیه.
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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_ بابایی ،رضدا (1386ش)« ،آسدیبشناسدی مجدالس عدزاداری» ،فصدلنامۀ پیدام ،ش،86
ص.38 -19
_ ___________ (1381ش)« ،ع د د ددزاداری :س د د ددنت ی د د ددا ب د د دددعت؟» ،آین د د ددۀ پ د د ددژوهش ،ش،77
ص.66-55
_ باقیزاده پامی ،رضا؛ کاوس روحی برندق (1394ش)« ،تحلیل چگونگی اعطای پاداش
ورود بد دده بهشد ددت در برابد ددر گر ید دده بد ددر امد ددام حسد ددین
اهلبیت

» ،فصلنامۀ فرهن

از دید دددگاه امد ددام رضد ددا

و سد ددایر

رضوی ،ش ،10ص.161-151

_ بخشددی ،عبددداهلل علددی (1394ش) ،جر یددانشناسددی گروههددای سددلفی ،جهددادی و تکفیددری،
تهران ،گروه انتشاراتی بینالمللی الهدی.
_ بحرانیّ ،
سیدهاشم (1375ش) ،البرهان فی تفسیر القرآن (  ،)3ترجمده :محمدد ظر یدف،

قم ،نشر الماس.
_ البوغبیش ،قاسم؛ احمدد یوسدفپور (1396ش)« .بررسدی عقایدد فرقده وهابیدت و دیددگاه
آن در ب دداره وح دددت اس ددالمی» ،اول ددین کنف ددرانس مل ددی پژوهشه ددای ن ددوین ای ددران و جه ددان در

روانشناسددی و علددوم تربیتددی ،حقددوق و علددوم اجتمدداعی ،شددیراز ،دانشددگاه علمددی کدداربردی
شوشتر.
_ بینام (1385ش) ،پرسشها و پاسخهای دانشجویی ،قم ،دفتر نشر معارف.
_ بینام (1387ش) ،دست پنهان؛ نگاهی به تاریخچۀ مبدانی فقهدی و بازتابهدای قمدهزندی در

افکار عمومی و رسانههای بینالمللی ،قم ،سازمان اوقاف و امور خیریه.
_ بینام (بیتا _ الف) ،بانک احادیث اهلبیت

(اعتقادی) ،اصفهان ،واحدد تحقیقدات

مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه.
_ بینام (بیتا _ ب) ،لس ّر پایداری ،قم ،سازمان اوقاف و امور خیریه.
_ بددینددام (1390ش) ،بانددک احادیددث اهلبیددت

(  ،)15 - 1اصددفهان ،واحددد تحقیقددات

_ بددینددام (1392ش) ،فددرات تددا فددرات ( ،)1قددم ،انتشددارات بنی داد فرهنگ دی حضددرت مهدددی
موعود

.

_ جعفر یدان ،رسددول (1387ش) ،حیددات فکددری و سیاسددی امامددان شددیعه

 ،قددم ،انتشددارات

انصاریان.
_ حجازی ،ایر (1393ش) ،سیره ائمه

 :در عزاداری امام حسین

با رویکرد رسدانهای،

آلالبیت

.

_ حسددینی ،فاطمدده؛ ّنیددره پددورحمزه خردمددرزی (« ،)1396اقامددۀ عددزا بددرای امددام حسددین

از

منظر قرآن» ،پژوهشنامۀ معارف حسینی ،ش ،5ص.40-23
_ خ دددامی ،علیرض ددا؛ وحی ددده غالمی ددان رمج ددردی (1394ش)« ،آس ددیبشناس ددی فرهند د
عدزاداری» ،کنفدرانس ملدی پددژوهشهدای کداربردی در علددوم تربیتدی و روانشناسدی و آسددیبهای

از نگاه شیعه و وهابیت

قم ،نشر صداو سیمای جمهور ی اسالمی ایران ،مرکز پژوهشهای اسالمی.
_ ّ
حرعد د دداملی ،محمد د ددد بد د ددن حسد د ددن (1404ق) ،وسد د ددائل الش د د دیعه (  ،)14قد د ددم ،مؤسسد د دده
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اجتمدداعی ایددران ،تهددران ،انجمددن توسددعه و تددروی علددوم و فنددون بنیددادین و مرکددز مطالعددات و
تحقیقات.
_ خمینددی ،سددید روح اهلل (1385ش) ،قیددام عاشددورا درکددالم و پیددام امددامخمینددی  ،تهددران،
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
_ دادفد ددرّ ،
محمد ددد (1398ش)« ،نقد ددد و بررسد ددی مشد ددروعیت و اسد ددتحباب عد ددزاداری امد ددام
حسین و آسیبشناسی شبهات آن» ،فصلنامۀ نامه جامه ،ش ،129ص.66-45
_ رنجبرحسینیّ ،
محمد؛ مائده حائری (1398ش)« ،بررسی اعتبار و داللت حدیث نبدوی
َحسین لم ّنی و أنا لمن ح َسین» پژوهشنامۀ معارف حسینی ،ش ،15ص.26-7
_ روحددی برندددق ،کدداوس؛ لددیال مددرادی (1394ش)« ،نقددد مبددانی فکددری وهابیددت در مسددئله
ّ
امامدت ،شدرک و مصدادیق آن بدا تأ کیددد بدر دیددگاههای عالمده طباطبدائی » ،پژوهشنامدۀ
معارف قرآن ،ش ،21ص.120-91
_ رجبد ددی ،حسد ددین (1387ش) ،پاسد ددخ بد دده شد ددبهات عد ددزاداری ،قد ددم ،مؤسسد دده فرهنگد ددی و
اطالعرسانی تبیان.
_ رضوانی ،علیاصغر (1393ش) ،سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شدبهات ،قدم ،انتشدارات
ّ
مسجد مقدس جمکران.
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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_ رئددیس السددادات ،تهمیندده (1395ش)« ،بررسددی آیینهددای سددوگواری در روزگددار بوییددان»
فصلنامۀ تاریخ نو ،ش ،14ص.94-65
_ زینددالی ،روح اهلل؛ علددی فددرزین (1398ش)« ،چیسددتی عددزاداری بددرای امددام حسددین

»،

پژوهشنامۀ معارف حسینی ،ش ،15ص.132-113

_ سجادی ،ابوالفضل؛ مهدی آشناور (1389ش)« ،بررسی و نقد آرای وهاب ّیدت در انتسداب
عن ددوان ش ددرک ب دده شد دیعه از منظ ددر ق ددرآن ک ددر یم» ،پ ددژوهشنام ددۀ عل ددوم و مع ددارف ق ددرآن ،ش،7
ص.171-153
_ شوشددتری ،جعفددر (1303ق) ،ز یتددون ،ترجمده :خلیددل اهلل فاضددلی ،قددم ،مؤسسدده فرهنگددی و
اطالعرسانی تبیان.

_ شددفیعی مازندددرانیّ ،
محمددد (1393ش) ،درسهددایی از وصددیتنامددۀ امددام خمینددی  ،قددم،

نشر معارف.

_ شجاعیّ ،
محمد (1383ش) ،عزادار حقیقی ،قم ،نشر محیی.
_ شوشددتری ،روح اهلل (بددیتددا) ،احقدداق الحددق وازهدداق الباطددل (  ،)1قددم ،کتابخانددۀ عمددومی
آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی .
_ صالحی ،پیمان؛ مهدی اکبرنژاد (1395ش)« ،آداب و اهداف سدوگواری معصدومین
بر ّ
سیدالشهدا » ،فصلنامه آیت بوستان ،ش ،3ص.36-7
_ طبسی ،نجمالدین (1391ش) ،درسنامه نقد وهابیت ،قم ،آثار نفیس.
ّ
محمد ددد اسد ددماعیل؛ ّ
دداللهیّ ،
محمد ددد کرمینید ددا (1396ش _ الد ددف)« ،جایگد دداه امد ددام
_ عبد د
حسین

در تفاسیر شیعی» ،پژوهشنامۀ معارف حسینی ،ش ،8ص.55-54

_ __________________________________ _ 1396( ______________+ب)« ،جایگد د د د د د دداه امد د د د د د ددام
حس ددین

در تفاسدددیر دانشدددمندان اهدددلسدددنت» ،پژوهشنامد دۀ معدددارف حسدددینی ،ش،7

ص.84-69
مجمع جهانی اهلبیت

با مشارکت نشر شاهد.

_ ق ددانع ،عل ددی احم ددد (1394ش)« ،قم ددهزن ددی؛ ع ددزاداری ی ددا خراف دده؟» ،مطالع ددات فرهند د

ارتباطات ،ش ،29ص.214-198
_ قریشی بنایی ،علیاکبر (1412ق) ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
_ کریمخانی ،حمزه (1388ش) ،معجز اشک ،قم ،عطر یاس.
 ،بیجا ،بینا.

_ موسوی ،احمد (بیتا) ،سوگواری بر امام حسین
محمددد اسددماعیل؛ ّ
_ گلددیّ ،
محمددد کرمینیددا (1387ش)« ،امددر بدده معددروف و نهددی از منکددر در

سیره ،سخن و قیام امام حسین

» ،نشریۀ پاسدار اسالم ،ش ،4ص.13-1

_ لقمد ددانی ،احمد ددد (1378ش)« ،فلسد ددفه اشد ددک ( ،»)2فصد ددلنامه فرهن د د

کد ددوثر ،ش،27

ص.20-16
_ مع ددین ،محم ددد ( ،)1381فرهند د

مع ددین (  ،)1گ ددرد آورن ددده :ع ی ددزاهلل عل ددیزاده ،ته ددران،
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_ کاظمی نایینی ،رضا موسی (1390ش) ،مصائب راس الحسین

 ،قم ،نشر مشهور.
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_ قاسمی ،حکیمه (1381ش) ،فلسفه عزادار ی یا اهمیت سوگوار ی ،تهران ،مرکز چاپ و نشر
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َ
انتشارات ا لدنا.

_ میرخل ددفزاده ،عل ددی (1380ش) ،داس ددتانه ددایی از گر ی دده ب ددر ام ددام حس ددین

(  ،)1ق ددم،

مهدییار.

ّ
_ منتظری مقدم ،حامد (1384ش)« ،فلسفه عزادار ی و گر یه برای امام حسین

» ،نشریۀ

معرفت ،ش ،98ص.118-112
_ مجلسیّ ،
محمدباقر (1403ق) ،بحاراالنوار (  ،)44بیروت ،نشر دار احیاءالتراث العربی.
ّ
محمدی کرمانشاهی ،اسماعیل (1389ش) ،چهل حدیث عاشدورا و ّ
سیدالشدهدا  ،قدم،
_
نشر زائر آستانۀ مقدسه.
_ میرباقریّ ،
محمدحسین (1396ش) ،شهید اشک ،قم ،مرکز نشر هاجر.
_ مس ددتبط ،احم ددد؛ مرتض ددی مجته دددی سیس ددتانی (1390ش) ،قط ددرهای از در ی ددای فض ددائل

 ،ترجمه :محمد ظریف ،قم ،نشر الماس.

اهلبیت

_ مسائلی ،مهدی (1387ش) ،قمهزنی ،سنت یا بدعت ،اصفهان ،انتشارات گلبن.
ّ
_ منتظددری مقدددم ،حام ددد (1384ش)« ،فلسددفه ع ددزادار ی و گر یدده بددرای امددام حسددین

»،

معرفت ،ش .98ص.100 -80
_ میرخلددفزاده ،علددی (1383ش) ،کرامددات الحس دینیة (  ،)2قددم ،انتشددارات محمددد و آل
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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محمد

.

_ نجفی ،زینالعابدین (1387ش)« ،نقد مبانی فکری وهابیت در مسئلۀ امامدت ،شدرک و
ّ
مصددادیق آن بددا تأ کیددد بددر دیدددگاههای عالمدده طباطبددایی » ،فصددلنامۀ دیددن و سیاسددت،
ش 17و  ،18ص.290-3
ب)پایگا ها

_ بددینددام ( 23 ،1395مهددر)« ،فضددیلت گر یدده ب در امددام حسددین

از نگدداه معصددومین

»،

باشگاه خبرنگاران جوانwww.yjc.ir/fa/news/5816053 ،

_ ب ددین ددام ( 21 ،1394م ددرداد)« ،دی دددگاه وهابی ددت در ب ددار ع ددزاداری .پایگ دداه اط ددالعرس ددانی
حضرت استاد حسین انصاریان»www.erfan.ir/farsi/81209.html ،

_ بیندد د ددام ( 19 ،1397شد د د ددهریور)« ،آید د د ددا عد د د ددزاداری بدد د ددرای امدد د ددام حسدد د ددین

بدد د دددعت

اس د د د د د د د د ددت؟» ،مؤسس د د د د د د د د دده تحقیق د د د د د د د د دداتی حض د د د د د د د د ددرت ول د د د د د د د د د ّدی عص د د د د د د د د ددر

،

valiasr-aj.com/persian/mobile_shownews.php?idnews=4927&startrec=2

_ حس د د د د ددینی ق وین د د د د ددیّ ،
محم د د د د ددد ( 20 ،1389آذر) ،کتابخان د د د د ددۀ مدرس د د د د دده فقاه د د د د ددت،
www.erfan.ir/farsi/81209.html

_ مسدددتقیمی ،آمنددده ( 20 ،1392آبدددان)« ،پاسدددخ بد دده شدددبهات وهابیدددت در بددداره قیدددام امدددام
حس ددین

 ،تفک ددر وهابی ددت تفک ددر امدددوی و س ددفیانی اس ددت» .پایگ دداه خب ددری _ تحلیلدددی

قدسآنالینhttp://www.qudsonline.ir/news/167109/ ،
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