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مقدمه
از زمانی کته هابیتل بته دستت قابیتل کشتته شتد ،عتزاداری و ستوگواری در میتان انستانهتا

وجتتود داشتتته استتت؛ بتتا ایتتن حتتال ،نحتتوه عتتزاداری و معیارهتتای مرثیتهستترایی و ستتوگواری بتتا
توجه به فرهنگ هتر ملتتی ،شتکلی ختاد دارد .ستنت عتزاداری نیتز در میتان اهلبیتت

وجتتود داش تتته استتت و آن تتان هرگتتاه عم ی تتزی را از دستتت م تتیدادنتتد ،اقامتته متتاتم متتیکردنتتد.
وارد

بتیشتک ،شتهادت امتتام حستین  ،بتمر تترین مصتتیبتی استت کته بتر معصتتومین
شتده استت و آن بمرگتان نته تنهتا در متاه محترم بلکته در هرفرصتتی کته ّ
مهیتا متیشتد بته اقامتته
سوگواری بر آن حضرت ،میپرداختند .ستوگواری و بمرگداشتت شتهادت امتام حستین
همان دوران کودکی ،زمانی که در آغوش رسول اهلل  ،بود آغاز شدّ .ام سلمه گوید:
یکی از روزها حضرت رسول
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نشسته بودند و حسین

در این هنگام ،ناگهان چشمانش پر از اشک شتد ،عتر

از

نیز در دامن او بودند،

کتردم یتا رستول اهلل تتو را

گریان مشاهده می کنم .فرمود«:جبرئیل نزد من آمد و مرا نسبت به حسین تسلیت
گفت و به من اطالد داد که گروهی از امت من او را خواهند کشت ،خداوند آنتان
را از شفاعت من محروم گرداند( .مفید :1413 ،ج ،2د)129

 .2بیان مسئله و ضرورت تحقیق
متأسفانه ،از یک طرف ،ستنت عتزاداری و ستوگواری بتر ستاالر شتهیدان ،در طتول تتاریخ،
دچار تحریف و دگرگونی بستیاری شتده استت تتا جتایی کته بته نظتر متیرستد انجتام برختی از
اعمال به عنوان سوگواری ،نه تنها ثوابی ندارد بلکه موجب بدبینی دشتمنان استالم شتده و
دستمایهای برای زیر ستؤالبتردن ارزشهتای واالی عاشتورا گردیتده استت و از طترف دیگتر،

تبلیغتتاتی کتته امتتروز بتته وستتیله وهابیتتت انجتتام متتیگیتترد ،در پتتی از بتتین بتتردن احساستتات و
عواطتتف شتتیعیان استتت .شتترکدانستتتن کارهتتایی ماننتتد گریستتتن بتتر متتردههتتا ،ز یتتارت قبتتور،
خوانتتدن دعتتا و حتتتی فاتحتته بتته وستتیله گتتروههتتای ستتلفی تکفیتتری ،بررستتی مستتئله نحتتوه
ستوگواری معصتومین

بتر امتتام حستین

را حتائز اهمیتت کتترده استت؛ بته همتین دلیتتل،

پژوهش مذکور با رویکردی توصیفی _ تحلیلی و با استتناد بته منتابع معتبتر و متعتدد روایتی،
تالش کرده است نحوه عزاداری امامان معصوم

را بر سیدالشهدا

در ادامه ،اجر و پاداشی که آن بمرگان برای اقامه ماتم بر امام حسین

بته تصتویر بکشتد و
 ،بیان فرمودهانتد ،بته

اطالد سوگواران حضرتش ،برساند.

 .3آداب سوگواری معصومین

بر سیدالشهدا

سوگواری و عزاداری ائمه اطهار

بتر امتام حستین

 ،دارای آدا

و یتژهای بتوده استت

که در اینجا به بیان مهمتر ین آنها پرداخته میشود .قبل از پردازش مطلب ،الزم به یادآوری
است که به علت تنگنای مقال ،فقص به ذکر چند حدیث ،بسنده شده است:
 .3 .1ترک زینت

بوده است .صاحبان عزا برای نشاندادن غم و اندوه خود ،زینت را تترک متیکردنتد .امامتان

معصتتوم

ایتتن رستتم را تأییتتد و بتته آن عمتتل متتینمودنتتد .امتتام صتتادق

زنان بنیهاشم بر امام حسین

فرمودند:

در ستتو سیدالش تتهدا

در بتتاره ستتوگواری

 ،ه تتین زن هاشتتمیهای ب تته چش تتمانش ستترمه ن تتزد و ب تته

 .3 .2لباس سیا پوشیان
ً
تقریبا در همه جای عالم از دیرباز لباس سیاه ،نشانه ماتم و عزا بوده استت .پیتامبر

و اهلبیتتت

نیتتز بتته هنگتتام مصتتیبت ،ستتیاهپتتوش متتیشتتدند و دیگتتران را نیتتز بتته ایتتن کتتار

سفارش میکردند .هنگام بازگشت اهلبیت

بته مدینته ،یکتی از شتاعران پیشتاپیش بته

بر سیدالشهدا

موهتتایش حنتتا نمالیتتد تتتا ایتتنکتته عبیتتداهلل بتتن ز یتتاد کشتتته شتتد( .مجلستتی:1403 ،
ج ،45د)386

آداب و اهداف سوگواری معصومین

کنتار گذاشتتن زینتتت در ستوگواریهتا ،امتتری استت کته از گذشتتته در میتان متردم ،مرستتوم
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مدینه رفت و خبر شهادت امتام حستین

را در قالتب اشتعاری بته متردم اطتالد داد .بنتا بته

گفته ابی مخنف ،زنی در مدینه باقی نماند ،جتز آنکته از خانته بیترون رفتت و مردمتان ستیاه
پوشیدند و فریاد گریه و ناله سردادند (ازدی کوفی :1419 ،ج ،1د.)503
 .3 .3ترک کسب و کار

یکتتی از ست ّتنته تتای رای تتی در س تتیره ائم تته معص تتومین

شخصیتهای بمر متذهبی و علمتی بته و یتژه امامتان

ت تترک کستتب و کتتار در وف تتات
بتوده استت :امتام بتاقر

در بتاره

روز عاشورا فرمودند:
ا گتتر توانستتتی در پتتی بتترآوردن حتتاجتی نتتروی ،نتترو؛ چتترا کته روز عاشتتورا ،روز شتتومی

استتت و حتتاجتی در آن ،بتترآورده نمتتیشتتود و ا گتتر هتتم بتترآورده شتتود برکتتتی نتتدارد و
پیش تترفتی نمتتتیبینتتتی .همچنتتتین در ای تتن روز بتتترای خانتتتهات چیتتتزی را ذخیتتتره
نکن؛چراکه هر کس در روز عاشورا برای خانهاش چیتزی بینتدوزد در اندوختتهاش
برکتتی نخواهتتد بتتود و در ختانوادهاش نیتتز برکتتتی نخواهتد دیتتد (ابتتن قولو یتته:1356 ،
د174؛ مجلسی :1403 ،ج ،101د.)290

همچنتتین امتتام رضتتا

در خصتتود عتتدم تتترک کستتب و کتتار در روز عاشتتورا ایتتنگونتته

هشدار میدهند:
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 ...هر کسی روز عاشورا را روز برکت قترار دهتد و در آن روز بترای منتزلش ،چیتزی را
ذخیتتره کنتتد ،پتتس خداونتتد متع تال ،برکتتتی را در آن چیتتز قتترار نمتتیدهتتد و در روز
قیامتتت بتتا یم یتتد و عبیتتد اهلل بتتن ز یتتاد و عمتتر ستتعد کتته لعنتتت بتتر آنتتان بتتاد ،محشتتور
میگردد (مجلسی :1423 ،د.)232

 .3 .4برپایی مجالس عزهدهری

ائمه

همواره با گفتار و رفتار خود بر عزاداری سیدالشتهدا

تأ کید میکردند .امام رضا

 ،بتهو یتژه در اول محترم،

فرمودند:

محرم ،ماهی است که اهتل جاهلیتت در گذشتته ،تجتاوز و جنتگ را در آن حترام
متتیدانستتتند و آن را محتتترم متتیشتتمردند؛ ولتتی ای تن امتتت ،حرمتتت متتاه ختتود را و

حرمتتت متتاه پی تامبر ختتود را نگتتاه نداشتتتند .در ای تن متتاه ،فرزنتتدان او را کشتتتند و
خانواده او را به استارت بردنتد( .صتدوق ،1378 ،ج :1د299؛ مجلستی،1403 ،
ج :4د.)285

یکتتی از شتتیوه هتتای عتتزاداری کتته نقتتش مهمتتی در کاستتتن از نتتاراحتی مصتتیبتهتتا دارد،
گردهمتتایی صتتاحبان عتتزا و نزدیکتتان فتترد درگذش تتته استتت .ایتتن شتتیوه عتتزاداری در میتتان
ائمه
حستین

 ،پس از شهادت امتام حستین

بیشتتر مرستوم بتود .عتزاداری اهلبیتت بترای امتام

در کوفتته ،شتتام و مدینتته نمونتته آن استت کتته در دورههتتای بعتتد در میتتان ائمتته

ادامه یافت.
اولتین مجلتس عتزاداری اهلبیتت

در ستتو سیدالشتهدا

بته وستیله استیران کتتربال

ص تتورت گرف تتت .در برخ تتی از روای تتات نق تتل ش تتده اس تتت :همس تتر یم ی تتد ،خ تتوا عجی تتب و
عبرتانگیزی دید و برای او نقل کرد که در عالم رؤیا شاهد بوسیدن سر امتام حستین
وستتیله پیتتامبر

بتتوده استتت .پتتس از آن ،یم یتتد استترای اهلبیتتت

بته

را خواستتت و بتترای

دلجتتویی و جلتتب رضتتایت آنتتان ،آمتتادگی ختتود را بتترای بتته دستتت آوردن خواستتتهای از آنتتان
اعالم کرد .اهلبیت امام حسین

گفتند :ما بیش از هر چیتز دوستت دار یتم بتر حستین

گریه و زاری کنیم .سپس یمید مقدمات عزاداری را برای آنان فراهم کرد و اسرای اهلبیتت،
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حسین گر یه کنند .آن حضرت در خانه خود ،مجلتس عتزا بر پتا متیداشتت و بته یکتدیگر
مصیبت حسین را تسلیت میگفتند (طوسی :1411 ،ج ،2د772؛ ّ
حرعتاملی:1403 ،

بر سیدالشهدا

هفت روز بر آن حضرت ،ندبه و زاری کردند (طریحتی :1362 ،ج ،2د482؛ ازدی کتوفی،
 :1419ج ،1د50؛ مجلسی :1403 ،ج ،45د.)196

علقم تتة ب تتن محم تتد حض تترمی نق تتل م تتیکن تتد کت ته حض تترت ب تتاقر

ب تتر ام تتام حست تین

گر ی ته متتیکتترد و دستتتور متتیداد بتته افتتراد ک ته در خانتته بودنتتد و از آنتتان تقی ته نمتتیکتترد ،بتتر

ج :14د.)509

از ایتن روایتتت برمتتیآیتتد کتته امامتتان شتتیعه

عتتزاداری بتتا ستتوز و گتتداز و همتتراه بتتا گر یتته و

زاری را تشویق و تبلیغ میکردند و برای آن ثوا

زیادی قایل بودند .آنان بتر استتمرار بر پتایی

عزای حسینی

تأ کید داشتند و حتی در شترایص ستخت سیاستی ،آن را تترک نکردنتد .در

11

سیره امام صادق

 ،عزاداری خانوادگی آن حضرت برای امام حستین

در شترایص تقیته

دیده میشود؛ یعنتی برگتزاری مخفیانته عتزاداری و بتدون حضتور متردم .ستفیان بتن مصتعب
عبدی ،شاعر بمر شیعی نقل میکند:
روزی به منزل امام صادق

شرفیا

شدم و ایشان مرا به خواندن مصتیبت امتر

نمود .من اشعاری در مصیبت امام حستین

خوانتدم .صتدای گر یته زنتان بلنتد

شد و مردم از بیرون متوجه شدند و مقابل منتزل امتام
هنگام ،امام صادق

 ،اجتمتاد کردنتد .درایتن

به دلیل تقیه دستور داد پراکنتده شتوند( .یعقتوبی ،بتیتتا:

ج ،2د)14

همچنین ایشان در گفتوگو با مسمع بن عبدالمالک ِکتردین بصتری کته بته دلیتل وجتود

جاسوسان بنیامیه نمیتوانستت در کتربال حاضتر شتود بته برگتزاری عتزای سیدالشتهدا

در

جمتتع ختتانواده ختتود ستتفارش کردنتتد(ابن قولو یتته :1356 ،د101؛ مجلستتی :1403 ،ج،44
د.)290

ّ
شتتاعر و متتدا اهلبیتتت

«دعبتتل خزایتتی» ای تن گونتته نقتتل کترده استتت کتته ایتام محت ّترم

بتتود بتته ز ی تارت امتتام عل تی بتتن موس تی الرضتتا
اندوه ،نشسته و اصحا
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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رفتتتم .دی تدم آن حضتترت بتتا حالتتت حتتزن و

هم دور او جمع شدهاند .چون مرا دید ،فرمود :ای دعبل! دوست

دارم شتتعری بختتوانی؛ ز یترا ایتن روزهتتای غتتم و انتتدوهی استتت کته بتتر خانتتدان متتا رفتتته استتت.
سپس آن حضرت از جای خو یش برخاست و پردهای را نصب کرد و اهل خانه را در پشت
ّ
آن پرده قرار داد تا در مصایب جدشان عتزادار ی کننتد .در ایتن حتال ،رو بته ستوی متن کترد و
ّ
فرمود برای جدم حسین مرثیهای بخوان .دعبل میگو ید :اشعار ی خواندم وقتتی بته ایتن
ابیات رسیدم:
َ
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ََ
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ات
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تاط لم لتتو ِخلت ِ
َ َّ َ
َ
ًَََ
تت َد امت ت َتع َ
العت ت اتین ب َ
تات
تاط لم ِع انتتتد له و
الو َج َنت ت ِ
تت الختتتد فتت ِ
اج َر ایت ت ِ
إذا لط امتت ِ
ِ َِ
ل
ََ
َ َ
َ
ل
لن لجت ت ت َ
الخ َیت ِتر َو اانتتد ِبی
تاط لم قت اتو ِمی َیتتا ااب َنتتة ِ
اوات ِبت ت تتأ ار ِ ف ت ت تتال ِ
توم َست ت ت َتم َ
افت ِ
ای فاطمه! اگر حسین را ّ
تصور کنی درحالی که با تیغ دشمنان بر خا ک کتربال افتتاده و در
کن تتار ش ت ّتص ف تترات تش تتنه ل تتب ج تتان داده ،ه تتر آین تته ب تتر ص تتورت خ تتود ،س تتیلی خ تتواهی زد و

اش تک چشتتم را بتتر گونتتههتتا جتتار ی ختتواهی ک ترد .ای فاطمتته! ای دختتتر بهتتتر ین خلتتق ختتدا!
برخی تز و نوحتته ک تن بتتر فرزنتتدانت ک ته ستتتارههتتای آستتمان امامتتتانتتد و در بیابتتان بتته ختتا ک
و خون غلتیدهاند.
امام رضا

آه بلندی کشید و در حالی که اشتکانش جتاری بتود ،فرمتود« :ای دعبتل! بته

خدا سوگند ،ناراحتیهایی را که در دلم پنهان بود ،بته جتوش آوردی » .ستپس نالته دیگتری
زد و فر یاد کشید« :آه! ای حسین شهید! ای غر یتب! ای تنهتا! آه ای حستن! ای حستین! آه!
ّ
بتته ختتاطر ای تن مص تیبت بتتمر  .ای ک تاش! متتر متترا از ب تین م تیبتترد .ای جتتد متتن! ای اس تیر
سختیها! و ...فدایت شوم .آن ،چه مصتیبت و بتال ی بمرگتی استت!»پتس از آن ،امتام

از

هوش رفتند( .بحرانی :1429 ،صص.)120-100
امام رضا

برای تأ کید بر مسأله سوگواری بترای ستید الشتهدا

؛ عتزاداری آستمانهتا و

زمین و فرشتگان را مطر میفرمایند:
هفتت آستمان و تمتتامی زمتین بتتر شتهادتش گر یستتتند و چهتار هتتزار فرشتتهای کته از
آسمان به یار یش آمده بودند و او را کشته یافتند ،در کنار قبرش ،عزادار و غمگین
ظهور کند و به یار یش بشتتابند و شتعار

ج299:1؛ ابن طاووس ،1409 ،ج.)545 :2

 .3 .5هیرهد خطبه در مجالس سوگوهری

یکتتی از ستتنتهتتای رایتتی در مجتتالس عتتزاداری امتتام حستتین

ایتتراد خطبتته استتت .هتتر

انقالبتتی بتترای بتته ثمتتر نشستتتن ،نیازمنتتد دو چیتتز استتت :یکتتی ختتون و دیگتتری پیتتام .ختتون را
تتتتأثیری کتتته در احیتتتای ارزشهت تتای استتتالمی دارد ،وظیفتتته خطیتتتری استتتت کتتته بتتتر عهتتتده

معصتتومین

قتترار دارد .یکتتی از مهمتتتر ین راهکارهتتای معصتتومین

بتترای ابتتال پیتتام

عاشتتورا ،ایتتراد خطبتته در مجتتالس عتتزای حستتینی استتت .روایتتت شتتده در ایتتام متتاه محتترم،
حضترت صتادق

بتر سیدالشتهدا

متیگریستتت و متردم از هتر جانتب بته ختدمت ایشتتان

متتیآمدنتتد و بتتا او نوحتته و نالتته ستترمیدادنتتد و بتته آن حضتترت تستتلیت و تعم یتتت متتیگفتنتتد و

بر سیدالشهدا

سیدالشتتهدا

و یتتاران باوفتتایش در روز عاشتتورا تقتتدیم کردنتتد؛ امتتا اهمیتتت قیتتام عاشتتورا و

آداب و اهداف سوگواری معصومین

باقی ماندهاند تا اینکه قائم آل محمد
ََ
رات الحستتین! (ای ختتون خواهتتان حستین!) استتت (صتتدوق،1378 ،
آنتتان یتتا ل تتا ِ
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چون از گریه فار میشدند ،حضرت میفرمود:
ای مردم! بدانید که حسین

نزد پروردگار خود زنده و مرزوق است و پیوسته به

عتتزاداران ختتود نگتتاه متتیکنتتد و بتتر نتتامهتتای ایشتتان و پدرانشتتان و جایگتتاهی کتته در
بهشت برای آنان ّ
مهیا بوده از همه داناتر است( .طریحی ،1362 ،ج)483 :2

تأ کیتد امتام صتادق

بتتر زنتده و گتواهبتتودن امتام حستین

اشتاره بتته آیتاتی از قترآن کتتریم

است که ویژگی شتهید را بیتان متیکنتد( .بقتره )155/ایتن مستئله بیتانگتر آن استت کته امتام
صادق

تالش میکردند فضای مسمومی را که بنیامیه برای امامان شتیعه از جملته امتام

حستتین

در جامعتته ایجتتاد کتترده بودنتتد و آنتتان را افتترادی طتتاغی و یتتاغی نستتبت بتته حتتاکم

اسالمی میدانستند با برپای ی مجالس عزاداری و بیان حقتایقی پیرامتون شخصتیت و قیتام
امام حسین پتاک کننتد و مستلمانان را بته حقتایق آ گتاه ستازند و در ایتن بتاره بته قترآن کته
مورد وثوق و اجماد مسلمانان استّ ،
متوسل میشدند.
 .3 .6نوحهخوهنی

یکی از شیوه های مرسوم نزد امامان شیعه در برگزاری عزاداری بر امتام حستین

و زنتده

نگهداشتن یاد و خاطره قیام عاشورا ،نوحهختوانی استت .نوحتهختوانی و بیتان مصتیبت کته
بیشتر با خواندن اشعار همراه است ،روش بستیار ختوبی در ستوگواری استت .در عصتر ائمته
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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اطهار

عزاداریها ،به ویژه عزاداری امام حستین

بیشتتر در قالتب شتعر بتود و شتاعران

ش تتیعه ،مرثی تته م تتیخواندن تتد .برخ تتی از اف تتراد ک تته ش تتاعر نبودن تتد ،اش تتعار ش تتاعران ب تتمر را
ّ
میخواندند و به آنها « لمنشد» میگفتند که معادل «مدا » امروزی بود .از جملته ایتن افتراد

ّ
میتوان از ابوهارون مکفوف ،عبتداهلل بتن غالتب ،جعفتر بتن عفتان و ابوعمتاره منشتد نتام بترد
(ابن قولویه.)105 :1356 ،
ابوعماره منشد میگوید:
محضتتر امتتام صتتادق
مرثیتته حستتین

مشت ّترف شتتدیم .حضتترت فرمتتود :ای ابوعمتتاره! شتتعری در

بختتوان .چتتون مرثیتته ختتود را آغتتاز کتتردم ،آن حضتترت شتترود بتته

گریستن نمود .به خدا سوگند! آن قدر گریست که خانته بتا گر یته آن حضترت ،هتم

آواز گشت و من گریه خانته را شتنیدم( .ابتن قولو یته105 :1356 ،؛مجلستی،1403 ،
ج)282 :44

در روایتی از زید ّ
شحام آمده است:
ما جماعتی از اهل کوفه در محضر امام صادق

ّ
بودیم که جعفر بن عفتان بتر آن

حضرت وارد شتد .حضترت ،او را پتیش ختود فراخوانتد و فرمتود :ای جعفتر! عتر

کرد جان من فدای تو باد! فرمان چیست؟ فرمود :به من خبر رسیده است که تو در
مرثیه حستین

 ،شتعر بته نیکتویی متیختوانی .عتر

کترد :چنتین استت .فرمتود:

انشاء کن .جعفر مرثیه خوانی کرد .آن حضرت چنان گریه کرد که اشک از چهتره
و لحیه مبارکش سرازیر شد( .کشی289 :1409 ،؛ ّ
حر عاملی ،1403 ،ج)593:14

از هتتارون مکفتتوف نیتتز روایتتت شتتده استتت کتته ختتدمت امتتام صتتادق

شتترفیا شتتدم،

فرمود :برایم بخوان ،برایش خواندم .آن حضرت فرمود :نه ،آنچنان که در کنار قبترش مرثیته
ا
َ
َّ
َل ا َ ل
َ
الز ِک َّیت ِة .از کنتتار
متتیخوانی تد بختتوان و متتن خوانتتدم :اام لر ار َعلتتی َجتتد ِ ال لح َس ت ای ِن فقتتل َِ اعظ ِمت ِته
نعش حسین گتذر کتن و بته آن استتخوانهتا پتا ک بگتو ...وقتتی آن حضترت بته گر یته افتتاد

ام تتام

گر یت ته کت ترد و زنه تتا شت تیون س تتر دادن تتد .وقت تتی آرام ش تتدند ،حض تترت فرم تتود :ا

ابوهتارون! هتر کتس مرثیته حستین

بخوانتتد و ده نفتر را بگر یانتد ،پتتاداش او بهشتت استتت و

همینطور تعداد را کم کرد تا به یک نفر رستاند و فرمتود ا گتر او را بگریانتد بهشتت بتر او واجتب
 .3 .7گریستن

گر یه بر حسین
امام حسین

بر سیدالشهدا

میگردد (ابن قولویه106 :1356 ،؛ قمی.)707 :1379 ،
گر یه ّ
محبتی است کته در دلهتای عاشتقانش بته ثبتت رستیده استت.

فرمودند:

َ َ ُ ََْ َ َ ْ ُُ ُ ْ إ ا
َّال ْ
َاتا َاب ْع َب ََة؛َ( ی
أنااقَت ی الَالعبااة ََ،الی ا َذ َکة ىِنَماامم

آداب و اهداف سوگواری معصومین

سکوت کردم؛ اما فرمود :ادامه بده ،ادامه دادم .فرمود :باز هم بخوان تا به اینجا رسیدم:
ََ
َ
ََ ا
َ
ل
َ ل
تاک
تومی ف اانت تتد ِبی َمت ت اتوال ِک
َو علی ال لح َس اتی ِن فأ اس ِتع ِدی ِب لبک ِ
َیت تتا َمت ت اتر َی لم قت ت ِ
ا مر یم! برخیز و بر موال خود ندبه کن و با گر یهات بر حسین ،رستگار شو.

118 1362،امجه یا،1403،

15

جَ )284 44

من کشنده اشکها هستم ،هین مؤمنی مرا یاد نمیکند ،مگر آن که عبرت گیرد و
اشکهایش جار شود.

سوز

که از دل سوخته عاشقان سیدالشهدا

به چشم سرایت میکند ،مراتب عالقته

و اخالد و دلبستگی به خاندان وحی و رسالت را میرساند و این عمل ،اثر مخصود
در ابقتتا مت ّ
تودت و ازدیتتاد ّ
محبتتت دارد؛ عتتالوه بتتر اینهتتا ،موجبتتات ک تترت نفتترت و بیتتزار از
دشمنان و قاتالن آن حضرت و برائتت دوستتداران ایتن خانتدان از دشتمنان ایشتان را فتراهم
میآورد .گریۀ با آ گاهی و معرفت بر اباعبتداهلل  ،در واقتع ،اعتالم انزجتار از قتاتالن اوستت و
ّ
این ّ
تبر  ،از آثار برجسته گریه بر آن حضترت استت .ایتن گر یته و عتزادار  ،ابتراز کمتال تنفتر
ّ
در برابر تعد و تجاوز و ستتمگر و پایمتال نمتودن حقتوق جامعته و بته نتاحق تکیته زدن بتر
مسند حکومت آنان است.

پتتتس از واقعتتته عاشت تتورا ،ستتتوگواری بتتتر آن حضت تترت ،توستتتص فرزنتتتد بمرگتتتوارش علتتتی بتتتن

الحستتین

و ختتواهر گرامتتیاش زینتتب کبتتری

ماجرا بودند ،برپا شده است.

از متتؤثرترین سیاستتتهتتای امتتام ستتجاد

و دیگتتر همراهتتان آن حضتترت کتته شتتاهد

بتترای احیتتای نهضتتت عاشتتورا ،برخوردهتتای

عمل تتی حضتتترت اس تتت؛ از ایتتتن رو کتتته در ط تتول دوران امامتتتت خ تتویش ،پیوستتتته ستتتوگوار
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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عاشوراییان بودند و در این مصیبت آن قدر گریستند که جزء «بکتائین عتالم» قترار گرفتنتد.
آن حضتترت از هتتر فرصتتتی بتترای زنتتده نگتتهداشتتتن ختتاطره عاشتتورا و یتتاد امتتام حستتین

ی تتارانش اس تتتفاده م تتیک تترد .نق تتل ش تتده اس تتت ک تته ایش تتان هنگ تتام نوش تتیدن آ

و

ب تته ش تتدت

میگریست و وقتی با پرسش اطرافیان در این باره رو به رو میشد ،پاسخ میداد:

چگونه گریه نکنم ،در حالی که آبی را که پرندگان و جتانوران وحشتی از آن آزادانته
استفاده میکردند ،بر پدرم منع نمودند؟» (اب ا ه اء،1977،ج)107 9

از امتتام صتتادق

روایتتت شتتده استتت کتته امتتام ز یتتن العابتتدین

 35یتتا  40ستتال بتترای

پتتدرش گریستتت و در ایتتن متتدت روزهتتا را روزه متتیگرفتتت و شتتبهتتا را عبتتادت متتیکتترد و در
هنگام افطار وقتی غذا نزدش میآوردند اشک میریخت و میفرمود:

ُ َ
ُت ى َل َاب ُ
َاهلل ََعطشاقنقَ(َ.ابی 
َاهللَجقئعقََ،ت ى لَاب
َرتول ى
َرتول ى
ى
ى
ش ب،1405،جَ )303 3

در اهمیت گریه و زاری در سو امام حسین

امام جعفر صادق

ی 1 1356،اابی شید 

فرمودند:

هرگونه گر یه و بیتابی برای بنده در هرجا که بیتابی کند ،مکروه و ناپسند استت

مگر گر یه بر حسین بن علی

285؛ ابن قولویه.)100 :1356 ،

از علی بن موسی الرضا

که پتاداش و ثتوا

دارد( .مجلستی ،1403 ،ج:44

روایت شده است که فرمودند:

همانا مصیبت شهادت امام حسین

دههای ما را مجترو گردانیتد و اشتک
دی 

ما را جار ی ساخت و عم یزان ما را ذلیل گردانید .ای زمین کربال! برای ما محنت و
غتتم بتتاقی گذاشتتتی و تتتا روز قیامتتت بایتتد گر ی ته کننتتدگان بتتر تتتو بگر ینتتد( .فتتتال
نیشابوری ،1375 ،ج1:169؛ ابن طاووس ،1409 ،ج)2:544

به همین دلیل به ر ّیان بن شبیب چنین توصیه فرمودند:
ای پسر شبیب! اگر میخواهی برای کسی زار ی کنی ،بر حسین بن علتی

گر یته

در زمتین ،ب تینظی تر بودنتتد ،کشتتته شتتدند( .صتتدوق ،1378 ،ج299 :1؛ مجلستتی،
 ،1403ج)286 :44

خود امام حسین

نیز همین انتظار را از شیعیانش دارند:

ای شیعیان من! هر وقت آ

گوارایی نوشیدید مرا به یاد آورید و هر وقت در مورد

741 :1405؛ نور ی طبرسی ،1411 ،ج)26 :17

 .3 .8گریبان چاک کردن و به سر و صورت زدن

با اینکه صبر و بردباری در مصیبت ،اجر فراوان دارد ،اما در برخی روایات ،عدم رعایت
آن در متتورد سیدالشتتهدا
صادق

فرمودند:

 ،تجتتویز شتتده استتت .از خالتتد بتتن ستتدیر روایتتت شتتده کتته امتتام

بر سیدالشهدا

انسان غریب یا شهیدی ،چیزی شنیدید بترای متن نوحتهسترایی کنیتد( .کفعمتی،

آداب و اهداف سوگواری معصومین

کن؛ ز یرا مانند گوسفند ،سر بر یده شد و به همراهش هیجده نفر از خانوادهاش که

17

گریبان چا ک کردنتد و ستیلی بته صتورت

زنهای فاطمی برای حسین به علی

زدنتد و بترای چنتین مصتیبتی بایتد کته بتر ستر و صتورت کوبیتد( .ابتن ابتی جمهتتور،

 :1405ج3:409؛ مجلسی ،1403 ،ج)82:106

 .3 .9ترغیب شاعرهن به مرثیه سرهیی برهی ساالر شهیاهن

عر ها به شعر و شاعری ّ
اهمیت بسیار میدادنتد؛ ز یترا از مهمتتر ین ابزارهتایی بتود کته بتا
ً
کمک آن می توانستتند افتختارات قتوم ختود را جاودانته ستازند .طبعتا در شترایطی کته امامتان
شیعه از طرف حکمرانان اموی و عباسی با اختناق شتدیدی رو بتهرو بودنتد ،ا گتر شتاعری بته
مد و ستایش اهلبیت

برمیخاست ،با آوارگی ،تبعیتد و محرومیتت از حقتوق مواجته

میشد( .خزعلی .)65 :1381 ،بتا ایتن حتال ،تشتو یق شتاعران بته سترودن شتعر در خصتود
نهضت حسین بن علی

و مصائب دردنا ک کتربال و بیتان ارزش و ثتوا

دیگر روشهای ائمه معصومین
حضرت صادق

ایتن کتار بتمر از
است.

در زنده نگهداشتن یاد امام حسین

به ابوعماره شاعر فرمود:

ا ابا عماره! هر کس در رثا حسین

قصیدها بخوانتد و ستی نفتر را بگر یانتد

پاداش او بهشت است( .ابن قولویه105 :1356 ،؛ مجلسی :1403 ،ج)282 :44

ً
از آن حضرت ،روایت دیگری تقریبا با همین مضمون وارد شده است:
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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کسی که در مورد امام حسین

شعر بگوید و گریه کند و کسی را بگریاند بهشت

برای آن دو نوشته میشود( .ابن قولویه :1356 ،د)104

ّ
از شاعرانی همچون کمیت ،دعبل ،سید حمیر و جعفر بن عفتان

ائمه معصومین
که در آن ّ
جو خفقانآمیز ،مصائب امام حسین

را به شعر درآوردند ،تقدیر نمودهاند .امتام
ترغیب میفرمتود .از جملته ایتن

رضا همواره شاعران را به مرثیهسرایی بر سیدالشهدا
ّ
شاعران ،شاعر و مدا اهلبیت «دعبل خزایی» بود که آن حضرت از وی خواستتند تتا
اشعاری را در مرثیه ستید الشتهدا

بسترایند« :ای دعبتل! بتر حستین

مرثیته سترایی کتن؛

چرا که تو تا زمانی که زنتده هستتی ،یتاور و مدیحتهسترای متایی ،پتس از یتار ی متا تتا متیتتوانی
کوت تتاهی نکت تن( » .مجلس تتی ،1403 ،ج)567 :12؛ دعب تتل نی تتز قص تتیده بلن تتدی را ب تتا عن تتوان

«مدارس آیات» که حدود  120بیت داشت و بخشی از آن در خصتود واقعته عاشتورا بتود در
حضتتور امتتام

خوانتتد .زمتتانی کتته اشتتعار دعبتتل تمتتام شتتد ،ختتود امتتام

رفتنتتد و سیصتتد

درهم برای این شاعر آوردند و بته همتراه خلعتت ختو یش بته او هدیته دادنتد( .اربلتی،1381 ،
ج159-3:166؛ بحرانی.)100-120 :1429 ،
نکته قابل ّ
تأمل این است که آن حضرت به یکی از غالمانش فرمود به شاعر برجستتهای
چون ابونواس که پیش از این ،در مد وی شعر سروده بود ،سیصد درهم بدهند (صتدوق،
و عاشورا،

 :1378ج ،2د ،)142ولی برای هدیهدادن به دعبل که در مورد امام حسین
ً
مرثیهسترایی کترده بتود ،عتالوه بتر ایتنکته ختود شخصتا اقتدام متیکنتد ،خلعتتش را نیتز بته و ی
ارزانتی متیدارد؛ در واقتتع ایتتن نحتتوه برختتورد امتتام ارزش و اهم ّیتت مرثیتهستترایی را بتتر امتتام
حسین

نشان میدهد.

 .3 .10تسلیت گفتن به یکایگر و بیان آدهب آن

یکتتی از عتتواملی کتته باعتتث تستتکین مصتتائب متتیگتتردد ،تستتلیت گفتتتن بتته ختتانواده لمعت ّتزا
ّ
است .بر اساس روایات معتبر و متعدد ،این مسئله نیز در جریان مصتیبت سیدالشتهدا
حضرت باقر

بر امام حسین

و از آنان تقیه نمیکرد ،بر حسین

گریه میکرد و دستور میداد به افراد که در خانه بودنتد
گر یه کنند آن حضرت در خانته ختود ،مجلتس عتزا بر پتا

متتیداشتتت و بتته یک تدیگر مص تیبت حس تین
772؛ حر عاملی ،1403 ،ج.)509 :14

را تستتلیت متتیگفتنتتد (طوستتی ،1411 ،ج:2

عاشورا پرسیدم و آن حضرت اینگونه پاسخ دادند:

در متورد آدا

ُ
قَِب َصقب َنقَب ْ ُ
ون ََع اَظ َم ُ
ََی ُق ُول َ
س ْ ىْ
َاهللَأ ُج َور َن ُ
یَ
قْل َ َ
ى ى
ى
یَم ا ْ َِل ُ َ َ
َولَ ای اه َْاْل َم اقم ْ َ ْ
ََ اَّ ا َ َ؛َ(اب ی 
َاْله ا ى َ ى ا َ ى ى
ى ى ى ى
جَ )101 290

تستلیتگتویی در روز

َ َْ
َ َ َ َ َ َ اَ ُ ْ َ اَ
یَ ىبثأ ىرهََ َم َاََ
َالط ىقل ىَب ْ َ
َو َجعلنقَو ىََإ َیق َکم ىَم
ی 326 1356،امجه ییا،1403،

بگو یند خداوند متعال اجرها و ثوا ها عزاداری ما را برا امام حسین

ز یاد

بر سیدالشهدا

البتتته نحتتوه تستتلیتگتتویی در مصتتیبت سیدالشتتهدا

دارد؛ از مالک جهنی نقل شده است که از امام باقر

نیتتز آدا مخصتتود بتته ختتود را

آداب و اهداف سوگواری معصومین

و در میتتان اهلبیتتت

مرستتوم بتتوده استتت .علقمتة بتتن محمتتد حضتترمی نقتتل متتیکنتتد کته
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ولت ّتی آن حضتترت ،حضتترت امتتام مهتتد قتتائم آل

گردانتتد و متتا و شتتما را در رک تا
ّ
محمد از طلبکنندگان خون آن جنا

قرار دهد.

 .3 .11توصیه به زیارت قبر سیاهلشهاه

ّ
از جملتته نمادهتتای ستتوگواری ،ز یتتارت قبتتر متتتوفی استتت .ایتتن مستتئله متتورد تأ کیتتد ائمتته

اطه تتار

اس تتت و در روای تتات متع تتددی ک تته از آن بمرگ تتان نقتتل ش تتده ،بتتر اهمیتتت ز ی تتارت

سیدالشهدا

سفارش فراوان شده است .از امام صادق
به درستی که خداوند با زائر قبر امام حسین

روایت شده که فرمودند:
بر حامالن عرش و مال ئکه مقربین

خود فخر میفروشد و میفرماید :آیا زائر قبر امام حسین

را نمیبینید که با شتور

و اشتیاق به زیارت آن حضرت میروند؟! (ابن قولو یته143 :1356 ،؛ حتر عتاملی،
 ،1403ج)497 :14

امام باقر

در این زمینه فرمودند:
ا گتر متردم می دانستتند کتته چته فضتیلتی در ز یتارت مرقتتد امتام حستین

استتت از

شتتوق ز یتتارت میمردنتتد و نفتتسهایشتتان بتته ختتاطر آن ،قطتتع متتیشتتد( .ابتتن قولو یتته،
142 :1356؛ مجلسی ،1403 ،ج)18 :98

از امام صادق
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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در خصود نحوه زیارت آن حضرت روایت شده که فرمودند:

چتون قصتد ز یتارت حستین

را کتردی در حتالی کته پر یشتان ،غمنتا ک ،ژولیتده،

غمآلتود ،مصتیبت دیتده ،گرستنه و تشتنهای ،او را ز یتارت کتن؛ ز یترا حستین

در

حالی کشته شد که غمگین ،مصیبتدیده ،ژولیده ،غمآلود ،گرسنه و تشنه بود.
از او حوائجتت را بختواه و بتازگرد و آن (کتربال) را وطتن ختود قترار متده( .ابتن قولو یته،

)131 :1356

 .3 .12تبیین نتایج زیارت سیا هلشهاه

امامتتان معصتتوم

در ختتالل ترغیتتب متتردم بتته ز یتتارت سیدالشتتهدا

ثمتترات چنتتین

زیارتی را نیز برای ایشان تبیین میکردند تا با آ گتاهی کامتل ،بته امتر ز یتارت ،مبتادرت ورزنتد.
بررسی روایات متعدد نشان میدهد که زیارت ساالر شهیدان ،ثمرات و نتایی پربتاری را بته

دنبال دارد از جمله:
 .3 .12 .1رسیدن به قرب الهی

محمتتد بتتن الحستتن ّ
محمتتد بتتن الحستتن بتتن ولی تد ،از ّ
ّ
الصتتفار ،از ّ
عبتتاس بتتن معتتروف ،از
ّ
عبداهلل بن عبتد الترحمن اص ّتم ،از جتدش نقتل شتده استت کته و گفتت :محضتر حضترت
کتردم :چتته ثتوابی بترا ز یتارت حستین

استتت؟ حضترت فرمودنتتد :زائتتر

صتادق

عتتر

حستین

در رحمتتت الهتتی فتترو متتیرود و ز ی تارتش ستتبب خشتتنود و رضتتایت حتتق استتت

(ابن قولویه :1356 ،د.)335
حضتترت ثتتامن الحجتتی
حسین

روای تت کردنتتد کتته از امتتام صتتادق

در متتورد ز ی تارت امتتام

سؤال شد ،آن حضرت در پاسخ فرمودند:
هر کس قبر سید الشهدا را ز یتارت کنتد و عتارف بته حقتش باشتد ،خداونتد او را در
زمره ّ
مقر بین خواهد نوشت( .ابن قولویه :1356 ،د)279

 .3 .12 .2افزایش طول عمر و خیر و برکت در زندگی

از جمله برکات زیارت سیدالشهدا

طوالنیشتدن عمتر و برکتت در زنتدگی استت .ایتن

روایتی وجود دارد که فرمودند:
ای شیعیان ما! به زیارت قبر حسین

برو یتد؛ چترا کته رفتتن شتما رزق را افتزایش

بتتر هتتر متتؤمنی کتته بتته امامتتت حستتین

از جان تب خداونتتد اقتترار متتیکنتتد ،واجتتب

میدهد و عمر را طوالنی میکند و بدیها را دفع مینماید و رفتن به زیارت ایشان

عبدالملک َخ َع ِمی میگوید :امام صادق

به من فرمودند:

ای عبدالملک! زیارت حسین بتن علتی

را تترک نکتن و یارانتت را بته ایتن کتار

فرمان بده ،تا خداوند در عمر و رزق و روزی تو برکت اندازد و تو را سعادتمند ،زنده

ب ت دارد و جتتز بتتا خوشتتبختی شتتهادت نمیتتری و استتم تتتو را جتتزء ستتعادتمندان ثبتتت
کنندّ .
(حر عاملی ،1403 ،ج152 :10؛ مجلسی ،1403 ،ج)47 :98

بر سیدالشهدا

است( .ابن قولویه)121 :1356 ،

آداب و اهداف سوگواری معصومین

مسألهای است که همواره مورد تأ کید ائمه

بوده است .از امام باقر

نیتز در ایتن زمینته
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 .3 .12 .3معادل برگزاری حج

بتتترای درک بهتتتتر ّ
اهمیت تتت ز یتتتارت امتتتام حست تتین

معصوم

کتتتافی استتتت بت تتدانیم کتتته امامت تتان

این زیارت را معادل به جایآوردن حی دانستهاند .امام باقر
ز یارت قبر رسول خدا

میفرمایند:

و ز یارت متزار شتهیدان و ز یتارت مرقتد امتام حستین

معتادل استت بتتا حتی مقبتولی کته همتراه رستتول ختدا

قولویه156 :1356 ،؛ نوری طبرسی ،1411 ،ج)1:266

بته جتتا آورده شتود( .ابتتن

 3 .12 .4از بین رفتن غم و اندوه

عل تتی ب تتن الحست تین س تتعدآباد م تتیگو یت تد :احم تتد ب تتن اب تتی عبتتد اهلل برق تتی از پ تتدرش ،از
اب تتن مست تکان ،از ه تتارون ب تتن خارج تته ،ب تته نق تتل از ام تتام ص تتادق
حسین

روای تتت ک تترده ک تته ام تتام

فرمودند:
من کشنده اشک هستم .من در حالی که غمگین و اندوهگین بودم کشته شتدم
و سزاوار است خداوند هر مکرو

و اندوهگینی که به ز یارت من میآید را با قلبی

مسرور و شاد به اهلش برگرداند( .ابن قولویه98 :1356 ،؛ صدوق)123 :1407 ،

از حضرت صادق

روایت شده که فرمودند:

در پشت کوفه قبر است که هتین حتم ین و غمگینتی بته ز یتارت آن نمتیرود مگتر
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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آنک ته حتتق تعتتالی حتتزنش را برطتترف متتیفرمای تد ،مقصتتود از آن قبتتر ،قبتتر حضتترت
حسین بن علی

است( .ابن قولویه)168 :1356 ،

 .3 .12 .5مستجابشدن دعا

زمانی امام صادق

بیمار شد و فرمودند یکی از شتیعیان متا را از ستوی متن اجیتر کنیتد

تا از مدینه به کربال برود و کنار قبر شتریف اباعبتداهلل بترایم دعتا کنتد .آن شتخص اجیتر شتده
گفت انجام میدهتم؛ ولتی مگتر نته ایتن استت کته حضترت امتام حستین
صادق

و حضترت امتام

هر دو اطاعتشان واجب است (یعنی هر دو امام معصوم هستند) ،پس چرا بایتد

آنجا دعا کرد؟! آن صحابی به سوی امام
امام سخن او را تصدیق کردند و فرمودند:

بازگشت و همتین ستؤال را از حضترت پرستید؛

لت تتیکن آن صت تتحابی نمت تتیدانت تتد کت تته خداونت تتد متعت تتال جاهت تتایی دارد کت تته دعت تتا
ّ
در آنجا پذیرفته متیشتود و قبتر سیدالشتهداء یکتی از آنهاستت( .ابتن فهتد حلتی،

)57 :1407

 .3 .12 .6شفای بیماران

ابوبکر حضرمی از امام صادق

نقل کرده است که فرمودند:

ا گتتر متتؤمن مریضتتی ،حتتق حستتین

سرانگشتی از تربت حسین

و حرمتتت و والیتتت او را بشناستتد و بتته انتتدازه

برایش برگیرند ،برایش دوا و شفاست( .ابن قولویه،

466 :1356؛ مفید143 :1413 ،؛ طوسی ،1411 ،ج)732 :2
 .3 .12 .7حفاظت خداوند متعال از زائر حسینی

عبتد اهلل بتن هتالل ،روایتت کترده استت کتته محضتر امتام صتادق
شوم! کمتر ین ثوا

و اجر برا زائر قبر امام حسین

عتر

کتردم :فتتدایت

چیست؟ حضرت فرمودند:

ا عبتتداهلل! کمتتتر ین پتتاداش او ایتتن استتت کتته خداونتتد متعتتال ،ختتود و اهلتتش را
حفت متیکنتد تتا بته خو یشتتانش بتازگردد و وقتتی روز قیامتت شتد ،خداونتد متعتتال
حاف او خواهد بود( .صدوق116 :1407 ،؛ مجلسی ،1403 ،ج)46 :101

از امام صادق
حسین

روایتهای متعددی در خصود مورد شفاعت قرارگترفتن زائتران امتام

وارد شده است ،از جمله:
امام حسین

به افراد که برایش گریه می کنند ،نظر مرحمت دارد و بترا آنتان

خود امام حسین

فرمودند:

هتر کستی کته مترا ز یتارت کنتد او را پتس از مترگش ز یتارت متیکتنم و ا گتر درون آتتتش

جهتتنم باشتتد او را بی تترون متتیآورم( .مجلس تتی :1403 ،ج16 :98؛ نتتوری طبرس تتی،
 ،1411ج)404 :10

بر سیدالشهدا

طلب مغفرت مینماید و از پدرش تقاضا می کند برا ایشان طلب آمرزش کنتد.
(ح ّر عاملی ،1403 ،ج)508 :14

آداب و اهداف سوگواری معصومین

 .3 .12 .8مورد شفاعت واقع شدن
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 .3 .12 .9قبول شفاعت از زائر حسینی

یکی از امتیازات برجسته زائر حسینی در روز قیامت این است که عتالوه بتر ایتنکته متورد

شتتفاعت واقتتع متتیشتتود ،میتوانتتد دیگتتران را نیتتز متتورد شتتفاعت قتترار دهتتد .در ایتتن زمینتته،
روایات متعددی وارد شده است .از جمله ،امام صادق
زائتتر امتتام حستتین

فرمودند:

در روز قیامتتت ،صتتد نفتتر کتته همگتتی دوزختتی و در دنیت تا از

مسرفین بودهانتد را شتفاعت متیکنتد( .ابتن قولو یته165 :1356 ،؛ مجلستی:1403 ،
ج)77 :101
 .3 .12 .10آمرزش گناهان

از جملتته بشتتارتهتتایی کتته ائمتته اطهتتار

در خصتتود نتتتایی ز یتتارت سیدالشتتهدا

دادهانتتد ،آمتترزش گناهتتان استتت .از حمتتران ،روایتتت شتتده استتت کتته وقتتتی از ز یتتارت امتتام
حسین

برگشتم ،امام باقر

به من فرمودند:

ای حمران! به تو مژده میدهم کته هترکس قبتور شتهیدان آل محمتد

کند و مرادش از این کار ،رضایت خدا و تقر

به پیتامبر

را ز یتارت

باشتد ،ماننتد روزی

که مادرش او را به دنیا آورده است ،از گناهانش بیترون میآیتد( .طوستی،1388 ،
ج28 :2؛ مجلسی ،1403 ،ج)20 :98

امام رضا

خطا

به ابن شبیب فرمود:

سال اول،شماره ،3پاییز 1395

ای پستر شتبیب! ا گتر دوستت دار یتد خداونتد را مالقتات کنیتد ،در حتالی کته هتتین

گناهی بر تو نباشد ،به زیارت امام حسین
 .3 .12 .11رسیدن به آرامش در روز قیامت

از جملتته فوایتتد اختتروی ز یتتارت امتتام حستتین

برو( .صدوق)130 :1362 ،

رهتتایی از هتتول و هتتراس جتتانفرستتای روز

قیامت و رسیدن بته آرامتش استت .در ایتن زمینته ،روایتات متعتددی از امتام صتادق
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شده است از جمله:

وارد

هرکس دوست دارد روز قیامتت بتر ستر ستفرههتای نتور بنشتیند ،بایتد از زائتران امتام
حس تتین باش تتد( .اب تتن قولو ی تته135 :1356 ،؛ مجلس تتی ،1403 ،ج98 :72؛حت ّتتر
عاملی 1403 ،ج)330 :10

 .3 .12 .12همنشینی با پیامبر

و هئمه هطهار

از بمر تر ین امتیازات زائر حستینی در بهشتت ،هتمنشتینی او بتا پیتامبر
معصومین

است .ازحضرت صادق

و دیگتر ائمته

روایت شده که فرمودند:

کسی که میخواهد در همسایگی پیامبر

و در کنار علی و فاطمه

زیارت امام حسین

را ترک نکندّ .
(حر عاملی ،1403 ،ج.)331 :10

 .4مهمترین اهداف ائمه اطهار

و آثار آن

از عزاداری بر سیدالشهدا

می توان گفت که برپایی سوگواری و گریه بر سیدالشهدا
امامان معصوم

بمر تتر ین وستیلهای بتود کته

از آن برای زنده نگهداشتن یتاد و راه امتام حستین

باید دید که حضرات معصومین

بهتره متیبردنتد؛ امتا

با توصیه به ستوگوار ی و گر یته بترای ستاالر شتهیدان

چه اهدافی را دنبال میکردند؟ برخی از مهمتترین اهتداف امامتان معصتوم
بر سیدالشهدا

باشد،

از ستوگواری

عبارتند از:

 .4 .1حفظ دستاوردهای نهضت عاشوره

حف ت

پیام .خون را امام حسین

و یاران باوفتایش تقتدیم کردنتد؛ ولتی ابتال پیتام آن بتا ائمته

بود .این اشکها و گر یهها در عزای مظلوم کربال ،فر یاد مداوم ،علیه ستمگران و ابتال پیتام
خون ّ
مطهر شهدا بود .اگر گر یههای ائمه نبود ،حادثه عاشورا از خاطرهها محو متیشتد و

شعاد این مشعل فروزان ،فروکش میکرد .مجتالس عتزا امتام حستین

عامتل فوقالعتاده

ّ
ائمتته اطهتتار بتتر حف ت آن ،آن گتتاه روشتتنتتتر متتیشتتود کتته مالحظتته کنتتیم شتتیعیان در دوره
ّ
صدور این روایات ،به شدت در انموا به سر میبردنتد و تحتت فشتارهتا گونتاگون حکومتت
عباستتیان چنتتان گرفتتتار بودنتتد کتته قتتدرت انجتتام کوچتتکتتترین ّ
امو یتتان و ّ
فعالیتتت و حرکتتت
ّ
سیاسی و اجتماعی را نداشتند و چیز نمانده بود که به کلی منقر شوند ولی مجتالس

بر سیدالشهدا

نیرومنتد استت بترا بیتدار متردم و راه و رستمی استت کته حضترت آن را بته پیتروان ختود
آموختهاند تا ضتامن تتداوم و بقتا استالم باشتدّ .
اهمیتت بر پتایی ایتن مجتالس و رمتز تأ کیتد

آداب و اهداف سوگواری معصومین

یک تی از ارزنتتدهتتتر ین آثتتار و برک تات مجتتالس عتتزادار ی و گر ی ته بتتر س تید الشتتهدا
ّ
نهضت مقدس امام حسین است .هر انقالبی نیاز به دو چیز دارد؛ یکی ختون و دیگتری
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عزا امام حسین

ّ
آنان را نجتات داد و در پنتاه آن ،تشتکل و انستجام تتازها یافتنتد و بته

صتورت قتتدرتی چشتتمگیر در صتتحنه جامعتته استتالمی ظتاهر شتتده و بتتاقی ماندنتتد؛ بتته همتتین

دلیتتل ،بر پتتایی ایتتن مجتتالس در روایتتات بتته عنتتوان «احیتتا امتتر اهتتل بیتتت
است .امام صادق

در مورد این گونه مجالس فرمودند:

» تعبیتتر شتتده

ُ ُ ََ
إ اَنَ ىت ْل َ
قَفأ ْح ُی ْ
ک َْ
واَأم َةنق؛َ(مجه ا،1403،جَ )350 71
جقل َسَأ ىح اّب
َاْل ى
ى

این گونه مجالس (شما) را دوست دارم ،از این طریق ،مکتب ما را زنده بدارید.

عتتالوه بتتر ایتتن ،تش تکیل ای تن مجتتالس باعتتث م تیگتتردد تتتا ش تیعیان ،از واال تتتر ین تربی تت

اسالمی برختوردار شتده و در جهتت حستینیشتدن ،رشتد و پترورش یابنتد و در ایتن مجتالس
است کته متردم ،دیانتت را همتراه بتا سیاستت ،از مکتتب حستین بتن علتی

متیآموزنتد؛ در

حقیقتت ،مراستتم عتتزادار ی ،ضتتامن بقتتای استتالم استتت؛ بتته همتین دلیتل در دوران منحتتوس

ستتالطین و پادش تتاهان ج تتور ،از بر پتتایی مج تتالس ع تتزای اهلبیتتت

بتته خصتتود ستتاالر

شهیدان جلوگیری میشد؛ چرا که برپایی ایتنگونته مجتالس ،ستبب متیشتد تتا ستخنوران و
دانشمندان ّ
متعهد و انقالبی ،مردم را از ستم حکومتها آ گتاهی دهنتد و انگیتزههتای قیتام
آن حضرت را برای مردم بازگو کنند .در ایتن مجتالس گفتته متیشتد کته آن امتام بترای حفت

سال اول،شماره ،3پاییز 1395

26

شترف و نتتاموس متردم و بمرگتی مقتام و مرتبتته استالم ،از جتتان ،متال و فرزنتتد گذشتت و ز یتر بتتار
ّ
خفت و خواری نرفت؛ پس بیایید ،ما هم با الگو گرفتن از مرام او ،مر با ّ
عزت را بتر زنتدگی
ّ
با ذلت ترجی دهیم.
ّ
ائمتته اطهتتار بتتا تأ کیتتد بتتر برگتتزار مراستتم عتتزادار حستتینی ،برنامتته آن حضتترت را
محتتور بتترا وحتتدت و اتحتتاد متتردم قتترار دادنتتد ،بتته گونتتها کتته امتتروز در ّایتتام شتتهادتش

میلیتتونهتتا انستتان بتتا اختتتالف طبقتتات و نتتژ اد و متتذهب در هتتر کتتو و بتترزن بتته عتتزادار آن
ّ
ّ
موفقیتتت
حضترت بااخاستتته و ِگتترد بیترق حستتینی اجتمتتاد متی کننتتد .هتتر ملتتی بتترا بقتتا و
ختتویش محتتتاج بتته عامتتل وحتتدت و اجتمتتاد استتت .بتتدون شتتک ،بهتتترین عامتتل وحتتدت

کته بتتا کمتترین همینتته متتیتوانتد تتتودههتا میلیتتونی را حتول یتک محتتور
پیتروان اهلبیتتت
ّ
جمع کند ،همین مراسم عزادار سیدالشهدا است .به یقین اگر ملتی از چنین قدرتی
برختتوردار باشتتد کتته بتوانتتد در کوتتتاهتتترین فرصتتت و بتتا کمتتترین تبلیغتتات ،نیتتروهتتا متفت ّترق

کرده و سازماندهی کند ،میتواند هر مانعی را از سر راه پیشرفت ختود بتر

خویش را گردآور
دارد .در واقع ّ
ائمه اطهار

با ترغیب مردم به اقامه مجتالس حستینی از پراکنتدگی نیتروهتا
جل تتوگیر بتتته عمتتتل آوردنتتتد و تتتتودههتتتا متف ت ّترق را بستتتیی کردنتتتد و بتتتا ایجتتتاد وحتتتدت و

یکپارچگی در میتان آنهتا قتدرت عظیمتی را بته وجتود آوردنتد .حرکتت خودجتوش میلیتونی
متتردم مستتلمان ایتتران در نهضتتت شتتکوهمند انقتتال استتالمی در متتاه محت ّترم و صتتفر بتته و یتتژه
سر تأ کید ّ
روزها تاسوعا و عاشورا که لرزه بر اندام طاغوتیان میانداخت ّ
ائمه اطهار

محور قراردادن امام حسین

بتر

را آشکارتر میکند.

 .4 .2آگا شان مردم هز حقیقت دین حنیف

یکی دیگر از آثار و برکات مجالس عزادار سیدالشهدا

این است که مردم ،در سایه

مراسم عزادار با حقیقت اسالم آشنا شده و بر اثر تبلیغتات وستیع و گستتردها کته همتراه

با این مراسم انجام میگیرد ،آ گاهی توده مردم بیشتر و ارتباطشان با دین حنیف ،محکمتتر

میگردد؛ ز یترا قترآن و عتترت ،دو وزنته نفیستی هستتند کته هرگتز از یکتدیگر جتدا نمتیشتوند و
ایتتن آ گتتاهی در اقامتته متتاتم و مراستتم ستتوگوار عتتترت رستتول ا کتترم

حسین

بتته خصتتود امتتام

به آحاد مردم داده خواهد شد .برای درک این مهم ،بایتد امتام زمتان را شتناخت.

امامت فرمود« :ای مردم! خداوند ،بندگان را نیافر ید ،مگر برای ایتنکته او را بشناستند .یکتی
از ی تاران پرس تید :ای فرزنتتد رستتول ختتدا

معنتتای شتتناخت خداونتتد چیستتت؟ حضتترت

فرمود :شناخت خداوند بته ایتن استت کته متردم هتر زمتان ،رهبتر و امتام ختو یش را بشناستند،

امتتامی ک ته اطاعتتت او بتتر آنتتان واجتتب استتت( » .صتتدوق ،1385 ،ج1:9؛ مجلس تی،1403 ،
امام رضا

همین سخن امام حسین

را مورد تأ کید قرار دادند و فرمودند:
بتر گتردن شتما حقتی دار یتم و شتما را هتم بته

ما به دلیل قرابت بتا پیغمبتر ختدا
ّ
وس تیله آن جنتتا بتتر متتا حق تی استتت ،هرگتتاه شتتما حتتق متتا را ادا کردی تد ،در ایتتن

ص تتورت ،ادای ح تتق ش تتما نی تتز ب تتر م تتا واج تتب مت تیش تتود( .مفی تتد ،1413 ،ج2:262؛
کمپانی)116 :1365 ،

بر سیدالشهدا

ج.)5:314

آداب و اهداف سوگواری معصومین

امام حستین

روز ی در جمتع یتاران بته پاخاستت و پیرامتون هتدف آفتر ینش انستان و نقتش
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ّ
به هنگام خروج از مکه فرمودند:

امام حسین

ضَ ُ
اهللَرضقنقَأهلَالبیت؛َ(مجه ا،1403،جَ )44 367
َر ى َ َ
خداوند با رضایت ما اهلبیت ،خشنود میگردد.

حض تترت رض تتا

نق تتل کردن تتد کت ته

نیت تز در جم تتع م تتردم نیشتتتابور چنت تین از پی تتامبر

خداوند میفرمایند:

َ
َ
َ
ََ
َ ا
َ ُ
َّال ُ
اب؛ َ
صنَأ ىم َ ىَم ََعذ ى َ
صنَ ََف ََدخل ىَح ى َ
َاهلل ىَح ى َ
َکلمةَال َّله
کلمه ال َ
إله ّإال ل
اهلل ،دژ محکم من است؛ هر کس وارد آن شود ،از عذا
خواهد بود.

متن ایمتن

وقتی همه مردم ،این حدیث را نوشتند ،با کمی ّ
تأمل به آنها فرمودند:
این مطلب شروطی دارد «من از شرو آن هستتم»( .صتدوق ،1378 ،ج- 133 :2
132؛ قندوز ی)364 :1385 ،

ّ
این جملته بته عنتوان پتذیرش والیتت حضترت معنتا شتده استت ،چیتزی کته استاس تفکتر
شیعی است .از نظر شیعه پذیرش امامت و گتردن نهتادن بته والیتت امامتان پتس از توحیتد و
نبوت ،شر رهایی و رستگاری استت .امتام در صتدد بتود تتا ّ
محبتت متردم را نستبت بته
علو یان ،جهتدار کند و تش ّیع ناشی از دوستی اهلبیت را تبتدیل بته یتک تشتیع اعتقتادی
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اصیل نماید .بر این اساس سوگواری عمیق امام رضا

بتر امتام حستین

باعتث متیشتد

مردم هر چه بیشتر تحت تأثیر قیتام عاشتورا و علتل بتروز ایتن واقعته قترار گیرنتد و بته تبتع آن بتا
حقیقتتت دی تن استتالم آشتتنا شتتوند؛ ای تن ک تار زمتتانی بیشتتتر نمتتود متتییابتتد کته امتتام رضتتا

از

درخواستتت م تیکنتتد تتتا شتتاهد جنای تت صتتورت گرفتتته بتتر اهتتلبیتش باشتتد .آن
پی تامبر
ّ
حضرت اینگونه با جد بمرگوارش درد دل میکند:
َ
ل
َ َّ
َص ت َ
ترعی َج ت َتری َد لم له تتم ِف تتی اَر ِ غ تتدرانا
الن ِب ت ت ت لّتی َی ت ت ت َتری َم ت ت تتا َن ت ت تتال ِعت َر لت ت ت ت لته
ی ت ت تتن
َ
َ
ً
َ
َّ ّ
َّ َ
مضتت ت ت تتاء لم َ
َ ل
َ َّ ل َ َ
ف لهف َانتت ت ت تتا
نع ِفتت ت ت تترا ِبتت ت ت ت
الر
تین َعل تتی
تالط ِ
ی تتن الن ِب ت ّتی ی تتری ِجس تتم الحس ت ِ

(بحرانی)147 :1429 ،

کجاستت پیتامبر

تتتا آنچته را کته بتته اهتلبیتش رستتیده ببینتد ،در حتالی کتته بتر زمتتین

افکن تتده و خونشتتتان در زمتتتین جتتتاری گشتتتته و ب تته صتتتورت آ گیرهتتتایی درآمتتتده استتتت؟
کجاستتت پیتتامبر

تتتا بتتدن حستتین

را ببینتتد در حتتالی کتته بتتر روی شتتنزار دا کتتربال،

خاکآلود شده و آه و افسوس را برمیانگیزد؟
 .4 .3پیونا با سیاهلشهاه

و تشکیل مجالس عزا حسینی نه تنها استاس مکتتب را حفت

گریه بر سیدالشهدا

میکند ،بلکه باعث میگردد شیعیان با حضور در این مجالس از واال تترین تربیتت استالمی
برختتوردار شتتده و در جهتتت حستتینی شتتدن ،رشتتد و پتترورش یابنتتد .گتتاهی قطتترههتتا اشتتک
انسان ،پیامآور هدفهاست .گریستن بتر امتام حستین

ختو حستینی را در انستان احیتا

میکند و خو حسینی چنان است که نه ستم میکند و نه ستم میپذیرد .آن کسی کته بتا
شتتنیدن حادثتته کتتربال قطتتره اشتتکی از درون دل بیتترون متتیفرستتتد ،صتتادقانه ایتتن پیونتتد بتتا
اهداف واال سیدالشهدا

را بیان متیکنتد .ایتن نتود گر یته ،یتک عبتادت استت؛ عبتادتی

که هین شر و شروطی ندارد .از عشق ناشی میشود و از قلب میجوشد؛ لذا ریا در آن راه
ندارد .از امام صادق

روایت شده که فرمودند:

متتیآمتتد نگتتاه کردنتتد پتتس او را در کنتتار ختتود نشتتاندند و فرمودنتتد :بتترا شتتهادت
حسین

حرارت و گرمتایی در دلهتا مؤمنتان استت کته هرگتز سترد و ختاموش

نمیشود( .نوری طبرسی ،1411 ،ج)318 :10

و سدهایی را که در مقابل اسالم ایستاده استت خترد متیکنتیم» (موستوی خمینتی،1378 ،
ج تتار ی مت تیش تتود؛

ج)156 :13؛ بن تتابراین اشت تکی کت ته از چش تتمان عاش تتقان سیدالش تتهدا
محبتتت و مهتتر و م ت ّ
ع تتالوه ب تتر ازدیت تاد ّ
تودت نستتبت بتته خانتتدان رستتالت ،موجتتب بیت تزار ی از
ّ
دشتمنان آن حضترت نیتز متیگتردد و نشتان دهنتده تنفتر شتدید از تکیتهزدن بته نتاحق آنتان بتتر
مسند حکومت است.

بر سیدالشهدا

گر یه بر حسین پیوند با هدف متعالی و انسانستاز اوستت و بته تعبیتر امتام خمینتی
ّ
«گر ی ته سیاس تی استتت و متتا ملت تی هستتتیم ک ته بتتا هم تین اش تکهتتا ،س تیل جر ی تان م تیده تیم
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 .4 .4محشور شان با همام حسین

قبتتل از شتتهادت امتتام حستتین

ختتود پیتتامبر

بشارت داده بودند .حذیفه یمانی گو ید :پیامبر

بهشتتت را بتتر دوستتتداران آن امتتام،
را دیدم که دستت حستین بتن علتی

را گرفته و میفرماید:
ای مردم! این حستین بتن علتی

استت او را بشناستید .قستم بته آن کته جتانم در

دست اوست او در بهشتت استت ،دوستتدارانتش در بهشتتانتد و دوستتداران

دوستدارانش نیز در بهشتاند( .صدوق)478 :1362 ،

حضرت علی بن موسی الرضا بتا برشتمردن گر یته بتر مصتایب کتربال ،بته عنتوان یکتی از
راههای محشورشدن با ساالر شهیدان ،به ر ّیان بن شبیب فرمودند:
ا گتتر خوشتتحال م تیشتتوی ،از ایتتنکتته در درجتتات عتتالی بهشتتت بتتا متتا باشتتی ،پتتس
اندوهنا ک شو به اندوه ما و شادمان باش به شادی ما و بر تو باد کته والیتت متا را از

دست نگذاری! چرا که اگر مردی ،دوستدار سنگی باشتد؛ خداونتد متعتال در روز
قیامت ،او را با آن سنگ ،محشور میکند( .صدوق ،1403 ،ج)269 :2

وقتی که دوست داشتتن یتک ستنگ ،باعتث محشتور شتدن دوستتدارش بتا آن متیگتردد،
در ای تتن ص تتورت ،عش تتق ب تته ام تتام حس تتین
سال اول،شماره ،3پاییز 1395

نتیجهای دارد؟!
 .4 .5آمرزش گناهان

گر یتته بتتر ستتید الشتتهدا
صادق

از بتتین برنتتده گناهتتان و موجتتب غفتتران الهتتی استتت .از امتتام

روایت شده که فرمودند:
امام حسین
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ک تته س تترور جوانتتان اهتتل بهش تتت استتت ،چ تته

و یاران شهیدش نتزد خداونتد متعتال بته محتل قتالشتان و کستانی

که او را زیارت میکنند مینگرند .در حالی که اسمای آنان و پدرانشان و درجات
تقوای آنان و جایگاهشان را نزد خداوند متعال می داند و او در این کار داناتر از هر

کدام از شما نسبت به وضعیت فرزندش است .هتر کته بتر امتام حستین

بگر یتد

حضتترت او را متتیبینتتد و بتترای او طلتتب مغفتترت متتیکنتتد .از پتتدران گتترامیش هتتم

درخواست میکند که برای او ،طلب مغفرت کنند .سپس میفرماید :اگر زایر متن
متی دانستت کته خداونتد چته چیتزی را بترای او در نظتر گرفتته استت ،خوشتتحالی او
بسیار بیشتر از حزن و اندوهش میشد و ایتنکته ز یتارت کننتده او وقتتی از ز یتارت
برمیگردد ،هین گناهی برای او باقی نمیماند! (طوسی55 :1388 ،؛ ّ
حر عاملی،

 ،1403ج)423 :14

امام رضا

به ّریان بن شبیب فرمودند:
ا پسر شبیب! اگر بر حسین

آن قتدر گریته کنتی کته اشتکهایتت بتر چهترهات

جار شود ،خداوند همه گناهانی را که مرتکب شدها میآمرزد ،کوچک باشتد
یا بمر  ،کم باشد یا زیاد( .صدوق)112 :1362 ،

و در جایی دیگر فرمودند:
گر یه کننتدگان بایتد بتر کستی همچتون حستین

گر یته کننتد؛ ز یترا گر یستتن بتر او،

گناهتتان بتتمر را فتترو م تیر ی تزد( .ابتتن طتتاووس ،1409 ،ج544 :2؛ مجلس تی،1403 ،
ج)83 :44

شتتنیدن حتتواد

روز قیامتتت ،هتتول و هتتراس را بتتر تتتن هتتر انستتان معتقتتدی متتیانتتدازد؛ امتتا

بتترای رهتتایی از آن ،همتتواره راههتتایی وجتتود دارد کتته یکتتی از آنهتتا گر یتته بتتر سیدالشتتهدا
است .از حضرت رسول

روایت شده که خطا

به حضرت فاطمه

فرمودند:

ای فاطمه! هر چشمی فردای قیامت ،گریان است غیر از چشمی که در مصیبت
وی داده خواهد شد( .مجلسی ،1403 ،ج)293 :44

امام رضا

با بیان این مستأله کته « هتر کتس از مصتایب متا یتاد کنتد و بگر یتد و بگریانتد،

چشتتمش در آن روز کتته چشتتمهتتا از بتتیم عتتذا هتتا ،ستتؤالهتتا و هیبتتت مجتتازاتهتتا گر یتتان
میگردد ،گریان نشود» فرمودند:
هتتر ک تس عاشتتورا را روز مصتیبت ختتو یش قتترار دهتتد ،خداونتتد تبتتارک و تعتتالی ،روز

بر سیدالشهدا

حسین گریه کند .صاحب آن چشم خندان است و مژده نعمتتهتای بهشتت بته

آداب و اهداف سوگواری معصومین
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قیامتتت را روز شتتادی و خوشتتحالی او قتترار میدهتتد( .صتتدوق ،1378 ،ج214 :1؛
بحرانی ،1374 ،ج.)508 :3

آن حضرت شرکت در مراسم عزادار ی ائمه

را باعث زندهشدن دلها در روز قیامتت

دانستند و فرمودند:
هر کس در مجلسی بنشیند که امر ما را در آن مجلس ،زنتده بدارنتد قلتبش نمیترد
در روزی که دلها میمیرند( .طبرسی :1385 ،د)257

 .4 .7وهردشان به بهشت

از امام سجاد

روایت شده که فرمودند:

هتتر متتؤمنی ک ته چش تمانش بتترا کشتتتهشتتدن حس تین بتتن علتتی

اشکبار شود و اشک بر صورتش جتار

و همراهتتانش

گتردد ،خداونتد او را در غرفتههتا بهشتتی

جتتا متتیدهتتد( .صتتدوق108 :1407 ،؛ مجلستتی ،1403 ،ج285 :44؛ قنتتدوزی،
)429 :1385

باز از آن حضرت ،روایت مشابه دیگری نقل شده است که فرمودند:
چشتمان هتتر کتس کته در مصتیبتهتا متتا قطتترها اشتک بر یتزد ،خداونتتد او را در
بهشت جا میدهد( .شوشتری ،بیتا :ج)523 :5
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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نتیجه
نته تنهتا در متاه محترم بلکته در هتر

پژوهش متذکور نشتان متیدهتد کته امامتان معصتوم
فرصتی که ّ
مهیا میشد به اقامه سوگواری بر آن حضرت ،متیپرداختنتد؛ در واقتع؛ ستوگواری
و بمرگداشت تتت شت تتهادت امت تتام حست تتین
رسولاهلل
ست ّتنت معصتتومین

از همت تتان دوران کتتتودکی ،زمتتتانی کتتته در آغتتتوش

بود آغاز شد .پژوهش مذکور نشان میدهد که سوگواری بر سیدالشتهدا
آدا

در

و یتتژهای داش تتته استتت :تتترک زینتتت ،لبتتاس ستتیاه پوشتتیدن،

بر پتتایی مجتتالس عتتزاداری ،ایتتراد خطبتته در مجتتالس ستتوگواری ،نوحتته ختتوانی ،گریستتتن و
فتوای مبا بودن آن ،گریبان چاککردن و به سر و صورتزدن ،تسلیتگفتن به یتکدیگتر،

ترغیتتب شتتاعران بتته مرثیتتهستترایی بتترای ستتاالر شتتهیدان و نیتتز ستتفارش بتته ز یتتارت قبتتر امتتام
حسین

و تبیین نتایی این زیارت.

از مهمتر ین اهدافی که امامان معصتوم از ستوگواری بتر ستاالر شتهیدان داشتتهانتد عبتارت
بتتود از :حف ت دستتتاوردهای نهضتتت عاشتتورا و آ گتتاهی از حقیقتتت دی تن حنیتتف؛ عتتالوه بتتر
اینها همواره ،اجر و پاداشی را که خداونتد بترای عتزاداران حستینی در نظتر گرفتته استت ،در
روایتهای متعتددی بیتان فرمتودهانتد؛ از جملته :پیونتد بتا ستیدالشتهدا
امام حسین

 ،محشورشتدن بتا

 ،آمرزش گناهان ،رهایی از هول و هراس روز قیامت ،واردشدن به بهشت.

اشکی که بر حسین

و مصایب او ریختته متیشتود ،هتر چنتد یتک کتار عتاطفی استت،

با این حال خردمندانه و نسبت به برخی از دلباختگان عاشقانه است و بتر اثتر آن ،گترایش
و محبتی میان گریه کننتده و شتهدای کتربال پیتدا متیشتود کته ایتن گترایش ،زمینته و مقدمته
زنتتده نگتتهداشتتتن ستتیره آنتتان ماننتتد شتتجاعت و شتتهادتطلبتتی متتیشتتود و چنتتین جذبتته و
در

تث دان تتش مفه تتومی اث تتر دارد .گر ی تته ب تتر س تتاالر ش تتهیدان
گرایش تتی ،ب تتیش از درس و بح ت ِ
حقیقت گر یته بتر سلحشتور و جنگجتوی ّ
موحتدی استت کته جتز احیتای توحیتد و امامتت در
اصتتل دیتتن و عتتدل و احستتان در فتترد آن چیتتزی نمتتیخواهتتد ،از ایتتن رو ،رو حماستته را در
تش تکیل ای تن مجتتالس باعتتث م تیگتتردد تتتا ش تیعیان از واال تتتر ین تربیتت استتالمی برختتوردار
شتتده و در جهتتت حس تینیشتتدن ،رشتتد و پتترورش یابنتتد و در ایتن مجتتالس استتت کته متتردم،
دیانت را همراه با سیاست ،از مکتب حسین بن علی

متیآموزنتد .متردم در ستایه مراستم

عزادار  ،با حقیقت اسالم آشنا شده و بر اثر تبلیغات وسیع و گستردها که همتراه بتا ایتن
زیرا قرآن و عترت ،دو وزنه نفیسی هستند که هرگز از یکدیگر جدا نمتیشتوند و ایتن آ گتاهی
در اقامتته متتاتم و مراستتم ستتوگوار عتتترت رستتول ا کتترم
آحاد مردم داده خواهد شد.

بتته خصتتود امتتام حستتین

بتته

بر سیدالشهدا

مراسم انجام میگیرد ،آ گاهی شان بیشتر و ارتباطشتان بتا دیتن حنیتف ،محکمتتر متیگتردد؛
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گریهکننده ایجاد میکند.
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 .چاپ سوم .مشهد :انتشارات عرفان.

 -مجلس تی ،محمتتد بتتاقر .)1403( .بحااار اانااوار الجامعااو لاادرر خبااار اا مااو ااطهااار .قتتاهره:

بر سیدالشهدا

 -قندوز ی ،سلیمان بن ابراهیم1385( .ه .ق) .ینابی المودة لذو ی القربی .الطبعتة ال امنتة.

آداب و اهداف سوگواری معصومین

 .)1411( . ___________________________ -مصا ااباح المتهجا ااد و سا ااالح المتعبا ااد .چت تتاپ اول.
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انتشارات دار حیاء.

 ___________________________  .)1423( .زاد المع اااد  -مفت اااح الجن ااان .چ تتاپ اول .بی تتروت:موسسة اَعلمی للمطبوعات.

 -مفید ،محمد بن محمد .)1413( .الم ار .چاپ اول .قم :کنگره شیخ مفید.

 موسوی خمینی ،رو اهلل .)1378( .صحیفه نور .چاپ دوم .تهران :مؤسسه تنظیم و نشترآثار امام خمینی .

 ن تتوری طبرس تتی ،حس تتین ب تتن محم تتد تق تتی .)1411( .مس ااتدرک الوس ااا ل .الطبعتتة ال انی تتة.بیروت :مؤسسة آل البیت

إلحیاء الترا .

 -یعقوبی (بیتا) .تاریب یعقوبی .بیروت :دار صادر.

سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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