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 تبیین موضوع     
  

خداي سبحان انسان را از نظر فطرت به گونه اي آفریده است که داراي عاطفه است، به همین جهت 
در . اگر کسی را از دست بدهد یا براي فرد دیگري حادثه اي ناگوار رخ دهد، متأثر و محزون می گردد

توجه به فرهنگ و شرایط موجود و نیز ارزش و جایگاه شخص از چنین شرایطی فرد مصیبت دیده با 
  .دست رفته به عزاداري می پردازد

عزاداري یکی از عناصر مبتال به در همه جوامع و همه دورانها است که البته در فرهنگ شیعی جایگاه     
  .اشدویژه اي پیدا کرده و براي افراد خاندان عترت از شعائر ارزشمند مکتب تشیع می ب

ثابت شود کوششی که در این رساله شده، یافتن دالیل و شواهدي از قرآن و سیره معصومین است تا     
؛ اما پس از ذکر شواهد و دالیل سوگواري یک رفتار مشروع و مجاز در شریعت است و بدعت نیست

مکتب و تحت فشار آنان بوده  بدان سبب که شیعیان همیشه درگیر غرض ورزي هاي دشمنان ،جامع نسبتاَ
و از سویی عزاداري، به عنوان ابزاري سیاسی استفاده شده و مخالفین نیز، تمام تالش خود را در شبهه اند، 

  .ناك کردن این مهم نموده اند، به تحلیلی در حد توان نگارنده در این باب پرداخته شده است
  

  تحقیقو اهمیت ضرورت     
  

مهمی که در طول تاریخ اسالم و در کشورهاي مسلمان همیشه مورد توجه خاص قرار یکی از مسائل     
و پیشوایان دین، هر ساله با تأمالت ) ع(گرفته، مسأله عزاداري است، که به ویژه در بزرگداشت معصومین

  .و شکوه و فراگیري بیشتري برگزار می شود
ی از مهمترین کارکردها را در حفظ مکتب چون اکسیري حیات بخش، یک) ع(اقامه عزاي ائمه هدي     

  .تأکید این بزرگواران بوده است به عهده دارد و همیشه مورد تأیید و) ع(اهل بیت
میان برمی دارد و  سوگواري حرکتی معنوي، سیاسی، اجتماعی است که موانع رشد و شکوفایی را از    

ن، در محافل و مجالسی که به این مناسبت برپا عالوه بر ای. لذا این مراسم ها می تواند حافظ اسالم باشد
می گردد، مردم با حقایق دینی آشنا شده و ارتباطشان با معارف معنوي قوي تر می گردد؛ از سویی دیگر 

و  ،قساوت نمونه ي تنفر و انزجار از جنایت و عالی ترین) ع(عزاداري و گریستن بر مصائب معصومین
  .فریادگري علیه ظلم و ستم می باشد

در این مسأله مورد بررسی قرار گیرد، تا نااهالن و نابخردان، آن ) ع(سزاست دیدگاه معصومین بنابراین    
  .را بدعتی خارج از دین قلمداد نکنند
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  پیشینه تحقیق    
  

پیشینه اي به درازاي تاریخ بشریت دارد، چرا که حضرت ) ع(داءهسوگواري در عزاي سیدالش    
بنابراین . از زبان فرشته وحی دلش شکست و گریست) ع(نام امام حسینبا شنیدن ) ع(آدم

سوگواري براي خامس آل عبا پیش از شهادت ایشان تا بعد از شهادت و حتی تا امروزه سابقه 
  .دارد؛ و محققان و نویسندگان زیادي پیرامون این مسئله ي مهم پژوهش کرده اند

بررسی چرایی سوگواري را به طور عمومی در نظر داشت، اما با توجه به عنوان این رساله که     
ر و در این راستا به یک کتاب بسیا هاي مرتبط پرداخته نامه ها و کتاب به جستجو در پایان

که به چند  ،»نجم الدین طبسی«از » چرایی گریه و سوگواري«مختصر دست یافتم، با عنوان 
، منش صحابه اشاره، سپس روایات )ص(روایت در خصوص توصیه بر گریه، سیره رسول اهللا 

مربوط به تحریم گریه را بررسی کرده و بعد از نتیجه گیري به کنکاشی کوتاه در تاریخ پرداخته 
  .است
به نام » ) علیهرحمه اهللا( سید مرتضی عسکري«کتابی دیگر در این زمینه از عالمه بزرگوار     

بر میت و ) ص(ات رسیده درباره گریه پیامبر بود ، که در آن نیز ، روای» یتالبکاء علی الم«
  .تشویق بر آن و روایات نهی از گریه و مقایسه بین این دو دسته روایات مطرح شده است

مشابهی داشتند ، اما محتواي کتاب  گري بر خوردم، که عناوین تقریباًهمچنین به کتابهاي دی    
) ع(پس از اندك سخنانی در مورد عموم عزاداري، به بحث درباره ي عزاداري امام حسین 

و نیز کتاب » اهللا محمدي نیااسد«از » فلسفه عزاداري در اسالم«اختصاص یافته بود؛ از جمله 
  .»هنديناصر باقري بید«از » اعزاداري، باید ها و نباید ه«

که باز هم بیشتر اختصاص به فلسفه و اهمیت عزاداري  ،مقاالتی در این زمینه نوشته شده مناًض    
» حکیمه قاسمی«از » فلسفه عزاداري یا اهمیت سوگواري«: داشتند؛ از آن دسته ) ع(امام حسین 

و از مقاالتی که در مورد چرایی » عبدالحکیم سلیمی«از » )ع(فلسفه عزاداري امام حسین«و نیز 
  .»احمد لقمانی«از » فلسفه گریه«: گریه است 

بنابراین در جست و جوي انجام شده کتابی که مسئله سوگواري را با نگاهی جامع و عمومی،     
  .، یافت نشده باشدبررسی کرد) ع(نه خاص امام حسین 
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  سؤاالت تحقیق     
  

  سؤاالت اصلی) الف    
 دارد؟ی بر سوگواري وجود دین چه دالیل و شواهد -1

 آیا سوگواري نوعی بدعت است؟ -2

  سؤاالت فرعی) ب    
  پیشینه سوگواري و عزاداري از کجاست؟ -1
  تأثیر سوگواري بر روحیه انسان مثبت است یا منفی؟ -2
  چرا باید سوگواري کرد؟ -3
  انگیزه برپایی مجالس سوگواري چیست؟-4
  رسیده اند، عزاداري کرد؟چرا باید براي کسانی که در راه رضاي الهی به مقام واالیی  -5
  باید به سر و سینه زد و گریست؟) ع(چرا براي سوگواري ائمه  -6
  

  پیش فرضهاي تحقیق    
  
 .خنده و گریه مصطلح، از خصائص انسانی ست اجماالً -1

 .انسانها در مرگ عزیزانشان سوگواري می کنند -2

 .در میان شیعیان سنت است) ع(سوگواري براي اهل بیت  اجماالً -3

  
  فرضیه ها و نظریه هاي بدوي محقق    
  
  .سوگواري پیشینه اي از زمان حضرت آدم دارد -1
هاي زیادي شده  با توجه به اهتمام ائمه به همه ي مسائل دین، در باب سوگواري هم سفارش -2

 .است

 .، اخالقی و روانی داشته و دارندسوگواري ها اهداف و آثار سیاسی، اجتماعی، تربیتی -3

 سوگواري مخالفت اسالم از سوي دشمنان با سوگواري مقابله شده است ودر طول تاریخ  -4
 .هایی را برانگیخته است

 .حفظ و بقاي مکتب تشیع است ،نقش مجالس عزاداري ائمه -5
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ه هایی را در اذهان و افکار مردم بوجود آورده هعدم توجه به چرایی سوگواري، سؤاالت و شب -6

  .است
  هدف از تحقیق    
  
  ).ع(ی از متن دین براي تأیید مراسم عزاداري اهل بیت رسیدن به دالیل -1
 .و حفظ دین از طریق باور و عمل به آن ،پذیرش این سنت الهی -2

 .همراهی و همسویی نسل جوان با این سیره و شعائر دینی -3

 .پاسخگویی به برخی شبهات درباره سوگواري -4
  
  
  روش تحقیق   
  

از روش گردآوري و تحلیل و توصیف و استنباط اطالعات استفاده  این تحقیق براي انجام    
ورایی و نرم افزارهاي جامع حدیثی با رجوع به کتابخانه ي تخصصی عاشبدین صورت که ، شده

، فید و کار آمد بودمطالبی که به نظر معالوه بر جستجوي آیات و روایات مربوطه، ، و تفسیري
ها در دسته بندي  چوب اصلی کار هر کدام از فیش ده، با توجه به چهارفیش برداري کر

و مرجع، متن هر فصل تدوین قرار گرفت، بعد با رجوع به کتب اصلی و قالبی نوین  مخصوص
سپس . در بخشهایی از فصل سوم نحوه دستیابی به کتب مورد نیاز به سختی انجام شد شد، البته

رین شبهات در این زمینه هستند استفاده تز سایتهاي اینترنتی که حاوي جدیدبراي فصل چهارم ا
  .داما اصل شبهه از کتابهاي اصلی موجود در نرم افزارها برداشته و سپس پاسخگویی ش ،شد
 

  هاي تحقیق محدودیت    
  

سهل و ممتنع بودن موضوع، عدم دسترسی به کتابهایی که بطور عمومی به عزاداري پرداخته     
شناختی مسأله و نیز انگیزه هاي برپایی عزاداري  که در باب روانباشند، نحوه دستیابی به منابعی 

از براي برخی  ،هایی که شاهد بر عزاداري نبود روایت ،بحث کرده باشند، و در نهایت تأسف
 .باشد، از جمله مشکالت این تحقیق به شمار می روند) ع(معصومین 



 

  

  
  

  :  فصل اول                        

  

  سوگواري چیست؟
  
  

  
  

  ماهیت سوگواري :بخش اول
 

  
  روش هاي عزاداري :بخش دوم

 
  

    علل و گونه هاي سوگواري :بخش سوم
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  بخش اول    
  

 ماهیت سوگواري    
  

آن احساس نیاز  درباره ي عادي ست، که کمتر به گفتگو و بحث از امور آنقدر طبیعی وبعضی     
می شود و در نتیجه بعضی افراد نظر صحیح و سنجیده اي در آن باب ندارند، لذا به مرور زمان 

ئلی دستخوش آسیب ها و یا تحوالتی می شوند، اما مسا ،براساس عادت ها، سلیقه ها و بدعت ها
اسالمی به کار گرفته شده اند، یا در متون دینی به آنها تصریح  م مطرح، و در جامعه يکه در اسال

شده و نسبت به آنها نص شرعی وجود دارد، و یا اسالم بر وجه کلی به آنها مهر جواز زده و 
از این » سوگواري«اسلوب و روشهاي تحقق آن را به شرایط و ظروف واگذار کرده است؛ مسئله 

زاداري و گریه بر مصائب اولیاي خدا، اگرچه نه از اصول، و نه از فروع دین است، ع. قبیل است
  .اما بی ارتباط و التزام با برخی از اصول و فروع دین نیست

نشان دادن این سنت دیرینه در مجموعه دین و روشن کردن این مطلب که عزادري براي     
چه جایگاهی در اسالم دارد، کار پیچیده اي  ،، و براي سیدالشهداء، خصوصاًاولیاي خدا، عموماً

گریستن و عزاداري براي ) ع(و ائمه معصومین ) ص(چرا که سنت و سیره ي پیامبر اکرم . نیست
درگذشتگان را در جایگاه یک رسم اجتماعی تأیید شده از سوي شرع، در میان مسلمانان رواج 

  .داده است
. ع خاصی توسط اقوام مختلف انجام می شودقمراسمی است که در مواسوگواري رفتار و     

عزاداري از مقوله یاد و ذکر است، و انجام آن براي کسی که از دست رفته، طبیعی بشر است و از 
اختیاري و با  به صورت اجتماعی صورت گرفته و کامالً محبت سرچشمه می گیرد؛ معموالً مهر و

  .برنامه است و بخشی از برنامه ي زندگی عادي افراد محسوب می شود
ها، و علل و  آنچه در این فصل بررسی می شود، معناي لغوي و اصطالحی سوگواري، روش    

  .گونه هاي آن است
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  گفتار اول    
      
  )عزاداري(معناي لغوي سوگواري        
  

است، که  هاي لغت عرب از کلمات متعددي استفاده شده در کتاب »سوگواري« واژه در رابطه با    
  .شود مشهور آورده می شناس جا نظر چند لغت در این: تري دارند آید بعضی کارآیی بیش نظر می به
  

  :»عزاء« -1    
 . دهد ر چیزي که انسان از دست میکردن بر ه ؛ صبر و شکیباییالصبرُ من کل ما فقدت«معناي   به    

یعنی او  ؛ و عزَّیت فُالناً صبور لعزي: شود ها و مصائب نیکو باشد، گفته می بر بر سختیکه ص هنگامی
، توصیه تَعزَّي«همچنین  1»کنند یعنی توصیه به صبر می عزّي بعضهم بعضاًرا دلداري و تسلی دادم؛ و 

که خداوند  باشد، همچنان می ،انّا هللا و انّا الیه راجعون ،ي آن انهبه صبرکردن است در مصیبت و نش
معناي صبر  ء اسم ممدود است بهعزا«: البحرین اضافه کرده و در مجمع. 2»متعال امر فرموده است

راستی نظر  ، به4»ۀٍإِنَّ فی اللَّه عزَّ و جلَّ عزَاء منْ کُلِّ مصیب «: و در حدیثی آمده 3»چه از دست رفته آنبر
منْ لَم یتَعزَّ بِعزَاء اللَّه تَقَطَّعت «: آرامی از هر مصیبت است؛ و در حدیثی دیگر خداي عز و جل دلبه 

و نیز . ها صبر نکند دنیا را با حسرت وداع خواهد کرد ، هرکس در مصیبت5»نَفْسه حسرَات علَى الدنْیا
چه از مصیبت که بر او وارد  ، برآنيعزِ«. 6» نفسه عن کل ما فقدت و رزئتالعزاء هو الصبر  «: اند گفته

: نویسد و دکتر آذرنوش می. 7»صبر و شکیبایی کرد: لُعزاء الرَّج شده صبر کرد؛ صبور و شکیبا؛
»زِيي خود را تسلی :ع   سبب درگذشت کسی یا فقدان چیزي؛  به گفتن تسلیت: دادن، عزَّ

                                                
 .26 ، ص15مکرم، ج  منظور، محمدبن ابن ،العرب لسان -1
؛ و 233، ص 3اثیر، ج  الحدیث و االثر، ابن  النهایه فی غریب: ؛ و نیز408محمد، ص  فیومی، احمدبن ،المنیر مصباح -2

 .290، ص 1البحرین طریحی، فخرالدین، ج  مجمع
 . البحرین، همان مجمع -3
 .275ص محمد بن بابویه، صدوق،  امالی شیخ صدوق، -4
 . 73ص علی بن حسن، غرراألخبار، شیخ طبرسی،االنوار فی مشکاه  -5
 .205، ص2ج  احمد، بن ، فراهیدي، خلیلالعین -6
 .609و  93، صص 1مهیار، رضا، ج  ،فارسی –فرهنگ ابجدي عربی  -7
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ي... کسی در بابِکردن با  دردي هم زَّ اختیارکردن در امر ناگواري؛ و  صبر: ؛ تَعسنگینی، : ءزَاع
  .1»دردي کرد، تسلیت گفت ابراز هم: هرفَع تَعزِیتَمتانت، غمگساري، دلداري؛ و 

  
  

  عزا در فارسی    
که رخ گویند، صبر و شکیبایی در ماتمی  سوگ و ماتم و مصیبت می«معنی  در فارسی عزاء را به    
زدگان  حالت ماتم کردن و شیون و به زاريمعناي  گرفتن و به عزا«: و در فرهنگ دهخدا آمده 2»بدهد

 سبب مرگ کسی معناي اقامه سوگواري به درآمدن و براي سوگ و مصیبت لباس دربرکردن، به
  3.»باشد در مصیبت و سوگ و مصیبت می خوب صبرکردن،: است و نیز

  
  :ناحت یا نوحه -2    
 4»علی المیت نوحا من باب قال، ربما النیاح فهی نائحه المرأة ناحت؛ گریه و زاري و شیون بر مرده«    

نوح مصدر ناح است یعنی فریادزدن با آه و زاري، اصلش جمع و گروه زنان براي : گوید راغب می
 5»مجلس سوگواريخوان و  زنان نوحه: المجلس و منُوح –النساء  نوائحخوانی و سوگواري است؛  نوحه

النساء یجتمعن : مناحۀ و النّوح النساء یجتمعن فی اسم یقع علی: النوائح«: اند و نیز آورده 5»سوگواري
اي گریست که دیگري را به گریه  گونه آن مرد به: الرجلُ استنَاحۀً –استَنَاح «: اند و گفته 6»للحزن

جاي و مجلس عزاداري، زنانی که براي سوگواري گرد  ]:نوح[المنَاحۀ، ج منَاحات و منَاوح درآورد؛ 
زن بر مرده با صداي بلند گریه و شیون : المیت المیت و علی المرآةُ... نَوحاً و نَواحاً و... ناح  هم آیند؛
  7»کرد
  نوحه در فارسی    

                                                
 .437آذرنوش، آذرتاش، ص  ،فارسی –فرهنگ معاصر عربی  -1
 .2298، ص 2ج مد، معین، محفرهنگ فارسی معین، : ؛ و نیز863فرهنگ عمید، حسن، ص  -2

 .13984، ص 10اکبر، ج  علیدهخدا، دهخدا،  فرهنگ - 3
 .629المنیر، ص  مصباح -4
 .827، ص 1محمد، ج  بن القرآن، راغب اصفهانی، حسین غریب المفردات فی -5
 .628، ص 2العرب، ج  لسان: و نیز 305، ص 3العین، ج  -6
 .942، ص 1فارسی، ج  –فرهنگ ابجدي عربی  -7



         ١٠                                                                                                   سوگواري چیست؟         : فصل اول   
 

                                                                                   

آواز ماتم، کردن با آواز،  بیان مصیبت، گریه«: است غت نوحه آمدهنامه دهخدا ذیل ل در لغت    
شیون و زاري بر مرده، شعري که در ماتم و سوگواري با صوت حزین و ناله و زاري خوانند، اعم 

  .1»از سوگواري براي کسی که تازه مرده یا براي امامان شیعه
  

  :ماتم -3    
معناي اجتماع گروهی از مردان یا زنان براي  جمع؛ مآتم، اسم مصدر یا اسم زمان و مکان به    
کار  هنگام عزا به عرف عامه براي اجتماع بانوان به این لغت در. وه و عزا و یا سرور و شادياند
الحزن و السرور  الرجال و النساء فی فی األصل مجتمع«: آمده اه که در اکثر فرهنگ لغت ت، چناناس رفته

و زنان در حزن و ؛ در اصل به اجتماع مردان 2»، ثم خص به اجتماع النساء للموت)فی الغم و الفرح(
و در  .سرور و در غم و شادي گفته می شده، سپس به جمع زنان براي مرگ اختصاص پیدا کرده

در خیر و شر جمع  ؛ براي زنانی گفته شده که3»اًشرقیل للنساء یجتمعن فی خیراً و «: المنیر آمده مصباح
  .جمع می شوند

  
  :رثا -4    
    »ثیاً المیت شمرد، هاي او را بر مرده گریست و نیکی بر: رثْوا المیت –. خوانی کرد بر مرده مرثیه: تَرَ

  .4»براي مرده شعر گفت
  کسی بعد از کردن مدح«: منظور گفته و ابن 5»کردن گریستن و مدح: رثی«: العین آمده و در    

او رحم  ؛ بهرق له و رحمه :رثی له«ورده و طریحی آ 6»کردن بر او و شمردن محاسن او مردن و گریه
  7»رحم و مهربانی کرد

  
 گفتار دوم    

          

                                                
  .22812، ص15ج   ،فرهنگ دهخدا -8
 .3، ص 12العرب، ج  ؛ و لسان5، ص 6البحرین، ج  ؛ و مجمع141، ص 8العین، ج  ؛ و کتاب288، ص 4، ج النهایه - 1
 .3، ص 2المنیر، ج  مصباح -2
 .804فرهنگ ابجدي، ص  -3
 .234العین، ص  -4
 .308، ص 14العرب، ج  لسان -5
 .175، ص 1البحرین، ج  مجمع -6
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  معناي اصطالحی سوگواري    
  

ها رایج است، مجموعه  ها و جامعه ي عرف چه در بین همه در مورد اصطالح سوگواري آن    
غیرطبیعی آمدها، حوادث طبیعی و  هاي مثبت و منفی است که آدمی در برابر اتفاقات، پیش واکنش

هاي احساسی اعم از  توان گفت احساس ناراحتی و افسردگی و واکنش دهد و می از خود نشان می
  .تر جوامع است هاي عمومی عزاداري در بیش از ویژگی آه و اشک

گیرد و از آغاز  کردي طبیعی است که از مهر و محبت سرچشمه می مند، روي سوگواري هدف    
توان نمادي از ارتباط عاطفی و  عزاداري را می. رواج داشته استآفرینش انسان تا عصر حاضر 

تعبیري   بخش باشد و به روح بوده و حیاتپیوند روحی افراد با یکدیگر تعبیر نمود، که باید داراي 
دیگر نیاز روحی و زبان گویاي عواطف مذهبی و عقاید اجتماعی و سیاسی است و خداي سبحان 

  .ر مهر تأیید زده استنیز بر این واکنش طبیعی بش
دیدگی و عزاداري شخصی، و  شود؛ داغ عزاداري در عرف عام به دو معنا اطالق می«

. شود صورت سنتی براي بزرگان دینی و دیگران برگزار می بهمراسم عزاداري که 
واقع حالتی است روانی و است و در داري، عزاداري شخصی و غیراختیاري داغ

مدار زندگی عادي خارج شود، اما درونی و غالباً باعث خواهد شد که شخص از 
و کامالً اختیاري و با برنامه  گیرد صورت اجتماعی صورت می عزاداري معموالً به

  1.»باشد می
امامان شیعه و نام  اعمالی است که غالباً در ایامی خاص و به  عزاداري در بین مسلمانان مجموعه    
هاي مختلفی داشته باشد  ها و صورت تواند شکل شود، اما چون می صورت خاصی انجام می به

حکم  ها، به ي انسان روشن است که همه .دهی و شعورمند شده است توسط فرستادگان الهی، جهت
 گرفت، اما در وقتی کههاي مختلف قرار خواهند ي آزمایش عقل در معرض امتحان و در بوته
العمل طبیعی روح انسانی، انکسار، انفعال و ناراحتی است که  مصیبت و بالیی وارد شد، عکس

کنند و در مسیر صحیح  ایت میپیامبران و امامان با منطق برگرفته از مکتب وحی آن را هد
  2.دهند میقرار

                                                
 .338، ص10، ج)ع(مجموعه مقاالت همایش امام حسین  شناسی عزاداري، کاویانی، محمد، روان -1
 .21نژاد، بهاءالدین، ص  مباحثی پیرامون عزاداري، قهرمانی: ك.ر -2
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  بخش دوم    
  

  هاي عزاداري روش    
  

ها و ابزاري که در میان ملل  ها، فرم تواند در قالب می »عزاداري و سوگواري«از دیدگاه اسالم     
ل به اص که شرط آن بد، بههاي گوناگون تجلی یا شیوه و اقوام مختلف مرسوم بوده، محقق شود و به

  .پیام و محتوا لطمه وارد نسازد
هاي مختلف، ظهور  هاي متفاوت و در شکل گونه واقع عزاداري یک اصلی است که به در    
ابزار و اظهار ماهیت باید با . تر هاي عزاداري صرفاً یک ابزارند نه بیش کند، بنابراین شیوه می

صورتی که بتواند با بهترین، شیواترین، نافذترین و  محتواي عزاداري و مغز پیام متناسب باشد، به
  .ندرا به دیگران منتقل کو آموزه ترین وجهی، پیام و درس  نافع
توان براي ابالغ پیام، از ابزارهایی که در فرهنگ و تمدن ملل گوناگون وجود دارد سود  می    

که اسالم فلسفه را از یونان گرفت و آن را در خدمت  چنانخدمت گرفت،  ها را به جست و آن
هاي اصلی و گوهر  آموزه که با اسالم به آداب و رسوم ملل تا زمانی. هاي وحیانی گذاشت آموزه

  .دارد ها روا نمی نعی نسبت به آناسالم در تضاد و تهافت نباشد، احترام گذاشته و هیچ م
سرایی در عزاي سرور شهیدان، بر  شکال سوگواري و ماتمکنیم تمام اَ از این رو مشاهده می    
ي  به چند شیوه زدگی استوار است؛ در این بخش شناسی مصیبت هاي صحیح دینی و روان پایه

  . شود صحیح علمی و مذهبی اشاره می
  

  گفتار اول    
  

  گریستن و گریاندن    
  

هاي مختلفی دارد که هر یک  ها و انگیزه ، مظهر شدیدترین حاالت انسانی است، و علت»گریه«    
در روایات، بعضی از انواع گریه تحسین شده و از صفات . دهنده حالتی خاص است ها نشان از آن

است، و بعضی از انواع گریه مذموم شمرده  حساب آمده پسندیده بندگان پاکدل خداوند به
اي از اندوه و ناراحتی روانی  از حاالت و انفعاالت انسانی است که با مقدمه گریه،. است شده
همچنین . اش هیجانات تند روانی باشد رسد، و گاه ممکن است انگیزه ظهور می طور طبیعی به به
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که گریه عملی   جایی با این توصیف، از آن. کردن حاکی از عقاید مذهبی انسان است گاهی گریه
سن و قبح قرار گیرد ،ر و نهیشود مورد ام غیرارادي است؛ لذا نمی طبیعی و اي بسا و ح.  

ست که انسان براساس طبع بشري جانسوز اعلت بروز حوادث و مصایب  گاهی به »گریستن«    
عبارت  هاي گذشته است؛ به ها و مصیبت گردد و گاه در اثر تجسم و یادآوري مالل ن متأثر میاز آ

دیگر گریه گاه بدون مقدمه و گاه با مقدمه و همراه با برپایی مجالس عزا و استماع سخنان 
الزم به یادآوري است که این نوع گریه . آید کند، پدید می اي که این مصایب را وصف می گوینده
این نوع عبارت دیگر یکی از مصادیق عزاداري را  مرادف دانست و به »عزاداري«توان با  می را

  . دادگریه قرار
ي ارزشی، که  شود تا مفهوم این نوع گریه ها پرداخته می تعریف برخی از انواع گریه جا به یندر ا    

  .دست آید از مصادیق عزاداري و مورد نظر این نوشتار است، بهتر به
  
  :اقسام گریه    

خداوند متعال . محبت از عواطف اصیل انسانی است که با گریه انس دیرینه دارد: 1گریه عاطفی-1    
شود، و  سوز دگرگون می در وجود بشر قلب را نهاده که در رویارویی با حوادث و مصایب جان

گرایی  نوعدوستی و  نکه این ناشی از احساس انسا. کند اشک را از چشمان سرازیر می
  .هاست انسان

و  2.دانستند کردند و آن را رحمت الهی می انبیا و اوصیاي الهی براي مرگ عزیزان خود گریه می    
نقل ) ع(و از امیرالمؤمنین. علم اخالق از این ویژگی قلب و رقّت و نرمی آن تمجید شده است در
ص رسولُ اللَّه ص فی الْبکَاء عنْد «: شده خَّ ۀِریبصگریه هنگام مصیبت را رخصت ) ص(اکرمپیامبر ؛ 3»الْم
  .داد
هاي مقدس و اعالن وفاداري  آور هدف هاي اشک انسان، پیام گاهی قطره:  4گریه پیوند با هدف-2    

شهیدان و بزرگان از این نوع است؛   ،)ع(گریه بر ائمه معصومین. و پیوند جان با پیام مکتب است
الزمه این نوع از گریه شناخت . گیرد خواهی سرچشمه می طلبی و کمال اي که از فضیلت گریه

  .دار است هدف، مکتب و مکتب

                                                
 .108رضا، ص  آثار و برکات سیدالشهداء، رجالی تهرانی، علی -1
 روایی رجوع به بخش شواهد -2
 . 101، ص 79ج  ، محمدباقر،عالمه مجلسی ،االنواربحار -3
 .109 - 108آثار و برکات سیدالشهداء، صص  -4
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حالی است که ناشی از رقّت قلب  هاي مثبت، گریه شوق و خوش از جمله گریه:  1گریه شوق  -3    
خاطر  گردد و یا به ي موضوعی نمودار می ي از یأس و ناامیدي دربارها باشد و غالباً پس از دوره می

شود و نوعی  ها، انجام می ها، دوستان، شنیدن اخبار حماسی و امثال آن ها، پیروزي برخورد با نعمت
  .کند کننده ایجاد می آرامش درونی و رضایت براي گریه

که مردان و زنان  خشیت، ترسی مبتنی بر بینش و فهم است و هنگامی: 2گریه خوف و خشیت -4    
این خوف از حضرتش پیدا کرده،  –شان  قدر فهم البته به –کنند  الهی، عظمت خداوند را درك می
منشأ این نوع گریه، در واقع ترس از اعمال خود انسان است . شود ترس موجب گریستن آنان می
  .باشد ه میو یکی از بهترین انواع گری

نشانه این گریه . ریختند یافته و معصومان نیز از خشیت الهی همواره اشک می هاي کمال انسان    
  :فرموده) ص(پیامبر اکرم. ایمان کامل است

» ک لَى ذَلع عطَّلی لَم ۀِ اللَّهشْی بٍ منْ خَ ظَرَ اللَّه إِلَیها تَبکی علَى ذَنْ هُطوبى لصورةٍ نَ بِ َغیرُ    ؛ الذَّنْ
ند بر گناهی گریه وند به آن نظر کند، از خشیت خداوحال صورتی که خدا خوشا به

  3».کند که غیر از خداوند کسی از آن اطالع ندارد می
ي  گریه.این نوع گریه ناشی از جدایی دوستان و نزدیکان از یکدیگر است :ي فراق گریه -5    
واند ریشه ت می... دادن حمزه و همسر خود و دستبر از )ص(خدا بر یکدیگر، گریه رسول )ع(ائمه

   :فرماید می) ع(امام علی. باشد اي داشته در چنین گریه
کُم« نُّوا إِلَیح شْتُم إِنْ ع و کُم لَیا عَکو ا بهعم م خَالَطَۀً إِنْ متُّ م طُوا النَّاس؛خَال  
با مردم چنان رفتار کنید که اگر در آن حال مردید، بر شما بگریند و اگر زنده  

  4»ماندید، خواهان معاشرت با شما باشند
بر او وارد شده  خاطر ظلم و ستمی که نوع دیگر گریه، گریه بر مظلوم است به :گریه بر مظلوم -6    

گریه و از شهادت آنان و مثل  پیش) ع(علی بن و حسین) ع(بر علی) ص(خدا مانند گریه رسول
  .دندشهید ش اي  صورت مظلومانه ائمه دین که به در سوگ عزاداري مسلمانان

  
  :فرماید می) ره(امام خمینی :گریه سیاسی -7    

                                                
 همان -1
 همان -2
 .20339، ح 225، ص 15 شیخ حرعاملی، محمدبن حسن،الشیعه،  وسائل -3
 .10، ح 470ص فیض االسالم، سید علی نقی، البالغه،  نهج -4
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ها سیل جریان  ما ملتی هستیم که با همین اشک. ي سیاسی هستیم ما ملّت گریه«
  1»کنیم است، خرد می ایستادهیی را که در مقابل اسالم دهیم و سدها می
  

تنها از سر   با آن باشد که نه هاي عزاداري و همراه یکی از شیوهعنوان  تواند به بنابراین گریه می    
د که تواند زبان گویاي فردي باش شوق و محبت و رحمت الهی است، بلکه از معرفت است و می

  . است مورد تجاوز و ستم قرارگرفته
آن حضرت بیست سال در حال . توان دید می) ع(العابدین را در زندگی امام زین شاهد این شیوه    

  2.ماتم و گریه بود و این حزن و گریه امام تأثیر فراوانی در بیداري مردم داشت
  

  دوم گفتار    
  

  پوشی سیاه    
  

استفاده از در اسالم بذل توجه کاملی در انتخاب رنگ لباس، صورت گرفته و در مواردي نیز به     
طور کلی  اما به. است و در ردیف مکروهات قرارگرفته  تأکید و از رنگ خاصی نهی شده رنگی

عنوان وجه عام و  اجتماعی به، علل گوناگون طبی و روانی و نیز سیاسی رنگ سیاه را بهاسالم 
ت آن اما روشن است که هرجا مصلحت باالتري وجود داشته باشد کراه. کند غالب آن تجویز نمی

ان هم رجح ،آید پوشیدن لباس مشکی در عزاداري چه از تاریخ و روایات برمی رود و آن از بین می
  .دارد
، رنگی حزن     همین علت  به آور و دلگیر، و مناسب با عزا و ماتم است و رنگ سیاه ذاتاً و طبعاً

دوستان و عزیزان در مرگ ي اظهار غم و اندوه  نشانهن در نقاط مختلف جهان به عرفاً و عادتاً از آ
  .شود استفاده می

عنوان یک رسم طبیعی و سنت  دلیل رازي که در این رنگ نهفته است، به پوشی به بنابراین سیاه    
کنند، و  در ایام عزاداري، لباس سیاه بر تن می) ع(بیت منطقی نشان حزن و اندوه دارد و پیروان اهل

و بزرگان دین ) ع(بیت دردي، اظهار ناراحتی و حزن در مصایب اهل هدف از این رفتار اعالم هم
گیري در  ضع و جهتو اعالم موي تنفر از مخالفان اسالم  است و از سوي دیگر این اعمال نشانه

  .هاست برابر آن

                                                
 .156، ص 13ي نور، ج  صحیفه  - 1

 .108ص  ،46ج ، بحاراالنوار: ك. ر  - 2 
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ي سیاه بر تن کرد و  جامه) ع(در سوگ امیرالمؤمنین علی) ع(الحدید، امام حسن ابی روایت ابن به    
  1.ین جامه به میان مردم آمد و براي آنان خطبه خواندبا هم
  ):ع(و بنابر حدیثی از امام سجاد    

  ؛ لَما قُتلَ الْحسینُ بنُ علی صلَوات اللَّه علَیه لَبِس نساء بنی هاشمٍ السواد و الْمسوح«
هاي سیاه و خشن  هاشم لباس بنیشهادت رسید زنان  به) ع(علی بن که حسین هنگامی 

  2»پوشیدند
که یزید به خاندان هاشمی اجازه داد در دمشق  همچنین در روایت دیگري آمده هنگامی    

  :عزاداري کنند
»ا نُقلَى مع وهبنَد نِ ع ویسلَى الْحع ادوالس تلَبِس ۀٌ إِلَّا ویلَا قُرَش ۀٌ ویماشقَ ه تَب امٍ فَلَمۀَ أَیعبلَ س

خَبرَ   ؛ الْ
که مشکی پوشیدند و هفت روز بر امام  هیچ زن هاشمی و قریشی باقی نماند مگر این

  3.»عزاداري کردند) ع(حسین
موقع، و بشر براساس  جا و به انتخابی است به عنوان عزا و ماتم به »پوشی سیاه«انتخاب     

  عصار و قرون بسیار قدیم چنین اصلی را پذیرفته و آناتشخیص طبیعی و ادراك فطري خویش از 
خواهد به دیگران  برگزیده است و با این انتخاب در حقیقت عمالً می »عزا«عنوان سمبل  را به

  4.اعالم عدم آمادگی در برقراري روابط گرم اجتماعی یا خویشی و دوستی بنماید
  

  سوم گفتار    
      
  زنی سینه    
  

زنی از مراسم سنتی  سینه«. سینه زدن در عزا و مصیبت امري عادي و طبیعی استبه سر و     
خوانی و با آهنگی خاص  و دیگر ائمه مظلوم است، که همراه نوحه) ع(عزاداري براي سیدالشهداء

  5».زنند بر آن می ،زنند، گاهی هم سینه خود را لخت کرده بر سر و سینه می

                                                
 .22، ص 16اهللا، ج هبه  الحدید، عبدالحمیدبن غه، ابیالبال شرح نهج: ك. ر  - 1

 . 188، ص 45ج ، بحاراالنوار - 2

 .31، ح 327، ص 3ج میرزاحسین، مستدرك الوسائل، محدث نوري،  - 3

 .100، 98صص  یستی اسالم، صبور اردوبادي، احمد،آئین بهز: ك. ر  - 4
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از آن جمله؛ . عنوان شاهد بر این موضوع، وجود دارد به) ع(صومیندر این ارتباط احادیثی از مع    
  وقتی زنان و فرزندان خاندان هاشمی را از شام به کربال بردند؛

أَنْصارِي رحمه اللَّه و جماعۀً منْ بنی هاشمٍ و رِجالًا منْ آلِ « رسولِ فَوجدوا جابِرَ بنَ عبد اللَّه الْ
کَاء و الْحزْ ا بِالْبتَلَاقَو و داحو قْتی وا فافَونِ ع فَویسرِ الْحةِ قَبارزِیوا لدرو ص قَد اللَّطْمِ اللَّه نِ و

 ادأَکْب آتم الْمقْرِحۀَ للْ وا الْمأَقَام ؛ و  
براي ) ص(هاشم و مردي از خاندان پیامبر انصاري و جماعتی از بنی عبداهللا جابربن

آمدند و همگی در یک زمان گردآمدند و با گریه و اندوه ) ع(زیارت قبر امام حسین
کرد، برپا  دار می ها را جریحه س عزائی که دلمجل زنی با هم مالقات کردند و و سینه
  .1»کردند

  
زنی یکی از مظاهر مهم عزاداري و ابراز تنفر از ظلم ستمگران است و نه تنها اشتباه نیست  سینه    

  .هدف آن بزرگواران نقش مهمی داردبلکه در تداوم 
خاطره و مظلومیت آنان در  داشتن عنوان تعظیم شعائر دینی و زنده نگه زنی براي ائمه به سینه    

. بیت است یاي حق و نشر معارف اهلطول تاریخ مورد توجه متشرعه بوده و سبب تقویت و اح
  :در این باره فرمودند) ره(امام خمینی

زن نباشد، تا پایش  هر مکتبی تا پایش سینه... . اند ما را حفظ کرده ها زنی این سینه«
است که اسالم را همیشه زنده  یاین یک نقش ...شود زن نباشد، حفظ نمی سر و سینه

  2»است داشته نگه
  

  :زنی فرمودند اهللا تبریزي در پاسخ به جایز بودن سینهآیت     
از مصادیق عزاداري ایشان است، ) ع(و سایر ائمه) ع(زنی در عزاي امام حسین سینه«

دین و منسوبین  عزاي ایشان و علماي چه ربطی به نها از آ زنی در غیر از این اما سینه
  3»ثوابش نیست بیت نداشته باشد، امیدي به ه اهلب

  
  

                                                
 .196ص  سید رضی، طاووس، لهوف، سیدبن -1
 .با تلخیص 70، 69، صص 8صحیفه نور، ج  -2
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  چهارم گفتار    
  

  تشکیل مجالس عزاداري    
  

از ) ع(الحسین عبداهللا و مخصوصاً ابی) ع(تشکیل مجالس سوگواري و محافل عزاداري براي ائمه    
برپایی چنین مجالسی، از اهداف مندان به مکتب حسینی با  ي عزاست؛ عالقه هاي معمول اقامه شیوه

ر مصائب آن حضرت و یارانش اشک شوند و ب آگاه می) ع(عالی و ارزشمند قیام امام حسین
  . است هاي مردم بوده ي مهمی براي آگاهی توده این مجالس معموالً وسیله .ریزند می
  :کرد ي عزا می اقامه )ع(اش براي امام حسین روایت شده که روز عاشورا در خانه) ع(از امام باقر    

»قی و هلَیع کَاءبِالْب یهتَّقنْ لَا یمم ارِهی دنْ فرُ مأْم ی و یهک بی نَ ع ویسبِ الْحنْدلْی َثُم ارِهی دف یم
ظْهارِ الْجزَعِ علَیه إِ   ؛الْمصیبۀَ بِ

گریست و به افرادي که در خانه بودند و از آنان  می) ع(بر امام حسین) ع(امام باقر 
اش عزاداري برپا  بر آن حضرت سوگواري کنند و در خانه: فرمود کرد، می تقیه نمی

  1»...نمود تابی می کرد و بر او جزع و بی می
ید و با یکدیگر ده یل مجلس میآیا تشک: فرمود» یلفض«ام ن به یکی از یارانش به) ع(امام صادق    

  :فرمود) ع(آري؛ امام: یل پاسخ دادکنید؟ فض گفتگو می
َأحیوا أَمرَنَا رحم اللَّه منْ أَحیا أَمرَنَا«   ؛ تلْک الْمجالس أُحبها فَ

دارم، مکتب ما  ت میرا دوس] و معارف دینی) ع(بیت ذکر فضایل اهل[ چنین مجالسی
  2.»دارید؛ خداوند رحمت کند کسی را که مکتب ما را احیا کند  نگهرا زنده 

با توجه به قرائنی که در متن حدیث هست به نظر می رسد منظور از مجالس ذکر همان     
  3.برپا می شود؛ یعنی همان مجلس عزادري) ع(مجالسی است که براي یاد و گرامیداشت اهل بیت 

مت اسالم و فرهنگ ااین مجالس سوگواري برکات فراوانی را نصیب  ت که امروزهروشن اس    
  .شیعه نموده است

  
  
  

                                                
 .19709، ح 509، ص 14الشیعه، ج  وسائل -1
 .15532ح  ،20، ص 12همان، ج  -2
 .ھمین رسالھ ٨٩ص : ک.ای توضیح بیشتر ررب - ٣
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  پنجم گفتار    
  

  سخنرانی یا وعظ و خطابه    
  

شود،  ه و مخصوصاً ائمه علیهم السالم برگزار میالسی که براي یادبود افراد فوت شددر مج    
پیرامون معارف اسالم اعم از اعتقادات، اخالق، احکام، » خطیب«یا » واعظ«شخصی با عنوان 

به بینوایان و سیره و روش مسائل خانوادگی، صله رحم، ترحم به همدیگر و رسیدگی نسبت 
بیان وقایع  همچنین به. کند و صحابه بزرگوار آن حضرت سخنرانی می) ع(بیت اهل ،)ص(اکرمپیامبر

وارد شده، ) ص(اکرمخاندان پیامبرویژه  ان دین بهو حوادث تلخی که از طرف دشمنان بر بزرگ
  .پردازد می
در پشت کوفه بر قبر ) ع(داشته، مثالً امیرالمؤمنینوجود) ع(ه این روش از زمان ائمهتبال    
  : جاست، ایستاد و چنین فرمود ارت که نخستین مدفون در آن بن ابخب

فرمانبرداري حق، جهاد کرد و اب را رحمت کناد، با عالقه اسالم آورد و با خدا خب«
شدت بال دید و آزموده گشت و تن او آزرده شد و خدا هرگز پاداش نیکوکاران را  به

  .1»تباه نخواهد کرد
  

  ششم گفتار    
  

  خوانی سرایی و نوحه هیمرث    
  

اي  رفته دستاي که در عزاي از ده است و چکامهمعناي ذکر محاسن و اوصاف مر مرثیه به    
خصوص شهیدان کربال  بسرایند، اشعاري که در ذکر مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و به

رمعنی در مصائب صورت خواندن اشعار سوزناك و پ خوانی هم به نوحه 2.بسرایند و بخوانند
باشد و سبب تحریک  و یارانش می) ع(ه غالباً در مصائب امام حسینشخص متوفّی و البت

  . مین و تبیین حوادث و خاطرات عاشوراستاحساسات و عواطف مسل
) ص(ه از زمان پیامبراي معمول و مرسوم در عزاداري است ک خوانی شیوه سرایی و نوحه مرثیه    

در اسالم از شعر متعهد تجلیل شده و توسط امامان شیعه مورد تشویق و پاداش  وجود داشته؛
 ...و» سید حمیري«، »ل خزاعیدعب«، »کمیت اسدي«شعراي معروفی چون . است قرارگرفته

                                                
  .324، ص 3اثیر، ج  التاریخ، ابن فیالکامل  - 1
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هاي اجتماعی بلندي برخوردار  از موقعیت) ع(با تشویق ائمه اطهار) ع(بیت عنوان شاعران اهل به
العاده گویایی است که در طول تاریخ خونبار شیعه نقش اساسی  زبان شعر زبان فوق. شدند
  . است داشته

خوانی با یکدیگر رقابت  ي او در مرثیه صحابه رحلت فرمود،) ص(خدا نگامی که رسوله    
  :دهنده سرود انگیز و تکان نیز چند بیت حزن) س(فاطمهحضرت . کردند

  آن ال یشم مدي الزمان غوالیا    حقیق علی من شم تربۀ أحمد«
  1»صبت علی االیام صرن لیالیا  صبت علی مصـــائب لـو أنها

. یی نبوید وزگاران مشک و غالیهراست که دیگر در  بر هرکس که تربت احمد را ببوید، سزاوار    
  .شوند هایی بر من فروریخت که اگر بر روزها فروریزد چون شب تیره و تار می اندوه
یاب  به خدمت آن حضرت شرف: گوید می »)ع(یکی از یاران امام صادق( کفوفمهارون «    

امام (طور که در کنار قبر او  همان: برایم مرثیه بخوان، برایش خواندم، فرمود: شدم، فرمود
  :خوانی، بخوان؛ و من خواندم مرثیه می)) ع(حسین

  2فقل ألعظمه الزکیۀ    علی جدث الحسین أمرّ
دامه بده، ادامه دادم، پس فرمود دیدم آن حضرت به گریه افتاد، من سکوت کردم، پس فرمود ا

  :تر برایم بخوان، پس این بیت را خواندم بیش
  3اكالحسین فاسعدي بب و علی    بی موالكیا مریم قومی و اند

: وقتی آرام شدند حضرت فرمود. گریه کرد و بانوان شیون و زاري کردند) ع(دیدم امام صادق
  4».بگریاند، بهشت براي اوستمرثیه بخواند و ده نفر را ) ع(هرکس بر امام حسین

                                                
 .75، ص 1الواعظین، نیشابوري، فتال، ج  روضه -1
 ... هاي پاك و مطهرش بگو گذر کن، پس به استخوان) ع(از کنار قبر حسین -2
 .تگاري طلب کنرس) ع(ات بر حسین م بایست و بر سرور خود ندبه کن و زاري نما، و با گریهیاي مر -3
 .106، 105صص جعفربن محمد، قولویه،  الزیارات، ابن کامل -4
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  بخش سوم    
  

  هاي سوگواري گونه    
  

یا ریشه در حب ذات دارد و شود علل مختلفی دارد که  می )گریه(چه موجب سوگواري و  آن    
خود و متعلقاتش است و یا برخاسته از غم و اندوهی است که در  عالقه طبیعی انسان به زناشی ا

دوستی و مهرورزي  از نوع گیرد و یا ناشی فضاي درونی انسان را فرامیمواجهه با حوادث ناگوار، 
دوستی یا خیرخواهی براي عموم، که  طلبی و کمال دیگران است، در برخی موارد فضیلت نسبت به

شود، گاهی نیز انسان با  ي گریستن می ریشه در تمایالت اجتماعی و عالی انسان دارد، انگیزه
دردي با آنان و  شود و براي هم بروز حوادث ناگوار براي دیگران، متأثر میشدن از  مشاهده، یا آگاه

  . کند میشود و سوگواري  دیگران گریان می یا حتی براي احترام به
  . هاي مختصري ذکر شود هاي عزاداري بیان و نمونه جا سعی بر آن است که علل و گونه در این    
  

  اول گفتار    
  

 به بستگان و نزدیکان سوگواري نسبت    
 

دوستی و  عزیزان امري طبیعی است و ناشی از احساس انسان گرعزاداري و سوگواري بر م    
کند، یا به این جهت است که آن  ؛ کسی که بر فقدان عزیز خود گریه می1ستها گرایی انسان نوع

حال خود گریه  به فقید در زندگی او مؤثر بوده و لذا به آینده خود نگران است، در این صورت
گاه احساسات . است انسان با عاطفه زنده 2.ریزد هاي او اشک می یاد نیکی که به کند و یا این می

  اي معموالً چنین گریه 3یابد، صورت اشک تبلور می سوزد، آثار آن به و دل می شود دار می جریحه
البته عزاداري در مصیبت  4.دآی هاي مختلف پیش می ي افراد، در سنین، جوامع و جایگاه براي همه

                                                
 .15، ص 27اي از دو ماهنامه مبلغان، ش  فرهنگ گریه، کرجی، علی، مقاله -1
 .458هایی از مکتب اسالم، ش  گریه براي چیست؟، الهامی، داوود، مقاله از ماهنامه درس -2
 306، ص)ع(مجموعه مقاالت همایش امام حسین، سلیمی، عبدالحکیم، )ع(فلسفه عزاداري امام حسین -3
این مقاله بخشی از طرح جامع مقتل امام (، منتظري مقدم؛حامد؛ )ع(فلسفه عزاداري و گریه بر امام حسین -4

 ).باشد در حال تدوین می) ره(وسیله گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است که به) ع(حسین
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در ) ع(امام صادق 1.شرطی مشکل ندارد که مخالف دستورات شریعت نباشد رفته به دستعزیز از
  :فرمودند 2)معرُوف   و ال یعصینَک فی(: این مورد ذیل قول خداوند

صورت نزند و داد و  گریبان چاك نکند، سیلی به] زن[مراد از معروف این است که «
فریاد راه نیاندازد، و در کنار قبر عزیزش نوحه و ناله سر ندهد، و مشکی نپوشد و مو 

  3».پریشان ننماید
) ع(یگر از قول امام باقرایتی درسد این روایتی عمومی است و در کافی ضمن رو نظر می البته به    

  :شده دهتخصیص ز
و براي زن  شودخواهد و باید اشکش جاري  گر می همانا زن در مصیبت نوحه«

دروغی نسبت به میت یا شکایتی از قضاء [شایسته نیست سخن زشت و بیهوده 
  4»بگوید] خدا

دانستند که  کردند و آن را رحمت الهی می انبیا و اولیاي الهی براي مرگ عزیزان خود گریه می    
  5.است خداوند در قلب مخلوقات خاص خود قرارداده

  :دفرمای مرحوم شهید ثانی می    
تنها منافاتی با صبر و رضا به قضاء الهی ندارد، بلکه جزء طبیعت و نه بدان که گریه «

ي سببی  ي رحم و خویشاوندي است، چه رابطه، رابطه سرشت انسان است و الزمه
  6.»که اعالن نارضایتی نکند باشد یا نسبی یا دوستی، اشکالی ندارد، در صورتی

تر این  زیادي از این گونه عزاداري وجود دارد که البته در بیشهاي  در تاریخ و روایات نمونه    
  7.است ها از روش گریستن بر مرده استفاده شده نمونه

السالم بود که بر مرگ  اولین کسی که بر مرگ فرزند گریه کرد حضرت آدم علیه«
حالت . دخوانی کرد و بسیار محزون گردی فرزندش هابیل گریست و بر او مرثیه

                                                
  . ، همان)ع(فلسفه عزاداري امام حسین -1
 12/ ممتحنه -2
روایت از قول  ؛ مشابه همین3، ح 527، ص 5، ج ؛ الکافی233ص األخالق، طبرسی، شیخ حسن،  مکارم -3

 .46، ص 3الدین، ج  برهان بن ، الحلبی، علیالحلبیه سیره: در) ص(پیامبر
 .17 ، ح358، ص 1الکافی، ج  -4
 .3656، ح 282، ص 3الشیعه، ج  و وسائل 100الفؤآد، ص  مسکن: رك -5
 .100الفؤاد، ص  مسکن -6
 .شود ها پرداخته می تر به آن وم بیششمریم و در فصل د خیلی کوتاه برمیهایی را  جا نمونه در این -7
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 )ع(ري از فراق حضرت یوسف قد او به. بر کسی مخفی نیست )ع(وبحضرت یعق
  1».گریست که چشمانش از شدت حزن و اندوه سفید گردید

از خداوند خواست که به او دختري روزي نماید تا ) ع(ابراهیم خلیل«: فرمود) ع(امام صادق    
  .2»بعد از مرگش براي آن حضرت گریه کند

: دید) ص(توان در آیینه حیات پیامبراکرم رفته را نیز می اندوه ازدستگریه و عزاداري در غم و     
، 5تنها پسرش ابراهیم 4، مادرش آمنه،3خویلد و عمویش ابوطالب بنت گریه بر همسرش خدیجه

  .7، و گریه بر فقدان برخی یارانش6حمزهاسد، عمویش  بنت فاطمه
گریستن براي درگذشتگان، در جایگاه یک ، سبب شد تا )ص(گونه رفتارهاي پیامبراکرم این    

  8.در میان مسلمانان رواج یابد» تأیید شده از سوي شرع«رسم اجتماعی 
  

  دوم گفتار    
  

  هاي برجسته سوگواري نسبت به شخصیت    
 

خواهی است که برخاسته از اعتقاد به  طلبی و کمال نوع دیگري از عزاداري ناشی از فضیلت    
اي برتر و  در چنین مسیري مرتبه 9.کوشش براي رسیدن به آن کماالت استکماالت انسانی و 

شود، زیرا ما در  گر می رسیده، جلوه هاي بافضیلت و به کمال روحانی از دلبستگی و عالقه به انسان
دان دوستی شایسته، معلم یا مربی اخالق، دوري یا فق. کنیم ال را تحسین میعمق وجودمان کم
) ص(تماعی یا سیاسی، یا بزرگان دینی، ملی و دانشمندان و پیشوایان، پیامبراجي  اشخاص برجسته

و » خیر«کند، چون بازگشت آن، عالقه به  فرد را دچار اندوهی بزرگ می... و) ع(و یا امام

                                                
 .100الفؤاد، ص  مسکن -1
 .108همان، ص  -2
 .125، ص 1ج  محمد،سعد،  الکبري، ابن الطبقات -3
 .118، ص 1شبه، ج  ، المنیري، ابنالمدینه تاریخ  - 4
 .388االمالی، شیخ طوسی، مجلس سیزدهم، ص   - 5
 .535، ص 2، ج الحلبیه ؛ السیره98، ص 20بحاراالنوار، ج  - 6
البیهقی، ابوبکر، ج  ،و نیز السنن الکبري 514، ص 1النیشابوري، ابوعبداهللا، ج  الحاکم ،الصحیحین المستدرك علی - 7
 .105الفؤاد، ص  ؛ مسکن6959، ح 407، ص 3
 .، همان)ع(سینفلسفه عزاداري و گریه بر امام ح - 8
 . همان - 9
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رفتن چنین افرادي همواره بسیار سنگین است و  دسترو از ، از این1است» کمال«و » فضیلت«
این نوع عزاداري بدون آشنایی . 2پردازند شان، براي آنان به سوگواري می همگان، و نه فقط بستگان

، و اعالن آمادگی درونی براي فرمانبري 3تسیرفته ممکن ن اهداف پاك شخص ازدستآشنایی به 
. نسبت به اهداف مقدس و پیوند جان با پیام مکتب است فاداريوو اطاعت از دیگري است و 

از این قبیل است؛ پس الزمه این نوع عزاداري و گریه و بزرگان، ) ع(گریه براي شهدا، ائمه
  .4دار است شناخت هدف، مکتب و مکتب

  :آمده است» النبوه دالئل«در کتاب     
: الخطاب از او پرسید عمربن. کرد ایمن گریه می ، ام)ص(پس از وفات پیامبر اکرم«

ایمن  ؟ امدر پیشگاه خداوند است) ص(خدا که رسول کنی؟ مگرنه این چرا گریه می
نیست، بلکه براي آن است که ) ص(خدا دادن رسول گریه من براي ازدست: پاسخ داد

  5».است با درگذشت او، دست ما از اخبار آسمان و وحی کوتاه شده
رو  داشتن نام و یاد فرد درگذشته بسیار فراوان است؛ از این نگه نقش مراسم یادبود در زنده    

یادبود براي بزرگان دینی، ملی و دانشمندان، حتی پس از گذشت برگزاري مراسم بزرگداشت و 
ها در حفظ  ها و ملت بینیم که دولت امروزه می 6.ها، کاري بسیار رایج است زمانی دراز از فقدان آن

  7.کشند ها هاله تقدیس می کوشند و به دور آن هاي بزرگ خویش می هاي شخصیت مقبره
دردي، احساسی شریف و انسانی نسبت به سرگذشت پر درد و بالي پیشوایان  عزاداري و هم    

  . دینی است
بگریند و براي آنان بلند ... ها بر پاکان خاندان کننده باید گریه«: است در دعاي ندبه چنین آمده    

  .8»...ها روان شوند ها اشک گریه کنند و براي امثال آن
 ،سنت هاي اهل هایی از برپایی عزاداري مردم براي درگذشت شخصیت نمونهدر تاریخ همچنین     

روز براي   مدت سی ، عزاداري قوم اسرائیل به1عزاداري براي جوینی: است ثبت شده... یهود و

                                                
 .105، ص 2، ش رکنی یزدي، محمدمهدي، مجله مشکوه ارزیابی گریه، -1
 . ، همان)ع(فلسفه عزاداري و گریه بر امام حسین -2
 . گریه براي چیست؟، همان -3
 . رهنگ گریه، همانف -4
 .3247، ح 427، ص 8ج  ابوبکر، ، بیهقی،النبوه دالئل -5
 .105، ص 2، ش ، مجله مشکوه)ع(گریه بر امام حسینفلسفه عزاداري و  -6
 . گریه براي چیست؟، همان -7
 .دعاي ندبه -8
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هاي برجسته دینی  ها براي شخصیت گونه عزاداري در تاریخ معاصر هم از اینو نیز  ،2وفات موسی
  .خورد م میو غیردینی بسیار به چش

  
  سوم گفتار    
  

  سوگواري به احترام دیگران    
  

ها ارتباط داریم، یعنی  گاهی عزاداري محض احترام به افرادي است که ما به نوعی با آن    
لی ما به احترام کسی که رفته هیچ ارتباطی با ما ندارد، و مصیبت اتفاق افتاده یا فرد ازدست

کنیم؛ این نوع  مرتبط است، در مراسمی که او تدارك دیده شرکت میشناسیم و آن حادثه با وي  می
  . تواند باشد می... فوائدي چون یاد مرگ، تسلی داغدیده، تالوت قرآن و عزاداري دربردارنده

اي را از دور  خدا بودیم، ناگهان عده روزي در خدمت رسول»  :عازب نقل شده که بن از براء    
کنند؟ عرض  جا چه کار می آن جمعیت در آن: د، حضرت فرموددیدیم که مشغول کاري هستن

ها رفتند و کنار قبر  حضرت با اصحاب شتابان به نزد آن. باشند مشغول قبر کندن می: کردند
دیدم حضرت به قدري گریه کرد که خاك قبر از اشک چشمانش خیس : گوید راوي می. نشست
  .3»گردید

  :پرسید) ع(شخصی از امام موسی کاظم    
 »ی إِنْ کَانَ حرَأَتام یا فَتَقُولُ لماهأَنْه أْتَمِ فَ ی الْمانِ فخْرُج رَاماً إِنَّ امرَأَتی و امرَأَةَ ابنِ مارِد تَ

شَی أَي رَاماً فَلکُنْ حی إِنْ لَم و تَّى نَتْرُکَهح نْهنَا علَنَ فَانْه اتفَإِذَا م نَاهنَعتَم ء دئْنَا أَح ا میت لَم یجِ
ثُ أُمی و أُم فَرْوةَ تَقْضیانِ حقُو عبی کَانَ أَبِی ع یأَلُن قُوقِ تَسنِ الْحنِ ع عسو الْحلِ قَالَ فَقَالَ أَبقَ أَه

  4»الْمدینَۀِ
کنند،  خانم من با دخترم در مراسم ختم و تعزیه دوستان و آشنایان شرکت می 
اگر شرکت در مراسم ختم و ماتم : گوید شوم، خانم من می عی که من مانع میموق

حرام است، ما را منع کن تا شرکت نکنیم، و اگر حرام نیست، از چه رو مانع 
کس به مجلس ختم و  هیچ  شوي که اگر فردا از فامیل و بستگان ما کسی بمیرد، می

                                                                                                                                     
 .20، ص 9الجوزي، عبدالرحمن، ج  ابن ،؛ المنتظم476، ص 18ج شمس الدین، اعالم النبالء، ذهبی،  سیر: ك. ر -9
 .78آشنایی با ادیان بزرگ، توفیقی، حسین، ص  :؛ و نیز 77یهودیت، سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، ص  - 1
 .107الفؤاد، ص  مسکن - 2
 .5، ح 217، ص 3الکافی، ج  - 3
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پدرم ! گران هم جاي سؤال دارد؟کردن حقوق دی ادا: فاتحه ما نیاید؛ ابوالحسن گفت
حقوق شهروندان را ] مادر ناتنی من[فروه  فرمود تا مادر من و ام می)] ع(امام صادق[

  ].گونه مجالس بروند به این. [ادا نمایند
  

  چهارم گفتار    
  

  سوگواري نسبت به اموال    
  

شخصی یا جریان نامناسبی گریه افرادي که از روي عجز و زبونی در اثر ناکامی و احیاناً ستم    
زیان مالی که سبب  ، یا اندوه ناشی از1کنند به ورشکستگی افتاده و براي خود احساس خطر می

هاي مادي و خصوصی  دادن متعلقات شخصی و وابستگی علت از دست شود و درواقع به گریه می
ا وقتی از چیزي گاهی عامل عمده گریه در فقدان منفعت است، م 2.است لذا ارزش اخالقی ندارد

از عالقه طبیعی انسان  اشیاین نوع گریه ن 3دهیم؛ دادن آن گریه سرمی بریم، به مجرد ازدست نفع می
از حب  شود و اختیاري نیست، و حاصل می هنگام داغدیدگی خود است که به خود و متعلقات به

البته  کند؛ اجتماعی فرد را مختل واند موجب افسردگی گردد و روابطت گیرد، و می دنیا نشأت می
هاي دیگر  گونه سوگواري اغلب با اندوه و آه و اشک همراه است و روش قابل ذکر است این
ي کودکی است  از این نوع، گریه. آن را نوعی سوگ بدانیمشود، لذا بهتر است  سوگواري دیده نمی
  . گرید بازي خود می که از فقدان اسباب

  : امیه فرمود ورد آینده بنیدر م) ع(امام علی    
یکی براي دینش : شوند گریان دو دسته می] ها از شدت ظلم و ستم آن[مردم ... «

بیند مالش را به غارت  که می[کند و دیگري براي دنیایش گریان است  گریه می
 .4»]برند می

                                                
 گریه براي چیست؟ -1
 .همانارزیابی گریه،  -2
  .، همانگریه براي چیست؟ -3
 .291، ص 97، خطبه البالغه نهج -4
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                                                                                                                             ٢٨                                                                           :معصومین ي وسیره سوگواري در قرآن: فصل دوم      

  بخش اول    
  

  قرآنی شواهد    
  

هنگام از دست دادن دوستان و بستگان و بزرگان دینی، امریست که فطرت  حزن و اندوه به    
شود، اندوه او را  وقتی کسی گرفتار مصیبت فقدان عزیزي می. استانسانی برآن سرشته شده 

عنوان کتاب آسمانی و  شود؛ قرآن کریم به هایش جاري می اختیار اشک از گونه گیرد و بی فرامی
اي از آیات متنوع است که با اندکی تأمل و تدبر در زوایاي آن،  دینی مسلمانان حاوي مجموعه

لذا در مبحث مورد نظر، با ذکر شواهدي از کتاب . شود پاسخ داده میتمامی نیازهاي فطري بشر  به
و ریشه در  شود که گریه و گریستن در جاي خود عملی ممدوح است الهی این نکته تذکر داده می
  .اصول مسلم اسالم دارد

صراحت مطرح  هایی که در قرآن حزن و اندوه و گریستن در فراق عزیزان را به یکی از داستان    
ي یوسف به  هاي سوره است؛ در یکی از آیه) ع(از یعقوب) ع(کند، ماجراي هجران یوسف یم
  :فرماید برادران یوسف اشاره می» تباکی«

کُونَ ( بی شاء ع مجاؤُ أَباه و شامگاهان، گریان نزد پدر خودآمدند 1؛و(  
برگشتند؛ و شبانه یا آخر  سمت خانه که برادران یوسف، او را در چاه انداختند، به بعد از این    

که تا شب صبر کردند براي این بود که بدین وسیله امر  نزد پدر آمدند، و این روز که شد گریان به
که تظاهر به  تري براي عذرتراشی داشته باشند و این را بر پدرمشتبه کرده و در تاریکی جرأت بیش

 3.شان مصنوعی بود ي المیزان، گریه به گفتهبنا  2.که خود را راستگو جلوه دهند گریه کردند براي آن
آورد، که گاهی به  حالت گریه درمی گویند، یعنی فرد خود را به می» تباکی«تظاهر به گریه را 

اما گاهی هم چیزي   4انجامد و در برخی روایات به آن سفارش هم شده است؛ ي حقیقی می گریه
  .انجام دادند باشد؛ همان کاري که برادران یوسف جز ریاکاري نمی

  :فرماید ي داستان می در ادامه    
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ظیم  على  و تَولَّى عنْهم و قالَ یا أَسفى ( ف و ابیضَّت عیناه منَ الْحزْنِ فَهو کَ وسی ، قالُوا تَاللَّه
کینَ نَ الْهالُکونَ م ضاً أَو تَ ف حتَّى تَکُونَ حرَ وسذْکُرُ ی ثِّی و حزْنی، تَفْتَؤُا تَ ُکوا ب إِلَى   قالَ إِنَّما أَشْ

   1؛اللَّه و أَعلَم منَ اللَّه ما ال تَعلَمونَ
 که اندوه خود را فرو و درحالی! فاي دریغ بر یوس: و از آنان روي گردانید و گفت

خدا سوگند که پیوسته یوسف را یاد  خورد، چشمانش از اندوه سپید شد؛ گفتند به می
من شکایت غم و اندوه خود را پیش : کنی تا بیمار شوي یا هالك گردي؛ گفت می

  )دانید دانم که شما نمی ا چیزي میخد] عنایت[برم، و از  خدا می
تک آن دو نیز استعمال  گاهی در تک معناي اندوه توأم با غضب است، و به» اسف«ي  کلمه    
   2.شود می
ي زیاد باعث سفید  خاطر گریه سببیه است؛ یعنی حزنی که به» من الحزن«در عبارت » من«    

هم  معناي سفید شدن سیاهی چشم است که آن سفید شدن چشم به 3.هایش شد شدن چشم
ی با دید مختصر هم جمع صره است و هر چند این کلمه گاهمعناي کوري و بطالن حس با به
روي پدرم بیندازید، بینا  پیراهن مرا ببرید و به«: که در آیه بعد فرموده شود، ولیکن از این می
  5.معناي کوري است گردد که سفیدي چشم در جمله مورد بحث به ، معلوم می4»شود می
ي هفتاد  به اندازه«: ایشان فرمودند: از میزان اندوه و حزن یوسف پرسیده شد) ع(از امام صادق    

که  طور یعقوب بر یوسف محزون بود، درحالی چه: و نیز عرض شد. »زن که در عزاي فرزند باشند
   6.آن را فراموش کرده بود: فرمود!  گردد؟ جبرئیل به او خبر داده بود که یوسف نمرده و برمی

اجه شدن با مصیبت خدا به این امت در وقت مو: جبیر نقل شده که گفته است از سعیدبن    
إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَیه (چیزي عطا کرده است که به پیمبران پیش از ایشان عطا نکرده بود و آن ذکر 

  على  یا أَسفى (: داد، اما او گفت که اگر به پیمبران داده بود به یعقوب هم می  است، 7)راجِعونَ
ف وس8.)ی   
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معناي کسی  به: اند معناي مشرف بر هالکت است، و بعضی گفته به» حرض، حارض«ي  کلمه    
مرده تا از یادها برود، و نه زنده است تا امید چیزي در او باشد ولی معناي اولی از نظر  است که نه

ظاهر این گفتار این . رسد تر به نظر می که این کلمه در آیه در مقابل هالکت قرار گرفته مناسب این
اند و شاید هم از این باب باشد که از  از در محبت و دلسوزي این حرف را زدهاست که ایشان 

گونه بود که من اندوه فراوان و حزن  این) ع(اما جواب یعقوب. زیادي گریه او به ستوه آمده بودند
در اندك زمانی تمام  ،کنم و اگر شکایت کنم نمی ام شکایت ما و فرزندان و خانوادهش خود را به

خداي سبحان  ه و حزنم را بهوشود تکرار کرد، بلکه من تنها اند بیش از یک یا دوبار نمی شود و می
   1.شود کنم، که از شنیدن ناله و شکایتم هرگز خسته و ناتوان نمی شکایت می

اند؛ در روایتی آمده  ون معروف شدهبکائ  از پنج نفري هستند که به) ع(و یوسف) ع(یعقوب    
  :است

»  قُوبعُکونَ ی ف حتَّى تَ وسذْکُرُ ی ف حتَّى ذَهب بصرُه و حتَّى قیلَ لَه تَاللَّه تَفْتَؤُا تَ وسلَى یکَى ع فَب
ذَّى بِه أَهلُ السجنِ فَقَالُ أَ کَى علَى یعقُوب حتَّى تَ فَب ف وسا یأَم ینَ وک نَ الْهالُکونَ م ضاً أَو تَ وا حرَ

ُکت بِاللَّیلإِما أَ تَس و ارالنَّه یک ا أَنْ تَبإِم ارِ وبِالنَّه کُتتَس لَ واللَّی یک2؛ نْ تَب  
که به او گفته  قدري بر یوسف گریست تا بیناییش را از دست داد، تا این یعقوب به 
و  کنی تا بیمار شوي یا هالك گردي، خدا سوگند که پیوسته یوسف را یاد می به: شد

یعقوب گریه کرد تا اهل زندان اذیت شدند و به او ] دوري از[قدري براي  یوسف به
  »گفتند یا شب گریه کن و روز ساکت باش و یا روز گریه کن و شب ساکت باشد

اي بارز در سوگواري براي  تواند نمونه می) ع(بنابراین گریه و سوگ و حزن یعقوب و یوسف    
ها از  خبري آن کدام نمرده بودند، لیک دوري و بی باشد، گرچه هیچفراق و از دست دادن عزیزان 

  .هم سبب این حزن و اندوه شدید و طوالنی شده بود
  :ي آسمان و زمین اشارت شده در جاي دیگري از قرآن به گریه    

َظری ( ض و ما کانُوا منْ أَر َکت علَیهِم السماء و الْ آنان زاري  و آسمان و زمین بر 3ن؛فَما ب
  )نکردند و مهلت نیافتند

منظور از گریه کردن آسمان . شان داد حال آنان گریه کرد و نه زمین و نه خدا مهلت نه آسمان به    
و نابودي آن تغییر  ز این است که آسمان و زمین از فوتو زمین بر چیزي که فوت شده کنایه ا
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که هالکت قوم  حث هم کنایه است از اینشوند و در آیه مورد ب دهند و متأثر نمی حالت نمی
همین  مقدار بودند، و به فرعون هیچ اهمیتی براي خدا نداشت، چون در درگاه خدا خوار و بی

   1.شان هیچ اثري در عالم نداشت جهت هالکت
ها و عدم وجود  ها ممکن است کنایه از حقارت آن چنین گریه نکردن آسمان و زمین بر آن هم    

خواهند  که می ها باشد، زیرا در میان عرب معمول است، هنگامی و دلسوز براي آنیار و یاور 
آسمان و زمین بر او گریه «: گویند اهمیت مقام کسی را که مورد مصیبتی واقع شده بیان کنند، می

  . »کردند و خورشید و ماه براي فقدان او تاریک شدند
ها براي  زیرا آن» ها و زمین است هل آسمانگریستن ا«این احتمال نیز داده شده که منظور     

  .2چون فرعونیان کنند، نه براي جبارانی هم مؤمنان و مقربان درگاه خداوند گریه می
کنایه از این باشد که اینان در زمین عمل صالحی نداشتند که به آسمان باال برده شود،  دو شای    

آیا آسمان و زمین بر کسی : یه پرسیده شد کهدرباره این آعباس روایت شده که از او  زیرا از ابن
جا  آري جایگاه نمازش در زمین و قسمتی از آسمان که عملش از آن  :گریند؟ در پاسخ گفت می

   3.گریند رود بر او می باال می
  :که فرمود) ص(و در بحار روایتی است از پیامبر    

براي هر مؤمن در آسمان دري هست براي باال رفتن عملش، و دري دیگر براي «
چنان که خداوند  گریند، آن پائین آمدن رزق و روزیش، که هرگاه بمیرد بر او می

ض : فرمود الْأَر و ماءالس هِملَیع کَت 4»فَما ب  
صورت نوعی دگرگونی و  که بهگریه آسمان و زمین یک گریه حقیقی است : اند بعضی نیز گفته    

   5.کند یی میخودنما) هنگام طلوع و غروب گی بهعالوه بر سرخی همیش(سرخی مخصوص 
آسمان چهل روز بر «: کند که فرمودند روایت می) ع(اعین از حضرت صادق بن زراره    
ریه گ: گفتم. کس جز این دو نفر نگریست گریست، و بر هیچ) ع(علی بن زکریا و حسین بن یحیی

هنگام غروب هم سرخ  کرد سرخ بود، و به که طلوع می هنگامی: آسمان به چه طریق بود؟ فرمودند
   6».بود

                                                
 .214، ص 18المیزان، ج  -  1
 .179، ص 21ج مکارم شیرازي، ناصر، نمونه،  -  2
 .303، ص 22البیان، ج  ترجمه مجمع -  3
 .30، ح 25، ص 100، ج الالنواربحار -  4
 .نمونه، همان -  5
 .306، ص 22البیان، ج  ترجمه مجمع -  6



                                                                                                                             ٣٢                                                                           :معصومین ي وسیره سوگواري در قرآن: فصل دوم      

  :و در الدرالمنثور آمده    
شخصی از  ؛حال دو نفر از روزي که دنیا خلق شده، آسمان نگریسته است، مگر به«

این : ند؟ گفتگری حال مؤمن می عبید پرسید آیا جز این است که آسمان و زمین به
جا به آسمان باال  و اعمالش از آن  جاست، در همان محلی است که مؤمن در آن

نه، : دانی که معناي گریستن آسمان در این آیه چیست؟ گفت رود، و اما هیچ می می
زکریا کشته شد،  بن گردد، وقتی که یحیی شود و گلگون می آسمان سرخ می: گفت

کشته شد که در آن روز نیز آسمان ) ع( علی بن ینآسمان خون بارید، و وقتی که حس
  1».خون بارید

قول صاحب المیزان، اگر در معناي گریه  روایات زیادي مشابه روایت باال وجود دارد که به    
که گریه آن دو  آسمان و زمین اساس را همین ظاهر روایات قرار دهیم دیگر احتیاجی نیست به این

  2.لیهرا حمل کنیم بر کنایه تخیی
چه گفته شد، در مرگ عزیزان و مخصوصاً مؤمنین و بزرگان دینی، گریستن و  با توجه به آن    

عزاداري کردن هم فطري و غریزي است و هم در قرآن و روایت شواهدي وجود دارد که آن را 
  .کند تأیید می

سوگواري حضرت شود، اشاره به گریستن و حزن و  که آورده میدیگري شاهد قرآنی  در    
، البته در متن آیه به این معنا تصریح نشده ولی با هدبراي کشته شدن فرزندش هابیل ش) ع(آدم

  . آید دست می اي به تفسیر ذیل آیه و روایات مربوط به آن، چنین نتیجه توجه به
  :فرماید ي مائده می خداوند در سوره    

)  خیه خاسرینَفَطَوعت لَه نَفْسه قَتْلَ أَ أَصبح منَ الْ ثَ اللَّه غُراباً یبحثُ فی الْأَرضِ ، فَقَتَلَه فَ عفَب
خیه قالَ یا ویلَتى ف یواري سوأَةَ أَ کَی هرِییأَةَ   لوس أُوارِي ثْلَ هذَا الْغُرابِ فَ أَنْ أَکُونَ م زْتجأَ ع

خی أَصبح منَ النَّادمینَ  أَ    3؛فَ
قتل برادرش ترغیب کرد، و وي را کشت و از زیانکاران  اش او را به]اماره[فس پس ن

کاوید، تا به او نشان دهد چگونه  شد، پس، خدا زاغی را برانگیخت که زمین را می
واي بر من، آیا عاجزم که مثل این زاغ : گفت] قابیل. [جسد برادرش را پنهان کند

  ).پشیمانان گردید] زمره[ز م؟ پس اباشم تا جسد برادرم را پنهان کن
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هاي زیادي آمده  خاطر حسد، روایت دست برادرش قابیل، به در داستان کشته شدن هابیل به    
قابیل با تعلیم شیطان : آید دست می چه که از این روایات به است که خالی از اشکال نیستند، اما آن

از کالغی آموخت که آن را در  برادر خود را کشت و وقتی در پنهان کردن جسدش درمانده شد،
سراغ هابیل را از او گرفت، و پس از ) ع(نزد پدر برگشت، آدم وقتی که به. زیر خاك پنهان کند

جستجو در محل قربانی، آدم، هابیل را کشته یافت، زمینی را که خون هابیل را فرو برده بود لعنت 
   1... .ستروز بر هابیل گری جا برگشت، چهل شبانه کرد و وقتی از آن

  :در البرهان آمده    
  2؛یبکی علی هابیل اربعین یوماَ و لیله، فلما جزع علیه شکا ذلک الی اهللا«
فرسا شد، به درگاه خداوند  تابیش طاقت روز گریه کرد، و چون بی چهل شبانه) ع(آدم

  »شکوه برد
ا کرد بر مصیبت وي آدم ماتم گرفت بر هالکت هابیل و نوحه: و در تفسیر سورآبادي گفته شده    

   3.بر مرگ هابیل بگریست و در اخبار است که چهل سال... فتگ و شعر می
  4.شود کار برده می در مقام مصیبت و نوحه و گریه و زاري به» تییلَو یا«ي  کلمه    
  5.پس از قتل هابیل، آدم به مدت یک سال خنده نکرد: الجعد گوید ابی بن سالم    
در فراق عزیزان قدمتی شود گریستن و حزن و اندوه  جا گفته شد، روشن می چه که در این از آن    

وگ س طول عمر بشر دارد، چراکه حضرت آدم ابوالبشر، از اولین افرادي بوده که در  به اندازه
  . عزاداري و گریه پرداخته است فرزند خویش به

ي دیگري از آیات در قرآن وجود دارد که صراحتاً  عالوه بر آیاتی که تا اینجا ذکر شد، دسته    
هیچ داللت و اشاره اي بر عزاداري براي مردگان ندارد اما شاهد بر زاري کردن و اشک ریختن و 
توبه و انابه به درگاه خداوند هستند؛ و از آنجا که گریه و زاري کردن از مصادیق و روشهاي 

بر این مسئله  ین آیات آورده می شود تا تأییدياز اسوگواري است، در ادامه ي بحث تعدادي 
با گریستن ندارد، و حتی در باشند که قرآن به عنوان کتابی آسمانی و هدایتگر هیچ مخالفتی 

   .مواردي آن را مدح کرده و به آن سفارش نموده است
  :ي اعراف آمده در سوره    
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عاً و ُخفْیۀً إِنَّه ال ( کُم تَضَرُّ بوا رعتَدیادعالْم بح1؛نی  
از حد گذرندگان را دوست پروردگار خود را به زاري و نهانی بخوانید که او  

  )دارد نمی
  :همچنین در سوره انعام آمده    

) هنْ هذنْ أَنْجانا مۀً لَئخُفْی عاً و کُونَنَّ منَ قُلْ منْ ینَجیکُم منْ ظُلُمات الْبرِّ و الْبحرِ تَدعونَه تَضَرُّ لَنَ
   2؛نالشَّاکری
را به  که او رهاند؟ درحالی هاي خشکی و دریا می چه کسی شما را از تاریکی: بگو

البته از سپاسگزاران برهاند، ] مهلکه[که اگر ما را از این  خوانید زاري و در نهان می
  ).خواهیم بود

همین جهت در مقابل آن  ، به3است معناي اظهار ضراعت و درماندگی و زاري کردن، به» تضرع«    
تضرع مالزم ظهور بر زبان است یا چیزي است . 4معناي پوشیدگی است کار برده که به را به» خفیه«

افتد که از جهر و بلند کردن  شود یا با صداي آهسته، اما کم اتفاق می که با صداي بلند خوانده می
  .5صدا خالی باشد

خاطر این باشد که  شاید به ،که دعاي پنهانی است» خفیه«کار و معنی دعاي آش به» تضرع«ذکر     
کند و  دعاي پنهانی دعوت می مشکالت با هم متفاوتند گاهی به مرحله شدت نرسیده انسان را به

ها و فریادها  دارد، و گاهی ناله دعا برمی رسد آشکارا دست به مرحله شدید می گاهی که به
ند هم مشکالت شدید و هم مشکالت ضعیف شما را حل دهد منظور این است که خداو سرمی
  .6کند می
طور مناجات، نجات خود را از  رسد، نخست در خفا و به آري وقتی مصیبتی به انسان می    

شدت گذاشت و آثار نومیدي و  گاه که دعاي نهانی اثر نکرد و مصیبت رو به طلبد، و آن خداوند می
وقت است که دیگر مالحظه اطرافیان خود را نکرده و از  د، آنکم نمایان ش انقطاع از اسباب هم کم
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پس . دهد برند، پروا ننموده و علناً گریه و زاري را سرمی ذلت و درماندگیش پی می که مردم به این
  . 1کلمه تضرع و خفیه به کوچکی و بزرگی مصیبت نیز اشاره دارد

خاطر فشار روحی به گریه و زاري  شود به بدیهی است انسانی که دچار مصیبت فقدان کسی می    
  . خواند تا به او آرامش عطا کند آورد و خداوند را در آن حال تضرع می و تضرع رو می

  :ي توبه آمده است که ي دیگر در سوره نمونه    
)لَهمتَحل ك ذینَ إِذا ما أَتَو کُم علَیه تَولَّوا و أَعینُهم تَفیض منَ و ال علَى الَّ م قُلْت ال أَجِد ما أَحملُ

  2؛الدمعِ حزَناً أَالَّ یجِدوا ما ینْفقُونَ
: گفتی] و[و گناهی نیست بر کسانی که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنی  
شان  در اثر اندوه، از چشمانبرگشتند، و » کنم، تا بر آن سوارتان کنم چیزي پیدا نمی«

  )خرج کنند] در راه جهاد[یابند تا  چیزي نمی] چرا[ریخت که  اشک فرو می
ها هفت نفر بودند که به نزد  نازل شده، آن) کنندگان معروف گریه(این آیه در مورد بکائون     
به جنگ  ما را بر مرکبی سوار کن تا همراهت ،اي پیغمبر خدا: رفتند و گفتند) ص(خدا رسول

و چیزي که ترتیب کارتان ! مرکبی ندارم: شان فرمود بیائیم، چون ما مرکبی نداریم حضرت در پاسخ
شان در اثر اندوه و حزن اشکبار بود که چرا مرکبی ندارند  بازگشتند و چشمان! را بدان بدهم ندارم

  3.ون شوندبیر) ص(تا سوار شوند و چیزي که در راه خرج کنند و به آن وسیله با پیامبر
ود ش که انسان ناراحت می امیهنگمعنی ریزش بر اثر پر شدن است،  از ماده فیضان به» یضتف«    

که  که جریان یابد، اما هنگامی آن شود بی ها پر از اشک می اگر ناراحتی زیاد شدید نباشد، چشم
گروه از یاران دهد که این  این نشان می. شود ها جاري می مرحله شدید رسید اشک ناراحتی به
حال  قدري شیفته و دلباخته و عاشق جهاد بودند، که نه تنها از معاف شدن خوش به) ص(پیامبر

که بهترین عزیزانش را از دست داده است، در غم این محرومیت اشک  چون کسی نشدند، بلکه هم
  4.ریختند می
ن به جهاد خودداري کردند و در اي منافقانه از رفت عکس این افراد، کسانی بودند که در چهره به    

  : حال و شاد بودند، لذا خداوند خطاب به آنان فرموده برابر این عمل خود خوش
ْکسبو( بِما کانُوا ی زاءثیراً ج کُوا قَلیالً و لْیبکُوا کَ ضْح5؛نفَلْی   
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  ).آورند، بسیار بگریند دست می به چه جزاي آن از این پس کم بخندند، و به
حالی ناپایدار دنیوي است، که از ناحیه ترك جهاد و امثال  منظور از کم خندیدن همان خوش    

آن به ایشان دست داده، و منظور از گریه زیاد، گریه در آخرت و در عذاب دوزخ است، که 
  1.حرارتش شدیدتر است

ه بسیار است، خرت گریآضمناً خنده در دنیا اندك است، چون غم و اندوه آن بسیار است و در     
زیرا روز آن به اندازه پنجاه هزار سال است، چون روزش طوالنی است در نتیجه گریه آنان بسیار 

  2.خواهد بود
شان، الزم است کم بخندند و بسیار  چه کردند و کسب نمودند و آثار اعمال با در نظر داشتن آن    

حالی در چند  ت، یکی راحتی و خوشجاي گذاش گریه کنند؛ زیرا آن کارهایی که کردند دو اثر به
تخلف کرده بودند، و یکی ذلت و خواري در نزد خدا و ) ص(خدا روز مختصري که از رسول

شان در دنیا و حرارت آتش دوزخ در قیامت و بعد  رسول و همه مؤمنین در مابقی عمر و زندگی
  3.از مرگ

  :آمده) ص(در روایتی از پیامبر    
ثیرالَو تَعلَمونَ ما أَ« کَیتُم کَ لَب یلًا وقَل کْتُم لَضَح لَم4؛ع  
دانستید، کم  دانم شما هم می می) از کیفرهاي هولناك قیامت(چه را من  اگر آن 
  .»کردید خندیدید و بسیار گریه می می

عنوان کیفري  نوعی سوگ باشد که به» گریستن«رسد این  نظر می ي مطرح شده به با توجه به آیه    
  . اعمال گذشته در نظر گرفته شده استبر 
شود که  ي مریم، نوعی دیگر از گریستن که از خشیت و خوف خداست بیان می در سوره    
  ي فروتنی و خشوع براي خداوند است؛  مایه

م و ممنْ ( ۀِ آدینْ ُذرینَ منَ النَّبِیم هِملَیع اللَّه مذینَ أَنْع حملْنا مع نُوحٍ و منْ ُذریۀِ أُولئک الَّ
کی  إِبراهیم و إِسرائیلَ و ممنْ هدینا و اجتَبینا إِذا تُتْلى ب داً وجوا س    5؛اعلَیهِم آیات الرَّحمنِ خَرُّ
از فرزندان : شان نعمت ارزانی داشتای آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر

سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و ] بر کشتی[ند و از کسانی که همراه نوح آدم بود
                                                

 .47، ص 9المیزان، ج   -  1
  .173، ص 11البیان، ج  ترجمه مجمع -  2
  . المیزان، همان -  3
  .53، ح 107، ص 55بحاراالنوار، ج  -  4
 .58/ مریم -  5



                                                                                                                             ٣٧                                                                           :معصومین ي وسیره سوگواري در قرآن: فصل دوم      

] خداي[یدیم، هرگاه آیات هدایت نمودیم و برگز] آنان را[که  از کسانی اسرائیل و
  »افتادند کنان و گریان به خاك می شد، سجده شان خوانده میای رحمان بر

تمال دارد کنایه باشد از کمال خضوع و خشوع، به خاك افتادن براي سجده با حالت گریه، اح    
زیرا سجده مجسم کننده کمال خضوع، و گریه مجسم کننده کمال خشوع است، و بنابراین معنا، 
جا دارد مقصود از آیات و تالوت آن یادآوري هر چیزي باشد که شأنی از شؤون خداي تعالی را 

  1.کند حکایت می
آري آن ها با همه  2.اند ، از این آیه ما را خواسته»نا بهانحن عنی«روایت شده که ) ع(ام سجاداز ام    

هایی که  سر با همه آلودگی اما مردم غافل و سبک. بارند یاد خدا اشک می عظمتی که دارند، به
  3.کنند دارند، از گریستن خودداري می

  :آمده) ص(در روایتی از پیامبراکرم    
کُوا فَتَباکَوإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ «  تَب إِنْ لَم إِذَا قَرَأْتُموه فَابکُوا فَ    4؛بِالْحزْنِ فَ
کنید،  حزن و اندوه نازل شده پس هرگاه که آن را قرائت می درستی که قرآن به به

  »توانید حالت گریه به خود بگیریدبگریید و اگر ن
، اما شاید بتوان گفت آدمی براي عزاداري ندارد ظاهر ربطی به این نوع گریستن، هر چند به    

  . نشیند سوگ می گونه به یابد، این نقصی که در وجود خود و در برابر آن عظمت و کمال مطلق می
  : دهد که فکران و غافالن را مورد خطاب قرار می اي دیگر کوته در آیه    

ُکونَ،أَ فَمنْ هذَا الْحدیث تَعجبونَ ( ال تَب ُکونَ و تَضْح 5؛و  
  )گریید خندید و نمی کنید، و می میآیا از این سخن تعجب  

به آن اشاره این جمله ممکن است اشاره به مسأله رستاخیز باشد که در آیات قبل همین سوره     
هاي آن  غیر از خدا کسی نیست که شداید و هراس به: شود که یه چنین میشده است؛ لذا مفهوم آ

خندید و از  ف سازد؛ آیا با چنین وضعی که دارید هنوز میروز را بردارد و از شما برطر
هایی که نسبت به خداي تعالی کرده و خود را در معرض شقاوت دائمی قرار دادید،  کوتاهی
کنید؟ و از در استهزا  خواند تعجب و انکار می نجات می گریید؟ آیا از این بیانات که شما را به نمی
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جا نه جاي خنده است و نه جاي غفلت و  که این درحالی 1؟کنید خندید و گریه نمی به آن می
گناهانی  هاي از دست رفته، طاعات ترك شده و معاصی و جاي گریه بر فرصتبلکه خبري،  بی

ه ه جاي توب، جاي بیداري و جبران اموري است که از دست رفته، و باألخراست که از شما سرزده
   2.سایه لطف خداست و انابه و بازگشت به

خندان دیده ) ص(آیه روایتی آمده است که بعد از نزول این آیه پیامبر در تفسیر ثعلبی ذیل    
  3.نشد
ستی از خوف الهی و حزن گریه دهد که آدمی بای آلوده بودن خطاب در این آیه، نشان می عتاب    
  .کند
  :جملهاز بهشت به زمین در چند جاي قرآن ذکر شده، از ) ع(داستان هبوط حضرت آدم    

)  کُم ضٍ عدو و لَ عبل کُم خْرَجهما مما کانا فیه و قُلْنَا اهبِطُوا بعضُ َأزلَّهما الشَّیطانُ عنْها فَأَ فی فَ
ضِ مستَقَرٌّ و متاع إِلى أَر م منْ ربه کَلمات فَتاب علَیه إِنَّه هو التَّو،حینٍ  الْ فَتَلَقَّى آدالرَّحیم قُلْنَا ،اب

   4؛...اهبِطُوا منْها جمیعاً
چه در آن بودند ایشان را به درآورد و  پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آن

دیگرید و براي شما در زمین قرارگاه، و تا  فرود آیید، شما دشمن هم«: فرمودیم
را دریافت نمود و  چندي برخورداري خواهد بود، سپس آدم از پروردگارش کلماتی

جملگی از آن فرود : مودیمپذیر مهربان است، فر آري او توبه. بر او ببخشود] خدا[
  )...آیید

  :ي طه آمده چنین در سوره هم    
کُم منِّی هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَال ( أْتینَّ ا یإِم ضٍ عدو فَ عبل کُم یضلُّ و ال قالَ اهبِطا منْها جمیعاً بعضُ

شْقَ 5؛یی   
که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر  فرود آیید، درحالی] مقام[همگی از آن : فرمود
د پس اگر براي شما از جانب من رهنمودي رسد، هرکس از هدایتم پیروي کن. است

  )بخت شود و نه تیره نه گمراه می
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زمین  دستور خداوند به ، بهي شیطان دچار شدند وسوسه و همسرش به) ع(که آدم پس از آن    
گریه و زاري شدیدي،  که متوجه اشتباه و خطاي خویش شدند، به محض این ها به آن. هبوط کردند

  .ها در گذشته و به آنان توبه را آموخت پناه آوردند تا خداوند از آن
اهللا بر  ةآدم بر صفا هبوط کرد، پس به این خاطر صفا نامیده شد که صفو«: در تفسیر قمی آمده    

جا را مروه نامیدند پس آدم چهل صباح  آن نازل شد و حواء بر مروه نازل شد و چون زن بود آن
، پس جبرئیل بر او نازل شد و ]بر گناه خود و دوریش از بهشت[در حال سجده و گریان بود 

ر آیا خداوند تو را به دست خویش خلق نکرد و از روح خویش در تو ندمید، مگ! اي آدم: گفت
گفت و مگر دستور نداد از این درخت نخوري، پس ! بله: فرمود! فرشتگان بر تو سجده نکردند؟
  !چرا عصیان و سرکشی کردي؟

کردم کسی  اي جبرئیل، ابلیس سوگند یاد کرد که از ناصحان من است و من گمان نمی: فرمود    
  1»!که خداوند، او را خلق نموده دروغ بگوید

  :فرمود) ع(امام صادقز در روایتی نی    
خاطر خروجش از جوار  آدم چهل صباح در حالت سجده در صفا باقی ماند به«

خداوند عزّ و جلّ؛ وقتی جبرئیل بر او نازل شد، پرسید اي آدم براي چه چیز 
که خداوند مرا از جوار خویش  چگونه نگریم، درحالی! اي جبرئیل: گریی؟ فرمود می
سپس جبرئیل، توبه را با !... توبه کن: جبرئیل گفت! ؟]ادفرست[سوي دنیا هبوط داد  به

   2».کلماتی که از طرف پروردگار آورده بود به او یاد داد
  :چنین در روایت دیگري فرمود هم    

قدر در  صد سال پیرامون کعبه طواف کرد و هرگز به حوا نظر نکرد و آن) ع(آدم«
ش مانند دو نهر عظیم اشک جاري ا جاکه  در اطراف گونه فراق بهشت گریست تا آن

   3»بود
پس از توبه و انابه و تضرع آدم، پروردگارش او را برگزید براي پیغمبري و توبه او را قبول     
   4.کرد

  

                                                
 .43، ص 1ج ،تفسیر القمی -  1
 .192، ص 1البرهان، ج  -  2
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حیا و بکا : سبب سه چیز بر آدم رحم کرد تعالی به حق: الصادقین آمده در روایتی در تفسیر منهج    
د که اي بو مرتبه کرد، اما بکاي او بهاز شرمساري سر باال ن و دعا؛ حیاي او باعث شد سیصد سال

تر بود و  هنوز گریه او بیش) ع(در اخبار آمده اگر گریه تمام اهل دنیا را نسبت بدهند به گریه داود
ها زیاده  ي نوح مالحظه کنند بکاء نوح از آن را نسبت به گریه) ع(اگر بکاي اهل عالم و بکاي داود

مجموع عالمیان و گریه داود و نوح را برابر کنند با گریه آدم، بکاي آدم از همه  و اگر گریه. بود
   1.بیش بود

عنوان مصداقی از سوگواري بر خطاها و دوري از  این آیه با روایات ذیلش، گریه کردن را به    
  .دهد خداوند نشان می

امور فطري، که از عاطفه و از آیاتی که آورده شد به دست می آید گریستن به عنوان یکی از     
تأثرات روحی سرچشمه می گیرد، مورد تأیید و صحه ي قرآن است و لذا در عزاي عزیزان روشی 

  .پسندیده است

                                                
 .164، ص 1ح  ،الصادقین جتفسیر منه -  1
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  بخش دوم    
  

  )ع(ي معصومان شواهد گریه و عزاداري در سیره    
  

گونه  و هیچدر ابتدا گفتن این نکته الزم است که گریستن آدمی در مصائب با صبر و رضاي ا    
گریستن براي بشر یک امر طبیعی و ذاتی است و نمایانگر وجود رحمت و مهر و . منافاتی ندارد

بنابراین، هیچ اشکال و ایرادي براي اظهار گریه وجود ندارد، و . دلسوزي در نهاد انسانی است
تی نباشد که که متضمن حاال کند، البته مادامی گونه زیانی به شخصیت آدمی وارد نمی گریستن هیچ

تابی در انسان بوده و اجر و پاداش او را تباه کند، مثل جامه دریدن  نمایانگر وجود نارضایتی و بی
  .صورت زدن و بر دست و پا کوبیدن و به
و ) ص(بینیم که پیامبراکرم شود، می در روایاتی که در این بخش و در هفت گفتار آورده می    

ي ایشان در مصائب  و بزرگان و صحابه) ص(بیت پیامبر هلحتی پیامبران پیش از او و یا ا
  .ها همراه بوده است ها با رضا و صبر و ثبات آن ي آن که گریه درحالی. گریستند می
  

  گفتار اول    
  

  ) ص(و پیامبراکرم) ع(گریستن و عزاداري حضرت آدم    
  

ابعاد براي ما الگو و سرمشق و  ي مسلمانان عقیده دارند که سیره و سنت پیامبران در تمام همه    
ي عزاداري نیز که یکی از مسائل مهم فکري و مورد ابتالي مسلمانان است،  درباره. گشاست راه

ي آنان  هایی از سیره با توجه به این مطلب نمونه. تواند باشد روش و رفتار آنان بهترین راهنما می
  .شود جا آورده می در این

  
  در سوگ فرزندش هابیل )ع(گریستن حضرت آدم-1    
  :ي شهید ثانی بنا به گفته    

بود که بر مرگ فرزندش ) ع(که بر مرگ فرزند گریه کرد حضرت آدم اولین کسی«
  .1»خوانی کرد و بسیار محزون گردید هابیل گریست و بر او مرثیه

  :روایت شده) ع(از امام جعفر صادق    
                                                

 .100علی، ص  الفؤاد، شهید ثانی، زیدبن مسکن -  1
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   1؛.شدیدا و دخله حزن شدیدفلما علم آدم بقتل هابیل جزع علیه جزعا «
وقتی که آدم از کشته شدن هابیل باخبر شد، بسیار اندوهناك گشته و گریه و زاري 

  .»کرد و حزن و اندوه زیادي بر او وارد شد
  :نقل کرده که فرمود) ع(طالب ابی بن سندش از علی چنین طبري به هم    

   2؛... لما قتل ابن آدم اخاه بکاه آدم«
  .»بر او گریست) ع(قتل رساند، آدم د آدم را برادرش بهوقتی که فرزن

  
  بر عموي خویش حمزه) ص(ي پیامبر گریه -2    
هاي انصار بر کشتگان  از جنگ احد برگشت، صداي گریه و ناله از خانه) ص(که پیامبر هنگامی    
، »لهلکن حمزه البواکی «گوشش رسید، چشمان حضرت پر از اشک شد و گریست، سپس فرمود  به

خضیر که از این جریان آگاه شدند، به زنان خود دستور دادند، لباس عزا  معاذ و اسیدبن سعدبن
شان دعا کرد و آنان را  براي) ص(بپوشند و به مسجد رفته و براي آن حضرت عزاداري کنند؛ پیامبر

دند و سپس بر کر پس از آن واقعه، در هر مصیبتی، زنان انصار ابتدا بر حمزه گریه می. بازگردانید
   3.ي خویش مرده
  4.این ماجرا در بسیاري از کتب شیعه و سنی آمده است    
  

  بر مزار مادرش آمنه) ص(ي پیامبر گریه -3    
اي  الوداع کنار قبر کهنه پس از فراغ در حجه) ص(پیامبراکرم هیچ اختالفی میان امت نیست که    

این قبر مادرم : این قبر چیست؟ فرمود: پرسیده شدرفت و مدتی نشست و گریه کرد، از ایشان 
  5.اش را داد وهب است؛ از خداوند درخواست زیارتش را کردم و خداوند به من اجازه  آمنه بنت

  :در روایتی دیگر نیز آمده    
کَى منْ حولَ« أَب کَى و فَب هرَ أُمقَب ارص ز 6؛هأَنَّ النَّبِی   

                                                
 .77، ح 306، ص 1مسعود، ج  تفسیر عیاشی، عیاشی، محمدبن -  1
 .98، ص 1جریر، ج  تاریخ طبري، طبري، محمدبن -  2
 .553، ح 183، ص 1ج شیخ صدوق، محمد بن بابویه،الفقیه،  -  3
؛ الطبقات الکبري، 546، ص 2ج  علی بن برهان الدین، ، الحلبی،بیه؛ سیره الحل108الفؤاد، ص  مسکن: ك. ر -  4
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بر مادرش رفت و گریست و هرکس را که در اطراف بود نیز زیارت ق به) ص(پیامبر
  »گریه درآورد به
  

  بر عبدالمطلب) ص(ي پیامبر گریه -4    
عهده گرفت؛ در  ، عبدالمطلب، جد ایشان، سرپرستی او را به)ص(پس از رحلت مادر پیامبر    

  :کتاب خرائج و جرائح آمده
ي او بود و بر  بر سینه) ص(محمدکه عبدالمطلب درحال جان کندن بود،  هنگامی«

  1»گریست جان دادن او می
  :ایمن روایت شده که چنین از ام هم    

ف سرِیرِ عبد الْمطَّلبِ«    2؛رأَیت رسولَ اللَّه ص یبکی خَلْ
  »کرد ي عبدالمطلب گریه می را دیدم که در پی جنازه) ص(من پیامبر

  
  اسد بر فاطمه بنت) ع( علی و حضرت) ص(ي پیامبر گریه -5    
  :عباس روایت کرده بن شیخ صدوق از عبداهللا   

»إِنَّا إِلَی و لَّهقُولُ إِنَّا لی وه یاً واکص ب مٍ إِلَى النَّبِیوی بٍ ع ذَاتنُ أَبِی طَالب یللَ عونَ أَقْبراجِع ه
 یلا عی هص م ولُ اللَّهسکَى فَقَالَ ر قَالَ فَب دأَس ۀُ بِنْتمی فَاطأُم اتَتم ولَ اللَّهسا رع ی یلفَقَالَ ع

ل کَانَت اً فَقَدأُم ک ک یا علی أَما إِنَّها إِنْ کَانَت لَ أُم اللَّه محقَالَ ر ص ثُم 3؛...یالنَّبِی   
گفت انا هللا و انا لیه راجعون،  آمد و می) ص(گریان نزد پیامبر) ع(روزي علی

اي : کنی؟ عرض کرد اي علی چرا گریه می: به او فرمود) ص(خدا رسول
گریست، سپس فرمود خدا رحمتش کند، ) ص(مادرم مرده، پیامبر) ص(خدا رسول

  »...اگر مادر تو بود، مادر من هم بود
ي بود که نسبت به این بانوي ا ي احترام و محبت ویژه دهنده نشان) ص(این گریه و عمل پیامبر    

لذا در سوگ ایشان . ، در جایگاه مادر ایشان بودند)ص(ي خود پیامبر گفته بزرگوار داشتند که بنا به
  .داغدار شده و گریستند

  

                                                
 .1070، ص 3الدین، ج  الخرائج و الجرائح، راوندي، قطب -  1
 .119، ص 1؛ الطبقات الکبري، ج 162، ص 15ج  بحاراالنوار، -  2
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  بر شهداي جنگ مؤته) ص(ي پیامبر گریه -6    
فرستاد، فرماندهی سپاه را به » مؤته«طرف  در سال هشتم لشکر بزرگی را به) ص(پیامبر اکرم    

طالب، فرمانده باشد و اگر او هم  ابی وي آسیبی رسید جعفربن اگر به: حارثه گذاشت و فرمود زیدبن
  : در صحیح بخاري آمده. عهده بگیرد بن رواحه ریاست مسلمین را به کشته شد عبداهللا
اخذ الرایه زید : أتیهم خبرهم فقالنعی زیداً و جعفراً و ابن رواحه للناس قبل ان ی) ص(النبی ان «

   1؛....بن رواحه فآصیب، و عیناه تذرفانثم اخذ جعفر فأصیب، ثم اخذ افاصیب 
که به مردم برسد، خود  خبر شهادت زید و جعفر و ابن رواحه را قبل از آن

پرچم را زید گرفت و بر زمین افتاد، سپس جعفر : به آنان داد و فرمود) ص(پیامبر
ها را  این[رواحه گرفت و او نیز بر زمین افتاد،  گاه ابن مین افتاد، آنگرفت و بر ز

  »که چشمانش گریان بود درحالی] گفت می
  :روایتی آمده که) ع(الفؤاد هم از قول امام صادق در کتاب مسکن    

رسید، بر آن دو به ) ص(حارثه به پیامبر طالب و زیدبن ابی وقتی خبر شهادت جعفربن«
صحبت و مونس من بودند، مرگ آمد و آن دو را  آن دو هم: فرمود شدت گریست، و

  2»با خود برد
  :که براي جعفر شاهد است این) س(و حضرت فاطمه) ص(روایت دیگري که بر گریستن پیامبر    

ي او رفت و  خانه به) ص(خدا شهادت رسیدند، رسول  چون جعفر و اصحابش به«
گریست؛ همسرش  که می و نوازش کرد درحالی فرزندانش را فراخواند، آنان را بوئید

گریاند؟ آیا از جعفر و  پدر و مادرم فداي شما باد، چه چیز شما را می: اسماء گفت
من : گوید اسماء می. آري، امروز شهید شدند: شما رسیده؟ فرمود یاران او چیزي به

دیدم او که شدم،   ي فاطمه برخاستم و صیحه زدم و زنان را گردآوردم، وارد خانه
،  راستی که گریه کنندگان به: فرمود) ص(خدا رسول! واي عمویم: گوید گرید و می می

  3»باید بر مثل جعفر گریه کنند

                                                
 .280، ص 4کثیر، ج  ، ابن؛ البدایه و النهایه218، ص 4ج بخاري، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاري،  -  1
 .106الفؤاد، ص  مسکن -  2
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اش، باید براي  خانواده ي خبردادن شهادت یکی از صحابه به با یتیمان و شیوه) ص(رفتار پیامبر    
دوستان  که محبت به  شاهدي است بر این و. ي اخالق اسالمی ي نمونه ما الگویی باشد از این اسوه

  .شود ریختن در فراق و از دست دادنشان می و عزیزان سبب اشک
  

  برعمویش ابوطالب) ص(ي پیامبر گریه -7    
  :فرماید که می) ع( در طبقات الکبري روایتی است از قول امام علی    

ایشان گریست و دادم، ) ص(خدا را به رسول] پدرم[وقتی خبر رحلت ابوطالب «
خاك سپارید، خداوند او را بیامرزد و مورد  او را غسل دهید و کفن کنید و به: فرمود

  1»رحمت قرار دهد
هاي هفتم و هشتم  ي سه روز در بین سال و حضرت خدیجه با فاصله) ع(حضرت ابوطالب    

خاطر احترام و  را در سوگ خود نشاندند و پیامبر آن سال را به) ص(بعثت درگذشتند و پیغمبر
   2.یعنی سال اندوه نامید» الحزن عام«اهمیت این دو شخصیت 

  
  بر فرزندش ابراهیم) ص(ي پیامبر گریه -8    
شد، اما در یک سالگی درگذشت و ) ص(خدا ري بود که در مدینه نصیب رسولسپابراهیم تنها     

در برابر : دامن گذاشت و فرمود بهاو را ) ص(سوگ نشاند؛ پیامبراکرم پدر را در غم فقدان خود به
وقتی که یارانش از این  3آید؛ و از چشمانش اشک سرازیر شد؛ خواست خدا کاري از من برنمی

  :فرمود) ص(بر مرده را جویا شدند، پیامبر) ص(عمل متعجب شده و علت گریه پیامبر
طُ« خ سا یلَا نَقُولُ م نُ ویالْع عمتَد و زَنُ الْقَلْبح4؛...بالرَّ ی  
گوید که  ریزد، اما زبان سخنی نمی زده است، چشم اشک می قلب محزون و غم 

  ».پروردگار خشمگین شود
گویاي آن است که گریستن و محزون بودن براي مرده هیچ ایرادي ندارد ) ص(این سخن پیامبر    
  .جاري نشوددرگاه الهی نباشد و سخن ناپسندي بر زبان  که شکایتی به  شرط آن اما به

  

                                                
 .123، ص 1الطبقات الکبري، ج  -  1
 .14، ح 25، ص 19؛ بحاراالنوار، ج 150، ص 1شهرآشوب، ج  طالب، ابن ابی مناقب آل: ك. ر -  2
 .45، ح262، ص3؛ کافی، ج 140، ص 3حجر، ج  ابن عسقالنی، الباري، ؛ فتح85، ص 2صحیح بخاري، ج : ك. ر -  3
 .103الفؤاد، ص  ؛ مسکن177، ص 1الفقیه، ج  -  4
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  بر عترتش) ص(خدا ي رسول گریه -9    
  :عمر آمده بن در روایتی از عبداهللا    

ي  بیامدند، از مشاهده 1هاشم اي از جوانان بنی روزي در خدمت پیغمبر بودیم که عده«
گریست و رنگش تغییر کرد؛ اصحاب عرض کردند ما در صورت ) ص(ها پیامبر آن

: فرمود) ص(توانیم شما را به این حالت ببینم، پیغمبر بینم که نمی شما چیزي می
بیتی هستیم که خداوند براي ما آخرت را بر دنیا انتخاب کرده و همانا  همانا ما اهل

  2»بیتم را بال فرا رسد زود است که اهل
خاطر آگاهی از حوادث  به) ص(چه شاهدي از این برتر که قلب رئوف و مهربان پیامبرخدا    

  !ریزد؟ شان فرو می شود و اشک از دیدگان مبارك آینده محزون می
  

  مظعون بن بر عثمان) ص(ي پیامبر گریه - 10    
اش  بعد از مرگ صحابه) ص(مبرالعمل پیا عکس از در بحاراالنوار روایتی است که    
  :دهد که مظعون خبر می بن عثمان

کَى طَوِیال« ب ثُم هنَیینَ عیا بلَ مقَب ثُم هِهجنْ وع بالثَّو ف شَ ْظعونٍ کَ نُ مانُ بثْم ع اتا م؛ .3..لَم  
چه را از روي صورتش کنار پار)] ص(پیامبر[مظعون رحلت نمود،  بن وقتی که عثمان

  »بین دو چشمش را بوسید و سپس گریستکشید و 
  :چنین از عایشه روایت شده است که هم    

   4؛مظعون و هو میت و هو یبکی بن قبل عثمان) ص(ان النبی«
و اجان  گریست، بر پیکر بی مظعون می بن که بر مرگ عثمان درحالی) ص(خدا رسول
  »زد بوسه

  

                                                
 حاکم نیشابوري،محمدبن عبداهللا، الصحیحین، المستدرك علی: ك. ر. بودند) ع(و حسین) ع(ها حسن در بین آن -  1

 .511ص  ،4ج 
ر، ج ؛ بحاراالنوا222، ص 2؛ کشف الغمه، محدث اربلی، ج 1366، ص 2یزید، ج  ماجه، قزوینی، محمدبن سنن ابن -  2

 .82- 83، صص 51
  91، ص 79بحار االنوار، ج  -  3
 .361، ص 1الصحیحین، ج  المستدرك علی -  4
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ایمن،  مانند برادر بود، زیرا مادر او، ام) ص(بزرگان و پاکان صحابه، و براي پیامبرعثمان از     
  1.نسبت به ایشان بوده است) ص(خاطر محبت پیامبر ي حضرت بود؛ اما بوسیدن عثمان به دایه

  
  ربیع بر سعدبن) ص(ي پیامبر گریه - 11    
جا از  ربیع رفت و در آن ي سعدبن خانوادهبه دیدار ) ص(االسد، پیامبر زوه حمراءپس از غ    

گریستند،  می) ص(حماسه و جانبازي سعد یاد کرد، خانواده سعد نیز با شنیدن سخنان پیامبر
   2.نیز گریه کرد و آنان را از گریستن نهی نفرمود) ص(خدا رسول

  
  در کنار قبر دخترشان) ص(پیامبر گریه - 12    
  :گوید مالک می بن انس    

در مدینه از دنیا رفت، در مراسم تشییع و دفن او حضور ) ص(دختران پیامبر یکی از«
در کنار قبر دخترش پر از اشک ) ص(خدا داشتیم، دیدیم که چشمان مبارك رسول

   3»کرد بود و گریه می
  

  ي خویش بر نوه) ص(ي پیامبر گریه - 13    
  :گوید بن زید می اسامه    

دیده آن حضرت، این واقعه را  شت، دختر غمدرگذ) ص(روزي فرزند دختر پیامبر«
همراه با ) ص(خدا رسول. پدر خبر داد و از ایشان درخواست حضور نمود به

کودك را در بغل گرفت ) ص(پیامبر. ها آمدند عباده و جمعی از یاران به دیدار آن سعدبن
ا ب) ص(شدت گریست و اشکان مبارك سرازیر گشت؛ سعد با مشاهده گریه پیامبر و به

این رحمت و عطوفتی است : فرمود) ص(خدا کنید؟ رسول چرا گریه می: تعجب پرسید
رحیم و مهربان  داده است، و خداوند تنها بندگان هاي بندگانش قرار که خداوند در دل

  4»دهد خود را مورد رحمت و بخشایش قرار می

                                                
 .140، ص 12ج  سید ابوالقاسم،الحدیث، خویی، ؛ معجم رجال307، ص 2لوامع صاحبقرانی، مجلسی، ج : ك. ر -  1
 .269، ص 13االسماع، المقریزي، ج  امتاع: ك. ر -  2
 .80، ص 2صحیح بخاري، ج  -  3
انما هی رحمۀ یجعلها اهللا فی ... «: 106، 105الفؤاد، صص  ؛ مسکن23، ص 4ج  نسائی،ابوعبدالرحمان، سنن نسائی، -  4

 »قلوب عباده وانما یرحم اهللا من عباده الرحماء
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ن اشک پیوسته است آید که جدایی و دوري عزیزان با جاري شد برمی) ص(از کردار پیامبر    
  .آید حساب می واین کار نه تنها نکوهش نشده، بلکه رحمتی از طرف خداوند به

  
  به گریستن و تأیید مجالس سوگواري) ص(رخصت دادن پیامبر - 14    
مجالس ) ص(خدا اند، رسول ها را ذکر کرده دي که منابع شیعی و سنی آناهاي زی در روایت    

  :فرمودند) ع( به برپایی آن اجازه داده است؛ مثالً امام علی سوگواري را تأیید نموده و
ص فی البکاء عند المصیبۀ) ص(اهللا أنّ رسول خَّ 1؛ر   
  »هنگام مصیبت را اجازه فرمودند گریستن به) ص(خدا رسول

  :کند که گفت سندش از ابوهریره نقل می و حاکم نیشابوري به    
الخطاب فسمع نساء یبکین فزبرهن عمر فقال علی جنازة و معه عمر بن ) ص(خرج النبی«

  ؛ 2یا عمر دعهن فان العین دامعه و النفس مصابه و العهد قریب) ص(رسول اهللا
خطاب نیز همراه او  اي در حال حرکت بود و عمربن دنبال جنازه به) ص(پیامبر

ي زنان را شنید و آنان را از این کار بازداشت؛  کرد، عمر صداي گریه حرکت می
آنان را رها کن، زیرا چشم اشکبار و نفس ! اي عمر: فرمود) ص(خدا رسول
  .»دیده و عهد نزدیک است مصیبت

  
  گفتار دوم    
  

  )ص(عزاداري در سوگ پیامبر    
  

  )ص(گریه بر پیامبراکرم: الف    
در ) ع(ماجراي سقیفه اتفاق افتاد و علی) ص(هرچند که بالفاصله بعد از رحلت پیامبراکرم    
) ص(خدا تنها ماند اما شواهدي بر عزاداري و گریستن در رحلت رسول) ص(خاکسپاري پیامبر به

  .شود موجود است که مختصراً آورده می
  

  بر پدرش) س(ي حضرت زهرا گریه-1    

                                                
؛ و نیز در منابع اهل 101، ص 79؛ بحاراالنوار، ج 2463، ح 460، ص 2الوسائل، محدث نوري، ج  مستدرك -  1

 ).رخص فی البکاء من غیر نوح( 19، ص 3ج نورالدین، الزوائد، هیثمی،  ؛ مجمع184، ص 2مستدرك حاکم، ج : سنت
 .19، ص 4؛ سنن نسائی، ج 381، ص 1مستدرك حاکم، ج  -  2
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  :آمده) س(کنیز حضرت فاطمه» فضه«در بحاراالنوار از قول     
»الْأَص ضِ وأَر کُنْ فی أَهلِ الْ ی لَم اباً وحانْت و کَاء ب ظَم أَع زْناً وح ابِ أَشَدبأَح أَقْرِباء و الْ حابِ و الْ

 رَاءۀَ الزَّهمی فَاطلَاتونْ مۀَ  )ع(معبس تلَسفَج شْتَد ا یکَاؤُه ب و زِیدی و ددتَجا یزْنُهکَانَ ح و
   1؛... أَیام

صحابه و نزدیکان و دوستان، کسی نبود که حزن و غم و در میان اهل زمین و 
چنان تجدید و  ي وي هم باشد، غم و غصه) س(تر از بانوي من فاطمه اندوهش بیش

در حالت ناله و [گرفت، مدت هفت روز نشست  اش شدت می شد و گریه زیاد می
  »]...ضجه بود

  :چنین نسائی در کتاب خویش آورده هم    
حین مات فقالت یا ابتاه من ربه ما ادناه یا ابتاه الی جبرئیل ) ص(اهللا رسولان فاطمه بکت علی «

   2؛ننعاه یا ابتاه جنه الفردوس مأواه
و ] و سوگواري نمود[گریست ) ع(درگذشت، فاطمه) ص(خدا که رسول هنگامی
تر شدي و ما رحلت تو را به  با رفتن از این دنیا، به خدا نزدیک! اي پدر: فرمود

  »گوئیم و یقین داریم که بهشت برین منزل همیشگی توست لیت میجبرئیل تس
  :و در اسدالغابه آمده    

  3؛حتی لحقت باهللا عز و جل) ص(ما رؤیت ضاحکۀ بعد وفاة رسول اهللا «
  »خداوند ملحق شد گریست تا به نخندید و دائماً می) ع(فاطمه )ص(بعد از وفات پیامبر 

  
  )ص(پیامبربر ) ع( تابی حضرت علی بی -2    
  :فرمود) ص(هنگام دفن پیامبر به) ع(ین علیامیرالمؤمن    

تابی ناپسند است جز در  همانا شکیبایی نیکوست جز در غم از دست دادن تو، و بی«
  4»هاي پیش از تو و پس از تو ناچیزند اندوه مرگ تو، مصیبت تو بزرگ، و مصیبت

  
  )ص(خدا رسولگریه اهل مدینه هنگام یادآوري  -3    

                                                
 .175، ص 43بحاراالنوار، ج  -  1
 .13، ص 4سنن نسائی، ج  -  2
 .524، ص 5اسدالغابۀ، ابن اثیر، ج  -  3
 .700، ص 292کمت البالغه، ح نهج -  4
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که  کرد، تا این گفت و در مدینه زندگی نمی بالل دیگر اذان نمی) ص(بعد از رحلت پیامبراکرم    
  :که به او فرمود را دید در حالی) ص(اب پیامبرب خویک ش

زیارت ما بیایی؟ بالل در  آیا وقت آن نرسیده که به! این چه جفایی است بالل«
سوي مدینه آمد و مستقیماً  ار بر مرکب شده، بهکه محزون بود بیدار شد و سو حالی
رفت و شروع به گریه کرد و خود را به قبر حضرت مالید؛ ) ص(طرف قبر پیامبر به

ها را در آغوش گرفت و بوسید،  به استقبال او آمدند، آن) ع(و حسین  )ع(حسن
چون ایشان از وي خواستند که هنگام سحر اذان بگوید، بالل باالي بام مسجد رفت، 

اشهدان : چون گفت خود لرزید، به] ي مردم ز گریها[اکبر، مدینه  اهللا اکبر اهللا: گفت
اهللا، زنان از  که گفت اشهد ان محمد رسول تر شد، و همین ها بیش االاهللا، شیون آن الاله
گونه مردان و  ها بیرون ریختند، و روزي به مانند آن روز دیده نشده بود که این خانه

   1»باشند زنان گریسته
و از دست دادن ایشان ) ص(خدا دهد که مردم چقدر از فراق رسول این روایت نشان می    

بود، ) ص(غمگین و محزون و دلتنگ شده بودند که با شنیدن اذانی که با صداي مؤذن زمان پیامبر
  .دوباره شروع به گریستن و عزاداري کردند

  
  ):ص(پیامبرگریه و عزاداري مردم پس از رحلت  -4    
  :کند عبداهللا از فضه نقل می بن ورقه    

» ع و زَاءقَلَّ الْع و کَاء الْب هلَیثُرَ ع ض رسولُ اللَّه افْتَجع لَه الصغیرُ و الَْکبِیرُ و کَ ؤُه لَما قُبِ زر ظُم
أَح أَولیاء و الْ أَصحابِ و الْ أَقْرِباء و الْ قَ إِلَّا کُلَّ باك و علَى الْ أَنْسابِ و لَم تَلْ بابِ و الْغُرَباء و الْ

   2؛.باکیۀٍ و نَادبٍ و نَادبۀ
موقعی که پیغمبر خدا از دنیا رحلت کرد مردم از صغیر و کبیر براي آن حضرت 

براي نزدیکان و یاران، دوستان ) ص(ضجه و گریه کردند، مصیبت رحلت پیامبرخدا
که  شد، مگر این ریبان و منسوبین بسیار بزرگ شد، هیچ زن و مردي دیده نمیو غ

  »مشغول گریه و ناله و ندبه بود

                                                
 907، ح 298، ص 1الفقیه، ج  من ال یحضره چنین روایتی با مضمون مشابه در ؛ هم208، ص 1اسدالغابه، ج  -  1

 . آمده است
 .175، ص 43بحاراالنوار، ج  -  2
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شهر مکه از شدت ناله و گریه به ) ص(اکرم ت رسولوهنگام ف مسیب، به ي سعیدبن گفته و به    
   1.لرزه درآمد

  
  .ایمن سخنان امهمراه ) ص(ي اول و دوم در سوگ پیامبر گریستن خلیفه -5    
  :بن مالک روایت کرده انس    

یزورها ) ص(لعمر انطلق بنا الی ام ایمن نزورها کما کان رسول اهللا ) ص(اهللا بعد وفاة رسول«
فقالت ما ابکی ان ال ) ص(فلما انتهینا الیها بکت فقاال لها ما یبکیک ما عنداهللا خیر لرسول اهللا 

و لکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء ) ص(هللا اکون اعلم ان ما عنداهللا خیر لرسول ا
   2؛فهیجتهما علی البکاء فجعال یبکیان معها

که  چنان ایمن برویم هم زیارت ام ابوبکر به عمر گفت به) ص(بعد از وفات پیامبراکرم
کرد، ابوبکر  جا رسیدند، او گریه می رفت وقتی به آن زیارت او می به) ص(پیامبر
بهتر است، گفت ) ص(خدا کنی، پیشگاه خداوند براي رسول چرا گریه می: گفت
خاطر آن است که وحی الهی قطع شده و ما از آن محروم  ي من به دانم، اما گریه می

  »ایمن شروع به گریه کردند هستیم، آن دو تحریک شدند و همراه ام
  

  ) ص(سرایی براي پیامبر مرثیه: ب    
  

  بر پدرش) س(مرثیه حضرت فاطمه -1
در  اند، سرایی هم کرده ، بعضی افراد در سوگ ایشان مرثیه)ص(عالوه بر گریستن بر پیامبر    

بعد از رحلت پدرشان مشتی از خاك پاك قبر مطهر گرفت و ) س(روایت است که حضرت فاطمه
  : بر دیدگان خود گذاشت و فرمود

  أن ال یشم مدي الزمان غوالیا    حقیق علی من شم تربۀ أحمد«
  3»صبت علی االیام صرن لیالیا    ئب لو أنهاصبت علی مصا

                                                
 .184، ص 3طبقات الکبري، ج : ؛ و نیز94، ص 29همان، ج  -  1
 .302، ص 4ج  علی بن الحسن، عساکر، دمشق، ابن ؛ تاریخ145، ص 7یح مسلم، ج صح -  2
» ماذا«، »حقیق«، اما به جاي 112الفؤاد، ص  مسکن: ؛ و نیز75، ص 1الواعظین، نیشابوري، فتال، ج  روضه -  3
 .ده استآم
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یی  بر هرکس که تربت احمد را ببوید سزاوار است که دیگر در روزگاران مشک و غالیه
هایی بر من فرو ریخت که اگر بر روزها فرو ریزد چون شب تیره و تار  اندوه. نبوید
  . شوند می

  
  سرایی قیس مرثیه -2    

. است مرثیه سرایی کرده) ص(که براي رحلت پیامبر افرادي ستجمله  قیس نیز از    
  :گفت از پدرم این کلمات را شنیدم که می) ص(پس از وفات پیامبر: گوید قیس می بن غنیم

  ؛ 1أبیت لیلی أمنا الی الغد* قد کمت فی حیاته بمقعد*أال لی الویل علی محمد«
حضرت راحت بودم و در حیات آن . از دنیا رفت) ص(پیامبر! واي بر من! آگاه باشید

  »کردم ها را با آرامش صبح می شب
 

  
  گفتار سوم    
  

  )ع(بر همسر و یاران و سوگواري بر علی) ع( ي علی گریه    
  

ي  سیرهو م است، جانشین شایسته و بالفصل پیامبر گرامی اسال) ع( جاکه امیرالمؤمنین علی از آن    
چند نمونه  سمت بهاي براي ما کارگشا و قابل استناد است؛ لذا در این ق در هر مسئله )ع(عملی ائمه
اش و نیز سوگواري در شهادت ایشان اشاره  رفته بر عزیزان از دست )ع(ي حضرت علی از گریه
  . کنیم می
  

  )س(در سوگ حضرت زهرا) ع( حضرت علی سرایی گریه و مرثیه-1    
  :شبلنجی آمدهدر کتاب الغدیر از قول     

کرد، روزي خود را روي قبر انداخت و  رت میاهر روز قبر فاطمه را زی) ع( علی«
  :گریه کرد و این اشعار را سرود

  قبر الحبیب فال یرد جوابی      مالی مررت علی القبور مسلما
  2»أمللت بعدي خلۀ األحباب      یا قبر مالک التجیب منادیا

                                                
 .223، ص 4اسدالغابه، ج  -  1
 .  آمده است 217، ص 43؛ مشابه همین شعر در بحاراالنوار، ج 16، ص 2ج عبدالحسین، عالمه امینی،  الغدیر، -  2
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دهم و جوابی  کنم و سالم می حبیبم عبور میکه بر قبر  چه جانگداز است، هنگامی
دهی؟آیا بعد از من دیگر از دوستی و  اي قبر چه شده که جواب مرا نمی. شنوم نمی

  !اي؟ معاشرت با دوستان خسته و ملول شده
  

  در سوگ عمار) ع(ي امیرالمؤمنین گریه -2    
ي  رخواست کردن، اجازهیاسر، پس از سه بار د که عماربن ي جنگ صفین، وقتی در هنگامه    

  :گریست و با او معانقه و وداع کرد و فرمود) ع( جنگیدن گرفت، علی
أَخُ کُنْت و نعم الصاحب کُ« ک خَیراً فَنعم الْ نْ نَبِیع و نِ اللَّهع اللَّه زَاكظَانِ ج   ؛ نْتیا أَبا الْیقْ

یکو برادر و رفیقی به تو دهد، چه ن اي ابایقظان خدایت از پیغمبر و من جزاي خیر
  1».سپس گریست و عمار نیز گریست .براي من بودي

  
  اشتر بکر و مالک ابی بر محمدبن) ع( ي امام علی گریه -3    
  :در تاریخ یعقوبی آمده    

بکر و االشتر جزع علیهما جزعاً شدیداً، و تفجع، علی مثلک  و لما بلغ علیا قتل محمدبن ابی«
   2؛ بواکی یا مالکفلتبک ال

رسید، بر آن دو ) ع( ام علیاشتر به ام بکر و مالک وقتی خبر کشته شدن محمدبن ابی
] ها بر او سخت آمد مصیبت آن[زده شد  و مصیبت شدت اندوهناك بی تابی کرد و به

  »!و فرمود بر مثل تو باید گریست اي مالک
  

  )ع(علیکوفه بر امام  و اهل) ع(ي امام حسن گریه -4    
پس از شهادت پدرش عمامه سیاهی بر سر کرد و مردم را براي شنیدن ) ع(امام حسن مجتبی    

  :خطبه جمع کرد و فرمود
در این شب مردي رحلت فرمود که پیشینیان بر او سبقت نگرفته و آیندگان نیز او را «

د از کرد و با جان خو جهاد می) ص(خدا درك نخواهند کرد، او همواره همراه رسول

                                                
 .110، ص 1قتیبه، ج  ، دینوري، ابناالمامه و االسیاسه: ك. ؛ ر376، ح 19، ص 33ج بحاراالنوار،  -  1
- 552، صص 33؛ مشابه این روایت در بحاراالنوار، ج 194، ص 2ج یعقوبی، احمدبن اسحاق، تاریخ یعقوبی،  -  2

 .آمده 553
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گاه بغض گلوي او را فشرد و گریست و مردم نیز با او  ؛ آن...نمود او دفاع می
  1»...گریستند

  :االمال آمده و در منتهی    
را به خانه بردند، مردمان در گرد سراي آن حضرت فریاد ) ع( که علی بعد از این«

) ع(حسن و امام! گریه و عویل درهم افکندند و نزدیک بود که خود را هالك کنند
اي پدر بعد از تو : قراري با پدر بزرگوار خود گفت در عین گریه و زاري و ناله و بی

خداست، گویا  مصیبت تو براي ما امروز مثل مصیبت رسول! براي ما که خواهد بود؟
  2».ایم گریه را براي مصیبت تو آموخته

  
  گفتار چهارم    
  

  کاظم و امام رضا و امام هادي علیهم السالمسوگواري بر امام حسن و امام باقر و امام     
  

از مسائلی است که دین مبین اسالم  سوگواري و گریستن براي از دست دادن عزیزان و بزرگان    
  3.و عرف مسلمین نیز به انجام آن عادت دارند  آن را جایز دانسته

ه و در فراق و اي عزاداري شد در بخش آغازین همین نوشتار آمده که براي اشخاص ویژه    
ذکر شواهدي پرداخته خواهد شد که  اینک به. اند مصیبت جدایی از آنان، کسانی گریسته

م کاظم و امام رضا و امام هادي علیهم ي سوگواري براي امام حسن و امام باقر و اما دهنده نشان
  . است السالم

گواران شاهد حدیثی و جستجویی که انجام شد، در مورد برخی از این بزر البته با فحص    
  .هاي تاریخی مواردي یافته، و در متن گنجانده شده است کتاب اي پیدا نشد، لذا با رجوع به ویژه

  
  )ع(گریستن بر امام حسن مجتبی-1    
  :نجیح از پدرش آورده سندش از ابن ابی عساکر به ابن    

  4؛الرجالعلی بمکۀ و المدینۀ سبعاً نساء و الصبیان و  بن بکی علی الحسن«

                                                
 .30، ص 16الحدید، ج  ابی ؛ و شرح ابن61خصائص امیرالمؤمنین، نسائی، ص : ك. ر -  1
 .238و  231صص  شیخ عباس، قمی، اآلمال، منتهی -  2
  .150الموجز فی اصول االفقه، سبحانی، جعفر، ص  -  3
 .235عساکر، ص  ابن ،)ع(االمام الحسن ترجمه -  4
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) ع(علی بن مدت هفت روز بر حسن اهل مکه و مدینه، اعم از زن و مرد و کودك به 
  »گریستند

  :و نیز نقل شده    
الحسن بن علی و یبکی و ینادي  یوم مات) ص(اهللا رأیت اباهریره قائماً علی باب مسجد رسول«
   1؛مات الیوم حب رسول اهللا؛ فأبکوا! یا ایها الناس: علی صوتهبأ

روز رحلت  )ص(خدا که بر در مسجد رسول ابوهریره را مشاهده کردم درحالی
امروز ! اي مردم: گوید گرید و با صداي بلند می ایستاده و می) ع(علی بن حسن

  .»رحلت نمود، او با این کلمات همه را به گریه انداخت) ص(خدا محبوب رسول
  

  )ع(سوگواري بر شهادت امام باقر -2    
  :فرمودند) ع(آمده که پدرم امام باقر) ع(یعقوب از امام صادق بن الفؤاد از یونس مسکندر کتاب     

شْرَ سنینَ بِمنًى أَیام منً « ی عنَنبنْدبِ یادلنَّوذَا ل ذَا و کَ    2؛یقف منْ مالی کَ
فالن مبلغ را از مالم وقف کن که ده سال در محل منی و ایام آن در مصیبت من  

  »ریه و ندبه کنندگ
اند که منظور از وصیت امام این  شهید ثانی در توضیح این روایت از قول اصحاب اخبار آورده    

م وقت بر ها و مشکالتی که از طرف حکا بود که مردم به این وسیله از فضایل و مناقب و مصیبت
  3.اي در کار نیست مرگ تقیهها پیروي کنند، زیرا بعد از  ردند، تا از آنشد آگاه گ ها وارد می آن

  :اند که آورده) ع(و در شهادت امام باقر    
ا شد، بعد از مراسم ، مدینه یکپارچه غرق در شیون و عزچون آن حضرت درگذشت«

  4.»خاك سپرده شد تکفین و تشییع پیکر پاك آن حضرت در قبرستان بقیع به
  

  )ع(در سوگ امام کاظم -3    
  :طی روایتی طوالنی آمده) ع(سپاري امام کاظم خاك بهدر شهادت و شکل     

                                                
 .267، 3ج شمس الدین، ؛ سیر أعالم النبالء، ذهبی، 295، ص 13، ج تاریخ دمشق -  1
 .113الفؤاد، ص  مسکن -  2
 . همان: ك. ر -  3
 .783قصص االنبیاء، مشایخ، فاطمه، ص  -  4
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: سپس پیکر امام را در چهارراهی گذاشتند و منادیان را واداشتند که فریاد زنند«
بیرون بیاید، مردم  بنگرد، جعفر، بن خواهد به طیب فرزند طیب، موسی هرکس می

رهنه، پاب] جعفر ابی بن[خود سلیمان ... حاضر شدند و او را غسل داده و حنوط کردند
سیاه پوشیده بود و گریبان چاك زده بود به دنبال جنازه به راه لباس که  درحالی
  1»...افتاد

  
  

  )ع(سوگواري براي امام رضا -4    
علی  بن از امیه» اعالم الوري«در کتاب ) ع(در مورد برپا کردن مجلس عزاداري براي امام رضا    

  :روایتی است که
ف إِلَى أَبِی جعفَرٍ « خْتَل خُرَاسانَ و کَانَ أَهلُ بیته و  )ع(و أَبو الْحسنِ  )ع(کُنْت بِالْمدینَۀِ و کُنْت أَ بِ

ُئونَ للْ یتَهی می لَهۀَ فَقَالَ قُولارِیماً الْجوا یعفَد هلَیونَ علِّمسی و ْأتُونَه ی ۀُ أَبِیهومما تَفَرَّقُوا عْأتَمِ فَلَم م
أْتَم نْ قَالَ مم أْتَم فَقَالُوا م ک ْثلَ ذَل لَ مفَع نَ الْغَدا کَانَ منْ فَلَمم أْتَم م أَلْنَاه لَى  قَالُوا لَا سنْ عرِ مَخی

وإِذَا ه أَیامٍ فَ ک بِ ذَل دعنِ بسرُ أَبِی الْحأَتَانَا خَب مِ ظَهرِها فَ والْی ک ی ذَلف اتم 2؛قَد  
رفت و آمد داشتم همان موقعی که حضرت ) ع(من در مدینه با حضرت جواد 

رسیدند و  در خراسان بود خویشاوندان و عموهایش خدمت آن جناب می) ع(رضا
ها بگو آماده عزاداري  گفت به آن ،یک روز کنیز خود را خواست. کردند سالم می
نپرسیدیم عزاي چه شخصی  :خارج شدند به یکدیگر گفتند وقتی از منزل. شوند
عزاي کیست؟ ! آقا: عرض کردند. طور دستور داد که آماده شوند فردا نیز همین. است

. رسید) ع(پس از چند روز خبر شهادت حضرت رضا. فرمود بهترین فرد روي زمین
  .»در همان روز که حضرت فرمود، از دنیا رفته بود

  
  )ع(مام هاديدر سوگ ا -5    
  :در من الیحضره الفقیه روایت شده    

                                                
ص ، 1ج شیخ صدوق، محمدبن بابویه، ؛ عیون اخبارالرضا، 38، ص 1ج صدوق، محمدبن بابویه، الدین،  کمال -  1

 .5 ، ح100
؛ 212ص طبري، محمدبن جریر، ، االمامه دالئل :؛ و نیز350ص  طبرسی، فضل بن حسن، لوري،اعالم ا -  2

 .310، ص 49بحاراالنوار، ج 
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 الدارِ و لَما قُبِض علی بنُ محمد الْعسَکرِي ع رئی الْحسنُ بنُ علی علَیهِما السلَام قَد خَرَج منَ« 
قَّ قَمیصه منْ خَلْف و قُدامٍ   1؛ و قَد شُ

از خانه بیرون ) ع(وفات یافت دیدند امام حسن عسکري) ع(نقیکه امام علی  هنگامی
  »زده از پس پشت و پیش رو آمد با پیراهن چاك

براساس این حدیث و حدیثی که گریبان چاك زدن امام براي فوت برادرشان رابیان کرده، جامه     
ي  یدند که جامهدر مورد کسی پرس) ع(در روایتی از امام صادق 2بر پدر و برادر دریدن سنت است،

باکی نیست در جامه دریدن؛ : پاره کند؟ امام فرمود بر پدر یا مادر یا برادر خویشخود را 
جامه پاره کردن پدر بر فرزند و  ؛ اما)ع(ید بر برادرش حضرت هارونکه موسی جامه در درستی به

  3.شوهر بر زن صحیح نیست و اگر عکس این عمل انجام شود باید کفاره بدهند
   4.جامه دریدند) ع(البته فاطمیات هم بر امام حسین    
دانند این فعل را مگر بر پدر و برادر و کفاراتی که وارد شده است  بنابراین علما حرام می    

کرد که اگر چنین کاري انجام داد،  و احتیاط را نباید ترك ،دانند و جمعی سنت جمعی واجب می
اند فقط براي زن  ها گفته فرقی بین مرد و زن نیست، بعضی در این مسئله. شود کفاره پرداختباید 

اند زن و مرد نباید چنین کنند مگر براي  جایز است که بر پدر و برادر جامه پاره کند و بعضی گفته
   5.این عمل بر پدر و برادر جایز است) ع(هرحال براساس عمل امام حسن عسکري به. پدر

  
  گفتار پنجم    
  

  بر خانواده و یارانش) ع(حسین عزادراي امام    
  

عنوان صالبت حاکم است و آنان که اهل  سنگدلی به  آوران غالباً در میان فرماندهان و رزم    
دان خداست که این دو ویژگی را به رعواطف و سوز و گداز باشند اهل صالبت نیستند ولی هنرم

است و در  یت صالبت، با عاطفهنیز جزء مردانی است که در نها) ع(اند؛ امام حسین هم آمیخته
  .شود یزد و محزون میر یعزاي عزیزان خود اشک م

                                                
 .511، ح 174، ص 1الفقیه، ج  -  1
 .437، ص 2ج  محمد تقی،لوامع صاحبقرانی، مجلسی، -  2
 .23، ح 325، ص 8ج  محمدبن حسن،التهذیب، شیخ طوسی، -  3
 .3634، ح 274، ص 3ج  الشیعه، وسائلهمان و : ك. ر -  4
آملی، میرزا مصباح الهدي، : ك. ر  :؛ و نیز507، ص 2ج مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، الفائده،  مجمع: ك. ر -  5

 .؛ و لوامع، همان28، ص 7ج محمد تقی،
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  عقیل بن بر مسلم) ع(ي امام حسین گریه-1    
  :طاووس نقل کرده سیدبن    

أَتَاه فیها خَ« غَ زبالَۀَ فَ و ارتَج : الرَّاوِيقَالَ .....برُ مسلمِ بنِ عقیلٍ ثُم سار الْحسینُ ع حتَّى بلَ
کَاء و الْعوِیلِ لقَتْلِ مسلمِ بنِ عقیلٍ و سالَ بِالْب عض ویلٍالْمسکُلَّ م وعمالد رَ  .... تبتَعقَالَ فَاس

یر و حِ اللَّهوإِلَى ر ارص ماً فَلَقَدلسم اللَّه محقَالَ ر یاً ثُماکنُ ع بیسالْح هانْضو حانه و جنَّته و رِ
  1؛ اأَما إِنَّه قَد قَضَى ما علَیه و بقی ما علَینَ

عقیل  بن جا، خبر مسلم و در آن دبه حرکتش ادامه دارد تا به زباله رسی  )ع(امام حسین 
عقیل،  بن خاطر کشته شدن مسلم جا صداي گریه و شیون به در آن... را دریافت نمود

اشک ریخت ) ع(امام حسین... تها از هر سو براي وي، جاري گش اشکبلند شد و 
سوي رحمت و ریحان و درود و  به! خداوند، مسلم را رحمت کند«: گاه فرمود و آن

ي ماست،  چه بر عهده اش بود، انجام داد و آن چه بر عهده او آن. رفترضوان خدا 
   2.»هنوز هست

  : گوید اعثم کوفی می چنین احمدبن  هم    
عقیل کشته شده است؛ به این طریق که  بن خبر رسید که مسلم )ع(به حسین بن علی«

اي؟  آمده از کجا: حضرت به او فرمود. وارد شد) ع(مردي از اهل کوفه بر امام حسین
عروه را دیدم که  بن که مسلم و هانی از کوفه؛ من از کوفه بیرون نیامدم تا این: گفت

شدند و سر آن دو را  هر دو کشته شده و به دار آویخته و در بازار قصابان کشیده می
انا هللا و انا الیه : گاه فرمود آن. براي یزید فرستادند؛ حضرت آهی کشید و گریست

  3.»راجعون
  

  مسهر بن بر قیس) ع(ي امام حسین گریه -2    
گاه  رسید، حضرت آهی کشید و گریست؛ آن) ع(چون خبر کشته شدن قیس به امام حسین    
  :فرمود

                                                
 .374، صص 44بحاراالنوار، ج : ؛ و با اندکی اختالف75- 74طاووس، صص  لهوف، سیدبن -  1
 .79، ص 10ج محمد مرادي، : محمد، مترجم، محمدي ري شهري، )ع(نشنامه امام حسیندا -  2
 .64، ص 5اعثم، ج  کتاب الفتوح، الکوفی، احمدبن -  3
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ك منْزِلًا کَرِیماً و اجمع بینَنَا و بینَهم فی مستَقَرٍّ منْ « نْدنَا عتیعش ل لْ لَنَا وعاج ماللَّه إِنَّک ک تمحر
   1؛.ء قَدیرٌ کُلِّ شَی  على

شیعیان ما منزل کریمی نزد خود قرارده، و بین ما و بین آنان در و بار خدایا براي ما 
  »مستقر رحمتت جمع کن، زیرا تو بر هر کار توانایی

  2.ندیقطر، امام این دعا را فرمود بن و در روایتی مشابه، بعد از شنیدن خبر عبداهللا    
  

  )ع(اکبر بر علی) ع(ي امام حسین گریه -3    
  :ثابت نقل شده از سعیدبن    

کَى« فَب هنَیینُ ع عیسخَى الْح أَر هِمنَ إِلَییسنُ الْحب یلع رَزا ب3؛لَم   
چشمان ) ع(به مبارزه با دشمن آمد، امام حسین] اکبر علی) [ع(الحسین بن وقتی علی
  4»گذاشت و گریست هم  خود را روي

  :در مثیراالحزان آمده است) ع(اکبر در توصیف کشته شدن علی    
رجع الی موقف نزالهم و مأزق مجالهم، فرماه منقذ بن مره العبدي فصرعه، و احتواه القوم «

قتل اهللا قوماً قتلوك، فما أجرأهم علی اهللا و علی : علیه، و قال )] ع(الحسین[فقطّعوه، فوقف 
   5؛علی الدنیا بعدك العفاء: ك حرمه الرسول، و استهلّت عیناه بالدموع، ثم قالانتها

عبدي، او را با تیر زد و  به آوردگاه و رزمگاه آنان بازگشت منقذبن مره] اکبر علی[
) ع(امام حسین. سپاهیان دشمن، او را دوره و قطعه قطعه کردند. خاکش انداخت به

چه ! خداوند، گروهی را که تو را کشتند، بکشد: فرموداو ایستاد و ] ي جنازه[ر بدر برا
گاه  آن. و چشمانش پر از اشک شد» !جرئتی بر خدا و بر هتک حرمت پیامبر کردند

   6»!پس از تو، خاك بر دنیا«: فرمود
  

  )ع(بر برادرش عباس) ع(ي امام حسین گریه -4    
  :اند در توصیف جنگ روز عاشورا گفته    

                                                
 .44ص ابن نماحلی، نجم الدین، ؛ مثیراالحزان، 382، ص 44بحاراالنوار، ج  -  1
 .374، همان، ص االنواربحار -  2
 .45، ص 45همان، ج  -  3
 83، 81، صص 10، ج )ع(دانشنامه امام حسین -  4
 .69، ص مثیراالحزان -  5
 .دانشنامه، همان -  6
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کَى الْحسینُ ع اقْتَطَعوا « فَب هوحر اللَّه س قَد تَّى قَتَلُوهبٍ ح اننْ کُلِّ جم اُطوا بِهأَح و نْهع اسبالْع
  1؛اًلقَتْله بکَاء َشدید

فاصله انداختند و از هر سو او را دوره کردند، تا )] ع(حسین[میان عباس و برادرش 
شدت  به) ع(امام حسین! او را پاك گرداند خداوند، روح. که او را کشتند این

   2»گریست
  :اند و در توصیف کشته شدن عباس آورده    

   3؛مصروعاً علی شط الفرات بکی) ع(فما رآه الحسین«
  »دید، گریان شد  را در کنار فرات افتاده) ع(عباس) ع(که امام حسین هنگامی

  
  )ع(حسن بن بر قاسم) ع(ي امام گریه -5    
  :روایتی از بحاراالنوار آمده استدر     

القاسم بن الحسن ع و هو غالم صغیر لم یبلغ الحلم فلما نظر الحسین إلیه قد برز اعتنقه و «
جعال یبکیان حتى غشی علیهما ثم استأذن الحسین ع فی المبارزة فأبى الحسین أن یأذن له فلم 

   4؛ سیل على خدیهیزل الغالم یقبل یدیه و رجلیه حتى أذن له فخرج و دموعه ت
. بلوغ نرسیده بود، به میدان آمد حسن که کودك کوچکی بود و هنوز به بن قاسم
به او افتاد، او را در آغوش گرفت و هر دو شروع به ) ع(که چشم امام حسین هنگامی

ي جنگ خواست؛ اما عمویش  گاه آن نوجوان، اجازه آن. گریه کردند تا از حال رفتند
چنان دست و پاهاي  آن نوجوان هم. دادن به او خودداري کرداز اجازه ) ع(حسین

او . که ایشان به او رخصت داد خواست، تا این بوسید و رخصت می ایشان را می
  5»هایش روان بود هایش بر گونه که اشک سوي میدان رفت، درحالی به
  

  اش بر فرزند شیرخواره) ع(ي امام حسین گریه -6    
  :ل شده وقتی امام دید دشمن بر کشتنش اصرار داردمحمد نق بن از هشام    

                                                
 .71، مثیراالحزان، ص 117لهوف، ص  -  1
 .دانشنامه، همان -  2
 .41، ص 45، بحاراالنوار، ج 108، ص 4شهر، ج  المناقب، آشوب مازندرانی، محمدبن -  3
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یا قوم إن لم ترحمونی : فإذا بطفل له یبکی عطشاً، فأخذه علی یده، و قال) ع(فت الحسینفالت«
اللهم احکم : یبکی و یقول) ع(فارحموا هذا الطفل، فرماه رجل منهم بسهم فذبحه، فجعل الحسین

  ؛ بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا
کرد، و او  اش رو آورد که از تشنگی گریه می سوي کودك تشنه به) ع(ناگهان حسین

کنید، به این کودك،  اگر به من رحم نمی! اي گروه«: را بر روي دست گرفت و فرمود
سوي او پرتاب کرد و آن کودك را سر برید و  مردي از دشمن، تیري به. رحم کنید
تو میان ما و این گروه که ما را ! خداوندا: مودفر شروع به گریه کرد، و می) ع(حسین

  1»دعوت کردند تا به ما کمک کنند، ولی ما را کشتند، داوري کن
شود که گریستن و  آورده شد، فهمیده می) ع(ي امام حسین از روایاتی که در این گفتار از سیره    

د یا کبیر، نه تنها از سوگواري بر شخص از دست رفته، از دوستان باشد یا خانواده، صغیر باش
اي کامالً پذیرفته شده و پسندیده است که هم  خیزد، بلکه مسئله محبت و فطرت آدمی برمی

چون . کند و هم در جایی که ظلمی صورت گرفته است عواطف و احساسات فرد را تخلیه می
ن دیده و چون شواهد آن در زندگی بزرگان دی. شود ماند که بر سر ظالم کشیده می فریادي می

  . شده، جزئی از عقاید و باورهاي دینی مسلمانان شده است
  

  مگفتار شش    
  

  )ع(عزاداري معصومین بر امام حسین    
  

آفرینان  این حماسه. هاي بزرگ فداکاري در همه تاریخ هستند و یارانش اسطوره) ع(امام حسین    
فرهنگ و هویت شیعه هستند؛ هاي ارزشمند  و قهرمانان پرچمدار آزادي و عزت و گنجینه

تا  ی ست با اوداشتن پیام او و میثاق و پیمان یعنی زنده نگاه) ع(عزاداري و سوگواري بر حسین
) ص(بینیم که پیامبر با مراجعه به تاریخ و روایات می. شیعیان را به حرکت آورد و شاداب نگه دارد

ر طول تاریخ شیعه، این رفتار جزء اند و د گریسته) ع(در سوگ مصیبت امام حسین) ع(بیت و اهل
  . فرهنگ و هویت شیعه باقی مانده است

است، چراکه این تصریح و تأکید ) ع(بیش از سایر ائمه) ع(شهادت امام حسین اما پرداختن به    
چگونه روز : پرسیده شد) ع(که از امام صادق باشد؛ وقتی بر این مهم می) ع(ي اطهار خود ائمه

                                                
 .همان -  1
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و ) ص(تابی و گریه شد ولی روز رحلت پیامبراکرم و ماتم و اندوه و بیعاشورا روز مصیبت 
  :چنین نشد؟ امام فرمود) ع(و امام حسن) ع(و روز کشته شدن علی) ع(فاطمه

تر است، زیرا اصحاب  از تمام روزها مصیبتش بزرگ) ع(امام حسین] شهادت[روز «
از ) ص(ترین مخلوقات نزد خدا هستند، پنج نفر بودند، وقتی پیامبر کساء که کریم

) ع(و حسین) ع(و امام حسن) ع(و فاطمه) ع(بین ایشان رحلت کردند، امیرالمؤمنین
درگذشت، ) ع(که فاطمه ش بودند؛ هنگامیي تسلیت و آرام بودند که براي مردم مایه

درگذشت مردم با امام ) ع(دلداري و آرامش مردم با آن سه نفر بود و وقتی علی
کشته شد، امام ) ع(تسلی می یافتند، نیز وقتی امام حسن) ع(حسن و امام حسین

کس  کشته شد، هیچ) ع(که امام حسین ي دلداري مردم بود، اما زمانی مایه) ع(حسین
  . حاب کسا باقی نماند که براي مردم تسکینی باشداز اص

که بقاء ایشان مانند  چنان ها بود، هم ي آن ي رفتن همه به مثابه) ع(بنابراین رفتن حسین
  1»ترین مصیبت بود ها بود، لذا روز شهادت آن حضرت، بزرگ ي آن بودن همه

ي بقاي این  ید بر نسخهو یارانش تأک) ع(پس بزرگداشت و عزاداري بر شهادت امام حسین    
  . البقاء است یطور که گفته شده اسالم محمدي الوجود و حسین باشد، همان مکتب می

  .شود آورده می) ع(بر امام حسین) ع(هایی از عزاداري معصومین جا نمونه در این    
  

  )ص(ي پیامبر گریه-1    
  :السلمه روایت شده که از ام    

» ولُ اللَّهسنَا ریا بی لَه وعِ فَقُلْتمبِالد نَاهیع لَتمإِذْ ه ه مٍ جالساً و الْحسینُ جالس فی حجرِ وی ذَات
خْ کی جعلْت فداك قَالَ جاءنی جبرَئیلُ فَعزَّانی بِابنی الْحسینِ و أَ تَب اكی أَرا لم ولَ اللَّهسی ررَنب

یأَنَّ طَائتَشفَاع ا اللَّهلَا أَنَالَه ی تَقْتُلُهتنْ أُم2؛فَۀً م   
در دامنش نشسته بود، که از چشمانش ) ع(نشسته بود و حسین) ص(روزي پیامبر

بینم، فدایت گردم؟  اهللا چه شده که تو را گریان می یا رسول: اشک جاري شد؛ گفتم
اي از امتم که او  ي داد، و از طایفهدلدار) ع(جبرئیل آمد و مرا به پسرم حسین: فرمود
  »شان نکند خداوند شفاعتم را نصیب  کشند خبر داد؛ را می

  
                                                

 .225 -226، صص 1علی، ج  علل االشرایع، صدوق، محمدبن -  1
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  )ع( ي پدرش امام علی گریه -2    
  :کند عباس نقل می ابن    

» وه ى ونَوا نَزَلَ بِنَیفِّینَ فَلَمإِلَى ص هتی َخرْجینَ ع فنؤْمیرِ الْمأَم عم لَى کُنْتقَالَ بِأَع طِّ الْفُرَات شَ بِ
ینَ فَقَالَ ع لَونؤْمیرَ الْما أَمی رِفُها أَعم لَه قُلْت عض وذَا الْم ه ف  عرَفْتَه صوته یا ابنَ عباسٍ أَ تَعرِ

کَى َطوِیلً ی قَالَ فَبکَائ کَب یک تَّى تَبح هوزکُنْ تَج ا حتَّى اخْضَلَّت لحیتُه و سالَت کَمعرِفَتی لَم تَ
کَینَا معاً و ب و رِهدلَى صع وعم1؛...الد   

بودم، چون به نینوا در کنار فرات رسید با ) ع(در سفر صفین خدمت امیرالمؤمنین
شناسم یا  نمی: شناسی؟ گفتم جا را می اي پسر عباس، آیا این: صداي بلند فریاد زد

گذشتی تا چون من گریه  شناختی، از آن نمی اگر مثل من می: ، فرمود)ع(نامیرالمؤمنی
اش روان شد و با هم  کنی، و چندان گریست که ریشش خیس شد و اشک بر سینه

  »...گریه کردیم
  

  )س(ي مادرش فاطمه گریه -3    
به  )ص(ل شده که پیامبرخداعبداهللا انصاري نق در قسمتی از روایتی طوالنی از جابربن    
  :فرمود) س(فاطمه

انی جبرئیل فبشرنی بفرخین یکونان لک ثم عزیت بأحدهما و علمت أنه یقتل غریباً عطشاناً ات«
   2؛فبکت فاطمه حتی علی بکاوها

تو خواهی داشت، مژده داد و بعد درباره  یش من آمد و مرا به دو پسري کهجبرئیل پ
پس . شود ام داد و فهمیدم که او تشنه و در غربت، کشته می یکی از آن دو، دلداري

  .»اش بلند شد فاطمه چنان گریست که صداي گریه
  

  )س(خوانی حضرت زینب عزاداري و مرثیه -4    
روضه خواند؛ مثالً در  )ع(هاي متعددي براي برادرش حسین در جایگاه) س(حضرت زینب    

  :گاه که سر برادرش را دید فرمود کوفه آن
أَبدا غُرُوبا    یا هلَالًا لَما استَتَم کَمالًا«   غَالَه خَسفُه فَ

ذَا مقَدراً مکْتُوبا     ما تَوهمت یا شَقیقَ فُؤَادي 1»کَانَ ه  
                                                

 .2، ح 252، ص 44؛ بحاراالنوار، ج 597امالی صدوق، ص  -  1
 .24- 25صص ، طبري، محمدبن جریر، دالئل االمامه -  2
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ماه شب اول، اکنون که به سر حد کمال رسید خسوف او را به ناگهانی ربود و  اي
کردم که این مصیبت عظمی  من گمان نمی! ي قلبم اي پاره. غروب او را ظاهر نمود
 ! مقدر و نوشته شده باشد

  
  )ع(ي امام سجاد عزاداري و گریه -5    
ها و مصایب بوده است، اما با  برابر سختی صبر و شکیبایی ایشان در) ع(بارز امام سجاد  ویژگی    

روزي  2.اند اند که ایشان را یکی از بکائون خمسه دانسته قدري گریه کرده این حال آن حضرت به
  : آیا هنوز پایان اندوه شما فرا نرسیده است؟ فرمود: یکی از خدمتگزاران آن حضرت عرض کرد

إِبرَاهیم ع کَانَ نَبِیاً ابنَ نَبِی ابنِ نَبِی لَه اثْنَا عشَرَ ابناً فَغَیب  ویحک إِنَّ یعقُوب بنَ إِسحاقَ بنِ«
نَ الْبم رُهصب ب ذَه و نَ الْغَمم رُهظَه بدوداح زْنِ ونَ الْحم هأْسر شَاب کَاء و اللَّه واحداً منْهم فَ

ارِ الدی دف یح نُهى ابرْعینَ صقْتُولی متیلِ بنْ أَهشَرَ م ۀَ ععبس ی وخ نْیا و أَنَا رأَیت أَبِی و أَ
کَائ لُّ بقی ی وزْنی حنْقَضی ف َکی    3؛یفَ

یکی از  ند پیامبر بود و دوازده پسر داشت،واي بر تو، یعقوب پیغمبر فرزند پیامبر فرز
ده شد، از اندوه موي سرش سفید شد، قامتش خم پوشی] از جلوي چشمش[ها  آن

که پسرش در دنیا و زنده بود؛ امامن به  شد، و از گریه نور چشمش رفت، درحالی
قتل رساندند و  ا بهبیتم ر ، برادرم و هفده تن از اهلچشم خود دیدم که پدرم

  »!ام کم گردد؟ ان را جدا کردند، پس چگونه اندوه من تمام شود و گریهسرهایش
  :فرمود) ع(و در روایت دیگري امام صادق    

کَى« إِلَّا ب امطَع هیدنَ ییب عض ا وم نَۀً وْشرِینَ سنِ ع عیسنُ الْحب یلکَى ع4؛ ب   
بیست سال گریه کرد و هرگاه در جلو آن حضرت غذایی گذاشته می ) ع(امام سجاد 

  ».شد می گریست
  :فرمودو در سبب گریستنش می     

ذي کَانَ مطْلَقاً للسباعِ و الْوحوشِ « کی و قَد منع أَبِی منَ الْماء الَّ لَا أَب ف ؛ 5کَی  

                                                                                                                                     
 .115، ص 45بحاراالنوار، ج  -  1
 .273، ص 1خصال، صدوق، ج : ك. ر -  2
 .101الفؤاد، ص  مسکن -  3
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چرا گریه نکنم در صورتی که پدرم را از آبی منع کردند که براي تمام درندگان و 
  »حیوانات آزاد بود

وایت، توجه به این نکته قابل اهمیت است که در این دو ر) ع(هاي امام سجاد با توجه به جواب    
  .ي اموي بوده است ي ستمگرانه هاي زیادشان، افشاي چهره در گریستن) ع(یکی از اهداف امام

  
  )ع(ي امام باقر گریه -6    
امیه از  براي برگزاري مجالس عزاداري بسیار دشوار بود؛ زیرا بنی) ع(وضعیت دوران امام باقر    

ي ستمگران جلوگیري   اي براي بیداري مسلمین و برمال شدن چهره برنامههر نوع حرکت و 
گرفت، مثال با حضور شاعر  کرد، لذا عزاداري در خفا و با حضور افراد خاصی صورت می می

که کمیت به مدینه  هنگامی: در کتاب مروج الذهب آمده. زید اسدي بن ، کمیتنمعروف آن زما
  :وارد شد

 فلما وأنشده، لیالَ له فأذن عنهم، اهللا رضی علی بن الحسین بن علی بن محمد جعفر أبا فأتى«
  :قوله المیِمیۀ من بلغ

طَغَام أمۀ غوغاء بین     منهم ُغودر بالطَّف وقتیلٍ و  
 اللّه رسول قال ما لک ولکن ألعطیناك، مال عندنا کان لو کمیت، یا: قال ثم جعفر، أبو بکى
 البیت، أهلَ عنا ذبیت ما القدس بروح مؤیداً زلت ال: ثابت بن لحسان وسلم، علیه اهللا صلى
   1»عنده من فخرج

وقتی او در . رسید و ایشان شبانه به او اجازه وارد شدن داد) ع(خدمت ابوجعفر باقر
کشته شدن آن کشته در طف، نیرنگی از  و«: جا رسید که اش  به این میمیه] قصیده[

اي : گریست و فرمود) ع(باقر» ها امت و رذلجانب آنان بود؛ همان فرومایگان 
دادیم؛ ولی در حق تو همان است که  اگر نزد ما مالی بود، به تو می  !کمیت

اي، تا  القدس تأیید شده همواره به روح: ثابت فرمود که بن به حسان) ص(پیامبرخدا
   2.کنی بیت دفاع می که از ما اهل زمانی

  
  )ع(ي امام صادق گریه -7    
  : خارجه روایت شده که بن ز هارونا    

                                                
 .447ص  ،1ج علی بن حسین، الذهب، مسعودي،  مروج -  1
 .99، ص 10مه، ج دانشنا -  2
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کَینَا قَا« ب ع و اللَّه دبو عکَى أَب فَب نَۀُ اللَّهلَع هللَى قَاتع نَ ع ویسذَکَرْنَا الْح لَ ثُم رفَع کُنَّا عنْده فَ
ؤْمنٌ إِلَّا بکَى 1رأْسه فَقَالَ قَالَ الْحسینُ ع أَنَا قَتیلُ الْعبرَةِ ی مذْکُرُن 2؛لَا ی   

یاد کردیم و بر قاتلش لعنت ) ع(بودیم که از حسین) ع(در خدمت امام صادق
: سرش را بلند کرده و فرمود) ع(امام. فرستادیم، ایشان گریست و ماهم گریستیم

که  کند، مگر این ي اشکم و هیچ مؤمنی مرا یاد نمی من کشته: فرمود) ع(حسین
  »یدگر می

  :مطرح شده) ع(سرایی در نزد امام صادق چنین در روایتی از زید شحام مرثیه هم    
بودیم، یکی از شعراي عرب ) ع(همراه جماعتی از اهل کوفه در خدمت امام صادق«
عفان وارد شد، آن حضرت او را احترام نموده و نزدیک خود جاي داد،  نام جعفربن به
اند که  به من گفته: لبیک، فدایت گردم؛ فرمودند: دعرض کر! اي جعفر: گاه فرمود آن

ود اشعار خ: آري؛ فرمود: عرض کرد! اي؟ سروده) ع(ي حسین تو اشعار نیکی درباره
اي که قطرات اشک  گونه گریستند، به مام و اطرافیان میخواند و ا را بخوان؛ او شعر می

فرشتگان ! جعفراي : بر صورت و محاسن آن حضرت جاري بود؛ سپس امام فرمودند
ها نیز  که ما گریه کردیم، آن الهی حضور دارند و صداي تو را شنیدند و چنان

تر از آن، خداوند در این ساعت براي تو بهشت را واجب کرد، و  گریستند، بلکه بیش
  3»بخشش براي اوست

  
  )ع(حزن و ماتم امام کاظم -8    
و لذا امکان برپایی عزاداري براي . سپري شددر زندان ) ع(تر دوران زندگی امام کاظم بیش    

گونه که  ي ایشان نمایان بود، همان  ایشان فراهم نبود، اما با فرا رسیدن محرم حزن و اندوه از چهره
  :فرماید می) ع(امام رضا

» ح هلَیع بۀُ تَغْلئَاب الْک کَانَت کاً و رَى ضَاحرَّمِ لَا یحرُ الْمَخلَ شَه امٍ إِذَا دشَرَةُ أَی ع نْهم یضمتَّى ی
 م والْی وقُولُ هی و هکَائب و هزْنح و هتیبصم موی م والْی کرِ کَانَ ذَلاشالْع موإِذَا کَانَ ی ذي قُتلَ فَ الَّ

  4؛ عفیه الْحسینُ 

                                                
 .آمده) ع(در بخش دالیل روایی امام حسین » قتیل العبره«توضیح  - ١
 .6، ح 108- 109صص کامل الزیارات، قمی، ابن قولویه،  -  2
 . 283، ص 44؛ بحاراالنوار، ج 508، ح 289عمر، ص  رجال، الکشی، محمدبن -  3
 .128امالی صدوق، ص  -  4
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شد و حزن  دان دیده نمیي خن جعفر با چهره بن با فرا رسیدن ایام محرم پدرم موسی 
آن روز، روز . رسید گرفت تا روز دهم فرا می و اندوه سراسر وجودش را فرا می

) ع(این روزي است که حسین: فرمود مصیبت، اندوه و گریه آن حضرت بود و می
  »کشته شد

  
  )ع(عزاداري امام رضا -9    
  :کند ، حکایت می)ع(بیت دعبل خزاعی، از شعراي معروف اهل    

که یاران آن حضرت پیرامون او  وارد شدم، درحالی) ع(الرضا موسی بن بر آقایم علی«
: با ورود من به مجلس فرمود. حزن و اندوه از چهره امام پیدا بود. نشسته بودند

دوست !... کنی وسیله دست و زبانت یاري می خوشا به حالت اي دعبل که ما را به
و روز ) ع(بیت ها روز حزن و اندوه ما اهلدارم که براي من شعر بگویی، این روز

امیه است؛ پس از آن پرده اي را جهت حضور خانواده  ویژه بنی شادي دشمنان ما به
   1»...آویزان کرد) ع(در مصیبت حسین

) ع(ي امامان معصوم جزء سیره) ع(بیت آید که مجلس عزاداري براي اهل از این روایت برمی    
  . اند اداري را ترویج نمودهي عز است و آنان این شیوه

  
  ) عج(گریه و ماتم امام زمان - 10    
  :فرماید ریزد و می اشک می) ع(نیز مداوم بر سیدالشهداء) ع(براساس روایاتی امام عصر    

» و ک لَیرَةً عسماً حوعِ دملَ الددب ک کینَّ لَ أَب ک صباحاً و مساء و لَ أَنْدبنَّ َأسفاً علَى ما فَلَ تَ
اكه2؛...د  

جاي اشک، خون از دیده  دهم و به اینک در مصیبت تو هر صبح و شام، ناله سرمی 
  »...ي جانگدازت اندوهگین و غمگین هستم  بارم و در فاجعه می

  
  
  
  

                                                
 .257، ص 45بحاراالنوار، ج  -  1
 .320، ص 98، ج همان -  2
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  گفتار هفتم    
  

  )ع(عزاداري غیرمعصومین بر امام حسین    
  

و یاران باوفایش تا به امروز برپایی مجلس ماتم و ) ع(سوز امام حسین بعد از شهادت جان    
بوده است؛ حتی یزید ] و حتی غیرمسلمانان[هاي مسلمانان  شان از سنت عزاداري و گریستن براي

بیت را  ي عزاداري به اهل ها بوده، نیز تحت شرایطی قرار گرفت که خود اجازه که قاتل اصلی آن
  . شود جا به برخی از شواهد عزاداري بزرگان و صحابه اشاره می در این. داد
  

  عباس ي ابن گریه -1    
کَاء شَدیدا« اسٍ ببنُ عکَى اب بٍ ع بنِ أَبِی طَالب یلنُ عنُ بیسلَ الْحا قُت1؛لَم   

  »عباس شدیداً گریست کشته شد، ابن) ع(علی بن که حسین وقتی
  

  حنفیه ي محمدبن ریهگ -2    
  :ولید آمده بن نقل از هشام در تاریخ طبري به    

 یتوضأ وهو خبره فبلغه قال بالمدینۀ الحنفیۀ بن ومحمد مکۀ من بأهله على بن الحسین أقبل«
   2؛الطست فی دموعه وکف سمعت حتى فبکى قال طست فی

، خبر بود مدینهحنفیه در  بن اش از مکه رفت و محمد با خانواده) ع(علی بن حسین
گرفت، او چنان گریست که  که در تشتی وضو می عزیمت ایشان به وي رسید درحالی

  ».هاي اشکش در تشت ریخت اش را شنیدم و قطره صداي گریه
  

  بشیر بن ي نعمان گریه -3    
وقتی . معاویه فرستادند سوي یزیدبن اش را به کشته شد، فرزندان و عشیره) ع(وقتی امام حسین    

  :ها را دید گفت یزید آن
 علیه اهللا صلى اهللا رسول صاحب بشیر بن النعمان فقام هؤالء؟ فی ترون ما الشام أهل یا....«

 شدیداً، بکاءاً نعمان وبکى بهم، یفعل وآله علیه اهللا صلى اهللا رسول کان ما افعل: وقال وآله
   1؛یزید ببکائه فبکى

                                                
 .32، ح 73، ص 28همان، ج  -  1
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بشیر، صحابی  بن چیست؟ نعمان ي اینان  نظرتان درباره! اي مردم شام... 
کرد، تو  با آنان می) ص(که پیامبر] رفتاري[همان : برخاست و گفت) ص(پیامبرخدا

  .»ي او گریست سختی گریست و یزید هم به گریه نعمان به. نیز همان کن
  

  ي حسن بصري گریه -4    
  :در ینابیع الموده آمده است    

 قتلت أمۀ اهللا أذل: قال ثم صدغاه، اختلج حتى بکى الحسین قتل خبر البصري الحسن بلغ لما«
   2؛نبیها بنت ابن

به حسن بصري رسید، گریست، به حدي که دو ) ع(چون خبر قتل حسین
پیغمبر را به  ذلیل باد قومی که فرزند دختر: گاه گفت آن. هایش پر از اشک شد گونه

  »...قتل رسانده است
  
  خثیم بن ي ربیع گریه -5

  :کتاب اعیان الشیعه آمده استدر روایتی از 
ألحبهم ) ص(لقد قتلوا فتیه لو رآهم رسول اهللا: لما بلغ الربیع بن خثیم قتل الحسین و قال«

   3؛أطمعهم بیده و أجلسهم علی فخذه
آنان جوانانی را : به ربیع رسید، گریست و گفت) ع(چون خبر کشته شدن حسین

ت خود به داشت با دس دوست میدید  آنان را می) ص(خدا کشتند که هرگاه رسول
  »ها غذا بدهد و ایشان را روي پایش بنشاند آن

  
  سوگواري کاروان اسرا بر شهداي کربال -6

  :در کتاب لهوف آمده است
عبداهللا  جابربن... از شام به کربال رسیدند) ع(ي امام حسین که خانواده هنگامی«

جا دیدند که  در آنرا ) ص(برهاشم و مردي از خاندان پیام انصاري و جماعتی از بنی
زنی  آمده بودند پس در یک زمان به گریه و حزن و سینه) ع(براي زیارت امام حسین

                                                                                                                                     
 .22، ص 1ج  ابوبکر، االنساب، بیهقی، لباب -  1
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سوزاند و زنانی با لباس سیاه به آنان  ي مجلس عزا پرداختند که جگرها را می و اقامه
  .1»جا اقامت کردند پیوستند و چند روز در آن

                                                
 .196لهوف، ص  -  1
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 ٧٢                                                                           دالیل و انگیزه هاي سوگواري: فصل سوم   
                                                                                                            

  بخش اول    
  

  دالیل قرآنی عزاداري    
  

الزم است اشاره کنیم که از نظر عقلی اگر  تن به بحث عزاداري از دیدگاه قرآنپیش از پرداخ    
معناي غیر مشروع بودن  بر نفی و اثبات یک عمل و رفتار وجود نداشته باشد، عدم دلیل به یدلیل

که از نظر شرع نیز صرف نبودن استدالل، دلیل بر غیرمشروع بودن  چنان هم. آن عمل یا رفتار نیست
از نیست وگرنه باید بسیاري از اعمال و رفتارهاي کنونی مسلمانان که در صدر اسالم نبوده و پس 

  .آن پدید آمده را غیر مشروع دانست
گویند اگر براي موردي حکم خاص وجود نداشت و از جانب شرع  علماي علم اصول می    

که  چنان. جاري خواهد شد 2اصالۀ االباحۀو  1دلیلی بر اثبات یا نفی آن نیامده بود، اصل برائت
  3.کند ي معروف قبح عقاب بال بیان و آیات نفی عذاب بدون حجت، این اصل را تأیید می قاعده

ه دتواند مصداق این قاع گشت شهداي کربال از مواردي است که می ویژه در سال مجالس عزا، به    
ا شاید از این رهگذر بتوانیم به ایم ت با وجود این ما به بررسی قرآن و لغت پرداخته. قرار بگیرد
  .دست آوریم باره به تر شدن مسأله کمک کنیم و نظر قرآن و سنت را در این روشن

شاید در ذهن افراد بسیاري این پرسش پیدا شود که آیا قرآن کریم که خود جامع تمامی احکام     
اي بر  اهد و قرینهو معارف و منبع شناخت دین است از عزاداري سخنی گفته؟ آیا در قرآن ش

اثبات یا نفی عزاداري وجود دارد؟ در صورت جواب داشتن سؤال اول، آیا قرآن براي عزاداري 
یابیم که در قرآن  اقسام و انواع قائل شده است؟ پس از بررسی و فحص در آیات قرآن مجید درمی

ها به اثبات  د به آنتوان با استنا آیاتی مبنی بر مشروعیت بلکه رجحان عزاداري وجود دارد و می
  .این مسأله پرداخت

  
  

                                                
أنّ مجري اصالۀ البراءة هو الشک فی «؛ 218، و ص 180الموجز فی اصول الفقه، سبحانی، جعفر، ص : ك. ر -  1

و موضوع الراءة الشرعیه هو، ما الیعلمون و المراد من » عدم البیان«اصل التکلیف و انّ موضوع البراءة العقیله هو 
 .العلم هو الحجۀ الشرعیۀ

؛ در چنین شرایطی که دلیل عقلی یا شرعی براي حکم 169هادي، ص مبادي اصول فقه، الفضلی، عبدا: ك. ر -  2
 . مباح و بدون اشکال خواهد بود  این اصل انجام آن کار  کنیم وبر طبق جاري می  را الباحه یم، اصاله اندار

 .218- 177الموجز، ص : ك. ر -  3
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  گفتار اول    
  

  عزاداري فریاد ستمدیدگان علیه ستمگران    
  

  :ي مبارکه نساء می خوانیم سوره 148ي  در آیه    
) نْ ظُلالَّ م   ؛ مال یحب اللَّه الْجهرَ بِالسوء منَ الْقَولِ إِ

مورد ستم که کسانی  را دوست ندارد؛ جز برايخداوند متعال فریاد زدن به بدگویی 
  ).اند قرار گرفته

ه «فرماید  در این آیه دو فراز وجود دارد؛ نخست می     ب اللَّ ح خداي متعال بدگویی و » ...ال ی
گونه  شان تجاوز شده است و این افشاي عیوب دیگران را دوست ندارد؛ جز کسانی که به حقوق

ل «دوم . اند افراد استثنا شده نْ ظُ ي ستمگران که خداوند  این فراز هشداري است به همه» مإِالَّ م
دار  متعال تنها به مظلومان اجازه فریاد و افشاگري داده، که امکان دارد حیثیت ظالم در جامعه لکه

  .شود
بگوید تواند با صداي بلند ظلم کردن ظالم را  که مظلوم می«: فرمایند مفسران در ذیل این آیه می    

اگرچه خداوند زبان گشودن به بدگویی از کسی را دوست ندارد، یعنی او را به  1»و فریادگري کند
کند، اما در مورد  زند و ایجاد بغض و نفرت می آورد، زیرا آتش دشمنی را دامن می غضب می

 مظلوم این موضوع متفاوت است و کراهتی ندارد کسی که مظلوم واقع شده به طبع آن زبان به
بدگویی از ظالم و ذکر مظالم شخص ستمکار بگشاید و از ظلم او شکایت و دادخواهی کند و 
یاري بطلبد و عمل او را آشکار کرده و کردار بد او را به مردم متذکر شود، تا مردم به زشتی عمل 

الَّ منْ «که مقصود از  ضمناً در بیان این 2.آن ستمکار آگاه شده و از او بر حذر باشند » مظُل إِ
مراد از آن را نفرین مظلوم به ظالم و بدگویی از او و یا پاسخ دادن به دشنام، : چیزي است، آمده چه
  3.اند دهنده به قصد انتقام گرفتن از او دانسته دشنام

                                                
 .201، ص 5همدانی، ج سیدمحمدباقر موسوي : المیزان، عالمه طباطبایی، محمدحسین، مترجم -  1
؛ 118، ص 6البیان، مترجمان، ج  ؛ ترجمه مجمع317، ص 2ج  میرزا خسروانی، علیرضا، تفسیر خسروي،: ك. ر -  2

 .513، ص 1عربی، ج   احکام القرآن، ابن
 .298، ص 1بن حسن، ج  جوامع الجامع، طبرسی، فضل -  3
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. دهد که به مظلوم اجازه دادخواهی و فریاد می چه در مورد این آیه مشخص است، این اما آن    
ک ما علَیهِم منْ سبیلٍ (: فرماید که میشوري  41نظیر آیه  ُأولئ ؛ و هرکس پس  و لَمنِ انْتَصرَ بعد ظُلْمه فَ

  )بر ایشان نیست] شینکوه[راه ] و انتقام گیرد[از ستم دیدن، یاري جوید 
را جاري کرد و بیان داشت که از نظر قرآن  اصالۀ االباحۀتوان  پس با استفاده از این آیات می    

کریم فریادگري و بدگویی از ظالم جایز است و قرآن جواز آن را صادر می کند که شاید یکی از 
شود که مظلومیت مظلوم بیان شده و  زیرا عزاداري باعث می. مصادیق فریادخواهی، عزاداري باشد

اما . ي را در دل شیعیان و مؤمنان افزایش دهدستیز تذکر و تذکاري هم براي آیندگان باشد و ظلم
ها در راستاي بیان مظلومیت و فریادگري از  و عزاداريکه فریادها  چه به یقین معلوم است این آن

  .است که خداوند متعال آن را جایز دانسته است» جهر من القول«از مصادیق  دست ستمگران،
  

  گفتار دوم    
  

  عزاداري تحکیم والیت    
  
)راک مه ؤْتُونَ الزَّکاةَ وی الةَ وونَ الصقیمذینَ ی ذینَ آمنُوا الَّ    1؛نعوإِنَّما ولیکُم اللَّه و رسولُه و الَّ

به تحقیق سرپرست شما خدا و رسول و کسانی هستند که به خدا گرویده و نماز را 
  )دهند دارند و درحال رکوع زکات می برپا می

اطاعت از این اولیاء  2کند و در آیه دیگري آیه خداوند متعال ولی مؤمنان را معرفی می در این    
کُ (: کند را واجب می أَمرِ منْ طیعوا الرَّسولَ و أُولی الْ طیعوا اللَّه و أَ ذینَ آمنُوا أَ و نشان می دهد  )میا أَیها الَّ

بانی کنند؛ به عبارت دیگر خداوند براي برخی از که مردم باید از رهبران الهی در قول و عمل پشتی
حال این سؤال . رپیچی کردافراد حقی قرار داده و آن حق والیت و امامت است که نباید از آن س

  !شود؟ ید که آیا نادیده گرفتن این حق جایز است؟ و آیا از مصادیق ظلم محسوب نمیآ پیش می
هاي فردي و  رین ظلم است، زیرا سایر ظلمت ي بزرگروشن است که تعدي به حق خداداد    

پس با توجه به آیه وقتی قرار است در قول و عمل . گیرد تجاوزات اجتماعی از آن سرچشمه می
که مظلوم واقع شدند، نیز مظلومیتش را فریاد زد و  پشتیبان رسول و اولی االمر بود، باید زمانی

پس عزاداري . اي فریادگري از آن استفاده کردتوان بر هایی است که می عزاداري نیز یکی از شیوه
  .توان از آن براي تحکیم والیت استفاده نمود اي است که می شیوه

                                                
  .55/ سوره مائده -  1
 .59/نساء -  2
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  گفتار سوم    
  

  بیت عزاداري و مودت اهل    
  

الَّ الْمودةَ فی الْقُرْبى( کُم علَیه أَجراً إِ    1؛ قُلْ ال أَسئَلُ
ي  ، مگر دوستی دربارهشما خواستار نیستمپاداشی از ] رسالت[بگو به ازاي آن 

  )خویشاوندان
ي رسالت و دعوت تمام  ي توحید و خالصه از آیات بسیار مهم و دقیق در قرآن کریم که ثمره    

را بر امت ) ص(قرآن کریم دوستی خاندان پیامبر. باشد می» مودت«ي معروف به  پیامبران است آیه
در راه ابالغ ) ص(فرساي پیامبراکرم پاداش زحمات طاقتاسالمی فرض دانسته و محبت آنان را 

ي کریمه را محور و سرلوحه زندگی  راستی حقیقت این آیه اگر کسی به 2.رسالت قرار داده است
  3.ی نایل خواهد شدو عملی به اوج کماالت و درجات عالخود قرار دهد، در تمام ابعاد اعتقادي 

اش بیان  وستی خانوادهاجر رسالتش را د) ص(آیه پیامبر شود در این طور که مالحظه می همان    
  .فرموده است

اند و عقل حکم   او و خداي متعال و باارزش ي ، سفارش شده4پس خانواده و اقرباي رسول    
شان را  ها ظلم را فریادگري کنند و مظلومیت چه مورد ظلم واقع شوند، پیروان آن کند چنان می

شان برائت جویند؛ عزاداري یکی از این  ها و دشمنان دگان به آناعالم دارند و از ظلم کنن
  .هاست روش

، همیشه با موانع و کمبودها و فشارها همراه بوده و راهی یی دیگر شیعه در طول تاریخاز سو    
نداشته ) طور علنی به(بیت و اعالم انزجار از دشمنان ایشان،  براي بیان دوستی و مظلومیت اهل

عنوان راهی براي را به عزاداري و گریه کردن  گاه شرایط حاکم اجازه داده است،بنابراین هراست؛ 
در آن زمان و با توجه به تحت فشار . بیت و برائت از دشمنان ایشان برگزیده است بیان مودت اهل

در عین اینکه هاي فریادگري محسوب شده، ضمناً  ها، شاید عزاداري یکی از بهترین روش بودن
هاي دیگر توجه حکام و  تر از روش کماعث تحریک مردم علیه جرم وجنایت حاکمان ظالم شده، ب

                                                
 .23شوري،  -  1
 .40ص حسین، اسخ به شبهات عزاداري، رجبی، پ -  2
 .137تمناي ابرار، اجاللیان، مهدي، ص  -  3
؛ مودت 66، ص 18ترجمه المیزان، ج : ك. ر. است) ص(بیت پیامبر مراد از مودت قربی، محبت عترت و اهل -  4

ند هستند و ها یعنی دوستی و پذیرش حاکمیت و سرپرستی متخصصان معصوم که مظاهر و جانشینان خداو آن
 .79عزادار حقیقی، شجاعی، محمد، ص  .ها بر همه جهان مکتب و حاکمیت آننیز تالش براي برقراري 



 ٧٦                                                                           دالیل و انگیزه هاي سوگواري: فصل سوم   
                                                                                                            

کُ (خوانیم  در آیه دیگري می. خلفاي جور را جلب کرده است کُم منْ أَجرٍ فَهو لَ أَلْتُ یعنی  1)مقُلْ ما س
ر این است که فایده خاط بیتم را دوست بدارید، به گویم اهل خواهم و می اگر هم از شما مزدي می
مند باشد از آنان  عالقه) ص(بیت معصوم پیامبر که به اهل زیرا کسی. گردد این مزد به خود شما برمی

ي  پس فایده. از راه خدا پیروي کرده است هرکس از رهبران معصوم پیروي کند؛ کند و پیروي می
  2.گردد این مزد به خود ما برمی

کند تا با  مانا پاداش ابالغ رسالت خاتم پیامبران است طلب میکه ه) ع(بیت ضمناً مودت اهل    
ها در سوگ آن عزیزان  سرایی و لعن و نفرین بر قاتالن آن مرثیه ،زبان گفتار و کردار، اشک و اندوه

تردید برپایی  هاي الهی شهیدان پرداخت و بی ها و خصلت اندوهگین بود و به یادآوري ویژگی
  3.هایی جز بیان حقایق چیز دیگري نیست چنین مجالس و عزاداري

  
  گفتار چهارم    
  

  اهللا عزاداري و یاد ایام    
  

أَیامِ اللَّه إِنَّ فی  د أَرسلْنا موسىو لَقَ ( لُمات إِلَى النُّورِ و ذَکِّرْهم بِ ک منَ الظُّ مقَو ْخرِج   بِآیاتنا أَنْ أَ
ُکو ُکلِّ صبارٍ شَ ل لَآیات ک 4؛ رذل  

راستی که ما موسی را با آیات خویش فرستادیم که اي موسی قوم خود را از  به 
ها بیاور که در این کار  سوي نور خارج کن و روزهاي خدا را به یاد آن ها به تاریکی

  )است) ها و عبرت(ها  نشانبراي هر صبور و شکرگزاري 
دانند که در  اهللا را وقایعی می راد از ایامچیست؛ مفسران م» اهللا ایام«ابتدا باید دانست که مراد از     
ها ظهور  ها براي ملت ها و نقمت هاي پیشین واقع گشته و حوادث سختی که شامل نعمت امت

اهللا را تمام روزهایی که داراي عظمتی در تاریخ زندگی بشر  ها ایام بعضی دیگر از آن 5.یافته است
هاي خدا در آن چنان درخشیده که بقیه امور را  اند و هر روزي که یکی از فرمان داشته، دانسته

شمارند و هر روز که حق و عدالتی برپا شده و ظلم و  اهللا می الشعاع خود قرار داده از ایام تحت

                                                
 .47سبأ،  -  1
 .586، ص 16المیزان، ج : ك. ؛ نیز ر461، ص 9تفسیر نور، قرائتی، محسن، ج  -  2
 .41پاسخ به شبهات عزاداري، ص  -  3
 .5ابراهیم،  -  4
 .65، ص 5ج  خسروي،تفسیر : ك. ر -  5
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اي که  هرگونه جشن یا سوگواري و مراسم ویژه 1.اهللا است ها از ایام بدعتی خاموش گشته، همه آن
بنابراین عاشورا و  2)برخالف نظر فرقه منحرف وهابیت(اهللا باشد جایز است؛  بزرگداشت ایام

ادها باقی بماند و یادآوري روزها و حوادثی است که باید در ی اهللا است و از حوادث محرم از ایام
هایی به همراه دارد و عزاداري در این ایام از  ها و عبرت آن براي هر صبور و شکرگزاري، نشانه

شان از ما و نیز وظایف ما در قبال آن های ها و دستورات و خواسته اد آناین جهت که انسان را به ی
  3.است» اهللا یاد ایام«اندازد، از مصادیق  ها رسیده می ها و مصائبی که به آن

  
  گفتار پنجم    
  

  عزاداري و بزرگداشت شعایر الهی    
  

إِنَّها منْ تَقْوى  ( ظِّم شَعائرَ اللَّه فَ عنْ یم 4؛ الْقُلُوبِو   
  ).هاست ین بزرگداشت شانه تقواي دلهاي خدا را بزرگ شمارد ا کسی که نشانه

امري که تعظیم آن از تقواي . برپایی شعائر دینی است شرع مقدس اسالم از دستورات اکید    
در اصل این حکم هیچ اختالفی نیست، ولی اختالف در آن است که آیا . قلب شمرده شده است

ي  تواند به واسطه که این تطبیق می تطبیق این حکم بر مصادیق آن به شرع واگذار شده است یا آن
م است مفهوم شعائر را بررسی جواب این سؤال الزبراي رسیدن به  5.عرف متشرعه و عقل باشد

  کنیم؛
  

  مفهوم شعائر    
  6»یعنی تعقل کردم و آن را فهمیدم: شعرته«: گوید بن احمد فراهیدي می خلیل-1
براي اطاعت خداوند متعال و هرچه که علم . اعمال حج است: شعائر« : جوهري می گوید -2

گ، عالمت آنان است تا برخی، برخی دیگر را و شعار قوم در جن... شعائر است باشد جزء
  1»یعنی فهماندم او را، او نیز فهمید: و اشعرته فشعر...بشناسند

                                                
 .272، ص 10تفسیر نمونه، ج  -  1
 .261، ص 6تفسیر نور، ج  -  2
 .78عزادار حقیقی، ص  -  3
 .32 /حج -  4
 .11اصغر، ص  برپایی مراسم جشن و عزا، رضوانی، علی -  5
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   2»یعنی امر را به او اعالم کرد: اشعره األمر«: نویسد منظور می ابن -3
هاي آشکار حج است  نشانه: معناي حواس و مدرکات، و مشاعر حج مشاعر به«: گوید راغب می -4

  3»ها براي حواس آشکار و روشن است و مفرد آن مشعر است شناختن آنکه 
هرچیزي که براي خداوند متعال است و در آن امري است که نشانگر « : نویسد قرطبی هم می -5

یعنی » اشعرت«و شعار یعنی عالمت و . به آن شعار یا شعائر می گویند که باشد اعالم و اشعار می
هاي دین خداست، مخصوصاً  معناي علم معناي عالمت و شعائر خدا به به» شعیره«اعالم کردم و 

  4.»چه متعلق به مناسک است آن
رود که در  هم در مورد اعالم حسی به کار می» شعائر«شود که لفظ  ها استفاده می از مجموع این    

و گسترش ي اعالم دینی و نشر دین  ي اعالمی است و هم مطابق استعمال قرآنی در جنبه آن جنبه
ي دیگري نیز وجود دارد که همان بعد اعالء و  در این کلمه جنبه. رود کار می نور خداوند به
شود، ولی در ماهیت متعلق   یافت نمی» شعائر«ي  این بعد گرچه در ماهیت کلمه. سرافرازي است
  5.ن خدا داردي اعالء دی اشاره به جنبهشعائر دین خدا نیستند، بلکه  ،پس شعائر. شعائر وجود دارد

دوستی دوستان  :شود فهمیده می  اند، چه که عالمه طباطبایی در این مورد گفته چنین از آن هم    
چه  بیت او و علما و بزرگان دین و خالصه آن و اهل) ص(خدا و پیروي از آنان، مانند پیغمبراکرم

. ست و ابداً شرك نیستاندازد، در حقیقت دوستی و اخالص نسبت به خدا انسان را به یاد خدا می
سوي  ها به تقواست، زیرا شعائر خدا همان عالئمی است که به بنابراین تقرب به خدا و تعظیم آن

  6.کند و در این آیه هیچ قید و شرطی نیست خدا دعوت می
و اولیاي الهی از آن جهت که انسان را به یاد بزرگ ترین ) ع(بیت بنابراین عزاداري براي اهل    
هاي خدا و از  اشت و تعظیم نشانهترین مصادیق بزرگد اندازد، از مهم اي خداوند میه نشانه
چراکه در این مراسم جز فراگیري مسائل دین و یادآوري  7.ترین دالیل تقواي دل است بزرگ
  .هاي شهیدان بزرگ اسالم، سخن دیگر طرح نشده است ها و ایثارگري شهامت

                                                                                                                                     
 .699- 698، صص 2، جوهري، ج صحاح اللغه -  1
 .409، ص 4ج ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب،  -  2
 .456ص راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات راغب،  -  3
 .56، ص 12ج قرطبی، محمدبن احمد، تفسیر قرطبی،  -  4
 .12برپایی مراسم جشن و عزا، ص  -  5
 .614- 613، صص 1المیزان، ج : ك. ر -  6
 .78عزادار حقیقی، ص  -  7
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ها را به اسالم و مذهب تشیع متوجه  ها و مکتب که تمام ملتو شعائر حسینی از مواردي است     
هر شرك و آلودگی خالص و پاك  زاها  ي آن است که دل شعائر نشانه نموده است؛ و تعظیم این

ي کریمه،  است و به زیور ایمان و نور توحید و دوستی اولیاي الهی روشنایی یافته است؛ و این آیه
ظمت دادن به شعائر حسینی و اجتناب و دوري جستن از هرگونه انگیزه بسیار مهمی است براي ع

تقواي «اهانت و استخفاف و شک و تردید در وسائل و شعائر حسینی، تا از پرتو آن، مقام بلند 
  1.ترین مراتب تقواست نصیب انسان گردد که اصل ، حقیقت و عالی» قلب

  
     

  گفتار ششم 
  

  )ع(در فراق یوسف) ع(عزاداري یعقوب    
  

ظیم  على  یا أَسفى ( ف و ابیضَّت عیناه منَ الْحزْنِ فَهو کَ وس2؛ ی  
خورد چشمانش از  میکه اندوه خود را فرو و درحالی! اي اندوه من بر فراق یوسف

  )اندوه سفید شد
 86تا  84گوید، آیات  در فقدان دیگري سخن می) ص(ترین آیاتی که از سوگواري پیامبر روشن    

سوره یوسف است، این آیات در ضمن توصیف حالت یعقوب پس از فقدان یوسف، تأثر شدید و 
ضمناً این آیات گریه طوالنی حضرت . کند حزن زایدالوصف و گریه شدید یعقوب را ترسیم می

که برخی روایات نیز  هاي مهم زندگی آن حضرت یاد کرده است، چنان را از ویژگی) ع(یعقوب
  3.اند خوب ایشان قلمداد نموده  عنوان ویژگی وب را بهگریه فراوان یعق

اندوه و گریه پدر را  از جبرئیل چگونگی) ع(ست که حضرت یوسفروایت کرده ا فخر رازي    
زن فرزند مرده که یک فرزند بیشتر نداشته و همان هم مرده، هفتاد به اندازه جویا شد، پاسخ داد، 

  4.د شهید داردگریه او پاداشی برابر ص :پاسخ داد. ي پاداش گریه او سؤال کرد درباره سپس
نیز مؤید این مطلب است؛ امام در پاسخ کسانی که به گریه آن ) ع(تمسک و استدالل امام سجاد    

او سالیان ! مگر شما از گریه و عزاداري یعقوب اطالع ندارید؟: حضرت معترض بودند، فرمود
                                                

 .87ابرار، ص تمناي  -  1
 .84/ یوسف -  2
 .45پاسخ به شبهات عزاداري، ص  -  3
محمود، تفسیر کشاف، زمخشري، : ك.؛ نیز ر497، ص 18مفاتیح الغیب، فخر رازي، محمدبن عمر، ج : ك. ر -  4
 .497، ص2ج
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که فرزندش حیات  در فراق یوسف گریست تا بینایی خود را از دست داد، درصورتی طوالنی
داشت و تنها از جلو چشمانش ناپدید شده بود، اما من با چشمان خود دیدم که پدرم و برادرهایم 

   1!را شهید کرده و سرشان را از تن جدا نمودند، پس چگونه گریه نکنم؟) ع(بیت و هفده تن از اهل
کند، بلکه تأثر و  در حین بازگو کردن شرح حال یعقوب نه فقط انتقادي به یعقوب نمی قرآن    

  . کند ها منعکس می ي نسل ها در همه حزن و اندوه او را، براي آگاهی انسان
نام . (شود که اوالً اهمیت مصائب بر محور شخصیت افراد است به آیه فوق معلوم می با توجه    

هاي  یز است و از روشثانیاً گریه و غم و اندوه در فراق عزیزان جا ،)یوسف در آیه ذکر شده
  .جایز است پس به خاطر سوگواري گریه کردن سوگواري است،

رفته، از آن جهت که این ذوات نورانی سفارش ) ص(خدا بیت رسول بنابراین مصائبی که بر اهل    
ها گریه کرد، چون  ن براي آنشده خدا و رسول او هستند، عظیم است و از جهت دیگر می توا

 .است) ع( بیت هاي فریادگري بر مصائب اهل عزاداري یکی از روش
   

                                                
 .140، ص 6نور، ج : ك. ؛ و نیز ر3659، ح 282، ص 3الشیعه، ج  وسائل -  1
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  بخش دوم    
  

  دالیل روایی    
  

کند و از مصیبت و رنج او  دردي می نوع خود احساس هم انسان به فطرت پاکش نسبت به هم    
سرگذشت پردرد و بالي شود؛ این احساس شریف انسانی، نسبت به  ناراحت و غمگین می
پردازد که در اصطالح به آن  تر است؛ و در این راستا فرد به انجام اعمالی می پیشوایان دینی بیش

  .شود گفته می» عزاداري«یا » سوگواري«
رسد که آیا این مسئله فقط ریشه در عواطف و احساسات انسان  ذهن می حال این سؤال به    

وجودآمدن و چگونگی انجام آن نقش دارد؟ از  ي به یز در انگیزهدارد؟ یا دالیل عقلی و دینی ن
ي شعورمند و منطقی است و هیچ عملی را بدون دستور عقل  ي اسالمی یک جامعه جاکه جامعه آن

، لذا باید گفت سوگواري آیینی 1)مکُانَرهوا باتُل هقُ(پذیرد و تأکید مکرر قرآن است که  و شرع نمی
گذشته و ) ع(بیت عصمت و طهارت ها رنج و دشواري اهل پربار و متعالی است که از وراي قرن

  . هاي پیشین است میراث نسل
نوعی برانجام سوگواري  هایی که به وجوي روایت در این بخش توان اندك خویش را در جست    

  . شود ها در سه گفتار بیان و شرح می و این روایت کار گرفته اند، به سفارش و تأکید کرده
  

  گفتار اول    
  

  بر عزاداري و گریه دالهاي  روایت    
  

ها روایاتی  است که در میان آن در مورد عزاداري آمده) ع(فرمایشات فراوانی از ائمه معصومین    
در  است، داللت دارد؛ دف با عزادارياي که مصداق و مرا طور مستقیم بر عزاداري و یا گریه به
  .شود می ها آورده جا برخی از آن این
  :فرمایند مدت زمان عزاداري براي میت اشاره می به) ع(در روایتی امام باقر    

أْتَم ثَلَاثَۀَ أَیامٍ منْ یوم مات « م تیلْمل نَعص2؛ی   

                                                
 .24انبیاء  – 75قصص  – 64نمل،  – 111بقره،  - 1
السائل،  ؛ فالح3502، ح 237، ص 3الشیعه، شیخ حر عاملی، ج  ؛ وسائل545، ح 182، ص 1الفقیه، شیخ صدوق، ج  - 2

 .86طاووس، ص  سیدابن
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  »از روز مرگ میت، سه روز براي او مجلس سوگواري اقامه شود
  :در روایت دیگر به ده سال گریه و زاري براي خودشان سفارش فرمودند    

   1؛ و أَوصى أَبو جعفَرٍ ع أَنْ ینْدب فی الْمواسمِ عشْرَ سنین «
  »سفارش کرد که براي او در موسم حج ده سال گریه و زاري شود) ع(امام باقر

  :نیز وصیت کردندو امام براي این ده سال میزان پولی را     
»  ولَ اللَّهسأَنَّ ر نَّۀِ للسل کرَى ذَلکَانَ ی و هْأتَم ممٍ لهرائَۀِ دمانثَم ص قَالَ و أَوصى أَبو جعفَرٍ ع بِ

ذُوا آللِ جعفَرِ بنِ أَبِی طَالبٍ طَعاماً فَقَد ُشغلُوا خ   2؛ اتَّ
سوگواري خویش به هشتصد درهم وصیت فرمود، براي ماتم و مجالس ) ع(امام باقر 

براي اهل خانه : فرمود) ص(خدا دانست، زیرا رسول و این را براي رعایت سنت می
  ».جعفر طعامی تدارك و مهیا کنید، چه ایشان گرفتارند

  :فرمود) ع(اند؛ امام صادق نیز عزاداري را تا سه روز سفارش نموده) ص(پیامبر    
» علَ جا قُتسٍ لَمیمع بِنْت اءمأَس اماً لذَ طَع خ بٍ ع أَمرَ رسولُ اللَّه ص فَاطمۀَ ع أَنْ تَتَّ نُ أَبِی طَالفَرُ ب

صنَّۀُ أَنْ یالس کذَل أْتیها و نساءها فَتُقیم عنْدها ثَلَاثَۀَ أَیامٍ فَجرَت بِ َأهلِ اثَلَاثَۀَ أَیامٍ و تَ ل ۀِ نَعیبصلْم
   3؛طَعام ثَلَاثا

تا سه روز : فرمود) س(خدا به فاطمه طالب کشته شد، رسول ابی موقعی که جعفربن
همسرش غذا تهیه کند و شخصاً با سایر بانوان فامیل، به تسلیت او  ،براي أسماء

رو سنت شرعی جاري شد که تا سه  از این. ي او بمانند بروند و تا سه روز در خانه
   4».راي صاحبان عزا غذا تهیه کنندروز ب

شوند و منظور از  شود که براي خیر یا شر دور هم جمع می به اجتماعی از زنان گفته می» مأتم«    
کردن و غذافرستادن براي  گر دعوت میت، و زن نوحه ي اهل خانه برپاکردن ماتم، فرستادن زنان به

ها براي تعزیه و تسلی نزدشان  گیرند تا زنان و خویشان آن ماتم میت را در سه روز می 5.هاست آن
غذا  6.آید شکایت از قضاي الهی باشد نظر می تر از سه روز شایسته نیست چون به بروند، اما بیش

) ص(گونه که پیامبر کردن و فرستادن براي اهل مصیبت به اتفاق علما، مستحب است، همان تهیه
                                                

  .3511، ح 239، ص 3الشیعه، ج  ؛ وسائل547، ح 182، ص 1الفقیه، ج  - 1
 .10، ح 215، ص 46؛ بحاراالنوار، مجلسی، ج 4 ، ح217، ص 3؛ کافی، کلینی، ج 546الفقیه، همان، ح  - 2
 )با اندکی اختالف( 549، ح 182، ص 1؛ الفقیه، ج 1، ح 217، ص 3الکافی، ج  - 3

 .905، ح 167، ص 2ج  محمد باقر،ي کافی، بهبودي، گزیده - 4
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از سنت است،  ،کردن مبلغی که در روایت آمده وصیت اما این 1.ي جعفر دستور داد خانواده براي
   2.ي طعام لزومی ندارد ممکن است تصور راوي باشد، چراکه وصیت براي تهیه

که ) ع(نکته قابل تذکر اینکه غذاخوردن نزد صاحب مصیبت اکراه دارد، طبق قول امام صادق    
  3.است دانستهاین را از عمل جاهلیت 

مانند ماتم دیگران ) ع(که ماتم ائمه معصومین اي ضرورت دارد و آن این جا ذکر نکته در این    
از سه   که براي سایرین بیش نیست، و عزاداري براي آنان بعد از هزار سال نیز سنت است درحالی

در موسم حج براي  مدت ده سال وصیت نمود به) ع(گونه که امام باقر همان. شود روز توصیه نمی
ها  بیت ذکر و بر دشمنان و ظالمین آن هاي اهل او عزاداري کنند تا به این وسیله محاسن و نیکی

  .لعن بفرستند
  :از کاهلی روایت شده که گفت    

» ب دمحرَأَةُ مام یه ی وخْت أَبِی الْحسنِ موسى بنِ جعفَرٍ ع إِنَّ امرَأَتی و أُ ل انِ قُلْتخْرُج نِ مارِد تَ
تَم مرَاماً فَلکُنْ ح ی إِنْ لَم و نْهنَا عیرَاماً انْتَهی إِنْ کَانَ حا فَقَالَتَا لماهأَنْه نَعنَا فَیمتَنع فی الْمآتمِ فَ

ی کَانَ أَبِی ع یأَلُن قُوقِ تَسنِ الْحنَا فَقَالَ ع عقُوقح نْ قَضَاءم انِ النَّاسیةَ تَقْضفَرْو أُم ی وثُ أُمعب
   4؛حقُوقَ أَهلِ الْمدینَۀ
عرض کردم که همسر و خواهرم در مجالس ماتم شرکت ) ع(جعفر بن به امام موسی

اگر حرام است : گویند کنم، آنان به من می کنند و من ایشان را از این کار منع می می
کنیم، و اگر حرام نیست، پس چرا  دیگر تکرار نمیدهیم و  ما به این عمل خاتمه می

در مجلس عزاي ما (کنی تا مردم نیز از اداي حقوق ما خودداري کنند  ما را منع می
ّفروه  پدرم به مادرم و ام! کنی؟ از حقوق سؤال می: نیایند، آن حضرت فرمودند

  .»جا آورند داد که حقوق اهل مدینه را به رخصت می
یت رفتن به مجالس عزاداري جایز است و حتی از حقوق افراد نسبت به هم مطابق این روا    

  . شود محسوب می
. گري بر میت داللت دارد جواز نوحه طور مستقیم به شود که به می در میان احادیث، روایاتی دیده    

  :فرماید می) ع(امام باقر
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»ۀَ النَّبِملَمس أُم َألَت یرَةِ فَسغنُ الْماب ااتنَ لَهأَذ أْذَنَ لَها فی الْمضی إِلَى منَاحته فَ ص أَنْ ی 1؛ی   
ي او  اجازه خواست که به نوحه) ص(سلمه از پیغمبر پسر مغیره وفات یافت و ام

  »].و رفت[جازه یافت  رود، ا
  :شهید ثانی روایت کرده    

   2؛ أَمرَ بِالنَّوحِ علَى حمزَةَ أَنَّ فَاطمۀَ ع نَاحت علَى أَبِیها و أَنَّه ص «
دستور داد براي حمزه ) ص(خدا براي پدر خود نوحه کرد و رسول) ع(فاطمه
  »گري کنند نوحه

  :خوان فرمود در پاسخ به پرسش از مزد نوحه) ع(امام صادق    
أْس بِه و قَد نیح علَى رسولِ اللَّه ص « 3؛ لَا ب   

  »خوانی شد نیز نوحه) ص(خدا رسولاشکال ندارد؛ براي 
  :نقل شده) ع(از امام باقر    

» جا أَنْ تَقُولَ هی لَهغنْبلَا ی ا وتُهعمیلَ دتَسحِ لأْتَمِ إِلَى النَّو ی الْمرْأَةُ فالْم تَاجا تَحا إِنَّمهاءإِذَا ج راً فَ
کَۀَ بِالنَّو لَائي الْملُ فَلَا تُؤْذ4؛ حِاللَّی   

شان  هاي ریختن نیاز دارند و باید اشک سرایی و اشک ها به نوحه بانوان در مصیبت
جاري شود، اما شایسته نیست سخنان بیهوده و باطل گویند، پس چون شب 

  ».ي خود آزار ندهند فرارسید، مالئکه را با نوحه
ج«: در مفردات راغب آمده یعنی فحش و ناسزا گفتن،» هجر«     الکالم القبیح المهجور  :رُاله
یعنى دهان به بدى و زشتى و در حدیث خاطر زشتى مهجور میشود سخن زشتى است که ب ؛لقبحه
  .5»نگشائید

است و وصف او  و گفته شده منظور از آن، شمردن اعمال زشت و صفات سرزنش شده    
قضاء الهی باشد  احساس عدم رضایت از» هجر«چیزي که در او نیست، و ممکن است منظور از  به

  6.باشد دهند و مکروه می هنگام مصیبت انجام می که نادانان به همچنان

                                                
 .294، ص 1، صدوق، ج )ع(؛ عیون اخبارالرضا73؛ أمالی، صدوق، ص 1، ح 278، ص 44بحاراالنوار، ج  - 1

الفؤاد  از مسکن عالمه مجلسی و شیخ حر. (3518، ح 242، ص 3یعه، ج شال وسائل ؛84، ص 79بحاراالنوار، ج  - 2
  ).الفؤاد این حدیث پیدا نشد اند ولی در جستجویی که انجام شد در مسکن نقل کرده

  .3520، ح 242، ص 3الشیعه، ج  ، وسائل551، ح 183، ص 1الفقیه، ج  - 3

 .358، ص 1ج ؛ کافی، 3519، ح 242، ص 3الشیعه، ج  وسائل - 4

 .833مفردات راغب، ص  -5

 .153- 154صص مال حبیب اهللا، االستغناء، شریف کاشانی،  الذریعه - 6
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سرایی بر میت جایز و عمل مباحی است، اما با سخنان نیک و  آید نوحه می روایات بر  از این    
هاي  آورده که خانم) ع( کلینی در حدیثی معتبر از حضرت علی. شمردن فضائل مرده با راستگویی

از ) ص(و چون حضرت سیدالمرسلین 1د را بگوئید که نزد مردگان خود سخنان خوب بگویندخو
هاشم در عزاي آن حضرت حاضر شدند و شروع به نوحه کردند و کماالت  دنیا رفتند زنان بنی

   2.گفتند حضرت سیدالمرسلین را می
که اجرت  دیگر آن کتهو ن. شود همچنین کراهت نوحه در شب از این روایات استفاده می    

است، ولی قبل از  خوانی عمل محترم و جایزي اصل نوحهخوانی جایز است، زیرا  گرفتن بر نوحه
  3.آن نباید شرط کرد

جایز و حتی به آن سفارش شده ) ع(یکی دیگر از مصادیق عزاداري که در روایات معصومین    
تواند با  نوع از گریه است که میطور که قبالً اشاره شده این  گریستن بر مصیبت است و همان

  .عزاداري مترادف باشد
  :روایت شده) ع(از حضرت علی    

» دهالْع ۀٌ وعامنُ دیالْع ۀٌ وابصم قَالَ النَّفْس ۀِ ویبصالْم نْدع کَاء ی الْبص ف ولُ اللَّهسر ص خَّ ر 
ضَى اللَّه و لَا  ا أَرفَقُولُوا م رَقَرِیبج4؛ تَقُولُوا الْه   

زده  هنگام عزا و مصیبت را اجازه داد و فرمود نفس مصیبت گریستن به) ص(پیامبر
چه که خدا راضی است بگویید  است و پیوند با تازه درگذشته بسیار نزدیک، پس آن

  .»و سخن باطل و بیهوده نگویید
  :خانه او رفت و فرمود به طالب در نبرد موته، پیامبر شدن جعفر پسر ابی پس از کشته    

ک الْبواکی « فَرٍ فَلْتَبعثْلِ ج لَى م5؛ع   
  »کنندگان بر همچون جعفر بگریند سزاوار است بر مثل جعفر گریستن، پس گریه

  6.است اشتر در چند جا ذکر شده نسبت به مالک) ع( و مشابه همین حدیث از قول امام علی    
  :به من فرمود) ع(است که امام رضا روایت شدهعلی الوشاء  بن از حسن    

                                                
 .6، ح 217، ص 3کافی، ج » مرو أهالیکم بالقول الحسن عند موتاکم« - 1

 .481، ص 2لوامع، ج  - 2
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»  عمتَّى أَسح لَیُکوا ع بأَنْ ی مرْتُهَأم ُخرُوج جمعت عیالی فَ ثُم قُلْت أَما .... إِنِّی حیثُ أَرادوا بِی الْ
   1؛ إِنِّی لَا أَرجِع إِلَى عیالی أَبداً

ها  به خراسان آورند عیال خود را جمع کرده به آن که خواستند مرا از مدینه هنگامی
و گفتم آگاه باشید که من هرگز ... ها را بشنوم امر کردم بر من گریه کنند تا گریه آن

  2».کرد سوي عیال خود مراجعت نخواهم به
کردن براي او به این دلیل باشد  شدن و گریه اش براي جمع رسد دعوت امام از خانواده نظر می به    

تا با زبان گریه و عزاداري شرایط را براي مردم بازگو کند و بدین وسیله دیگران از شرایط و 
نام حکومت اسالمی از دید آنان مخفی مانده مطلع گردیده و دریابند  مسائلی که در پوششی به

  .نوعی اجبار بوده که برگشتی هم در پی نخواهدداشت حرکت امام به
  :روایت شده) ع(همچنین از امام رضا    

م الْقیامۀِ و منْ ذُکِّرَ بِ « ونَا یتجری دنَا فعنَّا کَانَ مم ب تُکا ارمکَى ل ب نَا وابصذَکَّرَ م مصابِنَا منْ تَ
 یها فیحساً یلجم لَسنْ جم ونُ ویی الْعکتَب موی نُهیع ک تَب کَى لَمأَب کَى وفَب هقَلْب تمی رُنَا لَمأَم

   3؛ یوم تَموت الْقُلُوب
هرکس مصایب ما را یاد کند و بگرید، در روز قیامت با ما خواهدبود و هرکس 

ها  ي چشم روز که همه مصایب ما را یاد کند، بگرید و دیگران را بگریاند، در آن
ه در آن مجلس گریست، چشمان او نگرید و هرکس بنشیند در مجلسی ک خواهند

  .»مرد میرند، نخواهد ها می ي دل شود، دل او در آن هنگام که همه حق ما احیا می
بیت و گریستن در  اي زیبا شرکت در مجالس اهل گونه در این روایت به) ع(الرضا موسی بن علی    

ها  م آنهایی از عزاداري معرفی نموده و مؤمنین را در انجا عنوان روش سوگ و مصیبت آنان را به
بیت  این عزاداري منجر به همراهی آنان و ادانمودن حقوق اهل. اند وعده به پاداش عظیم داده

  .گردد می
  :فرماید می) ع(امام صادق    

خْ « خْ ب ابِ فَبسِ الذُّب ثْلُ رأْ م ک إِنْ َخرَج منْ کَاء فَتَباك فَ الْب ک ئْ   4؛إِنْ لَم یجِ
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دهد، خودت را به گریه وادار و حالت حزن و  نمی اگر حالت گریه به تو دست 
ي سر مگسی اشک از چشم تو بیرون آید، بر تو  خود بگیر؛ زیرا اگر به اندازه اندوه به

  ».حالی دارد مبارك است و جاي خوش
گونه ریا و سمعه  ي هیچ این مقدمه که قهري و طبیعی است و شائبه. ي بکاست تباکی، مقدمه    

و از این حدیث . شود شود و گاهی نمی مستحب است، گاه به بکاء منجر می ندارد، مطلوب و
  . ي تباکی نیز مأجور خواهد بود شود که انسان در همان مرحله استفاده می

  :آمده) ع(در روایتی دیگر از امام صادق    
»  و نُونَ فَقَدْؤم الْم مه اللَّه تُنَا ویعتَنَا شیعش اللَّه محر زْنِ وۀِ بِطُولِ الْحیبصی الْمشَرَکُونَا ف اللَّه

   1؛الْحسرَة
خدا قسم شیعیان ما همان  خداوند شیعیان ما را مشمول رحمت خویش سازد؛ به

شریک ] در عزاي ما[با حزن و حسرت طوالنی خویش ! خدا قسم اند، آنان به مؤمنین
  ».هاي ما خاندانند درد مصیبت و هم

  :ایت دیگر فرمودندو در رو    
ک لَنَا أَو لأَ « ک لَنَا أَو حقٍّ لَنَا نُقصنَاه أَو عرْضٍ انْتُهِ فمٍ سدۀً لعمینَا دف نَاهیع تعمنْ دنْ مم دح

ه اللَّه تَعالَى بِها فی الْجنَّۀِ حقُبا    2؛شیعتنَا بوأَ
یا حرمتی ... شده ناحق ریخته بیت که به از ما اهلي کسی بگرید براي خونی  اگر دیده

  ».که از ما یا شیعیان ما پایمال گردیده، خداوند متعال او را در بهشت جاي خواهدداد
دردي با  بودن و گریستن و هم هاي مؤمنین و شیعیان، محزون بنابراین روایات یکی از نشانه    

  .هم بهشت استشده که پاداش آن  بیان) ع(بیت مصیبت و غم اهل
اي که سابقاً  به مدینه براي رفع کینه و تفرقه) ص(پس از ورود پیغمبر: هشام آمده ي ابن در سیره    

ي مهاجر و انصار،  اي دوستانه میان همه معاهده) ص(هاي اوس و خزرج بود، پیامبر میان خاندان
ه خدا ریخته شود همه در هر خونی از مؤمنان در را«منعقد کرد که یکی از شروط آن این بود که 

  3.»دردي کنند آن سوگواري و هم
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  گفتار دوم    
  

  یرمستقیم داللت بر سوگواري دارندصورت غ هایی که به روایت    
  

کردند اما  ماتم و عزاداري دعوت می وضوح به میان آمد که به در گفتار پیشین سخن از روایاتی به    
مصادیقی از عزاداري  صورت علنی بلکه غیرمستقیم اشاره به شود که نه به جا روایاتی ذکر می در این
  . کنند می
معارف دینی و  و بیان) ع(بیت ي اهل خاطر یاد و خاطره مجالس و محافل سوگواري، به    

تواند مصداقی بارز از مجالس ذکر  و شهداء می) ع(ها و فضایل و مناقب شخصیت ائمه ویژگی
  :فرمودند) ع( امام علی. شده در روایات زیر باشد توصیه

ک بِمجالسِ الذِّکْر « لَی؛  1ع  
  »برپایی مجالس دینی و شرکت در آن  بر تو باد به

  :فرمودندنیز ) ص(پیامبر اکرم    
  ؛2ارتَعوا فی رِیاضِ الْجنَّۀِ قَالُوا یا رسولَ اللَّه و ما رِیاض الْجنَّۀِ قَالَ مجالس الذِّکْر «
: هاي بهشت برخورد کردید، در آن حاضر شوید؛ سؤال شد هرگاه به باغی از باغ 

  .»مجالس ذکر: هاي بهشت چیست؟ فرمود باغ
  :به فضیل فرمود) ع(مام صادقو در روایتی دیگر ا    

» ینْ أَحم اللَّه محرَنَا روا أَمیَأح ُثونَ قُلْت نَعم قَالَ تلْک الْمجالس أُحبها فَ دتُح ونَ وسلرَنَا تَجا أَم
ْثلُ جنَا م هنَیینْ عع فَخَرَج هنْدرْنَا عذُک نْ ذَکَرَنَا أَولُ ما فُضَیی لَو و هُذنُوب لَه ابِ َغفَرَ اللَّهب حِ الذُّ

ثَرَ منْ زبد الْبحرِ   ؛ 3کَانَت أَکْ
است، صحبت  چه برآنان گذشته بیت و آن کنید و از اهل برپا می] عزا[آیا مجالس 

گونه مجالس را  این: آري قربانت گردم، امام فرمود: کنید؟ فضیل گفت می
زنده گردانید که هرکس امر ما را زنده کند مورد لطف و  دارم، پس امر ما را دوست

فضیل، هرکس از ما یادکند، یا نزد او از ما یادکنند و به . مرحمت خدا قرار گیرد

                                                
 .7؛ أمالی، طوسی، ص 465، ص 72بحاراالنوار، ج   - ١
جاي  به 202بحار، ص  1؛ در ج 163، ص 90؛ بحاراالنوار، ج 9199، ح 231، ص 7الشیعه، ج  وسائل -  2
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آمرزد، اگرچه بیش از کف  ي بال مگسی اشک بریزد خداوند گناهانش را می اندازه
  ».دریا باشد

است که براساس قانون شریعت پاك برگزار منظور از مجالس ذکر در این روایات آن چیزي     
شود و علوم  ها خداوند در قانون شریعت یادمی هاي ذکر مجالسی است که در آن و حلقه. 1شود
ذکر  در مجالس وعظ و سخنرانی وعده و وعیدهاي الهی. شود بیت و فضائل ایشان گفته می اهل
ها از طریق  شود، و این حلقههایی که در آن علوم دینی گفته  شدن همچنین جمع. 2شود می

  . 3کردند که خود ایشان موعظه می است، همچنان به ما رسیده) ع(و ائمه) ص(ي پیامبر صحابه
  .باشد شده گرفته» الجنه ریاض«شود، از همین  لذا شاید مجالسی که به اسم روضه برگزار می    
  

  . است صاحب مصیبت آمده گفتن به دادن و تسلیت در تعدادي از روایات دیگر توصیه به تسلی    
  :فرمود) ص(پیامبراکرم    

ثُ الْجنَّۀ «    4؛التَّعزِیۀُ تُورِ
  .»شود که شخص به بهشت رود زدگان موجب می دادن به مصیبت تسلیت و دلداري

  :دادن فرمودند در ثواب تسلی) ع(و امام علی    
ه « م لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّ وی هرْشلِّ عی ظف اللَّه ظَلَّه    5؛منْ عزَّى الثَّکْلَى أَ

اي جز  اي را تسلی دهد، خداوند در آن روزي که هیچ سایه هرکه مادر فرزند مرده
  .»ي عرش خود جاي دهد ي عرش او نیست، وي را در سایه سایه

  :روایت کرده) ص(مبراکرمعبداهللا انصاري از پیا جابربن    
ئاً « ابِ شَیصرِ الْمنْ أَجم صنْتَقرِ أَنْ ینْ َغیم ه ْثلُ أَجرِ م اباً کَانَ لَهصزَّى منْ ع6؛م   

عزایی را تسلیت دهد خداوند متعال مثل ثواب و پاداشی که به  هرکس صاحب
چیزي از اجر که خداوند  کند بدون این دهد به او هم عطا می عزا می صاحب
  .»دیده کم نماید مصیبت

  :فرمود) ع(امام علی    
                                                

 .7، ص 93بحاراالنوار، ج  - 1
  .202، ص 1همان، ج  - 2
 196، ص 13ج مجلسی اول، محمد تقی، المتقین،  روضه - 3
 .3440، ح 214، ص 3الشیعه، ج  وسائل؛ 507، ح 174، ص 1الفقیه، ج  - 4
 113، ص 79؛ بحاراالنوار، ج 3ح   ،227، ص 3کافی، ج  - 5
 213، ص 3الشیعه، ج  ؛ وسائل205، ص 3ج  ؛ کافی،115الفؤاد، ص  مسکن - 6



 ٩٠                                                                           دالیل و انگیزه هاي سوگواري: فصل سوم   
                                                                                                            

   1؛ التَّعزِیۀُ مرَّةٌ واحدةٌ قَبلَ أَنْ یدفَنَ و بعد ما یدفَن «
گساري از صاحبان عزا یک بار است، یا پیش از دفن میت و یا بعد  گفتن و غم تسلیت
  »از آن

  :سوگوار فرمود در تسلیت به عده اي) ع(امام صادق     
کُم و أَحسنَ عزَاکُم و رحم«   2؛ جبرَ اللَّه وهنَ
  ».خداوند به شما قوت دهد و صبر عطا فرماید و میت شما را رحمت کند 

عبارت است از تسلیت گفتن به اهل مصیبت، بجا آوردن حقوق ایشان و رفتن به نزد » تعزیه«    
رسیده ) ع(ائمهآنها براي برطرف کردن حزن و غمشان، و شیوة تسلی دادن به آنچه از پیامبران و 

  .است آمده) ع(طورکه در روایت امام صادق ، همان3نیکوتر است
رزند یا محبوب مهربانش را از دست داده و مصیبتش بزرگ و زنی است که ف» ثکلی«منظور از     

تابی است و اجر کسی که به وي تسلی  دلسوزي و بی ،هاي زن تحملش کم است، چراکه از ویژگی
هرکس مؤمنی را به مصیبت برادرش تسلیت بگوید «: براساس روایات مانند 4دهد بزرگ است

  5.»پوشاند اي از کرامت به او می خداوند در روز قیامت جامه
  :فرمودند) ع(در خبرکردن برادران دینی در مرگ عزیزان، امام صادق    

ْخوانَ « شْهدونَ جنَازتَه و یصلُّونَ علَیه و  ینْبغی لأَولیاء الْمیت منْکُم أَنْ یؤْذنُوا إِ فَی هتوبِم تیالْم
رُونَ لَهتَغْفس6؛.ی  

شان باخبر سازند  است که صاحبان عزا برادران دینی خود را از مرگ عزیزان شایسته 
  .»تا در تشییع جنازه و نماز میت و طلب مغفرت شرکت نمایند

تواند مصداقی از عزاداري  مؤمنان براي برگزاري چنین مراسمی، میشدن  روشن است که جمع    
  :روایت کرده) ع(ابوبصیر از امام صادق. باشد

» ف ُکونَ فی قَمیصٍ حتَّى یعرَ أَنْ ی و اءرِد سلْبةِ أَنْ لَا یبِ الْجِنَازاحصی لغنْب7؛ ی   
  . »شود با پیراهن باشد تا شناختهعزا ردا بر تن نکند و تنها  است که صاحب شایسته
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  :و در روایتی دیگر آمده    
ئلَ عنْ ذَلک فَقَالَ إِ « فَس اللَّه همحر اذعنِ مب دعةِ سی جِنَازف ه اءص رِد ولُ اللَّهسر ضَع و قَد نِّی و

ضَعت رِ ا فَوتَهیدأَر تَضع و کَۀَ قَد لَائالْم تأَییرائ1؛د  
یا در مراسم [معاذ که خدا او را رحمت کند  ي سعدبن در پی جنازه) ص(پیامبر 

ردا از تن فروگذاشت، از حضرت در مورد این رفتار سؤال شد، آن ] عزاداري او
اند، من نیز رداء خویش  من دیدم فرشتگان رداهاي خود را فروگرفته: حضرت فرمود
  .»را برداشتم

ي رداست، لذا در مصیبت  شیدن عرف است و در نزد عجم باالپوش به منزلهدر بین عرب رداپو    
عزا را مردم بشناسند و به او سرسالمتی  که صاحب سزاوار است صاحب مصیبت ردا نپوشد تا آن

   2.دهند
  :زید در روایتی آورده بن اسامه    

أُمامۀَ بِنْت زینَب و نَفْسها «  ذَ و أُتی النَّبِی ص بِ خَ تَتَقَعقَع فی صدرِها فَقَالَ رسولُ اللَّه ص للَّه ما أَ
کَى فَقَالَ لَه سعد بنُ عبادةَ تَبکی و قَد نَهیت عنِ  ب ى و مسلٍ مکُلٌّ إِلَى أَج طَى وا أَعم لَّهل کَاء الْب

محر یا هص إِنَّم ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هادبنْ عم اللَّه مرْحا یإِنَّم و ه ادبی قُلُوبِ عف ا اللَّهلُهعجۀٌ ی
حماء   3؛ الرُّ

) ص(را در شدت مرض خدمت پیامبر)) ص(ي پیامبر دخترزاده(امامه دختر زینب  
مال خداست، : فرمود) ص(پیغمبر. کشید سختی نفس می که به آوردند، درحالی

و . بخشد هم از اوست چه می گیرد از اوست و آن چه می شد، آنبخ گیرد و می می
آیا : سعدبن عباده عرض کرد. هریکی مدت و اجلی معین دارند، سپس گریه کرد

) ص(کردن؟ پیغمبراکرم اي از گریه که خودت نهی فرموده کنی در صورتی گریه می
است و  هي رحمت است که خدا او را در دل بندگانش قرارداد این گریه: فرمود

  ».کند خداوند به بندگانی که داراي ترحم هستند، ترحم می
 که حتی با دیدن نشانه هاي مرگ صورت گرفته ي ایشان و حزن و گریه) ص(این عمل پیامبر    

  .افتد دادن عزیزان اتفاق می مؤید گریه و عزایی است که در غم ازدست
  :آمده) ع(و در روایتی از امام صادق    
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لک العیون التی جرت دموعها رحمۀ لنا و ارحم تلک القلوب التی جزعت و و ارحم ت «
   1؛احترقت لنا

شود و بر  ها جاري می خاطر ما اشک از آن هایی که به خدایا رحمت آور بر چشم
  .»است تاب گشته و سوخته هایی که در مصیبت ما بی دل

) ع(بیت گریستن و عزاداري براي اهلبه این خاطر باشد که در ) ع(گونه دعاکردن امام شاید این    
باشد که باید به آن روي آورد تا از آن  ارزش و فایده و پاداشی بس بزرگ و پرمعنا وجودداشته

  .طور کمال برخوردار گشت به
  :فرمود) ع(جعفر بن در روایتی امام موسی   

کَۀُ و بِقَاع الْ « لَائالْم هلَیع کَت نُ بؤْم الْم اتإِذَا م اءمالس ابوأَب ا وهلَیع اللَّه دبعی کَانَ یضِ الَّتأَر
ا شَیهدسۀٌ لَا یلَامِ ثُلْمإِس أَعماله و ثُلم فی الْ أَنَّ الْمْؤمنینَ الْفُقَهاء حصونُ  الَّتی کَانَ یصعد فیها بِ ل ء

إِسلَامِ کَحصنِ سورِ الْمدی    2؛ نَۀِ لَهاالْ
جا خدا را عبادت کرده و  هرگاه مؤمنی از دنیا برود فرشتگان و جایگاهی که در آن

گریند و شکافی در اسالم  است بر او می درهاي آسمان که اعمال وي از آن باال رفته
تواند آن را پر کند؛ چراکه مؤمنان همانند دیوار شهر و  گردد که چیزي نمی پدیدار می

  .»اسالم هستندنگهبان 
ست و یا  هاست و یا کنایه از ظاهرشدن آثاري ي آن ي مالئکه ي در و دیوار، گریه منظور از گریه    
هنگام  کردن آسمان و زمین، به ي گریه که تمثیلی براي بیان عظمت مصیبت؛ زیرا استفاده از کنایه این

   3.شدت مصیبت، در عرف شایع است
ست، خصوصاً علماي ایشان و گریستن زمین  هاي صوري و معنويوجود مؤمنان سبب دفع بال    

ها را شعوري باشد که ما ندانیم یا کنایه باشد  و آسمان ممکن است که برسبیل حقیقت باشد و این
شود، سبب خراب عالم  که وجود ایشان سبب بقاي عالم است، پس هرچه از علما کم می از آن

 4.گریند د میاست، پس گویا آسمان و زمین برحال خو
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  گفتار سوم    
  

  دارند) ع(هایی که داللت بر سوگواري امام حسین روایت    
  

که گریه و سوگواري همواره قرین  است  اي عبا به گونه ومیت خامس آلعظمت مصیبت و مظل    
اي که در روایات نسبت به برپا نمودن  نام آن حضرت بوده و هست؛ به یقین تأکید و توصیه

یک از امامان معصوم  وارد شده است، نسبت به هیچ) ع(مجالس عزا و گریه بر مصائب امام حسین
ا در این گفتار به برخی از لذ. وارد نشده است) ص(پیامبر اکرم  السالم حتی وجود مقدس علیهم
  .دارد) ع(الحسین اباعبداهللا شود که داللت بر سوگواري  هایی اشاره می روایت

  : اند که آورده) ع(در روایتی از امام صادق    
»نِ بیسلَى الْحع کَاء ا خَلَا الْبم زِعا جی کُلِّ مف دبلْعل ْکرُوه م زَعالْج و کَاءإِنَّ الْب یهف إِنَّه نِ علی ع فَ

ورْأج 1؛ م   
براي بنده گریه و اظهار حزن در تمام امور مکروه و ناپسند است، مگر گریه بر امام 

  ».که در این صورت اجر وپاداش دارد) ع(حسین
جا منظور از کراهت، نداشتن اجر و ثواب  چرا که در این 2این روایت نیاز به نوعی تأویل دارد؛    

و ) ع(مانند گریه بر امام حسین ،است، نه کراهتی که موجب سرزنش باشد و گریه بر دیگران
داراي ثواب زیاد و اجر زیبا نیست، بلکه از مباحات است؛ آن روایتی هم که  ،پدران و پسرانش

کس  از روایات عامه است و صحیح نیست، چرا که هیچداند  ي عذاب او می گریه بر میت را مایه
  3.کشد گناه دیگري را به دوش نمی

زدن به صورت و سینه باشد و فریاد کشیدن،  مانند ضربه شاید منظور از کراهت، انجام اعمالی    
تابی  کردنی که شامل زاري و بی اما گریه 4.قطعاً حرام است) ع(که این کارها براي غیر امام حسین

ست و با قضاء و رضایت الهی منافاتی ندارد، بخاطر آرام کردن غم و حزن و آتش قلب، جایز ا
   5.برد و کراهتش بعید نیست است، و اگر با عدم رضایت الهی باشد اجر را از بین می
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که  چنان بنابراین در جایز بودن گریه بر دیگران اختالفی نیست، به شروطی که گفته شد، هم    
نمودن در  توجه به این نکته الزم است که ترك صبر، و جزع 1.اند ر به آن تصریح کردهاصحاب اخبا

و ) ع(برد اما گریه و جزع بر مصیبت امام حسین مصائب، اجر و پاداش انسان را از بین می
افراد عادي متفاوت است و   براي مظلوم از  مصادیق جزع مکروه نبوده و با سوگواري   هاي انسان

  .پاداش هم دارد لذا اجر و
  :به پسر شبیب فرمود) ع(در روایتی امام رضا    

»شَی یاً لاکب إِنْ کُنْت ٍ ش کَب ذْبح الْ ا یکَم ُذبِح إِنَّه ک للْحسینِ بنِ علی ع فَ فَاب ؛2ء  
گریه کن، چرا که او را مانند ) ع(بن علی حسین اگر خواستی بر کسی گریه کنی، براي 

  »گوسفند ذبح کردند
اي مخفی و عملی با حاکمان  به پسر شبیب در حقیقت دعوت به مبارزه) ع(سفارش امام رضا    

ا این که از عمل آنان به شدت خشمگین و بیزار هستند، ام دادن این ظالم و جائر است و نشان
  ي ي باطل در چهره عباس ندارد، چرا که امروزه هم جبهه امیه و بنی توصیه اختصاص به زمان بنی

) ع(خورد و عزاداري و گریستن بر مظلومیت امام حسین کریه آنان به روشنی به چشم می
   .شود  جهاد محسوب می  بیتش نوعی واهل

  :آمده) ع(در حدیث دیگري  از امام رضا    
نُوب الْعظَامفَعلَ«  طُّ الذُّ حی هلَیع کَاء إِنَّ الْب ک الْباکُونَ فَ بنِ فَلْییسثْلِ الْح ؛ 3... ى م  

بگریند و بدانید که گریستن بر ) ع(کنندگان بر مثل حسین گریه پس بایستی
  ».ریزد گناهان بزرگ را می) ع(حسین

ابه  به سوي خداوند است، زیرا گریه در در حقیقت نوعی توبه و ان) ع(گریه بر امام حسین    
انسان کاملی است که در راه احیاي دین الهی مظلومانه شهید شده و  گریه بر مظلوم،   جا براي این

فرد را مدافع او کرده، حال اگر امام و ولی مورد ظلم قرار گرفته باشد، عزادار او به خاطر دفاع از 
کند و این خود باعث ریختن گناهان  یدا میجانشین صاحب شریعت، به سوي خدا تقرب پ

  .شود می
  : کند روایت می) ص(طاووس از آل پیامبر ابن    
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»  کَى و نْ بم نَّۀُ والْج ینَ فَلَهسکَى خَم أَب کَى و نْ بم نَّۀُ والْج ائَۀً فَلَهینَا مکَى ف أَب کَى و نْ بکَى م أَب
کَى واحداً فَلَه الْجنَّۀُ و منْ تَباکَى فَلَه الْجنَّۀ .....ثَلَاثینَ فَلَه الْجنَّۀُ  أَب کَى و نْ بم ؛ 1ُو  

کس که بگرید وصد نفر را براي ما بگریاند بهشت براي او واجب است و کسی  آن
که بگرید و پنجاه نفر را بگریاند اهل بهشت است و کسی که بگرید و سی نفر را 

و کسی که بگرید و یک نفر را ) طور ادامه داد تا  همین...(اوستبگریاند بهشت براي 
خود را (بگریاند بهشت بر او زیبنده است و کسی که حالت گریه و غم و اندوه بگیرد

  .»بهشت براو واجب است) وادار به گریه کند
ي محبت است و محبت، ناشی از ایمان و معرفت، و عمل بدون ایمان پایه و  گریه، نشانه    

چه در مسیر هماهنگی  شود، چنان اشکی که ربخته می. روح است اساس ندارد؛ بلکه مانند پیکر بی
  .کند می) ع(باشد، پرواز کوچکی است که روح ما با روح حضرت اباعبداهللا) ع(روح با امام

شود و ملحق به  ي متقابل داشته، از شعائر آن محسوب میا عزاداري با شناخت امامت رابطه    
باشد؛ گریه گرچه امري مستحب است، ولی در حقیقت متمسک شدن به والیت  دین می اصول

  2.است) ع(اهل بیت
در تفسیر تباکی چند وجه گفته شده است؛ یا تظاهرکردن به گریه و اندوه است البته بدون ریا      

دهد و لذا با خواهد انجام  تواند کاري را که دلش می ، گاهی هم آدمی نمیقربۀ الی اهللاو به نیت 
دهد که شاید به نتیجه هم برسد و کامالً طبیعی شود و یا  تکلف تمایل درونی خود را بروز می

را نشان بدهد، که شاید همین ) ع(که کسی گریه نکند اما تمایل به گریستن بر مصائب اهل بیت این
ي آشکار  رد با نالهباشد و یا تباکی به این معنا باشد که ف) ع(وجه معناي تباکی در کالم معصوم

  3.صدا شود تواند گریه کند، با گریه کنندگان هم که نمی خود، در حالی
  :فرمودند) ع(در روایتی امام رضا    

ك السعی فی حوائجِه یوم عاشُوراء قَضَى اللَّه لَه حوائج الدنْیا و الْآخرَةِ و منْ کَانَ «  یوم منْ تَرَ
 و هفَرَح م وۀِ یامیالْق مولَّ یج زَّ وع لَ اللَّهعج هکَائ ب و هزْنح و هتیبصم موی اءاشُورع و رُورِهس

نُهیی الْجِنَانِ عبِنَا ف 4؛... قَرَّت   
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هر کس در روز عاشورا تالش و کوشش دنیوي را رها کند، خداوند حوائج دنیا و 
ت او را برآورده کند، و هر کس که روز عاشورا را روز مصیبت و اندوه و گریه آخر

و در داد قراردهد، خداوند روز قیامت را براي وي روز شادي و سرور قرار خواهد 
  »...بهشت چشمش به ما روشن خواهد شد

دن زدگی و عزادار بودن، دست کشیدن از کسب و کار و تعطیل کر از نمودهاي روشن ماتم    
) ع(که احترام به قیام امام حسین شود این ي دیگر که از این حدیث برداشت می بازارهاست؛ مسأله

ي عزا و مصیبت براي ایشان به معنی  و خون پاك ایشان که در این روز به ناحق ریخته شد و اقامه
کس  اش شادي و رضایت در بهشت خواهد بود و برعکس هر همراهی با قیام ایشان است و نتیجه

  .، با همان فاسدان محشور خواهدشد1که از بنی امیه پیروي کند و عاشورا را روز شادي خود بداند
  :فرمودند) ع(، امام صادق)ع(سرایی و شعر خواندن براي مصیبت اباعبداهللا در مورد مرثیه    

کَى عشَرَ« أَب کَى و رِ فَبنَ الشِّعتاً مینِ بیسی الْحف شَد شَد فی منْ أَنْ ةً فَلَه و لَهم الْجنَّۀُ و منْ أَنْ
ی الْحف شَد کَى تسعۀً فَلَه و لَهم الْجنَّۀُ فَلَم یزَلْ حتَّى قَالَ منْ أَنْ أَب کَى و تاً فَبینِ بیستاً الْحینِ بیس

ظُنُّه قَالَ أَو تَباکَى فَلَه الْجنَّۀُ   ؛ 2 فَبکَى و أَ
شعري بخواند و بگرید و ده نفر را بگریاند، بهشت براي ) ع(ي حسین هرکس درباره

شعري بخواند و نه نفر را ) ع(ي حسین او و آنان خواهد بود و هرکس درباره
که  فرمود تا این بگریاند، بهشت براي او و آنان حتمی خواهد بود و همین طور می

و گریه کند، بهشت برایش حتمی  شعري بخواند) ع(ي حسین هر کس درباره: فرمود
  ».یا تظاهر به گریه کند: و گمان کنم فرمود. خواهد بود

ي شهادت   از طریق پدر بزرگوارشان بر شیوه) س(در روایات است که وقتی حضرت فاطمه    
  :به ایشان فرمود) ص(باخبر شدند، بسیار محزون شده و گریستند، لذا پیامبر) ع(حسینال اباعبداهللا

کَۀٌ  یا«  ا ضاحإِنَّه کَت علَى مصابِ الْحسینِ فَ نٌ بیۀِ إِلَّا عامیالْق موۀٌ ییاکنٍ بیۀُ کُلُّ عمفَاط
  ؛ 3مستَبشرَةٌ بِنَعیمِ الْجنَّۀِ

گریه کند، ) ع(اي فاطمه هر چشمی در قیامت گریان است، جز چشمی که بر حسین
  ».شود هاي بهشتی بشارت داده می تآن چشم همیشه خندان و به نعم
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ي  رو به سوي معنویت هدایت شود و با انگیزهو اگر گریه در مسیر صحیحی قرار بگیرد     
آورد  ها را براي انسان به ارمغان می ها و فضیلت مقدسی از چشم جاري گردد، بهترین ارزش

  .کند نایل میاي که وي را به حقیقت مقام عبودیت و اوج مقام قرب الهی  گونه به
  :روایت شده) ع(از امام حسین    

  ؛ 1اًالْجنَّۀِ حقُب ما منْ عبد قَطَرَت عینَاه فینَا قَطْرَةً أَو دمعت عینَاه فینَا دمعۀً إِلَّا بوأَه اللَّه بِها فی
دیدگانش  اي اشک جاري گردد و یا اي نیست که از چشمانش براي ما قطره هیچ بنده

که خداوند او را به این جهت سالیان درازي در بهشت  براي ما گریان گردد، مگر آن
  ».مقیم خواهد کرد

را ) ع(ي بر سیدالشهداء انتهاي گریه توانید فیوضات بی راحتی می هایی که انسان به یکی از مکان    
کیل این مجالس، درك کند، مجلس عزاي آن حضرت است؛ زیرا از اهداف اصلی و مهم در تش

ي بر آن حضرت است و هر جا که مظلومیت آن حضرت یاد شود و اشک از  ذکر مصائب و گریه
  .یابد ي خاصی می ها جاري گردد، رحمت و مغفرت الهی جلوه دیده
  :فرمایند می) ع(امام سجاد    

»مد یلنِ عنِ بیسقَتْلِ الْحل نَاهیع تعمنٍ دؤْما ممنَّۀِ أَیی الْجا فبِه اللَّه أَهوب هلَى خَدیلَ عتَّى تَسۀً حع
کُنُها أَحقَاباً س؛ 2...غُرَفاً ی  

و   پر از اشک گردد و بر گونه) ع(هر مؤمنی که دیدگانش براي کشته شدن حسین
اي از بهشت را براي سالیانی بس دراز به او  صورتش جاري شود، خداوند غرفه

  ».دهد میاختصاص 
اي باشد که  گریه و اشکی که در این روایت و سایر روایات از آن سخن به میان آمد باید گریه    

نه از روي تقلید و   از فهم و شعور نشأت گرفته باشد و همراه با شناخت و معرفت حاصل شود،
ر و هاي مختلف، احیاي ذک روشن است که هدف از عزاداري به شیوه. ثمر است ریا، که بی

ي  و مکتب آنان است، پس باید با رعایت شئون اخالقی باشد تا به ثمره) ع(یادآوري امر اهل بیت
  .حقیقی برسد

  :ندفرمود)ع(امام صادق    
» بتَعنٌ إِلَّا اسؤْمی مذْکُرُن رَةِ لَا یبیلُ الْعع أَنَا قَت یلنُ عنُ بیس؛ 3رقَالَ الْح  
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کند مگر  هایم، هیچ مومنی مرا یاد نمی ي اشک من کشته شده: فرمود) ع(امام حسین
  ».که گریان شود آن

به معناي اشک، اضافه شدن سبب » العبرة«به معناي کشته، به» قتیل«در این روایت اضافه شدن     
به این معناست که کشته شدن من، » ي اشکم من کشته شده«ي  بنابراین جمله. به مسبب است

   1.طور که در حدیث تفسیر شده است است؛ همان سبب جاري شدن اشک
اي که به اشک و گریه  کشته« :گوید می» ي اشکم من کشته« ي  عالمه مجلسی در توضیح جمله    

شود، که  شود و سبب جاري شدن اشک است، یا با اشک و آه و ناله کشته می نسبت داده می
  2»معناي اول، اظهر است

. هزار و سیصد سال، بر او بگریند سراغ نداریم که مردمی بیش از یکدر طول تاریخ، کسی را     
ي مظلومان تاریخ را  است؛ اشکی که تا وقتی  انتقام خون همه» ي اشک کشته«سیدالشهداء، ! آري

، )ص(هاي حسینی را به رهبري فرزند بزرگوارش، مهدي آل محمد از ستمگران باز نستاند و آرمان
مندان به خاندان رسالت  هاي مومنان راستین و عالقه چنان بر گونه همنبخشد، تحقق در جهان 

   3.جاري خواهد بود
ثواب زیارت امام ) ع(الزیارات روایتی است از مالک جهنی که از قول امام باقر در کامل    

پرسد که به خاطر دوري راه  کند، و راوي در مورد کسی  می در روز عاشورا را بیان می) ع(حسین
  :فرماید می) ع(برود، امام باقر) ع(تواند به زیارت امام حسین نمی

» بِالس هأَ إِلَیمأَو و ارِهی دعاً فرْتَفطْحاً مس دعص أَو رَاءحإِلَى الص رَزب موالْی ک إِذَا کَانَ ذَل لَامِ و
اءعبِالد هللَى قَاتع دتَهبِ .... اجنْدلْی ثُم  و هلَیع کَاءبِالْب ه أْمرُ منْ فی دارِ ی و یهک بی نَ ع ویسالْح

وتیی الْبضاً فعب مضُهعب کَاء نَ بِالْبتَلَاقَوی و هلَیزَعِ عارِ الْجظْه إِ ه مصیبتَه بِ  و لْیعزِّ یقیم فی دارِ
ابِ الْحصضاً بِمعب مضُهعنِبی4؛)ع(س   

اش برآید و با اشاره به  بام بلندي در خانه در چنین روزي به صحرا رفته یا به پشت
) ع(امام حسین سپس براي ...حضرت سالم کند و با جدیت قاتلش را نفرین کند

اش هستند سفارش کند بگریند بر امام  مرثیه بسراید و بگرید و به کسانی که در خانه
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ن بر امام در خانه ماتم بر پاکند و با هم براي گریستن در خانه کرد و با ناله) ع(حسین
  ».به یکدیگر تسلیت بگویند) ع(صدا شوند، و در مصیبت امام حسین هم

براي درك اهمیت برپا   در این روایت رسیده، شاید به تنهایی) ع(هایی که از امام باقر سفارش    
  .داشتن مجلس عزاداري در روز عاشورا کافی باشد

این مجالس ذکر شده،  و برپایی )ع(گریستن بر اباعبداهللا هاي ثواب عظیمی که براي  اما وعده    
ي افراط  و تفریط و شبهات و سؤاالت ذهنی فراوان  زیادي را به ورطه هاي  ي ایام انسان همیشه
هم به پرسش از علت این  »سید مهدي بحرالعلوم«ده است؛ به طوري که دانشمندي چون کشان
  :دهد که چنین به او پاسخ می این »شیخ حسن«عارف بزرگ  پردازد تا قانع شود، و ها می وابث

با تمام شئونی که داشت، مخلوق و محتاج و عبد خدا بود و با این ) ع(امام حسین«
او، تمام وجود خود اعم از مال، مقام، آبرو، برادران،   حال، در محبت خدا و رضاي

روح و حتی  بدن و جسم خود را پس از قتل از دست فرزندان کوچک و بزرگ و 
چه دارد براي امام  کنی اگر خداي کریم جواد نیز آن داده و به این وصف فکر می

 1»! عطا فرماید آیا بایستی ما زیاد بشماریم؟) ع(حسین

حلیل به بحث و ت همه  تأکید و سفارش رازي نهفته باشد که نیاز رسد در این بنابراین به نظر می    
ها در قالب   این ثواب ی کوتاه از علت بیانبه یاري خداوند در بخش بعد به تحلیل دارد؛ لذا منطقی

  .شود پرداخته می و عنوان انگیزه ها
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  بخش سوم    
  

  هاي سیاسی عزاداري انگیزه    
  

اي وجود دارد، و این توجه  ي عزاداري، از لحاظ سیاسی توجه و نگاه ویژه به مسئله هامروز    
کند که  گسترش پیدا کرده، سؤالی را در ذهن مطرح می ص که در بین دوستان و دشمنان شیعهخا

دلیل اغراض سیاسی  آیا این مسئله از صدر اسالم چنین جایگاه مهمی داشته و یا به تازگی و به
  !جامعه وجود دارد اهمیت یافته است؟ خاصی که در

) ع(بیت دانسته و زندگانی اهل اسالم، هرگز سیاست را از دیانت جدا نمی: در پاسخ باید گفت    
آنان با . ها رقم خورده است هاي گوناگون در رویارویی با آن هاي سیاسی و واکنش نیز با فعالیت

هاي  مذهبی و نهضت - هاي سیاسی مستبد، جریان داران گیري از سیاست متوازن در برابر زمام بهره
اوضاع ) ص(بعد از رحلت پیامبراکرم. ي اسالمی را به سالمت پیش ببرند التقاطی توانستند جامعه

امیه علیه  ها و تبلیغات مسموم بنی فعالیت. کننده بود عمومی اسالم و مسلمین بسیار ناراحت
هایی که زیرکانه در اسالم داخل کرده  تو خاندانش، و نیز تحریفات و بدع) ع(حضرت علی

  1.آماده کرده بود) ص(بودند، شرایط را جهت نابودي اسالم و محو نام حضرت محمد
ناله . کس توان شنیدن آن را نداشت چنان سوگواري کرد که هیچ) ع(در چنین شرایطی فاطمه    

مردم مدینه اذیت شدند و به او که  تا این. شد اختیار ناالن می شنید، بی سوزان فاطمه را هرکس می
آرامش را براي خود و اهل مدینه حرام ) ع(راستی چرا فاطمه به 2.گفتند یا شب گریه کن یا روز

  4!چنان گریست که در شمار گریه کنان بزرگ بشریت درآمد؟ آن 3تر از صد روز چرا در کم! کرد؟
را به هم زده باشد بلکه آنچه  آسایش مردم) س(البته تصور نمی شود که گریه ي حضرت زهرا    

بود؛ و ) س(آنها را ناراحت می کرد و به واکنش وا داشت اظهار حزن و ناراحتی  حضرت زهرا 
  5.براي ایشان به وجود آمد) ص(مظلومیتی که بالفاصله بعد از رحلت پیامبر اکرم 
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ی را نتیجه داد که از گریه هاي ایشان باعث تحریک مردم پاك نهاد و با ایمان شد و نابودي خط    
  .انجام هیچ عملی در راه رسیدن به خواسته هایش فروگذار نبود

همه ي درها بسته شد، غیر ) ص(مسجد مدینه درهاي زیادي داشت که در اواخر زندگی پیامبر     
تجمع و قرار و همه ي  که به مسجد باز می شد، مسجد هم مرکز) س(از در خانه ي حضرت زهرا

یأت هاي خارجی، ، استقبال از هه هاي جنگ، حل مشکالتهت به سوي جبرکح[تحرکات بود
، بنابراین مسجد پیامبر مرکز حکومت، قضاوت و رهبري است، و منبر ...]رفتن به مسافرت و

و خانه ) ص(، جایگاه حاکم بود، در چند متري مدفن پیامبر)ص(مسجد که بعد از رحلت پیامبر 
رفتن به مسجد مضاعف می شود ) ص(فضاي ارتحال پیامبرقرار داشت، در ) س(ي حضرت زهرا

و سالم بر او و بر ) ص(و اولین عملی که به محض ورود به مسجد اتفاق می افتاد، زیارت پیامبر
احوالپرسی می کردند، و می دیدند حاکمان به ) س(بود، مردم با فاطمه) س(اهل خانه ي فاطمه 

ده و دردآور و گفتار شکننده به دیدار او می رفتند جاي تسلیت و تعزیت با سخنان و کلمات گزن
  .در حالیکه آنان را از ظلمت به نور کشانده بود ،حاضر نشدند) ص(و حتی بر جنازه ي پیامبر

 ،عاطفه و حزن و اندوه حضرت زهرا باعث می شد مردم به فکر فرو رفته و در نهایت    
که حتی به کوتاهی در حق ) س( وجدانشان بیدار شود و از کوتاهی در حق حضرت زهرا

  .نادم و پشیمان شوند ،خودشان می انجامید
پس حقیقت این است که گریه ي حضرت فاطمه آسایش مردم را بر هم  نمی زد بلکه هیأت     

حاکمه را زجر می داد، چه اینکه حاکمان جدید می بایست در مسجد پیغمبر و در کنار منبر 
فاصله داشت حضور ) س(متر با خانه ي حضرت فاطمه  شریف آن حضرت جایی که فقط چند

لذا حاکمان او را از گریه منع کردند و الزم بود حضرت را از این مکان دور کنند تا . داشته باشند
   1.مردم او را نبینند

بنابراین گریه ي حضرت زهرا جزع از مصیبت و بزرگ شمردن فقدان شخصی نیست که با     
هی منافات داشته باشد، مگر اینکه وي تسلیم قضا و قدر بودن و سکوت در پذیرفتن قضا و قدر ال
  2.قضا و قدر الهی بداندقبال ظلم را پذیرش 

که از پنج سالگی شاهد رنج پدر در تبلیغ رسالت بود، حال که ) س(بدیهی است فاطمه زهرا    
رود، از موقعیت اجتماعی خویش براي  ها می طلبی هاي ایشان به مسلخ جاه تمام تالش بیند می

                                                
نظر می رسد هیأت حاکمه مردم را مجبور  پس اگر بنا را هم بر درست بودن روایت شیخ صدوق بگذاریم، به -  ١

 .پاورقی ص قبل: ك.ر .کرده باشند که او را از خانه اش بیرون کنند
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برد و با  انجام یک رسالت الهی و نجات بشر و به نتیجه رساندن زحمات همه انبیا سود می
  . دهد هاي فرورفته در خواب غفلت، پیام بیداري می گریستن و نالیدن به انسان

اي کامالً سیاسی  که انگیزهنه تنها براي فراق پدر بود، بل) س(پس سوگواري حضرت فاطمه    
هاي سیاسی فقط مخصوص این بانوي بزرگ اسالم و زمان ایشان نبود؛ در  اما این گریه. اشتد

رفته جاي خود را به حکومت سلطنتی و دیکتاتوري داد  ، خالفت الهی رفته)ص(زمان بعد از پیامبر
ي مسلمین بر خود  هي مسلمین، حاکمی فاسق و فاجر چون یزید، لقب خلیف و در رأس جامعه

تمام استانها و شهرستانها بر اوضاع هاي فاسد و دنیاطلب به فرمان وي در  گذاشت، سپس انسان
عزم ) ع(چنین اوضاعی امام حسینمسلط شدند، و کم کم اسالم از مسیر خود خارج می شد، در 

خاست و چنین فریاد جهاد کرد و با تعداد اندکی از یاران، به همراه زنان و کودکان به استقامت بر
  :کرد

أال ترون أنّ الحق الیعمل به و أنّ الباطل الیتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاءاهللا محقّاً فانی ال «
   1ً؛اري الموت إلّا سعادةً و ال الحیاة مع الظالمین إلّا برما

در این هنگام باید ! شود؟ شود و از باطل نهی نمی بینید که به حق عمل نمی آیا نمی
خص مؤمن حقاً طالب لقاي پروردگارش باشد، که مرگ چیزي جز سعادت و ش

  »زندگی با ستمگران جز هالکت نیست
ي تاریخ  بارترین حادثه گدازترین و خون جاي تاریخ ذکر شده، جان گونه که در جاي لذا همان    
ترین شکل ممکن  فجیعو یاران و فرزندانش را به ) ص(داد و دشمنان اسالم، فرزند پیامبراسالم  رخ

  .به شهادت رساندند
گیر تاریخ که در برابر سیطره جهنمی  در لحظات حساس و نفس) ع(اما نهضت امام حسین    
را عامل » شهادت«پیشگان هیچ امیدي براي حرکت و جهاد و رهایی نبود  گران و ستم سلطه

اکمان جور بودند قرار داد و آنان هاي ناآگاه مردم که تحت تأثیر تبلیغات اغواگرانه ح بیداري توده
سرایی براي چنین شهادتی، جایگاه  بدیهی است که گریه و عزاداري و مرثیه. آورد» خود«را به 
و عمق و ) ع(ي اصلی عزاداري براي امام حسین توان به فلسفه اي دارد که از این طریق می ویژه

اي دارد،  و آثار سیاسی ارزنده  انگیزهژرفاي این بزرگداشت عاطفی و احساسی که در متن خود 
  .واقف شد

قدري در روح و جان جوامع مختلف تأثیر  به) ع(الحسین که، قیام اباعبداهللا ي قابل توجه آن نکته    
ستیزي خود را علیه  ظلمگذاشت که از سویی ملل مظلوم با برپایی عزاداري، فریاد دادخواهی و 
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ن هاي فاسد، همچو هاي ظالم و حکومت دیگر قدرتاعالم کردند و از سوي  حاکمان جور
استند و حتی تا تخریب بارگاه و حرم برخبه مقابله و مبارزه  عباس از شدت وحشت، آشکارا بنی

هاي شیعی وجود همین سوگواري ممتد و  ي بسیاري از نهضت انگیزه. پیش رفتند) ع(حسینی
میت و استقامت حضرتش در راه حق در هر محرم و یاد مظلو) ع(بن علی زاري بر مصائب حسین

ارزشمند  ،در بعد سیاسی و مبارزاتی هم) ع(و حقیقت بوده است، بنابراین گریستن بر سیدالشهداء
جاست که  این 1.باشد ي قوي و دالوري می است و عامل تحوالت بزرگ اجتماعی و موجد روحیه

  :گوید شهید مطهري می
ن و تظاهر به گریه کردن دشرکت کرها  در شرایط خشن یزیدي، در حزب حسینی«

ل حق و اعالن جنگ با گروه باطل و در وعی اعالم وابسته بودن به گروه اهبر شهدا ن
یک ) ع(علی بن جاست که عزاداري حسین این ؛است حقیقت نوعی از خودگذشتگی
  2»ي اجتماعی است یک مبارزه حرکت است، یک موج است،

محدود به پس از شهادت ایشان نیست، بلکه در ) ع(حسین گفتنی است که عزاداري براي امام    
  .شود ها با اهداف سیاسی، افزوده می ها و گریه چنان بر شدت این عزاداري تمام قرون تا امروزه، هم

زیست و لذا از گریستن  هم در شرایطی از خفقان سیاسی می) ع(الزم به تذکر است که امام سجاد
در روایات . نمودند شاي ستمگران و روشنگري مردم استفاده میبر مصائب پدر بزرگوارش براي اف

هرگاه آبی یا غذایی به آن  3کرد، بیست سال و یا حتی چهل سال گریه می) ع(آمده که امام سجاد
شد و یا از علتش  و هرگاه از گریستن منع می 4شد شد، چشمانش پر از اشک می حضرت داده می
ي کریه و منافقانه و  منظور برمال کردن چهره د را کامالً بههاي خو پرسیدند، جواب از ایشان می

جمله گاهی به ماجراي گریستن  از آن. کرد طلب، مطرح می امیه و حاکمان سلطنت ي بنی ظالمانه
من با چشمان خود دیدم پدر و «: فرمود کرد و می اشاره می) ع(از فراق یوسف) ع(حضرت یعقوب

   5»!بیتم را کشتند، پس چگونه حزنم تمام شود؟ برادر و عمویم و هفده نفر از اهل
که پدرم را از آبی منع کردند که براي تمام درندگان و  چرا گریه نکنم درصورتی«: فرمود و یا می    

  .6»حیوانات آزاد بود
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از این همه گریه کردن و محزون بودن و ذکر چنین ) ع(روشن است که هدف امام سجاد    
هاي غبارآلوده را  توانست ذهن سیاسی بوده است، چراکه تنها از این طریق میهایی، مسائل  پاسخ

  !ي مداوم، چه مسائل مهمی وجود دارد به فکر و کنجکاوي وادارد که در پس بیست سال گریه
) ع(بیت طور که در ابتداي بحث اشاره شد، سیاست همیشه در کنار دین و معنویت اهل همان    

اي اسالمی و روشن  هاي سیاسی در رسیدن به جامعه ان همیشه از انگیزهاین بزرگ حضور داشته و
  .اند کردن بینش مردم، سود برده

در وصیت خود، سفارش فرمودند براي ایشان ده سال در موسم حج گریه و زاري ) ع(امام باقر    
  1.بشود

یام منی، بسیاري از اي کامالً سیاسی دارد؛ چراکه در موسم حج و در ا این توصیه هم، انگیزه    
جا آوردن اعمال حج، به این منطقه رفته و تا سه روز در  مردم از سراسر نقاط اسالمی براي به

ي حاجیان جمع هستند دلیل  مانند؛ پس وصیت امام با تعیین محل و زمانی که همه جا می آن
ایشان، از  که غرض امام این است که نام و خصوصیات و مسائل مربوط به روشنی است بر این

پایمال شده است توسط ) ع(بیت هایی که بر ایشان رفته تا حقوقی که از اهل و ستم ظلم
سرایان به گوش مسلمانان برسد، تا مردم متوجه ایشان شده و با معرفت و شناخت علیه ظلم  نوحه

  .و بیدادگري، فریاد برآورند
  :اند دهب به این نکته اشاره فرموامام خمینی رهبر کبیر انقال    

آن وقت هم ! خواست چه کند گریه را؟ می! احتیاج به گریه داشت؟) ع(حضرت باقر«
ي سیاسی، روانی، انسانی است که ده  این همین نقطه! ایام حج و منی! در منی چرا؟
! چه خبر است؟ چیست؟: گویند آیند، می خوب مردم می. جا گریه کنند سال در آن

دهد نفوس مردم را به این مکتب و  این توجه می. طور بوده این] جریان: [گویند می
  2.»کند کند و مظلوم را قوي می ظالم را منهدم می

ي سیاسی عزاداري به قدري  ، انگیزه)ع(که، در سخنان امام باقر ي حائز اهمیت دیگر آن نکته    
  :فرمایند مورد تأکید و دقت قرار گرفته که در تسلیت گفتن روز عاشورا چنین می

ظَّ« عو هیلو عم أْرِه ثَ إِمامِ  م اللَّه أُجورنَا بِمصابِنَا بِالْحسینِ ع و جعلَنَا و إِیاکُم منَ الطَّالبِینَ بِ الْ
  3؛الْمهدي منْ آلِ محمد
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خداوند ما را در بزرگداشت خاطره و سوگواري حسین اجر عظیم دهد و نیز ما و 
آن هم در رکاب مهدي  –وي  تلیناقشما را از خونخواهان و قیامگران علیه 

  .»قرار دهد - )ص(محمد آل
از اهداف و اغراض سیاسی نابی پیروي ) ع(شود، عزاداري براي امام حسین پس مشاهده می    
تأثیرگذار است و در قیام علیه مستکبران تا برپایی دولت و » )ع(محمد قائم آل«یام کند که تا ق می

  .حکومت جهانی اسالمی نقشی بسزا دارد
ي ایشان  که از نهضت بیدارگرانه) ع(جاست که متذکر شویم که عزاداري براي امام حسین به    

جهان اسالم شده است، از آن  هاي مقدس در ها عاملی براي انقالب گیرد، در تمام زمان نشأت می
) ره(بخش اسالمی به رهبري حضرت امام خمینی توان به انقالب شکوهمند و رهایی جمله می

صورت یک عامل  اشاره کرد، که از ابتدا تا نیل به پیروزي نهایی از عزاداري ساالر شهیدان به
  .ی استفاده نمودآفرین علیه استبداد داخلی و استعمار خارج زا و حرکت نیرومند و تحول

  :فرمایند که هاي خود، مرتباً به این نکته اشاره می در سخنرانی) ره(امام خمینی    
عزاداري کردن براي . عبادي است - نگه داشتن عاشورا یک مسئله سیاسی زنده«

اي  شهیدي که همه چیز را در راه اسالم داد، یک مسئله سیاسی است؛ یک مسئله
ي سیاسی هستیم، ما ملتی  ، ما ملت گریه...اثر بسزا داد است که در پیشبرد انقالب
کنیم سدهایی را که در  دهیم و خرد می ها سیل جریان می هستیم که با همین اشک
  1».مقابل اسالم ایستاده است

  :فرمایند و در جاي دیگر می    
تبدیل کنیم افتند خیال نکنند که ما این را  جاتی که در ایام عاشورا راه میه این دست«

. اما راهپیمایی با یک محتواي سیاسی. راهپیمایی است خودش. به راهپیمایی
ها رمز  خوانی، همان زنی، همان نوحه همان سینه. طوري که سابق بود بلکه باالتر همان

  .2»پیروزي ماست
عظیم  رسد که روایات مختلفی که درباره اجر و ثواب چه که گفته شد چنین به نظر می بنابر آن    

رسیده است که براي یک قطره اشک و یا حتی حالت گریه به خود ) ع(عزاداري براي امام حسین
ها  هاي غیرقابل وصفی مطرح شده، نباید فقط به جنبه ظاهري ثواب آن ، ثواب)تباکی(گرفتن 

هاي گریستن و عزاداري که باید در جاي خود محفوظ بماند،  نگریسته شود، زیرا در کنار پاداش

                                                
 .327، ص 13ي امام، ج  صحیفه -  1
 .98، ص 11همان، ج  -  2
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چه در  تري نمود و آن دقت بیش) ع(ایسته است به علت اصلی صدور این روایات توسط ائمهش
ي سیاسی است؛ چراکه تنها در نابودي ظلم و ستم و افشا  ترین اهمیت را دارد جنبه این میان بیش
ریزي حکومت  توانند با معرفت و شناخت به پی هاي فاسد است که مردم می کردن حکومت
 .مستحکم کردن آن، برسند جهانی اسالم و
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  بخش چهارم    
  

 )زدگی ماتم(درمانی سوگواري روان    
  

کنندگان دارد، تأثیرات روانی آن  ترین تأثیري که مراسم عزاداري بر شرکت ترین و مهم بیش    
تر در مجالس دیگر یافت شود، و شاید  رسند که شاید کم در این مجالس افراد به آرامشی می. است

گفت غم فقدان عزیزي که به وي دلبسته هستیم در طول این روند و مراسم است که، مسیر بتوان 
اجتماعی افراد شود و در  تواند منشأ حرکت و ارتباط لذا میکند،  درست و صحیح خود را طی می
  . مواردي نقش درمانی ایفا کند

زدگی، مسائلی که بر آن تأثیر  ماتمبنابراین در این مقال، فقدان و ماتم، روندي از سوگواري و     
 .شود راهگشاست، مختصري بررسی می دارد و احادیثی که

  
  گفتار اول    
  

 ارزیابی فقدان    
  

ي شماري از وقایع، یعنی از  فقدان دربرگیرنده. فقدان، جزء غیرقابل اجتنابی از زندگی است    
ختلف فقدان یعنی وقایع متفاوت تا افراد انواع م. باشد روابط فسخ شده و جدایی گرفته تا مرگ می

فقدان جزئی از  .ي ما مشترك است ي فقدان در همه با این حال، بعضی موارد در تجربه. متفاوت
   1.کند زندگی ماست که هر فردي در هر کجا باشد، آن را لمس می

آدمی را گریزي از آن نیست،  ء و مصیبت، سنت حتمی الهی است، وابتال ،در کتاب آسمانی هم    
  :فرماید آنجا که می

)شَی شِّرِ  و لَنَبلُونَّکُم بِ ب و راتالثَّم أَنْفُسِ و َأموالِ و الْ صٍ منَ الْ ف و الْجوعِ و نَقْ َخو ء منَ الْ
   2) الصابِرین

  :فرماید جاي دیگر میتواند مصداقی براي فقدان باشد؛ و در  می» االنفس.. نقص من«که این     
إِنْسانَ فی(   1)؛ براستی که انسان را در رنج آفریدیمدکَب  لَقَد خَلَقْنَا الْ

                                                
محمد  ي علی آوري در سده بیست و یکم، کلینک، کریس، ترجمه هاي زندگی و فن رویارویی با چالش: ك. ر -  1

  .280گودرزي، ص 
گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبود محصوالت، آزمایش و قطعاً شما را با چیزي از ترس و : 155/ بقره -  2

 .کنیم و صابران را بشارت ده می
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کند، پس جاي هیچ  از آفریده شدن انسان در سختی یاد می ،وقتی خداوند بعد از چند قسم    
هاي فراوان آن از جمله فقدان و مصیبت جزئی  ماند که سختی و نمونه تردیدي باقی نمی

  . ناپذیر از زندگی بشر است جدایی
عنوان مشکلی واقعی پذیرفته و فرایند مناسب  شخصی که دچار فقدان شده باید آن را به    
که شخص اهمیت فقدان را انکار کند، مانع از رسیدن خود  هنگامی. طی کند خوردن را غصه
زدگی، فرآیند فعالی است که فرد در آن تحت تأثیر  ماتم. شود زدگی و التیام می ي مهم ماتم تجربه به

زدگی براي فقدان خوشایند نیست، اما جزئی  ي ماتم اگرچه تجربه. گیرد احساسات متنوعی قرار می
 ،زدگی براي فقدان  ي ماتم تجربه. ي ما در برخورداري از آن شریک هستیم است که همهاز زندگی 

نوع فقدان، شماري از احساسات  گذارد و افراد بسته به بر احساسات، جسم، افکار و رفتار تأثیر می
  .کنند متفاوتی را تجربه می

صورت  ماالً بهشکستگی، و افسردگی کرده و احت ممکن است احساس خالء عاطفی، دل    
ر فقدان که طی بطبیعی است در برا یالعمل گریه عکس. اي دوست داشته باشد گریه کند غیرمنتظره

   2.کند آن فرد خود را در برابر اظهار سوگ تسلیم می
این حالت بستگی . شود دیدگان مشاهده می آه کشیدن هم رفتاري است که غالباً در مصیبت    

   3.دارد نزدیکی با احساس تنگی نفس
شود، اندوه است که  دیدگان مشاهده می هایی که در مصیبت ترین احساس یکی دیگر از رایج    

اي است که در دیگران  گریستن نشانه. کند، اما در اغلب موارد چنین است لزوماً با گریه بروز نمی
  .انگیزد برمیرا دردي و حمایت  واکنش هم

فشار روحی سبب بر هم خوردن ترکیب شیمیایی . بخش باشد متواند بالقوه التیا اشک ریختن می    
کند و به ایجاد توازن  شود و محققانی معقتدند اشک ریختن مواد سمی را از بدن دفع می بدن می

که چگونه این کار را  کند، اما این اشک ریختن فشار عاطفی را کم می. جسمانی کمک می رساند
   4!دهد هنوز سؤال است انجام می

  
  
  

                                                                                                                                     
  .4/ بلد -  1
  .282- 280، صص ...هاي زندگی رویارویی با چالش: ك. ر -  2
  .50دیدگی، ویلیام وردن، جیمز، ترجمه محمد قائد، ص  رنج و التیام در سوگواري و داغ -  3
 .51-40همان، صص : ك. ر -  4
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  گفتار دوم    
  

  یافتن مفهومی براي مرگ    
  

ها پذیراي  بعضی فرهنگ. تر است که معنایی براي آن بیابیم آسان رویارویی با مرگ در هنگامی    
. نگرند ي زندگی می عنوان جزئی غیرقابل اجتناب و طبیعی در چرخه مرگ هستند، و به مرگ به

 مرگ هستند اعتنا به هاي دیگر بی فرهنگ. اند ي زندگی ترکیب شده مرگ و مردن با الگوهاي روزانه
و اعتقاد به زندگی پس از دنیا دارند و به آماده شدن براي زندگی جدید پس از جدا شدن از این 

ها،  در این فرهنگ. ي مرگ هستند هنوز انکارکننده ها هم بعضی فرهنگ. ایمان دارندي خاکی  کره
این   احتماالً. رو شدن با این حقیقت و غیرقابل اجتناب بودن آن وجود دارد امتناعی براي روبه

نسبت به ماتم  ،پذیرتر از بقیه ي مرگ آسیب هاي انکارکننده مطلب درست است که بگوییم فرهنگ
  1.باشند، زیرا هیچ پاسخی براي معناي مرگ ندارند ي مرگ می برطرف نشده درباره

کنند، از جمله پارکس  هایی را تعریف می برخی دانشمندان براي سوگواري پس از مرگ دوره    
این . افتد د به چهار دوره است؛ دوره اول کرختی است و بالفاصله پس از ضایعه اتفاق میکه معتق

کند واقعیت ضایعه را دست  ها کمک می اند، به آن دیدگان دچار آن شده تر مصیبت کرختی، که بیش
ي حسرت است؛ شخص آرزو دارد  ي دوم، دوره کم براي مدت کوتاهی نادیده بگیرند؛ دوره

خشم در این دوره نقش . دد و میل دارد واقعیت همیشگی بودن فقدان را نادیده بگیردمتوفی بازگر
ي  دیده ادامه سامانی و یأس، شخص مصیبت ي بی ي سوم، دوره در دوره. کند مهمی بازي می

ي تجدید سازمان رفتار است و  ي آخر، دوره یند؛ و دورهب ارهاي عادي در محیط را دشوار میک
  2.کند مع و جور کردن زندگی خویش میشروع به دوباره ج

  
  گفتار سوم    
  

  )سوگواري(زدگی وظایف مربوط به ماتم    
  

ي چهار  افتد، دربرگیرنده سوگواري، به معنی انطباق با فقدان و روندي که پس از آن اتفاق می    
تکمیل انجام دهد تا سوگواري دیده این تکالیف را  تکلیف است که ضرورت دارد شخص ماتم

  .شود
                                                

 .292، ص ...هاي زندگی و رویارویی با چالش -  1
 .60، ص ...رنج و التیام -  2
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   1.تواند رشد و تکامل بعدي را مختل سازد ناتمام ماندن تکالیف ماتم می
  

  :پذیرش واقعیت فقدان-1    
رفته، همواره این احساس وجود دارد که  میرد، حتی اگر انتظار مرگ او می زمانی که کسی می    

د نظر واقعیت داشته و اي اتفاق نیفتاده است؛ پذیرفتن این واقعیت که فقدان مور چنین حادثه
ي اول  توان به گذشته بازگشت و دیداري دوباره، در این جهان ممکن نخواهد بود، وظیفه نمی

  . سوگوار است
خود  منظور التیام بخشیدن به العمل فرد یافتن علتی براي آن به دهد، عکس وقتی فقدانی رخ می    

ي یک مصیبت، اغلب از طریق  ي خاتمهرسیدن به حس معقولی برا. باشد در برابر حقیقت آن می
ها تشریفاتی را براي مشخص کردن فوت یا درگذشت افراد  اکثر فرهنگ. شود مراسمی کامل می

  .دارند
جاست که فرد باید کاري انجام دهد تا فقدان را جزئی از تجربیات زندگی خود  نکته در این    
   2.شمار آورد به

در بینش اسالمی توصیه و راهکارهاي مناسبی براي رویارویی با مصیبت ارائه شده که به     
  . کند آرامش فرد و گذشتن از این دوران کمک می

ي  که کفاره رساند و یا این پاداش می خاطر صبر کردن، به مصیبت از آن جهت که فرد را به  مثالً    
) ع(طور که در احادیث آمده؛ امام علی همان. شدتواند براي فرد سودمند با شود، می گناه می
  :فرمودند

  ».ها کلیدي براي اجر و پاداش هستند مصیبت 3؛المصائب مفتاح االجر«
  ):ع( ي امام علی گفته تر است، به تر باشد، پاداش آن سنگین و هرچه مصیبت بزرگ    

»کَانَت ظَم أَع ارباخْتال ى ولْوالْب ا کَانَتزَلَ کُلَّمأَج زَاءالْج ۀُ وُثوب 4؛ الْم   
  »تر است تر باشد، پاداش و اجر، سنگین هرچه بلیه و آزمون بزرگ

  :یعقوب فرمود بن به یونس) ع(بودن مصیبت، امام صادق ي گناهان در مورد کفاره    

                                                
 .23همان، ص : ك. ر - 1
 .293- 284، صص ...هاي زندگی رویارویی با چالش: ك. همان، و نیز ر: ك. ر -  2
 .1733، ح 100، عبدالواحد، ص غررالحکم، تمیمی آمدي -  3
 .292البالغه، سید رضی، ص  نهج -  4
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ؤْمنَ أَکْرَم علَى اللَّه تَعالَى منْ أَنْ  « إِنَّ الْم ونُسا یی لَو و ها ُذنُوبیهف ص حمونَ لَا یعبأَر هلَیرَّ عمی
  1؛ بِغَم یصیبه لَا یدرِي ما وجهه

اي یونس، مؤمن نزد خدا بزرگوارتر از آن است که چهل روز بگذرد و گناهانش را 
  »هرچند با اندوهی ناشناخته باشد. پاك نسازد

ي محبت خداست و هرچه این  که، مصیبت گاه نشانه روایات اینبل توجه دیگر در اي ق نکته    
  :فرمود) ع(امام باقر. شود تر می درپی تر، سیل بالي الهی هم شدیدتر و پی محبت بیش

»قَعإِلَّا و نْ غَمم ْخرُج اً فَلَا یبص لَاءالْب هلَیع بداً صبع بأَح ماً أَوقَو اللَّه بی غَ إِذَا أَح2؛مف   
ریزد، پس از اندوهی بیرون  می چون خدا قومی را دوست بدارد، سیل بال بر او فرو

  .»رود می نرفته، در اندوهی دیگر فرو
از دست دادن . مصیبت، از دست دادن چیزي است، از امور دنیوي گرفته تا امور اخروي    

قابل تسکین نیست، اما دقت در فانی چیز  توفیقات الهی که مربوط به مسائل آخرتی است با هیچ
گشاید و  هاي دنیایی ما، امانتی بیش نیست، چشم بصیرت ما را می که تمام دارائی بودن دنیا و این

  :فرمود) ع(گونه که امام علی همان. کند این نوع فقدان را براي ما آسان می
   3؛من أبصر بالدنیا تهاون بالمصائب«

  »گیرد ها را آسان می بنگرد، مصیبت دنیا ي بصیرت به هرکس با دیده
توان با دیدگاهی الهی، به آسانی  زیزان را میهایی که ذکر شد، حقیقت فقدان ع تبنابر روای    

  .پذیرفت
   

  :گذر از درد مصیبت-2    
کنند، اما امکان ندارد کسی  طریقی یکسان احساس نمی تمام افراد درد را با شدتی یکسان یا به    

اطرافیان ممکن  4.تجربه کردن حدي از درد از دست بدهیم ایم بی عمیقاً به او دلبسته بودهرا که 
. که شخص نیاز دارد، وقتی را براي احساس کردن درد و غم بگذارد، ناراحت باشند است از این
هاي حمایتی  اي است که فرد نیاز دارد تعادلی مناسب میان تنهایی و سود بردن از سیستم این دوره
   5.برقرار سازد
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فشار شدید مصیبت و . هاي نخستین رویارویی با مصیبت، سخت و تلخ است روزها و لحظه    
اما بهترین کار براي سبک  1دهد، هاي غیرعادي سوق می فعالیت انسان را گاه به  بهت حاصل از آن،

امام . شده استها اشاره  هایی است که در روایات اسالمی به آن شدن درد مصیبت، پیروي از روش
  :فرماید می) ع(علی

  2؛إذا أتتک المحن فاقعد لها، فإنّ قیامک فیها زیادة لها«
ها به  ها بنشین که برخاستن تو در برابر آن ها بر تو فرود آید، در برابر آن چون محنت
  »انجامد افزایش آن می

، نادرست مصیبت هنگام رسیدن بیهوده را به يها وجوش اضافی و فعالیت این حدیث، جنب    
کند، بلکه موجب هدر رفتن توان روحی و  فرماید نه تنها کمکی به تسکین آن نمی داند و می می

  3.گردد دیده می جسمی فرد مصیبت
  :فرمایند در جاي دیگر می) ع(امام علی    

   4؛الجزع عندالبالء تمام المحنۀ«
  . »است) ي آن افزایش دهنده(تابی کردن هنگام مصیبت و بال، تمام محنت و سختی بی

جا هم جایگزینی  همیشه راهگشاست، در این) ع(جاکه روایات رسیده از معصومین از آن    
) ص(خدا رسول. اند کردن و سخت و دردناك دیدن مصیبت پیشنهاد داده  تابی جاي بی مناسب به

  :فرمایند می
ُأمورِإِذَ « ه مقَالید الْ دي بِیذ شْک إِلَى ربه الَّ لْی لَّ وج زَّ وع هبنَّ رُکو شْ فَلَا ی ملسا ضَاقَ الْم  و

ه   5؛تَدبِیرُ
شکایت نکند، بلکه  -عز و جل –چون کار مؤمن سخت و تنگ شد، از پروردگارش 

  .»دست اوست ي کارها به ي همه به او شکایت کند که کلید و سررشته
ي امور به او پناه بردن و درد خود را فقط به او گفتن،  بنابراین سخن گفتن با خدا و در همه    
کند و  اما روشی دیگري که براي گذر از درد مصیبت به آدمی کمک می. ترین کارهاست بخش آرام

هاي پیش  در بخش. واکنشی طبیعی، برخاسته از عواطف انسانی است، گریستن در مصیبت است
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ي  بخشی گریه توصیه جا در تسکین اما این 1؛شد براي گریستن بر مصیبت ذکر) ص(ي پیامبر اجازه
  :شود که فرمودند دیده آورده می مردي مصیبت را به) ع(امام صادق

  2؛ض من دموعک فإنها تسکنإذا اصابک من هذا شیء فأف«
  »بخش است که مصیبتی از این دست به تو رسید، گریه کن، که آن تسکین هنگامی

گویی به  که، یکی از رفتارهایی که در بین مسلمانان رواج دارد، تسلیت ي قابل ذکر دیگر آن نکته    
خداوند به هایی است که  که این تسلی دادن یکی از وعده مصیبت دیده است، حال آن

  :باره فرمودند در این) ع(است؛ حضرت علی دیدگان نوید داده مصیبت
  3؛ةإذا تباعدت المصیبۀ قربت السلو«

  .»گردد شود، سلوت نزدیک می چون مصیبت دور می
ي فعال خود دور کند و آن را  که انسان بتواند مصیبت را از حافظه یعنی این» سلوت«    
این فراموشی نسبی، انسان را از چنگال درد و اندوه جانکاه . دیل کنداثر تب هاي ذهنی کم خاطره به
   4.دارد ات زندگی مشغول میرد و او را به کارهاي دیگر و واجبآو ي مصیبت بیرون می اولیه

  
  طی که شخص فقید در آن حضور نداردانطباق با محی -3    
. براي جلوگیري از تغییر وجود نداردکند، و هیچ راهی هم  زندگی پس از یک فقدان تغییر می    

هایی که براي مقابله الزم است،  شخص با دامن زدن به درماندگی خویش، نرفتن پی کسب مهارت
اما . کند زیان خویش عمل می یا با کنار کشیدن از جهان و رودررو نشدن با تغییرات محیط به

هایی  ند به ایفاي نقشگیر میم میتص  ب نکرده و معموالًتر اشخاص این راه منفی را انتخا بیش
اند و با حسی تازه از  گاه نداشته هایی کسب کنند که هیچ شان ناآشناست، مهارت بپردازند که براي

   5.پیش بروند جهان به
. نام دارد» مواجهه سازي«کارگیري تکنیکی است که  سات ناخوشایند، بهاراه مناسب براي احس    

شود تا  زده توصیه می به افراد ماتم. رو شد ها روبه احساس کردن آن باید با هیجانات خود از طریق
فرد . »مواجه شوند«اندازد،  یاد فرد درگذشته می هایی که آنان را به ها و دیگر نشانه ، مکانءبا اشیا
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مفید است که با فقدان . تدریج و یا فوراً انجام دهد تواند این کار را آهسته و به میل خود می بسته به
   1.شد ها مواجه ن مجدد یافتن از جانب آني حمایت دیگران و اطمینا وسیله ورد نظر بهم

) ع(امام علی. هاي مهم و بزرگ، مصیبت را از ذهن خود دور کرد توان با پرداختن با فعالیت می    
ایشان افزون بر خاموشی گزیدن، . چنین روشی را پیشه کرد) ص(در مصیبت بزرگ پیامبراکرم

  2.ي استراحت دهد روح دردمند خود، اجازه آوري قرآن همت گماشت، تا به جمع به
. دساز منحرف کن خوارهاي ذهنی افسردهسرگرم شدن مهارتی مفید است تا حواس را از نش    
دهد تا اوضاع زندگی را،  فرد فرصت می هاي بااهمیت به چنین، صرف کردن انرژي در فعالیت هم

   3.امید در زندگی او دوباره تجلی کندبهبود بخشد و احساس نشاط و 
دیده از  هاي جسمی و دردهاي معمولی، دور داشتن فرد آسیب همان دلیل که در بیماري به    

ترین اقدامات اساسی براي حفظ بیمار است، در  ي بیماري، از مهم عوامل پیدایش و یا تشدیدکننده
  4.ي فشار، دور کرد شدت دهنده دیده را از عوامل فشارهاي روانی نیز باید شخص مصیبت

  
  زندگی نظر عاطفی و ادامه دادن بهتغییر جاي متوفی از  -4    
 هجا وقت آن است که فرد با زندگی جدید کنار بیاید، نه به این معنا که فقدان مربوط در این    

معناي  کنار آمدن با زندگی به. کند تا فرد تکامل بیابد فراموش شده است؛ تجارب گذشته کمک می
بلکه فقط به این معناست که فرد آماده است فصل . ترك کردن افراد یا وقایع گذشته نیست

ي خویش  در این شرایط سوگوار در جریان زندگی روزمره 5.جدیدي از زندگی را شروع کند
   6.آمیز نداشته باشد حضور تصویر متوفی با شدت و حدتی افراط به دیگر نیازي

کند تا زودتر به زندگی طبیعی  فرد کمک می که سنتی الهی است، به عمومی دیدن مصیبت و این    
  :فرمودند) ع(امام علی. خود برگردد

  7؛البریه المصائب بالسویه، مقسومۀ بین«
  »قسمت گشته استطور برابر، میان مردمان،  ها به مصیبت
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  .کاهد ي ساده، از شدت ناراحتی فرد می همین نکته توجه به    
شود که مصیبت سنتی الهی است، پس چون از جانب  و از فرمایش خداوند در قرآن فهمیده می    

  :فرماید جا که می آن. خداوند است، آسان است
إِذْنِ اللَّه( الَّ بِ   1؛ ما أَصاب منْ مصیبۀٍ إِ

  ).مصیبتی جز به اذن خدا نرسیدهیچ 
  

  گفتار چهارم    
  

  عوامل اجتماعی    
  

واقع روندي است اجتماعی و چه بهتر در موقعیتی اجتماعی برگزار شود که افراد  ماتم در    
  .ضایعه یکدیگر را پشتیبانی و تقویت کنند بتوانند در واکنش به

خوب برگزار شود، می تواند کمک مهمی  عنوان یک مراسم جمعی، اگر مراسم خاکسپاري، به    
مراسم تشییع و . فقدان واقعیت بخشد تواند به بخش ماتم و می ي سالمت باشد در رسیدن به فیصله

رو  ي متوفی ابراز کنند، از این هاي خود را درباره یادبود فرصتی است تا افراد فکرها و احساس
  .روند ماتم کمکی است به

اي از حمایت  یر را دارد که، اندك زمانی پس از وقوع ضایعه، شبکهمراسم ترحیم این تأث    
تواند  کند و چنین حمایتی از جانب اجتماع می دیده ایجاد می ي مصیبت اجتماعی گرداگرد خانواده

  .اندازه مؤثر باشد در تسهیل ماتم بی
افزون بر . وجه کننددرمانی ت نقش خویش در ماتم گردانندگان مراسم تدفین و ترحیم نیز باید به    

چه باید در هنگام مرگ انجام شود، نوعی  ترتیب دادن آن نقش آنان در ارشاد مردم و کمک کردن به
  2.ي ماتم را نیز باید در نظر داشت منظور مشاوره ها به تماس دائم با این خانواده
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  گفتار پنجم    
  

  زدگی یا سوگواري پایان ماتم    
  

ي  معناي یادگیري این مطلب است که احساسات پیچیده براي یک فقدان بهسوگواري کردن     
که  اما یکی از نکات اساسی این 1.خود را با زندگی سرشار از رویدادها و تجارب یادگیري بیامیزیم
وضعیتی که پیش از مصیبت داشت  سوگواري روندي دراز مدت است و شخص در نهایت امر به

رود و ممکن است دوباره پدیدار شود و  کل خط مستقیم پیش نمیش نخواهد رسید، عزاداري به
یابد که شخص  توان گفت عزاداري وقتی پایان می معنایی می به .کار کردن روي آن باشد نیاز به
تري در او پیدا شود، دیگربار  پیدا کند، احساس امیدواري بیش زندگی عالقه دیده دوباره به مصیبت

یک معنا،  به. دهاي جدیدي در زندگی بپذیر برسد و نقش به احساس خشنودي و خرسندي
حقیقت » بخشد زمان التیام می«ولی این حرف رایج که . گاه پایان نخواهد یافت سوگواري هیچ

تر  اي که بیش تواند پادزهري نیرومند باشد در برابر احساس درماندگی این طرز تلقی می. دارد
  2.آیند سوگواران به آن گرفتار می

ي  اند، در مسئله اي با دیدي الهی و عرفانی نگریسته جاکه بزرگان دینی ما به هر مسئله اما از آن    
  : ي دنیا چنین فرموده است درباره) ع(پذیري سوگواري، دیدگاهی شنیدنی دارند؛ امام علی پایان

»نْتَها إِلَى منْهةٍ مدکُلُّ م و ا إِلَى نَفَادهؤْسب ا وه3؛یضَرَّاء   
  »تمام هاي آن رو به ي هنگامه زوال است و همه زیان و سختی آن رو به

  :فرمایند می) ع(و در روایت دیگر امام صادق    
  4؛کان من البال، عافیۀ اذا اضیف البالء الی البالء،«

  ».رسد چون بال در پی بال آید، وقت عافیت در
ي رهایی  هاي این دنیاست، نقطه ي پایان خوشی نقطهگونه که  مرگ، همان: و در پایان باید گفت    

هاي سخت و  اريمویژه در بی این نکته، به. و آزادي مؤمن از دنیاي خاکی و زندان افالکی اوست
   5.بخش است غیرقابل عالج، تسکین
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  مقدمه    
  

ها  ها و دوستی ي ارادت از محبین و شیعیان خود انتظار دارند، هدایت همه) ع(چه ائمه هدي آن    
  . ها و دفع هر قبیحی از ساحت قدسی آن انوار تابناك الهی است سوي آن به

محضر آن بزرگواران در طول  به) ع(بیت قلبی و ابراز احساسات خالصانه دوستداران اهلارادت     
  .مان بدانند ي شناخت بزرگان دین قرون و اعصار، موجب شده جهانیان رفتار و منش ما را وسیله

دست آوردن شواهدي از رفتار ما  بیت نیز در کمین به روست که دشمنان مکتب اهل  از این    
ي آن به افکار عمومی دنیا شبهه افکنده و نفرت و انزجار عمومی را بر  بتوانند با عرضه هستند که

  .ما برانگیزانند  ضد الگوهاي دینی
عزاداري و حزن و گریه بر مصائب اولیاي خدا یکی از مسائل و رفتارهایی است که هرچند     

ي  ي ائمه ات معتبر و سیرهاي محکم از احادیث و روای  مشمول اصل اباحه، و داراي پشتوانه
بارها از سوي نااهالن و دشمنان دین و  و  هاي بسیار دور، بارها باشد، اما از زمان می) ع(اطهار

  .مکتب مورد شبهه قرار گرفته است
ي کمی و کیفی آن، و وضعیت خاص  دلیل گستره ي عاشورا به البته باید گفت عزاداري بر واقعه    

از جهت مظلومیت و ) ع(ي امام حسین در آن زمان، و نیز موقعیت ویژهجهان اسالم و مسلمانان 
تر  ، بیش)ع(هاي فراوان قیام اباعبداهللا ظاهر مسلمانان با ایشان و در نهایت آموزه ي برخورد به نحوه

هاي مختلف در معرض شبهه قرار گرفته  از هر چیز دیگري از سوي مخالفان مکتب ایشان و فرقه
  .است
که اندیشمندان اهل سنت از کسانی هستند که از دیرباز نگاهی نقادانه  قابل توجه ایني  نکته    
اند که این رویکرد با ظهور  فرهنگ و معارف شیعی داشته و همواره شبهاتی را مطرح کرده به
پس از پیروزي انقالب ایران در سطح  ،جزیره عربستان، و در زمان معاصر در شبه» وهابیت«

تر این شبهات، افترا و دروغ و از روي نادانی است، اما بنا  گرچه بیش. فته استوسیعی گسترش یا
هاي عادل در هر  هاي انسان گویی به این شبهات یکی از مسئولیت پاسخ 1)ع(به قول امام صادق

  .زمانی است
ي مختصري از این مذهب، مطرح کردن برخی از شبهات ایشان  در این فصل بناست تاریخچه    
  .ها ارائه شود داري و پاسخ به آنبر عزا

                                                
کشند، تأویل اهل باطل و  هاي عادل بار مسئولیت این دین را بر دوش می اي از زمان انسان در هر برهه« -  1

 . 32، ص 1الکافی، کلینی، ج . »کنند گرایان نادان را از آن دفع می تحریف افراط
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  بخش اول    
  

  سلفیه، سنگی بر راه وحدت اسالمی    
  

ها بر مشکالت و پیشرفت آنان در مسیر کمال است و  رمز پیروزي ملت» وحدت اسالمی«    
را بر این امت نهاد و  1»امت واحده«روز که قرآن نام  از همان. عمري به درازاي عمر امت دارد

روزي که  مطرح ساخت، همان 2»من خداي شمایم«محور این وحدت را هم در شعار 
امت «ي مردمی را بر محور خداگرایی گرد هم آورد و نام  هاي پراکنده گروه) ص(پیامبراکرم
  .ها براي وحدت امت خودنمایی کرد بر آنان گذاشت، نخستین تالش» مسلمان

هایی که در این مدت  رغم عمر دراز تالش رغم ضرورت وحدت اسالمی و به بهدر این میان،     
اي به  نهند، پاره اند و هنوز نیز می هایی بر این راه نهاده راه صورت گرفته، از همان دیرباز سنگ

ها  که در بین آن. ظاهر ستوده و مقدس هاي به اي به انگیزه هاي نکوهیده و نامقدس و پاره انگیزه
اي ناخواسته و نسبتاً نوخاسته که انحصارطلبانه مدعی مسلمانی است و همه را جز  پدیده »سلفیه«

اي خودخوانده که با به تن درکشیدن جامه انتساب به سلف صالح و با  شمرد؛ فرقه خود کافر می
ر یعنی همان بست» سلفیه«. مخالف استمذهب  مذهب، با بنیان بی ادعاي وحدت در فضاي بی

ی دوران صحابه، عصر سلف یعن مدعی است هیچ مذهبی وجود ندارد و باید به که» وهابیت«
ها تالش و  ي دستاوردهاي مذاهب که حاصل قرن تابعین بازگشت و از همه تابعین و تابعین

» سلفیه«. تیار کردرا اخ» اسالم بالمذاهب«ها بوده، چشم پوشیده و  جستجوي عالمان فرقه
ي  سوي یگانه شدن رود و با حذف دیگران از جامعه ي مذاهب به خواهد با کنار گذاشتن همه می

   3!را یکدست کندي اسالمی  افر خواندن همه، جامعهاسالمی و ک
روي برخی از سنن و عقاید رایج  4»احمدبن تیمیه«در آغاز قرن هشتم هجري فردي موسوم به     

   5.ي شرك و دوري از توحید پنداشت ها را مایه مسلمین انگشت اعتراض نهاد و گرایش به آن

                                                
 .92/ انبیاء -  1
 .همان-  2
 13سین صابري، یادداشت مترجم، صص سلفیه بدعت یا مذهب، البوطی، محمدسعید رمضان، ترجه ح: ك. ر -  3

 .16و 
 .33صچهاردهی، نور الدین، وهابیت و اندیشه هاي آن، : ك.رق ؛ .ه 661متولد سال  -  ٤
 .20وهابیت مبانی فکري و کارنامه عملی، سبحانی، شیخ جعفر، ص  -  5
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هاي  وتاب درگیري حساس که کشورهاي اسالمی در تب ینپرداز وهابیت در زما تیمیه نظریه  ابن

و غرب قرار گرفته بودند، ي شرق  هاي ناجوانمردانه سوخت و مسلمانان مورد حمله ویرانگر می
   1.اي در امت اسالمی ایجاد کرد نشر افکار خود پرداخت و شکاف تازه به

فرض  بارید، حتی اگر به  از منجنیق فلک، سنگ فتنه می  در چنین وضعیت دشواري که حقیقتاً    
دترین و گمان باید بگوییم که او ب تیمیه صددرصد درست بود، بی هم بپذیریم که منطق و سخن ابن

اما . خود انتخاب کرده بود» انگیز تفرقه«ترین زمان و مکان را براي طرح آراء و نظریات  نامناسب
گرفت و  ي نقد قرار  بزرگ مسلمان در بوتهروز نخست توسط اندیشمندان  تیمیه از همان افکار ابن

این وجود حدود با . وي ساختمنز سرعت مطرود و آن نقدهاي مستدل و کوبنده، مکتب وي را به
ي انزوا و  از زاویه» عبدالوهاب  محمدبن«نام  تیمیه، آراء وي توسط فردي به قرن پس از ابن 5

   2.درآمد گمنامی به
گذار و مروج افکار وهابیت در قرن دوازدهم، مسلمانان را به جرم  بنیان» محمدبن عبدالوهاب«    

شان را حالل و  فتوا به تکفیر آنان داد و خون توسل به انبیاء و اولیاي الهی، مشرك قلمداد کرد و
تیمیه در  طرح مجدد آراء ابن. حساب آورد کشتن آنان را جایز و اموال آنان را جزء غنایم جنگی به

زمانی صورت گرفت، که امت اسالم از چهارسو مورد تهاجم شدید استعمارگران صلیبی قرار 
   3.وحدت کلمه داشت نیاز به از هر زمان دیگري  ي اسالمی بیش داشت و جامعه

بار تغییر محل تبلیغ آراء خود، در پرتو قدرت حاکم درعیه،  محمدبن عبدالوهاب بعد از چند    
سعود و دوري مردم نجد از  حمایت سیاسی نظامی آل. سعود، تبلیغ رسمی را آغاز کرد جد آل

  .نشین نجد کمک کرد بادیهتمدن و معارف و حقایق اسالمی، به انتشار دعوت وي در میان اعراب 
عرضه شود، در روزهاي نخست توجه » توحید«ي نوظهوري، خاصه اگر در پوشش  هر اندیشه
ور باشند؛ عبدالوهاب که مردم آن از علم و دانش د کند، خاصه در جایی خود جلب می مردم را به
خود کند اما بعد هایی را متوجه  ن پوشش ظهور کرده بود، در ابتدا توانست شخصیتهم که در ای
ي علما و مفتیان مذاهب  ي بالد اسالمی زد، همه که دست به کشتارهاي فراوان در همه از این
لذا آیین ... ي مشرفه و سایر بالد اسالمی، به کفر وهابیان حکم کردند ي اهل سنت، از مکه اربعه

   4.بطالن بوده است به ي فرق اسالمی محکوم ، از سوي کلیهوهابیت، از دیرباز

                                                
 .19وهابیت از منظر عقل و شرع، حسینی قزوینی، سیدمحمد، ص : ك. ر -  1
 .33بیت مبانی فکري و کارنامه عملی، ص وها: ك. ر -  2
 .20-19وهابیت از منظر عقل و شرع، صص : ك. ر -  3
 .42تا  37وهابیت مبانی فکري و کارنامه عملی، ص : ك. ر -  4
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  از ظهور وهابیان) ص(پیشگویی رسول گرامی    
  :نقل کرده که فرمود) ص(بخاري در صحیح خود از ابوسعید خدري از پیامبر    

که قرآن از  کنند و حال آن کنند و قرآن تالوت می ي مشرق، قیام می افرادي از ناحیه«
شوند  ز دین خارج میبرند، این گروه ا کند و از قرآن بهره نمی گلوگاه آنان تجاوز نمی

گردند مانند تیر  شود و دیگر به طرف دین برنمی گونه که تیر از کمان خارج می همان
اي  این فرقه چه نشانه: پرسیدند که) ص(از پیامبر. گردد سوي کمان برنمی که به

   1»شود ي این گروه با سرهاي تراشیده مشخص می چهره: دارند؟ فرمود
قیام آنها از ناحیه مشرق است؛ : نشانه براي این فرقه اشاره شده استدر این حدیث به چند     

تندرو هستند، چون فرموده به سرعت خروج تیر از کمان؛ و در نهایت با سر تراشیده مشخص می 
افراد دیگري که فقط با یکی از این نشانه ها مثال سر تراشیده هستند را شامل  ،این بر بنا. شوند

  .نمی شود
  :دهند اساسی این تفکر را موارد زیر تشکیل میارکان     
عدم دخالت عقل در نقل و اتکاء به ظواهر آیات در روایت و طرد هرگونه مباحث عقلی و  -1    

بوده » تشبیه«و » تجسیم«افتادن به دامن  ، وعنوان بدعت از جمله نتایج این نحوه تفکر کالمی به
  .اند ل گردیدهائد صفات جسمانی قی آیات براي خداوناست که بر حسب ظاهر بعض

گرایی افراطی بدین معنی که هرگونه حدیثی را معتبر دانسته و آن را  اخبارگري و حدیث -2    
  .دادند و توجهی به درجه اعتبار احادیث نداشتند مالك عمل قرار می

آن سیره متابعت کامل از شیوه سلف حتی در امور جاري زندگی و رد هرگونه مغایرت با  -3    
  2.تحت عنوان بدعت

عزاداري یکی از اموري ست که وهابیون آن را بدعت دانسته و در این باب شبهاتی دارند که     
  .در اینجا به برخی از آنها پرداخته می شود

                                                
 .7007، ح 102، ص 23صحیح بخاري، بخاري، محمدبن اسماعیل، ج  -  1
 .شبهات وهابیت. درگاه پاسخگویی به سؤاالت دینی: سایت -  2
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  بخش دوم    
  

  طرح شبهات عزاداري از سوي وهابیون    
  

هنگام از دست دادن دوستان و بستگان،  بهایم، حزن و اندوه  طور که تاکنون متذکر شده همان    
اختیار اشک از دیدگانش  شود، بی امري است فطري، که وقتی فرد گرفتار مصیبت فقدان عزیزي می

عنوان دینی فطري و جهانی، گریه و اندوه را در این مقام،  بدیهی است که اسالم به. شود جاري می
و تاکنون مشاهده نشده کسی . کند نمی که موجب خشم و غضب خداوند نشده، تحریم تا وقتی
دي از سوي دشمنان اها و شبهات زی طور جدي و واقعی آن را انکار کند، اما مخالفت بتواند به

  ابراز شده است؛ ) ع(بیت مکتب وحی و اهل
ترین مخالفت را با برگزاري سوگواري  تیمیه از جمله کسانی است که بیش  الدین ابن احمد تقی    

  اما درباره مطرح کرده،) ص(اکرم حتی رسول هاي برجسته، ارتحال پیشوایان دینی و شخصیتبراي 
تري نشان داده  بیت آن حضرت، حساسیت بیش و اهل) ع(برپایی مجلس عزاداري براي امام حسین

حرمت آن کند،  را بدعت نشان دهد و حکم به) ع(که عزاداري بر امام حسین او براي این. است
حرکتی فاسد و در جهت هواي ) ع(مام را زیر سؤال برده و معتقد است نهضت حسیناصل قیام ا

  !نفس بوده است
داند، چراکه او  هی آن با لعن بر یزید، صحیح نمیاردلیل هم را به) ع(ي بر امام حسینوي عزادار    
  1!ر پیشوایان دین، لعن بر خلیفه حرام استه مسلط مسلمین بوده و با اتفاق نظخلیف

ها پیش شهید  تیمیه معتقد است که چه لزومی دارد براي افرادي عزاداري کنیم که سال ابن    
 :گوید باره می اند و در این مقام واالیی رسیده اند و به شده

  ؛ و من حماقتهم إقامۀ المأتم و الیناحه علی من قد قتل من سنین عدیده«
ها پیش  بر کسی که سالهاي شیعیان برپایی مجالس ماتم و نوحه است  از حماقت
   2»کشته شده

ي دیگران در قالب  وسیله تیمیه نشأت گرفت ولی به گونه عقاید از ابن البته گفته شد که این    
  :ها آمده اي دیگر از باورهاي آن در گوشه. گسترش یافت» وهابیت«نام  اي به فرقه

                                                
 .151، ص 1بن نایف، ج  تیمیه رحمۀ اهللا بالرافضه، الشحور، علی االسالم ابن الخالصه فی بیان رأي شیخ: ك. ر -  1
 .23ص  ،1الدین، ج  تیمیه، احمد تقی السنۀ النبویۀ، ابن منهاج -  2
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ها و  ي آن وسیله به از انواع شرك اکبر، دعا و تضرع براي اموات و اصنام و استغاثه«

که شخص به زیارت مرده رفته  هاست، حتی زمانی ها و مانند این نذر و ذبح براي آن
ا غایبی را به من یا سیدي مریض مرا شفا بده؛ ی: ویدو با حالت محزون به او بگ

موالیم «: یا بگوید» )ع(موالیم حسین«: ا درخواست کمک کند و بگویدبازگردان و ی
   1»ها شرك اکبر است و جایز نیست ي این ه، هم»اهللا رسول

اند، و عمل شیعیان را  ردیف اموات دانسته که اصنام را هم ي جالب توجه در این نظریه این نکته    
  .اند پرستان تشبیه کرده عمل بت به

  :دیگر از آراء آنان را چنین آورده  آقاي فقیهی یکی    
حا و دیگران و دیگر مشاهد مشرفه حرام و قبور انبیاء، صل) ص(زیارت قبور پیامبر«

  2»باشد ها بدعت می گونه شخصیت است و هرگونه عزاداري کردن براي این
) ص(داند که در زمان پیامبر ت را افزایش داده و آن را شامل مواردي میعدتیمیه دایره ب البته ابن    

  3.شود و سلف صالح رایج نبوده و شامل عزاداري هم می
  :آمده» ردالمحتار«در کتاب     

  ؛...الروافض لما ابتدعوا إقامۀ المأتم و إظهارالحزن یوم عاشوراء لکون الحسین قتل فیه«
برگزاري ماتم و اظهار حزن و اندوه در روز عاشورا را ) شیعیان(و چون روافض

  4»...خاطر کشته شدن حسین در این روز بدعت نهادند به
  :تیمیه گفته ابنو این مطلب شبیه چیزي است که     

اهللا عنه یحدث للناس بدعتین، بدعه الحزن و البکاء و  الحسین رضی و صارالشیطان بسبب قتل«
  ؛ و بدعه السرور و الفرح... النوح یوم عاشوراء 

: براي مردم دو بدعت ایجاد کرده است) ع(ي کشته شدن حسین واسطه شیطان به
  5»بدعت شادي و سرور و... بدعت گریه و ناله و حزن در روز عاشورا 

گذار وهابیت است و امروزه وهابیون سخنان او را از سخنان  آقاي محمدبن عبدالوهاب که بنیان    
  :دانند، تعبیري دارد که تر می باارزش) ص(پیامبراکرم

                                                
 .329ص  ،5باز، عبدالعزیزبن عبداهللا، ج  باز، ابن فتاوي ابن -  1
 .103ص  اصغر، وهابیان، فقیهی، علی -  2
 .110همان، ص : ك. ر -  3
 .478، ص 7ج  محمد امین بن عمر، عابدین، ردالمحتار، ابن -  4
 .332، ص 4، ج سنه النبویهلمنهاج ا -  5
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را، ایام عزا اعالم ) ع(یکی از کارهاي قبیح شیعیان، این است که شهادت امام حسین«
دهند، نوحه کردن و  یاحسین گفتن، کارهاي خالفی انجام میها با  کنند و این می

هاي  بر این عزاداري. ترین منکرات دوران جاهلیت است عزاداري کردن از بزرگ
اگر کسی . هم محرمات و هم منکرات مترتب است) ع(شیعیان براي امام حسین

راي عزاداري کند یا راضی به عزاداري باشد یا کمک به عزاداري کند یا اجیر ب
ها در بدعت شریکند و بر همه مؤمنین واجب است که این  عزاداري شود، همه این

  .1»شیعیان را از این بدعت قبیح، نهی از منکر کنند
این آراء و نظرات وهابیت بر برخی مورخان بزرگ اهل سنت هم تأثیر گذاشته و در عین     
تاب نیاورده و ) ع(محبان امام حسینسرایی  کنند، بر ماتم که بر بزرگان خود عزاداري می این
مثالً ذهبی بعد از نقل عزاداري مردم بغداد براي امام ! کنند گیري می صورت تند و خشن موضع به

  :گوید ، به طعنه می)ع(حسین
   2»!اللهم ثبت علینا عقولنا؛ خدایا به ما عقل پابرجا عنایت کن«

  !!کنند عقل ندارند میعزاداري ) ع(نیعنی افرادي که بر امام حسی    
  :گوید و در جاي دیگر در مورد عزاداري روز عاشورا می    

  ؛ ...وم عاشوراءیاقامت الرافضی الشعار الجاهلی «« 
  3»شعار جاهلیت را در روز عاشوراء برافراشتند) شیعیان(ها  رافضی

  :و در تعبیري دیگر آورده    
  ؛عاشوراء باللطم و العویلتمادت الرافضه فی هذه األعصر فی غیهم بعمل «
ها در این دوران ضاللت و گمراهی خود را با عمل کردن عاشورا به اعمالی  رافضی 

  4»چون لطمه و گریه و ناله امتداد دادند
  :چنین دارد کثیر تعبیري این چنین ابن هم    

  ؛ ...فی عاشرالمحرم منها عملت الرافضه بدعتهم الشنعاء فغلقت االسواق«
عزاداري در (ها بدعت زشت و شنیع خود  دهم محرم از جمله رافضیدر روز 
  1»...را عملی ساختند و بازارها را بستند) عاشوراء

                                                
 .43، ص 26ج  شمس الدین محمد،تاریخ االسالم، ذهبی،  -  1
 .89، ص 2فی خبر من غبر، ذهبی، شمس الدین محمد، ج  العبر -  2
 .43، ص 26ج  تاریخ االسالم، -  3
 .176، ص 2العبر، ج  -  4
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  بخش سوم    
  

  گویی بررسی و پاسخ    
  

، امري است فطري که از ابتدا میان تمام در فصول گذشته ذکر شد برپایی عزاداري که همانطور    
  .اند و ادیان الهی نیز بر اصل آن صحه گزارده ها و اقوام رواج داشته ملت
است که ) ع(ترین شبهات وهابیت پیرامون عزاداري امام حسین شبهاتی که مطرح شد از اساسی    

ي ضاله نوعی بدعت  از طرف این فرقه) ع(بیت ي اهل مالحظه شد، عزاداري این سنت الهی و سیره
دانند بر چه  را بدعت می) ع(آنان که عزاداري براي سیدالشهداء  حال باید دید. آید شمار می به
کنند؟ و آیا این ادعا قابل اثبات است؟ و یا بالعکس، عزاداري  اسی این ادعا را مطرح میاس

و باالخص براي سرور و ساالر شهداي کربال ) ع(بیت عصمت و طهارت خصوصاً براي اهل
 بافضل قربات عنداهللا محسواز مطلوبیت ذاتی برخوردار بوده، بلکه ) ع(حضرت امام حسین

  گردد؟ می
معانی بدعت و ارکان آن پرداخته  جاست در بررسی و پاسخ به این شبهات، ابتدا به ن بهبنابرای    
  .شود

  
  گفتار اول    
  

  »بدعت«معناي لغوي     
  

دانند که قبالً وجود نداشته و از آن اثري نبوده  شناسان، بدعت را وجود و اختراع چیزي می لغت    
  .است
  :نویسد فراهیدي می    

  ؛ شیؤ لم یکن له من قبل خلق و الذکر وال معرفۀاحداث : البدع«
سابقه بوده و قبل از آن وجود نداشته و شناخته شده  وجود آوردن چیزي که بی به

  2»نبوده
  :العروس و در تاج    

                                                                                                                                     
 .302، ص11کثیر، ج  ، ابنالبدایه و النهایه -  1
 .54، ص 2بن احمد، ج  العین، فراهیدي، خلیل -  2



                                                                                        ١٢٦بررسی برخی شبهات                                                                                                  : فصل چهارم   
                                                                                                                    

 
  
  1»؛ هرچیزي جدید و تازهکل محدثه: البدعۀ«

که خداوند خود  چنان مه  رسد این معنا از بدعت مورد تحریم آیات و روایات نیست، نظر می به    
ها و زمین را بدون الگو و سابقه  خوانده است؛ به این معنا که آسمان 2)رضاالَ و اتومالس یعدب(را 

  . ساخته است
  

  گفتار دوم    
  

  »بدعت«معناي اصطالحی     
  

دینی اما معناي اصطالحی بدعت، غیر از معناي لغوي آن است و معطوف به آن دسته از امور     
  .اي در دین ندارند، لذا در دین از آن نهی شده است است که تازه باب شده و سابقه

  :گوید راغب اصفهانی می    
ایراد قول لم یتسنّ قائلها و فاعلها فیه بصاحب الشریعۀ و أماثلها : و البدعۀ فی المذهب«

؛ه و أصولها المتقنه«المتقد  
ه صاحب شریعت مستند نباشد و از بدعت در دین، گفتار و کرداري است که ب 

  3»موارد مشابه و اصول محکم شریعت استفاده نشده باشد
  :حجر عسقالنی آورده ابن    

ما أحدث و لیس له أصل فی الشرع و : و المحدثات بفتح الدال جمع محدثَه، والمراد بها«
  ؛سیمی فی عرف الشرع بدعه، و ما کان له أصل یدل علیه الشرع فلیس ببدعه

شود و  هرچیزي که ریشه شرعی نداشته باشد، در عرف شرع، بدعت نامیده می 
  4»هرچه که ریشه و دلیل شرعی داشته باشد بدعت نیست

  :سیدمرتضی، از متکلمان و فقهاي نامدار شیعه نیز در تعریف بدعت گفته است    

                                                
 .5093، ص 1العروس، الذبیري، محمدبن محمد، ج  تاج -  1
 .117/ ها و زمین؛ بقره ي آسمان پدیدآورنده -  2
 .111اصفهانی، ص مفردات الفاظ القرآن، راغب  -  3
، 35نفی، بدرالدین، ج القاري، العینی الح عمده: ك. و نیز ر. 253، ص 13ی، ج الباري، عسقالنی،احمدبن عل فتح -  4

؛ عون المعبود، عظیم آبادي، محمد 366، ص 7مبارکفوري، محمدبن عبدالرحمن، ج لاالحوذي، ا ؛ تحفه382ص 
 .235، ص 12شمس الحق، ج 
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  ؛ البدعه زیاده فی الدین أو نقصان منه، من إسناد الی الدین«
  

  1»باشد افزودن چیزي به دین و یا کاستن از آن با انتساب به دین میبدعت 
  :از بدعت این است که» طریحی«و در نهایت تعریف اصطالحی     

الحدث فی الدین، و ما لیس له أصل فی کتاب و السنّه، و إنّما سمیت بدعه؛ ألنّ : البدعه«
  ؛ قائلها ابتدعها هو نفسه
خاطر این  که ریشه در قرآن و شریعت ندارد و به اي در دین است بدعت، کار تازه

  2»وجود آورده است بدعت نامیده شده که گوینده بدعت آن را ابداع کرده و به
ا رفته، عبارت از هرگونه افزودن و یبنابراین آن معنا از بدعت که در دین مورد بحث قرارگ    

  .د نکرده و رضایت به آن نداشته باشدباشد که شارع دین آن را ایجا نام دین می کاستن در دین به
  

  سومگفتار     
  

  ي بدعت گانه عناصر سه    
  

گانه است که آن را از  داراي عناصري سه» بدعت«با توجه به تعاریف اصطالحی که آورده شد     
  : کند جدا می» سنت«

ایجاد کند و عامل هر نوع تصرفی که دین را نشانه گیرد و در آن دگرگونی : تصرف در دین -1    
هایی که دین را نشانه  ولی آن نوآوري. این تصرف نیز، عمل خود را به خدا و پیغمبر نسبت دهد

: طلبی و نوآوري انسان باشد، بدعت نخواهد بود؛ مانند گویی به روح تنوع بلکه حالت پاسخ ،نگیرد
شود، مانند  نامیده نمی »بدعت«البته ممکن است جایز نباشد ولی در عین حال اصطالحاً . فوتبال

  .اختالط زن و مرد اجنبی
ریشه در منابع اسالمی داشتن سند کار نوآوران   ریشه در کتاب و سنت نداشته باشد؛ -2    
دهد؛ لذا  شود و در حقیقت یادآوري اصلی است که مورد غفلت واقع شده و معناي بدعت نمی می

و براساس این . لی برایش یافت نشوددر تعریف بدعت شرط آن است که در شرع اصل و دلی

                                                
  .264، ص 2ج  شریف، مرتضی، المرتضی، رسائل -  1
 .299، 298، صص 4رالدین، ج مجمع البحرین، طریحی، فخ -  2
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دین نسبت بدهیم، چراکه   ها را به هاي امروزه بدعت نیست هرچند آن شرط بسیاري از نوآوري

  طور خاص یا کلی در کتاب و سنت قابل استنباط  پس امري که مشروعیتش به. ریشه در دین دارند
بق با فطرت سلیم بشري بوده و مطا ،باشد و در دین اسالم و دیگر ادیان آسمانی وجود داشته

  .شود بدعت نامیده نمی
این است که چنین امر نوظهوري » بدعت«شرط سوم در تحقق عنوان : رواج در میان مردم -3    

این شرط هرچند در تعاریف بدعت وارد نشده، ولی در . را در میان مردم اشاعه و گسترش دهد
  1.دهد ن گواهی مینهفته است، و قرائن زیادي بر آ» بدعت«حقیقت 

  
  گفتار چهارم    
  

  تحریم بدعت در کتاب و سنت    
  

  :فرماید کند، از آن جمله می در قرآن کریم آیاتی است که بدعت را نکوهش می    
) بذ کَ ذب هذا حاللٌ و هذا حرام لتَفْتَرُوا علَى اللَّه الْ کَ ف أَلْسنَتُکُم الْ ما تَصال تَقُولُوا ل ذینَ و إِنَّ الَّ

ذب ال یفْلحون کَ   2؛ یفْتَرُونَ علَى اللَّه الْ
تا بر » این حالل است و آن حرام«: پردازد، مگویید دروغ می چه زبان شما به و براي آن

  )شوند بندند رستگار نمی خدا دروغ بندید، زیرا کسانی که بر خدا دروغ می
  :ایدفرم عالمه طباطبایی در ذیل این آیه می    

طور کلی براي خداست، و  دین، یعنی آن سنتی که باید در جامعه عملی شود، به«
هرکس چیزي بر آن اضافه کند در حقیقت به خدا افترا بسته هرچند از اسناد آن به 

  3»خدا سکوت کند، و یا حتی به زبان، این اسناد را انکار نماید
آسمانی خود و نسبت دادن آن به خداوند ي دیگر اهل کتاب به جرم دستکاري کتاب  در آیه    

  :اند سرزنش شده
شْتَرُوا بِه ثَمناً قَلی« یل اللَّه نْدنْ عقُولُونَ هذا می ثُم دیهِمأَی کتاب بِ ذینَ یکْتُبونَ الْ الً فَویلٌ فَویلٌ للَّ

بکْس ا یمم ملٌ لَهیو و دیهِمأَی تا کَتَبمم م4؛نولَه  

                                                
  .86تا  83وهابیت، مبانی فکري و کارنامه عملی، ص : ك. ر -  1
  .116/ نحل -  2
  .526، ص 12المیزان، ج   -  3
  .79/ بقره -  4
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نویسد، سپس  با دستان خود می] اي تحریف شده[پس واي بر کسانی که کتاب 

دست آرند پس واي بر  این از جانب خداست؛ تا بدان بهاي ناچیزي به: گویند می
دست  به] از این راه[چه  شان نوشته، و واي بر ایشان از آن هاي چه دست ایشان از آن

  »آورند می
حتی در متون اهل ) ع(بیت و اهل) ص(در روایات رسیده از پیامبرعالوه بر کتاب آسمانی،     

  .گذار مورد نکوهش قرار گرفته و بدعت در دین گمراهی خوانده شده است سنت، بدعت
  :فرمود) ص(اي پیامبر در بحاراالنوار از قول سلمان فارسی آمده که در خطبه    

إِنَّ کُلَّ بِ... «   ؛ ...و أَهلُها فی النَّار] الضَّلَالَۀُ[دعۀٍ ضَلَالَۀٌ و کُلُّ ضَلَالَۀٍ ً و إِیاکُم و الْبِدع فَ
دارم شما را از بدعت، پس هر بدعتی گمراهی و ضاللت است و بدعت  بر حذر می

  1».و اهل آن در آتش جهنم هستند
  :چنین در منابع اهل سنت آمده هم    

  ؛حمد و شراالمور محدثاتها و کل بدعۀ ضاللۀاهللا و خیرالهدي هدي م فإن خیراالمور کتاب«
بهترین چیزها کتاب خدا، و بهترین رهنمون، هدایت و راهنمایی محمد است، و  

است، و هر بدعتی گمراهی ) ریشه در کتاب و سنت بی(ها  بدترین امور، نوآوري
  2»است

گذار، گرفتار لعن خدا  و بدعت 3شود ساز نابودي سنت می بدعت، زمینه: در روایات دیگر آمده    
و واجب است از اهل  5گذار تحریم شده نشینی با بدعت ، ضمناً هم4شود و مالئکه و مردم می
  7.ي بدعت مبارزه کرد و با پدیده 6بدعت بیزاري جست

  
  پنجمگفتار     
  

  ی گذراتحلیل    
  

                                                
  .41ن محمد، ص ب االثر، خراز قمی، علی ؛ کفایه111، ح 289، ص 36نوار، ج بحاراال -  1
 .14334، ح 237، ص 22جزء ابن حنبل، احمد، ؛ مسند احمد،395، ص 4ج نیشابوري، مسلم، صحیح مسلم،  -  2
  .202، ص 145البالغه، سید رضی، خ  نهج -  3
 .35071، ح 28، ص 29الشیعه، شیخ حر عاملی، ج  وسائل -  4
  .3، ح 375، ص 2الکافی، کلینی، ج  -  5
 .21531، ح 267، ص 16الشیعه، ج  وسائل -  6
 .21538، ح 269همان، ص  -  7
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چه در روایات مخصوصاً  گفته شد و آن» بدعت«چه از معناي اصطالحی  حال با توجه به آن    

اي نو دانست که فقط در  توان مراسم عزاداري و بزرگداشت بزرگان دین را پدیده آمده، آیا می
ي سلف و صحابه ندارد، لذا  مکتب وحی و سیره راي پیدا کرده و هیچ دلیلی د ویژهجامعه جایگاه 

  !خارج از دین هستند؟و معتقدان به آن ! رود؟ شمار می از مصادیق بدعت به
البته پاسخ به این سؤال منفی است، زیرا اوالً دانستیم که انتساب بدعت به شخص یا گروهی     

ي جدیدي  به هر پدیده» وهابیت«سادگی  توان به  هاي خاص است و نمی داراي شرایط و ویژگی
اي در نزد  بسا مسئلهي شارع بیان حکم است نه تعیین مصداق، چه  برچسب بدعت زد؛ ثانیاً وظیفه

هاي  که از نظر مکتب فکري دیگر از شعائر دین و سنت گروه خاصی بدعت به شمار آید، درحالی
ضمناً گفته شد هرگاه دلیلی شرعی بر موردي جدید، قرار گرفت از تحت . حسنه محسوب شود
عام باشد  شود؛ حال این دلیل، خاص قرآنی و سنت نبوي باشد و یا دلیلی عنوان بدعت خارج می

گونه موارد نگاه  ي کلی در این که با عموم خود شامل آن مصداق حادث و جدید گردد؛ اما قاعده
منصفانه و مستند به دلیل معتبر شرعی است، زیرا پدیده اجتماعی جدید اگر سبب رشد و کمال 

مصادیق تر با خدا و دین و عاملی در جلوگیري از گسترش فساد باشد، از  جامعه و آشنایی بیش
  .اي است که شارع به آن رضایت داده است سنت حسنه

اصل در اشیاء اباحه است، یعنی مادامی : که این 1ي حائز اهمیتی که قبالً هم ذکر آن رفت نکته    
که از سوي شارع مقدس نهی و منعی در خصوص موردي خاص وارد نشده باشد، اصل در اشیاء 

این قاعده شرعی بر تمام احکام شریعت حاکم است، . مباح بودن آن و جواز انجام آن است
  2.ها حاللهمه ي ه ذکر طور که قرآن کریم بارها به بیان محرمات پرداخته و ن همان

  
  گفتار ششم    
  

  گریه و اشک مورد تأیید قرآن    
  

ي وهابیون آورده شد، باید گفت اگر وهابیون به  عالوه بر مطالبی که تاکنون در پاسخ به شبهه    
ي علماي سلف و بازنگري در اساس دین و پیراستن آن از  شیوه حقیقت معتقد به بازگشت به

تواند  گر میبر دین تحمیل شده است، آیا دین م نام دین هستند که بعدها به ها و مواردي بدعت

                                                
 .مقدمه بخش دالیل قرآنی: ك. ر -  1
  ... و 23/ ؛ نساء115/ ؛ نحل153، 152، 151، 119/ انعام: ك. ر -  2
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گر آن،  به عنوان تبیین) ص(ي عملی پیامبر و سیره) نص صریح قرآن(چیزي جز مکتب وحی 

  !باشد؟
  

یابیم که تعدادي از آیات در مدح گریه و اشک نازل شده  با اندکی جستجو در آیات قرآن درمی    
  1.تواند تأییدي بر اشک و اندوه باشد میو این 

ثیراً(: فرماید مثالً می     ُکوا کَ بلْی ُکوا قَلیالً و ضْحبدیهی است  2)؛ پس کم بخندید و زیاد گریه کنیدفَلْی
  .ي رضایت او از آن امر است امر کردن خداوند نشانه

ا  إِذا تُتْلى (: فرماید و یا در جاي دیگر می     یک ب داً وجوا س چون آیات خدا بر ؛ علَیهِم آیات الرَّحمنِ خَرُّ
  . این آیه در مدح انبیاء آمده است 3)افتادند کنان می  شود سجده کنان و گریه ها خوانده می آن

أَذْقانِ و (: فرماید ها عنایت شده می چنین در توصیف کسانی که موهبت علم به آن هم     ونَ للْ خرُّ ی
شُوعاً ُکونَ و یزیدهم خُ بکه  تر این و جالب 4)افزاید ها می گریند و بر خشوع آن ها، می افتند بر چانه می؛ ی

  5)گریاند خنداند و می ، او مییبکَاَ و کأضح وه(: فرماید خداوند در توصیف خود می
طور خاص و مستقیم صراحت بر عزاداري ندارند، بلکه ثابت  اما باید یادآور شد که این آیات به    
گریه و اشک که نتیجه انعطاف و تأثرات روحی است نه تنها مذموم شمرده نشده، بلکه : کنند می

طریات بشر و جزئی از شخصیت مثبت انسان ستایش قرار گرفته است، چراکه از فمورد مدح و 
  .شود می محسوب

  
  گفتار هفتم    
  

  ي انبیاء گریه و اشک در سیره    
  

ترین شاهد بر مشروعیت دینی اعمال ما باشد، زیرا خداوند  تواند قوي ي عملی پیامبران می سیره    
: فرماید جا که می متعال تأسی به آنان و پیروي از روش آنان را بر همگان واجب فرموده است، آن

کُم فیلَقَد کانَ ( کُم أُسوةٌ حسنَۀٌ فی(: فرماید و یا می 6)رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَۀٌ  لَ  1)إِبراهیم  قَد کانَت لَ
                                                

  .شود جا فقط به برخی اشاره می در بخش شواهد قرآنی، بخشی از این آیات بررسی شده است، لذا در این -  1
  .82/ توبه -  2
 .58/ ریمم -  3
  .109/ اسراء -  4
  .43/ نجم -  5
  )خدا سرمشقی نیکوست قطعاً براي شما در اقتدا به رسول( 21/ احزاب -  6
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رو شدن با  بنابراین، بیان آن قمست از زندگی پیامبران که مربوط به تأثرات روحی آنان هنگام روبه

  .کننده راهگشاست کامل و قانعحوادث تأثر برانگیز است، براي رسیدن ما به پاسخی 
جا مروري  طور مفصل به این موارد پرداخته شده، در این هاي پیشین به البته چون در فصل    

  .شود کوتاه آورده می
  2در کشته شدن هابیل توسط برادرش قابیل) ع(هاي طوالنی حضرت آدم گریه- الف
  3از بهشت بعد از هبوط) ع(حزن و اندوه و توبه و گریستن حضرت آدم -ب
ي یوسف ذکر شده  طور مفصل در سوره ي یعقوب پیامبر در فراق فرزند که این ماجرا به گریه - ج

  4است؛
چنین روایات فراوانی که در شرح آن آمده  شاید بتوان گفت آوردن این سیره در قرآن و هم    

شکوه و شکایت از  خود به تنهایی می تواند دلیلی محکم بر جواز گریه و زاري بر اولیاي الهی و
گاه خداوند باشد و بر اصل مشروعیت عزاداري و گریه بر  اعمال سردمداران ظلم به پیش

  .ها داللت کند مصیبت
ي او در و دیوار و حتی  در رنج و فراق پدر که گفته شده از شدت گریه) ع(ي یوسف گریه - د

خاطر  از پنج نفري است که بهیوسف نیز یکی  ،عالوه بر یعقوب 5.کرد سقف زندان با او گریه می
  6.اند ي زیاد به بکائون معروف شده گریه
چه مفصالً در بخش شواهد گریه و عزاداري بر  عالوه بر آن) ص(در مورد پیامبراکرم -و

ایشان در دعاهاي خویش از خداوند تقاضاي چشمانی : آورده شد، باید گفت) ع(معصومین
  7.اند بار داشته اشک

                                                                                                                                     
 )قطعاً براي شما در پیروي از ابراهیم سرمشقی نیکوست( 4/ ممتحنه -  1
مسکن : ك. مائده؛ و نیز ر 31 – 30ي  البیان، البرهان، سورآبادي، عیاشی، ذیل آیه تفسیر قمی، مجمع: ك. ر -  2

 .98، ص 1؛ تاریخ طبري، ج 100الفؤاد، ص 
: و یا ارجاع به. طه 123بقره و  38 – 36الصادقین، ذیل آیات  العرفان، منهج تفسیر قمی، البرهان، مخزن: ك. ر -  3

  .بخش شواهد قرآنی
 .شواهد و دالیل قرآنی: ك. و نیز ر. 439، ص 5ور، ج ؛ الدرالمنث207ص   ،3سیر کشاف، ج تف: ك. ر -  4
 .188، ص 9تفسیر قرطبی، ج  -  5
  .272، ص 1ال، صدوق، ج خص -  6
  .181ص  ،2فیض القدیر، المناوي، ج  :نیز؛ و 121، ص 11تفسیر قرطبی، ج  -  7
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شان  نه تنها خود در فراق و عزاي عزیزان و نزدیکان) ص(د متذکر شویم که پیامبرجا بای در این    

خاطر جلوگیري از  عمر را به و ضمناً 1اند، بلکه به آن رخصت هم داده گریسته و عزاداري کرده
  2.گریه نهی کرده است

  
  3.کند اش اشک را رحمت الهی معرفی می در گریستن براي نوه) ص(چنین پیامبر هم    
  
  

  گفتار هشتم    
  

  )ع(عزاداري براي امام حسین    
  

از هرچیزي دیگر معطوف به عزاداري براي امام  جا که شبهات وهابیت در این مبحث بیش از آن    
و غیر ایشان در قبل و بعد از ) ع(است، به جز مواردي که از سوگواري معصومین) ع(حسین

جا نیز به چند مورد دیگر  در این. شواهد روایی ذکر شدو یارانش در بخش ) ع(شهادت اباعبداهللا
ي  و ائمه) [ع(شود تا ثابت شود که اصل وجود تعزیه و عزاداري براي امام حسین اشاره می
ي محکمی از احادیث در روایات معتبر و سیره ائمه اطهار، و صحابه  داراي پشتوانه)] ع(اطهار

  .است که اصالً قابل خدشه نیست
ندگی و سیره زه یکی از همسران پاك طینت و با شخصیتی است که بخش مهمی از سلم ام    
گونه روایت  براي حسین را این) ص(خدا را نقل کرده است، او داستان گریه رسول) ص(خدا رسول
  :کند می

کس حقّ ورود به حجره مرا  هیچ: خدا در اتاق من بود فرمود ولسروزي همسرم ر«
بودم تا اجازه ورود صادر شود، در همین حال امام  ندارد، بیرون اتاق منتظر

  محضر پیامبر رسید، صداي گریه از درون اتاق به گوشم رسید، حس) ع(حسین
تحقیق و جستجو وادارم نمود تا نگاهی به درون اتاق بیاندازم، دیدم حسین بر زانوي 

رض ع. ریزد کشد و اشک می اش می خدا نشسته و پیامبر دست بر پیشانی رسول
به خدا سوگند من از ورود حسین به خانه مطلع نشدم تا از وارد شدن به : کردم

                                                
 .19، ص 3ج  نورالدین، الزوائد، هیثمی، ؛ مجمع2463، ح 460، ص 2الوسائل، محدث نوري، ج  مستدرك: ك. ر -  1
  .19، ص 4ج  نسائی، ابوعبدالرحمان، ؛ و سنن نسائی،381، ص 1حاکم، ج   مستدرك: ك. ر -  2
  .23،ص 4؛ سنن نسائی، ج 106الفؤاد، ص  مسکن: ك. ر -  3
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با ما بود وا ز من سؤال ) ع(اکنون جبریل: حضرت فرمود. حجره شما جلوگیري کنم

به : جبرئیل گفت! آري: داري؟ گفتم آیا حسینت را دوست می) ص(خدا یا رسول: کرد
و . رسانند شود به قتل می کربال گفته می زودي امت تو او را در سرزمینی که به آن

  1».بعد از این سخن قدري از تربت آن را به من نشان داد
  

   )ع(بعد از شهادت امام حسین) ص(داعزاداري رسول خ    
کردند، عرضه داشتم  که ایشان گریه می سلمه وارد شدم درحالی بر ام: گوید سلمی می«

گریه می کرد که  خدا را در خواب دیدم درحالی رسول: چرا گریانید؟ ایشان فرمودند
اهللا شما را چه  یا رسول: آلود بود، عرضه داشتم موهاي سر و محاسن ایشان خاكو 

اکنون شاهد کشته  هم: ایشان فرمودند) بینم؟ می چرا شما را به این حالت(شده است 
  2».شدن حسین بودم

به گریه و عزاداري ) ع(خدا نیز براي امام حسین بینید رسول طور که در این روایات می همان    
اند آن هم سالیان سال قبل از واقعه عاشورا و شهادت ایشان که این خود حکایت از  پرداخته

  .عزاداري داردان و لزوم مصیبت ایشاهمیت و بزرگی 
تواند بهترین دلیل و حجت شرعی بر اقامه  در این زمینه نمی) ص(آیا سیره و سنّت پیامبرخدا    

  !باشد؟) ع(عزا براي امام حسین
  

  در محشر) س(عزاداري فاطمه    
در عرصه محشر دلیلی محکم بر اقامه عزاداري بر ) س(حرکت نمادین حضرت صدیقه طاهره   

و از این جهت تأسی به تنها یادگار پیامبر گرامی اسالم وظیفه  3.باشد می) ع(امام حسینشهادت 
ارادتمندان به خاندان رسالت و پیروي از روش نیکوي آنان در تشکیل مجالس عزاداري امام 

  .خواهد بود) ع(حسین
  :آمده) ص(در روایتی از پیامبر    

                                                
  .302، ص 9، ج الزوائد مجمع -  1
؛ و معجم )با اختالف راوي( 20، ص4؛ و مستدرك حاکم، ج241، ص 12ترمذي، محمدبن عیسی، ج سنن،  -  2

  .373، ص23طبرانی، سلیمان بن احمد، ج الکبیر،
 .البته چنین روایتی در منابع اهل سنت مطرح نشده و لذا از نظر ایشان پذیرفته نیست - ٣
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گاه به  شود، آن وارد محشر می )ع(دخترم فاطمه با لباس خونین فرزندش حسین«

اي خداي عادل و جبار »  :کند اندازد و عرض می هاي عرش خدا چنگ می یکی از پایه
به خداي کعبه سوگند که خداوند حکم و  »!بین من و قاتل فرزندم قضاوت کن

  1»دستور خاص خودش را درباره دخترم صادر خواهد کرد
چه که از حاالت روحی و  با توجه به آن) ص(بیت پیامبر اهل داران بنابراین ارادتمندان و دوست    

دانند که  نقل شده است بر خود الزم می) ع(معنوي پیشوایان دین در موضوع عزاداري امام حسین
و یاران او را از یاد نبرند، تا روزي که در   ،)س(انگیز کربال و نحوه شهادت فرزند زهرا حادثه غم

  .دندر محضر حضرت حقّ باش) ع(ر مظلومه حسینعرصه محشر شاهد تظلّم ماد
دلیل بر عمق فاجعه است، و از طرف دیگر امام ) ع(اندوه همیشگی امام سجاد چنین حزن و هم    
 تا) ع(کند، که عاشورا و امام حسین با این عمل، پیامی ارشادي، به همه مؤمنین ابالغ می) ع(سجاد

  .روز قیامت باید زنده بماند
بر جاودانگی حادثه عاشورا تأکید و ) ع(با نقل حدیثی از پدر بزرگوارش امام سجاد) ع(رامام باق    

) ع(الحسین بن  پدرم علیکند،  دفاع می ،ء مراسم عزاداري استاز سیره عملی پدرش که احیا
  :فرمود می

و یاران او اشکش جاري شود خداوند ) ع(هر مؤمنی که براي شهادت حسین«
هایش براي  بخشد، و هر مؤمنی که اشکش بر گونه و میاي در بهشت به ا غرفه
ایم جاري شود، خداوند به او جایگاه نیکو خواهد  هایی که ما از دشمن دیده رنج

  2».بخشید
جا و در  در این) ع(روش ائمه و پیشوایان دین پس از شهادت امام حسین چه از بنا بر آن    
ود ش مصائب ایشان، ذکر شد، فهمیده میبر  هاي پیشین در تشکیل مجلس عزاداري و گریه فصل

ه به اند، ک خوانی در بین مردم بوده گذاران اصلی و مروج اندیشه روضه اینان پایه در حقیقت هم
  .در حوزه اندیشه و فکر شیعی جا گرفته است عنوان یک فرهنگ مرور زمان به

اي نوظهور و یا ساخته دست افراد  نشین رایج است، پدیده چه که امروزه در مناطق شیعه پس آن    
) ع(هاي دیگر نیست، بلکه ادامه همان چیزي است که ائمه معصومین بیگانه، و یا تقلید از فرقه
باره اند، و در سخنان فراوانی که در شان تأسیس، و بر آن تأکید ورزیده شیعه در زمان حیات مبارك

                                                
  .70، ص 37؛ بحاراالنوار، ج 269، ص 2بن عیسی، ج  الغمه، اربلی، علی کشف -  1
 .19692، ح 501، ص 14شیعه، ج لا وسائل -  2
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ند بر روز شهادت دار در مصیبت و در سالاقامه شعایر دینی از آن جمله تشکیل مجالس عزا 

  .اند تقویت این سنت مبارك افزوده
  

  گفتار نهم    
  

  سیره صحابه در عزاداري    
  

  بن مقرن عزاداري عمر براي نعمان    
سوگ وي دست بر سر گزارد بن مقرن را به عمربن خطاب دادند، او در  چون خبر مرگ نعمان    

  1.و برایش گریه کرد
  

  ولید و همراهی خود با آنان  لدبناجازه عمر براي عزاداري زنان براي خا    
  :گوید حاکم در مستدرك می    

اند و  ولید اجتماع کرده مغیره در خانه خالدبن از بنی ینزنا: خطاب گفته شد به عمربن«
ها را  کنند و از این اکراه داریم که موجب اذیت تو گردد اگر ممکن است آن گریه می

چه اشکالی دارد چند قطره اشک بریزند البته مادامی : عمر گفت. از این کار نهی کن
  »2.که به ضربه به خود و فریاد نیانجامد

  
  بن رواحه بر حمزه عبداهللاعزاداري     
  3.بن رواحه بر حمزه گریست و اشعاري را در رثاي او خواند عبداهللا    
  

  گفتار دهم    
  

  عزاداري در اهل سنت    
  

                                                
  .366، ص 3بن محمد، ج  شیبه العبسی الکوفی، عبداهللا ابیشیبه،  ابی مصنف ابن -  1
 .336، ص 3علی الصحیحین، ج   المستدرك -  2
 .117، ص 3کثیر، ج  النبویه، ابن السیره -  3
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آوري آراء علما در مورد حرمت گریه این نکته را  خود پس از جمع» المجموع«ي در کتاب نوو    

  : داند که اجماع علما می
وجود اختالف بر این نکته اجماع دارند که منظور از گریه و بکاء تمام علماء با «

  1»سرائی باشد نه مطلق گریه ت و نوحهآن گریه و بکائی است که با صو  ممنوع،
ي  پس معلوم می شود که مطلق گریه و بکاء نزد علماي اهل سنت ممنوع و حرام نیست و نکته    

از آن جمله . اند بوده) ع(از عزاداران امام حسین که در بین علماي اهل سنت، افرادي جالب این
  :نویسد کثیر در این مورد می است، که ابن» سبط ابن جوزي«

ابن جوزي خواسته شد که بر فراز منبر رفته و از مقتل و  در روز عاشورا از سبط«
ابن جوزي این خواسته را  سبط. براي مردم سخن گوید) ع(چگونگی امام حسین

الي منبر تکیه زد، او پس از یک سکوت طوالنی، دستمال خویش بر پذیرفت و بر با
گریست این دو بیت  گاه در حالی که می صورت نهاد و گریه شدیدي سرداد و آن

  :شعر را سرود
  و الصور فی نشرالخالیق ینفخ    ویل لمن شفعاؤه خصماؤه 
  و قمیصها بدم الحسین ملطخ    البد أن تردالقیامه فاطم

در هنگامه قیامت، که براي بیرون ! اش دشمن او باشد واي به حال کسی که شفیع
سرانجام در قیامت فاطمه زهرا وارد . شود آمدن مردم از زمین در صور دمیده می

  .آغشته است) ع(پیراهن او به خون حسینکه  شود، درحالی محشر می
  2».خویش رفت ریزان به خانه ابن جوزي از منبر پایین آمد و اشک سپس سبط

  :نویسد چنین می این. هـ 352چنین ذهبی در شرح وقایع عزاداري سال  هم    
ها را  ها را از آرد کردن و طباخ معزالدوله مردم را به بستن بازارها امر کرد و آسیابان«

که بر سر و  ها درحالی و زن. هاي عزا را در بازارها برافراشتند از طبخ منع کرد، و علم
زدند و مو پریشان کرده بودند به کوچه و خیابان ریختند و بر  می صورت خود
سرایی بود  خوانی نمودند واین اولین نوحه عزاداري کردند و نوحه) ع(مصیبت حسین

  3».شد که در بغداد برگزار می

                                                
 .309، ص 5المجموع شرح المهذب، النووي، ابوزکریا، ج  -  1
  .227، ص 13ج  ابن کثیر، اسماعیل، البدایه و النهایه، -  2
  .11، ص 26الدین، ج  االسالم، ذهبی، شمس تاریخ -  3
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جا به آن خواهیم  چه که در این اي که در طرح شبهه از ذهبی گفته شد و آن با توجه به نکته    
ي عزاداري، رفتاري دو سویه  شود رفتار علماي اهل سنت نسبت به مسئله ت، مشخص میپرداخ

زند،  ها طعنه می پردازد و بعد از آن به آن ذهبی خود به شرح وقایع عزاداري عاشورا می. بوده است
  :نویسد اما در جاي دیگر از درگذشت جوینی و مراسم سوگواري او چنین می

خاك سپردند، و در عزاي او منبرش را شکستند، و بازارها کنار قبر پدرش به  اراو «
ها  ها گفتند، و او که حدود چهارصد شاگرد داشت، آن را بستند، و در رثاي او قصیده

ها را شکستند، و یک سال اقامه عزا نمودند، و نیز یک سال تمام  همه قلم و دوات
اشتند، و در این کار به حدي بردرا از سر ) هایی شبیه به چفیه پارچه(شان  هاي منادیل

و در طول این . رار داشتند که أحدي جرئت گذاردن پارچه به روي سر را نداشتصا
کردند و در  سرایی می چرخیدند و نوحه هاي او در کوچه و بازار شهر می مدت طلبه

  1».کردند صیحه و جزع افراط می
» عساکر ابن«ي آسمان در وفات  گریهدر کتاب خود » یاقوت حموي«که  تر آن ي عجیب مسئله    

  :کند را نقل می
عساکر و برداشتن نعش و  که بعد از وفات ابن باران در این سال محبوس شد، تا این«

جنازه او آسمان به شکلی باریدن گرفت که گویی اشک چشمان آسمان بود که به 
  2»شدت و وفور باریدن گرفت

تعبیراتی تند و متعصبانه دارند، در بیان ) ع(عزاداري امام حسیناینان که درباره مجالس  آري، هم    
  یرات افراطی و مبالغات حتی گریههاي سوگواري و عزاداري عالمان سنت از هرگونه تعب صحنه

  !کنند بدون هیچ انتقاد و یا تحلیلی، استفاده میهر چند بیانی ادبی و مجازي باشد، آسمان، 
  

                                                
  .476، ص 18سیر العالم النبالء، ذهبی، ج  -  1
 48، ص 2معجم االدباء، یاقوت حموي، ج -  ٢
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  بخش چهارم    
  

  بحث ي نتیجه    
  

وهابیون با درك نادرست از مفهوم بدعت سایر : شود از مجموع مطالبی که گفته شد فهمیده می    
که خود به اعمالی روي  کنند و حال آن ها را تخطئه می فرقه مسلمین را مطرود دانسته و اعمال آن

لهی و اولیاي ا) ص(اند که مصداق واقعی بدعت است و تخلف از سیره قطعی پیامبر آورده
زدایی از دین،  هاي گروهی اندك که به بهانه خرافه نگري ها و سطحی اندیشی بنابراین کج. باشد می
هاي ملموس از سیره عملی  چه از صحنه واسطه آن تازد، به مهابا بر هر عقیده و فکر مخالفی می بی

میت مسلمان ود و مشروعیت عزاداري و گریه بر خصوصاً خاتم آنان ذکر شد، رد می شپیامبران م
اند مشمول  جا که بر دین افتراء بسته و بدیهی است که خود این فرقه از آن. شود استفاده می

  .اند ي بدعت و خروج از دین و سنت الهی شده قاعده
گویند  تیمیه و پیروان او می گونه که ابن نه تنها آن) ع(که عزاداري براي امام حسین در نهایت این    

جا که نزد شیعه، عدل و هم سنگ قرآن کریم و مفسران آن، عترت  که از آنباشد، بل بدعت نمی
باشند، و همینان هستند که سنت نبوي را براي ما تبیین و تفسیر می نمایند، و  می) ص(پیامبراکرم

  .قول اینان براي ما حجیت شرعی دارد
که در ) ع(الحسین اهللاپس حکم شرعی نزد ما این است که برگزاري مراسم عزاداري براي اباعبد    

و احکام دین و شریعت گفته ) ع(بیت معصومین و اهل) ص(اکرم آن ذکر مناقب و فضایل نبی
ي رحمت و  شود، عمل مستحب مؤکدي است، که نشانه شود، و بر مصائب آنان گریسته می می

، نشأت عنوان امري فطري عاطفه است و از لطافت روح انسانی و تأثر طبیعی در برابر مصائب به
  .شود اهللا تعالی محسوب می گرفته، و از افضل قربات الی



                                                                                       ١٤٠نتیجه گیري                                                                                                                                  
                                                                                                                    

 
  نهایی نتیجه گیري

  
  

  .قدر الهی نیست و با فطرت و طبیعت آدمی سازگار استو زاداري مخالف قضا ع -
  .دالیل، اهداف و انگیزه ها، تأثیرگذار نخواهد بود عزاداري بدون معرفت و شناخت -
قرآن به عنوان کاملترین و جامع ترین کتاب آسمانی دربردارنده ي دالیل و شواهدي بر  -

  .عزاداري است
برگزاري این مجالس را مشخص می تأکید معصومین مبنی بر برپایی عزاداري ضرورت  -

 .کند

و معنویت و باعث نجات و پیشرفت اسالم  برپایی مجالس سوگواري عامل افزایش ایمان -
 .و توسعه فکري مسلمانان می شود

اسالم و ائمه عزاداري اقتدا به پیشوایان دین، تجدید بیعت با آنان، اعالم انزجار از دشمنان  -
 .علیهم السالم است

 .تمجالس عزاداري، مجالس ذکر و بزرگداشت بزرگان مکتب اس -

عزاداري سبب رشد و تکامل انسانها و دوري از غفلت می شود و از انحرافات باز می  -
 .دارد

عزاداري در همه زمان ها می تواند برنده ترین سالح مبارزه با حاکمان جور و بی عدالتی  -
 .باشد

 .از قویترین انگیزه هاي عزاداري شیعیان، انگیزه ي سیاسی استیکی  -

 .عزاداري بدعت نیست، بلکه جزء سیره عملی و سنت مؤکده است -

بر اندیشمندان و خواص امت الزم است در راه شناسایی اهداف متعالی سوگواري از هیچ  -
 .راهی و کاري دریغ نورزند
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  نامه کتاب

  
  : کتابها) الف

  قرآن کریم •
  ش1384رجالی تهرانی، علیرضا، چاپ ششم، انتشارات نبوغ، قم،  ،آثار و برکات سیدالشهداء-1
، صبور اردوبادي، احمد، چاپ اول، دفتر نشر و فرهنگ اسالمی، تهران، آئین بهزیستی اسالم -2

  ش1366
  ق1413اول، کنگره شیخ مفید، قم،  شیخ مفید، محمد بن نعمان، چاپ االرشاد، -3
  تا اثیر، دارالکتاب العربی، بیروت، لبنان، بی ، ابنهاسدالغاب  -4
  ش1381توفیقی، حسین، چاپ پنجم، سمت، تهران،  ،آشنایی با ادیان بزرگ -5
  تا بن حسن، چاپ سوم، دارالکتاب السالمیه، قم، بی ، طبرسی، فضلالهدي الوري بأعالم اعالم -6
  تا الحسن امین، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، لبنان، بی :، سیدمحمدامین، تحقیقالشیعه اعیان -7
علی بابویه، چاپ چهارم، انتشارات کتابخانه  ، شیخ صدوق، محمدبنامالی شیخ صدوق -8

  ش.ه 1362اسالمیه، قم، 
  ق.ه 1414، شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، چاپ اول، دارالثقافه، قم، االمالی -9

طه محمدالزینی، مؤسسه الجلی و شرکاه للنشر : قتیبه، تحقیق ، دینوري، ابناالمامه و السیاسیه -10
  تا جا، بی و التوزیع، بی

  ق.ه 1404، عالمه مجلسی، محمدباقر، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، بحاراالنوار -11
علی شیري، چاپ اول، داراحیاء التراث العربی، : ، ابن کثیر، اسماعیل، تحقیقوالنهایه البدایه -12

  ق1408بیروت، لبنان، 
د جمکران، قم، اصغر، چاپ دوم، انتشارات مسج ، رضوانی، علیبرپایی مراسم جشن و عزا - 13 

  ش1386
  ق1416، بحرانی، سیدهاشم، چاپ اول، بنیاد بعثت، تهران، البرهان -14
اله ریاضی،  حشمت: ، گنابادي، سلطان محمد، ترجمهبیان السعاده فی مقامات العباده -15

  ق1404رضاخانی، چاپ دوم، مؤسسه االعلمی للمطبوعات، بیروت، 
آبادي، حسین، چاپ دوم، مؤسسه آموزشی پژوهشی  ، رجبی عباسپاسخ به شبهات عزاداري -16

  ش1381جا،  مذاهب اسالمی، بی
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علی شیري، دارالفکر : ، الذبیري، محمدبن محمد، تحقیقالجواهرالقاموس العروس من تاج -17

  .ق1414للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، 
چاپ اول، دراالکتاب عمرعبدالسالم تدمري، : الدین، تحقیق ، ذهبی، شمساالسالم تاریخ -18

  ق1407العربی، بیروت، لبنان، 
علی شیري، دارالفکر للطباعه و النشر و : بن الحسن، محقق عساکر، علی ، ابنتاریخ دمشق - 19

  ق1415التوزیع، بیروت، لبنان، 
  1407  ، طبري، محمدبن جریر، چاپ اول، دارالکتب العلمیه، بیروت،تاریخ طبري -20
  ق1410فهیم محمد شلتوت، دارالفکر، قم، : شبه، تحقیق المنیري، ابن، المدینه تاریخ -21
  تا ، یعقوبی، احمدبن اسحاق، دارصادر، بیروت، بیتاریخ یعقوبی -22
، صحتی سردرودي، محمد، چاپ اول، )ع(شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین تحریف -23

  ش1383الملل، تهران،  انتشارات بین
  ق1404ابن شعبه، چاپ دوم، انتشارات اسالمی، قم،  ن، حرانی، حسالعقول تحف -24
  تا ، مبارکفوري، محمدبن عبدالرحمن، دارالکتب العلمیه، بیروت، بیاالحوذي تحفه -25
، )ع(البیت گروه پژوهش مؤسسه آل: بن یوسف، محقق ، حلی، عالمه حسنتذکره الفقهاء -26

  تا ، قم، بی)ع(البیت چاپ اول، مؤسسه آل
محمدباقر محمودي، چاپ اول، مؤسسه : عساکر، محقق ، ابن)ع(الحسن المامي ا ترجمه -27

  م1980ق، 1400المحمودي للطباعه و النشر، بیروت، لبنان، 
، آقا نجفی اصفهانی، شیخ محمدتقی، انتشارات علمیه اسالمیه، )ع(ترجمه عیون اخبارالرضا -28
  تا بی جا،  بی
ضا ستوده، چاپ اول، انتشارات فراهانی، تهران، ، مترجمان، تحقیق رالبیان ترجمه مجمع -29

  ش1360
محمدباقر بهبودي، چاپ اول، اسالمیه، : ، میرزا خسروانی، علیرضا، تحقیقتفسیر خسروي -30

  ق1390تهران، 
اکبر سعیدي سیرجانی،  علی: بن محمد، تحقیق ، سورآبادي، ابوبکر عتیقتفسیر سورآبادي -31

  ش1380 چاپ اول، فرهنگ نشر نو، تهران،
  ق1415، فیض کاشانی، مال محسن، چاپ دوم، انتشارات الصدر، تهران، تفسیر صافی -32
  ق1380سیدهاشم رسولی، علمیه، تهران، : ، عیاشی، محمدبن مسعود، تحقیقتفسیر عیاشی -33
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هشام سمیر البخاري، دار : الدین قرطبی، محمدبن احمد، محقق ، شمستفسیر القرطبی -34
  ق1423ریاض، الکتب،  عالم
  ق 1404بن ابراهیم، چاپ سوم، دارالکتاب، قم،  ، قمی، علیتفسیر القمی -35
، فخر رازي، محمدبن عمر، چاپ سوم، احیاءالتراث العربی، بیروت، الغیب تفسیر مفاتیح -36

  ق1420
  ش1336اهللا، کتابفروشی محمدحسن علمی، تهران،  ، کاشانی، مال فتحالصادقین تفسیر منهج -37
  ش1374، مکارم شیرازي، ناصر، چاپ اول، دارالکتب االسالمیه، تهران، تفسیر نمونه -38
  ش1383هایی از قرآن، تهران،  مرکز فرهنگی درس ، قرائتی، محسن، چاپ یازدهم، تفسیر نور -39
  ش1387، اجاللیان، مهدي، چاپ اول، انتشارات رسالت، قم، تمناي ابرار -40
طوسی، محمدبن حسن، چاپ چهارم، دارالکتب االسالمیه، تهران، ، شیخ التهذیب االحکام -41

  ش1365
بن بابویه، چاپ دوم، دارالشریف  علی ، شیخ صدوق، محمدبناالعمال االعمال و عقاب ثواب -42

  ق. هـ1406الرضی، قم، 
  ش1363الدین، چاپ دوم، رضی، قم،  ، شعیري، تاجاالخبار جامع -43
بن حسن، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه  ، طبرسی، فضلالجامع جوامع -44

  ش1377علمیه قم، تهران، 
شیخ عباس : بن باقر، محقق ، نجفی، محمدحسنجواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم -45

  تا قوچانی، چاپ هفتم، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، لبنان، بی
بن احمدبن ابراهیم، چاپ اول،  بحرانی، یوسف ،حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره -46

  ق .ه1405دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  قم، 
علی بیات، مرتضی اخوان، چاپ اول، : هاشمی، سیدجواد، ویراستاران خون خدا،) ع(حسین -47

  ش1384نشر الهیجی، 
ي امام  بن حسین، چاپ اول، مؤسسه عیدبن عبداهللالدین س ، راوندي، قطبالخرائج و الجرائح -48

  ق .ه1409 ، قم، )عج(مهدي
، نسایی، ابوعبدالرحمن، تحقیق محمدهادي امینی، مکتبه نینوي خصائص امیرالمؤمنین -49

  تا الحدیثه، تهران، بی
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، شیخ صدوق، محمدبن بابویه، چاپ دوم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، خصال -50

  ق.ه1403
الشحور، علی بن نایف، بی جا، بی الخالصه فی بیان رأي شیخ االسالم ابن تیمیه بالرافضه،  -51
  .تا

چاپ   عبدالهادي مسعودي،: شهري، محمد، مترجم ، محمدي ري)ع(دانشنامه امام حسین -52
  ش1388اول، دارالحدیث، قم، 

  ق1404اهللا مرعشی، قم،  آیتالدین، کتابخانه  ، سیوطی، جاللالدرالمنثور فی تفسیرالمأثور -53
  ق.ه 1385بن محمد، چاپ دوم، دارالمعارف، مصر،  ، تمیمی مغربی، نعماناالسالم دعائم -54
  ق1407، قم، )عج(الدین، چاپ اول، انتشارات مدرسه امام مهدي  ، راوندي، قطبالدعوات -55
  تا ، طبري، محمدبن جریر، دارالذخائر للمطبوعات، قم، بیدالئل االمامه -56
  تا جا، بی ، بیهقی، ابوبکر، موقع جامع الحدیث، بیدالئل النبوة -57
اهللا  اهللا، چاپ اول، مرکز احیاء آثار المالحبیب ، شریف کاشانی، مالحبیبذریعۀ االستغناء -58

  ق1417الشریف الکاشانی، قم، 
  ق1348 دکتر حسن مصطفوي، دانشگاه مشهد، مشهد،: محمدبن عمر، تحقیق ، الکشی، رجال -59
  تا جا، بی االسالم، بی بن عمر، موقع عابدین، محمدامین ، ابنردالمحتار -60
  ق1405الکریم، قم،  سیدمهدي رجائی، دارالقرآن: ، المرتضی، الشریف، تحقیقالمرتضی رسائل -61
محمد قائد، چاپ اول، : ، ویلیام وردن، ج ، مترجمرنج و التیام در سوگواري و داغدیدگی -62

  ش1377تهران، طرح نو، 
سیدحسین : ، مجلسی اول، محمدتقی، محققالمتقین فی شرح من الیحضره الفقیه روضه -63

اهللا طباطبایی، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگ  پناه اشتهاردي، سید فضل موسوي کرمانی، شیخ علی
  ق1406اسالمی کوشانپور، قم، 

  تا ، نیشابوري، فتال، رضی، قم، بیروضۀ الواعظین -64
ال،   ، کلینک، کریسي بیست و یکم آوري در سده هاي زندگی و فن رویی با چالشرویا -65

  ش1382محمد گودرزي، چاپ اول، خدمات فرهنگی رسا، تهران،  علی: مترجم
حسین صابري، چاپ دوم، : ، بدعت یا مذهب، البوطی، محمدسعید رمضان، ترجمهسلفیه -66

  ش1383هاي اسالمی، مشهد،  بنیاد پژوهش
  تا المصریۀ، مصر، بی االوقاف ، قزوینی، محمدبن زید، موقع وزارةابن ماجه سنن -67
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عبدالوهاب عبداللطیف، چاپ دوم، دارالفکر : ، ترمذي، محمدبن عیسی، تحقیقسنن ترمذي -68

  ق1403للطباعۀ و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 
ة المعارف النظامیه فی الهند ، بیهقی، ابوبکر، چاپ اول، مجلس دائرالسنن الکبري البیهقی -69

  ق1344جا،  ببلدة حیدرآباد، بی
  تا جا، بی البصري، ابومحمد عبدالملک، موقع االسالم، بی ، هشامالسیرة النبویۀ البن هشام -70
  تا جا، بی االسالم، بی ، النسایی، ابوعبدالرحمن، موقعالنسایی سنن -71
محمدنعیم العرقسوسی و مأمول صاغرجی، : قالدین، تحقی ، ذهبی، شمسسیر اعالم النبالء -72

  م1993. ق1413چاپ نهم، مؤسسه الرساله بیروت، لبنان، 
  ق1400، بیروت، الدین، دارالمعرفه بن برهان ، علی، الحلبیسیرة الحلبیۀ -73
اهللا، داراحیاء الکتب العربیه، عیسی البابی  الحدید، عبدالحمیدبن هبۀ ، ابیالبالغه شرح نهج -74

  م1962و شرکاه، الحلی 
  ق.ه 1404اهللا مرعشی، قم،  ، ابی الحدید معتزلی، عبدالحمید، کتابخانه آیتالبالغه شرح نهج -75
احمد عبدالغفور عطار، چاپ چهارم، دارالعلم : ، جوهري، اسماعیل، تحقیقالصحاح فی اللغه -76

  .م1990المالئین، بیروت، لبنان، 
  ق1404جا،  ل، دارالفکر، بی، بخاري، محمدبن اسماعیصحیح بخاري -77
  تا ، النیشابوري، مسلم، دارالفکر، بیروت، لبنان، بیصحیح مسلم -78
  ش1362اهللا، شرکت افست، تهران،  ، امام خمینی، سید روحي نور صحیفه -79
  ق1416، تبریزي، جوادبن علی، چاپ اول، دفتر نشر برگزیده، النجاة صراط -80
  تا الزهري، محمدبن سعد، دارصادر، بیروت، بی، البصري الکبري الطبقات -81
ابوهاجر محمدالسعیدبن : ، ذهبی، ابوعبداهللا محمدبن احمد، تحقیقالعبر فی خبر من غبر -82

  تا بسیونی زغلول، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی
  ش1385جا،  ، شجاعی، محمد، چاپ پنجم، نشر محبی، بیعزادار حقیقی -83
بیروت، لبنان،   بن عبدالعظیم طباطبائی، چاپ دوم، ي، سیدمحمد کاظم، یزدالعروة الوثقی -84

  ق.ه 1409ي األعلمی للمطبوعات،  مؤسسه
  تا ، صدوق، محمدبن علی بابویه، مکتبۀ الداوري، قم، بیالشرایع علل -85
، العینی الحنفی، بدرالدین، ملفات وورد من ملتقی أهل عمدة القاري شرح صحیح بخاري -86

  تا جا، بی بیالحدیث، 
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  ق1415الحق، چاپ دوم، دارالکتب العلمیه، بیروت،  ، عظیم آبادي، محمد شمسعون المعبود -87
  ق1410قم،   چاپ دوم، انتشارات هجرت،  بن احمد، ، فراهیدي، خلیلالعین -88
  ق.ه1378جا،  ، شیخ صدوق، محمدبن بابویه، نشر جهان، بی)ع(عیون اخبار الرضا -89
ق، 1397مه امینی، عبدالحسین، چاپ چهارم، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، ، عالالغدیر -90

  م1977
، تمیمی آمدي، عبدالواحد، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه غررالحکم و دررالکلم -91

  ش1366علمیه قم، قم، 
  تا جا، بی االسالم، بی باز، عبدالعزیزبن عبداهللا، موقع ، ابنباز فتاوي ابن -92
  ق1379حجر عسقالنی، احمدبن علی، دارالمعرفه، بیروت،  ، ابنالباري فتح -93
علی شیري، چاپ اول، داراالضواء للطباعۀ و النشر و : ، الکوفی، احمدبن اعثم، محققالفتوح -94

  ق1411جا،  التوزیع، بی
  تا جا، بی فارسی، مهیار، رضا، بی -فرهنگ ابجدي عربی -95
  ش1377تهران،   اکبر، چاپ دوم، دانشگاه تهران، علی ، دهخدا،فرهنگ دهخدا -96
  ش1383، محدثی، جواد، چاپ هفتم، نشر معروف، قم، فرهنگ عاشورا -97
  ش1381، آذرنوش، آذرتاش، چاپ دوم، نشر نی، تهران، فارسی -فرهنگ معاصر عربی -98
  ش1382امیرکبیر، تهران،  عمید، حسن، چاپ بیست و هشتم،   ،فرهنگ عمید -99

  ش1386، معین، محمد، چاپ بیست و پنجم، امیرکبیر، تهران، فرهنگ فارسی معین - 100
  تا بن جعفر، دفتر تبلیغات قم، قم، بی بن موسی ، سیدبن طاووس، علیفالح السائل - 101
  م1994ق، 1415، المناوي، چاپ اول، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، فیض القدیر - 102
  تا ي نینوي، تهران، بی بن جعفر، کتابخانه قمی، عبداهللا ، حمیديقرب االسناد - 103
  ش1381، مشایخ، فاطمه، چاپ اول، فرحان، تهران، قصص االنبیاء - 104
  ش1365، کلینی، محمدبن یعقوب، چاپ چهارم، دارالکتب االسالمیه، تهران، الکافی - 105
  ق.ه 1356قولویه، قمی، انتشارات مرتضویه، نجف،  ، ابنکامل الزیارات - 106
  .ق1386اثیر، دارصادر للطباعۀ والنشر،  ، ابنالکامل فی التاریخ - 107
  .ق1407، زمخشري، محمود، چاپ سوم، دارالکتاب العربی، بیروت، کشاف - 108
هاشمی، تبریز،  بنی بن عیسی، مکتبه ، محدث اربلی، علیکشف الغمه فی معرفۀ االئمه - 109

  ق1381
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، ثعلبی نیشابوري، ابواسحاق احمدبن ابراهیم، چاپ اول، القرآنالکشف و البیان عن تفسیر - 110

  ق1422داراحیاءالتراث العربی، بیروت، 
  ق1401انتشارات بیدار، قم،  بن محمد،  ، خزاز قمی، علیکفایۀ االثر - 111
  ق1395شیخ صدوق، محمد بن بابویه، چاپ دوم، دارالکتاب االسالمیه، قم، کمال الدین،  - 112
  ق1409الدین، مؤسسۀ الرساله، بیروت، لبنان،  بن حسام ، متقی هندي، علیمالکنزالع - 113
  ش1363جا،  ، بهبودي، محمدباقر، انتشارات علمی و فرهنگی، بیي کافی گزیده - 114
  تا جا، بی الوراق، بی  ، بیهقی، ابوبکر، موقعاالنساب لباب - 115
  ق.ه1414دارصادر، بیروت، منظور، محمدبن مکرم، چاپ سوم،  ، ابنالعرب لسان - 116
  ش1369بن جعفر، چاپ دوم، پیام اسالم، قم،  بن موسی طاووس، علی ، سیدبنلهوف - 117
   ق1414، مجلسی، محمدتقی، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، لوامع صاحبقرانی - 118
محمد سپهري، : عاملی، سید جعفر مرتضی، مترجم ،)رنج هاي حضرت زهرا(زهرا مأساه - 119

  ش1382، تهذیب، قم، چاپ سوم
نژاد شایق، بهاءالدین، چاپ دوم، انتشارات سوره مهر،  ، قهرمانیمباحثی پیرامون عزاداري - 120

  ش 1385تهران، 
  ش1382، الفضلی، عبدالهادي، چاپ دوم، نصایح، قم، مبادي اصول فقه - 121
، انتشارات مدرسه امام الدین، چاپ سوم نما حلی، نجم ، ابناالشجان مثیراالحزان و سبل - 122
  ق1406، قم، )عج(مهدي
احمد حسینی، چاپ سوم، کتابفروشی : ، طریحی، فخرالدین، تحقیقالبحرین مجمع - 123

  ش1375مرتضوي، تهران، 
  ق1412، هیثمی، نورالدین علی، دارالفکر، بیروت، مجمع الزوائد و منبع الفوائد - 124
، مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، چاپ اول، ارشاداالذهانالفائده و البرهان فی شرح  مجمع - 125

  ق1403دفتر انتشارات اسالمی، قم، 
  تا بی  جا، ، النووي، ابوزکریا، دارالفکر، بیالمجموع شرح المهذب - 126
  .ش1384، چاپ پنجم، صدرا، تهران، ، مطهري، مرتضیمجموعه آثار استاد شهید مطهري - 127
  ش1361هانی، سیده نصرت امین، نهضت زنان مسلمان، تهران، ، بانوي اصفالعرفان مخزن - 128
  سیدهاشم رسولی، چاپ دوم، دارالکتب السالمیه،: ، مجلسی، محمدباقر، تحقیقالعقول مرآة - 129

  ق1404تهران، 
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  تا ، ملکی تبریزي، میرزاجواد آقا، ترجمه علی خسروي، مؤمنین، قم، بیالمراقبات - 130
  تا بی  جا، الوراق، بی الحسین، موقع بن علی، مسعودي، مروج الذهب - 131
یوسف : ، محمدبن عبداهللا، تحقیقالمستدرك علی الصحیحین الحاکم النیشابوري - 132

  ق1411چاپ اول، دارالکتب العلمیه، بیروت،   عبدالرحمن المرعشلی،
التراث، البیت الحیاء  مؤسسه آل  ، محدث نوري، میرزاحسین، چاپ اول،الوسائل مستدرك - 133
  ق. ه1408قم، 
ي اسالمیه، قم،  ، شهید ثانی، زیدبن علی، کتابخانهالفؤاد عندالفقد االحبه و االوالد مسکن - 134

  ش.ه1362
  ق1392 شیخ حسن، چاپ ششم، منشورات شریف الرضی،  ، طبرسی، مکارم االخالق - 135
  تا مصر، بیحنبل، احمدبن محمد، موقع وزارة االوقاف المصریه،  ، مسند احمد - 136
بن حسن، چاپ دوم، کتابخانه حیدریه،  ، شیخ طبرسی، علیمشکاة االنوار فی غرراألخبار - 137

  ق.ه1385نجف، 
  ق1405، فیومی، احمدبن محمد، چاپ اول، دارالهجرة، قم، مصباح المنیر - 138
 ، آملی، میرزامحمدتقی، چاپ اول، مؤلف، تهران،الهدي فی شرح العروة الوثقی مصباح - 139

  ق1380
محمد عوامه، طبعۀ : بن محمد، تحقیق الکوفی، عبداهللا شیبه العسبی ، ابیشیبه ابی ابن مصنف - 140

  تا الدارالسلفیه، هند، بی
  تا جا، بی الوراق، بی موقع الدین،  ، یاقوت حموي، ابوعبداهللا شهابباءداإل معجم - 141
  .ق1404العلوم والحکم، موصل،  مکتبۀ، طبرانی، سلیمان بن احمد، چاپ دوم، الکبیر المعجم - 142
قمی، شیخ عباس، ترجمه مهدي الهی قمشه اي، چاپ اول، انتشارات عالمه،  مفاتیح الجنان، - 143
  ش1380قم، 
صفوان عدنان : بن محمد، تحقیق ، راغب اصفهانی، حسینالقرآن المفردات فی غریب - 144

  ق1412بیروت، داوودي، چاپ اول، دارالعلم الدارالشامیۀ، دمشق 
  .ق.ه1413محمدبن علی بابویه، جامعه مدرسین قم، قم،  ، شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه - 145
  ق1376اشرف،   شهرآشوب، المکتبه الحیدریه، نجف ، ابنطالب ابی مناقب آل - 146
بن علی، چاپ اول،  ابن الجوزي ابوالفرج، عبدالرحمن ، المنتظم فی تاریخ الملوك واالمم - 147
  ق1385ارصادر، بیروت، د
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  1386بدینی، چاپ اول، پیام عدالت، ا، قمی، عباس، ویراستار کاظم عاآلمال منتهی - 148
محمدرشاد سالم، چاپ اول، موسسه : الدین، تحقیق تیمیه، احمدتقی ، ابنالسنۀ النبویه منهاج - 149

  تا جا، بی قرطبه، بی
: مصحح/ سبزواري، سیدعبداألعلی، محقق، االحکام فی بیان الحالل و الحرام مهذب - 150

  .ق. ه1413اهللا سبزواري، قم، ایران،  دفتر آیت: مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ناشر
، قم، )ع(چاپ یازدهم، موسسه االمام الصادق  ، سبحانی، جعفر،الموجز فی اصول الفقه - 151

  ش1383ق، 1425
اقر موسوي همدانی، چاپ پنجم، ، طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه سیدمحمدبالمیزان - 152

  ق1417ي علمیه قم، قم،  ي مدرسین حوزه انتشارات جامعه
طاهر : محمد، تحقیق اثیر، ابوالسعادات المبارك ابن ، ابنالنهایه فی غریب الحدیث و االثر - 153

  ق1399احمد الزاوي، محمود محمد الطناحی، المکتبۀ العلمیه، بیروت، 
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