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 مقدمه

امبران، یان و سالم و درود بر سرور پیخداوند جھان یر و سپاس براکش
 و مطھرش. کو بر خاندان پا ج حضرت محمد

 یھا گفته ین، حاویبا و دلنشیاست ز ید، متنیدار یش رویآنچه پ
ھا و منابع  تابکن یآن را از مھمتر یه من تنھا به عنوان گردآورنداک یوتاھک

قت است در قضاوت عجله یه دوستدار حقک یسکام.  ردهک یآور نقل و جمع
به دنبال آن  یقت باارزش است و ھر انسان عاقلیحق یند، به درستک ینم

افتن به ی افتد، پس از دست یم یقت به سختیحق یدر جستجوھرکس  است،
 ند.ک یم کآن را دررسد و لذت  یم یش و راحتیآن به آسا

قت سخت یافتن حقیت و تالش در راه جستجو و کن است؛ حریآری، چن
ار تالش ینی بسیان دیشوایست، پیجز آن ن یا و دشوار است، اما چاره

قِت آن یشف حقکو  ینید یان آداب و دستورھایب یاند و وقتشان را برا ردهک
جان و س نیحسه سرور جوانان اھل بھشت ک ییاند، تا جا ار بردهکبه 

رد، کقِت آن فدا یان آداب اسالم و حقین و بین دیا یروزیروحش را در راه پ
 .مینکتالش ھا  آن یق و جستجویان حقایه در بکم یفه داریز وظیما ن

عاشورا، و  یاست در مورد روزھا یوتاھک یھا و جواب  ھا سؤال ن نوشتهیا
ارت قبر و ی، زیعزادارگر، مانند یمسائل مھم د ین در مورد برخیھمچن
ه کاست  یسکرا انسان مؤمن یالت؛ زکبا مش ییارویدر ھنگام رو یبردبار

در ه کطور ھمان -شود, صبور و بردبار باشد؛  یھا روبرو م یبا سخت یوقت

ِ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن ﴿ :هیآ -قرآن آمده، ستیم و به ما از آِن الله ھ« ﴾١٥٦إِنَّا ِ�َّ
 اورد.یبر زبان ب ]۱۵۶بقره: [ .»گردیماز میسوی الله ب
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نی یان دیشوایح و مستند از پیصح ییھا تیز از روایھا ن ن سؤالیپاسخ به ا
ه کآورده شده است, ھا  آن ان و بزرگان پس ازینیشیان پیو دانشمندان از م

 ام. ردهکان یار مختصر آن را بیبس
د یاز تقل یخوددار یز برایامامان و ن ۀژیو مقام و یبه خاطر بزرگ

از آن  یناش یھا یھا در گمراھ ف ما شده و قرنیه باعث تضعک یا ورانهکورک
ه اصًال خود عقل ک ییم، گویا ردهکد محض ین و آن تقلیم و از ایا ردهک یزندگ

ن به علم و تالش و یه دکم. با وجود آن یا آورده یاتیرواھا  آن ازم, یا نداشته
ند و راه تالش ک یز به تالش دعوت مین یاماممذھب  ند،ک یوشش دعوت مک

ان ین میدر ا بییھمگان باز است؛ اما ترس عج یشه برایو زحمت، ھم
، و ما جز یشود، چه برسد به مردم عاد یران مکف ه مانع تالش روشنکھست 

 یین پرتوھاین شما و ایا کنیو ا ...میندار یگریاز مراجع راه د یروید و پیتقل
 اثنی عشری. ۀعیاز سخنان امامان ش

 د.یب نگردانینص یر خود بیخ یان مرا از دعایدر پا



 
 رواج آداب و مراسم عاشورا زمان

مراسم عاشورا چیست و چه پاسخی دارید به کسانی  ۀس: نظر شما دربار
نداشته، بنابراین مشروعیت ه معتقدند مراسم عاشورا در زمان امامان وجود ک

 ندارد؟
 ھا عهین سؤال پاسخ داده: شالله العظمی جواد تبریزی، چنین به ای آیت :ج

ردند و ک یم یه زندگیـ با تق یان برگزارکـ به خاطر عدم ام ÷در زمان ائمه
ست. و یت آن نیمشروع ل بر عدمیھا دل ن مراسم در آن زمانیعدم وجود ا

ردند، از ک یم یزندگ یامروز یھا عهیعه در زمان گذشته، مانند شیاگر ش
ن مراسم را یز مانند ما تمام اینھا  آن ردن مراسم,کارا برگزارکان آشکلحاظ ام
ھا  ھا و خانه هینیاه بر در حسیس یھا ردن پرچمکردند، مثل نصب ک یبرگزار م

، ص ییالله خو تیالنجاه اثر آةجزء دوم از مرآ ۀمیان غم و اندوه. (ضمیب یبرا
 ھـ).۱۴۱۷ -چ ۵۶۲
ن یداده و گفته: ھمانا ا ین جوابیز چنین یھان اصف یفان ینیحس یعل

خود صاحب ھا  آن هک یارھا در زمان امامان مرسوم نبوده، در حالک
ز یث نین باشند، و در احادیه عزادار حسکن یتراند به ا ستهیاند و شا بتیمص

 یھا امور نیامده است، ایھا ن نیین آیانجام ا یاز جانب ائمه برا یدستور
اند، و  دهینام  یرا مراسم مذھبھا  آن عه آن را به وجود آورده ویه شکاست 

، عاقبتش آتش ییاست و ھر گمراھ یگمراھ یه ھر بدعتکت شده یروا
 خواھد بود.

روشن است؛  ار واضح ویدر جواب گفته است: جواب بس یھان اصف یفان
ست، بدعت ناپسند عبارت است از روا یبدعت ن یدیز جدیچون ھر چ

ات ین است. رواین بوده و نه جزو دیه نه در دک یشنھادیپ یمکدانستن ح
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وجود   ۀه نشان دھندکگذار آمده است،  وھش بدعت و بدعتکدر ن یاریبس
از  یگذار قانون ۀم عقل دربارکه مانند حکن است. بلیدر د یگذار قانون

و برگرفته از  ییخدا یه قانونکن یگذار به عنوان ا ر از قانونیغ یسکجانب 
ه ک ییھا ست، پس شبهین طور نیباشد. اگر ا یاست، م یآسمان یوح
فر به خاطر آن چه کیم به کنقل شده و حھا  آن از یدر دور ییھا تیروا
ن یچن نیعاشورا ا یھا نییه مراسم و آکار است کدارد؟ روشن و آش یگاھیجا

است, مانند  یعمد یارکه امروزه به وجود آمده و کاست  یارکن ینبوده و ا
ز بودن آن یه در مورد جاکه حق دارد، یھی برای عاشورا، پس فقیساختن شب

ه منظور من ھمان که در آن یند. به خاطر وجود گرکرا صادر  یمکھا ح نییآ
 یه نوع عزادارکم ینیب یداشته باشد، ما م یارکد وجه آشیه باکه است یتعز

ج یان رایعیان شیه در مکمختلف متفاوت است و آن چه  یھا ان ملتیدر م
ا عقل آن را زشت شمرده یرده ک یه شرع از آن نھکست ین یزیاست, چ
د مفھوم بدعت را بداند. سپس اگر بتواند یند باک یم که شک یسکباشد، و 

اد، ص یع یاز مرتضن، یق دھد. (مقتل الحسیخواھد تطب یآن را بر آنچه م
۱۹۲.( 

 یه، در قرن چھارم ھـ عزاداریبو  یبن ۀه گفته است: در دوریحسن مغن
ن زمان شناسانده یمراسم عاشورا تا ا یعزادار یعنیعاشورا، آزاد گشت؛ 
سته بود در بغداد و عراق و یه شاکھا، پس چنان  یھینشده, مگر توسط بو

آلود ظاھر شد،  ھا غم ین عزاداریا ایخراسان، ماوراءالنھر و در تمام دن ۀھم
ن بودند یھا را فرا گرفت، مردم چنان غمگ نیاه تمام سرزمیه پوشش سکچرا 

در  ین حالتیاند، چن بت روبرو شدهین مصیتر ن و تازهیتر ه با سختک ییگو
به وجود آمد. اما در زمان ھا  آن ھا در حلب و موصل و اطراف یزمان حمدان

ن مراسم یشد، و ا یاز مراسم بغداد برگزار م یرویپ ان مراسم عاشورا بهیفاطم
به  یو عرب یاسالم یشورھاک ۀه در ھمک یا شد به اصول ساده یخالصه م
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و  یشد. و عزادار یه و حجاز برگزار میران، ھند و سوریژه در عراق، ایو
ج یدادند و به تدر یسر م یه و زاریوجود داشت و مردم گر یخوان نوحه

خدمت به حق و اعالن  یاز نمادھا یکی ینیحس یمراسم عاشورا یبرپادار
 ).۱۹۲(آداب المنابر، ص قت بود.یحق

ار کقت و آشیاز خدمت به حق یا ھا نشانه یھا و فاطم یھیقبل از بو یعنی
 یتیآمدند و آن را چنان مقام و موقعھا  آن هکن یشدن آن نبود، تا ا

 دند.یبخش
ن مراسم طی کرده, از نظر یه اکرا  ییھا دوره یرازیالله حسن ش تیپس آ

مراسم و  یان و برگزاریه مانع بک یاز ظلم -به گمان خودش – گذراند و یم
د: اما یگو ین میرده. ھمچنکت یاکان بوده, شیعیعاشورا توسط ش یھا نییآ

توانستند  یعباس بودند نم یه و بنیام یبن ۀطریر سیه در زک یان ھنگامیعیش
م بود وچون کحاھا  آن ط سخت بریشرا ینند و گاھکھا را ابراز  نیا یبه راحت

، ینی(مراسم حس ز مختلف شد.ینھا  آن ابراز ۀویط بر وفق مراد شد، شیشرا
 ).۹۸و  ۹۷، ص یرازیالله ش تیآ
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ھای عاشورا  آیین ۀو امامان علیھم السالم متنی دربار ج امبرپیس: آیا از 
ھای دیگر آمده  ه، پوشیدن لباس سیاه و انواع عزاداری، نوحزنی مانند سینه

 است؟
ن سؤال یملقب به صدوق به ا یه قمین بن بابویعالمه محمد بن حس ج:

ه: کن است یا یکیامبر یپ یھا از جمله فرمودهد: یگو یپاسخ گفته, وی م

 )272-4/271(من الحيرضه الفقيه » ت استیدوران جاھل یارھاکنوحه از «
 یجاھل یارھاکنوحه از «رده: کت ین روایآن را چن یه محمدباقر مجلسک

از دانشمندان محقق از جمله  ی. گروھ)82/103(بحاراالنوار، » است
ه کدو صدا منفورند «ه فرمود: کاند  ردهکت یاامبر رویاز پ یو بروجرد ینور

و  یبلند ھنگام بال و سخت یردن با صداک هیرا دوست ندارد، گرھا  آن خداوند

 .)82/101(بحاراالنوار » هیو مرث یخوان نوحه یردن صدا براکبلند 
به رفاعه بن شداد  یاز طرف حضرت عل یا ھا، نوشته تین روایا ۀاز جمل

بلند  یبا صدا یاز زار«ه: کالبالغه آمده و در آن گفته است  ه در نھجکاست 

(مستدرك ». دیزید, بپرھیه بر آن قدرت دارک ینیو نوحه بر مرده در سرزم

من شما را از نوحه و «ه: کامبر است یپ یھا . و از فرموده)1/144الوسائل 

 .)3/372 ةحاديث الشيعأجامع (». نمک می یبلند نھ یه با صدایگر

من شما را از «ه فرمود: کرده است کت یرواج  امبرین جابر از پیھمچن
 یدر ھنگام لھو و لعب و آوازھا ییردم؛ صداک یزشت نھ ینوحه و از دو صدا

و  یز خودزنیھا، و ن یھا و سخت بتیبا مص ییاروی, و نوحه ھنگام رویطانیش
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 .)1/145(مستدرك الوسائل  »طانیش ۀقه و وسوسیردن ک پاره

 یارھاکار ھمانند کانجام دادن سه «ه فرمود: کت شده یروا÷ یعلاز 
دارند:  یامت از آن دست برنمیت است و مردم تا روز قیدوران جاھل

(بحاراالنوار  »از گذشتگان، نوحه بر مرده ییبا ستارگان، بدگو ینیب طالع

82/101(. 
اد بر یداد و فر«د: یفرما یه مکرده کت یدوباره از جعفر صادق روا ینیلک

 .)3/326(الكايف  ».دانند یست، اما مردم نمیسته و درست نیمرده شا
اد بر یداد و فر«د: یفرما یه مکرده کت ینی دوباره از جعفر صادق روایلک

 .)3/225(الكايف  ».ستیسته نیبت شایردن لباس ھنگام مصکمرده و پاره 

فرزند  میابراھ یوقت«ه فرمود: کرده کت یروا ÷یاز عل یمال باقر مجلس
امبر خودشان او یه او را غسل دھند و پکردند به من فرمودند کامبر فوت یپ

ع ببر. سپس بر او نماز یاو را به بق ،یعل یردند و به من فرمود: اکفن کرا 
ز یرد و مسلمانان نکه ید گرین حالت دیامبر فرزندش را در ایپ یخواند. وقت

 ج امبریزنان بلندتر شد. پ یمردان از صدا یه صداکن یردند. تا اک یه میگر
م و با قلب احساس ینکه یبا چشم گر«رد و فرمود: ک یرا به شدت نھھا  آن

م و یبر یار نمکند به ک یه خداوند را ناراحت مک یزیو اندوه, و ھر چ یناراحت
زده  بتیه ما به خاطر تو مصک یم! به راستیابراھ یم. ایدھ یانجام نم

 .)101- 82/100(بحاراالنوار  ».م...کیم و بر تو اندوھنایا شده
 یه نھیگر یامبر چگونه از بلند شدن صدایه پکن یپس برادر مسلمان! بب

بت و یردن ھنگام مصک اد و نالهیامبر از فرین پیرده است. ھمچنک
 رده است.ک یدادن به آن نھ ردن و گوشک نوحه
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 ÷عبدالله یه ما نزد ابکرده است: کت یسر رواینی از فضل بن میلک
ت یاکش آمده بود شیش پیه براک یبتیش او آمد و از مصیپ یه مردکم یبود

و  یرس یبه اجر و پاداشت م ینکشه یرد. ابوعبدالله به او گفت: اگر صبر پک
شود و تو مورد  یقضا و قدر خداوند بر تو وارد م ینکبت صبر نیاگر بر مص

 .)3/225(الكايف  یریگ یت قرار نمیحما

انسان با  یصبر و بال به سو«ه فرمود: کت شده یروا÷ از جعفر صادق
ه او صبور است. ک یشود در حال رند، بال بر سرش وارد مییگ یم یشیمان پیا

گذارد  یرد و بر او اثر میگ یم یشیبر انسان ناسپاس پ یتاب یبت و بیبال، مص

 .)71(الذكري، ص  ».ندک یم یتاب یار بیشود، بس یبت میو ھرگاه دچار مص
خ در یش«د اول گفته است: یملقب به شھ یعامل کیم محمد بن

ه بر آن کخ گفته یاند. و ش ردهکالمبسوط و ابن حمزه، نوحه و دعا را ممنوع 

 .)82/107، بحاراالنوار 72(الذكري ص». اجماع دارند
فه نوحه را یخ طایملقب به ش یخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسیش 

عه یش یتا زمان طوس یعنیه در آن اجماع دارند؛ کرده کرده و ادعا کحرام 
ھا  هینینون در حسکه ھم اک یادیبر ممنوع بودن نوحه و داد و فر یھمگ

ت یدرسِت امامان اھل ب ۀویم با شیردکه اشاره کھست نبوده و چنان 
 یرازیش ینیمحمد حس یالله العظم تیاند. آ مخالفت دارد، اجماع داشته

خ در المبسوط و ابن حمزه مطلقًا نوحه را ممنوع یش«ه: کگفته است 

 .)15/253(فقه » اند ردهک
ردن کاد یو داد و فر یزن نهیتاب جواھر سکدر «گفته است:  یرازیش

 .)15/260(فقه . »ممنوع شده است
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اد با آه و ناله و زدن بر یھا فر یتاب ین بیدتریاز شد«  د:یفرما یم ÷باقر
ه نوحه سر دھد جانب ک یسکاست, و سر  یندن موھاکنه و یصورت وس

، )223 - 3/222(الكايف  ».رفته است یگریرده و به راه دکصبر را رھا 

 )).82/89)، بحاراالنوار (2/915(وسائل شیعه 

ه در ھنگام ک یسک«ه فرمود: کاست  ÷امام صادق یھا از گفته
بتش یوبد، پاداش مصک یبت با حالت تضرع و اندوه دستش را به رانش میمص
 .)۳/۲۲۵( ».رود ین میاز ب

زند  یم یه صورتش را در ھنگام عزادارک یسکم: چه برسد به یگو یمن م
 »ند؟ک یع مید و اجرش را ضایآ یامبر بر میپ ۀو در باب مخالفت با فرمود

بانش را پاره یه صورتش را بزند و گرک یسک«فرموده است: ج  امبریز پین

 .)1/144(مستدرك الوسائل  ».ستیند از ما نک
ن یا ۀه از محمد باقر صدر دربارکآورده است  یسماو یجانیتر محمد تکد

ح است یصح یثین حدیه اکده و محمدباقر صدر به او جواب داده یسوال پرس

 .)58(ثم اهتديت، ص  .ستین کیو در آن ش

آمد و گفت: ج  امبرینزد پ یمرد«ه گفت: کبن خالد آمده است  ییحیاز 
امبر یند، پک یع میبت و بال پاداش را ضایدر ھنگام مص یارکانجام دادن چه 

بزرگ اگر  یبتیوبد. و صبر ھنگام مصکه دستانش را بر ھم بک یفرمود: مرد
ز از او خشنود یشود که خداوند ن و صبور باشد، باعث می ینسبت به آن راض

فرمود:  ج امبریشود. پ یبش مینص یه ناراحت است، ناراحتک یسکباشد و 
زند و  یند و صورتش را مک یسرش را م یه موک یسکمن ناخرسندم از 

 .)3/489(جامع أحاديث الشيعه  ».ندک یبلند م یش را در عزاداریصدا
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در  ج امبریپ«ه فرمود: کرده است کت یجعفر بن محمد از اجدادش روا
 ردن وک بت، نوحهیردن ھنگام مصکاد یات, از داد و فریمنھ ۀدربار یثیحد

(من الحيرضه  ».رده استک یندن سر و صورت نھکدادن به آن و  گوش

 .)4-4/3الفقيه: 
ندن پوست و مو، کزدن صورت، «گفته است:  یعامل کیمحمد بن م

و  یتاب یھا ب نیا«و ھمو در المبسوط گفته است: », حرام است یھمگ

 .)15/260(يف الذكري، ». ر خداوند استینسبت به تقد یناراحت
بت) و کندن موی حرام یزدن به چھره (ھنگام مص«فته: رازی گیش

 .)602/ 15(الفقه ». است

ش ابوطالب و یعمو یبراج  امبریپ ۀیبه گر یسماو یجانیتر محمد تکد
ن یا یامبر درتمامیپ«د: یگو یند و مک یجه اشاره میحمزه و ھمسرش خد
دن صورت و پاره یاما به شدت از خراش ...ستیگر یاحوال آرام و با سوز م

رده است چه برسد به زدن بدن با ک ینھ یبان ھنگام ناراحتیردن گرک
(برگرفته از کتاب کل الحلول ص  »شود یه خون جارک یر به طوریزنج

 ۱۵۱(. 
را  ییارھاکامبر یه او بعد از وفات پکند ک یاد می÷ یاز عل یجانیسپس ت

 شن و سجادیحسن، حسدھند انجام نداد،  یعه انجام میه امروزه عوام شک
امام «د: یگو یم/ سجاد ۀدربار یجانیاند. ت انجام نداده ییارھاکن یز چنین

ه ک ییدر جا یعنیس در آن نبود. کچیه ھکحضور داشت  یا سجاد در فاجعه
ه در آنجا، کد یربال را دک ۀعه نبودند. او با چشمان خودش حادثیه عوام شیبق

وه که کد یرا د ییھا بتیشدند و مصد یشھ یش و برادرش ھمگیپدر، عموھا
از  یکچ یھ یخ برایدر تار یبتین مصیھم تاب تحمل آن را نداشت و چن

ن ین چنیه او اکامده ین یخیچ تارین حال در ھیامده, با ایش نیامامان پ
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انش را به انجام آن سفارش یعیروان و شیا پیرا راه انداخته  ییھا یعزادار

 .)151(كل احللول، ص  .»رده استک
ان در ھنگام یعیاز ش یه بعضکآنچه «رده است: کاضافه  یجانیت
اگرچه مجتھدان اجتھاد  ن وجود ندارد؛یدھند در د یھا انجام م بتیمص

نند، کاعالم  یآن اجر و پاداش فراوان یان به آن فتوا دھند تا براینند و مفتک
انجامش ه ک ییھا ه بر آنکاست  یھا و آداب و احساسات ه تنھا عادتکبل
به عنوان سنت  کاند کرد و اندیگ یند و با آن الفت مک یان میدھند, طغ یم

گاھکورکد یه فرزندان از پدرانشان در تقلک یقوم آن را به  یورانه و بدون آ
ه اگر کنند ک یاز عوام احساس م یبعض ید. حتیآ یرند، درمیگ یار مک

به خداوند ھا  آن یکیشود موجب نزد یخودشان را بزنند و خونشان جار
ن را یار را انجام ندھد امام حسکن یه اگر اکگر معتقدند ید یشود و بعض یم

 .)148(كل احللول، ص  ».دوست ندارد
ه دل و جان را بر ھم کن مناظر یدن ایاز د«د: یگو یدر ادامه م یجانیت

خودش  یه مردکن یزان است, متنفرم. مثًال ایم از آن گریزند و عقل سل یم
ز خودش یآم ات جنونکرد و با حریگ یر به دستش میند و زنجک یھنه مرا بر
ار کن یآورد و نسبت به ا ین بر مین حسیاد حسیبلند فر یزند و با صدا یرا م

گاھ خود  یه حالت عادک ییھا ند ھمانیب یه مکن است یب ایندارد، عج یآ
شان را فرا گرفته یه اندوه سر تا پاکد ینک یاند و گمان م را از دست داده
نوشند و  یخورند و م یم یان عزاداریپس از پا یوتاھکاست, لحظات 

ان یپردازند. در واقع با پا یم ینند و به خوشگذرانک یم یخندند و شوخ یم
چ یھھا  آن شتریه بکن یزتر ایانگ رد. شگفتیپذ یان میپا ییمراسم ھر نوع عزا

دھم  یه به خودم اجازه مکن است یھم ین ندارند. برایبه د ییبندیگونه پا
ه آنچه انجام کم یبگوھا  آن نم و بهکانتقاد ھا  آن م ازیه بارھا به طور مستقک
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(كل احللول، ». ستیش نیب یا ورانهکورک یدیو تقل یدھند نسبت به قوم یم

 .)149ص 
زدن به سر با «د: یگو یم یدارد و ین نظریز چنیه نیخ حسن مغنیش

چ یامده و ھیه در اسالم نکاست  ییزھایختن خون چیر و ریخنجر و شمش
 یکامده و تنھا ینھا  آن ح و روشنی در موردیبه اسالم ندارد و نص صر یربط

خته شده یربال رکه در ک کیپا یھا ه به خاطر خونکاست  یاحساس با ارزش

 .)182(آداب املنابر، ص  .»ندک یمانداران بروز میدر جان ا



 
 سیاهپوشش 

 ست؟س: حکم لباس سیاه در عاشورا چی
ست؟ امام یاه بر سر در نماز چیاله سکم گذاشتن که حکج: سوال شده 

(من  ».ه پوشش اھل جھنم استکد یبا آن نماز نخوان«جواب داده است: 

 .)1/162الحيرضه الفقيه 

اه یلباس س«ه فرمود: کاند  ردهکت یاز او روا÷ ین علیرالمؤمنیاران امی

 .)1/163(من ال حيرضه الفقيه ». ه لباس فرعون استکد چرا ینپوش

روه کسه مورد م یاه جز برایلباس س«ه گفت: کت شده یروا ج امبریاز پ

 .)1/163(من الحيرضه الفقيه ». فش و عباکاست: دستار، 

آن بود نزد  یه خنجر در الک یمربندکاه و یبا لباس س÷ لیجبرئ
امبر یپ یل گفت: ایاست؟ جبرئ ین چه لباسیفرمود: ا ج امبریامبر آمد. پیپ

ت. یبر پسر عمو یوا ،محمد یتو عباس است. ا یلباس پسر عمو ،خدا
است  یعمو وای بر پسرت! چه لباس یعباس رفت و گفت: ا یامبر به سویپ

د یامبر در پاسخ فرمود: تو باینم؟ پکار کرسول خدا! چ یرده؟ گفت: اکبر تن 

 .)1/163(من الحيرضه الفقيه رد. یکاری کنی که او از تو الگو بگ



 
 شرایط و مراسم زنان در روز عاشورا

ن اجازه کنند، آیا ای که گریه و نوحه میس: زنان بیشترین کسانی ھستند 
 مستفیض بفرمایید.داده شده است؟ لطفًا ھا  آن به

 یت مورد اشاره آمده و به طور مساویدر روا ییج: اخطارھا و ھشدارھا
را  ییھا تهکشود و ھم شامل مردان. عالوه بر آن ن یھم شامل زنان م

ه در کعه یاست. تا زنان شژه در مورد زنان آمده یه به وکم ینک یم یادآوری
ار کنند و آن را به کابند، مالحظه ی یحضور م یعزادار یھا برا هینیحس

 رند.یگ
رد و سر ک یم یه عزادارک ینب ھنگامیبه خواھرش ز÷ نیحضرت حس
خواھرم! از خدا  یا«رد, گفت: ک یبانش را پاره میزد و گر یو صورتش را م

رند و یم ین میه تمام اھل زمکن و بدان کدا یپ یتسل یبترس و با آرامش الھ
رود مگر ذات  ین میز از بیماند و ھمه چ ینم یز باقیآنچه در آسمان است ن

خود  یرا به سوھا  آن رده وکه او مخلوقاتش را با قدرتش خلق کپروردگار, 
 یتاست. پدر و مادرم و برادرم از من بھترند. برایک یگرداند و او خدا یباز م

گونه خواھرش نین ایحس» واالست. یا امبر الگو و نمونهیپ یمانمن و ھر مسل
دھم. پس  یتو را قسم م خواھرم من یداد. سپس به او گفت: ا یت میرا تسل

بانت را به خاطر من پاره یشته شدم، گرکه ک ین، ھنگامکقسمم را اجرا 
ابن ت را ی(این روا ».ون و ناله سر ندهین و سر و صورتت را نزن و بر من شکن

ن فضل الله در الندوه آورده و شیخ محمد حسی ۵۰اووس در الملھوف، ص ط
 ذکر کرده). ۵/۲۰۹

 یلثوم، اک ام یخواھرانم، ا یا«ه گفت: کآمده است  یگریت دیروا
د ینکبانتان را پاره نید شدم گریه شھک ید ھنگامینکرباب! توجه  یفاطمه، ا
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زاق موسوی در بیان کشتن (این روایت را عبدالر ».دیو صورتتان را نخراش
 )).۲۱۸ن آورده (ص: حسی

ش تو قسم یخواھرم! پ یا«ه گفت: کآمده است  یگریت دیز در روایو ن
ن و صورتت را کبانت را پاره نین، به خاطر من گرکخورم و قسمم را اجرا  یم

ه کمرا نخوان،  یبلند و زار ید شدم با صدایه من شھک ینخراش و ھنگام

)، مظامل 1/144اك الوسائل ((استدر ».شوم یمن نابود م ینکار را بکن یاگر ا

خط حسین  علی تاب:و نیز رجوع شود به ک ،)264ت (ص اهل بي
 ره).) و غی۱۹۰)، تظلم الزھراء (ص۱۱۶(ص

 م؟ینگر یم ÷نیحس ۀما چگونه به فرمود
از ابو حسن «ه گفت: کاند  ردهکت یگران از عمربن مقدام روایصدوق و د
ردند و ک یرار مکخداوند عّز وجل را ت ۀن گفتیاھا  آن هکدم یو ابا جعفر شن

ه معروف و ک(در آنچه  ]۱۲ممتحنه: [ ﴾َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف ﴿ گفتند: یم
به دخترش فاطمه ج  امبر اسالمینند) پکن یچیده است از تو سرپیپسند

من ن و بر کت را بلند نیاگر من مردم سر و صورتت را نزن و صدا«گفت: 
ه کاست  یا دهیار پسندکن ھمان یفرمود: اج  امبریسپس پ». نوحه نخوان

 یچیده است از تو سرپیه معروف و پسندکدر آنچه «خداوند فرموده: 

)، و شیخ ۹۱۶-۲/۹۱۵وسائل شیعه ( )،390(معاين االخبار (ص:  ».نندکن
 ) آن را آورده است).۵/۷۲ن فضل الله در الندوه (محمد حسی

ار ک«رده و گفته است: کرار کخداوند را ت ۀن فرمودیز ایعبدالله ن یاب
نند و کبانشان را پاره نیه گرکزنان آن است  یده برایمعروف و پسند

(تفسري ». نندینند و بر قبرھا ننشکشان را بلند نیصورتشان را نزنند و صدا

 .)5/308نور الثقلني 
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». رده استکگر را لعنت  امبر نوحهیپ«ه گفت: کت شده ید روایاز ابو سع

 .))82/93)، البحار (1/144(مستدرك الوسائل (

د و ین را شنیدان جنگ صفیه زنان بر شھیگر÷ یه علک یھنگام
ا یآ«گفت:  ÷یشش آمد. علیاز سرشناسان قومش بود, پ یل شامیشرحب

ه ین گریرا از اھا  آن بلند از زنان شماست؟ چرا یشنوم صدا یه مکچنان  آن
د به ؛ نیز نگاه کنی۳/۳۸۷(جامع أحادیث شیعه  ».د؟ینک ینم یو ناله نھ
 )).۸۲/۸۹البحار (
از طرف خداوند به  یه نعمتک یسک«ه گفت: کت شده یعبدالله روا یاز اب

 یبتیه مصک یسکز یبا آن سر دھد و ن یاو داده شده و آواز و سرود نامناسب
ده یفر ورزکند, کو نوحه  یتاب یبت بیبر او وارد شده است و در ھنگام مص

عه الشی(وسائل ». ھوده استی) عملش پوچ و ب(در روایت دیگری .است
۱۲/۹۰(. 

رده کان یرا ب÷ یبه عل ج امبریت پیجعفر بن محمد از زبان پدرش وص
ند خداوند او را در آتش که از زنش اطاعت ک یسک یعل یا«و گفته است: 

ه به او اجازه دھد کن یامبر فرمود: ای؟ پید: چه اطاعتیپرس یاندازد. عل یم
 ».بپوشد کند و لباس نازکند، نوحه برپا کت کشر یو عروس یدر عزادار

 .)۱/۳۷۶(وسائل الشیعه 
ت یروا÷ یگران از جعفر بن محمد و او از پدرش, از علیصدوق و د

ان امت من وجود یز در میفرمود: چھار چ ج رسول الله«ه فرمود: کرده ک
، مال و منال، طعنه زدن و یرود: فخرفروش ین نمیامت از بیق ه تا روزکدارد 
ستارگان و نوحه و عزا. و  ۀلیبه وس ینینسبت به گذشتگان و طالع ب ییبدگو

امت یند در روز قکگر اگر قبل از مردنش توبه ن امبر فرمود: نوحهین پیھمچن

 .)226(اخلصال، ص:  ».اه بر تن داردیاز رنگ س ییلباس و عبا
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د صورتشان را یزنان نبا«رد و گفت: کت یمحمد ھنگام مرگ وص جعفر بن
ند در کاش را پاره  قهیه درنوحه ک ینند، ھر زنکبانشان را پاره یبزنند و گر

ار را کن یشتر ایه ھرچه او بکدر انتظارش خواھد بود  ییھایجھنم سخت

 .)83/101(بحاراألنوار  »شتر خواھد شد.یانجام دھد، ب

نند و در که نوحه نکاز زنان تعھد گرفت  ج امبریپ«د: یفرما یم÷ یعل
». نندکصورتشان را نخراشند و با مردان خلوت ن یبت و سختیمص

 .)82/101(بحاراالنوار



 
 عاشورا ۀرزو

 ت شده است؟عاشورا روای ۀچیزی در مورد روز†ا از امامانس: آی

روز عاشورا را «ه فرمود: کرده کت یروا ÷یعبدالله از پدرش عل یج: اب
سال  یکگناھان  ۀفارکن روزه یه اکد، روز نھم و دھم؛ چرا یریروزه بگ

 .))2/134)، استبصار (4/299(هتذيب االحكام ( ».است

در روز عاشورا روزه  ج امبریپ«ه فرمود: کت شده یروا÷ حسناز ابو

 .)4/29(هتذيب االحكام  ».گرفت یم

سال  یک ۀفارکعاشورا  ۀروز«ه فرمود: کرده کت یروا÷ جعفر از پدرش
 .)4/300حکام (تهذیب األ ».باشد یم

ه بتواند ماه محرم روزه ک یسک«د: یفرما یه مکت شده یروا ÷از صادق

 .)7/347 ةوسائل الشيع( ».شود یدور م یو بد یرد، از ھر زشتیبگ

واجب،  ین نماز بعد از نمازھایبرتر«ه فرمود: کت شده یروا ج امبریاز پ
 ».ماه محرم است ۀرمضان، روز ۀن روزه بعد از روزیباشد و برتر ینماز شب م

 .)9/474(جامع أحاديث شيعه 

اط یاحت ینھم و دھم برا یدر عاشورا، روزھا«د: یفرما یم÷ یامام عل
 یزیندانسته چ یسکباشد و اگر  یسال م یک ۀفارکه آن کد یریروزه بگ

(مستدرك الوسائل  ».ند قبول استکاش را تمام ب رزوه ۀیبخورد و بق

1/594(. 
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د روزھا را یدیاگر ھالل محرم را د«ه فرمود: کت شده یروا ساز عباس
ن یامبر چنیا پیآ دندید. پرسیریرسد، بعد روزه بگ ید تا به روز نھم میبشمار

 ةوسائل الشيع، 554ص:  عاملإقبال األ( ».گرفت؟ گفت: بله یروزه م

7/347(. 
ت شده یبن جعفر بن طاووس روا یبن موس ین ابو قاسم علیالد یاز رض

ق و دعوت به روزه گرفتن در محرم یدر مورد تشو یاریات بسیروا«ه گفت: ک

 .)558(اقبال االعامل ص:  ».آمده است

 یشتک«د: یفرما یه مکرده کت یروا÷ از جعفر بن محمد یسطبر ینور
ه کقرار گرفت و نوح به انسان و جن  کیدر روز عاشورا بر خش÷ نوح

ه خداوند کاست  ین عاشورا روزیرند، ھمچنیھمراه او بودند گفت: روزه بگ

 .)1/594(مستدرك الوسائل  ».دیرد و او را بخشکآدم را قبول  ۀتوب



 
 امامان در برابر ساختن بنا بر قبرها گیری موضع

مان نسبت بر قبرھا را به اماس: بعضی از محققین نھی از ساختن بنا
 ست؟اند، نظر شما در این مورد چی داده

 یشان امامان از ساختن بنا بر قبر نھین بعد از ایامبر و ھمچنیج: بله، پ
از نماز  ج امبریپ«ه گفت: کت شده یروا÷ عبدالله یمثًال از اباند،  ردهک

رده ک یخواندن بر قبر، نشستن بر آن و ساختن بنا بر قبر نھ

 .)2/869(مستدرك الوسائل ».است

و ساختن بنا بر  یارک ن و گچییه او از تزک«ت شده: یروا ج امبریاز پ

 .)1/127سائل (مستدرك الو ».رده ک ین نشستن بر آن نھیقبرھا و ھمچن
اند، مثًال از صادق  ردهکگر نقل ین سفارش را از ھمدیامامان ا ،نیبنابرا

خوردن مال حرام در ھفت مورد است: رشوه در «ه گفت: کاند  ردهکت یروا
 یشگو، ارزشگذاریاھن و پکار ناروا، دادن اجر و پاداش به کقضاوت، مزد 

 .)1/127(مستدرك الوسائل  ».سگ و ساختن بنا بر قبرھا یبرا
ساخت و  ۀاز ابو الحسن دربار«ه فرمود: کت شده یبن جعفر روا یاز عل

در جواب  یا درست است؟ ویه آکردم کساز بر قبر و نشستن بر آن سوال 
ن آن درست ییگفت: بنا ساختن بر قبر و نشستن بر آن و آراستن و تز

 .)3/444عه )، جامع أحاديث شي2/869( ةوسائل الشيع( ».ستین
*** 

 یا سنده و ھم خواننده بھرهیار ھم به نوکن یه از اکخواھم  یاز خداوند م
 ند.کت یبرسد و ما را به راه راست ھدا

 انبرای خداوند، پروردگار جھانی و سخن آخر حمد و سپاس


	فهرست مطالب
	مقدمه
	زمان رواج آداب و مراسم عاشورا
	موضعگیری امامان در برابر مراسم حسینی
	پوشش سياه
	شرايط و مراسم زنان در روز عاشورا
	رزوۀ عاشورا
	موضعگیری امامان در برابر ساختن بنا بر قبرها

