
 
 

 قرآن منظر از حسین امام برای عزا اقامه

 1حسینی فاطمه سیده
 2خردمرزی پورحمزه نّیره

یافت:  یخ در یخ پذیرش:  14/7/95تار  18/10/95تار

 چکیده
 بزرگداشتت، مصتتادی  تتتری  بتتزر  از یکتتی سیدالشتتهدا بتترای عتتزاداری
 شتیع ، جامعت  یتازا امت تتری  مهم از یکی حقیق، در اس،  الهی شعائر

تت، فتتی  پتتر چشتتم  از برختت رداری تت، و ن رانی   ایتت  استت،  عاشتت را معن ی 
 امتتتام مصتتتیب، یتتتادکرد م ضتتت ع کتتت  روزی نخستتتتی  از ج شتتتان چشتتتم 
 جاری همچنان امروزه تا و یاف، جریان شد مطرح یارانش و حسی 
 همت اره تتاری  طت ل در امتا .داشت، خ اهتد ادامت  هتم ایت  از پس و اس،
 عتزا اقامت  بتا اند، داشت  اسالم ادعای ک  ای  رغم علی ک  اند ب ده کسانی

 ت جت  بتا استاس ایت  بتر اند  نپ یرفت  را آن و  ب ده مخالف حضر  آن بر
 مستتلمانان همتت  پتت یرش متت رد الهتتی، کتتتاب عنتت ان بتت  قتترآن کتت  ایتت  بت 

 آن بتر عتزاداری بترای قرآن آیا ک  اس، ای  حاضر پژوهش پرسش اس،؛
 اس،؟ کرده بیان لیدالی حضر 

ختا  بتا است، صتدد در مقالت  ای   معرفتی بت  تحلیلتی، -ت صتیفی روش ات 
  کتت شتت د یمتت روشتت  قتترآن نتت رانی ا یتتآ بتت  ینظتتر بتتا بپتتردازد  آیتتا  ایتت 

 یناستتازگار و مخالفتت، قتترآن بتتا تنهتتا نتت  عتتزا مجتتالس ی برپتتا و یعتتزادار
 ائرشتتع  یمصتتاد از و م عظتت  و  کتتر قلتت ب، تنبیتت، م جتت   کتتبل نتتدارد،

ت، و مت د   ،یاله  هتا آن بت  قترآن در  کت باشتد یمت بیت، اه  بت  محب 
 اس، شده سفارش

  عزاداری قرآنی، ادل  ،حسی  امام قرآن، کلیدی:گانواژ
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 مقدمه
 و عمیتق اثری حسین امام حضرت شهیدان، سرور شهادت انگیز غم و خونبار فاجعه
 محترم دهتم روز از نهتاد. جهتان اندیشتانآزاد و استالمی اّمتت هتای دل بتر ناپتذیر جبتران تأّلمی
 آن دوستتتتداران و استتتالمی اّمتتتت تتتتاکنون، داد روی دلختتتراش حادثتتته ایتتتن کتتته ه.ق 61 ستتتال

 متاتم اشتک و بتوده عزادار بیت اهل اسارت و یارانش و او مظلومانه شهادت در حضرت،
 کته زیجانگتدا شعرهای سرودن نیز و مرثیه خواندن و سوگواری مجالس تشکیل اند. ریخته
 قستاوت و نظیتر بتی هتای جنایتت کننتده منعکس و امام آن حقانّیت و مظلومّیت کننده بیان
 است. بوده توجه مورد مسلمانان سوی از همواره باشد، حضرت آن دشمنان قل 

 از یکتی صتورت بته کته ایشتان زنتدگی تتاریخ بتا آشتنایی و حضترت آن بتر عزاداری اهّمّیت
 ستاله همته کته استت نظتر ایتن از تنهتا نته درآمتده، بشترّیت تتاریخ هتای حماسه شورانگیزترین
 مراستمی و انگیتزد متی بتر ختود اطتراف در را انستان هتا میلیتون احساستات امتوا  نیرومندترین

 کته استت جهتت ایتن از بیشتتر آن اهّمّیتت بلکته آورد، متی وجتود به دیگر مراسم هر از پرشورتر
 کته پرشکوه مجالس این و ندارد مردمی و انسانی و دینی پاک عواطف جز محّرکی گونه هیچ
 و چینتتی مقّدمتته هتتیچ نیازمنتتد گیتترد، متتی انجتتام تتتاریخی حادثتته ایتتن بزرگداشتتت ختتاطر بتته

 شتیرازی، )مکتارم .استت نظیتر بتی ختود نوع در جهت این از و نیست تبلیغاتی های فّعالّیت
1388: 13) 

 روشتن درستتی بته هنوز بسیاری برای که ای نکته ولی دانیم، می را حقیقت این ما اغل 
 بته قتدر ایتن چترا :کته استت این مانده باقی ها آن نظر در معّمایی صورت به همچنان و نشده
 و شتود متی داده اهّمّیتت دارد، فتراوان مشتابه «کیفّیت و کّمّیت» نظر از که تاریخی حادثه این
 دالیتل قترآن، یتاتآ بررستی بتا تتا است آن بر نوشتار این دارد؟ وجود عزا اقامه برای دلیلی چه
 نماید. بیان حضرت آن بر عزا اقامه جهت را الهی کتاب این

 مسأله بیان
 و مهتر از و استت بشتر طبیعتت جزء رفته، دست از عزیزان بر هدفمند سوگواری و عزاداری
 کته کسانی از است. داشته روا  حاضر عصر تا آفرینش آغاز از که گیرد می سرچشمه محبت
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 حضتتتترت استتتتت، گردیتتتتده برپتتتتا عتتتتزاداری مجتتتتالس ایشتتتتان بتتتترای همتتتتواره تتتتتاریخ طتتتتول در
 کتربال، جانگداز حادثه وقوع زمان تا آدم خلقت نخست روزگار از باشد. می اباعبداهلل
 گردیتتده مطتتر  مختلتتف طتترق بتته حستتین امتتام شتتهیدان ستتاالر و ستتید شتتهادت جریتتان
 فرشتتگان ضتجیج از و انتد شده متألم یا و گریسته امامان و انبیاء همام، امام آن برای است.

 است. آمده میان به سخن مشهور، کت  در آنان بکاء و
 میتتان ایتتن در امتتا شتتده، ذکتتر معتبتتر کتتت  در بزرگتتان ایتتن عتتزاداری شتتر  کتته این رغتتم علتتی
 مخالفتتت آن برگتتزاری بتتا و گرفتتته جبهتته هتتا عتتزاداری ایتتن مقابتتل در کتته انتتد بتتوده نیتتز کستتانی
 ایتن تترین مهتم از و شتده  مطتر  افتراد ستوی از بستیاری الیتلد موضتوع ایتن اثبات در اند. کرده
 ایتتن بتته گتویی پاستتخ حاضتر پتتژوهش از هتتدف استت. کتتریم قترآن آیتتات ختتود بته استتتناد ادّلته،

 راستتتتتای در چیستتتتت؟ حستتتتین امتتتتام عتتتتزای اقامتتتته بتتتترای قتتتترآن دالیتتتتل استتتتت: پرستتتتش
 بررستتی هبت آن، اهتداف و عتزاداری تعریتف ضتمن حاضتتر جستتار هتدف، ایتن بته یتابی دستت
 ایتتن تحلیلتتی -توصتتیفی روش بتتا روی، پتتیش   مقالتته پتتردازد. متتی زمینتته ایتتن در قتترآن آیتتات
 دهد. می قرار بررسی مورد را موضوع

 تحقیق پیشینه
 از برخی است. شده نگاشته مستقلی آثار ،حسین امام برای عزاداری مسأله پیرامون

 عزاداری فلسفه بابایی؛ حاجی :(1382) سنت؟ یا بدعت عزاداری؛ از: اند عبارت آثار این
 قاستتمی؛ تتتا(: )بتی ستتوگواری اهمیتتت یتا عتتزاداری فلستفه ستتلیمی؛ تتتا(: )بتی حستتین امتام

 ستتتنت از شتتتناختی جامعتتته تحلیلتتتی ایتتتازی؛ تتتا(: )بتتتی حستتتینی هتتتای عتتتزاداری بتتته نگتتاهی
 در اّمتتا .رضتتوانی (:1387) عتتزاداری فلستتفه میرستتپاه؛ (:1376) حستتین امتتام عتتزاداری
 چند هر است. نگردیده مشاهده مستقلی اثر حضرت، آن بر عزا اقامه بر قرآن دالیل با رابطه
 قترآن دالیتل کند می تالش مقاله این است. گشته اشاراتی آن به مختلف مقاالت و کت  در
 دهد. قرار تحلیل و بررسی مورد امام، آن بر عزاداری برپایی جهت را

ورت وهش اهمیت و ضر  پژ
 صفتتتتتات از کامتتتتتل الگویتتتتتی حستتتتین امتتتتام تتتتتاریخی کتتتتتحر کتتتته ایتتتتن بتتتته توجتتتته بتتتتا
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  کتتته استتتت دیگتتتری گشتتتای راه و مثبتتتت متتوارد و استتتتکبار نفتتتی ستتتتیزی، ظلتتتم ختتواهی، آزادی
  تبیتین در حضترت آن بتر عتزاداری مراستم تردیتد بتدون استت، داشته ارمغان به بشریت برای
 بستزایی نقتش هتا قلت  در آن نفتوذ و جامعته اعمتاق در آن گستترش و شتیعه مذه  تقویت و

 ای مستتأله حضترت، آن بتر حتزن مجلتس برپتتایی و عتزاداری مستأله رو ایتن از داشتت. خواهتد
  بتتتا کتتته استتتت امتتتری بلکتتته باشتتتد ختتتاص عصتتتری یتتتا ختتتاص دوران بتتته مربتتتوط کتتته نیستتتت
 هیتگر یآستمان تتابک عنتوان بته میرکت قترآن در کته جتایی آن از .استت خورده گره آدمی سرشت

 امتتری قتترآن منظتتر از امتتر ایتتن بتته پتترداختن شتتده، دییتتتأ یالهتت  اءیتتاول یبتترا یستتوگوار و ردنکتت
 است. ضروری

 عزاداری شناسی مفهوم
 ستوگ تعزیت سوگواری، مصیبت، در شکیبایی کردن، شکیبایی معنای به لغت در عزا

 متانتت، وقتار، ستنگینی، معنای به همچنین و (2298 :2  :1380 )معین، باشد می ماتم و
 (473 :1393 )آذرنوش، باشد می عزاداری مراسم و ریدلدا غمگساری، تسلی،
 حالتت بته و کتردن شتیون و زاری معنای به گرفتن عزا که: است آمده دهخدا نامه لغت در
 ستوگواری اقامته معنتای بته و کتردن بتر در لبتاس مصیبت، و سوگ برای و آمدن در زدگان ماتم
 (15857 :1377 )دهخدا، است کسی مرگ سب  به

 شود: می اطالق معنا دو به عام عرف در اداریعز اصطال  در
 بالفعل و شخصی عزاداری و داغدیدگی الف.
 شود. می برگزار دیگران و دینی بزرگان برای سنتی صورت به که عزاداری مراسم ب.

 ختتار  عتتادی زنتتدگی متتدار از داغتتدار افتراد و غیراختیتتاری استتت امتتری واقعتتی داغدیتدگی
 و اختیتاری کتامال   عتزاداری، مراستم امتا برگردنتد. عتادی نتدگیز بته تتدریج بته بایتد و شوند می

 شتتود. متتی محستتوب افتتراد عتتادی زنتتدگی هتتای برنامتته از بخشتتی و استتت شتتده ریتتزی برنامتته
 اجتمتاعی صتورت بته معمتوال   عتزاداری مراستم ولتی استت، درونتی و روانتی حتالتی داغتداری
 از کتته آینتتد، متتی کمتتک هبتت عتتواملی داغتتدار، فتترد زنتتدگی شتتدن عتتادی بتترای گیتترد. متتی صتتورت
 (6 تا: بی است)کاویانی، عزاداری مراسم ها آن جمله
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گتر ختدا، اولیای مصائ  بر گریه و عزاداری  اّمتا استت، دیتن فتروع از نته و اصتول از نته چته ا
 جایگتاه دادن نشتان گتام، نخستتین نیستت. دیتن فتروع و اصول از برخی با التزام و ارتباط بی
 بتترای عتتزاداری کتته استتت مطلتت  ایتتن کتتردن روشتتن و دیتتن مجموعتته در دیرینتته ستتّنت ایتتن

، سّیدالشهدا، برای و عموما   خدا، اولیای  بته پاستخ دارد. استالم در جایگتاهی چته خصوصتا 
 )بابتایی، ندارند. باره این در کاوش به چندانی نیاز آنان و است سهل شیعه، نزد سؤال، این

1382: 2) 

 الماس تاریخ طول در حسین امام بر عزاداری
 بترای صتفر و محترم ایتام در عتزاداری مراستم برگتزاری شیعیان، میان در رایج های سنت از

 آن بترای عتزاداری تتاریخی، هتای داده اساس بر است. حسین امام ویژه به کربال شهدای
 تتا یافتته ادامته هتایی نشتی  و فتراز وجود با زمان طول در و آغاز کربال واقعه بعد روز از بزرگواران

 استت. آمتده در آداب و مراسم با همراه خاص شکل و فرم در سالیانه سنت شکل به هک این
 هتای جامعته اجتمتاعی، روابتط شتدن گستترده و گروهتی هتای رستانه پیشترفت اثتر بر طرفی، از

 در نتاخواه ختواه ملتتی، و قتوم هتر رستوم و آداب و آمتده در کوچک ای جامعه صورت به بشری
 (221 تا: بی )عصمتی، است. گرفته قرار ملل و اقوام دیگر داوری و دید معرض
 امامتتان همتته دربتتاره عصتتمت بیتتت اهل مظلومیتتت بتتر ریختتتن اشتتک و ستتوگواری گرچتته»

 حستین امتام عتزای میان این در اما است؛ پاداش دارای ،بیت اهل شهدای و مظلوم
 از شتتتیعه روایتتتی متتتتون در دارد. بتتتاالتری آفرینتتتی تحتتتول و اثرگتتتذاری چشتتتمگیرتری، ویژگتتتی
 امتتامی کتته نیامتده گزارشتتی ائمته دیگتتر وفتتات یتا شتتهادت روز ستال در ائمتته ستوگواری
 بتته و کتترده ستوگواری علتتی حضتترت یتا زهتترا فاطمتته حضترت ،استتالم پیتتامبر بترای
 شتترایط کتته جتتایی تتتا هتتا آن همتته امتتا باشتتند؛ کتترده برگتتزار مجلستتی یتتا باشتتند نشستتته ستتوگ

 امامتتان رو، ازایتن انتد. کتترده پتا بتر عتزا مجلتتس حستین امتام بتترای داد، متی اجتازه حکتومتی
کیتتتد بیشتتتترین یتتتارت و عتتتزا و گریتتته دربتتتاره را تأ  ای گونتتته بتتته را آن و داشتتتته حستتتین امتتتام ز
 کتته استت. شتتده منظتور آن بتترای ای ویتژه پتاداش و ثتتواب همچنتین انتتد. کترده فتترد بته منحصتر
کید این مستحبی امور دیگر درباره یم را ویژه تأ  .ندار
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 و استتت شتده آشتکار ویتژه صتورت بته ائمته ستیره در حستین امتام ستوگواری بته امتر
کید، مورد چنان  و هتا موضتوع دیگر درباره را اهتمامی چنین که گرفته قرار ترغی  و تشویق تأ

یم. ها مناسبت کید این ندار  جریتانی یتا مصتیبت از فراتتر حادثته این که است این نشانگر تأ
 عاشتورایی آیتین برگتتزاری گیتری شتکل .است عزیزان فقتدان بار غم یادآوری و است انگیز غم
کیتتد ستتنت ایتتن بتتر همتتواره دینتتی پیشتتوایان گتتردد. متتی بتتاز معصتتومان زنتتدگی دوران بتته  تأ

 امتتتام ستتتوگواری برپتتتایی بتتتر نیتتتز آنتتتان گفتتتتاری و عملتتتی ستتتیره انتتتد. کتتترده تشتتتویق را آن کتتترده،
 هتم آنتان استت. شتمرده یحستین نهضتت بلنتد اهتداف احیتاء های راه از یکی را حسین
 عتزا مجلتس آمده پیش های فرصت به توجه با هم کردند. می سفارش عزاداری به را دیگران

 (81-80 :1393 )حجازی، «کردند می پا به

 حسین امام بر عزاداری فلسفه
  نیستتتت، جتتدا حستتینی قیتتام فلستتفه از حستتتین امتتام عتتزاداری فلستتفه شتتک، بتتدون
 متا بته ائّمته دوران در عزاداری علل و ها ریشه و عزاداری حّولت و تطّور سیر شناخت که چنان
 و کنتتد قیتام علتی بتتن حستین شتد باعتث کتته عتاملی همتان دقیقتا   آمتتوزد. متی را چیتزی چنتین
گتر او. عتزاداری اقامته بترای استت ای فلسفه و دلیل بپذیرد، افتخار با را شهادت  بته حستین ا
 کتترد، قیتتام منکتتر از نهتتی و معتتروف بتته امتتر امتتهاق و قتترآن از دفتتاع و استتالم احیتتای بتترای علتتی

 امتر تترویج و عتدل اقامته و قترآن از دفتاع و اسالم ترویج برای باشد ای وسیله باید وی عزاداری
 و باشد نداشته دنبال به را اهداف این آن، بطن و رو  که عزاداری منکر. از نهی و معروف به
 باشتد. منطبتق حستینی اهتداف بتا دتوانت نمتی باشتد، ختالی صتحی  گیری جهت و محتوا از

 (15 تا: بی )ایازی،
یارتی در صادق امام از سخنی در  فرماید: می است، حضرت آن به خطاب که ز

ُ ََ ببب ََِّهُُِمبببَ ُُِعَبببباَدَکُُِلَیْسبببَتْنِق َهاََّبببِهَُُوُُاَّض َ َ َُُوُُاََّْعَ ببب َُوُُاْْلج ببب  ِ   ،1356 ق ل یتتت ، )ابتتت ُ؛اَّش َ
ُ(228 :1ج
 و کتوری و نتادانی و گمراهتی از را ختدا بنتدگان تستّن  ختود قیام با که است کسی او

 داد. نجات شک
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 هدایت به نادانی و گمراهی از را ما او مرثیه و باشد داشته اثری چنین هم او عزاداری باید
 همتین دقیقتا   امتام آن بترای عتزاداری اجتماع توصیف در بیانی در باقر امام .کند رهنمون
 دستتورات و بیتت اهل و دیتن احیتای راستتای در را اریعتزاد فلستفه و کنتد متی بیتان را مسأله
 داند: می آنان

اَُوُُُْ ُُکُاْجِتَ اِعُُیُِفَُُُفِنَنُ ََ اِ ُُرُُیَُْخَُُوُُاَءَنایَُِإْحُُْ ُُکَُرتُ َکُُم ْمِرَنباُرََُکبَذاَُمبْ َُُبْعبَدَناُاَّن َ
َ
ُِإىَلَُُدَعباَُوُُِبأ

ُ(348 :16ج ،1409 عاملی، )حر؛ُِرَناْکُِذُ
 مردم بهترین و است ما احیای شما گفتن سخن و شما آمدن گرد در که درستی به
 و کند مطر  محافل آن در را ما امر و دهد قرار یادها در را ما که است کسی ما از پس
 بخواند. بیت اهل سوی به را مردم

 ،فرهنت  یتادکرد و بیتت اهل اندیشته احیای حسین عزاداری مجالس و محافل بنابرایتن،
 بتتا عتتزاداری تحقتتق و داری مرثیتته ثتتواب هاستتت. آن راه و رفکتت تتترویج و هتتای ارزش بزرگداشتتت

 .است حصول قابل مقصدی و فلسفه چنین
 کته حتواد  از بستیاری اهتداف و مراتت  بازسازی و بازنگری با توان می ،است ذکر شایان

 کترد. زنتده جامعته در دوبتاره را آن انتتد، بتوده انکتار قابتل غیر برکاتی و آثتار دارای ختتود جای در
 احتترام هتا آن بته و کنند می یاد خود گذشته حواد  از که است مرسوم بشری جوامع همه رد
 و ملتی قهرمانتان و مخترعتان و دانشتمندان بزرگداشتت بترای عتالم عقتالی بلکته گذارنتد، متی
 تتترین مقتدس از یکتی براستاس کتار ایتن نماینتد، متی منظتور بزرگداشتتی هتای آیتین ختود دینتی

 ایتن، بتر افزون دهد. می رخ شود، می تعبیر شناسی حق حس به آن از که فطری های خواسته
 شتود، متی آن وقتوع همانند تأثیری سب  ها آن واقعی تجدید همانند ها، خاطره آن یاد گاهی

 استتتمرار و عاشتتورا فلستتفه احیتتای عاشتتورا، حماستته مراستتم و هتتا عتتزاداری از هتتدف بنتتابراین
 (3 تا: بی می،)قاس.است حسین امام خونین قیام به بخشیدن

 حسین امام عزای در قرآنی ادله
  ایتتتن در کننتتتد. متتتی تأییتتتد تمتتتام صتتتراحت بتتتا را فقیتتتد بتتتر ستتتوگواری کتتتریم، قتتترآن از آیتتتاتی
  شتتتتتتده بتتتتتتازگو عزیزانشتتتتتتان و دوستتتتتتتان فقتتتتتتدان در پیتتتتتتامبران از بعضتتتتتتی ستتتتتتوگواری آیتتتتتتات
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 عتزاداری حکم هکنند بیان مستقیم، و صری  طور به که آیاتی اما (،7 تا: بی )موسوی، است
 ندارد. وجود باشد،
 از گتتروه چنتتد تأییتتد دستتت شتتود، متتی انجتتام عتتزاداری مراستتم عنتتوان تحتتت اکنتتون چتته آن
 دارد: خود سر باالی را آیات

 (148دهد.)نساء/ می مجوز یا کند می امر ظلم، علیه کردن فریاد به که آیاتی الف.
 (55مائده/اند.) داده قرار خود هدف را والیت تحکیم که آیاتی ب.
کید را بیت اهل مودت که آیاتی  .  (23اند.)شوری/ کرده تأ
  انتتتتد داشتتتتته الهتتتی اولیتتتتای دیگتتتر یتتتتا انبیتتتا از بعضتتتتی ستتتوگواری بتتتتر داللتتتت کتتتته آیتتتاتی د.

 (84 )یوسف/
کید را الهی شعائر بزرگداشت که آیاتی .ت ه  (32کنند.)حج/ می تأ
 تتتا کته کترده تنظتیم ای گونتته  بته را قترآن معتارف و محتتتوا متعتال، ختدای کته ایتتن بته توجته بتا
 منتتد بهره آن نتتاب و زالل معتتارف از بتواننتتد متتردمۀ همتت زمتتانی و عصتتر هتتر در و تتتاریخۀ همیشتت
 امتام عتزای اقامه برای دلیلی چه که است این افراد از بسیاری پرسش دیگر سویی از و شوند
 پردازد. می سؤال این به قرآن پاسخ به مقاله از بخش این دارد، وجود حسین
کید امام آن بر عزاداری بر که دارند وجود متعددی آیات قرآن در  بته آیتات ایتن انتد. کرده تأ
 باشد: می ذیل شر 
اولآیه

ُُ  ًُُکبَُوُ ْنلبباِءُُِمبْ َُُ ُْیببَعلََُُنُقبب  ُ
َ
ُسببِ ُُأ ببُ ُُمباُاَّر ُ ِهُُیِفَُُکُجبباَءَُُوَُُکُُفبؤاَدُُِبببِهُُُنَثب ِ َِ ُُهبب بب  ُ َُوُُاْْلَ

ُ نُُُِرىْکُِذَُُوَُُمْوِعَظ   ُِلْلُ ْؤم  ُ(120)ه د/؛ُی 
 ز یتچ م،ینتک متی تیتاکح تتو بتر هکت را ]ختود  امبرانیتپ ها  سرگذشت از کی هر و

 بترا  و آمتده تتو بترا  قتتیحق ها نیا در و میدانگر می استوار بدان را دلت هک است
 است. ر ّک تذ و اندرز مؤمنان

 آیته نیتا و شتد گفته گذشته امبرانیپ و نیشیپ اقوام از متعدد  ها  داستان هود سوره در
 از هکت را هتا داستتان نیتا همته هکت صتورت نیتا بته نتد.ک متی انیتب را هتا داستان آن رکذ از هدف

 اخبتار، نیتا رکتذ بتا و گتردد آرام و مکتمح و استتوار تتو قلت  هکت بتود آن برا  میردک نقل امبرانیپ

http://www.wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 .بود مؤمنان برا  ادآور ی و موعظه زین و شد نازل تو بر قتیحق
 نتدهیآ از بستا چته و داشتتند قترار فتارک نجهکشت و فشتار ریتز هکتم در مؤمنتان و اسالم امبریپ»

 و آزار و هتتتا مخالفتتتت شتتتر  و نیشتتتیپ امبرانیتتپ هتتتا  قصتتته رکتتتذ بتتا ولتتتی بودنتتتد نگتتتران استتالم
 تستتال استتالم امبریتتپ بتته مؤمنتتان، نجتتات و افرانکتت تکتتهال و نتتابود  و مخالفتتان هتتا  تیتتاذ
 زیتن و استت امبرانیتپ مخالفتان شتگییهم عتادت نیتا هکت بداننتد مؤمنان و امبریپ تا دهد می

 .هستند ستکش به ومکمح باطل اهل و است روزیپ باالخره حق نید هک بدانند
 از قییحقتا انگریتب بود، اسالم امبریپ برا  خاطر  تسال  که این بر عالوه ها قصه نیا رکذ
 )جعفتتری، «استتت. بشتتر  هتتا  جامعتته در خداونتتد جتتار  ستتنن از ییهتتا ستتنت و عتتالم نیتتا

 (332-331 :5  تا، بی
 گذشتتتتته انبیتای داستتان دلیتل چهتار بتته ما فرماید می پیامبر به آیه این در متعال خداوند

 گوییم: می تو رایب را
ُت  » .1 ّب  ه   ُنثَّ  م.یگردان می استوار بدان را دلت هک ؛«کَّ ُفؤادَّ  ب 
 هم را تو خداوند هک باشد آرام قلبت شیک یم ظلم و نییب می خود قوم از تیاذ چه آن هک»

 عتذاب اشتد بته و نتدک یمت کهتال را تتو دشتمنان هتم و بخشتد متی نجات و دیفرما یم نصتترت
 (144 :7  ،1387 طی ،«)اندازد. یم

 هتا یریتگ جبهته بته نتوعی بته دامکت هتر هک است ها سرگذشت نیا تنوع به اشاره «اّل ک» لمهک
 اشتعه تنتوع، نیتا و را هتا مجتازات از نتوعی و انحرافتات از نتوعی و نتدک متی اشاره اءیانب برابر در

 .اندازد می ها انسان زندگی ابعاد بر روشنی
 امال  کت امتر کیت شتده اشتاره آن بته هیتآ نیتا در هکت وا اراده تیتتقو و امبریتپ قلت  تیتثب
 در نتاخواه و ختواه رحتم، یبت و لجتو  دشتمنان سرستختانه ها  مخالفت رایز است، عییطب
 گترد نیمتترک هرگتز هکت نیا برا  اما .بود بشر و انسان هم او هک گذاشت می اثر امبریپ قل 
 و هتتتا مخالفتتتت نیتتتا از نشیتتتنآه اراده و ند،یننشتتت او کپتتتا قلتتت  بتتتر أسیتتت و د یتتتنوم غبتتتار و
 و هتتتا آن ارکتتت التکمشتتت و اءیتتتانب هتتتا  داستتتتان خداونتتتد د،یتتتنگرا ضتتتعف بتتته هتتتا ینکارشتتتک

 دهتد، متی شتر  گتر ید از پتس یکی را ها آن روز یپ و لجو  اقوام برابر در را شانیها مقاومت
 د،دارنت تکشتر بتزرگ ارکتیپ نیتا در او دوشتادوش هکت مؤمنتانی نیهمچن و امبریپ دل و رو  تا
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 (274 :9  ،1374 شیرازی، )مکارم باشد قبل روز از تر یقو روز هر
 بتته را قلبتتت پیتتامبر ای کتته استتت آن پتتی در هتتا داستتتان ایتتن بیتتان بتتا خداونتتد حقیقتتت در
 داد، عبتور نیتل از را موستی کته خدایی همان که چرا گرداندیم؛ آرام ها داستان این واسطه
 توست. پشتیبان
ه   یف   کَّ جاءَّ  وَّ » .2 ّقُ  هذ   است. آمده تو برا  قتیحق ها نیا در و ؛«اْلحَّ
 وعیتتتتد و بشتتتتارت تصتتتتدیق بتتتترای و خداونتتتتد هتتتتای ستتتتّنت از حتتتتق ستتتتیدقط  گفتتتتته بتتتته

 گشتتتن ظتتاهر و شتتدن روشتتن عنتتیی حتتّق؛ آمتتدن» و (1934 :4  ق،1412 است)ستتیدقط ،
 مکتمح و قتاطع ستند تنهتا هکت الهی، رسوالن به مربوط ها  انیجر نیا در تیّ واقع و قتیحق
 دّقتتتت و قیتتتتحق امال  کتت اتیتتتآ آن در دیتتتبا و استتت الهتتتی اتیتتتآ و لمتتاتک موضتتتوعات نیتتا در

 (337 :11  ،1380 مصطفوی،«)شود.
 موجتود حقیقتتی و حتق قترآن های داستان تمامی در که است آن بیانگر آیه از قسمت این
 درس یوستف حضترت داستتان در نمونته عنتوان به است. درس مخاط  برای که است
 است. نهفته ... و پاکدامنی گناه، از گریز عفت،
ة   وَّ » .3 ظَّ ْوع   است. اندرز مؤمنان برای و ؛«مَّ
 نستبت مخاطت  بترانگیختن و فراختوانی از: استت عبتارت خود قرآنی معنای در موعظه»
 و انتذار طریتق از دنیتا، بته دلتداگی و معصتیت گنتاه، از او داشتتن برحذر و خداوند اطاعت به

 دادن بشتارت نیز و اخروی دردناک عذاب و معصیت گناه، رفتار، سوء ق عوا از او ترساندن
 فرمانبری و اطاعت برابر در آخرت و دنیا در الهی های پاداش و ها نعمت به او کردن امیدوار و
 مخاطت  عواطتف امیدوارستاختن، و دادن بیم این اثر در که نحوی به خداوند؛ دستورات از

 قتتائمی«)آیتتد. فتتراهم او در رفتتتار تغییتتر و اصتتال  زمینتته و گتتردد خاشتتع و نتترم قلتتبش و تحریتتک
 کتته هنگتتامی مؤمنتتان کتته؛ استتت آن معنتتای بتته موعظتته بتته آیتته ایتتن در و (221 :1385 مقتتدم،
 انتتتتدرز شتتتتوند، متتتتی متتتتتذکر را گذشتتتتته هتتتتا آن بتتتتر کتتتته چتتتته آن و گذشتتتتته هتتتتای امتتتتت احتتتتوال
 (509 :2  ق،1415 پذیرند.)بغدادی، می
 ست.ا تذکری و ؛«ر ْک ذ   وَّ »

یتتادی بستتیار اهمیتتت انستتان زنتتدگی در یتتادآوری و تتتذکر  و معلومتتات یتتادآوری زیتترا دارد. ز
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 تکامتل موجت  و ستازد می توانا آینده مشکالت با مقابله برای را انسان گذشته، های مهارت
 هتتای نعمتتت و تفّضتتالت یتتادآوری و بتتودن ختتدا یتتاد بتته دائمتتا   نمونتته، عنتتوان بتته گتتردد. متتی او

 در کته کیفتری و پتاداش و جتزا روز و آخرت یادآوری نیز و است فرموده عطا وندخدا که فراوانی
 و صتتال  عمتتل و تقتتوا بتته را انستتان زیتترا استتت، فراوانتتی اهمیتتت دارای استتت، انستتان انتظتتار
 صتورت همتین بته نیز قرآن های داستان یادآوری دارد. می وا اخالقی فضایل به شدن آراسته
 گردد. می آدمی بیداری و یادآوری موج  ها داستان این بیان دیگر بیانی به است.
 سرگذشتتتها  اعجتاز تمتتام ییگتو هکتت استت چنتان آن اختصتتار و جتازیا معجتتزه هیتآ نیتا در
 بته .استت نمتوده انیتب را هتا آن فوائتد همته وتتاهک جمله چند با و ردهک جمع خود در را گذشته
 کیتت عنتتوان بتته ایتت و شتتمرد ستر سر دیتتنبا را قتترآن خیتتتوار هکتت نتتدک متی دیتتکتأ هیتتآ نیتتا حتتال هتر

 هتا  درس نیبهتتر از استت ا  مجموعته هکت چترا ردکت استتفاده شنوندگان برا  آن از سرگرمی
 )مکتتارم فتتردا و امتتروز هتتا  انستتان همتته بتترا  استتت ییراهگشتتا و هتتا نتتهیزم تمتتام در زنتتدگی
 (285 :9  ،1374 شیرازی،
 سیدالشتتهداء عتتزاداری هاقامتت بتترای متقنتتی دلیتتل را آیتته ایتتن تتتوان متتی استتت روشتتن نیتتک
 آن مصتائ  ذکتر بته کته است این مجالس این برپایی اصلی دالیل از یکی که؛ چرا دانست.
 و متذهبی باورهتای رشتد در فعتال نقشتی دیرباز از بابرکت مراسم این شود. پرداخته حضرت
 شناستتاندن و عاشتتورا سلحشتتوران ختتاطره نشتتدن فرامتتوش و انستتانی هتتای کرامتتت و فضتتایل
 هتتدف استتت. کتترده ایفتتا بیتتدادگران، هتتای جنایتتت افشتتاگری و استتالم بتتزرگ وایانپیشتت مقتتام
 بتتزرگ مقاومتتت ختتاطره و یتتاد و نتتام نگهداشتتتن زنتتده بتتر پافشتتاری همتته ایتتن از بیتتت اهل
 مظلومیتت ابتالغ و حضترت آن واالی مقاصتد و اهتداف احیتای حسین امام حق، حامی
 و قالت  دلیتل به حسینی مجالس و ریعزادا امر این است. بوده تاریخ گوش به علی آل

 دیتن صتیانت و الهتی احکتام و استالمی معارف انتقال راه بهترین دارد، که جذابی محتوای
 (8 تا: بی بیدهندی، )باقری است خورده قسم دشمنان امان بی هجوم از و انحراف از

 ایاحیتت بتترای جامعتته و فتترد ستتازی آمتاده و ستتازندگی عتتزاداری، مراستتم اصتتلی نتیجتته لتذا
 و غیتتتور جوانتتتان ستتتازنده مراستتتم، ایتتتن .استتتت حستتتین امتتتام سیاستتتی _ متتتذهبی افکتتتار

 قربتانی را ختود عزیتزان کته استت شتهامتی بتا و شتجاع متادران ستازنده استت؛ طلت  شهادت
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 و کنتتتد متتتی ستتتازماندهی را مکتبتتتی اّمتتتتی سیاستتتی هتتتای فعالیتتتت مراستتتم، ایتتتن کننتتتد. متتتی
 (4 تا: بی آذر، )ترکمنی است. اسالم تاریخ دهنده تداوم و سازنده مراسم، این سرانجام،

دومآیه
ْ ُُیَُُمْ َُُوُ ِ اُاَّلِلَُُشعاِئرََُُعظ  ُ(32حج/)؛ُاَُّْقُلوبَُتْقَوىُِمْ َُُفِنّن َ
 هاست. دل یکپا از   یک]حا آن قت،یحق در دارد بزرگ را خدا شعائر سک هر و

  رشتتتتتعائ و استتتتتت، عالمتتتتتت معنتتتتتا  بتتتتته رهیشتتتتتع و استتتتتت رةیشتتتتتع جمتتتتتع شتتتتتعائر لمتتتتتهک
 استتتتت. فرمتتتوده نصتتت  اطتتتاعتش بتتترا  را هتتتا آن خداونتتتد هکتتت استتتت ییهتتتا عالمتتتت ختتتدا

 ختدا ادیت بته را انسان هک است ییها عالمت شعائراهلل و (373 :14  ق،1417 )طباطبایی،
 شتتیرازی، )مکتتارم نتتد.ک متتی دیتتتجد نظرهتتا در را مقتتدس ختتاطرات از ا  ختتاطره و انتتدازد متتی

1374،  1: 539) 
  خداستتتت. بتتته متتتانیا و نیتتتد نشتتتانه هکتتت ییزهتتتایچ عنتتتیی اهلل شتتتعائر» استتتت ذکتتتر شتتتایان

 لیتقب نیهمت از و استت الهتی شتعائر جتزء باشتد متانیا و نید عالمت و نشانه چه هر نیبنابرا
 و امکتتاح انیتب و موعظته مجتتالس و مشترفه نکامتا و حتج مقامتتات تمتام و مشتعرالحرام استت
 میتعظت و استت نیتد شتعائر از همته هتا یرستوگوا و ادیتاع و مستاجد و غمبریپ خاندان فضائل
 ،1387 )طیتت ، «استت. تقتتو  نشتانه و الزم متوارد از اریبستت در هکتبل ممتتدو  متذهبی شتعائر
 2: 263) 

 داد، نشتان ،حستین امتام بترای عتزاداری بترای قترآن از توان می که عنوانی ترین شایسته
 جمتع ،«شتعائر» استت. دهفرمتو فتوق آیته در قتران کته گونته همتان استت. «الهتی شتعائر تعظیم»

 را هتا نشتانه ایتن مصتادیق از برخی خود کریم، قرآن است. نشانه و عالمت معنای به شعیره،
 استتت. جملتته آن از برنتتد متتی منتتی   در ذبتت  بترای کتته شتتتری و متتروه و صتتفا کتته: استتت برشتمرده
 ختدا، بته هتا آن انتساب و ارتباط دلیل به مروه(، و )صفا مقّدس منطقه در حج ذبیحه وقتی
 بتته ختدا، اولیتتای اولویتت، طریتتق بته و منتتاط تنقتی  بتته شتوند، متتی محستوب او هتتای نشتانه از

 دیگتر ستوی از انتد. الهتی شتعائر بترای تتری روشن های مصداق بیشتر، انتساب و ارتباط دلیل
 روز ستتال در عتتزاداری و حتتزن و اولیتتا، ستترور اّیتتام در شتتادمانی کتته دارد طرقتتی شتتعائر، تعظتتیم
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گتتر استتت. جملتته آن از آنتتان، مصتتائ   از جملگتتی کتته عرفتتات، و منتتی   و متتروه و صتتفا و کعبتته ا
 آیتتتا یابنتتتد، متتتی احتتتترام او، بتتته انتستتتاب و ختتتدا آیتتتین بتتتا ارتبتتتاط حرمتتتت بتتته انتتتد، جمتتتادات
 (3 :1382 )بابایی، نیست؟ الهی شعائر تعظیم او، اولیای و دوستان بزرگداشت
 اولیتتای عتزای مراستم برپتایی کته بتریم متی پتی نیتز ستلیم عقتل بته مراجعته بتا قترآن بتر عتالوه
 و احیتا زیترا باشتد، متی عقتل بتا موافتق حستین امام شهیدان ساالر و سرور خصوصا   الهی،
 و اخالقتتی مکتارم نگهداشتتتن زنتده و عظتتیم هتای شخصتتیت تکتریم حقیقتتت در آنتان تکتریم

 نتابودی و شکستت بته محکتوم نکند تکریم را خود بزرگان که اّمتی هر و است آنان شعارهای
 متردم در را انستانی پتاک صتفات و کترده ترستیم را هتا اّمتت تتاریخ کته بزرگاننتد ایتن زیرا است.
 (137 :1391 )رضوانی، سازند می را انسانی جوامع و پراکنند می

 عملتی یتا فعتل مکتان، هتر در یتا زمتان، هر که نمود استفاده توان می عموم طور به بنابراین،
 چتوب چهتار در کته صتورتی در آورد، فتراهم را روحتی و معنتوی رشتد و تقتوا زمینته و خدا یاد که

 بته توّجته بتا آیتد. متی شتمار بته الهتی شتعائر جتزء باشتد، داشتته قترار استالم دستتورات و قوانین
 ختتاص بنتتدگان بتترای عتتزا مراستتم مستتّلم طتتور بتته دانستتته، مشتتروع را هتتا عتتزاداری کتته دالیلتتی
 را ختود جتان توحیتد کلمته اعتتالی بترای و ودنتدب مجّستم حج و ناطق قرآن بحّق، که خداوند
 مستائل فراگیتری جتز مراستم ایتن در زیترا استت؛ شعائر و ها نشانه بارزترین از ساختند، قربانی
 و نشتده طتر  دیگتر ستخن استالم، بتزرگ شهیدان های ایثارگری و ها شهامت یادآوری و دین
 کته گونته همتان و شتود متی گفتته ختدا دوستتان بتا دوستی و خدا دشمنان با دشمنی از سخن
 یتاد آلتود حتزن یادآوری رود، می شمار به شعائر از و اسالمی های سنت از قربان عید در قربانی
 الهتی بتزرگ شتعائر از نمودنتد قربتانی ختدا راه در را ختود جتان که قربانیانی سایر و کربال قربانی
 .بود خواهد
سومآیه

ُُُق  ُلُکْ ُُل َ ْسَ
َ
ْجًراَُعَلْیِهُُأ

َ
ُإُُِأ ةُل َ َود َ َبُُیِفُُاْْلَ ُ(23)ش ری/؛ُاَُّْقْر

  دوستتتتتتی مگتتتتتر ستتتتتتمین خواستتتتتتار شتتتتتما از پاداشتتتتتی ]رستتتتتالت  آن ازا  بتتتتته بگتتتتتو
 شاوندان.یخو درباره

 القربتتتی ذ  متتتراد گفتنتتتد: بعضتتتی دارنتتتد. التییتتتتأو عامتتته نیمفستتتر القربتتتی ذو  از متتتراد»
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 باشتد. داشتته تمتود ختود شتاوندانیخو و ارحتام به نسبت سک هر عنیی است؛ تیشخص
 بته نکتل هستتند. عبتدالمطل  اوالد مراد گفتند: بعضی هستند. شیقر مراد گفتند: بعضی
 و حستن و فاطمته و علتی غمبتریپ بیت اهل مراد متواتره اخبار نص و اسالم نید ضرورت
 (481 :1387هستند.)طی ، اطهار ائمه اخبار از ار یبس در و نیحس
 و تتتتدریجی حرکتتتت ،بیتتتت اهل بتتته متتتودت و محبتتتت بتتته رستتتیدن هتتتای راه جملتتته از

 ایتن در بتتوان کته ایتن بترای استت. «مستتقیم صتراط» عبتارتی بته یتا و کمتال مستیر در پیوسته،
 ایتن و افتزود دل و دیتده نورانیتت بته بایتد گشت، برخوردار معنوی ذخایر و کافیۀ توش از مسیر
 اطهتتار ائمتته ربتتارگه کمتتاالت و ستتخنان از پیوستتته کتته ایتتن مگتتر شتتد نخواهتتد میستتر امتتر

 هتتای نیکتتی متترو  و غنتی معصتتومین ائمتته فرهنتت  بتا را ختتود مجتتالس و نمتتوده استتفاده
 بود. جامعه آحاد و آشنایان دوستان، خانواده، میان در ها آن

 واجتت  رستتالت خانتتدان محبتتت قتترآن روشتتن و صتتری  نتتص مطتتابق کتته جتتایی آن از لتتذا
 مصتتائ  بتترای عتتزا اقامتته و حستتین امامتت بتتر گریتته فلستتفه گفتتت: تتتوان متتی بنتتابراین استتت،
 محبت اظهار تردید، بی. است بزرگوار آن بیت اهل و پیامبر به ارادت اظهار ایشان،
 شتده اشتاره کته طتور همتان شتهیدان ستاالر بترای ستوگواری طریتق از پیتامبر خاندان به نسبت

کیتت و توصتتیه کتته روایتتاتی در تأمتتل لتتیکن استتت، الهتتی شتتعائر تعظتتیم و پستتندیده  تتتداوم بتتر دتأ
 بستیار ای فلستفه ایشتان، بترای عتزاداری کته کنتد می ایجاب دارند سیدالشهداء بر ماتم اقامه
گتتر ،طتتاووس بتتن ستتید نگتتاه از بلکتته باشتتد. داشتتته بیتتت اهل بتته محبتتت اظهتتار از فراتتتر  ا
 بته کته کترد متی ایجاب بیت اهل به نسبت محبت اظهار نبود، سنت و کتاب امر امتثال
 یافتنتد، دستت بتدان شتهادت واستطه بته یتارانش و حستین امتام کته الیتیوا منزلت دلیل
 (20 - 19ص :1387 شهری، ری کنیم.)محمدی شادمانی و مسّرت اظهار
گتر استت: این ایشان سخن متن  از ختاطر بته مصتیبت، و ستوگ لبتاس پوشتیدن کته نبتود ا
 دستت از کته یسعادت بر تأسف و گمراهی، های پایه تأسیس و هدایت های نشانه رفتن میان
 نعمتتت آن برابتتر در متتا استتت، ستتّنت و کتتتاب امتتر امتثتتال شتتهادتی چنتتین بتتر افستتوس و دادیتتم
 خشتتنودی ستتوگواری، و تتتابی بتتی در چتتون و پوشتتیدیم متتی خوشتتحالی و شتتادی لبتتاس بتتزرگ

 همتتواره و پوشتتیدیم عتتزا لبتتاس متتا دارنتتد، غرضتتی آن در نیکتتان و هستتت معتتاد روز صتتاح 
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 هماننتتد گفتتیم: هایمتان دل بته و بگرییتد همتواره گفتتیم: متان،های چشتم بته و ریختتیم اشتک
 (83 :1389 طاووس، )سیدبن بگیرید. ماتم مرده جوان زنان

  ایتتتتتن اقتضتتتتتای و استتتتتت پیتتتتتامبر خویشتتتتتان بتتتتتا دوستتتتتتی رستتتتتالت، اجتتتتتر ترتیتتتتت  بتتتتتدین
 اظهتار جهتت همتین بته .استت آنتان سترور در شتادمانی و آنتان مصتیبت در گریستن دوستی،
 مصتتائ  بتتر عتزاداری بتتا هستتتند، پیتامبر اقربتتاء از یکتی کتته سیدالشتتهداء حضترت بتته متودت
 گردد. می آشکار ایشان

 گیری نتیجه
  استتتتت. قتتتترآن منظتتتتر از حستتتتین امتتتتام عتتتتزای اقامتتتته تحقیتتتتق، ایتتتتن اصتتتتلی پرستتتتش
 دستت نتیجته ایتن بته ... و روایتی تفستیری، قرآنتی، مستتندات بررسی از پس حاضر پژوهش
 است: یافته
 کتربال سترزمین در ختود، بیت اهل و یاران با حسین امام آزادگان پیشوای که روزی از .1
 رستیدند، شتهادت بته فجیعتی، طرز به و مظلومانه صورت به فرات آب کنار در تشنه ل  با و

 کتته استتت امتتری عتتزاداری زیتترا انتتد. بتتوده عتتزادار تشتتیع و ستتنت اهتتل از استتالمی امتتت قاطبتته
 شتعائر بتارز مصتادیق از عزاداری قرآن منظر از است. ردهک اشاره بدان قرآن در متعال خداوند
 مبنتی مخالفتان دیدگاه رغم علی و است شده سفارش آیات در آن تعظیم به که است الهی
 است. شده دانسته پسندیده امری ایشان بر عزاداری حضرت، آن بر عزا اقامه لزوم عدم بر

 دانستته تتذکر و موعظته موجت  ار حضرت مصائ  بازگویی هود، سوره 120 آیه در قرآن .2
 از سترگرمی کیت عنتوان بته ایت و شمرد سرسر  دینبا را تاریخ هک ندک می دیکتأ هیآ نیا . است
 از و زنتدگی هتا  درس نیبهتتر از استت ا  مجموعته هکت چترا ردکت استفاده شنوندگان برا  آن
 داختتتتهپر ایشتتتان مصتتتائ  ذکتتتر و امتتتام آن زنتتتدگی بتتته حضتتترت آن عتتتزاداری در کتتته جتتتایی آن
 هتتای کرامتت و فضتایل و متذهبی باورهتای رشتد در متؤثر نقشتی بابرکتت مراستم ایتن شتود، متی

 داشت. خواهد انسانی
 عتتزاداری بترای قتترآن از تتوان متتی کته عنتتوانی تترین شایستتته حتج ستتوره 32 آیته استتاس بتر .3
 شتعائر تعظتیم کته جتایی آن از استت. «الهتی شعائر تعظیم» داد، نشان ،حسین امام برای
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کیتد تتوان متی را آیته ایتن هاستت، راه ایتن از یکتی حضرت آن بر عزا اقامه و دارد طرقی لهیا  تأ
 برشمرد. حضرت آن عزاداری بر قرآن
  خانتتتتتدان محبتتتتتت قتتتتترآن روشتتتتتن و صتتتتتری  نتتتتتص مطتتتتتابق شتتتتتوری ستتتتتوره 23 آیتتتتته در .4

 ایتتتن اقتضتتتای و استتتت پیتتتامبر خویشتتتان بتتتا دوستتتتی رستتتالت، اجتتتر استتتت. واجتتت  رستتتالت
 اظهتار جهتت همتین بته .استت آنتان سترور در شتادمانی و آنتان مصتیبت در نگریست دوستی،
 مصتتائ  بتتر عتزاداری بتتا هستتتند، پیتامبر اقربتتاء از یکتی کتته سیدالشتتهداء حضترت بتته متودت
 گردد. می آشکار ایشان
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 منابع
 الکریم. دارالقرآن تهران: فوالدوند. محمدمهدی ترجمه ق(.1414) .کریم قرآن -
 ة.یدارالمرتضو نجف: اول. چاپ .اراتیالز املک (.1356) حمد.م بن جعفر ه،یقولو ابن -
 جتا: بی شانزدهم. چاپ .فارسی _ عربی معاصر فرهن  کتاب (.1393) آذرتاش. آذرنوش، -

 نی.نشر 
 مرکتتتتز اصتتتفهان: .حستتتینی یهتتتا عزاداری بتتته نگتتتتاهی تتتتا(. )بتتتی ستتتیدمحمدعلی. ایتتتازی، -

 قائمیه. ای رایانه تحقیقات
 .15شماره همشهری، خردنامه ،«؟ سنت یا بدعت ؛عزاداری» (.1382) رضا. بابایی، -
 تحقیقتتات مرکتتز اصتتفهان:. عتتزاداری نبایتتدهای و بایتدها تتتا(. )بتتی ناصتتر. بیدهنتتدی، بتاقری -

 قائمیه. ای رایانه
 .التنزیتتتل معتتتانی فتتتی التأویتتتل لبتتتاب ق(.1415) محمتتتد. بتتتن علتتتی عالءالتتتدین بغتتتدادی، -

 علمیه.ال دارالکت  بیروت: شاهین. محمدعلی تصحی 
 .سیدالشتتهدا مکتتت  بتترای فریتتادی و میتینتت  عتتزاداری، تتتا(. )بتتی پتتروین. آذر، ترکمنتتی -

 قائمیه. ای رایانه تحقیقات مرکز اصفهان:
 نا. بی جا: بی ،وثرکتفسیر تا(. )بی یعقوب. جعفری، -
 قتم: .ای رستانه رویکترد بتا حستین امتام عتزاداری در ائمته: ستیره (.1393) ایتر . حجازی، -

 اسالمی. یها پژوهش مرکز ایران، اسالمی جمهوری وسیمای صدا انتشارات
 مستتتائل لیتحصتت إلتتتی عةیالشتت وستتتائل لیتفصتت ق(.1409) حستتتن. بتتن محمتتتد عتتاملی، حتتر -

 .تیالب آل مؤسسة قم: اول. چاپ ،عةیالشر
 تهران. دانشگاه تهران: .دهخدا نامه لغت (.1377) اکبر. علی دهخدا، -
 مشعر. تهران: .شعائر تعظیم و وهابیت (.1391) اصغر. علی رضوانی، -
 قتم: چهتاردهم. چتاپ نیتا. مولوی محمدجواد ترجمه: (.1389) .لهوف طاووس، بن سید -

 سرور. انتشارات
 بیتروت: هفتدهم. چتاپ .القترآن ظتالل فتی ق(.1412) شتاذلی. بتن ابتراهیم قطت ، سیدبن -
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 دارالشروق.
 انتشتارات دفتتر قتم: .القترآن تفستیر فتی المیتزان ق(.1417) سیدمحمدحسین. طباطبایی، -

 مدرسین. جامعه اسالمی
 انتشتتارات تهتتران: .القتترآن ریتفستت یفتت انیتتالب  یتتأط (.1387) سیدعبدالحستتین. طیتت ، -

 اسالم.
 ای رایانته تحقیقتات مرکتز اصتفهان: .دیگتر نگتاهی از عتزاداری تتا(. )بتی ستبحان. عصمتی، -

 قائمیه.
 استتتتالمی، تربیتتتت «.قتتتترآن در نصتتتیحت و موعظتتتته» (.1385) محمدرضتتتا. مقتتتتدم، قتتتائمی -

 .3شماره
 تحقیقتات مرکتز اصتفهان: .ستوگواری اهمیتت یتا عزاداری فلسفه تا(. )بی حکیمه. قاسمی، -

 قائمیه. ای رایانه
یتتتانی، -  ای رایانتتته تحقیقتتتات مرکتتتز اصتتتفهان: .عتتتزاداری شناستتتی روان تتتتا(. )بتتتی محمتتتد. کاو

 قائمیه.
 اداریعتتتتتتز و ستتتتتترایی مرثیتتتتتته نامتتتتتته فرهنتتتتتت  (.1387) محمتتتتتتد. شتتتتتتهری، ری محمتتتتتتدی -

 مشعر. تهران: .سیدالشهداء
 کتاب. نشر مرکز تهران: .روشن ریتفس (.1380) حسن. مصطفوی، -
 امیرکبیر. جا: بی هجدهم. چاپ فارسی. فرهن  (.1380) محمد. معین، -
 االسالمی. دارالکت  تهران: .نمونه تفسیر (.1374) ناصر. شیرازی، مکارم -
 العظمتتی اهلل آیتته حضتترت فتتتاوای بتتا قمطتتاب عتتزاداری احکتتام (.1388) .------------- -

 .طال  ابی بن علی امام انتشارات قم: شیرازی)مدظله(. مکارم
 تحقیقتتتات مرکتتز اصتتفهان: .حستتتین امتتام بتتر ستتوگواری تتتتا(. )بتتی ستتیداحمد. موستتوی، -

 قائمیه. ای رایانه


