اقامه عزا برای امام حسین

از منظر قرآن
سیده فاطمه حسینی

ّنیره پورحمزه خردمرزی
تاریخ دریافت95/7/14 :

چکیده

تاریخ پذیرش95/10/18 :

عتتزاداری بتترای سیدالشتتهدا

یکتتی از بتتزر تتتری مصتتادی بزرگداشتت،

برخ ت رداری از چشتتم پتتر فتتی

ن رانیتت ،و معن یتت ،عاش ت را استت ،ای ت

شعائر الهی اس ،در حقیق ،یکی از مهمتتری امتیتازا جامعت شتیع ،

چشتتم ج ش تتان از نخس تتتی روزی کت ت م ضتت ع ی تتادکرد مص تتیب ،ام تتام

حسی

و یارانش مطرح شد جریان یاف ،و تا امروزه همچنان جاری

اس ،و پس از ایت هتم ادامت خ اهتد داشت .،امتا در طت ل تتاری همت اره

کسانی ب دهاند ک علیرغم ای ک ادعای اسالم داشت اند ،بتا اقامت عتزا
بر آن حضر مخالف ب ده و آن را نپ یرفت اند بتر ایت استاس بتا ت جت

بت ایت کت قتترآن بت عنت ان کتتتاب الهتتی ،مت رد پت یرش همت مستتلمانان

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

ای مقالت در صتدد است ،بتا اتختا روش ت صتیفی -تحلیلتی ،بت معرفتی
ایت آیتتا بپتتردازد بتتا نظتتری ب ت آیتا ن ت رانی قتترآن روشت م تیشت د ک ت

عتتزاداری و برپتتای مجتتالس عتتزا نت تنهتتا بتتا قتترآن مخالفتت ،و ناستتازگاری
نتتدارد ،بلک ت م ج ت تنبیتت ،قل ت ب ،کتتر و م عظ ت و از مصتتادی شتتعائر

الهی ،مت د و محبت ،بت اه بیت،
سفارش شده اس،

واژگانکلیدی :قرآن ،امام حسی

متیباشتد کت در قترآن بت آنهتا

 ،ادل قرآنی ،عزاداری

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندرانfatemehhosseini113@gmail.com ،
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه پیام نورn_pourhamzeh@yahoo.com ،
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مقدمه
اثری عمیتق و

فاجعه خونبار و غمانگیز شهادت سرور شهیدان ،حضرت امام حسین
ّ
تألمی جبترانناپتذیر بتر دلهتای ّامتت استالمی و آزاداندیشتان جهتان نهتاد .از روز دهتم محترم
س تتال  61ه.ق ک تته ای تتن حادث تته دلخ تتراش روی داد ت تتاکنونّ ،امتتت استتالمی و دوس تتتداران آن
حضرت ،در شهادت مظلومانه او و یارانش و اسارت اهلبیت

عزادار بتوده و اشتک متاتم

ریختهاند .تشکیل مجالس سوگواری و خواندن مرثیه و نیز سرودن شعرهای جانگتدازی کته
ّ
ّ
حقانیت آن امام و منعکسکننتده جنایتتهتای بتینظیتر و قستاوت
مظلومیت و
بیان کننده
قل دشمنان آن حضرت باشد ،همواره از سوی مسلمانان مورد توجه بوده است.
ّ
اهم ّیت عزاداری بتر آن حضترت و آشتنایی بتا تتاریخ زنتدگی ایشتان کته بته صتورت یکتی از
شورانگیزترین حماسههتای تتاریخ بش ّ
تریت درآمتده ،نته تنهتا از ایتن نظتر استت کته همته ستاله
نیرومندترین امتوا احساستات میلیتونهتا انستان را در اطتراف ختود بتر متیانگیتزد و مراستمی
پرشورتر از هر مراسم دیگر به وجتود متیآورد ،بلکته ّ
اهم ّیتت آن بیشتتر از ایتن جهتت استت کته

هیچ گونه ّ
محرکی جز عواطف پاک دینی و انسانی و مردمی ندارد و این مجالس پرشکوه کته
ّ
بتته ختتاطر بزرگداشتتت ایتتن حادثتته تتتاریخی انجتتام متتیگیتترد ،نیازمنتتد هتتیچ مقدمتتهچینتتی و
ّفع ّ
الیتهای تبلیغاتی نیست و از این جهت در نوع ختود بتینظیتر استت( .مکتارم شتیرازی،
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

)13 :1388
اغل ما این حقیقت را میدانیم ،ولی نکتهای که برای بسیاری هنوز بته درستتی روشتن
نشده و همچنان به صورت ّ
معمایی در نظر آنها باقی مانده این استت کته :چترا ایتن قتدر بته

کیفیت» مشتابه فتراوان داردّ ،
این حادثه تاریخی که از نظر « ّ
کم ّیت و ّ
اهم ّیتت داده متیشتود و
چه دلیلی برای اقامه عزا وجود دارد؟ این نوشتار بر آن است تتا بتا بررستی آیتات قترآن ،دالیتل
این کتاب الهی را جهت اقامه عزا بر آن حضرت بیان نماید.
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بیان مسأله
عزاداری و سوگواری هدفمند بر عزیزان از دست رفته ،جزء طبیعتت بشتر استت و از مهتر و
محبت سرچشمه میگیرد که از آغاز آفرینش تا عصر حاضر روا داشته است .از کسانی کته

در طت تتول تت تتاریخ همت تتواره بت تترای ایشت تتان مجت تتالس عت تتزاداری بر پتتتا گردیت تتده است تتت ،حضت تترت
اباعبداهلل

میباشد .از روزگار نخست خلقت آدم

جر یتتان شتتهادت ستتید و ستتاالر شتتهیدان امتتام حستتین

تا زمان وقوع حادثه جانگداز کتربال،
بتته طتترق مختلتتف مطتتر گردیتتده

است .برای آن امام همام ،انبیاء و امامان گریسته و یا متألم شدهانتد و از ضتجیج فرشتتگان
مشهور ،سخن به میان آمده است.

و بکاء آنان در کت

علتتیرغتتم این کتته شتتر عتتزاداری ایتتن بزرگتتان در کتت

معتبتتر ذکتتر شتتده ،امتتا در ایتتن میتتان

کستتانی نیتتز بتتودهانتتد کتته در مقابتتل ایتتن عتتزاداریهتتا جبهتته گرفتتته و بتتا برگتتزاری آن مخالفتتت

کردهاند .در اثبات ایتن موضتوع دالیتل بستیاری از ستوی افتراد مطتر شتده و از مهتمتترین ایتن
ّ
ادلته ،استتتناد بته ختتود آیتتات قترآن کتتریم استت .هتتدف از پتتژوهش حاضتر پاستتخگتویی بتته ایتتن
پرستتتش است تتت :دالیتتتل قت تترآن بت تترای اقامتتته عت تتزای امت تتام حستتتین

چیستتتت؟ در راستتتتای

دستتیتابی بته ایتن هتدف ،جستتار حاضتتر ضتمن تعر یتف عتزاداری و اهتداف آن ،بته بررستتی
آیتتات قتترآن در ایتتن زمینتته متتیپتتردازد .مقالتته پتتیش روی ،بتتا روش توصتتیفی -تحلیلتتی ایتتن

موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.

پیشینه تحقیق
پیرامون مسأله عزاداری برای امام حسین

 ،آثار مستقلی نگاشته شده است .برخی از

امتام حستتین

(بتیتتتا) :ستتلیمی؛ فلستفه عتتزاداری یتا اهمیتتت ستتوگواری (بتیتتتا) :قاستتمی؛

نگتتاهی بتته عتتزاداریهتتای حستتینی (بتتیتتتا) :ایتتازی؛ تحلیلتتی جامعتته شتتناختی از ستتنت
عتتزاداری امتتام حستتین ( :)1376میرستتپاه؛ فلستتفه عتتزاداری ( :)1387رضتتوانیّ .امتتا در
در کت

و مقاالت مختلف به آن اشاراتی گشته است .این مقاله تالش میکند دالیتل قترآن

را جهت برپایی عزاداری بر آن امام ،مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

ضرورت و اهمیت پژوهش
بت تتا توجت تته بت تته ایت تتنکت تته حرکت تتت تت تتاریخی امت تتام حست تتین

الگو ی ت تتی کام ت تتل از صف ت تتات

از منظر قرآن

رابطه با دالیل قرآن بر اقامه عزا بر آن حضرت ،اثر مستقلی مشاهده نگردیده است .هر چند

اقامه عزا برای امام حسین

این آثار عبارتاند از :عزاداری؛ بدعت یا سنت؟ ( :)1382حاجی بابایی؛ فلسفه عزاداری
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آزادیختتواهی ،ظلتتمستتتیزی ،نفتتی استتتکبار و متتوارد مثبتتت و راهگشتتای دیگتتری استتت کتته
برای بشریت به ارمغان داشته استت ،بتدون تردیتد مراستم عتزاداری بتر آن حضترت در تبیتین
و تقویت مذه

شتیعه و گستترش آن در اعمتاق جامعته و نفتوذ آن در قلت هتا نقتش بستزایی

خواهتد داشتت .از ایتن رو مستأله عتزاداری و بر پتتایی مجلتس حتزن بتر آن حضترت ،مستتألهای
نیس تتت ک تته مر ب تتوط ب تته دوران خ تتاص ی تتا عص تتری خ تتاص باش تتد بلک تته ام تتری اس تتت ک تته ب تتا
سرشت آدمی گره خورده استت .از آنجتایی کته در قترآن کتر یم بته عنتوان کتتاب آستمانی گر یته
ک تردن و ستتوگوار ی بتترای اولی تاء اله تی تأیی تد شتتده ،پتترداختن بتته ایتتن امتتر از منظتتر قتترآن امتتری
ضروری است.

مفهومشناسی عزاداری
عزا در لغت به معنای شکیبایی کردن ،شکیبایی در مصیبت ،سوگواری ،تعزیت ستوگ
و ماتم میباشد (معین )2298 :2 :1380 ،و همچنین به معنای ستنگینی ،وقتار ،متانتت،
تسلی ،غمگساری ،دلداری و مراسم عزاداری میباشد (آذرنوش)473 :1393 ،
در لغتنامه دهخدا آمده است که :عزا گرفتن به معنای زاری و شتیون کتردن و بته حالتت
ماتم زدگان در آمدن و برای سوگ و مصیبت ،لبتاس در بتر کتردن و بته معنتای اقامته ستوگواری
به سب
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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مرگ کسی است (دهخدا)15857 :1377 ،

در اصطال عزاداری در عرف عام به دو معنا اطالق میشود:
الف .داغدیدگی و عزاداری شخصی و بالفعل
ب .مراسم عزاداری که به صورت سنتی برای بزرگان دینی و دیگران برگزار میشود.
داغدیتدگی واقعتتی امتتری استتت غیراختیتتاری و افتراد داغتتدار از متتدار زنتتدگی عتتادی ختتار
میشوند و بایتد بته تتدریج بته زنتدگی عتادی برگردنتد .امتا مراستم عتزاداری ،کتامال اختیتاری و
برنامتتهر یتتزی شتتده استتت و بخشتتی از برنامتتههتتای زنتتدگی عتتادی افتتراد محستتوب متتیشتتود.
داغتداری حتالتی روانتی و درونتی استت ،ولتی مراستم عتزاداری معمتوال بته صتورت اجتمتاعی
صتتورت متتیگیتترد .بتترای عتتادی شتتدن زنتتدگی فتترد داغتتدار ،عتتواملی بته کمتتک متتیآینتتد ،کتته از
جمله آنها مراسم عزاداری است(کاویانی ،بیتا)6 :

عزاداری و گریه بر مصائ

اولیای ختدا ،ا گتر چته نته از اصتول و نته از فتروع دیتن استتّ ،امتا

بیارتباط و التزام با برخی از اصول و فتروع دیتن نیستت .نخستتین گتام ،نشتان دادن جایگتاه
ایتتن ست ّتنت دیرینتته در مجموعتته دیتتن و روشتتن کتتردن ایتتن مطل ت استتت کتته عتتزاداری بتترای
اولیای خدا ،عموما و برای ّ
سیدالشهدا ،خصوصتا ،چته جایگتاهی در استالم دارد .پاستخ بته

این سؤال ،نزد شیعه ،سهل است و آنان نیاز چندانی به کاوش در این باره ندارند( .بابتایی،
)2 :1382

عزاداری بر امام حسین

در طول تاریخ اسالم

از سنتهای رایج در میان شیعیان ،برگتزاری مراستم عتزاداری در ایتام محترم و صتفر بترای
شهدای کربال به ویژه امام حسین

است .بر اساس دادههتای تتاریخی ،عتزاداری بترای آن

بزرگواران از روز بعد واقعه کربال آغاز و در طول زمان با وجود فتراز و نشتی هتایی ادامته یافتته تتا
این که به شکل سنت سالیانه در فرم و شکل خاص همراه با مراسم و آداب در آمتده استت.
از طرفی ،بر اثتر پیشترفت رستانههتای گروهتی و گستترده شتدن روابتط اجتمتاعی ،جامعتههتای
بشری به صورت جامعهای کوچک در آمتده و آداب و رستوم هتر قتوم و ملتتی ،ختواه نتاخواه در
معرض دید و داوری دیگر اقوام و ملل قرار گرفته است( .عصمتی ،بیتا)221 :
«گرچتته ستتوگواری و اشتتک ریختتتن بتتر مظلومیتتت اهلبیتتت عصتتمت در بتتاره همتته امامتتان
ویژگ تتی چش تتمگیرتری ،اثرگ تتذاری و تح تتولآفرین تتی ب تتاالتری دارد .در مت تتون روای تتی ش تتیعه از
ستوگواری ائمتته
بترای پیتتامبر استتالم

در ستالروز شتتهادت یتا وفتتات دیگتتر ائمته
 ،حضترت فاطمتته زهتترا

گزارشتتی نیامتده کتته امتتامی

یتا حضتترت علتتی

ستوگواری کتترده و بتته

حکتومتی اجتازه متیداد ،بتترای امتام حستین

مجلتتس عتزا بتر پتا کتتردهانتد .ازایتن رو ،امامتتان

بیشتتترین تأ کی تتد را در ب تتاره گر ی تته و ع تتزا و ز یتتارت ام تتام حستتین

داشتتته و آن را بتته گونتتهای

منحصتر بته فتترد کتردهانتتد .همچنتین ثتتواب و پتاداش و یتژهای بتترای آن منظتور شتتده استت .کتته
درباره دیگر امور مستحبی این تأ کید ویژه را نداریم.

از منظر قرآن

ستتوگ نشستتته باشتتند یتتا مجلستتی برگتتزار کتترده باشتتند؛ امتتا همتته آنهتتا تتتا جتتایی کتته شتترایط

اقامه عزا برای امام حسین

مظلوم و شهدای اهلبیت

 ،دارای پاداش است؛ اما در این میان عتزای امتام حستین
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در ستیره ائمته

امتر بته ستوگواری امتام حستین
چنان مورد تأ کید ،تشویق و ترغی

بته صتورت و یتژه آشتکار شتده استتت و

قرار گرفته که چنین اهتمامی را درباره دیگر موضتوعهتا و

مناسبتها نداریم .این تأ کید نشانگر این است که این حادثته فراتتر از مصتیبت یتا جر یتانی
غمانگیز است و یادآوری غمبار فقتدان عزیزان است .شتکلگیتری برگتتزاری آیتین عاشتورایی
بتتاز متتیگتتردد .پیشتتوایان دینتتی همتتواره بتتر ایتتن ستتنت تأ کیتتد

بتته دوران زنتتدگی معصتتومان

کتترده ،آن را تش تتویق ک تتردهان تتد .س تتیره عمل تتی و گفتتتاری آن تتان نیتتز بتتر بر پتتایی ستتوگواری امتتام
حسین

را یکی از راههای احیتاء اهتداف بلنتد نهضتت حستینی شتمرده استت .آنتان هتم

دیگران را به عزاداری سفارش میکردند .هم با توجه به فرصتهای پیش آمده مجلتس عتزا
به پا میکردند» (حجازی)81-80 :1393 ،

فلسفه عزاداری بر امام حسین
بتتدون شتتک ،فلستتفه عتتزاداری امتتام حستتین از فلستتفه قیتتام حستتینی جتتدا نیستتت،
حول عزاداری و ریشهها و علل عزاداری در دوران ّ
تطور و ت ّ
چنان که شناخت سیر ّ
ائمته بته متا
چنتین چیتزی را متیآمتتوزد .دقیقتا همتان عتاملی کتته باعتث شتد حستین بتتن علتی قیتام کنتتد و
شهادت را با افتخار بپذیرد ،دلیل و فلسفهای استت بترای اقامته عتزاداری او .ا گتر حستین بته
علتتی
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بتترای احیتتای استتالم و دفتتاع از قتترآن و اقامتته امتتر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر قیتتام کتترد،

عزاداری وی باید وسیلهای باشد برای ترویج اسالم و دفتاع از قترآن و اقامته عتدل و تترویج امتر
به معروف و نهی از منکر .عزاداری که رو و بطن آن ،این اهداف را به دنبال نداشته باشد و
از محتوا و جهتگیری صتحی ختالی باشتد ،نمتیتوانتد بتا اهتداف حستینی منطبتق باشتد.
(ایازی ،بیتا)15 :
در سخنی از امام صادق
ْ َ

َ

در زیارتی که خطاب به آن حضرت است ،میفرماید:
َ

َ

ْ َ َ

ْ

َ

کُ ِمب ب َ ُُاَّضبب َّ ِ ُهُ َ ُوُ ج َ
ببهُ َ ُوُاَّ َع َ ب ب ُ َ ُوُاَّشبب ِ ُ؛ُ(ابتت ق ل یت ت ،1356 ،
اْلهاَّب ِ ُ
ِل َی ْسب َبتن ِق َُُ ِع َببباد َ ُ

جُ)228 :1

او کسی است که با قیام ختود ّ
ستنت بنتدگان ختدا را از گمراهتی و نتادانی و کتوری و
شک نجات داد.

باید عزاداری او هم چنین اثری داشته باشد و مرثیه او ما را از گمراهی و نادانی به هدایت
رهنمون کند .امام باقر

در بیانی در توصیف اجتماع عتزاداری بترای آن امتام دقیقتا همتین

مسأله را بیتان متیکنتد و فلستفه عتزاداری را در راستتای احیتای دیتن و اهلبیتت و دستتورات
آنان میداند:

َ َ ُ
ْ َ ُ
َ َ َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
ىلُ
ک ْ ُُ ِإ ْ ُح َُی َاءناُ َ ُوُ ُخ ُْی ُُرُاَّنا ِ ُُ َب ْع َبدناُ َمب ْ ُُذا کب َُرُ ِبأ ْم ِرنباُ َ ُوُ َد َعباُ ِإ ُ
ک ْ ُُ َ ُوُ ُمَا ُک َرتُ ُ
اع ُ
یفُاج ِت ِ ُ
ف ِن َنُُ ِ ُ
ْ َ
ِ ُذ ُک ِرنا؛ُ(حر عاملی ،1409 ،جُ)348 :16
به درستی که در گرد آمدن شما و سخن گفتن شما احیای ما است و بهترین مردم
پس از ما کسی است که ما را در یادها قرار دهد و امر ما را در آن محافل مطر کند و
مردم را به سوی اهلبیت بخواند.

بنابرایتن ،محافل و مجالس عزاداری حسین احیای اندیشته اهلبیتت و یتادکرد فرهنت ،
بزرگداشتتت ارزشهتتای و تتترویج فکتر و راه آنهاستتت .ثتتواب مرثیتتهداری و تحقتتق عتتزاداری بتتا
چنین فلسفه و مقصدی قابل حصول است.

شایان ذکر است ،میتوان با بازنگری و بازسازی مراتت

و اهتداف بستیاری از حتواد کته

در جای ختتود دارای آثتار و برکاتی غیر قابتل انکتار بتودهانتتد ،آن را دو بتاره در جامعته زنتده کترد.
در همه جوامع بشری مرسوم است که از حواد گذشته خود یاد میکنند و بته آنهتا احتترام
متیگذارنتد ،بلکته عقتالی عتالم بترای بزرگداشتت دانشتمندان و مخترعتان و قهرمانتان ملتی و
خواستههای فطری که از آن به حس حقشناسی تعبیر میشود ،رخ میدهد .افزون بتر ایتن،
گاهی یاد آن خاطرهها ،همانند تجدید واقعی آنها سب

تأثیری همانند وقتوع آن متیشتود،

بخشیدن به قیام خونین امام حسین

است(.قاسمی ،بیتا)3 :

ادله قرآنی در عزای امام حسین
آی تتاتی از ق تترآن ک تتریم ،س تتوگواری ب تتر فقی تتد را ب تتا ص تتراحت تم تتام تأیی تتد م تتیکنن تتد .در ای تتن
آیت ت تتات ست ت تتوگواری بعضت ت تتی از پیت ت تتامبران در فقت ت تتدان دوست ت تتتان و عزیزانشت ت تتان بت ت تتازگو شت ت تتده

از منظر قرآن

بنتتابراین هتتدف از عتتزاداریهتتا و مراستتم حماستته عاشتتورا ،احیتتای فلستتفه عاشتتورا و استتتمرار

اقامه عزا برای امام حسین

دینتی ختود آیتینهتای بزرگداشتتی منظتور متینماینتد ،ایتن کتار براستاس یکتی از مقتدستتترین
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است (موسوی ،بیتا ،)7 :اما آیاتی که به طور صری و مستقیم ،بیان کننده حکم عتزاداری
باشد ،وجود ندارد.
آنچتته اکنتتون تحتتت عنتتوان مراستتم عتتزاداری انجتتام متتیشتتود ،دستتت تأییتتد چنتتد گتتروه از
آیات را باالی سر خود دارد:
الف .آیاتی که به فریاد کردن علیه ظلم ،امر میکند یا مجوز میدهد(.نساء)148/
ب .آیاتی که تحکیم والیت را هدف خود قرار دادهاند(.مائده)55/
 .آیاتی که مودت اهلبیت را تأ کید کردهاند(.شوری)23/

د .آی تتاتی کتتته دالل تتت بتتتر س تتوگواری بعضتتتی از انبی تتا یتتتا دیگ تتر اولیتتتای اله تتی داشتتتتهانتتتد

(یوسف)84 /

هت  .آیاتی که بزرگداشت شعائر الهی را تأ کید میکنند(.حج)32/

بتا توجته بته ایتتنکته ختدای متعتال ،محتتتوا و معتارف قترآن را بته گونتتهای تنظتیم کترده کته تتتا

همیش تۀ تتتاریخ و در هتتر عصتتر و زمتتانی هم تۀ متتردم بتواننتتد از معتتارف زالل و نتتاب آن بهرهمنتتد

شوند و از سویی دیگر پرسش بسیاری از افراد این است که چه دلیلی برای اقامه عتزای امتام
حسین

وجود دارد ،این بخش از مقاله به پاسخ قرآن به این سؤال میپردازد.

در قرآن آیات متعددی وجود دارند که بر عزاداری بر آن امام تأ کید کردهانتد .ایتن آیتات بته

شر ذیل میباشد:
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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آیهاول

ُ ًَُ ُ َ
َْ ُ
ُ
َُ
َْ
اْلب ُُ َ ُوُ
یفُهب ِبَ ُِهُ
کُ ِ ُ
باء َ ُ
کُ َ ُوُجب َ ُ
بؤاد َ ُ
باءُا َُّر ُسب ِ ُُمباُنث ِبب ُ ُُ ِبب ِبهُُف َُ
َ ُوُکب ُُنقب ُُ َع ُل ْیب َ ُُ ِمب ْ ُُأنلب ِ ُ
ْ
َ
ْ ْ
رىُ ِلل ُ ؤم ُِنیُ ؛ُ(ه دُ)120/
َم ْو ِعظ ُُ َ ُوُ ِ ُذ ُک ُ
و هر یک از سرگذشتها پیتامبران [ختود را کته بتر تتو حکایتت متیکنتیم ،چیتز

است که دلت را بدان استوار میگردانیم و در اینها حقیقتت بترا تتو آمتده و بترا
ّ
مؤمنان اندرز و تذکر است.

در سوره هود داستانها متعدد از اقوام پیشین و پیامبران گذشته گفته شتد و ایتن آیته

هدف از ذکر آن داستانهتا را بیتان متیکنتد .بته ایتن صتورت کته همته ایتن داستتانهتا را کته از

پیامبران نقل کردیم برا آن بتود کته قلت

تتو استتوار و محکتم و آرام گتردد و بتا ذکتر ایتن اخبتار،

حقیقت بر تو نازل شد و نیز موعظه و یادآور

برا مؤمنان بود.

«پیامبر اسالم و مؤمنتان در مکته ز یتر فشتار و شتکنجه کفتار قترار داشتتند و چته بستا از آینتده

استتالم نگتتران بودنتتد ولتتی بتتا ذکتتر قصتتههتتا پی تامبران پیشتتین و شتتر مخالفتتتهتتا و آزار و
اذی تتهتتا مخالفتتان و نتتابود و هال ک تت ک تافران و نجتتات مؤمنتتان ،بتته پی تامبر استتالم تستتال
میدهد تا پیامبر و مؤمنان بداننتد کته ایتن عتادت همیشتگی مخالفتان پیتامبران استت و نیتز
بدانند که دین حق باالخره پیروز است و اهل باطل محکوم به شکست هستند.

ذکر این قصهها عالوه بر این که تسال خاطر برا پیامبر اسالم بود ،بیتانگر حقتایقی از
ایتن عتتالم و ستتنتهتتایی از ستتنن جتتار خداونتتد در جامعتتههتتا بشتتر استتت( ».جعفتتری،
بیتا)332-331 :5 ،
خداوند متعال در این آیه به پیامبر میفرماید ما بتته چهتار دلیتل داستتان انبیتای گذشتت تته
را برای تو میگوییم:
ُ « .1ن َّث ّب ُت به ُف َّ
ؤاد َّک»؛ که دلت را بدان استوار میگردانیم.
«که آنچه اذیت از قوم خود میبینی و ظلم میکشی قلبت آرام باشد که خداوند تو را هم
نصتترت میفرماید و نجات متیبخشتد و هتم دشتمنان تتو را هتال ک متیکنتد و بته اشتد عتذاب
میاندازد(».طی )144 :7 ،1387 ،
ّ
کلمه «کال» اشاره به تنوع این سرگذشتها است که هتر کتدام بته نتوعی بته جبهتهگیتریهتا
در برابر انبیاء اشاره متیکنتد و نتوعی از انحرافتات و نتوعی از مجتازاتهتا را و ایتن تنتوع ،اشتعه

اقامه عزا برای امام حسین

اثر میگذاشت که او هم انسان و بشر بود .اما برا اینکته هرگتز کمتتر ین گترد

از منظر قرآن

روشنی بر ابعاد زندگی انسانها میاندازد.

تثبیت قلت

پیتامبر

و تقو یتت اراده او کته در ایتن آیته بته آن اشتاره شتده یتک امتر کتامال

طبیعی است ،ز یرا مخالفتها سرستختانه دشتمنان لجتو و بتیرحتم ،ختواه و نتاخواه در
قل

پیامبر

و غب تتار نومیت تد و یت تأس ب تتر قلت ت

پ تتا ک او ننشت تیند ،و اراده آهنیت تنش از ایت تن مخالف تتته تتا و

کارشت تکنیه تتا ب تته ض تتعف نگرایت تد ،خداون تتد داس تتتانه تتا انبیت تاء و مشت تکالت کت تار آنه تتا و
مقاومتهایشان را در برابر اقوام لجو و پیروز آنها را یکی پتس از دیگتر شتر متیدهتد،
تا رو و دل پیامبر و همچنین مؤمنتانی کته دوشتادوش او در ایتن پیکتار بتزرگ شترکت دارنتد،
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هر روز قویتر از روز قبل باشد (مکارم شیرازی)274 :9 ،1374 ،
در حقیقتتت خداونتتد بتتا بیتتان ایتتن داستتتانهتتا در پتتی آن استتت کتته ای پیتتامبر قلبتتت را بتته
واسطه این داستانها آرام گرداندیم؛ چرا که همان خدایی کته موستی

را از نیتل عبتور داد،

پشتیبان توست.
ْ َّ ُّ
َّ « .2و َّ
جاء َّک فی هذه الحق»؛ و در اینها حقیقت برا تو آمده است.
بت تته گفتت تته ست تتیدقط حت تتق از ستت ّتنتهت تتای خداونت تتد و بتتترای تصتتتدیق بشتتتارت و وعیت تتد
است(ستتیدقط 1412 ،ق )1934 :4 ،و «آمتتدن حت ّتق؛ یعنتتی روشتتن شتتدن و ظتتاهر گشتتتن
حقیقت و واقع ّیت در این جر یانها مربوط به رسوالن الهی ،کته تنهتا ستند قتاطع و محکتم
ّ
در ای تن موضتتوعات کلمتتات و آیتتات الهتتی استتت و بایتتد در آن آیتتات ک تامال تحقیتتق و دقتتت
شود(».مصطفوی)337 :11 ،1380 ،
این قسمت از آیه بیانگر آن است که در تمامی داستانهای قترآن حتق و حقیقتتی موجتود
است که برای مخاط

درس است .به عنتوان نمونته در داستتان حضترت یوستف

درس

عفت ،گریز از گناه ،پاکدامنی و  ...نهفته است.
َّ
َّ « .3و َّم ْوعظة»؛ و برای مؤمنان اندرز است.
«موعظه در معنای قرآنی خود عبتارت استت از :فراختوانی و بترانگیختن مخاطت

نستبت

به اطاعت خداوند و برحذر داشتتن او از گنتاه ،معصتیت و دلتداگی بته دنیتا ،از طر یتق انتذار و
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

ترساندن او از عواق

سوء رفتار ،گناه ،معصیت و عذاب دردناک اخروی و نیز بشتارتدادن

و امیدوار کردن او به نعمتها و پاداشهای الهی در دنیا و آخرت در برابر اطاعت و فرمانبری
از دستورات خداوند؛ به نحوی که در اثر این بیم دادن و امیدوارستاختن ،عواطتف مخاطت
تحر یتتک و قلتتبش نتترم و خاشتتع گتتردد و زمینتته اصتتال و تغییتتر رفتتتار در او فتتراهم آیتتد(».قتتائمی
مقتتدم )221 :1385 ،و در ایتتن آیتته بتته موعظتته بتته معنتتای آن استتت کتته؛ مؤمنتتان هنگتتامی کتته
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احت تتوال امت تتتهت تتای گذشت تتته و آن چت تته کت تته بت تتر آنهت تتا گذشت تتته را متت تتذکر مت تتیشت تتوند ،انت تتدرز
میپذیرند(.بغدادی1415 ،ق)509 :2 ،
ْ
« َّو ذکر »؛ و تذکری است.
تتتذکر و یتتادآوری در زنتتدگی انستتان اهمیتتت بستتیار ز یتتادی دارد .ز یتترا یتتادآوری معلومتتات و

تکامتل

مهارتهای گذشته ،انسان را برای مقابله با مشکالت آینده توانا میستازد و موجت
ّ
او متتیگتتردد .بتته عنتتوان نمونتته ،دائمتتا بتته یتتاد ختتدا بتتودن و یتتادآوری تفضتتالت و نعمتتتهتتای
فراوانی که خداوند عطا فرموده است و نیز یادآوری آخرت و روز جتزا و پتاداش و کیفتری کته در
انتظتتار انستتان استتت ،دارای اهمیتتت فراوانتتی استتت ،ز یتترا انستتان را بتته تقتتوا و عمتتل صتتال و
آراسته شدن به فضایل اخالقی وا میدارد .یادآوری داستانهای قرآن نیز بته همتین صتورت
است .به بیانی دیگر بیان این داستانها موج

یادآوری و بیداری آدمی میگردد.

در ایتن آیته معجتتزه ایجتاز و اختصتتار آن چنتان استت کته گتو یی تمتتام اعجتاز سرگذشتتتها
گذشته را در خود جمع کرده و با چند جمله کوتتاه همته فوائتد آنهتا را بیتان نمتوده استت .بته
هتر حتتال ایتن آیته تأ کیتد متیکنتتد کته تتتوار یخ قتترآن را نبایتد سرستر شتتمرد و یتا بتته عنتتوان یتک
سرگرمی از آن برا شنوندگان استتفاده کترد چترا کته مجموعتها استت از بهتتر ین درسهتا
زنتتدگی در تمتتام زمینتتههتتا و راهگشتتایی استتت بتترا همتته انستتانهتتا امتتروز و فتتردا (مکتتارم
شیرازی)285 :9 ،1374 ،
نیتتک روشتتن استتت متتیتتتوان ایتتن آیتته را دلیتتل متقنتتی بتترای اقامته عتتزاداری سیدالشتتهداء
دانست .چرا که؛ یکی از دالیل اصلی برپایی این مجالس این است کته بته ذکتر مصتائ

آن

حضرت پرداخته شود .این مراسم بابرکت از دیرباز نقشتی فعتال در رشتد باورهتای متذهبی و
فضتتایل و کرامتتتهتتای انستتانی و فرامتتوش نشتتدن ختتاطره سلحشتتوران عاشتتورا و شناستتاندن
مقتتام پیش توایان بتتزرگ استتالم و افشتتاگری جنایتتتهتتای بیتتدادگران ،ایفتتا کتترده استتت .هتتدف

اقامه عزا برای امام حسین

محتوای جذابی که دارد ،بهترین راه انتقال معارف استالمی و احکتام الهتی و صتیانت دیتن

از منظر قرآن

اهلبیتتت

از ایتتن همتته پافشتتاری بتتر زنتتده نگهداشتتتن نتتام و یتتاد و ختتاطره مقاومتتت بتتزرگ

حامی حق ،امام حسین
آل علی

احیتای اهتداف و مقاصتد واالی آن حضترت و ابتالغ مظلومیتت

به گوش تاریخ بوده است .این امر عزاداری و مجالس حسینی به دلیتل قالت

و

از انحراف و از هجوم بیامان دشمنان قسم خورده است (باقری بیدهندی ،بیتا)8 :
لتذا نتیجتته اصتتلی مراستتم عتتزاداری ،ستتازندگی و آمتاده ستتازی فتترد و جامعتته بتترای احیتای
افک تتار م تتذهبی _ سیاس تتی ام تتام حس تتین
شهادتطلت

اس تتت .ای تتن مراس تتم ،س تتازنده جوان تتان غی تتور و

استت؛ ستازنده متادران شتجاع و بتا شتهامتی استت کته عز یتزان ختود را قربتانی
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م تتیکنن تتد .ای تتن مراس تتم ،فعالی تتته تتای سیاس تتی ّامت تتی مکتب تتی را س تتازماندهی م تتیکن تتد و
سرانجام ،این مراسم ،سازنده و تداومدهنده تاریخ اسالم است( .ترکمنی آذر ،بیتا)4 :
آیهدوم

ُُْ
َ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ
ْ
اَّللُف ِنّناُ ِم ْ ُُ َتق َو ىُاَّقلوب ؛ُ(حجُ)32/
ُوُم ُُ ُیع ِظ ُُشعا ِئ ُرُ ِ ُ

و هر کس شعائر خدا را بزرگ دارد در حقیقت ،آن [حا کی از پا کی دلهاست.

کلمت تته ش ت تتعائر جم ت تتع ش ت تتعیرة اس ت تتت و شت تتعیره ب ت تته معنت تتا عالمت تتت است تتت ،و شت تتعائر
خ تتدا عالم تتته تتایی اس تتت کت ته خداون تتد آنه تتا را ب تترا اط تتاعتش نصت ت

فرم تتوده استتتت.

(طباطبایی1417 ،ق )373 :14 ،و شعائراهلل عالمتهایی است که انسان را بته یتاد ختدا
متتیانتتدازد و ختتاطرها از ختتاطرات مقتتدس را در نظرهتتا تجدیتد متتیکنتتد( .مکتتارم شتتیرازی،
)539 :1 ،1374
ش تتایان ذک تتر اس تتت «ش تتعائراهلل یعن تتی چیزه تتایی کت ته نش تتانه دیتتن و ایم تتان بتته خداس تتت.
بنابراین هر چه نشانه و عالمت دین و ایمتان باشتد جتزء شتعائر الهتی استت و از همتین قبیتل
استت مشتعرالحرام و تمتام مقامتتات حتج و امتا کن مشترفه و مجتتالس موعظته و بیتان احکتام و
فضائل خاندان پیغمبر و مستاجد و اعیتاد و ستوگوار یهتا همته از شتعائر دیتن استت و تعظتیم
شتعائر متذهبی ممتتدو بلکته در بستیار از متوارد الزم و نشتانه تقتتو استت( ».طیت ،1387 ،
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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)263 :2
شایستهترین عنوانی که میتوان از قترآن بترای عتزاداری بترای امتام حستین

 ،نشتان داد،

«تعظیم شتعائر الهتی» استت .همتانگونته کته قتران در آیته فتوق فرمتوده استت« .شتعائر» ،جمتع
شعیره ،به معنای عالمت و نشانه است .قرآن کریم ،خود برخی از مصتادیق ایتن نشتانههتا را
برشتمرده استتت کتته :صتتفا و متتروه و شتتتری کتته بترای ذبت در منتتی متتیبرنتتد از آن جملتته استتت.
ّ
وقتی ذبیحه حج در منطقه مقدس (صفا و مروه) ،به دلیل ارتباط و انتساب آنهتا بته ختدا،
از نشتانههتتای او محستوب متتیشتوند ،بتته تنقتی منتتاط و بته طر یتتق اولو یتت ،اولیتتای ختدا ،بتته
دلیل ارتباط و انتساب بیشتر ،مصداقهای روشنتتری بترای شتعائر الهتیانتد .از ستوی دیگتر
تعظتتیم شتتعائر ،طرقتتی دارد کتته شتتادمانی در ّایتتام ستترور اولیتتا ،و حتتزن و عتتزاداری در ستتال روز

مصتتائ

آنتتان ،از آن جملتته استتت .ا گتتر کعبتته و صتتفا و متتروه و منتتی و عرفتتات ،کتته جملگتتی از

جم تتاداتان تتد ،ب تته حرم تتت ارتب تتاط ب تتا آی تتین خ تتدا و انتس تتاب ب تته او ،احتتترام م تتییابنتتد ،آی تتا
بزرگداشت دوستان و اولیای او ،تعظیم شعائر الهی نیست؟ (بابایی)3 :1382 ،

عتالوه بتر قترآن بتا مراجعته بته عقتل ستلیم نیتز پتی متیبتریم کته بر پتایی مراستم عتزای اولیتتای

الهی ،خصوصا سرور و ساالر شهیدان امام حستین

موافتق بتا عقتل متیباشتد ،ز یترا احیتا و

تکتریم آنتان در حقیقتتت تکتریم شخصتتیتهتای عظتتیم و زنتده نگهداشتتتن مکتارم اخالقتتی و
شعارهای آنان است و هر ّامتی که بزرگان خود را تکریم نکند محکتوم بته شکستت و نتابودی
است .زیرا ایتن بزرگاننتد کته تتاریخ ّامتتهتا را ترستیم کترده و صتفات پتاک انستانی را در متردم

میپراکنند و جوامع انسانی را میسازند (رضوانی)137 :1391 ،

بنابراین ،به طور عموم میتوان استفاده نمود که هر زمتان ،یتا در هتر مکتان ،فعتل یتا عملتی

که یاد خدا و زمینته تقتوا و رشتد معنتوی و روحتی را فتراهم آورد ،در صتورتی کته در چهتار چتوب
قوانین و دستتورات استالم قترار داشتته باشتد ،جتزء شتعائر الهتی بته شتمار متیآیتد .بتا ّ
توجته بته
ّ
دالیلتتی کتته عتتزاداریهتتا را مشتتروع دانستتته ،بتته طتتور مستتلم مراستتم عتتزا بتترای بنتتدگان ختتاص
خداوند که ّ
بحق ،قرآن ناطق و حج ّ
مجستم بودنتد و بترای اعتتالی کلمته توحیتد جتان ختود را
قربانی ساختند ،از بارزترین نشانهها و شعائر استت؛ ز یترا در ایتن مراستم جتز فراگیتری مستائل

دین و یادآوری شهامتها و ایثارگریهای شهیدان بتزرگ استالم ،ستخن دیگتر طتر نشتده و
قربانی در عید قربان از سنتهای اسالمی و از شعائر به شمار میرود ،یادآوری حتزنآلتود یتاد

قربانی کربال و سایر قربانیانی که جتان ختود را در راه ختدا قربتانی نمودنتد از شتعائر بتزرگ الهتی
خواهد بود.

ُ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ ْ َ َ
ُْ
ب ؛ُ(ش ریُ)23/
یفُاَّق ْر َ ُ
اْل َودةُ ِ ُ
ق ُ ُلُأسلک ُُعلی ِ ُهُأجراُ ُِإ ُلُ

بگت تتو بت تته ازا آن [رس ت تتالت پاداشت تتی از شت تتما خواس ت تتتار نیست تتتم مگت تتر دوس ت تتتی
درباره خو یشاوندان.

«متتراد از ذو القر ب تتی مفس تتر ین عام تته ت تتأو یالتی دارن تتد .بعضتتی گفتنتتد :متتراد ذ القر بتتی

از منظر قرآن

آیهسوم

اقامه عزا برای امام حسین

سخن از دشمنی با دشمنان خدا و دوستی بتا دوستتان ختدا گفتته متیشتود و همتان گونته کته
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شخصیت است؛ یعنی هر کس نسبت به ارحتام و خو یشتاوندان ختود متودت داشتته باشتد.
بعضی گفتند :مراد قر یش هستند .بعضی گفتند :مراد اوالد عبتدالمطل
ضرورت دین اسالم و نص اخبار متواتره مراد اهلبیت پیغمبتر
حسین

و در بسیار از اخبار ائمه اطهار

هستتند .لکتن بته

علتی و فاطمته و حستن و

هستند(.طی )481 :1387،

از جمل تته راهه تتای رس تتیدن ب تته محب تتت و م تتودت ب تته اهلبی تتت

 ،حرک تتت ت تتدریجی و

پیوسته ،در مستیر کمتال و یتا بته عبتارتی «صتراط مستتقیم» استت .بترای ایتنکته بتتوان در ایتن
مسیر از توشۀ کافی و ذخایر معنوی برخوردار گشت ،بایتد بته نورانیتت دیتده و دل افتزود و ایتن
امتتر میستتر نخواهتتد شتتد مگتتر ایتتنکتته پیوستتته از ستتخنان و کمتتاالت گهربتتار ائمتته اطهتتار
استتفاده نمتتوده و مجتتالس ختتود را بتا فرهنت

ائمتته معصتتومین

غنتی و متترو نیکتتیهتتای

آنها در میان خانواده ،دوستان ،آشنایان و آحاد جامعه بود.
لتتذا از آنجتتایی کتته مطتتابق نتتص صتتری و روشتتن قتترآن محبتتت خانتتدان رستتالت واج ت
استتت ،بنتتابراین متتیتتتوان گفتتت :فلستتفه گر یتته بتتر ام تام حستتین
ایشان ،اظهار ارادت به پیامبر

و اهلبیت

و اقامتته عتتزا بتترای مصتتائ

آن بزرگوار است .بیتردید ،اظهار محبت

نسبت به خاندان پیتامبر از طر یتق ستوگواری بترای ستاالر شتهیدان همتانطتور کته اشتاره شتده
پستتندیده و تعظتتیم شتتعائر الهتتی استتت ،لتتیکن تأمتتل در روایتتاتی کتته توصتتیه و تأ کیتد بتتر تتتداوم
اقامه ماتم بر سیدالشهداء دارند ایجاب میکنتد کته عتزاداری بترای ایشتان ،فلستفهای بستیار
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

فراتتتر از اظهتتار محبتتت بتته اهلبیتتت

داشتتته باشتتد .بلکتته از نگتتاه ستتید بتتن طتتاووس ،ا گتتر

امتثال امر کتاب و سنت نبود ،اظهار محبت نسبت به اهلبیت

ایجاب متیکترد کته بته

و یتارانش بته واستطه شتهادت بتدان دستت یافتنتد،

دلیل منزلت واالیتی کته امتام حستین
اظهار ّ
مسرت و شادمانی کنیم(.محمدی ریشهری :1387 ،ص)20 - 19

متن سخن ایشان این استت :ا گتر نبتود کته پوشتیدن لبتاس ستوگ و مصتیبت ،بته ختاطر از
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میان رفتن نشانههای هدایت و تأسیس پایههای گمراهی ،و تأسف بر سعادتی کته از دستت
دادیتتم و افستتوس بتتر چنتتین شتتهادتی امتثتتال امتتر کتتتاب و ست ّتنت استتت ،متتا در برابتتر آن نعمتتت
بتتزرگ لبتتاس شتتادی و خوشتتحالی متتیپوشتتیدیم و چتتون در بتتیتتتابی و ستتوگواری ،خشتتنودی
صتتاح

روز معتتاد هستتت و نیکتتان در آن غرضتتی دارنتتد ،متتا لبتتاس عتتزا پوشتتیدیم و همتتواره

اشتک ریختتیم و بته چشتمهایمتان ،گفتتیم :همتواره بگرییتد و بته دلهایمتان گفتتیم :هماننتتد
زنان جوانمرده ماتم بگیرید( .سیدبن طاووس)83 :1389 ،
بت تتدین ترتیت ت ت

اجت تتر رس ت تتالت ،دوس ت تتتی بت تتا خویش ت تتان پیت تتامبر است تتت و اقتضت تتای ایت تتن

دوستی ،گریستن در مصتیبت آنتان و شتادمانی در سترور آنتان استت .بته همتین جهتت اظهتار
متودت بتته حضترت سیدالشتتهداء کتته یکتی از اقربتتاء پیتامبر هستتتند ،بتتا عتزاداری بتتر مصتتائ
ایشان آشکار میگردد.

نتیجهگیری
پرست تتش اصت تتلی ایت تتن تحقیت تتق ،اقامت تته عت تتزای امت تتام حست تتین

از منظت تتر قت تترآن است تتت.

پژوهش حاضر پس از بررسی مستتندات قرآنتی ،تفستیری ،روایتی و  ...بته ایتن نتیجته دستت
یافته است:
 .1از روزی که پیشوای آزادگان امام حسین
و با ل

با یاران و اهلبیت ختود ،در سترزمین کتربال

تشنه در کنار آب فرات به صورت مظلومانه و به طرز فجیعتی ،بته شتهادت رستیدند،

قاطبتته امتتت استتالمی از اهتتل ستتنت و تشتتیع عتتزادار بتتودهانتتد .ز یتترا عتتزاداری امتتری استتت کتته
خداوند متعال در قرآن بدان اشاره کرده است .از منظر قرآن عزاداری از مصتادیق بتارز شتعائر
الهی است که به تعظیم آن در آیات سفارش شده است و علی رغم دیدگاه مخالفتان مبنتی
 .2قرآن در آیه  120سوره هود ،بازگویی مصائ

حضرت را موجت

موعظته و تتذکر دانستته

است  .این آیه تأ کید میکند که تاریخ را نباید سرسر شمرد و یتا بته عنتوان یتک سترگرمی از
آن برا شنوندگان استفاده کترد چترا کته مجموعتها استت از بهتتر ین درسهتا زنتدگی و از
متیشتود ،ایتن مراستم بابرکتت نقشتی متؤثر در رشتد باورهتای متذهبی و فضتایل و کرامتتهتتای
انسانی خواهد داشت.
 .3بتر استتاس آیته  32ستتوره حتج شایستتتهتترین عنتتوانی کته متتیتتوان از قتترآن بترای عتتزاداری
برای امام حسین

 ،نشان داد« ،تعظیم شعائر الهتی» استت .از آنجتایی کته تعظتیم شتعائر

از منظر قرآن

آنجتتایی کتته در عتتزاداری آن حضتترت بتته زنتتدگی آن امتتام و ذکتتر مصتتائ

ایشتتان پرداختتته

اقامه عزا برای امام حسین

بر عدم لزوم اقامه عزا بر آن حضرت ،عزاداری بر ایشان امری پسندیده دانسته شده است.
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الهی طرقی دارد و اقامه عزا بر آن حضرت یکتی از ایتن راههاستت ،ایتن آیته را متیتتوان تأ کیتد
قرآن بر عزاداری آن حضرت برشمرد.
 .4در آی ت تته  23س ت تتوره ش ت تتوری مط ت تتابق ن ت تتص ص ت تتری و روشت تتن قت تترآن محبت تتت خانت تتدان
رستتالت واجتت

اس تتت .اجتتر رستتالت ،دوس تتتی بتتا خویشتتان پیتتامبر استتت و اقتضتتای ایتتن

دوستی ،گریستن در مصتیبت آنتان و شتادمانی در سترور آنتان استت .بته همتین جهتت اظهتار
متودت بتته حضترت سیدالشتتهداء کتته یکتی از اقربتتاء پیتامبر هستتتند ،بتتا عتزاداری بتتر مصتتائ
ایشان آشکار میگردد.

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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