
نوشتار پیش رو به مسئله سوگواری برای امام حسین)ع( پرداخته است 
و در آن  پیشینه سوگواری، سفارش به گریستن، گریه و سوگواری بر امام 

حسین )ع( قبل و بعد از شهادت، پرداخته  شده است.

سابقه گریه و سوگواری
گریه و س��وگواری به خاطر از دس��ت دادن یا دوری از عزیزی، سابقه ای 
دیرین به طول تاریخ حیات بش��ر دارد. با مراجعه به تاریخ می توان گریه 
کنندگان مشهوری معرفی کرد. به بیان امام صادق )ع( بّکاؤون، یعنی زیاد 
گریه کنن��دگان تاریخ پنج نفرند: حض��رت آدم )ع(، حض��رت یعقوب )ع(، 

حضرت یوسف)ع(، حضرت فاطمه )س( و امام زین العابدین )ع(. 

چند نمونه از گریه کنندگان در طول تاریخ 
1� حض��رت آدم )ع( در مصیب��ت فرزند خود »هابیل« که به دس��ت فرزند 
دیگرش »قابیل« کش��ته ش��د، آن قدر متأثر شد که مدت چهل شب گریه 
می ک��رد. 2  همچنین آن بزرگوار، به بیان امام صادق )ع( به خاطر دوری از 
بهشت، آن قدر گریس��ت که در اثر جریان اشک بر گونه هایش، صورت او 

مجروح گردید. 3
2� یعقوب پیغمبر )ع( در فراق فرزندش یوسف، آن قدر گریه کرد که بینایی 
خود را از دست داد 4  و به گفتۀ قرآن کریم، نزدیک بود که خود را به هالکت 

و نابودی بکشاند. 5
3� یوسف پیامبر )ع( نیز وقتی در نوجوانی با توطئه همسر عزیز مصر، به 
سر دو راهی آلوده دامنی و به زندان افتادن قرار گرفت، زندان را پذیرفت. 8   
وی در زن��دان به خاط��ر دوری از پدر، به قدری گریه ک��رد که به بیان امام 
صادق )ع( سایر زندانیان ناراحت شدند و به او پیشنهاد کردند یا شب گریه 

کند یا روز. 7

4� حضرت فاطمه زهرا )س(، در فقدان پدر آن قدر ش��ب و روز گریه کرد که مردم 
مدینه ناراحت ش��دند و گفتند: ما از گریه )و حال تو( اذّیت می ش��ویم. ناچار آن 
بانوی بزرگ اس��الم، به مزار شهدا )در قبرستان بقیع( می رفت و گریه می کرد، و 

پس از پایان کار )و تسکین قلب( به شهر باز می گشت. 8
5� امام سجاد )ع( پس از واقعه جانسوز کربال گریه های طوالنی و سوزناک سر 

می داد. امام صادق )ع( فرمود: علی بن حسین )ع( بیست سال گریه کرد.
سفارش به گریستن

گریه کردن برای فراق افراد، یا در مرگ اشخاص، یک نوع رعایت شؤون اجتماعی و 
شخصیتی محسوب می شود، بدین جهت از پیامبر )ص(روایت شده که می فرماید: 

»میتی که گریه کننده ندارد، از عزت و احترامی هم برخوردار نیست.« 9
ابن هشام، روایت می کند: عبدالمطلب وقتی در آستانه مرگ قرار گرفت و به مرگ 
خویش یقین پیدا کرد، شش دختر خود را فرا خواند و به آنان گفت: برای من گریه 
کنید تا قبل از مردن صدای شما را بشنوم، آنگاه دخترها به گریه و نوحه سرایی 

پرداختند و هر کدام اشعاری نیز سرودند.10
رسول خدا )ص( هنگامی که خبر شهادت »جعفر طیار« را شنید، به خانه »اسماء 
بنت عمیس« همسر داغدیده جعفر می رود و به او تسلیت می گوید، آنگاه به خانه 
فاطمه )س( می رود و او را هم در حال گریه و عزاداری مشاهده می کند، می فرماید: 

»علی مثل جعفر فلتبک البواکی«11  گریه کنندگان برای شخصیتی 
مثل جعفر بن ابیطالب باید گریه کنند.

گریه و سوگواری بر سّیدالشهداء )ع( 
مسائل مربوط به گریه و سوگواری بر حضرت سیدالّشهداء )ع(، در سه مرحله: 

قبل از شهادت، بعد از شهادت و گریه دیگران، مطرح می شود.
الف: قبل از شهادت

طبق روایات فراوان، هنگام والدت امام حس��ین )ع(، جبرئیل خبر ش��هادت آن 
ام��ام )ع( را به رس��ول خدا )ص( و پدر و مادرش آورد و آن��ان از همان روزها، برای 

سیدالشهدا )ع( گریسته اند.
1ـ گریه پیامبر )ص(

عایش��ه روایت می کند: وقتی رس��ول خدا )ص( در باالخانه ای بود که وحی به 
آن حضرت نازل می ش��ود، به من س��فارش کرد، کسی وارد آن جا نشود، در آن 
حین، حسین )ع( که کودکی بود وارد شد و نزد آن حضرت رفت، جبرئیل )ع( به 
پیغمب��ر )ص( گفته بود: زمانی نمی گذرد که این ک��ودک را افرادی از امت تو در 
سرزمین »طّف« از خاک عراق به قتل می رسانند. پس رسول خدا)ص( گریه کرد. 
اما جبرئیل )ع( اضافه کرد: »ال تبک، فسوف ینتقم اهلل منهم، بقائمکم أهل البیت 

علیهم السالم«. 12
ام��ا جبرئی��ل گف��ت:» گری��ه مک��ن، ب��ه زودی خداون��د از آنها با قائم ش��ما 

اهل بیتعلیهم السالم انتقام می گیرد.«

2ـ گریه علی )ع( 
ابن عباس می گوید: به هنگام رفتن به »صفین« من همراه علی )ع( بودم، 
وقتی از »نینوا« عبور می کردیم، آن حضرت گریه مفّصلی کرد، به طوری 
که اش��ک از روی محاسن او جاری شد، ما هم همصدا با علی )ع( گریه 
سر دادیم. سپس اضافه کرد: در این سرزمین هفده نفر از فرزندان من و 

فاطمه )س( به شهادت می رسند و به آغوش خاک می روند. 13 
3ـ گریه فاطمه )س(

طبق روایت امام صادق )ع(، یک روز فاطمه )س( به محضر رسول خدا)ص( 
وارد شد و آن حضرت را گریان یافت، علت گریه را جویا شد، رسول خدا 
)ص( فرمود: جبرئیل )ع( به من خبر داد که حسین )ع( را گروهی از امت من 
به قتل می رس��انند! فاطمه )س( با شنیدن این خبر سخت ناراحت شد و 
گریه و ناله سر داد؛ اما وقتی از مقام بلند فرزند خویش به خاطر شهادت 

آگاه گردید، آرامش و تسکین یافت. 14
ب: بعد از شهادت

داس��تان گریه و عزاداری پس از شهادت حضرت حس��ین )ع(، از سوی 
امامان )علیهم السالم( داستان دامنه داری است که به خاطر محدودیت این 

نوشتار، به چند مورد از آن را اشاره می شوند. 
1ـ امام زین العابدین )ع( 

ام��ام چهارم )ع( که خود در کربال ش��اهد مصائب دردناک حس��ین )ع( و 

گریه و سوگواری بر سیدالشهداء )ع(
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یاران فداکار او بود، و 23 سال داشت، پس از آن واقعه 
س��وزناک، تا زمانی که در قید حیات بود، یعنی مدت 
34 س��ال طبق برخی از روایات، ب��رای پدر و عزیزان 

خویش، گریه و سوگواری می کرد. 15
آن حضرت هر وقت ظرف آبی بر می داش��ت تا بنوش��د، گریه می کرد به 
طوری که از اشک خون آلود چشم او، آب ظرف خون آلود می گردید. وقتی 
که وی را دلداری می دادند، می فرمود: »و کیف ال أبکی؟ و قد ُمنع أبی من 

الماء اّلذی کان مطلقا للّسباع و الوحوش؟
و چگونه گریه نکنم و حال آنکه پدرم از آب محروم شد در حالی که درندگان 

و وحوش از آن بهره مند بودند.« 
2ـ سوگ امام صادق )ع( 

عبداهلل بن سنان، می گوید: روز عاشورایی به حضور امام صادق )ع( رسیدم، 
آن حض��رت را با رنگ پریده و بس��یار غمناک، در حالی که اش��ک چون 
مروارید از چشم او جاری بود، یافتم. علت آن وضع را سؤال کردم، فرمود: 

مگر نمی دانی در چنین روزی جد ما حسین )ع( شهید شده است...؟ 16
همچنی��ن امام صادق )ع( به »ابوهارون مکفوف« دس��تور می دهد مرثیه 
بس��راید و آنگاه که وی مرثیه می خواند، امام )ع( سخت گریه می کند، از 
صدای گریه امام )ع( زنانی که پشت پرده حضور داشتند، صدای خود را 
به گریه و شیون بلند کردند، بعد امام )ع( فرمود: »َمن أنَشَد فی الُحَسین)ع( 
ِشعراً، َفَبکی َو أبکی َعَشراً، ُکتَِب له الجّنه...« 17 هرکسی برای حسین)ع( 
ش��عری بس��راید و گریه کند و یا ده نفر را بگریاند خداوند بهشت را بر او 

واجب می کند.
3ـ سوگواری امام رضا )ع( 

امام رضا )ع( فرمود: »إّن یوم الحسین )ع( أقرح جفوننا، و أسیل دموعنا... 
فعلی مثل الحس��ین )ع( فلیبک الباکون، ف��إّن البکاء علیه َیحطُّ الذنوب 

العظام18« همانا گریه بر حسین)ع( گناهان بزرگ را از بین می برد.
 امام رضا )ع( به »رّیان بن شبیب« می فرماید: »ان کنت باکیا لشیء، فابک 
للحسین بن علی )ع( ، فّإنه ُذبح کما یذبح الکبش، و ُقتل معه من ال بیته 

ثمانية عشر رجال، ما لهم فی االرض شبیهون...« 19
همچنین آن حضرت )ع( دعبل خزاعی ش��اعر را در ایام س��وگواری حضرت 
حس��ین )ع( به حضور می پذی��رد و به او به عنوان یاری دهن��ده اهل بیت )ع(، 
خوش آم��د می گوی��د و از وی م��ی خواهد در عاش��ورا، در مورد مصایب جد 
خوی��ش ابا عب��داهلل )ع( مرثیه بس��راید، آنگاه امام )ع( پ��رده ای نصب می کند 
تا اعضای خانواده پش��ت آن قرار گیرند، دعبل قصیده طوالنی و س��وزناک 
می سراید، امام )ع( در اثر گریه و سوگواری پرشور و حال آن مجلس، چند بار 

غش می کند. 20 
ج: همه چیز و همه کس

اوج ایمان، اخالص و عظمت حضرت حسین )ع( و یاران او از یک طرف و عمق 
فاجع��ه دردناک کربال از طرف دیگر، موجب گردیده که غیر از انبیا و اوصیا و 
مؤمنان و انس��ان ها، موجودات دیگر عالم هستی هم هر کدام به نوعی برای 
حسین )ع(، سوز و گداز و سوگ و ناله ای داشته باشند. به نمونه هایی از این 

موارد اشاره می شود.
1ـ اشک خورشید

امام صادق )ع( خطاب به »زراره« درباره شهادت حضرت حسین )ع( فرمود: »و 

إّن الشمس بکت أربعین صباحاً بالکسوف و الحمره...« 21 همانا خورشید با 
کسوف و قرمزی چهل صبح بر حسین گریست.

2ـ گریه آسمان و زمین
در مورد گریه آس��مان و زمین بر حضرت سید الشهدا )ع( تحت عنوان »بکاء 
الّس��ماء و االرض علی قتل الحس��ین )ع( و یحیی بن زکریا )ع(« بیست و پنج 
روایت وارد شده، که در یک مورد آن می خوانیم که امیرالمؤمنین )ع( فرمود: »... 
به خدا سوگند، بعد از من تو را می کشند، و آسمان و زمین بر تو گریه خواهند 

کرد.«  22
در روایت دیگری آمده است: آسمان برای یحیی )ع( و حسین )ع( مدت چهل روز 
گریه می کرد، بدین صورت که، به هنگام طلوع و غروب، سرخی مخصوصی در 

آسمان نمایان می شد.
جعفر بن محمد بن قولویه قمی تحت عنوان: »بکاء جمیع ما خلق اهلل علی 
حسین بن علی )ع(« هفت روایت آورده است. از جمله آنها روایتی است از امام 
باقر )ع( که فرمود: »بکت اإلنس و الجّن و الّطیر و الوحش، علی الحسین بن 
علّی )ع( حّتی َزَرفت دُموعها.« 23جن و انس و حیوانات بر حسین بن علی )ع( 

گریه کردند تا جایی که اشک آنها سرازیر شد. 
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