تحلیلی بر سبک بازگشت امام
سجاد 7به مدینه
با محوریت ماندگاری نهضت حسینی

محمدباقر پورامينی

*

1

چکيده

امام زینالعابدین 7پس از واقعه خونین کربال و گذرانیدن یک دوره ســخت اســارت،
ســرانجام راهی مدینه شــدند .ورود امام با برنامهای مشــخص و دقیق انجام شــد تا با
شورآفرینی ،ســوگواری ،گریه و عزا ،یاد امام حسین 7و حماسه خونین او زنده بماند.
امام سجاد 7در آغاز ورود به مدینه استمرار صفبندی حق و باطل پس از نهضت ساالر
شهیدان را نشان داد و نمایش اظهار پشیمانی یزید را نیز خنثی کرد .امام این نکته را با
شــورآفرینی عمومی و بیان مصیبتهای جاری بر آل اهلل به انجام رساند و بر استمرار یاد
امام حســین 7و عزاداری برای او تأکید فرمود .ایشــان همواره اصرار داشت تا مردم به
حماســه عاشورا آشکارا عشق بورزند و آن را در قالب ذکر مصیبت به صورت یک فرهنگ
تثبیت شده و مستمر ادامه دهند .بدیهی است این سنت معصوم برای همگان حجت بود
و سبب ماندگاری حماسه عاشورا شد.

واژگان کلیدی :حماسه عاشورا ،امام سجاد ،7عزاداری ،مدینه.

*

 .عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
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مقدمه
امام زینالعابدین 7پس از واقعه خونین کربال ،با همراهی خاندان حســین بن علی 8و
پس از دوره سخت اسارت و سفر به کوفه و شام و کربال ،سرانجام به دستور یزید راهی مدینه
شــدند .سبک ورود امام به مدينةالنبی با برنامهریزی مشخص و دقیق حضرت سبب شد تا یاد
امام حسین 7و فروغ نهضت حسینی در سایه شورآفرینی ،سوگواری ،گریه و عزا ،زنده بماند.
حرکت امام ســجاد 7نمایانگر صفبندی حق و باطل در نهضت ســاالر شهیدان بود و
نمایش اظهار پشــیمانی یزید را نیز خنثی کرد .امام این نکته را با آغاز ورود به مدینه و بیان
مصیبتهای جاری بر آل اهلل به انجام رساند و بر استمرار یاد امام حسین 7و عزاداری برای
او تأکید کرد .امام سجاد 7همواره بر زنده نگاه داشتن حماسه عاشورا و گسترش آن در قالب
ذکر مصیبت و گریه به صورت یک فرهنگ تثبیت شده و مستمر سفارش میکرد .بدیهی است
این سنت معصوم برای همگان حجت و سبب ماندگاری قیام عاشورا شد.
این مقاله بر محور گزارش مندرج در کتاب اللهوف علی قتلی الطفوف اثر ســیدعلی بن
موسی بن جعفر بن طاووس (م۶۶۴.ق ).تنظیم شده است .هرچند که عالم معاصر او جعفر بن

ثیر ا َالحزان و
محمد بن جعفر بن نما حلی (م۶۸۰.ق ).نیز شــبیه همین گزارش را در کتاب ُم ُ
نیر ُسبُ ِل ا َالشجان نقل کرده است که درباره آن نیز سخن خواهیم گفت.
ُم ُ
 .1وضعيت مدينه پس از واقعه کربال
پس از هجرت امام حسین 7از مدينه منوره در روزهای پایانی ماه رجب سال  60و پرهیز
از بیعت با یزید ،در رمضان همان سال ،عمرو بن سعيد بن عاص اموی ،معروف به اشدق که
حاکم مکه بود ،فرمانروایی مدینه را نیز عهدهدار شد (طبری1387 ،ق ،ج ،5ص)343؛ آنسان
کــه او را امیر حجاز مینامیدند (ابناثير ،1417،ج ،3ص .)149اشــدق در واکنش به حرکت
امام حســین 7به ســمت کوفه ،دستور داد خانههای منســوبان امام و بنیهاشم را در شهر
مدینه تخریب کنند و عمرو بن زبیر را مأمور انجام این کار کرد (ابوالفرج اصفهانی1415 ،ق،
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ج ،5ص52؛ فاســی ،1406 ،ج ،6ص .)81قاضی نعمان مغربی تصریح میکند که والی مدینه
خانههاى على بن ابىطالب ،7عقيل ،رباب بنت امرء القيس ،همســر امام حسين 7و مادر
سكينه 3را ويران ساخت (ابن حيون1409 ،ق ،ج ،3ص.)269
پیش از بازگشت اسرای اهل بیت از کربال ،مردم مدینه در چند مرحله از شهادت حسین
بن علی 7خبردار شدند:
الف) عبیداهلل بن زیاد نامهای را به عمرو بن ســعید اشــدق ارسال و او را از شهادت امام
حسین ،7خاندان و یاران وی آگاه کرد و اشدق نیز دستور داد مردم مدینه را نیز باخبر کنند
(ابن کثیر ،1408 ،ج ،8ص .)213طبری و شیخ مفید ،ضمن اشاره به این ماجرا ،از تأثیر عمومی
بنیهاشم و نوع واکنش اشدق چنین گزارش میدهند:
چون ابن زياد سر مقدس حسين 7را براى يزيد فرستاد ،عبدالملك بن ابىالحريث
ســلمى را طلبيد و به او گفت :به مدينه برو و بر عمرو بن سعيد بن العاص درآى و
او را به كشته شدن حســين مژده بده .عبدالملك گويد :من سوار بر شتر ،به سوى
مدينه رهسپار شدم ،پس مردى از قريش مرا ديد و گفت :چه خبر؟ گفتم خبر نزد
َّ
ُ َ
َ َّ َ ْ
ون} .بهخدا حسين7
جع
امير است و آن را خواهى شنيد :گفت {إِنا ِل َِّ و إِنا إِل ِه را ِ
كشته شــد و چون بر عمرو بن سعيد درآمدم گفت :چه خبر دارى؟ گفتم :خبرى
است كه امير را شاد كند .حسين بن على كشته شد .گفت :بيرون برو و خبر كشته
شــدن او را در شهر جار بزن .پس آمدم و جار كشيدم .پس شيون و فريادى هرگز
نشنيده بودم مانند شيون زنان بنىهاشم كه آن روز از خانههاشان شنيدم .آنگاه كه
خبر كشته شدن حسين بن على را شنيدند ،پس نزد عمرو بن سعيد درآمدم؛ چون مرا
ديد خندید .آنگاه به شعر عمرو بن معدي كرب تمثل جست كه میگويد:
ــوتِنَا َغــدَ ا َة ْ َ
ــاء َبنِــي ِز َي ٍ
ال ْر َنــب
عَ َّج ْ
ــاد عَ َّجة َك َع ِج ِ
ــت نِ َس ُ
يــج نِ ْس َ

سپس عمرو گفت :اين شيون (امروز) در برابر شيون عثمان (كه زنان بنىاميه بر او
كردند) .آنگاه به منبر رفت و مردم را از كشته شدن حسين بن على 8آگاه کرد.
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بر يزيد بن معاويه دعا كــرد و از منبر به زير آمد (طبری1387 ،ق ،ج ،5ص465؛
مفید1412،ق ،ج ،2ص.)123

ابن طاووس تأکید دارد که پس از خطبه اشدق ،شيون و فرياد بنىهاشم از شنيدن اين خبر
برخاست و آنان مجالس عزادارى بر پا كردند (ابن طاووس1348 ،ش ،ص.)169
ب) به گزارش ابن ســعد ،یزید بن معاویه ســر مبارک امام حسین 7را برای اشدق به
مدینه ارســال کرد (ابن ســعد1410 ،ق ،ج ،5ص .)184بدیهی است این ماجرا پنهانی انجام
نشده است.
 .2بازگشت هدفمند امام سجاد 7به مدينه
امام ســجاد 7و خاندان بزرگوار او در وضعیتی به مدینه بازگشــتند که مردم آن شهر از
شــهادت حسین بن علی 8آگاه بودند .امام با یک برنامه مشخص دستور فرمودند تا بیرون
شهر خیمه برپا کنند و ضمن استقرار ،حضور خود را با شیوه مشخص و استثنایی اعالم کردند.
این حرکت حماسی امام سجاد 7را میتوان در راستای این اهداف تحلیل کرد:
الف) امام کوشیدند زمینه شــورآفرینی عمومی را در برابر شهادت نواده پیامبر 9فراهم
سازند؛ زیرا پیش از حضور امام ،گزارشهای تاریخی از سوگواری بنیهاشم خبر میداد (ابن
کثیر ،1408 ،ج ،8ص213؛ ابن طاووس1348 ،ش ،ص.)169
ب) امام بر عزاداری ،سوگواری و گریه بر ساالر شهیدان و شهدای کربال و بیان مصیبتها
و ذکر حماسهها اصرار داشت.
ج) امام قصد داشــتند ضمن زنده نگه داشــتن حماســه خونین امام حسین ،7بر تبیین
صفبندی حق و باطل در کربال تأکید کنند و تمام نگاه حقطلبان را به ســمت نفرت از ستم
امویان سوق دهند.
د) امام بســیاری از صحابه و تابعین را به ســبب همراهی نکردن حسین بن علی 8به
چالش کشاندند؛ زیرا شهر مدینه مهد صحابه و تابعینی بود که در برابر حماسه کربال سکوت
کرده بودند.
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 .3اعزام يک شاعر
امام سجاد 7پیش از ورود به مدینه ،از بشیر بن جذلم خواست که راهی شهر شود و با
شــعر خود ،شهادت حسین بن علی 8و بازگشت خاندان عترت را به مردم خبر دهد .بشیر
که امام را از شام به مدينه ،همراهی میکرد ،چنین گزارش میدهد:
چون به مدينه نزديك شديم ،على بن الحسين 8همراه بار و بنه و زنان و فرزندان
فرود آمد و چادر به پا كرد و فرمود :اى بشير! خدا پدرت را رحمت كند .او مردى
شاعر بود .آيا تو هم چيزى از شعر مىدانى؟ گفتم :بلى اى فرزند رسول خدا! من نيز
شاعرم .فرمود :به مدينه برو و مردم را از شهادت اباعبداهلل 7باخبر كن.
بشير گويد :من بر اسبم سوار شدم و با شتاب رفتم تا وارد مدينه شدم .چون به مسجد
النبى رسيدم ،صدايم را به گريه بلند كردم و چنين سرودم:

ــم بِ َها ُقتِ َ
َيــا َأ ْه َ
ــي ُن َف َأ ْد ُم ِعي ِمــدْ َر ٌار
ــل َيثْــ ِر َب َل ُم َقا َم َل ُك ْ
ــل ا ْل ُح َس ْ
الــر ْأ ُس ِم ْنــ ُه عَ َلى ا ْل َقن ِ
ــم ِم ْنــ ُه بِ َك ْر َب َ
َــاة ُيدَ ُار
ا ْل ِج ْس ُ
ــا َء ُم َض َّ
ـــر ٌج َو َّ

اى مردم مدينه! ديگر اين شهر جاى ماندن نيست؛ زيرا حسين 7كشته شده است
و بايد فراوان اشك بباريد؛ پيكر او در كربال آغشته به خون شد؛ و سرش را بر نيزه
كردند و گرداندند.
سپس گفتم :اين ،على بن الحسين اســت ،با عمهها و خواهرانش كه در اطراف و
حومه شــهر شما فرود آمدهاند و من ،فرستاده او به سوى شما هستم تا جايش را به
شما بشناسانم (ابن طاووس1348 ،ش ،ص 197و 198؛ ابن نما ،1406 ،ص.)112

 .4شورآفرينی و عزای دوباره
هرچند مردم مدینه پیشتر از شهادت حسین بن علی 8آگاه و گروهی از آنها متأثر شده
بودند؛ اما امام به قصد شــورآفرینی و سوگواری مجدد همه مردم ،بر مرثیهسرایی بشیر اصرار
داشت.
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باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
گویا بشــير بن جذلم ،نخستين شاعرى اســت كه به دستور امام سجاد 7مرثيه سرود و
مرثیهســرایی او شــوری در مردم مدینه ایجاد کرد .آنگونه که خود چنین از واکنش مردم یاد
میکند:

مدَّ ر ٌة و َل ُمَجب ٌة إِ َّل برز َْن ِمن ُخدُ ِ ِ
ِ ِ
ور ُه َّن ُ َ
م َّم َش ًة
َف َم َب ِق َي ْ
ْ
َّ َ
ت ِف ا َْلدينَة ُ َ َ َ
وره َّن َمك ُْشو َف ًة ُش ُع ُ
ََ
ارب ٍ
ون بِا ْل َو ْي ِل َو ال ُّث ُب ِ
ور َف َل ْم َأ َر َباكِي ًا َأ ْك َث َر ِم ْن َذلِ َ
ك ا ْل َي ْو ِم
ات ُخدُ و َد ُه َّن َيدْ ُع َ
ــن َض ِ َ
وه ُه َّ
ُو ُج ُ
ِِ
ني ِمنْه (ابن طــاووس1348 ،ش ،ص 197و 198؛ ابن نما،
َو َل َي ْوم ًا َأ َم َّر َع َل ا ُْل ْســلم َ
1406ق ،ص112؛ مجلسی1403 ،ق ،ج ،45ص.)147

هيچ زن پردهنشــين و محجبهای در مدينه باقى نمان ْد ،جز آنكه از ِ
سر
پس پردههاْ ،

صورت زنان ،بيرون آمد .آنان ،با صداى بلند
صورت خراشــيده و بر ســر و
باز و
ْ
ْ
مىگريســتند و زارى مىكردند و هيچگاه به اندازه آن روز ،مرد و زن گريان ،و
روزى تلختر از آن ،بر مسلمانان نديده بودم.
بشــير بن جذلم با زنی ســوگمند روبهرو شد که این شــعر را در سوگ امام حسین7

میسرود:

ــاع َن َعــا ُه َف َأ ْف َج َعــا
ــاع َن َعــا ُه َف َأ ْو َج َعــا َو َأ ْم َر َضنِــي َن ٍ
َن َعــى َســ ِّي ِدي َن ٍ
اس ُ
ــع َب ْعــدَ َد ْم ِع ُك َمــا َمعــ ًا
ــك َبا َو ُجــو َدا بِدَ ْم ٍ
َــي ُجــو َدا بِالدُّ ُم ِ
ــوع َو ْ
َف َع ْين َّ
ــح هَ َ
ــر َ
يــن َأ ْجدَ عَ ــا
ــذا ا ْل َم ْجــدُ َو الدِّ ُ
ش ا ْل َج ِليلِ َف ْ
زَعزَعَ ا َف َأ ْص َب َ
عَ َلى َم ْن دَهَ ى عَ ْ
اللــه َو ا ْبــنِ َو ِص ِّي ِه َو إِنْ َكانَ عَ نَّــا َش ِ
ِ
ــي
ــعا
ــاح َط الــدَّ ا ِر َأ ْش َس َ
عَ َلــى ا ْبــنِ َنبِ ِّ

پيك مرگ ،خبر مصيبت آقايم را داد؛ چه دردناك بود.
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اى ديدگان من! در ريختن اشك بخشنده باشيد؛ و پس از اشكهايتان دوباره اشك
بريزيد؛
بر آن كسى كه مصيبتش عرش جليل را تكان داد؛ و به مجد دين ضربه وارد آمد؛
وصى او؛ هرچند كه منزل او از ما بسيار دور است.
و بر پسر پيغمبر خدا و پسر
ّ
سپس این زن رو به بشــیر کرد و گفتَ « :أيا الن ِ
ت
َّاعي َجدَّ ْد َت ُح ْز َننَا بِ َأ ِب َع ْب ِد اهللَِ 7و َخدَ ْش َ
ُّ َ
ِمنَّا ُقروح ًا ََّلا َتنْدَ ِم ْل َفمن َأن َ ِ
ح َك اهللُ؛ اى پيك مرگ! اندوه ما را در ماتم اباعبداهلل تازه كردى و
َ ْ
ْت َر َ
ُ

زخمهايى را كه هنوز بهبود نيافته بود خراشيدى .تو کي هستي خدايت رحمت كند».

بشــير خود را معرفی کرد و گفت :مواليم على بن الحســين 8كه اينك همراه خانواده
اباعبداهلل در بیرون شهر فرود آمده ،مرا فرستاده است (ابن طاووس1348 ،ش ،ص 197و .)198
هنر امام در انتخاب یک شاعر برجسته را میتوان در اثربخش بودن کار تبلیغی بشیر دنبال
کرد .او چنان بر مردم مدینه تأثير گذاشت كه اوضاع شهر دگرگون شد .همگان دوباره در ماتم
حسین بن علی 8گریستند و مردم شهر از زن و مرد و كوچك و بزرگ به استقبال اهل بيت
پيامبر 9رفتند و زمینه ورود شــکوهمند بازماندگان حماسه کربال به شهر مدینه فراهم شد
(امینی1423 ،ق ،ج ،1ص.)397
 .5اشک امام و مردم
جمعیت انبوهی از مردم مدینه راهی محل اســتقرار امام ســجاد 7و همراهان ایشان در
بیرون شهر شدند؛ بشیر بن جذلم در توصیف استقبال بیسابقه مردم چنین میگوید:
مردم مرا به جاى خودم رها كردند و با شــتاب به بیرون شهر رفتند .من اسبم را هى
زدم و چون به آنان رسيدم ،ديدم كه جايگاهها و راهها پر از جمعيت است .از اسبم
فرود آمدم و به سختی از البهالی مردم ،حتی با پایمال کردن آنان ،خودم را به خیمه
امام نزدیک کردم .على بن الحســين 8داخل خیمه بود و درحالىكه با پارچهاى
اشــكهايش را پاك مىكرد ،بيرون آمد .پشت ســ ِر امام ،7خادمى صندلى در
دستش بود و آن را براى ايشان گذاشت .امام بر روى آن نشست ،ولى نمىتوانست
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جلوى اشكش را بگيرد .صداى گريه مردم به ویژه زنان بلند شد .مردم از هر سو ،امام
زينالعابدين 7را تسلى مىدادندَ « :ف َض َّجت تِ َ
لك ال ُبق َع ُة َض َّج ًة َشديدَ ةً؛ و آن مكان،
يكپارچه آه و فغان شد» (ابن طاووس1348 ،ش ،ص.)200

 .6بيان مصيبتها
فزونی جمیعت استقبالکننده و تأثر شدید آنان ،زمینه مناسبی برای بیان مصیبتهای وارده
از ســوی خلیفه اموی بر خاندان رســالت بود؛ امام سجاد 7با دســت اشاره كرد و از مردم
خواست سکوت کنند .همه ساكت شدند و حضرت پس از حمد و ثنای الهی ،فرمود:

ور َو َف َجائِ ِع الدُّ ُه ِ
ن َْح َمدُ ُه َع َل َع َظائِ ِم ْالُ ُم ِ
اض ِة ال َّل َو ِاذ ِع َو َجلِ ِ
ــور َو َأ َلِ ا ْل َف َجائِ ِع َو َم َض َ
يل
ب ا ْل َفاظِع ِة ا ْلكَا َّظ ِة ا ْل َف ِ
الرز ِْء َو َعظِي ِم ا َْل َصائِ ِ
اد َح ِة َْ
الائِ َح ِة؛
َ
ُّ
او را مىســتايیم بر فجايع بــزرگ روزگار و دردناكترين مصائب؛ مصائبى كه

اشــكها را جارى مىسازد ،سينهها را تنگ مىگرداند و بر آنها سنگينى مىكند و
جان مردم را مىستاند.

سپس ادامه داد:

ِ
ِ
ب َجلِي َل ٍة َو ُث ْل َم ٍة ِف ْ ِ
َأ ُّ َيا ا ْل َق ْو ُم إِ َّن اهللَ َو َل ُه َْ
يم ٍة ُقتِ َل َأ ُبو َع ْب ِد
ال ْمدُ ا ْبت ََلنَا بِ َم َصائ َ
ال ْس َل ِم َعظ َ
ــنَ 7و ِع ْت ُت ُه َو ُسبِ َي نِ َساؤُ ُه َو ِص ْب َي ُت ُه َو َد ُاروا بِ َر ْأ ِس ِه ِف ا ْل ُب ْلدَ ِ
اهلل ُ
ان ِم ْن َف ْو ِق َع ِام ِل
احل َس ْ ُ
َ
السن ِ ِ ِ
الر ِز َّي ُة ا َّلتِي َل ْي َس ِم ْث ُل َها َر ِز َّي ًة؛
َان َو َهذه َّ
ِّ
اى مردم! خداى بزرگ ما را به مصيبتهايى بزرگ آزمود و در اســام شــكافى

بزرگ افتاد؛ اباعبداهلل 7و خاندانش كشته شدند و زن و فرزندش به اسارت رفتند
و سرش را بر سر نيزه ميان شهرها گرداندند .این ماتمی است که هیچ ماتمی به پاى
آن نمىرسد.

امام از حزن هستی بر مصیبت امام حسین 7یاد کرد و فرمود:

ون بعدَ َقتْلِ ِه َأم َأي ُف َ ٍ
ٍ ِ
َّاس ! َف َأ ُّ ِ
يز ُُن ِم ْن َأ ْجلِ ِه َأ ْم َأ َّي ُة
ْ ُّ
س َ َْ
َأ ُّ َيــا الن ُ
ــؤاد َل َ ْ
ي ر َجاالت منْك ُْم ُي َ ُّ
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ي ِمنْكُم َ ْتبِس دمعها و ت ََضن ع ِن ِ ِ
الشدَ اد لِ َقتْلِ ِه و بك ِ
ِ
َع ْ ٍ
َت ا ْلبِ َح ُار
ُّ َ ْ
ْ ُ َْ ََ َ
َ َ
الس ْب ُع ِّ ُ
ان َم َلا َف َل َقدْ َبكَت َّ
انا و ِْ
َانا و ْالَر ُض بِ َأرجائِها و ْالَ ْشجار بِ َأغ ِ
ِ
بِ َأ ْم َو ِ
َان َو َُل ُج
الس َم َو ُ
اليت ُ
ْص َ َ
َ
ْ َ َ َ
َ ُ
ات بِ َأ ْرك َ َ ْ
اج َها َو َّ
ِ
ا ْلبِ َح ِ
ون؛
ج ُع َ
ار َو ا َْل َلئِ َك ُة ا ُْل َق َّر ُب َ
الس َم َوات َأ ْ َ
ون َو َأ ْه ُل َّ

اى مردم! كدام يك از شما پس از كشته شدن حسين 7مىتواند شادمانى كند؟ يا
كدامين چشمى مىتواند از ريختن اشك خوددارى ورزد؟ آسمانهاى هفتگانه ،امواج

درياها ،ستونهاى آسمان ،جاىجاى اين زمين پهناور ،شاخههاى درختان ،ماهيان ت ِه
دريا ،فرشتگان نزديك خدا و همه اهل آسمانها بر او گريستند.

امام سجاد 7در این فراز به عمق مصیبت شهادت امام حسین 7اشاره کردند؛ مصیبتی
که همگان باید بر آن بنالند:

ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِِ
ي َق ْل ٍ
ــم ٍع َي ْس َم ُع َه ِذ ِه
ي ُف َؤاد َل َيح ُّن إِ َل ْيهَ ،أ ْم َأ ُّ
ب َل َين َْصد ُع ل َقتْلهَ ،أ ْم َأ ُّ
َّاس َأ ُّ
َيا َأ ُّي َها الن ُ
ي َس ْ
ت فِي ْ ِ
ال ْس َل ِم َو َل َي ُص ُّم؛
ال ُّث ْل َم َة ا َّلتِي ُثلِ َم ْ

مردم! كدام قلبى اســت كه در قتل او نشكند يا كدام سينهاى است كه در ماتم او
ننالد ،يا كدام گوشى است كه خبر اين شكاف افتاده در اسالم را بشنود و كر نشود؟

امام آنگاه از ظلمی که از سوی حاکمیت اموی بر اسرا رفته ،یاد کرده و فرمودند:

ِ ِ
ودين م َشــر ِدين م ُذ ِ
ِ
ين َع ِ
ــن ْالَ ْم َص ِارِ . .م ْن َغ ْي ِر
ود َ
ين َو َشاســع َ
َأ ُّي َها الن ُ
َّاس َأ ْص َب ْحنَا َم ْط ُر َ ُ َّ َ َ
جر ٍم اجتَرمنَاه و َل مكْر ٍ
وه ْار َت َك ْبنَا ُه َو َل ُث ْل َم ٍة فِي ْ ِ
َاها ما َس ِم ْعنا بِهذا فِي آبائِنَا
ال ْس َل ِم َث َل ْمن َ
ُْ ْ َْ ُ َ َ ُ
ِ
اختِ ٌ
ــي َت َقدَّ َم إِ َل ْي ِه ْم فِي ِقتَالِنَا ك ََما َت َقدَّ َم إِ َل ْي ِه ْم فِي
ْالَ َّولِ َ
يــن إِ ْن هذا إِ َّل ْ
القَ .و الله َل ْو َأ َّن النَّبِ َّ

ــة بِنَا َلما زَادوا ع َلى ما َفع ُلوا بِنَا َفاِنَّا لِ ِ
ا ْل ِوصاي ِ
له َو إِنَّا إِ َل ْي ِه ِ
ون ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َما َأ ْع َظ َم َها َو
راج ُع َ
َ ُ َ َ َ
َ َ
الله نَحت َِس ِ
َأوجعها و َأ ْفجعها و َأ َك َّظها و َأ ْف َظعها و َأمرها و َأ ْفدَ حها َف ِعنْدَ ِ
يما َأ َصا َبنَا َو
َ َ
ْ ُ
َ َ َ َ َّ َ َ
َ َ
ْ َ ََ َ َ ََ َ
بف َ
َما َب َلغَ بِنَا َفإِ َّن ُه َع ِزي ٌز ُذو انْتِقا ٍم؛

اى مردم! مارا از شــهرها راندند و در بيابانها آواره كردند؛ بىآنكه جرمى مرتكب
شده باشيم يا كارى زشت از ما ســر زده باشد و يا شكافى در اسالم افكنده باشيم.

پيشينيان ما از چنين امورى به دور بودند و اين چيزى جز يك بهتان نيست .به خدا
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سوگند ،اگر پيامبر 9به جاى اينكه اين مردم را به دوستى ما سفارش كند به جنگ
َّ
ُ َ
َ َّ َ ْ
جعون} ،از
با ما تشويق مىكرد ،رفتارشان زشتتر از اين نبود{ :إِنا ِلِ و إِنا إِل ِه را ِ
اين مصيبت بزرگ و دردناك و سنگين و تلخ .ما مزد و پاداش مصيبتهايى را كه
ديدهايم از خداوند مىخواهيم و او پيروزمند و انتقامگيرنده است.

امام ســجاد 7پس از بیان این سخنان ،برخاست و برای حرکت به مدينه آماده شد (ابن
طاووس1348 ،ش ،ص.)200
امام حیات اســام را در گرو بیان حماسههای حقطلبان و یادآوری مصیبتهای وارده بر
مجاهدان راه خدا میدانســت؛ آنگونه که معصومین پیشین به ویژه رسول گرامی اسالم 9بر
بیان این مجاهدتها پای میفشردند .برای نمونه جابر بن عبداهلل انصاری درباره دیدار پیامبر
اکرم 9با خانواده شهید احد ،سعد بن ربیع انصاری ،چنین میگوید:
رسول خدا 9را با بیست نفر تا خانه سعد بن ربیع همراهی کردیم ،همسر این شهید
حصيری را افراشته بود و بر آن نشستیم ،پیامبر 9از سعد یاد کرد و برای او طلب
رحمت نمود و فرمود :او را در میدان جنگ دیدم که نیزهها بر او فرود آمده بود تا
آنگاه که کشــته شد .زنانی وقتی این فرمایش را شنیدند گریستند .دیدگان رسول
خدا 9نیز اشکبار شد و ایشان زنان را از گریستن نهی نفرمود (مقریزی1420 ،ق،
ج،13ص.)269

 .7پيامدها و آثار
کربال کانون صفبندی حق و باطل بود .امام حسین 7در مقابل نماد جبهه باطل قیام کرد
و یزید با تمام قوا بر کشتن امام کوشید .سيوطى میگوید« :یزید از كشته شدن امام و خاندانش
نیز خوشــحال شد ،اما بر اثر خشم مسلمين از آن كار اظهار ندامت مىكرد .با اين حال ،مردم
از او خشمگين بودند و حق داشتند كه او را دشمن بدارند» (سیوطی1425 ،ق ،ص .)158امام
سجاد 7پس از بازگشت از شام و در نخستین خطابه خود در بدو ورود به مدینه کوشید تا
جبههبندی حق و باطل شفاف شود و نمایش پشیمانی یزید از قتل حسین بن علی 8خنثی
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گردد .در این راســتا ،حرکت مؤثر امام سبب تثبیت ،گسترش و استمرار سوگواری و گریه بر
ساالر شهیدان 7و شهدای کربال شد تا روح حرکت و نهضت حسینی زنده بماند.
سنت امام سجاد 7بر جاودانه ماندن مصیبتها و توسعه ذکر حماسههای کربال نیز استوار
بود .امام جعفر صادق 7میفرماید:
حضرت امام زينالعابدين 7مدت چهل ســال درحالىكه روزها روزه و شبها به
عبادت مشــغول بود ،در عزاى امام حسين گريه كرد .هنگامى كه وقت افطار فرا
ميرسيد ،غالم آن بزرگوار خوراكى و آشــاميدنى آن حضرت را حاضر ميكرد
و در مقابل آن بزرگوار مینهــاد و ميگفت :اى موالى من! افطار كنید .حضرت
سجاد 7ميفرمود« :قتل ابن رسول ا َ
لل جائع ًا ،قتل ابن رسول اهلل عطشان ًا؛ پسر پيامبر

خدا گرسنه كشته شد! پسر پيغمبر خدا با لب تشنه شهيد شد»! آن بزرگوار همچنان
اين ســخنان را ميگفت و گريه ميكرد تا اينكه غذاى آن حضرت به وسيله اشك
چشمش تر ميشد و آب آشاميدنى آن بزرگوار با اشك چشمش ممزوج ميگرديد
(مجلسی1403 ،ق ،ج ،45ص.)149

غالم امام على بن الحسين 8به ص ّفه سرپوشيدهاى نزدیک شد که امام سجاد 7در آنجا
پيوسته در حال سجود و گريه بودند .سپس به حضرت فرمود :آقاى من! آيا زمان پایان یافتن
اندوه شما فرانرسيده؟ حضرت سر مبارك از زمين برداشته و متوجه او شده و فرمودند :واى
بر تو! به خدا قسم حضرت يعقوب در حادثهاى ناچيزتر از آنچه من ديدم به پروردگار گفت:
وس َ
ف؛ وا اسفا بر فراق يوسفم» .با اينكه ايشان تنها يك فرزندش را از دست داده
«يا َأ َسفى َعىل ُي ُ

ن قولویه،
بود ،ولى من ديدم كه پدرم و جماعتى از اهل بيت من را در نزديکیمان سر بريدند (اب 
1356ق ،ص.)107
ابو جعفر برقی این روایت را از فرزند امام سجاد 7نقل میکند:
كن ال يشتكين
لما قتل الحســين بن على 8لبسن نساء بنى هاشم السواد والمسوح و ّ
من حر وال برد وكان على بن الحسين 8يعمل لهن الطعام للمأتم؛
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هنگامى كه حســين بن على 8كشته شد ،زنان لباس سياه و پشمى پوشيدند و از
سرما و گرما شكايت نمىكردند و على بن الحسين 8براى عزاداريشان غذا فراهم
مىكرد (برقی1370 ،ش ،ج ،2ص.)420

مجلسى با تکیه بر نوشتههاى برخى اصحاب ،چنین میگوید:

زينب 3دو ستون در مســجد را گرفت و فریاد زد« :يا جدَّ اه إِن ن ِ
َاع َي ٌة إِ َل ْي َ
ك َأ ِخ َي
َ َ ْ ِّ

ُْ
ــن؛ من خبر مرگ برادرم حســين 7را برايت آوردهام» .همچنین حضرت
ال َس ْ َ
زینب 3هرگاه به على بن الحســين 8مىنگريســت ،اندوهش تازه مىشد و
احساساتش فزونى مىيافت (مجلسی1403 ،ق ،ج ،45ص.)198

عزاداری مستمر امالبنین در بقیع نیز به منظور حفظ و گسترش سوگواری برای شهدا بود؛
ابوالفرج اصفهانی مینویسد:
وكانت أم البنين أم هؤالء األربعة اإلخوة القتلى ،تخرج إلى البقيع فتندب بنيها أشجى
ندبة وأحرقها ،فيجتمع الناس إليها يســمعون منها ،فكان مــروان يجيء فيمن يجيء

لذلك ،فال يزال يسمع ندبتها و يبكي؛

ا ّم البنين ،مادر چهار برادر کشــته شده در کربال ،به بقيع مىرفت و با سوز و گداز
براى پسرانش گريه مىكرد .مردم جمع مىشدند و به گريههايش گوش مىدادند.
مروا ن از كســانى بود كه به اين منظور مىآمد .او پيوسته به نوحهسرايى او گوش
مىداد و گريه مىكرد (ابوالفرج اصفهانی ،بی تا ،ص.)90

گزارشهای تاریخی نشــان میدهد که این عزاداریها در مدینه و دیگر شهرهای جهان
اسالم همچنان رو به گسترش نهاد و در عصر غیبت نیز بر کیفیت و کمیت آن افزوده شد.
نتيجهگيری
ورود شکوهمند امام ،جلوهای از دلبستگی درونی مؤمنان به حسین بن علی 7را نمایان
ساخت .حرارتی که با شهادت سیدالشهدا ایجاده شده بود؛ آنگونه که پیامبر اکرم 9مژده داده

ِِ
ال َس ْ ِ
ــن َح َر َار ًة ِف ُق ُل ِ
بود« :إِ َّن لِ َقت ِْل ُْ
َب ُد َأ َبد ًا؛ شهادت حسين ،7حرارت و گرمايي
وب ا ُْل ْؤمن َ
ني َل ت ْ ُ
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در دلهاي مؤمنان ايجاد ميكند كه هرگز ســرد و خاموش نميشود» (معزی1415 ،ق ،ج،12
ص .)556در ایــن حرکت مؤثر ،بر جبههبندی دائمی حق و باطل تأکید و نمایش پوشــالی
پشــيمانی یزید از کشتن حسین بن علی 8خنثی شد .امام سجاد 7جاودانه ماندن نهضت
حسینی و درسگیری از این حماسه را در گرو عزاداری ،گریه ،سوگواری و ذکر مصیبتهای
شــهدای کربال میدانست و سیره قولی و فعلی ایشان به وقت ورود به مدینه نیز بر تثبیت آن
افزود.
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فهرست منابع
1.1ابن اثير ،علي بن محمد (1417ق) .الكامل في التاريخ ،بيروت ،دار الكتاب العربي.
2.2ابن سعد ،محمد بن سعد (1410ق) .الطبقات الكبری ،بيروت ،دار الكتب العلمية.
3.3ابن حيون ،نعمان بن محمد (1409ق) .شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار ،:قم ،مؤسسة النشر
اإلسالمي.
4.4ابن طاووس ،علي بن موسي (1348ش) .اللهوف علی قتلی الطفوف ،تهران ،جهان.
5.5ابن قولويه ،جعفر بن محمد (1356ق) .کامل الزيارات ،نجف ،مرتضوي.
6.6ابن کثير ،إسماعيل بن عمر (1408ق) .البداية و النهاية ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
7.7ابن نما ،جعفر بن محمد (1406ق) .مثير االحزان ،قم ،مدرسة االمام المهدي[.
8.8ابوالفرج اصفهاني ،علي بن الحسين (1415ق) .االغاني ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
9.9ـــــــــــــــــــ ( ،بيتا) .مقاتل الطالبيين ،تحقيق سيداحمد صقر ،بيروت ،دار المعرفه.
1010اميني ،محمدامين (1423ق) .مع الركب الحسيني من المدينة الي المدينة ،قم ،تحسين.
1111برقي ،أحمد بن محمد (1370ش) .المحاسن ،تهران ،دار الكتب االسالمية.
1212سيوطي ،عبدالرحمن بن أبيبكر (1425ق) .تاريخ الخلفاء ،رياض ،مكتبة نزار مصطفي الباز.
1313طبري ،محمد بن جرير (1387ق) .تاريخ األمم و الملوك ،تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم ،بيروت،
دار التراث.
1414فاسي ،محمد بن احمد (1406ق) .العقد الثمين في تاريخ البلد األمين ،بيروت ،مؤسسة الرسالة.
1515مجلسي ،محمدباقر (1403ق) .بحار االنوار ،بيروت ،دار احياء التراث العربي.
1616معزي ماليري ،اسماعيل (1415ق) .جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة ،قم ،مهر.
1717مفيد ،محمد بن محمد (1413ق) .االرشاد في معرفة حجج اهلل علي العباد ،قم ،کنگره شيخ مفيد.
1818مقريزي ،أحمد بن علي (1420ق) .إمتاع األســماع بما للنبــي من األحوال و األموال و الحفدة و

المتاع ،بيروت ،دار الكتب العلمية.
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