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مقدمه 

امام زين العابدين7 پس از واقعه خونين کربال، با همراهی خاندان حســين بن علی8 و 
پس از دوره سخت اسارت و سفر به کوفه و شام و کربال، سرانجام به دستور يزيد راهی مدينه 
شــدند. سبک ورود امام به مدينۀ النبی با برنامه ريزی مشخص و دقيق حضرت سبب شد تا ياد 
امام حسين7 و فروغ نهضت حسينی در سايه شورآفرينی، سوگواری، گريه و عزا، زنده بماند. 
حرکت امام ســجاد7 نمايانگر صف بندی حق و باطل در نهضت ســاالر شهيدان بود و 
نمايش اظهار پشــيمانی يزيد را نيز خنثی کرد. امام اين نکته را با آغاز ورود به مدينه و بيان 
مصيبت های جاری بر آل اهلل به انجام رساند و بر استمرار ياد امام حسين7 و عزاداری برای 
او تأکيد کرد. امام سجاد7 همواره بر زنده نگاه داشتن حماسه عاشورا و گسترش آن در قالب 
ذکر مصيبت و گريه به صورت يک فرهنگ تثبيت شده و مستمر سفارش می کرد. بديهی است 

اين سنت معصوم برای همگان حجت و سبب ماندگاری قيام عاشورا شد. 
اين مقاله بر محور گزارش مندرج در کتاب اللهوف علی قتلی الطفوف اثر ســيدعلی بن 
موسی بن جعفر بن طاووس )م.664ق.( تنظيم شده است. هرچند که عالم معاصر او جعفر بن 
محمد بن جعفر بن نما حلی )م.680ق.( نيز شــبيه همين گزارش را در کتاب ُمثيُر االَحزان و 

ُمنيُر ُسبُِل االَشجان نقل کرده است که درباره آن نيز سخن خواهيم گفت.

1. وضعيت مدينه پس از واقعه کربال

پس از هجرت امام حسين7 از مدينه منوره در روزهای پايانی ماه رجب سال 60 و پرهيز 
از بيعت با يزيد، در رمضان همان سال، عمرو بن سعيد بن عاص اموی، معروف به اشدق که 
حاکم مکه بود، فرمانروايی مدينه را نيز عهده دار شد )طبری، 1387ق، ج5، ص 343(؛ آن سان 
کــه او را امير حجاز می ناميدند )ابن اثير،1417، ج3، ص 149(. اشــدق در واکنش به حرکت 
امام حســين7 به ســمت کوفه، دستور داد خانه های منســوبان امام و بنی هاشم را در شهر 
مدينه تخريب کنند و عمرو بن زبير را مأمور انجام اين کار کرد )ابوالفرج اصفهانی، 1415ق، 
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ج5، ص 52؛ فاســی، 1406، ج6، ص81(. قاضی نعمان مغربی تصريح می کند که والی مدينه 
خانه های علی بن ابی طالب7، عقيل، رباب بنت امرء القيس، همســر امام حسين7 و مادر 

سکينه3 را ويران ساخت )ابن حيون، 1409ق، ج3، ص 269(.
پيش از بازگشت اسرای اهل بيت از کربال، مردم مدينه در چند مرحله از شهادت حسين 

بن علی7 خبردار شدند:
الف( عبيداهلل بن زياد نامه ای را به عمرو بن ســعيد اشــدق ارسال و او را از شهادت امام 
حسين7، خاندان و ياران وی آگاه کرد و اشدق نيز دستور داد مردم مدينه را نيز باخبر کنند 
)ابن کثير، 1408، ج8، ص 213(. طبری و شيخ مفيد، ضمن اشاره به اين ماجرا، از تأثير عمومی 

بنی هاشم و نوع واکنش اشدق چنين گزارش می دهند:
چون ابن زياد سر مقدس حسين7 را برای يزيد فرستاد، عبدالملک بن ابی الحريث 

ســلمی را طلبيد و به او گفت: به مدينه برو و بر عمرو بن سعيد بن العاص درآی و 

او را به کشته شدن حســين مژده بده. عبدالملک گويد: من سوار بر شتر، به سوی 

مدينه رهسپار شدم، پس مردی از قريش مرا ديد و گفت: چه خبر؟ گفتم خبر نزد 

ِْه راِجُعوَن{. به خدا حسين7  َِّ َو إِنَّا إِلَ امير است و آن را خواهی شنيد: گفت }إِنَّا هلِل

کشته شــد و چون بر عمرو بن سعيد درآمدم گفت: چه خبر داری؟ گفتم: خبری 

است که امير را شاد کند. حسين بن علی کشته شد. گفت: بيرون برو و خبر کشته 

شــدن او را در شهر جار بزن. پس آمدم و جار کشيدم. پس شيون و فريادی هرگز 

نشنيده بودم مانند شيون زنان بنی هاشم که آن روز از خانه هاشان شنيدم. آن گاه که 

خبر کشته شدن حسين بن علی را شنيدند، پس نزد عمرو بن سعيد درآمدم؛ چون مرا 

ديد خنديد. آن گاه به شعر عمرو بن معدي کرب تمثل جست که می گويد:
ة ــْت نَِســاُء َبنِــي ِزَيــاٍد َعجَّ ْرَنــبَعجَّ اْلَ َغــَداَة  نِْســَوتَِنا  َكَعِجيــِج 

سپس عمرو گفت: اين شيون )امروز( در برابر شيون عثمان )که زنان بنی اميه بر او 

کردند(. آن گاه به منبر رفت و مردم را از کشته شدن حسين بن علی8 آگاه کرد. 
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بر يزيد بن معاويه دعا کــرد و از منبر به زير آمد )طبری، 1387ق، ج5، ص 465؛ 

مفيد،1412ق، ج2، ص 123(.

ابن طاووس تأکيد دارد که پس از خطبه اشدق، شيون و فرياد بنی هاشم از شنيدن اين خبر 
برخاست و آنان مجالس عزاداری بر پا کردند )ابن طاووس، 1348ش، ص 169(. 

ب( به گزارش ابن ســعد، يزيد بن معاويه ســر مبارک امام حسين7 را برای اشدق به 
مدينه ارســال کرد )ابن ســعد، 1410ق، ج5، ص184(. بديهی است اين ماجرا پنهانی انجام 

نشده است.

2. بازگشت هدفمند امام سجاد7 به مدينه

امام ســجاد7 و خاندان بزرگوار او در وضعيتی به مدينه بازگشــتند که مردم آن شهر از 
شــهادت حسين بن علی8 آگاه بودند. امام با يک برنامه مشخص دستور فرمودند تا بيرون 
شهر خيمه برپا کنند و ضمن استقرار، حضور خود را با شيوه مشخص و استثنايی اعالم کردند. 

اين حرکت حماسی امام سجاد7 را می توان در راستای اين اهداف تحليل کرد:
الف( امام کوشيدند زمينه شــورآفرينی عمومی را در برابر شهادت نواده پيامبر9 فراهم 
سازند؛ زيرا پيش از حضور امام، گزارش های تاريخی از سوگواری بنی هاشم خبر می داد )ابن 

کثير، 1408، ج8، ص 213؛ ابن طاووس، 1348ش، ص 169(. 
ب( امام بر عزاداری، سوگواری و گريه بر ساالر شهيدان و شهدای کربال و بيان مصيبت ها 

و ذکر حماسه ها اصرار داشت. 
ج( امام قصد داشــتند ضمن زنده نگه داشــتن حماســه خونين امام حسين7، بر تبيين 
صف بندی حق و باطل در کربال تأکيد کنند و تمام نگاه حق طلبان را به ســمت نفرت از ستم 

امويان سوق دهند. 
د( امام بســياری از صحابه و تابعين را به ســبب همراهی نکردن حسين بن علی8 به 
چالش کشاندند؛ زيرا شهر مدينه مهد صحابه و تابعينی بود که در برابر حماسه کربال سکوت 

کرده بودند. 
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3. اعزام يک شاعر 

امام سجاد7 پيش از ورود به مدينه، از بشير بن جذلم خواست که راهی شهر شود و با 
شــعر خود، شهادت حسين بن علی8 و بازگشت خاندان عترت را به مردم خبر دهد. بشير 

که امام را از شام به مدينه، همراهی می کرد، چنين گزارش می دهد:
چون به مدينه نزديک شديم، علی بن الحسين8 همراه بار و بنه و زنان و فرزندان 

فرود آمد و چادر به پا کرد و فرمود: ای بشير! خدا پدرت را رحمت کند. او مردی 

شاعر بود. آيا تو هم چيزی از شعر می دانی؟ گفتم: بلی ای فرزند رسول خدا! من نيز 

شاعرم. فرمود: به مدينه برو و مردم را از شهادت اباعبداهلل7 باخبر کن. 

بشير گويد: من بر اسبم سوار شدم و با شتاب رفتم تا وارد مدينه شدم. چون به مسجد 

النبی رسيدم، صدايم را به گريه بلند کردم و چنين سرودم:
ُقتِــَل اْلُحَســْيُن َفَأْدُمِعي ِمــْدَراٌرَيــا َأْهــَل َيْثــِرَب َل ُمَقاَم َلُكــْم بَِها

ٌج ْأُس ِمْنــُه َعَلى اْلَقَنــاةِ ُيَداُراْلِجْســُم ِمْنــُه بَِكْرَبــَلَء ُمَضـــرَّ َو الــرَّ

ای مردم مدينه! ديگر اين شهر جای ماندن نيست؛ زيرا حسين7 کشته شده است 

و بايد فراوان اشک بباريد؛ پيکر او در کربال آغشته به خون شد؛ و سرش را بر نيزه 

کردند و گرداندند. 

سپس گفتم: اين، علی بن الحسين اســت، با عمه ها و خواهرانش که در اطراف و 

حومه شــهر شما فرود آمده اند و من، فرستاده او به سوی شما هستم تا جايش را به 

شما بشناسانم )ابن طاووس، 1348ش، ص 197 و 198؛ ابن نما، 1406، ص 112(.

4. شورآفرينی و عزای دوباره

هرچند مردم مدينه پيشتر از شهادت حسين بن علی8 آگاه و گروهی از آنها متأثر شده 
بودند؛ اما امام به قصد شــورآفرينی و سوگواری مجدد همه مردم، بر مرثيه سرايی بشير اصرار 

داشت. 
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باز اين چه شورش است که در خلق عالم است
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز اين چه رستخيز عظيم است کز زمين
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

گويا بشــير بن جذلم، نخستين شاعری اســت که به دستور امام سجاد7 مرثيه سرود و 
مرثيه ســرايی او شــوری در مردم مدينه ايجاد کرد. آنگونه که خود چنين از واکنش مردم ياد 

می کند:
َشًة  َبٌة إِلَّ َبَرْزَن ِمْن ُخُدوِرِهنَّ َمْكُشوَفًة ُشُعوُرُهنَّ ُمَمَّ َرٌة َو َل ُمَجَّ َفَم َبِقَيْت ِف اْلَِدينَِة ُمَدَّ

ُوُجوُهُهــنَّ َضاِرَباٍت ُخُدوَدُهنَّ َيْدُعوَن بِاْلَوْيِل َو الثُُّبوِر َفَلْم َأَر َباكِيًا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك اْلَيْوِم 

َو َل َيْوماً َأَمرَّ َعَل اْلُْســلِِمنَي ِمنْه )ابن طــاووس، 1348ش، ص197 و 198؛ ابن نما، 

1406ق، ص112؛ مجلسی، 1403ق، ج45، ص147(.

هيچ زن پرده نشــين و محجبه ای در مدينه باقی نمانْد، جز آنکه از پِس پرده ها، سْر 

باز و صورْت خراشــيده و بر ســر و صورْت زنان، بيرون آمد. آنان، با صدای بلند 

می گريســتند و زاری می کردند و هيچ گاه به اندازه آن روز، مرد و زن گريان، و 

روزی تلخ تر از آن، بر مسلمانان نديده بودم.

بشــير بن جذلم با زنی ســوگمند روبه رو شد که اين شــعر را در سوگ امام حسين7 
می سرود:

َفَأْوَجَعــا َنَعــاُه  َنــاٍع  َســيِِّدي  َفَأْفَجَعــاَنَعــى  َنَعــاُه  َنــاٍع  َأْمَرَضنِــي  َو 

اْســُكَبا َو  ُمــوِع  بِالدُّ ُجــوَدا  َمعــًاَفَعْيَنــيَّ  َدْمِعُكَمــا  َبْعــَد  بَِدْمــٍع  ُجــوَدا  َو 

يــُن َأْجَدَعــاَعَلى َمْن َدَهى َعــْرَش اْلَجِليِل َفَزْعَزَعا َفَأْصَبــَح َهــَذا اْلَمْجــُد َو الدِّ

ِه َأْشَســَعاَعَلــى اْبــِن َنبِــيِّ اللــِه َو اْبــِن َوِصيِّ اِر  الــدَّ َشــاِحَط  َعنَّــا  َكاَن  إِْن  َو 

پيک مرگ، خبر مصيبت آقايم را داد؛ چه دردناک بود. 
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ای ديدگان من! در ريختن اشک بخشنده باشيد؛ و پس از اشک هايتان دوباره اشک 

بريزيد؛

بر آن کسی که مصيبتش عرش جليل را تکان داد؛ و به مجد دين ضربه وارد آمد؛

و بر پسر پيغمبر خدا و پسر وصّی او؛ هرچند که منزل او از ما بسيار دور است. 

ْدَت ُحْزَننَا بَِأِب َعْبِد اهلل7ِ َو َخَدْشَت  ا النَّاِعي َجدَّ َ سپس اين زن رو به بشــير کرد و گفت: »َأيُّ
ِمنَّا ُقُروحاً َلَّا َتنَْدِمْل َفَمْن َأْنَت َرِحََك اهللُ؛ ای پيک مرگ! اندوه ما را در ماتم اباعبداهلل تازه کردی و 

زخم هايی را که هنوز بهبود نيافته بود خراشيدی. تو کي هستي خدايت رحمت کند«.
بشــير خود را معرفی کرد و گفت: مواليم علی بن الحســين8 که اينک همراه خانواده 
اباعبداهلل در بيرون شهر فرود آمده، مرا فرستاده است )ابن طاووس، 1348ش، ص 197 و 198(.
هنر امام در انتخاب يک شاعر برجسته را می توان در اثربخش بودن کار تبليغی بشير دنبال 
کرد. او چنان بر مردم مدينه تأثير گذاشت که اوضاع شهر دگرگون شد. همگان دوباره در ماتم 
حسين بن علی8 گريستند و مردم شهر از زن و مرد و کوچک و بزرگ به استقبال اهل بيت 
پيامبر9 رفتند و زمينه ورود شــکوهمند بازماندگان حماسه کربال به شهر مدينه فراهم شد 

)امينی، 1423ق، ج1، ص 397(.

5. اشک امام و مردم

جمعيت انبوهی از مردم مدينه راهی محل اســتقرار امام ســجاد7 و همراهان ايشان در 
بيرون شهر شدند؛ بشير بن جذلم در توصيف استقبال بی سابقه مردم چنين می گويد:

مردم مرا به جای خودم رها کردند و با شــتاب به بيرون شهر رفتند. من اسبم را هی 

زدم و چون به آنان رسيدم، ديدم که جايگاه ها و راه ها پر از جمعيت است. از اسبم 

فرود آمدم و به سختی از البه الی مردم، حتی با پايمال کردن آنان، خودم را به خيمه 

امام نزديک کردم. علی بن الحســين8 داخل خيمه بود و درحالی که با پارچه ای 

اشــک هايش را پاک می کرد، بيرون آمد. پشت ســِر امام7، خادمی صندلی در 

دستش بود و آن را برای ايشان گذاشت. امام بر روی آن نشست، ولی نمی توانست 
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جلوی اشکش را بگيرد. صدای گريه مردم به ويژه زنان بلند شد. مردم از هر سو، امام 

ًة َشديَدًة؛ و آن مکان،  ت تِلَك الُبقَعُة َضجَّ زين العابدين7 را تسلی می دادند: »َفَضجَّ

يکپارچه آه و فغان شد« )ابن طاووس، 1348ش، ص 200(.

6. بيان مصيبت ها

فزونی جميعت استقبال کننده و تأثر شديد آنان، زمينه مناسبی برای بيان مصيبت های وارده 
از ســوی خليفه اموی بر خاندان رســالت بود؛ امام سجاد7 با دســت اشاره کرد و از مردم 

خواست سکوت کنند. همه ساکت شدند و حضرت پس از حمد و ثنای الهی، فرمود:

َواِذِع َو َجلِيِل  ُهــوِر َو َأَلِ اْلَفَجائِِع َو َمَضاَضِة اللَّ َنْحَمُدُه َعَل َعَظائِِم اْلُُموِر َو َفَجائِِع الدُّ

ائَِحِة؛  ِة اْلَفاِدَحِة اْلَ ْزِء َو َعظِيِم اْلََصائِِب اْلَفاظَِعِة اْلَكاظَّ الرُّ

او را می ســتاييم بر فجايع بــزرگ روزگار و دردناک ترين مصائب؛ مصائبی که 

اشــک ها را جاری می سازد، سينه ها را تنگ می گرداند و بر آنها سنگينی می کند و 

جان مردم را می ستاند. 

سپس ادامه داد:

ْسَلِم َعظِيَمٍة ُقتَِل َأُبو َعْبِد  ْمُد اْبَتَلَنا بَِمَصائَِب َجلِيَلٍة َو ُثْلَمٍة ِف اْلِ ا اْلَقْوُم إِنَّ اهللَ َو َلُه احْلَ َ َأيُّ

ُتُه َو ُسبَِي نَِساُؤُه َو ِصْبَيُتُه َو َداُروا بَِرْأِسِه ِف اْلُبْلَداِن ِمْن َفْوِق َعاِمِل  7 َو ِعْتَ اهلل احُلَســنْيُ

ًة؛  ُة الَّتِي َلْيَس ِمْثُلَها َرِزيَّ ِزيَّ نَاِن َو َهِذِه الرَّ السِّ

ای مردم! خدای بزرگ ما را به مصيبت هايی بزرگ آزمود و در اســالم شــکافی 

بزرگ افتاد؛ اباعبداهلل7 و خاندانش کشته شدند و زن و فرزندش به اسارت رفتند 

و سرش را بر سر نيزه ميان شهرها گرداندند. اين ماتمی است که هيچ ماتمی به پای 

آن نمی رسد. 

امام از حزن هستی بر مصيبت امام حسين7 ياد کرد و فرمود:

ُة  ُزُن ِمْن َأْجلِِه َأْم َأيَّ وَن َبْعَد َقْتلِِه َأْم َأيُّ ُفــَؤاٍد َل َيْ َــا النَّاُس ! َفَأيُّ ِرَجالٍت ِمنُْكْم ُيَسُّ َأيُّ
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َداُد لَِقْتلِِه َو َبَكِت اْلبَِحاُر  ْبُع الشِّ ا َفَلَقْد َبَكِت السَّ بُِس َدْمَعَها َو َتَضنُّ َعِن اْنَِمِلَ َعنْيٍ ِمنُْكْم َتْ

ُج  يَتاُن َو ُلَ َمَواُت بَِأْرَكاِنَا َو اْلَْرُض بَِأْرَجائَِها َو اْلَْشَجاُر بَِأْغَصاِنَا َو احْلِ بَِأْمَواِجَها َو السَّ

َمَواِت َأْجَُعوَن؛  ُبوَن َو َأْهُل السَّ اْلبَِحاِر َو اْلََلئَِكُة اْلَُقرَّ

ای مردم! کدام يک از شما پس از کشته شدن حسين7 می تواند شادمانی کند؟ يا 

کدامين چشمی می تواند از ريختن اشک خودداری ورزد؟ آسمان های هفتگانه، امواج 

درياها، ستون های آسمان، جای جای اين زمين پهناور، شاخه های درختان، ماهيان تِه 

دريا، فرشتگان نزديک خدا و همه اهل آسمان ها بر او گريستند. 

امام سجاد7 در اين فراز به عمق مصيبت شهادت امام حسين7 اشاره کردند؛ مصيبتی 
که همگان بايد بر آن بنالند: 

َها النَّاُس َأيُّ َقْلٍب َل َينَْصِدُع لَِقْتلِِه، َأْم َأيُّ ُفَؤادٍ َل َيِحنُّ إَِلْيِه، َأْم َأيُّ َســْمٍع َيْسَمُع َهِذِه  َيا َأيُّ

؛  ْسَلِم َو َل َيُصمُّ الثُّْلَمَة الَّتِي ُثلَِمْت فِي اْلِ

مردم! کدام قلبی اســت که در قتل او نشکند يا کدام سينه ای است که در ماتم او 

ننالد، يا کدام گوشی است که خبر اين شکاف افتاده در اسالم را بشنود و کر نشود؟ 

امام آن گاه از ظلمی که از سوی حاکميت اموی بر اسرا رفته، ياد کرده و فرمودند:

ِديَن َمُذوِدينَ  َو َشاِســِعيَن َعــِن اْلَْمَصاِر. . ِمْن َغْيِر  َها النَّاُس َأْصَبْحنَا َمْطُروِديَن ُمَشــرَّ َأيُّ

ْسَلِم َثَلْمنَاَها ما َسِمْعنا بِهذا فِي آبائِنَا  ُجْرٍم اْجَتَرْمنَاُه َو َل َمْكُروٍه اْرَتَكْبنَاُه َو َل ُثْلَمٍة فِي اْلِ

َم إَِلْيِهْم فِي  َم إَِلْيِهْم فِي ِقَتالِنَا َكَما َتَقدَّ لِيــنَ  إِْن هذا إِلَّ اْختِلٌق . َو اللِه َلْو َأنَّ النَّبِــيَّ َتَقدَّ اْلَوَّ

ا إَِلْيِه راِجُعونَ  ِمْن ُمِصيَبٍة َما َأْعَظَمَها َو  ا لِلِه َو إِنَّ اْلِوَصاَيــِة بِنَا َلَما َزاُدوا َعَلى َما َفَعُلوا بِنَا َفاِنَّ

َها َو َأْفَدَحَها َفِعنَْد اللِه َنْحَتِسُب فِيَما َأَصاَبنَا َو  َأْوَجَعَها َو َأْفَجَعَها َو َأَكظََّها َو َأْفَظَعَها َو َأَمرَّ

هُ  َعِزيٌز ُذو اْنتِقامٍ ؛  َما َبَلَغ بِنَا َفإِنَّ

ای مردم! مارا از شــهرها راندند و در بيابان ها آواره کردند؛ بی آنکه جرمی مرتکب 

شده باشيم يا کاری زشت از ما ســر زده باشد و يا شکافی در اسالم افکنده باشيم. 

پيشينيان ما از چنين اموری به دور بودند و اين چيزی جز يک بهتان نيست. به خدا 
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سوگند، اگر پيامبر9 به جای اينکه اين مردم را به دوستی ما سفارش کند به جنگ 

ِْه راِجُعوَن{، از  با ما تشويق می کرد، رفتارشان زشت تر از اين نبود: }إِنَّا هلِلِ َو إِنَّا إِلَ

اين مصيبت بزرگ و دردناک و سنگين و تلخ. ما مزد و پاداش مصيبت هايی را که 

ديده ايم از خداوند می خواهيم و او پيروزمند و انتقام گيرنده است. 

امام ســجاد7 پس از بيان اين سخنان، برخاست و برای حرکت به مدينه آماده شد )ابن 
طاووس، 1348ش، ص 200(.

امام حيات اســالم را در گرو بيان حماسه های حق طلبان و يادآوری مصيبت های وارده بر 
مجاهدان راه خدا می دانســت؛ آنگونه که معصومين پيشين به ويژه رسول گرامی اسالم9 بر 
بيان اين مجاهدت ها پای می فشردند. برای نمونه جابر بن عبداهلل انصاری درباره ديدار پيامبر 

اکرم9 با خانواده شهيد احد، سعد بن ربيع انصاری، چنين می گويد: 
رسول خدا9 را با بيست نفر تا خانه سعد بن ربيع همراهی کرديم، همسر اين شهيد 

حصيری را افراشته بود و بر آن نشستيم، پيامبر9 از سعد ياد کرد و برای او طلب 

رحمت نمود و فرمود: او را در ميدان جنگ ديدم که نيزه ها بر او فرود آمده بود تا 

آن گاه که کشــته شد. زنانی وقتی اين فرمايش را شنيدند گريستند. ديدگان رسول 

خدا9 نيز اشکبار شد و ايشان زنان را از گريستن نهی نفرمود )مقريزی، 1420ق، 

ج13،ص269(. 

7. پيامدها و آثار

کربال کانون صف بندی حق و باطل بود. امام حسين7 در مقابل نماد جبهه باطل قيام کرد 
و يزيد با تمام قوا بر کشتن امام کوشيد. سيوطی می گويد: »يزيد از کشته شدن امام و خاندانش 
نيز خوشــحال شد، اما بر اثر خشم مسلمين از آن کار اظهار ندامت می کرد. با اين حال، مردم 
از او خشمگين بودند و حق داشتند که او را دشمن بدارند« )سيوطی، 1425ق، ص 158(. امام 
سجاد7 پس از بازگشت از شام و در نخستين خطابه خود در بدو ورود به مدينه کوشيد تا 
جبهه بندی حق و باطل شفاف شود و نمايش پشيمانی يزيد از قتل حسين بن علی8 خنثی 
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گردد. در اين راســتا، حرکت مؤثر امام سبب تثبيت، گسترش و استمرار سوگواری و گريه بر 
ساالر شهيدان7 و شهدای کربال شد تا روح حرکت و نهضت حسينی زنده بماند. 

سنت امام سجاد7 بر جاودانه ماندن مصيبت ها و توسعه ذکر حماسه های کربال نيز استوار 
بود. امام جعفر صادق7 می فرمايد:

حضرت امام زين العابدين7 مدت چهل ســال درحالی که روزها روزه و شب ها به 

عبادت مشــغول بود، در عزای امام حسين گريه کرد. هنگامی که وقت افطار فرا 

مي رسيد، غالم آن بزرگوار خوراکی و آشــاميدنی آن حضرت را حاضر مي کرد 

و در مقابل آن بزرگوار می نهــاد و مي گفت: ای موالی من! افطار کنيد. حضرت 

سجاد7 مي فرمود: »قتل ابن رسول اهللَ جائعًا، قتل ابن رسول اهلل عطشانًا؛ پسر پيامبر 

خدا گرسنه کشته شد! پسر پيغمبر خدا با لب تشنه شهيد شد«! آن بزرگوار همچنان 

اين ســخنان را مي گفت و گريه مي کرد تا اينکه غذای آن حضرت به وسيله اشک 

چشمش تر مي شد و آب آشاميدنی آن بزرگوار با اشک چشمش ممزوج مي گرديد 

)مجلسی، 1403ق، ج45، ص 149(.

غالم امام علی بن الحسين8 به صّفه سرپوشيده ای نزديک شد که امام سجاد7 در آنجا 
پيوسته در حال سجود و گريه بودند. سپس به حضرت فرمود: آقای من! آيا زمان پايان يافتن 
اندوه شما فرانرسيده؟ حضرت سر مبارک از زمين برداشته و متوجه او شده و فرمودند: وای 
بر تو! به خدا قسم حضرت يعقوب در حادثه ای ناچيزتر از آنچه من ديدم به پروردگار گفت: 
»يا َأَسفى َعل ُيوُسَف؛ وا اسفا بر فراق يوسفم«. با اينکه ايشان تنها يک فرزندش را از دست داده 
بود، ولی من ديدم که پدرم و جماعتی از اهل بيت من را در نزديکيمان سر بريدند )ابن  قولويه، 

1356ق، ص 107(.
ابو جعفر برقی اين روايت را از فرزند امام سجاد7 نقل می کند: 

لما قتل الحســين بن على8 لبسن نساء بنى هاشم السواد والمسوح و كّن ل يشتكين 

من حر ول برد وكان على بن الحسين8 يعمل لهن الطعام للمأتم؛ 
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هنگامی که حســين بن علی8 کشته شد، زنان لباس سياه و پشمی پوشيدند و از 

سرما و گرما شکايت نمی کردند و علی بن الحسين8 برای عزاداريشان غذا فراهم 

می کرد )برقی، 1370ش، ج2، ص 420(.

مجلسی با تکيه بر نوشته های برخی اصحاب، چنين می گويد: 
اْه إِنِّ َناِعَيٌة إَِلْيَك َأِخَي  زينب3 دو ستون در مســجد را گرفت و فرياد زد: »َيا َجدَّ

؛ من خبر مرگ برادرم حســين7 را برايت آورده ام«. همچنين حضرت  َســنْيَ احْلُ

زينب3 هرگاه به علی بن الحســين8 می نگريســت، اندوهش تازه می شد و 

احساساتش فزونی می يافت )مجلسی، 1403ق، ج45، ص 198(.

عزاداری مستمر ام البنين در بقيع نيز به منظور حفظ و گسترش سوگواری برای شهدا بود؛ 
ابوالفرج اصفهانی می نويسد:

وكانت أم البنين أم هؤلء الربعة الخوة القتلى، تخرج إلى البقيع فتندب بنيها أشجى 

ندبة وأحرقها، فيجتمع الناس إليها يســمعون منها، فكان مــروان يجيء فيمن يجيء 

لذلك، فل يزال يسمع ندبتها و يبكي؛ 

اّم البنين، مادر چهار برادر کشــته شده در کربال، به بقيع می رفت و با سوز و گداز 

برای پسرانش گريه می کرد. مردم جمع می شدند و به گريه هايش گوش می دادند. 

مروان  از کســانی بود که به اين منظور می آمد. او پيوسته به نوحه سرايی او گوش 

می داد و گريه می کرد )ابوالفرج اصفهانی، بی تا، ص 90(.

گزارش های تاريخی نشــان می دهد که اين عزاداری ها در مدينه و ديگر شهرهای جهان 
اسالم همچنان رو به گسترش نهاد و در عصر غيبت نيز بر کيفيت و کميت آن افزوده شد.

نتيجه گيری

ورود شکوهمند امام، جلوه ای از دلبستگی درونی مؤمنان به حسين بن علی7 را نمايان 
ساخت. حرارتی که با شهادت سيدالشهدا ايجاده شده بود؛ آن گونه که پيامبر اکرم9 مژده داده 
ُد َأَبدًا؛ شهادت حسين7، حرارت و گرمايي  َســنْيِ َحَراَرًة ِف ُقُلوِب اْلُْؤِمننَِي َل َترْبُ بود: »إِنَّ لَِقْتِل احْلُ
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در دل هاي مؤمنان ايجاد مي کند که هرگز ســرد و خاموش نمي شود« )معزی، 1415ق، ج12، 
ص 556(. در ايــن حرکت مؤثر، بر جبهه بندی دائمی حق و باطل تأکيد و نمايش پوشــالی 
پشــيمانی يزيد از کشتن حسين بن علی8 خنثی شد. امام سجاد7 جاودانه ماندن نهضت 
حسينی و درس گيری از اين حماسه را در گرو عزاداری، گريه، سوگواری و ذکر مصيبت های 
شــهدای کربال می دانست و سيره قولی و فعلی ايشان به وقت ورود به مدينه نيز بر تثبيت آن 

افزود. 
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