
 

 عزاداری اهل سنت برای امام حسین

 *االسالم والمسلمین حمیدالّله رفیعی زابلیحجت

 اشاره
و بهشتت  یکی از سروران جوانان اهتل فرزند رسول خدا امام حسین

بر مستلمین  2دوستی او با آیه مودت ،که در قرآن 1است بیت پیامبراز اهل

قستم بته آن کستی کته »که فرمود:  خدارسولسخن  1است. شده واج 

مگتر  ،کنتدبیت دشمنی نمی کس با ما اهل هیچ ،جان محمد در دست اوست

ستی . آلوتأکید خاصی بر ایتن محبتت دارد 4،«اینکه خدا او را وارد جهنم کند

                                                           
 * مدیر گروه ادیان و مذاه  مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم.

محمد بن عبداّلل   412  ، 11ج   بلبان حبان بترتی  بن صحیح بن  . محمد بن حبان بستی1

   .422  ، 1 ج   المستدرك علی الصحیحین  ابوریشحاکم نی
 .  21 :شوری. 2

عن حقا ق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فتی وجتوه  الکشاف زمخشری  محمود بن عمر .1
  ، 12 ج  الجتامع الحکتام القترآن  قرطبیمحمد بن احمد    224 و 221  ، 4 ج  التأویل
 .22 و 21
محمد بتن عبتداّلل   411،  11ج  بترتی  بن بلبان حبان صحیح بنمحمد بن حبان بستی  . 4

 .122  ، 1 ج  المستدرک علی الصحیحینابوری  شحاکم نی
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ن بر تمام مستلمانا بیتگیرد که محبت اهلنتیجه میچنین از این حدیث 

داشتت دوست ای اندازهرا به  امام حسین، پیامبر اسالم 1است. واج 

حستین از متن استت و متن از » :گفتبوسید و مین او را میاده هموارهکه 

 ،شتدهر که حسن و حسین را دوست داشته با»فرمود: می همونین 2.«حسینم

در حقیقتت بتا متن  ،در حقیقت مرا دوست دارد و هر که با آنان دشمنی کند

   1.«دشمنی کرده است

بترای  ستنت نیتزاهل، نسبت امام حسین خدابا توجه به محبت رسول

 کنند. میآن حضرت عزاداری 

 قبال حادثه عاشورا سنت درهای اهلمشرب
از هستتند،  یهای متفاوتدارای مشرب نسبت به قیام امام حسینسنت اهل

هتا از وهتابیبترای مثتال در برابر حادثه عاشورا نظر واحدی ندارنتد. این رو 

پندارنتد. را خطاکتار متی کنند و امتام حستینال او حمایت مییزید و عمّ 

را در ایتن  با اینکته امتام حستین ( نیزغیروهابی)سنت اهلاز  برخی دیگر

ادثته عاشتورا و شتهادت آن حضترت دانند، اما نستبت بته ححق می قیام بر

ستنت اهتلاین در حالی است که تفاوت بوده و از این حادثه متأثر نیستند. بی

ناگوار، غمگین و سوگوار بوده و عوامتل آن را نکتوهش  معتدل از این حادثه

 بیتتستنت کته ارادت خاصتی بته اهتل. این دسته از اهلکنندو لعن می

 رند: دارند، به احادیث زیر توجه دا

                                                           
 .12 ، 21 ج  ن العظیم و سبع المثانیآفی تفسیر القر روح المعانی  آلوسی بغدادیسید محمود . 1

 .124 ،  1 ج  درک علی الصحیحینالمستابوری  ش. محمد بن عبداّلل حاکم نی2

 .11  ، 1 ج  ماجهسنن ابنماجه  . ابن1
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کترد بازی می در کودکی بر پشت و گردن پیامبر حسینامام . روزی 1

 :فرمتود پیتامبر «.؟آیتا او را دوستت داری» :گفت که جبر یل به پیامبر

و سپس محل شتهادت او  «د کشتنامت تو او را خواه» :. جبر یل گفت«بلی»

آن محتل رنتگ را از مشتی خاک سرخ نیز . پیامبرنشان داد را به پیامبر

   1سلمه داد.برداشته و به ام

. درباره حوادث روز عاشورا و حوادث بعد از آن روایاتی نقل شتده کته در 2

آفتاق آستمان  ،هنگامی که حسین بن علی کشته شتد»یکی از آنها آمده است: 

حکایتت از  ،تا چندین ماه رنگ سرخ به خود گرفته بود و این سرخی آسمان

َفياا » سنت این سخن را ذیتل آیتهتر مفسرین اهلبیش 2.«گریه آن داشته است
ْرُض َو ما كاُن ا ُمْنَظاريَ   ياُء َو اْْلَ  :انتدبرختی گفتته 4انتد.آورده 1«َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

یکی یحیی بتن ذکریتا و  :مگر بر دو نفر ،آسمان بر هیچ کسی نگریسته است»

متاه رنتگ  آفاق آسمان چهتار ،حسین کشته شد   زیرادیگری حسین بن علی

 1.«سرخ شدن اطراف آن است ،سرخ به خود گرفته بود و گریستن آسمان
                                                           

مجمتع   هیثمیعلی بن ابوبکر   242  ، 1ج   بن حنبل احمداالمام مسند   . احمد بن حنبل1
 .  121،  2ج   و منبع الفوا د الزوا د

القرآن تفسیر   کثیرابن   411 ،  1 ج  تفسیر بالمأثورالفی  الدر المنثور  سیوطیالدین جالل. 2
، 21 ج جتامع البیتان عتن تأویتل آی القترآن   طبتری  محمد بن جریر 141 ،  4ج   العظیم
 124.   
 .22: دخان. 1
  11،  1ج  فتی تفستیر الکتتاب العزیتز المحرز التوجیز  اندلسیعبدالحق بن غال   ک:.. ر4

جامع البیان عن   بریطمحمد بن جریر   112 ،  4 ج  معالم التنزیل  بغویحسین بن مسعود 
 ،12 ج  الجتامع ألحکتام القترآن  قرطبتی محمد بن احمتد  124 ،  21 تأویل آی القرآن، ج

 141. 
، 12 ج  القرآن العظیم مستنداً عتن الرستولتفسیر   رازیحاتم عبدالرحمن بن محمد ابن ابی. 1
  1222. 
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آزمتایش  ختدابیتت رستولسنت، امت اسالمی بتا اهتلاز دیدگاه اهل. 1

بیتم متورد درباره اهل ،شما بعد از من» :فرموده بود خدازیرا رسولشدند  

تتاریخ ادامته دارد و این امتحان و ابتال تا پایان  1.«آزمایش قرار خواهید گرفت

گونه که در روز عاشورا بسیاری از مستلمانان در معترض امتحتان قترار همان

همونتان  ،گیتری در قبتال ایتن واقعتهگرفتند، امروز نیز مسلمانان بتا مو تع

و  نبه دلیل محبتتی کته نستبت بته امتام حستی سک هر. شوندامتحان می

سانی را که باعتث ایتن شود و کمیاز آن غمگین  ،دارد خداخاندان رسول

ستنت کنتد. تفتتازانی از متکلمتین بنتام اهتلمتیاز خود طرد اند، حادثه شده

 گوید: می

  پنهتان نمتود ،انجتام گرفتته بیت پیامبرکه بر اهلرا ظلمی توان نمی

جمتادات و حیوانتات  ،زیرا بر این ظلتم کته در نهایتت شتقاوت بتوده

مان بتر آن گریته کننتد و دهند و نزدیک بود که زمین و آستشهادت می

ها تکه تکه گردند. پس لعنت ختدا بتر ها از جا کنده شوند و صخرهکوه

کسی که این کار را انجام داد یا به آن را تی شتد و یتا در ایتن جهتت 

   2شدیدتر و ماندگارتر است. ،کوشید و عذاب آخرت

 های عزاداریها و حوزهشیوه
زده محتزون و متاتم ،عته عاشتوراسنت به خاطر واقعلمای آگاه و معتدل اهل

سنت سوگواری خود را نستبت بته های مهم اهلرو شخصیت این از هستند.

نویسی ابراز نمتوده و در برختی در قال  شعر و مقتل شهادت امام حسین

                                                           
 .122  ، 4 ج  المعجم الکبیرسلیمان بن احمد طبرانی  . 1

   .121،  2ج   مقاصد فی علم الکالمالشرح   تفتازانیلدین مسعود بن عمر سعدا. 2
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پتا نمتوده و یتا در  مجلس عزا بر مناطق، در روز عاشورا برای امام حسین

   .کنندمجالس عزای شیعیان شرکت می

 نویسیف( مقتلال

التدنیا عبداّلل بن محمد بتن ابتی .یکی از مصادیق عزاداری است ،نویسیمقتل

ق( معتروف بته  111 تت 214ق(، عبداّلل بتن محمتد ب غ توی ) 221م ( اُم وی

 ق(، موفتق بتن احمتد 221ت  112حافظ بغوی، محمد بتن عمتر واقتدی )

ب رانتی ) 122خوارزمی مکی )م   و ق( 122ت  222ق(، سلیمان بن احمتد ط 

ق(، برختتی از علمتتای برجستتته  212ت  212بتتن عثمتتان حنفتتی ) محمتتود

انتد. یکتی از نوشتته مقتتل الحستینهایی به نام سنت هستند که کتاباهل

چنتد  تألیف مالحسین واعظ کاشفی است. هتر رو ة الشهدا ،مقاتل معروف

او در  گتوییاما صراحت ،انددر مذه  مالحسین کاشفی تردید کردهها برخی

سنت بتودن او حکایتت از اهل رشحاتو  تفسیر حسینیدر  ویژهبه ،تألیفاتش

از او به موالنتا حستین بتن علتی کاشتفی  الظنون کشفرو در کند. از اینمی

های مهمی بته زبتان فارستی از او و کتاب 1مشهور به واعظ هروی یاد نموده

 2اشتته شتده استت.ستنت نگنام برده که بر طبق مبانی اعتقادی و فقهی اهتل

تنها به اسم او کته حستین استت یتا باشد، شیعه اند او احتمال دادهکسانی که 

 ارادتتش بته امتام علتیو یتا  بر شیعه بودن اوشهر هرات، سنت اتهام اهل

 1اند.استدالل کرده

                                                           
 ،1 ج  الفنتون کشف الظنون عن أسامی الکت  و  قسطنطینی رومی حنفیمصطفی بن عبداّلل . 1

  12 – 12. 
 .222،  1همان، جک: .. ر2
 ک: سایت ویکی شیعه، مقاله مالحسین واعظی کاشفی..ر. 1
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 ها ب( اشعار، نوحه و قصیده

 سنت با سرودن شتعر بترای امتام حستینزبان اهلبرخی از شعرای عرب

سنت هنگام انتقال ستر مبتارک امتام اند. یکی از شاعران اهلوگواری نمودهس

 در یکی از منازل چنین نوشت: حسین
َل َقَتَلوووْت ُحَسووویّنا ووو م 

ُ
َتْرُجوووو أ

َ
 أ

 

ْه یووْوَم اْلْحَسوواْ    ََ َجوودی  1َشووعاَع
 

امید شتفاعت جتدش را در روز حستاب  ،یعنی آیا امتی که حسین را کشتند 

در  2سنت در عزای امتام حستیناری که از سوی اهلاز دیگر اشعدارند؟ 

 مدینه سروده شده است، شعر زیر است:
َهووا یُّ

َ
 ُحَسووْیناً  َجْهوواًل  اْلَقوواْتُلوَن  أ

 

ْنْ یوووْ    ْبْشوووُروا ْباْلَعوووَواْ  َو الت 
َ
 أ

 

ْْ َیووْدُعو َعَلووْیُ ْم  ووَما ْهووْ  الس 
َ
 ُکوو ُّ أ

 

 ْمووْن َنْبووَ  َو ُمْرَسووَ  َو َقْبْیوووَ   
 

 ْعْنوُتْم َعَلوی ْلَسواْن ْبوْن َداُوَد َقْد لُ 
 

ْنْجیووْ    ْ
ْْ وْ  َحاْمووْ  ا  3َو ْذي الوورُّ

 

شما را به عذاب و درد بشارت باد! همه اهالی ! یعنی ای قاتالن جاهل حسین

کنند و قبل از این، بر لستان شما را نفرین می ،و فرشتگان آسمان و پیامبر

 اید. قرار گرفتهلعن  داود و موسی و آورنده انجیل موردابن

هنگام ورود کتاروان  4سنتیکی از بزرگان تابعین در نزد اهل ،خالد بن معدان

 شعر زیر را سروده است: ،اسیران به شام
وَد  ْسَك َیا اْبوَن ْبْنوْت ُمَحم 

ْ
وا ْبَرأ ُْ  َجا

 

اًل ْبْدَماْ ووووْه َتووووْرْمیال   ُمَتووووَرمی
 

                                                           
، 1 ج  التتوالی سمط النجوم العوالی فی أنبتان األوا تل و  صمی مکیعاعبدالملک بن حسین . 1

  121. 

 .22   خوانی در تاریخ شیعه امامیهسنت عزاداری و منقبت  شناسیسسه فرهنگی شیعهؤم. 2

 .221   ،2 ج  البدایة و النهایة  کثیرابناسماعیل بن عمر . 1

 .22   خوانی در تاریخ شیعه امامیهسنت عزاداری و منقبتشناسی  مؤسسه فرهنگی شیعه. 4
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ُبوووا َلووْم  وَ  َعْطَشوواناً  َقَتُلوووَ    َیَتَرق 
 

ْنووْ یاَل   ْویووَ  َو الت 
ْ
أ  ْفووَ َقْتْلووَك الت 

 

وَد  َما ْبوَك َیوا اْبوَن ْبْنوْت ُمَحم  ن 
َ
 َو َکأ

 

 َقَتُلوووا ْجَهووارًا َعاْمووْدیَن َرُسووواًل  
 

َموووا ْن ُقْتْلوووَت َو ْ ن 
َ
وووُروَن ْبوووأ  َو ُیَ بی

 

ْهْلوویاَل   ْ ْبیووَر َو الت   1َقَتُلوووا ْبووَك الت 
 

در حالی که به خونش کتاماًل   سر شما آمدندیعنی: ای فرزند دخت پیامبر، با 

گونه تأویل شما را با ل  تشنه شهید نمودند و در کشتن شما هیچ. آغشته بود

 ،مثل آنکه با قتل شما ای فرزند دخت پیتامبردر نظر نگرفتند.  قرآن و وحی را

بتا کشتتن شتما تکبیتر گفتنتد و . را کشتند و از روی تعمد پیامبر اآشکار

 کشتند. تکبیر و تهلیل را ،تل توبا ق همانا

بترای امتام ای در قصتیده ،ر تیس متذه  شتافعیه ،محمد بن ادریس شافعی

سرایی کرده است. این قصیده با این دو بیتت زیتر شتروع و نوحه حسین

 رسد.به پایان می
 شوویل لمتووی مّمووا نعووی نووومی و و

 

 َتصوواریأ أیووام َلُهووّن ُ ُطوووُ   
 

 موووقعی هووم شووععا ی یوووم حشووری و
 

 2بغضووهم للشووافعی ذنووو  و 
 

التدین بلختی، جاللموالنتا التدین استماعیل، (، کمتال224شمس طبستی )م 

عالنالدوله سمنانی، خواجوی کرمانی، ناصر بخارایی، سلمان ساوجی، قتوامی 

التدین، برختی از ابوالمعتالی علتی ابوالحستن نجم و رازی، عطار نیشتابوری

که سوگواری خود را با سترودن اشتعار اند سنت بودهزبان اهلشاعران فارسی

                                                           

 .221،  1 ج  طال مناق  آل أبی  ابن شهرآشوب. 1

بازگشت انتدوه متن » :42 ،  1 ج  ینابیع المودة لذوی القربی  قندوزیسلیمان بن ابراهیم . 2

 واب از چشمانم گرفت و سحر نیز دور است... خاندان پیتامبرخباعث رقت قل  گردید و 

 «.باشندرستاخیز هستند و مددکار من در روزی که گناهان من زیاد است، می وزشفیعان ما در ر
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عطتار از ای اشتعار زیتر از قصتیده 1انتد.ابتراز نمتوده برای امتام حستین

 :است نیشابوری گزینش شده
 کیسووت حوو  را و ریمبوور را ولووی 

 

 آن حسن سویرت  حسوین بون علوی 
 

ة العیوووووق  تبیوووون امووام مجووووور 
 

 ربالووووووود زهوورا  شووهید کووووشاه 
 

 ه آغشته بوه  وونتشنه  او را دشن
 

 نیم کشته گشته  سرگشته بوه  وون 
 

 ربال  تشوونه جگووروووووودر تموووز ک
 

 بریدنوود    ووه باشوود زیوون بتوور  
 

 وشه ریمبور ایون کننودوبا جگر گو
 

 وی داد و دیوون کننوود ووانگهووی دعوو 
 

 هر که در رویوی  نوین  آورد تیو 
 

 2د دریوو وم از حوو  بوودو آیوووووولعنت 
 

ای سروده استت کته چنتد شتعر بال قصیدهدر مصیبت کر نیز لمان ساوجیس

 اول آن، چنین است:
 ربالستووووووون آغشته لل تشنگان کوو اک   

 

 
 آ ر ای  شم بالبین  جوی  ون بارت کجاست  

 به  شم و  هره مسپر  اک این ره  کوان هموه ج 
 

 
 ار آل مصطعاسوتوووس  شم و گ  ر سووونرگ 

 

 ا دمویوووووبر من آرام گیر اینجوووووای دل بی ص
 

 
 ان مرتضاستوو ل آرام جوووواندر اینجا منوووک 

 

 اه قرة العوین علوی اسوتووووواد  وابگوووواین س
 

 
 عبه ع  و عالسوتووووواه کووریم بارگوووووین ح 
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 روضه راک حسین است این وه مشوز زلوأ حوور
 

 
 1 ویشتن را بسته برجارو  این جنوت سراسوت 

 

 ج( اظهار غم واندوه 

در ماه محترم غتم و  ،های کشورهای اسالمیت معتدل و برخی دولتسناهل

دهند. در کردستان ایتران بتا آغتاز شان نشان میرا با رفتار و اعمال خوداندوه 

شود. برخی زنتان کترد از اول نمیمراسم جشن یا عروسی برگزار  ،ماه محرم

  زننتد. در شتهر ستنندج متردم در شتتا پایان محرم، سرمه به چشتم نمتی

 ،روند و تا پاسی از ش  بتا روشتن کتردن شتمععاشورا به مقبره پیر عمر می

 پردازند. برختی کردهتای ایتران بته حضترت ابوالفضتلبه دعا و ذکر می

 ستنت آثتار بتربرخی از اهتل 2کنند.توسل نموده و به نام آن حضرت نذر می

ایتن  ربتمردم مصر برای مثال کنند. را زیارت می امام حسیناز جای مانده 

ویتژه ستر ستید باور هستند که کشور مصر به وجود سر شهدای کتربال و بته

و مردم به قصتد زیتارت ایتن مشتهد  1تشرف پیدا کرده ،جوانان اهل بهشت

   4بندند.بار سفر می ،در آن دفن گردیده مبارک که سر امام حسین

  د( برپایی مراسم عزاداری

ی در اصول و فروع، بالفاصتله پتس هایدو دیدگاه مختلف از اسالم با تفاوت 

هاى سیاسی، اجتمتاعی، فرهنگتی و دینتی در صحنه خدااز رحلت رسول
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ظاهر گردید که تا کنون نیز به صورت دو نگترش مستتقل و جتدا از هتم در 

ها وجود داشته است. این دو نگرش از آغاز پیتدایش، در قالت  دو تمام زمینه

ه مرور زمان، به دو مذه  بزرگ بته گروه اقلیت و اکثریت پدیدار گشت و ب

های شیعه و سنی مصطلح و مرزبنتدیبنابراین  1نام شیعه و سنّی معروف شد.

ستنت امروزه، در صدر اسالم وجود نداشت. از این رو مقصود از ستنی، اهل

به معنای امروزی نیست  بلکه مقصود کسانی استت کته در برختی اصتول و 

 فروع با شیعه تفاوت داشت. 

کته  شتدپتا  به صورت خودجوش زمتانی بتر عزاداری امام حسین اولین

استت تو یا محمدا ... این حسین »در قتلگاه فریاد بر آورد:  ن حضرت زی

که در بیابان افتاده، با خون خود آغشته گردیده، اعضایش قطعته قطعته شتده، 

ا طبتری بته ختد .«اند...نده شدهاو اوالدت از دم تیغ گذر هدخترانت اسیر شد

چنتد  هتر 2کند که در این هنگام همه دوست و دشمن گریستتند.قسم یاد می

ایتن جمتع را  کته امتا آنتان ،پا نشده بتود سنت براین عزاداری از سوی اهل

 شدند. متأثر می ، از مصبیت امام حسیندادندتشکیل می

وارد منتزل یزیتد  هنگامی بود کته خانتدان استیر پیتامبر ،دومین عزاداری

 ای امتاممگر آنکته بتر ،چ زن و دختری از خاندان معاویه باقی نماندهی .شدند

و سه روز به این عزاداری ادامته  ندسرایی کردو نوحه ندگریه نمود حسین

خبر رسیدن قافلته  به دستور امام سجاد مهنگامی که بشیر بن جذل 1دادند.
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 اسیران را به اهل مدینه داد، این شعر را سرود:
ْهوَ   َیوا

َ
 ْبَهوا َلُ وْم  ُمَقواَم  اَل  ْرَ  َیْثو أ

 

ْدُمْعَ ْموْدَرارل  
َ
 1ُقْتَ  اْلُحَسوْیُن َفوأ

 

جمع شدند و عزای عمتومی  همه مردم مدینه در کنار اسیران و امام سجاد

   2گوش دادند. به خطابه امام ،و با ریختن اشک دپا کردن بر

را  بزرگان حنفی و شافعی، سنت ستوگوارى امتام حستین در طول تاریخ

ستنت اصتفهان، هاى اهلاند. خواجه ابونصر ماشاده، از شخصیترعایت کرده

بر پتا را با ناله و فریاد  هر ساله در روز عاشورا آیین سوگوارى امام حسین

م دانی، هر ساله در روز عاشتورا چنتان کردمی . در همدان، مجدالدین مذکِّر ه 

ها شتده بتود. تعج  قمی کرد که مایهشورى برگزار می مراسم سوگوارى  پر

القاستم بُتزارى حنفتی متذه ، در روز در نیشابور، ابوالمعالی نجتم بتن ابتی

 کترده و عمامته از ستر بترعاشورا آیین سوگوارى را به طور کامل برگزار می

بیترون بتوده  ،پاشیده و گریه و فریتاد او از حتدمی کداشته، بر سرش خامی

 1است.

های آنان، محمد بتن ( با وجود سختگیریق 122 -421) در دوره سلجوقیان

ستنت در مدرسته نظامیته ق( یکی از عالمان بنتام اهتل 122 عبداّلل بلخی)م

سنت رو ه پس از وعظ و سخنرانی برای عالمان و طالب نظامیه اهل ،بغداد

ریختنتد. علتی بتن الحستین اشک می بیتخواند و برای مصا   اهلمی
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 بیتتوف بغداد نیز بته ستوگواری اهتلاز عالمان و خطیبان معر ،غزنوی

 1پرداخت.می

سنت بسیار رایتج بتوده خوانی در میان اهلجلسات رو ه ،در زمان تیموریان

تتألیف  رو ة الشهدانرو مالحسین واعظ کاشفی کتابی به نام  است و از این

 نمود که بعدها شیعیان نیز از این کتاب برای مجالس عزاداری امام حستین

 کردند و با تأسی از همین کتاب، مراسم عزاداری امتام حستینیاستفاده م

 2خوانی معروف گردیده است.به رو ه

رایتج بتوده استت.  سنت آسیای میانه نیز عزاداری امام حسیندر میان اهل

رواج فراوان داشته و آن را به زبتان ازبکتی  الشهدا رو ةکتاب  ،در آن سامان

 1انتد.گذاشتته نامتهسعادتو  حدیقة السعداا و ترکی ترجمه نموده و نام آن ر

ستنت کته ختود اهلمترجمتان جامی مصری نیز آن را ترجمه نموده استت. 

و  دربتتاره شتتهادت امتتام حستتینمطتتالبی را هایشتتان در ترجمتته ،انتتدبوده

 4اند.افزوده بیتحوادث عاشورا و اهل

داری امتام سنت افغانستان از زمتان تیموریتان تتا امتروز در مراستم عتزااهل

ش( بته 1222) اّلل ختانحتی از زمان امیر امتان اند هشرکت نمود حسین

یا اعتوان وی در عتزاداری  اسناد موجود تاریخی حکایت از حضور شاه ،بعد

های ستالدر  1.شیعیان کابل در روز عاشورا و یا تمام دهه محرم هر سال دارد
                                                           

  ختوانی در تتاریخ شتیعه امامیتهسنت عزاداری و منقبتمؤسه فرهنگی شیعه شناسی  ک: .ر. 1
 22-22  . 
 .21 ،  11 ج  مجموعه آثار  مطهری. مرتضی 2
 .221   ،1 ج  ف الشیعهالی تصانی الذریعة  هرانیتآقا بزرگ . محمد محسن 1
 .222 ،  1 ج  کشف الظنون. مصطفی بن عبداّلل حاجی خلیفه  4
 .122همان،  . 1



   19  .عزاداری اهل سنت برای امام حسین

 

روز عاشتورا شترکت رؤسای جمهور افغانستان هر ستال در مراستم نیز  اخیر

ستنت پردازند. اکثتر اهتلمی کنند و به سخنرانی درباره قیام امام حسینمی

در کنتار شتیعیان بته عتزاداری  ،در روز عاشورا در رو ه سخی مزار شریف

 پردازند.می

 هتاتتا قبتل از کودتتای کمونیستت شمستی 1141آباد از سال در شهر جالل

در ایام عاشتورا  ،سنت پشتو زبانمجالس باشکوهی از سوی اهل ،ش(1111)

هتای مهتم سیاستی ماننتد ختان عبتدالغفار ختان و شد و شخصتیتپا می بر

دانشجویان و محصلین و صاح  منصبان ملکی و بستیاری از متردم در ایتن 

تبتار ازبتک بیشترشتان سنت سترپل کتهمردم اهل 1کردند.مجالس شرکت می

ر مرقد مطهر امتامزاده یحیتی در مراسم عزاداری عاشورا که د ، همونانهستند

گردد، شرکت نموده و با ذبتح گتاو و گوستفند و اطعتام عتزادران و پا می بر

 2برند.دادن نذورات روز عاشورا را به پایان می

امتین  یکی از عالمان حنفی به نام محمتد معتین بتن محمتد ،قاره هندشبه در

 ان علتی الحستینقرة العین فی البککتابی به نام  1ق(۱۱۱۱السندی التقوی )

داری ثابت نموده که برپایی مجالس عزاداری و مصتیبت ،تألیف کرده و در آن

ستنت هتم بترای آن نتدارد و اهلاختصتا  بته شتیعه  امام حسین برای

   4ریزند.اشک می امام
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اهتل تستنن بترای امتام  ،امروزه نیز در مناطق مختلتف دیگتر جهتان استالم

متذه ، تاجیکتان ستنیمیتان در  ل. بترای مثتاکننتدعتزاداری می حسین

هتای خوانی رواج دارد و منحصر به روز عاشورا نیست. در تمتام فصتلمرثیه

خوانی برقرار استت. یکتی از شنبه، مرثیهسه بیبیویژه در مراسم زنانه سال به

 ،مثنتوی صتیقلی بته زبتان ازبکتی ،شودمتونی که در این مجالس خوانده می

تستنن ی حصتاری استت. مستلمانان اهتلمتذه ، صتیقلسروده شاعر ستنی

 برای امام حستین ،پاکستان، بنگالدش و هند نیز در دهه نخست ماه محرم

کنند و حتی در هندوستان با اینکته اکثریتت هنتدو هستتند، روز عزاداری می

در انتدونزی، متالزی و جنتوب فیلیپتین نیتز  عاشورا تعطیتل رستمی استت.

کننتد. در روز عاشتورا ستوگواری متی ،سنی شافعی هستند مسلمانان که غالباً 

در روزهای عاشورا و اربعتین  ،های ایران که پیرو مذه  حنفی هستندترکمن

 اندازند. های عزاداری راه میکنند و حتی دستهسوگواری می

سنت تا آنجاست که یکتی در میان اهل اعتقاد به عزاداری برای امام حسین

برکت این عزاداری دانسته استت. شتیخ سنت شفای خود را به از پیروان اهل

 :نمودنقل  برای نویسندهاین داستان را   محمد تقی بهلول

پسر وزیر دربار بته مریضتی  ،در زمان حکومت محمد ظاهرشاه در افغانستان

ی او حتتی در کشتورهای اداومتهتا بترای العالج مبتال شتد و تمتام تتالش

 به شوهرش پیشتنهاد ،ن وزیرنتیجه بود. همسر دوم شیعه مذه  ایاروپایی بی

پسترت شتفا  ،را بته گتردن بگیتری که اگر نذر رو ه امتام حستین کرد

پسترش  ،و به خواستت خداونتدپذیرفت یابد. وزیر پیشنهاد همسرش را می

آورد. وزیر برای انجام نتذری کته بته عهتده گرفتته هم شفای کامل به دست 
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خوانی نپذیرفتته برای رو هبه دلیل اینکه سایر علمای شیعه دعوت او را  ،بود

ایتن  کرد و مندعوت  م،که در زندان دهمزنگ کابل زندانی بودمن بودند، از 

منصبان دولتتی در و در سالن وزارتخانه که وزرا و صاح  مدعوت را پذیرفت

 دادم.آن تجمع کرده بودند، مراسم عزاداری را انجام 

 


