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حمیدرضا مطهری


محمد حسین توکلیان

سوگواری بخشی از زندگی اجتماعی انسانها است که معصومان
توجه داشتند .شناخت سیرة معصیومان

به آن

در بةخیورد بیا مصیامخ مخت ی

الگويی بةای چگونگی بةگزاری مةاسم سوگواری و معراری بةای آسرخشناسی
شروههای رايج سوگواری اسیت .ايی ماالیه رفتارهیای معصیومان

را در

رويارويی با مصربت به دو حوزه فةدی و اجتماعی تاسرم میکنید و پی

از آن

به اي نترجه میرسد که اي رفتارها ضم توجه به تعالرم اسالمی و گستةش آن
و دوری از اموری که مورد رضايت الهی نرسیت بیه کیاهر درد و رنیج افیةاد
مصربتديده میانجامد .رفتارهايی که در جنبة فةدی شناسايی شده است عبارت
هستند از :گةيست

تةک زينت پوشردن لبیا

 استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
 دانشجوي دکتري دانشگاه معارف اسالمي.

سیراه بةداشیت عبیا از دوش و
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تةک کار .رفتارهايی که جنبة اجتماعی دارند عبارت هسیتند از :اطیال دادن بیه
خانواده متوفا حضور در تشررع جنیازه دلداری دادن بیه ایاحخ عیزا اظهیار
تأس

بةای از دست دادن شخصرتهای ممتاز قدرشناسیی از خیدمات متوفیا

بازگو کةدن ابعاد شخصرت متوفا بةای مةدم تةغرخ به عزاداری بةای انسانهای
واال بةپايی مج

عزا بةپايی عزاداری خانوادگی نوحهخوانی تبریر معیار

الهی و زيارت قبور.

واژههايکليدي :معصومان


 ،سیره ،سوگواری ،مرگ.

مقدمه 

عزاداری ،مرثیهسرایي و سوگواری از دیرباز در میان ملتهای مختلف جهاان معواو
بوده است و بخشي از ادبیات ،فرهنگ ،آداب و رساو هواه اااوا را باه ااود ااتصاا
ميدهد .سوگواریها به دلیل تعدد و تنوع فرهنگها ،ادیان و باورهاای مابه ي و ملاي،
شکلهای متنوع و متفاوتي دارند اما حقیقت هوه آنها یکي است .سوگواری ع ارت اسات
از ابراز اندوه و حزن دروني ،در پاي حادثاهای نااگوار یاا از دسات دادن شخصاي عزیاز و
ارزشوند .حزن و اندوه که برگرفته از عاطفه انساني و احساسات دروني است با گریه ،مرثیه
سرایي ،سیاهپوشي و برپایي مجالس تعزیه و اتم ابراز ميگاردد .ایا موواوع ،از مساالل
مهم اجتواعي است و ااتصا

به جوامع سنتي ،دیني و شاراي نادارد و حتاي در جواماع

مادی گرای غرب ،گریه و سوگواری بر شخص متوفي ،امری ط یعي محسوب ميشود.
ت لیغاتي که امروزه در جوامع مسلوان به وسیله وهابیت و در جوامع غرباي باه وسایله
گروههایي چون شیطانپرستان انجا ميشود ،در پي از میان باردن احساساات و عواطاف
است .شرک دانست کارهایي مانند گریه بر مردهها ،زیارت ا ور ،اواندن دعا و فاتحه برای
ایشان به وسیله سلفيها و گروههای تندرو س ب شده است بررسي ایا مسائله از دیادگاه
پیام ر

و اهلبیت

اهویت بیشتری داشته باشند .برای فهم بهتر مطالب ،در آغااز
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به ت یی مفاهیم ميپردازیم و براي واژهها را درباره عزاداری بررسي ميکنیم.
الف) ماتم :واژه ماتم در زبان عربي ،معاد کلوه  mourningو باه معناای عازاداری
است نویسنده تاجالعروس ،ای واژه را در دو اجتواع اندوه و شادی معرفي ميکند 1.با ای
حا ماتم در نظر مرد به معنای مصی ت است 2.اب بری درای باره ميگوید:
اشکالي ندارد که ماتم به معناي نوحههگه ي و حهن و گ يهه بهه کهار رود؛
چ اکه زنا به اين دليل جمع ميشوند و حن و اندوه قدر جامع آنا است.

3

ب) مناحة :کلمات المَناحةُ ،النَّوْح و النّوائح 4بر زناني که برای عزاداری دور هام جواع
ميشوند 5و یا به مکان عزاداری 6گفته ميشود .النِّيَاحَة (نَاحَتِ الْمرأةُ الميّتَ و علي الميّتِ)

به معنای شیون زن بر مرده و ناله و شیون است.

7

ج) عزا :دو معنای اصلي دارد :نخست ،ص ر و شکی ایي بر هر چیزی که از میاان رفتاه
است 8.دو  ،نس ت دادن چیزی به چیز دیگر 9.همچنی به معنای اوب ص ر کردن و صا ر
کردن در مصی ت به کار رفته است .جولههای عَزّيتُ فالناا؛ یعناي او را د داری و تسالي
داد  10و اَحْسَنَ اللّهُ عَزاک؛ یعني اداوند تو را ص ر نیا

دهاد 11بار هوای معناا دللات

ميکنند.
به نظر ميرسد کلوه سوگواری را ميتوان ،معاد فارسي آن ارار داد .ال ته با در نظار
گرفت ای نکته که در سوگواری به صاح ان عزا ،د گرمي و د داری ميدهند و عاووه
بر اندوه و حزن دروني اود ،حزن و اندوه سوگوندان را برطرف مايکنناد و باه جاای آن،
امید ،آرامش ،ص ر و تحول ميدهند.
بنابرای  ،فلسفه و اساس عزاداری ،آرامش دادن ،دعوت باه صا ر و اساتقامت ،روحیاه
دادن و از بی بردن هرگونه یأس ،ناامیدی و اودبااتگي برای فرد یا افراد داغدیده است و
نتیجه آن ،نشاطدهي به صاح ان عزاست که گاهي انادوه ایشاان موجاب بیوااری رواناي
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ميشود .مقاله حاور بر آن است س

را در برااورد باا مصای ت

زندگي اهال بیات

بررسي نواید و آن را از دیدگاه فردی و اجتواعي ت یی کند.
ابعادفردی 

نخستی مسئله در براورد با مصالب ،واکنش شخصي افراد است که برگفته از عواطف
و احساسات آنها است .ای مسئله در زندگي معصومان

دیده مايشاود .واکانشهاای

ایشان در مصالب با وجود شخصي بودن ،بر تعالیم اسومي و روایت الهاي تکیاه دارناد و
دربردارنده درسهای آموزندهای هستند .گریست  ،سیاهپوشي ،ترک زینت و برداشت ع ا از
روی دوش از مهوتری رفتارهای فردی هستند.
.1گریستن 
گریه یکي از نوادهای مهم بروز غم و اندوه دروني در هنگا مصی ت اسات .بناابرای ،
نقش مهوي در توا عزاداریها دارد .گریست از اندوه مصی ت مايکاهاد و تحوال آن را
برای انسان آسان ميکند .رسو ادا
ادا

و الوه

به ای امر توجه ميکردناد رساو

در هنگا از دست دادن فرزندشان ،ابراهیم بسیار گریستند و ای عول را رحوت

و شفقت پدرانه توصیف نوودند 12.اب مسعود درباره شهادت حضرت حوزه ميگوید:
گاهندیدیمکهپيامبرخدابهاندازهايکهدرشهادتحمزهگریه


ماهيچ
کرد،گریهکندایشانبدنحمزهراروبهقبلهقراردادوبااليجنازهایستاد
وبسيارگریست.

در سیره حضرت زهرا

13

آمده است:

زمانيکهایشان،مادرگراميخود،خدیجه

راازدستداد،خودرا

يگریست،سراغمادرراگرفت.در
درآغوشپدرانداختودرحاليکهم 
اینهنگامجبرئيلآمدوبهایشانبشارتبناشدنقصريبرايخدیجه
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14
15

همچنی ای بانوی بزرگوار در رحلت پدر بزرگوار اویش ،گریههاای ماداو داشاتند.
براساس نقلي ،ایشان پس از رحلت پیام ر

هفت روز در اانه نشستند و هر روز بایش

16

از روز گبشته ،ناله و گریه کردند.

تاریخ از گریاه و انادوه عویا امیرالواممنی
حضرت

بار فاطواه زهارا

بر عوار 17،هاشمبن عتبةبنابيوقاا  18و مالا

ایشان پس از دف فاطوه

 ،گریسات آن

اشاتر 19حکایات مايکناد.

در حالي که حزن و اندوه بسیاری داشتند و اش

م ارکشان سرازیر بود ،رو به ا ر رساو اادا

از دیدگان
درود

کردناد و بار آن حضارت

فرستادند و عرض کردند که ای داتر و نور چشم شواست که ایلي زود به شوا پیوسات.
سپس فرمودند:
اي رسول حق! از دوري دخت ب گنيدهات شهکيااييام کهم شهد و قهاقتم از
دست رفت .راستي که امانت باز گ دانده شهد و آ چهه در رنهن بهود ،دريافهت
گ ديد .اما غصه من ابدي است و شام ق ين بيداري است تا زمهاني کهه خداونهد
20

ب اي من ،جايگاني را که تو در آ اقامت داري ،اختيار کند.

گریااه امااا سااجاد
سیدالشهدا

 ،حضاارت زینااب

و سااایر ااناادان رسااالت باار حضاارت

و استورار عزاداری و گریه امامان بعدی بر مصی ت عاشورا ،نووناههاایي از

ای شیوه عزاداری در س

زندگي اهلبیت

گزارشهای بسیاری از گریه سایر امامان

است.
و صحابه رسو اادا

که به عنوان نوونه ميتوان به گریه اما حس عساگری

آماده اسات

در داغ بارادرش محوادبا

علي اشاره کرد21.ای گزارشهای تاریخي بر جواز ای عول در نزد آنان دللت دارد.

سوگواری در سیره معصومان
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.2ترکزینت 

کنار گباشت زینت در سوگواریها ،امری است که از گبشته در میاان مارد مرساو
بوده است .صاح ان عزا برای نشان دادن غم و اندوه اود ،زینت را ترک ميکردند .اماماان
معصو

ای رسم را تأیید مينوودند و به آن عوال مايکردناد .امیرالواممنی

سوگ پیام ر

در

سر و محاس اود را اضاب نکرد .واتي علات ایا کاار ساما شاد،

فرمود:
خضاب زينت محسوب ميشود و ما قومي نستيم که در عناي رسول خدا به
س ميب يم.

اما صادق

22

درباره سوگواری زنان بنيهاشم بر اما حسی
در سوگ سيد الشهدا

فرمود:

 ،نيچ ز ناشميهاي به چشمانش سه مه نهند و بهه

مونايش حنا نماليد تا اين که عايداهللبن زياد کشته شد.

23

.3پوشيدنلباسسياه 
در متون تاریخي از السِّالبُ و السُّلُب ،نا برده شده اسات .ایا ناوع ل ااس ،ل اساي
مشکي بود که زنان هنگا مصی ت بر ت ميکردند و پارچهای سیاه بود که هنگا مصی ت
روی سر مياندااتند .در تاریخ بیان شده است:
دخت اسماء بنت عميس در شهادت حمنه ،سه روز گ يه ک د و لااس سياه به
تن ک د .پس از سه روز رسول خدا
کند و س مه به چشم بنند.

در روایتي دیگر از اسواء آمده است:

24

به او ام ف مود تها مونهايش را شهانه
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به ايشا ام ف مهود کهه سهه

روز ،لااس سياه بپوشد و پس از گذشت سه روز ،ن لااسي که خواست ب تن کند.

همچنی در شهادت اما حس مجت ي
و تا ی

سا ل اس سیاه پوشیدند.

 ،زنانبنيهاشم ی

25

ماه سوگواری کردناد

26

.4برداشتنعباازدوش 
از آداب پسندیدهای که در سیره عزاداری معصومان
روی دوش بود .اما صادق

وجود داشت ،برداشت ع اا از

برداشت ع ا به وسیله صاحب مصای ت را اماری شایساته

ميداند؛ چراکه ای عول موجب تشخیص میان صاحب مصی ت از دیگاران مايشاود .آن
حضرت

 ،اود در سوگواری اسواعیل ،بدون ع ا از منز اارج شدند.

27

.5ترککسبوکار 
یکي از سنتهای رایج در جوامع اسومي و در عصار و سایره معصاومان

 ،تارک

کسب و کار و بست مغازهها در وفات شخصایتهاای بازرگ مابه ي و علواي باه ویاهه
امامان

باود .مارد مدیناه در هنگاا شاهادت اماا حسا مجت اي

مغازههای اود را تعطیل کردند 28.همچنی  ،الوه اطهار

 ،هفات روز

به شیعیان سفارش ميکردناد

که در روز عاشورا ،کسب و کار را رها کنند و حالت غم و عزا به اود بگیرند ،چنانکه اماا
روا

ميفرماید:
ن کس کار و تالش ب اي به دست آورد خواسهتهنهاي دنيهايي را در روز
عاشورا ت ک کند ،خدا در دنيا و آخ ت ،حوايج او را ب آورده ميکند و ن کس،
روز عاشورا را روز اندوه و گ يه خود ق ار دنهد ،خهداي تعهالي روز قيامهت را

سوگواری در سیره معصومان
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روز شادي و س ور او قه ار مهيدنهد و نه کهس ،روز عاشهورا را روز ب کهت
(کسب و به دست آورد پول) نمايد و در اين روز مالِ دنيها ذخيه ه کنهد ،خهدا
ب کت را از او ب ميدارد.

29

ابعاداجتماعي 

ابعاد اجتواعي سوگواری ،مهمتر از جن ههای فاردی آن اسات و کاارکرد آن در رفاع
کاستيها و دردهای جامعه بیشتر از جن ههای فردی است .شناات دیدگاه معصاومان
در ای باره اهویت زیادی دارد و رعایات سانتهاای اجتوااعي ایشاان ،ماا را باه ساوت
برگزاری مراسم عازاداری شایساته و دور از ارافاات و بادعتهاا رهنواون مايساازد .از
سنتهای مهم اجتواعي در ای باره ميتوان به نوحهااواني ،تسالیت دادن باه یکادیگر و
حضور در تشییع جنازه اشاره کرد.
.1اطالعدادنبهخانوادهمتوفا 
مهمتری وظیفهای که بر عهده اطرافیان است ا ر دادن به اانواده مصی تدیده است.
شیوه اطوع دادن به اانواده متوفا اهویات ویاههای دارد؛ زیارا موکا اسات شاخص یاا
اانوادهای را با مشکوت روحي و رواني روبهرو کند .نگاهي به سیره معصومان

نشان

ميدهد که آن بزرگان به شیوهای عول ميکردند که به اانواده مصی تدیاده آسای ي وارد
نشود .در ای باره ميتوان به شیوه رسو ادا
جعفرب ابيطالب

در اطوعرساني به هوسار و فرزنادان

بعد از شهادت ایشان اشاره کرد.

اسواء بنت عویس ،هوسر جعفرب ابيطالب ميگوید:
روزي که جعف در جنگ موته کشته شد ،رسول خدا

به خانه ما آمهد،

و من تازه از کار مننل و شستوشو و نظافت بچهنا فارغ شده بودم .پس به مهن
ف مود :ف زندا جعف را پيش من آر .من آنهها را نهند رسهول خهدا

به دم.

سال پانزدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،3131شماره مسلسل 85

00

ديدم آ حض ت ،بچهنا را بغل ک د و ش وع به نوازش آنها نمهود و در آ حهال
اشک از ديدگانش س ازي شد .ع ض ک دم :يا رسولاهلل! پدر و مادرم بهفدايت!
چ ا گ يه ميکني؟ مگ درباره جعف و نم انانش خا ي بهه شهما رسهيده اسهت؟
ف مود :آري! آنها ام وز به شهادت رسيدند .من صدا را بهه گ يهه بننهد که دم و
30

زنا ديگ اق افم را گ فتند و گ يه ک دند .حض ت ف مهود :عنهي مثهل جعفه
فنتاک الااکية.

31

.2حضوردرتشييعجنازه 
تش اییع جنااازه متوف اا یکااي از جن ااههااای اجتواااعي سااوگواری اساات .در سااخنان
معصومان

بر حضور در تشییع جنازه 32،گرفت چهار گوشه تابوت 33،نوااز بار میات و

دف میت تأکید شده است 34و ایشان به ای امر مهم م ادرت ميورزیدند .نگاهي به سایره
رسو ادا

و امامان

 ،نشاندهنده اهتوا آن بزرگاواران باه ایا مسائله اسات.

حضور در تشییع سعدب معاذ و فاطوه بنت اسد وفرمانهای معصاومان

در ایا بااره،

اهویت ویهه ای امر را نشان ميدهد.
اما باار

هر ادمي را که در تشییع جناازه مامم برداشاته شاود ،سازاوار پااداش

دانستند و اود تا پایان مراسم تشییع ،حضور داشاتند 35.در سایره معصاومان

 ،تشاییع

جنازه به صورت پیاده 36و حرکت در پشت جنازه انجا ميشده اسات 37.متأسافانه اماروزه،
ای امر مغفو وااع شده است و در براي از مناط  ،تشییع به صورت حرکت ااودروهاا و
یا مرد  ،پشت اودروی حول جنازه است.
.دلداريدادنبهصاحبعزا 
 3
یکي از وظایف مهم اطرافیان و حتي صااح ان عازا ،د داری باه شخصاي اسات کاه

سوگواری در سیره معصومان

07

بیشتری آسیب و اندوه مصی ت را دیده است .ای د داری باعث آراماش رو و احسااس
س کي مصی تدیده ميشود ،تأثیرات منفي شدت هیجانهاا را کام ماينوایاد و اطارات
احتوالي را از فرد داغدیده دور ميکند .ای امر مهم که نشاندهنده هامبساتگي اجتوااعي
هست ،جایگاه ویههای در سیره اهلبیت
رسو اکر

دارد و آنان سفارشاتي در ای باره داشتهاناد.

پاداش کسي را که صاحب مصی تي را تسلیت دهاد باا پااداش صااحب

مصی ت برابر ميداند 38.حضرت امیرالوممنی

را

روش تسلیت دادن پیاام ر اادا

ای گونه توصیف ميکند:
رسول خدا

ن گاه ،کسي را تسنيت ميداد ،ميف مود :خداوند بهه شهما

پاداش نيک بخشد و شما را رحمت کند.

پیام ر اکر

39

در عول به ای مسئله پایبند بودند و گاه با آنکه اود داغدار بودند،

بااه دیگااران د داری م ايدادنااد .چنااانکااه پااس از رحلاات حضاارت ادیجااه
حضرت

داتر اود ،فاطواه

 ،آن

را در آغاوش کشاید و او را د داری داد .هامچنای

هنگامي که رایه ،داتر رسو ادا

و اواهر بزرگتر حضرت زهارا

هجری از دنیا رفت 40،پیام ر اکر

پس از دف رایه ،داتر گرانمایاه ااود ،حضارت

زهرا

را د داری ميداد و با دستان م ارکش ،اش ها را از روی گونههای ایشان پااک

ميکرد 41.هنگامي که ا ر شاهادت جعفاربا ابايطالاب
محود

در ساا دو

باه مدیناه رساید ،حضارت

اود به اانه جعفر رفت و هوسر و فرزندانش را د داری داد.

يتهايممتاز 
.4اظهارتأسفبرايازدستدادنشخص 
اظهار ناراحتي و غوگیني در هنگا درگبشت افراد ،دوساتان و آشانایان ،نشااندهناده
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ادرشناسي از ایشان است .اهلبیت

06

اهتوا ویههای به ای مسئله داشتند و با توجه به

ارزشي که برای دوستان راستی اویش االل بودند در هنگا از دسات دادن آناان ،غام و
اندوه اود را اظهار ميکردند .پیام ر

و ادیجاه

هنگامي که ابوطالب

از دنیاا

رفتند ،بسیار غوگی شدند و آن سا را عا الحزن نامیدند 42.همچنی  ،امیرالواممنی
اشتر به ایشان رسید ،بسیار گریستند و فرمودند:

هنگامي که ا ر شهادت مال

گ يهکنندگا بايد ب امثال مالک گ يه کنند.

43

علقمةب ایس نخعي ميگوید:
عني

نميشه ب شهادت مالک ناراحت بود و تأسف ميخورد ،تها جهايي

که ما گما ميک ديم فقط اوست که ب مالک عنادار است .اين غم و انهدوه تها
مدتنا در صورت عني

نمايا بود.

44

.5قدرشناسيازخدماتمتوفا 
ندارد .یکاي از وظاایف

ادرشناسي از دوستان و نزدیکان به زمان حیات آنها ااتصا

انسانها در برابر اطرافیان ،بهویهه درگبشتگان ،ادرشناسي از زحوات آنها و ارج نهادن باه
اادامات آنان است که در سیره معصومان
ادرشناسي رسو ادا
درسآموز زندگي آن حضرت

جایگاه ویههای دارد.

از زحوات حضرت ادیجه
است .رسو ادا

و فاطوه بنت اسد از ماوارد
هوواره از ادیجه به نیکي یااد

ميکردند ،چنانکه فرمودند:
به خدا سوگند! که حقتعالي بهت از او به من نداد .وي ايما آورد در حهالي
که م دم کاف بودند ،م ا تصديق ک د زماني که م دم م ا تکذيب ک دند و م ا با
اموالش نم اني ک د .خداوند از او ،ف زنداني به من عطا ک د.

45

سوگواری در سیره معصومان
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پس از رحلت حضرت ادیجه

رسو ادا

او را با ردایي که هنگا نزو وحي

بر سر ميکشید ،کف کرد و با دستان اود ،درون ا ار نهااد 46.پیاام ر اکار
و ادیجه

درگبشت ابوطالب

 ،ساا

را به دلیل اهویت و جایگاه آن دو بزرگوار در حوایت
47

از اسو و مسلوانان ،عا الحزن؛ یعني سا غم و اندوه نا نهادند.

در برابر فاطوه بنت اساد مايبینایم .او پاس از

ای ادرشناسي را در رفتار پیام ر

درگبشت ع دالوطلب و هنگامي که حضرت محود

به اانه عوویش ،ابوطالاب نقال

مکان کرد 48مانند مادری د سوز برای آن حضارت

باود و از هواان ابتادا از رساو

ادا

مراا ت کرد و در رسیدگي به ایشان کوتاهي نکارد .پیاام ر

هواواره ایا

نکات را به یاد داشت .از ایا رو ،زمااني کاه فاطواه بنات اساد در زماان حیاات رساو
ادا

در مدینه از دنیا رفت ،رسو ادا

فرمود:

ام وز مادرم از دنيا رفت.

فاطوه را با پیراه پیام ر

کف کردند و ایشان داال ا ر فاطوه شد و درون ا ر

اوابید و در پاسخ به ای که چرا در مرگ او ،ای ادر جزع مينواید ،فرمود:
او مادر من بود .کودکانش گ سنه بودند در حاليکه من سهي بهودم و مهوي

کودکانش غاارآلود بود در حالي که موي من را روغنمالي نموده بود.
همچنی  ،پیام ر

49

ای مهم را درباره مادرش ،آمنه انجا ميداد و هواواره باه یااد

ایشان بود .زماني که رسو ادا

شش ساله بود ،ماادر ااود ،آمناه بنات وهاب را از

دست داد و جدش ،ع دالوطلب سرپرستي ایشان را بر عهده گرفت .آمناه در منطقاه اباواء
بی مکه و مدینه دف شد 50.سا ها بعد از رسالت ،روزی آن حضرت

به زیاارت ا ار

مادر اود رفت و بر سر آرامگاه ایشان به سوگ نشست و گریه کرد .از گریه ایشاان ،تواا
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بودند گریه کردند 51.در نقلي دیگر آمده است:

کساني که در اطراف رسو ادا

آ حض ت پس از فتح مکه به قا ي رسيد و کنار آ نشست و اصهحاب در
اق اف حض ت نشستند .ايشا  ،صاحب قا را مخاقهب قه ار داد و گ يهه که د.
زماني که يکي از اصحاب از صاحب قا سؤال که د ،حضه ت ف مهود :ايهن قاه
مادرم است .نقل شده است کهه نهيچ روزي پيهاما ماننهد آ روز گ يها ديهده
نشد.

52

.6بازگونمودنابعادشخصيتمتوفابرايمردم 
نقل فضایل و منااب و بازگو کردن شخصیت متوفا بر مرد برای تجلیل و بزرگداشت
و امامان

وی ،در سیره رسو گرامي اسو

وجود داشته است .ای سانت نیکاو

که امروزه نیز در میان مرد متداو است ،باید از غلو و دروغ به دور باشد.
پیام ر اکر
ادیجه

در سا نهم بعثات در مکاه ،دو یااور اصالي ااود ،ابوطالاب

را از دست داد .زماني کاه امیرالواممنی

رسو ادا

رساند ،د رسو ادا

شد 53.آن گاه به امیرالوممنی

ا ار وفاات ابوطالاب

سخت به درد آمد و اش

و
را باه

از دیدگانش جاری

فرمود:

اي عني! ب و و به کار او بپ داز و غسل ،حنوط و کفن او را ب عهده گيه و
چو او را ب تابوت نهادي ،م ا آگاه کن.

امیرالوممنی

چنان کرد و او را در تابوت نهاد .مواعي که چشم پیاام ر

بار او

افتاد ،اندوهگی شد و اطاب به مرد فرمود:
سوگند به خدا! ب اي عمويم به گونهاي شفاعت خوانم ک د که جن و انس به
شگفت آيند.

54
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رسو ادا
مجت ي

هوواره به نیکي یاد ميکردند .همچنی  ،اماا

از حضرت ادیجه

اط های اواندند و در آن به نقال فضاایل و

پس از شهادت امیرالوممنی
55

منااب پدر بزرگوار اویش پردااتند.

انسانهايواال 
.7ترغيببهعزاداريبراي 
امروزه ،براي با فهم نادرست سیره رسو ادا
ميدانند ،در حالي که سیره معصومان
ميدهد .در سیره رسو ادا
ادا

 ،عزاداری را بدعت ،حارا و گنااه
ااوف آن را نشاان

بهویهه رساو اادا

تکریم انساانهاای وال اهویات بسازایي دارد .رساو

به عزاداری بر آنها دستور ميدادند ،چنانکه درباره شهادت حوازه

 ،مارد را

به عزاداری برای تکریم مقا ای شخصیت بزرگ ترغیب مايکردناد .بعاد از جناگ احاد
واتي که پیام ر اکر

با هوراهان اود به مدینه رفت ،از بسیاری از اانههاای مدیناه

که شهید داده بودند ،صدای گریه شنیده ميشد .پیام ر

به یاد حوزه ،اش

ریخات و

مرد را به عزاداری برای حوزه امر کرد و فرمود:
ولي ام وز ،حمنه گ يهکننده ندارد.

واتي سعدب معاذ و اسیدب حضیر ای سخ را شنیدند ،به زنهای انصار گفتند:
نخست ب ويد فاقمه

را در گ يه ک د ب اي حمنه نم اني کنيهد ،سهپس

ب اي شهداي خود گ يه نماييد.

صدای ناله و گریه بانوان بلند شدند .پیام ر
حوزه مجلس داشتند ،بیرون آمده و پیام ر

و فاطوه

که در مسجد در عازای

اطاب به آنها فرمود:

رحمت خدا ب شما باد! بهراستي مواسات و ايثار ک ديد.

56
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دستهجمعي) 
.8برپایيمجلسعزا(عزاداري 
براراری مجلس عزاداری از دیگر سنتهای اجتواعي در سیره اهال بیات
برپایي مجالس عزاداری برای سیدالشهدا
باار

 ،اما صادق

 57و اما روا

به وسیله امامان معصو

مجالس است .عزاداری اما باار

باهویاهه اماا

نشاندهنده اهتوا معصومان

مجلس عزا و بیان فضایل و منااب اهل بیت

و ذکر مصالب سیدالشاهدا

بارای اماا حسای

اسات.

باه برپاایي
در ایا

و وصایت آن حضارت

بربرپایي عزا برای ایشان در منا به مدت ده سا  ،از ای گونه مراسم به شوار ميرود.
همچنی  ،دع ل ازاعي که در ایا محر ادمت اما روا
مجلس عزایي به وسیله ایشان گزارش ميدهد .آن حضارت

رسایده باود ،از برپاایي
باا اصاحاب ااود در آن

مجلس به سوگ نشسته بودند که با مشاهده دع ال ،از او دراواسات مايکناد شاعری در
58

بخواند.

مصالب اهل بیت

.9برپایيعزاداريخانوادگي 
یکي از مهمتری شیوههای عزاداری که نقش مهوي در کاست از ناراحتي مصای تهاا
دارد ،گردهوایي صاح ان عزا و نزدیکان افراد درگبشته است .در زنادگاني اهالبیات
ای امر دیده ميشود .اجتواع بنيهاشام ،هنگاا رحلات پیاام ر
امیرالوممنی

پس از شهادت حضرت زهرا

 ،هامدردی آنهاا باا

و حضور در عزای اماا مجت اي

از

نوونههای آن است.
ای شیوه عزاداری پس از شهادت اما حسی
برای اما حسی

بیشتر بود .عزاداری اهالبیات

در کوفه ،شا و مدینه نوونه آن است که در دورههای بعاد در میاان

سوگواری در سیره معصومان
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اهلبیت

تأکید داشاتند

ادامه یافت .امامان شیعه بر استورار برپایي عزای حسیني

و حتي در شرایط سخت سیاسي ،آن را ترک نکردند .در سیره اماا صاادق
اانوادگي آن حضرت

برای اما حسی

 ،عازاداری

در شرایط تقیه دیده ميشود .ویهگي ایا

نوع از عزاداری ،برگزاری مخفیانه و بدون حضاور مارد باوده اسات .سافیانبا مصاعب
ع دی ،شاعر بزرگ شیعي نقل ميکند:
روزي به مننل امام صادق

ش فياب شدم و ايشا به خواند مصيات ام

نمود .من اشعاري در مصيات امام حسين

خواندم .صداي گ يه زنا بنند شد

و م دم از بي و متوجه شدند و جنوي در اجتماع ک دنهد .در ايهن ننگهام ،امهام
صادق

به دليل تقيه دستور داد پ اکنده شوند.

همچنی ایشان در گفتوگو با مسوعب ع دالول

59

کِردی بصری ،وی را که باه دلیال

وجااود جاسوسااانِ بن ايامیااه نو ايتوانساات در کااربو حاو ار شااود بااه برگاازاری عاازای
سیدالشهدا

در جوع اانواده اود سفارش کردند و فرمودند:
اي مسمع! زمين و آسما از زماني که امي المهؤمنين

کشهته شهد به مها

گ يه ميکنند و احدي ب ما و به ساب ت حم به مها گ يهه نکه ده مگه ايهن کهه
خداوند قال از اين که اشک از چشم او س ازي شود ،او را آم زيده است.

60

امروزه ،ای نوع از عزاداریها در براي از منااط و کشاورها بایاد بیشاتر اجارا شاود.
مونوع بودن عزاداری و ترس از پيگارد ااانوني ،عابری بارای برگازار نکاردن مجاالس
سوگواری اهل بیت

نیست .شیعیان با توجه باه سایره اماا صاادق

در صاورت

محدودیت اانوني ،ميتوانند حداال در منز اود و با حضور اانواده اود ،عزاداری کنناد و
امر اهل بیت

را احیا نوایند تا در روز ایامت سرافکنده و شرمنده ن اشند.
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.نوحهخواني 

10
نوحهاواني از ابعاد اجتواعي عزاداری است .نوحهاواني و بیان مصای ت کاه بیشاتر باا
اواناادن اشااعار هوااراه اساات ،روش بسایار ااوبي در سااوگواری اساات .در عصاار الوااه
اطهار

بیشتر در االب شعر بود و شاعران

عزاداریها ،بهویهه عزاداری اما حسی

شیعه ،مرثیه مياواندند .براي از افراد که شاعر ن ودند ،اشعار شاعران بزرگ را مياواندند
و به آنها منشد گفته ميشد .به عنوان نوونه از ای افاراد مايتاوان از ابوهاارون مکفاوف،
ع داهللب غالب ،جعفرب عفان و ابوعواره منشد نا برد.

61

ابوعواره منشد ميگوید:
محض امام صادق
م ثيه حسين

مش ف شدم .حض ت ف مود :اي ابوعمهاره! شهع ي در

بخوا  .چو م ثيه خود را آغهاز که دم ،آ حضه ت شه وع بهه

گ يستن نمود .به خدا سوگند! آ قدر گ يست کهه خانهه بها گ يهه آ حضه ت،
نمآواز گشت و گ يه خانه را شنيدم.

62

در روایتي از زید شحّا آمده است:
ما جماعتي از انل کوفه در محض امام صادق

بوديم که جعف بنعفّا ب

آ حض ت وارد شد .حضه ت ،او را پهيش خهود ف اخوانهد و ف مهود :اي جعفه !
ع ض ک د جا من فداي تو باد! ف ما چيست؟ ف مود :به من خا رسهيده اسهت
که تو در م ثيه حسين ،شع به نيکويي مهيخهواني .عه ض که د :چنهين اسهت.
ف مود :انشاد کن .جعف م ثيهخواني ک د .آ حض ت چنها گ يهه که د کهه آب
چشم ماارکش از چه ه و لحيه س ازي شد.

63

در روایت دیگر ،اباراهیمبا محواد جعفاری از حضاور ااود در مناز ادیجاه داتار
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برای گفت تسلیت وفات نوه او حکایت ميکناد .در ایا موااع،

عورب عليب حسی

ایشان داتر ابيیشکر را که مدا بود ،به مرثیهسرایي امر مينواید و او شروع باه اوانادن
اشعاری ميکند .ابراهیم تا نزدی

غروب آفتاب نزد ادیجه مينشیند و روایت ميکند:

ايشان گفت :از عمويم محمدبن علي

شانيدم کاه فرماود :زن در ماابم باه

نوحهسرايي نياز دارد با اشکش جاري شود و شايسته نيسات کاه کاالم نااروا
بگويد.

64

.11تبيينمعارفالهي 
در سیره رسو ادا

و اهل بیت

از هر فرصتي برای بیاان معاارف اساو و

آگاه نوودن مرد  ،استفاده ميشد .ایا روش کاه اماروزه در االاب ساخنراني در مراسام
عزاداری است ،متأسفانه کوتر شده است و حتي در براي منااط کشاور در حاا از بای
رفت است.
زماني که فرزند رسو ادا

ابراهیم از دنیا رفت ،رسو ادا

بسیار گریسات.

براي از اصحاب ،به ایشان اعتراض کردند .حضرت فرمود:
من از گ يه نهي نک دهام ،بنکه از دو صوت که مخصوص انسا ناي احمق و
فاج است نهي نمودهام .س و صدايي که در ننگام نعمت ايجاد شود ،لهو و لعب
و صداي شيطا است و صدايي که در ننگام مصيات بنند شود و لطمهه زد بهه
صورت و پاره ک د گ ياا  .ولي اين اشک من رحمت است و کسي کهه رحهم
نکند ،مورد رحمت واقع نميشود.

سپس فرمود:
اي اب انيم! اگ م گ ،وعده صادق و قول حق ناود و اين که آخ ين مها بهه
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70

اولين منحق ميشويم ،نمانا ب تو بيش از ايهن محهنو مهيشهديم و مها به تهو
محنو نستيم .چشم ميگ يد و قنب محنو است ،ولي چيني که پ وردگهار را
خشمگين کند نميگوييم.

زماني که رسو ادا

65

به میان او اود برگشت و ا ر وفات ابراهیم را باه مارد

داد ،اش

از دیدگان م ارک آن حضارت

جااری شاد و مارد هام از گریاه رساو

ادا

گریه کردند .سپس رسو ادا

فرمود:

آيا نشنيدهايد که خداوند متعال با اشک چشم و حن قنب ،کسهي را عهذاب
نميکند ،بنکه با اين عذاب مينمايد و اشاره به زبا خود ک د.

همچنی از اب ع اس نقل شده است که پیام ر

66

پاس از فاوت داتارش رایاه،

67

اطاب به او فرمود:
به سنف نيک ما عثما بنمظعو پيوستي.

در ای هنگا  ،زنها گریه کردند .آن گاه عورب اطاب با تازیانه ااود ،شاروع باه زدن
آنها کرد تا آنها را از گریه کردن باز دارد .پیام ر ادا

با دست م ارک اود ،او را گرفت

و فرمود :ای عور! آنان را به حا اودشان واگبار .سپس فرمود:
از ف يادناي شيطا بپ نينيد .نمانا گ يه ک د  ،ن گاه از چشم و قنب نشئت
بگي د از سوي خدا و رحمت است و ن گاه از زبها و دسهت س چشهمه گيه د از
سوي شيطا است.

68

.12زیارتقبور 
زیارت ا ور ،اواندن ارآن و سوگواری در کنار آنها از سنتهای اجتوااعي ،مساتحب
است که اهلبیت

بر آنها تأکید ميکنند .به عنوان نوونه ،منابع از حضور پیاام ر
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77
ا ر ميدهند 69.همچنی  ،فاطوه

بر مزار مادرش آمنه
جوعه زیارت ميکرد.

ا ر عوویش ،حوازه را هار

70

ایسب نعوان از موااات ااود باا اماا بااار
حکایت ميکند که آن حضرت

در دوران کاودکي آن حضارت

را در کناار ا اری مشااهده کارد در حاالي کاه بسایار

ميگریست .او با حالت تعجب ،علت حضور ایشان در ا رساتان و گریاه بار افتگاان زیار
ااک را جویا ميشود .حضرت

با کوا فصاحت پاسخ او را مايدهناد و علات حضاور

اود را تبکر او اداوند عزّوجل بیان ميکند:
فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.

71

ایس با شنیدن ای سخنان زی ا و د نشی  ،از نا و نشان حضرت

سما ميکناد.

ایشان ،اود را معرفي ميکند و با اشاره به ا ر ميفرماید:
اسهت و نهيچ انسهي بهته از او و نهيچ

اين قا پدرم ،عنيبن الحسهين
وحشت و ت سي در نم اني با او نيست.

72

سپس ای اشعار را اواندند:
مااا غاااد دمعااي عنااد نازلاا
إنااي أجاا ّ يااري حللاات بااه
فااإذا ذکربااک سااامحتک بااه
73

إال جعلتاااااک للبکاااااا ساااااببا
ماااان أن أري بسااااواک مکت بااااا
مناااي الااادمو ففااااد فانساااکبا

نتیجه 

معصومان

در عزاداری و سوگواری بر شخص متوفا بر تعالیم اسومي و دوری از

اموری که مورد روایت الهاي نیساتند ،توجاه داشاتند .رفتاار ایشاان در دو بعاد فاردی و
اجتواعي اابل استناد است .ایشان در هنگا مصی ت ،وو اظهار ناراحتي و غام و انادوه،
گریه ،سیاهپوشي و ترک زینت که به کاهش درد و رنج افراد مصی ت دیاده ماي انجاماد و
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بعد شخصي دارد به ابعاد اجتواعي هم توجه داشتند .اهلبیت

76
در ایا زمیناه ،واو

ترک کسب و کار ،حضور در تشییع جنازه ،برپایي مجلس عزا و تسلیت باه صااح ان عازا،
معارف الهي را ت یی ميکردند و از نیکيها و محاس فرد درگبشته ،سخ ميگفتند .پس
از آن ،هوواره به یاد آنها بودند و وو زیارت ا ور ،ادردان اوبيهای آنان بودند.
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نوشتها :


پي

« .1کلُّ مُجْتَمعٍ مِن رِجال أَو نِساء في حُزْن أَو فَرَح» ،محمد مرتضي حسيني زبيدي ،تاج الع وس من
جوان القاموس ،تصحيح علي هاللي و علي سيري ،بيروت :دارالفکر 1111 ،ها  .ق ،ج،11

.1

 .2فخرالدينبنمحمد طريحي ،مجمع الاح ين ،مصحح حسيني اشکوري و احمد مرتضاوي ،چاا
سوم ،تهران :کتابفروشي مرتضوي ،1731 ،ج،1

.1

 .7محمدبنمکرم ابنمنظور1111 ،ق ،لسا الع ب ،مصحح جمالالادين ميرداماادي ،چاا ساوم،
بيروت :دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع ا دار صادر ،ج،12

.1

 .1خليلبنأحمد فراهيدي ،چا دوم ،کتاب العين ،قم :نشر هجرت 1141 ،ها .ق ،ج،7
 .1نما  ،ج،2

.123

 .1حسن مصطفوي ،التحقيق في کنمات الق آ الک يم ،تهران :وزارت فرهنا
 ،1711ج،12

 .741

 .231

و ارشااد اساالمي،

 .3فؤاد افرام بستاني ،ف ننگ ابجدي ،ترجمه رضا مهيار ،چاا دوم ،تهاران :انتشاارات اساالمي،
 ،1731ج،1

.112

 .12

 .1ابنمنظور ،پيشين ،ج،11
 .1نما .

 .14عبداهللبنمحمد أزدي ،کتاب الماء ،تصحيح محمدمهدي اصافهاني ،تهاران :مؤسساه مطالااات
تاريخ پزشکي ،1713 ،ج،7
 .11طريحي ،پيشين ،ج،1

 .113

.214

 .12محمدبنيوسف صالحي الشامي ،سال الهدي و ال شاد في سي ة خي العااد ،تحقيق عادل احماد
عبدالموجود و علي محمد ماوض ،بيروت :دار الکتب الالمياة 1111 ،هاا  .ق ،ج،1

711؛

ابنعبدالبر ،االستيعاب في مع فة األصحاب ،تحقيق علي محمد البجااوي ،بياروت :دار الجيال،
 1112ها .ق ،ج،1

.13

 .17ابوالفرج حلبي شافاي ،السي ة الحناية ،چا دوم ،بيروت :دار الکتب الالمية 1123 ،ها  .ق ،ج،2

.211
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 .11ياقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،بيروت :دار صادر ،بيتا ،ج،2
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.71

 .11ابنعبد ربه األندلسي ،العقد الف يد ،تصحيح مفيد محمد قميحاة ،بياروت :دار الکتاب الالمياة،
 1141ها .ق ،ج،7

 .111

 .11محمدباقر مجلسي ،بحار األنوار ،چا دوم ،بيروت :دار إحياء التارا الارباي 1147،هاا .ق،
ج،17

.131

 .13ابنقتيبة الدينوري ،اإلمامة و السياسة المع وف بتاريخ الخنفاء ،تحقيق علاي شايري ،بياروت:
.111

داراألضواء 1114 ،ها  .ق1114 ،م ،ج،1

 .11سبط ابنجوزي ،تذک ة الخواص ،قم :منشورات الشريف الرضي 1111 ،ها  .ق،

 .11

 .11ثقفي کوفي ،الغارات ،تحقيق جاللالدين حسيني ارموي ،تهران :انجمن آثار ملاي ،1717،ج،1
211؛ مجلسي ،پيشين ،ج،77

.111

 .24شيخ مفيد ،اإلرشاد في مع فة حجج اهلل عني العااد ،قام :کنگار شايخ مفياد 1117 ،هاا  .ق،
211؛ مجلسي ،پيشين ،ج،17
 .21شيخ مفيد ،پيشين ،ج،2

 .713

211؛ نهج الاالغه،

 .22حر عاملي ،وسائل الشيعة ،قم :مؤسسة آلالبيت
 .27مجلسي ،پيشين ،ج،11

.112

 1141 ،ها  .ق ،ج،2

 .11

.711

 .21محمودبنعمر زمخشري ،الفايق في غ يب الحهدي  ،محقاق شام الادين اباراهيم ،بياروت:
دارالکتب الالمية 1113 ،ها  .ق ،ج،2
 .21ابنمنظور ،پيشين ،ج،1

.111

137؛ حسيني زبيدي ،پيشين ،ج،2

.17

 .21ابنکثير الدمشقي ،الاداية و النهاية ،بيروت :دارالفکر 1143 ،ها  .ق ،ج،1

17؛ طبري ،تاريخ األمهم

و المنوک ،تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم ،چا دوم ،بيروت :دار الترا  ،1713 ،ج،11

 .111

 .23کليني ،الکافي ،تصحيح علياکبر غفاري و محمد آخوندي ،چا چهاارم ،تهاران :دار الکتاب
اإلسالمية ،ج،7

241؛ ابنبابويه ،من ال يحض ه الفقيه ،مصحح علياکبر غفااري ،چاا دوم،

قم :دفتر انتشارات اسالمي1117 ،ها  .ق ،ج،1

.133

 .21ابنساد کاتب واقدي ،الطاقات الکا ي ،چا دوم ،بيروت :دار الکتب الالمية 1111 ،هاا  .ق،
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ج،14

712؛ طبري ،پيشين ،ج،11

 .21حر عاملي ،پيشين ،ج،11
کتابچي1731 ،ها  .ق،

.111

147؛ محمدبنعلي ابانبابوياه ،األمهالي ،چاا ششام ،تهاران:
.121

 .74ابنهشام ،السي ة الناوية ،تحقيق مصطفي السقا و ابراهيم األبياري و عبدالحفيظ شلبي ،بياروت:
 714ا .711

دار المارفة ،بيتا ،ج،2

 .71ابنساد کاتب واقدي ،پيشين ،ج،1

224؛ مقريزي ،إمتاع األسماع بما لنناي من األحهوال و

األموال و الحفدة و المتاع ،تحقيق محماد عبدالحمياد النميساي ،بياروت :دار الکتاب الالمياة،
.717

1124ها  .ق1111/م ،ج،1

 .72شيخ طوسي ،األمالي ،قم :دار الثقافة 1111 ،ها  .ق،

.171

 .77همو ،اإلستاصار فيما اختنف من األخاار ،تحقيق حسن الموسوي خرساان ،تهاران :دار الکتاب
اإلسالمية1714 ،ها  .ق ،ج،1
 .71کليني ،پيشين ،ج،7

211؛ کليني ،پيشين ،ج،7

 .131

 131ا .131

 .71حر عاملي ،پيشين ،ج،7
 .71کليني ،پيشين .

111؛ کليني ،پيشين ،ج،7

.131

 .73نما  .

 .71شهيد ثاني ،مُسکن الفؤاد عند فقد األحاّة و األوالد ،قم :بصايرتي ،بايتاا،
پيشين ،ج،31

111؛ مجلساي،

.11

 .71مجلسي ،پيشين ،ج،141

 ،121ج،31

 .14ابنعبدالبر ،پيشين ،ج،1

.1111

 .11صالحي الشامي ،پيشين ،ج،1
 .12ياقوبي ،پيشين ،ج،2
 .17اين تابير را رسول خدا
 .11ثقفي کوفي ،پيشين ،ج،1

11؛ شهيد ثاني ،پيشين،

.113

.713

.71
دربار شهادت جافربنابيطالب به کار بردند.
211؛ مجلسي ،پيشين ،ج،77

.111

 .11سيدعلي ميرشريفي ،پيامآور رحمت ،تهاران :انتشاارات وزارت فرهنا

و ارشااد اساالمي،
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 .11

،1711
 .11نما .

 .13ياقوبي ،پيشين ،ج،2
 .11رسول خدا

.71

در هشت سالگي جد خود ،عبدالمطلب را از دست داد و تحات سرپرساتي

عموي خود ،ابوطالب قرار گرفت .ابناثير ،الکامل في التاريخ ،بيروت :دارصادر ا دار بياروت،
 1711ها  .ق ،ج،2
 .11ياقوبي ،پيشين ،ج،2
 .14نما ،

.73

 .11

.14

 .11ابنکثير ،پيشين ،ج،2

211؛ بيهقي ،دالئل الناوة و مع فة أحهوال صهاحب الشه يعة ،تحقياق

عبدالماطي قلاجي ،بيروت :دار الکتب الالمية 1141 ،ها  .ق ،ج،1
 .12ابنساد کاتب واقدي ،پيشين ،ج،1
 .17نما  ،ج،1

.114

.11

.11

 .11فخاربنماد موسوي ،إيما أبيقالب (الحجة عني الذانب إلي کف أبيقالب) ،تحقياق محماد
بحرالالوم ،قم :دار سيدالشهداء للنشر 1114 ،ها  .ق،

211؛ عبدالحسين اميني ،الغهدي فهي

الکتاب و السنة و األدب ،قم :مرکز الغدير للدراسات االسالميه 1114 ،ها  .ق ،ج،3

.111

 .11عبدالحميدبنهبةاهلل ابنأبيالحديد ،ش ح نهج الاالغة ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،قم :مکتبة
آيةاهلل المرعشي النجفي 1141 ،ها  .ق ،ج،11

74؛ القاضي نور اهلل مرعشي التستري ،إحقاق

الحق و إزناق الااقل ،قم :مکتبة آيتاهلل المرعشي النجفي 1141 ،ها .ق ،ج،1

.117

 .11ابنبابويه ،من ال يحض ه الفقيه ،تصحيح علياکبار غفااري ،چاا دوم ،قام :دفتار انتشاارات
اسالمي 1117 ،ها  .ق ،ج،1
پيشين ،ج،1

117؛ ابنساد کاتب واقدي ،پيشين ،ج،7

3؛ حار عااملي،

.211

 .13محمد بن کشي ،إختيار مع فة ال جهال ،مشهد :مؤسسه نشار دانشاگا مشاهد 1141 ،هاا  .ق،
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