
 

 

 سنت شافعی جایگاه روزه عاشورا در فرهنگ اهل

 *زادهاحمدفالحاالسالموالمسلمینحجت

َة ِفی اْلُقْرَبی»قال الل  تعالی:   1.«ُقْل ال َأْسَأُلُکْم َعَلْیِ  َأْجًرا ِإال اْلَمَودَّ

 قدمهم
سانت شاافعی رواج دارد. ایان  یکی از اموری است کاه در میاان اها  سروزه عاشورا

چه زمانی وارد جامعه اسالمی شانه و  این روزه ازآن است که نوشتار در پی واکاوی 
. بار ه اساتو سرانجان چگونه به فقاه اساالمی راه یافتا هچه تموالتی را به خود دین

سنت شاافعی کاه رویکارد اخالقای در  اساس این تمقیشس روزه عاشورا در میان اه 
میان آنان بیشتر از سایر رویکردهاای دینای پررناگ اساتس باه دلیا  آنکاه از زباان 

اساتس ماورد  بیان شانه نق  شنه و مایه پاک شنن گناهان سا  گذشته اخن رسو 
 پردازد. گیرد. این نوشتار به بررسی روایی و تاریخی این امر می سفار  قرار می

 روزه در تاریخ 
داری در ادیاان  پیش از وجوب روزه رمضان در سا  دون هجریس برخی از انواع روزه

 دهنانگان  دیان اباراهیا نیز که خاود را اداماهدر میان مردن شهر مکه و  ابراهیمی
هاا و یاا شاکر  از آن جمله برخی برای برآوردن حاجاتکه  2بود س مرسوندانستنن می

 سداری در ادیان ابراهیمی گرفتنن. ادعای روزه ها داده شنه بودس روزه می نعمتی که به آن
ساوره بقاره اسات:  183ترین آیه در این بارهس آیه  آیه در قرآن و معروف 11مستنن به 

                                                           

 .دکتری تاری  اسالن *

داشتن نزدیکاانا  کنا جز دوست بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتا درخواست نمی»: 23. شوری: 1
  ]». اه  بیتا]
سازی امویان؛ مطالعه روننی ا فرآیننی روزه عاشاورا بار مبناای  درآمنی بر سنت»زادهس  فالحاحمن . 2

 . 83ص فصلنامه علمی پهوهشی تاری  اسالنس س «نظریه پخش

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دهم 1401مناطق مشترک تابستان  
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ُقهو» ُکْم َتَتَّ ِذََن ِرْن َقْبِلُکْم َلَعَلَّ َیاُم َكَما ُكِتَُّ َعَلی اَلَّ ِذََن آَرُنوا ُكِتَُّ َعَلْیُکُم الِصَّ َها اَلَّ ََُّ ا َأ در میاان  .«َن ََ
روزه »ماننان   ؛دادنان هایی را بار خاود قارار مای روزهکه رسا بود چنین اسرائی   بنی

س یهودیان در زمان پیامبر 1بته در اسالن ممنوع شن.که ال حضر  مریا« سکو ِ 
 ا ازداری مسالمانان  ها با روزه گرفتنن که البته نوع روزه گرفتن آن ها را روزه می جمعه
اعالن کارد کاه  هجر  به منینه پس از خنا رسو  2.بود متفاو  غروب ا تا فجر

 روزه بگیرنن.  مسلمانان روزهای دوشنبه و پنجشنبهمستمب است 
( باود. هماناین در حجاز برگرفته از آیین حنیف )دین حضر  ابراهیاداری  روزه

از واجاب پایش ها  سا  3داری رسا بود. ها در میان مسیمیان روزه در اعیاد و مناسبت
هاای مختلفای روزه  مسالمانان باه شایوه ا در سا  دون هجریا شنن روزه رمضان 

پایش از باودس پیارو آیاین حنیاف  کاه عموی پیاامبربرای موا  حمزه  ؛گرفتنن می
هاایی کاه  در تماامی ساا  4گرفت. روزهای جمعه و شنبه روزه میدر مسلمان شنن 

جعفار بان میان مستمب بود. سخنانی که  یامر مسلمانان در مکه بودننس روزه گرفتن
داری مسلمانان پیش از  طالب و نجاشی پادشاه حبشه رد و بن  شنس دلیلی بر روزه ابی

برخای در هماان  سهجر  مسلمانان از مکاههنگان همانین  5است.بیان شنه هجر  
در  نیازحا  مسافر  روزه بودنن. یکی دیگر از انواع روزهس روزه شکر بود که بعانها 

پاس از واجاب شانن داری به قصن شفای بیمااران  روزه 6میان مسلمانان ادامه یافت.
تاوان باه  یان مسلمانان همانان برقرار بود. برای این موضوع میروزه رمضان نیز در م

اشاره کرد که وقتی آن حضر  بیماری ایان دو ناواده را  ماجرای بیماری حسنین
روزه  7سه روز روزه گرفتنان. و حضر  فاطمه توصیه کرد حضر  علی سدین

در این باره  انکه؛ چنهای بعن اسالمی نیز میان مسلمانان ادامه داشت شکر نیز در دوره
نق  شنه است وقتی مختار حرمله را کشتس به مختار خبر دادنن کاه او حرملاه را باه 

گونه بمیارد. مختاار  نفرین کرده بود حرمله همان روشی کشته است که امان سجاد
                                                           

 .187س ص 1؛ علی بن ابراهیا قمیس تفسیر القمیس ج 461س ص 7مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج . 1
 .94س ص 8. مممن بن سعن کاتب واقنیس طبقا  الکبریس ج 2
 .214س ص 1. مممن بن حبیب ال ل سبزواریس الجنین فی تفسیر القرآن المجینس ج 3
 .211س ص 1الواقنیس المغازیس ج مممن بن عمر . 4
 .336س ص 1بن هشان معافریس السیرة النبویةس ج عبنالملک . 5
 .124س ص 8. مممن بن سعن کاتب واقنیس طبقا  الکبریس ج 6
 .398س ص 2 ج   س حاکا حسکانیس شواهن التنزی  لقواعن التفضی عبینال ل بن عبنال ل . 7
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به دست او اجارا شانه باودس یاک روزس روزه شاکر  از اینکه دعای امان سجاد نیز
 1گرفت.

 روزه گرفتن در عاشورابررسی تاریخی 
پاس از  2سس روزه نذر کارده بودنانامویان که برای پیروزی در جنگ با امان حسین

ااج بان یوساف ثَقَفای شهاد  امان  سنیز آن روز را جشن گرفتنن. نخستین بار َحج 
امیر حجاز و عراق در دوره عبنالملک بن مروان که برای شکسات دادن عبانال ل بان 

را با منجنیش تخریب کرد و به آتش کشین و احتران مردن به منبار زبیرس بخشی از کعبه 
کردس دستور داد مردن روز دها ممرن جشان  را ریشخنن می و قبر حضر  مممن

 در روز عاشاورا خریان یاک نن وبگیرنن. بنا بر فرمان اوس هواداران امویان به بازار رفت
و شاادی کردنان. بار آمااده  غذاهای متنوعو  ننجشن گرفت ننسساله خود را انجان داد

هاای ناو  پختننس لبااس امیه در دها ممرن شیرینی می اساس همین دستورس پیروان بنی
   3ها نشانه عین بود. رفتنن که همه این کشین و به حمان می پوشینننس سرمه می می

پاس از شاهاد  اماان شایعیان در سیساتان و کوفاه دلی  سیاسی این کار آن بود که 
خواهی آن حضر  قیان و امویاان را بیارون کارده بودنان. امویاان به خون سحسین
رو  ها را از بین ببرنان. از ایان پس از سرکوب قیان شیعیانس انگیزه این قیانکوشیننن  می

تبانی  های مختلفس دها ممارن را باه جشانی ماذهبی  تال  کردنن با جع  روایت
شیعیان و رنگی بارای مظلومیات خواهی  ای برای خون نماینن تا از این رهگذر انگیزه

 در ماجرای کربال باقی نمانن. بیت اه 
 هه ز  آدککک  ککه شککاه شککبی زا  کک      

 

 هد  سوی دصاف  ه دیک زا  ک      
 

  ککک نور  ککت شککتا شاسککتاا ز تکک ی 
 

 ز  تنکک   ککاآ درککی آر زیککوزا  کک    
 

  وی  ب ت و خوا شبی زا آهک   سکک  
 

     و  نک   رکک    رسکتاا  ک        
 

 چ ت کاا   یت، ولک   هب ت نه زهللب 
 

 4سی زب   ته خاک  یا کاا  ک      
 

                                                           

 .239طوسیس األمالیس ص مممن بن حسن . 1
 .667. همانس ص 2
 .437س ص 2احمن مقریزیس المواعح و االعتبارس ج النین  . تقی3
 . شعر از شاعر کُردس عبنال ل سنننجی.4
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 درباره روزه عاشورا خدا های منسوب به رسول ملی در روایتأت
داری در دهاا ممارن باه شاکرانه شاهاد  اماان  روزه امیاه پس از آنکه از زمان بنای

کردنن کاه ستناد ها ا روایتبرخی به  هامی رسا شنس منابع حنیوی هوادار بنی حسین
هجار  روزه عاشاورا را اعاالن کارده  ندر سا  دونخستین بار  پیامبرها  بنا بر آن

آن حضار  روزه یهودیاان در روزه عاشاورا را اسات هاا آمانه  بود. در این روایات
 1مشاهنه کرد و فرمان داد مسلمانان ها این روز را روزه بگیرنن.

این موضوع با سننهای تااریخی مطاابش ی انجان شنه حاکی از آن است که ها بررسی
در سا  دون  وبود « تشرین»نیست؛ زیرا عاشورای یهودیانس روز دها ماه عبری به نان 

ایان در حاالی اسات بود. برابر ماه تشرین بر اساس تقویا با مهر ماه شمسی  سهجری
دهن عاشاورای ساا   منظور از عاشوراس دها ممرن است. بررسی تقویمی نشان میکه 
سه ماه فاصله باود.  این دو تاری  تقریباً  میانیعنی  ؛تیر ماه بود 25ن هجری برابر با دو

را بپذیریاس باز ها هرگاز معناای  اگر روایت روزه عاشورا از سوی پیامبر بنابراین
 آن روز دها ممرن نیست. 

ها سا  پس از شهاد  شهینان کربال نیز ناامی از عاشاورا باه عناوان روز دهاا  تا ده
بلکه نان قنیمی سرزمین کربال )طف( را به شهینانی کاه در آن  ؛ممرن در منابع نیست

 اماانهنگامی که  2.«قتی  الطف»گفتنن:  می و کردنن اضافه می سبه شهاد  رسینه بودنن
اینجا افارادی »فرمود: و  به سرزمین کربال رسین سگشت از جنگ صفین بازمی علی

 اما نامی از عاشورا نیست.  3س«ریخته خواهن شن شان به شهاد  خواهنن رسین و خون
از اواساط قارن ساون هجاری  سهجری61برای واقعه دها ممرن سا   «عاشورا»واره 

نوشاته مممان الطبقا  الکباری رسا شن. گواه این سخن آن است که کتاب معروف 
و یاران ایشان در آغاز سنه سون هجاری  بن سعن با موضوع زننگی و سیره پیامبر

س  عارب و انسااب   اساالن  او  هدر تاری  سان که    االْْشراف ُاَنْسابنوشته شنه یا کتاب 
 شناسن. بالذری استس هنوز واره عاشورا را نمی  یمیی  احمن بن  نوشته

ورا روز عاشادر گذرانننن و  در قرن چهارن هجریس روز تاسوعا را به نماز میشیعیان 

                                                           

 .417س ص 2. مممن بن جریر طبریس تاری  طبریس ج 1
باالذریس أنسااب احمان بان یمیای ؛ 511س ص 1ج  . مممن بن سعن کاتب واقنیس طبقا  الکبریس 2
 .419س ص 3 األشرافس ج  
 .142قعة صفینس ص . نصر بن مزاحا منقریس و3
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یتراُ ِفتى »سنت نیز با ذکر این روایت  کردنن. اه  عزاداری می ََ ! ستاِرُعوا ِالتى ال ُِ ا ّْ ها ال َای 
ه یوٌم عظیٌم مبارٌك، َقد بتاَرَك اللتُه ِفیته َعلتى  دم آن را روز س منقاو  از پیاامبر« ِذا الیوم، َفانَّ

ورا و مهماانی امیه در جشن گرفتن روز عاشا رسا بنی مانیناما ه ؛دانستنن بزرگی می
سا  از دوره امویانس در میان برخی شهرهای  300گرفتن و شادی کردنس به رغا گذر 

   1گوناگون رواج داشت.

 های شیعیان روزه عاشورا در روایت

نخساتین باار دساتور الهای باه اینکاه گویای آن است کاه بررسی کتب کهن شیعی 
 پیاامبر رو ؛ از اینارد شنو مسلمانان روزه بگیرننس در روز دها ممرن بر پیامبر

گار روزه یدباا وجاوب روزه رمضاانس  ساپس .«روز عاشورا را روزه بگیرین»فرمود: 
س باه دلیا  بعنها روزه عاشاورا در عصار ائماه 2عاشورا وجوبش را از دست داد.

؛ شان دانستننس توصیه نمی می حسینامان قت   ای به شکرانه اینکه امویان آن را روزه
تُه ِمتْن ِلتَیاِم َذِلتَ  اْلَیتْوِم َحتظَّ اْبتِن : »ه استفرمود امان صادق چنانکه َمْن َلاَمُه َكتاَن َحظ 

َیادٍ  تاُر ...  َمْرَجاَنَة َو اْبِن ِز َّْ هر کسی روز عاشورا را روزه بگیردس راه امویان رفته است و  3؛ال
امیاه  ی. این روایت مربوط به زمانی است کاه دولات بنا«شود آتش جهنا نصیبش می

آناان از روزه عاشاورا باه عناوان ابازاری بارای مباارزه باا باود و کاار  هنوز بر سار
دربااره روزه عاشاورا  کردنن. یکی از راویان از امان صادق استفاده می بیت اه 

تُزوِل َشتْهِر َرَمَضتاَن، َو اْلَمْتتُروُك ِبْدَعتةٌ »فرمود: امان در پاس  او کردس پرسش  ُْ  4؛َلْوٌم َمْتُروٌك ِب
روزه عاشورا با آمنن روزه رمضانس ترک شن و زنانه کاردن چیازی کاه تارک شانه 

 .  «استس بنعت است
روزه باه شاکرانه ا له ئشیعیان پس از نابودی دولت امویان و از بین رفتن صور  مس

رفته رفته به روزه عاشورا به  ا شن که از سوی امویان تبلیغ می شهاد  امان حسین
کردنن و برخی از ایشاان عاشاورا را روزه  ی و نه فقهی نگاه میعنوان یک روزه اخالق

گرفتنن. برای موا  علی بن موسی معروف به سین بن طااووس از بزرگاان علماای  می
االقبا  کتاب  «یون عاشورا  و فضله و النعا  فیه  فیما نذکره من صون»فص  شیعهس در 

                                                           

 .420بیرونیس آثار الباقیةس ص  ممن بن احمنمابوریمان . 1
 .15س ص 2 . مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 2
 .32. جمعی از نویسننگانس األصو  الستة عشرس ص 3
 .592س ص 7 س ج لکافی. مممن بن یعقوب کلینیس ا4
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 سگرفتنان ایان روز روزه مای دعایی را برای کساانی کاه درس خواننن باالعما  المسنة
 1 کنن. سفار  می

 مستندات روزه عاشورا در مذهب امام شافعی
در مذهب امان شافعیس رسا است که روزهای تاسوعا )نها ممرن( و عاشاورا )دهاا 

کاه  از نظر پیروان امان شافعیس این اسات علت روزه ممرن( را روزه مستمب بگیرنن.
یهود منینه روز دها ممارن )عاشاورا( را روزه  کرد؛به منینه هجر   پیامبر وقتی
 .دانساتنن روز مای از چنگ فرعون در آن گرفتنن و آن را به سبب نجا  موسی می

 ها اوالتر هساتیا )یعنای باه حضار  موسای فرمود که ما از آن بنابراین پیامبر
ه باا ولی پس از چننى براى اینک ؛تریا( و به روزه گرفتن این روز تشویش کردنن شبیه

صامیح فرمودنن روز نها ممرن )تاسوعا ( نیز روزه بگیرنان. در  سیهود مخالفت کننن
َنّ رسوَل »است:  آمنه مسلا

َ
ه، أ ْْ ه َع بى َقَتادَة رضَى الَلّ

َ
ُستِئَل َعتْن ِلتَیاِم َیتْوِم عاُشتوراِء،  َعْن أ
َة الَماِضَیةَ  َْ ُر الَسّ ال: ُیَكِفّ َِ از  ال ل  اسات کاه رساو  از ابوقتاده رضی ال ل عناه روایات؛ َف

هماناین  2«.کنان روزه روز عاشورا پرسینه شن و فرمود: گناه سا  گذشته را ممو می
اِسَع »فرمود:  پیامبرکه کننن  نق  می یُت ِإلى َقاِبٍل ْلُلوَمَنّ الَتّ ِِ اگر تا ساا  آینانه  3؛َلِئْن َب

 س ولای پیاامبر«حتماً روز تاسوعا )نها ممرن( را روزه خاواها گرفات سباقی ماننن
 قب  از تاسوعاى آن سا  رحلت فرمود.

دارنن و اشعار فراوانی نیز در  بیت ای به اه  اراد  ویهه سسنت شافعی شاعران اه 
 برای نمونه شی  رضا طالبانی از کردهای عراقی سروده است:  .انن این باره سروده

 روآ عرکککک، خکککوا هتاکککو آریکککا دکککک هلآر دکککاتی 
 

 

 روآ آست زست و  اال دک ، ن  تیغ زست و    س  دک 
 

 ز  ع ککآ هل  وزلنسککن زیککن تیککغ  ا و ها سککینه  ا
 

 

 روآ آزآ و فغککاا دکک آ و  ا تککا عکک ی زعرککک دککک   
 

 پیککک زهن شکککتا خککک ز یونکککک  سکککین و د تاکککک 
 

 

 روآ ها هتکک  ک آآ فک ز، سک ها  که یغتکا دکک        جاا 
 

                                                           

 .51 - 53ص س 3 طاووسس اإلقبا  باألعما  المسنةس ج  بنلی بن موسی ا. ع1
 .352س ص 10 صالمی شامیس سب  الهنى و الرشادس ج مممن بن یوسف . 2
 .375س ص 2 العامریس بهجة المماف س ج عمادالنین . 3
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 زنکککار رز  کک عت دیککو زیککن  ککار رز      وتککاه  ککن 
 

 

 1روآ جا دک  ی ر زست زین خوا  ه  ک زین سوگ هل 
 

 در عاشورا و هدیه آن به امام حسینشافعیان گیری  روزه
قارن )قماری  375 شنه در سا  نوشته احسن التقاسیاپایه سخن مقنسی در کتاب  بر

اسفراین و برخای شاهرهای در شهرهای نیشابورس طوسس پیروان امان شافعی س (چهارن
در کردستانس آذربایجان غربایس کرمانشااهس شافعیان کردنن. امروزه  خراسان زننگی می

شهر(س فارس )شهرساتان خانج و الرساتان(س هرمزگاان )بنانرخمیر و  گیالن )رضوان
انن. پیاروان اماان شاافعیس عالقاه فراوانای باه  بستک( و استان اردبی  )نمین( پراکننه

در نظر امان شافعیس ممبتای خالصاانه  بیت چرا که ممبت اه  ؛نندار بیت اه 
باه ممبات  ساشاره دارد بیت است و ایشان در جای جای اشعار  به فضای  اه 

صالوا  نفرساتنس  بیات کسی که در نماز بر اها » گوین: کنن و می میآنان توس  
بسایاری باه  سنت شافعی نیز با هماین رویکاردس عالقاه اه  .«شود نماز  کام  نمی

باه صاور  دارنن و در مراسا عزاداری ایشاان  ویهه امان حسین هو ب بیت اه 
 کننن.  شرکت میفعا  

هاا  دهان کاه آن نویسننه که خود با کردهای شافعی ارتباط زیادی داردس شاهاد  مای
ای باه  کننان و اراد  ویاهه ناذر مای وشرکت  خنا خالطانه در عزای فرزنن رسو 

زادگان دارنن. برخی از ایشان سه روز )روزهای نهاس دهاا و  و حتی امان بیت اه 
هنیاه  گیرنن و ثواب آن را به روح اماان حساین را روزه میاز ایان ممرن یازدها( 

و شاهنای  و از شن  عالقه به اماان حساینگذارنن  میکننن. برخی پا را فراتر می
 و ثواب این روزه را به امان حساینگیرنن  کربالس تمامی دهه او  ممرن را روزه می

ویهه کُردهاس اشعار بسیاری به زبان  هسنت شافعی ب کننن. اه  و شهنای کربال تقنیا می
 آمنه است: ها  یکی دیگر از این چکامهدر انن.  سروده فارسی در رثای امان حسین

 الفت ز  ع آ  سین زست و س ت  ک   ک آا زسکت   
 

 

 زفکنکک ا زسککتع ککآ  ککا ی سکک   ککه دیکک زا وفککا   
 

    هوز خوزه  سکینک، تک ک سک   چکن چکوا  سکین      
 

 

 ش ط زین دی زا  ه خوا خویش  ا ی   آا زسکت  
 

                                                           

 ن.1891شی  رضا طالبانی از شعرای کُرد عراقی. ر.ک: رضا طالبانیس اشعار فارسی شی  رضاس  اعر. ش1
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 دصکککک  ک زم، سککککنک، ولککککیکن  ککککب هل سککککنک
 

 

 1آیککن و هیککین دککن و ه ککاد و زجکک زآ دککن زسککت   
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