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 ششم چاپ مقدمه

  ١. مودٍة و ادفَعوا عنا كُلَّ قَِبيٍحاتقُوا اللَّه و كُونوا زيناً و لَا تكُونوا شيناً جروا ِإلَينا كُلَّ

 و زينت ما باشيد؛ نه مايه ننـگ         تقواي الهي را رعايت كنيد    :  فرمود ×امام حسن عسگري  

] نسبت[هر ] با رفتار مناسب خود[ها را به سوي ما جلب كنيد و  با رفتار خود همة محبت  . ما

 .ي را از ما دور كنيدنارواي

هـا و   بين و شيعيان خود انتظار دارنـد، هـدايت همـة ارادت          از مح  ^آنچه ائمه هدي  
  .ها به سوي آنها و دفع هر قبيحي از ساحت قدسي آن انوار تابناك الهي است دوستي

 به محضر آن بزرگواران     ^بيت ارادت قلبي و ابراز احساسات خالصانه دوستداران اهل       
ا وسـيلة شـناخت بزرگـان       در طول قرون و اعصار، موجب شده جهانيان رفتار و منش ما ر            

 روست كه دشمنان مكتب اهل بيـت نيـز مترصـد بـه دسـت آوردن             از اين . دينمان بدانند 
هايي از رفتارهاي ما هستند كه بتوانند با عرضة آن به افكـار عمـومي دنيـا، نفـرت و                    نمونه

مـي  لذاسـت كـه   .  برانگيزند ـ اهللا عليهم صلوات ـ انزجار عمومي را بر ضد الگوهاي ديني ما
هاي تبليغاتي استكباري از تصاوير شيعياني كـه بـا           هاي اينترنتي و شبكه    بينيم اكثر پايگاه  

 را  ×قصد عرض ارادت به امام حسين     ... زني، چهار دست و پا رفتن و       رفتارهايي مثل قمه  
                                                                         

  ۳۷۲ ص ،۷۵ ج ،بحاراألنوار .۱



 
۲ 

طلـب   هـايي متـوحش، غيرمنطقـي و خـشونت        داشته اند، سوءاستفاده و شيعيان را انـسان       
بخـشي   ت خود را در كـشورهاي شـيعي تـالش بـراي كنتـرل و نظـم       معرفي كنند و جنايا   

  .دهند اي غيرمتمدن و بدوي نشان مي جامعه
هاي تبليغـي مـسيحيت و وهابيـت بـا ارائـة ايـن تـصاوير، ذهـن                   از سوي ديگر، سايت   

ــشيع دور     ــي ت ــالي و مترق ــذهب متع ــذيرش م ــه پ ــردن ب ــر ك مخاطــب را از فرصــت فك
  .دارند مي نگه

هـاي    تالشي است براي شناخت تاريخچه، سـير تطـورات و زمينـه             ثمرة  اين مجموعه 
هـايي از   زنـي و در آخـر ارائـة نمونـه     گيري فقهـي و اجتمـاعي علمـا در مـورد قمـه          موضع

  .سوءاستفادة دشمنان تشيع از آن
اســتقبال گــستردة عالقمنــدان بــه نــشر فرهنــگ عاشــورا از ايــن مجموعــه، عليــرغم 

هـاي   اسخگويي به درخواستهاي مكرر افـراد، مجموعـه       محدوديت توان تهيه كنندگان در پ     
 از ايـن كتـاب ـ بـا     پـنج چـاپ  ساز انتـشار   فرهنگي، نهادها و دستگاههاي مذهبي، زمينه

  .زماني كوتاه شد حمايت ارزشمند اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قم ـ در مدت
 سايت دسـت پنهـان و      ترجمة سريع آن به چند زبان زندة دنيا و دهها هزار مراجعه به            

رساني به آن، نشانگر لطف الهـي و نـزول بركـاتي اسـت كـه                 دادن دهها پايگاه اطالع    لينك
هاي خاص اين مجموعه نمي دانيم؛ بلكـه نيـاز وافـر جامعـه و آمـادگي          منشأ آن را ويژگي   

مردم براي پذيرش استدالل محكم و تهي بودن فضا از محصوالت قـوي و پاسـخگو، علـت                 
  .هاست ستقبالگونه ا اين

 ^اميد كه بصيرت ديني عزاداران حسيني و ارادتمندان آسـتان نـوراني ائمـة هـدي            
سـاز ظهـور     و زمينـه #عـصر  موجب جلب رضـاي صـاحب عـزاي واقعـي، حـضرت ولـي       

  .گردد حضرتش
  )السالم عليهم(ئمه دفتر فرهنگي فخراأل

  ۱۴۳۰الحرام  ذيحجه 

  



 
۳ 

   )السالم عليه(اهميت عزاداري براي ساالر شهيدانفصل اول ـ 
مـد ظلـه    (و رهبر معظـم انقـالب       ) قدس سره (در بيان آيات و روايات، بيانات امام خميني         

  )العالي

  
  



 
۴ 

  آيات و روايات
} وم ن يظِّععاِئم شِإ فَ اهللاِِرها ِمنن ت۱لوِبي القُقو{  

  .و هركس شعائر الهي را بزرگ دارد، اين كار نشانة تقواي دلهاست

   به سوي پيامبراكرم   ×امام حسين : است كه  نقل گرديده  ×از امام صادق | 
همانـا  : آمد كه حضرت به استقبالش شتافت و او را در دامان خويش نشاند و فرمود                مي

 در دلهاي مؤمنين حرارتي ايجاد كرده اسـت كـه هرگـز سـرد      ×كشته شدن حسين  
    .نخواهد شد

 .ري اسـت  هـاي جـا      اشـك  ةپدرم فداي كسي كـه كـشت      :  فرمود ×سپس امام صادق  
هـيچ مـؤمني او را      :  هر اشك روان يعني چه؟ فرمـود       كشتة! اهللا اي فرزند رسول  : گفتند

   ۲.كه اشك او جاري خواهد شد كند مگر اين ياد نمي

                                                                         

  ۳۲حج، آيه . ۱
و هو مقِْبـلٌ  ) السالم عليه(ِإلَى الْحسيِن بِن عِلي ) وآله عليه اهللا صلي(قَالَ نظَر النِبي ) السالم عليه( عن جعفَِر بِن محمٍد      .٢

ِبأَِبي قَِتيـلُ كُـلِّ   ) السالم يهعل(فَأَجلَسه ِفي ِحجِرِه و قَالَ ِإنَّ ِلقَتِل الْحسيِن حرارةً ِفي قُلُوِب الْمؤِمِنني لَا تبرد أَبداً ثُم قَالَ                
  )٣١٨ ص ،١٠ ج ،الوسائل مستدرك( .اهللا قَالَ لَا يذْكُره مؤِمن ِإلَّا بكَى عبرٍة ِقيلَ و ما قَِتيلُ كُلِّ عبرٍة يا ابن رسول



 
۵ 

 تر از چـشمي   هيچ چشمي و هيچ اشكي نزد خدا محبوب : ... فرمود×قامام صاد
اي بـر او گريـه       كننـده  كند، نيـست؛ و هـيچ گريـه        گريه مي ] ×امام حسين [كه بر او    

 تقـرب و پيونـد برقـرار كـرده و او را شـادمان               ÷كند، مگر اينكه با فاطمـه زهـرا         نمي
اي  ه باشـد؛ و هـيچ بنـده       اهللا پيوند برقرار و حق ما را ادا كـرد          گرداند، و نيز با رسول     مي

كننـدگان بـر جـدم       جـز گريـه      بـه  شود مگر اينكه چشمانش گريان باشـد،       محشور نمي 
شوند درحاليكه چشمانشان روشن است و بـشارت بـه     محشور مي  كه همانا    ×حسين
آيد و شادي از صورتشان نمايان است و در حالي كـه خاليـق در هـول و            شان مي  بدرقه

هراس و در معرض حسابند، آنها در امانند و زيـر عـرش همـصحبت حـسين انـد و در                     
    .سايه عرش از بدي روز حساب بيمناك نيستند

كننـد و همنـشيني و    ابـا مـي  ] امـا آنهـا   [، كه وارد بهشت شـويد    شود  به آنها گفته مي   
 غالمـان بهـشتي در پـي آنهـا           و دهنـد؛ سـپس حوريـان      همصحبتي با او را ترجيح مي     

حتـي  ] امـا ايـشان    [؛كـه مـا مـشتاق شـماييم       ] گويند به آنها مي  [شوند و    فرستاده مي 
وري كه از مجالـست  دي و سر بخاطر شا!كنند آنها بلند نمي ] ديدن[سرهايشان را براي    

  ۱.اند  درك كرده و چشيده×با حسين

  كـه در ايـن      ترين عملي  بافضيلت! اي عبداهللا بن صنان   : فرمايند  مي ×امام صادق 
هاي    اين است كه لباس تميزي را به تن كني، دكمه          ،شود به جا آورده مي   ] عاشورا[روز  

                                                                         

رةٌ ِمن عيٍن بكَت و دمعت علَيِه و ما ِمن بـاٍك يبِكيـِه   ما عين أَحب ِإلَى اللَِّه و لَا عب       : ... )السالم عليه(قَالَ أَبوعبداهللا   . ۱
و أَدى حقَّنا و ما ِمـن عبـٍد يحـشر ِإلَّـا و          ) وآله عليه اهللا صلي(اهللا   ِإلَّا و قَد وصلَ فَاِطمةَ و أَسعدها علَيِه و وصلَ رسول          

فَِإنه يحشر و عينه قَِريرةٌ و الِْبشارةُ ِتلْقَاه و السرور بين علَـى             ) السالم عليه(لْباِكني علَى جدي الْحسيِن     عيناه باِكيةٌ ِإلَّا ا   
تحـت الْعـرِش و ِفـي ِظـلِّ     ) السالم عليه(و الْخلْق ِفي الْفَزِع و هم آِمنونَ و الْخلْق يعرضونَ و هم حداثُ الْحسيِن               وجِه

الْعرِش لَا يخافُونَ سوَء يوِم الِْحساِب يقَالُ لَهم ادخلُوا الْجنةَ فَيأْبونَ و يختارونَ مجِلسه و حِديثَـه و ِإنَّ الْحـور لَترِسـلُ                      
ِمـن  ) الـسالم  عليـه (داِن الْمخلَِّدين فَما يرفَعونَ رُءوسهم ِإلَـيِهم ِلمـا يـرونَ ِفـي مجِلـِسِه      ِإلَيِهم ِإنا قَِد اشتقْناكُم مع الِْولْ 

 )۳۱۴ ص ،۱۰ ج ،الوسائل مستدرك( .السروِر و الْكَرامِة



 
۶ 

 هماننـد كـساني كـه    ي؛ و سر و پا برهنـه باشـ        يهايش را باال بزن    ، آستين يآن را باز كن   
  ۱.اند زده مصيبت

  كاملترين مؤمن از جهت ايمـان كـسي اسـت كـه خُلـق او               :  فرمود ×امام صادق
بيت بيشتر و شديدتر باشد، دوسـتي او بـا مـا     نيكوتر و رقّت قلب او و گرية او بر ما اهل   

 بيت زيادتر، حزن و اندوه و سوزش دل او در مصيبت ما و مودت و دوستي او بـراي     اهل
۲.باشد ما بيشتر

 

 شـهادت فرزنـدش    از ÷ به دخترش فاطمـه    | اكرم ي كه نب  يت شده زمان  يروا 
 و عـرض    به شدت گريـست   خبر داد، فاطمه     شود ي مي  كه بر او جار    ييها  ين و رنج  حس
ـ      ي كه در زمان : ؟ فرمود دهد  چه زماني رخ مي    ]حادثه[ن  ي ا ! پدر ي ا :كرد ي  من و تو و عل

 پـس چـه     ! پـدر  يا: شدت گرفت و عرض كرد    ) ÷احضرت زهر (ه او   يپس گر . نيستيم
    دار اقامه عزاي او خواهد شد؟ عهده ي؟ و چه كس خواهدكردهي بر او گريكس

 مـن و    بيـت  اهـل  امت من بـر زنـان        زنان كه   ي به درست  ! فاطمه يا:  فرمود |امبريپ
هر سال، نسل اندر نسل عـزاي او         و   خواهند كرد ه  يگر  من بيت اهلمردانشان بر مردان    

    .دارند جديد كرده و آن را زنده نگه ميرا ت
 هر كـس را كـه    دستكنم و  مي را شفاعت  شانمردان منو    آنان امت تو زنان  ي ق درپس  

ـ  گر ×ني حـس  يهـا  بتيبر مـص      .ميكنـ   مـي م و او را وارد بهـشت     يريـ گ مـي  ،ه كنـد  ي
 امـام  يهـا  بتي كه بـر مـص   يان است، مگر چشم   يامت گر ي روز ق  ي هر چشم  ! فاطمه اي

                                                                         

 أَنْ تعِمد ِإلَى ِثياٍب طَاِهرٍة فَتلْبـسها و تتـسلَّب           ِإنَّ أَفْضلَ ما تأِْتي ِبِه ِفي هذَا الْيومِ       ... قال ايب عبداهللا جعفر بن حممد       . ۱
 )۳۰۴ ص ،۹۸ ج ،بحاراألنوار( .قَالَ و ما التسلُّب قَالَ تحلِّلُ أَزرارك و تكِْشف عن ِذراعيك كَهيئَِة أَصحاِب الْمصاِئِب

 ۶۸، ص )السالم عليه(البكاء للحسين، )هطاب ثرا(اهللا ميرجهاني طباطبايي حضرت آيت .۲



 
۷ 

در آن روز خنـدان اسـت و بـه           صاحب ايـن چـشم     پس   ؛ده است بو نيا گر ×نيحس
۱.شود هاي بهشتي بشارت داده مي نعمت

 

   امـت   از چـه رو   ! پروردگـارا : دارد  عرضه مي  × حضرت موسي  ،در حديث مناجات
آنهـا را بخـاطر ده   : ها برتري دادي؟ خداوند متعـال فرمـود        را بر ديگر امت    |محمد

 ،كننـد   مـي  ها كه به آن عمل      خصلت  آن :شت عرضه دا  ×موسي. برتري دادم  خصلت
خداونـد  .  تا به بني اسرائيل فرمان دهم به آنهـا عمـل كننـد             ]به من ياد بده   [كدامند؟  

جماعـت و قـرآن و   نمازجمعـه و  نمارنماز و زكات و روزه و حج و جهاد و    : متعال فرمود 
ه كردن  گري: عاشورا چيست؟ فرمود  ! پروردگارا  :  عرضه داشت  × موسي .علم و عاشورا  

ــبط  ــر س ــدن ب ــد۲و گريان ــر | محم ــزاداري ب ــه و ع ــدان اي و مرثي ــصيبت فرزن  م
بــر فرزنــدان  اي از بنــدگان مــن در آن زمــان هــيچ بنــده!  اي موســي.|مــصطفي
 گريه نكند و يا نگرياند و عزادار نشود مگر اينكه بهشت از آن او خواهـد                 |مصطفي

درهـم از مـال خـود را بخـاطر          اي يك    و هيچ بنده  . بود خواهد   ماندگار بهشتبود و در    
صورت اطعام و يا كار ديگري انفاق نكند مگر اينكـه در             همحبت فرزند دختر پيامبرش ب    

دهم و در بهشت در عافيت خواهد         هفتاد درهم بركت مي    ، هر درهم   در برابر  سراي دنيا 
   ۳.گردد ميبود وگناهانش آمرزيده 

                                                                         

.۱                 كَـتـِن بالِْمح ِه ِمنلَيِري عجا يم ِن ويسا الْحلَِدهِل وةَ ِبقَتفَاِطم هتنصلی اهللا علیه و اله اب ِبيالن ربا أَخلَم هأَن ِوير
        ى يتم ها أَبي قَالَت ِديداً وكَاًء شةُ بـا            فَاِطمي قَالَت ا وهكَاؤب دتفَاش ِليع ِمن ِك وِمن ي واٍل ِمناٍن خمقَالَ ِفي ز كُونُ ذَِلك

 ِنـساِء أَهـِل بيِتـي و    أَبه فَمن يبِكي علَيِه و من يلْتِزم ِبِإقَامِة الْعزاِء لَه فَقَالَ النِبي يا فَاِطمةُ ِإنَّ ِنساَء أُمِتي يبكُـونَ علَـى        
ِرجالَهم يبكُونَ علَى ِرجاِل أَهِل بيِتي و يجددونَ الْعزاَء ِجيلًا بعد ِجيٍل ِفي كُلِّ سنٍة فَِإذَا كَانَ الِْقيامةُ تشفَِعني أَنِت ِللنـساِء           

م علَى مصاِب الْحسيِن أَخذْنا ِبيِدِه و أَدخلْناه الْجنةَ يا فَاِطمةُ كُلُّ عيٍن باِكيةٌ يـوم  و كُلُّ من بكَى ِمنه و أَنا أَشفَع ِللرجاِل
  )۳۷  ص ،۴۴ ، جبحاراألنوار (الِْقيامِة ِإلَّا عين بكَت علَى مصاِب الْحسيِن فَِإنها ضاِحكَةٌ مستبِشرةٌ ِبنِعيِم الْجنِة

 نوة دختري .۲

  ۳۱۹ ص ،۱۰ ج ،الوسائل مستدرك ۳.



 
۸ 

  )العالي مدظله( و رهبر معظم انقالب)سره قدس(خميني بيانات امام

 

 و بـه سـفارش      )عليـه  اهللا سالم(مجالس عزا از آن وقت به امر حضرت صادق           
۱.كنيم اين مجالس عزا را ما بپا مي، ^ هديةائم

 

دارد  مـي   مجالسي اسـت كـه زنـده نگـه         ،ملت ما قدر اين مجالس را بدانند       
ـ                    ،ها را  ملت  ،ام متبركـه   در ايام عاشورا زياد و زيادتر و در سـاير ايـام هـم غيـر ايـن اي
 همـان   ،عد سياسي اينهـا را بفهمنـد      اگر ب . طوري هست  هاي اين  هاست و جنبش   هفته

 اگر چنانچه ملت را بخواهند و       ؛كنند كنند و عزاداري مي    پا مي  هها هم مجلس ب    غربزده
 من اميدوارم كه هر چه بيشتر و هر چه بهتر اين مجالس           . كشور خودشان را بخواهند   

 آن كـه ايـستاده   ]از[؛ خوان در اين تاثير دارد  بزرگ تا آن نوحه  و از خطباي   برپا باشد 
 آن كه در منبر است و خطيب        تا ،خواند گويد و چند شعر مي      چند شعر مي   ،پاي منبر 

 گرچـه خـود بعـضي       ؛ تاثير طبيعي دارند   ، تاثير دارند  مسئله اينها هر دو در اين       ،است

                                                                         

 ۳۰/۷/۵۸، تاريخ ۱۰، ج صحيفه نور .۱



 
۹ 

   ۱.رشعي اليثُن ح مِ؛كنند اشخاص هم ندانند دارند چه مي

آن كـساني كـه     .  بـراي حفـظ مكتـب سيدالـشهداست        ء سيدالشهدا ةروض 
 چه بوده   ءفهمند مكتب سيدالشهدا    نمي  را نخوانيد، اصالً   ءگويند روضه سيدالشهدا   مي

. ها حفظ كرده اين مكتـب را       ها و اين روضه    دانند اين گريه    نمي .دانند يعني چه   و نمي 
ها و   ها و با اين مصيبت      با اين روضه   ،ن منبرها االن هزار و چهارصد سال است كه با اي        

 يـك  ،ايـن نقـش  .. . تا حاال آورده اند اسـالم را      ؛اند ها ما را حفظ كرده     با اين سينه زني   
نقشي است كه اسالم را هميشه زنده نگه داشته، آن گلي اسـت كـه هـي آب بـه آن                     

شهداء را، اين ذكـر     داشته مكتب سيدال   ها زنده نگه   اين گريه  دهند زنده نگه داشته،    مي
  ۲.ها زنده نگه داشته مكتب سيدالشهداء را مصيبت

؛  همه چيزش را فداي اسـالم كـرد  ، با عده كم)اهللا عليه  سالم(امام حسين  
 »نـه « جـا ايـن      هر روز بايـد در هـر      . گفت» نه«مقابل يك امپراطوري بزرگ ايستاد و       

ين است كـه ايـن      ، مجالسي است كه دنبال هم     محفوظ بماند و اين مجالسي كه هست      
  ۳.را محفوظ بدارد» نه«

ى جوشانى است كه از        همان چشمه  ]×ذكر مصيبت امام حسين    [اين 
 طبق نقلـى كـه شـده      - ÷ظهرِ روزِ عاشورا شروع شد؛ از همان وقتى كه زينب كبرى          

يا حممداه، صـلّى عليـك      «: رفت و خطاب به پيغمبر عرض كرد      » تلّ زينبيه « باالى   -است  
ـ          مليك السماء ه    او ۴» ...امـة و الـرداء  ملوب العسذا حسينك مرمـل بالـدماء، مقطّـع االعـضاء، م

                                                                         

 ۳۰/۳/۶۱، تاريخ ۱۶، ج صحيفه نور .۱

 ۴/۸/۶۰، تاريخ ۲۰۳، ص ۱۵، ج صحيفه نور .۲

 ۳۰/۷/۵۸، تاريخ ۱۰، ج صحيفه نور .۳

توست كه در خون غلتيده و اعضايش از هـم  حسين ] پيكر[اين ! كه درود فرشتگان همواره بر تو باد ! وا محمدا  .۴
 )۱۳۳، ص اللهوف علي قتلي الطفوف... (جدا شده و ردا وعمامه اش به غارت رفته است



 
۱۰ 

 را شروع كرد و ماجرا را با صداى بلند گفت؛ ماجرايى            ×ى امام حسين    خواندنِ روضه 
خواهر بزرگوار امام، چه در كربال، چه در كوفـه و چـه در   . خواستند مكتوم بماند    كه مى 

اين چشمه، از همان روز     . ى عاشورا پرداخت    بيان حادثه شام و مدينه، با صداى بلند به        
۱.ى عاشوراست اين حادثه. شروع به جوشيدن كرد و تا امروز، همچنان جوشان است

 

اكنــون بايــد بــه نحــو متعــارف كــه در طــول قــرون و اعــصار عــزادارى  
 ؛ عـزادارى كننـد  ،انـد   جـسته   اند و متدينين و علماء هم خود در آن شركت مى            كرده  مى
جات و مواكب عزادارى كـه داراى         اندازى دسته   خوانى و راه    ى تشكيل مجالس روضه   يعن

ها و   است، سعى كنند كه نوحه)الصالةوالـسالم  عليهم(بيت حال و حزن و شور محبت اهل 
ى معتبره     به آثار وارده    پرمغز و داراى مضامين صحيح و متكى       ،ها  خوانى  شعرها و روضه  

  ۲. يا علماى بزرگ باشد^از ائمه

كه خداى ناكرده، در اين دوران كه دورانِ ظهور           ترسم از اين    من واقعاً مى   
 است، نتـوانيم  )الصالةوالسالم عليهم(بيت اسالم، بروز اسالم، تجلّى اسالم و تجلّى فكر اهل     

برخى كارهاست كه پرداختن به آنها، مردم را به خدا و ديـن             . مان را انجام دهيم     وظيفه
ز آن كارها، همين عزاداريهاى سنّتى است كه باعث تقرّبِ بيشترِ           يكى ا . كند  نزديك مى 

بـه خـاطر همـين    » عزادارى سنّتى بكنيـد «كه امام فرمودند  اين. شود مردم به دين مى 
در مجالس عزادارى نشستن، روضه خواندن، گريه كردن، به سـر و سـينه        . تقريب است 

، از امـورى اسـت كـه عواطـف        انـداختن  راه هاى عـزادارى بـه      زدن و مواكب عزا و دسته     
  ۳.كند و بسيار خوب است پيغمبر، پرجوش مى عمومى را نسبت به خاندان

                                                                         

 ۱۷/۳/۷۳ ى ماه محرّم آستانه بيانات در جمع روحانيون استان كهگيلويه و بويراحمد در .۱

  ۲۷/۳/۷۳  والمسلمين آقاى مروجاالسالم حجتى اردبيل  جمعهى امام   پاسخ به نامه.۲
 ۱۷/۳/۷۳ ى ماه محرّم آستانه بيانات در جمع روحانيون استان كهگيلويه و بويراحمد در .۳
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۱۱ 

   تاريخچة قمه زنيدوم ـفصل 



 
۱۲ 

  زني چيست؟ قمه. ۱

هـا و بـالد شـيعى و توسـط برخـى از          مراسمى است كه در بعـضى شهرسـتان       زني   قمه
 شــدن ســى بــه مجــروح و شــهيدأشــود و در ت اجــرا مــى × حــسين امــام عــزاداران

عنـوان اظهـار آمـادگى بـراى خـون دادن و سـر        هكربال و ب  شهيدان و × سيدالشهدا
صـبح  گيرد شركت كننـدگان در ايـن مراسـم،     مى  انجام × حسين باختن در راه امام

 جمعـى  بصورت دسـته  كفن، با پوشيدن لباس سفيد و بلندى همچون  عاشورا، روززودِ

هـم   بعـضى  .شـود  ت و لباس سفيد جارى مى از سر بر صور،زنند و خون بر سر مى قمه
  كودكان خردسـال انجـام  ةچنين نذرى را دربار برخى هم كنند، زنى نذر مى قمه براى

  . از محل آن خون جارى گردد تازنند،  آنان تيغ مىدهند و بر سرِ مى 
زني در شهر كاظمين به نقل از كتاب         در اينجا به توصيف صحنه هايي از دستة قمه        

كرب   : مي پردازيمالتراژدي 

. روز عاشورا در بيشتر شهرها و روستاهاي عراق، روز حزن و اندوه و سـوگ اسـت         
هاي خاك آلود، در همه جا به چشم         ها و چهره   ديدگان اشكبار و رنگ سياه پرچم     

هاي قمه زنان به رنگ سفيد و با لكه هايي از خون ديده مي               مي خورد؛ تنها كفن   
ها نگاشته، قمه، شمشير و يـا        را بر كفن  »  حسين فداييان«مرداني كه شعار    . شود

هايي گاه بسيار عميق و     خنجري بر دستان گرفته و بر سرهاي تراشيده خود زخم         
دستة بيضوي شكل آنها با عبور از خيابان اصلي كاظمين به           . آورند شديد وارد مي  



 
۱۳ 

يـاد  عزاداران با رسيدن به حرم كاظمين، با حماسة بسيار فر         ... حرم وارد مي شود   
اي بر فرق    سر مي دهند و با هر ضربة طبل و نواي شيپور، ضربه           » حيدر... حيدر«

ها چنان شديد است كه فـرق سـر را شـكافته و خـون            گاه اين ضربه  . زنند سر مي 
در برخي موارد نيز افراد از هوش رفته و بر زمـين  . بسياري از آن جاري مي سازد   

    ...دافتند و يا از شدت ضربه ها جان مي دهن مي
آورند كه   زنان، چنان منظرة دهشتناكي پديد مي      آلود قمه  گروه سرشكافته و خون   

    ...گيرد وحشت و اندوه، سراسر وجود تماشاچيان را فرا مي
خون، با نخستين ضربه فوران مي زند؛ اما گاه برخي آنچنـان بـه شـور و هيجـان      

 از سـر خـود      هاي محكمي بر سر فرود آورده و خـون بيـشتري           آيند كه ضربه   مي
زنند تـا خطـر كمتـري        برخي نيز با سطح قمه بر سر ضربه مي        . جاري مي سازند  

هاي عمـومي   زنان بالفاصله پس از پايان مراسم به حمام     قمه. برايشان داشته باشد  
اي سـنتي، خـود را شـسته و بهبـود      هايشان به شـيوه   رفته و پس از مداواي زخم     

هاي موزيك و ديگر لوازم مورد نيـاز،          و گروه  ها ها و كفن   سازي قمه  آماده. يابند مي
هاي مردمـي و دادن مبلغـي        آوري كمك  جمع. هاي عزاداري است   بر عهدة هيئت  
  ۱».ها است خوان، سخنران و ديگر مخارج نيز برعهدة هيئت به شاعر، نوحه

پيروان و مقلـدين   از دير باز مورد اختالف نظر علما و       ،  خوانى مثل شبيه  زنى نيز  قمه
  .اند پرداخته  و افتاء مبنى بر جواز يا عدم جواز آن مىءو به استفتا  بودهآنان

                                                                         

  ، ترجمة علي معموريتراژدي كربالابراهيم الحيدري، . ۱



 
۱۴ 

  زني پيدايش قمه. ۲

 اما آنچه كـه بيـشتر از   ۱؛زني، اقوال مختلفي وجود دارد در مورد منشأ اصلي و اولي قمه     
انـد كـه    زني رسومي عاريتي زني و قمه همه مستند و قابل اثبات است، اين است كه تيغ 

  ۲.اند ها و اعراب منتقل شده هاي آذربايجان به فارس كاز جانب تر
 تراژدي كربال صل كتاب   اال ابراهيم الحيدري، جامعه شناس، محقق و نويسندة عراقي       

زني، قبل از قرن نـوزدهم در عـراق          هايي از قبيل قمه    نيز بر اين عقيده است كه مراسم      
بنـابراين  . اج يافتـه اسـت   مرسوم نبوده و به تدريج از اواخر ايـن قـرن در آن كـشور رو               

  ۳.از خارج عراق به آن كشور وارد شده و ريشة عربي ندارد... زني و مراسم قمه
  : شيخ كاظم دجيلي نيز در تأييد اين نظر مي گويد

كردند؛ ايـن    ها شركت نمي   هاي عراق تا آغاز قرن بيستم در اين گونه مراسم          عرب
فيه و كردهـاي غـرب ايـران        هـاي عـراق، فـرق صـو        اعمال در ابتدا در ميان ترك     
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  ۱.مرسوم بود
 حـاكي    نيـز  در نجف . م۱۹۱۹گزارشي از مقامات بريتانيايي درباره مراسم عاشوراي        

۲.زني پرداخته بودند است كه گروهي صد نفره از شيعيان ترك در آن سال به قمه
 

  : كند اي از سيد محمد بحرالعلوم، اين نظر را تأييد مي خاطره

 سال پيش در نجف بودم، تنها چند هيئت تـرك در            ۶۰ا   ي ۵۰هنگامي كه حدود    
رفتند و   آنان در ايام عزا به منزل سيد بحرالعلوم بزرگ مي         . آن شهر حضور داشت   

 مـي   ×با كسب اجازه از ايشان به خواندن ابياتي سوزناك درباره امـام حـسين             
برخي از آنان نيـز در ضـمن ذكـر مـصيبت بـراي همـدردي بـا امـام                    . پرداختند

بـه تـدريج ايـن گونـه        . كردنـد  هاي خفيفي به خود وارد مي       جراحت ×حسين
زنـي در    اعمال رو به تحول و گسترش گذاشته تا آن كه پـس از ممنوعيـت قمـه                

در . بـه اوج خـود رسـيد      .  م ۱۹۳۵دوره نخست وزيري ياسين هاشمي، در سـال         
زنـي،    به نحوي كه يك هيئت قمـه       ۳واقع اين اعمال زور، تأثيري معكوس داشت؛      

  ۴.ه سه هيئت تبديل شدب
 ۱۱۰رين اهل كربال كه نزديك بـه  از معم ) م.۱۹۵۳متوفي سال   ( حاج حميد راضي  

كنـد كـه      نقـل مـي    ×سال عمر كرده بود، خاطرات خود درباره عزاداري امام حسين         
 همچنـين در    ۵.در ايام جواني او در شهر نجف و كربال مرسوم نبـود           ... زني و  مراسم قمه 

... زنـي و  ك از كهن ساالن نجف و كربال از برگزاري مراسم قمـه           خاطرات شفاهي هيچ ي   
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۱۶ 

گونه مراسمها براي اولين بار توسط برخي        اين. قبل از نيمه قرن نوزدهم ياد نشده است       
 بـا   ×آنان بـه هنگـام زيـارت امـام حـسين          . زائران ترك از طايفه قزلباش رواج يافت      

  ۱.شمشيرهايي مخصوص به سرهاي خود ضربه مي زدند
 تا پـيش از صـفويه هيچگونـه          نيز زني در ايران   م است كه قمه    مسلّ ،نظر تاريخي  از  
 ترديدها در آن است كه آيا در زمـان صـفويه بـه وجـود               اي نداشته است و محورِ     سابقه

  ۲است؟ آمده است و يا اينكه بعد از صفويه در در زمان قاجاريه وارد شده و رواج يافته

  فداييان مان صفويان و جريانزني به ايران در ز  ورود قمه-الف

كـردن مجـالس     اقدامات مهم صفويان در زمينـه عـزاداري، يكـي، رسـمي و حكـومتي              
ها و رسـوم جديـد عـزاداري         سوگواري و ديگري، ابزارمند كردن و نيز پديدآوردن آيين        

  ۳.بود
 از عزاداري شـيعيان در اصـفهانِ عـصر صـفوي سـال              ، سياح ايتاليايي  ،پيتر دالواله 

  :دهد  چنين گزارش مي قمري۱۰۳۷

تشريفات و مراسم عزاداري عاشورا به اين قرار است كه همه غمگين و مغموم بـه    
 يعني رنگـي كـه در مواقـع ديگـر           -رسند و لباس عزاداري به رنگ سياه         نظر مي 

كـس سـر و ريـش        هيچ. كنند  بر تن مي   -گيرد هيچ وقت مورد استعمال قرار نمي     
به عالوه نه تنها از ارتكاب هر گنـاه پرهيـز    . رود تراشد و به حمام نمي     خود را نمي  

    . سازد كنند، بلكه خود را از هرگونه تفريح و خوشي محروم مي مي
هـاي مـردم، برهنـه و        جمعي در ميدان ها و كوچه هاي مختلـف و جلـوي خانـه             

عريان در حالي كه فقط با پارچة سياه يا كيسة تيره رنگي ستر عورت كرده و سر              
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بـه همـراه   ... كنند اند، حركت مي رنگ زده... ا با ماده اي سياه و براق     تا پاي خود ر   
روند كـه تمـام بـدن خـود را بـه رنـگ قرمـز                 اي برهنه نيز راه مي     اين افراد، عده  

هايي كه به زمين ريخته و اعمال زشـتي كـه در آن              اند؛ تا نشاني از خون     درآورده
هـاي   همه با هـم، آهنـگ  . دنسبت به حسين انجام گرفته است، باش ] عاشورا[روز  
خواننـد و دو قطعـه چـوب يـا      انگيز در وصف حسين و مصائب وارد بـر او مـي        غم

انگيـزي بـه     كوبند و از آن صداي حزن      استخواني را كه در دست دارند، به هم مي        
دهند كه عالمتي از انـدوه   آورند و به عالوه حركتي به سر و تن خود مي       وجود مي 

  ۱...يشتر به رقص شباهت داردها است و ب بي پايان آن
عالوه بر ابزار آالت جديد، از اين دوره بود كه آداب و رسـوم نـويني هـم در سـلك                   

و » زنـي  سـنگ «،  »زنـي  قفـل «،  »زنـي  تيـغ «هاي عـزاداري درآمـد؛ آدابـي چـون           آيين
  ۲.اند را از اين جمله شمرده» زني قمه«

  : گويد استاد يوسفي غروي نيز در اين باره مي

زنـي پديـد آمـد و      آن وقت كه صفويه سر كار آمدند، قمـه  ظاهراً،اريخياز نظر ت
كه آيا قبل  ايم  اما هنوز به يقين نرسيده؛اي هم بر صفويه ندارد  هيچ سابقهمسلماً

    شده است يا نه؟  اين كار انجام ميهمها  از عثماني
 گيرنـد؛  هـا ايـن اسـت كـه اعمـال و رفتارهـا را از همـديگر يـادمي         حكومت روال

 صفويه هم يك گروه فدائيان درست كرده بودنـد  ؛فدائيان داشتند ها گروه عثماني
  ةهـاي اوليـ   قـرن سـوم و چهـارم در بغـداد، عمـدتاً دسـته       بويه كه در و مانند آل

بود، به ارتش دستور داده بودند كه بـه طـور    شان هاي نظامي شان، دسته عزاداري
صفويه هم وقتي سـر كـار   . بياندازند ، دسته عزاداري راه بندي شده منظم و دسته

فدائيان، قزلباش صفوي بودند كـه   يكي از افواج. آمدند اين برنامه را تكرار كردند
تـاريخ شـاه    « در كتـاب     .سرشان تراشيده بـود   ت،   آماده به خدم   ةهميشه به نشان  
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ترين   يكي از وسيع نوشته شده و   كه در پنج جلد   - از نصراهللا فلسفي     »عباس كبير 
در وصـف  . انـد   معرفي شده»فوج فدائيان« به تفصيل، -تواريخ است رينت و دقيق

 حيوانـات مختلـف و حتـي مـار را     كـه حتـي در تمريناتـشان گوشـتِ     آنان آمده
هـاي جهـان معمـول اسـت؛ مـثالً در       بعضي از ارتش خوردند كه هنوز هم در مي

 يانِخالصه اين كه فـدائ . وجود داشت ارتش صدام نيز يك فوج فدائي اين طوري
تـصورشان ايـن بـود كـه      آمدنـد و   بيرون،صفويه در روز عاشورا شمشير به دست

 آنـان .  داشـته باشـند  ×نوعي همدردي و مواسـات بـا اصـحاب امـام حـسين     

 و خود امام، و بني هاشـم        ×گفتند در چنين روزي كه اصحاب امام حسين        مي
؛ يعني نشان كنيم پس ما هم اين حالت را براي خودمان ايجاد مي ،خورند تير مي

 ؛ فدوي هستيم و حاضريم سرمان بريده شود×امام حسين دهيم كه ما در راه 
  ۱.زني شد و اين شروع قمه

هـا بـه مخالفـت       البته در آن زمان نيز اكثر جامعه بـه علمـايي كـه بـا ايـن بـدعت                  
بـه  » مقدس اردبيلـي  «كردند، تا آنجا كه عالمي مثل        اند، توجه خاصي نمي    خاسته برمي

 از سـوي اكثريـت جامعـه    ×الفت با اين نوع حركات در عزاي امام حـسين       خاطر مخ 
  ۲!طرد مي شود

 در بخـشي از     - از علماي شيعة معاصر شاه سلطان حـسين        -ميرزا عبداهللا افندي    
مطـابق روايـت   ... كنـد   ها اشـاره مـي   خود به اين مخالفت   » تحفه فيروزيه «كتاب  

يـن قـرار اسـت كـه مقـدس          ، داستان از ا   »ارشاد الخطيب «جاسم حسن شبر در     
اردبيلي چندي از حركـات ناشايـستي كـه بعـضي مـردم در امـر عـزاداري امـام                    

اند، رنجيده خاطر شده و با ايـن اسـتدالل كـه ايـن               شده  مرتكب مي  ×حسين
 نيز وجود ندارند، آنان     ^بيت اعمال جزو رسوم اقامه عزا نيست و در سيرة اهل         

 منع او وقعي ننهاده، بر شـدت و گـسترة           لكن مردم به  . كند را از اين كار نهي مي     
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تا آنجا كه وي آزرده شده، حتي در مقـام اعتـراض، تـرك آن               . عمل خود افزودند  
رود تا صداي عزاداري مـردم       هاي اطراف مي   كرده و به يكي از قريه     ) اردبيل(ديار  

  ۱.به آن شيوه را نشنود

  زني در دوران قاجار  رواج قمه-ب

زنـي   زنـي و قمـه   دوره قاجار، عموميت يافتن رسـم تيـغ  هاي عزاداري در   از شاخصه 
 اي چند ساله بود، امـا مشخـصاً        است؛ رسمي كه البته پيش از آن هم مسبوق به سابقه          

  ۲.سابقه يافت در اين دوره گسترش و رواجي بي
 عهـد ناصـرالدين شـاه، در توصـيف مراسـم            بنجامن، سفير كبير آمريكـا در ايـرانِِ       

  : نويسد چنين مياش  زني در سفرنامه قمه

ها حركـت    هايي در خيابان   دسته.  ميالدي من در تهران اقامت داشتم      ۱۸۸۴سال  
در ايـن  ... دادنـد  اي از خود نشان مـي  سابقه كردند و احساسات تند و شديد بي     مي

ميان ناگهان جمعي سفيدپوش كه كاردهايي در دست داشتند، پديدار شدند كـه           
ده و به سر خود مي زدند و خـون از سـر آنهـا و از     با هيجان زياد كاردها را باال بر      

. كاردهايي كه در دست داشتند، فواره مي زد و سر تا پايشان را سـرخ كـرده بـود     
تـوانم آن را از يـاد        واقعا كه منظره دلخراش و بسيار تأثرآوري بود كه هرگز نمـي           

ان آمـده  زنند، گاهي اوقات آنقدر به هيج    ها قمه مي   كساني كه در اين دسته    . ببرم
حـال شـده و روي زمـين     كه بي] آن قدر زياد است   [رود   و يا خوني كه از آنها مي      

  ۳.افتند و حتي ممكن است اگر فوراً مداوا نشوند، جان خود را از دست بدهند مي
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بايد گفت در اين دوره، خطبايي مثل آخوند مالآقا بن عابـد شـيرواني معـروف بـه                  
كسي با كتابش به نام      ۱فاضل دربندي  ـشهادات     ا  همـين قـدر كـه در        ر العبادات في اسرار ال

بخشي به مجالس عزا در آن دوره نقش داشتند، در ورود مطالب سـست و جعلـي                  رونق
  ۲.اند گرايي اين مجالس هم مؤثر بوده وخرافات و در نتيجه عوام

  :  دربارة فاضل دربندي مي نويسدنگار دوره قاجار ، تاريخعبداهللا مستوفي

شورا از كارهايي است كه اين آخوند در عزاداري وارد يـا المحالـه       تيغ زدن روز عا   
  ۳.آن را عمومي كرده و فعل حرام را موجب ثواب پنداشته است

  : مهدي بامداد نيز دربارة او مي نويسد

 است كه تيغ زدن را بر سر، كه خالف اصول اسالمي اسـت و               ]فاضل دربندي  [او
عاشـورا جـايز دانـست و خـود نيـز عمـل           اسالم مافوق اين حرفها است، در ايـام         

و از اين تاريخ است كه مردم عوام به تبعيت وي در ايام عاشورا به              . كرده است  مي
  ۴.اين عمل دست زده اند

زني و نظـاير   عاملي، قمه در اين دوره نيز علماي بزرگي مثل عالمه سيدمحسن امين   
 بـا  ـپرداختند كـه بـاز هـم     پسند خوانده و به مخالفت با آن  آن را غيرشرعي و شيطان

زني به سرعت جايگاه مطلـوبي نـزد عـوام النـاس يافتـه و جزئـي                  توجه به اين كه قمه    
 نه تنها مخالفت اين دسـته   ـ الينفك از مظاهر دينداري، با لعاب تعصب مردم شده بود

                                                                         

 به فرمودة شهيد مطهري، خرافات و انحرافات موجـود در كتـاب روضـه الـشهداءِ مـال                   او همان كسي است كه    . ۱
يكجا جمع كرد و نقـش عمـده اي در          » اسرار الشهاده « حسين كاشفي و ديگر سخنان بي مبنا را در قالب كتاب            

حماسـه  شـهيد مطهـري،     : بنگريـد بـه   . (داشت) عليه السالم (وارد كردن خرافات به مجالس عزاداري امام حسين         
  )۵۳-۵۵، ص حسيني

، »رسانة شيعه، مروري بر تاريخ تكوين مجالس و آيين هاي عزاداري در ايـران             «محسن حسام مظاهري، مقاله     . ۲
  ۱۳۸۵، فروردين و ارديبهشت ۱۸، شماره مجله اخبار اديان

  ۲۷۶، ص ۱، ج شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريهعبداهللا مستوفي، . ۳
  ۱۳۸، ص ۴، ج  هجري۱۴ و ۱۳ و ۱۲شرح رجال ايران در قرن مهدي بامداد، . ۴



 
۲۱ 

اي در بين مردم و برخـي علمـاي موافـق            از علما مؤثر واقع نشد، بلكه به تشكيل جبهه        
 تا جايي كه براي مثال به عالمه سيد محسن امين عـاملي تهمـت               ۱ي منجر شد؛  زن قمه

   ۲!خواهد اخبار را نسخ كند و از اجراي اعمال دين جلوگيري كند زدند كه مي

                                                                         

، »رسانة شيعه، مروري بر تاريخ تكوين مجالس و آيين هاي عزاداري در ايـران             «محسن حسام مظاهري، مقاله     . ۱
  ۱۳۸۵، فروردين و ارديبهشت ۱۸، شماره مجله اخبار اديان

  سنيهالمجالس العالمه سيد محسن امين عاملي، . ۲



 
۲۲ 

  زني برداري از قمه نقش استكبار در ترويج و بهره. ۳

  نقش استعمار انگليس-الف

 مـسلمان   يٍِ ايـران و عثمـان     ، هنـد   شرقي؛ پراطوري بزرگ تا حدود قرن هيجدهم سه ام     
هاي مرفه و مقتـدري پديـد       آن روز، حكومت    شرقي در  بودند كه بر تمام جهان متمدن     

اســپانيا و فرانــسه و هلنــد وانگلــيس بــه رهبــري زرســاالران يهــودي و  . آورده بودنــد
، بـراي   هـا  انگليـسي . قاومت مسلمين را بشكنندمسيحيان صليبي، به فكر افتادند كه م     

 هسته اصـلي   كه؛ از جمله در هند و ايرانجويي پرداختند  چارهبه  اين هدف   رسيدن به   
 اينان از شـيعيان هندوسـتان شـروع كردندكـه از     .دادند مقاومت را شيعيان تشكيل مي 

انگليـسي هـا از جهـل و سـادگي شـيعه و             . مركز تشيع و مرجعيت نجف به دور بودند       
و قمه و شمشيرزني بر پيـشاني        كردندسوءاستفاده   ×عشق زياد آنان به امام حسين     

متاسفانه برخي شيعيان هند، ايـن بـدعت را بـدون           ... را جعل كرده و به آنان آموختند      
  !پذيرفتند #مجوز علما و نواب امام زمان

 در روز عاشـورا، توسـط       ×كوبيدن شمشير بر سر و پيشاني در سوگ سيدالشهدا        
  .استعمار انگليس، از هند به ايران و عراق رخنه نمود



 
۲۳ 

هـاي   هـاي بريتانيـا در تهـران و بغـداد، هيئـت      چندان دور، سـفارت     اي نه   تا گذشته 
شـدند،    ها ظـاهر مـي      عزاداري را كه به آن صورت انزجارآور و زشت در كوچه و خيابان            

غرض از سياست استعماري انگليس از كمـك بـه رشـد ايـن مراسـم                . كردند  تأمين مي 
عمارش بود كه همواره با معارضـة مـردم         زشت، به دست آوردنِ دليلي معقول براي است       

  .شد بريتانيا و برخي نشريات آن كشور روبرو مي
خواست ثابت كند كـه مردمـان مـستعمره هنـد و كـشورهاي                استعمار انگليس مي  

شوند، احتياج به ولـي و        ها ظاهر مي    اسالمي ديگر كه به آن صورت وحشيانه در خيابان        
در نتيجـه، عكـس و تـصاوير        .  موجود برهانـد   قيمي دارند كه آنان را از جهل و توحش        

هاي عزادار كه در روز عاشورا به زنجير به پشت خود نواخته و با شمـشير و قمـه                     دسته
هـاي    هاي جاري شده در نتيجة اين جريانات، در روزنامه          كوفتند و خون    بر سر خود مي   

 ايـن تـصويرها،   رسيد؛ و سياستمداران استعمارگر در نتيجـه       بريتانيا و اروپا به چاپ مي     
تواند مردم آن     كردند كه مي    استعمارِ اين كشورها را به عنوان ضرورتي انساني اعالم مي         

  .كشورها را از جهل و توحش رهانيده و به جادة تمدن و تقدم رهنمون سازد
وزير عراق در عهـدِ اسـتعمار    نخست »ياسين هاشمي«نقل شده است، هنگامي كه 
هـا بـه او       ن دادن استعمار، به لندن رفته بـود، انگليـسي         انگليس براي گفتگو جهت پايا    

ايم تا آنان را از توحش و حماقـت           ما به خاطر كمك به مردم عراق به آنجا آمده         : گفتند
  !خارج ساخته و مزه سعادت را به آنان بچشانيم

گـردد بـا عـصبانيت از         انگيزد و باعث مـي      اين سخن، خشم ياسين هاشمي را برمي      
ها از او عذر خواهي كرده و او را به ديدن فيلمي مستند                اما انگليسي  جلسه خارج شود؛  
هاي  هاي حسيني به راه افتاده در خيابان        اين فيلم كه از هيئت    . كنند  از عراق دعوت مي   

آور از شمـشيركوبي   نجف، كربال و كاظمين تهيه شده بود، حاوي مشاهد مهيب و نفرت   



 
۲۴ 

آيـا مردمـاني    «: خواسـتند بگوينـد     هـا مـي     ليـسي گويي انگ . زنيِ مردمِ عزادار بود     و قمه 
  ۱»!كنند؟ اند، با خود چنين مي روشنفكر كه از تمدن بويي برده

   سيا در رابطه با فرهنگ عاشوراةنقش -ب

 در آمريكـا انتـشار يافتـه كـه در آن            ى مكاتب الهى  ياى براى جدا   نقشهاخيراً كتابى به نام     
سـازمان اطالعـاتى   (معاونـان سـابق سـيا    گفتگوى مفصلى با دكترمايكل برانت يكى از        

   :گويد  او در اين زمينه مى۲. انجام شده است)مركزى آمريكا

 به اين نتيجه رسيديم كـه قـدرت رهبـر مـذهبى ايـران و       ،ها تحقيق  از مدت  بعد
 ما همچنين بـه     . در انقالب ايران تأثيرگذار بوده است      ،استفاده از فرهنگ شهادت   

 بيشتر از ديگر مذاهب اسالمى فعـال و پويـا         ،يعياناين نتيجه دست يافتيم كه ش     
ى تـصويب شـد كـه بـر روى مـذهب شـيعه تحقيقـات                اياين گردهم   در .هستند

ـ  .هايى داشـته باشـيم     ريزي  برنامه ،بيشترى صورت گيرد و طبق اين تحقيقات       ه  ب
  چهل ميليون دالر بودجه براى آن اختصاص داديم و اين پروژه در            ،همين منظور 
آورى اطالعـات از   جمع ها و پس از نظرسنجي... ترتيب زير انجام شد سه مرحله به 
 شيعه   مذهبِ شديم كه قدرتِ    متوجه ؛ به نتايج مهمى دست يافتيم     ،سراسر جهان 

اين تحقيقات ما را به اين نتيجه رساند كه        ... باشد در دست مراجع و روحانيت مى     
كـان پيـروزى بـر آن       توان با مذهب شـيعه رودر رو شـد و ام           مستقيم نمى  طور هب

المثـل انگليـسى     جاى ضرب ه  ب  ما .بسيار سخت است و بايد پشت پرده كار كنيم        
 اسـتفاده  »! نابود كن،اختالف بيانداز « از سياست    »! حكومت كن  ،اختالف بيانداز «

هـاى   اى را بـراى سياسـت      هـاى گـسترده    ريـزي  همين راسـتا برنامـه     كرديم و در  
شـيعه اخـتالف نظـر        مذهب افرادى كه با   حمايت از    .بلندمدت خود طرح كرديم   

اى كه در زمان مناسب عليه آنها توسط         دارند و ترويج كافر بودن شيعيان به گونه       
عليه مراجـع    اى را  همچنين بايد تبليغات گسترده   . جهاد شود   ديگر مذاهب اعالم  

                                                                         

۱. http://abarkooh.parsiblog.com  
  ۵/۳/۸۳ تاريخ، روزنامه جمهورى اسالمى. ۲



 
۲۵ 

 و رهبران دينى شيعه صورت دهيم تـا آنهـا مقبوليـت خـود رادر ميـان مـردم از           
    .ندبده  دست

 موضـوع فرهنـگ عاشـورا و      ،كرديم يكى ديگر از مواردى كه بايد روى آن كار مى         
شيعيان با برگزارى مراسمى ايـن فرهنـگ را زنـده             طلبى بود كه هرساله    شهادت

مداحان  هاى مالى از برخى سخنرانان و       ما تصميم گرفتيم با حمايت     .دارند مى نگه
 ،طلـب هـستند    فراد سودجو و شـهرت    و برگزاركنندگان اصلى اينگونه مراسم كه ا      

طلبـى را سـست و متزلـزل كنـيم و            فرهنگ شـهادت   هاى شيعه و   عقايد و بنيان  
جاهـل و    اى كه شـيعه يـك گـروه     به گونه  ؛مسائل انحرافى در آن به وجود آوريم      

 بايد مطالب فراوانى عليه مراجع شيعه جمـع         ، بعد ةدر مرحل . خرافاتى در نظر آيد   
 سـودجو انتـشار دهـيم و تـا سـال      و نويـسندگانِ    مـداحان ةوسيل هآورى شده و ب 

  تضعيف كرده وآنـان را -باشند كه سد راه اصلى اهداف ما مى- مرجعيت را  ۱۳۸۹
ديگر مذاهب اسالمى نابود كنيم و در نهايت تير خـالص   به دست خود شيعيان و    

  ۱. بزنيم را بر اين فرهنگ و مذهب

                                                                         

، يكـي از معاونـان سـابق      گفتگو با دكترمايكل برانـت    منتشر شده در آمريكا،      ،ى مكاتب الهى  ياى براى جدا   نقشه. ۱
  »سيا«



 
۲۶ 

  



 
۲۷ 

  ا انحرافات عزاداري سير تاريخي مقابلة علما بسوم ـفصل 



 
۲۸ 

  
  
  
  
  
  

 هذَا الدين ِفي كُلِّ قَرٍن عدولٌ ينفُونَ عنه تأِْويلَ الْمبِطِلني و تحِريـف              يحِملُ :|الَ رسولُ اللَّهِ  قَ
۱.الْغاِلني و انِتحالَ الْجاِهِلني كَما ينِفي الِْكري خبثَ الْحِديِد

 

گيرند  در هر قرني، افراد عادلي پاسداري دين را به عهده مي          : ايند مي فرم  |پيامبر اكرم 

گونه كه   زدايند؛ همان  و تأويل اهل باطل و تحريف غلوكنندگان و دروغ نادانان را از دين مي             

  .زدايد دمِ آهنگر، مواد زائد را از آهن مي

 چـون اكـسيري حيـات بخـش، يكـي از            ^گوهر يكدانة اقامة عزاي ائمـة هـدي       
 به عهـده دارد؛ از ايـن رو، علمـاي           ^بيت  كاركردها را در حفظ مكتب اهل      مهمترين

انـد آن را از گزنـد    اعالم در حفظ و صيانت از اين مجالس اهتمام تام داشته و كوشـيده       
  .ها محفوظ نگاه دارند انحرافات و تندروي

در دوران معاصر نيز اين رسالت حساس، مورد توجه و اهتمام زعماي حوزه علميـه               
بين به سهم خود در زدودن آفاتي كه از روي جهالـت عـوام و                ارداشته، علماي روشن  قر

  ۲.اند شد، كوشيده گاه با تحريك و توطئه معاندان، دامنگير اين محافل گرانقدر مي

                                                                         

  ۱۵۰ ، ص۲۷ ج ه،الشيع وسائل. ۱
ِإذا ظَهرِت الِبدع فی اُمتی فَلَیظهر العاِلم ِعلمه، فَمـن مل  «: فرمودند) وآله عليه اهللا صلي(چراكه حضرت رسول اكرم     . ۲

در امتم ظاهر شد، عـالم ديـن بايـد علمـش را     ) هاي باطلي نوآوري(هايي  ؛ هنگامي كه بدعت »يفعل، فَعلَيِه لَعنةُ اهللا   
كافي. (اظهار كند و كسي كه چنين نكند، لعنت خدا بر او باد   )۵۴ ص،۱، جاصول 



 
۲۹ 

تـوان در سـه      جريان مقابلة علماي رباني با اين انحرافـات را در دوران معاصـر، مـي              
  :مقطع مورد بررسي و كنكاش قرار داد

  با انحرافات عملـي در عـزاداري و حمايـت    &امين موج اول؛ مبارزة عالمه سيدمحسن   . ۱

 ؛تنزيه  از نهضت +اصفهاني سيد ابوالحسن 

  ؛ با قمه زني و امثال آن+موج دوم؛ مقابله حضرت امام خميني. ۲

در مورد قمه زني و حمايـت       ) العالي مدظله(موج سوم؛ حكم حكومتي رهبر معظم انقالب      . ۳

  .اجع عظام و علما از آنمر



 
۳۰ 

  )اهللا رحمه(امين موج اول؛ مبارزة عالمه سيدمحسن. ۱
ــسن    ــيد ابوالح ــت س ــزاداري و حماي ــي در ع ــات عمل ــا انحراف ب

 تنزيه از نهضت ) سره قدس(اصفهاني 

ـشبيه     مرحوم عالمه سيد محسن امين در كتـاب خـويش بـه نـام                ـه ألعمـال ال  بـا   ۱التنزي
زني و برخي ديگر از اعمال رايـج در عـزاداري امـام              هكند قم  استدالل و برهان ثابت مي    

در پي انتشار اين    .  نه تنها ثوابي ندارد، بلكه از نظر شرع مقدس حرام است           ×حسين
اثر، كه با هدف پاكسازي گردهمايي هاي مذهبي از بدعت ها و گمراهي ها انجام شـد،                 

انقـالب  «خطـر  مردم ناآگاه چنان در برابرش موضع گرفتنـد كـه برخـي از دوسـتانش          
  :ايشان در اين باره مي گويد. را به وي گوشزد كردند» عوام

در برابر اين رساله برخي از مردم برخاسته، هياهو برپا ساختند و ناآگاهـان را بـه                 
آنها در ميان بخش گسترده ناآگاه جامعه چنـين پخـش كردنـد             ... هيجان آوردند 

 را حرام كـرده     × حسين   برپا داشتن عزاي امام   ] سيد محسن امين  [كه فالني   
  ۲.و عالوه بر اين، مرا به خروج از دين متهم كردند

                                                                         

  . به ترجمه اين كتاب پرداخته استعزاداريهاي نامشروعجالل آل احمد در كتاب . ۱
  ۳۶۳، ص ۱۰، ج اعيان الشيعه. ۲



 
۳۱ 

تبليغات فراگير درباره دانشمند مصلح دمشق، چنان مؤثر افتاد كه حتي گروهـي از              
گويندگان مذهبي در مسجدها او را گمراه معرفي كردند و برخي از مردم با گرو نهادن                 

 جهاد نامقدس ضد سـيد محـسن شـركت          خانة خود و به دست آوردن اندكي پول، در        
  ۱.جستند

تـا آنجـا كـه پـس از         . ولي از آنجا كه حق با سيد بود، باالخره پيروز و سربلند شـد             
 كه در آن زمان مقـام رياسـت   ـاندك زماني، آيت اهللا العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني  

بخـش او   ري به طرفداري از امين عاملي و كتاب بيـدا ـتامه و مرجعيت عامه را داشتند  
  :فتوا صادر كرده و به صراحت گفت

ـ  اليرجيوف و السالسل و الطبول و االبـواق و مـا       يإن استعمال الس    مواکـب  وم أمثالـه يف ي
   ۲؛ي شرعريوم عاشورا انما هو حمرم و غيالعزاء ب

همانا استفاده از امثال شمشير و زنجير و طبل و بـوق و امثـال آنچـه امـروزه در                    
  . اداري عاشورا رايج شده، قطعا حرام و غير شرعي استها و مواكب عز دسته

اين فتوا نيز موجب اختالفات و سـر و صـداي شـديدي شـد و برخـي از وعـاظ در                   
 ؛سخنراني هاي خود آيت اهللا اصفهاني را به سختي مورد انتقاد و حتي اهانت قراردادند              

  .ولي وي هرگز حاضر نشد از فتوا و عقيدة خود دست بردارد
نيز آيت اهللا سيد مهدي قزويني به حمايت از عالمـه سـيد محـسن امـين     در بصره   

 وي بر ايـن اعتقـاد بـود كـه           ۳.برخاسته و در آثار خويش به انتقاد از قمه زني پرداخت          

                                                                         

  ۶۱۲، ص ۲، ج گلشن ابرار. ۱
ـراق    ؛ استاد حـسن شـبر،   ۳۷۸، ص ۱۰، ج اعيان الشيعه؛ ۵۳۱، ص   ۲، ج   دايرة المعارف تشيع  . ۲ ـاريخ سياسـي ع ت

  ۳۴۰، ص ۲، جمعاصر
 به انتقاد از قمـه زنـي      كشف الحق لغفله الخلق    نيز در كتابي به نام       التنزيهك سال پيش از انتشار كتاب       ايشان ي . ۳

ـي     پرداخت و مدتي پس از سيد محسن امين نيز به تكرار انتقاداتش در كتاب              ـشاميه عل ـه ال ـشجره الملعون دوله ال
  . اقدام كردالعلويه



 
۳۲ 

استفاده از آهن، يعني زنجير و قمه در مراسم عزاداري حدود يك قـرن قبـل و توسـط                   
  ۱.، پديد آمده استمردماني كه تسلط زيادي به قوانين شريعت نداشتند

  :دهد وقايع مي گزارشي جالب از اين امين، امين، فرزند عالمه سيدمحسن سيدحسن

در اين راه، بزرگاني چون سيد ابوالحسن اصفهاني و شيخ عبدالكريم جزائري و             ... 
ديگران و جالب اين است كه گروهي از زهـاد و عبـاد معـروف نيـز از او حمايـت               

 معـروف بـه زاهـد و شـيخ جعفـر          ۲شـيخ علـي قمـي     از آن جمله مرحوم     . كردند
  طعنـه آنـان را      اين فتوا نجف را به دو گـروه تقـسيم كـرد؛ گروهـي بـه                ۳.بديري

 و گروهـي بـه نـام        ـكه همان طرفداران مرحوم امـين بودندـ        ناميدندـ   »امويين«
 پس از يك سال از شـروع سـر و صـداها         ۴.كه همان مخالفين او بودند    » علويين«

 سفر به عراق را نمود و با آن كه بـسياري از دوسـتانش او را از            مرحوم امين قصد  
 در كتـاب خـود   ۵سفر نجف منع نمودند، ليكن وي به نجف آمد، جعفـر الخليلـي       

هنچنـين سـيد    . نجف به استقبال او بيرون شهر رفت      : مي گويد » هكذا عرفتهم «
كه مـن   خليلي اضافه مي كند     . ابوالحسن اصفهاني در مقدم پيشواز كنندگان بود      

مـن از همـه شـما       : اشخاصي را ديدم و نام آنها را ذكر مي كند و سيد مي گفـت              
  .گذشتم؛ به جز آن افرادي از شما كه غافلين را تحريك نمودند

                                                                         

  ۱۳۶، ص دوله الشجره الملعونه. ۱
 شيخ محمد ابراهيم قمي نجفي از شاگردان عارف بزرگ مولي حسينقلي همداني و پـس از او از                   شيخ علي بن  . ۲

او در زمان حيات خويش ضرب المثل تقوي و زهد بود، به گونه اي كه همـه اهـل             . خواص آيت اهللا كشميري بود    
ـان   . (علم از عرب و عجم بر اين نكته اتفاق داشتند كه او پرهيزگارترين عالم زمان خـويش اسـت              ـستدركات اعي م

  )۱۵۲، ص ۳، ج الشيعه

  .ايشان يكي از علما و زهاد معروف نجف بود كه قناعت و ساده زيستي او در نزد عام و خاص مشهور بود. ۳
طرفداران قمه زني با اموي ناميدن مخالفان خود، توانستند جمع كثيري از شيعيان را قانع كنند كـه انتقـادات    . ۴

همچنين يك سخنران محبوب و مـشهور       .  انحرافات عزاداري، زنده كردن امويان است      سيد محسن امين در مورد    
ج ، هكذا عرفتهمجعفر الخليلـي،  (. عراق را جذب كردند تا مردم را عليه سيد محسن امين و طرفدارانش برانگيزاند  

  )۲۱۲، ص ۱
   قمري۱۴يكي از مورخان مشهور عراق در قرن . ۵



 
۳۳ 

  )قدس سره(موج دوم؛ مقابله حضرت امام خميني. ۲
  با قمه زني و امثال آن

ر ايـران شـكل     پس از پيروزي انقالب اسالمي جرياني تحت تاثيرمحافل روشـنفكري د          
بنيانگـذار  . گرفت كه با عـزاداري حـسيني بـه صـورت سـنتي، بـه مخالفـت پرداخـت                  

جمهوري اسالمي در مقابل اين تفكر با شدت و حدت ايستادند و طي چند سـخنراني،                
به تبين نقش مجالس عزاي حسيني در حفظ و بقاي مكتب تشيع پرداخته و ضـرورت                

  ۱.كيد قراردادندأسنتي را مورد تبرگزاري مراسم عزاداري به همان شيوه 
با گسترش برخـي مظـاهر آزار جـسماني در        

 و امكان بهـره     ×مراسم سوگواري امام حسين   
برداري دشمنان ازاين رفتارها، ايشان بـا صـدور         

خـواني را    حكمي از قمه زني نهي و جواز شـبيه        
  .مشروط به عدم وهن اعالم فرمودند

                                                                         

  ۵۸-۶۲، ص ۱۷؛ و ج ۲۰۷-۲۱۰، ص ۱۶؛ ج ۲۶-۳۲، ص ۱۰، ج صحيفه نوررجوع كنيد به . ۱



 
۳۴ 

 و ۱+شـهيد سـيد محمـد بـاقر صـدر     ، آيت اهللا +حضرت امامحكم در پي اين    
 واقـدام   اهللا مرتضي مطهري و جمعي از علمـاي بـصير بـه حمايـت از ايـن                   شهيد آيت 

  . محكوميت اين اعمال پرداختند
  :شهيد مطهري با ذكر سابقه ورود قمه زني به ايران مي نويسد

قمه زني و بلند كردن طبل و شيپور، از ارتدوكس هاي قفقـاز بـه ايـران سـرايت                  
 و چون روحيه مردم براي پذيرفتن آنها آمـادگي داشـت، همچـون بـرق در                كرده

  ۲.همه جا دويد
 نيـز بـه ايـن مبحـث پرداختـه،           حوزه و روحانيت   در كتاب     اهللا مطهري  تيآشهيد  

  : فرمايند مي

نداريم و يكي از مصاديق  قمه زني در شرايط فعلي هيچ دليل عقلي و نقلي بر آن
زيـر سـوال     باعـث ،حداقل اينكه در زمان فعليبارز تحريف محسوب مي گردد و 

 ×هايي كه هيچ ارتباطي با اهداف امام حـسين         از برنامه . ددرفتن تشيع مي گر   
 ايـن كـار، كـار    .قمه زدن هم همين طور است ؛ندارد، تيغ، قمه و قفل زدن است

ها را بگيرند، به سرهاي خودشان بزننـد و خـون هـا را               يك عده قمه  . غلطي است 
  ۳. كه چه شود؟ كجاي اين حركت، عزاداري استبريزند كه

                                                                         

شود از افعـال عـوام    زني و جاري ساختن خون بر بدن انجام مي  آنچه كه امروز با نام قمه     «: آيت اهللا شهيد صدر   . ۱
ـديا  ؛ ابـراهيم الحيـدري،      ۱۵۰، ص   كل الحلول عند آل الرسـول     دكتر تيجاني،   (» ...مردم و جاهلين آنهاست      تراجي

  )۴۵۹، ص كربال
  ۱۵۴، ص جاذبه و دافعة علي عليه السالمشهيد مرتضي مطهري، . ۲
  .۱۷۳، ص ۲، ج حوزه و روحانيت شهيد مرتضي مطهري، .۳



 
۳۵ 

 نيـز بـه تـاثيرات سـوء قمـه زنـي در              ۱روحانيِ شهيد سيد عبد الكريم هاشمي نژاد      
  : تخريب چهره تشيع پرداخته، مي گويد

 و ياد نمودن از فاجعة خونين نينـوا، اگـر بـه    ‘سوگواري براي حسين بن علي     
مي و معنـوي كـه دارد، اصـوالً         طرز صحيح انجام گيرد، عالوه بر ارزش هاي اسال        

خود يك عمل منطقي و معقولي است كه از عواطف انسانيت و حـس حمايـت از            
اما با كمـال تأسـف گـاهي بـه نـام عـرض ارادت بـه                 . مظلوم سرچشمه مي گيرد   

 كارهايي انجـام مـي شـود كـه در برابـر دنيـاي روز                ×پيشگاه مقدس حسين    
 كه نه با مقررات اسالمي سـازش        كارهايي. موجب شرمساري و سرافكندگي است    

قمـه  «براي نمونه بايد موضوع . دارد و نه از نظر منطق، صحيح و قابل درك است          
نه تنها بـا هـيچ اصـلي        ... آور اين عمل ناراحت كننده و چندش     . را ياد كرد  » زدن

قابل تفسير نيست، بلكه مخالفان و دشمنان اسالم در داخـل و خـارج، از آن بـه                  
    . كنند ؤثر و قاطع عليه آيين مقدس ما استفاده ميصورت يك حربة م

نويسندگان دغل و قلم هـاي شـومي كـه سـالياني دراز در ايـن كـشور مـشغول                    
سمپاشي و آلوده ساختن افكار بي خبـران از اسـالم و نظـام عـالي و جهـاني آن                    
بودند، اكثراً از اين نمونه كارها كه جمعي از شيعيان پاكدل به نام ديـن و اسـالم                  

 كه سراپا تهمت و -هاي خود    نجام مي دادند، سوءاستفاده مي كردند و در نوشته        ا
 آنها را به نام يكي از دستورات مذهبي شيعه معرفي          -افترا به اسالم و تشيع است     

سپس در پناه اين حربه هاي مـؤثر،        . اند مي شمرده » گري شيعه«كرده، از مظاهر    
كتب آسماني آن نموده و با اين قبيـل         ها و ناسزاهاي خود را نثار اسالم و م         فحش

                                                                         

شهيد سيد عبدالكريم هاشمي نژاد يكـي از چهـره هـاي برجـسته سياسـي و مـذهبي قبـل و بعـد از انقـالب              . ۱
 به بعد كه نهضت امـام  ۱۳۴۱ع نموده و از سال       شرو ۱۳۴۰باشد كه فعاليتهاي سياسي خويش را قبل از سال           مي

او طي اين مدت بيش از پنج مرتبه بـه  . آغاز گرديد، تحت لواي ايشان به مبارزه مي پرداخت        ) قدس سره (خميني
شهيد هاشمي نژاد پس از انقالب نيز بـر فعاليتهـاي          . علت سخنراني و مبارزه عليه شاه دستگير و روانه زندان شد          

در آغاز به عنوان نماينده استان مازندران در مجلس خبرگان انتخـاب شـده، و در تـدوين قـانون     خود ادامه داد و     
سرانجام ايشان در هفتم مهر سال      . اساسي و به خصوص در جهت تثبيت اصل واليت فقيه زحمات فراواني كشيد            

  . در پايان كالس درس، به دست منافقان كوردل به شهادت رسيد۱۳۶۰



 
۳۶ 

 ايـن آيـين مقـدس را      - كه اين كارها جزء دسـتورات اسـالمي اسـت          -تهمت ها   
    ...دادند ناصحيح و نامعقول جلوه مي

و مانند آن اين گونه مـورد       » قمه زدن « موضوع   ،اگر در داخل يك كشور اسالمي     
رج از كشور نسبت بـه  برداري و سوءاستفادة دشمنان اسالم قرار گيرد، در خا         بهره

هاي بزرگ و مذاهبي كه به نيروهاي استعماري تكيه دارند، مـي تـوان بـه                 قدرت
خوبي استنباط كرد كه چگونه از ايـن حربـه هـاي مـؤثر عليـه اسـالم و مكتـب                     
آسماني آن از يك طرف و تحقير نمودن و كوچك شمردن مردم مشرق زمـين از   

    .كنند سوي ديگر استفاده مي
انم كه دانشجوست و در آلمان غربي مشغول تحـصيل اسـت، سـال              يكي از دوست  

گذشته برايم حكايت مي كرد كه در آنجا ما به ديـدن فيلمـي رفتـيم كـه در آن               
قسمتي از عادات و اعمال مردم مشرق زمين نـشان داده مـي شـد؛ اعمـالي كـه                   

   .نشان دهندة انحطاط فكري آنها است
هـايي كـه    ستان گاوهاي مقدس و احتـرام در آن فيلم، از كشور هندوستان مثالً د    

دادند نشان داده شده، ولي هنگامي كه نوبت بـه           مردم آنجا در برابر آنها انجام مي      
    .شد آور در فيلم منعكس با همان وضع چندش» قمه زدن«ايران رسيد، منظرة 

باز داستان ديگري در اين باره دارم كه دانشجوي آلماني به علّت آن كه منظرة          ... 
ه زدن را در يك فيلم تلويزيوني ديده بود و دشمنان اسـالم، آن را بـه عنـوان                   قم
معرفـي  » يكي از دستورات اسالمي كه بايد يك مسلمان واقعي آن را اجرا كنـد             «

  ۱...ها حاضر نبود مسلمان شود و اسالم را بپذيرد كرده بودند، تا مدت

                                                                         

  ۲۶۲ و ۲۶۱، ص درسي كه حسين عليه السالم به انسانها آموخت، شهيد هاشمي نژاد. ۱



 
۳۷ 

  )العالي مدظله(موج سوم؛ حكم حكومتي رهبر معظم انقالب. ۳
  در مورد قمه زني و حمايت مراجع عظام و علما از آن 

 و  +پس از گسترش غير عادي تظاهر به قمه زني پس از رحلت حضرت امام خميني              
هـا   رساني معاند از اين صـحنه      ها و پايگاههاي اطالع    برداري خبرگزاري  ايجاد زمينة بهره  

 كــه در آســتانة زدن بــه اســاس تــشيع، رهبــر معظــم انقــالب در بيانــاتي بـراي ضــربه 
 بر لـزوم هرچـه   ۱،الحرام در جمع روحانيون استان كهكيلويه و بويراحمد فرمودند        محرم

زنـي در عـزاي      باشكوهتر برگزار شدن عزاي حسيني تأكيد و انحرافي بودن جريان قمه          
آميـز از سـاحت قدسـي        حسيني را تبيين فرمودند و خواستار زدودن اين حركات وهن         

  .عزاي حسيني شدند
 جمعـي از    ۲،از انتشار اين بيانات و صدور حكم حرمت قمه زني از سوي ايشان            پس  

هاي فقهي حوزه علميه، با صدور فتاواي جديد و برخي نيز با تصريح            مراجع و شخصيت  

                                                                         

  . ايراد گرديده است۱۷/۳/۷۳بيانات معظم له در تاريخ . ۱
بـه  ... حضرات آيات عظام؛ مظاهري، مشكيني، احمدي ميانجي، مؤمن، يـزدي، مقتـدايي، موسـوي تبريـزي و                . ۲
و فتـاوي رهبـر معظـم انقـالب در فـصول سـوم و               متن بيانات   . بودن فتواي معظم له تصريح فرموده اند      » حكم«

  . چهارم به تفصيل آمده است



 
۳۸ 

نكتـه  .  رهبر معظم انقالب، به عدم جواز اين عمل فتوا دادند۱به الزم اإلتباع بودن حكم 
 كـه قمـه زنـي را    -گان بر خالف فتواي پيشين خود قابل توجه اينكه، برخي از اين بزر   

  ۱. فتوا دادند-تر عزاي حسيني جايز دانسته بودند با هدف برگزاري هر چه باشكوه

                                                                         

در الشرايط نسبت به فتـواي ديگـر مراجـع           در بيان جايگاه حكم حاكم جامع     آيت اهللا سيد محمد كاظم يزدي       . ۱
  :دننويس  ميعروة الوثقيمحوري فقه معاصر؛ كتاب 

 ،شرائط حكمي صادر كنـد ال جامع؛ يعني اگر حاكم    »...د آخر حكم احلاكم اجلامع للشرائط ال جيوز نقضه و لو ته         «
  )۲۰، ص ۵۷ مسئله، الوثقی عروة. ( حتي اگر مجتهد باشد؛هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد

 انـد،   و نظرات فقهي خود را بيـان داشـته   نگاشته» عروه«هايي كه مراجع عظام تقليد بر كتاب ارزشمند       در حاشيه 
، از جملـه آيـت اهللا العظمـي اراكـي، آيـت اهللا العظمـي گلپايگـاني و آيـت اهللا          جميع فقهارد اتفاقمو مسئلهاين  

   .است قرار گرفته... العظمي خويي و
  : مي فرمايند مكاسبنيز در كتاب ) رحمه اهللا عليه(شيخ انصاري

 يوز التعد جي ال   يم و نظره کنظره الذ    ه کفعل االما  يو انه فعل الفق   . ابه  يو اما لو استندنا فی ذلک الی عمومات الن        ...«
ـ ي فه و بينيده علي امر و وضع  دخل يف يه الذ يعنه فالظاهر عدم جواز مزامحه الفق       تـصرف و ان مل  يه حبسب نظره عل

ـ  ف ه کدخول االمام ، فدخول الثـاين      يفعل ذلک التصرف الن دخوله ف     ي ـ   ي  تـصرف آخرمزامحـه لـه فهـو     يه و بنـاوه عل
 شـاع   ي مثل هذا الزمان الذ    ما يف ي احلکام س   لزوم اختالل نظام املصاحل املنوطه ايل       کله مضافا ايل   هذا... کمزامحه االمام   

ـ  مما ذکرنا عدم جـواز مزامحـه الفق    نيف کان، فقد تب   ي احلکومه و ک   يدعيام بوظائف احلکام ممن     يه الق يف  کـل  ه ملثلـه يف ي
  »... احلاکمه ايليب الرجوع فجي ي او فعلالزام قويل

 اگر در اثبات واليت فقيه به عمومات نيابت تمسك كنيم، چون مفاد آن ها اين است كه فعل فقيه ماننـد                      و اما ... 
فعل امام و نظرش مانند نظر امام است كه تعدي از آن ها جايز نيست؛ پس ظاهر، عدم جواز ايجـاد مزاحمـت بـر           

تصرف داشته باشد؛ اگر چه آن تصرف       فقيهي است كه در امرِ معروفي تصرف كرده باشد و يا حتي نظر و بناي بر                 
لذا دخالت فقيـه ديگـر در آن امـر و تـصميم و     . را انجام نداده باشد؛ چرا كه نظر و تصميم او مانند نظر امام است      

  ... ابراز نظر ديگر مزاحمت و مداخله در كار فقيه اولي مي باشد كه همانند مزاحمت بر نظام امام معصوم مي باشد
هاي گذشته بر عدم جواز مداخله در حكم فقيه متـصرف، بايـد توجـه كنـيم در صـورت       ستدالل به تمامي ا  مضافاً

بـه ويـژه در مثـل ايـن     . ايجاد مزاحمت، اختالل در مصالح نظام رخ مي دهد؛ مصالحي كه مرتبط با حكـام اسـت        
، ۲جلـد  ، مكاسـب ال  شيخ انـصاري،  (.زمان كه اقدام به انجام وظايف حاكمان از سوي مدعيان افزايش يافته است       

   )۵۷۳ تا ۵۷۱ص 
ـضا و شـهادات   : بنگريد به اختيارات واليت فقيهةحيطشئون و  براي مشاهدة ديدگاه شيخ انصاري دربحث       ( ، ط ق

  )۹ و ۸، ص ۲۲ش كنگره،



 
۳۹ 

 كـه پـس از رحلـت    &اهللا العظمي اراكـي   شيخ الفقهاء و المجتهدين، حضرت آيت     
 عليـرغم  شدند، اهللا العظمي گلپايگاني به عنوان مرجع عام جهان تشيع شناخته مي          آيت

عنوان مصاديق عزاداري حـسيني،      گونه رفتارها به   فتواي پيشين خود مبني بر جواز اين      
دستور ولي امر مسلمين مبني بـر جلـوگيري از اعمـال خرافـي     با صدور فتوايي جديد،    

   ۲.اعالم نمودنداالطاعه    الزم رادرعزاداري محرم
 كـه در آن  -ي اولية خـود  اهللا العظمي فاضل لنكراني نيز برخالف فتوا      حضرت آيت 

هـاي   استفاده نبودن توسط رسـانه  زني؛ البته در خفا و مشروط به قابل سوء         به جواز قمه  
  :  فتوايي جديد صادر و در آن تصريح فرمودند-استكباري، فتوا داده بودند

    ع بعـد از پيـروزى انقـالب اسـالمى     با توجه به گرايشى كه نسبت به اسالم و تشي
القـراى جهـان     قاط جهان پيدا شده، و ايران اسالمى بـه عنـوان ام           ايران در اكثر ن   

اسالم شناخته مى شود، و اعمال و رفتار ملت ايران به عنوان الگو و بيانگر اسـالم          
 الزم است در رابطه با مسايل سوگوارى و عـزادارى سـاالر شـهيدان               ،مطرح است 

رايش بيـشتر   اى عمل شود كه موجب گ      به گونه  ×حضرت ابى عبداهللا الحسين   
        پيداسـت در ايـن   . س وى گـردد  و عالقمندى شديدتر به آن حضرت و هدف مقد

زدن نه تنها چنين نقشى ندارد، بلكـه بـه علّـت عـدم قابليـت                 قمه ةشرايط، مسأل 
ـ     ةپذيرش و نداشتن هيچگونه توجيه قابل فهم مخالفين، نتيج         ب  سوء بر آن مترتّ

 از آن   ×مكتـب امـام حـسين     لذا الزم است شيعيان عالقمنـد بـه         . خواهد شد 

                                                                                                                                                                    

توجـه بـه مقتـضاي تقـوا در نقـل فتـواي        گونه رفتارهاي نامتعارف، بـي    ذكر است، برخي از مروجان اين      الزم به . ۱
توانـد    كـه مـي  ـ� جاي نقل آخرين فتـواي مراجـع عظـام      اند، به  هايي كه اخيراً منتشر كرده     د، در كتاب  مراجع تقلي 

 و متـدينين را دچـار حيـرت و سـردرگمي       به ذكر فتاوي قديمي آنان پرداختـه  ـ مبناي عمل مقلدين قرار گيرد
ينجـا، علّـت انتـشار مخفيانـه و بـدون       شـود؛ و از ا     وفور ديده مي   ها به  از اين دست تحريفات در آن كتاب      . اند كرده

  !گردد گونه كتابها آشكار مي مجوز اين
؛ متن فتواي معظم له در فـصل سـوم          ۳۷، ص   پيرامون عزاداري عاشورا  دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم،       . ۲

  . اين كتاب ذكر شده است



 
۴۰ 

  ۱.خوددارى كنند
 و داليـل محكـم ارائـه شـده          ۲اين موج حمايتي از سوي علما و مراجع عظام تقليد         

براي موهن و غيرمشروع بـودن ايـن رفتارهـا، حمايـت مجـامع حقيقـت طلـب ديگـر                    
  ۳.كشورهاي اسالمي را نيز به دنبال داشت

ـديا كـربالء  تر كتـاب   ، در  عراقـي  شـناس  جامعـه ابراهيم الحيـدري،      درايـن بـاره   اجي
  :نويسد مي

هاي متفاوتي در جهان اسالم مواجه شـد؛         العمل اي با عكس   فتواي آيت اهللا خامنه   
از يك سو بسياري از علما و مصلحان و مؤسسات اسالمي به حمايت از اين اقدام                
شجاعانه برخاسته و آن را تالشي آگاهانه براي حفاظت از اصالت و خلوص اسالم              

؛ چراكه اين فتوا بيانگر عزمـي واال بـراي پاكـسازي نهادهـاي مـذهبي از          شمردند
مانـدگي و ركـود    ها و مظاهر انحـراف بـود كـه از دوران عقـب         ها و گمراهي   بدعت

از سوي ديگر، احساسات و عواطف برخـي عـوام بـر            . مسلمانان بر جاي مانده بود    
و ناسـزا قـرار داده و       اي به هيجان آمده و ايشان را مورد تـوهين            ضد آقاي خامنه  

  ۴.متّهم به كفر و خروج از اسالم كردند

                                                                         

  . درج شده است۴۹تصوير دستخط معظم له در فصل سوم اين كتاب، ص . ۱
  آيـت اهللا  ،آيت اهللا سيد محسن خـرازي ، )سره قدس (آيت اهللا علي مشكيني، حسين مظاهري ضرت آيت اهللا ح. ۲

آيـت  ،  آيت اهللا ابراهيم اميني   ،  آيت اهللا حسين راستي كاشاني    ،  )سره قدس (آيت اهللا احمدي ميانجي   ،  محمد مؤمن 
آيـت اهللا حـسن   ،  محسن حرم پنـاهي   آيت اهللا  آيت اهللا عباس محفوظي،      ،آيت اهللا سيد جعفر كريمي    ،  اهللا شرعي 

آيـت  ، آيت اهللا محمدي گيالني، آيت اهللا استادي، آيت اهللا سيد محمد ابطحي،  يت اهللا احمد آذري قمي    ، آ تهراني
، آيت اهللا سيد كـاظم حـائري،پس از صـدور حكـم           آيت اهللا مقتدايي   ،    آيت اهللا محمد يزدي    ،اهللا موسوي تبريزي  

تـصوير فتـاوي ايـن      .  از اين حكـم پرداختنـد      ، به تأييد و حمايت     تبعيت لزومفتواي  رهبر معظم انقالب، با صدور      
  .بزرگواران در فصل سوم آمده است

، مجلس اعالي شيعيان لبنان، مجمـع التقريـب   )۱۴۱۷ صفر ۱۹در بيانيه اي به تاريخ   (علماي شيعه عربستان    . ۳
سالم با صدور بيانيـه هـايي بـه اعـالم حمايـت از      بين المذاهب اإلسالمي و بسياري ديگر از مجامع شيعي جهان ا       

  )۲۰۳ و ۱۴۴، ص ؟، قمه زني، سنّت يا بدعتمهدي مسائلي :بنگريد به(. موضع ولي امر مسلمين پرداختند
كربالءابراهيم الحيدري، . ۴   ۴۹۱، ص تراجيديا 



 
۴۱ 

دار بـوده    البته مقاومت عوام در تغيير رسوم خود، طبيعي و در گذشـته هـم سـابقه               
براي مثال، شـنيدن مـاجراي تـالش حـضرت آيـت اهللا العظمـي بروجـردي در                   . است

خ بنامِ معاصـر،  جلوگيري از سنت هاي غلط در عزاداري هيئات مذهبي قم، از زبان مور         
  :حجت االسالم رسول جعفريان خالي از لطف نيست

كـه رهبـري    ) مد ظله العـالي   (حضرت مستطاب آيت اهللا العظمي آقاي بروجردي      
شيعيان جهان را به عهده گرفته و داراي رياست عامه مي باشند و حـوزه علميـه                 

عـضي از  مطلوب بقم نيز با رهبري حضرت معظم له اداره مي شود، از جريانات نـا         
هاي عزا اظهار انزجار فرموده و مخالفت خود را با اعمـالي كـه مناسـب بـا                   موكب

جهان تشيع نبوده و مخصوصاً شايسته يك شهر مقدس نمي باشـد، ابـراز نمـوده      
اند؛ ولي متأسفانه بعضي از گردانندگان دستجات عزا گفته اند ما دوازده ماه سال              

جعه نموده و از ايشان تقليد مي كنيم ولي         را در تمام امور به حضرت آيت اهللا مرا        
دهه عاشورا را درعزاداري از معظم له تقليد نخواهيم كرد؛ بلكه از آنچه كـه خـود    

  ۱!ما تشخيص مي دهيم، پيروي خواهيم كرد
شناسي چـون آيـت اهللا    فقهاي دين اينجاست كه درد و رنج پنهاني عالمان دلسوز و        

 فـی    هی غصةٌ  رية التطب ي قض إنّ«:د كه فرمودند  شو تر مي   برايمان روشن  +العظمي حكيم 
  !زني چون خاري در گلوي ماست  قضية قمه۲؛»حلقومنا

                                                                         

  ۷۱، ص هايي از تاريخ حوزه علميه قم برگرسول جعفريان،  .۱
شـهيد محمـد بـاقر حكـيم،        بـه نقـل از       ؛۱۳۷ص  ،  عائر الحسينيه؛ بين الوعي و الخرافه     ششيخ محمود الغريفي،    . ۲

  ۲، صالحوارات



 
۴۲ 

  



 
۴۳ 

   علل صدور فتواي عدم جواز قمه زني از سوي علماچهارم ـ فصل    
  
  
  
  

 در اين فصل، علل صدور فتواي حرمت از سـوي مراجـع عظـام و علمـاي                  -اشاره
ين رو آنچـه مبنـاي تنظـيم و ترتيـب ذكـر             گيرد؛ از ا   اعالم مورد بررسي قرار مي    

بوده است و نه شـأن علمـي        ) ذكر شده در متن فتوا    (فتاواست، علت صدور حكم     
زنـي   آن بزرگواران؛ هر چند بسياري از علماي ديگر نيـز در خـصوص منـع قمـه                

فتواهايي داشتند كه دستيابي به آنها، به دليل عـدم دسترسـي كامـل بـه منـابع               
  .معتبر، ممكن نشد



 
۴۴ 

   وهن بودن قمه زني .۱

  فتاوي مراجع تقليد-الف

  ۱)رحمهما اهللا(حضرت آيت اهللا العظمي خويي و شيخ جواد تبريزي 

زنجير زني و قمه زني از اموري است كه در ماه محرم الحرام مشاهده مي شود،               : ۱۴۰۴سؤال  

 ،گان گردد  بيگان ء برداشت چنانچه اينگونه اعمال اضرار به نفس بوده و يا موجب انتقاد و سو            

  ۲انجام آنها چه حكمي دارد؟

) قابـل توجـه   ( چنانچه اينگونه اعمال موجب ضرري معتنـا بـه           :آيت اهللا العظمي خوئي   
  ۳.گردد و يا مستلزم بي احترامي و اهانت شود ، جايز نمي باشد

 داخل بودن امـور مـذكور تحـت عنـوان جزعـي كـه بجهـت                 :آيت اهللا العظمي تبريزي   
  ۱.مل استأ محل ت،تحب مي باشد مس×مصيبت سيدالشهداء

                                                                         

 ۴۴۵، ص ۲ ، ج)للخوئي مع حواشي التبريزي (صراط النجاة ۱.

فإذا كان هذا العمل مضرا » حمرم احلرام«ضرب السالسل و التطبري من العالمات اليت نراها يف شهر : ١٤٠٤سؤال  ۲.

 مثريا النتقاد اآلخرين فما هو احلكم حينئذ؟بالنفس، و 
  ال جيوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم اهلتك و التوهني، و اللَّه العامل: اخلوئي ۳.



 
۴۵ 

چنانچـه   در مورد جواز زنجير زني و قمه زني از شـما سـؤال شـد ؛ فرموديـد        : ۱۴۰۵سؤال  

اگر . اينگونه اعمال مضر به نفس بوده و يا موجب بي احترامي و اهانت شود جايز نمي باشد                  

  ۲ممكن است توضيح بيشتري بفرماييد؟

عبارت است از امري كه وقوع آن ،        )  قابل توجه    (ضرر معتنا به    : آيت اهللا العظمي خوئي   
قابل چشم پوشي نيست مانند هالكت نفس يا بيماري كه منجر به هالكت نفس شـود                

 ، چيزي است كه موجب خاري و سـبكي مـذهب در نظـر               توهينهتك و   ، و منظور از     
  ۳.عرف كج انديش گردد

  ۴قمه زني در عزاداريها از نظر شرعي چه صورت دارد؟: سوال 

  +تبريزىحاج شيخ جواد   العظميحضرت آيت اهللا

 . عزاداري بايد طوري باشد كه موجب وهن بر شيعه نباشد

  :حضرت آيت اهللا مكارم شيرازي

اقامه عزاي حسيني از افضل شعائر است ، ولي بايد از آنچه به بدن ضرر مي رسـاند يـا                    
 .مايه وهن مذهب است پرهيز كرد

                                                                                                                                                                    

  .دخول ما ذكر يف اجلزع املستحب ملا أصاب سيد الشهداء عليه السالم حمل تأمل: التربيزي ۱.

سالسل و التطبري، فأجبتم بأنه ال جيوز فيما إذا أوجب ضررا معتـدا بـه،          سألناكم عن جواز ضرب ال     :١٤٠٥سؤال   ۲.
  أو استلزم اهلتك و التوهني، فما معىن جوابكم تفصيال؟

الضرر املعتد به هو الذي ال يتسامح بالوقوع فيه، كهالك الـنفس أو املـرض املـشابه ملثلـه، و اآلخـران مـا           : اخلوئي ۳.
  . العرف السائد، و اللَّه العامليوجب الذل و اهلوان للمذهب يف نظر

ـد از  سيد محسن محمـودي،  دو پاسخي كه در پي آمده، در جواب همين استفتاء ارائه شده است؛      ۴. مسائل جدي
  ۲۰۲، جلد چها رم، ص ديدگاه علما و مراجع تقليد



 
۴۶ 

  يا  خامنه العظميحضرت آيت اهللا
و ) ع( عـصر ائمـه    دراى   شـود و سـابقه     زنى عالوه بر اينكه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محـسوب نمـى                قمه

 در زمـان    ،در مورد آن نرسيده اسـت     ) ع( هاى بعد از آن ندارد و تأييدى هم به شكل خاص يا عام از معصوم               زمان
و چنانچـه در ايـن مـورد    . لتى جـايز نيـست  شود؛ بنابراين در هيچ حا حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب مى       

   ۱.نذرى وجود داشته باشد، نذر واجد شرايط صحت و انعقاد نيست

  

 ۲وهـن « اجماع دارند كه هر عملـي كـه موجـب            مسئلهعلما و مراجع معظم تقليد، در اين        

 به عنوان نمونه به پاسخ فقها دربـارة         ۳شود، حرام است و بايد از آن خودداري كرد؛         » اسالم

  ۱؛ها اشاره شده، توجه فرماييد آميز در عزاداري ستفتائي كه در آن به بعضي رفتارهاي وهنا

                                                                         

  ۱۴۶۱، س اتئ اجوبة االستفتا ١
و به معني كاري است كه موجـب خفيـف، حقيـر            وهن، توهين و استهانه در منابع فقهي، مترادف با استخفاف            ۲

ـشيعه    شيخ حر عاملي، ؛ ۴۲، ص   ۵، ج   مجمع البحرين . (شدن و اهانت گردد    ؛ مـال  ۲، بـاب  ۳۶، ص ۱، ج وسـائل ال
 )۶۱، ص ۱، ج الوافيمحسن فيض كاشاني، 

 دينـي مثـل   در روايات وارده و كتب فقهي به كرّات بر حرمت اهانت و استخفاف يكي از محترمات و ضروريات              .۳
قرآن، اماكن مقدسه، احكام دينيه و حتي افعالي كه منجر به اهانت به مؤمن مي شود ـ مثـل غيبـت، تمـسخر و     

ـه  حسن بن آقا بزرگ موسوي بجنـوردي،  . (سب ـ تصريح شده است  ـد الفقهي ؛ سـيد  ۲۹۴ و ۲۹۳، ص ۵، ج القوائ
ـه   عبد الفتاح بن علي حسيني مراغـي،         ـاوين الفقهي ؛ دائـره المعـارف الفقـه االسـالمي،      ۵۵۷ و   ۵۵۶، ص   ۱، ج   العن

  )، باب استخفاف۲۹۵-۲۹۸، ص موسوعة الفقه االسالمی
در كتب فقهي علماي عظام، حرمت وهن و استخفاف از طرق متعددي همچون آيات، روايات، حكم عقل، اجمـاع             

ـه القوائد الفقحسن بن آقا بزرگ موسوي بجنوردي، (و ارتكاز ذهن متشرّعه اثبات گرديده  ؛ ۲۹۴-۳۰۳ص ، ۵، ج هي
 احمـد بـن محمـد مهـدي نراقـي،      ؛۵۵۸-۵۶۲، ص۱، ج العناوين الفقهيهسيد عبد الفتاح بن علي حسيني مراغي،    

تا آنجا كه حرمت آن را از ضـروريات  ) ۳۰، ص عوائد االيام في بيان قواعد االحكام و مهمات مسائل الحالل و الحرام    
 عنـد املتـشرعه هـو حرمـة االسـتخفاف           ريات الدين و مسلّماته و املرتکز     أنّ من ضرو  « ؛و مسلّمات دين دانسته اند    

 )۲۹۶ و ۲۹۵، ص ۵، ج القواعد الفقهيه للبجنوردي (».مبحترمات الدين و عدم جوازه



 
۴۷ 

  :حضرت آيت اهللا بهجت

  . جايز نيست،اگر موجب وهن مقدسات شود

  

  :حضرت آيت اهللا سيستاني

  . اجتناب شود،كند دار مي بايد از كارهايي كه عزاداري را خدشه

  :حضرت آيت اهللا فاضل لنكراني

  . جايز نيست،ملي كه موجب وهن مذهب شودهر ع

  :پايگانيافي گلصحضرت آيت اهللا 

  .در موردي كه موجب وهن مذهب شود، از آن خودداري گردد

   ساير علما-ب

  +حضرت آيت اهللا علي مشكيني

 امور مذكور فوق بنفـسه در شـرع اسـالم مـورد اشـكال و بلكـه       ، بعد التسليم و التحيه   
 حـضرت   هست مسلمين بايد از وارد كردن آنها در مراسم تعزي         بعضي از آنها ذاتا محرم ا     

                                                                                                                                                                    

جواب استفتاء زير ارائه شده     ۳۳، جلد سوم، ص     مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد        كتاباين فتاوي در    . ۱
كنند، يـا بـه      خطاب مي ) عليهم السالم (لس عزاداري بعضي مداحان با الفاظ نامناسب به ائمه          در برخي مجا  : است

عنوان عزاداري به صورت خود چنگ انداخته و يا زنجير خاردار ميزنند و بر بدن و لباس آنان خون جاري شـده و               
ل ترويج بـوده و مجـالس را از         گونه روشها در حا    كنند، از آنجايي كه اين     لباس و بدن و منزل ديگران را نجس مي        

  .باره روشن فرماييد شود، تكليف ما را در اين ساخته، چه بسا موجب وهن مقدسات مي وزانت و معنويت تهي



 
۴۸ 

 كه يكي از عبـادات اسـت      ) و السالم  ةعليه الصال (حسين
 عزاداري آن حضرت     جدا خودداري نمايند عالوه آنكه    

مخلـوط شـدن      سياسي است پس بايد از     عمل عبادي 
كارهايي كه جنبه سياسي آن را مخدوش و يـا عنـوان    

بخشد اجتناب نمود گذشته    خرافيت و وهن اسالم مي      
از اينها اعمال فوق مورد نهي مقام معظـم واليـت امـر         
مسلمين قرار گرفته و حكم معظم لـه واجـب االتبـاع            

خداوند بر ملت معتقد و هشيار و سياست فهـم           . است
ايران توفيق تبعيت در احكام الهـي و عـزاداري مـورد            

  . يدرضايت حضرت بقيه اهللا عنايت فرما

  
  +شهيد سيد محمد صادق صدرهللا حضرت آيت ا

طبيعي است كه در اين گونه جاري كردن خون از سر، به صورت عمدي، نه استحبابي                
همچنان كه  . شود، در آن ديده مي    ^وجود دارد و نه مواسات و همدردي با اهل بيت         

شناسم، اعتقاد به حليت ايـن عمـل ندارنـد و حتـي در              هيچ يك از علمايي كه من مي      
ا اين اعمال را به حكم اولي نيز مباح تصور كنيم، باز هم بـه خـاطر آنكـه                   صورتي كه م  

گـذاري مـتهم    گري و بدعت  باعث وهن و توهين به مذهب شده و شيعيان را به وحشي           
 همواره ما را بر تـرك كـردن   ^مي كنند، حرام مي باشد؛ اين در حالي است كه ائمه   



 
۴۹ 

: فرمودند  توصيه نموده و مي    شود، مي ^بيت اعمالي كه موجب زشت نشان دادن اهل      
   ۱».كُونُوا لَنَا زيناً و لَا تَكُونُوا علَينَا شَيناًشيعتنا «

  حضرت آيت اهللا جوادي آملي 

چيزي كه مايه وهن اسالم و پايه هتك حرمت عـزاداري           
 جايز نيست، انتظار مي رود از قمه زني و مانند آن            ،است

  . پرهيز شود
  

  +حانيحضرت آيت اهللا مهدي رو

بايـد از امـور يـاد       . ، مورد توجه و مداقه است     ^چون اعمال شيعه و پيروان اهل بيت      
كه ولي امر مسلمين از شده كه باعث وهن مذهب است، جداً اجتناب كرد؛ عالوه بر اين           

  .اين امر نهي فرموده و اطاعت معظم له واجب است
  ۱۴۱۵محرم  ۷

                                                                         

 تكُونوا علَينا شـيناً  كُونوا لَنا زيناً و لَا...  فَقَالَ أُوِصيك ِبتقْوى اللَِّه و، أَوِصِني)ه السالميلع(قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه .  ۱
            ـرا كُلَّ شنوا عفَعاد ٍة ودوا كُلَّ منوا ِإلَيرفَج ِهما ِإلَيونضغبلَا ت اِس وا ِإلَى النونبببـه امـام   : كثيـر بـن علقمـه گويـد    ؛ ح

و اينكـه   ... ، و كـنم   توصـيه مـي    ىتو را به تقواى اله    : فرمود. عرض كردم مرا نصيحت فرماييد    ) ليه السالم ع(صادق  
زينت و افتخار ما باشيد نه مايه ننگ ما، با اعمالتان ما را در نزد مردم عزيز و محبوب گردانيد و آنها را دشمن مـا                

  )۸،ص۱۲ج ،الشيعة وسائل( . را از ما دفع كنيد قبيحيها را به سوى ما جلب و هر گونه  دوستية هم؛نسازيد



 
۵۰ 

  

 

ــراهيم  ــت اهللا اب ــضرت آي ح
  اميني

  بسمه تعالي

بـا اينكـه عــزاداري بـراي ســرور    
ــداهللا  ــضرت اباعبـ ــهيدان حـ شـ

 يـــك عبـــادت و ×الحـــسين
 سـبحان  وندموجب تقرب به خدا  

 در  ^است  و ائمه معـصومين     
ـ   دارنـد،  اين باره تاكيد   كن بـر   ي ل

 زيـرا اوال امـور      ؛عالقه مندان به اهل بيت واجب است از انجام امور فوق اجتناب نمايند            
رسـوم نيـست و حكـم بـه اسـتحباب و      موان عـزاداري  مذكور در بين عرف مردم به عن   
 ثانيا در اوضاع و شرايط كنوني جهـان امـور مـذكور از             .مشروعيت آنها بدون وجه است    

 و ثالثـا مقـام معظـم رهبـري          .باشـد  رود و موجب وهن شيعه مـي       خرافات به شمار مي   
فرموده انـد  حضرت آيت اهللا خامنه اي دامت براكاته از انجام اين قبيل امور نهي شديد             

از معظم له بر همه شيعيان و پيروان واليت فقيه الزم و مخالفت بـا آن حـرام    و اطاعت 
است بدين جهت از عموم شيعيان انتظار مي رودكه در انجام مراسـم عـزاداري از ايـن                  

  .قرار دهد ×راستين امام حسين قبيل امور اجتناب نمايند خدا ما را از شيعيان
 



 
۵۱ 

  

  يحضرت آيت اهللا ملكوت

ــبط     ــشهداء سـ ــيد الـ ــضرت سـ ــزاداري حـ  عـ
 بايد اليـق و شايـسته بـه آن امـام            |اهللا رسول

بزرگـوار باشـد و موجــب وهـن و تـضعيف اســالم     
حـضرت  ومذهب تشيع نباشد بلكه مثل قيـام آن         

 باعث بقاء و عزت اسالم و مسلمانان بوده و عـاري          
  .و منزه از هرگونه بدعت و خرافات باشد

  حضرت آيت اهللا مقتدايي

قرار جمهـوري اسـالمي ايـران و تـشكيل          ت با اسـ   
ها به اسـالم جلـب و    ها و دولت اسالمي بر اساس قرآن و وحي توجه همه ملت حكومت

احكام نوراني و مترقـي اسـالم       
مورد مداقه صاحب نظران قرار     
ــا هماننــد  گرفتــه و مــي رود ت
ــطح    ــان در س ــيدي تاب خورش
ــذا  جهــان بــسط پيــدا كنــد؛ ل

 و  تيثيـ دشمنان اسالم كـه ح    
موجــودي خــود را در خطــر   

 در مقام هـستند بـه       ،بينند مي
ــه اســالم را   ــر وســيله و بهان ه

 از  .ملكوك و خدشه دار نمايند    
اين جهـت امـوري كـه امـروز         



 
۵۲ 

لمين بايـد   س شرعا حرام و م    ،موجب وهن به اسالم و تضعيف عقايد مسلمين مي گردد         
الم حكم بر حرمـت قمـه        عالوه بر اين با تشخيص موضوع و اع        از آنها خودداري نمايند   

زدن و نظائر آن از طرف رهبر معظم انقالب و ولي امر مسلمين حضرت آيت اهللا خامنه             
 اي دامت بركاته اطاعت از معظم له بر آحاد مسلمين الزم و 

 .تخلف از آن حرام است

  حضرت آيت اهللا محمدي گيالني

 طبعا حـرام و     ، هر چه كه مايه وهن شريعت اسالم است        
 بر عمـوم    ،ر مورد نهي ولي امر مسلمين است      خصوصا اگ 

 .اطاعت از آن واجب است

 

 

 

  حضرت آيت اهللا موسوي تبريزي

عزاداري روزهاي محرم و صفر و زنـده نگـه      
 از  ×داشتن قيام مقدس حسين بن علـي      

 و هـر    مـي باشـد   بهترين عبادات و قربـات      
م مقدس  اعملي كه موجب وهن اسالم و قي      

ام اسـت و     حـر  ، باشد ×حضرت اباعبداهللا 
 حكم ولي امر مـسلمين واجـب و         زاطاعت ا 

 . الزم است

  



 
۵۳ 

  غير منطقي و غير قابل پذيرش بودن. ۲

  + فاضل لنكراني العظميحضرت آيت اهللا

 با توجه به گرايشى كه نسبت بـه اسـالم و تـشيع             
بعد از پيروزى انقالب اسالمى ايران در اكثـر نقـاط       

ام جهان پيـدا شـده، و ايـران اسـالمى بـه عنـوان               
القراى جهان اسالم شناخته مـى شـود، و اعمـال و     
رفتار ملت ايـران بـه عنـوان الگـو و بيـانگر اسـالم             

ــت  ــرح اس ــسايل   ،مط ــا م ــه ب ــت در رابط  الزم اس
سوگوارى و عزادارى ساالر شـهيدان حـضرت ابـى          

به گونـه اى عمـل شـود كـه           ×عبداهللا الحسين 
موجب گرايش بيشتر و عالقمندى شديدتر بـه آن         

پيداست در ايـن  . دف مقدس وى گرددحضرت و ه  
 قمـه زدن نـه تنهـا چنـين نقـشى            مسئلهشرايط،  

ندارد، بلكه به علّت عدم قابليت پذيرش و نداشتن هيچگونه توجيه قابل فهم مخالفين،              
لذا الزم است شيعيان عالقمنـد بـه مكتـب امـام            . نتيجه سوء بر آن مترتب خواهد شد      



 
۵۴ 

در اين مورد نذرى وجود داشته باشد، نذر        و چنانچه   .  از آن خوددارى كنند    ×حسين
   ۱.واجد شرايط صحت و انعقاد نيست

 نـوري    العظمي حضرت آيت اهللا  
  همداني

مكتب ساالر شـهيدان    از آنجا كه      
، مكتـب   ×حضرت ابـي عبـد اهللا     

امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و            
هاي اسـالمي    چشمه جوشان ارزش  

اســت و تــاريخ خونبــار عاشــورا    
ـ     دن حماسـه هـا و      هميشه بـا آفري

موج ها و بـا بـه حركـت در آوردن           
احساسات و عواطف، الهـام بخـش        
كليه نهضت هـا و قيـام هـايي كـه           
ــار   ــاران روزگ ــان و جب ــه ظالم علي

 و همـواره   صورت گرفته، بوده است   
مجاهيدين اسالم با قيام هايي كـه       

( عليه ظلم و سـتم بجـا آورده انـد     
سين بر لب و اشك حسيني بـر لـب و هـواي      نام ح )كه نمونه آنرا در زمان خود ديديم        

كربال و عاشورا در سر داشتند تا موفق شدند كه پيروزي خون بر شمشير ثابت و بيـان                  
 حسين مني و انا من حسين را معنا كنند و ايام محرم و              |بلند حضرت رسول اكرم   

هـايي اسـت كـه در دل          اين خاطره به جوش آورنده خون      عاشورا را هميشه زنده كنند    
                                                                         

 ۲۱۷۳ ، س۱ ، جالمسائل جامع ۱.



 
۵۵ 

 مخـصوصا در جهـان كنـوني كـه           لذا الزم اسـت    .قه مندان اين مكتب موج مي زند      عال
دشمنان اسالم از اسالم سيلي خورده و منـافع نامـشروع خـود را از دسـت رفتـه مـي                     

زينبـي   بينند، در فكر انتقام گرفتن از اسالم ناب محمدي هستند، مراسم عزاداري كـار        
نه حركتـي كـه ايـن ديـن مقـدس را بـي       كند يعني با منطق اسالم توام و از هرگو   مي  

منطق قلمداد نمايد، منزه باشد و عزاداران محترم و متعهد  به جاي اينكه قمه را فـرق                  
خود بكوبند در فكر آن باشند، قمه را بر سر دشمنان اسالم كه اراضي آنان را اشـغال و                   

ـ                     ا ترفنـد   در فكر تضعيف آنان مي باشند و منابع آنـان را غـارت و بـاالخره هـر روزي ب
  ۱.ا به مخاطره مي اندازند، بكوبندآنان ر جديدي حيات اسالمي

  
عالوه بر اين، حضرات آيات، مكارم شيرازي و احمدي ميانجي نيز در فتواي خود ، مبني بـر      

اشاره كرده اند؛ به متن ) غير منطقي و غير قابل پذيرش بودن(حرمت قمه زني، به اين دليل 

 . يدمراجعه نمايهمين فصل ر هاي ديگ بخشيشان در فتواي ا

 

                                                                         

 ۵۹۷، س ۲، ج اتئاستفتا . ۱



 
۵۶ 

 زني و خرافي و بدعت بودن آن عدم وجود سند شرعي براي قمه. ۳

   فتاوي مراجع تقليد-الف

  +آيت اهللا العظمي شيخ جواد تبريزي

نظـر  ، رفتن آنهـا  كنار هم قرار گاز، به ارائة سه فتوا از ايشان مي پردازيم كه         مسئلهدر اين   

  :گردد مي روشن كامالً موضوع رافقهي معظم له، 

مجالس عزاداري براي تعظيم شعائر اسالمي است و بايـد بـه صـورتي واقـع شـود كـه                    
 و اظهـار جـزع و حـزن و          × باالخص ابـي عبـد اهللا الحـسين          ^تعظيم معصومين 

  ۱.شيون بر مصائب وارده باشد

 اگر عنوان جزع صدق كند مستحب اسـت         × و سيد الشهداء     ^عزاداري براي ائمه  
  ۲.ن جزع خارج شود استحباب نداردو اگر از عنوا

  

                                                                         

  ۳۴، جلد چها رم، ص مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليدسيد محسن محمودي، . ۱
  ۳۶ همان، ص ۲.



 
۵۷ 

 و اهـل بيـت و       ×داخل كردن قمه زني در قضية جزع بـر سيدالـشهداء          : ترجمة فتوا 
پس سزاوار اسـت مـؤمنين، بـه        . محرز نيست ) سالم اهللا عليهم اجمعين   (اصحاب ايشان 

كارهايي اقدام كنند كه دخول آن در جزع، محرز است؛ مانند گريه كردن و لطمه زدن                
هاي عزاداري و ظاهر شدن در اماكن عمومي؛ به قدر           و اقامة دسته  ] سينه زني [ بر سينه 

    .توان عزاداران
 توفيق دهد و خداونـد جـزاي خيـر، در    ^ خداوند شما را در راه خدمت به اهل بيت       

  .دهنده است دنيا و آخرت به شما عطا فرمايد؛ وخداوند توفيق

  

  + صالحي مازندراني العظميحضرت آيت اهللا

ــ  از منـابع فقــه چـه لب  . اسـمه العلـيم  ب ه يـه و چـه لفظي
زنـى    قمـه  ةبالخصوص او باالطالق او العموم جواز و اباح       

فضال از رجحان آن در مراسم عزادارى سـاالر شـهيدان           
ـ      مستفاد نمى  ×امام حسين  ه گردد، بلكه مقتضاى ادلّ

  لـذا اجتنـاب   . حرمت و عدم جواز است ،هو عناوين ثانوي 
داننـد كـه     برادران ايمانى مـى   . زم است از آن واجب و ال    

كشان خائن و قداره بندان جانى       قمه را بايد بر فرق قمه     
  .زد

 ۱۳۷۳ خرداد - ۱۴۱۵ محرم الحرام 



 
۵۸ 

   ساير علما-ب

  + اهللا مرتضي مطهريتيآشهيد 

نداريم و يكي از مـصاديق بـارز    قمه زني در شرايط فعلي هيچ دليل عقلي و نقلي بر آن
زير سوال رفتن تـشيع    باعث،دد و حداقل اينكه در زمان فعليتحريف محسوب مي گر

 ندارد، تيغ، قمه و     ×از برنامه هايي كه هيچ ارتباطي با اهداف امام حسين         . ددمي گر 
يك عده قمه .  اين كار، كار غلطي است؛قمه زدن هم همين طور است .قفل زدن است

ند كه چه شـود؟ كجـاي ايـن    ها را بگيرند، به سرهاي خودشان بزنند و خون ها را بريز       
  ۱؟حركت، عزاداري است

  +حضرت آيت اهللا احمدي ميانجي 

عملي كـه موجـب وهـن مـذهب شـود جـايز نيـست               
 اهللا  ةرمحـ ( اگـر فقهـاء عظـام         و همانطور كه فرموده اند   

 س گاهي در فتاوي بشرط عدم ضرر به نف        )عليهم امجعني 
قطع نظر از عنوان وهن مذهب بوده      تجويز نموده اند،    

است و همچنين كارهايي كه به نحوي عقيـده شـيعه           
در دنيا معرفـي مـي شـود ولـو اينكـه عامـل چنـين                 

 بـدعت حـرام مـي شـود،         قصدي ندارد باز بـه عنـوان      
عالوه بعد از حكم ولي امر مسلمين ديگر جـاي ايـن             

  .سوال نيست و اطاعت معظم له واجب است
  

                                                                         

  ۱۷۳، ص ۲، ج حوزه و روحانيت  شهيد مرتضي مطهري،۱.



 
۵۹ 

  اتيحضرت آيت اهللا محمد ابراهيم جنّ

 كارهاي ناشايست، وهن آور، نسنجيده و خرافي كه در مباني فقهي و پايـه               از انجام اين  
هاي شناخت احكام شرعي ريـشه نـدارد و موجـب لكـه دار شـدن چهـره برجـسته و                     

  .درخشان دين و تشيع است، پرهيز شود

  حضرت آيت اهللا سيد جعفر كريمي

ان الحــسين مــصباح الهــدي و ســفينه 
 النجاه  الـسالم علـي الحـسين و علـي          

علي بن الحسين و علي اوالد الحـسين        
    و علي اصحاب الحسين 

اقامه عزاي حضرت سيد الـشهداء ابـي        
 و ياران و اصـحاب      ×عبداهللا الحسين 

 از اعظـم قربـات الـي اهللا         ^باوفايش
تعالي است ولي انجام اموري مانند قمه       
زني و قفل بستن به بدن و خراشيدن و       
خون آلود كردن سر و صـورت وسـينه         

فتن براي زيارت و امثال آن بنام       خيز ر 
و عنوان عزاداري با توجه به اينكه هيچ        
گونه تاييد و اشاره اي در رابطه با ايـن          

 ويا از سوي اصـحاب و حـواريين آنـان نرسـيده             ^گونه امور از سوي ائمه معصومين     
بدسـت نيامـده   ) رضـوان اهللا تعـالي علـيهم   (است و سابقه از آن از فقهاء عظام اقدمين         

و در زمان حاضر موجب وهن مذهب حـق در انظـار عمـوم و سـبب اتهـام فرقـه              است  
ناجيه اثنا عشريه به خرافه گرائي است به هيچ وجه صورت شـرعي نـدارد بعـالوه   بـا                     

مـد ظلـه   (اي عنايت به اظهار نظر فقيهانه مقام معظم رهبري؛ حضرت آيـت اهللا خامنـه        



 
۶۰ 

شاره به بهانه و عنوان عزاداري ومخالفت       در اين رابطه، پرداختن به امور فوق اال       ) الوارف
دراين باره شـرعاً حـرام و موجـب    ) مد ظله(با نظرالزم االتباع حضرت ولي امر مسلمين     

   .استحقاق عقاب است
  

عالمه سيد محسن امين عاملي ، محمد يزدي ومسلم ملكـوتي  : عالوه بر اين، حضرات آيات 

زنـي و   خرافي و بدعت بودن قمـه (ن دليل نيز در فتواي خود مبني بر حرمت قمه زني، به اي        

هاي ديگر    بخشاشاره كرده اند ؛ به متن فتواي ايشان در          ) عدم وجود سند شرعي براي آن     

 . مراجعه نمائيدهمين فصل 



 
۶۱ 

  اضرار و ايذاء . ۴

   فتاوي مراجع تقليد-الف

  +حضرت آيت اهللا العظمي خويي

گيرد، منجـر بـه      ماه محرم انجام مي   هاي فلزي كه در      زني و زنجير زني با قالب      اگر قمه 
ضرر و زيان قابل توجهي شده و يا هتك، تمـسخر و تـوهين بـه ديـن و مـذهب را بـه                

  ۱.دنبال آورد، جايز نيست

   مكارم شيرازي العظميحضرت آيت اهللا

گردد و يا آسيبي بـه      بر عزاداران عزيز الزم است از كارهايي كه موجب وهن مذهب مي           
  ۲. خودداري كنند،كند بدن آنها وارد مي

                                                                         

  ۴۴۵، ص ۲، ج هالعبادات؛ و الطريق النجا، المسائل الشرعيه، استفتاءات االمام الخويي، .۱
   قمه زنى، ذيل كلمهwww.makaremshirazi.org: اينترنتيپايگاه  ۲.

http://makaremshirazi.org/


 
۶۲ 

  ساير علما-ب

  + امين عاملى سيد محسن اهللا عالمهتآي

زنى و اعمالى ديگر از اين قبيل در مراسم عزادارى حسينى به حكـم عقـل و شـرع            قمه
حرام است و زخمى ساختن سر، كه نه سود دنيوى دارد و نه اجر اخروى، ايـذاء نفـس                   

ى اهل بيـت را در انظـار         مل، شيعه است كه خود در شرع حرام است و در مقابل اين ع           
كنند و شكى نيـست كـه ايـن     مردم مورد تمسخر قرار داده و آنها را وحشى قلمداد مى          

خدا و پيامبر و اهل بيـت اطهـار          اعمال ناشى از وساوس شياطين بوده و موجب رضايت        
نيست و البته تغيير نام اين اعمال در ماهيـت و حكـم شـرعى آن كـه حرمـت اسـت،                      

  ۱.دهد مىتغييرى ن

  +حضرت آيت اهللا شيخ محمد حسين كاشف الغطاء

 لطمـه بـه     مـسئله اگر بخواهيم موافق قواعد فقهي و استنباط احكام شـرعي در مـورد              
كـه در ايـن روزگـار جريـان         ... صورت زدن و اعمالي از اين قبيل همچون قمـه زنـي و            

بـه منـع و     دارند، نظر دهيم، به چيزي جز حرمت دست نيافتـه و چـاره اي جـز فتـوا                   
تحريم آنها نخواهيم داشت؛ زيرا هيچ مخصصي كه بتواند عمومات حرمت اضرار و ايذاء              
به بدن و حرمت به خطر انداختن جان انـساني را درايـن مـوارد تخـصيص زده باشـد،                    

... وجود نداشته و دليلي نداريم كه بتوان اين موارد را از حكم بـه حرمـت خـارج نمـود              
دهنـد، بيـشتر از روي     ر اشخاصي كه اين كارها را انجام مـي        اين درحالي است كه بيشت    

تظاهر، ريا، تعصب و تملّق به عمل مي آورند، بي آن كه قصدي درست و نيت صـالحي                  

                                                                         

  ۳۶۳، ص ۱۰، ج اعيان الشيعه . ۱



 
۶۳ 

كه از اين جهت نيز خالي از اشكال نبوده، بلكه حرام بودن آن بـه خـاطر         . داشته باشند 
  ۱.برخي از داليل زماني و مكاني مضاعف خواهد بود

  هللا سيد محمود شاهروديآيت ا

بدون شك برپايي مراسم عزاداري و سوگواري نسبت به ائمه اطهار و اهل بيت عصمت               
 امري مهم ×خصوصا در مصيبت جانسوزحضرت ابي عبداهللا الحسين ،^و طهارت

 ليكن در كيفيت برگزاري مراسم وشـيوه  و بلكه يكي از فرائض و واجبات كفائي است،

  :ا مد نظر قرار دادهاي آن بايستي سه شرط ر

 آنكه موجب ضرر به شخص برگزار كننده و يا ديگـران نـشود و ايـن شـرط را هـر                       -۱
  مكلفي مي تواند تشخيص دهد

آنكه موجب وهن ديـن و   -۲
ــه   ــا جامع ــشيع و ي ــب ت مكت
ــا نظــام مقــدس  اســالمي و ي
جمهوري اسالمي نباشد؛ زيرا    
ــا از   ــك از آنه ــه وهــن هري ك
اعظم محرمات و كبائر اسـت      

ــر از   و  ــن امـ ــشخيص ايـ تـ
اختيارات ولي امـر مـسلمين      
است؛ بدان معني كه اگـر در       
ــي امــر     ــرائط خاصــي ول ش
ــشخيص   ــين ت ــسلمين چن م

                                                                         

  ۱۹-۲۲، ص الفردوس األعالء . ۱



 
۶۴ 

بدهد كه شيوة بخصوص بر خالف مصلحت جامعه اسالمي و يا موجـب وهـن و ضـربه                  
زدن به دين و يا نظام مقدس جمهوري اسالمي اسـت و بـر اسـاس آن از برگـزاري آن       

ت از ايشان بر همگان واجب است و در اين رابطه آحاد مكلفـين نمـي                منع نمايد، تبعي  
  . توانند از نظر شخصي خود تبعيت كنند

هـاي متعـالي مكتـب اهـل بيـت عـصمت و              آنكه  متناسـب بـا روح اسـالم و ارزش          -۳
  . باشد و با احكام و تعالي حقه آنان منافات نداشته باشد^طهارت

  ۱۴۱۵/ محرم الحرام/۴قم، 
  شاهروديسيد محمود 



 
۶۵ 

  لزوم تبعيت از حكم ولي فقيه در حرمت قمه زني. ۵

  فتاوي مراجع تقليد-الف

  + اراكي العظميحضرت آيت اهللا

 دستور ولي امر مسلمين مبني بر جلوگيري از اعمال خرافـي درعـزاداري محـرم الزم                 
گونه اعمال خرافي كه موجب وهن       پيروي از سخنان ايشان در مورد اين       . االطاعه است 

گـردد، بنـا بـه اعـالم ولـي امـر        برداري سوء دشـمنان اسـالم مـي    ين و مذهب و بهره  د
   ۱.مسلمين كه آگاه به مصلحت اسالم و كشور هستند، الزم و ضروري است

  حضرت آيت اهللا سيد كاظم حائري

زني و بعضي اعمال شبيه به آن، ذاتاً موجـب تخريـب وجهـه               اوالً ما شاهد آنيم كه قمه     
اند و دشمنان كافر نيز در زمان حاضر براي آسيب واردكردن به ما              تهاسالم و تشيع گش   

  .گري معرفي نمايند در اينگونه اعمال تكيه نموده، تا دين ما را دين خرافه و وحشي

                                                                         

  ۳۷، ص پيرامون عزاداري عاشورا دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، :بنگريد به. ۱



 
۶۶ 

زني به دست آورده باشيم يا نه، بايد از اوامر           و ثانياً چه ما چنين ديدي را نسبت به قمه         
در اين مورد اطاعت كنيم؛ زيـرا       ) اهللا حفظه(اي منهاهللا خا  ولي امر مسلمين، حضرت آيت    

اند كه ديگر هيچگونه عـذري را        گيري صريح و روشني نموده     ايشان در اين مورد موضع    
گذارد و بر تمامي مسلمين واجب است كه از دستورات ايـشان             براي مخالفت باقي نمي   

كننـد   ايشان تقليد مـي اطاعت نمايند؛ چه كساني كه با ايشان در فتوا هم نظرند و يا از    
و چه كساني كه در اين فتوا با ايشان هم نظر نبوده و يا از كس ديگـري تقليـد كننـد؛                

شان تبعيت   در هر صورت بر همة مسلمين واجب است از ايشان به خاطر ولي امر بودن              
  ۱.كنند

  

  حسين مظاهري حضرت آيت اهللا 

  قمه زدن از نظر فقهي چه حكمي دارد؟: سؤال

اند، همه بايد از اين كار پرهيـز كننـد؛ گرچـه مقلّـد               فقيه نهي از آن كرده    چون واليت   
  ۲.كسي باشند كه جايز بداند

  ساير علما-ب

  حضرت آيت اهللا محمد مؤمن

 . واجب استفقيه ولياطاعت احكام 

  

                                                                         

  www.alhaeri.com :سايت اينترنتي دفتر معظم له ۱.
  www.almazaheri.irرساني به نقل از پايگاه اطالع .۲



 
۶۷ 

  حضرت آيت اهللا راستي كاشاني 

 از ×داء ابـي عبـدهللا الحـسين سـيد الـشه     تبعد الحمد و الصواه ، اقامه عزاي حضر   «
افضل قربات الي اهللا تعالي و موجب تجديد حيات اسالم و ايمـان اسـت و بـر مـومنين                 
است هرچه با شكوه تر آن را برگزار نمايند و از هر امـري كـه موجـب وهـن اسـالم و                       
دست آويزدشمنان اسالم است اجتناب كنند امـروز كـه روز حاكميـت اسـالم اسـت و                  

دام ظلـه  (سلمين حـضرت آيـت اهللا خامنـه اي        رهبر عظيم الشان انقالب ولـي امـر مـ         
تكبار جهـاني از هـيچ توظئـه اي    سـ  از قمه زدن و نظاير آن نهي  فرموده اند و ا        )العالي

عليه اسالم و امت اسالم و ايجاد تفرقه در صفوف مسلمين فرو گذار نمي كند بـر همـه    
كلمـه  و وحدت  از اينگونه اموراجتناب كنند و با پيروي از رهبري         مومنين واجب است  

 خداوند متعال همـه را از عـزاداران اهـل            دشمنان اسالم و مسلمين را مايوس گردانند      
عجـل اهللا تعـالي   ( اعظم امام زمـان   و انصار حضرت ولي اهللا     ^بيت عصمت و طهارت   

  . دهد قرار)فرجه الشريف

  حضرت آيت اهللا شرعي

ــت اهللا   ــام معظــم رهبــري حــضرت آي مق
ــ ــالي(اي  هخامنـ ــه العـ ــه  )مدظلـ حماسـ

 را يكي از شاخص هـاي     نيعاشوراي حسي 
قوي و توانمند مبارزات اصيل شيعي مـي        
دانند و به استناد تاريخ ثبت شده و متقن         
ــيده از    ــات رســــ ــربال و روايــــ كــــ

 اقامـه   ) اهللا عليهم امجعـني    تصلوا(معصومين
افـضل قربـات     از عزاي سـاالر شـهيدان را     

 ايـشان   .دانسته و تاكيد شديد بر آن دارند      
ي ت حركــت هــاي ســن كــهينــدمــي فرما



 
۶۸ 

 پيام جهاد ايثار شـهادت و ترجمـان اسـالم و            هعاشورا مي بايست بيانگر و تقويت كنند      
 اهـداف    آن يك فرآيند نـاموزون و ناهماهنـگ بـا        ... زني و قفل زني و       قمه. مكتب باشد 

 در اين ارتبـاط     .هاي عظمي است كه موجب وهن مكتب عاشورايي است         اصيل و ارزش  
واجب است فرمان و حكـم ولـي امرمـسلمين جهـان را              ران و عاشوراييان  بر آحاد عزادا  
 مبغـوض حـضرت حـق تعـالي         ،انگاري و عدم اطاعت     بديهي است سهل   .اطاعت نمايند 

  .است

  حضرت آيت اهللا سيد محسن خرازي

 و حاكم اسـالمي الزم  فقيه ولي در موارد فوق الذكر اطاعت و پيروي از       
  .و واجب است

  اسم خزعليقوال اب اهللاتحضرت آي

آنچه رئيس مسلمين بفرمايد، الزم االتبـاع اسـت، چـون     
هم از فقه و هم از اوضاع جهـاني اطـالع دارد و سـليقه       

توفيق همه مـسلمين    . هاي شخصي را بايد كنار گذاشت     
  ۸/۳/۱۳۷۴       .را از خداوند متعال خواستارم

  حضرت آيت اهللا محمد يزدي

       ن و حـرام اسـت و       بسياري از مذكورات خالف شـرع بـي
برخي جزء بدع يا موجب وهن مذهب و تـضعيف اسـالم       

 ؛كه اطاعت از حكم ولي امر مسلمين        گذشته از آن   .است
بر همه واجب و الزم اسـت و         حضرت آيت اهللا خامنه اي    

تخلـف از آن معـصيت و گنـاه اسـت و متخلـف معاقــب      
خواهد بود و نظر ديگر نمي تواند حكم ولي امر را جـايز             



 
۶۹ 

ر به ولي امربالفعل است و فتوي نـاقض حكـم           صكه حق حكم منح     چه آن  .كندالتخلف  
۱. خداوند توفيق خدمت واطاعت عنايت فرمايدنيست

 

   خمينيحضرت آيه اهللا علي اكبر مسعودي

 الزم االتباع و احكام صادره واجب االطاعه مـي باشـد؛ لـذا بـر مـومنين                  فقيه ولي اوامر  
  ۱۴۱۵ ذي الحجه ۲۷            ۲.اري كنندواجب است از امور مذكوره جدا خودد

  حضرت آيت اهللا استادي

دامـت  (با توجه به بيانات مقام معظـم رهبـري        
 الزم است ارادتمندان به حـضرت ابـي         )هتبركا

 در مراســم عــزاداري از ×عبــداهللا الحــسين
ظيم شعائر اهللا   عشيوه هايي استفاده كنند كه ت     

ـ              ه باشد و از كارهايي كه بـه فرمـوده معظـم ل
موجــب وهــن مــذهب اســت جــدا خــودداري 

 اميد است همگي مورد لطف و عنايـت         .نمايند
  ». باشيم×حضرت سيدالشهداء

  حضرت آيت اهللا محسن حرم پناهي

  . واجب استفقيه ولياطاعت از احكام 

 

                                                                         

 گلـبن    شـشم، نـشر     اصل دستخط اين فتوا در كتاب قمه زني سنت يا بدعت، نوشـته مهـدي مـسائلي، چـاپ                   .۱
  .  موجود است۲۰۸اصفهان، ص

  . موجود است۲۰۹ ص اصل دستخط اين فتوا در كتاب قمه زني سنت يا بدعت،۲.



 
۷۰ 

  : اهللا احمد جنتيتحضرت آي

 آنچه بهانه به دست دشمن دهـد و مايـه وهـن   .  برماست كه عزت شيعه را حفظ كنيم    
قـدرت ولـي    . اطاعت از مقام واليت نيز واجب اسـت       .  گردد، گناه است   ×پيروان علي 

   ۸/۳/۱۳۷۴. امر مسلمين بايد حفظ شود تا اسالم عزيز بماند

  يت اهللا احمد آذري قميآ 

  بسمه تعالي 

آنچه را كه معظم له موجب وهن به مـذهب          
تشخيص داده اند و در سؤال بـه آن تـصريح           

م ولي فقيـه حـرام و     شده است به عنوان حك    
از اطاعت مقام معظم رهبري،گنـاه      سرپيچي  

ــدس   ــت مق ــره و موجــب ضــعف حكوم كبي
اسالمي است و به نذرهايي كـه قـبالً انجـام           

  .گرفته وفا واجب نيست ، بلكه حرام است
  

 

  حضرت آيت اهللا حسن تهراني

ر وضع كنوني، اموري كـه از مـذكورات         د
موجب وهن مـذهب شـيعه اسـت، جـايز       

اطاعــت از حكــم مقــام معظــم  نيــست و
 .در اين باره الزم استرهبري 

  
 



 
۷۱ 

  حضرت آيت اهللا عباس محفوظي

 از افضل طاعات است     ‘اقامه عزاي حسين بن علي    
و از آنچه كه موجب وهن است بايـد پرهيـز شـود و              

 .  اطاعت ولي امر مسلمين الزم است

  حضرت آيت اهللا سيد محمد ابطحي

ز افضل طاعات است و     اقامه عزاداري سيد مظلومان ا    
 بايــد ،از كارهــايي كــه موجــب وهــن مــذهب اســت

 دستور دادند واجب االتبـاع      فقيه ولياجتناب شود و آنچه كه      
 .باشد مي

  + بني فضلاهللاحضرت آيت 

كنـد كـه اهـم       گاهي مصلحت اسالم و مسلمين ايجـاب مـي        
فرائض الهي، مثل حـج تعطيـل شـود؛ كمـا اينكـه در دوران               

اهللا العظمــي آقــاي ســيد ابوالحــسن  مرجعيـت مرحــوم آيــت 
 آقاي اصـفهاني در آن   ، يك نفر شيعه را در حجاز بدون جهت كشته بودند          &اصفهاني

يا بعد از حادثه جمعه سياه و خونين مكه، به دسـتور حـضرت            .سال حج را تحريم كرد    
و اما تيغ زدن به سر در روز عاشـورا، اوالً در شـرع مقـدس                ... ، حج تعطيل شد   &امام

، دليلي؛ حتي يك روايت ضعيف بر مشروعيت آن نـداريم و ثانيـاً در دوران نظـام      اسالم
ها و نقاط   اند تا نگذارند ارزش   جمهوري اسالمي، تمامي دشمنان اسالم كمر همت بسته       

كننـد بـه تـشنگان علـم و         قوت اين نظام به دنيا معرفي شود و شب و روز تـالش مـي              
» سـرها  دسـتجات تيـغ بـه   «ظام اسالمي را بـا  هاي دنيا، ن  معرفت، مخصوصا در دانشگاه   

به حقيقت ببرند، جلـوه دهنـد؛      خواهند از آثار پي     معرفي كرده و در اذهان آنان كه مي       



 
۷۲ 

روي همين اصل رهبر معظم انقالب، حضرت آيـه         . كه اينها پيروان قيام عاشورا هستند     
آن اعالم و عظمـت    با كمال قاطعيت موضع خود را درباره        ) مدظله العالي (اي   اهللا خامنه 

  ۱. را در حد عالي بيان فرمودند×و قداست قيام آقا امام حسين 
  

علي  عالوه بر اين، حضرات آيات مقتدائي، محمدي گيالني، موسوي تبريزي، مهدي روحاني،

احمدي، ابراهيم اميني، احمدي ميانجي، سيد محمود شاهرودي و علـي مـشكيني نيـز در              

اشـاره  ) لزوم تبعيت از حكم ولي فقيـه      ( ني، به اين دليل     فتواي خود مبني بر حرمت قمه ز      

 . يدمراجعه نمايفصل هاي ديگر همين  بخشيشان در كرده اند؛ به متن فتواي ا

 

                                                                         

 ۲۳۰گلبن اصفهان، صششم، نشر، چاپ ؟قمه زني سنت يا بدعت مهدي مسائلي، .۱



 

 ۷۳ 

ــصل  ـ  ف ــنجم  ــخ ۲۵ پ ــش و پاس ــاحب  پرس ــا و ص ــران   از علم   نظ
  زني  رايج در موضوع قمهسؤاالتدربارة 

ارشناسـان در ايـن مبحـث، در قالـب      سعي شده از ميان بيانـات حـضرات علمـا و ك      فصلدر اين   
هاي ارائه شـده از      لذا برخي از پاسخ   . هاي علمي موجود بپردازيم   پرسش و پاسخ، به تبيين ديدگاه     

ها يا مقاالت اين بزرگواران گزينش شده و الزاما در جوابِ سوال مـورد نظـر، بيـان                 متن سخنراني 
د كـه مـد نظـر       اً در همان جهتي طرح شو     ها دقيق  عمل آمده كه سؤال    است؛ اما دقّت الزم به     نشده

  .است نويسنده بوده

تـوان بـه ايـن افـراد         هاي آنان در اين فصل استفاده شده، مي        نظراني كه از ديدگاه    از ميان صاحب  
  :اشاره كرد

  اهللا جوادي آملي حضرت آيت

  استاد شهيد مرتضي مطهري

  اهللا العظمي مظاهري حضرت آيت

  اهللا محمدهادي معرفت حضرت آيت

  االسالم والمسلمين استاد فاطمي نيا حجت

  عالمه سيد محسن امين عاملي

  االسالم محسن قرائتي حجت

  ...و



 

 ۷۴ 

  

  

  

  

  

          نسبت داده شـده اسـت؛       ^در روايات بسياري تأسيس مجالس عزاي حسيني به اهل بيت 
هاي آن حـضرات، بـه چـه     روش و سيرة آن بزرگواران در عزاداري چه بوده است؟ يا در توصيه      

  زاداري اشاره شده است؟ ÷اي عروشي بر

                   آنچه در روايات متواتر از ائمة معصومين به ما رسيده و در منابع معتبر روايـي آمـده، توصـيه بـه
 مثل  ۱ است؛ ^تابي در مصيبت اهل بيت هدي      سرايي و جزع و بي     برگزاري مجالس عزا، گريه، مرثيه    

.  ساالر شهيدان، روايت شده اسـت اي در ايام عز× در توصيف سيرة امام كاظم  ×آنچه از امام رضا   
  : فرمودند×امام رضا

هايمـان را   هاي ما را از شدت گريستن مجروح سـاخت و اشـك   مژه) عاشوراء(  حسين روزِ همانا ...
 واپــسين، ذليــل كــرد و مــا را تــا روز ،جــاري كــرد و عزيــز مــا را در ســرزمين گرفتــاري و بــال 

كنندگان بايد گريه كنند، چرا كه گريه بر       ، گريه  پس بر مثل حسين    د؛دارگرفتاري و بال نمو    ميراث
شـد، پـدرم ديگـر       زمـاني كـه محـرم وارد مـي         :ندسپس فرمود . برد او گناهان كبيره را از بين مي      

رسيد، آن   زماني كه روز دهم مي    . شد خنديد و پيوسته محزون بود تا اينكه ده روز سپري مي           نمي
در آن   ×اين همان روزي است كه حسين     : رمودف مي اش بود و   روز، روز مصيبت و حزن و گريه      

                                                                         

 .به مواردي از اين روايات در فصل اول همين كتاب اشاره شده است.  ۱



 

 ۷۵ 

  ۱.كشته شده است
ـ         آن حـضرت     با اينكه بينيم،   مي  در عـزاي اباعبـد اهللا       ×ثر امـام كـاظم    أدر مقـام بيـان شـدت ت

  .اند ه نكردزدگي  و مصيبت حزن و ماتم،از گريه ، اما اشاره به عملي غيرهستند ×الحسين

 رايج عزاداري است، چطور؟هاي  زدن كه اآلن يكي از شيوه بر سر و سينه  

       ايـد، كـسانى كـه مـصيبتى          ى عزادارى است؛ شـما بارهـا ديـده          دست بر سر زدن، به نوعى نشانه
۲.ى عزادارىِ معمولى است اين نشانه. كوبند آيد، بر سر و سينة خود مى برايشان پيش مى

 

 دانست×زني را هم مصداق جزع در ماتم امام حسين خوب شايد بشود قمه .  

 را مالحظه كنيد؛نمونهموارد متعددي از روايات ما وارد شده است، ابتدا چند  در جزع    
  : فرمودند نقل شده است كه ×از امام صادق 

 مكروه است به جز گريه و نالـه و  ،يبتي هر مص ي نمودن برا   و جزع  تابي   بي  و  گريه ة خدا، براي بند 
  ۳. كار مأجور استنياسطه ا و  كه او، بهيپس به درست ؛‘علي بن  حسينبتي در مصيتاب يب

   :فرمايند مي |رسول خداپيكر مطهر  در هنگام غسل ×اميرالمومنين ي، ديگردر روايت

ريخـتم تـا     قـدر اشـك مـي      فرمـودي، آن   تـابي نهـي نمـي       و از بي   اگر به شكيبايي امر نمي كردي     
  ۴. شدماند، و اندوهم جاودانه مي و اين درد جانكاه هميشه در من مي هايم تمام شود اشك

                                                                         

زيزنـا بـارض كـرب و    ان يوم احلسني اقرح جفوننا و اسبل دموعنـا و اذل ع        ..) :.السالم هيعل(قال الرضا : عن ابراهيم بن ايب حممود، قال     . ۱
ـ عل(مث قال. بالءاورثتنا الكرب و البالء ايل يوم االنقضاء فعلي مثل احلسني فليبك الباكون فان البكاء عليه حيط الذنوب العظام      ) : الـسالم  هي

يـوم العاشـر كـان    وكانت الك آبه تغلب عليه حيت متضي عشره اي ام، فاذا كـان   اذا دخل شهر احملرم ال يري ضاحكا )  السالم هيعل(كان ايب 
ـالي  صدوق، شيخ( .)السالم هيعل(هو اليوم الذي قتل فيه احلسني: ذلك اليوم يوم مصيبته و حزنه و بكائه و يقول         ، المجلـس الـسابع و   االم

 )۶۶، باب۵۰۴، ص ۱۴، جوسائل الشيعه، ثواب البكاء علي مصيبته؛ ۳۴، باب ۲۸۳، ص۴۴، جبحاراالنوارالعشرون؛ 

  ۱۷/۰۳/۱۳۷۳ى ماه محرم در آستانه» كهگيلويه و بويراحمد« استان روحانيونانقالب در جمع  بيانات رهبر معظم .۲
كَـاَء و   قَالَ سِمعته يقُـولُ ِإنَّ الْب     ) السالم هيعل(أَِبي عن سعٍد عِن الْجاموراِني عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبيِه عن أَِبي  عبداهللا                    .۳

كَاَء علَا الْبا خم ِزعا جِد ِفي كُلِّ مبِللْع وهكْرم عزلَىالْج ِليِن عِن بيسالسالم هيعل( الْح (ورأْجِفيِه م هفَِإن...  

ـه  (  الشئُوِن و لَكَانَ الداُء مماِطلًا و الْكَمـد محاِلفـاً         و لَو لَا أَنك أَمرت ِبالصبِر و نهيت عِن الْجزِع لَأَنفَدنا علَيك ماءَ            . ٤ ـج البالغ ، خطبـه  نه
۲۳۵(  



 

 ۷۶ 

  :فرمودند   نيز نقل شده كه در حال مناجات با خداوند متعال مي×از امام صادق

علـم   داده و كرده و وعده شـفاعت   مخصوص|كه ما رابه كرامت و جانشيني پيامبر    اي كسي 
بـرادرانم   !اي سوق داده ردم را به سوي ما      م و دلهاي برخي     اي به ما داده  ،  هست آنچه را بود وآنچه   

، م بر ما آن چشماني را كه به ترح بر...!روند، ببخش   مي  ×كه به زيارت قبر حسين    و كساني را    
هايي  آن ضجه  بر   گرفتند و  آن دلهايي كه جزع كردند و براي ما آتش        و بر    ؛رحم كن  كردند، گريه

  ۱...!رحمت نازل نما، شود بلند ميكه براي ما 
بـه  . در اين باب وارد شـده تـشخيص داد        توان از رواياتي كه      حتي تعريف و مصداق جزع را نيز مي       

  : گويد   نقل شده كه ميمسمع بن عبدالملكي كه از  در روايتعنوان مثال

 را يـادكني و آنچـه را بـر او           ×شود كـه حـسين     هيچ مي :   به من فرمود    ×روزي امام صادق  
 !سمآري به خدا قـ    : كردم كني؟ عرض  آيا جزع مي  : فرمود. بله: كردم عرض ر شوي؟  متذكّ ،شدهروا
كـشم تـا    بينند و دست از غذا مـي     من مي  اي كه نزديكان من اثر آن را در        گونه ريزم به  اشك مي  و

! هايـت را بدهـد     خدا رحمتت كند و اجر گريه     :   فرمود  ×امام .شود ديده اثر آن در سيماي من    
كردن بر ما هـستند و از كـساني هـستي كـه در               بدان كه تو از زمره كساني هستي كه اهل جزع         

  ۲.ي ما مسرور و در غم و ماتم ما محزون هستندشاد
و گريه كردن و اندوهگين شدن      ،  × بدان معناست كه جزع مورد نظر امام       × اين تعبير از امام   

   .فهميدند  اصحاب ايشان نيز همين معنا را از آن مي و است×براي اهل بيتتابي  بي

                                                                         

۱  .                      الن ةً ِمنلَ أَفِْئدعج و ِقيا بم ى وضا مم ا ِعلْمطَانأَع ةَ وفَاعا الشندعو ِة وِصيا ِبالْونصخ ِة واما ِبالْكَرنصخ نا مي       ـا اغِْفـرنـِوي ِإلَيهاِس ت
فَارحم ِتلْك الْوجوه الَِّتي قَد غَيرتها الشمس و ارحم ِتلْك الْخدود الَِّتـي تقَلَّبـت علَـى    ... ِلي و ِلِإخواِني و ِلزواِر قَبِر أَِبي عبِد اللَِّه الْحسيِن ع      

ِه ع و ارحم ِتلْك الْأَعين الَِّتي جرت دموعها رحمةً لَنا و ارحم ِتلْك الْقُلُوب الَِّتي جِزعت و احترقَت لَنـا و ارحـِم الـصرخةَ             حفْرِة أَِبي عبِد اللَّ   
  )۴۱۱، ص۱۴، جوسائل الشيعه؛ ۵۸۲، ۴، جكافي(... الَِّتي كَانت لَنا

ِد اللَِّه ع ِفي حِديٍث أَ ما تذْكُر ما صِنع ِبِه يعِني ِبالْحسيِن ع قُلْت بلَى قَالَ أَ تجزع قُلْت ِإي و اللَِّه و أَسـتعِبر ِبـذَِلك حتـى                      الَ ِلي أَبو عب   قَ. ٢
     ذَِلك ِبنيتسى يتاِم حالطَّع ِمن ِنعتفَأَم لَيع ذَِلك ِلي أَثَرى أَهرِع    يـزـِل الْجأَه ونَ ِمـندعي الَِّذين ِمن كا ِإنأَم كتعمد اللَّه ِحمِهي فَقَالَ رجِفي و 

  )۱۰۱، ص  كامل الزيارات و ؛۵۰۷، ص ۱۴، ج وسائل الشيعة(...لَنا و الَِّذين يفْرحونَ ِلفَرِحنا و يحزنونَ ِلحزِننا



 

 ۷۷ 

    ه در آن بـه لطـم زدن برخـي از    زني و رفتارهاي مشابه آن، رواياتي ك بعضي از طرفداران قمه
كننـد و آن را دليـل مجـاز بـودن عمـل خـود        ديدة كربال اشاره شده، استناد مي  زنان مصيبت 

  .دانند مي

 روايت مورد اشارة آنان روايت خالد بن سدير است؛ متن كاملِ آن بدين شرح است:  
براي پـدر و   ش را در مورد مردي سؤال كردم كه لباس   ×كند كه از امام صادق     ابن سدير نقل مي   

  : مجاز است؟ امام فرمودند آيا اين عمل او. يا مادر و يا برادرش و يا يكي از نزديكانش پاره كرده است

البته پدر براي فرزند و مـرد       .  موسي براي هارون پيراهن پاره كرد      ؛پاره كردن لباس اشكالي ندارد    
عزاي شوهرش لباسش را پـاره كنـد و   اما زن مي تواند در . براي زنش نمي تواند پيراهن پاره كند     

 شكـستن قـسم   ة كفـار ، كفاره آن،مرگ همسرش چنين كرد اگر پدر در مرگ فرزندش و مرد در    
زمـاني كـه زن بـه صـورت          . مادامي كه كفاره را نداده باشند، پذيرفته نيست        ،است و نماز اين دو    

       بريدن مو بايد غالمـي را آزاد   در اين صورت براي     ،ندرد و يا بكَ   خود چنگ بزند و يا موهايش را بب
در صورتي كـه صـورتش را   . كند، يا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و يا شصت فقير را غذا بدهد               

اما اگر كسي . قسم است  شكستنة كفار،طور در كندن مو   خراش بدهد و خون خارج شود وهمين      
 در سـوگ    )فاطميـات  (هاشـم  يبن  زنان راستي، و به  . ندارد  كفاره  ولي ؛لطم كند، بايد استغفار كند    

زدنـد و در سـوگ مثـل         هـاي خـود را پـاره كردنـد و برصـورت خـود لطمـه                پيراهن ×حسين
  ۱.گردد يها پاره م و گريبان شود  زده ميضربهها  بر صورت ×حسين

                                                                         

۱ .لَـى           وي حممد بن عيسي ع    رع هبثَو قٍل شجر نِد اللَِّه ع عبا عأَب أَلْتن اخيه جعفر بن عيسي عن خالد بن سدير، اخي حنان بن سدير، س
         رِعم نى بوسم قش وِب قَديالْج قِبش أْسفَقَالَ لَا ب لَى قَِريٍب لَهع لَى أَِخيِه أَوع ِه أَولَى أُمع أَِبيِه أَو    اِلـدالْو قـشلَـا ي ونَ وارلَى أَِخيِه هانَ ع

علَى ولَِدِه و لَا زوج علَى امرأَِتِه و تشق الْمرأَةُ علَى زوِجها و ِإذَا شق زوج علَى امرأَِتِه أَو واِلد علَى ولَِدِه فَكَفَّارته ِحنثُ يِمٍني و لَا صـلَاةَ                 
ِن                        لَهيـاِبعتتِن ميرهش امِصي ٍة أَوقَبر قِر ِعتعالش زفَِفي ج هفَتتن ا أَوهرعش تزج ا أَوههجأَةُ ورِت الْمشدِإذَا خ و ذَِلك ا ِمنوبتي ا وكَفِّرى يتا حم

َء ِفي اللَّطِْم علَى الْخدوِد ِسوى اِلاسِتغفَاِر و التوبِة و       ِإذَا دِميت و ِفي النتِف كَفَّارةُ ِحنِث يِمٍني و لَا شي          أَو ِإطْعام ِستني ِمسِكيناً و ِفي الْخدِش        
ـشيعه   (.ِه تلْطَم الْخدود و تشق الْجيـوب قَد شقَقْن الْجيوب و لَطَمن الْخدود الْفَاِطِميات علَى الْحسيِن بِن عِلي ع و علَى ِمثْلِ           ، ۳، جوسـائل ال

  ) با اندكي اختالف در الفاظ؛۳۲۵ ، ص۸، جتهذيب االحكام و ؛۴۰۲ص 



 

 ۷۸ 

دربارة اين روايت بايد گفت كه اوالً اين روايت به گفتة بسياري از علما از لحاظ سند بسيار ضعيف                   
  ۲.دارد ياً در اين روايت، ايرادات مفهومي و دِاللي و حتي تناقضاتي با ديگر روايات وجود ثان۱.است

حتي با ناديده گرفتن دو اشكال فوق و در صورتي كه اين روايت را صحيح بـدانيم نيـز در نهايـت                      
 قابل استفاده است، اقدام زنـان فـاطمي در لطـم زدن بـه خـود در صـحراي                     اين روايت  چيزي كه از    

 داراي معناي روشني اسـت و هـيچ ارتبـاطي بـا             -آيد گونه كه در ادامه مي      همان – و لطم    ۳الست،كرب
  .زني و اعمال مشابه آن ندارد قمه

                                                                         

سند اين روايت ضعيف مي باشد، زيرا خالد بن سدير كـه در سـند آن اسـت            «: گويد  در اين باره مي    مسالك االفهام شهيد ثاني در    .  ۱
 . شيخ صدوق در مورد او گفته كه روايات كتـابش جعلـي اسـت          همچنين) ۲۷، ص ۱۰، ج مسالك االفهام ( ». مي باشد  فردي غير موثق  

محقـق  ) الفهرسـت منبع پيشين به نقـل از  .(اند شيخ طوسي و علي بن بابويه نيز روايات او را نپذيرفته       )  ۴۳۰، ص ۱، ج   ح الفقيه مصبا(
 صالحيت براي دليـل واقـع شـدن را    ، به خاطر ضعف سندش و اعراض اصحاب از آن      ين روايت ا«: بزرگوار آقا رضا همداني مي نويسد     

  )۴۳۰، ص۱، ج ح الفقيهمصبا(» .ندارد
 يكي ديگر از كساني كه در سلسله راويان اين حديث است، محمدبن عيسي است كه شيخ طوسي او را از غُالت دانسته اسـت؛                          ضمناً

بنگريـد بـه   . (داننـد  هاي او را غير قابل اعتمـاد مـي   لما نيز او را ضعيف دانسته و نقل     شيخ صدوق، علي بن بابويه و بسياري ديگر از ع         
  )۱۴۰، ص الفهرست

گونـه اعمـال از    صدر و ذيل اين روايت متناقض است؛ اگر ايـن   : سيد احمد خوانساري در كتاب جامع المدارك مي نويسد         آيت اهللا . ۲
 ديگـر جـايي    ـ ر روايات وارد شده از آن حضرت نيز به حرمت آن تصريح شده اسـت  و در ديگـاند   حرام) السالم عليه(امام صادقنظر 

  ) ۱۴، ص۵ ، ججامع المدارك. (نبوديادآوري عملكرد فاطميات براي 
جواز لطم به صورت و گريبان چاك دادن را به عـزاداري امـام       بتوانيم  بسيار بعيد است كه     «: اند نوشته العظمي گلپايگاني نيز     آيت اهللا 
 ؛ محققاً زنان فاطمي نيز آن را انجام نـداده انـد  ، زيرا وقتي كه اين دو فعل در اسالم حرام باشد،اختصاص دهيم )  السالم عليه (حسين

 زيرا انجام اين اعمال موجب تنفر و بيـزاري نفـوس مـردم از آن عمـل              ،جايز باشد )  السالم عليه(اگر چه اين اعمال براي امام حسين        
  )۲۱۸، ص ره االولكتاب الطها(» .شود مي

از امـام  كـه  تعـددي  مروايـات  كساني كه در صددند از اين روايـت بـراي اثبـات مـدعاي خـود اسـتفاده كننـد خـوب اسـت بـه                .  ۳
 از گريبان چاك زدن و وارد كـردن خـراش بـه صـورت، بعـد از شهادتـشان        را زنان فاطمي  ، نقل شده و حضرت    ) السالم عليه(حسين

  :داند نيز توجه كنن كرده نهي

 



 

 ۷۹ 

  زني  و امكان تطبيق آن با اعمالي چون قمه» لطم«معناي دقيق 

        مي باشد    -» لطم«در كتب لغت عربي در معناي ضـرب «: انـد  نوشته-كه مصدر ثالثي مجرد، لَطَم 

مفتوحـ   او ۱ و صفحات اجلسم ببسط اليد    اخلد در فارسـي لطـم را ضـربه زدن بـا كـف دسـت و       . »۲هبـالكف
  ۳.اند زدن ترجمه كرده سيلي

 نـه وارد  ؛باشـد  مـي   با كف دستيا  سينه،     چنانچه گفته شد كلمه لطم به معناي زدن به صورت           
  !  يا سر، آن هم با قمهصورته كردن خراش ب

 زيرا در صدر روايت براي وارد كردن خـراش          ، هم فهميد   سدير ان از خود روايت   تو اين معني را مي   
لطمه را از موارد وجوب كفـاره خـارج نمـوده و    اينكه در روايت، .  كفاره قرار داده شده است    ،صورته  ب

 معنـاي   .ش اسـت  دسـت كـه لطمـه چيـزي غيـر از خـ            ا  بيانگر آن  ،داند استغفار را براي آن كافي مي     
 دار كردن،جريحـه دار خراشيدن، پاره پـاره كـردن، دريدن،خدشـه       :  عرب چنين است   در زبان » خدش«

                                                                                                                                                                                                

اي  «: در شـب عاشـورا بـه زنـان حـرم چنـين فرمودنـد               )الـسالم  عليه( امام حسين  ،ف و ديگر مقاتل معتبر آمده است      چنانچه در لهو  
هر گاه كشته شدم، گريبان چاك نزنيد و صورت نخراشـيد و سـخن نـاروا    ! خواهرم ام كلثوم، و تو زينب و تو اي فاطمه و تو اي رباب   

هنگـامي  كـه   شدهروايت ) السالم عليه( نيز از امام محمد باقركامل الزيارتدر كتاب و ) ۱۴۰-۱۴۱، ص اللهوف (.بر زبان جاري نكنيد 
 تـا آن كـه امـام        ،سـرايي پرداختنـد     آمدنـد و بـه نوحـه       هاشم، زنان بني    نددر صدد كوچ از مدينه برآمد     ) السالم عليه(كه امام حسين  

» . نافرماني خدا و رسول باشد كه از شما سـر بزنـد        ]اين [ مبادا كه  ،دا سوگند شما را بخ  « :فرمودميانشان رفت و    )  السالم عليه(حسين
، چه رسد بـه قمـه   شود شق جيوب و خمش وجوه را شامل ميخدش و كه مراد آن حضرت الاقل ) ۲۷۵ ، ح۱۹۵، صكامل الزيارات (

  .زني و تيغ زني
 :نويـسد  مـي روايـت خالـد بـن سـدير     دربـاره   مجـواهر الكـال   صـاحب  ،مرحوم آيت اهللا العظمي شيخ محمد حسن نجفي       لذاست كه   

 و  .متوقف بر آن است كه عمل آنها بر غيـر پـدر و برادرشـان باشـد                ،  استدالل به آنچه كه در مورد فعل زنان فاطمي نقل شده است           «
بـه   ؛ندشـ ا ببر عمل آنها علم داشته و در مقابل آن نيـز سـكوت نمـوده      ) السالم عليه(حضرت علي بن حسين   «كه   قول   اينتمسك به   
. تـر اسـت   سـخت  چنـگ زدن بـه خارهـاي بيابـان     از،  »اي از رضايت آن حضرت از آن عمل داشته باشد           نشانه ،اين سكوت نحوي كه   

 )۳۷۱، ص۴، ج جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم( » ).ها آسانتر است  از پذيرش اين گفته، با دستبيابانكندن خارهاي يعني (

  ۴۳۳  ص،۷ ج ،العين تابك .۱
  )۱۶۲ ص ،۶ ج ،البحرين مجمع ؛۵۴۲ ص ،۱۲ ج ،العرب لسان ( ضربته بباطن كفها: يقال لطمت املرأة وجهها لطما من باب ضربو  .۲
  .فرهنگ فارسي عميد.  ۳
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گونه رفتارها بخواهند براي اعمال خـود سـند روايـي دسـت و پـا                 كنندگان اين   پس اگر ترويج   ۱.كردن
يـك از روايـاتي كـه        هر چنـد هـيچ    ! كنند، بايستي روايات خدش را جستجو نمايند؛ نه روايات لطم را          

زنـي يـا    ها در آن طـرح شـده، در بحـث قمـه            هاي ابراز احساسات در مصيبت     ي و شيوه  موضوع عزادار 
  . اعمالي شبيه به آن قابل استفاده نيست

اي در تاريخ اسالم و بـه تبـع آن          گونه رفتارها هيچ سابقه    و البته دليل آن روشن است؛ چرا كه اين        
  .در متون ديني ما ندارد

  چيست؟» ÷نبزدن حضرت زي سر به محمِل«پس روايت!  

 است فرديستانااين د راوي كند نقل ميگونه   و او ماجرا را اين) گچكار(اص بنام  مسلم جص : 

هيـاهو حركـت     به سـمت م؛دي هياهويي شنم، در حال بازسازي دروازه اصلي شهر كوفه بودوقتي
ا ر × امـام حـسين    ةبريـد  سـر  وقتي يزيـديان   . كه اسراي عاشورا در كجاوه بودند      ديدم و   مكرد

، سر خود را به چوب      اين صحنه و از فرط ناراحتي      با مشاهده    ÷ حضرت زينب  ،باالي نيزه بردند  
  ...كند مي  با چشم گريان اشعاري را قرائت؛شد جاريايشان  خون از زير مقنعه  وديكوب محمل

ـي  نورالعين   اين مطلب برگرفته از كتابي بنام         از نظر سندي اين داستان شديداً ضعيف است؛        :اوالً ف

به ابراهيم بن محمد نيـشابوري  برخي آن را  آن مشخص نيست و تنها ةنويسند  كهاستمشهد الحسين 
بـه   بـسياري از علمـا       .هد كه شخـصي اشـعري مـذهب و شـافعي مـسلك بـود              ان اسفرايني نسبت داده  

 در & حـاج ميـرزا محمـد اربـاب     چنانچـه عـالم بزرگـوار آيـت اهللا    ؛اند ه گذاشتهصح آني اعتبار بي
 ۲.اص تاكيـد دارد هـاي مـسلم جـص    اسـاس بـودن گفتـه    كتاب نورالعين و بـي  اعتبار بودن ص بيخصو

 در ايـن  ،اآلمال و مفاتيح الجنـان    منتهي صاحب   &محدث بزرگوار مرحوم شيخ عباس قمي     همچنين  
  : نويسند خصوص مي

 بني هاشم و صاحب مقام ةعقيل  چون ايشان؛ بعيد است÷نسبت سر شكستن به حضرت زينب

                                                                         

   ص،۶ ج ،العـرب  نلسا (.ها عند املصيبةخدشت املرأَة وجه: يقال. مزق اجللد، قلّ أَو كثر  : و اخلَدش . مزقه: خدش جلده و وجهه   : خدش. ۱
 )۱۳۸۳آذرنوش،  نشر ني، چاپ چهارم، فارسي، آذرتاش -، ترجمة فارسي از فرهنگ معاصر عربي ۲۹۲

 ۲۳۲چاپ اسوه، ص ،االربعين الحسينيه ميرزا محمد ارباب، .۲
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  ۱. و تسليم استرضا
هاي عريـان    اسراي كربال را بر ناقه كهكند تاريخي اثبات ميبا استناد به كتابهاي معتبر  سوي سپ

  !سرش را به آن بكوبد حضرت  اصالً محمل و هودجي در كار نبود تا آنجهاز نشانده بودند و و بي
 ذكـر   چ منبعـي  هـي راويـان آن در      آن اسـت كـه سلـسله سـند و            ، اين روايـت    سنديِ مشكل دومِ 

  .است نشده
 اسـت؛   حـضرات معـصومين   مورد نهي    گونه رفتارها  اين،  در روايات قبل ديديد   همان طور كه     :ثانياً

سـؤالي كـه در     . كـرده بودنـد     از چنين اعمالي نهي    ديدگان كربال را،   ، مصيبت ×خصوصاً امام حسين  
د و حتي تذكر دادند كـه    خواهرشان را قسم دادن× اين است كه اگر امام حسين ،اينجا مطرح است  

 اقدام به شكستن    ÷حضرت زينب چطور ممكن است     با اين فرض     ۲،صبر از كَفَت برُبايد   مبادا شيطان   
 ÷ به يقين حـضرت زينـب      !؟ندتذكر امام حسين در شب عاشورا را فراموش كرد          آيا !؟ندنسر خود ك  

ر ن نيـست بـرخالف تـذكّ    بـوده انـد، ممكـ   منـد  ي بهـره  ند و از علم لـدنّ     هست الهياولياي خاص    ازكه  
  .  را مرتكب شده باشندعملي چنين ×امام

انـد،   معرفـي كـرده    يدار خويشتنرا اسوة صبر، رضا و       ÷حضرت زينب رواياتي كه    با توجه به     لذا
  .قبول چنين وقايعي بسيار سخت است

نتـسب  در بيتي از اشعار م    در ضعف مضمون و غير قابل اتكا بودن اين روايت، همين بس كه               :ثالثاً
ـ ×، حضرت امام حـسين  در اين روايتبه حضرت زينب سـنگدلي و قـساوت قلـب مـتهم شـده       ه ب

                                                                         

  ۷۵، ص۱، ج منتهي اآلمالشيخ عباس قمي، . ۱
 من در خيمه بـودم  ،ن شبي كه پدرم در صبح آن به شهادت رسيدند      شب عاشورا، هما    در  كه شدهنقل  )  السالم عليه(امام سجاد از  . ۲

بـه ايـشان   ) الـسالم  عليـه (امام حـسين : ي داد و گفتام راتسلّ  عمه)عليه السالم(حسين امام ...ردكام زينب از من پرستاري مي      و عمه 
مي دهم و از تو مي خواهم كـه قـسمم را ناديـده    خواهر تو را قسم .. .شيطان بردباري را از تو بگيرد  خواهرم، مبادا : نگاه كرد و فرمود   

. واويال بلنـد مكـن  نوحه و  زماني كه من به شهادت رسيدم براي من گريبان چاك مكن، به صورتت چنگ مزن، صدايت را به           ؛نگيري
 ـاريخ  ( ... را آورد و در كنار من نشاند و خود به نزد اصحابش رفت        ام هسپس عم ، ص ۸، ج يـة والنهايـة  البدا  ؛۵۹، ص۴، جالكامل في الت

المنتظم في ؛ ۳۹۲، ص ۳ج  چاپ زكار،، ۱۸۵ ، ص۳، ج انساب االشراف؛ ۲، ص۴۵ج  ،بحاراالنوار ؛۲۴۴، ص۲ج ،تاريخ اليعقوبي ؛۱۷۷
  )۴۲۰ ص،۵ج ،تاريخ الطبري؛ ۳۳۸، ص ۵ج  ،التاريخ الملوك واالمم
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 اجازة اهانت به امـامي چنـان واال مقـام را    ÷هاشم بديل عقيلة بني  بديهي است كه معرفت بي ۱است؛
  .داند نميقابل توجيه  ،ك به صنايع ادبيتمسولو با انگيزة 

 در آن وضـعيت     ÷ زينـب  حـضرت تان صحت داشته باشـد و        حتي اگر فرض كنيم اين داس      :رابعاً
 ايـن   ه باشـد،  سر خود را به محمـل زد       -ه است نيزه ديد  كه براي اولين بار سر برادرش را بر        -بحراني  

  ثر و اندوه آن حضرت است و هيچ معلوم نيست كه ايشان به قصد سرشكـستن ايـن                  أت ت حاكي از شد
تـوان    مـي فقـط  ؛ در آن صورت نيز   ار در شرايط عادي نيست     دليلي بر جواز اين ك      و كار را كرده باشند   

   .را تجويز كرد  آن گذشته،÷ زينبحضرت آنچه بر  مشابهِيدر شرايط
 نقـل  ، و نه در مـورد سـاير زنـان حـرم       ÷مؤيد اين مطلب آن است كه نه در مورد حضرت زينب          

ر اينكه هيچ دستور، يـا حتـي      عالوه ب  .ده باشند اقدام كر   اعمالي مثل آن   كه در سالگرد عاشورا به    نشده
  يـا ديگـر ائمـة هـدي     ×اي به سرشكستن و خدش در عزاي ساالر شهيدان، از امـام سـجاد           توصيه

  .وجود ندارد؛ هرچند ايشان به امر عزاداري و گريه و ندبه براي پدر خويش همت وااليي داشتند

 باه بـود، آنـان را   اگر كـار آنهـا اشـت    ؛ در كنار زنان حرم بود     ×امام سجاد : گويند  مي برخي 
  ! كرد مي نهي

         ـت      الفوائدببينيد يك مطلبي شهيد اول در كتابدارد؛ در اينكه فعل، تقرير و گفتـار معـصوم، حج 
فعل معصوم چند احتمال دارد؛ يكي اينكـه كـاري كـه انجـام     : گويد مي. است، ايشان بحث كرده است  

شود براي مـا؛ آن      دليل مي ] اين صورت در  [انجام دهد، كه    » دستور شرع است  «دهد، به عنوان اينكه     
  . وقت آن را به عنوان قانون شرع بايد بپذيريم

است؛ اما يك وقت مربـوط بـه      » احكام حكومتي «يك وقت به عنوان شرايط روز است، كه اسمش          
شخص خودش است، يعني مثالً پيغمبر اكرم برنامه گذاشته كه روز شنبه خورشت بادمجـان بخـورد،                 

تـوانم بگـويم مـستحب اسـت روز شـنبه            را اين گذاشته، آن وقت من فقيـه نمـي         يك معصوم بنايش    
شـهيد اول   ! خوب توجه بفرماييـد   . چرا؟ چون اينها يك چيز شخصي است      . خورشت بادمجان بخوري  

                                                                         

 باي صلي و صارما له قس    نايق عليأخی قلبک الشفا ي...  ۱.
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اگر اين احتمال بوده باشد، اين كار عمل شخـصي اسـت و بـه عنـوان يـك           ... اين را مي خواهد بگويد    
  .شود دستور شرعي تلقي نمي

شـود بـه    شهيد اول مي گويد حتي فعل معصوم اگر چنانچه ما احساس كنيم كه اين مربـوط مـي               
  . توانيم اين را به عنوان حكم شرعي بياوريم شخص او، ما نمي

 اگر حضرت زينب يا حضرت ابوالفضل يا ديگران اين كار را كرده باشـند، آيـا              ،حاال در اصل مسئله   
حـالي شـايد بـه ايـن      تابي و بـي     در آن حال بي    ÷ حضرت زينب    ناد كنيم؟ حاال  ت اس  آن توانيم به  مي

توانيم اين را دليـل شـرعي بگيـريم از     گونة ناخود آگاه، سرش به محمل خورده باشد، آن وقت ما نمي   
  .نظر فقهي

اش  ، آن هم در حد افراطـي    »من در آورده  «به هر حال، اين را مي خواهم بگويم كه اقامه شعائرِ            ... 
۱».در آن وجود دارد» بدعت«و استناد دادن آن به شرع، قطعاً شبهة 

 

      تـا   كه اساسا رفتار زنان حرم در آن شرايط-به راستي در آن لحظات آشوب و اضطراب سهمگين ،
  !؟، در مقام تقرير قرار داشتند رنجوراسير و م  اما-حدي قابل درك است

 ÷زنـان بـا فعـل حـضرت زينـب       عمل قمه،اي صحت داشته باشد اگر بر فرض محال چنين گفته 
 قمه زني اختياري، آن هم در زمانه اي كه دنيا بـه دنبـال معرفـي مـسلمانان بـه                     ۲.تفاوت آشكار دارد  

ستن  از روي فشار و در شـرايط ويـژه، اصـال             عنوان تروريست و خشن و خون ريز مي باشد، با سرشك          
 ÷ هر چند با دالئل ارائه شده، روشن شد كه نسبت دادن اين عمل به حضرت زينـب    ۳؛تناسبي ندارد 

  . از طريق اين روايت ضعيف، جفا در حق آن حضرت است

 وجود ندارد؟^گونه رفتارها از سوي اهل بيت ييدي بر اينأيعني هيچ ت   

                                                                         

   ۵۲۸، ص عاشورا، عزاداري، تحريفات ،مصاحبه با آيت اهللا محمد هادي معرفت. ۱
 ۲۰۹ ص ،عاشورا، عزاداري، تحريفات ،»حسين تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام « محمد صحتي سردرودي،.۲

بـق مـذهب اهـل بيـت        نشر دائره المعارف فقه اسـالمي بـر ط        ،  بيت عليهم السالم  فصلنامه تخصصي فقه اهل      محمد تقي اكبر نژاد،      ۳.
  ، با اندكي تغيير۱۳۸۶ و بهار۱۳۸۵زمستان  ،۵۰ و ۴۸ شماره هاي عليهم السالم قم،
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     ا روايت نشده كه به پيروان خود اجازه چنين كارهايي را داده باشند يا خـود       از هيچكدام از ائمه م
ايشان به اين كارها برخاسته باشند و يا در زمانشان علناً يا مخفيانه كسي يـا كـساني بـه ايـن كارهـا                        

حتـي در  ! هرگـز ! هرگـز . برخاسته، دسته بندي كرده و در مأل عام آبروي اسالم و تشيع را برده باشند      
نيز با آنكه براي اعمال خود مانعي نمي ديدنـد؛ ماننـد زمـان           ] و رفع عوامل تقيه   [ آزادي شيعيان  زمان

  . مامون و اوائل دولت بني عباس چنين اعمالي سابقه ندارد
با هزار اگر، اگر فرض كنيم كه اين اعمال، حرام هم نباشد، بدون شك از جمله چيزهايي است كه                   

كند و حتمـا زبـان بـدگويي را بـه روي              را از چنين ديني بيزار مي      باعث ننگ و عار مذهب بوده مردم      
هـا، ايـن     هـا، ايـن بـه سـر كـوفتن          بنـدي  شك نيست كه اين اعمال، اين دسته      . دين ما خواهد گشود   

مخصوصا ايـن روزهـا در ايـران در معـرض انظـار        (ها، آن هم در برابر مردم و در برابر عام            كشيدن قمه
كدام بـه    كه خدا و پيامبر و امامان، هيچ است اموري كارها، ازو تمام اين  ) ۱ مترجم -تمام دول خارجي  

دادن ايـن امـور بـه همـان بزرگـواران، بـدترين گناهـان و          بدتر از همه، نسبت   . آن راضي نخواهند بود   
  ۲.ترين معاصي است ها و پرعقاب ترين خيانت فجيع

  ؟ آيـا  ! و ربطي به عقـل نـدارد  گونه مسائل را بايد در حوزه عشق دانست    گويند اين  بعضي مي
  را در دين روشن كرد؟» عقل و معرفت«و » عشق و محبت«امكان دارد جايگاه 

         رترين راه براي رسيدن به خدا استت راهي نزديكتـر نـداريم       . محبت، ميان بهـر چـه    . ما از محب
 اصالً ايـن محبـت خـدا بحـث     }۳ن آمنوا اَشد حباًّ هللايوالّذ {. شود تر باشد، محبت بيشتر مي  ايمان، قوي 

اَملُحبةُ نـار تحـِرق   «. بيند اگر محبت خدا در دلي جا بگيرد، آن دل ديگر چيزي نمي ... بسيار بزرگ است  
سوزاند؛ ديگر غيـر از محبـوب         محبت همانند آتشي است كه ماسوايِ محبوب را مي         ؛»ما ِسوی املَحبوب  

  .ماند چيزي نمي

                                                                         

 .مترجم، جالل آل احمد است. ۱

  ۲۰، ترجمه جالل آل احمد، ص التنزيه العمال الشبيهعالمه سيد محسن امين،  ۲.
 ۱۶۵ آيه ،بقره. ۳



 

 ۸۵ 

حـاال  . بت به خدا زياد شود، بايد كاري كنيم كه معرفت ما زياد بشود            اگر بخواهيم محبت ما نس     ...
جـواب را   ] ×امام صـادق  [چه كنيم تا معرفتِ ما زياد شود تا در نتيجه محبت، زياد بشود؟ حضرت               

 .»كنـد مگـر بـا معرفـت      خدا عملي را قبول نمـي  ۱؛قبلُ اُهللا عمالً إال ِبمعِرفَةٍ    يال  «: دهد؛ حضرت فرمود   مي
  .انسان بايد عاقل باشد! كند، نه  خيال كني هر كاري بكني، خدا قبول مياينكه

اي داريم كـه     ما يك همسايه  ! يابن رسول اهللا  :  رسيد و گفت   ×يك كسي خدمتِ حضرت صادق      
انـد،  خو ؛ زياد نماز مي» احلجري الصدقَِة، کثري الصالةِ، کثريکث... انَّ لی جاراً «. خواهم ذكر خيرش را بكنم     مي

ها ايـن كارهـا را مـي كننـد و در كنـار آن يـك                  بعضي. كند رود و زياد هم پول خرج مي       زياد مكّه مي  
ال «: حـضرت فرمودنـد   . كـرده اسـت    اما اين طفلك، كارهاي ديگر هم نمي      . كنند كارهاي ديگر هم مي   

مچـين  يـك ه ! به به:  بگويد×اين شخص توقع داشت كه حضرت صادق ! آدم بدي نيست : »بأس ِبهِ 
ـ «: حضرت فرمـود  ! شخصي كجاست؟ بلند شو همين اآلن برويم و اذن دخول بخوانيم و وارد بشويم              ا ي

ـ  ع فيکَ! اسحاق عقلش چطور اسـت؟ فقـط   :  حضرت فرمودند - اسم راوي اسحاق بن عمار است- »؟هقلُ
ن گويـد مـن هـم ديـدم در مقابـل امـام زمـا        مآب است يا از اسالم چيزي فهميده اسـت؟ مـي       مقدس

گوييـد،   اين عقلي كه شما مي    ! ؛ آقا قربانت بروم   » عقلٌ ه لَ سيداک لَ  فِ لتِعج«: شود دروغ گفت؛ گفتم    نمي
  . اين شخص ندارد

اش از اعمـالش     عقلـي  به خاطر اين بـي    :  حضرت فرمودند  »نتفع بذلک منه  يال  «: حضرت هم فرمودند  
  .برد اي نمي بهره

ا به چند زبان ترجمه كنيم و سـرافراز شـويم؛ ببينيـد    بايد اين حديث ر. اين حديث در كافي است 
كنند اگر ظـاهري درسـت كـرديم، ديگـر كـار       يك عده خيال مي! كه دين ما چقدر دين عميقي است  

   ۲.دين خيلي عميق است! نه آقا. تمام شد
  ۴. خدا عملي را قبول نمي كند مگر با معرفت۳»قبلُ اُهللا عمالً الّا ِبمعِرفَِةيال «

                                                                         

 ۲۴ صفحه ،۱ جلد ،الكافي. ۱

كبيره، استاد فاطمي نيا، ۲.  ۱۸۶  صشرح و تفسير زيارت جامعه 

 ۲۴ صفحه ،۱ جلد ،الكافي. ۳

كبيره، استاد فاطمي نيا،. ۴  ۲۱۳و۲۰۹ صشرح و تفسير زيارت جامعه 



 

 ۸۶ 

يتي كه خداوندِ متعال آن را به همگان مرحمت كـرده اسـت، مقـدمات آن را در وجـودِ خـودِ                      هدا
 |اگـر عقـل نبـود، خداونـد متعـال پيغمبـر           . باشد» عقل«كه آن عبارت از     . شخص گذاشته است  

  ۱.شد فرستاد و قرآن نازل نمي نمي
  كاريد اندر ماء و طين عقل مي    ما كجا بوديم كان ديان دين

خـدا  ... تِ عظماي عقل را مرحمت فرموده و در مقابل آن تكليف از ما خواسـته اسـت                خداوند نعم 
پيغمبر فرستاده و امـام منـسوب       . اول در ما عقل گذاشته و به همين خاطر از ما تكليف خواسته است             

يت بـر همگـان      ايـن هـدا     }لَ ِاما شاکراً و ِاما کفوراً      انا هديناه السبي   {. كرده است؛ كتاب نازل كرده است     
۲.عرضه شده است

 

          باشـد، مـورد     زند، اگر دليل عقلي نداشـته        يعني رفتارهايي كه از سر عشق از انسان سر مي
  !تأييد دين نيست؟

                       اسالم، در عين اينكه دل را قبول دارد، عشق و سير و سلوك را قبول دارد، هرگـز حاضـر نيـست
ل و فكر و استدالل و تعقـل، نهايـت احتـرام را             براي عق . عقل و فكر و استدالل و منطق را تحقير كند         

  ۳.قائل است
اش خواب   اسالم مي گويد ولو به وجود خداي يگانه اعتقاد داشته باشي، ولي آن اعتقادي كه ريشه               

جـز تحقيقـي كـه     . اش تقليد از پدر و مادر يا تأثير محيط است، مورد قبول نيـست              ديدن است، ريشه  
  ۴. دريافت كرده باشد، هيچ چيز ديگر را ما قبول نداريمعقل تو با دليل و برهان مطلب را

 گذشته از اين، وقتي شما كتابهاي حديث را باز كنيد، اولين            ۱؛خود قرآن دائماً دم از تعقل مي زند       
تعبيري فوق العاده عجيـب     ) سالم اهللا عليه  (موسي بن جعفر     .است» كتاب العقل «بابي كه مي بينيد،     

                                                                         

  ۱۹۰همان، ص  ۱.

  ۱۸۷همان، ص  ۲.

كامل  مطهري، مرتضيشهيد ۳.  ۱۸۶، ص انسان 

 »اصالت معرفت عقلي در اسالم«:  تحت عنوان؛۱۵۳همان، ص  ۴.



 

 ۸۷ 

يك پيغمبر دروني كه عقل انسان اسـت و يـك           : حجت دارد، دو پيغمبر دارد    خدا دو   : فرمايد دارد، مي 
خدا داراي دو حجت    . اند پيغمبر بيروني كه همان پيغمبراني هستند كه انسانند و مردم را دعوت كرده            

۲.و اگر انبياء باشند و عقل نباشد، باز انسان راه سعادت خود را نمي پيمايد... است
 

       براي  ×صورت ناگهاني در عزاي امام حسين       به ،عشق و محبت  خوب ممكن است اين حالت 
 ×عزادار ايجاد شود و منجر به اين رفتارها شود؛ شبيه عشقي كه در كـربال از امـام حـسين                   

  .تجلّي پيدا كرد

 »كه عبارت است از تمايل پيدا كردن و راغب بودن به چيزي كه موجب لـذت و راحتـي               »محبت 
از اين رو كشش و تمايلي كه در عـالم          .  ناشي از ادراك آن چيز است      گردد، زاييدة معرفت و    انسان مي 

چون ظاهراً ناشي از معرفت و ادراك نيـست،         ... جمادات وجود دارد مثل آهن و آهنربا، جاذبة زمين و         
كـه هرچـه     و نيز هرچه معرفت بيشتر باشد، محبت افزونتر مـي شـود چنـان             . شود محبت ناميده نمي  

  }۳ن آمنوا اَشد حباًّ هللايوالّذ {شود؛  تر مي محبوب بيشتر شود، محبت پررنگكمال و موجبات لذّت در 
 گـردد و  ۴از همه چيز بگذرد، اسير الكربـات  را وادار كرد در روز عاشورا    ×چيزي كه امام حسين   

هر مصيبت و اندوهي را تحمل كند، فقط عشق به خداي متعال بـود و ايـن عـشق چيـزي نبـود كـه                    
                                                                                                                                                                                                

   عقـل  بيين جايگاه  ت نقل شده كه حضرت در     )ليهماالسالمع(حضرت موسى بن جعفر     حديثي از    ،۳۸۳ ، ص تحف العقول در كتاب    ۱.
ن يستِمعونَ الْقَـولَ فَيتِبعـونَ    فَبشر ِعباِد الَِّذي  { :  را بشارت داده، فرموده    »اهل عقل و فهم   « خداوند تبارك و تعالى در قرآن        : فرمايند مي

  . )۱۸ ، آيهزمر( }أَحسنه أُولِئك الَِّذين هداهم اللَّه و أُولِئك هم أُولُوا الْأَلْباِب
و (ان  به آنهـا ابـالغ كـرده، و بـا راهنمايـ           ) كتب آسمانى (خداى عز و جل بوسيله عقل حجتها را بر مردم تمام كرده، و با بيان                ! هشام

و ِإهلُكُم ِإله واِحد ال ِإله ِإلَّا هو الرحمن الـرِحيم ِإنَّ ِفـي خلْـِق الـسماواِت و                    {:  فرموده ، خود راهنمائيشان كرده   به خداوندىِ ) پيامبران
   ).۱۶۴ و ۱۶۳ ، آيههبقر( }الْأَرِض و اخِتالِف اللَّيِل و النهاِر ِإلَى قَوِلِه لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ

 ؛۱۳۸ تـا  ۱۳۶ ، آيـه صـافات  ؛۶۰ ، آيـه قصص ؛۳۲ ، آيهانعام ؛۲۴ ، آيهروم ؛۳ تا ۱ ، آيهزخرف ؛۱۲ ، آيهنحلحضرت در ادامه به آيات  
  آيـه  ،هـود  ؛۲۴ ، آيـه  ص ؛۱۳ ، آيه سبا ؛۳۷ ، آيه انعام؛  ۱۱۶ ، آيه انعام ؛۲۵ ، آيه لقمان ؛۲۲ ، آيه انفال ؛۱۷ ، آيه بقره ؛۴۳ ، آيه عنكبوت

 .فرمايند يرا تبيين و محوريت عقل در دين را اثبات م عقل و علم يهمراه استناد و ۱۲ ، آيهلقمان ؛۳۷ ، آيهق ؛۲۶۹ ، آيه بقره؛۴۰

كامل  مطهري، مرتضيشهيد ۲.  ۱۵۴، ص انسان 

 ۱۶۵ آيه ،بقره. ۳

 اسير گرفتاريها .۴



 

 ۸۸ 

بلكه در تمام دوران حيات آن حضرت اين عشق وجـود           . ادثة سفر كربال پيدا شده باشد     ناگهان و در ح   
مناجاتهـايي كـه از آن   . داشت و حادثة عاشورا در حقيقت ثمـره و محـصول ايـن عـشق و ارادت بـود          

حضرت در دسترس ما وجود دارد مخصوصاً دعـاي عرفـه، گويـاي ايـن عـشق و ارادت و نفـوذ آن در                 
۱ .ت استاعماق وجود آن حضر

 

         كننـد و آن را خـارج از حـوزة           زني اِبا مي   اينكه بعضي، از اظهار نظر دربارة مسائلي چون قمه
  دانند، به چه خاطر است؟ مسائل شرعي مي

    ايـن كارهـا نـزاع      «: گويند ها كه مي   زن درباره اين گفتة قمه   ) حفظه اهللا (حضرت آيت اهللا مظاهري
ها كه نظيـر آن را       گونه بيان  اين: فرمايند مي» !فقه نيست اين امور در محدودة     «يا  » عقل و عشق است   

ام، فرار از جواب است و چـون مـسئله، يـك مـسئلة      نقل كرده» جهاد با نفس«هم، اينجانب در كتاب     
۲.فقهي است، بايد فقيه پاسخ آن را بدهد

 

            بـودن آن   » وهـن «زنـي را     در بعضي از فتاوي علما، دليل غيرشرعي بودن اعمالي مثل قمـه
اند؛ آيا رواياتي داريم كه به دليل وهن بودنِ رفتاري در نظر بيگانگان، حكم شـرعيِ آن،             انستهد

  تغيير كرده باشد؟

 ]كنم؛  دو سه مورد را به عنوان نمونه عرض مي] بله؛  

در بعـضي روايـات   . ، بحثي است راجع به اهل ذمـه      ...راجع به وهن در اجراي حدود، ديات و قصاص و         
انـد كـه در كـشور     اند؛ يعنـي پذيرفتـه شـده     داريم؛ يك نوع اهل ذمه»اهل كتاب«وع آمده كه ما دو ن 

اند، ولي عهـد دارنـد بـا     اسالمي زندگي كنند و يك قسم معاهد است؛ يعني در كشورهاي غير اسالمي     
اي كه در روايات آمده كه دية اهل كتـاب           خوب حاال اگر مسلماني يكي از آنها را كشت، آن مسئله          . ما

درهم است، راجع به آنهاست؛ نه راجـع بـه كـساني كـه در سـاير كـشورهاي اسـالمي زنـدگي                        ۸۰۰

                                                                         

 ۲۵، ص حماسه و عرفانحضرت آيت اهللا جوادي آملي،  ۱.

 ۵۹از حضرت آيت اهللا العظمي مظاهري، ص ) عليه السالم( پرسش و پاسخ پيرامون امام حسين۱۳۰ ،وعودخون م .۲



 

 ۸۹ 

يعنـي اگـر   . روايت داريم كه اگر موجب وهن بعيدالعهدِ اسالم بشود، بايد دية كامـل بدهيـد              . كنند مي
  بدبين بشوند و در نتيجه تبليغات سوء بكنند، بايد دية كامـل بـه     ،جوري بشود كه آنها راجع به اسالم      

  .او پرداخت گردد
اند و روايات زيادي هـم وجـود دارد، كـه اگـر يـك مـسلماني در                   مثال ديگر اينكه همة علما گفته     

حدود را در مـورد او اجـراي نكنيـد؛ چـون            : گويند مناطق كفرنشين، مستوجب اجراي حدود شد، مي      
  .شود موجب وهن اسالم مي

 اساسـي و محـوري دارد و ايـن يـك     پس با اين حساب، وهنِ اسالم در نظر ديگـران، يـك جنبـه             
مواظب باشيد كه ما نبايد فقط داخلة خودمان را لحاظ كنيم؛ چون مسؤوليت پخـش          ... هشداري است 

  .اسالم در سرتاسر جهان را داريم
ما كه مسلمانيم ممكن است به بعضي مطالب، اين قدر خو گرفته باشيم كه ديگر در نظر ما وهـن                    

 واقف باشيم، اما آن كس كه در خارج است، شايد به حكمت قـضيه  نباشد؛ يا ممكن است به حكمتش 
  .واقف نباشد و به نظرش موهن جلوه كند

 در نظر ديگـران موهـون شـوند،         ^ اين مسئله كه نبايد كاري كرد كه دين، اسالم، قرآن و ائمه           
  .اين اصل است

 اين مطلب را به     ،ح اسالم  روح فقه ما و رو     االّاين دو سه مورد كه عرض كردم به عنوان نمونه بود و           
  .مطرح كرده» ماصلِ مسلّ«طور 

اي كه مي خواهم عرض كنم اين است كه، حاال اگر يك نوع اقامه شعائر براي ما قابل تحمل                     نكته
است، اما براي جهانيان قابل تحمل نيست و آن را زشت ببينند، ما داعي نداريم كه اين را در مأل عـام            

  ۱.انجام دهيم

 در اسالم يك عنصر اصلي است؟»  ديگر اديان به رفتار ما پيرواننگاه«ه يعني توجه ب 

                                                                         

  ۵۲۸، ص عاشورا، عزاداري، تحريفات ،مصاحبه با آيت اهللا محمد هادي معرفت.  ۱



 

 ۹۰ 

         در يكـى از    «: اي از حجت االسالم قرائتـي ببينـيم        اجازه دهيد جواب اين سوال را در قالب خاطره
مردم به خاطر اعتقـادات خـود    هاى مبلغين بزرگوار مبنى بر پرهيز از قمه زنى، شهرها با وجود توصيه

ايـام مـاه محـرم بـود و     . از اين كار باز داريـم  به ما گفتند به آنجا برويم و آنها را. شتنددا  برنمى دست
. مردم ما را در تلويزيون ديده بودنـد، در مـسجد جمـع شـدند     آيد و چون اعالم كرده بودند فالنى مى

: تنـد شغل من چيست؟ گف: اى براى قمه زنى بگويى؟ گفتم آمده! قرائتى آقاى: وقتى وارد شدم گفتند
قبولت داريم؛ ولى حرفي از     ! بله: به عنوان معلم قرآن قبولم داريد؟ گفتند      : گفتم. تو معلم قرآن هستى   

  :من روى تخته نوشتم! فقط قرآن بگو !قمه نزنى

  }م يبسم اهللا الرمحن الرح {

} وا وعماس نا وظُرقُولُوا ان قُولُوا راِعنا ووا ال تنآم ا الَّذينهيا أَيأَليم ذابع ۱ ِللْكاِفرين{   

  »اُنظُرنا«: ؛ بلكه بگوييد»راعِنا« :نگوييد! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
گرفتـه شـود   »  رعـى «اگر از . »  رعنَ«گرفت و هم از ريشه     »  رعى«شود از ريشه     را هم مى  » راعنا«

 به معناى خر كردن  شود، رعونت هگرفت»  رعن«است، ولى اگر از ريشه »  مراعات ما را بكن«به معناى 
  »!خرمان كن«يعنى » راعنا«است و 

اراده  را»  مراعاتمـان كـن  «، هدفشان مقدس بـود و معنـاى   »راعنا«: گفتند وقتى كه مسلمانان مى
: گوينـد  پيغمبرشـان مـى   مـسلمانها بـه  : ها از اين كلمه استفاده كرده و گفتنـد  كردند، ولى يهودي مى

  :آيه نازل شد كه در اينجا  !خرمان كن

  }۲انظُرنايا أَيها الَّذين آمنوا ال تقُولُوا راِعنا و قُولُوا  {

  » .بگوييد» انظرنا«نگوييد بلكه » راعنا«ايد،  اى كسانى كه ايمان آورده«
بعد از اينكه اين آيه را تفـسير   .كند به كار نبريد اى را كه دشمن از آن سوءاستفاده مى يعنى كلمه

 ايـن كـار را   ×و بـه عـشق امـام حـسين      زنيد هدفتان مقدس اسـت  شما كه قمه مى:  گفتمكردم،
گفتنِ مسلمانان صدر اسالم است كـه دشـمن از آن           » راعنا«اين كار امروز شما، مثل همان       .  كنيد مى

                                                                         

  ۱۰۴بقره، آيه . ۱
  ۱۰۴بقره، آيه . ۲



 

 ۹۱ 

دهد كـه از   به مسلمانان آن روز و امروز هشدار مى با آيه مورد بحث  كرد و قرآن كريم سوءاستفاده مى
  ۱ .كند پرهيز كنيد آن سوء استفاده مى هر كارى كه دشمن از

             عقلي و ديني     اصالً چه ضرورتي دارد كه همة رفتارهاي شيعيان، منطقي و بر اساس استدالل 
  باشد؟

 منطـق   كننـد كـه اسـالم و قـرآن، بـا اسـتدالل و               بايد توجه  ^بيت مندان به اسالم واهل    عالقه
اگر اسـتدالل را از آن جداكردنـد و بـه    . است  و استدالل همراهمكتب اهل بيت، با منطق  . است همراه

دارد، ايـن   جنبـه خرافـي    كردند كـه از منطـق دور اسـت و         جاي استدالل، خداي نكرده چيزي را وارد      
همـه اديـان و      غلبـه بـر    گـسترش و  پس، يك ابزار اسـالم بـراي      . كردخواهددرست ضد استدالل عمل   
   ۲.از منطق استعبارت جماعات و ملل و كشورها،

 توانيم مصاديق آن را تشخيص دهيم؟  چطور ميرا مشخص كرد؟معني دقيق خرافه شود  مي  

                  آنچه كه با كتاب و سنت متقن و معتبر ثابت شده، از دين اسـت؛ چـه حـاال عقـول بپـسندند يـا
  .از اين، حمايت و دفاع كنيد. نپسندند

ى آن   اصـول دينـى معارضـه نـدارد، دربـاره      آنچه كه با دليل معتبر ثابت نشده است و با مبـانى و            
  .ساكت بمانيد

شـود    آنچه كه با يكى از اصول دينى معارضه دارد و مدرك معتبرى ندارد، ردش كنيـد؛ ايـن مـى        
  ۳.خرافه، و معيار خرافه اين است

 و عزاداري در غـم  × ابراز احساسات نسبت به امام حسين     : ممكن است كسي بگويد    !خوب 
  ...زني است مختلفي دارد؛ يك روش هم قمههاي  آن حضرت، روش

                                                                         

  ۳۹، شماره مجله مبلغانحجت االسالم محسن قرائتي، ۱
  .،در حرم رضوي، مشهد مقدس۱۳۷۶رهبر انقالب اسالمي، فروردين سخنراني .  ۲

  ۱۷/۰۸/۱۳۸۵ بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با روحانيون سمنان۳.



 

 ۹۲ 

 هيچيك از دينداران  ما و ،شود مي برپا ×نام امام حسين مجالسي كه به در خصوص عزاداري و
 بزرگ و دانـشمندان    چه بسا علماي  . كند خوب است    اين مراسم، هر كسي هر كاري مي       درگوييم   نمي

  ۱.اند دهكارها را ناروا دانسته و از آن جلوگيري كر اين بسياري

 هكننـد كـه چـه        اين كار را مى   ! اى قمه به دست بگيرند و به سر خودشان بزنند و خون بريزند              عد
. ى عـزادارى اسـت      البته، دست بر سر زدن، به نوعى نشانه       ! كجاى اين حركت، عزادارى است؟    ! بشود؟

ايـن  . كوبنـد   ىآيد، بر سـر و سـينة خـود مـ            ايد، كسانى كه مصيبتى برايشان پيش مى        شما بارها ديده  
ايد كه فـردى بـه خـاطر رويكـرد مـصيبتِ             حال كجا ديده   اما شما تابه  . ى عزادارىِ معمولى است     نشانه

كجـاى ايـن كـار،    ! عزيزترين عزيزانش، با شمشير بر مغز خود بكوبد و از سرِ خود خون جـارى كنـد؟         
   ۲!عزادارى است؟

     ن نيست و بالشك، خدا هم از انجام        از امورى است كه مربوط به دي      . قمه زدن، سنّتى جعلى است
  ۳.آن راضى نيست

 كردند؟ اگر موضوع تا اين حد مهم است، چرا برخي علماي قديم با آن برخورد نمي   

 ۴».اين كار، غلط و خالف است«توانستند بگويند  علماى سلف دستشان بسته بود و نمى  

             ري كه به عنـوان عـزاداري در        در زمان آيت اهللا بروجردي، در همين قم ايشان برخي از اين شعائ
كارهـا اقـدام    هـايي كـه بـه ايـن     هيـأت ( آن وقت تمام رؤساي اينها ۵.شود را استنكار كرد قم انجام مي  

گويم اگـر    من مي . ما در اين دهه مقلّد شما نيستيم      : رفتند خدمت آقاي بروجردي و گفتند     ) كردند مي
 آن را فهميـده بودنـد،       ۶ازم آن و تـالي فاسـد      هايـشان و لـو     اينها همه، با اين كارهايشان، معناي حرف      

                                                                         

  ۱۷۳، صكشف االسرار ،)رضوان اهللا عليه(امام خميني .۱
  ۱۷/۰۳/۱۳۷۳ه محرمى ما در آستانه» كهگيلويه و بويراحمد«بيانات رهبر معظم انقالب در جمع روحانيون استان . ۲
  همان. ۳
  همان. ۴
 .منكر شرعي بودن آن شدند.  ۵

   نتايج غلط؛تبعات منفي.  ۶



 

 ۹۳ 

مـن اگـر جـاي آقـاي بروجـردي بـودم، شـديداً آنهـا را                 . شدند  مي ۱»الراد علَينا الراد علَى اللَّهِ    «مصداق  
  . كردم مي طرد

احترامـي كننـد؟ كـه در واقـع          گونـه بـي    الشرايط ايـن   كنند به يك مجتهد جامع     ت مي چطور جرأ 
  . شود مام معصوم محسوب مياحترامي به ا بي

دانيـد چـه كـار كردنـد؟      مـي . كردند مردم را از اين كارهـا   مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني نهي     
كـه  ! هايشان را پشت در خانه آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني خالي كردنـد           ها رفتند همين مشعل    نجفي

ها براي آقـا     وچة شير و فضّه آنجا كرباليي     در نتيجة آن، آقا سيد ابوالحسن قهر كرد و آمد كربال؛ در ك            
  ! ها او را نزنند خانه گرفتند و محافظ گذاشته بودند كه نجفي

 كـه بـه عنـوان رئـيس         - اين عوامي كه بر مجتهـدين وقـت          ۲!حاال ما اين عوام را تصويب بكنيم؟      
ـ        . كنند گونه طغيان مي    اين -مذهب شيعه مطرح هستند    ا سـيد   آقاي بروجردي رئيس مـذهب بـود؛ آق
كنيد؟ خوب اگر ايـن كـار را      ، همين كار را مي    ×آيا شما با امام صادق      . ابوالحسن رئيس مذهب بود   

 آقـا   ۳؛×شوند؛ آقاي بروجردي ينطِقُ علي لِسانِ صادق         شان كافر مي    بكنند، همه  ×با امام صادق    
چطـور  !  امام حـسينم   گويي من دوست   اي كه مي   اي شيعه . ×سيد ابوالحسن ينطِقُ علي لِسانِ باقر       

  ۴.اينها براي ما درد است! كني به اين سيد؟ تو اهانت مي

 اند؟ زني داده پس چرا بعضي از علماي قديم حتي حكم به جواز قمه  
                                                                         

 و عـرف أَحكَامنـا   قَالَ انظُروا ِإلَى من كَانَ ِمنكُم قَد روى حِديثَنا و نظَر ِفي حلَاِلنا و حراِمنا...عمر بِن حنظَلَةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه ع       .  ۱
                      ادـا الـرنلَيع ادالر و دا رنلَيع و فختكِْم اللَِّه قَِد اسا ِبحمفَِإن هِمن لْهقْبي ا فَلَمكِْمنِبح كَماِكماً فَِإذَا حح كُملَيع هلْتعج ي قَدكَماً فَِإنا ِبِه حوضفَار

لَى اللَِّه وِك ِباللَّهعرالش دلَى حع و۴۱۲ ، ص۷ ج ،الكافي( . ه(  
شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حالل و حرام ما نظر افكنـد و احكـام   بد  ينظر كن : امام صادق عليه السالم فرمود    

از او   دسـتور مـا حكـم داد و يكـى از آنهـا     شـما قـرار دادم؛ اگـر طبـق       بـر    همانا من او را حاكم       ؛ديحكم او راضى شو    ه ب ،ما را بفهمد  
 خـدا را رد كـرده و ايـن در مـرز     ، و آنكه ما را رد كنـد      . را رد كرده است    ] اهل بيت  [ همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما        ،نپذيرفت
  .خدا است هشرك ب

 عملشان را صواب و درست بشماريم؟ ۲.

 . گويند ميسخن ) عليه السالم(بر اساس مباني و منطق امام صادق. ۳

   ؛ مصاحبه با آيت اهللا محمد هادي معرفت۵۲۸عاشورا، عزاداري، تحريفات، ص .  ۴



 

 ۹۴ 

     نقل شده است، بيش از اين نيست كه اگر اين كـار ضـرر               )عليهم  اللَّه ةرمح(آنچه از قول مراجع سلف 
بـه نيـست؟ آيـا         ضـرر معتنـى    ،ردن شيعه در افكـار جهانيـان       ندارد جايز است؟ آيا سبك ك      ۱به  معتنى

حـد و      و بخصوص شيفتگى بـى     |مخدوش كردن محبت و عشق شيعيان به خاندان مظلوم پيامبر         
  ۲ را بد جلوه دادن، ضرر نيست؟ كدام ضرر از اين باالتر است؟×حصر آنان به ساالر شهيدان

         گرفت، ضـررى كـه مـالك     ر بسته انجام مى  هاى د   اگر قمه زدن، به صورت عملى انفرادى در خانه
ها و   و در مقابل دوربين۳»االشـهاد   على رؤوس«حرمت است، فقط ضرر جسمى بود، ولى وقتى اين كار   

گيـرد، آن وقـت ديگـر         هاى دشمنان و بيگانگان بلكه در مقابل چشم جوانان خودمان انجام مـى              چشم
ى نيست، بلكه مضرات بزرگ تبليغى كه بـا  ضررى كه بايد معيار حرمت باشد فقط ضرر جسمى و فرد      

 امروز اين ضرر، بسيار بـزرگ و شـكننده   ۴.آبروى اسالم و شيعه سروكار دارد نيز بايد مورد توجه باشد      
  ۵.است و لذا قمه زدن علنى و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است

             ار عمومى مبادرت بـه  شدند و دور از انظ يك وقت بود در گوشه و كنار، چند نفر دور هم جمع مى
كـسى هـم بـه خـوب و بـدِ           .  نبود - به اين معنا كه امروز هست      -كردند و كارشان، تظاهر       زنى مى   قمه

اما يك وقت بناسـت كـه چنـد هـزار        . شد  ى محدودى انجام مى     عملشان كار نداشت؛ چرا كه در دايره      
جان و يا شهرهاى خراسان ظـاهر       هاى تهران يا قم يا شهرهاى آذرباي       نفر، ناگهان در خيابانى از خيابان     

امـام  . شوند و با قمه و شمـشير بـر سـر خودشـان ضـربه وارد كننـد؛ ايـن كـار، قطعـاً خـالف اسـت                    

                                                                         

  قابل اعتنا. ۱
  ۲۷/۰۳/۱۳۷۳ والمسلمين آقاى مروج االسالم حجتى اردبيل  ى امام جمعه پاسخ رهبر معظم انقالب به نامه. ۲
  در انظار بينندگان. ۳
زني كـه در برخـي از كـشورهاي     صحنه هاي قمه نمايش هاي ضد اسالمي در جهان، با تا كنون در شبكه هاي تلويزيوني و رسانه .۴

اي   كـرده انـد كـه در آنهـا چهـره     توليد را بر عليه اسالم و مسلمين   هاي بسياري  فيلم  مي شود،  انجام،  اسالمي نظير پاكستان و عراق    
سي تهيـه شـده و يـا فـيلم     .بي.بي شبكه تلويزيوني كه توسط »شمشير اسالم« نظير فيلم .و زشت از اسالم معرفي شده است خشن

اي معرفي شده بودند كه به چيـزي جـز قتـل و خـونريزي      شيعيان به گونه ، در آن و كه از تلويزيون آمريكا پخش شد»ترور شيعي«
  )۳۱۱۳ شماره ،۶/۱/۱۴۱۵ ،كيهان عربي(. زني در روز عاشورا پخش گرديد پايان نيز صحنه هاي از قمه فكر نمي كنند و در

  ۲۷/۰۳/۱۳۷۳ والمسلمين آقاى مروج االسالم حجتى اردبيل  ى امام جمعه پاسخ رهبر معظم انقالب به نامه. ۵



 

 ۹۵ 

هاى عجيـب    هايى و از كجا اين بدعت       دانم كدام سليقه    من نمى . ، به اين معنا راضى نيست     ×حسين
  ۱!كنند؟ ى انقالبى ما مى و خالف را وارد جوامع اسالمى و جامعه

 اند؟ اند، دچار اشتباه شده زني داده گوييد آنهايي كه در گذشته حكم به جواز قمه ني مييع!  

 دانيد  مراجع قديم اجازه دادند، ولي شما مي      ... زدن جايز است   ند قمه ا هگويند مراجع تقليد گفت    مي
جـا نشـسته،    ها را نشان داده و بعد يـك دكتـر روانـشناس آن             تلويزيون اروپا دوازده بار قمه زدن ايراني      

ها يك مـرض روانـي       شيعه. دهند كشي؛ خودشان را آزار مي     ها يك مرَضي دارند نظير خود      شيعه: گفته
  ! دارند به نام خودآزاري؛ و اروپا به شيعه خنديده

دهيد جوري عزاداري كنيم كه اروپا بـه         اجازه مي ! اي مراجع تقليد  «: طور سؤال كنيد   شما بايد اين  
اجـازه  : ايـد  اسـت؛ سـؤال كـرده      سؤال شما اشتباه بـوده    . دهد جعي اجازه نمي   هيچ مر  »!شيعه بخندد؟ 

  . جايز است: اند  چند قطره خون بريزد؟ گفته×دهيد در عزاي امام حسين مي
دهيد جوري عزاداري كنيم كه اروپا به شيعه بخندد؟ هـيچ مرجعـي اجـازه                اجازه مي : شما بگوييد 

  ۲.دهد چنين كاري را نمي

    س اهللا اسرارهم(ي از بزرگان فقهاي پيشين    درست است كه جمعاجازه بعضي از ايـن امـور را   ) قد
يقين  مان بودند به    ولي آنها هم اگر در عصر ما و شرايط زمان          ،اند  داده - به داليل خاصي   -ر عصر خود  د

  ۳.دادند طور ديگري فتوا مي
جالـب   &ديدگاه حضرت امام  ۴»تغيير حكم مسائل شرعي«در » تغيير شرايط زمان و مكان«درباره نقش  

  توجه است؛ 

                                                                         

  ۱۷/۰۳/۱۳۷۳ى ماه محرم در آستانه» كهگيلويه و بويراحمد«بيانات رهبر معظم انقالب در جمع روحانيون استان . ۱
 ورة فلقالسالم قرائتي در تفسير سبخشي از سخنراني حجت ا.   ۲

 متن جوابيه آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي به سؤاالت مختلف مردم دربارة وظايف مسلمانان در ايام عاشـورا و مراسـم عـزاداري                 ۳.
  )۳۸۳، صاز شور تا شعور حسينيمحمد تقي اكبر نژاد،  :بنگريد به(حسيني عليه السالم 

هـاي بـسيار دارد؛ بـه عنـوان      نيز نمونـه ) عليهم السالم(ن، در زمان ائمه تغيير حكم مسائل شرعي بخاطر تغيير شرايط زمان و مكا ۴.
  توان به برداشته شدن وجوب خضاب كردن در زمان آن حضرت اشاره كرد؛  نمونه مي

 



 

 ۹۶ 

          اي كـه در قـديم داراي حكمـي بـوده            مـسئله . زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادنـد
 در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يـك نظـام، ممكـن اسـت                  مسئلهاست، به ظاهر همان     

دي و اجتماعي و سياسـي، همـان        حكم جديدي پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصا           
موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعاً موضوع جديـدي شـده اسـت، كـه قهـراً                       

  ۱»...مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. طلبد حكم جديدي مي

 ـه  مـان    كه بايد به برداشت بيگانگان نـسبت بـه اعمـال           –ها در جواب اين مطلب       بعضيتوج
اگر بخواهيم به حرف آنها توجه كنيم، آنها بعضي از واجبات ديني ما را هـم                «: گويند  مي -كنيم

  »!؟كنند؛ پس بايد واجبات را هم كنار بگذاريم مسخره مي

 عمـل بـه   هيچ يـك از انبيـا بـراي         ، اين است كه،     شدهواقع   غفلت   كه در اين سوال مورد    اي   نكته 
 انبيا به جهت تبليغ دين و احكـام الهـي بـه    !ه استنگرفت استهزا قرارمورد خود ت و آداب ابداعي  اعاد

گرفتند، در حالي كـه مـا بـه جهـت عـادات و               ازسوي كافران و ستمگران مورد تمسخر قرار مي        ،مردم
   .رسوم ابداعي خود مورد استهزا هستيم

يـستيم و كمتـرين     ا  در برابر او مي    ،مان مسخره كند   اگر دشمن ما را به جهت عقايد و اعمال ديني         
 بلكـه   ؛ اسـت  تاييـد نـشده   زني در هيچ يك از روايات ما         قمهرفتارهايي همچون    اما   ؛كنيم توجهي نمي 

. تـوان آن را از ديـن دانـست          نمي ، از اين رو   رسم و عادتي است كه توسط خود مردم ابداع شده است          
 زيرا اصل عزاداري و     ؛كنيم كردن بر ساالر شهيدان مسخره كند، توجه نمي        اگر دشمن، ما را براي گريه     

  . به آنها توصيه شده است، دينمتنِ از دين است و در ×گريه براي امام حسين

                                                                                                                                                                                                

  :  توجه كنيد- كه عالوه بر نهج البالغه در وسائل الشيعه نيز آمده–به  متن روايت آن 
 ِإنما قَالَ ص ذَِلك و الدين قُلٌّ فَأَما الْآنَ و        )ه السالم يعل(سوِل ص غَيروا الشيب و لَا تشبهوا ِبالْيهوِد فَقَالَ           عن قَوِل الر   )ه السالم يعل(سِئلَ   

         ارتا اخم و ؤراِنِه فَامِبِجر برض و ِنطَاقُه عسكـه مـوى سـپيد را     ) هللا عليـه و آلـه     صـلي ا  (از آن حضرت پرسيدند از قول پيغمبر         ؛قَِد ات
شـمار بودنـد و امـا      آن حضرت در زمانى بود كه اهل ديـن كـم   ةهمانا گفت :  فرمود ! و مانند يهود نباشيد    )خضاب كنيد (دگرگون كنيد 

  ) ۸۷، ص ۲، ج وسايل الشيعه(. كند  كه خضاب كند يا تركارند و دين پا بر جا شده و هر كس اختيار داردبسياكنون 
  ۹۸ ص ،۲۱ ج ،صحيفه نور ؛هاي روحانيت  پيام حضرت امام به علما و حوزهشور روحانيت،من.   ۱



 

 ۹۷ 

ترسـيم كـه    ما از آن مـي بيمناكيم؛ترسيم، از بدنماياندن اسالم به ملتها  ا از ريشخند دشمن نمي    م
نهـا بـا اسـتفاده از آن،    ريشه وابداعي، بهانه به دست دشمنان دهد وآ       پافشاري ما بر برخي از اعمال بي      

  ۱.كنند  از آن بيزار،هايي را كه تشنه اسالم هستند ملت

 اند رهبر معظم انقالب نيز به همين نكته اشاره كرده : 

در ] ايـن رفتارهـا   ! ... [زني اشكال هم نداشته باشد و حرام هم نباشد، واجـب كـه نيـست               اگر قمه 
هـاي مـا و بـين     نياتي كه امروز در داخل خانهدنياي امروز، در فرهنگ رايج جهاني امروز، در عقال     

اينهـا از بينـات   . العمل نامناسب ايجاد خواهد كرد    جوانان و دختران و پسران ما رايج است، عكس        
شرع نيست كه ما بگوييم چه دنيا بپسندد، چه نپسندد، ما بايـد اينهـا را بگـوييم؛ حـداقل اينهـا                      

  ۳. است۲»مشكوك فيه«

 آيد؟ يان هم چنين كارهايي را انجام دهند؛ مگر چه مشكلي پيش ميحاال يك گروهي از شيع  

      كـه بـه نـام       ^بيت  ّ اهل   ى محبِ   ى اسالمىِ برتر، يعنى جامعه      نبايد كارى كنيم كه آحاد جامعه 
 ) والـسالم ةالـصال  عليـه ( و به نـام اميرالمـؤمنين  ×على بن ، به نام حسين   )ارواحنافداه(مقدس ولىِّ عصر  

منطق معرفـى   هاى خرافىِ بى سلمانان و غيرمسلمانان عالم، به عنوان يك گروه آدم  مفتخرند، در نظر م   
  ۴.شوند

 ت مردم به ساالر شهيدان حضرت اباعبداللَّه             مىمـورد   ×الحسين  بينم كه چگونه اخالص و محب 
ى آنـان در اعتقـاد بـه مقـام واالى             بينانه  شود، چگونه درك روشن     هاى جهانى واقع مى    جفا در قضاوت  

ى  شود كه از سـاحت شـيعه و ائمـه    ، به خاطر بعضى اعمال جاهالنه، حمل بر امورى مى     ^ بيت اهل
 مورد تبليغ   ^بينم كه چگونه عزادارى بر جگرگوشگان زهراى اطهر         بزرگوارشان بسى دور است؛ مى    

                                                                         

بق مذهب اهل بيت عليهم نشر دائره المعارف فقه اسالمي بر ط، فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت عليهم السالممحمد تقي اكبر نژاد،  .۱
  كي تغيير، با اند۱۳۸۶ و بهار۱۳۸۵زمستان  ،۵۰ و ۴۸ شماره هاي السالم قم،

  آنچه در آن ترديد وجود دارد. ۲
  ۲۷/۱۲/۸۳بيانات رهبر معظم انقالب در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري . ۳
  همان. ۴



 

 ۹۸ 

بينم كه بعض اعمالى كـه        مى. گيرد  هاى شيطان استعمار قرار مى      چى  سوء دشمنان متعصب و تبليغات    
دهد كه بدان وسيله هـم اسـالم و هـم     ى دينى هم ندارد، بهانه به دست دشمن مغرض مى       ريشه هيچ

  ۱... به عنوان آئين خرافه معرفى كنند-العياذباللَّه  -تشيع را 

 و مخلصى كه در روز عاشورا با قمه سر و روى خود و حتى كودكان خردسال خـود       شيعه ى محب
جو و هزاران      با اين عمل خود در روزگارى كه هزاران چشم عيب          كند، آيا راضى است كه      را خونين مى  

زبان بدگو، در پى بد معرّفى كردن اسالم و تشيع اسـت، عمـل او را مستمـسك دشـمنى خـود قـرار                        
 عاشق را كه براى     صفتِ ها هزار جوان بسيجى    بدهد؟ آيا راضى است كه با تظاهر به اين عمل، خون ده           

۲سازد؟ و نظام جمهورى اسالمى بر زمين ريخته شده است، ضايعآبرو دادن به اسالم و تشيع 
 

   اين است كه ما عملي را كه بالشك شرعاً محل اشـكال اسـت و            نة النجاة و مصباح اهلدی    يسفمعناي 
  ۴! انجام دهيم؟۳به عنوان ثانوي هم حرام مسلّم و بين است،

    ه است؛ اما چرا ايشان بـه  هايي با اين رفتارها نقل شد درست است كه از حضرت امام مخالفت
  صورت جدي با آن مقابله نكردند؟

   چهار، پنج سال اخيرِ بعد از جنگ، قمه زدن را ترويج كردند و هنـوز هـم                    اگر به گونه اى كه طى
كردند، قطعاً ايشان در مقابل اين قضيه          ترويج مى  )عليه  اللَّه  رضوان(كنند، در زمان حيات مبارك امام       مى
  ۱.ايستادند مى

                                                                         

  ۲۷/۰۳/۱۳۷۳ والمسلمين آقاى مروج االسالم حجتى اردبيل  ى امام جمعه پاسخ رهبر معظم انقالب به نامه. ۱
  همان. ۲
ـ ة حكـم اوليـ  وحالل اسـت    اصالتاً ، در عزاداري  ... و  لطم  خدش و  زني و  قمهتيغ زني و      مانند ي اعمال اند، گروهي پنداشته .۳ ت  آن حلي

 و تبليغـات منفـي    به جهـت شـرايط خـاص سياسـي دنيـاي اسـالم      د، صرفاًان  آن را تحريم كرده و علمامراجع بسياري از   است و اگر  
  . استدشمنان

يت اضرار، خدش، لطم، بدعت و ديگر عمومات فقهي در اين بحث، حكـم اولـي آن      دليل اطالق روايات دال بر ممنوع       غافل از آنكه به   
  ـ كـه حرمـت اسـت ـ     ، به حكـم اوليـه  فعلي شرايط درگونه اعمال به حكم ثانوي بوده، كه  حرمت است و صدور حكم جواز براي اين

  )۲۹۴-۳۰۶ص ، از شور تا شعور حسيني محمد تقي اكبرنژاد، :بنگريد به. (گردد برمي
  ۱۷/۰۶/۱۳۸۴رهبرى خبرگان مجلس اعضاى ديدار دررهبر معظم انقالب  بيانات .۴



 

 ۹۹ 

 كننـد بـه اينكـه بـا         زني مخالفت كنيم، ما را مـتهم مـي         گر بخواهيم با رفتارهايي مثل قمه     ا
  ! مخالفيم×عزاداري امام حسين

 ــر ــه خي ــا   ! ن ــت ب ــه مخالف ــست؛ بلك ــزاداري ني ــا ع ــت ب ــن مخالف ــزاداري «اي ــردنِ ع ــايع ك  »ض
  ۲.است ×حسين امام

   ـ  ×گونه رفتارها در عزاداري امام حـسين       رسد رواج اين   به نظر مي ادي نيـست؛ زمينـة      ع
  گسترش آن در جامعه چيست؟

        هايى به غلـط، آن را   برخى كارها در ارتباط با مراسم عزادارى ماه محرّم ديده شده است كه دست
دهند كـه هـر كـس نـاظرِ آن باشـد،              كنند و رواج مى     كارهايى را باب مى   . اند  در جامعة ما ترويج كرده    

النّاس معمول بود كه در       ى عوام   االيام بين طبقه    ل، در قديم  به عنوان مثا  . آيد  برايش سؤال به وجود مى    
البته، پس از مدتى، بزرگان و علما آن را منع كردنـد  ! زدند  روزهاى عزادارى، به بدن خودشان قفل مى      

  ۳.طور است قمه زدن نيز همين... و اين رسمِ غلط برافتاد

    در ايـن رابطـه     دانـد؛ ايـشان      ينيز گسترش اين رفتارها را معلول روحية مـردم مـ          شهيد مطهري
 : گويد مي

چـون روحيـه    و هاي قفقاز به ايران سـرايت كـرد   طبل وشيپور از ارتدوكس   زني و بلند كردن    قمه
   ۴. همچون برق در همه جا دويد،آمادگي داشت آنهان مردم براي پذيرفت

                                                                                                                                                                                                

  ۱۷/۰۳/۱۳۷۳ى ماه محرم در آستانه» كهگيلويه و بويراحمد« بيانات رهبر معظم انقالب در جمع روحانيون استان - ۱
  ۱۹/۱۰/۸۶بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با مردم قم . ۲
  ۱۷/۰۳/۱۳۷۳ى ماه محرم در آستانه» كهگيلويه و بويراحمد« جمع روحانيون استان بيانات رهبر معظم انقالب در. ۳
اكنـون نيـز بـه همـين شـكل در      ... زدن طبل و شـيپور و   ،)صليب( نشانه تيغ زني، زنجير زني، حمل ،طبق گفته شهيد مطهري. ۴

ـه و  شـهيد مرتـضي مطهـري،    : بنگريد بـه  (.شود  برگزار مي، مسيحتصليب ادعاييسالروز  ساليانه در (Lourdes) لوردمنطقة  جاذب
  )۱۵۴ ، ص)ليه السالمع( عليةدافع



 

 ۱۰۰ 

 ع استفاده مي      گوييد دشمن از قمه    ميآن را   شـود چنـد نمونـه از       كنـد؛ مـي    زني بر ضد تشي 
  بگوييد؟ 

              نظـران جهـان اسـالم را، از         اجازه دهيد در پاسخ به اين سوال، خاطرات چند تن از علما و صاحب
  اند، بشنويم؛  عهده داشته گونه رفتارها را در كشورهاي اسالمي به هاي پنهاني كه ترويج اين دست

  عراق. ۱

    خود، بحثي دارد تحـت عنـوان        تجاربدر كتاب   ، از علماي بزرگ عراق،      عالمه محمد جواد مغنيه
 هنگامي كه از عالمي فلسطيني دربارة نظر علماي فلسطين نسبت به شيعه             ؛»ها هايي براي زنده   كفن«

  :نويسد كند، مي سوال مي

اي كه ميان مسلمين ايجاد شده است، اسـتعمار و ايـاديش هـستند؛               همانا سبب اصلي اين تفرقه    
اي كه شده تحريك و تجهيز نموده و در مقابل      ا هر وسيله  بدين طريق كه آنها دائما مسلمانان را ب       

ها، اين بود كه دولـت انگلـيس در مـاه محـرم، هـزار كفـن بـه         از جملة اين راه . دهند هم قرار مي  
زنان هديه نمود و هنگامي كه دولت آمريكـا از آن بـا خبـر شـد، بـراي آن كـه فرصـت را از                           قمه

  ۱.ودندهد، دو هزار كفن به آنها هديه نم دست
هـا بـه     گونـه سـنت    هاي كشورهاي اسـتعماري در ورود و گـسترش ايـن           در خصوص نقش سفارت   

شـناس    منتشرشده است، در اينجا به سندي كه محقـق و جامعـه            - از جمله عراق   -كشورهاي اسالمي 
  : كنيم  اشاره مي، آورده استSozioloyieدر كتاب » ابراهيم الحيدري«عراقي 

زمـان بـا كـاهش مـواد غـذايي و افـزايش              از جنگ جهاني دوم و هـم      سفير انگليس در بغداد بعد      
ها و مجـالس عـزاداري را از طريـق           ها در بازار، مقدار زيادي چاي و سيگار مورد نياز هيئت           قيمت

هـا مقـدار     ها تقديم كرد؛ جالب اينكـه بـه ايـن هيئـت            شخص ثالثي به بعضي از مسؤولين هيئت      
۲.زني داده شد ر مراسم قمهزيادي پارچة سفيد هم براي استفاده د

 

                                                                         

ـف    -إنّ السبب لهذه التفرقه هو االستعمار و علماء االستعمار يثيرونها و يغذّونها بكل وسيلة      «. ۱ ـدون أل ـز يه  و من هذه الرسائل إنّ االنجلي
محمـد جـواد    (»ت أمريكا أن ال تفوتها الفرصة فأهت هؤالء ألفي كفنكفن في شهر المحرم للضاربين أنفسهم بالسيوف و السالسل، و أراد 

  )۴۵۰ و ۴۴۹ ص ،تجاربمغنيه، 
۲ .Ibrahim AlHaidari, Sozioloyie. P. ۱۷۶  



 

 ۱۰۱ 

  :نويسد باره مي در اين» ها ؛ كليد مشكل^اهل بيت«دكتر تيجاني نيز در كتاب 

شمشيرهايي كه در گذشته شيعيان آن را در برابر ظالمان بلند           : فرمود   يكي از علماي گذشته مي    
ها مقـدار    نگليسيتاجايي كه ا  . كنند كردند، امروز براي زدن به سرهاي خود، از آن استفاده مي           مي

  ۱.كردند  تقسيم مي- در كربال-هاي عزاداري  زيادي شمشير، در ميان دسته
  جمهوري آذربايجان. ۲

            جمهورى آذربايجـان    -نشين است     كسى كه با مسائل كشور شوروى سابق و اين بخشى كه شيعه 
مـسلّط شـدند،   ى آذربايجان شـوروى سـابق    ها بر منطقه   آن زمان كه كمونيست   : گفت   آشنا بود، مى   -

هـاى دينـى و      مثالً مساجد را به انبار تبديل كردند، سـالن        . جا محو كردند    ي آثار اسالمى را از آن       همه
اى از اسـالم و ديـن و تـشيع بـاقى      ها را به چيزهـاى ديگـرى تبـديل كردنـد و هـيچ نـشانه                حسينيه

 رؤسـاى كمونيـستى بـه    دسـتورالعمل ! فقط يك چيز را اجازه دادنـد و آن، قمـه زدن بـود         . نگذاشتند
زيردستان خودشان اين بود كه مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند، نماز جماعت برگـزار كننـد، قـرآن               

ون قمـه زدن،    چرا؟ چـ  ! بخوانند، عزادارى كنند، هيچ كار دينى نبايد بكنند؛ اما اجازه دارند قمه بزنند            
 بنابراين، گاهى دشـمن از بعـضى چيزهـا،          . تبليغ بر ضد دين و بر ضد تشيع بود         براى آنها يك وسيلة   

  ۲.هر جا خرافات به ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد. كند اين گونه عليه دين استفاده مى
  بنگالدش. ۳

           علـت اينكـه    : اند، براي من گفت    يكي از علماي مجتهد بنگالدشي كه زماني از شاگردهاي ما بوده
نشين بود، امـا در پاكـستان فرهنـگ          بنگالدش كامال سنّي  بنگالدش از پاكستان جدا شد، اين بود كه         

گفت شيعه مقـداري     او مي  .فت مذهب تشيع در آنجا شروع شد      ولي رفته رفته پيشر   ... شيعه غلبه دارد  
عنـوان اينكـه شـيعه دارد پيـشرفت          از پاكستان به بنگالدش آمدند؛ به     !) ؟(گروهي. در آنجا اوج گرفت   

  ! حسيني هم در اينجا به نحو احسن و اكمل انجام بپذيردكند، پس بايد اقامة شعائر  مي

                                                                         

كليد مشكل هادكتر محمد تيجاني، .  ۱   ۱۸۶ سيد محمد جواد مهري، ص ترجمه ،اهل بيت 
  ۰۱/۰۱/۱۳۷۶ مشهد مقدس رضوى) ره(ر صحن امام خمينى بيانات رهبر معظم انقالب در اجتماع بزرگ مردم د- ۲



 

 ۱۰۲ 

زننـد؛   ها در عاشوراء از اين زنجيرهايي كه سرش چـاقو دارد بـه پـشت خـود مـي                   برخي پاكستاني 
گونه  متوجه شديم كه علت آن، اين     . يك وقت ديديم پيشرفت تشيع توقف كرد      : ايشان براي من گفت   

  ۱.كارهاست
  ايران. ۴

   اي نقـل كـرد؛ گفـت در مـشهد در            دست بيگانگان در ميان است، شخص ثقه      گويم   اينكه من مي
هـاي نـو در ميـان        هاي خارجي آمدند، قمـه     يكي از سالها،يك وقت ديديم، از طرف يكي از سفارتخانه         

  !اش سفيد؛ برّاق؛ يك شكل كنند؛ همه بعضي عزاداران تقسيم مي
خواهـد اينهـا را      يا اينكه مـي   ! ي كنيم؟ آيا اين سفارتخانة خارجي دلش براي ما سوخته كه عزادار         

براي اينكه اسالم را خرافي جلوه دهند، و نـسل          ] بيگانگان![اينها وحشي هستند؟  : نشان بدهد و بگويد   
كنند؛ مسائلي كـه جـزء ديـن         آيند خرافات را مخلوط مي     فرهيختة دانشمند را از اسالم دور كنند، مي       

  .كنند كنند؛ شكل عزاداري را عوض مي لت ميها دخا كنند؛ در عزاداري نيست، جزء دين مي
كنند، تا مـردم   آيند اين را رايج مي زني كه در هيچ زماني در زمان معصومين نبوده، مي        مسئلة قمه 

  .ها خرافي جلوه دهند را در نظر بيگانه
در كشورهاي مختلـف    » فتنه« نام فيلم     اند در يكي از كشورهاي خارجي، به       يك فيلم درست كرده   

فيلم مركـب از     !اند آدم كشند؛ خودزن  : اند بيائيد تماشا كنيد؛ ببينيد مسلمانها اين     : دادند؛ گفتند نشان  
زنـد،   زنـد؛ خـودش را قمـه مـي         زدنهاست؛ سر بچه را قمه مي      بخش سوم، منظرة قمه    ...سه بخش بود  

  !دهد لباس سفيدشان، تمام مملو از خون نشان مي
؛ كيمياست؛ وسيلة حل مشكالت اسـت؛ امـا كـاري كـه        عزاداري سيدالشهداء از افضل قربات است     

 ۲...مردم را از اسالم دور نكند

                                                                         

   ۵۱۹ ؛ ص ۵۲۸، ص عاشورا، عزاداري، تحريفات مصاحبه با آيت اهللا محمد هادي معرفت،.  ۱
  ۱۴۳۰، نهم رمضان )سالم اهللا عليها(بخشي از سخنراني حضرت آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي در حرم مطهر حضرت معصومه.  ۲



 

 ۱۰۳ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  چند كتاب خواندني در موضوع عزاداريفصل ششم ـ 



 

 ۱۰۴ 

  مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد
وجود آمـدن اخـتالف نظـر در ميـان متـدينين و عـزاداران حـسيني در         يكي از مشكالتي كه باعث به    

تقيـد  . قهي علما و مراجع عظـام تقليـد اسـت     فهاي    شده است، عدم دسترسي دقيق به ديدگاه       جامعه
ـ  شان اقامة شعائر ديني، خصوصاً عزاداري در جامعه اسـت    كه مهمترين دغدغه كسانيديني مردم ما 

 د به عمـل بـه دسـتور ديـن          به صرفِ دستيابي به نظر مرجع تقليد، خود را پايبن          اي است كه   گونه  به ـ
  .سازند مي

هبي ذكه امروزه در سطح مجالس عزاداري و هيئات مـ         از مراجع عظام تقليد     طرح مسائل جديدي    
مطرح گرديده و آگاهي از تغييراتي كه به واسـطة تغييـر شـرايط و اقتـضائات روز جامعـه در احكـام                       

  .كند آيد، ضرورت آگاهي از جديدترين فتاوي علما را دوچندان مي وجود مي مراجع به
االسالم والمسلمين سيد محسن محمـودي        كه به كوشش حجت    مسائل جديد موعة چهارجلديِ   مج

جمع آوري شده است، پاسخگوي بسياري از مسائل مورد ابتالي عزاداران حـسيني و برگزاركننـدگان               
امـام خمينـي، اراكـي، گلپايگـاني،        :  مرجع بزرگ تقليد، آيات عظام     ۱۰ از زبان    ^مجالس اهل بيت  

  .ستاني، فاضل لنكراني، تبريزي، بهجت، مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني استخامنه اي، سي
 #الزمـان  فرهنگي صاحب -پاسخ مسائلي از اين دست را در اين كتاب كه توسط انتشارات علمي            

  :يابيد منتشر شده است، مي
، هـاي دروغ    لزوم بزرگداشت عيد غدير وعزاداري محرم و صفر، پوشيدن لباس سياه، حكم روضه             -

، لـزوم جلـوگيري از وهـن مـذهب، اسـتفاده از آالت موسـيقي در         ^شيوة عزاداري براي اهل بيـت     



 

 ۱۰۵ 

، ^هاي منـسوب بـه ائمـه       ها، عكس  دار، برهنه شدن در عزاداري     عزاداري، استفاده از زنجيرهاي تيغ    
  ...  و÷اتشييع نمادين حضرت زهر

ـ  با تمسك به فتاوي تحريف شـده   اميد كه ارائة منابع معتبري از اين دست، راه را بر كساني كه             ا ي
پردازنـد، ببنـدد و در       ن و مذهبي جامعه مي     به ايجاد ترديد در قشر متدي      ،ارائه استفتائات پيشين علما   

  . باشيمعزاداران حسيني، حاد هرچه بيشترِزمان، شاهد اتّ كوتاه

  )السالم عليهم(بيت فضيلت و آيين مجالس ذكر اهل ؛هيئت
 از زاويـة فلـسفة وجـودي، تاريخچـه و           ^الس عزا، ذكر و توسل به اهل بيت       در اين كتاب، ابتدا مج    

در اين فصل، بـا بهـره       .  حسيني مورد بررسي قرار گرفته است      محافلدر برگزاري    ^سيره اهل بيت  
 ؛ الگوي مطلوب عزاداري از لـسان مؤسـسين مجـالس ذكـر    ، تالش شده^گيري از سيرة ائمه هدي   

  . تبيين گردد^بيت يعني اهل
 و رهبـر معظـم   + كـالم امـام راحـل    ازفصل دوم، جايگاه وعظ و منبر در مجـالس حـسيني            در  
كاركردهـاي نهـاد منبـر و وظـايف اهـل منبـر نـسبت بـه                 . تشريح شده اسـت   ) مدظله العالي (انقالب

  .از ديگر مباحث اين فصل است... مخاطبان و ساز و كار مناسب براي سازماندهي نهاد منبر و
هنر، شعر، لفظ، مـضمون، آهنـگ،       (، اركان آن    ^و ستايشگري اهل بيت   نقش و جايگاه مداحي     

 اجزاي فصل پايـاني     ، و آفات و انحرافات مداحي     ^، مسئوليتهاي ذاكران اهل بيت    ...)صداي خوش و  
  :خوانيم  مي خطاب به جامعة مداحان در بخشي از اين كتاب.اين كتاب را تشكيل مي دهند

يـك جنـگ    ! نـه آقـا   . چرخـد  طور زندگى دارد مي      كه همين  كنيد  خيال مي  ،ايد  شما اينجا نشسته  
 االن بين اين جامعه، اين نظام، متفكران اين نظام، فعاالن اين نظـام              .است؛ يك جنگ حقيقى است    

 كشور هستيد از يك طرف، با يـك طـرف      ةهاى مختلف، از جمله خود شما كه مداح مجموع          در رده 
دس و از ايـن دلهـاى پـاك         ن را از ايـن خـاك مقـ        ى ايـن ايمـا      خواهند ريـشه   ديگر؛ كسانى كه مي   

 را، محبـت بـه قـرآن را،    بيـت  اهل دنبال اينند كه فكر توحيدى را، فكر واليت را، محبت   ...دربياورند
ى بـا ظـالم را، اعتقـاد بـه قـبح و زشـتى        تعصب و غيرت نسبت به مبانى دينى و اعتقاد بـه مبـارزه            

دهند  انواع و اقسامش را دارند انجام مي      . ها بيرون بكشند    هپذيرى را از دل اين مردم با انواع حيل          ظلم
    .كنند و آن را بيان هم مي

اى كه با ايمان مردم، با دل مردم، با معارف مردم، با              در اين جنگ طبقه   . بنابراين يك جنگ است   ... 



 

 ۱۰۶ 

ايـن  ! ان عزيز برادر. ى سنگينى دارد     سر و كار دارد، وظيفه     بيت اهلو  ) السالم  عليهم(نام مبارك ائمه    
  ۱ .وظيفه را درست بشناسند؛ درست از آن استفاده كنند

توانيـد در   تهيـه شـده ـ را مـي    قـم   ^چاپ دوم اين كتاب ـ كه توسط دفتر فرهنگي فخراألئمه 
 .تهيه نماييد» نشر معارف«هاي  محرم امسال از نمايندگي

  از عاشوراي حسيني تا عاشوراي شيعه

امـا بـا رويكـردي    » جامعـه شـناختي  «با ديدي كه شايد بتوان آن را  محمد اسفندياري در اين كتاب،      
» تـراژدي «يـا  » حماسـه «ها نسبت به عاشورا و      ناميد، كوشيده است ابتدا به تفاوت ديدگاه      » تاريخي«

بودن آن بپـردازد و در نهايـت، ريـشه اكثـر انحرافـات عـزاداري را نيـز در همـين ديـدگاه نادرسـتِ                          
  :ارزيابي مي كندبه حادثة كربال » تراژيك«

عـوام،  ... داننـد  تـر باشـد، بيـشتر ديـن مـي      تر و خرافـه   تر و گزافه   تر و غريب   عوام، هرچه را عجيب   
  .نخستين مشتري خرافاتند و بلكه نخستين سفارش دهندة توليد خرافات

  ».هاي مردم خواهان ديني هستند كه از حيث معجزه و اسرار و اساطير غني باشد توده«

 احكام دين به دست مردم نيفتاد و آنها معين نكردند كه چگونه نماز بخـوانيم و        هيچگاه چگونگي 
روزه بگيريم و حج بگزاريم؛ اما از آنجا كه شكل معين و دقيقي براي عزاداري ترسيم نشد، ميدان                  

هايي به عزاداري دادند كه گـاه آميختـه بـه خرافـه و               هاي مردم باز شد و آنها صورت       براي سليقه 
  .بدعت است

 –گذشته از اين ديدگاه تحليلي، نگارنده در اين كتاب ـ كه با نثر زيبايي نيز نگاشـته شـده اسـت     
مستندات تاريخي قابل توجهي براي ادعاهاي خود ارائه داده است و انحرافات گوناگون عزاداري ـ چـه   

  .است  كردهزني را از لحاظ تاريخي، موشكافي نسبتاً دقيقي  و از جمله قمه–محتوايي و چه شكلي 
» صـحيفه خـرد   « صفحه، در قطع رقعي و در قالبي كامالً جذاب توسط انتشارات             ۹۶اين كتاب در    

  . به چاپ دوم رسيده است۱۳۸۴قم منتشر شده و در سال 

                                                                         

 ۱۴/۴/۸۶) عليها اهللا سالم(ظم انقالب در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا بيانات رهبر مع .۱



 

 ۱۰۷ 

  )ترجمه رسالة التنزيه ألعمال الشبيه(عزاداريهاي نامشروع 

  :در مقدمه كتاب، درباره مؤلف آمده است

 سيد محسن امين عاملي از علماي بزرگ شيعه در لبنان و صاحب كتاب               عالمه بزرگوار، آيت اهللا   
گران مـشهور و صـادق و        شك يكي از مفاخر عالم تشيع و از اصالح         بي» اعيان الشيعه «گرانسنگ  

 پاكـسازي مراسـم عـزاداري حـسيني از خرافـات و بـدعتها، از                مسئلهمخلص عصر ماست كه در      
  .گردد پيشگامان محسوب مي

  : مي نويسداعيان الشيعهه امين در خود عالم

شيعه اهل بيت را در انظار مردم، مورد تمسخر قرار داده و آنها را وحـشي  ...] زني و  قمه[اين عمل   
كند و شكي نيست كه اين اعمال ناشي از وساوس شياطين بوده و موجب رضايت خدا                 قلمداد مي 

را نوشتم كه چـاپ شـد و   » التنزيه«له به همين دليل هم رسا    ... و پيامبر و اهل بيت اطهار نيست      
و به دنبال آن بود كه گروهي از قشريون و كـساني كـه خـود را بـه                . به فارسي هم ترجمه گرديد    

دارند، قيام كردند و غوغا برپا ساختند و حتي در ميان مردم عوام شـايع نمودنـد       دين منسوب مي  
اين هم بسنده نكرده و مرا بـه خـروج    كه فالني عزاداري بر امام حسين را تحريم كرده است و بر             

  ۱...متهم ساختند(!) از دين
  :ايشان در قسمتي از رساله التنزيه مي نويسد

به راستي ثواب داشت و در دنيا و آخرت مضر نبـود، سـزاوار بـود كـه                  ...] زني و  قمه[اگر اين امور    
ه علمـا و فقهـا بـيش از         زيرا ك !... علما و فقها نيز هم به آن مبادرت كنند و خود پيش قدم باشند             

ـ هستند و اكنون كه همه اين كارها را نمـي كننـد،   !همه شايسته براي اين گونه كارها ـ ي ثواب 
  ! دادند خوب بود اقالً يكي دو نفر از علما براي نمونه اين كارها را انجام مي

 و در نهايت بر خالف برخي ادعاهـاي واهـي و بـدون سـند كـه در سـالهاي اخيـر توسـط برخـي                  
  :نويسد معممين بدون دقت ايراد شد، اين عالم بزرگ شيعه مي

مرحوم آيت اهللا ميرزاي شيرازي در گذشته و تمام علماي نجف در همين امروز، فتاوي صريح در                 
اند و در گذشته نيز هيچ يـك    هاي مفصل بيرون داده    تحريم تمام اين اعمال صادر كرده و اعالميه       

اند، بلكـه آنهـا را رسـماً حـرام           ور و فتوايي بر جواز اين امور نداده       از علما و فقها و مجتهدين دست      
                                                                         

  ۳۶۳، ص ۱۰، چاپ بيروت، ج اعيان الشيعه . ۱
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  .اند كرده

 اين خطـوط  .ام و من خود خط تمام علماي بزرگ نجف را كه اين اعمال را حرام كرده اند، ديده                
سـاكن  » مفتاح الكرامه «هم اكنون نيز در نزد ورثة مرحوم حاج باقر صحاف كه در حجره صاحب               

  .باقي است) د كه اين موضوع را استفتاء كرده بودو هم او بو(بود 
اين كتاب اثري ماندگار از روشنفكري جالل آل احمـد و نمـاد درد ديـن در روشـنفكران مـذهبي          

  .گردد دوران معاصر تلقي مي

  قمه زني؛ سنت يا بدعت؟

 اين كتاب را مي توان يكي از پرمخاطب تـرين كتابهـا در ايـن موضـوع دانـست كـه در مـدت نـسبتاً             
عالوه بر اين، مطالب ايـن كتـاب بـه سـرعت در وبـالگ آقـاي مهـدي                   . كوتاهي به چاپ ششم رسيد    

مسائلي ـ نويسنده كتاب ـ و سپس در وبالگهـا و سـايتهاي زيـادي منتـشر شـده و همـين امـر، بـه           
  .گسترش آن كمك شاياني نمود

داختـه و بـه شـبهاتي       نويسنده سعي كرده است در اين كتاب، به نقد و بررسي داليل قمه زنان پر              
زنـي و همچنـين فتـاوي        بعالوه، ايشان داليل حرمت قمه    . كه از سوي آنان مطرح شده نيز پاسخ دهد        

در قـسمتي از ايـن كتـاب،    . بسياري از علما و مراجع را در سطح نسبتاً جامعي جمع آوري كرده است     
  :زني مي خوانيم تحت عنوان سابقه حرمت قمه

زني در سالهاي اخير و بعد از فتواي رهبـري مطـرح    كه حرمت قمهبر خالف آنچه تصور مي شود    
بايد گفت فقها و علماي بزرگي قبل از مقام معظم رهبري و حتي قبل از انقـالب   گرديده اسـت،    

كه از اين ميان مي توان از فقهاي بزرگي         زني نموده اند؛     وجود داشته اند كه حكم بر حرمت قمه       
  :همچون

    مد حسن شيرازي مشهور به ميرزاي شيرازيآيت اهللا العظمي سيد مح
    )مؤسس حوزه علميه قم(آيت اهللا العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي 

    زعيم بزرگ جهان تشيع، آيت اهللا العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني
    دانشمند پر آوازه شيعي آيت اهللا العظمي سيد محسن امين عاملي

    محسن حكيمفقيه نامدار، آيت اهللا العظمي سيد 
    عالمه شيخ محمدجواد مغنيه
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    فقيه مجاهد آيت اهللا العظمي شيخ عبدالكريم جزايري
    آيت اهللا العظمي شيخ محمد حسين كاشف الغطاء

    آيت اهللا محمد باقر بيرجندي
    آِيت اهللا سيد محمد مهدي قزويني

    آيت اهللا هبه الدين حسيني شهرستاني
    آيت اهللا شيخ جعفر بديري

    يخ محسن شرارهعالمه ش
    آيت اهللا شيخ محمد خالصي

    عالم و زاهد معروف آيت اهللا شيخ علي قمي
    آيت اهللا شيخ غالمحسين تبريزي

    آيت اهللا شهيد مطهري
  . نام بردرا و آيت اهللا شهيد سيد محمد باقر صدر

 ۸۶چاپ ششم اين كتاب ارزشمند كه شامل ويرايـشي جديـد از ايـن كتـاب اسـت، در زمـستان                      
  .است اصفهان به بازار آمده» گلبن«ط انتشارات توس

   از شور تا شعور حسيني

محمدتقي اكبرنژاد در اين كتاب ـ كه بررسي نسبتاً جامعي درباره مباحث فقهي و حـدود و ثغـور    
، ^شرعي عزاداري است ـ پس از پرداختن به بحث حقيقت عزاداري و لزوم عزاداري براي اهل بيت 

  .ي عزاداري را نيز بيان كرده استها ضرورت تنوع در شيوه
مبارزه مكانيكي و   در بخش دوم اين كتاب، مبارزات عليه عزاداري بررسي شده و يادآوري شده كه               

تحريفـات   و دشمنان دين سـعي مـي كننـد بـا انـواع               فيزيكي با عزاداري، از قبل شكست خورده است       

  . با عزاداري مبارزه كنندمحتوايي، شكلي و اعتقادي
زني پرداخته شـده و مؤلـف، گذشـته از بحـث       خودزني و به صورت خاص، قمهمسئلهه، به در ادام 

اي در آيات و روايات ندارنـد؛        ناسازگاري با مقتضيات زمان، اثبات كرده است كه اين اعمال هيچ ريشه           
  . بلكه ادلّه فراواني داللت بر حرمت آنها دارد

از جملـه، بـه برخـي       . ات نيز پرداخته شده است    بعالوه، در اين كتاب به پاسخگويي به برخي شبه        
  :زني شده است، پرداخته و مي نويسد مكاشفات علما كه دستاويز طرفداران قمه



 

 ۱۱۰ 

اگر يقين . كند ـ اگر منجر به يقين شود ـ حجت است   مكاشفه تنها براي شخصي كه مكاشفه مي
اي ديگران فاقد حجيت اسـت؛      اما در هر حال بر    . نياورد و يا با روايات مخالف باشد، حجيت ندارد        

  .زيرا خبري حجت است كه شخص از امام نقل كند
  :و در ادامه مي نويسد

بنابر فرض كه اين مكاشفات درست نقل شده باشند و خالي از شوائب بوده باشند، هيچ تعارضـي                  
زنـي   قمـه با آنچه كه گفتيم، ندارد؛ زيرا در زماني كه آنها اين مسائل را ديده بودند، زماني بود كه           

  ...ممنوع نشده بود

به عنوان مثال، تا زماني كه قبله تغيير نكرده بود، تمام آثار و بركات نماز، متعلق بـه نمـازي بـود             
اما بعد از تغيير قبله اگر كسي ده سال هـم بـه طـرف               . شد كه به سمت بيت المقدس خوانده مي      
شهداي بـدر كـه     ! وان گفت كه آقا   ت اي نخواهد داشت و نمي     بيت المقدس نماز بخواند، هيچ فايده     

  !اند المقدس نماز خوانده اند و به آن درجات رسيده داراي فالن درجات بودند، به سوي بيت
  .زني پرداخته شده است در بخش پاياني نيز به بيان فتاواي مراجع فعلي درباره قمه

ر زمـستان سـال      صفحه و در قطع وزيـري، د       ۳۸۸، در   »پاسدار اسالم «اين كتاب توسط انتشارات     
  . انتشار يافته است۸۵

  خون موعود

اهللا  ، نوشتة حضرت آيت   للحسين البكاءاي است از كتاب ارزشمند       دو فصل ابتدايي اين كتاب، گزيده     
 پرسش و پاسخ در مسائل روز و مورد ابتالي جوانان در مباحث             ۱۳۰فصل سوم نيز حاوي     . ميرجهاني

 وقـايع كـربال و عـزاداري از        ×حسين بارة شخصيت امام  مختلف فقهي، كالمي، عرفاني و تاريخي در      
  :به عنوان مثال، در اين مجموعه مي خوانيم. حضرت آيت اهللا العظمي مظاهري مي باشد

 مورد تأييد شرع مقدس مي × و امام حسين^آيا اصل عزاداري و سوگواري براي ائمه هدي
  باشد يا خير؟

از افضل اعمال و قربات الهي است، بلكه واجب         ) هارواحنا فدا ( عزاداري براي حضرت سيدالشهدا      -
  . بوده است^ و حضرات ائمه هدي|كفايي است و مورد تأييد نبي اكرم 

بدعت در دين ... آيا جلسات عزاداري به شكل كنوني؛ زنجير زدن، سينه زني، دستة عزاداري و           
  رسول اهللا نيست؟



 

 ۱۱۱ 

 مرحوم استاد بزرگوار و عظيم الـشأن،         خير، بدعت نيست؛ عزاداري به شكل متعارف و به تعبير          -
، عزاداري به شيوة سنتي از افضل اعمال و قربات الهي و مورد تأكيد اكيد پيامبر               +حضرت امام 

  .باشد  مي^عظيم الشأن و حضرات ائمه هدي

بنفسه مورد جواز شرع مقـدس      ) يعني تيغ بر سر زدن و جاري كردن خون        (آيا اصل قمه زدن     
  مي باشد؟

  .اق عزاداري نيست؛ ولي در وضع فعلي، انجام اين عمل جايز نيستظاهراً مصد-
، نحـوة خوانـدن     ×داهللاعالوه بر اينگونه سؤاالت، مسائلي از قبيل اهـداف و كيفيـت قيـام اباعبـ               

زيارت عاشورا، بركات تربت سيدالشهدا و مسائل متفرقه مجالس عـزاداري از جملـه وظيفـة بانيـان و                   
 برهنه شدن و هروله در زمان سينه زني، اسـتفاده از آالت موسـيقي               شركت كنندگان در مجالس عزا،    

نيـز از زبـان حـضرت       ... ، روضه هاي بدون سند، مجالس مخصوص بـانوان و         ^در مجالس اهل بيت   
  .آيت اهللا العظمي مظاهري پاسخ داده شده است

ت  صـفحه، توسـط انتـشارا      ۱۴۴چاپ دوم اين كتاب در قطع و شكل و قـالبي بـسيار جـذاب، در                 
  . منتشر شده است۸۴ اصفهان در زمستان »شهيد حسين فهميده«

  تراژدي كربال، مطالعه جامعه شناختي گفتمان شيعه

ـشيعي        اين كتاب كه نام اصلي آن         اسـت، توسـط ابـراهيم       تراجيديا كـربالء، سوسـيولوجيا الخطـاب ال
 منتـشر  »اب اسالميدارالكت«شناس عراقي ـ نوشته شده و توسط انتشارات   الحيدري ـ محقق و جامعه 

شناختي درباره عزاداري، خـصوصاً در       شده است، حاوي سير نسبتاً جامعي از مباحث تاريخي و جامعه          
  :در بخشي از اين كتاب آمده است. كشور عراق است

عادات و رسوم سنتي از نگاه روانشناسي اجتماعي برانگيزانندة نوعي شور و هيجان صوفيانه بـوده             
 موجب پااليش روان از فشار و سـركوبهاي تـراكم يافتـه و احـساس گنـاه و                   طور ناخودآگاه  كه به 

اين فرآيند پااليشي، همواره در خالل يـك رفتـار جمعـي و در فـضاي يـك                  . گردد خطاكاري مي 
  ...احساس ناخودآگاه مشترك تحقق مي يابد

. قعي است اين انتقام دروني، گاه از روي آگاهي صورت مي پذيرد كه نوعي احساس كاذب و غيروا               
احساس ظلم و ذلت نيز گاه انسان را به انتقام از خويشتن به جاي انتقـام از سـتمگران قدرتمنـد     

  ... ظلم است وامي دارد؛ اين فرآيند معكوس، ناشي از حالت ضعف دروني و ناتواني در مقابله با



 

 ۱۱۲ 

  :در قسمت ديگري از اين كتاب آمده است

اين نهـضت  .هيمي بلند و ابعادي انساني برخوردار است  نهضت امام حسين از اهدافي انقالبي و مفا       
بزرگ به وسيله برخي مردم از درون تهي شده و تنها به برخي مراسم و مجاس اندوهبار محـدود                   

شكنجه بدن و اعمال خشونت عليه خويش به روشي كـامالً عقـب مانـده و زيانبـار، از      . شده است 
 در اثـر شـكافهاي درونـي و عجـز و عقـب            در همين حال، ملـت عـراق      . جمله اين مراسمها است   

  .ماندگي در بدترين وضعيت و شديدترين مصيبت قرار دارند

بنابراين اگر ما به دنبال حركت در راه امام حسين و تأسي از اهـداف بلنـد وانقالبـي آن حـضرت                    
هستيم، بايد همچون او به شخصيت انساني احترام گذاشته و از كرامت انـسان دفـاع كنـيم و در                 

  .گرد به شدت مقابله و مبارزه كنيم ابر هرگونه ذلت، خواري و عقببر
يكي از نقاط قوت اين كتاب، همانگونه قبالً نيز اشاره شد، بررسي سـير تـاريخي ورود بـسياري از                    

  . استفاده شده استنيز از آنها) دست پنهان( حاضر انحرافات به عزاداري است كه در كتاب

  عاشورا، عزاداري، تحريفات
ن كتاب كه جمع آوري ارزشمندي از كتابهاي علماي معاصـر و مقـاالت صـاحبنظران در بحـث                   اي

فرصتي است براي آنان كه مي خواهند ديدگاههاي كارشناسانة دينـي در بحـث              . عزاداري عاشوراست 
مباني و ريشه هاي تحريفات رد عزاي حسيني را در كنار نظرات صـاحبنظران جامعـه شناسـي روز را             

  . بيابنددر كنار هم
عاشـورا،  (، محمدرضـا حكيمـي      )تحريفـات و عوامـل آن     (ارائة كتـب و آثـاري از شـهيد مطهـري            

، عالمه سيد محسن امـين      )صدق در مقتل خواني   (، ميرزا حسين نوري مازندراني      )مظلوميتي مظاعف 
و ديگـر  ) اصـالح سـوگواري  (، شـيخ عبـاس قمـي     )عزاداريهاي نامشروع با ترجمـه جـالل آل احمـد         (

نقـش مـصلح دينـي در خرافـه         (سان ديني دركنار مقاالتي ارزشمند از دكتر سيد محمد ثقفي           كارشنا
از (، غالمرضا گلي زواره     )دستاويز قمه زني و خرافه زدايي از عاشورا       (، محمد صحتي سردرودي     )زدايي

  ... و) بايدها و نبايدهاي عزاداري(، ناصر باقري بيدهندي )مرثيه تا تعزيه
  :از اين كتاب مي خوانيماده از عزاداري  مقالة سوء استفدر

 به ×برخي در اثر عدم تمييز ميان اين عادات و رسوم نادرست با مراسم سوگواري امام حسين               
طور كلي از انديشه اصالح و پااليش اين مراسم فارغ گشته و تالشي براي ابداع عادات و رسـومي                



 

 ۱۱۳ 

اما ديگرانـي كـه بـا       . ست سابق ننمودند  سازگار با تحوالت دنياي جديد بجاي عادات و رسوم نادر         
ردم تحـت فـشار بـوده و هرگونـه     از جانـب عامـه مـ   «آن عادات و رسوم نامعقول مخـالف بودنـد          

زيـرا غوغاسـاالري    . گيري خود را موجب از دست دادن جايگاه اجتماعي خويش مي ديدند            موضع
ـ                   ا اهـل بيـت مـي       عوام در اندك زماني به شيوع تهمت هايي همچون بـي واليتـي يـا دشـمني ب

به همين دليل، فقها غالباً از زاويه عناوين كلي فقه به اين گونه قضايا نگريسته و به آثار             ... انجاميد
و پيامدهاي منفي آن عادات و رسوم در جامعه كه چهره مذهب و دين را مخـدوش مـي سـاخت           

  ».بر همين اساس، حكم به جواز آنها صادر مي كردند... توجه كمتري مي نمودند
 ۱^بيـت  المجالس الحسينيه، احياء امر االسالم في خط اهـل        نويسنده در ادامه، با نقل بخشي از مقالة         

بسياري از فقهاي بزرگ همچون شيخ مرتضي انصاري بر اين نظر بوده و مجروح ساختن بدن را             :مي نويسد 

  .ندمي شمرد با قمه يا قالب هاي آهني يا كتك زدن شديد خود را حرام و ضرر به نفس
در بخش دوم اين كتاب، پنج مصاحبة مفصل با علما و كارشناسان ديني آمـده كـه در قالـب ايـن         
مصاحبه ها زوايايِ پنهاني از موضوع انحرافات عزاداري و حدود شـرعيِ آن مـورد بحـث قـرار گرفتـه                     
است؛ مصاحبه هايي با آيات عظام و حجج اسالم محمـدهادي معرفـت، يوسـفي غـروي، سـيد ضـياء                    

صـحيفه  « صـفحه توسـط انتـشارات    ۶۴۱در اين مجموعة ارزشمند كه در      ... ضوي، نظري منفرد و   مرت
 . منتشر شده، ارائه گرديده است»خرد

                                                                         

   ميالدي۱۹۹۷، لندن، ۷۵ ش ،مجله النورچاپ شده در  .۱








































