
 

 

 

 

 

 ؟ز استيجا يو قمه زن يا عزاداريآ

ينيد حسودا ?
*

 

 مقدمه

كنـد.   يمـ  جـدا  هـم  از را تعقل و تعبد يها حوزه دارد و ديتأك تعقل و تعبد بر اسالم

ان، يشوايپ نيا از ياست. دور ين وحيين در تبيان ديشوايدگاه پيرش ديپذ يمعن به تعبد

و... كشانده است. آنهـا   اس، استحسانيق چون ييعقال و يعقل قواعد سمت را به يبرخ

 با شده يسع ن مقالهيا اند. در كرده ميتحررا  يعزادار يگاه و انكار يرا در عزادار رهيس

ـ  ،يكه عزادارشود سنت، اثبات  اهل منابع از استفاده دگاه، بايد نيا دادن نشان يواه ن يب

 است. ياتفاق يمذاهب اسالم

 بحث طرح

مطالب  .آن است ييچرا دان ويبر مردگان و شه يسوگوار ن بحث،يا يموضوع اصل

 : شود يم ارائه ليذ يمحورها ن مقاله دريا

 د؛  يشه و مرده بر  هيگر و يعزادار ييبرپا در 9امبرياول، منش پ
                                                      

 حج و زيارت.پژوهشكده رار اسعضو هيئت علمي و مدير گروه اخالق و  .*
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 د؛  يشه ريغ و ديشه بر يسوگوار يبرا 9امبريپ يها قيدوم، تشو

   ؛نهيزم نيا در صحابه سوم، منش

 ؛اموات يبرا يعزادار مراسم مسلمانان در رهيچهارم، س

 .اموات بر هيگر ميات تحريروا يپنجم، بررس

 9امبريپ روش و رهيس

 اول نمونه

 :كند يم نقل »ديز بن «« از خود كتاب در »يسائن«

ـ پ بـه . بـود  كودك او. كرد رحلت 9امبريپ دختران از يكي فرزند يروز  9امبري

بـه   و گرفتنـد  بود، بغـل  مرده كه را كودك و آوردند فيتشر حضرت. دادند خبر

 انياطراف. گشت ريسراز شانيا مبارك يها اشك كه يا گونه د؛ بهكردن هيگر شدت 

هـذا : «فرمـود  امبريپ د؟يكنيم هيگر چرا د:يپرس »سعد«. كردند تعجب كار نيا از

 كه است ] از رحمت الهيكودك نيا بر ترحماين [« ؛1»عباده قلوب يف علهاجي رمحة

 .»دهد يم قراربندگان خود  يها آن را در دل خداوند

 دوم هنمون

ـ افراد ز كه بود احد جنگ انيدوم، جر مورد هنگـام   9امبريـ د شـدند. پ يدر آن شـه  يادي

 نكـه يا دند تـا يد يان ميرا گر شهدا گذشتند خانواده يم كه كوچه هر از احد جنگ بازگشت از

ـ پ .آمـد  ينمـ  حمـزه  خانـه  از هيگر ياما صدا. دنديرس  حمزه خانه به ـ بـا د  9امبري ن يـ دن اي

 مـن  يعمـو  امـا  دارنـد]  كننـده  هيـ گر شـهدا  همه[« ؛2»له يالبواك محزه لكن«  :ت فرمودنديوضع

                                                      

 .67، ص3؛ االستذكار، عبدالرب القرطبي، ج22ص ،4ج ،نسايي . سنن1

 .40، ص2؛ مسند احمد، ج275ص ،1ج ،. االستيعاب2
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 از شـهدا  خـانواده  يهـا  پخـش شـد، زن   نهيمد در خبر نيا چون. »ندارد يا كننده هيحمزه، گر

ـ  عبـدالبر  ابـن «. كردنـد  يعـزادار  و آمدنـد  حمزه خانه به انصار گروه  430ي(متوفـا  »يقرطب

ـ  نـه يمد در انصـار  زنان نيب امروز به تا« :ديگو ي)، ميهجر  كـه  يهنگـام  اسـت؛  رسـم  نيچن

 او يبـرا  و كننـد  يمـ  هيگر حمزه بر كنند، نخست هيگر و عزا ةاقام شانيها همرد بر خواهند يم

ـ ن جعفر حضرت يبرا ماجرا، نيمانند ا. »كنند يم عزا اقامه ـ پ. شـده اسـت   نقـل  زي بـا   9امبري

 يبـرا  اسـت  مناسـب « ؛1»يالبـواك بـكفلت جعفـر مثـل عىل: «فرمودند جعفر شهادت دن خبريشن

 ».كنند هيگر كنندگان هيطالب، گرياب جعفربن چون يديشه

 سوم نمونه

 آنجـا  زين دوم فهيخل و كردند شركت عييتش مراسم در 9امبريپ. بودا رفته ياز دن يمسلمان

كـرد.   ينهـ   هيـ گر از را آنـان  و برآشـفت  هـا  زن هيـ گر يدن صـدا يبا شن خطاب عمربن. بود

 يا« ؛2»بيـقر العهـد و ةمصـاب الـنفس و ةدامع نيالع فان دعهنّ  عمر اي: «فرمودند او به 9اهللا رسول

 روح و اسـت  انيـ چشـم، گر  نكـه يا چـه  نـد؛ يبگر بگـذار . بـاش  نداشـته  آنان به يكار عمر!

ـ ابـر   بنا» .بود كينزد اريبس او با ارتباط و گذشته تازه با قرابت و ونديپ و است زده بتيمص ن ي

 كرد. يم يه بر مرده نهيشدند كه مردم را از گر يمانع كس ت، حضرتيروا

 چهارم نمونه

 نقـل  »يالكبـر  طبقات« مؤلف. است ابوطالب حضرت بر 9امبريپ هيگر، گريد مورد

 :كند يم

ـ پ بـه  را ابوطالـب  پدرم رحلت خبر چون«: فرمودند 7يعل حضرت دادم،  9امبري

                                                      

 .42ص ،االشراف انساب. 1

 .323ص ،2ج مسند احمد، ؛381ص ،1ج نيشابوري، مستدرك، حاكم. 2
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غسلش بده « ؛1»رمحه و له هللاكفنه غفراوفاغسله  اذهب: «سپس فرمود. ستيگر شانيا

 ». خداوند او را بيامرزد و رحمت كندكفنش كن و 

ز داللـت  يـ ت، بـر مسـلمان بـودن ابوطالـب ن    يه بر ميبر جواز گر  ت، افزونين روايا

 ست.ين زيجا مسلمان ريغ دفن و كفنغسل و را يكند؛ ز يم

 پنجم نمونه
 :كند يم نقل »مستدرك« در »يشابورين حاكم«

 مادرشـان  قبـر  رفتند، كنار ابواء به مادرشان قبر ارتيز يبرا كه يگامهن 9امبريپ

ـ گر شـان يا« ؛2»مـن حولـه ىابك و ىبك« كردند؛ هيگر و گرفتند قرار  و كردنـد  هي

 .كردند هيگر هم بودند، آنها شانيا اصحاب، خدمت از كه هم يكسان

 يطـوالن  يبا گذشت مـدت  يعني، 9امبريپ يسالگ 53در  و هجرت از ن ماجرا بعديا

 .رخ داد ،بانو نيا رحلت از

 ششم نمونه

 نقـل  ياندلسـ  »ديلفرعقدا« ن ماجرا دريا .است ميابراه بر 9امبريپ هيگر، گريد نمونه

 عالمـه « مرحوم گفته به ياست، ول يادب ظاهر به او كتاب و نيمتعصب از »ياندلس«شده. 

 . كند ينم تيرعا 9اكرم امبريپ به به خصوص نسبت را ، مؤلف، ادب»ينيام

. اسـت  كـرده  رحلـت  ،سـاله بـود   كيـ كـه   م،يدادند فرزندش ابراه خبر 9امبريپ به

د، يـ كن يمـ  هيگر چرا كه اراني ن پرسشيا برابر در و ستيگر فرزندش ماتم در 9امبريپ

 بـه  يراضـ  ما شود؛ البته يم يجار اشك و »شود يم نيغمگ دل« ؛3»القلب حزني: «فرمود

 .مييگو يز نميكفرآمكالم م و يهست لّعزّوج خداوند يرضا
                                                      

 .105ص ،1ج الكبري، . الطبقات1

 .18ص ،1ج نيشابوري، . مستدرك، حاكم2

 .19ص ،3ج ؛ عقدالفريد؛43، ص4همان، ج. 3
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 نمونه هفتم

و همسـر حضـرت    7نيرالمـؤمن يمادر بزرگـوار ام  ،»اسد تفاطمه بن« رحلت خبر يوقت

 و آمدنـد  قبـر  كنند، كنـار  دفن را شانيا نكهيا از قبلآن حضرت د، يرس 9امبريپ بهابوطالب، 

 1.ستنديگر بعد و دندييسا ها خاك به را مبارك بدن و دنديخواب شانيا قبر در

 هشتم نمونه

 :اند كرده نقل خود يها كتاب در» يهقيب«و  »يشابورين حاكم«

ـ گر مـرد  و زن كردنـد، و  يسخنران شخصاً و گرفتند عزا مجلس شهدا يبرا 9امبريپ  هي

ـ ي منزل به »االسد حمراء« از بعد صحابه از نفر چند همراه به 9اكرم امبريپ. كردند  از يك

 نشسـته اي پشـت پـرده    در گوشه ديشه  خانواده. فتندر »عيرب سعدبن« نام به احد يشهدا

 سخن گفـتن  سعد يها يجانباز و ها يها، فداكار رشادت از كردند شروع 9امبريپ. بودند

 و كـرد  اصابت شانيا بدن به كه ييها زهين از و كردند نقل را سعد شهادت نحوه يطور و

ـ گر اصـحاب . شد دهيشن ها زن هيگر يصدا كه كردند ، صحبترساند شهادت بهرا  او  هي

ـ  بـه  9امبريپ هنگام نيا در. ستنديگر هم 9امبريپ خود و كردند ـ گر از وجـه  چيه  ةي

 خودشـان  اصـوالً  كـه  كردند؛ چرا هيگر هم خودشان و نكردند ممانعت اصحاب و ها زن

 2بودند.  كرده برپا ديشه خانه در را عزا مجلس

 يريگ جهينت

 مـرده، مـنش   و ديشـه  بـر  يسوگوار كه شود يم استفادهاد شده ي اتيروا مجموع از

   3اند. نكرده ممانعت آن از هرگز حضرت، و بوده 9امبريپ
                                                      

 .56ص ،طبري محمد ،ذخائرالعقبي. 1

 .207ص ،3ج ،الكبري ننس ؛365 و 361 صص ،1ج ،مستدرك. 2

 .441ص ،2ج ،احمد مسند ؛118ص ،1ج ،المدينه تاريخ ؛357ص ،1ج ،الصحيحين علي . المستدرك3
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 نيتابع و صحابه روش و رهيس

 اول نمونه

ـ  انـد كـه   كرده تيروا گران،يد و» حنبل بن احمد« ـ پ يبـرا  كـه  يكسـ  نياول  9امبري

 كرد قيشون كار تيبه ا هم را گريد يها زن و زد  خودش صورت و كرد، بر سر يعزادار

 .1بود شهيعا

 دوم نمونه

ه يـ طرفـداران معاو  كـه  يهنگـام  شده اسـت كـه   نقل 7طالب ياب بن يعل از حضرت

 ورسـاندند   شـهادت  بـه  يعـ يفج طـرز  به ،مصر دررا  »مالك اشتر«و  »بكر ياب محمدبن«

 هام جزعـاً يبكـر و االشـرت جـزع علـ بـن ايب ا قتل حممـديوملا بلغ عل«د، يرس نيرالمؤمنيام به خبر

 7يبكر و مالـك اشـتر بـه علـ     يكه خبر شهادت محمدبن اب يهنگام«؛ 2»داً و تفجعيشد

 ».داً ناله كرديد. بر مرگ آنها شديرس

 نمونه سوم

 :ديگو يم »يبصر حسن« از نقل ، به»عبد ابن«

 و دنديرسـ  شـهادت  بـه  شانيا يگرام تيب اهل از نفر شانزده و 7نيحس امام كه يهنگام

 نقـل  »نيالحسـ  بنت فاطمه«بردند،  شام طرف ر، بهياس عنوان به را 9امبريپ خاندانآن  از بعد

 زنـان  بـر  را مـا ): است شده نقل »يبصر حسن« از كه است يعبارت نيع عبارت نيا( كند يم

ـ ا در« ؛3»اال بكـت ةيانيسـف هنيفـ ماوجـدت هن ويالـ خلت قد: «كردند وارد هيام يبن  هنگـام  ني
                                                      

 .63ص ،8ج ،ابويعلي مسند ؛274ص ،6ج احمد، مسند. 1

 .194، ص2تاريخ يعقوبي، ج .2

 .283ص ،4ج ،الفريد العقد. 3



   z  601  آيا عزاداري و قمه زني جايز است؟ 

 فاجعـه  عمـق  بـه  نسبت و زد يم خودش نهيس به نكهيا مگر را انيسف يبن از يزن دنديند

 در هيـ گر و ين سـوگوار يبنـابرا  بـود.  متـأثر  7نيامام حسـ  شهادت از و »كرد يم هيگر

 .ج بوديرا يامر نيتابع و اصحاب

 نمونه چهارم

 كنـد:  يمـ  نقـل  »بيالمس دبنيسع«. است 9اكرم امبريپ بر مكه اهل هيگر ينمونه بعد

 هيـ گر از و افتـاد  هيگر به مكه ؛يعني، 1»مكـه ارجتت«كردند،  رحلت 9امبريپ كه يهنگام«

 د.يلرز مكه نكهيا مردم، گو

 پنجم نمونه

 :ديگويم يطبر

 آن اهـل  كـه  نبود يا خانه د، اصالًيرس نهيمد به] 7ني[شهادت امام حس خبر يوقت

 كپارچـه ي نـه يمد«: »هاشـم يبنـ نساء ةيواع مثل قط ةيواع واهللا اسمع مل. «نكند هيگر

ـ  يها خانه از كه ييها هيگر قسم خدا به شد، اما هيرگ ـ  دهيشـن  هاشـم  يبن  شـد، از  يم

 طالـب  ياب بن ليعق دختر به يوقت: كند يم نقل دوباره يطبر. »شد ينم دهيشن كجا چيه

 لكم يالنب قال اذ تقولون ماذا: «داد سر را اشعار نيا و شد حاضر جمع د، دريرس خبر

 .نمودند ييسرا نوحه و كردند هيگر زين انياطراف 2.»مماال آخر أنتم و فعلتم ماذا ...

 ششم نمونه

 :كند يم نقل »عمر بن عبداهللا« از» يذهب«

 بـه  يسالگ هفتاد در »عمر بن عاصم«عمر،  بن عبداهللا برادر رحلت خبر كه يهنگام

                                                      

 .184، ص3الطبقات الكبري، ابن سعد، ج. 1

 .357ص ،4ج ،الطبري تاريخ. 2
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 خلفـن  كـن ايـاملنا تيـل: «خوانـد  هيمرث و شد نارحت خبر نيا از يليد، خيرس شانيا

ـ  برادرم سراغ مرگ نيا كاش يا« ؛1»معاً ذهبن بنا  او عايعشنامجف/ عاصام  آمـد،  ينم

 .»ميمرد يم هم با همه ايم، يبود هم با همهپس 

 هفتم نمونه
 :كند ينقل م »يالبار فتح« در »يعسقالن« و »النبالء اعالم ريس« دوم جلد در يذهب

 را شـان يا بـر ق آمدند، خاك بزرگوارشان پدر قبر كنار 3زهرا فاطمه كه يهنگام

 با را اتياب نيا بعد و دنديبوس و دندييبو را بردند، آن شان صورت طرف برداشتند، به

 :  خواندند هيگر حالت

 غواليا الزمان مد يشم اال امحد تربة شم من عىل ماذا

ـ ييبو را 9امبريپ قبر خاكخوش  يبو كه يكس« شـود، اگـر در   يده است، چه م

 وارد مـن  بـر  ييهابتيمص: فرمودند سپس ».ديونب يگريخوش د يبو يزمان طوالن

  2.شد يم ليتبد شب به شد، روز يم وارد روز بر اگر كه شد

 نيمسلم روش و رهيس

 اول نمونه
 يعـزادار  مراسـم  شـد،  يم ليتعط ، بازاررفتيا مياز دن سنت اهل از يتيشخص يوقت

ـ ا در. كردنـد  يم ييمايراهپ ابانيخ در و زدند يم پوريش و طبل ،گرفتند يم  بخـش، بـه   ني

بود كـه در سـال    اسيق مخالف و ظاهر ه اهليفق» عبدالمؤمن«م. يكن يم اشاره نمونه چند

 زدنـد و  سـنج  و طبـل  او مـردم وفات هنگام  :كند يم نقل ي. ذهبا رفتياز دن.ق   ه 336

 سد:  ينو يم »ينسف«. 3زدند يم طبل كه بودند ييها جنازه، گروه شيشاپيپ
                                                      

 97ص ،4ج ،النبالء اعالم سير. 1

 .134ص  ،2، جمانه. 2

 48ص ،15ج مان،ه. 3
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ـ  دهيشن دهل و طبل يصدا بودم؛ چنان حاضر اش جنازه عييتش در خودم  كـه  شـد  يم

 در كـه  ييهـا  طبـل  مانند درست«؛ »عسـاكر يف كونيما مثل. «كرد يم كر را گوش

 يبود؛ وقت كرده كر را فلك گوش ها طبل نيا«: ديگو يم ينسف. »شد يم زده ارتش

 هشـد  بغـداد  وارد يلشـكر  ميكـرد  گمـان  ما از يشدند، جمع جمع نماز يبرا مردم

 1.»مدق قد شاً يج« ؛»است

 بـوده  سـنت، رسـم   اهل نيعه بيش از شيطبل پ از استفاده و ، عزاين سوگواريبنابرا

اسـت؛   شـده  ه وارديـ گر يبـرا  يمتعـدد  آثـار  و ها ثواب :نيمعصوم ارتيز در. است

نـد؛ و  اقائـل  عظمت و قدر آنها يدانند، اما برا ينم عه را اماميامامان ش سنت،  اهل اگرچه

 ست.يناپسند ن هيگر »مصابكم يعل البكاء تواتر و« ينابر مب

 دوم نمونه

 مـردم او درگذشـت،   يوقت«: سدينو يم) ق.  ه 478( »ينيجو« درگذشت درباره يذهب

 خانـه  در او را است: يگفتن. »دادند يم سر هيمرث و نوحه ها ابانيخ در و خواندند يم شعر

 امـاكن  بـه  امـوات  يهـا  جنـازه  انتقـال  ند.برد كربال به را جنازه بعد، يمدت و كردند دفن

 :ديگويم يذهب. است نداشته عهيش به اختصاص و متبركه، مرسوم بوده

ـ ا و نروداو  منبر به يكس گريد تا شكستند، را منبرش ، اصحابشاو درگذشت يوقت  بـه  ني

ـ او  يبـرا « شد ليتعط بازارها نيهمچن .بود شخص آن به شانيا احترام سبب  خوانـده  يمراث

ـ . شكسـتند  را شـان يها قلم همه كه داشت شاگرد چهارصداو . شد گفته ياشعار و شد  كي

 سـر  بـر  كـه  يا پارچـه  و استاد، عمامه به احترام خاطر سال، به كي و كردند يعزادار سال

ـ  ييمـا يراهپ بازارهـا  و شـهر، كوچـه   در و نگذاشتند سر بر گريگذاشتند، د يم . كردنـد  يم

 كردند. يم جزع و زدند يم اديفر و خواندند يم نوحه ها خوان نوحه
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604  z  هاى كالمى، تاريخى و فقهى پاسخ به پرسش 

 ، به»معزالدوله« اميا در اما». است نشود، بهتر انجام اگر كار نيا«: ديگو يم يذهب

ـ  352 سـال  در(رسـد   يم كه 7نيحس امام يبرا يعزادار  بـر امـام   يعـزادار  نياول

 قبل آنكه حال. »عقولنا نايعل ثبت اللهم. «رديگ يم موضع داًيشد) شد برگزار 7نيحس

 سـال  در كه كند يم نقلاو  خود . ق  ه 352 سال در 7نيحس امام يبرا يعزادار زا

 از و شـده  برپـا  يعـزادار  عبدالمؤمن ياز آن، برا قبل سال 8 اي 7 يعني. ق،   ه 346

بــر  يمقابــل عــزادار او در كــه نجاســتيا جالــب. شــد اســتفاده آن، ماننــد و طبــل

از  رمضان مبارك ماه جمعه شباو «: ديگو يم »يسبك«. رديگ ينم موضع عبدالمؤمن

 :دهد يم ادامه او ».آمدند جنازه عييتش يبرا يجمع و شد ليتعط بازار. ا رفتيند

 قـرآن . ماندنـد او  قبر كنار بود، مانده رمضان ماه از هرچه و بودند شقبر كنار مردم

ـ  اصـبحنا « يقول به بنا ز،ين شنبه روز در. آوردند يم شمع و خواندند يم : »السـبت  ومي

 و شـد  انجـام  ييهـا  يكـل، سـخنران   در و شـد  برپا ختم مجلس و يسوگوار مجلس

 1كردند. ييسرا نوحه و يمداح ها، مداح

 در يعزادار و ييمايبازار، راهپ يليطبل، تعط ، نواختنييسرا ، نوحهين سخنرانيبنابرا

 ست.يعه نيمختص به ش ابانيخ

 سوم نمونه

   كند: يم نقل »يجوز بنا  سبط« است، از معروف تعصب به كه »ريكث ابن«

 تـا  آمدنـد  شـان يا. بـود  عاشورا يروز حلب، جمعه ، حاكم»ناصر ملك« دوران در

ـ  امـام  به راجع گفتند:او  به مردم. كنند يسخنران ـ جمع. كـن  صـحبت  7 نيحس  تي

 از يدسـتمال  و كـرد  يا يطـوالن  سـكوت  رفت، منبر بهاو  يوقت. بودند آمده ياديز
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   z  605  آيا عزاداري و قمه زني جايز است؟ 

: كرد انيب را تيب دو نيا و سرداد هيگر و گذاشت خود صورت  بر و درآورد بيج

 1.»نفخي امةيالق ومي يف والصور ... خصامئه شفعائه ملن ليو تقول«

 شود.يده ميامت بر صور دميند ... در روز قيعانش دشمنان اويكه شف يبر كس يوا

 يعزادار ميتحر در سنت اهل ادله يبررس

 اول ليدل

 قبـر،  در مـرده «: فرمودند 9امبريپ كه مضمون نيا با است ياتيسنت، روا اهل ادله عمده

 او فرزنـد  از و خطـاب  عمـربن  از تيروا نيا البته». كشد يم عذاب لشيفام و اهل هيگر اثر رب

 سـبب  بـه « ديق يگاه است. شده گوناگون نقل عبارات با و گريد يبعض از و عمر بن عبداهللا

 هيـ گر سـبب  به مرده« ؛2»اهله ببكاء عذبيل تيامل ان« است؛ آمده »او بر ماتم اقامه و ييسرا نوحه

ـ ن يگاه و »كشد يم عذاب قبر در او، اهلش بر ـ  زي  بكـاء بـبعض عـذبي تيـامل ان«ن آمـده:  يچن

 ».شودياهلش عذاب م يها هيگر از يبعض اثربر  مرده« ؛3»اهله

 اول اشكال

ـ  كرده اشتباه نقل، در يتوان گفت كه راو ياستدالل من يادر نقد   كـرده  فرامـوش  را قـل ن اي

اسـت   كـرده   اشتباه 9امبريپ از تيروا نقل در عمر بن فه، عبدهللايخل فرزند اي فهيخل يعنياست؛ 

 د:يگو يم عباس ابن كرده است. اشاره آن به يح بخاريصح در شه،ياز عا كه

  نيچن دومفه يخل كه كردم نقل شهيعا يبرا را تيروا نيا من. درگذشت دوم فهيخل

ـ گر اثر بر را مرده: فرمودند امبريپ كه تاس كرده نقل  عـذاب  فرزنـدانش  و اهـل  ةي
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606  z  هاى كالمى، تاريخى و فقهى پاسخ به پرسش 

 خدا به ؛»اهلـه ببكاء املؤمن عذبيان اهللا ل اهللا رسول حدث ما« گفت: شهيعا. دهند يم

 قبر در فرزندانش و اهل ةيگر سبب به را مؤمن كه نفرمودند طور نيا 9امبريپ قسم

 خداونـد  1.»اهله ببكاء عذاباً  الكافر ديزيل اهللا ان: «فرمودند امبريپ يدهند، ول يم عذاب

 كند.  اديز را عذابش كافر بچه و ه زنيگر اثر رب عزوجل

 اول فـه يخلمـرگ  شـه در  يعا: اسـت  قـرار  نيبـد  ت،يم بر هيگر از دوم فهيخل منع انيجر

 موافقـت  شهيعا پراكنده كند و را آنها كه فرستاد مأمور دوم فهيخل. كرد پا به يسوگوار مجلس

پراكنـده   تيـ متوسـل شـد و جمع   بـه زور  دوم فهيخل. داشت اصرار مراسم ييبرپا بر و دنكر

 هيـ گر سـبب  به را او خدا و شود معذب قبر در ابوبكر ديخواه يم ايآ: بعد، عمر گفت. شدند

 برداشـت  شـود  يمـ  ن مورد، معلـوم يدر ا »عذبيل تيالم ان«به كار بردن  از دهد؟ عذاب شما

 ةيـ گر اثـر  رب قبر، در فرمود كه مؤمن 9امبريپ يعنياست؛  مسلمان ت،يت در روايم از فهيخل

: ديـ گو يمـ  شـه يعا كـه  اسـت  يدرحـال  نيا و رديگ يم قرار ياله عذاب مورد او ليفام و اهل

 اهـل  هيگر: گفتند شانيا است، بلكه نفرموده طور نيا 9امبريپ و است كرده اشباه دوم فهيخل

ـ  حكَم: ديگو يم شهيعا دبع. دهد يم عذاب را ت، كافريم اليع و  قـرآن . اسـت  قـرآن  مـا  نيب

ر{ د:يفرما يم
ْ
خ

ُ
َر أ

ْ
 وِز

ٌ
ِزُر وازَِرة

َ
 فـرض . »اندازند ينم گريد كس گردن به را يكس گناه« ؛2)ىَو ال ت

 كـه  ستيت آن نين مضمون روايبنابرا .دهد عذاب را مرده چرا ،باشد گناه زندگان هيگر ديكن

 .  است كرده نقل 9امبريپ از فهيخل

 مرده،« ؛»ياحل ببكاء عذبي تيامل«دن كالم ابن عمر كه: يشه با شنيعا شده نقل ن،يهمچن

 را عمـر  ابـن  خـدا « ؛»عبـدالرمحن يبأل غفـراهللاي« :، گفت»كشد يم عذاب ها زنده هيگر اثر رب

 نيا 9امبريپ را حرفيز است؛ كرده اشتباه ، اما»ديگو ينم دروغ او« ؛»كذبي مل. «»امرزديب

 دهند. يم عذاب ها زنده هيگر اثر رب را دهمر كه ستين
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   z  607  آيا عزاداري و قمه زني جايز است؟ 

. كردنـد  يم هيشانش بر او گريگذشت. خو يم يهودي كي قبر كنار از 9امبريپ يروز

 ؛»القبر يف لتعذب انها و« ؛»كنند يم هيگر مرده نيا بر«؛ »هيعل يبكي انما: «فرمود 9امبريپ

ـ ا شـه موضـوع  يطبـق نقـل دوم عا  ». ديـ د خواهد عذاب قبر در مرده نيا كه يدرحال« ن ي

بـه عـالوه،    دهنـد.  يمـ  عذاب را ها يهودي و است يهودي موضوع. ستين ت، مؤمنيروا

هم  به ت اشارهيرا ممكن است روايباشد؛ ز ها زنده هيگر اثر ربعذاب مرده  ستين معلوم

 يكارهـا  و فاسـد  اعتقـادات  اثـر  بـر  عـذاب او  يعنيداشته باشد؛  گريآنها با همد يزمان

 1سنت، مردود است. اهل اول ليلد پس. اوست خالف

 دوم اشكال

 اول هيتوج

 »ينـوو «را  هـات يتوج عمده. اند كرده هيتوج را »اهله ببكاء عذبيل تيامل ان«جواب،  در

 است.كرده  انيـ ب است مجلدست يب بر بالغ ـ كه »مهذب شرح« در

مخـتص   ثياحاد نيزشت كفار است. ا يات درباره كارهايمربوط به روا اول هيتوج

ـ ا يارزشـ  يكارها خودشان اليخ ان مرده بهياست كه اطراف يبه موارد  نقـل  را مـرده  ني

ـ  هم خداوند. بود ارزش ضد شرع نظر از كارها نيا كه يكردند، درحال يم  نيهمـ  اثـر  رب

ـ ي؛ يكـرد  يم وهيب را ها زن كه يكس يا: گفتند يم مثالً ؛كرد يم كارها او را عذاب بـه   يعن

ا يـ و  ،يكـرد يوه مـ يشان را بيهاو زن يكشتيآنها را م يمردهاو  يرفتيم يالهيجنگ قب

مقصودشـان   البته». العمران مخرب اي« ؛يبرد يم نيب از را باغات و ها يآباد كه يكس يا

ـ ا ن مراديبنابرا. بود نظر شرع حرام از كارها نيمرده، بود، اما ا مفاخر و شجاعت ابراز  ني
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608  z  هاى كالمى، تاريخى و فقهى پاسخ به پرسش 

 نقـل  مفاخر عنوان به را آنها او، شانيكه خو مردهن يبد ا يكارها اثر رب خداوند كه است

 1.دهد يم كنند، عذابش يم

 دوم هيتوج

 روح و دارد وجـود  يبرزخ عالم كه آنجا شنود، از يم هيگر يصدا قبر در مرده يوقت

ـ ي، »عـذب ي. «شـود  يمـ  ناراحـت  اش ه خانوادهيگر رود، از ينم نيب از  عـذاب  دچـار  يعن

 تيـ م روح است؛ هاتيتوج نيبهتر هيتوج نيا اند: تهگف گرانيد و يطبر. شود يم يروح

 2دهد. عذابش خدا نكهيا شود، نه يم معذب

 سوم هيتوج

 سـت، بلكـه  ين او شـان يخو هيـ گر خـاطر  بـه  كافر عذاب: كه است شده نقل شهيعا از

 مرحـوم . زمـان شـده اسـت   هـم  تيـ ان مياطراف هيگر است و فقط با خودش گناه معلول

اسـت؛   مـع  يمعنا به باء ،»به عذبيل تيالم ان«در : ديفرما يم »بحاراالنوار« در »يمجلس«

 3دهند. يم عذاب را انش، اوياطراف هيگر با مقارن ؛»اهله بكاء مع« يعني

 دوم ليدل

ـ  است: نقل شده خطاب رفتار عمربن از كه است ينقل سنت دوم اهل استدالل  يوقت

ـ  و شـوند  يمـ  جمـع  يا خانـه  در ها د زنيفهم دومفه يخل  نوحـه  شـان يبرا نـه يمد زا يزن

 آن و گرفـت  دسـت  بـه  چـوب  او. كردنـد  فـرار  هـا  زن و كرد حمله خانه خواند، به يم

 سـرش  يرفـت و موهـا   كنار سرش يرو از عبا و چادر كه زد يا گونه به را خوان نوحه
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   z  609  آيا عزاداري و قمه زني جايز است؟ 

 نيا 1»هلـا ةالحرم« :او گفت شد. حجاب كشف او از فه!يخل يا: گفتند عمر به. شد معلوم

 .ندارد يحرمت گريكرد ـ د كه يكار نيا ـ با زن

 اشكال

 حجـاب  حمله، و از او كشف زن نيا خانه به گونهنيا عمر رسد يم نظر به ديبع

 اسـت؟  حجـت  عمر ا فعليباشد، آ زده سر عمر از كار نيا كه فرض . بركرده باشد

را  او گـران يد نـه  و كـرده  عصـمت  يادعـا  عمـر  نه است؟ بوده معصوم شانيا مگر

گفـت،   دين كار را كرده باشد باينكه او ايرش ايدر فرض پذ اند. پس همعصوم دانست

 .است كرده اشتباه

 يزنقمه 

ـ از علما و مراجع تقل ياريد بسييأمورد ت يدر عزادار يزن قمه سـت. نظـر   يعه نيد شـ ي

 :يزن عه در مورد عدم جواز قمهيچند نفر از مراجع بزرگ ش

 (مدظله) ياخامنه يت اهللا العظميآاستفتاء از  .1

و پابرهنـه وارد آتـش و ذغـال     يمانند قمه زن ي: در روز عاشورا مراسم1460 سؤال

 يعشرا عه اثنينكه باعث بدنام شدن مذهب شيشود كه عالوه بر ا يروشن شدن برگزار م

و  يجسـم  يشـود، ضـررها   يدم جهـان مـ  و مر يروان مذاهب اسالميدر انظار علما و پ

 .گـردد  ين به مـذهب مـ  ين موجب توهيكند و همچن ين اشخاص وارد ميهم به ا يروح

 ست؟يباره چ نيدر ا يف حضرتعالينظر شر

ـ ا باعـث وهـن د  يانسان ضرر داشته و  يكه برا يپاسخ: هر كار ن و مـذهب گـردد   ي

ن امـور باعـث   يشتر ايكه ب ستين يد از آن اجتناب كنند و مخفين بايحرام است و مؤمن
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ــدنام ــل  يب ــذهب اه ــن م ــب و وه ــ :تي ــشــود و ا يم ــزرگي ــرن از ب ن ضــررها و يت

 1هاست. خسارت

ف يشـر  ينكـه فتـوا  يا ايـ حـالل اسـت    ،يطـور مخفـ   ا قمه زدن بـه ي: آ1461سؤال 

 ت دارد؟يعموم يحضرتعال

از مظـاهر حـزن و انـدوه محسـوب      ينكـه از نظـر عرفـ   يعالوه بر ا يپاسخ: قمه زن

هم به شكل  يدييبعد از آن ندارد و تأ يهاو زمان :در عصر ائمه يا شود و سابقه ينم

ده است، در زمان حاضر موجـب وهـن و   يدر مورد آن نرس ،7ا عام از معصوميخاص 

 2. ستيز نيجا يچ حالتين در هيبنابرا ،شود يبدنام شدن مذهب م

 1يفاضل لنكران يت اهللا العظميآاستفتاء از  .2

وجود داشته باشد،  ين مورد نذريست؟ چنانچه در از ايجا يزن ا قمهيآ :2173الؤس

 ست؟يفه چيوظ

ـ بعد از پ ،عيكه نسبت به اسالم و تش يشيبا توجه به گرا :جواب انقـالب   يروزي

جهان  يبه عنوان ام القرا يالمران اسيدا شده و اياكثر نقاط جهان پ ران دريا ياسالم

انگر اسـالم،  يـ ران به عنـوان الگـو و ب  يشود و اعمال و رفتار ملت ا ياسالم شناخته م

 ،دانيسـاالر شـه   يو عـزادار  يل سـوگوار ئاست در رابطه با مسـا  الزم ،مطرح است

شـتر و  يش بيعمل شـود كـه موجـب گـرا     يا به گونه ،7نيعبداهللا الحساحضرت اب

ن يـ داسـت در ا يگـردد. پ  يو هـدف مقـدس و   بـه آن حضـرت   دتريشد يعالقمند

ـ بلكـه بـه علـت عـدم قابل     ،نـدارد  ين نقشـ ينه تنها چن ،له قمه زدنئط، مسيشرا ت ي

بـر آن مترتـب    جـه سـوء  ين، نتيفهـم مخـالف   ه قابليگونه توج چيرش و نداشتن هيپذ
                                                      

 .1461و  1460)؛ استفتائات، مسئله Khamenei.irرهبري (مقام معظم . سايت 1

 مان.ه. 2



   z  611  آيا عزاداري و قمه زني جايز است؟ 

 ياز آن خوددار 7نيان عالقمند به مكتب امام حسيعيخواهد شد. لذا الزم است ش

ط صـحت و  يشـرا  واجـد  ،وجود داشته باشد، نذر يمورد نذر نيكنند و چنانچه در ا

 1.ستيانعقاد ن

 (مدظله) يرازيمكارم ش يت اهللا العظميآاستفتاء از  .3

ظـر خـود را   ن سـت؟ لطفـاً  يچ اهللاباعبد ي: حكم ضرب و جرح بدن در عزادارسؤال

 د. يان كنيبه طور مجزا و شفاف ب يقمه زن و ير زني، زنجينه زنيراجع به س

 يباشد ول يع ميتش يو رمز بقا ينين شعائر ديترعبا از مهم خامس آل يپاسخ: عزادار

بـه   يبيا آسيگردد و  يكه موجب وهن مذهب م ييز الزم است از كارهايبر عزاداران عز

 2.كنند يداركند خود يبدن آنها وارد م

 (مدظله) يهمدان ينور يت اهللا العظميآاستفتاء از  .4

 ،وجود داشته باشـد  ين مورد نذريچنانچه در ا ؟ز استيا قمه زدن جايآ :597 سؤال

 ست؟يفه چيوظ

 پاسخ: اشكال دارد. 

 (مدظله) يآمل يجواد يت اهللا العظميآاستفتاء از  .5

ـ ب اهـل  يدن در مجلـس عـزا  يغ كشـ يزدن و ت يير چاقوي: قمه و زنجسؤال چـه   ،تي

 دارد؟ يچه حكم ،يباشد و عموم ياگر خصوص ؟دارد يحكم

 زيو...، جا زدن قمه مانند است؛ اسالم وهنه يما يط كنونيكه در شرا يزي: چ1پاسخ 

 .ستين
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612  z  هاى كالمى، تاريخى و فقهى پاسخ به پرسش 

ـ ماننـد زنج  ؛ستيا سبب هتك نيسالم ا شعائر ميتعظه يكه ما يزي: چ2پاسخ   ،رزدني

 1.ز استيجا

 (مدظله) يمظاهر يت اهللا العظميآاستفتاء از  .6

 ه زد؟قم ،هيشود در خفا و دور از چشم بق يا مي: آسؤال

 2. د عمل نشوديبا ،ممنوع است ياسالم يپاسخ: چون در جمهور

 دارد؟  يحكم  چه  ياز نظر فقه ، زدن  : قمهسؤال

  گرچـه  ،ز كننـد يكار پره  نيد از ايبا  اند همه كرده  از آن  ينه  هيفق  تيوال  پاسخ: چون

 3.ز بدانديجا  باشند كه  يمقلد كس
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