
  

  
یام م از    زدودن او

ّس  – نامام   ه  -الم ع

  
  

  
  
  
  
  



   -ع  – زدودن اوهام از قیام امام حسین           ٢

ن یام امام  م از  ّسالم -زدودن او ه  	-ع
 ی ارجمند: خواننده

ای از درِد دِل یکی از دانشـجویان خـارج از کشـور را نقـل  بجای ذکر مقدمه گوشه
گرایی در میان مـردم آمریکـا و اورپـا واقعیتـی  ... اسالم«گفت:  کنم دوست من می می

هایی که از سوی گروه  است اّما عملکرد دولتمردان ما و نیز ترور و خشونتانکارناپذیر 
گیرد روند اسالم خواهی را دچار رکود و سستی نموده است. زمانی  القاعده صورت می

ی شخصـیت و اخـالق و زنـدگی و سیاسـت  برای جمعی از جوانـان مسـیحی دربـاره
پرسیدند آیا امروز مردم ایـران از گفتم وقتی  امیرالمؤمنین علی (علیه السالم) سخن می

بهره مند هسـتند؟ براسـتی جـز سـکوت جـوابی نداشـتم و از  سیاست و عدالـت علی
  » دانستم چه بگویم خجالت نمی

  گفت:  میاو هم چنین 
مراسم نماز و دعا و نیایش مسلمانان مالزی و اندونزی و ترکیـه و .... بـرای مـردم «

داری مـا در تاسـوعا و عاشـورا مـورد تنّفـر و مغرب زمین جذاب است ولی مراسم عزا
خواهیم ای کاش کل دستگاههای مخابراتی  باشد و هر سال از خدا می تمسخر آنها می

زنی و  ها در ماه محرم مختل گـردد تـا مـردم در خـارج اشـکال مختلـف سـینه ماهواره
و دهـل و  زنی در لبنان و تیغ زنـی در هنـد و پاکسـتان زنجیرزنی در ایران و عراق و قمه

ی ننگ و آبروریزی است. و خـدا نکنـد  شیپور زنی در این مراسم را نبینند که واقعًا مایه
ی غـالی کـه بـرای  آنهایی که در خارج به اسالم گرایش دارند از تبلیغات تفکـر شـیعه

وسیعی در صدا و سیمای کشور ما  به طورامامان مقام الوهیت قائل هستند و متأسفانه 
مطلع گردنـد و اال از هـر چـه اسـالم و تشـیع اسـت بیـزار و متنفـر  شود میپخش  نیز
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ی مسیحی که به تشیع گرایش پیدا کرده بودنـد  شوند جمعی از جوانان تحصیلکرده می
ی شخصّیت ائمـه  ی چند کتاب درباره گفتند بعد از مطالعه شوند می به ایران دعوت می

خواهنـد سـرمان   متوجه شدیم می ی رفتار مردم در زیارتگاههای قم و مشهد  و مشاهده
خواهنـد  کاله بگذارند زیرا بجای سه اقنوم خودمان (روح القدس و مریم و عیسی) می

(چهارده معصوم) را بخوردمان بدهند با امید و توقعاتی رفتیم نومیـد و دسـت  اقنوم  ١۴
  .»خالی برگشتیم

انـد بـه مـا  کردهلطفًا چند کتاب کـه مراسـم عـزاداری را نقـد « گفت: و باالخره می
  و بنده اثر حاضر را برایش تهیه نمودم....» معرفی نمایید و 

  
  به نام خداوند مهربان

قیام حضرت حسین ابن علی ـ علیه السالم ـ موضوعی است و خرافـات و اعمـال 
اند موضـوعی دیگـر. و ایـن دو را بایـد جـدا از هـم  ی آن سـاخته نامشروعی که درباره
بته بسیار ضروری است با عزمی راسخ و تبلیغی جـّدی و پیگیـر بررسی و نگاه کرد و ال

ابرهای تیره و تار خرافات را از مقابل خورشید تابناک آن قیام حیاتبخش کنـار زد تـا بـه 
  تحّرک بتابد.  های سرد و بی یاری خدا نور و حرارتش بر جان

حقیقـت ی حق علیه باطل بـود او بـه  مبارزه (ع)بدون شک قیام مبارک امام حسین
ی ایمان و تقوا با فدا کردن جانش به مردم عصر خـود  معلم عّزت و آزادگی بود آن اسوه

نباید فریب تظاهر به دینداری «ی قرون و اعصار آموخت که:  و به اّمت اسالمی در همه
حّکام ستمگر را خورد و نباید زیر بار هیچ ذّلت و ستمی رفت زیرا آزاده و با عّزت بودن 

های بارز  ستبداد و استکباری قیام کردن از ثمرات طبیعی دینداری و از نشانهو علیه هر ا
   .»مسلمانی است

بخِش آن مجاهـد فـی سـبیل اللـه را تحریـف  اّما یزیدیان از همان آغاز پیام رهایی
 خورده و زبون یزید فرمـود: نمودند مثًال، وقتی امام حسین(ع) خطاب به لشکر فریب
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ی دینداری و  آنها این پیام با عظمت را که خالصه» به خود آیید و دیندار و آزاده باشید«
حسین بن علی گفته است: «ی اسالمی است تحریف کردند و گفتند:  ی اندیشه عصاره

شود  (یعنی: آزادگی و دینداری هم سنخ نیستند و می» اگر دین ندارید الاقّل آزاده باشید
  عّزت بود؟!)  ا با دین و بیدین و ی با عّزت و بی

ام و برای به  چنین یزید به دروغ گفت: به کشته شدن حسین بن علی راضی نبوده هم
ی آن نهضت بـا عظمـت دسـتور داد پـرچم سـیاه بـر سـر در  انحراف کشانیدن فلسفه

منزلش برافراشتند و با چنان اقدامی رسم عزاداری متروک دوران جاهلّیت را زنـده کـرد 
  اند: گفته از این رو

  هر که آمد بر آن مزید نمود               بنا، یزید نموداّول رسم ماتم 
گزار مراسم رسمی عاشورا، آل بویه بودند  دهد که به طور کلی بنیان میتاریخ نشان 

نبود و متأسـفانه قرنهاسـت مـردم  ها و پیش از آنها اثری از این مراسم در میان مسلمان
ساده لوح ما بـا خرافـات و عـزاداری نامشـروع بـر حقیقـت پیـام آن امـام همـام پـرده 

درنـگ خرافـات و  آید بی اند به طوری که وقتی از قیام عاشورا سخن به میان مـی کشیده
پوشـی و شـله زرد و .... بـرای  زنی و زنجیرزنـی و سـیاه اعمال نامشروعی چون: سـینه

  شود.  گان تداعی میهم
بینیم با تزویر تمـام از صـدا و سـیما فقـط اعمـال  سالهاست می  این کهو دردآورتر 

هـای   ی جانکـاه و فقـر و مسـکنتهـا هـا و تبعیض شـود و از سـتم مینامشروع عمده 
شـود  کمرشکنی که بسیاری از مردم بینوا را به فساد و فحشا کشانیده سخنی گفته نمـی

بهره از عـّزت و شـهامت   خبر از معنای پیام شهادت آن حضرت و بی  در نتیجه مردم بی
بـر سـر و  هـم چنـانحسینی بجای سرکوبی بیدادگران و عامالن آن همه فقـر و فسـاد 

ی قیـام عاشـورا و رسـوا نمـودن   کوبند بنابراین زدودن خرافات از چهره  ی خود می  سینه
المـان مخلـص و مـؤمن و متعّهـد صفت و استثمارگر زمـان بـر دوش ع  یزیدیان روباه

   کند.  همواره سنگینی می
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آری! مردم خردمند جهان خصوصًا بـرادران مسـلمان اهـل سـّنت بایـد بداننـد کـه 
خوانان انکراالصوات و احمق و بیسواد و سران مستبد  نمای ما و روضه آخوندهای عالم

زالوصـفت مـدافعان سـینه دار  ی دولتی و بازاریان سرمایه  پرست استثمار پیشه و قدرت
چاک و پر و پا قرص همیشگی عزاداری و طرفدار بقای خرافات هسـتند ولـی عالمـان 

فریبی و تحمیـق  حقیقی و روشنفکران و دانشجویان مؤمن و مبارز شیعه همواره از عوام
زنی و زنجیرزنی و  زنی و قمه ی فرنگی حکومت صفوی (مراسم سینه  مردم و نیز از تحفه

...) تبّری نموده و در جهـت خرافـات زدایـی و تنـویر اذهـان مـردم آثـار  کشی و نعش
ی   کننـد بـا ارائـه  اند و همـواره تـالش کـرده و مـی  ی تحریر در آورده  سودمندی به رشته

سـتیزی و  ی ظلـم  و خـاطرههای صحیح از عظمت نهضت امام حسین(ع) یـاد   تحلیل
  دلها زنده نگاه دارند.  ناپذیری آن امام بزرگوار را در اندیشه و ستم

هایی از سـخنان بزرگـان بـرای زدودن اوهـام از قیـام امـام اشـاره   در اینجا به گوشه
 کنیم:  می

  گوید:   ـ استاد مطهری می١
ی عاشورا مورد تحریف قرار گرفته است و هر چند عوامـل تحریـف در هـر   واقعه«
ی کـربال هـر چـه   در حادثـه ی تاریخی را باید در اغراض دشمنان آن یافت ولی  حادثه

سـازی و  ی دوستان است و از آنجا کـه بشـر متمایـل بـه اسطوره  تحریف شده از ناحیه
افسانه پردازی است ـ چنان که در تمـام تـواریخ دنیـا وجـود دارد ـ در ایـن قضـیه نیـز 

ی کـربال   اسطوره سازی و افسانه پردازی غوغا کرده است آری آنچـه امـروزه از حادثـه
نویم تحریفاتی است که معلول حس اسطوره سازی ما ایرانیان اسـت و حقیقـت ش  می

   .»اند  ی تحریفات را دوستاِن نادان انجام داده  ندارد و متأسفانه همه
یعتی می  ـ معلم انقالب روان٢   فرماید:   شاد دکتر علی شر
مـواره ی تاریخی مردم این مرز و بوم ه  عاشورا و فرهنگ خون و شهادت در پیشینه«

های اجتماعی و سیاسی بوده و همواره یاد   ها و خیزش  موتور محّرک بسیاری از انقالب
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ای بوده که در عروق مردم خموش و خفته، حیـات و   و ذکر این قیام و حرکت خون تازه
ی   آفریده است. حکومت صفوی به دسـتیاری آخونـدهای دربـاری و عملـه  جنبش می

زا، را به مخـّدر و   تهدید رهایی یابد و این خون تپنده و انقـالبظلمه برای آن که از این 
های ستمدیده مبّدل سازد و حسین حماسه و ایثار را به حسین اشک   مسّکنی برای خلق

هـای غلـط عـزاداری و   و عزا تبدیل کند با دامن زدن به آداب و رسوم انحرافـی و سـّنت
های زیادی کرد تـا روح   ن به ایران، تالشهای سوگواری مسیحیا  حتی با وارد کردن آئین

ی حسینی را منقطع کرده و آن را به صورت یک سلسله آداب و رسوم چشم پـر   حماسه
   ١»کن اّما بی محتوی در آورد

 ٢١١تـا  ٢٠۴ی  تشـیع علـوی و تشـیع صـفوی صـفحه«دکتر شـریعتی در کتـاب 
علیـه قـدرت جهـانی  ی صفویه با مسیحیت پیداست و هر دو با هم رابطه«نویسد:  می

کشورهای اسالمی که در حکومت عثمانی یک امپراتوری بزرگ تشـکیل داده بودنـد و 
 اند و در نتیجه، دستگاه تبلیغـاتی  اروپا را به خطر افکنده بودند، همدست و هم داستان

(روحانیت صفوی) ناچار باید هماهنگ با سیاست، تشیع را با مسیحیت نزدیک کند و 
صفوی برای رضـایت مسـیحیت مسـیحیان جلفـا را بـه ایـران کـوچ  هم چنان که شاه

سـازد و آنـان را  دهد و در کنار پایتخت شهرکی مستقل ـ به نام جلفـا ـ برایشـان می می
شـان صـادر  نوازد و منشورها و دسـتورهای رسـمی بـرای حمایـت و آزادی مذهبی می
صـورت ه را بـهای مسـیحی  کند، مّالی صفوی نیز باید عناصر و حتـی شخصـیت می

ی کـربال و  هائی کند کـه بـه نـام تعزیـه وارد نمایشنامه» پرسوناژهای مثبت و محبوب«
سازد .... حکومت صـفوی یـک مقـام رسـمی  ی ائمه و کرامات و مناقب اولیا می سیره

مأموریت یافت تا » خوانی وزیر امـــور روضه«وجود آورد و شخصیتی به نام ه وزارتی ب
 ١٧و  ١۶های غرب را در قـرن  خوانی اولین تحفه یر امور روضهدست بکار شود این وز

                                                            
  ١٨های نامشروع ـ جالل آل احمد ص  عزاداری -١
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به ایران سوغات آورد و این اولین تماس فرهنگی ایران اسـت بـا غـرب نـه آنچنـان کـه 
گویند قرن نوزدهم و وارد کردن چاپخانه و برق و روزنامه و نظام دارالفنـون حـاجی   می
  الضرب و امیرکبیر و ....  امین

ی و تعزیه داری رفـت بـه اروپـای شـرقی (کـه در آن هنگـام خوان وزیر امور روضه
ی مراسم دینـی و   ای با آنها داشتند) و درباره  صفویه روابط بسیار نزدیک و مرموز و ویژه

هـا و مراسـم   تشریفات مذهبی آنجا تحقیق کرد، مطالعـه کـرد و بسـیاری از آن سـنت
ی و نقل مصـیبتهای مسـیح و جمعی مذهبی و تظاهرات اجتماعی مسیحیت، و برگزار

یل خاص ایـن حواریون و شهدای تاریخ مسیحیت و نیز عالئم و شعائر و ابزارها و وسا
ی محافل دینی و کلیسا را اقتباس کرد و همه را بـه ایـران آورد و  مراسم و دکورهای ویژه

و  هـا و رسـوم را بـا تشـیع  در اینجا، به کمک روحانیون و ابسته به رژیم صفوی، آن فرم
تاریخ تشیع و مصالح ملـی و مـذهبی ایـران تطبیـق دادنـد و بـه آن قالبهـای مسـیحی 

یکه ناگهان در ایران سمبلها و مراسم به طوراروپایی، محتوای شیعی ایرانی بخشیدند، 
ای که هرگز نه در ملیت ایران سابقه داشت و نه در دین اسـالم و نـه   و مظاهر کامًال تازه

سازی نعش و علم و  مد. مراسمی از نوع تعزیه گردانی، شبیهدر مذهب شیعی، بوجود آ
داری و شمایل کشی و معرکه گیـری و قفـل بنـدی و زنجیرزنـی و   کتل و عماری و پرده

خـوانی و فـرم خـاص و جدیـد و تشـریفاتی ـ  زنـی و تعزیـه  زنی و موزیـک و سـنج  تیغ
اس از مسـیحیت سرائی جمعی ـ ... کـه همـه شـکلش اقتبـ خوانی ـ و ـ نوحه مصیبت

  دهد که تقلید است.   است و هر کس با آن آشنا است، بسادگی تشخیص می
اساس مراسم عـزاداری مسـیحیان بـر نمـایش زنـدگی شـهدای نخسـتین نهضـت 
مسیحیت و نشان دادن مظلومیت و شـهادت آنـان در دوران حکومـت شـرک و کفـر و 

ال حواریـون و بخصـوص امپراتوری وحشی سزارها و سرداران آنها است و نیز شرح ح
تـر  هـای او و از همـه مهـم  ها و مظلومیـت  تراژدی مریم و بیان فضائل و کرامات و رنج
 هائی که از قوم خـود  ها و سختی  ها و ظلم  احیای خاطر خونین عیسی مسیح و شکنجه
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رحــم) تحمــل کــرده اســت تحــت عنــوان  هــای بــی  هــا) و از ظلمــه (رومــی  (یهــودی
»Passions « ی   مصائب که مراسم و اشکال ـ برگزاری و نمایش و بیان آن بوسـیلهیعنی

صفویه تقلید و اقتباس شده است و در خدمت تاریخ خاص شیعه و بیان مصائب اهل 
بیت و حضرت فاطمه زهـرا و بـاالخص شـهادت امـام حسـین و خانـدان و اصـحاب 

  بزرگوارش قرار گرفته است. 
لـورد  زنی حتی هم اکنون، بـه همـین شـکل در زنجیرزنی و تیغ زنی زنی و سینه قفل

)Lourdesکـه  شود و این است که با این  ) سالیانه در سالروز شهادت مسیح برگزار می
از نظر اسالمی این اعمال محکوم است و علمای حقیقی اسـالمی نـه تنهـا آنـرا تأییـد 

داننـد  میها را بر خالف موازین علمی شرع   اند و این نمایش  اند که جّدًا مخالف  نکرده
شده است و این در عین حـال کـه   ولی همواره و همه ساله در این دو سه قرن انجام می

ی این نظر من است که این مراسم ابتکار سیاست بـوده   کننده  انگیز است روشن شگفت
ان یافتـه و دهد که این تظـاهرات پرشـور و سـازم  است نه روحانیت واقعی، و نشان می

صد در صد مذهبی و شیعی است و بنام امام و خاندان پیغمبر   این کهبسیار نیرومند، با 
شود مورد تأیید علمای شـیعی نیسـت و حتـی   و والیت علی و عشق مذهبی انجام می
اند و از مخالفت علنی و جدی خـودداری   کرده  علما غالبًا در برابر آن ناچار ـ تقیه ـ می

کند که مصالح سیاسی و قدرت حکومت بوده اسـت کـه   اند و این روشن می  نموده می
این مراسم و اعمال و شعائر را بر علما تحمیل کرده است و گردانندگان آن نیز خـود بـه 

  کند.  این امر بیش و کم واقفند که عالم و فقیه واقعی شیعی آنها را تأیید نمی
تی احکـام شـرعی منافـات دارد. شـبیه و و ح ها این مراسم غالبًا به روشنی با سّنت

میسـترهای «تعزیه و نعش از مسـیحیت آمـده اسـت و تقلیـدی کورکورانـه از مراسـم 
" و نمایش نعش عیسی بر صـلیب و Miraclesو میراکل " "Sept Musters» "گانه هفت

  فرود آوردن در دفن و صعود و دیگر قضایا است.
های سـیاه کـه  های کلیسا است و پرده»کور«های دسته جمعی درست یادآور  نوحه
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شـود و غالبـًا اشـعار  هـا آویختـه مـی و کتیبه ها و پایه ها در تکیه به شکل خاصی بر سر
ی کلیسـا در هـا کـم و کاسـت از پرده تشم و غیره ... بر آن نقش شـده بـیجودی و مح

اهـل ی گرد سـر ائمـه و  مراسم، تقلید شده است... حتی نوری که به صورت یک هاله
فروغ یزدانی در ایـران باسـتان  شود درست تقلیدی است. و با فّره ایزدی و میده یبیت د

  توجیه شده است.
این مراسم و تشـریفات رسـمی و مخصـوص عـزاداری اجتمـاعی و رسـمی همـه 

سازی مسیحیت اروپـایی اسـت و  خوانی و شبیه ی تقلیدی از عزاداری و مصیبتها مفر
اند که شکل صلیب را هم که در مراسم مذهبی  تقلید را کردهحتی به قدری ناشیانه این 

کمتـرین تغییـری در آن بدهنـد   این کـهبرند، صفویه بدون  میها  ها جلو دسته مسیحی
آوردند به ایران و همین االن هم بدون توجه به شکل رمزی و مذهبی آن در مسـیحیت، 

ا از نظـر شـکل همـان صـلیب برند. جریده نه تنهـ میراه  ها جلو دسته» جریده«به نام 
است بلکه از نظر لفظ هم همان اسم صلیب است. چون این کلمه نه در فارسـی و در 

اصـوًال تلفـظ فارسـی » جریـده«عربی با این شکل هیچ مفهومی ندارد و به نظـر مـن 
در ایتالیـایی و التـین  "C"به معنی صلیب است و حرف " Croid" است و» جروئیده«

  .»دهد میصدای " ج " 
ی   شـیعه«ی چنین دکتر علـی شـریعتی ـ علیـه الرحمـه و الرضـوان ـ در رسـاله  هم

 نویسد:   می ۶و  ۵ی   صفحه» مصلحتی و مصلحت شیعه

برای مصلحت دین خدا در کـربال آن همـه کشـته و اسـیر داد و  (ع)سید الشهداء«
ه مصلحت دین را بر مصلحت شخصی و خانوادگی ترجیح داد اّمـا علمـای مـا! مـا بـ

گوییم: فالن کتاب پر از روایات جعلی اسـت افکـار جوانـان مـا را خــراب   آقایان می
گوینـد بلـی، ولـی خـوب ، مصـلحت   ها آن را نخوانند می  کند پس بفرمایید جوان  می

کشی با روح اسـالم سـازگار  زنی و زنجیرزنی و نعش  زنی و قمه  گویند: سینه  نیست، می
فرمایند بلـی، ولـی فعـًال مصـلحت  فرمایید تا نکنند میگوییم: پس اعالم ب  نیست می
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 نیست. 

گری مصلحتی، شیعه را از حقیقت اسالم دور کرده و زنجیر اسارت و بنـدگی   شیعه
که اگر پیغمبـر  اند غیر خدا را به گردن ما انداخته و آن چنان دینی، برای ما درست کرده

بیایند و آنچه را که در راهـش آنقـدر زحمـت کشـیدند و تحّمـل  )ع(و علی )ص(خدا
  نامالیمات کردند باز نخواهند شناخت! 

مصلحت حقیقی شیعی در تشیع واقعی اسـت و تشـیع واقعـی در عمـل بـه روش 
شود و علی(ع) جز عمل به قرآن و سّنت پیغمبر(ص) کار دیگری   علی(ع) خالصه می

  نداشته است. 
ی (علیه السالم) اسـت کـه بـرای شـناخت اسـالم واقعـی بـه پس بر ما شیعیان عل

ــمه ــنت   سرچش ــم و س ــرآن روی آوری ــی ق ــالم یعن ــایق اس ــوارای حق ی آب زالل وگ
ی او را بخـوانیم و بـه   البالغـه نهجپیغمبر(ص) را بشناسیم و بـرای شـناخت علـی(ع) 
گی کنـیم و وار زنـد  وار باشیم، و علی  دستورات موالی متقیان عمل کنیم و خالصه علی

وار بمیریم یعنی موّحد باشیم، تقوی پیشه کنیم و در راه حق مجاهدت نماییم. این   علی
است نشان محبت علی(ع) و جز این نیست که فرمودند: کسانی که ما را دوست دارند 

  » باید مثل ما عمل کنند.
 ی ـ رضوان اللـه علیـه ـ از علمـای برجسـته ـ آیت الله سید محسن امین عاملی٣
زنـی،   قمـه«نویسـد:   مـی ٣۶٣ی   جلـد دهـم صـفحه» اعیان الشیعه«ی لبنان در   شیعه

نواختن طبل و شیپور و اعمالی از این قبیل در مراسم عزاداری حسینی به حکم عقـل و 
شرع حرام است و زخمی کردن سر، که نه سود دنیایی و نه اجـر اخـروی دارد و ایـذاء 

ایـن اعمـال اهـل بیـت را در نظـر مـردم مـورد نفس است و خود حرام است شیعه بـا 
کند شکی نیست که این اعمـال ناشـی از   تمسخر قرار داده و آنها را وحشی قلمداد می

وساوس شیاطین بوده و موجب رضایت خدا و اهل بیت اطهار نیست و البته تغییر نـام 
 دهـد و مـن  این اعمال در ماهیت و حکم شرعی آنها که حرمت اسـت، تغییـری نمـی
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هیچوقت در این مراسم که توسط کنسـولگری ایـران در مقـام سـیده زینـب در دمشـق 
   .»ام ام و دیگران را از شرکت در آنها بر حذر داشته  شود شرکت نکرده  برگزار می

احمد با  که توسط زنده یاد جالل آل» التنزیه االعمال الشبیه«ی   هم چنین در رساله
آن را منتشـر کـرده اسـت » انجمـن اصـالح«ه و ترجمـ» های نامشـروع  عزاداری«نام 
  نویسد:   می

اند نه تنها تمام مسلمانان بلکه تمام ملـل دیگـر   ها اموری را وارد کرده  عزاداری در«
دانند. اموری که قرآن و اخبار آنها را نهی کرده است در   این اعمال را ننگین و زشت می

تـر اسـت   ها از روز روشـن  وغ بودن آنها، اخباری نادرست و کذب که در  این عزاداری
شود، اخباری که نه در کتابی نوشته شده و نه در جایی نقل شده است بـا ایـن   گفته می

شـود آزار نفـس و صـدمه   وجود شب و روز بر منابر و در مجالس بدون مانع تکرار می
نقـًال ثابـت  زنی که حرام بودن این امـور عقـًال و زدن بر بدن و بر سر و سینه زدن و قمه

ی مـردان و نظـایر ایـن  هـای وحشـیانه  است. جیغ کشیدن و فریادهای بلند زنان نعـره
 ی دین شده و زشـتی ایـن اعمـال آنجـا بیشـتر  اعمال موجب هتک حرمت فوق العاده

کونـوا زینـاً لنـا و ال «انـد   شود که به حساب دین گذاشته شود در حالی که ائّمه گفته می
  » ی ذلت و سرافکندگی  ی زینت باشید نه مایه  یعنی برای ما مایه »تکونوا شیناً علینا

اند. روی آوردن به ایـن اعمـاِل   براستی با آن گونه اعمال آبروی اسالم و تشیع را برده
زشت و نامشروع بـه عنـوان عـزاداری بـرای امـام حسـین(ع) از القائـات شـیطان و از 

آورد وخـود امـام حسـین(ع) نیـز از   گناهانی است که خدا و رسولش را به غضب مـی
انـد (بـه وصـیت آن   زننـد اعـالم بیـزاری نمـوده  کسانی که دست به چنین اعمالی مـی

  ) رجوع شود). سحضرت به خواهرش زینب(
دین اسالم، دین عقل است و مسلمان واقعی بـر مبنـای عقـل آن را پذیرفتـه اسـت 

ها چه در ایران  گری بنابراین هرکاری که مخالف عقل باشد قطعًا حرام است این وحشی
و چه در عراق و چه در هند و پاکستان و هر جا که باشد حرام و مخـالف دیـن و شـرع 
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آبرویـی در انظـار و معـابر عمـومی  جنـون و بیاست. با این گونه اعمال اسالم را دین 
اند و اکثر علمای نجف چون سـید ابـو الحسـن اصـفهانی، میـرزای قمـی و  جلوه داده

های خود در پاسـخ سـؤاالت مـردم ایـن اعمـال را حـرام  کاشف الغطاء همه در رساله
   .»اند  دانسته

  زنی و ... زنی ، زنجیرزنی ، قمه حرام بودن سینه
انـد، گوینـد: چـون حضـرت   زنـی را چنـین توجیـه کـرده  هـا قّمـه  برخی از مذهبی
ی برادرش حسین(ع) را دیـد، سـر را بـه   ای نشسته بود و سر بریده  زینب(ع) در کجاوه

زنی، بـا او و اسـرای کـربال همـاهنگی و   چوب کجاوه زد و شکست. پس ما هم با قمه
  شود که:   مطرح می کنیم! در برابر این گفته سؤاالت زیر میابراز همدردی 

  ـ آیا زینب(ع) جزء معصومین بود؟ ١
نفـر بودنـد کـه  ١۴ی امامیه فقـط   جواب: مسّلمًا خیر، زیرا معصومین از نظر شیعه

  زینب(ع) جز آنها نبوده است. 
  ـ پس آیا عمل زینب برای مردم حجت است؟ 

ده جواب: مسلمًا خیر، بنابراین او (بفرض صحت حدیث) فقط از خود بیخـود شـ
  رود.   بود و انتظار عمل به مثل از کسی نمی

ِ فرماید:   ـ چرا آیات الهی را نادیده بگیریم؟ که می٢ ُكـ ل َّ ي الت يديكم ا  لا تُلقوا ب
   .»خود را با دست خود به هالکت نیفکنید«یعنی:  )١٩۵(بقره 

 ٍج رَ ين مِن حَ ي الدّ م  لَيكُ لَ عَ عَ بر شما سـختی خدا در دین «یعنی:  )٧٨(حج/ ما جَ
  .»قرار نداده است

برای امت مـا «یعنی:  .»کونوا لنا زینا و ال تکونوا علینا شیناً «: فرمود   امام صادق می
  .»زینت آفرین باشید نه موجب سرافکندگی
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  آثار نبوی: 
یعنـی:  .»النیاحه من عمل الجاهلیـه« قال رسول الله صّلی الله علیه و آله و سّلم: ـ١

كتـاب مـن ال   ( .»ی از عمل دوران جاهلیت اسـتخوان فرمود: نوحهپیامبر خدا(ص) «
  )  376صفحه  4يحضره الفقيه، اثر شيخ صدوق، از علماي شيعه، جزء 

لـیس منـا مـن رضب الخـدود و «: قال رسول الله ـ صّلی الله علیه و آله و سّلم ـ  ـ٢
فرمـود: از مـا نیسـت کسـی کـه (در هنگـام  (ص)پیـامبر خـدا«یعنی:  .»َشقَّ الجیوب

(کتاب مسکن الفؤاد، اثر شـهید ثـانی،  .»ها پاره کند  بزند و گریبان ها مصیبت) بر گونه
  )١٠٨ی   از علمای بزرگ شیـعه، صفحه

رضب املسلم بیـده علـی فخـذه « قال رسول الله ـ صّلی الله علیه و آله و سّلم ـ : ـ٣
  .»عند املصیبه احباط الجره

پیامبر خدا فرمود: مسلمان چون به هنگام مصیبت، با دست خویش بر ران «یعنی:  
شود (زیرا اینگونه اعمال مخالف صبر اسـت، صـبری کـه   خود بکوبد اجرش نابود می

(فـروع كـافي، اثـر شـيخ      .».)خداوند رحمان در قرآن بسیار بر آن سفارش کـرده اسـت
  )224ي   صفحه 1كليني، از علماي شيعه، ج 

لعـن هللا الخامشـه و جههـا و « ان رسول الله ـ صّلی الله علیه و آله و سّلم ـ قال: ـ۴
   .»الشاقه جیبها و الداعیه بالویل و الثبور

اش را در مصـیبت   پیامبر خدا(ص) فرمود: خدا لعنت کند زنی را که چهـره«یعنی: 
  )١٠٨(مسکن الفؤاد، صفحه  .»خراش دهد و گریبانش را بدرد و فریاد و فغان بر دارد

لیس منا من حلق و ال من سـلق « : قال رسول الله ـ صّلی الله علیه و آله و سّلم ـ ـ۵
   .»و ال من خرق و ال من دعا بالویل و الثبور

یعنی: پیامبر خدا(ص) فرمود: از ما نیست کسی که به هنگام مصیبت سر را بتراشد 
و فغـان بـردارد. (مسـند زیـد بـن علـی بـن  گریبـان بـدرد و صدای خود را بلند کند و

  )١٧۵ی   الحسین(ع) صفحه
  : (ع)آثار اهل بیت
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گـاه و جاهـل بـه  به پیروی از رسول خدا(ص)، خاندان وی با رفتاری کـه مـردم ناآ
را گوشـزد  (ص)دادند به مخالفت برخاسته و راه پیامبر اکرم  هنگام سوگواری انجام می

  کردند: می
ینزل الصرب قدر املصیبه و من رضب علی « علی ـ علیه السالم ـ :قال امیرالمؤمنین  ـ١

   .»فخذه عند املصیبه حبط اجره
رسد (هر   امیر المؤمنین علی(ع) فرمود: صبر به اندازه مصیبت به انسان می«یعنی: 

دهد) و کسی که در   تر باشد، خداوند به انسان بردباری بیشتری می  قدر مصیبت سنگین
، ترجمه فـیض، صـفحه البالغه نهج( .»شود  خود بکوبد اجرش تباه میمصیبت بر ران 

١١۴٣(  
قال الخته زینب علیها السـالم یـا اختـی « :ان ابا عبدالله الحسین ـ علیه السالم ـ  ـ٢

انی اقسمت علیک فأبری قسمی ال تشقی علی جیبا و ال تخمشی علـی وجهـا و ال تـدعی 
   .»علی بالویل و الثبور و إذا انا هلکت

ابا عبدالله الحسین(ع) به خواهرش زینب(ع) فرمود: خواهر جان من تو را «یعنی: 
سوگند دادم و تو به سوگند من وفادار باش که چون من کشته شدم، بر من گریبان چاک 

(کتـاب االرشـاد  .»مده و چهره مخراش و در مرگ من واویال (خدایم مرگ دهد) مگـو
  )٩٧، ص ٢اثر شیخ مفید، ج 

اشد الجزع الرصاخ بالویل و العویل و لطـم « ابوجعفر الباقر ـ علیه السالم ـ :قال  ـ٣
الوجه و الصدر و جز الشعر عن النوای و من اقام النواحه فقد ترک الصرب و اخذ فـی غیـر 

   .»طریقه
تـابی نمـودن (در وقـت   ابو جعفر بـاقر(ع) فرمـود: شـدیدترین شـکل بـی«یعنی: 

واویال کنند و به صورت و سینه بزنند و موی جلـوی سـر را مصیبت) آن است که فریاد 
ی بر پا دارد، البته شکیبایی را تـرک کـرده و راهـی جـز راه خوان بتراشند و کسی که نوحه
  )٢٢٢ی   (فروع کافی، جلد اول، صفحه .»صبر در پیش گرفته است

زنی و زنجیـر زدن  طرفداران عـزاداری نامشـروع متوّسـل بـه دو مجـوز بـرای سـینه
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  اند:  شده
ی  و نشــانه» تعظــیم شــعائر الهــی«ای از  گوینــد: ایــن مراســم نمونــه آنکــه میاّول 

  ی اطهار است.  بزرگداشت ائمه
جواب آن است کـه: بزرگداشـت پیـامبر(ص) و خانـدان او هرگـز نبایـد از طریـق 

اند و اعمال مزبور را از سـنن جاهلیـت   گیرد که خود ایشان نهی کرده کارهایی صورت
اسـت یعنـی: » شـعائر النـاس«نیست، بلکـه » شعائر الله«اند. این نوع اعمال   شمرده

  اند نه چیزهایی که خدا مقرر داشته است.!  بدعتهایی است که مردم از خودشان ساخته
لقـد «فرمـود:  (ع)امام جعفـر صـادقگویند: در حدیث آمده است که   آنکه می دّوم

شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علـی علـیهام السـالم و علـی 
   .»مثله تلطم الخدود و تشق الجیوب

گریبان خود را پاره کردند  (ع)برای حسین بن علی (ع)ی زهرا  دختران فاطمه«یعنی: 
ها  جایز است که بر گونه (ع)همانند حسینهای خویش زدند و برای کسی که   و بر گونه

   .»بزنند و گریبان بدرند
  جواب این است که:

اوًال، این حدیث از لحاظ سند مخدوش است و قابل استدالل نیست، زیرا راوی آن 
باشد که علمای رجال او را   آمده خالد بن سدیر می» تذهیب شیخ طوسی«چنان که در 

نویسد:   ی وی می درباره» تنقیح المقال«انی در کتاب اند. عالمه ممق  دانسته» مجهول«
  . یعنی این مرد در نزد من ناشناخته است. فهذا الرجل عندی مجهول

به خـواهرش زینـب در تعـارض  (ع)ثانیًا، روایت مزبور با وصیت خود امام حسین
  است و لذا اعتباری ندارد. 

جـایز اسـت، چنـان کـه در کند که گریستن بر شهدای عاشـورا   گاهی استدالل می
  آنها را نهی نکرد.  (ص)صدر اسالم بر حمزه سید الشهداء گریستند و پیامبر خدا

جواب آن است که: تأثر و گریه به صورت طبیعی حـرام نیسـت، آنچـه در کتـاب و 
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تـابی   دن، فریاد زدن، صدمه زدن به خود و بـیخوان سنت نهی شده و حرام است: نوحه
حّبت که امـری طبیعـی اسـت نبایـد دسـتاویز: قمـه زدن، سـینه کردن است و تأثر و م

٢های نامشروع قرار گیرد.  کوبیدن و نوحه و عزاداری
  

زنـی،  های نامشروع برای : سینه زنی، قمه ی گرامی طرفداران عزداری آری! خواننده
ندارنـد و عالمـان دینـی  –ص  –زنجیرزنی و ... هیچ دلیلـی از قـرآن و سـّنت پیـامبر 

گویند : این مراسم با خون و گوشت مردم این سـرزمین  مخالف خرافات مزبور نیز می
انـد ریخـتن قطـر  عجین شده است و کاری از ما ساخته نیست. این مردم که باور کرده

کند هرگز از این خرافات و اعمال  میی گناهانشان را پاک  اشکی برای امام حسین همه
دارند اما به نظر ما چون هر انسـانی فطرتـًا پـاک و حـق طلـب  میست بر ننامشروع د

زدایـی  آفریده شده است بنابراین اگر عالمان متعّهد با صداقت و شهامت برای خرافات
کنند در غیـر  انجام مردم از حق پیروی می از قیام امام حسین آستین همت باال زنند سر
  ی گناهان را به گردن گیرند. نما باید همه اینصورت هم عالمان و هم آخوندهای عالم

  وجیهه سادات یحیی نوری (استاد دانشگاه)
   

                                                            
  استاد مصطفی حسینی طباطبایی. ». بیان الحقیقه فی جرح االبدان عند المصیبه |«ی  رساله - ٢
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  »ضمیمه«
  آورده است: » ها یابی دروغ  ریشه«در فصل » فرهنگ اصیل عاشورا«مؤلف کتاب 

 هـایی از   کردند تا شعائری از دیـن زرتشـت و نشـانه  ایرانیان همواره تالش می
 ١١٢ص » الفــرق بــین الفــرق«شاهنشــاهی را وارد اســالم کننــد بغــدادی در کتــاب 

برامکه به هارون الرشید پیشنهاد کردند که مجمری در جوف کعبـه تعبیـه «نویسد:  می
خواهند مـردم در   نمایند تا دائمًا عود از آن تبخیر شود ولی رشید متوجه شد که آنها می

  آنها شد. ی کعبه را به آتشکده تبدیل نمایند. ومانع توطئه کعبه آتش را عبادت کنند و
  نویسـد:  مـی ٢١٠دکتر شریعتی در کتاب تشـیع علـوی و تشـیع صـفوی ص
ای گرد بر سـر آنهـا قـرار   اند و نوری را به صورت هاله  هایی که از ائمه رسم کرده عکس
ایران باستان کامًال بـا عکـس ایزدی و فروغ یزدانی در   اند دقیقًا تقلیدی است از فره  داده

  زرتشت منطبق است.
  :در کتاب ده گفتار اثر آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی آمـده اسـت

 » اند  نفر بوده ١۴۶طبق روایات موثق همراهان امام حسین در کربال حداقل «
 نـزد  ٧٢چـون عـدد «ی همشهری گزارش ذیل چـاپ شـده بـود:   در روزنامه

مقدس بوده است عدد یاران امام حسین را با آن تطبیق دادند (زرتشت و ایرانیان باستان 
تن از یارانش و امام حسین و  ٧٢تن از یارانش، مزدک و  ٧٢تن از یارانش، مانی و  ٧٢
ی انفجـار حـزب   تعـداد کشـته شـدگان حادثـه  ایـن کـهتن از یارانش) و با وجود  ٧٢

وغ گفتند بهشتی و هفتـاد و دو تـن از نفر بودند و به در ١٢٠جمهوری اسالمی بیش از 
  یارانش. 
 وارد فرودگاه شد و بعـد از  ۵٧بهمن  ١٢دانیم امام خمینی صبح روز   همه می
بهمن سقوط رژیم پهلوی و پیـروزی انقـالب مـردم ایـران  ٢٢روز یعنی عصر روز  ١١

شـب  ١١روز و چـه شـبها حسـاب شـود  ١١اعالم شد پس چه روزها احتسـاب شـود 
سـخن  »والفجـر و ليـاٍل عشـر«ی فجر و تطبیق آن بـا   اّما سالهاست از دهه خواهد بود
 کند.   شود و کسی هم به این کذب و عدم انطباق، اعتراضی نمی  گفته می
  در کلیساها مسیحیان در سالگرد بـه دار آویخـتن حضـرت مسـیح (از نظـر.



   -ع  – زدودن اوهام از قیام امام حسین           ١٨

دنبـال او بـه راه های دیگر به   کشد و کشیش  آنان) کشیش بزرگ یک صلیب به دوش می
انـد بـا ایـن   خوانند مشابه این مراسم را شیعیان از آنان تقلیـد کـرده  افتند و نوحه می    می

کشیم و نام آن را   ایم و بر دوش می  تفاوت که از صلیب واحد آنها چندین صلیب ساخته
نـی ایم (یا به قول دکتر شریعتی این جریـده همـان جروئیـده بـه مع  گذاشته» َعَلم«هم 

 صلیب است)
 ی   گویند حجله  گذارند می  ها بر هر کوی و برزنی می  ای که در عزاداری  حجله

شود همان تاج شاهنشاهی است که از   دامادی قاسم است اما با کمی دقت مشاهده می
 اند.   آئین زرتشتیان برداشته و به عزاداری ما ایرانیان هدیه کرده

 ین به کربال رفـت تـا کشـته شـود زیـرا در گویند امام حس  گروهی از شیعه می
ات را اسـیر   به او گفته بود خدا دوسـت دارد تـو را کشـته و خـانواده (ص)خواب پیامبر

ی آن گویند تا گناهان عاشقان حسین آمرزیده شود و ایـن همـان   ببیند. سپس در فلسفه
آویخته شـد کنند حضرت مسیح به دار   مسیحیان است آنها تصور می» فداء«عقیده به 

تا گناهان محّبان مسیح پاک شود و پولس در رسائل خود که همراه انجیـل اسـت ایـن 
 مطلب را آورده است.

  ی ضد قرآنی را از مسیحیان گرفتند و به خورد   آری! شیعیان صفوی این عقیده
ی  صفحه» محرق القلوب«مردم عوام ما دادند و فردی چون مال احمد نراقی در کتاب 

سد از منافع شهادت امام حسین یکی این است که بسیاری از گناهان پریشاِن نوی  می ۴
گردنـد. و بـاالخره هـر  میبه رستگاری نائل  (ع)روزگار با گریه بر مصائب امام حسین

ی سیاه در ماه محرم عوامفریبی یزیـد ها ی سیاه و پوشیدن پیراهنها سال با دیدن پرچم
 کنند. ست از یزید تقلید میها رنچرا ق  این کهشود. و حسرت  میتداعی 
  کاش دوستداران فهیم امام حسین برای رستگاری مردم محـروم از نیرنگهـای

کردند کـه  میو تفهیم  اموختند مییزیدیان زمان، سخن روانشاد دکتر شریعتی را به آنها 
یر شالق ظلم و ستم زندگی  می در عجبم از مرد« فرماید :  می کننـد و بـر  مـیکه خود ز

یند که آزادنه زیست. میحسینی    »گر


