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نقد و بررسی مشروعیت و استحباب عزاداری امام حسین (ع) و
آسیب شناسی شبهات آن


ملیحه امیرحسینی ،نسرین کریمی

(تاریخ دریافت5331/03/51 :؛ تاریخ پذیرش)5331/01/00 :

چکیده
عزاداري ،مرثيهسرایي و سوگواري از دیرباز در ميان ملتهاي مختلف جهان معمول بوده است و بخشي از ادبيات ،فرهنگ ،آداب و رسوو
همه اقوا را به خود اختصاص ميدهد .همواره این اعتقاد وجود داشته که عزادارى براى اهل بيت موجب احياى یاد و نا آنهوا و در کنوار
آن فرهنگ و مكتب و هدف آنان است .به عبارت دیگر در شكل یك پيوند روحى راه آنان به جامعه الها گشته و پيوستگى پایدارى بوين
پيروان مكتب و رهبران آن برقرار مىسازد و دیگر گذشت قرون و اعصار نمىتواند بين آنان جودایى افكنود .هموين مأوهله موجوب ن وو
ناپذیرى امت از تهثيرات و انحرافات دشمنان مىگردد و مكتب را هم چنان سالم نگه مىدارد .بنابراین ،مراسم عوزاداري از دیودگاه دینوي
ارتباط محكمي باعزتن س دارد و بهعبارتدیگر ،زمينههاي عزتن س را در افراد پدید ميآورد؛ چرا که هر کس ميتواند عوزتن أو را
به ميزان ارزشي که براي خود قائل است ،ارتقا دهد .امروزه در حوزه ي دین باورهاي غلطي در خصوص عوزاداري در جامعوه روای یافتوه
که طبق این باورها قمه زني و برخي اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن به صورت في حد ن أه و مواوراي شورایط موجوود جامعوه حو ل
است .به عبارتي حكم اوليه آن حليت است و اگر برخي از مراجع آن را تحریم کردهاند ،صرفا به جهت شرایط خاص سياسي دنياي اسو
است.

کلیدواژگان
اما حأين (ع) ،عاشورا ،عزاداري ،فقه.

 دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهNasrinKarimi1358@yahoo.com :
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مقدمه
عشق و محبّت به حضرت باعث شده كه دوستداران امام ،پیش از عاشوورا ووود را آمواده كننود و
لباس سیاه بپوشند ،نیز مساجد ،تکایا و حسینیه ها را سیاهپوش كنند.عوزادار بورا اباعبودا (ع)
عزادار معمولى نیست؛ بلکه تبدیل به فرهنگ فراگیر شده است .وقتوى تبودیل بوه فرهنوگ شود،
دیگر زمان و مکان نمى شناسد ،از این رو تا نسیم محرّم به مشام جان ميوزد ،پوشیدن لباس عزا و
سیاهپوش كردن كوچه و ویابان ها و مساجد و تکیه ها شروع مي شود .البته بعد از عاشورا و حتي
تا ماه صفر و در غیر محرم نیز عزادار در فرصت ها مناسب برگزار مي شود ،شیعیان به دسوتور
اولیا دین مخصوصاً به دستور امامان بعد از امام حسین(ع) برا زنده نگه داشوتن اهوداا اموام و
فرهنگ عاشورا تالش و كوشش ميكنند.
عزادار برا اهل بیت موجب احیا یاد و نام آنها و در كنوار آن فرهنوگ و مکتوب و هودا
آنان است .به عبارت دیگر در شکل یك پیوند روحى راه آنان به جامعوه الهوام گشوته و پیوسوتگى
پایدار بین پیروان مکتب و رهبران آن برقرار مىسازد و دیگر گذشت قرون و اعصوار نموىتوانود
بین آنان جدایى افکند .همین مسأله موجب نفوذ ناپوذیر اموت از توأایرات و انحرافوات دشومنان
مىگردد و مکتب را هم چنوان سوالم نگوه موىدارد و یوا تحریفوات و اعوجاجوات را بوه حوداقل
مىرساند .از همینروست كه استعمارگران برا نابود ملل اسالمى مىكوشوند رابهوه آنوان را بوا
تاریخ پر افتخار صدر اسالمى قهع نمایند تا با ایجاد این والء زمینه القا فرهنوگ ووود را فوراهم
آورند .اینها از آاار اجتماعى عزادار است و آاار روانى و تربیتى دیگر نیوز دارد.نقوش عوزادار
در حفظ فرهنگ عاشورا مهم است و آاار و بركات ووبى برا بشر داشته و وواهد داشت .افوزون
بر این ،كاروان امام حسین روز دوم محرّم سال 16هجر وارد كربال شد ،پس از آن سوپاه كوفیوان
به تدریج وارد شدند و عزا و مصیبت واندان اهول بیوت(ع) از هموان زموان آغواز شود .روز نهوم
(تاسوعا) كاروان امام را محاصره كامول كورده ،روز دهوم (عاشوورا) آن بزرگووار و یوارانش را بوه
شهادت رساندند.بنابراین چون اصل گرفتار حضرت از دهۀ اوّل محرم آغاز شوده اسوت ،پیوروان
حضرت از اوّل محرم عزادار مىكنند.عزاداري از ابتداي محرم سابقه تاریخي دارد .آغاز عوزاداري
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در دهه اوّل محرم آن هم به صورت فراگیر همانند عزاداري امروزه را ميتوان از عصور معزالدولوه
دیلمى از سلسله آل بویه دانست.مسأله عزاداري و مسأله عزاداري امام حسین(ع) بوه وصوو

 ،از

همان آغاز پدیدار شدن انسان همراه انسان بوده و یك موضوع فهري و طبیعي است ،و كم كم بوه
صورت یك فرهنگ درآمده ،نهایت این كه فرهنگ ها گاهي ارزشي و گاهي ضد ارزشي است ،بور
همین اساس فرهنگ عزاداري نیز گوناگون است ،و در مورد فرهنگ عوزاداري اموام حسوین(ع) ،از
آغاز بنابر این بوده كه فرهنگ ارزشي باشد ،و پایه و مایه بوراي مبوارزه بوا طواغوت هوا ،و تثبیوت
امامت و حکومت عدالت وواهان و طرفداران حق گردد ،فرهنگ عزاداري ،با رعایت آداب صحیح
و مثبت آن و با پرهیوز از هرگونوه درو و ورافوات و الهوام بخوش ارزش هوایي همچوون ،صوبر،
جوانمردي ،شجاعت ،غیرت ،جهاد ،دفاع ،ایثار و فداكاري و ...است ،ولي اگر بوا ورافوات آمیختوه
باشد ،عزاداري منفي و معکوس مي گردد.فرهنگ عزاداري صحیح ،مي تواند روح تعاون ،و انقالب
و نهضت و شورش بر ضد طاغوت و محو برنامه هاي طاغوتي را احیاء كند ،و در فکر و عمل ،بور
برنامههاي باطل وط بهالن بکشد ،و دروت سرمایه هاي ارزشي را شکوفا سازد.
حرمت و مذمت عزاداری مذموم در منابع اسالمي
وداوند در همه جا ،نهي از منکر و بازداشتن مردم از كارهاي بد را قلبواً و لسواناً و در هور حوال و
حتياالمکان ،واجب فرموده است.
بزرگترین گناهان این است كه انسان بدعتها را ذلنلتت به جاي اموور مسوتحب گرفتوه و یوا
امور مستحبي را بدعت وانمود كند .از طرفي چون شیهان و یارانش همیشه در صدد تورویج اموور
منکر و زشت هستند و در هر مورد راه به وصو

آن را ووب ميشناسند ،مردمان دیندار را نیوز

از راه دین ،گول زده و از راه در مي برند و این ووود بهتورین راه گوم كوردن موردم اسوت و كمتور
عبادت و سنتي هست كه شیهان با وساوس وود در آن دوالت نکورده ،آن را فاسود ننمووده باشود
(مركز مهالعات راهبردي ویمه.)803 :6811 ،
از جمله این امور ،یکي موضوع عزاداري براي امام حسین علیوه السوالم اسوت .در ایون موورد
چون شیهان و یارانش با همه كوشش و تالش ووود نمويتوانسوتند كوامالً پیوروز شووند ،تصومیم
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گرفتند مردم را وادار كنند كه در این موضوع بودعتهوا و منهیوات و اعموال شونیع بسویاري وارد
نمایند .و به این طریق سود و اوابهاي آن را از بین برده ،اموري را در آن وارد كردند كه نوه تنهوا
تمام مسلمانان ،بلکه تمام ملل دیگر نیز آن اعمال را ننگین و زشت ميدانند .عالوه بر زشوتي ،ایون
امور اغلب از چیزهایي است كه در قرآن و سایر اوبار رسماً از آنها نهي شده و به عمول كننودگان
آنها وعده عذاب داده شده است .این امور نهي شده كه در این عزاداريهاي فراوان اتفاق مويافتود،
از قرار زیر است:
 .6كذب و درو گفتن  ...اوبار درو و نادرستي كه درو بودنشان از روز روشن تر است ،نوه
در كتابي نوشته شده و نه در جایي نقل گردیده است ،با وجوود ایون ،شوب و روز بور سور
منابر و در میان مجالس بدون رادع و موانعي ووانوده مويشوود و ایون ووود بوه تنهوایي از
بزرگترین معاصي است ،وصوصاً وقتي كه نسبت به وودا و پیوامبر (

) و اموام (ع) نیوز

باشد كه مبهل روزه نیز ميگردد.
 .2آزار نفس و اذیت كردن بدن كه همان زدن به سر یا سینه اسوت؛ بودتر از ایون ،قموه زدن و
«شاخ حسیني» است كه در نتیجه ،ریزش وون ،اغلب علت ایجاد امراض و یا زووم هواي
زشت ناعالج ميگردد و یا چون زنجیر كردن (یعني با آن زنجیرهاي نکره به پشوت یوا بوه
سر و صورت كوبیدن و یا به سینه زدن) و سینه را وراشیدن و زووم كوردن و غیور اینهوا،
حرام بودن امور این امور عقالً و نقالً اابت است.
یعني حفظ نفس از ضروریات شش گانه اسالمي به شمار ميرود ،مخصوصواً كوه دیون اسوالم
دین سهل و ساده است و پیغمبر فرموده« :جئتکم بالشوریعۀ السوهلۀ السومحاء»؛ یعنوي :مون
براي شما دین بسیار آسان و ساده آوردهام و رفع حرج در موارد مختلفوه كوه در قورآن نیوز
ميفرماید :ما جعل علیکم في الدین من حرج» .یعني :ما در این امر دشوواري بور شوما بواز
نکردهایم ،وود این سخن را اابت ميكند.
 .8جیغ زدنها و فریادهاي بلند زنان (كه غالباً در پاي منابر و مجالس عزا اتفاق مويافتود* كوه
عالوه بر زشت بودن آن ،اصالً وود گناه و معصیبت كبیره است.
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 .4داد و فریاد و نعرههاي وحشیانه با صداهاي منکر است ...
 .5غیر از اینها كه شمرده شد ،آنچه به نام دین ،در ایون گونوه مجوالس موجوب آبروریوزي و
هتك حرمت فوق العاده دین ميشود و حد و مقداري نیز نميتوان براي آن شمرد و در هر جا ،بنوا
بر چگونگي زندگي مادي و اقتصادي افراد ،تغییر ميكند ،نیز از این دست است.
بررسي مشروعیت و عدم مشروعیت جزع و فزع در عزاداري
در زمینه اعمال نامتعارا در عزاداري اهل بیت (ع) به ویژه اموام حسوین (ع) اووتالا نرور و
افراط و تفریطهاي بسیاري به چشم ميوورد .بروي هر عملي را كه به قصد عوزاداري اهول بیوت
(ع) انجام گیرد ،مشروع ميدانند اگرچه كوبیدن شمشیر و كاردهاي بزرگ به نام قمه بور فورق سور
باشد (دفتر فرهنگي فخراالئمه 68 ،و  )65در مقابل ،بروي بر آنند كه در عزاداري اهل بیت علویهم
السالم ،فقط گریه كردن جایز است و كارهاي نامتعارا همانند لهموه زدن (سورزني ،سوینهزنوي و
مانند آن) جایز نیست بلکه هر نوع عمل نامتعارا را از نرر حکوم ،بوا قموه زنوي یکوي دانسوته و
دربارهي همه ي آنها به یك نحو قضاوت كردهاند .آقاي اكبرنژاد در مجله فقه اهول بیوت (ع) گفتوه
است:
حکم اولیه در مورد قمه زني و هر نوع عمل نامتعارا در عزاداريها ،حرموت اسوت (اكبوري،
 )201 :6814و وي میان انجام امور نامتعارا در عزاداري اهل بیت علویهم السوالم از جملوه اموام
حسین (ع) و عزاداري انسانهاي معمولي فرق نگذاشته و گفته است:
حتي در عزاي امام حسین (ع) نیز نباید اعمال منافي با متانت انجوام داد و صورا اینکوه زنوان
حاضر در كربال اقدام به لهم و امثال آن كردند ،دلیل بر جواز نميشود.
و نیز گفته است:
در هیچ یك از فرمایش معصومین (ع) پیرامون فضیلت عزاداري بر امام حسوین (ع) بوه اموري
غیر از گریه كردن توصیه نشده است اگر روایاتي كه در اواب و پاداش تعزیوه بور سواالر شوهیدان
وارد شده است مهالعه شود ،هیچ توصیه غیور از گریسوتن و زیوارت كوردن قبور مههرشوان دیوده
نخواهد شد (همان  635:و .)205
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بررسي مشروعیت و عدم مشروعیت لطمه به خود ازجمله قمه زني در عزاداری
داليل حرمت قمهزني

از منابع فقه ،جواز قمهزني ،تا چه رسد به استحباب آن ،در مراسم عزاداري امام حسین (ع) استفاده
نميشود زیرا چنان كه پیش از این بررسي كردیم ،ادلهي جواز اعمال نامتعوارا در عوزاداري اهول
بیت علیهم السالم ،منحصر در دو دسته روایت ميباشند .در یك دسته عنوان جزع و در دسته دیگر
عنوان لهم و شقّ به كار رفته است .قمه زني شامل هیچ یك از عناوین جزع ،لهوم و شوقّ بوه كوار
رفته است .قمه زني شامل هیچ یك از عناوین جزع ،لهم و شق نميشود .زیرا هموان گونوه كوه در
تعریف مفاهیم گفتهایم ،جزع به معناي بي صبري و بي تابي شامل اموري همانند صدا به واویوال و
شیون بلند كردن ،لهمه زدن به صورت و سینه و مانند آن است و شامل كوبیدن یك شيء ووارجي
همانند شمشیر بر فرق وود نميشود و نیز لهمه به معنواي زدن كوف دسوت بوه صوورت و سوایر
اعضاي بدن كوبیدن یك شيء وارجي همانند شمشیر بر فرق وود نميشود و نیز لهمه بوه معنواي
زدن كف دست به صورت و سایر اعضاي بدن است و شامل كوبیدن شمشیر بور فورق نمويشوود.
چنان كه مقام معرم رهبري فرمودهاند« :قمه زني ،سنتي جعلي و از اموري است كه مربوط به دیون
نیست  ...قهعاً یك والا و بدعت است( ».دفتر فرهنگي فخراالئمه .)38 :6811 ،و نیز گفته است:
«قمه زني عالوه بر اینکه از نرر عرفي ،از مراهر حزن و اندوه محسوب نمويشوود و سوابقهاي در
عصر ائمه (ع) و زمانهاي بعد از آن ندارد و تأییدي هم به شکل وا

یا عوام از معصووم (ع) در

مورد آن نرسیده است؛ در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب ميشود .بنابراین در هویچ
حالي جایز نیست» .آیت ا شیخ جواد تبریزي ،دوول قمهزني را در عنوان جزع مورد تردید قورار
داده است (همان 10 ،و  .)16آیت ا مکارم شیرازي نیز قمهزني را مشمول هیچ روایتي ندانسوته و
چنین گفته است« :كیفیت عزاداري باید در نصو
(قمهزني) مسلماً نه منصو

اسوالمي وارد شوده باشود و ایون گونوه كارهوا

است و نه مصداق عزاداري در عرا عقوال و اهول شورع( ».اكبوري،

 )280 :6814بنابراین قمهزني نه در نصو

وارد شده و نه مشمول عمومات و اطالقات ادله زنوي

باشد و نه مصداق عزاداري و در عرا عقال است و پس دلیلي بر جواز آن نداریم.
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وهن مذهب و هتك حرمت عزاداری

كوبیدن شمشیر و كاردهاي بزرگ بر فرق وود ،در مراسم عزاداري امام حسین (ع) موجب ميشود
كه دین مقدس اسالم و مذهب شیعه در جهان ،بي منهق قلمداد شده و عنووان ورافوي بوه آن داده
شود و در نتیجه باعث هتك حرمت عزاداري و تمسخر و توهین به دین و مذهب مويگوردد .پوس
اجتناب از آن الزم است .زیرا قمهزني از اصول یا فروع دین یا موذهب نیسوت و نیوز در نصوو
اسالمي وارد نشده بلکه یك امر ابداعي است كه نماد وهن شیعه قرار گرفته و موجب سوء استفاده
دشمنان و مخدوش شدن چهره تشییع گردیده است.
مسلمانان در برابر پیامبر (

) جملهاي را به كار ميبردند كوه بهانوهاي بوراي تمسوخر آنهوا از

سوي یهودیان شده بود .وداوند متعال در قرآن كریم به طور صریح امر فرموده كه مسلمانان از بوه
كار بردن آن جمله اجتناب نماینود« :اي ايها اذانيآ نوااالا ق لوالذاالا ااواا و الذاالا ا ا ا» اي افوراد بوا ایموان!
نگویید« :راعنا» بلکه بگویید« :انررنا» (بقره.)604 ،
زیرا كلمه «راعنا» هم به معناي «ما را مهلت بده» یا «ما را مراعات كن» ميباشد و هم به معنواي
«ما را تحقیق كن» از این رو این كلمه ،شبیه لهیفه تبدیل شده و وسیله تمسخر مسولمانان از سووي
یهودیان شده بود لذا وداوند به مسلمانان دستور داده كوه آن كلموه را تورر كورده و بوه جواي آن
«انررنا» بگویند و نیز وداوند متعال یکي ازدالیل تغییر قبله از بیوت المقودس بوه كعبوه را ،گورفتن
بهانه از دست دشمنان شمرده است زیرا دشمنان ،مسلمانان را شماتت كرده و استقالل آنهوا را زیور
سؤال برده و ميگفتند« :اگر استقالل داشتید ،داراي قبله مستقلي ميبودید( ».مکارم شیرازي:6814 ،
.)628
وداوند با تغییر قبله ،این بهانه را از دست آنها گرفته است .قرآن كریم در این باره مويفرمایود:
«و وآ حيث خ جا

االو وجهاط امل ا اارا ا ا ا  ...ذاال يواالل ذااا ل واايوة حرا » «و از هور جوا (و از

شهر و نقههاي) وارج شدي ،روي وود را به جانب مسجدالحرام كن  ...تا مردم دلیلي بر ضد شما
نداشته باشند( ».بقره.)650 ،
اكنون تردیدي نیست كه شکافتن سر با شمشیر و كاردهاي بزرگ ،بهانه به دست دشمنان اسالم
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و تشیع داده و آنها با این بهانه ،چنان تبلیغي بر ضد مکتب استداللي و نجاتبخشوي شویعه بوه راه
مي اندازند و چنان احساسات مخاطبان را تحریك ميكنند كه فرصتي براي اندیشیدن براي آنها باقي
نمي ماند و بدین ترتیب مکتب تشیع را ورافوي و بوي منهوق نشوان داده و شویعیان را انسوانهواي
متوحش و وشونتطلب معرفي ميكنند.
آیت ا مکارم شیرازي گفته است :از هر كاري كه بهانه به دست دشمنان ميدهد ،بپرهیزیود و
نیز از اعمالي مانند قمهزدن اجتناب جویید زیرا این اعمال دست آویزي به دست دشومنان وواهود
داد تا كل این مراسم عریم و سازنده را زیر سؤال برند .قمه را باید بر سر دشمن كوبید نه بور سور
دوست.
اضرار به نفس

شکافتن سیر با شمشیر و كاردهاي بزرگ و جاري ساوتن وون از آن ،ضرر قابول توجوه جسومي
بوده و ميتوان گفت كه جنایت بر نفس شمرده ميشود و جایز نميباشد.
چنانکه آیت ا وویي گفته است :اگر قمهزني و زنجیرزني با قالبهایي فلزي كه در ماه محرم
انجام ميگیرد ،منجر به ضرر و زیان قابل توجهي شده  ...جایز نیست.
مقام معرم رهبري نیز وارد كردن ضرر بدني قابل توجه را جایز نميدانند .معرم لوه در جوواب
استقنایي در مورد زنجیرزني فرموده است :اگر استفاده از زنجیرهواي مزبوور (زنجیرهواي وواردار)
موجب وهن مذهب در برابر مردم باشد یا باعث ضرر بدني قابل توجهي گردد ،جوایز نیسوت .هور
كاري كه براي انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب گردد ،جایز نیست و موؤمنین بایود
از آن اجتناب كنند .در بروي از ادلهي حرمت قمهزني ،همانند وهن مذهب اضرار به نفس ،بعضوي
از انواع زنجیرزني را نیز شامل ميشود .زنجیرهایي كه ضرر قابل توجهي بور بودن وارد كورده و در
افکار عمومي موجب رهن مذهب ميشود ،جایز نیست ،چنان كوه مقوام معروم رهبوري در پاسوخ
استقنایي درباره زنجیر تیغدار فرموده است .اگر استفاده از زنجیرهاي مزبور موجب وهن مذهب در
برابر مردم باشد و یا باعث ضرر بدني قابل توجهي گردد جایز نیست( .آیت ا وامنهاي)2 ،632 ،
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بررسي مشروعیت يا عدم مشروعیت استفاده از موسیقي پاپ در عزاداری
به نرر میرسد نوحه در سالیان اویر دچار تغییر و تحوالت بسیاري شده كه این امور شوائبۀ اعموال
قدرت نرم غربي از طریق تبدیل نوحه به موسیقي پاپ را تقویت كرده است .بررسیها نشان میدهند
كه دو عامل بیروني ،نوحه را تهدید میکنند .6 :استفاده از موسویقي پواپ غربوي در اجوراي نوحوه
(تغییر ریتم از مواوور بوه مینوور) بوه مثابوه ابوزاري بوراي تغییور نگورش عوزاداران؛  .2اسوتفاده از
اصهالحات ویژة غیردیني با سبك محاورهاي و كوچهبازاري براي آزادسازي عوزاداري از تقیودات
مذهبي .این دو عامل تا حد فراواني نگرش جوانان را نسبت به نوحوه و عوزاداري تغییور داده انود.
یکي از مهمترین مناسك دیني مذهب تشیع ،عزاداري است كه پیشینۀ طوالني دارد .علماي موذهبي
همواره ضمن ار شاد و هدایت مردم و تالش براي بازگویي وقایع عا شوورا بوراي موردم در قالوب
وعظ و سخنراني ،از ساوتار كلي تعزیه و روضه وواني حمایت كورده و حتوي االمکوان مقیود بوه
حضور در این مراسم بوده اند .هرچند نوحه از زمان آغاز وود با فراز و نشیبهاي فراواني در زمینوۀ
نحوة اجرا روبه رو بوده است به منزلۀ تم و در دورههاي تاریخي گوناگون جنبه هایي از اجراي آن
رواج داشته ،ذكر مصیبت اهلبیت اصلي نوحه در طول تاریخ حفظ شده ا ست .بوا اینکوه در طوول
تاریخ گاهي براي افزایش تأایر نوحه بر داده بودند ،مداحان اغراقهایي را عزاداران ،و بوا توجوه بوه
لقب قتیاللعبراتي كه عزاداران به امام حسین نیز وارد نوحه میکردهاند ،این پدیده كمتر مورد انتقواد
واقع میشد .بهجرئت میتوان گفت كه نخستین انتقادات رسمي از نوحوه و رو ضوۀ سونتي را شوهید
مههري انجام داد .وي به منزلۀ نمایندة متفکران دیني جامعه ،در كتاب حماسۀ حسیني بوه انتقواد از
این روضه وواني سنتي پرداوت و وواستار مقابله با افزایش چنین رونودي در عزاداریهوا شود  .از
محضر مراجع معرم تقلید درباره استفاده از آالت موسیقي سوال شده كه جواب آنان چنوین اسوت:
«حضرت آیت اللّه وامنه اي دامت بركاته :استفاده از آالت موسویقي ،مناسوب بوا عوزاداري سواالر
شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزاداري به همان صورت متعارفي كه از قودیم بووده برگوزار
شود.
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اصول فقهي مشروعیت عزاداری
اسالم مکتب فهرت است ،مکتب فهري نمي تواند با عزاداري مخالف باشد زیرا حزن و انودوه بوه
هنگام از دست دادن عزیزان امري است كه فهرت انساني با آن سرشته است هرگز ممکون نیسوت
كه دین جهاني گریه و اندوه را در از دست دادن عزیوزان توا وقتوي كوه موجوب وشوم و غضوب
وداوند نشده تحریم كند.پیامبر اكرم(

) وود در عزاي عزیوزان موي گریسوته و هوم دسوتور بوه

گریستن مي داده است.
با این دالیل تردیدي در جواز مشروعیت عزاداري باقي نمي ماند .عزاداري بر سیدالشوهدا(ع) و
ریشه قرآني آن حال كه مشروعیت اصل عزاداري اابات شود موي گووییم كوه عوزاداري بور سواالر
شهیدان ابي عبدا (ع) نه تنها جایز بلکه برپایي آن یك ارزش بزرگ است زیرا:
عزاداري بر امام حسین(ع) مصداق بارز تعریم شعائر است .شعائر به معنواي عالموت و نشوانه
است ،شعائر ا یعني نشانه هاي الهي ،نهضت سیدالشهداء از شوعائر بوي تردیود دیون اسوت .ایون
نهضت بود كه دین را پر آوازه كرد و تا قیامت دین وامدار ساالر شهیدان است .بنوابراین :عوزاداري
بر سیدالشهداء بزرگداشت شعائر دین است (اكبري.)31 :6814 ،
قرآن تعریم شعائر الهي را از نشانه هاي تقواي دل مي داند «ومون یعروم شوعائر ا فانهوا مون
تقوي القلوب؛ آن كس كه شعائر الهي را بزرگ دارد ،این بخشي از تقواي قلوب اسوت.مفسوران در
مصداق این شعائر مهالبي گفته اند-:بروي گفته اند شعائر ،قرباني حج اسوت كوه عالموت گوذاري
شده باشد .بروي عقیده دارند كه شعائر تمام مناسك و اعمال حج است-.بروي مي گوینود شوعائر
موضع و جایگاه اعمال و عبادات حج است.گروهي دیگر مي گویند شعائر بوه معنواي نشوانه هواي
دین و طاعت وداوند است.
استحباب و فضیلت عزاداری بر امام حسین (ع)
شناوت دالیل عزاداري براي امام حسین (علیه السالم) نخستین گام در راه تأمین اهداا بلنود ایون
سنت مهم و سرنوشت ساز پیروان اهل بیت علیه السالم است؛ زیرا عزاداري بدون معرفت ،نه تنهوا
ارزشي ندارد؛ بلکه چه بسا به زیان اهداا اصلي این حركت ارزشمند نیز باشد.
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برپایه روایتي ،در رهنمودهاي امام علي علیه السالم به كمیل ،چنین آمده است:
و وآ حكه اق و ا

حمت ج فيه إيل وع فاه« .هیچ [رفتار و] حركتي نیست ،مگر این كه تو در آن ،بوه

شناوت نیازمندي»
ممکن است در پاسخ سؤال از علت و چرایي عزاداري بر امام حسین علیوه السوالم و یوارانش،
گفته شود كه مهابق نص صریح و روشن قرآن ،محبت واندان پیوامبر (

) ،واجوب اسوت ( ا ق

اسالاوة وايه اج ا اق ا الده يف اذو يب ،شورا :آیه .)28
بنابراین ،ميتوان گفت كه حکمت گریه بر امام حسین علیه السالم و اقامهي عزا براي مصوائب
ایشان ،اظهار ارادت به پیامبر (

) و اهل بیت آن بزرگوار است.

بي تردید ،اظهار محبت نسبت به واندان پیامبر از طریق سوگواري براي ساالر شوهیدان ،هموان
طور كه اشاره شد ،پسندیده و در جهت بزرگداشت شعائر الهي است ،؛ لیکن تأمل در روایاتي كوه
توصیه و تأكید بر تداوم اقامه ماتم بر سید الشهداء دارند ،ایجاب ميكند كه عزاداري بوراي ایشوان،
دلیلي بسیار فراتر از اظهار محبت به اهل بیت علیه السوالم داشوته باشود؛ بلکوه از نگواه سوید بون
طاووس ،اگر لزوم پیروي از فرمان قرآن و سنت نیز نبود ،اظهار محبت نسبت بوه اهول بیوت علیوه
السالم ایجاب ميكرد كه به دلیل منزلت واالیي كه امام حسین (ع) و یارانش به واسوههي شوهادت
بدان دست یافتند ،اظهار مسرت و شادماني كنیم .وي مينویسد:
اگر نبود كه پوشیدن لباس سوگواري و مصیبت ،به واطر از میان رفوتن نشوانههواي هودایت و
تأسیسات پایههاي گمراهي ،و تأسف بر سعادتي كه از دست دادیم و افسوس بور چنوین شوهادتي،
پیروي كردن از فرمان قرآن و سنت است ،ما در برابر آن نعمت بزرگ ،لباس شادي و ووش حالي
ميپوشیدیم ،و چون در بيتابي و سوگواري ،وشنودي صاحب روز معاد نیز هست و نیکان در آن،
غرضي دارند ،ما لباس عزا پوشیدیم و همواره اشك رویوتم و بوه چشومهایموان گفتویم« :هموواره
بگریید» و به دلهایمان گفتیم« :همانند زنان جوان از دست داده ،ماتم بگیرید( ».الملهوا.)18 ،
حکمت شهادت امام حسین علیه السالم
اصليترین علت قیام و شهادت امام حسین (ع) مبارزه با ناداني است .برپایه آنچه بسیاري از منوابع
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معتبر ،در این باره از امام صادق علیه السالم گزارش كردهاند ،ایشان ،در دعایش به درگواه وداونود
ميگوید:
و بنو وهرته فيط ذياتون وب دك وآ اجله ذاه و خا ه اذلا ذه (ر.ر:ملهوا ،ج ،62

 32ح  )8438و

وونش را به واطر تو بذل كرد و تا بندگانت را از ناداني و سرگرداني گمراهي ،بیرون آورد.
همهي آنچه در تبیین هدا قیام و حکمت شهادت امام حسین علیه السالم بیان شود ،در تعبیور
«جهلزدایي» والصه شده است .جهلزدایي ،نه تنها هدا قیام سید الشهدا علیه السالم ،بلکه هدا
بعثت واتم االنبیاء و نزول قرآن است:
«كتب أ زذته إذيط ذتخا ج اذاا ل واآ اذ اإا إيل اذااالا» (ابراهیم :آیهي )6كتابي است كه آن را به سووي
تو فرو فرستادیم ،تا مردم را از تاریکيها به سوي روشنایي ،بیرون آوردي.
هدا از بعثت پیامبران پیشین نیز جهلزدایي(ر.ر :دانش نامهي عقایود اسوالمي :ج ،2

46

(بخش سوم  /فصل سوم  /نشانههاي ناداني) .بوده اسوت« :و لقود ارسولنا موسوي بأیتنوا خن اوورج
قومك من الرلمت إلي النور».ما موسي را با آیات وود ،فرو فرستادیم [و به او دسوتور دادیوم] كوه
قومت را از تاریکيها به سوي نور ،بیرون بیاور .».بر این اساس ،اصليترین كار انبیا و اولیاي الهي،
ریشه كن كردن بیماري جهل از جامعه است؛ زیرا تا این بیماري عوالج نگوردد ،نمويتووان انتروار
داشت كه ارزشهاي دیني بر جامعه ،حاكم گردد .امام حسین علیه السوالم نیوز بوراي تحقوق ایون
آرمان بلند ،وون پار وود را در راه ودا اهدا كرد و بدین سان ،اصليتورین دلیول پیوروان مکتوب
اهل بیت علیه السالم براي «زنده نگه داشتن مکتب شهادت ،به وسیلهي عزاداري بور اموام حسوین
(علیه السالم) نیز جهلزدایي از جامعه ي اسالمي است و توا درموان كامول ایون بیمواري وهرنوار
اجتماعي و استقرار حاكمیت مهلق ارزشهاي اسالمي در جهان ،تداوم این مکتب ،ضرورت دارد.
منزلت و جايگاه عزاداری امام حسین (ع) در سخن و سیرهی پیشوايان
برپایهي روایات این بخش ،برپا داشتن عزا براي ساالر شهیدان و یارانش ،مرایهسرایي براي آنوان و
گریه بر مصائبي كه بر ایشوان گذشوته اسوت ،بوه ویوژه در دهوهي اول محورم و وصوصواً در روز
عاشورا ،در مورد تأكید اهل بیت علیهم السالم بوده است.
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عزاداري براي سید الشهدا علیه السالم در حقیقت ،اظهار محبت به واندان پیوامبر (

) اسوت

كه قرآن ،مودت آنها را واجب كرده است « :ق اسالاوة وايه اج ا إق ا االد يف اذوا يب» (شوورا ،آیوه )28
بگو در برابر این [رسالت] مزدي از شما نميوواهم ،جز دوست داشوتن وویشواوندان [ووود] را».
عزاداري براي سید الشهدا علیه السالم ،اظهار همدردي در بزرگترین مصائبي است كه بوراي اهول
بیت علیهم السالم ودر واقع براي اسالم ،پیش آمده است.
شیخ صدوق ،از امام صادق علیه السالم روایت كرده كه فرموود :احاة
ا الواالل ! فوا ا و

ايعتا إ ايعتا ا و

ا ماة

ا كالا يف ا صيبة بملالو ا ازل و ا اا ة .وداوند ،شیعیان ما را حمت كند! آنان و به

ودا سوگند و حقیقتاً مؤمناند .به وودا سووگند ،آنوان در انودوه و حسورتي موداوم ،در عوزاي موا
سهیماند .و در روایت دیگري ،از ایشان نقل شوده كوه فرموود :و ااحاة لااط انيوال اذات جا س دوالساعه
احااةة ذاا  ،و ااحااة لاااط اذواااالج اذاات جزوا و اح ا ذاا  ،و ااحااة اذصا ة اذاات ك ا ذاا (ابوالحسووني6835 ،
 .)268:و بر آن چشمهایي كه از سر دلسوزي بر ما اشكهایشوان روان شوده ،رحوم كون ،و بور آن
دلهایي كه براي ما بيتاب شده و آتش گرفتهاند ،رحم نما ،و بور شویونهوایي كوه بوراي موا بلنود
گردیدند ،رحم آور.
عزاداري براي سید الشهدا علیه السالم ،یکي از بزرگترین مصادیق بزرگداشت شوعائر الهوي و
نشانهي پروامندي دلهاست.
یقیناً یکي از مهمترین امتیازات جامعهي شویعه ،برووورداري از چشومهي پورفی

نورانیوت و

معنویت عاشوراست .این چشمهي جوشان ،از نخستین روزي كوه موضووع یوادكرد مصویبت سوید
الشهدا علیه السالم و یارانش مهرح شد ،جریان یافت و تا امروز ،همچنان جواري اسوت و پوس از
این هم ادامه وواهد داشت .امامان اهل بیت علیهم السالم جز تأكیدهاي مستقیم قولي ،به گونههاي
دیگري نیز بر اهمیت عزاداري براي امام حسین علیه السالم و زنده نگه داشتن آن ،تأكید داشتهانود
كه به مواردي اشاره ميگردد:
مرثیه سرايان سید الشهدا (علیه السالم) پیش از واقعه کربال
برپایه روایاتي كه در فصل چهارم این بخش ميآید ،نخستین كسي كه قبل از واقعهي كوربال بوراي
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سید الشهدا (علیه السالم) مرایه سرایي كرده ،وداوند متعال است كه آدم ابوو البشور علیوه السوالم،
ابراهیم ولیل (علیه السالم) و واتم انبیاء علیه السالم را از مصائبي كه بوراي حسوین علیوه السوالم
پیش وواهد آمد ،آگاه فرموده است ،و آنان ،بر این مصویبت ،گریسوتهانود .همچنوین عیسوي علیوه
السالم ،هنگام عبور از كربال به مصیبت حسین علیه السالم اشاره كرده و همراه با حواریوون ووود،
بر مصائب او گریسته است( .همان)268:پیامبر ودا (

) و امیر مؤمنان (ع) نیز بارها بوه حوواد

وونبار كربال ،اشاره كرده و همرا با فاطمه زهرا (س) براي فرزند عزیز وود ،اشك ریختهاند.
نخستین مرثیهسرايان سیدالشهدا علیه السالم پس از واقعهی کربال
پس از واقعهي عاشورا ،نخستین مرایهسرایان سید الشهدا علیهم السالم و یارانش ،فزندش امام زین
العابدین (ع) و وواهر بزرگوارش زینب كبرا (س) و دوتران امام (ع) (ام كلثوم و فاطمهي صوغرا)
و همسرش ربّاب بودهاند كه در كربال ،كوفه و شام ،بوا مرایوهسوراهایي هدفمنود ووود ،راه سواالر
شهیدان را ادامه دادند (ابوالحسني.)265: 6835 ،
اما در مدینه ،نخستین مرایه سرا پس از شوهادت اموام حسوین علیوه السوالم ،ام سولمه ،همسور
بزرگوار پیامبر (

) بود .یعقوبي در این باره موينویسود :نخسوتین ضوجّهزننودهاي كوه در مدینوه،

ضجّهاش [بر حسین علیه السالم] بلند شد ،امّ سَلَمه ،همسور پیوامبر وودا (

) بوود .پیوامبر وودا

( ) ،شیشهاي را كه در آن ،واكي قرار داشت ،به ام سلمه داده و به او فرموده بود كه:
إذا ص اس دو ً وبيمل ً ف واإي َّ
أل ا ال ا ُتِ ؛
هرگاه این وار ،تبدیل به وون تازه شود ،حسین علیه كشته شده اسوت .روز عاشووراي سوال
 16هجري ،آن وار ،تبدیل به وون تازه شد ،ام سلمه نیز با دیدن آن ،فریواد كشوید :وا حاايا ! واي
از مصیبت پسر پیامبر ودا!
شیون و زاري و مرایهسرایي ام سلمه براي امام حسین علیه السالم به گونهاي بود كه بوه دنبوال
آن ،مدینه ،یکپارچه عزا شد :و زنان ،شیون كردند تا این كه در مدینه ،چنان وِلولهاي برپا شد كه توا
آن زمان شنیده نشده بود .سال  16هجري ،سال حُزن نامیده شد و بر پایهي گزارش دعائم االسوالم
از امام صادق علیه السالم پس از واقعهي عاشورا ،سوه سوال تموام بور اموام حسوین علیوه السوالم

نقد و بررسي مشروعیت و استحباب عزاداری امام حسین (ع) و آسیب شناسي شبهات آن 33  ..................................

مرایهسرایي ميشدهمچنین طبق گزارشي دیگر از ایشان ،تا به هالكت رسویدن ابون زیواد ،ووانواده
امام علیه السالم از عزا بیرون نیامدند:
هیچ یك از زنان ما وضاب نکرد و روغني استفاده نکرد و سرمه نکشید و [مویش را] شانه نزد
تا این كه سر عبیدا بن زیاد را برایموان آوردنود .موا هموواره ،پوس از آن مواجرا ،گریوان بوودیم
(ووارزمي؛ ج  .)40 : 2نخستین كساني كه در عزاي امام حسین علیه السالم لباس سویاه پوشویدند:
ام سلمه ،همسر پیامبر (

) و زنان بنيهاشم بودند .این اقدام ،ریشه در سنت نبوي داشت و نشان

ميدهد كه لباس سیاه ،از زمانهاي گذشته ،عالمتِ عزا بوده است .حتي ابومسلم هم در آغواز قیوام
وود ،براي استفادهي تبلیغاتي علیه حکومت بني امیه ،لباس سیاه را انتخاب كرد ،بوه وري كوه او و
یارانش ،در تاریخ به «سیاه جامگان» شهرت یافتند .آنها ميگفتند :این لباس سیاه [در] عزاي واندان
محمد (

) و شهیدان كربال و ید و یحیي است .در زمان معاصر نیز در میان پیروان اهل بیت علیه

السالم ،لباس سیاه ،نشانهي عزاداري است (ابوالحسني.)263: 6835 ،
تأکید بر زنده نگه داشتن ياد امام حسین علیه السالم
روایات فصل دوم از این بخش ،بر تداوم یاد سید الشهدا علیه السالم تأكید دارند .در روایتي از امام
صادق علیه السالم ،آمده است :هنگام یاد كردن از امام حسین علیه السالم سه بوار بگوو :صولي ا
علیك یا ابا عبدا  :درود ودا بر تو ،اي اباعبدا  ،كه این سوالم ،از نزدیوك و دور ،بوه او وواهود
رسید .همچنین ،یاد كردن از آن بزرگوار در هنگام نوشیدن آب ،توصیه شده است :و موا مون عبود
شرب الماء فذكر الحسین علیه السالم و خهل بیته و لعن قاتله ،إال كتب ا لوه متوه خلوف حسونۀ ،و
حط عنه مئۀ خلف سیئۀ و رفع له مئۀ خلف درجۀ (مركز مهالعات راهبردي ویمه.)861 :6811 ،
هیچ كس نیست كه آب بنوشد و از حسین علیه السالم و واندانش یاد كنود و بور كشوندهاش،
لعنت بفرستد ،مگر این كه وداوند ،برایش صد هزار حسنه موينویسود و صود هوزار گنواه را از او
ميزداید و صد هزار درجه بر او ميافزاید .با عنایت به نیاز مکرر انسان در شبانه روز بوه نوشویدن
آب ،توصیه به فرستادن سالم بر امام حسین (ع) و لعن بر قاتالنش هنگام نوشیدن بودین معناسوت
كه پیروان اهل بیت علیه السالم ،هیچگاه نباید ماجراي كربال را فراموش كننود ،و وواطرهي مبوارزه
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با ظلم و ظالم و شهادت جانگداز ساللهي پار پیامبر ودا (

) در این راه ،براي همیشه ،باید در

تاریخ ،زنده بماند.
تأکید بر تداوم عزاداری
تأمل در توصیهي اهل بیت علیهالسالم برپا داشتن مجالس عوزا بوراي شوهداي كوربالو زنوده نگواه
داشتن واطرهي عاشورا تشویق آنان به سرودن شعر دربارهي ایون فاجعوهي بوزرگ تواریخ اسوالم،
بشارت به پاداشهاي بزرگ در گریستن بر این مصیبت بزرگ و گریاندن دیگران ،تأكید بر اهمیوت
عزاداري در دههي اول محرم ،وصوصاً در روز عاشوراوو به روشني بیانگر این حقیقوت اسوت كوه
عزاداري براي سید الشهدا علیه السالم و یارانش ،هدا بزرگي را دنبال ميكنود كوه توا آن هودا،
تحقق نیافته است ،سنت عزاداري در میان پیروان اهل بیت علیه السالم باید تداوم یابد (ري شهري،
.)884: 6811
استحباب سیاهپوشي (در سوگ ساالر شهیدان) در فتاوی علما
جمع كثیري از علماي اعوالم و فقهواي عروام شویعه ،پوشویدن لبواس سویاه و عوزاداري حضورت
سیدالشهداء علیه السالم را نه تنها «مباح» بلکه «مستحب» شمردهاند و بعضاً این نرور را بوا عمول و
كردار وویش نشان دادهاند.
فقهاي زر به طور مکتوب (در قالب فتواي صریح یا وصیت و سفارش ،به گونهي آشکار یا بوه
اشاره و تلویح و تقریر ،به نثر یا به نرم) سیاهپوشي در عزاي ابي عبدا (ع) را تأیید كردهاند:
 .6عالمه رضي الدین سید بن طاووس (متوفي سال  114ق) در مقدمه كتاب لهوا و نیز كتاب
اقبال و كشف المحجۀ عبارات مرحوم سید قبالً در پایان فصل یکم گذشت.
 .2عالمه شیخ فخرالدین طریحي (م  )6015در منتخب ،عبارات وي نیوز قوبالً در پایوان فصول
یکم گذشت( .ري شهري)885: 6811 ،
 .8مرجع بزرگوار شیخ یوسف بحرانوي معوروا بوه محود
حدائق.

و محقوق بحرانوي (م  )6611در
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مرحوم بحراني ،پس از نقل روایات دال بر كراهوت پوشویدن لبواس سویاه در نمواز و غیور آن،
مينویسد :اقول :قيبعا استثا ء ذيس اذاالاد يف وأمت ا ال وايه اذا

وآ منه انيخبا ا ا استو ا باه انيخبا ا

وآ انيو ابظه ا اع ر انيحازال واياه و يديااه وا اواه ايخا ا اااي (اه) واآ اذق اي يف كتا ج ان ساآ أ اه او واآ

وإ بآ زيآ اذع بايآ وايه اذا

( ...ایرواني 6833 ،ق) )661/3

 .4آیه ا سید محمدجواد عواملي صواحب مفتواح الکراموه (م  )6221فقیوه برجسوتهي عصور
فتحلعیشاه كه آراي فقهي وي مورد بحث فقیهان بوده و هست ،در شعري كه قبالً در فصل پنجم به
مناسبت بحث «حداد» گذشت ،ميگوید :نور ودا (امام حسین علیوه السوالم) رخ در نقواب ووار
برده و ضروري است كه جهان جامهي حداد پوشد:
فاتابس اذا ي ثي ج حاادم ف ذاالا ا الا ا غيب يف اذث
 .5عالمه شیخ وضر عفکاوي (متوفي  6255ق) در «ابالاج اجلا ل و بش ر اذ الال»:
شیخ وضربن شالل عفکاوي نجفي از شاگردان برجسوتهي سوید بحرالعلووم و كاشوف الغهواء
است كه از اصحاب سرّ مرحوم سید و شاگردان مجاز به اجتهاد كاشف الغهاء بووده اسوت علموا و
تراجم نگاران بزرگ شیعه (نریر شیخ علي آل كاشف الغهاء در الحصون المنیعۀ ،سید حسن صودر
در تکمله ،محد

نوري در دارالسالم ،و شیخ آقا بزرگ در الکرام البرره) وي را به صفت تبحّور در

فقه و حسن شهرت به زهد و تقوي و كشف و كرامت سوتودهانود .فوي المثول ،مرحووم نووري در
دارالسالم از وي این چنین یاد ميكند« :شیخ محقق جلیل و عوالم مودقق نبیول ،صواحب كراموات
باهره ،از رجال برجسته و علماي ربّاني شیعه بود و در عداد كساني قرار داشوته اسوت كوه ضورب
المثل زهد و تقوي و استجابت دعایند ( »...بزرگ تهراني  6240ق.)434/2 ،
مرحوم عفکاوي در فصل ششم ،قسمت چهارم از كتاب ابواب الجنان چنین مينویسد:
«آنچه شکي در آن نیست و روایات و اوبار بسویار و روش بزرگوان در گذشوته داللوت بور آن
دارد ،استحباب بر سر و سینه زدن و لباس سیاه پوشیدن و اظهار حزن و اندوه نموودن در مصویبت
(سید الشهداء علیه السالم) است .»...
 .1آووند مال آقا شیرواني مشهور به فاضل دربنودي (متووفي  6215یوا  )1در «اكاا اذعبا داس يف
اس اا اذشه داس» معروا به «اسرار الشهاده».
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 .3عالمه شیخ محمدحسین كاظمیني معروا به محقق كاظمي (متووفي  6801ق) دا ماايا انيا
يف ح ايع انيس .
وي مي نویسد :و في ستثا ء ذباه يف وأمت ا ال وايه اذا

اظه ا ع ر ا زل وايه وايه اذا
اذع بايآ وايه اذا

و حناله وجهٌ غ بعيا كإ يف حااار ا دو وااي

و او وآ ذبس ا ء با م اة اذااالاد و غ يهن يفا يف حا او با د و كا ل زياآ

يصاع هلآ اذملع يف ا أمت و غ ياو ه وايه اذا

وايهآ ...

 .1مرجع عالیقدر شیخ زین العابدین مازندراني حائري (متووفي  )6803در رسوالهي ذخا ا عا د.
در صفحه  583رسالهي ذویره المعاد مرحوم مازندراني و كه سه تن از مراجع بزرگ شیعه (میرزاي
شیرازي اول ،صاحب عروه ،و آقا سید اسماعیل صدر) بر آن حاشیه دارند و چنین ميووانیم:
سؤال :ماتم كردن در مجالس عزا در غم امام حسین علیه السالم و دیگر معصومین یعني دسوت
بر سینه زدن ،و همچنین دست بر سر و روي زدن و جامهي سیاه و تیلیّه [= كبود] و سبز پوشویدن
و سواي عمامه و عبا و در غم و عزاي امام حسین علیه السالم شرعاً جایز است یا نه؟ و اگر جوایز
نیست كساني كه همچو عمل ميكنند عاصي ميشوند یا نه؟ جواب :ضرر ندارد و معصیت نیسوت،
بلکه مستحب است.
از مراجع سهگانهي مزبور ،میرزا صاحب عروه هیچ یك بر پاسخ مرحوم مازنودراني حاشویهاي
نزده و آن را پذیرفتهاند .و مرحوم صدر ،با حاشیهي زیر ،صریحاً به تأییود آن نیوز پرداوتوه اسوت:
گذشت كه در وبر است كه :واي وث ا ال وايه اذا

فاتاملة اخلاود و لش اجليالج (صاا).

 .3مرجع عالیقدر میرزاي شیرازي اول (متووفي  ،)6862كوه فتوواي مرحووم حواج شویخ زیون
العابدین مازندراني در رسالهي ذخ ا ع د را امضاء كرده است.
 .60عالمه میرزا ابوالفضل تهراني (متووفي  )6863در اا ء اذصااوا يف ا ح زايا اذع االا« :و لوبس
جامهي سیاه و سیاهپوشي وانهها ،از بابت قیام به وظیفه ي عزاداري است و تعریم شعار و احیواي
امر ائمه؛ و ادلهي كراهت لبس ایاب سود و با اینکه در بع

آنها اشعار به ترر سونت بنويعبواس

است كه شعار وود را سواد كرده بودند و حکم واقعهي في نفسه ،و لوو المعوارض ،بوا مالحروهي
طریان عنوان عزاداري و مساعدت عرا این زمان بر اوتیار سیاه براي عزا سخن داریم.
لهذا ،جماعتي از فقها مثل صاحب جواهر و غیره فتوا دادهاند در باب حداد و كه بر معتدهي بوه
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عدهي وفات واجب است ،و الزم او ترر تزیّن است به مالبوس مصوبوغه و كوه ایون ،بوه حسوب
عادات مختلف ميشود ،وظیفه آن است كه او لباس عزا بپوشد ،ووواه سویاه باشود یوا غیور او  ...و
چون در این عهد ،لباس سیاه جامهي معزّي است پس پوشیدن جامهي سیاه مستحب است نرر بوه
عمومات باب ...
 .66شمس العلماء سید محمدحسین نصیر آبادي لکهنوي ملقب به بحر العلووم (متووفي )6825
كه رسالهاي در عدم كراهت سیاهپوشي در ماتم حسین علیه السالم دارد.
 .62مرجع عالیقدر حاج شید محمد علي غروي نخجواني (متوفي  )6884در اذاو ة ا اياي .
در ایوون كتوواب و كووه شووامل سووؤال و جوابهوواي متعووددي در بوواب اسوورار شووهادت حضوورت
سیدالشهداء ،اواب عزاداري بر آن حضرت ،و حکم شرعي انواع عزاداریهاي مرسوم در بین شیعیان
ميباشد و از مرحوم نخجواني سؤال شده است كه:
جعلت فدار ،جامه ي سیاه و نیلي و سبز پوشیدن سواي عمامه و عبا در غم و عوزاي حضورت
سید الشهداءعلیه السالم و سایر حضرات معصومین علیه السالم مکروه است یا نه؟ و موجب قلّوت
اواب عبادت ميشود یا نه؟
و ایشان در پاسخ ،با اشاره به حدیث كامل الزیارة (اق اي ام اذبح ا اذباالا اثالاج ا زل فاأل فا اساالو
(ص) وانبالح) و نیز حدیث محاسن برقوي (سیاهپوشوي هاشومیّات در سووگ اموام حسوین علیوه
السالم) آوردهاند كه:
پس تمام انبیاء علیهم السالم و اولیاء و اوصیاء و حضرت فاطمهي زهرا و پدر و شوهر و اوالد
او (سالم ا علیهم) و قبور شریفه ي ایشان و بیت و مقوام و زموزم و مشوعر الحورام سویاهپوش و
اظهار تعزیه داري بر حضرت امام حسین علیه السوالم داوول شود ،لبواس یوا غیور لبواس ،مکوروه
نميباشد بلکه مستحب مؤكد و موجب كثرت اواب عبادت است.
 .68مرجع عالیقدر آقا سید محمدكاظم یزدي صاحب عوروه (متووفي  )6883در آوور رسوالهي
وااه اذ ا د (نوشتهي مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتري) و نیز در پاسخ به اسفتاي سید حسین عابد
هندي از حکم شرعي سیاهپوشي در ماتم ساالر شهیدان علیه السالم.
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در آور رسالهي منهج الرشاد ،اسئله و اجوبهاي از مرحوم صاحب عروه آمده اسوت كوه در
 62آن چنین ميووانیم:
«لباس سیاه پوشیدن در ماه محرم به قصد اظهار حزن و عوزاداري ،بعیود نیسوت راجوح باشود،
چون تحزّن در آن ایام راجح است و به لباس سیاه محقق ميشود؛ و بنابراین ممکن اسوت دعوواي
انصراا در ادله ي داله بر كراهت پوشیدن لباس سیاه ماعداي مستثنیات .با اینکوه از بعضوي اوبوار
واصه نیز مستفاد ميشود (چنانچه) در بعضي روایات است كه اهل بیت علیهما السالم سویاهپوش
بودند» (ري شهري)848: 6811 ،
نتیجه
عزاداري ،مرایهسرایي و سوگواري از دیرباز در میان ملتهاي مختلف جهان معمول بووده اسوت و
بخشي از ادبیات ،فرهنگ ،آداب و رسوم همه اقوام را به وود اوتصا

ميدهد .سوگواريهوا بوه

دلیل تعدد و تنوع فرهنگها ،ادیان و باورهاي مذهبي و ملي ،شکلهاي متنوع و متفاوتي دارند ،اموا
حقیقت همه آنها یکي است .سوگواري عبارت است از ابراز اندوه و حزن دروني ،در پي حاداوهاي
ناگوار با از دست دادن شخصي عزیز و ارزشمند .حزن و انودوه كوه برگرفتوه از عاطفوه انسواني و
احساسات دروني است با گریه ،مرایه سرایي ،سیاه پوشي و برپوایي مجوالس تعزیوه و ووتم ابوراز
ميگردد .این موضوع ،از مسائل مهم اجتماعي است و اوتصا

به جوامع سونتي ،دینوي و شورقي

ندارد و حتي در جوامع ماديگراي غرب ،گریوه و سووگواري بور شوخص متووفي ،اموري طبیعوي
محسوب ميشود.
تبلیغاتي كه امروزه در جوامع مسلمان به وسیله وهابیت و در جوامع غربي به وسیله گروههوایي
چون شیهانپرستان انجام ميشود ،در پي از میان بردن احساسات و عواطف است .نخستین مسوئله
در بروورد با مصائب ،واكنش شخصي افراد است كه بر گرفته از عواطف و احساسات آنها اسوت.
این مسئله در زندگي معصومان علیه السالم دیده ميشود .واكنشهاي ایشان در مصائب و با وجود
شخصي بودن بر تعالیم اسالمي و رضایت الهي تکیه دارنود و در بردارنوده درسهواي آموزنودهاي
هستند .گریستن ،ترر زینت و برداشوتن عبوا و سویاهپوشوي از روي دوش از مهمتورین رفتارهواي
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فردي هستند .عزاداري و برپایي مجالس بهپاس تعریم و احترام فرد یا گروهي است ،كوه در قالوب
مداحي سخنراني ،سینهزني و غیره انجام ميشود .همچنین به دلیل نقش سازنده فوردي و اجتمواعي
و فرهنگي آن ،جایگاه ویژهاي در مکتب اسالم و سیره اهلبیت دارد.
عزاداري ،در حقیقت اظهار محبت به واندان رسول وداست كه وداوند مودّت آنها را واجب
كرده و یکي از بزرگترین مصادیق تعریم شعائر الهي و نشانه تقواي دلهاست.
بنابراین ،مراسم عزاداري از دیدگاه دیني ارتباط محکمي باعزتنفوس دارد و بوهعبوارتدیگور،
زمینههاي عزتنفس را در افراد پدید ميآورد؛ چراكه هر كس ميتواند عوزتنفسوش را بوه میوزان
ارزشي كه براي وود قائل است ،ارتقا دهود .در متوون دینوي ،از ایون موضووع بوا عنواویني چوون
عزتنفس ،كرامت نفس ،مردانگي و آزادگي یادشده است .از دیدگاه دین ،موؤمن عوزت و احتورام
واصي دارد؛ (و العزه ورسوله وللمومنین( ....منافقون .)1:یعني افزون بر عزتنفوس بایود مؤمنوان
دیگر را نیز عزیز بداریم .در روایات آمده است كه حرمت نفس مؤمن ،از حرمت مقدسواتي چوون
كعبه نیز بیشتر است و تحقیر وي هرگز بخشودني نیست .شهید اول در كتاب «قواعد» موينویسود:
بزرگداشت مؤمن مهابق عادات و رسوم روز اشکالي ندارد؛ هرچند از نحوه رفتار گذشتگان چیزي
نقل نشده باشد و دلیل آن ،عمومیت آیات و روایات است .وداوند متعال ميفرماید :آري ،هوركس
شعائر ودا را بزرگ شمارد ،این از پاكي دلهاست.
مباحث ارایه شده نشان ميدهد كوه انجوام اموور نامتعوارا از قبیول لهموه زدن (زدن بوه سور،
صورت ،سینه و سایر مواضع بدن) وراشیدن بدن ،كندن موو در عوزاداري بور میّوت جوایز نیسوت.
گریبان چارزدن نیز جز در بروي موارد جایز نميباشود .دربواره عوزاداري اهول بیوت (ع) گرچوه
اوتالا نرر وجود درد ولي روایات مشتمل بر عنوان جزع ،لهم و شق ،هم از نرور سوند و هوم از
نرر داللت تمام هستند كه طبق مقتضاي آنها ،زدن به سر ،صورت ،سینه و مانند آن بوه نحووي كوه
اكنون در عزاداري اهل بیت (ع) معمول است .جایز ميباشد البته به شرط آنکه ویلي شدید نباشود
كه ضرر قابل توجهي بر بدن وارد سازد .قمهزني و زنجیر تیغدار ،نه تنها در نصو

وارد نشوده و

مشمول عمومات و اطالقات ادله نميباشند ،بلکه از باب اضرار به نفس ،هتك حرمت عوزاداران و
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رهن مذهب ،حرام ميباشند .زنجیر معمولي نیز در نصو

وارد نشده و شمول ادلهي جواز نسبت

به آن ،جاي تردید دارد .یکي از مسائل مهمي كه امروزه در عرصه فقه اجتماعي مورد توجوه قورار
گرفته است ،سوءال از حركتهاي نامتعارا در عزاداري حضورت سوید الشوهداء(ع) اسوت .بواور
بسیاري بر آن است كه هر عملي كوه بوه قصود عوزاداري صوورت گیورد ،شورعیت الزم را دارد و
عزاداري امام حسین(ع) از همه حرمت ها استثناء ميباشد .از این رو ،طبق ایون بواور قموه زنوي و
بروي اعمال نامتعارا مانند لهمه زدن به صورت في حد نفسه و ماوراي شورایط موجوود جامعوه
حالل است .به عبارتي حکم اولیه آن حلیت است و اگر بروي از مراجوع آن را تحوریم كوردهانود،
صرفا به جهت شرایط وا

سیاسي دنیاي اسالم است.
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