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 زنی و محوری در گسترش تیغبررسی نقش رویکرد حدیث
  زنی در دوران صفویهقمه
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 چکیده
محوری است. ثحدي هارويکرد اينيکي از  ؛رويکردهای مختلف علمي در مطالعات اسالمي مؤثر است

صورت آگاهانه به دهد. علمای اخباریبه حديث ميمحوری هنگام تعارض ادله، محوريت و اولويت را حديث
صورت ات قرار گرفته و بهتأثیر برخي رواياين رويکرد را داشتند، اما برخي علمای ديگر نیز در مواردی تحت

ن پرسش بود که رويکرد اند. اين تحقیق حول محور ايها را بر ادله قرآني و عقلي مقدم کردهناآگاهانه آن
شي را ايفا کرده است؟ ق( چه نق1135-907زني در دوران صفويه )زني و قمهسترش تیغمحوری در گحديث

زني های گسترش تیغترين عوامل و زمینهمحوری برخي علمای شیعه از مهمرسید رويکرد حديثبه نظر مي
هبي مذتوانه که پش زني در عزاداری عاشورا در دوران صفويه بوده است. اين تحقیق در پي آن بودو قمه

محوری است، به دست آورده، زني در دوران صفويه را که عبارت از رويکرد حديثزني و قمهگسترش تیغ
ه نمايد. اين کار، های عزاداری را ارائريشه فکری گسترش بدعت توجه جوامع علمي را به آن جلب کند و

ن، در برخي موارد از آحديثي( بودن يای )تاريخرشتهبا توجه به میانو  تحلیلى بودبنیادی، توصیفيپژوهش 
لمای برخي ع مد کهآهای نقلي، تحلیل رجالي و تحلیل متن نیز استفاده شد. درنتیجه تحقیق به دست روش

زني در عزاداری عاشورا سکوت زني و قمهتیغ تأثیر برخي روايات قرار گرفته، در مقابلعصر صفوی تحت
یعیان شدند. شر میان آن د ودند و درنتیجه، هر دو گروه موجب گسترشاختیار کردند، برخي نیز آن را تأيید نم

محوری ز حديثیزی جبا توجه به وجود ادله عقلي و قرآني درباره حرمت اين کار، موضع علمای يادشده چ
 .یستن
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Investigating the Role of Hadith-Based Approach in the 

Spread of Tatbir* in the Safavid Period 

Hossein Vesal of1 

Mohammad Reza Jabbari2 

Abstract 

Different scientific approaches are influential in Islamic studies, one 
of which is Hadith-oriented approach (tradition-oriented approach). 
Hadith-oriented approach puts priority and focuses on hadith when there 
arises a controversy in evidences. Akhbari scholars have adopted this 
approach consciously but certain other scholars have been under the 
influence of some narratives and not knowingly have given priority to 
them compared to Quranic and rational evidences.  The present research 
tries to answer the question of" what role has hadith-oriented approach 
played in spreading Tatbir (Qamezani and Tighzani) in Safavid era?". It 
seems that the hadith-oriented approach of some Shi'a scholars was the 
most important factor which paved the way for spreading Tatbir in 
mourning of Ashura in the Safavid era. This research sought to gain 
religious support for the spread of Tatbir in the Safavid period, which is 
a hadith-centered approach, to attract the attention of the scientific 
community and to provide the intellectual roots for the spread of 
mourning innovations. This work was a descriptive-analytical research 
and due to its interdisciplinary (historical-hadith) nature, in some cases, 
narrative methods, rijali analysis and text analysis were used. The results 
showed that some scholars of the Safavid era were influenced by some 
narrations, remained silent in the face of Tatbir in the mourning of 
Ashura. Some also confirmed it, and as a result, both groups caused it to 
spread among the Shiites. Given the existence of rational and Qur'anic 
arguments about the sanctity of this work, the position of the mentioned 
scholars is nothing but hadith-oriented. 
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 مقدمه

به قصد  وزني عملي است که برخي عزاداران حسیني در روز عاشورا زني و قمهتیغ
تفحص قرار  دهند. تا آنجا که مورد بررسي وهمدردی با آن حضرت و يارانش انجام مي

ط به دوره پادشاهي زني در میان شیعیان مربوزني و قمهترين گزارش در باره تیغگرفت، قديم
های مختلفي در گسترش عوامل و زمینه .(77: 1387شرلي، ی است )شاه عباس اول صفو

محوری يا رويکرد حديثزني در آن دوره مؤثر بوده که در اينجا نقش زني و قمهتیغ
 شود.بسندگي برخي علمای عصر صفوی در آن بررسي ميحديث

مطالب بیاتي اهلل حاز احمدعلي قانع و محمدرضا فت« زني؛ عزاداری يا خرافه؟قمه»مقاله 
شد و رعلل »مقاله  ها را دربردارد.زني و پاسخ به آنمفیدی در مورد ادله روايي جواز قمه

پور در مورد از علي روحاني و شهرزاد ساسان« ها در عزاداری عصر صفویگسترش بدعت
ات جود روايهای عزاداری در آن دوره به تحرير درآمده، ولي از وعوامل گسترش بدعت

ن در رساله سید محسن امی ها در مقاله غفلت شده است.وجیه کننده آن بدعتمشوق و ت
زني را نیز مورد نقد قرار داده، های عزاداری ازجمله قمهخرافه و بدعت ،هیالشب العمال هيالتنز

 ايدیتراجهای يابي روايي و تحلیل فکری آن اجتناب کرده است. در کتابولي از ريشه
از مهدی  بدعت اي سنت ،يزنقمهاز ابراهیم حیدری و  ،يعیالش خطابال ایولوجیسوس: کربالء

یز ندتقي اکبرنژاد از محم« زني و اعمال نامتعارف در عزاداریقمه»مسائلي، همچنین مقاله 
زني، روايات مخالف و های عزاداری ارائه شده، تاريخچه قمهبدعتمباحث مفیدی درباره 

زني و ا تیغبافق آثار از اين قبیل حتي روايات مو موافق آن بررسي شده است. بسیاری از
رويکرد ها به نقش يک از آناند، ولي در هیچزني را نیز مورد توجه و نقد قرار دادهقمه

 محوری علما اشاره نشده است.حديث

رغم مفاسد شود، بهزني امروزه نیز در برخي جوامع و مراکز انجام ميزني و قمهتیغ
دهند که سیاسي آن هنوز هم برخي علما بر جواز و استحباب آن فتوی مي فردی، اجتماعي و

و سید صادق  (644-18322کد استفتا:  www.rohani.irسید محمدصادق روحاني )
روند. در چنین ها به شمار ميين آنتر( از مهم415کد استفتا:  www.shirazi.irشیرازی )

نمايد تا ريشه فکری و روشي مسئله آشکار گردد و شرايطي اينگونه تحقیقات ضروری مي

http://www.rohani.ir/
http://www.shirazi.ir/
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محوری در موافقت برخي علما با آن آگاهي کامل داشته رويکرد حديثجوامع علمي از نقش 
 باشند.

ودن تحقیق را جديد ب جنبهزني زني و قمهو حديثي تیغيابي فکری تحلیل محتوا و ريشه
اريخي از دوران تمحوری با ارائه شاهد حديثدهد و توجه دادن به نتايج ناگوار تشکیل مي

 عرفي اين رويکرد است.کاری نو در م ق(1135-907صفويه )

 محوریآشنایی با رویکرد حدیث

افتن، نگرش، در لغت به معني نزديک شدن، راه ي Approach، يا به انگلیسي، رويکرد
نیز « نحوه تقرب»آن را  (.47-46: 1398شناس و همکاران، حق) راه و روش آمده است

 موحديان)ع است کنند و مراد از آن زاويه ديد و چگونگي روی آوردن به يک موضومعني مي
ای در برابر چشم رويکرد در پژوهش، منظری است که همچون دريچه(. »330: 1380عطار، 

: 1393منصوريان، « )بیندز آن پنجره قلمرو مطالعاتي خود را ميپژوهشگر قرار دارد و او ا
. یق استع تحق(. بنابراين، منظور از رويکرد علمي شیوه علمي نزديک شدن به موضو112

دهند و نتیجه در مطالعات اسالمي رويکردهای مختلفي هست که به روند تحقیق جهت مي
مطالعاتي که »ني محوری است؛ يعيکرد حديثها روزنند. يکي از آنرا مطابق با خود رقم مي

: 1393ريان، منصو) «بیشترين تأکید را بر متون [يا هر موضوعي]در نحوه تقرب خود به دين 
 ( روايي دارند.332

گیرند که قرآن، های اسالمي ادله مختلفي مورد تمسک قرار ميدر مطالعه و پژوهش
ريت حديث بسندگي و يا محوی، حديثمحورعقل، حديث و تاريخ از آن جمله است. حديث

دله ديگر ا ا برآن است که هنگام تعارض بین اين ادله، محوريت را به حديث دهند، آن ر
يکرد حقیق روين تامقدم کنند و حاکم قرار دهند. اين شیوه و نوع بررسي علمي و فکری در 

 محوری نامیده شده است.حديث

جورج اني روی آن انجام نشده است. محوری اصطالح جديدی است و کار چندحديث
 يالقرآن المن اسالمم( از انديشمندان سوری با تألیف کتابي به نام 2016-1939طرابیشي )

توجه عموم را به متفاوت بودن اسالم برگرفته از قرآن و اسالم برگرفته از  ،ثيالحداسالم
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اسالم عقالنیت است، ولي  داد که اسالم قرآن،روايات جلب کرد. او در اين کتاب هشدار مي
گرايان در طول تاريخ موجب بازنشستگي عقل شده است و اگر اين روند ادامه غلبه حديث

 پیدا کند، بايد منتظر قرون وسطای جديد در جهان عربي و اسالمي شد.

های اسالمي نیز مغايرت های شیعي که با آموزهتنها با آموزههای طرابیشي نهانديشه
م ن عرب و اسالحال، او به ريشه اصلي مشکالت فکری و عملي جهاايناما بازيادی داشت، 

تأثیر اصطالحات توجه کرده بود. سید کمال حیدری از علمای معاصر شیعه تحت
)اصالت قرآن و « الحديثهالقرآن و مداريهمحوري»مباحث « الحديثاسالم»و « القرآناسالم»

 هيمن محورصورت کتاب الل حسن بهفرعیت حديث( را مطرح کرد که از سوی ط
الي از تعريف خبه چاپ رسید. اين کتاب هرچند  ،القرآناسالم هيمحور يال ثيالحداسالم

حث مهمي محوری است، مبامحوری و توجه کافي به نقش عقل و عقلدقیق و کامل حديث
يخي های تارمحوری، زمینهمحوری و قرآندر باره عرض اخبار بر قرآن، اثرات حديث

 شود.و وظايف علما و محققین در قبال آن را شامل مي محوريت حديث

 از« نتتاب و سرابطه متقابل ک»از مهدی مهريزی و « رابطه قرآن و حديث»در مقاالت 
ويژه به وعلي نصیری آرای مختلف در باره محوريت و اصالت قرآن و يا سنت بررسي 

محوری و ه قرآنت. گفتني است که دومي نظريهای قرآنیون و اخباريان نقد شده اسديدگاه
قد آن نر صدد دلبته ادانسته و  زانیالممداری را از ابتکارات عالمه طباطبايي در تفسیر سنت

 برآمده است. 

ل سنت در ابتدا مخصوص برخي اصحاب حديث از اه محوریهرحال، رويکرد حديثبه
قاضي و حاکم بر قرآن است ولي  ق( از قدمای آنان، سنت157-88بود. به نظر اوزاعي )

ازمندتر است به همچنین قرآن نی .(65ق: 1397قرآن حاکم بر سنت نیست )حاکم نیشابوری، 
ه ديدگاه ( برخي از اصحاب حديث نیز ک1/39ق: 1384سنت تا سنت به قرآن )قرطبي، 

ت لي سنویست نافراطي نسبت به حديث داشتند، معتقد بودند که قرآن قادر بر نسخ سنت 
ق(، از 456-384حزم اندلسي )( ابن608، 479ق: 1400قادر بر نسخ قرآن هست )اشعری، 

شمرد يز ميا جاررؤسای ظاهريان بدون تفصیل بین سنت متواتر و آحاد، نسخ قرآن با سنت 
 .(1/74تا(: حزم، )بي)ابن
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او،  وسیلهامام معصومي در میان خود داشتند و به ،ق(255-11شیعیان در دوره حضور )
ختي دسترسي سنمودند. اما به علت مشکالت فکری و علمي را حل مي ،عنوان ثقل ناطقبه

ازعات ق(، حل من329-255ويژه با آغاز دوره غیبت صغری )به امام در اواخر آن دوره و به
های فکری علمي و تمیز صحت و سقم روايات با مشکالت جدی مواجه گرديد، اختالف

 جود آمد.های حديثي، کالمي و فقهي به واع علمي بین مکتباصحاب برجسته شد و نز

ی ربهامراجعه به احاديث معصومین جزو مسائل مشترک بین پیروان مکاتب و مش
يث و ه حدمختلف شیعه بود که البته شدت و ضعف خود را داشت. گرايش بیش از حد ب

با  جعات است کهآن مرانوعي از ترين منبع معرفتي اصلي اولین و عنواناستفاده از آن به
گرايي بسندگي يا نصمحوری )حديثحديث شود.محوری از آن تعبیر ميحديثاصطالح 

ر ازجمله قرآن، توجهي به ادله ديگمحور( عبارت است از محور قرار دادن حديث و بيحديث
ردن حديث محوری مقدم ک، سنت قطعي و مسلمات تاريخي. حديثهای عقلي و علمييافته
ريت، وحطبعاً اين م له ديگر در مسئله و يا حکمي است، اولويت را به حديث دادن است.بر اد

وجه به تبا  شد.ه باتقدم و اولويت وقتي معني دارد که در میان اين ادله تعارض وجود داشت
عارضي نیز ت موارد که اخبار متواتر در مباحث نظری و غیر ضروری بسیار اندک است و آناين

ل و ديگر داليل محوری، اخبار آحاد را بر قرآن، عقديگر ندارد، پس حديث با ادله قطعي
 علمي و قطعي مقدم داشتن است.

ها روايات امامان محوری در میان شیعیان رويکرد اصلي اخباريان افراطي است. آنحديث
استرابادی، اند )معصوم )ع( را تنها حجت و منبع معرفتي در مطالعات اسالمي اعالم کرده

انه است. اما محوری اين گروه آگاه( بنابراين، حديث336، 271، 254، 104، 59ق: 1424
وضوعي از مکه علمای غیر اخباری در محوری ناآگاهانه هم وجود دارد و آن اينحديث

ها را بر ادله عقلي و يا تأثیر برخي روايات قرار گرفته، آنموضوعات پژوهشي خود تحت
 ها نتیجه علمي بگیرند.ساس آنقرآني مقدم کنند و بر ا

محوری در آثار علما مواردی است که الزم به ذکر است که منظور از رويکرد حديث
مخالف قرآن و يا حکم عقلي است و توجیه علمي ندارد. در تاريخ انديشه شیعه چنین 

د، مفیاند )مواردی وجود دارد و گاهي برخي علما برخي ديگر را در اين رويکرد متهم کرده
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( البته بعضي از موضوعات ممکن است فاقد دلیلي غیر از حديث باشند 123، 54، 49: 1371
نمايد و استدالل با آن، عنوان تنها منبع موجود رخ ميکه در اين صورت، حديث به

 شود.محوری مصطلح محسوب نميحديث

 زنی در دوران صفویهزنی و قمهتیغ

 در هیچق( 1135-907)رفت، قبل از دوره صفويه تا آنجا که مورد تتبع و تفحص قرار گ
 ت.زني در عزاداری شیعیان سخن به میان نیامده اسزني و قمهمنبعي از تیغ

سلطنت: )م در زمان شاه عباس اول 1624-1623های فدت کوتوو، تاجر روسي در سال
رش او، در ايران بوده و مراسم عاشورا در اصفهان را ثبت کرده است. به گزا ق(996-1038

که اهالي در آن روز در میدان شهر جمع شدند، مردان و پسران به بازو، سینه و سر بعد از آن
 ,Котовآلود شد )هايشان خونخود تیغ زده و خون جاری کردند، سر، صورت و دست

1958: 88). 

 کند. الئاريوس دريهای آدام الئاريوس، سیاح آلماني نیز تأيید ماين اطالعات را گزارش
جمعي در حیاط بقعه شیخ صفي زني دستهمراسم عاشورا در شهر اردبیل شرکت کرده و از تیغ

د را باز دست خو دم رگپس از برآمدن آفتاب، تعداد زيادی از مرخبر داده است. به نوشته او، 
قدر زياد ها آند آن. تعدابه نشتر تسلیم کردند« به ياد روان شدن خون امام مظلوم»کرده و 

 .(118: 1385الئاريوس، که حیاط بقعه تا ظهر پر از خون شد )بود 

ق( در 1052-1038اولیا چلبي، سیاح معروف عثماني که در زمان شاه صفي )سلطنت: 
زني ارائه داده است. به مراسم عاشورا در تبريز شرکت کرده، اطالعات جالبي در مورد تیغ

 حتماالً )ا نیمقتل حسده به کتاب نوشته او، مردم همین روز در میدان چوگان تجمع کر
حادثه عاشورا  های نمايشي ازدادند، به صحنهو يا ترجمه ترکي آن( گوش مي الشهداهروض

ها را با زوهای آنکردند. سپس صدها بربر میان مردم پخش شده، سینه و باتماشا و گريه مي
 .(2/256 ق:1314اولیا چلبي، کردند )خون جاری مي« به عشق حسین»بريدند و تیغ مي

زني در عزاداری عاشورا از انگلبرت کمپفر، سیاح زني و قمهگزارش ديگر درباره رسم تیغ
به ايران سفر کرده بود. او ( ق1105-1077)سلطنت: آلماني است که درزمان شاه سلیمان 



 

 

 

 

  251 ...زني ومحوری در گسترش تیغبررسي نقش رويکرد حديث
 

آمد و با قمه از سر همديگر خون ها خونشان به جوش مينوشته است که همین روز انسان
به گزارش او، در روز عاشورا در برخي شهرها مردم  .(138: 1363کمپفر، کردند )مي جاری

کردند و با تیغي که در دست تراشیدند، تابوت نمادين حسین )ع( را حمل ميسر خود را مي
کردند مانندی در پیشاني و دو خراش طولي در جمجمه خود ايجاد ميداشتند، برش دايره

های عزاداری با چوب، سنگ، چاقو و شمشیر به همديگر مله هیئتح .(181: 1363کمپفر، )
ها را در روز عاشورا را فیگوئروا، جهانگرد اسپانیايي نیز گزارش کرده است. مردم اين درگیری

 .(312-311: 1363فیگوئروا، نامیدند )ها را شهید ميمثابه آيین مذهبي تلقي کرده و کشتهبه

ه از شده است. بزني از نیمه اول تاريخ سلطنت صفويه آغمهزني و قتیغرسد، به نظر مي
ها در ايران سال ق(1038-996سلطنت: )برادران شرلي که در زمان شاه عباس اول نوشته 

کردند و مي جروحمبودند، بعضي صوفیان هرساله روز شهادت امام علي )ع( با کارد خود را 
توان گفت اين ها، ميبنابر اين گزارش .(77: 1387شرلي، مردند )ها ميگاهي از آن جراحت

شده و سپس از اواخر يکار در ابتدا از سوی صوفیان برای عزاداری امیرالمؤمنین )ع( انجام م
جمعي روز ستهدعنوان يک آيین ويژه در شهرهای مرکزی ايران بهسلطنت شاه عباس اول به

های اند، آيینتوجه کرده که برخي پژوهشگران نیزعاشورا رواج يافته است. همچنان
به نوشته  .(42: 1379قراگزلو، گری باشند )توانند از رسوبات صوفيخودآزاری از اين قبیل مي

ز وارد ايران شده زني از مسیحیان ارتدکس قفقابرخي از انديشمندان معاصر نیز، آيین قمه
دقیق شناخته  طورهرحال، منشأ اصلي اين کار هنوز بهبه .(331: 1378مطهری، است )
 نیست.

ه در برخي در دوره صفوي هابنابرآنچه گذشت، جاری کردن خون از خود در عزاداری
شده، يمجام جوامع شیعي و ايراني وجود داشته است. اين عمل که به اشکال مختلف ان

 زني شد.عنوان قمهرفته باعث تثبیت و گسترش نوعي عزاداری بهرفته

 زنیو قمه زنیموضع علما در قبال تیغ

نوع عزاداری که شرط اصلي آن خون درآوردن از سر و يا بدن است، ابتدا با آلت کوچک 
زني و شمشیرزني به خود گرفت. اگرچه رفته به جايي رسید که نام قمهتیغ آغاز شد و رفته

در اين باره در دسترس نیست، اما از ق( 1135-907)فتوايي از علمای شیعه عصر صفوی 
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توان فهمید که در اين کار مشکلي موجود تاريخي و سکوت فقهای آن زمان ميهای گزارش
 ديدند.نمي

 ق( که در1130-1066، اثر میرزا عبداهلل افندی اصفهاني )هيروزیتحفه فطبق نقل کتاب 
ای بزرگ اوايل دوره صفوی، ق( از علم993-اواخر سلطنت صفويه زيسته، مقدس اردبیلي )؟

اعتنايي مردم و خواص های عزاداری اعتراض کرد و وقتي با بيبدعت در اول کار به اين نوع
: 1379، جعفريانرد )جامعه مواجه شد، ترجیح داد از خانه بیرون نرود و از جامعه کناره گی

( و 1/83تا(، يخوانساری، )ب( البته اردبیلي از مخالفان همکاری با سلطنت بود )1/464
ا علمايي که درک است. اما جای تأمل است که چرابلبهرگي اعتراضات او تا حدودی قبي

ها و عتن بدرابطه نزديکي با سالطین صفوی داشتند، صاحب منصب و مقام بودند، به آ
های خالف شرع باخبر ها نیز همانند مقدس اردبیلي، از آيینآن .خرافات اعتراض نکردند

يه خیلي گسترش واخر سلطنت صفوويژه در اهای بعدی، بههای يادشده در دورهبودند. بدعت
ين کار در شهرهای زني نیز معلوم شد که انويسان در مورد قمههای سفرنامهيافت. از گزارش

شد. بنابراين، محال است که بزرگ دولت همچون تبريز، اردبیل، اصفهان و غیره انجام مي
واز و يا واهای جه فتبعلمای شیعه از آن خبر نداشته باشند. بلکه خبر داشتند، ولي با توجه 

تأثیر حتتهايي که در دست هست، استحباب علمای بعدی در آن باره و همچنین گزارش
توان ا ميديدند و سکوت آنان رها نميبرخي روايات قرار گرفته، مشکل شرعي در آن

ين باورند که اکه برخي محققان معاصر نیز بر عنوان عالمت رضايت تلقي کرد. همچنانبه
روحاني قوچاني )های عزاداری آن زمان موافق بودند و روحانیون عصر صفوی با بدعت علما

 .(31: 1395و همکار، 

توان به دست آورد و گرنه، طبق ای است که از سکوت علما ميالبته اين حداقل نتیجه
کردند. ها شرکت ميها خودشان نیز در همان طرز از عزاداریها، بعضي از آنبرخي گزارش

مقدس  رسد:ای توضیح مسئله، توجه به جرياني که در باال اشاره شد، مفید به نظر ميبر
گیری از مردم در ايام عزاداری، شبي امام حسین )ع( را در خواب اردبیلي پس از کناره

کني؟ بعد از اين رؤيا کند که چرا مردم را از عزاداری منع ميبیند. امام او را سرزنش ميمي
گیرد تا کاری با عزاداران نداشته باشد، بلکه خود نیز به تنها تصمیم مينه اين عالم بزرگ
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گويان همراه « حسین حسین»سنگ در دست گرفته و « مثل اوباش شیعیان»تعبیر افندی، 
 .(1/464: 1379جعفريان، شود )رود و با آنان رفیق ميبا آنان به کوچه و بازار مي

 150 که حدودق( 993-)؟در باره مقدس اردبیلي  های افندیدانسته نیست، اين گزارش
فندی ات. خود نیس سال قبل از او زندگي کرده، تا چه حد دقیق است، اما بحث تنها در اين

ه هر ب عزاداری کهای پاياني دوره صفويه بوده، در اين اطوار عجیکه از علمای شاخص دهه
سنديده نامیده و پرويه حسنه و آيین ها را ديده، آنافزودند، اشکالي نميها ميسال به آن

یعه از ضالی شلما و فعکرد تا ظهور امام زمان )عج.( ادامه پیدا کند. به نوشته او، آرزو مي
ها نهي نکرده، بلکه برعکس، اول سلطنت صفويه تا آن روز هرگز مردم را از آن نوع عزاداری

از  .(465-1/464: 1379جعفريان، )طور عزاداری کرده بودند ها را تأيید و خود نیز همانآن
زدن  ان سنگ، جري«آمادگي برای حمايت از امام حسین )ع(»، «اوباش شیعیان»عبارات 

های فندی عزاداریآيد که منظور اعزاداران و افزودن هرساله به آن اطوار عجیب نیز برمي
هاست که ریازني نیست، بلکه آن نوع عزادخواني و سینهخواني، مرثیهمتعارف با روضه

 مناسب خصلت اوباشي باشد و همراه با سنگ، تیغ و يا قمه انجام گیرد.

زني در عزاداری عاشورا با مخالفت علما زني و قمهبنابراين، يکي از عوامل مهمي که تیغ
در باره عوامل ديگر ها ادامه پیدا کرد، وجود برخي روايات شیعي است )مواجه نشد و قرن

ق( از علمای 1320-1254محدث نوری )که ( چنان92-78: 1394، روحاني و همکارنک: 
اخباری نیز پس از انتقاد از برخي علمای دوره صفوی، يک سری روايات را موجب بروز خطا 

علمايي که روايت ضعیف و  .(212-205: 1381نوری، ) و تحريف از سوی آنان دانسته است
طريحي، نک: کردند، )خود ذکر مي بدون سند سر به محمل زدن حضرت زينب را در آثار

ق: 1415، اصفهاني ؛ بحراني115-45/114ق: 1403؛ مجلسي، 465-464ق: 1424
زني را حتي تصور کنند و يا به توانستند حکم حرمت برای قمه( طبعاً نمي17/372-374
را مبنای قاعده تسامح در « من بلغ»زنان اعتراض نمايند. همچنین علمايي که روايات قمه

؛ بهائي، 94ق: 1408شهید ثاني، نک: دانستند، )دله سنن، سیره، مصائب و فضايل ميا
؛ حر 34تا(: ؛ خوانساری، )بي257–2/256ق: 1403مجلسي، ؛ 392-385، 60ق: 1422

خاطر شور مجالس حسیني )ع( از ( مجبور بودند تا سکوت کنند و به1/80: 1372عاملي، 
 پوشند.برخي اعمال ناشايست عزاداران چشم ب
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 زنی از سوی علمازنی و قمهمحوری در قبال تیغعوامل اتخاذ رویکرد حدیث

، به سکوت تأثیر قرار دادهترين عوامل روايي که علما را تحتدر اين قسمت عمده
های شود تا ريشهمحوری شده، بررسي مياصطالح، موجب اتخاذ رويکرد حديثواداشته و به

ند از روايت اشي ياد شده روشن گردد. اين عوامل عبارتفکری مسئله و همچنین خطای رو
 «.من بلغ»احاديث سر به محمل زدن حضرت زينب و 

 . روایت سر به محمل زدن حضرت زینب1

گیرد و ستناد قرار ميزني در عزاداری مورد ازني و قمهکه برای جواز تیغ يلياز اولین دال
ت. اين ب اسر به محمل زدن حضرت زينمورد توجه علمای عصر صفوی نیز بوده، روايت س

مای آن دوره آمده است. او ق( از عل1085-979طريحي ) المنتخبروايت اولین بار در کتاب 
شته او، مسلم در زياد نقل کرده است. به نوکار کاخ ابناين روايت را از مسلم جصاص، گچ

پرسد. آن ا ميشنود و از خادمي که آنجا بوده، علت آن رحین کار سروصدايي در شهر مي
تي از شخصیت کنند. مسلم وقرا وارد شهر مي يدهد که سر بريده يک شورشخادم پاسخ مي

های سخ دستکار با شنیدن اين پامسلم گچ«. حسین بن علي»گويند: پرسد، ميمي يشورش
بیند. ه شهدا را مي)ع( و سرهای بريد رود، خانواده اهل بیتخود را شسته و نزد کاروان مي

کرد. به گفته کلثوم اهالي شهر را سرزنش ميگفت، امعلي بن حسین )ع( با گريه شعر مي
قدر ناراحت نو آ مسلم، در آن حین بود که زينب سر برادرش حسین )ع( را باالی نیزه ديد

ه بو شروع او  اری شدشد که پیشاني خود را به کجاوه زد. از زير روسری آن بانو خون ج
 (465-464ق: 1424طريحي، خواندن يک شعر سوزناک کرد )

 ز کتابافته روايت سر به محمل زدن حضرت زينب که در ديگر آثار آمده، همگي برگر
پس از  بحاراألنوارق( در 1110-1037ق( است. عالمه مجلسي )1085-979طريحي )

، «دهايت شص و بدون سند چنین رودر برخي کتب معتبر ديدم که از مسلم جصا»نوشتن 
( عبداهلل بحراني، 115-45/114ق: 1403مجلسي، عین روايت طريحي را نقل کرده است )

ي مه مجلسه عالخود آن را با جمل العوالميکي ديگر از علمای دوره صفوی نیز در کتاب 
 .(374-17/372ق: 1415، اصفهاني بحرانيآورده است )
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دانند، جايز مي زني در عزاداری رازني و قمهروايت، تیغکساني که با استناد به اين 
افضیلت انويي بو ب معتقدند اگر حضرت زينب، تربیت يافته امام علي )ع( و فاطمه زهرا )س(

رده، پس تراض نکو اعاو باتقوا اين کار را انجام داده و امام معصوم حضرت سجاد )ع( هم به 
ع( تیغ و شمشیر بر سر خاطر همدردی با اهل بیت )د، بهتوانند اين کار را بکننديگران نیز مي

 خود زده و خون درآورند.

 نقد سند روایت 

دانند که اين خوبي ميهای نقد در علم تاريخ اندک آشنايي دارند، بهکساني که با روش
يک از علما و مورخین ای که طي هزار سال توسط هیچروايت هیچ اعتباری ندارد. حادثه

شود، دارای اشکال خیلي ه و پس از هزار سال ناگهان در يک کتاب نوشته ميگزارش نشد
رود يماز طرفي ديگر، اين روايت، مرسل و درنتیجه ضعیف است. گمان  .استجدی 

شد. نقل کرده با نیالحسمشهد يف نینورالعق( اين روايت را از کتاب 1085-979طريحي )
ق( از علمای 418-337ه ابراهیم اسفرايیني )اما اوالً نويسنده اين کتاب مشخص نیست و ب

 سلم جصاص نقلمشود. ثانیاً در نسخه مطبوع کتاب، روايت اشعری و شافعي نسبت داده مي
-55تا(: بياسفرايیني، )) یستشده، ولي قسمت سر به محمل زدن حضرت زينب موجود ن

های زيادی وجود های مختلف کتاب طريحي تفاوتکه در میان نسخهبا توجه به اين .(56
ز جانب يکي از ارود قسمت مذکور ( احتمال مي22/420ق: 1403آقا بزرگ تهراني، داشته، )

ريحي ود طخنساخان اضافه شده باشد. احتمالي ديگر نیز اين است که همان قسمت را 
اب ست. کتااضافه کرده  نینورالعق( از واعظان و يا مداحان شنیده و به داستان 979-1085)

ها را راثي و خطبهمشود، ولي معلوم نیست که همه اين ها نامیده مييده مرثیه و خطبهاو گز
ل ده هزار دشمن اساسي همچون قتخود او گفته باشد. در اين کتاب ادعاهای نامعقول و بي

ترين نظر اين ( و خوشبین451ق: 1424طريحي، از طرف امام حسین )ع( نیز آمده است )
 از کس ديگری شنیده و نقل کرده باشد. است که نويسنده آن را

ه اشناختتش نعالوه بر اين ايرادها، نام مسلم جصاص در کتب رجالي نیامده و شخصی
 ماند.يي نماست. بنابراين، ديگر دلیلي و جايي برای بحث از سنديت اين روايت باق
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 نقد متن روایت 

وقوع  ماند دارد. زمتن روايت سر به محمل زدن حضرت زينب نیز به حد کافي ايرا
ن عقیل بسلم فاجعه عاشورا، وضعیت اجتماعي و سیاسي کوفه خیلي آشفته بود. قبالً م

تعیین  يت کوفهوال موقعیت خوبي به دست آورده بود، ولي بعدها عبیداهلل بن زياد به منصب
د تهدي ی را باسیارشد، مسلم را به شهادت رساند، بعضي از سران قبايل را زنداني کرد و ب

زياد وفه است و ابنکدانستند که امام حسین )ع( در راه وادار به سکوت نمود. اهالي شهر مي
ضرت حکه  سپاهیان خود را برای جنگ با او اعزام کرده است. در چنین شرايطي کسي

خبر باشد ها بيتواند از اينشناسد، نميکلثوم و حتي امام سجاد )ع( جوان را هم ميزينب، ام
 ن علیه يزيد را نشناسد.و شورشیا

ت. سرا اسابا  اشکال دوم متن در مورد آورده شدن سر امام حسین )ع( به کوفه همراه
بل از بارک را قمفید، سر م ارشادو  یطبر خيتارکه به گزارش منابع معتبرتر چون درحالي

رستاد، اما زياد فنی اباسرا به کوفه فرستاده بودند. عمر سعد سر امام را در روز عاشورا برا
؛ طبری، 259م: 1960قتیبه دينوری، ابنخودش و اسرا همان شب را در کربال ماندند )

 (84ق: 1417؛ سید بن طاووس، 114-2/113ق: 1414؛ مفید، 4/348تا(: بي)

، طريحي وشتهازجمله مشکالت ديگر اين متن، حرمت صدقه به اهل بیت )ع( است. به ن
کلثوم با ديدن اين صحنه دادند، امشهدا نان و خرما ميزماني که مردم کوفه به فرزندان 

داخت. دور ان ه و بهبرآورد، نان و خرما را از کودکان گرفت« صدقه بر ما حرام است»فرياد 
ز اين ه وحي اکه در اسالم چنین حکمي موجود نیست و بعید است که دختر خانواددرحالي

اشد و برخي باوالد پیامبر )ص( حرام  ای که ممکن است براطالع باشد. صدقهمسئله بي
نه تکه ناني که  (4/59 :1367کلیني، روايات دال بر آن است، زکات واجب غیرسادات است، )

 برای رفع گرسنگي داده شود. 

جاوه زد و از آن که حضرت زينب سر خود را به کآنچه ذکرشد، گزارش مبني بر اين بنابر
 ع و سندمنب ن وقوع حادثه عاشورا و بدون ذکرخون جاری شد، پس از هزار سال از زما

 اساس و نامعتبر است.روايي، در يک کتاب غیرمستند آمده و کامالً بي
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 . احادیث من بلغ و نقد استدالل به آن2

ضعیف  الزاميِغیر طبق برخي از احاديثي که در منابع شیعه و سني آمده، عمل به روايات
عنوان مثال، در واب موردنظر را به دست آورد. بهتوان ثو يا بدون سند جايز است و مي

اب بر باره ثوص( دراگر به شخصي روايتي از پیامبر )»حديثي از امام صادق )ع( آمده است: 
ول خدا چنین رسد، اگرچه رسعملي برسد و او همین عمل را انجام دهد، به آن ثواب مي

)به هر که « لغبمن »با عبارت اين روايات چون  .(1/25: 1330برقي، )« حرفي نزده باشد
 شود، به روايات من بلغ نیز مشهور شده است.برسد( آغاز مي

 احکام وايل اخالق، فض مربوط بهبعضي از علمای قديم شیعه و سني در مورد روايات 
اند گیری نکردهها خیلي دقت و سختمستحب و مکروه تسامح نموده و برای پذيرش آن

رسد اولین بار به نظر مي .(3: 1363شعبه حراني، ؛ ابن163-162ق: 1405خطیب بغدادی، )
 سامح درای شیعه با استناد به احاديث من بلغ، قاعده تق( از علم664-589سید بن طاووس )

ع دعا، اخالق و که در موضو السائلفالحادله سنن را مطرح کرده است. او در مقدمه کتاب 
اد به روايات ضعیف عنوان يکي از ادله جواز استنعبادت تحرير کرده، احاديث من بلغ را به

ه بر احکام (. طبق اين قاعده، رواياتي ک12ق: 1406سید بن طاووس، ذکر کرده است )
توان از شند، ميکنند، نیاز به بررسي جدی ندارند، اگر ضعیف هم باغیرالزامي داللت مي

 ها استفاده کرد.آن

ق( از 676-631الدين نووی )های محیيديشهق( در اين مورد، ان786-734شهید اول )
ق( در دوره 965-911( و شهید ثاني )2/34ق: 1419شهید اول، علمای شافعي را ذکر کرده )

حديث  اکثر علما در قصه، وعظ و اعمال مستحبي عمل به» نوشت:صفوی صريحاً مي
 افترا ر حد جعل ود اند... اين، فکر خوبي است، ولي حديث ضعیف نبايدضعیف را مجاز دانسته

 .(94ق: 1408شهید ثاني، )« باشد

بوط رام مرو ح به عقیده اين علما، در مسائلي که به صفات خدا، حالل و حرام، واجب
توان استفاده کرد و با استناد نباشد، از روايات ناقصي که معیارهای اعتبار را نداشته باشد، مي

د موافقان و . در مور94ق: 1408ني، شهید ثابه آنان فتوای مستحب و يا مکروه داد )
-15: 1393، مخالفان شمول قاعده تسامح بر روايات فضائل نک: رحمان ستايش و همکار

21.) 
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-1037المه مجلسي )ع (392-385، 60ق: 1422بهائي، ق(، )1030-953)شیخ بهايي 
ق( 1099-1016( محقق خوانساری )257–2/256ق: 1403مجلسي، ق(، )1110

( از ديگر 1/80: 1372حر عاملي، ق( )1104-1033( و حر عاملي )34تا(: يخوانساری، )ب)
طور که اند. همانها قاعده تسامح را قبول کردهعلمای دوران صفوی نیز با بعضي تفاوت

ناقب هرچه وايات مو ر اشاره شد، برخي علما با استناد به اين قاعده، از تاريخ معصومین )ع(
به  بعاً سرطکه  بوده، گزينش کرده و وارد آثار خود کردند را که باب سلیقه و مشربشان

تأيید  وت ومحمل زدن حضرت زينب نیز از اين قبیل است. همچنین اين قاعده موجب سک
 شورا شده است.زني در عزاداری روز عاهايي چون قمهبرخي علما در مقابل اعمال و آيین

ن محققا برخي واسالمي آمده است احاديث من بلغ به چند طريق روايي در برخي منابع 
. درباره (60-42: 1382باقری، دانند )يک از اين طرق را صحیح نميمعاصر هیچ

قاعده  .(31-29: 1397فرقان گوهر و همکار، شناسي راويان احاديث من بلغ نک: جريان
د یعي همچون سیشعنوان مثال، علمای تسامح نیز در میان شیعه و سني مخالفاني دارد؛ به

 تا(:بحراني، )بيق(، )1186-1107يوسف بحراني ) ،(1/13ق: 1410عاملي، محمد عاملي، )
ق: 1417ودی، حسیني بهساهلل خويي )( آيت7/171ق: 1389حکیم، اهلل حکیم، )( آيت4/198
 اند.اساس خوانده و قبول نکرده( و خیلي از معاصران، آن را بي1/320

ده ين قاعست که ااح، آنچه در اينجا گفتني است، آن نظر از اشکاالت قاعده تسامبا قطع
. چون موضوع زني واقع گرددتواند مستند حکم قمهحتي درست و علمي هم باشد، باز نمي

ک ان شقاعده تسامح عمل مشکوک بین مستحب و مباح است. به عبارتي ديگر، مسلم
شود که يیه مرت توصکند که خداوند انجام اين کار را دوست دارد يا نه. در اين صومي
زني عمل مشکوک بین عنوان راه احتیاط آن را انجام دهد. اما موضوع مفروض در قمهبه

ودن آن از نظر ببدعت زني، نظرات علما در اين مورد و در باره فتاوای حرمت قمهحرام، )
 زني ازالع بیشتر از حرمت قمه. برای اط210-200، 197: 1394قانع و همکار، نک: علما 

 . در مورد139-120: 1394نیا خطیر، نظر اضرار به نفس و القاء در هالکت نک: علي
( 51-27: 1394زني نک: آقانوری و همکار، های موافق و مخالف مشروعیت قمهديدگاه

احاديث من  اين،مکروه، مباح و يا مستحب است و احتمال مبغوضیت آن منتفي نیست. بنابر
 احتیاط در ترک آن است. شود وزني نميبلغ شامل قمه
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 گیرینتیجه

زني در زمان دولت زني و قمههای تاريخي روشن شد که رسم تیغهايي از گزارشبا مثال
ر مجالس و عنوان يک عمل مذهبي دصفويه موجود و بلکه رايج بوده است. اين کار به

گرفت. نجام ميشد، ازير نظر علما و روحانیون اداره مي های ديني که مستقیماًگردهمايي
ز لحاظ اگر ا واشتند از اختیارات زيادی بهرمند بودند، قدرت کافي اجتماعي و سیاسي دها آن

صورت جدی گرفتند و يا بهديدند، جلوی آن را ميشرعي مشکل جدی در اين کار مي
 وره ازديني آن اما سکوت و يا به نوشته افندی، حمايت اکثر علمای د کردند.اعتراض مي

ای وجود دارد. با ها، به اين نتیجه رهنمون شد که پشت اين رضايت انديشهگونه بدعتاين
ها و اعمال توجه به شناخت تاريخي از علما و احساس مسئولیت آنان در قبال بدعت

اض قرار داده زني را بدون هیچ دلیلي مورد اغمها قمهکه آنناشايست جامعه، تصور اين
 باشند، معقول نیست.

به  زنيزني و قمهترين رواياتي که دلیل شرعي برای تیغن مقاله دو گروه از مهمدر اي
دن زکجاوه  رفت و مورد قبول علمای عصر صفوی نیز بود، يعني روايات سر بهشمار مي

قد شد. رسي و نن برحضرت زينب بعد از عاشورا و احاديث من بلغ و قاعده تسامح در ادله سن
دله باشد. با توجه به ا تواند دلیلي بر اين کارها نمييک از آنه هیچدرنتیجه به اثبات رسید ک

 خود آن ا سکوتيزني که اشاره شد، به دست آمد که علمايي که با اظهار نظر و حرمت قمه
رفته و رويکرد گتأثیر روايات يادشده قرار پنداشتند، تحترا قابل قبول و يا اغماض مي

عه مرتبط و صورت يک مجموگر همه ادله شرعي و عقلي بهاند. امحوری اتخاذ کردهحديث
ضه آن دو عر شد، قرآن و عقل معیار اصلي قرار گرفته و روايات برمکمل هم بررسي مي

 شديم.مي زنيزني و قمهگشت، بدون شک، شاهد فتاوای بسیاری بر حرمت تیغمي

روايات اهل بیت )ع(  با توجه به جو حاکم در میان علمای آن دوره مبني بر بازگشت به
نتیجه عملي رويکرد  زنيزني و قمهتیغماند که گسرش شکي به اين تحلیل باقي نمي

کردند. به محوری است که علما در تحقیق و استنباط اين گونه موضوعات اتخاذ ميحديث
محوری تأثیر برخي روايات قرار گرفته، رويکرد حديثعبارت ديگر، علما در اين موضوع تحت

تخاذ نمودند و روايات را محور ادله قرار دادند. روايات من بلغ و قاعده تسامح برگرفته از آن ا
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صورت خصوصي موجب ايجاد صورت عمومي و روايت سر به محمل زدن حضرت زينب بهبه
ها آن روايات را قبول داشتند و در آثار شبهه در علمايي شد که اکثريت مهم و تأثیرگذار آن

 کردند.خود ذکر مي

زني و یغمحوری پیامدهای فکری، اجتماعي و سیاسي زيادی غیر از تحديثرويکرد 
ی موضوعاتي چون نمايد. همچنین پیامدهاها بسیار مفید ميزني نیز دارد که تحقیق آنقمه

رسد يه نظر مبرد. قاعده تسامح، قاعده انجبار، دلیل اجماع و حجیت خبر واحد جای کار دا
رائه ی را اار ارزشمندا در گسترش تحريفها نیز بررسي و تحلیل شوند، نتايج بسیهاگر آثار آن
 خواهند داد.
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 منابع 

 هاکتاب

 ( ق1403آقابزرگ تهراني، محمدمحسن،) م.، بیروت، داراألضوا، چاپ دوعهیلذرا 

 بیروت، دارالفکر.باآلثار یالمحل تا(،حزم، علي بن احمد )بيابن ، 

 قم، نشر اسالمي.العقولتحف(، 1363ن علي )شعبه حراني، حسن بابن ، 

 منعم عامر، قاهره، ، تحقیق عبدالاالخبارالطوال م(،1960قتیبه دينوری، عبداهلل بن مسلم )ابن
 دار احیاء الکتب العربي.

 ( 1424استرآبادی، محمدامین،)م، نشر اسالمي.اهلل رحمتي، ق، تحقیق رحمههیالفوئد المدن ق 

  المنار. ، تونس،نیالحسمشهد یف نینورالع تا(،)بياسفرايیني، ابراهیم 

 ( 1400اشعری، علي بن اسماعیل ،)آلمان، فرانس شتاينرنییاالسالممقاالتق ،. 

 ( 1385الئاريوس، آدام،) تهران، ابتکار نو.، ترجمه احمد بهپور، سفرنامه 

 ( ق1347امین، سید محسن،) صیدا، مطبعه العرفان.هیالشبالعمال هیالتنز ، 

 استانبول، اقدام.احتنامهیس ق(،1314لیا چلبي، محمد ظلي )او ، 

 ( تابيبحراني، يوسف،) اسالمي ، تحقیق محمدتقي ايرواني، قم، نشرالحدائق الناضره. 

 قم، امام مهدیالمعارف العلوم وعوالمق(، 1415، عبداهلل )اصفهاني بحراني ،. 

 ( 1330برقي، احمد بن محمد،) تب االسالمیه.، تهران، دار الکالمحاسن 

 ( 1422بهائي، محمد بن حسین،)م.، قم، نشر اسالمي، چاپ دوثاًیاالربعون حد ق 

 ( 1379جعفريان، رسول ،)زه و ، قم، پژوهشکده حوستایس و فرهنگ ن،ید عرصه در هیصفو
 دانشگاه.

 ( 1397حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل،)عظم حسین، م، تحقیق سید ثیالحدمعرفه علوم ق
 دارالکتب العلمیه. بیروت،

 ( 1372حر عاملي، محمد بن حسن ،)قم، آل البیت.عهیالشوسائل ، 

 روع القرآن )ملخص المشه اسالمیمحور یال ثیالحده اسالمیمن محورتا(، حسن، طالل )بي

 صصیه.، بصره، مؤسسه االبداع الفکری للدراسات التخ(یدریالح کمال دیللس یاالصالح

  ابوالقاسم دیس یهادرس ریاالصول )تقرمصباحق(، 1417)حسیني بهسودی، محمدسرور 

 ، قم، مکتبه الداوری، چاپ پنجم.(ییخو

 اره فرهنگ معاصر هز(، 1398سامعي، حسین؛ انتخابي، نرگس ) ؛محمدشناس، عليحق

 .، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ دهمیفارس-یسیانگل
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 ( 1389حکیم، محسن ،)نجف، اآلداب.العروهمستمسکق ، 

 الکتاب ، قم. داریعیالش الخطاب ایولوجیسوس: کربالء ایدیتراج(، 1386، ابراهیم )حیدری
 االسالمي، چاپ دوم.

 ( 1405خطیب بغدادی، احمد بن علي،)مر هاشم، ، تحقیق احمد عهیالدراعلم یه فیالکفا ق
 بیروت، دارالکتاب العربي.

 ( تابيخوانساری، حسین ،)جا، آل البیت، بيالشموسمشارق. 

 م، دهاقاني ، تحقیق اسداهلل اسماعیلیان، قالجناتروضاتتا(، نساری، محمدباقر )بيخوا
 )اسماعیلیان(.

 ،قم، نشر اسالمي.السائلفالح (،ق1406) علي بن موسي سید بن طاوس ، 

 قم، انوار الهدی.اللهوف (،ق1417) ــــــــــــــــــــــــــــ ، 

 ( 1387شرلي، آنتوني ،)يان، تهران، نگاه.، ترجمه هوانس ماسيیلشر سفرنامه برادران 

 ( 1419شهید اول، محمد بن مکي ،)قم، آل البیت.عهیالشیذکرق ، 

 لحسین ، تحقیق عبداهیالدراعلم یه فیالرعا ق(،1408الدين بن علي )شهید ثاني، زين
 .اهلل مرعشيمحمدعلي بقال، قم، کتابخانه آيت

 بیروت، اعلمي.یالطبر خیتارتا(، طبری، محمد بن جرير )بي ، 

 ( 2010طرابیشي، جورج ،)قي.، بیروت، دار الساثیالحداسالم یالقرآن المن اسالمم 

 ( 1424طريحي، فخرالدين،)بیروت، اعلميالخطب و یالمراثجمع یالمنتخب ف ق ،. 

 ( 1410عاملي، سید محمد ،)قم، آل البیت.االحکاممدارکق ، 

 قم، معارف.ینیشعائر حس (،1394نیا خطیر، نادعلي )علي ، 

 ( 1363فیگوئروا، دن گارسیا د سیلوا،) هران، نشر نو.، ترجمه غالمرضا سمیعي، تسفرنامه  

 ( ق1384قرطبي، محمد بن احمد ،)یم اطفیش، ، تحقیق احمد بردوني، ابراهیالقرطب ریتفس

 قاهره، دارالکتب المصريه.

 ( 1367کلیني، محمد بن يعقوب،) سالمیه.، تهران، دارالکتب االیالکاف 

 ( 1363کمپفر، انگلبرت ،)خوارزمي. ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، ،سفرنامه کمپفر 

 ( ق1403مجلسي، محمدباقر،) بیروت، الوفا.بحاراالنوار ، 

 ( 1387مسائلي، مهدی ،)اصفهان، گلبن، چاپ هفتم.بدعت ای سنت ؛یزنقمه ، 

 ( 1378مطهری، مرتضي ،)تهران، صدرا.مجموعه آثار ، 
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 بیروت، دار المفید، چاپ دوم.االرشاد (،ق1414محمد بن محمد )، مفید ، 

  لمؤتمر العالمي ، تحقیق حسین درگاهي، قم، ااالعتقادحیتصح(، 1371)ــــــــــــــــــــ
 اللفیه الشیخ المفید.

 ( 1393منصوريان، يزدان ،)تهران، سمتیشناسطالعات و دانشا علم در قیروش تحق ،. 

  22-2، صص یز، پاي29، ثیعلوم حد، «رابطه قرآن و حديث»(، 1382)مهريزی، مهدی. 

 ( 1381نوری، حسین،) قم، پیام مهدی.لؤلؤ و مرجان ، 

 هامقاله

 یعي در باب های عالمان شبررسي و نقد ديدگاه»، صورت موفق، اعظمآقانوری، علي؛ خوش
 .51-27، صص 5، ش 1394زمستان ، یپژوهعهیش ،«زنيلطم و قمه

 1385زمستان  ،تیفقه اهل ب ،«زني و اعمال نامتعارف در عزاداریقمه»، د، محمدتقياکبرنژا، 
 .230-196، صص 48 ش

 1382 ابستانتبهار و  ،شهیاند ثیحد، «بررسي متني و سندی روايات من بلغ»، باقری، حمید ،
 .92-37، صص 6و  5 ش

 مرداد ، پژوهش نهیآ ،«عیانشناسي شعائر عزاداری سنتي شیپیشینه»، رضاذکاوتي قراگزلو، علي
 .42-39، صص 63، ش 1379و شهريور 

 نگاران در روايات تسامح فضائل»، رحمان ستايش، محمدکاظم؛ طباطبايي حکیم، سید حیدر
، 1 ، ش1393پايیز و زمستان  ،یقیتطب ثینامه علوم حدپژوهش، «فضائل اهل بیت )ع(

 .32-11صص 

 وگیری وی و جلعلما در ترويج عزاداری عصر صفنقش »، روحاني قوچاني، علي؛ فرجي، کريم
 .42-21، صص 14 ، ش1395بهار  ،نو خیتار، «های آناز بدعت

 عصر صفوی ها در عزاداریعلل رشد و گسترش بدعت»، پور، شهرزادروحاني، علي؛ ساسان» ،
 .94-77، صص 39 ، ش1394تابستان  ،خیپژوهشنامه تار

 ديث شیعهنخستین جريان انتقادی ح»، اهللتفرقان گوهر، محمد؛ صفری فروشاني، نعم» ،
 .48-23، صص 27 ، ش1397بهار و تابستان  ،یاسالم تمدن و خیتار

 مطالعات فرهنگ ،«زني؛ عزاداری يا خرافه؟قمه»، اهلل بیاتي، محمدرضاقانع، احمدعلي؛ فتح-

 .215-187، صص 61 ، ش1394بهار  ،ارتباطات

 ؛ ثمره کاربست روش نینخست عیدر تش يالوه ینمارهمعرفي کتاب »، موحديان عطار، علي
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 ، ش1380بهار و تابستان  ،هفت آسمان، «پديدارشناسي در پژوهشي در باب امامیه نخستین
 .345-329، صص 10و  9

 34ص ، ص15 ، ش1379بهار  ،ثیعلوم حد، «رابطه متقابل کتاب و سنت»، نصیری، علي-
77. 
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