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چکیده:
شکک

گیری تف ّر جهان تک ح ومتی در ذهن اسککتارارگران سککده شکک تا ملتها را تحت کنترل خود

دربیاورن و در این راستا در منطقه خاورمیانه به جهت اهریت ژئوپلیتیک آن با برپایی جنگ نرم و فیزی ی،
قوای م سلرانان را تحلی نراین  .در این تحقیق با روش تو صیفی -تحلیلی به تدیین اه اف د شرن در جنگ
نرم ،جهت بی اری و حفظ وح ت امّت اسککیمی ،پرداخته ش ک اسککت .نتایا ،گویای این اسککت که اه اف
ق رت نرم اسکککتا رار میتوا ن در ای جاد تفر قه ،خود باختگی در مواج هه با ز ن گی پیشکککرف ته ارو پائ یان،
دین گریزی با ا شاعه ان ی شه نا سیونالی سم و ایجاد ذهنیت ب بینی ن سدت به الگوهای دینی ،ا شاعه ر سومات
مذهدی غیر مشککروو و نامترارف در میان مسککلرانان ،خلت تشککی با خرافات و مادّیگرایی و اقامه جندشهای
اختیف برانگیز ،خیصه شود که میتوان از این جندشها در تشی  ،به شیره انگلیسی یاد کرد؛ زیرا بر امور
اختیف برانگیز و موهنی هرچون قره زنی ،لطم در عزاداری امام ح سین (و) ،سه به خلفا و برائت ج ستن
شککیره و سککنّی از ی

یگر ،برپایی جشککن عی الزهرا ،دهه محسککنیه و غیر آن ،تأکی دارن درصککورتیکه به

تصریح آیات قرآن ،هرکسی که اصول اعتقادی توحی  ،ندوّت و مراد را بپذیرد در جر امّت واح اسیمی
قرارگرفته و موظف به رعایت رحرت و وح ت ا ست و عیو بر برر سی آیات ،با برر سی سن ی و متنی،
بطین روایاتی که جواز امور مذکور استنداط ش و هرچنین ب عت قره زنی که متول  4-3س اخیر است
 . 1کارشناسی ارش علوم قران و ح یث
 . 2دکترای فقه و مدانی حقوق اسیمی ،استادیار دانشگا شهی باهنر( .نویسن مسئول)
fatabatabaee@yahoo.com

به اثدات ر سی ا ست پی شنهاد می شود که در را ستای تنویر اذهان عروم به ر ص  ،واکاوی و تدیین م صادیق
رفتاری نوظهور شیره انگلیسی پرداخته شود و با ترسک به ق رت نرم و اصول اعتقادی و رفتاری ناب شیره
به مقابله با این پ ی نوظهور اق ام شود.
کلید واژهها :اه اف استررار ،ق رت نرم ،شیره انگلیسی ،قره زنی ،لطم

مقدمه
دکتر جان کلرن ،ی ی از جاسوسان حرفهای سرویسهای مخفی بریتانیا ،مؤلّف کتاب «کریته  300کانون
توطئههای جهانی» میگوی « :ح ومت پنهان جهانی از د ها سال پیش ،با راهدری مستقیم دربار انگلیس و

سازمان کلیسایی ،به منظور تریین نیاز بشریّت به باورهای دینی ،حرکت دادن اعتقادات مردم در راستای مرین،
تخریه نهایی هویّت و عرق ملّی در هره کشورها ،تخریه دین ،تسلّت بر آحاد اف ار از را بهکارگیری
وسای کنترل ذهن ،قانونی کردن مواد مخ ّر و تصاویر و فیلمهای جنسی ،سانسور ،نابود کردن ترام
برنامههای آفرینشهای علری از جرله نابود سازی نیروی هستهای برای مقاص صلح جویانه ،مرگ  3میلیارد
انسان ،تا سال  2000از را ایجاد جنگهای مح ود موضری در کشورهای پیشرفته و به وجود آوردن
گرسنگی و بیراری در کشورهای جهان سوّم ،تضریف بافت اخیقی ملّت ،از را افزودن بر اندو بی اران و
بروز روحیّه نا امی ی در زن گی و پنا جستن به ال

و مواد مخ ّر و ترغیه جوانان کشور ،از طریق گرایش

به موزیک راک و مواد مخ ّر ،برای عصیان علیه سنّتهای موجود که در نهایت به از هم پاشی ن اساس
خانواد منجر گردد ،بازداشته ش ن مردم هره نقاط جهان از به دست گرفتن سرنوشت خویش ،با به را
ان اختن بحرانهای پشت سر هم و راهدری آنها و بروز بیتفاوتی فاحش در میان مردم که در نهایت به
سردرگری و بی اعتنایی مردم به اخیقّیات منجر گردد ،به وجود آوردن و مررفی فرقههای تاز و فرّال کردن
فرقههایی که در حال حاضر موجودن  .ادامه استقرار فرقههای بنیادگرای مسیحیّت و مورد سوء استفاد قرار
گرفتن این گرو در تقویّت کشور صهیونیستی اسرائی  ،اهترام در گسترش فرقههای دینی ،ص ور ان یشههای
«آزادی دینی» به اطراف جهان به منظور بیاعتدار کردن ادیان موجود ،کشان ن نظامهای اقتصادی جهان به
سوی فروپاشی کام و سوق دادن کشورها به جانه بحرانهای سیاسی ،نفوذ و سلطه بر دولتها و تخریه
اعتدار حاکریت آنان از درون و بیاعتدار ساختن هر چه بیشتر مللی که آنها سرت نراین گیشان را عه دار
میباشن  ،سازمان هی یک ماشین ترور بینالرللی و سازش با تروریستها ،هرگا که کوششی از جانه آنان
به ظهور رس » (کولرن ،1375 ،صص  )29-24متأسفانه در پی برنامهریزیهای انگلیس در جهت رسی ن به
اه اف مخرّبش به شیو جنگ نرم ،ناآگاهی ملّتها نسدت به دستورات دینی ،انسانها را طرره دست
استررارگران کرد است .در دوران مراصر با وجود تیش مراج دینی ،مدنی برحفظ وح ت اسیمی ،اشاعه
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داشته است (کولرن ،1375 ،ص یک) .وی میگوی « :اه اف کریته مذکور ،عدارتان از :ایجاد یک
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شخص پادشا  ،بنیان یافته ،آهسته ولی پیوسته ،در صحنه بسیاری از رخ ادهای ملّی و بینالرللی حضور فرّال
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ان یشه قومیت پرستی و ملیّت پرستی و به اصطیح «ناسیونالیسم» به قص فاصله گرفتن مسلرانان از ارزشها
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و اصول مدانی فرهنگ اسیمی است ،صورت گرفت.

دردهه  1980م ،باظهور احزاب شیری «حزب ال عوة»« ،سازمان عر اسیمی»« ،مجلس» و جندش «الجیش

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی الره ی» در عراق« ،سازمان انقیب اسیمی»« ،جزیرة الررب» ،و «حزب اهلل حجاز» در عربستان و فرالیّتهای
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شیریان درکشورهای کویت ،بحرین ،عرّان و امارات متّح و هرچنین ناآرامیهای استانهای شرق عربستان،
به رغم تیش بی وقفه استررار درحذف ارزشهای اسیمی و هضم جوام اسیمی در فرهنگ غرب ،موج
بی اری جوام اسیمی آغاز گردی  .ب ین ترتیه جنگ ای ئولوژیها به وقوو پیوست .وانگهی مواجهه با
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شیره که با تدریت از مراج تقلی خود ،حتّی حاکریت را مجدور به عقهنشینی نرود ،دشرنان شیره را به ف ر
تضریف رابطه مرج و امّت واداشت (متقی زاد  ،1384 ،صص  .)198-195در برخی از مناب تاریخی ،به
طور پراکن  ،اشار ای به ش ست انگلیس درص

اخیر و نتایا استنتاجی انگلیس مدنی بر چگونگی نفوذ

مج ّد در کشورهای اسیمی ش است .در کتاب جغرافیای سیاسی شیریان به این موضوو پرداخته ش است
و نیز در مقاله «قره زنی و اعرال نامترارف در عزاداری» و «ح ود جزو در عزاداری اه بیت» به دالی تحریم
و بررسی بازخورد آن در جوام بینالرللی ،پرداخته ش است .با توجه به ضربالرا انگلیسی مشهور که «
تفرقه بین از و پادشاهی کن» بررسی تحلیلی عوام ای ئولوژی ی که منجر به تفرقه اف نی میان شیریان و اه
سنّت ش  ،دغ غه ف ری محقّق است و به نظر میرس که در عصرحاضر ،شناخت ق رت نرم دشرن و موان
وح ت بخش میان مسلرانان ،ضروری است و در این مجال سری ش  ،بر پایه روش توصیفی -تحلیلی،
عیو بر پاسخ به سؤال مذکور ،به تدیین اه اف دشرن در جنگ نرم با نگاهی گذرا بر تاریخ استررار در
ایران و شناخت ابزار مترسّک دشرن و بررسی ریشههای دینی آن پرداخته شود؛ بنابراین در مقالهای مجزا،
نیاز است تا دستهای پنهان انگلیس و استارارگران در ارائه الگوهای رفتاری ج ی در جوام اسیمی به
خصوص در میان شیریان که از آن میتوان به شیره انگلیسی تردیر نرود ،آش ار ساخت .از مح ودیتهای
این مقاله میتوان به قلت مناب قاب استناد اشار نرود زیرا کسانی که در راستای ترویا و تأکی شیره انگلیسی
ق م برمیدارن مناب خود را به طور م توب ارائه نریدهن بل ه با اق ام به تدلیغ و از طریق سایتهای مجازی
فرالیت مینراین .
 .1عوامل ایدئولوژیکی منجر به تفرقه افکنی میان شیعه و اهل سنّت
آنچه مسلّم است درک و برداشت هره افراد از امور متفاوت ،ی سان نیست .از آغاز آفرینش انسان،
امور مختلف در شئون فهم بشر م اخله داشته است .در امور مربوط به شریرت ،گاهی افراد پیروان یک
مذهه ،با تساه و تسامح در درک سخنان پیامدرشان ،اصول اولیه یک آئین را دستخوش تحریف و تغییر
قرار داد ان و گاهی افرادی مغرضانه برای ش ست دادن آن آئین آسرانی ،در قاله افرادی مصلح و دانشرن ،
به تحریف دستورات و آئین آسرانی مذکور ،پرداختهان  .هرین امر موجه پی ایش اختیف بین طرف اران

یک آئین ،در امور اعتقادی و جزئیات آن مذهه ش است .آئین اسیم نیز از این امر مستانا ندود است به
نحوی که به هفتاد و چن فرقه تقسیم ش

است و از دیرباز بین شیره و عامه اختیفاتی ،در برپائی اح ام
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شریرت وجود دارد.
 .1.1اصول اعتقادی اهل سنّت
در صحیح بخاری ح یای ذکر ش است ،که در آن جدرئی ایران و اسیم را تشریح کرد است .ایران
شام ایران آوردن به خ ا و میئ ه و کته آسرانی ،لقای خ ا و پیامدر اکرم «صلیاهلل علیه وآله» وایران به
زن گی بر از مرگ است .اسیم آوردن شام وح انیت پروردگار ،اقامه نراز ،پرداخت زکات واجه و

هر سه اص اساسی توحی  ،ندوت و مراد ،و عر به اصول دستورات اسیم است که در پنا امرِنراز ،روز ،

زکوة ،حا ،جهاد خیصه میشود.

 . 3.1خواستگاه ظهور شیعه و اهل سنّت
ظهور شیره و اه سنت یک ظهور سیاسی و آنی نیست .بل ه یک ظهور با پشتوانه مررفتی و تاریخی
است .به حقیقت امامت و والیت ،بای از ورای ت اوم فلسفه ندوّت در عصر خاتریت إنزال ندی و ت وین
شریرت ج ی نگریست .روشنترین دلی شناخت فلسفه برات در عصر خاتریت ،در والیت خیصه میشود.
بینش مررفتشناختی در پی ایش شیره و اه سنّکت ،به تفاوت فهم اصحاب پیامدر از فلسفه ندوّت ،ت اوم
رسالت و حقیقت شریرت ناشی میشود.
تر ادی از صحابه رسول اکرم «صلیاهلل علیه و آله» با فهم شریرت ،ضرورت ت اوم ه ایت ،از جنده
مررفت دینی را با ت یه بر امامت و والیت تفسیر کردن و امامت را در طول ندوّت و حاکریت خ ا برای بقای
شریرت امری حیاتی و اصلی دانستن  .این ع ّ در اسیم به شیره مرروف ش ن  .امّا ع ّ ای دیگر از اصحاب
پیامدر «صلیاهلل علیه و آله» ت اوم ه ایت الهی بر از رحلت پیامدر اکرم «صلی اهلل علیه وآله» را بر مدنای
اجتراو و اجراو تر ادی از نخدگان امّت کافی دانستن و قیاس و استحسان را برای تطدیق قوانین شریرت با
حقیقت حیات اجتراعی و فردی انسان تا قیام قیامت توانا یافتن .
مت لّرین اسیمی ،به استناد آیات قرآنی ،رسالت اصلی پیامدران اولوالرزم ،را در دو امر جستجو میکنن :
الف) ندوت ب) امامت .در شأن ندوت ،پیامدر راهنرای مردم است .امّا در شأن امامت ،پیامدر رهدر مردم است.
در صورت ع م پذیرش این نظریه ،عقیً دلیلی برای تفاوت پیامدران اولوالرزم با سایر پیامدران ،وجود ن ارد.
در منظر فریقین ،با رحلت پیامدر ،ضرورتاً ختم ندوت در راهنرایی بشر به اترام رسی

است ،زیرا او

خاتماالندیاء است .ولی شأن امامت که شأن رهدری بر امّت است هرچنان پای ار و پا برجاست.
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 . 2.1اصول اعتقادی شیعه
اسیم و ایران دو کلره مترادف هستن و هر دو به یک حقیقت اشار دارن  .شرط اسیم آوردن ،پذیرفتن
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روز گرفتن ما رمضان است (بخاری ،ج  ،1ص  ،24ح .)50
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امامت و رهدری بر از رحلت پیامدر « صلیاهلل علیه و آله » از آن چه کسی است؟ .ظهور اختیف در فهم این
مسئله و انطداق آن با حیات اجتراعی مسلرانان نیز ضرورتاً بای یک اختیف مررفت شناختی باش نه یک

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی اختیف سیاسی بر سر ق رت و ح ومت.
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شیره و اه سنّت هردو ،عصرت خلیفه را پذیرفتهان  .با این تفاوت که شیره عصرت را به مرنی انحصار
در ق رت عقلی امام با وجود توانایی بر انجام گنا میدان و اه سنّت نیز با پذیرش نظریه ع الت صحابه،
قائ به ضرورت عصرت برای ه ایت جامره ش ان  .چرا که آنها برای اعتدار اجراو و سن یّت احادیث
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منقوله از پیامدر که از زبان صحابه به نس های بر ی انتقال پی ا میکرد ،هیچ راهی ن اشتن مگر آن ه نظریه
ع الت و عصرت صحابه را پذیرا باشن  .شیره به این است الل پاسخ داد است که شأنّیت اص اجراو تنها
درمقدولّیت نظام سیاسی است نه مشروعیّت آن ،چرا که هیچ دلیلی از شریرت که مدیّن ح م اجراو باش
وجود ن ارد .ضرن این ه اجتراو تر اد مشخصی دریک م ان ،به منزله اجراو امّت نیست .زیرا در اجراو،
قول ترام یا اکاریت امّت مرتدر است و در اجتراو سقیفه چنین شرطی حاص نش

است و ترام اه م ینه

دور هم جر نش ن چه برس به اجراو هره مسلرانان (نام ار ،1376 ،صص 73-51؛ مفی  ،1377 ،ص .)113
و چنانچه پیامدر ،مسولیّت تریین جانشین را به عه

مهاجران و انصار میگذاشتن  ،مسلراً الزم بود اطیعات

وسیری دراختیارآنها بگذارد ،تا در پرتو آن دانش وسی و بینش عریق ،این مسؤلیّت را به عه

بگیرن  .به

ویژ اگر توجّه کنیم که پیامدر اکرم «صلیاهلل علیه وآله» خود نوی سقوط دو امپراتوری بزرگ و گسترش
دامنه دعوت اسیمی را داد و به خوبی میدانست که چگونه مل بی شراری با سرزمینهای پهناور خود ،به
امّت اسیمی خواهن پیوست .آیا ضرورتی ن اشت که پیامدر اکرم «صلیاهلل علیه وآله» برای «شورا» نیز
ح ودی مقرّر فرمای تا سیر ثابت و مریّنی اجرا گردد و بازیچه بازیگران قرار نگیرد؟! (ص ر ،بیتا ،صص
.)34-39
پس اختیفاتی که منجر به تش ی فِرق مختلف اسیمی ش  ،ابت ا در مسئله خیفت و جانشینی و والیت
امّت اسیمی بود سپس به حوز فقه ،کیم و الهیات کشی ش .
ولی آنچه که حائز اهریت است این است که در آئین مق ّس اسیم ،شرط ایران آوردن ،پذیرش اصول
سه گانه توحی  ،ندوّت ،مراد و عر به فروو دین (نراز ،روز  ،زکوة ،حا ،جهاد) است .با پای بن ی به موارد
مذکور ،مسلرانان ،به عنوان امّت واح اسیمی در جهان شناخته میشون « :إنَّ هَذِ أُمَّتِ ُم أُمَّةً وَاحِ َةً»
(اندیاء .)92،اسیم از ب و تأسیس ،با «ناسیونالیسم» مخالفت کرد است و می فرمای « :وَجَرَلنَاکُم شُرُوباً وَ قَدَائِ َ
لِتَرَارَفُوا» (حجرات )13،و چهر پیامدر گرامی اسیم – را که در قرآن از او با عنوان اسو حسنه یاد کرد  -و
پیروانان راستین وی را اینگونه توصیف میکن « :مُحَرَّ ٌ رَسُول اهلل وَالَّذینَ مَرَه أَشِ ّاءُ عَلَی ال ُفَّارِرُحَراءُ بَینَهُم:
محرّ فرستاد خ است و کسانی که با او هستن در برابر کفّار سرسخت و ش ی و در میان خود مهربانان »

(فتح .)29،چنانچه اراد پروردگار به این امر ترلّق میگرفت که ترام انسانها را ب ون داشتن ق رت اختیار و
به اجدار مرتق به وح انیت پروردگار و والیتپذیر خلق کن  ،بی شک بر این امر قادر بود .امّا خود در قرآن
به این مسئله اذعان دارد که دنیا تنها سرای ابتی و آزمایش است .خ اون در قرآن میفرمای « :وَلَوشاءَ رَبُّکَ
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هره مردم را (به اجدار) امّت واح ی (ب ون هیچ گونه اختیف) قرار میداد؛ ولی آنها هروار با هم اختیف

مطالعات

لَجَرَ َ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِ َةً وَلَایَزَالُونَ مُختَلِفینَ إِلّا مَن رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُم :و اگر پروردگارت میخواست ،دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
دارن ؛ مگر کسی را که پروردگارت رحم کن ؛ و برای هرین (پذیرش رحرت) آنها را آفری » (هود-118،
 .)119و هرچنین بیان داشته است که" وَ اعْتَصِرُوا بِحَدْ ِ اللَّهِ جَرِیراً وَ ال تَفَرَّقُوا" به ریسران الهی چنگ زنی

إِن نَشَأ نُنَزِّل عَلَیهِم مِنَ السَّراءِ ءَایَةً فَظَلَّت أَعنَاقَهُم لَهَا خَاًضِرینَ :گویی میخواهی جان خود را از ش ّت ان و
از دست دهی به خاطر این ه آنها ایران نریآورن ! اگر ما اراد کنیم ،از آسران بر آنان آیهای نازل میکنیم
که گردنهایشان در برابر آن (بیاختیار) خاض گردد» (شرراء .)4-3،در آیه دیگر ،خ اون برخورد منطقی
را ،به اه ایران در برخورد با کسانی که از نظرشان ،با ادّله ضریف و سست ،مرتق به امور باط ش و را
انحراف از سرادت را میپیراین  ،آموخته و میفرمای « :وَإذَا سَرِرُوا الَّلغوَ أَعرَضُوا عنهُ وَقَالُوا لَنا أعرَالُنا ولَ ُم
أَعرَلُ ُم سَلَامٌ عَلَی ُم لَا نَدتَغِی الجَاهِلین :و هرگا سخن لغو و بیهود بشنون  ،از آن روی برمیگردانن و
میگوین « :اعرال ما از آن ماست و اعرال شرا از آن خودتان؛ سیم بر شرا (سیم و وداو)؛ ما خواهان
جاهین نیستیم» (قصص .)55،از فحوای آیه گفتار نیک و برخورد پسن ی با افرادی که از مسیر اصلی دچار
انحراف ش ان کامیً مشهود است.
پیامدر اکرم «صلیاهلل علیه وآله» و امامان ما ،مرته مسلرانان را به حفظ وح ت سفارش کرد ان ایشان
فرمودن  :سه چیزاست که کینه آنها در دل مؤمن جای نریگیرد :اخیص عر برای خ اون  ،خیرخواهی
برای پیشوایان مسلرانان و پایدن ی به جامره مسلرانان .هره مؤمنان ،برابرن و خونشان برابر است و هره آنان
در مقاب دشرن ،وح ت دارن و در وفا به عه ی که کرترین فرد آنان منرق ساخته میکوشن (حرّانی،
 ،1404ص  .)71درسیر اه بیت عصرت و طهارت ،شاه راهنرایی و ه ایت ایشان با گفتار نی و و برهان
پسن ی هستیم و هیچ شاه تاریخی مدنی بر درگیری لفظی با اه سنّت و لرن کردن آنها به چشم نریخورد
و به تصریح قرآن حتّی با صدر و حوصله ،به سخنان باط اه کتاب و منافقین که تنها قص آزار و اذیّت ندی
اکرم «صلیاهلل علیه وآله» را داشتن  ،گوش میسپردن  .قرآن به این امر تصریح میکن و میفرمای « :وَمِنهُمُ
الَّذِینَ یُؤذُونَ النَدِیَّ وَیَقُولُونَ هُوَأُذُن» (توبه )61،و در ادامه نیز عر پیامدر را تأیی نرود ومی فرمای « :قُ أُذُنُ
خیرلَّ ُم».

سیده فاطمه طباطبائی و همکار

کرد و به ایشان متذکّر میشود که تو تنها یک مدلّغ هستی و میفرمای « :لَرَلَّکَ بَاخِ ٌ نَفسَکَ أَلَّا یَ ُونُوا مؤمنین

شیعه انگلیسی

و متفرق نشوی (آل عرران .)103،درآیات متر ّد به ش ّت عیقرن ی پیامدر در اسیم آوردن قومش اشار

قدرت رنم

 -2اهداف دشمن
در قرن نوزدهم ،ترامی کشوهای اسیمی ،به ویژ کشورهای خلیا فارس ،شاه حضور استررار خویش
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بودن  .این حضور که در ابت ا جلو اقتصادی داشت ،در قرون اخیر ،ابراد گسترد ای به خود گرفته که در

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی بر فرهنگی ،ای ئولوژی اسیمی ،به ویژ نوو شیری آن را به چالش میکش .

مطالعات

قدرت رنم

ش ست مسلرانان به دست اروپائیان مسیحی ،قد از قرن نوزدهم اتّفاق افتاد .هنگامی که بخش وسیری
از سرزمین اسیمی زیر سلطه و نفوذ کشورهای اروپائی قرار گرفت« ،ان لس» و «سیسی » در جنگ «تولوز»
ارسال  1313م از دست مسلرانان خارج ش  .روسها از قرن  16ام به سرزمینهای مسلرانان درآسیای میانه
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لش رکشی کرد و آنجا را ضریره خاک خود کردن  .پرتغالیها و هلن یها از  1506از را دریا به وسیله
نیروی دریایی ق رترن خود ،بن رها وجزایر مهم و استراتژیک را در خلیا فارس و اقیانوس هن به زیر سلطه
خود درآوردن  .انگلیسها و فرانسویها از اوای قرن  19راهی جهان اسیم ش ن  .بریتانیا ،نیروی دریایی
خود را که از سواح غربی هن تا شیخ نشینهای خلیا فارس گسترش داد بود و اق ام به تأسیس نظام
پایگا نظامی نرود و نیروی نظامی خود را مستقر کرد بود .به دندال ش ست امپراتوری عارانی در جنگ
جهانی اول و فروپاشی آن ،انگلیس اق ام به تأسیس نظام قیومیّت و تحت الحرایگی برای کشورهای عراق،
اردن و فلسطین نرود .ب ین ترتیه ،کشورهای استررارگر اروپائی ،بر مراکز استراتژی ی و سوق الجیشی
جهان اسیم ،مانن راهها ،اقیانوسها ،تنگهها ،خلیاها و مراکز دارای مرادن و مناب غنی زیرزمینی تسلّت پی ا
کردن  .آنها ضرن غارت ثروتهای خ ادادی جهان اسیم ،اق ام به اعرال نظارت سیاسی و تغییر فرهنگشان
کردن  .محتوای فرهنگ اسیمی مردم و اح ام و دستورات قرآن را ،شای بتوان یگانه عاملی دانست که
ت اوم حضور آنها را درمنطقه به مدارز میطلد و با خطر مواجه میسازد (متقی زاد  ،1384 ،ص .)194
 2-1تفرقه افکنی میان مسلمانان
غربیان متوجّه این ن ته ش بودن که برای استررار سلطه خود بر مسلرانان ،بای آنها را نسدت به ارزشها
واصول ومدانی فرهنگ اسیمی بی تفاوت کرد و مظاهر فرهنگی خود را برآنها دی ته کنن .
ب ین ترتیه ،تیش برای بیگانه کردن آنان ازفرهنگ و هویّت اسیمی خویش آغاز گردی و با رواج
ان یشه قومیّت پرستی و ملیّت پرستی و هم چنین سیاست تش ی نزاوهای مذهدی شیره و سنّی و هرچنین
قطره قطره کردن سرزمین اسیمی به کشورهای کوچک ،هره برای مدارز با آن ان یشه ریشه کن کنن
استررار ،یرنی «اتّحاد اسیمی» صورت پذیرفت (مطهری.)25 :1377 ،
 2-2ایجاد خود باختگی وخودکم بینی در بین مسلمانان
مسلرانان درقرن سیزدهم هجری (نوزدهم مییدی) ،به دلی ِ ناآگاهی از تحوالت غرب وسفرهای
احترالی به غرب ،سخت مرعوب یا مجذوب میش ن و از این ه شرق اسیمی بتوان در برابر غرب مسیحی
به نحوی ،چه به ش

رقابت ،وچه به ش

مدارز ق علم کن مأیوس بودن (مطهری29 :1377 ،؛ بادام

چیان .)242 :1387 ،در ایجاد چنین شائدهای استارار با ترام داشتههای کاذبش و با به رخ کشی ن آثار
ت نولوژی و سدک زن گی متفاوت خویش ق علم نرود تا احساس خود باختگی و خود کم بینی را در بین
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مسلرانان تلقین نرای و آنان را به سرت و سوی خویش مترای سازد.
 2-3رواج دین گریزی درخاورمیانه
غرب با جذب اف ار تود های مردم ،به ظواهر فرهنگ خویش و پیشرفتهای فنّاورانه ،آنان را دچار
بحران هویّت نرود و قشر جوان و تحصی کرد جامره را ،به سوی پیروی از الگوهای غربی سوق داد.
در جوام شیری به واسطه نفوذ علرا و مراج تقلی درمیان تود ها این روی رد تا ح ودی ناکارآم جلو

پیش از این در جهان غرب به عنوان اسیم شناخته ،اسیم از نوو سنّی آن بود است و اینک با روی رد
ج ی ی آشنا میگردد که از ابراد بسیار پیچی ای برخوردار و کامیً ناشناخته است .برای ماال رابطه مقلِّ
ومقلَّ که هم رهدری دینی را تش ی میده و هم رهدری سیاسی را ،پ ی

بسیار پیچی

ای را به نرایش

میگذارد که کرتر ب ان آگا هستن  .این واقریّت ،دشرنان اسیم را به ف ر تضریف رابطه مرج و امّت و
ایجاد مان دراین میان واداشته است .چرا که روحانیّت سنّی یک نهاد مستق ملّی نیست ،بل ه وابسته به
ح ومتهایی است که خود قرنها آنها را به عنوان «اولواالمر» ،به جامره مررّفی کرد است .لذا در طول
تاریخ  ،علرای دینی سنّی ،هیچگا نریتوانستن به عنوان یک پایگا ض استد اد و ض استررار عر
کنن (مطهری ،1377 ،صص 17-15؛ بادام چیان :1387 ،ص  .)245لذا سیّ جرال ال ّین اس آبادی ،در سفر
به اروپا ،متوجّه اهریّت نفوذ روحانیان برای انجام اصیحات ش

و میگوی « :اروپائیان ،چون اعتقاد دینی

مسلرانان را استوارترین پیون میان آنان میبینن  ،میکوشن تا با نام مخالفت با ترصّه ،این پیون را سست
کنن ولی خود بیش از هر گرو و کیش به ترصّه دینی گرفتارن »(مطهری :1377 ،ص « .)27گیدستون»،
سیاستر ار پخته و زیرک انگلستان در توجیه ش ست خود ،از روحانیت اسیم و ملت ،به مجلس انگلیس
رفت و قرآن را به دست گرفت و گفت :تا این کتاب بین مسلرانان باش و ایران به آن داشته باشن  ،ما در
برنامه های خود موفق نخواهیم بود (بادام چیان.)263 :1387 ،
 2-4دخل و تصرف در آداب و رسوم اسالمی
ی ی از شیو های استارار برای مقابله با اسیم ناب محر ی (ص) ،تحریف و تغییر آداب و سنن اسیمی
است؛ زیرا به نی ی دریافته است که اعتقاد مح م مسلرانان به مدانی دینی و اسیمی خ شه بردار نیست؛
بنابراین با شیو ای نوین دست به تحریف و تغییر آداب و رسوم آن نرود و ترام قوای خویش را به کار بست
تا با مخ وش نرودن فروو و ظواهر اسیمی و خلت آن با خشونت و خرافات به ت ریا از استقامت و اعتقاد
مسلرانان ب اه و پایههای دینی را متزلزل نرای تا انسان متر ّن امروزی دیگر نتوان این دین خرافی خشن

قدرت رنم
سیده فاطمه طباطبائی و همکار

بی اری جوام اسیمی آغاز گردی  .ب ین ترتیه ،جنگ ای ئولوژیها به وقوو پیوست؛ به هرحال آنچه تا

مطالعات

شیعه انگلیسی

نرود ،به رغم تیش استررار درحذف ارزشهای اسیمی و هضم جوام اسیمی درفرهنگ غرب ،موج

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

را بپذیرد و خود به خود از آن فاصله بگیرد .در این راستا اموری را بنا نهاد که در ذی به برضی از آنها اشار
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

میشود.
 2-4-1رواج شیوههای نامشروع قمه زنی درکشورهای اسالمی
پیرو اه اف مذکور ،انگلیسیها ،از شیریان هن وستان که ازمرکز تشیّ و مرجریّت نجف به دور بودن
شروو کردن و ازجه و سادگی شیره و عشق زیاد آنها به امام حسین «علیه السیم» سوء استفاد نرودن و
قره و شرشیر زنی بر پیشانی را جر کرد وبه آنان آموختن  .متأسفانه برخی شیریان هن  ،این ب عت را ب ون
مجوّز علرا پذیرفتن و سپس این شیو عزاداری ازهن  ،به ایران وعراق رخنه نرود .تا گذشتهای نه چن ان
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دور ،سفارتهای بریتانیا در تهران و بغ اد ،هیئتهای عزاداری را که به صورت انزجارآور و زشت در کوچه
و خیابانها ظاهر میش ن  ،تأمین میکردن  .غرض ازسیاست استررار انگلیس از کرک به رش این مراسم،
به دست آوردن دلیلی مرقول برای استررارش بود که هروار با مرارضه مردم بریتانیا و برخی نشریات آن
کشور روبرو میش  .استررار انگلیس میخواست ثابت کن که مردمان مستررر هن وکشورهای اسیمی
دیگرکه به آن صورت وحشیانه در خیابان ظاهر میشون  ،احتیاج به ولی و قیّری دارن که آنان را از جه
وتوحّش موجود برهانن .
منقول است که یاسین هاشری ،نخست وزیر عراق ،برای گفتگو جهت پایان دادن استررار ،به لن ن رفته
بود ،بر از شنی ن ادلّه آنها مدنی بر رهانی ن مسلرانان ازتوحّش وحراقت ورسان ن به سرادت ،با عصدانیت
از جلسه خارج ش  ،انگلیسیها از او عذرخواهی کرد و او را به دی ن فیلری از هیئتهای حسینی حاوی
مشاه مهیه و نفرت آور از شرشیر کوبی و قرهزنی مردم عزادار مستن از عراق دعوت میکنن  .گویی
انگلیسیها میخواستن بگوین « :آیا مردمانی روشنف ر که از تر ّن بویی برد ان با خود چنین میکنن ؟!»
(فخر األئرّه ،1387،دست پنهان ،ص .)23-22
زمانی ه کرونیستها برمنطقه آذربایجان شوروی سابق مسلّت ش ن  ،هره آثار اسیمی را از آنجا محو
کردن بجز قره زدن .چرا که این امر برای آنها یک وسیله تدلیغ برض ّ دین و برض ّ تشیّ بود .هرجا خرافات
به میان آی  ،دین خالص ب نام خواه ش (فخر األئره ،1387 ،هیأت ،ص .)82
پیرامون تاریخچه پی ایش قرهزنی در ایران بای گفت پیترودالواله ،جهان گرد فرانسوی ،عزاداری محرّم در
زمان شا عداس را این گونه توصیف میکن  :مردم لداس سیا به تن کرد  ،ریش خود را نریزنن  ،حرام
نریرون و نه تنها از ارت اب به هر گناهی پرهیز میکنن بل ه خود را از هر گونه خوشی و تفریح محروم
میسازن و حتی قسرتی از سر را درخرر هایی از گ پخته فرو میکنن و تا پاسی از شه به هرین نحو باقی
میمانن و برخی دیگر ،با پارچه سیا ستر عورت کرد وسرتا پای خود را با ماد ای سیا رنگ زد ان
حرکت میکنن  .ترام این برای نشان دادن مراته سوگواری و غم وان و آنان در عزای حسین است (پیتر
دالواله ،1370 ،صص  .)124-123بنا به شواه موجود در زمان صفویه چیزی به اسم قرهزنی شای ندود

است .پس میتوان ادّعا نرود که در اواخر دور صفوی و اوای دور قاجار ،قره زنی در ایران مرسوم ندود
است .در دوران قاجار ،خطدایی ما آخون می آقا بن عاب شیروانی مرروف به فاض دربن ی ،هرین ق ر
که در رونق بخشی به مجالس عزا درآن دور نقش داشتن  ،در ورود مطاله سست و جرلی و خرافات و در
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«این آخون بیچار از را اخیص به خانواد رسالت و ثواب رسان ن به مردم ،کار روضه و روضه خوانی را

مطالعات

نتیجه عوام گرایی این مجالس هم مؤثر بود ان  .عد اهلل مستوفی ،تاریخ نگار دور قاجار دربار او مینویس  :دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
از خرک درکرد و به عنوان «تسامح در ادلّه سنن» تا توانسته است اخدار ضریف و عقای سخیف وارد روضه
خوانی نرود است .تیغ زدن روز عاشورا از کارهائی است که این آخون در عزاداری وارد یا المحاله آنرا

میکرد ان  ،خیلی ازحیث نفرات بی اهریّت بود ان (مستوفی ،1341 ،ج  ،1صص  .)277-275شهی مطهری
میگوی  :قرهزنی و بلن کردن طد وشیپور از ارت وکس های قفقاز به ایران سرایت کرد (مسائلی ،بی تا ،ص
.)63
 2-4-1-1رویکرد علما به قمه زنی
مق س اردبیلی ،از جرله علرای عصر صفویّه است که با قره زنی مخالف بود و با این است الل که این
اعرال جزو رسوم اقامه عزا نیست و در سیر اه بیت «علیهم السیم» نیز وجود ن ارد ،آنان را از این کار نهی
میکرد تا جایی که به عنوان اعتراض ترک دیار (اردبی ) کرد و به ی ی از قریههای اطراف رفت تا ص ای
عزاداری مردم به آن شیو را نشنود (فخر األئرّه ،1387،دست پنهان ،صص .)19-18
در عصر قاجار ،علرای بزرگی ما عیمّه سیّ محسن امین عاملی ،قرهزنی و نظایر آن را غیر شرعی و
شیطانپسن خوان

و به مخالفت با آن پرداختن که باز هم –با توجّه به این که قره زنی به سرعت جایگا

مطلوبی نزد عوام یافته و جزئی الینفک از مظاهر دین اری ،با لراب ترصّه مردم ش بود – نه تنها مخالفت
این دسته از علرا مؤثّر واق نش  ،بل ه به تش ی جدههای در بین مردم و برخی از علرای موافق قرهزنی منجر
ش ؛ تا جایی که به عیمه تهرت زدن که میخواه اخدار را نسخ کن و از اجرای اعرال دین جلوگیری کن
(امین ،1403 ،ج  ،10ص 363؛ فخر األئرّه ،1387 ،دست پنهان ،ص  .)30ایشان فتوا میده  :قرهزنی و اعرالی
دیگر از این قدی در مراسم عزاداری حسینی به ح م عق و شرو حرام است و زخری ساختن سر ،که نه
سود دنیوی دارد و نه اجر اخروی ،ایذای نفس است که خود در شرو حرام است و در جهت این عر ،
شیریان اه بیت مورد ترسخر قرار میگیرن و وحشی قلر اد میشون (اکدر نژاد ،1385 ،شرار  ،48ص
.)215

سیده فاطمه طباطبائی و همکار

شرو بیّن ،جزو عزاداری وکارثواب وانرود ش

است .واهالی عراق اگر هم در این عزاداری شرکتی

شیعه انگلیسی

عرومی کرد و فر حرام را موجه ثواب پن اشته است وترکها هم این عزاداری را پذیرفتهان واین خیف

قدرت رنم

 2-4-2-2فتوای علمای معاصر
در بررسی مناب فقهی و ص ور ح م حلّت یا حرمت امری ،چنانچه نصّی به صراحت برحرمت ،داللت
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کن علرا ح م به حرمت آن داد ان  ،درغیر این صورت ،از نظر آنها اص حلّیت حاکم خواه بود .چنانچه

مطالعات

است (ربّانی خلخالی ،بی تا ،ص  .)68به نظر میرس بر از مرنوعیّت برپایی مراسم عزاداری در ایران توسّت

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی آیت اهلل سیّ مرتضی فیروزآبادی در ص ور فتوای خود مدنی برحلّت یا حرمت قره زنی ،ب ان تصریح کرد

قدرت رنم

رضاخان و مرنوعیّت تیغه و قرهزنی در عراق توسّت نخست وزیر وقت ،یاسین هاشری بنا به ح م «حریص
ش ن انسان به هرآنچه که ازآن من شود» ،مردم و حتّی برخی ازعلرای ایران و عراق ،در عشق به عزاداری
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برامام حسین «علیه السیم» دچار نوعی افراط ش ن  ،به نحوی که حتّی عالری ما آیت اهلل سیّ شهاب ال ّین
مرعشی نجفی ،در فتوای خود میگوی « :سینه زدن ،زنجیر زدن واماال آنها به شرط این ه مشتر بر محرّمات
الهیه نداش  ،هیچگونه اش الی ن ارد بل ه در این عصر الزم و دارای اجر و ثواب زیادی است .در عصر
مذکور ،مراجری چون سی محر صادق حسینی روحانی ،وجود داشتن که نسدت به توطئه دشرن واقف
بود و چنین فتوا دادن « :سینه زدن ،زنجیر زدن و قرهزدن کار صحیحی نیست .هره از نقشههای سوء و توطئه
های بیگانگان و دشرنان دین است (هران ،ص  .)137سی محر حسن شیرازی مرروف به میرزای شیرازی،
سی محسن ح یم ،محر جواد مغنیه ،عد ال ریم جزائری ،محر حسین کاشف الغطاء ،سی ابوالحسن
اصفهانی ،شهی مطهری ،قرهزنی را حرام دانستهان (مسائلی ،بی تا ،صص  .)83-80علرائی هرچون آیت اهلل
خرینی ،خویی ،گلپایگانی ،محر هادی حسینی میینی ،حسین طداطدائی بروجردی ،تنها به برپایی عزاداری
بر امام حسین تشویق و ترغیه نرود ان و نامی از تیغه و قرهزنی ندرد ان (ربّانی خلخالی ،بی تا ،صص -128
.)135
آیت اهلل خامنهای(م ظله الرالی) میفرمای « :آنچه از مراج سلف ،نق ش است بیش از آن نیست که
اگر این کار ضرر مرتنیبه ن ارد جایز است .ضرری که میک حرمت است فقت ضرر جسری نیست بل ه
مضرّات بزرگ تدلیغی که با آبروی اسیم و شیره سرو کار دارد نیز بای مورد توجّه قرار گیرد .امروز این
ضرر بسیار بزرگ و ش نن است و لذا قرهزدن علنی و هررا با تظاهر ،حرام و مرنوو است .قرهزدن سنّتی
جرلی است .حتی اگر قرهزنی حرام هم نداش  ،از بیّنات شرو نیست که ما بگوییم چه دنیا بپسن د ،چه نپسن د،
ما بای ملزم ب ان باشیم» (فخراألئره ،1387 ،ههیأت ،صص 84-79؛ حسینی خامنهای ،1389 ،صص -321
.)322
 -2-5ایجادجنبشهای عوام گرایانه درعصرحاضر
ی ی از م ای استارار تربیت و سازمان بخشی ن به افراد و گرو هایی است که عام انه و یا جاهینه آب
در آسیاب دشرن بریزن و آنان را در راستای رسی ن به اه اف خویش بی واسطه و یا با واسطه یاری رسانن .
در مواجه با شیره به دندال راه اری است تا بتوان از درون پایههای اعتقادی آن را سست و از بیرون مقاب با

دیگر فرق اسیمی قرار ده تا شای بتوان با این شیو به ه ف استاراری خود نائ آی  .ی ی از شیو هایی
که در این راستا ،اتخاذ نرود است ،ایجاد شیره انگلیسی است تا به م د آن به اه اف خویش دست یاب .
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 2-5-1شیعه انگلیسی
استارار در جهت تأمین مناف چپاولگرانهاش به دندال حذف اسیم و در رأس آن شیره است و با ایجاد دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
جنگ نرم در پی تغییر و تحریف شیره از درون است .در این راستا هر آداب و رسومی که چهر شیره را
کریه و ناخوشاین جلو ده اشاعه داد و بر مسائ تفرقه اف نانه پافشاری مینرای و در این راستا هر شخص
و یا گروهی از شیریان که دشرن را به اه اف خود برسان شیره انگلیسی نامی میشود .جهت تنویر موضوو

است ،هستن کسانی که عام انه و یا جاهینه در اشاعه این عر حرام اصرار میورزن و قرهزنی را با استناد
به آیه  36حا« :وَالدُ نَ جَرَلناهالَ ُم مِن شَرَائراهلل» ازشرائر الهی میدانن و با توجّه به آیه «وَ مَن یُرَظّم شَرَائرَاهلل
فَإنَّهَا مِن تَقوَی القلوب» و گا با وارونه جلو دادن وقای تاریخی (جرری از محققان ،1432 ،صص )10-8
شیریان را به لطم ،هروله ،قرهزنی تشویق و برپایی آنرا امری واجه و الزم االجرا میدانن (حسینی شیرازی،
صادق ،1432 ،صص 15-14؛ حسینی شیرازی ،1390،کشتی بان ه ایت ،ص 68؛ جرری از محققان،1432 ،
ص  )35و اشار به روایتی مینراین که حضرت زینه «سیم اهلل علیها» ،سر خود را بر محر کوبی ن و سن
این روایت را نیز صحیح میدانن (حسینی شیرازی ،1390،کشتی بان ه ایت ،صص  .)68-67حتی ،با اذعان
به نقشه استررار در تفرقه اف نی میان مسلرانان (حسینی شیرازی ،1390 ،شیره واتهامات ناروا ،ص )15تشویق
به برپائی مراسم اختیف برانگیز عی الزهرا ،لرن برخلفای ایّام محسنیّه( ،حاجیانی دشتی ،بی تا ،ص )11
مینراین ؛ بنابراین الزم است جهت تنویر کیم حق ،این آیه از نظر داللت ،بررسی و سن و داللت روایت،
مورد م اقه قرار گیرد.
 2-5-1-1پاسخ به قمه زنی از شعائرالهی
کلره «شرائر» ،جر «شریرة» ،به مرنای عیمت است .شرائرخ ا عیمتهایی است که خ اون آنها را
برای اطاعتش نصه فرمود و آن شام وقوف ،طواف ،سری ،رمی ،ذبح و غیر است .هرچنانکه فرمود :
«إنَّ الصَّفا والرروَةَ مِن شَرَائراهلل» و «وَالدُ نَ جَرَلنَاهَا لَ ُم مِن شَرَائرَاهلل» .بُ ن ،شتری است که برای قربانی سوق
داد میشود ،و باش افتن کوهانش ازطرف راست ،آن را عیمتگذاری میکنن تا مرلوم شود که این شتر
قربانی است .ب ین جهت ازشرائرالهی خوان
انسان به مال ،قربانی خ اش

ش

است که با وجود کارت نف و برکت و ش ّت محدّت

تا بر قوّت دین و میزان اهرّیت بزرگ اشت امر الهی داللت کن (طداطدائی،

 ،1387ج  ،14ص 529-527؛ فراهی ی ،1410 ،ج  ،1ص 251؛ محر بن م رم (ابن منظور) ،1414 ،ج ،4
ص 414؛ طریحی ،1365 ،ج  ،3ص .)346
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درحال حاضر ،باوجود من علرا از قرهزنی که چهر رحرانی اسیم را مخ وش و موجه وهن مسلرانان

قدرت رنم
شیعه انگلیسی

به ذکر نرونههایی بسن میشود.

مطالعات

«وَمَن یُرَظِّم شَرَائراهلل فَإنَّها من تَقوی القلوب» ترظیم شرائرالهی ،ازتقوی است؛ اضافه تقوی به قلوب،
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اشار به این حقیقت است که حقیقت تقوی و احتراز و اجتناب از غضه خ ای ترالی و تورو از محارم او،
امری است مرنوی که قائم است به دلها ،پس تقوی قائم به اعرال –که عدارت است از حرکات وس نات

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی ب نی -نیست (طداطدائی ،ج  ،14صص .)529-527

مطالعات

قدرت رنم

حال این سؤال مطرح میشود که با توجّه به سیاق و م لول آیه و تناسه آیات و با توجّه به فلسفه حا
و تأکی پیامدر «صلی اهلل علیه وآله» و اه بیت «علیه السیم» ،بر برپایی مناسک حا ،آیا آسیه رسان ن به
خود و مخ وش کردن چهر شریرت و دین گریزی از جرله اموری به حساب میآی که خ اون آنها را
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برای عدادتش نصه فرمود است؟! عرلی که هیچ عق سلیری آن را زیدا و از نشانههای تقوا نریدان  .امری
که هیچ ریشهای درسنّت ن ارد وکامیً ب عتی مجرول دست انسانهایی است که گا از روی اخیص ،طرره
و خواستگا سودجویان استررارگر قرار گرفتهان .
 2-5-1-2پاسخ به کوبیدن سر زینب «سالم اهلل علیها» برمحمل ،مجوز قمهزنی
در تجویز قره زنی اشار به روایتی ش است که سن آن را صحیح دانستهان  .در این روایت بیان ش
است که حضرت زینه «سیم اهلل علیها» ،سر خود را بر محر کوبی ن (حسینی شیرازی ،1390 ،کشتی بان
ه ایت ،صص  )68-67و این عر مجوزی بر لطم و ضرب و قره زنی در مراسم سوگواری ساالرشیریان
انگاشته ش است .در این روایت فردی به نام «مسلم جصّاص» (گچ ار) ،نق میکن  :من از طرف ابن زیاد
مأمور ترریر داراالمار کوفه ومشغول کار بودم که هیاهوئی درشهر بلن ش  .دست از کارشستم و به سوی
هیاهو و ازدحام مردم رفتم .دی م سرها را بر سر نیز ها کرد و هررا با اسرا که در چه کجاو بودن  ،وارد
شهر میکنن  .زینه دختر علی ،خطده میخوان و مردم کوفه را به باد میمت گرفته بود که ناگهان سر حسین
«علیه اسیم» راباالی نیز کرد  ،جلوی کجاو زینه آوردن  .زینه چون چشرش به سر بری برادر افتاد و
دی که باد موی محاسن برادرش را گا به راست وگا به چپ میبرد ،ازش ّت تأثّر و ناراحتی سرش را به
چوب محر کوبی ؛ چنانچه خون از زیرمقنره اش جاری ش  .و اشراری را میسرای (مفی  ،1413 ،امالی
الرفی  ،ص 321؛ مجلسی ،بی تا ،ج  ،5صص  .)165-164بر این ح یث چن اش ال وارد میشود این که
مح ث قری ،میگوی  :ذکر محام و هودج ،در غیر خدر «مسلم جصّاص» نیست .و این خدر را اگر چه عیمه
مجلسی نق فرمود  ،ل ن مأخذ نق آن منتخه طریحی وکتاب «نورالرین» است که حال هردو کتاب برای
اه فن ح یث مخفی نیست .کتاب «نورالرین» بی اعتدار و مجهول الرؤلف است و شیخ طریحی ازآنجا
ح ایت کرد و ش ستن پیشانی حضرت زینه از مشتریت این خدر مجهول است .ص ور اشرار مذکور از
رضیّه ندوّت و صاحه مقام رضا و تسلیم ،حضرت زینه «سیم اهلل علیها» بری است زیرا عیو بر ب ور بودن
از بیغت ،امام حسین «علیه السیم» را به سنگ لی و قساوت قله متّهم کرد است .حضرت زینه ،پس از
مشاه جناز برادرشان امام حسین «علیه السیم» ،گفت« :الهی تقدّ مِنَّا القُربان» (مسائلی ،بی تا ،صص -25

 .)30عیو براین ،امام حسین «علیه السیم» هم مردم عادی و هم اه بیت خود را از نوحه سرائی و جزو و
فزو من نرودن  .در کتاب کام الزیارات ،در ح یای ،در ذکر واقره کربی از زبان مدارک امام سجاد (و)،
تصریح به حر زنان بر اقتاب ش است« :وقُتِ من کان مره من وُل و إخوَته وسائر أهله وحرلت حرمه و
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 ،1384ص 808؛ طریحی ،1365 ،ج  ،2ص 139؛ ابن منظور ،1414 ،ج  ،1ص  .)660هرچنین ،از امام محر

مطالعات

نساؤ علی االقتاب» (ابن قولویه قری ،1356 ،ص  .)261اقتاب در لغت عرب به مرنای پاالن شتر است (قیّم ،دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
باقر «علیه السیم» روایت ش است که هنگامی که امام حسین «علیه السیم» درص د کوچی ن از م ینه برآم ،
زنان بنی عد الرطله آم ن و به نوحه سرایی پرداختن  ،تا آن ه امام حسین «علیه السیم» میانشان رفت و

میشود .در لهوف و دیگر مقات مرتدر آم است که امام حسین «علیه السیم» ،درشه عاشورا به زنان حرم
چنین فرمودن « :یا اختا یا امَّ کلاومٍ ،وَأنتِ یازینهُ ،وَأنتِ یافاطرةُ ،وَ أنتِ یاربابُ ،أُنظُرنَ إِذا أنا قُتِلتُ فَیتَشقُقنَ
عَلَیَّ جَیدا وَالتَخرِشنَ عَلَیَّ وَجهاً والتَقُلنَ عَلَیَّ هَجراً :ای خواهرم ام کلاوم و تو زینه و هم تو ای فاطره وتو
ای رباب ،توجه کنی ! هرگا کشته ش م ،گریدان چاک نزنی و صورت نخراشی و سخن ناروا بر زبان جاری
ن نی (ابن طاووس ،1348 ،ص  .)82این روایت به هرین مضرون و با الفاظ گوناگون از امام حسین «علیه
السیم» نق ش است (مجلسی ،بی تا ،ج  ،45ص 3؛ ج  ،64ص 187؛ مجلسی ،1365،ج  ،44ص .)391
 3-5-1-2پاسخ به تجویز لطم زنی در عزاداری ساالرشهیدان
کلینی ،درکافی به سن خود از زبان از امام صادق «علیه السیم» ،روایت کرد که فرمودن  :بر از آن ه
رسول خ ا ،م ّه را فتح کرد و با مردان بیرت فرمود ،سپس زنان آم ن تا بیرت کنن خ ای ترالی آیه 12
سور مرتحنه را فرستاد« :یَاأیُّها الندیُّ إذا جاءَکَ الرؤمنات یُدَایِرنَکَ عَلَی أن .....الیَرصِینَکَ فِی مَرروفٍ »..امّ
ح یم دختر حارث بن هشام عرضه داشت :یارسول اهلل ،این مرروفی را که خ ا شرط کرد تو را در مورد
آن مرصیّت ن نیم ،چیست؟ حضرت فرمودن « :این است که لطره به صورت نزنی  ،و چهر خود را نخراشی ،
و موی خود م نی و گریدان چاک ن نی  ،و جامه سیا نپوشی  ،و ص ا به واویی بلن ن نی »  .زنان م ّه
پذیرفتن  ،و با آن جناب برطدق این شرایت بیرت کردن (طداطدائی ،1387 ،ج  ،19ص 417؛ مسائلی ،بی تا،
صص 44 -43؛ مجلسی ،بی تا ،ج  ،64ص 187؛ طدرسی ،1385 ،صص 204-203؛ کلینی ،1365،ج  ،5ص
527؛ حر عاملی ،1409 ،ج  ،20ص 211؛ قری ،1404 ،ج  ،2ص  .)363امام صادق و پیامدر گرامی اسیم اه
خود را به ش ت از لطم زنی در عذای از دست دادنشان نهی کردن (ص وق ،1403 ،صص 391-390؛ اکدر
نژاد ،1385،شرار  ،48ص  .)202امام حسین «علیه السیم» ،حضرت زینه «علیه السیم» را از لطم زدن و
واویی سردادن من کرد ان  .روایت ش

زمانی ه ایشان برای رفتن به می ان جنگ آماد میش ن و به

حضرت زینه (س) گفتن  :من ج و پ ر و مادر و برادرم حسن «علیهم السیم» را دی م وگفتن به زودی با

سیده فاطمه طباطبائی و همکار

ص  ،195ح  ،275باب  .)29که مراد آن حضرت از نافرمانی خ ا ،الاق شقّ جیوب و خرش وجو را شام

شیعه انگلیسی

گفت :شرا را به خ ا سوگن  ،مدادا که نافرمانی خ ا و رسول باش که از شرا سربزن (ابن قولویه قری،1384،

قدرت رنم

آم ن نزد ما خوشحال میشوی ،حضرت زینه ،بر صورت خود زدن (لطم) و فریاد بر آوردن  .امام حسین
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«علیه السیم» به ایشان فرمودن  :آرام باش ،تا موجه شراتت دشرن نگردد (مجلسی ،1365 ،ج  ،44ص )391
.حتی اگر بپذیریم که حضرت زینه بر از نهی امام حسین مرت ه لطم زنی ش ن  ،امر امام مرصوم بر عر

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی غیر مرصوم اولوّیت دارد .امام صادق «علیه السیم» ،نیز درحال احتضار ،زنان را از لطم زدن وگریدان چاک

مطالعات

قدرت رنم

دادن نهی کرد (اکدر نژاد ،شرار  ،50ص .)26
 2-5-1-4مفهوم عزاداری درشریعت اسالم
از فحوای روایات متر ّد ،برمیآی که عزاداری بر اه بیت «علیهم السیم» ،مشتر بر حهّ اه بیت و

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

برائت از دشرنان ایشان است به طوری که با شاد ش ن درشادی آنها و محزن ش ن در ان و آنها در ظاهر
نرایان گردد .به ذکر یک روایت به عنوان شاه ماال اکتفا میشود:
از مِسرَ بن عد الرلک کِردَین بصری ب ین مضرون نق ش است که امام صادق «علیه السیم» ،از وی
که از اه عراق بود پرسی ن که آیا به زیارت قدر حسین «علیه السیم» میروی؟ گفت :من نزد اه بصر
مردی مشهورم ،گروهی از ناصدیها گزارش کار من را به خلیفه میدهن و او با من کاری میکن که عدرت
دیگران گردد ،لذا احتیاط کرد و به زیارت آن حضرت نریروم .امام صادق «علیه السیم» ،پرسی ن  :آیا
مصائدی که برامام حسین «علیه السیم» گذشته است و آزار و اذیّتهایی که به آن حضرت روا داشتن را یاد
میکنی؟ گفتم :بله .پرسی ن  :آیا به جزو و فزو میآیی؟ گفتم :بله ،به خ ا قسم و به خاطر یاد کردن مصائه
آن بزرگوار ،چنان غرگین و حزین میشوم که اه و عیالم اثر آن را در من مشاه میکنن و چنان حالم
دگرگون میشود که از خوردن طرام و غذا امتناو نرود و بوضوح عیئم حزن و ان و درصورتم نرایان
میگردد .امام فرمودن  :خ اون به واسطه این اشکها تو را رحرت نرای  .تو از کسانی محسوب میشوی
که بخاطر ما جزو نرود و به خاطر سرور و فرح ما مسرور گشته و به خاطر حزن ما محزون گردی وخائف
بر خوف ما هستی و هنگام مرگ اج ادم را باالی سرت خواهی دی که به ملک الروت سفارش تو را خواهن
نرود و بشارتی که به تو خواهن داد برتر و باالتر از هر چیزی است و خواهی دی که ملک الروت از مادر
مهربان به فرزن ش به تو مهربانتر و رحیمتر خواه بود (ابن قولویه ،1384 ،صص .)330-329

 1-5 -2-5پاسخ به سب علنی و عواقب آن
در دین مدین اسیم ،به حسن خلق ،عفو و گذشت ،حفظ وح ت و حفظ حرمت اسیم و پیامدر و ائره،
سفارش ش
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است(ص وق ،1426،ص  .)173پیامدر اکرم «صلی اهلل علیه وآله» در وصیّت خود به حضرت

علی «علیه السیم» فرمودن  3 :خصلت ازم ارم اخیق است :عطا و بخشش به کسی که تو را محروم کرد دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
است؛ مراشرت داشتن و محدّت نشان دادن با کسی که با تو قط رابطه کرد و عفو و بخشش و گذشت نسدت
به کسی که به تو ظلم کرد است (هران ،ص  .)104در صحیح بخاری ،ح یای از پیامدر نق ش

که سه

مسلران فسق و قت او کفر است (بخاری ،2004 ،ج  ،1ص  ،23ح  .)48درح یث دیگری آم

است که

شرشیرشان با هم رو در رو شون  ،قات و مقتول ،هردو در آتشن  .از پیامدر پرسی م :تقصیر مقتول چیست؟ او
هم حریص در قت میزمش است (هران ،ج  ،1ص  ،19ح  .)31درآیه «وَ ال تَسُدُّوا الذین ی عُونَ من دونِ اهلل
فَیَسُدُّوا اهللَ عَ ُوّاً بِغَیرِ عِلمٍ» (انرام )108،مسلرانان ،از سهّ مشرکین من ش ان  .و هرچنین در آیه «أطیروا اهللَ
و رسولَهُ وَ التَنازَعوا فَتَفشَلوا وَ تَذهَهَ ریحُ ُم وَ اصدِروُا إنَّ اهلل م الصَّابرین» (انفال.)46 ،
حال یک سؤال مطرح است وآن این است که :باوجود وصیّت پیامدر به علی (و) ،مدنی برگذشت و بخشش
کسی که به تو ظلم کرد است و پشیرانی متخلِّف  ،1وتأکی پیامدر بر حفظ وح ت ،آیا سزاواراست با برپائی
مراسم جشن و سرور ،به پیشوایان اه سنّت  -که برادران دینی ما بود و هرانطور که متذّکر ش یم با
پایدن یشان به اصول دین ،در زمر امّت واح اسیمی قرار گرفته و ما بنا به امر خ ا و حضرت محرّ «صلی
اهلل علیه وآله» ،بای نسدت به ی

یگر نظر رحرت داشته باشیم -بی احترامی کرد و باعث تهییا و تحریک

آنها ش و وح ت خود را در روابت بین الرللی از دست داد و به استررار مسلرانان ،رضایت دهیم؟و بازیچه
دست افرادی قرار بگیریم که از یک سو با نامگذاری هفته وح ت به برائت ،درمیان شیریان ،ایشان را تشویق
به سه ولرن خلفا کرد و کینه توزی نسدت به اه سنّت را در میان شیریان اشاعه داد و با باب کردن مراسم
مذهدی هرچون دهه محسنیّه ،به جریحه دار کردن عواطف شیریان دامن زد و از سوی دیگر با اشاعه ان یشه
وهابّیت در میان اه سنّت ،با استناد به عرل رد مسلرانان ،بر دامنه اختیفات ای ئولوژی ی افزود و ریختن
خون برادران دینی را مداح میدانن  .چنانچه عد الرالک ریگی دراعترافات خود به این امر تصریح نرود
است که هرزمان که افراد تحت امر من خسته میش ن با نشان دادن فیلمهای عی الزهرا که شیریان به سه
ولرن خلفای راش ین میپرداختن تشویق به کشتن شیریان مینرودن ( .(www.sharghnews.irدرحالیکه
بروز اختیف میان فرق مختلف یک مذهه امری ان ارناپذیر است بطوریکه پیرو دالواله ،درسفرنامه خود،
به ورود نراین انگلیس به اصفهان و تردی شان مدنی براستقدال از او به دلی کاتولیک بودنش ،اشار میکن
ومیگوی  :به این نتیجه رسی یم که شایسته نیست اختیفات داخلی ما عیسویان نزد ح ررانی که خارج از

سیده فاطمه طباطبائی و همکار

کجا میروی؟ به یاری این مرد میروم .به من گفت :برگرد که من از پیامدر شنی م :هرگا دو مسلران با

قدرت رنم
شیعه انگلیسی

أحنف بن قیس میگوی  :برای یاری رسان ن به مردی میرفتم که با ابو بَ رَة برخورد کردم .از من پرسی :

مطالعات

مذهه ما است (شا عداس صفوی) ابراز شود ،زیرا در این صورت ،لطره عظیری به حیایت ما وارد میآی
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و الدته مناسهتر بود به شا ایران نشان دهیم که اگر به فرض در مورد دین برحق عیسی اختیفاتی در بین ما
وجود دارد در سایر مسائ متّح ومتّفق القول هستیم ( پیرودالواله ،1370 ،ص .)118آیا بهتر نیست که ما نیز

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی در روابت بین الرللی خود ،به جای توجّه به اختیفاتران ،به ف ر اه اف اسیم وحفظ جان مسلرانان باشیم ؟

مطالعات
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 2-5-1-6پاسخ به تحریف واقعیات
از ویژگیهای دیگر شیره انگلیسی این است که در راستای ه ف استارار در نابودی شیره ،در پی
تحریف واقریات و غیر موجه جلو دادن چهر های تأثیر گذار شیره میباشن  .در شرح خطده حضرت زهرا

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

«سیم اهلل علیها» ،این امر مشهود است« :سپس فاطره زهرا «سیم اهلل علیه» به سوی خانه مراجرت نرودن
درحالی ه امیرالرؤمنین «علیه السیم» انتظار بازگشت حضرت را میکشی ن و منتظر از را رسی ن آن بانو
بودن  .چون حضرت زهرا نزد امیرالرؤمنین (و) رسی ن  ،خطاب به ایشان ،عرض کردن  :ای پسر ابوطاله!
آیا مانن جنین نشستهای و ما اشخاص متّهم در خانه جای گرفتهای؟ تو بالهای بازان ش اری را میش ستی؛
واکنون پر پرن گان بی بال وپر بر تو تأثیر کرد است؟! این پسر ابوقحافه است که با قهر و غلده بخشش پ رم
و ذخیر دو پسرم را میگیرد .او با ج ّیت ترام به مدارز من برخاسته ،و او را با دشرنی هر چه بیشتر در مقاب
صحدتهایم یافتم تا آن ه انصار یاری خود را و مهاجران کر شان را از من بازداشتن وچشرانشان را در
یاری من بستن و درنتیجه نه دفاو کنن ای هست و نه من کنن ای! با سینهای پر از خشم از منزل خارج ش م،
و با خواری به خانه بازگشتم .روی خود را به ذلّت اف ن م هنگامی که صیبتت را سست نرودی .تو گرگان
را از هم میدری ی ،ولی اکنون خاک را فرش خود قرار داد ای! نه گوین ای را از کیم بازداشتی ونه از
باطلی من نرودی و من اختیاری از خود ن ارم »....وحضرت علی «علیه السیم» فرمود ....« :اگر به ان از
کفایت زن گی میخواهی روزی تو ضرانت ش است ومت فّ آن مورد اعتراد است(»»....حسینی شیرازی،
 ،1390کیست فاطره ،صص  .)89-87با مراجره به سیر پیامدر و اه بیت «علیهم السیم» ،بی اهرّیتی ایشان
به زیورهای دنیایی کامیً مشهود است .چگونه ص ور این کلرات را از ص یقه کدری بپذیریم؟ مگر نه آن ه
مشرکین قریش به پیامدر پیشنهاد دادن که درمقاب دریافت وجو نق ی زیاد ،دست از تدلیغ رسالت بردارن
و ایشان نپذیرفتن  .آیا حضرت زهرا ،پس گرفتن ف ک را جز برای خرج کردن در را مصالح مسلرانان و
بی بضاعتان نریخواستن ؟ چطور بپذیریم که به خاطر تأمین آتیه فرزن انشان ،چنین تحقیرآمیز با ولی امر
مسلرین سخن بگوین ؟ در مقاب این سخن ،در بحاراالنوار آم است که حضرت زهرا «سیم اهلل علیه» ،پس
از رحلت پیامدر و قد از شروو بیراری چه روز ایشان ،خطاب به فرزن انشان فرمودن « :این ابوکُرا الّذی
کان یُ رِمُ ُرا وَ یَحرِ ُکُرا مرَّةً بر َ مَرَّةٍ» که خود ح ایت از نهایت ت ریم ایشان ،نسدت به حضرت علی دارد.
استفاد از لفظ کان نشان دهن استررار این عر از گذشته تا زمان حال است( .مجلسی ،1404 ،ج  ،43ص
.)181

بنابراین میتوان اذعان نرود که اگر کسی با شخصیتهای تأثیر گذار شیره از طریق کته موثق
تاریخی آشنا ش باش و اشراف کام به اصول اعتقادی شیره واقری داشته باش  ،در بین شیریان هرگا بوی
نفاق ،تفرقه ،اختیف ،تحریف ،مادّی گرایی و ...به مشامش رس  ،رد پای دشرن را خواه یافت و از آن
شیره انگلیسی دوری خواه نرود.
-3نتایج
بروز اختیف در میان مذاهه آسرانی امری اجتناب ناپذیر است ،اما با درایت اه ایران و پایدن ی به
کیم رسوالن آسرانی ،پیروان هر م ته ملزم به حفظ وح تان  .از دیر باز منطقه خاورمیانه مطرَ

و مادّی گرایی و اقامه جندشهای اختیف برانگیز کوشی ان و در راستای تغییر چهر ناب شیره به رایا
نرودن و اشاعه رسومات نامرتدر و حرامی هرچون قره زنی ،لطم و غیر آن دست زدن تا مسلرانان را به عنوان
قومی بی تر ن ،که احتیاج به قیّم دارد به جهان مررفی نراین تا زمینه استررار خویش را موجه جلو داد و
مان پیشرفت آنها در دیگر شئون اجتراعی شون و در این راستا ع ای را آگاهانه و ناآگاهانه در ایجاد
جندشهای عوام گرایانه درعصر حاضر اجیر نرودن تا با تغییر چهر ناب شیره به اه اف خود نائ گردن .
از آن جا که این جندشها در راستای اه اف استارار حرکت مینراین ازآن به شیره انگلیسی یاد میشود که
درپی تحقق و تأکی و رونق بخشی ن به اختیفات شیره و سنی هستن  .در این راستا به امر قرهزنی ،لطم و
آسیه رسان ن به ب ن در عزاداری امام حسین و سه به خلفاء و گرفتن جشن عی الزهرا و دهه محسنیه
پافشاری و تأکی دارن  .ترام امور مذکور در شرو مق س مذموم و در عصر کنونی که باعث اختیف و تفرقه
میگردد طدق نظر فقهای مراصر غیر جایزاست .پیشنهاد میشود که با بررسی سیر پیامدر اعظم و اه بیت
ایشان ،به کن اش شیو های رفتاری ایشان در ابراد مختلف پرداخته شود .هرچنین در راستای تنویر اذهان
عروم به رص  ،واکاوی و تدیین مصادیق رفتاری نوظهور شیره انگلیسی پرداخته شود وبا ترسک به ق رت
نرم واصول اعتقادی و رفتاری ناب شیره به مقابله با این پ ی نوظهور اق ام شود و مسلرانان با الهام از آیات
قرآن وح ت خود را حفظ کنن .
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خودباختگی ،دین گریزی در بین مسلرانان و دخ و تصرف درآداب و اشاعه رسومات و خلت آن با خرافات
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استارارگران قرار گرفته و پس از ش ست پیاپی از مسلرانان و مواجهه با تف ر شیری در ایجاد تفرقه،
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 ابن قولویه قری ،جرفربن محر بن جرفربن موسی ( ،)1384ترجره کام الزیارات ،ذهنی تهرانی ،محر جواد،بی جا :پیام حق.
 ابن قولویه قری ،جرفر بن محر بن جرفر بن موسی ( ،)1356کام الزیارات ،نجف :مرتضویّه. امین ،محسن ( ،)1403اعیان الشیره ،بیروت :دار الترارف للرطدوعات. بادام چیان ،اس اهلل ( ،)1387روشنف ری وروشن ان یشی در ایران ،تهران :ان یشه ناب. بخاری ،ابی عد اهلل محرّ بن إسراعی ( 2004م) ،صحیح الدخاری ،تأمر ،محر محر  ،قاهر :دار االفاق الرربیّه.
 پیترو دالواله ،سفرنامه ( ،)1370شفا ،شراو ال ین ،بی جا :انتشارات علری وفرهنگی وابسته به وزارت فرهنگوآموزش عالی پیترودالواله.
 جرری از محققین ( ،)1431أحسن الرزاء ،بی جا. حرّانی ،ابن شرده ( 1404ق) ،تحف الرقول عن آل الرسول ،قم :جامره م رسین. حر عاملی ،محر بن حسن بن علی بن محر بن حسین ( ،)1409وسائ الشیره ،قم :آل الدیتإلحیاء التراث.
 حسینی خامنهای ،علی ( 1389ش) ،اجوبة اإلستفتاءات ،تهران :پیام ع الت. حسینی شیرازی ،صادق ( ،)1390کیست فاطره ،قم :رشی . حسینی شیرازی ،صادق ( ،)1390کشتی بان ه ایت ،قم :سلسله. حسینی شیرازی ،صادق ( ،)1390شیره واتهامات ناروا ،اسیمی ،حسین ،قم :یاس زهرا. حسینی شیرازی ،صادق ( ،)1384انوار حسینی ،بی جا :رشی . حسینی شیرازی ،صادق (بی تا) ،رسانه وحرایت ،تهران :مؤسسه فرهنگی اه بیت عصرت وطهارت.
 حسینی شیرازی ،صادق ( ،)1432درامت اد شرائر الهی ،کربی :ام ابیها. حاجیانی دشتی ،عداس (بی تا) ،شهادت حضرت محسن ،بی جا. ربانی خلخالی ،علی (بی تا) ،عزاداری ازدی گا مرجریّت شیره ،قم :م ته الحسین. سازگار ،غیمرضا ( ،)1432دسترال اشک ،اصفهان :مجروعه مذهدی فرهنگی بیت الردّاس. سی بن طاووس ( 1348ش) ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،تهران :جهان. ص ر ،محر باقر (بی تا) ،تشیّ یااسیم راستین ،مه ی پور ،تهران :روزبه. ص وق ،ابن بابویه ( ،)1426ابوجرفرمحر بن علی بن حسین ،الخصال ،علی اکدر ،بی جا:نشر اسیمی.
 -ص وق ،ابن بابویه ( ،)1362خصال ،قم :جامره م رسین.

 ص وق ،ابن بابویه ( ،)1403مرانی االخدار ،قم :جامره م رسین. طداطدائی ،محر حسین ( ،)1387ترجره تفسیر الریزان ،موسوی هر انی ،محر باقر ،انتشارات اسیمی وابستهبه جامره م رسین حوز علریه قم.
 طدرسی ،فض بن حسن حفی ( ،)1385مش اة االنوار فی غرر األخدار ،نجف :حی ریّه. طریحی ،فخر ال ّین ( ،)1365مجر الدحرین ومطل النیرین ،تهران :کتابفروشی مرتضوی. فراهی ی ،خلی بن احر ( ،)1410الرین ،مخزولی ،مه ی ،سامرایی ،ابراهیم. قری ،علی بن ابراهیم ( ،)1404تفسیر علی ابن ابراهیم قری قم :دار ال تاب.-قیّم ،عد الندی ( ،)1384فرهنگ مراصر ،تهران :فرهنگ مراصر.

 مستوفی ،عد اهلل ( ،)1341شرح زن گانی من  ،تاریخ اجتراعی و اداری دور قاجاریه از کابینه قرارداد وثوقال وله تاآخر مجلس مؤسسان ،تهران :زوار.
 مسرودی ،علی بن حسین ( ،)1387مروج الذهه ومرادن الجوهر ،پاین  ،ابوالقاسم ،تهران :علریو فرهنگی.
 محر بن م رم ( ،)1414لسان الررب ،بیروت :دار صاد. مطهری ،مرتضی ( ،)1377نهضتهای اسیمی در ص ساله اخیر ،تهران :ص را. مفی  ،محر بن محر بن نرران ( ،)1377دفاو ازتشیّ  ،خوانساری ،آقاجرال ،قم:انتشارات مؤمنین.
 مفی  ،محر بن محر بن نرران ( 1413ق) ،امالی الرفی  ،قم :کنگر شیخ مفی . نام ار ،مظفر ( ،)1376رهیافتی بر مدانی م تدها وجندشهای سیاسی شیره در ص ساله اخیر ،تهران :پژوهشگاعلوم انسانی ومطالرات فرهنگی.
مقالهها:
 اکدرنژاد ،محر تقی (« ،)1386ح ود جزو درعزاداری اه بیت» فقه اه بیت ،شرار . 50 اکدر نژاد ،محر تقی (« ،)1385قره زنی واعرال نامترارف درعزاداری» فقه اهشرار .48

بیت،
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کلینی رازی ،محراسیمی.
کولرن ،جان ( ،)1375کریته  300کانون توطئههای جهانی ،شرس ،یحیی ،تهران :فاخته. مجلسی (بی تا) ،بحاراالنوار الجامرة ل رر اخداراألئرة االطهار ،تهران :اسیمیه. مجلسی ( ،)1404بحار االنوار ،بیروت :موسسة الوفاء. متقی زاد  ،زینه ( ،)1384جغرافیای سیاسی منطقه خلیا فارس ،بی جا :شیره شناسی. -مسائلی ،مه ی (بی تا) ،قره زنی سنّت یا ب عت ،بی جا :گلدن.
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بن یرقوب بن اسحاق ( ،)1365اصول کافی ،تهران :دار ال ته
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مؤسسات:
 بی نام ،واح پژوهش دفتر فرهنگی فخراألئرّه ( ،)1387هیئت (فضیلت وآیین مجالس ذکر اه بیت (و) دربیانوسیر ائره ه ی ،امام خرینی ورهدر مرظم انقیب ،قم :نشر مرارف.
 بی نام ،واح پژوهش دفتر فرهنگی فخر األئرّه ( ،)1387دست پنهان نگاهی به تاریخچه وبازتاب های قره زنیدر اف ار عرومی ورسانه های بین الرللی ،قم :بوستان کتاب.
سایتها
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