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 چکیده 

اقامه   نیلطمه زدن به صورت وکندن مو ح  یوحقوق  یفقه  یبه بررس  یلیتحل  -  یفیاز روش توص  یریپژوهش با بهره گ  نیدر ا

ا  ایمردم دن  نیمرسوم ب  یاز سنّت ها  یکی  یمراسم عزادار  ی. برگزارمیپرداز  یعزا م باشد،    یم  انیعیها و ش  یران یخصوصآ ما 

برگزار  انیعیش بر  عزادار  ییبرپا  بهمراسم    نیا  یشخص   یعالوه  عل  یبرا  یو  ن  همیائمه  که    یم  تیاهم  اریبس  زیالسّالم  دهند 

السّالم مشاهده کرد.    هیعل  نیاباعبداهلل الحس  دانیو ساالر شه  دیّبر س  یعزادارمحرم و صفر و در    امیتوان در ا  یآن را م  نیبارزتر

اصل برپا  یهدف  عزادار  ییاز  عل  یمراسم  گرا  همیائمه  بر  عالوه  ها  اد ی  داشتیمالسّالم  ظلم  و  بزرگواران  ا  یآن  بر    شان، یرفته 

  یم   یمقاله پ   یها  افتهیباشد. با توجه به    یفساد مو مبارزه با    یزی استکبار ست  لهیبه وس  یامّت اسالم  یداریو ب  ییافزا  رتیبص

کند و به اعمال    یطو آداب تخ  طیشرا  نیاز ا  یر کسو اگ  باشد  یم  یو آداب مخصوص  طیشرا  یدر اسالم دارا  یکه عزادار  میبر

دارد. و با    ی در پ  زیرا ن  یاز مواقع آثار و عذاب اخرو  ی باشد بلکه در برخ  ی نم  رفتهیدست زند نه تنها مورد قبول و پذ   ی نامتعارف 

که    میافتیاقامه عزا در  نیلطمه زدن به صورت وکندن مو ح   یفقه  یدر رابطه با بررس  یتوجه به نظر رهبر معظم انقالب اسالم

 ی مراسم عزادار   ای  نیمؤمن  ای موجب وهن مذهب    ای بر بدن و صورت داشته باشد و    یجهاگر ضرر قابل تو  یلطمه زدن در عزادار

السالم(    همی)عل  نیمعصوم  یمراعات شؤون عزادار  نیو در هر حال بهتر است مؤمن  ستین  زیالم( باشد، جالسا  همی)عل  نیمعصوم

و سپس    قیتحق  میمفاه  انیمقاله در ابتدا به ب  نی. لذا در اندیالسالم( را بنما  هیعل)  نیاباعبداهلل الحس  دانیاالر شهس  و  دیس  ژهیبو

در مورد    دی؟ استفتائات مراجع تقل  ستی)ع ( چتیو اهل ب  تیّبر م  یعارف در عزاداراز جمله : حکم اعمال نامت  یسواالت  انیبه ب

  میسواالت ذکر شده خواه  انیبه ب  قیمه تحقکه در ادا  ست؟یاقامه عزا چ  نیکندن مو حو لطمه زدن به صورت و    یزن  نهیس

 پرداخت.

 

 لطمه زدن، صورت وکندن مو، اقامه عزا، اعمال نامتعارف های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

لبرا  در صرورت و قمره زنری، لطمره زدن بره بردن و   .عزاداری های محررم بایسرتی بره شریوه سرنتی و سراده برگرزار شرود

آوردن در عررزاداری هررا و یررا زدن سبررل و سررنا برره گونرره ای کرره برررای همسررایگان مسرراجد و حسررینیه هررا ایجرراد مزاحمررت 

دارد و در هرریج جررای اسررالم و در روایررات ائمرره اسهررار )ع( برره نمایررد، بررا اصررل عررزاداری اباعبررداهلل الحسررین )ع( منافررات 

اینگونره عرزاداری هرا کره در آن بره بردن لطمره زده شرود، براالترین تبلیرن توسرط دشرمنان   .انجام آن توصریه نشرده اسرت

 1.علیه عزداری های محرم و شیعیان است که باید از آن پرهیز شود

ر دیگررر دارای حررد و مرررز اسررتر حررد و مرزهررایی کرره همگرران ملررزم برره برردون شررز، عررزاداری نیررز هماننررد بسرریاری از امررو

رعایت آن هسرتندر زیررا عرزاداری برا اهمیرت و نقرش مفیردی کره دارد، اگرر بره صرورتی ایرصرحی  انجرام شرود، ضرررهای 

 جبران ناپرذیری را بره برار مری آورد، از ایرن رو، وظیفره عالمران و حروزه هرای علمیره اسرت، کره بردون مجمرل گرویی و برا

خداونرد متعرال در قررآن مری فرمایرد: َوْ مْرنع یْتْعرد ح ردود اهلل فْقْرد ظْلْرم نْفْسرهر هرر .  صراحت، حد و مرز آن را بیران کننرد

کس از حدود الهی تجاوز کند بر نفرس خرویش ظلرم کررده اسرتن. و نیرز روایرات زیرادی داریرم کره هرر چیرزی دارای حرد 

ت، مگرر آنکره بررای آن حردی اسرتن. ایرن اصرل کره هرر چیرزی را ن هریج چیرزی نیسر2است: َمرامن شری ا اال و لره حرد

در زمینرره اعمررال نامتعررارف در بنررابراین  حرردی اسررت، در عصررر ائمرره معصررومین)ع( نیررز، مررورد تردیررد برخرری افررراد بررود.

خرورد. برخری هرر هرای بسریاری بره چشرم مریبیت)ع( به ویژه امام حسین)ع( اخرتالف نظرر و افررا  و تفرریطعزاداری اهل

داننرد اگرر چره کوبیردن شمشریر و کاردهرای برزر  بره بیرت)ع( انجرام گیررد، مشرروع مریلی را که به قصد عزاداری اهلعم

بیرت علریهم السرالم، فقرط گریره کرردن جرایز نام قمره برر فررق سرر باشرد. در مقابرل، برخری برآننرد کره در عرزاداری اهرل

و ماننرد آن( جرایز نیسرت بلکره هرر نروع عمرل نامتعرارف زنری  زدن )سررزنی، سرینهاست و کارهای نامتعرارف هماننرد لطمره

َعلری مللره تلطرم   بنرابراین  3انرد.زنری یکری دانسرته و دربراره همره آنهرا بره یرز نحرو ق راوت کرردهرا از نظر حکم، با قمه

الخرردودن، حرمررت را در خصرروب مصررائب امررام حسررین)ع( اسررتلنا  مرری کنرردر یعنرری لطمرره و سرریلی زدن برره صررورت در 

برخری از فقهرای معاصرر، برا اسرتناد بره روایرت .  اد عرادی حررام اسرت، ولری بررای امرام حسرین)ع( جرایز اسرتعزاداری افر

فرروق و روایرراتی هماننررد آن، لطمرره و سرریلی زدن برره صررورت و سررینه را در عررزاداری پیشرروایان معصرروم و برره ویررژه امررام 

  4حسین)ع( جایز دانسته اند.

 

 گفتار اول: بررسی مفاهیم تحقیق

 لَطم: مفهوم بند اول 

شناسران در معنرای آن، باشد، به معنای َزدن با کف دست بر بدنن است. گرچه برخی از لغرتلطم که مصدر مرّه آن لطمه می

 دست  کف  با  زدن  از  عبارت  لطم  یعنی  5، «اللطم: ال رب علی الوجه بباسن الراحة» اند:فقط زدن بر صورت را مطرح کرده و گفته

آید که صورت، خصوصیتی نردارد این واژه، به دست می کاربرد موارد و شناسانلغت سایر کلمات در  تدق  از  ولی  است،  صورت  بر

 
 . 1396، 82670949، کد خبر قمه زنی و لطمه زدن به بدن باالترین تبلین علیه عزاداری محرم گزارش خبرنگار ایرنا،.  1
 .170ب   2بحار االنوار، ج.  2
 .15و  13االئمه، گی فخرندفتر فره.  3
 .342، ب 9ر التنقی  فی شرح عروه الوثقی آیت اهلل خویی، ج 371، ب 40جواهر الکالم، ج .  4
 .162 ،6 سریحی، -553 فیومی، –  250 ،5 فار ،ابن . 5
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 باشد.بلکه زدن با کف دست بر هر جای بدن، لطم می

 

 اعمال نامتعارف در عزاداریبند دوم: مفهوم 

-دهند مانند قمرهخود، آن را انجام نمیمقصود از این عبارت، اعمالی است که معموالً مردم، هنگام عزاداری در مصیبت عزیزان  

کنند ماننرد جیرن کشریدن، زنی و زنجیرزنی و نیز اعمالی که معموالً افراد موقّر و متین در عزای عزیزان خود بدان مبادرت نمی

ق اسرت. زدن، خراشیدن بدن، کندن مو، گریبان چاک زدن. به عبارت دیگر، مقصود ما از اعمال نامتعارف امور یاد شده فرولطمه

 شود.ها اعمال نامتعارف محسوب نمیسرایی در مصیبتدر نتیجه گریه کردن به نحو معمول و نوحه

 

 جزع بند سوم: مفهوم

صبری از آن جهت جزع گفته شده  تابی( دانسته و گفته به بیصبری و بیفار  جزع را به معنای بریدن و نقیض صبر )بیابن

-البحرین جزع نقیض صبر )بیالعرب و مجمعلسان 6شود.که بر او وارد آمده بریده می که توش و توان شخص از تحمل مصیبتی

صبری دانسته  المنیر جزع به معنای ضعیف شدن توان از تحمل مصیبت وارده و بیدر المصباح  7تابی( آمده است. صبری و بی 

است ولی جزع حزنی است که انسان را از   گوید: جزع شدیدتر از حزن است زیرا حزن دارای مفهوم عامشده است. رااب می

که وضعیت ح رت  تابی است چنانصبری و بیکند. بنابراین جزع در مصیبت به معنی بیکارش بازداشته و او را از آن جدا می

زدن  تابی است. درنتیجه لطمهصبری و بیتابی است. بنابراین جزع در مصیبت به معنای بییعقوب)ع( یکی از مصادیق بارز بی

 .)زدن به سر و صورت و سینه( فریاد کشیدن و مانند آن از مصادیق جزع خواهد بود

 

 اعمال نامتعارف در عزاداری بر میّت گفتار دوم: بررسی

از فقهای شیعه بر حرمت لطمه  8. اندزدن، خراشیدن بدن، کندن مو، گریبان چاک زدن در عزاداری بر میّت فتوا دادهبسیاری 

زدن، خراشیدن و بریدن مو، ادعای اجماع کرده است و مقد  اردبیلی در این که مرد، گریبانش را  ت لطمهشیخ سوسی بر حرم

اجماع شده است به  پاره کند، قائل  برادر  پدر و  ایر  بریدن مو  صاحب جواهر گفته: َلطمه  9. در عزای  زدن، خراشیدن بدن و 

حکای  مبسو   در  را  آن  شیخ  که  اجماعی  نیست.  جایز  استنباالجماع  کرده  َلطمه  10.ت  است:  فرموده  خمینی  زدن، امام 

-خراشیدن بدن، بریدن و کندن مو )در عزاداری بر میّت( جایز نیست و نیز داد زدن خارج از حدّ اعتدال بنابراحتیا  جایز نمی

  11. شوداره واجب میباشد. همچنین چاک زدن پیراهن در ایر عزای پدر و برادر جایز نیست، بلکه در برخی از امور یاد شده کف

 

 
 ق. 1404معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب االعالم االسالمی،  ابن فار ، احمد،.  6
 ق. 1425کتاب العین، قم، انتشارات اسوه، چاپ دوم،  مد،حفراهیدی، خلیل بن ا.  7
 .93 ،1 تحریرالوسیله، خمینی،امام -131، 2باسبایی یزدی، س -367 ،4 نجفی، – 55 سعیدحّلی،ابن -69 حمزه،ابن -173 ،1 ادریس،ابن – 189، 1سوسی، مبسو ،  . 8
 ق. 1418 ،508، 2، النشراالسالمی، چاپ سوم هالفائده والبرهان، قم، موسسمجمع مقد  اردبیلی، احمد،.  9
 .1362 ،367 ،4، جواهرالکالم، تهران، دارالکتب اسالمیه، چاپ سوم نجفی، محمدحسن،.  10
 . 1379 ،93، 1، تحریرالوسیله، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی موسوی،اهللخمینی، سیدروحامام.  11
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 دالیل حرمت اعمال نامتعارف بند اول :   

مقد  اردبیلی نیز    12.زدن، خراشیدن بدن و بریدن مو ادعای اجماع کرده استشیخ سوسی در مورد حرمت لطمه  اجماع:  -1

ماعات محقق شده باشند،  اگر این اج  13. در این که مرد گریبانش را در ایر عزای پدر و برادر پاره کند، ادعای اجماع نموده است

و در مورد اجماع مقد     14تواند دلیل قابل اعتمادی باشد. چنانکه صاحب جواهر، اجماع شیخ را با لحن موافق نقل کرده می

ولی اجماعات یاد شده دلیل قابل اعتمادی نیست زیرا در مورد آنها   15دهد اردبیلی گفته است: تتبع بر درستی آن گواهی می

 رود. دن میاحتمال مدرکی بو

چاک زدن گریبان، موجب ت ییع مال و سیلی زدن، خراشیدن بدن و کندن مو، اضرار به  اضرار به نفس و تضییع اموال:  -2

مال را از ادله حرمت چاک زدن گریبان ذکر    که برخی از فقها، ت ییعبدن است. ت ییع مال و اضرار به بدن حرام است. چنان

، زیرا دلیلی بر حرمت ت ییع مال به صورت عموم به نحوی که شامل مال جزئی بشود، نداریم  این دلیل بجا نیست  16اند کرده

چنانکه مقد  اردبیلی گفته: َو حصول االضاعة المحرمة هنا ممنوعن و نیز دلیلی بر حرمت اضرار به جسم در حد لطمه زدن،  

  اهلل آیت کهای که ظلم به نفس شمرده شود، چنانونهخراشیدن و کندن مو نداریم مادامی که به حدّ جنایت بر نفس نرسد به گ

  17لهان.  ظلماً  یعد بحیث النفس،  علی  الجنایة حدّ الی یصل لم  ما بالجسد اضرار کل حرمة  علی دلیل َال: است گفته خویی

متعال:  -3 قضای خداوند  به  نسبت  رضایت  مو،مع  بدین عدم  کندن  بدن،  خراشیدن  زدن،  )لطمه  شده  یاد  امور  که    نی 

-گریبان چاک زدن( به معنای عدم رضایت و خشمگین بودن نسبت به ق ای خداوند متعال و در نتیجه حرام خواهد بود، چنان

این دلیل نیز قابل قبول    .اند که صاحب جواهر و برخی از فقها، این مطلب را از ادلّة حرمت امور یاد شده یا برخی از آنها دانسته

به سور حتم به معنای ناخشنودی از ق ای الهی نیست بلکه ممکن است به صرف حزن و اندوه    نیست زیرا انجام امور ذکر شده

انجام گیرند وگرنه چاک زدن گریبان در عزای پدر و برادر نیز باید حرام باشد درحالی که مشهور فقها به جواز آن در مر  پدر  

   18اند. و برادر فتوا داده

های متعددی بر حرمت امور یاد شده داللت دارند که  همین روایات هستند. زیرا روایتدلیل عمده در این مسأله،   روایات:  -4

 کنیم: در اینجا برخی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می

 لیس منا من ضرب الخدود و شقَّ الجیوب. اهلل)ب(:عن ابن مسعود قال قال رسول  -1-4

این حدیث گرچه به دلیل نقل    19و گریبانش را پاره کند، از ما نیست.ن  هایش بزند پیامبر اکرم)ب( فرمودند: َکسی که بر گونه

  21اند. از نظر سند ضعیف است ولی برخی از فقهای امامیه بدان استناد کرده 20از اهل سنت

ا که صورتش  َخداوند لعنت کرده کسی ر  22اهلل)ب( قال: لْعْنْ اهلل  الخامشةْ وجهها و الشّاقّة جْیبْها عن ابی أمامة: أن رسول  -4-2

 را بخراشد و گریبانش را پاره کند.ن

 
 .189 ،1، تاجا، المکتبة المرت ویه، بیفقه االمامیه، بی یالمبسو  ف ،سوسی، محمد بن حسن،.  12
 ق. 1418 ،508 ،1، النشراالسالمی، چاپ سوم الفائده والبرهان، قم، موسسهمجمع مقد  اردبیلی، احمد،.  13
 .1362 ،367، 4، جواهرالکالم، تهران، دارالکتب اسالمیه، چاپ سوم نجفی، محمدحسن،.  14
 .368، 4. همان،  15
 ق. 1420 ،418، 2، کشف الللام، قم، موسسه نشر اسالمی  هندی، محمد بن حسن اصفهانی،اضلف.  16
 ق. 1404، 443، 3، مستند العروه )کتاب النکاح(، نجف، مطبعة اآلداب موسوی خویی، سیدابوالقاسم، . 17

 ق. 1408فی، جاهلل المرعشی الن قم، مکتبة آیت الوسیلة الی نیل الف یلة،  علی، حمزه، محمدبنابن.  18
 ق.  1403 ،93 ،82، بحاراالنوار، بیروت، داراحیا  التراث العربی، چاپ سوم مجلسی، محمدباقر، . 19
 .386 ،1، تامسند اإلمام احمد بن حنبل، بیروت، دارصادر، بی ابن حنبل، احمد، .  20
 ق.  1420 ،418، 2، کشف الللام، قم، موسسه نشر اسالمی هندی، محمد بن حسن اصفهانی،فاضل.  21
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باشد ولی برخی از فقهای امامیه و در نتیجه از نظر سند ضعیف می  23سنّت روایت شده است این حدیث نیز گرچه از سریق اهل

 اند.  بدان استناد کرده

ویل و العویل و لطم الوجه و الصدر و جزّ  َعن جابر عن ابی جعفر)ع( قال: قلت له ما الجزع؟ قال: اشدُّ الجزع الصراخ بال  -3-4

الشّعر من النواصی ...ن َاز امام باقر)ع( سؤال کردم: جْزْع چیست؟ ح رت فرمود: بدترین نوع جزع، صدا به واویال و شیون بلند  

  24کردن، لطمه زدن به صورت و سینه و کندن موهای پیشانی استن. 

 

 اهل بیت)ع(   حکم اعمال نامتعارف در عزاداری   گفتار سوم : 

  سریق   به   بیت  اهل  عزاداری  در   بنابراینسرایی در مر  هر انسان جایز است.  از مباحث پیشین به دست آمده که گریه و نوحه

نظر  جهت پرهیز از اساله کالم از ذکر آنها صرف  که  است  شده  وارد  آن  ثواب  و  ف یلت  در  فراوانی  روایات   و  باشد می  جایز  اولی

بیت)ع(  سرایی بر اهلسرایی به حق باشد، در نوحهسرایی بر میت شر  است که نوحهوری که در نوحهشود. البته همان سمی

بیت مسلّم بوده و نیازی به بحث ندارد. بنابراین  سرایی در عزاداری اهلنیز همین شر  مطرح است. در نتیجه جواز گریه و نوحه

پردازیم و مباحث مورد با عنایت به امور مورد ابتالی جامعة تشیّع می  بیت)ع(به بحث درباره اعمال نامتعارف در عزاداری اهل

 کنیم: نظر را در دو حوزه ارائه می

 زنی و مانند آن )لطمه زدن( سرزنی، سینه -

 زنی و زنجیرزنیقمه -

 

 زدن( آن )لطمه  مانند  و  زنیسینه  سرزنی،   -اول

ری بر میّت جایز نیست و حکم اولیه آن حرمت است. اکنون سؤال زدن به سر، صورت، سینه و سایر اع ای بدن در عزادالطمه

السالم به ویژه در عزاداری امام حسین)ع( چه حکمی دارد؟ آیا انجام این  بیت علیهماین است که انجام این امور در عزاداری اهل

اهل عزاداری  علیهمامور در  انسانبیت  عزاداری سایر  آنکالسالم همانند  یا  است  اهلها حرام  عزاداری  علیهمه  السالم حکم  بیت 

ای دارد؟ برای روشن شدن بحث، الزم است ادلّه مسأله را بررسی کرده و مقت ای آنها را بسنجیم. در این زمینه دالیل قابل  هویژ

 سرح سه دسته هستند:

 روایات مشتمل بر عنوان جزع  -

 روایات مشتمل بر عنوان لْطم و شقّ -

 سیره مؤمنین -

بر عنوان جزعروای  -1 اهل:    ات مشتمل  عزاداری  استحباب جزع در  بلکه  بر جواز  روایات داللت  امام  این  ویژه  به  بیت)ع( 

الجزع و البکا     -1-1ترین آنها عبارتند از:  حسین)ع( دارند. مهم عن معاویة بن وهب عن ابی عبداهلل)ع( فی حدیث قال: َکلّ 

ای مکروه است مگر جزع و گریه برای قتل  امام صادق)ع( فرمود: َهر جزع و گریهمکروه سوی الجزع و البکا  لقتل الحسین)ع(ن 

عبداهلل)ع( قال سمعته یقول: َان البکا  و الجزع مکروه عن الحسن بن علی بن ابی حمزه عن ابیه عن ابی  -2-1  25حسین)ع(.ن  

 
 .مجلسی، همان.  22
 .505، 1، تاابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید، بیروت، دارالفکر، بی.  23
 .1375، 622، 3، الکافی، تهران، دارالکتب االسالمیه، چاپ چهارم کلینی، محمد بن یعقوب، .  24
 .923 ،2 ،تا وسائل الشیعة، بیروت، داراحیا  التراث العربی، بی حرعاملی، محمد بن حسن،.  25
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فأجورن امام صادق)ع( فرمود: َهمانا گریه و جزع  للعبد فی کل ما جزع ما خال البکا  و الجزع علی الحسین بن علی)ع( فأنّه فیه  

   26.برای بنده در هر موردی مکروه است مگر گریه و جزع برای حسین بن علی)ع( که در آن پاداش داده خواهد شدن

 

ام  م بیت)ع( به ویژه ازدن و صدا به واویال بلند کردن و مانند آن در مصیبت اهلیکی از دالیل جواز لطمه:    سیره مومنین  -2

انجام می تاریخ در مرأی و منظر فقهای شیعه  شده است. چنانکه صاحب جواهر  حسین)ع(، سیره مؤمنین است که در سول 

گفته است: َم افاً الی السیره فی اللطم و العویل و نحو هما هو حرام فی ایره قطعاًن َعالوه بر دالیل روایی، سیره مؤمنین در  

لطمه ب مورد  واویال  به  و صدا  اهللزدن  عزاداری  یاد شده در  امور  انجام  بر جواز  دلیل  آن، خود  مانند  و  است ندکردن  بیت)ع( 

در اتصال این سیره به عصر معصوم)ع( و کم و کیف این اعمال در آن    27. باشدناموری که در ایر عزاداری آنها قطعاً حرام می

عنوان مؤیّد مسأله مطرح شود و دلیل اصلی آن، روایات   تواند به عصر، جای تأمل و گفتگوی فراوان است. در هر صورت سیره می

-مشتمل بر عنوان جزع و روایات مشتمل بر لطم و شقّ است که هم از نظر سند و هم از نظر داللت بر امور ذکر شده تمام می 

انند آن در مصیبت  م باشند. بنابراین امور نامتعارف مورد بحث یعنی زدن به سر، صورت و سینه و صدا به واویال بلند کردن و  

 الحسین)ع( جایز است.السالم به ویژه اباعبداهللبیت علیهماهل

 

نظر سند ضعیف است ولی عمل فقهای امامیه به آن در مورد   این حدیث گرچه از:  روایات مشتمل بر عنوان لطم و شقّ -3

السالم و امام حسین)ع( ضعف احکام کفاراتی که در آن مطرح شده و نیز استناد فقها به آن در مورد عزاداری ائمه اسهار علیهم

جواهر در باب کفارات احب  د. صکند. چنانکه مشهور فقها، قائل به جبران ضعف سند به وسیلة شهرت هستنسند را جبران می

این روایت می المنجبر بما سمعتنکتاب ظهار، در مورد  آنچه که    28گوید: َالخبر  به وسیله  یعنی ضعف خبر خالد بن سدیر 

انتصار جبران شده است. صاحب ریاض می اجماع سیدمرت ی در  ادعای  از عدم خالف و  گوید فتوای شیخ سوسی و شنیدی 

گوید: َنعم  اهلل خویی میآیت  29.سدیر بوده استاره بریدن مو و مانند آن به استناد خبر خالدبنجماعتی از فقهای امامیه به کف

علی   الفاسمیّات  فعلته  ما  الی  فیه  الحسین)ع( مستندین  و  االئمة  بها فی حق  االتیان  األمور  تلز  االصحاب من حرمة  استلنی 

-لطمه)  را  امور  این  انجام  حرمت  امامیه  َفقهای  خالد بن سدیرنالحسین بن علی من لطم الخدّ و شقّ الجیب کما ورد فی روایة  

هاشم از  اند و در این زمینه به آنچه که زنان بنی...( در مصیبت ائمه و امام حسین)ع( استلنا  کردهو   کردنچاک  گریبان  زدن،

ند. چنانکه در روایت خالد بن سدیر  ااند، استناد کردهکردن، برای امام حسین)ع( انجام دادهزدن به صورت و گریبان چاکلطمه

بنابراین ضعف سند روایت با عمل فقهای امامیه بدان جبران شده است. داللت روایت نیز بر جواز اموری   30وارد شده استن. 

هاشم در گریبان  حسین)ع( روشن است چرا که در این روایت ابتدا عمل زنان بنیزدن درعزای امامهمانند لطمه و گریبان چاک

ها در مصیبت امام حسین)ع( ذکر شده و سپس یز قاعده کلی ارایه شده که َو علی ملله تلطم  زدن به گونهکردن و لطمهکچا

ها چاک شود. این کالم در قالب  ها نواخته شود و گریبانالخدود و تشقّ الجیوبن یعنی در چنین مصیبتی شایسته است بر گونه

مان یا مکان خاصی ندارد و دلیلی بر تخصیص آن نداریم. بنابراین اینکه برخی تالش  یز قاعده کلی بیان شده و اختصاب به ز

 
 . 1424کامل الزیارات، قم، نشر الفقاهة، چاپ سوم،  ابن قولویه، جعفربن محمد، .  26
 .1362 ،371، 4، جواهرالکالم، تهران، دارالکتب اسالمیه، چاپ سوم نجفی، محمدحسن، .  27

 . 86. منبع پیشین، ب 28
 ق. 1424 ،436، 12، سالمی الالعروه الوثقی، چاپ دوم، قم، موسسة النشر ا سباسبایی یزدی، محمدکاظم، .  29

 ق. 1414 ،235، 9، جا، منشورات مدرسة دارالعلمالتنقی  فی شرح العروه الوثقی، بی موسوی خویی، سیدابوالقاسم، .  30
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اند که این کالم را اختصاب به سرزمین کربالی همان سالِ شهادت امام حسین)ع( داده و مخصوب همان زمان نمایند،  کرده

 31ادعای بدون دلیل است. 

 

 سینه زنی و لطمه زدن  استفتائات مراجع تقلید در موردبررسی    گفتار چهارم :

یکی از رایا ترین روش های عزاداری های کنونی، سینه زنی و لطمه زدن به خود است. چنانچه در برخی روایات و متون دینی،  

است بیان شده  زنی  لطمه  و  زنی  سینه  مورد  در  تقلید  مراجع  استفتائات  مطلب،  این  در  است.  توصیه شده  آنها    بدان  به  که 

 خواهیم پرداخت:

 

 یت اهلل خامنه ای: آ

  عمل  این  آیا  شود،  کبود  حتی  شود،  زخم  صورتش  که  جایی  تا   بزند   دست  صورتش  به  هاروضه  در  شخصی  اگر  پرسیدند سؤال:

کنیم در حد کبود شدن که حاال ممکن است با زنجیر زدن با سینه زدن بدن کبود    عرض   باید  پاسخ  در :جواب دارد؟  مشکلی

ب از اینشود، اگر ضرر معتنابهی برای  ها که ممکن است  دن نداشته باشد به نظر ح رت آقا اشکالی نداردر اما کارهایی فراتر 

ها که در بع ی  ور از روی آتش و املال اینعب  ملل  یا دشمنان سو  استفاده کنند، ملل مجروح کردن خود یا بدن را زخم کردن

ها نه وارد شده است، نه سیره بر  ل مستندی نیست، در عزاداریها اعمادهند، چون به هر حال اینجاها برخی از افراد انجام می

کنند، اگر  بیت )ع( سو استفاده میبیت )ع( و پیروان اهلگونه اعمال علیه مکتب اهلاین بوده است و امروزه هم دشمنان از این 

زنند بدنشان ممکن است سرخ میزنند زنجیر  در آن حد باشد بله اشکال داردر اما اگر در همین حد که متعارف است سینه می

 شود کبود شود، در حد متعارفش که ضرر معتنابهی برای بدن نداشته باشد، اشکالی ندارد.  

 

 آیت اهلل سید صادق شیرازی: 

از عزاداری  سؤال: بیان میبرخی  ابا عبد اهلل  هایی که ذیالً  ایران و جهان به قصد مواسات با ح رت  از مناسق  شود در برخی 

ها چیست؟ و آیا مصداق جزع بر سیدالشهدا  )ع( گردد. حکم آن )ع( و اهل بیت آن ح رت و شهدای کربال انجام میالحسین  

شیشه التیدن. د( خراشیدن صورت و لطمه بر   روی  بر . ج (رفتن  راه  خار  روی  برباشند؟الف( بر روی آتش راه رفتن. ب(  می

 جواب:شود.  ( با زنجیر تیغی به کمر زدن به حدی که خون جاری می شود. هر  سینه و صورت زدن به حدی که خون جاری می

به )ع(  سیدالشهدا   عزاداری  داشتن  پا  )ع( نحوی به  سهارت  و  عصمت  بیت  اهل  دوستداران  و  )ع(  امام حسین  محبان  نزد  که 

 متعارف است، موجب اجر جزیل و ثواب کلیر است ان شا  اهلل تعالی. 

 

 آیت اهلل شبیری زنجانی:

  جواب: دارد؟  حکمی  چه(  ع)  بیتاهل  عزای  مجالس   در  صورت  و   سر  به  زدن  لطمه  و   زنی  سینه  برای  شدن برهنه  ل:سؤا

اهل عزای  مراسم  الیبرگزاری  قربات  اف ل  از  )ع(  سیدالشهدا  ح رت  و  به  بیت  نیز  عزا  مصادیق  است.  شعائراهلل  تعظیم  و  اهلل 

 
 . مال نامتعارف در عزاداری اهل بیت)ع( از منظر فقه امامیه عا. نجفی، زین العابدین،  31

http://raj.smc.ac.ir/article_2707_977fd00d2dfd5d307a584f13da37bd92.pdf
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نوی با در نظر گرفتن شرایط زمان، مکان و... عرفا عناوینی همچون هتز  خودی خود جایز است. البته چنانچه در اثر عناوین ثا

 .ها صادق باشد، آن امور جایز نخواهد بودنوعی از عزاداری به

 

 آیت اهلل صافی گلپایگانی:

انداخته و به صورتشان   زنی و عزاداری معصومینبرخی در جلسات سینه   سوال: را خراش  )ع( در حال عزاداری صورت خود 

جاری میخو دارد؟ن  این شکل چه حکمی  به  عزاداری  به  جواب:شودر  کارها  این  که  نیست  بر  معلوم  تألّم  ابراز شدّت  عنوان 

 بیت )ع( و عزاداری برای آن بزرگواران وهن باشد. بلی، اگر موجب ضرر قابل اعتنا شود، جایز نیست. مصائب اهل

 

 آیت اهلل نوری همدانی: 

  چه   السالمعلیه  سیدالشهدا   مصیبت  در   کندمى  وارد  خود  به  انسان   زنى  زنجیر  و   زنى  سینه  السمج  در   که  زدنى   لطمه  : سؤال

 .  ندارد اشکال  شیعیان بین معمول و  متعارف سنّت سبق السالمعلیه حسین امام براى  عزادارى جواب:دارد؟ حکمى

 

 ایران  در نامتعارف های عزاداری حقوقی بررسی  گفتار پنجم :

 به اضرار باعث و  ندارند مجوزی هیج شرعی نظر از و  باشد می مقدّسات به توهین نوعی اینکه بر عالوه تعارف،نام های عزاداری

 بین تا شود می موجب انسان  تکوینی وضعیت به توجه  . شود بررسی ایران قوانین جهت از باید نیز می شوند جان و بدن

 پیدا مالکیّت بدنش  اع ای و خود سببی بر چنین موجب به صشخ و شود برقرار ذاتی مالکیت رابطه وی بدن اع ای و شخص

 اع ای و انسان بین که است دائمی حقّ یا سلطه رابطه،  : کرد تعریف چنین را اع ا بر انسان مالکیّت توان می بنابراین کند،

 را اع ایش در تصرّف نقوانی حدود می تواند در حقی چنین موجب به شخص و شناخته معتبر را آن قانونگذار و شده مقرّر وی

 .نماید وی جلوگیری از نتواند کسی و کند استفاده آن ممکن منافع تمام از گونه ای که به دهد، اختصاب خود به

 سبق  ملال عنوان  به داردر هایی تفاوت اشیا و اموال  بر مالکیّت با مقایسه  در بدن اع ای بر مالکیت که  داشت توجه باید البته 

 استلنا قانون که مواردی در مگر دارد را انتفاع و تصرّف گونه همه حق خود مایْملْز به نسبت مالکی هر  قانون مدنی  30 ماده 

 است اساسی قانون 40 اصل کند، می مقید و محدود را مزبور حق اسالق  که قانونی و مدنی کلی مانع ترین عمده باشد. و کرده

 حق  اعمال نمی تواند کس می دارد هیج مقرر که

 مالکیّت ثبوت  فرض بر بنا 40 اصل که محدودیتی این  از دهد. ایر قرار  عمومی منافع به تجاوز یا ایر  به اضرار  وسیله  را  خویش

تکلیفی  حکم از است عبارت که دارد مالکیت وجود این محدودیت هایی برای نیز فقهی نظر از می دهد، قرار اع ا بر انسان

 فوت. زمان میّت در دفن همچنین وجوب ( و کرد میّت )ملله اع ای قطع حرمت و حیات حال نفسن در به اضرار َحرمت

 

 نتیجه گیری 

ما    آبرگزاری مراسم عزاداری یکی از سنّت های مرسوم بین مردم دنیا خصوصنتایا حاصل از این پژوهش حاکی بر آنست که  

بر برگزاری شخصی این مراسم به برپ  ائمهایرانی ها و شیعیان می باشد، شیعیان عالوه  السّالم ایی و عزاداری برای  نیز   علیهم 

اباعبداهلل   شهیدان  ساالر  و  سیّد  بر  عزاداری  در  و  صفر  و  محرم  ایام  در  توان  می  را  آن  بارزترین  که  دهند  می  اهمیت  بسیار 

امعه  سنت های محرم در میان شیعیان مبتنی بر دو رکن اساسی سنت های جاری در آن ج.  مشاهده کرد علیه السّالم الحسین
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می باشد هر چند شرایط سیاسی واجتماعی حاکم در هر دوره وجامعه ای درمیزان وسعت دامنه    (ع)وهمچنین سیره معصومین  

به بنابراین    بوده  متفاوت  ع  معصومین  ازسیره  وتحلیل  وتفسیر  ها  سنت  این  عمل  اعمال  است.  در  تفریط  و  افرا   وجود  با 

اهل علیهمنامتعارف در عزاداری  قید و شرسی جایز  السالبیت  را بدون هیج  یاد شده  اعمال   گریه  جز  برخی  و  انستهدم برخی 

 لطمهنظرات فقها در این مورد متفاوت است که اکلریت نظرها مبنی بر این است که    . اندندانسته   مجاز  را  دیگری  عمل  کردن،

هر کاری که  :  ابق نظر آیت اهلل خامنه ایمطعزا در صورتی ضرر داشته باشد جایز نیست و   اقامه حین مو وکندن صورت به زدن

برای انسان ضرر مهمی داشته باشد و یا موجب وهن دین و مذهب گردد حرام است، و مومنین باید از آن اجتناب کنند، درایر  

ر  عزاداری نیز همانند بسیاری از امور دیگ . پس بطور کلیاین صورت اشکال ندارد. و تشخیص موضوع به عهده عرف مردم است

دارای حد و مرز استر حد و مرزهایی که همگان ملزم به رعایت آن هستندر زیرا عزاداری با اهمیت و نقش مفیدی که دارد، اگر  

به صورتی ایرصحی  انجام شود، ضررهای جبران ناپذیری را به بار می آورد، از این رو، وظیفه عالمان و حوزه های علمیه است،  

خداوند متعال در قرآن می فرماید: َوْ مْنع یْتْعد ح دود اهلل فْقْد   .ت، حد و مرز آن را بیان کنندکه بدون مجمل گویی و با صراح

زدن به سر، صورت، سینه و  لطمهپس بطور کلی  ظْلْم نْفْسهر هر کس از حدود الهی تجاوز کند بر نفس خویش ظلم کرده استن.

 ودر مراسم عزاداری ائمه جایز نیست. ولیه آن حرمت استسایر اع ای بدن در عزاداری بر میّت جایز نیست و حکم ا
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