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  مقدمه

السالم در طول تاريخ شيعه بـا تغييـرات و تحـوالت              عزاداري سيدالشهدا عليه  
ـ ها باعث وهن مذهب       زيادي روبرو بوده است تا جايي كه برخي از آن          ده و  گردي

نه هنوز هم شاهد اضافه شدن برخي       أمتاسف. از سوي بزرگان دين نهي شده است      
اي كه جايي در شـرع و آداب          اختههاي خود س    شيوه. ها هستيم   كارها به عزاداري  

از طرفي برخي به عزاداري سنتي هـم اشـكال كـرده و از آن نهـي                 . ديني ندارند 
ها را بررسي نموده و عالوه بر         در اين مقاله برآنيم تا بعضي از اين روش        . كنند  مي

هاي ولي امر مسلمين را هـم در انجـام دادن يـا              شرعي بودن يا نبودن آن، توصيه     
  .ا، مالحظه نماييمه ندادن آن

البته موضوع اشك ريختن در مصائب اهل بيت چون از بديهيات اسـت مـورد           
زني و قفل زني هم چون حكم مشخص از  بررسي قرار نگرفته و كارهايي مثل قمه      

  1 .اي در رد آن وجود دارد، مطرح نشده است سوي امام خامنه
                                            

بيـشتر  ايم، در صورت تمايل به مطالعه         مجبور به خالصه نمودن مطالب شده     به دليل كمبود فضا در      . 1
در نـشاني   » از لُخـت شـدن، تـا لَخـت شـدن          «مقالـه   قـسمت دوم و سـوم       توانيـد بـه       تـر مـي     دقيقو  

AbbasDavudi.irمراجعه نماييد  . 
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  سينه زني
را لطـم   ابتـدا معنـي دقيـق لغـت         براي بررسي اين شكل از عزاداري الزم است تـا           

  .بدانيم
  لطممعني 

. اسـت » زدن با كف دست بر بدن     «باشد، به معناي     لطم كه مصدر مرّه آن لطمه مي      
شناسـان در معنـاي آن، فقـط زدن بـر صـورت را مطـرح كـرده و                    گرچه برخي از لغت   

 كـف    يعني لطم عبـارت از زدن بـا        1»هالضرب علي الوجه بباطن الراح    : اللطم«: اند گفته
شناسان و مـوارد كـاربرد ايـن         دست بر صورت است، ولي از دقت در كلمات ساير لغت          

آيد كه صورت، خصوصيتي ندارد بلكه زدن با كف دست بر هر جـاي               واژه، به دست مي   
 را نيـز بـه      2»صـفحات الجـسم   «شناسـان    كه بسياري از لغـت     چنان. باشد بدن، لطم مي  

  .اند معناي لطم افزوده
 لطم منحصر بـه صـورت نـشده    السالم يه عل روايت جابر از امام باقر طور كه در   همان

در . (مطرح شده است  » لطم الوجه و الصدر   «بلكه صدر نيز بدان اضافه شده و به عنوان          
  )4ادامه خواهد آمد ـ حديث شماره

بنابراين معناي لطم، زدن با كف دست بـر سـر، صـورت، سـينه و سـاير                  
   .اعضاي بدن است

هـاي فارسـي جـستجو     نامـه  است كه معناي اين واژه را نبايد در لغت   نكته مهم اين    
به همين  . نمود زيرا اين لغت عربي بوده و در فارسي معناي آن كمي تغيير كرده است              

دليل در لغت فارسي لطمه به معناي جراحت است كـه چنـين معنـي از آن در عربـي                    
  .شود استفاده نمي

                                            
 المرأة وجهها لَطْماً      لَطَمت  يقال.  الضرب على الوجه بباطن الراحة     :  اللَّطْم   ؛ 162 ص 6 البحرين ج  مجمع. 1

 .ضربته بباطن كفها: من باب ضرب

 12 العـرب ج  ضرب الخد، و صفحات الجـسم ببـسط اليـد ـ لـسان     :   ؛ اللَّطْم433 ص7 العين ج كتاب. 2
 ضَرْبك الخد و صفْحةَ الجسد ببسط اليد:   ؛اللَّطْم542ص
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   از منظر رواياتزني سينه
اي از عزاداري وجود داشته اسـت و      عنوان نشانه    دير باز در مراسم عزا به      زني از   سينه

ها ايـن     السالم نيز از آن نهي نكرده و حتي در مواردي وابستگان به آن              اهل بيت عليهم  
  .اند عمل را براي عزاداري انجام داده

  :گردد چند مورد نقل مي براي نمونه
  :خوانيم ـ در لهوف مي1

از شـام بازگـشتند و بـه كـشور عـراق            السالم   عليهحسين  امام  چون زنان و عياالت     
رسيدند به راهنماى قافله گفتند ما را از راه كربال ببر پس آمدند تا به قتلگـاه رسـيدند              

هاشـم و مردانـى از اوالد پيغمبـر          ديدند جابر بن عبـد اللّـه انـصارى و جمعـى از بنـى              
السالم پس همگى بـه يـك        ارت قبر حسين عليه   اند براى زي    سلّم آمده  و آله و عليه اللَّه صلّى

   و  با هم مالقـات كردنـد   زنى  با گريه و اندوه و سينههنگام در آن سرزمين گرد آمدند و   
كـرد بـر پـا       دار مي  ها را جريحه   مجلس عزايى كه دل    1)تَلَاقَوا بِالْبكَاء و الْحزْنِ و اللَّطْمِ       ( 

ند جمـع شـدند و چنـد روزى بـه همـين منـوال               نمودند و زنانى كه در آن نواحى بود       
  2».گذشت

السالم فرمايد من در آن شبى كه پدرم فرداى آن           ـ حضرت على بن الحسين عليه     2
كـرد، در آن   ام زينب نيز نزد من بود و از من پرستارى مي            كشته شد نشسته بود و عمه     

اعتبارى دنيا    و بى وفائى    را كه خبر از بى    (اشعاري  .. هنگام پدرم به خيمه خويش رفت و      
كـه مـن آن را       و اين اشعار را دو بار يا سه بار از سـر گرفـت تـا ايـن                 . خواند مي) داد  مي

فهميدم و مقصود او را دانستم، پـس گريـه گلـوى مـرا گرفـت ولـى خـوددارى كـرده                      
                                            

 2 ج) الـسالم  مقتل الحسين عليه(تسلية المجالس ـ  196 ترجمه فهرى ص،ف على قتلى الطفوف اللهو. 1
  252ص 1 رياض األبرار في مناقب األئمة األطهار جـ  146ص 45 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار ـ 

امـا  ند،  دا  ميبعيداگرچه شهيد مطهري به نقل از محدث نوري رفتن اهل بيت در اربعين به كربال را    . 2
» اولـين اربعـين در كـربال      «سيد محمد علي قاضي طباطبايي در كتابي با عنوان            اهللا    شهيد محراب آيت  

 .استداليل بسياري بر آمدن اهل بيت در اربعين به كربال ارائه نموده 
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چـه را مـن      ام پس او نيز شـنيد آن        خاموش شدم، و دانستم بالء نازل گشته، و اما عمه         
باشند نتوانست خوددارى كند  تر مي تاب  زن بود و زنان دل نازك و بى        شنيدم و او چون   

كـاش مـرگ مـن      ) اى عزاى و مصيبت مـن     (وا ثكاله   : نزد آن حضرت دويده گفت      و به 
مادرم فاطمـه و پـدرم علـى و بـرادرم           ) چنان ماند كه  (رسيده بود و زنده نبودم، امروز       

 به او نگاه    پدرم! اى دادرس بازماندگان  اى باز مانده گذشتگان، و      ! اند  حسن از دنيا رفته   
اى « :  گفـت  ام  عمـه ... »خواهرم، شكيبائيت را شيطان از دستت نربايـد       « : كرده فرمود 

؟ ايـن   )اى  و تـن بـدان داده     (واى بر حال من آيا تو به ناچارى خود را به مرگ سپردى              
رت سپس به صـو ) اين سخن را گفت(تر است  بيشتر دل مرا ريش كند، و بر من سخت    

ثُم لَطَمت وجهها و هوت     ( » !زد و دست بگريبان برده چاك زد و بيهوش به زمين افتاد           
روى خـواهر  ه السالم برخاسته آب ب   حسين عليه  ) إِلَى جيبِها فَشَقَّتْه و خَرَّت مغْشياً علَيها      

و به آن شكيبائى كـه      آرام باش اى خواهر، پرهيزكارى پيشه كن،        : او فرمود ه  پاشيد و ب  
ميرند و اهل آسمان بـه جـاى    ات سازد بردبارى كن، و بدان كه اهل زمين مي   خدا بهره 

نمانند، و همانا هر چيز هالك گردد جز خداونـدى كـه آفريـدگان را بـه قـدرت خـود                     
و ... همتـا،   آفريد، و مردم را برانگيزد، و دوباره بازگرداند، و او است يگانـه و يكتـاى بـى                 

ي أَقْـسمت      « : را به اين سخنان و مانند آن دلدارى داد و به او فرمود            خواهر   يا أُخَيةُ إِنـِّ
ورِ           فَأَبِرِّي قَسمي لَا تَشُقِّي علَي جيباً و لَا تَخْمشي         الثُّبـ لِ ويبِالْو لَيي ععلَا تَد هاً وجو لَيع

دهم و بايـد بـدين سـوگند رفتـار كنـى       سوگند مي ـ خواهر جان من ترا  إِذَا أَنَا هلَكْت
گريبـان چـاك مـزن، و روى خـود      ) در كشته شدن و ماتم مـن      (چون من كشته شدم     

  1».براى خود مخواه) هالكت(و ثبور ) واى(مخراش و ويل 
سـوى   بـه (السالم را    عليه) موسى بن جعفر  (هنگامى كه ابو ابراهيم     : ـ مسافر گويد  3
السالم دستور داد كه هميـشه تـا وقتـى كـه خـودش         رضا عليه  بردند به امام   مي) بغداد

                                            
السالم از لطمه زدن نهي نفرمود بلكـه    ـ دقت فرماييد امام حسين عليه 93، ص2 ج) للمفيد(اإلرشاد . 1

 .راشيدن و هالك خواستن نهي كرد ـ خالصه اين حديث را نقل نموديماز خ
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مـا  : زنده است، هر شب در منزل آن حضرت بخوابد تا خبرش به او برسد، مسافر گويد               
آمد    بعد از شام مى     انداختيم، و آن حضرت    هر شب بستر امام رضا را در دهليز خانه مي         

 بدين منوال گذشت، شبى     رفت، تا چهار سال    خوابيد، و صبح به منزل خويش مي       و مي 
ها بستر حضرت را انداختند ولى او دير كـرد و بـاالخره هـم نيامـد، اهـل خانـه          از شب 

چون فردا شـد، آن حـضرت       . نگران و هراسان شدند و ما را از نيامدنش دهشتى گرفت          
چه را پـدرم     آن: به منزل آمد و نزد اهل خانه رفت و متوجه ام احمد شد و به او فرمود                

ا          فَصرَخَت« رده بياور،   به تو سپ   هـبيج شَقَّت ا وههجو تلَطَم ــ ناگـاه ام احمـد فريـاد          و
: حضرت جلو او را گرفت و فرمود      » كشيد و سيلى به رخسارش زد و گريبانش را دريد           

  1»مبادا سخنى بگويى و آن را اظهار كنى تا خبر به حاكم برسد«
احمـد را از ضـربه زدن بـه صـورت نهـي               م ام الـسال   دقت بفرماييد كه امام رضا عليه     

  .نفرمود
وب و      « : السالم آمده است    ـ در انتهاي حديثي از امام صادق عليه       4 يـشَقَقْنَ الْج قَد و

ه تُلْطَـم الْخُـدود و تُـشَقُّ                      ثْلـلَـى مع ع و ي لـنِ عنِ بيسلَى الْحع اتيمالْفَاط ودنَ الْخُدلَطَم
الْج  وبات (هاشـم    و به راستي، زنـان بنـي      ـ  ي الـسالم   عليـه در سـوگ حـسين      ) فاطميـ 

سـوگ مثـل حـسين       هاي خود را پـاره كردنـد و بـر صـورت خـود زدنـد و در                  پيراهن
  2.گردد ها پاره مي شود و گريبان ها زده مي  بر صورتالسالم عليه
هـا   تابي  ترين بى   سخت: جابر بن عبد اللَّه انصارى از امام باقر نقل كرده كه فرمود           ـ  5

  . ويال و ناله كشيدن و زدن به صورت و بر سينه كوبيدن و موى كندن اسـت                 فرياد به وا  
نَ            و الْعوِيلِ    بِالْويلِ  أَشَد الْجزَعِ الصرَاخُ  (  رِ مـزُّ الـشَّعج رِ ودالص و هجالْو لَطْم ي   و اصـالنَّو  ( 

اند و هر كـس صـبر و           بر پا كنند، صبر بر مصيبت نكرده       سرايى  كسانى كه جلسه نوحه   
ونَ        (بردبارى پيشه كند و استرجاع نمايد        راجِعـ ه إِنَّا إِلَيـ و لَّهو خـدا را  )  يعنى بگويد إِنَّا ل

                                            
 381، ص1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 1

  325، ص8 ، ج)تحقيق خرسان(تهذيب األحكام . 2
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حمد و ثنا گويد عالمت رضايت او از كـار خـدا اسـت و اجـر او بـر خـداى عـز و جـل                           
شـود در حـالى       كم الهى بر ايشان جارى مـى      باشد و كسانى كه صبر نكنند قضا و ح          مى

 1.كه مذمومند و اجر ايشان ضايع شده است
  : و در حديث ديگري فرموده است

 ).السلَام علَيه (  الْحسينِ  و الْبكَاء علَى  الْجزَعِ  سوى  و الْبكَاء مكْرُوه  الْجزَعِ كُلُ

ست مگر جزع و گريستن بر شهادت امـام         گرى و گريستن ناپسند ا      هر جزع و نوحه   
  2.السالم  عليه حسين

  3 . الْجزَعِ آمده و در اين حديث فقط أَشَد الْجزَعِ در حديث قبل :دقت بفرماييدكه
  :السالم فرمود ـ اميرالمؤمنين علي عليه6

  باكي ثُم لَا يعتَبِرو اللَّه لَا أَكُونُ كَمستَمعِ اللَّدمِ يسمع النَّاعي و يحضُرُ الْ
به خدا، من چون آن كس نباشم كه بر سينه زدن، ناله برآوردن، و گريه كردن ـ بر  

  4.مرده را ـ شنود و ببيند، پس سر خود گيرد، و پند نپذيرد
دهـد كـه سـينه زدن در           استفاده شده است و نشان مي      5اللَّدمِدر اين روايت از واژه      

  .حضرت مرسوم بوده استهنگام عزا از زمان آن 
                                            

 222، ص3 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 1

  280ص 44 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار ـ  282ص 3 الشيعة ج وسائل ـ  162ص) للطوسي(األمالي . 2

 .در بخش جراحت در عزاداري درباره اين حديث بيشتر توضيح خواهيم داد. 3

 206ص ) للصبحي صالح(نهج البالغة . 4

 ؛ 46 ص8 العـين ج  كتاب.كار رفته است  زنان بهي معني اين لغت، نزديك به لطم است، فقط بيشتر درباره        . 5
م539 ص12 العرب ج ـ لسانضرب المرأة صدرها و عضديها في النياحة  :  اللَّدمها ؛ :   ؛ اللَّدردالمرأَةِ ص ضرْب
به معناي به سينه و صورت زدن زنان در مصيبت          :  و التدام زنان   ... به معناي به سينه زدن زن مي باشد         :لدم  
موس  ـ تاج العروس من جواهر القـا   ضرب الوجه و الصدر و نحوه:   ؛ اللَّدم161 ص6 البحرين ج  ـ مجمع است
 . ضَرَبت صدرها و وجهها في النِّياحةِ و لَطَمت:  المرأَةُ  ؛ و الْتَدمت646 ص17 ج
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   )زماني كـه پيـامبر خـدا از دنيـا رفـت             : ( نويسد  ابن هشام به نقل از عايشه مي      ـ  7
تقُم  مهي   النِّساء و أَضْرِب     مع   أَلْتَدجزديـم و    من به همراه بقيه زنان پيامبر سينه مي       ـ    و

  1.زدم من به صورتم مي
  :نويسد  جواد محدثي مياالسالم گونه منابع است كه حجت بر اساس همين

هـا بـه هنگـام وارد     ها رواج داشته اسـت آن       ويژه در ميان عرب   ه  اصل اين سنت ب   « 
هـا بـه طـرف     اي كه كف دسـت  به گونهـ صورت ضربدري   ها را به شدن مصيبت، دست

ـ صورت باشد كنون  اكاري كه هم( زدند  روي هم قرار داده و به نشانه عزا به سينه مي 
زني به مرور زمان به صورت موجـود در          سينه). ن عرب بسيار رواج دارد    نيز در ميان زنا   

گونـه   ايـن .. .خـورد  هاي سنگين حركات دسـت بـر سـينه مـي      آمده كه با انتخاب نوحه    
گري ابتدا به صورت فردي بوده، اما با مرور زمان بـه شـكل گروهـي و دسـتجات                     نوحه

   2».سوگواري درآمده است
   مسلمينسينه زني در فرمايش ولي امر

خوانى    و نوحه   زنى  دستجات سينه «  :اند  اهللا عليه فرموده    حضرت امام خميني رحمت   
هـا،   خواني  به همان قوت خودش باقى باشد و بدانيد كه حيات اين ملت به همين روضه              

  3». به همين اجتماعات، به همين دستجات است
ـ  «  :اند  العالي نيز فرموده    اي مدظله   حضرت امام خامنه   ر سـر زدن، بـه نـوعي        دست ب

آيـد،   شان پيش مي ايد، كساني كه مصيبتي براي ي عزاداري است؛ شما بارها ديده  نشانه
  4».ي عزاداريِ معمولي است اين نشانه. كوبند ي خود مي بر سر و سينه

                                            
 6الـسيرة النبويـة ج    ـ  199 ص 3ها ج   و در بعضي نسخه    232 ص 2 ج )طبري (تاريخ األمم و الملوك   . 1

 8جمسند أبـي يعلـى      ـ   243 ص 1أنساب األشراف ج  ـ   274 ص   6جحنبل  مسند  ـ   26391، ح 75ص
 .ها از كتب اهل سنت است  ـ تمام نشاني63ص

 237فرهنگ عاشورا، نشر معروف، ص. 2

 337 ص15 صحيفه امام ج. 3

4   .17/3/1373 
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  زني حدود سينه
  :اند اي در پاسخ به استفتايي فرموده حضرت امام خامنه

حجاب و پوشيدن لباس خاصـي كـه بـدن آنـان را             آيا جايز است زنان با حفظ       : سؤال
 زني و زنجيرزني شركت كنند؟ هاي سينه بپوشاند، در دسته

 1.زني شايسته نيست زني و زنجير هاي سينه شركت زنان در دسته: وابج
انـدازي   زنـي و راه  هـايي سـينه   كـه در چـه مناسـبت    ي اين  له همچنين درباره    معظم

  :اند مودههاي عزاداري داشته باشيم فر دسته
اين را بدانيـد كـه روضـه        . زني بايد باشد؛ اما نه در هر عزايي         سينهخواني و     وضهر« 

ي ائمـه نيـست؛ متعلـق بـه       مربوط بـه همـه  ـ آن سنت سنيه  ـخواندن و گريه كردن  
ي ا خواند، عده  ي مي ا حاال يك وقت در جمع و مجلسي كسي روضه        . بعضي از ائمه است   

اصالً عزاداري كردن يك حـرف      . كنند؛ اين عيبي ندارد    ميشود و گريه     شان نرم مي   دل
خـواني و     روضـه . زني راه انـداختن يـك حـرف ديگـر اسـت             سينهخواني و     است، روضه 

زني راه انداختن، مخصوص امام حسين است؛ حداكثر مربوط بـه بعـضي از ائمـه                  سينه
ـ           . است؛ آن هم نه به اين وسعت       خـصوص، در   ه  مثالً در شب و روز تاسـوعا و عاشـورا ب

زني و عزاداري و برپايي جلسات خـوب اسـت؛    سينهويكم ماه رمضان،  شب و روز بيست   
كه وفات آن بزرگـوار از         با اين  ـ) السالم  عليه(بن جعفر    ولي مثالً در مورد حضرت موسي     

 يا مثالً در .زني بشود سينهبينم كه   من لزومي نميـخواني است   هاي داراي روضه وفات
خـواني    مناسبتي ندارد كه ما بياييم نوحه     ) عليها  اللَّه  سالم( حضرت زهرا    سالگرد شهادت 

شـرح  . شان گفته بشود   زني كنيم؛ بهتر اين است كه در آن موارد، شرح مصايب           سينهو  
   2».آور است مصايب، گريه

دقت بفرماييد كه اين فرمايش در ديدار اعضاي گـروه معـارف راديـو بيـان شـده و                   
ه پخش از صدا و سيما داشـته اسـت، امـا از ايـن فرمـايش ايـشان                   بيشتر نظر ب  ظاهراً  

                                            
 1455 ، سوال 324االستفتائات ص اجوبه. 1

    در ديدار اعضاي گروه ويژه و گروه معارف اسالمي صـداي جمهـوري اسـالمي ايـران                 فرمايشات. 2
1370/12/13 
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گي خاصي داشته باشد      السالم بايد ويژه    گردد كه عزاداري امام حسين عليه       مشخص مي 
. گي حفـظ شـود      و نبايد بقيه موارد عزا را به اين وسعت و شكل برگزار كرد تا اين ويژه               

شود را بـا      در بيت رهبري برگزار مي    عليها كه    اهللا اگر مراسم عزاداري حضرت زهرا سالم     
شويد كـه در آن بيـشتر ذكـر مـصائب اسـت و                ايام محرم مقايسه بفرماييد، متوجه مي     

  .شود زني بسيار كوتاه انجام مي سينه
  

  جراحت زدن به بدن
استدالل تمام كساني كه وارد كردن جراحـت بـه بـدن را جـايز و حتـي مـستحب                    

طـور    كه در قسمت قبل توضيح داده شـد كـه بـه           است  » لَطم«دانند، همان روايات      مي
ويـژه سـينه و سـر         هاي مختلـف بـدن بـه        كلي اين لغت به معني ضربه زدن به قسمت        

اي معني فارسي لطمه را براي اين عبارات در نظر گرفته و به اشتباه                باشد، ولي عده    مي
  .اند كه در بخش قبل توضيح داده شد آن را وارد كردن جراحت ترجمه نموده

  .كنيم تر شدن مطلب، مجدد چند روايت را بررسي مي ما براي روشنا
الـسالم آمـد كـه         قسمت قبل به نقـل از امـام سـجاد عليـه            2ـ در حديث شماره     1

ولي امـام   »  ثُم لَطَمت وجهها     «: عليها با دست به صورت خود زد       اهللا  حضرت زينب سالم  
: رمود، بلكه از خراشيدن صورت نهي كـرد   كار نهي نف    السالم ايشان را از اين      حسين عليه 

شي       «  لَا تَخْمـ باً ويج لَيهـاً      لَا تَشُقِّي عجو لَـيــ گريبـان چـاك مـزن، و روى خـود            ع
  .باشد استفاده نفرمود» لطم«و در هنگام نهي از لغتي كه از ريشه   1»مخراش

گيـرد   رار مـي هم كه بسيار مورد استناد قـ      ) قسمت قبل  4شماره(ـ در حديث زير     2
كه به معنـاي ضـربه زدن بـه دو          »  تُلْطَم الْخُدود    «و  »  لَطَمنَ الْخُدود    «هم فقط عبارت    

  .طرف صورت است آمده و صحبتي از وارد كردن جراحت نيست
 و إِذَا خَدشَـت     «طور دقيق جراحت زدن جايز دانسته نشده اسـت، در عبـارات               و به 
  »دشِ إِذَا دميت في الْخَ« و  » الْمرْأَةُ

                                            
 93، ص2 ج) للمفيد(اد اإلرش. 1
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  بـه معنـي    زبـان عـرب      در» خـدش  «.متفاوت اسـت  » لطم«و  » خدش«زيرا معني   
  1.است» دار كردن  جريحه ودار كردن خدشه خراشيدن، پاره پاره كردن، دريدن،« 

  .موجب كفاره است» خدش«جايز و » لطم«پس اگر به اين حديث استناد كنيم 
 :طور كامل بخوانيم ديث را بهبراي درك بيشتر مطلب بهتر است تا ح

 مردي سؤال كردم كه براي      ي  درباره   السالم   عليه از امام صادق  : گفت خالد بن سدير  
آيا اين   (؟پدر يا مادر يا برادر يا يكي از نزديكانش، پيراهنش را پاره كرده است             ] مرگ[

موسـي  . دپاره كردن گريبان اشكالي نـدار     :  فرمود السالم   عليه امام) است؟ عمل او جايز  
 البتـه پـدر بـراي       .السالم براي برادرش هارون پيراهن پاره كـرده اسـت           بن عمران عليه  

توانـد در عـزاي شـوهرش        براي زنش نبايد پيراهن پاره كند ولـي زن مـي           فرزند و مرد  
كند و هرگاه شوهر در مرگ زنش يا پدر در مرگ فرزندش، پيـراهن پـاره                 پيراهن پاره 

دو، مـادامي كـه كفـاره را          و نماز اين   .ه شكستن قسم است   كفاره آن همانند كفار    كند،
  . نداده باشند، پذيرفته نيست

رد و يـا بكَنــد،    زمـاني كـه زن بـه صـورت خـود چنــگ بزنـد و يـا موهـايش را         ببـ  
ورت براي  در اين ص    ) إِذَا خَدشَت الْمرْأَةُ وجهها أَو جزَّت شَعرَها أَو نَتَفَتْه فَفي جزِّ الشَّعرِ            (

بريدن مو بايد غالمي را آزاد كند، يا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و يا شـصت فقيـر       
  . را غذا بدهد

 طور در كندن مو     همين و در صورتي كه صورتش را خراش بدهد و خون خارج شود          
)  ي النَّتْفف و تيمشِ إِذَا دي الْخَدف شكستن قسم استي ه، كفار)و  .  

ء في اللَّطْـمِ علَـى    و لَا شَي( . اي نيست و توبه، كفّاره ها، جز استغفار ر گونه بضربهدر  
    )الْخُدود سوى الاستغْفَارِ و التَّوبةِ

                                            
مزْقُ :   ؛ الخَدش292 ص6  مزق الجلد قل أو كثر ـ لسان العرب ج   ؛ الخَدش166 ص4 كتاب العين ج. 1

از او عيبجـوئى كـرد، آن   :  خَدشاً ه-  ؛ خَدش357الجلد، قلّ أَو كثر ـ فرهنگ ابجدي عربي فارسي ص 
ى   ) خَدشاً: (  ؛ خَدشْتُه165 ص2 المنير ج چيز را پاره كرد، خراشانيد ـ المصباح  فـ تُـهرَحج ابِ ضَرَبنْ بم

 الْجِلْد ىمد اءوو س رِ الْجِلْدظَاه 
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هـاي    پيـراهن  الـسالم   عليهدر سوگ حسين    ) فاطميات(هاشم   و به راستي، زنان بني    
 بـر   الـسالم   عليـه حـسين   سـوگ مثـل       در خود را پاره كردند و بر صورت خود زدنـد و          

  .گردد ها پاره مي شود و گريبان ها زده مي صورت
ه    و علَى    ع   عليٍ   بنِ   الْحسينِ   علَى   الْخُدود الْفَاطميات   لَطَمنَ و     الْجيوب  و قَد شَقَقْنَ   ثْلـم   

تُشَقُ  تُلْطَم و ودالْخُد وبي1 ».  الْج  
عليهـا سـفارش      اهللا  آله هـم بـه حـضرت زهـرا سـالم            و  عليه  و  اهللا  م صلي پيامبر اسال ـ  3

شي علَـي     مت فَلَا   أَنَا «. نمودند كه در وفات ايشان، جراحت به صورت وارد نكنند          تَخْمـ
هـا رابـراي      عليها شـديدترين گريـه      اهللا  دانيم حضرت زهرا سالم      در حالي كه مي    2»وجهاً

  .اند آله داشته و عليه و اهللا پيامبر صلي

                                            
 آمده است و چند كتاب محـدود        325، ص 8 ، ج )تحقيق خرسان (اين حديث فقط در تهذيب األحكام       . 1

  .اند اند، همگي از تهذيب نقل كرده هم كه آن را كامل آورده
باشد آمده است، ولي برخي سـند         ه اين روايت در كتاب تهذيب كه يكي از كتب اربعه شيعه مي            اگر چ 

سند ايـن روايـت ضـعيف       «:گويد االفهام در اين باره مي      شهيد ثاني در مسالك    .دانند  آن را ضعيف مي   
، 10مـسالك االفهـام، ج    ( ».باشد باشد، زيرا خالدبن سدير كه در سند آن است فردي غير موثق مي             مي
، 1مـصباح الفقيـه، ج    . (همچنين شيخ صدوق در مورد او گفته كه روايات كتابش جعلي اسـت            ). 27 ص
) منبع پيشين به نقل از الفهرست     . (اند شيخ طوسي و علي بن بابويه نيز روايات او را نپذيرفته          ) 430 ص

صـحاب  اين روايت به خاطر ضعف سندش و اعـراض ا         «: نويسد  رضا همداني مي   يمحقق بزرگوار آقا  
ضـمناً يكـي ديگـر از     )430 ، ص1مصباح الفقيـه، ج (» .از آن، صالحيت براي دليل واقع شدن را ندارد        

غلـو  (كساني كه در سلسله راويان اين حديث است، محمدبن عيسي است كه شيخ طوسي او را غُالت                  
يف دانسته و   دانسته است؛ شيخ صدوق، علي بن بابويه و بسياري ديگر از علما نيز او را ضع               ) كنندگان

 )140 بنگريد به الفهرست، ص. (دانند هاي او را غيرقابل اعتماد مي نقل

  527ص 5 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 2
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 اللَّه الخامشة وجهها و الشّاقّة جيبهـا و          لعن« : همچنين از آن حضرت نقل شده است      
خدا لعنت كند آن زنى را كه در مصيبت، صورت خود را بخراشد،  ـ  1الداعية بالويل و الثّبور

  2).ثبور يعنى هالكت. (و گريبان خويش را پاره كند، و فرياد واى و ثبور سر دهد
  :  قسمت قبل نيز يادآور شديم كه5ر شماره ـ د4

زَعِ  آمده و در حديث دوم فقط        أَشَد الْجزَعِ در حديث اول     بـا  . ذكـر شـده اسـت       الْجـ
توجه به ديگر روايات كه در قسمت قبل ذكر شد و ضربه زدن به سر و سينه را در عزا                    

طور كل  وي كندن است به كه شامل م أَشَد الْجزَعِ رسد كه     نظر مي   جايز شمرده است، به   
باشـد، بـراي عـزاي امـام          جايز نيست، اما به سينه و سر زدن و ناله كردن كه جزع مي             

  .السالم جايز است حسين عليه
الـسالم توصـيه شـده اسـت      اگر به رواياتي كه در آن به جزع براي امام حسين عليه  

ناله شديد است و ها منظور از جزع اشك و      شويم كه در تمام آن      دقت كنيم، متوجه مي   
  .صحبتي از كندن مو يا وارد كردن جراحت به بدن نيست

  .به عنوان نمونه به روايات زير توجه بفرماييد
   ما جزِع    كُلِ   للْعبد في    مكْرُوه   الْبكَاء و الْجزَع    إِنَ« : السالم فرمود   امام صادق عليه  ) الف

يسلَى الْحع كَاءا خَلَا الْبم   ورأْج مـ يـهف ه ي خـدا، گريـه و    بـراي بنـده   ـ  نِ بنِ علي ع فَإِنـَّ
تـابي در   جزع نمودن براي هر مصيبتي، مكروه است به جز گريه و نالـه و بـي        تابي و  بي

، پس به درستي كه او، به واسطه ايـن كـار مـأجور             السالم  عليهمصيبت حسين بن علي     
  3».است

                                            
 ـ  93 ص79 ج)  بيـروت -ط ( ـ بحـاراألنوار   108مـسكن الفـؤاد عنـد فقـد األحبـة و األوالد، ص     . 1

  452 ص2 مستدرك الوسائل ج

الفؤاد بـه آن، قابـل        نقل شده ولي استناد شهيد ثاني در مسكن       اگرچه اين حديث از طريق اهل سنت        . 2
 .رساند توجه بودن حديث را مي

  507ص 14 الشيعة ج وسائلـ  100كامل الزيارات ص. 3
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كه در حـال مناجـات بـا        نقل شده است كه     السالم    عليه امام صادق از   همچنين) ب
  :فرمودند خداوند متعال مي

ي                    ...« الَّتـ الْقُلُـوب لْـكت م حـار ةً لَنَـا ومحا رهوعمد رَتي جنَ الَّتيالْأَع لْكت محار و 
بر آن چشماني كه به تـرحم  ...  ـ  ...جزِعت و احتَرَقَت لَنَا و ارحمِ الصرْخَةَ الَّتي كَانَت لَنَا 

هايي كه جزع كردند و براي ما آتش گرفتنـد           بر ما، گريه كردند، رحم كن؛ و بر آن دل         
  1»...شود، رحمت نازل نما هايي كه براي ما بلند مي و بر آن ضجه

: الـسالم بـه مـن فرمـود        روزي امام صادق عليه    :گويد مسمع بن عبدالملك مي   « ) ج
چه را بر او روا شده، متذكّر شوي؟         السالم را ياد كني و آن       حسين عليه شود كه    هيچ مي 

آري بـه خـدا     : عـرض كـردم   ) قَالَ فَتَجزَع   ( ؟  كني آيا جزع مي  : فرمود. بله: عرض كردم 
بينند و دست از      اي كه نزديكان من اثر آن را در من مي          و اشك مي ريزم به گونه     ! قسم

خـدا رحمتـت   : السالم فرمود امام عليه. ن ديده شودكشم تا اثر آن در سيماي م      غذا مي 
بدان كه تو از زمره كساني هستي كه اهل جـزع كـردن             ! هايت را بدهد   كند و اجر گريه   

  2») لَنَا  الْجزَعِ  أَهلِ  منْ  يعدونَ  الَّذينَ  منَ  أَما إِنَّك-  دمعتَك  اللَّه رحم( .بر ما هستند
  محملكوبيدن سر به 

  : در بحاراالنوار مطلبي آمده است به اين مضمون
ابن زياد مرا خواست تا داراالماره كوفه را تعمير         :  مسلم گچكار نقل شده كه گفت      از
كردم ناگاه شنيدم فريادهايى از اطراف   در آن حينى كه من درها را گچكارى مي        . نمايم

كـه كوفـه دچـار ضـجه        چه شـده    : من متوجه خادم خود شدم و گفتم      . كوفه بلند شد  
 ؟!گرديده است

  .اند ها را كه بر يزيد خروج كرده است آورده الساعه سر يكى از خارجى: گفت
من صبر كـردم    . السالم است   حسين بن على عليه   : ؟ گفت !آن خارجى كيست  : گفتم

                                            
  309ص 18 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج ـ 583، ص4 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 1

 101كامل الزيارات ص. 2
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صورت خـود زدم كـه ترسـيدم چـشمم نـابود              چنان طپانچه به   تا خادم خارج شد و آن     
از دست خود شستم و از پـشت قـصر فـرود آمـدم و وارد كناسـه        ها را    سپس گچ . شود

  .كوفه شدم
در آن حينى كه من ايستاده بودم و مردم در انتظـار ورود اسـيران و سـر شـهيدان               
بودند ناگاه ديدم تعداد چهل هودج بر پشت چهل شتر نصب شده كه زنـان و دختـران     

الـسالم را     بن الحـسين عليـه     ناگاه حضرت على  . ها جاى دارند   فاطمه زهراء در ميان آن    
هـاى گـردنش روان بـود و آن بزرگـوار در             ديدم كه سوار بر شتر عريان و خـون از رگ          

  ...فرمود حالى كه گريان بود اشعارى را مي
ناگاه صداى ضجه بلند شد و سر شهيدان را كه سر امام حسين در جلـو آنـان بـود                    

  .آوردند
ـ    ـ سـرى بـود نـورانى، نظيـر مـاه،       هو هو رأس زهرى قمرى اشبه الخلق برسـول اللَّ

وسلم محاسن شريف امـام حـسين         وآله  عليه    اهللا  ترين مردم بود به رسول خدا صلي       شبيه
صورت آن حضرت مثـل مـاه تابـان و          . نظير شبه مشكى و رنگ خضاب از آن رفته بود         

. داد طرف راسـت و چـپ حركـت مـي           نيزه سر و محاسن آن امام مظلوم را به        . گرد بود 
  .السالم متوجه سر مبارك امام حسين شد ى كه زينب عليهاهنگام

 ـ پيشانى خود را به نحوى به جلو محمل زد كه ديدم  فنطحت جبينها بمقدم المحمل
سين سپس با يك قطعه پارچه به سـر امـام حـ    .  آن بانو خارج شد    ي  خون از زير مقنعه   

  )از جمله (:اشاره كرد و اشعارى را خواند
  ! و كه بر ما مهربان بود اكنون چه شده كه به ما قسى و سفت گرديده استآن قلب ت! اى برادرم
  .ديدى كه اسير شده و به علت غم يتيمى طاقت خوددارى ندارد كاش على بن الحسين را مي! اى برادر

  .زند كه ذليل و اشگش ريزان است نمايند در حالى تو را صدا مي وسيله ضربه اذيت و آزار مي چه كه وى را به آن
  .على بن الحسين را در بر بگير و به خود نزديك كن و قلب وى را كه دچار ترس شده تسكين بده! اى برادرم
  1 !شنود زند ولى جواب نمى قدر ذليل است در آن موقعى كه پدر خود را صدا مي يتيم چه

                                            
 114 ص45 ، ج) بيروت-ط (بحار األنوار . 1
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  بررسي
ـ   مجهـولي اسـت،    راوي اين داستان فـرد    ـ  1 كـه  ) گچكـار (نـام مـسلم جـصاص     ه   ب
  . در سلسله اسناد معتبر باشدتواند نمي

  :نويسد اآلمال بعد از نقل اين داستان مي ـ شيخ عباس قمي در منتهي2
كه ذكر محامل و هودج در غير خبر مسلم جصاص نيست، و اين خبـر را                : مؤلف گويد 

گرچه عالمه مجلسى نقل فرموده لكن مأخذ نقل آن منتخب طريحـى و كتـاب نـورالعين                 
ب بر اهل فنّ حديث مخفى نيـست، و نـسبت شكـستن سـر بـه                 است كه حال هر دو كتا     

السالم و اشعار معروفه نيز بعيد است از آن مخدره كه عقيله هاشميين،              جناب زينب عليها  
  )باشد.(تسليم است و عالمه غير معلّمه و رضيعه ثدى نبوت، و صاحب مقام رضا و

تران بوده كه جهاز ايشان     شود حمل ايشان بر ش      چه از مقاتل معتبره معلوم مى      و آن 
پالس و روپوش نداشته، بلكه در ورود ايشان به كوفه موافق روايت حذلم بن ستير كـه                 

اند چون خوف فتنه      اند به حالتى بوده كه محصور ميان لشكريان بوده          شيخان نقل كرده  
هـايى كـه خـارج شـهر          و شورش مردم كوفه بوده چه در كوفه شيعه بسيار بـوده و زن             

  1.نمودند ند گريبان چاك زده و موها پريشان كرده بودند و گريه و زارى مىآمده بود
كه شيخ عباس قمي بـدان اشـاره       ي كتاب نورالعين في مشهد الحسين        نويسندهـ  3

مشخص نيست و تنها برخي آن را به ابـراهيم بـن محمـد نيـشابوري اسـفرايني                  نمود،  
ـ      اند كه شخصي اشعري    نسبت داده  بـسياري از علمـا بـه       . وده مذهب و شافعي مسلك ب

اهللا حاج ميرزا محمد اربـاب   چه عالم بزرگوار آيت اند؛ چنان اعتباري آن صحه گذاشته  بي
هاي مـسلم جـصاص      اساس بودن گفته   اعتبار بودن كتاب نورالعين و بي      در خصوص بي  

  2.تاكيد دارد
جراحـت زدن بـر     الـسالم، از     ، امام حسين عليه   آمدطور كه در روايات قبل       همانـ  4
عليهـا، كـه از اوليـاي      اهللا  طور ممكن است حضرت زينب سالم      هچ. نهي كرده بودند  بدن  

                                            
  939ص 2 ج) فارسى(منتهى اآلمال فى تواريخ النبى و اآلل عليهم السالم. 1

 232االربعين الحسينيه، چاپ اسوه، ص. 2
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الـسالم،   اند، بـرخالف تـذكّر امـام عليـه         مند بوده  خاص الهي هستند و از علم لدني بهره       
   .چنين عملي را مرتكب شده باشند

رت امام حـسين  ، حضداستان در بيتي از اشعار منتسب به حضرت زينب در اين            ـ5
   .دلي و قساوت قلب متهم شده است السالم به سنگ عليه

 ما لَه قَد قَسى و صار صليبا    يا أَخي قَلْبك الشَّفيقُ علَينَا 

آن قلب تو كه بر ما مهربان بود اكنون چه شده كه به ما قـسى و سـفت                   ! اى برادرم 
  ! گرديده است

طـور قطـع بـه امـام حـسين            چنين سخني را به   هاشم   ي بني  ديهي است كه عقيله   ب
  .السالم نگفته است عليه
السالم در شعر گفته شـده        بن الحسين امام سجاد عليه      ي علي   ـ مطالبي كه درباره   6

شود  ي يك طفل كوچك صحبت مي بسيار سطح پايين بوده و مثل اين است كه درباره         
  ».قلب وي دچار ترس شده است«: خصوص كه آمده است به

حتي اگـر فـرض كنـيم ايـن داسـتان صـحت داشـته باشـد و حـضرت زينـب                      ـ  7
بار سر برادرش را بر نيزه ديده است  كه براي اولين   عليها در آن وضعيت بحراني      اهللا  سالم

سرخود را به محمل زده باشد، اين حاكي از شدت تأثر و اندوه آن حضرت است و هيچ                  
 كار را كرده باشـند و دليلـي بـر جـواز           معلوم نيست كه ايشان به قصد سرشكستن اين       

تـوان در شـرايط مـشابه     اين كار در شرايط عادي نيست؛ در آن صورت نيـز فقـط مـي              
  . گذشته، آن را تجويز كرداعليه اهللا سالمچه بر حضرت زينب  آن

  1.در نتيجه اين داستان از اساس دروغ است

                                            
ولي اين زيارت يك متن     . عليها آمده است    اهللا  البته اين مطلب در زيارت مفجعه حضرت زينب سالم        . 1

بيـت   دانسته ساخته است و چنين زيارتي از اهـل  ود ميساختگي است كه فردي بر اساس تاريخي كه خ  
هاي انجام شده از اين زيارت، نوشته شده است كه كه بـه نيـت رجـا                   حتي در اكثر چاپ   . نرسيده است 
 .خوانده شود



...، مجروح كردن بدن وسينه زني، زنجير زني

 

18 

  استفتاء
  :اند دن در پاسخ به دو استفتاء فرمودهاي در رابطه با ضرر جسمي به ب حضرت امام خامنه

  اعم از جسمي يا روحي چيست؟،معيار شرعي ضرر: والس
 1.معيار، ضرري است كه در نظر عرف، قابل توجه و معتنابه باشد: وابج

صدمه وارد كردن به بدن در حد كوبيدن سر به ديوار، چنگ زدن به صورت، بـه                 : سؤال
ـ ولو جزئيـ ها   هزني تا حدي كه سين صورت زدن، سينه كـه از بـدن     آسيب ببيند و يا اين 

  خون جاري شود، چه حكمي دارد؟
اهللا تعـالي و موجـب       ي مرسوم و سنّتي از اعظم قربات الـي          عزاداري به شيوه  : وابج

. اجر و ثواب است، لكن بايد از هرگونه كاري كه موجب وهن مذهب باشد، پرهيز شـود                
  2. براي انسان داشته باشد، حرام استهمچنين هر عملي كه ضرر قابل توجهي

  :اند اي گفته ي نظر امام خامنه زاده هم درباره االسالم فالح حجت
ها به صورتش دست بزند تا جايي كـه صـورتش زخـم              رسيدند اگر شخصي در روضه    پ

  شود، حتي كبود شود، آيا اين عمل مشكلي دارد؟
 است با زنجير زدن بـا       در پاسخ بايد عرض كنيم در حد كبود شدن كه حاال ممكن           

سينه زدن بدن كبود شود، اگر ضرر معتنابهي براي بدن نداشته باشد به نظـر حـضرت                 
ها كه ممكن اسـت دشـمنان سـوء اسـتفاده            اما كارهايي فراتر از اين    . آقا اشكالي ندارد  

كنند، مثل مجروح كردن خود يا بدن را زخم كردن و قمه زدن يا مثـل عبـور از روي                    
دهند، چون به هر حـال        ها كه در بعضي جاها برخي از افراد انجام مي          اينآتش و امثال    

ها نه وارد شده است، نه سيره بـر ايـن بـوده              ها اعمال مستندي نيست، در عزاداري      اين
الـسالم و     بيـت علـيهم     گونه اعمال عليـه مكتـب اهـل        است و امروزه هم دشمنان از اين      

كنند، اگـر در آن حـد باشـد بلـه اشـكال       ميالسالم سوءاستفاده  بيت عليهم   پيروان اهل 
شـان   زننـد بـدن     زنند زنجير مـي    اما اگر در همين حد كه متعارف است سينه مي         . دارد

 كبود شود، در حد متعارفش كـه ضـرر معتنـابهي بـراي بـدن                ،ممكن است سرخ شود   
  3.نداشته باشد، اشكالي ندارد

                                            
 1462 شماره325االستفتائات ص اجوبة .1

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=24434    .2 
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988�40    .3 
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  ...زنجير و طبل و 
مشخص نيست كـه زنجيـر و طبـل و سـنج و         طور دقيق    هاي تاريخي به   در بررسي 

  .السالم راه يافت شيپور از چه زماني به مراسم عزاداري امام حسين عليه
، علنى نبود   السالم  عليه ، عزادارى براى امام حسين     هجري قمري  قبل از قرن چهارم   

بـا قـدرت گـرفتن آل بويـه         گرفـت؛ امـا در نيمـه دوم قـرن چهـارم،               و نهانى انجام مى   
عمـوم مورخـان    . يافـت    روز عاشورا آشكار و در كوچـه و بـازار انجـام مـى              سوگوارى در 

انـد؛ از قبيـل    مورخانى كـه وقـايع را بـه ترتيـب سـنواتى نوشـته      خصوص  به ـاسالمى  
 و  هكثيـر در كتـاب البدايـ        اثير در كتاب الكامل و ابن       الجوزى در كتاب منتظم و ابن       ابن

 و 352 در ضمن ذكر وقـايع سـال   ـيگران  الجنان و ذهبى و د  و يافعى در مرآتهالنهاي
  .اند هاى بعد از آن، كيفيت عزادارى شيعه را در روز عاشورا نوشته سال

بويه شيعيان در انزوا قـرار گرفتنـد و تـا روي كـار آمـدن صـفويه                    بعد از سقوط آل   
پس از صفويه به دليـل      . السالم، دوباره غير علني گرديد      عزاداري براي امام حسين عليه    

ولـي در تمـام گزارشـات         .ترى به خود گرفت     ج تشيع، عزادارى شكل عام و علنى      تروي
  .به ميان نيامده است... تاريخي قبل از صفويه صحبتي از زنجير و طبل و

  : نويسد باره مي در كتاب خود در اين 1محقق مشهور چلكووفسكي
در . يج گرديـد  بويه در ميان شيعيان را     زني از زمان آل    هاي سينه  راه افتادن دسته  « 

كـه  ـ زني همراه با خواندن اشعار با آهنگ يك نواخت   هاي سينه عصر صفوي نيز دسته
. گـشتند  ها و خيابان مـي   در كوچه ـ  سروده شده بودالسالم عليهدر سوگ امام حسين 

                                            
 از دانشمندان متخصص  وتبار  آمريكايي لهستانييك (Peter J. Chlkowski)چلكوفسكي. پيتر ج. 1

 به تهران آمد و در اولين سفر خود به تماشاي يك مجلس             1330 او در اواخر دهه      .فرهنگ ايران است  
 ادامـه مطالعـاتش دربـاره    ي  او دربـاره .شـد » همان شب عاشق تعزيه   «قول خودش   ه  تعزيه نشست و ب   

تـرين كتابخانـه     بسيار درباره تعزيه مطالعه كردم، به واتيكان سفر كـردم تـا بـزرگ             « : گويد تعزيه مي 
 نيز عاشـق تعزيـه بـود و ايـن           1955-1950سفير ايتاليا در ايران در سال هاي        . تعزيه در دنيا را ببينم    

 نـسخه تعزيـه در واتيكـان نگهـداري          1055. انه واتيكان سپرد  آوري كرده و به كتابخ     ها را جمع   كتاب
 » از ايران تا كارائيب سفر كردم تا گسترش تعزيه را بيابم . شود كه تنها متعلق به ايران است مي
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هاي عزاداري،   دراين عصر براي افزايش هيجان مردم و هر چه شكوهمندتر شدن دسته           
كه در ميدان رزم كاربرد ـ  گرديد و ادوات جنگي  سنج معمولنواختن طبل و كوبيدن 

ـ داشت  حركـت دادن كتـل،    و شيپورزني، علم گرداني وگونه مجالس راه يافت  به اين 
  1».مورد استفاده سوگواران قرار گرفت

 : نويسد  ـ هم در كتاب خود مياولين سفير امريكا در ايران ـ ساموئل گرين ويلر بنجامين
زني اضافه شد،  هاي سينه به دسته) صفويه(يزهايي كه بعد از اين عصر     از جمله چ  « 

زدن به فرق سر با توجـه        عبارت بود از خون آلود كردن سر و صورت با تيغ زدن و قمه             
هايي كه در عصر قاجار موجود است، اين عمل در آن زمـان معمـول و رايـج              به گزارش 
 2».بوده است

زنـى و زنجيرزنـى و    قمـه «  :هم فرموده اسـت   اهللا مطهري     عالمه شهيد حضرت آيت   
هاى قفقاز سرايت كرد بـه ايـران و چـون روحيـه               بلند كردن طبل و شيپور از ارتدكس      

  3».ها مثل برق شايع شد مردم آمادگى داشت براى پذيرفتن اين
حتماً بايـد بـه آن شـكلى    ) عزاداري(گويم      من نمى « : ايشان همچنين فرموده است   

ه معمول شده كه بيشتر از قفقاز به اين طـرف آمـده انجـام شـود و                  كه از زمان قاجاري   
ها كارهاى جديدى است كه از بيرون آمـده، بـسيارى از              اين. ها هم بايد باشد     حتماً اين 

  4».ها را اصالح كنيم ها درست نيست و بايد عزاداري اين
به هر شكل قطعي است كه اين اعمـال از اهـل بيـت نرسـيده و بعـدها بـه عنـوان                   

اند، اما جـايز بـودن يـك          و اگر چه علما فتوا به جواز آن داده        . عزاداري رايج شده است   
  5.باشد عمل به معني توصيه به آن نمي

                                            
  10 ص1تعزيه هنر بومي ايران، ترجمه داوود حاتمي، ج. 1
 248  ص1ايران و ايرانيان، ترجمه محمد حسين كرد، ج. 2
 373، ص3 ها، ج يادداشت ـ 154صالسالم   عليهو دافعه علي جاذبه .3
 ـ آينده انقالب اسالمى ايران277 ص24مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ج. 4
  مقالـه  در  » حركـت روي مـرز گنـاه و قبـولي         «و  » عمل به توصيه و انتخاب احـسن      «به دو مطلب     .5
 . مراجعه نماييد»از لُخت شدن تا لَخت شدن«
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  الفاظ زشت
  :اند باره گفته اي در اين ي نظر امام خامنه زاده درباره االسالم فالح حجت
شـود و    استفاده مي ها    ها و نوحه    ظر حضرت آقا در مورد الفاظي كه در عزاداري        ن: سؤال

ن يك مسلمان و حتي انسان نيست و نسبت دادن يكسري الفاظ ركيك به خود چه                أدر ش 
  حكمي دارد؟

هم بايـد از    . .. در عزاداري آن نزاكت و سنگيني و وزانت عزاداري بايد حفظ شود            اًكلّ
 پرهيز ـالسالم    مثل كذب مثل غلو نسبت به ائمه اطهار عليهمـمطالبي كه حرام است  

 اسـالم   اصـالً . ن يك مسلمان است، پرهيـز شـود       أشود و هم بايد از مطالبي كه دون ش        
هـاي    شما نگاه كنيد از جمله لباس     . پسندد  ، سنگين و باوقار مي     پيروان خودش را وزين   

ن يـك   أحرام، لباس شهرت است و لباس شهرت يعني لباس سبك، لباسي كـه در شـ               
يا كيفيت پوشيدن يا حتي اندراس بـه        مسلمان نيست، لباسي كه از نظر رنگ، دوخت         

ن يـك   أشـود، ايـن در شـ        نمـا مـي     اي است كه اگر طرف بپوشد در جامعه انگشت          گونه
ها ولو حاال در مقـام اظهـار    شود در نوحه    لذا در تعابيري كه خوانده مي     . مسلمان نيست 

ن يـك   أالـسالم باشـد، امـا در شـ          السالم يا به اباعبداهللا عليه      ارادت به معصومين عليهم   
  1.پرهيز شود من نيست چنين الفاظي به كار ببرد، و در عزاداري از آنؤم

  حركات زشت
طور قطع    هايي مانند اين كه من سگ حسينم، شايسته نباشد، به           وقتي گفتن حرف  

مالند و اداي سگ      بدعت جديدي كه راه افتاده و در جلسات عزاداري پوزه به خاك مي            
اي   مؤيد ديگـر ايـن مطلـب فتـواي امـام خامنـه            . تآورند هم محل اشكال اس      را در مي  

  .خيز رفتن در حرم ائمه است ي سينه درباره
خود را به زمين بيندازد و همانند       ) السالم  عليهم( هاي ائمه   اگر انسان در زيارتگاه   : ؤالس

مالند تا از آن خون جاري شـود و بـه             زمين مي  بعضي از مردم كه صورت و سينه خود را بر         
 شوند، عمل كند چه حكمي دارد؟ ارد حرم ميهمان حالت و

 اين اعمال كـه بـه عنـوان اظهـار حـزن و عـزاداري سـنّتي و محبـت ائمـه                     : وابج
شوند از نظر شرعي اعتباري ندارنـد، بلكـه اگـر منجـر بـه           محسوب نمي ) السالم  عليهم(

 2.ضرر بدني قابل توجه و يا وهن مذهب شوند، جايز نيست
                                            

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988�40    .1 
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  خواني تعزيه و شبيه
العـالي    اي مدظلـه    اهللا عليـه و هـم امـام خامنـه           ت امـام خمينـي رحمـت      هم حـضر  

 اين شكل از عزاداري جايز است ولي بهتر است به جاي            ،اند كه با حفظ شئونات      فرموده
  .آن مراسم عزا بر پا نمايند

خوانى اگر مشتمل بر محرّمات شرعيه و موجب اهانت به مقدسـات و شـعائر            تعزيه«
خـوانى    دارد، ولى بهتر اسـت مجـالس عـزا برپـا نمـوده و روضـه               مذهبى نباشد مانعى ن   

  .نمايند
خوانى اگر مشتمل بر محرّمات و موجب وهن مذهب نباشد مـانع نـدارد؛ اگـر                  شبيه
  . خوانى بهتر است چه روضه
خوانى اگر مشتمل بر محرّمات شرعيه نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانع               شبيه

  1».روضه بخوانندندارد ولى بهتر است به جاى آن 
  :اند اي هم فرموده حضرت امام خامنه

خواني مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشـند و مـستلزم مفـسده                 اگر مراسم شبيه   «
هم نباشند و با توجه به مقتضيات زمان باعث وهن مـذهب حـق هـم نـشوند، اشـكال                    

 و ذكـر    ها، مجـالس وعـظ و ارشـاد        ندارند، ولي در عين حال بهتر است كه به جاي آن          
 2».مصائب حسيني و مرثيه خواني بر پا شود

  هروله
  :اند باره گفته اي در اين ي نظر امام خامنه زاده درباره االسالم فالح حجت
  آيا هروله كردن در عزاداري اشكال دارد؟: سؤال

اگر موجب وهن مـذهب نباشـد، يعنـي ديگـران سواسـتفاده نكننـد عليـه مكتـب                   
 گونـه  طور كلي توصيه اين است كه از ايـن         ولي به . لي ندارد السالم، اشكا   بيت عليهم   اهل

  3.ها پرهيز كنند اعمال در عزاداري
                                            

 582 تا 580 ص3 استفتائات ج .1
 1440 ؤالس  اجوبه االستفتائات.2
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  تكرار اذكار
  :اند باره گفته اي در اين ي نظر امام خامنه زاده درباره االسالم فالح حجت
زني و به اصطالح شور تند و پشت سر       در سينه  السالم  آيا گفتن ذكر حسين عليه    : سؤال
  خواني است؟ دارد؟ آيا اين مصداق غناي روضه ترامي است و اشكال شرعيهم، بي اح
اي رهبـر انقـالب داشـتند بـه برخـي از          مصداق غنا نباشد، اما باز يك توصيه       ظاهراً

   :مداحان كه تكرار اين الفاظ ثمره چنداني ندارد و عين عبارت ايـن بـود كـه فرمودنـد                  
. »يـك منبـر آموزنـده را داشـته باشـد          خواني شما بايد حكم       اين مداحي شما، نوحه   « 

شـان نـسبت      معرفت هايي را بخوانيد، مطالبي را داشته باشيد كه مردم بر           يعني قصيده 
كـه در عاشـورا اتفـاق        السالم و تاريخي كه گذشته اسـت، وقـايعي          به ائمه اطهار عليهم   

نـد كـه    فرمود و مي . آموزنده باشد  افتاده است اطالع بيشتري پيدا كنند؛ بايد يك منبر        
طور كلي بگوييم حرام است؛ نه، حرام        توانيم به   نمي البته. اي ندارد   تكرار اين الفاظ ثمره   

عنوان يك توصيه كه بـه جـاي تكـرار ايـن الفـاظ               به. نيست عنوان يك فتوا   نيست و به  
كه عزاداري هست مفيد هم باشد و بر         براي مخاطبين ضمن اين     مطالبي گفته شود كه   

  1.چيز ياد بگيرند يد وها بيفزا معرفت آن
  توصيه به گريه بلند

  : اند اي فرموده حضرت امام خامنه
 اصـرار  ...ها خوان ها روضه ها، و سابق كه آقايان مداح البته اين را هم به شما عرض بكنم؛ اين      « 

خواهند سينه بزنند،     وقتي مي  .كنند كه بلند گريه كنيد، لزومي ندارد؛ خوب، آرام گريه كنيد           مي
خواهند صلوات بفرستند،    ؛ يا وقتي مردم مي    » صدا، صداي اين جمعيت نيست     «: كه  بر اين  اصرار

شما بخواهيد مردم صلوات بفرستند، ولو ! »صلوات، صلوات اين جمعيت نيست   « : كه اصرار بر اين  
هاي مـستمع را     ها، اصل نيست؛ كاري كنيد كه دل        گرم شدن مجلس به اين شيوه     . شان توي دل 

دل مستمع وقتي در اختيار شما آمد، مقصود حاصل اسـت؛ اگـر آهـسته هـم               . يريددر اختيار بگ  
 2».گريه كند، باز مقصود حاصل است؛ اگر به شما توجه كرد، باز مقصود حاصل است

                                            
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988�40    .1 
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  گل مالي 
  :اند باره گفته اي در اين ي نظر امام خامنه زاده درباره االسالم فالح حجت

 وان عزادار جايز است؟ رسيدند حكم گل مال كردن خود به عنپ

ريزند كه نشان     مالند يا كاه بر سر مي       بعضي جاها روز عاشورا گلي بر سر يا بدن مي         
اما اگر به حدي برسد كه سخيف باشـد يـا زشـت باشـد و طـرف              . دهند عزادار هستند  

السالم و    بيت عليهم   كه دشمنان از همين اعمال عليه مكتب اهل        انگشت نما شود يا اين    
استفاده كنند، موجب وهن باشـد بلـه حـرام          ء  السالم سو   بيت عليهم   تب اهل پيروان مك 

 خـود را    اي باشد كه به آن مراتب نرسد و طـرف صـرفاً             بنابراين اگر در حد ساده    . است
اما اگر در حدي باشد كـه طـرف يـا انگـشت نمـا               . عزادار نشان دهد اين اشكالي ندارد     

  1.اين جايز نيستشود و زشت و سبك است يا موجب وهن باشد،  مي
الـسالم     علـيهم   بيـت   كار جايز است ولي دستوري از اهـل         بايد توجه كرد اگر چه اين     

شـود    كه برخي مراسم كه در بعضي مناطق برگزار مي          ضمن اين . براي آن نرسيده است   
  .كنند با اين فتوا جاي تأمل دارد خود را گل مالي ميو تمام بدن 

  

  آالت موسيقي
  : اند  فرمودهاي حضرت امام خامنه

و ) از آالت موسيقي و شـبيه پيـانو اسـت       (استفاده از آالت موسيقي مانند اُرگ       : ؤالس
 ها در مراسم عزاداري چه حكمي دارد؟ سنج و غير آن

استفاده از آالت موسـيقي، مناسـب بـا عـزاداري سـاالر شـهيدان نيـست و                  : وابج
قديم متداول بوده برگزار    شايسته است مراسم عزاداري به همان صورت متعارفي كه از           

  2.شود
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  علَم
  : اند اي فرموده حضرت امام خامنه

با قرار دادن آن در     ) السالم  عليه(استفاده از علَم در مراسم عزاداري سيدالشهدا      : ؤالس
 مجلس عزا يا حمل آن در دسته عزاداري چه حكمي دارد؟

 1.ه شوندنفسه اشكال ندارد ولي نبايد اين امور جزء دين شمرد في: وابج
يـك حركـت    ...) علـم كـشي و    (دقت فرماييد كه اين پاسخ به اين معنا است كه اين كـار              

  .ديني نيست كه ثوابي داشته باشد
  :اند  باره فرموده اهللا هم در اين ي آملي حفظهدالعظمي جوا اهللا حضرت آيت

ي بايـد چيـز   !  براي چيست؟  » آهن سرد بي خاصيت   « اين  ! اين علَم بلند كردن چيست؟    
هاي پرشـور     جوان. اند  هاي مخلصي   كنند، بچه    اين عزيزاني هم كه اين كار را مي        .معقول باشد 

ها بگوييم چه چيز ثواب دارد، چـه چيـز            وظيفه ماست كه به آن     .مخلص حسيني هم هستند   
گونه ساخته شـده     كنيد كه صليب   خاصيت، اين را براي چه بلند مي        اين آهن بي   ...ثواب ندارد 
هـا شـود،       خوب نيست؛ آن چيزهاي ديگري كه بخواهد خداي ناكرده همراه اين           ها  است؟ اين 

 2 .ها خوب نيست اين
، 1388محـرم سـال      در ديدار فرمانده انتظامي استان قم در آستانه مـاه         ايشان همچنين   

مطلبي، پيامي يا نفعي داشته باشند،       اين علم ها چيزي نيستند كه     « : فرمودكشي   درباره علم 
  ».پيامي ندارند كه ترافيك ايجاد مي كنند، غير از اين
  خاتمه
زني هم ابتدا به اين شكل و وسعت نبـود            زني و قمه    ها و كارهاي حرامي مانند قفل       انحراف

زيرا فاصله خط انحرافي با خـط اصـلي      . بلكه به مرور زمان به يك انحراف بزرگ تبديل شدند         
  .شود ها زياد مي كند فاصله دا ميدر ابتدا چندان زياد نيست ولي وقتي خطوط ادامه پي
 روزگـاري بـه سرنوشـت       ،هـا پـرداختيم     اگر مراقب نباشيم اموري كه در اين مقاله بـه آن          

  .زني و امثال آن دچار خواهند شد زني و قفل قمه
عنوان ولي امر و نائـب امـام عـصر            اي به    اين موارد توصيه امام خامنه     اكثركه در     ضمن آن 

  3.ارها بودارواحنافداه، ترك اين ك
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