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مقدمه
عزاداری بر امام حسين (ع) و یاران شهيدش به عنوان حرکتی هوشمندانه و تأثيرگذار از
حيث تربيتی و روحی در صورتی میتواند رسالت سنگين خود را محقق کند که به نحو
صحيح انجام گيرد و از اصول و ارزشهای اسالمی و معنوی تبعيتت کنتد ،امتا امتروزه
وجود برخی اعمال نامتعارف مانند لطم ،به معنای ضربه زدن به صورت و بتدن بتا کت
دست (فيومی ،بی تا555/2 :؛ فراهيدی155/7 :4141 ،؛ ابتن منظتور )515/42 :4141 ،یتا قمته زنتی،
شکافتن سر با زدن ضربه به وسيله شيئی برنده ،در این مراسم موجب شده است نهتنهتا
از اهداف بلند برگزاری فاصله گرفته شود بلکه گاه آثار مخربی بر دیتن و متذهب وارد
کند .همين مسئله چهره ای خشن و تنفرآميز و غيرعقالیی از راه و رسم شيعی ،بتهویتهه
در فضای مجازی ،فراهم کرده و موجبات تحقير ،وهتن متذهب و احيانتاک شتکاف بتين
مذاهب اسالمی و برخی اختالفات درونمذهبی را به دنبال داشته است .مقاله حاضتر در
بخش اول ادله ای را مطرح میکند که موافقان به آن استناد میکنند .سپس در بخش دوم،
ضمن نقد ادله موافقان ،به شرح ادله و نظریات مخالفان خواهد پرداخت.
 .1موافقان مشروعيت لطم و قمهزني
موسوی خویی از جمله موافقان مشروعيت لطتم و قمته زنتی استت .وی معتقتد استت
لطم زدن از روی حزن و اندوه در مصيبت امام حسين (ع) هرچند شدید باشد ،از شعائر
و مستحب است .از این جهت که تحت عنتوان جتزع قترار دارد و نصتوت معتبتر بتر
رجحان آن داللت دارد ،حتی اگر لطم به ختونآمتدن یتا کبودشتدن ستينه بينجامتد .وی
معتقد است تا وقتی لطمه به حد جنایت بر نفس نرسد و ظلتم بته آن محستوش نشتود،
هيچ دليلی بر حرمتش وجود ندارد (موسوی ختویی .)115/5 :4141 ،وی در جتای دیگتری
حرمت انجام دادن اموری مانند لطم را برای ائمه و امام حسين (ع) استثنا کرده و به آنچه
زنان اهل بيت (ع) از لطم صورت و گریبان چاککتردن بترای امتام حستين (ع) انجتام
داده اند ،استناد کرده و روایت حنان بن سدیر را نيز شاهدی بر مدعای خود دانسته است
(همو.)512/9 :4141 ،

همچنين ،وی از جمله معتقدان به مشروعيت قمهزنی محسوش میشود ،چنانچته در
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مقام پاسخ به پرسشی درباره قمه آورده است« :آنچه برخی مؤمنتان انجتام متیدهنتد ،از
قبيل لطم و قمه زنی اگر به عنوان اظهار همدردی با مصائب اهل بيت (ع) باشد ،متادامی
که ضرر چندانی در آن وجود نداشته باشد ،اشکالی ندارد» (همو .)545/5 :4141 ،در مسئله
قمه نيز همانند مسئله لطمزنی ،مالک وی «ضررنبودن» است که در بحث لطم بتا عنتوان
«جنایت نکردن بر نفس و ظلمنکردن» مطرح میکنند و در اینجا با قيد «ضررنبودن» بيتان
کردهاند.
شيخ جواد تبریزی ،به عنوان یکی از معتقدان به لطم زنی ،ادعای وحدت رویته بتين
شيعه و سنی در این زمينه دارد و معتقد است لطم و پوشيدن لباس سياه از شتعائر اهتل
بيت (ع) ،و از مصادیق آشکار آیه « وَ مَنْ یعَظِّمْ شَعایر اهلل فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوشِ» (حت::
 )52است و هر کس در تضعي این شعائر بکوشد یا از اهميت آن در بين جوانان شيعه
بکاهد ،در حق اهل بيت (ع) گناه کرده و روز قيامت برای گمراهکتردن متردم از جهتت
ظلم هایی که به ائمه (ع) روا شده ،مسئول خواهد بود (تبریزی .)452 :4125 ،وی انجام هر
آنچه را تحت عنوان جزع قرار میگيرد بالمانع میداند (همان.)451 :
نخجوانی در کتاش خود بتا ککتر فتتاوای نتایينی ،ستيد عبتدالهادی شتيرازی ،ستيد
جمال الدین موسوی گلپایگتانی و ستيد محستن طباطبتایی حکتيم ،ایشتان را از جملته
فتوادهندگان به مشروعيت زنجيرزنی و لطمهزنی معرفی میکند (نخجوانی ،بیتا، 411 ،415 :
 419و  ، 441به نقل از :هاشمی شاهرودی و جمعی از مؤلفان ،بیتا.)241/19 :

 .1.1ادله نقلی موافقان
با دقت نظر و تأمل در شواهد روایی میتوان دالیل موافقان مشروعيت لطم و قمتهزنتی
را به شرح زیر دانست:
الف .وجود روایات دال بر استحباش جزع در مصيبت سيدالشتهدا و اهتل بيتت (ع)
یکی از مهمترین ادله موافقان مشروعيت است (نک :.طوسی ،464 :4949 ،ح862؛ حر عاملی،
 ،828/3 :4944ح 3657و  ،545/49ح 44644و  944/49و 547/49؛ مجلسیییی ،824/99 :4944 ،ح 4و

 ،343/95ح 38و  446/44و  ،844/99ح.)49
از طرفی با عنایت به معنای جزع در لغت که به معنای بریدن ،بیصبری و بیتابی و
اظهارکردن آن آمده (قرشی51/2 :4142 ،؛ فراهيدی241/4 :4141 ،؛ طریحی )544/1 :4141 ،و این
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بیتابی هر گونه که آشکار شود ،جزع به شمار می رود از نظر قائالن به مشروعيت ،هتر
عملی را که نشانه بی صبری و التهاش در مصيبت باشد ،جزع می نامنتد و اعمتالی ماننتد
قمهزنی ،لطم به سر و صورت ،زنجيرزدن ،سينهزدن به گونهای که منجر به خونریزی یا
کبودشدن شود ،کوبيدن سر بته دیتوار ،پتارهکتردن پيتراهن و  ...نيتز از مصتادیق جتزع
میدانند ،چنانچه آمده است « :شدیدترین حالت جزع  ...لطم به صورت و سينه و کنتدن
مو است» (کلينی ،222/5 :4117 ،ح4؛ عاملی ،274/5 :4119 ،ح ،5125مجلسی.)91/79 :4141 ،
آنها معتقدند حتی در مصيبت اوليای خدا ،جزعی کته از روی نارضتایتی بته قضتا و
قدر االهی صورت گيرد قطعاک حرام است اما نمیتوان جزعی را که برای اظهار خشتم و
غضب بر دشمنان و برائتجستن از کردار و رفتار آنان و بروز محبت به اوليتای االهتی
است مشمول نهی شرعی دانست .از نگاه آنان ،جزع بر سيدالشهدا( ،ع) که از بتارزترین
مصادیق آن است ،نهتنها مستحب بلکه از عبادتهای بزرگ شمرده میشود .زیرا چنتين
مصيبتی رویکرد معنوی و خدایی دارد و نيز نيت جزعکننتده فرونشتاندن غتم و انتدوه
خود نيست ،بلکه بیتابی کردن در مصيبت امامان و معصومان (ع) است و به قصد اظهار
بيزاری و انزجار از ظلم ظالمان و زنده نگه داشتن بزرگتی و عظمتت صتاحب مصتيبت
انجام شده است .همچنين ،در برخی روایات ،بر استحباش جتزع بترای اهتل بيتت (ع)
تأکيد شده است .بنابراین ،اگر امام (ع) می فرماید جزع کردن بترای متا مستتحب استت،
می توان استفاده کرد که همه این اعمال مستحب است؛ زیرا امتام (ع) جتزع را بته طتور
مطلق بيان کرده و آن را توضيح نداده ،یتا در مصتادیق خاصتی منحصتر نکترده استت.
بنابراین ،طبق مقدمات حکمت ،اگر قيدی الزم بود یا مصداق خاصی از جتزع متد نظتر
ایشان بود یا مصادیق خاصی از نظر ایشان حرمت داشتت ،بایتد آنهتا را ولتو در قالتب
کلياتی بيان میکردند ،در حالی که این اتفاق نيفتاده است .بنابراین ،از اطالق روایات بته
این نتيجه می رسيم که جزع به تمام معانی و مصادیق آن مجاز و بلکته مستتحب استت
(هاشمی شاهرودی و جمعی از مؤلفان ،بیتا .)415/51 :بسياری از فقهتا دقيقتاک بته ایتن مطلتب
استناد کرده و صریحاک آن را بيان کرده اند .برای مثال ،در استفتائاتی که از این فقيهان نقل
شده ،صراحتاک آمده است که این مسائل داخل در عنوان جزع و به همين جهت مستحب
است (همان.)495/19 :
ب .روایات دال بر جواز لطم (سينه زنی ،زنجيرزنتی و زدن بته صتورت) و گریبتان
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چاک زدن در مصيبت سيدالشهدا و اهل بيت (ع) از دیگر مستتنداتی استت کته موافقتان
مطرح میکنند.
موافقان مشروعيت با استناد به عملکرد فاطميات ،از نداشتتن کفتاره بترای لطتم ،در
صورتی که برای امام حسين (ع) باشد ،جواز لطم را برداشتت متیکننتد ،چنانچته آمتده
است« :هيچ کفارهای برای لطم وجود ندارد مگر آنکه توبته و استتغفار شتود .فاطميتات
برای مصيبت امام حستين (ع) گریبتان دریدنتد و لطتم زدنتد و بترای چنتين مصتيبتی
گریباندریدن و لطم زدن ستزاوار استت» (طوستی .)525/1 :4117 ،آنتان لطتم (ستينهزنتی،
زنجيرزنی ،به سر و صورت زدن) را از بارزترین مصادیق جزع میدانند و به روایاتی در
این زمينه استناد می کنند (از باش نمونه نت :..کلينتی ،222/5 :4117 ،ح4؛ عتاملی،274/5 :4119 ،
ح 5125و  ،112/22ح21191؛ مجلسی.)511/45 :4141 ،

ج .موافقان به روایات دال بر استحباش نوحه و مدیحهسرایی نيز احتجاج متیکننتد،
با این توضيح که نوحه اقسام مختلفی دارد که مشتمل بر نوحه حرام ،جتایز و مستتحب
است .نوحه حرام نوحه ای است که در آن دروغ گفته میشود و برخی مطالب به نتاحق
مطرح میگردد .مثالک کسی را به صفتی که در او نيست ،وص میکنند .این نوع مداحی
در زمان جاهليت رواج داشت و روایات از این نوع نوحته برحتذر داشتتهانتد (صتدوق،
571/1 :4145؛ عاملی .)272/5 :4119 ،اما اگر در مداحی ،دو شرط راستگویی (مطابق واقع
بودن) و به حق گفتن وجود داشته باشد ،این مداحی جایز است و فرد متدحشتونده در
آن موضوعيت ندارد .لذا روایات بسياری داللت دارند که نوحهسرایی بر هر ميتی جتایز
استتت (عتتاملی ،212/5 :4119 ،ح 55491و  ،427/47ح 22414و ح22412؛ کلينتتی551/4 :4117 ،؛
مجلستی279/17 :4141 ،؛ طوستی ،559/1 :4117 ،ح ،419صتدوق ،414/5 :4145 ،ح ،5519طوستی،

 ،11/5 :4595ح .)2بدیهی است اگر در مداحی دو شرط مذکور در نوحته جتایز ،رعایتت
شود و فرد مدح شونده ،ویهگی خاصی از قبيل متؤمنبتودن ،صتالحبتودن و شتهيدبودن
داشته باشد ،این مداحی مستحب خواهد بود؛ چنانچه روایات متعددی نيز داللت دارنتد
بر اینکه نوحهسرایی بر اهل بيت (ع) ،بهویهه سيدالشتهدا (ع) و نيتز نوحته بتر مؤمنتان
مستحب است ،مانند آنکه حضرت فاطمه (س) بر پدرش نوحه کرد و پيامبر (ت) امتر
کرده بود که بر حمزه نوحه کنند (عاملی ،214/5 :4119 ،ح ،5541باش  71از أبواش التدفن ،ح1؛
خوشصورت موفق.)5 :4595 ،
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بنابراین ،میتوان گفت در متون دینی ،روایاتی دال بر جواز و استحباش برخی اعمال،
غير از گریه ،وجود دارد .روایات مذکور در قالب های مختلفی گزارش شتده استت کته
گروهی از آنها داللت بر استحباش جزع در مصيبت سيدالشهدا و اهل بيت (ع) میکنتد.
گروه دوم بر جواز لطمه (به صورت زدن ،سينه زنی و زنجيرزنی) و گریبان چتاککتردن
در مصيبت سيدالشهدا و اهل بيت (ع) داللت میکنند و گروه دیگر نتاظر بتر استتحباش
نوحهسرایی بر امام حسين و معصومان (ع) است.
 .1.1شواهد تاریخی و سیره اهل بیت (ع)
سيره اهل بيت امام حسين (ع) و ائمه معصومان (ع) ،دليتل دیگتر موافقتان مشتروعيت
است که مستندات فراوانی را در این زمينه مطرح میکنند.
الف .بیتابی امام زمان (ع ):در مصتيبت سيدالشتهدا (ع) از جملته آنهتا بته شتمار
میرود ،چنانچه در بخشهایی از زیارت ناحيه مقدسه آمده است« :اگر روزگار مترا بته
تأخير انداخت و مرا از یاری ات محروم کرد و با کسانی که با تو بته جنتب برخاستتند،
نجنگيدم و در مقابل دشمنانت نایستادم ،پس صبح و شام بر تو بته جتای اشت .ختون
گریه می کنم ،گریهای از روی حسرت بر مصيبتی که تو را فرا گرفتت ،تتا روزی کته از
درد مصيبت تو و غم و اندوهت بميرم».
ب .برخی برای جواز قمه زنی به عمل حضرت زینب (س) در شکستن سر خود به
هنگام ورود به کوفه و سکوت امتام ستجاد (ع) در برابتر ایتن عمتل استتناد کتردهانتد.
تاریخنگاران آوردهاند هنگامی که کاروان اهل بيت را به کوفه وارد کردند ،زن و مترد از
خانهها بيرون آمدند و در حالی که زنتان گریته متیکردنتد  ...ناگهتان سترهای شتهدا و
پيشاپيش آنها سر امام حسين (ع) را که بر نيزه کترده بودنتد وارد کردنتد .وقتتی چشتم
حضرت زینب (س) به سر بریده برادر افتاد ،سر ختود را بته چوبته محمتل زدنتد ،بته
گونه ای که خون از زیر موهایشان جاری شد (کاشانی 51/1 :4557 ،و  .)55در استناد به این
گزارش تاریخی ،مدعيان جواز قمه زنی گفته اند اگر قمه زنی و سرشکافتن در عاشتورا و
عزای امام حسين (ع) روا نيست ،چرا حضرت زینب (س) سرش را بته چوبته محمتل
کوبيد و سر و صورتش را آغشته به خون کرد؟ مگر امام سجاد (ع) همراه زینتب (س)
نبود تا ایشان را از این عمل نهی کند؟

بررسی و نقد ديدگاههاي عالمان شیعی در باب لطم و قمهزنی 99 /

ج .عملکرد زنان در مصيبت سيدالشهدا (ع) در واقعته عاشتورا یکتی دیگتر از ایتن
مستندات است ،چنانچه به نقل از امام صادق (ع) آمده است« :ولقتد شتققن الجيتوش و
لطمن الخدود الفاطميات علی الحسين بن علی (ع) و علی مثله تلطتم الختدود و تشتق
الجيوش»؛ «همانا فاطميات (دختران زهرا (ع)) بر حسين بن علی (ع) گریبان دریدنتد و
بر گونه ها لطمه زدند و بر مثل چنين بزرگمردی باید لطمه زد و گریبان درید» (مجلسی،
411/12 :4141؛ احسایی .)119/5 :4115 ،موافقان مشروعيت قمته زنتی ،عمتل زنتان در روز
عاشورا را قابل استناد دانستهاند و حتی بیتابی رستول ختدا (ت) ،فاطمته زهترا (س)،
علی (ع) ،انبيا (ع) ،مالئکه ،حورالعين و آسمان و زمتين در مصتيبت سيدالشتهدا (ع) را
یکی دیگر از این مصادیق برمیشمرند ،چنانچه آمده است:
پس پیامبر (ص) بیقرار شد و قلب وحشتزده او گریست و مالئکه و پییامبرا
در مصیبت تو به او تعزیت و تسلیت گفتند و مادرت زهرا (س) در مصیبت تیو
سخت دردمند شد و لشکرهایی از مالئکیه مریر ، ،پیدرت امیرالمیممنین (ع) را
تعزیت گفتند و در اعلی علیین برایت مجالس ماتم بر پا کردنید و حیورالعین در
عزای تو لطمه بر خود زدند و آسما و ساکنا آ  ،بهشتهیا و خزینیهدارا آ ،
کییوههییا و رییخرههییا و اطییرا ،آ  ،دریاهییا و ماهیییا آ  ،بییا هییای بهشییت و
فرزندانش ،خانه خدا و مرام ،مشعرالحرام و حل و حرم ،همیه بیر تیو گریسیتند
(مجلسی.)384/42 :4944 ،

برخی از موافقان به سيره متشرعه و متدینان در این خصوت استناد میکنند و آن را
در زمره دالیل مقبوليت لطم و قمهزنی میخوانند (!).
 .1.1تقریر معصوم
تقریر معصوم نيز از دالیل موافقان محسوش میشود .عدهای معتقدند اعمال فاطميتات و
حضرت زینب (س) در محضر امام سجاد (ع) انجام میگرفته استت و در صتورتی کته
ا ین اعمال فاقد مشروعيت بود بر امام (ع) الزم بود آنهتا را از ایتن اعمتال بتاز دارد ،در
حالی که سکوت اختيار کرد و این خود دليل بر مشروعيت اعمال آنها است.
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بررسي و نقد مستندات موافقان
هرچند قائالن به نامشروع بودن قمه زنی دالیل مستقلی برای مدعای خود مطرح کردهاند،
که در بخش دوم بهتفصيل خواهد آمد ،اما معتقدند مستندات موافقان مشتروعيت جتای
چون وچرا دارد و نقدپذیر است .چنانچه گذشت ،اولتين دليتل قتائالن بته مشتروعيت،
روایات است که خود مشتمل بر سه گونه است :روایات دال بر استحباش جزع ،روایات
دال بر جواز لطم و سينه زنی ،و روایات ناظر به استتحباش نوحتهسترایی؛ کته در ادامته
بررسی میکنيم.
نقد دلیل اول :مطلقنبودن جزع در روایات
روایات جزع ،به چند دليل اطالق ندارند؛ اوالک ،اطالق جزع در خود روایاتی کته داللتت
بر استحباش جزع می کنند ،برداشته شده و جزع منحصر در مصادیق خاصی شده استت،
چنانچه در داستان بیتابی امام سجاد (ع) در سوگ عاشورا آمده است که هر وقتت آش
می دید ،به قدری گریه می کرد که نزدیکانش بر جان ایشتان متیترستيدند ،یتا حکایتت
گریههای سوزناک حضرت بقيةالله (ع ):در رثای امام حسين (ع)« :وَ لَأَبْکينَّ لَت .بَتدَلَ
الدُّمُوعِ دَماک»؛ «به جای اش ،.خون گریه میکنم» .نيز اشاره شده است که جتزع ایتن دو
بزرگوار ،که نماد راستين عزاداری و سوگواری اند ،فقط گریه و تألم شدید بوده است و
نشانی از قمهزنی یا لطمزنی وجود ندارد.
بدیهی است روایات مذکور بهروشنی داللت دارند که عالوه بر گریه ،جتزع هتم بتر
مصائب عاشورا م ستحب است و خشنودی اهل بيت (ع) را در پی دارد .در دعای ندبته
نيز به صراحت ،سخن از بلندکردن فریاد و ناله به ميان آمتده استت؛ در نتيجته ،درستت
است که این گونه نيست که در روایات فقط گریهکردن بر آن حضرت مطرح شده باشتد
اما هيچ کدام از روایات دال بر استحباش عملی نامتعارف ،مثل قمهزنی و لطمزنتی ،نيتز
نبوده اند ،به ویهه آنکه اهل بيت (ع) مقصودشان را از جزع برای امام حسين (ع) با گفتار
و رفتار عملی خود بيان کردهاند.
بنابراین ،برخی فقها ،علی رغم آنکه جزع را مستحب میدانند ،قمه را از مصتادیق آن
محسوش نمی کنند و معتقدند عنوان جزع بر آن صدق نمتیکنتد ،از جملته شتيخ جتواد
تبریزی ،که هرچند معتقد است مجالس عزاداری بترای تعظتيم شتعائر استالمی استت،
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اظهار جزع و حزن و شيون بر مصائب واردشده بتر معصتومان (ع) ،بته ویتهه اباعبتداهلل
الحسين (ع) را به منظور تعظيم آنان اجازه میدهد (محمودی )51/1 :4515 ،اما داخلکتردن
قمه زنی در قضيه جزع بر سيدالشهدا (ع) و اهل بيت و اصحاش ایشان را محرز نمیداند
و در نهایت می گوید« :پس سزاوار است مؤمنين به کارهایی اقدام کنند که دختول آن در
جزع ،محرز است؛ مانند گریهکردن و ( »...همان.)51/1 :
نکته مهم دیگر اینکه حتی اگر قائل به دليل اول موافقان شویم ،باید گفت کیل دليتل
اول دچار خلط عناوین شدهاند ،چنانچه خود آنان در توضتيح مفهتوم جتزع بته روایتتی
استناد کرده اند که مصادیق جزع را برشمرده است ،اما در همان جا جتزع بتا مصتادیقی
مانند ناله ،لطم بر سر و صورت و کندن مو معرفی میشود و به هيچ وجه بته قمتهزنتی
اشاره ا ی نشده است .این در حالی است که از این دليل برای اثبات مشروعيت قمهزنتی
نيز استفاده میکنند!
همچنين ،با وجود چنين احادیثی که مصادیق جزع را شرح میدهد و خود موافقتان
نيز به آن قائل اند ،تمس .به اطالق روایات و مقدمات حکمت که به آن استناد میکننتد،
محل اشکال است؛ چراکه با وجود قيود و توضيحات مندرج در برخی احادیث ،اطالقی
برای روایات استحباش جزع باقی نمیماند.
دسته دوم روایاتی است که داللت بر جواز لطم به صورت و سينه در رثای اهل بيت
(ع) می کنند و مستند موافقان قرار گرفته است ،کته محکتمتترین مصتداقی کته عرضته
کرده اند جریان عزاداری و شيون فاطميات در روز عاشورا است که چنانچه توضتيحش
خواهد آمد ،داللتی بر جواز قمهزنی و لطمزنی ندارد! (هاشمی شاهرودی و جمعی از مولفان،
بیتا.)411/51 :

روایت خالد بن سدیر از امام صادق (ع) درباره کفاره استت و کفتاره نيتز در جتایی
است که انجام دادن کار حرام در ميان باشد .بنابراین ،این روایت به جای آنکه بتر جتواز
قمه زنی و لطم داللت کند بهروشنی بر حرمت لطمه زدن به صورت در مصتائب داللتت
دارد؛ و جمله« :ال شی ء فی اللطم» ثبوت کفاره را نفی می کند ،امتا حرمتت آن بته جتای
خود باقی است (تاج ،بیتا.)5/4 :
اما درباره روایات دسته سوم باید گفت نوحه سرایی ،مستحبی است که همگان حتی
مخالفان می پذیرند و تخصصاک از موضوع ختارج استت؛ چراکته موضتوع بحتث دربتاره
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عتزاداریهتتای نامتعتارف استتت در حتتالی کته نوحتتهسترایی از روشهتتای متعتتارف و
شناختهشدهای است که الزمه طبيعی و عرفی هر نوع عزاداری است.
نقد دلیل دوم :سیره اهل بیت (ع) و متشرعه
اول اینکه خود سيره عملی اهل بيتت (ع) بهتترین روش بترای تبيتين منظتور ایشتان از
جزع کردن و کيفيت عزاداری است .زیرا احکام صادرشده از امتام (ع) دو گونتهانتد؛ یتا
محل ابتالی خود امام (ع) نيز هست یا نيست .اگر محل ابتالی امام (ع) نباشد و قيتدی
از جانب ایشان آورده نشود ،میتوان به اطالق لفظ حکم تمست .کترد .امتا اگتر محتل
ابتالی خود امام (ع) نيز باشد ،حتی اگر امام (ع) به طور شفاهی قيدی را ککر نکند ولی
در مقام عمل خود را مقيد به روش خاصی کند ،همين روش ،مفستر مقصتود ایشتان از
حکم خواهد بود .بنابراین ،نمی توان به اطالق لفظ تمس .کرد .در چنين موقعيتهتایی
عمل معصوم (ع) که مقرون به امترش استت ،بيتانگر مقصتود ایشتان از آن امتر استت.
بنابراین ،اگر امام (ع) امر به جزع برای امام حسين (ع) و سایر ائمه (ع) میکند و ختود
که عاملترین افراد به احکام است ،روش خاصی را در جزعکتردن در پتيش متیگيترد،
روشن می شود که مقصودشان از امر به جزع ،همين اعمال و با همين کيفيت بوده است
و از اینرو در چنين مسائلی نمیتوان به اطالق لغوی و عرفی لفظ عمتل کترد (هاشتمی
شاهرودی و جمعی از مؤلفان ،بیتا.)475/51 :

دوم اینکه آنچه در سيره ائمه (ع) دیده میشود فقط گریه و اندوه است نه بيشتتر ،و
حتی استناد موافقان به بخشهایی از دعای ندبه ،بر فرض صحت آن ،نيتز مؤیتد همتين
مسئله است « :فَعَلَی الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی صَلَّی اللَّهُ عَلَيهِمَا وَ آلِهِمَا فَلْيبْت.
الْبَاکو نَ وَ إِیاهُمْ فَلْينْدُشِ النَّادِبُونَ وَ لِمِثْلِهِمْ فَلْتَدُرَّ التدُّمُوعُ وَ لْيصْترُ ِ الصَّتارِخُونَ وَ یضتَّ:
الضاجون و یعِ َّ:الْعَاجُّونَ»؛ «بر پاکيزگان از اوالد محمد و علی -صلی الله عليهما -پتس
بر آنان گریهکنندگان گریه و ندبهکنندگان ندبه کنند و برای مثل آنان باید اش.ها ریختته
شود و فریادکشندگان فریاد کشند و ضجهکنندگان ضجه زنند و صدایشان را به ناله بلند
کننتتد» (مشتتهدی حتتائری571 :4149 ،؛ حلتتی511/4 :4119 ،؛ مجلستتی .)417/99 :4141 ،در ایتتن
بخش ها بر چيزی غير از گریهکردن و نوحهخواندن تأکيد نشتده استت و همته اینهتا از
امور متعارف هستند ،در حالی که محل نزاع ،دربتاره امتور نامتعتارف در عتزاداری بتود
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(هاشمی شاهرودی و جمعی از مولفتان ،بتیتتا :ج /51ت .)411ضتمن اینکته برختی عبتارات
حضرت حجت مانند خون گریهکردن «استعاره» است.
سومين نکته اینکه استناد به سيره زنان در کربال نمیتواند مجوزی برای قمته باشتد؛
چراکه زنان در کربال در وضعيت بسيار دشوار و وصت ناپتذیری بودنتد کته ختارج از
وضعيت عادی و عرفی هر فرد است .پس نمیتوان به سيره آنها استتناد کترد و صترف
اینکه زنان حاضر در کربال اقدام به لطم و امثال آن کردهاند دليل بر جواز نخواهتد بتود؛
چراکه فاطميات در روز عاشورا در ضرورت و اضطرار قرار داشتند و قطعاک از عملی که
در هنگام بروز ضرورت به طور طبيعی صادر می شود ،نمیتوان حکمتی عمتومی بترای
همه زمانها و مکانها صادر کرد و دليل این مدعا آن است که این عمل دیگر در تاریخ
تکرار نشد ،حتی در خرابه شام که عزاداران در اوج تألم بودند ،گزارشی از ایتن اعمتال
در تاریخ وجود ندارد ،یا در سالهای بعد در روز عاشورا ،همين افراد چنتين اعمتالی را
تکرار نکردند؛ و اساساک نحوه عملکرد ایشان نمیتواند مالک و مجوز مشروعيت باشتد،
بلکه آنچه مالک است سيره و عملکرد معصوم (ع) است که در این خصوت هرگتز از
امام سجاد (ع) نقلی بر انجامدادن چنين اعمالی وجود ندارد.
نکته چهارم اینکه ،در خصوت سر شکستن حضرت زینتب (س) ،استتناد بته ایتن
گزارش تاریخی ،برای قمه زنی و کارهایی همانند آن ،از چند جهت مخدوش است؛ اول
اینکه این روایت مرسله است و مجلسی که این گتزارش را آورده ،بته مرستلهبتودن آن
تصریح کرده است .وی مینویسد« :رأیت فی بعت کتتب المعتبترة ،روی مرستالک عتن
مسلم الجصات»؛ «در برخی کتاشهای معتبر دیدهام که به گونهای مرسل از مستلم نقتل
شده است» .با چنين روایتی چگونه میتوان این عمل را به زینب کبری (س) نسبت داد
یا بر اساس آن مسئلهای فقهی و موضوع به این مهمی ،با تبعات زیانبار برای مکتتب را،
اثبات کرد؟! محدث قمی در نقد سند روایت یادشده مینویسد« :ککر محامتل و هتودج،
در غير خبر مسلم جصات نيست .و این خبر را گرچه عالمه مجلسی ( )4141نقل کرده،
لکن مآخذ آن منتخب طریحی و کتاش نورالعين است که حال هر دو کتاش بر اهتل فتن
پوشيده نيست» (قمی19/4 :4579 ،؛ الطهرانی121/22 :4115 ،؛ قاضی طباطبایی 11 :4515 ،و .)11
از نظر محتوایی نيز ،این روایت اشکاالتی دارد؛ از جملته اینکته بتا ستفارش پيتامبر
(ت) به فاطمه زهرا (س) و همچنين با سفارش امام حسين (ع) به زینتب کبتری (س)
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معارض است (عاملی272/5 :4119 ،؛ مجلسی)5- 4/15 :4141 ،؛ چراکه امام حسين ختواهر را
سوگند دادند که اقدام به لطم و پریشانکردن مو نکنند (همتان2/15 :؛ احمتد بتن جعفتر بتن
وهب ،بیتا211/2 :؛ بالکری415/5 :4597 ،؛ ابن جوزی ،بیتا551/5 :؛ ابنکثير ،بیتا .)477/1 :آیتا بتا
چنين سفارشهایی میتوان گفت عقيله بنیهاشم به چنين کاری دست زدهاند؟!
عالوه بر این ،لطم زنی با مقام واال و روح بزرگ حضرت زینب (س) منافتات دارد
و با شأن و جایگاه آن حضرت سازگاری ندارد« :نسبت سر شکستن به زینب (س) ،کته
عقيله هاشميين و عالمه غيرمعلمه و رضيعه ثدی نبوت و صتاحب مقتام رضتا و تستليم
است ،بعيد است» (قمی .)195/4 :4579 ،ضمن اینکه برخی معتقدند اساساک شتران ،محمتل
و هودج نداشتهاند (همتان .)417/4 :بر همين اساس ،شيخ عبتاس قمتی در ادامته ستخنان
یادشده آورده است که «آنچه از مقاتل معتبر معلوم میشود ،حمل ایشان بر شتران بتوده
که جهاز ایشان پالس و روپوش نداشتهاند» (همان .)195/4 :هرچنتد هتودج رستم عترش
برای زنان بوده اما با عنایت به اسيربودن این خاندان ،فراهمنکتردن هتودج بترای زنتان
اسير در این کاروان طبيعی به نظر میرسد که شاید منظور مجلسی ،در لهتوف از نبتودن
هودج همين باشد و در نهایت اینکه ،قياس قمه زنی بر ایتن عمتل (بتر فترض ثبتوت)
معالفارق است؛ چراکه معلوم نيست با قصد صورت گرفته باشد یا نته .بنتابراین ،عمتل
حضرت زینب (س) مجوز مشروعيت نيست و حتی بر فرض پذیرش این مستئله (زدن
سر به کجاوه) با عنایت به انقالش روحی و وضعيت بحرانی ایشان عکسالعملی عتادی
محسوش میشود و حال ایشان نمیتواند متعلق تکلي باشد.
سيره متشرعه در صورتی قابل پيروی است که از سيره اهل بيتت (ع) بترخالف آن،
ثابت نباشد .همچنين ،بته زمتان معصتوم (ع) برستد (مظفتر575/2 :4511 ،؛ استالمی:4517 ،
 ،)275/4در حالی که روش اهل بيت (ع) در جزع کردن بر حسين (ع) کامالک روشن است
و جای تردید نيست تا بخواهد با سيره متشرعه ثابت شود .ضتمن اینکته در خصتوت
ثبوت این سيره در عصر معصوم تردید فراوانی وجود دارد ،بلکه خالف آن ثابت استت
(هاشمی شاهرودی و جمعی از مؤلفان ،بیتا.)471/51 :

اما در خصوت نقد دليل آخر ،یعنی تقریر ،که بيشتر ناظر است بته نحتوه عملکترد
امام سجاد (ع) در عاشورا ،توجه به این نکته ضروری است که امام سجاد (ع) اساساک در
آن زمان در وضعيت جسمی بسيار نامطلوبی به سر میبردند (مجلستی4/15 :4141 ،؛ امتين،
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 .)114/4 :4111بنابراین ،وضعيت عادی حاکم نبوده است .ضمن اینکه شاید آن حضترت
به سبب بيماری آن صحنهها را ندیده باشند یا بعداک متذکر شده باشند.
 . 2ادله مخالفان مشروعيت و قائالن به حرمت
در مقابل نظر موافقان ،برخی معتقدند زنجيرزنتی ،لطتمزنتی و قمتهزنتی بنتا بته دالیتل
متعددی فاقد مشروعيت دینی و فقهی است .لذا ضمن حرامدانستتن لطتم ،کنتدن متو و
قمهزنی ،گاهی آن را موجب کفاره نيز می دانند که اهم مستندات آنها به شرح زیر است:
الف« .دستورهای قرآن» در خصوت صتبر و استتقامت در مشتکالت و مصتائب و
بیتابی و جزعنکردن در چنين موقعيتهایی ،چنانچه در سوره بقره (آیته  )457- 455به آن
اشاره شده است.
«روایات» که مشتمل بر سه دسته است که هر سه گروه ناظر بتر فقتدان مشتروعيت
است:
 . 1روایاتی که در خصوت عتزاداری بتر امتام حستين (ع) ،جتز گریته بتر ایشتان،
توصيه ای ندارد (ن :..مجلسی ،215/11 :4141 ،باش  ،51ثواش البکاء علی مصيبته؛ صدوق:4145 ،

421؛ فتال نيشابوری ،419/4 :4575 ،مجلس فی ککر مقتل الحسين عليه السالم؛ عاملی،511/41 :4119 ،

باش  ،11استحباش البکاء لقتل الحسين (ع) و ما أصاش أهل البيت عليه السالم).
 .2روایاتی که از انجام دادن اعمالی نامتعارف و مخال متانت مانند لطتم (بته ستر و
صورت و سينهزدن) ،کوبيدن سر به دیوار و قمه زنی و  ...منع کرده استت (نت :..کلينتی،

 ، 545/2 :4117باش حب الدنيا والحرت عليها ،ح5؛ مجلسی ،95/12 :4141 ،باش  95از ابواش التعزیة
والمأتم و آدابهما؛ عاملی 274/5 :4119 ،و نيز ت 275باش  11از ابواش کراهة الصتياح علتی الميتت،

ح .)4برای مثال ،از امام سجاد (ع) نقل شده است که امام حستين (ع) در شتب عاشتورا
حضرت زینب (س) را از هر گونه لطم و جزع نهتی کترده استت (مجلستی2/15 :4141 ،؛
احمد بن جعفر بن وهب ،بیتا211/2 :؛ بالکری415/5 :4597 ،؛ ابنجوزی ،بیتا551/5 :؛ ابنکثير ،بیتا:

.)477/1

مؤمنتان در گرفتتاریهتا در

 .3توصيههای فراوانی از اهل بيت (ع) دربتاره وظتای
روایات وجود دارد که ناظر به همين مسئله استت (کلينتی ،545/2 :4117 ،بتاش حتب التدنيا

والحرت عليها ،ح5؛ شهيد ثانی 411 :4517 ،و 441؛ مجلسی ،95/12 :4141،باش  95از ابواش التعزیة
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والمأتم و آدابهما؛ عاملی.)274 :4119 ،
ج .قاعده «الیطاع اهلل من حيث یعصی» اطاعت خدا را با عصتيان ممکتن نمتیدانتد
(حسينی .)57/2 :4121 ،از سویی «ترک فعل حرام» از شعائر است و آن عملی کته تترکش
شعار است ،ممکن نيست فعلش از شعائر محسوش شود .از اینرو با عنایتت بته اینکته
قمه زنی از مصادیق فعل ضرری است ،یعنی فعلی که فی نفسه هتيچ منفعتتی بتر آن بتار
نمی شود ،متعلق نهی شارع قرار گرفته و حرام است و ادله شرعی دال بر حرمت آن نيتز
وجود دارد .بنابراین ،موضوعاک از باش «تعظيم شعائر» خارج میشود .بته عبتارت دیگتر،
این فعل ضرری از مصادیق محرمه محسوش می شود و قابليت اینکه مصداق شعائر قرار
بگيرد ندارد (محسن اراکی ،جلسته درس «فقته الشتعائر» 49 ،آبتان  ،4592قتم بته نقتل از ستایت
www.afsaran.ir/link/418202؛ شبکه اجتهتاد ijtihad.ir/NewsDetails.aspxitemid3389؛ موستوی بجنتوردی،

 .)211/4 :4149همچنين ،شرط اساسی در عبادت تقرش است و با چيزی کته از آن نهتی
شده است نمیتوان به خدا نزدی .شتد (مغنيته .)515 :4975 ،بنتا بتر ایتن اصتل ،از فعتل
ضرری قمه و لطم پرهيز داده شده است و نمیتوان با آن به خداوند تقرش جست.
د .قاعده «الضرر و الضرار فتی االستالم» (روحتانی )515/5 :4145 ،از جملته قواعتدی
است که میتواند داللت بر فقدان مشروعيت قمه زنی داشته باشد .شيخ انصتاری معتقتد
است این قاعده« ،نفی حکم و نفی موضوع» است (محقق داماد92/2 :4515 ،؛ همچنين نت:..
مشکينی211 :4571 ،؛ حسينی شيرازی 54/5 :4127 ،و  441و  .)421یعنی شرع فعتل ضترری را
تشریع نکرده است .نتيجه اینکه حکم اوليه فعل ضرری حرمت است .لذا با فعل ضرری
نمیتوان تعظيم شعائر کرد.
اضرار و ایذاء ،که طبق قاعده مذکور از آن نهی شده ،یکتی از مستتندات قتائالن بته
جایزنبودن قمه زنی است ،چنانچه در فتاوای مراجع تقليد ،از جمله موسوی خویی ،آمده
است که اگر قمه زنی و زنجيرزنی با قالشهای فلزی ،که در ماه محرم انجام متی گيترد،
منجر به ضرر و زیان معتنابهی شود جایز نيست .البته وی قيد دیگری برای جتایزنبودن
مبنی بر هت ،.تمسخر و توهين به دین و مذهب ککر میکند که مستقالک بته آن ختواهيم
پرداخت (موسوی خویی .)115/2 :4141 ،در فتوای مکارم شيرازی نيز بتر اضترار بته نفتس
تأکيد شده است .وی میگوید« :بر عزاداران الزم است از کارهایی که  ....آسيبی به بتدن
آنها وارد میکند ،خودداری کنند» (.)www.makaremshirazi.org
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اما پس از تبيين وجوش پرهيز از فعل ضرری ،الزم است قمهزنی به عنوان یکتی از
مصادیق آن محل تأمل قرار گيرد که با عنایت به اینکه تشخيص ضرریبودن یت .فعتل
خات ،با توجه به اینکه از موضوعات است ،بر عهده عرف است ،از جایگتاه عترف در
فقدان مشروعيت قمه زنی میتوان بهره جست .از اینرو عرف ،هر چيزی را که نيازمنتد
مداوا باشد ضرر دانسته است .بنابراین ،جرح و ایجاد زخم بر بدن از مهمترین مصادیق
ضرر محسوش می شود .از اینرو عقال از آن پرهيز می کنند و عرف آن را قبيح میدانتد.
عالمه امين در کتاش اعيان الشيعة به این نکته تصریح میکند که قمهزنی اضرار به نفتس
است و مینویسد« :قمه زنی و اعمالی دیگر از این قبيل در مراسم عتزاداری حستينی ،و
زخمیکردن سر ،که نه سود دنيوی دارد و نه اجر اخروی ،ایذاء نفس است و بته حکتم
عقل و شرع حرام است  ...شکی نيست که این اعمال ،ناشی از وسواس شياطين بوده و
موجب رضایت خدا و پيامبر و اهل بيت اطهار (ع) نيست» (امين.)515/41 :4111 ،
«حرمت ایتذا نفتس» از عمومتاتی استت کته بتا هتيچ یت .از ادلته موافقتان قمته،
تخصيص بردار نيست .بنابراین ،فتوای صحيح و بجای بسياری از فقها بر این مبنتا قترار
گرفته است ،چنانچه شيخ محمدحسين کاش الغطاء ،به عنوان یکی از مخالفان قمهزنی،
میگوید:
اگر بخواهيم موافق قواعد فقهی و استنباط احکتام شترعی در خصتوت مستئله

لطمه به صورت زدن و اعمالی از این قبيل همچتون قمته زنتی و  ...کته در ایتن

روزگار جریان دارند نظر دهيم ،به چيزی جز حرمتت دستت نيافتته و چتاره ای
جز فتوا به منع و تحریم آنها نخواهيم داشت؛ زیترا هتيچ مخصصتی کته بتوانتد

عمومات حرمت اضرار و ایذاء به بدن و حرمت به خطر انتداختن جتان انستانی

را در این مسائل تخصيص زده باشد ،وجود ندارد و دليلی نداریم که بتوان اینهتا
را از حکم به حرمت خارج کرد (نجفی.)22- 49 :4121 ،

ه .بهرهگيری از نقش «زمان و مکان» در فقدان مشروعيت قمهزنی :تتأثيرات زمتان و
مکان در صدور احکام و تغييرات صتفات موضتوعات احکتام از ملزومتات در صتدور
احکام فقهی محسوش میشود؛ چنانکه موسوی خمينی در این باره میگوید:
زمان و مکان دو عنصر تعيينکننتده در اجتهادنتد .مستئلهای کته در قتدیم دارای
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حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بتر سياستت و اجتمتاع و

اقتصاد ی .نظام ممکن است حکم جدیدی پيدا کند ،بدان معنتا کته بتا شتناخت
دقيق روابط اقتصادی و اجتماعی و سياسی همان موضوع اول کته از نظتر ظتاهر

با قدیم فرقی نکرده است ،واقعاک موضوع جدیتدی شتده استت کته قهتراک حکتم

جدیدی می طلبد .مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشتته باشتد (موستوی
خمينی ،بیتا.)91/24 :

و در جتایی دیگتر ،شتناخت کامتتل از اوضتاع و احتوال بيرونتی موضتتوعات را از
ویهگیهای مجتهد جامع معرفی میکند و میگوید« :آشنایی به روش برخورد با حيلههتا
و تزویرهای فرهنب حاکم بر جهان ،داشتن بصيرت و دید اقتصادی ،اطتالع از کيفيتت
برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان ،شناخت سياست ها و حتتی سياستيون و فرمتول هتای
دیکته شده آنان  ...از ویهگیهای ی .مجتهد جتامع استت» (همتان .)91/24 :از ایتنرو بتا
عنایت به وضعيت جهان اسالم در عصر حاضر و ضرورت حفظ عتزت استالم در دنيتا
الزم است برای جلوگيری از وهن مکتب شيعه و همچنين پرهيز از خشتن جلتوهدادن
چهره اسالم در جهان ،به جایزنبودن اعمالی مانند قمهزنی حکم کرد.
و .وهن مکتب؛ یکی از مهمترین دالیل منع مشروعيت قمهزنی آسيبهای ناشتی از
رفتارهای ناهنجاری مثل قمه زنی در سطح جهان برای متذهب استت .وهتن متذهب از
دالیل مهمی است که شاید می شد تحت عنوان توجه به عنصر مکان و زمان مطرح کنيم
اما به دليل اهميتش جداگانه مطرح می کنيم .وهتن ،تتوهين و استتهانه در منتابع فقهتی،
مترادف با استخفاف و به معنای کاری است که موجب خفي  ،حقيرشدن و اهانت شود
(طریحی12/5 :4141 ،؛ عاملی ،51/4 :4119 ،باش 2؛ في کاشانی .)14/4 :4111 ،مسلم است کته
پدیده قمه زنی و برخی اعمال سب .و نابخردانه ،باعث نوعی دل زدگی از شرع استالم و
مذهب تشيع است و سبب می شتود شتيعه در ميتان متذاهب استالمی متتهم بته غلتو و
رفتارهای ناهنجار شود.
بسياری از فقها و اندیشمندان از قمهزنی به سبب وهنبتودن آن بترای متذهب نهتی
کرده اند ،چنانچه از موسوی خویی و شيخ جتواد تبریتزی پرستيدند «ضترش السالستل
والتطبير من العالمات التی تراها فی شهر محرم الحرام فاکا کان هذا العمل مضرا بتالنفس
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و مثيرا النتقاد اآلخرین فما هو الحکم حينئذ؟»؛ «زنجيرزنی و قمهزنی از اموری است که
در ماه محرمالحرام مشاهده میشود ،چنانچه اینگونه اعمال اضترار بته نفتس باشتد یتا
موجب انتقاد و سوءبرداشت بيگانگان شود ،انجامدادن آنها چه حکمتی دارد؟» .تبریتزی
در پاسخ می گوید « :دخول ما ککر فی الجزع المستتحب لمتا أصتاش ستيد الشتهداء (ع)
محل تأمل»؛ «داخلبودن امور مذکور تحت عنوان جزعی که بترای مصتيبت سيدالشتهدا
(ع) مستحب است ،محل تأمل است» .موسوی خویی نيز در پاسخ میگویتد« :ال یجتوز
فيما إکا أوجب ضررا معتدا به ،أو استلزم الهت .والتتوهين»؛ «چنانچته ایتنگونته اعمتال
موجب ضرر معتنابهی شود یا مستلزم بیاحترامی و اهانت باشد جتایز نيستت (موستوی
خویی ،115/2 :4141 ،سؤال  .)4111و میافزایتد« :الضترر المعتتد بته هتو التذی ال یتستامح
بالوقوع فيه ،کهالک النفس أو المرض المشابه لمثله ،واآلخران ما یوجتب التذل والهتوان
للمذهب فی نظر العرف واهلل العالم»؛ «ضرر معتنابه عبارت است از امری که نمیتوان از
وقوع آن چشمپوشی کرد ،مانند هالکت نفس یا بيماریای که منجتر بته هالکتت نفتس
شود؛ و منظور از هت .و توهين ،چيزی است که موجب خاری و سبکی مذهب در نظر
عرف ک:اندیش شود» (همان ،سؤال  .)4115همچنتين ،شتيخ جتواد تبریتزی در ایتن بتاره
می گوید « :عزاداری باید طوری باشد که موجب وهن بر شيعه نباشتد» .مکتارم شتيرازی
نيز معتقد است « :اقامه عزای حسينی از افضل شعائر است ،ولی بایتد از آنچته بته بتدن
ضرر میرساند یا مایه وهن مذهب است پرهيز کرد» (محمودی.)212/1 :4515 ،
علما و مراجع تقليد ،در این مسئله اجماع دارند کته هتر عملتی کته موجتب «وهتن
اسالم» شود حرام است و باید از آن خودداری کرد .در روایات واردشده و کتب فقهتی
بارها بر حرمت اهانت و استخفاف یکی از محترمتات و ضتروریات دینتی مثتل قترآن،
اماکن مقدس ،احکام دینی و حتی افعالی که منجر به اهانتت بته متؤمن متیشتود ،مثتل
غيبت ،تمسخر و سب ،تصریح شده است (موسوی بجنتوردی 295/5 :4149 ،و 291؛ حستينی
مراغی 551/4 :4147 ،و 557؛ جمعی از نویسندگان مؤسسه دایرةالمعارف الفقه االسالمی زیر نظر سيد

محمود هاشمی شاهرودی ،بیتا ،291- 295 :باش استخفاف) .در این کتب فقهی ،حرمت وهن و
استخفاف از طرق متعددی همچون آیات ،روایات ،حکم عقل ،اجمتاع و ارتکتاز کهتن
متشرعه اثبات شده (موسوی بجنوردی515- 291/5 :4149 ،؛ حسينی مراغتی512- 551/4 :4147 ،؛
نراقی )51 :4147 ،تا آنجا که حرمت آن را از ضروریات و مسلمات دیتن دانستتهانتد؛ «أن
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متن ضتتروریات التدین و مستتلماته والمرتکتتز عنتد المتشتترعة هتو حرمتتة االستتتخفاف
بمحترمات الدین و عدم جوازه» (موسوی بجنوردی 295/5 :4149 ،و  .)291از باش نمونه ،در
ادامه به پاسخ برخی فقها درباره استفتائی کته در آن از بعضتی رفتارهتای وهتنآميتز در
عزاداریها نهی شده ،اشاره میکنيم:
طبق دیدگاه محمدتقی بهجتت اگتر موجتب وهتن مقدستات شتود ،جتایز نيستت.
سيستانی نيز قریب به همين مضمون را گفتهاستت .بته نظتر وی ،بایتد از کارهتایی کته
عزاداری را خدشهدار میکند ،اجتناش شود .فاضل لنکرانی نيتز صتراحتاک متیگویتد هتر
عملی که موجب وهن مذهب شود ،جایز نيست .صافی گلپایگتانی نيتز رأی بته پرهيتز
داده و گفتهاست در موقعيتهایی که موجب وهن مذهب شود ،از آن ختودداری گتردد

(محمودی 55/5 :4515 ،در جواش استفتاء).

جوادی آملی و مهدی روحانی نيز از دیگر علمایی هستند که از این عمل بته ستبب
وهنآميزبودن آن نهی کرده اند و معتقدند چيزی که مایه وهن اسالم و پایه هت ِ.حرمت
عزاداری است ،جایز نيست و انتظار میرود از قمه زنی و مانند آن پرهيتز شتود؛ چراکته
اعمال شيعه و پيروان اهل بيت (ع) ،محل توجه و مداقه استت .بنتابراین ،الزم استت از
امور یادشده که باعث وهن مذهب است ،جداک اجتناش کرد؛ عالوه بتر اینکته ولتی امتر
مسلمين از این امر نهی فرموده و اطاعت معظم له واجب استت .برختی علمتا در بيتان
فقدان مشروعيت قمه زنی بر «غيرمنطقی و ناپتذیرفتنیبتودن ایتن عمتل» تأکيتد فتراوان
داشتهاند؛ چنانچه فاضل لنکرانی صراحتاک بر این مسئله تأکيد کرده و گفته است:
با توجه به گرایشی که نسبت به اسالم و تشيع بعد از پيتروزی انقتالش استالمی

ایران در اکثر نقاط جهان پيدا شده و ایتران استالمی بته عنتوان ام القترای جهتان

اسالم شناخته میشود ،و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و بيانگر استالم
مطرح است ،الزم است در رابطه با مسائل سوگواری و عزاداری ستاالر شتهيدان
حضرت اباعبداهلل الحسين (ع) به گونهای عمل شود که موجب گرایش بيشتتر و

عالقه مندی شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد .پيدا است در ایتن

شرایط ،مسئله قمه زدن نه تنها چنين نقشی نتدارد ،بلکته بته علتت عتدم قابليتت
پذیرش و نداشتن هيچ گونه توجيه قابل فهم مخالفان ،نتيجه ستوء بتر آن مترتتب

خواهد شد .لذا الزم است شيعيان عالقتهمنتد بته مکتتب امتام حستين (ع) از آن
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خودداری کنند .و چنانچه در این مورد نتذری وجتود داشتته باشتد نتذر واجتد

شرایط صحت و انعقاد نيستت (فاضتل لنکرانتی2475/4 :4125 ،؛ همچنتين بترای
اطالع بيشتر از دیدگاه برخی عالمان معاصر شيعی ن :..خامنهای.)597/2 :4121 ،

محمدجواد مُغنيه نيز در آثار خویش از قمه زنی انتقاد میکنتد و آن را از اختراعتات
عوام میداند .وی در این باره مینویسد:
یکی از کارهای نادرست ،اعتماد و تکيه بر عادات و روشهایی استت کته عتوام

از آن پيروی می کنند .زیرا بسياری از این اعمتال را حتتی دینتی کته عتوام از آن
پيروی می کنند تأیيد نمی کنتد ،اگرچته برختی شتيو منتستب بته دیتن از آنهتا

حمایت کنند .روشن ترین نمونهای که میتوان برای این معنا تصور کترد اعمتالی

است که بعضی از عوام در روز عاشورا انجام می دهنتد .اعمتالی ماننتد پوشتيدن
کفن و مجروح کردن ستر و پيشتانی ختود بته وستيله شمشتير ،کته بایتد گفتت

این گونه بدعت های زشت و شرم آور در زمان های متأخر از زمان ائمه و بزرگتان
علمای شيعه به وجود آمده است و از اختراعات جاهالنی استت کته خودسترانه

و بدون اکن و اجازه امام یا عالم بزرگی آن را به وجود آورده اند و بعضی شتيو

فریب خورده نيز آن را به سبب تجارت و منافع خویش تأیيد کردند .عده ای نيتز

از ترس اهانت یا آسيب واردشدن بر نهضت حسينی یا برای مصالحی کته ختود
می پنداشتند سکوت کردند و جریانی تاکنون در مواجهه با این اعمال بته وجتود
نيامده است؛ مگر عده کمی از علمتا ،کته در پيشتاپيش آنهتا ستيد محستن امتين

است .ایشان در ایتن زمينته رستالهای ختات بته نتام التنزیته العمتال الشتبيه در
حرمتتت و بتتدعتب تودن قمتتهزنتتی نگاشتتت .اگرچتته بتته همتتين دليتتل عتتدهای

فریبخورده و نادان در مقابل او موضعگيری کردند (مغنيه.)414 :4119 ،

اگرچه تشخيص وهن مذهب بودن قمه زنی از مصادیق تشخيص موضوع است ولی
از زمره موضوعات جزئی و شخصی نيست که تشخيص آن بر عهده مکلفان باشد ،بلکه
از موضتتوعات اجتمتتاعی و سياستتی استتت کتته بتتهناچتتار بایتتد مرجتتع واحتتدی بتترای
تصميم گيری و تشخيص آن وجود داشته باشد .در حکومت اسالمی تشخيص اینگونته
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موضوعات بر عهده رهبری است و نظر او فصلالخطاش است و مسلم است که وی بتا
توجه به دالیلی از این عمل نهی کردهاستت ،از جملته :جعلتی و بتدعتبتودن ماهيتت
قمه زنی و وهنآميزبودن برای مذهب تشيع ،خرافیبودن و مصداق عتزاداری نبتودن آن،
آثار و بازتاش های منفی قمه زنی مانند مخدوش شدن چهره تشيع ،سوء استفاده دشمن از
قمه زنی برای تبليغ بر ضد تشيع ،ضایع شدن فداکاری گذشتگان برای حفظ آبروی تشيع
(برگرفته از بيانات در جمع روحانيان استان «کهکيلویه و بویر احمد» در آستانه ماه محرم  4575/15/47؛
پاسخ به نامه امام جمعه اردبيل ،حجة االسالم والمسلمين آقای مروج4575/15/27 ،؛ بيانتات در جمتع
روحانيان استان «کهکيلویه و بویر احمد» در آستانه ماه محرم 4575/15/47؛ پاسخ به نامه امتام جمعته
اردبيل ،حجةاالسالم والمسلمين آقای مروج 4575/15/27؛ بيانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام

خمينی (ره) مشهد مقدس رضوی  4571/14/14به نقل از :سایت تبيان) .وی همچنين معتقد است
قمه زنی ،عالوه بر اینکه از نظر عرفی از مظتاهر حتزن و انتدوه محستوش نمتیشتود و
سابقه ای در عصر ائمه (ع) و زمانهای بعد از آن ندارد و تأیيدی هم به شکل خات یتا
عام از معصوم (ع) درباره آن نرسيده ،در زمان حاضر موجب وهن و بدنامشدن متذهب
میشود .بنابراین ،در هيچ حالتی (حتی پنهانی) جایز نيست و چنانچه در این خصتوت
نذری وجود داشته باشد ،نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نيست (خامنتهای،521 :4121 ،
س.)4114

همچنين از موسوی خمينی ،درباره جواز قمهزنی در عزای امام حستين (ع) استتفتاء
به عمل آمد که در پاسخ چنين گفت« :در صورتی که موجب ضرر نباشتد متانع نتدارد،
ولی در این زمان ،در شرایط و اوضاع کنونی از قمهزدن خودداری شود» (موسوی خمينی،
بیتا 514/5 :و  .)515وی بهخوبی واق بود که چنين حرکتی موجب وهتن مکتتب اهتل
بيت (ع) و تفکر شيعی میشود .بنابراین ،حتی خودداری از اقامه نماز جماعت بتا اهتل
تسنن را موجبات وهن مکتب میدانست چه رسد به اعمالی از قبيل قمهزنی!
ح .لزوم تبعيت از حکم ولی فقيه در حرمت قمهزنی به عنوان یکی از ادله مخالفتان
مشروعيت قمه زنی مطرح است .شاید بتوان گفت با عنایت به اینکه این مسئله از احکام
ثانویه است ،حتی میتواند بهتنهایی در زمره ادله مخالفان محسوش شود ،چنانکه بسياری
از علما و فقهای شيعی بر آن تصریح و تأکيد کردهاند .در ادامه ،به سبب اهميت موضوع،
بهاختصار ،به بيان دیدگاههای برخی صاحبنظران و مراجع شيعی خواهيم پرداخت.
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سيد کاظم حائری ،ضمن تأکيد بر وهنآميزبودن آن میگوید:

اوالک ما شاهد آنيم که قمه زنی و بعضی اعمال شبيه بته آن ،کاتتاک موجتب تخریتب

وجهه اسالم و تشيع گشته اند و دشمنان کافر نيز در زمتان حاضتر بترای آستيب

واردکردن به ما در این گونه اعمتال تکيته نمتوده ،تتا دیتن متا را دیتن خرافته و

وحشیگری معرفی نمایند .و ثانياک چه ما چنين دیدی را نستبت بته قمتهزنتی بته
دست آورده باشيم یا نه ،باید از اوامر ولی امر مسلمين در این مورد اطاعت کنيم؛

زیرا ایشان در این مورد موضعگيری صریح و روشنی نمودهاند که دیگر هيچگونه
عذری را برای مخالفت باقی نمیگذارد و بر تمامی مسلمين واجب استت کته از
دستورات ایشان اطاعت نمایند؛ چه کسانی که با ایشان در فتوا همنظرند و یتا از

ایشان تقليد میکنند و چه کسانی که در این فتوا با ایشان همنظتر نبتوده و یتا از
کس دیگری تقليد کنند؛ در هر صورت بر همه مسلمين واجب است از ایشان به

خاطر ولی امر بودنشان تبعيت کنند (.)www.alhaeri.com

از حسين مظاهری نيز درباره حکم فقهی قمهزدن پرسيدند .وی در پاسخ صتراحتاک بتر نظتر
ولی فقيه تأکيد کرد و گفت« :چون والیت فقيته نهتی از آن کتردهانتد ،همته بایتد از ایتن کتار
پرهيز کنند؛ گرچه مقلد کسی باشتند کته جتایز بدانتد» (www.almazaheri.ir؛ بترای اطتالع بيشتتر در

این زمينه ن :..مسائلی ،بیتا.)211 :

عالوه بر اینها ،فقهای بزرگی نيز در گذشته وجتود داشتتند کته در فتتاوای ختویش
قمهزنی را بدعت و حرام دانسته اند ،از جمله فقهای نامداری همچتون :ستيد ابوالحستن
اصفهانی ،شيخ عبدالکریم حائری یزدی ،سيد محسن امين ،سيد محسن حکيم ،موستوی
خمينی و  . ...پس نمیتوان ادعا کرد که حتی در زمان گذشته که محدودیتهای کنونی
وجود نداشت کليه علما ،قمه زنی را تأیيد میکردند .چنانچه در فتتوای ستيد ابوالحستن
اصفهانی آمده است« :ان استعمال السيوف والسالسل والطبول واالبواق و ما یجری اليتوم
أمثاله فی مواکب العزاء بيوم عاشتورا انمتا هتو مُحترم و هتو غيرشترعی»؛ «بته کتاربردن
شمشيرها (قمهزنی) و زنجيرها و طبلها و بوقها و کارهایی ماننتد آن ،کته امتروزه در
دستههای عزاداری و در روز عاشورا معمول است ،همه حرام و غيرشرعی است (امتين،
571/41 :4111؛ شُبر511/2 :4519 ،؛ جمعی از نویسندگان ،بیتا.)554/2 :
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نتيجه
روایاتی که موافقان مشروعيت به آنها استناد کردهانتد تتا استتحباش لطتم و امثتال آن را
ثابت کنند ،داللت بر استحباش این اعمال نمیکند .بلکه داللت بر استحباش غم و انتدوه
قلبی و گریه و زاری می کند .در هيچ ی .از این روایات اسمی از لطم به ميتان نيامتده،
بلکه در همه آنها سخن از گریه و اندوه قلبی و ندبه و ضجه بوده است ،یعنتی اعمتالی
که همه متعارفاند و کسی بر آنها خرده نگرفته است.
از سویی سيره معصومان (ع) در عزاداری برای امام حسين (ع) بهترین گواه بر ایتن
است که جزع به معنای لطم و اعمتال نامتعتارف نيستت و ستيره اهتل بيتت (ع) نشتان
میدهد که جزع در شدیدترین حاالت آن نباید همراه با این اعمال باشد؛ زیترا ختود آن
حضرات شدیدترین حاالت اندوه و جزع را داشتتند ولتی هتيچ کتدام اقتدام بته چنتين
اعمالی نکردند .در نتيجه باید گفت دليل صریحی بر جواز لطم و امثال آن تا کنون اقامته
نشده است ،در حالی که ادله محکمی بر حرمت این عمل وجود دارد .پس با عنایت بته
ادله و مستندات موجود در متن دین قمهزنی ،لطم زنی و کليه اعمالی از ایتن ستنخ ،کته
موجب اضرار به نفس میشود و مهمتتر از آن موجتب وهتن شتيعه و تشتيع و استباش
مخدوش شدن چهره مکتب اهل بيت و زبان درازی مخالفان آن بهویهه در عصتر حاضتر
می گردد ،هيچگونه مجوز عقالیی و دینی ندارد ،و رسالت عالمان دینی نيز دربتاره ایتن
مسئله سنگينتر می نماید و الزم است در بيان فتاوی ختود از احساستات عتوام فاصتله
بيشتری بگيرند و همت خود را معطوف به نشاندادن زیبتایی هتای متذهب خردمندانته
جعفری کنند.
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