
 

 عزاداری؛ بایدها و نبایدها

 *محمدحسین فکور

 مقدمه

 ی ت، و نوریانسان یها ف قلهژاست افراشته بر بلندتر یواقعه عاشورا، پرچم
 یدهد. ندا یبخش که روح و جان مؤمنان و دوستدارانش را نوازش م است جان

در برابر  یآموزد که خوار ی، به همگان م«َهل ِمن ناِصٍر َینُصُرنی» ینیحس
را نسزد که جز در برابر  یندارد و آدم ژیشگان، در مرام سروقامتان جایپ ستم

ف ژپاس ا ز بهیمندان به سرور آزادگان ن م فرود آورد. عالقهیش سر تعظژمعبوِد خو
 اند.  بودهخ، از عزاداری برای حضرت غافل نژحماسه در طول تار

 فژط و طبق موازژآن است که به دور از افراط وتفر ،یف روش عزادارژب تر
پرداخته  ام امامیت و قی، ابعاد شخص بژان مصایرد و به بیشرع صورت گ

از آن ا  یش رو به برخیدارد که در نوشتار پ یها یستگژ، بایف نوع عزادارژشود. ا
 . شود یاشاره م
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 عزاداری های محتوایی  الف. بایسته

 . عقالنیت1
با تمرکز  یعنژدادن آن است؛  نشان یرعقالنی، غیعزادار یها بیاز جمله آس
 ژیو رفتارها ها م و حرکتژساز یقت ت ی، آن را از حقیعزادار یبر اعمال ظاهر

ندارد، بلره با احساسات  یم همخوانیتن ا با عقل سل م که نهیناپسند انجام ده
آتش،  یرفتف رو زدن، راه همچون: قمه یاعما ز ناسازگار است؛ ین یانسان
ف امر، سبب ژف دست. اژاز ا ژیشرسته و کارها یها شهیش یخوردن رو َغلط

 یجانیو مجنونانه بپندارند. دکتر ت یرمنطقیرا غ یعزادار یکه برخ گردد یم
 سد: ژنو یم

ان آن را یعیکه در گذشته ش ژیرهایفرمود: شمش یگذشته م یاز علما یرژ»
خود، از آن استفاده  یزدن به سرها یکردند، امروز برا یابر ظا مان بلند مدر بر

 یها ان دستهیر، در میشمش یادژها مقدار ز یسیکه انگل ژیکنند؛ تاجا یم
 8«کردند. یم میدر کربال تقس یعزادار

ا قالده به ژزنند و  یعزاداران به سروصورت خود م یها، برخ طبق گزارش
ف ژاست که ا ی ژدهند. بد یل میوانگان تشرژد یئت عزاداریاندازند و ه یگردن م

 ها یف نوع اعمال در عزادارژاست. اگر ا ینژد یها کارها، مخا ف آموزه
د ژبا ینمودند. در مراسم عزادار ید میز بر آن تأکیت داشت، امامان نیمشروع

را ژتوجه شود؛ ز ژیشتر به ِخرد و دانایب یگر باشند و حتژردژشور و شعور مرمل 
ها  فژتر ش از آنره عاشقیاران امام پژ که در کربال ساز است؛ چنان عقل، عشق

عشق  یعنژگذرد؛  یها بودند. راه عشق، از عقل مف انسانژترباشند، عاقل
عشق و عالقه   بر عقل و معرفت است و تا معرفت حاصل نشود، ی، مبتنیقیحق
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خداوند، موجودات را جز مردم!  یا»فرمود:  فیگردد. امام حس یجاد نمژا
د او را عبادت کنند و ژشناخت خودش خلق نررد و چون او را شناختند، با یبرا

 8«ند.ژجو یازین یر او، بیبا عبادت او، از عبادت غ
ها و بدون  قهیها بر اساس احساسات و سل یعزادار یمتأسفانه، امروزه برخ

ر سؤال ژها ز یعزادارررد، سبب شده که ژف روژرد. ایگ یف شرع صورت مژمواز
 یها گاهژبه پا یاست، سر یدا کند. کافینمود پ یرمنطقیرفته و به صورت غ

کنند.  یبر ضّد اسالم استفاده م یزن نند دشمنان چطور از قمهید و ببیبزن ینترنتژا
مخا ف اسالم در سراسر ج ان، با استناد  یها و رسانه یونژزژتلو یها در شبره
ر پاکستان و عراق ی، نظیاسالم یکشورها یه در برخک یزن قمه یها به صحنه

خشف و زشت  یا اند که در آن ا چ ره ه کردهیرا ت  یاریدات بسیمعمول است، تو 
، فتوا یل باشد که مقام معظم رهبریف د ید به همژشده است. شا یاز اسالم معرف
 داده است:  یزن به حرمت قمه

مظاهر حزن و اندوه محسوب  نره از نظر عرفی ازژعالوه بر ا ،زنی قمه»
دی هم ژیهای بعد از آن ندارد و تأ و زمان ای در عصر ائمه شود و سابقه نمی

 ،ده است، در زمان حاضریدر مورد آن نرس ا عام از معصومژبه شرل خاص 
ست یز نژچ حا تی جایدر ه ،فژشود. بنابرا موجب وهف و بدنام شدن مذهب می

 حرام ،ف و مذهب گرددژا باعث وهف دژو هر کاری که برای انسان ضرر داشته و 
 2«د.د از آن اجتناب کننژف بایاست و مؤمن

ان عاطفه و شـور ژش از آنره جریان کربال پژباور دارد که جر یاستاد مط ر
 در کـربال الیشـان ضـمف رّد حضـور اّم  ـژان عقل و منطـق اسـت. اژباشد، جر
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خ بـه آن گـواهی ژک تـارژـکه حتـی  ژیاژف قضاژتر ری از معروفژ..».د: ژگو یم
ال یشان مادری به نام  ـژاکبر است. ا بته ا ال، مادر حضرت علییدهد، قصه   نمی

ال در کربال بوده است؛ اما چقـدر مـا یک مورخ نگفته است که  ژاند؛ و ی  داشته
 اکبر!...  ف علییال به با یم؛ روضه آمدن  ژاکبر خواند ال و علییروضه  

 مژـف صـحرا روژز ای بابا از ایخ
 

 8«مژـال رویمه  ـینک به سوی خ 
 

کنند، اما  یرا مطرح نم یف مطا بیان محترم چنیاگرچه امروزه روحان
 یاند، داماد شده یوارد عرصه مداح یتازگ مداحان که به یمتأسفانه، برخ

 یاست که داماد یحا ف در ژزنند؛ ا یحضرت قاسم را مطرح کرده، به آن دامف م
دارد؛ چگونه امران  ژیخ کربال وجود داشته و نه با عقل همسوژقاسم، نه در تار
ف انسان است، کار ژتر جنگ، امام که عاقل یها ف  حظهژتر دارد در سخت

 خالف عقل را انجام دهد!

 . استفاده از منابع معتبر2

گره خورده  یاسالم یها ساز است که با آموزه خژم و تاریه عظژعاشورا، سرما
د مطا ب ژرو، با فژف حادثه، ارتباط به اسالم دارد. ازاژا یا نادرستژ یاست. درست

ف صورت، ژر ایاّول و معتبر ذکر شده باشد؛ در غ آن مستند و در منابع دست
گردد. در خصوص منابع معتبر درباره  یها م تیف واقعژگزژمسائل دروغ، جا

 مانند: ژیها توان به کتاب ین و سخنرانان، محادثه کربال ج ت مراجعه مداحا
که  گونه ، اشاره کرد. همان طاووس ابف لهوفو   مخنف یاب مقتلد، یخ مفیش ارشاد

ف یخواندند. هم یآن ا روضه م یاز رو یها استفاده کرده، حت ف کتابژان از اینیپش
 دا ش داءیشده وارد روضه س فژا تحرژامر، سبب شده بود مطا ب کذب 
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ف منابع وجود ندارد و ژشود که در ا یگفته م یکه امروزه نرات ینشود؛ درحا 
ز به ین یخ عاشورا گردد. برخژوارد تار یرواقعیف امر، موجب شده مطا ب غیهم

ا ژرمعتبر( آمده است و یمطا ب در فالن کتاب )غ ینره بعضژمثل ا ژیها ب انه
د ژگاه نبا چیهند. ژگو یمخواهد،  یف مطا ب، زبان حال است، هرچه د شان مژا

و  یب انه عزادار م و به یرمعتبر استفاده کنیغ یها ان واقعه عاشورا از کتابیدر ب
م یشان، هرچه خواستژاران اژزبان حال امام و  یگرفتف از مردم، بر مبنا اشک

ان زباِن ی، به حسب شأن اوست. بیهرکس یبرا ژیگو م؛ بلره زباِن حالژیبگو
ره ید درخور منز ت و همسو با سژ، بانبژحضرت زو  فیحال امام حس

 8«اس کرد.یمحمد ق توان با آل یرا نم یکس چیه»فرمود:  ی. امام عل آنان باشد
عاشورا اتفاق افتاده  یها در ماجرا فژتحر ینه برخیف زمژمتأسفانه، در ا

اشاره نموده،  حضرت قاسم یان دامادژبه جر یاست. استاد مط ر
 سد:ژنو یم

م یدان ند: در همان گرماگرم روز عاشورا که میژگو ف باالتر، میژاز ا »...
، امام فرمود: حجله عروسی  مجال نمازخواندن هم نبود و امام نماز خوف خواند

اش  هیم، الاقل شبژری از دخترهاژخواهم عروسی قاسم را با  د؛ مف میژندازیراه ب
سا ه است ـ چرا؟ آخر  زدهیه سک بچژنم. ـ حاال، قاسم ینجا ببژهم شده، در ا

 توانم به گور ببرم!  آرزو دارم. آرزو را که نمی
 ی، به اوژک حرفی است که اگر به زن دهاتی بگوژد! ینیشما را به خدا بب

[ مف آرزو دارم  م کهژشنو ف ]میژیلی سطح پایک افراد خژخورد. گاهی از  برمی
ف مرد عا م، حاجی نوری، ژانم... ینم، عروسی دخترم را ببیعروسی پسرم را بب

ف کاشفی ی[ را در کتابش نوشته است، مالحس هیف ]قضژد: اّول کسی که اژگو می
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ه، دروغ و صددرصد دروغ ی؛ و اصل قضروضة الشهداءبوده؛ در کتابی به نام 
 ا له! گفت: است. سبحان

 وساز بس که ببستند بر او برگ
 

ــو بب  ــر ت ــیگ ــی نشناس ــازین  ش ب
 

ند، اگر در عا م یب ند ـ او در عا م معنا که میید و ببژایب دا ش داءیاگر س
ارانی ذکر ژند ما برای او اصحاب و یب ند؟ مییب ند ـ چه میید ببژایظاهر هم ب

  8«ارانی نداشته است.ژف اصحاب و یک چنژم که او اصاًل ژا کرده
ف مطلب توسط مبّلغان و مداحاِن اهل مطا عه ژاست که امروزه ا یا بته گفتن

گردد که  یعنوان م یسواد و مبتد کم یافراد یشتر از سویشود؛ بلره ب یمطرح نم
نره حضرت ژمداحان به ب انه ا یف، برخیهمچن د جلو آن هم گرفته شود.ژبا
ف امر، سند ژکه ا یزنند؛ درحا  یسر خود را به محمل زده، قمه م نبژز

 را: ژندارد؛ ز یمعتبر
ف مطلب،  در منابع ژف است. ایشدت ضع هف داستان از نظر سند، بژاّواًل، ا

 نیمشهد الحس ین فینور العکتاب ها، مانند کتاب  یامده واز برخیمعتبر ن
در  یخ عباس قمیست. مرحوم شیسنده آن، مشخص نژاست که نو گرفته شده

د است؛ ی، بعنبژنسبت سر شرستف به حضرت ز»سد: ژنو ینه میف زمژا
 «م است.یصاحب مقام رضا و تسلهاشم و  یله بنیشان، عقژچون ا
 یکند که اسرا ی، اثبات میخژمعتبر تار یها سپس، با استناد به کتاب یو

 ج از نشانده بودند و اصاًل محمل در کار نبوده تا یان و بژعر یها کربال را بر ناقه
 2آن حضرت سرش را به آن بروبد.

خصوص است؛ به فیحضرات معصوم یف گونه رفتارها، مورد ن ژًا، ایثان
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کرده بودند. امام  ین  یف اعما یدگان کربال را از چنژد بتیکه مص فیامام حس
َفَنَظَر ِإَلْيَها »د؛ ژطان، صبر از کفت بربای: مبادا ش به خواهرشان فرمود فیحس

 8.« ه ََل َیْذَهَبّن ِحْلَمِك الّّشْيَطانيّ َوَقاَل َلَها َیا ُأَخ  اْلُحَسْيُن 
اقدام به شرستف سِر  نبژچگونه ممرف است حضرت ز ف فرض،ژبا ا

را  یف عملیش، چنژشان برخالف تذکر امام خوژست ایخود کند؟ ممرف ن
 مرترب شده باشد.

 ارزشمند و کاربردی ارائه مطالب  .3

 یغن یها از محتوا یعزادار یر، برخیاخ یها د اذعان نمود که در دههژبا
 یها امیها و پ که آموختف درس یعزادار شده است؛ چراکه فلسفه یت  ژیعاشورا

 یعاشورا از سو یها ان آموزهیرد و گاه، بیگ یعاشوراست، مورد توجه قرار نم
مبدل  یرزنیو زنج یزن نهیس یشدن مردم برا جمع یبرا یا ان، تن ا مقدمهیروحان

ها، صرفًا به  یم بود که عزاداریف مشرل خواهژف اساس، شاهد اژبر ا شده است.
نره ژدر آن نباشد. ا یامیچ پیره کند و هیها را خ د و فقط چشمژدرآ یشژنما یحا ت

بماند، باعث  یافزوده شود و از محتوا خا  یخوان شتر بر رنگ و  عاب روضهیب
ظواهر  یبه سو ینیت انقالب حسیشه در ماهژها از تفرر و اند نگاه شود که یم

مجا س  یر برخیاست که دامنگ ژیها بیف، از آسژآن معطوف گردد و ا یسطح
هاست و  ف فرهنگژتر قیکه فرهنگ عاشورا، عم یشده است؛ درحا  یعزادار

، ینیحس یعزادار یاست و هدف اصل یشژاند ازمند ژرفیبه آن، ن یدسترس
است  یمعارف اسالم یریادگژش و ژف خوژبا وظا ژیام و آشنایق ژیشناخت چرا

فرموده:  ف باره ژدر ا ینیست. امام خمین ی، کافیرزنیو زنج یزن نهیو صرفًا س
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ف است ژد فقط ایال نرنیف اجتماع در مجا س روضه را، خژه و اژف گرژزه ایانگ»
ها دارد؛ نه  هژف گرژاج به ایدا ش داء احتیدا ش داء. نه سیس یم برایه کنژکه ما گر

 8«د.ژآ یاز آن م ینفسه ـ کار یه خودش ـ فژف گرژا
دشمنان از  امروزه ُپرمحتوا و روشمند است که یها یف عزاداریبه ج ت هم

مختلف با آن مخا فت  یها وحشت دارند و در قا ب ژیها ف مراسمیچن
ز یغ نیستند و آن را تبلیمخا ف ن یسیانگل یها یعزادار باند؛ اما آنان ژنما یم
 کنند. یم

 . انتخاب اشعار ُپرمحتوا و اثربخش4

 یمراسم سوگوار یریگ در روند شرل رگذاریار م م و تأثیاز جمله عناصر بس
توسط  یعزادار خوانان هستند. امامان هی، مداحان و مرثفیامام حس

شان شعرای متع د و بنامی چون: ژف تفاوت که اژکردند؛ با ا ید مژیمداحان را تأ
د نموده، به اشعار و ژیرا تأ« ریید ِحم  یس»ا ژو « ِدعبل ُخزاعی»، «ت اسدییکَم »

 دادند. یوسو م آنان سمت یمداح
د: به محضر آن ژگو ، میاران امام صادقژری از ژهارون مرفوف، 

ش خواندم. فرمود: ژبرا« ه بخوان.یم مرثژبرا»اب شدم، فرمود: یحضرت شرف
د، یخوان ه مییمرث که در کنار قبر آن حضرت گونه خواهم؛ آن گونه نمی فژا»

 و مف خواندم:« بخوان.
َلررری َ رررَ ِ  اْلُح  ََ  َسرررْيِن اْمرررُرْع 

  
ُظِمررررهِ  َْ َ

ِْ  الّّزِكّيرررر      َفُقررررْل 
 

 .« های پاک او بگو...  گذر کف و به استخوان فیاز کنار قبر حس»
ادامه« ادامه بده.»ه افتاد. سروت کردم؛ و ی فرمود: ژدم آن حضرت به گرژد
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 دم که:یت رسیف بژخواندم تا به ا« باز هم بخوان.»دادم. فرمود: 
ِِ  َمرْمََلِ    ُقرمِم   َمرْرَیُ   َیا   َفاْنرُ 

  
ُبَ ررا  ِِ َلرری اْلُحَسررْيِن َفَعْدررِبِ ك  ََ  8  َو

 

 فیات بر حس هژز و بر موالی خود ندبه کف و با گریبرخ 2م!ژای مر»
 «رستگاری طلب کف.

ون سر دادند. وقتی آرام شدند، یز شیه کرد و بانوان نژگر دم امام صادقژد
ه بخواند و ده نفر را یمرث فیبر امام حس ای ابوهارون! هرکس»حضرت فرمود: 

 «اند، پاداش او ب شت است.ژبگر
به  فیام ش ادت امام حسژاز ِدعبل ُخزاعی نقل شده است که مف در ا

ف نشسته و یدم حضرت محزون و اندوهگژاب شدم. دیشرف محضر امام رضا
ای دعبل، » د، فرمود: ژاند. هنگامی که مرا د ز گرد آن حضرت نشستهیارانش نژ

سپس، در « کند! اری میژف بر کسی که با دست و زبانش ما را ژخوش آمدی! آفر
ای »ش برای مف جا باز کرد و مرا کنارش نشاند. آنگاه به مف فرمود: ژکنار خو

برخاست و  آنگاه امام رضا« ه بخوانی.یدعبل! دوست دارم امروز برای ما مرث
اش را پشت پرده نشاند. سپس،  خانواده ش زد وژَسرای خو ان ما و حرمیای م پرده

 فیای را در ماتم امام حس هیز مرثیبه دعبل فرمود: اشعار خود را بخوان و وی ن
 ف است:یتش خواند که قسمتی از آن چنیو اهل ب

کام کنار شّط  ف را که تشنهیده حسیوخون غلط رِر به خاکیای فاطمه! اگر پ»
رر، یدر آن هنگام، ای فاطمه! کنار آن پده، به خاطر آوری، یفرات به ش ادت رس

سازی.  ر میژزنی و اشک چشمانت را بر رخسارت سراز می یلیات س به چ ره
ها در آن صحرای  ز! و بر ستارگان آسمانیف مردم، برخژای دختر ب تر ای فاطمه! 
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اد در ژان نباشم، وقتی که به خاطر آورم دختران زژخشک نا ه بزن؛ چرا گر
ده شده است؛ ژم خاندان رسول خدا درژند؛ و ی حرا درامانش ژقصرهای خو

اند، فرزندان رسول خدا در  اد در دژهای محرمی آسودهژز که آل درحا ی
د در عا م یند. آری! تا آن زمان که خورشا صحراهای خشک و سوزان سرگردان

د یکه خورش یکند و ندای مؤّذنی برای نماز بلند است و تا وقت پرتوافشانی می
  8«م.ژگر کند و به هنگام شبانگاهان و صبحگاهان، بر آنان می وع و غروب میطل

 ف، دعبل گفت: یهمچن
 ِترَاَو ٍ   ِمرْن   َخَلرْ    آَیراٍ    َمرَ اِعُ  

  
 2 َوَمْنررِّزُل َوْحرر ٍ ُمْقِ ررُر اْلَبَرَصررا 

 

ات خدا بود که دشمنان نور، ژمدارس آ محمد های شما ای آل خانه»
خاموش کردند و محّل نزول وحی ا  ی بود که اکنون، از  تالوت قرآن را در آن

 .« ز ت ی گشته استیچ  همه
گونـه اشـعار در  فژـا واقعـًا اژـد، آیـکن یطورکه مالحظـه مـ به هر حال، همان

نـب ژ: ز ، گفـتفیا بـه قـول اسـتاد مط ـرژه مؤثر است و ژک عواطف و گرژتحر
 4 مضطّرم، ا وداع، ا وداع؟

و  خوان زمان ائمه هیتوانند با ا گوگرفتف از شاعران مرث یامروزه، مداحان م
 یهـا یعزادار یسـوز، اقـدام بـه برگـزار ، اثربخش و جان انتخاب اشعار ُپرمحتوا

 ،حضـرت ابا فضـل یف چشـم و ابـرویتوصـ یسته کنند؛ مثاًل بـه جـاژشا
 ف اشعار را بخوانند: ژاتوانند  یم

ُ  َیِميِنرررر  ُِ   َوالّلررررِه ِإْن َقَطْبرررر
  

ررْن ِ یِنرر  ََ رر ا   َِ   ِإِنرر  ُأَحرراِم  َأ
 ج
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رررْن  ََ   اْلَيِقررريِن  َصررراِ ِ   ِإَمررراٍ   َو
  

ِمرررين َ  1 َنْجرررِل الّنِبررر ِ الّطررراِهِر اْْ
 

نم ژوسته از دید، و ی مف پژبه خدا سوگند! اگرچه دست راستم را قطع نمود»
، ف استیامبر پاک و امیف که فرزند پیقیا  م و از امامی صادقژنما ت میژحما
 « کنم. ت میژحما

دهند،  یشعار م یکه برخ یضمف انتقاد از اشعار ید مط ریاستاد ش 
 د:ژگو یم

گـری. ژز دیـزی اسـت، مـا چیگری است. او، چژز دیعظمت اباعبدا له، چ»
نی باشـد. ید، شعارهای حسـیده ها می یژسرا ها و نوحه زنی نهیی که در سژشعارها

دادنـد افـرادی کـه شـاعر  اط ار دستور مـیار خوب است. ائّمه یار بسینوحه، بس
بت برنند. آن ا یند برای آن ا ذکر مصژایسرا بودند، ب خوان بودند، نوحه بودند، نوحه

زنی و  نهیی و ســژســرا کردنـد. نوحه ه مــیژـخواندنـد و ائّمــه اط ــار گر شـعر مــی
نی ینره شعارها شعارهای حسـژن ا موافقم؛ و ی به شرط اژرزنی، مف با همه ایزنج

، شـعار «نوجوان اکبر مف، نوجـوان اکبـر مـف»درآوردی؛  مف یاشد؛ نه شعارهاب
اد ژـپ باشـد؛ فریف تژی است که از اژنی، شعارهایست. شعارهای حسینی نیحس
هِ   ََل ُیْبَمُل   اْلَحَق   َأَن   َأ ََل َتَرْوَن »کند:  می َناَهی  اْلَباِطَل   َوَأّن   ِِ َِ ْنهُ   ََل ُی   اْلُمْؤِمُن   ِلَيْرَغَب   ََ
شود و کسی از  د که به حق عمل نمیینیب ا نمیژمردم![ آ ی]ا 2؛ِلَقاِء الّلِه ُمِحّقا  ِف 

د ژـا امـام ـ باژف یطی، مؤمف ـ نگفت حسژف شرایست؟ در چنیگردان نژباطل رو
َفِإِن  ََل َأَعى اْلَمْمَ  »ا: ژـو « ح بدهد.یای ترج ف زندگییپروردگارش را بر چن ی قا
ََ ِإَّل  َرما  الّظاِلِميَن    َدَباَ    َوََل اْلَحَياَ  َم َِ اش، سزاوار است کـه بـا  ـ هر جمله 4؛ِإَّل 
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ف، بـاز هـم کـم اسـت ـ مـف، ژا پخش گردد و ایآب طال نوشته شود و در همه دن
نم. مـف، زنـدگی بـا سـتمراران را جـز مال ـت و یـب مرگ را جز خوشبختی نمـی

 «دانم. خستگی نمی
 ف زنـدگیژـاز ا دژـمرا عـار آ

 

  8«که ساالر باشم کـنم بنـدگی 
 

 های روشی عزاداری ب. بایسته

 . استفاده از سخنرانان متخصص 1

ف عرصه موفق است ژدر ا یک هنر و تخصص است. کسژغ، ید، تبلژترد یب
غ را بداند؛ اما یداشته و هنر تبل ژیو روش خطابه آشنا یکه با فنون سخنران

ف امر یشه در همژ، ریموجود در مجا س عزادار یها بیاز آس یاریمتأسفانه، بس
، توسط یو احرام شرع یف مجا س، معمواًل معارف اسالمژدر ا یعنژدارد؛ 

ب، احرام را یف ترتژاند و بد شود که فاقد تخصص الزم یان میب یاشخاص
ا مداح ژده شده که سخنران ژار دیف، بسیکنند. همچن یا وارونه مطرح مژنادرست 
ح تلفظ یخواند، صح یرا که م ژیها ارتژا زژات قرآن ژ، آ یعزادارمجلس 

 کند. ینم
کنـد، از  یت مـژرژرا مـد یعـزادار  جلسـه کـه  یف اسـاس، اگـر خـانمژـبر ا

ب ـره باشـد، بـا دادن اطالعـات  یب یف جلسـاتیمرتبط با چن یالت حوزویتحص
را به مردم  ید و مسائلژنما یرا دچار مشرل م یارینادرست، چه بسا مخاطبان بس

جــاد ژگــر، اژدهــد کــه صــحت نــدارد؛ بــه عبــارت د یم میو نســل جــوان تعلــ
کردن  ، مخلوطژیگرا و سست، خرافه یرواقعیبا نقل مطا ب غ یفرر یها تعارض

از  یعیف وسـیـف دست، ممرف است طژاز ا یو مسائل  یع ساختگژق با وقاژحقا
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جاد ژا ینیبدب یشان نوعژبراا ژد و ژد نماژف دچار تردژکنندگان را نسبت به د شرکت
کـه  اسـت یا ف روش، اسـتفاده از خـواهران و بـرادران طلبـهژرو، ب تر فژکند. ازا

 یتوانند با ارتقا یف افراد مژاند. ا ه گذراندهیعلم یها الزم را در حوزه یمدارج علم
 ینـه را بـرای، زم از بـه مخاطبـانیو دادن اطالعات درست و مورد ن ینش مذهبیب

د توجـه ژـگران فراهم سازند. ا بته خواهران و بـردران طلبـه باژخود و د ینژرشد د
جلسـات  یق و مطا عـه، اقـدام بـه برگـزاریـگـاه بـدون تحق چیداشته باشند که ه

ر یف مسـژـنرنند و با مطا عه مستمر و روشمند در ا یا مراسم عزادارژو  یسخنران
 گام بردارند.

 سازی . فرصت2

دهد  یار ارزشمند به دست میبس یفرصت، فیامام حس یمجا س عزادار
بپردازند و عزاداران  یو اعتقاد ی، اخالقیان احرام و مباحث شرعیبان به بیتا خط

که در محرم سال  گونه ف اساس، همانژبر ا آشنا کنند. ینژرا با معارف د ینیحس
آن  یام کرد، مراسم عزاداریف قژد یایاح یبرا فی، امام حسیهجر 15

سته و ژشا یبستر ،یا  ج معارف ژف و تروژد یایاح یبرا دژباز ین حضرت
 مناسب را فراهم سازد. 

 کربالسـت و فیحس از مژدار چه هر
 

ــربال  ــ ک ــیآ رازهیش ــت فژ  ماس
 

 الّلهُ  َفَرِحَ   َأْمَرَنا َفَعْحُيما ُأِحُبَها اْلَمَجاِلَس  ِتْلَك  ِإّن »د: ژفرما یم  امام صادق
دارم. پس، امر )مرتب( ما را زنده  را دوست می مجا سیف یچن 8؛َأْمَرَنا َأْحَيا َمْن 

 « د.ژا نماید. خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را احژنگه دار
 گوژد:  ناپلئون بناپارت می

                                                           
 .381ص ،  قرب اإلسنادعبدا له حمیری، . 5



08    9315محرم  ۀتوش ره 

ها هزار کارت  ، دهیاسیا سژ یش اجتماعژک هماژ ژیبرپا ید براژما با»
ف گذشته، از ژم. از ایها را به اشخاص برسان آن کارت یم و با چه زحماتیچاپ کن

مسلمانان  یماند؛ و  یشوند و کار ناتمام م یها هزار نفر، تن ا هزار نفر حاضر م ده
 یم برایخواه یند: ما مژگو یک مران، مژاه در یک پرچم سژان، با نصب یعیو ش
ها هزار نفر در ظرف دو ساعت، در مجلس جمع  م. دهیه کنژزمان گرژف عزیحس

خود را در آن مجلس  یو مذهب ی، اجتماعیاسیس مسائل  شوند و همه یم
 8«کنند. یوفصل م حل

 . رعایت آداب و احکام عزاداری 3

ها  است که با سّنت تیب روان مرتب اهلینه پژرژف و رسم دژی، آیعزادار
ف سّنت ژشده ا یل، همواره سعیف د یخته است. به همیو بافت جامعه ما درآم
ن اده و به فرموده امام  یدر جامعه بر جا ژیرویار نیارزشمند که آثار بس

رد و با وزانت یقرار بگ یف شرعژاسالم را زنده نگه داشته، در مدار مواز ینیخم
ب تر  ید در ج ت برگزاریرو، مراجع عظام تقل فژشتر برگزار شود. ازایهرچه ب

اره اند که در ادامه به آن ا اش صادر نموده ژیها و فتواها هی، توصیمراسم عزادار
 م.یکن یم

 ـ رعایت احکام عزاداری: 

دن  باس خاصی که بدن یز است زنان با حفظ حجاب و پوشژا جاژآ سؤال:
 رزنی شرکت کنند؟یزنی و زنج نهیهای س  آنان را بپوشاند، در دسته

 2ست.یسته نژرزنی، شایزنی و زنج نهیهای س  شرکت زنان در دسته جواب:
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عزاداری با علم او به اژنره مردان نامحرم آژا خواندن زن در مجا س  سؤال:
 شوند، جاژز است؟  صدای او را می

  8د از آن اجتناب شود.ژاگر خوف مفسده باشد، با جواب:
 یابان مشغول عزاداریکه در خ یها به مردان ستادن و نگاه خانمژا سؤال:

ف مورد چه ژئت در ایاندرکاران ه ت دستیدارد؟ و مسئو  یهستند، چه حرم
 مقدار است؟

 2ست.یز نژها به بدن مردان نامحرم، جا کردن خانم نگاه جواب:
 دارد؟ یچه حرم یعزادار یها ها در عقب دسته رفتف خانم راه سؤال:

  4ت نباشد، اشرال ندارد.یاگر مستلزم ارتراب معص جواب:
آن ا به  یکنند و صدا یم یو سخنران یدر مجا س زنانه، زنان مداح سؤال:

 ز است؟ژف عمل، جاژا اژرسد. آ یگوش مردان رهگذر م
به و ژشان، اگر در معرض رژا یدن صدای: شنیا له فاضل  نرران تژآ جواب:

  3ست.یا تذاذ نباشد، حرام ن
زنان در  یا مداحژو  یخوان هیموارد، مرث ید که در برخژا دهژحتمًا د سؤال:

آنان با بلندگو به  یاست که صدا یا گونه ها برپا شده، به خانم یکه برا یمجلس
 ز است؟ژف عمل، جاژا اژرسد. آ یگوش مردان رهگذر م

، ینی، امام خمی، نوریا ، امام خامنهیات عظام فاضل، صافژآ جواب:
جییبردن و ت  آنان باعث  ذت ی: اگر صدایستانید، ب جت و سی، وحیزژتبر

                                                           
 .8838، س  . همان5
 : .ا له صافی گلپاژگانی آژترسانی  پاژگاه اطالع. 0
 . همان.9
 .981، س 891، ص 8، ج المسائلجامع . فاضل  نررانی، 0
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   8ستیز نژش وت نامحرم شود، جا

 عزاداری: ـ رعایت آداب 

ف اسالم از جان، مال و خانواده ژد یایاح یارانش، تن ا براژو  فیامام حس
ت نداده، از انجام یعزاداران به واجبات خود اهم یش گذشتند؛ اما برخژخو

شوند؛ حال آنره  یدار م فژد یا صرفًا در زمان و مران خاصژندارند  ژیگناهان ابا
ت دستورها و ژد خود را ملزم به رعاژباشد، باکه  یدار، در هر زمان و مران فژفرد د

و   ا عزاژ، در جشف  ا پارکژد؛ مثاًل زن مسلمان،  در َحَرم ژنما یا   یرهنمودها
ت حجاب، به ژد اهل حجاب باشد. رعاژجا با ا، در همه ژا کنار درژزاده  امام

زده، رون رفت، چادرش را تا یاز آن مران ب یداخل َحَرم اختصاص ندارد که وقت
 فش پن ان کند. یداخل ک

کنند و از  یم یماه محرم، با تمام وجود عزادار یها در شب یمتأسفانه، برخ
زنند؛ اما نماز صبح آنان  ینه میند و بر سر و سژگر یآن حضرت م یدل و جان برا

بت و ی، زبان به غ اند گفته« فیف حسیحس»که  ینره با زبانژا اژشود  یقضا م
رون از یا در بژزنند و  یاد مژبر سر پدر و مادر خود فرند و ژگشا یت مت م

ف و ژبه نام د یزیچ ژیکنند که گو یرفتار م یا گونه ، بهیعزادار یها ئتیه
شان ژصدا یز به علت شدت عزاداریها ن یآن ا معنا ندارد. بعض  یاعتقادات برا

نترنت، دنبال مطا ب و ژها در ا س شده، اما شبیه خژگرفته و صورت آنان از گر

                                                           
ای،  ا لـه خامنـه ؛ آژت8818، س 9، ج جاامع األککاا ؛ صافی گلپاژگـانی، 9819همان، س . 5

ــوری همــدانی، 8831، س أجوبااة اإلسااتفتائات ــی، 131، س 9، ج اسااتفتائات؛ ن ــام خمین ؛ ام
ت عظـام: ؛ دفتـر آژـا8011، س استفتائات؛ تبرژزی، 81و  11، احرام نظر، س 4، ج استفتائات

)مرـارم شـیرازی، « خیـر، جـاژز نیسـت.»ا له مرـارم شـیرازی: وحید، ب جت و سیستانی؛ آژت
 (111، س 8؛ همان، ج 183، س 9، ج استفتائات
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 یعزادار یها تومان برا ونیلیم یا و مست جف هستند. عده یراخالقیر غژتصاو
همچون خمس  یکه هنوز حقوق واجب یکنند، درحا  ینه مژهز دا ش داءیس
ران و یبه فق یتیاند و اهم ا ناس را ادا نررده اند و حق ا زکات را پرداخت ننمودهژ
 دهند. یش نمژرامون خویازمندان پین

سته است به آن ا توجه ژبا یک عزادار واقعژاست که  یاز آداب ین ا، بخشژا
ره و منش امام یباشد که س یا گونه بهد ژنشان دهد و در واقع، گفتار و کردارش با

 ام عاشورا باشد.ید کند و همسو با هدف قژیآن را تأ فیحس


