مجلس چهارم
آسیبشناسی عزاداری
*

حجتاالسالم والمسلمین محمد سبحانینیا

اشاره

یهجاآاجتمجاتیو
هردرهنگوایینی،باگذش دمجان،ادبرخجیدگرگجو 
یتجوجهیبجهایجن و جد،ادهجدفاصجلی
یپذیردود صو تب 
اتتقادآاترم 
میدرمایجد:
یگردد امجامتلجی  
منحرفشده،بهاصنالح،دچا «اسیب»م 

َ
َ
« ِلك ِل شيء آفة؛9هرچیهآ اادتیاس »ایینتهادا آ یهاداینحکممستثنا
یس باتوجهبهجایگاهبلندواهمی تهادا آامامحسین ،الدماسج اد
ها،وا د
رهبدونتوججهبجهبحجثاسجیب 

انبهخوبیمحادظ شود؛دیرارسی

یما درهبجدونتوججهبجهاد هجا،دسج بجه
یشود،همچونبازبا یم 
تمرم 
رش ورا مید د بدیهیاس رهاین وعرش ورا ،تمجرهمنلجوبیبجراآاو
میدرمایجد:
خواهدداش د اهمی ایجنمسجئله،همجینبجسرجهتلجی  
«هررساد چیهآ ا شناسد،قاد بهخوددا آوپیشگیرآادان یس » 2
*تضوهیئ تلمیدا شگاهراشان
 9تبدالواحدتمیمیامدآ،غرر الحكم ودرر الكلم،ص 159
 2همان،ص 559
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این وشتا ّ
،لیدومحو رلی،بهتبییناسیبشناسیتجهادا آاختصجاص
یادتهاس
آسیبهای عزاداری

رلی،اسیبهاآتهادا آبهدودستهتقسیممیشو د :

بهلو 

الف .آسیبهای محتوایی
 .1تحریف هدف عزاداری

تأمرد  وایاتیرهبرتداوماقامهماتمبجرسیدالشجهداء توصجیهوتأریجد
دا د،بیا گراناس رهتهادا آبراآایشان،دلیلیبسیا دراتراداظها محب 
بهاهربی


دا د حکم شهادتحضرت،هرچهباشد،حکم تهادا آ

براآایشان یههس اصلیترینتل قیاموشهادتامامحسین ،مبا دهبا
َ َ َ
َ
ََ
َ َ ْ َْ َ َ َ َ
َ
يادك ِّمين الّضيَلل ِة َو
گمراهیو ادا یاس َ «:بذل ّم ْه َجتيه ِفييك ِليسيتن ِقذ ِعب
ْال َج َه َالة؛9وخو ش ابراآتو ثا رردتابندگا  اادگمراهیو جادا ی اجات
دهد »د حقیق ،جهر ،یشههمهمصا بومفاسدجامعهبشرآاسج بجر
ایناساس،اصلیترینرا ا بیاواولیجاآالهجی ،یشجهرردنبیمجا آجهجرد 

جامعهاس 
تحریفهدفتهادا آ،بهچندشکرا اامشدهاس  :
ـ نگاه تجزیهای به اصل قیام عاشورا:

د  گاهشرعمقدس،تهادا آبهمنظو تجداوم اهامجامحسجین د همجه
دمانها،ومقابلهومبا دهباظلموجو ودساددما همیباشد محدودرردنایجن

ابنقولویه،کامل الزیارات،ص 993
 9

آسیبشناسی عزاداری
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هض به گ،بهامردشگناهجانومعردجیامجامحسجین بجه«دجداییامج 
البتهاینسخن،بدانمعنا یسج رجه

گنهکا »،تحریف هض حسینیاس 
پاکسادآمعنوآ،اد تایجودوایدتهادا آ یس ؛بلکهزرض،پرهیجهاد گجاه

تاهیهاآبههدفتاشو اس   

ـ جدایی عزاداری از سیاست:

«تشی ا گلیسی» یا «شیعه لند ی» ،اصنالحی اس ره مدتی بر سر
دبانهاادتادهاس پساد«اسالمامریکایی»رهامامخمینی د برابراسالم

اب محمدآتبیین ررد د  ،هبر ا قالبو  خبگان رشو  ،ادتهدیدآ به  ام
«تشی ا گلیسی»پردهبرداشتند د با هچراییالالق«تشی ا گلیسی»بهاین
ّ ً
:اوال،مررهی  سا هاآودعالی هاآتبلیغیوتخریبیاین
جریان،بایدگف
ً
جریان،د لندنقرا دا د تا یا،استعما پیرا گلستانرهمها تخاصید 
ایااددرقههاییهمچون:وهابی ،بابی وبها ی دا د،اداینجریانحمای 

میرند

رلیدواژههاآ

یه بر 
هبر معظم ا قالب ،د موا د و مناسب هاآ مختلف  
داشتها د د اخرین مو د  یه
«تسنن امریکایی» و «تشی امریکایی» تأرید  
ایشاند سالگرد حل امامخمینی د حرممنهرامام،با دیگرضمنتبیین
سنی،تصریحررد د :
اختالفادکنیامریکاد میانشیعهو ّ

ّ
ّ
تسننی ره
سنی؛ بادآدشمن  ا  خو د ان 
«به اینهم شیعه توجهرندهم 
تشیعی ره اد مرره لندن صاد شود به د یا ،اینها
امریکا اد ان حمای رند و ان  ّ
مثرهمهستند هردو،براد انشینانهستندوهردو،توامرامریکاوزربو
استکبا هستند »

1

1 http://www.defapress.ir/Fa/News/57993
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تشی ا گلیسی،شاخصههاییدا ّ
د؛اولینویژگیان،جدارردنتهادا آاد

مفاهیم سیاسی اس

یهم پنهان د هیئ هاآ
این گروه ،با القاآ سکوال ِ

مذهبی ،معتقد د :جلسات اهر بی

  ،باید سیاسی باشد؛ این د حالی

اس ره واقعه تاشو ا و قیام امام حسین  ،سیاسیترین دعر امامان
معصوم

د لولتا یخبودهوا قالباسالمیما یهادامههمانقیاماس  

امانجبههاستکبا اس  
سکوال شدنهیئ ها،سیاس بی ِ
مقاممعظم هبرآد اینبا هدرمود د«:هیئ ها میتوا ندسکوال باشند؛
هیئ ِ امامحسین سکوال ،ما دا یم!هررستالقهمندبهامامحسیناس ،
ِ
اسالم مقاتله
اسالم مااهد اس ،
اسالم سیاسی اس ،
یعنی تالقهمند به
ِ
ِ
ِ
اسالم جاندادن اس ؛ معناآ اتتقاد به امام
اسالم خوندادن اس ،
اس ،
ِ
ِ

حسین،ایناس » 1

ادراط د مسا ر درتی و تح الشعاع قرا دادن مسا ر اصلی و اصرا بر
تالفه،بدوندکرومحتوا،ادویژگیهاآتشی ا گلیسیاس  ا انمیخواهند

الهصرف
تصویرآادتاشو اد ذهنمردمبساد درهدقطبراآاشکواهو ِ
باشدوبهرهبردا آدیگرآاداینقیاما سانسادبهمنظو مقابلهباظالمواصالح

مفاسدو اهناا آهاصو ت گیرد اداین و،سکوال منشا همیروشندتاشو ا
اادمسا رسیاسیجدارنند ایند حالیاس رهخنبههاوسخنانامام
حسین ادازادحرر ادمدینهبهسوآمکهورربال،بهخصوصسخنان
َ َ ّ
َ
شانمیدهد

يهات ِّمنا الذلة»
ایشاند  ودتاشو ا،ادجملهشعا جاودان«ه
رهقیامحسینی،یکحرر سیاسیبرضدظلمداس،وداسدآبه ام«یهید»
اللهخامنهاآ«،دسترسید  ،»5999/3/90:شا ی :

  9ک:پایگاهاینتر تیای 
www.farsi.khamenei.ir

آسیبشناسی عزاداری

بوده اس

امام حسین
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د منهلگاه «بیضه» درمود د« :اآ مردم! پیامبر

خدا درمود د« :هررس سلنان ستمگرآ  ا ببیند ره حرام خدا  ا حالل
ّ
اشکسته،باسن  سولخدامخالف و دیدهود میان
شمرده،پیمانالهی
بندگانخدابهستم دتا میرند،چنا چهبادبانورردا شباوآبهمخالف 
بر خیهد ،سهاوا اس خداو د او  ا د جایگاه ان سلنان ستمگر (دودخ)
بیندادد » 1
درمودها جد«:جنبجهسیاسجیایجنماجالس،بجاالترادهمجه

امامخمینجی 
جنبههاآدیگرهس بیخودبعضیادا مهما مجیدرماینجدرجهبجراآمجند 

منابر وضهبخوا ند بیخود میگویندا مهمجابجهاینکجههجررسرجهبگریجد،
بگریا دیاصو تگریه،گریهرردنبهخودش[بگیرد ،اجرشدالندالناس 
مسئله،مسئلهگریه یس مسئله،مسئلهتباری یس مسئله،مسجئلهسیاسجی
اس رها مهماباهماندیدالهیرهداشتند،میخواستندرهایجنمل هجا ابجا
همبسیجرنندویکپا چهرننداد اههجاآمختلجف اینهجا ایکپا چجهرننجدتجا
اسیبپذیر باشند » 2

 .2استناد به منابع غیرمعتبر

اددیگججراسججیبهاییرججهبهخصججوصد قرنهججاآاخیججر،ت جهادا آامججام
،استنادبعضیاداهرمنبرومرتیه ُسجرایان،بجهمنجاب 

اتهدیدمی 
رند

حسین 
زیرمعتبراس  این ودها،اددبانامامحسین یاحضرتدینب سخنا ی
د قالب وضهبیانمیشودرهد مناب معتبر یامدهاس بدیهیاسج ،ایجن
امدهاآدیانبا آبهد بالخواهدداش 

را پی
ّ
ابیمخنفرودی،وقعة الطف،ص 579
 9
،ی،59ص 999
 2امامخمینی ،صحیفه امام 
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ُُ
 .3غل ْو و افراطیگری

ّ
گها شهاآذل با وپاییناو دناهربی

ادجایگاهواقعجیا هجاو یجه

ّ
شجان،متأسجفا ه،دوادتجیاسج رجهد 
زلویاباالتربردنا انادجایگاهحقیقی
شجود امجام ضجا درمجودهاسج :
برخیماجالسمرتیهسجراییمشجاهدهمی 

مخالفانما،سه جوعحجدیثد دضجایرمجاجعجررردها ّ
،زلجو؛دوم،

جد:اول

«
روتاهیرردند ّ
هاآدشمنانماودشجنامدادنبجه


،تصریحبهبدآ
ح،ما؛سوم

ّ
،وقتیاحادیثزلوامیهاندسجته امیشجنو د،شجیعیانمجا اتکفیجر
ا ان 
مردم
ّ
میرنند؛وچونروتاهید ّ
 اد حدتلماآ
ح،ما امیشنو دواهربی


دینمیبینند،د همینا دادهبها هامعتقجدمیشجو د؛ودمجا یرجهدشجنامبجه

دشمنانما امیشنو د،ما ادشناممیدهند » 1
جریانشیعها گلیسیباادتاآدداعاداسالماهربی

،برخالفمشی

گرآوزلومیرنند د برخیماام وهیئ هاآمذهبی

،ادرالی
اهربی

رشو  ،اشعا آ خوا ده میشود ره د ضمن ان ،لفظ جالله «الله»  ا به
معصومان و زیرا ان  سب میدهند؛ مثال گفته میشود« :منّ ،
تلی

ّ
ّ
ّ
اللهیام»«،من،حسیناللهیام»«،من،دینباللهیام» اینادراد،اگاها هیا
اخوداگاه،د خدم اهدافدشمناناهربی 


قرا گردتها د مقاممعظم

میدا دو
هبرآ،اینگو هتعابیر امناسبادرادمعتقدبهمکتبمعصومین  

میدرماید:الدماس بهایناشخاصتذرردادهشودوا ها ااداینرا  هی

ررد براآبه گداش مقامانبه گوا ان ،اههاآخوب،سنایدهومعقولیوجود
دا درهبهاینگو هسخنان یادآ یس  2
 9محمدباقرمالسی،بحار األنوار،ی،91ص 999
 157
 2استفتائات جدید،ی،5ص 

آسیبشناسی عزاداری
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د حالحاضر،ادرالیگرآبهشکردیگرآظهو وبرودرردهاس تشی 
لند ی،د شبکههاآماهوا هاآخود،مقدساتاهجرتسجنن ابجهبجاددحجشو
لعن میگیر د اینرا ها،به گترینبها ه ابهتکفیرآهابراآشیعهرشیداده
اس اداین هگذ ،میگجوییم:شجیعهلنجد یوا دیشجهتکفیجر،دو وآیجک
ّ
جریانتشی ا گلیسی،بهصو تگستردهاآبادالیرواهجیبجهتکفیجر
سکها د

سایردرقمسجلمانمیپرداد جد؛د حالیرجهتکفیجرد اسجالم،دا اآشجرایطو

ضوابطدقی،دقهیوحقوقیاس وبجههمجینسجادگی،بجههررسجی میتجوان
ُ
تریناقدامسوءشبکههاآماهوا هاآرجهوابسجتهبجه«تشجی 

تهم رفردد مهم
ا گلیسي»هستند،تأریدبربرگها آجشنیموسومبه«تیدالههراء»بهمناسجب 
مرگخلیفهدومو یهاها مکر بههمسرپیامبراسالم

میباشد  1
 

ب .آسیبهای شکلی

اد ظردقهی،تباداتواجبیامستحب،توقیفیهستند؛بدینمعنارهاصر
ّ
ّ
گیان،بایدتوسطادلهشرتیاتباتشود؛د زیراینصجو ت،
تبادتوچگو
تملیرهبهتنوانتبادتا ااممیشجود،بجدت محسجوبمیگجرددو جهتنها

منلوب یس ،بلکهممنوعوحراماس 
ّ
استحبابتهادا آبراآساال شهیدان،برمبناآادلهقنعی،تابج اسج ؛
ی
 گرددویاهمراهبجا
آ،موجبو ْهنمکتباهربی
مشروطبهاینکهتهادا
اسیبهاییرهبهساختا وشکرتهادا آمربجوط

ا اامتملی امشروع باشد
میشو د،تبا تا داد :

  9ک:پایگاهخبرآمشرق،ردخبر«،973901:دسترسید  ،»5995/9/51:شا ی :
www.mashreghnews.ir
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 .1قمهزنی

تججریناسججیبهاد ماججالستججهادا آامججامحسججین ،


ادجملججهمهم
اسیب سا دنبهبدند خاللتهادا آاس وادبدترینحاالتاسیب سجا ی

یکیادشاخصههاآجریانتشی ا گلیسی،ایناس ره

بهبدن،قمهد یاس 

وآاحساساتشیعیا گش میگذا دتابتوا ندادلری،برا گیختنتوالف
ً
مردم،براآخودسربادگیرآرنند؛مثالا هاسراغقمهد ی دتها دوهررسی اهم
بنتلی وتشی معردیمیرنند این
باقمهد یمخالفباشد،مخالفحسین 

هاآزلطوتحریفشدههم دتجهاسج ؛

جریان،تالوهبرقمهد ی،سراغ وش

بهتنونمثال ،وآخا ،اتشیاچیههاآاتشجین اهمی و جدویجاخجود ا وآ
دمینمیرشندورا هاآتایبوزریبمیرنند 

اینحررات ،هتنهاباشعا رحسینیا تبالی دا د،بلکهقیجامتاشجو ا اد 
هدفوبیهودهتبجدیرمیرنجدو


معنا،بی
دیدگاهمردمد یابهیکرا خرادی،بی
موجبمیشودا هاییرهمیخواهندبهتشجی یجااسجالمحقیقجیو جاب وآ

بیاو د،اداییناسالم وآگردانشو د اگربنابودقمجهد یادمهمتجرینشجعا ر
ّ
حسینیباشد،بایداولتلماآمااینرا  اا اامبدهند؛امجاد لجولتجا یخ،
ً
حتییکتالمشیعه ا میتوانپیدارردرهقمهددهباشد؛دیرااصالقمهد ی،د 
بججینشججعایرحسججینی سججم بججودهاسجج بججهگفتججهبرخججیتا یخ گججا انو
حال ویسان،اینشیوهادتهادا آ،اد ودگا قاجا یهوبهوسیله«اقاداضجر
شرح 

د بندآ»مؤلفرتاباسرار الشهادة،تأسیسوترویجشدهاس  1
ـ حمایت انگلیس از قمهزنی:

ا گلججیسبهشججدتاد دتا هججاواقججدامهاآمشججابهقمججهد یددججاعمیرنججد؛
 9مهدآبامداد،شرح رجال ایران در قرن  21و  21و  21هجری،ی،5ص 593

آسیبشناسی عزاداری
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د حالیرهپا لمانا گلیس،اجتماعشیرخوا گان اد مراسجمتجهادا آ ،شجا ه
ترویجخشو معردیمیرند!د حسینیهلنجدن،وابسجتهبجهتشجی ا گلیسجی،
مراسمقمجهد ی خمیدهجدوپلجیسلنجدن،ادا هجاحفاظج میرنجدوحتجی
برداآمی مایدتاان اد سنحجهجان،منتشجررجردهوبگویجدشجیعه،بجه


دیلم
شبی حماس ؛چه سد سب بهدیگران! 1
خود 
همینرها گلیسادقمهد یشیعهخوششامده،مشخصمیرندرهاین
را ،به ف ا هاس ایایکشیعهحسینیبصیر ،بایددکررندچراا گلیسره
سرچشمه همه خبات هاآ زرب و مؤسس وهابی اس  ،اد قمهد ی ما
خوشحالاس ؟همکا آا گلیسد  اها دادآ 96شبکهشیعهلند یجه 
لعنوقمهد یتلنیواهداآقمه ایگانوحتیپولبهبرخیدریبخو دگانو

مغرضان،چهمعناییمیدهد؟ 2

کتهقابرتوجهایناس رهاگرد قسم «»Imagesموتو هاآجس وجو
ً
ما ند گوگر ،رلمه «تاشو ا» به دبان دا سی تایپ شود ،تقریبا تمام تصاویر
به وتیمربوطبهمعرد تاشو اوامامحسین اس ؛ولیدما یرهرلمه
«تاشو ا» به دبان ا گلیسی تایپ شود ،تصاویر مربوط به قمهد ی  شان داده
دهند،دقطقمهد ی

میشود گوییتنهادعلیرهشیعیاند تاشو اا ااممی

اس

این  شان میدهد ره موتو هاآ جس وجو و پایگاههاآ اینتر تی

خا جی،تالشدا درهحقیق واقعهرربالبهگوشد یا رسدوتاشو ابا
قمهد ی معردی گردد مقام معظم  هبرآ ،د این مو د منلب جالبی  ا  قر

درمودها د :

  9ک:پایگاهخبرآجتحلیلیقدسا الین«،دسترسید  »5999/50/99:
یود«،دسترسید  »5999/9/9:
  2ک:پایگاهخبرآبولتن 
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ً
«اخیرامنلبی ارسیبهمنگف رهخیلیبرایمجالبوتایببود؛براآ

قرمیرنم؛رسیرهبامسا ررشو شو وآساب،واین

شماهمانمنلب ا
بخشیرهشیعه شیناس ،جمهو آاذ بایاان،اشنابود،میگف :انوقتی

ره رمو یس ها بر مننقه اذ بایاان شو وآ ساب ،مسلط شد د ،همه اتا 
ً
اسالمی اادا اامحوررد د؛مثال مساجد ابها با تبدیرررد د؛سالنهاآ
دینیوحسینیهها ابهچیههاآدیگرآتبدیرررد دوهیچ شا هاییاداسالمو

دینوتشی باقی گذاشتند؛دقطیکچیه ااجادهداد دوان،قمهددنبود 
ّ
چرا؟چونخودقمهددن،براآا هایکوسیلهتبلیغبرضد دینوبرضدتشی 
ااینگو هتلیهدیناستفادهمیرند 
بود بنابراین،گاهیدشمنادبعضیچیهه 
هرجاخراداتبهمیانبیاید،دینخالص،بد امخواهدشد » 1
گفتهشدهاس «:د سال 9320شمسی،سفا تا گلیسد ایران،تعداد
 95444قمهخریدوبههیئاتمذهبیاهدارردرهخودتان ابه یدورا آبه
را ما داشتهباشید » 2
ـ مواضع مراجع دربرابر قمهزنی:

تلماومراج معظمتقلید،د اینمسئلهاجماعدا جدرجههجرتملجیرجه
موجب«وهناسالم»گردد،حراماس وبایدادانخوددا آررد 3اینااسج 
رهد دو جپنها یتالماندلسودودقهاآدینشناسیچونای اللجهالعظمجی
اللهخامنهاآ«،دسترسید  ،»5971/5/5:شا ی :

  9ک:پایگاهاینتر تیای 
 www.farsi.khamenei.ir

  2ک:پایگاهاینتر تی هپویانوصال،مقاله«دداعادحریمشیعه»،قسم  هم ،شا ی :
 www.rahpouyan.com

سیدمحسنمحمودآ،مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید،ص 99
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ّ َ ََ َ
ّضية التطبير ِه َى غصة فى
ترمیشودرهدرمود د«:ان ق
وشن 

قضیهقمهد ی،چونخا آد گلوآماس » 

وّمنا؛9
حلق ِ
 .2فرقهگرایی و اختالفافکنی

ا گلیسیهاد لولدهههاآگذشته،درقجهاحمدیجه اد هندوسجتان،درقجه
بابیه اد ایران،ووهابی  اد تربستانپایهگذا آررد دتاد میانمسلما ان،
تفرقهواشوببرپارنند استعما پیر،امرود یهجریانتشی لند ی اپایهگذا آ
رردهاس تاشکرجدیجدآادتامجرتفرقجهواخجتالف اد میجانمسجلما ان
اها دادآ ماید اها بههمسرانواصحاب سولخدا

بهبها جهتجهادا آ
 

براآا مهمعصومین رهبا ظرمنفیبسیا آادتلماومراج  وبه وشجده،
بخشقابرتوجهیاد دتا هاآاینگجروه ا مجایشمیدهجد تشجی لنجد یبجا
رردمیلیونهادال ،د صجددایاجادتفرقجه


هاآتبلیغاتیوههینه
بهرا گیرآشیوه
میاندرقاسالمیبرامدها جد اسجاستملکجردایجنگجروه،بجرشجعا معجروف

ا گلیسیرهمیگوید«:تفرقها دادوحکوم رن»،متمررهشدهاس تجوهین
بهمقدساتاهر ّ
سن ودحاشی هدا ان،ادضرو یاتتشی لند یاس 

ّ
اینجریان،تارنونبا هجابجهسجاح تلمجاآبجه گاهرسجن وشجیعیان
هبجردهاسج 
بیاحترامیرردهوادتبا تهاآ اپسندآد مواجههباا جانبهجر 

مایان،هیچسابقهاآد سجیرهاهربیج

اتمالو دتا سخیفبرخیشیعه



دا د؛بهلو  مو ه،د حالیرهامیرمؤمنان ،چهد دمانخالدج خجودیجا
پیشادان ،قدهاآقوآومستدلیادتملکردخلفاداشتها د،اماتا یخهیچگاه
دتا سبکوتوهینامیهآرهخالیادادبواخالقاسالمیباشجد ،سجب بجه
خلفاآاهر ّ
سن ادایشانذرر کردهاس  

  9ک:مهدآمسا لی،قمه زنی؛ سنت یا بدعت 
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مو هبا ددیگراداینسیره ،دتا امامصادق بااهر ّ
سن د دمانخجود

میگویجد«:بجهامجامصجادق تجرضرجردم:چگو جه
اس معاویةبنوهب 
شایستهاس براآمارهباقومخودومردما یرهبجامجاامیجهشدا جدوشجیعه
یستند ،دتا رنیم؟امام درمود:بهپیشوایانخود گاهرنیدوادا هجاپیجروآ
رنید انگو هرها ان دتا میرنند،شما یههمانلو  دتا رنید بهخداسوگند!
هایشانحاضرمیشو دوبهسجودو

ا هابهتیادتبیما ا شانمی و دوبرجناده
هاگواهیمیدهندواما هاآا ان ابها هابرمیگردا ند » 1

ضر ا
هاومناظرههجاآخصجما ه

شیعهلند یدکرمیرندتبلیغشجیعهبجاماادلجه
ِ
بهتجرین وشد معردجیشجیعه ا
رجهاهربیج

صو تمیگیجرد؛د حالی
ُ
جدگیدینجیو
اوده،همنشینیومخالنهباسایرمسلما اند
مر
تمامیسنوحد ِ
ِ
اجتمججاتیوترسججیمچهججرهاآخججوبود خشججانادشججیعهد اذهججانتمججومی
ابهتنوانالگجوییبجراآد جدگی
اهربی   
میدا ستند پس،اگررسیسیره 

خویشا تخاب مودهباشدود اینمسیر،خجود اشجیعهواقعجیانبه گجوا ان
میدا د،هیچگاهد ا تخجابچنجین وششایسجتهاآد برخجو دبجامخالفجان

مذهبی،دچا شکوتردید خواهدشد 
چهرسیاس رهشکداشتهباشدجلسجاتلعجنوتجوهینبجهمقدسجات
اهر ّ
هاآگستردهاآ ابجینامج اسجالمیبجهوججوداو دهود 

سن ،اختالف

تیاه،رشتا هاآبسیا آ اد بینجامعهاسالمیوبهدس مسلما ان قمدده
اس ؟ 
برایناسجاس،مقجاممعظجم هبجرآد دتجواییتجا یخی،د مهرمجاهسجال
9321شد پاسخبهاسجتفتاآجمعجیادتلمجاودرهیختگجانجهجاناسجالم،
ی،ی،9ص 191
 9رلینی،الكاف 
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درمود د«:اها به مادهاآبراد اناهر ّ
سن ،ادجملجهاتهجامد یبجههمسجر
پیامبراسالم،حراماس اینموضوع،شامرد انهمهپیجامبرانوبجهویژهسجید
اال بیاءپیامبراتظم،حضرتمحمد

،میشود » 1


 .3برهنگی

آها ،برهنگی تهادا ان د 
یکی اد شای ترین اسیبهاآ موجود د تهادا 
وسینهد یاس ؛اگرچهادسوآشرعمقدسد با هاین  وع

حال تهادا آ
ً
دتا  ،اشکالی وا د  گردیده ،اما به دلیر ا که تموما صحنههاآ تهادا آ
تصویربردا آشده،د اختیا تموممردمقرا میگیرد،پخشچنینتصاویرآ
د جامعه  دته دته موجب برود حال هاآ ادرالی و زلط میشود اداین و،
بسیا آ اد تلما و مراج تقلید ،با ها اد موضوع برهنهشدن بعضی ادراد د 
رردها د به ظرمقاممعظم هبرآ،د ماالس
هیئ هاآتهادا آابراد گرا ی 
ّ
تهادا آهررا آرهسببشوددشمناناداینرا برضدمکتبتشی یاشیعیان
سوءاستفادهرنندوسببتفرقهبینمسلما انباشد،حراماس وبایداداین
گو هاتمالپرهیهررد  2
لخ شدند مراسمتهادا آ ،دضیل وا دشخاصی دا دوهیچگو ه
تأریدآبران شده؛بلکهد جاهاییرهاینمراسمد معرضدیدوتماشاآ
یباشد،ترکاینرا بهتراس وبیشک،تهادا آبالباسمناسبتر
خا مهام 
اس ؛بلکهاگرلباسبرتن کردن،رمکبهگناهباشد،جایه یس

به ظر

ای اللهمکا مشیرادآ«:احتیاطاناس رهتهادا انحسینی،لخ  شو د؛
اآ،أجوبة اإلستفتائات،م 5559
اللهخامنه 

 9ای 
اللهخامنهاآ«،تا یخدسترسی ،»5990/9/9:شا ی :

  2ک:پایگاهاینتر تیای 

www.farsi.khamenei.ir
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تریان شو د ایادردآد مالسترحیمپد شاگرلخ شود،اینجهءاداب
تهادا آاس ؟براد انبرلخ شدناصرا  داشتهباشند؛امابراآتهادا آ،
میتوانمقدا آادسینه ابادگذاش » 1

 .4مداحی پاپ

همهجا به زرب د جوام اسالمی ،سبب شده اس ره
تهاجم درهنگی  
حتی گرشبرخیشیعیان یهد بعضیادموا ددگرگونشود درهنگتهادا آ
ومدیحهسرایی یهاداینتغییراتمصون بوده و مو هبا داینتأتیر امیتوان

د ظهو شیوهاآجدیدادمداحیبه ام«مداحیپاپ»دا س برخیمداحان
اداهنگهاآموسیقیپاپزربیالگوگردته،ادانبراآمداحی

رنو ی،به احتی
پاپ،را رردخودش ادا دوشأنمداحی
یرهموسیقی 
یرنند؛د حال 
استفادهم 
باالتراداناس رهبخواهیمد انادموسیقیپاپاستفادهرنیم 
یدا ند مقاممعظم
بسیا آادتلما،بااین وشبرخو دررده،ان اجایه م 
ها،اهنگهاآبدآاس ،


بعضیاداهنگ
هبرآد اینبا هاظها داشتها د«:
اهنگهاآ زلنی اس  ،اهنگهاآ لهوآ اس ؛ این  ا  باید به وادآ حرده

مداحی و خوا دن مداحی رشا د تیبی  دا د ره شکرهاآ جدیدآ  ا د 
سادآهاآگو اگونابتکا رنید؛امااداینتشابه
خوا دنوقرا اشعا واهنگ 
ّ
هاآلهوآ مضر تنسبیرالله امیگویم؛ ه
وتداخر،بپرهیهید البتهاهنگ
ِ
حاال هر اهنگی ره یک وقتی د یک مضمون دیگرآ خوا ده شده ،ان  ا
ّ
بخواهیممن رنیم؛ ه اهنگهاییرهلهوآاس ومضر تنسبیراللهاس ،
اینها ا یاو ید » 2
1 http://darheirat.blogfa.com/post/999
 2خبرگها آمیهان،ردخبر 95/7/99،73553
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 .5اختالط زنان و مردان

دیناسالمبراآهمهاحادواقشا جامعهد هرترصهاآ،دستو وبر امهاآ
یقیدوشرطان،ا سان ابهرمالخویش ایرمیسادد 
خاصدا دره تای ب 
میتوا د ضای اهربی
دن مو هشیعی،وقتی 

ود  أسایشان،حضرت

دالمهدهرا  اجلبرندرهبهدستو ایشانتمررند اختالطد انومردان
یتوجهیمسئوالن
وبهخصوصد حاشیهمراسمهاوب 
د دستههاآتهادا آ 
هیئات د برخی موا د ،موجب سودجویی برخی دختران و پسران بیما دل
میگردد 

 .6مردمآزاری

تهادا آ بایدبهمردمادا آمنتهیشود تدهاآبهبها هتهادا آوپخش
ذ آها،خیابان املکشخصیخوددرضمیرنندوباتثبرودشلوزیو
ُ
ترضمیگرد دود 


وامدورم
هاآپر د 
ترادیک،انهمد برخیخیابان
هامیشو د 
تمر،سببادا واذی مردموسارناناینخیابان 
با گاهیبهامودههاآاسالمیو وحاحکاموقوا یناسالمی،اینمعنا
،اتمالیا درهبهواسنها ها،ا سانهاوحتی


شودرهاتمالصالح
دا سته 
می
موجودات دیگر ،مو د اذی و ادا قرا  میگیر د خداو د حج  ا بهتنوان
به گتریندستو الهیمعردیمیرند؛اماد ا ااماینواجبالهی،هرگو ه
اذی وادا  سب بهمردماند سخنگفتنو دتا و جدلود گیرآرالمیو
دیهیکی،من شدهوادحاایخواستهشدهتابهدو ادهرگو هاتمالدش وبد
حتیبایدبهگو هاآتمر

وخشو امیهرالمیو دتا آ،حج ابهجااو د؛ 9
رنند ره موجودات دیگر  یه اذی و ادا  شو د و به محیط دیس گیاهی و
 9بقره،ایه 597
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جا و آدیا ی رسد؛وگر ه بایدضر ودیانان اباا اامبرخیمناسکو
اتمال جبران رنند  9وقتی خداو د ا اام شعایر الهی واجب ،ما ند حج  ا
بهگو هاآقرا میدهدرهبدوناذی وادا دیگرانیاجا و انباشد،پس،چگو ه
ممکناس ا اامامو مستحب،ادقبیرتهادا آ ابااذی وادا ،موجب
بدا د؟بنابراین،د ا اامتهادا آباید
واهربی
تقرببهخودوپیامبر  
مواظب رردتاموجباتادا دیگراندراهم یاید؛د زیراینصو ت،انرا ،
هتنهامستحب خواهدبود،بلکهتینگناهوحراماس ؛دیراتمرواجب،با
گناهجم  میشود؛چه سدبهاینکهتمرمستحب،باگناهوحرامقرینشود 
اگربخواهیممصادی،مردمادا آ اد تهادا آهابیانرنیم،موجبالاله

رالم خواهد شد؛ اما ذرر بعضی اد ا ها میتوا د ما ا تکاب ان اد سوآ
هیئ هاآتهادا آشود 
برخی هیئ ها ،حسینیههاآ موقتی  ا د روچهها برپا میدا د ره  هتنها
مخرا امشهمسایگان،بلکهباتثبستهشدن اهمیشودوامدوشدمردم ا
دچا اختاللمیرند بدترادان،اینکهبرخیجوا اند اینمرارهاجتماعررده،
د وامد د ان  ا با مشکر جدآ مواجه میساد د بدیهی اس ره اینگو ه
شدنح،الناسواذی مردم ادراهممیسادد 

اجتماعرردن،سببضای 

تدهاآ اد تهادا ان ،به سبههها و گیاهان و گرها و د خ هاآ حاشیه

خیابانها و معابر و روچهها ،اسیب جدآ مید ند و دحمات چندینماهه

را گرانمحیطدیس وشهردا آ اادبینمیبر د اینتمر،ادهونبراینکه
وتیتعدآبهحقوقمحیطدیس گیاهیاس  ،بهتنوانیکتمرمارما ه،
دا اآمااداتد یوآوضمانمالیاس رهبرتهدهشخصقرا میگیرد 
 9ما ده،ایه95ج 97
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به ظرمقاممعظم هبرآ،اگرچهاقامهمراسموشعایردینید دمانهاآ
ّ
مستحبات مؤرد میباشد ،ولی
مناسب د حسینیه ،اد بهترین را ها و جهو
ّ
ّ
امکان،اداذی وایااد
واجباس رهبرگها رنندگانمراسموتهادا ان،تاحد
مهاحم براآهمسایگانبپرهیه د  1

اللهخامنهاآ،أجوبة اإلستفتائات،م 5557

 9ای 

