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 159ص،غرر الحكم ودرر الكلم تبدالواحدتمیمیامدآ،9
 559 همان،ص2



61    9315محرم  ۀتوش ره 

شناسیتجهادا آاختصجاصاین وشتا ،لّیدومحو رلی،بهتبییناسیب
 یادتهاس  

 های عزاداری آسیب

شو د:تهادا آبهدودستهتقسیممیهاآرلی،اسیبلو به

 های محتوایی الف. آسیب

 . تحریف هدف عزاداری1

توصجیهوتأریجدتأمرد  وایاتیرهبرتداوماقامهماتمبجرسیدالشجهداء
دا  د،بیا گراناس رهتهادا آبراآایشان،دلیلیبسیا دراتراداظها محب 

،هرچهباشد،حکم تهادا آ حکم شهادتحضرتدا دبی بهاهر
،مبا دهباترینتل قیاموشهادتامامحسینبراآایشان یههس  اصلی

ْهَجَتيه  ِفييَك ِلَيْسيَتْنِقَذ ِعَبياَدَك ِّميَن الَّضيََلَلِة َو »گمراهیو ادا یاس : َبَذَل ّم 
دا ی اجاتوخو ش ابراآتو ثا رردتابندگا   اادگمراهیو جا9؛اْلَجَهاَلة

د حقیق ،جهر، یشههمهمصا بومفاسدجامعهبشرآاسج  بجر«دهد 
رردنبیمجا آجهجرد ترینرا ا بیاواولیجاآالهجی، یشجهایناساس،اصلی

جامعهاس  
تحریفهدفتهادا آ،بهچندشکرا اامشدهاس :

 ای به اصل قیام عاشورا: نگاه تجزیه ـ

د همجهدا آبهمنظو تجداوم اهامجامحسجین،تهاد  گاهشرعمقدس
باشد محدودرردنایجنها،ومقابلهومبا دهباظلموجو ودساددما همیدمان

                                                            
 993،صکامل الزیاراتقولویه، ابن9
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دجداییامج »بجه هض به گ،بهامردشگناهجانومعردجیامجامحسجین
،بدانمعنا یسج رجه البتهاینسخن،تحریف هض حسینیاس «گنهکا 

،پرهیجهاد گجاهنوآ،اد تایجودوایدتهادا آ یس ؛بلکهزرضسادآمعپاک
 اآبههدفتاشو اس تاهیه

 جدایی عزاداری از سیاست:  ـ

ا گلیسی» تشی  » لند ی»یا سر«شیعه بر مدتی ره اس  اصنالحی ،
د برابراسالمرهامامخمینی«اسالمامریکایی»هاادتادهاس  پساددبان

 ام به تهدیدآ اد رشو ،  خبگان و ا قالب  هبر ررد د، تبیین محمدآ  اب
بهاین«تشی ا گلیسی»پردهبرداشتند د با هچراییالالق«تشی ا گلیسی»

هاآتبلیغیوتخریبیایناآودعالی جریان،بایدگف :اّواًل،مررهی  سا ه
تا دا د  لندنقرا  د  مها تخاصید جریان، ا گلستانره پیر استعما   یًا،

هاییهمچون:وهابی ،بابی وبها ی دا د،اداینجریانحمای ایااددرقه
  رند می

هاآرلیدواژهبر یهمختلفهاآمناسب وموا دد ،ا قالبمعظم هبر
ا دداشتهتأرید«امریکاییتشی »و«امریکاییتسنن»  یهمو داخریند  

تبیینضمندیگربا ،اماممنهرحرمد خمینیامام حل سالگردد ایشان
:ررد دتصریح،یسنّوشیعهمیاند امریکاادکنیاختالف

رهنیتسنّان  خو  د ادشمنبادآ؛یسنّهمرندتوجهشیعههماینبه»
اینهاد یا،بهشودصاد لندنمررهادرهعیتشیّانورندحمای انادامریکا

وزربوامریکاتوامر،دوهروهستندشینانبراد ان،دوهر هستندهممثر
 1« هستنداستکبا 

                                                            
1  http://www.defapress.ir/Fa/News/57993 
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هاییدا د؛اّولینویژگیان،جدارردنتهادا آادتشی ا گلیسی،شاخصه
هیئ  د  پنهان سکوال یهِم القاآ با گروه، این اس   سیاسی هاآمفاهیم

 معتقد د: بی مذهبی، اهر حالیجلسات د  این باشد؛ سیاسی  باید ،
حسین امام قیام و تاشو ا واقعه ره سیاسیاس  امامان، دعر ترین

 د لولتا یخبودهوا قالباسالمیما یهادامههمانقیاماس معصوم
اماِنجبههاستکبا اس  ها،سیاس بیسکوال شدنهیئ 

توا ندسکوال باشند؛ها میهیئ » هدرمود د:مقاممعظم هبرآد اینبا
هررستالقه  دا یم! ما امامحسیناس ،هیئِ امامحسیِنسکوال ، مندبه

تالقه مقاتلهیعنی اسالِم اس ، مااهد اسالِم اس ، سیاسی اسالِم به مند
خون اسالِم جاناس ، اسالِم اس ، امامدادن به اتتقاد معناآ اس ؛ دادن

1«ن،ایناس  حسی
تح  و درتی مسا ر د  برادراط اصرا  و اصلی مسا ر قرا دادن الشعاع
خواهند ا انمیهاآتشی ا گلیسیاس تالفه،بدوندکرومحتوا،ادویژگی

تصویرآادتاشو اد ذهنمردمبساد درهدقطبراآاشکواهو الهِصرف
سادبهمنظو مقابلهباظالمواصالحا سانبردا آدیگرآاداینقیامباشدوبهره

روشندتاشو ا و،سکوال منشا همیهاصو ت گیرد اداینمفاسدو اهناا آ
ایند حالیاس رهخنبه رنند  ادمسا رسیاسیجدا وسخنانامام ا ها

بهحسین بهسوآمکهورربال، خصوصسخنانادازادحرر ادمدینه
دهد شانمی«َهيهاَت ِّمَنا الّذلة»تاشو ا،ادجملهشعا جاودانایشاند  ود

«یهید»رهقیامحسینی،یکحرر سیاسیبرضدظلمداس،وداسدآبه ام

                                                            
، شا ی:«90/3/5999دسترسید :»اآ،اللهخامنه   ک:پایگاهاینتر تیای 9

www.farsi.khamenei.ir 
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حسین امام اس   بوده منهلگاه بیضه»د  » پیامبر»درمود د: مردم! اآ
خدا حال»درمود د:  ا خدا حرام ره ببیند  ا ستمگرآ سلنان لهررس

شمرده،پیمانالهی اشکسته،باسّن  سولخدامخالف و دیدهود میان
بندگانخدابهستم دتا میرند،چنا چهبادبانورردا شباوآبهمخالف 
)دودخ( ستمگر سلنان ان جایگاه د   ا او خداو د اس  سهاوا  بر خیهد،

1«بیندادد 
ایجنماجالس،بجاالترادهمجهجنبجهسیاسجی»ا جد:درمودهامامخمینجی

درماینجدرجهبجراآمجند خودبعضیادا مهما مجیهاآدیگرهس  بیجنبه
گویندا مهمجابجهاینکجههجررسرجهبگریجد،خود میمنابر وضهبخوا ند بی

رردنبهخودش]بگیرد ،اجرشدالندالناس  بگریا دیاصو تگریه،گریه
سئله،مسئلهتباری یس  مسئله،مسجئلهسیاسجیمسئله،مسئلهگریه یس  م

هجا ابجاخواستندرهایجنمل اس رها مهماباهماندیدالهیرهداشتند،می
هجاآمختلجف اینهجا ایکپا چجهرننجدتجاهمبسیجرنندویکپا چهرننداد اه

2«پذیر باشند اسیب

 . استناد به منابع غیرمعتبر2
،تججهادا آامججامهججاآاخیججرخصججوصد قرنبههاییرججهاددیگججراسججیب

ُسجرایان،بجهمنجاب ،استنادبعضیاداهرمنبرومرتیهرند اتهدیدمیحسین
سخنا ییاحضرتدینب این ودها،اددبانامامحسینزیرمعتبراس 

شودرهد مناب معتبر یامدهاس  بدیهیاسج ،ایجند قالب وضهبیانمی
با آبهد بالخواهدداش  امدهاآدیانرا پی

                                                            
 579،صوقعة الّطفمخنفرودی، ابی9
 999،ص59،یصحیفه امام، امامخمینی2
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ْو و افراطی3
ُ
ل

ُ
 گری . غ

ادجایگاهواقعجیا هجاو یجهبی او دناهربا وپایینهاآذّل گها ش
،دوادتجیاسج رجهد شجان،متأّسجفا هزلویاباالتربردنا انادجایگاهحقیقی

ودهاسج :درمج امجام ضجاشجودسجراییمشجاهدهمیبرخیماجالسمرتیه
،،زلجو؛دوما جد:اّول،سه جوعحجدیثد دضجایرمجاجعجررردهمخالفانما»

دادنبجههاآدشمنانماودشجنام،تصریحبهبدآرردند حّ،ما؛سومروتاهی
شجنو د،شجیعیانمجا اتکفیجر،وقتیاحادیثزلّوامیهاندسجته امی مردما ان
 اد حّدتلماآبی شنو دواهرا امیرنند؛وچونروتاهید حّ،ممی

شجو د؛ودمجا یرجهدشجنامبجهبینند،د همینا دادهبها هامعتقجدمیدینمی
1«دهند ،ما ادشناممیشنو ددشمنانما امی

،برخالفمشیبی جریانشیعها گلیسیباادتاآدداعاداسالماهر
هاآمذهبیند د برخیماام وهیئ رنگرآوزلومی،ادرالیبی اهر

می خوا ده اشعا آ رشو ، جالله لفظ ان، ضمن د  ره الله»شود به«  ا
میمعصومان  سب  زیرا ان میو گفته مثال دهند؛ تلّی»شود: من،

اینادراد،اگاها هیا« اممن،دینبالّلهی»،«اممن،حسینالّلهی»،«امالّلهی
ا د مقاممعظمقرا گردتهبی خدم اهدافدشمناناهر،د  اخوداگاه

دا دو میگو هتعابیر امناسبادرادمعتقدبهمکتبمعصومین هبرآ،این
اداینرا  هیمی درماید:الدماس بهایناشخاصتذرردادهشودوا ها ا

ومعقولیوجودهاآخوب،سنایدهررد براآبه گداش مقامانبه گوا ان، اه
2گو هسخنان یادآ یس  دا درهبهاین

                                                            
 999،ص91،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
 157،ص5،یاستفتائات جدید 2
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گرآبهشکردیگرآظهو وبرودرردهاس  تشی د حالحاضر،ادرالی
اآخود،مقدساتاهجرتسجنن ابجهبجاددحجشوهاآماهوا هلند ی،د شبکه

دادهرشیهابراآشیعهترینبها ه ابهتکفیرآگیر د اینرا ها،به گلعن می
گجوییم:شجیعهلنجد یوا دیشجهتکفیجر،دو وآیجکاس  اداین هگذ ،می

اآبادالیرواهجیبجهتکفیجرا د جریانتشّی ا گلیسی،بهصو تگستردهسکه
رجهتکفیجرد اسجالم،دا اآشجرایطوپرداد جد؛د حالیسایردرقمسجلمانمی

تجوانبجههررسجی میضوابطدقی،دقهیوحقوقیاس وبجههمجینسجادگی،
تشجی »اآرجهوابسجتهبجههاآماهوا هتریناقدامسوءشبکهتهم ُرفردد مهم

بهمناسجب «تیدالههراء»موسومبهیجشنآهستند،تأریدبربرگها «ا گلیسي
1باشد میمرگخلیفهدومو یهاها  مکر بههمسرپیامبراسالم

 های شکلی ب. آسیب

تباداتواجبیامستحب،توقیفیهستند؛بدینمعنارهاصراد ظردقهی،
،تبادتوچگو گیان،بایدتوّسطادّلهشرتیاتباتشود؛د زیراینصجو ت

تنهاگجرددو جهشجود،بجدت محسجوبمیتنوانتبادتا ااممیتملیرهبه
منلوب یس ،بلکهممنوعوحراماس  
،تابج اسج ؛،برمبناآادّلهقنعیناستحبابتهادا آبراآساال شهیدا

ْهنمکتباهر  گرددویاهمراهبجابی مشروطبهاینکهتهادا آ،موجبوی
هاییرهبهساختا وشکرتهادا آمربجوط اسیبا اامتملی امشروع باشد

ا داد:شو د،تبا تمی

                                                            
، شا ی:«51/9/5995دسترسید :»،973901   ک:پایگاهخبرآمشرق،ردخبر:9

www.mashreghnews.ir 
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 زنی . قمه1

،حسججینهاد ماججالستججهادا آامججامتججریناسججیبادجملججهمهم
ی سجا  سا دنبهبدند خاللتهادا آاس وادبدترینحاالتاسیباسیب

هاآجریانتشی ا گلیسی،ایناس ره یکیادشاخصهاس ید بهبدن،قمه
گذا  دتابتوا ندادلری،برا گیختنتوالف وآاحساساتشیعیا گش می

ا دوهررسی اهمد ی دتهراغقمهمردم،براآخودسربادگیرآرنند؛مثاًلا هاس
رنند اینوتشی معردیمیتلیبند یمخالفباشد،مخالفحسینباقمه

شدههم دتجهاسج ؛هاآزلطوتحریفد ی،سراغ وشجریان،تالوهبرقمه
 و جدویجاخجود ا وآتنونمثال، وآخا ،اتشیاچیههاآاتشجین اهمیبه

رنند را هاآتایبوزریبمیرشندودمینمی
تنهاباشعا رحسینیا تبالی دا د،بلکهقیجامتاشجو ا اد اینحررات، ه

رنجدوهدفوبیهودهتبجدیرمیمعنا،بیدیدگاهمردمد یابهیکرا خرادی،بی
خواهندبهتشجی یجااسجالمحقیقجیو جاب وآشودا هاییرهمیموجبمی

تجرینشجعا رد یادمهمگردانشو د اگربنابودقمجهاسالم وآبیاو  د،ادایین
حسینیباشد،بایداّولتلماآمااینرا  اا اامبدهند؛امجاد لجولتجا یخ،

د ی،د توانپیدارردرهقمهددهباشد؛دیرااصاًلقمهحتییکتالمشیعه ا می
 گججا انوا یخبججینشججعایرحسججینی سججم بججودهاسجج  بججهگفتججهبرخججیت

اقاداضجر»وسیله ویسان،اینشیوهادتهادا آ،اد ودگا قاجا یهوبهحالشرح
1،تأسیسوترویجشدهاس  اسرار الشهادةمؤلفرتاب«د بندآ

 زنی: ـ حمایت انگلیس از قمه

رنججد؛د یددججاعمیهاآمشججابهقمججهشججدتاد دتا هججاواقججداما گلججیسبه
                                                            

 593،ص5،یهجری 21و  21و  21شرح رجال ایران در قرن  مهدآبامداد،9
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ا گلیس،اجتماعشیرخوا گان اد مراسجمتجهادا آ، شجا هرهپا لماند حالی
رند!د حسینیهلنجدن،وابسجتهبجهتشجی ا گلیسجی،ترویجخشو  معردیمی

رنجدوحتجیدهجدوپلجیسلنجدن،ادا هجاحفاظج مید ی خمیمراسمقمجه
 مایدتاان اد سنحجهجان،منتشجررجردهوبگویجدشجیعه،بجهبرداآمیدیلم
1 حماس ؛چه سد سب بهدیگران!شبیخود

رندرهایند یشیعهخوششامده،مشخصمیهمینرها گلیسادقمه
را ،به ف ا هاس  ایایکشیعهحسینیبصیر، بایددکررندچراا گلیسره

خبات  همه قمهسرچشمه اد اس ، وهابی  مؤسس و زرب ماهاآ د ی
شبکهشیعهلند یجه 96ا دادآ  اهخوشحالاس ؟همکا آا گلیسد

خو دگانود یتلنیواهداآقمه ایگانوحتیپولبهبرخیدریبلعنوقمه
2دهد؟مغرضان،چهمعناییمی

وجوموتو هاآجس «Images» کتهقابرتوجهایناس رهاگرد قسم 
 رلمه گوگر، تاشو ا»ما ند » تقریبًا شود، تایپ دا سی دبان تصاویربه تمام

وامامحسینبه اس ؛ولیدما یرهرلمه وتیمربوطبهمعرد تاشو ا
تاشو ا» قمه« به مربوط تصاویر شود، تایپ ا گلیسی دبان دادهبه  شان د ی

میمی ا اام تاشو ا د  شیعیان دعلیره تنها گویی قمهشود  دقط د یدهند،
می  شان این جس اس   موتو هاآ ره پایگاهوجدهد و اینتر تیو هاآ

با تاشو ا  رسدو گوشد یا رربالبه حقیق واقعه تالشدا  دره خا جی،
 قرقمه  ا جالبی منلب مو د این د   هبرآ، معظم مقام گردد  معردی د ی

ا د:درموده
                                                            

 «99/50/5999دسترسید :»ا الین،   ک:پایگاهخبرآجتحلیلیقدس9
« 9/9/5999دسترسید :»، یود   ک:پایگاهخبرآبولتن2
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اخیرًامنلبی ارسیبهمنگف رهخیلیبرایمجالبوتایببود؛براآ»
رنم؛رسیرهبامسا ررشو شو وآساب،واین قرمیشماهمانمنلب ا

گف :انوقتی شیناس ،جمهو آاذ بایاان،اشنابود،میبخشیرهشیعه
رمو یس  اتا ره همه شد د، مسلط ساب، شو وآ اذ بایاان مننقه بر ها

هاآاسالمی اادا اامحوررد د؛مثاًلمساجد ابها با تبدیرررد د؛سالن
اییاداسالموها ابهچیههاآدیگرآتبدیرررد دوهیچ شا هدینیوحسینیه

اجادهداد دوان،قمه ددنبود   دینوتشی باقی گذاشتند؛دقطیکچیه ا
ددن،براآا هایکوسیلهتبلیغبرضّددینوبرضدتشی چرا؟چونخودقمه

رند گو هتلیهدیناستفادهمیااینبود بنابراین،گاهیدشمنادبعضیچیهه
1«هرجاخراداتبهمیانبیاید،دینخالص،بد امخواهدشد 

شمسی،سفا تا گلیسد ایران،تعداد9320د سال»گفتهشدهاس :
قمهخریدوبههیئاتمذهبیاهدارردرهخودتان ابه یدورا آبه95444

2«را ما داشتهباشید 

 زنی: مراجع دربرابر قمهـ مواضع 

تلماومراج معظمتقلید،د اینمسئلهاجماعدا  جدرجههجرتملجیرجه
اینااسج 3گردد،حراماس وبایدادانخوددا آررد «وهناسالم»موجب

اللجهالعظمجیشناسیچونای رهد دو  جپنها یتالماندلسودودقهاآدین

                                                            
، شا ی:«5/5/5971دسترسید :»اآ،اللهخامنه   ک:پایگاهاینتر تیای 9
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 www.rahpouyan.com 
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اّن َقّضَيَة الَتطبير ِهَى غصة  فى »درمود د:شودرهترمیبرایمان وشنحکیم
وِّمنا لق  «د ی،چونخا آد گلوآماس  قضیهقمه9؛ح 

 افکنی گرایی و اختالف فرقه .2
هاآگذشته،درقجهاحمدیجه اد هندوسجتان،درقجههاد لولدهها گلیسی

 میانمسلما ان،گذا آررد دتادبابیه اد ایران،ووهابی  اد تربستانپایه
گذا آتفرقهواشوببرپارنند استعما پیر،امرود یهجریانتشی لند ی اپایه

رردهاس تاشکرجدیجدآادتامجرتفرقجهواخجتالف اد میجانمسجلما ان
بها جهتجهادا آبهخداا دادآ ماید اها  بههمسرانواصحاب سول اه

 وشجده،رهبا ظرمنفیبسیا آادتلماومراج  وبهبراآا مهمعصومین
دهجد تشجی لنجد یبجابخشقابرتوجهیاد دتا هاآاینگجروه ا مجایشمی

هادال ،د صجددایاجادتفرقجهرردمیلیونهاآتبلیغاتیوههینهرا گیرآشیوهبه
وفا جد اسجاستملکجردایجنگجروه،بجرشجعا معجرهمیاندرقاسالمیبرامد

،متمررهشدهاس  تجوهین«تفرقها دادوحکوم رن»گوید:ا گلیسیرهمی
سّن ودحاشی هدا ان،ادضرو یاتتشی لند یاس  بهمقدساتاهر

سجّن وشجیعیاناینجریان،تارنونبا هجابجهسجاح تلمجاآبجه گاهر
اسج  هبجردههاآ اپسندآد مواجههباا جانبهجراحترامیرردهوادتبا تبی

بیج اآد سجیرهاهر مایان،هیچسابقهاتمالو دتا سخیفبرخیشیعه
،چهد دمانخالدج خجودیجارهامیرمؤمنان دا د؛بهلو  مو ه،د حالی

گاها د،اماتا یخهیچپیشادان، قدهاآقوآومستدلیادتملکردخلفاداشته
ادادبواخالقاسالمیباشجد، سجب بجهامیهآرهخالی دتا سبکوتوهین

سّن ادایشانذرر کردهاس  خلفاآاهر
                                                            

 قمه زنی؛ سنت یا بدعت:مهدآمسا لی،   ک9
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سّن د دمانخجودبااهر مو هبا ددیگراداینسیره، دتا امامصادق
تجرضرجردم:چگو جهبجهامجامصجادق»گویجد:میوهب بن معاویةاس  

امیجهشدا  جدوشجیعهشایستهاس براآمارهباقومخودومردما یرهبجامجا
درمود:بهپیشوایانخود گاهرنیدوادا هجاپیجروآ یستند، دتا رنیم؟امام

لو  دتا رنید بهخداسوگند!رنند،شما یههمانرها ان دتا میگو هرنید ان
شو دوبهسجودوهایشانحاضرمی و دوبرجنادها هابهتیادتبیما ا شانمی

1«گردا ند هاآا ان ابها هابرمیدهندواما  هاگواهیمیضر ا 
هجاآخصجما ههاومناظرهرندتبلیِغشجیعهبجاماادلجهشیعهلند یدکرمی

بهتجرین وشد معردجیشجیعه ابیج رجهاهرگیجرد؛د حالیصو تمی
ینجیومراوده،همنشینیوُمخالنهباسایرمسلما اند تمامِیسنوحد جدگِید

اآخججوبود خشججانادشججیعهد اذهججانتمججومیاجتمججاتیوترسججیمچهججره
تنوانالگجوییبجراآد جدگی ابهبی اهردا ستند پس،اگررسیسیرهمی

خویشا تخاب مودهباشدود اینمسیر،خجود اشجیعهواقعجیانبه گجوا ان
خجو دبجامخالفجاناآد برگاهد ا تخجابچنجین وششایسجتهدا د،هیچمی

مذهبی،دچا شکوتردید خواهدشد 
چهرسیاس رهشکداشتهباشدجلسجاتلعجنوتجوهینبجهمقدسجات

اآ ابجینامج اسجالمیبجهوججوداو دهود هاآگستردهسّن ،اختالفاهر
 تیاه،رشتا هاآبسیا آ اد بینجامعهاسالمیوبهدس مسلما ان قمدده

اس ؟
ایناسجاس،مقجاممعظجم هبجرآد دتجواییتجا یخی،د مهرمجاهسجالبر
شد پاسخبهاسجتفتاآجمعجیادتلمجاودرهیختگجانجهجاناسجالم،9321

                                                            
 191،ص9،ییالكاف رلینی،9
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د یبجههمسجرسّن ،ادجملجهاتهجاماها  به مادهاآبراد اناهر»درمود د:
ژهسجیدویپیامبراسالم،حراماس  اینموضوع،شامرد انهمهپیجامبرانوبجه

1«شود ،میاال بیاءپیامبراتظم،حضرتمحمد

 . برهنگی3

یک شای ی اسیباد تهادا ترین د  موجود برهنگآهاآ ها، د ی تهادا ان
ادسوید وسینهآحال تهادا  اگرچه اینآاس ؛  وعشرعمقدسد با ه
اشکال  دتا ، صحنهی تمومًا ا که دلیر به اما  گردیده، وا د آتهادا هاآ
آگیرد،پخشچنینتصاویرشده،د اختیا تموممردمقرا میآتصویربردا 

 دته جامعه حال د  برود موجب ادرال دته هاآ میی زلط اداینو  و،شود 
بسیا  برهنهآ موضوع اد با ها تقلید، مراج  و تلما بعضاد شدن د ی ادراد
ه ظرمقاممعظم هبرآ،د ماالس با درردهیابراد گرا آهاآتهادا هیئ 

تهادا آهررا آرهسببشوددشمناناداینرا برضّدمکتبتشی یاشیعیان
سوءاستفادهرنندوسببتفرقهبینمسلما انباشد،حراماس وبایداداین

2گو هاتمالپرهیهررد 
هگو  دا دوهیچیدضیل وا دشخاصآ،شدند مراسمتهادا لخ 

آرهاینمراسمد معرضدیدوتماشایبران شده؛بلکهد جاهایآتأرید
ترشک،تهادا آبالباسمناسباینرا بهتراس وبیکباشد،تریهامخا م

بلکهاگرلباسبرتن کردن،رم به ظرکاس ؛ باشد،جایه یس   بهگناه
ای   انحسینی،لخ  شو د؛احتیاطاناس رهتهادا»اللهمکا مشیرادآ:

                                                            
 5559،م أجوبة اإلستفتائات،اآاللهخامنه ای 9
، شا ی:«9/9/5990تا یخدسترسی:»اآ،اللهخامنه   ک:پایگاهاینتر تیای 2
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تریان شو د ایادردآد مالسترحیمپد شاگرلخ شود،اینجهءاداب
براآتهادا آ،تهادا آاس ؟براد انبرلخ  اما باشند؛ شدناصرا  داشته

1«توانمقدا آادسینه ابادگذاش  می

 پاپ ی. مداح4
درهنگ تهاجم سهمهی اسالمی، جوام  د  زرب رهجا به اس  شده بب

آشیعیان یهد بعضیادموا ددگرگونشود درهنگتهادا ی گرشبرخیحت
توانو مو هبا داینتأتیر امی یهاداینتغییراتمصون بودهیسرایومدیحه

دا س  برخیمداحان«پاپیمداح»به امیجدیدادمداحآاد ظهو شیوه
یمداحآالگوگردته،ادانبرایپاپزربیموسیقهاآاداهنگی احتبهی،رنو 

ی،را رردخودش ادا دوشأنمداحپاپیرهموسیقیرنند؛د حالیاستفادهم
پاپاستفادهرنیم یباالتراداناس رهبخواهیمد انادموسیق

دا ند مقاممعظمیبسیا آادتلما،بااین وشبرخو دررده،ان اجایه م
هاآبدآاس ،ها،اهنگبعضیاداهنگ»ا د:د اینبا هاظها داشتهآ هبر

اهنگاهنگ اس ، زلنی حردههاآ وادآ به  باید  ا این اس ؛ لهوآ هاآ
شکر ره  دا د تیبی رشا د  مداحی خوا دن و د مداحی  ا جدیدآ هاآ

اداینتشابههاآگو اگونابتکا رنید؛اماسادآخوا دنوقرا  اشعا واهنگ
البتهاهنگ گویم؛ هالله امیهاآلهوِآمضّرتنسبیروتداخر،بپرهیهید 

ی ره اهنگی هر حاال یک د  وقتی  اک ان شده، خوا ده دیگرآ مضمون
اللهاس ،هاییرهلهوآاس ومضّرتنسبیربخواهیممن رنیم؛ ه اهنگ

2«اینها ا یاو ید 
                                                            

1  http://darheirat.blogfa.com/post/999 
 73553،99/7/95خبرگها آمیهان،ردخبر 2
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 ان. اختالط زنان و مرد5
آادستو وبر امهآ،اهمهاحادواقشا جامعهد هرترصهآدیناسالمبرا

سادد قیدوشرطان،ا سان ابهرمالخویش ایرمییخاصدا دره تای ب
ود  أسایشان،حضرتبی توا د ضای اهرمییوقتی،دن مو هشیع

ند اختالطد انومردان اجلبرندرهبهدستو ایشانتمرردالمهدهرا
وبخصوصد حاشیهمراسموبهآهاآتهادا د دسته مسئوالنیتوجهیها

برخ د  هیئات سودجویی موجب موا د، برخی بیما دلی پسران و دختران
گردد می

 آزاری . مردم6

تدهتهادا آ بایدبهمردم بها هتهادا آوپخشادا آمنتهیشود  اآبه
رنندوباتثبرودشلوزیوخیابان املکشخصیخوددرضمیها، ذ آ

انهمد برخیخیابان گرد دود ترضمیوامدورمهاآُپر د ترادیک،
شو د هامیتمر،سببادا واذی مردموسارناناینخیابان

اموده به  گاهی معنابا این اسالمی، قوا ین و احکام  وح و اسالمی هاآ
هاوحتیا درهبهواسنها ها،ا سان،اتمالیشودرهاتمالصالحمیدا سته

دیگر  میموجودات قرا  ادا  و اذی  مو د بهگیر د،  ا حج خداو د تنوان 
الهیمعردیمیبه گ هرگو هتریندستو  اینواجبالهی، ا اام د  اما رند؛

جدلود گیرآرالمیوگفتنو دتا واذی وادا  سب بهمردماند سخن
دیهیکی،من شدهوادحاایخواستهشدهتابهدو ادهرگو هاتمالدش وبد

بهوخشو   اآتمرگو هحتیبایدبه9جااو  د؛امیهرالمیو دتا آ،حج ا
و گیاهی دیس  محیط به و  شو د ادا  و اذی   یه دیگر موجودات ره رنند

                                                            
 597 بقره،ایه9
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وگر ه  رسد؛ دیا ی مناسکوجا و آ برخی ا اام با  ا ان دیان و ضر  باید
رنند  جبران  ا9اتمال حج ما ند واجب، الهی شعایر ا اام خداو د وقتی

دهدرهبدوناذی وادا دیگرانیاجا و انباشد،پس،چگو هاآقرا میگو هبه
موجب ادا ، اذی و با قبیرتهادا آ ا اد امو مستحب، ممکناس ا اام

بدا د؟بنابراین،د ا اامتهادا آبایدبی واهرقرببهخودوپیامبرت
مواظب رردتاموجباتادا دیگراندراهم یاید؛د زیراینصو ت،انرا ،

تنهامستحب خواهدبود،بلکهتینگناهوحراماس ؛دیراتمرواجب،با ه
باگناهوحرامقرینشود شود؛چه سدبهاینکهتمرمستحب،گناهجم  می

د تهادا آاگربخواهیممصادی،مردم بیانرنیم،موجبالالهادا آ ا ها
می ا ها اد بعضی ذرر اما شد؛ خواهد سوآرالم اد ان ا تکاب ما   توا د

هاآتهادا آشود هیئ 
هیئ  حسینیهبرخی روچهها، د   ا موقتی میهاآ برپا  هها ره تنهادا  د

بلکهباتثبستهمخ شودوامدوشدمردم اشدن اهمیرا امشهمسایگان،
رند بدترادان،اینکهبرخیجوا اند اینمرارهاجتماعررده،دچا اختاللمی

می د  مواجه جدآ مشکر با  ا د ان اینوامد ره اس  بدیهی گو هساد د 
سادد ادراهممیالناسواذی مردم شدنح،رردن،سببضای اجتماع
سبههتده به تهادا ان، اد گراآ و گیاهان و د خ ها و حاشیهها هاآ
روچهخیابان و معابر و میها جدآ اسیب چندینها، دحمات و ماههد ند

بر د اینتمر،ادهونبراینکهرا گرانمحیطدیس وشهردا آ اادبینمی
تنوانیکتمرمارما ه،به وتیتعدآبهحقوقمحیطدیس گیاهیاس ،

گیرد دا اآمااداتد یوآوضمانمالیاس رهبرتهدهشخصقرا می
                                                            

 97ج95 ما ده،ایه9
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هاآبه ظرمقاممعظم هبرآ،اگرچهاقامهمراسموشعایردینید دمان
می مؤرد مستحّبات جهو و را ها بهترین اد حسینیه، د  ولیمناسب باشد،

تهادا ان،تاحّدامکان،اداذّی وایاادواجباس رهبرگها رنندگانمراسمو
1مهاحم براآهمسایگانبپرهیه د 
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