
 رهنمودهایی به عزاداران ساالر شهیدان

 اهلل جوادي آملي آيت

 اشاره

  دارای شراحب و زدابی است کةه رعاحةت   عزاداری ساالر شهیدا   اما  حسین

تروحج فرهنةگ و  ها کمک شاحانی به بهتر برگزار شد  ز  نموده و در عم   به  ز 

که مراسةم عةزاداری را همسةو بةا      اناامد. برای احن معرفت حسینی در جامعه می

حضرت  اهداف قیا  عاشورا هداحت و مدحرحت کنیم  باحسته است به رهنمودهای

توجه وحمه شود. بدحهی است   3بالکرکوثر اهلل جوادی زملی  برگرفته از کتاب  زحت

احن دست  ضمن جل  رضاحت خداوند و اهة   که ملتز  شد  به رهنمودهاحی از 

  جامعه را از هر گونةه افةراد و تفةرحب در احةن مسةیر برحةذر داشةته         بیت

 کشد.  عزاداری راستین و اثربخش را به تروحر می

وحةمه احةرا     بةه   سند شرف جامعه انسانی  بزرگداشت عزاداری ساالر شهیدا  .3

از   دانست و حفةظ کةرد. احةن مراسةم    اسالمی است و باحد ز  را ماحه فخر خود 
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 معنةوی  های نظا  دحنی است کةه هةم امةت اسةالمی را بةه سةالح       هبهترحن لخیر

خواهند مرد  مسلما  جاه   ها را که می و هم دشمنا  ز  نماحد می مسلح انبیا

را وا  ا ها مسةلمان  مهاجما  فرهنگی با ماهواره  کند. اکنو  خلع سالح می  بمانند

 عالم و عام  نباشند و گمراه شوند.دارند که  می

تةا   کنةیم  در عةزاداری شةرکت     با قرد خالد و برای رضای حضرت حةق  .2

ها  تأها و هی و کربال ادا گردد. حرکت دسته ای از دَحن ما به اما  حسین گوشه

و کارهةای   ی نفسةانی هةا  اساس تهذح  و تزکیةه و بةه دور از انگیةزه    نیز باحد بر

 نادرست باشد.

وحةمه عاشةورا    بةه   شک  کوشا و فراگیر در مراسم عزاداری اهة  بیةت   به .1

ای که از نوجوانا  و جوانا  گرفته تا بزرگساال  و پیةرا     به گونه نماحیم شرکت 

شرکت کنند و شهر و روسةتا را بةه    ها خود در احن مراسم هر کدا  به اندازه توا 

 احن کار چه اندازه بزر  است!داند ثواب  له درزورند که خدا میلوِله و وِلغُدُ

چنین باحد بزرگا  هر شهر که از وجاهت و حرمتی برخوردارند  با شةرکت در   هم

از زنا  توقّع نیست که  هرچند  حرمت خود بیفزاحند بردر واقع    ماالس حسینی

نیز مناس  است عزادارا  در مراسم  .مانند جوانا  تا پاحا  برنامه سوگواری بمانند

توانند بةه حةک جةا بسةنده      جا که می ند و تا ز نماحهای گوناگو  شرکت  حسینیه

 نکنند.

در  توانةد   هر طور که میتماشاچی مراسم نباشد و   کس در کوی و برز   هیچ .4

گرحه برای شهید  اشتیاق  شرکت کند. برای اه  بیت رحختن عزاداری و اشک

انگیزد. اگر سِةرّ   را برمیانسانی های  زورد و عاطفه ها پدحد می را در دل به شهادت

معلو  خواهد شد که چرا اصرار شده   زشکار شود نهضت حضرت سیدالشهدا

 .کنیمبرای ز  حضرت گرحه  تا

نةا  مبةارک    وقتی صةب گاها  در م ضةر امةا  صةادق      ها بر پاحه برخی نق 
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  مَا ذُكِرَ الْحَُْديْنُ »  زد روز لبخند نمی ز  حا اپ تا احشا شد   برده می سیدالشهدا

 فِي يَوْمٍ قَطُّ فَرُئِيَ أَبُو عَبْددِ اللَّدهِ   عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيإ

 3«فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مُتَبَِّْماً قَطُّ إِلَى اللَّيْلِ.

 امیةر   رو  از احةن  زفةرحن اسةت.   انسا  شةهامت  نهاد در  خو  شهید و اشک بر او

ماحه رحزش اشةک هةر مةؤمن      تو»فرمود:  حسیناما   فرزندش  به مؤمنا 

 8«هستی.

 .های عةزاداری نشةود   ها و دسته تأوضو وارد هی وحمه نس  نو  بی به  کس  هیچ .5

 گیر  تا طی  و طاهر شةده و بةا   : خداحا! وضو میمچنین نیت کنی نیز هنگا  وضو

 شو . طهارت وارد عزای اما  حسین

تةا    پةس  .پیراحةه باشةد   باحد عاقالنه و سةاده و بةی   عزاداری ساالر شهیدا  .6

ماةالس حسةینی  سةب      .یمو بر م توا بیفةزاح  ماز تشرحفات بکاهی انیم باحدوت می

تغذحه روحی و اعتقادی و فرهنگی است و زنا  که به مراسم خانةدا  عرةمت و   

تةا از دبةار     نةد شةوند  م شوند  باحد از چنین برکاتی بهةره  مشرف می طهارت

کند  دبارزلود است و ناچار  برهند. انسا  تا در طبیعت زندگی می و مادحت تدفل

 .پاک سازدباحد خود را 

« المؤمنین اَمیر»سخنی بسیار لطیف  بلند و شیرحن در معنای واژ   اما  باقر

و « روا فرما »را « امیر»شناسا  که به ظاهر لغت  واژهخالف  ز  اما  هما  بر .دارند

که  چنا   اند حعنی طعا  و دذا دانسته  «میره»نند  ز  را از رحشه ک معنا می« ده فرما »

وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا » زمده است: نیز فعلی از همین رحشه «حوسف»در سور  

 به حضرت حعقوب برادرا  حوسف 1«.ِْيرٌيَ كَيْلٌ لِكَٰ  وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذ
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امیر کسی است   پس .«زورحم میوه و طعا  می  ما برای اه  خود»عرض کردند: 

که به امت  از احن جهت طال  دهد و علی بن ابی که به انسا  میوه و طعا  می

است. زری! دذای احن « المؤمنین امیر»دهد   اسالمی طعامی معنوی و سالم می

ز  حضرت  اوصاف کمالی خود را به  3هما  احما   علم و معرفت است.  امیر

های  باحد زمینه چشاند و ماالس حسینی می  اند مؤمنا  که شاگردا  احشا 

 خود را دارد.و پاداش جاحگاه  هرچند داد  طعا  مادی   چنین اطعامی باشد

نبرد بةا اسةتکبار     منکرامر به معروف و نهی از  زمانه عنرر مبارزه با طادوت  .7

ها و شعارها نمةود   باحد در سخنرانی  دودما  ننگین اموی تبیین جناحاتجهانی و 

احن است کةه معةارفی را     و بروز حابد. رسالت خطبا و گوحندگا  ماالس حسینی

 د.نماحتشرحح  خوبی به را بازگو کنند که هدف ساالر شهیدا 

ها باحةد   ها و دسته تأهی ال مسئو .باحد سودمند و مؤثر باشند  شعرها و شعارها .8

هةای   و زمةوزه   احن امر مهم را مدحرحت کنند. شعارها باحد برگرفته از معارف قرز

پاحگاهی رفیع در دحن   مداحی برای اه  بیت بدحهی است  باشند. عترت

 حاری نمود.احرا  اسالمی را نیز در دورا  دفاع مقدس بسیار  که   چنا دارد

وقتةی مةرد  بةه صة نه      :فرمةود  طال  علی بن ابی  مؤمنا  وجود مبارک امیر

لَدوْ لَدا   »  دند  من خود را موظف به پذحرش حکومت دحةد  مسیاسی ة اقترادی ز 

ز   8«.ُُضُورُ الْحَاَِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... وَ لََْقَيْتُ آخِرَهَدا بِكَدأْسِ أَوَّلِهَدا   

 پةذحرش  هادمنشین بود  اما هنگامی که مرد  ز بیست و پنج سال خانه حضرت

داشةت    حکومت علوی شدند  او نیز وارد ساحت سیاست شد. اگر وی حاور نمی

رکةن اساسةی اسةت و بررسةی       ماند. حضور مرد  در ص نه سیاسی در انزوا می
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در احرا   .د  داردای در حضور سیاسی مر کننده سهم تعیین  نهضت ساالر شهیدا 

   باعةث شةد کةه   و عشق به شهادت حسین بن علی نیز سیره و مرا  اسالمی

جرحةا    کةه  داشتند راصرا ائمه  رو  از احن انقالب وارد شوند. مرد  به ص نه

 شود. رسانی مطرح و اطالع به طور کام  در جامعه  کربال

هةای   د. برداشتن زهةن کس به سلیقه خود چیزی بر مراسم عزاداری نیفزاح  هیچ .3

کةاهش حابةد و بةر عظمةت       احةن کارهةا   .ای ندارد پیا  وحمه  ها( سنگین )عالمت

  هةای مکتةوب   پارچةه  و حةا  ها های سبک  پرچم عزاداری افزوده گردد. حم  عَلَم

. باحد بررسی به مراسم عزاداری بدهدو تعظیم داشت  رنگ بزر  تواند می خوبی به

 هچه چیز نبةود   حا باحد باشد هبود تشکیالت سیدالشهدانمود که چه چیزی در 

بود  و بر سر و سینه  رثوابی مانند پای برهنهپر باحد کارچرا   و نبود  ز  بهتر است

هةا را بةر دوش    زد  در عزاداری برای رضای خدا را رها کنیم و بار سنگین زهةن 

راه ص یح حرکت کرد و وقتی  و عترت  اساس رهنمود قرز باحد بر ؟بکشیم

 ؟و روشن باز است  چرا راه نامطمئن را طی کنیم

در   ای هداحت شود که هنگةا  الا  ظهةر   به گونه  ها ها و دسته تأحرکت هی .31

اگةر امکةا     .پا شود  اعم از مسةاد حةا حسةینیه    حک حا چند جا نماز جماعت بر

دفلةت  وقت نمةاز در مسةاد   اوّل در  یبرگزاری نماز جماعت نبود  از نماز فراد

اطعةا    . باحسةته اسةت کةه   نشود تا عزاداری با سیره صاح  عزا هماهنةگ باشةد  

 ی نماز باشد.رپس از برگزا  عزادارا 

 یهمکاری و هماهنگی با مسةئوال  نظةامی از جملةه نهادهةاحی ماننةد نیةرو       .33

 الز  است.  انتظامی

ها بازگو شود  ها داستا  کربال برای فرزندا  و نوه در خانه  های عزاداری ش  .32

های دیرزموزنده بگذرد. مطال   با دحد  فیلم  های بلند وحمه ش  به  ها و نباحد ش 

 و بةدها  ها داستا  خوب از احن رو  ماند. می نیکی به در الها  نوساال   زمیز عبرت
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همچنةین بةه    .بةازگو کةرد   گیةری دحگةرا    را باحد برای عبةرت  در ماجرای کربال

 «سال  بةر حسةین  »گفتن  از  ما  زموزش دهیم که هنگا  نوشید  زب فرزندا 

 دفلت نکنند.

شاحسته اسةت    رو  از احن .الز  است  رعاحت حرحم تربت پاک ساالر شهیدا  .31

کمی از ز  تربت پاک را با زب زمیخةت و بةه نةوزاد      اساس رهنمودهای دحنی بر

تا کودک بةا نوشةید     3 است اسال  از دستورهای رسمی دحن  خود چشاند و احن

حسینی شود و بةرای تمةا  عمةر بةه نةا  سةاالر         زب زمیخته با تربت حسین

داری  در عیةد   توصیه شده پس از حةک مةاه روزه    همچنین .شهیدا  سخن بگوحد

 8فطر با مقداری اندک از تربت حسینی افطار شود.

کند که ز  اما  مظلو  را    احااب میشهیدا  داشت خو  مطهر ساالر پاس .34

تا مرا  ز  حضرت زنةده    هر روز با زحارت عاشورا حا زحارت وارث زحارت کنیم

هم توده مرد  و هم عالما   رج ا  دارد  برای همگا   احن زحارت خواند بماند. 

 را  و عرفا.: فقها  حکما  متکلما   مفسمانند  و نخبگا 

: دوسةتی بةا   هةاحی ماننةد   سازنده زحارت عاشورا نباحد دفلت کرد  پیا های  از پیا 

وَ   سَالَمَكُمْ  لِمَنْ  سِلْمٌ  إِنِّي»  و دشمنی با دشمنا  اه  بیت دوستا  اه  بیت

مانند حزحد در بسیاری از کشةورهای اسةالمی    برخی ه امروز 1«.َُارَبَكُمْ  لِمَنْ  َُرْبٌ

 فروشند. را راحگا  به بیگانگا  می خود تکنند و ملت و ملّی حکومت می

بودنةد  اجةازه    مةی  کنةونی  اگر وجود مقدس و مبارک ساالر شةهیدا  در جامعةه  

را ز  اما  مظلو ِ زح  گونه در سراسر جها  قت  عا  شوند  دادند مسلمانا  احن نمی
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  سْدلَامِ الْإِ  وَ عَلَدى »  مخالفم  مانند حزحد استکه من با هر کس  :فرماحد ستیز می ظلم

 3«.يَزِيدَ  مِثْلِ  الْأُمَّةُ بِرَاعٍ  إِذْ قَدْ بُلِيَتِ  الَّْلَامُ

بدحن معناست  8«لِمَا أَبََّْلْتُمْ  مُبَِّْلٌ  لِمَا َُقَّقْتُمْ  مُحَقِّقٌ»ر زحارت جامعه کبیر نیز جمله د

  که هر معرفت بلندی را که شما خاندا  وحی ت قیق کردحةد  مةا نیةز م قّةق ز    

کنیم  حعنةی هةر حکومةت     بطال میإم و هر چه را شما باط  دانستید  ما نیز هستی

کنةیم و هةر    برانداختید  ما نیز در براندازی مثة  ز  تةالش مةی   را که شما  یباطل

 کوشیم. رحزی ز  می رحزی کردحد  ما نیز در پی پیحکومتی را که شما 

حاد شده   بیش از ثواب زحارت دحگر اماما  ثواب زحارت حسین بن علی

سةفارش   ها نور واحدند  رفتن به زحارت قبر حسین بن علةی  هم  ز که  احنبا 

شدنی نبود  زحةارت   اگر رفتن به زحارت حضرت سیدالشهدا 1اکید شده است.

حاد حضرت امةا  حسةین بگةذرد. صةبح بةه       عاشورا خوانده شود  مبادا روزی بی

الْالم عليك يا أبدا عبدداهلل و   : هنگا  خروج از منزل رو به قبله سه بار گفته شود

 !رُمة اهلل و بركاته

هةا برطةرف شةود  زحةارت      کنند که اگر فال  مشک  ز  بسیاری از بزرگا  نذر می

 عاشورا بخوانند.

از دو جهةت    اسةت  ماه م ر  که ظرف زمانی عةزاداری سةاالر شةهیدا     .35

  همانند ماه مبارک رمضا  است
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111    3131توشه محرم الحرام  ره 

 3 تَْْدبِيحٌ   فِيدهِ   أَنْفَاسُدكُمْ » مةاه رمضةا  فرمةود:    هدر بار رسول اکر که  احناوّل 

عةةزاداری  در بةةاره .«تسةةبیح اسةةت  ارا  در مةةاه رمضةةا د هةةای شةةما روزه نفةةس

 8 وَ هَمُّهُ لَنَا عِبَدادَةٌ   لِظُلْمِنَا تَْْبِيحٌ  الْمَهْمُومِ  نَفَسُ» نیز چنین زمده است: سیدالشهدا

دمگین است و هنوز نَگرحسته  در حکم تسةبیح   ماکسی که برای مظلومیت نَفَس 

 «.و اندوه او بر ما عبادت است ستا خدا

احةن سةال را زخةرحن سةال      : خداحا!شود در پاحا  ماه رمضا  عرض میکه  دو  ز 

سةاز و از  روزه ما قرار مده و اگر سال پاحانی است  ما را مشمول رحمةت خةود   

  جَعَلْتَدهُ   فَدإِنْ  ...عَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَّداهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْ» الطاف خود م رو  نکن 

در پاحةا  م ةر  نیةز گفتةه       شاحسته است 1.«مَرُُْوماً وَ لَا تَجْعَلْنِي مَحْرُوماً  فَاجْعَلْنِي

فَإن جَعَلتَهُ فَأجعَلنا  دالشُّهدايَّةِ سَيَاللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ إقامَتِنا لِتَعزِ »شود: 

 .«. آمین يا ربّ العالمیننينَ وَ التَجعَلنا مَحرُومِيمَرُُومِ
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