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اشاره

عزاداری و سوگواری هدفمند بر عزیزان از دسهت رفتهه ،رویکهردی طبیعهی اسهت کهه از مههر و
محبت سرچشمه میگیرد و از آغاز آفرینش انسان تا به حال روا داشته و خدای سهبحان نیهز بهر
این واکنش طبیعی بشر مهر تأیید زده است 1.عزاداری برای سیدالشههدا نیهز از ایهن امهر جهدا
نیست .عزاداری برای امام حسین  ،از بزرگترین مصهادی بزرگداشهت شهعائر الههی و نشهانه
محبت و ارادت به ساحت مقدس آن امام است؛ زیرا حادثه کربال ،حماسه جاودانهای اسهت کهه
در اعماق وجود ما اثری عمی و جاودانه به جای گذاشته است؛ بهگونهای که با شنیدن وقهایع آن،
قلبها به تپش میافتد ،دلها به سوز میآید و چشمها اشکبار میشود .حهال ایهن سهؤال مطهر
میشود که معیارهای عزاداری مطلوب و صحیح کدامند؟ نوشتار پیشرو ،ایهن سهؤال را از منظهر
امامین انقالب ،امام خمینی و امام خامنهای؟دم؟ پاس میدهد.
 .1بایستگی عزاداری صحيح

عزاداری ،واژهای آیینی و نشاندهنده رفتار و مراسم خاصی است که هنگام وقوع مصهیبت ،انجهام
میشود و در قالبها و نمادهای مختلفی ،مانند روضه ،مرثیه و عزاداری نمود مییابهد .بیتردیهد
عزاداری برای امام حسین  ،از شعائر مهم الهی و دینی است و از منظهر قهرآن ،تعظهیم شهعائر
ُ
ْ
َ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ
َ َّ
عائ َر َّالل ِه ف ِإنها ِم ْن َتق َوَ ْالق ُلوَ » 2.در
الهی نشانه پرواپیشگی دلهاست « ِ
ذلك و من يعظم ش ِ
3
روایات فراوانی نیز بر اقامه عزاداری امام حسین تأکید شده اسهت؛ چنانکهه امهام سهجاد
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
 .1ناصر باقری بیدهندی؛ بایدها و نبایدهای عزاداری؛ ص .54
 .2حج .32
 .3ر.ک جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثير األحزان؛ ص .82

8



رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

يد ِه
َد ْم َعةَ -حتَّى تَ ِسيی َل َعلَيى َد ِّ

فرموده است « َأيُّ َما ُم ْؤ ِمن َد َم َع ْت َع ْینَ ُاه ِل َقتْ ِل ال ُْح َس ْی ِن ْب ِن َع ِلي
َ
اّلل ِب َها ِفي ال َْجنَّ ِة ُغ َرفا؛ 1هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شهدن حسهین
َب َّوأ ُه ه َ ُ

گریهان شهود؛
بهگونهای که اش بر گونههایش سرازیر شود ،خداوند به سبب آن او را در خانههای بهشتی جای
دهد که روزگاران درازی در آن به سر برد».
2
عزاداری بر امام حسین نهه تنهها اسهالم را زنهده نگهه مهیدارد؛ بلکهه فرهنهگ ظلمسهتیزی،
پاسداری از دین 3،آزادیخهواهی و عزتمنهدی را نیهز نهادینهه میکنهد .از ایهن روسهت کهه امهام
خمینی و رهبر معظم انقالب؟دم؟ همواره بر صحیح بودن عزاداری تأکید داشتهاند .حضرت امام
خمینی معتقد بود که قیام امام حسین  ،سرمایه و فرهنهگ عظهیم اسهالم ،و عهزاداری شهیوه
انتقال این فرهنگ است؛ از این رو سهوگواری بایهد در چهارچوب شهرع و منطه صهورت گیهرد
«روضۀ سیدالشهدا برای حفظ مکتب سیدالشهدا اسهت ...ایهن گریههها و ایهن روضههها
4
حفظ کرده این مکتب را.»...
مجالس سوگواری برای امام حسین در کنار کارکردهای فراوانی که دارد ،دچار آسیبهایی نیهز
شده است .اگرچه بزرگان دین کوشیدهاند تا این مجالس را به سمت پیراسهتگی از انهواع خرافهات
سوق دهند؛ چنانکه شهید مطهری کتاب تحریف عاشورا را به این منظور تألیف کرد ،امها ایهن
آسیبها همچنان به قوت خود باقی هستند .امام خمینی فرموده است
زنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش از طرف روحانیون ،از طرف خطبا ،بها
همان وضع ساب و از طرف تودههای مردم با همهان ترتیهب سهاب کهه دسهتجات معظهم و
منظم ،دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه میافتاد .باید بدانید که اگر بخواهید نهضت
شما محفوظ بماند ،باید این سنتها را حفظ کنید .البته اگهر یه چیزههای نهاروایی بهوده
است ساب و دست اشخاص بیاطالع از مسائل اسالم بوده ،آنها باید ی قهدری تصهفیه
بشود. ...

5

رهبر معظم انقالب؟دم؟ نیهز همهواره بهر آسهیبزدایی عهزاداری سیدالشههدا
 .1جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص .104

تأکیهد مینمایهد

ِّ َّ
َ
 .2جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثيراالحزان؛ ص َ « 55و َه ْی َهات ِم َّنا الذلة».
َ
َ
َّ
ُ ُ َ
ً
َْ ً
 .3لوط بن یحیی ابومخنف کوفی؛ وقعة الطف؛ ص  107و َ « 172م ْن َرأی ُسلطانا َج ِائرا »...؛ «أ ْدعووک ْم ِِلوی الل ِوه َو
َ َ ِّ َ َ ُّ َ َ ْ ُ ْ
الس َّنة قد أ ِم َیتت».
ِِلی ن ِبی ِه ف ِإن

ّ
 .4سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،8ص .526
 .5همان ،15 ،ص .331
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«عزیزان من؛ مؤمنین به حسین بن علی امروز حسینبنعلی میتواند دنیا را نجهات دههد؛ بهه
شرط آنکه با تحریف ،چهره او را مغشوش نکنند .نگذارید مفاهیم و کارهای تحریفآمیز و غلط،
1
چشمها و دلها را از چهره مبارک و منور سیدالشهدا منحرف کند .با تحریف مقابله کنید».
ایشان در جای دیگر میفرماید
چیز دیگری که بنده در بعضی از خوانندگان جلسات مداحی اطالع پیدا کهردم ،اسهتفاده از
مد ها و تمجیدهای بیمعناست که گاهی هم مضر است .فرض کنید راجهع بهه حضهرت
ابوالفضل

صحبت میشود ،بنا کنند از چشم و ابروی آن بزرگهوار تعریهف کهردن؛ مهثال

قربون چشمت بشم .مگر چشم قشنگ در دنیها کهم اسهت؟ مگهر ارزش ابوالفضهل
چشمهایش بوده!  ...اینها سطح معارف دینی ما را پایین میآورد.

2

بهه

متأسفانه در دهههای اخیر ،برخی عزاداریها از محتوای عمی عاشورایی تهی و گاهی بهه افسهانه
آغشته شده است؛ بهگونهای کهه بهرای ایهن نهوع عزاداریهها بایهد توبهه کهرد .شههید مطههری
ّ
مینویسد « ...بیاییم از این جنایت و خیانتی که نسهبت بهه اباعبداللهه الحسهین و اصهحاب
بزرگوارش و یارانش و خاندانش مرتکب میشو یم و همه افتخارات اینها را از میان میبریم ،توبه
3
کنیم».
 .2همسویی با اهداف قيام امام حسين

یکی از معیارهای مهم عزاداری برای امام حسین  ،همسویی عزاداری با اهداف و ماهیت قیهام
آن حضرت است؛ زیرا عزاداری ،ترجمان اهداف و چیستی قیام حسینی است .از این رو اگر قیهام
امام برای نجات مردم از گمراهی است 4،باید مرثیه او مها را از گمراههی و نهادانی بهه ههدایت
رهنمون کند .اگر امام حسین برای امر به معروف و نهی از منکر و آزادی قیام کرد ،عزاداری آن
حضرت نیز باید وسیلهای برای ترویج این امور باشد؛ در غیر این صهورت نمیتوانهد بها اههداف
حسینی منطب باشد؛ چنانکه امام خمینی فرموده است
 .1بیانات در دیدار جمعی از روحانیون؛ .1374/03/03
 .2بیانات در دیدار جمعی از مداحان؛ .1384/05/05
 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛  ،17ص .98

َ
َّ َ َ ْ َ
َ َ
َ
َ
 .4جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص َ « 228و َبذل ُم ْه َج َت ُه ِفیك ِل َی ْس َت ْن ِقذ ِع َب َادك ِم َن الضَلل ِة َو ال َج َهال ِة».
ْ َ
ال َج َهال ِة».
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این جنبه سیاسهی ایهن مجهالس ،بهاالتراز همهه جنبهههای دیگهری کهه هسهت ...بیخهود
نمیگو یند ائمه ما به اینکه هر کس که بگرید ،بگریانهد یها صهورت گریهه ،گریهه کهردن بهه
خودش [بگیرد] ،اجرش فالن فالن است .مسئله ،مسئله گریه نیست .مسئله ،مسئله تبهاکی
نیست .مسئله ،مسئله سیاسی است که ائمه ما با همان دید الهی کهه داشهتند ،میخواسهتند
که این ملتها را با هم بسیج کنند. ...

1

امام خامنهای؟دم؟ نیز عقیده دارد روضهخوانی باید ماهیهت ،اههداف و شهعارهای کهربال را ترسهیم
کند؛ زیرا عزاداری ،ترجمان و انعکاسدهنده قیام کربالست
روضه خوانی ،سخنرانی ،مداحی ،شعرهای مصیبت ،خوانهدن نوحهه سهینهزنی و در خهالل
سخنرانیهای آموزنده ،ماجرا و هدف امام حسین  .یعنهی همهان ههدفی کهه در کلمهات
خود آن بزرگوار هست که « ِإ ِّني ل َْم َأ ْد ُر ْج َب ِطرا َو ََل َأ ِشرا »...بیان شود .این ،ی سرفصهل
ان َب ِاذَل ِفینَا ُم ْه َجتَه »...ههر
است .عباراتی از قبیل «َ ...م ْن َر َأى ُسل َْطانا َج ِائرا »...و « َم ْن كَ َ
2
کدام ی درس و سرفصلاند.

اگر چه اهداف بسیاری همچون مبارزه با ظلم ،امر به معروف و نهی از منکر ،مخالفت بها حهاکم
ظالم و  ...برای قیام عاشورا ذکر شده است؛ اما محور تمام اهداف ،قیام برای خهدا و حفهظ دیهن
ِ
الس ََل ُم ِإ ْذ َق ْد بُ ِل َی ِت ْاْلُ َّم ُة ِب َراع ِم ْث ِل َي ِز َيد» 3.برپایی مجهالس عهزاداری
اسالم بود « َ
وعلَى ْاْل ْس ََل ِم َّ
امام حسین توسط ائمه  ،همواره با هدف زنده نگه داشتن یاد امهام و قیهام و اههداف آن
حضرت بوده است؛ چنانکه امهام بهاقر فرمهوده اسهت « َف ِيا َّن ِفيي اج ِتم ِ
ياعُُ ْم َو ُميََ اكَ َر ِتُُ ْم
ْ َ
ِإ ْح َی ُاؤنَا؛ 4اجتماع (مجالس) و سخنان شما ،احیا و زنده کردن ماست».
 .3آميختگی عاطفه و منطق

از معیارهای عزاداری صحیح ،درآمیختگی عاطفه و منط است؛ یعنی سوگواری امام حسهین
بر دو بنیان استوار است بنیان عاطفی و بنیان منط  .این دو ساختار ،محتهوا و پیهام عاشهورا را بهه
دوش میکشند؛ زیرا یکی از دالیل مهم عزاداری امام حسین  ،شور و احساس انسانی اسهت.
ّ
 .1سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،13ص .324
 .2بیانات در دیدار با جمعی از روحانیون؛ .1374/03/03
 .3جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثيراالحزان؛ ص .25
 .4محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص .224
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انسان دارای احساس انسانی بیآالیش ،هرگز نمیتواند در مقابل ستم به خاندان پیامبر اعظم
و امام حسین بیتفاوت باشد یا برانگیخته نشود؛ از ایهن رو محفهل حسهینی نمیتوانهد بهدون
گریه و اش ریختن باشهد ،وگرنهه قابهل تهداوم نخواههد بهود 1.در واقهع یهادآوری مصهیبتهای
اهلبیت ُ ،بعد عاطفی این نهضت را تشهکیل میدهنهد و آنچهه هویهت نهضهت حسهینی را
تشکیل میدهد؛ حفظ دین ،پاسداری از ارزشها ،عدالت و ستمستیزی است که در ُبعد منطقهی
عزاداری خالصه میشود .این تلفی باید بدون افراط در منط صورت گیهرد؛ زیهرا افهراط در ایهن
امر ،مراسم عزاداری را به نمادهای خش و بدون رو عاطفی مبدل میکند .همانگونه که افراط
در برانگیختن احساس ،موجب نادیده گرفتن عقالنیت است؛ تلفی «عاطفه» و «منطه » بهدون
افراط و تفریط نیز از معیار مهم عزاداری اسهت .شههید مطههری در اینبهاره مینویسهد «ههر
ً
مکتبی اگر چاشنیای از عاطفه نداشته باشد و صرفا فلسفه و فکر باشد ،آنقهدر در رو هها نفهوذ
نمیکند و شانس ماندگاری ندارد؛ ولی اگر چاشنیای از عاطفه داشته باشهد ،ایهن عاطفهه بهه آن
حرارت میدهد .آن مکتب را منطقی میکند .بدون ش مکتب امام حسین  ،منطه و فلسهفه
2
دارد.»...
ّ
آیتالله جوادی آملی میفرماید
ً
مجالس سوگواری نباید صرفا کانونی برای اش و آه و احساسهات بهدون معرفهت باشهند؛

بلکه میبایست به عنوان جایگاهی برای شناخت و آموزش نیز مطر باشند .اشهکی کهه از
روی اندیشه و خرد جاری میشود ،چونان چشمه زالل زمزم به انسان شجاعت ،شههادت و
صفای باطنی میبخشد .کسی که از سر عاطفه محض و احساس خام میگریهد ،گریههاش
ذلیالنه است. ...

3

از همین روست که امام خمینی با همه تأکیداتی که بر عهزاداری حسهینی دارنهد ،بهر هدفمنهد
بودن عزاداری که ه ناظر بر عقالنیت عزاداری است ه نیز تأکید کرده است
 ...شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه را خیال نکنید که فقهط ایهن اسهت
که ما گریه کنیم برای سیدالشهدا ؛ نه سیدالشهدا

احتیا به این گریهها دارد و نه ایهن

گریهها خودش ه فی نفسه ه کاری از آن میآید ،لکن این مجلسها مردم را همچو مجتمهع
 .1پرتال امام خمینی ؛ «نگاهی به عزاداریهای حسینی»؛  ،1392/08/18کد مطلب .49192
 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛  ،16ص .57
ّ
 .3عبدالله جوادی آملی؛ شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی؛ ص.250
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میکنند و ی وجهه میدهند ...این جنبه سیاسی این مجهالس ،بهاالتر از همهه جنبهههای
دیگری که هست. ...

1

رهبر معظم انقالب؟دم؟ نیز معتقد است که اساس حرکت تشهیع بهر «منطه قهوی» و «عواطهف»
استوار است؛ 2از این رو قیام و عزاداری اهلبیت امام نیز مبتنی بر منط و عاطفه است
ً
حادثه عاشورا ،خش و صرفا استداللی نیست؛ بلکهه در آن عاطفهه بها عشه و محبهت و
ترحم و گریه همراه است .قدرت عاطفه ،قدرت عظیمی است؛ لهذا مها را امهر میکننهد بهه
گریستن ،گریاندن ...زینب کبهری
میخواند .امام سجاد

در کوفهه و شهام منطقهی حهرف میزنهد ،امها مرثیهه

بر روی منبر شام با آن عزت و صالبت بهر فهرق حکومهت امهوی

میکوبد ،اما مرثیه میخواند .این مرثیه خوانی تا امروز ادامه دارد و باید تا ابد ادامهه داشهته
باشد.

3

 .4استفاده از منابع معتبر

عاشورا ،سرمایه عظیم و تاری ساز است که با معارف بلنهد و عمیه اسهالم گهره خهورده اسهت.
نخستین عامل حفظ این سهرمایه عظهیم ،مراجعهه بهه منهابع معتبهر و دسهته اول اسهت؛ زیهرا از
معیارهای مهم اتقان و صحت ی محتوا به شمار میآید .بر این اساس ،در حادثه کهربال بایهد از
کتابهایی همچون االرشاد شی مفید ،مقتل ابیمخنف و لهوف ابنطاووس استفاده ،و حتهی از
روی آنها روضه خواند .از نظر مقام معظم رهبری؟دم؟ نیز یکهی از معیارههای عهزاداری صهحیح،
استفاده از منابع دسته اول و معتبر است؛ از همین روست که ایشهان بهر اسهتفاده از منهابع معتبهر
پافشاری ،و سفارش میکند که از کتابهای معتبری همچون لهوف ابنطاووس و االرشاد شهی
مفیههد اسههتفاده شههود؛ همانگونههه کههه ایشههان در نمههاز جمعههه از همههین کتههب اسههتفاده نمههود
ً
ّ
«واقعهخوانی ،تا حد ممکن باید متقن باشد؛ مهثال در حهدود «لههوف» ابنطهاووس و «ارشهاد»
4
مفید و امثال اینها ه نه چیزهای مندرآوردی ه واقعهخوانی و روضهخوانی شود».
ّ
 .1سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،13ص .323
ّ
 .2پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ «توصیههای رهبر انقالب به هیئات
مذهبی»؛ .1393/08/07
 .3بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ماه محرم؛ .01384/11/05
 .4بیانات در دیدار جمعی از روحانیون؛ .1374/03/03

معیارهای عزاداری مطلوب در کالم امامین انقالب 13 

متأسفانه امروزه یکی از آسیبهایی که عزاداری امام حسین را تهدید میکند ،استناد بعضی از
اهلمنبر و مرثیهخوانان ،به منابع غیرمعتبر است .برخی به بهانه اینکهه ایهن مطالهب ،زبهان حهال
است؛ مطالبی را مطر میکنند؛ در حالی که زبان حالگویی برای ههر کسهی ،بهه حسهب شهأن
اوست .بیان زبان حال امام حسین و حضرت زینب  ،باید در خور منزلت و همسو با سهیره
آنان باشد؛ چنانکه امام علی فرموده است «َل ي َقاس ِب ِ
آل ُم َح َّمد ِم ْن َه َِ ِه ْاْلُ َّم ِة َأ َحد؛ 1ههی
ُ ُ
2
کسی را نمیتوان با آلمحمد قیاس کرد».
برخی مداحان ناآگاه از کلماتی استفاده میکنند که با ادبیات و متون معتبر همسویی ندارد؛ ماننهد
«کلب الحسین» و «کلب الرقیه» که با آموزههای ائمهه ناسازگاراسهت .گفتهار و سهیره پیهامبر
اعظم و امامان  ،حاکی از احترام و ارزش فراوان به کرامهت و عهزت انسانهاسهت .حهال
چگونه میتوان با تمس به نام آنان ،انسان را تحقیهر کهرد؛ بههویژه آنکهه شهعار امهام حسهین
«هیهات منا الذله» است .رهبر معظم انقالب؟دم؟ در جهواب سهؤالی فرمهود «گفهتن ایهن الفهاظ
شایسته نیست و در هر حال بهتر است مؤمنین مراعات شهؤون عهزاداری معصهومین بههویژه
ّ
3
سید و ساالر شهیدان اباعبدالله الحسین را بنمایند».
ّ
روزی آیتالله بروجردی در حال ورود به حرم امام رضا بود .آخوندی را دید که بهرای احتهرام
ً
به حضرت رضا به سجده افتاد ،آقا با دیدن این صحنه شدیدا ناراحت شد و فرمهود ایهن چهه
کاری است که میکنی؟ تو با این عملت ،مرتکب دو گناه میشوی  .1سجده برای غیر خهدا؛ .2
روحانی هستی و چنین کاری را انجام میدهی و این سبب میشود که دیگران ههم از تهو پیهروی
4
کنند.
 .5استفاده از شيوههاو ابزار مشروع

شیوه و ابزار ،یکی از عوامل تأثیرگذار در عزاداری است .اگر چه شیوهها و ابزارها به حسب باورهها
و سنتهای اجتماعی متفاوت است ،اما آنچه که در این خصوص محوریت دارد مشهروع بهودن
ابزار و شیوههاست؛ زیرا یکی از معیارهای عزاداری صحیح ،استفاده از ابهزار شهرعی اسهت .اگهر
ّ
 .1عبدالحمید بن هبةالله ابن ابیالحدید؛ شرح نهجالبالغه؛  ،1ص .140
 .2همان.
ّ
 .3پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ استفتائات مراسم عزاداری.
 .4محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ص .578
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چه برخی به بهانه اهمیت عهزاداری ،بهرای انجهام آن از ههر وسهیله اسهتفاده میکننهد ،امها طبه
آموزههای دینی ،هدف وسیله را توجیه نمیکند .شهید مطهری در اینباره مینویسد
بشود و قبرش زیارت

...از طرف اولیا دین پیشنهاد شده که اقامه عزای حسین بن علی
ً
شود  ...این موضوع تدریجا سبب شد که بعضی مرثیهخوانان حرفهای پیدا شوند و کهم کهم
مرثیهخوانی به صورت ی فن و هنر از ی طرف ،و وسیله زندگانی از طرف دیگهر درآیهد؛
از طرفی فکری پیدا شود که چون گریاندن بر ابی عبدالله ثهواب جزیهل و اجهر عظهیم دارد
ْغايات تُ َب ِّر ُر ال َْمبادى» (ههدف ،وسهیله را مبها مهیکنهد) از ههر وسهیلهای
پس به حکم «ال ُ

میشود استفاده کرد .اینجاست که جعل و دروغ در نظر عدهای مشروع میشود.

1

بنابراین روشهایی مانند عزاداری با شمشیر و راه رفتن بهر روی تیهو و آتهش کهه مبنهای شهرعی و
عقلی ندارد ،صحیح نیست؛ زیرا موجب وهن اسالم میشود .از دیگر شیوههای اشتباه عهزاداری،
قمهزنی است که نه تنها با فرهنگ و شعائر حسینی همسویی ندارد؛ بلکه قیام عاشورا را بهه کهاری
خرافی تبدیل میکند و موجب تضعیف اسالم و واقعه کربال توسط دشمنان میشود .رهبر معظهم
انقالب؟دم؟ فرموده است
کسی که با مسائل کشور شهوروی سهاب و ایهن بخشهی کهه شیعهنشهین اسهت ،جمههوری
آذربایجان ،آشنا بود؛ میگفت آن وقتی که کمونیستها بر منطقه آذربایجان شوروی ساب
ً
مسلط شدند ،همه آثار اسالمی را از آنجا محو کردند؛ مثال مساجد را به انبار تبدیل کردند؛
سالنهای دینی و حسینیهها را به چیزهای دیگری تبدیل کردند و هی نشهانهای از اسهالم و
دین و تشیع باقی نگذاشتند؛ فقط ی چیز را اجازه دادند و آن ،قمهزدن بهود ...چهرا؟ چهون
خود قمهزدن ،برای آنها ی وسیله تبلیو بر ضد دین و بر ضد تشهیع بهود .بنهابراین گهاهی
دشمن از بعضی چیزها اینگونه علیه دین استفاده میکند .هر جا خرافهات بهه میهان بیایهد،
دین خالص ،بدنام خواهد شد.

2

امام خمینی نیز در پاس سؤالی فرموده بود «در شرایط و اوضاع کنونی ،از قمه زدن خودداری
3
شود وعزاداری و سینهزدن مانعی ندارد».
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛  ،17ص .605
 .2بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی؛ .1376/01/01
ّ
 .3سید رو الله موسوی خمینی؛ استفتائات امام خمينی ؛  ،10ص .654
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 .6انتخاب اشعار ُپرمحتوا و اثربخش

شعر و شاعری از عناصر بسیار مهم و تأثیرگذار در شکلگیری مراسم سهوگواری امهام حسهین
است؛ از این رو مداحان و مرثیهخوانان مانند کمیت اسهدی ،دعبهل خزاعهی و سهید حمیهری در
محضر ائمه شعر میخواندند و تأیید میشهدند .ابوههارون مکفهوف میگویهد امهام جعفهر
صادق به من فرمود «برای من شعری درباره حسین بخوان» .من شعری برایش خوانهدم و
ایشان فرمود «آنچنان که برای خود میخوانید ،برایم بخوان» .سپس ایشان اشعاری را بهه عربهی
خواند که مضمونش چنین است «گذرت که بر جسد حسین افتاد ،به استخوانهای پاکش بگهو
1
ای استخوانهای پاک! همیشه از باران ابرهای متراکم و پربار ،بهرهور و سیراب باشی».
امام خمینی درباره استفاده از اشعار در عهزاداری امهام حسهین میفرمهود «در آخهر منبهر،
روضه را بخوانند  ...روضهخوانی بشود ،مرثیه گفته بشود ،شعر و نثهر در فضهایل اهلبیهت و
2
در مصائب آنها گفته بشود تا این مردم مهیا باشند؛ در صحنه باشند».
رهبر معظم انقالب؟دم؟ نیز شهعر و شهاعری را موجهب افهزایش میهزان موفقیهت و اثرگهذاری روزه
میداند
شعر شما باید خوب ،محکم ،قوی ،خوشمضمون و قانعکننده باشد .گاهی قصهیدهای کهه
شما میخوانید ،به اندازه چند منبر ی منبری خوشبیان تأثیر میگذارد .گهاهی یه بیهت
شعر بجا ،به قدر ی کتاب قیمت دارد .اینها آسان و مجانی به دست نمیآید .انسان بایهد
زحمت بکشد ،کار و تالش کند ،شعر خوب را بیابد ،آن را حفظ کند و بخواند.

3

 .7همسویی با نياز و شرایط جامعه

یکی دیگر از معیارهای عزاداری صحیح و تأثیرگذار ،توجه به شرایط جامعه است؛ همانگونه کهه
در عصر ائمه عزاداریها با توجهه بهه شهرایط جامعهه (گسهترش سهتم و دفهاع از مظلهوم)...
صورت میگرفت .امروزه نیز عزاداریها باید ناظر به مشکالت جهان اسهالم باشهد .بهرای مثهال
اکنون یکی از مشکالت جهان اسالم ،شهرایط مهردم فلسهطین اسهت؛ از ایهنرو سهوگواری بایهد
 .1جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص .105
ّ
 .2سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،15ص .332
ّ
 .3پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ «آقا گفتند همه بخشهای مهداحی
باید پیام داشته باشد»؛ .1395/07/14

  16رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

ماهیت ستمستیزی ،روحیه مقاومهت و حمایهت از مظلهوم داشهته باشهد؛ همانگونهه کهه شههید
مطهری فرمود « ....شمر امروز موشه دایان 1است .شمر هزار و سیصد سال پیش ُمهرد ،شهمر
2
امروز را بشناس .امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین تکان میخورد».
بنابراین باید در عزاداریها ،شرایط جهان اسالم و ستم ستمگران معاصری چون آمریکا و داعهش
بیان شود؛ زیرا عزاداری ،ترجمان ماهیت ستم و بداخالقی هر زمهان اسهت .امهام راحهل در ایهن
زمینه فرمود
الزم است در نوحهها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمۀ ح

به طور کوبنهده فجهایع و

ستمگریهای ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و در این عصر که عصهر مظلومیهت
جهان اسالم به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آلسعود ،این
ّ
خائنین به حرم بزرگ الهی ه لعنةالله و مالئکتهه و رسهله علهیهم ه اسهت ،بهه طهور کوبنهده
یادآوری و لعن و نفرین شود.

3

امام خامنهای؟دم؟ نیز همواره بر همسویی عزاداری با شرایط جامعه تأکید کرده است؛ زیرا ماهیهت
عزاداری امام حسین  ،فرازمانی و اندیشهسازی است
فهمیدن قضیه عاشورا فقط در تاری نیست ،در هر زمانی بایهد دیهد عناصهر تشهکیلدهنده
هویت یزیدی کجا پیدا میشهود؟ آنگهاه در مقهابلش بایهد عناصهر تشهکیلدهنده هویهت
حسینی را به میدان آورد .منبر باید انسانسهاز باشهد ،اندیشهسهاز باشهد .روضهه و نوحهه و
سینهزنی باید فضا را از مسائل زنده حسینی ،معرفت و آگاهی پر کند.

4

 .1نخست وزیر وقت اسرائیل.
 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛  ،17ص .291
ّ
 .3سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،21ص .400
ّ
 .4پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ «توصیههای رهبر انقالب به هیئات
مذهبی»؛ .1393/08/07
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ّ
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مراسم عزاداری.
 .2پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ «آقا گفتند همه
بخشهای مداحی باید پیام داشته باشد»؛ .1395/07/14

  18رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

 .3پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسهینی خامنههای؛ «توصهیههای
رهبر انقالب به هیئات مذهبی»؛ .1393/08/07
 .4پرتال امهام خمینهی ؛ «نگهاهی بهه عزاداریههای حسهینی»؛  ،1392/08/18کهد مطلهب
.49192

