
 معیارهای عزاداری مطلوب در کالم امامین انقالب
*علیرضاانصاری المسلمینو االسالمحجت

 هاشار 
عزاداری و سوگواری هدفمند بر عزیزان از دسهت رفتهه، رویکهردی طبیعهی اسهت کهه از مههر و 

گیرد و از آغاز آفرینش انسان تا به حال روا  داشته و خدای سهبحان نیهز بهر  محبت سرچشمه می
نیهز از ایهن امهر جهدا  عزاداری برای سیدالشههدا 1این واکنش طبیعی بشر مهر تأیید زده است.

ترین مصهادی  بزرگداشهت شهعائر الههی و نشهانه  ، از بزرگنیست. عزاداری برای امام حسین
ای اسهت کهه  است؛ زیرا حادثه کربال، حماسه جاودانه محبت و ارادت به ساحت مقدس آن امام

ن وقهایع آن، ای که با شنید گونه در اعماق وجود ما اثری عمی  و جاودانه به جای گذاشته است؛ به
شود. حهال ایهن سهؤال مطهر   ها اشکبار می آید و چشم ها به سوز می افتد، دل ها به تپش می قلب

رو، ایهن سهؤال را از منظهر  شود که معیارهای عزاداری مطلوب و صحیح کدامند؟ نوشتار پیش می
 دهد. پاس  می ؟دم؟ای و امام خامنه امامین انقالب، امام خمینی

 ری صحيح . بایستگی عزادا1
دهنده رفتار و مراسم خاصی است که هنگام وقوع مصهیبت، انجهام  ای آیینی و نشان عزاداری، واژه

تردیهد   یابهد. بی ها و نمادهای مختلفی، مانند روضه، مرثیه و عزاداری نمود می شود و در قالب می
عظهیم شهعائر ، از شعائر مهم الهی و دینی است و از منظهر قهرآن، تعزاداری برای امام حسین

ََ  اْلُقُلوَ »هاست   الهی نشانه پرواپیشگی دل ها ِمْن َتْقو ِه َفِإنَّ ْم َشعاِئَر اللَّ در  2«. ذِلَك َو َمْن ُيَعظِّ
 چنانکهه امهام سهجاد 3تأکید شده اسهت؛ روایات فراوانی نیز بر اقامه عزاداری امام حسین
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ِه  -َدْمَعة   بِْن َعلِي    الُْحَسیْنِ   ِلقَتْلِ   َعیْنَاهُ   َدَمَعْت   َأيَُّما ُمْؤِمن  »فرموده است   َحتَّى تَِسيیَل َعلَيى َديدِّ
ُ بَِها ِفي الَْجنَِّة غَُرفا َأُه اّلَله گریهان شهود؛  هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شهدن حسهین 1؛بَوَّ

تی جای های بهش هایش سرازیر شود، خداوند به سبب آن او را در خانه ای که اش  بر گونه گونه به
 «.دهد که روزگاران درازی در آن به سر برد

 2سهتیزی، دارد؛ بلکهه فرهنهگ ظلم نهه تنهها اسهالم را زنهده نگهه مهی عزاداری بر امام حسین
کنهد. از ایهن روسهت کهه امهام  خهواهی و عزتمنهدی را نیهز نهادینهه می آزادی 3پاسداری از دین،

اند. حضرت امام  دن عزاداری تأکید داشتههمواره بر صحیح بو ؟دم؟و رهبر معظم انقالب خمینی
، سرمایه و فرهنهگ عظهیم اسهالم، و عهزاداری شهیوه معتقد بود که قیام امام حسین خمینی

رو سهوگواری بایهد در چهارچوب شهرع و منطه  صهورت گیهرد   انتقال این فرهنگ است؛ از این 
ها  و ایهن روضههها  اسهت... ایهن گریهه برای حفظ مکتب سیدالشهدا روضۀ سیدالشهدا»

   4«.حفظ کرده این مکتب را...
هایی نیهز  در کنار کارکردهای فراوانی که دارد، دچار آسیب مجالس سوگواری برای امام حسین

اند تا این مجالس را به سمت پیراسهتگی از انهواع خرافهات  شده است. اگرچه بزرگان دین کوشیده
را به این منظور تألیف کرد، امها ایهن  اتحریف عاشورکتاب  سوق دهند؛ چنانکه شهید مطهری

 فرموده است   ها همچنان به قوت خود باقی هستند. امام خمینی آسیب
ون، از طرف خطبا، بها یزنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش از طرف روحان

ه دسهتجات معظهم و کهب سهاب  یههای مردم با همهان ترت همان وضع ساب  و از طرف توده
د نهضت یه اگر بخواهکد ید بدانیافتاد. با عزاداری به عنوان عزاداری راه می  دستجاتمنظم، 

ی بهوده یزههای نهاروایچ یه د. البته اگهر ینکها را حفظ  ن سنتید ایشما محفوظ بماند، با
ه یقهدری تصهف ی د یها با اطالع از مسائل اسالم بوده، آن است ساب  و دست اشخاص بی

 5بشود... .

نمایهد   تأکیهد می زدایی عهزاداری سیدالشههدا نیهز همهواره بهر آسهیب ؟دم؟نقالبرهبر معظم ا
                                                           

 .104؛ ص كامل الزیارات قولویه؛ . جعفر بن محمد ابن1
ا  َو َهْیَهاَت   »55؛ ص مثيراالحزاننما حلی؛  . جعفر بن محمد ابن2 ة ِمنَّ لَّ  «.الذِّ
ی  َمْن   »172و  107؛ ص وقعة الطف. لوط بن یحیی ابومخنف کوفی؛ 3

َ
وِه َو »؛ ...«ُسْلَطانًا َجاِئرًا   َرأ َلوی اللَّ ِِ ْدُعووُکْم 

َ
أ

ِه َفِإَن  َلی َنِبیِّ ِمیَتْت   ِِ
ُ
َة َقْد أ نَّ  «. السُّ

 .526، ص 8 ؛   صحيفه امامموسوی خمینی؛  الّله . سید رو 4

 .331، ص 15 . همان،   5
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تواند دنیا را نجهات دههد؛ بهه  علی می بن امروز حسین عزیزان من؛ مؤمنین به حسین بن علی»
آمیز و غلط،  شرط آنکه با تحریف، چهره او را مغشوش نکنند. نگذارید مفاهیم و کارهای تحریف

 1«.منحرف کند. با تحریف مقابله کنید از چهره مبارک و منور سیدالشهداها را  ها و دل چشم
 فرماید   ایشان در جای دیگر می

چیز دیگری که بنده در بعضی از خوانندگان جلسات مداحی اطالع پیدا کهردم، اسهتفاده از 
معناست که گاهی هم مضر است. فرض کنید راجهع بهه حضهرت  ها و تمجیدهای بی مد 

شود، بنا کنند از چشم و ابروی آن بزرگهوار تعریهف کهردن؛ مهثال  صحبت می ابوالفضل
بهه  قربون چشمت بشم. مگر چشم قشنگ در دنیها کهم اسهت؟ مگهر ارزش ابوالفضهل

  2آورد. ها سطح معارف دینی ما را پایین می هایش بوده! ... این چشم
ورایی تهی و گاهی بهه افسهانه ها از محتوای عمی  عاش های اخیر، برخی عزاداری متأسفانه در دهه

 هها بایهد توبهه کهرد. شههید مطههری ای کهه بهرای ایهن نهوع عزاداری گونه آغشته شده است؛ به
و اصهحاب  نیالحسه الّلههه نسهبت بهه اباعبدکانتی یت و خین جنایم از اییایب»... نویسد   می

م، توبه یبر ان مییاز م ها را نیم و همه افتخارات ایشو ب میکارانش و خاندانش مرتیبزرگوارش و 
   3«.مینک

 . همسویی با اهداف قيام امام حسين2
، همسویی عزاداری با اهداف و ماهیت قیهام یکی از معیارهای مهم عزاداری برای امام حسین

آن حضرت است؛ زیرا عزاداری، ترجمان اهداف و چیستی قیام حسینی است. از این رو اگر قیهام 
باید مرثیه او مها را از گمراههی و نهادانی بهه ههدایت  4گمراهی است،برای نجات مردم از  امام

برای امر به معروف و نهی از منکر و آزادی قیام کرد، عزاداری آن  رهنمون کند. اگر امام حسین
توانهد بها اههداف  ای برای ترویج این امور باشد؛ در غیر این صهورت نمی حضرت نیز باید وسیله

 فرموده است   ه امام خمینیحسینی منطب  باشد؛ چنانک
                                                           

 . 03/03/1374. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون؛ 1

 .05/05/1384. بیانات در دیدار جمعی از مداحان؛ 2

 .98، ص 17 ؛   آثار مجموعه . مرتضی مطهری؛ 3
ََلَلِة َو اْلَجَهاَلِة   ِمَن   ِلَیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك   ِفیَك   ُمْهَجَتهُ   َوَبَذَل   »228؛ ص كامل الزیارات قولویه؛ بن محمد ابن . جعفر4  «.الضَّ

 «.اْلَجَهاَلِة 



10       غانـ تخصصی ویژه مبلـفصلنامه علمی توشه ره 

خهود  ه هسهت... بیکهگهری یهای د ن مجهالس، بهاالتراز همهه جنبههیهاسهی این جنبه سیا
ردن بهه کهه یهه، گریها صهورت گریهانهد ید، بگریه بگرکس که هر کنیند ائمه ما به ایگو نمی

ی کست. مسئله، مسئله تبهایه نیرد[، اجرش فالن فالن است. مسئله، مسئله گریخودش ]بگ
خواسهتند  ه داشهتند، میکهد الهی یه ائمه ما با همان دکاسی است یت. مسئله، مسئله سسین
  1نند... .کج یها را با هم بس ن ملتیه اک

خوانی باید ماهیهت، اههداف و شهعارهای کهربال را ترسهیم  نیز عقیده دارد روضه ؟دم؟ای امام خامنه
    دهنده قیام کربالست کند؛ زیرا عزاداری، ترجمان و انعکاس

زنی و در خهالل  خوانی، سخنرانی، مداحی، شعرهای مصیبت، خوانهدن نوحهه سهینه روضه
. یعنهی همهان ههدفی کهه در کلمهات های آموزنده، ماجرا و هدف امام حسین سخنرانی

بیان شود. این، ی  سرفصهل ...« بَِطرا  َو ََل َأِشرا    َأْدُرجْ   لَمْ   ِإنِّي»خود آن بزرگوار هست که  
ههر ...«  بَاِذَل  ِفینَا ُمْهَجتَه  كَانَ   َمنْ »و ...« ُسلَْطانا  َجائِرا  َرَأى  َمنْ »... اتی از قبیل است. عبار

   2اند. کدام ی  درس و سرفصل
اگر چه اهداف بسیاری همچون مبارزه با ظلم، امر به معروف و نهی از منکر، مخالفت بها حهاکم 

ما محور تمام اهداف، قیام برای خهدا و حفهظ دیهن ظالم و ... برای قیام عاشورا ذکر شده است؛ ا
ْسََلمِ »اسالم بود   ََلمُ   وَعلَى اْْلِ ُة بَِراع  ِمثِْل يَِزيدَ   ِإْذ َقْد بُِلیَتِ   السَّ برپایی مجهالس عهزاداری  3«.اْْلُمَّ
و قیهام و اههداف آن  ، همواره با هدف زنده نگه داشتن یاد امهامتوسط ائمه امام حسین

اكََرِتُُمْ   اْجِتَمياِعُُمْ   ِفيي  َفيِانَّ »فرمهوده اسهت   است؛ چنانکه امهام بهاقر حضرت بوده ََ   َو ُمي
 «.اجتماع )مجالس( و سخنان شما، احیا و زنده کردن ماست 4؛ِإْحیَاُؤنَا

 . آميختگی عاطفه و منطق 3
 نیاز معیارهای عزاداری صحیح، درآمیختگی عاطفه و منط  است؛ یعنی سوگواری امام حسه

ام عاشهورا را بهه یهن دو ساختار، محتهوا و پیان استوار است  بنیان عاطفی و بنیان منط . ایبر دو بن
، شور و احساس انسانی اسهت. شند؛ زیرا یکی از دالیل مهم عزاداری امام حسینک  دوش می

                                                           

 .324، ص 13 ؛   صحيفه امامموسوی خمینی؛  الّله . سید رو 1
 .03/03/1374. بیانات در دیدار با جمعی از روحانیون؛ 2

 .25؛ ص مثيراالحزاننما حلی؛  . جعفر بن محمد ابن3
 .224؛ ص االمالی. محمد بن حسن طوسی؛ 4
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 تواند در مقابل ستم به خاندان پیامبر اعظم آالیش، هرگز نمی انسان دارای احساس انسانی بی
توانهد بهدون  رو محفهل حسهینی نمی تفاوت باشد یا برانگیخته نشود؛ از ایهن  بی و امام حسین

های  بتیادآوری مصهیهدر واقهع  1گریه و اش  ریختن باشهد، وگرنهه قابهل تهداوم نخواههد بهود.
دهنهد و آنچهه هویهت نهضهت حسهینی را   ل میکین نهضت را تشهی، ُبعد عاطفی اتیب اهل

ستیزی است که در ُبعد منطقهی  ها، عدالت و ستم دین، پاسداری از ارزشدهد؛ حفظ  تشکیل می
شود. این تلفی  باید بدون افراط در منط  صورت گیهرد؛ زیهرا افهراط در ایهن   عزاداری خالصه می

گونه که افراط  کند. همان امر، مراسم عزاداری را به نمادهای خش  و بدون رو  عاطفی مبدل می
بهدون « منطه »و « عاطفه»موجب نادیده گرفتن عقالنیت است؛ تلفی  در برانگیختن احساس، 

ههر »نویسهد   بهاره می در این د مطههرییافراط و تفریط نیز از معیار مهم عزاداری اسهت. شهه
هها نفهوذ  قهدر در رو  ر باشد، آنکای از عاطفه نداشته باشد و صرفًا فلسفه و ف  تبی اگر چاشنیکم

ن عاطفهه بهه آن یهای از عاطفه داشته باشهد، ا  ارد؛ ولی اگر چاشنیند و شانس ماندگاری ندک نمی
، منطه  و فلسهفه نیتب امام حسکم  ند. بدون شک تب را منطقی میکدهد. آن م حرارت می

   2«.دارد...
 فرماید   جوادی آملی می الّله  تیآ

؛ و آه و احساسهات بهدون معرفهت باشهند  انونی برای اشکد صرفًا یمجالس سوگواری نبا
ه از کهی کز مطر  باشند. اشهیگاهی برای شناخت و آموزش نیست به عنوان جایبا  ه میکبل

شود، چونان چشمه زالل زمزم به انسان شجاعت، شههادت و   شه و خرد جاری مییروی اند
اش  هیهد، گریهگر ه از سر عاطفه محض و احساس خام میکسی کبخشد.  صفای باطنی می

   3النه است... .یذل

با همه تأکیداتی که بر عهزاداری حسهینی دارنهد، بهر هدفمنهد  وست که امام خمینیاز همین ر
 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 
ها دارد و نه ایهن  احتیا  به این گریه سیدالشهدا؛ نه که ما گریه کنیم برای سیدالشهدا

ها مردم را همچو مجتمهع  آید، لکن این مجلس ها خودش ه فی نفسه ه کاری از آن می گریه
                                                           

 .49192، کد مطلب  18/08/1392؛ «های حسینی نگاهی به عزاداری»؛ . پرتال امام خمینی1

 .57، ص 16 ؛   آثار مجموعه . مرتضی مطهری؛ 2
 .250جوادی آملی؛ شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی؛ ص الّله. عبد3
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های  دهند... این جنبه سیاسی این مجهالس، بهاالتر از همهه جنبهه کنند و ی  وجهه می می
 1دیگری که هست... .

« عواطهف»و « منطه  قهوی»ت که اساس حرکت تشهیع بهر نیز معتقد اس ؟دم؟رهبر معظم انقالب
 نیز مبتنی بر منط  و عاطفه است   بیت امام رو قیام و عزاداری اهل از این  2استوار است؛

حادثه عاشورا، خش  و صرفًا استداللی نیست؛ بلکهه در آن عاطفهه بها عشه  و محبهت و 
کننهد بهه  ذا مها را امهر میاست؛ له ترحم و گریه همراه است. قدرت عاطفه، قدرت عظیمی 

زنهد، امها مرثیهه  در کوفهه و شهام منطقهی حهرف می گریستن، گریاندن... زینب کبهری
بر روی منبر شام با آن عزت و صالبت بهر فهرق حکومهت امهوی  خواند. امام سجاد می
شهته خوانی تا امروز ادامه دارد و باید تا ابد ادامهه دا خواند. این مرثیه کوبد، اما مرثیه می می

 3باشد.

 . استفاده از منابع معتبر4
ساز است که با معارف بلنهد و عمیه  اسهالم گهره خهورده اسهت.  عاشورا، سرمایه عظیم و تاری 

نخستین عامل حفظ این سهرمایه عظهیم، مراجعهه بهه منهابع معتبهر و دسهته اول اسهت؛ زیهرا از 
اس، در حادثه کهربال بایهد از آید. بر این اس معیارهای مهم اتقان و صحت ی  محتوا به شمار می

استفاده، و حتهی از   طاووس ابنلهوف و   مخنف مقتل ابیشی  مفید،  االرشادهایی همچون  کتاب
نیز یکهی از معیارههای عهزاداری صهحیح،  ؟دم؟خواند. از نظر مقام معظم رهبری ها روضه  روی آن

بهر اسهتفاده از منهابع معتبهر  استفاده از منابع دسته اول و معتبر است؛ از همین روست که ایشهان
شهی   االرشادطاووس و  ابنلهوف های معتبری همچون  کند که از کتاب پافشاری، و سفارش می

گونههه کههه ایشههان در نمههاز جمعههه از همههین کتههب اسههتفاده نمههود   مفیههد اسههتفاده شههود؛ همان
« ارشهاد  »س و طهاوو ابن« لههوف  »خوانی، تا حّد ممکن باید متقن باشد؛ مهثاًل در حهدود  واقعه»

  4«.خوانی شود خوانی و روضه درآوردی ه واقعه  ها ه نه چیزهای من مفید و امثال این
                                                           

 .323، ص 13 ؛   صحيفه امام موسوی خمینی؛ الّله . سید رو 1

های رهبر انقالب به هیئات  توصیه»ای؛  سید علی حسینی خامنه الّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع2
 .07/08/1393؛ «مذهبی

 .05/11/01384. بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ماه محرم؛ 3
 

 .03/03/1374. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون؛ 4
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، استناد بعضی از  کند را تهدید می هایی که عزاداری امام حسین متأسفانه امروزه یکی از آسیب
الهب، زبهان حهال اینکهه ایهن مط  . برخی به بهانه خوانان، به منابع غیرمعتبر است منبر و مرثیه اهل

گویی برای ههر کسهی، بهه حسهب شهأن  کنند؛ در حالی که زبان  حال است؛ مطالبی را مطر  می
، باید در خور منزلت و همسو با سهیره و حضرت زینب اوست. بیان زبان  حال امام حسین

د    ِبآلِ   يَُقاُس  َل»فرموده است   آنان باشد؛ چنانکه امام علی هِ   ِمنْ  ُمَحمَّ َِ ةِ   َه ههی   1؛َأَحد اْْلُمَّ
   2«.قیاس کرد محمد توان با آل کسی را نمی

کنند که با ادبیات و متون معتبر همسویی ندارد؛ ماننهد  برخی مداحان ناآگاه از کلماتی استفاده می
ناسازگاراسهت. گفتهار و سهیره پیهامبر  های ائمهه که با آموزه« کلب الرقیه»و « کلب الحسین»

هاسهت. حهال  حاکی از احترام و ارزش فراوان به کرامهت و عهزت انسان، و امامان اعظم
 ویژه آنکهه شهعار امهام حسهین توان با تمس  به نام آنان، انسان را تحقیهر کهرد؛ بهه چگونه می

گفهتن ایهن الفهاظ »در جهواب سهؤالی فرمهود   ؟دم؟است. رهبر معظم انقالب« هیهات منا الذله»
ویژه  بهه ت مؤمنین مراعات شهؤون عهزاداری معصهومینشایسته نیست و در هر حال بهتر اس

 3«.را بنمایند الحسین الّلهسید و ساالر شهیدان اباعبد
بود. آخوندی را دید که بهرای احتهرام  بروجردی در حال ورود به حرم امام رضا الّله روزی آیت

ود  ایهن چهه به سجده افتاد، آقا با دیدن این صحنه شدیدًا ناراحت شد و فرمه به حضرت رضا
. 2. سجده برای غیر خهدا؛ 1شوی   کنی؟ تو با این عملت، مرتکب دو گناه می کاری است که می

شود که دیگران ههم از تهو پیهروی  دهی و این سبب می روحانی هستی و چنین کاری را انجام می
 4کنند.

 هاو ابزار مشروع . استفاده از شيوه5

و ابزارها به حسب باورهها  ها در عزاداری است. اگر چه شیوهو ابزار، یکی از عوامل تأثیرگذار   شیوه
های اجتماعی متفاوت است، اما آنچه که در این خصوص محوریت دارد مشهروع بهودن  و سنت

هاست؛ زیرا یکی از معیارهای عزاداری صحیح، استفاده از ابهزار شهرعی اسهت. اگهر  ابزار و شیوه
                                                           

 .140، ص 1؛   البالغه شرح نهج الحدید؛ ابن ابی الّلهبن هبة. عبدالحمید 1
 . همان.2
 ای؛ استفتائات مراسم عزاداری. سید علی حسینی خامنه الّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع3

 . 578تان؛ ص . محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوس4
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کننهد، امها طبه   نجهام آن از ههر وسهیله اسهتفاده میچه برخی به بهانه اهمیت عهزاداری، بهرای ا
 نویسد   باره می در این کند. شهید مطهری های دینی، هدف وسیله را توجیه نمی آموزه

بشود و قبرش زیارت  ...از طرف اولیا  دین پیشنهاد شده که اقامه عزای حسین بن علی
ای پیدا شوند و کهم کهم  حرفهخوانان  شود ... این موضوع تدریجًا سبب شد که بعضی مرثیه

خوانی به صورت ی  فن و هنر از ی  طرف، و وسیله زندگانی از طرف دیگهر درآیهد؛  مرثیه
از طرفی فکری پیدا شود که چون گریاندن بر ابی عبدالله ثهواب جزیهل و اجهر عظهیم دارد 

ُر الَْمبادى»پس به حکم  ای  ر وسهیلهکنهد( از هه )ههدف، وسهیله را مبها  مهی« الْغاياُت تُبَرِّ
  1شود. ای مشروع می شود استفاده کرد. اینجاست که جعل و دروغ در نظر عده می

هایی مانند عزاداری با شمشیر و راه رفتن بهر روی تیهو و آتهش کهه مبنهای شهرعی و  بنابراین روش
های اشتباه عهزاداری،  شود. از دیگر شیوه عقلی ندارد، صحیح نیست؛ زیرا موجب وهن اسالم می

زنی است که نه تنها با فرهنگ و شعائر حسینی همسویی ندارد؛ بلکه قیام عاشورا را بهه کهاری  قمه
شود. رهبر معظهم  کند و موجب تضعیف اسالم و واقعه کربال توسط دشمنان می خرافی تبدیل می

 فرموده است   ؟دم؟انقالب
ی نشهین اسهت، جمههور کسی که با مسائل کشور شهوروی سهاب  و ایهن بخشهی کهه شیعه

ها بر منطقه آذربایجان شوروی ساب   گفت  آن وقتی که کمونیست آذربایجان، آشنا بود؛ می
مسلط شدند، همه آثار اسالمی را از آنجا محو کردند؛ مثاًل مساجد را به انبار تبدیل کردند؛ 

ای از اسهالم و  ها را به چیزهای دیگری تبدیل کردند و هی  نشهانه های دینی و حسینیه سالن
زدن بهود... چهرا؟ چهون  و تشیع باقی نگذاشتند؛ فقط ی  چیز را اجازه دادند و آن، قمهدین 

ها ی  وسیله تبلیو بر ضد دین و بر ضد تشهیع بهود. بنهابراین گهاهی  زدن، برای آن خود قمه
کند. هر جا خرافهات بهه میهان بیایهد،  گونه علیه دین استفاده می دشمن از بعضی چیزها این

 2خواهد شد.دین خالص، بدنام 
در شرایط و اوضاع کنونی، از قمه زدن خودداری »نیز در پاس  سؤالی فرموده بود   امام خمینی

   3«. زدن مانعی ندارد عزاداری و سینه   شود و
                                                           

 .605، ص 17 ؛   آثار مجموعه  . مرتضی مطهری؛1
 .01/01/1376. بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی؛ 2

 . 654، ص 10؛   استفتائات امام خمينیموسوی خمینی؛  الّله . سید رو 3
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 . انتخاب اشعار ُپرمحتوا و اثربخش6
 گیری مراسم سهوگواری امهام حسهین شعر و شاعری از عناصر بسیار مهم و تأثیرگذار در شکل

خوانان مانند کمیت اسهدی، دعبهل خزاعهی و سهید حمیهری در  رو مداحان و مرثیه  است؛ از این
گویهد امهام جعفهر  شهدند. ابوههارون مکفهوف می خواندند و تأیید می شعر می محضر ائمه

من شعری برایش خوانهدم و «. بخوان حسین  برای من شعری درباره»به من فرمود   صادق
سپس ایشان اشعاری را بهه عربهی «. خوانید، برایم بخوان  که برای خود می ن چنا آن»ایشان فرمود  

های پاکش بگهو   گذرت که بر جسد حسین افتاد، به استخوان»خواند که مضمونش چنین است  
  1 «.ور و سیراب باشی  های پاک! همیشه از باران ابرهای متراکم و پربار، بهره ای استخوان
در آخهر منبهر، »فرمهود   می اده از اشعار در عهزاداری امهام حسهیندرباره استف امام خمینی

و  بیهت خوانی بشود، مرثیه گفته بشود، شعر و نثهر در فضهایل اهل روضه را بخوانند ... روضه
 2«.ها گفته بشود تا این مردم مهیا باشند؛ در صحنه باشند در مصائب آن

زایش میهزان موفقیهت و اثرگهذاری روزه نیز شهعر و شهاعری را موجهب افه ؟دم؟رهبر معظم انقالب
 داند   می

ای کهه  کننده باشد. گاهی قصهیده مضمون و قانع شعر شما باید خوب، محکم، قوی، خوش
گذارد. گهاهی یه  بیهت  بیان تأثیر می خوانید، به اندازه چند منبر  ی  منبری  خوش شما می

آید. انسان بایهد  دست نمی  به ها آسان و مجانی شعر  بجا، به قدر ی  کتاب قیمت دارد. این
 3زحمت بکشد، کار و تالش کند، شعر خوب را بیابد، آن را حفظ کند و بخواند.

 . همسویی با نياز و شرایط جامعه7
گونه کهه   یکی دیگر از معیارهای عزاداری صحیح و تأثیرگذار، توجه به شرایط جامعه است؛ همان

ط جامعهه )گسهترش سهتم و دفهاع از مظلهوم...( ها با توجهه بهه شهرای عزاداری در عصر ائمه
ها باید ناظر به مشکالت جهان اسهالم باشهد. بهرای مثهال  گرفت. امروزه نیز عزاداری صورت می

رو سهوگواری بایهد  اکنون یکی از مشکالت جهان اسالم، شهرایط مهردم فلسهطین اسهت؛ از ایهن
                                                           

 .105؛ ص كامل الزیارات قولویه؛ . جعفر بن محمد ابن1
 .332، ص 15 ؛   صحيفه امامموسوی خمینی؛  الّله . سید رو 2
های مهداحی  آقا گفتند همه بخش»ای؛  سید علی حسینی خامنه الّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع3

 .14/07/1395؛ «باید پیام داشته باشد
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گونهه کهه شههید  د؛ همانستیزی، روحیه مقاومهت و حمایهت از مظلهوم داشهته باشه ماهیت ستم
ش ُمهرد، شهمر  یصد سال پیاست. شمر  هزار و س 1انیشمر  امروز موشه دا».... فرمود   مطهری

   2«.خورد  امروز را بشناس. امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین تکان می
مریکا و داعهش ها، شرایط جهان اسالم و ستم ستمگران معاصری چون آ بنابراین باید در عزاداری

زیرا عزاداری، ترجمان ماهیت ستم و بداخالقی هر زمهان اسهت. امهام راحهل در ایهن  بیان شود؛
 زمینه فرمود 

به طور کوبنهده فجهایع و  ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمۀ ح  الزم است در نوحه
ومیهت های ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و در این عصر که عصهر مظل ستمگری

سعود، این  جهان اسالم به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل
و مالئکتهه و رسهله علهیهم ه اسهت، بهه طهور کوبنهده  الّله خائنین به حرم بزرگ الهی ه لعنة

 3یادآوری و لعن و نفرین شود.
عه تأکید کرده است؛ زیرا ماهیهت نیز همواره بر همسویی عزاداری با شرایط جام ؟دم؟ای امام خامنه

 سازی است   ، فرازمانی و اندیشهعزاداری امام حسین
دهنده  فهمیدن قضیه عاشورا فقط در تاری  نیست، در هر زمانی بایهد دیهد عناصهر تشهکیل

دهنده هویهت  گهاه در مقهابلش بایهد عناصهر تشهکیل  شهود؟ آن هویت یزیدی کجا پیدا می
سهاز باشهد. روضهه و نوحهه و  سهاز باشهد، اندیشه بر باید انسانحسینی را به میدان آورد. من

گاهی پر کند. سینه  4زنی باید فضا را از مسائل زنده حسینی، معرفت و آ

                                                           

 . نخست وزیر وقت اسرائیل.1
 .291، ص 17 ؛   آثار  مجموعه. مرتضی مطهری؛ 2

 .400، ص 21 ؛   صحيفه امام موسوی خمینی؛ الّله . سید رو 3
های رهبر انقالب به هیئات  توصیه»ای؛  سید علی حسینی خامنه الّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع4

 .07/08/1393؛ «بیمذه
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 فهرست منابع
 کتب

؛ تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم؛ البالغه شرح نهج؛ الّلهالحدید، عبدالحمید بن هبة ابن ابی .1
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نی؛ چاپ اول، نجهف یتصحیح  عبدالحسین ام  ؛الزیارات كامل محمد؛   ه، جعفر بنیقولو ابن .2
 .   ش1356ة، یاشرف  دارالمرتضو
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 ش.1395
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؛ چاپ چهارم، تهران  مؤسسهه تنظهیم و نشهر صحيفه امام هههههههه؛ههههههههههههههههههههههه .11
 ش.1386، آثار امام خمینی

 ها سایت
ای؛ اسهتفتائات  الله سهید علهی حسهینی خامنهه رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت پایگاه اطالع .1

 مراسم عزاداری.

آقا گفتند همه »ای؛  الله سید علی حسینی خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اه اطالعپایگ .2
 .14/07/1395؛ «های مداحی باید پیام داشته باشد بخش
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های  توصهیه»ای؛  الله سید علی حسهینی خامنهه رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت پایگاه اطالع .3
 .07/08/1393؛ «رهبر انقالب به هیئات مذهبی

، کهد مطلهب  18/08/1392؛ «ههای حسهینی نگهاهی بهه عزاداری»؛ پرتال امهام خمینهی .4
49192.


