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 مقدمه
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 الحمدهللا و صلی اهللا علی نبیه األعظم و آله الطاهرین
»وم ن ین تَها مِنَّإِ فَ اهللاِِرَعائِم شَظِّع1.لوبِي القُقو« 

 که پس از خلق مـا فرزنـدان آدم،       پایان خداي متعال را    حمد و سپاس بی   
 در شاهراه محبـت   ما آدمیان راوفرا خواند  طریق ارادات خویش بههمگان را   

 .و عشق خود مبعوث نمود

اي  راستی براي انسانی که طالب اوست و مشتاق وصلش، چـه مـژده       و به 
  طالـب  ،ت حـق   یعنـی حـضر    2؛» بنا وهادعفَ«: تر از این که فرمودند     روحبخش
 و  اولیـاء خـود     بـه عزیزتـرین    ،براي وصول بـه مقـصد و آرزویـش        خویش را   

                                                
 )32حج، آیه ( . و هرکس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانۀ تقواي دلهاست.1

 : قَالَ» فَادعوه بِها و لِلَّهِ الْأَسماء الْحسنى   « : فِی قَولِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ      )علیه السالم ( عبدِاللَّهِ  عنْ أَبِی  2.
 )143ص  ،1 ج ،الکافی( ».نَحنُ و اللَّهِ الْأَسماء الْحسنَى الَّتِی لَا یقْبلُ اللَّه مِنَ الْعِبادِ عملًا إِلَّا بِمعرِفَتِنَا«

براي خدا اسماء نیکویی است، پس او را با       «:  کریمه که  ۀدر تفسیر این آی   ) علیه السالم ( صادق امام
کـه  ، اسماي حـسناي پروردگـاریم؛ آنـان      به خدا قسم ما اهل بیت     « : فرمودند» آن اسماء بخوانید  

  ».، هیچ عملی از اعمال بندگان خدا پذیرفته نخواهد شدشانبدون معرفت
 



 ف

 

 

 ي 
رهنمـون شـده تـا بوسـیلۀ آن          )الـسالم  علـیهم ( هدي ۀ ائم ؛درگاهشان  خاص 

ر، از خویش تا خدا پرواز کنیمنورهاي پاك و مطه. 

  از تالطم دریـاي هولنـاك و طوفـانیِ       رفت و مگر راهی دیگر براي برون     
بــه سـاحلی امــن و نجــاتی ابــدي  غفلــت،  دنیـاي غــرق در ظلــم و فـساد و  

  دارد؟ وجود

  دشـمن  ایـن  ؛ چراکه  آرام ننشینند  یان او رگاما در این میان، شیطان و لش      
ارغد،    بزرگترین مـانع خـویش   )آله و علیه اهللا صلی(م اسالم مکرّ  از روز بعثت نبی 

ه استت و والیت یافترا درخشش خورشید نبو.  

  بـراي آنکـه در   ) الـسالم  علـیهم ( کرام بیتِ ین و ارادتمندان اهل   اما ما محب
 هـیچ  بـدون    ،هاي الهـی   هاي گرانسنگ و امانت    به این سرمایه  محیط هجمه   

محکم  )السالم علیهم( محبت و والیت آل اهللا        در صراط مستقیمِ   ،بیم انحراف 
 را نیز از خود آن      »ورزي  ارادات  «بایست آداب و مرام    برداریم، می  گامو استوار   

 .ویم جویا شعلممعادن 

 تبیـین  در   )الـسالم  علـیهم ( اطهار ۀائم روایات شریف     و  قرآن ۀآیات کریم 
اي اسـت کـه    هتـرین هدیـه   ب ،)الـسالم  علـیهم (بیـت  شرایط و آداب ذکر اهـل     

 .کرد به سالکان این راه پربهجت و ناب تقدیم توان می

 آیـین حیـاتبخش محبـت و         این قرن، بـه میـدان آمـدن        ۀسابق پدیدة بی 
 مـرد و راسـخان در        مـردانِ  ت و جهـاد   ، با هم  )السالم یهمعل(بیت   والیت اهل 

 را   ت الهی و توحیدي نظام اسـالمی       تشکیل حاکمی  ۀ بارق  توانست  بود که  علم
 هاي سلطه و استکبار را به لرزه افکنـد    نظامۀ ظهور رساند و پیکر فربه به منص

 . بشارت دهد درك صبح صادقبهو چشمان تار جهانیان را 

 یعنـی   ؛یان و نگاه پرچمدار و مقتداي اهل والي این عصر          این آیین در ب   
 )ظلـه  اهللا ادام( انقـالب  معظـم  رهبرحضرت روح اهللا و خلف صالح و بر حقش       



 

 

 

 ك 
 و ایـن ارادت و محبـت را هرچـه    نمایـد  و تبین مـی روز تعیین   به،تکلیف ما را 

 ،در ایـن مـسیر صـدها هـزار شـهید واالمقـام            . نماید تر می  تر و پرطراوت   زنده
بخش بودن این طریق و امکـان        بر نتیجه  اي  زنده انشاهدو  ه  هاي بالغ  جتح

هـایی کـه     اند؛ اسوه   در این مکتب نورانی    »ل انسانی مکات« دستیابی به هدف    
ه توجمبه این سمت و سو    را   یاندلهاي آزاده و زندة جهان     ، چشمگیر آنان  ؤتألل

 . است کرده

 هـدي  ۀ نظر مرحمت ائمـ  با توفیق الهی و    جز  که -تدوین این مجموعه    
ـ   ز توسط جمعـی از خـدمتگ      -رسید نمی به انجام    )السالم علیهم( ین اران و محب

آوري،   جمع در قم  ه و دانشجویان   از طالب حوزه علمی    )السالم علیهم(بیت   اهل
 نـوع خـود اسـت،        اولین محصول از    و از آنجا که    .بندي و ارائه گردید    موضوع

 ؛ از این رو   باشد بسیار داشته ایب و نقایصی     مع نادیده و  زوایاي   بدیهی است که  
ها و نقطه نظرات ارزشمند اساتید و خواننـدگان ایـن          راهنمایی  دریافت مشتاق

 .م هستیاثر
، این مجموعۀ تابنـاك را بـه سـاحت مقـدس اهـل بیـت هـدي                  آخردر  

 کبـري  ۀ حـضرت صـدیق  ؛ به ویـژه ام األئمـه النجبـاء     )السالم و ةالصلو علیهم(
ــاعلی اهللا ســالم( ــر  )ه ــشاهدین محتــرم دعــاي خی  تقــدیم داشــته، از همــه م

 .داریم مسئلت
 احمد پناهیان

  قم المقدسه-)السالم علیهم(دفتر فرهنگی فخراألئمه 

نوآوري و شکوفایی سال المبارك رمضان
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 )الـسالم  علـیهم ( بیـت  اهـل  جایگاه عـزاداري :  اول بخش
 توسلومجالس ذکر و 
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 مجالـسی اسـت کـه زنـده         ،ا بداننـد  ملت ما قدر ایـن مجـالس ر       
 در ایام عاشورا زیاد و زیادتر و در سایر ایـام  ،راها   دارد ملت  می نگه

طـوري   هـاي ایـن   هاسـت و جنـبش     هفته ،هم غیر این ایام متبرکه    
هم مجلس ها   همان غربزده،عد سیاسی اینها را بفهمند اگر ب . هست

ـ      ؛کنند  می کنند و عزاداري    می پا هب ت را بخواهنـد و    اگـر چنانچـه مل
من امیدوارم که هر چه بیشتر و هر چه         . کشور خودشان را بخواهند   

خـوان در   و از خطباي بزرگ تا آن نوحه     برپا باشد  بهتر این مجالس  
گویـد و    مـی  چند شعر، آن که ایستاده پاي منبر  ]از[؛  این تاثیر دارد  

  اینها هر  ، آن که در منبر است و خطیب است        تا ،خواند  می چند شعر 
 گرچه خود بعـضی  ؛ تاثیر طبیعی دارند  ، تاثیر دارند  مسألهدو در این    

  1.رشع الییثُن ح مِ؛کنند  میاشخاص هم ندانند دارند چه

 )قدس سره(حضرت امام خمینی 
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 روایات

     بداهللانْـذُ قُتِـلَ أَمِیـرُ         یقالَ لی ابوعکِـی ملَتَب اءمالس و ضإِنَّ الْأَر عما مِس
ینَ رحمۀً لَنَا و ما بکَى لَنَا مِنَ الْملَائِکَۀِ أَکْثَرُ و ما رقَأَت دموع الْملَائِکَـۀِ       الْمؤْمِنِ

                   لَ أَنْ تَخْـرُج قَبـ ه منْذُ قُتِلْنَا و ما بکَى أَحد رحمۀً لَنَا و لِما لَقِینَا إِلَّا رحِمه اللـَّ
قَطَت           الدمعۀُ مِنْ عینِهِ فَإِذَا      وعِـهِ سـمأَنَّ قَطْرَةً مِنْ د هِ فَلَولَى خَدع هوعمالَ دس

          فْـرَحلَنَـا لَی ه قَلْبـ عوجإِنَّ الْم رٌّ وا حلَه دوجتَّى لَا یا حرَّهح لَأَطْفَأَت نَّمهفِی ج
رِد علَینَـا            یوم یرَانَا عِنْد موتِهِ فَرْحۀً لَا تَزَالُ تِلْک الْفَرْ         ى یـ ۀُ فِـی قَلْبِـهِ حتـَّ حـ

ضو2...الْح 

 همانـا آسـمان و    !اي مـسمع  : به مـن فرمودنـد    ) السالم علیه(امام صادق 
واسطه  ه ب ،به شهادت رسید  ) السالم علیه(منینؤزمین از روزي که امیرالم    

آنها بـر مـا     بیشتر از نیزکنند و مالئکه گریه می  بر ما دلسوزي و محبت  
 ]تـا کنـون    [)بیت اهل( مالئکه از روز شهادت ما       اشککنند و    گریه می 

 مـا رسـیده گریـه    بـه  و هیچ کس بر مـا و مـصائبی کـه            ؛خشک نشده 
 مـورد   قبـل از سرازیرشـدن اشـکش       مگر اینکه خداوند او را       ،کند نمی

هایش بر گونه اش      پس وقتی که اشک    ؛دهد رحمت و آمرزش قرار می    



 

 ) السالم علیهم(بیت جایگاه عزاداري اهل: بخش اول
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حرارت و  هرآینه ،تش جهنم بریزد   بر آ  آن قطره از    جاري شد، اگر یک   
  و لهیـب   که اثري از حرارت    طوري ه ب ،کند  آن را خاموش می    گداختگی
 دردمنـد اسـت،   که قلبش براي ما       بدرستی کسی  .نخواهد ماند آن باقی   

 شـادي   خواهدکرد و در آن حال چناندر روز وفاتش که ما را مالقات  
 کوثر بـر مـا      فرحی به او دست خواهد داد که تا روزي که برحوض           و

 . از بین نخواهدرفت،شوند  میوارد

      ِدِ اللَّهبو عالـسالم  علیه(قَالَ أَب(              م هِ هـ ه شِـیعتَنَا شِـیعتُنَا و اللـَّ  رحِـم اللـَّ
 3.الْمؤْمِنُونَ فَقَد و اللَّهِ شَرَکُونَا فِی الْمصِیبۀِ بِطُولِ الْحزْنِ و الْحسرَة

خدا شیعیان ما را رحمـت کنـد، زیـرا    :  فرمود)علیه السالم( صادق   امام
 غـم و    بـه واسـطه طـول       به خدا قسم در مصیبت مـا شـریکند؛         ایشان

 .حسرت

  ونٍ  : ... )السالم علیه( عبداهللاقَالَ أَبیرَةٌ مِنْ عبلَا ع إِلَى اللَّهِ و بنٌ أَحیا عم
 إِلَّا و قَد وصلَ فَاطِمۀَ و أَسعدها علَیهِ      بکَت و دمعت علَیهِ و ما مِنْ باكٍ یبکِیهِ        

ا و             )وآله علیه اهللا صلی( اهللا رسولو وصلَ    شَرُ إِلـَّ حـدٍ یبا مِنْ عم قَّنَا وى حأَد و 
شَرُ و   )السالم علیه(عینَاه باکِیۀٌ إِلَّا الْباکِینَ علَى جدي الْحسینِ       حـی ه عینُـه   فَإِنـَّ

و الْخَلْقُ فِی الْفَزَعِ و هم آمِنُونَ  قَرِیرَةٌ و الْبِشَارةُ تِلْقَاه و السرُور بینٌ علَى وجهِ       
 تَحت الْعرْشِ و فِی ظِـلِّ  )السالم علیه(و الْخَلْقُ یعرَضُونَ و هم حداثُ الْحسینِ    

     و یـ وء خَافُونَ سـرْشِ لَا یالْع       نَ ووأْب ۀَ فَیـ م ادخُلُـوا الْجنـَّ قَـالُ لَهـابِ یمِ الْحِـس
                ع مـ ا قَـدِ اشْـتَقْنَاکُم یخْتَارونَ مجلِسه و حدِیثَه و إِنَّ الْحور لَتُرْسِـلُ إِلَـیهِم إِنـَّ

ونَ فِــی مجلِــسِهِ الْوِلْــدانِ الْمخَلَّــدِینَ فَمــا یرْفَعــونَ رءوســهم إِلَــیهِم لِمــا یــرَ
 4 مِنَ السرُورِ و الْکَرَامۀِ)السالم علیه(
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  نزد خـدا اشکیهیچ چشمی و هیچ  ... :فرمود) السالم علیه(امام صادق 
 ،کنـد   مـی  گریـه ] الـسالم  علیهامام حسین   [ از چشمی که بر او       محبوبتر
ـ  مگر اینکه    ،کند بر او گریه نمی   اي    و هیچ گریه کننده    نیست؛   فاطمـه  اب

 و نیـز بـا   ،گردانـد   مـی  و او را شادمان و پیوند برقرار کرده    زهرا تقرب 
 اي چ بنـده ی و هـ ؛و حـق مـا را ادا کـرده باشـد          پیوند برقـرار   اهللا رسول

ــنکــه چــشمانش گریمحــشور نمــی شــود مگــر ا ــ،ان باشــدی جــز  ه ب
د نشـو   مـی   همانا محشور   که )السالم علیه(ن  یکنندگان بر جدم حس    هیگر

ـ آ  مـی  انشـ  به بدرقه   و بشارت  است روشن   ناکه چشمانش یدرحال د و  ی
ـ  کـه خال ی و در حـال    اسـت  انی نما ان صورتش ازشادي   ق در هـول و  ی

ـ  و ز  در امانند   آنها ،هراس و در معرض حسابند      همـصحبت   ر عـرش  ی
آنها ه  ب.ستندیمناك نیه عرش از بدي روز حساب ب      ین اند و در سا    یحس
نی و یکنند و همنـش     می ا اب ]اما آنها [د  یشود که وارد بهشت شو      می گفته

 در  غالمان بهـشتی  ان  ی سپس حور  ؛دهند  می حیهم صحبتی با او را ترج     
م یی کـه مـا مـشتاق شـما    ]ندیگو  میبه آنها[شوند و   میپی آنها فرستاده 

 بخـاطر   ،کنند  آنها بلند نمی   ]دنید[شان را براي    ی حتی سرها  ]ایشاناما  [
درك کـرده و    ) مالسال  علیه(حسین  شادي و سروري که از مجالست با        

 .اند چشیده
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 )السالم علیهم(بیت اهل براي عزاداري  وجودي ۀفلسف. 1

است که این     این ،یک مطلبی هم که بین همه ما باید باشد         
خـواهیم    مـی اش قضیه این نیست که مـا   همه :نکته را به مردم بفهمانیم    

د  تـذکر داده بـشو  ،باید این نکته هم به مردم گفته بشود       ...  ثواب ببریم 
خوانی قضیه این نیست که من یک چیزي بگویم و            روضه ۀکه آقا قضی  

 5.یکی هم گریه کند

؛ )الـسالم   علیـه ( عبداللَّه  بیان مصایب و مراثى حضرت ابى      
ى الگویى به مردم، براى کیفیت بخشیدن بـه حرکـت در راه          یعنى ارایه 

 6.هدفهاى بزرگ

 حفظ و احیاي اسالم. 1-1

ل منبر باید ایـن شـهادت امـام         مجالس عزا باید باشد و اه      
 ، قـدرت  ۀ را زنده نگه دارند و ملت باید بـا همـ           )علیه اهللا سالم(حسین  

 بـا  ، این را زنـده نگـه دارنـد     ]مجالس [ خصوصاً ،این شعائر اسالمی را   
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 که روایت شده »1ینسن حا مِنَاَ«شود   می اسالم زنده،زنده نگه داشتن او 
 این است که حسین مـال       ...ایش این معن  ،است که پیغمبر فرموده است    
 اینهمـه  . شده است]زنده [ از او  ؛شوم  می من است و من هم از او زنده       
خواسـت آثـار را از     مـی  با اینکه دشمن؛برکات از شهادت ایشان است  

لَعِبت «.  آنها در صدد بودند که اصل بنی هاشمی در کار نباشد           .بین ببرد 
خواستند اصل اسـالم را ببرنـد و          می  آنها ، این حرف بود   »2اذَُهاشِم بالکَ 

درست کنند و این کارشان اسباب این شد که عرب  یک مملکت عربی
 قـضیه  ، قـضیه ، همه مسلمین توجه پیدا کردنـد کـه نـه   ؛و عجم و همه  

عربی  ت و عجمی  قضیه خدا و اسالم اسـت ؛ت و اینها نیست  ت و فارسی . 
 ،دینـی هـست   همه مجالسی که اجتماعـات       ،این مجالس را حفظ کنید    
 .دارد  می اینها اسالم را در قلوب ما زنده نگه    ،اجتماعات اسالمی هست  

 شعائري  ، اعیاد اسالمی را   ، جمعه را حفظ کنید    ،جماعات را حفظ کنید   
که در آن هست حفظ کنید و مجالس عـزا را بـا همـان شـکوهی کـه                   

 7.گرفت و بیشتر از او حفظ کنید  میپیشتر انجام

 در این ماه محرم و صـفر        خصوصاً - ... باید ماها و شماها    
 بایـد مـاه   - که ماه برکات اسالمی است و ماه زنده ماندن اسالم اسـت  

                                                
 261 ص ،43 ج ،بحاراالنوار .1
) الـسالم  علیـه (در مجلس خود وقتی با چوب بر لبان مطهر امـام حـسین      ) علیه اهللا لعنت(یزید   .2

 :خواند زد، این اشعار را می می
ــزَلَ     ــی نَـــ ــ حـــا و ــاء و لَـــ ــ ــرٌ جـ ــ ــا          خَبـ ــکِ فَلَـــ ــم بِالْملْـــ ــت هاشِـــ ــ لَعِبـ  

        أَنْـــتَقِم إِنْ لَـــم مِـــنْ خِنْـــدِف تــلَ       مِـــنْ  لَـــس ــا کَـــانَ فَعـ مـ ــد مـنِـــی أَحب   
 اي نازل نشده  هیچ خبري نیامده و هیچ وحی       د    ـرفتنـاشم حکومت را به بازي گ   ـه بنی«

 »انـایــشـارهـر کـد بــه خاطـــاز پیـشینیانم نیــستم اگــر انتقـام نگیــرم             از بنــی احمـ   
 )307 ص ،2 جلد ،احتجاج(
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 ؛)السالم علیهم(بیت محرم و صفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهل       
 زنده مانده است ایـن مـذهب   )السالم علیهم(بیت که با ذکر مصائب اهل 

وضـع مرثیـه سـرائی و روضـه      با همان وضع سنتی بـا همـان       ؛تا حاال 
 حـاال بایـد   ،ه گوش شما نگویند که ما انقالب کردیم        ب  شیاطین .خوانی

همان مسائل انقالب را بگوئیم و مسائل که در سابق بـود حـاال دیگـر              
  ! خیر1 بشود،بایدمنسی 

ما باید حافظ این    . ماه محرم و صفر است که اسالم را نگه داشته است          
دستجات مبارك اسالمی که در عاشورا، در   سنتهاي اسالمی، حافظ این     

کید کنـیم کـه بیـشتر    أ ت،افتند  می در مواقع مقتضی به راه     ؛محرم و صفر  
 8.دنبالش باشند

 آن  . براي حفظ مکتـب سیدالـشهداست      ء سیدالشهدا ۀروض 
فهمنـد    نمـی   را نخوانید، اصـالً    ءگویند روضه سیدالشهدا    می کسانی که 

داننـد ایـن     نمـی .ننـد یعنـی چـه     دا  نمـی   چه بوده و   ءمکتب سیدالشهدا 
 االن هزار و چهارصد     .حفظ کرده این مکتب را    ها   و این روضه  ها   گریه

و با این ها  و با این مصیبت ها    با این روضه   ،سال است که با این منبرها     
 ،این نقش.. . تا حاال آورده اند اسالم را  ؛اند ما را حفظ کرده   ها   سینه زنی 

 آن گلی است که     ،شه زنده نگه داشته   یک نقشی است که اسالم را همی      
داشـته   زنـده نگـه   هـا    این گریه  ،دهند زنده نگه داشته     می هی آب به آن   

زنـده نگـه داشـته مکتـب        هـا     این ذکر مـصیبت    ، را سیدالشهداءمکتب  
 9. راسیدالشهداء

                                                
 .به فراموشی سپرده شود .1
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  حسینیزنده نگهداشتن نهضت. 1-2

اینکـه  .  زنده نگه داشتن نهضت است     ،گریه کردن بر شهید    
ت هست که کسی که گریه بکنـد یـا بگریانـد یـا بـه صـورت         در روای 

 ایـن بـراي ایـن       1، این جزایش بهشت اسـت     ،دار خودش را بکند    گریه
دهد و صـورت      می ودش یک حال حزن به خ     ...  که است که حتی آنی   

ایـن  ؛  کنـد   مـی   این نهضت را دارد حفـظ      ،دهد  می گریه دار به خودش   
ایـن  «ملـت مـا را      . کنـد   می  را حفظ  )علیه اهللا سالم(نهضت امام حسین    

 10.کرده  حفظ»مجالس

 دیگـر روضـه     ،گوینـد کـه نـه       می آمدنداي   حاال یک دسته   
 اینها ماهیت این عـزاداري  ؛فهمند اینها که روضه یعنی چه   نمی !نخوانید

 آمده تـا    ]که [ نهضت امام حسین   دانند که این    نمی .دانند چیست   نمی را
 ؛ تابع ]یک[،   این ، درست کرده   را ]انقالب اسالمی [ تا این نهضت   ،اینجا

کردن بـر عـزاي    دانند که گریه  نمی. شعاعی است از آن نهضت    این یک 
 که یک جمعیت کمـی      ]است [ زنده نگه داشتن همین معنا     ،امام حسین 

 دستور عمـل   ،دستور است این  . در مقابل یک امپراطوري بزرگ ایستاد     
ـ لُّکُ« . دستور است براي همه    ،)علیه اهللا سالم(امام حسین    ومٍ یـ  ع  ا ووراشُ

 دستور است به اینکه هر روز و در هر جا بایـد همـان               »الرب کَ رضٍأَ لُّکُ
 11. همان برنامه را؛نهضت را ادامه بدهید

                                                
1. وِری ئِ األَ نِت عۀِم قین  ادِ الص)عالم  لَیهِمالس(  قالوا م  یرَبکى غَو أَ کى أَ ن بهضمناًداًو واحِ لَ و  
 .ه الجنۀلَباکى فَتَکاء فَ البهم یتأت لَن لَ مۀ ونَّ الجى اهللاِلَ عهلَ
 کسی را بگریاند، حتـی   هر کس بگرید یا   : روایت شده که فرمودند   ) علیهم السالم (اطهار   از ائمۀ    

شـود،   کند و کسی که اشـکش جـاري نمـی     پیش خدا بهشت را براي او ضمانت می  -یک نفر را  
 )14 ص ،مثیراألحزان( .پس خود را به حالت گریه درآورد، بهشت براي اوست
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است که این     این ،یک مطلبی هم که بین همه ما باید باشد         
خـواهیم    مـی اش قضیه این نیست که مـا   همه :نکته را به مردم بفهمانیم    

 .خـواهیم پیـشرفت کنـیم     مـی  قـضیه ایـن اسـت کـه مـا     ،ثواب ببـریم  
 ثـواب   ؛ نه اینکه رفتند یک ثـوابی ببرنـد        ، هم که کشته شد    سیدالشهداء

 ؛ آنطور رفت که این مکتب را نجاتش بدهد        ؛براي او خیلی مطرح نبود    
 شـما هـم کـه داریـد         . اسـالم را زنـده کنـد       ؛اسالم را پیشرفت بدهـد    

  نوحـه  ،خوانیـد  مـی خطبـه    ،زنیـد   مـی   حـرف  ،کنیـد   مـی  خـوانی  نوحه
 ،کننـد   مـی  مردم هم که گریه،کنید  می مردم را به گریه وادار   ،خوانید می

خـواهیم بـا همـین     مـی همه روي این مقصد باشد که این اسالم را مـا      
 بـا   ،خـوانی   با این نوحه   ، با این گریه   ، با این هیاهو   .هیاهو حفظش کنیم  

ایـن مکتـب را حفـظ       خـواهیم     می خوانی ما  با این نثر   ،این شعرخوانی 
 باید این نکته هم بـه مـردم گفتـه      . چنانچه تا حاال هم حفظ شده      ؛کنیم

 این نیـست کـه   ۀخوانی قضی  روضهۀ تذکر داده بشود که آقا قضی  ،بشود
قضیه این است که با گریه    ،من یک چیزي بگویم و یکی هم گریه کند        

 حتـی تبـاکی هـم ثـواب     . با گریه این حفظ شده    ؛حفظ شده است این   
کند به    می  براي اینکه تباکی کمک    ؟ خوب تباکی چرا ثواب دارد     1،دارد

 یـک   ،بینند  می  اینها اشتباه است که اینها یک طرف قضیه را         .این مکتب 
 همیـشه مبـتال   -یعنی اسـالم -بینند و مع االسف ما       نمی طرف قضیه را  

 12!همیشه مبتال بوده؛ ها بوده به این یک طرف دیدن

                                                
 .182براي مشاهده اصل حدیث، مراجعه کنید به ص ؛ 288  ص،44  ج،بحاراألنوار. 1



 هیئت

 

11 
 مکاران مقابله با ظلم ست.1-3

 جوانان خودش را، همـه      ۀ هم ...)علیه اهللا سالم( ءسیدالشهدا 
هـر   -مال و منال که نداشـت     - و منال، هر چه بود، هر چه داشت          مال

 جوان داشـت، اصـحاب داشـت، در راه خـدا داد و بـراي                :چه داشت 
 مخالف با امپراطـوري آن      ؛ مخالفت با ظلم، قیام کرد     ]و [تقویت اسالم 

 بـا  ، قیام کرد در مقابل او-ودهاي اینجا زیادتر ب   ريکه از امپراطو  -روز  
 غلبـه  ،یک عده قلیل و با این عده قلیل در عین حـالی کـه شـهید شـد     

ما که دنبال او  . غلبه کرد بر این دستگاه ظلم و شکست داد آنها را      ؛کرد
 و بـه  )علیـه  اهللا سـالم ( بـه امـر حـضرت صـادق         ،از آن وقت   هستیم و 

 ما  ؛کنیم این مجالس عزا را      می ما بپا ،  )السالم علیهم( هدي   ۀسفارش ائم 
 مقابـل ظلــم  ؛ مقابـل ظلـم اســت  ؛گــوییم  مـی  را داریــممـسأله همـان  

 خطباي ما زنده نگه داشتند قضیه کربال        ؛ ما زنده نگه داشتیم    .ستمکاران
یک دسته کوچک اما بـا      -را و زنده نگه داشتند قضیه مقابله یک دسته          

 13.زرگ طاغوتی ب در مقابل یک رژیم-ایمان بزرگ

 تمـام   ،مورین ساواك رضـاخان    مأ ،بیخود نبود که رضاخان    
  رضـاخان همچـو    ! این همین طوري نبود    ؛مجالس عزا را قدغن کردند    

ـ  ؛ اصل مخالف با این مسائل بـشود      ]از [نبود که   ؛مور بـود أ رضـاخان م
 آنهائی که ملتفت بودنـد   ،مور بود به اینکه آنهائی که کارشناس بودند       مأ

و هـا    هاي ما که مطالعه کـرده بودنـد در حـال ملـت              دشمن ،مسائل را 
دیدند آنها که تا این مجالس   می،مطالعه کرده بودند در حال ملت شیعه      

هاي بر مظلـوم هـست و تـا آن افـشاگري             ییسرا ین نوحه هست و تا ا   
زمـان رضـاخان    . توانند برسند بـه مقاصـد خودشـان         نمی ،ظالم هست 
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 کارهـاي   ؛جالس در ایران قدغن شـد     قدغن کردند به طوري که تمام م      
 دسـت علمـا را بـستند و        ، دست اهل منبـر را     ؛خودشان را انجام دادند   

 بکنند و آنهـا تبلیغـات را از آن          نگذاشتند که اینها تبلیغات خودشان را     
طرف شروع کردند و ما را به عقب راندنـد و تمـام مخـازن مـا را بـه                 

 14.چپاول بردند

 همـه چیـزش را      ،بـا عـده کـم      )اهللا علیه   سالم (امام حسین  
هـر  .  گفت»نه« مقابل یک امپراطوري بزرگ ایستاد و     ؛فداي اسالم کرد  
 ، محفوظ بماند و این مجالسی کـه هـست        »نه« جا این    روز باید در هر   

  15. را محفوظ بدارد»نه«مجالسی است که دنبال همین است که این 

 ملـت   ۀمـسأل  ،مسألههاي ما خیال نکنند که       ها و جوان   بچه 
.  این را دیگران القا کردند به شماها که بگوئید ملـت گریـه    ،گریه است 

است که گریـه بـر      اي   ي اینکه گریه   برا ،ترسند  می ها آنها از همین گریه   
 ،آینـد   مـی  دسته هائی کـه بیـرون   ،فریاد مقابل ظالم است    ،مظلوم است 

ئر  اینهـا شـعا    ،اینها را باید حفظ کنید    .  قیام کرده اند   ،مقابل ظالم هستند  
 اینها یک شعائر سیاسـی اسـت کـه       ،مذهبی ماست که باید حفظ بشود     

 بازیتـان ندهنـد ایـن       ،سـاها بازیتان ندهند ایـن قلمفر    . باید حفظ بشود  
خواهند همـه    میاشخاصی که با اسماي مختلفه و با مرام هاي انحرافی         

 مجـالس  ،بیننـد کـه ایـن مجـالس       مـی  چیز را از دستتان بگیرند و اینها      
صائب مظلوم و ذکر جنایات ظالم در هر عـصري مقابـل           ذکر م  ،روضه

کننـد   مـی  ارنـد خدمت د اینها ملتفت نیستند که اینها   . دهد  می ظالم قرار 
 16.ماسال  کنند به می دارند  خدمت ،کشور  این  به
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 )المالس همعلی( بیت اهل عزاي ۀتاریخچ. 2

 )السالم وعلیه آله ونبینا علی( ذکر مصیبت جبرئیل براي آدم. 2-1

        رْشِ و اقَ الْعـأَى سر هِ کَلِماتٍ أَنَّهبمِنْ ر مالَى فَتَلَقَّى آدلِهِ تَعفِی تَفْسِیرِ قَو
ا         )السالم علیه(أَسماء النَّبِی و الْأَئِمۀِ      دٍ یـ مـحقِّ مبِح مِیدا حرَئِیلُ قُلْ یبج فَلَقَّنَه 

سینِ و           عالِی بِحقِّ علِی یا فَاطِرُ بِ      الْحـ نِ وس قِّ الْحـ سِنُ بِحـ حـا مۀَ یقِّ فَاطِمح
ا أَخِـی     قَالَ یـ و هقَلْب انْخَشَع و هوعمد الَتنَ سیسا ذَکَرَ الْحانُ فَلَمسالْإِح مِنْک

       برَتِی قَالَ جبتَسِیلُ ع نْکَسِرُ قَلْبِی ورَئِیلُ فِی ذِکْرِ الْخَامِسِ یبذَا جه كلَدرَئِیلُ و
ا هِـی قَـالَ یقْتَـلُ                    مـ ا أَخِـی و فَقَالَ یـ ائِبصا الْمهغُرُ عِنْدۀٍ تَصصِیببِم ابصی
                 و هـ و ما آد یـ تَـرَاه لَو عِینٌ ولَا م نَاصِرٌ و لَه سحِیداً فَرِیداً لَیطْشَاناً غَرِیباً وع

لَّۀَ نَاصِرَاه حتَّى یحولَ الْعطَش بینَه و بینَ السماءِ کَالدخَانِ      یقُولُ وا عطَشَاه وا قِ    
           و الـشَّاةِ مِـنْ قَفَـاه ح ذَبـ حذْب تُوفِ فَیـشُرْبِ الْح وفِ ویإِلَّا بِالس دأَح هجِبی فَلَم

نْصاره فِی الْبلْدانِ و معهم النِّسوانُ      ینْهب رحلَه أَعداؤُه و تُشْهرُ رءوسهم هو و أَ        
 17.الثَّکْلَى الْواحِدِ الْمنَّانِ فَبکَى آدم و جبرَئِیلُ بکَاء عِلْمِ کَذَلِک سبقَ فِی

  کـه  یتعـال   حـق   سـخن  ریدر بـاب تفـس    ) نیالدر الثمـ  (ر  یصاحب تفس 
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ــلَتَفَ«: دیــفرما مــی ــم آدیقَّ ــن ر مِ آدم : کنــد  مــیتیــ روا»...مــاتلِ کَهِبِّ
 را  )الـسالم  علـیهم (امبر و ائمـه     ی نام پ  ی در ساق عرش اله    )السالم علیه(
ـ  بگو چنـین    ایـن  اد داد کـه   ی  او ل به ی جبرئ  و دید ـ «  :دی ـ ا حم ی د بحـق  ی

 بـر زبـان آورد،   را )الـسالم  علیـه ( نیکه نـام حـس   یپس هنگام  »...محمد
ـ برئ بـرادرم ج يا:  و قلبش خاشع گشت و گفت    يش جار یها اشک  !لی

 .گـردد   مـی يشکند و اشـکم جـار     می  دلم ،]نفر [نیاد پنجم یدر هنگام   
 ]دیگـر  [شود که مصائب    می یبتین فرزند تو دچار مص    یا: ل گفت یجبرئ

ـ ا:  گفـت  .گردنـد   مـی  نزد آن کوچک   :  اسـت؟ گفـت  مـصیبتی ن چـه    ی
ـ ار و یـ چ ی و همانده  کسی تنها و ب   ،بی غر ،که تشنه لب  یدرحال  ياوری
: دیگو  می کهی او را در حال    يدید  می کاش ! آدم ي ا .دشو  می کشته ،ندارد

ـ  می که تـشنگ یی تا جا!)و ناصر(اور ی ی از کمي وا!ی از تشنگ  يوا ان ی
 و ریکس جز بـا شمـش     چیشود پس ه    می لیاو و آسمان همانند دود حا     

 ذبـح   پس همانند گوسفند از قفـا      .دهد  نمی  جواب او را   چشاندن مرگ 
ـ  و سـر او و        کرده غارت  را  او اموال و دشمنان    گردد  می را بـه    ارانشی

ـ این واقعه] خبر[، گردانند  میان شهرهای در مایشان زنان   همراه ش ی از پ
ـ  و جبرئ  )الـسالم  علیـه ( سـپس آدم     .آمده اسـت    منان يکتایدر علم    ل ی

 .است  که فرزندش را از دست دادهی زنۀی همانند گر،کردند هیگر

 در  )الـسالم  وعلیـه  نبیناوآلـه  علـی ( عزاداري حضرت ابراهیم  . 2-2
 )السالم علیه(حسین مصیبت امام

       الرِّضَا تمِعنِ الْفَضْلِ قَالَ سلَّ       )السالم علیه(ع جـ زَّ وع رَ اللَّها أَمقُولُ لَمی 
یم أَنْ إِبرَاهِیم أَنْ یذْبح مکَانَ ابنِهِ إِسماعِیلَ الْکَبش الَّذِي أَنْزَلَه علَیهِ تَمنَّى إِبرَاهِ  
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یکُونَ قَد ذَبح ابنَه إِسماعِیلَ بِیدِهِ و أَنَّه لَم یؤْمرْ بِذَبحِ الْکَبشِ مکَانَه لِیرْجِع إِلَى      
               تَحِقَّ بِـذَلِکسدِهِ فَیهِ بِیلَیلْدِهِ عزَّ وأَع حذْبالِدِ الَّذِي یإِلَى قَلْبِ الْو رْجِعا یقَلْبِهِ م

ا               أَر هِ یـ لَّ إِلَیـ جـ زَّ و عـ ه فَع درجاتِ أَهلِ الثَّوابِ علَى الْمصائِبِ فَـأَوحى اللـَّ
وخَلْقاً ه ا خَلَقْتم با رفَقَالَ ی کخَلْقِی إِلَی بنْ أَحم رَاهِیممِـنْ   إِب إِلَی بأَح

ب  حبِیبِک محمدٍ فَأَوحى اللَّه إِلَیهِ أَ     أَحـ ولْ هقَالَ ب کنَفْس أَم کإِلَی بأَح وفَه
إِلَی مِنْ نَفْسِی قَالَ فَولَده أَحب إِلَیک أَم ولَدك قَالَ بلْ ولَده قَالَ فَـذَبح ولَـدِهِ                 

ا  ظُلْماً علَى أَیدِي أَعدائِهِ أَوجع لِقَلْبِک أَو ذَبح ولَدِك بِیدِ          تِی قَالَ یـفِی طَاع ك
               مفَإِنَّ طَائِفَۀً تَـزْع رَاهِیما إِبلِقَلْبِی قَالَ ی عجائِهِ أَوددِي أَعلَى أَیع هحلْ ذَبب بر
          حذْب ا یـ اناً کَمـود عـ دِهِ ظُلْمـاً و عـمِنْ ب نَهنَ ابیستَقْتُلُ الْحدٍ سمحۀِ ما مِنْ أُمأَنَّه

لْکَبش و یستَوجِبونَ بِذَلِک سخَطِی فَجزِع إِبرَاهِیم لِذَلِک و تَوجع قَلْبه و أَقْبلَ        ا
                    نِـکلَـى ابع ک زَعـج تیفَـد قَـد رَاهِیم ا إِبـ لَّ یـج زَّ وع ى اللَّهحکِی فَأَوبی

     ع زَعِکبِج دِكبِی تَهحذَب اعِیلَ لَومإِس    فَـعأَر لَـک تبجأَو قَتْلِهِ و نِ ویسلَى الْح
درجاتِ أَهلِ الثَّوابِ علَى الْمصائِبِ و ذَلِک قَولُ اللَّهِ عزَّ و جلَّ و فَدیناه بِذِبحٍ             

 18.عظِیمٍ

) السالم علیه(الرضا  روایت شده از حضرت ثامن الحجج علی بن موسی        
 :که فرمود

امـر  ) السالم علیهعلی نبینا و آله و      (خداوند متعال، به ابراهیم     هنگامیکه  
 کـه خداونـد بـراي       -فرمود که به جاي پسرش اسماعیل، آن گوسفند         

توانست درد    کاش می  ... ذبح کند، ابراهیم آرزو کرد     را -ابراهیم فرستاد 
کند  و رنج پدري که بدست خود عزیزترین فرزندان خود را قربانی می           

را » مـصائب صـبر بـر     « استحقاق بـاالترین درجـۀ ثـوابِ         درك کند، تا  
 .یدنما کسب
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محبـوبترین خلـق   ! اي ابراهیم«: در این هنگام، خداوند به او وحی کرد      
هـیچ آفریـده اي نـزد مـن از          ! خداونـدا «: فرمـود » من نزد تو کیست؟   

 .» محبوب تر نیست)صلی اهللا علیه و آله(حبیبت حضرت محمد 
: گفـت »  برایت محبوب تر است یا خودت؟      او«: خداوند به وي فرمود   

پـسرش برایـت    «: خطاب رسـید  . »او برایم از خودم محبوب تر است      «
آیـا  «:  خطاب رسید  .»پسر او «: گفت» محبوب تر است یا پسر خودت؟     

دشمنان براي تو دردناکتر اسـت  ذبح فرزند او از روي ظلم و به دست        
ذبـح  «:  فرمود»؟منبح فرزند خودت به دست خود و براي اطاعت    یا ذ 

اي «:  خداوند فرمود».دست دشمنانش برایم دردناکتر است    فرزند او به    
صـلی اهللا علیـه و      (گروهی که خود را از امت حضرت محمد         ! ابراهیم

 بعد از او فرزندش را ظالمانه به قتل خواهنـد رسـاند،        ، می خوانند  )آله
و همانگونه که میش را سر می برند و به این وسـیله مـستحق عـذاب                 

 .»خشم خواهند شد

 و قلبش به درد آمد و گریست،        تاب شد  بی بسیار   )السالم علیه(ابراهیم  
جـزعِ تـو را بـراي قتـل حـسین           ! اي ابـراهیم  «: آنگاه خداونـد فرمـود    

 جایگزین پریشانی تو براي ذبح فرزندت نمـودم و بـدین          )السالم علیه(
 ». گرفتمب صبر بر مصائب را در نظروسیله برایت باالترین درجۀ ثوا

 و مـا  ؛»1و فَدینَاه بِذِبح عظـیمٍ «: و از این رو خداوند تعالی فرموده است       
  .را فدا کردیم» قربانی عظیم«به جاي او 

 

                                                
 107صافّات، آیه  .1



 هیئت

 

17 
 در )الـسالم  علیـه (ذکر عظمـت مـصیبت امـام حـسین          . 2-3

 )السالم علیهو نبیناوآله علی( گفتگوي خداي متعال با موساي کلیم

  دِیثفِی ح  اةِ منَاجى مۀَ   ) السالم علیه(وس أُمـ فَـضَّلْت لِم با رقَالَ ی قَد و
شْرِ              )وآله علیه اهللا صلی(محمدٍ   لِعـ مالَى فَـضَّلْتُه تَعـ ه  علَى سائِرِ الْأُممِ فَقَـالَ اللـَّ

رَائِیلَ   خِصالٍ قَالَ موسى و ما تِلْک الْخِصالُ الَّتِی یعملُونَها حتَّى آمرَ بنِـی             إِسـ 
                ۀُ وعمالْج و ادالْجِه و جالْح و موالص الزَّکَاةُ و لَاةُ والَى الصتَع ا قَالَ اللَّهلُونَهمعی

ا      ) السالم علیه(الْجماعۀُ و الْقُرْآنُ و الْعِلْم و الْعاشُوراء قَالَ موسى           مـ و با ر یـ
ۀُ  )وآله علیه اهللا صلی( الْبکَاء و التَّباکِی علَى سِبطِ محمدٍ  الْعاشُوراء قَالَ  رْثِیـالْم و 

          بِیدِي فِی ذَلِـکدٍ مِنْ عبا مِنْ عى موسا مطَفَى یصلْدِ الْمۀِ وصِیبلَى مع زَاءالْع و
ا و    )وآلـه  علیـه  اهللا صلی(ى  الزَّمانِ بکَى أَو تَباکَى و تَعزَّى علَى ولْدِ الْمصطَفَ          إِلـَّ

ـ             نِ بِنْ ۀِ ابـبحالِهِ فِی مدٍ أَنْفَقَ مِنْ مبا مِنْ عم ا ونَّۀُ ثَابِتاً فِیهالْج لَه هِ  کَانَت تِ نَبِیـ
 دِرهماً و   الدنْیا الدرهم بِسبعِینَ  الدارِ بارکْت لَه فِی  ذَلِک دِرهماً إِلَّا و   طَعاماً و غَیرَ  

ـ  زَّتِی وعِ وغَفَرْت لَه ذُنُوبه وکَانَ معافاً فِی الْجنَّۀِ    جا مِـنْ رلَالِی مرَأَةٍ  ج لٍ أَوِ امـ
عمالَ دنَ سیهِعمِ فِی یوی واءاشُوررِهِ قَطْرَةًعرُ مِائَۀِغَیأَج لَه کُتِبةً إِلَّاواحِد19ٍ.شَهِید و 

: دارد عرضـه مـی   ) الـسالم  علیـه ( حضرت موسـی     ،اتدر حدیث مناج  
هـا    را بر دیگر امت  )وآله علیه اهللا صلی( امت محمد  از چه رو  ! پروردگارا

برتـري   آنها را بخاطر ده خـصلت     : برتري دادي؟ خداوند متعال فرمود    
 ها که بـه آن عمـل    خصلت  آن :عرضه داشت ) السالم علیه(موسی  . دادم
 تا به بنی اسرائیل فرمان دهم بـه آنهـا   ]د بدهبه من یا[کدامند؟   ،کنند می

نماز و زکات و روزه و حج و جهـاد          : خداوند متعال فرمود  . عمل کنند 
ــه و نمارو  ــورا  نمازجمع ــم و عاش ــرآن و عل ــت و ق ــی .جماع  موس
: عاشـورا چیـست؟ فرمـود     ! گـارا   پرورد: عرضـه داشـت   ) السالم علیه(
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و مرثیـه و  ) لیه و آله اهللا ع یصل( محمد   1کردن و گریاندن بر سبط     گریه
 اي  .) اهللا علیـه و آلـه      یصـل ( مصیبت فرزندان مـصطفی      ايعزاداري بر 

بـر فرزنـدان مـصطفی     اي از بندگان مـن در آن زمـان   هیچ بنده ! موسی
 مگـر   ، گریه نکند و یا نگریانـد و عـزادار نـشود           ) اهللا علیه و آله    یصل(

و . بـود   خواهـد ماندگار بهشتاینکه بهشت از آن او خواهد بود و در          
اي یک درهم از مـال خـود را بخـاطر محبـت فرزنـد دختـر                هیچ بنده 

 مگـر اینکـه در      ،صورت اطعام و یا کار دیگري انفاق نکنـد         هپیامبرش ب 
دهم و در بهـشت       هفتاد درهم برکت می    ، هر درهم   در برابر  سراي دنیا 

به عـزت و جاللـم   . گردد میدر عافیت خواهد بود وگناهانش آمرزیده    
 اشک از چشمانش در روز عاشـورا و          قطره زنی یک  مرد و  هیچ   !قسم

 مگر اینکه اجر صد شهید برایش نوشته      ،شود روزهاي دیگر جاري نمی   
 .خواهد شد

 )وآله علیه اهللا صلی( اهللا رسولذکر مصیبت . 2-4

      ٍدمحنِ مفَرِ بعنْ جالسالم علیه(ع(   قَالَ نَظَرَ النَّبِی  )ـ  )وآله علیه اهللا صلی ى  إِلَ
    لِینِ عنِ بیسقَالَ إِنَّ لِقَتْـلِ            )السالم علیه(الْح رِهِ وفِی حِج هلَسقْبِلٌ فَأَجم وه و 

 بِأَبِی قَتِیلُ )السالم علیه(الْحسینِ حرَارةً فِی قُلُوبِ الْمؤْمِنِینَ لَا تَبرُد أَبداً ثُم قَالَ      
ا      اهللا رسولکُلِّ عبرَةٍ یا ابنَ کُلِّ عبرَةٍ قِیلَ و ما قَتِیلُ   ؤْمِنٌ إِلـَّ مـ ذْکُرُه قَـالَ لَـا یـ 

 20.بکَى

امـام حـسین     : اسـت کـه    گردیـده  نقـل    )الـسالم  علیـه ( از امام صـادق   

                                                
 نوة دختري .1
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آمـد کـه    مـی ) وآلـه   علیـه   اهللا  صـلی (به سوي پیـامبر اکـرم       ) السالم  علیه(
: ودو فرمـ حضرت به استقبالش شتافت و او را در دامان خویش نشاند        

ایجـاد   ین حرارتی مؤمنهاي در دل)السالم علیه(ن یهمانا کشته شدن حس  
  .نخواهد شد  که هرگز سردکرده است

 کـه کـشته   ی کـس يپـدرم فـدا  : فرمـود  )السالم علیه(سپس امام صادق   
 کـشته هـر اشـک       !اهللا رسـول  فرزند   يا:  گفتند .استهاي جاري     اشک
اشـک  که  نیکند مگر ا می نادی او را یچ مؤمن یه: فرمود  چه؟ یعنیروان  

 .او جاري خواهد شد

   ِل لِیا   )وآله علیه اهللا صلی( اهللا رسولقَالَ عقِیلًـا       اهللا رسول یع لَتُحِـب ک  إِنـَّ
حباً لَه و حباً لِحب أَبِی طَالِبٍ لَـه و إِنَّ ولَـده          قَالَ إِي و اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبه حبینِ      

هِ الْملَائِکَـۀُ            لَمقْتُولٌ لَیـلِّی عتُـص ؤْمِنِینَ وونُ الْمیهِ علَیع عمفَتَد لَدِكۀِ وبحفِی م 
هِ      اهللا رسولالْمقَرَّبونَ ثُم بکَى      حتَّى جرَت دموعه علَى صدرِهِ ثُم قَـالَ إِلَـى اللـَّ

 21.أَشْکُو ما تَلْقَى عِتْرَتِی مِنْ بعدِي

 رسول  يا:  عرضه داشت  )وآله علیه اهللا صلی( اهللا رسول به یت عل  حضر
 به خدا سوگند کـه او       ،يآر: ؟ فرمود يست دار ول را د  یا تو عق  ی آ !خدا
 بـه خـاطر     يگـر ی و د   بخاطر خودش  یکی ؛دوست دارم به دو دلیل    را  
 در  ]عقیل بن مسلم [فرزند او  همانا .که ابوطالب او را دوست داشت      این

ن بـر او اشـکبار   ی و چـشمان مـؤمن    شـود   می کشته  تو راه محبت فرزند  
 سـپس رسـول   ،خواهد شد و مالئکه مقرب بر او نماز خواهند گـذارد        

 سـپس  گردیـد،  ينه جـار  ی بر س  یشان که اشکها  ییه کرد تا جا   یخدا گر 
ـ  آنچـه کـه عتـرتم بعـد از مـن خواهـد د               بـراي  به خـدا  : ندفرمود  ،دی

 .کنم یم تیشکا
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 درکربال) السالم علیه(ؤمنینپیشگویی و گریه امیرالم. 2-5

 الم قالَ الباقررّ علی بکربال: علیه السحابِهِ قالَمنِ مِنْ اَصا:  فى اِثْنَیفَلم 
هـذا ملْقـى رِحـالِهِم     هذا مناخُ رِکـابِهِم و : مرَّبِها تَرَقْرَقَت عیناه لِلْبکاءِ ثُم قالَ
 :علَیکِ تُهراقُ دِماء اال حِبۀِ نْ تُرْبۀٍوهیهنا تُهراقُ دِماؤُهم، طوبى لَکِ مِ

 بـا دو تـن از       )الـسالم  علیـه ( امیرالمؤمنین   :فرمود)السالم علیه(امام باقر   
نجا، چشمهایش آ، هنگام عبور از حضرت د؛گذر کردن کربال یارانش از

 ...خوابـد  بر زمین مى هایشان اینجا مرکب:  سپس فرمود؛اشک آلود شد
 ؛ اینجا خونهایشان ریختـه مـى شـود   ...ارافکندنشان استاینجا محلّ ب

 خـون دوسـتان بـرروى تـو ریختـه         کـه خوشا به حال تـو اى خـاکى         
 22!شود مى

 ذکرمـصیبت پیـامبر   در )علیهـا  اهللا سالم(زهرا حضرت گریه. 2-6
 )السالم علیه(حسین   بر امام)وآله علیه اهللا صلی(اعظم

     رَ النَّبِیا أَخْبلَم أَنَّه وِيا     صلی اهللا علیه و اله     رلَـدِهۀَ بِقَتْـلِ و فَاطِمـ نَتَـهاب 
      ه ا أَبـ یـ قَالَت شَدِیداً و کَاءۀُ بفَاطِم کَتنِ بهِ مِنَ الْمِحلَیرِي عجا یم نِ ویسالْح

       فَاشْتَد لِیمِنْ ع مِنْکِ و انٍ خَالٍ مِنِّی ومقَالَ فِی ز کُونُ ذَلِکتَى یم  ا و کَاؤُهـب 
ۀُ                ا فَاطِمـی فَقَالَ النَّبِی زَاءِ لَهۀِ الْعبِإِقَام لْتَزِمنْ یم هِ ولَیکِی عبنْ یفَم ها أَبی قَالَت
لِ            الِ أَهـلَى رِجکُونَ عبی مالَهرِج تِی ویلِ باءِ أَهلَى نِسکُونَ عبتِی یأُم اءإِنَّ نِس

 تِی ویۀُ تَـشْفَعِینَ               ب امـنَۀٍ فَإِذَا کَـانَ الْقِیجِیلٍ فِی کُلِّ س دعجِیلًا ب زَاءونَ الْعددجی 
سینِ      أَنْتِ لِلنِّساءِ و أَنَا أَشْفَع لِلرِّجالِ ابِ الْحـص لَـى مـع مکَى مِـنْهنْ بکُلُّ م و
 فَاطِمۀُ کُلُّ عینٍ باکِیۀٌ یوم الْقِیامۀِ إِلَّا عینٌ بکَـت  أَخَذْنَا بِیدِهِ و أَدخَلْنَاه الْجنَّۀَ یا   
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 23.علَى مصابِ الْحسینِ فَإِنَّها ضاحِکَۀٌ مستَبشِرَةٌ بِنَعِیمِ الْجنَّۀِ

 به دختـرش فاطمـه      )وآله علیه اهللا صلی( اکرم   ی که نب  یت شده زمان  یروا
 ي که بر او جار    ییها  ن و رنج  ی حس  شهادت فرزندش  از) علیها اهللا سالم(

ـ  ا ! پدر ي ا : و عرض کرد   به شدت گریست  ، فاطمه   خبر داد  شود می ن ی
ـ      ی که در زمان : ؟ فرمود دهد  چه زمانی رخ می    ]حادثه[  ی من و تـو و عل

شـدت گرفـت و     ) علیهـا  اهللا سـالم حضرت زهرا   (ه او   یپس گر . نیستیم
 ی و چه کس  ؟خواهدکرد هی بر او گر   ی پس چه کس   ! پدر يا: عرض کرد 

  ؟دار اقامه عزاي او خواهد شد عهده
 امـت  زنان که ی به درست! فاطمهيا:  فرمود)صلی اهللا علیه و آله    (امبر  یپ

ـ گر  مـن بیـت  اهـل  من و مردانـشان بـر مـردان        بیت اهلمن بر زنان     ه ی
را تجدید کـرده و آن     در نسل عزاي او     انهر سال، نسل     و   خواهند کرد 
  .دارند میرا زنده نگه 

  دستکنم و  می شفاعت راشانمردان منو   آنان تو زنان،امتی ق درپس  
م یریـ گ میه کند ی گر )السالم علیه(ن  ی حس يها بتیهر کس را که بر مص     
  .میکن  میو او را وارد بهشت

 کـه بـر     یان است، مگـر چـشم     یامت گر ی روز ق  ی هر چشم  ! فاطمه اي
صـاحب   پـس    ؛ده است بو انی گر )السالم علیه( نی امام حس  يها بتیمص

هاي بهشتی بشارت داده       است و به نعمت    خنداندر آن روز     این چشم 
 .شود می

 درکربال )اعلیه اهللا سالم(ذکر مصیبت حضرت زینب کبري . 2-7

ى    همان چشمه  ]السالم ذکر مصیبت امام حسین علیه     [این 
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جوشانى است که از ظهرِ روزِ عاشورا شروع شد؛ از همـان وقتـى کـه           
تـلّ  « بـاالى  - طبق نقلى که شده اسـت  - )علیها  هاللَّ  سالم(زینب کبرى   

یا محمـداه، صـلّى علیـک    «: رفت و خطاب به پیغمبر عرض کرد  » زینبیه
امـۀ و  ملوب الع سملیک السماء هذا حسینک مرمل بالدماء، مقطّع االعضاء، م        

 را شروع کرد و   )السالم  علیه(ى امام حسین      او خواندنِ روضه  » 1...الرّداء
. خواسـتند مکتـوم بمانـد     با صداى بلند گفت؛ ماجرایى که مى      ماجرا را   

خواهر بزرگوار امام، چه در کربال، چه در کوفه و چه در شام و مدینه،          
این چـشمه، از همـان      . ى عاشورا پرداخت    با صداى بلند به بیان حادثه     

ایـن  . روز شروع به جوشیدن کرد و تا امروز، همچنان جوشـان اسـت            
 24.ى عاشوراست حادثه

 )السالم علیه(ذکر مصیبت امام سجاد . 2-8

  نِ     قال   )السالم علیه(  عبداهللا عن أبییس لَـى الْحـکَـى عالـسالم  علیـه (فَب( 
                   ى قَـالَ لَـه عِشْرِینَ سنَۀً أَو أَربعِینَ سنَۀً ما وضِع بینَ یدیهِ طَعام إِلَّا بکَـى حتـَّ

الِکِینَ قَـالَ إِنَّمـا       مولًى لَه جعِلْت فِداك إِنِّی       أَنْ تَکُـونَ مِـنَ الْهـ کلَیع أَخَاف
            رَعصأَذْکُرْ م ونَ إِنِّی لَملَممِنَ اللَّهِ ما ال تَع لَمأَع زْنِی إِلَى اللَّهِ وح ثِّی وأَشْکُوا ب

 25.بنِی فَاطِمۀَ إِلَّا خَنَقَتْنِی لِذَلِک عبرَةٌ

 بیست یا چهل    )السالم علیه(امام سجاد   : فرمود) السالم علیه(امام صادق   
 مگر اینکه   ند او قرار نداد   مقابل و هیچ غذایی     کرد  بر پدرش گریه     سال

                                                
حسین توست که در خون غلتیده و ] پیکر[ این! که درود فرشتگان همواره بر تو باد    ! ا محمد وا .1

 ،اللهوف علـی قتلـی الطفـوف   ... ( استاعضایش از هم جدا شده و ردا وعمامه اش به غارت رفته 
 )133ص 
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 یکـی از خـادمین آن       کرد، تا جایی که     می  گریه )السالم علیه(بر حسین   
ترسـم    می ! اي پسر رسول خدا    ! جانم به فدایت   :حضرت عرضه داشت  

همانا از شدت حزن و انـدوه  : رمود ف، هالك شوید  ]شدت گریه از  [که  
 چیـزي  ونـد  خدا سـوي  از]چراکـه مـن  [کنم  و غم به خدا شکایت می  

فرزنـدان فاطمـه     کـشته شـدن   گـاه    هـیچ  و ،دانیـد  شما نمی  دانم که  می
و اشک راه گلوي    بغض  آورم مگر اینکه      نمی خاطر هرا ب ) هایعل اهللا سالم(

 .بندد مرا می

     ب لِیلًى لِعوم نِ   َ أَشْرَفیسالسالم علیه(نِ الْح(   اجِد سـ قِیفَۀٍ لَـهفِی س وه و 
هِ   أیبکِی فَقَالَ لَه یا علِی بنَ الْحسینِ   إِلَیـ ه أْسـر فَرَفَع نْقَضِیأَنْ ی زْنِکا آنَ لِحم

         اللَّهِ لَقَد و کأُم ثَکِلَتْک أَو لَکیا  شکَفَقَالَ وإِلَى  یع ا     قُوب هِ فِـی أَقَـلَّ مِمـ بـر
                 أَبِی و تأَیإِنِّی ر احِداً وناً واب فَقَد إِنَّه و فوسلَى یفَى عا أَسحِینَ قَالَ ی تأَیر

  26...جماعۀَ أَهلِ بیتِی یذْبحونَ حولِی

کـه حـضرت زیـر       آمـد در حـالی    ) الـسالم  علیه(امام سجاد    نزد   یغالم
اي مـوالي   :  خادم عرضه داشـت    .کرد  می ال سجود گریه  سایبانی در ح  

نرسیده که حزن و اندوه شـما  فرا آیا وقت آن     ! اي علی بن الحسین    !من
واي  : فرمـود رو به خـادم    کرد و  سرش را بلند  حضرت   .به پایان برسد  

ه چـ ار کمتر از آن   ینزد خدا در مورد بس     یعقوب نبی    ! به خدا قسم   !بر تو 
در ! یوسـف   بر فـراق   ؛اسفا وا: گفت  می و ؛کرد  می تیشکا .ام  دهیدمن  

 ولی من صحنه ؛ یعقوب فقط یکی از پسرانش را گم کرده بود  حالی که 
 .خود دیدمبرابر م را در بیت اهل از گروهیذبح شدن پدر و 
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  عزا ۀ به اقام)السالم علیه(امام محمد باقر وصیت. 2-9

خواسـتند فـوت      مـی   وقتی که  )علیه  اهللا  سالم(حضرت باقر    
 اجیر کنند کسی را،     - که در منا   ظاهراً- وصیت کردند که ده سال       ،ندکن

 حـضرت   ؟اسـت اي   این چه مبـارزه   . کسانی را که براي من گریه کنند      
خواست چـه کنـد گریـه         می  حضرت باقر  ؟باقر احتیاج به گریه داشت    

 ایـن همـین نقطـه اساسـی،      ! ایام حج و منا    ؟ آنوقت هم در منا چرا     ؟را
خـوب  . نی است که ده سال در آنجـا گریـه کننـد           سیاسی، روانی، انسا  

 این اینطور   :گویند  می ؟ چیست ؟ چه خبر است   :گویند  می ،آیند  می مردم
 دهد نفوس مردم را به این مکتب و ظـالم را منهـدم              می این توجه . بود
 ؛دادههـا    کربال جوان؛دادیمها  ما جوان. کند  میکند و مظلوم را قوي     می

 شـما خیـال     !شـود اینطـور باشـد       نمی این. مما این را باید حفظش کنی     
 سیاسـی، روانـی،   مـسأله یـک  .  خیر گریه نیـست  ؛بکنید که گریه است   

 27.اجتماعی است

  عزاداريۀ بر اقام)السالم علیه( امام صادق امر. 2-10

ــادق        ــضرت ص ــر ح ــه ام ــت ب ــزا از آن وق ــالس ع مج
کنـیم   مـی  ما بپـا  ،)السالم علیهم( هدي ۀ و به سفارش ائم    )علیه اهللا سالم(

 28.این مجالس عزا را

 روزي بـوده    ،آن روزي که این روایات صادر شـده اسـت          
 مبـتال بودنـد بـه حکومـت امـوي و بیـشتر            1 ناجیـه  ۀاست که این فرق   

                                                
 .منظور، شیعه است .1
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 یـک اقلیـت کمـی در مقابـل     ، و یـک جمعیـت بـسیار کمـی    ،عباسـی 
 ،وقت براي سازمان دادن به فعالیـت سیاسـی         در آن . هاي بزرگ  قدرت

 خـودش سـازمانده     ،کـه ایـن راه    -ی درست کردند    این اقلیت یک راه   
 به اینکـه بـراي ایـن مجـالس اینقـدر      ، نقل از منابع وحی  ، و آن  -است

و هـا    آنقدر در حول و بر این اشک ،ها عظمت هست و براي این اشک     
کردند و شاید بـسیاري    میوقت اجتماع  اقلیت آن   شیعیان با  ،ها عزاداري

 سـازماندهی بـه     ، ولی مطلب  ؛ستدانستند مطلب چه ه     نمی از آنها هم  
29.ها  در مقابل آن اکثریت]بود [تیک گروه اقلی 

  نْ أَبِیالسالم علیه(عبداهللا   ع (            لِـینَ ع نَ بـیس فَـذَکَرْنَا الْحـ هقَالَ کُنَّا عِنْـد
ینَا قَـالَ  و بکَ) السالم علیه(عبداهللا لَعنَۀُ اللَّهِ فَبکَى أَبو و علَى قَاتِلِهِ   )السالم علیه(

         لِینُ عنُ بیسفَقَالَ قَالَ الْح هأْسر فَعر رَةِ لَـا     ) الـسالم  علیـه (ثُم بـأَنَـا قَتِیـلُ الْع
 30.یذْکُرُنِی مؤْمِنٌ إِلَّا بکَى

 )السالم علیه(نزد امام صادق  : دیگو  می از ابن خارجه نقل شده است که      
 بر او باد وبر قاتلش لعنت       که سالم خدا  -ن  ی از امام حس   يادیم و   یبود
ه ی گر ]السالم  علیهبه یاد حسین    ) [السالم علیه ( امام صادق   گردید؛ -خدا

:  و فرمـود آورد سپس حضرت سرش را باال      ،میه کرد یز گر یکرد و ما ن   
) بغـضها (ها  من کشته اشک:  است  فرموده )السالم ماعلیه (علی بن نیحس

 .دیگر  میه بر مننکی مگر اکند یاد نمی مرا یچ مؤمنی ه،هستم

 عزاداري در دوران معاصر. 2-11

کـه یـک سـازماندهی      - این مجـالس عـزا       ،در طول تاریخ   
 کشورهاي اسـالمی هـست و در        ]در [، کشورها هست  ]در [سرتاسري
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ی که یها  در مقابل حکومت-ایران که مهد تشیع و اسالم و شیعه هست 
 ؛ از بـین ببرنـد     آمدند و بناي بر این داشتند که اساس اسالم را           می پیش

 آنهـا را    ،آنهـا  آن چیزي که در مقابـل     ؛  اساس روحانیت را از بین ببرند     
 31. این مجالس عزا و این دستجات بود،ترساند می

 ی دوران جـوان يهـا  ي امروز شما از عـزادار   يها يعزادار 
است  شیاز پ  شیشدن ب  ن همان زنده  یا بهتر و پرشورتر است؛    یلیبنده خ 
 32.رشودیزاد برکاتش هم سری باید؛ ولیآ ی مشیطور دارد فضا نیو هم
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 )السالم علیهم(ت بی اهل با ارتباط  وجایگاه توسل. 3

، بیت اهلاین گوهر محبت    . این توسلها خیلى قیمت دارد     
ى این خاندان بـا   که میان همه) علیها اللَّه  سالم(ى زهرا     بخصوص فاطمه 

 33.عظمت، عزیز است، خیلى ارزش دارد

 اتّصال قلبـى و پیونـد معنـوى را بایـد            قدر این ارتباط و    
اى اسـت کـه تـشکیل         ى ایمان ماسـت؛ گـوهر ارزنـده         پشتوانه. بدانیم
روز بـین   محبـت را روزبـه    . ى هویت انسانى و اسـالمى ماسـت         دهنده

 پیغمبـر و بخـصوص   بیـت  اهـل ى مطهر و معـصوم   خودمان و خانواده  
چنـین خودمـان را بـا     بیـشتر کنـیم و هم  )علیها اللَّه سالم(ى زهرا   فاطمه

 34.اطاعت خدا به آنها نزدیک نماییم

 )السالم علیهم( پیوند عاطفی در حزن و شادي ائمه. 3-1

و ) الـسالم   علـیهم ( ى مردم ما و پیوندشان بـا ائمـه          عاطفه 
شـوند و در عـزاى آنهـا     عشقشان که در شادى آنهـا حقیقتـاً شـاد مـى         
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 35.همى است چیز بسیار م1،شوند حقیقتاً محزون و غمگین مى

 )السالم علیهم( بیت اهل عزاي ۀجایگاه اقام. 3-2

کننـد، مطالـب     آیند، منبر را گوش می     اینهایی که مسجد می    
شـوند و   رسـند، رد مـی    کنند، همچـو کـه بـه روضـه مـی           را گوش می  

آن روضـه   !این است که ملتفت نیستند چه هست    این از باب     ،روند می
زنید، خطبه   حرف می . فظ کرده است که این محراب، که این منبر را ح        

کنید، مـردم هـم     خوانید، مردم را به گریه وادار می       خوانید، نوحه می   می
 همه روي ایـن مقـصد باشـد کـه ایـن اسـالم را مـا             ،کنند که گریه می  

 با این هیاهو، با این گریـه، بـا   ؛خواهیم با همین هیاهو حفظش کنیم    می
خواهیم ایـن    مینثرخوانی ماخوانی، با این شعرخوانی، با این     این نوحه 

 36.مکتب را حفظ کنیم؛ چنانچه تا حاال هم حفظ شده

                                                
نَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى اطَّلَـع إِلَـى الْـأَرضِ فَاخْتَارنَـا و              إِ :)السالم علیه(قَالَ أَمِیرُالْمؤْمِنِینَ    .1

       مهأَنْفُـس و مالَهـوـذُلُونَ أَمبی زْنِنَا وزَنُونَ لِححی ونَ لِفَرَحِنَا وفْرَحی رُونَنَا ونْصۀً یلَنَا شِیع اخْتَار
 .فِینَا أُولَئِک مِنَّا و إِلَینَا

خداوند متعال به زمینیان نگریست، و ما را انتخـاب کـرد،           : فرماید می) السالم علیه(المؤمنین  امیر
سپس برایمان شیعیانی انتخاب نمود که ما را یاري کننـد؛ تـا بـراي شـادمانی مـا شـاد و بـراي              

] کـه در ایـن صـورت   [هاي خود را در راه ما بذل کننـد   ها و جان هاي ما غمگین شوند و مال    غم
  )287 ص ،44 ج ،بحاراألنوار (.از ما و راهشان به سوي ما خواهند بودآنها 

الْعلـى مِـنَ الجِنـانِ فَـاحزَنْ      اِنْ سرَّك اَنْ تَکُونَ معنا فىِ الدرجاتِ: علیه السالم قالَ الرّضا
  .لِحزْنِنا و افْرَح لِفَرَحِنا

کند که در درجات واالى  ر تو را خوشحال مىاگ:ریان بن شبیب فرمود    به )علیه السالم (امام رضا   
جـامع   (.ما باشى، پس در اندوه ما غمگین باش و در شـادى مـا خوشـحال بـاش         ، همراه   بهشت

 )549، ص 12احادیث الشیعه، ج 
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 )السالم علیه(جایگاه گریه بر اباعبداهللا الحسین . 3-3

  ِنْ أَبِیهزَةَ عمنِ أَبِی حب لِینِ عنِ بسنِ الْحع انِیورامنِ الْجدٍ ععنْ سأَبِی ع
زَع مکْـرُوه       ) مالسال علیه(عنْ أَبِی  عبداهللا      الْجـ و کَـاءقُـولُ إِنَّ الْبی تُهمِعقَالَ س

           لِینِ عنِ بیسلَى الْحع کَاءا خَلَا الْبم زِعا جدِ فِی کُلِّ مبالسالم علیه(لِلْع (  ه فَإِنـَّ
ورأْج37...فِیهِ م 

: یـد گو  مـی   است که  شدهنقل  ) السالم علیه(از ابی حمزه از امام صادق       
 بـراي هـر مـصیبتی،     نمودنتابی   بی براي بنده گریه و    :شنیدم که فرمود  

 تــابی نمــودن در مــصیبت و نالــه و بــیمکــروه اســت بــه جــز گریــه 
 اسطه ایـن کـار      و  پس به درستی که او، به      )السالم ماعلیه(علی   بن حسین

 .مأجور است

 ُادقالم قالَ الصعلیه الس :مفینَا د نُهیع تمِعنْ دمفِکمٍ سۀً لِدقٍّ  عح لَنا اَو
شیعتِنا بواءه اللّـه تَعـالى بِهـا فِـى       لَنا اَوالَِحدٍ مِنْاُنْتُهِکلَنا نُقِصناه اَو عِرْضٍ 

 38.الْجنَّۀِ حقُباً

هر کس که چشمش در راه ما گریـان  : دفرمو )علیه السالم(امام صادق 
 است، یا حقى که از ما گرفتـه  شده خاطر خونى که از ما ریخته     ه  شود، ب 

و هتـک حرمـت    ، یا آبرویى که از ما یا یکى از شـیعیان مـا بـرده   شده
 ، خداى متعال به همین سبب، او را در بهشت جاودان، بـراى ابـد              شده

 .دهد جاى مى

     ادِقِینَ عۀِ الصنِ الْأَئِمع یتورالم لَیهِمکَى غَ      السأَب کَى أَونْ بقَالُوا م    و رَه یـ
 39.لَو واحِداً ضَمِنَّا لَه علَى اللَّهِ الْجنَّۀَ و منْ لَم یتَأَت لَه الْبکَاء فَتَباکَى فَلَه الْجنَّۀ
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 هـرکس گریـه کنـد و یـا           که روایت شده است   )السالم معلیه( ائمهاز  
  را از سـوي بهشت عطاي  ما، یک نفر باشدهر چند ،دیگران را بگریاند 

اشـک او جــاري   کــسی کـه  و ؛کنـیم   مـی ضــمانت بـراي او  ،اونـد خد
 بهـشت   ،)تباکی نمایـد  ( درآورد گریه   حالت  پس خود را به    ،گردد  نمی

 .برایش خواهد بود

    السالم علیه(قال الرضا(             لَـو ابِنَا وص لَـى مـکَى عأَب کَى أَونْ ببِلُ ما دِعی
ا    واحِداً کَانَ أَجرُه علَى اللَّهِ یا دِ       کَـى لِمـب ابِنَا وصلَى مع نَاهیع فَتنْ ذَربِلُ مع

صابِ                لَى مـکَى عنْ ببِلُ ما دِعرَتِنَا یمنَا فِی زعم اللَّه شَرَهائِنَا حدنَا مِنْ أَعابأَص
 40... غَفَرَ اللَّه لَه ذُنُوبه)السالم علیه(جدي الْحسینِ 

بـراي    هرکس گریه کنـد و    !اي دعبل : فرماید  می )لسالما علیه(امام رضا   
 اجر او بـر عهـده       ، یک نفر باشد   هرچند ، دیگران را بگریاند   مصائب ما 

آلـود    چشمانش اشک  در مصیبت ما   هرکس   ! اي دعبل  .خدا خواهد بود  
 خداونـد او را  ،بگرید ، به ما رسیدهانخاطر آنچه که از دشمن   هب گردد و 

 هرکس براي مصیبت جـدم حـسین        !اي دعبل  .گرداند  می با ما محشور  
 .آمرزد  می خداوند گناهانش را،بگرید) السالم علیه(

  َابِ غَفَرنَاحِ الذُّبنِهِ مِثْلُ جیمِنْ ع فَخَرَج هذُکِرْنَا عِنْد نْ ذَکَرَنَا أَولُ ما فُضَیی
دِ الْببأَکْثَرَ مِنْ ز کَانَت لَو و هذُنُوب لَه رِاللَّه41.ح 

  هر کس ما را یاد کنـد یـا      !اي فضیل : فرمودند) السالم علیه(امام صادق   
اشک از چـشمانش      به اندازه بال مگسی    و ؛ما نزد او برده شود    از  نامی  
  از کـفِ دریـا باشـد،   تر را هرچند بیـش    او خداوند گناهان  ، گردد خارج

 .آمرزد می
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بلکـه  . بیان ماجراى عاشورا، فقط بیان یک خاطره نیـست         
 -طور که در آغـاز سـخن عـرض شـد       همان-اى است که    یان حادثه ب

پـس، یـادآورى ایـن خـاطره، در حقیقـت           . شمار است   داراى ابعاد بى  
. تواند به برکات فراوان و بیـشمارى منتهـى شـود    اى است که مى    مقوله

ى   ، قـضیه  )الـسالم   علـیهم (کنید که در زمـان ائمـه          لذا شما مالحظه مى   
اي  جایگـاه ویـژه   ،  )الـسالم   علیـه (راى امام حسین    گریستن و گریاندن ب   

 42.داشته است

کننـد   قدرت عاطفه، قدرت عظیمى است؛ لذا ما را امر مى     
ــردن   ــشریح ک ــه را ت ــدن و حادث ــستن، گریان ــه گری ــرى . ب ــب کب زین

زنـد، امـا مرثیـه       در کوفـه و شـام منطقـى حـرف مـى           ) علیها  اللَّه  سالم(
م، با آن عزت و صالبت بر فرق         امام سجاد بر روى منبر شا      1؛خواند  مى

خوانى تـا امـروز    این مرثیه. خواند کوبد، اما مرثیه مى  حکومت اموى مى  
در . ادامه دارد و باید تا ابد ادامه داشته باشد، تا عواطف متوجـه بـشود       

تـوان خیلـى از       فضاى عاطفى و در فضاى عشق و محبت است که مى          
                                                

   حین أدخلوا دمشق)علیه السالم(و من مرثیۀ زینب بنت فاطمۀ أخت الحسین  .1
     ظمآن من طول الحزن و کل وغد ناهل   ما شجاك یا سکن قتل الحسین و الحسن        أ

  ی لها التقى و النائلـاطم أمی التـوصی           و ف          ـر ال ــی الب ـی عل ــوم أب ـا ق ــیقول ی 
  ا           أطفالنا من الظماء حیث الفرات سـائل    ـا به ـربۀ یحی ـى ابن المصطفى بش   ـمنوا عل 

           فانزل بحکم األدعیا فقـال بـل أناضـل   ا  ـوف و القنـاء ال إال السیـه ال م ـالوا ل ـق
      من سقر ال یخلص رجس دعی واغـل    رص  ــد أبــغ اه وـاه مشقص رمـى أت ـحت

  ه           و موته فی نضله قد أقحـم المناضـل             ــقتلــوا ل ـه و اعصوصب  ــوا بختل ـهللــف
  عینـۀ مـا أنـت عنـه غافـل     ه          بالدم یـا م     ـــونــعثن وا  ــه و خضب  ـروا جبین ـو عف 

ـ طیمـوا ف ــه و ذبح  ــریمـوا ح ـو هتک    ه           و آثـروا کلثومـه و سـقیت الحالئـل    ـــ
ـ ــ  و أدمـع ذوارف عق           ف        ــواتــۀ اله ـــایف بضج ــن بالتن ــسقی ـ ـوله   لـا زوائ
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 431.توان فهمید مىحقایق را فهمید، که در خارج از این فضاها ن

                                                
ــل     ــا ثواک ــد و کلن ــرتنا األعب ــد أس ــد            ق ــا أحم ــدنا ی ــا ج ــد ی ــا محم ــن ی   یقل

 لــن ناعـاء لیس لهـدمـ قد انتعلن بال     ام و البالء          ـالء إلى الشئ  ـا کرب ـایـى سب تهد
  ۀ            من نحو باب الجابیۀ بجاحـد و خالـل           ـل داهی ـدن ک ـۀ مع ـاغیـزید الط ـى ی ـإل

      بین یدي شر الورى ذاك اللعین القاتل      ا بدر الدجى رأس اإلمام المرتجى               ـحتى دن 
ـ زرانــب خی ــه قضی ـانـــی بن ل ف ـیظ   ه           ینکـت فـی أسـنانه قطعـت األنامـل        ــ
ــ ـــاحد و حـامل بجـــأن ــل ـراصــــد مـاف ــی صــدره غوائ ــد ف ــد معان  د            مکاب
 ۀ            شوهاء جاهلیـۀ ذلـت لهـا األفاضـل       ــریـل کف ـوائـۀ غ ـــدریــل ب ــوائــط
            بفیض دمع ناضب کذاك یبکی العاقل  ی  ـی بنت النب  ـى بن ـا عیونی اسکبی عل   ــفی

 :وارد دمشق کردند، این بود    را)السالم علیهم(بیت  که اهل   آنگاه )علیها اهللا سالم( زینب  حضرت ۀمرثی
مایگـان  ووحـسین تـشنه شـهید شـدند؛ درحالیکـه فر      کـه حـسن   نساخت ایـن  آیا تو را اندوهگین 

  بودند؟ سیراب
] سـالم اهللا علیهـا    [وصـی اسـت ومـادرم فاطمـه       ] الـسالم  علیـه [پدرم علی ! اي مردم «: گفت می

  پرهیزکار؛ 
در انـد    چرا کـه آنـان تـشنه   د؛نزنده بمان کودکان ما   بر فرزند مصطفی با جرعه آبی منت نهید تا          

  »!روان است ،که فرات حالی
اي کـه هرگـز از دوزخ     آلـوده ؛ پلیـدِ اي ابـرص  از کمـان فرومایـه   ، او نشستکه تیري بر تا آن ... 

     !خالص مباد
 ؛را بـا خـون رنگـین کردنـد     اش را بر خاك کشیدند ومحاسن او      هچهر ،با کشتن او هلهله کردند    

   .طفل او را گلو دریدند وکلثوم ودخترانش را به اسارت بردند ،حریمش را شکستند
  !آنان را با ضجه وناله و اشک و آه به اسیري بردند

 مـا  ۀانـد و همـ    بردگـان مـا را اسـیر کـرده         !یا جـداه  ! مداي اح !  اي محمد  :گفتند که می  در حالی 
  .داغداریم

  هـر مـصیبت  ۀگـر ریـش                  پـیش یزیـد طغیـان    ؛بال می برند  اسیران کربال را به سوي      
 .؛ آن ملعـون قاتـل قرارگرفـت    سـر مطهـر در برابـر آن بـدترین موجـود          تا آنجا که ماه نـورانیِ     

ـ -توز بد دل  ۀ آن کینه دست وپنج؛دهان او می زد بود که بر    ی او چوب خیزران   در دست   ۀ که کین
 !باد  بریده-در دل داشت  ،پدر را وکفریات زشت جاهلیت را که پاکان و خوبان ذلیل آنان شدند       ...

ونـه  گ  ایـن  اناشکی سرشار وفراوان،که خردمند    د،ی دختر پیامبر اشک بریز    بر پسرِ  !اي چشمهایم 
 )584ص، 17 ج، العوالم و288  ص،45 ج ،بحاراألنوار(. یندگر می
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  در عزاداري حسینی )السالم علیهم( بیت اهل ةسیر. 4

  عزا مجلسۀبرنام. 4-1

  نْ أَبِیةِ              )السالم علیه(  عبداهللا عار ابِ زِیـدِیثاً طَوِیلًـا فِـی ثَـو ذَکَـرَ حـ و 
واحِی الْکُوفَـۀِ و     إِلَى أَنْ قَالَ بلَغَنِی أَنَّ قَوماً یأْتُونَه مِنْ نَ         )السالم علیه(الْحسینِ  

نَاساً غَیرَهم و نِساء ینْدبنَه و ذَلِک فِی النِّصفِ مِنْ شَعبانَ فَمِنْ بینِ قَارِئٍ یقْـرَأُ       
                  تشَـهِد قَـد م نَعـ لَه فَقُلْت رَاثِیقُولُ الْمقَائِلٍ ی و بنْدنَادِبٍ ی و قُصی قَاص و

  ا تَصِفُهم ضعب              نَا وحدمی نَا وإِلَی فِدنْ یلَ فِی النَّاسِ معلِلَّهِ الَّذِي ج دمفَقَالَ الْح 
رْثِی لَنَا وی      و مونَهدد هـی رِهِم غَیـ تِنَـا ومِـنْ قَرَاب هِملَینُ عطْعنْ ینَا مودلَ ععج

 44.یقَبحونَ ما یصنَعونَ

  در )الـسالم  علیه(ن  یارت امام حس  ی در ثواب ز   )لسالما علیه(امام صادق   
 از  یقـوم  مه شـعبان  یام که در ن    دهیشن: دیفرما می ی طوالن یثی حد ضمن

ـ  بـه ز   هـاي دیگـر     بـه همـراه گـروه     اطراف کوفـه      نیارت امـام حـس    ی
ندبـه  ) الـسالم  علیـه (بر حـسین  ی که زنان؛ از جملهندیآ  می )السالم علیه(

گـو    گـر و مرثیـه      ان قـاري، راوي، نوحـه     ؛ همچنین در میان ایش    کنند می
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کننـد و مرثیـه       کنند و نوحه مـی     میخوانند و روایت      وجود دارد که می   
ـ  تعر کـه  نچـه را  آ از   ی بعـض  !يآر: به او عرضـه داشـتم     . گویند  می ف ی

ـ  را کـه درم  ییش خدا یستا:  سپس فرمود  .ام  مشاهده کرده  ،دیا نموده ان ی
  بـر مـا     و  کنند می مدح    را ما  و دندیمف  ما ي که برا  قرار داد  یمردم کسان 

ـ  از م را کـه   ییش خـدا  یستاخوانند و    میه  یمرث  را یان دشـمنان کـسان  ی
 و زننـد   مـی طعنـه   بـه مـا  شـان  نزدیکـی خـاطر    ه ب، که به آنها   قرارداده

ـ  کـه آنهـا را تهد      یگرانید دهنـد را    مـی  کننـد و آنچـه را انجـام         مـی  دی
 .شمارند می حیقب

 )السالم علیهم( بیت اهلبیان روایات و معارف . 4-1-1

  نْ أَبِیثُونَ فَقَـالَ   )السالم علیه(  عبداهللا عدتَتَح ونَ ولِسلِ تَجقَالَ لِلْفُضَی أَنَّه 
 45.نَعم فَقَالَ إِنَّ تِلْک الْمجالِس أُحِبها فَأَحیوا أَمرَنَا فَرَحِم اللَّه منْ أَحیا أَمرَنَا

روایات د و   ینینش  می  با هم  ایآ: ل فرمود ی به فض  )السالم علیه(امام صادق   
 را دوسـت ها  ن جلسهیا:  فرمود.يآر: ؟ عرضه داشت  کنید  می ما را بیان  

 خداوند رحمت کند کسی را که       ؛دی پس امر ما را زنده نگهدار      ؛دارم می
 .کند امر ما را احیا می

 مِسأَ عت باالحضا ن الرِّ س)یهلَع  المالس (ولُقُیـ  ر نـا  مرَحیـا أَ  أَبـداً  اهللا عمحِ
ـ  اس النَّ نَّإِ فَ اسها النَّ ملِّع ی ا و نَلوم ع ملَّعتَ ی م قالَ کُمرَحیی أَ  ی یفکَ فَ ه لَ لتقُفَ و  لَ
لِعموا ماتَّمنا لَالَ کَنَاسِح46.عوناب 

خدا رحمت  : گوید می) السالم علیه(شنیدم که امام رضا     : گوید راوي می 
بـه آن حـضرت عـرض کـردم        .  که امر ما را زنـده کنـد        اي را  کند بنده 
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چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمود علوم ما را فرا بگیـرد و بـه مـردم                  
تعلیم دهد؛ اگر مردم محاسن کالم مـا را بداننـد، حتمـاً از مـا تبعیـت                  

 .کنند می

 )شعرخوانی (خوانی مرثیه. 4-1-2

      ع خَلْتقَالَ د بِلٌ الْخُزَاعِیکَى دِعى        ح وسـنِ مب لِیع لَايوم دِي ویلَى س
 فِی مِثْلِ هذِهِ الْأَیامِ فَرَأَیتُه جالِساً جِلْسۀَ الْحزِینِ الْکَئِیبِ و           )السالم علیه(الرِّضَا  

صِـرِنَا  أَصحابه مِنْ حولِهِ فَلَما رآنِی مقْبِلًا قَالَ مرْحباً بِک یا دِعبِـلُ مرْحبـاً بِنَا       
ا         قَالَ لِـی یـ انِبِهِ ثُمنِی إِلَى جلَسأَج لِسِهِ وجلِی فِی م عسو إِنَّه انِهِ ثُملِس دِهِ وبِی
دِعبِلُ أُحِب أَنْ تُنْشِدنِی شِعراً فَإِنَّ هذِهِ الْأَیام أَیام حزْنٍ کَانَت علَینَا أَهلَ الْبیتِ        

  س امأَی کَى           وأَب کَى أَونْ ببِلُ ما دِعۀَ یینِی أُموصاً بائِنَا خُصدلَى أَعع رُورٍ کَانَت
علَى مصابِنَا و لَو واحِداً کَانَ أَجرُه علَى اللَّهِ یا دِعبِلُ منْ ذَرفَـت عینَـاه علَـى     

نْ    مصابِنَا و بکَى لِما أَصابنَا مِنْ أَعدائِنَا         بِلُ مـا دِعرَتِنَا یمنَا فِی زعم اللَّه شَرَهح
ه         )السالم علیه(بکَى علَى مصابِ جدي الْحسینِ        غَفَرَ اللَّه لَه ذُنُوبه الْبتَّۀَ ثُـم إِنـَّ

لَ ب        )السالم علیه( أَهـ لَسأَج رَمِهِ ونَ حیب نَنَا ویسِتْراً ب ضَرَب و ضتِـهِ مِـنْ    نَهی
 ثُم الْتَفَـت إِلَـی و    )السالم علیه(وراءِ الستْرِ لِیبکُوا علَى مصابِ جدهِم الْحسینِ        

اً     )السالم علیه(قَالَ یا دِعبِلُ ارثِ الْحسینَ       یـح تما دنَا مادِحم نَاصِرُنَا و فَأَنْت 
الَت عبرَتِـی و      فَلَا تُقَصرْ عنْ نَصرِنَا ما    سـ و رْتبتَع بِـلٌ فَاسـقَـالَ دِع تتَطَعاس 

اتیأَقُولُ الْأَب أَنْشَأَت.   
ات عطْـشَاناً بِـشَطِّ فُـرَات               مـ قَـد لًا            ودجنَ میسخِلْتِ الْح لَو أَ فَاطِم 

  47و أَجرَیتِ دمع الْعینِ فِی الْوجنَاتِ    ده     ـْاطِم عِنـد فَـمتِ الْخَـطَـإِذاً لَلٍَ

ایـام   [یین روزهـا  یدر چن  :دیگو  می  که ینقل شده است از دعبل خزاع     
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 ؛اب شـدم یشـرف  )السالم علیه(م امام رضا ید و موالی محضر س به ]محرم
 .باشـند   می ارانش گرداگرد او  یدم که او محزون و دلگرفته نشسته و         ید

 ! دعبـل يمرحبـا بـه تـو ا   :  فرمود،دید ممدن بودکه در حال آ مرا  یوقت
م بـاز  ی سپس مجلس را بـرا   ! کننده ما به دست و زبانش      ياریمرحبا به   

 دوسـت دارم  ! دعبـل يا:  به من فرمودوکرد و مرا در کنار خود نشاند    
 حزن يروزها بیت اهل ما يبرا ن روزها ی چراکه ا  ،ی بخوان يم شعر یبرا

 بـوده  ي شـاد ي روزهـا هی امی بنصاً دشمنان ما خصو  يبرا بوده است و  
ـ هرچنـد   - دیگران   اید  یبت ما بگر  ی هرکس بر مص   ! دعبل ي ا .است ک ی

 هـرکس  ! دعبـل ي ا . اجر او بر عهده خدا خواهد بـود        ،اندیبگر  را -نفر
 دشمنانمان بـر سـر     يبت ما و بخاطر آنچه که از سو       یچشمانش بر مص  

  محـشور   خداونـد او را بـا مـا و در زمـره مـا              گریـان شـود،    ما آمـده  
ه یگر )السالم علیه(ن  یبت امام حس  ی هرکس بر مص   ! دعبل ي ا .گرداند می
سپس آن حضرت برخاست و . بخشد  می گناهان او را خداند قطعاً  ،کند
ش قرار داد و آنها را پشت پرده نـشاند تـا بـر          بیت اهلان ما و    یماي   پرده
 سپس رو به من کـرد       .ه کنند ی گر )السالم علیه(ن  یبت جدشان حس  یمص

 همانـا تـو     کـه  ه بخوان یمرث )السالم علیه(  حسین  بر ! دعبل يا: و فرمود 
  در کهییپس تا جا ؛اي  که زندهی تا زمانیاور ما و مدح کننده ما هست    ی

 گلـویم را  بغـض   : دیگو  می  دعبل . مکن ی کوتاه  ما ياریدر   يتوان دار 
  :ات کردمی شد و شروع به خواندن ابيم جاریگرفت و اشکها

) السالم علیه( موقعی که حسین     ،بینید  را نمی  )م اهللا علیها  سال (فاطمهآیا  
 کشته افتاده بود و با لب تشنه در کنار فرات شـهید             ؛تنها به روي زمین   

  ؟شده بود
بـاالي پیکـر مبـارکش بـا سـیلی بـر            ) علیهـا  اهللا سالم( فاطمه    آنگاه که 
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 .صورت خود زد و اشک دیدگانش بر صورت جاري شد

   اتَقُـولُ             )السالم علیه(عبداهللاأَب ک ائِی بلَغَنِـی أَنـَّ  قَالَ لِجعفَرِ بنِ عفَّانَ الطـَّ
نْ حولَـه       )السالم علیه( الشِّعرَ فِی الْحسینِ   مـ کَـى وفَب هفَأَنْـشَد مقَالَ نَع تُجِید و 

هِ لَقَـد شَـهِدك        حتَّى سالَتِ الدموع علَى وجهِهِ و لِحیتِهِ ثُم قَالَ یا جعفَ           رُ و اللـَّ
 و لَقَـد  )الـسالم  علیـه (ملَائِکَۀُ اللَّهِ الْمقَرَّبونَ هاهنَا یسمعونَ قَولَک فِی الْحسینِ     

ۀَ                     اعتِک الْجنـَّ فَـرُ فِـی سـعا ج یـ لَک اللَّه بجأَو لَقَد أَکْثَرَ و نَا وکَیا با کَمکَوب
 ا ورِهدٍ قَالَ فِی            بِأَسا مِنْ أَحدِي قَالَ میا سی مقَالَ نَع كفَقَالَ أَلَا أَزِید غَفَرَ لَک 

 48.لَهلَّه لَه الْجنَّۀَ و غَفَرَال   شِعراً فَبکَى و أَبکَى بِهِ إِلَّا أَوجب)السالم علیه(الْحسینِ

دم کـه تـو   یشـن : مود فریی به جعفر بن عفان طا   )السالم علیه(امام صادق 
  ؟ییگو  می شعری به خوب)السالم علیه(نیدر مورد امام حس

 و )الـسالم  علیـه (امـام صـادق     وخوانـد ایـشان   ي سپس برا  ،بله: گفت
ها بر محاسن     که اشک  یی تا جا  کردند،   گریه می   که نزد او بودند    یکسان

 بـه خـدا سـوگند کـه         ! جعفر يا:  سپس فرمود  ، شد يو صورتش جار  
که سخنان تو   ینجا شاهد تو بودند در حال     یرب خداوند در ا   فرشتگان مق 

  مـا  گونـه کـه    دند و همـان   یشن  می )السالم علیه( نیرا در مورد امام حس    
 بهـشت را  ن سـاعت  یه کردند و خداوند در ا     ی گر ، آنها هم  میه کرد یگر

ـ آ:  سپس فرمود  .دیبر تو واجب کرد و تو را آمرز        ـ ا برای م ؟ یافزایـ ت نی
ن یکـس در مـورد امـام حـس         چیهـ : فرمـود !  من ي موال ي ا ،يآر: گفت

نکـه  یانـده مگـر ا    ینگر ه نکرده و  ی را نسروده و گر    ي شعر )السالم علیه(
 .آمرزد  می و او راساخته  او واجبيخداوند بهشت را برا

 وتاً :)السالم علیه(  عبداهللاقَالَ أَبیب الَى لَهتَع نَى اللَّهرٍ بشِع تینْ قَالَ فِینَا بم 
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 49.جنَّۀِی الْفِ

 بسراید،ت شعر   یک ب ی در حق ما   ههرک: فرمود )السالم علیه(امام صادق   
 .کند ی بنا ميا خانه  او در بهشتيخدا برا

     الرِّضَا تمِعنَا بِهِ       :)السالم علیه(قَالَ سحدمراً یؤْمِنٌ شِعا قَالَ فِینَا مقُولُ می 
ی الْجنَّۀِ أَوسع مِنَ الدنْیا سبع مرَّاتٍ یزُوره فِیها کُلُّ ملَکٍ إِلَّا بنَى اللَّه لَه مدِینَۀً فِ

 50.مقَرَّبٍ و کُلُّ نَبِی مرْسلٍ

هـیچ  : دیـ گو یم )السالم علیه(دم امام رضا    یشن: دیگو  می حسن بن جهم  
 د مگـر آنکـه خداونـد در بهـشت         یـ گو ی نمـ  ي شعر مدح ما در   یمنؤم

 ۀا اسـت و همـ     ی از دن  عتریوس ،برابرکند که هفت     ی م  او بنا  ي برا يشهر
 .کنند می ارتیز  در آنیاي فرستاده شده، او را انبۀمقرب و هم فرشتگان

 نِ الرِّضَا           عبداهللافَرِ بعإِلَى أَبِی ج تلْتِ قَالَ کَتَبنَ الصفَأَذِنَ  )السالم علیه( ب 
سنِ     االْحـأَب ثِیلِی أَنْ أَر)یـه لَع  نِـی  )المالـسأَع         کَتَـب قَـالَ و اه نِی   أَبـبانْـد إِلَـی

بانْد51أَبِی و 

شـتم و  نواي  نامـه  )السالم علیه(به امام جواد   : دیگو  می  بن صلت  عبداهللا
امـام رضـا   ( پدر بزرگوارش    یعنی ابا الحسن    ي تا برا  از او اجازه گرفتم   

ـ  يبرا که هم  ند نوشت ي من  برا  در جواب  .ه بخوانم یمرث) السالم علیه  نم
 !نوحه بسراي پدرم يو هم برا

 گریه. 4-1-3

          ِدِ اللَّهبو علِکِ قَالَ قَالَ لِی أَبدِ الْمبنِ ععِ بمدِیثٍ  )السالم علیه(مِس فِی حـ 
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زَع قُلْـت     قُلْت )السالم علیه(أَما تَذْکُرُ ما صنِع بِهِ یعنِی بِالْحسینِ    لَى قَالَ أَ تَجـب
امِ           إِي و ال   مِـنَ الطَّعـ تَنِعفَأَم لَیع لِی أَثَرَ ذَلِکرَى أَهتَّى یح بِرُ بِذَلِکتَعأَس لَّهِ و

ذِینَ           ک مِـنَ الـَّ ا إِنـَّ أَمـ تَـکعمد اللَّه حِمهِی فَقَالَ رجفِی و تَبِینَ ذَلِکستَّى یح
یفْرَحونَ لِفَرَحِنَا و یحزَنُونَ لِحزْنِنَا أَما إِنَّک       یعدونَ مِنْ أَهلِ الْجزَعِ لَنَا و الَّذِینَ        

ا                    مـ و تِ بِـکو الْمـ لَـکم متَهصِـیو و ائِی لَـکآب ضُورح تِکوم تَرَى عِنْدس
            محر أَشَد و کلَیقُّ عتِ أَروالْم لَکلَم ةِ أَفْضَلُ وبِهِ مِنَ الْبِشَار نَکلْقَوی   ۀً لَـک

ا                مِنَ الْأُم الشَّفِیقَۀِ علَى ولَدِها إِلَى أَنْ قَالَ ما بکَى أَحد رحمۀً لَنَا و لِما لَقِینَا إِلـَّ
رحِمه اللَّه قَبلَ أَنْ تَخْرُج الدمعۀُ مِنْ عینِهِ فَإِذَا سالَ دموعه علَى خَدهِ فَلَـو أَنَّ               

  ذَکَرَ           قَطْرَةً مِنْ د رٌّ وا حلَه دوجتَّى لَا یا حرَّهح لَأَطْفَأَت نَّمهفِی ج قَطَتوعِهِ سم
                 ت مـا نُع حدِیثاً طَوِیلًا یتَضَمنُ ثَواباً جزِیلًا یقُولُ فِیهِ و ما مِنْ عینٍ بکَت لَنَا إِلـَّ

م مِنْه تقِیس ثَرِ ونَابِالنَّظَرِ إِلَى الْکَوبنْ أَحم 52.ع 

 در حدیثی بـه     )السالم علیه(امام صادق   : گوید  می مسمع بن عبد الملک   
اسـت،   رفتـه ) الـسالم  علیـه (ذکر مصائبی که بـر حـسین        آیا  : من فرمود 

بـه  : کنـی؟ گفـتم    مـی  هم تابی   و بی  آیا جزع :  فرمود !بله: گفتم ؟کنی می
ام اثـر   که خانواده جاییگیرم تا   می خاطر آن بغض   ه و ب  ! آري ،خدا قسم 
 کـه ایـن   اي  به گونـه  کنم    می  از غذا خوردن امتناع    و بینند  می آن در من  

 به واسطه این    خدا: فرمود) امام( پس   .شود  می  چهره من نمودار   درامر  
 همانا کـه تـو از جـزع کننـدگان     ! رحمت کند  اشک و این حالت تو را     

  کـه هـستی انی از کس ) نیز(آیی و     می بر ما به شمار   ) تاب شوندگان  بی(
 و تو هنگام مرگ   ،شوند  می  اندوهناك  از اندوه ما   و  شادي ما شادمان   از

 و ، خـواهی دیـد   بـه ملـک المـوت       را پدرانم و سـفارش آنهـا      حضور
 است و همانا ملـک المـوت از       برتر دهند از آن   بشارتی را که به تو می     

تـا   .خواهد بود تر تر و مهربان مادر دلسوز به فرزندش، نسبت به تو نرم      
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 از سـر    ،هیچ کس بر ما و برآنچـه کـه بـر سـر مـا آمـده                : اینکه فرمود 
 مگر اینکـه خداونـد او را قبـل از آنکـه     ؛دلسوزي و محبت گریه نکرد    

 پـس هرگـاه اشـکهایش بـر     ، بیـامرزد  شـود سـرازیر اشک از چشمش   
 حرارت ، اشکها در جهنم افتد     آن ازاي    اگر قطره  ،اش روان گشت   گونه

 بـاقی   ]در جهـنم   [نشاند تـا جـایی کـه گرمـایی          می  آن را فرو   و لهیب 
  .ماند مین

  که دربرگیرنده ثواب فراوانی است و      ذکر نمود اي را    و حدیث طوالنی  
کوثر   حوضنظر برگرید مگر اینکه با       نمی هیچ چشمی بر ما   : فرماید می

 .گردد  می از آن سیراب به همراه محبین ما وشتهگ متنعم

    یسنِ الْحنْ أَبِیهِ عنْ              ع عِیدٍ عـ نِ سـ نِ بـیس نِ الْحـانٍ عنِ أَبنِ بسنِ الْحنِ ب 
نْ     عبداهللا بنِ الْمغِیرَةِ عنِ الْأَصم عنْ      عبداهللا دٍ عـع نْ سـ نْ أَبِیهِ عـع رٍ وکَینِ بب 

رٍ       بنِ زرارةَ عنِ الْأَصم     عبداهللا محمدِ بنِ الْحسینِ عنْ محمدِ بنِ        کَیـنِ ب نِ ابـع 
سینِ         )السالم علیه(عنْ أَبِی عبدِاللَّهِ     الَ الْحـ ذْکُرُ فِیـهِ حـ دِیثٍ طَوِیـلٍ یـ فِی حـ 

ه و یسأَلُ أَباه الِاستِغْفَار      قَالَ و إِنَّه لَینْظُرُ إِلَى منْ یبکِیهِ فَیستَغْفِرُ لَ         )السالم علیه(
 الْباکِی لَو علِمت ما أَعد اللَّه لَک لَفَرِحت أَکْثَرَ مِما حزِنْت و إِنَّه   لَه و یقُولُ أَیها   

 53لَیستَغْفِرُ لَه مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ و خَطِیئَۀٍ

بـه  ) الـسالم  علیـه (همانا امـام حـسین      : فرمود) السالم علیه(امام صادق   
کنـد و از    میاو استغفار و براي  کرده کند نظر  که براي او گریه می     کسی

اي گریه  : فرماید کند و می    می درخواست استغفار  پدرش نیز در حق او    
 دانستی که خداوند براي تو چه چیزي آماده کـرده قطعـا          اگر می  !کننده

   و  گناهـان   و همانـا خداونـد همـه   گردیـد  میزنت شادي تو بیش از ح
 .آمرزد  میخطاهاي او را
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    کاملترین مـؤمن از جهـت ایمـان        : ودفرم) السالم علیه(امام صادق
 بیت اهلت قلب او و گریۀ او بر ما  کسی است که خُلق او نیکوتر و رقّ       

 حزن و اندوه و    ، زیادتر بیت اهلدوستی او با ما     ،  بیشتر و شدیدتر باشد   
ــا   ــصیبت م ــوزش دل او در م ــا  وس ــراي م ــتی او ب ــودت و دوس   م

 54.باشدبیشتر

 نااطعام عزادار. 4-1-4

  ِنرَ بمع            لِـینُ عنُ بیسا قُتِلَ الْحنِ قَالَ لَمیسنِ الْحب لِیالـسالم  علیـه ( ع( 
رْدٍ و        لَبِس نِساء بنِی هاشِمٍ السواد و الْ       لَـا بـ رٍّ وشْتَکِینَ مِنْ حکُنَّ لَا ی و وحسم

 55 .طَّعام لِلْمأْتَم یعملُ لَهنَّ ال)السالم علیه(کَانَ علِی بنُ الْحسینِ 

هنگـامی کـه امـام حـسین        : کنـد   عمر بن علی بـن الحـسین نقـل مـی          
 زنان بنی هاشـم لبـاس سـیاه و خـشن             ،به شهادت رسید  ) السالم علیه(

ــی   ــکایت نم ــرما ش ــا و س ــیدند و از گرم ــجاد   پوش ــام س ــد و ام کردن
 .کرد براي مجلس ماتم آنها طعام تهیه می) السالم علیه(

  ابنِ الْعنْ أَبِیهِ        عفَرٍ ععنِ جى بوسنِ مالسالم علیه(سِ ب(     ه دِیثٍ أَنـَّ فِـی حـ 
لِ        قَـالَ  )وآله علیه اهللا صلی( اهللا رسولسأَلَه عنِ الْمأْتَمِ فَقَالَ إِنَّ       ثُـوا إِلَـى أَهـعاب 
 56ُ.جعفَرٍ طَعاماً فَجرَتِ السنَّۀ

 در آداب مـاتم     )الـسالم  علیـه (عباس بن موسی بن جعفر از امام کاظم         
رسول خدا دستور داد که براي عزاداران حضرت        : ایشان فرمود . پرسید

 .شد  پس این کار سنت.  ببرند تهیه کرده واجعفر طیار غذ

   الَىتَع قَالَ اللَّه :   اکَى و تَبـ کَى أَوانِ بالزَّم بِیدِي فِی ذَلِکدٍ مِنْ عبا مِنْ عم
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ا و          )وآله علیه اهللا صلی(الْمصطَفَى  تَعزَّى علَى ولْدِ     نَّۀُ ثَابِتاً فِیهـالْج لَه کَانَت إِلَّا و 
ا        ما مِنْ عبدٍ أَنْفَقَ مِنْ مالِهِ فِی محبۀِ ابنِ بِنْتِ نَبِیهِ طَعاماً و غَیرَ ذَلِک دِرهماً إِلـَّ

      هرا الدنْیارِ الدفِی الد لَه کْتارب ـ          و ۀِ و م بِسبعِینَ دِرهماً و کَانَ معافـاً فِـی الْجنَّ
هذُنُوب لَه 57.غَفَرْت 

از بندگان من نیـست کـه گریـه         اي   هیچ بنده : فرماید خداوند متعال می  
 کند یا خود را به صورت گریـه کننـده درآورد و بـر فرزنـد مـصطفی                 

اي  م و هیچ بندهکن  میتثبیت مگر اینکه بهشت را براي او       ،عزاداري کند 
، بـه  اهللا رسـول نیست که درهمی از مـالش را در محبـت پـسر دخـت              

، مگر اینکه براي او در دنیا بـه ازاي   انفاق کند  صورت غذا یا غیر از آن     
 و  بخـشیده  و بهشت را به او     دهم  می برکت قرار  هر درهم هفتاد درهم   

 .گذرم  میاز گناهانش

 رفتارهاي فردي. 4-2

 وشیدنلباس مشکی پ. 4-2-1

       ِرَمى بِحعتَداس اللَّه نَهلَع زِیدنَّ   )وآله علیه اهللا صلی( اهللا رسولأَنَّ ی فَقَـالَ لَهـ 
ائِزَةُ الـسنِیۀُ                الْجـ لَکُم دِینَۀِ وإِلَى الْم وععِنْدِي أَوِ الرُّج قَامکُنَّ الْمإِلَی با أَحمأَی

 قَالَ افْعلُوا ما بدا لَکُم ثُـم       )السالم علیه(وح علَى الْحسینِ    قَالُوا نُحِب أَولًا أَنْ نَنُ    
           ا و أُخْلِیت لَهنَّ الْحجرُ و الْبیوت فِی دِمشْقَ فَلَم تَبقَ هاشِـمِیۀٌ و لَـا قُرَشِـیۀٌ إِلـَّ

 58ٍ.ى ما نُقِلَ سبعۀَ أَیام و نَدبوه علَ)السالم علیه(لَبِستِ السواد علَى الْحسینِ 

 بـه    را )صلی اهللا علیـه و آلـه      ( رسول خدا    ة خانواد )علیه اهللا لعنت(یزید  
 این ؛تر است کدام یک براي شما محبوب    :  آنها گفت   به د و یحضور طلب 
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تهیـه    ارزنـده یهـای  هدیـه ید و یا در حالیکه براي شـما    نکه نزد من بما   
صلی اهللا علیـه    (خانواده رسول خدا     ؟به مدینه بازگردید   گردیده است، 

ه نوحـ  )الـسالم  علیـه ( ما دوست داریم اول بر حـسین         : فرمودند )و آله 
 انجـام   ،خواهیـد   مـی  یزید گفت آنچه را که    ] .اقامه عزا بکنیم   [.بخوانیم

ـ  عـزاداري  در دمشق بـراي   را هایی  بنابراین اتاقها و خانه    .دهید  ناد خان
هاشـمی و   زن   هـیچ    یـا کردنـد و    مه )صلی اهللا علیه و آله    (رسول خدا   

 لباس سـیاه  )السالم علیه( مگر اینکه بر عزاي حسین   ،قریشی باقی نماند  
  حـسین   امـام  بـراي روز   تـا هفـت      ، و بنابر آنچه که نقل شـده       ؛پوشید

 .ندبه کردند )السالم علیه(

  رفتن و تسلیت گفتن به یکدیگرهمبه دیدار . 4-2-2

      وابانْد ۀُ ولْقَما عنَ قَالَ ییسالسالم علیه(الْح( کُوهاب ئِـذٍ   ... وموا یتَلَـاقَو و 
ضاً                عـب ضُکُم عـزِّ ب عـلْی و تُمثُ تَلَـاقَییح وتِ ویضٍ فِی الْبعإِلَى ب ضُکُمعکَاءِ ببِالْب

ضُنَا بعضاً قَالَ    قُلْت أَصلَحک اللَّه کَیف یعزِّي بع      )السالم علیه(بِمصابِ الْحسینِ   
سینِ     عبـداهللا  تَقُولُونَ أَحسنَ اللَّه أُجورنَا بِمصابِنَا بِأَبِی        الـسالم  علیـه ( الْحـ(  و 

             ه جعلَنَا مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَأْرِهِ مع الْإِمامِ الْمهدِي إِلَى الْحقِّ مِنْ آلِ محمدٍ صلَّى اللـَّ
آلِهِ و هِ ولَیعِینَعمأَج هِملَی59. ع 

 نقل شـده اسـت     )السالم علیه(  از امام باقر   یاز علقمه بن محمد حضرم    
  و گریـه   ندبـه  )الـسالم  علیـه ( نی امـام حـس    براي!  علقمه يا :که فرمود 

ــا گر ]عاشــورا [ و در آن روز...دیــکن ــب  رفتــهگر یدار همــدیــ د، بــههی
ــا گر(گر را یوهمــد ــب  نیم حــسبت امــای مــصدرد و یــمالقــات کن) هی

 کار شـما را سـامان     خداوند  :  گفتم .دییت بگو یتسلبه هم    )السالم علیه(
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 خداوند اجـر    ،دییبگو: م؟ فرمود ییت بگو یگر را تسل  یچگونه همد  دهد؛
 کو بدارد ین )السالم علیه( نیمان بر امام حس   یبت زدگ یما را به خاطر مص    

ت یهـدا «او به همراه امام ) خواهان خون( کنندگان خون  و ما را از طلب    
قرار ) ینهم اجمعی و علصلی اهللا علیه و آله( از آل محمد     »کننده به حق  

 .دهد

  و محزون بودن در ایام عزاپرهیز از خنده. 4-2-3

    اکُونَ          )السالم علیه(قَالَ الرِّضَا کِ الْبـ بـنِ فَلْییسلَى مِثْلِ الْحدِیثٍ فَعفِی ح 
طُّ الـذُّنُ       حـهِ یلَیع کَاءقَـالَ        فَإِنَّ الْب ثُـم الْعِظَـام کَـانَ أَبِـی     )الـسالم  علیـه (وب 

و کَانَتِ الْکَآبۀُ تَغْلِب علَیهِ   إِذَا دخَلَ شَهرُ الْمحرَّمِ لَا یرَى ضَاحِکاً       )السالم علیه(
              مو یـ مو الْیـ اشِرِ کَانَ ذَلِکالْع موامٍ فَإِذَا کَانَ یشَرَةُ أَیع ضِیتَّى تَمح  تِهِ وصِیب مـ

 60.)السالم علیه(حزْنِهِ و بکَائِهِ و یقُولُ هو الْیوم الَّذِي قُتِلَ فِیهِ الْحسینُ 

کننـدگان    بر مثل حسین گریه    باید پس:  فرمودند )السالم علیه(امام رضا   
سـپس  . کنـد   مـی بگریند؛ چرا که گریه بر حسین گناهان بزرگ را محو      

، کسی پدرم موسی بن جعفر را خندان     آمد  می رموقتی ماه مح  : فرمودند
 و شدت حزن و اندوه بر وي غلبه داشت تا اینکـه ده روز از      .نمی دید 

 روز غم و انـدوه و       ، آن روز  ،شد  می  وقتی که روز دهم    .گذشت  می آن
ــود و ــه اش ب ــیگری ــود  م ــسین  : فرم ــام ح ــه ام ــت ک ــن روزي اس ای

 .به شهادت رسیده است) السالم علیه(

  نْ عبدنِ             ع فَـرِ بـعدِي أَبِـی  عبـداهللا جی لَى سـع خَلْتنِ سِنَانٍ قَالَ داهللا ب
زْنِ و             ) السالم علیه(محمدٍ   نِ ظَـاهِرَ الْحـو فِی یومِ عاشُوراء فَأَلْفَیتُه کَاسِـف اللـَّ



 هیئت

 

45 

اهللا مِم بکَاؤُك لَا   ابنَ رسولدموعه تَنْحدِر مِنْ عینَیهِ کَاللُّؤْلُؤِ الْمتَساقِطِ فَقُلْت یا     
              لِـینَ ع نَ بـیس أَنَّ الْحـ ت لِمـا ع فِی غَفْلَـۀٍ أَمـ فَقَالَ لِی أَ و کنَییع کَى اللَّهأَب

 61.أُصِیب فِی مِثْلِ هذَا الْیومِ) السالم علیه(

 در روز عاشـورا نـزد آقـایم امـام صـادق        : گویـد   مـی  عبداهللا بن سـنان   
 انـدوهگین    و  را رنگ پریـده    )السالم علیه( پس امام    . رفتم )السالم هعلی(

از چـشمانش سـرازیر      یرواریدهایمانند م اشکهایش  که    در حالی  ،یافتم
 خداوند ؟ علت گریه شما چیست   ! پس گفتم اي فرزند رسول خدا      .بود

  آیـا  فرمودنـد آیـا غـافلی؟     ) الـسالم  علیـه (م   امـا  .چشمانت را نگریانـد   
 مـصیبت   )الـسالم  علیه( حسین بن علی      بر  چنین روزي  در دانی که  نمی
 ]و به شهادت رسید؟[؟  شدوارد

 المادقُ علیه السقالَ الص :نَفَس بیحومِ لِظُلْمِنا تَسمهالْم  ةٌ ولَنا عِباد همه و
اَنْ  جِـب ی: ثَم قالَ اَبو عبدِاللّهِ علیـه الـسالم  . جِهاد فى سبیلِ اللّهِ کِتْمانُ سِرّنا

 62 .یکْتَب هذا الْحدیثُ بِالذَّهبِ

کسى که بخـاطر مظلومیـت مـا      نَفَس: فرمود)علیه السالم(امام صادق 
 اندوهگین شود، تسبیح است و انـدوهش بـراى مـا، عبـادت اسـت و     

 )الـسالم  علیه( امام صادق    سپس؛  پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست      
 !ال نوشتحدیث را باید با ط این: افزود

 و لعن قاتلین آن     )السالم علیه(سالم دادن بر امام حسین      . 4-2-4
 حضرت در هنگام آب نوشیدن

     أَبِی عِنْد قَالَ کُنْت الرَّقِّی داونْ دالسالم علیه( عبداهللا ع(  اء قَى الْمـتَسإِذَا اس 
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       ع قَتراغْرَو رَ وبتَعقَدِ اس تُهأَیر ها شَرِبنَ     فَلَم لَعـ داوا دقَالَ لِی ی وعِهِ ثُممبِد نَاهی
سینَ        )السالم علیه(اللَّه قَاتِلَ الْحسینِ    فَـذَکَرَ الْحـ اء الْمـ دٍ شَـرِب بـا مِـنْ ع فَمـ 

ائَۀَ أَلْفِ  و لَعنَ قَاتِلَه إِلَّا کَتَب اللَّه لَه مِائَۀَ أَلْفِ حسنَۀٍ و حطَّ عنْه مِ)السالم علیه(
                 ه شَرَه اللـَّ حـ ۀٍ ومتَقَ مِائَۀَ أَلْفِ نَـسا أَعکَأَنَّم ۀٍ وجرمِائَۀَ أَلْفِ د لَه فَعر ئَۀٍ ویس  

 63.تَعالَى یوم الْقِیامۀِ ثَلِج الْفُؤَادِ

  حـضرت  بـودم، کـه   ) السالم علیه(نزد امام صادق    : گوید  می یداوود رقّ 
ــب کرد ــدآب طل ــد  و.ن ــسته ش ــیدند، دل شک ــی آن را نوش  و از ندقت

 خـدا قـاتلین امـام    !اي داوود: نـد  فرمودو اشک جاري شد    انچشمانش
نیست که آب بخـورد و  اي   هیچ بنده،لعنت کند  را) السالم علیه(حسین  

 لعـن  را ذکـر کنـد و بـر قـاتلین آن حـضرت     ) السالم علیه(امام حسین  
زار حـسنه بنویـسد و صـد        که خداوند براي او صد ه       مگر این  بفرستد،

 مثل اینکه صد هـزار  ؛هزار سیئه پاك کند و صد هزار درجه به او بدهد 
بنده را آزاد کرده باشد و روز قیامت خداوند او را با دلی آرام و قلبـی                 

 .کند التیام یافته محشور می

  در ایام عزا و کاررها کردن کسب. 4-2-5

  وا الْحبانْد ۀُ ولْقَما عنَ قَالَ ییالـسالم  علیـه (س( کُـوهاب و ...  تَطَاع إِنِ اسـ و 
س لَـا تُقْـضَى فِیـهِ       أَحدکُم أَنْ لَا  نَحـ مو یـ لُوا فَإِنَّهۀٍ فَافْعاجفِی ح هموی ضِیمی

ـ             خِرَنَّ أَحد لَـا یـ و رْشَـدی لَـم ا وفِیه كاربی لَم تإِنْ قُضِی ؤْمِنٍ وۀُ ماجح کُمد
اقِرُ           فِیـهِ قَـالَ الْبـ كار بـی لَـم لَ ذَلِـک نْ فَعـم ئاً فَإِنَّهمِ شَیوالْی نْزِلِهِ فِی ذَلِکلِم

 أَنَا ضَامِنٌ لِمنْ فَعلَ ذَلِک لَه عِنْد اللَّهِ عزَّ و جلَّ ما تَقَدم بِهِ الذِّکْرُ              )السالم علیه(
 64.)السالم علیه( الْحسینِ جملَۀِ الْمستَشْهدِینَ مع حشَرَه اللَّه فِی الثَّوابِ و مِنْ عظِیمِ
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 نقـل شـده اسـت    )السالم علیه( از امام باقر یاز علقمه بن محمد حضرم    
ـ ندبـه کن   )السالم علیه(نی امام حس   بر ! علقمه يا :که فرمود  ش یو بـرا  د  ی

 دنبـال   بـه  ]عاشورا [ در آن روز   تواند  که می  و هرکدام از شما      ...دییگرب
 اسـت کـه     ی چراکه آن روز، روز نحـس      ؛ پس نرود  ، نرود ی حاجت طلب

 شـود هـم  شود و اگر بـرآورده      نمی  در آن برآورده   یچ مؤمن یحاجت ه 
 يزیاش در آن روز چ     ک از شما در خانه    ی چیبرکت نخواهد داشت و ه    

 .ندیبن در آن برکت   ،کار را انجام دهد    نیکه هرکس ا  چرا ؛ره نکند یرا ذخ 
 کار را انجام دهـد    ن  ی که ا  ی کس يمن برا :  فرمود )السالم علیه(مام باقر   ا

ـ  آنچه که قـبال      ، او نزد خداوند   ي برا  که ام  ضامن از اجـر    -م  یاد کـرد  ی
 نی کـه بـا امـام حـس        ی و خداونـد او را بـا کـسان          خواهد بـود   -میعظ

 .کند  می محشور،اند د شدهی شه)السالم علیه(

 نِ     أَبِیب لِینِ عسى الرِّضَا   الْحوسفِـی     )السالم علیه(م یعالس نْ تَرَكقَالَ م 
                  مو نْ کَـانَ یـ مـ الْـآخِرَةِ و ا ونْیالد ائِجوح لَه قَضَى اللَّه اءاشُورع موائِجِهِ یوح

وم    عاشُوراء یوم مصِیبتِهِ و حزْنِهِ و بکَائِهِ یجعلُ اللَّه عزَّ و جلَّ    ۀِ یـ امـالْقِی مو یـ
نُهیبِنَا فِی الْجِنَانِ ع قَرَّت رُورِهِ وس 65.فَرَحِهِ و 

تـالش در    هـر کـس در روز عاشـورا       :  فرمودند )السالم علیه(امام رضا   
 حـوائج دنیـا و آخـرت او را ادا           ۀ ترك کند، خداوند هم    حوائج دنیا را  

 و گریـه اش باشـد،    روز اندوه و غـم ،کرده و هر کس که روز عاشورا     
 روز قیامت را روز شادي و سرورش قـرار داده و        ) و جل  عزّ(خداوند  

 .ما روشن خواهد شد در بهشت چشمش به دیدن
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  به خود گرفتنزده مصیبتحالت . 4-2-6

   امِ أَنْ     عبداهللایوذَا الْیا تَأْتِی بِهِ فِی هنَ سِنَانٍ إِنَّ أَفْضَلَ منْ   ... ب عـ تَکْشِف
اعائِبِذِرصابِ الْمحئَۀِ أَصیکَه ک66.ی 

افـضل اعمـال در روز عاشـورا ایـن      : فرمودند) السالم علیه(امام صادق   
ظاهرت شـبیه کـسانی باشـد کـه صـاحب عـزا و مـصیبت           .. .است که 

 .هستند

 لَ فَ ... )السالم علیه( الرضا    ابوالحسن قال لِو عم أَ اکونَ البجرٍأَ ي رونَ یوج 
 67.لآی المتّ حالِ الحوامدوا نُّمتَلَ

ــام رضــا  ــه(ام ــسالم علی ــد) ال ــام  : فرمودن ــر ام ــدگان ب ــه کنن اگــر گری
شـود    مـی  دانستند که چـه اجـري بـه آنهـا داده            می )السالم علیه(حسین

 . بمانند باقیکردند که تا آخر عمر در این حال  می آرزوطور حتم به

      مِ أَنْ  إِنَّ أَفْضَلَ   ...قال ابی عبداهللا جعفر بن محمدوذَا الْیا تَأْتِی بِهِ فِی هم 
         كاررلِّلُ أَزقَالَ تُح لُّبا التَّسم قَالَ و لَّبتَتَس ا وهسابٍ طَاهِرَةٍ فَتَلْبإِلَى ثِی مِدتَع

 68و تَکْشِف عنْ ذِراعیک کَهیئَۀِ أَصحابِ الْمصائِبِ

 افضل آن چـه  !اي عبداهللا بن صنان: ندفرمای می) السالم علیه(امام صادق  
شـود ایـن اسـت کـه لبـاس            می  به جا آورده   ]عاشورا [که در این روز   

را باال بـزن     یشها  را باز کن، آستین    آنهاي   ، دکمه به تن کنی  تمیزي را   
  .اند زده پا برهنه باش، همانند کسانی که مصیبت و و سر
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 )السالم علیهم(بیت  عزاي اهلۀهاي جمعی در اقام فعالیت. 4-3

  عزاۀدست. 4-3-1

و بازگـشت   ) الـسالم  علیـه (بعد از شهادت امـام حـسین         
 مدینه الرسـول شـب و روز شـاهد اقامـه عـزا و نوحـه              ،کاروان کربال 

سرایی بود، اشک گریه کنندگان بر خاك پاکش ریخـت، دسـته جـات              
عزاداري بانوان از منزل زینب کبري به حرم پیامبر و از حرم پیـامبر بـه       

هنگـامی کـه   . در رفت و آمد بودند    ) علیهاالسالم(نزل جناب ام البنین     م
از شام بـه    ) علیهاالسالم(حضرت حوراء، عقیلۀ بنی هاشم زینب کبري        

مدینه مراجعت نمودند، بعد از اسـتقبال و برگـزاري مجـالس عـزا، از               
اطراف و اکناف براي عرض تسلیت به محضر آن علیا مخدره شرفیاب            

خبـر دادنـد کـه جنـاب        ) لـسالم ااعلیه(حضرت زینب   وقتی به    .شدند
قــصد آمــدن بــه منــزل شــما را دارنــد، پیغــام ) لــسالماعلیها(البنــین  ام

خـواهرانم    وافضل آن است کـه مـن   . شما تشریف نیاورید  «: فرستادند
جنـاب زینـب    » .براي عرض تسلیت اوالد شما به خدمت شما برسـیم         

در حــضرت عبــاس احتــرام خاصــی بــراي مــا) الــسالم اعلیهــ(کبــري 
قائل بودند و به مناسبتهاي دینی و غیر آن بـه زیـارت آن            ) السالم علیه(

در روز دوم ورودشان بـه  ) السالم علیه(حضرت زینب  .رفتند  می جناب
و ) الـسالم  علیـه (مدینه، زن هاي بنی هاشم و دختـران حـضرت علـی         

عقیل و جعفر و آل عبدالمطلب را جمع کردند و امـر فرمودنـد زینـت     
آالت را از خود دور کنند، لباس عزا و مشکی بپوشند و با نظم خاصی              

  در حـالی کـه بـر سـینه       - با آه و گریه و فریاد براي شهداي کـربال            -
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 حرکـت   )وآلـه  علیـه  اهللا صلی( اهللا رسولزنند به طرف مسجد و حرم        می
بـه  » ! واحـسینا  !واسـیدا «: کردنـد   می آن روز همگی یک صدا ناله     . کنند

  .لق از نالۀ آنان گریان بودندنحوي که خ
) الـسالم  اعلیه(از آنجا که ناله کنان و سینه زنان به منزل جناب ام البنین    

 در حالی که آن حـضرت جلـوي در منـزل در انتظـار حـضرت        ،رفتند
) الـسالم  علیـه (و خواهران و عزاداران امام حـسین  ) السالم اعلیه(زینب  

و زینــب کبــري ) الــسالم اعلیهــ(هنگــامی کــه جنــاب ام البنــبن . بــود
از آن دو مخـدره و زن هـاي         اي    ناله ،به یکدیگر رسیدند  ) لسالماعلیها(

عزادار بلند شد که کوچک و بزرگ را گریان نمود؛ اما مادر قمـر بنـی                
) لـسالم اعلیها(زینب کبري  . نامی از اوالد خود نبرد    ) السالم علیه(هاشم  

، ولـی  »! واعباسـا !خـا وا اَ«: کـرد   مـی گفـت و نالـه      می به ایشان تسلیت  
 حــسین مــن ! واحــسینا!امامــا وا«: فرمــود  مــی)لــسالمعلیهاا(البنــین  ام

  »شد؟ چه
حـضرت زینـب   . با این حال وارد منزل شدند و ناله و گریه سر دادنـد  

 تـا   ،زدنـد   می فرمود و دیگران ضجه     می از وقایع عاشورا  ) السالم اعلیه(
کلثـوم    حـضرت ام ،بعـد از آن . غش کرد و از حال رفت   آنکه حضرت   

فرمود، و به همین صورت عزاداري در منـازل        می مطالبی) السالم اعلیه(
را به شام تبعیـد     ) السالم اعلیه(ادامه داشت تا زمانی که حضرت زینب        

 69.ها ادامه داشت بعد از رفتن آن حضرت از مدینه نیز عزاداري. کردند

 ها  مجلس عزا در خانهۀاقام. 4-3-2

   عنْ أَبِی جالسالم علیه(فَرٍ ع( ِنیسةِ الْحاردِیثِ زِیفِی ح )السالم علیه(  مو یـ 
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 و یبکِیهِ و یأْمرُ     )السالم علیه(عاشُوراء مِنْ قُرْبٍ و بعدٍ قَالَ ثُم لْینْدبِ الْحسینَ          
زَعِ  منْ فِی دارِهِ مِمنْ لَا یتَّقِیهِ بِالْبکَاءِ علَیهِ و یقِیم فِ      ارِ الْجـۀَ بِإِظْهصِیبارِهِ الْمی د

م إِذَا   )السالم علیه(علَیهِ و لْیعزِّ بعضُهم بعضاً بِمصابِهِم بِالْحسینِ         أَنَا ضَامِنٌ لَهـ و 
ۀٍ و أَ         جـح أَلْفَـی ابنِی ثَـوعی ذَلِک مِیعلَّ جج زَّ ولَى اللَّهِ عع لُوا ذَلِکفَع  لْفَـی

               قَـالَ أَنَـا الـضَّامِنُ و الزَّعِیم و ذَلِک مالضَّامِنُ لَه أَنْت ةٍ قُلْتغَزْو أَلْفَی رَةٍ ومع
                  ه م اللـَّ الزَّعِیم لِمنْ فَعلَ ذَلِک قُلْت و کَیف یعزِّي بعضُنَا بعضاً قَـالَ تَقُـولُ عظـَّ

  سابِنَا بِالْحصنَا بِمورنِ  أُجالسالم علیه(ی(         عمِنَ الطَّالِبِینَ بِثَأْرِهِ م اکُمإِی لَنَا وعج و 
ک فِـی          مـوأَنْ لَـا تَنْـشُرَ ی تتَطَع إِنِ اسـ دٍ ومحمِنْ آلِ م دِيهامِ الْمالْإِم هِ ولِیو 

مؤْمِنٍ و إِنْ قُضِیت لَم یبارك حاجۀٍ فَافْعلْ فَإِنَّه یوم نَحسٍ لَا تُقْضَى فِیهِ حاجۀُ       
لَه فِیها و لَا یرَى فِیها رشْداً و لَا یدخِرَنَّ أَحدکُم لِمنْزِلِهِ فِیهِ شَیئاً فَمنِ ادخَرَ فِی           

فَـإِذَا فَعلُـوا   ذَلِک الْیومِ شَیئاً لَم یبارك لَه فِیما ادخَرَ و لَم یبارك لَه فِی أَهلِـهِ               
     ع ةٍ مـأَلْفِ غَـزْو رَةٍ ومأَلْفِ ع ۀٍ وجأَلْفِ ح ابثَو ملَه اللَّه کَتَب اهللا رسـول ذَلِک 

ات      )وآله علیه اهللا صلی( شَـهِیدٍ مـ یقٍ وصِد ولٍ وسر و ابِ کُلِّ نَبِیکَثَو کَانَ لَه و 
 70.ا إِلَى أَنْ تَقُوم الساعۀُِلدنْیأَو قُتِلَ منْذُ خَلَقَ اللَّه ا

 در  )الـسالم  علیـه (نیارت امام حس  یز«ث  یدر حد  )السالم علیه(امام باقر   
  بـراي سپس ندبـه کنـد  ... :دیفرما  می»کی از راه دور و نزد  روز عاشورا 

 کـه   رااش  از اهل خانهید و کسان ی و بر او بگر    )السالم علیه(نیامام حس 
اش   و در خانه   ؛ه کردن بر او   یامر کند به گر    ،کند می ن هینسبت به آنها تق   

 ايگر را بـر یبت و عزا بـر پـا کنـد و همـد           ی بر او مص   ی تاب ی اظهار ب  با
ـ  و اگـر چنانچـه ا      ؛ندیت بگو ی تسل )السالم علیه(ن  یبت امام حس  یمص ن ی

ـ  مـن نـزد خـدا برا       ،کارها را انجام دهند     را  هـا   فـضیلت   آن ۀشان همـ  ی
زار حـج و هـزار عمـره و هـزار غـزوه       ثواب هـ  یعنی .کنم  می ضمانت

بـر  و   دیضامن هست  شانینها را برا  یشما ا :  گفتم .را) امبریجنگ همراه پ  (
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ن کار  ی که ا  ی کس ي برا معهده دار  و    من ضامن : فرمود ؟گیرید  می عهده
 :م؟ گفــتییت بگـو یگر را تــسلیچگونـه همـد  :  گفــتم.را انجـام دهـد  

ـ      ،ییگو می ن ی امـام حـس   عـزاي وبت یخـاطر مـص    هخداوند اجر ما را ب
ـ  بزرگ بدارد  )السالم علیه(  يش امـام مهـد  ی و ما و شما را به همـراه ول
از آل محمـد، از خـون خواهـان او       )  اهللا تعالی فرجـه الـشریف      لعج(

 ...قراردهد

   ٍفَــرعنْ أَبِــی ج نَ  ...)الــسالم علیـه (عـیــسوا الْحبانْــد ــۀُ ولْقَما ع قَــالَ یـ 
 و لْیأْمرْ أَحدکُم منْ فِی دارِهِ بِالْبکَاءِ علَیهِ و لْیقِم علَیهِ فِی و ابکُوه) السالم علیه(

دارِهِ الْمصِیبۀَ بِإِظْهارِ الْجزَعِ و الْبکَاءِ و تَلَاقَوا یومئِذٍ بِالْبکَاءِ بعضُکُم إِلَى بعضٍ             
 71.فِی الْبیوتِ

ـ  )الـسالم  علیـه (امام صـادق      بـراي امـام حـسین       !اي علقمـه  : د فرمودن
اهـل  هـر کـدام از شـما         گریه کنید و     ش و برای  دیندبه کن  )السالم علیه(

امر کند و باید هر کـدام از   )السالم علیه(خانه اش را بر گریه بر حسین     
 )الـسالم  علیـه (و گریه بر امام حسین  تابی یباش با اظهار     در خانه  شما

گر یهاي همـد  گر به خانهیکدیدار یده کنان به   ی و گر  .اقامه مصیبت کند  
 .دیبرو

 بـه مـن    ) الـسالم  علیـه (در اول محرم امام صـادق       : گوید  می فضل
 دیشب بین ما کـسی بـود کـه        : دیشب کجا بودي؟ عرض کردم    : فرمود

لذا یکی از دوستان و محبین شـما        . ام هالل ماه محرم را دیده    : گفت می
 ما براي  گریه و ناله به مناسبت اول محرم مجلسی منعقد نموده بود؛ و        

و ) الـسالم  علیـه (و عزاداري بر جد بزرگوارتـان حـضرت سیدالـشهدا           
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 به خاطر مصائبی که بـر آن بزرگـواران در ایـن     - آن حضرت    بیت اهل
 بیت اهل در مجلس او شرکت کردیم و بر مصائب شما -ماه وارد شده   

  .گریستیم
رَك       نَور اهللاُ قَ  «: فرمود) السالم علیه(امام صادق    اَجـ و كدرص شَرَح و کلب

 خداونـد دلـت را روشـن        ؛» نَبِیک بیت هلعلی حسنِ صنعِک و وِالئِک أل     
کند، و به تو شرح صدر مرحمت فرماید، و تو را بر این عمل خوب و           

اي . پـاداش دهـد   ) وآلـه   علیـه   اهللا  صـلی ( پیامبرت   بیت اهلمواالت تو با    
 کسی در خانه به     ي جلو ،زا بیرون آمدي  هنگامی که از مجلس ع    ! فضل

بـا  . بلی، خداوند مرا فداي شما گردانـد      : عرض کردم  برخورد نکردي؟ 
آن شـخص را    : فرمـود . مردي که جلوي در نشسته بود برخورد کـردم        

حـضرت   .هوا تاریـک بـود و نتوانـستم او را بـشناسم     : شناختی؟ گفتم 
بر، پس بـراي چـه   اهللا اک: گفتم! خود من جلوي در نشسته بودم     : فرمود

به مجلس ما نیامدید تا در صدر مجلس باشـید؟ بـه خـدا قـسم شـما                  
امام صـادق    .صاحب عزا هستید و واجب است به شما تعزیت بگوییم         

من خواستم وارد مجلس شوم، اما دیدم در صـدر          : فرمود) السالم علیه(
) الـسالم  علـیهم ( جدم پیـامبر و امیرالمـؤمنین و فاطمـه زهـرا             ،مجلس

) الـسالم  علیـه (ارند، و با شما بر اباعبداهللا الحـسین بـن علـی             حضور د 
 72.کردند گریستند و نوحه و زاري می می

 ساتر زدن بین زنان و مردان. 4-3-2-1

              ى وسـنِ مب لِیع لَايوم دِي ویلَى سع خَلْتقَالَ د بِلٌ الْخُزَاعِیکَى دِعح
ذِهِ الْأَیامِ فَرَأَیتُه جالِساً جِلْسۀَ الْحزِینِ الْکَئِیبِ و        فِی مِثْلِ ه  ) السالم علیه(الرِّضَا  

ینَ           نَهض) السالم علیه(ثُم إِنَّه    ...أَصحابه مِنْ حولِهِ   بـ نَنَـا ویسِـتْراً ب ضَـرَب و 
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     صلَى مکُوا عبتْرِ لِیاءِ السرتِهِ مِنْ ویلَ بأَه لَسأَج رَمِهِ ونِ   حیس الْحـ هِمد ابِ جـ
 73...)السالم علیه(ثُم الْتَفَت إِلَی و قَالَ یا دِعبِلُ ارثِ الْحسینَ ) السالم علیه(

در چنـین روزهـایی بـه       : گویـد  نقل شده است از دعبل خزاعی که می       
شرفیاب شدم؛ دیدم که او    ) السالم علیه(محضر سید و موالیم امام رضا       

سـپس آن  ... باشـند  ته نشسته و یارانش گرداگرد او می      محزون و دلگرف  
بیـتش قـرار داد و آنهـا را     اي میان مـا و اهـل   حضرت برخاست و پرده  

. گریه کنند) السالم علیه(پشت پرده نشاند تا بر مصیبت جدشان حسین         
مرثیـه  ) السالم علیه(بر حسین   ! اي دعبل : سپس رو به من کرد و فرمود      

 ...بخوان

    ِنلَى أَبِی عبـداهللا        عبداهللا بع خَلْتالـسالم  علیـه (غَالِبٍ قَالَ د (  تُهفَأَنْـشَد
 لِینِ عنِ بیسۀَ الْحرْثِیضِعِ) السالم علیه(موذَا الْمإِلَى ه تیا انْتَهفَلَم:  

  لَبلِیۀٌ تَسقُوا حسیناً بِمِسقَاةِ الثَّرَى غَیرِ التُّرَابِ 
 اکِیب تاحصتَاها أَبتْرِ یاءِ السر74.ۀٌ مِنْ و 

 امـام صـادق   بـه محـضر  : گویـد  از عبداهللا بن غالب نقل است کـه مـی       
را بـرایش   ) الـسالم  علیـه (وارد شدم و مرثیه امام حـسین         )السالم علیه(

  : وقتی که به این بیت رسیدم.خواندم
 خاك  ]به جاي آب  [این بود که زمین     ) السالم علیه(مصیبت امام حسین    

  ...و گرد و غبار به وي داد
 ! پدرميوا: اد زدیه کنان از پشت پرده فری گریناگاه زن
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 عزاداري در مراکز عمومی . 4-3-3

    نْ أَبِیلِـی مِـنْ         )السالم علیه( عبداهللاع قِـففَـرُ أَوعا جقَالَ قَالَ لِی أَبِی ی 
 75.نِینَ بِمِنًى أَیام مِنًىمالِی کَذَا و کَذَا لِنَوادِب تَنْدبنِی عشْرَ سِ

 به مـن    )السالم علیه(پدرم امام باقر    :فرماید   می) السالم علیه(امام صادق   
وانان کن که به مدت ده سـال  مالم فالن مقدار وقف نوحه خ      از: فرمود
 .دسوگواري کنن  ودر ایام حج بر من نوحه خوانی ودر منا
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  الگوي مطلوب عزاداري. 5

 کردند به اینکه مجمع داشته باشید، گریه        ائمه اینقدر اصرار   
. کند این کیان مـذهب مـا را        می بکنید، چه بکنید، براي اینکه این حفظ      

 خیال نکنند که ما ایـن را     ،افتند  می این دستجاتی که در ایام عاشورا راه      
 اما راهپیمائی با یک     ،راهپیمائی است خودش  . تبدیل کنیم به راهپیمائی   
 همان سینه زنی،    ! بلکه باالتر  ؛ري که سابق بود   محتواي سیاسی، همانطو  

در سرتاسـر  . رمز پیروزي ماستها   همان ها، همان ،همان نوحه خوانی  
 76.باشد، همه روضه بخوانند و همه گریه بکنند کشور مجلس روضه

 ؛ها حفظ کـرده اسـت مکتـبش را         سیدالشهداء را این گریه    
هـا و ایـن      زنـی  ه ایـن سـین    ؛ها حفـظ کـرده     ها و داد و قال     این مصیبت 

  . اینها حفظ کرده،دستجات
نشست براي خودش و هـی   اگر فقط مقدسی بود و توي اتاق خانه می       

هیاهو . گرداند، نمانده بود چیزي    خواند و تسبیح می    زیارت عاشورا می  
خواهد، بایـد پـایش سـینه بزننـد، هـر            خواهد، هر مکتبی هیاهو می     می
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 زدن نباشـد،   ش توي سـر و سـینه  کن نباشد، تا پای مکتبی تا پایش گریه 
 77!اند اینها  بچه؛کنند اینها اشتباه می. شود حفظ نمی

اکنون باید به نحو متعارف که در طـول قـرون و اعـصار               
انـد و متـدینین و علمـاء هـم خـود در آن شـرکت                  کـرده   عزادارى مى 

خـوانى و    یعنـى تـشکیل مجـالس روضـه    ؛ عزادارى کننـد ،اند جسته  مى
جات و مواکب عزادارى که داراى حال و حزن و شور            اندازى دسته   راه

هـا و     است، سعى کنند کـه نوحـه      ) الصالةوالسالم  علیهم(بیت    محبت اهل 
 پرمغز و داراى مضامین صـحیح و متکـى بـه    ،ها خوانى شعرها و روضه 

 78.یا علماى بزرگ باشد) السالم علیهم(ى معتبره از ائمه  آثار وارده

  ى  ى ذاکـران، بایـد مـسأله       مـه مبلّغـان و ه     ...مـان ما معم
را بـه صـورت یـک    ) الـسالم  علیـه ( بن على  عاشورا و مصایب حسین

. ى جدى و اصلى و به دور از شعار، مـورد توجـه قـرار بـدهیم                 مسأله
  چیست؟ بگیریم، راهش مسأله را جدى  واقعاً اگر بخواهیم این

. نـیم هاى مـضر خـالى ک       اولین شرط این است که ما حادثه را از پیرایه         
چیزهایى وجود دارد که اگرچه پیرایه است، اما نـه مـضر و نـه حتّـى                  

یـى را     ى کسانى که بخواهند بـا بیـان هنـرى، حادثـه             همه. دروغ است 
شنوید کـه در   وقتى شما مى. گویند  ترسیم کنند، فقط متن حادثه را نمى      

توانید احـساسات     شرایط خاصى، سخنى از زبان کسى خارج شده، مى        
اگر . این، یک چیز قهرى است    .  سخن را هم حدس بزنید     ى  آن گوینده 

کنـد،   در بیابانى و در مقابل لشکریانى، انسانى حرفى بر زبان جارى مى          
 -.. . دعوت و التمـاس و تهدیـد و  -که آن حرف چه باشد  بسته به این  

قاعدتاً حاالتى در روح و ذهن این گوینده وجود دارد کـه ایـن بـراى                
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ى هنرمنـد نیـز قابـل     دس است و براى گویندهى عاقل، قابل ح     شنونده
  .گفتن اینها، اشکالى ندارد. باشد بیان مى

را در روز و    ) الـسالم   علیهم( ما وقتى بخواهیم حاالت امام و اصحابش      
 بیان  - آن مقدارى که در کتب معتبره خواندیم و یافتیم           -شب عاشورا   

 ى را که امـام فرض کنید سخن. کنیم، قهراً خصوصیات و مالبساتى دارد    
توانیـد بـا ایـن         با یارانش در شب عاشورا گفته است، مى        )السالم  علیه(

انگیـز و     در تاریکى شب و یـا در تـاریکى غـم          : خصوصیات بیان کنید  
ها، نه مضر و نه دروغ است؛  این پیرایه. آور آن شب و از این قبیل     حزن

شند و حتّى   با  ها دروغند و بعضى از نقلها خالف مى         اما بعضى از پیرایه   
آنچه که در بعضى از کتابها نوشته شده اسـت، مناسـب شـأن و الیـق                  

اینهـا را بایـستى شـناخت و     . مفهوم و معناى نهـضت حـسینى نیـست        
  .جداکرد

بنابراین، اولین مسأله این اسـت کـه مـا حادثـه را خـالص کنـیم و آن                
 از -شده و دقیق و متقن را، بـه انـواع بیانهـاى هنـرى             ى خالص   حادثه

خـوانى کـه خـودش یـک سـبک هنـرى             عر و نثـر و سـبک روضـه        ش
مـا  . این کار، اشکالى ندارد و مهـم اسـت        .  بیامیزیم -مخصوصى است   

کسانى که در این رشته متصلّب و واردنـد، بایـد   . باید این کار را بکنیم   
لِیستَنْقِذَ عِبادك  «ى عاشورا، مثالً      اگر ما از حادثه   . این کار را انجام بدهند    

 که امروز معنا و مفهـوم آن    -را بیان کردیم    » 1 الْجهالَۀِ و حیرَةِ الضَّلَالَۀ    مِنَ
 ولى آن معنـا و مفهـوم را نقـض کـرد و بـا آن      -براى ما روشن است   

ى  مخالف و مغایر بود؛ این کـار، خـدمت بـه مـرام حـسینى و حادثـه                 
                                                

 ؛زیـارت اربعـین  . (بدین خاطر که بنـدگان را از نـادانی و سـرگردانی گمراهـی نجـات بدهـد               . 1
 )113 ص ،6 ج ،االحکام تهذیب
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ن ما باید حادثه را خالص کنیم و سپس ابعاد مختلـف آ           . عاشورا نیست 
  .را براى مردم تشریح نماییم

خواهم به آقایان علما و مبلّغان و گویندگان و ذاکران محترم و              من نمى 
ى جمـع مـا کـه اهـل منبـر و روضـه و بیـان مـصایب و محامـد              همه

ها مطرح    هستیم، مطلبى را در آن زمینه     ) الصالةوالسالم  علیه( سیدالشّهداء
ى    به عنوان پشتوانه   -این حادثه   بکنم؛ ولى به طور کلى باید بگویم که         

اگـر  .  باید آبرومند و پرتپش و پرقدرت باقى بماند        -نهضت و انقالب    
خـوانى باشـد کـه در پنجـاه      برخورد امروز ما با این حادثه، مثل روضه     

دید و مـثالً بـر     یعنى چیزى را در جایى مى-کرد  سال قبل برخورد مى 
کـرد و مـؤمنین را    نقل مىداد و    حسب احتمال ذهنى، آن را ترجیح مى      

 ممکن اسـت  -رسیدند    گریاند و هم آنها و هم خود او به ثواب مى            مى
 79.به حادثه ضرر بزنیم

  سنتیة برگزاري عزاداري به شیو.5-1

 فـداکاري   .اسـت  داشته محرم و صفر است که اسالم را نگه        
ــشهداء ــالم( سیدال ــه اهللا س ــده   )علی ــا زن ــراي م ــالم را ب ــه اس  اســت ک

 با همان وضع سنتی خـودش از      ،داشتن عاشورا  نگه  زنده .است داشته نگه
 و از طـرف     ، از طرف خطبـا بـا همـان وضـع سـابق            ،طرف روحانیون 

 ،هاي مردم با همان ترتیـب سـابق کـه دسـتجات معظـم و مـنظم                توده
 باید بدانید کـه اگـر   .افتاد  می راه، به عنوان عزاداري ،دستجات عزاداري 

 80.را حفظ کنیدها   باید این سنت،دبخواهید نهضت شما محفوظ بمان

 دو کلمـه  ؛ روضه را بخوانند و زیـاد بخواننـد  ، منبردر آخرِ  
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 مرثیه  ؛ روضه خوانی بشود   ،شد  می  همانطوري که در سابق عمل     !نباشد
 و در مـصائب آنهـا گفتـه         بیـت  اهـل  شعر و نثر در فضائل       ؛گفته بشود 

 ما تمـام    ۀند که ائم   بدان ؛ در صحنه باشند   ؛ تا این مردم مهیا باشند     ،بشود
  اگـر آنهـا یـک سـازش        .عمرشان را صرف براي ترویج اسالم کردنـد       

 لکن خودشـان    ؛ همه جهات مادي برایشان مهیا بود      ،خواستند بکنند  می
  باید مردم را آشنا .را فداي اسالم کردند و با ستمکاران سازش نکردند       

هـا   مائیشود که راهپی کنید به وظایف خودشان و از مردم هم تقاضا می     
 همـان دسـتجات     ؛ به عنوان دستجات باشـد     ،به عنوان راهپیمائی نباشد   

دارید که بـا     نگه  و عاشورا را زنده    .سنتی با حفظ جهات شرعی اسالمی     
 81. کشور شما آسیب نخواهددید،داشتن عاشورا نگه

که خداى ناکرده، در ایـن دوران   ترسم از این   من واقعاً مى   
بیت   اسالم، تجلّى اسالم و تجلّى فکر اهل      که دورانِ ظهور اسالم، بروز      

برخـى  . مـان را انجـام دهـیم     است، نتوانیم وظیفـه  )الصالةوالسالم  علیهم(
. کنـد  کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک مـى       

یکى از آن کارها، همین عزاداریهاى سنّتى است که باعث تقرّبِ بیـشترِ   
بـه  » عزادارى سـنّتى بکنیـد    «که امام فرمودند      نای. شود  مردم به دین مى   

در مجـالس عـزادارى نشـستن، روضـه     . خـاطر همـین تقریـب اسـت    
هـاى   خواندن، گریه کردن، به سر و سینه زدن و مواکـب عـزا و دسـته          

عزادارى به راه انداختن، از امورى است که عواطف عمومى را نـسبت             
 82.ستکند و بسیار خوب ا به خاندان پیغمبر، پرجوش مى
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  دستجات عزاداري.5-1-1

بـه عنـوان    هـا    شود که راهپیمـائی    از مردم هم تقاضا می    ...  
 همـان دسـتجات سـنتی بـا         ؛ به عنوان دستجات باشد    ،راهپیمائی نباشد 

داریـد کـه بـا     نگـه   و عاشـورا را زنـده     .حفظ جهـات شـرعی اسـالمی      
 83. کشور شما آسیب نخواهد دید،داشتن عاشورا نگه

ح معارف اصیل دینی و مفاهیم متناظر        تبیین و تشری   .5-2
 امروزي آنها

ل زنده  ید فضا را از مسا    ی هم با  ینه زن یروضه و نوحه وس    
ادتان باشـد   ی از شما    ید بعض یشا.  پر کند  -یمعرفت و آگاه   - ینیحس

-خر دوران طاغوت آخر و ماقبل آادتان نباشد که محرم ی هم   یو بعض 
 کـه   ییها ی نوحه عنیود؛  طور ب  نی هم - انقالب متصل شد   يروزیکه به پ  

بردنـد، متوجـه     ی مختلف م  ي نوار آن را به شهرها     یخواندند و گاه   یم
راز و  ین نوارها را از ش    ید بودم که ا   یمن آن موقع تبع   . نظام طاغوت بود  

د ی بايد؛ عزاداریشما آن نوارها را گوش کن   .  من آوردند  يرفسنجان برا 
 که بر سر کـار      یطاغوتدرآن روزها، آن مجالس به نظام       . گونه باشد  آن

ـ بود، متوجه بود؛ امروز الحمدهللا نظام طاغوت بر سـر کـار ن        ست؛ امـا  ی
کردن وجـود   ي بلند  برا يگری د يها ملَ گفتن و ع   ي برا يگری د يحرفها

عـدالت؛   - دنبـال آنهاسـت      ی که امروز نظام اسالم    یمیهمه مفاه . دارد
توجـه بـه    ض،یعـ مبارزه بـا تب  ،یجهان مبارزه با استکبار مبارزه با فساد؛  

ـ یگز یـسته  وشا يسـاالر  یستهشا ـ ی د یم اساسـ  یمفـاه  - ین  ماسـت و    ین
ها بـا    نیا ا یآ .دیایها ب  یزن نهید در س  یبا ها نیا  است؛ ینیهم حس اش   همه
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در  ن عناصـر، یچون همه ا ! البتهسازد؟ یه و ناله مینوحه و روضه و گر  
ن یندچ اژیک آل یب و یب عج یک ترک  ی آن حادثه،  .آن حادثه وجود دارد   

هـا را    آن ه کنند و  یعناصر را درست تجز    ،ي فعال ها ذهن .عنصره است 
ـ ا شب عاشورا و   در صفحه روز عاشورا و     در کلمـات آن     ام محـرم و   ی

 84.ندیمطرح نما دا کنند و آنها رایبزرگوار پ

شناخته شود؛ کجـا    ) السالم هیعل( نی امام حس  يد ماجرا یبا 
ه یش از آن است؛ امـا قـض  ک بخین ی ا؛خ؟ بلهیشود؟ در تار  یشناخته م 
 اگـر مربـوط بـه همـان         ؛خ نبود یه آن تار  یقض) السالم هیعل( نیامام حس 

 و صـدا و تکـرار نداشـت؛      قـدر مـاجرا و سـر       نیخ بود، ا  یقطعه از تار  
ـ عل( نیامام حس. ستین فقط مربوط به آن زمان ن    یابنابر هـم  ) الـسالم  هی

ن اسـت؛   یخودش در کربال و قبل از کربال فرمود که عمـل مـن نمـاد              
 و لـو نـه      - از آنچه که امروز در رأس قدرت است        يزی هر جا چ   یعنی

 که من بـه بـازار   ی از آن جنسيزید چی وجود داشته است، با   -اش همه
گونـه زنـده    نی بعد از او ماجرا را ا  مهد؛ هم ائ  یاید به بازار ب   یآورم، با  یم

طـا  ر خیم ت ی که آماج مستق   یدند؛ هم آن کسان   ید ورز یکردند و برآن تأک   
 ظـالم و    يهـا   حکومـت  یعنی -بودند) السالم هیعل( نی امام حس  یناشدن

العمل نـشان    عکس) السالم هیعل( نی در مقابل حرکت امام حس     -ستمگر
 عاشوراء، بلکه صد سال، صد و پنجاه سـال،          يالبته نه در ماجرا    دادند؛

ال و یجرا، سان مین نشان دهنده آن است که ا    یا. صد سال بعد از آن    یس
  . استیم نشدناوتممواج 

ـ  بایست؛ در هر زمـان    یخ ن یث عاشوراء فقط درتار   یدن حد یپس فهم  د ی
شـود؛ آنگـاه در    یدا می کجا پ»يدیزیت یهو« هل دهندید عناصر تشک ید
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ـ  را بـه م »ینیت حسیهو«ل دهنده ید عناصر تشک یمقابلش با  دان آورد؛ ی
هـا   ئتی ه ين کارها یاز جمله مهمتر  . خواهد یپس معرفت و شناخت م    

 85.ن مسأله استین اییتبها،  يها و عزادار و جلسه

ــتیه[ شــانگریف مهــم دیوظــا...   ــسه ئ ــا و جل ــا و  ه ه
 نی است که امـام حـس      ین و همان معارف   ین قرآن و د   یی تب ،]ها يعزادار

ـ عل( نیامام حس .  آن شد  يفدا) السالم هیعل( ن طـور   ی وهمـ  -)الـسالم  هی
 تـا آن معـارف زنـده        خودشان را فدا کردند    -)السالم علیهم(ر ائمه   یسا

 86.زها را نشان دهدین چی ایستین مجالس بایبماند؛ ا

5-3. عد سیاسی مجالس عزاداريب 

کـنم ایـن     مـی آن مطلبی را که راجع به آقایان خطبا عرض        
هـاي   است که عمق این کاري را که شما دارید و عمق ارزش مجلـس             

ده  کم معلوم شده است و شاید پیش بعضی هیچ معلـوم نـش             ،عزاداري
اینکه در روایات ما براي یک قطره اشـک بـراي مظلـوم کـربال               . است

 نه از باب این است ، حتی براي تباکی ارزش قائلند    ،آنقدر ارزش قائلند  
که سید مظلومان احتیاج به این کار دارد و نه این است که فقـط بـراي       

 لکن  ،هستها    گرچه همه ثواب   ،ثواب بردن شما و مسلمین شما باشد      
 ؟شده اسـت   قدر عظیم قرارداده   آن ثواب براي این مجالس عزا    چرا این   

و چرا خداوند تبارك و تعالی براي اشک و حتی یـک قطـره اشـک و               
 از دیــد مـسأله کـم ایــن    کــم؟ آنقـدر ثــواب داده اسـت  ،حتـی تبــاکی 

 اینکه .شود اهللا بعدها بیشتر معلوم میءشا شود و ان   اش معلوم می   سیاسی
 براي اینهـا اینهمـه   ،خوانی  براي نوحه، عزا براي مجالس،براي عزاداري 
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 یـک  ، عالوه بر آن امـور عبـادیش و روحـانیش        ،ثواب داده شده است   
 87.است  مهم سیاسی در کار بودهمسأله

 از عزاداري بـه عنـوان   )علیهم الـسالم (بیت    اهل استفاده. 5-3-1
  سیاسیةابزار مبارز

 يهـا    بـاالتر از همـه جنبـه       ،این جنبه سیاسی این مجـالس      
فرمایند کـه بـراي     نمی  ما ۀ بیخود بعضی از ائم    ؛دیگري است که هست   

گویند ائمه ما به اینکه هر کـس    نمی بیخود ؛من در منابر روضه بخوانند    
 اجـرش  ، بگریاند یا صورت گریه کردن بـه خـودش بگیـرد         ،که بگرید 

له تبـاکی  أ مـس ،لهأ مـس ؛ گریـه نیـست  مسأله ،مسأله .فالن و فالن است 
له سیاسی است که ائمه ما با همـان دیـد الهـی کـه               أمس ،لهأ مس ؛نیست
ها را با هـم بـسیج کننـد و یکپارچـه             خواستند که این ملت     می ،داشتند

 . اینها را یکپارچه کنند تا آسـیب پـذیر نباشـند   ؛هاي مختلف کنند از راه 
 مسائل سیاسی است و سیاستش غلبه دارد بـر چیزهـاي            ،مسائل اسالم 

 واجـب  ،اش را فرض کرده اسـت   م بعضی  اجتماعاتی که اسال   .دیگرش
اش را به طـور اسـتحباب و مبالغـه در اسـتحبابش      کرده است و بعضی 

 ؛مـسأله  قـضیه مکـه یـک        ؛ اینها یک مسائل سیاسی اسـت      ،کرده است 
اجتماع در مکه در این محافل مختلف با این یکپـارچگی مـردم کـه از        

ونـد چـه    بر.همه بالد مسلمین واجب شده اسـت کـه بیاینـد در آنجـا      
  خداي تبارك و تعالی  ؛ خدا که احتیاج به عبادت من و تو ندارد         ؟بکنند

 جمـع  ، واجب کرده است کـه اینهـا    ؛خواهد که مردم را مجتمع کند      می
 88.بشوند در آنجا و مسائل اسالم را طرح کنند و حل کنند
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 مـن االن خـوب   ،شاید امام باقر بوده  -اینکه بعضی از ائمه      
که براي من یک نفر نوحه سرا در منا بگذاریـد        فرماید    می -یادم نیست 

 نه این اسـت کـه حـضرت         1،که آنجا براي من گریه بکند و عزا بگیرد        
 احتیاج به ایـن داشـته اسـت و نـه اینکـه بـراي او                 )علیه  اهللا  سالم(باقر  

  در منـا آن ! لکن جنبه سیاسی این را ببینید  ؛اي داشته است    فایده شخصاً
 یـک کـسی بنـشیند یـا         ،آیـد آنجـا     می م آدم وقتی که از همه اقطار عال     

ی کنند براي امام باقر و جنایـت کـسانی کـه بـا او        یسرا اشخاصی نوحه 
 مـسأله  ذکر کند و این ، به شهادت رساندندمخالفت کردند و او را مثالً     

 89. این مجالس عزا را دست کم گرفتند؛ دنیاۀموجی باشد در هم

 مروزکارکرد سیاسی عزاداري در شرایط ا. 5-3-2

 از کار خودش به ما تعلیم کرد که در          سیدالشهداءحضرت   
میدان وضع باید چه جور باشد و در خارج میدان وضع چه جور باشد         
و باید آنهایی که اهل مبارزه مسلحانه هستند چه جور مبـارزه بکننـد و     

کیفیت مبارزه  . در پشت جبهه هستند چطور تبلیغ بکنند       باید آنهایی که  
ه مبارزه بین یک جمعیـت کـم بـا جمعیـت زیـاد بایـد             کیفیت اینک  ،را

 کیفیت اینکه قیام در مقابل یک حکومت قلدري که همـه           ؛چطور باشد 
 اینهـا  ؛ بـا یـک عـده معـدود بایـد چطـور باشـد       ،جا را در دست دارد 

 بـه ملـت آموختـه اسـت و          سیدالـشهداء چیزهایی است که حـضرت      
هماند که بعد از اینکـه      مقدار او هم ف     بزرگوار او و فرزند عالی     بیت اهل

 بایـد تخفیـف در   !؟ باید تسلیم شـد ؛آن مصیبت واقع شد باید چه کرد    

                                                
 .54براي مشاهده اصل حدیث، رجوع کنید به صفحه ؛ 117 ص ،5 ج ،کافیاصول . 1
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 در  )علیهـا  اهللا سـالم ( یا باید همانطوري کـه زینـب         !؟مجاهده قائل شد  
 ایـستاد و در مقابـل   »1بائِص المهند عِرُصغُتَ«دنباله آن مصیبت بزرگی که     

 مطلب را بیـان     ،موقع شد کفر و در مقابل زندقه صحبت کرد و هر جا           
 ، بـا آن حـال نقاهـت   )علیـه  اهللا سالم( و حضرت علی ابن الحسین    .کرد
  ... تبلیغ کرد،طوري که شایسته است آن

 ،شود بر ضـدمان   میما امروز در مقابل اینهمه تبلیغاتی که در عالم دارد  
 در ، در مقابـل رادیوهـا  ،در مقابل مطبوعات. در مقابل آنها واقع هستیم   

اینها واقع هستیم و   ما در مقابل،ها  در مقابل سازمان،ها ل سخنرانیمقاب
ایم و دست آنها را از کشورمان قطع  شان گرفته  ما منافع آنها را از دست     

 یک نعمتـی اسـت   ؛ایم و براي ادامه این نهضت باید کوشش کنیم       کرده
 اسـالم کـه  .  ما بایـد ایـن نعمـت را حفـظ کنـیم          ؛خدا به ما داده است    

 اســالم را ،ت در عــصر رژیــم منحــوس پهلــوي از بــین بــرودرفــ مـی 
برگرداندیم و آن که دشمن او بود کنار زدیم و امروز باید ایـن نعمـت        

تکلیف همه این است که این نعمتی که خداي تبـارك و  . را حفظ کنیم 
 90. مجاهده کنیم براي حفظ او، به شکر این نعمت،تعالی داده است

توجه به خدا و توجه همـه  جهت سیاسی این دعاها و این        
کند براي یـک    می این است که یک ملت را بسیج ،مردم را به یک نکته    

 91.مقصد اسالمی

اگر سی و پنج میلیون جمعیت در این ماه محـرم، در ایـن               
 اجتماعات داشته باشند، خطبـا هـم برونـد مـسائل روز را              ،دهه محرم 
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، ایـن   دالـشهداء سیبرایشان بگویند و تعزیه بگویند و گریه کنند بـراي           
امـروز دیگـر مـا انقـالب        « ؛یک شعاري است، یک شعار الهـی اسـت        

هـا   هائی اسـت کـه تـو دهـن     ، از غلط»کردیم، روضه دیگر الزم نیست   
امروز مـا انقـالب کـردیم، دیگـر         « : مثل این است که بگوئیم     ؛انداختند

 انقـالب کـردیم   ؛ انقالب براي این اسـت »!الزم نیست که نماز بخوانیم  
 کـه شـعائر اسـالم را    »انقالب کردیم« نه ؛ئر اسالم را زنده کنیم    که شعا 
 - بـسیار مهـم سیاسـی        مـسأله  زنده نگه داشتن عاشورا یـک        !بمیرانیم

کردن براي شهیدي که همه چیز را در راه اسـالم   عزاداري. عبادي است 
است که در پیشبرد انقالب    اي   مسأله یک   ؛ سیاسی است  مسألهداد، یک   

اکبرهـا،   کنیم، ما از آن اهللا    می ما از این اجتماعات استفاده    اثر بسزا دارد،    
 92.اکبرها را باید حفظ بکنیم  اهللاکبرها استفاده کرد، آن ملت ما از آن اهللا

 علـم بپـا     ،رود  مـی  ما باید براي یک شهیدي که از دستمان        
 دیگران  ،کنند  می  دیگران . فریاد کنیم  ؛گریه کنیم ،خوانی کنیم   نوحه ؛کنیم

 فـرض کنیـد کـه از یـک          ؛زنند وقتی یکی از آنها کشته بشود       میفریاد  
 ایـن یـک     .کنند  می  فریادها ؛دهند میها    میتینگ ،حزبی یکی کشته بشود   

 و اینها ملتفـت   .سیدالشهداءمیتینگ و فریادي است براي احیاي مکتب        
داشته ایـن مکتـب را      نگهها    همین گریه  ؛به مسائل   توجه ندارند  ،نیستند

 ، همین هاست که ما را زنده نگه داشته        ؛ها سرایی مین نوحه تا اینجا و ه   
 93.هاست که این نهضت را پیش برده همین

و اشعار مرثیه و اشعار ثناي از ائمـه         ها   الزم است در نوحه    
هاي سـتمگران    فجایع و ستمگري، به طور کوبنده  ،)اهللا سالم علیهم(حق  
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مظلومیـت   یادآوري شود و در این عـصر کـه عـصر      1صرهر عصر و مِ   
جهان اسالم به دست امریکا و شوروي و سایر وابستگان به آنـان و از               

 لعنـت اهللا و     - این خائنین بـه حـرم بـزرگ الهـی            ،آن جمله آل سعود   
 بـه طـور کوبنـده یـادآوري و لعـن و             ، است –مالئکته و رسله علیهم     

 94.نفرین شود

 آن سیاسی  خاطر وجه عزاداري به دشمنان با ة مبارز. 5-3-3

 و اموري که در اسالم در آن سفارش         2رئن مظاهر و مشا   ای 
  سـطحی نبـوده اسـت کـه        مـسأله  باید فکر کنید کـه اینهـا یـک           ،شده
 مـا ملـت گریـه سیاسـی         ! خیـر  ؛خواستند جمع بشوند و گریه کنند      می

دهـیم و    مـی سـیل جریـان   ،ها هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشک 
چطور شـد   . سالم ایستاده است  کنیم سدهایی را که در مقابل ا        می خرد

 یـک محفلـی جمـع شـدند و بـراي            ]در [که اینها در زمـان رضـاخان      
 اگر گریه اشکال داشـت، چطـور       . گریه کردند  3شکست ایران از اسالم   

خواستند که مجوس را و آن ملت و ملیتـی            می  اینها !؟اینها گریه کردند  
زده هـا    لهذا، در آن محفل حـرف . احیا کنند،که در نظر خودشان است    

 براي اینکه چرا مجوس از اسـالم شکـست خـورده    ،شدها  شد و گریه  
 اینهـا . هـست هـا     االن هم در مغزهاي بعـضی      ،آن افکار پوسیده  . است
اگـر چنانچـه   . خواهند که شما براي یک شهید اسـالم گریـه کنیـد      نمی

 نه، گریه چیـز  :گویند  می آنها، اسالم گریه کنید]ایران از  [براي شکست 
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خواهند که شما براي کسی که همـه چیـزش را             نمی  اینها !تخوبی اس 
را اي  داریـد یـک واقعـه    نگه خواهند شما زنده  نمیبراي اسالم داد، اینها 

 هاي بزرگ را آن واقعـه کوبیـد و در اثـر او، شـما هـم اگـر           که قدرت 
خواهند ایـن مـسائل واقـع بـشود،       نمی اینها ؛کوبید  می  بشوید ]طور آن[

مورنـد کـه اینجـور    أکنند این منحرفین، اینهائی که م ی ماالسف تبلیغ  مع
بایـد  . آیـد   مـی شـان باورشـان   هاي ما بعـضی  تبلیغات را بکنند و جوان  

هاي ما بدانند که هر نحـو تبلیغـی کـه بـر ضـد یکـی از مظـاهر            جوان
 این تبلیغی است که از جانب بزرگترها و چپاولگرها       ،اسالمی واقع شد  

  ایـن  .  اینکـه اسـالم را بکوبـد        بـراي  ؛ودشـ   می الشان واقع به دست عم
مند و فعال، باید توجه بکنند به اینکه هر       سلِهاي ما که بحمداهللا م     جوان

 چـی  ؛یک از این شعائر اسالمی چه چیزي دارد که اینها با آن مخالفنـد  
زیر سر عمامه است که اینها مخالفند و چی زیر سر مجـالس عزاسـت              

 از مجـالس عـزا   ؟آیـد   چـه چیـزي مـی    از این، ؟که اینها با آن مخالفند    
 ملت در یک روزي از  ۀ هم ].شود  ممکن می  [ ملت ۀهماهنگ کردن هم  

زنند و اگر یک وقتی اینها فکر ایـن           می ریزند و فریاد    می بیرونها   منزل
 بکننـد،   -بر ضد یک قدرتی    -ند که در این روز اینها را منسجم         کنرا ب 

 امـا  ،ی بنـشینید گریـه کنیـد    ه...ترسند  می اینها از این   ؟چه خواهد شد  
با ما مخالفت    . هی مجلس بگیرید   ؛ ما اشکال نداریم   ؛نفت را به ما بدهید    

 95.ترسند اش می اینها از این مجالس از آن جنبه سیاسی. ندارد  اشکال،نکنید

 آورده بودند براي سرکوب کـردن اسـالم و          ]رضاخان را [  
. ت شـما بگیرنـد  جالس را از دسـ هایش همین بود که این م     راهیکی از   

رونـد    مـی  ]که [کنند  می هاي ما خیال نکنند که دارند یک خدمتی        جوان
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 غلط » ! این را نگو ؛ نه «: گویند  می ، اگر صحبت عزا بشود    ،توي مجلس 
 تا مـردم  ،را بگویدها    باید این ظلم   ! باید این را بگوید    ؛است این حرف  

 این جنبه   ،دبفهمند که چه گذشته آن وقت و باید هر روز این کار بشو            
 96. جنبه اجتماعی دارد؛سیاسی دارد
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 انحرافات عزاداري. 6

اگر چنانچه یک چیزهاي ناروائی بوده است سابق و دست           
 آنها باید یـک قـدري تـصفیه    ،اشخاص بی اطالع از مسائل اسالم بوده     

 97. لکن عزاداري به همان قوت خودش باید باقی بماند؛بشود

 انحرافات فکري. 6-1

 مــسائل  اســالم از  اعتقــادي مــسائل  ردنکجــدا. 6-1-1
 احساسیو عاطفی 

چ یچ جا آن را ندارند؛ هـ یم که هی داریز استثنائیک چ یما   
 مانـدگار  اًین طور تجسم ببخشد و ثان ی ا ن هنر را اوالً   ی نتوانسته ا  یمذهب
ان مـواج را در  یـ ن جریـ چند و ا  یمان و عاطفه را در هم بپ      ی ا یعنیکند؛  

 98.تر شوند روز به روز هم زنده وجود آورند و هخ بیتار

ى فکـر و منطـق و         مبادا کسى خیـال کنـد کـه در زمینـه           
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! استدالل، دیگر چه جایى براى گریه کردن و این بحثهاى قدیمى است          
عاطفه به جاى خود و منطق و اسـتدالل هـم       . این خیالِ باطل است   ! نه

خیلـى از  . به جاى خود، هر یک سهمى در بناى شخصیت انـسان دارد        
آنها را با عاطفه و محبت حل کرد و در آنها جاى            سائل است که باید     م

شـما اگـر در نهـضتهاى انبیـا مالحظـه کنیـد،       . منطق و استدالل نیست   
ى اول کـه    شـدند، در وهلـه      خواهید دید وقتى که پیغمبران مبعوث مى      

شـما  . گرفتند، عامل اصلى، منطق و استدالل نبود اى دور آنها را مى     عده
یخ پیغمبر اسالم که مدون و روشن هم هست، کجا سراغ داریـد   در تار 

که آن حضرت کسانى از کفّار قـریش را کـه مـثالً اسـتعداد و قابلیـت        
اند، در مقابل خود نشانده و برایشان استدالل کرده باشـد کـه بـه         داشته

این دلیل خدا هست، یا به این دلیل خدا واحد است، یا به این دلیـل و      
پرسـتید، باطلنـد؟ دلیـل و اسـتدالل،           نى، بتهایى را که مى    استدالل عقال 

ى اول، حرکت،     در وهله . رفته است   زمانى کاربرد دارد که نهضت پیش     
ى اول این است که ناگهـان         در وهله . حرکتى احساسى و عاطفى است    

در » !نگاه کنید به ایـن بتهـا و ببینیـد کـه اینهـا ناتواننـد               «: زند  فریاد مى 
قولـوا ال  «: گوید نگاه کنید که خداى متعال واحد اسـت        مىى اول     وهله

ح اسـت؟  موجـب فـال  » ال الـه اال اللَّـه  « به چه دلیل    .»1اله اال اللَّه تفلحوا   
الل عقالنى و فلسفى وجود دارد؟ البته در خـالل هـر   دجا کدام است    این

 امـا بحـث    ؛اشد، یک برهان فلسفى خوابیده است     احساسى که صادق ب   
خواهـد دعـوت خـود را شـروع کنـد،       ه نبى وقتى مـى  سرِ این است ک   

ى صـادق را   سازد؛ بلکه احـساس و عاطفـه   استدالل فلسفى مطرح نمى 

                                                
 143 ص ،9 ج ،بحاراالنوار .1



 هیئت

 

73 

منطـق و غلـط       البته آن احـساس صـادق، احـساس بـى         . کند  مطرح مى 
اول توجه . احساسى است که در درون خود، استداللى هم دارد  نیست؛

اى کـه وجـود    طبقـاتى  اختالف ،را به ظلمى که در جامعه جارى است     
 از جنس بشر و شیاطین انـس بـر مـردم        1»انداد اللَّه «دارد و فشارى که     

. این، همان عواطف و احساسات است. سازد کنند، معطوف مى وارد مى 
البته بعد که حرکت وارد جریـانِ معقـول و عـادى خـود شـد، نوبـت               

 یعنى کـسانى کـه داراى تحمـل عقلـى و          . رسد  استدالل منطقى هم مى   
ولى بعضى افـراد    . رسند  پیشرفت فکرى هستند، به استدالالت عالى مى      

حال، معلوم هـم نیـست        درعین. مانند  هم، در همان درجات ابتدایى مى     
آنهایى که از لحاظ استدالل سـطح بـاالترى دارنـد، از لحـاظ درجـات       

نـه؛ گـاهى کـسانى کـه        . معنوى هم، حتماً سطح باالترى داشته باشـند       
تـرى دارنـد، امـا جوشـش عواطفـشان باالسـت،             ایینسطح استداللىِ پ  

شان با مبدأ غیبى بیشتر و محبتـشان نـسبت بـه پیغمبـر،                ارتباط و علقه  
 99.گونه است قضیه این. رسند جوشانتر است و به درجات عالیترى مى

نه . در حرکتهاى معنوى، عاطفه سهم و جاى خود را دارد     
توانـد بـه جـاى      مـى گیـرد و نـه اسـتدالل    عاطفه جاى استدالل را مـى  

ى عاشورا، در ذات و طبیعت خود، یک دریـاىِ            حادثه. عواطف بنشیند 
 100.خروشانِ عواطفِ صادق است

در آن روزهایى که مسائل اسالمى، با دیدهاى نو مطـرح             
هاى خوبى هم داشت و بـراى کـسانى کـه بـا دیـن و                  شد و جاذبه    مى

د و گرایـشهاى    اسالم سر و کار زیادى نداشتند، موضوع مبارکى هم بو         
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 بلکـه بـراى عـالم اسـالم و          -نو در تفکر اسـالمى، چیـز بـدى نبـود            
 یـک گـرایش شـبه    -شـد   بخصوص قشر جوان ذخیره محـسوب مـى    

وجود آمده بود که ما بیـاییم مـسائل ایمـانى و اعتقـادى        روشنفکرانه به 
 از جملـه مـسائل مربـوط بـه          -اسالم را از مسائل عاطفى و احساسى        

  !! جدا کنیم-انیها و گریه خو عاشورا و روضه
که در ماجراى ذکر  شاید بسیارى در آن روزها بودند که با توجه به این          

چیزهایى وارد  ) الصالةوالسالم  علیه( عاشورا و روایت فداکارى اباعبداللَّه    
شـد، ایـن حـرف     آمیزى بیان مـى  شده بود و احیاناً به شکلهاى تحریف  
کـرد؛ لـیکن در       گرایش رشد مـى   برایشان مطلوب و شیرین بود و این        

 از طـرف امـام      مسألهى عمل، ما بوضوح دیدیم که تا وقتى این            صحنه
بزرگوارمــان، بــه صــورت رســمى و علنــى و در چــارچوب قــضایاى 

 101.عاشورا مطرح نشد، هیچ کار جدى و واقعى انجام نگرفت

 بـا ظرافـت، آن تـصور غلـط          )علیـه  تعالی اهللا رضوان( امام 
یى از زمان رایج  بل از پیروزى انقالب را که در برهه  ى ق   روشنفکرمآبانه

ایـشان، جهتگیـرى سیاسـىِ مترقـىِ انقالبـى را بـا             . بود، از بین بردنـد    
خوانى  ى عاشورا پیوند و گره زدند و روضه         جهتگیرى عاطفى در قضیه   

و ذکر مصیبت را احیا کردند و فهماندنـد کـه ایـن، یـک کـار زایـد و              
ى ما نیست؛ بلکه الزم اسـت و   در جامعهتجمالتى و قدیمى و منسوخ      

 چـه بـه    -یاد امام حسین و ذکر مصیبت و بیـان فـضایل آن بزرگـوار               
 بایـد  -خوانى و چه به شکل مراسم عزادارى گونـاگون     صورت روضه 

ى  دهنـده  برانگیـز و تکـان   آور و عاطفـه  به شکل رایج و معمول و گریه      
ایشان، .  قویتر هم بشوددلها، در بین مردم ما باشد و از آنچه که هست،      
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ــى   ــد م ــب تأکی ــن مطل ــر ای ــا ب ــان   باره ــم خودش ــالً ه ــد و عم کردن
 102.شدند واردمى

 )السالم علیهم(بیت  اهلحبالهی به دلیل   ایمنی از مجازات.6-1-2

شعرى که االن برادرمان خواندند، مضمون درستى نیست         
 که ما بگوییم چون شیعه و محب هستیم، اگر گناه هم کـردیم، خـداى           

ـ  فَ اللَّهطاعأَن م«: طور نیست کند؛ نه، این متعال ما را مجازات نمى    هنـا   لَو
؛ ولىِ آنها باید خدا را اطاعت کند؛ چون خود این بزرگـواران بـا           1»لىو

امتحان اینها، قبـل از وجـود و   . اطاعت خدا به این مقام و رتبه رسیدند    
ذِي    یا مم  «: آمدنشان به این دنیا صورت گرفته است       تَحنَۀُ امتَحنَکِ اللَّه الـَّ

ابِرَةً             نَـکِ صـتَحا ام كِ لِمـد جـخْلُقَـکِ فَولَ أَنْ یدسـتگاه خـدا    . »2خَلَقَکِ قَب
ى زهـرا     در روایتى پیغمبر اکـرم بـه فاطمـه        . حساب و کتاب نیست     بى
 نـک  عغنىأن نى لَنَّّإ ۀُمیا فاطِ«:  با این مقام و رتبه فرمود      )علیها  اللَّه  سالم(
؛ یعنى پیش خدا، نسبتِ با من و ارتباطِ با من به درد تـو               »3یئاً شَ  اللَّهِ نَمِ

مگر در میان فرزندان پیغمبر و ائمه کـسانى نبودنـد کـه بـا              . خورد  نمى
اى نداشتند و نتوانستند از آن گوهر نورانى و ارزش معنـوى              خدا رابطه 

افت بشرى قرار داده، ى شر برخوردار شوند؟ آنچه اولیاى دین را بر قلّه  
    ى ایـن خانـدان    اکرم و امیرالمؤمنین و بقیه   از خود شخص شخیص نبى

                                                
 74 ص ،2 ج ،کافیاصول  .1
اي : رفتـی بگـو  ) علیهاالـسالم (ات فاطمـه   اگر بر سر قبر جده  «: فرمود) السالم علیه( باقر   امام .2

اي که خداوند قبل از آنکه تورا بیافریند امتحان کرد و تو را براي آنچه امتحان کـرد     امتحان شده 
 )10 ص ،6 ج ،تهذیب االحکام (».صابر دید

 94 ص ،التعجب  و134، ص 18البالغه، ج  شرح نهج. 3
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مانندند و شبیه اینهـا    هاى بى    که اینها در عالم وجود نمونه      -پاك گرفته   
 تـا دیگـران، اطاعـت و عبودیـت و بنـدگى آنهـا بـراى          -دیگر نیست   

 پیغمبر خدا را    خواهید در تشهد نمازتان نام      لذا وقتى شما مى   . خداست
ـ ح منَّأ دشـه أ و«گوییـد   بیاورید و از او تجلیل کنید، مى     مداً ع بـدل . »هاو

عبودیـت بـاالتر از     . »هسـولُ  ر و«گویید    کنید، بعد مى    عبودیت را ذکر مى   
من و شما هم بایـد      . اساس و جوهر کار، عبودیت است     . رسالت است 

اگر چشم ما بتواند    . ها خیلى باالست   البته این قلّه  . از همین جاده برویم   
ها را ببیند، خیلى باید خدا را شکرگزار باشیم؛ چه برسد که بـه             این قلّه 

ها را بایـد بـه    این دامنه. جاها برسیم؛ لیکن باید برویم؛ راه این است       آن
طور شد، به قدر ظرفیتمـان     قدر قدرت و توانمان طى کنیم؛ که اگر این        

 103.بهره خواهیم برد

 )السالم علیه( تحریف چهره واقعی امام حسین .6-1-3

امروز ! ) السالم  علیه(على    بن  من؛ مؤمنین به حسین    عزیزان 
کـه بـا تحریـف،     تواند دنیا را نجات دهد؛ به شرط آن     على مى   بن  حسین
آمیز و  نگذارید مفاهیم و کارهاى تحریف. ى او را مغشوش نکنند     چهره

ــره   ــا را از چه ــشمها و دله ــط، چ ــور  ى م غل ــارك و من ــشهدب ا سیدال
 104.با تحریف مقابله کنید. ، منحرف کند)الصالةوالسالم علیه(

افــراط و تفــریط در طــرح مــسائل سیاســی در     . 6-1-4
 عزاداري مجالس

نه ما باید مسائل سیاسى     : از دو طرف نباید لطمه بخوریم      
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ى حــرف و گفــت و تــالش و مجاهــدتِ تبلیغــى  را بکلــى از حیطــه
ــیم؛ ــان خــارج کن ــمنان روى آن ده  آنخودم ــه دش ــان ک ــال  چن ــا س ه

گـذارى را   گذارى کردند، ولى نهضت اسالمى آمد و این سرمایه   سرمایه
ــشه  ــار و اندی ــرد و گفت ــین ب ــتن  آتــش زد و از ب ى سیاســى را وارد م

هاى دینى کرد، و نه از این طرف باید بیفتـیم کـه تـصور کنـیم                فعالیت
 با مردم و با مـؤمنین، یعنـى   ى ى مخاطبه ى تبلیغ، همه ى منبر، همه    همه
که بنشینیم مسائل امریکـا و اسـرائیل و مـسائل سیاسـى را تحلیـل               این

تر اگر نباشد، واجب دیگرى وجـود دارد و      کنیم؛ نخیر، یک کارِ واجب    
دل و جان و فکر او را بایستى تعمیر و آبـاد     . آن، دلِ مخاطب شماست   

 105.و سیراب کنیم

کوشش کنند در اینکـه مـردم را         )تعالی اهللا دهمای( منبر   هلا 
مـسائل  ،  اسـالمی  -سوق بدهند به مسائل اسـالمی و مـسائل سیاسـی          

می و روضه را دست از آن برندارید کـه مـا بـا روضـه                اسال-اجتماعی
 106.زنده هستیم

این جنبه سیاسی این مجالس باالتر از همه جنبـه دیگـري             
 مـن در  فرمایند کـه بـراي    نمی بیخود بعضی از ائمه ما  ،است که هست  

گویند ائمه ما به اینکـه هـر کـس کـه              نمی  بیخود ،منابر روضه بخوانند  
 گریه کردن به خودش بگیـرد اجـرش    ، بگریاند یا صورت گریه    ،بگرید

 تبـاکی  مـسأله  ،مـسأله  ، گریـه نیـست  مسأله ،مسأله .فالن و فالن است 
 سیاسی است که ائمه ما با همـان دیـد الهـی کـه               مسأله ،مسأله ،نیست
ها را با هـم بـسیج کننـد و یکپارچـه             خواستند که این ملت    ی م ،داشتند

 . اینها را یکپارچه کنند تا آسیب پـذیر نباشـند      ،هاي مختلف   از راه  ،کنند
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 مسائل سیاسی است و سیاستش غلبه دارد بـر چیزهـاي            ،مسائل اسالم 
 107 .دیگرش

نیت داشته   ءکه اینطور نیست که سو    -این عده از جوانهایی      
 ء حرف سیدالشهدا  ،نند ما حاال باید حرف روز بزنیم      ک  می  خیال -باشند

 حــرف روز را  اصــالً؛ همیــشه حــرف روز اســت؛حــرف روز اســت
هـا    را این گریهء دست ماها داده و سیدالشهدا  ، آورده است  ءسیدالشهدا

 108 .حفظ کرده است مکتبش را

 انحرافات عملی. 6-2

باید یک سخنی هم درخصوص عزاداري و مجالـسی    اینجا 
 یـک از دینـداران     ما و هیچ   .شود بگوئیم   می پا هم حسین بن علی ب    که بنا 
 چـه  ؛سـت  ا  خوب ،کند  می گوئیم که با این اسم هر کس هر کاري         نمی

 ناروا دانـسته و      بسیاري از این کارها را     ،بسا علماء بزرگ و دانشمندان    
 109.ندا هن جلوگیري کردبه نوبت خود از آ

 چهار سال اخیر، بنده خیلى متأسفم که بگویم در این سه،     
برخى کارها در ارتباط با مراسم عزادارى ماه محرم دیده شده است که           

کارهایى را باب . اند ى ما ترویج کرده دستهایى به غلط، آن را در جامعه      
بـرایش سـؤال    دهند که هـر کـس نـاظر آن باشـد،     کنند و رواج مى     مى
 110.آید وجود مى به
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 قفل زدن به بدن. 6-2-1

الناس معمـول بـود کـه در     ى عوام  بین طبقهاالیام در قدیم  
البته، پـس از مـدتى،   ! زدند  روزهاى عزادارى، به بدن خودشان قفل مى      

اما باز مجـددا  . بزرگان و علما آن را منع کردند و این رسم غلط برافتاد    
اند و شنیدم که بعضى افراد، در گوشـه           ترویج این رسم کرده    شروع به 

این چـه کـار غلطـى       ! زنند  دشان قفل مى  و کنار این کشور، به بدن خو      
 111؟!دهند ست که بعضى افراد انجام مىا

 قمه زنی. 6-2-2

جانب به مردم متدین و عاشق خاندان نبـوت           عرایض این  
بیـنم کـه    جانب مى از روى دلسوزى است، این) السالم علیهم(و والیت   

ــضرت       ــهیدان ح ــاالر ش ــه س ــردم ب ــت م ــالص و محب ــه اخ چگون
مورد جفـا در قـضاوتهاى جهـانى واقـع       ) السالم  علیه (الحسین  اباعبداهللا

ى آنـان در اعتقـاد بـه مقـام واالى      بینانـه  شود، چگونه درك روشـن      مى
، به خـاطر بعـضى اعمـال جاهالنـه، حمـل بـر       )السالم علیهم(بیت   اهل

ى بزرگوارشـان بـسى دور    شود که از ساحت شـیعه و ائمـه       امورى مى 
 جگرگوشـگان زهـراى اطهـر    بینم کـه چگونـه عـزادارى بـر       مى. است

هـاى    چـى   مورد تبلیغ سوء دشمنان متعصب و تبلیغـات       ) السالم  علیهم(
ى   بینم که بعض اعمالى که هیچ ریشه         مى .گیرد  شیطان استعمار قرار مى   

دهد که بـدان وسـیله       بهانه به دست دشمن مغرض مى      ،دینى هم ندارد  
معرفى کنند و هـم     هم اسالم و تشیع را العیاذباهللا به عنوان آئین خرافه           

بغض و عداوت خود را نسبت به نظام مقدس جمهـورى اسـالمى در               
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ى محـب و مخلـصى کـه در روز            شـیعه . تبلیغات خود آشکار سـازند    
عاشورا با قمه سـر و روى خـود و حتـى کودکـان خردسـال خـود را           

 آیا راضى است که با این عمل خود در روزگـارى کـه             ،کند  خونین مى 
 هزاران زبان بدگو، در پـى بـد معرفـى کـردن     جو و هزاران چشم عیب 

اسالم و تشیع است، عمل او را مستمسک دشمنى خود قرار بدهد؟ آیا         
 راضى است کـه بـا تظـاهر بـه ایـن عمـل، خـون دههـا هـزار جـوانِ            

 عاشق را که براى آبرو دادن بـه اسـالم و تـشیع و نظـام                صفتِ بسیجى
  زد؟جمهورى اسالمى بر زمین ریخته شده است، ضایع سا

نقل شده است بیش از ایـن  ) علیهم رحمۀاهللا( آنچه از قول مراجع سلف   
به ندارد جایز است؟ آیا سبک کردن         نیست که اگر این کار ضرر معتنى      

بـه نیـست؟ آیـا مخـدوش کـردن           شیعه در افکار جهانیان ضرر معتنـى      
و ) والـه  علیـه  اهللا صـلى (محبت و عشق شیعیان به خاندان مظلوم پیـامبر    

) الـسالم   علیه(حد و حصر آنان به ساالر شهیدان          شیفتگى بى بخصوص  
را بد جلوه دادن، ضرر نیست؟ کدام ضرر از این باالتر است؟ اگر قمه              

گرفـت،   هاى در بسته انجام مـى     زدن به صورت عملى انفرادى در خانه      
ضررى که مالك حرمت است فقط ضرر جسمى بود، ولى وقتـى ایـن         

 کار ع األَ   وسِؤُلى رهاى دشـمنان و       و در مقابل دوربینها و چشم      1داشه
گیرد، آن وقت     بیگانگان بلکه در مقابل چشم جوانان خودمان انجام مى        

دیگر ضررى که باید معیار حرمت باشد فقط ضـرر جـسمى و فـردى              
نیست، بلکه مضرات بزرگ تبلیغى که با آبروى اسالم و شیعه سروکار             

این ضرر، بسیار بزرگ و شکننده    امروز  . دارد نیز باید مورد توجه باشد     

                                                
 در منظر بینندگان .1
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است و لذا قمه زدن علنى و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است، البته            
انـد   کسانى که در سالهاى گذشـته از روى عـشق و اخـالص قمـه زده      

 112.شاءاهللا اند ان مأجورند و به خاطر نیتشان مستوجب ثواب الهى

اى   دانـم عـده    مـی  .قمه زدن هم از کارهاى خالف اسـت        
خواهنـد  » .آورد  حق این بود که فالنى اسم قمه را نمى        «: واهند گفت خ

زننـد؛ بگذاریـد    اى مـى  شما به قمه زدن چه کار داشـتید؟ عـده         «: گفت
  . شود در مقابل این کار غلط سکوت کرد نه؛ نمى» !بزنند

سال اخیر بعد از جنگ، قمـه زدن را         اى که طى چهار، پنج      اگر به گونه  
کننـد، در زمـان حیـات مبـارك امـام            هـم مـى   ترویج کردنـد و هنـوز       

 ایـشان در مقابـل ایـن قـضیه       کردند، قطعـاً     ترویج مى  )علیه  اهللا  رضوان(
اى قمه به دست بگیرند و بـه سـر    کار غلطى است که عده. ایستادند  مى

! کننـد کـه چـه بـشود؟      این کـار را مـى     . بریزند خودشان بزنند و خون   
  ! کجاى این حرکت، عزادارى است؟

شـما بارهـا   . ى عـزادارى اسـت   ه، دست بر سر زدن، به نوعى نشانه  البت
ى خود  آید، بر سر و سینه     اید، کسانى که مصیبتى برایشان پیش مى        دیده
اما شما تا به حـال کجـا   . عزادارى معمولى است ى این نشانه. کوبند مى

اید که فردى به خاطر رویکرد مـصیبت عزیزتـرین عزیـزانش، بـا              دیده
کجاى این ! ز خود بکوبد و از سر خود خون جارى کند؟       شمشیر بر مغ  

اسـت کـه    از امورى. زدن، سنتى جعلى است قمه! کار، عزادارى است؟
. مربوط به دین نیست و بالشک، خدا هم از انجـام آن راضـى نیـست                

این کار، غلـط    «توانستند بگویند     علماى سلف دستشان بسته بود و نمى      
ى اسـالم     اسـالم و روز جلـوه     امـروز روز حاکمیـت      » .و خالف است  
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ى   اسالمى برتر، یعنى جامعـه     ى  نباید کارى کنیم که آحاد جامعه     . است
 که به نام مقدس ولى عصر ارواحنافـداه،        )السالم  علیهم(بیت     اهل  محب

ــسین  ــام ح ــه ن ــن ب ــى  ب ــه(عل ــسالم علی ــؤمنین  )ال ــام امیرالم ــه ن  و ب
غیرمـسلمانان عـالم،    ، مفتخرند، در نظر مسلمانان و       )الصالةوالسالم  علیه(

 مـن حقیقتـاً   . معرفى شوند  منطق  به عنوان یک گروه آدمهاى خرافى بى      
  را که قطعاً   - قمه زدن    -توانم این مطلب      هر چه فکر کردم، دیدم نمى     

ایـن  . یک خالف و یک بدعت است، به اطالع مردم عزیزمـان نرسـانم      
  . بنده راضى نیستم. کار را نکنند

 از او   بزنـد، مـن قلبـاً      نا کند که بخواهد قمه    اگر کسى تظاهر به این مع     
یک وقـت بـود در گوشـه و         . کنم   عرض مى  این را من جداً   . ام  ناراضى

شدند و دور از انظار عمومى مبـادرت          کنار، چند نفر دور هم جمع مى      
 - به این معنا که امروز هست -کردند و کارشان، تظاهر       زنى مى   به قمه 

ى  ان کار نداشت؛ چرا که در دایـره خوب و بد عملش  کسى هم به  . نبود
اما یک وقت بناست که چند هزار نفر، ناگهـان         . شد  محدودى انجام مى  

در خیابانى از خیابانهاى تهـران یـا قـم یـا شـهرهاى آذربایجـان و یـا                  
شهرهاى خراسان ظاهر شوند و با قمه و شمشیر بر سر خودشان ضربه  

، بـه   )الـسالم   علیـه (ین  امام حس .  خالف است  این کار، قطعاً  . کنند وارد
هـایى و از کجـا ایـن     دانم کـدام سـلیقه   من نمى. این معنا راضى نیست  

ى انقالبى ما  مى و جامعهبدعتهاى عجیب و خالف را وارد جوامع اسال      
 113؟!کنند مى

زدن مطلبـى     من در دو، سه سال قبل از این، راجع به قمه           
ذیرفتنـد و   ى وجـود پ     را گفتم و مردم عزیز ما، آن مطلـب را بـا همـه             
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  .کردند عمل
.  مطلبى را کسى به من گفت که خیلى برایم جالب و عجیب بـود     اخیراً

کـسى کـه بـا مـسائل کـشور      . کـنم  براى شما هم آن مطلب را نقل مى       
 جمهــورى -نــشین اســت  شــوروى ســابق و ایــن بخــشى کــه شــیعه

ى   کمونیـستها بـر منطقـه      آن زمان کـه   : گفت   آشنا بود، مى   -آذربایجان  
جـا    ى آثار اسالمى را از آن       ان شوروى سابق مسلط شدند، همه     آذربایج

 مساجد را به انبـار تبـدیل کردنـد، سـالنهاى دینـى و             مثالً. محو کردند 
اى از اسالم     ها را به چیزهاى دیگرى تبدیل کردند و هیچ نشانه           حسینیه

  .و دین و تشیع باقى نگذاشتند
 دستورالعمل رؤسـاى  !فقط یک چیز را اجازه دادند و آن، قمه زدن بود    

کمونیستى به زیردستان خودشان این بود که مسلمانان حق ندارند نماز          
بخوانند، نماز جماعت برگزار کنند، قرآن بخوانند، عزادارى کنند، هـیچ          

  !کار دینى نباید بکنند؛ اما اجازه دارند قمه بزنند
ى تبلیغ بر ضـد دیـن و بـر            چرا؟ چون قمه زدن، براى آنها یک وسیله       

بنابراین، گاهى دشمن از بعضى چیزها، این گونه علیـه          . ضد تشیع بود  
هر جا خرافات به میان آیـد، دیـن خـالص بـدنام         . کند  دین استفاده مى  

 114.خواهد شد

طور نباشد که وقتى مطلـب حقـى در مرکـزى گفتـه               این 
کنـد،    روشنفکر و آگاهى آن را بیـان مـى         شود و مسؤول و روحانى      مى

 یا با این وسوسه که اصل عزادارى امام حسین زیر           ناگهان با این توهم   
ى   که ما دیدیم در قـضیه       این سؤال برده شد، جریانى درست شود؛ کما      

زنى یک خالف شرع قطعى بـود         به نظر ما قمه   . طور شد   زنى همین   قمه
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ما اعالم کردیم و بزرگانى هم حمایت کردند؛ اما بعـد       و هست؛ این را   
اگـر  ! کنند   در جهت عکس این عمل مى      دیدیم از گوشه و کنار کسانى     

زنى اشکال هم نداشته باشد و حرام هم نباشد، واجب کـه نیـست؛             قمه
 خرافـى انگیـزه وجـود دارد؟        چرا در جاهایى براى این چیزهاى بعضاً      

ى خرافى محض ندارد، الاقل این مقدار هست کـه            هم که جنبه   آنهایى
 رایج جهانى امروز، در در دنیاى امروز، در ارتباطات امروز، در فرهنگ      

هاى ما و بـین جوانـان و دختـران و     عقالنیاتى که امروز در داخل خانه  
اینهـا از   . العمل نامناسب ایجاد خواهـدکرد      پسران ما رایج است، عکس    

نات شرع نیست که ما بگوییم چه دنیا بپسندد، چه نپـسندد، مـا بایـد            بی
       بـراى ایـن    . یـه اسـت   ف   اینها را بگوییم؛ حداقل اینها چیزهاى مـشکوك

یى کـه شـما    این هم با اشاره. موضوع فکرى بکنید و کارى انجام دهید     
 115.آید دست نمى در بیانیه اجالس کردید، به

تـرین   اسالم، منطقـى اسـت و منطقـى    . دین، منطقى است   
. بخش اسالم، تفسیرى است که شـیعه از اسـالم دارد؛ تفـسیرى قـوى            

ــاکى متکلّمــین شــیعه، هــر یــک در زمــان خــود،   مثــل خورشــید تابن
شـما منطقتـان    «توانـست بـه آنهـا بگویـد           درخشیدند و کسى نمـى      مى

مرحـوم  » الغـدیرِ «و نیز » الدین شرف« کتابهاى مرحوم   ...».ضعیف است 
. آرمه و مستحکم است     در زمان ما، سرتاپا استدالل، بتون     » عالّمه امینى «

 ندارد، بلکه تشیع این است یا مطالب و موضوعاتى که نه فقط استدالل      
ایـن خطـر   ! کننـد؟  چـرا اینهـا را وارد مـى     ! است؟» ء بالخرافۀ   اشبه شى «

بزرگى است که در عالم دین و معارف دینـى، مـرزداران عقیـده بایـد                
اى وقتـى ایـن حـرف را بـشنوند،            عـده : عرض کردم  .متوجهش باشند 
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خوب بود فالنى این حرف را      «مطمئناً از روى دلسوزى خواهند گفت       
من باید این حرف    . زدم  نه؛ من بایستى این حرف را مى      » .زد   نمى امروز

البته آقایان هم باید ایـن      . بنده مسؤولیتم بیشتر از دیگران است     . را بزنم 
شـکنى   امام بزرگـوار، خـط  . شما آقایان هم باید بگویید  . حرف را بزنند  

کرد، بـا کمـال قـدرت و          اى مشاهده مى    بود که هرجا انحرافى در نکته     
اگـر ایـن بـدعتها و خالفهـا در          . فرمود  اى، بیان مى     هیچ مالحظه  بدون

. گفـت  رسـید، بالشـک مـى    بود یا به این رواج مى زمان آن بزرگوار مى 
ذّى خواهنـد شـد کـه    أاند، مت اى هم که به این مسائل دل بسته    البته عده 

محبتى کرد و با ایـن   طور بى ى ما این چرا فالنى به موضوع مورد عالقه     
آنها هم البته، اغلـب، مردمـان مـؤمن و صـادق و          . ز آن یاد نمود   لحن ا 

 116.کنند غرضى هستند؛ اما اشتباه مى بى

 انجام حرکات وهن آمیز در زیارت. 6-2-3

اخیراً یک بدعت عجیب و غریب و نامأنوس دیگـر هـم              
خواهند قبور    بدین ترتیب که وقتى مى    ! اند  در باب زیارت درست کرده    

 را زیـارت کننــد، از درِ صـحن کــه وارد   )الـسالم  علــیهم(مطهـر ائمـه   
! رسـانند  خیز خود را به حرم مى خوابند و سینه  شوند، روى زمین مى     مى

 و قبـور مطهـر امـام       )علیـه   صلواةاللَّه(دانید که قبر مطهر پیغمبر        شما مى 
ــه  جعفــر، امــام رضــا و بقیــه بــن حــسین، امــام صــادق، موســى ى ائم

 مردم، ایضاً علما و فقهاى بـزرگ، در مدینـه و   ى  را همه)السالم  علیهم(
اید که یک نفر از ائمـه   آیا هرگز شنیده. کردند عراق و ایران، زیارت مى    

خواستند زیارت کنند، خود را از درِ          و یا علما، وقتى مى     )السالم  علیهم(
اگر ایـن کـار، مستحـسن و    ! خیز به حرم برسانند؟    صحن، به طور سینه   
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نمود، بزرگان ما به انجامش مبادرت        ل و خوب مى   مستحب بود و مقبو   
اللَّه العظمـى آقـاى    تحتى نقل شد که مرحوم آی     .  اما نکردند  ؛کردند  مى

، آن عـالم بـزرگ و مجتهـد قـوى و     )علیـه   تعالى  اللَّه  رضوان(بروجردى  
که شـاید مـستحب باشـد، منـع           بوسى را با این     عمیق و روشنفکر، عتبه   

در .  بوسیدن عتبه، در روایت وارد شده است       احتماالً استحبابِ . کرد  مى
به ذهنم این است که براى عتبه بوسى، روایت هم        . کتب دعا که هست   

انجامش «گفتند    که این کار مستحب است، ایشان مى        با این . وجود دارد 
کنـیم؛ و علیـه شـیعه،     ندهید، تا مبادا دشمنان خیـال کننـد سـجده مـى           

اى وارد صـحن مطهـر        تـى عـده   اما امـروز، وق   » .تشنیعى درست نکنند  
شـوند، خـود را بـه زمـین       مـى )الصالةوالـسالم  علیه(الرّضا  موسى بن  على
پیمایند تـا خـود را      خیز مى   طور سینه   اندازند و دویست متر راه را به        مى

. آیا این کار درستى است؟ نه؛ ایـن کـار، غلـط اسـت         ! به حرم برسانند  
سى چنین بـدعتهایى را بـین       چه ک . اصالً اهانت به دین و زیارت است      

اینها را بـه مـردم      ! دهد؟ نکند این هم کار دشمن باشد؟        مردم رواج مى  
 117.بگویید و ذهنها را روشن کنید
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عـــزاي مجـــالس ذکـــر و ثمـــرات و برکـــات . 7
 )مالسال یهمعل(بیت اهل

ى دیگـر کـه بـه مناسـبت محـرم قابـل بحـث           یک مقوله  
 و برکـات احیـاى   )السالم هعلی(على    بن  ى عزادارى حسین     مقوله ...است

ى شـیعه بـر       تحقیقاً یکى از مهمترین امتیازات جامعه     . ذکر عاشوراست 
ى شـیعه، برخـوردار از        دیگر جوامع مسلمان، ایـن اسـت کـه جامعـه          

از همــان روزى کــه موضــوعِ ذکــر مــصیبت  . ى عاشوراســت خــاطره
ى جوشـانى از فـیض و          مطرح شد، چشمه   )السالم  علیه(على    بن  حسین

 جـارى   )الـسالم   علـیهم (بیت   ویت در اذهان معتقدین و محبین اهل      معن
ى جوشان، تا امروز همچنان ادامه و جریـان داشـته             این چشمه . گشت

ى  ى آن هم یادآورى خاطره است؛ بعد از این هم خواهد داشت و بهانه  
 118.عاشوراست
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  تربیت انسان مطلوب اسالم.7-1

 ؛سـاز اسـت   ریـه آدم فهمند که این روضه و این گ  اینها نمی  
 ایـن مجـالس روضـه، ایـن         ؛کند این مجالس روضـه     انسان درست می  

 119.مجالس عزاي سیدالشهداء و آن تبلیغات بر ضد ظلم

ـ  ایستین مجالس با یا  ـ قـرآن و د  [زهـا ین چی ن و همـان  ی
شـما  .  را نشان دهد   ] آن شد  يفدا) السالم هیعل( نی که امام حس   یمعارف

 که مـستمع دو سـاعت از اول   يا  جلسهد با آن  یسه کن یه را مقا  ین قض یا
ـ  از ايزیند چیب یکند، م یند؛ اما هر چه گوش مینش یخر جلسه م آ تا ن ی

ـ بنا بـر ا ست، ا يطور ین از مجالس ا یمد؛ بعض ایرش ن یجلسه گ  ن آب ی
ن معنـا را داشـته   یـ د روح جلـسه هـم ا   یست؛ با ی ن یو رنگ جلسه کاف   

  شود؟  میونه حاصلچگ ینا. باشد
 يا ی به گونـه   عنی جلسات شما سازنده باشد؛      يها یسخنران منبرها و    ...

کند، بعـد    یآمد م  ئت شما رفت و   ی مثال سه سال دره    یباشد که اگرکس  
ده و آگـاه و بـا   یـ رون نـرود؛ فهم یـ ن جلـسه ب یـ ن مدت، عوام از ا یاز ا 

ـ البته مـن ا   . ساز باشد  فکر ساز و  ید آدم منبر با . معلومات خارج شود   ن ی
ـ م؛ اما به شما هم بایگو یم و میها بگو يد به منبرینکته را با  م؛ ید بگـو ی

د از اول دهـه تـا       یـ سخنران با .. .دینک  یچون شما سخنران را انتخاب م     
ـ  و غ  یا در جلسات متنـاوب هفتگـ      یخر دهه،   آ ـ ره، مثـل  ی ک کـالس  ی

 120.نددپسن ید نمی را دنبال کند و نگویدرس، خط
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  ایجاد روحیه مجاهدت و شهادت طلبی.7-2

سرائی براي سـید     عزا و سوگواري و نوحه    در این مجالس     
مظلومان و اظهار مظلومیت یک کسی که براي خدا و بـراي رضـاي او    

 اینطـور  ،جان خودش و دوستان و اوالد خـودش را فـدا کـرده اسـت            
خواهنـد و     مـی  و شهادت را  ها   روند در جبهه    می ساخته جوانانی را که   

ـ   شـان    کننـد و اگـر شـهادت نـصیب          می افتخار به شهادت    ثرأنـشود مت
هـاي خودشـان را از    سازد کـه جـوان    می طور مادران را    و آن  ،شوند می

ایـن مجـالس   . گویند باز هم یکی دو تا داریـم   می دهند و باز    می دست
عزاي سیدالشهداست و مجالس دعا و دعاي کمیل و سایر ادعیه اسـت      

 را اسالم از اول بنـا   ]آن [ و اساس  .طور سازد این جمعیت را این      می که
 به طوري که با همین ایده و با همین برنامه به پیش برود و    ،کرده است 

 چـه هـست و ایـن        مـسأله  بفهمنـد و بفهماننـد کـه         اگر چنانچه واقعاً  
قدر ارج پیدا کرده و  عزاداري براي چه هست و این گریه براي چه این      

 مـا را ملـت   ؛گوینـد   نمـی وقت ما را ملت گریه  آن،اجر پیش خدا دارد   
 121.خوانند حماسه می

ماهه تا پیرمرد هـشتاد سـاله را در راه    ملت ما از طفل شش    
 سیدالـشهداء  حـضرت  ؛ اقتدا بـه بزرگمـرد تـاریخ       ،خدا فدا کرد و این    

  ... است)علیه اهللا سالم(
 ، به همه آموخت که در مقابل ظلم       )علیه اهللا سالم( سیدالشهداءحضرت  

بـا اینکـه از اول      .  در مقابل حکومت جائر چه باید کرد       ،در مقابل ستم  
 راهـی اسـت کـه بایـد همـه           ،رود  مـی  دانست که در این راه کـه      ]می[

 خودش را فدا کند و این عزیزان اسـالم را           ةاصحاب خودش و خانواد   
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اگـر نبـود ایـن    . دانست  می لکن عاقبتش را هم ،براي اسالم قربانی کند   
 اسـالم را    ، یزیـد و اتبـاع یزیـد       -)السالم علیه( نهضت حسین    -نهضت

 اینها اعتقاد به اسالم نداشـتند و        ، از اول  .دادند  می ونه به مردم نشان   وار
 بـا ایـن     سیدالـشهداء . نسبت به اولیاي اسـالم حقـد و حـسد داشـتند           

 عالوه بر اینکه آنها را به شکست رساند و اندکی کـه     ،فداکاري که کرد  
و چه مـصیبتی وارد شـد و      اي   گذشت مردم متوجه شدند که چه غائله      

 عـالوه بـر   ، موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیـه شـد    همین مصیبت 
ـ .  در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است         ،این ت عـدد  از قلّ

مقابـل   جهـاد کیفیـت    ، کیفیـت اعـداد    ؛بـرد   نمی  عدد کار پیش   ؛نترسید
افراد ممکـن اسـت خیلـی زیـاد     . برد می  آن است که کار را پیش    ،ءاعدا

و افراد ممکـن اسـت کـم        .  یا پوچ   لکن در کیفیت ناقص باشند     ،باشند
 122... لکن در کیفیت توانا باشند و سرافراز،باشند

 در ؛ معلوم کرده اسـت سیدالشهداءتکلیف ماها را حضرت     
هـر مقـدار کـه    .  از شـهادت نترسـید  ،ت عدد نترسید  میدان جنگ از قلّ   

 به همان مقـدار بایـد تحمـل     ،عظمت داشته باشد مقصود و ایده انسان      
 تـوانیم ادراك کنـیم کـه حجـم ایـن            نمـی   باز درست  ما. زحمت بکند 

 دنیا بعد خواهد ادراك کرد که این پیروزي ملـت       ؛پیروزي چقدر است  
به همان حجمی که ایـن پیـروزي دارد و ایـن            . ایران چه حجمی دارد   

هـم بایـد   هـا    در ازائـش مـصیبت  ،مجاهدت همان حجمی را کـه دارد    
 ،راهـا     قـدرت  ۀکـه همـ   ما نبایـد متوقـع باشـیم        . شان زیاد باشد   حجم

 و ،هللا در منطقه کوتاه کـردیم اءشا شان در اینجا و ان    دستشان را از منافع   
ما نباید متوقـع    . شود  نمی به ما وارد  اي   متوقع این باشیم که هیچ صدمه     
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...  مـا  ؛ ما همین طور سالم خـواهیم مانـد   ،همه پیروزي  باشیم که با این   
 123.اشیمطوري که سابق بوده حاال هم باید ب همان

 جمهوري اسالمی   ، از اول هم که قیام کرد      ...این کشور ما     
و استقالل کامل و نه شرقی و نه غربی را اعالم به دنیـا کـرد و از اول                   
اعالم کرد به دنیا که ما نه تحت حمایت آمریکا و نـه تحـت حمایـت                  

مائیم و تحت عنایـات  . شوروي و نه تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم    
عالی و پرچم توحید کـه همـان پـرچم امـام حـسین              خداي تبارك و ت   

 معلوم اسـت    ،وقتی این اعالم را شما به دنیا کردید       .  است )السالم علیه(
از اول بایـد  .  دنیا بر ضد شما خواهنـد قیـام کـرد         ،پشت سر این اعالم   

 در مقابل سیدالشهداءطوري که    توجه به این معنا بکنید که ما هم همان        
که آنها داشتند قیام کـرد تـا شـهید       اي   اسلحههمه   همه جمعیت و آن    آن
بینیـد    می االن هم .  ما هم براي شهادت حاضریم     ،طور  ما هم همین   ،شد

 آنهـائی  ، را از بین بردنـد 1از بزرگان جمعهاي  که در عین حالی که عده   
کنند که ما تا مرز شهادت        می  تمام با روي گشاده اعالم     ،که االن هستند  

 124.طور باشند همه باید این. مریاین پست را داریم و حاض

اگر چنانچه یک چیزهاي ناروائی بوده است سابق و دست           
 آنها بایـد یـک قـدري تـصفیه     ،اطالع از مسائل اسالم بوده اشخاص بی 

 لکـن عـزاداري بـه همـان قـوت خـودش بایـد بـاقی بمانـد و                  ؛بشود
طـور کـه    را همـان   روضه،گویندگان پس از اینکه مسائل روز را گفتند  

خواندند بخواننـد و    میطور که سابق خواندند و مرثیه را همان    می قساب
  .مردم را مهیا کنند براي فداکاري

                                                
 .منظور ائمه جمعه شهید است .1
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هـاي اسـالمی را بـه      ملـت  همههاي   این خون سیدالشهداست که خون    
آورد و این دستجات عزیز عاشـورا اسـت کـه مـردم را بـه                  می جوش
  مهیـا آورد و بـراي اسـالم و بـراي حفـظ مقاصـد اسـالمی                می هیجان

 125. سستی نباید کرد، در این امر.کند می

  سازماندهی مردمی در مقابل ظالمین.7-3

در طول تاریخ، ایـن مجـالس عـزا کـه یـک سـازماندهی                 
سرتاسري در کشورهاي اسالمی هست و در ایـران کـه مهـد تـشیع و         

آمدند و بناي  هایی که پیش می اسالم و شیعه هست، در مقابل حکومت      
 اساس اسالم را از بین ببرند، اسـاس روحانیـت را از           بر این داشتند که   

ترساند، ایـن مجـالس    بین ببرند، آن چیزي که در مقابل آنها، آنها را می       
 126.عزا و این دستجات بود

 ... در بـین راه   ،در دفعه اول که مرا از قم گرفتنـد و بردنـد            
گفـت کـه مـا        می ،مورینی که بودند در آن اتومبیل من      أ از این م   ]یکی[
ترسیدیم کـه    می از این چادرهائی که در قم بود،آمدیم سراغ شما ] هک[

 ،اینهـا کـه هـیچ   . مبادا اینها مطلع بشوند و ما نتوانیم انجام وظیفه کنـیم      
هاي بـزرگ از ایـن     قدرت؛ترسند  میقدرت هاي بزرگ از این چادرها  

سازمانی که بدون اینکه دست واحدي در کار باشد که آنها را مجتمـع               
 ؛اند در سراسـر یـک کـشور    ود به خود ملت را به هم جوشانده     خ ؛کند

 در ایام عاشورا و در دو ماه محـرم و صـفر و    ؛]ترسند  می[کشور پهناور 
.  این مجالس است که مردم را دور هم جمع کرده است           ،در ماه مبارك  

 بخواهد براي اسالم خدمتی بکند و شخـصی بخواهـد           ]کسی[ ...و اگر 
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واسطه همین گویندگان و خطبـا       اسر کشور به   سرت ،که مطلبی را بگوید   
مـردم در    شـود و اجتمـاع      می دفعه منتشر   جمعه و جماعت یک    ۀو ائم 

شود که سازمان     می  اسباب این  ، این بیرق حسینی   ،تحت این بیرق الهی   
هاي خودشان بخواهند  اگر قدرت هاي بزرگ در منطقه. داده شده باشد

که شاید چنـد روز     -هاي زیادي   با فعالیت  ،که یک اجتماعی ایجاد کنند    
فرض کنید صـدهزار     - یک عده    ، در یک شهري   -کنند  می یا چند دهه  

 هاي زیاد مجتمـع    هاي زیاد و زحمت     با خرج  - پنجاه هزار نفري   ،نفري
  گـوش  ،خواهـد صـحبت کنـد       مـی  شوند و به قـول آن کـسی کـه          می
بینید که براي خاطر همین مجالسی کـه مـردم را     می  لکن شما  ؛دهند می

 این مجالس عزائی که مردم را بـه هـم جـوش         ،به هم پیوند داده است    
 در ؛ در یک شهر نـه ،آید  می به مجرد اینکه یک مطلبی پیش    ،داده است 

 سیدالـشهداء  تمام قشرهاي مردم و عزاداران حـضرت         ،سرتاسر کشور 
شوند و احتیـاج بـه اینکـه زیـاد زحمـت کـشیده بـشود و                   می مجتمع

 وقتی مردم ببینند کـه ایـن کلمـه از         ، یک کلمه  با.  ندارد ،تبلیغات بشود 
هــم   همــه بــا،آیــد  مــی بیــرون)علیــه اهللا ســالم( سیدالــشهداءحلقــوم 

 127.شوند می مجتمع

 و شـاید    ،گویند که ملـت گریـه       می به ما ها   زده شاید غرب  
 مقابل چقدر ثواب   ،توانند تحمل کنند که یک قطره اشک        نمی ها خودي

 و نتواننـد    . نتواند هضم کننـد    ؛ارد یک مجلس عزا چقدر ثواب د      ؛است
هـائی   ثوابهضم کنند آن چیزهائی که براي ادعیه ذکر شده است و آن   

توانند ایـن را ادراك کننـد و     نمی؛که براي دو سطر دعا ذکر شده است  
جهت سیاسی این دعاها و این توجه به خدا و توجه همـه           . هضم کنند 
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کند براي یـک    میبسیج این است که یک ملت را  ،مردم را به یک نکته    
 نه براي این است کـه گریـه بکننـد بـراي             ،مجلس عزا . مقصد اسالمی 

  و دیگـران را اجـر      - البتـه ایـن هـم هـست        - و اجر ببرند   سیدالشهداء
 مـا در  ۀ سیاسی اسـت کـه ائمـ   ۀ آن جنب، بلکه مهم  ؛اخروي نصیب کند  

  ایـن اجتمـاع  ،اند که تا آخر باشـد و آن    اش را کشیده   صدر اسالم نقشه  
توانـد    نمـی  و هیچ چیز،]است[ اجتماع تحت یک ایده   ،تحت یک بیرق  

 ، در او تـاثیر دارد     سیدالشهداءاین کار را به مقداري که عزاي حضرت         
 128.تاثیر بکند

 کـه همـه   )علیه اهللا سالم(اگر بفهمند آنها که حضرت سجاد    
چیزش را در کربال از دست داد و در یک حکومتی بود که قـدرت بـر     

که از او باقی مانده است چه کرده است         اي    این ادعیه  ،شتهمه چیز دا  
. گفتند که ادعیه براي چیـست       نمی  به ما  ،تواند تجهیز بکند    می چطور و

اگر روشنفکران ما فهمیده باشند که این مجالس و ایـن دعاهـا و ایـن                 
 ،اش چیـست    سیاسـی و اجتمـاعی     ۀ جنب ،ذکرها و این مجالس مصیبت    

تمـام روشـنفکرها و تمـام       . ن کـار را بکنـیم     گویند که براي چه ای     نمی
پـانزده  تواننـد یـک     نمـی ،و تمام قدرتمندها اگر جمع بشوند   ها   غربزده
 این است کـه در تحـت   ، آنچه این قدرت را دارد؛ را ایجاد کنند  خرداد

 129. همه مجتمعند،لواي او

 شما در کجا سراغ داریـد کـه یـک    ؟تر چه از این هماهنگ   
 اینهـا را    ؟ کـی اینهـا را هماهنـگ کـرده         ؟شودطور هماهنگ ب   ملتی این 

ــشهداء ــرده اســتهماهنــگ سیدال  ، در تمــام کــشورهاي اســالمی. ک
 ایـن دسـتجات بـا آن    ...هاي اسالمی در روز عاشورا و تاسوعا و     ملت
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 بایـد جهـات   ؛اش باید حساب بـشود  البته جهات غیر شرعی  -عظمت  
 همـه   ،حتـوا  با آن م   ، این دستجات با آن عظمت     -شرعی محفوظ بماند  

 ؟تواند یک همچنین اجتماعی درست کنـد        می  کی .]ندافت  به راه می   [جا
 ؟طور هماهنگ باشـند  در کجاي عالم شما سراغ دارید که این مردم این 

 برویـد   ، برویـد پاکـستان همـین بـساط        ،بروید هندوستان همین بساط   
 هـر   ، بروید افغانـستان   ، بروید عراق همین بساط    ،اندونزي همین بساط  

 ایـن  ؟ کـی اینهـا را هماهنـگ کـرده     ].اسـت  [روید همـین بـساط    جا ب 
 130.هماهنگی را از دست ندهید

 هاي اسالمی سازي براي آغاز نهضت  زمینه.7-4

شما گمان نکنید که اگر این مجالس عزا نبـود و اگـر ایـن             
. آمـد   مـی  خـرداد پـیش  پانزده ،دستجات سینه زنی و نوحه سرائی نبود 

 مگر قدرت خـون  ، خرداد را آنطور کندهپانزدتوانست   نمی هیچ قدرتی 
 131.)علیه اهللا سالم(سیدالشهداء

... شروع نهضت پانزده خرداد هم به برکـت عاشـورا بـود     
ى   هـشتاد و سـه  -در پانزده خرداد که در سال چهـل و دوى شمـسى     

ــرى  ــا     -قم ــوار م ــام بزرگ ــود، ام ــصادف ب ــرّم م ــم مح ــا دوازده  ب
بـردارى بـه    اشـورایى و بـا بهـره   ى ع    در عرصـه   )علیه  تعالى  اللَّه  رضوان(

بهترین شکل ممکن از ماجراى عاشورا و محرّم، توانستند پیـام حـق و            
دادِ برآمده از دلِ خود را به گوش مـردم برسـانند و مـردم را متحـول                  

اولین شهداى ما هم در ماجراى پانزده خرداد، در تهران، ورامـین         . کنند
نى بودند که آمدند و در      زنهاى حسی   و بعضى جاهاى دیگر، همین سینه     
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در سال پنجاه و هفـت هـم   . معرض تهاجمِ دشمنِ عاشورا قرار گرفتند 
مشاهده کردید ماجراى آن روز و ماهى را که در آن، خون بر شمـشیر              

ى قـضایاى محـرّم،     ایـن نـام را امـام بزرگـوار از همـه           . شود  پیروز مى 
نـى  یع. طـور هـم شـد    همـین . گیرى، استحصال و مطرح کردند    خالصه

، درس عاشـورا را     )الـسالم   علیه(على    بن  مردم ایران به پیروى از حسین     
این موضوع در ماجراى    . گرفتند و در نتیجه خون بر شمشیر پیروز شد        

 132.امام حسین چیز عجیبى است

دفعـه یـک     ایم که ملت ما یک      ما به این مرتبه رسیده     تقریباً 
ن در هیچ جـا     انقالبی کرد و یک انفجاري درش حاصل شد که نظیر آ          

یک ملتی که همه چیزش وابسته بود و این رژیم سابق همه چیـز       . نبود
 شرافت انسانی این کشور را از دسـت         ۀاین را از دست داده بود و هم       

 یکدفعـه یـک انفجـاري       ،داده بود و همه چیز ما را وابسته کـرده بـود           
این انفجـار در برکـت همـین    . حاصل شد که نظیر آن در هیچ جا نبود       

کـرد و    می همه مردم را دور هم جمع،که همه کشور را  ] بود[لسی  مجا
 ۀ را باید آقایان خطبـا و ائمـ  مسألهاین . کردند  میهمه به یک نقطه نظر  

 -دانـم   مـی قدري کـه مـن     بیشتر از آن   - درست ، جمعه ۀجماعت و ائم  
 تا اینکه گمان نکنند کـه مـا یـک ملـت گریـه      ؛براي مردم تشریح کنند   

یک قدرت دو هـزار و      ها   تی هستیم که با همین گریه     ما یک مل  . هستیم
 133.پانصد ساله را از بین بردیم

ى محرّم و عاشورا، باید بگـویم کـه روح            مسألهدر مورد    
ى پیروزى آن، همـین توجـه بـه         نهضت ما و جهتگیرى کلى و پشتوانه      

. و مسائل مربوط به عاشورا بود   ) الصالةوالسالم  علیه( عبداللَّه  حضرت ابى 
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 قدرى ثقیل به نظر برسد؛ لیکن واقعیـت         مسألهید براى بعضیها، این     شا
 حتّى در صورتى که ایمان عمیقى هم بـا آن       -هیچ فکرى   . همین است 
چنـان    هاى عظیم میلیـونىِ مـردم را آن         توانست توده    نمى -همراه باشد   

کردند، در انواع  مىحرکت بدهد که در راه انجام آنچه احساس تکلیف        
 134.ى تردید نداشته باشندا فداکارى ذره

ى نهـضت      مسأله )علیه تعالی اهللا رضوان( در دو فصل، امام    
 یعنـى  -یکـى در فـصل اول نهـضت      : ى عاشورا گره زدند     را به مسأله  

هـا و      که تریبون بیان مسائل نهضت، حسینیه      - 42روزهاى محرّم سال    
ر خوانها و ذک ى روضه زنى و روضه خوانى و هیئات سینه   مجالس روضه 

 یعنـى   -مصیبت گویندگان مذهبى شد و دیگرى، فصلِ آخـر نهـضت            
ماه «:  اعالم فرمودند  )علیه تعالی اهللا رضوان(  بود که امام   - 57محرّم سال   

ایـشان،  . »محرّم گرامى و بزرگ داشته بشود و مردم مجالس برپا کننـد           
عنوان این ماه را ماه پیروزى خون بر شمشیر قرار دادند و مجدداً همان    

وفان عظیم عمومى و مردمى به وجود آمد؛ یعنى ماجراى نهضت کـه       ط
روح و جهت حسینى داشت، با ماجراى ذکر مـصیبت حـسینى و یـاد               

 135. گره خورد)السالم علیه( امام حسین

 از غیـر  مگـر  ؛شـد  پیروز حسین امام برکت به ما انقالب 
 اگـر  نبـود،  عـزادارى  جلـسات  اگر نبود، محرم مجالس اگر است؟ این

 بـه  انقـالب  این اصالً نبود، دراز سالیان این طول در سخنرانى اتجلس
 136.رسید نمى پیروزى
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  ایجاد قدرت مقاومت در برابر دشمنان.7-5

تواند این ملتی که از همـه جوانـب بـه او             نمی هیچ قدرتی  
 ،انـد  هاي بزرگ براي او توطئه چیده       قدرت ۀهجوم شده است و از هم     

 137.ا همین مجالس عزا الّ،را خنثی کندها  این توطئه

 ]الـسالم  علیـه یاد و خاطره امام حسین   [این نعمت عظیم،     
کند کـه     کارى مى . کند  دلها را به منبعِ جوششِ ایمانِ اسالمى متّصل مى        

در طول تاریخ کرد و ستمگرانِ حاکم، از عاشورا ترسیدند، و از وجود             
ى   حادثـه تـرس از .  واهمه داشـتند  )السالم  علیه(قبر نورانى امام حسین     

امیه شروع شده و تا زمان مـا   عاشورا و شهداى آن، از زمان خلفاى بنى      
اش را در دوران انقـالب خودمـان    ادامه یافته است و شما یـک نمونـه        

رسید، نظامِ مرتجعِ کافرِ فاسـقِ فاسـدِ          وقتى که محرّم از راه مى     . دیدید
 مبـارزِ  تواند علیـه مـردمِ   دید دیگر دستش بسته است و نمى   پهلوى، مى 

در واقع مسؤولین آن نظام، ناتوانى خـود        . عاشورایى، کارى انجام دهد   
در گزارشهاى برجـا مانـده از      . دانستند  را ناشى از فرا رسیدن محرّم مى      

آن رژیم منحوس، اشارتها، بلکـه صـراحتهایى وجـود دارد کـه نـشان               
دهد آنهـا بـا فرارسـیدن محـرّم، دسـت و پایـشان را حـسابى گـم                  مى
، آن مـرد حکـیمِ تیـزبینِ        )علیـه   اللَّـه   رضوان(امام بزرگوار ما    . ندکرد  مى

شناسِ دنیاشناسِ انسان شناس، خوب فهمید که از این حادثه براى             دین
 .کند و کرد   چگونه باید استفاده     )السالم  علیه(پیشبرد هدف امام حسین     

امام بزرگوار ما، محرّم را به عنوان ماهى که در آن، خـون بـر شمـشیر                 
شود، مطرح نمود و به برکت محرّم، با همین تحلیل و منطق،              روز مى پی
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هاى نعمـت مـاه    این، یک نمونه از جلوه. خون را بر شمشیر پیروز کرد 
 اسـت کـه شـما    )الـسالم  علیـه (محرّم و مجالس ذکر و یاد امام حسین      

ــد ــت     . دیدی ــن نعم ــد از ای ــانیون، بای ــم روح ــردم و ه ــم م ــذا ه   ل
 138.کنند استفاده

 ایـن محــرم را  ؛ محـرم اسـت  !یـد تبلیـغ کنیـد آقــا   شـما با  
. ما هر چه داریم از این محرم اسـت و از ایـن مجـالس             . دارید نگه زنده

 ]از[ است و از این قتـل سیدالـشهد  ؛مجالس تبلیغ ما هم از محرم است     
ـ        . شهادت اوست  ثیر ایـن شـهادت در      أما باید به عمق این شهادت و ت

اگر این مجالس   . و امروز هم هست   ثیر ا أعالم برسیم و توجه کنیم که ت      
  کشور ما پیروز،وعظ و خطابه و عزاداري و اجتماعات سوگواري نبود       

.  قیـام کردنـد    )علیـه  اهللا سـالم (همه در تحت بیرق امام حسین       . شد نمی
 همـه بـا     ،دهند آنهـا را     می بینید که در جبهه وقتی که نشان        می االن هم 

 139.دارند می  گرم نگهراها  عشق امام حسین است که دارند جبهه

  ایجاد حاکمیت اسالم و حفظ نظام اسالمی.7-6

) الـسالم  علیهم( آنچه که از روایات مربوط به زندگى ائمه       
 آید و شواهد زیادى بر آن وجود دارد، این است کـه ائمـه               دست مى   به
این کـار   . خواستند نظام اسالمى به وجود آورند       جداً مى ) السالم  علیهم(
آنها .  با علم و معرفت امام منافات ندارد-شود    تصور مى  آن طور که     -

کردنـد، تقـدیر    اگر برقرار مـى . خواستند نظام الهى برقرار کنند واقعاً مى 
گیریها در علم پروردگار، با شـرایط   تقدیر الهى و اندازه . الهى همان بود  

. کنـیم  کند که حاال این موضوع را بحث نمـى   گوناگون اختالف پیدا مى   
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که حرکت آنها بـراى ایـن مقـصود بـوده اسـت، شـکى        ، در این  اجماالً
ى آن    ما امروز، به برکت آن نهضت و حفظ فرهنـگ و روحیـه            . نیست

اگـر در   . ایـم   وجـود آورده    ى خودمان این نظام را به       نهضت، در جامعه  
و یاد او و ذکر مـصایب      ) السالم  علیه( ى ما، عشق به امام حسین       جامعه

 و رایج نبود، معلوم نبود که نهـضت بـا ایـن      و حوادث عاشورا معمول   
این، . رسید ى زمانى و با این کیفیتى که پیروز شد، به پیروزى مى      فاصله

العاده مؤثرى در پیروزى نهضت بود و امام بزرگـوار مـا، در             عامل فوق 
قیـام کـرده بودنـد، از    ) الـسالم  علیه( بن على راه همان هدفى که حسین 

 140.ه را کردنداین عامل حداکثر استفاد

داد و امـروز هـم بایـد          آنچه که نهضت ما را جهـت مـى         
در راه ) الـسالم  علیـه ( بن على بدهد، دقیقاً همان چیزى است که حسین    

هاى گونـاگون و    ما امروز، براى شهداى خود که در جبهه       . آن قیام کرد  
رسند، با معرفـت عـزادارى        در راه این نظام و حفظ آن، به شهادت مى         

آن شهید و جوانى که یا در جنگ تحمیلى و یا در برخورد بـا          . کنیم  مى
انواع و اقسام دشـمنان و منافقـان و کفـار بـه شـهادت رسـیده، هـیچ                   

یى براى مردم ما وجود ندارد که این شهید، شهید راه همین نظـام          شبهه
است و براى نگهداشتن و محکم کردن ستونهاى همین نظام و انقالب،        

در حالى که وضع شهداى امروز، بـا شـهداى          به شهادت رسیده است؛     
کـس آنهـا را بـه       کربال که در تنهایى و غربت کامل قیام کردند و هـیچ           

ى مردم و بزرگان وجوه اسالم،      پیمودن این راه تشویق نکرد، بلکه همه      
حـال، ایمـان و عشقـشان         درعـین . کردند، متفاوت است    آنها را منع مى   

انه و مظلومانـه و تنهـا بـه شـهادت           چنان لبریز بود که رفتند و غریب        آن
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وضع شهداى کربال، با شهدایى که تمام دستگاههاى تبلیغى و          . رسیدند
رونـد و بـه    گویـد برویـد و آنهـا هـم مـى           مشوقهاى جامعه به آنها مى    

البته این شهید، شهید واالمقامى است؛ امـا  . رسند، فرق دارد  شهادت مى 
  .او چیز دیگرى است

کنـیم و برکـات آن را از         اسـالمى را لمـس مـى       ما که امروز این نظـام     
ــى ــدر نهــضت حــسینى  نزدیــک م ــشتر از اســالف خــود، ق ــیم، بی  بین

آن بزرگـوار،  . کنیم و بایـد بکنـیم   و معناى آن را درك مى  ) السالم  علیه(
آن بزرگوار، براى همین قیـام کـرد کـه    . براى چنین چیزى حرکت کرد 

نگـر صـالح، در جامعـه       رژیمهاى فاسد و مخرّب انسان و دین و ویرا        
نباشند و نظام اسالمى و الهى و انسانى و مبنى بـر صـالح، در جامعـه                 

البته، اگر آن نظام در زمان آن بزرگوار و یـا در زمـان    . استقرار پیدا کند  
 - که معصومند و به منبع وحى متـصلند       -) السالم  علیهم( ى بعدى   ائمه

گرفتند، طبیعى است  ر مىکرد و آنها در رأس آن نظام قرا     تحقق پیدا مى  
ى قـضیه،     حال، هیکل و هندسـه      درعین. که وضعشان با ما متفاوت بود     

 141.کردند طور نظامى، حرکت مى یکى است و آنها هم براى همین

ــام حــسین  مــا در آســتانه   ى محــرّمِ انقــالب و محــرّمِ ام
 که یکى از محصوالت آن نهضت، نظام جمهورى اسالمى        )السالم  علیه(

محرّمِ دوران انقالب، با محرّمهاى قبـل از انقـالب و    . داریماست، قرار   
ایـن محرّمهـا، محرّمهـایى     . دوران عمر ما و قبل از ما، متفـاوت اسـت          

مـا  . است که در آن، معنا و روح و جهتگیرى، واضح و محسوس است  
حکومت و حاکمیت و اعـالى   . بینیم  نتایج محرّم را در زندگى خود مى      

امید به برکت اسالم در دل مستضعفان عالم، آثار ى اسالم و ایجاد      کلمه
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 142.محرّم است

  تحقق وحدت کلمه.7-7

 بـراي  ، پیـروزي مـا شـد   أکه مبداي  تمام این وحدت کلمه  
خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواري و این مجالس تبلیـغ و     

فراهم کرد براي ملت که اي   سید مظلومان یک وسیله.ترویج اسالم شد  
  143.مجتمعند مردم ،ه زحمت باشد براي ملتبدون اینک

 ۀو اشعار مرثیه و اشعار ثناي از ائمـ        ها   الزم است در نوحه    
هاي سـتمگران     فجایع و ستمگري   ، به طور کوبنده   )اهللا سالم علیهم(حق  

 و همه باید بدانیم که آنچـه موجـب     ...هر عصر و مصر یادآوري شود       
 ]عـزاداري حـسینی    [ ایـن مراسـم سیاسـی      ،حدت بین مسلمین است   و

ــ   ــافظ ملی ــه ح ــت ک ــ اس ــسلمین ب ــ  هت م ــیعیان ائم ــژه ش ــی ۀوی  اثن
 144.]است [)اهللا صلوات علیهم(عشر
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8 .ت هیئــات و مجــالس مــذهبی در قبــال مــسؤولی
 اسالمی انقالب

امروز ما کشورى هستیم که ملت ما به برکت خون و قیام    
روح حسینى، توانست قیـام کنـد و یـک نظـام          امام حسین و به برکت      

خو را به زانو دربیاورد و یـک    زشتکردارِ  زشت خبیثِ فاسدِ استبدادىِ
ى   روحیـه -حکومت مردمى با صبغه و روحیه و با عمل نسبتاً اسالمى     

مان کامالً اسالمى اسـت؛    توانم بگویم که عمل     ما اسالمى است؛ اما نمى    
 -روز باید بیشتر اسالمى شـود         للَّه روزبه شاءا  نسبتاً اسالمى است که ان    

ى قـدرتهاى عـالم     را سر کار بیاورد، که خود این نظام، فحش به همـه           
است؛ نفس وجود نظام جمهورى اسالمى فحش بـه امریکاسـت، ولـو           

کـه ایـن هـست،     نگویید؛ خود این  » مرگ بر امریکا  «شما یک کلمه هم     
عنویت و بـا فـضیلت   ى قدرتهایى است که با م کجى به همه   نوعى دهن 

امروز همـه وظیفـه دارنـد ایـن       . و با استقالل و با شرف ملتها مخالفند       
نظام را از نقصها و ضعفهاى خودش خالص کنند و عناصـر قـدرت و       

وجـود   قوت معنوى و مادى را در آن تقویت کننـد و در آن بیـشتر بـه           
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اگـر  اگر احتیاج به وحدت داریم، اگر احتیاج به علـم داریـم،             . بیاورند
احتیاج به همکارى داریم، اگر احتیاج به تـالش اقتـصادى یـا سیاسـى            

طلبـى و سلحـشورى داریـم و اگـر         داریم، اگر احتیاج به روح شهادت     
احتیاج به خیلى چیزها داریم، باید هر کس به قدر خودش اینهـا را در               

 145.وجود بیاورد جامعه به

 الد نبـی  که او؛ اکرم که نبی ء؛اسالم یک امري است که انبیا      
    کردند و براي او    ها   فشانی  اکرم براي او جان    اکرم و اصحاب متعهد نبی

اسالم چیزي است که از خـدا آمـده اسـت و بایـد           . کشیدندها   زحمت
حفظ بشود و اگر خداي نخواسته این پیروزي که دنبال این انقالب بـه    

 ؛ به واسطه ضعف تبلیغ مـا      ؛ به واسطه سستی ما    ،دست شما آمده است   
 ، برسـد  -خداي نخواسـته   -واسطه ضعف حضور ملت به شکست       به  

 بـزرگ  ،تکلیـف . تواند سر بلند کند  نمیدیگرها  بدانید که اسالم تا قرن   
 مطلب شهادت اسـت     آخرِ. است و همه باید تکلیف بزرگ را بپذیریم       

 و امثـال  سیدالـشهداء اهللا و حضور در محضر حضرت      ءو وصول به لقا   
 146.ی است که عشق به خدا دارند و این غایت آمال اشخاص،او

انقـالب اسـالمی   [ که این نعمت خدا را   همه مکلفند به این    
 این عطیه الهی را حفظ کنند و شکر ایـن نعمـت را برآورنـد و             ؛]ایران

 عمل کـرد و آن  سیدالشهداءچه که   آن؛شکر به این است که تبلیغ کنند    
کـه بعـد از   که او داشت و آن راهی که او رفت و آن پیـروزي           اي   ایده

 به مردم روشـن  ،شهادت براي او حاصل شد و براي اسالم حاصل شد      
 آن است که او ، در راه اسالم   ة مجاهد ۀمسألکنند و بفهمانند به همه که       

شود مقابله   نمی-کمتر از صد نفر - قلیل   ةدانست که با یک عد      می ؛کرد
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 .هـاي مـادي    در صـورت   ؛ کرد -داراي همه چیز  -همچو ظالمی    با یک 
دانست که همـین شـهادت پیـروز کـرد اسـالم را و اسـالم را              می لکن

ــرد ــد ک ــدنی   . تجدی ــاي محــراب از م ــن پیرمرده ــهادت ای ــین ش هم
پیروزي ها    همین شهادت  1، گرفته تا این شهید اخیر ما      )علیه اهللا رحمت(

کنـد    مـی  همین شهادت هاست که دشمن شما را رسوا       . کند  می را بیمه 
 147. با آنها موافق باشد هر چند که همه دنیا،در دنیا

شود و در سـایر    میدر این اجتماعاتی که در محرم و صفر       
 مبلغین عزیز و علماي اعالم و خطباي معظم بایـد مـسائل روز       ،اوقات

 مسائل اجتماعی را و تکلیف مردم در یک همچو     ، مسائل سیاسی را   ،را
بـه    به مردم و  ؛ معین کنند  -همه دشمن ما هستیم    که گرفتار این  -زمانی  

اهللا ءشـا  کشور بفهمانند که ما در بین راه هستیم و بایـد تـا آخـر راه ان                
و افـراد    -ما با این ترتیبی که تاکنون بوده اسـت و کـشور مـا               . برویم

 آخـر  ، با این ترتیب اگر پـیش بـرویم   -کشور ما بحمداهللا حاضر بودند    
 148. لکن نباید سست بشویم؛رسد  میکارمان به پیروزي مطلق

 حـضرت  و حـسین  امـام  برکـت  به تواند   مى انقالب این 
 ایـن  گفـتن  همین و مدح همین برکت به و )السالم علیهم( ائمه و زهرا

 مـا  و بـشود،  صادر دنیا تمام به بزرگواران این زندگى ى  درباره حقایق
 یکـى  ]الـسالم  علیهم بیت اهلذاکران   [شما و بکنیم توانیم  مى را کار این
 149.دارید اختیار در را هاابزار و پایگاهها بهترین آن از

                                                
 )علیه اهللا رحمت(اشرفی اصفهانی اهللا  شهید آیت .1
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  عمومی در مورد عزاداريتکالیف. 9

 در کـل کـشور      يمن اگر بخواهم درباره مجالس عـزادار       
اخالص و ارادت   . ستین قضاوت صد در صد مثبت ن      یقضاوت کنم، ا  

هـا،   ی از منبرها و سخنران ی حرف ندارد؛ بعض   يمان مردم جا  یو وفا و ا   
نهـا  یامـا ا  ها خوب اسـت؛ یار از عزادیار ممتاز است؛ بعضیجالب و بس 

درس  ،ین مجـالس م تا به برکـت همـ  ید همت کن  یست؛ ما با  ی ن یهمگان
 ی زنـدگ  ي که بحمداهللا امروز در فضا     -را )السالم یهعل(ی  ن بن عل  یحس

گـران حـضور   ی اکبر و اباالفضل و د  ی وعل ينب کبر ین وز یما، امام حس  
 و قـدرت، بـر     با همه قـوت    -»اءیبل اح « اند؛ ن مدرسها زنده  یدارند و ا  

 عهـده   ست که هم به   ین آن کار  یا م؛یمان عرضه کن   ی جامعه افکار عموم 
خوان است، هم به عهده سخنران اسـت و         من است، هم به عهده نوحه     

 150.زن است نهیهم به عهده س
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 وظایف همگانی. 9-1

 یـک   ؛بخواهیم مملکتمان یک مملکت مستقلی باشد     ] اگر[ 
 این مجالسی کـه در      ؛حفظ بکنیم  باید این رمز را      ،مملکت آزادي باشد  

 این مجالس   )السالم علیهم(طول تاریخ برپا بوده است و با دستور ائمه          
 ،هاي مـا کـه ایـن مجـالس        خیال نکنند بعضی از این جوان      .بوده است 

 حاال ما باید گریه دیگـر  ،مجالسی بوده است که گریه در آن بوده است 
 151.کنند  می این یک اشتباهی است که؛نکنیم

 تو گـوش شـما   ؛ن بیشتر ما احتیاج داریم به این مجالس   اآل 
 ،بگـذاریم حـاال و مجـالس روضـه را    ها  این مجلس«که   نخوانند به این  

 »...بکنیمها    این جنگزده   حاال نکنیم و خرج مثالً     ،کنیم  می هائی که  خرج
 نه به معناي اینکه مـا       ]اما [؛ وظیفه الهی است   ، یک وظیفه انسانی   ]این[

 همـه را  ؛ به این کار فقـط بچـسبیم      ، دیگرمان را رها کنیم    حاال کارهاي 
 امروز ما به مجالس تعزیه و روضه بیشتر احتیاج داریـم   .باید ما بگیریم  

 ، این دستجات سرتاسري کشور    ، این اجتماع سرتاسري کشور    .از سابق 
 152!است امروز دیگر یک رنگ سیاسی پیدا کرده است و حق هم همین

 بایـد از ایـن نعمـت اسـتفاده     هم مردم و هم روحـانیون،    
ى مردم این است که بـه مجـالس عـزادارى سیدالـشهداء             استفاده. کنند
 هرچـه  - در سطوح مختلف    -السالم، دل ببندند و این مجالس را          علیه
مـردم بایـد مخلـصانه و بـراى اسـتفاده، در         . توانند بیشتر اقامه کنند     مى

گذرانـدن، یـا بـه    مجالس عزادارى حسینى شرکت کنند؛ نه براى وقت      
دانند هـم، ایـن      اى، فقط به عنوان ثواب اخروى که نمى         صورت عامیانه 



 

 ) السالم علیهم(بیت جایگاه عزاداري اهل: بخش اول
 

 

108 

  آید؟ ثواب اخروى از کجا مى
مسلّماً شرکت در مجالس مذکور، ثواب اخروى دارد؛ اما ثواب اخروى     
مجالس عزا، از چه ناحیه و به چـه جهـت اسـت؟ مـسلماً مربـوط بـه          

بعـضى از مـردم   . هم نیستجهتى است که اگر آن جهت نباشد، ثواب       
همه باید در این مجـالس شـرکت کننـد، قـدر     . متوجه این نکته نیستند 

مجالس عزادارى را بدانند، از این مجالس استفاده کنند و روحاً و قلبـاً              
تـر   اى براى ایجاد ارتباط و اتّصالِ هرچـه محکـم         این مجالس را وسیله   

انـدان پیغمبـر و روح   ، خ)الـسالم  علیـه (على  بن  میان خودشان و حسین   
این از وظایفى که در این خصوص مربوط به     . اسالم و قرآن قرار دهند    

 153.مردم است

 ها  عزاداري قبالف مسؤوالن دروظای. 9-2

ى    مـسأله  ]ي  شما اعضاي مجلس خبرگان رهبري درباره     [ 
توانید قطعنامه صادر کنید و این را از رهبرى بخواهید         مى -ها    عزادارى

هــا از  ى عــزادارى مــسأله.  از مــسؤوالن بخواهیــد-رد  اشــکالى نــدا-
 متناسب با شماست؛ زیر این مسأله را امضاء کنیـد و            موضوعات کامالً 

خواهیـد    نسبت به این قضیه نظر و اهتمام داریـد و مـى            نشان دهید که  
  154.این کار صورت بگیرد

  علما و روحانیونوظیفۀ. 9-3

دور هـم جمـع   اى  قوامِ مجالس عزا به این است که عـده      
ى عـزا   شوند و یک فردِ روحانى، با حضور یافتن در میـان آنهـا، اقامـه     
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 155.ى عزاى او، مستفید شوند کند تا دیگران از اقامه

مجـالس   [توانستند بر این کـار     علماى دین، چه هنگام مى     
 داشته باشـند؟  -چنان که امروز دارند    آن - اشراف و نظارتى     ]عزاداري

 نباشند -گونه چیزها خشنود نخواهند بود        از این  البته کسانى هستند که   
 مانعى ندارد؛ آنچه مورد رضـاى خـدا و مـورد نیـاز مـردم و توقـع                   -

 156.نسلهاى بعد از ماست، باید مورد توجه قرار بگیرد

ـ  رضٍأَ لُّکُ« ؛ همه جا هست   سیدالشهداء   همـه جـا     ؛»الرب کَ
 ۀمـ  ه ، اسـت  سیدالـشهداء  منبرها محـضر     ۀ هم ،محضر سیدالشهداست 

 یزیـد و پـدرش و   ، نبـود سیدالـشهداء  اگـر  ؛محراب از سیدالشهداست 
 یـک رژیـم   ،اگر نسیان شده بود ؛   کرده بودند  1اعقابشان اسالم را منسی   

 یک رژیم اسالمی    ،معاویه و یزید  . در خارج منعکس شده بود    طاغوتی  
 ایـن  ، نبـود سیدالـشهداء  اگر. کردند  می را رژیم طاغوتی داشتند معرفی    

؛ گرداندنـد   مـی   به جاهلیت بـر    ،کردند  می ی را اینها تقویت   رژیم طاغوت 
  نـه مـسلمِ    ، طـاغوتی بـودیم     مسلمِ ،اگر حاال من و تو هم مسلم بودیم       

 مـا بـراي یـک آدمـی کـه      ؛ امام حسین نجات داد اسالم را      !حسینی امام
ز  ما هـر رو !؟ هی سکوت کنیم؛ کشته شده،نجات داده اسالم را و رفته 

 ؛ بـراي حفـظ ایـن مکتـب        ؛ر روز باید منبر برویم     ما ه  !باید گریه کنیم  
مرهــون امــام حــسین هــا   ایــن نهــضت.هــا بـراي حفــظ ایــن نهــضت 

 157. هست)علیه اهللا سالم(

                                                
 فراموش شده .1



 



 

مجالس دینی در  وتبیین معارف  منبر جایگاه: دوم بخش
 )السالم علیه(بیت عزاي اهل
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بـه کجـا؟ بـه      . یعنى چه؟ تبلیغ یعنى رساندن؛ باید برسـانید       تبلیغ  
هاى ما حتى به گوش هم درسـت          بعضى از تبلیغ  . وش؟ نه؛ به دل   گ

گـوش کـه    ! کند  گوش هم حتى آن را تحمل و منتقل نمى        ! رسد  نمى
جا نباید تمام بـشود، بلکـه بایـد           دهد به مغز؛ قضیه این      گرفت، مى 

 - هویـت مـستمع   - بیاید در دل نفوذ و رسوخ کند و به هویـت مـا   
کنـیم فقـط بـراى      ما تبلیغ نمـى    .تبلیغ براى این است   . تبدیل شود 

که آنچه را کـه   کنیم براى این که چیزى گفته باشیم؛ ما تبلیغ مى        این
آن . موضوع تبلیغ اسـت، در دل مخاطـب وارد شـود و نفـوذ کنـد                

ى آن چیزهایى اسـت کـه در اسـالم بـه عنـوان          چیست؟ آن، همه  
عبداللَّـه    ارزش، مورد حمایت جان و حرم و نـاموس حـضرت ابـى            

ى پیغمبران و اولیاى الهى دیگر و    قرار گرفت، که همه   ) السالم  علیه(
طـور عمـل کردنـد، کـه البتـه            اللَّه هـم همـین      وجود مقدس رسول  

خـواهیم منطـق      ما مى . است) السالم  علیه(على    بن  مظهرش حسین 
ى چیزهایى را که در بناى  هاى دینى، اخالق دینى و همه   دین، ارزش 

دین تأثیر دارد، تبلیغ کنـیم؛ بـراى        یک شخصیت انسانى بر مبناى      
 158.که مخاطب ما به همین شخصیت دینى تبدیل شود این

 )العالی مدظله (رهبر معظم انقالب
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 روایات

    لِینْ عثَنِی    )السالم علیه(ععلَـا          اهللا رسول قَالَ ب لِـیا ع نِ فَقَالَ یـمإِلَى الْی 
ا           تُقَاتِلْ أَحداً حتَّى تَدعوه إِلَى ال      رٌ مِمـ لًا خَیـجر کیدلَى یع اللَّه دِيهلَّهِ لَأَنْ ی
تغَرَب أَو سهِ الشَّملَیع ت159 .طَلَع 

 مرا  )وآله علیه اهللا صلی(رسول خدا   : فرمایند می) السالم علیه(امیرالمؤمنین
تا کسی را بـه راه خـدا دعـوت           !اي علی : ند فرمود به یمن فرستادند و   

اگـر خـدا بـه دسـت تـو کـسی را             ا او جنگ نکن؛ چرا که     اي، ب  نکرده
 .بهتر است ،تابد  میهدایت کند، براي تو از آنچه خورشید به آن

  خِ: )وآله علیه اهللا صلی(اهللا   قال رسولیار  تی مأم  هِ  لَعا إِ ن د عـالى و   تَ ى اللـَّ
حبعِب باد160.یهلَ إِه 

ترین امت من کسى است که      به: فرمودند) وآله  علیه  اهللا  صلی(پیامبر اکرم   
 .سازدبندگان محبوب  برايو خدا را مردم را بسوى خدا بخواند 

    السالم علیه(قَالَ الرِّضَا (      نُـهیکِ ع تَبـ کَى لَـمأَب کَى ونَا فَبابصنْ تَذَکَّرَ مم
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       ی رُنَـا لَـمیِـا فِیـهِ أَمحلِساً یجم لَسنْ جم ونُ ویکِی الْعتَب موی    مو یـ ه قَلْبـ ت مـ
وتتَم 161.الْقُلُوب 

بت ما را بـه  ی هر کس مص  : فرمود )السالم علیه(د امام رضا    یگو ي می راو
انـد،   گریـان هـا    که همـه چـشم  ياند، روزیه کند و بگر   ی گر  و اد آورد ی

آن امـر مـا    ند کـه در ی بنـش ید و هر کس در مجلس  یگر نمی چشمان او 
 .استرند قلب او زنده یم  می که همه قلبهايشود، روز  میایاح
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 جایگاه وعظ و منبر. 1

منبر رفتن و سخن گفـتن   . این فن را نباید کوچک گرفت      
در امر دین، جزو شریفترین کارهاست، و باید و شاید کـه شـریفترین               
انسانها و عالمترین و آگاهترین آنها به مسائل اسالمى و عاملترین آنهـا             

دارند و آن را براى خـود افتخـارى     به احکام شرعى، در این راه قدم بر       
افرادى مثل شیخ . طور بوده است   که در گذشته هم همین      بدانند؛ کمااین 

 که خود منبرى بوده است؛ یـا  - عالم اخالقى بزرگ     -جعفر شوشترى   
 که  -» هدیۀالنّملۀ« صاحب کتاب    -مرحوم حاج آقا رضا همدانى واعظ       

 یا پـسر آن مرحـوم،       ى دینى بوده است؛     خود یک واعظ و یک گوینده     
در . مرحوم آقامیرزا محمد همدانى که از علما بوده است؛ و امثال اینهـا     

هـاى معـروف تقـوایى و دینـى،      گذشته، شخـصیتهاى علمـى و چهـره    
در این زمان هـم مـا   . اند  متصف به این صفت و مفتخر به این فن بوده         

ـ    یى در زمینه بحمداللَّه شخصیتهاى برجسته  ایـم و   دهى تبلیـغ و منبـر دی
 162.اند و هستند بوده
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 تأثیر نهاد منبر در جامعه. 1-1

ــه   ــر در جامع ــاد منب ــأثیر نه ــأثیر   ت ــک ت ــوز ی ــا، هن ى م
ى مـا نگـاه کنیـد، ببینیـد جـایى کـه               شما به جامعه  . نشده است  بررسى

 از شـهرهاى   !نباشـد، کجاسـت؟   ) الـسالم   علیه( عبداللَّه  منبرى به نام ابى   
دوردسـتها، روسـتاها، حتّـى روسـتاهاى     بزرگ و مراکز پرجمیعت، تـا     

کوچــک و دورافتــاده، دانــشگاهها، میــان دانــشمندان، انجمنهــاى      
  جـارىِ تحصیلکردگان علوم جدید، تـا مـردمِ دور از علـوم و معـارفِ       

نیست، ) السالم  علیه( عبداللَّه  زمان در اقصا نقاط کشور، در کجا منبر ابى        
رود و سـخنى      بـر نمـى   یـى در مـوقعى از مواقـع بـر آن من             که گوینـده  

ى بـا تفکـر و        ى ما به عنوان یک مجموعـه        گوید؟ پس، کل جامعه     نمى
البتـه  .  اسـت )الـسالم  علیـه ( ى شـیعى، زیـر چتـر امـام حـسین      عقیـده 

مخصوص شیعیان هم نیست؛ در نقاط گوناگونى از عـالم، غیـر شـیعه،     
یـى   بلکه غیـر مـسلمین هـم بـه نحـوى از انحـاء از ایـن بـساط بهـره           

 163.برند مى

 یک نهاد مؤثر در بافت اجتمـاعى و دینـى    ]نهاد منبر  [این 
این مجموعه و این نهـاد، در گذشـته مـؤثر بـود؛ امـا           . و فکرى ماست  

که افکـار دینـى،       تحت یک ضابطه و قانون و قاعده نبود؛ عالوه بر این          
ى جمعىِ صوتى  در این رسانه. شدن نداشت   شدن و مطرح    میدان عرضه 

ر ایـام عاشـورا، سـطح خیلـى نـازلى از ایـن          و تصویرى کشور، تنها د    
. داد زنى و از این قبیل، به مردم نـشان مـى     مسائل را در شکل یک سینه     
 164!کرد، غالباً انحرافى بود وقتى هم که انسان گوش مى
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 جایگاه علمی مطلوب اهل منبر. 1-2

بـود کـه   هـا    در گذشته تصور غلطى در ذهن بعضى از ما         
علـم و    کردیم که اگر کسى اهل       ما خیال مى   .بحمداللَّه بعدها مرتفع شد   

خوان باشد؛ ایـن دو را در دو      منبر یا روضه    تواند اهل   مجتهد است، نمى  
 خواهد این سه وظیفه آن کسى که مى. کردیم سطح مختلف مشاهده مى   

دار بشود، چه بهتر       را عهده  ]موعظه، تبیین معارف و ارائه الگو و اسوه       [
قه اسـالم، در علـوم و فنـون رایـج در            است که در معارف دینى، در ف      

 در سـطح بـاال، بلکـه     - که مالك فهم احکام است       -هاى علمیه     حوزه
 165.منبر را با این چشم ببینیم. اعلى باشد

 سازي  فرصت انسانمنبر؛. 1-3

هاى دینى، اخالق دینى و  خواهیم منطق دین، ارزش   ما مى  
مبنـاى دیـن   ى چیزهایى را که در بناى یک شخصیت انـسانى بـر             همه

که مخاطب ما به همین شخصیت دینـى   تأثیر دارد، تبلیغ کنیم؛ براى این 
  .تبدیل شود

این را مـن عـرض    . ى این کارها، بناى حکومت اسالمى است        از جمله 
ترین کارهاست،    گون  بکنم که تشکیل حکومت اسالمى، یکى از معجزه       
هایى  فردِ انسان فرد -اما این مسأله نباید تشکیل هویت انسانى افراد را       

. این، خیلى مهم اسـت .  از یاد ما ببرد-را که ما با آنها سر و کار داریم      
ها را تراشـید، تـا    ها را اول ساخت؛ اول این پایه      نبى مکرّم اسالم انسان   

در تمـام مـدت آن ده      . توانست این بنا را بر روى دوش آنها قرار دهد         
 -متـراکم شـده اسـت     که بیش از صد سال کار در این ده سال   -سال  
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ى جنگ، در هنگام سـاختن، در هنگـام          پیغمبر در همه جا؛ در بحبوحه     
هـاى    عبادت کردن، در هنگام گفتگو کردن با مردم، بناى هویت انـسان           
هـاى   مخاطبِ خـودش را فرامـوش نکـرد؛ پیغمبـر در غوغـاى جنـگ         

آیـات قـرآن   . کرد سازى مى خطرناك مثل احزاب، بدر و اُحد هم انسان  
هدفِ این تبلیغ اسـت و ایـن، یکـى از          » سازى  انسان«! حظه کنید را مال 

 166.بزرگترین کارهاست
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 اهداف وعظ و منبر. 2

اگر این مطلب درست است که شرف هر فنى، به شـرف             
هدف و غایت از آن فن بستگى دارد، باید بگوییم که یکـى از اشـرف                
؛ فنون، همین فن تبلیغ دین و گویندگى معارف دینى و اسـالمى اسـت        

همین چیزى که در عرف ما، به وعظ و منبر معروف است؛ زیرا هدف              
 بـراى  1ى تبلیغ و گوینـدگى دینـى، عبـارت اسـت از موعظـه         از حرفه 

ى مردم، تبیین معارف دینى براى باال رفتن سـطح آگـاهى دینـى                تزکیه
؛ یعنـى  )الـسالم  علیه( عبداللَّه مردم، و بیان مصایب و مراثى حضرت ابى     

ویى بـه مـردم، بـراى کیفیـت بخـشیدن بـه حرکـت در راه                ى الگ   ارایه
ى این چیزها جزو اشرف هدفهاست؛ هـم تزکیـه،         همه. هدفهاى بزرگ 

ى الگـو بـراى جهـاد و          هم باال بردن افکار و آگاهیهاى مردم، هم ارایه        
 167.اللَّه سبیل تالش فى

                                                
ها زنـدگی بخـش دلهـا        موعظه ؛»المواعظ حیاة القلوب  «: فرمود) السالم علیه(امیرالمؤمنین  . 1

 )224 ص ،غررالحکم (.هستند
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 موعظه براي تزکیه مردم. 2-1

ى سـجادیه یـک جـا حـضرت سـجاد       در دعاى صـحیفه    
: کنـد کـه   از طرف خودش به خداوند متعـال عـرض مـى    ) السالم  علیه(
» لْ ذَلِکا إِلَهِی  -تَفْعأَکْثَرُ مِنْ     - ی مِنْک فُهنْ خَوائِهِ لِلْخَلَاصِ، لَـا      ... بِمجر

کـه   ؛ من خوفم از رجایم بیشتر اسـت، نـه ایـن        »1 قُنُوطا خَوفُهأَنْ یکُونَ   
خـوف را  . و دسـتورالعمل اسـت  این، یک اعالن رسمى    . مأیوس باشم 

کـه مـا آیـات      این2.ها بدمید؛ و خوف را بیشتر   همراه رجاء حتماً به دل    
ــات و مبــشرات،  -رحمــت الهــى را بخــوانیم   کــه بعــضى از ایــن آی

 -ى خاصى از مؤمنین است و به ما ربطـى نـدارد    مخصوص یک دسته 
 بـا  - اش این بشود که خیـال کننـد   اى را غافل کنیم و نتیجه و یک عده  

 غرق در معنویتند و از واجبات و ضروریات دین     -یک توهم معنویت    
در قـرآن، بـشارت مخـصوص       . در عمل غافل بمانند، درسـت نیـست       

. مؤمنین است؛ اما انذار براى همه است؛ مـؤمن و کـافر مـورد انذارنـد       
خداوند ! اللَّه  یا رسول : کند  کند، شخصى عرض مى     پیغمبر خدا گریه مى   

ایـن گریـه بـراى    . »3غْفِرَ لَک اللَّه ما تَقَدم مِنْ ذَنْبِک و مـا تَـأَخَّر    لِی«: فرمود

                                                
 39 سجادیه، دعاي صحیفه .1
أَلَا أُخْبِرُکُم بِالْفَقِیهِ حقِّ الْفَقِیهِ ) السالم علیه(قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمؤْمِنِینَ   ) المالس  یهِلَع(عبداهللا   عنْ أَبِی . 2

 منْ لَم یقَنِّطِ النَّاس مِنْ رحمۀِ اللَّهِ و لَم یؤْمِنْهم مِنْ عذَابِ اللَّهِ و لَم یرَخِّص لَهم فِی معاصِی اللَّه
فقیهـی کـه حـق فقاهـت را     آیـا بـه شـما خبـر دهـم بـه           : فرمـود ) الـسالم  علیـه (امیرالمؤمنین  

است؟ کسی فقیه واقعی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و آنهـا را از عـذاب                  نموده ادا
 )36ص ،1ج ،کافیاصول  (.دادن معاصی خدا را ندهد نکند و به آنها مجوز انجام خدا ایمن

و حقّانیت تو را ثابت (. دادند ببخشد اى را که به تو نسبت مى     تا خداوند گناهان گذشته و آینده      .3
 )2 ، آیهفتح( ).ایدنم
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؛ یعنـى اگـر شـکر آن    »1أَ لَا أَکُونُ عبداً شَـکُورا    «: کند  چیست؟ عرض مى  
در همـه حـال،     . ى آن مغفرت سست خواهد شد       مغفرت را نکنم، پایه   

اهِ دشوارى اسـت؛    راه، ر . انذار باید بر دل ما و مستمعان ما حاکم باشد         
بشر بایست خود را براى پیمـودن ایـن راه و رسـیدن بـه آن سـرمنزل          

 168.آماده کند

 تبیین معارف دینی. 2-2

ى  روست؛ یعنى ارایـه  امروز هم تکلیف عظیمى با ما روبه       
اسالم به صورتى که بتواند ذهنها و دلهـاى مـردم را اشـباع و سـیراب                 

د، ایمان آنهـا و حـضورشان در     کند، استفهام آنها را بدرستى پاسخ بده      
شـاءاللَّه   این میدان را به صورت خالصانه و مخلصانه حفظ کنـد، تـا ان         

         قـرار بگیـرد و    ) ارواحنافـداه (عـصر   کار و منش ما مـورد عنایـت ولـى
 169.تأییدات و دعاى آن بزرگوار شامل حال ما بشود

در ماه محرّم، معـارف حـسینى و معـارف علـوى را کـه                
 و اسـالمىِ اصـیل و صـحیح اسـت بـراى مـردم              همان معارف قرآنـى   

 170.کنید بیان

طــور کــه خــودِ  از ایــن فرصــت اســتفاده شــود و همــان 
- به برکت جهادش، اسـالم را زنـده کـرد            )السالم  علیه(على    بن  حسین

علـى    بن  ى خون و قیام حسین      اسالم، در حقیقت زنده شده و آزاد شده       
نبـر آن بزرگـوار، حقـایق    ى یاد، نام و م  امروز هم شما به انگیزه   -است

                                                
  95  ص،2 ج ، الکافی.1
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البالغـه را   اسالمى را بیان کنید؛ قرآن و حـدیث را معرفـى کنیـد؛ نهـج         
براى مردم بخوانید؛ حقایق اسالمى، از جمله همین حقیقت مبـارکى را           

      وى و نبوى جمهـورى  لَکه امروز در حکومت حق، یعنى نظام علوى، و
یـن، جـزو    ا. اسالمى، تجسد پیدا کرده اسـت بـراى مـردم بیـان کنیـد             

 171.باالترین معارف اسالمى است

پاسخگویی به نیاز واقعی جهانیان بـا معرفـی حقـایق      . 2-2-1
 اسالمی و معارف عاشورایی

این حرفِ یک روحـانى  . ى حقیقت است   امروز دنیا تشنه   
یا یک شخصِ متعصبِ اسالمى نیست؛ بلکه حرف کـسانى اسـت کـه              

ادله و حتّى نسبت بـه آن،  سالها با فرهنگ غربى ارتباط، رفت و آمد، مب     
گویند که امروز دنیـاى غـرب در سـطوح            آنها مى . اند  حسن نظر داشته  
یعنـى چـه؟ فـالن      » سـطوح حـساس   «. ى اسالم است    حساسش، تشنه 

جماعت عامى و غافل، یا فـرض بفرماییـد جماعتهـایى کـه منافعـشان         
ان داران، زراندوز    مثل حکّام، دولتمردان، سرمایه    -شدت مطرح است      به

ى فرهنـگ غـرب و    خ و دیراحساسِ پیکره  رِ بخشهاى کِ  -و زورگویان   
دانشمندان، متفکّرین، انسانهاى با وجدان، روشنفکران      . اند  جوامعِ غربى 

این بخشهاى  . ى جوامع غربى هستند     و جوانان بخشهاى حساس پیکره    
ى مکتب و درسى از زندگى هستند که آنهـا را از              حساس، امروز تشنه  

خیلـى از ایـن مـشکالت       . شوارىِ واقعىِ زندگى نجات دهـد     هزاران د 
مشکل واقعى، احساس ناامنىِ روحى،     . زندگى، مشکالت واقعى نیست   

اینهـا  . ى روحى است تنهایى، افسردگى، تزلزل و عدم اطمینان و سکینه    
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مشکالت واقعى بشر است که در اوج ثروت و شهرت، یک نفر را بـه              
ــنّعم و جــوان، پو. کنــد خودکــشى وادار مــى لــدار و داراى امکانــات ت

خوب؛ چرا؟ دردش . کند  بردارى از زندگى است؛ اما خودکشى مى        بهره
پـولى و نداشـتن امکانـاتِ تمتّـعِ           چیست؟ کدام درد اسـت کـه از بـى         

تر است؟ دردى که امـروز گریبـان          جسمانى و لذایذ جنسى هم سخت     
نـان، عـدم    جوامع مادى دنیا و تمدن غربى را گرفته اسـت، عـدم اطمی            

نـسانها،  اآرامش، عدم نقطه اتّکاى روحى، عـدم اُنـس و تواصـل بـین               
  .تاحساس غربت، و انکسار اس

کننـد،   بخشهاى حساس جوامعى که این دردها را بیـشتر احـساس مـى    
چشم انتظارند که دست نجاتى بیایـد و آنهـا را از ایـن حالـت نجـات         

 دوختـه شـده   جاهایى که آگاهى هست، چشمها بـه اسـالم   در آن . دهد
شناسـند؛ امـا    اى از آنها آگاهى ندارند و اسـالم را نمـى            البته عده . است
شناسـند،   کـسانى کـه اسـالم را مـى       . ى گرایش به اسالم را دارند       زمینه

یکى از اندیشمندان ایرانى خـودِ مـا   . کنند  مشخّصاً روى اسالم تکیه مى    
 کـه   - بنده شنیدم آن شخص به رحمت خـدا رفتـه اسـت              -گفته بود   

ــره « ــستجوى چه ــرب در ج ــروز غ ــصارى و   ام ــیخ ان ــل ش ــایى مث ه
هـاى    زندگى، معنویات و ارزشهاى آنهـا، امـروز چهـره         » .ملّاصدراست

منبـع زخّـار ایـن حقـایق و       . کنـد   غربى و متفکّرین غربى را جذب مى      
ــت    ــارف، معرف ــن مع ــه و اوج ای ــارف اســالمى، و در قلّ ارزشــها، مع

خـواهیم ایـن      مـا حـاال مـى     . د دانست قدر اینها را بای   . عاشورایى است 
  172.معارف را در مقابل چشم مردم دنیا قرار دهیم

 



 

 جایگاه منبر: بخش دوم
 

 

124 

 )السالم علیهم(بیت اهل الگو با بیان مصائب و مراثی ۀارائ. 2-3

؛ )الـسالم   علیـه ( عبداللَّه  بیان مصایب و مراثى حضرت ابى      
ى الگویى به مردم، براى کیفیت بخشیدن بـه حرکـت در راه          یعنى ارایه 

 173.هاى بزرگهدف

 حاال ما و شما، امانتـدار و وارثِ ایـن حقیقـت تـاریخى              
خواهند ماجراى عاشـورا      امروز کسانى هستند که مى    .  هستیم ]عاشورا[

را به عنوان یـک درس، خـاطره و یـک شـرح واقعـه، از زبـان علمـا،              
ما در ایـن زمینـه چـه    . روحانیون، مبلّغین، مبلّغات و امثال اینها بشنوند   

 174.رسیم ى خیلى مهمِّ تبلیغ مى جا به قضیه  در اینخواهیم کرد؟

 البته یک سـطر     -کنم    در باب عاشورا آنچه که عرض مى       
ى تـاریخىِ    این است که عاشورا یک حادثه -از یک کتاب قطور است      

صرف نبود؛ عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مـستمر و یـک سرمـشق          
بـا ایـن    ) الـسالم   یهعل(عبداللَّه    حضرت ابى . دائمى براى امت اسالم بود    

 که در زمـان خـود داراى توجیـه عقالنـى و منطقـى کـامالً                 -حرکت  
.  یک سرمشق را براى امت اسـالمى نوشـت و گذاشـت          -روشنى بود   

این سرمشق فقط شهید شدن هم نیست؛ یک چیزِ مرکـب و پیچیـده و        
 175.بسیار عمیق است
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 لوازم تحقق اهداف منبر. 3

 یعنى موعظه، تبیـین     -این سه فصل مربوط به شغل منبر         
یـى در نفـس منبـرى و      هرکدام الزمه  -ى الگو و اسوه       معارف، و ارایه  

پـس، ایـن میـدان را نبایـد کـم      . طلبـد  گوینده دارد و چیزى از او مـى      
 176.گرفت

 تهذیب نفس. 3-1

 -ى جمع کسانى که اهل منبرند  آن چیزى که در محدوده     
 اصـلى بـه آن      ى  ى آنهـا ایـن اسـت، و چـه در کنـار حرفـه                چه حرفه 

خـواهیم    واقعاً باید معلوم باشد، این است که اگر مـا مـى          -پردازند    مى
ى اول، اتعاظ نفـسى خـود    ى آن در درجه    مردم را موعظه بکنیم، الزمه    

براى کسى که بنا بر گویندگى دین دارد، تهذیب نفس یک امـر    . ماست
 قول الزامى است، تا از دل بگوید و حرف او داراى اثر بشود و عملش           

 177.او را تقویت کند و شاهدى بر آن باشد
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 آگاهی و بینش وسیع دینی. 3-2

چون مبلّغ بنا بـر ایـن دارد کـه سـطح فکـر مـردم را در               
مسائل اسالمى باال ببرد، پس باید آگاهى و بینش دینى وسـیع و متنـوع    
داشته باشد؛ با قرآن مأنوس باشد؛ در احادیث غور بکند و کرده باشـد؛    

ى  ى مربوط به مذهب و دین آشنا باشد؛ اهل تحقیق دربـاره           با افکار نو  
مسائل دینى و افکار دینى باشد؛ نه فقط آشنایى با دین به تنهایى، بلکه               

یى افکار فلسفى و بینشهاى اجتماعى هـست          در کنار مسائل دینى، پاره    
 178.یى داشته باشد که از آنها هم باید طعمى چشیده و آگاهى

 )السالم علیهم(بیت اهل و معرفی دقت نظر در شناخت. 3-3

ى جهاد و مبارزه را به مردم          بنا دارد که اسوه    ]مبلّغ [چون 
نظـر و وسـواس داشـته باشـد؛ زیـرا       معرفى کند، در این کار باید دقت    

ى آن حـضرت     و ماجراى چنـدروزه   ) السالم  علیه(على  بن  زندگى حسین 
مفهـوم آن  در کربال، فصل عظیمى از تاریخ ماست؛ حجم آن کـم، امـا            

 179.بسیار وسیع، و عمق آن خیلى زیاد است

 مجلس روحانی عزا توسط ۀگیري محتوایی در اقام جهت. 3-3-1

ى عزا خواهد کرد؟ این، سـؤال     یک روحانى چگونه اقامه    
اى احـساس     ى کسانى اسـت کـه نـسبت بـه چنـین قـضیه               من از همه  

ید از سـه  به اعتقاد بنده، مجالس عزادارى حسینى با   . کنند  مسؤولیت مى 
  :ویژگى برخوردار باشد
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 بیـت  اهـل اولین ویژگى باید این باشد که چنین مجالـسى، محبـت بـه              
اى که باید در این مجـالس    دومین ویژگى... را زیاد کنند   )السالم  علیهم(

ى عاشـورا،     به وجود آید، این است که مردم نـسبت بـه اصـل حادثـه              
ن ویژگـى الزم در ایـن       سومی.. .معرفت روشنتر و واضحترى پیدا کنند     

 180.مجالس، افزایش ایمان و معرفت دینى در مردم است

در مجالس عزادارى مـاه محـرّم، ایـن سـه ویژگـى بایـد            
علـى و خانـدان       بـن   عاطفه را نسبت به حسین     ؛یک :وجود داشته باشد  

علقه و رابطه و پیونـد عـاطفى را   . (، بیشتر کند  )صلواةاللَّه  علیهم(پیغمبر،  
ى عاشورا، باید دیدِ روشن       نسبت به حادثه   ؛دو .)ر سازد ت  باید مستحکم 
نسبت به معارف دین، هم ایجاد معرفت  ؛سه .بدهد مستمع و واضحى به  

 181. کند-ولو به نحو کمى-و هم ایجاد ایمان 

ایـن  . کنـیم  علـى تبلیـغ مـى    بـن  ما مبلّغان، زیر نام حـسین     
 اسـت، کـه    یادِ این بزرگوار به مبلّغان دیـن بخـشیده   ،فرصت بزرگ را  

هر یک از آن سـه  . بتوانند تبلیغ دین را در سطوح مختلف انجام بدهند        
عنصر باید در تبلیغ ما نقش داشته باشد؛ هم صِرف پرداختن به عاطفـه         

علـى    بـن   ى منطق و عقل که در ماجراى حـسین          و فراموش کردن جنبه   
نهفته است، کوچک کـردن حادثـه اسـت، هـم فرامـوش            ) السالم  علیه(

ى عظـیم و   ى حماسه و عـزت، نـاقص کـردن ایـن حادثـه            بهکردن جن 
خوان،   روضه-شکستن یک جواهر گرانبهاست؛ این مسأله را باید همه     

 182. مراقب باشیم-منبرى و مداح 
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 )السالم علیهم(بیت اهل به مستمعان حبافزایش . 3-3-1-1

اولین ویژگى باید این باشد که چنین مجالسى، محبت بـه       
ى عـاطفى، یـک        چـون رابطـه    1. را زیـاد کننـد     )السالم  علیهم( بیت اهل

شما، روحانیون، بایـد کـارى کنیـد کـه          . قیمت است   ى بسیار ذى    رابطه
روز نــسبت بــه  کننــدگان در مجــالس مــذکور، روزبــه محبــت شــرکت

ء معرفـت الهـى،    ، خاندان پیغمبـر و مناشـى  )السالم  علیه(على    بن  حسین
در مجـالس مـذکور وضـعى را بـه     اگر شما خداى ناکرده، . بیشتر شود 

وجود آورید که مستمع یا فرد بیرون از آن فضا، از لحـاظ عـاطفى بـه             
 نزدیک نشد، بلکـه احـساس دورى و بیـزارى           )السالم  علیهم(بیت    اهل

کرد، نه فقط چنین مجالسى فاقد یکى از بزرگترین فوایـد خـود شـده،      
ـ       . بلکه به یک معنا، مضّر هـم بـوده اسـت           س یـا   حـال شـما کـه مؤس

توانیـد بکنیـد کـه        ى چنین مجالسى هستید، ببینید چه کارى مى         گوینده
ــه        ــسبت ب ــالس، ن ــن مج ــضور در ای ــر ح ــر اث ــردم، ب ــف م عواط

 )اللَّـه  صـلواة  افـضل  علـیهم ( پیغمبـر  بیت اهل و   )السالم  علیه(على  بن  حسین
 183.روز بیشترشود روزبه

 افزایش معرفت نسبت به حادثه عاشورا. 3-3-1-2

اى که باید در این مجالس به وجـود آیـد،             ىدومین ویژگ  
                                                

ا و            :یقُولُ) السالم علیه(سمِعت أَباعبداهللا   . 1 أَمـ هِمغِّضْنَا إِلَیبی لَم نَا إِلَى النَّاسِ وببداً حبع اللَّه حِمر 
  .ءٍ وا بِهِ أَعزَّ و ما استَطَاع أَحد أَنْ یتَعلَّقَ علَیهِم بِشَیاللَّهِ لَو یرْوونَ محاسِنَ کَلَامِنَا لَکَانُ

خدا رحمت کند، بنده اي که ما را نزد مردم محبوب کند و مـا را  : فرمود) السالم علیه(امام صادق  
اگر محاسن کالم ما را روایت مـی کردنـد، بـه وسـیله آن         ! به خدا قسم  . مبغوض آنها قرار ندهد   

 )229 ص ،8 ج ،کافیاصول  (. پیدا می کردند و کسی نمی توانست بر آنها خرده بگیردعزت
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ى عاشورا، معرفـت روشـنتر و    این است که مردم نسبت به اصل حادثه   
علـى   بـن  طور نباشد که ما در مجلـس حـسین          این. واضحترى پیدا کنند  

السالم، به منبر برویم یا سـخنرانى کنـیم، امـا موضـوع سـخنرانى،                 علیه
ن و زن و مـردِ اهـل فکـر و    حضّار آن مجلس، اعم از جوان و غیرجوا       

ى ما بسیارند و ایـن از برکـات انقـالب              که امروز در جامعه    -تأمل را   
اى هم  ما به این مجلس آمدیم و گریه« به این فکر فرو ببرد که       -است  

کردیم؛ اما براى چه؟ قضیه چـه بـود؟ چـرا بایـد بـراى امـام حـسین                   
 بـه کـربال     )السالم  لیهع( گریه کرد؟ اصالً چرا امام حسین        )السالم  علیه(

بنابراین، به عنوان منبرى یا سخنران،      » آمد و عاشورا را به وجود آورد؟      
بایـد  . باید به موضوعاتى بپردازید که جوابگوىِ چنین سـؤاالتى باشـد          

اگـر در   . ى عاشورا معرفتى در افراد به وجود آید         نسبت به اصلِ حادثه   
 شـده از طـرف شـما،    خوانى و سخنرانى یا سـایرِ مطالـبِ بیـان           روضه

اى به این معنا نباشد، یک رکـن از آن            اى روشنگر یا حداقل اشاره      نکته
یعنـى ممکـن اسـت    . سه رکنى که عرض شد، کم و ناقص خواهد بود   

ى الزم را ندهد و ممکن هم هست خداى ناکرده            مجلس مذکور، فایده  
 184.در بعضى از فروض، ضرر هم بکنیم

  دینی مردمافزایش ایمان و معرفت. 3-3-1-3

سومین ویژگى الزم در ایـن مجـالس، افـزایش ایمـان و              
در چنین مجالـسى بایـد از دیـن، نکـاتى           . معرفت دینى در مردم است    

عنوان شود که موجب ایمان و معرفـتِ بیـشتر در مـستمع و مخاطـب         
ى درسـت، یـک حـدیث         یعنى سخنرانان و منبریها، یک موعظه     . گردد

اى از قـرآن یـا         درست، تفسیرِ آیـه    ى  صحیح، بخشى از تاریخ آموزنده    
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مطلبى از یـک عـالم و دانـشمندِ بـزرگ اسـالمى را در بیانـات خـود                   
طـور    ایـن . کنندگان در این مجالس برسانند      بگنجانند و به سمع شرکت    

رویم، یک مقـدار لفّـاظى کنـیم و حـرف      نباشد که وقتى باالى منبر مى    
ب سستى باشـد کـه نـه    کنیم، مطل بزنیم و اگر احیاناً مطلبى هم ذکر مى      

کنـد، بلکـه بـه تـضعیف ایمـانِ مـستمعین              فقط ایمانهـا را زیـاد نمـى       
طور هم شـد، مـا از جلـسات مـذکور بـه فوایـد و                  اگر این . پردازد  مى

 185.ایم مقاصدِ موردِ نظر نرسیده

پـردازد   اى در یک مجلس به نقل مطلبى مـى    بعضاً گوینده  
یا نقلى سست اسـت و      ى مدرك عقلى      که هم از لحاظ استدالل و پایه      

هم از لحـاظ تـأثیر در ذهـنِ یـک مـستمعِ مستبـصر و اهـل منطـق و                
مثالً در یک کتاب، بعضى مطالب نوشته شـده         . استدالل، ویرانگر است  

ممکن است راسـت  . است که دلیلى بر کذب و دروغ بودن آنها نداریم      
 ولـو   -اگر شما آن مطالب را بیان کنید        . باشد، ممکن است دروغ باشد    

 و با شنیدن آنها براى مـستمعتان، کـه   -سلّم نیست خالف واقع باشد      م
 و بحمداللَّـه،  -جوانِ دانشجو یا محصل یا رزمنده و یا انقالبـى اسـت         

 نـسبت بـه دیـن، سـؤال و       -انقالب ذهنها را باز و منفتح کرده اسـت          
آید، نباید آن مطالب  شود و اشکال و عقده به وجود مى    مسأله ایجاد مى  

حتى اگر سندِ درست هم داشت؛ چون موجـب گمراهـى و       . ییدرا بگو 
کـه اغلـبِ ایـن مطالـبِ      انحراف است، نباید نقل کنید؛ چه رسد به این       

یـک نفـر از زبـان      . مندرج در بعضى کتابها، سـند درسـتى هـم نـدارد           
جـا   شنود که من در فالن سفر، فـالن     دیگرى، مطلبى را مبنى بر این مى      

گوینده از روى مدرك یا بدون مدرك، چنان . فتادبودم، که فالن اتّفاق ا    
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نویسد  کند و در کتابى مى      شنونده هم آن را باور مى     . گوید  مطلبى را مى  
مـن و شـما چـرا بایـد آن     . رسـد  و این کتاب به دست من و شما مـى      

مستبـصر و  تواند در یک مجمع بزرگ، براى ذهنهـاى   مطلب را که نمى 
مگـر هـر مطلبـى را هرجـا         ! کنـیم؟ هوشیار و آگاه توجیه شود، بازگو       

  نوشتند، انسان باید بخواند و بازگو کند؟
بعضى از افراد، بدون توجه بـه ایـن مـسؤولیت مهـم، بـه بـاالى منبـر           

کند  اى از ذهن مستمع باز نمى زنند که نه فقط گره   روند و حرفى مى     مى
در اگر چنین اتّفـاقى افتـاد و مـا       . افزاید  هایى هم به ذهن او مى       که گره 

باالى منبر حرفى زدیم که ده نفر جوان، پنج نفر جوان، یـا حتـى یـک               
نفر جوان، در امر دین دچار تردیـد شـد و بعـد از پـاى سـخنرانى مـا        

شود جبـران    برخاست و رفت و ما هم او را نشناختیم، بعداً چگونه مى           
کرد؟ آیا اصالً قابل جبران است؟ آیا خدا از ما خواهد گذشت؟ قـضیه           

 186.مشکل است

 خوانی در منبر  مطلوب روضهةشیو. 3-3-2

على باید در منبـر، بـه شـکل      بن  عاشورا و ماجراى حسین    
گرایـى، بلکـه از طریـق       خوانى شود؛ امـا نـه بـراى سـنّت           سنّتى روضه 

طـور شـد، روز عاشـورا         که، شب عاشـورا ایـن       یعنى این . خوانى  واقعه
ى بزرگ،   حادثهشما ببینید یک. طور شد   طور شد، صبح عاشورا این      این

ى عاشورا، به برکت همین خوانـدنها،     رود؛ اما حادثه    به مرور از بین مى    
طورى آمد با امـام حـسین        فالن کس این  . با جزئّیاتش باقى مانده است    

طـورى   طـورى جنگیـد؛ ایـن    طورى رفت به میدان، ایـن       وداع کرد؛ این  
 187.شهید شد و این کلمات را بر زبان جارى کرد
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 خوانی ان در واقعهاتق. 3-3-2-1

مـثالً در  . واقعه خوانى، تا حد ممکـن، بایـد مـتقن باشـد       
 نه چیزهـاى    -مفید و امثال اینها     » ارشادِ«طاووس و     ابن» لهوفِ«حدود  

 188.خوانى شود خوانى و روضه  واقعه-درآوردى  من

شما اگر یک حـدیثِ صـحیح از کتـابى معتبـر را نقـل و          
 برخى منبریها، بعـضى اوقـات یـک         .کند  همان را معنا کنید، کفایت مى     

اش از بـین   دهنـد کـه معنـاى اصـلى        قدر شاخ و برگ مى      حدیث را آن  
اگر شما یک حدیثِ صحیح را براى مستمع خود درست معنـا    . رود  مى

خـواهیم داشـته    کنید، ممکن است بخشِ مهمى از آنچه را کـه مـا مـى           
ى قرآنْ فکر  وقتى شما از روى یک تعبیر معتبر، راجع به یک آیه        . باشد

و مطالعه کنید؛ به تنقیح آن بپردازید و براى مستمع بیان نمایید، مقصود      
مرحـوم  » همـومِ  المنَفَـس «اگر براى ذکر مصیبت، کتـاب    . حاصل است 

آور است  را باز کنید و از رو بخوانید، براى مستمع گریه    » محدث قمى «
رد کـه مـا     چه لزومى دا  . آورد  و همان عواطفِ جوشان را به وجود مى       

آرایى کارى کنیم که اصل مجلس عزا از       به خیال خودمان، براى مجلس    
 189!؟اش دور بماند ى واقعى فلسفه

 )السالم علیه(بیان ماجرا و هدف قیام امام حسین. 3-3-2-2

خـوانى، سـخنرانى، مـداحى، شـعرهاى          در خالل روضـه    
، زنى و در خالل سـخنرانیهاى آموزنـده         ى سینه   مصیبت، خواندن نوحه  

 یعنى همان هدفى که در      ،)الصالةوالسالم  علیه(ماجرا و هدف امام حسین    
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أَنِّی لَم أَخْرُج أَشِـراً و لَـا بطِـراً و لَـا     «: کلمات خود آن بزرگوار هست که 
دي                 ۀِ جـ لَاحِ فِـی أُمـ لِطَلَـبِ الْإِصـ تا خَرَجإِنَّم لَا ظَالِماً و فْسِداً وبیـان   »1م ،

 190.شود

 بندي از نهضت حسینی استخراج مضامین و جمع. 3-3-2-3

ا  « عباراتى از قبیـل    ... در خالل سخنرانیهاى آموزنده     هـأَی
نْ رأَى          وآله   علیه  اللَّه  أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلّى   ! النَّاس اتِـهِ مـیقَـالَ فِـی ح وسلّم قَد

لُ        سلْطَاناً جائِراً مستَحِلا لِحرُمِ اللَّهِ نَاکِثاً        مـعولِ اللَّهِ یسنَّۀِ رخَالِفاً لِسدِ اللَّهِ مهلِع
هِ         فِی عِبادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ و الْعدوانِ ثُم لَم یغَیرْ بِقَولٍ و لَا فِعلٍ کَانَ حقِیقاً علَـى اللـَّ

 هفـس اء اللَّه نَقَلى لِاً ع و موطّنهتَهجا م باذالً فینَانَن کَم« و   »2أَنْ یدخِلَه مدخَلَه  
 191.، هر کدام یک درس و سرفصلند»3ناعل مرحلیفَ

                                                
 اصـالح منظـور  ه  من ب بلکه؛من براى سرکشى و عداوت و فساد و ظلم از مدینه خارج نشدم          .1

 )329 ص ،44 ج ،بحاراألنوار( .قیام کردمامت جدم 
کسى که سلطان ستمکیشى را : خود فرمود  پیامبر اسالم صلّى اللَّه علیه و آله در زمان زندگى            .2

که حرام خدا را حالل بداند، عهد و پیمان خدا را بشکند، مخالف سنت رسول اللَّه باشد، در        ببیند  
 خدا حـق دارد  با او مخالفت نکند، قول و رفتار خود اما بامیان مردم با گناه و عدوان رفتار نماید،     

 )381، ص 44بحاراألنوار، ج  (.داخل کندکه وى را هم در جایگاهى نظیر جایگاه او 
 همراه مـا  خود را آماده دیدار خدا کرده،  و خون خود را در راه ما نثار کندآماده است که هر که    .3

 )61 اللهوف على قتلى الطفوف، ص. (راهی شود
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 کارکردهاي منبر. 4

 پراکندن پیام معارف اسالمی در سطح جامعه. 4-1

مردم را هدایت کنید؛ ذهن مردم را روشن کنید؛ مـردم را             
به فراگرفتن دین تشویق کنید؛ دین صحیح و پیراسته را به آنهـا تعلـیم            

هید؛ آنها را به فضیلت و اخالق اسالمى آشنا کنید؛ بـا عمـل و زبـان،      د
فضیلت اخالقى را در آنها به وجود آورید؛ مـردم را موعظـه کنیـد؛ از                

 انـذار  -عذاب خدا، از قهر خدا، از دوزخ الهى بترسـانید؛ انـذار کنیـد             
 آنها را به رحمت الهى مژده دهیـد؛         -سهم مهمى دارد؛ فراموش نشود      

ن و صالحین و مخلصین و عاملین را بـشارت دهیـد؛ آنهـا را بـا                 مؤمنی
ایـن  . مسائل اساسى جهان اسالم و با مسائل اساسى کشور آشـنا کنیـد         

شود آن مشعل فروزانى که هر یک از شما عزیزان این مشعل را در                مى
هرجا روشن کنید، دلها روشن خواهد شد؛ آگاهى بـه وجـود خواهـد              

مـؤثّرترین  . آمد؛ ایمان عمیق خواهد شـد     وجود خواهد     آمد؛ حرکت به  
ى دشـمن همـین    حربه علیه این تهاجم فرهنگـى و شـبیخون نامردانـه         
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خواهند نگذارند که روحانیون جـوان،   مى. شدت نگرانم است؛ از این به  
 در محـیط    -مؤمن، شجاع، آگاه و خوشـفکر، در محیطهـاى مختلـف            

ط شـهر، در محـیط   دانشگاه، در محیط بازار، در محیط روستا، در محـی    
ى مقابل کـار آنهـا،        درست نقطه .  کار خودشان را انجام دهند     -کارگاه  

اللَّه شماست که با اتقـان و بـا دقّـت و              سبیل  همین کار و مجاهدت فى    
ا منَافَـسۀً فِـی    «: باالتر از همه با اخالص انجام گیرد      لَم یکُنِ الَّذِي کَانَ مِنـَّ

 اسلَا الْتِم لْطَانٍ ، وسطَام شَی192.»1ءٍ مِنْ فُضُولِ الْح 

بیشتر شـما جوانـان،     . طور پیروز شد    انقالب هم همین  ...  
 همـین  -آن روزهـا هـم مبلّغـان دینـى     . ایـد  آن روزها را درك نکـرده   

 رفتند اطراف عالم اسالم     -توقّع    ادعا و بى    نام و نشان و بى      هاى بى   طلبه
مـسجدها را، محلّـات را،     را، اطراف کشور را، روستاها را، شـهرها را،          

هرجـا رفتنـد، چراغـى از آن خورشـید     . ها را روشن کردند   داخل خانه 
 یعنى امام بزرگوار مـا؛ و او  -ى این شعاعها بود    فروزانى که مرکز همه   

 )الصالةوالـسالم  علیه(الحسین  اى از خورشید فروزان اباعبداللَّه  خود شعله 
دلها که روشن شد، جانها     .  روشن کردند و همه جا نورباران شد       -بود  

. کنـد  ها کار مـى  افتد و اراده که آگاه شد، جسمها و زبانها به حرکت مى     
 193.گونه است طور است، فردا هم همین امروز هم همین

 194. براى زنده کردن احکام الهى و اسالمى است...تبلیغ  

، حامل پیام تفسیر قرآن و معـارف  ]منبر[ امروز این رسانه  

                                                
.  در مـن نیـست  دانى که رقابت کردن در سلطنت و خواستن زیادى مـال دنیـا              تو می  !هابار ال  .1
 )110 ص ،34 ج ،اراألنواربح(
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ــسائل ــارف آل اســـــالمى و مـــ ــانى و معـــ ــسفى و عرفـــ  فلـــ
پس، از طرفى، این یک امکان جدیـد       . است) والسالم  ةالصال  علیهم(محمد

در خــدمت گوینــدگان دیــن اســت؛ از طــرف دیگــر، مــا معممــان و  
ایم که به صورت یک وظیفه،     گویندگان، این توان و امکان را پیدا کرده       

ـ       معارف اسالمى را در همه     در . ردم بـشکافیم ى ابعادش، آزادانه براى م
شـد گفـت، چیزهـایى را هـم         چیزهـایى را مـى    . طور نبـود    گذشته این 

 195.طور نیست گذاشتند؛ ولى امروز آن باید گفت و نمى نمى

 حفظ دین از طریق تبیین حرکت عاشورا. 4-2

اساس دین با عاشورا پیوند خورده و بـه برکـت عاشـورا         
 )الـسالم  علیـه (علـى   بن اگر فداکارىِ بزرگِ حسین. هم باقى مانده است 

بود که این فداکارى، وجدان تاریخ را به کلّى متوجه و بیـدار کـرد       نمى
ى قرن دوم هجـرى، بـساط اسـالم بـه کلّـى            در همان قرن اول یا نیمه     

اگر کسى اهلِ مراجعـه بـه تـاریخ    . گونه است قطعاً این . شد  برچیده مى 
ما ... خواهد کردظه کند، این را تصدیق باشد و حقایق تاریخى را مالح     

ى این حادثه حفظ کردیم؛ احکام را بـراى مـردم بیـان               وسیله  دین را به  
کـه  » مـا «. کردیم؛ عواطف مردم را در خدمت دین و ایمان قرار دادیـم  

ى روحـانیون و مبلّغـین، در طـول چنـد قـرن               گوییم یعنـى طایفـه      مى
 196.گذشته

، یکى از عوامـل بقـا  ! عوامل بقا را در اسالم مشاهده کنید       
 197.همین عاشوراست
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 بـه خـاطر ارتبـاط     هـا    تأثیر بیشتر از دیگـر رسـانه      . 4-3

 چهره به چهره 

گویید، با    سخنى که شما در جلسه، روى منبر به مردم مى          
کنـد؛ ولـو خـود     حرفى که در رادیو به مردم گفته خواهد شد، فرق مى     

ام کـه در نشـستن و       من بارها این نکته را گفته     . شما آن حرف را بزنید    
در چشم هم نگاه کردن و نفس و صداى همدیگر را شنیدن و حـضور      
و گرماى وجود یکدیگر را لمس کردن میان مـستمع و گوینـده، اثـرى      

مـا معممـان، ایـن را قـدر         . است که در پیامِ از راه دور، آن اثر نیـست          
ام  بارها در جلسات اهل علم و وعاظ، این مطلب را تکرار کرده           . بدانیم

ــه ــن  و گفت ــشم و   ام ای ــه چ ــردم، چــشم ب ــسات م ــه در جل ــاز ک امتی
زنیم و نه فقط امـواج صـداى مـا، بلکـه        رویشان، با آنها حرف مى      روبه

این، چیـز خیلـى مغتنمـى    . کنند، متعلق به ماست  وجودمان را حس مى   
 198.است و تأثیر مضاعفى دارد

طـور تـصور کنـد کـه بـا بـودن رادیـو و                 مبادا کسى این   
سایل امروزى، دیگر منبر چـه نقـشى دارد؟         تلویزیون و ویدئو و این و     

تبلیغ دین چه نقشى دارد؟ نه؛ آن تأثیرى که گفتار یک انـسان در یـک            
 در -رو، با گزینش مخـاطبین، بـا انتخـاب مطلـب الزم       روبه -مجلس  

. کلّى با هر نوع تبلیغ دیگر متفـاوت اسـت           گذارد، به   ذهن مخاطبین مى  
ى  بـا آن هـست؛ آثـار مواجهـه       برکات الهـى    این، نوعِ تبلیغى است که      

  .تبسیار مهم اس. انسانى در آن هست
 تبلیغ دین به شکل سنّتى، یعنى همین حضور روحانى در جمعهـاى             ...

مختلف مردم و استفاده از منبر دین و تبلیغ، یکى از مهمترین ابزارها و           



 

 جایگاه منبر: بخش دوم
 

 

138 

براى خـدا   . نعمى است که خداى متعال در اختیار شما قرار داده است          
 199. خدا، باید حداکثر و بهترین استفاده را از آن بکنیدو در راه

امـروز اینترنـت، مـاهواره،    . من به منبر خیلى عقیـده دارم    
کـدام از   تلویزیون و ابزارهاى گوناگون ارتباطىِ فراوان هست، اما هـیچ    

نفس حرف زدن؛ این یک       به  رو و نفس    اینها منبر نیست؛ منبر یعنى روبه     
هاى دیگـر، ایـن    کدام از شیوه رد که در هیچ تأثیر مشخص و ممتازى دا    

این را باید نگه داشت؛ چیز باارزشـى اسـت؛ منتهـا            . تأثیر وجود ندارد  
 200.بایستى آن را هنرمندانه ادا کرد تا بتواند اثر ببخشد

 ابزار مقابله با هر جریان باطل. 4-4

هـاى علمیـه،    اگر روزى این طلّاب جوان، فضالى حـوزه     
اند ماجراى عاشـورا را      خوانان، توانسته   داحان و روضه  مبلّغین، وعاّظ، م  

ى بـشر     اى علیه ظلمات متراکم حاکم بر فضاى زندگى همـه           مثل حربه 
ى الهـى پـرده ظلمـات را بـشکافند و       به کار گیرند و با این تیغ برنـده        

 -خورشید حقیقت را به شکل حاکمیت اسالم، واضح و آشـکار کننـد     
 چرا نباید متوقّع بود که در     -فاق افتاده است    این حقیقت در زمان ما اتّ     

ن دوره سخت،   هر چه هم که تبلیغات دشمن در آ        -هر عصر و زمانى     
 مبلّغـین، گوینـدگان و علمـاى    -باشد »  تراکماًداش«گیر و ظلمات      همه

دین، بتوانند علیه هر باطلى، شمشیر حق و ذوالفقار علوى و ولـوى را              
چرا ما چنین چیزى را مـستبعد     ! ه کنند؟ در دست گیرند و از آن استفاد      

 201!بدانیم؟
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 اثرکردن تبلیغات حاکم بر جهان بی. 4-5

ى فـضاى   درست است که امروز تبلیغـات دشـمن، همـه       
درست است که . در این، شکّى نیست . ذهن بشریت را فرا گرفته است     

ى اسـالم، بخـصوص تـشیع، خـرج           اموال کالنى براى تشویش چهـره     
 که هر کس که منافع نامشروعى در زندگى ملتها         درست است . شود  مى

و کشورها دارد، خود را موظّف بـه فعالیـت علیـه اسـالم و حکومـت          
ى تفـرّق و تـشتّتش، بـا        درست است که کفر، با همـه      . بیند  اسالمى مى 

ى امکانات، در یک امـر اتّفـاق کـرده و آن ضـدیت بـا           استفاده از همه  
ف را هـم بـه جنـگِ اسـالمِ نـاب            اسالمِ ناب است و حتّى اسالم محرَّ      

اینها همه درست؛ اما آیا جناح حـق و  . آورده و به میدان کشانیده است    
توانـد در مقابـل ایـن تبلیغـات خـصمانه و           ى اسـالمِ نـابِ نمـى        جبهه

آلود، به برکت روح، پیام و حقیقت عاشورا و پیام محرّم، همـان              خباثت
ـ  ! معجزه را یک بار دیگر تکـرار کنـد؟     سـختى دارد؛ امـا   ! د؟چـرا نتوان

 .نیـست   بست راه باز است؛ بن. دارد همت و فداکارى الزم . ممکن است 
 202.است  شما این و ما  مسؤولیت
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 وظایف اهل منبر. 5

جـا   ن و معممـین، ایـن  ى علما و مبلّغین و روحانیو  وظیفه 
 البته روشـن اسـت و بحمداللَّـه، آقایـان وظایفـشان را      ؛شود  روشن مى 

ى علمـا را بـه آنـان          خـواهیم وظیفـه     ما هم نمى  . ننددا  خیلى خوب مى  
گـوییم،    که مى   این. دانند  چون اهل علمند، و خودشان مى     . یادآور شویم 

براى دانستن جوانان و تازه رسـیدگان بـه ایـن راه            . است» تذکّر«براى  
 203.است که بدانند این راه، راه مبارکى است

ملت مـا، در  ، در کشور ما و میان     )السالم  علیه(راه حسین    
طول چند قرن، هرگـز مـسدود نـشد، و اگرچـه مخـالفین و معانـدین          

بـا ایـن همـه، برکـات ایـن راه،      . بودند، اما نتوانستند کارى انجام دهند   
اگر حقیقتاً جمع روحانیون و مبلّغین و اصحاب بیان،         . خیلى زیاد است  

ى مـاه محـرّم اسـت، در ایـن راه قـدم بردارنـد و                  آن گونه که شایسته   
ى همـراه بـا کارهـاى فکـرى و            بتکارها و نوآوریها و تالش مخلصانه     ا

علمى ارزشمندى در این راه انجام دهند، برکـات ایـن راه، نـسبت بـه                
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لذا وظیفـه  . تواند بشود آنچه که تاکنون بوده است، چندین برابر هم مى      
 204.داریم در این زمینه، هر چه بشود، مشترکاً تالش کنیم

 وظایف فردي. 5-1

  و ناب اسالمیهاي مستدلّ تجهیز به اندیشه. 5-1-1

ى نـاب اسـالمى از بهتـرینش،          روحانى بایـد بـا اندیـشه       
هـا و      مـا ایـن طـور اندیـشه        1.ترینش و قویترینش مجهز باشـد      مستدل

، )علیه  تعالى  اللَّه  رضوان(یک نفر مثل شهید مطهرى      . حرفها، بسیار داریم  
به قبول و اذعان و تسلیم وا ى دانشگاهى را در مقابل خود،        یک جامعه 

کرد،کـسانى   اى که آن بزرگوار تدریس مى   در همان دانشکده  . داشت  مى
. گفتنـد  کردند و درس مى طور صریح، ضد دین تبلیغات مى بودند که به  

حرف زد، فکر . آن بزرگوار نرفت با آنها دعوا کند و دست به یقه شود           
ــت  ــایق را گفــت؛ از ذهنی ــضا را صــحیح اســتفاده داد، حق نمــود و ف

  .کرد قبضه
پـیش از انقـالب، روحـانیونى کـه بـا           . گونـه بـود     پیش از انقالب، این   

دانشگاهها و محیطهاى فکرى جوان و احیانـاً مـرتبط بـا افکـار بیگانـه       
امـا  . اتّصال داشتند، ابزارى که قدرت و زورى به آنهـا بدهـد نداشـتند            

جد، یک روحـانى   در یک مس  . ى آنها و به دست آنها بود        فضا در قبضه  
دیدیـد کالسـهاى درس در        زد و مـى     ایستاد براى مردم حـرف مـى        مى

                                                
  . و ال تَقْف ما لَیس لَک بِهِ عِلْم إِنَّ السمع و الْبصرَ و الْفُؤاد کُلُّ أُولئِک کانَ عنْه مسؤُالً.1
 انسان در مورد چشم و گوش و  ازهرگز آنچه را که به آن علم و اطمینان نداري دنبال نکن که   «

 )36 ، آیهااسر( ».دل سؤال خواهد شد
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رفتند پاى صـحبت آن آقـا؛ کـه     شد و مى دانشگاه، تعطیل یا خلوت مى    
 .ى او را یاد بگیرنـد       البالغه  چهار کلمه تفسیر از او بشنوند یا شرح نهج        

. هز کنـیم ما باید این گونه خودمان را مج  . قبل از انقالب، این گونه بود     
من . البته، این، مخصوص منبرها هم نیست     . منبرها، این طور باید باشد    

خـوانى نیـز    نوحـه . کـنم  ى مراسم عـزادارى عـرض مـى        نسبت به همه  
 205.طور است خوانى نیز همین روضه. طور است همین

 ایمان قلبی به محتواي سخنرانی. 5-1-2

ـ          ی روحـانیون و اهـل      من چند جمله راجع به تکـالیف کلّ
 آقایـان روحـانیون و خـصوص اهـل          ؛ باید عرض بکنم   محراب و منبر  

 اگـر حکـومتی سـخنگو     . سـالم هـستند    اینهـا سـخنگوي ا     ، خطبا ،منبر
تواننـد    مـی  سخنگوي اسالم آقایـان خطبـا هـستند و وقتـی     ،خواهد می

آن اسالمی کـه همـه چیـز    -  سخنگوي یک اسالمی باشند ،آقایان خطبا 
 ،شود  میی کنند و مطالبی که گفته اگر خودشان را اسالم-در آن هست  

 ایـن صـالحیت     ؛اسالمی باشد و از قلب پاکیزه اسـالمی بیـرون بیایـد           
هاي دیگر هیچ کـاري      سخنگوي دولت . سخنگویی براي اسالم را دارد    

 از روي قلـب     ؟ بـاورداري  ،زنـی   می به این ندارند که این حرفی که تو       
ند کـه ایـن خـوب     فقط کار دار ؛ به قلب هیچ کاري ندارند اینها      ؟است

 حاال به حسب قلـبش  ؛صحبت بکند و مطالب دولت را خوب ادا بکند       
 کاري به آنها ندارد و از سخنگویی او هم چیـزي          ؛معتقد باشد یا نباشد   

قدري کـه بـه قلـب         اسالم آن  ؛طور نیست   اما اسالم این   .شود  نمی کسر
ـ  لـب ، مرکـز ؛ قلـب اسـت  ،مرکز.  به زبان اعتنا ندارد   ،اعتنا دارد  سانی  ان
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اش   همـه  ،زنیـد   مـی  هایی کـه    شما حرف  -خداي نخواسته -اگر  . است
 ایـن شایـستگی   ، لکن از یک قلب اسالمی بیـرون نیایـد        ،اسالمی باشد 

 1. ولو خیلی هم خوب صـحبت بکنـد   ؛براي سخنگویی در اسالم ندارد    
یعنی قلبی که اعتقاد دارد به مبـانی      -و اگر از قلب اسالمی بیرون بیاید        

 آورده است به اینکه اسالم همه چیز است و مکتب اسالم         ان ایم ؛اسالم
 کـه آنهـا هـم همـه     ،هاي الهی مکتبی است که تنها این مکتب و مکتب       

را به همـه ابعـادي کـه        ها   تواند انسان   می  این مکتب است که    ،اسالمند
را هـا     تربیت کند و نظام را به همـه ابعـاد برقـرار کنـد و انـسان                 ،دارد

 با همچـو    ؛ با همچو اعتقادي   - مقام انسانیت است   هبرساند به آنجایی ک   
ا موعظه بکند و روحانی      اگر چنانچه خطیب خطبه بخواند و ملّ       ؛ایمانی

 ، روحـانی ، اگـر از روي یـک همچـو قلبـی بیـرون بیایـد            ،عمل بکنـد  
و اهـل منبـر هـم      خطیب هـم خطیـب اسـالمی اسـت       ؛روحانی است 

 206.سخنگوي اسالم هستند

 بایـد کوشـش     ، جان مردم است   شمائی که سر و کارتان با      
 کـه  ؛ الهی کنیـد ؛ قلب خودتان را اصالح کنید  ،کنید که جان خودتان را    

باشـد  ) علیه اهللا سالم(حضرت امیر    مثل منبرهاي  ،روید  می وقتی که منبر  
  کـه هـر چـه      ؛ آن صاحب منبر حقیقی باشد     ۀ اما شیع  -شود  نمی البته -

 207.گرفت  می از قلب الهی سرچشمه،گفت می
                                                

قـال  » أَ تَأْمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ و تَنْـسونَ أَنْفُـسکُم        «قال قلت قوله    ) السالم علیه(عبداهللا   عن أبی . 1
  .فوضع یده على حلقه قال کالذابح نفسه

آیـا  :  قـول خداونـد    ]نظر شما در مورد   [: عرض کردم ) السالم علیه(راوي می گوید به امام صادق       
پس امام دست خود را ] چیست؟[نیکی امر می کنید و خودتان را فراموش می کنید؟          مردم را به    

کسی که مردم را به نیکی امر می کنـد و خـود را فرامـوش       [: ند و فرمود  ه قرار داد  ان حلقش روي
 )43 ص ،1 ج ،تفسیرالعیاشی (. مانند کسی که خود را ذبح می کند]کند می
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 دریافت حقایق و تجارب از اساتید تبلیغ. 5-1-3

در روز اول هم که همین طبقه، این نهـضت را گـسترش          
دادند، و با استفاده از آن حدیث شریف، اصحابشان را به نحـل تـشبیه            

ک    و أَوحى «شد که     کردند، این آیه در مقابل چشم انسان مجسم مى         بـر 
  ثُم کُلی* بالِ بیوتاً و مِنَ الشَّجرِ و مِما یعرِشُونَ     إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذي مِنَ الْجِ     

مکیدند و عـسل نـاب    حقایق را مى»   1 سبلَ ربک  مِنْ کُلِّ الثَّمراتِ فَاسلُکی   
امروز هم همـین  . »2فیهِ شِفاء لِلنَّاس  «دادند، که     را به تشنگان حقیقت مى    

گیـرى از     جـوان، بـا بهـره     امروز هـم طلّـاب، فـضال و مبلّغـین           . است
بار خودشان را محکم کننـد   هاى اساتید و بزرگان این فنون، کوله   تجربه

و به امید خدا، براى خدا، در راه خدا و با قصد قربـت، برونـد و ایـن                   
حقایق را در همه جاى کشور، در اقطار این کشور، در اقطار عـالم، بـا         

 208.زبان مناسب بیان کنند

  منبرمطالعه قبل از. 5-1-4

مطالعه رفتن؛ منبرى کـه       منبرِ بى : ام  بنده مکرّر عرض کرده    
و هرچه به دهـانش     » حاال ببینیم چه خواهیم گفت    «انسان برود، بگوید    
گاهى حرف سست، گـاهى خـداى نـاکرده نقـلِ           ؛  بیاید در منبر بگوید   

 ناسپاسـى در    ،نادرست، خداى ناخواسته حرفى که موهن مذهب باشد       
                                                

هـا و درختـان و    از کـوه «: نمـود کـه  )  الهـام غریـزى   و(» وحـى «پروردگار تو به زنبور عـسل     . 1
بخـور  ) و شیره گلها(  سپس از تمام ثمرات    *! هایى برگزین  سازند، خانه  داربستهایى که مردم مى   

از درون شـکم آنهـا،   «! هایى را که پروردگارت براى تو تعیین کـرده اسـت، براحتـى بپیمـا              و راه 
 )69 و 68 ، آیهنحل(    آن، شفا براى مردم استشود که در نوشیدنى با رنگهاى مختلف خارج مى

 ادامه آیه قبل .2
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 209.حقّ عاشوراست

 یدعوت با عمل پیش از دعوت زبان. 5-1-5

 ما 1.رسد  مى ما کردنِ عمل چگونه به نوبت این، از بعد...  
 و نشـست  رفتـار،  شـویم؛   مـى  وارد تبلیـغ  براى روستا یا شهر فالن در

 بـه  ما نبودن دلبسته یا دلبستگى ما، عبادت و نگاه معاشرت، برخاست،
 اسـت؛  ضدتبلیغ یا تبلیغ رساترین ما، خواب و خورد و دنیوى تنعمات
 محـیط  در مـا . اسـت  ضـدتبلیغ  باشـد،  غلط است؛ تبلیغ باشد، درست

 گفتـار  منـشأ  به را مردم دل توانیم  مى چطور زندگى محیط و اجتماعى
 مـذمتِ  از که حالى در برانگیزیم؛ را آنها اعتماد و کنیم مطمئن خودمان
 طـور  خودمـان  نکرده خداى عمل در و زنیم   مى حرف دنیوى شهوات

 و کـردن  حرکت و پول به سپردن دل مذمت از 2!کنیم  مى عمل گرىدی
 عمـل  امـا  بزنیم؛ حرف دنیوى هاى  خواهى  زیاده راه در کردن مجاهدت

 اثر یا! بکند؟ اثر است ممکن چیزى چنین چطور! باشد دیگرى طور ما

                                                
 . اتَّقُوا اللَّه و کُونُوا زیناً و لَا تَکُونُوا شَیناً جرُّوا إِلَینَا کُلَّ مودةٍ و ادفَعوا عنَّا کُلَّ قَبِیحٍ.1

 با . نه مایه ننگ ما؛باشیداز خدا بپرهیزید و زینت ما : فرمود) السالم علیه(امام حسن عسگري 
ناروایی را  ] نسبت[هر ] با رفتار مناسب خود[ها را به سوي ما جلب کنید و   محبتۀرفتار خود هم
 )372 ص ،75 ج ،بحاراألنوار. (از ما دور کنید

لَ تَعلِـیمِ    منْ نَصب نَفْسه لِلنَّاسِ إِماماً فَلْیبدأْ بِتَعلِـی  ) السالم علیه ( امیرالمؤمنین قَالَ. 2 مِ نَفْـسِهِ قَبـ
مِ                قُّ بِالْإِجلَـالِ مِـنْ معلـِّ ا أَحـهبؤَدم نَفْسِهِ و لِّمعم انِهِ ولَ تَأْدِیبِهِ بِلِسبِسِیرَتِهِ قَب هکُنْ تَأْدِیبلْی رِهِ وغَی

بِهِمؤَدم النَّاسِ و. 
دهد، بایـد قبـل از تعلـیم         هبر مردم قرار می   هر کس خود را ر    : فرمود) السالم علیه(امیرالمؤمنین  

یعنی اول خـود  (دیگران به تعلیم خود بپردازد و با رفتار خود قبل از زبانش دیگران را تربیت کند    
کننده خویش است، بـراي احتـرام و ارج نهـادن از        و کسی که معلم و ادب     ) عمل کند بعد بگوید   

 )480ص  ،هلبالغا نهج (.تر است معلم و ادب کننده مردم شایسته
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 کـشف  بـا  بعد که کند  مى اثرى یا کند،  مى زودگذر اثرِ یا کند،  نمى اصالً
 بـسیار  عمـل  بنابراین،. شود  مى تبدیل ضداثر به درست ما، کار واقعیتِ

 210.است مهم

  مخاطباننسبت بهوظایف اهل منبر . 5-2

ـ ی جلسات شما سازنده باشد؛      يها یمنبرها و سخنران    ی عن
آمـد   ئت شـما رفـت و  ی مثال سه سال درهی باشد که اگرکس   يا به گونه 

ـ د؛ فهمرون نـرو یـ ن جلـسه ب ین مدت، عوام از ا  یکند، بعد از ا    یم ده و ی
البتـه  . ساز باشد فکرساز و  ید آدم منبر با . آگاه و با معلومات خارج شود     

ـ م؛ اما به شما هم با    یگو یم و م  یها بگو  يد به منبر  ین نکته را با   یمن ا  د ی
ـ نک  یم؛ چون شما سخنران را انتخاب م      یبگو د از اول  یـ سـخنران با  .. .دی

ـ  و غیا در جلـسات متنـاوب هفتگـ       یخر دهه،   آدهه تا    ـ ، مثـل  رهی ک ی
 211.نددپسن ید نمی را دنبال کند و نگویکالس درس، خط

در تبلیغ، باید دو چیز را با حداکثر اهتمـام، مـورد توجـه          
ایـن دو،  ... یکى گزینش مخاطب و یکى گـزینش محتواسـت     : قرار داد 

 212.مرتبط و متّصل به یکدیگر است

 شناخت و گزینش مخاطب. 5-2-1

اهم عـرض کـنم   خـو  در مورد انتخاب مخاطب، مـن مـى        
ى مخاطبان منبرهـاى   شاید الزم است که امروز، اکثریت نزدیک به همه  

ــند     ــا، جوانــان باش ــى م ــوان  -تبلیغ ــد دلیــل  - نــسل ج  : بــه چن
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جوانـان در بعـضى از      . اوالً چون امروز جوانان در کشور مـا اکثریتنـد         
کشورها اقلیتند، ولى در کشور ما، به دالیل مشخّصى که هست، امروز            

خود شما هم   . ان اکثریتند؛ یعنى بیش از دو سوم مردم ما جوانانند         جوان
پس بیشتر از همـه آنهـا را بایـد          . جوانید؛ اکثر جزو همین نسل هستید     

  .این یک. مخاطب قرار داد
که دشمنان این کشور، دشمنان این انقالب و دشمنان دین، بـا              دوم این 

ریزى  ن جوان برنامهتوجه به همین حقیقت، مدتهاست که براى مخاطبی     
ممکن است ما غفلت کرده باشیم؛ اما دشمن ما غفلت نکـرده            . کنند  مى

ها، ابزارها و روشهایى که       ى رادیوها، جزوه    سعى دارند به وسیله   ! است
متناسب با طبیعت جوان و شهوات قـشرهایى از جوانـان هـم هـست،          

ل نفـوذ  دلها و فکرهاى آنها را متوجه و تـسخیر کننـد و در آنهـا اعمـا       
این هم دلیل دیگرى است که باید توجه بیشترِ شما به جوانـان             . نمایند
  .باشد

 چـون دل  1پذیر و زودپذیر اسـت؛  دلیل سوم این است که جوان، آسان      
هنوز آلودگى در دلهاى جوانان به قدر افرادى از قبیـل  . او نورانى است 

نورانى . اند پذیر نشده بنده که سنّى از آنها گذشته است، نیست و سخت       
توانند بـه راحتـى حقیقـت را درك کننـد و بیاینـد و آن را                   هستند؛ مى 

 .این هم دلیل دیگرى براى گزینش این قـشر اسـت          . بشنوند و بپذیرند  
                                                

ا أُلْقِـی   ) السالم علیه(فِی وصِیتِهِ لِلْحسنِ ) السالم علیه(قَالَ  . 1 ۀِ مـضِ الْخَالِیثِ کَالْأَردالْح ا قَلْبإِنَّم
ا مِنْ شَیک فِیهشْتَغِلَ لُبی و کقَلْب وقْسلَ أَنْ یبِ قَببِالْأَد تُکرادفَب ءٍ قَبِلَتْه.   

قلـب  :  فرمـود  - )الـسالم  علیه( در وصیتش به فرزندش امام حسن        -) السالم علیه(یرالمؤمنین  ام
جوان مانند زمین خالی است که هر چه در آن بکارد، آن را قبول می کند پـس عـزم کـردم بـه             

. و ذهنـت مـشغول شـود   ) دل شـوي   سـنگ (تربیت و تأدیب تو قبل از اینکه قلبت سخت شـود            
 )223 ص ،1 ج ،بحاراألنوار(
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خواهید مطالبى را بـراى       پس، از اول که شما به فکر تبلیغ هستید و مى          
 را  بیان دین و اخالق و هر آنچه باید گفته شود، انتخاب کنیـد، هـدف              

حتـوا را تحـت تـأثیر قـرار     ایـن، نـوع م   . مخاطبه با جوانان قرار دهیـد     
 213.دخواهد دا

  با شناخت نیاز زمانتوجه به نیازهاي فکري مخاطب. 5-2-1-1

در هر زمانى، هنر مبلغ دین این است که مخاطـب را بـا               
 214. را باید شناخت1بنابراین، نیاز زمانه. آنچه که نیاز اوست، آشنا کند

. ممکن است قشرهاى مختلفى از مـردم باشـند        مخاطب،   
شـود، اگـر بدانـد کـه         وقتى که انسان در جمعى مشغول صـحبت مـى         

مخاطب او کیست و مخاطب خـود را انتخـاب کنـد و آن مخاطـب را      
 طبعاً محتوا را هم به تبـع انتخـابِ مخاطـب، بـه             2مورد نظر قرار دهد،   

 215.تناسب نیاز او انتخاب خواهد کرد

 اگر در دانشگاهها تبلیغ  ؛کار تبلیغ ما باشد   این باید اساس     
 اگر در نیروهاى مسلّح یا در قشرها و جوامـع مختلـف تبلیـغ        ،کنیم  مى
 اول بایـد  - در هرجا که با مخاطبین خودمان مواجه هـستیم     -کنیم    مى

                                                
  . الْعالِم بِزَمانِهِ لَا تَهجم علَیهِ اللَّوابِس  قَالَ یا مفَضَّل) السالم علیه(عبداهللا   عنْ أَبِی.1

. آورند نمی ها به او هجوم    کسی که به زمان خود آگاه است شبهه       : فرمود) السالم علیه(امام صادق   
 )26 ص ،1 ج ،کافیاصول (
  .  ما زانَه حسنُ النِّظَامِ و فَهِمه الْخَاص و الْعامأَحسنُ الْکَلَامِ .2

بهترین کالم کالمی است که با نظم نیکویی زینت داده شـده  : فرمود) السالم علیه(امیرالمؤمنین  
 )210 ص ،ررالحکمغ (.باشد و عوام و خواص آن را بفهمند
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 216.بدانیم که آن سؤال و استفهامى که در ذهن جوان است، چیست

 هات جوانانها و شب پاسخگویی به پرسش. 5-2-1-2

ــى و    ــاى گرام ــرم؛ روحــانیون، علمــا و خطب ــان محت آقای
امـروز جوانـان مـا، بـا ذهـن سـیال خودشـان              ! زحمتکش و ارزشمند  

تـا یـک    . این سؤالها را نباید حمل بر ایرادگیرى کنیـد        . سؤالهایى دارند 
جوان ! گوید گویا دارد کفر مى  » !آقا، ساکت «: جوان سؤالى کرد، بگوییم   

افکـار غلـط و اسـتداللهاى نادرسـت،       . سیال اسـت  ذهن جوان،   . است
  امروز در همه جاى دنیا با توجه به روابط صوتى و باى که وجود  رىص

چه کـسى   . آید  وجود مى   جوان ما، برایش سؤال به    . دارد، گسترده است  
اگر شما نرویـد  . باید این را برطرف کند؟ من و شما باید برطرف کنیم          

ست پر نکنید، یا آن سؤال و اشـکال را      و آن خأل فکرى را به شکل در       
رود و بـه شـکل غلـط، جـواب او را              برطرف نکنید، کس دیگرى مـى     

 217.گوید مى

 از دختر و پسر گرفته تا زن        -امروز عمومِ جوانان کشور      
 قبـل از  -اگـر دیـروز   .  ذهنشان باز اسـت   -و مرد، و حتى غیرجوانان      

 بودنـد، امـروز      جوانان دانـشجو از ایـن ویژگـى برخـوردار          -انقالب  
مخصوص آنها نیست و همه، مسائل را با چشم بصیرت و با استبـصار              

ى فرهنگـى   یک بخشِ مهم از حادثه. خواهند بفهمند   کنند و مى    نگاه مى 
ى امروز ما ایـن اسـت کـه اینهـا در معـرض شـبهات قـرار                در جامعه 

رِ دشمنان هم نه؛ منکرینِ فک    . کنند  یعنى دشمنان شبهه القا مى    . گیرند  مى
شود گفت هرکس فکر ما   مگر مى . پردازند  من و شما به القاى شبهه مى      
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اى القـا نکنـد؟ مگـر     را قبول ندارد، الل شود، حرف نزند، و هیچ شبهه      
پراکنند، بـه   زنند، مطلب مى   هرحال حرف مى    طور گفت؟ به    شود این   مى

مهم ایـن اسـت کـه    . کنند پردازند و شبهات درست مى     ایجاد تردید مى  
 و آن را   1ى شـبهه باشـد      گوییـد، برطـرف کننـده       کـه شـما مـى     مطلبى  

 218.زیادنکند

خواهد مخاطب خود را هدایت کند، ابتـدا      آن کس که مى    
پــذیر ذهــن او،  بایــد ببینــد آن بخــش جهالــت او و آن بخــش آســیب

باید آن امواجى را که بر روى ذهن مخاطبین شـما تـالش و              . کجاست
 تا بدانید جـوان، چـه چیـزى را         کند تا تخریب نماید، بشناسید،      کار مى 

طورى نباشد کـه دههـا سـؤال در ذهـن           . احتیاج دارد که به او بگویید     
مخاطب ما وجود داشته باشد و ما به جاى پاسخگویى به آن سـؤالها و       
استفهامها، یک مطلب دیگر را که اصالً بـراى او مـورد سـؤال نیـست،         

 219.مطرح کنیم

و استفهامى که در    آید که سؤال      البته مواردى هم پیش مى     
 دهید چیز مهمترى را     ذهن اوست، اهمیت کمى دارد و شما ترجیح مى        

                                                
لْمِ أَنْ یفَسرَه لِکُلِّ النَّاسِ لِأَنَّ مِنْهم الْقَوِي و الـضَّعِیف و         لَیس کُلُّ الْعِلْمِ یستَطِیع صاحِب الْعِ      .1

لَه حملَـه وأَعانَـه علَیـهِ مِـنْ     یسهلُ اللِأَنَّ مِنْه مایطَاقُ حملُه و مِنْه ما لَا یطَاقُ حملُه إِلَّا َهلُ َّ    
   .خَاصۀِ أَولِیائِه

صاحبان علم نمی توانند هر علمی را براي همه مردم تفـسیر            : فرمود) السالم علیه(نین  امیرالمؤم
کنند؛ چرا که در میان آنها قوي و ضعیف وجود دارد و برخی از علـم را مـی تـوان تحمـل کـرد               

اما برخی دیگر طاقت تحمل آن وجود ندارد؛ مگر آن علمی را کـه      ) طاقت تحمل آن وجود دارد    (
ا براي بنده اش آسان می کند و یا اینکه یکی از اولیاي خدا در حمل آن به او          خداوند حمل آن ر   

 )142 ص ،6 ج ،بحاراألنوار (.کمک کند
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طور عمل کنید؛ لیکن امروز کـه شـبهات،           البته باید همین  . به او بگویید  
ــف     ــشرهاى مختل ــر ق ــه فک ــاگون را ب ــتفهامهاى گون ــؤالها و اس  -س

، کنند، مبلّغ دین بایستى آن شبهه را         تزریق مى  -الخصوص جوانان     على
خواهـد    آن موج مخرّب و مفسد و مضرّ را بشناسد تـا بدانـد کـه مـى                

 220.خواهد پر کند عالج چه دردى را بکند و کدام خأل را مى

 محتواي قابل ارائه. 5-2-2

 مباحث اعتقادي. 5-2-2-1

امروز کدام محتوا مهم است؟ ما بایـد چـه چیـزى را در                
مبـاحثى  : ک کلمه گفـت  توان در ی    منبرِ تبلیغ، براى مردم بیان کنیم؟ مى      

که عقاید دینى آنها را مستحکم و راسخ کند؛ لیکن همین جملـه، قابـل     
 221.تفسیر و تبیین است

  مباحث اخالقی.5-2-2-2

از جمله چیزهایى که بخصوص در رابطه با جوانان، الزم           
است به آنها گفته شود و آنها به آن هدایت شوند، سوق دادن آنـان بـه         

ى  ق اسالمى، حلم، اجتناب از شتابزدگى و عجله     اندیشیدن، تعقّل، اخال  
در محـیط   . در امور، اجتنـاب از تنـدخویى و اِعمـال خـشونت اسـت             

شود حقایق را به اعماق دلهـا نفـوذ داد کـه زبـان            اسالمى آن وقتى مى   
ــم    ــد و حلـ ــان باشـ ــه در میـ ــشمندانه و عاقالنـ ــار اندیـ ــین، رفتـ لـ

  .باشد وجودداشته
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 به اصطالح عمومى مردم     -فیت داشتن   حلم، عبارت است از همان ظر     
 جنبه داشتن و در قضایاى گوناگون، آتشى نـشدن؛ در وقـت اِعمـال      -

کردن، که هر انسان عـاقلى هـم در جنگهـا و    نغضب، غضب را اعمال   
اما در زندگى روزمرّه، مبناى کار      . کند  در برخورد با دشمنان، اعمال مى     

ن، جوانب را دیدن، عاقالنـه و  ى اسالمى بر تأمل، تدبر، اندیشید       جامعه
 .مواجـه شـدن و شـتابزده نبـودن در داورى اسـت       منصفانه بـا قـضایا      

ى  جوانان را جوانـانِ پرداختـه و سـاخته   . اینها را به جوانان تعلیم دهید  
 222.اینها الزم است. امت اسالم و اخالق اسالمى بار آورید

لحـاظ  اگر ما از لحاظ اقتصاد به باالترین مقام برسیم و از     
سیاست، همین اقتدار و عزّتى را که امروز داریم، چند برابر کنیم، ولـى     
اخالقهاى مردم ما، اخالقهاى اسالمى نباشد؛ در میان ما گذشت، صـبر،       

اسـاس کـار،   . بینى نباشد، اساس کار از بین خواهد رفت         حلم و خوش  
تَمم بعِثْـت لِـأُ   « -ى اخالق حسنه است       ى اینها مقدمه    همه. اخالق است 

 حکومت اسالمى براى این است که انسانها در ایـن           -» 1 مکَارِم الْأَخْلَاق 
فضا تربیت شوند، اخالق آنها تعالى پیدا کند، به خدا نزدیکتر شـوند و            

مسائل سیاسى هم . سیاست هم قصد قربت الزم دارد    . قصد قربت کنند  
کـه    و آنگوید که در مسائل سیاسى چیزى مى آن. قصد قربت الزم دارد   

گیرد، بایـستى   که تصمیم مى کند و آن که تحلیل مى   نویسد؛ آن   چیزى مى 
 223.بتواند قصد قربت کند

                                                
 )372 ص ،67 ج ،بحاراألنوار( .من مبعوث شدم که مکارم اخالق را کامل کنم. 1
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 )السالم علیه(ف قیام امام حسین اهداتبیین . 5-2-2-3

 تکلیف همه روحانیون، چه خطبـایی کـه منبـر تـشریف            
برند، یا ائمه جمعه و جماعت و هر کس که با مردم سر و کار دارد                می
کنـد، ایـن اسـت کـه وضـعیت قیـام حـضرت          مـی  آنهـا صـحبت  و با 

سیدالشهدا را به مردم درست بفهمانند که قیام براي چی بود، و با چـه               
کـه بـه    ؛قیام شد و با تحمل چه مصایبی آن قیام به آخر رسـید           اي   عده

 224.آخر نخواهد رسید

ــاره  ــام حــسین  ى فلــسفه اگرچــه بزرگــان درب ى قیــام ام
اند و حرفهاى بسیار قیمى هـم در       اند و نوشته     گفته ، بسیار )السالم  علیه(

شـود سـخن از ایـن         این مقوله زده شده است؛ اما حقیقتاً یک عمر مى         
ى عاشـورا و قیـام امـام حـسین            هرچه درباره . حقیقتِ درخشان گفت  

شویم که این قضیه، از ابعاد مختلف   ، فکر کنیم، متوجه مى    )السالم  علیه(
هرچـه فکـر    . دیشیدن و بیان کـردن اسـت      داراى کشش و گنجایش ان    

ایـن یـک    . اى را بیابیم    کنیم، ممکن است حرفهاى جدید و حقایق تازه       
شود و باید هم گفتـه        ى سال گفته مى     مقوله حرف؛ که اگرچه در دوره     

شود، اما محرّم خصوصیتى دارد و در ایام محرّم، از ایـن مقولـه بیـشتر        
 225.ه باز هم خواهند گفتشاءاللَّ گویند و ان باید سخن گفت و مى

ى  تمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نیز گفتارى کـه دربـاره       
کند کـه   آن بزرگوار از معصومین رسیده است، این مطلب را روشن مى    

ى حـق و عـدل و دیـن خـدا و ایجـاد                ، اقامـه  ]از قیام عاشورا   [غرض
 226...است زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بوده شریعت و برهم حاکمیت
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 عمل به احکام دین. 5-2-2-2-1

یعملَ بِفَرَائِضِک و    و«: فرماید   مى ...)السالم  علیه(امام حسین    
حـاال فـالن آقـا از       . هدف آن بزرگـوار اینهاسـت     . »1 سنَنِک و أَحکَامِک  

آید و بدون اندك آشنایى با معارف اسالمى و با کلمات          اى درمى   گوشه
ى اهـداف   ى با یک لغت عربـى، دربـاره      و حت  )السالم  علیه(امام حسین   

کند، که امام حسین براى فالن هـدف قیـام           قیام حسینى قلمفرسایى مى   
 )الـسالم  علیـه (ایـن کـالم امـام حـسین     ! گویى؟  از کجا مى  ! کرده است 

نَنِک و أَحکَامِـک          و«: است سـ و لَ بِفَرَائِـضِک مـع؛ یعنـى امـام حـسین       »ی
ترین انسانهاى زمان خودش را  جان پاکیزه  جان خودش و     )السالم  علیه(

چـرا؟ چـون    . که مردم به احکام دین عمـل کننـد          کند، براى این    فدا مى 
سعادت، در عملِ به احکام دین است؛ چون عدالت، در عمل به احکام         
. دین است؛ چون آزادى و آزادگى انسان، در عمل به احکام دین است            

 زیر چتر احکام دین اسـت کـه   !خواهند آزادى را پیدا کنند؟     از کجا مى  
 227.شود هاى انسانها برآورده مى ى خواسته همه

 اصالح جامعه. 5-2-2-3-2

عبداللَّـه الحـسین      من در بـین فرمایـشهاى حـضرت ابـى          
 کـه بـه منظـور بیـان         - اى دارد    که هر کدام نکته    - )الصالةوالسالم  علیه(

وار بایـد  گفتارهاى گویا و روشنگر براى مـردم، از کلمـات ایـن بزرگـ      
انـد، آن      بنابر آنچه که از آن بزرگوار نقل کـرده         ...حداکثر استفاده بشود  

لْطَانٍ  لَم یکُنِ الَّذِي کَانَ مِ    «: حضرت فرمود  ۀً فِـی سـنَافَسنَّا م   اس لَـا الْتِمـ و ،
                                                

 239ص  ، تحف العقول.1
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طَام    شَیاین حرکتـى کـه مـا کـردیم، ایـن         ! ؛ پروردگارا »1ءٍ مِنْ فُضُولِ الْح
دانـى    یم، این تصمیمى که بر این اقدام گرفتیم، تو مـى          قیامى که ما کرد   

توانـد    طلبى بـراى یـک انـسان نمـى          قدرت. که براى قدرت طلبى نبود    
براى منـال  . نخواستیم زمام قدرت را در دست گیریم    . هدف واقع شود  

دنیوى هم نبود که چرب و شیرین زندگى را به کام خودمان برسانیم و       
اى درست کنیم و ثروتى بـه هـم           ذخیره شکمى از عزا درآوریم؛ مال و     

ایـشان چنـد جملـه فرمـوده        پس براى چه بود؟   . براى اینها نبود  . بزنیم
ى ادوار تبلیـغ   در همـه . کنـد  است که خط و جهت مـا را ترسـیم مـى           

الِم مِـنْ دِینِـک   «. اسالم، اینها جهت است   عـالْم لَکِنْ لِنُرِي ؛ پرچمهـاى  2»و
 .م و شاخصها را به چشم آنها بیـاوری        ته کنیم دین را براى مردم برافراش    

و «: دهـد   هدفِ اول خود را ایـن قـرار مـى   )السالم  علیه(امام حسین   ... 
       فِی بِلَادِك لَاحنُظْهِرَ الْإِص و مِنْ دِینِک الِمعالْم ؛ در میـان کـشور   3»لَکِنْ لِنُرِي

 اصالح یعنى .وجود آوریم   اسالمى، فساد را ریشه کن کنیم و اصالح به        
: فساد چیست؟ فساد انواع و اقسامى دارد      . چه؟ یعنى نابود کردن فساد    

دزدى فساد است، خیانت فساد است، وابستگى فساد است، زورگویى           
فساد است، انحرافهاى اخالقى فساد است، انحرافهاى مالى فساد است،     
دشمنیهاى بین خودیها فساد است، گرایش به دشمنان دین فساد است،         

همـه چیـز در     . قه نشان دادن به چیزهاى ضـد دینـى فـساد اسـت            عال
 228.آید وجود مى ى دین به سایه

                                                
  110 ص ،34 ج ،بحاراألنوار .1
 79 ص ،97 ج ،بحاراألنوار .2
 همان .3
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 کردن بنیان ظلم و جور کن ریشه. 5-2-2-3-3

و یأْمنَ الْمظْلُومونَ مِنْ    «: فرماید  مى] السالم علیهامام حسین   [ 
ه منظـور، مظلومـان جامعـ     . ؛ بندگان مظلوم تو امنیت پیدا کنند      »1 عِبادِك

! ى سـتم  پیشگان، نه مداحان ستم، نـه عملـه    است، نه ستمگران، نه ستم    
، مردمانى هستند که دسـت و پـایى ندارنـد؛ راه بـه جـایى                »مظلومون«

هدف این اسـت کـه مردمـان مستـضعف جامعـه و انـسانهاى               . ندارند
امنیـت  :  امنیـت پیـدا کننـد   - در هر سطحى و در هر جـایى      -ضعیف  

. منیت قضایى؛ همینى کـه امـروز در دنیـا نیـست     حیثیتى، امنیت مالى، ا   
خواست  ى مقابل آن چیزى را مى  درست نقطه )السالم  علیه(امام حسین   

هم در سطح دنیـا     امروز  . ى طواغیت در آن روز بود       که در زمان سلطه   
بینیـد همـین اسـت؛ پرچمهـاى دیـن را وارونـه        کنیـد، مـى   که نگاه مى  

شـان    کنند و ستمگران، پنجه     متر مى کنند، بندگان مظلوم خدا را مظلو       مى
  .رود به خون مظلومان بیشتر فرو مى

 هدف از هر قیـامى، هـدف از هـر انقالبـى، هـدف از هـر قـدرت                    ...
اى و اصالً هدف از حاکمیت دیـن خـدا، رسـیدگى بـه وضـع               اسالمى

 229.تلهى اسو عمل به فرایض، احکام و سنن ا» مظلومون«

 جاد حاکمیت دینی حق و عدل با ایۀاقام. 5-2-2-2-4

ى حـق و    بـراى اقامـه  )الـسالم   علیـه ( حرکت امام حسین   
ا                «: عدل بود  إِنَّمـ لَـا ظَالِمـاً و فْـسِداً ولَـا م طِـراً ولَا ب أَشِراً و أَخْرُج أَنِّی لَم

دي          ۀِ جـ لَاحِ فِـی أُمـ لِطَلَبِ الْإِصـ تاُ خَرَج ن امـرَ   اَ ریـد  بـالمعرو  نهـى  اَ ف و
                                                

 239 ص ، تحف العقول.1
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نع  در زیارت اربعین کـه یکـى از بهتـرین زیـارات اسـت،              . »1...رنکَالم
الجهالـۀ و   النّصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبـادك مـن          و منح «: خوانیم  مى

 آن حضرت در بین راه، حدیث معروفى را کـه از پیـامبر            . »حیرةالضّالله
ولَ ا   «: فرماینـد   انـد، بیـان مـى        نقـل کـرده    )وآله علیه اهللا صلی( سـهِ  أَنَّ ر للـَّ
ستَحِلا        )وسلّم  وآله  علیه  اللَّه  صلّى( ائِراً مـ لْطَاناً جـ أَى سـنْ راتِهِ میقَالَ فِی ح قَد 

     هِ بِالْـإِثْمِ و لِحرُمِ اللَّهِ نَاکِثاً لِعهدِ اللَّهِ مخَالِفاً لِسنَّۀِ رسولِ اللَّهِ یعملُ فِی عِبادِ اللـَّ
   ی لَم انِ ثُمودخَلَـه            الْعدم خِلَـهدهِ أَنْ ی  »2غَیرْ بِقَولٍ و لَا فِعلٍ کَانَ حقِیقاً علَى اللـَّ

 و دیگـر پیـامبران      )وآلـه  علیه اهللا صلی( ى راه پیامبر اکرم      غرض، ادامه  ...
 و معلـوم  3»...اللَّهِ بى نَ نوحٍثَ یا وارِ   اللَّهِ ةِفو ص مدآ ثَیا وارِ «: بوده است که  

اس بِالْقِـسط    «: مبران هم براى چه آمدند    است که پیا   ى   اقامـه . »4لِیقُوم النـَّ
 230.قسط و حق و ایجاد حکومت و نظام اسالمى

کـه بایـد بـه مـسائل اعتقـادى اسـالم        امروز عالوه بر این   
پرداخت و اعتقاد به اسالم را در ذهنها و دلها راسخ نمود، بایـد اعتقـاد     

این امرى . ن مطلب واضح است ای. به حاکمیت اسالم را هم راسخ کرد      
است که مسلمانان عالم در طول قرنهاى متمادى و بخصوص متفکّرین           

                                                
 اصـالح منظـور  ه  من ب بلکه؛من براى سرکشى و عداوت و فساد و ظلم از مدینه خارج نشدم          .1

  329ص ،44 ج ،بحاراألنوار. خواهم به معروف، امر و از منکر، نهی کنم قیام کردم؛ میامت جدم 
کسى که سلطان ستمکیـشى  : رمود در زمان زندگى خود ف  )صلّى اللَّه علیه و آله    (پیامبر اسالم    .2

که حرام خدا را حالل بداند، عهد و پیمان خدا را بشکند، مخالف سنت رسول اللَّه باشـد،   ببیند  را  
 خـدا حـق   با او مخالفت نکند، قول و رفتار خود  اما با در میان مردم با گناه و عدوان رفتار نماید،          

 )381، ص 44 ج ،بحاراألنوار (.کنددارد که وى را هم در جایگاهى نظیر جایگاه او داخل 
وارث؛  زیـــارت... (نــوح؛ پیامبرخـــدا  اي وارث! خـــدا آدم؛ بنـــدة برگزیــدة  اي وارث حــضرت  .3

 )701 و مفاتیح الجنان، ص 604، ص2الفقیه، ج الیحضره من
شناسایى حقّ ( و میزان) آسمانى( ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب          .4

 )25 ، آیهحدید( .نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند) طل و قوانین عادالنهاز با



 

 جایگاه منبر: بخش دوم
 

 

158 

 از سید جمال اسـدآبادى تـا اقبـال الهـورى، تـا      -بزرگ در قرن اخیر  
 -بزرگان فکر و اندیشه، تا علماى بزرگى در داخـل کـشور خـود مـا                

ى راه پیغمبـران   اند که دین خدا را حاکم کنند و این ادامه  دنبال آن بوده  
ها و امواج تبلیغاتى، در این امـر          امروز دستها، زبانها، نوشته   . بوده است 

بایستى این را   . کنند  ى آن، سؤال ایجاد مى      واضح ایجاد خدشه و درباره    
باید بدانند که حاکمیت اسالم، یعنى حاکمیت       . در ذهنها مستحکم کنید   

تواند هـم     یتى که مى  حاکم. ى انسانها   عدل و علم و انصاف بر مجموعه      
جسم انسانها، هم دل انسانها، هم عواطف، اخالق و زنـدگى واقعـى و          

حاکمیـت دیـن   . زندگى معنوى آنها و هم دنیا و آخرتشان را آباد کنـد          
  .یعنى این

 فِـی   إِذا تَولَّى سعى«حاکمیت دین، در مقابل حاکمیت طاغوت است؛ که   
 لِــکهی فیهــا و فْــسِدضِ لِیلالْــأَرالنَّــس ــرْثَ وحاکمیــت طــاغوت، . »1 الْح

 نه فقط دیـن     -حاکمیت فساد و حاکمیت ضایع کردن دین و دنیاست          
ى کـشور خودمـان از نزدیـک شـاهد بـودیم و        که در گذشته     کمااین -

حاکمیـت  . کسانى که آن دوره را درك کردند، همه آن را حس نمودند           
خـدا، یعنــى  حاکمیـت دیـن   . خـدا، یعنـى نجـات و سـعادت انـسانها     

 -هر نیازى کـه انـسانها دارنـد         . پاسخگویى به نیازهاى اساسى انسانها    
نیازهاى معنوى، نیازهاى مادى، فـردى، اجتمـاعى، دنیـوى، اخـروى و       

  .شود  در ظلّ حاکمیت دین خدا تأمین مى-همه و همه 
اگرچـه  . بایستى اینها را براى مردم، بخصوص براى جوانان تبیین کنیـد     

اللَّه ایـن بخـش مـسأله را از بـنِ دنـدان معتقدنـد، آن را        ملت ما بحمد  
                                                

، در راه فـساد در زمـین، کوشـش    )شـوند  و از نزد تو خارج مى( گردانند هنگامى که روى برمى   .1
 )205 ، آیهبقره( .سازند کنند، و زراعتها و چهارپایان را نابود مى مى
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ى وجود از آن دفاع کردند و در هـشت سـال دفـاع         اند، با همه    پذیرفته
مقدس، خونهایـشان را در حاکمیـت دیـن خـدا دادنـد و امـروز هـم                  

نبایـد از تـالش   . طور است؛ لیکن نباید از کید دشمن غافـل شـد       همان
ى  کـه در درازمـدت، بهـره    نند، براى اینک آنها کار مى. دشمن غافل شد  

 231.ى آن را بکنند آن را ببرند؛ استفاده

  سیاسی اسالمۀتبیین اندیش. 5-2-2-4

شود اسالم را تبیین کرد و از حاکمیت          خیال نکنند که مى    
 غافل مانـد و  - که امروز در این مرز و بوم متجسد شده است -اسالم  

 232.ى ما به شما عزیزان است یهاین، توص.  گذاشت1عنه آن را مغفولٌ

) الـسالم  علیهم( آنچه که از روایات مربوط به زندگى ائمه       
 آید و شواهد زیادى بر آن وجود دارد، این است کـه ائمـه               دست مى   به
این کـار   . خواستند نظام اسالمى به وجود آورند       جداً مى ) السالم  علیهم(
آنها . منافات ندارد با علم و معرفت امام -شود     آن طور که تصور مى     -

 233.خواستند نظام الهى برقرار کنند واقعاً مى

 اسـت  سیاسـى  آرمان یک به دادن شکل اول، ى مسأله...  
 بـدون  چـون  بدهـد؛  جهـت  جوان هاى  تالش و ها  فعالیت به بتواند که

 منـضبط  انـسان،  تـالش  نـه  و کـرد  زنـدگى  درست شود  مى نه آرمان،
 وجـود  مقابـل  در واضحى افق و روشن خط و آرمان باید. بود خواهد
 234.بدهد جهت انسان به که باشد داشته

                                                
 مورد غفلت قرار گرفته .1
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ى مکتـب سیاسـى اسـالم، خـط           امام بزرگوار ما با ارائـه      
ى تالشهاى فرهنگى و سیاسى دشـمنان اسـالم در طـول     بطالن بر همه 

قرن و نیم گذشته کشید که سعى کـرده بودنـد اسـالم را بکلـى از                  یک
ى جدایى دیـن از       با طرح نظریه  ى زندگى جامعه بیرون رانده و         عرصه

سیاست، دیندارى را فقط پرداختن به عبادت و اعمال شخصى قلمـداد         
ى سیاست جهان، کشورهاى اسـالمى        کنند، و با حذف اسالم از صحنه      

 .ى غارتگریها و تاخت و تازهاى سیاسى و نظامى خود نمایند      را عرصه 
 مـردم  نقش هم آن در که اسالم، سیاسى مکتب تبلیغ و تعلیم و ارائه با
 سـعادتبخش  احکام و الهى هدایت نقش هم و آنان خواست و اراده و

 و گردیـده،  مـشخص  حکومـت،  و عمـومى  زنـدگى  ى  اداره در قرآنى
 مبـارزات  اسـت،  شـده  تبیـین  تـدبیر  و اراده و جهـاد  و ایمـان  جایگاه
 امـام  و یافـت  را خود فکرى و منطقى سوى و سمت مردم، ى  گسترده

 خورشـیدى  چـون  معـارض،   بى رهبر موضع در شجاع، و فرزانه حکیم
 میدانهاى سوى به مردم عظیم سیل و کرد، روشن را مبارزات ى  صحنه
 235...شد سرازیر اسالمى نهضت

ــه یــى سیاســى مکتــب  ــام ک ــراى و مطــرح را آن ام  آن ب
 بـراى  و بـشریت  براى بخشید، عینیت و تجسم را آن و کرد مجاهدت

 مکتب این در چیزهایى. کند  مى پیشنهاد تازه راه و دارد تازه حرف دنیا
 236.شود نمى کهنه لذا آنهاست؛ ى تشنه بشریت که دارد وجود

 و وزیـده  اسالم جهان جاى همه در اسالمى بیدارى نسیم 
 .اسـت  شـده  بـدل  جـدى  اى مطالبه به عمل، عرصه به اسالم نهادن پا
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ـ  در و یافتـه  نخبگـان  ذهن در واال جایگاهى »سیاسى اسالم« نظریه  دم
 237.است گشوده امیدبخش و روشن افقى آنان، نگاه

 اسالم سیاسى ى  نظریه خواهید  مى شما شرایط، این در...  
 معرفى دنیا به را - دینى ساالرى  مردم یعنى - اسالمى جمهورى نظام و

 خیـال  بعضى. دینى یعنى اسالمى، ساالرى؛   مردم یعنى جمهورى،. کنید
 اى  تـازه  حرف کردیم، مطرح را نىدی ساالرى  مردم عنوان که ما کنند  مى
. دینـى  سـاالرى   مـردم  یعنـى  اسالمى جمهورى !نه آوردیم؛ میدان به را

 الهـى  هـدایت  با باید نظام یک که است این دینى ساالرى  مردم حقیقت
 ایـن  دنیا نظامهاى کار اشکال. برود پیش و شود اداره مردمى ى  اراده و

 دمکراسـیهاى  اصطالح به مثل - نیست آنها در الهى هدایت یا که است
 - ندارند را الهى هدایت اما هست، الظاهر  على مردمى ى  اراده که غربى

 در مردمى ى  اراده دارند، که کنند  مى ادعا یا دارند را الهى هدایت اگر یا
 انـد؛   گونـه   ایـن  کـشورها  از بـسیارى  که نیست، هیچکدام یا نیست؛ آن

 نـه  دارنـد،  اى  اراده و رأى و دخالـت  کـشور  شـؤون  در مردم نه یعنى
 هـدایت  که جایى  آن یعنى اسالمى، جمهورى. دارد وجود الهى هدایت

. گذارند  مى تأثیر نظام ساخت در یکدیگر با توأم مردمى ى  اراده و الهى
 و دانـشگاهى  بحثهـاى  در اشـکالى  و خدشـه  گونـه   هیچ نظریه، این بر

 ایـن  یـت حقان بخواهیـد  شـما  اگر اما شود؛   نمى وارد تحقیقاتى محافل
 چـالش . کنیـد  ثابـت  بایـد  عمل در کنید، ثابت دنیا مردم براى را نظریه
  .است این اسالمى جمهورى نظام ى عمده

 اسـت  ایـن  اسالمى جمهورى دشمنان تالش ى  همه بدانید! من عزیزان
 و نـشود  الگـو  دیگـر  کـشورهاى  بـراى ...یعنى نیفتد؛ اتفاق کار این که
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 238.نکند پیدا جروا دنیا در اسالم سیاسى ى نظریه

 )سره قدس(امام خمینی حسینی با نهضت تبیین ارتباط قیام. 5-2-2-5

این خودش فصل عریض و قابل تعمقى است که تمسک        
، )الصالةوالـسالم   علیـه ( به ذیل ماجراى عاشورا و مجاهدت سیدالشهداء      

انسان وقتى در این مسأله غـور       . چه تأثیرى در وضع انقالب ما داشت      
کنـد   افتـد و فکـر مـى    ظمت تأثیر آن حادثه به دهشت مـى کند، از ع    مى

 239.توانند پر کنند کسانى که از آن محرومند، این خأل را چگونه مى

  انقالب اسالمی در قیام عاشوراداشتن هریش. 5-2-2-5-1

این را باید همه گویندگان توجـه بکننـد و مـا بایـد همـه                 
 )علیـه  اهللا سالم( ءدامتوجه این معنا باشیم که اگر قیام حضرت سیدالشه        

 240.توانستیم پیروز بشویم نبود، امروز هم ما نمی

اگر امـروز  . ى یک نهضت است امروز این حادثه، پشتوانه    
اید، کجاسـت؟ مـا       ى این نهضتى که به وجود آورده        به ما بگویند ریشه   

) الـسالم   علیهم( اش پیامبر و امیرالمؤمنین و امام حسین        ریشه: گوییم  مى
حسین کیست؟ کسى است که این حادثه را به وجود آورده          امام  . است

ى  ، پـشتوانه ]عاشـورا  [پس این حادثه. و در تاریخ از او نقل شده است 
 241.این نهضت است

، حقیقتـاً موتـور    )الـسالم   علیـه ( علـى   بـن   ماجراى حـسین   
. حرکت قرون اسالمى در جهت تفکرات صحیح اسـالمى بـوده اسـت        
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خواسته اسـت   اللَّه و هر کس که مى سبیل هر آزادیخواه و هر مجاهد فى 
ى  در میدان خطر وارد بشود، از آن ماجرا مایه گرفتـه و آن را پـشتوانه            

در انقـالب مـا، ایـن معنـا بـه           . روحى و معنوى خود قرار داده اسـت       
داشـتیم،    معلوم نبود اگر ما این حادثه را نمـى        . صورت بینى واضح بود   

 242. کنیم1خوضتوانستیم در این معرکه  طور مى چه

در طول قرنها و در این چند قرن اخیر، در مجموع کشور        
 على  بن  ما، این بینش و این تذکر راجع به دین، به نام و مناسبت حسین             

وجود داشته است و در سطحى مردم را متـذکر بـه دیـن         ) السالم  علیه(
از ایـن  . کشى وسیع، در انقالب به کـار آمـد     این کانال . نگهداشته است 

 کـه مـستند بـه    -کشى منظم در سطح کشور، تفکـر انقالبـى مـا             کانال
 در همه جا گـسترش پیـدا کـرد و مـردم را     -ى عاشورا هم بود      حادثه

اگر در این خصوص، کشور ما را با کشورهاى دیگر          . وارد میدان نمود  
 )الـسالم   علیـه  (جایى که نـام امـام حـسین         اسالمى مقایسه کنید، در آن    
ــین ــرق ب ــدارد، ف ــد کــردوجــود ن ــشاهده خواهی ــن دو را م ــن، .  ای ای

 243.ى ما بخشیده است خصوصیاتى به جامعه

ــه  ى کــربال همــین انقــالب  آخــرین برکــت عظــیم حادث
گیـرى از آن نبـود، ایـن     ى کـربال و اسـوه   اگر حادثه . شکوهمند ماست 

 فرمودنـد   57امام بزرگوارمان که در محرّم سال       . شد  انقالب پیروز نمى  
، ایـن خـط و ایـن درس را از           »یر پیروز است  ماهى که خون بر شمش    «

 244.سراغ جنگ هم که بروید همین است. محرّم دادند

                                                
 رفتن؛ تأمل کردنفرو  .1
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ــأثیرات عاشــورایى اســت   ــا ت ــز  . اینه ــان نی ــول زم در ط
ى اینها باالتر  آنچه در زمان ما اتّفاق افتاد، از همه     . طور بوده است    همین

 یعنى در عصر تسلّط ظلـم، کفـر و الحـاد بـر سرتاسـر عـالم؛ در                 . بود
المللـى   عصرى که عدالت خالف قانون و ظلم قـانون و مقـرراتِ بـین             

بینیـد ابرقـدرتها      کـه شـما مـى       ایـن . شده است، حق به حکومت رسید     
 -خواهند نظام جدیدى را بر دنیا حـاکم کننـد          کنند و مى    زورگویى مى 

 این، همـان    -که البته همان نظام قبلى هم نظام حاکمیت ابرقدرتها بود           
کـشى و تبعـیض    براى هر آنچه در دنیا ظلـم، حـق   . م است ى ظل   سلطه

» دفاع از ارزشهاى انـسانى «، »حقوق بشر«شود، اسمهاى قانونى مثل   مى
ى ظلم این است که ظلـم     بدترین نوع سیطره  . گذارند  و از این قبیل مى    

در چنین زمـانى،  . به اسم عدل و ناحق به اسم حق، بر دنیا مسلّط شود          
را، حجاب ظلمت شـکافته و خورشـید حقیقـت    ناگهان به برکت عاشو 

ى دسـتها     اسالم که همـه   . حق، به قدرت و حکومت رسید     . آشکار شد 
کردند آن را منزوى کنند، در وسط عرصه، خـودش را مطـرح     سعى مى 

کرد و دنیا مجبور شد که حضور اسـالمِ راسـتین و نـاب را در شـکل                  
 245.حکومت جمهورى اسالمى بپذیرد

 استفاده  1امِ بزرگوار ما از این ممشاء     ، ام 42در محرّم سال     
در محـرّم سـال   . ى عظیم پانزده خرداد به وجـود آمـد   کرد و آن حادثه  

خـون  «:  هم امام عزیز ما باز از همین حادثه الهام گرفت و گفت            1357
 یعنى انقـالب    -نظیر    ى تاریخى بى    و آن حادثه  » بر شمشیر پیروز است   

خود ماست؛ جلـوى چـشم خـود        این، مالِ زمان    .  پدید آمد  -اسالمى  
                                                

 روش و منش .1
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هـا پـرچمِ فـتح و     ماست؛ ولى در طول تاریخ هم این پرچم براى ملت     
طـور    طـور باشـد و همـین        ظفر بوده است و در آینده هم بایـد همـین          

 246.خواهد بود

ــاهی دادن  .4-2-2-5-2 ــی و آگ ــمن شناس ــهدش ــسبت ب ــودن   وج
 انقالب ناندشم

فل تـذکر   محااین نکته را هم بایستى در این مجالس و  ...  
داد که اگر چه ما امروز بحمداللَّه از لحاظ سیاسى، در موضع قـوتیم و             

 در موضع انفعال قرار دارد؛ اما این به معنـاى   - یعنى استکبار    -دشمن  
ود و الَ        و لَـنْ تَرْضـى    «. تمام شدن کید و مکر دشمن نیـست        هـالْی نْـکع 

ـ «: ته بر مبناىالب. »1 حتَّى تَتَّبِع مِلَّتَهم  النَّصارى ـ ل اِقُ اللَّـهِ  دىنّ هـ  ه 2دىواله « ،
هرحـال، طبیعـت    شود؛ ولى به جناح حق به خواست دشمن تسلیم نمى  

یـى از کیـد دشـمن غافـل           ما نباید هیچ لحظـه    . دشمن را باید شناخت   
  .این نکته را باید به مردم گفت. باشیم

انقـالب و  استکبار جهانى در طول این چند وقت، همواره نسبت به          ... 
نظام جمهورى اسالمى، تهدیدهایى صـریح و غیرصـریح و مـستقیم و             

ملتى در مقابل تهدیدهاى دشمن مطلقاً تحـت        . غیرمستقیم داشته است  
ى بـه   گیرد که با خدا ارتبـاط دارد و خـودش را وابـسته     تأثیر قرار نمى  

امروز، مصداق آن بـه صـورت سیاسـى و جمعـى، نظـام          . داند  خدا مى 
بنـابراین، مـا از تهدیـد       . مى و ملت مسلمان ایران است     جمهورى اسال 

                                                
تا به طـور کامل،تـسلیم خواسـته هـاي آنـان      (هرگز یهود و نصاري از تو راضی نخواهند شد     .1

 )120 ، آیهبقره(. آنان پیروي کنی) تحریف یافته(از آیین ) شوي و
 )ادامه آیه قبل(» !هدایت، تنها هدایت الهی است«: بگو .2
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ترسیم  شویم و از هیچ دشمنى نمى دشمن به هیچ وجه دچار رعب نمى     
  .و از هیچ قدرتى در دنیا هراس نداریم

دشمنان ما، عمالً نشان دادند که قادر نیستند به صورت جدى و قـاطع              
ر کـارى کـه   کـه در ایـن ده سـال، هـ     به ما ضربه بزنند؛ به خـاطر ایـن     

توانستند، کردند و ما امروز بحمداللَّه از همیشه قویتر و پابرجـاتر و              مى
امروز، آینـده بـراى مـا از همیـشه روشـنتر            . در بین خود، امیدوارتریم   

ترسیم و دشمن هم قادر به ضـربه زدن بـه مـا               ما از دشمن نمى   . است
ردم ى اینها مشروط به حفظ هوشیارى و حضور آحاد م        نیست؛ اما همه  
این طور نباشد که مردم احساس کنند که حـاال دیگـر       . در صحنه است  

نه، صحنه را   . بحمداللَّه کارها تمام شد و هر کسى سراغ کار خود برود          
 247.نباید خالى کرد

 پیوند فرهنگ بسیج و شهادت با عاشورا. 5-2-2-5-3

آقایان مبلّغین، وعاظ، گوینـدگان مـذهبى، خواننـدگان و           
ى کـاملى از     فراموش نکننـد کـه در زمـان مـا، نمونـه            مداحان مذهبى، 

. هـا و جوانـان بـسیجند        همین بچه . حوادث عاشورا، همین بسیجیهایند   
اینهایى . اى هم هستند    اى از آنها شهید شدند، عده       عده. این یادتان نرود  

. که هستند، اگر شهید نشدند به خاطراین نبود که از شهادت گریختنـد            
فرامـوش نـشود   . د؛ اما شهادت به سراغشان نیامدبه سراغ شهادت رفتن   

که ماجراى عاشورا و محرّم، با شهداى ما و با بقایاى آن بـسیجیها کـه                
 248.ى ما زیادند پیوند دارد امروز بحمداللَّه از پیر و جوان در جامعه

 روحانیـت محتـرم و مبلّغـین عزیـز، در ایـن مـاه بـزرگ        
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 مردم روشن کننـد و بـه آنهـا           باید ابعاد مختلف قضایا را براى      ]محرم[
ارتبـاط  . آید ى دین به دست مى تفهیم نمایند که دنیا و آخرت، در سایه    

 و فهم معنا و مفهوم شهادت، هم بـه  )الصالة والسالم  علیه(با امام حسین    
یـک ملـت،    . کند  زندگى مادى و هم به زندگى معنوى انسان کمک مى         

شـود   اى آرمانها چگونه مىاگر معناى شهادت را فهمید و دانست که بر  
دغدغه و با استقالل زندگى       تواند بى   رفت و جان فدا کرد، آن وقت مى       

اگر جز این باشد، دشمن او      . کند؛ زیرا مرگ دیگر مانعى برایش نیست      
را از مرگ خواهد ترساند و مثل بعضى از کشورها، بعضى از دولتها و               

ضعف نفس نـشان  بعضى از ملتهایى خواهد شد که در مقابل دشمنان،          
 249.دهند مى

فرصت تبلیغ در ماه محـرّم الحـرام، یـک فرصـت بـسیار        
بزرگ و استثنایى است و این به برکت خـون سـید شـهیدان و سـرور               

ــه ــه(الحــسین  آزادگــان عــالَم حــضرت اباعبداللَّ ــسالم علی ــاران )ال  و ی
اثر آن خون بـه نـاحق ریختـه، یـک اثـر          . ى آن بزرگوار است     پاکباخته
ـ  -در تاریخ است؛ چون شهید    ماندگار   ق  کسى که جان خـود را در طَب

 از صـفا و  -کنـد    ى دیـن مـى      گذارد و تقدیم اهداف عالیه      اخالص مى 
  .صدق برخوردار است
گر، هرچه هم که در زبان و بیـان بتوانـد خـود را            انسانِ مزور و خدعه   

طرفدار حق نشان دهد، وقتى پاى منافع شخصى، بخصوص پاى جـان            
کشد و حاضر نیست آنهـا را         زیزانش به میان آمد، پا عقب مى      خود و ع  
گـذارد و خالـصانه و      آن کسى که قدم در میدان فداکارى مـى        . فدا کند 

؛ خـودِ   »اللَّـه   حـقّ علـى   «: دهـد   مخلصانه هستى خود را در راه خدا مى       
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و ال تَقُولُـوا    «. اش نگه بـدارد     خداى متعال بر عهده گرفته است که زنده       
هِ      و ال تَحسبنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی      «،  »1  سبیلِ اللَّهِ أَموات    تَلُ فی لِمنْ یقْ  بیلِ اللـَّ سـ 
یک بعد زنده مانـدن آنهـا   . مانند  شدگان راه خدا زنده مى      ؛ کشته »2أَمواتا

ى آنهـا، جـاى پـاى آنهـا و پـرچم آنهـا هرگـز                  همین است که نـشانه    
 و عنـف و بـا دخالـت    ممکن است چنـد صـباحى بـا زور       . خوابد  نمى

هاى آنها کمرنگ شود؛ اما خداى متعال طبیعت          قدرتهاى زورگو، نشانه  
سنّت الهى بـر ایـن اسـت کـه راه پاکـان و      . طور قرار داده است     را این 

اخالص چیزِ عجیبى است؛ لذاسـت کـه بـه      . صالحان و مخلصان بماند   
ى  ختـه  و خون بـه نـاحق ری  )الصالة والسالم علیه(برکت حسین بن على  

آن بزرگوار و اصحابش، دین در عالم باقى مانـد؛ بعـد از آن هـم ایـن              
 250.رشته ادامه پیدا کرد

 تذکر نعمت انقالب. 5-2-2-5-4

 - بخصوص به جوانان     -از جمله نکاتى که باید به مردم         
ى رهبـر     بگویید، نعمت بزرگـى اسـت کـه خـداى متعـال بـه وسـیله               

 حرکت عظیم ملت ایران در ایـن       نظیر و   القدر و کم    الشّأن و عظیم    عظیم
جوانان امروز، قبل از این انقالب را ندیدند، بـا  . انقالب عظیم به ما داد    
دانند در این مملکت چه بود و چه ذلّتى بر ملـت   آن آشنا نیستند و نمى 

در پنجاه سالِ آخـر قبـل از انقـالب، دو نفـر در ایـن          ! ایران حاکم بود  
                                                

 !فهمیـد  ولى شما نمـى  اند، بلکه آنان زنده! شوند، مرده نگویید  ىبه آنها که در راه خدا کشته م        .1
 )154 ، آیهبقره(
انـد،   بلکه آنان زنده! هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته شدند، مردگانند   !) اى پیامبر ( .2

 )169 ، آیهعمران آل (.شوند و نزد پروردگارشان روزى داده مى
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 که هر دو را بیگانگان بـر سـرِ   - پدر و پسر -مملکت حکومت کردند  
 بـه   -رضاخان را انگلیسیها از میان فوج قزّاق پیدا کردنـد           . کار آوردند 

 آوردند و دست او سالح      -محابا احتیاج داشتند      باك و بى    یک قلدر بى  
دست، پشتش زدند، او را آوردند تا به مقام سـلطنت رسـاندند،              ! دادند

آن کـارى را کـه      ! عمال کردنـد  ى او اِ    بعد مقاصد خودشان را به وسیله     
اى  آن ضـربه . ى او کردنـد   به وسیله  ،خواستند در این مملکت بکنند      مى

خواستند به دین، به روحانیت، به سنّتهاى قدیمى و ملى ایـن              را که مى  
ى او  هاى دینى و اعتقادى این کشور بزننـد، بـه وسـیله     کشور و به پایه   

انگلیسیها ! خورد رد آنها مى باك و گستاخى بود، به د       چون آدم بى  . زدند
ى نفـوذى در ایـن کـشور      دنبال وسیله- از قبل از مشروطیت     -مدتها  

این آدم، آدمـى    . بیشتر هم علما مانع نفوذ بودند     . شد  گشتند؛ اما نمى    مى
او را بـر  . باك است دانستند در برخورد با علما، گستاخ و بى       بود که مى  

بعد هـم  ! ى او انجام دادند  وسیلهسرِ کار آوردند و هر کار خواستند، به 
کنـد،   چون دیدند که از لحاظ سیاسى به سمتِ دیگرى گرایش پیدا مى           

  !او را برداشتند و پسرش را جایش گذاشتند
 هیچ ننگى باالتر از این نیست کـه     - براى ملت ایران     -براى یک ملت    

ـ  حکام، فرمانروایان، سیاستمداران و سررشته    ت داران امور کشور را دول
کدام ننـگ بـراى     ! ى خود بیاورد و ببرد      ى سفارتخانه   انگلیس به وسیله  

خاطراتى را که از عناصر دوران پهلـوى  ! یک ملت، از این باالتر است؟   
 رضاخان را بردند، پـسر   1320که در سال      بعد از آن  ! اند، بخوانید   نوشته

 !دانست که آیا پادشاه خواهد بود یـا نـه           او محمدرضا تا چند روز نمى     
کسى را به سفارت انگلیس فرستاد، آنها گفتند کـه بلـه، عیبـى نـدارد،                
! پادشاه باشد، به شرطى که فـالن کـار را نکنـد و فـالن کـار را بکنـد                   
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  .اینها حقایق این کشور است. خوشحال شد
پنجاه سال حکومت ایران که حکومت دیکتاتورى، سلطنتى، طـاغوتى،          

فرى انجـام گرفـت کـه آنهـا را     ى دو ن فاسد و آن چنانى بود، به وسیله   
قبل از آن هـم     . بیگانگان بر سرِ کار آوردند و مردم هیچ نقشى نداشتند         

شرحِ حال این سالطین را    . که حکومت قاجار و حکومت سالطین بود      
عمـال  ! مردم که هیچ، مردم که اصالً براى آنها قابل ذکـر نبودنـد   ! ببینید

دانستند و به آنهـا     دشان مى دولت را از صدر اعظم تا پایین، نوکران خو        
چنـین  ! گفتند شما در بین نوکران ما چنـین هـستید، چنـان هـستید               مى

  !اند حکومتهایى بر این کشور حاکم بوده
این براى اولین بار در طول قرون متمادى است که بـه برکـت انقـالب      

آینـد کـه مـالك مـسؤوالن          در این کشور، حکومتهـایى سـر کـار مـى          
بـا  . دوستى و گـزینش مـردم اسـت          عدالت، مردم  حکومتها، علم، تقوا،  

مردمند؛ براى مردم و در خدمت مردمند؛ اهل سـوء اسـتفاده، دزدى و              
این حقایق در تاریخ طوالنى ایران، قرنها       . سرسپردگى به دشمن نیستند   

اینهـا را  . اینها را اسالم و انقالب به ایـن ملـت داد       . سابقه نداشته است  
کنید؛ بدانند کشور ایران چـه بـود و چـه        باید براى نسل جوان تشریح      

ى فاسدِ  هاى همان رژیمهاى وابسته امروز تفاله ! از کجا به کجا آمد    ! شد
ى حقیر، در دامن همـان اربابهـایى کـه آن روز بـه      خورده  ذلیلِ توسرى 

دهنـد،   امروز هـم بـه ایـشان پـول مـى      ! اند  دادند، نشسته   ایشان پول مى  
کنند،   کنند، پخش مى    یشان مصاحبه مى  دهند، با ا    میکروفون دستشان مى  

ى جمهـورى   کنند؛ آن وقت به فـالن نقطـه    رادیو و روزنامه درست مى    
 یــک گوشــه از نظــام عظــیم و دســتگاه عــریض و طویــل -اســالمى 
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کننــد و آن را بــزرگ و در   اشــکالى را وارد مــى-حکومــت اســالمى 
نهـا نکـات    باید جوانان اینهـا را بداننـد؛ ای       ! کنند  رادیوهایشان پخش مى  

امروز تبلیغ دین و تبیین حقایق، بایستى این چیزها را هم           . مهمى است 
 251.در بربگیرد و شامل این چیزها هم بشود

 توصیه به وحدت کلمه. 5-2-2-6

ى بعدى که باید در این مجالس مورد توجه قـرار          نکته...  
 حاال که خـدا  ...ى آحاد مردم است    ى وحدت کلمه    بگیرد، همین مسأله  

اوالً، در جلساتى کـه     .  نعمت را به ما داده است، باید حفظش کنیم         این
شود، از طرف خود گویندگان، سخن و اشاره و حرکتى کـه   تشکیل مى 

یـى    هـیچ بهانـه   . به اختالفى اشاره کند، مطلقاً نباید وجود داشته باشـد         
یى، چیزى را که ممکن اسـت بـین      شود که ما در جلسه      مجوز این نمى  

در قـضایاى  . ردم، اختالفى به وجـود آورد، مطـرح کنـیم       دو دسته از م   
سیاسى و دینى و در مسائل مربوط به دولت و روحانیت و مرجعیت و      

تواند بـین مـردم، اخـتالف و شـکاف و       رهبرى و دیگر مسایلى که مى     
دودستگى و بگومگو ایجاد کنـد، نبایـد سـخنى از گوینـدگان مـذهبى               

دار کند؛ بلکه به عکـس،        شهى مردم را خد     صادر شود که وحدت کلمه    
آمیز بـاقى بمانـد    گویندگان مذهبى کوشش کنند که فضا، فضاى محبت      

 252.و همکارى بین مسؤوالن و مردم و نیز وحدت کلمه، توصیه بشود

ى چیزهاى مهمى که بایستى در تبلیغـات، مـردم          از جمله  
 .ى وحدت و اتّفـاق و اتّحـاد ملـت اسـت             را به آن توجه دهید، مسأله     

کـنم    امروز وقتى که من به امواج تبلیغاتى دشمنان نگاه مى         ! ان من عزیز
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و نیز به آنچه که به تبع آنها بعضى از انسانهاى غافل یا مغرض و بددل       
کنند، همین خطّ اختالف، خطّ ایجاد تشنج و ایجاد درگیرى            ترویج مى 

مبـادا در منـابر     . آحاد مردم و بـزرگ کـردن چیزهـاى کوچـک اسـت            
جایى که بایـستى دیـن و اخـالق تبلیـغ شـود، مـسائل                عمومى، در آن  

کنـد    دشـمن سـعى مـى     ! اختالفى را مطرح و اختالفها را بـزرگ کنیـد         
طـور بـوده    از اولِ انقالب، ایـن . اختالفات کوچک را بزرگ جلوه دهد  

از اولِ انقالب، از قبـل از جنـگ، حتـى در            . است و فقط امروز نیست    
سـعى  . طور بوده است   همیشه این دوران جنگ با حضور امام بزرگوار،       

کردند چیز کوچکى را به عنوان سندى بر وجود اختالف و شکاف،              مى
چنان بزرگ جلوه دهنـد کـه هـر      ى تبلیغى، آن    هاى روانشناسانه   با شیوه 

کند خیال کند که در کشور، غوغـایى از زد و خـورد و               کس گوش مى  
 253.ستاختناق است؛ در حالى که چنین چیزى نبود؛ االن هم نی
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 نهادمنبر براي سازماندهی ایجادسازوکارمناسب لزوم. 6

گمان من این است که ما امروز در قبال نهـاد منبـر، یـک        
زماندهى و یــک قاعــده و ضــابطه ى جدیــد داریــم؛ یــک ســا وظیفــه

 254.است الزم

ــه   ــسیارى از زمین ــروز در ب ــود دارد  ام ــابطه وج ــا ض . ه
ى   ى علمیه   ى مبارکه   هاى علمیه و در رأس آنها حوزه        خوشبختانه حوزه 

. رود  سـازى پـیش مـى       بندى و مراتب    قم، در جهت سازماندهى و طبقه     
این، حرکت مبارکى است که اگرچه دیر آغاز شده، اما باالخره شـروع             

البتـه  . در این میدان هم چنین کارى بایستى انجام بگیرد        . گردیده است 
ـ               آن . شوددشوار است و فکر و زحمت و پشتکار الزم دارد؛ اما بایـد ب

خواهـد از سـخن دینـى مـا اسـتفاده کنـد، اگـر مـا آن را          نسلى که مى  
 255.گذرد پیراسته نکنیم، از ما نمى
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 یان سازماندهیمتولّ. 6-1

ى معمران این فن و  این قاعده و ضابطه، بایستى به وسیله   
انـد و   خبرگان این میدان و کسانى کـه سـالیان درازى درایـن راه بـوده     

اند، و نیز فـضال و آگاهـان بـه شـرایط          سنجیده جوانب گوناگون آن را   
 256.زمان برقرار بشود

  در سازماندهی نهاد منبراهداف مطلوب. 6-2

تقریباً در صد سال پیش، مرحوم حاج میرزاحسین نورى،          
ــام  ــه ن ــابى ب ــه «کت ــؤ و مرجــان، در شــرایط پل ــر  لؤل ى اول و دوم منب

شـنفکر و  آن زمان، یک محدث کـه دلـسوز، رو      . نوشت» خوانان  روضه
ى اول و دوم منبـر، هرکـدام شـرایطى         آگاه بود، به فکر این بود که پله       

شــاید در آن روز، . شــود وارد ایــن میــدان شــد شــرط نمــى دارد؛ بــى
ى اول، و وعـاظ روى پلـه دوم         خوانان روى پلـه     خوانان و مرثیه    روضه

  .نشستند مى
دیـد؛   ى دید آن زمان مـى     نوشت و در محدوده     آن روز، آن بزرگوار مى    

توانیـد آن را   بینیـد و مـى   ى وسیعتر مـى    اما امروز شما در یک محدوده     
چه کـسى بـه صـورت مجـاز منبـر بـرود و مـورد قبـول                  : عمل بکنید 

یى که بر این کار نظارت دارد، باشد؟ چه بگویـد؟ کـى و کجـا                  جامعه
در . نویسى و دست این و آن دادن نیـست     بگوید؟ این، به معناى نسخه    

گونه است که مـأموران دولتـى چیـزى را            ى دیگر این  کشورهاى اسالم 
گوینـد ایـن را      گذارنـد و مـى      یى مـى    جمعه  نویسند و در اختیار امام      مى
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ى از اسـاتید فـن و     تفکـر و مطالعـه و بررسـى و اسـتفاده         !نـه . بخوان
پیشکسوتهاى این میدان الزم است و باید با معیارهایى، مناسـبگویى و            

 257.واندن و گفتن، انجام بگیرددرستخوانى، با هدف اصالح خ

هر سخن ضـعیف و سـستى گفتـه نـشود؛ هـر معرفـت                
یى، جاى معارف پرفایده را نگیرد؛ اقتضاى زمانه و           فایده یا کم فایده     بى

ى عاشورا کـه   نیاز مردم به معارف دینى، مورد توجه قرار بگیرد؛ حادثه      
ى اصـلى    پایهالمعارف است و   اللَّه، ام   سبیل  ى فى   در باب جهاد و مبارزه    

انقالب ماست، به صورت پیراسته بیان بشود؛ حقایق در آن جلوه کنـد             
وکنار از زبانها و یا قلمهایى تراوش کرده     و اضافاتى که احیاناً در گوشه     

ى عاشـورا شـوخى       مـسأله . و شنیده و خوانده شده است، کنـار بـرود         
 ى با آن عظمـت را بـا خرافـات آمیخـت و              شود این قضیه    نمى. نیست

وزى اسـت کـه بایـد ایـن کارهـا      امـروز، ر . انتظار تأثیر کامـل داشـت   
 258.بگیرد انجام

  معارفۀهاي ارائ آوري روشروز به. 6-2-1

تـرین مـسائل و علـوم مـورد احتیـاج             امروز دنیا در زنده    
واقعاً در بسیارى از . آورد ساعت روشهاى نو را پیش مى   به  مردم، ساعت 

ل نظـر هـست، شـما اگـر امـروز      ى تبـاد    علومى که در میدان و صحنه     
توانید به عنوان آخرین نظریه بـه   یى را خواندید، یک ماه بعد نمى   نظریه

 .آیـد  نـو مـى   شود و حرفهـا نوبـه    روشها دایماً عوض مى   . آن تکیه کنید  
خواهیم حرف حق خودمان را به همان شـیوه و روشـى             طور مى   ما چه 

د، امـروز در میـان   شـ  که با مردمِ پنجاه سال یا صد سال پیش گفته مـى   
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منبـرى کـه در   . بگذاریم؟ امـروز حتّـى بـا قبـل از انقـالب فـرق دارد         
توانـست    مـى - 57 و 56 و 55 در سـالهاى  -روزهاى پیش از انقالب    

قدر مفیـد و مـؤثر        جا آن   مفید و مؤثر باشد، ممکن است امروز در همه        
 البته بعضى از معارف هست که به هر زبانى و در هـر شـرایطى       . نباشد

ى اساسى    این، آن نکته  . بیان بشود، گیرایى دارد؛ اما این عمومیت ندارد       
است که خواسـتم در بـاب مـسائل منبـر و اهـل منبـر عـرض کـنم و           

اش، پیشبرد این فن شریف از لحاظ محتوا و قالب و روشـها و         خالصه
 259.اسلوبهاست



 

جایگاه مداحی در مجالس ذکـر و عـزاي         : بخش سوم 
 )مالسال علیهم(بیت اهل
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 در حقیقـت  )الـسالم  علـیهم (بدانید که مداحى و ستایشگرىِ ائمـه    
ستایشگرى نیکى و معنویت و جهاد است؛ ستایـشگرى خورشـید           
امامت و والیـت اسـت؛ خورشـید حقیقتـى کـه سـعى شـد آن را                 

نه فقط مداحان و شعرا  . بپوشانند؛ اما همین زبانهاى گویا نگذاشتند     
اند و  ى کسانى که در راه معرفت دینى کار کرده نگذاشتند، بلکه همه  

 در ایـن    )السالم  علیهم( بیت اهلى از محبت      ى دلهاى فروزنده    همه
. سیزده، چهارده قـرن، نگذاشـتند ایـن خورشـید پوشـیده بمانـد           

روز ابرها را از مقابل آن خورشید، بیشتر کنار زدند تا امروز به               روزبه
 بیـت  اهـل  ادامه پیدا کنـد و حقـایق       این کار باید  . ایم  جا رسیده   این

 260. روشن شود)السالم علیهم(

 )العالی مدظله(رهبر معظم انقالب 
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 روایات

     وعبداهللانِ            ) السالم علیه(قَالَ لِی أَبیس نِی فِـی الْحـونَ أَنْـشِدار ا هـ ا أَبـ یـ
ۀِ قَـالَ فَأَنْـشَدتُه      فَأَنْشَدتُه فَقَالَ أَنْشِدنِی کَما تُنْشِدونَ یعنِی     ) السالم علیه(   بِالرِّقـَّ

      ــه ظُمِـــهِ الزَّکِیـنِ            فَقُـــلْ لِأَعیــس ثِ الْحـــد لَـــى جـع ــرُر امـ  
              کَـاءب تمِعکَى فَـسةَ الْأُخْرَى قَالَ فَبالْقَصِید تُهنِی فَأَنْشَدقَالَ زِد کَى ثُمقَالَ فَب 

سینِ شِـعراً          مِنْ خَلْفِ الستْرِ فَلَما فَرَغْ     فِـی الْحـ نْ أَنْـشَدونَ مارا ها أَبقَالَ ی ت
      کَـى وراً فَبنِ شِـعیس فِی الْحـ نْ أَنْشَدم نَّۀُ والْج ملَه تشَرَةً کُتِبکَى عأَب کَى وفَب

سینِ شِـعر             فِی الْحـ نْ أَنْشَدم نَّۀُ والْج ملَه تۀً کُتِبسکَى خَمکَـى    أَبأَب کَـى واً فَب
واحِداً کُتِبت لَهما الْجنَّۀُ و منْ ذُکِرَ الْحسینُ عِنْده فَخَرَج مِنْ عینِـهِ مِـنَ الـدمعِ                 

 261.مِقْدار جنَاحِ ذُبابٍ کَانَ ثَوابه علَى اللَّهِ و لَم یرْض لَه بِدونِ الْجنَّۀِ

 يا: بـه مـن فرمـود     )الـسالم  علیـه (م صادق   کند که اما    می اباهارون نقل 
  . بخوان شعرمیبرا)السالم علیه(ن ی در مورد امام حس!اباهارون
در جمـع   (ي مـن همـانطور کـه        بـرا : فرمود  امام .خواندم  او يپس برا 
: دیـ گو  مـی  اباهـارون . ی با دلشکستگ  یعنی ، بخوان؛ دیخوان  می )خودتان
  :خواندم گونه  این)السالم هیعل( امام صادق يپس برا



 

 جایگاه مداحی: بخش سوم
 

 

180 

  ــه ــهِ الزَّکِیـ ــلْ لِأَعظُمِـ ــسینِ            فَقُـ ــدثِ الْحـ ــى جـ ــرُر علَـ   امـ
 سـپس   !م بخـوان  یشتر برا یب: ه کرد و فرمود   یامام گر : دیگو  می اباهارون

ـ امام گر : دیگو  می ابا هارون .  خواندم يگریده د ی او قص  يبرا   ه کـرد و   ی
 کـه از  ی پـس هنگـام  .دمیشن  نیز از پشت پرده  را هی گر همچنین صداي 

 هرکس ! ابا هارون  يا:  فرمود )السالم علیه(خواندن شعر فارغ شدم امام      
ه کند و ده نفـر      ی و گر  بخواند ي شعر )السالم علیه (نیدر مورد امام حس   

 ي در رثـا   ي و هر کس شـعر     ؛شود نوشته می  بهشت بر آنها     ،اندیرا بگر 
 ،انـد یفـر را بگر   ه کنـد و پـنج ن      ی و گر  بخواند )السالم علیه(ن  یامام حس 

 نی در مورد امام حسي و هر کس شعر؛شود نوشته می آنها   ايبهشت بر 
 ي آنها  بهشت برا  ،اندیبگر ک نفر را  یه کند و    ی و گر  بخواند)السالم علیه(

شـود و  ) الـسالم  علیه(ن ی و هرکس نزد او ذکر امام حس   ؛شود نوشته می 
ر خداست  ثواب او ب، از چشم او اشک خارج شود   یبه اندازه بال مگس   

 .شود ی نمی او راضيو خدا به کمتر از بهشت برا

 لَـى الرِّضَـا                 أَبِیع الْخُزَاعِـی لِـینُ ع بِـلُ بـخَلَ دِعقَالَ د رَوِيلْتِ الْهالص
ت        اهللا رسول بِمرْو فَقَالَ لَه یا ابنَ       )السالم علیه( آلَیـ ةً وقَصِید فِیکُم قُلْت إِنِّی قَد 

ا فَأَنْـشَد  )السالم علیه(فْسِی أَنْ لَا أُنْشِدها أَحداً قَبلَک فَقَالَ الرِّضَا علَى نَ  اتِهـه : 
ــاتِ    ــظِ و النَّطَقَ ــم اللَّفْ جع ائِحــو ــرَاتِ            نَ ــانِ و الزَّفَ ــاوبنَ بِالْأَرنَ تَج 

   ِ:لَما وصلَ إِلَى قَولِه
ــنَفْسٍ   ــداد لِ ــرٌ بِبغْ قَب ــاتِ   و ــی الْغُرُفَ ــرَّحمنُ فِ ــضَمنَها ال ــۀٍ            تَ کِیز  

ام قَـصِیدتِک              )السالم علیه(قَالَ   ا تَمـنِ بِهِمتَییضِعِ بوذَا الْمبِه أَ فَلَا أُلْحِقُ لَک لَه 
  : فَقَالَاهللا رسولقَالَ بلَى یا ابنَ 

صِیبۀٍ           ا مِـنْ مـ ا لَهـی رٌ بِطُوسقَب رُقَـاتِ           وشَاءِ فِـی الْح بِالْأَحـ د               تَوقـَّ
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ات                       الْکُرُبـ و م ا الْهـ ه قَائِمـاً            یفَـرِّج عنـَّ ثَ اللـَّ عـبى ی  إِلَى الْحشْرِ حتـَّ
لَا  قَبرِي و )السالم علیه( لِمنْ هذَا الْقَبرُ بِطُوس فَقَالَ اهللا رسول قَالَ دِعبِلٌ یا ابنَ    

نْ زارنِـی فِـی                 تِی فَمـشِـیع خْتَلَفم تَّى تَصِیرَ طُوسنُونَ حالس و امنْقَضِی الْأَیی
 )السالم علیه(غُرْبتِی کَانَ معِی فِی درجتِی یوم الْقِیامۀِ مغْفُوراً لَه و نَهض الرِّضَا            

 262.فِیها مِائَۀُ دِینَارٍو قَالَ لَا تَبرَح و أَنْفَذَ إِلَی صرَّةً 

ــگو  مــیاباصــلت ــ: دی ــن عل ــل ب ــرو   درعــی خزایدعب ــهم  محــضر ب
 مـن   ! پسر رسـول خـدا     يا:  گفت و شد   شرفیاب )السالم علیه(رضا امام
  آن راام و عهد کـردم کـه قبـل از شـما        سرودهدر مورد شما    اي   دهیقص
ـ بخـوان  آن را:  فرمـود  )السالم علیه( امام رضا  . نخوانم ي احد ايبر س ، پ
  : خواند اینچنین)دعبل(او

 تَجاوبنَ بِالْأَرنَـانِ و الزَّفَـرَاتِ            نَـوائِح عجـم اللَّفْـظِ و النَّطَقَـاتِ         
  :دینجا رسی که به ایهنگام

 و قَبـرٌ بِبغْــداد لِــنَفْسٍ زکِیــۀٍ            تَــضَمنَها الــرَّحمنُ فِــی الْغُرُفَــاتِ 
راي نفس زکیه قبري است، که خداوند در بهشت  جایگاه         و در بغداد ب   

  . کردهتضمینرفیعی براي او 
اضافه  تین قسمت شعر تو دو ب     یبه ا ا  یآ:  به او گفت   )السالم علیه(امام  
  ات کامل گردد؟ دهی تا قصکنم

  :فرمود) امام( پس ! پسر رسول خداي ا،يآر: گفت) دعبل(
  ا مِنْ ما لَهی رٌ بِطُوسقَب رُقَـاتِ    وـشَاءِ فِـی الْحبِالْأَح قَّـدۀٍ            تَوصِیب  

 إِلَى الْحشْرِ حتَّى یبعثَ اللَّه قَائِماً            یفَـرِّج عنَّـا الْهـم و الْکُرُبـات          
 که شراره هاي آتش تـا      ؛در طوس قبري است، واي از مصیبتهاي آن        و

حـضرت مهـدي    ینکـه خداونـد      زبانه می کشد، تا ا     قیامت  از جگرش   
  . را از ما برطرف نمایداندوهرا فرستاده و غم و  )السالم علیه(
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، ن قبــر کــه در طــوس اســتیــا! خــدا  پــسر رســوليا: دعبـل گفــت 
  ؟کیست قبر

ي زیـادي  قبـر مـن اسـت و روزهـا و سـالها           : فرمود) السالم علیه(امام  
ر  پـس هـ  ،شـود  یان من مـ یعیکه طوس محل رفت و آمد ش      گذرد   یمن

امت با من و در درجه من خواهد ی در ق  ،ارت کند ی ز کس مرا در غربت   
  . شد خواهددهی گناهش بخش وبود

 کـه   يا سهیک  و به من عطا فرمود     ... برخاست )السالم علیه(و امام رضا    
 .نار بودیدر آن صد د

     ٍفَرعلَى أَبِی جع خَلْتدٍ قَالَ دینِ زتِ بینِ الْکُماللَّهِ  )السالم علیه(ع فَقَالَ و
ا قَـالَ                    مـ لَکِـنْ لَـک و مِنْـه نَاكطَیالٌ لَأَعنَا مکَانَ عِنْد لَو تیا کُماهللا رسـول ی 

 263. لِحسانَ لَا یزَالُ معک روح الْقُدسِ ما ذَببت عنَّا)وآله علیه اهللا صلی(

اب یشـرف  )مالـسال  علیـه ( محضر امـام بـاقر       به: دیگو  می دیت بن ز  یکم
 بـود   ی اگر نزد ما مـال     !تی کم ي ا !قسم به خدا  :  حضرت فرمودند  ،شدم

 رسـول  که است  همان چیزيم و لکن حق تویداد  میحتما آن را به تو   
ـ   مـی  که از ما دفاع   یمادام : به حسان فرمود   )وآله علیه اهللا صلی(خدا    ی،کن

 .وسته روح القدس با تو استیپ

     ْنع وِيسٍ رنُ طَاوولِ    قَالَ ابکَـى  )السالم  معلیه( آلِ الرَّسنْ بقَالُوا م مأَنَّه 
و أَبکَى فِینَا مِائَۀً فَلَه الْجنَّۀُ و منْ بکَى و أَبکَى خَمسِینَ فَلَه الْجنَّۀُ و منْ بکَـى                 

لْجنَّۀُ و منْ بکَـى و      و أَبکَى ثَلَاثِینَ فَلَه الْجنَّۀُ و منْ بکَى و أَبکَى عِشْرِینَ فَلَه ا            
     اکَى فَلَـه نْ تَبـ مـ نَّۀُ والْج احِداً فَلَهکَى وأَب کَى ونْ بم نَّۀُ والْج شَرَةً فَلَهکَى عأَب

 264 ُ...الْجنَّۀ
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 کهروایت شده است    ) السالم  معلیه(از آل پیامبر    : گوید  می ابن طاووس 
 پـس   ، بخـاطر مـا بگریانـد      هرکس گریه کند و صد نفـر را       : فرمایند می

 و هـرکس گریـه کنـد و یـا پنجـاه نفـر را        ؛بهشت براي او خواهد بود    
 و هرکس گریـه کنـد و سـی    ؛ پس بهشت براي او خواهد بود     ،بگریاند

 و هرکس گریه کنـد و   ؛ پس بهشت براي او خواهد بود      ،نفر را بگریاند  
ـ ؛ پس بهشت براي او خواهد بود  ،بیست نفر را بگریاند    ه  و هرکس گری

 و هـرکس    ؛ پس بهشت براي او خواهـد بـود        ،کند و ده نفر را بگریاند     
پس بهشت براي او خواهد بود؛ و هـر   ،گریه کند و یک نفر را بگریاند      

 .کس خود را به حالت گریه درآورد، پس بهشت براي اوست
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 ایگاه مداحینقش و ج. 1

 کـه طبعـاً ذکـر       -مداحى و ستایشگرى خانـدان پیغمبـر         
البته ما .  شغل خیلى مهم و بزرگى است- همراه دارد    مصائب را هم به   

بارها در طول سالهاى گذشـته در چنـین جلـساتى مطـالبى را در ایـن           
زمینه عرض نموده و با زبانهاى گوناگون به هنر مداحى اظهار اخالص         

 265.ایم و ارادت کرده

میدان شما، میدان وسیعى است؛ میدان کـار و اثرگـذارى            
جوان بحمداللَّه خیلى هستند؛ اقبـال جوانهـا هـم          امروز مداحان   . است

اگر . این مزرع، بسیار مستعد و قابل بذرافشانى است       . خیلى زیاد است  
العـاده بـاارزش    خوب بذرافـشانى شـود، تـأثیرات و محـصولش فـوق      

از این فرصت استفاده کنید، استفاده کنـیم، نظـام اسـالمى            . خواهد بود 
 مـضمون خـوب، اجـراى       شعر خـوب، آهنـگ خـوب،       -استفاده کند   

ــداى ــوب، ص ــوب  خ ــک -خ ــن ی ــوق  ای ــتثنایى و ف ــز اس ــاده  چی الع
 266.بودخواهد



 هیئت

 

185 

نقش هنر، نقش شـعر، نقـش ادبیـات، نقـش حـضور در              
میدانهاى عملى در پرورش این روح ایمانى، نقـشى اسـت کـه بـسیار               

 را اینجـا    بیـت  اهلشما جاى مداح و ذاکر      . بسیار کارساز و مؤثر است    
ى   کننـده   سـاز، نقـش مـستحکم       آفرین، نقش فرهنـگ     ببینید؛ نقش ایمان  

ایـن  . پیوند قلبى بین پیروان و بین آن محبوبان؛ یک چنین نقشى اسـت   
 267.نقش، بسیار نقش مهمى است

  تبلیغ دینۀ در جبه مداحیجایگاه. 1-1

ى وسـیعى اسـت کـه در آن هنـر و          ى تبلیغ، جبهـه     جبهه 
رشـاد و صـدا و      آموزش و علم و دین و دانشگاه و حـوزه و وزارت ا            

 -ى وسیع، به جماعت مداح        سیما هستند، که یک قسمت از این جبهه       
ى جنگ و دفـاع مقـدس در جبهـه بودنـد،              این برادرهایى که در دوره    

 سپرده شده است و -کنند  شان حرف بنده را تصویر مى    خوب در ذهن  
آن مانند این است که این بخش عظیم را این لشگر یا این قرارگـاه بـه           

انـد؛ مـا بایـد ایـن را      یى از آن را به گردن مـا سـپرده      دارد و تکه   عهده
خوب از عهده بربیاییم، تا دیگران هـم کـه در بخـشهاى خودشـان از                 

اند، مجموعش بشود پیروزى؛ باید برادران مـداح بـه ایـن              عهده برآمده 
ــا مــا در نوحــه خــوانى و  خــوانى، مــصیبت موضــوع توجــه کننــد؛ والّ

تـوانیم    مقدار همت و سلیقه به خرج بدهیم، مـى        خوانى، اگر یک      مرثیه
ى اینها را پوچ      شود همه   ى این مفاهیم عالى را بگنجانیم و البته مى          همه

توانـد در     این موضـوع مـى    . و پوك و خالى کرد و فقط ظواهرى باشد        
زنى و در مدح و مصیبت باشـد؛ طـورى کـه     روضه، در نوحه، در سینه   
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یـى بـرده    که اندك بهره د، بدون اینفقط دلى بسوزد و قطره اشکى بریز   
 268.شود؛ در روز جشن هم به همین نحو

من یک وقت گفتم که گاهى شعر یک مداح از یک منبـر          
البتـه همیـشگى نیـست؛ گـاهى     . یک سـاعتىِ مـا اثـرش بیـشتر اسـت        

 269.طورى خواهد بود اگر خوب انتخاب و اجرا شود، این.است

 )السالم علیهم(بیت اهلانتساب به . 1-2

ا        ی«  لَهـ فضاع نَـۀٍ یـیبأْتِ مِـنْکُنَّ بِفاحِـشَۀٍ م نْ یـم النَّبِی ا نِساء
 هر کـه از شـما گنـاه     - خطاب به زنان پیغمبر است       -» 1 الْعذاب ضِعفَین 

چرا؟ زن پیغمبر چون زن پیغمبر است، اگر        .کند، عذابش دو برابر است    
سیرا   و کانَ ذلِک    «. گناه کرد، عذابش دو برابر است      لَى اللَّهِ یـنْ   «. »2ع مـ و

رَّتَینِ             رَهـا مـلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجمتَع ولِهِ وسر مِنْکُنَّ لِلَّهِ و قْنُت؛ آن طـرف    »3ی
اگر عبادت کردید، اگر کار خـوب کردیـد،         : طور است   قضیه هم همین  

 .دهـیم  اگر عمل صالح انجام دادید، دو برابر مردمِ دیگر به شما اجر مى         
طور معمولى دو برابر نماز دیگـران اجـر دارد؛            یعنى نماز زن پیغمبر به    

اگر هم خداى نکرده غیبت     . عبادتش دو برابر عبادت دیگران اجر دارد      
یى کـه   بعد، آیه. کسى را بکند، غیبتش دو برابر غیبت دیگران گناه دارد         

                                                
شما گناه آشکار و فاحشى مرتکب شـود، عـذاب او دوچنـدان       هر کدام از    ! اى همسران پیامبر   .1

 )30 ، آیهاحزاب (.خواهد بود؛ و این براى خدا آسان است
 همان .2
و هر کس از شما براى خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پـاداش او را دو             .3

 )31 ، آیهباحزا (.ایم چندان خواهیم ساخت، و روزى پرارزشى براى او آماده کرده
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دٍ    یا نِساء النَّبِی  «: شود  جا شروع مى    این قارى خواندند، از این     تُنَّ کَأَحـلَس 
؛ شما اگر تقوا پیشه کنید، مثل دیگر زنهـا نیـستید؛       1»مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیتُنَّ   

: فرمایـد  اش مـى  آن وقت بعد دنبالـه . ى زنهاى دیگر امتیاز دارید   از بقیه 
 ایـن،  2».عرُوفـا  قَلْبِهِ مرَض و قُلْنَ قَوالً م  فَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذي فی     «

دارنـد؛  اما زنهاى پیغمبـر خـصوصیتى ن      . خطاب به زنهاى پیغمبر است    
من و شما هر کـدام  . اب به پیغمبر استسخصوصیت زنهاى پیغمبر، انت 

اب بیشتر و موقعیت خطیـر و ممتـازى در جامعـه داشـته باشـیم،                سانت
 ایـن را  -گـویم دو برابـر    البته نمى . همین خصوصیت در ما هم هست     

اگر ما .  اما با دیگر مردم فرق داریم، و من از شما بیشتر       -کنم    ا نمى ادع
تر   خطایى انجام دهیم، خطاى ما مثل خطاى مردمِ عادى نیست؛ سنگین          

اگر ما خـداى نکـرده کـسى را بـه وادى ضـاللت و      . تر است  و سخت 
هـا بداننـد    مـداح . گمراهى انداختیم، با عمل مشابهِ دیگرى تفاوت دارد  

 270.گویند ند و چه مىخوان چه مى

 اقبال عمومی به مداحان. 1-3

امروز خوشبختانه اقبال مردم به ایـن حرفـه و هنـرِ چنـد         
جوانان در تهران و شهرستانها به جلسات       . پهلو و چندجانبه زیاد است    

ایـن، مـسؤولیت شـما آقایـان مـداح را           . مداحى عالقه و توجه دارنـد     
 271.کند مضاعف مى

                                                
شما همچون یکى از آنان معمولى نیستید اگر تقوا پیشه کنیـد؛ پـس بـه       ! اى همسران پیامبر   .1

 !انگیز سخن نگویید که بیماردالن در شما طمع کنند، و سـخن شایـسته بگوییـد              اى هوس  گونه
 )32 ، آیهاحزاب(
 همان. 2
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موقعیـت ممتـاز، تریبـون      صداى خوش، آهنگ قـشنگ،       
خوب، اقبال فراوان؛ امروز هم که جوانها بحمداللَّه جامعه و کشور مـا             

 این همه جوان در این کشور   -اند    را با صفاى دلِ خودشان مصفا کرده      
خواهیـد بـه مـردم        شـما چـه مـى     .  همه متوجه شماست   -وجود دارد   
ه چنـان کـ   خوانیـد و آن     کـه مـن همیـشه روى آنچـه مـى            بدهید؟ ایـن  

کـنم،    تأکید مـى -ها و با افراد گوناگون        ى مداح    در جلسه  -خوانید    مى
 272.خاطر این حساسیت است به
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 )المالس همعلی(بیت اهلسابقه ستایشگري . 2

 زهـرا   ى  وقتى انسان بـه روایـاتى کـه مربـوط بـه فاطمـه              
صـادر شـده اسـت،      ) الـسالم   علیهم( باشد و از ائمه     مى) علیها  اللَّه  سالم(

نـسبت بـه ایـن      ) السالم  علیهم(بیند زبان معصومین      کند، مى   مراجعه مى 
بزرگوار، آن چنان زبان ستایش و خـضوع و خـشوع اسـت کـه بـراى          

را ندانـسته باشـد،   ) علیهاالـسالم ( زهـرا  ى کسى که مقـام واالى فاطمـه     
 از خـــود پیـــامبر اکـــرم. ى تعجـــب بـــشود ممکـــن اســـت مایـــه

ى بزرگوار بود، تـا        مربى این مخدره   که پدر و  ) وسلّم  واله  علیه  اللَّه  صلّى(
 -) الـسالم  علیهم(  ائمه-امیرالمؤمنین که همسر او بود و تا فرزندان او         

اند و آن را با زبـان   یى سخن گفته هر کدام راجع به زهراى اطهر، جمله     
ى آن مقـام واال و        ایـن، نـشاندهنده   . انـد   تعظیم و سـتایش بیـان کـرده       

ى   براى ذهن قاصر ما، آن علـو درجـه         ناشدنى است که حقیقتاً     توصیف
قابـل درك نیـست و   ) اللَّه علیهاسالم (ام االئمۀ النّجباء  معنوى و ملکوتىِ    

 .یى از رشـحات را درك کنـیم     ما به قدر فهم خود، ممکن است رشحه       
ى مـداحى،   برادرانى که در این رشته هـستند، توجـه کننـد کـه مـسأله         
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ه قبالً هم در همـین جلـسه         همچنان ک  -مداحى  . ى مهمى است    مسأله
 در بیـت  اهـل ى  ى راه ستایشگران برجـسته   ادامه-به شما عرض کردم   

ى شـعرخوانى     قضیه، فقـط قـضیه    . دوران اختناق اموى و عباسى است     
ى پراکنـدن مـدایح و فـضایل و حقـایق در      نیست؛ بلکه مسأله، مـسأله  

 آنهـا  ى شنوندگان، قابل فهم و درك و در دل         قالبى است که براى همه    
 از اقـصاى  -لذا شما اطراف کشور اسـالمىِ آن روز     . داراى تأثیر است  

 را -خراسان و سیستان تا یمن و مصر و کـشورهاى مغـرب اسـالمى               
ــه   ــایر ائم ــؤمنین و س ــه امیرالم ــه راجــع ب ــد ک ــیعیانى بودن ــد، ش  ببینی

 حـرف   )علیهـا   اهللا  المسـ ( زهـرا    ى  و نیز راجع به فاطمـه     ) السالم  علیهم(
 .کردنـد  گفتند و براى این و آن، حقایقى را بیان مى  و سخن مى  زدند    مى

ى آن بزرگواران، کـسى   یا سیره) السالم علیهم( شما در بین کلمات ائمه   
گونه مورد توجه ویژه قـرار        را که داراى چنین خصوصیتى است و این       

بن   هشام« مثل   -بینید؛ مگر آن افراد بسیار برجسته         داده باشند،کمتر مى  
نظیـر و یـا     که اینها در بین رجـال شـیعه، بـى    -» الطاق  مؤمن«یا  » حکم

ــد  ــر بودن ــم نظی ــسیار ک ــه. ب ــیهم( ائم ــسالم عل ــال )ال ــشام«، امث و » ه
دادند؛  کردند و مورد توجه و عالقه قرار مى      را ستایش مى  » الطاق  مؤمن«

اما آن کسانى که همین مـدح و بیـان فـضایل را بـه زبـان شـعر بیـان                     
» حکـم  بـن  هشام«گفتند، در حد اوج سخن  نچه که مى ولو آ-کردند   مى

 مورد توجه و نـوازش و احتـرام و تجلیـل و تکـریم قـرار                 -هم نبود   
 273علت این کار چیست؟. دادند مى

) علیهماالصالةوالـسالم ( شما ببینید امام باقر و یا امام سجاد        
جـزو  » فرزدق«چه محبتى انجام دادند؛ در حالى که        » فرزدق«نسبت به   
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ى به دسـتگاههاى      او یک شاعر دربارى وابسته    .  نیست بیت اهلاى  شعر
قدرت و یک آدم معمولى بود که یک دیوان پر از شعر، راجع به همین      

کردنـد،   حرفها و مبتذالتى که شعراى آن روز بـر زبانـشان جـارى مـى        
بار وجدان او بیدار شد و در مقابل قدرت، حق            داشت؛ لیکن چون یک   

  شـما ببینیـد کـه امـام سـجاد      -م بـه زبـان شـعر         آن هـ   -را بیان کرد    
ى   یـا بقیـه   . دهـد   چه محبتى نسبت به او انجام مـى       ) الصالةوالسالم  علیه(

سـید  «و » دعبل«و » کمیت« مثل - بودند بیت اهلشعرایى که مربوط به  
 محـسوب  بیـت  اهـل ى کـسانى کـه جـزو شـعراى        و بقیـه   -» حِمیرى

 274.د، همین وضعیت را داشتندمند بودن شدند و به آنها عالقه مى

 نسبت به مدح    - آن انسان بزرگ زمان ما       -امام عزیزمان    
مـا شـرح حـال      . یـى داشـت     العـاده   حساسیت فوق ) السالم  علیهم( ائمه

ایـم؛    ایم و بعضاً هم از نزدیک دیـده         آدمهاى بزرگ را در کتابها خوانده     
گـى کـه مـا    ى انـسانهاى بزر  اما این انسان، انسان دیگرى بود و با همه        

ى زیادى داشت و حدش به همان حـدود اولیاءاللَّـه             ایم، فاصله   شناخته
آن سبک انسان بود؛ نه مثـل ایـن انـسانهاى بزرگـى کـه در                . خورد  مى

دنیاى امروز و گذشـته وجـود داشـتند و بـه عنـوان انـسانهاى بـزرگ             
انـصافاً  . رهبر بزرگ ما، با آنها تفاوت زیادى داشـت        . شدند  شناخته مى 

ایشان، در ارتباط با خواندن و مـدح و زنـدگى           . یت عظیمى بود  شخص
و پیونـد عـاطفى و محبـت و تقویـت ایـن رشـته،       ) السالم  علیهم( ائمه

کسى در این حد از مقام، این قـدر بـه           . یى داشت   العاده  حساسیت فوق 
 275.ى عظمت این مسأله است این مسأله اهتمام بورزد، نشاندهنده

 عالقـه  شـعرخوانى  و احىمـد  بـه  مربـوط  مـسائل  به من 
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 دستگاه و ما مداحى ى  جامعه امروز. کردم تعقیب را قضیه این و داشتم
 مـا  دارد، فـرق  خیلـى  وهشت  هزاروسیصدوپنجاه سال با ما خوانى  مدح

 را کـاروان  ایـن  الحمـدهللا  توانـستید  ]شما مداحان  [...رفتیم جلو خیلى
 276.ببرید پیش کنید، تالش بایستى هم باز ببرید، پیش
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 کارکردهاي مداحی. 3

  تحقق عبودیت خدا.3-1

من و شما باید دنبال عبودیـت       ! برادران و خواهران عزیز    
شـما  . اش بایـد ایـن باشـد        ى زهرا نتیجـه     تمجید از فاطمه  . خدا باشیم 

ى شـما امـواج    برادران عزیز مداح کسانى هستید که از زبان و حنجـره         
) الـسالم  علـیهم (دى ى هـ   ى دختر پیغمبر و ائمه      نورانى و معطر مدیحه   

نــشیند؛ ایــن خیلــى ارزش  شــود و در دل مخاطبانتــان مـى  سـاطع مــى 
 277.است

ى درخـشان عـالم خلقـت، فقـط           این سـتاره  ! عزیزان من  
 )علیهـا   اللَّـه   سـالم (ى زهـرا      فاطمـه . آید  همان نیست که به چشم ما مى      
بینـیم؛ ولـى      اى مـى    ما فقط درخشندگى  . بسیار باالتر از این حرفهاست    

کنـیم؟   اى مى اما من و شما چه استفاده  .  بزرگتر از این حرفهاست    بسیار
همین قدر که بدانیم او زهراست، کافى است؟ در روایتى خوانـدم کـه              

شـود تـا چـشمان      باعث مى)علیها اللَّه سالم(ى زهرا     درخشندگى فاطمه 
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ـ . »1زهرَ نُورها لِملَائِکَـۀِ الـسماء     «: کرّوبیان مألاعلى خیره شود    راى آنهـا   ب
اى بکنیم؟ ما باید از ایـن   ما از این درخشندگى چه استفاده    . درخشد  مى

سوى خدا و راهِ بندگى را که راه راست اسـت   ى درخشان، راه به    ستاره
 پیمـود و بـه آن مـدارج عـالى رسـید،             )علیهـا   اللَّـه   سالم(و فاطمه زهرا  

 278.پیداکنیم

  الگوبه عنوان )سالمال همعلی(بیت اهلکردن   مطرح.3-2

جایى که عظمتهـاى ملکـوتى بـه          در مقام تنزل وجود، آن     
پیوندد و این قالبهاى بشرى، حامل آن    واقعیتهاى عالم جسم و ملک مى     

وقت، هـر حرکـت و هـر اشـاره و هـر               شود؛ آن   معنویتها و روحها مى   
حرف از زبان آنها، براى ماها که عقب هـستیم، یـک سرمـشق نـورانى      

در ) علیها اللَّه سالم( ى زهرا ه ما بدانیم فاطمه این کافى نیست ک   . شود  مى
چه اوجى و با چه عظمتى در این عالم بوده و در عالم معنا و ملکـوت       

البته دانستنش براى ما یک معرفت اسـت و اگـر معرفـتِ             . خواهد بود 
ى عمـل بـه دسـت      که آن هم جـز در سـایه       -روشنى گیر کسى بیاید     

  . خیلى قیمت دارد-آید  نمى
اولیـاى  . آید  خالصِ روشنِ گویاى از آن معنویتها، گیر همه نمى  معرفتِ

. هایى از آن را درك کنند و ببینند      توانند گوشه   بزرگ خدا هستند که مى    
فهمـیم، بایـد بـراى مـا سرمـشق          کنیم و مى    آن مقدارى که ما درك مى     

البتـه  . شیعیان، این نکته را بایـد فرامـوش نکننـد      . حرکت و عمل باشد   
طور معرفتى، در غیـر از شـیعه         مین سهیمند؛ منتها شاید این    ى مسل   همه
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بعـضى از کـسانى کـه شـیعه هـم          . که هیچ نیـست     کمتر هست؛ نه این   
بیت، خیلى جلو هـستند؛ امـا در          نیستند، در مقام معرفت نسبت به اهل      

باید هر حـرف و کلمـه و    .این حد، غالباً و عموماً متعلق به شیعه است   
 279.این بزرگوار، براى ما یک سرمشق باشدیى در زندگى  هر اشاره

کنند بـراى الگوسـازى،    ى امکانات استفاده مى    آنها از همه   
ى  یى که بتوانند در مقابلـه  ملتها هم دستشان خالى است و الگو و نمونه   

مـا دسـتمان   . آورند، از خودشان نشان بدهند، ندارند با آنچه که آنها مى    
ى   حاال بخواهیم وارد وادى مـسأله     پر است، ما زنان بزرگى داریم؛ اگر        

ى ایـن     زنان باعظمتى در تاریخ اسالم هستند که اوج و قله         . زن بشویم 
. ، اسـت )علیهـا  اللَّـه  سـالم (ى کبـرى   ى زهرا، صـدیقه    ها، فاطمه   عظمت

ــاى    ــشان ماجراه ــم ماجراهای ــضرت ســکینه ه ــب و ح حــضرت زین
کـر  آور براى انسانهاى متفکـر و بـاهوش و خردمنـد و اهـل ف                شگفت

با . »1سیدي شَبابِ أَهلِ الْجنَّۀ   «: اند  امام حسن و امام حسین را گفته      . است
که اینها همیشه جوان نبودند و این دو بزرگوار بـه سـنین پیـرى و                  این

اند؛ یعنى جـوانى      به آنها گفته  » سیدى شباب «اند، اما     کهولت هم رسیده  
. چشم جوانهاى دنیا باشداینها باید به عنوان یک الگو همیشه در مقابل          

حـرف   .جور است   جوانى خود پیغمبر و جوانى امیرالمؤمنین هم همین       
من با شما برادران عزیز مداح و ذاکر این است که شماها در این زمینه            

 280.خیلى وظیفه دارید

 دنیـا  در بکند؟ باید چه داند  نمى است خالء در امروز زن 
ـ  مطرح را اینها اگر شما. است اینجور  را اینهـا  اگـر  مـا  شـعراى  د،بکنی

                                                
 )405 ص ،لعقولتحف ا( .سرور جوانان اهل بهشت. 1
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 ى  زمینه در رائجى فرهنگ چه ببینید بخوانند، اگر ما گویندگان بگویند،
 نـداریم،  دیگـر  چـى  هـیچ  بـه  احتیـاج  مـا . آیـد   مـى  بوجود زن مسائل

. دادیـم  خودکفـائى  و غنـا  عجیب فرهنگى هاى  زمینه در ما خوشبختانه
 دیگـران  رفطـ  به دستمان ما که نیست فنى و صنعتى مسائل دیگر این

. دنیـا  براى کنیم صادر باید ما و را الگوها آن داریم خودمان باشد، دراز
 ایـن  وفـات  روز یـا  زهـرا  حـضرت  والدت روز یکهو ببینید شما حاال

 ستایـشگر  هـزاران  مختلف هاى  مناسبت و مختلف روایات در بزرگوار
 بخوانند را شعرهایى مجلس هزاران در بیت  اهل مداح و پیغمبر خاندان

 جالـب  هـم  بـسیار  و دارید شماها که هنرى شگردهاى و ها  شیوه آن با
 از اى  گوشـه  یـک  شعرى هر در حاال هست، آن در ابعاد این که است،

 تحـولى  چـه  شـما  ببینیـد  باشد، داشته وجود است ممکن ها  گوشه این
 281آید؟ مى بوجود

  تبیین حقایق دین براي مردم.3-3

ـ        جریـان  -اریخ، مـا  امروز مثل خیلى از دورانهاى دیگر ت
 بـه تبیـین احتیـاج داریـم؛         - )الـسالم   علیهم(والیت و دوستداران ائمه     

گفتن، بیان کردن، روشن کردن و حقایق را در معرض بینایى و دانـایى       
 )الـسالم   علیـه (اگر اهمیتِ تبیین نبـود، امـام صـادق          . انسانها قرار دادن  

داد؛ یـا امـام     نمـى را آن گونه مورد عنایـت قـرار     » کُمیت«شاعرى مثل   
. را» فرزدق «)السالم  علیه(را؛ یا امام چهارم     » دِعبل «)السالم  علیه(هشتم  

 مثل فرزدق، کُمیـت  -اید  شعراى معروفى که شما اسمهایشان را شنیده      
ى بـا      اینها سلمان زمان خودشان نبودند؛ اینهـا در مقایـسه          -و دیگران   
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نـه معرفتـشان بـه قـدر        . نـد مقام ائمه، خیلى متوسط بود      اصحاب عالى 
و امثال اینها بود؛ نـه فعالیتـشان در         » مسلم  محمدبن«و  » زراره«معرفت  
کنـد   بینید امام از اینها تجلیلـى مـى   اما شما مى .  زیاد بود  بیت اهلمحیط  

. خاطر تبیـین  کند؛ چرا؟ به که از خیلى از اصحاب بزرگوار خودش نمى       
ى را روشن کردند کـه مثـل        ا  چون اینها در یک جا حرفى زدند و نکته        

خورشیدى بر ذهنها و دلهـا تابیـده و حقیقتـى را بـراى مـردم روشـن             
 282.است کرده

 جمعـى از  -جـا هـستید      شما مـداحان عزیـزى کـه ایـن         
جماعت حاضر، یا مداحید یا شوق مداحى داریـد؛ احتمـاالً بعـضى از              

احى و  بدانید که مـد -جوانها در آینده مداحان بسیار خوبى هم بشوند        
ــه  الم علــیهم(ستایــشگرىِ ائمدر حقیقــت ستایــشگرى نیکــى و )الــس 

معنویت و جهاد است؛ ستایشگرى خورشید امامـت و والیـت اسـت؛             
خورشید حقیقتى که سعى شد آن را بپوشانند؛ اما همین زبانهاى گویـا             

ى کسانى که در    نه فقط مداحان و شعرا نگذاشتند، بلکه همه       . نگذاشتند
ى از محبـت      ى دلهـاى فروزنـده      اند و همـه     نى کار کرده  راه معرفت دی  

 در این سـیزده، چهـارده قـرن، نگذاشـتند ایـن          )السالم  علیهم( بیت اهل
روز ابرها را از مقابل آن خورشید، بیشتر          روزبه. خورشید پوشیده بماند  

این کار باید ادامـه پیـدا کنـد و    . ایم جا رسیده کنار زدند تا امروز به این   
 283. روشن شود)السالم علیهم( بیت لاهحقایق 

  قابل درك کردن مفاهیم متعالی دینی.3-4

در خور آن اسـت کـه       ) علیها  اللَّه  سالم( زهرا  ى  مقام فاطمه  
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هـاى تفکرشـان     ى انسانهاى بزرگ، در اصـلیترین رشـته         عقول برجسته 
ــعرا و   ــدگان و ش ــرین گوین ــصیحترین و بلیغت ــاى ف ــشند و زبانه بیندی

ها را در قالـب کلمـات بیاورنـد و سرشـارترین            ندیشهسرایندگان، آن ا  
ذوقها و جوشانترین طبعهاى فیاض و سیال هنرمندان و شـاعران، آنهـا             

ها بیـان     را به صورت شعر و سخن منظوم، با بهترین گویشها و حنجره           
اگر این طور بشود، شاید ذهن بشرِ متوسـط امـروز و مـا کـه از                 . کنند

ش نـداریم کـه در ذهـن و دل و           معارف حقیقى الهـى دوریـم و کـش        
یـى از     روحمان، حقایق واال و متعـالى را درك بکنـیم، بتـوانیم گوشـه             

ــیم و     ــوار را بفهم ــن بزرگ ــد ای ــب و محام ــدایح و مناق ــضایل و م ف
 284.کنیم درك

زبـان و  ) علیها اللَّه سالم(ى طاهره  ى مقامات صدیقه  درباره 
صف او از حد این     شود توصیف کرد؛ و     گفتار ما یاراى بیان ندارد؛ نمى     

قالبهاى معمولى بیانى ما باالتر اسـت؛ امـا بـا زبـان هنـر تـا حـدودى                   
کـه بنـده روى مـداحى و شـعر و         شود ذهنها را نزدیـک بـرد؛ ایـن          مى

با بال و پر هنـر      . کنم، به همین خاطر است      سرودهاى اسالمى تکیه مى   
شود مقدارى ذهن را نزدیک کرد، ولـى بـه حقیقـت آنهـا در مقـام               مى
شان را پاك کننـد،       البته کسانى که دلها و عمل     . شود رسید   صیف نمى تو

جسم و جان خودشان را تطهیر کنند، تقوا و پرهیزگارى و پاکدامنى را             
ى خودشان کنند و خودشـان را تربیـت کننـد و مقـدارى از ایـن             پیشه

یى که بنده و امثال بنده دچـارش هـستیم، خودشـان را بیـرون              آلودگى
توانند توصـیف   تواند ببیند؛ اما باز آنها هم نمى   یشان مى بیاورند، چشمها 

ى  توانـد انـوار قدسـیه    کنند، لیکن دلهاى پاك و چشم دل بیناى آنها مى 



 هیئت

 

199 

را تـا حـدودى از      ) علیها  اللَّه  سالم(ى کبرى      و از جمله صدیقه    بیت اهل
 285.نزدیک ببیند و مقامات آنها را درك کند

  مردم دینی ایمان بهیده عمق .3-5

که ایمان، با محبت و عشق عمیق و رنـگ و       ساساً مادامى ا 
محبت است کـه    . بوى پیوند عاطفى همراه نباشد، کارایى الزم را ندارد        

 بـه ایمـان کـارایى    - آن هـم در حـد بـاال       -در مقام عمـل و تحـرك        
بـاالترین  . شد ما نهضت را به پـیش ببـریم      بدون محبت نمى  . بخشد  مى

 در تفکر اسالمى، در اختیـار  -بیت  هل یعنى محبت به ا  -عنوان محبت   
ــت ــسأله . ماس ــت، در م ــن محب ــظ   اوج ای ــورا و حف ــربال و عاش ى ک

یادگارهاى گرانبهاى فداکارى مردان خدا در آن روز اسـت کـه بـراى               
 286.تاریخ و فرهنگ تشیع، به یادگار گذاشته شده است

ى تردیـد     اى شائبه   یک انسان واال، پاك، منور و بدون ذره        
ى منـصفین عـالم     ملکوتىِ واالى او، براى هدفى که همـه   در شخصیت 

در صحتِ آن، که مبتنى بـر نجـات جامعـه از چنـگ ظلـم و جـور و                    
ها یأ«: گوید  کند و مى    عدوان است، متّفقند، حرکت شگرفش را آغاز مى       

ـ     :  قالَ )وآله  علیه  اللَّه  صلّى(اهللا  سولَرنّ  إ! النّاس ائِراً ملْطَاناً جأَى سنْ را متَحِلس
ى   فلـسفه ،)الـسالم  علیـه (امام حسین . بحث سرِ این است  » 1... لِحرُمِ اللَّه 

یعملُ فِی عِبادِ اللَّهِ بِالْـإِثْمِ و       «: دهد  حرکت خود را مقابله با جور قرار مى       
                                                

کسى که سلطان ستمکیشى را  : پیامبر اسالم صلّى اللَّه علیه و آله در زمان زندگى خود فرمود           . 1
که حرام خدا را حالل بداند، عهد و پیمان خدا را بشکند، مخالف سنت رسول اللَّه باشد، در        ببیند  

 خدا حـق دارد   او مخالفت نکند،با قول و رفتار خود اما بامیان مردم با گناه و عدوان رفتار نماید،     
 )382 ص،44 ج،بحاراالنوار (.که وى را هم در جایگاهى نظیر جایگاه او داخل کند
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ى منـصفین عـالم        بحث بر سرِ مقدسترین هدفهاست که همه       .»1 الْعدوان
ن انسانى، در راه چنین هدفى، دشوارترین مبارزه        چنا. آن را قبول دارند   

  .کند را تحمل مى
کشته شدن در میان هیاهو و   . ى غریبانه است    دشوارترین مبارزه، مبارزه  

که   چنان. ى مردم، چندان دشوار نیست      ى دوستان و تحسین عامه      هلهله
در یکى از جنگهاى صدر اسالم، وقتى که دو لـشکرِ حـقّ و باطـل در              

 کــسانى چــون پیغمبــر و امیرالمــؤمنینهــم صــف کــشیدند و مقابــل 
ى حق قرار داشتند، پیغمبـر از سـپاهیان        ، در رأس جبهه   )علیهماالسالم(

چه کسى حاضر است به میدان بـرود و فـالن جنگجـوى         : خود پرسید 
معروفِ سپاه دشـمن را از پـاى درآورد؟ جـوانى از سـپاهیان اسـالم،                

. و کـشید و او را بدرقـه کـرد         پیغمبـر دسـتى بـر سـر ا        . داوطلب شـد  
مسلمانان هم برایش دعا کردند و او به میدان نبرد رفت، جهـاد کـرد و    

نـوعِ دیگـرِ   . این، یک نوع کشته شدن و جهاد کـردن اسـت      . کشته شد 
رود،   جهاد کردن، جهادى است که وقتى انسان به سمت میدان نبرد مى           

جوینـد و یـا       ناره مى آحاد جامعه نسبت به او یا منکرند، یا غافلند، یا ک          
 و  -کننـد     کسانى هم که قلباً وى را تحسین مـى        . ایستند  در مقابلش مى  

 . جـرأت ندارنـد زبـانى بـه تحـسینش بپردازنـد            -تعدادشان کم است    
، حتـى کـسانى ماننـد    )الـسالم  علیـه (ى عاشوراى امام حسین      در حادثه 

انـدان  کـه خودشـان جـزو خ    » جعفـر   بـن   عبداللَّـه «و  » عباس  بن  عبداللَّه«
کننـد در مکـه یـا         اند، جـرأت نمـى      ى طیبه   هاشم و از همین شجره      بنى

، شـعار  )الـسالم  علیـه (مدینه بایستند، فریاد بزنند و به نامِ امـام حـسین     

                                                
 همان .1
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تـرینِ    ى غریبانه، سـخت     اى، غریبانه است و مبارزه      چنین مبارزه . بدهند
 در  . همـه از انـسان، رویگـردان       ؛همه با انـسان، دشـمن     . هاست  مبارزه
. رضندغ، حتّى برخى از دوستان هم م      )السالم  علیه(ى امام حسین      مبارزه
و او بـه جـاى   » !بیا به مـن کمـک کـن   «: که به یکى از آنها فرمود    چنان

ــراى حــضرت فرســتاد و گفــت  ــن «: کمــک، اســبش را ب از اســب م
  »!کن استفاده

آن وقـت در ایـن     ! تـر؟   غربت از این بـاالتر و مبـارزه از ایـن غریبانـه            
. ى غریبانه، عزیزترین عزیزانش در مقابل چشمش قربانى شـوند         مبارزه

هـایش، بـرادرانش و پـسرعموهایش؛ ایـن گلهـاى             پسرانش، برادرزاده 
هاشم، پرپر شوند، و در مقابلش روى زمین بریزند و حتّـى کـودك         بنى

  !اش هم کشته شود ماهه شش
 جـان از جـسم   کـه  داند به مجرّد ایـن     ى این مصیبتها، مى     عالوه بر همه  

دفاعش، مـورد تهـاجم قـرار         پناه و بى    مطهرش خارج شود، عیاالت بى    
داند که گرگهاى گرسـنه، بـه دختـران خردسـال و              مى. خواهند گرفت 
ترسـانند؛ امـوال آنهـا را     شوند، دلهاى آنهـا را مـى        ور مى   جوانش حمله 

. ددهن گیرند و مورد اهانت قرار مى کنند؛ آنها را به اسارت مى    غارت مى 
، زینـب کبـرى     )الـسالم   علیـه (داند که به دختر واالى امیرالمـؤمنین          مى

، که جزو شخصیتهاى بارز دنیاى اسالم است، جسارت         )علیها  اللَّه  سالم(
  .داند اینها را هم مى. کنند مى

 کودکـان  ؛ى اینها، تشنگى خود و اهل و عیالش را اضـافه کنیـد     بر همه 
 حتـى کـودكِ     ؛ پیرهـا، تـشنه    ؛هـا، تـشنه      دختـر بچـه    ؛خردسال، تـشنه  
توانید تصور کنید که ایـن مبـارزه چقـدر سـخت              مى. شیرخواره، تشنه 

ى آسمان بـراى      است؟ انسانى چنان واال، پاك، مطهر و منور که مالئکه         
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گیرنـد و آرزومنـد تماشـاى        ى او بر یکدیگر سبقت مـى        تماشاى جلوه 
وند؛ انسانى کـه انبیـا   السالم هستند تا به او متبرّك ش       على علیه   بن  حسین

اى و با چنان شـدت        کنند، در چنان مبارزه     و اولیا آرزوى مقام او را مى      
اى   شـهادتِ چنـین شخـصیتى، حادثـه       . رسـد   و محنتى به شهادت مـى     

دار   اش از این حادثه جریحه      کدام انسانى است که عاطفه    . شگرف است 
د و نـسبت  کدام انسانى است که این حادثه را بشناسد و بفهمـ          ! نشود؟

 287!به آن دلبسته نشود؟

دیـن  . نقش شما مداحان عزیز هم حـرف دوم ماسـت       ...  
اش عقالنیت و فلسفه و استدالل اسـت؛ در ایـن هـیچ               اگر چه که پایه   

شکى نیست، اما هیچ مبناى عقالنى و فلسفى و حِکمى بـدون آبیـارى              
شدن از عاطفه و ایمان قلبى امکان ندارد که رویش پیدا کنـد و ریـشه               

ادیان، خصوصیتشان همین است؛ بـا مکاتـب     . بدواند و در تاریخ بماند    
هاى گوناگون فرقـشان همـین        ها، با این فلسفه     دیگر، با این ایدئولوژى   

ایمان، غیر از علم است؛ ایمان غیـر از         . است که ایمانها را جلب میکند     
. استدالل است؛ ایمان غیر از فلسفه است؛ ایمان یک امـر قلبـى اسـت              

ایمـان یعنـى دل     .  ایمان با جایگاه عاطفه و احساس یکجاسـت        جایگاه
کنـد؛ عواطـف    بنابراین، دل نقش پیدا می. سپردن، سر سپردن، دل دادن  

 .کننـد  جایگاه خود را در طول تاریخ ادیان بـه ایـن شـکل حفـظ مـی                
اى نیست کـه بتوانـد      ها با یکدیگر، هیچ فلسفه      با اینکه در جنگ فلسفه    

ى توحیـد مقاومـت کنـد؛ بخـصوص      ان و فلسفهى ادی  در مقابل فلسفه  
ى مدون اسالمى، اما مـسئله ایـن نیـست؛ خیلیهـا              اى مثل فلسفه    فلسفه

مبانى و مفاهیم اسالمى را هم بلدند، حقیقتى را هم میدانند، امـا بـه آن         
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طالـب را در   ابى بن شما فکر میکنید حقانیت على. اند  حقیقت دل نسپرده  
طالـب آن   ابى بن ى على خود پیغمبر دربارهصدر اسالم، آن کسانى که از    

مــا در اخبــار . ستند؟ علــم داشــتندنــدا حرفهــا را شــنیده بودنــد، نمــی
ایم آنها از دو لب پیغمبر شنیده بودند؛ علم داشتند؛ اما آنچه کم               خوانده

بود، ایمان به آن معلوم بود؛ ایمان به آن چیزى بود که علم بـه او پیـدا             
 288.یعنى دل دادن: شده بود

ــ.3-6 ــروختن محب ــق و براف ــه ت تعمی ــسبت ب ــردم ن  م
 )السالم علیهم(بیت اهل

  تى دارند که بایستى بر اثر خواندن و گفتن شما،     مردم محب
ت تشیع، آیین محب. دار و تند و آتشین و برافروخته بشود  عمیق و ریشه  

کمتـر مکتـب و     . خصوصیت محبت، خـصوصیت تـشیع اسـت       . است
یى مثل تشیع، با محبت سر و کار داشته           همسلک و دین و آیین و طریق      

 در حـالى کـه   -علت این هم که چنین فکرى تـا امـروز مانـده           . است
 این است کـه ریـشه در زالل محبـت    -اند  همه با آن مخالفت کرده  این

داشته و دین تولّى و تبرّى و آیین دوست داشتن و دشمن داشتن است     
چیزهـاى خیلـى    . تو عاطفه در آن، با فکر هماهنگ و همـدوش اسـ           

  . خیلى سحرآمیز و عجیبى استاصلِ. مهمى است
اگر محبت در تشیع نبود، این دشمنیهاى عجیبى که با شیعه شده، بایـد          

 بـن علـى    همـین محبـت شـما مـردم بـه حـسین           . بـرد   او را از بین مى    
 :فرمـود  که امام مـى  این. ، ضامن حیات و بقاى اسالم است)السالم  علیه(
فاطمیـه و مـیالد و   . ، معنایش همین است»ا نگهداشتعاشورا اسالم ر «
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طـور    هـم همـین   ) السالم  علیهم(  و ائمه  )وآله علیه اهللا صلی( وفات پیامبر 
ى از این هنر، این محبـت را در میـان مـردم هـم               باید با استفاده  . است

چیـز خیلـى   . عمق ببخشید، هم تر و تازه کنید و هم برافروخته نماییـد   
اى ایـن کـار، شـعر خـوب و     البته ابزار الزم بر .عجیب و عظیمى است 

 289.درست است
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 ارکان مداحی. 4

...  ى هنـرى وجـود دارد       در کار مداحىِ شما چند چشمه      
خصوصیت سوم ایـن اسـت کـه شـما     ... عنصر دوم، عنصر تعقّل است  
البتـه خـصوصیات دیگـرى هـم        ... شوید  حامل پیام دینى محسوب مى    

  . کنار هم مهمتر استوجوددارد، اما این سه خصوصیت در
شـود خیلـى      خواهم عرض کنم که از این سه خـصوصیت مـى            من مى 

البته . شود بد استفاده کرد  شود استفاده نکرد؛ مى     خوب استفاده کرد؛ مى   
 .اع استفاده را در ذیل خودش داردخوب استفاده کردن هم طیفى از انو   

لَّـه  سعى کنید از این سه خـصوصیت ممتـازى کـه الحمدل            !عزیزان من 
 290.خداى متعال به شما عنایت کرده، به بهترین وجهى استفاده کنید

 هنر. 4-1

ى نثـر ایـن اسـت کـه           امتیازتان بر گوینده  ] شما مداحان [ 
 هنــر شــعر و هنــر -شــما بــراى تفهــیم و القــاى مطلــب، از دو هنــر 

البته خوانندگى در  . این، چیز مهمى است   . کنید   استفاده مى  -خوانندگى  
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. معنایش هم فقط صداى خوب نیست  . هنر خاصى است  مقام مدح هم    
  .این هنر را باید یاد گرفت

ى امـروز و در جلـسات سـالهاى پـیش و نیـز بـه                  الحمدللَّه در جلسه  
ى اسـتادى یـا پختگـى در کـار، از        مناسبتهاى دیگر، کسانى کـه نـشانه      

حرکات و حرف زدن و شـروع و خـتم و دسـت تکـان دادن و نگـاه                   
ایـن هنـر   . ایـن، یـک هنـر اسـت    . ام من زیاد دیـده  کردنشان پیداست،   

  .بایستى آموخته بشود و کامل گردد و افزایش پیدا کند
فهمنـد؛   خواهنـد، امـا مثـل زبـان نثـر نمـى       مردم زبان شعر را بهتر مـى    

. شـما بایـد ایـن را بفهمانیـد        . بخصوص اگر شعر، شعر بـاالیى باشـد       
خیلیها شعر را   . ندفهماندنش با این نیست که آدم با صداى خوب بخوا         

! فهمد کـه چـه گفـت        خوانند؛ ولى مستمع هم نمى      با صداى خوب مى   
شـعر را  . این فهمانـدن، همـان هنـر مـداحى اسـت      . شما باید بفهمانید  

 که البته غالباً با صداى خوب هم همـراه اسـت       -همراه با هنرِ خواندن     
ن اگر با صداى خوب هم همراه نباشد، همـا .  براى تفهیم عرضه کنید    -

گاهى ممکن اسـت از     . کند  کیفیتِ خواندن، جبران صداى خوب را مى      
از . تر و شیرینتر تلقـى بـشود    صداها هم بهتر و جاافتاده      خیلى از خوش  

بیـت و غیـر    این باید براى پراکندن بهترین معارف اسالمى در باب اهل   
 291.آن استفاده کنید

: ى هنـرى وجـود دارد       در کار مداحىِ شما چنـد چـشمه        
کنید، هنر    ن هنر است؛ صدایتان هنر است؛ آهنگى که انتخاب مى         شعرتا

 292.دهید، هنر است است؛ اشارات و کارهایى که انجام مى
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ى دو جانبه است؛ فقط   مداحىِ رایج در بین ما، یک حرفه       
اى از این دو مقولـه     خوانى و شعرخوانى نیست؛ ترکیب هنرمندانه       آوازه
ز چـه زمـانى بـاب شـده؛ از زمـان            دانم این شیوه ا     البته من نمى  . است

هرحـال امـروز در       به. صفویه است، از قبل از اوست، از بعد از اوست         
صداى خوش، آهنگ مناسب و شعر، سه رکـن    . ى ما رواج دارد     جامعه

 293.کار است

 شعر. 4-1-1

جب لَـه  و أَبکَى أوبکَى و شِعراً  الَ فِینا قَمَِنْ  « :که فرمودند   این 
ى ما بگوید و چـشمى را بگریانـد،            شعرى درباره  ]که [ کسى -» 1 الْجنَّۀَ

 معنایش چیست؟ معنایش این است کـه  -شود    بهشت بر او واجب مى    
 بهشتى که این همه باید عبادت کرد تا به آن           !اند؟  بهشت را ارزان کرده   
 یـا نـه؛ آن کـار، آن شـعر         !اند؟  طور دم دستى کرده     رسید، آیا آن را این    
قـدر   با آن شعر و انتقال یک مطلـب در آن روز، آن   گفتن و تسخیر دل     

مهم بوده که به خاطر آن اهمیت، جا داشته است که در مقابل یک بیت    
هـر  . گذارد، بهشت را بـه او وعـده دهنـد           گونه تأثیر مى    شعرى که این  

ى  وقت شعر شما این اثر را داشته باشد، بدون بروبرگرد، همـان وعـده     
ى کـامالً منطقـى و        ایـن یـک محاسـبه     . بهشت در مقابلش وجود دارد    

  .روشن است
خواهید شعر بگویید یا شعر بخوانید و مایلید در  در زمان ما که شما مى    
را هم داشته باشـید، راهـش       » فرزدق«و  » دِعبل«مقابلش اجر و منزلت     

                                                
 594 ص ،14 ج الشیعه، ؛ وسائل)السالم لیهع(روایت از امام صادق  .1
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یـا  » دِعبـل «چیست؟ راهش این است که همان خألیى را کـه آن روز             
 بـا شـعر خـود پـر     بیـت  اهـل  شـعراى   ى   یا بقیـه   1»کُمیت«یا  » فرزدق«

این مطلبـى اسـت کـه مـن همیـشه بـه مـداحان و          . کردند، پر کنید    مى
 294.ام شعراى عزیز مذهبى تذکّر داده

مدارس «ى  در قصیده» دعبل خزاعى«آن چیزى که جناب      
در قـصاید   » کمیت بن زید اسـدى    « بیان کرده، یا آن چیزى که        2»آیات

ــبعه« ــمیات سـ ــوده » ى هاشـ ــان نمـ ــایى کـــه   بیـ ــا آن حرفهـ ، یـ

                                                
ت  ) السالم علیه( عنِ الْکُمیتِ بنِ زیدٍ قَالَ لَما أَنْشَدت أَبا جعفَرٍ           .1 طَلَبـ تیا کُمقَالَ لِی ی مهائِحدم

         قُلْت ا لَوالْآخِرَةِ قَالَ أَم ابإِلَّا ثَو تا طَلَباللَّهِ م لَا و ابِ آخِرَةٍ قَالَ قُلْتلِثَو ا أَونْیابِ دانَا لِثَوإِی حِکدبِم
 ...و الْبغْلَثَواب الدنْیا قَاسمتُک مالِی حتَّى النَّعلَ 

سروده بودم را  )بیت اهل(وقتی براي امام باقر شعرهایی که در مدح آنها     : گوید کمیت بن زید می   
خواهی یا اجر  به خاطر این که ما را مدح کردي اجر دنیا را می        ! اي کمیت : خواندم، به من فرمود   

اگـر  : امـام فرمـود  . م به خدا سوگند که جز اجر آخرت چیزي را طلب نکرد       !خیر: آخرت را؟ گفتم  
 ...کـردم  را بـا تـو تقـسیم مـی      ) خـود (خواستی همه اموالم حتی کفـش و مرکـب           اجر دنیا را می   

 )396، ص 10مستدرك الوسائل، ج (
 :از دعبل بن علی خزاعی شنیدم که گفت: ابی الصلت الهروي که گفت. 2

 : آن خواندم قصیده ام که اول) السالم علیه(نزد موالیم علی بن موسی الرضا
ـــاتِ   رَصـقْفِــــرُ الْعـــیٍ م حـنْــــزِلُ وم ةٍ            ومِــــنْ تِلَــــاو ـــاتٍ خَلَــــت آیـ ارِســـد مـ  

 :می باشد پس آن هنگام که به این جا رسیدم
ـــهِ و الْبرَکَــــاتِ ـــمِ اللـَّ لَــــى اسـع قُــــومی            الَــــۀَ خَــــارِجحـــامٍ لَــــا م إِمـ خُــــرُوج  

ـــزُ فِینَــــا کُــــلَّ  یـمـــاتِی النَّقِمـ ـــاءِ و مـلَــــى النَّعـــزِي ع جـی اطِــــلٍ            وب ـــقٍّ و حـ 
روح القدس بـا ایـن دو   : بشدت گریست سپس به من توجه نمود و فرمود  ) السالم علیه(امام رضا    

 ،الوسـائل  مـستدرك  (.)این دو بیت را روح القدس با زبان تـو گفـت  . (بیت با زبان تو سخن گفت   
 )394 ص ،10 ج
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 در اشعار خود ذکر کرده اسـت، بـیش از    1)علیه  اللَّه  رضوان(سیدحِمیرى

                                                
  :روایت زیر قابل توجه استاش،   براي آشنایی بیشتر با حمیري و قصیده.1

شـرفیاب  ) الـسالم  علیـه (الرضـا   موسـی  بن روزي خدمت امام علی:  سهیل بن ذبیان نقل می کند   
مرحبا بـه تـو اي ابـن    : ند به من فرمود. قبل از اینکه کسی از مردم به محضر او وارد شود           ؛شدم
بـراي چـه، یـابن    : گفـتم . خواست نزد تو بیاید تا نزد ما حاضر شـوي       یاالن فرستاده ما م   ! ذبیان
: گفـتم . اسـت  خاطر خوابی که دیـشب دیـدم و مـرا آزرده و بیخـواب کـرده           هب: اهللا؟ فرمود  رسول

دیدم که گویی برایم نردبانی گذاشته شده است   ! اي ابن ذبیان  : فرمود. تعالی شاءاهللا   است ان  خیر
تـو را بـه طـول عمـر تهنیـت       ! اي مـوالي مـن    : گفتم. االي آن رفتم  که در آن صد پله بود و ب       

آنچـه را  : به من فرمـود . دهم و چه بسا صد سال عمر نمایی براي هر سال یک پله         می) بشارت(
آن هنگام که به باالي نردبان رفتم؛ گویـا      ! اي ابن ذبیان  : سپس فرمود . شود که خدا بخواهد می   

شــد بیــرون را دیــد و دیــدم جــدم رســول اهللا   ، مــیوارد گنبــد ســبزي شــدم کــه از درون آن
درون آن نشسته اسـت و در راسـت و چـپش دو غـالم نیکـروي کـه نـور از                  ) وآله علیه اهللا صلی(

تابید بودند و زنی را دیدم با خلقتی نیکو و کنارش شخـصی بـا خلقتـی نیکـو را         چهرهایشان می 
 ایستاده بود درحالیکه ایـن قـصیده را   دیدم که نزد او نشسته بود و مردي را دیدم که در کنارش            

 :خواند می
 ...الم عمرو باللوي مربع
اي علـی  ! مرحبا به تو اي فرزندم: مرا دید به من فرمود  ) وآله علیه اهللا صلی(پس هنگامیکه پیامبر    

سـپس بـه مـن    . سالم کن؛ پس به او سالم کـردم ) السالم علیه(به پدرت علی ! بن موسی الرضا  
پـس بـه مـن    . ؛ پس به او سـالم کـردم    )علیها اهللا سالم(ر مادرت فاطمه زهرا     سالم کن ب  : فرمود
سـپس بـه    . ؛ پس به آنها سالم کردم     )علیهماالسالم(سالم کن به پدرانت حسن و حسین      : فرمود

بـر   پس. به شاعر ما و مدح کننده ما در سراي دنیا؛ سید اسماعیل حمیري سالم کن        : من فرمود 
ات را  قـصیده ... : یامبر به سیداسماعیل روي کرد و بـه او فرمـود        پس پ . او سالم کردم و نشستم    

 :پس شروع کرد به خواندن و گفت. دوباره بخوان
 ...الم عمـــــــرو بــــــــاللوي مربـــــــع          طامــــــــسه اعالمـــــــه بلقــــــــع   

 :گوید گریست، و هنگامیکه بآنجا رسید که می) وآله علیه اهللا صلی(پس پیامبر 
 ...وجهه کالشمس اذ تطلع و

و کسانی که نزد او بودند گریستند، و وقتی کـه       ) علیهاالسالم(و فاطمه   ) وآله علیه اهللا صلی (پیامبر
                                                         ادامه در صفحه بعد:گوید آنجا رسید که می به 



 

 جایگاه مداحی: بخش سوم
 

 

210 

کردنـد، نیـست؛      گفتند و براى هم بیان مى       ى شیعه مى    حرفهایى که بقیه  
، ایـن سـخنان ارزش بیـشترى پیـدا     )السالم  علیهم(اما چرا در نظر ائمه      

مگر شعر چه   .  کنند آقایان، به این نکته توجه    . کند؟ چون شعر است     مى
گاهى . خصوصیتى دارد؟ چون تأثیر شعر در ذهن مخاطب بیشتر است         

گوید که از چند ساعت حـرف زدن یـک      یک شاعر، یک بیت شعر مى     
یک بیت یـا یـک مـصرع شـعر، در ذهنهـا             . سخنورِ توانا گویاتر است   

ــى ــى  م ــردم آن را م ــد و م ــى  مان ــرار م ــد و تک ــاً   فهمن ــد و نتیجت کنن
  .شود ماندگارمى
بینید که براى حفظ یک بناى اعتقادى یا عاطفى، آن قـدر کـه       گاهى مى 

همـین دوازده بنـد     . یک شعر اهمیت دارد، چندین کتاب اهمیت ندارد       
که جزو اشعار قـدیمى مرثیـه و مـصیبت اسـت، بـا         » محتشم«معروف  

که مطالبى که در این کتـاب و در ایـن دوازده بنـد هـست، چیـزى        این
بیه این مطالب را در کتابهاى خود نیاورده باشـند؛   نیست که امثال او، ش    

 .غالباً هم چیزهاى ذوقى است    . حال، اشعار او تأثیر خاصى دارد       درعین
  گریست گر چشم روزگار بر او فاش مى

 گذشــت از ســر ایــوان کــربال خــون مــى                                   
                                                                                            

    ــزع ــه والمفــ ــن الغایــ ــی مــ ــا                  الــ ــئت اعلمتنــ ــو شــ ــه لــ ــالوا لــ  قــ
تو شاهدي بر من و بر آنها کـه  ! بار خدایا: دستانش را بلند کرد و فرمود  ) وآله علیه اهللا صلی(ر  پیامب

و پناه، علی بن ابی طالب است و بـا دسـتش بـه او          ) بازگشت(من به آنها اعالم کردم که غایت        
 :فرمـود ) الـسالم  علیـه (علی بن موسـی الرضـا      . که او در کنارش نشسته بود      اشاره کرد؛ در حالی   

به مـن روي  ) وآله علیه اهللا صلی(هنگامیکه سید اسماعیل سرودن قصیده را به پایان رساند پیامبر       
این قصیده را حفظ کن و به شیعیان مـا دسـتور بـده تـا آن را     ! اي علی بن موسی  : کرد و فرمود  

حفظ نمایند و به آنها اعالم کن که هرکس آن را حفظ نمایـد و بـر خوانـدن آن مـداومت کنـد،       
خواند تا اینکه آن  کنم و آن را پیوسته بر من می      شت را نزد خداوند متعال براي او ضمانت می        به

 )392 ص ،10 ج ،الوسائل مستدرك(. را از او حفظ کردم
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ند که این مفـاهیم  ک ى کربال را براى مخاطب تصویر مى   آن چنان حادثه  
ى بار اعتقادى و عاطفى و انسانى و سیاسى و فکرى، در اعماق               با همه 

ــى  ــوذ م ــستمع نف ــد جــان م ــین اســت . کن ــعار، چن ــن اش ــت ای  .اهمی
  باز این چه شورش است که در خلق عالم است

 باز این چه نوحه و چه عـزا و چـه مـاتم اسـت                                        
ى سخن و به شـکل خاصـى، دل    ر و ذوق و ارایه  ببینید اصالً با یک هن    

 295.اهمیت شعر، این است. کند را متوجه مى

این گونه بود که دعوت شـعرى  ) السالم علیهم( رفتار ائمه  
کردنـد؛   فقط ائمه هم نبودند کـه ایـن کـار را مـى          . کردند  را تقویت مى  

امیـه و     یعنى همین خلفـاى بنـى     . طور بودند   ى مقابلشان هم همین     نقطه
عباس، براى پیشرفت کار خـود، محتـاج شـعر بودنـد و بـه شـعرا                  نىب

گفتنـد؛   شعرا هـم مـى  . دادند تا براى آنها شعر بگویند پولهاى گزاف مى 
حتّى گاهى اوقات، بعـضى از شـعراى       . چون پول و رشوه در میان بود      

کـه   گفتنـد؛ بـراى ایـن     ، براى آنهـا هـم شـعرى مـى         بیت اهلمتمایل به   
  !بگیرند پولى
کـه  » کُثَیِّـر عـزَّه   «. در مجلسى نشسته بودند   ) الصالةوالسالم  علیه( باقر امام

 بـود، او هـم      بیت اهلیکى از شعراى معروف عرب است و متمایل به          
امتَـدحت  «: حضرت به او رو کردند و گفتنـد       . در جلسه حضور داشت   

د در صـد .  مالمـتش کردنـد  !، تو مدح عبدالملک را گفتى؟ » 1عبد الْملِکِ 
 ؛مـن چیـزى در سـتایش عبـدالملک نگفـتم          : گفت. عذرآوردن بر آمد  

                                                
 338 ص ،46 ج ، بحاراألنوار.1
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حـضرت تبـسمى کردنـد و چیـزى         . الهـدى هـستى     امام 1نگفتم که تو  
از آن طرف مجلـس بلنـد شـد و بنـا بـه              » کمیت«در این بین،    . نگفتند

ــدن آن قــصیده ــدح -ى معــروف خــودش  خوان  بیــت اهــل کــه در م
  : کرد-بود ) السالم علیهم(

ــ  نْ لِ ـ قَـمـ تَیتَهـلْبٍ مــسلَــام        امٍ      ــَمٍ ملَــا أَح ةٍ ووــا صِـبرَ م 2       غَیـ 
کـه    دادند، براى ایـن     خلفا به شاعران پول مى    . آنها هم دنبال شعر بودند    

که اینها برحقنـد، شـعر    عباس و در باب این    امیه یا بنى    مثالً در مدح بنى   
یند به ابتذال بکشید و اسالم را گو دهند و مى   امروز هم پول مى   . بگویند

 را مورد مـذمت قـرار بدهیـد و شـیعه را خـراب      بیت اهلقدح کنید و    
مـزد وجـود دارنـد کـه        به  ى مزدور قلم    االن در دنیا دهها نویسنده    . کنید

حـسابِ دالرهـاى      صاحب ذوق و هنر هم هستند و از این پولهاى بـى           
 برى کتاب -شهدیها   به قول م   -من  . نویسند  گیرند و کتاب مى     نفتى مى 

ــام   ــشیع و امـ ــالم و تـ ــه اسـ ــا علیـ ــه اینهـ ــواردى کـ ــین مـ  از همـ
. انـد، دارم     و جمهـورى اسـالمى و ماهـا نوشـته          )علیه تعالی اهللا رضوان(

. هاى خوب، اما با محتواهـاى بـد      تبلیغات است دیگر؛ تبلیغات با شیوه     
 296.ببینید چه قدر قضیه اهمیت دارد

وجه انتخـاب کنیـد؛ شـعر       بیان را به بهترین و شیواترین        
 297. مفاهیم خوب- که الحمدللَّه کم هم نداریم -خوب، شاعر خوب 
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 لفظ. 4-1-1-1

یک بخـش لفـظ، یـک    : خودِ این شعر هم دو بخش دارد    
 298.بخش مضمون

شعر را از لحاظ هنرى، سطح خوب انتخاب کنید؛ چـون            
شعر خوب و شعر هنرى، همان خاصیت عمومى هنر را          . اثرگذار است 

که خود گوینده حتّى   خاصیت عمومى هنر این است که بدون این      .دارد
که مستمع توجـه   در خیلى از موارد توجه داشته باشد و غالباً بدون این          

ى انواع هنـر، صـداى    تأثیر شعر، نقاشى، بقیه. گذارد داشته باشد، اثر مى  
 روى ذهـن  - که اینهـا همـه هنـر اسـت     -هاى خوب     خوش و آهنگ  

که مخاطـب   آید؛ یعنى بدون این وجود مى ر بهشع الییثُن حمخاطب، مِ 
  بخـشد؛ ایـن بهتـرین نـوع اثرگـذارى           ىمتوجه باشد، آن اثر را در او م       

 299.است

 تنها شعرى نیـست کـه معـانىِ خـوبى           ...البته شعر خوب   
دارد؛ بلکه باید شعر هنرمندانه باشد و الفاظ خوب و کلمـات مناسـب              

 300.هم در آن به کار رفته باشد

 شعر، لفظِ خوب باشد؛ همـه شـعر خـوب را      ظاوالً لف  ... 
هر شعرى که یک آدم ناوارد تصور کرد این خوب اسـت،            . نمیشناسند

شعر را بایستى آدم شعرشـناس      . دلیل بر این نیست که آن خوب است       
اش   ى شعر خـوب چیـست؟ فایـده         فایده. تصدیق کند که خوب است    

اش در  ، تأثیرگـذارى این است که بدون اینکه من و شما ملتفت شـویم        
یک هنر عالى، ولو مخاطب     . مخاطب بیشتر است؛ هنر، این است دیگر      
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 تشخیص ندهد که این عالى اسـت، امـا تـأثیر او در نفـس آن              ،آن هنر 
مخاطب، تأثیر عمیقترى خواهد بود از یک هنر سطحىِ مبتذل بـازارى؛         

امین لفظ، باید لفظ قوى، خوب، زیبا؛ مضامین، مض      . اش این است    فایده
 - کـه عمـده ایـن اسـت     -جذاب، جالب، تازه، غیرتکرارى و مطلـب     

 301.آموزنده باشد

 مضمون. 4-1-1-2

اى هست    سازى لفظى، مقوله    غیر از لفظ و غیر از مضمون       
یعنى آنچه شما دارید بیان میکنید، باید آموزنـده         . ى مطلب   به نام مقوله  

تـا آخـر منبـر    فرض کنید یک واعظى برود باالى منبـر و از اول      . باشد
ى  حرفهائى بزند که یک ذره بر معرفت مردم، بر بصیرت مـردم دربـاره    

خوب، این وقت خودش و دیگـران را تلـف          . آن موضوع اضافه نشود   
شعرى شما بخوانیـد؛ ولـو لفـظ هـم       . جور است   مداح هم همین  . کرده

هم باشد، امـا    ) علیها  اللَّه  سالم(لفظ خوبى باشد، راجع به حضرت زهرا        
ى از او نمیتوانـد بکنـد؛ نـه    ا ئى باشد کـه مـستمع هـیچ اسـتفاده      چیزها

معرفتش نسبت به آن بزرگوار بیشتر میشود، نه از مقامات توحیـدى او         
ى  چیزى میفهمد، نه از مجاهدت او چیزى میفهمد، نه از رفتار و سجیه         

 چون معصوم است و هر حرکت او براى    -آن بزرگوار که درس است      
 . چیزى میفهمد، اشکال خواهدداشت-است بشر درس است؛ سرمشق   

کار شـما بـر خـالف اینکـه بعـضیها           ! پس کارتان سخت است عزیزان    
خیال میکنند چهار کلمه حفظ کنیم و یـک صـداى بـازى هـم داشـته                 

کـار، هنرمندانـه، مـؤثر،      . باشیم، بس است؛ نه، کار، خیلى سخت است       
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 302 .بخش باشد هدایتگر و جهت

دارها به برادران عرض کـردیم      که ما مرتب در این دی       این 
که بروید اشعار قوى فارسى را در کتابهاى گوناگون پیدا کنید و آنهایى      
را که براى تفهیم مفاهیم و عقاید و اخالق اسالمى و یا بینش سیاسـى               

ى اسـالمى بـه آن نیـاز دارد و مناسـب       و یا هر آنچه که امروز جامعـه       
. د، براى همین تـأثیر اسـت     است، برگزینید و بیاورید در محافل بخوانی      

  .خواهید بود» دعبل«و یک » کمیت«آن وقت، شما یک 
طور که مطرح کردم، یکى از چیزهـایى کـه بایـد در ایـن اشـعار           همان

 - مثالً در باب توحید یا نبـوت        -باشد، عبارت از مفاهیم بلند اسالمى       
بهترین اشعار قدما در باب توحید و نبوت، همین مدایحى است           . است

انـد و     ى دیوانها و مثنویهایشان ذکر کرده       ه شعراى بزرگ ما در مقدمه     ک
این اشعار شعراى برجسته، مضامینى قوى و حقیقتـاً روشـنگر        . اند  گفته

یا ) السالم  لیهع( یا امام ) آله  و  علیه  اهللا  لیص( تواند پیامبر   دارد که انسان مى   
. ار بـشناسد  را بـا مـضمون ایـن اشـع        ) علیهـا   اللَّـه   سـالم ( زهرا  ى  فاطمه

تـوانیم آن بزرگـواران را       گویم درست بشناسد، چون مـا کـه نمـى           نمى
. درست بشناسیم؛ اما در همان حدى که ممکن است، باید تالش کنـیم          

شود، باید هـم مقـام    مثالً وقتى راجع به امیرالمؤمنین شعرى خوانده مى 
  که ما از او خبر کمـى داریـم و از ذهـن و    - )السالم  علیه( معنوى على 

 و هـم عبـادت و   -فکر و دلِ ما آدمهاى پایین و متوسط پنهـان اسـت        
مظلومیت و حکومت و عدل و ضـعیف پـرورى و دشـمن سـتیزى و                

 303. را بشناسیم)السالم علیه( جهاد امیرالمؤمنین

 این در که بینم  مى الحمدهللا که  این از خوشحالم خیلى من 
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 شـما  شعر زمان، ىنیازها آن با ،ها  پیشرفت با خوب هم خیلى ،ها  زمینه
 بایـد  را ایـن  و شـده  هماهنـگ  ،شما اقدام شما، آهنگ و شما سرود و

 کـه  جلساتى این توى عزیز برادران به کنم  مى توصیه من و بدهید ادامه
 و ادبـى  هـاى   انجمـن  در شـاعر  بـرادران  چـه  شوید،  مى جمع هم دور

 کـه   ایـن  بـراى  کنند  مى مطرح و کنند  مى اقتراح را موضوعى که شعرى
 چه تهران، چه مداحان، ى  جامعه مداح برادران جلسات در چه گویند،ب

 زیـاد  کـه  جـایى  آن خـصوص  بـه  دیگر، جاى هر چه مشهد، چه قم،
 شـعر  یـا  گفت، شعر باید آنها ى  درباره که را مهمى موضوعات هستند،

 304.کنید مطرح را اینها یافت

ــم  ــى، مجــامع در ه ــم ادب ــداحى مجــامع در ه ــال م  دنب
 گفتـه  شـعر  اش  دربـاره  بایـستى  موضـوعات  این که دباشی موضوعاتى

 بفرمائیـد  فرض مثالً بگوئید بشوند، موظف و بشود، پیدا شعر یا بشود،
 کـه  موضـوعاتى  همـین  فجـر،  ى  دهه گوناگون روزهاى مناسبت به که

 بـشود،  گفتـه  بـشود،  سـاخته  شـعرهایى  آن، قبیـل  از یا شود  مى اعالم
 دارد وجـود  ابعادى یک مثالً جادس امام زندگى ى  درباره. بشود خوانده

 اگـر  و گفـت  شـعر  بایـد  اینها ى درباره و شناخت باید را ابعاد این که
 سـجادى  امام. گفت مردم به باید را اینها و کرد پیدا باید هست شعرى

 آن و خوانـده  شام در را کذائى ى خطبه آن و کرده مبارزه سال سى که
 توانـد   مـى  مگـر  آورده دبوجـو  اسـالم  دنیاى در را انقالب را، شورش
. کنـیم  پیدا را ها  حماسه بگردیم خب باشد؟ خالى حماسه از او زندگى
 305.نیازمندند ها حماسه این به دنیا ملتهاى ى همه و ما ملت امروز
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ــى از اینهــا    بیــت اهــلشــاعران مــورد عنایــت    [خیل
 عالقه هـم    بیت اهل، شعرایى هستند که اگر چه نسبت به         ]السالم علیهم

دعبـل  «شما دیوان   .  نیست بیت اهلى    ى شعرشان درباره    ما همه دارند، ا 
طور نیست کـه او از اول تـا آخـر، مـدح         را که نگاه کنید، این    » خزاعى

خیر، او یک شـاعر اسـت؛ ولـى شـعر او شـعر          .  را گفته باشد   بیت اهل
و ) الـسالم   علیهم(بیت   سیاسى و در جهت افکار و عقاید و محبت اهل         

والیـت، یعنـى پیوسـتن و وصـل      .  خاندان است  جزو پیوستگان به این   
. قـرار گـرفتن  ) السالم علیهم( بیت شدن و جزو پیوستگان و موالیان اهل 

 چـه قـدر در   -و دیگـران  » کمیـت «طـور    و همین-» دعبل«ببینید این  
، مـورد احتـرام و تجلیـل        )الـسالم   علـیهم ( دنیاى تشیع و در زمان ائمه     

 306علتش چیست؟. اند بوده

  انتخاب اشعار قوي.4-1-1-2-1

گفـت مـا اگـر از     وقـت یکـى از بـرادران مـداح مـى        یک 
فهمند؛   شعرهاى خوب و شعراى بزرگ شعرى انتخاب کنیم، مردم نمى         

طـورى نیـست؛ مـن        این. بنابراین مجبوریم از این شعرها استفاده کنیم      
وقتى با زبان شعر با مردم حرف بزنید، هرچه شـعر          . این را قبول ندارم   

 باشد، وقتى مداح با هنر مداحى خود توانست این را کلمـه           پیچیده هم 
 307.گذارد کلمه به مردم القاء و مخاطبه کند، در دل مردم اثر مى

 شعر عـالى،    -ى مداح، آن وقتى که از زبان خوب           جامعه 
 شـعر اخالقـى، تـاریخى،       - و محتـواى خـوب       -محکم، قوى، گویـا     

د، نقـش خـود را ایفـا     برخوردار باش  -اعتقادى، توحید، نبوت، والیت     
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قـدر   در زبان فارسـى، ایـن  . ى اینها هم شعر هست   در همه . کرده است 
آمیز وجود دارد که اگر کـسى بخواهـد ده سـال           شعر خوب و حکمت   

از . تواند در تمام موضوعات، شـعر بیـرون بیـاورد          تکرارى نخواند، مى  
پـس زبـان   . شعراى قدیم بگیرید، تا شعراى امروز و شـعرهاى خـوب    

آمیز، اعم از اعتقـاد و اخـالق و            شعر خوب و محتواى حکمت     خوب،
مصیبت و مدح و مـسائل اجتمـاعى و مـسائل انقـالب و امثـال اینهـا،        

 308.خیلى مهم است

مـضمون و     شعر شما باید خوب، محکـم، قـوى، خـوش          
ى چنـد   خوانید، بـه انـدازه      اى که شما مى     گاهى قصیده . کننده باشد  قانع

گاهى یک بیت شعرِ بجا بـه    . گذارد   تأثیر مى  بیان  منبرِ یک منبرىِ خوش   
. آیـد   اینها آسان و مجـانى بـه دسـت نمـى          . قدر یک کتاب قیمت دارد    

انسان باید زحمت بکشد، کار و تالش کند، شعر خوب را بیابـد، آن را   
البته امروز خوشبختانه معمول شده که شـعر را از         . حفظ کند و بخواند   

دانـستند     ندارد؛ اما قدیمیها عیب مـى      به نظر ما اشکالى هم    . رو بخوانند 
البته اگر مداحان شعر را حفظ کنند، یک هنر اضـافه         . که از رو بخوانند   

مهم ایـن اسـت   . هم خواهند داشت؛ اما اگر حفظ نکنند، اشکالى ندارد     
 309.مضمون باشد که شعر، خوب، متین، قوى و خوش

  ایجاد فضاي مناسب براي نقد اشعار .4-1-1-2-2

خدا را شـکر    . ه امروز ما خوانندگان خوب داریم     بحمداللَّ 
که صاحب فکر و صاحب نظر سیاسى و صاحب انگیزه زیـاد اسـت و          

شـنویم   در اشعار و خواندنهاى شما که در بعضى از مناسبتها آنها را مى         
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شود؛ اما توجـه کنیـد        کنیم، واقعاً چیزهاى خوبى پیدا مى       و مشاهده مى  
  .که نسبت به شعر سختگیرى کنید

که من بنشینم و بگویم کـدام بیـت،     این جلسه، جلسه مناسبى براى این     
طور بود، بهتر بود یا چه اشکالى داشت، نیـست؛ امـا ایـن کـار          اگر این 

یعنـى همـین شـعرى کـه خودتـان      . باید در مجامع ادبى انجـام بـشود       
 آن -کنم   قضاوت کلى نمى-اید و ممکن است خوب هم باشد      سروده

بى، وسط بگذارید و به هر کسى که آن شعر را نقد          را در یک مجمع اد    
کند و اشکال بجایى بر این شعر وارد نمایـد، جـایزه بدهیـد تـا قـوى                  

یا از اشعار خوبى که دیگران دارند و یا از اشعار خوب خودتان            . بشود
 310.سعى کنید این گونه سطح شعرها را باال بیاورید. استفاده کنید

 شاعر. 4-1-1-3

ى خود آقایـان مـداحان تـأمین           وسیله صوت و آهنگ به    
بعـضى از   . ى شاعر تـأمین شـود       شود؛ اما لفظ و معنا باید به وسیله         مى

الفاظ، زیبا و پرطمطراقند؛ اما حاصلى ندارند و چیـزى از آنهـا دسـت               
بعـضى از معـانى،خوب و بلندنـد؛ امـا بـا الفـاظ       . گیـرد  مستمع را نمى  

 311.د عیبشو اینها همه مى. شوند رسایى بیان نمى

. شما به دیوان صائب نگاه کنیـد      . ما غزلیات زیادى داریم    
من یک وقت چند بیت از این اشعار را تـصادفى انتخـاب کـردم و بـه      

دیـوان صـائب   . بعضى از برادرهاى مداح گفـتم روى اینهـا کـار کنیـد       
دیگـران  . گـذارد   غزلهاى بسیار خوب و مفیدى دارد که در دلها اثر مى          

 که امروز هـم بحمداللَّـه   -بعضى از شعرا    . ار دارند گونه اشع   هم از این  
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ى عبادت و خـضوع و جهـاد و تـضرع و      درباره-در شعرها آمده بود     
بیانـات خیلـى خـوب و زیبـایى     ) الـسالم   علـیهم (انفاق و جهـاد ائمـه       

 312.داشتند

 ؛هست شعر اینها ى  درباره که هست موضوعات از خیلى 
 از حـاال  - کنیـد  نگـاه  را اقبال ندیوا مثالً بروید شما .ندارد خبر کسى
 بـا  پیمـان  کـه  هـر « :اسـت  معـروف  شـعرهایى  تعداد یک اقبال دیوان

 معـروف  حـسین  امـام  ى دربـاره  یششعرها این -»...بست هوالموجود
 در شـعر  قـدر  ایـن  ،ندیده را ایران هرگز پاکستانىِ شاعر این اما ؛است

 گـیج  آدم کـه  ددار - اسـالمى  انقالبى مفاهیم هم آن - اسالمى مفاهیم
 مـسائل  ایـن  کـه  - قبل سال بیست حدود شاید - آید  مى یادم. ماند  مى

 ،گفتـیم  مـى  درس مجـالس  و بحثهـا  و هایسخنران در را اسالمى انقالبى
 پیدا یا دیگران  سعدى ناصرخسرو، از شعرى بیت دو - بیت یک گاهى

 در آن از ؛کـردیم   مـى  یادداشـت  ؛آمـد   مـى  خوشـمان  چقدر ،کردیم  مى
 شاید - شدم آشنا اقبال دیوان با من  وقتی .کردیم  مى استفاده هاینسخنرا

 .کـرد  جلـب  را من نظر شعرهایى -  بود وشش  چهل  یا وپنج  چهل سال
مفـاهیمی   شعرهایی با این     دراینقَ دیدم ، آن را آغاز کردم    خواندن وقتی

 کـه  مـسائلى  ؛کنـد  انسان تعجـب مـی     که ،است زیاد ،خواهیم که ما می  
 در و کنـیم  عرضـه مـی    دنیـا  بـه  براي اولین بار   را آنها کردیم  مى گمان
  بـه صـورت    بزرگ انسان این را اینها ي  همه ،کنیم  مى مطرح مان   هجامع
 خود شعراى الحمدهللا .گویم می مثال باب از ار این ؛است درآورده شعر

 ؛شنوید  مى را هایش  نمونه ؛گویند  مى خوبى خیلى شعرهاى امروز هم ما
 313.است جالب بسیار ؛بینید مى
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 آهنگ. 4-1-2

آهنـگ و آواز    . خورد  هر آهنگ و آوازى به درد شما نمى        
اگر . ى بیان خاص مداحى خورد؛ آن هم با شیوه    خاصى به درد شما مى    

شدم؛ اما کـار خیلـى    کار مهم نبود، من در بیان این جزییات معطل نمى    
طـول   که بحمداللَّه ما در      -اگر این کار، خوب انجام بگیرد       . مهم است 

ایم که این کار را خوب هم  سالهاى متمادى، بسیارى از برادران را دیده    
العاده مؤثر و واالیى در پیشرفت     نقش فوق  -دهند    دادند و مى    انجام مى 

 314.ى ما خواهد داشت فکرى و اعتقادى و اسالمى جامعه

  انتخاب یا ساخت آهنگ متناسب.4-1-2-1

ـ      . خودتان آهنگ بسازید    ن همـه هنـر    این همـه ذوق و ای
مندان به این جریان کسانى هستند کـه         یقیناً در جمع عالقه   . وجود دارد 

هاى خوبِ مخـصوص مـداحى بـسازند؛ آهنـگ عـزا،              توانند آهنگ   مى
 315.آهنگ شادى

این را هم عرض بکنم که آهنـگ شـادى از آهنـگ عـزا                
االن معمول شده که براى روزهـاى عیـد جلـساتى تـشکیل             . جداست

. زننـد  لف این کار نیستم؛ بد هم نیست که دست مـى بنده مخا. دهند  مى
 و -ام   که بنده خودم گاهى از رادیو شـنیده     -البته اگر از رادیو بشنویم      

هـم  ! زننـد   کنیم دارند سـینه مـى       شعر را درست گوش نکنیم، خیال مى      
زننـد، مثـل زدن روى سـینه          زنى است؛ هم آن دستى که مى        لحن، سینه 

هـاى   اگر براى روزهـاى شـادى، آهنـگ    ! یى شد؟   این چه شادى  . است
هـاى   هاى طاغوتى، نـه آهنـگ      هاى مبتذل، نه آهنگ      نه آهنگ  -مناسب  
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طـور   این. هاى خوب انتخاب کنند، مؤثرتر و بهتر است         و شیوه  -حرام  
ایـم، روز شـادى هـم کـه      خوانى عادت کـرده    نباشد که چون به روضه    

هـا    قـدیم . خـوانى   خواهیم حرف بزنیم، لحنمان بشود لحـن روضـه          مى
آیـد؛ هـر آهنگـى را کـه        خواند، مثنوى درمى    گفتند فالنى هرچه مى     مى

 316.طورى نباشد این! شود شروع کند، مثنوى مى

 یا الگوگیري از سبکها و      ،کارگیري نواهاي اصیل ایرانی     به .4-1-2-2
 آهنگهاي غربی؟

ما در قدیم از زبان موسیقیدانهاى معروف شـنیده بـودیم            
خوانهـا حفـظ     و شـبیه هاخوان  اصیل ایرانى را نوحه    که میگفتند موسیقى  

هـر  . خـوان   اکبرخـوان، قاسـم     خوان، على   خوان، مخالف   اند؛ موافق   کرده
. کدام یک دستگاهى را به اینها میدادند که باید در آن دستگاه بخواننـد              

 که نه نُـت داشـت، نـه     -ى ایرانى     این موجب شد که موسیقى نانوشته     
 بتواند برسد به دسـت کـسانى   -گرى داشت نوشته داشت و نه چیز دی  
حـاال  . هاى جدید بتوانند ثبـت و ضـبط کننـد       که اینها را با نُت و شیوه      
 کـه متأسـفانه آنجـا از    -ى رادیو و تلویزیون  جوان امروز، چه خواننده  

ى مـداحى،     ى جلـسه     چه خواننـده   -این جهت وضع خوبى هم ندارد       
 بنـا  -هم به شکل غلـط و نابلـد   آن -ناگهان بیاید آهنگهاى اروپائى را      

ى غربـى یـا       کند خواندن؛ سبکهائى که فرض کنید حاال فالن خواننـده         
مقلد عربِ آن غربى یکوقتى خوانده، ما این را از او یاد بگیـریم و بنـا                 

. که قبل از انقالب هم متأسفانه همـین کارهـا را کردنـد            ! کنیم خواندن 
 -ل هـم داشـته باشـد      موسیقى اصیل ایرانى را که میتوانست نوع حـال        
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البته همان موسیقى اصیل، یک نوعش هم حرام است؛ فرقى بین ایرانى            
البتـه بعـد از انقـالب       .  همان را هم ضایع کردند     -و غیر ایرانى نیست     

ى ما بیاید در رادیو و تلویزیون         بهتر شد؛ اما حاال مثالً مداح یا خواننده       
جـالس لهـو را در       آهنگ غربـى یـا آهنـگ م        - آن هم غلط     -به تقلید   

مجلس ایمان و در مجلس معنویت تکرار کند، این درست نیست؛ این            
ایـن مربـوط بـه آهنـگ        . جـور   نوآورى، درست؛ اما نه این    . غلط است 

البته صداى خوب را میتوان با آهنگ بـد خـراب کـرد؛ صـداى                . است
خود آهنـگ یـک مـسئله    . متوسط را میتوان با آهنگ خوب آرایش داد       

 317.است

 صداي خوش. 4-1-3

اگر مداحى بتواند یک شعر خوب را که داراى مضمون و       
محتواى خوبى باشد، با صداى خوبى بخواند، شما ببینید که چـه قـدر              

منتهـا شـرط    . اللَّه، این گـوى و ایـن میـدان          بسم. خدمت بزرگى است  
ى ایـن   اگر شعر خوب نبود، همه. اولش این است که شعر خوب باشد 

. ایـن نکتـه را بدانیـد   . چ کـدام نخواهـد بـود    فضایلى که ذکر کردم، هی    
کسانى که این خصوصیات را داشته باشند، اگر یک قصیده را در مکان            

یـى مـساعد      مناسب و با زبـان و قالـب و محتـواى بایـسته و حنجـره               
البتـه ایـن حنجـره،    . بخوانند، شما ببینید که چه تأثیرى خواهد گذاشت  

. باشـد  اش همان شعر مى ضهى شعر است؛ فری ى مستحبى و نافله     مسأله
یعنى چنانچه شعر بـا صـداى خـوش همـراه شـد، تـأثیرش مـضاعف          

. بندى این کار، صداى خـوش دخـالتى نـدارد           شود؛ اما در استخوان     مى
اگر صداى خوش بود و این شعر را با آن محتواى خوب و با آن الفاظ        
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 زیبا و با آن مضمونى که مورد نیاز است، همراهـى کـرد، ارزش آن دو      
یى را که کسى این گونـه بخوانـد، ارزش آن          یقیناً قصیده . شود  برابر مى 

 318.ى یک آدم دانشمند بیشتر است از یک سخنرانى یکساعته

 تعقل. 4-2

عنصر دوم، عنصر تعقّـل اسـت؛ چـون منطـق، اسـتدالل،         
حرف حساب، حرف درست و حرف خوب در البـالى ایـن شـعرها              

البته منطـق، شـکلهاى   . ا قانع کند  تواند ذهنها ر    فراوان وجود دارد و مى    
گاهى برهانى است، گاهى خطابى است، گـاهى شـعرى          . مختلفى دارد 

است؛ مقصود این است که بتواند این پیام را به اعماق ذهـن مخاطـب               
 319.برساند و او را قانع کند

 پیام دینی و معنوي. 4-3

خصوصیت سوم این اسـت کـه شـما حامـل پیـام دینـى             
در دنیـا  .  سِـمت معنـوى و روحـانى داریـد        شوید؛ یعنـى    محسوب مى 

خوانندگان خوب زیاد هـستند و ممکـن اسـت شـعرهاى خـوبى هـم         
زنند؛ ولـى شـما از موضـع          بخوانند؛ اما آنها از موضع مداح حرف نمى       

 320.زنید  و از موضع معنوى و روحانى حرف مىبیت اهلمداح 

  محتواي قابل ارائه منابع و سندِ.4-3-1

ها پرمغـز     خوانى  ها و شعرها و روضه      سعى کنند که نوحه    
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ــار وارده ى معتبــره از ائمــه  و داراى مــضامین صــحیح و متکــى بــه آث
 321.یا علماى بزرگ باشد) السالم علیهم(

یکى از برادران گفتند کـه اگـر غلـط اسـت، بگوییـد تـا                 
بنایمان این نیست که هرچه را در آن شک داریم و یـا قبـول               . نخوانیم

طـور بگـوییم ایـن        نند؛ والّا اگر ما بخواهیم همـین      نداریم، بگوییم نخوا  
ترســیم کــه بــرادران در خوانــدن خیلــى  غلــط اســت و نخوانیــد، مــى

  !محدودبشوند
دنبال این نباشید که چیزى که در متن تاریخ اثبـات شـده اسـت، آن را     

» لهـوف «تازه آنچـه کـه در   . توانید بخوانید  چیز نمى   بخوانید؛ چون هیچ  
توجـه کنیـد، چیـزى را       . ر واحـد اسـت دیگـر      طاووس هست، خب    ابن

که انسان هرچه معقـول اسـت، از      البته، نه این  . بخوانید که معقول باشد   
. نه، آن را به اصول و واقعیتهایى متکـى کنیـد     ! خودش بسازد و بخواند   

هـایى همـراه      ى هر حدیثى، وقتى که هنرى باشد، بـا پیرایـه            البته گزاره 
هـا   که آن پیرایه دى ندارد؛ منتها به شرط این ها ایرا   آن پیرایه . خواهد بود 

اصل را بایستى از واقعیتهایى که هست، گرفت؛ منتهـا          . همه چیز نشود  
حـاال شـاید مجـال    . ى الزم بخـشید و گفـت     آن را با بیان هنرى پیرایه     

باره صحبت بکنیم؛ لیکن اینها حرفهایى است کـه بایـد             نباشد که دراین  
  . تکرار گرددباالخره گفته و شنیده بشود و

در دعاها و زیارتهاى ما، تعبیرات عاشقانه و خیلى خـوبى هـست کـه               
آنچه را کـه مـثالً   . دهد؛ اینها را محور باید قرار داد حقایقى را نشان مى   

اند، اینها    طاووس و مفید و دیگر بزرگان در کتابهایشان گفته          شیخ و ابن  
ى هنـرى، بـه شـکل     هبعد آنها را در یک ارای. را بایستى محور قرار داد  
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یـى   حاال در آن شکلِ بیان، هر کسى سـلیقه     . یى بیان کرد    زیبا و شایسته  
مـن اصـرار   . نقش شما، نقش بسیار مهمى است. دارد؛ آن ایرادى ندارد 

 چـه آنهـایى کـه بـه         -دارم که این نکته را براى برادران عزیـز مـداح            
 یى مـداح هـستند، چـه آن کـسانى کـه گـاهى در کنـار                  صورت حرفه 

 تکرار بکنم که این نقش، نقـش  -دهند  کارهایشان این کار را انجام مى     
 322 .بسیار مهم و حایز اهمیت و حساسى است؛ این را کم نگیرید
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 هاي مداحان و ذاکران مسؤولیت. 5

 که -ایم  بنده در طول این سالهائى که این جلسه را داشته        
ـ             االن بیست  ا مـداحهاى   وچند سال است که هر سال، ما این جلسه را ب

ى شصت،   جمهورىِ من؛ سالهاى دهه      از زمان ریاست   -ایم  محترم داشته 
ى   هر سال ما یک کلمه راجع بـه مـسئله     -که هر سال این جلسه بوده       

ایم؛ نمیخـواهم اینهـا را تکـرار     مدح و مداح و ذاکر و اینها عرض کرده 
 .کنم، میخواهم عرض بکنم برادران مداح اهمیت این کار را درك کنند           

 - بـه مـوازات اهمیـت، مـسئولیت اسـت      -وقتى اهمیت معلـوم شـد       
 سـؤال مسئولیت یعنى چه؟ یعنى از ما      . مسئولیت این کار را درك کنند     

و استَعمِلْنِی بِما تَسأَلُنِی    «: االخالق میخوانید   در دعاى مکارم  . خواهند کرد 
! وردگـارا  خواهى کـرد؛ پر سؤال؛ فردا؛ در روز قیامت، از من     »1غَداً عنْه 

 کنـى، مـن   سؤالحاال کمک کن که آن چیزى را که بناست فردا از من        
ى دعا ایـن    جوابش را امروز در عمل خودم آماده کنم؛ معناى این فقره          

. کننـد  ال مـی  ؤاین مسئولیت، یعنى سـ    . لیت دارید پس شما مسئو  . است
                                                

 20صحیفه سجادیه، دعاي  .1
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  . باشدسؤالکارى کنیم که عمل ما بتواند پاسخگوى آن 
ى  د، آن وقت میرویم سراغ اینکه حاال چطور؟ همـه  وقتى این معلوم ش   

 حرفهائى که افراد پرمـسئولیت، دانـا، فهـیم در           -حرفهائى که ما زدیم     
ى مداحان بر زبان آوردند، جلسه درست کردید، مطالبى گفتیـد             جامعه

» چه کار بکنـیم   «چه کار بکینم؟ این     :  است که  سؤال در پاسخ همین     -
 323. جواب دارداى است که یک کتاب یک کلمه

ام کـه رتبـت      من بارها این مطلب را به شما عرض کرده          
در . هـا و منبرهاسـت    ترین رتبه   مداحى و منبر مداحى یکى از باشرافت      

. خواهیم تکرار کنـیم    ایم، که دیگر نمى     این زمینه ما خیلى صحبت کرده     
ها به نواى مداحان، اقبال خوبى        امروز هم بحمداللَّه اقبال مردم و جوان      

دهنـد، اجتمـاع    کنند، عالقه نـشان مـى     بینید مردم، استقبال مى     مى. است
. دهنـد؛ ایـن یـک موقعیـت اسـت      کنند، پـول مـى   کنند، صحبت مى    مى

 324.شود موقعیت وقتى حساس شد، وظیفه حساس و خطیر مى

  وظایف شخصی مداحان.5-1

 تهذیب نفس. 5-1-1

ز آبى که خالیـق ا    : گوید  او مى . مولوى تمثیل خوبى دارد    
کننـد و    کنند، خودشان را پاك و باطراوت و پـاکیزه مـى            آن استفاده مى  

دهد؛ اما خود این آب هـم بـه پـاکیزه شـدن         کالً به وجود پاکیزگى مى    
ى  کنــد، همـان قــوه  آن کــسى کـه آن آب را پــاکیزه مـى  . احتیـاج دارد 

کشد و به ابر و بـاران   ى در خلقت الهى است که او را باال مى           فرونهاده
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کنـد و دوبـاره بـه پـایین      خالص و پـاك و طـاهر تبـدیلش مـى    و آب  
به برکـت عـروج و   . همان آب قبلى است؛ منتها پاك شده . گرداند  برمى

یـى در آن      ى تصفیه و تزکیه     علو و تبدیل شدن و استحاله، یک گردونه       
هر اهل معرفتى هم اگر این استحاله و عـروجِ       : گوید  مولوى مى . هست

ى پاکى و طهـارت و   د، هرچند که خود، وسیلهگاهگاهى را نداشته باش  
هـا را     شـود؛ امـا ایـن سـرمایه         نزاهت و زیبایى و آراستگى دیگران مى      

  .دهد خودش بتدریج از دست مى
هر . وقت متوقف نشود پس، سعى کنیم که اول این پاالیش درونى هیچ       

گـویم، بـه    من که این مطالب را مى  . کند  کس هم که هستیم، فرقى نمى     
که خیال کنیم ایـن حرفهـا      نه این . الیش درونى از شما محتاجترم    این پا 

بناى بر تعارف نیست؛ حقیقت قضیه ایـن     . تعارف است؛ واقعیت است   
ى ما احتیاج داریم و مـن بـه ایـن پـاالیش، بیـشتر از شـما              همه. است

اگر این پاالیش انجام نگیرد، این آبى که یـک روز در آن             . احتیاج دارم 
شـستید، تـر و تـازه     شد؛ صورت را مـى  ت تمیز مىزدید، دس  دست مى 

شد؛ همین آب، به چیزى تبدیل خواهد شد که دیگـر شـما حاضـر           مى
آبى که دستها و صـورتها و بـدنها از آن           . نیستید دستتان را در آن بزنید     

باطراوت شده است، اگر تصفیه نشود، پس از چندى، طـورى خواهـد          
دست بزند و نزدیکش بـشود؛  کند به آن  شد که دیگر انسان رغبت نمى  

 325 .ما باید خودمان از درون پاالیش بشویم. خواهد پاالیش مى

 زیاد کردن سرمایه محبت خود با عمـل و پیوسـتگی            .5-1-2
 )السالم علیهم( بیت اهلعملی با 

به محبتِ دورادور و احساس محبـت اکتفـا نکنـیم؛ ایـن              
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ى  ایـن رابطـه  اگـر محبـت نباشـد،       . احساس را در زندگى پیاده نماییم     
شـود ایـن پیونـد و     ى آن محبت، مـى  در سایه . آید  عملى به وجود نمى   

پیوستگى عملى را به وجود آورد؛ امـا بـدون ایـن پیوسـتگى و پیونـد                
ه    «. عملى، اصل آن محبت زیر سؤال خواهد رفت        قُلْ إِنْ کُنْتُم تُحِبونَ اللـَّ

 .محبت، بایـد اطاعـت و متابعـت باشـد    ى   دنباله. »1  یحبِبکُم اللَّه   فَاتَّبِعونی
شـما مـداحان و گوینـدگان فـضایل         . ى دوم، مربوط به شماسـت       نکته
ى  توانیـد حلقـه    بهترین کسانى هستید کـه مـى       ،)السالم   معلیه( بیت  اهل

ى واقعـى   ى محبت وصل کنید و یک سلسله و زنجیره عمل را به حلقه  
یـى   اً وارد این وادىتا کسى اهل محبت نباشد، قاعدت  . به وجود بیاورید  

گذارد، البد  آن کسى که قدم در این وادى مى. شود که شما هستید، نمى  
ى هـر   آنچـه وظیفـه  . ى محبت و استعداد و قـابلیتى در او هـست           مایه

سـعى کنیـد ایـن      . هـا را زیـاد کنـد        انسانى است، این است که سرمایه     
هـر کـس در هـر سـطحى کـه        . ى محبت و معرفت زیاد بشود       سرمایه

ایـن  ! بـرادران . شـود  ست، باید خودش را باال بکشد؛ والّـا تمـام مـى         ه
هاى مادى اسـت کـه گـاهى تمـام            هاى معنوى هم مثل سرمایه      سرمایه

 .اگـــر بـــه آن اضـــافه نکردیـــد، تمـــام خواهـــد شـــد. شـــود مـــى
 اما اصل قـضیه ایـن اسـت، شـما کـه آن محبـت را از درون خـود                ...

هـاى   شـعار شـعرا و از سـروده       جوشانید و از کلمات دیگران و از ا         مى
هـاى خودتـان را       کنید و بعضى از شما حتّى سـروده         خوب استفاده مى  

 326 .کنید، بدانید که نقش بسیار بسیار واالیى دارید بیان مى

                                                
» .شـما را دوسـت بـدارد   ) نیـز (تا خـدا  ! دارید، از من پیروى کنید    ت مى اگر خدا را دوس   «:  بگو .1
 )31 ، آیهعمران آل(
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  شناخت نقش خود در جنگ فرهنگی.5-1-3

امروز تمام مراکز و قطبهاى قدرت فکرى و تبلیغات دنیـا     
ى ماندگار و محکمـى   انند این ریشه دارند طراحى میکنند که چطور بتو     

را که در این سرزمین جا گرفته و این ایمان اسالمى، این پایبنـدى بـه                
شـما اینجـا   . تعهد اسالمى و قرآنى و این دلهاى مؤمن را از هم بپاشند        

یک ! نه آقا . طور زندگى دارد میچرخد     اید خیال میکنید که همین      نشسته
ین این جامعـه، ایـن نظـام،        جنگ است؛ یک جنگ حقیقى است االن ب       
هاى مختلف، از جمله خـود       متفکران این نظام، فعاالن این نظام در رده       

ى کشور هستید از یک طـرف، بـا یـک طـرف               شما که مداح مجموعه   
ى این ایمان را از این خاك مقدس و           دیگر؛ کسانى که میخواهند ریشه    

آن بنائى که بر اند آن نظامى،      از این دلهاى پاك دربیاورند؛ چون فهمیده      
ــه و     ــودجویانه و زورگویان ــافع س ــا من ــه، ب ــکل گرفت ــاس ش ــن اس ای

طلبى دنیـاى   اندازى و سیطره خواهانه اینها سازگار نیست؛ با دست       زیاده
دنبال اینند که فکر    . اند  استکبار باالخره کنار نخواهد آمد؛ این را فهمیده       

ـ   بیـت  اهـل توحیدى را، فکر والیت را، محبت     رآن را،  را، محبـت بـه ق
ى بـا ظـالم را،    تعصب و غیرت نسبت به مبانى دینى و اعتقاد به مبارزه      

هـا   پذیرى را از دل این مردم با انـواع حیلـه        اعتقاد به قبح و زشتى ظلم     
ــرون بکــشند ــد و آن را  . بی ــد انجــام میدهن ــسامش را دارن ــواع و اق ان

  .کنند می  هم  بیان
ى مستحکم فکـرى اسـت     آن چیزى که آنها میخواهند، بر هم زدن پایه        

که بر این مردم، بر این دلها، بر این روحهـا کـامالً تـسلط دارد و ایـن                
هدفـشان ایــن اســت،  . جهـت صــراط مـستقیم، آن را هــدایت میکنــد  
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  .غرضشان این است
ایـن پولهـا    . این پولهائى که میگویند، میخواهند صرف این کـار بـشود          

صرف همین کارهاى  صرف بمب و گلوله و اینها خیلى نمیشود؛ عمده          
البتـه از   . تبلیغاتى، همین کارهاى فرهنگى با شکلهاى مختلـف میـشود         

. بنابراین یک جنگ اسـت . این طرف هم مقاومت و بلکه هجوم میشود 
اى که با ایمان مردم، با دل مردم، با معارف مردم، بـا   در این جنگ طبقه  

ى  ، وظیفـه  سـر و کـار دارد   بیـت  اهـل و  ) السالم  علیهم(نام مبارك ائمه    
این وظیفه را درست بـشناسند؛ درسـت از   ! برادران عزیز. سنگینى دارد 

 327.آن استفاده کنند

 وظایف مداحان در قبال مخاطبان. 5-2

  افزایش ایمان مخاطب.5-2-1

وقتى شعر را میخوانیم، به فکر باشیم که از این شـعر مـا               
رجـور  پس، هـر شـعرى را نمیخـوانیم؛ ه        . ایمان مخاطبان ما زیاد شود    

خواندنى را انتخاب نمیکنیم؛ جورى میخوانیم که لفظ و معنا و آهنـگ،     
ایـن البتـه   . در چه؟ در افزایش ایمـان مخاطـب     . مجموعاً اثرگذار باشد  

گفتنش آسان است؛ آدم بـاالى گـود بنـشیند و یـک دسـتورى بـه آن                  
اما شماها میتوایند   . عمل کردنش سخت است   . پهلوان وسط گود بدهد   

تان خوب است، نیرو و   اها صدایتان خوب است، حافظه    شم. عمل کنید 
ى ایـن کارهـائى را کـه گفـتم،        نشاطتان خـوب اسـت؛ میتوانیـد همـه        

 328.بدهید انجام
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 )السالم علیهم( بیت  اي اهل شکرگزاري نسبت به نعمت تولّ.5-2-2

بهره است و     یک وقت است که کسى از داشتن نعمتى بى         
اما یک وقت کـسى   . شود  لى هم نمى  در مقابل نعمتِ نداشته، از او سؤا      

. شـود  مند است و از آن نعمتى که دارد از وى سؤال مـى         از نعمتى بهره  
ــاد حــسین  ــا، نعمــت خــاطره و ی ــرین نعمته ــى  بــن یکــى از بزرگت عل

، یعنى نعمت مجالس عزا، نعمت محرّم و نعمـت عاشـورا   )السالم  علیه(
عى ما از مسلمین، متأسفانه برادران غیر شی   . ى شیعىِ ماست    براى جامعه 

تواننـد از ایـن نعمـت         اما مـى  . خود را از این نعمت برخوردار نکردند      
البتـه بعـضى از مـسلمینِ       . مند شوند و امکـانش هـم وجـود دارد           بهره

گونـه    ولى آن . غیرشیعه در گوشه و کنار، ذکر محرّم و عاشورا را دارند          
 .ایـج اسـت  که باید و شاید، بینشان رایج نیست؛ در حالى که بین مـا ر           

ــاد و خــاطره  ــام حــسین  اکنــون کــه ذکــر محــرّم و عاشــورا و ی ى ام
، در بینِ ما رایج است، از این ذکـر و خـاطره و جلـسات           )السالم  علیه(

 329اى باید کرد و شکر این نعمت چیست؟ بزرگداشت، چه استفاده

 در بعضى از این شعرهائى هم       -خیلى خدا را شکر کنیم       
 نعمـت بزرگـى اسـت تولّـاى         -نـا بـود     که دوستان خواندند همین مع    

خدا را شـکر  . براى ما) علیها اللَّه سالم(ى کبرى     ى زهرا و صدیقه     فاطمه
که او را شناختیم؛ خدا را شکر که خودمان را به ذیل عنایت او متوسل           
کردیم و خدا را شکر که نعمت وجود او را قدر دانستیم، به او توسـل            

اینهـا نعمتهـاى    . او محبت ورزیدیم  جستیم، از او معرفت خواستیم، به       
 330.بزرگ خداست؛ اینها را باید حفظ کنیم
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 - سیاسـی   و اخالقـی  - پر کـردن خألهـاي معرفتـی       .5-2-3
  جواناناجتماعی

 چه دخترهاتـان، چـه    -شما ببینید امروز نسل جوان شما        
برند و آسیب  ى شما از خأل کدام معرفت رنج مى         و جامعه  -پسرهاتان  

برنـد، آن   ى اخالقـى رنـج مـى    ود کدام عنـصر سـازنده     بینند؛ از کمب    مى
و در فـضایل  ) علیها اللَّه سالم(ى زهرا  عنصر اخالقى را در وجود فاطمه  

 کـه  -آن بزرگوار و این وجودهاى مقدس پیدا کنید و بـه زبـان شـعر         
ببینید ما در زندگى سیاسـى و  .  آن را القا و بیان کنید    -زبان هنر هست    

بیت احتیاج داریم، آن را از زندگى این           درس اهل  مان به کدام    اجتماعى
بیـان  بزرگواران و این بزرگوار بخصوص استخراج کنید و با زبان شعر       

 331.کنید؛ اینها الزم و مهم است

 اکتفــا نکــردن بــه اظهــار ارادت نــسبت بــه       .5-2-4
  و درس گرفتن از آن بزرگواران،)السالم علیهم(بیت اهل

ى زهرا درمانده     مت فاطمه جور نیست که ما براى عظ       این 
جور این عظمت را بیان کنیم و متوسل بـشویم بـه شـعر،        باشیم که چه  

ایـن خورشـید   . نثر و یا کالمى؛ نه، بلکه ما به آن عظمت احتیاج داریم           
بخـشد و حـاال    ى موجودات عالم سـود مـى    متأللئ و درخشان به همه    

بینـیم از ایـن   ى ما افتاده است؛ مـا بایـد ب   گوشه آفتابش هم داخل خانه   
آن خورشید که خیلى بـاالتر اسـت؛        . توانیم استفاده کنیم    جورى مى   چه

 -حاال ما ساعتهاى متمادى بنشینیم و راجع به توصیف ایـن خورشـید          
 حـرف  -رسد  دانیم چه هست و ذهن ما به آن نمى          که درست هم نمى   
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بزنیم، شعر بگوییم، بخوانیم؛ اما نـرویم زیـر ایـن آفتـاب بنـشینیم، تـا                
مـان را رشـد بـدهیم و حیـات خودمـان را               بدنمان را گرم کنیم، جسم    
؛ شأن این بزرگـوار و ایـن      1که عاقالنه نیست    تقویت و تأمین کنیم؛ این    
  ...بزرگوارها خیلى باالست

 که الفاظ آن مدح هم گاه الفاظ مبهمى است کـه  -صرف مدح گفتن    ...
نـه گـاهى    فهمد که محصول این مدح چه شد و           نه شنونده درست مى   

ما باید اظهار ارادت بکنـیم و ایـن اظهـار      .  کافى نیست  -! خود گوینده 
؛ امـا بـه ایـن       »مادح خورشید مداح خود اسـت     «ارادت، کمال ماست؛    

ما باید ببینـیم امـروز چـه درسـى از ایـن بزرگوارهـا               . نباید اکتفا کنیم  
 مبلغ هم وظیفه دارد، هنرمند هم وظیفه دارد، فیلمـساز . شود بگیریم  مى

ــد،    ــه دارن ــدگان ســینماى کــشور هــم وظیف ــه دارد، گردانن هــم وظیف
هـا هـم وظیفـه        گردانندگان تلویزیون کشور هم وظیفه دارنـد، منبـرى        

خـواهم بگـویم شـما        دارند، مداح جماعت هم وظیفـه دارد؛ مـن مـى          
ى   ى خودتان را در کنار این وظایف سنگینى که بـر دوش همـه               وظیفه

ى مـن بـه بـرادران عزیـزم اسـت کـه        هماست، بازیابى کنید؛ این توصی   
 332.گذارم کنم و با آنها در میان مى همیشه از آنها درخواست مى

شریف و بعضى از کتب دیگر      » کافى«این روایاتى که در      
در باب عالمات شیعه هست، ناظر به همین است؛ یعنى شیعه بایـستى             

                                                
لَـا  ) السالم علیه(لَا تَدعوا الْعملَ الصالِح و الِاجتِهاد فِی الْعِبادةِ اتِّکَالًا علَى حب آلِ محمدٍ               ِ.1

لتَّسلِیم لِأَمرِهِم اتِّکَالًـا علَـى الْعِبـادةِ فَإِنَّـه لَـا یقْبـلُ        و ا ) السالم علیه(تَدعوا حب آلِ محمدٍ     
 .أَحدهما دونَ الْآخَر

و ) الـسالم  علـیهم (عمل صالح و سخت کوشی در عبادت را به واسطه تکیه بر حـب اهـل بیـت           
هـیچ کـدام از آنهـا    تسلیم بودن در برابر اوامر ایشان را به واسطه تکیه بر عبادت رها نکنید زیرا      

 )346 ص ،75 ج ،بحاراألنوار (.بدون دیگري قبول نخواهد شد
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ـ    -ما باید زندگى آنها را در زندگى خـود          . طورى عمل کند    آن ه  ولـو ب
ما و از ما بزرگترها کجـا، آن آسـتان          .  نمایش بدهیم  -صورت ضعیف   

بلند کجـا؟ معلـوم اسـت کـه مـا حتّـى بـه حـدود دوردسـت او هـم             
ى مقابـل زنـدگى    شـود در نقطـه   نمـى . رسیم؛ اما باید تـشبه کنـیم       نمى
 1!بیتـیم   بیت حرکت کنیم، ولى ادعا کنیم که ما جـزو موالیـان اهـل               اهل

فرض بفرمایید کسى در زمان امام بزرگـوار       چنین چیزى ممکن است؟     
 تبعیـت  -زد   که امام دایم علیه آنها حرف مى-ما، از دشمنان این ملت    

اگر چنـین چیـزى از      ! توانست بگوید من تابع امامم؟      کرد؛ آیا او مى     مى
همـین قـضیه در     ! خندیدیـد؟   شد، آیا شماها نمـى      زبان کسى صادر مى   

 333.هستهم ) السالم علیهم( بیت باب اهل

گمان نکنید که اگر باطـل بـه        . بناى حق باید مرتفع باشد     
پذیریش از بین رفت، حق به خودى خود و بـدون تـالش،       خاطر زوال 

آید؛ مگـر    باطل دیگرى سر جایش مى   - ابداً   -در دنیا علَم خواهد شد      
ایـن باطلهـا    . چنان که هست، عرضه کنـد       آن وقتى که حق، خود را آن      

آینـد و از      روند؛ مرتب به وجود مـى       یند و مى  آ  مرتب پشت سر هم مى    
گمـان  . طبیعت باطل، زایل شـدن و از بـین رفـتن اسـت       . روند  بین مى 

                                                
ۀَ      . 1 لَـا قَرَابـ أَنَّه مهلِمأَع و لَامنِّی الستِی علِّغْ شِیعابِرُ با جهِ قَالَ یلَیاللَّهِ ع اتلَواقِرِ صنِ الْبع فِیعالْج

  زَّ ونَ اللَّهِ عیب نَنَا ویب   نَـا ولِیو و نَا فَهـبأَح و اللَّه نْ أَطَاعابِرُ ما جی ۀِ لَههِ إِلَّا بِالطَّاعإِلَی تَقَرَّبلَا ی لَّ وج 
 .منْ عصى اللَّه لَم ینْفَعه حبنَا

چ رابطـه  به شیعیانم از طرف من سالم برسان و به آنها بگو هـی ! اي جابر): السالم علیه(امام باقر   
هـر  ! اي جـابر . و کسی به او نزدیک نمی شود، مگر با اطاعت او. بین ما و خدا نیست ) و فامیلی (

کس که از خدا اطاعت کند و ما را دوست داشته باشد، او دوست ماست؛ و هر کـس کـه خـدا را             
 )179 ص ،68 ج ،بحاراألنوار (.عصیان کند، دوستی ما براي او سودي نخواهد داشت
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نشود که اگر باطل از بین رفت، ممکـن اسـت اسـالم یـا حـق، بـدون         
تالش و مجاهدت، بدون تعریف و تبیین، بدون زحمت کشیدنِ مـن و      

ه ایـن اسـت کـه مـن و     شما، در دنیا جایگزین باطلها بشود؛ نه، بسته ب      
  .شما چه کار کنیم
بیت همچنان درس گرفت؛ همچنان این درسـها را بـه    پس، باید از اهل   

                 ـرّ حـق و لُـبمردم داد؛ همچنان تربیت کرد؛ تا بر اثر این کوششها، م
 334.حق بتواند جانشین باطلها بشود

دهی به عواطـف عمـومی نـسبت بـه            تقویت و جهت   .5-2-5
 )السالم علیهم(اطهار  ۀائم

و ) الـسالم   علـیهم ( ى مردم ما و پیوندشان بـا ائمـه          عاطفه 
شـوند و در عـزاى آنهـا     عشقشان که در شادى آنهـا حقیقتـاً شـاد مـى         

حفـظ و  . شوند، چیز بـسیار مهمـى اسـت    حقیقتاً محزون و غمگین مى   
ى   تقویت و پالودن و پیراستن و جهت دادن و هدایت ایـن، بـر عهـده               

ى محتـرم مـداحان کـه     از جمله همین سلـسله  -کسانى از برگزیدگان   
 335.باشد  مى-داراى این منصب عالى هستند 

  مجالسۀ محتواي پرمغز در همۀ ارائ.5-2-6

ى مداح ایـن اسـت کـه         وظیفه و مسؤولیت بزرگ جامعه     
ى درست ایـن را اداره کنـد؛     مطالبش پرمغز و پرمحتوا باشد و به شیوه       

باید مطالب با شکلهاى .  و جشنهم در مصیبت و مدایح، و هم در عزا     
 336.مختلف و در قالبهاى مختلف بیاید
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کند، بایـد خـودش را در روى منبـر            کسى که مداحى مى    
خواهنـد از او چیـزى        ببیند و مستمعان را کسانى مشاهده کند کـه مـى          

 .با این نیت و انگیزه پشت تریبون یا منبر مداحى قـرار گیـرد           . بیاموزند
 مداحان خوب است، ولى با خواندن آنها انسان         صداى بعضى از آقایانِ   

خوانند، معرفتى را بـه      گیرد؛ اما بعضى نه؛ وقتى شعر مى        چیزى یاد نمى  
آموزیم، بهترینش آن چیزى است که ما به آن   آنچه که مى  . آموزند  ما مى 

 پـشت سـر     )السالم  علیهم(آمیزى از ائمه      گاهى کلمات مدح  . نیاز داریم 
رسد، نـه بـا     درست مستمع به عمق این کلمات مى     آوریم که نه    هم مى 

اینهـا ارزش  . شـود  فهمیدن آن کلمات چیزى بر معرفت او اضـافه مـى         
ى   خوانـد، درس فاطمـه      اما گاهى مداحى که شـعر مـى       . چندانى ندارد 

ــرا  ــالم(زه ــه س ــا اللَّ ــسین  )علیه ــام ح ــؤمنین و درس ام ، درس امیرالم
. شـود  ؛ در نتیجه راه ما روشن مـى کند  را به ما منتقل مى  )علیهماالسالم(

 337 .این بسیار ارزش دارد

  بیان معارف دینی.5-2-6-1

 ،روضـه خـوانی، مـداحی، نوحـه       [ باید کسانى کـه اینهـا      
خوانند، مواظـب باشـند کـه      سرایند و مى    کنند، مى    را تهیه مى   ]زنی سینه

زنـى، ایـن      درست برطبق معارف اسالمى حرف بزننـد، تـا ایـن سـینه            
خـوانى، قـدمى در راه عـروج مـردم بـه اوج            و این نوحه   خوانى  روضه

 338.این، امروز براى ما الزم است. ى افکار اسالمى باشد قلّه

عبـارت اسـت از همـین     ،یک منبر تبلیغـاتى بـسیار مهـم     
از ایـن   . ها و دستجات مذهبى     زنى  ها و سینه    جلسات حسینى و حسینیه   
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شـود    مطالـب را مـى    تـرین     ترین و الزم    منبر، واالترین معارف و فورى    
 339.کرد بیان

اى   مبادا پانصد نفر، هزار نفر، گاهى ده هزار نفر در جلسه           
سرایى شود؛ اما چیزى به آنهـا   جمع شوند و یک ساعت براى آنها نغمه  

توانید نکات زیادى را بـا شـعر          شما در این یک ساعت مى     . داده نشود 
 340.خوب منتقل کنید

  توجه و بیان نیاز زمان.5-2-6-2

 امروز  )علیها  اللَّه  سالم(ى زهرا     باید بدانیم که اگر فاطمه    ما   
شدند و یک ساعت، دو سـاعت و یـا یـک روز در        در بین ما ظاهر مى    

کردند؟ انگشت اشاره بـه   آمدند، ما را به چه چیزى امر مى  بین مردم مى  
کردند و بـه     کدام راه از راههایى که در مقابل ما گشوده است، دراز مى           

 که از این راه بروید؟ ما باید آن را دنبال کنیم و در تبیین و            گفتند  ما مى 
خواهیم به مستمع بدهیم، آن را مالحظه کنیم و           تعلیم و معرفتى که مى    

 341.نیاز زمان را پر کنیم

 همچنـان  -اعتقاد من این است که اگر شعراى عزیـز مـا        
که امروز خوشبختانه، هـم در سـرود دسـتجمعى و هـم در بعـضى از            

 -یى که قبالً آقایان خواندند، همین معنا انصافاً تأمین شده است       شعرها
ى مـا نیـاز دارد تـا از     لفظ و معنا را براى بیان معرفتى که امروز جامعه         

 تعلیم بگیرد، به کـار گیرنـد و آن        )علیها  اللَّه  سالم(ى زهرا     مکتب فاطمه 
ى را مداح با صداى خوش و آهنگ مناسبِ با این کار عرضه کنـد، یکـ   

» دعبل«از بهترین انواع تبلیغ و ترویج صورت گرفته است؛ یعنى همان         
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. جا ظهور و تجلّى پیدا کرده اسـت  تاریخ در این  » کُمیتِ«و  » فرزدق«و  
تواند اجرهاى بزرگ الهـى را بـه    ارزش، همان ارزش خواهد بود و مى      

 342.دنبال خود داشته باشد

  اخالقی اختصاص بخشی از اشعار به توصیه هاي.5-2-6-3

یـى شـما از    یى یا بیست دقیقه  نباید بگذارید منبرِ ده دقیقه     
امسال دیدم بعضى از برادران مداح در ماه محرم و   . معارف خالى بماند  

در منبـر  . ى فاطمیه بحمداللَّه این نکته را رعایـت کـرده بودنـد         در دهه 
مداحى حتماً در اول، فصلى اختـصاص بدهیـد بـه نـصیحت یـا بیـان                

طورى بوده    اصالً رسم مداحى از قدیم این     .  زبان زیباى شعر   معارف به 
مـداح در اول منبـر یـک    . هـا کـم شـده    است؛ االن یک مقدار آن رسم   

 فقط در نصیحت و اخـالق،    - کمتر، بیشتر    -قصیده، یک ده بیت شعر      
فهمیدنـد و اثـر    کرد؛ مردم هم مـى  با الفاظ زیبا خطاب به مردم بیان مى      

 343.گذارد هم مى

را حفـظ   ) الـسالم   علـیهم ( وند عاطفى مردم با ائمه    شما پی  
یک بار به مناسبت، در . کنید که یک بخش آن هم مسائل اخالقى است    

ى   درباره- مثالً غزلیات صائب -جا گفتم که بعضى از این غزلیات         این
هـایش را هـم، در آن وقـت          مسائل اخالقى است که بـه نظـرم نمونـه         

شاعرى کـه  . دهد  ارزش کار را نشان مى    این، اهمیت و    . برایتان خواندم 
یى کـه آن را بخوانـد، تـأثیر خـوبى خواهـد               بگوید و مداح و خواننده    

 344.شاءاللَّه برادران در این خصوص همت کنند ان. گذاشت
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 )السالم علیهم(بیت اهلهاي عملی زندگی   بیان برجستگی.5-2-6-4

زندگى امیرالمؤمنین را بیان کنیم تـا بـین او و خـصومش        
این چیز کمى نیست که یک نفر حاکم        .  تاریخ و امروز مقایسه شود     در

 در -المال و شمـشیر و نفـوذ کلمـه      بیت -ى قدرت     باشد و تمام ازمه   
کف اقتدار او باشد، اما زندگى شخصى او آن چنان باشد که بـه یـاران          

أَلَـا و  «: توانید این قدر سـخت زنـدگى کنیـد    شما نمى : نزدیکش بگوید 
  لَى ذَلِک   إِنَّکُمونَ عغذاى او طورى باشد که راوى از اصـحاب  . »1 لَا تَقْدِر

چرا این نان جـوینِ     :  بگوید - خادم آن حضرت     -امیرالمؤمنین به قنبر    
مـن  : دهى؟ و قنبر در جواب بگوید       سختِ خشک را به این پیرمرد مى      

اوست که این نان و یا آرد جـو را   . کند  کنم، خود او مى     این کار را نمى   
کند  بندد و گاهى هم مهر مى گذارد و در آن را مى یى مى ر داخل کیسه د

أَلَـا  «. که کسى باز نکند و آن را با شکر یا روغن یا قاتقى مخلوط نکند           
این، زنـدگى  . »2 و إِنَّ إِمامکُم قَدِ اکْتَفَى مِنْ دنْیاه بِطِمرَیهِ و مِنْ طُعمِهِ بِقُرْصیه         

  .کنیداین را بیان . اوست
ى حمایت از مظلومـان و مستـضعفان و    کسانى که امروز در دنیا، داعیه   

کننـد؟ آیـا در       ملتها و آزادى و حقوق بشر دارند، چگونه زنـدگى مـى           
جوامع آنها فقیر و مستمند نیست؟ آیا سر گرسنه بر بالین نهاده نیست؟          

ینهـا را   توانیـد ا    امروز شما خوب مى   . اینها را بگویید، اینها را بیان کنید      
جهـاد  . اول براى خود و بعد براى دیگـران تـصویر کنیـد    . تصویر کنید 

 مثالً از سن یازده یا      -از دوران کودکى    . امیرالمؤمنین، چیز مهمى است   
                                                

 45 نامه ،بالغهال نهج .1
 . نان بـسنده کـرده اسـت   ة امام شما از دنیاى خود را به دو جامه و از طعام آن به دو گرد  همانا. 2
 )45 نامه ،البالغه نهج(
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 که او به عنوان یک انـسان خـودش را درك کـرد، تـا        -سیزده سالگى   
آخر عمر با دشمنان خدا مشغول مبارزه بود و باالخره در ایـن راه هـم       

یـک  . توانـد ایـن را بیـان کنـد          یک شاعر، چه قدر خوب مى     . ان داد ج
تواند ایـن را در ذهنهـا و تـا آن اعمـاق دل                قدر خوب مى    گوینده، چه 

 345.مردم نفوذ بدهد

شـما کـه بلـبالن گلـزار فـاطمى و مـداحان             ! عزیزان من  
نْکُم الرِّجس إِنَّما یرید اللَّه لِیذْهِب ع  «و سرایندگان     ) السالم  علیهم( بیت اهل

توانیـد روى ایـن نکـات     هستید، هرچه مى » 1أَهلَ الْبیتِ و یطَهرَکُم تَطْهیرا    
هاى بعـضى سـرایندگان بـسیار خـوب        بخصوص از سروده  . تکیه کنید 

امروز واقعاً شعر و سرودِ خوب و زیبایى انـشاد و اجـرا             . استفاده کنید 
توانیـد   هر چـه مـى  . دنقص بو   مضامین شعر هم بسیار خوب و بى      . شد

خوانیـد، از ایـن مـضامین     این اشعار و اشعارى را که بـراى مـردم مـى      
کـافى نیـست کـه مرتّـب        . بخش و هدایتگر پـر کنیـد        سازنده و جهت  

اى کـه مـا    گرچه ایـن درخـشندگى    . بگوییم این ستاره درخشنده است    
از همـین پرتـوِ     . ناپذیر است   بینیم، پرتوى از آن درخشندگى وصف       مى

 346.ى درخشان باید اهتدا پیدا کنیم تارهآن س

                                                
 .خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کامالً شما را پـاك سـازد            خداوند فقط مى   .1
 )33 ، آیهاحزاب(
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 آفات و انحرافات مداحی. 6

. مداحى هـم شـرایط دارد     . خوانى هم شرایط دارد     روضه 
باید کسانى که اینها را تهیـه   . زنى خواندن هم شرایط دارد      ى سینه   نوحه

خواننـد، مواظـب باشـند کـه درسـت برطبـق        سرایند و مى کنند، مى   مى
خـوانى و ایـن    زنى، این روضه  تا این سینه  معارف اسالمى حرف بزنند،   

ى افکـار اسـالمى    خوانى، قدمى در راه عروج مـردم بـه اوج قلّـه      نوحه
باید سعى کننـد کـه از اباطیـل و          . این، امروز براى ما الزم است     . باشد

مطالب خالف و کارهاى ناشایسته و بعضى از کارها که وهـن مـذهب      
 نیـست،  )الـسالم  علیـه (علـى     بـن   است و حقیقتاً شایسته دستگاه حسین     

 347.اجتناب شود

 و تمجیدهاي بی معناها   مدح.6-1

زدیم و خیلـى،      حدود بیست سال پیش، این حرفها را مى        
گفتیم فقط    مى. گوییم  فهمیدند که ما چه مى      شنیدند؛ ولى نمى    آنها را مى  

. شعر نـسرایید  ) السالم  علیهم( ى ائمه   ى خال و خط خیالى چهره       درباره
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ى زلف و ابروى و چشم و عارض امام کـه تعریـف             تن درباره شعر گف 
کمـانى باشـد یـا      ) علیـه   اللَّـه   صـلوات ( حاال ابروى امیرالمؤمنین  . نیست

زلف او افشان باشد  ! گذارد؟  قدر اثر مى    نباشد، مگر در شخصیت او چه     
یـى کـه    گذارد که حـاال بیـاییم در قـصیده    قدر اثر مى   یا نباشد، مگر چه   

 بـه امیرالمـؤمنین بـسراییم، از زلـف امیرالمـؤمنین            خـواهیم راجـع     مى
شاءاللَّه که االن این چیزهـا     ان.البته، حاال به نظرم کم شده است      ! بگوییم
کردنـد و   گوییـد، تعجـب مـى    گفتیم چـرا اینهـا را مـى     وقتى مى . نباشد

گفتیم از مسائل زندگى و برجـستگیهاى       پس چه بگوییم؟ مى   : گفتند  مى
در آن روز، ایـن مـسائل برایـشان         . بگوییـد ) مالـسال  لیـه ع( عملى على 

 348.روشن نبود؛ اما امروز چگونه است؟ امروز، براى همه روشن است

چیز دیگرى که بنـده در بعـضى از خواننـدگان جلـسات         
ــتفاده   ــردم، اس ــدا ک ــالع پی ــداحى اط ــدح م ــدهاى  ى از م ــا و تمجی ه

فرض کنیـد راجـع بـه حـضرت     . معناست، که گاهى هم مضر است    بى
شود؛ بنا کنند از چشم و ابروى آن          صحبت مى ) علیه  اللَّه  سالم(لفضل  اباا

مگر چشم قشنگ در    ! بزرگوار تعریف کردن؛ مثالً قربون چشمت بشم      
اصـالً  ! دنیا کم است؟ مگر ارزش اباالفضل به چشمهاى قشنگش بوده؟       

اینهـا  ! دانید چشمش چگونه بـوده؟      اید و مى    شما مگر اباالفضل را دیده    
ــا را پــایین مــىســطح معــارف  معــارف شــیعه در اوج . آورد دینــى م

معارف شیعى ما معارفى است که یـک فیلـسوفِ در غـرب             . اعتالست
ى آشـناى بـا معـارف     ى با مفاهیم غربـى و بـزرگ شـده         پرورش یافته 

ى   آورد دو زانـو جلـوى عالمـه         کُـربن را مـى      فلسفىِ غرب مثل هانرى   
شـود مـروج شـیعه و     کنـد و مـى     نشاند؛ او را خاضع مـى       طباطبایى مى 
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ى سطوح عرضـه     شود معارف شیعه را در همه       مى. معارف آن در اروپا   
کرد؛ از سطوح ذهـن متوسـط و عـامى بگیریـد تـا سـطوح بـاالترین                   

ارزش اباالفـضل  . ما بـا ایـن معـارف نبایـد شـوخى کنـیم          . ها  فیلسوف
العباس به جهاد و فداکارى و اخالص و معرفـت او بـه امـام زمـانش                 

ر و اسـتقامت اوسـت؛ بـه آب نخـوردن اوسـت در عـین       است؛ به صب  
که شـرعاً و عرفـاً هـیچ مـانعى وجـود       تشنگى و بر لب آب، بدون این    

ارزش شهداى کربال به این اسـت کـه از حـریم حـق در               . داشته باشد 
ترین شرایطى که ممکن است انـسان تـصورش را بکنـد، دفـاع                سخت
به برود و احیانـاً  انسان حاضر است در یک جنگ بزرگ و مغلو    . کردند

 که البته مقام خیلى واالیـى اسـت،       -در حرارت جنگ کُشته هم بشود       
اللَّـه معدودنـد؛ در      سـبیل   همه هم حاضر نیستند، شهدا و مجاهدان فـى        

 امـا شـهید شـدنِ       -ایم    یى داشته   زمان ما هم بحمداللَّه شهداى برجسته     
، بـا آن  ى کـربال  طورى در آن میدان جنگ، با شهید شدن در صحنه        این

غربت، با آن فشار، با آن تشنگى، با آن تهدید بـه اذیـت و آزار کـسان              
گوید من حاضـرم در   انسان خیلى اوقات مى. انسان، خیلى تفاوت دارد   

ام دارد از گرسنگى یـا از         کار کنم، بچه    این میدان جانم را بدهم؛ اما چه      
ن گـاهى   انـسا . شود یک بهانه بـراى انـسان        میرد؛ این مى    دارویى مى   بى

ى  ى بچه  کند؛ مالحظه   ى ناموس خودش را بیشتر از جانش مى         مالحظه
انـسان در ایـن میـدان بـرود،         . کنـد   شیرخوارش را بیشتر از جانش مى     

ى شیرخوارش هم باشـد، زنـش هـم باشـد، مـادرش هـم باشـد،                 بچه
ى اینها هم در معرض خطـر قـرار بگیرنـد و     اش هم باشد، همه   ناموس

مظـاهر، ارزش جـون در        بن  االفضل، ارزش حبیب  پایش نلرزد؛ ارزش اب   
قد رشید کـه خیلـى      . اش  اینهاست، نه در قد رشیدش یا بازوى پیچیده       
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در دنیا هست؛ ورزشکارهاى زیبایى اندام که خیلى هستند؛ اینها که در            
! شـود  گاهى روى این تعبیرها تکیه هم مـى . معیار معنوى ارزش نیست 

یـى هـم     سى، چهل بیتى اشارهى حاال یک وقت شاعرى در یک قصیده 
کند؛ آن یک حرفى است؛ ما نباید خیلى          به جمال حضرت اباالفضل مى    

اش بیـاییم     که ما همـه     خشکى به خرج دهیم و سختگیرى کنیم؛ اما این        
روى ابروى کمانى و بینى قلمى و چشم خمـار ایـن بزرگـواران تکیـه        

هایى این کار که مدح نشد؛ در مواردى ضرر هم دارد؛ در فضا کنیم، این 
 349.خوب نیست

 هاي نامناسب  استفاده از آهنگ.6-2

هـاى نامناسـب اسـتفاده       ام در مواردى از آهنگ      من شنیده  
ى طـاغوتى یـا غیرطـاغوتى شـعر عـشقىِ       مثالً فالن خواننـده   . شود  مى

چرندى را با آهنگى خوانده؛ حاال ما بیاییم در مجلـس امـام حـسین و              
ى معرفت را در این آهنگ بریزیم و  براى عشاق امام حسین، آیات واال     

 350.بنا کنیم آن را خواندن؛ این خیلى بد است

 شـأن   سـبک و غیرمتناسـب بـا       استفاده از تعابیري     .6-3
  )السالم علیهم(بیت اهل

ى دیگرى که بعضى از آقایان بحق اشاره کردند، این            نکته 
اسـتفاده   نبایـد   )السالم  علیهم(ى ائمه     است که از برخى تعبیرات درباره     

 آن - )علیهـا  اللَّـه  سـالم (ى زهـرا   بـراى فاطمـه  . کرد؛ اینها سبک اسـت  
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 از آن تعبیرى کـه      -موجود قدسىِ واال، آن انسان برتر و آن معلّم بشر           
گـوى    گوى و چه شاعر هرزه       چه شاعر درست و حسابى     -هر شاعرى   

کند، نباید استفاده کرد؛ باید        براى محبوب و معشوق خودش ذکر مى       -
 351.تعبیرات متناسبى استفاده کرداز 

  مخاطب دینی ایمانة بیان مطالب سست کنند.6-4

ها هم که اشـاره کردنـد، مطلـب بـسیار       عزادارى ى  مسأله 
شکى نیست کـه    . مهمى است و تا حدود زیادى متوجه به خود ماست         

ها حرفهاى غیرواقعى و غلـط و خرافـى گفتـه         در مواردى در عزادارى   
کردیم هیچ حرف غلطى هـم بـه آن معنـا         ض مى شود؛ لیکن اگر فر     مى
نشود، اما وقتى حرف صحیح ولى سست و بدون استناد بـه یـک                بیان

مدرك درست گفته شود، یا حرفى که ایمان مردم را متزلزل کنـد و در         
امروز ما این همه . باور مخاطبان نگنجد، گفته شود، این هم مضر است       

عبـارت اسـت از      بسیار مهـم   یک منبر تبلیغاتى  . در کشور مسأله داریم   
. ها و دسـتجات مـذهبى   زنى ها و سینه همین جلسات حسینى و حسینیه  

تـرین مطالـب را    تـرین و الزم  از این منبر، واالتـرین معـارف و فـورى       
شود بیان کرد؛ اما اگر مـا ایـن را بـه چیزهـاى موهـوم یـا موهـون            مى

 352.وجه مصلحت نیست هیچ مصروف کنیم، به

6-5.هاي مذهبی ت تحریک عصبی 

یکى از چیزهائى که من بخصوص میخـواهم تکیـه کـنم،      
انـسجام اسـالمى یعنـى     . است که ما گفتـیم    » انسجام اسالمى «ى    مسئله
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شما نباید کـارى    . المذاهبى مسلمانها نباید تحریک شود       بین 1عصبیتهاى
کنید که عصبیت آن مسلمانِ غیرشیعه علیه شما تحریک شـود؛ او هـم              

ارى کند کـه غیـرت و عـصبیت شـما را علیـه خـودش               متقابالً نباید ک  
 معلـوم اسـت کـه وضـعیت        ...آنهـا همـین را میخواهنـد      . تحریک کند 

آیـا  . در دنیاى اسالم، قضیه همـین اسـت  . اختالف براى آنها بهتر است   
مسلمانهاى مصر و اردن و عراق و پاکستان و هند و ترکیـه و جاهـاى                

جمهورى اسـالمى شـعار بدهنـد،    دیگر، اگر به خیابانها بیایند و به نفع       
اى، ایـران    براى امریکا بهتر است یا کارى کند که اگـر در یـک مـسئله              

ى این ملتهـا خـاموش بـشوند؛ بعـضیها            اسالمى صدائى بلند کرد، همه    
چه جورى میـشود؟  . اند اظهار مخالفت هم بکنند؟ پیداست دنبال دومى 

کـه  کـارى کننـد     . چطور ممکن است ایـن کـار؟ خیلـى آسـان اسـت            
انـد؛   به آنها تفهیم کنند اینها شیعه     . عصبیتهاى شیعه و سنى را زنده کنند      

اینها صحابه را سـب میکننـد؛ اینهـا مقدسـین شـما را چنـین و چنـان                
منادى وحـدت شـیعه و   . جدائى بیندازند؛ آنها این را میخواهند    . میکنند

سنى، از اولى که این فکرها پیدا شده، این چیزها مـورد نظـرش بـوده                
اى چرا نمیفهمند؟ امام بزرگوار ما که منادى اتحاد بـین             یک عده . است

انـد، والیـتش و اعتقـادش و          ى اینهائى که مـدعى      مسلمین بود، از همه   
او بهتـر میفهمیـد     . بیشتر بـود  ) السالم  علیهم(ارادتش و عشقش به ائمه      

والیت را یا فالن آدم عامى که حاال به اسـم والیـت کارهـاى خـالف                
ربط میزند در مجـالس عـام و خـاص؟ وحـدت را             حرفهاى بى میکند،  

  .حفظ کنید

                                                
 تعصبها .1
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اگر دیدید در جامعه بین شما کـسانى هـستند کـه عکـس ایـن رفتـار                 
میکنند، آنها را طردشان کنید؛ مخالفت خودتان را به آنها ابراز و اعـالم              

اى بـه اسـالم میزننـد،     ضـربه . کنید؛ اینها ضـرر میزننـد؛ ضـربه میزننـد      
ایـن از  . ى اسـالمى میزننـد   اى به جامعه تشیع میزنند، ضربه اى به     ضربه

 353.جمله مسائل بسیار مهم است
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 کار براي ساماندهی مداحی لزوم تعریف سازو.7

امروز بحمداللَّه برادران اشعارى را خواندند که بعـضى از       
آنها، انصافاً و واقعاً اشعار بسیار خوبى بود و این چیز بسیار با ارزشـى            

 که واقعـاً    - باید بتدریج طورى بشود که این سِمت مداحى          البته. است
، بیـت  اهـل مـداحى  .  حدود و ثغورى هم پیدا کنـد -یک منصب است   

هم مقام باال و هم تأثیر زیادى در جامعه و ذهن مـردم             . خیلى باالست 
باید بدانید که چه کسى مـداح اسـت، مقـدمات کـار مـداحى او             . دارد

تواند    چه قدر حفظ است و چه قدر مى        داند،  چیست، چه قدر شعر مى    
دانـم   حاال نمـى . دار شود بخواند؟ این خصوصیات را باید مرکزى عهده   

این مراکز مرسوم باید این کار را بکنند یا خود شما به کیفیتى فکـرش               
ى امـروز، غیـر از    این چیزى است که دنیا و نیازهاى جامعه. کنید را مى 

کسانى که رسماً   . باید این طور باشد   . دکن  تابد و قبول نمى     آن را بر نمى   
 بیـت  اهـل گیرنـد و لبـاس مقـدس سـتایش           این منصب را به عهده مى     

کننـد و مـردم، آنهـا را بـه ایـن عنـوان         را بـر تـن مـى      ) الـسالم   علیهم(
شناسند، بایستى خصوصیاتى داشته باشند و مرکزى باشد که آنها را             مى
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 امیـدواریم کـه   .با این خصوصیات تـشخیص بدهـد و صـحه بگـذارد       
 354.خداى متعال به شما توفیق بدهد
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 اخالق مداحی. 8

 )السالم علیهم(بیت اهل انتساب به گی شایستکسب. 8-1

آنچه ما وظیفه داریم، این است که خود را         ! برادران عزیز  
البته منتـسب بـودن بـه خانـدان         . ى انتساب به آن خاندان کنیم       شایسته

و معروفین به والیـت آنهـا بـودن،         ى وابستگان آنها      رسالت و از جمله   
ـ    در زیارت مى  . دشوار است  ت خوانیم که ما معروفین به دوستى و محب
  ...گذارد ى مضاعفى را بر دوش ما مى  این وظیفهشما هستیم؛

ما باید خودمان را به این مرکز نور نزدیک کنیم؛ و نزدیک شـدن بـه            ...
 با عمل، و نـه بـا   باید. مرکز نور، الزمه و خاصیتش، نورانى شدن است   

محبت خالى، نورانى بشویم؛ عملى که همان محبت و همان والیـت و             
بـا ایـن عمـل،    . خواهد کند و از ما مى همان ایمان، آن را به ما امالء مى  

طور نیست  این. ى به این خاندان بشویم    باید جزو این خاندان و وابسته     
گونـه   ایـن . سانى باشدشدن، کار آ) السالم علیه(ى على     که قنبرِ درِ خانه   
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ى   مـا جامعـه   . شدن، کار آسانى باشد   »  1سلْمانُ مِنَّا أَهلَ الْبیت   «نیست که   
، از آن بزرگواران توقع داریـم    )السالم  علیهم( بیت  موالیان و شیعیان اهل   

فـالن ز  «نـشینان خودشـان بداننـد؛     که ما را جزو خودشان و از حاشیه       
بیـت   خواهـد کـه اهـل      لمـان مـى   د. »نشینان خاك درگـه ماسـت       گوشه
طور قضاوت کنند؛ اما این آسان نیست؛ این فقط با ادعا     ى ما این    درباره

آید؛ این، عمـل و گذشـت و ایثـار و تـشبه و تخلـق بـه            به دست نمى  
 355.اخالق آنان را الزم دارد

ا ممتَحنَـۀُ    «آیـد؛     این همه فضایل، بیهوده به دست نمـى         یـ
ابِرَةً        امتَحنَکِ اللَّه الَّذِ   نَـکِ صـتَحا ام كِ لِمـدجخْلُقَکِ فَولَ أَنْ ی2ي خَلَقَکِ قَب« .

دسـتگاه  .  را آزمـود -ى برگزیده    این بنده  -خداى متعال، زهراى اطهر     
بخشد، با حساب    خداى متعال، دستگاه حساب و کتاب است؛ آنچه مى        

ى   هاو، گذشت و ایثار و معرفت و فدا شدن این بند          . بخشد  و کتاب مى  
دانـد؛ لـذا او را مرکـز فیوضـات      خاص خود را در راه اهداف الهى مى     

 .دهد خود قرار مى
ما هم باید گذشت کنیم، ایثـار کنـیم، اطاعـت    . ما باید این راه را برویم  

                                                
1.  لِینْ عالـسالم  لیهع(  ع(      قَـالَ قَـالَ النَّبِـی ) ت    «: )وآلـه  علیـه  اهللا صـلی یـلَ الْب ا أَهـ لْمانُ مِنـَّ سـ  « 

بیـت   سلمان از ما اهل   «:  فرمود )وآله علیه اهللا صلی(اهللا   فرمود که رسول  ) السالم لیهع(علی  : ترجمه
 )64 ص ،2 ج،)السالم لیهع(عیون اخبار الرضا (.»است

اي : رفتـی بگـو  ) علیهاالـسالم (ات فاطمـه   اگر بر سر قبر جده  «: فرمود) السالم علیه( باقر   امام .2
اي که خداوند قبل از آنکه تورا بیافریند امتحان کرد و تو را براي آنچه امتحان کـرد     امتحان شده 

 )10 ص ،6 ج ،تهذیب االحکام (».صابر دید
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ى تَـورم قَـدماها   «گـوییم کـه    مگـر نمـى  . خدا کنیم، عبادت کنیم    ؟ »1حتـَّ
 هم باید در محـراب عبـادت   ما! قدر در محراب عبادت خدا ایستاد      این

ما هـم بایـد محبـت الهـى را در           . ما هم باید ذکر خدا بگوییم     . بایستیم
گوییم که با حال ناتوانى به مسجد   مگر نمى . روز زیاد کنیم    دلمان روزبه 

ى حاالت تالش کنیم،  رفت، تا حقى را احقاق کند؟ ما هم باید در همه    
گـوییم کـه    مگر نمى. نترسیمما هم باید از کسى   . تا حق را احقاق کنیم    

ى بزرگ زمان خود ایستاد؟ ما هم باید همچنان      تنه در مقابل جامعه     یک
، »2 لَا تَستَوحِشُوا فِی طَرِیقِ الْهدى لِقِلَّۀِ أَهلِـه     «که همسر بزرگوارش فرمود     

از کم بودن تعدادمان در مقابل دنیاى ظلم و استکبار نترسـیم و تـالش         
ى دهـر   یم کـه آن بزرگـوار کـارى کـرد کـه سـوره         گوی  مگر نمى . کنیم

ى او و شوهر و فرزندانش نازل شـد؟ ایثـار نـسبت بـه فقـرا و                   درباره
ؤْثِرُونَ علـى    «کمک به محرومان، به قیمت گرسنگى کشیدن خـود؛           یـ و  

  .ما هم باید همین کارها را بکنیم. »3أَنْفُسِهِم و لَو کانَ بِهِم خَصاصۀ
بـزنیم،  ) علیهـا  اللَّه سالم( ى زهرا  ما دم از محبت فاطمه    شود که     این نمى 

در حالى که آن بزرگوار براى خاطر گرسنگان، نان را از گلوى خـود و     
 و پـدر بزرگوارشـان    ) علیهماالـسالم (  مثل حسن و حسین    -عزیزانش  

 برید و به آن فقیر داد؛ نـه یـک روز، نـه دو روز؛ سـه                  -) السالم  علیه(
پیرو چنین کسى هستیم؛ ولى مـا نـه فقـط نـان را از          گوییم    ما مى ! روز

                                                
ى     ما کَانَ فِی هذِ  «): وآله علیه اهللا صلی(اهللا   قال رسول  .1 ۀَ کَانَـت تَقُـوم حتـَّ مِنْ فَاطِمـ دبۀِ أَعهِ الْأُم

بـه  ) علیهـا  اهللا سـالم (فاطمه . کند  هیچ یک از مردم مثل فاطمه خدا را عبادت نمی    »تَورم قَدماها 
 )84 ص ،43 ج،االنوار بحار. (کند ایستد تا آنکه از شدت قیام، پاهایش ورم می نماز می

 201به  خط،البالغه نهج .2
  ...دارنـد هـر چنـد خودشـان بـسیار نیازمنـد باشـند؛        را بر خود مقدم مى) کسانی که دیگران ( .3

 )9 ، آیهحشر( !رستگارانند
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بریم که به فقرا بدهیم، اگـر بتـوانیم، نـان را از گلـوى           گلوى خود نمى  
 356!بریم فقرا هم مى

گـوییم کـه    مگر نمى. ما باید شایستگى خود را ثابت کنیم       
ى آن بزرگوار چیزهایى بود که انسان بـا شـنیدن آنهـا اشـکش             جهیزیه

گوییم که این زن واالمقام، براى دنیا و زیـور    ر نمى  مگ !شود؟  جارى مى 
روز تـشریفات و      شود کـه روزبـه       مگر مى  !دنیا هیچ ارزشى قائل نبود؟    

گرایى و زر و زیور و چیزهـاى پـوچ زنـدگى را بیـشتر کنـیم و         تجمل
  ...!ى دخترانمان را زیادتر نماییم؟ مهریه

داحیـد و بایـد   حاال چرا این حرفها را به شـما گفـتم؟ چـون شـما م     ...
ــه    ــالس فاطم ــدحهاتان در مج ــا را در م ــن حرفه ــد ای ــرا بروی  ى زه

به مردم بگویید؛ والّا شماها که معلـوم اسـت وضـعتان         ) علیها  اللَّه  سالم(
) علیهـا   اللَّـه   سـالم ( ى زهـرا    ى فاطمـه    اینها را دربـاره   . چه طورى است  

با آن ذوق و هنر و صداى خوش و لحـن مطلـوب و کیفیـت                . بگویید
ب خوانندگى خودتان، کارى کنید که دلهاى ما مـستمعان بـه ایـن            جذا

اگر فرض کنیم که ما ابیـاتى در مقامـات معنـوى            . حقایق نزدیک شود  
بخوانیم که مستمع ما چیـزى هـم از آن          ) علیها  اللَّه  سالم( ى زهرا   فاطمه

ى زهرا نزدیـک   نفهمد و سر در نیاورد، معلوم نیست که او را به فاطمه     
ملت ما از   . روز به این خانواده نزدیکتر بشویم       است ما روزبه  الزم  . کند

ایـن ملـت   . این طریق خواهد توانـست بـه رسـالت خـود عمـل کنـد        
 357.د آن پیام بزرگ را به دنیا برسانتوان طورى مى این
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  نوآوري در امتداد شیوه پیشکسوتان.8-2

هـاى پیشکـسوتها را بکلـى         به جوانها توصیه میکنم شیوه     
مـن بـا نـوآورى مـوافقم؛ نـوآورى هـیچ            . د؛ دست نکشند  کنار نگذارن 

اشکالى ندارد؛ اما اگر بخواهید در این نوآورى کمال پیدا کنید، بایستى            
  .ى گذشتگان باشد این نوآورى در امتداد شیوه

انـد،    یک طبقـه سـاخته    . »العلى محظورة الّا على من بنى فوق بناء السلفى        «
ى   دیگـرى بیایـد روى آن طبقـه       شما روى آن طبقه یک طبقه بسازید؛        

و الّا یکـى سـاخت،      . مرتفعشود   وقت بناء می   شما یک طبقه بسازد؛ آن    
ى خراب کنى، یک طبقه بسازى؛ یکـى دیگـر بیایـد آن را کـه            یشما بیا 

شما ساختى، خراب کند، باز یک طبقه بسازد، همیشه همان یک طبقـه            
که در این کـار  محسنات اساتید، پیشکسوتها و کسانى را      . خواهید ماند 

انــد، یــاد بگیریــد و چیــزى  از شــما یــک پیــراهن بیــشتر پــاره کــرده
358.اسـت  بـشود،خوب  درست جورى  جدید،این هاى  شیوه.کنید اضافه برآن
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 30/3/61 ، تاریخ16صحیفه نور، ج  .131
 03/03/74 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانیون دیدار در بیانات .132
 30/3/61 تاریخ ،16 ج ،صحیفه نور .133
 11/5/68 محرم ماه ى آستانه در تهران وعاظ ى جامعه و جماعت ى وائمه علما دردیداربا سخنرانى .134
 همان .135
 11/12/64دیدار رهبر معظم انقالب با جامعه مداحان  .136
 30/3/61 تاریخ ،16 ج ،صحیفه نور .137
 17/3/73 ى ماه محرّم آستانه بیانات در جمع روحانیون استان کهگیلویه و بویراحمد در .138
 25/7/61 تاریخ ،17 ج ،صحیفه نور .139
 11/5/68 محرم ماه ى آستانه در تهران وعاظ ى جامعه و جماعت ى وائمه علما ابدردیدار انىسخنر .140
 همان .141
 همان .142
 25/7/61 تاریخ ،60 ص،17 ج،صحیفه نور .143
 173 ص ،21 ج ،یفه نور صح.144
 17/05/83) علیها اهللا سالم(بیانات در دیدار مداحان به مناسبت میالد حضرت فاطمه  .145
 25/7/61 تاریخ ،17 ج ،صحیفه نور .146
 همان .147
 همان .148
 11/12/64دیدار رهبر معظم انقالب با جامعه مداحان  .149
 19/2/80هاي رزمندگان اسالم در سراسر کشور  بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسؤولین هیأت. 150
 29/8/58 تاریخ ،217 ص ،10 ج ،صحیفه نور .151
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 14/8/59 تاریخ ،155 ص ،13 ج ،صحیفه نور. 152
 17/3/73 ى ماه محرّم آستانه بیانات در جمع روحانیون استان کهگیلویه و بویراحمد در .153
 27/12/83  بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.154
 17/3/73 ى ماه محرّم آستانه بویراحمد دربیانات در جمع روحانیون استان کهگیلویه و  .155
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .156
 17/4/58 تاریخ ،70 ص ،8 ج ،صحیفه نور .157
 5/11/84غان در آستانه ماه محرم بیانات در دیدار روحانیان و مبلّ .158
 107 ص ، فی غرر األخبار، األنوارةمشکا .159
 464 ص، با ترجمه فارسى)ص(وعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم مجم،نهج الفصاحۀ .160
 502 ص ،14  جه،الشیع  وسائل.161
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .162
 همان .163
 همان .164
 همان .165
 5/11/84غان در آستانه ماه محرم بیانات در دیدار روحانیان و مبلّ .166
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .167
 5/11/84غان در آستانه ماه محرم بیانات در دیدار روحانیان و مبلّ .168
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .169
 26/3/72ه ماه محرم بیانات در جمع علما، طالب و روحانیون، در آستان .170
 03/03/74 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانیون دیدار در بیانات .171
 همان .172
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .173
 03/03/74 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانیون دیدار در بیانات .174
  5/11/84 و مبلّغان در آستانه ماه محرم بیانات در دیدار روحانیان .175
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .176
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .177
 همان .178
 همان .179
 17/3/73 ى ماه محرّم آستانه ن استان کهگیلویه و بویراحمد دربیانات در جمع روحانیو .180
 همان .181
 5/11/84غان در آستانه ماه محرم بیانات در دیدار روحانیان و مبلّ .182
 17/3/73 ى ماه محرّم آستانه بیانات در جمع روحانیون استان کهگیلویه و بویراحمد در .183
 مانه .184
 همان .185
 همان .186
 03/03/74 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانیون دیدار در بیانات .187
 همان .188
 17/3/73 ى ماه محرّم آستانه بیانات در جمع روحانیون استان کهگیلویه و بویراحمد در .189
 03/03/74 محرم ماه ى انهآست در وعاظ، و روحانیون دیدار در بیانات .190
 همان .191
 23/1/78بیانات در دیدار علما و روحانیون و مبلغان در آستانه ماه محرم الحرام  .192
 همان .193
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 همان .194
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .195
 26/3/72بیانات در جمع علما، طالب و روحانیون، در آستانه ماه محرم  .196
 26/2/75بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .197
 11/5/68 محرم ماه ى آستانه در تهران وعاظ ى جامعه و جماعت ى وائمه علما ابدردیدار سخنرانى .198
 2/2/77بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم  .199
 5/11/84لّغان در آستانه ماه محرم بیانات در دیدار روحانیان و مب .200
 03/03/74 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانیون دیدار در بیانات .201
 همان .202
 26/2/75بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .203
 26/2/75بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .204
 26/3/72علما، طالب و روحانیون، در آستانه ماه محرم بیانات در جمع  .205
 17/4/58  تاریخ65ص  8 صحیفه نور ج .206
 همان .207
 03/03/74 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانیون دیدار در بیانات .208
 26/3/72بیانات در جمع علما، طالب و روحانیون، در آستانه ماه محرم  .209
 05/11/84 محرم ماه ى آستانه در مبلغان و روحانیان دیدار در بیانات .210
 19/2/80هاي رزمندگان اسالم در سراسر کشور  بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسؤولین هیأت .211
 2/2/77بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم  .212
 همان .213
 23/1/78حرم الحرام بیانات در دیدار علما و روحانیون و مبلغان در آستانه ماه م .214
 2/2/77بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم  .215
 همان .216
 26/3/72بیانات در جمع علما، طالب و روحانیون، در آستانه ماه محرم  .217
 17/3/73 ماه محرّمى  آستانه  درکهگیلویه و بویراحمدبیانات در جمع روحانیون استان  .218
 2/2/77بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم  .219
 همان .220
 2/2/77بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم  .221
 همان .222
 همان .223
 25/7/61 قم و تهرانبیانات امام در جمع گویندگان مذهبی و روحانیون  .224
 17/3/73 ى ماه محرّم آستانه بیانات در جمع روحانیون استان کهگیلویه و بویراحمد در .225
 11/5/68 محرم ماه ى آستانه در تهران وعاظ ى جامعه و جماعت ى وائمه علما ابدردیدار سخنرانى .226
 23/1/78بیانات در دیدار علما و روحانیون و مبلغان در آستانه ماه محرم الحرام  .227
 همان .228
 همان .229
 11/05/68ى ماه محرم  ى وعاظ تهران در آستانه  جماعت و جامعه سخنرانى در دیدار با علما و ائمه .230
 2/2/77بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم  .231
 03/03/74 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانیون دیدار در بیانات .232
 11/5/68 محرم ماه ى آستانه در تهران وعاظ ى جامعه و جماعت ى وائمه علما ابردیدارد سخنرانى .233
 19/02/84 کرمان استان هاى دانشگاه اساتید و دانشجویان دیدار در بیانات .234
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 21/11/77اسالمى انقالب سالگرد بیستمین مناسبت به ایران ملت به پیام .235
 14/03/83)علیه اهللا رضوان(خمینى امام حالارت سالگرد پانزدهمین مراسم در بیانات .236
 8/11/82 حج عظیم کنگره به پیام .237
 20/08/80 بیدگل و آران و کاشان شهرستان مردم بزرگ اجتماع در بیانات .238
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .239
 25/7/61 قم و تهرانون بیانات امام در جمع گویندگان مذهبی و روحانی .240
 11/5/68 محرم ماه ى آستانه در تهران وعاظ ى جامعه و جماعت ى وائمه علما ابدردیدار سخنرانى .241
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .242
 همان .243
 26/3/72بیانات در جمع علما، طالب و روحانیون، در آستانه ماه محرم  .244
 03/03/74 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانیون دیدار در بیانات .245
 5/11/84بیانات در دیدار روحانیان و مبلّغان در آستانه ماه محرم  .246
 11/5/68 محرم ماه ى آستانه در تهران وعاظ ى جامعه و جماعت ى وائمه علما ابدردیدار سخنرانى .247
 26/3/72نیون، در آستانه ماه محرم بیانات در جمع علما، طالب و روحا .248
 26/2/75بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .249
 23/1/78بیانات در دیدار علما و روحانیون و مبلغان در آستانه ماه محرم الحرام  .250
 2/2/77بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم  .251
 11/5/68 محرم ماه ى آستانه در تهران وعاظ ى جامعه و جماعت ى وائمه علما ابدردیدار سخنرانى .252
 2/2/77بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم  .253
 20/4/70سخنرانی در دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه محرم  .254
 همان .255
 همان .256
 همان .257
 همان .258
 همان .259
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  دیدار جمعى از مداحان اهلبیانات در  .260
 595 ص ،14 ج ه،شیعال  وسائل.261
 323، ص 2ه، ج  کشف الغم.262
 19886 حدیث ،2 ج ،اصول کافی .263
 288 ص ،44 ج ، بحاراألنوار.264
 19/07/77) علیها اهللا مسال(ى زهرا  بیانات در دیدار مداحان به مناسبت میالد حضرت فاطمه .265
 5/5/84) علیها اهللا سالم(بیانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .266
 14/4/86) علیها اهللا سالم(بیانات رهبر معظم انقالب در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .267
 17/05/83) علیها اهللا سالم(بیانات در دیدار مداحان به مناسبت میالد حضرت فاطمه  .268
 5/5/84) علیها اهللا سالم(بیانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .269
 5/5/84) علیها اهللا سالم(بیانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .270
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل .271
 5/5/84) علیها اهللا سالم( فاطمه زهرا بیانات در سالروز والدت حضرت .272
 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهرادیدار با ذاکران و مداحان اهل بیت در میالد سخنرانى در  .273
 همان .274
 همان .275
 11/12/64دیدار رهبر معظم انقالب با جامعه مداحان  .276
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 5/5/84) علیها اهللا سالم(بیانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .277
 03/09/73) علیها اهللا سالم(بیانات در دیدار مداحان به مناسبت والدت حضرت زهرا .278
 10/10/69) علیها اهللا سالم(به مناسبت میالد فاطمه زهرا ) السالم علیهم(دیدار با مداحان اهل بیت .279
 17/05/83) علیها اهللا سالم(بیانات در دیدار مداحان به مناسبت میالد حضرت فاطمه  .280
 11/12/64دیدار رهبر معظم انقالب با جامعه مداحان  .281
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل .282
 همان .283
 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهرادیدار با ذاکران و مداحان اهل بیت در میالد سخنرانى در  .284
 17/05/83) علیها اهللا سالم(ت در دیدار مداحان به مناسبت میالد حضرت فاطمه بیانا .285
 11/5/68 محرم ماه ى آستانه در تهران وعاظ ى جامعه و جماعت ى وائمه علما ابدردیدار سخنرانى .286
 17/3/73 ى ماه محرّم تانهآس بیانات در جمع روحانیون استان کهگیلویه و بویراحمد در .287
 14/4/86) علیها اهللا سالم(بیانات رهبر معظم انقالب در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .288
 10/10/69) علیها اهللا سالم(به مناسبت میالد فاطمه زهرا ) السالم علیهم(دیدار با مداحان اهل بیت .289
 19/07/77) علیها اهللا سالم(ى زهرا  مهبیانات در دیدار مداحان به مناسبت میالد حضرت فاط .290
 10/10/69) علیها اهللا سالم(به مناسبت میالد فاطمه زهرا ) السالم علیهم(دیدار با مداحان اهل بیت .291
 19/07/77) علیها اهللا سالم(ى زهرا  بیانات در دیدار مداحان به مناسبت میالد حضرت فاطمه .292
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل .293
 همان .294
 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهرادیدار با ذاکران و مداحان اهل بیت در میالد سخنرانى در  .295
 همان .296
 5/5/84) علیها اهللا سالم(بیانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .297
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  ز مداحان اهلبیانات در دیدار جمعى ا .298
 5/5/84) علیها اهللا سالم(بیانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .299
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل .300
 14/4/86) علیها اهللا سالم(ر سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا بیانات رهبر معظم انقالب د .301
 همان .302
 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهرادیدار با ذاکران و مداحان اهل بیت در میالد سخنرانى در  .303
 11/12/64دیدار رهبر معظم انقالب با جامعه مداحان  .304
 همان .305
 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهراهل بیت در میالد دیدار با ذاکران و مداحان اسخنرانى در  .306
 5/5/84) علیها اهللا سالم(بیانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .307
 10/10/69) علیها اهللا سالم(به مناسبت میالد فاطمه زهرا ) السالم علیهم(دیدار با مداحان اهل بیت .308
 19/07/77) علیها اهللا سالم(ى زهرا  حضرت فاطمهبیانات در دیدار مداحان به مناسبت میالد  .309
 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهرادیدار با ذاکران و مداحان اهل بیت در میالد سخنرانى در  .310
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل .311
 5/5/84) علیها اهللا سالم(حضرت فاطمه زهرا بیانات در سالروز والدت  .312
 11/12/64دیدار رهبر معظم انقالب با جامعه مداحان  .313
 10/10/69) علیها اهللا سالم(به مناسبت میالد فاطمه زهرا ) السالم علیهم(دیدار با مداحان اهل بیت .314
 5/5/84) علیها اهللا سالم(بیانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .315
 همان .316
 14/4/86) علیها اهللا سالم(بیانات رهبر معظم انقالب در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .317
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 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهرادیدار با ذاکران و مداحان اهل بیت در میالد سخنرانى در  .318
 19/07/77) یهاعل اهللا سالم(ى زهرا  بیانات در دیدار مداحان به مناسبت میالد حضرت فاطمه .319
 همان .320
  27/3/73 ى اردبیل حجۀاالسالم والمسلمین آقاى مروج ى امام جمعه  پاسخ به نامه.321
 10/10/69) علیها اهللا سالم(به مناسبت میالد فاطمه زهرا ) السالم علیهم(دیدار با مداحان اهل بیت .322
 14/4/86) علیها اهللا مسال(بیانات رهبر معظم انقالب در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .323
 5/5/84) علیها اهللا سالم(بیانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .324
 10/10/69) علیها اهللا سالم(به مناسبت میالد فاطمه زهرا ) السالم علیهم(دیدار با مداحان اهل بیت .325
 همان .326
 14/4/86) علیها اهللا مسال(بیانات رهبر معظم انقالب در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .327
 همان .328
 17/3/73 ى ماه محرّم آستانه بیانات در جمع روحانیون استان کهگیلویه و بویراحمد در .329
 14/4/86) علیها اهللا سالم(بیانات رهبر معظم انقالب در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .330
 17/05/83) علیها اهللا سالم(احان به مناسبت میالد حضرت فاطمه بیانات در دیدار مد .331
 همان .332
 05/10/70) علیها اهللا سالم(بیت به مناسبت میالد حضرت زهرا سخنرانى در دیدار با مداحان اهل .333
 همان .334
 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهرادیدار با ذاکران و مداحان اهل بیت در میالد سخنرانى در  .335
 17/05/83) علیها اهللا سالم(بیانات در دیدار مداحان به مناسبت میالد حضرت فاطمه  .336
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل .337
 26/3/72بیانات در جمع علما، طالب و روحانیون، در آستانه ماه محرم  .338
 27/12/83دار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى بیانات در دی.339
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل .340
 همان .341
 همان .342
 همان .343
 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهرادیدار با ذاکران و مداحان اهل بیت در میالد سخنرانى در  .344
 همان .345
 03/09/73) علیها اهللا سالم(بیانات در دیدار مداحان به مناسبت والدت حضرت زهرا .346
 26/3/72بیانات در جمع علما، طالب و روحانیون، در آستانه ماه محرم  .347
 28/10/68) علیها اهللا سالم(حضرت زهرادیدار با ذاکران و مداحان اهل بیت در میالد سخنرانى در  .348
 5/5/84) علیها اهللا سالم(دت حضرت فاطمه زهرا بیانات در سالروز وال .349
 همان .350
 18/06/80علیها  اهللا سالمبیت به مناسبت میالد حضرت زهرا  بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل .351
 27/12/83 بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.352
 14/4/86) علیها اهللا سالم(بیانات رهبر معظم انقالب در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  .353
 28/10/68) علیها اهللا سالم( حضرت زهرامیالدسخنرانى در دیدار ذاکران و مداحان اهل بیت در  .354
 05/10/70) علیها اهللا سالم( زهراحضرتبیت به مناسبت میالد  سخنرانى در دیدار با مداحان اهل .355
 همان .356
 همان .357

 14/4/86) علیها اهللا سالم(ز والدت حضرت فاطمه زهرا بیانات رهبر معظم انقالب در سالرو 358.


