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  مقدمه
الـسالم ، باعـث شـده تـا            غلط به مراسم عزاداري اهل بيـت علـيهم         هاي ورود روش 

ر چنـد   دهـاي غلـط كـه         يكي از اين روش   . بزرگان دين بارها در اين موارد تذكر دهند       
  .باشد زني مي سال اخير مورد توجه قرار گرفته برهنه نمودن بدن در هنگام سينه

 داليـل طرفـداران انجـام ايـن عمـل بـه تحليـل               اين مقاله بر آن است تا با بررسي       
  1.موضوع بپردازد

  است عزاداري كردن منحرف دشمن هدف
 الحـسين  اباعبـداهللا  مرهون شيعه حق بر مكتب و اسالم دين موجوديت شك بدون

 نگـاه  زنـده  بـه  الـسالم   علـيهم  بيـت  اهل مؤكد و زياد بسيار سفارش .است السالم  عليه
 حـضرت  آن عـزاي  بـر  سوگواري آن هاي  راه بهترين از يكي كه عاشورا حماسه داشتن
  .است دليل همين به نيز است

 مخـالف  حسيني عزاي برگزاري با تاكنون اميه بني زمان از جور و ظلم هاي حكومت
 رفتـار  .كننـد  محـو  اذهـان  از را حـضرت  آن نـام  و يـاد  تا اند كوشيده همواره و اند بوده

 هـاي  نمونـه  از ايـشان  زائـرين  و حضرت آن هرمط مزار با عباسي متوكل مانند خلفايي
 هرگونـه  برگـزاري  بـا  شـديد  مخالفـت  و ممنوعيـت  هم معاصر عصر در .است تاريخي
 و نتوانـسته  كـسي  اما .است آن هاي نمونه ديگر از پهلوي شاه رضا زمان در عزا مجلس

  .نمايد خاموش را هدايت چراغ اين تواند نمي
                                            

ها فقـط     بي بسياري از روايات را حذف نموده و در بسياري از مثال           ، عبارات عر  به دليل كمبود فضا   . 1
براي مطالعه متن كامل اين مقاله به همـراه تـصاوير و            . ايم  يك نمونه از آيات و روايات را ذكر نموده        

 AbbasDavudi.irتوانيـد بـه نـشاني     مـي ... اي، بيان احكام و     هاي كوتاه از سخنان امام خامنه       فيلم
 .مراجعه نماييد

 از لُخت شدن ، تا لَخت شدن
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 عزاداري و نموده منحرف را راه اين كه اند دهش برآن اسالم دشمنان دليل همين به
بـر  علماي اسـالم نيـز      در مقابل    .نمايند خالي محتوا از را السالم عليه الحسين اباعبداهللا

  .اند حفظ عزاداري از تحريفات و خرافات تأكيد داشته
  :اند فرموده عليه اهللا رحمت خميني امام حضرت

 در كـه  اسالمى مبارك دستجات اين ظحاف اسالمى، هاى سنت اين حافظ بايد ما «
 كـه  كنـيم  تأكيد ]باشيم؛[ افتند،  مى راه به مقتضى مواقع در صفر، و  محرّم در عاشورا،
 دسـت  و سـابق  اسـت  بـوده  نـاروايى  چيزهـاى  يـك  اگـر  البته ...باشند دنبالش بيشتر

   1».بشود تصفيه قدرى يك بايد ها آن بوده، اسالم مسائل از اطالع بى اشخاص
   :است فرموده باره اين رنيز د مطهري مرتضي اهللا آيت حضرت شهيد هعالم

 ذكـر  در تحريفـات  .شـود  اصـالح  بايـد  امـا  بمانـد،  محفـوظ  بايد ها   مصيبت ذكر «
ه   ماشـاء   الـى  قضايا اين در وضع دروغ، جعل، .است ماشاءاللَّه الى ها مصيبت  و اسـت  اللـَّ

 مـصيبت  ذكر و روضه اصل الّا و كرده اثر كم را ها  مصيبت ذكر و ها    روضه كه هاست  اين
 حـسين  امـام  بـراى  ريخـتن  اشـك  و السالم عليه حسين امام مسئله و بماند باقى بايد
 هـا   اين تمام آمدن، بيرون دسته و محرّم براى تظاهرات و عاشورا و محرّم و السالم عليه
 قاجاريه زمان از كه شكلى آن به بايد حتماً گويم    نمى من البته ولى .بماند محفوظ بايد

 بايـد  هـم  هـا   اين حتماً و شود انجام آمده طرف اين به قفقاز از بيشتر كه شده معمول
 و نيست درست ها  اين از بسيارى آمده، بيرون از كه است جديدى كارهاى ها  اين .باشد
  2».كنيم اصالح را ها عزاداري بايد

 اورشـليم  در خيبر، عمليات در اسالم رزمندگان پيروزي از پس شمسي 60 دهه در
 كنفـرانس  ايـن  در فوكويامـا  بحـث  موضوع .شد برگزار ها صهيونيست توسط كنفرانسي
 يـك  ، دارد بـال  دو كـه  است اي پرنده شيعه « :گويد مي او .بود شيعه هويت بازشناسي

 .اوسـت  خـواهي  عـدالت  و مهـدويت  همان پرنده اين سبز بال .سرخ بال يك و سبز بال
 اميـدوار  انـسان  و اسـت  اميـدوار  يعهشـ  .بـرد  مـي  سـر  به عدالت انتظار در شيعه چون

                                            
 331، ص15 صحيفه امام، ج. 1

 ـ آينده انقالب اسالمى ايران277 صفحه 24مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى جلد . 2
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 كــه اسـت  طلبــي شـهادت  ، شــيعه سـرخ  بـال  گفــت همچنـين  .اســت ناپـذير  شكـست 
 فناناپـذير  را شيعه مسأله اين كه دارد حسيني عاشوراي و كربال در ريشه طلبي شهادت
 آگينزهـر  تيرهـاي  و باالسـت  خيلـي  پـروازش  افـق  بـال،  دو اين با شيعه .است كرده

 1».رسد نمي آن به نظامي و اخالقي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي،
 مهـم  عناصـر  از طلبـي  شـهادت  و عاشورا فرهنگ و روحانيت مرجعيت، كه جا آن از

 تـالش  تمـام  غـرب  است، ضداستعماري هاي جنبش و اسالمي انقالب تداوم و پيروزي
 وارد اسـالمي  انقـالب  بـه  را نهايي بهضر دو، اين كردن سست با تا گرفته كار  به را خود
 امريكـا  در 2» الهي مكاتب جدايي براي هايي نقشه « نام به كتابي راستا همين در .كند

 معاونـان  از يكـي  ،3»برانت لكماي« دكتر با مفصلي وگوي گفت آن در كه يافته انتشار
   :گويد مي زمينه اين در او .است شده انجام )امريكا اطالعاتي سازمان( سيا سابق
 و ايـران  مـذهبي  رهبـر  قـدرت  كـه  رسـيديم  نتيجه اين به تحقيق ها مدت از بعد«

 ايـن  بـه  همچنـين  ما .است بوده تأثيرگذار ايران انقالب در شهادت فرهنگ از استفاده
 در .هستند پويا و فعال اسالمي، مذاهب ديگر از بيشتر شيعيان كه يافتيم دست نتيجه

 و گيرد صورت بيشتري تحقيقات شيعه، مذهب روي بر كه شد تصويب گردهمايي اين
   دالر ميليون چهل منظور همين به .باشيم داشته هايي ريزي برنامه تحقيقات، اين طبق

                                            
: ها چه رويايي در سر دارند؟، ترجمه حسين معصومي همـداني، ،تهـران             ، ايراني )1377(ميشل فوكو . 1

ح، ترجمـه نيكـو   رو روح يـك جهـان بـي   : ، ايـران )1380(ميشل فوكو ـ  انتشارات هرمس، چاپ سوم
، بازخواني كوتـاه  )1386(شهريار زرشناس ـ  نشر ني، چاپ دوم: سرخوش و افشين جهانديده، ، تهران

بـار   رسـد اولـين   نظـر مـي    ـ بـه   رويكرد فوكو نسبت به انقالب اسالمي ايران، سايت باشـگاه انديـشه  
در گفتگويي تلويزيوني با    روزنامه كيهان اين مطلب را نقل نموده است ولي ظاهراً فرانسيس فوكوياما             

كـه بـه گفتگـو بـا        » بـه عبـارت ديگـر     «هـاي      در يكـي از برنامـه      89سي، در سوم اسـفندماه      .بي.بي
شد را دروغ خوانـد و اظهـار كـرد     چه به او نسبت داده مي هاي مطرح اختصاص دارد، همه آن  شخصيت

توان به صداقت او اطمينان        نمي البته. در كنفرانس اورشليم نبوده و چنان سخناني به زبان نياورده است          
طور يقـين بـراي از        آيد به  بدون شك وقتي چنين اظهارنظري از كنفرانس ضد شيعي بيرون مي          . داشت

 .هايي كشيده خواهد شد بين بردن آن هم نقشه
2 .A Plan to Devide and Desolate Theology 
3 .Michael Brant 
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 از پـس  .شـد  انجـام  مرحلـه  سـه  در پـروژه  ايـن  و داديـم  اختـصاص  آن بـراي  بودجه
 و يـافتيم  دسـت  مهمـي  نتـايج  به جهان، سراسر از اطالعات آوري جمع و ها نظرسنجي

 ايـن  ...باشـد  مـي  روحانيـت  و مراجـع  دسـت  در شيعه مذهب قدرت كه شديم متوجه
 رو در رو شيعه مذهب با توان نمي مستقيم طور به كه رساند نتيجه اين به را ما تحقيقات

 همـين  در ...كنـيم  كار پرده پشت بايد و است سخت بسيار آن بر پيروزي امكان و شد
 .كـرديم  طـرح  خـود  مدت بلند هاي سياست براي را اي گسترده يها ريزي برنامه راستا،
 بـودن  كـافر  تـرويج  و دارنـد  نظـر  اخـتالف  شيعه مذهب با كه افرادي از حمايت مانند

 جهـاد  اعـالم  مـذاهب  ديگـر  توسط ها آن عليه مناسب زمان در كه اي گونه به شيعيان
 صـورت  شـيعه  دينـي  انرهبر و مراجع عليه را اي گسترده تبليغات بايد همچنين  .شود
 كه مواردي از ديگر يكي .بدهند دست از مردم ميان در را خود مقبوليت ها آن تا دهيم
 هرسـاله  كـه  بـود  طلبـي  شهادت و عاشورا فرهنگ موضوع كرديم، مي كار آن روي بايد

 بـا  گـرفتيم  تصميم ما و دارند مي نگه زنده را فرهنگ اين مراسمي، برگزاري با شيعيان
 مراسم گونه اين اصلي برگزاركنندگان و مداحان و سخنرانان برخي از مالي هاي حمايت

 فرهنــگ و شــيعه هــاي بنيــان و عقايــد هــستند؛ طلــب شــهرت و ســودجو افــراد كــه
 بـه  آوريـم،  وجـود  بـه  آن در انحرافـي  مسايل و كنيم متزلزل و سست را طلبي شهادت

 1».آيد نظر در خرافاتي جاهلِ يك شيعه، كه اي گونه
                                            

 .متن كتاب. 1
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  دين در تعقل
 شـده  تاكيد موضوع اين به قرآن از بسياري آيات در .است تفكر و تعقل دين اسالم

   .نمايد تحقيق دين اصول در بايد كه است معلوم اي شيعه هر بر .است
 و نقلـي  دليل يا باشد داشته عقلي دليل بايد يا انسان نيز فروع قبول براي طرفي از
 عمل يك يا دين عنوان به را  آن و كرد جعل را عبادي مطلب يك خود پيش از توان نمي

  .نمود قلمداد مستحب حتي يا واجب
 ايـشان  ماننـد  دقيـق  طـور   به كه اند  داشته تأكيد نكته اين بر السالم  عليهم بيت اهل

  .ايم رفته اشتباه به را راه ما از بعضي اوقات برخي متاسفانه اما .نماييم عمل
  :بفرماييد توجه زير مطلب به
  نكنيد اضافه يزيچ خود از

  :فرمود السالم عليه صادق حضرت كه گويد مي سنان بن اللَّه عبد
 داريـد  را آن از خروج علم نه كه آمد خواهد پيش اى  شبهه شما براى زودى اين در

 افرادى ماند خواهيد سرگردانى در و كند، حل شما براى را شبهه كه هست امامى نه و
  .بخوانند را غريق دعاى بايد كنند پيدا ىياره شبهات گونه اين از بخواهند كه

  است؟ كدام غريق دعاى كردم عرض
  »دينك على قلبى ثبت القلوب مقلب يا رحيم، يا رحمان يا اللَّه يا« :ىيگو مي :فرمود

  »دينك على قلبى ثبت االبصار و القلوب مقلب يا« :گفتم
 دادم دسـتور  مـن  كـه  طـور  همـان  ليكن و هست االبصار و قلوبال مقلب خداوند :فرمود
  1»دينك على قلبى ثبت القلوب مقلب يا« :بگو و كن قرائت

 دقيـق  طـور  بـه  را دعا فرمودند روايت اين در اسالم  عليه صادق امامنماييد كه    توجه
 اضـافه  حتـي  عبـادي  عمـل  ايـن  در و بخـوانيم  است رسيده بيت  اهل از كه گونه همان
  .ندادند اجازه را كلمه يك نمودن

                                            
 352 فحه ص2 لدالدين ج كمال. 1
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  شدن لُخت
 برهنـه  كـه  است اين اين آن و شود  مي مطرح سؤال يك آمد باال در كه مقدماتي با
 مـالي  گل مانند ديگر اعمال از بسياري البته و عزاداري براي زني  سينه هنگام در شدن

 دسـتور  كدام طبق .است آمده كجا از ديگر 1هاي  زني و زني، قفل زني،  قمه بدن، نمودن
   .است المالس عليهم اطهار ائمه سيره يا

 ها  آن ادامه در كه اند  نموده مطرح را برهنه شدن در عزاداري داليلي     طرفدارانالبته  
  .نماييم مي بررسي را

  كلي پاسخ
 سـيره  يـا  و روايات از برداشت كه است اين زير موارد تمام به مشترك و كلي پاسخ

 و است )مرجع( الشرايط  جامع فقيه كار بزرگواران، آن اصحاب و السالم  عليهم بيت اهل
 يـا  روايـت  يك با كه ندارند حق ندارند جامع و كامل آشنايي دين مباني به كه كساني

 را آن و كرده گذاري  پايه را ديني حركت يا نمايند ابداع چيزي خود پيش از سيره يك
  .بنامند عبادت

 از دانيـد،   نمـى  اگـر  ــ  نتَعلَمو لَا كُنتُم إِن الذِّكْرِ أَهلَ فَسئَلُوا « :فرمايد  مي كريم قرآن

  )7/انبياء و 43/نحل(».بپرسيد آگاهان
 و مـادى  زنـدگى  هـاى  زمينـه  تمـام  در اسـالمى  اساسى اصل يك بيانگر فوق آيه «

 اطالعـش  اهل از دانند  نمى را چه آن كه كند  مى تاكيد مسلمانان همه به و است معنوى
 مسأله" ترتيب اين به .نكنند دخالت ندارند آگاهى كه مسائلى در خود پيش و بپرسند

                                            
كـه طبـق    ... مثل زنجيرزني، زدن طبل و سنج و آالت موسيقي و درسـت كـردن نخـل و كرسـي و                   . 1

البته . ها از قفقاز و ديگر جاها آمده و درست نيست           اهللا مطهري بسياري از اين      فرموده عالمه شهيد آيت   
سـرايى و   هنوحـ « : انـد  اين موضوع بايد مورد تحقيق قرار بگيرد، زيرا خـود ايـشان در بيـاني فرمـوده           

كه شعارها شعارهاى حسينى باشـد،       ها موافقم ولى به شرط اين       اين ي   و زنجيرزنى، من با همه      زنى سينه
ـ البته اين موافقـت را      ) 187 ص 17 مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج     (».نه شعارهاى من درآوردى   

 .بت خواهيم كرد گذاشتي آن صح هاي بعد درباره ها كه در قسمت بايد به حساب همان موضوع حداقل
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 شـناخته  رسـميت  به قرآن سوى از دينى و اسالمى مسايل زمينه در تنها نه "تخصص
 همـه  بـر  حـساب  ايـن  روى و اسـت،  تاكيـد  و قبول مورد ها   زمينه همه در بلكه شده،

 هـا  زمينـه  همه در نظر صاحب و آگاه افراد زمان و عصر هر در كه است الزم مسلمانان
 ايـن  ذكـر  ولى .كنند مراجعه ها آن به دانند نمى را مسائلى كسانى گرا كه باشند داشته
 و صـداقت  كـه  كرد مراجعه نظرانى  صاحب و متخصصان به بايد كه است الزم نيز نكته

 و آگـاه  طبيـب  يـك  بـه  هرگـز  مـا  آيـا  اسـت،  محقق و ثابت ها آن نظرى  بى و درستى
 مطمـئن  خـود،  اركـ  همـان  در درسـتكاريش  و صداقت از كه خود رشته در متخصص
 مرجعيـت،  و تقليـد  بـه  مربـوط  مباحـث  در دليل همين به !كنيم؟  مى مراجعه نيستيم
 بايـد  هـم  تقليـد  مرجع يعنى اند، داده قرار اعلميت يا و اجتهاد كنار در را عدالت صفت
 را ديـن  مـسائل  « پـس  1».پرهيزكار و تقوا با هم و باشد اسالمى مسائل به آگاه و عالم
  2».دارد دين با آشنايى اندك كس هر نه پرسيد،  دين  سكارشنا از بايد

 انـد،  فرمـوده  مرقـوم  شـان  اصـحاب  بـه  كه مفصلي رساله در السالم عليه صادق امام
 تعـالي  خـداي  كه درستي به ،)شيعه( رستگار و خدا رحمت مورد گروه اي « : اند آورده
 كـه  نيست او امر و لهيا علم از كه بدانيد .است كرده تمام شما حق در را نعمت و خير

 كنـد؛  عمل قياس و خود نظر و رأي و هوس و هوي به خدا دين در مخلوقات از احدي
 اسـت  شده بيان آن در روشني به خدا احكام كه است كرده نازل را قرآني خداوند زيرا
 را آن فهـم  اهليت و شايستگي كه داده قرار را كساني آن احكام آموزش و قرآن براي و

 قيـاس  و رأي بـه  يا و نفس هواي به خدا دين در كه نيست جائز هم آنان ايبر و دارند
 ــ  كنند سؤال آنان از است داده دستور خداوند كه ـ ذكر اهل به بايد بلكه كنند؛ حكم

  3».نمايند مراجعه
                                            

 245 ص11 تفسير نمونه؛ ج. 1
 525 ص4 ج) جلدى10(تفسير نور . 2

 37، ص27   ـ وسائل الشيعة، ج6، ص8 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 3
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 يأر بـه  تفـسير  دام در افتـادن  دينـي،  كارشـناس  بـه  مراجعه عدم خطرات از يكي
   .تاس دين احكام و روايات قرآن،
 كريم قرآن مانند هم احاديث كه است اين است، الزم تذكرش كه ديگرى مطلب «
 خـصوص  بـه  و است، شايع بسيار احاديث ميان در رمز و اشاره و دارد، متشابه و محكم

 و قلـم،  و لـوح،  ماننـد  )اسـت  عـاجز  دركـش  از بـشر  فهم كه( حقايق گونه اين مثل در
 اسـت  الزم دانشمند فرد يك بر جرم ال ور،مسج بحر و معمور، بيت و آسمان، و حجب،

  1».آورد دست به را كالم قرائن كند سعى كالم واقعى معناى آوردن دست به براى كه
  :كنيم مي نقل را روايت چند خصوص اين در
 هـم  وسـلم   آلـه   و  عليه  اللَّه  صلّى پيغمبر امر « :فرمود السالم    عليه علي اميرالمؤمنين ـ1
 خـدا  رسـول  گـاهى  دارد، متشابه و محكم و  عام و خاص و وخمنس و ناسخ قرآن مانند
 مثـل  خـاص  سخنى و عام سخنى :فرمود مي سخن طريق دو به وسلم  آله  و  عليه  اللَّه  صلّى
ما آتاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه و مـا نَهـاكُم عنْـه            :فرموده كتابش در جلّ و عزّ خداى و .قرآن

 كـرده  تان نهي چه آن از و كنيد اخذ آورده تان براي غمبرپي را چه آن ـ) 7/حشر(فَانْتَهوا  
 مـشتبه  او بر )امر( نكند درك و نفهمد را رسولش و خدا مقصود كه كسى ـ ايستيد باز

  2».شود
  :اند فرموده نيز السالم عليه رضا امام رابطه همين در ـ2
 شده هدايت راست راه به دهد، ارجاع آن محكمات به را قرآن متشابهات كس هر «
 بـراي  دارد، وجـود  متشابه و محكم قرآن همانند نيز ما اخبار در :فرمودند سپس است،
 آن متـشابهات  دنبـال  بـه  فقـط  و دهيد ارجاع آن محكمات به را آن متشابهات همين
  3».شويد مي گمراه كه نرويد

                                            
 40، ص2 ترجمه تفسير الميزان، ج. 1

ــ  195العقـول الـنص، ص    ـ تحـف  623 ص2  ـ كتاب سليم ج 64، ص1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 2
 213 ص1 العقول ج  ـ مرآة120ص) للصدوق(اإلماميه   ـ اعتقادات256 ص1 لخصال جا

 290ص 1  ج؛السالم عيون أخبارالرضا عليه. 3
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  رجا نيت
 كـه  گونـه   همـان  و دهـيم   مـي  انجـام  رجا نيت به را عمل اين ما كه معتقدند برخي
 قبـول  هـم  را فارسـي  زبـان  بـه  دعـا  خداوند و ندارد اشكالي مثال مورد دعاي خواندن

 بـه  نزديكـي  و رجا نيت به تواند  مي هم عمل اين رود،  مي آن براي ثواب اميد و كند  مي
  .شود واقع قبول مورد خداوند
 بـه  تـوان  نمـي  را عملـي  هر و نيست حساب بي هم رجا نيت كه گفت بايد پاسخ در
  .باشد رسيده جايي از بايد شكل هر به عمل اصل .داد نجاما رجا نيت

 وارد زيـارت  آداب در رويـم   مـي  اسـالم   عليه رضا امام زيارت به وقتي مثال عنوان  به
 از صـلوات  اصـل  چـون  ولـي  بفرستيد صلوات و بايستيد ضريح روبروي كه است نشده
 اگـر  ولـي  باشد قبول قابل رجا نيت به تواند مي عمل اين انجام است رسيده اطهار ائمه

 سـر  بر بار ده رجا نيت به مثال عنوان به و بايستد حضرت مقدس ضريح روبروي كسي
 بـه  را اعمـال  ايـن  سليمي عقل هيچ بزند، كف يا كند پاره را خود پيراهن يا بزند خود
   .است نشده تأييد جايي در آن اصل زيرا پذيرد نمي رجا نيت
  ارباب شدن برهنه ياد به

 سـه  و شـد  برهنـه  كوفه سپاه توسط السالم  عليه حسين امام چون ويندگ  مي برخي
  .نماييم مي برهنه را خود بدن حضرت آن ياد به ما ماند، صحرا در برهنه شب دو و روز

  :نماييم مي مرور هم با را مطلب اصل نظر اين بررسي براي
 يرْغَب ال ثَوبٍبِ ائْتُوني« :فرمود كرد، ميدان عزم السالم عليه حسين  امام كه هنگامى

،فيه هرَ الْبِسيابِي، غَيال ث ،رَّدقْتُولٌ فَانِّي اجم لُوبسكـه  بياوريـد  اى  كهنـه  جامـه  برايم ـ  م 
 برهنـه  مـرا  شـهادتم  از بعـد  و بپوشـم  هايم لباس زير را آن تا نكند رغبت آن به كسى
 كوتاهى و تنگ لباس .»دش خواهد ربوده هايم لباس شهادت از پس دانم  مى زيرا نكنند،
ةِ  أَهلِ لباس هذا« :فرمود و نپوشيد را آن السالم عليه امام ولى آوردند لبـاس  ايـن  ؛الذِّمـ 

 پوشيد را آن السالم عليه امام .آوردند بلندترى لباس .»است )كتاب اهل كفّار( ذمه اهل
  1.كرد خداحافظى حرم بانوان با سپس

                                            
 119، ص 4مناقب ابن شهر آشوب، ج . 1
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  :است آمده ديگرى روايت در و
ا            «  :فرمود السالم عليهحسين   امام ابِي لئَلـَّ يـث تتَح لْهعأَج يهف رْغَبباً لَا يثَو ثُوا إِلَيعاب

أُجرَّد فَأُتي بِتُبانٍ فَقَالَ لَا ذَاك لباس منْ ضُرِبت علَيه بِالذِّلَّةِ فأخذ ثوبا خلقا فخرقه و جعله                 
نه ثم استدعى الحسين ع بسراويل من حبرة ففزرها و لبسها           تحت ثيابه فلما قتل جردوه م     

ـ     پيـراهن  يـك  و إنما فزرها لئال يسلبها فلما قتل سلبها أبجر بن كعب و تركـه ع مجـردا 
 قـرار  هـايم  لبـاس  زير را پيراهن آن من .نكند رغبت آن در احدى كه بياوريد من براى
 حـضرت  آن بـراى  تنـگ  اهنپيـر  يك .نماند برهنه بدنم )شدن شهيد از پس( كه دهم

 شـده  ذلـت  دچـار  كـه  است كسى آن لباس اين نيست، اين من منظور :فرمود .آوردند
 زيـر  در و كـرد  سـوراخ  سـوراخ  را آن و گرفت كهنه لباس يك بزرگوار آن سپس .باشد
 بـدنش  از هـم  را پيراهن آن شد شهيد حضرت آن كه هنگامى .پوشيد خود هاى لباس

 بـدين  .پوشـيد  و نمـود  سـوراخ  سوراخ را آن و خواست 1شلوار يك بعداً .بردند غارت به
 آن شد شهيد كه هنگامى ولى .نبردند يغما به را آن كه كرد سوراخ سوراخ را آن لحاظ

  2».نهاد برهنه را حضرت آن بدن و برد غارت به "كعب بن ابجر" را
  :نكات

 ايـن  ششتال تمام حضرت و است مذمومي كار روايت اين ساسا بر شدن برهنه ـ1
 امـام  دشـمنان  كـه  مـذمومي  كـار  انجـام  نتيجه در .نكند برهنه را ايشان كسي كه بود

  .نيست صحيح حضرت آن به تشابه براي اند؛ داده انجام السالم عليه حسين
 از شـود   مـي  آيـا  بردند، غارت به هم را حضرت شلوار كه است آمده نقل اين در ـ2
 و بپوشـند  لبـاس  اسـتخر  مانند همه ها  يأته در پس اين از كه نمود برداشت نقل اين

  .بزنند سينه
                                            

ظاهر نقل اين است كه حضرت شلواري داشت كه به غارت رفت ولي لباس زير آن حـضرت بـاقي                    . 1
 -ط  ( بحـار األنـوار      . ببـرد كـه فلـج شـد        اند آن لباس زير را به يغم      خواست كمرب  بود كه سارباني مي   

 319ص 45  ج) بيروت

 54 ص45 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار . 2
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  السالم عليه حسين امام اصحاب به تأسي
 بـراي   يـد تـوان و با     اند كه مـي     كرده گيري  نتيجه و نموده نقل را عابس برخي مقتل 

  .زني برهنه شد سينه
  .پردازيم مي آن بررسي به سپس و نموده مرور را »عابس« مقتل ابتدا

 را او اسـت  آمـدن  حـال  در ] عـابس [ ديدم وقتى :گفت ] مدانىه[ تميم بن ربيع« 
 شـما  از كسى است، شبيب أبى پسر اين است، سياه شير اين !مردم اى :گفتم ؛شناختم

 بـه  تـن  هم، با تا نيست كسى آيا !زد؟  مى فرياد پيوسته ] عابس[ !نكند مبارزه او با تنها
 هـر  از رو ايـن  از !درآوريـد  زانو به باران سنگ با را او :گفت سعد بن عمر !بجنگيم؟ تن
 خودش  كاله و زره ديد، را صحنه اين وقتى ] عابس[ !كردند پرتاب سنگ سويش به سو
 مـردم  طـرف  بـه  ] پيـراهن  بـا  تنهـا  و[ 1)همغْفَرفلما رأى ذلك ألقى درعه و       ( انداخت را
 بـه  را ] دشـمنان [ از تـن  دويـست  از بيش ديدم اهللا و ]گويد راوى[ برد، حمله ] كوفه[

 خـدا  رحمت[ .شد كشته عابس و آمدند او سراغ طرف هر از ها آن سپس .راند  مى عقب
  2.]باد او بر

                                            
  :درباره ريشه و مشتقات اين دو لغت موارد زير آمده است. 1

 704، ص2 ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج. پوشاند  سر را مى كه»  خُود كُاله«: مغْفَر

هنگام جنـگ آن      شود و در قديم به      مى   بافته   ريز فوالدى   هاى  از حلقه    كه  زره:   و أَدرع    دروع   ج - الدرع
 390فرهنگ ابجدى، متن، ص. كردند ها بر تن مى را روى لباس

عررِيعاً   - ددرع[ تَد  [ـرأةَ  -او را زره آهنين پوشانيد،    : هفرهنـگ  . دبـر تـن آن زن پيـراهن پوشـاني         :  الم
  390ابجدى، متن، ص

 388فرهنگ ابجدى، متن، ص.  باز باشد  جلو آن  كه اى جبه، قبا، جامه:   دراريع  ج-الدراعة

بگيـريم بـه معنـاي      » مغفـرة «دهد زيرا اگر به       فقط معني كاله خود مي    » مغفره«با توجه به اين مطالب      
كـار رود ممكـن اسـت      و اگر درباره زنـان بـه      به معني زره است     » درعه«همچنين  . بخشش الهي است  

كه جلـوي آن بـاز اسـت، ولـي          باشد  اي    معني پيراهن بدهد و احتمال ضعيفي هست كه به معناي جامه          
 .دنپوش ها نمي اي را در زير لباس چنين جامه

  ـ اين كتاب بازسازى شده اخبار ابـو مخنـف ازدى دربـاره واقعـه كـربال و       236: وقعة الطف، ص. 2



  از لُخت شدن، تا لَخت شدن

 

13 

ــه ســويش   از هــر ســو ب
ــد  ــاب كردن ــنگ پرت ! س

وقتـــى ايـــن ]  عـــابس[
ــد، زره و  ــحنه را ديـ صـ

 خـودش را انـداخت      كاله
فلما رأى ذلـك ألقـى      (

 )درعه و مغْفَره

  :نكات
 برهنه عابس كه مشهور حرف خالف بر ـ1
 هجــوم برابــر در تنهــا كــربال دالور ايــن شــد،
ـ  كـاله  و زره ،ها سنگ  و انـداخت  را خـود  ودخُ

 نيامـده  كـربال  در وي شـدن  برهنه از گزارشي
 عبـارت  همـين  تـاريخي  اسـناد  تمام در .تاس

 را، زره درآوردن برخـي  سفانهأمت و آمده عربي
   .اند نموده ترجمه شدن برهنه

 به حمله در كه بوده اين براي كار  اين شايد
 داشته بيشتري عمل سرعت دشمن سپاه قلب
 از كـه  بدهـد  نـشان  دشـمن  به كه  اين يا باشد

  .ندارد هراسي نمودن ربارانتي و سنگباران در ها آن ذبوحانه حركت
 و حرم مقابل در نه بوده، جنگ ميدان در شدن محاصره از بعد »عابس« كار  اين ـ2

  .السالم عليه حسين امام برابر در جبهه به اعزام ابتداي در نه
 اسـت،  نمـوده  را كـار   اين كه است فردي تنها باشد، شده برهنه عابس اگر حتي ـ3
 عبـاس  حـضرت  به ويژه  به و كربال شهداي ديگر به بس،عا به تأسي جاي  به نيست بهتر
 خواهـد  تـر  مناسب بسيار برداري الگو براي ايشان قطع طور  به .نماييم تأسي السالم  عليه
  .بود

 ارتبـاطي  چـه  امر اين باشد، شده برهنه نبرد ميدان وضعيت دليل به عابس اگر ـ4
  ؟كند پيدا عزاداري در شدن برهنه به تواند مي

                                                                                         
ته از كتاب تاريخ طبرى است كه محقق معاصر استاد يوسفى غروى آن را جمع آورى و تحقيـق                   برگرف

داشته كه اكنون موجود نيست ولى هشام كلبـى         ) ع( مقتل الحسين   ابومخنف كتابى با عنوان   . كرده است 
يـز  روايات هشام كلبى را شيخ مفيـد ن      . ها را در تاريخ خود آورده است       آن را روايت كرده و طبرى آن      

 .كند در كتاب االرشاد نقل مى
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  گيبرهن زشتي
 بدن تا نمودند تالش بسيار السالم  عليه حسين امام آمد قبل قسمت در كه طور همان

   .دارد برهنگي زشتي از نشان اين و نشود برهنه دشمن وسطت شهادت از بعد ايشان
 از كـه  جوانـاني  و نوجوانان براي خصوص به زني سينه هنگام در بدن نمودن برهنه

 باشـند،  مـرد  همـه  جـا    آن در چـه  اگـر  يـست ن صـحيحي  كار برخوردارند زيبايي بدن
   .كند برخورد يكديگر به ها بدن زني سينه موقع و باشد تنگ جا اگر خصوص به

  :است آورده السعادات جامع سنگ گران كتاب در نراقي مهدى محمد مال بزرگوار عالم
 از اگـر  )انـد   نيـاورده  صـورت  بر موى كه مو،  بى( امرد پسران بر مردان كردن نظر «

 هـر  اخيـار  و دين بزرگان رو اين از و .است شده حرام باشد فتنه موجب و شهوت ىرو
 گفتـه  آنـان  از يكى حتّى نمودند، مى احتراز پسران روى به كردن نظر از ديارى و عصر
 ترسـى  از بيـشتر  نـشيند   مـى  امرد پسر با كه زاهدى و عابد جوان براى من ترس :است
  1».دارم خطرناك هاى درنده از او براى كه است

  :است نوشته السعاده معراج در نيز نراقي احمد مال
 جهـت،  ايـن  از و .باشـد  شهوت از اگر امرد، پسران به مردان كردن نظر شد حرام«

  2».امرد پسران روى به كردن نظر از نمودند مى احتراز اعصار در اخيار و دين بزرگان
 اهـل  داران  دوست از همگي كه هيأت افراد براي حرف اين بگويد كسي است ممكن

 سـخن  در اگر اما .است توهين حتي و نيست صحيحي حرف هستند السالم  عليهم بيت
 صـورت  بـه  نگـاه  از عصر هر بزرگان كه اند گفته نماييد، دقت اخالق علم بزرگ دو اين

 خود تواند  نمي كس  هيچ زيرا است، روشن هم آن دليل ـ .كردند  مي احتراز امرد پسران
 احتـراز  ايـشان  صـورت  بـه  نگـاه  از هـا  آن اگـر  حـال  ــ  بدانـد  مصون شيطان دام از را

  .كند مي طلب بيشتري بسيار پرهيز آنان برهنه بدن به نگاه يقين به نمودند، مي
 .شـويم  طمع مانع ديگران براي هم و خود براي هم بايد ما كه است اين ديگر نكته

  :است گفته باره اين در قرائتي استاد
 تخَْـضَعنَ  فَلَـا  « :فرمايـد   مـي  پيامبر زنان به خطاب احزاب ورهس 32 آيه در خداوند

 آن )مبادا( تا نگوييد سخن كرشمه و نرمى به پس ـ مرَض قَلْبِه فىِ الَّذى فَيطْمع بِالْقَولِ
                                            

 السعادات  ـ ترجمه جامع14 ص3اسالمى ج  اخالق  علم. 1
 319ص 2جالسعادة  معراج. 2
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  :است گفته آيه اين ي درباره قرائتي استاد ».كند پيدا طمعى است بيمارى دلش در كه
 بازها هوس دل به را قالب كه است  اين است مهم كه  آن ت،نيس مهم مرد و زن جا  اين

  .باشند داشته حجاب بايد هم مردها .نيست زن براى فقط كه حجاب  .اندازى مى
 .نكنـد  نگـاه  او باشـد؛  طـورى  اين لباسم خواهم مى من چه؛ ما به گويند  مى ها  بعضى

 تحريـك  او كـه  كـنم  كـارى  نبايد من اما دارد، مشكل است دل بيمار كه كسى گرچه
  .بشويد ديگران گناه سبب نه كنيد گناه نه گويد مى آيه اين .شود

 فـساد  بـه  جمعـى  يـك  اگـر  يعنـى  »الـذين   فيطمـع « :گويد  نمى كه  اين ديگر نكته
 يـك  حتـى  اگـر  يعنى نفر، يك يعنى »الَّذى« گويد  مي بلكه نكنيد، را كار اين افتند  مى
 هـم  نفـر  يـك  فتنـه  سبب حتى .برداريد كار آن از دست بايد شما افتد  مى گناه به نفر

 بحث چون .گناه خود به رسد چه تا كرد مبارزه بايد هم گناه آرزوى و هوس با .نشويد
 مـرد  اصـالً  !نـه  ببنديم؟ را پيراهن دكمه اين كه است الزم آيا .آن انجام نه است طمع
 قَلْبِـه  فى الَّذى معفَيطْ   دهى  مى نشان كه را ات  سينه اما .باشد پيدا هم شكمش تواند  مى

  1».كنند مي طمع شما در بيماردالن ـ مرَض
 برابـر  در نـازك  لبـاس  بـا  حتـي  ،عبادت هنگام در كه است شده سفارش طرفي از

 بـا  بـودن  حـالل  يـا  حرام بين تفاوت البته( .شدن برهنه به برسد چه نايستيم، خداوند
  )است آمده بعدي مطالب در سفارش

نْ   فَإِنَّه  الثِّيابِ  منَ  بِالصفيقِ  علَيكُم« :فرماينـد   مي مالسال  عليه علي حضرت قَ  مـر   ه بـثَو  
 كـه  بـاد  شـما  بـر  ـ يصفُه ثَوب علَيه و عزَّ و جلَّ ربه يدي بينَ أَحدكُم يقُومنَّ لَا  دينُه  رقَ

 نـاتوان  و نـازك  هـم  ديـنش  بپوشد،  نازك  لباس كس هر كه بپوشيد ضخيم هاى لباس
  2».نايستد متعال خداوند برابر در نما بدن لباس با شما از كدام هيچ .شد خواهد
 كـه  هنگـامى  مرد ـ فَاستَترُوا فيه فَطَمع الشَّيطَانُ إِلَيه نَظَرَ الرَّجلُ تَعرَّى إِذَا « :فرمود و
   3».بپوشانيد را خود پس بندد يم او به طمع و نگرد مي او به شيطان شود برهنه

                                            
 االسالم والمسلمين شيخ محس قرائتي افزار آثار حجت برداشتي از هفت قسمت نرم. 1
 113العقول النص ص تحف. 2
 630 ص2 خصال ج. 3
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  عرف
 صـادق  امـام  كـه  معتقدنـد  آمـد  خواهـد  آن اصـل  كـه  روايتـي  به استناد با اي عده

 عـزاداري  خودشـان  عـزاداري  مراسـم  در كـه  همانگونـه  كه اند  داده دستور السالم  عليه
 عـزا  عنوان  به كاري اگر گويند  مي و شود عزاداري السالم  عليه حسين امام براي كنند  مي

  .است صحيح السالم عليه اباعبداهللا سوگواري در آن انجام شد، عرف
  .نماييم مي بررسي را نظر اين سپس و نقل را روايت اصل ابتدا

 آن محـضر  بـه  :گويـد  مـى  )الـسالم  عليـه  صـادق  امام ياران از يكى( مكفوف هارون
 گونـه  ينا « :فرمود .خواندم برايش ».بخوان مرثيه برايم« :فرمود شدم، شرفياب حضرت

 و »بخوان خوانيد، مى مرثيه السالم عليه حضرت آن قبر كنار در كه گونه آن خواهم، نمى
  :خواندم من

  »... بگو او پاك هاى استخوان آن به و كن گذر السالم عليه حسين قبر كنار از«
  .دادم ادامه بده، ادامه :فرمود ولى كردم، سكوت افتاد، گريه به حضرت آن ديدم
  :رسيدم بيت اين به تا خواندم »بخوان هم باز« :فرمود

 الـسالم  عليـه  حـسين  بـر  ات گريـه  با و كن ندبه خود موالى بر و برخيز !مريم اى«
  .»كن طلب رستگارى
 شـدند،  آرام وقتى .دادند سر شيون بانوان، و كرد گريه السالم عليه صادق امام ديدم
  :فرمود حضرت

 بگرياند، را نفر ده و بخواند مرثيه لسالما عليه حسين امام بر هركس !ابوهارون اى «
  .»است بهشت او پاداش

  :فرمود و رسيد نفر يك به تا كرد كم نفرات تعداد از همچنان حضرت آن سپس
 نمايـد  گريـان  را نفـر  يـك  و بگويـد  شـعر  الـسالم  عليه حسين عزاى در كه كسى«

  ».است بهشت جزايش
 گريـان  و بيـاورد  خـاطر  بـه  را مالسال عليه حسين امام كسى هر« :فرمود آن از پس

  1».باشد مى او جزاى بهشت شود
                                            

 105كامل الزيارات ص . 1
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  :بررسي
 الـسالم  عليـه  حـسين  امـام  قبر كنار در كه همانگونه فرمود حضرت روايت اين در ـ1
 كه است اين ظاهر .خوانيد  مي خودتان ترحيم مجالس در كه گونه  آن نه خوانيد،  مي شعر
  .بود كرده عوض را خود خواني مرثيه نوع السالم عليه صادق امام حال رعايت براي راوي
 عرف .پذيرفت بودن عرف دليل به فقط را آن توان  نمي شد، عرف غلطي كار اگر ـ2
 رسـوم  از بـسياري  وگرنه .باشد داشته مطابقت دين دستورات با كه است صحيح وقتي

 از مالسال  عليهم اطهار ائمه و اكرم رسول و خداوند، كه بوده عرف كفار بين در جاهليت
  .اند فرموده نهي ها آن

  اند داده مي انجام گذشتگان كه كاري
 حتـي  و شـدند   مـي  برهنـه  زدن سينه براي همگي ما گذشتگان « :گويند  برخي مي 

 ناگهـان  كـه  شـد  طـور   چـه  شدند،  مي لخت عزاداري براي جبهه در شهداء و رزمندگان
  »شد؟ بد زني سينه براي شدن لخت

  :نماييم اشاره بايد نكته چند به پاسخ براي
 سـوء  عـدم  يا كم شيوع دليل به كه است بوده گذشته در اشتباه كارهاي برخي ـ1

 كاري آن با علما و عقال است، نبوده زياد آن انحراف درجه كه  اين يا و دشمنان استفاده
  .دادند نمي انجام را آن خود اگرچه نداشتند،

 اسـت  درستي كار كردند  مي فكر گذشته در كه است بوده اشتباه كارهاي برخي ـ2
 درسـتي  كـار  كه  اين فكر با را كار آن كه ها  آن .است اشتباه كه ايم  شده متوجه امروز و

 آن نبايد كسي كه نيست معنا بدان اين اما .برند  مي اجر و ثواب شاءاهللا  ان اند  داده انجام
 اجـر  آن جـام ان با دوباره است، اشتباه كه فهميديم امروز ما اگر و كند اصالح را اشتباه
  .ببريم

 و لَه كَانَ فَصنَعه ء شَي علَى الثَّوابِ منَ شَيئاً سمع منْ « :فرمود السالم عليه صادق امام
 آن آورد، جـا  بـه  را آن و بـشنود  عملـى  بر را ثوابى كه كسى ـ بلَغَه ما علَى يكُنْ لَم إِنْ

  1».نباشد رسيده او به كه چنان چه اگر .ببرد را ثواب
                                            

 87 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 1
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 چـرا  كه است اين شود مي مطرح شده ذكر حديث به استناد با كه ديگري حرف ـ3
 چـرا  برنـد  مي ثواب كه حال كنند؟ عزاداري دارند دوست كه طور هر مردم گذاريد نمي
   .نمايند مي استناد مثنوي در شبان و موسي داستان به بعد كنيد؟ مي روشن را ها آن

 بخـشي  روشـني  و جالـب  بـسيار  مطلـب  بـاره  اين رد قرائتي االسالم  حجت حضرت
  :خوانيد مي زير در كه اند گفته
 را  شبانى يك موسى ديد" ...است شعر اين ...است غلط نب از كه شعرهايى از يكى«

 كـه  هستى كجا خدا :گويد مى و كند مى مناجات دارد چوپان كه ديد را چوپانى " راه  به
 من .هستم تو چاكر من .بزنم تو به عطر .كنم ستدر را روسريت .كنم شانه را موهايت
 حـضرت  .كـرد  مى مناجات چوپانى زبان به داشت .هستم تو نوكر من .هستم تو مخلص
 كـه  كرد دعوا موسى با خدا هم بعد گويى؟ مى كه چيست مزخرفات اين :فرمود موسى

 هـر  قعاًوا هركسى اگر خوب .بگو بگويى، خواهد مى دلت هرچه :بگو چوپان آن به و برو
 پـس  باشـند،  نداشـته  هـا  آن بـه  كـارى  هم انبياء و بگويد خواهد مى را مزخرفى حرف

 بدهنـد  نجـات  انحـراف  از را مـردم  كه اين براى انبياء اصلًا شود؟ مى چه انبياء خاصيت
 عمـل  دارد اش وظيفـه  طبـق  پيغمبـر  .زند مى بيهوده حرف دارد منحرفى يك .اند آمده
 نبـوت  اصل باشد، درست اگر شعر اين ...نكن عمل ات ظيفهو به :گويد مى خدا .كند مى

 آسـمان  :گويد مى قرآن كه اين براى .است دروغ شعر اين كل 1.است لغو موسى حضرت
 تَكـاد " :فرمايـد   مـي  قـرآن  شـده؟  چـه  ).چـرا؟ ( .بـشكاف  كـوه  .بشكاف زمين .بشكاف

ماواتتَفَطَّرْن السبـشكافند  هـستند  نزديـك  هـا  آسـمان  "ي. "ض  نْـشَقُّ تَ وزمـين  "الْـأَر 
 و زمـين  كـه  اسـت  خبـر  چـه  .بـشكافد  كوه )90 /مريم( »هدا الْجِبالُ تَخرُّ و« .بشكافد
 كـسى  يـك  )88 /مـريم ( »ولَـدا  الرَّحمنُ اتَّخَذَ قالُوا و« :گويد مى قرآن بشكافد؟ آسمان
 .بجاست شكافدب آسمان و زمين دارد، اوالد خدا :بگويد كسى اگر .دارد اوالد خدا :گفت
 وقـت  آن دارد، جا بشكافد آسمان و زمين است، جسم خدا :گويد مى چوپانى يك حاال
 درون مـا « !بگـو  خواهد مى تنگت دل هرچه :بگو كه كرد دعوا موسى با خدا :بگوييم ما

                                            
 2، ص معروف ، امر به71ى از قرآن سال هاي االسالم قرائتي ـ برنامه درس نرم افزار آثار حجت. 1
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 خوانيم؟ مى نماز قبله به رو چرا پس باشد طور اين اگر .است غلط ،»را حال و بنگريم را
 هـر  بـا  هركـسى  بخوانيم؟ نماز عربى زبان چرا اصلًا .بخواند نماز متىس هر به هركسى

  1».كند مى هوا را دين كل شعر اين .بخواند نماز خواهد مى زبانى
 .است فرموده نهي گذشتگان غلط روش پيروي از قرآن، متعدد آيات در خداوند ـ4

   .نماييم مي اشارهزير  آيه به نمونه عنوان به
لُوا إِذا وشَةًف فَعنا قالُوا احدجهـا  ولَينـا  عآباء و  ه ه  إِنَّ قُـلْ  بِهـا  أَمرَنـا  اللـَّ أْمرُ  ال اللـَّ يـ 

شاءلَى تَقُولُونَ أَ بِالْفَحع ونَ ال ما اللَّهلَمخود پدران گويند كنند زشت كارى چون وـ   تَع 
 آيـا  دهـد  نمى ستورد زشتى به خدا بگو داده، فرمان آن به مان خداي و يافتيم چنين را
  )28/أعراف(دانيد؟ نمى كه دهيد مى نسبت چيزى خدا به

  غلط مشهور
 چنـد  عوموضـ  ايـن  براي .نيست صحيح لزوماً بوده مشهور گذشته در كه چيزي هر
  :نماييم مي ذكر مثال

  زخم چشم براي قرباني
 كنـيم  مى عوض را مان خانه وقتى كه است اين ما معمول: فرمايد  شهيد مطهري مي  

 جـارى  اى چـشمه  اگـر  يـا  .كـشيم  مـى  گوسفند يك برويم جديد خانه به خواهيم مى و
   .كشيم مى گوسفند يك كنيم، مى ىينو كار كنيم، مى

 عنْ نَهى« :اكـرم  پيغمبر كه كند مى نقل صدوق االخبار معانى از ،الشيعه  وسائل كتاب
 قـديم  در هـا  ايـن  اسـم  ودشـ  مى معلوم 2 ».كرد نهى جن ذبايح از پيغمبر ـ الْجِن ذَبائحِ

ينَ  يستَخْرِج أَو الدار الرَّجلُ يشْتَرِي أَنْ هو و« :فرمود بعد .است بوده »الجن ذبيحة« الْعـ و 
 يا كند مى جارى و استخراج را اى چشمه يا خرد مى اى خانه كسى يعنى ـ ذَلك أَشْبه ما

                                            
 7مسجد، ص  به  جوانان ، جذب 88هايى از قرآن سال  االسالم قرائتي ـ برنامه درس نرم افزار آثار حجت. 1

 60 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار  ـ 507ص  11 وسائل الشيعة ج ـ 72ص) األشعثيات(الجعفريات . 2
  202صأساس البالغة  ـ 200ص 16 الوسائل و مستنبط المسائل ج مستدرك ـ 313ص
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 بـراى  كـشند  مـى  را گوسفندى بعد ـ للطِّيرَةِ ذَبِيحةً لَه فَيذْبح ـ كند مى ها اين مثل كارى

نَ  ء شَي يصيبه أَنْ يفْعلْ لَم إِنْ مخَافَةَ ـ بگيرند را مردم چشم جلو كه  اين اگـر  ــ  الْجِـنِّ  مـ 
 شود مى معلوم زخم، چشم گوييم مى ما( .رسانند مى آسيب او به ها جن نكنند را كار اين

ك  فَأَبطَـلَ  .)كند مى را كار اين آيد مى جن گفتند مى جاهليت هاى عرب ذَلـ  ص النَّبِـي و 
 مرتبـه  دو كه( را جاهليت رايج سنت اين وسلم  آلهو  عليه  هللا  صلي اكرم پيغمبر ـ عنْه نَهى
   1».كرد باطل )است شده رايج ما ميان در

  بد وليمه
 العـرس  طعـام  الطّعـام  بئس « :انـد  فرموده سلم و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اسالم گرامي رسول

 آن از ثروتمنـدان  كـه  عروسـىِ  غـذاى  اسـت  بد چه ـ  المساكين يمنعه و األغنياء يطعمه
   2 ».مانند محروم فقيران و بخورند
 عنـه  يحـبس  و الـشّبعان  إليه يدعى الوليمة طعام الطّعام شرّ « :فرمود حضرت همان و
 و كننـد  مى دعوت آن خوردن به را سير كه است اي  وليمه غذاى غذاها بدترين ـ  الجائع
   3».دارند مى باز آن از را گرسنه
 پيـامبر  روايـت  ايـن  مطـابق  آيـا  اسـت؟  چگونـه  دادن وليمه واقعاً ما ميان در حال
  .بود نخواهد اسالمي سنت دادن وليمه اين است چنين اگر نيست؟
   است مهدي چرا

 است آن مهدى به ،الشريف  فرجه  ليتعا  اهللا  عجل زمان امام شدن ناميده اصلى  حكمت
 هدايت اسالم واقعى احكام يعنى اند؛  شده دور آن از كه چه آن به را مردم حضرت  آن كه

 قيـام  مـا  قـائم  وقتـي  « :است السالم  عليه صادق امام حديث اين شاهدش .كرد خواهد

                                            
 408، ص25 آثاراستادشهيدمطهرى، ج مجموعه. 1

 371الفصاحه ص نهج. 2

 37ص  4 عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية ج. 3
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 و شـده  كهنـه  كـه  چيزي سوي به و نمايد مي دعوت اسالم سوي به نو از را مردم كرد
 بـه  چون شده؛ ناميده مهدي جناب، آن .كند  مي هدايت اند،  افتاده دور آن از مردم عموم
 پـا  بـه  براي چون شده ناميده قائم و شود  مي هدايت اند  شده دور آن از مردم كه چيزي
  1».كند مي قيام حق داشتن

  بحرالعلوم سيد داستان
 كـربال  به زيارت اىبر بود، نجف بزرگ علماى از كه بحرالعلوم سيد مشهور است كه  

 ناگهـان  .ايـستد   مى طويريج عزاداراى هيئت تماشاى به حرم، راه مسير در .بودند آمده
ت  داخـل  بـه  و گـذارده  كنارى به را عمامه و عبا بحرالعلوم سيد بينند  مى مردم جمعيـ 
  .كند مى ياحسين !ياحسين و رفته

ا  نـشود؛  له پا و دست زير تا دهند نجات جمعيت داخل از را آقا روند  مى ها  طلبه امـ 
 ايـن  علّـت  است، كردن غش آستانه در سيد بينند  مى عزادارى از بعد .دهند  نمى اجازه

 حـضرت  بـودم،  هيئـت  تماشاى مشغول كه همين :گويد  مى سيد پرسند؟  مى را حركت
 سر به عزاداران ميان در عمامه، بدون سر و برهنه پاى با كه ديدم را السالم عليه مهدى

  .باشم تماشاچى كه كردم شرم من زند، مى سينه و
 را برهنه؛ بدن عبارت »برهنه پاي« جاي به واقعه اين تحريف با برخي متاسفانه ـ1

  .دهند مي قرار زني سينه هنگام در شدن برهنه دليل را آن و گذاشته
 در بحرالعلـوم  سـيد  خود و است سينه به سينه شده نقل روايت يك مطلب اين ـ2
 ايـن  كـسي  هـم  بحرالعلـوم  سـيد  به نزديك يا عصر هم علماي از ست،ا ننوشته جايي
 اسـتناد  و دليـل  تـوان   نمـي  را نقل اين دليل همين به ننموده، نقل كتابش در را واقعه
  .دانست كاري انجام
 ي همـه  ولـي  آمده مختلفي هاي  كتاب در و است مشهور بسيار نقل اين چه اگرـ  3
 صـحت  در طـويرج  واقعـه  تاريخي بررسي طرفي از .گردد مي بر معاصر دوران به ها نقل
  .كند مي ايجاد تشكيك نقل اين

                                            
 464 ص2 ، ج) القديمة-ط (كشف الغمة في معرفة األئمة . 1



عزاداريبرهنگي در 

 

22 

 عـزاداريِ  ايـن  پيـدايش  طويريج، شهر سالمندان گفتارهاي و شفاهي روايات بر بنا
 سـال،  آن عاشوراي در .گردد  مي باز مريق 1303 سال عاشوراي روز به فرد به منحصر
 مهـدي  سيد فرزند سيدصالح، منزل در ساله هر  سنت به طويريج  مردم از زيادي شمار

 بـه  تـا  بودنـد  كـرده  تجمـع  طـويريج  شـهر  عالمـان  از )قمري 1304 متوفاي( قزويني
 متـأثر  چنـان   آن خواني  مقتل ميان در قزويني سيدصالح .فرادهند گوش او خواني  مقتل
 كـه  مجلس در حاضران .دويد كربال شهر سوي به اختيار  بي و آمد فرود منبر از كه شد
 شـدت   به كربال در ايشان ياوري  بي و السالم  عليه حسين امام شهادت كيفيت شنيدن از

 بـه  دادنـد،   مـي  سر »!حسين يا« فرياد مرتب كه حالي در بودند،  شده منقلب و محزون
   1.افتادند راه به او دنبال

 1257سـال  در كـه  اسـت  قزوينـي  صالح سيد طويريج عزاداري دسته مؤسس پس
  2.يافت وفات مريق1304  سال در و متولد قمري
 تقليـد  مرجـع  همان بحرالعلوم به ملقب بروجردي طباطبايي مهدي محمد سيد اما

ــشهور ــيعيان م ــه ش ــتان ك ــاي داس ــادي ه ــات از زي ــاي مالق ــا وي ه ــام ب ــان ام  زم
 در و متولـد  قمـري  1155 سـال  در ايـشان  .است شده نقل الشريف  فرجه  تعالي  اهللا  عجل

  3.درگذشت قمري هجري 1212
 و .اسـت  فاصـله  سال 45 قزويني صالح سيد تولد تا بحرالعلوم عالمه درگذشت بين

 صحت داستان اين اصل اگر !سال91 بحرالعلوم سيد وفات تا عزاداري دسته شروع بين
 شـهرت  بحرالعلـوم  به كه است ايشان نوادگان از يكي ي  درباره قطع طور  به باشد داشته
  4.است داشته

                                            
http://www.tebyan-zn.ir/up/fardsaeid/428684/default.html. 1  

  بن حسني صالح بن مهدديس. 2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D9%82%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%86� 
http://lib.eshia.ir/23022/2/452 

 مركز پژوهش و سنجش افكار سازمان صداوسيماـ  لومنامه عالمه سيد محمدمهدي بحرالع ويژه. 3

 . شوند ويژه كربال حضور دارند و به نام بحرالعلوم شناخته مي خاندان وي تا كنون در عراق و به. 4
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  دكن نمي توجيه را وسيله هدف
 خـوب  زيـاد  آن ظـاهر  شايد كه نمود كارهايي بايد ها  جوان جذب براي گويند  مي بعضي

  .نماييم ارشاد را ها آن سپس و بيايند ها بهانه اين به مردم و ها جوان بگذاريد ولي نباشد
 از تـوان   مـي  كـه  دارد ثـواب  قـدر   آن السالم  عليه حسين امام عزاي مجلس كه  اين يا
  .دكر پوشي چشم چيزها بعضي

  .خوانيد مي زير در مطهري اهللا آيت فرمايشات از استفاده با را مطلب اين پاسخ
 هـر  از كـه  اسـت  زيـاد  قـدر  آن ثـوابش  حسين امام بر گريه گفتند آمدند اى عده «
 اى فلـسفه  چـه  روى گريـستن  ايـن  حاال ...كرد استفاده شود  مى كار اين براى اى  وسيله
 وسـيله  چـه  بـه  .گريـست  بايـد  خـوب،  بـسيار  .گريست بايد ندارند؛ آن به كارى است،

 يـك  اگر .شد شد، هرچه وسيله است، مقدس كه هدف .شد كه وسيله هر به بگريانيم؟
 جـارى  اشـكى  :گفتنـد  نيـست؟  درست يا است درست بسازيم هم آور  اهانت هاى  تعزيه
 كرديـد  كـارى  هـر  شـود،   مـى  جـارى  اشـك  كه قدر همين شود؟  نمى جارى يا شود  مى

 بپوشـانيم،  زن لباس مرد بدن به كنيم، كارى معصيت بزنيم، طبل بزنيم، ورشيپ .كرديد
 ايـن  حسين امام دستگاه در :گفتند .كنيم تحريف و جعل كنيم، درست قاسم عروسى
 اگـر  .جداسـت  ديگران دستگاه از السالم  عليه حسين امام دستگاه .ندارد مانعى ها  حرف
 كـردى،  تحريـف  اسـت؛  خـشيده ب كـردى،  جعـل  اسـت؛  بخـشيده  گفتى، دروغ جا  اين

 بخشيده كردى، زن لباس مرد تن به است؛ بخشيده كردى، سازى  شبيه است؛ بخشيده
 نتيجـه  در .است مقدس خيلى هدف .است بخشيده كردى، جا  اين كه گناهى هر است؛
  .كند مى تعجب انسان كه اند زده تحريف و جعل به دست قضيه اين در افرادى يك

 بـراى  اسـت  جـايز  اى  وسـيله  هـر  از كـه  اسـت  كنى خراب شريعت حرف چه اين ...
 .اسـت  حـسين  امـام  گفته خالف بر قسم خدا به كرد؟ استفاده حسين امام بر گرياندن

 سنن كه شد كشته حسين امام...  برود باال اسالم كه شد شهيد السالم عليه حسين امام
 اسـالمى  سـنن  روى پا كه شود اى  بهانه كه اين نه شود، زنده اسالمى قوانين و مقررات و

  1».ايم درآورده كن خراب اسالم ـ العياذباللَّه ـ صورت به را حسين امام ما .بگذارند
                                            

 48 ص1  ـ كتاب حماسه حسيني ج90 ص17آثار استاد شهيد مطهرى ج مجموعه . 1
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  مذهب وهن از جلوگيري
 غلـط  روش بـه  نـسبت  بيـشتري  حساسيت تا شده باعث امروزه كه داليلي از يكي
 نـي ز  سـينه  در تـري   غلط هاي  روش كه است اين بيايد وجود  به عزاداري در شدن برهنه
 غلـط  مقـدار  همـان  از دشـمنان  طرفي از .است مذهب وهن باعث كه است شده ابداع
  .نمايند مي شيعه مذهب دادن جلوه بد در زيادي هاي استفاده سوء قبل

 كـار  انجـام  عدم دليل ها  آن استفاده سوء و است فرعي مسائل اين شود گفته شايد
  .است شده رد قرآن در منطق اين ولي نيست،

   :فرمايد مي مجيد قرآن در مكري خداوند
يم  عذاب للْكافرِينَ و اسمعوا و انْظُرْنا قُولُوا و راعنا تَقُولُوا ال آمنُوا الَّذينَ أَيها يا « أَلـ 

 قـرآن  آيـات  درك بـراى  مهلـت  تقاضـاى  پيغمبـر  از كـه  هنگامى( ايمان با افراد اى ـ
 مهلت را ما معنى به هم اول كلمه زيرا( "ظرناان "بگوئيد بلكه "راعنا "نگوئيد )كنيد مى
 آنچه و )است دشمنان براى دستاويزى و باشد مى "كن تحميق را ما "بمعنى هم و بده
 عـذاب  )كننـدگان  اسـتهزاء  و( كـافران  بـراى  و بـشنويد  شـود  مـى  داده دستور شما به

  )104/بقره( ».است دردناكى
  :است آمده آيه اين ذيل نمونه تفسير در
 پيـامبر  كه هنگامى اسالم صدر مسلمانان :كند مى نقل معروف مفسر "عباس ابن "
 كـرد  مـى  الهـى  احكـام  و آيـات  بيـان  و بود گفتن سخن مشغول وسلم  آله  و  عليه  اهللا  صلي
 درك خـوب  را مطالـب  بتواننـد  تـا  بگويـد  سخن تأنى با كمى خواستند مى او از گاهى
  جملـه  درخواسـت  ايـن  براى نمايند، حمطر نيز را خود هاى خواسته و سؤاالت و كنند،

  .بردند مى كار به است دادن مهلت معنى به "الرعى"ماده از كه "راعنا"
 حماقـت  و كـودنى  معنـى  به كه "الرعونه "ماده از را "راعنا   "كلمه همين يهود ولى
 در ولـى  "بده مهلت ما به"است اين مفهومش اول صورت در( كردند مى استعمال است

  !)."كن تحميق را ما" كه است اين دوم صورت
 كـه  اى جملـه  همـان  از استفاده با كه بود شده پيدا دستاويزى يهود براى جا اين در
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  .كنند استهزاء را مسلمانان يا پيامبر گفتند، مى مسلمانان
 بـه  داد دسـتور  مؤمنـان  به استفاده سوء اين از جلوگيرى براى و شد نازل فوق آيه
 و رسـاند،  مـى  را مفهـوم  همـان  كـه  برنـد  كـار  به را "رناانظ"جمله ،"راعنا"جمله جاى

  .نيست لجوج دشمن براى دستاويزى
 بود دشنام نوع يك يهود لغت در "راعنا " جمله كه اند گفته مفسران از ديگر بعضى

 و كردنـد  مـى  تكـرار  را جملـه  ايـن  "نـشنوى  هرگـز  كـه  بـشنو "بـود  ايـن  مفهومش و
  !.خنديدند مى

 گفتنـد  مـى  "راعينـا " ، "راعنا" جاى به يهود كه اند كرده نقل نيز مفسران از بعضى
 قـرار  مخاطـب  را وسـلم   آله  و  عليه  اهللا  صلي اسالم پيامبر و است، "ما چوپان" معنيش كه
 ممكـن  و نـدارد  تضادى هم با ها نزول شان اين .كردند مى استهزا راه اين از و دادند مى

  .باشد صحيح همه است
 مراقـب  خـود  هـاى  برنامه در بايد مسلمانان كه شود مى استفاده خوبى به آيه اين از
 است ممكن كه كوتاه جمله يك از حتى ندهند، دشمن دست به بهانه هرگز كه باشند
 بـراى  صـراحت  بـا  قـرآن  جوينـد،  احتـراز  گـردد  دشـمنان  استفاده سوء براى اى سوژه

 يـك  فـتن گ از حتـى  كـه  كند مى توصيه مؤمنان به مخالفان استفاده سوء از جلوگيرى
 تـضعيف  بـه  و كنـد  قـصد  ديگـرى  معنـى  آن از دشمن است ممكن كه مشترك كلمه

  .كنند پرهيز بپردازد مؤمنان روحيه
 تكليـف  شـود،  داده دشمنان دست به بهانه دهد نمى اجازه اندازه اين تا اسالم وقتى
 كـه  زند مى سر ما از اعمالى گاهى اكنون هم است، روشن تر بزرگ مسائل در مسلمانان

 گيـرى  بهـره  و سـوء  تفـسيرهاى  سـبب  المللـى  بين محافل يا داخلى، دشمنان سوى زا
 و بپرهيزيم جداً كارها اين از كه است اين ما وظيفه شود، مى آنان تبليغاتى بلندگوهاى

  1.ندهيم خارجى و داخلى مفسدان اين دست به بهانه جهت بى

                                            
 385 تا 383اي از صفحات  ، خالصه1 ونه، جتفسير نم. 1
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  فقهي حكم
 در شـدن  لخـت  دربـاره  ؤاليسـ  بـه  پاسـخ  در شيرازي مكارم ناصر اهللا  آيت حضرت

   :اند فرموده سينه مجالس
 اين غير در و است حرام باشد، نامحرم مقابل در اگر زني سينه هنگام شدن برهنه «

 از كمي گذاشتن باز ولي شود ترك بايد احتياط بنابر است وهن سبب چون نيز صورت
   1».اردند مانعي زني زنجير براي پشت از كمي يا زدن سينه براي سينه جلوي

 لخـت  حـسيني  عـزاداران  كه است آن احتياط « :اند  فرموده ديگري پاسخ در ايشان
 آداب جـزء  اين شود لخت اگر پدرش ترحيم مجلس در فردي آيا نشوند؛ عريان نشوند

 تـوان   مي عزاداري براي اما ...باشند نداشته اصرار شدن لخت بر برادران !است؟ عزاداري
 شـد   مي دكمه آن از قسمتي كه بود هايي  پيراهن سابقاً .تگذاش باز را سينه از مقداري

 كـار  ايـن  بـا  .باشـد  نمـا  بـدن  كه شدند  نمي هم لخت و كردند  مي باز را سينه جلوي و
  2».كنند سرزنش توانند نمي هم دشمنان

 موضـوع  دو روي بـر  مراجـع  بقيـه  داننـد،  نمي جايز را شدن برهنه كه ايشان جز به
 موجـب  كـه   ايـن  دوم و نباشـد  ها زن نگاه معرض در كه آن لاو .دارند نسبي نظر اتفاق
  .نگردد مذهب وهن

 در قبلـي  مطالب به را عزيز خوانندگان نكنند، نگاه ها  زن كه مطلب اين به پاسخ در
  .دهيم مي ارجاع »نفر يك براي حتي طمع ايجاد از جلوگيري« خصوص
 مطلـب  در كـه  كـرد  نگـاه  جهان كنوني وضعيت به بايد هم بودن وهن خصوص در

  .پرداختيم آن به وهن از جلوگيري
 كـه  انـد   گفتـه  عزاداري در شدن برهنه فقهي حكم بيان در فقها بيشتر كه  آن ضمن

 در را مذهب وهن همچون اي  مفسده عمل اين همچنين و نباشد نامحرم كه  صورتي در
 بايـد  كتـه ن دو هـا   پاسخ اين پيرامون ولي .ندارد اشكالي و بوده جايز نباشد، نداشته پي

  :گيرد قرار توجه مورد
                                            

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=972&CatID=-2  1 
http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=189179   2 
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 رفتارهـا  ايـن  انجام استحباب يا و لزوم به حكم معناي به جواز، به حكم كه اين اول
 مثـال  عنـوان   بـه  نيـست،  جـواز  به حكم اين مقابل در هم نهيي هر كه  همچنان نيست،
 بـا  ولـي  بدانند، حالل خود خودي به را ها  خوراكي از بسياري مصرف فقها است ممكن

 بعضي از اجتناب و غذاها بعضي مصرف به توصيه افراد، سالمتي استمرار براي حال اين
 تـأمين  را اي  تغذيـه  نيازهـاي  تنها  نه غذاها از بعضي مصرف شك  بي زيرا شود،  مي ديگر
 بـراي  مـدت   طـوالني  در آن مـصرف  و بوده انسان اي  تغذيه اهداف مغاير بلكه كند،  نمي
  .دارد هم ضرر افراد

 جـواز  بـراي  كـه  را شرايطي عزاداران، از بعضي است ممكن اگرچه كه اين دوم نكته
 كـه  هستند نيز افرادي كرد، پيدا گسترش عملي كه  هنگامي ولي كنند، لحاظ شد بيان
 بـه  مختص تنها رفتارها اين منفي تبعات صورت اين در كنند،  نمي لحاظ را شرايط اين
 اي چهـره  رفتارهـا  ايـن  ،مـذهب  وهـن  موضـوع  در خـصوص  به زيرا نيست، ها آن خود

 .بـود  خواهد عزاداران همه براي آن منفي تأثيرات و كند  مي ارائه ها  عزاداري از متفاوت
 بـه  رفتارهـا  ايـن  و شود گرفته رفتارهايي چنين گسترش جلو بايد حداقل رو همين از

  .نيابند رواج متداول و پسنديده هايي روش عنوان
  العالي مدظله اي خامنه امام نظر
 همـين  در سـوالي  بـه  فقهـي  مسائل كارشناس زاده،  فالح والمسلمين االسالم  حجت

 حـضرت  آثـار  نـشر  و حفـظ  دفتـر  رسـاني   اطـالع  پايگـاه  « در كه اند  گفته پاسخ رابطه
 نظـر  حـتم  طـور   بـه  نتيجـه  در .است شده منتشر » اي  خامنه سيدعلي العظمي  اهللا  آيت

  :باشد مي له معظم
 و نـشود  فيلمبـرداري  اگر چيست؟ عزاداري در شدن برهنه مورد در آقا نظر :سؤال

  را؟ كار اين دانند مي حرام ايشان فقهي، نظر از آيا طور؟ چه نبينند نيز زنان
 برهنـه  هـا   عـزاداري  در كـه  مـداحان  از برخي به فرمودند توصيه آقا حضرت :پاسخ

 گـر ا خـب  .اسـت  حـرام  بگـوييم  ما كه نيست فقهي فتواي يك عنوان به اين اما .نشوند
 اسـتفاده  سـوء  دشـمنان  نيـست،  مترتـب  آن بـر  سويي مسئله اگر نيستند، نامحرماني

 هـستند  محـدودي  جمع يك مثالً نباشد؛ هم حرام بگوييم است ممكن خب كنند  نمي
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 سـينه  و درآوردند تن از را پيراهن حاال هستند مردان فقط كنند،  نمي هم فيلمبرداري
 در كـه  ــ  توصـيه  يـك  عنـوان  بـه  ــ  هست ينا ايشان توصيه كلي طور  به اما زنند؛  مي

 نامحرمان ديد معرض در هم است ممكن چون چرا؟ .نشوند برهنه مردها هاي  عزاداري
 مكتـب  عليـه  تبليـغ  بـراي  كننـد  سواسـتفاده  مـسئله  ايـن  از باز دشمنان هم و باشند
  1.السالم عليهم بيت اهل

 :انـد   فرموده عزاداري در شدن لخت از تلويحي انتقاد با ديگري فرمايش در له  معظم
 شـهادت  خـاطر   بـه  او عظمـت  كه ــ را سيدالشهدا مدح و عزاداري مجلس ما كه اين« 

 اسـت؛  گذشـت  خـاطر   به او عظمت است، خدا راه در فداكاري خاطر  به او عظمت است،
 يـك  بـه  كنيم تبديل ــ ها مطلوب ي  همه از ها،  خواسته ي  همه از چيز، همه از گذشت
 پايين بپرند هوا، بپرند بشوند، لخت جوان تعدادي يك كه جايي كي به سبك، ي  نقطه

  2»داده؟ شما به خدا كه است نعمت اين شكر اين است؟ درست گويند، مي چه ندانند و
  احسن انتخاب و توصيه به عمل
 فقيـه  ولـي  كـه  نماييم يادآوري بايد ابتدا شود بيان درست مطلب اين كه  اين براي

 عمـل  ماننـد  ايشان توصيه به عمل و است الشريف  فرجه تعالي اهللا  عجل زمان امام نائب
  .است زمان امام توصيه به

 الـسالم   عليـه  حـسين  امام فرستاده و نائب السالم  عليه مسلم حضرت مثال عنوان به
 بـه  مـردم  كـه  بود اين زيباتر نمود،  مي كوفه مردم به اي  توصيه ايشان اگر .بود كوفه به

  .نمايند عمل السالم عليه حسين امام احترام به توصيه اين
 اسـت  ايـن  بهتر )نيست كه( بود خوبي كار عزاداري در شدن برهنه اگر حتي يعني

  .برگزينيم است نشدن برهنه كه را تر خوب كار كه

                                            
ـ ) يالعال  ظله  مد(اي    العظمي سيدعلي خامنه    اهللا  رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت         پايگاه اطالع . 1

  مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988 

 20/1/94السالم بيت عليهم  در ديدار مداحان اهلفرمايشات. 2
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 را )تـرين   خـوب ( احـسن  عمل كه داند  مي كساني را خردمند هاي  انسان كريم قرآن
  .را )تر خوب( حسن عمل نه كنند، مي انتخاب

» ينَ وواْ الَّذتَنَباج ا أَن الطَّاغُوتوهدبعي واْ وأَنَاب إِلى اللَّه ُمشْرَى  له شِّرْ   الْبـ اد  فَبـ بـع * 
ك  أَحسنَه فَيتَّبِعونَ الْقَولَ يستَمعونَ الَّذينَ ذينَ  أُولئـ داهم  الـَّ هـ  ه ك  و اللـَّ أُولئـ  م أُولُـوا  هـ 
 بازگـشتند،  خداونـد  سـوى  بـه  و كردند پرهيز طاغوت عبادت از كه كسانى و ـ الْأَلْبابِ
 را سـخنان  كـه  كـسانى  همـان  * !ده بـشارت  مرا بندگان پس هاست؛ آن آن از بشارت

 شان هدايت خدا كه هستند كسانى آنان كنند مى پيروى ها آن نيكوترين از و شنوند مى
 )18و17/زمر( ».خردمندانند ها آن و كرده،
 نيـست،  بد و خوب بين انتخاب الهي، آزمايش موضوعات ترين  مهم از يكي طرفي از
  .است ترين خوب و تر خوب بين انتخاب بلكه
الً  أَحسنُ أَيهم لنَبلُوهم لَها زينَةً الْأَرضِ علَى ما جعلْنا إِنَّا « مـروى را چـه  آن مـا  ــ  ع 
 عمـل  بهتـر  شـان  كـدامين  كـه  زمـاييم بيا را هـا  آن تا داديم، قرار آن زينت است زمين
  )7/كهف( »!كنند مى

  قبولي و گناه مرز روي حركت
 بـه  10 ي نمره مانند عمل، يك نبودن يا بودن گناه مرز و حد كه داشت توجه بايد
 گنـاه  بحـث  عملـي  در اگـر  يعنـي  !ماند مي درس يك در شدن رد يا قبولي مرز عنوان
 10 بـا  نبـود  گنـاه  اگر و ايم گرفته 10 زير نييع بود گناه اگر آمد، پيش نبودن يا بودن
  .ايم شده قبول

 نمـره  بـدانيم  تـا  كنند، مي مشخص فتاوا با را داري دين كالس حداقلِ هميشه علما
 از تـر  گـسترده  خيلي دينداري وادي اما !؟نه يا شويم مي قبول ببينيم تا !كجاست؟ 10

  .است نبودن يا بودن گناه و قبولي مرز در ماندن و 10 نمره روي ماندن
 اسـت،  شـده  بيـان  شـرايطي  نمـاز  صـحت  بـراي  اسالم مقدس شرع در مثال؛ براي

 گنـاهي  مرتكب و است صحيح نمازش كند، رعايت را شرايط اين كه كسي هر شك  بي
 بايـد  نمـاز  معنـوي  ارزش بـه  يـافتن  دسـت  بـراي  نمازگزار شك  دون  ب اما است، نشده
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 از را او كـه  عـواملي  از همچنـين  و كند ايترع را باطني و ظاهري آداب از اي  مجموعه
  .نيست قبول ولي است صحيح نمازش وگرنه ،ورزد اجتناب دارد، بازمي خشوع و خضوع
 كـار  در اي مفـسده  اگـر  نـامحرم  بـا  سالم محتواي با كردن صحبت ؛عنوان مثال   به
 بـا  تنهـا  اما است، شده قبول انسان جا اين در .نيست گناه نباشد، مفسده بيم و نباشد
 دارد همراه به تبعاتي نامحرم با سالم صحبت حتي كه دانيم مي همه زيرا !10 ي نمره

   .كند مي جلوگيري روح تعالي از و
 از همين صحبت سالمِ غير ضروري كه گناه نيست اما تبعات دارد دوري شود،             ر  حاال اگ 

  . كند مي تر اخذاي باال ، نمره 10داري و رستگاري به جاي نمره  انسان در اين كالس دين
 فقط عورت خود را بپوشاند و بقيه بدنش برهنه باشـد و نمـاز                در نماز    اگر مرد كه    يا اين 

  بخواند، نمازش صحيح است، اما آيا چنين نمازي شايسته است؟ يا به آن توصيه شده؟
رام حـ  خـود  خودي  به ها  صورت و رفتارها از بسياري است ممكن نيز عزاداري درباره

 اهـداف  از هـا   عـزاداري  شـود   مي موجب ها  روش اين ترويج كه است مسلم ولي باشند،ن
 و افـراد  معنـوي  سـطح  ءارتقـا  راسـتاي  در عـزاداري،  بر حاكم روحيه و شود دور خود

   .نباشد جامعه هاي آگاهي
 اما .است داده قرار رستگاري و داري دين كالس سطح ترين نازل ار نكردن گناه خداوند،

  .كند نمي توقف حداقل روي است، روحي اعتالي و عاليت مشتاق كه مؤمن فرد
  .دارد پي در را مردودي نمره به سقوط شديد خطر 10 نمره روي بر ماندن طرفي از

 عـالوه  اعمال بايد است، حداقل بيت اهل دستگاه در اعمال گرفتن قرار تأييد مورد
  .بگيرد قرار بيت اهل تشويق مورد تأييد، بر

  :فرمايد مي كريم قرآن
 شَـفَا   علـى  بنْينَـه  أَسس منْ أَم خَيرٌْ رِضْوانٍ و اللَّه منَ  تَقْوى  على بنْينَه أَسس فَمنْ أَ «
رُفارٍ جه َارفَانه نَارِ فىِ بِه  نَّم هـو الهـى  تقـواى  بـر  را آن شـالوده  كـه  كـسى  آيـا  ــ  ج 

 بنـا  سـستى  پرتگـاه  كنـار  بر را آن ساسا كه كسى يا است، بهتر كرده بنا او خشنودى
 )109/توبه(»ريزد؟ مى فرو دوزخ آتش در ناگهان كه نموده



  از لُخت شدن، تا لَخت شدن

 

31 

  شدن 1لَخت
 نباشـد،  گنـاه  اگر عزاداري در »شدن لُخت« كه است اين مطالب از استفاده حداقل

  .ندارد هم ثوابي
   :اند فرموده السالم عليه علي اميرالمؤمنين

   ـ   ينْجِيه لَا فيما عمرَه يضَيع أَنْ غَفْلَةً بِالرَّجلِ كَفَى«

 او نجـات  سـبب  كـه  چيـزي  در را خود عمر كه است كافي همين مرد غفلت براي
  2 ».كند ضايع نيست
 هـم  هنوز اگر شد، آورده عزاداري در نَشدن لُخت براي داليل همه اين كه  آن از بعد
 مرتكـب  شـايد  چـه  اگر د،باش داشته عمل اين انجام بر اصرار دليل داشتن بدون كسي
  .شد خواهد سست خود دين در تدريج به اما نشود، گناه

 كـس  آن ـ  الْوهن لَزِمه الْحقَّ عانَد منْ « :است فرموده السالم  عليه علي اميرالمؤمنين

  3».گرايد سستى به كند ستيزه حقّ با كه
 و دليـل  هـيچ  نيـستند  حاضـر  و آورده لجاجـت  بـه  رو امـر  اين در برخي سفانهأمت

  :بپذيرند را صحبتي
 تـدبير  لجاجت ـ  الرَّأْي تَسلُّ اللَّجاجةُ  « :است فرموده السالم  عليه علي اميرالمؤمنين

  4».كند مى سست را
 عـادات  و رسـوم  از تفكـر  بـدون  شد، سست خود اعتقادات در انسان كه هنگامي و
  .نمايد مي پيروي مردم

                                            
 حال سست و بي. 1
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 و سـست  او يقـين  كه هر« :كه است مروى المالس عليه صادق جعفر امام حضرت از
 و شـود  وسـايط  و اسـباب  بـه  لمتوس كه كند مى راضى را خود ،باشد ضعيف او اعتقاد
  1».نمايد مردم گفتگوهاى و عادات و رسوم پيروى
  .بكشد انكار سوي به را فرد است ممكن موضوع اين و

   :فرمايد مي كه زير آيات ذيل در قرائتي محسن شيخ والمسلمين االسالم حجت
 را سـخن  اين آيا ـ تُكَذِّبونَ أَنَّكُم رِزقَكُم تَجعلُونَ و * مدهنُونَ أَنْتُم الْحديث فَبِهذَا أَ«

 را آن شـده  داده شـما  به كه هايى روزي شكر جاى به و * شمريد، مى كوچك و سست
  )82و81/واقعه(»!كنيد؟ مى تكذيب
 بـه  ، ديـن  در سـازش  و  سستى انگارى، سهل« :است نوشته آيه هاي  پيام قسمت در
  2».كند مى وادار انكار به را انسان تدريج

 را آنـان  نظـر  و كنـد  حركـت  الـسالم   علـيهم  بيت اهل دنبال به بايد مؤمن ي  شيعه
 كـس  هـر  زيـرا  .بمانـد  عقب نه و بيفتد جلو ها  آن از نه و بيابد دين كارشناسان توسط
 شده هالك بماند، عقب كس هر و )مارق( دين  بي كند، حركت ايشان از جلوتر بخواهد

  .است )زاهق(
  :خوانيم مي شعبانيه صلوات در را مطلب اين

متَقَدالْم مارِقٌ لَهم تَأَخِّرُ والْم منْهقٌ عاهز * و الالزِم مق لَهاهـل  شـما  از هركس ـ الح 
 شما همراه هركس و شود  مي هالك بماند عقب هركس و است دين  بي بيفتد جلو بيت
  .رسد مي حقيقت و حق به باشد،

  :گوييم مي بزرگواران آن به خطاب كبيره جامعه زيارت در را مطلب همين
بفَالرَّاغ نْكُمارِقٌ عم  * و الالزِم قٌ لَكُمالح  * رُ وقَصي الْمف قِّكُمق حاهز  

                                            
 و   بِالْأَسبابِ  تَعلَّقَ  يقينُه  ضَعف منْ«:  ـ متن عربي حديث به اين شرح است 113ص 2ج السعادة معراج. 1
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