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وزارت کشور
اصفهانياستاندار

نشهرستان کاشاژهیويفرماندار

بدعت ها، خرافات ومظاهر علنی ناتوي فرهنگی پیشگیري ومقابله با نوشتاري مبنی بر

مذهبیومراسمهیئاتدر

تهیه وتنظیم:

معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداري ویژه کاشان 

1393شهریور تاریخ تنظیم: 

)28(سورة سباء آیۀ "کافۀ للناس بشیراً و نذیراَ و ما ارسلناك اال

اي محمد ما تو را براي همه مردم و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم.

این آیه اي از قرآن است که به استناد آن دین اسالم را دین جهانی و پیامبر خاتم (ص) را آخرین سفیر الهی به ((
))].1جانب جهانیان می دانند[

اعالَ(وا ویعمج لِ اللَّهبواْ بِحم103تَفَرَّقُواْ ) (( آل عمران: تَص.(( .

کند، و از هر گونه تفرقه دعوت مى» تمسک به حبل اللّه«قرآن مجید ملل اسالمى را به سوى یگانه عامل وحدت، ((
))داردبرحذر مى
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ثُمّلَهمعمأُمّۀٍلکُلِّزیّنَّالکٰ◌ کَذَۗ◌ ولَا تَسبّوا الَّذینَ یدعونَ من دونِ اللَّـه فَیسبّوا اللَّـه عدوا بِغَیرِ علْمٍ 
نعام)اسوره(﴾108﴿یعملُونَکَانُوابِمافَینَبِّئُهممّرْجِعهمربِّهِمٰ◌ إِلَى

)به کسانى که غیر از خدا را میخوانند دشنام ندهید ، زیرا آنان متقابالً به خدا ناسزا خواهند گفت( .

مقدمه :
توانسته خیشود که در طول تاریمحسوب مانیعیاز شعائر بزرگ شیکی(ع) نیامام حسيمراسم عزاداريبدون شک برگزار

(ع) عامل بقاء نیوارد شده امام حستیمنتقل کند. همانطور که در رواگریبه نسل دیرا حفظ نموده و از نسلعیمکتب تشيارزشها

عبارت گفته شده است که نیاریکه در تفس،»نیو انا من حسیمننیحس«شده است لکه نقيریاسالم است و به تعبقتیحق

باب بوده نیاز ا»نیو انا من حس«و رسول اکرم(ص) اگر فرمودند "نوه بزرگوار آن حضرت است"خاتم ی(ع) فرزند نبنیحس

نیماند. بقاء ایمی(ع) باقنیتوسط امام حسرددایدر آن تجلیقیاسالم بوده و اسالم حققتی(ع) که حقتیاست که مکتب اهل ب

مجالس که در واقع نیايبرگزارتی(ع) بوده و هست. اما در کنار اهمنیها و توجه به امام حسيمجالس و عزادارنیبه هممکتب

به صورت تو مسائل مربوط به امامیبه شکل عمومنیدقی(ع) و حقانیبا مکتب امام حسشتریبییآشناياست برایفرصت

نیامام حسيباشد که با ارزش ها و آرمان هايبه گونه ادیگونه مجالس بانیایبجانیتوجه داشت که مسائل فرهنگدیخاص، با

نداشته باشد.یگونه منافچیهیاسالمنیو موازارهای(ع) سازگار باشد و با مع

نه ینیحسي(ع) بود. مجالس عزانیامام حسيعزا برایترك نشد برپائیطیشراچیکه هرگز در هيائمه(ع) هم برنامه ارهیسدر

بوده که در هر زماننیازیآنان نهی. وتوصشدزیاسالم عزامیپي(ع) را پرآوازه نگهداشته، بلکه سبب ماندگاردالشهداءیتنها نام س

. گرددساندن به آن توسط دشمنان ربیومانع آسودآن انجام شحیروش صحها به شکل وين عزاداریاومکان

تبیین وتشریح نشده است.ایسته و بایسته است، متاسفانه واقعه کربال آنگونه که ش

بایست اندیشید که این عاشورا سند سرافرازي مسلمانان و وجه تمایز بین حق و باطل است و غفلت از پیام ها و زیبایی هاي آن، 

.هایی است این واقعه با شکوه پر از رمز و رازها و پیام

یب گوناگونی را از سر گذرانده و در پرتو سوگواري براي ساالر شهیدان توانسته ها و مصاملت ایران در طول تاریخ، فراز و نشیب

است روحیه خود را احیا کند. توسل به ساالر شهیدان، پیوسته موجب تسکین آالم شیعیان و نور امیدي در دل تاریکی جهل و ظلم 

بوده است.

رویداد عاشورا قوت گرفت و مظلومیت ستمدیدگان به صورت در جریان مبارزات مردم ایران علیه جور و ستم شاهان، وجه حماسی

خشم علیه حکومت، تجلی پیدا کرد. توجه به جوهره حقیقی حرکت سید الشهدا(ع)، یعنی قیام علیه ستم و احیاي دین حق، نکته اي 

کننده اي اشک گرفتن از از عزاداري ها به طرز نگرانخیلی است که متاسفانه در اغلب مراثی مورد غفلت قرار می گیرد و هدف 

مخاطب بدون تقویت بینش و قدرت ایمان اوست.
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حکام جور آن زمان که نتوانستند واقعه عاشورا و عزاداري براي سید الشهدا (ع) را از متن زندگی، فرهنگ مردمان، حذف کنند 

از پیام حقیقی عاشورا، آن را به هادست به تحریف آن زدند و با تکیه بر پوسته اي مجعول و تهی ساختن مراسم و عزاداري

تکیه صرف بر آداب و شعائر دینی، بدون توجه به وجه معرفتی و پیام .ضد دین و وهن آلود تبدیل کردند گاهاخاصیت و کممراسمی 

نیز دست یافتندیهایهاي ستمگر اختیار کردند و متاسفانه در این راه به موفقیتبود که حکومتراهیانسان ساز آنها، 

بدل گشت. از این رو کسانی که وظاهر بیناشعار و مراثی، وجه حماسی خود را از دست دادند و به اشعار پیش پا افتاده بسیاري از 

آن گونه که کنند، هنگام خروج از آن مجلس، غالباً به زیور آگاهی و ایمان و تدبیر، در مجالس عزاداري ساالر شهیدان شرکت می

آراسته نمی شوند.وعمیق است شایسته این واقعه عظیم 

انجام رفتارهاي مغایر با شان مسلمانان و به ویژه مکتب شیعه که سرشار از زیبایی، تناسب، وقار، تفکر و اندیشه مکتبی است باید 

سب رود،تر خاتمه پیدا کند. قمه زدن، سینه زدن با بدن برهنه در جایی که احتمال گناه میبه صورتی جدي و با صالبت هر چه تمام

بردوري از اقدامات وتاکید مقام والیتان اسالمی استرجامعه ایولعن کردن علنی که خالف مصلحت عامه مسلمین وتشییع و

و رفتارهایی از این دست، شایسته ملت مقاوم و مومن و اندیشمند ایران اسالمی نیست. پایین آوردن مراسم تفرقه افکنانه است 

االر مردان عاشورا هم این سطح، کاري است که هرگز به عقل دشمنان دین و خصمان همیشگی سعزاداري ساالر شهیدان در

ها برابر هزینه هم از پس آن د و ما به نام عزاداري و به هزینه خود کاري را می کنیم که دشمنان دین و عزت ما با دهرخطور نمی ک

.بر نمی آیند

مداحان خوانده و به ویژه بعضی اي که متاسفانه به نام عزاداري توسط دهندهو شعارهاي آزارسبکمحتوا، عبارات کماشعار 

هاي مبتذل پاپ و صادرات لس آنجلسی ترکیب می شوند، معجونی را پدید می آورند که به تنهایی می تواند هنگامی که با موسیقی

مات فرهنگی گوناگون است و انواع و اقسام پیام تیشه به ریشه اندیشه و اعتقادات دینی نسلی  بزند که از هر سو در معرض تهاج

کند. این نسل سرگردان جز پناه هاي خانمان سوز را در قالب شکیل ترین و هنرمندانه ترین آثار دیداري و شنیداري دریافت  می

او می گیریم؟!بردن به حماسه عاشورا و توسل به ائمه اطهار (ع) چه دارد؟ آن را نیز با چنین حرکات و روش هاي مخربی از

هاي از میان ضجهبعضامداحان ما تحت آموزش صحیح قرار نگرفته اند که هر چیزي را نخوانند و به هر شکلی نخوانند.بعضا 

هاي ترانه هاي فالن خواننده قدیم و جدید به  گوش می رسد و به نام عزاداري اباعبداهللا (ع)، مخاطب را به دنیایی مداحان، نغمه

بسیاري از اشعاري که توسط مداحان خوانده می سبکیرد تنفر سیدالشهدا (ع) و هر انسان صاحب دردي است. می برد که مو

، بزرگتر شدن انجام قربانی در کوچه وخیابان هاي وهن آلود، شوند، به کارگیري موسیقی هاي مبتدل براي بیان این اشعار، تمثال

انجام اعمالی از این دست، متاسفانه عزاداري اباعبداهللا (ع) را به رغم تقلیدي ومتاسفانه بروز برخی حرکت هاي ها و علم و کتل

تهی ساخته و نسل درمانده و بینوا را در قرنی که بیش از هر ي واقعی خود تا حدي ظاهري پر طمطراق و پر آب و رنگ، از محتوا

کرد که شایسته براي محرم کاري ایستباقی گذاشته است بو سرگردان زمان دیگري به شهداي کربال و پیام کربال نیاز دارد، تنها 

تمامی میراث خود از جد بزرگوارش را ،در سال شصت و یک هجري، حسین بن علی (ع)واقعه عظیم باشد.ودر شان این اقدام و
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د و فصل تازه اي در تاریخ کندر برابر تمامی ظلم اموي به میدان حضور می آورد و جان خود و خاندان خویش را در راه دین نثار می

بشریت می گشاید.

دار المومنین که بهبعنوان مهد تشییعبهنجا پیش رفته اند که شهر کاشاناین انحرافات تا بدابعضی از با عرض تاسف باید افزود 

این خطه محب معروف است وشهر هیئت هاي مذهبی واولین سفیر والیت به ایران اسالمی بادعوت رسمی مردم فهیم آن به نیز 

رفتار هاي ناپسند وبوده است،اکنون شاهد انحرافات،آسیب ها بدعت ها،اقداماتی که موجب وهن مذهب وعالم پروراهل بیت و

دشمن شاد کن هستیم وآن شد که آنچه که ریشه شکل گیري واساس قوام این نظام وجامعه علوي بوده ،عامدانه یا جاهالنه توسط 

سائل امنیتی وحتی اجتماعی و... بالتبع بروز م-مذهبی،فرهنگی- تهدیدات اعتقاديآشیل بروز آسیب ها وبه پاشنهعده اي تبدیل

نیز شده است.وبین المللیسیاسیبهره برداري هاي سوء

یار بلحاظ عمق تاثیر گذاري آن بس(تبلیغ دین به شیوه عزاداري نادرست)لذا از آنجا که کوچکترین حرکت ناصوابی در این زمینه

اداري و... –علمی مذهبی و–وظرفیت فرهنگی مهم تلقی می شود وممکن است آثار زیانباري بدنبال داشته باشد می طلبد تمام توان 

بسیج شوند تا هرگونه انحراف وآسیبی از این مهم زدوده شود ومردم از چشمه زالل این معارف عمیق بنحو شایسته اي بهره مند 

وسیراب گردند. 

علمی -اعتقادي و پژوهشی –مذهبی این همه اقدامات وفعالیت هاي ارزشمند ازمطالب فوق نافی ارزشمندي وبهره وريالبته درج

،عملی ،مردمی ،اداري و... در ارتباط با فرهنگ عمیق وارزشمند عزاداري وعاشورایی بودن نیست همچون که امام راحلمان (ره) 

وبالتبع مانایی آن سرچشمه در وجود اصول ثابت ومتقن دینی ومعرفتی هم در واقع ما هرچه داریم از محرم وصفر استفرمودند 

قرآن محور وسنت عاشورا وهم به تناسب در بین رهروان وعاشورائیان بوده است ودرج این مطالب از ارزش اقدامات ارزشمند و

بر خفتگان وذوالفقاري برآنانی باشدیدار باشی محور  این خیل عظیم افراد در سلک وسیاق مختلف نمی کاهد و در نظر دارد زنگ ب

تا بار دیگر دشمن نقشه خود را نقش بر آب وریسمان بافته خود را .که نقشه هاي شوم استکباري واستعماري را دنبال می نمایند

. فرهیختگان ومسئولین دلسوز  وهمراهی مردم فهیم و والییپنبه ببیند انشا ا... با همکاري وهمدلی یکایک 

:تهیه این نوشتارکلیهدفعلت و
مختصري به اهمیت وحدت امت اسالمی  در مقابل توطئه ودسایس استکبار جهانی در شکل دهی در نظر استنوشتاردر این

مترتب بر مراسمات وبرنامه هاي ت اوانحرافآسیب هاي درحد بضاعت اختالفات ونزاع هاي مذهبی از منظر بزرگان  همینطور 

که بر وحدت وانسجام امت واحده شیعی- (بعضا اقداماتی چون سب ولعن علنی در تضاد با موازین اسالمیر کلی وعامبطوعزاداري

اطالع رسانی حذف -ودر عین حال آنهایی که در شهرستان بیشر نمود دارد شناسایی وبا اقدامات فرهنگی تاکید دارد می باشد.)

با جایگزین نمودن برنامه هاي ارزشمند ومنطبق با اصالت مفاهیم دینی بیش از حتی االمکان به حداقل ممکن رسانید واز طرفیو

پیش شاهد پویایی واثر بخشی این مکتب انسان ساز در راستاي تربیت وتعالی نوع بشري باشیم. 
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یز بوده است در این م مومن نم ومرداز برنامه ها وعزاداریها دغدغه علماي دینی ومسئوالن نظااز آنجا که مباحث آسیب زدایی لذا 

.لذا تعدادي از منابع آورده می شودزمینه مطالعات واقداماتی انجام شده ودسته بندي هاي مختلفی در این ارتباط وجود دارد

همینطور چند مورد تحلیل هاي آسیب شناسی نیز در ادامه نگاشته شده است.
:وسخن بزرگانارزش و جایگاه وحدت از منظر قرآن و سنّت

:اف وحدت اھد

را ھدف از وحدت، يكى كردن مذاھب و از بین بردن ديگر مذاھب نیست، و غرض مؤّسسان تقريب ھم جايگزينى اشعرى بجاى معتزله و سنى 
.باشدتبدیل به شیعه و حنفى را حنبلى ساختن و یا بعکس نبوده است زیرا این امر نه تنها کارى دشوار بلکه امرى غیر ممکن مى

قرار دادن ھمه مسلمانان را در صف واحد در برابر آنان نزديك نمودن صاحبان مذاھب مختلف به ھمديگر با تكیه بر مشتركات، و بلكه ھّمت 
دشمنان قسم خورده اسالم بوده است.

در مدرسه فیضیّه و نماينده حضرت آيت اللّه العظمى بروجردى» دار التقريب بین المذاھب اإلسالمیّة«مرحوم شیخ محّمد تقى قمّى، مؤّسس 
گفت: ھدف از تأسیس اين مركز، تقريب میان مذاھب است نه توحید مذاھب، يعنى ھدف اين نیست كه شیعه از اصول و معتقدات خودش مى

فاصله بگیرد، و يا سنّى از مبانى اعتقاديش دست بر دارد.

ا تأسیس اين مركز، صاحبان انديشه ھاى ھر يك از مذاھب، با علت فاصله میان مذاھب، عدم آشنايى صحیح از مبانى فكرى يكديگر است، و ب
و حفظ مبانى اعتقادى خود و احترام به معتقدات ھمديگر، مسائل اختالفى را در محیطى آرام مطرح نمايند. تا ضمن آشنائى با افكار ھمديگر، 

شیعه است.مشتركات میان مذاھب، تفاھم بیشترى داشته باشند. كه اين قضیّه در نھايت به نفع

شايد به ذھن بعضى خطور كند كه طرح مسايل اختالفى بین شیعه و سنّى، و يا شیعه و وّھابیّت، با جريان وحدت میان مسلمانان منافات 
ه داشته باشد، و يا زمینه رنجش خاطر بعضى فراھم شود، و يا موجب تفرقه گردد، بدين منظور نا گزيريم نسبت به مفھوم وحدت و عوامل آن ب

صورت گذرا اشاره كنیم.

قرآن مجید:
nاى كه با اتحاد قطرات آب، مخزن بزرگ شكى نیست كه يكى از عوامل پیشرفت ملتھا و رمز پیروزى آنان، پیوند و اتحاد بوده است، ھمانگونه

شود صفوف بزرگى تشكیل مىاتحاد انسانھا نیزشود، باسد تشكیل و با پیوستن جويھاى كوچك به ھمديگر رودخانه ھاى عظیم ايجاد مى
(تُْرِھُبوَن بِِھى َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم)كند كه دشمن با نگاھش به وحشت افتاده و فكر تجاوز به آنان را براى ھمیشه از سر بیرون مى

. )).٦٠(( انفال: 

n ،دارد: كند، و از ھر گونه تفرقه برحذر مىمىدعوت » تمسك به حبل اللّه«قرآن مجید ملل اسالمى را به سوى يگانه عامل وحدت
تََفرَُّقوْا )(َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل اللَِّه َجِمیًعا َوالَ 

. )).١٠٣(( آل عمران: 

لَْیُكْم َعَذابًا ِمّن (ُقْل ُھَو اْلَقاِدُر َعلَى أَن يَْبَعَث عَ آورد: بلكه اختالف و پراكندگى و به جان ھم افتادن را يكى از بدترين عذابھا به شمار مى
َفْوقُِكْم أَْوِمن تَْحِت أَْرُجلُِكْم أَْو يَْلبَِسُكْم ِشیًَعا َوُيِذيَق بَْعَضُكم بَْأَس بَْعض)

. ))،٦٥(( انعام: 

ار تفرقه سازد[ و عذاب بگو او تواناست كه از باالى سرتان يا از زير پاھايتان عذابى بر شما بفرستد، يا شما را گروه گروه به ھم اندازد ]و دچ«
».بعضى از شما را به بعضى ديگر بچشاند

ھمان تفرقه میان امت اسالمى است» ِشیَعاً «گويد: مراد از ابن اثیر مى

. )).٢/٥٢٠(( النھاية في غريب الحديث: 

(ص):پیامبر گرامی اسالم

nمنین في توادّھم وتعاطفھم وتراحمھم بمنزلة الجسد إذا مثل المؤ«فرمايد: رسول گرامى اسالم(صلى هللا علیه وآله وسلم) مى
. )).٤/٢٧٠((مسند أحمد: » اشتكى منه شي تداعى له سائر الجسد بالسھر والحّمى

باشند، كه اگر عضوى از آن به درد آيد ساير اعضاء نیز متأثّر خواھد (تمام مسلمانان عالم اعضاء يكديگر ھستند وھمه آنان بمنزله يك جسد مى
د).ش

: )(ععلیحضرت امیر المومنین
وألزموا السواد األعظم، فإّن يد اللّه على الجماعة، وإيّاكم والفرقة، «و فرياد على (علیه السالم) است كه در فضاى تاريخ طنین افكنده:

»....فإّن الشاذّ من الناس للشیطان، كما أّن الشاذّ من الغنم للذئب
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. ))١٢٧رقم ١٨٤ح: (( نھج البالغة لصبحي الصال

شود، مالزم جامعه اسالمى باشید، چون دست خدا ھمواره با جماعت است، و از تفرقه به پرھیزيد، زيرا گروه اندك، طعمه شیطان مى
شود.ھمانطورى كه گلّه اندك، نصیب گرگ مى

براى ھمبستگى تالش كنید به ھمديگر ».و التقاطعوعلیكم بالتواصل و التباذل وإيّاكم و التدابر«خوانیم: نھج البالغه مى٤٧در نامه 
بذل و بخشش كنید و از پشت كردن به ھم و قطع رابطه با يكديگر به پرھیزيد. 

»وإيّاكم و التلّون في دين اللّه، فإّن جماعة فیما تكرھون من الحق، خیٌر من ُفرقة فیما تحبّون من الباطل«

. )).١٧٦(( نھج البالغه، خطبه 

از تفرقه در راه دين خدا از تلون و ھر روز به يك رنك درآمدن پرھیز كنید زيرا وحدت و ھمبستگي در مسیر حق كه مورد عالقه شما نیستدر 
داريد بھتر است.باطل كه دوست مى

:(ع)حضرت امام جعفر صادق 
خداوند آنرا دوست دارد.یی صدقه ای است که در ھنگام جداایجاد وحدت ھنگام پیدایش اختالف وتباھی امت ونزدیک کردن آنھا

حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقالب اسالمی :
بی خود نبود که رضاخان و مامورین ساواك ،ملت ما قدر این مجالس را بدانند، این ها مجالسی است که زنده نگه می دارد. -1

رفیع عزاداري و گوهر ارزشمندي که در آن نهفته است بدیهی است که ) و با توجه به جایگاه 2.(تمام مجالس عزا را قدغن کردند
باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید «دشمنان تالش گسترده در جهت تخریب و تحریف آن داشته باشند. 

ز مسائل اسالم بوده، آنها یک ها را حفظ کنید البته اگر چنانچه ناروایی بوده است سابق و دست اشخاصی بی اطالع ااین سنت
)173( کشف االسرار، ص) 3».(قدري تصفیه شود لکن عزاداري به همان قوت خودش باقی بماند

. عوامل اجانب که منافع خود واربابشان را در خطر می بینند براي تحریک برادران اهل سنت ودامن زدن به برادر کشی قضیه -2
.در جمهوري اسالمی همه برادران با شیطنت بین برادران سنی وشیعه اختالف ایجاد کنندومی خواهندشیعه وسنی را طرح نموده 

سنی وشیعه در کنار هم وباهم برادر ودر حقوق مساوي هستند.هرکس خالف این را تبلیغ کرد دشمن اسالم وایران است.
حتراز کنندو ... .فرق صفوف مسلمین است االزم است برادران ایرانی وشیعیان سایر کشورها از اعمال جاهالنه که موجب ت-3
برادران شیعه وسنی باید از هر اختالفی احتراز کنند.امروز اختالف بین ما تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد -4

ن شما وما اختالف دارند ونه به مذهب حنفی وسایر فرق.آنها می خواهند نه این باشد نه آن. راه را این طور می دانند که بی
بیندازند.ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم وهمه ما اهل قرآن واهل توحید هستیم وباید برایر قرآن وتوحید 

زحمت بکشیم وخدمت بکنیم.
اسالم کاري ندارند واال . آنها اصال به می خواهند بین اهل سنت وتشیع فاصله ایجاد کنند نه سنی هستند ونه شیعهآنهایی که -5

کسی که به اسالم اعتقاد داشته باشد در زمانی که ماباید باوحدت مسلمین، پیروز بشویم به اختالفات ومسائل اختالفی دامن نمی 
هاي بزرگ فهمیده اند آن چیزي که آنان را عقب زده است اسالم و وحدت مسلمین وبرادري بین زند.اینها نیست جز اینکه قدرت

ت اسالمی است.از این جهت شروع کرده اند اختالف ایجاد کنند... ماباهم برادر بوده وهستیم وخواهیم بود.مصلحت ما همه ام
مصلحت شماست.ماهمه باید اسالم وقرآن را حفظ کنیم... هرگونه اختالفبه ضرر اسالمی وبه نفع دشمن به نفع آمریکا وشوروي 

است.
:)(مدگزیده اي از بیانات مقام معظم رهبري 

فداکاري و ایثار همه جانبه براي حفظ دین، آسیب مقام معظم رهبري در بیان درسهاي زندگی ساز حادثه عاشورا می فرمایند : .  -1
رت برخوردار بودن از بصیرت به عنوان مهمترین امر در دفاع از پذیر بودن دشمن به رغم توانایی هاي گسترده ي ظاهري و ضرو

که بکار گرفتن آنها میتواند ملتی را به عزت برساند و   جبهه ي کفر و استکبار را دین ، درسهاي مهمی از حماسه ي کربال هستند
ت که حسین بن علی (ع) براي شکست دهد.با گذشت پنجاه سال از رحلت پیامبر اکرم(ص)جامعه اسالمی در وضعیتی قرار گرف

زنده نگه داشتن اسالم چاره اي جز فداکاري عظیم و خونین فرا روي خود نمی دید و این مسأله براي ما عبرت بزرگی است که 
جامعه اسالمی دچار چه آفتی شد و چرا آنقدر از اسالم فاصله گرفت تافردي مانند یزید بر آن حاکم شد و سرهاي پسران 

را در همان شهري که علی بن ابی طالب حکومت میکرد بر سرنیزه ها کردند و دخترها و حرم آن حضرت را نیز به امیرالمؤمنین
اسارت بردند. این مسأله حاکی از وجود یک بیماري خطرناك در جامعه اي است که مدتی پیش از آن شخصیتهاي بی نظیري 
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ار داشتند و امروز باید با شناخت این بیماري خطرناك از ابتالي جامعه همانند پیامبر اسالم و امیرالمؤمنین (ع) در رأس آن قر
اسالمی به آن جلوگیري شود.

اشاره و با بیانی روشن هرگونه اقدام تفرقه براهمیت وحدت مسلمیندر ادامه پیام خود 1392ایشان در پیام کنگره حج سال . -2
از علماي اسالم و دلسوزان امت اسالمی بار دیگر اعالم میکنم که هر گفته و اینجانب همچون بسیاري افکنانه را منع می نمایند : 

عملی که موجب بر افروختن آتش اختالف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقدسات هر یک از گروههاي مسلمان یا تکفیر یکی 
19مصادف با 1434الحجه (پنجم ذيت.    از مذاهب اسالمی، خدمت به اردوگاه کفر و شرك و خیانت به اسالم،و حرام شرعی اس

)1392مهرماه 

یکی از مسائل اختالف انگیز که باعث ایجاد و یا تشدید اختالف بین مسلمانان و عامل سوء استفاده و تحقق خواسته هاي دشمنان 
عام و همچنین فرمایش سوره مبارکه ان108می باشد که ضروري است بر اساس آیه شریفه سب و لعن علنی خلفااسالم گردیده 

حکیمانه رهبر فرزانه انقالب از انجام آن پرهیز کرد : 

بعضی ها خیال می کنند که اگر بخواهند راجع به دوره ي خلفا تحلیل کنند ، حتما باید با طعن به آنها همراه باشـد نـه اینطـور    . -3

ی کنم که طعن به خلفا در رادیو (به صـورت علنـی ) جـایز    نیست . اگر تاکنون این نکته را در جلسات قبل نگفته ام ، االن عرض م

. داعیه ما این است که می خواهیم انقالبمان را به دنیا صادر کنیم ، کدام دنیا ؟! در درجه اول دنیـاي  نیست االن حرام شرعی است

ر پنجم شان کسانی هستند که به اسالم است . آن وقت دنیاي اسالم که یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارد و حدود چها

چیزهایی به شکل مقدسات اعتقاد دارند شما بیایید به این مقدسات اهانت کنید آیا این انقالب صادر خواهد شد ؟خوب است بدانید 

د ، ایـن  که در الجزایر وقتی که بوادر و نشانه هاي این نهضت فعلی ظاهر شد ، یکی از کارهایی که کردن–و البد بعضی می دانند -

بود که یک رساله در باب عقائد شیعه نسبت به خلفا منتشر کردند تا خوب رابطه آنها را با انقالب قطع کنند ! حاال اگـر یـک وقـت    

کسی عقیده اش چیزي بوده و در جایی آن را گفته است این به من و شما ارتباطی ندارد ، ما باید مواظب باشیم که در رادیو چنـین  

نشود . ما االن در حال اداره جامعه اسالمی هستیم نباید به مقدسات سایر مسلمین اهانت شـود .بدنیسـت مـن    چیزهایی منعکس 

خاطره اي را براي شما نقل کنم ؛ هرچند کـه بـه خیلـی از دوسـتان هـم ایـن راگفتـه ام . امـام یـک وقـت در اوایـل انقـالب در             

دند. شما می دانید که من مدتی را در بلوچستان بوده ام و با خیلـی از  سخنرانیهایشان از معاویه به صورت طعن آمیزي اسم می آور

علماي آنجا دوست نزدیک هستم . مردم و علماي منطقه معاویه را مقدس می دانند . بـا امـام عـرض کـردم کـه در طـرف شـرق        

امام گفتند : عجب ! من نمی دانسـتم .  کشورمان چند صد میلیون نفر معاویه را محترم می شمارند و او را خال المومنین می دانند ... 

من بعد از آن در طول این ده ، یازده سال یک جمله طعن آمیز از امام راجع به معاویه نشنیدم . من خودم در نماز جمعـه راجـع بـه    

جنگ صفین و سایر جنگ هاي امیرالمومنین صحبت می کنم اهانت نمی کنم . تاریخ گویی یک حرف است ، اهانت حـرف دیگـري  

است . تاریخ بیست و سه ساله ي بعد از رحلت پیامبر تا خالفت امیرالمومنین یک تاریخ قابل بررسی است . باید بررسی شـود امـا   

( بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضاي گروه ویژه و گروه معارف اسالمی صداي در آن اهانت و جسارت به خلفا به هیج وجه نباید باشد .
)13/12/1370ن در تاریخ جمهوري اسالمی ایرا

ىجامعهامروزکهسنگینىمسئولیتبهمیشودمربوطدیگرمطالبازبیشبکنمعرضاستمناسبجلسهایندرمنآنچه. -4
افتخارکهپیغمبرخاندانستایشگرىومداحىىشیوهمداحىسنّتاین!عزیزبرادران.دارددوشبروداردعهدهبرمداحان
اینامروزبود؛محدودامابود،قبلهااست،شدهدارریشهاست،کردهپیدارواجخوشبختانهماىجامعهبیندرتاسبزرگى
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وهنروذوقازاستفادهباکشورسرتاسردرامروزنفرهزاران،افراد زیادى.استشدهبازمیدان،ایناست؛شدهگستردهسفره،
یکبااستهمراهفرصتىهر.فرصتیکمیشوداینخب،فعالیتند؛مشغولعرصهینادربیانى،هاىشیوهاقساموانواع

حدازفراترطبعاًکنید،توانستید مخاطبهوقتىاست؛حدیکدرمسئولیتتانبکنید،مخاطبهکسانىبانتوانیدشماوقتىمسئولیت؛
شعربا هنرِبزنید،حرفمردمبامیتوانیدکهشما.میکندیداپگسترشمسئولیت)5(مخاطُب،توانىحوزهىاندازهبهوشخصى

یکداراىخودهمراهامکانات،وفرصتهااینىهمه.استآورمسئولیتاینکنید،مخاطبهمردمبامیتوانیدآهنگوصداو
اینورتبتاینىشایستهکهنانآنچکشورمداحىجامعهاگر.کنیدادابتوانیدخوببایدرامسئولیتاینمسئولیتى هستند؛

شعرىقطعهیکگاهىکردم،عرضمکرّرمن.افتدمىاتّفاقکشورسطحدرتحولىکند،را اداخودمسئولیتبتوانداستمقام
اىآموزندهودهندهمضمونِ آموزشخوشمغزِپرىقطعهیکوقتىمیکنید،اداخوبراآنمیخوانید،مجلسىیکدرشماکه

خوبىخیلى فرصتاینخب،است؛جوراینگاهىاست؛بیشترآنتأثیرماىساعتهسهساعته،دوسخنرانىیکازگاهىاست،
مخاطبه مردمبامحافل،درمجالس،درکشور،سراسردرکهمذهبىىخوانندهومداحوگرستایشعنصرهزارانایناگر.است

صدهاازمادشمنان.افتدمىاتّفاقىچهببینیدشما،بکنندرعایتدرسترابزرگکارنایضوابطوحدودمیخوانند،ومیکنند
جمهورىنظامدرهستند؛مسیرتخریبعمل،تخریباعتقاد،تخریبصدددرکارها،اقساموانواعزبان، باصدهاباوسیله،

دشمنکهراکارهایىمیدانندبینند،مىمی فهمند،مردمادآحازخیلى.بعدىدر درجهاسالمدنیاىدرواول،ىدرجهدراسالمى
چیزهایىیکغیره؛والکترونیکىجدیدارتباطىهاىاقسام شیوهوانواعرادیویى،هاىشبکهتلویزیونى،هاىکانالمیکند،دارد
انحرافبراىمیگیردانجامماکشورردارد داىپیچیدهکارهاىچهنمیدانندمردمآحادمیکنیم،پیدااطّالعبیشترماکههستهم

معارفوشیعهىنشدن جامعهالگوبراىاسالم،درآوردنزانوبهبراىملّت،اینحرکتمسیرتغییربراىما،مردمآحادافکار
.میشودداردکارها]خیلى[اسالم،دنیاىدرشیعه

ازداد،راآنهاجوابمیشودهماینترنتراهازبله،.داریمردىفمنحصربهامکاناتمامیکند،دشمنکهتالشىاینمقابلِدر. -5
هاوسیلهاینکهداریمهایىوسیلهماامااستبیشتربمراتبآنهاکارحجمالبتّهکردمقابلههم میشودآنهامشابههاىراه

روروبهوچهرهبهچهرهىمخاطبهاین.مداحندىجامعههمینآنهاازیکىهستید،شماهمینآنهاازیکىاست؛فردمنحصربه
نیست؛مداحنفردهونفرسهونفردوبحثیعنىآنشکل انبوهدرمخاطبینبهمفاهیمانتقالبراىهنرابزارازىاستفادهو

آنازیکىنبرهاماین.ندارندآنهاداریم،ماکهاستفردىمنحصربهوسایلازیکىمیکنندراکاراینکشورسطحدرنفرهزاران
ما،منبرهاىمضمونمحتوا واگر.جورهمینمذهبىهیئاتاینجور؛همینخوانىروضهمجالسایناست؛فردمنحصربهوسایل
و مواجههآنهابانمیتوانداىوسیلههیچباشد،اىشایستهمضمونومحتواما،هاىخوانىنوحهما،هیئتهاىما،هاىمداحى
دستازنبایدراامکاناینکرد؛ضایعنبایدرافرصتایناست؛اینفرصت،ببینید،است؛فردمنحصربهکامالًنىیعبکند،مقابله

مداحىوخوانندگىومامذهبىىجلسهاگر.کنیممصرفبدراهدرراآنماکهاستاینفرصت،ایندادندستازازبدتر.داد
وایمدادههدررافرصتاینماشوند،بلندآیندهازناامیدوآیندهبهاعتقادبىمنبر،پاىازبشودنتیجه منتهىاینبهمامنبریاما

خودشانوضعبهنسبتآگاهىگونههیچکهشوندبلنددرحالىمردممامداحىیامنبر ماپاىازاگر؛رانعمتاینایمکردهکفران
باشد،شکنوحدتجلساتما،نکرده جلساتخداىاگرایم؛دست دادهازرافرصتاینماباشند،نکردهپیداخودشانوظایفو

هدفهایشاندررامادشمنانکهباشدما جورىحرفهاىمضمونیامازدنحرفکیفیتاگرایم؛دادهدستازرافرصتاین
مابارها.بودمراقببایدبود،مواظببایدرااینقمت؛نبهایمکردهکُفراً تبدیلاهللاِنعمتبدلواراالهىنعمتاینمابکند،موفّق
درمذهبىامروز اختالفاتکهاستروشنروزمثلاینهماسالمجهانوجهاناوضاعازمطّلعوآگاهآدمهاىبراىایم،گفته
مذهبىتالفاتاخهمینما،دشمناندستدرشمشیریک.مادشمناندستدراستاىبرگهووسیلهیکمسلمانان،میان
وسایلىازیکىافروزد،برمىراهاکینهکهمطالبىآوردنزبانبهاعتقادى،مخالفتهاىکردنصریحاختالفات،کردنعلنى.است
اینبشود،برآوردهدشمنمقصوداینکهبکنیمعملجورىما]اگر[حاال.میکندداردرااستفادهآن بیشترینازمادشمنکهاست
کردهتکراربارهاکرد؟تکراربایدچقدررااینکرد؛زیادرامذهبىهاىورزىکینهنبایداست. درجلسات»کُفراًاهللاِعمتنبدلوا
قبولراشماحقّىعقیدهونیستشمامذهبموافقکهراآن کسىبخواهیداگرشما.]کنندگوش[نیستندحاضربعضىایم؛

دورشماازرااوبکلّىاینکهدادن؟دشنامکردن وبدگویىاومقدساتبهمیکنیدشروعاولید؟میکنکارچهکنید،هدایتندارد
است؛مهاجمهمورددنیاى تشیعبینید،مىشماامروز.نیستاینکاراینراه.رساندخواهدصفربهرااوهدایتامیدوکردخواهد



10

بله،کهمیکنندتکیهمدامشانرسمىتبلیغاتدرحاالاستکبارایادىاستبودهنخوردهگوششانبهسنّىوشیعهاسمکهکسانى
رااینچونچرا؟میکنند؛تکیهسنّىوشیعهىمسئلهروىمدام!کشورفالندرشیعهگروهعراق،درشیعهگروهشیعه،ایرانِ
ماهستیم،علوىىشیعهکهاستاینبهتخارمانافمابله،خب.مسلمانانبین) نقار(ایجادبراىاندکردهپیداى خوبىوسیله

گرفت،دستسرِراامیرالمؤمنینوالیتپرچممابزرگوارامامایم؛کردهپیداوالیتمقامبهکه معرفتاستاینبهافتخارمان
اینکهبکنیمرىکاحاالاسالمیت؛بهکنندافتخاراحساسغیرشیعهوشیعهاسالمدنیاىاینکهبراىشداىوسیلهاینلکن

وبغضودشمنىبهبشودتبدیلشیعه،افتخاروشیعهىجامعهبهنسبتاسالمدنیاىمندىعالقهاحساساینافتخار،احساس
رااینهاباشید؛مراقبراایناست؛بسیار مهمىنکتهیکاین.بگذاریمنبایدمیخواهد؛دشمنکهاستچیزىهماناینکینه؟
.بکندتیزراشمشیر دشمنبکند؛موفّقدارد،کهمقصودىدررادشمنکهنکنیمکارى.باشیدمراقببایداندیگرازبیششما

است؛ نکتهیکاین.معناهمینبهکردندتوصیهراماهمیشهاسالمدنیاىبزرگهاىشخصیتما،مراجعما،علماىما،بزرگان
.استاساسىبسیارىنکته

ندهد؛رخبرود،بیروناستممکنشرعضوابطحدودازکهکارىهیچباشیدمراقبمذهبى،مراسمهاىمحیطدر:دومىنکته
دنیاىدرمتأسفانهکههایىآلودگىنگذاریماست؛مطهرىوپاكمحیطیکدینى،خوانندگىومداحىمحیط.کنیدمراقبترااین
وکندرسوخمذهبىمحیطهاىدرمذهبىواسالمىهنرمحیطبهاست،کردهپیدامباالت رواجبىوقیدبىمردمانبیندرهنر

درماکهمحیطىباشدبایدمحیطىجوراینعفّت؛]باهمراه[طیب، طاهر،پاکیزه،محیطمحیط،.باشیدمراقبرااینکند؛نفوذ
میگنجانیم،خودمانشعردرمحتواومضمونعنوانبهراآنچهکنیمسعى.کنیمبیانشعرزبانبامیخواهیمرااسالمىمعارفآنجا

کهبشودانتخابجورىمیتوانداینهاىهمهمدح است؛گاهىاست،مصیبتگاهىنمیکند؛فرق.باشدآموزندهآنىکلمههر
فاصلهبالکهبودمحرّمىوطاغوت بوددورانمحرّمآخرینکهمحرّمىدرانقالب،هیجانوانقالبشوردوراندر.باشدآموزنده

اینازهر یککهمیخواندندراهایىنوحهمختلف،شهرهاىدرمذهبىهیئاتافتاد،اتّفاقانقالبپیروزىصفر،ومحرّمازبعد
نوحهباشد؛جورهمینهمیشهباید.میدادبصیرتومیکردآگاهومیکردروشنرامردمبلیغ،وبلندىخطابهیکقدربههانوحه

رفتارهایىوخوانىنوحهسنّتاین.استجالبىوجذّاببسیارکارمیدهد،انجامخواننوحهکهکارىاین.]یدکنپرمحتوا(راها
دراست؛مامخصوصیعنىاست،شیعهىجامعهاستثنائىِاینهااست؛مهمىبسیارکارهاىانجام میگیرد،خوانىنوحهدرکه

اینبه.کردپرمضمونکرد،پرمحتوابایدراایناست؛ماامتیازاتازایندارد؛نمذهبى وجودمراسمدرشکلاینبهدیگر،جاهاى
ایرانىجامعهعملىوفکرىنظامدراصالحپیشرواناز اثرگذارترینیکىمداحىجامعهبشود،توجهشاءاهللاناگرچیزها
تعهدى،بامسئولیتى،مداحکهمیکندمشاهدهکه انسانیىجاهردرهماالناینکهکماکند،پیداتحقّقمیتوانداینوبود،خواهد

اینومیکند؛آگاهمیکند،بیدارخودش رامخاطبینمیگذارد،اثرواقعاًمیکند،اجرادرستىشیوهبارا،خوبشعررا،درستشعر
خداىجامعه؛ پیشپیشبرددرکندپیداارزشبتوانداندازهاینبهنیستمعلوماىجاریهىصدقههیچکهاستکارهایىآناز

رانعمتاینبحمداهللاشما.استمهمىکارخیلىبکند؛گذارىارزشآنبراىانسانبتواندهمهاینکهاستکارىکمترمتعال
بهشد،اشارهکهخصوصیاتىهمینباکنیدهمراهرااینچنانچهاگرخوب؛آهنگباخوب،اجراىتوانایىخوش،صداى:دارید

(بیانات مقام معظم .کردخواهدپیداتحقّقاسالمىجمهورىواسالمىنظاماهدافپیشبرددربزرگاز کارهاىیکىکهمیرسدنظر
)31/1/93رهبري در جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السالم در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (س)در تاریخ 

:مون لزوم وحدت شیعه و سنیمقام معظم رهبري پیراونظراتبازخوانی آرا
و با اعالم ریشه فقهی سلفی ها به قرن دوم هجري باز می گردد. نخستین پیوند آنان با ساختار سیاست و قدرت با پایه گذاري حکومت آل سعود شکل گرفت 

دن و وقایع یازده سپتامبر کارکرد مبارزاتی و جهادي یافت.این جریان در سال هاي تشکیل جبهه جهانی اسالم براي جهاد با یهودیان و صلیبیان به رهبري بن ال
اخیر با رویکرد تکفیري و متهم کردن سایر مسلمانان به ناخالصی و عدول از اسالم حقیقی، رشد و شدت خاصی یافته است.

بزرگترین و مهمترین ابزار و مستمسک براي دشمنان خود را برحق می داند، آنچه مسلم است وجود چنین جریانی که با تکفیر دیگر مسلمانان و بویژه شیعیان،
. در سال هاي اخیر گروه هاي تروریستی با اندیشه سلفی جهادي و تکفیري در سوریه و به اسالم در جهت ایجاد تفرقه و اختالف افکنی در صفوف مسلمین است

نام اسالم و دفاع از اسالم اصیل، بر پا کرده اند. این در حالی است که دستان نه چندان پنهان استکبار و تازگی در عراق، آتش فتنه و جنایت و مسلمان کشی را با
ده بر می دارد. در صهیونیزم جهانی در حمایت از آنان، از هویت و ماهیت اصلی سلفی ها که همانا ابزاري براي تفرق و جدایی و دشمنی میان مسلمانان است؛ پر
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در این مهلکه فتنه انگیز ضروري و بایسته است؛ بصیرت و بینش عمیق و موشکافانه نسبت به چنین جریانی است تا با پرهیز از دامن زدن به این میان آنچه 
ایس اصلی ل و دساختالفات، حیله و دام دشمنان اسالم را براي رخنه در صفوف مسلمین ناکام گذارد. رهنمودهاي ژرف نگرانه مقام معظم رهبري در شناخت عوام

این تفرقه افکنی از این رو قابل تأمل است. 
و انحراف اصطالحی است در علم کالم و فقه به معناي نسبت کفر و شرك به مسلمان دادن؛ و تکفیري مسلمانی است که دیگر مسلمانان را متهم به ارتداد» تکفیر«

له اعدام، رأساً اقدام می کند. از اسالم اصیل می کند و با صدور حکم ارتداد بر مجازات آنان از جم
از نظر »ان هذه امتکم امه واحده....«تفرقه در ادبیات اسالمی در مقابل وحدت و اتحاد و به معناي پراکنده کردن و جدا جدا نمودن آمده است. عبارت قرآنی

ن می کند. نکته قابل توجه آنکه تفرقه با اختالف تفاوتی اساسی دارد. اغلب مسلمانان امر به اجتماع و اتحاد مسلمانان و نهی از تفرقه و فرقه فرقه شدن مسلمانا
اشتن یک دین و ایمان چنانچه اختالف پدیده اي طبیعی و اجتناب ناپذیر است اما تفرقه امري غیر طبیعی و اجتناب پذیر است. به گونه اي که مسلمانان با وجود د

احد، یکدیگر را گمراه و اهل باطل پنداشته و تکفیر نمایند. پیامبر اکرم(ص) با تعبیر به خداي یکتا و پیامبر اسالم و کتاب و قبله اي و
مسلمانان را به اتحاد و یکپارچگی در برابر دشمنان دعوت نموده است و در غیر این صورت است که فتنه و آشوب اجتماع آنان را در » ید واحده علی من سواهم«

بل اهللا و ریسمان الهی بر اساس نص صریح خداوند تنها راه مقابله با تفرقه در جماعت مسلمین است. ریسمانی که مصداق بر خواهد گرفت. اعتصام و تمسک به ح
». فیکم بکتاب اهللا«است که رمز وحدت مسلمانان جهان است: » قرآن کریم«عینی آن 

اهداف و منافع دشمنان کتاب خدا و دین راستین الهی را فراهم می آورد. آن اما آنچه مسلم است دور شدن از کتاب و ریسمان الهی موجبات قرار گرفتن در مسیر
صهیونیست دست به چنان که امروز دنیاي اسالم با چنین فتنه اي با برنامه ریزي و مدیریت استکبار جهانی و ایادي آن در منطقه خاورمیانه همچون رژیم غاصب

با قرائت متحجرانه از سنت نبوي و برداشت هاي ظاهري از آیات قرآن و اتهام تکفیر و تحریف اسالم به گریبان است. رشد جریان تکفیري در سال هاي اخیر
. باید سناریوي جدید نظام سلطه براي در هم شکستن اتحاد مسلمانان و تفرقه افکنی میان آنان به شمار آورددیگر مسلمانان بویژه شیعیان را 

عمیق از مدیریت جهانی چنین جریانی، براي رخنه در اجتماع مسلمین و ایجاد فساد و فتنه انگیزي میان آنها براي نیل به رهبر معظم انقالب اسالمی با شناخت 
منافع و اهداف جبهه استکبار، در بیانات خود در مناسبت ها و زمان هاي مختلف، به واکاوي و ریشه یابی این تفرقه افکنی می پردازند. 

اسالم اصولگرا*اسالم تکفیري در مقابل
با اسالم می دانند. حضرت آیت اهللا خامنه اي، ریشه اصلی چنین جریانی را نحوه مقابله دشمنان با اسالم و بهره گیري آنان از پوشش اسالم براي حذف و تقابل 

ان دین و همراهی با طواغیت و تمسک ظاهري به به پذیرش والیت دشمن>اسالم ناب محمدي<در مقابل >اسالم امریکایی<حضرت امام خمینی(ره) نیز با تعبیر 
ستاي اهداف و منافع اسالم از سوي دولت هاي مسلمان اشاره می کنند و این اسالم را مغایر با اسالم حقیقی و ناب بر می شمارند؛ چراکه اسالم امریکایی در را

درجه در جهت مخالف 180آنچه مسلم است، اینان در جهت کلی قطعاً «فرمایند: امریکا و صهیونیزم جهانی است. مقام معظم رهبري با تأکید بر این مسأله می 
» از آن بر کنار باشداسالم حرکت می کنند. اسالم همراهی با دشمنان دین را، والیت دشمنان دین را، والیت مستکبرین را جزو چیزهایی دانسته است که مؤمن باید

)8/4/93 (
اسالم الییک در ذیل اسالم امریکایی و اسالم در راستاي منافع دشمنان دین و در مقابل اسالم راستین به شمار آورده و می ایشان اسالم تکفیري را نیز چون 

گراي معتدل و اسالم اصول«از سوي غرب به شما پیشنهاد شده و خواهد شد تا الگوي » اسالم الییک«و » اسالم تکفیري«دو الگوي «فرمایند: 
ایشان با ترسیم ابعاد اسالم تکفیري و اصولگرا به باز تعریف » کلمات را دوباره و به دقت تعریف کنید..الب هاي منطقه تقویت نشوددر میان انق» عقالنی

اگر اگر به معناي مردمی بودن و انتخابات آزاد در چارچوب اصول انقالب هاست، همه دموکرات باشید و» دموکرات بودن«مفاهیم در این چارچوب می پردازند: 
اگر به معناي اصولگرایی در کتاب و سنت و وفاداري » سلفی گري«به معناي افتادن به دام لیبرال دموکراسی درجه دوم و تقلیدي باشد، هیچ یک دموکرات نباشید. 

عناي تعصب و تحجر و خشونت میان به ارزش هاي اصیل و مبارزه با خرافات و انحرافات و احیاي شریعت و نفی غربزدگی باشد، همگی سلفی باشید و اگر به م
سازگار نخواهد بود و خود باعث ترویج سکوالریزم -که ارکان تفکر و تمدن اسالمی اند -ادیان یا مذاهب اسالمی ترجمه شود، با نوگرایی و سماحت و عقالنیت 

اي قبیله اي و مذهبی، اشداء با مؤمنین و رحماء با کفار است نباید ایشان تأکید می کنند که به چنین اسالمی که با دامن زدن به جنگ ه» و بی دینی خواهد شد. 
شاند اعتماد کرد؛ چراکه آن همان اسالم امریکایی و انگلیسی است که مسلمانان را به دام سرمایه داري غرب و مصرف زدگی و انحطاط اخالقی می ک

)14/11/1390 (
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اختالف افکنی: سیاست استعماري استکبار*
ب با ریشه یابی ایجاد چنین اختالفی میان گروه هاي مسلمان آنچه اهمیت دارد توجه به سیاست کهنه استعمار در قرون اخیر است. رهبر معظم انقالدر بررسی و

ر سده هاي اخیر برمی نظر به نقش آفرینی دشمنان اسالم در شکل دهی و دامن زدن به اختالفات عقیدتی، آن را سیاست کهنه و قدیمی استعمار بویژه انگلیسی ها د
از دشمن اصلی آنها شمارند. به طوري که اختالف افکنی میان شیعه و سنی و سایر فرق و طوایف اسالمی ابزار آنان براي سلطه و انحراف افکار و اذهان مسلمین 

دشان برسند، براي اینکه مشکالت خودشان را پوشیده و امروز در دنیاي اسالم براي اینکه دستگاه هاي استکباري به هدف هاي استکباري خو«یعنی اسرائیل است: 
هدارند، براي اینکه مخفی نگهدارند، در میان مسلمانان اختالف ایجاد می کنند؛ شیعه هراسی به وجود می آورند، براي اینکه رژیم غاصب صهیونیستی را محفوظ نگ

راه آن را در این می بینند که بین مسلمانان اختالف بیندازند. ست، به نحوي حل کنند؛ تضادهایی که سیاست هاي استکباري را در این منطقه به شکست کشانده ا
) 6/3/93(»خب، این را باید دید، این را باید فهمید. 

دشمن صهیونیستی در «ایشان در بیاناتی دیگر ضعف اسرائیل در مقابل یک میلیارد و نیم مسلمان را عاملی براي دست یازیدن دشمن به ابزار تفرقه برمی شمارند: 
آید. اختالف در دنیاي اسالم ـ این ضعفی که در درون دنیاي اسالم است ـ موجب می شود که دشمن مقابل یک میلیارد و نیم مسلمان عددي نیست؛ به حساب نمی

) 15/4/88»(ضعیف بتواند راه خود را پیدا کند، یارگیري کند، از بین برادران مسلمان دشمن براي خود یارگیري کند.
براي دشمنان اسالم و استکبار » مژده « ایشان ترویج افراطی گري انحرافی به نام اسالم و به نام دین و شریعت و ایجاد جریان هاي تکفیري در جهان اسالم را یک

) 29/10/92»(ی کنند.به جاي توجه مسلمانان به واقعیت خبیث رژیم صهیونیستی، توجه ها را به جاي دیگري معطوف م«می دانند؛ چرا که 
آنان خوب «دشمنان اسالم با طراحی و پی ریزي چنین توطئه اي، اختالفات عقیدتی مسلمانان را به ستیزه گري، دشمنی و کشمکش بدل می نمایند؛ چرا که 

یم غاصب صهیونیست نفس راحتی خواهد فهمیدند که اگر در دنیاي اسالم مذاهب اسالمی گریبان یکدیگر را بگیرند و کشمکش با همدیگر را شروع کنند، رژ
وران کفر و نفاق به رهبري امریکا و اسرائیل می خواهند معادله جهاد و مقاومت را تبدیل به طرح تکفیر و ترور فرزندان طامپرا«) بدین سان 20/6/92»(کشید.

هان اسالم تحمیل کنند و به خیال خود از این راه بر تمامی مقدرات سنی را به مثابه دلمشغولی ملت هاي مسلمان بر ج- اسالم نموده و در یک کالم، جنگ شیعه 
) 24/4/91(»مادي و معنوي جهان اسالم مسلط شوند.

نافعی است که این تحریک شیعه و سنی به بدگویی و تهمت و تقابل با یکدیگر با ابزارهاي ارتباط جمعی و سرمایه گذاري مالی غرب در این راستا، خود گویاي م
عامل این جنگ مسلمان با مسلمان، کسانی هستند که از پول دست نشاندگان مستکبرین استفاده می کنند. «ف و تفرقه مسلمین، نصیب جبهه استکبار می کند: اختال

ی را نشان می دهند که به آنها با بزرگ نمایی دستگاه هاي تبلیغاتی دشمن، اسالم را در چشم افکار عمومی دنیا زشت جلوه می دهند؛ وقتی تلویزیون ها یک آدم
به وجود بیاید، اینها نام اسالم، جگر یک انسانی را می جود، درباره اسالم چه فکر می کنند؟ دشمنان اسالم برنامه ریزي کردند؛ اینها چیزهایی نیست که دفعتاً

ت سر اینها سیاست هست، پشت سر اینها پول هست، دستگاه چیزهاي خلق الساعه نیست؛ اینها چیزهایی است که درباره آن مدت ها برنامه ریزي شده است، پش
) قرار دادن رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی با حمایت مالی غرب در اختیار این گروه هاي افراطی 29/10/92» (هاي جاسوسی پشت سر این جور کارها هستند.

در همین راستا صورت می گیرد: 
این ها می گذارند؛ در کجا؟ در امریکا! در کجا؟ در لندن! آن تشیعی که از لندن و از امریکا بخواهد براي دنیا پخش وسایل ارتباط جمعی و رسانه در اختیار « 

) 20/6/92(»بشود، آن تشیع به درد شیعه نمی خورد
یري و پیشبرد خواست و اهداف دشمنان اسالم از نظر حضرت آیت اهللا خامنه اي، اینها نه شیعه و نه سنی هستند بلکه صرفاً به دنبال آتش افروزي و ایجاد درگ

اما دشمن «می دانند: هستند. ایشان، دشمنان اصلی اسالم را نه تکفیري ها و سلفی ها و گروه هاي افراطی، بلکه تحریک کنندگان و حامیان مالی و تسلیحاتی آنان
شان می گذارد، آن کسی است که وقتی انگیزه آنها اندکی ضعیف شد، با وسایل اصلی، آن کسی است که اینها را تحریک می کند، آن کسی است که پول در اختیار

ی افشاند؛ اینها آن گوناگون آنها را انگیزه دار می کند؛ دشمن اصلی، آن کسی است که تخم شکاف و اختالف را بین آن گروه نادان و جاهل و ملت مظلوم ایران م
لذا ما مکرر گفته ایم این گروه هاي بی عقلی را که به نام سلفی گري، به نام تکفیر، به نام اسالم با نظام . دست پنهان سرویس هاي امنیتی و اطالعاتی است

ی است که از جمهوري اسالمی مقابله می کنند، دشمن اصلی نمی دانیم؛ فریب خورده می دانیم؛ دشمن اصلی آن دشمن پشت پرده است، آن دست نه چندان پنهان
) 14/3/93(»یتی بیرون می آید و گریبان مسلمانان را می گیرد و آنها را به جان هم می اندازد.آستین سرویس هاي امن

و تحت الشعاع قرار جریان تکفیري بی شک با جدایی و تفرقی که میان گروه هاي اسالمی ایجاد می کند، عامل و ابزار مهمی براي مقابله با موج بیداري اسالمی 
امروز یکی از خطرناك ترین چیزهایی که نهضت بیداري اسالمی را تهدید می کند، اختالف افکنی و «با توجه به این نکته می فرمایند: دادن آن است. رهبر انقالب
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نیزم، با تبدیل این نهضت ها به معارضه هاي خونین فرقه اي و مذهبی و قومی و ملی است. این توطئه هم اکنون از سوي سرویس هاي جاسوسی غرب و صهیو
که می توانست در مک دالرهاي نفتی و سیاستمداران خودفروخته، از شرق آسیا تا شمال آفریقا و بویژه در منطقه عربی، با جد و اهتمام دنبال می شود و پولیک

) 9/2/92» (دت می گردد.خدمت بهروزي خلق خدا باشد، خرج تهدید و تکفیر و ترور و بمب گذاري و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینه هاي درازم
ع عقیدتی و گردانندگان و ایادي غربی جریان تکفیر، عالوه بر پوشش نهادن بر موج بیداري اسالمی، هرگونه کشمکش و جنگ داخلی کشورهاي اسالمی را نزا

نات معارض را مزورانه به جنگ عقیدتی شیعه و سنی جنگ میان شیعه و سنی وانمود می کنند. آن چنان که در سوریه، لبنان، عراق و بحرین و لیبی، پاکستان جریا
تبلیغات غرب و رسانه هاي منطقه اي وابسته و مزدور، جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می کنند و حاشیه امنی براي « پیوند زده اند: 

است که دو طرف نزاع در سوریه، نه سنی و شیعه، بلکه طرفداران مقاومت صهیونیست ها و دشمنان مقاومت در سوریه و لبنان پدید می آورد. این در حالی 
نه دولت سوریه یک دولت شیعی و نه معارضه سکوالر و ضد اسالم آن یک گروه سنی اند. تنها هنر گردانندگان این سناریوي ضدصهیونیستی و مخالفان آنند. 

. این موج تبلیغات در مورد بحرین نیز به گونه اي اندیشان در این آتش افروزي مهلک استفاده کنندفاجعه آمیز آن است که توانسته اند از احساسات مذهبی ساده
مطالبه حق دیگر به دروغ و فریب سرگرم است. در بحرین، اکثریتی مظلوم که سال هاي متمادي است از حق رأي و دیگر حقوق اساسی یک ملت، محرومند، به 

کثریت مظلوم شیعه اند و حکومت جبار سکوالر، متظاهر به سنی گري است، باید این را نزاع شیعه و سنی دانست؟ استعمارگران خود برخاسته اند. آیا چون این ا
) 9/2/92» (اروپایی و امریکایی و همپیاله هاي آنان در منطقه البته می خواهند چنین وانمود کنند، ولی آیا این حقیقت است؟

اتحاد کلمه تنها راه نجات*
وحدت مسلمین میان آتش فتنه و آشوب و تفرقه افکنی دنیاي استعمار و استکبار، آنچه اهداف شوم آنان را متزلزل و منافع شان را ناکام می گذارد بی شکدر

هداف و مطامع استعماري گفتن به ا» نه«؛ امروز تنها راهی که دنیاي اسالم براي حفظ منافع ملت هاي اسالمی دارد، اتحاد کلمه بر محور اسالم است«است: 
بیشتر، با همبستگی دشمنان و مستکبران است. هدف استکبار، محو هویت ملی و دینی در دنیاي اسالم و بویژه در خاورمیانه است. مقابله با این هدف، با اتحاد 

) 11/6/84» (بران عملی است و الغیر.بیشتر، با تمسک به اسالم، با ترویج اسالم و با ایستادن در مقابل زیاده خواهی هاي امریکا و مستک
است بویژه در عراق با تحکیم موضع مرجعیت و نقش » مرجعیت« مهمترین محور اتحادبخش و جمع کننده از نظر رهبر انقالب اسالمی در میان مسلمانان، 

ن پیش از این نیز در حوادث ده سال پیش عراق، اوضاع کنونی این ) ایشا26/1/83گردآوري کننده علما پیرامون اسالم، دام تفرقه افکنانه دشمنان ناکام می ماند. (
به ملت مؤمن و غیور عراق «کشور را پیش بینی نموده و گروه هاي مختلف اسالمی را به وحدت حول محور اسالم براي پرهیز از پراکندگی و تفرق دعوت نمودند: 

نقشه هاي خطرناك استکبار و صهیونیزم، وحدت کلمه آنان در زیر پرچم پرافتخار اسالم است و یادآوري می کنم که تنها راه سربلندي ملت و نجات کشور از شر
ی و مستقل همچون امروز آنان می توانند با تمسک به این ریسمان مستحکم الهی آینده اي را براي کشور خود و نسل هاي بعدي رقم بزنند که در آن عراق اسالم

مایان گردد. بزرگان و نخبگان دینی و سیاسی عراق تنها با تمسک به اسالم و وحدت کلمه خواهند توانست وظیفه بزرگی را که ستاره درخشانی در دنیاي اسالم ن
در این روزگار استثنایی بر عهده دارند انجام دهند و امید است که در این راه ثابت قدم و موفق 

) 7/6/82»(باشند.
ن اسالم، از سوي مقام معظم رهبري، جایگاه جریان تکفیري و حامیان منطقه اي آنها در میان کشورهاي مسلمان بخوبی با ترسیم چنین الگویی از صف بندي دشمنا

امروز هر حنجره اي که به وحدت دنیاي اسالم دعوت کند، حنجره الهی است، ناطق من اهللا است. هر حنجره اي « روشن و آشکار می گردد؛ چرا که از نظر ایشان: 
د، ه ملت هاي مسلمان را، مذاهب اسالمی را، طوایف گوناگون اسالمی را به دشمنی با یکدیگر تحریک کند و عصبیت ها را علیه یکدیگر تحریک کنو زبانی ک

آنهایی که از ». ابلیسمن اصغی الی ناطق فقد عبده فان کان النّاطق عن اهللا فقد عبد اهللا و ان کان النّاطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد. «ناطق من الشیطان است
أ لم تر الی الذّین بدلوا نعمت اهللا کفرا «زبان ابلیس حرف می زنند، خودشان و مستمعین خودشان را به طرف جهنم می برند؛ خودشان را هم دچار هالکت می کنند. 

) بدین سان دنیاي اسالم امروز 18/3/92» (، که درباره فرعون است.»النّاریقدم قومه یوم القیامه فأوردهم «؛ »و احلّوا قومهم دار البوار. جهنّم یصلونها و بئس القرار
هیمنه دشمنان اسالم بیش از پیش و بیش از هر چیز به اتحاد و یکپارچگی و دوري از تفرقه و پراکندگی محتاج است تا اجتماع صفوف مسلمانان، لرزه به پیکره و 

و در رأس آنان رژیم صهیونیستی بیفکند.

(انحرافی وتفرقه انداز) در بین مسلمانان:به اصطالح مذهبی تبلیغی –ماهواره ايي هاشبکه 
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بکاربرده ویا آزموده بایست متذکر شد که استعمار در طول تاریخ روش ها وتاکتیک هاي گوناگونی را براي رسیدن به اهداف خود 
داشتن فناوري هاي نوین رسانه اي همچون ماهواره است با در اختیار عصر اطالعات وارتباطاتکه معروف به 21و قرن است 

این در حالیست که این شبکه ها ،قرار داده استمبلغ دین اسالمحتی بطرق مختلف خود را موجه وبوسیله این ابزارها واینترنت 
نزاع ودرگیري کشاندن اهداف شومی را همچون انحراف از اسالم اصیل وایجاد تفرقه واختالف در بین مذاهب اسالمی ودر نهایت به

دنبال می نمایند. تا بوسیله یکدیگر تضعیف ونابود شوند وهیچ مذهب ومسلک وتمدنی مانع سلطه گري جهانی آنها را آنها پیروان 
در این رابطه تعدادي از شبکه هایی که حتی به نام نشود و در نتیجه اهداف آنها که برتري تمدن غرب وسکوالر است تامین گردد.

وبا عناوینی فریبنده فعال می باشند و با تفرقه افکنی، خود از دشمنان مسلمین وتشیع بوده واهداف دشمنان استکباري را تشیع 
تامین می نمایند آورده می شود ،باشد که براي همه ما مطلبی هشداردهنده و عبرت آموز باشد.

شبکه اهلبیت

شود . این شبکه داراي ادبیات سخیف و در سطح پایین بوده و در پی این شبکه با مدیریت فردي بنام حسن الهیار اداره می
برجسته ساختن اختالفات مذاهب اسالمی است . تاکید بر سوگواري ایام فاطمیه بنام ( محسنیه ) و برگزاري جشنی موسوم به(عید 

دهاي مقاومتی در برابر اجانب و صهیونیسم الزهرا ) از مهمترین اقدامات این شبکه بوده است . عالوه بر این شبکه مخالف با رویکر
بوده و به نوعی در پی تخریب نظام جمهوري اسالمی ایران است .

نکته جالب اینجاست که آقاي الهیاري ساکن آمریکا هستن و با اینکه در آمریکا قانونی براي شبکه هاي ماهواره اي وجود دارد با 
ه مقدسات یک فرقه مذهبی یا فکري یا اجتماعی بکند آن شبکه تعطیل می شود این مضمون که اگر شبکه اي کوچکترین توهینی ب

و مجوزش باطل خواهدشد .

شبکه سالم 

با نام محمد هدایتی گره خورده است وي در خدمت سیاست هاي استعماري ضد اسالمی در حال فعالیت است . ایجاد اختالفات 
ین شبکه بوده و هست . مذهبی و توهین به اهل سنت از برنامه هاي موسوم ا

شبکه فدك

شمسی ) و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از 1355میالدي ( 1977( یاسر یحیی عبداهللا الحبیب ) مدیر این شبکه متولد 
سال از راه اندازي ( هیئت خدام المهدي ) در کویت می گذشت که تند رویی هایش، 3سال داشت و تنها 25دانشگاه کویت ، فقط 

ت کویت را مجبور کرد هیئت را پلمپ او را روانه زندان کند . اما این جوان جسور چشم انگلیس ها را گرفته بود  پس سریع به دول
سوژه مورد نظر سازمانهاي حقوق بشري انگلیس و آمریکا تبدیل شد وي بیش از سه ماه در حبس نماند ( پناهندگی بریتانیا گرفت 

تنها دو سال وقت کافی بود تا او ساکن لندن شده و حیطه فعالیت هاي خود را به شدت گسترش و عازم شمال این کشور شد ) . 
دهد . حیطه فعالیت هاي وي فراوان است اما اصلی ترین ماموریتش نشان دادن تشییعی با روایت توهین به اهل تسنن است رسانه 

داره می شوند : هایی که توسط تکفیري ها و تفکرات تفرقه انگیز بین شیعی و سنی ا

شبکه نور 

این شبکه داراي رویکرد اختالف افکنانه بین شیعه و سنی میباشد بعنوان اولین شبکه فارسی از این دست ملقب شده است .

شبکه وصال 
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ي این شبکه نیز توسط به پیشنهاد شخصی بنام عبدالرحیم مال زاده تاسیس گردیده و هم اکنون مشغول به فعالیت است . بخش عمده اي از برنامه ها
همین فرد مدیریت واجرا میشود این شبکه داراي اهداف گسترده اي می باشد . هدف اصلی این شبکه  تشکیل در اصل محدویت و حقیقت اهل بیت 

یت با مخالفت شدید آنها ( سالم اله علیهم ) و همچنین نابودي فرسایشی اصول اعتقادي شیعیان با اصول مبهم و نامفهوم تکفیري ها می باشد . با عنا
با اصل معاد و همچنین روایات موجود در خصوص ارتباطات موجود پس از مرگ ، میان جهان باقی و دنیاي مافی ، شبهه پردازي در اصل معاد از

می باشد .سازي این شبکه ها محورهاي برنامه 
تشیع و توهین به روحانیون و دروغ بستن به آنها و همچنین موضوع دیگر ، اهانت و دروغ پردازي درخصوص مراجع بزرگ و برجسته عالم 

بزرگ نمایی و بهره برداریهاي سوء از برخی کاستی هاي موجود می باشد .
میتوان گفت این شبکه اهداف ضد تقریبی را پی گرفته و وام دار جریانات تکفیري می باشد .

شبکه کلمه 

انگلیسی به منظور اختالف افکنی و تحریک براداران اهل سنت به نفع تکفیري –تاق فکر امریکایی این شبکه با حمایت مالی و محوریت اطالعاتی ا
آغاز به کار کرده است  . با نگاهی گذرا به برنامه هاي شبکه ماهواره اي ( کلمه ) "تفرقه بینداز  حکومت کن "ها ودر نهایت سیاست نخ نماي  

اصلی طراحان اتاق فکر آن بر شمرد : ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی با انجام جمالت تند نسبت به اعتقادات اهداف ذیل را میتوان به عنوان هدفهاي 
ر مذهبی شیعیان بنام اهل سنت ، تضعیف اهل سنت به نفع افکار خاص ، زیر سوال بردن عصمت ائمه اطهار علیهم السالم ، ترویج برداشت هاي غی

احادیث ، محدود کردن اسالم در عبادات و اخالقیات و نادیده انگاشتن جنبه هاي سیاسی ، تخریب بزرگان شیعه نقلی از روایات و"عقالنی و صرفا
یج واهل سنت ، به ویژه آنهایی که در برابر انحراف تکفیري ها موضع گرفته اند و به افشا گري پرداخته اند ، تحریف تاریخ صدر اسالم و ترو

سیاسی ( سکوالریسم ) . با معرفی این شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان آنچه به ذهن متبادر می شود این است که نوعی از اسالم صوفیانه و غیر 
ی بدون شک این شبکه ها چند هدف را دنبال می کند . اول اینکه تحت حمایت غرب می باشد. دوم اهداف ضد تقریبی را دنبال می کند. سوم قرائت

می دهند .چهارم به فربقه گرایی و خشونت دامن می زنند . پنجم نسبت به مشکالت و دغدغه هاي جهان اسالم  بی خنثی و خام از اسالم ارائه 
هشت توجه اند . ششم دنبال ظاهر سازي بوده و از محتواي اصلی دین غافلند . هفتم جهت گیریهاي سیاسی در راستاي اهداف استعمار گران دارند .

ها می باشد که نشانگر بهره بردان آنان از پول و امکانات غربی هاست .مسئله تامین مالی این شبکه 

کلیات:

:اثري از حجت االسالم دکتر مرتضی فاطمی "يعزاداریشناسبیآس"کتاب یمعرف-الف

مندو عموم عزاداران عالقهيعزادارئاتیهانی. مخاطب: سخنرانان، مداحان و متول1
شیکم و بيهایگردد. نگرانی(ره) باز مياستاد مطهري"عاشورافاتیتحر"به يعزاداریشناسبیآسنهیدر زماثر مدون کی: سابقه ی.  معرف2
زومکشور و لئاتیدر هينسبت به روند عزاداريمقام معظم رهبرزیبا سخنان روشنگرانه و انتقاد آمر،یاخيهاسالیعزاداران در طانیدر مجیرا
و لیتفکر اسالم اصگاهیاثر جامع و مدون که از پاکیيجاي. به هر روافتییشده و جرأت طرح عمومياتازهآن، وارد مرحلهیشناسبیآس

بوده است. اثر حاضر چند یخالد،ینمافیتکلنیروز در عزاداري  تعیيهاو شبههدیجديهاوهیبتواند نسبت به ش،یو به روش علمیانقالب
سازد:یمسابقهیفرد و بدارد که آن را منحصر به مشخصه

)جیرافاتیتحری(برخیمی) و قددیجديهاتازه (مانند سبکيهابیو نقد آسحیتنقب،یتبو،يگردآور§
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هادر نقد آسیبیو فقهیبردن از منظر کالمبهره§
معتبر و کالسیک در نگارش اثریو فقهیثیاستفاده از منابع حد§
راجع بزرگوار تقلیداستناد به استفتائات م§
ينحوه اداره مجالس عزاداریشناسبیآس§
یو استکبار جهانتیاز دوران خالفت تا دوران وهابهابیبرخی آسشیدایپیخیتوجه به منشأ تار§
ياصالح مجالس عزاداري(شیوه عزاداري ائمه) براشنهاداتیطرح پ§

متولد شد. اثر حاضر که  در ئاتیو ههاشیدر همایسلسله جلسات سخنرانکیقالب، در قالب کتاب پس از سخنان رهبر اننینگارش ادهیا
باشد.یجلسات مکسريیدر  ئاتیهانیحوزه ،مداحان و متولدیاساتیبرخيشده، حاصل نگارش چند مقاله و بحث و بازنگرفیصفحه تأل220

حقوق از دانشگاه یفقه و مبانيدکترايمشهد، حائز درجه اجتهاد و داراهیقق حوزه علممح،یفاطمی. معرفی نگارنده: حجت االسالم دکتر مرتض3
قالهها مو دهتیآل سعود و وهابخیدر مورد تارياترجمهت،یکنترل جمعيدربارهیبه زبان عربیفقهيارسالهشانیباشد. از ایمشهد ميرضو

فقه، اصول، فلسفه و کالم و نیز تدریس در نهیدر حوزه در زمسیسال سابقه تدر30شانیا.استافتهینگاشته شده و انتشار ،یو فرهنگیعلم
اند.دانشگاه در زمینه فلسفه و معارف اسالمی داشته

هایی که مجالس امام حسین(ع) را مورد تهدید قرار می دهد، را می توان به سه دسته تقسیم کرد.. خالصه محتوا:  آسیب4
گردد. یعنی اهداف راهبردي که بر اندرکاران و اثرگذاران بر این مجالس برمیهاي دستگیريها و جهتکه به انگیزهاضی:هاي أغر:آسیبالف

هاي استکبار، سوء استفاده سو می بخشد مانند شبهات وهابیت، توطئهومحتوا و چهارچوبه این گونه مجالس حاکم است و به این مجالس سمت
انگاري ذاکران و  اجرت معارف، کاسبکاري، کاسبغفلت از نشررها،سکوال

یعنی محتواي سخنانی که مطابق موازین شرعی و حقایق تاریخی نیست و نهضت عاشورا را تخریب می کند. مانند :آسیب هاي گفتاري:ب
یا بدمفهوم، متهم کردن نظام هستی به بار، سخنان بدور از بالغت و نامفهوم آور، سخنان ذلتهاي حزنتحریف لفظی و معنوي، دروغ، غلو، سوژه

هاي رکیک.نوحه سرائی بر اموات، عدم مراجعه به کتب مقتل و  بکار بردن برخی واژهعدالتی،کجروي و بی 

هاي نامطلوب اجراي مجالس امام حسین(ع) که چهره بدي از قیام عاشورا و مذهب شیعه در یعنی نوع عملکرد و شیوههاي کرداري::آسیبج
شدن مجالس، ضعف دانش و بینش کارگردانان مجالس عزا، قمه زنی، زیانهاي بدنی، نوع استفاده از کند؛ مانند طوالنین بدخواهان ترسیم میاذها

ارائه شده است. ياصالح جلسات عزادارنهیدر زمشنهادیپ12با سنت ائمه، انیمبتذل و آالت موسیقی. در پاايهآهنگ
09353757437-انتشارات ائمه- سپاساژ قد-پخش:    قممرکز

09151635900-02512736320تلفن -391پالك -55یطبرس-ی:خ طبرسمشهد

09126881123:تهران

عزادار واقعی: -ب 
، یزننهیسایآگریارزش دارد؟! به عبارت دیی(ع) به تنهانیامام حسيبرايعزادارایافراد مطرح شده باشد که آیسوال در ذهن بعضنیادیشا
است؟یچه کسیارزش دارد؟ عزادار واقعییبه تنهايظواهر عزادارریو سایزنرینجز
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آدم یبه قول-ندارد يبه ظاهر سازيازیو نیباطنيامردهیمکتب و عقکیاست و  اعتقاد به يظاهر سازی،  نوعيمعتقدند عزاداريعده ا
ياعمال ظاهريسرکیانجام گریدارد و هم باطن بر ظاهر ؛ به عبارت دریباطن تاثهم ظاهر بریاسالمتیاما از منظر  ترب-دلش پاك باشد 

بگذارد و بر عکس .ریتواند تاثی) بر باطن فرد مي(مانند عزادر
کیکه ياساس عزادارنیبر ا1»بر باطن اوست یظاهر بر باطن] آن است که ظاهر انسان دست اندر کار نقش زنری[تاثیژگیونیمقصود از ا«

] ي[عزاداريظاهر ساز«توجه داشت که دیداشته باشد و البته باریاست تاثیباطنيانسان که امریتواند بر اعتقاد قلبیاست مينوع امر ظاهر
شرکت يداردر  عزايسوال باشد که چرا عده انیعبارت مذکور پاسخ به ادی، شا» باشدییخودنماهیمذموم است که متوجه به مردم و مایهنگام

شود.ینمدهیکنند دیميعزادارشیکه برایکسياز خلق و خويزنند اما در رفتار آنها نشانه ایمریزنند ، زنجیمنهیکنند ، سیم
یدرونبه فکر تحول دیباتیآن است که در تربانگری... اصل تحول باطن بندیآفریاست در ظاهر ، نقش میآنچه در باطن آدم« گریديدر جا

و هرظاریینه تغ«تیاما در نها» دانست یدرونیتیاز وضعیتوان آن را ناشینشد مداریپدیمطلوب در ظاهر کسيهر گاه رفتار« و البته » بود
» برد ینمییراه به جاییبه تنهاکیچینه تحول باطن ه

يظاهرياو که امرياست که عزاداریکسیاشاره شد عزادار واقعبه آن یاسالمتیکه در تربیاست؟ بر اساس اصلیچه کسیعزادار واقع
صورت نیاریکند ، در غیميعزادرشیباشد که برایاز رفتار و کردار کسيداشته باشد و رفتار و کردار او نمونه اریتاثياست بر باطن و

(ع) ؛ نیامام حسيبرايدر باطن فرد نخواهد داشت. عزاداريریتاثاست! و ییمردم و خود نمايبراينوع عزادارنیکه قبال اشاره شد اونههمانگ
صداقت باشد. يگذارد اگر مخلصانه و از رویاست که بر باطن اثر ميظاهر

(شایان ذکر است از مطالب سخنرانی حجت االسالم  سید احمد خاتمی  درمجلس خبرگان رهبري جایگاه مراسم عزاداري-ج
ري شده است.)بهره بردا21/6/84مورخ 

ها ريعزاداري و برپایی مراسم ماتم در سوگ خوبان و اولیاء خدا امري است که ریشه در قران و سیره نبوي(ص) وسیره امامان(ع) دارد. این عزادا
) و در 48اء/) مصداق فریاد مظلوم علیه ظالم است( نس32)مصداق تعظیم شعائر الهی است.( حج/23مصداق مودت اهل بیت(ع) است.( شورا، آیه 

سیره نبی اکرم(ص) داریم که حضرت در سوگ شهداي احد و بویژه حمزه سیدالشهداء عزا گرفت وترغیب به عزاداري بر حضرت کرد نیز درسوگ 
کرد دانست و با آن برخورد نمیرواحه عزا گرفت. برپائی مجلس عزا را عیب نمیشهادت حضرت جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه و عبداهللا بن

کار نهی ها جمع شدند و مجلس عزا براي او برپا کردند عمر برخاست آنها را از اینراوي گوید: یکی از بستگان پیامبراکرم (ص) از دنیا رفت، زن
) 1/ 481است.( سنن ابن ماجه، جگریان و قلب مصیبت دیده و داغ تازهکرد و آنها را طرد نمود پیامر(ص) فرمود: عمر، رهایشان کن که چشم

) در منزل ام سلمه در 88، ص1شنیدنی است که پیامبر اکرم(ص) براي امام حسین(ع) در روز اول والدتش مجلس عزا گرفت.( مقتل خوارزمی، ج
) در منزل عائشه براي حضرت امام حسین(ع) مجلس عزا 189، ص9دوره کودکی براي امام حسین مجلس عزا گرفت.( مجمع الزوائد هیثمی، ج

بنابراین اگر بگوئیم بنیانگذار )167، ص2) در خانه امام علی(ع) براي حضرت عزا گرفت.( مقتل خوارزمی، ج159، ص1.( مقتل خوارزمی، جگرفت
نا .( در این زمینه ر.ك: سیرتنا و سنتنا سیره نبیایمسخنی بگزاف نگفتهعزاداري بر سید و ساالر شهیدان حضرت نبی اکرم(ص) امامان(ع) بوده است

)174. کامل الزیارات، ص10از مرحوم عالمه امینی و کتاب اقناع الالئم از مرحوم سید محسن امین. 
اي که هرگز در هیچ شرائطی ترك نشد برپائی عزا بر ساالر شهیدان امام حسین(ع)بود. امام سجاد(ع) پس از امام در سیره امامان(ع) هم برنامه

کرد. امام باقر(ع) هم در شرائط سخت و خفقانی دستور گفت و در حقیقت مجلس عزا برپامیداغ حسین میحسین(ع) تا زنده بود در هر مجلس از
گوید امام باقر(ع) در روز عاشورا فرمود: همه براي امام حسین گریه کنند و اهل داد روز عاشورا عزاي امام حسین را بر پا کند. مالک جهنی میمی

) همین سیره را حضرت امام صادق(ع) و امامان دیگر(ع) داشتند آنها بر این امر اصرار داشتند که از 10کرد.(میگریه بر حضرتخانه را دستور به
رهگذرعزاداري و برپائی عزاي ساالر شهیدان چراغ پرفروز نهضت حسینی روشن بماند که ماند.
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ب ماندگاري پیام اسالم عزیز شدند.بر این اساس است که احیا گر مجالس عزاي حسینی نه تنها نام سیدالشهداء(ع) را پرآوازه نگهداشته بلکه سب
بیشترین تأکیدها رابر برپائی عزاداري سید و ساالر شهیدان داشتند: ملت ما _ره _مکتب نجات بخش عاشورا در عصر حاضر حضرت امام خمینی

اشورا در کالم و بیان امام خمینی.) ملت ما را این مجالس حفظ کرده ها را ( قیام عداردملتقدر این مجالس را بدانند مجالسی است که زنده نگه می
کردند.( همان) مجالس عزا را با همان شکوهی که پیشتر انجام بیخود نبود که رضاخان مأمورین ساواك رضا خان تمام مجالس عزا را قدغن

اید حفظ کنید اینها را باید حفظ کنید. اینها شعائر مذهبی ماست که گرفت و بیشتر از او حفظ کنید.( همان) مجالس سوگواري ائمه اطهار(ع) را بمی
بایدحفظ شود.

در جهت تخریب و تحریف آن باتوجه به جایگاه رفیع عزاداري و گوهر ارزشمندي که در آن نهفته است بدیهی است که دشمنان تالش گسترده
کردند، شکنجه و ساالر شهیدان بودند که عزاداران را دستگیر میدر پی تخریب عزايمند بودندها قدرتاي از زمان که عباسیداشته باشند. در برهه

نداشتند، در پی تحریف آن بودند تا جلوي تأثیر گذاري این سنت مبارك را بگیرند. با توجه به تأثیر اي که قدرت مقابلهکردند و در برههاعدام می
اسالمی، دشمنان قسم خورده اسالم این بار در پی تحریف این فرهنگ برآمدند تاتأثیر آفرینی م انقالب وعاشورا در پیروزي و تداژرف فرهنگ 

هم خطباء محترم و هم مداحان محترم:رنگ کنند. گزارش ذیل هشداري است براي همه آنان که در این رابطه تأثیر گذارند هم بانیان محترمآنرا کم

:نقشه سیا در رابطه با فرهنگ عاشورا- د
که در آن گفتگوي مفصلی با دکترمایکل برانت یکی از اي براي جدائی مکاتب الهی در آمریکا انتشار یافتهراً کتابی به نام نقشهاخی

گوید بعد از مدتها تحقیق به این نتیجه رسیدیم که قدرت معاونان سابق سیا سازمان اطالعاتی مرکزي آمریکا انجام شده است او در این زمینه می
گر هبی ایران و استفاده از فرهنگ شهادت در انقالب ایران تأثیرگذار بوده است ما همچنین به این نتیجه دست یافتیم که شیعیان بیشتر از دیرهبر مذ

مذاهب اسالمی فعال و پویا هستند دراین گردهم آئی تصویب شد که بر روي مذهب شیعه تحقیقات بیشتري صورت گیرد و طبق این تحقیقات 
ترتیب زیر انجام شد... هایی داشته باشیم به همین منظور چهل میلیون دالر بودجه براي آن اختصاص دادیم و این پروژه درسه مرحله بهزيریبرنامه

شدیم که قدرت مذهب شیعه در دست مراجع و پس از نظر سنجیها وجمع آوري اطالعات از سراسر جهان به نتایج مهمی دست یافتیم متوجه
توان با مذهب شیعه رودر رو شد و امکان پیروزي بر آن بسیار شد... این تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که بطورمستقیم نمیباروحانیت می

سخت است و باید پشت پرده کار کنیم ما بجاي ضرب المثل انگلیسی اختالف بیانداز حکومت کن از سیاست اختالف بیاندازد نابود کن استفاده 
شیعه اختالف حمایت از افرادي که بامذهباي را براي سیاستهاي بلند مدت خود طرح کردیمراستا برنامه ریزیهاي گستردهکردیم و درهمین

همچنین باید جهاد شود.اي که در زمان مناسب علیه آنها توسط دیگر مذاهب اعالمنظر دارند و ترویج کافر بودن شیعیان به گونه
ع و رهبران دینی شیعه صورت دهیم تا آنها مقبولیت خود را در میان مردم از دست بدهند.اي راعلیه مراجتبلیغات گسترده

شیعیان با برگزاري مراسمی این طلبی بود که هر سالهکردیم موضوع فرهنگ عاشورا و شهادتیکی دیگر از مواردي که باید روي آن کار می
اي مالی از برخی سخنرانان ومداحان و برگزارکنندگان اصلی اینگونه مراسم ما تصمیم گرفتیم با حمایتهمی دارندفرهنگ را زنده نگه

طلبی را سست و متزلزل کنیم و مسائل انحرافی در که افراد سودجو و شهرت طلب هستند عقاید و بنیانهاي شیعه وفرهنگ شهادت
حله بعد باید مطالب فراوانی علیه مراجع شیعه جمع در مرجاهل و خرافاتی در نظر آید.اي که شیعه یک گروهآن به وجود آوریم به گونه
باشند تضعیف کرده وآنان مرجعیت را که سد راه اصلی اهداف ما می1389و نویسندگان سودجو انتشار دهیم و تا سال آوري شده و بوسیله مداحان

بزنیم.(روزنامه جمهوري اسالمی فرهنگ و مذهبرابه دست خود شیعیان ودیگر مذاهب اسالمی نابود کنیم و در نهایت تیر خالص را بر این 
5/3/83(

:امام راحل پیشگام آسیب زدایی-ز
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الشأن شناسی این مجالس و آسیب زدائی از آنها بزرگ ترین خدمت به نهاد مقدس عزاداري است. ازکلمات امام راحل عظیملذاست که آسیب
اند: باید بدانید که اگر بخواهید این نکته هم توجه داشتهسال پیش به60است از حدود شود که آن امام عزیز با فراستی که در مؤمن استفاده می

اگر چنانچه ناروائی بوده است سابق ودست اشخاصی بی اطالع از مسائل اسالم بوده آنها نهضت شما محفوظ بماند باید این سنتها را حفظ کنید البته
)173ودش باقی بماند.( کشف االسرار، صعزاداري به همان قوت خیکقدري تصفیه شود لکن

گوئیم . ما و هیچیک از دینداران نمیشود بگوئیمدر اینجا باید یک سخنی هم در خصوص عزاداري و مجالسی که به نام حسین بن علی(ع) برپا می
ها را ناروا دانسته و به نوبت خود ازآن کند خوب است چه بسا علماي بزرگ ودانشمندان بسیاري از این کارکه با این اسم هر کسی هر کاري می

چند سال پیش از این عالم عامل بزرگوار مرحوم حاج شیخ عبدالکریم که از بزرگترین روحانیون دانیم که در بیستجلوگیري کردند چنانچه همه می
راکه بر انیین و دانشمندان دیگر هم چیزهاییخوانی را منع کرد و یکی از مجالس بزرگ را مبدل به روضه خوانی کرد و روحشیعه بود در قم شبیه

) بنابراین خدمت بزرگ درمقطع کنونی به عزاداري ساالر شهیدان شناسایی 141کنند.(کشف االسرار، صخالف دستور دینی بوده منع کرده و می
عبارت ایشان ضل لنکرانی بودم صریحاهللا العظمی فاگذشته در محضر آیت9/6/84زدایی است روز چهارشنبه ها و تالش در جهت آسیبآسیب

.شبیه کنمهایی که در برخی مجالس عزاداري هست ادامه یابد من بر اصل کیان تشیع احساس خطر میبود که اگر این آسیباین
اري بدست عزادرود که روند مجالساگر این روند ادامه یابد بیم آن میاهللا العظمی مکارم داشتند و فرمودند این اظهار نظر را آیت

کسانی بیفتد که اصالً اهلیت ندارند.

تحلیل وبررسی آسیب هاي عزاداري:
؛ها دو نظریه وجود دارد آن اینکه: در عرصه مقابله با آسیبضروري است وشویم تذکر یک نکته وارد ها پیش از آنکه در عرصه بحث از آسیب

این دونظریه عبارتند از:در دو طرف افراط و تفریط است و نظریه معتدل حد وسط است. 

کنند بکنند به هر شکلی که مینظریه آن است که عزاداري امر مقدسی است اصالً نباید در این عرصه وارد شد بگذاریم مردم هر کاريیک 
ست به ابروي عزاداري بیند پس چرا دعزاداري آسیب میخواهند عزاداري کنند اگر بخواهیم در این میدان وارد شویم و نقد کنیم چه بسا اصلمی

بزنیم که در نتیجه چشم کور شود! صاحبان این نظریه باید توجه کنند که اگر از عزاداري آسیب زدائی نشود چه بسا اصل عزاداري آسیب دیده
ه بی تفاوت باشیم و عرصتوانیم در اینوشاهد آن باشیم که چند سال آینده در عزاداري همه چیز باشد جز احیاء مکتب ساالر شهیدان(ع) ما نمی

اجازه دهیم در پوشش عزاداري گناه و معصیت صورت پذیرد.
اي از عزاداریها انتقاد کنیم که خداي ناکرده مردم ازاصل برپایی آن دلسرد شوند. دانیم این است که به گونهکه نظریه تفریطی مینظریه دوم

خوانند هم با مداحان کشور کسانی هستند که هم مخلصانه میل روند. بحمداهللا در جمعاي از مداحها انتقاد کنیم که خوبان آنها نیز زیرسؤابگونه
اي از دانم. نباید بگونهارج و ارزش اینگونه مداحان را از دعبل و کمیت دیروز کمتر نمیاند از حدود شرع خارج نشوند منمطالعه و هم مراقب
اند نیز آسیب ببینند. اینهم نادرست است، ما معتقدیم باید طباي ارزشی که زبان گویاي اسالمتر وخشکش همه با هم بسوزد! خخطبا انتقاد کنیم که

در در این عرصه جانب اعتدال را گرفت. بر برپایی عزاي حسینی واهل بیت(ع) تأکید داشته باشیم از خطبا و مداحان مخلص تجلیل و تکریم کنیم 
ها داریم. ها داشته باشیم بنابراین اگر در این مجلس عظیم سخن از آسیبیها همانند دیگر عرصهعین حال رسالت روشنگري خود رادر عرصه عزادار

الهام هرگزدر صدد تخریب عزاداریها، خطبا و مداحان مخلص نیستیم بلکه در پی آنیم که این نهاد مقدس با نشاط و شادابی بماند و همانند گذشته 
بخش باشد.

هاي محتوایی عبارتند از:است اما آسیببل ذکر است بر دو قسم است یکی آسیب محتوائی است ودیگر آسیب شکلیهایی که در این عرصه قاآسیب

:هاي محتواییسیبآ-الف
طرح یکجانبه سیماي معصومین. 1
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ن را مطرح کردن و بس طرح یکجانبه سیماي پیامبر (ص) و معصومین(ع) در مجالس عزا و شادي اهل بیت(ع) و تنها جنبه قداست وملکوتی اماما
اند، علم غیب دارند، والیت تکوینی دارند و... و دیگر جنبه معصومتوضیح آنکه پیامبر و امامان دو جنبه دارند یکی جنبه ملکوتی که در این نگاه

اند داشته باشیم آنها الگوي زندگیملکی و زمینی قل انما انا بشر مثلکم ما بایددر مجالس اهل بیت هر دو بعد را مطرح کنیم و تأکید بر بعد دوم 
بامردم گره زندگی اهل بیت مطرح شود اینست که سازنده است از مناقب اهل بیت بگوئیم از انس آنها با خداوند، ارتباط صمیمیهایی الگوئیجنبه

اي دانند. در آیهع) رامقدمه براي عمل میگشایی از کار مردم، زهد، شجاعت و... و دهها بعد دیگر. قرآن و روایات حتی ابراز محبت به اهل بیت(
(سوره _خمسه طیبه طاهره _قربیخواهم جز مودتخوانیم: قل ال اسئلکم علیه اجراً اال الموده فی القربی. بگو بر این رسالت از شما اجري نمیمی

اجرم بر خداست.(سوره اجري که خواستم به نفع شماستخوانیم: قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم ان اجري اال علی اهللا.) در آیه دیگر می23شوري، 
خواهم مگر کسی خوانیم: قل ما اسئلکم علیه من اجر اال من شاء ان یتخذ الی ربه سبیال. بگو اجري بر رسالت ازشما نمی) در آیه سوم می47سبأ، 

یابی به سوي خداوند است. این از جهت راهشود مودت هممی) از مجموع سه آیه استفاده57که بخواهد راه به سوي خداوند بیاید.( سوره فرقان، 
اند مامانیقرآن در روایات هم فراوان بر الگو بودن اهل بیت(ع) تأکید شده است. پیامبر اکرم (ص) فرمود اهل بیت من فارق بین حق و باطلند اینها ا

که باید به آنها اقتدا کرد.(اهل البیت فی الکتاب و السنه)
یعیدوکم فی ردي فان لبدوا فالبدوا و ان امیرالمؤمنین(ع) انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم و اتبعوا اثرهم فلن یخرجوکم من هدي و لنعن مولینا

از آن سو ) مولی علی(ع) فرمود به اهل بیت پیامبرتان بنگرید97نهضوا فانهضوا و ال تسبقوهم فتضلوا والتتاخروا عنهم فتهلکوا.( نهج البالغه، خطبه 
گردانند اگر برند و به پستی و هالکت باز نمیبگذارید آنها شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمیدارند بروید قدم جاي قدمشانکه گام بر می

گردید.یشوید و از آنان عقب نمانید که نابود مکنید اگر قیام کردند قیام کنید از آنها پیشی نگیرید. که گمراه میسکوت کردند سکوت
أس اال عن رسول اهللا (ص) اجعلوا اهل بیتی منکم مکان الرأس من الجسد و مکان العینین من الرأس فان الجسد الیهتدي اال بالرأس و ال یهتدي الر

پیامبر اسالم (ص) .)111، کفایه االثر، ص482. امالی طوسی، 35، ص2به نقل از کشف الغمه، ج101بالعینین.( اهل البیت فی الکتاب و السنه، ص
برد هدایت سر هم با چشمها فرمود اهل بیتم را همانند سر در پیکره زندگی قرار دهید و همانند دو چشم از سر همانا جسد جز باسر راه بجائی نمی

است.
شود و صرفاً سخن ان گفته نمیمعنوي آنآنچه که بسی مایه تأسف است آن است که اخیراً در برخی از مجالس حتی از بعد ملکوتی امامان و مناقب

رهبري هم قرار گرفت: چیزدیگري که بنده در بعضی از خوانندگان جلسات از توصیف چشم و ابروي اهل بیت است همان که مورد نقد مقام معظم
شود بنا االفضل صحبت میبی معناست که گاهی هم مضر است فرض کنید راجع به حضرت ابها و تمجیدهايمداحی اطالع پیدا کردم استفاده از مدح

آن بزرگوار تعریف کردن مثالً قربون چشمت بشم، مگر چشم قشنگ دردنیا کم است؟ مگر ارزش اباالفضل به کنند از چشم و ابروي
فداکاري و العباس به جهاد وآورد معارف شیعه در اوج اعتالست...ارزش اباالفضلقشنگش بوده... اینها سطح معارف دینی ما را پایین میچشمهاي

اوست در عین تشنگی و بر لب آب بدون اینکه شرعاً و عرفاً اوست به آب نخوردناخالص و معرفت او به امام زمانش است، به صبر و استقامت
ست هایی از این س) بنگرید به نمونه6و ص5، ص9هیچ مانعی وجود داشته باشد.(مجله هیأت ماهنامه تخصصی هیأت رزمندگان اسالم شماره 

ها:مطرح کردن
دونیازهمان روز ازل مست نگاتم میدونیهمه هستیم و مدیون چشماتم می

قد و باالي قشنگش عجب محشریهکار چشماش دلبریه
ها؟و...آیا اینها مناقب اهل بیت است آیا داشتن چشمهاي آنچنانی ارزش است یا فداکاریها و از جان گذشتگی

گرانه داشته باشد براي افشاگرانه هدایتأکید برعزاداري داشتند بر این نکته هم تأکید داشتند که عزاداریها باید جهت روشنگرانهامامان که این همه ت
کردند.امروز را داشتند تجلیلها و تکریمها میاین کار عمالً از شعراي متعهد و ارزش آنروز که نقش مداحها و مرثیه خوانهاي
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گوید که ما از پاداش کار تو و اشعار تو عاجریم خدا خودش به تو پاداش ینهمه تجلیل کردند؟ چراامام سجاد(ع) به کمیت میچرا امامان از کمیت ا
فرماید: خدایا گناهان گذشته و آینده کمیت و گناهانی که پنهان و آشکار انجام داده ببخش وآنقدر به ) امام صادق(ع) می295، ص2دهد.( الغدیر، ج

معرفی اهل بیت، فجایع بنی امیه حکومت بیتی او تمام578هاشمیات راضی شود. این بدان دلیل است که شاعر متعهد و ارزشی است قصیدهاو بده تا
گوید:عدل اسالمی است.در پایان شعرش می

توازع من قلبی ظماء و الببالیکم ذوي آل النبی تطلعت
مااستطعت ال جنببقولی و فعلیفانی عن االمر الذي تکرهونه

اعضاي تشنه از قلب و عقل و وجودم همواره به سوي شما خاندان پاك پیغمبر نظاره گر است.
جویم. او آنچنان شیفته اهل بیت میدوريپس من نسبت به آنچه شما دوست ندارید ما گفتار و رفتار خویش تا آنجا که در توان من است از آن

) و 43، ص17، االنمانی، ج307، ص2دیدار خدا رفت.( الغدیر، جشهادت سه بار اللهم آل محمد(ص) گفت و بهگویدبه هنگاماست که فرزندش می
اند همگی در این راستا بوداهل بیت مجلس عزائی رامی نیز تجلیلی که از دیگر شاعران اهل بیت همانند فرزدق دعبل، حمیري ومانند آن داشته

بیت و مکتبشان باشد. مجالس عزاي این چنینی بود که انقالب آفرین و مبدء قیام پانزدهم خرداد شد که مبدء پسندند که در آن احیاء امر اهل
که دو روز بعد امام دستگیر شد و حوادث پانزدهم خرداد پیش آمد نوحه این بود.1342است. عاشوراي سال انقالب بزرگ اسالمی

واهمهنیست ز مرگگفت عزیز فاطمه
رومزیر ستم نمیتنم توان بودتا به 

ملکوتی امامان بگوئیم وهم از مقامات هم اکنون هم اگر بخواهیم احیا گر عزاداري راستین و عاشورایی باشیم باید در مجالس عزاداري هم از مقامات
مائیم.ملکی آنان! باید از جنبه الگوئی و اسوه بودن آنها بگوئیم و نباید به صرف ابرازعشق اکتفاء ن

. غلو2
آسیب دیگر طرح مسائل غلوآمیز در عزاداریهاست حسین اللهی شدن! زینب اللهی شدن! و از این رهگذر خودرا مقدس جلوه دادن . قرآن کریم از

در دین نکنید و بر خدا ) اي اهل کتاب غلو 171کند. یا اهل الکتاب ال تغلوا فی دینکم و ال تقولوا علی اهللا اال الحق.( سوره نساء، آیه غلو نهی می
) اي اهل کتاب در دینتان غلو نکنید. پیامبر (ص) فرمود: ایاکم و الغلو فی 77جزحق نگوئید. قل یااهل الکتاب ال تغلوا فی دینکم.( سوره مائده، آیه 

ا با غلو در دین هالك شدند. امامان ما الدین فانما هلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین.(مسند احمد بن حنبل) از غلو در دین بپرهیزیدگذشتگان شم
ء من الغاله کبراءه عیسی بن مریم من النصاري اللهم اخذلهم ابداً و شدیدترین برخورد را با غالت داشتند. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: اللهم انی بري

ي حضرت عیسی از نصاري خدایا آنها را تا همیشه خوار ) خدایا من از غالت بیزارم همانند بیزار284، ص25التنتصر منهم احداً.( بحاراالنوار، ج
مستدرك 552، ص18از آنها را یاري مکن. و برخی از غالتی را که مدعی ربوبیت مولی علی(ع) بودند سوزاند.( بحاراالنوار، جکن و هیچکدام

الغاله شر خلق اهللا یصغرون عظمه اهللا ویدع ون الربوبیه ) امام صادق(ع) فرمود: احذروا علی شبابکم الغاله ال یفسدوهم فان17، ص18الوسائل، ج
) از جوانان خود از شر غالت برحذر باشید 266، ص25لعباداهللا واهللا ان الغاله اشر من الیهود و النصاري و المجوس و الذین اشرکوا.(بحاراالنوار، ج

داوند را تحقیر کرد و ادعاي خدائی براي بندگان خدا دارند بخدا قسم مباد آنها را فاسد کنند همانند غالت بدترین بندگان خدا هستندعظمت خ
تصادقوهم و ابرأء منهم برئ اهللا غالت بدتر از یهود و نصاري ومجوس و مشرکان هستند. امام رضا(ع) فرمود: لعن اهللا الغاله... ال تقاعدوهم و ال

. همنشین اینها نشوید طرح دوستی با آنها نریزید همانگونه که خداوند از آنها منهم.( اهل البیت فی الکتاب و السنه) خدا غالت را لعنت کند..
جسته شما هم برائت بجوئید.برائت
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در رابطه با غالت چهار کتاب زیرخواندنی است.
. الجذور التاریخیه و النفسیه للغلو و الغاله تألیف سامی العزیزي؛1
ول غفار؛. شبهه الغلو عنه الشیعه تألیف دکتر عبدالرس2
. پژوهشی در باره طوایف غاله تا پایان غیبت صغري و موضع ائمه در این باره تألیف اسکندر اسفندیاري؛3
. غالیان کاوشی در جریانها و بر آیندها تألیف نعمت اهللا صفري فروشانی.4

شود هایی از غلو مطرح مین در برخی از عزاداریها بازنمونهبینیم که همچنابینیم متأسفانه میبا این همه انزجاري که ما از اهل بیت(ع) از غالت می
اي تحریف شده و اي دین مدار منطقی بوده، چهرهکه پیوسته چهرهشود چهره شیعهکه تأثیر فراوانی در تخریب چهره ائمه(ع) داشته ودارد و سبب می

نادرست معرفی گردد.

. دروغ3
جالس است ما معتقد نیستیم که هدف وسیله راتوجه کنندچون هدف مقدس است پس از دروغ استفاده ها آفت دیگر این معرضه دروغ در این عرصه

شود. این دردي است که صد سال قبل مرحوم محدث نوري در لؤلؤومرجان از آن نالیده و به نحو مبسوط در نکوهش دروغ و دروغگویی در 
کنم در هیچ کتابی در باره دروغ به طور گوید که من خیال نمیي در باره این کتاب میاندشهید مطهرهایی هم آوردهاند و نمونهعزاها سخن گفته

.)613، ص17اي که دراین کتاب بحث شده است بحث شده باشد چنین کتابی شاید در دنبا وجود نداشته باشد.(مجموعه آثار، جکلی به اندازه
چند نکته در اینجا گفتنی است:فقط

ذراع بوده و از 60نیزه سنان شود طولشود دروغ بودنش بین است مثل آنکه گفته میر رابطه با ساالر شهیدان گفته می. برخی مطالبی که د1
000/300نفر امام حسین 000/800میلیون پیاده! و یا نفر سواره بودند، یک000/600بهشت آمده و یا عدد کسانی که با امام حسین جنگیدند 

یا 000/80یا 000/30گوید عدد لشکر یزید که نص تاریخی مورد اعتماد مینفر آنها را در حالی25/ 000عباس نفر آنها را کشت! حضرت 
اند... برخی مطالب است که دروغ بودنش بین نیست ما باید در نفر بوده1800بیشتر نبوده است و عدد کسانی که سید الشهدا کشته 000/100

باشیم اما دروغ غیر بین را باید تأمل کرد.برابرمطالب دروغ بین موضع داشته 
. باید توجه داشت پرورش روضه یعنی متن را محور قراردادن و همان را توضیح دادن 2
دوم هست و صادق است و چه بسا . مالك صحت و سقم و راست و دروغ بودن هم تنها منابع معروف نیست چه بسا مطلبی که در منابع دست3

دست اول هست و دروغ است بهر حال دروغ از آفات همیشه ست دوم هست و صادق است و چه بسا مطلبی که درمنابعمطلبی که در منابع د
خواهند روضه درست بخوانند ولیکن منبع مورد اعتماد ندارد منابعی مثل نفس مجالس عزا بوده است لیکن حرف این است فراوانندکسانیکه می

راست است نه همه آنها.هايالمهموم، لهوف و...بخشی از روضه
هاي درست نالید آیا گامی درجهت تدوین روضههاي دروغ میهاي علمیه گله کنیم که آیا این همه که از روضهدر اینجا، جا دارد که از حوزه

ما کتاب به ما معرفی کنید روضه درست و صحیح بخوانیم شخواهیم گویند ما میاید؟ سوگوارانه بایدگفت نه فراوانند جوانهاي متدین میبرداشته
مقدسات هتک شود.،ولی متأسفانه کار نشده است. به هر حال دروغ همیشه حرام است بویژه آنجا که با آن

. مطالب ذلت آمیز4
. که: و هللا مقدس اهل بیت(ع) بدور استآمیز، تعبیرهایی همچون زینب مضطرو... امام زین العابدین بیمار و... که ذلت از ساحتطرح مطالب ذلت

) حسینی که نه تنها خودش نماد عزت است حتی به بازماندگان خویش هم تأکید بر حفظ عزت 8العزه و لرسوله و للمؤمنین(سوره منافقون، آیه 
کت.(ارشاد مفید اقسمت علیک فابرئ قسمی ال تشفّی علی حبیبا و ال تخمشی علی وجهاً و ال تدعی علی بالویل و الثبور اذا اناهلدارد: یا اخیه انی

دهم که پس از من گریبان چاك مزن سیلی بر صورت مزن و بر من ) خواهرم ترا قسم می319و ص318، ص4. تاریخ طبري، ج259. 260
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حسین هاي واي ونابودي را به کار مبر.آنوقت با اینهمه تأکید کسی بیاید بگوید:پس ازآنکه عبیداهللا بن زیاد عمر بن سعد را به سوي امامواژه
به عمربن سعد گفت _سپاهیان عمر سعد را دید و فهمید که با یاران اندکش توان مقابله با آنها را ندارد چون انبوه_فرستاد تا باآن حضرت بجنگد 

پیشنهاد مرا بپذیر:یکی از سه
. رهایم کن از همان راهی که آمدم برگردم!1
ها بجنگم!. یا بگذار بروم به مرز و سر حدات ترك و با آن2
. و یا مرا پیش یزید ببر تا دستم را در دست او بگذارم و با او بیعت کنم تا او خودش در باره من حکم کند!3

از عمر بن سعد این سه پیشنهاد را از طرف حسین(ع) به ابن زیاد گزارش داد اما ابن زیاد هیچکدام را قبول نکرد وبه عمر سعد نوشت حسین بیش
شود! این قطعاً دروغ است ذلت است و با ساحت مقدس سید د یا باید زیر فرمان من در آید و به حکم من تسلیم شود و یا کشتهاین دو راه ندار

اند.الشهدا(ع) سازگاري ندارد گرچه آن را ابن قتیبه دینوري، ابوالفرج اصفهانی، ابن عساکر دمشقی ابن اثیر جزري ومانند آنها نقل کرده

اسالمی. طرح سست معارف5
رود. مطرح کردن سست معارف اسالمی و ورود خواب در عرصه معارف و یا مالقاتهاي دروغین. اعتقادي که باخواب درست شود با خواب هم می
م به در کجاي معارف اسالمی داریم که اهل بیت(ع) کسی را با خواب و رؤیاهدایت کرده باشند، در کجاي سیره اهل بیت مالقات با ولی اهللا االعظ

نویسد: عیال اینجانب مکرر شرفیاب حضور شود. آقائی در کتابش میاین ابتذالی درآمده است که هم اینک درکتابها نوشته و در جلسات گفته می
است که نیست بلکه ضربه به این اعتقادمقدس_عج _این است!! اینها نه تنها خدمت به امام زمان_عج _رسیده! و یا آدرس امام زمانامام زمان

بحرالعلوم که ازاعاظم علماي امامیه است آیه قرآن تأویل به آن شده و دهها دلیل محکم و متقن دارد. مرحوم عالمه سید مهدي350بیش از 
به شوند ولی چون مأمورگوید در زمان غیبت کبري براي بعضی از حاملین اسرار و علماي ابرارتوفیق تشرف حاصل و به دیدار امام نائل میمی

) شیخ انصاري این نظر را پذیرفته و فرموده، در غایت ندرت 700دارند.(عوائد االیام، صابراز میکتمان دیدارند حکم خدا را در پوشش اجماع
بارها اهللا العظمی وحید خراسانی) آیت70، ص2کرده است.(کفایه االصول، جاست(رسائل شیخ انصاري) حصول آن را براي او حدي من العلما قبول

. مالقات در حال اضطرار. مالقات در حال اختیار منحصر 2در حال اختیار؛ . مالقات1شود؛ فرمودند مالقات در غیبت کبري به دو صورت واقع می
به افرادي اند اما مالقات در حال اضطرار مربوطاحیاناً امام را دیده و شناخته و از او کسب فیض کردهبه افرادي نظیر سید بن طاووس است که

نمایند و نیزفرمودند شوند و امام خود یا توسط افرادي که دارند از او دستگیري میگرفتاري شدید به ذیل عنایت امام توسل میاست که در حال
گویند.شوند به کسی نمیآنها که در اثر لیاقت و شایستگی به فیض دیدار موفق می

خبر شد خبري باز نیامدآن را که این مدعیان در طلبش بی خبرانند
از مراجع عظام تقلید چنین سؤال شده است:برخی از افراد در جلسات یا عزاداري ادعاي ارتباط با معصومین خصوصاً امام زمان(عج) کرده و 

مجالس زنانه رو به خصوصاًنمایند و اینگونه مسائل در جلسات مختلفهاي مادي از احساسات دینی مردم سوء استفاده میضمن استفادهبدینوسیله
اخالقی که موجب سست شدن اعتقادات مردم به مسائل دینی ازدیاد است با توجه به ادعاي ارتباط با معصومین و واسطه بودن آنان و برخی تبعات

تقویت وترویج این افراد بیان فرمایید؟شود مستدعی است نظر مبارك را در باره شرکت دراین جلسات و هرگونهمی
الشریف در زمان غیبت دروغ است و شرکت اند: ادعاي ارتباط خاص با حضرت حجت عجل اهللا تعالی فرجهالعظمی صافی چنین پاسخ دادهاهللاآیت

بودن چنین ادعا را براي مردم بیان کنند که گمراه نشوند.در مجالسی که چنین ادعاها میشود حرام است و مؤمنین باید بی اساس
انی: این افراد دروغگو و دجالند و در صورتیکه امکان هدایت آنها نباشد باید مردم رامتوجه نموده تااز آنان دوري کنند.اهللا العظمی سیستآیت
مؤمنین باید با شرکت نکردن در این اهللا العظمی تبریزي: این مطالب اساس ندارد و تقویت و ترویج این امور موجب وهن مذهب و جایز نیستآیت

دن به افراد کاري کنند که این مجالس از بی رونقی تعطیل شود.(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید)مجالس و تذکر دا
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خواب و مکاشفه- 6
ها مدعی آنند مرحوم مال احمد نراقی بعضیخواب و مکاشفه براي خود بیننده حجت نیست تا چه رسد دیگران و از خواب بدتر مکاشفاتی است که

اند اما اکثریت قریب به شیخ انصاري است میفرماید بعضی از علماي امامیه قول وفعل معصوم که در خواب صادر شود حجت دانستهکه از اساتید 
هاشم وارد شده که امام صادق(ع) در جواب سائلی که افسانه خواب ابی بن اند. درروایت حسنه ابراهیم بننمودهاتفاق علماء بر خالف این قول مشی

فرماید آنچه مسلم است نموده فرمود ان دین اهللا اعز ان یري فی النوم. دین خدا عزیزتر از آن است که در خواب دیده شود. سرانجام میسؤال کعب
_عدم حجیت _حجیت کالم معصوم در بیداري است و وضع عادي نه در خواب و رؤیا وروایات دیگر را هم توجیه کرده و سرانجام قول مشهور 

شخص معصوم حجت است نیازي نیست که معصوم شاهدي در بیداري بر آن بیابد زیرا که شیطان را است. اینجانب بر این باورم خوابرا پذیرفته 
راهی برمعصومین نیست. مرحوم میرزاي قمی نیز در کتاب قوانین مسئله را طرح و حجیت آنرا مردود دانسته است. ممکن است رؤیا صادقه باشد 

اسالمی شده و د. به هر حال ورود خواب، مکاشفات در عرصه معارف اسالمی به عنوان یک مبنا موجب طرح سست معارفولی حجت شرعی ندار
رهگذر دروغهاي خود را جابیاندازند. در شود بدست شیادان که از ایناي میاگر خواب مقدس شد چون راهی براي اثبات و نفی آن نیست حربه

شود و نیز مکاشفات صادقانه نیستم لکن معتقدم که اینها نباید بیان میاز مالقاتهاي راستین که از ناحیه بزرگانکنم من منکر برخیپایان عرض می
مبنا قرار گیرد.

جدایی دین از سیاست- 7
خواهیم گریه ند ما میگویتر از مسئوالن نظامند. درمجالس عزاداري میخواهند چنین وا نمود کنند که آنها والیتیجدایی دین از سیاست برخی می

خوانیم کان فی بنی اسرائیل یسوسهم انبیاءهم انبیاء کنیم کاري به سیاست نداریم. در حالی که خود معصومین را ما ساسهالعباد سیاستمداران خلق می
و متحجرین در پی جدائی دین زنند و از یک سها، سکوالرها دم از جدائی دین از سیاست میاسرائیل بودند.در یک سو الئیکسیاستمداران بنی

کنند.اند. و این دو گروه در حقیقت دو تیغه یک قیچی هستند که اسالم ناب محمدي(ص) را قیچی میازسیاست
گوئیم مجالس مذهبی ما همانند کانونهاي حزبی محل جار و جنجالهاي سیاسی باشد، امااینکه در رابطه با اصل نظام اسالمی الزم به ذکر است نمی

است. جلسات عزاداري اهل بیت کامالً سیاسی بود هم تولّی داشت و تفاوت باشند این آسیب جدي است. نظامی که با رنجهاي بسیار بدست آمدهبی 
هم تبري. در شرایط آنچنانی دیدند تبري کارسختی بود اما داشتند.

. اظهار مطالب موهن7
بارگاه امامان معصوم چیزي جز خواري که تنها در دربار پادشاهان ظالم پاداش دارد دراظهار مطالب موهن و تحقیر غیر مطلوب اهل بیت تحقیري

:بعنوان نمونه. نیست
من سگ کوي زینبمخواد هر چی بگههر کی می

کران و بیکران ز توبهشت جاودان ز تو
من سگ کوي زینبمسلطنت جهان ز تو

کند البته تواضع و ابراز محبت به اهل ند: ال ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. سزاوار نیست مؤمن خود را ذلیلپسنداهل بیت ذلت را براي پیروانشان نمی
بیت ذلت نیست.

ام یاقالده سگ به گردن انداخته یا صداي سگ از مراجع عظام تقلید سؤال شده است: برخی مداحان شعراي نامناسب خوانده مانند من حسین اللهی
تبریزي فرمودند: مداحی و خواندن اشعار در مجالس اهل بیت(ع) باید طوري اهللا العظمیه ما در برخورد با این افراد چیست آیتآورند وظیفدر می

به دست دشمنان شیعه ندهد در مجالس اهل بیت(ع) باید اشعاري خوانده شود که فضایل آن بزرگواران بیان باشد که موجب وهن شیعه نباشد و بهانه
اند این اند که خود را به صورت حیوان در آوریم آنچه که از ماخواستهو مظلومیت آنها براي مردم گفته شود ائمه از ما نخواستهشود ومصائب
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و 111، ص4است که مؤمن صالح باشیم و اخالق ما اخالقی باشد که از آن بزرگواران رسیده است.(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج
)112ص

هاي شکلی:پردازیم به آسیبهاي محتوایی عزاداریها و اینک میاینها برخی آسیب

:هاي شکلیآسیب- ب
. استفاده از موسیقی مبتذل1

هاي لس هاي طاغوتی دیروز و یا ترانهترانههاي لهوي و حرام در عزاداریهاست. برخی مداحانهاي شکلی عزاداریها، استفاده از موسیقیاز آسیب
توان به بهانه انجام مستحبی مرتکب کنند این قطعاً حرام است نمیمیدهند آهنگ همان آهنگ است محتوا را عوضسی امروز را گوش میآنجل

بینی که جایز نیست شاد فرمایداالتري انه الیجوز ادخال السرور فی قلب المؤمن و اجابته بالمحرمات آیا نمیحرام شد مرحوم شیخ اعظم انصاري می
دهد که اجازه نمیگوید قرآن را حق ندارید با لحن ا هل فسق بخوانید قطعاً این اسالمن مؤمن واجابت دعوت او با محرمات باشد. اسالمی که میکرد

و اهل ها استفاده شود. نبی اکرم (ص) فرمود: اقرأ و القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق از آهنگهاي حرام در عزاداري
.) قرآن رابا لحن عربی بخوانید و از لحنهاي اهل فسق و گناهان کبیره 1، ح858ابواب قراءه القرآن، ص24، باب 4الکبائر. (وسائل الشیعه، ج

د تحریف عزاداري تردیزنند اینها بینوازند و زنجیر مینوحه خوانی شود تنها آهنگ میشود بجاي آنکهبپرهیزید. و یا در بعضی عزاداریها دیده می
چطور است و مورد رضاي ساالرشهیدان نیست. از مراجع عظام تقلید پرسیده شده است که: استفاده از آالت موسیقی مانند ارگ در مراسم عزاداري

است؟
ست و شایسته است مراسم اند: استفاده از آالت موسیقی مناسب با عزاداري ساالرشهیدان نیاي فرمودهاهللا العظمی خامنهمقام معظم رهبري آیت

عزاداري به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود.
در عزاداري خالی از اشکال نیست.اند آنچه موجب وهن عزاداري است باید اجتناب شود. استعمال آالت موسیقیاهللا العظمی بهجت فرمودهآیت
یقی در عزاداري حرام است.(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید.)اهللا العظمی تبریزي : استفاده از آالت موسآیت

اکتفا به مداحی-2
ها و حالها در نهایت تقویت دین زنیزنی دیگر آسیب مجالس عزاداري است. درست است که این شورها و عشقها وسینهاکتفا به مداحی و سینه

م بجاي اینکه جوانان درمجالس گناه باشند در این مجالس حضور یابند. لیکن سخن این است که است، ما به سهم خودمان خوشحالیم از اینکه ببینی
اه عمق اگر این شورها با شعور گره نخورد، ماندگارنخواهد بود. لیکن متأسفانه در برخی مجالس تنها اکتفا، به مداحی است و این آسیب پذیري آنگ

مجالس از کند در حالی که اینرود که تنها مداح دعوت میجالس فاتحه هم باین سمت و سو میکند که مالحظه کنیم کم کم مبیشتري پیدامی
گیرد مجالس محتوائی باشد. پسندیدند که مجالسی که بنام آنهاشکل میفرصتهاي مناسب توجه دادن مردم به دین و قیامت است اهل بیت(ع) می

: بلغنی ان قوماً یأتونه یعنی الحسین من نواحی الکوفه و ناساً غیرهم و نساء، یندبنه و ذلک حضرت امام صادق(ع) به عبداهللا بن حماد بصري فرمود
یقص و و قاص_اخبار مناقب _خوانند خوانند و محتمل است که کتاب میمحتمل است یعنی قرآن می_فمن بین قارء یقرء. فی النصف من شعبان

جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا و جعلت فداك قد شهدت بعض ما تصف فقال الحمد اهللا الذينادب یندب و قائل یقول المراثی فقلت له نعم 
، با تصحیح عالمه 1، ح108یرثی علینا و جعل عدونا من یطعن علیهم من قرابتنا او من غیرهم یهددونهم ویقبحون ما یصنعون.(کامل الزیارات، باب 

هاي اهل بیت خوانند قصهمیکتاب مناقب_خوانند آیند قرآن مینیمه شعبان به زیارت امام حسین(ع) میامینی) به من گزارش دادند که زن و مرد 
ام حضرت فرمود سپاس خداي را که در بین مراسم من بودهگویند، روضه خوانی و مرثیه سرائی دارند گفتند آري فدایت شوم در برخی از اینرا می

خوانند و از دشمنان ما کسانی از نزدیکان و غیر نزدیکان ما کسانی را قرار داد که میکند براي ما مرثیهمدح میمردم کسانی را قرار داد که ما را
شود فلسفه این کار گریستن به تهدید دشمن و تقبیح کار تهدید کنند آنها را و رفتار زشتشان راتضییع نمایند. شهید مطهري گوید: معلوم می
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خواندند ومرثیه سرایان مرثیه سرائی یابی به حقیقت بوده است خطیبان خطابه میر طول تاریخ منشأ روشنگري رهآنهاست. مجالس عزاداري د
است: و خرج رسول اهللا(ص) فاذا فی ا لمسجد مجلسان حداکثر ثوابش ثواب ذکر است پیامبر حلقه علم را بر حلقه ذکر ترجیح داد. در روایتی آمده

کال المجلسین الی خیر اما هؤالء فیدعون اهللا و اما هؤالء فیتعلمون و یفقهون الجاهل هؤالء اهللا تعالی و یسألونه فقالمجلس یتفقهون و مجلس یدعون
) پیامبر گرامی (ص) از منزل خارج شد به طرف مسجد آمد دید در مسجد دو مجلس است 106قعد معهم.(منیه المرید، صافضل بالتعلیم ارسلت ثم
بینند کنند و اینان آموزش میدین است و مجلس دیگر مجلس دعا فرمود هر دو مجلس خوب است اینان دعا میزشیک مجلس مجلس آمو

دهند اینان افضلند که من براي تعلیم مبعوث شدم آنگاه حضرت در مجلس آموزش دین نشست.وآموزش می
سول اهللا(ص) اذا امررتم بریاض الجنه فارتعوا قالوا یا رسول اهللا و مجالسی که در آن تعلیم و تعلم معارف دینی است بوستانهاي بهشت است: عن ر

سیارات من المالئکه یطلبون حلق الذکر فاذا اتوا علیهم حفّوا بهم. (همان) پیامبر اکرم(ص) فرمود آنگاه که گذر ما ریاض الجنه قال حلق الذکر فان هللا
هاي یاد خدا همانند خداوند را بهشت کجاست حضرت فرمود حلقهخدا بوستانهايمند شوید گفتند اي رسول به بوستانهاي بهشت کردید بهره

کنند.گردند وقتی حلقه ذکر یافتند آنها را احاطه میهاي ذکرخدا میفرشتگان بسیاري است که به دنبال حلقه
کح و تطلق وتحج و اشباه ذلک.(همان) بعضی از قال بعض العلماء حلق الذکر هی مجالس الحالل و الحرام کیف تشتري و تبیع و تصلی و تصوم و تن

هاي ذکر مجالس حالل و حرام است چگونه بخري چگونه بفروشی نماز بخوانی، روزه بگیري، نکاح و طالق داشته باشیم، حج اند حلقهعلماء گفته
انجام دهی.

باقر(ع) فرمود: لو اتیت بشاب من شباب تفقه در دین بوده امامدهد، مطلوب ائمه از جواناناکثر مشتریان مجالس با حال مذهبی را جوانان تشکیل می
کلمه شباب ) اگر جوانی از جوانان شیعه را نزدم بیاورندکه _1401، ص4. میزان الحکمه، ج357، ص1الشیعه الیتنفقه فی الدین الدبته.(المحاسن، ج

نباشد سخن اینست مانند گذشته هر کسی کار خودش را که خطیب براي کنم. سخن این نیست که مداحیآموزش دینی ندارد تحقیقاً تأدیبش می
تر از اینها مسئله ند ومهمکقرآن، حدیث، فقه بگوید مداح هم مرثیه سرائی که در این صورت که شور و شعور توأم شده نقش آفرینی میمردم

علمیه باشد.هايرهبري اندیشه جوانان است که باید قطعاً به دست عالمان دین شناس تحصیلکرده حوزه

برخورد کاسبکارانه- 3
نکوهش قرار دیگر آسیب عزاداریها برخورد کاسبکارانه با این مقوله است که از مصادیق بارز استئکال به اهل بیت(ع) است.که در روایات مورد

برند قیمت را! امام صادق(ع) فرمود: من اراد الحدیث لمنفعه الدنیا لم یکن له رود با قیمتهاي نجومی باال میگرفته است و هر چه هم تورم باال می
اي منفعت دنیا بخواهد در )آن کس که حدیث را بر46، ص1خیر الدنیا و االخره.( اصول کافی، جفی االخره نصیب و من اراد به االخره اعطاه اهللا

بخواهد خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا خواهد کرد. حضرت امام(ع) فرمود: از اي ندارد و آنکس که حدیث را براي خدا و آخرتآخرت بهره
لناس فال یزیدك اهللا بذلک االفقراً. از ) یا اباالنعمان ال تستأکل بنا ا338، ص2ارتزاق نکن.(اصول کافی، ج_حدیث ما، محبت ما ومانند آن _راه ما 

) این مربوط به آنان است که برخورد کاسبکارانه با معارف، مدایح، 182راه ما ارتزاق نکن که خداوند بر فقرت خواهدافزود.(امالی شیخ مفید، ص
ر عرصه نشر معارف و گسترش فضایل و مناقب اهل کنند. حساب آنان که تنها براي خدا دبرخورد میمراثی اهل بیت(ع) دارند و همانند کاال با آن

جداست و اینان دهند طبق تصریح روایات معصومین از اینانکنند و مردم از سر عشق به خاندان عصمت و طهارت به آنها هدیه میمیبیت تالش
مورد نکوهش نیستند.

سب ولعن کردن :-4
تبیین تفاوت سب ولعن در لغت عرب:

).معنى سب در لغت تعرّض به دیگران با سخن زشت و ناپسند است(. «الشتم أو قبیح الکالمالسب فى اللغۀ هو»

).سب به معناى سخن زشت دردآور است(«أنّ السب : الشتم الوجیع»:راغب میگوید
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«الدعاء بالطردوأما اللعن : فهو إن کان من اللّه سبحانه فمعناه الطرد من الرحمۀ ، وإن کان من الناس فمعناه»

318/ 12، و455/ 1، لسان العرب : 330/ 4، النهایۀ : 2196/ 4، الصحاح : 309/ 6، مجمع البحرین : 471المفردات : 
.و اما لعن اگر در سخن خدا باشد به معناى دور کردن از رحمت است ، و اگر از طرف مردم بود به معناى دور شدن است

مرتبه با نسبت 37» لعن «شود ، در حالیکه کلمه عن و سب فرق است ، با تتبع در آیات قرآن هم این فرق دیده میدر لغت بین ل
سوره أنعام آمده است108دادن آن به خدا ، و یک مرتبه به مردم آمده است . ولى کلمه ( سب ) یک مرتبه و در آیه 

کَانُوابِمافَینَبِّئُهممّرْجِعهمربِّهِمٰ◌ إِلَىثُمّعملَهمأُمّۀٍلکُلِّزیّنَّالک◌ٰ کَذَۗ◌ نِ اللَّـه فَیسبّوا اللَّـه عدوا بِغَیرِ علْمٍ ولَا تَسبّوا الَّذینَ یدعونَ من دو

)آنان متقابالً به خدا ناسزا خواهند گفتبه کسانى که غیر از خدا را میخوانند دشنام ندهید ، زیرا(نعام)اسوره(﴾108﴿یعملُونَ .

:سب و لعن ریشه هاي
یحاکم، در اقدامیاسیگروه سنیعنوان نخستبههیمعاويبا پرچمدارهیامیشده است اما بنیدر کالم در اسالم نهیِزگیآنکه سب و شتم و ناپاکبا

و خاندانش دستور داد.یبه سب و لعن علیو علنیرسم
در رسدینظر م. بهشودیمدهیشنگرانیدریتکفیلعنِ با نام و نشان و حتایدر قالب سب و شتم و یاز جامعه مسلمانان سخنانییهادر بخشهامروز

. از اندهداشتییرفتارهانیچنیحکومت و تفکرات مذهبدارانهیداعزیننیشیپيهاداشته است و در سدهنهیشیرفتار پنیازیدور نيهاگذشته
با کیهرزینگریديها(ع) بوده است. گروهطالبیسب و لعن آل ابجیدر تروهیامیبنوهیشب،یرقبیتخريهدفمند در راستايهاحرکتنینخست

نشان دادند.هیأمیدر برابر حرکت بنییهاخود واکنشيهاشیتوجه به گرا
پژوهش نشان نیشده در اانجاميهایاول و دوم را نشانه رفت. بررسفهیدو خل،یحمالت زبانکانیهاست که با پگروهنیاز همیکیهیسانیک
زیعباس نیاند. بنبه گسترش سب و شتم و لعنِ با نام و نشان دامن زدهان،یجرکیعنوان بههیسانیعنوان نظام حاکم و کبههیامیدو گروه بندهدیم

.انددهیآن کوشجیدر ترودن،یقدرت رساز به شیاند تا پبودههیسانیکخوارراثیکه م
که اندیپژوهش همه مسلماناننیمخاطبان اشکیگردد. بيادآورییعنوان اصول ثابت اخالقبهینکاتمیکرآغاز تالش شد تا با استناد به قرآندر

توانیممیکرقرآنهن مطابقت دهند.با مراجعه برا با آشیتا رفتار خوکوشندیو ماندرفتهیمحکمه پذاتیکم در آآن را دستيقرآن و دستورها
مقدسات مشرکان بازداشته است.حتی مسلمانان را از سب ف،یکتاب شرنیکه اافتیدر
در ییاز سو. است بر زبان آورندکوتریآنچه را که ندیبایقرآن آمده است که بندگان خدا در مواجهه با مشرکان و کفار ماتیآیبرخدر

قرآن ذکر یحت.ندیمشترکات دعوت نمايبه مسلمانان دستور داده شده که جدال احسن کنند و آنان را به سوزیهل کتاب نمواجهه با ا
ذکر گردد که دربردارنده ظلم یآن بخشدیتنها بازینهايظلم شده باشد و هنگام ذکر بدیمجاز شمرده که به کسییرا تنها در جاگرانیديهايبد

را بهتر دانسته است.یپوشعفو و چشمزیمورد ننیظالم. البته قرآن در ايهايبدگریدبه مظلوم است، نه
است ـ در پاسخ به سخن یالهيواژه سالم ـ که از اسماء حسنايریکارگکه دستور بهشده است؛ چناننییدر قرآن تبزیبرخورد با جاهالن نوهیش

شکنمانیمسلمانان را به جهاد با مشرکان و کفارِ معاند و پمیکردر کالم است. البته قرآنیزگیپاکتیآن بر رعادیدهنده تأکنادانان و کفار، نشان
در سخن منافات ندارد.یزگیبر پاکیمبنیقرآنمیامر با تعالنیروشن است که ایدعوت نموده، ول
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؛یشکنمانی. پ2. کفر؛ 1: شودیموجب لعنت خداوند مبرخی اموره کدهدیموارد آنها نشان میکار رفته که بررسواژه در قرآن به41لعن شهیراز
؛یالهاتی. انکار آ9؛یتعالخداوند.  ناتوان شمردن 8. قطع رحم؛ 7األرض؛ ی. إفساد ف6. نفاق؛ 5به جبت و طاغوت؛ مانی. ا4گناه؛ی. کشتن ب3

مان؛ی. کفر پس از ا11. تکبر و غرور؛ 10
موارد عام گریدر دطان،یلعنت خداوند جز درمورد ش. داشته استانیبزیخبر داده، علت آن را نشیوند از لعنت خوکه خدايتمام موارددر

(ع) بوده است. البته در یالهيایانبيمورد در قرآن گزارش شده که آن هم سوکیتنها انیمنیدر العنت نشده است.یفرد خاصچیبوده و ه
خداوند زیمورد ننیآوردن، کفر بورزند. در هممانیپس از ایساخته؛ آنجا که برخنیرا با لعنت مالئکه و مردم قرخداوند لعنت خود زینجاکی

را اصالح کنند.شیشرط که گذشته خواما بدانرفته،یاستثنا قائل شده و توبه نادمان را پذ
یزگیپاکيایاسالم گوخیبوده است. تارمیکرقرآنينماتمامنهیآشانیه اکاندرفتهیپذیگفت که مسلمانان جملگدی(ص) باامبراکرمیپرهیسدرباره

،مدارا،ییخوبه نرمزیاند و قرآن ن(ص) همگان متفقشانیدرمورد نبود سب و شتم در سخن ا. و پس از بعثت استشیپشانیسخنان ا
داده است.ینسبت به مسلمانان گواهشانیو محبت ايدلسوز،یمهربان
چراکه آنها ،یجان خود را از شدت اندوه از دست دهیخواهیمییگو«خطاب کرده است: گونهنیرا اامبرشیخداوند پزیکفار و مشرکان نددرمور

نیبه اگرا،یخاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هالك کنبهیخواهیمییگو«فرموده است: شانیبه اگریدياهیدر آزین.» آورندینممانیا
او ای(هرچند کافر و مشرك) را سب و شتم گفته و شیمخاطب خویشخصنیچنمیریدشوار است که بپذاریوصف، بسنیبا ا.» اورندینمانیگفتار ا

صراحت لعنت کرده باشد.را به
که لعنت با يدر مواردنیرفته است. بنابراعام تعلق گنینبوده و بر عناوحیصرروچیگزارش شده، به هشانیکه از زبان مبارك ازینییهالعنتالبته

ندارد.یانهمخوشان،یارهیبا سنیکرده و همچنمیکه قرآن از حضرت ترسیتیامر با شخصنینمود؛ چراکه ايشتریتأمل بدینام و نشان آمده، با

نتیجه گیري در خصوص سب ولعن :
در ادامه پیام 1392در پیام کنگره حج سال اهمیت است که  مقام معظم رهبري  )تا بدانجا حائزپرهیز از سب ولعنشایان ذکر است این موضوع (

: اینجانب همچون بسیاري از علماي اسالم خود براهمیت وحدت مسلمین اشاره و با بیانی روشن هرگونه اقدام تفرقه افکنانه را منع می نمایند

ملی که موجب بر افروختن آتش اختالف میان مسلمانان شود و نیز و دلسوزان امت اسالمی بار دیگر اعالم میکنم که هر گفته و ع

اهانت به مقدسات هر یک از گروههاي مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسالمی، خدمت به اردوگاه کفر و شرك و خیانت به 

)1392مهرماه 19مصادف با 1434الحجه اسالم،و حرام شرعی است.    (پنجم ذي

که آورده شد سب ودشنام در دین اسالم امري پسندیده نیست حتی در برابر کفار وبت ها و از آن نهی شده است. ولعن به ثیه مباححال با توجه ب
بروز بصورت صحیحمعناي تبري ودوري جستن نیز باید بصورت فکري واعتقادي باشد ودر رفتار وکردار وتصمیم گیري هاي فردي واجتماعی

ویا به هر طریقی که آتش اختالف را شعله ور و به شکل دشنام وسب باشد که از سوي شارع ممنوع گردیدهنماید  ونباید این تبري جستن
شایان ذکر است از آنجایی که تشدید اختالفات وبروز نزاع ودرگیري در بین مسلمانان (یکپارچگی و وحدت مسلمین را مخدوش نماید

سیاست استعماري است که در گذشته نیز (نظام سلطه غربانتخابیتراتژيبویژه رودر رو قرار دادن شیعیان واهل تسنن جزء اس

شکل گیري جنگ هاي ایران وعثمانی)آنرا آزموده وبهره برداري ها نموده اند اکنون نیز غرب مبنی بر تشدید اختالف شیعه وسنی و

افرادمزدور ومغرض قرار داده اند تا با شیوع بطرق مختلف به آن دامن می زنند تا آنجا که چندین شبکه ماهواره اي در اختیار این
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وتبلیغ سب ولعن ، قمه زنی و... نه تنها مسلمانان شیعه وسنی را به جان یکدیگر بیاندازند که شیعه را یک جریان فکري خرافی و 

دشمنان اسالب ناب محمدي وعلوي از طرفی با توجه به شرایط حساس منطقه اي و بین المللی که و)دور از واقع گرایی به جهانیان بنمایانند.
بطرق مختلف سعی در ایجاد اختالف در صفوف مسلمین وتضعیف ونابودي امت اسالم می باشند وبا دستاویز قرار دادن هر موضوع ومساله اي به 

یان است تا با هوشیاري برفرد فرد مسلمانان وشیعاعتقادي و... دامن می زنند–تشدید اختالف وبرافروختن شعله نزاع ودرگیري هاي مذهبی 

.تمام نقشه شوم وخونبار آنان را خنثی ونقش بر آب نمایند

:زنجیر تیغی ازواستفاده قمه زنی-5
کید به از دیگر بدعت ها و انحرافات ایجاد شده در عزاداري ها می توان به قمه زنی اشاره نمود که متاسفانه از سوي شبکه هاي خارجی تبلیغ و تا

به صورت کلی اگر بخواهیم قضاوتی اساسی پیرامون قمه زنی داشته باشیم , توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :شود و انجام آن می 

؟ستیزن کقمهست؟یچقمه
ایشیوسر خویا مراسمی سالح در روز عاشورانیکه با ایو به کس،یتر بدون انحنا و کجتر و پهناما کوتاهریشمشهیاست شبیقمه نام سالح

.ندیگو»یزنقمه«عمل نی، و به ا»زنقمه«سازدیرا مجروح مگرانید

تاریخچه پیدایش و فلسفه قمه زنی
السالم، همیعمل به زمان ائمه، علنیايسابقهایاست؟ آدهیآغاز گردیعمل از چه زماننیکه انجام اشودیمدهیسؤال پرسنیمعموال ایزنقمهدر

.میپردازعمل بنیایخیتاریتا به بررسمینوشتار قصد دارنیعمل پرداختند؟ در انیدر ابتدا به انجام ایچه کسانسد؟ریآن عصر مکینزدای
سال پیش 42هجري قمري نوشته شده است و 1375نوشته عبدالرزاق حائري اصفهانی که در سال » رساله مواکب حسینیه«کتابی است به نام 

می گوید:90تر درباره قمه زنی است در صفحه چاپ شده است. این کتاب بیش
عزاداري پنج دوره به خود دیده است: دوره اول مربوط به زمان امامان معصوم است. در این دوره عزاداري به صورت محدود و در حال تقیه « 

اي عباسی است. در این دوره عزاداري انجام می شد و چنین نبود که حکومت هاي اموي جلسات عزاداري را تحمل بکنند. دوره دوم، دوره خلف
بدون تقیه انجام می شد. در این دوره ها عزاداري به صورت گریه، مرثیه خوانی و تشکیل جلسات عزاداري صورت می گرفت.

دسته هاي دوره سوم، در قرن چهارم و در زمان، حکومت آل بویه بود که انواع گوناگون عزاداري انجام می شد و در این دوره سینه زنی و 
اري بازار عزاداري در خیابانها و کوچه و بازار، به وجود آمد و سابقا دسته هاي سینه زنی و حرکت در خیابانها نبود. در این دوره، در مراسم عزاد

شد. تعطیل می شد. دوره چهارم، دوره صفویان است. در این دوره عالوه بر مراسم سابق، شبیه خوانی هم جزو برنامه هاي عزاداري 
دوره پنجم مربوط به قرن سیزدهم هجري قمري است و در این دوره عالوه همه آن مراسم قبلی زنجیرزنی و قمه زنی هم جزو مراسم عزاداري شد.

) 2پس قمه زنی در قرن سیزدهم هجري قمري رسم شده است و در همین کتاب آمده است که قمه زنی حدود یکصد سال پیش رسم شده است.(ص
هجري قمري 1275قمري. بنابراین قمه زنی در سال 1275هجري قمري نوشته شده است و یکصد سال پیش می شود 1375اب در سال و این کت

سال پیش و در زمان شیخ 152سال. پس 152کم کنیم می ماند 1427از از 1275هجري قمري است و اگر 1427پیدا شده است. اکنون 
.هم به این مطلب اشاره کرده است 34صفحه انصاري این رسم پیدا شده است.در

نوشته سید صالح شهرستانی که به زبان عربی است، به نقل از کسروي می گوید: زخم زدن بر سر هم در عصر صفویه » تاریخ النیاحه«در کتاب 
) 60پیدا شده است.(جز دوم، ص

ه در عهد صفویه بوده و دومی اینکه در قرن سیزدهم و در زمان شیخ انصاري بنابراین در تاریخچه پیدایش قمه زنی دو نظر دیده می شود. یکی اینک
بوده است. و همانگونه که مشاهده می نمایید قمه زنی بر فلسفه اي قوي و منطقی مبتنی نمی باشد.
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:قمه زنیشرعی حکم 
اند، لیکن کسانى که قها نیز درباره آن چیزى نگفتهو بسیاري از فقمه زنى هیچ دستورى از ناحیه شرع نرسیدهانجام با گفت در رابطهباید

اند:اند عموماً در دو صورت آن را غیر جایز و حرام شمردهمتعرض حکم آن شده
) در صورتى که مشتمل بر ضرر قابل توجهی براى شخص باشد.1
له در سطح جهانى مورد تبلیغات سوء بر علیه اسالم ) در صورتى که موجب وهن اسالم یا تشیع گردد و با توجه به این که در حال حاضر این مسأ2

شود ترك آن بهتر است. و شیعه مى
زنى و امثال اینها براى سید مظلومان از کارهایى است بنا بر نظر بعضى از مراجع مانند فاضل لنکرانى، مکارم شیرازى و تبریزى، عزادارى و سینه

شود باید اجتناب شود. آیت ا... مکارم عمالى که موجب سوء استفاده دشمنان اسالم و وهن دین مىکه موجبات تقرب به خداوند عالم است و اما از ا
، چاپ سوم1381، قم، نسل جوان، 158، ص1شیرازي، استفتاءآت جدید، ج

هاى در عصر ائمه(ع) و زماناىشود و سابقهزنى عالوه بر اینکه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمىو به نظر مقام معظم رهبري: قمه
شود بعد از آن ندارد و تأییدى هم به شکل خاص یا عام از معصوم(ع) در مورد آن نرسیده است در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب مى

بنابراین در هیچ حالتى جایز نیست.
گاریها، در عزاداري ساالر شهیدان وارد شده است بی تردید از مصادیق بنابراین قمه زنی، زنجیر تیغی زدن و ... که به مرور زمان و در اثر سهل ان

ندارد عزا و سوگواري به شمار نمی آید بلکه از آفتها و منکرات آن است و این گونه مراسم(قمه زنی) از نظر شرعی هیچ گونه پایه و مبناي دینی 
حرام -که حتما ضرر وارد می شود-ر به وسیله آن ضرري بر بدن وارد شود و صرفا از روي عالقه به اباعبدا... حسین(ع) انجام می گیرد. و اگ

موجب بدبینی و وهن مذهب است و باید از آن جلوگیري - در عرف امروز-است و مومنین باید از آن اجتناب کنند و اگر ضرري هم وارد نسازد
ور(قمه زنی و ...) باعث بدنامی و وهن مذهب اهل بیت(ع) می شود و مخفی نیست که بیشترین این ام«شود و لذا مقام معظم رهبري فرموده است 

آیت ا... العظمی سید علی خامنه اي، اجوبه االستفتاءآت، ترجمه فارسی، تهران، انتشارات بین الملل » این از بزرگترین ضررها و خسارت ها است.
.حسین(ع) و آرمان بلند آن شهیدان تاریخ در تضاد استطبیعی است که این گونه مراسم با نهضت امام326، ص1382هدي، چاپ پنجم

و بهترین شیوه عزاداري، تشکیل مجالس با شکوه و ذکر اهداف مقدس امام حسین(ع) و تاریخچه کربال و تحلیل فرازهاي آن و مراسم سوگواري و
ي است که روشن کننده اهداف عزاداري امام حسین(ع) هم چنین تشکیل دسته جات عزاداري با شکوه، توأم با برنامه هاي بیدار کننده و پرمحتو

باشد.
از شعائر الهى و داراى اجر ارانشی(ع) و نیامام حسژهی(ع) عصمت و طهارت، به وتیمراسم عزادارى و سوگوارى براى اهل بىیبدون شک، برپا

به خداوند است.کىیاى براى قرب و نزدلهیو وسار،یو ثواب بس
و غیسى دى و کتاب به تبله،یافراطى و مشکوك با پخش اطالعانىیجربرخی شبکه هاي ماهواره اي  و،ریدر سال هاى اخاما

است. و همه انواع زی: هر عملى که به قصد عزادارى انجام شود، جادیبدون حد و مرز بودن عزادارى پرداخته و مى گوجیترو
است.زینوع مى باشد، جا330عزادارى هاى مرسوم در جهان که حدود 
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ادعا، از همه ابزارهاى نیبراى اثبات اانیجرنیاست. ازیدار، در آتش رفتن و... جاغیترهاىیباور، قمه زنى، قفل زنى، استفاده از زنجنیاساس ابر
کرده شان، تالاحساسات، خلط حق و باطل و حتى تهمت و افترا به برخى از فقهاى گذشته و حال سود جسته و باهمه توکیممکن، از جمله تحر

که قمه زنى را عملى شرعى و مستند نشان دهد.
آن هستند؛ تیکه همگان ملزم به رعاىیداراى حد و مرز است؛ حد و مرزهاگریاز امور دارىیهمانند بسزیشک، عزادارى نبدون

از را به بار مى آورد،رىیران ناپذانجام شود، ضررهاى جبحیرصحیکه دارد، اگر به صورتى غدىیو نقش مفتیعزادارى با اهمرایز

کنند.انیو با صراحت، حد و مرز آن را بىیکه بدون مجمل گواست، هیعالمان و حوزه هاى علمفهیرو، وظنیا
زیو ن«. ظلم کرده استشیحدود اللّه فَقَد ظَلَم نَفَسه؛ هر کس از حدود الهى تجاوز کند بر نفس خوتَعدیو منْ : »دیمتعال در قرآن مى فرماخداوند

اصل که هر نی. ا«مگر آنکه براى آن حدى استست،ینزىیچچیه« 1مامن شى ء االّ و له حد»داراى حد است: زىیکه هر چمیدارادىیزاتیروا
و گفت: دیامام باقر(ع) رسبرخى افراد بود. از باب نمونه، شخصى در مکه خدمت دیمورد تردز،ی(ع) ننیرا حدى است، در عصر ائمه معصومزىیچ

مگر آن که براى آن حد و مرزى است. امام در پاسخ فرمودند:ست،ینزیچچیکه هدیشما گمان مى کن
میمى گو؛ آرى، من 2هیالّا و قد جعل اهللا حداً، اءذا جوز به ذلک الحد فقد تعدى حق اهللا فرایاو کبراًیشى ء مما خلق اهللا صغسینعم، انا اقول: انّه ل"

چه کوچک و چه بزرگ، مگر آن که براى آن حد و مرزى قرار داده است و چنان که از آن تجاوز شود، ده،یاز آن چه خدإ؛ آفرست،ینزیچچیکه ه
."به حدود خداوند در آن موضوع تجاوز شده است

سؤال ست،یکه گمان مى کرد، مرزى براى آنها ندن،یو آشامفرمودند، آن شخص به عنوان اعتراضِ از حد خوردن انیاصل کلّى را بنیامام اوقتى
نمودند.انیکرد و امام حد و مرز آن را براى او ب

مرز بندى هاى خاصى دارد، که از آن جمله زیعزادارى نرایز؛ستیقاعده مستثنا ننیاز از،ی(ع ) ننیو سوگوارى براى امام حسعزادارى
موالبه گونه اى باشد که انسان گرفتار عمل حرامى نشود، از باب نمونه، اقامه عزا از ادیمراسم بانی. اقامه ا1اشاره کرد:لیمى توان به موارد ذ

.ستیاز دروغ و مطالبى که با شأن حماسه سازان کربال سازگارى ندارد، روا نرىی. بهره گ2غصبى و... نباشد؛ نینامشروع، در زم
از مرزهاى عزادارى به ،ىیچه شکلى و چه محتوا، در نقل حادثه عاشوراىیلفظى و چه معنوى، خرافه گراکربال چهدادیروفیتحرد،یتردبدون

ناسازگارى دارد؛ چرا زیحد و مرزى ندارد، نادرست است و حتى با سخنان موافقان قمه زنى نچیادعا که عزادارى هنیان،ی. بنا بر اندیشمار مى آ
حکم زیکرده اند. و ننییبراى آن حد تعقتیموهن نبودن آن کرده اند و در حقایزنى را محدود به ضرر نداشتن و دست کم جواز قمهز،یکه آنان ن
انیدر مم(ع) پاره اى از عزادارى هاى مرسوتیوارده از اهل باتیاست، چرا که در روابیعجاریبساینوع عزادارى مرسوم در دن330به جواز 

کفاره ىیکارهانیباس، کندن مو و خون آوردن صورت، حرام و ممنوع اعالم شده و حتى براى انجام چنلدنیمانند درمسلمانان؛

شده استنییتع

دانست؟!زیانجام مى دهند، جاایرا که اقوام و ملت هاى مختلف دنىیصورت چگونه مى توان انواع عزادارى هانیادر
رفتار (قمه زنى) کیبه ان،یمنی) مجال گسترده ترى مى طلبد و در امیاز آن اشاره کردمرزهاى عزادارى (که به فهرست بخشىحیو تشرنییتب

:میاى در عزادارى مطرح است. مى پردازوهیکه به عنوان ش
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زنى، مستندات و نقدهاقمه
گفته اند:نیباره به صراحت چننیاى در عصر امامان معصوم(ع) ندارد، لذا برخى از پژوهشگران در انهیشیهمانند آن، پىیزنى و کارهاقمه

بدعت بد و ناپسند در روزگارى نیو لبنان انجام مى دهند. ارانی((قمه زنى عملى است که برخى از عوام در شهرهاى عراق، ا

را اجازه کارنیعالمى بزرگ اایکه امام و نیخود بدون اشینادانان از پ. آمده استدیپدعهیمتأخر از امامان معصوم و علماى بزرگ ش
فوت مصلحت ایو انیزایاز ترس اهانت و زیکرده اند. عده اى ندییبراى سود و تجارت آن را تأزیاقدام نموده و برخى نرىکانیداده باشد به چن

دیعالمان مرحوم سنیاشگامی. پنیبدعت را در روزگار ما ندارد، مگر اندکى از عالمان دنیبا اىیارویو منفعت سکوت کرده اند. کسى جرئت رو
خاطر با او مقابله نی، در حرمت و بدعت بودن آن نوشته است که برخى به همهیالعمال الشبهیبا نام: التنززیاست که کتابى نملىعانیمحسن ام
کردند.))

اسرار "مؤلف کتاب « آقا فاضل دربندى»لهیو به وسهیاز عزادارى از روزگار قاجاروهیشنیاسان،ینگاران و شرح حال نوخیگفته برخى از تاربه
شده است.جیو تروسیتأس"الشهادة

قمه زنى و شعائر الهى
(ع) است.تیقرآن و اهل بدیو تمجبیشعائر، مورد ترغمیبراى جواز قمه زنى گفته اند: قمه زنى از شعائر الهى است و تعظبرخى

ىیزهایهمه مسلمانان است، ولى شعائر به چه معناست؟ چه چفیعائر الهى از وظاگفت: درست است که بر اساس قرآن بزرگداشت شدیپاسخ بادر
قمه زنى و امثال آن رامى توان جزو شعائر دانست؟ایآند؟یجزو شعائر به شمار مى آ

باشد؛ نیصه هاى روشن دنشانه ها و مشخشگریگفته مى شود که نماىیبه معناى عالمت و نشانه است. شعائر الهى به آموزه هارهیجمع شعشعائر،
آن ثابت نشده است، تیاما قمه زنى و امثال آن که مشروعو (ع)نیمانند مراسم حج، نماز جمعه، نماز جماعت و اصل عزادارى براى امام حس

تلقى شود؟!ریمى تواند جزء شعانهچگو

چون:گرىیداىیمقاله، از زوانیادر
. هدف توجیه گر وسیله نیست   :6. آسانی شریعت 5. عوارض بهداشتی سالمت 4م حاکم. حک3. وهن مذهب2رساندن به بدنانیز

پرداخت:میهمانند آن خواهىیقمه زنى و کارهانباید هايبحث و بررسىبه
رساندن به بدنضرر. 1

که ضرر به نیاست مگر ازیمه زنى جاسخن که قنیاایاست آریقمه زنى و ضرر امکان پذنیبکیتفکایاست که آنیجا انیاصلى در اپرسش
.؟ستیاستثناء استثناء شى از نفس ننینفس داشته باشد ا

است مگر زیانجام مى دهند.) جاىیکارهانیکردستان چنانیسخن مانند آن است که گفته شود خوردن قطعه هاى المپ مهتابى (برخى از صوفنیا
اسخاز همان بعد به پزیاز بعد ضرر بر نفس سوال شده است و آنان نشانیهللا حائرى و شاگردان ااتیاز آن،یکه ضرر داشته باشد. افزون برانیا

از گرانیدزیکه اگر قمه زنى سبب وهن و نفرت و گرنیهم قابل طرح است مثل اگریمساله از ابعاد دنیحال آن که او پرداخته اند.

ض آنان از عزادارى شود، قمه زنى چه حکمى دارد؟سبب وحشت و آزار تماشاگران و اعراایمذهب شود و 
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انتقاد دشمنان اسالم و ریبوده است و مانند امروز قمه زنى زتیصادر شده که تنها نسبت به بعد اضرار بر نفس حساسطىیبه جواز در شرافتواى
زىیگونه مسائل را دستاونیار جهانى امروزه ااسکبژهیدشمنان اسالم به ونبوده است.ستىیونیبنگاه هاى استکبارى و صهژهیبه وعیتش

به جز اضرار بر نفس مطرح است. که گرىیهاى دتیروى حساسنیاز ا. قرار مى دهندرانیو انقالب اسالمى اعىیمبارزه با اسالم شاىبر
شود.دهیپرسهانیمقوله از عالمان و فقنیادیبا توجه به آن با

کمتر از ىیاشکال دارد و اما ضررهانجامدیآورده اند که قمه زنى اگر به مرگ انسان بشانی: علماء در فتواهادیاز هوا داران قمه زنى مى گوکىی
از ایاست که قطع اعضاى بدن و ناکار آمد شدن آنها و نیسخنان انینادرست است. چرا که معناى اعهینسبت به فقهاى شنیآن اشکالى ندارد. ا

سخنى نگفته است.نیچنهىیفقچیاست در حالى که هزیجادست دادن قواى جسمى و روحى
که بر بدن وارد مى شود اهداف عالى ترى هست. از باب نمونه، در روزه ىی: گاهى در پى ضررهادیقمه زنى به روزه مى گوهیبا تشبگریدکىی

.ستیقانون مستثنى ننیى هم از امى شود ولى منافع معنوى دارد. قرآن فرموده: لعلکم تتقون ، قمه زنفیگرفتن، بدن ضع
قمه زنى به روزه از جهات گوناگون مخدوش است:اسیگفت: قدیپاسخ بادر
نکرده است.دیدر وجوب آن تردهىیفقچیدارد و هاتیو روااتیدر آشهیاست که رفىی. روزه تکل1
و اتیها فائده روحى و جسمانى دارد که به برخى از آنها در آبلکه بدن را باز سازى مى کند و صدستیروزه ضربه بربدن نن،ی. افزون بر ا2

اشاره شده است.اتیروا
ىیهااضتیهاى ممنوع همانند راضتیاز رارىیبسدیباشد بازیو آزارى که فوائدى براى بدن داشته باشد جاتیاگر هر نوع اذن،ی. عالوه بر ا3

باشد.زیکه مرتاضان هندى دارند جا
. وهن مذهب2
اه ونگرشدر خور بحث و بررسى است. نگزینعیمنفى آن نسبت به اسالم و مذهب تشامدهاىیو پ« وهن مذهب»هیزنى و همانند آن از زاوهقم

روز افزون شده عیمردم به تششیاست. در روزگارى که به برکت انقالب اسالمى، گراتیدر خور اهماریبسه،یزاونیگونه کارها از انیبه ا
و دلداده مذهب اهل فتهیامروز را شاىیو مقام معظم رهبرى، دننىیامام خمژهیو صفا و پاکى رهبران آن به وعیمبانى تشتیعقالنونطق است. و م

ستم نیمردم نسبت به مذهب مى شود، و بزرگ ترزارىیو بزیکه پشتوانه استداللى هم ندارد ،موجب گرزیسوال برانگىیکرده، انجام کارهاتیب
لیکه قمه زنى داراى دلنیاایگونه ضررى به نفس ندارد و چیکه قمه زنى همیو معتقد باشمییکه بگومحال است. برفرض تیمذهب اهل بهب

به نیو مذهب را قربانى کرد و مردم جهان را بدبنینمى توان اصل دنى،یدفیواجب و تکالریاز شعائر غکىیپاى بندى به متیفقهى است. به ق
نمود و آن را مکتبى خرافى، بى منطق و خشونت طلب جلوه داد.عیتشمذهب 

در عنىیاست. عهیاز موارد براى حفظ حرمت و وزانت شارىیبلکه در بسستیهمه جا به خاطر ترس از مخالفان نه،یامامان معصوم بر تقدیتاک
به گونه دیباد،یو مذهب براى او دشوارى نمانیاله اى به عنوان دمسرشیندارد و به نظر او پذعهیشهیمواردى که مخالف، درکى از معارف عال

ریتر جلوه داد. تا غریو دل پذباتریو مذهب را زنیچهره ددینشود، بلکه هر چه ممکن است، بادیو تشدکیاو تحرنىیاى عمل کرد که بدب
:دیاساس امام صادق (ع) مى فرمانیشوند. بر همنیبه دقیمسلمانان تشو
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کلّ مودةٍ و ادفعوا عنّا کلّ شرّ.نایفجّروا الهم،یحبّبونا الى الناس و التَبغَضُونا النایشَنایو ال تَکونُوا علنایلنا زونواکُ
گونه و هردی. پس محبت آنها را به ما جلب کندینکنشانیو مبغوض ادیما. ما را محبوب مردم گردانىینه سبب زشتى و بى آبرودیما باشنتیز

.دیبدى را از ما دور ساز
:دیعلى (ع) مى فرمازینو
و کف ّالسنتهم عنک.نهمیاحسنَ الزى ما خَلَطَک بالناس و جملک بانّ

رد.تو باز داىیسازد و زبانشان را از بد گوبایمردم زانیسازد و تو را در مختهیاست که تو را با مردم آمزىیچىیبایو زنتیزنیترکوینهمانا
:دیامام صادق (ع) مى فرمازینو
...ناًیشَهیو ال تَکُونُوا علناًیزهیوالَده بِعمله، کُونُوا لمنْ انْقَطَعتُم الَرُیِّعیفانَّ ولد السوء رُونابِه،یعیاَنْ تَعملُوا عمالً اکُمیا

(امام خود) دیانا فرزند بد، پدرش را به کردار او سرزنش کنند. براى کسى که به او دل داده اکه ما را بدان سرزنش کنند. همدیکارى کنمبادا
.دیو ننگ او نباشبیو عدیباشنتیز

فتوا داده اند وآن هم مشروط بر عدم اضرار برنفسبه جواز قمه زنىزمان خودبرخى فقها در گذشته، براساس شرائط و مصالح اگر

جهت فقهاى نیبه همبه جواز آن حکم کرد.با قیاس به گذشته،متفاوت است نمى توان نیشیبا زمان هاى پاما امروزه که شرائط
چون قمه زنى، قفل زنى، استفاده از ىیهاى گوناگون از کارهاسشموضوع پرداخته اند. از باب نمونه در پرنیوهن مذهب به اهیمعاصر از زاو

به گونه اى که خون جارى شود، از دنیمالنیخود را به زمنهیصورت و سنین از بدن مى شود. همچنخاردار که سبب جارى شدن خورهاىیزنج
اهللا تیآنیاهللا بهجت، و همچنتیاهللا فاضل لنگرانى، آتیآوماز آنان چون مرحارىیآتش گذشتن و ... از فقها و مراجع معاصر سوال شده است. بس

. ستینزیکه موجب وهن مذهب شود جاهر عملىفرموده اند:گانىیصافى گلپا

6کرد.زیکه عزادارى را مخدوش مى کند پرهىیاز کارهادیدر پاسخ فرموده اند: باستانىیاهللا ستیآ
فرموده اند:زىیاهللا تبرتیآمرحوم
(ع) و اظهار حزن و نیعبداهللا الحس(ع) باالخص ابىنیمعصوممیبه صورتى واقع شود که تعظدیشعائر الهى است و بامیعزادارى براى تعظمجالس

بر مصائب وارده باشد.ونیش
به صراحت گفته اند:رازىیاهللا مکارم شتیآ

و موجب وهن مذهب مى شود.ستیمراسم ننیمناسب ادیکه نوشته اىیکارها

سوال شده است:شانیله از اگونه کارها پرداخته اند. از جمنیدر چند پرسش و پاسخ به حکم اشترىیمعظم رهبرى با شرح بمقام
دارد؟تیکه فتواى حضرت عالى عمومنیاایاست زیقمه زنى به طور مخفى جاایآ
در پاسخ فرموده اند:شانیا
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السالم و زمان همیکه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمى شود و سابقه اى در عصر ائمه علنیزنى افزون بر اقمه

است، در زمان حاضر موجب دهیالسالم در مورد آن نرسهیعام از معصوم علایهم به شکل خاص دىیید و تاهاى بعد از آن ندار

.ستینزیحالتى جاچیدر هن،یابنابروهن و بد نام شدن مذهب مى شود. 

همانند آن باشد.ىینبودن قمه زنى و کارهازیو شاهدى بر جالیفتوا داراى چند نکته اساسى و مهم است که مى تواند دلنیا
.ستیعزادارى نقی. قمه زنى از نگاه عرف از مظاهر و مصاد1
. سابقه اى در روزگار امامان معصوم (ع) و پس از آن نداشته است.2
است.امدهیعام درباره قمه زنى نایهم به شکل خاص دىیی. تا3
مى شود.عهیموجب وهن و بد نام شدن مذهب شزی. در زمان حاضر ن4
از قمه زنى، سوال شده فرموده اند:ریغگریدقیکه به پاره اى از مصادگریپاسخ چند سوال ددر و

که ستیاز آن اجتناب کنند. و مخفى ندیبانیو مذهب گردد حرام است و مومننیباعث وهن دایکارى که براى انسان ضرر داشته باشد و هر
ضررها و خسارت هاست.نیاز بزرگ ترنیود و ا(ع) مى شتیامور باعث بدنامى مذهب اهل بنیاشتریب

گفته اند:ستیبراى آن که ثابت کنند قمه زنى وهن مذهب نبرخى
ایاز جمله: اتیو سپس با استناد به برخى از آم،یکه قمه زنى وهن مذهب باشد و ما از آن دست بر دارتیسآن نلیدشمنان نمى پسندند دلچون

اهللا بروجردى که حکم خدا تیجمله آازشده اند ادآوریو سخنان برخى از بزرگان را ستَهزئُونَیمن رسولٍ الّا ّ کانوا بِه هِمیأتیحسرَةً علَى العباد ما
ادهیو در پمیبه شوراى نگهبان که فرمودند: مبادا از حرف هاى خارجى ها بترسهیدر توصنىیبا مسخره کردن عوض نمى شود و سخنان امام خم

.میکردن احکام خدا سستى کن
راه مى روند نیروى زمزیخنهیبدن خود را زخمى مى کنند و سشهیها با شحىیمسز،ینکانیدر واتست،یکارها مخصوص ما ننیان،یبر اافزون

...
احکام مسلم نیوحى و همچنامیبالغ پدر اامبرانیتمسخر پنیاست که بنیگفت: نکته مهمى که از آن غفلت شده ادیشده باادیپاسخ سخنان در

دیاگر دشمن ما را به جهت عقاد،ی. بى تردستیروى درست نچیدو به هنیااسیتفاوت است. قاریآن ثابت نشده بستیشرعى با کارى که مشروع
شرعى چه خاص و چه عام ندارد. بلکه لیدلچی. اما قمه زنى همان گونه که اشاره شد همیتوجهى نمى کننیمسخره کند، کم ترنىیمسلم داعمالو 
به شمار آورد. اگر دشمنان، ما را به خاطر نیخود مردم به وجود آمده است. و نمى توان آن را جزء دلهیکه به وستلقی شدهاى از عزادارى وهیش

امور سفارش شده است. ما از نیبه ااتیو روانیچرا که در خود دمیالشهداء و... مسخره کنند توجه نمى کندیبر سهیگرایعزادارى و لاص
که پا فشارى ما بر برخى از اعمالى که می. ما از آن مى ترسمیاسالم و مذهب به ملت ها مى ترساندنی. از بد نمامیمسخره کردن دشمن نمى ترس

زاریاند ازآن بعیکه تشنه مکتب و مذهب تشراىیبه دست دشمنان بدهد و آنها با استفاده از آن، ملت هازىیندارد بهانه و دستاوچندانی بقهسا
کنند. در قرآن آمده است:

اایرنَیالّذهایلْکافوا و لعماس نَا و قُولُوا انُظُرنا واَمنُوا التَقُولُوا راع نَیواَل ذْابعمی



36

»انظرنا: »دیبگوئ« : به جاى راعنادیمى گوفهیشرهیآ
همان گونه « راعنا»رایو مسلمانان را مسخره مى کردند زامبریآن پلهیگرفته و به وسرادیا« راعنا»ها به واژه ىهودیزمانى نازل شد که هیآنیا

« کنقیما را تحم»به کار برده مى شود و هم به معناى « ما را مراعات کن»و هم « مهلت بده»هم به معناى آمدهرهایدر تفسهیآلیکه در ذ
خداوند به مومنان گوشزد کرد که شما مى قرار مى گرفتند.هودیگفت و گو مى کردند مورد تمسخر امبریبا پ« ناراع»مسلمانان که با واژه 

عنىی« انظرنا: »دییبگو« راعنا». به جاى دیریسوژه را از دست دشمن بگنیاسالم اامبریکلمه در گفت وگوى با پکیرییبا تغدیتوان

.فتدیدر برنامه هاى خود به گونه اى عمل کنند که بهانه به دست دشمن ندیه مى شود که مسلمانان بااستفادفهیشرهیاز آبه ما توجه کن.
زنى و حکم حاکمقمه.3
شرعى به صورت لیگونه دلچیگونه کارها هنیکه امیدیرسجهینتنیها و شواهد جواز قمه زنى به الیبخش گذشته با نقل و نقد و بررسى دلدر

با صرف نظر از مطالب گذشته و با نکینشده است. و ادهیاز عزادارى دىیهاوهیشنیچنزیامامان معصوم (ع) نرهیارد و در سعام ندایخاص و 
حتى واجب باشد، اگر حاکم اسالمى نسبت به گونه اى از عزادارى حکمى داد و از آن منع ایمستحب و ایزیگونه عزادارى ها جانیکه انیفرض ا

تواىمى توانند بر نظر و فایآست؟یاستحباب آن فتوا داده اند چایکه آن نوع از عزادارى را مشروع وبه جواز ىیفقهافهیوظت؟سیچفیکرد تکل
با نهى ایمى داند، آزیمى کند که قمه زنى را جادیاگر کسى از مرجعى تقلن،یبدان فرا بخوانند.؟ افزون بر ازیخود اصرار داشته باشند و مردم را ن

ویا بایستی نظر وحکم حاکم شرعی مسئله برابر نظر و فتواى مرجع خود عمل کند و قمه بزند؟نیاست که در ازیحکومتى و حکم حاکم براى او جا
؟را رعایت نموده وملتزم باشد

همگان چه حکم داد بر بتیدر روزگار غهیکه اگر حاکم و ولى فق(باادله متقن ثابت می شود)میجاى خود ثابت کرده ادر
کنند. چرا روىیمراجع و حتى خود مراجع واجب است که از حکم حکومتى حاکم اسالمى پگریمقلدان حاکم و چه مقلدان د

.ردیو نفوذ حکم حاکم عام است و همگان را در بر مى گتیکه ادله حج
داده اند.از آن فتواروىینفوذ حکم و لزوم پتیاند به عمومرفتهیکسانى که حکم حاکم را پذهمه

:سدیهالل و روزه گرفتن و افطار کردن مى نوتیباب نمونه صاحب جواهر درباب رؤاز
.عیالصوم او الفطر على الجمجبیفرهیالحاکم االخر و غنیالظاهر عدم الفرق فى ذلک ببل
.ندیو با حکم او روزه بدارند و روزه بگشاکنندروىیهمگان موظفند از حکم حاکم پست،یاو نریو غگریحاکم دنیتفاوتى بروى،یلزوم پدر
ایخود حکمى صادر کرد، آاراتیداراى شرائط در قلمرو اختهیکه اگر فقنیبا اشاره به ا« مزاحمت فقها با حاکم اسالمى»در بحث زیانصارى نخیش
:سدیاز حکم، مى نوروىیپس از اشاره به ادله پحکم او باشند.؟ نظر ورویپدیکه همه بانیاایحق دارد حکم او را نقض کند، گرىیدهیفق

کان فقد فیالحکومه و کدعىیبوظائف الحکام ممن امیالقهیفى مثل هذا الزمان شاع فمایکله مضافا الى اختالل المصالح المنوطه الى الحکام سهذا
15الى الحاکم.الرجوعجبیلمثله فى کل الزام قولى او فعلى هیمما ذکرنا عدم جواز مزاحمۀ فقنیتب
حاکمان سر و لهیو آن دسته از مصالح اجتماعى که به وسدیمى آشیو نقض حکم او اختالل نظام پهیکه آمد، در مزاحمت فقىیهالیبر دلافزون»

میاز آن چه گفتشده اند به هر حال،اریحکومت و مزاحمان با حکم حاکم بسانیمختل مى شود. همان گونه که در روزگار ما مدعردیصورت مى گ
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فقها گریدستینزیکند، جاانیقولى الزام آورى را در امورى که مربوط به حکم است، بایحکم فعلى و هىیاگر فق: روشن شد
نشده باشد و لیشده در صورتى است که حکومتى بر مبناى اسالم تشکادیالبته فرض « کنند.جادیبراى حکم او مزاحمت ا

هىیو در راس آن فقشده باشدلیاما اگر حکومت اسالمى تشکدخالت کنند.ىیاشند در امور والداشته بفهیهمه فقها وظ
صورت فردى نیچرا که در افقها در مسائل حکومتى حق مزاحمت ندارند.گریاولى دقیبه طرداراى شرائط، مانند زمان ما با شد 

مورد مزاحمت را در هیفقتیاسالمى است. که بى شک ادله والمى مزاحمت با حاکمواردنیدر چنگرانیکارها مى پردازد و دخالت دنیبه ان،یمع
.دیمى آشیپز،یجا ننیبدان اشاره کرده بودند در ازیانصارى نخیاختالل نظام و هرج و مرج که شن،ی. افزون بر اردیبر نمى گ

د. کرده انحیآن تصرتیبه نفوذ حکم حاکم و عمومزیفقها نگریاز دارىیبس
اعتبار حکم ختصیو ال : »زدىیمحمد کاظم دیاز سریسخن زلیدر ذىیاهللا خوتی: مرحوم آمیبسنده مى کنگرینمونه دکیجا تنها به نیادر

:سدیمى نو« بل هو نافذ بالنسبۀ الى الحاکم االخر...هیالحاکم بمقلد
هد االخر و ان کان اعلم و الناس کلهم مقلدوه و ال مقلد لهذا المجتهد الحاکم اصال حتى المجترهیو مقلدى غهیمقلدنیبهیففرقیال رهیعلى تقدو»

«لیبمقتضى اطالق الدل
. همه ستیمراجع، تفاوتى نگریمقلدان خود او و مقلدان دنیبو نفوذ آن، تی،در حجمیرفتیقول حاکم را پذتیحجاگر
مقلدى نداشته چیحاکم ههیعلم باشد و همه مردم مقلد او باشند و فقهر چند اگر،یکنند. و بلکه مجتهد دروىیدارند پفهیوظ

را ادله اطالق دارند.یکند؛ زروىیموظف است از حاکم پباشد، 
و مباح زیاز باب نمونه استفاده از تنباکو عملى جازده اند. دییاصل مهر تانیکه همه فقها بر امیابیمى ز،ینخیبا نگاهى به تار

همگان از مردم عادى تا دادند میبزرگ ،به خاطر مصالح اسالم و کشور اسالمى حکم به تحررازىیشرزاىیبود اما وقتى م
مراجعه کرد، همگان رانیبراى شکستن آن حکم، به مراجع نجف و ارانی. و وقتى که حکومت اکردندروىیمراجع از آن پ

در پاسخ گفتند:
«فتوا، و اطاعت آن، بر همه الزم است.فرموده، حکم است نهرازىیشرزاىیچه را مآن»
حکم جنابشان درباره مجتهد و مقلد نافذ و واجب است و رازىیشرزاىیحکم از جناب منیفرمود: اانىیآشترزاىیمایو

االتباع است.
اجب االتباع بود.وز،ینگریچون حکم حکومتى بود براى فقهاى د: دیمى فرمارازىیشرزاىیبا اشاره به حکم مز،یننىیخمامام

در آن سال حج شانیرا بدون جهت در مکه کشتند. اانیعیابوالحسن اصفهانى، فردى از شدیستیدر روزگار مرجعگر،یاى دنمونه

شد. نماز جماعت با آن همه اجر و ثوابى لیحج تعطنىیمکه، به دستور امام خمنیو خوناهیپس از حادثه سایکردند. و میرا تحر

شد.لیاز انقالب براى مدتى تعطشیدر دوران نهضت و پکه دارد 

:سدیصدر مى نودیشهخى،یموارد تارنیبر همه اافزون
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داده است، صیحاکم شرعى، فرمانى جهت مصلحت صادر کرد حتى کسانى که معتقدند که مصلحتى را که حاکم تشخاگر
.کنندوىریاز آن پدیندارد، نمى توانند مخالفت کنند. بلکه باتىیاهم

با نهى و ، مستحب مى داندایو زیمى کند که او قمه زنى را جادیحتى اگر کسى از مرجعى تقلشده، ادیتوجه به سخنان و مبانى با
بر .نمى تواند به فتواى خود عمل کندزیمسئله نه تنها مقلد که مرجع ننیدر ا.ستینزیقمه زنى جاه،یولى فقحیحکم صر

را شانیاز حکم اروىیپپس از آن که رهبرى از قمه زنى نهى کردنددیاز عالمان بزرگ و مراجع تقلارىیاساس بسنیهم
:ندیقمه زنى مى فرمامیاهللا لنکرانى پس از حکم به تحرتیاز باب نمونه: مرحوم آواجب دانستند.

. خداوند حکم معظم له واجب االتباع استقرار گرفته و نیامر مسلمتیاعمال فوق مورد نهى مقام معظم والنها،یاز اگذشته

.دیفرماتیاهللا را عناۀیبقتیاز احکام الهى و عزادارى مورد رضاتیتبعقیتوفرانیفهم ااستیو ساریبه ملت معتقد و هوش

اهللا حائرى است ولى پس از حکم مقام معظم رهبرى اعالم کردند:تیآرویموضوع پنیکه در انیاهللا اراکى، با اتیآ

اعمال براى همه الزم االطاعه و قابل اجرا است.نینبودن ازیجهان مبنى بر جانیولى امر مسلمدستور
رابر همگان الزم دانستند.شانیاز حکم اروىیپهانیفقگریاز دارىیاهللا مظاهرى و بستیاهللا بنى فضل، آتیاهللا شاهرودى، آتیآ

مجلس اعالى سیرئنیمحمد مهدى شمس الدخیلبنان از جمله عالمه فضل اهللا شاز علماىارىیو بسنى،یاهللا مشکتیآنیهمچن

مناطق گریلبنان و دانیعیخود را از سخنان رهبرى اعالم داشتند و از شبانىیو پشتتیحسن نصر اهللا و... حمادیلبنان، سانیعیش

کنند.روىیپشانیاهنمودهاىخواستند که از رزیجهان ن

روشن بودن مساله مبنی بر  عدم جواز شرعی ،قانونی و... بر انجام قمه زنی ودیگر اقدامات مشـابه چـون   متاسفانه علی رغم
استفاده از زنجیر تیغی و... عده اي عامدانه اصرار بر ادامه آن وتبلیغ وکشاندن جوانان و نوجوانان به این اقدام انحرافـی و  

افی وانحرافی والبته باید افزود که شبکه هاي خارجی وبیگانه براي خرموهن به دین مقدس اسالم ناب محمدي وعلوي دارند. 
رق مختلف حمایت می نمایند. طع از ادامه این روند وافرادي که آن را دنبال می نمایند بنشان دادن مذهب تشی

توجه وبررسی نیز موردسالمت افراد جامعه–بهداشتینیزووجسمیروانی–باید افزود قمه زنی بلحاظ آسیب هاي روحی *

قرار گرفته است که مختصري آورده می شود وشدیدا بر اجتناب از آن تاکید شده است:پزشکان

یزنقمهیبهداشتعوارض. 4
یزنقمهیو متخصصان امور بهداشتی. به اعتقاد کارشناسان بهداشتاندازدیفرد و جامعه را به مخاطره میسالمتیاز لحاظ بهداشت روانیزنقمه
تواندیمگریديزن شود و از سوعروق و اعصاب فرد قمهیو قطع شدن برخیموضعيهاعفونت،يزیسو باعث خونرکین است از ممک

را در جامعه گسترش دهد.Bتیهمچون هپاتیخطرناکیعفونيهايماریب
جراحات کوچک آن هم یاست، حتیگردش خون خوبيپوست سر دارانکهیبا توجه به ا: «دیگویاستاد دانشگاه تهران میملک افضلنیحسدکتر

»به همراه داشته باشد.یفراوانيزیخونرتواندیم
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عروق و اعصاب را از جمله عوارض یو قطع شدن برخیزخم بد شکل) عفونت موضعمیجوشگاه ناهنجار (محل ترمجادیا،يزیرسپس خونيو
:دیافزایو مکندیذکر میزنقمهيفرد

جمجمه به رونی) احتمال انتقال عفونت از بی(کم خونی) احتمال بروز آنمدیشديزیخونرلیاز کم شدن حجم خون (به دلیشوك ناشبروز احتمال«
یعفونيهايماریاحتمال بروز کزاز و احتمال آلوده بودن قمه مورد استفاده و انتقال بت،یهمچون مننژیخطرناکيهادرون آن و بروز عفونت

»وجود دارد.يهاريماریبيدر موارد نادریو حتBتیپاتهمچون هیرناکخط
را در بر دارد و ممکن یاستخوانيهاپوست و عفونتيهاخطر ابتال به عفونتیزنکه قمهانددهیعقنیبر ازیاز متخصصان مغز و اعصاب نياعده

يهااستخوانیشکستگنیکند. آنان همچنجادیبه آبسه را اداخل نسج مغز موسوم یچرکيهاکانونیزناز قمهیناشیعمقيهااست عفونت
.دانندیمحتمل میزنرا در قمهیمغز و مرگ سلوليدیورستمیسیآن، پارگیو فرورفتگجمجمه

اصابت قمه بر مغزبارانیزاثرات

:دیگویمیزندر مورد عوارض قمهیهشتبدیشهیدانشگاه علوم پزشکیدانشکده پزشکاریجراح مغز و اعصاب و استادیزالرضایدکتر عل
مغز که يدیورستمیشوند. قسمت اعظم سبیاصابت قمه ممکن است دچار آسانیاستخوان در جرریزيو مو، استخوان و نسج مغزپوست«

مسئله ممکن است نیکه ادریاصابت قمه قرار بگریممکن است در مسشود،یمدهینام»تالیاژیبل«نوسیتمام مغز را بر عهده دارد و سیزِهکش
که قطعات شودیاوقات اصابت قمه باعث میشود. بعضدیشداریبسيزیرو خونيدیوريهاجراحت،یلخته، پارگر،ینظیشکالتمجادیباعث ا
.شودیمدهیفرو رفته نامیشکسته شده و به داخل فرو رود که اصطالحاً شکستگنیریزیاستخوان

در نکهیبا توجه به انی. همچنردیعفونت در آنجا شکل بگيهاکانونندهیدر آتواندیاست که منیکه وجود دارد ايفرو رفته خطریشکستگدر
و تیکند و موجب مننژدایمغز هم راه پياستخوان جمجمه پرده مغز قرار گرفته و اصابت قمه ممکن است باعث شود عفونت به پردهریز

گریو عوارض ديزیرخون،یخود نسج مغز هم ممکن است به علّت اصابت قمه دچار دمه و دچار کوفتگنکهیمغز شود، ضمن ایعمقيهاعفونت
»شود.

مو ز،یمو هستند، ممکن است با اصابت اجسام نوك تيداراینواحنیچون اشودیکه به مغز وارد مزیاصوالً در اثر ضربات نوك ت: «دیافزایميو
نگاه یعنیبماند، یمسئله از چشم پزشک هم مخفنیو ممکن است اکندیخطر عفونت را چند برابر منیکنند که ادایبه داخل راه پیو اجسام خارج

»کند.دایپیعفونمیعاليریمدت زمان تأخکیبا ماریممکن است بینکند ولدایممکن است مشکالت را چندان هومارانیبنیدر زخم ايظاهر
بر کودکانیزنقمهریتأث

افراد حساس هیدر روحیزنمعتقدند قمهیپزشکبر هم بزند. متخصصان روانزیاز افراد حساس جامعه را نیبرخیتعادل روانتواندیمیزنمهق
ارکنیکودکان را نسبت به اتوانیاز آنجا که نمندیگوی. آنان مگذاردیميبر جایعمل هستند اثر منفنیکه شاهد ایجامعه از جمله کودکان

بر یزندر مورد اثرات قمهیپزشکروانيرشتهاریدانشنایبي. دکتر مهددیآنان را سست نمایمذهبيباورهایزنکرد، ممکن است قمههیتوج
هابچهيو تکرار همراه است، قطعاً رویبدنيهاو با حرکتدارتمیحرکت رنیو اشودیميخون جاریزنچون در قمه: «دیگویکودکان مهیروح
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به یسالبزرگایی. حاال اگر کودکدهدیعمل دچار رعب و هراس شده و حالت چندش به آنان دست منیادنیها با داز بچهی. برخگذاردیاثر م
»او از مذهب شود.زیباعث گرندهیدر آیزننگاه کند، ممکن است قمهیمذهبدهیپدکیمسئله به عنوان نیا

عتیشریآسان. 5
به فرد مکلّف و تیبردن هرگونه آزار و اذنیو از بیآن بر آسانيکه اساس و بناافتیمیاسالم در خواهنیو دقت در متن دتأمل یبا اندک

به اتیآنیکه امینیبمىد،یگوسخن مىنیکه از چارچوب کلى حاکم بر دقرآنىاتیگذاشته شده است؛ چنانچه با بررسى و مطالعه آگرانید
را اتیآنیاز اينفى شده است. تعدادعتی(حرج) از ساحت شرادیمشقت زات،یآنیاند. در اخبر دادهنیو سخت نبودن دىریاز آسان گشنىرو
:دیکنیمشاهده مریز
»لَولَ ععا جمیّکمرَجٍنِیفى الدنْ حقرار نداد.یتنگنائچیهنیشما در ديو برا» «م«
»یرِیالْد بِکم اللَّهسرَیال ویرِیسردالْع خواهدینمیسختتانیاست و برایشما خواستار آسانيخداوند برا»«بِکم«.
»یرِیأَن د ّفیاللَّهخَفنکُمکار را بر شما آسان کندخواهدیخداوند م»«ع«
»شما قرار نخواهد داد.يبرایسختگونهچی) هنیخداوند(در د»«مّنْ حرَجٍکمیعلَجعلَیاللَّه لدیرِیما«

:فرمودندیوآله، مهیاهللا علیچنانچه رسول خدا، صلم،یابیشده را مىادیاتیهماهنگ با آثىیاحادم،یبه سنت هم سرى بزناگر
فالضرَر راریو ال ض یزیاإلسالمِ، اإلسالمیزیو ال راًیخدهریاسالم بر خرایممنوع است؛ زيگریرساندن به خود و دانیدر اسالم ضرر و ز«شرّاً د

»رساندیبه او نميو شردیافزایمسلمان م
ند:افرمودهشانیانیهمچنو
»خدا آسان است.نیمردم! همانا ديا«سریاهللا نیالنَّاس إنَّ دهایاای

فرمودند:زینيگرینبوى معتبر دثیحددر
ۀِیبِالشَّرتکُمیاتۀِعّمحّهلۀِ السام.آسان و نادشوار آوردهعتىیشرتانیبرا«الس«

یکسينماز خواندن براستادهیعبادات است، اگر انیکه در نماز که بهترینفس خواسته نشده، به صورتذاءیو ایسختگاهچیدر اسالم هپس
وبر آن شخص وارد نخواهد شد؛ يرر جدنماز خواندن ضستادهیکه با امیدانیدشوار باشد، به او اجازه داده شده که نشسته نماز بخواند؛ اگرچه م

ذاءیبا احتمال ازینگریاز عبادات دياریکه بسبخواند. همچناندهینمازش را خوابیحتتواندیصورت نماز بخواند منیفرد قادر نبود بدزیاگر باز ن
وآله، هیاهللا علیصل،است. رسول خداتیگونه آزار و اذمکلّف و دور بودن او از هریراحتيبراهانیاي. که همهگردندیحرام مینفس باطل و حت

:ندیفرمایرابطه منیدر ا
ام و هر که با سنت و روش من مخالفت کند شدهدهیبرگزفیآسان حننیآوردن ديمن برا«؛یمنّسیفلیالسمحۀ، ومن خالف سنّتۀیفیبالحنبعثت

.»ستیاز من ن
ّرُوایّنواسکّروا، و سدیمتنفر نکننیو آنها را از ددیثابت کننیو مردم را در ددیریو سخت مگدیریآسان گ«وال تُنفروا؛ و ال تُعس«.
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آن را ندارند دنیدیتوانائیبعضیکه حتیعملد؛یبر سر خود بزنریکه با شمشدیتصور کرد که اسالم بگوتوانیمایتوجه به آنچه گفته شد آبا
چه برسد به انجام آن.

را از نیو دمیتأمل کنیکه اندکستیموقع آن نایآشود؟یانگاشته مدهینادنیچنعتیو شرنیدیعسر و حرج و آسانینفيکه قاعدهشدهچه
»قیبمضسیلنیإنّ الد«و »أوسع من ذلکنیإنّ الد«که م،یپاك سازمیاکه به آن افزودهیخرافات و اوهام

ستینلهیوسگرهیتوجهدف. 6
ها و ابزارهاى مجاز و مشروع است که اقامه مجالس و مراسم و تنها با استفاده از روشستینلهیوسگرهیهدف توجنى،یمبانى داساسبر

کند. مىکیمحافل را به اهداف واالى نهضت کربال نزدنیشود و اعزادارى عبادت شمرده مى
سرپا نگه داشت. دهدیگناه ميکه بویتم نشست ولى مراسم او را با انجام اعمالسوز او، در ماو مصائب جاندالشهدایتوان در رثاى سمىچگونه

نیحسرزایمجارزشى قائل شد. به قول حاتوان براى آنرام باشد، نمىبا گناه و ارتکاب حختهیمراسم عزادارى چنانچه با کار خالف شرع و آم
نورى(ره):

امرى که سبب لهیمحقّر باشد، نتواند معارضه کند و طاعت الهى را نتوان به وسارینظر بسبزرگ باشد با حرام هرچند دراریهرچند بسمستحب
غضب و سخط اوست به جاى آورد و به آن نزد خداوند تبارك و تعالى، متقرب شد بلکه مورد و محلّ تمام مستحبات آن فعلى است که به حب 

و مباح باشد.زیذات جا
:گیريجهینت

ین نوشتار به این جمع بندي نهایی دست یافتیم: با بررسی ومطالعه ا
در رابطه با انجام قمه زنی هیچ دستوري از ناحیه شرع مقدس نرسیده است.-1

شبکه هاي ماهواره اي استکباري (ضد اسالم وضد شیعه)بمنظور خرافی وبد جلوه دادن چهره شیعیان اقدام به تبلیغ این عمل خرافی می -2

نمایند.

چندان برخوردار نبوده و بیشتر در ی همانند آن (لطمه زدن به بدن) پیشینه اي در عصر امامان معصوم ندارد واز قدمتیقمه زنی وکارهای- 3

دوره هاي صفویه وقاجاریه  توسط بعضی عوام آغاز وترویج گردیده است.

در نیمحسن امدیعالمه س(ود .در راستاي حفظ دیگر شعائر دینی نیز تلقی نمی شنیست وقمه زنی به هیج وجه جز شعائر الهی -4

چون ع،ینوع فجانیها و انجام دادن انوع دستهنیکارها، راه انداختن انی: تمام اندیگویمزینیکسان: «سدینویمبارهنیا

و ذاءیدر صورت ازیامور واجب نیکرد که حتدیفراموش نباینخواهد داشت، ولیبه پا داشتن شعائر اسالم است اشکال

شودینه تنها همه ساقط م،ی. روزه در هنگام مرض و وضو در بودن زخم و حج در هنگام ناامنشودیساقط منفس،تیاذ

یگفت که مثَل شما مانند آن کسدیکسان بانیامور مستحب. به انیحرام است، چه رسد به ازیبلکه عمل کردن به آنها ن

گفت: چون وقف مسجد دندیو چون از او علّت کار را پرستفروخیوقف مسجد را شراب کرده و مياست که انگورها

خوردنش هم مستحب است!!چیهستیفروش آن صرف مسجد خواهد شد، حرام که ندهیاست و فا
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يزیرزن در اثر خوناز فوت افراد قمهيمتعدديهاتاکنون نمونه.(قمه زنی بدلیل زیان رساندن به بدن داراي حرمت شرعی است-5

ها گزارشنیانیاز مشهورتریکیو پاکستان گزارش شده است. که نیعراق، بحرران،یمختلف ايرهادر شهادیز

طبق م2001بود که در سال نیساله، ساکن بحر38» عباس احمد بورنکسیعبدالنب«به نام يمربوط به فوت فرد

)آن درگذشت.به وجود آمده ازيزیروخونیزندر اثر قمهم،یمحمد سلمیشهادت دکتر ابراه

.در صورتی که دین اسالم دین جهانی است قمه زنی بدلیل وهن وبد نام کردن دین اسالم بویژه مذهب شیعه نیز عملی خالف شرع است- 6

.ومسلمانان با کردار وگفتار خود بایستی براي بشریت الگو باشند تا دیگر افراد جامعه نیز به این دین الهی تمایل وگرایش پیداکنند

اینکه دین اسالم براي سعادت بشري فرستاده شده ودر این دین الهی تکلیف وسخت گیري بی مورد وبی نتیجه وجود نداردبنابراین نظر به-7

این عمل جایگاهی در احکام اسالمی ندارد وحتی بلحاظ عقلی مطرود است.

ی هم براي فرد قمه زن وهم جامعه دارد واگر قمه زنی از دیدگاه پزشکان و روان پزشکان نیز داراي عوارض وآسیب هاي جسمی و روح-8

چنانچه فرد قصد خون دادن دارد بایستی به پایگاه هاي انتقال خون براي اهدا مراجعه نماید که عملی است داراي ارج وارزش دینی وانسان 

دوستانه.

وتضییع حقوق دیگران حرام است.مت براي دیگران واختالل در نظم عمومی نیز بودهحقمه زنی در سطح شهر ومعابر از جمله مزا-9

قمه زن ومحل ویا مکان عزاداري می شود که نجس شدن خودقمه زنی بعلت خون ریزي که خون هم بلحاظ شرعی نجس می باشد موجب -10

عملی است حرام وگناه.

دالشهدایسيحکم برهنه شدن در عزادار- 6
ویدر برنامه زمزم احکام راددالشهداءیسيدر مورد برهنه کردن بدن هنگام عزاداریستفتائبه ايرازیمکارم شاهللاتیرهبر معظم انقالب و آپاسخ

شد. انیمعارف ب
دارد؟ لطفاً یچه حکمیاز نظر شرعالسالمهیعلدالشهداءیحضرت سيبرايو عزاداریزننهیکردن بدن و لخت شدن به هنگام سانی: عرسوال
.دیدهحیتوض

جزء نیپدرش اگر لخت شود امیدر مجلس ترحيفرداینشوند؛ آانیلخت نشوند عرینیآن است که عزاداران حساطیاحت: «يرازیمکارم شاهللاتیآ
بود ییهاراهنیرا باز گذاشت. سابقا پنهیاز سيمقدارتوانیميعزادارياست؟! برادران بر لخت شدن اصرار نداشته باشند. اما برايآداب عزادار

سرزنش توانندیکار دشمنان هم نمنیکه بدن نما باشد. با اشدندیو لخت هم نمکردندیرا باز منهیسيو جلوشدیکمه ماز آن دیکه قسمت
»کنند.
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به نظر «استفتاء گفت: نیدر جواب به ايپاسخ به احکام مقام معظم رهبرندهیاالسالم فالح زاده نما: حجتيخامنه ایعلدیاهللا ستیآحضرت
نیسوء استفاده کنند و سبب تفرقه بانیعیشایعیمکتب تشهیکار ما علنیکه سبب شود دشمنان از ايهرکارير مجالس عزادارحضرت آقا د

»کرد.زیپرهدیباشد، حرام است و بانانمسلما
مسئله :لیتحل
.ستینستهیشايسم عزادارکه برهنه شدن در مرادیرسجهینتنیکرد و به الیتوان مسئله را تحلیمختلف ميچند جنبه از

زیشود و توسط بانوان نیو پخش معیمجالس، ضبط، توزریتوجه داشت که بعضا تصاودیدر باب نگاه کردن به افراد برهنه در مجالس باابتدا
؛ مطلب دیگر. میفراهم نموده ارا يمفسده اجادیاينهیخود زمیتواند باشد و در واقع با برهنگیمزینگاه مفسده انگنیممکن است مشاهده شود. ا

باشد گناه است.یلذت شهوانياگر براز،ینگاه زن به زن و نگاه مرد به مرد که همجنس هستند ن
یمیاقدامنیدست به چنيکه در مجالس عزاداریاست. البته الزم به ذکر است، کسانینوع حرمت شکنکیحرکات نیاگر،یدياما از بعدو

زنم؛یمیمسئله مثالحیتشري. براستینیکنند، اما تنها شور کافیمنیچنتیا از سر شور و ارادت به اهل بتنهممکن است زنند 
!کند؟یمدایپیچه صورتمیندازی(ع) بتیاهل بئتیآب دهان را در مجلس و هنی. اما اگر همستیگناه ننیزميآب دهان روانداختن
يجنبه نیو حرمت. اما قطعا از چندمیشود با شکسته شدن حریز عرف و ادب باشد، توأم مکه در آن خروج ايمشخص است. هر کارجواب

گرفت.رادیاقدام اشکال و انیتوان به ایهم مگرید
یس مدرکیرد شدن در اییبه عنوان مرز قبول10يعمل، مانند نمره کینبودن ایکه؛ حد و مرز گناه بودن مینکته توجه داشته باشکیبه دیبا

مثال؛ ي. برامیقبول شده ا10و اگر گناه نبود با میگرفته ا10ریزیعنیآمد، اگر گناه بود شینبودن پایبحث گناه بودن یاگر در عملیعنیماند! 
انسان قبول نجایا. در ستیمفسده نباشد، گناه نمیدر کار نباشد و بيسالم با نامحرم گناه است؟ جواب؛ اگر مفسده ايصحبت کردن با محتواایآ

کند. به یميریجلوگروح یبه همراه دارد و از تعالیصحبت سالم با نامحرم تبعاتیکه حتمیدانیهمه مرای! ز10يشده است، اما تنها با نمره 
:دیتوجه کنثیحد

سازد.یم” هابتیگرفتار بالها و مص“را ” سالم“، انسان ”نامحرم“با زنان ”يضرورریغ“کردن صحبت
532صفحه 5جلد نینور الثقلریتفس
نمره يبه جايو رستگاريدارنیکالس دنیشود، انسان در اياما تبعات دارد دورستیکه گناه نيضرورریصحبت سالمِ غنیاگه از همحاال
در یبا نامحرم (حتيضرورریغيمسئله و کنار گذاشتن صحبت هانیاتیرعانیطور اگر فرد در عنیکند. و همیباالتر اخذ مي، نمره ا10

نیکند. و تمام ایباالتر اخذ مينمره ايدارنیکند، باز در کالس ددهیعملِ طاهر و پسندنیبه اقیتشوزیرا نيگریبودن)، فرد دسالمصورت 
است.” حکمت“يها نشانه یشیاقدامات و دور اند

80حکمت–حکمت گمشده مؤمن هست .نهج البالغه ند؛یفرمای(ع) میعل
از مرز گناه باالتر دشیوسعت ددیمؤمن بایعنینبودن توقف کند. ایو مرز گناه بودن 10ينمره يرودیمؤمن در اعمال خود نبایعنی؟یچیعنی

يو اعتالیالکه مشتاق تعیقرار داده است. اما فرد مؤمن، کسيو رستگاريدارنیسطح کالس دنیرفته باشد. خداوند، گناه نکردن رو نازل تر
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یکه تبعات منفیدهد و عملیانجام نمجهیو بدون نتهودهیکه اقدام عبث، بندیگویمیبه کسمیکند. حکیحداقل توقف نمياست، رویروح
شود.یداشته باشد را مرتکب نم

ریتواند باشد، گیمفسده مجادیاينهیزمما باشد، یرامونیپطیمحيبرایتبعات منفيتواند دارایم،يواقع، برهنه شدن در مجلس عزاداردر
است و در واقع دور از حکمت است.ینبودن است، در جا زدن در کالس بندگایکردن و توقف در مرز گناه بودن 

يشان دهنده بماند نیقرار گرفتن باقدیینبودن و به زحمت مورد تأایالسالم، اگر عمل ما در مرز گناه بودن همیعلتیاهل بيمجلس عزاداردر
!ست؟یصاحب خانه چریگفت: گر گدا کاهل بود تقصدیکه بانجاستیاست. ارتیدور بودن ما از معرفت و بص

گونه نیادی. باردی(ع) قرار بگتیاهل بقیمورد تشود،ییاعمال عالوه بر تأدیحداقل است، باتیقرار گرفتن اعمال در دستگاه اهل بدییتأمورد
.میرا طلب کنتیاهل بتیضارنگونهیو امیباش

ينداریدينه؟! اما وادایمیشویقبول ممینیکجاست؟! تا بب10نمره میکنند، تا بدانیرا با فتاوا مشخص ميدارنیحداقلِ کالس دشهیهمعلما
ختم 20کالس مرز ندارد و به نمره نیدر ایتعالینبودن است. حتایو گناه بودن یو ماندن در مرز قبول10نمره يگسترده تر از ماندن رویلیخ
نیبعد از مشخص کردن ام،یکنیعلما بررسي(ع) محدود است! اگر در صحبتهایعلیو روح متعاللیفضایعنیباشد، نگونهیشود، که اگه اینم

مقام ونهنميصالح ندانسته اند. براکردند و انجام آن را بهیاقدام نهنیخود از ايدر خطابه هايبرهنه شدن در مجالس عزاداريحد و مرز برا
:ندیفرمایمنیخود چنيفتواانیحفظه اهللا، در پايامام خامنه ا،يمعظم رهبر

.ردیاست ولى مناسب است با لباس عزادارى انجام بگزیزدن جانهیصورتى که نامحرم نباشد و مستلزم مفسده نباشد، برهنه شدن و سدر
.میمعرفت را باال ببرنکهیاایمیبمانینشدن عمل خود باقایز شبهه ناك بودن و به گناه ختم شدن ماست که در مرمیتصمنیحاال ا

فرمودند:یمشهیاهللا بهجت همتیآ
.دیکن”اطیاحت“دیو آنجا که شک داردیکنياز محرمات دورد،یواجبات عمل کنبه

:دیآی(ع) در ادامه مدالشهداءیسيبرایزننهیدرباره برهنه شدن در هنگام سدیمراجع عظام تقليفتاوا
:يخامنه ایاهللا العظمتیآحضرت

و رحمۀ اهللا و برکاتهکمیعلسالم
تعالىبسمه

.ردیاست ولى مناسب است با لباس عزادارى انجام بگزیزدن جانهیصورتى که نامحرم نباشد و مستلزم مفسده نباشد، برهنه شدن و سدر
.دیباشدیو مؤموفق

:یهمدانياهللا نورتیآحضرت
دیایخون باشنهیاز سنکهیبزند تا انهیو سندیآورد البته به طورى که نامحرم نبکسى که لباسش را در مىست؟یزنى چنهیفلسفه س–594س

ست؟یحکمش چ
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خاطره…روضه خوانى وزنى و نهیسقینوع عزادارى و اظهار ارادت نسبت به خاندان عصمت و طهارت است که از طرکیزنى نهی: سج
ماند.ها زنده مىدر خاطرهشهیبراى همالسالمهمیعلنیائمه معصومریو ساالسالمهیعلنیامام حسجانبازىوفداکارى

است.دهیعملى ارزشمند و پسند،زدن بطور متعارفنهیسو
:يرازیاهللا مکارم شتیآحضرت
دارد؟یاشکالیزننهی: لخت شدن در مجالس سسئوال
کار حرام است و اگر زنان هم نباشند اشکال دارد.نیکه زنان حضور داشته باشند ای: درصورتجواب

: وآسیب هاي مرتبط با آنحمل علمات- 7
تاریخچه علم و عالمت

تاریخچه ي علم و عالمت محل اختالف وداراي اقوال مختلف می باشد .
لف ذکر می کنند . عده اي ریشه آن را مربوط به دوره آق قویونلها، عده اي به دوره ي مورخان تاریخچه ي علم و عالمت را دوره هاي مخت

صفویه و عده اي به دوره ي زندیه و قاجاریه نسبت می دهند .
لف ایرانی قدیمی ترین عالمت هاي ایرانی در موزه توپکایی استانبول نگهداري میشود شاید این عالمتها که نمونه اي از عالمت و نشان قبایل مخت

است درعصر حکومت ترکمنهاي آق قویونلوها وقره قویونلوها وجود داشته اند و دسته هاي سیاسی و مذهبی از آنها استفاده می کرده اند .
عالمتها از صفحات آهنی بصورت تیغه ي باریک و بلند ساخته می شده اند و در راس آن عالمت، نشان سنتی وقومی قبیله اي نصب می شده است

صفحه اي . درمیان شیعه مذهبان نام اهللا و یا اهللا محمد و یا پنج تن علیهم السالم روي آن نقره کاري می شده است . تیغه بلند و باریک آهنی با
باس شده بود مدور بزرگتر در انتهاي تیغه که داراي قابی ازفلزبود خاتمه می یافت در این قاب را باسرهاي اژدها که از هنرهاي چینی و ژاپنی اقت

میالدي هم دیده می شود این عالمتها برروي دسته اي چوبی یا فلزي قرار می گرفت . 15می آراستند . تصویر این عالمتها در مینیاتورهاي قرن 
پیشاپیش دسته ها حمل می شد. 

زاداران مذهبی درایام سوگواري با بزگداشت و در سالها بعد بخصوص دردوران زندیان و قاجاریه تزئینات دیگري به عالمتهاي دسته اضافه شد و ع
تشریفات دیگر آنها را بکار می بردند . در آن دوران عالمتها را پیشاپیش صف سوگواران حرکت می دادند 

صورت پایه اي داشتند که کلمات مذهبی برروي آن منقوش بود و دو اژدها با دهان باز از آن حفاظت می گردد که"عالمتهاي قدیمی ترمعموال
آنها نیز سوراخ بود .

برخی عالمتها داراي نگاره طاووس ، پرنده ، چهار گلدان و یک جفت طوطی در دو طرف عالمت می باشد که گاه دو شمعدان به میله اي که قاب 
بدیل به عالمتهاي سه تیغه ، برآن تکیه دارد متصل است . در گذشته عالمتها یک تیغه بودند و تزئیناتی به آن متصل می شد این عالمتها کم کم ت

پنج تیغه ، هفت تیغه ، بیست و یک تیغه و ..... شدند . 
براي آقاي هاینریش بروگش آلمانی از سیاحان دوره قاجار درزمان ناصر الدین شاه از مراسم عزاداري که در میان باغ کاخ و نزدیک اتاقی که شاه

ن درون چادر بزرگی نشسته بودند و مراسم را تماشا می کردند . در آغاز مردانی قوي هیکل تماشاي تعزیه در آن می نشست می نویسد : میهمانا
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عالمات و علمهایی را به میدان می آورند بعد از این هشت نفر وارد میدان شدند که یک چهار چوبی را به بر دوش حمل می کردند و روي این 
ح می داند که این سبل قبر پیامبرصلی اهللا علیه و اله وسلم است  . روي قبر چندین طاق چهارچوب چیزي شبیه قبر درست کرده بودند وبه ما توضی

شال کشمیر کشیده بودند و چند شمع کافوري نیز روي آن دریک شمعدانی می سوخت . در دو طرف این قبر نیز دو نفر دیگر با علم و کتل حرکت 
می کردند .

ن کلید حل معماست و ریشه تمامی این مسائل می باشد این است که عالمتهایی که هرچند به قول اما نکته قابل توجه  مغفولی که توجه به آ
ردوران مورخین تاریخچه آن به دوران قاجاریه و زندیه بر می گردد اما ریشه اصلی آن را باید در مسیحیت جستجو و پیدا کرد . ناگفته نماند که د

حرکتهاي شیعی بطور زیر زمینی انجام می گرفته و شاهان و سالطین همیشه از اجتماعات شیعی خوف صفویه تا زمان شاه عباس اول عزاداریها و 
داشتند و برخالف امنیت دستگاه حکومتی خود می دیدند تا اینکه در زمان حکومت شاه عباس دوم ورق برمی گردد و شاه عباس دوم به شدت 

شود و براي نشر و گسترش عزاداریها و اجتماعات سوگواري شیعی به فکر چاره می افتد . او مدافع شیعه و عزاداري سید الشهداء علیه السالم می 
در دستگاه حکومتی خود وزارتی بنام وزارت روضه خوانی و تعزیه داري ایجاد کرده ووزیري براي آن منصوب می کند .

فویان روابط بسیار نزدیک مرموز وویژه اي با آنها داشتنه اند می او وزیر روضه خوانی و تعزیه داري خودرا به اروپاي شرقی ( که در آن زمان ص
فرستد ) که دررابطه با مراسم دینی و تشریفات مذهبی آن جا تحقیق کند .

وزیر روضه خوانی و تعزیه داري دررابطه با این موضوع تحقیق کرده و بسیاري از سنت ها و مراسم جمعی مذهبی و تظاهرات اجتماعی مسیحیت و
گزاري و نقل مصیبت هاي مسیح و حواریون و شهداي تاریخ مسیحیت و نیز عالئم و شعارهاي آنان و ابزارها ووسایل خاص این مراسم بر

رسوم ودکورهاي ویژه محافل دینی و کلسیا را اقتباس کرده وهمه را به ایران می آورد و دراینجا به کمک وابستگان به رژیم صفوي ، آن فرمها و 
و تاریخ تشیع و مصالح ملی و مذهبی ایران تطبیق داده و به آن قالبهاي مسیحی واروپایی و محتواي شیعی ایرانی می بخشند ، بطوري را با تشیع

تازه اي که هرگز نه درملیت ایران سابقه داشت و نه دردین اسالم ونه در مذهب شیعه بوجود "که ناگهان درایران سمبلها ومراسم ، مظاهر کامال
آمد .

زنی ، مراسمی ازنوع تعزیه گردانی ، شبیه سازي، نقش و علم وکتل سازي ، پرده برداي ، شمایل کشی ، معرکه گیري ، قلب بندي ، زنجیرزنی ، تیغ 
موزیک و سنج زنی ، تعزیه خوانی و فرم خاص و جدید و تشریفاتی ( مصیبت خوانی ) و ( نوحه سرایی جمعی) که اکثر آن تقلیدي است .

اسم وتشریفات مخصوص عزاداري اجتماعی و رسمی ، همه فرمهاي تقلیدي از عزاداري و مصیبت خوانی و شبیه سازي مسیحیت اروپایی این مر
است و حتی گاه به قدري ناشیانه این تقلید را انجام داده اند که شکل صحیح را هم که در مراسم مذهبی مسیحی ها جلو دسته ها می برند .

کمترین تغییري درآن بدهند آن را به ایران آورده اند و امروزه هم بدون توجه به شکل رمزي و مذهبی آن در مسیحیت جلو صفویان بدون اینکه
دسته هاي عزاداري راه می روند وهمه می بینند که شاخصه نمایان هر دسته سینه زنی همین صلیب جریده است  .

ت وهیچ کس از آنهایی هم که آن را می سازند و حمل می کنند نمی دانند براي چه چنین درعین حال در نظر هیچ کس معلوم نیست که براي چیس
ش می می کنند . اما با اینکه این جریده در میان ما هیچ مفهومی ندارد و کاري نمی کند همه شخصیت و عظمت و افتخار یک دسته به همان جریده ا

باشد همه اختالفات بر سرجریده می باشد .
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تبار و شکوه و فداکاري ، اندازه ایمان و شور دینی یک دسته به بزرگی و سنگینی و زیبایی و گرانی جریده اي است که در جلو آن ارزش و اع
دسته حرکت می کند و جالب دراین جاست که جریده نه تنها همان شکل جریده مسیحیت است بلکه لفظ آن هم همان اسم صلیب است که همراه 

و اززبان التین به فارسی آمده است . چون لفظ جریده نه در فارسی و نه در عربی با این شکل هیچ مفهومی ندارد و همه مسمی از اروپاي شرقی
می بینند که جریده با همان شکل به ایران آمده است . لفظ جریده نیز همان جروئیده و به معنی صلیب است .

ز مردم داراي آسیب هایی است که در اینجا به نقل این اقوال می پردازیم.ناگفته نماند که عالمتها به این شکل از منظر برخی ا
آسیب هاي عالمت 
الف ) از حوزه دین

تقدس دادن به عالمتها : که به نظر می رسد می توان نوعی اشتغال فکري براي عزاداران عزیز باشد و توجه اذهان را از اصل فلسفه )١
هد و از طرفی دیگر بهانه هاي بدست دشمنان قسم خورده مکتب تشیع مانند وهابیون و قیام سید الشهداء علیه السالم کاهش بد

دیگر فرق ضاله بدهد . از اینرو باید از اینگونه امور پرهیز کرد.
اعتقاد به حرکت عالمت در روز یا شب عاشورا.)٢
ه دست آنان داده است .حاجت طلبی : این مورد نیز باعث ایجاد شبهه توسط دشمنان شده است و بهانه هایی ب)٣

ب) از حوزه شکلی : 
)  وجود حیواناتی مانند گوزن، کبوتر، خروس ، هدهد ، اژدها و ... که هر کدام از اینها براي فرهنگ و ملتی است مثالً اژدها از 1

فرهنگ چین وارد شده است .
یات متعددي از ان نهی شده است.)وجود بتهاي هندوها: که خود مظهر شرك بوده و در فرهنگ دینی و آیات و روا2
) طالکوب کردن آن : این امر مستلزم هزین ههاي زیادي است که این هزینه ها را می توان براي مستمندان مصرف کرد 3
وجود کشکول و تبر زین دراویش در آن .)٤
وجود شیر و خورشید شاهنشاهی .)٥
شکل و  حالت صلیبی آن)٦

ج) از حوزه اجتماعی 
زنان زیر آن جهت گرفتن حاجت و حاملگی که با وجود مناهی شدید از سوي شارع مقدس این عمل در قرار گرفتن -1

عزاداري هاي شیعیان وجود دارد .
سد معبر و ایجاد ترافیک : الزم به یادآوري است که در شرع مقدس اسالم از سد معبر و ایجاد خلل و ترافیک در معابر -2

ه فقها فتوا داده اند که نمازي که ستون دین است اگر موجب شد معبر شود باطل است و عمومی نهی شده است ، تا جایی ک
مقبول درگاه احدیت نمی باشد .

تا حد وقوع قتل : در پرونده هاي متعدد قضایی می توان به این مطلب رسید .وگاها بستري جهت نزاع بین جوانان -3
چشم و هم چشمی و سالم دادن عالمت ها .-4
رگزاري مراسم رقص عالمت ها و جشن عالمت ها ب-5

و سخن آخر :
شایان ذکر است در خصوص آسیب بودن علم و عالمت ، اختالف نظر هایی در بین علما مشاهده می شود که به نظر می رسد 

ت تایید شده از هر این اختالفات به خلط مفاهیم آن یعنی مفهوم و تعریف علم و عالمت بر می گردد . در مواردي که علم و عالم
دو در معناي اول یعنی نشانه و بیرق قصد شده است و درمواردي که دو مفهوم یاد شده بعنوان آسیب مطرح شده از معناي 

،اشکال ونماد هاي دیگر اقوام وملل وایجاد ترافیک وراهبندانی دوم یعنی عالمتهاي صلیب مانند داراي مشخصات ذکر شده
ت.مقصود بوده اسمعابر و...

فریضه اي واجب اما داراي آسیب  در ذبح احشام بویژه شتر وگاو ::قربانی کردن-8
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. شودیقربان ذبح مدیعامیکه در ایوانیحایکه قرار است ذبح شود؛شودیاطالق میوانی) در لغت به حهی(اضحیو احکام قربانفیتعر
(1و تقرّب به اهللا عزّوجل(یکینزدتیمخصوص، به نینمخصوص، در زمایوانیعبارتست از ذبح حیدر اصطالح: قربانو
ي) براحهیآن به (أضي. و... سبب نامگذارشودیبه خداوند متعال ذبح میکیالحجه) بمنظور نزديذزدهمی(دهم تا سیقربانيآنچه که در روزهاای
. شودیمیچاشت قرباناییاست که در وقت ضحنیا

: دیفرمایمتعال مخداوند
163-162له} [األنعام: کیال شرنیهللا رب العالمیومماتيایو محیو نسکین صالتإقل
»ندارد... یکیشرچیاهللا عزّوجل است؛ که هيو مرگم برایو زندگانمیهمانا نماز و قربانبگو«

:حکم
خدا امبریاهللا عنه) است که پی(رضهریاز ابوهریثیآن حدلیانجام آن را داشته باشد واجب است. دلییکه توانایبر کسیقربان

)3»(مصالَّنَا قْرَبنَّیفَالَ ضَحِّیمنْ کَانَ لَه سعۀٌ ولَم « و سلم) فرمود: هیاهللا علی(صل

» نشود.کیما نزددیعينکند به مصلّایقربان،یمالییکس با وجود تواناهر«

از شتر وگاو وگوسفند.باشد؛ که عبارتندیاهلانیاز چهارپایقربانوانیح

یگوشت قربانعیتوزیچگونگ
دانستند.زیکرد و سپس آن را جایاز سه روز نهشیبیقربانيکردن گوشتهارهیو سلم) در ابتدا از ذخهیاهللا علیاکرم (صلرسول

همانا شما را از ) «31»(الَّتى دفَّت فَکُلُوا وادّخرُوا وتَصدّقُوا منْ أَجلِ الدّافَّۀِ تُکُمیإِنَّما نَه: « دیفرمایو سلم) مهیاهللا علیاکرم (صلرسول

دیکنرهیو ذخدی) بخوردیتوانیبه بعد منیکردم،پس (از اینهنهیبه مدریفقنانیبخاطر ورود صحرانشیکردن گوشت قربانرهیذخ

.» دیو صدقه ده

آمده نیچننینزد مسلم، اگریدیتیو در روا.» دیکنرهیو ذخدیو اطعام دهدیبخور» «کلوا و أطعموا وادخروا: «يگریدیتیدر رواو

.» دیکنرهیو ذخدیبدهازمندانیو در راه خدا به ندیبخور» «کلوا و اطعموا واحبسوا و ادخروا«است: 

...ثیاحادنیاستناد به ابا

بدهند و هیاز آن هديکنند و مقداررهیخودشان ذخيبرابخورند ویکننده مستحب است که ازگوشت قربانیخانواده قربانيبرا

صدقه ) مقدار -دادن هیهد-کردن رهیهر کدام از امور باال ( ذخيصدقه دهند؛ و در شرع هم براازمندانیاز آن به فقرا و نيمقدار

کند.)عیدارد که گوشت آن را چگونه توزیبه خود صاحب قربانیبستگیعنی.(تنشده اسنییتعیمشخّص

شده است. یو دادن دستمزد قصاب از آن نهیفروش گوشت قرباناز

هستند؟یمستحقّ گوشت قربانیکسانچه:  هشتمسؤال
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و به اقارب جهت ارتباط دیروز عازیاستفاده خود و خانواده از آن بردارند و سپس به فقرا جهت رفع نيبراتواندیمی: صاحب قربانج

بدهند. بهتر است که گوشتها را در همان ،يو دوستان جهت محکم کردن اخوت و برادرگانیو به همسا(صله رحم)يشاوندیخو

.دیرا شاد نماشاوندانیدل فقرا و دوستان و خولهینوسیبدتادینماعیتوزدیروز اول ع

است؟زیبه کافر جایدادن گوشت قربانایآ:  نهمسؤال

ت.اسزی: بله جاج

به قربانی بطور خالصه  وتیتر وار: آسیب هاي مربوط 
. ذبح دام در سطح شهر کوچه ها وخیابان ها که محیطی غیر بهداشتی براي ذبح کلیه احشام است واحتمال آلودگی الشه وجود -1

دارد.

مال بیماري وآلوده احتدامپزشک می باشد وبا توجه بهوتائید. ذبح دام در معابر وکوچه ها ویا منازل مسکونی بدور از نظارت الزم-2

ه شدو وجود بیماري هاي مختلف قابل سرایت از دام والشه ذبح بودن دام و عدم تشخیص آن توسط قصاب ویا افراد عادي 

سالمتی افرادي که گوش را مصرف می نمایند به خطر می افتد.

مسکونی ودر مسیر تردد افراد محدوده هاي در و امعا احشا آنشدادام که نجس می بریختن خونبعلت . ذبح دام در معابر -3

منجر به کثیفی وآلودگی شهر می گردد.

. ذبح کلیه احشام در معابر ومال عام بعلت شرایط خاص آن که داراي شرایط تالم آور می باشد و در دید ونظر کودکان ،زنان -4

د که این موضوع باعث تخدیر ذهنی  وتشدید بیماري ،افراد با روحیه ضعیف و ناراحتی هاي روحی روانی وضعف اعصاب می باش

آنان می شود که نوعی مردم آزاري بوده وشایسته است از این امر اجتناب شود.

.ذبح کلیه احشام بعلت تجمع افراد رهگذر و... باعث ایجاد ترافیک ونوعا ایجاد مزاحت براي عابرین وهمسایگان و... می گردد -5

بوده وشایسته است از آن پرهیز شود.که باز نوعی مردم آزاري 

ذبح کلیه احشام بویژه شتر وگاو بعلت درشتی اندام متضمن خطراتی براي قصاب واطرافیان می باشد که در صورت رها شدن . -6

بطور کلی می تواند به افراد بویژه کودکان وزنان آسیب زده ویا باتردد در خیابان ها باعث تصادف با موتور سواران وخودروها شود و

مردم آزاري واختالل در نظم عمومی تلقی می گرددو بایست حتما از آن اجتناب نمود.ئ ایجاد رعب و وحشت نماید که آن هم جز

. بعلت مراجعه وتجمع افراد براي دریافت گوشت قربانی وبروز برخی بی نظمی ها احتمال درگیري متصور است ودر نهایت  -7

.ریضه قربانی شده و تاثیر منفی بر دین واحکام شرعی می گذاردباعث مخدوش شدن سنت حسنه وف

. بعضا ا قدام به ذبح دام می نمایند ولی بعلت نا آگاهی از احکام شرعی گوشت قربانی را بجاي تقسیم وتوزیع بین فقرا -8

ل شرعی ایجاد می شود. ونیازمندان آنرا به فروش می رسانند که با روح عمل شرعی قربانی منافات دارد وبدبینی به مسائ
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اخیرا مشاهده شده افراد سودجو اقدام به ذبح دام نموده و براي فروش سریعتر وسود آوري تبلیغ می نمایند که گوشت  در -9

اختیار آنها قربانی بوده  وافراد بی اطالع از شرایط ذبح ونا آگاه از احکام قربانی نیز اقدام به خرید حتی با قیمتی بیش از قیمت 

.گوشت در مغازه ها می نمایند که خالف احکام مربوط با گوشت قربانی می باشد.    

عوامل مرتبط با موضوع عزاداري : برخی تبیین شرح وظایف 
(خطبا و وعاظ)اهل منبرفی* وظا

(خطبا و وعاظ)اهل منبرفیوظاردیف

1

ودر یسالماعیو اخالق رفکیاز کردار نيبرخوردار،ومتقن بودن مطالب سخنرانیاز موضوعیآگاهی،و عملیعلمتیصالح

چرایی شکل گیري انقالب اسالمی کلیه مراسم بویژه عزاداري ها باید ها ونباید هاي عزاداري را براي مستمعین بیان داشته و

نات وفرمایشات بیاواهداف وارزش هاي آن را بیان نمایند.رهنمودها وتوصیه هاي رهبر کبیر انقالب اسالمی مطرح شود و 

(بصیرت وآشنایی کامل با ولی امر مسلمین را تبیین نمایند.ودستورات مقام معظم رهبري بعنوان حاکم شرعی  براي نظام و

مسائل سیاسی روز داشته باشد و نقشه هاي شوم نظام سلطه را براي تضعیف ومقابله با نظام جمهوري اسالمی براي 

مردمئ تشریح نماید. )

کرامت و ،یطمعیخدمت به مردم، تواضع، صراحت لهجه، ب،یستیساده ز،يعبارتند از خوسازتیعوامل محبوبکه تیمحبوب2

عزت نفس و...؛
تطابق کردار و گفتار3
ها، مسخ ارزش هافیدر برابر بدعت ها، تحرعیاسالم و تشلیاصيارزش هايایو احنیحفظ د4

ح،یها، تشرنهیزملیو تحلریو تفسات،یو روااتیاز آيریبه قرآن و بهره گو کوشش در توجه دادن مردم یسع5

عاشورايو عبرت هاامیفلسفه، پ
جامعهيالسالم براهمیمعصوم علانیشوایالگو ساختن پ6
مردمیفرهنگ عمومشیو آراشیپاالش،یرایپيبرايداشتن شجاعت معنو7

فیو تحرفیو عدم استفاده از کتب ضعیباطل و آراء اختراعيهاشهیرد اهل بدعت و اندو طیو نفییو خرافه زدایمرزبان8

...یا استفاده از روایات ضعیف در کتب نسبتا معتبرگستر و
ممکن استریغایعوام مردم دشوار يکه اثبات و قبول آن برایاز ذکر فضائل و معجزات و مطالبزیپره9

نشوددهیدل ها رمتاندیسخت ننمايهابتیعاشورا ذکر مصامیاریغو در یزمانطیدرك شرا10
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گرددیتقرب به خدا و نور کالم واعظان محسوب ممهیاخالص در واقع، عمود خرایاخالص؛ زتیتقو11
ارزانيخدمت مقدس به بهانینفروختن ا12
بخشدرا قوت و عمق ینینفوس بکوشد و فرهنگ دریعقول و تطهریدر تنو14
زماناتیو سطح سواد مردم و مقتضتیشناخت ظرف15
مصون ماندن از آفات راهيالسالم براهمیعلتیعمق دادن محبت عزاداران به امامان اهل ب16
ثابتنیمستمعينبودن مطالب و روضه ها برايتکرار17
استاز اطاله کالم و اطناب مالل آور که باعث خسته شدن شنودگان زیپره18
اشتباه بعد از وقوعحیمبادرت به تصح19
به مستمعانییپاسخ گويبرایتوقف کوتاه پس از اتمام سخنران20
»دانمینم«از گفتن دنیو نهراساد،یبنیبيهاياساس و نوآوریمطالب بانیاز بزیپره21
احکام فتوا ندهدنهیدر زمست،یاگر مجتهد ن22
ازیدر صورت نیاح تازه کار در جلسه خصوصتذکر و نقد کار مد23
»من«و به کار نبردن کلمه ،ییاز خودستازیپره24
مجلسبانیخطگریاحترام به د25
مقتليدر خاتمه مجلس، ولو از روبتیذکر مص26
غیصبر در راه تبل27

در امر فرج آن لیو تعجیسالمتيبراشیایبا دعا و نالسالم و ختم مجلس هیاهللا علهیحضرت بقخدا وادیآغاز منبر با نام و 28

حضرت.
یسلسله وار بودن مباحث سخنران29
شبهاتشیبردن شبهات، نه افزانیاز ب-30
نشان ندادن چراغ سبز گناه به مردم-31
هايدر عزادارینیاستفاده از وسائل مشروع د-32
یاسالمقیاز حقایکیبه عنوان ینظام اسالماهداف وارزش هاي نییتب-33

وظایف مداحان وذاکرین  ردیف

همینطور بیان واقعیت ها واهداف قیام ونهضت شناخت جامع وکامل در ارتباط با باید ها ونباید هاي عزاداريمطالعه و*
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. که در هیئات عاشوراي حسینی وبطور کلی کلیه  مراسم بویژه عزاداریها وتذکر بر حذف هرگونه آسیب ،بدعت و..

همینطور اهداف شکل گیري انقالب اسالمی وچگونگی حفظ ونشر ارزشهاي آن را به ممکن است مشاهده شود

مستمعین وعزاداران بازگو نمایدوبا آشنایی وبصیرت کامل از مسائل سیاسی واستراتژي نظام ،نقشه ها وتوطئه هاي 

.زدگی تشریح نمایددشمنان نظام را براي مردم به شیوه سلیس وبدون سیاست
السالم؛همیائمه علیو دستورات عملیاخالقحیاز معارف، نصاینبودن مداحیخال1
؛یالسالم در خالل مداحهمیاهداف ائمه علانیب-2
ها؛يعاشورا و فلسفه عزادارامیفلسفه قانیب؛یعمليالگوهایمعرف-3

يمحتوا را فداهمچنین جامعهازیخوب؛ با توجه به نيبا محتواوآموزنده ،ایگو،محکم ،یاستفاده از اشعار عال-4

نکردن؛ییبایز

و در تمام مداحی ها وهمه جانانی: استوار بودن سخن بر اساس منابع و مآخذ قابل قبول و مورد اطمییمستند گو5

السالمهمیائمه علتیمطابقت سخن با شأن

زشت و دور از شأن ائمه ه،یکم ماياستفاده نکردن از شعرهای ونیحسيعارهاانتخاب و استفاده از شعر و ش-6

السالم؛همیعل

قلم و قدم از سداد و داد اعراض نکند و خالف ایدقت کند که به دم يو اقتصادیاجتماع،یاسیسيدر حرکت ها7

)ت؛یو مرجعينظام، رهبرتیتقو(شأن عمل نکند؛
؛بعنوان قائم آل محمد وبیان وظایف منتظرین در عصر غیبت السالمهیعصر علیکردن از حضرت ولادی8
و مطالب خالف و موهن مذهب؛لیاجتناب از اباط-ات؛یبر واقعیخواندن مطالب معقول متک-9

معنا؛یبيدهایاجتناب از مدح و تمجپر مغز و پر محتوا بودن مطالب؛،دروغن نگفتن-10
با نغمات لهو و لعب نداشته باشد؛میمستقیگونه شبهه و شباهتچیغناآور باشد و هدیسبک ها نبانغمه ها و11
د؛نکندایپیآگاهیخیو تاریعلمدینی ،از معارف يمربوطه بر مجموعه ايشرکت در کالس هامطالعه ویابا 12
خداوند؛تیو جلب رضاتیاصالح ن13
د؛نتوانا بسپاريخود را به خدا،یدادن صدقه و استعاذه واقع،یالکرسهیدعا و خواندن آبرنامه با ي. قبل از اجرا14
مردم و انزجار از باطل؛یاحساسات حق طلبختنیبرانگ-15

وحتی باز داشتن مردم وعزادارن از برهنه شدن،لباس ؛یزننهیبرهنه شدن جهت سيدعوت نکردن مردم برا-16

ي سبک ودور از شان وادب براي مجالس مذهبی دریدن و دیگر رفتار ها

حتی تبشیر وانذار حاضرین مبنی برممنوعیت هرگونه ایجاد لطم ورساندن به بدنبیآسيمردم براقیعدم تشو-17

؛و...بربدن خاصه قمه زنی ،استفاده از زنجیر تیغی
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؛در مجالسسنگین وغیر قابل فهم براي مستمعین ياز روضه هازیپره-18
وقت نماز؛تیرعا-19
السالم؛همیعلنیتخلق به اخالق امام حس-20
ها؛یزننهیو سینظام در نوحه خوانيداخل کردن شعارها-21
؛وتکبر تا تاثیر کالم آنها بیشتر شود از غروريدورومتانت و وقار توأم با تواضعداشتن 22
د؛ننسازشیکسب خولهیرا وسیمداح23

دعوت هاي زیاد از بانیان بگونه اي که فرصت الزم براي روضه و نپذیرفتن ضیبدون تبعان،یدعوت بانرشیپذ24

خوانی مناسب وبوقت فراهم نشود وبانیان مجبور به طوالنی کردن مراسم خود شوند.
در قیام عاشوراي حسینیریو اسدیشهارانینام يایاح25
؛ینیخدمت گزاران مجالس حسندگان،یسراندگان،یگو،سوتان کشیپبهاحترامتیرعا26
آمده (به هر نحو)؛شیپهیمرثنکه در خواندییاصالح خطا27

وخسته ننمودن حضار بویژه دارندیبه مداحيکمترنهیکه عالقه و زمیخواندن، خاصه در محافلدیمختصر و مف28

؛جوانان 
نپردازند؛یاحب مجلس، به مداحبدون اذن صیدر مجالس خصوص29
کاهد؛یالسالم مهمیکه به شدت از مقام ائمه علیاز به کار بردن القابزیپره30
شتر؛یکند، نه کمتر و نه بیخودش معرفیواقعگاهیامام را در جایعنیاز غلو: زیپره31
؛یو چاپلوسییاز تملق گوو پرهیز ازتنفر32
و به خصوص قسم جالله؛از سوگند زیپره33
د؛نریبپذیهمانیميروستاها براشهر و در ،خوش نام رازبانیدعوت م34
د؛ننکنگرانیاختالفات دریخود را درگز،یبا طرح مسائل اخالف برانگ35
ند؛یگزيد از مواضع تهمت دورنکوشش کندیبا36

تاسوعا و يروزهاژهیفر)، دست کم در دهه محرم به ودر دو ماه عزا (محرم و صاهیلباس سمتناسب دنیپوش37

عاشورا؛
مقاصد پست مغرضان و مفسدان و افراد فرصت طلب واقع نشوند؛لهیمواظب باشند که آلت دست و وس38
د؛نهماهنگ با مناسبت بخوان39

يناسد و مواظب هتک سنت هارود را بشیبه آن جا میمداحيکه برايمنطقه اییایو جغرافيمنطقه ااتیخصوص40

آن مناطق باشد؛حسنه 
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د؛نباشریانتقاد پذثبت نام در کانون مداحان و همراهی با اهداف وبرنامه هاي کانون ونیز41

ی :مذهبئاتیمسئوالن هوگردانندگان،گذاران انیبنفیوظاردیف

*

دستورات شارع مقدس و ولی امر مسلمین بعنوان توجه و برنامه ریزي وهماهنگ نمودن کلیه اقدامات متناسب با

_حقوقی قانونی چارچوب ها وضوابطکلیه حاکم شرعی در نظام جمهوري اسالمی ایران ضمن رعایت ولحاظ نمودن

اداره تبلیغات اسالمی بعنوان سازمان متولی نظارت راھبرد ھا وتوصیھ ھای نظام کھ توسط دستگاه ھا من جملھ واداری

ترافیکی –ھیئات مذھبی  وادارات تامینی بعنوان تامین کننده امنیت ونیز سایر دستگاه ھا ھمچون بھداشتی بر عملکرد 

و... مسئولیت دارند.

.يعزاداريهائتیهيبراستهیشايانتخاب نام ها-1
؛ییو خودنماایاز ريجدزیاخالص در عمل و پرهتیرعا2
مثل خمس و زکات ادا شده باشد؛آن یکنند که حقوق شرعنهیهزیاموال3
آن داشته باشند؛تیبه حلتیکنند توجه و عنایاستفاده مگرانیديایاگر از هدا4

مجالس یاز آن که به زرق و برق و تدارکات مالشیانجام دهند و بحیتالش کنند عمل خود را از هر جهت صح5

آن فکر کنند؛تیفیبپردازند به ک

آن هم به سته،یوآله وسلم به نحو شاهیاهللا علیگران آل محمد صلشیسخنرانان و ستايایهدايو اعطانیتأم6

انه؛یصورت مخف

و صاحبان يعزاداريهائتیکسوتان هشیبا شرکت کنندگان مگر نسبت به افراد خاص از جمله پکسانیبرخورد 7

فضل وکمال؛

نامشروع، رقابت دسته يابزار لهو و لعب، عزاداريریحرام، به کارگیهمچون خوانندگياز منکرات در عزادارزیپره8

جات و...؛
گان؛یهمساشیکردن آن ها و سلب آسایاز طوالنزیمجالس در ساعت مقرر و مناسب و پرهيبرگزار9

و اعتدال؛يروانهیم10
؛بلند گوهاي مجالسهمچنین مزاحم نبودنگوش خراشيصداهاجادیجستن از مزاحمت و ايدور11
عدم ذبح احشام در معابر عمومی و اقدام در کشتارگاه هاي مربوطهدر آشپزخانه و ینکات بهداشتتیرعا12
در نینمادغاتیو غم و اندوه و استفاده از تبلبتینشان دادن شدت مصيبراطیاز محیپوش کردن بخشاهیس13
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وزمان عزاداري ) همینطور سیاه پوش نکردن در دیگر ایام سال(البته با رعایت کامل ایام گریديبخش ها
رفت و آمد به مجلس؛ریاز تراکت در مسيریبهره گ14

هیعلنیمجلس و الصاق عکس حرم مطهر امام حسيدر آب خور» السالمهیعلنیسالم بر حس«نصب تراکت 15

ن؛یدروغياز الصاق عکس هازیالسالم و پره
به عزاداران؛دیمفيهايدیو بروشورها و ساهداء کتب 16
و خانم ها و محل استقرار آن ها؛انیآقايجدا کردن درِ ورود17
.م رهبري بعنوان ولی امر مسلمین مقام معظو نظرات دگاهیتوجه به د18
آن؛یاساسفیبه سمت وظائاتیسوق دادن ه19
برنامه ها؛و انتخاب چند هدف، جهت انجامیازسنجین20
هوشمندانه؛يزیبرنامه ر21
محبت توأم با عقل و منطق؛شیجهت افزابابصیرت وبدون سوابق سوئ استفاده از خطبا و مداحان22
تالش در جهت سلسله وار بودن مباحث سخنرانان؛23
ها؛یزننهیامروز نظام در سيتالش در جهت داخل کردن شعارها24
؛یواقعریبا مطالب نادرست و غانیسراهیاز مرثدعوت نکردن 25
؛ي) در مجالس عزادارتی(کمتیبه ازدحام جمعلیبردن منیاز ب26
مجالس؛يمزاحم نبودن بلندگوها27
؛وطوالنی نشدن عزاداري ها نکردنيوقت عزاداریب28
؛يمجلس عزاداريمکان هاایها ییرایدر پذضیعدم تبع29
مکان خاص؛کیمرکز نشدن روضه ها در مت30
نکردن؛یچشم و هم چشم31
؛یضد بهداشتياجتناب از کارها32
؛يو محله ايالهیقبیِئتیاجتناب از تعصبات ه33
؛یجاهلياجتناب از لجاجت ها34
با کودکان؛حیبرخورد صح35

36
ی بصیرت وشناخت خود را نسبت به مسائل سیاسی روز باالبرده در پایان باید تاکید نمود گردانندگان هیئات بایست

ودر تمام برنامه ها ومراسم خود از راهبرد وتوصیه هاي مسئولین اداره تبلیغات اسالمی بعنوان جایگاه قانونی 

ساماندهی ونظارت بر عملکرد هیئات مذهبی استفاده ومراعات نمایند.
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وظایف شیعیان ردیف

*
صوص باید ها ونباید هاي عزاداري بویژه پرهیز از هرگونه رفتار وگفتاري که با اهداف منظور دستیابی به بصیرت الزم در ختوجه و مطالعه ب

اعتقادي  اجتماعی وسیاسی با اهداف وراهبرد ها یی که –قیام امام حسین (ع) ونهضت عاشورا درتضاد است و هم قدم شدن در امور مذهبی 

کم شرعی ترسیم می نمایند،ولی امر مسلمین بعنوان حا

السالم و همیعلتیشرکت در مجالس اهل بقیالسالم و بر توفهمیعلتیاهل بقیبر طرتیو تربتیبر نعمت واليشکرگزار1

درخواست دوام آن؛
را به پا داشتند؛ینیسکه مجالس حیکسانادکردیمأنوس کردند و ینیکه آنان را با مجالس حسیانیو مربنیو دعا به والدیقدرشناس2

عاشورا سهیکردن دسیخنثيبراو اقتصاديیمالفکري ، رفتاري وکرداري ،–مثبت اندیشه اي نکردن از هرگونه اقدام غیدر3

عاشورا؛يهاامیو رساندن پزان،یست
وآله وسلم؛هیاهللا علیحزن آل محمد صلامیو ابراز حزن و اندوه در ايعزادار5
البته به تناسب عرف وضرورت؛يها و مجالس عزادارهیها، تکهینیکوچه ها، حسواریپوش کردن در و داهیو سدنیوشپاهیس6
و...؛یو احکام شرعفیبه وظاییبه مجلس و آشنادنیبه منظور رونق بخشيمجالس عزا و شرکت در محافل سوگوارلیتشک7
کنند؛قیماهانه تشوویمجالس هفتگيبه برگزارزیرا نگرانید8
گران؛یاز آزار و در تنگنا قرار دادن ديبا خوددارگرانیو حقوق دمیحرتیاز مجالس با رعانهیبهيبهره بردار9

است؛امتیروز قيهایدر برابر سختیو دژ محافظياعمال در عزادارنیکه جزء برتربتیبه هنگام ذکر مصهیحزن و گر10
بزرگوار را ناظر خود دانستن؛يدر مجالس عزا وارد شدن و خدایفروتنبا کمال ادب و11
استفاده را ببرد؛نیگذارد بهتریماریکه در اختیو محقق دارد تا از وقتشیصالح و مصلحت انديکه خطبایشرکت در مجالس12
کم محتوا؛ایمحتوا یو باهویپر هيهایاز رغبت به مجالس و مداحزیبه عمق مجلس و پرهیتوجه اساس13
نعمت هاست؛نیها و ارزشمندترقیتوفنیالسالم در هر روز که از بزرگ ترهیعلنیسالم کردن بر سالله نور، حضرت اباعبداهللا الحس14

م کنندگان به السالم را آماده کردند و کشندگان و ظلهمیقتل ائمه علنهیکه زمیدانیکردن از دشمنان و پلياعالم تنفر و دور15

السالم؛همیعلتیاهل ب
دالشهداء؛یسيخصوصاً عزايعزادارامیدر اگریکدیالسالم و به هیبه امام عصر علییگوتیتسل16
باشد؛یکه خارج از ضوابط اسالمياز هر رفتارزیپره17

و... با ياعتقاد،یگذاردن مسائل شرعانیدر مو ینیدیسطح آگاهشیافزايگونه مجالس در راستانیاز انهیبهيبهره بردار18

سخنرانان؛
د؛یمراجع تقليبا توجه به رهنمودهايبا آفات عزاداریشناخت و مبارزه فرهنگ19
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از منکر؛یاقامه امر به معروف و نه20

السالم هیعلنیمحب حسرایهستند؛ زینیحسئتیکه منتسب به هیکسانهیو کلونیاحترام به خادمان و ذاکران و روحان21

محبوب خداست؛
از قسمت بانوان؛ییرایپذيآن، و کمک داوطلبانه بانوان برایگردانندگان اصلایرساندن به گرداننده و ياری22
و تشکر از بر پا دارندگان و دست اندر کاران مجلس؛یقدردان23
د؛یاوریوهمسایگان مشکل فراهم نانیبانيو برادیرف غذا زودتر پراکنده شوشود، پس از صیدر منزل برگزار مئتیکه هیدر صورت24

دانشمندان و پاسداران فرهنگ عاشورا؛ون،یمحترمانه از ذاکران و روحانیقدردان25

موهن مذهب؛يهاياجتناب از عزادار
؛يعزادارنییاست در جهت گسترش آیکه گامی ی وزیارتگاهمذهبودیگر مراکز ها وهینیحسمساجد ،شرکت فعال در ساختن 26

به همراه تقوا، شناخت و معرفت؛يعزادار27
؛یاستفاده، نه وقت گذرانيشرکت در مجالس عزا برا28
فات؛یمقابله با تحر29
نسبت به مستند بودن مطالب سخنرانان و مداحان؛تیحساس30
از منکر؛یترك مجالس منحرف از باب نه31
اعتدال در نذر کردن ها؛32
بودن نذرها و کمک ها؛یپنهان33

آن کس که در روز : «ندیفرمایالسالم مهیامام رضا علرایز؛يعزادارنییبر پا داشتن آياز کار در عاشورا برادنیست کشد34

36» (و آخرتش را بر آورد.ایکند، خدا حوائج دنلیرا تعطشیخويعاشورا کارها
؛ینیپس از خروج از مجالس حسیدر مورد امور شرعشتریمواظبت ب35

36

اخیرا مشاهده می شود که افرادي بدالیل مختلف سعی در تشکیل وراه اندازي هیئات جدید (حتی بدون اخذ مجوز از 

هیئت جدید اداره تبلیغات اسالمی)در سطح شهرستان دارند که با توجه به وجود زیاد هیئت در کلیه مناطق نیاز به

ادامه فعالیت دهندو نیست وچنانچه افرادي قصد فعالیت دارند بهتر است با هماهنگی وهمکاري هیئت هاي موجود 

تاحد ممکن برنامه ها و محتواي مراسم را باالبرده وکیفی تر نمایند.

ھی شئون فرھنگی در مناسبت وبطور کلی ساماندشایان ذکر است با توجه به اھمیت حفظ شعائری چون عزاداری صحیح 

شند که بایست افزود که کلیت نظام بویژه دستگاه ھای مسئول  فرھنگی مذھبی دارای رسالتی خطیر می باھای مذھبی 
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مجال دیگری را می طلبد وبا توجه به اھمیت موضوع و طرح آن در شورای عالی انقالب فرھنگی بدینوسیله وبه پرداختن به آن 

آورده می شود.ونیز منشور ھیئات مذھبیشورای عالیمتن مصوبه شرح ذیل 

متن مصوبه شوراي عالي انقالب فرھنگي

»ھاي ساماندھي شئون فرھنگي در مناسبتھاي مذھبيسیاست«

شوراي عالي انقالب فرھنگي١١/٠٢/١٣٨٦مصوب ششصد و سومین جلسه مورخ 

شرح:

دھي شئون فرھنگي در مناسبتھاي مذھبي را سیاستھاي سامان١١/٢/٨٦مورخ ٦٠٣شوراي عالي انقالب فرھنگي در جلسه 
به شرح ذيل تصويب كرد:

مقدمه:

نھضت حسیني(ع) و حماسه عاشورا، تجديدحیات اسالمي و اوج و قله تاريخي مقابله با ستم و ستمگر و احیاء حق طلبي و 
ون مشعلي فرا راه شیعه، مسلمانھا بلکه عدالت خواھي است که ھمان روح فرھنگ تشیع است. اين واقعه عظیم ھمواره چ

بشريت در عرصه مواجھه با الحاد، استبداد و استکبار بوده است. بدين سبب ھمیشه اين سرمايه بزرگ و سترگ، در معرض 
آسیب تحريفات نظري و انحرافات رفتاري بوده است. در روزگار ما نیز آفات و انحرافاتي که مايه وھن اين حماسه عظیم است در
زمینه مراسم تعزيت و مجالس سوگواري، رخ داده و موجب نگراني علماء، فرھیختگان و ارادتمندان سیدالشھداء(ع) گشته است.

پديده ھاي ناشايست و ناخوشايندي از قبیل:

الف) ارتکاب حرکات خالف موازين شرعي و مخالف جوھر ديني و قدسي حماسه عاشورا.

».قمه زني«رمعقول و نامناسب با روح عقالني و حماسي نھضت حسیني(ع) ھمچون ب) تظاھر به رفتارھاي موھن و غی

ج) استفاده از تصاوير، شمايل و نشانه ھاي غیرواقعي ائمه و اولیاء(ع) و چاپ گسترده آنھا که خالف قداست و حرمت معصومین 
و شأن عزاداري آنھا است.

بیت پیامبر اعظم(ص) و به ويژه ياران و خاندان حضرت سیدالشھداء و د) ذکر اکاذيب و نسبت مطالب خالف واقع به ساحت اھل 
خواندن نوحه ھا و آوازھا و اجراء موسیقي ھاي مبتذل و خالف شئون که باعث مخدوش شدن فضاي فکري حماسي و جنبه 

بین بردن ھاي حزن انگیزي و عبرت آموزي محرم شده و به اين مراسم مقدس جنبه تفنني و تفريحي بخشیده و سبب از
خاصیت و خصلت آئیني مبتني بر ھويت ايراني و اسالمي آن مي گردد.

بنا به مراتب فوق، سیاست ھا و خط مشي ھاي اجرائي ذيل تبیین و معرفي مي شوند.

سیاست ھا و خط مشي ھاي اجرائي- فصل اول 

یرت و معرفت اقشار و آحاد جامعه درباره ) غنابخشي فکري و محتوايي مجالس و مراسم سوگواري درجھت ارتقاء و تعمیق بص١
فلسفه، عمق و ابعاد و تعلیمات و تبعات حماسه حسیني (ع) و مقابله با تحريفات و اکاذيب پديد آمده در اين زمینه.

. اھتمام بیشتر به توسعه انديشه ھا و نظرات امام راحل، مقام معظم رھبري و متفکران بزرگ از جمله استاد شھید مرتضي ١/١
مطھري درباره محرم و آيین ھاي عزاداري ساالر شھیدان (ع).

. تھیه برنامه ھاي منظم و منسجم رسانه اي براي نقد و بررسي شعر و مداحي و تعزيه خواني و ھمچنین مناظره فکري ٢/١
فقھي توسط متخصصان.

سوگواري مناسب در بیرون از مرزھاي کشور به . ايجاد پايگاه اطالع رساني اينترنتي براي تدوين و ترويج برنامه ھا و مراسم٣/١
منظور ايجاد بصیرت و ارتقاء معرفت ديني و خنثي سازي نسبت ھاي دروغین معاندين و مخالفین فرھنگ و حماسه عاشوراي 

حسیني با استفاده از فناوري ھاي نوين ارتباطي.
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ئه تحلیل ھاي مناسب از فرآيند شکل گیري نھضت . تبیین و تشريح فلسفه و ضرورت و نقش تاريخي قیام عاشورا و ارا٤/١
حسیني و نفي تحلیل ھاي ناصواب غیرمنطبق با واقعه عاشورا و شعائر حسیني از طريق رسانه ھا به ويژه صدا و سیما با 

ھمکاري دستگاھھاي ذيربط فرھنگي.

متناسب با روح حماسي عاشورا و ) صیانت از روش ھاي اصیل و سنتي عزاداري و بررسي راھکارھاي تقويت و توسعه آن ٢
ذوق، سلیقه و گرايش ھاي نسل امروز.

. اصالح و صیانت تعزيه خواني و آموزش گروھھاي تعزيه خوان.١/٢

. معرفي سبک ھا، آداب و اشعار و روش ھاي اصیل و صحیح عزاداري وتجلیل از پیش کسوتان و مجالس نمونه.٢/٢

اسب با شئون مراسم سوگواري.. نوآوري و تبلیغ سبک ھاي جديد متن٣/٢

. برنامه ريزي به منظور ارتقاء کیفیت مداحي و آشناسازي مداحان با سیره زندگاني و مراثي و مقاتل ائمه معصومین(ع).٤/٢

) زدودن خرافات و انحرافات پديد آمده و رفتارھاي موھن و خالف موازين در زمینه مراسم و برنامه ھاي سوگواري.٣

انجام مطالعات پیرامون خرافات و بدعت ھا در نحوه شکل گیري و چگونگي نفوذ آن در مراسم و مجالس سوگواري . بررسي و ١/٣
و راھھاي مقابله و رفع آن.

. برگزاري جلسات کارشناسي و کارگاھھاي آموزشي مستمر با مداحان، روضه خوانان و مسئولین ھیأتھاي مذھبي توسط ٢/٣
و سیماي جمھوري اسالمي.سازمان تبلیغات اسالمي و صدا

) شناسايي و مقابله ريشه اي با عناصر و جريانھاي سازمان يافته و منحرف تأثیرگذار در مراسم سوگواري ائمه معصومین به ٤
ويژه ساالر شھیدان (ع).

زمان يافته و . شناسايي عناصر منحرف و برنامه ريزي براي مواجھه مناسب و قانوني با آنان و خطوط فکري جريانھاي سا١/٤
ھدايت شده و مقابله سنجیده مؤثر با آنھا با ھمکاري دستگاھھاي مسئول قضايي و امنیتي کشور.

. استفاده از ظرفیت اعزام مبلغ درجھت روشنگري و بدعت زدايي.٢/٤

تصدي امر ) ايجاد ساز و کارھاي مناسب جھت ساماندھي و تقويت ھیأتھاي مذھبي، مداحان، مديحه سرايان و نھادھاي م٥
عزاداري.

. تجلیل از خادمان فرھنگ عاشورايي اعم از سخنرانان، مداحان، شاعران، نويسندگان و مسئولین ھیأتھاي مذھبي.١/٥

. انتشار نشريه تخصصي به صورت مستمر ويژه ھیأتھاي مذھبي به منظور تقويت ارتباط و انتقال مفاھیم و موضوعات الزم و ٢/٥
.نیز متون و مقاتل معتبر

. پشتیباني و تغذيه فکري مبلغین و سخنرانان مذھبي.٣/٥

اجراء–فصل دوم 

) سازمان تبلیغات اسالمي موظف است با ھمکاري دستگاھھاي دولتي و غیردولتي به ويژه سازمان صدا و سیما، وزارت ١
اھھا نسبت به اجراي سیاست ھا فرھنگ و ارشاد اسالمي، دفتر تبلیغات اسالمي، نھاد نمايندگي مقام معظم رھبري در دانشگ
و خطوط مشي فوق اقدام و گزارش آن را ساالنه به شوراي عالي انقالب فرھنگي ارائه نمايد.

) ادارات کل استاني سازمان تبلیغات اسالمي موظفند ساالنه، گزارش برنامه ھاي خود را درجھت تحقق ساماندھي شئون ٢
گیري متناسب با منطقه درچارچوب اين طرح به شوراي فرھنگ عمومي و تصمیمفرھنگي مراسم سوگواري تھیه و براي بررسي 

استان ارائه نمايند.سازمان تبلیغات اسالمي نیز مكلّف گزارش کالن کشوري را به شوراي عالي انقالب فرھنگي جھت بررسي و 
تصمیم گیري ھاي تکمیلي و روزآمد ارائه نمايد.

شوراي عالي انقالب فرھنگي به تصويب رسید.١١/٢/٨٦مورخ ٦٠٣دو فصل در جلسه اين سیاست ھا مشتمل بر يک مقدمه و 

 **********************
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:منشور ھیئات مذھبي 

بیشتر شدن ارتباطات عاطفی مردم با اولیاء الهی گردد.موجبکهمصیبتذکروزنیسینهجاتدستهمانندمتعارفشکلبهعزاداريانجام.1

فرزانهرهبرمواضعتبیینهمچنینومسلمینمقابلدرجهانیاستکبارآراییصفواسالمجهانفعلیاوضاعبهمداحانوخطباءتوجهضرورت.2
هاي جدید دشمنآفرینیفتنهدرمقابلبخشیبصیرتومذهبیاختالفاتبامقابلهویژهبهانقالب

ترجمهباهمراهقرآنتالوتباجلساتشروعومذهبیهیئاتدرتفسیرومفاهیم،ترجمه،قرائتازاعمقرآنیهايحلقهتشکیلبهتوجه.3

)ع(معصومینسیرهواحکام،اخالق،اعتقاداتازاعماسالمیمعارفتبیین.4

مأثوره از ائمه طاهرین(ع) به عنوان برنامه جدي هیئات مذهبیزیاراتوادعیهبهتوجه.5

مذهبیهیئاتجایگاهتریناصلیعنوانبهمساجددرعزاداريمراسمبرگزاريبهتأکید.6

جذابیت هاي هنريباهمراهتراکتهاوهاپوستر،هاکتیبه،هاپرچمدر) ع(معصومینائمهروایاتوعاشوراییهايپیامازاستفاده.7

منکرازنهیومعروفبهامرفریضهگسترشبراهتمام.8

منبروخطابهبدونمراسمازپرهیزوهیئتدرآگاهوتواناخطیبوروحانیازاستفاده.9

. توجه خاص به اقامه نماز جماعت بویژه نماز ظهر عاشورا 10

تأیید است.. استفاده از مداحان والیی و توجه دادن آنها به استفاده از اشعار ، متون مقاتل و مانبع صحیح مورد 11

. ممنوعیت قمه زنی و زنجیرهاي تیغ دار12

شب در میادین ، معابر و خیابانها ، ترجیحاً همه اماکن و مراکز به جز شب هاي 23. اجراي برنامه هاي عزاداري و سوگواري حداکثر تا ساعت 13
تاسوعا و عاشورا

گونه اي که براي شهروندان و همسایگان ایجاد مزاحمت ننماید.. توجه به تنظیم صداي بلندگوها ، مخصوصاً در ساعات آخر شب به14

. عدم استفاده از ابزار آالت موسیقی نامتعارف در عزاداري ها15

. عدم استفاده از شمایل منتسب به ائمه اطهار(ع) و شخصیت هاي مقدس حادثه کربال16

نامه هایی چون رقص عالمت ، نمایش عالمت و ... ایجاد می کند ؛ توصیه می شود در . با توجه به تبعات بیشمار جانی ، مالی ، ترافیکی و ... که بر17
هنگام حرکت دسته جات عزاداري از عالمت استفاده نشود.

. عدم استفاده از ریتم و آهنگ هاي نامناسب در نوحه ها و عزاداري ها18

. توجه به اطالعیه هاي نیروي انتظامی درخصوص برنامه هیئات مذهبی19

ت می نمایند همینطور در پایان از کلیه همکاران عضو کمیسیون امنیتی مقابله با بدعت ها ، خرافات ومظاهر علنی ناتوي فرهنگی شهرستان که در این راستا فعالی
ع رسانی به اقشار مختلف جامعه کلیه مسئولین ،کارشناسان و افرادي که در این زمینه احساس مسئولیت و وظیفه می نمایند وبطرق مختلف  وممکن سعی در اطال



61

غرق در انحرافات مهلک شیادان ومستکبرین بر حذر می دارند ویا نجات می جوانان این میهن اسالمی را از به  دام افتادن واقشار مختلف بویژهدارندوبا اقدام خود
.وتشکرداریمتقدیر ،صمیمانهدهند

***والسالم علیکم و رحمه ا.. . وبرکاته***


