




شايد براى خيلى آدم هاى دنيا «ماه محرم» 
قمرى  هجرى  سال هاى  از  ماه  اولين  صرفاً 
دوباره  شروعى  شيعيان  براى  اما  است؛ 
در  تازه  خونى  يافتن  جريان  و  زندگى  در 

رگ هاى جامعه است.
محرم الحرام بعد از عاشوراى 61 تبديل 
در  بشريت  براى  آموزشى  كالس  يك  به 
بستر تاريخ شد. مردم، همه ساله در اين ماه 
مى كنند  بازخوانى  را  عاشورا  هاى  عبرت 
مى  تبرى  زمان  شمر  از  كه  همانگونه  و 
جويند، با امام زماِن خويش نيز تجديد بيعت 
مى كنند. بعد از محرم سال 61 هجرى قمرى 
ديگر هيچ يك از شيعيان آرزوى زندگى بعد 
درسى  نكرد.  را  خويش»  زماِن  «حسيِن  از 
به  كربال  دانشگاه  در  حسينى  حماسه  كه 
بشريت آموخت، محدود به آن عصر و زمان 
نبود و به بلنداى تاريخ، جاويدان مى ماند. 
شايد مقصود پيامبر گرامى اسالم آنگاه كه 
فرمودند:« إّن لَِقتِل الُحسيِن َحراَرًة في  ُقلوِب 

الُمؤمِنيَن التَبُرُد اَبَداً».1 
مومنين  ارادت  و  عشق  آن  بر  عالوه     
به سيدالشهدا و سوز و گداز و اشك و آه 

هنگام شنيدن مصيبت هاى كربال، همين شور 
و حرارتى است كه نهضت حسينى در دل 
آزاديخواهان جهان تا ابدالدهر ايجاد كرده  

باشد.
مراسم روضه خوانى اما از ديرباز محفل 
تبيين اين نهضت و تعميق فرهنگ حسينى در 
جامعه بوده كه اهل بيت عصمت و طهارت 
بعد از سيدالشهداء در اين امر پيشقدم بودند. 
تبيين نهضت حسينى عليه السالم در كنار 
عزادارى  نوع  متداول ترين  مصيبت،  ذكر 
از سال هاى دور تاكنون است كه از چهار 
ركن بانى يا مدير جلسه، سخنران جلسه، 
مداح يا روضه خوان و مستمع جلسه تشكيل 
مى شود. در اين ميان «بانى يا مدير جلسه» 
روضه  مراسم  برگزارى  در  محورى  نقشى 
دارد و  در اين كتاب، بنا داريم در ده بخش 
كيفيت  با  برگزارى  جهت  صميمانه  نكاتى 
مراسم هيئت با محوريت «مدير» يا «مسئول 
هيئت» تقديم كنيم. باشد كه با عنايت و عمل 
به اين نكات و توصيه ها، همگان از حضور 
و شركت در مراسم عزادارى شامل اجر و 

ثواب بيشترى شوند.

1  شهادت امام حسين عليه السالم يك داغ سوزاني است در دل مؤمنين كه هرگز به سردي
 نمي گرايد  (و هرگز از بين نخواهد رفت). (جامع احاديث  الشيعه، ج 12، ص 556)
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وقتى يك خادم «مدير» مى شود
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بر پايى جلســه عزاى سيدالشــهدا با هر كيفيتى نياز به يك مدير دارد. مديرى كه 
ــد. مديريتى از جنس خدمت  ــف» تا «تاء تمِت» مراســم را برنامه ريزى مى كن از «ال
عاشقانه و بى منت براى مهمانان عصاره خلقت كه تك تك لحظه هاى اين مديريت 
[بخوانيد:خدمت] ارزشى فوق العاده و غير قابل مقايسه با هرچيزى ديگيرى را دارد.

گذر تك تك اين ثانيه هاى عمرم
به قديمى شدن نوكرى ات مى ارزد

ــد بدانيم منصب مديريت هيئت؛ زمانى قيمتى اســت كه  ــا قبل از هر چيزى باي ام
فلسفه آن را بشناسيم.

كامال خودمانى و بدون تعارف؛ «مدير هيئت» شخصى است كه در ماه محرم بيش 
از بقيه به لطف و عنايت صاحب مجلس (امام حسين عليه السالم) نيازمند است و به 
اين دليل او را براى خادمِى مستمعين و گريه كنان جلسه امام حسين دعوت مى كنند.

صدهاهزار مثل سليمان در اين حرم
مشغول لحظه هاى شريف گدايى اند

ــما را انتخاب كرده اند و نياز به عنايت  پس يا مدير هيئت نشــويد يا بدانيد كه ش
ــژه اهلبيت داريد! به جرأت مى توان گفــت فارغ از حجم فراوان كارهاى اجرايى  وي
در مديريت هيئت، براحتى مى توان معنوى ترين لحظات را در همين شلوغى ها يافت.
ــاى مذهبى در گرايــش و عالقه مندى مردم به اهل  ــران و خادمان هيات ه مدي
بيت عليهم الســالم نقش بســزايى دارند و نوع برخوردشــان به خصوص ادب و 
تواضعشــان در مقابل ميهمانان و عزاداران (از هر ســطح جامعه كه باشند؛ غنى و 
ــر؛ رئيس و مرئوس؛ كارمند و مدير؛ عالم و عامى و ...) مى تواند الهام بخش  فقي
اخالق حســنه و امام حســينى باشد. پس رفتار خادمين توســط يكايك ميهمانان 
رصد و نتايج افعال آنها در عزاداران موثر اســت و طبيعتا ديگر اعضا نيز با ديدن 
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ــد. ناتوانى خادمان  ــران را ياد مى گيرن ــال و برخــورد آنان احترام به ديگ اعم
ــان مى تواند  ــح و خداى ناكرده كلمات نســنجيده آن ــت در برخورد صحي هيئ

آســيب جدى به بدنه هيئت وارد نمايد. 
ــامدگويان يك هيئت با افراد و مهمانان به  براى مثال: اگر خادمان اصلى و خوش
صورت گزينشــى برخورد كنند و غريبه ها را غريبه ببينند، نه محب و دوســت دار 
اهل بيت (ع) و نگاه و عينكشــان خط كشــى شــده و محدود باشــد و از علما، 
ــان و نوجوانان تازه وارد، آن  ــادات، مداحان، فقرا، پيرمردها، جوان روحانيون، س
ــتقبال نكنند، نشان از اين دارد كه نگاهشان به محبين و  طور كه شايســته است اس
مهمانان هيأت نگاه دينى خالص نيســت! پس تالش كنيد با همه، رفتارى يكسان 

داشته باشيد.
گاه در يك هيأت، شايد به صورت ناخودآگاه و غير عمدى به يك فرد مسئول، 
يك ثروتمند و يا هر فرد شــاخص ديگرى، توّجه بيشــترى  شــود. فراموش نكنيد 
همه براى امام حســين(ع) آمده اند و تبعيــض در ارادت و توجه بين مردم، باعث 

كدورت و رنجش اكثريت خواهد شد.
رفتار توأم با متانت و احترام ميانداران و افراد گرداننده، تأثير بسزايى در آرامش 
و نظم عزادارى و همچنين بهره مندى معنوى بيشــتر از مراســم دارد البته دخالت 
ــتور دادن مستمر و جابه جا كردن افراد  بيش از حد در برگزارى مراســم، مانند دس

در صفوف، موجب ناراحتى و آزردگى افراد شركت كننده مى شود.
ــى زند و دقت در اجراى صحيح برنامه  ــت، برنامه ريزى حرف اول را م در هيئ
ها مالك موفقيت مدير هيئت است. برنامه هيئت را حتى مى توان به يك اثر هنرى 
نمايشــى تشبيه كرد كه بعد از ساعِت شروع برنامه همه بايد وظايفشان را دقيق و 

بدون وقفه انجام دهند. 
در اين اثر نمايشــى سخنران، مداح، مدير و حتى مستمع هم بايد نقش خود 
ــت بتواند اثرگذار و  را به خوبى ايفا كنند تا اين اثر نمايشــى در بســتر هيئ

ــاز باشــد. جريان س
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روضه مراسم  در  «خادمين»  پيرامون  نكاتى 
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يكى از هنرهايى كه مدير مراسم روضه بايد از آن بهره ببرد «قدرت تقسيم» امور اجرايى 
هيئت است. بايستى تمام كارهاى هيئت را ريز به ريز نوشت و اين كار هم دليل دارد...

به ايام ماه محرم كه نزديك مى شويد، مرتبطين هيئت از راه دور و نزديك با شما تماس 
مى گيرند كه امسال چه كارى را به عهده بگيرند و در چه فضايى به امام حسين(ع) و مراسم 

عزادارى ايشان كمك بكنند.
در واقع در روزهاى عزادارى امام حسين(ع) پاى خيلى ها به حسينيه باز مى شود؛ خيلى ها 
كه شايد ماه رمضان هم سراغ شما و اين مجالس را نگيرند! يادتان باشد شركت و خدمت 
در مجالس ماه محرم تنها نخ ارتباط برخى مهمانان امام حسين با خداست! مبادا شما عامل 

خاموش شدن اين آخرين سوى اميد باشيد.
پس كارها كه ريز شدند، مسئوليت ها فراوان مى شوند؛ چاى ريز، سقا، كفش جفت كن، 

مسئول سيستم صوتى، خوشآمدگويى و ....
از طرفى اگر مسئوليت هاى برگزارى مراسم روضه بيشتر شد كه طبعا مسئولين هم بيشتر 
مى شوند، التزام مسئولين جهت حضور بموقع در مراسمات باال خواهد رفت كه اين امر هم 

براى جلسه و هم براى مستمع مفيد خواهد بود.
چقدر زيباست كه در فهرست برگزار كنندگان روضه سيدالشهداء اسامى اشخاص مختلفى 

نزد خداوند ثبت و ضبط شود كه در اين دستگاه، هيچ فعاليتى بدون اجر نخواهد ماند.
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روضه مراسم  در  «فضاسازى»  پيرامون  نكاتى 
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 يكى ديگر از كارهايى كه بايد در مراسمات عزادارى ماه محرم انجام شود، 
سياه پوش كردن تكيه، حسينيه، مسجد يا هر محلى كه براى عزادارى تدارك 

ديده شده است، مى باشد.
عزادارى  پارچه هاى  ثابت  پاى  و  الينفك  الزم  مى توان  را  محتشم  كتيبه 
دانست. پارچه هاى معرفى هيئت را معموال پشت منبر و يكى را درب هيئت 
نصب مى كنند. گاهى پارچه اى سنتى هم درب هيئت يا محل برگزارى مراسم 
نصب مى كنند كه دل هر رهگذرى را مى ربايد؛روى اين پارچه ها معموال مى 
نويسند: «به مجلس روضه امام حسين عليه السالم خوش آمديد» يا «بفرماييد 

مجلس روضه» 
مراسم  شؤون  با  متناسب  كه  جديدى  كارهاى  و  ابتكارات  از  كنيد  سعى 
باشد، استفاده كنيد. در مراسم شام غريبان در بعضى از هيأت ها وقتى چراغ ها 
مظلوميت  شده،  جمع  وارد  دست  به  شمع  كودك  تعدادى  است،  خاموش 
بازماندگان روز عاشورا را براى حاضران تداعى مى كنند. نحوه ى سياه پوش 
كردن فضا و استفاده ى بجا از پيام هاى عاشورايى، در تعدادى از هيأت ها به 

شكل هاى متفاوت و جالبى صورت مى گيرد.
كردن فضا و استفاده ى بجا از پيام هاى عاشورايى، در تعدادى از هيأت ها به 

ششششششكككككككككلللللللللل ههههههااااااااىىىىىىىى ممممتتتتتفففففففففااااااااوووووووتتتتتتت  ووووووو  ججججججججااااااالللللللببببببببببىىىىىىىىى صصصصصصوووووووورررررررتتتتتتتتتت ممممىىىىىىىى گگگگگگگگيييييييررررررردددد..
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هرچقدر سياه پوش كردن حسينيه با نظم و ظرافت انجام شود فضاى معنوى 
مهمانان را بيشتر آماده برقرارى ارتباط با اهل بيت عليهم السالم خواهد كرد.

نصب رواياتى از اهل بيت عصمت و طهارت و بخصوص امام حسين(عليه 
السالم) و جمالت كوتاه و زيبا از بزرگان و پيرغالمان مى تواند فضاى تزئينات 

حسينيه ى شما را «محتوا محور» كند.
البته چند سالى ست جامعه ايمانى مشعر با هم فكرى هيئت هاى سراسر كشور، 
شعار ثابتى را براى هماهنگ كردن محتواى هيئات انتخاب مى كنند كه در نوع 

خود جالب است.
شما مى توانيد به بهره گيرى از شعار محورى هيئات نماد آن را در محل 

برگزارى مراسم نصب كنيد.
حس زيبايى را ايجاد مى كند اگر براى هر شب، متناسب هرشب ، پرچم يا 
نام مبارك صاحب آن شب را در جلسه نصب كنيد. مثال شب نهم منتسب به 
حضرت قمربنى هاشم، شب ششم به قاسم بن الحسن و شب سوم منتسب به 

حضرت رقيه سالم اهللا است.
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روضه مراسم  در  قرآن»  خوانى  پيرامون «جمع  نكاتى 
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تالش ما بايد بر اين باشد كه در كنار عزادارى براى سيدالشهدا(عليه 
الســالم) در هيئت هاى مذهبى، مســتمعين را به ســمت قرآن نيز سوق 

ــى نيســت.  ــع نابجاي ــر توق ــن ام ــه اي ــن ب ــه پرداخت ــه البت ــم ك دهي
در كنار عزادارى براى سيدالشــهدا(عليه الســالم)، تالوت قرآن نيز 
ــد به صــورت عمومى ترويج شــود تا به عنوان يك نماد و ســنت  باي
در مراســم عزادارى سيدالشــهدا(عليه الســالم) و ياران شــان تثبيت 
شــود و يادآور تالوت قرآن حضرت اباعبداهللا الحســين(عليه السالم) 

و اصحابشان در شــب عاشورا و در خيمه هاى صحراى كربال باشــد.
ــزادارى براى اباعبداهللا  ــاى مذهبى بايد در كنار ع مســئوالن هيئت ه
الحســين(عليه الســالم) به موضوع قرآن در خطابه ها، مدايح و مراثى  
ــرآن در هيئت هاى مذهبى را به  ــه صورت علمى پرداخته و تالوت ق ب

ــد. ــرى كنن ــدام جــدى پيگي ــك اق ــوان ي عن
يكــى از كارهايى كه براى فرهنگ ســازى تالوت قرآن در مراســم 
ــزادارى اباعبداهللا الحســين(عليه الســالم) مى تواند انجام شــود اين  ع
ــى براى تالوت جمعى بخشــى از  اســت كه در وقت مناســب، فرصت
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ــرآن اختصاص داده شــود، به اين نحو كه درمراســم عزادارى يك قارى،  ق
ــالوت كند و مردم نيز گوش كنند تا هم حال و هواى خيمه هاى امام  قرآن ت
حســين(عليه الســالم) در شــب عاشورا تداعى شــود و هم انس با قرآن در 

بين مردم فراگير شــود.
ــه عموم مســتمعين از  ــن لحظــات در هيئت ك ــع يكــى از زيباتري در واق
ــتقبال مى كنند ختم جمعى قرآن اســت. قرار نيســت هر شب  برگزارى آن اس
يك بار قرآن را ختم كنيد! شايســته اســت با برنامه ريزى دقيق و دعوت از 
قاريان خوب، در ده يا ســى جلســه به ترتيب و با همكارى مســتمعين قرآن 
را ختم كرده و ثواب ختم را هرشــب به يكى از شــهداى كربال هديه دهيد. 
ــرآن قبل از ســخنرانى و بعد از قرائت  ــن زمان شــروع برنامه ختم ق بهتري

زيارت عاشــورا اســت.
ــه رحل و قرآن هاى عثمان طه با خط درشــت و همچنين چينش زيباى  تهي

ــد. ــه كمــك مى كن ــن برنام ــان در اي ــرى مخاطب جلســه به حضــور حداكث
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روضه مراسم  در  از «سخنرانان»  دعوت  پيرامون  نكاتى 
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 يكى از اركان جلســه عزادارى دعوت از واعظ اســت. منبر در 
مراســمات عزادارى سيدالشــهدا(عليه السالم) رســالت مهم انتقال 

معارف و عبرت هاى عاشــورا را به دوش مى كشــد.
ــيوه انتخاب ســخنرانان در مراسم عزادارى بســيار مهم است؛  ش
چرا كه اوال اين ايام، زمانى اســت كه مردم آمادگى  بيشترى براى 
ــا محرم فرصت  ــد و ثاني ــى ها را دارن ــارف و راهنماي ــرش مع پذي
بســيار مناســبى اســت براى بيان فلسفه ى قيام عاشــورا و همچنين 
ــان و جوانان - با  ــنا ســاختن همه ى مردم - بخصوص نوجوان آش
ــدگان اصلى چنين  واقعيات اســالم و مكتب تشــيع. بنابراين گردانن
ــه اگر در انتخاب ســخنران دّقت نشــود،  ــد بدانيد ك مراســمى. باي

فرصتهاى تبليغى و ارشــادى را از دســت خواهيد داد!
ــاى علميه  ســعى كنيد براى جلســه محــرم از روحانيون حوزه ه
ــد. گاهى  ــل موضوع پيشــنهاد بدهي ــه آنها از قب دعــوت كرده و ب
ــا» و پيرمردهاى  ــراى «با تجربه ه ــه، مطالب اش را ب ســخنراِن برنام
ــن او دانش آموز  ــل از اينكه مخاطبي ــفيد آماده مى كند، غاف ريش س

هســتند!
ــودن منابر تاكيد  ــر موضوع محــور و مفيد ب ــام معظم رهبرى ب مق
ــازنده باشد، يعنى  دارند: « منبرها و ســخنرانى هاى جلسات شما س
به گونه اى باشــد كه اگر كســى مثال سه ســال در هيئت شما رفت 
ــدت عوام از اين جلســه بيرون نرود.  ــد بعد از اين م ــد مى كن و آم
ــاز و  ــا معلومات خارج شــود. منبر بايد آدم س ــده و آگاه و ب فهمي

ــاز باشــد.» فكرس
معموال مدير هيئت قبل از شــروع مراســم همه هماهنگى هاى الزم 
ــا حضور در  ــد و جــزء اولين نفرات اســت كه ب را انجــام مى ده

ــد. ــى دعــوت مى كن ــارف دين ــه فراگيرى مع مجلس، ديگران را ب
ــان نرود مســتمع اســت كه صاحب ســخن را بر ســر ذوق  يادت
ــى آورد، پــس در حين ســخنرانى واعظ؛ از پرداختن به مســائل  م
ــيه اى همچون گفتگو با ديگران حتى با ايهام و اشاره يا پيامك  حاش

ً پرهيز كنيد. ــتادن و... جدا فرس
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روضه مراسم  در  از «مداحان»  دعوت  پيرامون  نكاتى 
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ــزاى سيدالشــهدا، روضه خــوان يا  يكــى ديگــر از اركان جلســه ع
همان مداح اســت. مداح قرار اســت اشــعارى را هنرمندانه بخواند و 
ــنيدن مصائب  بخش هايى از تاريخ كربال را بازگو كند كه مســتمع با ش
ــت عصمت و طهارت ضمن درس آموزى اشــك از چشــمان اش  اهل بي
جارى شود. اشــكى كه خدا و معصومين براى او پاداش فراوان وعده 
داده اند، اشــكى كه مى تواند گره گشــاى مشــكالت بزرگ هر شــخص 
باشــد. اشــكى كه مى تواند آب ســردى بر دل تفتيده عزاداران باشــد. 
مرحوم آيت اهللا بهجت مى فرمايد: «فرداى قيامت كه هيچ چيز از انســان 
نمى خرند اشــك بر سيدالشــهدا را مثل دانه ى ُدّرى برايش نقد مى كنند. 

(كتاب رحمت واســعه ص257)
ــه مداحان  ــزادارى مربوط ب ــن و حســاس ترين بخــش ع ظريف تري
ــليقه به خرج دهيد. اهل بيت همواره  اســت، پس در انتخاب مادحين س
مداحــان با اخالصى كه غلو نمى كردند را با صله هاى ارزشــمند اكرام 
ــما هم با تأســى از اهل بيت مداحــان را ارج نهيد.  ــد، پس ش مى كردن
ناگفته نماند برخى بانيان نيكوكار براى مشــاركت در برگزارى مراســم 
روضه و جلب ثواب، هداياى ســخنرانان و مداحان را پيشــاپيش تقبل 

ــد. مى كنن
ــتفاده از اكو و سيســتم هاى قوى صوتى در مراسم هاى مختلف،  اس
از جمله مراســم عزادارى، رواج نامناســب و نابجايى پيدا كرده است. 
ــتفاده از اين امكانات ابّهت و  ــاى عزادارى تصور مى كنند با اس هيأته
شــكوه فعاليّت خود را بيشــتر مى نمايند! در صورتى كه صداى طبيعى 
ــتگاههاى  انســان، زيباتر ودلنشــين تر اســت. افراط در استفاده از دس
ــند -  ــه خصــوص زمانى كه خــوب تنظيم هم نشــده باش ــى - ب صوت
موجب خســتگى، كسالت و بى حوصلگى شــركت كنندگان در مراسم 
مى شــود. اين موضوع در فضاهاى بسته از شــّدت بيشترى برخوردار 
ــرايان به مردم فرصت دهند كه اشعار را  اســت لذا الزم است نوحه س
ــردم، وقتى نوحه  ــرار و همخوانى كنند. در حين تكرار م خودشــان تك
ــتگاهها، با صداى طبيعى مردم همراه  سرا با استفاده از صداى قوى دس
ــتگاهها بر صــداى عادى مردم،  ــى شــود، به دليل غلبه ى صداى دس م

ــد. ــى ياب ــراى همراهــى كاهــش م ــان ب ــزه ى آن عمــال انگي
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يكى از بخش هاى كه معموال در هيئات و مراســمات بزرگ، با نگاه جنبى 
و غير ضرورى با آن برخورد مى شود محل مخصوص عزادارى خواهران است. 
ــد مى كرد:  ــان در يكــى از ســخنرانى هاى خود تاكي حجت االســالم پناهي
ــان نيمى از جامعه نيســتند؛ همه جامعه اند. زنان به دليل تأثير ويژه اى كه  «زن
ــواده و تربيت فرزندان دارند، نقشــى حســاس تر و ويژه تر از مردان  در خان
جامعه دارند. به همين دليل بيشــتر از مردان هم به رشــد معنوى نياز دارند.» 
ــزرگ معموال يا جايى در محل برگزارى مراســم  ــفانه مديران هيئات ب متاس
ــراى خواهران در نظــر نمى گيرند و يا مكانى كه در نظــر مى گيرند عموما  ب
ــى كه براى پاداش  ضعيف، بدون امكانات و غير مناســب اســت. در روايات
عزاداران حسينى و خدمت به آنها نقل شده اصال فرقى ميان زن و مرد ديده 

نشــده اســت. بلكه خدمت به نوع عزادار مطلوب اســت.
ــام صادق(ع) روضه  ــى كه وجود مقدس ام در تاريخ هم نقل شــده زمان
سيدالشــهدا برپا مى كردند، ايشان پرده اى در محل عزادارى نصب مى كردند 
ــد. چقدر خوب  ــز در برنامه عزادارى شــركت كنن ــن ني ــا خانم هاى موم ت
مى  شــود كه مدير هيئت در برنامه ريزى مراســمات دهه محرم، براى خانواده 

برنامه ريزى كند نه صرفا يك قشــر خاص.
هيئت خانوادگى (متشكل از پدر و مادر و فرزندان) هم در جلسه عزادارى 
ــينيه  و هم در آينده خانواده ها تاثيرگذار اســت. جالب اســت بدانيد در حس
ــزادارى برقرار  ــام خمينى تهران كه با حضور رهبر انقالب مراســمات ع ام
مى شــود، براى بانواِن عزادار مكان مناســب درنظر گرفته شــده كه مى تواند 

الگوى خوبى براى ديگر هيئات باشــد.
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در تاريخ كربال نقل شــده كه "اسلم"  
يكــى از اصحــاب سيدالشــهدا تبحــر 
خاصى در ســرگرم و خوش حال كردن 

كودكان داشت.
كودكان هم در مجالس روضه ى امام 
حســين ســهمى دارند. آنان در سنين 
كودكى با نام مبارك سيدالشــهدا انس 
مى گيرند. از طرفى پدران و مادران هم 
ــدون فرزندان به مجلس  نه مى توانند ب
روضه بيايند و نه كودكان مى گذارند، 

ــتفاده كنند.  در مجلس از مراســم اس

مدير هيئت مى تواند با همكارى بخش 
خواهران فضايى را به فراخور جمعيت 
ــينيه تدارك ببيند  كودكان در كنار حس
كه كودكان در ســاعات برگزارى مراسم 
ــت  ســرگرم شــوند و از شــب هاى هيئ

خاطره ى خوبى داشته باشند.
در مســير پياده روى اربعين صحنه اى 
زيبا توجــه ام را به خودش جلب كرد. 
ماجرا از اين قرار بود كه مسئول موكبى 
ــران پياده امام حســين به  در مســير زائ
ــربند و كيف هاى  كودكان عروسك، س
ــه هديه مى داد. اين هم يك نوع  كودكان
خدمت اســت؛ از همان هايى كه عالقه 
نفســى در آن دخيل نيســت. اگر بشود 
ــودكان درنظر  ــاى متبركى براى ك هداي
ــت آنها را به يكى از «عوامل موثر»  گرف
در شــركت كردن خانواده هايشــان در 

مراسمات محرم تبديل كرده ايد.
ــودكان در  از حضــور و شــركت ك
مراسم، استقبال بيشترى شود و به شيوه 
ــته ى  هاى مختلف، مانند تشــكيل دس
خاص، دادن شال گردن يا نشان خاص 
ــپردن كارهاى متناسب با سّن  ديگر، س
آنان و... انگيزه ى حضورشان را تقويت 
ــته باشيد  مى كند و همواره در نظر داش
كه آينده برپايى مراســم محرم به دست 

همين كودكان خواهد بود.
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ــزاداران  ــه خاندان َكَرم و بخشــش اســت و ع حاال كه جلســه منتســب ب
شركت كننده در هيئت، مهمان هاى سيدالشهدا هستند پس ما به نيابت از وجود 
ــم از مهمانان به بهترين نحو ممكــن پذيرايى كنيم. از  ــدس اهل بيت موظفي مق
ــاله گروهى در هر هيئت، متصدى امر پخت وپز  قديم مرســوم است كه همه س
مى شوند و غذاى متبرك به نام سيدالشهدا را با حضور قلب و سالم و صلوات 
براى عزاداران مهيا مى كنند. اين طيف از خادمين عنوان نوكرى را با هيچ چيز 
ديگرى عوض نمى كنند. جداى از اينكه غذاى هيئت متبرك به نام سيدالشــهدا 
است، الزم است بدانيم مستمع در جلسات محرم تا دير وقت مشغول عزادارى 
است و زمانى كه خودش را به خانه مى رساند، ديگر ناى غذا درست كردن يا 
خوردن را ندارند. پس الزم است با توجه به وضعيت نذورات مردمى غذاى با 

كيفيت براى مهمانان امام حسين(ع) تدارك ببينيم.
ــراى تهيه غذاى  امام صادق(ع) نقل مى كنند حضرت ســجاد(ع) شــخصا ب
عزاداران پيشــقدم مى شــدند. پس خوش به سعادت كســانى كه در مجالس 
عزادارى و ايام ســوگوارى اهل بيت مسئوليت تهيه و طبخ غذا و رساندن آب 

و طعام به عزاداران را به عهده مى گيرند.
شهيد مطهرى (ره) مى فرمايد: «غالب بانيان و روضه خوان ها دنبال دو چيز 
هســتند: اول؛ كثرت جمعيت، دوم: شور و واويال به پا كردن. مگر مى خواهيم 

سان ببينيم؟ مگر مى خواهيم رژه برويم.»
ــر را اطعام كرد:  گاهــى با تفاخر بيان مى شــود كه فالن مجلس دو هزار نف
ــْم مِْن فِئةٍ َقليَلةٍ َغَلبَْت فِئةٍ َكثيَرةٍ (بســا گروه اندكى بر جمع بســيارى غالب  «َك
مى شوند. سوره بقره، آيه 246)»، جمعيت در تقبل اعمال و تقرب به خدا چه 

اندازه مالك است؟
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٢٥



مراسم روضه امام حسين و هيئت عزادارى به اين دليل كه مجموعه اى مردم 
ــكار در برگزارى اين  نهاد اســت معموال از آفت روزمرگى مصون اســت و ابت

چنين مراســمى موج مى زند.
ــه حداقل ها قانع شــد و بايد از فرصت برگزارى اين جلســه با  پس نبايســتى ب
برنامه ريزى دقيق بهترين استفاده را ببريم. بطور مثال از خانواده هاى شهداى مدافع 
حرم تقدير بعمل آيد، از فرزندان خردسال شان در شب سوم كه متعلق به حضرت 
رقيه است و در شب ششم كه متعلق به حضرت قاسم است دعوت كنيد و ياد پدر 
ــيعيان در كشورهاى همسايه ايران  شهيدشــان را گرامى بداريد. يادتان كه نرفته ش
در همين مجالس حسينى هم امنيت جانى ندارند اما به بركت خون شهداى مدافع 
حرم در ايران مردم به راحتى و با امنيت كامل فعاليت هاى روز مره خودشــان را 

انجام مى دهند.
ــوان از طالب حوزه هاى علميه دعوت  يا مثال در كنار دعوت از ســخنران مى ت
كرد تا هر شــب قبل از ســخنران بمدت 15 دقيقه مسائل شرعى براى مردم بازگو 

كنند. 
دعوت از سرداران و دالوران به جاى مانده از هشت سال دفاع مقدس در شب 
هشتم كه متعلق به حضرت على اكبر است در قالب برنامه «على اكبر هاى خمينى» 

و بازگويى خاطرات جنگ مى تواند فضايى جذاب به مراسمات محرم بدهد.
اخيرا كليپ هاى صوتى و نماهنگ هاى خوبى درباره تحوالت جهان اســالم تهيه 
شده است، اگر مى خواهيد يادى از شيعيان مظلوم بحرين، يمن، نيجريه و... بكنيد 

در خالل برنامه اين كليپ ها را براى عموم منتشر كنيد.
توهين و لعن علنى به مذاهب و افراد غيرشيعى ضرر و خالف نظر مراجع و مقام 
معظم رهبرى اســت چراكه موجب اختالف و دودســتگى مسلمين مى شود؛ شهيد 
مطهرى(ره) مى فرمايد: «ما به نام هاى مختلف مذهبى و فرقه اى، دائمًا به جان هم 

مى افتيم و فحش به يكديگر مى دهيم.»
درست اســت كه در ايام محرم و صفر، همه قلبشان به ياد امام حسين(ع) مى 
تپد، ولى گاه در همســايگى و مجاورت مساجد و هيئات افراد پير و يا بيمارى 
ــتراحت دارند. حتّى اگر مى دانيد كه  زندگــى مى كنند كه نياز به آرامش و اس
ــما چنين موردى وجود ندارد، باز فرض را بر اين  در اطراف محل عزادارى ش
ــايد كسى باشد و شما ندانيد. بنابراين در همه حال در استفاده از  بگيريد كه ش
ــيد. مطمئن باشيد كه اگر  ــته باش ابزارهاى صوتى، مراعات حال ديگران را داش
طبل و ســنج را محكم بكوبيد يا صداى سيســتم صوتى را بلند تر كنيد، نشــانه 
ى احترام بيشــتر به امام حســين (ع) نيست! هميشــه صداى موزون، دلنشين تر 

از ســر و صداى شــديد اســت...
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آخر نكتـه  و 
حماسه كربال، حماسه روشنگرى بود و تنها مجالسى در امتداد آن قرار 
ــند. مگر مى شود بر مصائب  ــنگرى باش مى گيرند كه بســترى براى روش
ــام او را بازگو نكرد و مصاديق اش  سيدالشــهدا گريه كرد اما اهداف قي
را در عصر حاضر مشخص نكرد؟! بايستى شمر زمانه را شناخت و براى 

ــرباز جمع كرد.  ــرباز بود و هم س امام حّى و حاضر، هم س
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