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ح الرَّ حمِن   میِبسِم اللِه الرَّ
ل َفَرَجُهم َوالَعن َو َاهِلک َاعداَئُهم َاجَمع یَصلَّ َعلَ  َالّلُهمَّ  ٍد َو َعجِّ  نیمحّمٍد و آِل ُمَحمَّ

ُهَمّ ُکْن ِلَولِ  اَعِه َو فِ   یآباِئِه فِ  یو َعل ِه یالُحَجِه بِن الَحَسن َصَلواُتَک علَ   َک یِّ الَلّ الَسّ َحاِفظا  َو َقاِئدا  َو    ا  یّ اَعٍه َولِ ُکِلّ َس   یَهِذِه  َو 
فِ   نا  یْ َو عَ   ل  یَناِصرا  َو َدلِ  َطْوعا  َو ُتَمتَعُه  ْرَضَک 

َ
ی ُتْسِکَنُه أ  لیَطوِ   َهایَحَتّ

ل َفَرَجُهم یَصلَّ َعلَ  َالّلُهمَّ  ٍد َو َعجِّ  محّمٍد و آِل ُمَحمَّ
 
بس همانم یقیدارم تا دقا قیتوف گریبار د  کیهستم. که در خدمت شما بزرگواران خوشحال هستم   یلیخ خوب شما بزرگواران  اریجمع 

با   در آستان مقدس  یکار کردن و خدمتگزار قیتوفو    گرید یخدمتگزار  یفضا  کیدر ارتباط با    گر،ید  یغیتبل  یفضا  کیباشم و در ارتباط 

با شما عز  ائمه  دارم.  زانیرا 
 یدسته جات عزادار یبرگزار  قیاز طر  یشعائر اله میو در ارتباط با تعظ   میصحبت کن یشعائر اله یاز اجزا  یکیراجع به   میخواه یم امروز

 کنم یفکر م  نی. بنابرامیبحث کن  ،است  رو که متعلق و مربوط به شهادت حضرت زهرا شیپ امیدر ا  ژهیبه و  ،یعزادار  یدر برنامه ها

 یو چرا برگزار ؟ یکه حاال چرا دسته عزادار میبپرداز نیو سپس به ا  میشعائر صحبت کن  میتعظ  ییوهله اول در ارتباط با چرا جا دارد در

 ؟ یدسته جات عزادار  ییبرپا قیاز طر یشعائر اله میو تعظ   یعزادار
 یشعائر اله  میتعظ  یبرگزار یو اجزا اتیاهلل در ارتباط با جزئبعد از آن ان شاء لیپرداخت و در فا میدو نکته خواه نیبه ا  یبعد  لیفا در

 کرد.  میگفتگو خواه  زانیبا شما عز  یدسته عزادار  کی قیاز طر

 

 شعائر میتعظ ییچرا

با کلمه  ستیابتدا بد ن در عرب  کی. شعائر  میبا هم گفتگو کن  «شعائر»که در ارتباط  ها، نمادها   نشانه یعنمناسک. به م رینظ   ،است  یواژه 
 یستمیو هر س یا و هر مجموعه یو هر شرکت یو هر گروه یاست که هر فکر نگونهیا  تیواقع  د،یو رفتارهاست. همانطور که مطلع هست

 یمجموعه ها یآن را به عنوان لوگو براما کند.   جادیعَلَم ا  نیپرچم و چند نیچند  اینشانه   کینماد و   کیخودش   یابر کند یم یسع

، مینیب یرا م یفورمیونی  یوقت ،مجموعه و سازمان  کیدر   ایو  میشناس یاز گروه ها م یبرخ  یبرند برا  یبه عنوان برند و طراح  ای  یصنعت

. در میافت یمحصول خاص م  کی  ادیبه   ،مینیب یرا م  یلیشکل و شما یوقت  ایهستند  یمجموعه خاصن افراد مربوط به  یکه ا  میفهم یم
به عنوان لوگو و به عنوان   ینماد و نشانه ااست. بعضاً    نطوریهم هم  یفکر یها  و تفکرها و گروه  انیمورد اد پرچم   کیبه عنوان برند و 

ها منتسب به خداوند    برندها و نشانه نی. اگر که اشود ی( شناخته مینید  ریو چه غ ینید یمجموعه فکر چه) یفکر  مجموعه کی یبرا

با آن هم صحبت شده است. مثل اذان   شود  یگفته م  «یشعائر اله»در قرآن به آنها  ،متعال باشد اعالن وقت  یکه به معناو در ارتباط 
ما به   نیکه در د  ییاز کارها  کیهر  اینحوه نماز خواندن و   ایاسالم هستند.  رویو پ  شوند  یم  دهینامکه مسلمان   یگروه یاست برا نماز

درون  یاز تقوا یبه عنوان نشان  ۳۲  هیآ ،را در سوره مبارکه حج  یبزرگداشت شعائر خداوند  دیعنوان نماد مشخص شده است و قرآن مج

 :دیفرما یکه خداوند متعال م  ییآنجا  .کند یم یمعرف

میُ َمن  »َو  َتقوَ َش   َعظِّ ها ِمن   الُقُلوب« یعاِئَر اللِه َفإنَّ
باشد یاز شعائر خداوند  یبزرگداشت  یکه اگر کس کند یاشاره م  آنجا  است. یدرون  ینشانِ از تقوا  ،را داشته 

نمادها   نیهرچه ا شود و یمفهوم متوجه و معطوف م  کینماد ها به    قیذهنمان از طر شهی! ما همزانیعز  دینیاست. بب نیا مننکته    حاال
ب بگ شتریامروزه  ما  شتریشوند و ب یم یما تداع یبرا شتریب  میمفاه نیست که ااگونه  نیا تیواقع ،ردیدر چشم ما باشد و در برابر ما قرار 

در درون وجود افراد  کی  تیتقو و یادآورینشانه ها هم موجب   نیقالب ها و نمادها و ا  شهی. هممیشو  یم متذکربه آنها   است   یمفهوم 

با ا  یکند با کسان یارتباط م  جادیو ا  زهیانگ جادی، اسؤال  جادیدارند و هم ا  ییکه با آن آشنا آشنا نبودند.   نیتا قبل از ا  میمفاه  نیکه اصال 
 اریبس  که  همراه دارد با خودمفهوم    کینشر  یارائه و برا  یگسترش، برا یبرارا  یامیمفهوم و پ شهیها همو شعار  نمادهاچون نشانه ها و 

به هم یاله ستمیس کارآمد است. در دستگاه و اریبس که  یمثل حج، مثل اعمالهمه آنچه که به عنوان نماد    نیست. بنابرااصورت  نیهم 
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ها، مثل رسم و رسوم ما در  دنیپوش اهیمثل س م؛یکه دار یمثل انحاء مختلف از عزادار اینماز خواندن  لشود، مث یدر درون حج انجام م
به  نمانیکه در د یاز موارد مختلف یاریو بس دنیپوش زیدادن، لباس تم هیکردن، شاد کردن، کادو دادن، هد یو چراغان یجشن و شاد

ن ها هم بزرگداشت آ  یشود که ما برا  یگنجانده م یاز شعائر اله یدر مجموعه ا ها نی، همه ااشاره شده یحرکت عباد کیعنوان آداب 

 .یو نقل  ینید فهیو هم وظ میدار  یعقالن فهیوظ

 

 ؟یدسته عزادار چرا

بهتر یکی  دیاز آنها و شا یکیشعائر ما به   نیا  نیب  از   ی دسته جات عزادار  یآنها که برگزار  یها نیها و متعارف تر نیها و مهم تر  نیاز 
 لدر داخ میتوان یماوال  . میکن یبه آنها اشاره م  نجایکه در ا لیبه چند دل  ؟ یچرا دسته جات عزادار.  میپرداز  یم ،است  یعزادار  امیدر ا

باش خودمان  یعزادار ،درجمع خانواده مان یعنیدر محفل اطراف خودمان  میتوان یم ای. ثانمیباش دیکه با  میمنزلمان در درونمان عزادار 

ب میتوان  ی. ممیرا ابراز کن مان  یدرجمع دوستانمان عزادار  میتوان ی. ممیرا ابراز کن به   میرا ابراز کن  یعزادار نیا یشتریدر جمع افراد  و 
بودن خودمان را م امیآنها پ که او   میهست  یعزادار کس .است متعال که او حجت خداوند  میهست  یکه عزادار کس  نی. امیرسان  یعزادار 

خداوند   نیکه جانش نیا نیکه او در ع میهست  یعزادار کس  .که او معصوم است  میهست یر کسعزادا .دارد  یمنحصر به فرد  یها یژگیو

 هادتبه ش یاست. توسط چه کس  دهیامروز مظلومانه به شهادت رس  یمخلوقات است و معصوم است ول  نیحجت خدا در ب و  نیزم یدر رو

ا  سؤال  نی! تمام اده؟ یرس ب  میتوانیرا م  قیعم  میمفاه  نیها و تمام  ب  شتریبه افراد  ن  نی. بنابرامیبرسان  یشتریو   نیکه ا  میدار ازیامروز 
  ی عزادار  کی یاز برگزار  یمیقد  اریبس  ارینماد بس  کیکه    ییاز آنجا یدسته عزادار ی. برگزارمیشعائر به مردم برسان نیا  قیرا از طر میمفاه

عزادار کیاز   ییجا که صدااست و هر متوجه    ،شود  یبلند م  یدسته  شوند،   یغم و اندوه م کیشوند، متوجه   یم  یعزادار کیمردم 

بر سر وس یاز مردم م یگروهمتوجه  را به اشتراک  یعزادار نیهموطنان خودشان ا نیها و در ب  ابانیزنند و در خ یم نهیشوند که امروز 
 نیمنحصر به فرد دارد و آن ا اریبس  یژگیو کی یه عزاداردر دست یاست. عزادار  رگذاریتاث اریبس ،دهند یو به آنها حرکت م گذارند یم

به دسته عزادار شوند و در جمع عزاداران  یدسته عزادار  کیتوانند وارد   یم  یاست و همه به راحت  ریهمه امکان پذ یبرا  یاست که ورود 

که آشفته   یتیجمع نیتوانند به ا یکنند. همه م  یکنند و در درونشان سوگوار  هیو ناله و گر  ستندیتوانند از دور با یحرکت کنند. همه م

 ،کنند یم  هیخودشان گر یارباب و موال یهستند و برا  یشانیو در حال پر دهیزنند و گل به سرشان کش یم  نهیحال هستند و بر سر و س
لذا ام یم پخشمختلف    یهاجا در  یعزادار یدسته ها  یکنند. صدا  یهمراه   ی دارعزاصدا متذکر به    دنیبا شن توانم  یروز من مشود و 

به ا یافراد مختلف نیبنابرا  .شوند  یم  کیشر  یدر عزادار  یمجموعه ا کیو  ابانیخ  کیمحله و    کیشوم.   شوند.    یموضوع م  نیمتذکر 

 یبرا یتیشرکت کنند و محدود  یعزا دار  نیتوانند در ا یم  یهست که همه کس و همه قشر نیا  یدر بحث دسته عزادار ینکته بعد
توانند  یو جوان و زن و مرد وجود ندارد. همه کس با هر زبان و نژاد و شغل و سطح ثروت و سواد و فرهنگ م ریکودک و بزرگسال و پ

 یشده و برا  رفتهیپذ  اریبس ،در دسترس اریبس  یعموم  یعزادار  کی یدسته عزادار  نیکنند. بنا برا  دایو حضور پمشارکت   یدارعزا  نیدر ا

بس بنابرا اریعموم مردم  برا یشعار اله نیا یتوان که برا یامروزه م  نیآشناست و   میکرد و بتوان  یزیبرنامه ر یجزء از شعائر اله  نیا یو 

 .میکار را گسترش بده نیا  زانیاهلل در خدمت شما عزءان شا
همه افراد، همه سازمان   یآن برا یو امکان برگزار  خواهد ینم  یو خاص  ژهیاست که امکانات و  نیا یدرمورد دسته جات عزادار  یبعد  نکته

ه بزرگ وجود دارد. ا  یها اتیها، همه کسبه محله ها،  برا نیکوچک و  برا  یلیفام  یجمع ها  یکار    کی محله  کیکه در    یافراد  یو 

  یمجموعه صنعت   کیکه در   یافراد یمحله هستند، برا  کیه دار متشکل از چند مغاز  یجمع  کی دارند،  وچکک هیتک  کیدارند،   هینیحس
را آغاز کنند،   یتیخواهند فعال یکه در کنار هم م  هیانجام دهند، چند تا همسا یحرکت  خواهند یهستند و م  یو کارخانه و کارگاه صنعت

برگزار عنا  اریبس اریاست که بس یشعائر  لهاز جم  نیبنابرا  .در دسترس و آسان است اریآن بس  یچون  بوده و   تیسفارش شده و مورد 

 شده است. هیبه آن سفارش و توص  اریبس زیما ن یتوسط بزرگترها

به نکات مهم و خطوط پر  کیکنم.   یبحث را در سه قسمت خالصه م ادامه حساس  یلیخطوط خ  ایرنگ )بعضا خطوط قرمز بخش راجع 
برگزار با شیاست که ما پ  یموارد  ست. بحث دوم در مورد مطالب وا  یدسته عزادار  یو مورد توجه( در  و بحث   میانجام بده  دیاز اجرا 

با نیاست که در ح  یسوم موارد  انجام شود.  دیاجرا 
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 مهم نکات

 عرض کنم.  زانیخدمت شما عز  یرا در بحث دسته جات عزادار یو مهم  یدیکلنکات    دانم یمرحله الزم م نیا در

تمام  نیشود. بنابر ا یو عزادار بودن ما برگزار م  یو ناراحت یاحوال  شانیپر  ،یابراز عزادار یبرا  یست که دسته عزادارا نیا  نکته نیاول* 

عزاجزا و افراد و تمام نماد نکته را مورد توجه قرار دهند که ما اصال   نیدر تمام لحظات ا  دیبا ،هستند لیکار دخ نیکه در ا  یزانیها و تمام 

  .ست ین  تیکم اهم کار سبک و  کیکار اصال   نیا .میده یانجام نم  یشاد  و یخوشحال یبرا یاصال کار .میده  یانجام نم یحیکار تفر  کی

در همه حال،   دیاست و ما با  یمهم اریلحظه بس ،ندیب ینم  مراکس ما چیه  میکن یکه احساس م  یلحظه ا یحت  ،ما یلحظه لحظه ها
باب ا نما کی  ندهیکه ما نما  نیهم از  باب ا  میعزادار هست یاز انسانها  یمجموعه ا  ندهیتفکر و  خودمان را   تیکه واقعا معنو نیو هم از 

لحظات برگزار میحفظ کن عزادار  یو در تمام  بر خداوند متعال و دست به دامان  یحال معنو  یدسته  خودمان حال توسل، حال توکل 

 .مین مؤدب باشآو نسبت به   میحزن و اندوه را در خودمان بر ندارو  یحالت عزادار م،یرا نگه دار  نیمعصوم

افراد و گروه ها نیا  دوم نکته*  نظم و برنامه ر،  کنند یکار مکه  ییکه تمام  و   قیدق یلیالمقدور خ  یباشند و کارها حت یزیدر اوج 

بهتر است در خور قدر آن و  ،میکن یرا ابراز م دهیعق کیما  یوقت یاز شعائر اله  یکی  میکه در تعظ  نیشسته رفته انجام شود. به خاطر ا
 شده و منظم ارائه شود.  یزیبرنامه ر  دیشکل ممکن باشد. لذا با  نیو بهتر  قالب  نیباتریدر ز

بس سوم نکته*  ب نیاست ا  تیحائز اهم اریکه  برگزار کنند  یکه صاحبان دسته عزادار  یجمع کسان نیاست که در  دسته  کیگان  و 

احترام    دیبا  یدسته عزادار  ییبرپا یو در فضا یبرگزار  نیدر ح ،گذاشتند  یبه هم احترام م  یقبل از دسته عزاداراگر   ،هستند  یعزادار
  ابان،یآنها و مردم کوچه وخ نیب نیو همچن یجمع دسته عزادار نیب یعنیمضاعف باشد.   گریافراد د  ریسا  وآنها   نیخودشان و ب نیها ب

هر  یو به طور کل ادهیپ  نیشوند، عابر یرد م  یاز کنار دسته عزادار نیکه با ماش  یآنها و افراد  نیکسبه محله، ب گان،یآنها و همسا نیب

 وجود داشته باشد. یاحترام مضاعف و چند برابر  کی ،دشو یآن مواجه م  با  یحرکت دسته عزادار ریکه در طول مس یکس

با نیا  چهارم کتهن*  برگزار کننده  یباشند. حت  یعزادار یمناسب با فضا یدر پوشش و لباس  دیاست که همه افراد  المقدور تمام افراد 

عزادار و   کیدر    دیبا داشته باشند. به و  دییأپوشش کامال مورد ت کیپوشش کامال  که در داخل دسته جات   ییخانم ها ژهیاسالم قرار 
 میکن  یاما سع پرداخت میشده که در ادامه به آن خواه  دهیشیاند  یریو شأن بانوان تداب  گاهیجا  تیرعا یهستند. البته معموال برا یعزادار

باش یریکه تداب که پوشش مناسب داشته   رندیبگ  ادیما    اندارانیاز م  رند،یبگ ادیاز کارگزاران ما   رند،یبگ  ادیکه افراد از خود ما    میداشته 

حتما در خصوص   ،دیدار یشتریب ییهستند که با آنها اشنا یتذکر داده شود. اگر کسان نیا میکن یکه دعوت م یزانیباشند. حتما به عز

 .دیتذکر ده شانیپوشش به ا  تیرعا

و مردم داشته  انیرا از اطراف  یخوب یلیکه مشارکت خ میواقعا تالش کن  دیبا  یدسته عزادار  کیاست که همه ما در   نیا  پنجم نکته* 

با نگرش ها  ی. در دسته عزادارمیباش از مردم گوناگون   یتیجمع نیدر ب یدسته عزادار  تیمختلف حضور دارند. فعال یکردهایو رو مردم 
همه موضوعات را  یو با مهربان تیریبا مد  ر،یتدب با صحه صدر، با  دیو لذا با  میروبه رو هست  یما با افراد مختلف نیبنابرا. شود  یانجام م

لحظات    یکه همه مردم را الاقل برا میو تالش کن میمنتقل کن گرانیخوب را به د یلیبلند و خ  میکه مفاه میو تالش کن میکن  تیریمد

 .میخوب مهمان کن  اریبس اریبس  تیمعنو  کیآنها را به   یو در حال عزادار میکن مرتبطخودشان  یبا موال یقیو دقا

 

 از اجرا شیپ نکات

از  ای  گانیاز همسا یجمع  ای میدار  یکارخانه ا م،یدار  یا  هینیحس  م،یهست  یمحلدر است که   یعیاز اجرا. طب شیبه نکات پ میرس یم اما
 .میبرپا کن  یدسته عزادار  کی میکه هست یمجموعه ا نیکه در ا میخواه یم  یبیبه هر ترت ای میکسبه محل هست

کنم.   یاز آن عبور م عیخالصه و سر  یلیخست که  اموضوع مهم  نیدر ا یاست. نکات  یدسته عزادار ریمس صیو تشخ هیته  نکته نیاول *

نظر تراف  میکن  یرا انتخاب م  یریما مس از  نباشد و امکان برگزار  یکیکه هم  عزادار  یمشکل زا  د راحت در آنجا وجو  یوحرکت دسته 

ب  وانکه بت نیهم ا  .داشته باشد پ نیدر ا یشتریاز افراد  ب امشیموضوع استفاده کرد و  از   میکن یم یسع  یعنیرساند.   یشتریرا به افراد 

الزم است که   ر،یمس  کی  میو تنظ   هیدر ته نی. بنابر امیوجود دارند عبور کن یشتریوجود دارند، منازل ب یشتریکه کسبه ب ییها طیمح
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در کنار هم داشته  طیشرا  نیمکان و با بهتر  نیمخاطب را در بهتر  نیشتریب  میبتوان  دیکه با  میباشنکته توجه داشته   نیبه ا قایعم و قایدق
 .میباش

برا  کیباشد که  یخوب م اریبس  نکهیا دوم نکته*  را که   ی. در محل تجمع، ساعتمیمان داشته باشبرنامه   یابتدا و انتها یمحل تجمع 

بخواه یعیطب  .خواهد حرکت کند یدسته م ،میینما یاعالم م با آن  نکهیمحل کنار هم جمع شوند. جدا از ا کیدر  میاست که از افراد 

و حرکت باشد    یکه زمان استراحت چه مقدار م  میده یم حیها توضبه آن  ایو  میکن  یحرکت صحبت م ریو مس یادارعز دسته ها درباره

بنا یم  ییرایدر ابتدا از آنان پذ  ایشود و    یآغاز م یچه زمان نوش  م،یکه در آن هست  یسرد  ایبر فصل گرم  شود.   لیم یمناسب  یدنیافراد 

از داخل   ،خوانده شود یخواهد دسته جمع یکه م  یبار شعر  کی  ،دیرس  یبه تعداد خوب تیمع. اگر جمیشو یکنند. کنارهم جمع م یم
دسته کنار هم  یمحل  کیاست که در   نیا  ،به آن توجه شود  دیبا  ریکه در مس یگریشود. قسمت د  یمحل تجمع خوانده م مجموعه و

با رهیحلقه زنند و دا  و روضه یدسته جمع یعزادار برنامه  کی  ،اگر امکان دارد  نکهیاو هم   میبپرداز  ییو در آنجا ما به نکته گو  ستندیوار 

پ  ایو بعد    میداشته باش یخوان شود، دعا خوانده شود  یحرکت انجام م  نیا  انیپا اگر در نقطه  ایبرسد    انیپا کند و به نقطه  دایدسته ادامه 
در   ایمحل تجمع باشد و  یو در جلو ریمس یتواند در انتها یمدر نظر گرفته شود.    دیمحل هم با  نیا  نیو سپس افراد متفرق شوند. بنابرا

 یم ایاتفاق آنجا رخ دهد و   نیمسجد جمع شوند و ا  اطیباشد و مثال همه در ح  ،محله هست  در که یمکان مقدس مانند مسجد کی

 باشد. ریدر مس یگرید یتواند هر جا

باشیا ما هستند را که ب  یافراد پیحال همه ت  تیرعا  دیاست که ما با نیچن نیاست. معموال ا ریمساندازه  سوم نکته*    یعن ی.  مداشته 

و با توجه به سرعت حرکت دسته  میحالشان را کن  تیرعا  دیبا ،که همراه هستند  یکودکان و بانوان  ایکه کهن سال هستند و   یمثال افراد

امر الزم است  نیا یحرکت دسته به اتمام برسد. برا قهیدق ۳۰ یال ۲۵برآورد شود که در حدود  یریمس  دیبا ،ستین یکه معموال طوالن
اما خوب است ما به   ،ستیبه گرفتن مجوز ن  ازین یمراسم دسته جمع  ی. در بحث برگزارمیداشته باش یمحل یها یهماهنگ  یسر  کیما 

بع  دیآ یم رونیو ساعت ب  خیما در فالن تار  یزادارع دسته میاعالم کن  و  میمحلمان نامه بزن یکالنتر و  ییراهنما یها سیها با پلضا آنو 

 یمورد ایهستند. اگر هم نکته   کیثواب شر نیآن ها هم در ا شود و یکمک م یلیدهند که به ما خ یانجام م  ییها  یهماهنگ  یرانندگ

هستند که با آنها  ییمعموال نهادها گرید یفضاها ایبازار تهران   ثلم ییجاها نیاز قبل انجام شده است. همچن یاطالع رسان نیا ،باشد
  ندهایو در آن فرآ  مینکن ریدرگ  ،باشد  یادار  یطوالن  یلیخ  یها  یریگیخود را با پ میکن  یم یکرد. البته معموال ما سع یشود هماهنگ یم

به تبع الزم است  م،ینکن ریگ  انجام شود.  ییها یهماهنگ  اما 

و همکاران   گانیجمع همسا  ای  میکه دار  یانیمهم هستند. هم از جمع دوستان و آشنا  اریباشد. دعوت ها بس یدعوت ها م  چهارم بحث* 

 ،میکن یم زانیکه در محل آو یبنربا    ،میاگر توانست  ایمثل اطالع دادن به کسبه محل    .میرو یکه م یبه اهل آن محل یو هم اطالع رسان

  لی پتانس از همه بی. به هر ترتمیو ساعت را اعالم کن  میو به کسبه بده میکن یرا طراح یکوچک  یکارت ها  ای شود یعموم یاطالع رسان
 .میکه درخدمتشان باش  میرا دعوت کن یمحل  ریو چه غ  یو افراد مختلف چه محل میدعوت استفاده کن یها

 یعزادار دسته نیابتدا و انتها و ح یمهم است و الزم است برا اریکه بس میدار  ییرایبحث پذ  کیبحث تدارکات است.   پنجم موضوع* 

برنامه و  یدر ابتدا ینیریش شربت و  ایو  ینیریش و یچا ای. ریمس نیابتدا و ح یکوچک برا  یمعدن یآب ها هی. تهمیداشته باش  ییرایپذ
)قابل    پورتابل یفن ستمیس  کیخوب است.  اریبس  ،شود  ییرای... . به هر حال اگر از عزاداران به طور کامل پذ  آش و  ای  یدر انتها غذا، عدس

تر باشد.  خاص  ریو تداب  شتریبا امکانات ب  ایتر و تر، بزرگ  شرفتهیتواند پ یم ستمیس  نیا ،یاست. بسته به اندازه دسته عزادار  ازیمورد ن  حمل(

پاسخگو باشد.   اریبس ستمیس  کیکوچک تر،   یدسته ها یاست که برا یعیاما طب قسمت نکته   یبرا  هیچهارپا  کیساده هم ممکن است 
که بعضاً بزرگواران   یبه گونه ا  .مبارک و محترم است  اریبس  ه،یچهارپا نیا ،یدسته جات عزادار ستمیاست. در س  ازین  یو روضه خوان  ییگو

ب  اناز مداح بس یآن نم  یبا کفش رو  تیاهل  و  یسنت ارینماد بس  کیمنبر،    کی  ای  هیچهارپا کیگذارند.   یام مبه آن احتر  اریروند و 

 یالزم است که شعار رو یپرچم بزرگ و متناسب با دسته عزادار  کیشود.   دهیباشد که خوب است تدارک د یموضوع م  نیدر ا  یمیقد
بس نکته رواردد  تیاهم اریآن  بس  ی.  آن فقط   یباشد. بر رو یبر دیبا یلیو شما ریاز هر گونه تصو داًیمهم است. قطعاً و شد اریپرچم 

 ،کند یکس نگاه مهر  کهیبه طور  .باشد  نیو سنگ  نیوز  اریو اشعار بس ییو روا  یجمالت مفهوم حاًیجمالت، نقش بسته باشد. جمالت ترج
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نازن  یبرا الًمث  ،یدسته عزادار نیمتوجه شود که ا هر مراسم   ای مثالً شهادت حضرت ابا عبداهلل ایو  حضرت زهرا  نیشهادت وجود 
نفر جلو یعلم و پرچم آماده م  کیپرچم با دو چوب، به صورت  نیبر پا شده است. ا یگرید  .ردیگ یدسته قرار م یشود و توسط دو 

 

دو گروه(  ایگروه    کیدسته ) کیآماده شده را پشت سر مداح در قالب   که  یخواهند شعر را تکرار کنند و اشعار  یکه م  یزانیعز  یبرا

 دو روش وجود دارد:  ند،یبگو
ب یآنها نقش م یشود و اشعار رو یبزرگ انجام م زیدر سا  نتیپر  یعنیشود.  یاشعار آماده م یتابلوها  نکهیا  یکی -۱ دسته   نیبندد. در 

بخوانند و ن  نندیتوانند آن را بب یآورند و افراد م یتابلوها را با خودشان م نیهستند که ا  یافراد  ،یعزادار به حفظ کردن نداشته   یازیو 

 باشند.
تک تک افراد  اریشود و در اخت یگرفته م  ی( کپA5  ای  A5کوچک )نصفه   یبرگه ها یاشعار بر رو نیاست که ا  نگونهیا  گریدر روش د  -۲

 .ردیگ یقرار م

دو روش استفاده  نیتوان از هر کدام از ا یاست، م یبیبه چه ترت یتعداد دسته عزادار ای دیتر هستا با کدام روش راحتشم  نکهیبه ا  بسته

هم تابلو  یاز جهات یسخت است ول یمقدارافراد باشد،  اریبرگه در اخت کی ،یزن نهیدانند، چون در س یروش تابلو را بهتر م  یکرد. بعض
نتوانند کامل بب  دشانی، افراد ممکن است دهر چقدر هم که بزرگ باشد برقرار کنند.   نندیسخت باشد و شعر را  و کمتر بتوانند ارتباط 

بر م یبهتر است که برگه باشد. انتخاب روش تا حد  نیبنابرا  گردد. یبه تعداد عزاداران هم 

 

باشد، هم   دیاست، انتخاب شعر است. شعر با یموضوع مهم  اریبسکه    ششم بحث*   از موضوعات    قیو عم  ژهیو  یلیخ  امیپ  کیهم با مفهوم 

باشد. موضوعاتبر  مهم را در اریبس عزا بودن حضرت صاحب حضرت زهرا  تی، مظلوممثل: شهادت حضرت زهرا یداشته  ، صاحب 
برا نکهیو ا الزمان در شعر به صورت کامالً مفهوم وجود   دیبا  م،یکن  یم  تیفعال شانیا نیقلب نازن  یو تسل شانیفرج ا لیتعج  یما 

بودن، ساده فهم باشد. به خاطر ا  نیدر ع  دیداشته باشد. ضمناً شعر با   دیی گو یم  ابانیکوچه و خ  کیرا در  میمفاه نیشما ا  نکهیبا مفهوم 

.  د یو رد شو  دیشعر را از شما نشنود و شما از آن منظقه عبور کن  کی شتر،یسه بار ب  ایفرد، دو   کی. ممکن است  دیو در حال حرکت هست

با یعیطب هم کسان دیشعر را انتخاب کرده باش  یبه گونه ا  دیاست که شما  عزادار یکه همه افراد،  ب  یکه در دسته   یشما م ااشعار را 
برقرار کنند و هم عزخوانند، بتواند ب شنوند،  یها و شنونده ها، اشعار را م  ندهیب نیو در ب  رونیکه در ب  یزانیفهمند و درک کنند و ارتباط 

 ستباشد که معموال مردم گوش شان با آنها آشنا  یمیو قد  یشود که سبک اشعار سنت یم  هیتوص دایاک  نیبا آن ارتباط برقرار کنند. همچن

 کند. یم  کینزد یمعنو یفضا  کیو با آن ارتباط دارند و آنها را به  
باشد   نکهیا برا رترینه؟ معموال در دسته جات کوچک تر شعر دو دمه امکان پذ ایشعر دو دمه  بزرگتر  یلیکه خ ییدسته ها یاست. اما 

دم  کیبا    یشود و دسته جات عزادار یانتخاب م دمه  کیاست که    نگونهینفر در آن هستند، معموال ا  ۳۰۰یال  ۲۰۰از   شیب  یعنیاست،  

  ری کار امکان پذ نیسخت است، اما ا یاست، هماهنگ کردن و دو دمه بودن شعر کم  ادیز یلیخ یعزادار ته. چون طول دسرود یم  شیپ

باشند و   یشود که افراد دسته استراحت نیتواند موجب ا  یاست و م   ی بخوانند و عزادارگروه حرکت کنند و گروه دوم دم را   کیداشته 
 بدهد.  یرا هم به دسته عزادار یتواند نظم مناسب یم لروا نیعکس شود. ضمنا اکنند و سپس دوباره کار بر

 

که روضه  یکس  ایما است   ازینکته گو هم مورد ن  کیمداح است،   یکیهستند.    ازیهستند که به عنوان محور مورد ن  یافراد  هفتم نکته* 

و نکات مرتبط  و شهادت حضرت زهرا یراجع به موضوع دسته عزادار  یآورادی  کیتذکر و   کیمردم  یخوان هست و در کنار روضه برا

که   یدر مورد عظمت دفاع  ایداشتند  شانیکه ا  یغیمثال در مورد عظمت تبل ،شانیا  تیو شخص  اتیو خصوص  گاهیو جا شانیابا شهادت 
بهتر است که دو تا  حایداشته باشد. اگر شعر دو دمه است، ترج  قهیدق  ۵در حد  لیقب نیاز ا  یداشتند و موارد  نیرالمؤمنیام  میحراز  

کارها را انجام دهد.   نیتواند همه ا  ینفر م  کی  یعنیداشته باشد.   هم  تواند حالت مشترک یروضه خوان. البته م  کیو   میمداح داشته باش

به طرز دق  یو عزادار یزن نهیکنند و س یم  یکه مردم را همراه  میدار دار  انیم یبه تعداد مشخص ازین نیهمچن و درستش انجام  قیرا 

عزادار نیخوانند و ا  یاشعار را خودشان م یدهند و تمام  یم به عنوان گروه  یافراد ایکند. فرد    یکمک م  یبه شدت به نظم دسته   را 
 یافراد پخش م نیرا در ب یآب معدن برای مثالو  دهند یرا انجام م  ییرایکار پذ  ،یحرکت دسته عزادار نیکه در ح میدار  ازیتدارکات ن
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 یگروه نیشود. همچن فظبتوانند رفع عطش کنند و نظم دسته ح ،هوا گرم بود  انایاح ایخشک شد  افراد دسته   یگلوتا حداقل اگر   کنند
با ابزارها ژهیو با نی. امیدار  ازین  کیبحث کنترل تراف  یمربوطه برا  یرا  توقف و   نیکنند که کمتر  تیریرا مد  ابانیخ  یبه گونه ا  دیگروه 

پ ریسا  یبرا تیاذ نیکمتر  یعبور م  ددار  یدسته عزادار کیشوند که   نیحترمانه متوجه ام یلیشود و آنها خ جادیو سواره ا ادهیمردم 

بنابرا  کند ب کنندرا صبر   یقیدقا  نیو  به کار خودشان برسند و   فتدیکه دسته به سرعت رد شود تا هم کار آنها راه  و بتوانند هر چه زودتر 

ن  یفن یکارها  یبرا  گریگروه د  اینفر   کیراحت بتوانند به حرکت خودشان ادامه دهند.   یلیموضوع خ نیها در کنار ا نیهم ماش   ازیمورد 
کنند.   یدگیرس کروفونیم  یصدا میجا کنند و عالوه بر آن به کار تنظ ه  ب را جا یفن ستمیو چرخ س یکه گار دباشن یزانیعز  دیاست. با

باانجام   مربوط به آن یفن یکارها  ،است میس  یبه صورت ب کروفونیاگر م  نینباشد. همچن  ریدست و پا گ مشیس ،است میس  شود و اگر 

مرتب کند   ،شوند یبه صف اضافه م  یدیورود افراد جد  لیصف را به دل  یکه انتها  میدار  ازیصف دسته ن  اظمبه عنوان ن یگریفرد د  کیبه  
برگه شعر ییو آنها را راهنما  .به آنها بدهد ،هست یو اجازه بدهد که به دسته اضافه شوند و اگر 

 

عزادار  مهم یلیخ نکته هر دو در دسته   انیاگر خانم ها و آقا  یول  چ،یاست که ه انیآقا ژهیو  یاضافه شدن خانم ها است. اگر دسته 

 ییجمع راهنما نیمحترمانه در ا  دیبا  زانیعز  نیباشد. ا یدارعزا یمناسب فضا  دیمهم است. پوشش آنها با  اریپوشش خانم ها بس ،هستند

بگ باش  ییراهنما  یبرا ینیاست مسئول خوب.  رندیشوند و قرار   یروسر  ایچادر   ی. بهتر است تعدادمیو هماهنگ کردن خانم ها داشته 

مناسب   یلیخ یپوشش ها یسر  کیاز   ایو    رندیقرار بگ  یعزادار  یتا آنها در فضا میقرار ده  زانیعز نیا اریکه آنها را در اخت  میداشته باش
کن  یبرا گ زانیعز  نیتا ا  میقرار ده ارشانیو در اخت میآنها استفاده  عزاداران قرار  بتوانند محترمانه در جمع  به هر حال   .رندیهم  چون 

تا آنها هم بدون   میاست کمک شان کنخوب   ؛به دسته ملحق شده اند ریمس  نیباشند و در ح  یعزادارخانم ها قرار نبوده در جمع   یبرخ

باشند. همچن  رندیبگ  فضا قرار نیدر ا یخجالت چیه عزاداران  نفر به عنوان متول ای  کیحتما  نیو بتوانند در جمع  دسته  یکل فضا یدو 
به ا نیب  یکنترل همه امور و هماهنگ تیفقط مسئول یمشخص  تیمسئول چیبدون ه  دیبا  یعزادار باشند و  موضوعات    نیافراد را داشته 

کنار هم جمع شوند و تذکر و آموزش نکات گفته شده را داشته   یچند روز قبل از دسته عزادار نیمسئول نیکنند. ضمنا اگر ا یدگیرس

 است. یاتیح یو حت  یعال اریبس  اریکار بس  نیا .ها انجام شود یزیو برنامه ر  میباش

  ای   یسخنران ایمثل نماز جماعت   ینیتجمع د کیبه  انشیپا ایاگر شروع    حایمان هست. زمان ترجو آخر ما بحث ز  هشتم بخش*  

که با زمان استراحت مردم تطابق نداشته باشد.   میانتخاب کن  یزمان را به گونه ا حایخوب است. ترج یلیخ  ،ختم شود  یمجلس عزادار

بعد از   ۱۴تا    ۱۳:۳۰حدود ساعت   ایصبح   ۱۱تا    ۱۰:۳۰ نیبسته به زمان اذان معموال ساعات ب  ،کندمثال اگر دسته بنا باشد روز حرکت 
 باشد.  یتواند زمان مناسب یظهر م

 

 اجرا نیح نکات

نکات پ بایتقر ب  شیدر مورد  لطف نباشد. عرض کرد  یکنم مرور آن خال یاما فکر م شد  انیاز اجرا نکات مهم  که در شروع کار بهتر   میاز 

  رند،یقرار بگ یعزادار  یفضا  کیشود و شرکت کنندگان دسته در کنار هم، حتما با شعر آشنا شوند و هم در   دهید یتجمع  یاست که فضا

انجام شود و بعد افراد حرکت کنند و در دسته   ساحت مقدس امام زمان ژهیبه و ائمه  نیبه وجود نازن  یتوسل ،خوانده شود  ییدعا
حمل پرچم ها  میتون  ی. )مرندیگ یدسته قرار م یدر جلو ،بزرگترها و افراد تاج سر دسته رد،ی. پرچم در جلو قرار بگرندیقرار بگ  یعزادار

ب میکنو آنها را جابه جا  میقرار ده  ،حرکت باشند  نیدر ا دشوق دارن  اریاز کودکان که بس  یعده ا  هرا به عهد   می آنها بچرخان  نیو پرچم را 

ب هم تعداد  نشوند و  . شود  یآماده م  یصوت  ستمی. سشود  یم  دهیدسته چ  بیترت  نیبتوانند مشارکت کنند(. به ا  یشتریتا هم خسته 
خواند تا دسته  یکند و شعر خودش را چند بار م یافراد، مداح شروع م دمانیشدن چ ایو پس از مه ندشو یبه دسته ملحق م اندارهایم

مجاور هم آماده گردد تا ا  یآماده شود و کم کم فضا  یعزادار عزادار تمیوارد ر نکهیمحله و افراد  خوب است که  یلی. خمیشو  یدسته 

کنند با متانت    یسع  دیاست که با اندارهایال نوبت به مشوند. حمردم متوجه موضوع  هبخواند که هم  یاشعار را به گونه اکند   یمداح سع

ب  یهماهنگشان با مداح، شوق عزادار یعزادار  یکه دارند و اجرا یو ادب خودشان و پوشش مناسب کنند و البته    شتریو ب شتریرا در افراد 
 دقت کامل اجرا شود.  به  یدر بحث عزادار بیبروند که نظم و ترت یالمقدور به سمت یحت
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 دسته جات فاطمی ت و چگونگی برپاییاهمی

که   یجامعه ما هستند که ممکن است آن مقطع زمان  یافراد در فضا یدر هر صورت برخ  .است  یکیمهم مباحث تراف  یلینکات خ  ازیکی  
عزادار باشند. دوستان تراف  یاز حوصله کمتر  لیبه هر دل ایداشته باشند و   یخاص یلیکار خ  ،میدار  یما دسته  تمام    دیبا  یکیبرخوردار 

.  اندازند یهستند را راه ب  نیبا ماش یکه در حال رانندگ  یزانیعز نیتر، کار ا  که به سرعت هرچه تمام  ندکن  نیخودشان را صرف ا  دغدغه

با ورود دسته م  ،ستا دانیحرکت کنند. مثال دور م  عتریسر  میکن ییرا راهنما  زانیعز  دیما با ییجاها   دی بسته شود. با  دانیممکن است 

را به حداقل خودش   یالزم باشد عرض دسته عزادار  ییجاها  کی  دیشود. شا تیهدا یگریبه سمت د عیحرکت کند و سر یدسته عزادار
  کی ما  یعنی م؛یهماهنگ باش یگریالزم است با دوست د یحرکت کنند. گاه یها بتوانند از کنارش با دغدغه کمتر نیتا ماش  میبرسان

ببند  ابانیسمت خ بعد ا  میرا عبور ده ییها  نیو ماش  میرا  بسته ب نیو  از   یها از سمت مقابل حرکت کنند. موارد  نیو ماش  شودسمت 

مطلع باشند که در هر   دیبا ،هستند  کیکه در بخش تراف یمهم باشد، اما در هر صورت دوستان  اریبس  یکیدر امور تراف تواند یم  لیقب نیا
 یکمال تواضع، کمال خاکسار  ،یکمال مهربان  دیروبرو شوند. با  یندیناخوش آ یها  با حرف  ایمناسب  نا  ییصورت، احتمال دارد با رفتار ها

 قیدق  یلیخ ژهیو  یدانتشکر و قدر  معترض  ریچه معترض و چه غ  زانی. حتما از همه عزمیرا داشته باش یخواهدر مقابل مردم همراه با عذر

شوند. خالصه از آنها خ  زانین عزآ  یگاه یمحترمانه انجام شود و چه بسا حت یلیو خ به   میمانه تشکر کنیصم یلیخ یلیبا ما همراه  و 

 هستند.  کیهم شر  زانیثواب، آن عز  نیکه حتما در ا میآنها اطالع ده
عز دیکن  هیدو تا ون ته یکی  دیتوان  یشما م  ،هست ییسرباال رمانیشود. اگر مثال در مسحال کهنساالن  تیرعا  دیبا   کی که    یزانیکه 

برگشت برسانند. برا  مسنمقدار   نظم دسته، در خصوص کودکان هم که در دسته عزادار یهستند را در راه  و   طنتیچه بسا ش  یحفظ 

 یشوند و در صورت امکان به کار گرفته شوند و خصوصا با همکار ییراهنما  دیشود. مثال آنها با  دهیشیندا یداتیتمه  دیبا ،کنند یم یباز
 دسته حفظ شود.  یمنظم  ،نشانیوالد

از توجه تینها  در که ان شا یینمونه شعرها ،دیکه گذاشت  یو وقت  دیموضوع داشت  نیکه به ا  یضمن تشکر  شما   اریاهلل در اختءهست 

عز اریآنها هم در اخت  ،میآماده کن یریتصاو میبرگزار شده بتوان  یاهلل از نمونه دسته هاءقرار خواهد گرفت و اگر ان شا زانیعز   زانیشما 

به هر قسمت   عز لیبود با کمال م  ینکته ا ایو    سؤالقرار خواهد گرفت. ضمنا اگر راجع  و تا حد توان و   میهست زانیدر خدمت شما 
 قیتوف ،خوانند یشنوند و م یمطالب را م نیکه ا  یزانیکه خداوند متعال به ما و شما و همه عز  دوارمیبود. ام میاطالعمان پاسخگو خواه

بودن نیکند. ا  تیرا عنا یکبر قهیدو عالم حضرت صد یب یب یو خصوصا برا مهائ  یدرست و کامل و جامع برا  یعزادار و  عزادار 

لذا ام یبزرگ اریبس  قیشک توف یب  ،کردن  یعزادار عنا  قیتوف نیکه خداوند به ما ا  دوارمیاست و    کی  میاز ما بتوان کی  کند و هر  تیرا 
  یپاسخگو  میاهلل که بتوانءو ان شا می. خدمتگزار شما هستمیبپرداز یها به عزادار  ابانیو درخ  میاندازیب اهو ر میکن  جادیرا ا یدسته عزادار

 .دیگذاشت ی. ممنون از وقتمیباش  زانیشما عز یازهایت و نسؤاال

 مدد و خداحافظ یعل ای


