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 36شماره  آموزشی  کارگاه
 پیرامون عزاداری فاطمیه خود و دیگران متذکر شدن 

 

ِحیِم    ْحمِن الر َّ  ِبْسِم اللِه الر َّ
ا و   لیَّ ة و  اعِة، و فی ُکلَّ ساع  لی ابائِه فی هذِه السَّ یِه و ع  ل  واُتک  ع  ل  ِن ص  س  ک الُحجِة بِن الح  للهم َّ ُکن لولی َّ حافظًا وقاِئدًا و   ا 

وعًا و  ک  ط  رض  ُه ا  ی ُتسِکن  تَّ ینًا ح  لیاًل و  ع  ویالً ناِصرًا و  د  ُه فیها ط  ع  تَّ  ُتم 

به محضر مقدس آن   شیشاپ یامام عصر و ناموس روزگاران و پ  ،دوران یول ،مقدس حضرت صاحب الزمان شگاهیعرض سالم دارم به پ 

متذکر شدن خودمان    یبحث چگونگ  ،موضوع کارگاه امشب  .دارم  تیرا عرض تسل  حضرت زهرا  شانی شهادت مادر مظلوم ا  امیحضرت، ا

پرداخت. ابتدا   میمقوله خواه  نیهم به گفتگو راجع به ا  را با  یقیاهلل دقااست که ان شاء  هیفاطم  امیا  ی مان نسبت به عزادار  انیو اطراف

فاطمه   ،یکبر  قهیمنتصب به صد  ام یا  نیحاال که ا  یآموزش  یهاهرکدام از کارگاه    یکه در ابتدا  میرا سنت قرار ده  رام  نیا  میکن  یسع

 ن،یکه به عنوان مستمع  یکه قرار است موضوع را ارائه دهد و همان اشخاص یهمان شخص  ،کدام از کارگاه هاهر یاست، در ابتدا زهرا

اهلل توجهات شاء  کنند تا ان  هیثواب ختم قرآن به آن حضرت هد  کی  ، دیدهند، هرکدام با تالوت سه بار سوره توح  یموضوع را گوش م  نیا

  ا یاوال جذب شود و ثان  تیاهل ب  لیبد  یبه فرهنگ ب  یخدمتگزار  یهم سو در راستا  یبرنامه ها  ریسا  نیو همچن  رنامهب  نیبه ا  شانیا

 . ردیقرار بگ مقبول خاطر ارجمند آن حضرت راستا نیدر ا شانیا نیمحبو  انیعیش یتمام تالش ها

است و    ییموضوع جدا  کیخود    ،م یاقامه عزا کن  حضرت زهرا  با شهادت  صادف م  ام یکه چرا ضرورت دارد ما در ا  نیابتدا عرض کنم ا

واجد معرفت    دیاز اسات  یکیتوسط    ،است  یبخش که در زمره مباحث معرفت  نیهست که ا  یالبته الزم و ضرور  .طلبد  یجدا م یجلسه ا

مقدمه،  نیفلذا با ا . نمیب یبحث را نم نیارائه ا تیو اهل تیر در خود شأنیحق نیاهلل مؤثر واقع شود و او صاحب نَفَس ارائه شود تا ان شاء 

کند.   ی فرض و واجب قلمداد م  مادر مظلوم سادات حضرت زهرا  یا برااقامه عزا ر  زانیکه همه عز  میگذار  ی م  نیما فرض را در ابتدا بر ا

  اً یاوالً خودمان را، ثان  میتوان  یچطور ماست که    نیحاال موضوع بحث ما ا  .میکن  یبحث خودمان را آغاز م  ،فرض  نیو ان شاءاهلل با هم

 ن یاز دو جنبه به ا  د ی. اجازه دهمی عزا متذکر شو  نیتر نسبت به اقامه اثربهتر و مؤ  تر،   یرا قو  میدر ارتباط هست  شانیکه با ا  یگرانید

که   م یکن  ی مثال شروع م  نیبا ا  یو نفس  یدروناز جنبه    ،یو ظاهر  یرونیبو دوم از جنبه    ی و نفس  یاول از جنبه درون  . میموضوع نگاه کن

اگر هزار بار هم شما آن زغال را فوت   یحت  .نخواهد افتاد  یاتفاق  چیقطعا ه   د، یزغال بگذار  یتعداد  نیزغال خاموش را در ب   کیاگر شما  

اما اگر همان زغال گداخته   ست،یخود آن زغال گداخته ن  چونچرا؟    . زغال ها نخواهد شد   ریبازهم آن زغال موجب گداخته شدن سا  د،یکن

که در اثر حرارت   دی د  دیو خواه  د،ی فوت کن  شما آن را  یاست که کم  ی آن وقت کاف  ،زغال خاموش گذاشته شود  یتعداد  نیشود و بعد و ب

ما و   یعرض کنم، اصل بر شور نفسان  هبود ک  نیتذکر ا  نی. غرض از اردیگ  یآتش م   دور و بر  یتمام زغال ها  ،آن زغال  و گداخته شدن

که ما    یهر مقدار  ، تیاهل ب  یها  یدر شاد  یحت  و   تیهرکدام از اهل ب  یدر عزا  ایاست.    حضرت زهرا  یما در عزا  یحرارت درون

  ی تذکر درون یاما روش ها .تذکر قطعاً خواهند گرفت نیاز ا یشتریهم بهره ب  گرانید  م،یعزا شو نیتر و مؤثرتر متذکر به ا یقوخودمان 

 گذارم.  ی م  ،حزنو  فکر، انسه اسم آن را که بند کرد  میعمده تقستوان به سه دسته  ی م ی را از نگاه

چقدر در   م؟ینوس هستأ م  شود که اوالً ما خودمان چقدر با حضرت زهرا  یم  لیتشک  نطوریا  انس با فاطمه زهرا  ایاول    موضوع

چقدر به   م؟یکن  ی م  هیبه آن حضرت هد  و   میخوان  یچقدر در طول روز قرآن م  م؟ یکن  ی طول شبانه روز با آن حضرت ارتباط بر قرار م

 زانیم  ی به طور کل  م؟یمتوجه هست  چقدر به آن حضرت به عنوان مادر امام زمان  م؟یمنتسب به آن حضرت اشتغال دار  ارتیو ز  هیادع 

که   هشنبکیروز    یها  ارتیز  ایآ  م؟یآور  یآن حضرت را به جا م  حاتیها تسببعد از نماز  ایچقدر است؟ آ  توجه تام ما به حضرت زهرا

 قهی، صدفاطمه زهراتوجه و انس با  قیو تمام مصاد م؟ یآور یهست را به جا م و حضرت فاطمه الزهرا نی رالمؤمنیاممشترکه  ارتیز

 است.   زهرا مهمسئله، انس و توجه به فاط نیما را به خودش اختصاص داده؟ پس اول یچه مقدار از اشتغال شبانه روز سالم یکبر

ما به    ،شهادت آن بانو مصادف با امیمؤثر است که در ا خوب و یلیخ  د،یدقت کن .است در امر حضرت زهرا فکر و تدبر  یبعد موضوع

با   مایاست که ما فکر خودمان را مستق  نیمهم ا.  میداشته باش  یو معرفت آن حضرت فکر و اهتمام خاص  رهیامر آن حضرت و روش و س

 دهیشد چرا که خلق از معرفت او بر  ده یاو فاطمه نام  ،ام صادق ام  انیبه ب  ست؟یک  فاطمه زهرا  .میکن  ریدرگ  رافکر حضرت زه

که بود؟ او که    فاطمه زهرا  .شده اند  دهیبر  از آتش جهنم  نشیچرا؟ که محب  ، شده  دهیاو فاطمه نام  : فرموده شده  گرید   انیدر ب  . شدند

  تیاصحاب کساء و اهل ب  یمعرف  او محور  م،یکساء دقت کن  ثیاگر به حد  .ف به خودش ساخته بودرا معطو   خدا غمبریاوج احترام پ 
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 ر یدرگ   را با موضوع فاطمه زهرا  دمانمقدار که ما فکر خو  نیمهم است. هم  یلیخ  ن یا  و  یاوست محور معرف  . خداوند عالم است  یاز سو  

  ی عنی  ،موضوع اول  شهیرگفت که    نطوریبشود ا  یانیبه ب  دی کند. شا  تواند ما را در توجه تام به آن حضرت کمک   یمقدار م  نیهم  م،یکن

 شود.   یحزن م یعنی ،وع سومدو همان موض نیدر معرفت است و حاصل ا ،تدبر فکر و ی عنی ،موضوع دوم شهیرو  .در محبت است ،انس

حدس   .شهادت آن حضرت محزون خواهد بود  امی و فکرش متوجه آن بانو باشد، قطعاً در ا  داشته باشد   انس با حضرت زهرا  یاگر شخص

از   است  یکنند و حزن موهبت  یحزن را خودشان اعطا م  تیکه اهل ب  مییبگو  میخواه  یم  م؟ییاست که چه بگو  نیا  انیب  نیما از ا

 یبرا  .میکن  تیحزن را در خودمان تقو  نیا  م یتوان  یماما به واقع ما    ،فاطمه زهرا  یحزن در عزا  ؟ی جانب خود آن بزرگوار، چه حزن

 . میکن یدورالمقدور  یحت ،شود ی م یکه موجب خنده و شاد یمثال از امور

و   میکن  یاز آنها دور  ام یا  نیآورد، در ا  ی حال فراهم مما را به هر  یو امثالهم که در طول سال موجبات شاد   یاز مطالب فکاه  یاریبس

  ی لیحزن در کالم بر عکس آن که خ  .حزن در کالم است  گری نکته د  . میحزن را در سرتا سر مملکت وجود خودمان پراکنده کن  م یکن  یسع

 حیتسب  تیاهل ب  بتیاز مص  ده یکه نفس غم د   میدار  ات یگذار و موجبات جلب توجه است. در رواریثأ ت   اریبس  اتفاقاً   د،یآ  ی م نمهم به چش

  ن یا  ای افتد؟ آ  یم  یچه اتفاق   ،برخورد کند  ی نفس به کس  نیشود، اگر ا  حینفس ما مصداق تسب  نیا  و  م یشاگر ما واقعاً اندوهناک با  .است

است به  که الزم نوع لباس و پوشش ما است یکند؟ موضوع بعد یشخص منتقل نم نیحزن را به ا نیا ا یو آ دهد؟  ینم ریینفس او را تغ

ما توسط   یمشک  راهنیلباس و پ   دنیمقدار د  نیباشد. هم  حضرت فاطمه زهرا  بتیعزا و پرچم ماتم، نماد اقامه عزا در مص  رق یعنوان ب

 جلب توجه و تذکر است.  یراه ها نیتراز به یکیخودش  گرانید

در آن  ل یو تبد ر یما اجازه تقد یکه برا  ی اماکن ریو سا ی در محل کار، محل زندگ  یدارعزا  یبکار بردن نمادها  ،ی رونیموضوعات بز دیگر  ا

 یمجاز   اماکن   ریسا  بوده، و   گروه   نی هم  ده ی پسند  که سنت  ی اجتماع   ینرم افزارها  ل یپروفا  ریتصو  ی حت  مثل منزل، محل کار و   .وجود دارد

  . میکرده ا  زهرا  حضرت فاطمه  یعزاکه ما اقامه    م یبده  گرانیرا به د  یام یبه سهم خودمان پ   میتوان  ی م  هانیا  رییکه با تغ  در دسترس

فاطمه    یعزا ام یپ   تواند  یم  ، دکه دار ی به سهم معرفت و همت و دغدغه ا ی که هر شخص ستعزا  ام یا ی زبان  غیموضوع آخر، تبل ت یدر نها

 هم تذکر دهد.   گرانی به د کند و غیرا تبل زهرا

 ر تذکر بهحواسمان باشد د.  غافل باشند   یعزادار  ام یها نسبت به ا  نیکه ا  میبرخورد کن  یروز با کسان   یباشد، ممکن است در ط   ادمانی

. رندیرا به دل بگ  ی نوع برخورد ما اندوه  نیاز ا  و آنها   و فرار آنها شود  زیکه موجب گر  میصحبت نکن  یناکرده طور  یخدا  . مینکن  ی آنها تند

 گذار،  ریبرخوردها و تذکرات ما در قالب سخنان تأث  یستیبا
 
باشد که   یاناتیقرآن، سخنان نرم، سخنان مهربانانه و ب  انیبه ب  ن«ی  »قول ل

افتد؟ چقدر   یاو م  یبرا  ی مادرش را از دست داده باشد، چه اتفاق  یمقدار که اگر شخص  نیکند. مثالً هم  ی افراد وجدان  را دریع عزادارموضو

از دوستانمان را  یکی یا حتی اگر ما کند یم لیتعط مادرش یبه خاطر عزادارخودش را  روزانه یها تیشود، چقدر از فعال یم  نیاندوهگ

داغدار فاطمه   امام زمان  امیا  نی است در ا  نیاز ا  ریغ   ا یآ  م؟ یکن  ینم   یدردعزا هم   نیما با او در ا  ایآ  ، که مادرش را از دست داده  مینیبب

 م یکن  ی سع  یمقدار با تذکرات وجدان  نیهم  ؟دندیپوش  یمادرشان مشک  یعزا  یاست که آن حضرت برا  نیاز ا  ریغ   ایهستند، آ  رازه

  ر د   .م یبگمار  ریمس  نیبه ا  و  میرهنمون کن  ریمس  ن یدر ا  میبتوان  ،رود  ی که از آنها انتظار م  یی و آنها را تا آنجا  میکن  داریافراد را متذکر و ب

 ی را بدهد تا با عمل به دستوراتش و دور قیتوف نیو همه سروران ا خدمتگزاران به همه  کنم که خداوند به همه ما و  یبحث دعا م  انی پا

عزاداران نام ما را در زمره    همقدار ک  نی. و همم یکن  دایمادرشان پ   یرا در اقامه عزا  با امام زمان  یهمراه  قیتوف  نیا  میبتوان  اتشیاز مَنه

 افزون دارم. روز قیتوف یهمه دوستان آرزو یثبت و درج کنند، برا خدمتگزاران فاطمه زهرادر زمره   ،امام زمان قیبا توف و

اِهرین  ٍد و  آِلِه الطَّ م َّ لی ُمح  ی اللُه ع  ل َّ  و  ص 
 


