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چکیده

عتتتاداری بتتر مصتتائ ائمتته
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بتتهویتتژه امتتام حستتین

بتته ستتب

نقتتش ستتازنده من در حفتتم مشتت ت تیع جایگتتاه ویتژهای دارد؛ لتتذا

ضتتروری استتت تتتا بتتا شتتناخت ایتتن انحرافتتات ،مراستتم عتتتاداری را از

گتند بدعتها در امان نگه داشت نوشتار حاضر به روش توصتیفی

به این نتیجه دستت یافتت کته انحرافتات در دو دستته محتتوایی و

رفتتتاری قتترار متتیگیتترد انحرافتتات محتتتوایی شتتامل نقتتل میالتت

غیرمستند ،غلو ،وصف بیش از حد ماهر بنیهاشتم و گتتارشهتای

ذلتتت بتتار استتت و انحرافتتات رفتتتاری بتته قمتته زن تی ،استتتفاده از مالت
موسیقی ،بینظمی و سوء استفادههای مالی اشاره دارد

دواژهها :امام حسین  ،انحراف در عتاداری ،عاشورا

کلی
gmail:m.purrajabi.mp@gmail.com .
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مقدمه
عزادار ی در فرهنا دینی شیعیان ،یکئی از آیئینهئایی اسئت کئه نشئان دهنئده پیونئد و
دوستی شیعه با اولیای دین و امامان معصوم

است؛ رحلت و شهادت ایشان را گرامئی

داشئئتن ،در سئئو و اعضایشئئان گر یس ئئتن ،گونئئههایی از محبئئت بئئئه اولیئئای الهئئی اس ئئت
(احسانی.)70 :1395 ،
برپایی مجالس عزادار ی سیدالشهدا

 ،به جز از مئودت و محبئت ،اهئداف دیگئری را

نیز دنبال میکند که مهمترین آنها معرفی قیام عاشورا ،تقو یت روحیه شهادت طلبئی و نشئر
فرهنا اسالمی است .از همین روست که نقئش مهمئی را در تقو یئت حیئات دینئی شئیعه،
ایفئئا می کنئئد .روشئئن و آشئئکار اسئئت ،همئئان قئئدر کئئه ارائئئه و یژگیهئئای اعتقئئادی و راهبئئردی
امئئام حس ئین
مکت

در مجئئالس حس ئینی گئئامی مئئوثر در تئئرو ی جنبئئههای اصئئولی و صئئحی

اسالم است ،انحراف از مسیر صئحی فرهنئا عاشئورایی هئم نقئش بسئیار مخئر

در معرفی شیعه و مکت

عاشورا دارد و آثار ز یانبار ی همدون شادی دشئمنان و تضئعیف

ایمان مردم و نظایر این موارد را در پی خواهد داشئت .بئا توجئه بئه اهمیئت موضئوع ضئرور ی
است که انحرافات را شناخته و به مقابله با آنها پرداخت (آقاجانی قناد.)18 :1387 ،
شروع اندیشه اصالحی مراسئم عئزادار ی بئه دوره قاجئار برمی گئردد .مرحئوم میئرزا حسئین
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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نور ی از جمله اولئین افئرادی اسئت کئه کتئا
االعمال شیعه نام کتا

لولئو و مرجئان را در ایئن مئورد نگاشئت .التن یئه

دیگری است که توسط سئید محسئن امئین در ایئن زمینئه بئه رشئته

تحریئر درآمئئده اسئئت .در دوران معاصئئر نی ئز میتئئوان بئئه آثئئار ی چئئون حماسئئه حسئینی شئئهید
مطهری و تحر یئف شناسئی عاشئورا و تئار یخ امئام حسئین

نوشئته محمئد صئحتی سئردرودی

اشئئاره کئئرد .مقئئاالت بسئیار ی نیئز در اینبئئاره نگاشئئته شئئده کئئه «آسئی

شناسئی عئئزادار ی»

نوشته رضا بابایی« ،عزادار ی و آسی های فرهنگی ،اجتمئاعی آن در ایئران» نوشئته سئیف
اهلل قنبری نیک و حکیمه احسانی از آن جمله است .این نوشئتار بئا مراجعئه بئه کتئا هئا و
مقاالت مربوطه ابتدا به تعر یئف عئزادار ی و جایگئاه آن در آیئات و روایئات پرداختئه و سئپس
انحراف ئئات وارد ب ئئر آن را از جنبئئئه محت ئئوایی و رفت ئئار ی مئئئورد بررسئ ئی ق ئئرار داده و گون ئئههای

مختلف هر یک را بیان میکند.

 -۱مفهوم عزاداری
عزاداری با ر یشه عربی «عزی» و به معنای سنگینی ،وقار ،متانت ،تسئلی و غمگسئار ی
اسئئت (آذرتئئاش .)427 :1379 ،برخئئی نیئئز از آن بئئه معنئئای نمایانئئدن و ب ئ ر شئئمردن ی ئاد
کردهاند (فراهیدی .)76 :1409 ،ابن منظور ( )52 /15 :1405این واژه را بئه صئبر و شئکیبائی
کئئردن بئئر هئئر چیئزی کئئه انسئئان از دسئئت میدهئئد معنئی کئئرده اسئئت .عئئزادار ی در اصئئطالح
مراسئئمی اسئئت کئئه بئئرای آرامئئش بخش ئیدن بئئه فئئرد ی ئا افئئراد دا دی ئده برگئئزار م ئیشئئود و بئئه
صورتهای گونا گون م ئل هئمدردی ز بئانی ،گر یئه کئردن ،یئادآور ی دا هئای دیگئران بئه و یئژه
دا های ب رگان دینی نمود مییابد .باید خاطرنشان کرد که این مراسئم بئه صئورت جمعئی و
در هئئر منطقئئه بئئا توجئئه بئئه مئئذه

و عئئرف آن منطقئئه بئئا آدا

خاص ئی انجئئام می گی ئرد؛ امئئا

عئئزادار ی در میئان شئیعیان بئئا تعبیئر خئئاص آن ،مخئئتص امئئام حسئین

و اهئئل بیئت

اسئئت کئئه عئئالوه بئئر همئئدردی بئئا معصئئومین بئئا هئئدف زنئئده نگئئه داشئئتن نهضئئت حسئینی و
مبارزه منفی با حکومت ظلم و جئور برگئزار مئیشئود و در حقیقئت نمئودی از بیئزار ی نسئبت
به دشمنان اهل بیت
عزادار ی امام حسین

است (پیشوایی.)131 :1395 ،
به گونهای است که شرکت کنندگان در آن غمگین میشوند؛

اما غم آن متفاوت از غم و غصههای زنئدگی روزمئره اسئت .غئم معنو یئت ،غئم آخئرت و غئم
میکند و هرگز از استمرار آن دلزده نمیشئود کئه قطعئا در هئیچ مجلئس یئادبود و ب رگداشئت
دیگری وضع به این صورت نیست.

 -۲جایگاه عزاداری در آیات و روایات
در قئئرآن بئئه صئئراحت در مئئورد عئئزادار ی سئئخن گفتئئه نشئئده امئئا مفئئاهیمی کئئه میتئئوان
عزادار ی را از مصادیق آن دانست فئراوان اسئت نظیئر آیئاتی کئه بئه اظهئار مظلومیئت و اعئالم
ظلم امر میکند و یا آیئاتی کئه داللئت بئر سئوگوار ی بعضئی از اولیئای الهئی داشئتهانئد ،ماننئد
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مظلومیت ،که منشاس حرکت است و پس از خار شدن از آن فضا ،انسان احساس نشئاط
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سوگوار ی حضرت یعقو

در فرا فرزند و یا آن گروه از آیات که ب رگداشت شئعائر الهئی

را توصیه نمودهاند و احیاس امر اهل بیت

را مد نظر دارند .آیئه  32سئوره حئ یکئی از ایئن

مصئئادیق اسئئت کئئه در آن ب رگداشئئت شئئعائر دی ئن نشئئانه تقئئوای دل بئئه شئئمار آمئئده اسئئت
(بابایی ،بیتا.)23 :
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ایئ ئن اس ئئت ک ئئه ف ئئرائض الهئ ئی و ه ئئر ک ئئس ش ئئعائر الهئ ئی را تعظئ ئیم کن ئئد از تق ئئوای
دلهاست (ح .)32 /

شئئعائر جمئئع شئئعیره و بئئئه معنئئای عالمئئت اسئئت« .شئئعائر اهلل» بئئئه معنئئی «نشئئانههای
پروردگار» که شامل سر فصلهئای آئئین الهئی و برنامئههئای کلئی دیئن اسئت کئه انسئان را بئه
یاد خدا میاندازد و با آن که در این آیه مناسک ح ج و شعائر شمرده شده ولئی عمومیئت
آیه نسبت به تمئام شئعائر الهئی بئه قئوت خئود بئاقی اسئت و هئیچ دلیلئی بئر تخصئیص آن بئر
مناسک ح وجود ندارد (مکارم شیرازی .)111 :1383 ،بنئابراین تمئام عبئادتهئای دسئته
جمعی ج و شعائر الهی محسو

میشود و با توجه به مفهئوم شئعائر اهلل و جایگئاه عئزادار ی

در میئان ش ئیعیان ،بئئر طبئئق نظئئر بسئئیاری از مفسئئران ،ای ئن مراسئئم از شئئعائر الهئی و دین ئی بئئه
شئئمار م ئیرود و ب رگداشئئت ای ئن مجئئالس و رعای ئت آدا
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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آن ضئئرور ی اسئئت (قئئدیر دانئئش،

.)45 :1389
معصومین

به پیئرو ی از قئرآن در سئیره عملئی و قئولی خئود بئه طئور و یئژه بئرای بر پئایی

عزادار ی و ز یارت قبر مطهر سیدالشهدا

سفارش کردهاند و با روشهای مختلف بئه ایئن

کئئار مبئئادرت ورز ی ئدهانئئد .علقمئئه بئئن محمئئد خضئئرمی نق ئل م ئیکنئئد :امئئام بئئاقر
شهداس

بئئر س ئید

گر یه میکرد و به افرادی که در خانه بودند و از آنان تقیه نمیکئرد ،دسئتور مئیداد

تا بر امئام حسئین

گر یئه کننئد .آن حضئرت در خانئه خئود مجلئس عئزا بر پئا می کردنئد و بئر

یکئئدیگر مصئیبت امئئام
 .)509 /14امئئام رضئئا

را تسئئلیت می گفتنئئد (طوسئئی172 :1388 ،؛ حرعئئاملی:1403 ،
در تأ کیئد مسئأله سئئوگوار ی بئئر سیدالشئئهداس

زمین و فرشتگان را مطرح میکند:

عئئزادار ی آسئئمان،

هفئئت آسئئمان و تمئئامی زم ئین بئئر شئئهادتش گر یسئئتند و چهئئار هئئزار فرشئئته کئئه از

آسمان به یار یش آمده بودند و او را کشته یافتند؛ در کنئار قبئرش عئزادار و غمگئین
باقی ماندهاند تا این که قائم آل محمد

ظهئور کنئد و بئه یئار یش بشئتابد و شئعار

آنئئان ی ئا ل ئئارات الحس ئین اسئئت (ابئئن بابو یئئه299 /1 :1378 ،؛ سئئید بئئن طئئاووس،
.)545 /2 :1409

از ایئئئن نئئئوع روایئئئات کئئئه بیئئئانگر اهمیئئئت و جایگ ئئاه و یئئئژه عئئئزادار ی سیدالشئئئهداس
نئئزد معصئئومین اسئئت ،بئئه فراوان ئی وجئئود دارد .مسئئلم اسئئت کئئه ایئئن مقئئدار توجئئه و بیئئان
مواه

عزاداری ،بئه دلیئل ثمئرات و برکئات فراوانئی اسئت کئه در زنئدگی فئردی و اجتمئاعی

انسان دارد.

 -3انواع انحراف در عزاداری امام حسین
در میان جوامع شیعی عزادار ی بئه صئورتهئای گونئا گون انجئام مئیگیئرد؛ کئه برگرفتئه از
آدا

و سئئنن آن جامعئئه اسئئت .عئئزادار ی در ایئئران بعئئد از دوره ص ئفو یه بیشئئتر بئئه صئئورت

روضئئهخوانی و بر پئئایی دسئئتهجات س ئینهزنی و زنجیرزن ئی انجئئام مئئیشئئود ،امئئا ای ئن پدی ئده
مانند هر پدیده اجتماعی دیگر در طول تار یخ دچار انحرافئاتی شئده کئه برخئی از آنهئا جئای
ثابتی در عزادار یها باز کرده است و در صورت عئدم مواجهئه درسئت بئا آنهئا ممکئن اسئت
کئئه آثئئار مطلئئو

ایئن مراسئئم را تحئئت شئئعاع قئئرار داده و از مسئیر اصئئلی خئئود منحئئرف کنئئد

مقصود از انحراف در اینجا هر گونه توییر در محتوا و سئبک عئزادار ی اسئت کئه تحئت
تأثیر عواملی چئون اغئراض دشئمنان ،عئدم شئناخت فلسئفه قیئام عاشئورا ،تمایئل بیشئتر بئه
اسئئطورهسئئاز ی ،جئئایگ ینی شئئور بئئه جئئای شئئعور حس ئینی و نظئئایر اینهئئا در عئئزادار یهئئا وارد
شئئده و توییئ ئرات شئئگرفی در عرص ئئه رفت ئئار و عقیئئده آحئئاد جامعئئئه در پئ ئی داش ئئته اس ئئت.
تحر یئف و انحئئراف آفئئت بئ ر دیئن اسئئت کئئه چهئئره و سئیما را عئئوض می کنئئد و خاصئیت
اصلی را از میان برده و به جای هدایت ،جهالت مئیآورد و بئه جئای تشئویق بئه سئوی عمئل
صال  ،مشو گناه و معصیت میشود (ابراهیمی.)71-61 :1384 ،
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(احسانی.)89 :1395 ،
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انحرافئئات و تحر یئئفهئئای موجئئود در عئئزادار ی را میتئئوان بئئئه دو دسئئته عمئئده؛ الئئئف)
انحراف در محتوا و مضامین،
) انحراف در کردار و رفتار تقسیم کرد:
-1-3انحرافدرمحتواومضامین 

اولین بنای مکت

تشیع ،عقل است .هئر چیئزی خئار از عقئل در عئزاداریهئا صئورت

بگیئئرد ،مسئئلما مکتئ

مئئا را از طئئرف دشئئمنان مئئورد وهئئن قئئرار مئئیدهئئد و ایئئن یئئک انحئئراف

محسئئو

مئئیشئئود کئئه بئئه ضئئرر دیئئن اسئئت .گئئاهی انحئئراف بئئه صئئورت تویی ئر در مضئئمون

روضهخوانیها و یئا سئخنرانیهئا اسئت و بئه صئورتهئای مختلئف عئزادار ی را مئورد آسئی
قرار میدهد که به نمونههایی از آنها اشاره میشود.
 -۱-۱-3نقل مطالب و وقایع غیرمستند در عزاداری

برخی از ذاکران و گو یندگان فضائل و مصائ

اهل بیت

خود را ملئزم بئه اسئتفاده از

منابع معتبر و صحی سند ندانسته و حتی عدهای از آنان مراجعه به هیچ کتئابی را اعئم از
معتبئئر و غیرمعتبئئر وظیفئئئه خئئود نمیداننئئد .ایئئئن مسئئأله ناشئئی از ضئئعف دانئئش و بیئ ئنش
عمئئومی در جامعئئه ،عئئدم آ گئئاهی از اصئئول و شئیوههای عئئزادار ی مطلئئو

دینئی میباشئئد و

زمینهسئئاز گسئئترش تحر یئفهئئا و خرافئئههئئا اسئئت (بابئئایی ،بئئیتئئا .)28 :ایئن عمئئل از قئئدیم
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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گریبانگیر بخشی از مداحیها و روضه خوانیها بوده و در خوش بینانهترین حالئت تنهئا در
پی گرفتن قطره اشکی بیشتر و شور مضاعف در عزای امام حسین

است بدون آنکئه در

پ ئی تئئرو ی اهئئداف نهضئئت حس ئینی باشئئد (احسئئانی .)91 :1395 ،گریسئئتن در مصئئائ
اباعبئئداهلل الحسئئین

هرچنئئد ارزشئئمند و دارای آثئئار مئئادی و معنئئوی بسئئیاری اسئئت و در

روایئئات بئئه آن بسئئیار پرداختئئه شئئدهاسئئت؛ بئئا ایئئن همئئه نبایئئد بئئه توییئئر در محتئئوا و پیئئام
عاشورای حسینی

منجر شود .برای نمونه آوردهاند که در همان گرما گئرم روز عاشئورا کئه

حتی مجئال خوانئدن نمئاز هئم نبئود؛ امئام

نمئاز خئوف خواندنئد و دو نفئر از اصئحا

کئه

خود را سپر ایشان قرار دادهبودند ،با تیرهای دشمن به شهادت رسیدند ،در همان گیئر و دار
امئئام

فرمودنئئد کئئه حجلئئه عروسئی قاسئئم را بئئا یکئی از دختئئران ایشئئان برگئئزار کننئئد؛ چئئون

امئئام

آرزو دارد ایئن ازدوا را ببینئئد .یعنئی هئئدف امئئام حسئین

را در حئئد یئک پئئدر کئئه

آرزو ی عروسئی پسئئر یئا دختئئرش را دارد؛ تقلی ئل دادهانئئد آن هئئم در هنگئئامی کئئه در آن هی ئاهو
وقئئئت چنئ ئین کارهئئئایی نبئئئودهاسئئئت .ایئ ئن جر یئ ئان پئئئای ثابئئئت بسئ ئیار ی از تع یئ ئههئئئا یئ ئا
روضهخوانیهئا اسئت .در صئورتی کئه ایئن قضئیه در هئیچ کتئابی از کتئا هئای معتبئر نقئل
نشدهاست و روایتی از حاجی نئور ی اسئت کئه اولئین بئار مئال حسئین کاشئفی در کتئابش بئه
نام روضة الشهداس نوشته و اصل قضیه درو است.
ایئن گونئه تحر یئفهئا در نقئل وقئئایع عاشئورا حتئی در میئان کتئ

و آثئار موجئئود نیئز دیئده

میشئئود تئئا جئئایی کئئه ا گئئر بخئئواهیم روضئئههئئای دروغئی را کئئه میخواننئد ،جمئئعآور ی کنئیم
شئئاید چنئئد جلئئد کتئئا

 5٠٠صئئفحهای بشئئود (مطهئئری .)28-27 :1386 ،نقئئل ایئئنگونئئه

موارد هرچند باعث ایجئاد تئأثر و اشئک در مخاطبئان مئیشئود؛ ولئی آیئا تصئویری صئحی از
امام معصوم

ارائه میدهد؟ آیا تمام هدف عاشورا گریستن بودهاست که ما بخئواهیم آن

را به هر قیمتی به دست بیاوریم؟
 -۲-۱-3غلو و اغراق در بیان وقایع عاشورا

غلو در لوت به معنای تجاوز و باالتر رفتن هر چیز از حد خود معنئی شئدهاسئت (راغئ
ً
اصفهانی .)365 :1404 ،معموال از غلو به عنئوان خئدا پنئدار ی تفسئیر میشئود؛ یعنئی آنکئه
بعضی ،اولیاس خدا را تا مقئام خئدایی بئاال ببرنئد .امئا غلئوی کئه در اینجئا از آن یئاد میشئود،
کئه سئایر مفئاهیم مهجئور واقئع شئوند و در ایئن حالئت اصئل را بئه فئرع بئرده و حواشئی دیئن را
برجسته می کند.
َ
َ
َ ََُ
َ
خداوند کر یم مردم را از غلو نهی میکند آنجا که میفرمایدَ :یا أ َهئل ال ِّک َتئا ِّ ال تولئوا ِّفئی
ُ َ َُ ُ َ َ
َّ َ َ
اهلل ِّلال ال َح ّئق (نسئاس .)171 /هماننئد ایئن آیئه در سئوره مائئده نیئز تکئرار
ِّدی ِّنک َم َوال تقولئوا علئی ِّ
شئئده و از اهئئل ایمئئان م ئیخواهئئد کئئه در دینشئئان از آندئئه بایسئئته اسئئت ،فراتئئر نرونئئد .ائمئئه

ب رگوار

نیز در سئیره خئود بئه شئدت در برابئر موالطئهگئران ایسئتادهانئد و در ایئن بئاره هئیچ

گونه تساهلی را قائئل نبئودهانئد ،بئه طئور ی کئه در مئواردی آنئان را لعئن کئرده و حکئم بئه کفئر و

تحریفات عزاداری امام حسین

غلو در مفاهیم است .یعنی آنکه بعضی از مباحث دینی را از حد خود فراتر برده بئه گونئهای
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وجو

قتل آنان دادهاند (محمدی ریشئهری ،بئیتئا .)280 /7 :در ایئن بئاره از پیئامبر

،

نقئئل شئئدهاسئئت :در میئان امئئت مئئن دو گئئروه نصئئیبی از اسئئالم ندارنئئد :اول کسئئانی کئئه علئئم
جنا و مخالفئت بئا اهئل بیئت

مئن را برافروزنئد و دوم آنئان کئه در دیئن غلئو نماینئد و از

حد آن تجاوز نمایند (حر عاملی .)426 /14 :1403 ،امام علی

نیز میفرمایند« :دو گئروه

درباره من دچار هال کت شدند ،نخسئت آنئان کئه در حئق مئن غلئو کردنئد و دوم گروهئی کئه
درباره من تقصیر کردند» (نه البالغه ،حکمت .)117
بئئازهم غل ئئو و

بئئا توجئئئه بئئه چنئئین موضئئئعگیئئریهئئای روشئئنی از سئئئوی قئئرآن و ائمئئه
ً
اغرا گویی در مورد نحئوه زنئدگی و شئهادت ایشئان خصوصئا در مئورد واقعئه عاشئورا در بئین

محت ئئوای اش ئئعار و س ئئخنرانیه ئئا وج ئئود دارد کئئئه از یئ ئک ط ئئرف باع ئئث میش ئئود تص ئئویری
غیرواقع ئی و نئئامعقول از عاشئئورا را متصئئور شئئود؛ تصئئویری کئئه در آن امئئام

انسئئان مئئافو

است نه مافو انسان که نمیتواند سرمشق باشد ،هرچند چنین تصویری برخئی از مئردم را
جل

و جذ

می کند؛ اما کم کم ارکان باورهای دینئی مئردم را سسئت می کنئد و گروهئی از

مردم را به این باور میرساند که امام حسین

و نهضت ایشان قابئل الگئوبردار ی نیسئت و

حادثئئهای پئئر از شئئگفتی اسئئت کئئه تنهئئا بایئد بئئر آن گر یسئئت (بابئئایی ،بئئیتئئا .)31 :و از طئئرف
دیگئئر بئئه دلیئل آن کئئه نئئه بئئا فلسئئفه قیئام و مسئئئولیت الهئی امئئام
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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و نئئه بئئا شئئواهد و اسئئناد

تئئار یخی تناسئئبی نئئدارد و اکثئئرا عقالنئی هئئم نیسئئتند زمینئئه را بئئرای تبلیوئئات سئئوس دشئئمنان
تشیع و تکفیر شیعیان فراهم میکند و نتیجه آن عقیم مانئدن قیئام کئربال و تقئدس غیرقابئل
تصئور دسئئترس آن اسئئت (پرغئئو .)46 :1394 ،در بیئئان وقئئایع عاشئورا نیئئز ایئئن مهئئم بایئئد مئئورد
توجه قرار گیرد .مقام امام

 ،خاندان و یاران ایشان مقامی بسیار رفیع اسئت .امئا تجئاوز از

حد و تصویرسازی مقام خدایی برای ایشان نه تنهئا باعئث عظمئت بخشئی بئه مقئام ایشئان
نمئئیشئئود؛ بلکئئه باعئئث وهئئن دیئئن و عئئدم ایجئئاد معرفئئت حقیقئئی نسئئبت بئئه ایئئن ب رگئئواران
میگردد.
 -3-۱-3افراط در وصف ز یبایی ظاهری بنیهاشم

منئئابع معتبئئر دسئئت اول بئئه ز یبئئایی ظئئاهری بنئئیهاشئئئم و اصئئحا

ایشئئان ،بئئه و یئئژه

حضئئرت عبئئاس
بعضی کت

اشئئاره می کننئئد؛ امئئا توصئیف افراطئی از ز یبئئایی ایشئئان در مئئداحیها و

کنونی به انئدازهای اغئرا آمیئز اسئت کئه باعئث دور ی از اهئداف و ارزشهئای

قیئام عاشئورا و محئدود شئدن بئئه ظئاهر اسئت بئه گونئهای کئئه ایئن توصئیفهئا بیشئتر نمئئودی
برای اندوهگینی مخاط  ،در از دست دادن و مر ز یبا رو یان است (پرغو.)46 :1394 ،
اسئئتفاده بئئیرو یئئه از واژههئئایی چئئون چشئئئم ،ابئئرو ،زلئئئف و قئئد رعنئئای ممئئدوح ،اصئئال
مناسئ

شئأن و مقئئام ائمئه

نیسئئت و تأ کیئد بئرای ایئن مسئأله فضئئایل اخالقئی آنهئئا را در

حاشیه قرار میدهد .در سئیره معصئومین

آندئه اهمیئت دارد تبعیئت از رو یئه اخالقئی و

رفتار دینی و انسانساز آنهاست ،نه تکیه بر جزئیات چهئره و انئدام کئه تخیئل گو ینئده ،آنهئا
ً
را پرو ب ئئال داده اس ئئت و ت ئئوهینی در لب ئئاس مئئئدح و سئئئتایش اسئئئت و قطعئئئا مئئئورد رضئئئایت
ائمه

نیست (عرفانیفر ،بیتا.)95 :

 -4-۱-3گزارشهای ذلت بار

مظهئئر عئئزت الهئئی و عاشئئورا جلئئوهگئئر حماسئئه حسئئینی و شئئعار

حسئئین بئئئن علئئی
َ َ َ َّ ّ َّ
الذلئة» میئراب آن اسئت .در منئابع معتبئر گئزارش شئده کئه آن حضئرت ضئمن
«ه َیهات ِّمنا ِّ

یک سخنرانی در روز عاشورا به سپاه دشمن فرمود:

«هئئان خوانئئده شئئده ،پسئئر خوانئئده شئئده ،مئئرا می ئان دو چی ئز قئئرار داده اسئئت :شمش ئیر
کش یدن یا خواری کشیدن و هیهات که ما به ذلت تن ندهیم ،خداوند و رسول او و مؤمنان
حئئال کئئه کشئئته شئئدنم ،قطعئی اسئئت پئئس جرعئئهای آ
محکمات عاشورا و موضع گیریهای امام

بئئه مئئن بدهیئد» عئئالوه بئئر آن کئئه بئئا

در طول زندگی افتخئارآمیزش ،منافئات دارد؛

مخالف اصول و باورهای شیعه است و ج و انحراف مجئالس عئزادار ی محسئو
و بر ذاکران اهلبیت

واجئ

مئیشئود

اسئت کئه از سئخن و تعبیئری کئه حئا کی از اظهئار ذلئت آن

ب رگئئوار یئا فرزنئئدان ایشئئان در حادثئئه عاشئئورا باشئئد ،خئئودداری کننئئد (محمئئدی ریش ئهری،
بئئیتئئا .)36 :ا گئئر امئئام حسئئین شخصئئیتی بئئود کئئه پئئذیرای ذلئئت باشئئد ،قیئئام چئئه ل ومئی
َ َ َ َّ ّ َّ
الذلة بیان شدهاست.
داشت؟ اصل قیام ایشان بر پایه هیهات ِّمنا ِّ

تحریفات عزاداری امام حسین

بئئرای مئئا ز بئئونی نپسئئندند( »....طبرسئئی .)٧٩ /2 :1381 ،پئئس سئئخنانی همدئئون «بنئئابراین
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-2-3انحرافدرکردارورفتار 

دسئئته دیگئئری از انحرافئئات کئئه وارد جر ی ئان عئئزادار ی شئئده و آن را دچئئار آس ئی

کئئرده

انحراف در عملکرد عزاداران است که با گونههای مختلف بئروز و ظهئور دارد کئه بئه بررسئی
جداگانهای هر یک پرداخته میشود.
 -۱-۲-3قمه زنی

قمه زنی مراسمی است که در بعضئی از شئهرها و بئالد شئیعه توسئط گروهئی از عئزاداران
امئئام حسئین

اجئئرا میشئئود .شئئرکت کننئئدگان در ایئن مراسئئم صئئب عاشئئورا بئئا پوشئیدن

لباس سفید به طور جمعی ،اسالحی چون دشنه ب ر بر سر میزنند و هئدف خئود را تأسئی
به جراحت و شهادت سید الشهداس

و شهیدان کربال اعالم می کنند .در حئالی کئه ایئن

عمئئل نئئه تنهئئا بئئا روح و تعئئالیم اسئئالم رابطئئهای نئئدارد؛ بلکئئه در تقئئابلی آشئئکار بئئا آن بئئوده و
بیشترین نقش را در تخر ی

چهره تشیع داشئته اسئت .چنئین اعمئالی فئار از دخیئل بئودن

عوامئئل خئئارجی و اغئئراض دشئئمنان در آن ،ناشئئی از کئئم بص ئیرتی و کئئئ فهمئئی از فلسئئفه
عئئزادار ی بئئر سئئاالر شئئهیدان اسئئت .افئئرادی کئئه بئئا قمئئه زدن ،تی ئ زدن ی ئا اعمئئالی نظی ئر آن،
عئئزادار ی مئیکننئئد ،بئئر ایئئن بئئاور هسئئتند کئئه هرچئئه صئئدمه بیشئئتر بئئه بئئدن خئئود وارد کننئئد،
همدردی و مواسات با اهل بیت
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بیشتر است ،غافل از آنکه چنین روشی نه تنهئا دارای

سابقه تار یخی و توجیه عقالنی نیسئت؛ بلکئه عملئی اسئت کئه بئه جهئت اضئرار بئر نفئس یئا
اعضای بدن و نیز از بعد انعکاس تئاثیرات منفئی آن بئر باورهئای مخالفئان شئیعه و نیئز وهئن
بئئودن آن ،از نظئئر شئئرعی اشئئکال دارد و بس ئیار ی از مراجئئع تقلی ئد بئئر حرمئئت ای ئن عمئئل فتئئوا
دادهان ئئد .ام ئئام خمینئئئی در پاس ئئخ بئئئه اسئئئتفتائی در مئئئورد قم ئئه زنئ ئی در انظئئئار عمئئئومی
م ئیفرماینئئد« :در شئئرایط و اوضئئاع کنئئونی از قمئئه زدن خئئوددار ی شئئود» (موسئئوی خمینئئی،
 .)583 /3 :1369مقام معظم رهبری نیز میفرمایند:
«قمئه زنئی عئالوه بئئر آنکئه از نظئر عرفئی از مظئئاهر حئزن و انئدوه محسئو

سابقهای در عصر ائمه
و یا عام از معصومین

نمیشئئود و

و زمانهای بعد از آن ندارد و تأییدی بئه شئکل خئاص

در مورد آن نرسیده است ،در زمان حاضر موج

وهن و

م ئیشئئود .بن ئابراین در هئیچ حئئالتی جئئایز نیسئئت» (حسئئینی

بئئدنام شئئدن مئئذه

خامنهای.)326 :1386 ،

الزم بئئه ذکئئر اسئئت وهئئن ،تئئوهین و اسئئتهانه در منئئابع فقه ئی متئئرادف بئئا اسئئتنخاف و بئئه
معنی کار ی است که موج

خفیئف شئدن ،حقیرشئدن و اهانئت مئیشئود و روشئن اسئت

که قمه زنی از مصادیق بارز وهن دین است که باید از انجام آن خوددار ی کرد (حر عئاملی،
.)36 /1 :1403
 -۲-۲-3غنا و ابتذال در عزاداری

یکی دیگئر از مشئکالت جئدی در عزادار یهئای امئروز ی ،روا آهنئاهئا و سئبکهئایی
است که هیچ هماهنگی و نسبتی با فرهنا اهل بیت

و مجلئس آنهئا نئدارد .برخئی از

آهنئئاهئئای اسئئتفاده شئئده در مئئداحیها ،از موس ئیقیهئئای غر ب ئی کپ ئی شئئدهاسئئت و در
بعضی از موارد مصدا غنا محسو

میشود و عالوه بر آنکئه در شئأن و مقئام اولیئای الهئی

نیست ،هنگام شنیده شدن توسط مخاط

هم تئداعی ذهنئی نئامطلو  ،خواهئد داشئت

(آتشئئین صئئدف .)103 :1393 ،گئئاهی نی ئز مئئداحان ز ی ئر صئئدایی را ایجئئاد می کننئئد ماننئئد
حسین حسین گفتن بصورت نفسی یا سکسکهای که با تکرار ز یئادی ایجئاد غنئا می کنئد و
باعئئث هیجانئئات و شئئور کئئاذ
ا کئئرم

در عئئزاداران شئئده افئئراد را از خئئود ب ئیخئئود م ئیکنئئد .نب ئی

مئیفرماینئئد« :قئئرآن را بئئا لحئئن عر بئی بخوانیئد و از لحئئنهئئای اهئئل فسئئق و گناهئئان

حتما در با

امامان معصوم

نیز که قئرآن نئاطق هسئتند و ب رگداشئت آنهئا ،ب رگداشئت

اسالم و قرآن است ،صد می کند.
شیخ عباس قمی در این باره میفرمایند:
دراز نشئود و

عزاداران امام حسین باید بر وجوهی سلوم کنند که ز بئان نواصئ
ً
استعمال محرمات از قبیئل غنئا کئه غالبئا نوحئههئا خئالی از آن نیسئت و حکایئت

ضئئعیفه ،منظومئئة الکئئذ

احتئئراز نماینئئد و ش ئیطان را در ایئئن عبئئادت بئئ ر راه

ندهند (قمی.)468 /2 :1468 ،

تحریفات عزاداری امام حسین

کبیره بپرهی ید» (اصول کئافی ،1 ،ص  .)61١روشئن اسئت چنئین دسئتور ی در مئورد قئرآن؛
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 -3-۲-3بینظمی و سلب آسایش عمومی

سیره و روش ائمئه

بئه گونئهای بئودهاسئت کئه در همئه حئال الگئویی نیکئو بئرای همئه

مئردم بئئه و یئژه شئیعیان قئرار گرفتئئه ،از ایئن رو پیئروان ایشئان بایئد بئا تبعیئت از ایشئان کئئردار و
باشند و طبق گفته امئام صئاد

کئه

رفتار خود را بگونهای بیارایند که مطابق با ائمه
ُ َ
ً َ ُ َ َ ً
میفرمایند :کونوا لنا َز َینا َو ال تکونوا َعل َینا ش َینا؛ ز ینت ما باشید نه باعث مالمت و سئرزنش
ما (مجلسی.)151 /65 :1403 ،
شیعیان باید آدا

برگئئزار شئئده منتسئئ

اسالمی را در همه حال رعایت کنند مخصوصا هنگامی که مراسئم

بئئئه ائمئئه

باشئئد؛ امئئا گئئاهی اوقئئات اعمئئال شئئیعیان مخصوصئئا

گرداننئئدگان هی ئأت مئئذهبی و ی ئا شئئرکت کننئئدگان ،تصئئویری بئئرخالف س ئیره ائمئئه

تصئئویر می کشئئند .بینظم ئی در عئئزادار ی و سئئل
شیعیان وارد میکند (پرغو.)51 :1394 ،

آسئئایش مئئردم ،آس ئی

بئئه

ز ی ئادی بئئر وجهئئه

عئئزادار ی کئئردن بئئیموقئئئع ،بلنئئئد بئئودن صئئدای بلنئئدگوها ،ازدحئئام در معئئابر عمئئومی و

مسئئدود شئئدن خیابئئانهئئا از مصئئادیق حئئق النئئاس اسئئت کئئه در ه ئیچ حئئالی حت ئی هنگئئام

برپایی مراسم عزادار ی سیدالشهداس

که جایگاه بسئیار واال نئزد پروردگئار دارد ،نیئز جئایز
عئئزادار ی داشئئتهاند ،میفرماینئئد:

نیسئئت .حجئئت االسئئالم قرائتئی در سئئخنانی کئئه در بئئا

«صدای بلندگوها نبایئد همسئایهها را اذیئت کنئد ،جئز بئرای اذان مئا حئق نئدار یم کسئی را از
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همدن ئین ب ئیوقئئت

خئئوا بی ئدار کن ئیم چئئه بئئو عروس ئی ،چئئه عئئزادار ی امئئام حس ئین
ً
عزادار ی نکنید م ل نصف ش  ،اینطور نباشئد کئه شئ ها مئ ال تئا سئاعت دو نیمئه شئ

عزادار ی کرده ،اسبا

ناراحتی دیگران را به بار آور ید».

1

از آیت اهلل لنکرانی پرسیده شئد کئه پخئش صئدای سئخنرانی ،روضئه خئوانی ،مئداحی و

عزادار ی از بلندگوهای مسجد ،حسینیه و تکایئا بئا توجئه بئه عئدم رضئایت همسئایگان چئه
حکمئی دارد؟ ایشئئان در جئئوا
نیست».

فرمودنئئد« :ا گئئر موجئ

2

 .1سخنرانی حا آقا قرائتی.1382/2/7 ،
 .2سایت دفتر آیت اهلل فاضل لنکرانی.www.lankarani.org ،

اذیئت و آزار همسئئایگان شئئود ،جئئایز

پس الزم است که از انجام چنین کارهایی اجتنا

کرده و در رفع بی نظمیها کوشئید

تا مراد از آنده در برپایی عزادار ی مد نظر است ،حاصل شود.
 -4-۲-3سوء استفادههای مالی

در کنار برگئزار شئدن مراسئم عئزادار ی ،عئدهای از حواشئی مراسئم ارتئزا می کننئد کئه در
اصل بئر آن اشئکالی وارد نیسئت .امئا ا گئر ارتئزا از دسئتگاه حسئینی بئه سئوس اسئتفاده مئالی
بینجامد ،مشمول حکئم حئرام اسئت .روایئات ز یئادی در ایئن زمینئه وارد شئده کئه مئردم را از
رفتار کاس

کارانه در مراسم عزادار ی نهی میکنند (بابایی ،بیتا .)34 :در اصول کئافی از

امام باقر

نقل شدهاست که میفرمایند« :به بهانه ما مردم را چپاول نکئن کئه خداونئد فقئر

را بر تو مسلط می کند» (اصول کافی ،3 ،ص .)406
یک ئی از زمینئئههای سئئوس اسئئتفاده مئئالی در مراسئئم عئئزادار ی ،رقابتهئئای شئئدید می ئان
برخی گروهها و هیئتهای مذهبی است که این رقابتهای نامطلو  ،بسئاط بئازار گرمئی
و رونق را برای برخی صاحبان صدا و هنر مداحی فئراهم می کنئد؛ اگرچئه بیشئتر ذا کئران جئز
با خلوص نیت و زبان به ذکر مصیبت نمیگشایند اما همئان عئده سسئت ایمئان ،زحمئات
خالصانه دیگئران را هئدر مئیدهنئد .البتئه در یافئت حئق الزحمئه بابئت نوحئه خئوانی و یئا هئر
خدمت دیگر هیچ منع شرعی ندارد؛ اما نباید به شولی سئودآور بئرای عئدهای بئا ثروتهئای
آندنانی تبدیل شده و بی آالیشی و خلوص را از این مراسم بزدایند (بابایی ،بیتا.)34 :
رفتارهئئایی کئئه شئئاید بئئهخودیخود حئئرام و معصئئیت نباشئئند ولئئی انجئئام آنهئئا در مجلئئس
عزاداری امامحسین

در شأن این مجلس نیست و موج

هتکحرمت آن میشوند.

نتیجه
قیام امام حسین

تحریفات عزاداری امام حسین

البتئئه بایئئد توجئئه داشئئت کئئه از برخئئی رفتارهئئا در مجلئئس عئئزاداری بایئئد اجتنئئا

کئئرد.

در هر عصر و زمان و برای هر ملت پیامی دارد .پیامی کئه هئیچگئاه

کهنه نمیشود .مؤثرترین عاملی که میتوانئد ایئن پیئام را بئرای نسئلهای آینئده حفئظ نمایئد
برگزار ی مراسم عزادار ی برای اباعبداهلل الحسین است .اما متأسئفانه بئا گذشئت زمئان و
ً
گسترش تشیع ایئن مراسئم دچئار انحرافئاتی شئده کئه بعضئا حتئی مبئانی شئیعه را ز یئر سئؤال

010

بئردهانئئد .از ایئن رو ضئئرورت داشئئت کئئه بئه ایئن موضئئوع پرداختئئه شئئود .بررسئیهای صئئورت
گرفته نشان میدهد که اصل عزادار ی از جایگاه و یئژهای در آیئات و روایئات برخئوردار اسئت
و آدا

خاصی برای آن در نظر گرفته شده ولی عدم تبیین صحی این آدا  ،بی بصئیرتی

و ک فهمی سخنرانان و ذاکران همدنین توطئه دشمنان ،این مراسئم را از مسئیر اصئلی آن
منحئئرف کئئرده اسئئت .بررسئئی صئئورت گرفتئئه ،نشئئان مئئیدهئئد کئئه انحرافئئات بئئه دو دسئئته
محتوایی و رفتار ی تقسیم شدهاست و مصادیق بئارز آنهئا از نظئر محتئوایی بئه نقئل مطالئ
درو و غیرمسئئتند ،غلئئو ،وصئئف افراط ئی ظئئاهر بن ئی هاشئئم ،گزارشهئئای ذلئئت بئئار و از نظئئر
رفتئئار ی بئئه اعمئئالی چئئون قمئئه زن ئی ،ورود غنئئا در مراسئئم ،ب ئی نظم ئی و سئئوس اسئئتفاده مئئالی
میتوان اشاره کرد که از نظر اکثئر فقهئا ایئن اعمئال فاقئد مجئوز شئرعی هسئتند و در بسئیار ی
موارد حکم به حرمت نیز دادهاند .با توجئه بئه اهمیئت موضئوع پیشئنهاد مئیشئود کئه در آثئار
بعئئدی بئئه بررسئی هئئر یئئک از عوامئئل زمینهسئئاز انحرافئئات بئئه صئئورت جداگانئئه و نیئز راههئئای
جلوگیری از آنها پرداخت.
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_ پیشوایی ،مهئدی (1395ش) ،تئار یخ قیئام و قتئل جئامع سیدالشئهدا ،قئم ،مؤسسئه آموزشئی
پژوهشی امام خمینی (ره).
_ حرعئئاملی ،محمئئد بئئن حسئئن ( ،) 1١٠٩وسئئائل الش ئیعه الئئی التحص ئیل مسئئائل الشئئیعه،
تهران ،نشر مکت

لسالمیة.

_ حسینی خامنهای ،علی (1386ش) ،اجوبة االستفتائات ،تهران ،انتشارات الهدی.
_ راغئ ئ

اص ئئفهانی ،حسئ ئین بئئئه محم ئئد ( ،) 1١٠١المف ئئردات فئ ئی غر یئ ئ الق ئئرآن ،بیئ ئروت،

تحریفات عزاداری امام حسین

_ پرغو ،محمد علی و صئدیقه غالمئزاده (1٩٧١ش)« ،عئزادار ی محئرم در عهئد صئفو یه یئک
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دارالعلم.
_ سید بن طاووس ،علی بن موسی ( ،) 1١٠٧اقبال االعمال ،تهران ،دارالکت

االسالمیه.

_ طبرسی ،احمدبن علی (1381ش) ،االحتجا  ،ترجمه بهراد جعفری ،تهران ،دار الکتئ
االسالمیه.
_ طوس ئ ئی ،محم ئئئد ب ئئئن الحس ئئئن ( ،) 1388امئ ئئالی ،ترجم ئئئه صئ ئئاد حس ئئئن زاده ،ق ئئئم،
اندیشههای هادی.
_ عرفانی فر ،داود (بیتا)« ،عزادار ی بر اهل بیت

آسی ها و بایسته هئا» ،نشئر یه آمئوزش

مبلوان ،شماره .99
_ فراهیدی ،خلیل بن احمد ( ،) 1409کتا العین ،قم ،انتشارات هجرت.
_ قئئدیر دانئئش ،محمئئد (1389ش)« ،چگئئونگی اثرگئئذار ی عئئزادار ی حس ئینی در زنئئده نگئئه
داشتن دین» ،مجله معرفت ،شماره .151
_ قمی ،شیخعباس ( ،) 1١٤١منتهی االمال ،انتشارات مؤمنین.
_ مجلسی ،محمدباقر ( ،) 1403بحاراالنوار ،بیروت ،بهروز مؤسسه الوفاس.
_ محمدی ر ی شهری ،محمد (بیتا) ،میزان الحکمه ،قم ،مرکز النشر المکت

اُعالم.

_ مطهری ،مرتضی (1386ش) ،حماسه حسینی ،قم ،انتشارات صدرا.
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_ مکارم شیراز ی ،ناصر (1383ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،انتشارات دارالکت

االسالمیه.

_ موسوی خمینی ،روحاهلل (1٩٤٧ش) ،استفتائات ،تهئران ،مؤسسئه نشئر و تنظئیم آثئار امئام
خمینی.

