آسیبشناسی مجالس عزاداری بانوان
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا انصاری

*

مقدمه

سوگواری بر امام حسین

و ياران باوفايش ،همواره مورد تأكید اولیای دين بـوده

است .شیعیان و عالقهمندان به سرور آزادگان نیز در طول تاريخ ،از عزاداری برای
حضرت غافل نبودهاند .امروز نیـز در هـر نقطـهای از جهـان ،عـزاداران حسـینی
برگزار میشود؛ هرچند عزاداری امام به حسب شرايط و قالبهـا متفـات اسـت،
اما در اصل عزاداری مشتركاند .يکی از ايـن قالبهـا ،روضـه خـانگی اسـت.
برگزاری مجالس روضهخوانی در منازل ،افـزون بـر بعضـی آثـار ،ماننـد :انتقـال
فرهنگ عاشورا ،تحول فردی و اجتماعی ،ترويج مکتب عزتمندی ،پاسـداری از
دين و نیز حفظ و ياد خاطره شهیدان ،كاركردهـای ديگـر نیـز دارد؛ از جملـه :در
خانهای كه روضه خوانده میشود و از بهترين انسانهـا يـاد میشـود ،بـه دسـت
فرشتگان بیمه میگردد و شمیم خوش معنويت سراسر آن را فرا میگیرد و اهل آن
خانه در سايه محبت به اهل بیت

به يکديگر مهرورزی بیشتری خواهند كرد.

در چنین خانهای ،كودكان بـا نقشهـايی كـه در برگـزاری و پـذيرايی از مهمانـان
* پژوهشگر حوزۀ علمیه.
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

دارند ،خود را نزديکتر به خوبانی میدانند كه برای آنهـا محـیط زندگیشـان را
آراستهاند.
از سوی ديگر ،با الهام از فضای معنوی و علمی ايجادشـده ،سـطح آگـاهی
مخاطبان در هر گروه ّ
سنی كه باشند ،ارتقا میيابد .برگزاری مراسـم روضـه اهـل
بیت

در منازل ،باعث تقويت روحیه عزادارن خواهد شد و چه بسا دوستان و

بستگان در چنین مجالسی ،با احوال و مشکالت يکديگر بیشتر آشنا میشوند.
گفتنی است ،مقاله حاضر ضمن استناد به منابع معتبر حديثی و تاريخی ،بـر
اساس گفتوگو با شماری از خواهران شركتكننده در مجالس عزاداری خـانگی
تهیه و تنظیم شده است.
جايگاه و مشروعيت عزاداری خانگى

ً
مناسب است در اينجا اين پرسش مطـرح میشـود كـه آيـا اصـوال عـزاداری

خانگی مشروعیت دارد؟ در جواب بايد گفت :عزاداری امام حسین

بـه زمـان

و مکان خاصی اختصاص ندارد و در هر شرايطی طبق مـوازين شـرعی میتوانـد
برگزار شود؛ زيرا سیره و گفتار معصومان
برای امام حسین

اين گونـه بـوده كـه در خانههاشـان

عزاداری برگزار میكردند و ديگران را نیز بر اين امر سـفارش

مینمودند .علقمه حضرمی نقل میكند كه امام باقر
حسین

در روز عاشورا برای امام

در خانهاش اقامـه عـزا مـیكـرد و بـه افـرادی كـه در منـزلش بودنـد،

میفرمود :بر آن حضرت سوگواری كنند. ...

3

هارون مکفوف میگويد :به محضر امام صادق

شرفیاب شدم .ايشان

فرمود« :برايم مرثیه بخوان .برايش خواندم .آنگاه فرمود :اينگونه نمیخواهم؛
 .4ابن قولويه ،كامل الزیارات ،ص .521

آسيبشناسی مجالس عزاداری بانوان

آنگونهكه در كنار قبر آن حضرت
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مرثیه میخوانید ،بخوان» ،و من خواندم.

ديدم حضرت گريه كرد ،سکوت كردم ،ولی فرمود :ادامه بده ،ادامه دادم .آنگاه
امام صادق

گريه كرد و بانوان ،شیون سر دادند .وقتی آرام شدند ،حضرت

فرمود :ای ابوهارون! هركس بر امام حسین
3

مرثیه بخواند و ده نفر را بگرياند،

پاداش او بهشت است».
ُ
دعبل خزاعی نیز نقل میگويد من در ّايام شهادت امام حسین
امام رضا

به محضر

رسیدم .ديدم حضرت و يارانش محزون نشستهاند .هنگامی كه مرا

ديد فرمود« :خوش آمدی ای دعبل! آفرين بر كسی كه با دست و زبانش ما را
ياری میكند!» آنگاه به من فرمود :ای دعبل! دوست دارم امروز برای ما مرثیه
بخوانی؛ سپس امام برخاست و پردهای میان ما و حرمسرای خويش زد و
ّ
خانوادهاش را پشت پرده نشاند ،تا آنان نیز برای مصیبت جدشان امام حسین
گريه كنند.

2

اهميت آسيبشناسى

عزاداری برای امام حسین

در مهمترين كاركرد خود ،سبب شده است تـا يـاد،

نام و پیامهای نهضت عاشورا جاويد بماند و آموزههای آن به بشريت انتقال يابـد.
از ايــن طريــق ،انســانها ،بــا آموزههــايی همچــون :ستمســتیزی ،آزادگــی،
شهادتطلبی ،ايثار و حقیقتجويی آشنا شدهاند .در ايـن بـاره ،سـخن يکـی از
نويسندگان غربی جالب توجه است« :اگر مورخان ما حقیقت اين روز (عاشورا)
را میدانستند كه عاشورا چه روزی است ،اين عزاداری را مجنونانه نمیپنداشتند؛
 .4همان ،ص .522

 .0سید هاشم بحرانی ،حلیة األبرار في أحوال ّ
محمد وآله األطهار

 ،ج  ،2ص .222
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چون پیروان حسینی بهواسطه عزاداری حسینی ،میدانند كه استعمار را نبايد قبول
كرد؛ زيرا شعار آقای آنها ،ندادن تن به زير بار ظلم و ستم بود».

3

يکی از آسیبهای عزاداری آن است كه آن را به صورت امری غیرعقالنی و
يا حتی غیرانسانی نشان دهیم؛ يعنی با تمركز بر اعمال ظاهری عزاداری ،آن را از
معنا و حقیقت تهی سازيم و حركات و رفتارهايی ناپسندی انجام دهیم كه نهتنها
با عقالنیت سازگاری ندارد ،بلکه حتی با احساسات انسانی نیز ناسازگار است؛
َ
از جمله میتوان به :قمهزدن ،راهرفتن روی آتش ،غلطخوردن روی شیشههای
شکسته و كارهايی از اين دست ،اشاره كرد .اين امر سبب میگردد كه برخی آن
را غیرمنطقی و مجنونانه بپندارند .دكتر تیجانی مینويسد« :يکی از علمای
گذشته میفرمود :شمشیرهايی كه در گذشته شیعیان آن را در برابر ظالمان بلند
میكردند ،امروز برای زدن به سرهای خود ،از آن استفاده میكنند؛ تاجايیكه
انگلیسیها مقدار زيادی شمشیر ،در میان دستههای عزاداری ـ در كربال ـ تقسیم
میكردند».

2

بايد از چنین عزاداریهايی آسیبزدايی كرد تا از هرگونه ناهنجاری مصون
بماند؛ البته معنای آسیبشناسی ناديدهگرفتن اصل عزاداری نیست؛ بلکه در
عزای امام حسین زمین و آسمان ،فرشتگان و همه موجودات ،گريه كردند .در
ّ
روايات میخوانیم ،برخی از انبیای الهی ،صدها سال پیش از تولد امام ،بر
ّ
مظلومیت حضرت اشک ريختند .رسول اعظم و امامان نیز در سوگ
ايشان خون گريه نمودند .مرحوم طبرسی ذيل آيه« :فما بكت عليه ُم ّ
الس ُ
ماء و
ِ
ُ
ُ
كانوا ُمنظ ِر ین؛ میگويد :برای دو نفر ،يحیی و امام حسین ،
األرض و ما
 .4عبدالکريم هاشمینژاد ،درسی كه حسین
 .0محمد تیجانی ،اهل بیت

به انسانها آموخت ،ص .215

كلید مشكلها ،ترجمه سید محمدجواد مهری ،ص .511

آسيبشناسی مجالس عزاداری بانوان

آسمانها و فرشگان چهل شبانهروز گريه كردند».
در بارگاه قدس كه جای مـالل نیسـت
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3

سرهای قدسیان همه بر زانـوی غـم اسـت

ّ
جن و ملک بر آدمیان نوحـه مـیكننـد

گويـــا عـــزای اشـــرف اوالد آدم اســـت
آسيبهای عزاداری خانگى

آسیبهای مجالس عزاداری ،خاصـه عـزاداری خـانگی را میتـوان بـه دو دسـته
تقسیم نمود:
الف) آسيبهای محتوايى
 .1طرح عرفانهای نوظهور

آنچه امروزه در برخی روضههای خانگی رخ میدهد ،نفوذ عرفانهای كاذب و
نوظهور است؛ يعنی گاهی در اين مجالس گفتارها يا رفتارهايی رخ میدهد كه
ريشه در انديشهها و باورهايی دارد كه هیچ اساس اسالمی ندارد و مورد تأيید
قرآن و روايات نیست .كسانی كه دانسته يا ندانسته به گسترش عرفانهای نوظهور
و فرقههای انحرافی دامن میزنند ،با توجه به تأثیر ژرف زنان بر خانواده ،در
مجالس زنانه نفوذ كرده ،با جذب طرفدارانی چند تالش مینمايند تا اهداف
غیراسالمی را تحقق بخشند و درعمل ،به دين و تشیع ضربه بزنند.
محققان معتقدند كه گرايش زنان به فرقههای انحرافی ،ناشی از اعتقاد تعداد
كمی از زنان به خرافهپرستی و رمالی است؛ ضمن اينکه از بیاطالعی اين قشر
نیز سوء استفاده میكنند؛ اما نفوذ اين جريانات به درون روضههای خانگی،
 .4فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج  ،3ص .33
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مسئله است كه نیازمند آسیبشناسی جدی است .مخاطبان معنويتهای
نوپديد ،زنان از اقشار گوناگون تحصیلكرده و يا بیسوادند؛ بانوانی كه مديريت
معنوی خانواده را بر عهده دارند و ترويج اين معنويتهای كاذب ،میتواند
خانواده را از سبک اصیل زندگی اسالمی دور كند.
شايد يکی از بهترين راهکارها برای مقابله با اين انحرافات ،ورود متولیان
حوزه زنان به اين عرصه با تمسک به ابزارهايی نظیر رسانه است .ازاينروست كه
شورای انقالب فرهنگی ،قصد ورود به اين مسئله را پیدا كرده است.

3

 .2ارائه مطالب ذلتآميز

بیترديد ،بايد در مجلس عزای امام حسین

مصايب آن حضرت بیان شود كه

اين امر ،از بايستههای عزاداری است؛ اما از طرح مطالب ذلتآمیز كه از ساحت

ّ
اهل بیت و نگاه متعالی قرآن كريم به دور است ،بايد خودداری كرد« :و ِلل ِه
ُ
ال ِع ّزة و ِلر ُس ِول ِه و ِلل ُمؤ ِم ِنين 2».حسینی كه نهتنها خودش نماد عزت است ،حتی

به بازماندگان خويش نیز بر حفظ عزت سفارش و تأكید میكند؛ آنجا كه به

حضرت زينب

میفرمايد« :خواهرم تو را قسم میدهم كه پس از من ،گريبان
1

چاک مکن و سیلی بر صورت مزن ». ...اين در حالی است كه در مجالس امام
از شجاعت ،ايثار ،آزادیخواهی ،امید و پیروزی ،كمتر سخن گفته میشود و

َ َ ُ
َ َ َ َ َِ
ُ
اتّ ِمّناّالذلة»4و همچنین كالم ماندگار امام كه فرمودَ « :والل ِّهّالأع ِطيكمّّ
شعار «هيه ّ
1. http://www.shoma- weekly.ir/

 .0منافقون :آيه .1
 .9شیخ مفید ،اإلرشاد ،ص  013ـ .012
 .1احمد بن علی طبرسـی ،اإلحتجااج علای أهال اللجااج ،ج  ،0ص « :222ذلـت ،از مـا دور
است».

آسيبشناسی مجالس عزاداری بانوان

َ
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طاء ّالذ ِليل» ،3مورد غفلت قرار گرفته است؛ مگر امام نفرمود« :مرگ در
ِب َي ِدي ّ ِإع َّ

راه خدا و رهايی از بندگی ستمگران ،افتخار است و مرگ عزتمند ،بهتر از زندگی

ننگین است؛
َْ
َْ ُ َ َ
ْ ُُ
الق ْتــل أ ْولــی مــن ركــوب العــار

َ َْ ُ َ َ
ْ ُ
2
ـن ُدخــول ّالنــار
ـار أ ْولــی مـ
والعـ

موريس دو كبرا 1میگويد« :حسین

برای ...از بین بردن ظلم و ستم ...و

برای خدا ،از جان و مال و فرزند گذشت؛ اما زير بار استعمار نرفت .پس بیايید
ما نیز شیوه او را سرمشق خود قرار داده ،از زير دست استعمارگران خالصی يابیم
و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دهیم؛ زيرا مرگ با عزت ،بهتر از

زندگی همراه با ذلت است 4».متأسفانه ،در برخی عزاداریها ،بیشتر بر ذلت و

مظلومیت امام و ياران ايشان تأكید میگردد.
شهید مطهری مینويسد:
« ...اينكه گفتهاند رثاى حسين بن على بايد هميشه زنده بماند،
حقيقتى است و از خود پيغمبر گرفتهاند و ائمه اطهار نيز به
آن توصيه كردهاند .اين رثا و مصيبت ،نبايد فراموش بشود...؛ اما
در رثاى يك قهرمان .پس اول بايد قهرمانبودنش براى شما
مشخص بشود و بعد در رثاى قهرمان بگرييد؛ وگرنه رثاى يك آدم
نفلهشده بيچاره بىدستوپاى مظلوم كه ديگر گريه ندارد و گريه
ملتى براى او ،معنا ندارد .در رثاى قهرمان بگرييد ،براى اينكه
احساسات قهرمانى پيدا كنيد ،براى اينكه پرتوى از روح قهرمان
 .4فضل بن حسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ج  ،0ص .212
 .0ابن نما حلی ،مثیر األحزان ،ص .20
 .9دانشمند بزرگ مسیحی.morris de cobra ،

 .1عبدالکريم هاشمینژاد ،درسی كه حسین

به انسانها آموخت ،ص .222
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

در روح شما پيدا شود و شما هم تا اندازهاى نسبت به
حقوحقيقت غيرت پيدا كنيد ،شما هم عدالتخواه بشويد ،شما
هم با ظلم و ظالم نبرد كنيد». ...

3

بهترين روش عزاداری ،بیان مصايب و ابعاد گوناگون شخصیت و قیام امام
است؛ همچنانكه امام سجاد

در شام ،افتخارات خاندان پیامبر

مصايب امام را بیان كرد .حضرت زينب

و

نیز در كوفه به افتخارات آل علی

اشاره و سپس ،از مصیبت امام و ياران ايشان صحبت نمود 2.در ضمن ،نبايد
بهبهانه عزاداری بر اساس زبان حال امام و ياران ايشان ،هرچه خواستیم بگويیم؛
بلکه زبان حالگويی برای هركسی ،به حسب شأن اوست .بیان زبان حال امام

حسین
علی

وحضرت زينب  ،بايد درخور شأن و منزلت آنان باشد .امام
فرمود« :هیچ كسی را نمیتوان با آل محمد

قیاس كرد».

1

 .3سطحىنگری

يکی از آسیبهای جدی آموزهها و معارف اسالمی ،سـطحینگری ،جمـود
در آنها و تحجرگرايی اسـت و از جملـه در عزاداریهـا نیـز شـاهد ايـن مشـکل
ً
هستیم .اينکه عزاداریها ،صرفا به حالتی نمايشی درآيد كه فقط چشمها را خیـره
كند و هیچ پیامی در آن نباشد ،اينکه هرچه بر رنگ و لعاب روضـهخوانی افـزوده
شود و از محتوا خالی بماند ،و باالخره اينکه نگاهها از تفکر و انديشه در ماهیـت
انقالب حسینی به سوی ظـواهر سـطحی آن روی آورد ،همگـی از آسـیبهايی
است كه دامنهگیر مجالس عزاداری خانگی نیز میشود؛ اين در حالی اسـت كـه
 .4مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،52ص .20
 .0احمد بن علی طبرسی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج  ،0ص .222
 .9محمد صحتی سردرودی ،عاشوراپژوهی ،ص .221
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فرهنــگ عاشــورا ،عمیــقترين فرهنگهاســت و دسترســی بــه آن ،نیازمنــد
ً
ژرفانديشی است؛ مثال اگر درباره شخصیت عباس سخن گفته شـود ،بايـد
به دينمداری ،ايثار و كرامت انسانی ايشان توجه شودُ .بعد شخصـیتی حضـرت
است كه جهان را تحت تأثیرقرار داده؛ نه چشم و ابرو يا زور و بازوی ايشان.
يکی از نويسندگان میگويد:
«صــرفا از توصــيف چشــم و ابــروى حضــرت اباالفضــل صــحبت
مىشود! بنا كنند از چشم و ابـروى آن بزرگـوار تعريـفكردن؛ مـثال
قربون چشمت بشم ،مگر چشم قشـنگ در دنيـا كـم اسـت؟ مگـر
ارزش اباالفضــل بــه چشــمهاى قشــنگش بــوده ...اينهــا ســطح
معـــارف دينـــى مـــا را پـــايين مـــيآورد .معـــارف شـــيعه ،در اوج
اعتالســت ...ارزش اباالفضــلالعبــاس بــه جهــاد و فــداكارى و
اخــال
اوست».

و معرفــت او بــه امــام زمــانش اســت و بــه آب نخــوردن

3

 .4دروغپردازی

يکی ازآسیبهای مسائل تاريخی ،دروغگـويی و افسانهسـازی برخـی مورخـان
است .تاريخ كربال نیز از اين امر مصون نمانده است .بـه همـین جهـت ،اسـتاد
شــهید مطهــری كتــابی دربــاره تحريفــات عاشــورا مینويســد تــا از بعضــی
دروغسازیها جلوگیری نمايد .بعضی مطالبی كه در خصـوص سـاالر شـهیدان
گفته ميشود ،دروغبودنش روشن است؛ مثل آنکـه گفتـه مـیشـود :طـول نیـزه

حضرت 12 ،ذراع 2بوده و از بهشت آمده است.

1.http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=15282

 .0معادل  22متر.
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استاد مطهری مینويسد:
«چند سال پيش در همين تهران ،در منزل يكى از علماى بزرگ
اين شهر ،يكى از اهل منبر روضه ليال خواند .يك چيزى من آنجا
شنيدم كه به عمرم نشنيده بودم .گفت وقتى كه حضرت ليال
رفت در آن خيمه و موهايش را پريشان كرد ،بعد نذر كرد كه اگر
خدا علىاكبر را سالم به او برگرداند و در كربال كشته نشود ،از
كربال تا مدينه ريحان بكارد! ( 033فرسخ راه است ).اين را گفت،
ََ
َ ََ َ َ
َ
ريقّ
ىّْلنّّعادواّ َ ّوّانّّ َر َجعواّألز َر َع َ ّنّط َ ّ
يك مرتبه زد زير آواز" :نذرّّعل ّ
َ ِ
ف ّ َريحاناّ؛ من نذر كردم كه اگر اينها برگردند ،راه طف را
الط ّ
ريحان بكارم".
اين ،بيشتر براى من اسباب تعجب شد كه اين شعر عربى از كجا
پيدا شد؟ بعد رفتيم دنبالش گشتيم ،ديديم اين طفى كه در اين
شعر آمده ،كربال نيست« .طف» آن سرزمينى بوده كه ليال،
[معشوق] مجنون عامرى ،همين عاشق معروف ،در آن سرزمين
سكونت مىكرده و اين شعر از مجنون است براى ليلى ،و اين
آدم ،اين شعر را براى ليالى مادر علىاكبر و براى كربال مىخواند.
آخر ،اگر يك مسيحى يا يك يهودى يا يك آدم المذهب در آنجا
باشد ،او كه نمىفهمد كه اينها را اين بابا از خودش جعل كرده،
َ
مىگويد :تاريخ اينها چه مزخرفاتى دارد! العياذبالله ،اينها
زنهايشان شعور نداشتند؟ «نذر مىكنم از كربال تا مدينه ريحان
3
بكارم!» يعنى چه؟»

آيتالله ناصر مکارم شیرازی ،فرمود:
«سخنان اين عزيزان بايد برگرفته از مدارك معتبر (كتاب و سنت)
باشد و شأن و مقام امام حسين
 .4مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،52ص .22

و شهداى واالمقام كربال ،در
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محتواى اشعار به طور كامل حفظ شده و اهداف اين قيام عظيم
3
براى عموم مردم تبيين گردد».
ب) آسيبهای َروشى
 .1استفاده از سخنرانان غيرمتخصص

بسیاری از آسیبهای موجود در مجالس عزاداری خانگی ،ريشه در همین امر
دارد .دعوت از افراد كمسواد كه به خود اجازه میدهند در هر حوزهای وارد شوند
و درباره همه چیز سخن بگويند ،آفت بسیار بزرگی است .در اين مجالس،
ً
معموال احکام شرعی توسط اشخاصی بیان میشود كه فاقد تخصص الزماند و
بدين ترتیب ،احکام را نادرست يا وارونه مطرح میكنند .همچنین ،بسیار ديده
شده كه سخنران يا مداح مجلس عزاداری خانگی ،آيات قرآن يا زيارتهايی را
كه میخواند ،صحیح تلفظ نمیكند.
به طور كلی ،بیان آموزههای اسالمی ،نیازمند تخصص است .بنابراين،
استفاده از نیروهای ناآگاه به معارف اسالمی ،شايسته نیست؛ بلکه به مجلس
عزاداری ،بهويژه عزاداری خوهران آسیبهای جدی وارد میكند.
بر اين اساس ،اگر خانم جلسهای ،از تحصیالت حوزوی مرتبط با چنین
جلساتی بیبهره باشد ،با دادن اطالعات نادرست ،مخاطبان بسیاری را دچار
مشکل مینمايد و مسائلی را به مردم و نسل جوان تعلیم میدهد كه صحت
ندارد؛ به عبارت ديگر ،ايجاد تعارضهای فکری با نقل مطالب غیرواقعی و
سست ،خرافهگرايی ،مخلوطكردن حقايق با وقايع ساختگی و مسائلی از اين
دست ،ممکن است طیف وسیعی از شركت كنندگان را نسبت به دين دچار
 .4سعید داوودی و مهدی رستمنژاد ،عاشورا؛ ریشهها ،انگیزهها ،رویدادها و پیامدها ،ص .11
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ترديد نمايد و يا برايشان نوعی بدبینی ايجاد كند .ازاينرو ،بهترين روش ،استفاده
از خواهران و برادران طلبهای است كه مدارج علمی الزم را در حوزههای علمیه
گذراندهاند .اين افراد میتوانند با ارتقای بینش مذهبی و دادن اطالعات درست و
مورد نیاز به مخاطبان ،زمینه را برای رشد دينی خود و ديگران فراهم سازند .البته
خواهران طلبه بايد توجه داشته باشند كه هیچگاه بدون تحقیق و مطالعه اقدام به
برگزاری جلسات سخنرانی و عزاداری نکنند و با مطالعه مستمر و روشمند در اين
مسیر گام بردارند.
آيتالله سبحانی میگويد:
روزى در جلسهاى با بزرگان اهل علم نشسته بوديم .پيشنهاد شد
كه يكى از آقايان سخنرانى نمايد .همه پيشنهاد كردند استاد
مطهرى سخنرانى كند؛ اما شهيد مطهرى فرمود :من سخنرانى
نمىكنم؛ زيرا من ابتدا درباره يك موضوع ،بيست ساعت مطالعه
3
مىنمايم و بعد سخنرانى مىكنم.
 .2جابهجاشدن هدف و وسيله

برخی تصور مینمايند كه گريه و عزاداری برای امام حسین  ،بهخودیخود
هدف است ،ازاينرو ،بايد با هروسیلهای برای امام عزاداری كرد .اين حرف،
مانند سخن ماكیاول است كه میگويد :برای كسب قدرت ،از هر وسیلهای
میتوان بهره گرفت.

2

استاد شهید مطهری داستانی را در اين باره گزارش میكند كه ذكرآن مناسب
است:
 .4ر.ک :احمد طهماسبی ،چگونه خوب سخنرانی كنیم ،ص .13
 .0جمعی از نويسندگان ،بصیرت پرچمداران ،ص .023
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«حاجی نوری در كتابش نوشته است ،يکی از علمای نجف كه اهل يزد بود،
برای من نقل كرد ،گفت :من در جوانی ،يک سفری پیاده و از راه كوير به خراسان
میرفتم .در يکی از دهات حدود نیشابور و تربت مسجدی بود ،من چون جايی
نداشتم ،به مسجد رفتم .يک مردی آمد آنجا ،پیشنمازی كرد .مردم هم نماز
خواندند .بعد رفت منبر ،برای مردم صحبت كند .يک وقت من با كمال تعجب
ديدم كه فراش مسجد يک دامن سنگ آورد باالی منبر ،تحويل اين آقا داد.
حیرت كردم كه برای چیست؟ تا رسید به روضه و گريز .دستور داد چراغها را
خاموش كردند .چراغها را كه خاموش كردند ،ديدم شروع كرد به سنگ پراندن
به مستمعین .فرياد آخ سرم ،آخ دستم ،آخ سینهام بلند شد ،غوغا شد .بعد
چراغها را روشن كردند .ديدم سرها مجروح شده و باد كرده و مردم در حالی كه
اشکشان میريزد ،بیرون میروند .رفتم سراغ او و گفتم :آقا اين چه كاری بود
كردی!
گفت :من امتحان كردهام ،اينها با هیچ روضهای گريه نمیكنند .چون گريه
بر امام حسین

اجر و ثواب زيادی دارد و من ديدم راهش منحصر به اين است

كه با سنگ به سر اينها بزنم ،از اين راه ،اينها را میگريانم؛ چون هدف وسیله را
مباح میكند .هدف ،گريه بر امام حسین
3

است؛ ولو اينکه آدم ،يک دامن

سنگ به سر مردم بزند».
ً
از منظر اسالم ،هدف ،وسیله را توجیه نمیكند؛ بلکه صرفا انجام وظیفه،
مالک است .اگرچه عزاداری برای امام از اهمیت خاصی برخوردار است ،اما
اين به آن معنا نیست كه بايد با هر وسیله از مردم اشک گرفت .در قرآن گفته شده

ّ
است« :من جاء بالحسنة فل ُه عّش ُر أمثالها و من جاء ب ّ
الس ّيئ ِة فَل ُیجزى ِإل
ِ
ِ
ِ
ِ
 .4مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،52ص .32
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ِمثلها»؛ 3يعنی كسی كه كار خوب بکند ،ده برابر پاداش میبیند و اگر كار بد
كرد ،فقط به اندازه آن كار بد ،مجازات میشود».

روزی درويشی دو نان دزديد؛ يکی را خورد و ديگری را صدقه داد؛ آنگاه با
خود حساب كرد :چون دو نان دزديدهام ،مجازات من ،پسدادن دو نان است و
چون يک نان صدقه دادهام و احسان كردهام ،به پاداش آن ،ده نان به من خواهند
داد و من دو دانه آن را بهمجازات دزدی خود میدهم و هشت نان ،سود من
است؛ با اينکه خود و ديگری سیر شدهايم .میگويند :اين ّ
قضیه را برای امام
جعفر صادق

َ ُ َ

َ
َ َ
ين»؛
تعريف كردند .حضرت فرمودِ « :إنما ّ َيتق َب ّل ّالل ُّه ّ ِم َ ّن ّال ُمت ِق َ ّ

2

يعنی فقط عمل انسان باتقوا پذيرفته میشود و چون در اصل عمل ،تقوا نبوده
است ،احسان چنین شخصی نیز پذيرفته نیست و در واقع ،احسانی انجام نداده
تا ده برابر مزد داشته باشد.

1

 .3چشموهمچشمى

فضای معنوی عزاداری ،اقتضا مینمايد كه مجالس عزاداری با اخالص و عاری
از هرگونه ريا برگزار شود .هركدام از عزاداران و صاحبان مجلس ،بايد آداب عزای
حسینی را رعايت كرده ،مسائل دور از شأن اهل بیت

را ترک نمايند.

متأسفانه ،در برخی عزاداریهای خانگی اين امر رعايت نمیشود .بعضی
عزاداران ،تمام همت خود را بر اموری همچون :شکل برگزاری مجلس ،شیوه
پذيرايی از مهمانان ،پوشش و لباس ظاهری خود ،آراستگی و تجمل خانه،
 .4انعام :آيه .512
 .0مائده :آيه .02
 .9ابراهیم عاملی ،تفسیر عاملی ،ج  ،2ص .011
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بهرخكشیدن اثاث منزل میگمارند .گاهی برخی مجالس ،بهقدری مادیگرايانه
است كه شركتكنندگان درآن ،نهتنها به ياد رنج و مصیبت بزرگان دين نمیافتند،
بلکه در تمام مدت حضورشان در آن مکان ،به نداشتههای خودشان فکر
میكنند .بديهی است كه چنین روشی ،هیچ سنخیتی با فرهنگ دينی و انتظار
معصومان

نداشته ،نمیتواند منشأ تاثیر در افراد شركتكننده باشد.

 .4زيادهروی در برگزاری عزاداری

يکی از آسیبهای مجالس خانگی ،زيادهروی در برگزاری اين گونه جلسات
است .خانوادههايی هستند كه با وجود مشکالت فراوان ،جلسات بسیاری را به
اين امر اختصاص میدهند .عدهای از خانمهای برگزاركننده ،با تعیین روزهايی با
عدد خاص ،مانند :چهارده روز ،يک ماه ،چهل روز ،عرصه را برای ديگر اعضای
خانه نیز تنگ میكنند و حتی به دلیل جلسات طوالنی يا مکرر ،شوهر و پسران
برای مدت طوالنی از خانه بیرون میروند و حتی فرزندان نوجوان ،ساعتها در
كوچه و خیابان پرسه میزدند و در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میگرفتند؛
ضمن اينکه گاهی بدون رضايت شوهر ،مخارج سنگینی از اين طريق بر خانواده
تحمیل میشود كه پیامدهای زيانباری به دنبال خواهد داشت.
طوالنیشدن زمان جلسه نیز در نوع خود آسیب شمرده میشود و اسباب
ناراحتی شركتكنندگان و ديگر افراد را فراهم میكند .اين روش ،چنانچه بدون
رضايت همسر باشد يا موجب آزار همسايگان را موجب گردد ،ممنوعیت شرعی
خواهد داشت؛ يعنی نهتنها پاداشی نصیب برگزاركننده نمیشود ،بلکه مرتکب
گناه نیز شده است.
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 .5پوشش و آرايش نامناسب

شركت در مراسم عزای امام حسین  ،آرامش و لذت خاصی به عزاداران
میبخشد .در واقع ،اين آرامش ،ناشی از فضای ويژهای است كه در مجالس
حسینی به وجود میآيد .در اين مجالس ،سخن از ديانت ،معنويت ،حقیقت و
مظلومیت ،با اشک و سوز همراه میشود و جانهای خسته از زندگیهای روزمره
را دگرگون میكند .در نتیجه ،عزاداران احساس پاكی ،سبکباری و معنويت
میكنند كه اين حاالت ،خود میتواند بیانگر نوعی از پااليش روحی باشد كه با
شركت در مجالس عزای حسینی حاصل میشود.
متأسفانه ،در برخی عزاداریها اين فضای معنويت به وجود نمیآيد و
مسائلی شکل میگیرد كه عرصه معنوی عزاداری از بین میرود .يکی از آن
مسائل ،پوشش غیرمناسب برخی زنان است .بعضی خواهران در مجلس عزای
امام حسین  ،از پوششی استفاده مینمايند كه گويا در مجلس عروسی شركت
كردهاند .در حقیقت ،عزاداری بهانهای است برای لباسپوشیدن كذايی.
همچنین ،برخی خواهران ،عالوه بر پوشیدن لباس نامناسب ،آرايش هم میكنند
و به بهانه اينکه مجلس زنانه است ،مثل مجالس عروسی خود را آرايش
ً
میدهند؛ مثال از الک استفاده میكنند؛ با اين تفاوت كه در مجلس عزاداری از
الک سیاه ،و در عروسی از الکهای روشن و شاد استفاده میكنند .بعد از
جلسه عزاداری نیز با همان لباس و آرايش ،به خانههاشان برمیگردند .بديهی
است كه در طی اين مسیر ،با مردان نامحرم روبهرو میشوند؛ درحالیكه زنان
نبايد آراستگی خويش را در معرض تماشای ديگران قرار داده ،با لباسهای
نامناسب ظاهر شوند .اينگونه حركات ،موجب بیمهری شوهر و رواج فساد در
جامعه میگردد؛ روشی كه در آموزههای اسالمی بهشدت از آن نهی شده است:

ّ
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«ول ُیب ِدین ِز ینت ُه ّن ِإل ما ظهر ِمنها؛ 3زنان ،زينتهای خود را جز آن مقدار كه
آشکار است ،برای ديگران آشکار نکنند ».و يا خداوند خطاب به زنان پیامبر
ُ

میفرمايد« :ول تب ّرجن تب ُرج الج ِاﻫ ِل ّي ِة األولى؛ 2همچون جاهلیت پیشین ،زينت
خود را آشکار نسازيد».

گذشته از اين ،شأن مجلس عزای حسینی اقتضا میكند ،مسائلی
ازايندست ،ترک يا كمتر شود و بیشتر به روح و هدف نهضت حسینی توجه
گردد و در انديشه زينت معنوی و لباس تقوا بود كه برترين و زيباترين
لباسهاست.
يکی از نويسندگان مراكشی ،درباره عظمت دهه اول محرم در آن كشور
مینويسد:
«در اين ماه ،زندگى اجتماعى تغيير محسوسى مىيابد و مردم،
آن بىتفاوتى و زندگى متعارف هميشگى را ندارند و بيشتر به
محاسبه نفس و حيات دينى خود مىپردازند .مردم ،منقلب
هستند و به طور طبيعى ،آرايش و حتى خانهتكانى و فرش
شستن را تجويز نمىكنند .سازوآواز تقريبا قطع مىشود و مردم
1
لباس عزا بر تن مىكنند».

بنابراين ،شايسته است كه بانوان محترم ،ضمن شركت در مجالس امام
حسین  ،شأن و وقار و متانت خويش را حفظ نمايند و با شیوهای كه مناسب
يک زن مسلمان و عالقهمند به مکتب حسینی است ،در مجالس و محافل
عزاداری شركت كنند و اين امر ّ
مهم دينی را با پوشش نادرست و حركات ناپسند،
 .4نور :آيه .52
 .0احزاب :آيه .22
 .9سید صالح شهرستانی ،تاریخ النیاحة ،ج  ،0ص  22و .23
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

به گناه آلوده نسازند.

3

 .6اهميتيافتن دستمزد بيشتر

در اينکه مداحان و روحانیان ،بايد از نظر مالی تأمین شوند ،جای بحث نیست.
يکی از راههای تأمین ،از طريق مجالس عزاداری است .اين امر ،در تاريخ عزای
و اهل بیت

امام حسین

سابقه دارد؛ چنانكه از شیوههای امامان

در

برگزاری عزاداری بر امام حسین  ،استفاده از خطیبان و شاعران و افراد
ّ
ْ
خوشصدا بود .به اين افرادُ « ،م ْنشد» میگفتند كه معادل «مداح» امروزی بود و
امامان

به شاعران متعهد ،مانند :كمیت اسدی ،دعبل خزاعی و سید حمیری

صله میدادند 2.امام راحل نیز در اين باره بر كمکهای مردمی تأ كید
مینمود؛ اما اين نبايد درحدی باشد كه گرفتن پول زياد ،تبديل به رقابت گردد و
يا مبلغ آن را از پیش تعیین نمايند؛ به طوری كه تا فالن مبلغ به حساب مداح يا
سخنران واريز نگردد ،اقدام به مرثیهخوانی نخواهد كرد .امروزه متأسفانه ،برخی
برادران و خواهران مداح و سخنران ،پولهای فراوانی از اين طريق میگیرند و
ً
گاهی صرفا دعوت هیئتی را میپذيرند كه پول بیشتری پیشنهاد بدهد .بديهی
است ،وقتی ماديت و گرفتن دستمزد بیشتر مالک قرار گیرد ،محفل عزای
حسینی از هدف اصلی خود فاصله میگیرد.
 .7بدعتگذاری

بدعت ،به افزودن چیزی كه در دين نیست ،اطالق میگـردد و درحقیقـت ،ضـد
ارزشهای اسالمی است .در عصر امام حسین ّ ،
سنت نبـوی از بـین رفـت و
 .4ر.ک :سعید داوودی و مهدی رستمنژاد ،عاشورا؛ ریشهها ،انگیزهها ،رویدادها و پیامدها ،ص .12
 .0ابن فتال نیشابوری ،روضة الواعظین وبصیرة المتعظین ،ج  ،5ص .002
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ّ
سنتهای اموی در قالب بدعت نمود پیدا كرد .ازاينرو ،امام حسین
به مـردم بصـره اعـالم نمـود« :مـن شـما را بـه كتـاب خـدا و ّ
سـنت پیـامبر

981

خطـاب

خوانم». ...

فرامی

3

امروزه ،در برخی عزاداریها بهويژه عزاداری خانگی ،كارهايی صورت
میگیرد كه منشأ دينی ندارد؛ بلکه طبق سلیقه و خواستهای خود عزاداران
ً
انجام میشود؛ مثال در برخی عزاداری خوهران ،رسم بر اين است كه وسايل
ً
پذيرايی رنگ خاص داشته باشند و بر سفره حضرت عباس حتما خرما،
حلوا ،عدس پلو ،آش ،سبزی ،پنیر ،نان و شلهزرد وجود داشته باشد .يا برخی بر
بايد همه چیزش سبز باشد؛ تسبیح سبز،

اين باورند كه سفره حضرت زهرا

سفره سبز ،بشقاب و كاسه سبز .اگر يکی از اين ظروف سبز نباشد ،نذر مورد
قبول خداوند قرار نمیگیرد! دادن برنامههای سلوک خودساخته ،اذكار هزارگانه،
نقل خوابها و كرامات غیرواقعی ،ايجاد هیجان عاطفی در مخاطبان بدون
پشتوانه منطقی ،چلهنشینیهای بدون برنامه كامل اخالقی ،ابداع سبکهای
بیاساس و حتی منافی با مظاهر و آموزههای دينی در جلسات مولودی يا روضه
خانگی ،از جمله آسیبهای اين گونه محافل باشد كه ناشی از نوعی
بدعتگذاری و انحراف در آن است.

2

 .8فرصتسوزی

محرم ،فرصت مناسبی است كه میتوان از آن در بیان معارف عاشورايی و
آموزههای دينی اسفاده نمود؛ همانگونه كه اهل بیت

امام حسین

 .4ابن كثیر ،البدایة والنهایة ،ج  ،1ص 511؛ محمد بن جرير طبري ،تااریخ األمام والملاو  ،ج
 ،1ص .212
2. www.jonbeshnet.ir
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فرصتسازی نمودند .امام سجاد و حضرت زينب

با وجود اينکه اسیر

بودند ،زانوی غم در بغل نگرفتند و در هر جا كه الزم بود ،سخنرانی نمودند.
خطبه زينب

در كوفه و خطبه امام سجاد

در شام ،مردم كوفه و شام را

منقلب نمود و به نهضت امام مصونیت بخشید؛ ما نیز بايد از فرصت پیشآمده
در ايام محرم خوب استفاده نمايم.
ناپلئون بناپارت میگويد:
«ما بايد براى برپايى يک همايش اجتماعى يا سياسى ،دهها هزار
كارت چاپ كنيم و با چه زحماتى آن كارتها را به اشخا
برسانيم .از اين گذشته ،از دهها هزار نفر تنها هزار نفر حاضر
مىشوند و كار ناتمام مىماند؛ ولى مسلمانان و شيعيان ،با نصب
يک پرچم سياه در يک مكان ،مىگويند :ما مىخواهيم براى
حسين عزيزمان گريه كنيم .دهها هزار نفر در ظرف دو ساعت،
در مجلس جمع مىشوند و همه مسائل سياسى ،اجتماعى و
3
مذهبى خود را در مجلس حلوفصل مىكنند».

با توجه به ظرفیتی كه مجالس عزای حسینی از جنبههای گوناگون دارند ،در
برخی از عزاداریهای خانگی ،بعضی خواهران ،پیش و پس از مراسم ،به
سخنان بیهوده يا به غیبت و تهمت اختصاص میدهند .گويا اينکه مجلس عزا
برای درد و دل كردن و بدگفتن از اين و آن شکل گرفته است! حال اينکه در
روايات تأكید شده است كه در مجلس امام حسین  ،معارف دين بیان گردد و
مردم با فضايل اخالقی آشنا شوند .امام صادق
ُ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ َ َ
سّ
مجال َ ّ
میفرمايدِ « :إ ّ
ن ّ ِتل ّك ّال ِ

أ ِح ّبهاّ ،فأح ُيوا ّأم َرناّ ،ف َر ِح َّم ّالل ُّه ّ َمنّ ّأحيا ّأم َرنا؛ 2چنین مجالسی را دوست میدارم.

1. http://news.aqr.ir

 .0عبد الله بن جعفر حیمری ،قرب اإلسناد ،ص.21
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پس ،امر (مکتب) ما را زنده نگه داريد .خداوند رحمت كند ،كسی را كه امر
(مکتب) ما را احیا كند».
 .11خريد و فروش

انجام كارهای مقدس و حضور در مشاهد مشرفه بهمنظور زيارت ،آداب و
شرايط خاصی دارد .ازاينرو ،هرگاه به حرم امامی معصوم وارد میشويم ،بايد در
فالن مکان فالن دعا را بخوانیم .عزای حسینی نیز آداب و شرايطی دارد .يکی از
اين شرايط ،آن است كه در اين مجالس ،آنچه درخور شأن امام حسین
است ،انجام پذيرد.
متأسفانه ،برخی اينگونه مجالس روضۀ خانگی را فرصتی برای عرضه كاال و
خريد و فروش میدانند .برای سودجويی بیشتر .بديهی است با گسترش اين امر،
عزاداری تحت تأثیر اغراض مادی قرار خواهد گرفت و شركت در مجلس
روضهخوانی ،خالصانه نخواهد بود .برخی نیز قرعهكشی وامهای خانگی را در
اين مجالس انجام میدهند؛ اگرچه اين كار ،حرام نیست ،اما میتوان اينگونه
امور را به وقتی ديگر وانهاد و شأن و احترام مجلس عزا را حفظ كرد.
 .11مباحث سياسى

يکی از ويژگیهای فکری و عملی در نهضت عاشورا بصیرت و بینش امام

و

يارانش بود .اين موضوع ،راه و عمل آنان را بسیار بزرگ و برجسته نمود .آنان
بهخوبی میدانستند كه در يک جنگ نابرابر شركت كردهاند و احتمال پیروزی
ظاهری در آن نمیررود .ازاينرو ،ياران امام با رشد فرهنگی و سیاسی ،معرفت
عمیق از امام و نیز شناخت دشمنان ،به امام و مقتدای خويش ،حسین بن
علی

پیوستند .از سوی ديگر ،شهادت امام حسین  ،به جامعه اسالمی
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رشد سیاسی داد و مردم را از سردرگمی نجات داد .پس از اين حادثه دلخراش،
جامعه دريافت كه رژيمی مستبد است كه میخواهد جامعه را به جاهلیت

َ َ
ََ
َ
َ
نخستین برگرداند 3.در زيارت اربعین میخوانیمَ « :و َّبذل ُّمه َجت ُه ِّفيك ِّل َيستّن ِقذّ
َ
َ َ َ
ِع َب َاد َكّّ ِم َنّالضالل ِة َّو َّحي َرةّال َج َهال ِّة؛ 2او (حسین) ،خون پاكش را در راه تو نثار كرد

تا بندگانت را از جهالت و حیرت گمراهی نجات دهد».

عزاداری نیز فرصت شايستهای برای عمقبخشی انديشه و رشد فکر سیاسی
است .بايد مداحان ،سخنرانان و روضهخوانان ،بلوغ سیاسی مردم را افزايش
دهند و فرهنگ ظلمستیزی و استکبارزدايی را نهادينه كنند؛ البته بايد توجه داشت
كه انديشهسازی سیاسی ،غیر از جناحبندی سیاسی است .امروزه ،در بعضی
مجالس روضهخوانی خانگی ،برخی خواهران از بعضی جناحهای سیاسی
حمايت میكنند و علیه برخی جناحها موضع میگیرند .اينگونه ،عزای حسینی
را به جنگ جناحگرايی تبديل میكنند.
از همه مهمتر اينکه عزاداری امام حسین  ،محور وحدت است و همه
جناحها بايد كنار همديگر به احیای اين ّ
سنت قیام نمايند و همگی احیاگر
نهضت حسینی باشند.
امام خمینی  ،میفرمايد:
«همه ما بايد بدانيم كه آنچه موجب وحدت بين مسلمين است،
اين مراسم سياسى ،مراسم عزادارى ائمه اطهار

 ،بهويژه سيد

مظلومان و سرور شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين

 .4محمدمهدی شمسالدين ،ثورة الحسین  ،ص .011
 .0ابن قولويه ،كامل الزیارات ،ص .001

است
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كه حافظ مليت مسلمين ،بهويژه شيعيان ائمه اثنىعشر
مىباشد».

1

ماربین آلمانی نیز میگويد:
«هيچچيز مانند عزادارى حسينى ،نتوانست در مسلمانان
2
بيدارى سياسى ايجاد كند».

 .4امام خمینی  ،صحیفۀ نور ،ج  ،05ص .222
 .0سعید داوودی و مهدی رستمنژاد ،عاشورا؛ ریشهها ،انگیزهها ،رویدادها و پیامدها ،ص .22

