عزاداری؛ بایدها و نبایدها
محمدحسین فکور

*

مقدمه

واقعه عاشورا ،پرچمی است افراشته بر بلندترژف قلههای انسانیت ،و نوری
است جانبخش که روح و جان مؤمنان و دوستدارانش را نوازش میدهد .ندای

َ
َ ُ
نص ُرنی» ،به همگان میآموزد که خواری در برابر
ناصر ی
حسینی «هل ِمن
ِ ٍ

ستمپیشگان ،در مرام سروقامتان جاژی ندارد و آدمی را نسزد که جز در برابر

معبود خو ژش سر تعظیم فرود آورد .عالقهمندان به سرور آزادگان نیز بهپاس اژف
ِ

حماسه در طول تارژخ ،از عزاداری برای حضرت غافل نبودهاند.

ب ترژف روش عزاداری ،آن است که به دور از افراط وتفرژط و طبق موازژف
شرع صورت گیرد و به بیان مصاژب ،ابعاد شخصیت و قیام امام

پرداخته

شود .اژف نوع عزاداری ،باژستگیهای دارد که در نوشتار پیش رو به برخی از آن ا
اشاره میشود.
* پژوهشگر حوزه علمیه قم.
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الف .بایستههای محتوایی عزاداری
 .1عقالنیت

از جمله آسیبهای عزاداری ،غیرعقالنی نشاندادن آن است؛ ژعنی با تمرکز
بر اعمال ظاهری عزاداری ،آن را از حقیقت ت ی سازژم و حرکتها و رفتارهاژی
ناپسند انجام دهیم که نهتن ا با عقل سلیم همخوانی ندارد ،بلره با احساسات
انسانی نیز ناسازگار است؛ اعما ی همچون :قمهزدن ،راهرفتف روی آتش،
َ
غلطخوردن روی شیشههای شرسته و کارهاژی از اژف دست .اژف امر ،سبب
میگردد که برخی عزاداری را غیرمنطقی و مجنونانه بپندارند .دکتر تیجانی
مینو ژسد:
«ژری از علمای گذشته میفرمود :شمشیرهاژی که در گذشته شیعیان آن را
در برابر ظا مان بلند میکردند ،امروز برای زدن به سرهای خود ،از آن استفاده
میکنند؛ تاجاژیکه انگلیسیها مقدار زژادی شمشیر ،در میان دستههای
8
عزاداری در کربال تقسیم میکردند».
طبق گزارشها ،برخی عزاداران به سروصورت خود میزنند و ژا قالده به
گردن میاندازند و هیئت عزاداری دژوانگان تشریل میدهند .بدژ ی است که اژف
کارها ،مخا ف آموزههای دژنی است .اگر اژف نوع اعمال در عزاداریها
مشروعیت داشت ،امامان نیز بر آن تأکید مینمودند .در مراسم عزاداری باژد
شور و شعور مرمل ژردژگر باشند و حتی بیشتر به ِخرد و داناژی توجه شود؛ زژرا
عقل ،عشقساز است؛ چنانکه در کربال ژاران امام پیش از آنره عاشقترژفها
باشند ،عاقلترژف انسانها بودند .راه عشق ،از عقل میگذرد؛ ژعنی عشق
حقیقی ،مبتنی بر عقل و معرفت است و تا معرفت حاصل نشود ،عشق و عالقه
 .5محمد تیجانی ،اهل بیت

کلید مشکلها ،ص .818

عزاداری؛ بایدها و نبایدها
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اژجاد نمیگردد .امام حسیف فرمود« :ای مردم! خداوند ،موجودات را جز
برای شناخت خودش خلق نررد و چون او را شناختند ،باژد او را عبادت کنند و
8
با عبادت او ،از عبادت غیر او ،بینیازی جو ژند».
متأسفانه ،امروزه برخی عزاداریها بر اساس احساسات و سلیقهها و بدون
موازژف شرع صورت میگیرد .اژف رو ژررد ،سبب شده که عزاداریها زژر سؤال
رفته و به صورت غیرمنطقی نمود پیدا کند .کافی است ،سری به پاژگاههای
ّ
اژنترنتی بزنید و ببینند دشمنان چطور از قمهزنی بر ضد اسالم استفاده میکنند.
در شبرههای تلو ژزژونی و رسانههای مخا ف اسالم در سراسر ج ان ،با استناد
به صحنههای قمهزنی که در برخی کشورهای اسالمی ،نظیر پاکستان و عراق
معمول است ،تو یدات بسیاری را ت یه کردهاند که در آن ا چ رهای خشف و زشت
از اسالم معرفی شده است .شاژد به همیف د یل باشد که مقام معظم رهبری ،فتوا
به حرمت قمهزنی داده است:
«قمهزنی ،عالوه بر اژنره از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب
نمیشود و سابقهای در عصر ائمه

و زمانهای بعد از آن ندارد و تأژیدی هم

به شرل خاص ژا عام از معصوم

در مورد آن نرسیده است ،در زمان حاضر،

موجب وهف و بدنام شدن مذهب میشود .بنابراژف ،در هیچ حا تی جاژز نیست
و هر کاری که برای انسان ضرر داشته و ژا باعث وهف دژف و مذهب گردد ،حرام
است و مؤمنیف باژد از آن اجتناب کنند».

2

استاد مط ری باور دارد که جرژان کربال پیش از آنره جرژان عاطفه و شـور
باشد ،جرژان عقل و منطـق اسـت .اژشـان ضـمف ّرد حضـور ّام ـیال در کـربال
 .5شیخ صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،8ص .3
 . 0آژتا له خامنهای ،أجوبة اإلستفتائات ،س  8313و .8380
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میگو ژد...« :ژری از معروفترژف قضاژاژی که حتـی ژـک تـارژخ بـه آن گـواهی
نمیدهد ،قصه یال ،مادر حضرت علیاکبر است .ا بته اژشان مادری به نام ـیال
داشتهاند؛ و ی ژک مورخ نگفته است که یال در کربال بوده است؛ اما چقـدر مـا
روضه یال و علیاکبر خواندژم؛ روضه آمدن یال به با یف علیاکبر!...
خیز ای بابا از اژف صـحرا رو ژـم

نک به سوی خیمه ـیال رو ژـم»

8

اگرچه امروزه روحانیان محترم چنیف مطا بی را مطرح نمیکنند ،اما
متأسفانه ،برخی مداحان که بهتازگی وارد عرصه مداحی شدهاند ،دامادی
حضرت قاسم را مطرح کرده ،به آن دامف میزنند؛ اژف در حا ی است که دامادی
قاسم ،نه در تارژخ کربال وجود داشته و نه با عقل همسو ژی دارد؛ چگونه امران
دارد در سختترژف حظههای جنگ ،امام که عاقلترژف انسان است ،کار
خالف عقل را انجام دهد!
 .2استفاده از منابع معتبر

عاشورا ،سرماژه عظیم و تارژخساز است که با آموزههای اسالمی گره خورده
است .درستی ژا نادرستی اژف حادثه ،ارتباط به اسالم دارد .ازاژفرو ،باژد مطا ب
آن مستند و در منابع دست ّاول و معتبر ذکر شده باشد؛ در غیر اژف صورت،
مسائل دروغ ،جاژگزژف واقعیتها میگردد .در خصوص منابع معتبر درباره
حادثه کربال ج ت مراجعه مداحان و سخنرانان ،میتوان به کتابهاژی مانند:
ارشاد شیخ مفید ،مقتل ابیمخنف و لهوف ابفطاووس ،اشاره کرد .همانگونهکه
پشینیان از اژف کتابها استفاده کرده ،حتی از روی آن ا روضه میخواندند .همیف
امر ،سبب شده بود مطا ب کذب ژا تحرژفشده وارد روضه سیدا ش داء
 .5مرتضی مط ری ،مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج  ،81ص .18
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نشود؛ درحا یکه امروزه نراتی گفته میشود که در اژف منابع وجود ندارد و
همیف امر ،موجب شده مطا ب غیرواقعی وارد تارژخ عاشورا گردد .برخی نیز به
ب انههاژی مثل اژنره بعضی مطا ب در فالن کتاب (غیرمعتبر) آمده است و ژا
اژف مطا ب ،زبان حال است ،هرچه د شان میخواهد ،میگو ژند .هیچگاه نباژد
در بیان واقعه عاشورا از کتابهای غیرمعتبر استفاده کنیم و به ب انه عزاداری و
اشکگرفتف از مردم ،بر مبنای زبان حال امام و ژاران اژشان ،هرچه خواستیم
زبان
زبان حالگو ژی برای هرکسی ،به حسب شأن اوست .بیان ِ
بگو ژیم؛ بلره ِ
حال امام حسیف و حضرت زژنب  ،باژد درخور منز ت و همسو با سیره
آنان باشد .امام علی

فرمود« :هیچکسی را نمیتوان با آلمحمد قیاس کرد».

8

متأسفانه ،در اژف زمینه برخی تحرژفها در ماجرای عاشورا اتفاق افتاده
است .استاد مط ری به جرژان دامادی حضرت قاسم

اشاره نموده،

مینو ژسد:
« ...از اژف باالتر ،میگو ژند :در همان گرماگرم روز عاشورا که میدانیم
مجال نمازخواندن هم نبود و امام نماز خوف خواند ،امام فرمود :حجله عروسی
راه بیندازژد؛ مف میخواهم عروسی قاسم را با ژری از دخترهاژم ،الاقل شبیهاش
هم شده ،در اژنجا ببینم .ـ حاال ،قاسم ژک بچه سیزدهسا ه است ـ چرا؟ آخر
آرزو دارم .آرزو را که نمیتوانم به گور ببرم!
شما را به خدا ببینید! ژک حرفی است که اگر به زن دهاتی بگو ژی ،به او
برمیخورد .گاهی از ژک افراد خیلی سطح پاژیف [میشنو ژم که] مف آرزو دارم
عروسی پسرم را ببینم ،عروسی دخترم را ببینم ...اژف مرد عا م ،حاجی نوری،
میگو ژدّ :اول کسی که اژف [قضیه] را در کتابش نوشته است ،مالحسیف کاشفی
 .5محمد صحتی سردرودی ،عاشوراپژوهی ،ص .311
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بوده؛ در کتابی به نام روضة الشهداء؛ و اصل قضیه ،دروغ و صددرصد دروغ
است .سبحانا له! گفت:
بس که ببستند بر او برگوساز
اگر سیدا ش داء

گــر تــو ببینــی نشناســیش بــاز

بیاژد و ببیند ـ او در عا م معنا که میبیند ،اگر در عا م

ظاهر هم بیاژد ببیند ـ چه میبیند؟ میبیند ما برای او اصحاب و ژارانی ذکر
ً
8
کردهاژم که او اصال ژک چنیف اصحاب و ژارانی نداشته است».
ّ
مداحان اهل مطا عه
ا بته گفتنی است که امروزه اژف مطلب توسط مبلغان و
ِ
مطرح نمیشود؛ بلره بیشتر از سوی افرادی کمسواد و مبتدی عنوان میگردد که
باژد جلو آن هم گرفته شود .همچنیف ،برخی مداحان به ب انه اژنره حضرت
زژنب

سر خود را به محمل زده ،قمه میزنند؛ درحا یکه اژف امر ،سند

معتبری ندارد؛ زژرا:
ً
ّاوال ،اژف داستان از نظر سند ،بهشدت ضعیف است .اژف مطلب ،در منابع
معتبر نیامده واز برخی کتاب ها ،مانند کتاب نور العین فی مشهد الحسین
گرفته شده است که نو ژسنده آن ،مشخص نیست .مرحوم شیخ عباس قمی در
اژف زمینه مینو ژسد« :نسبت سر شرستف به حضرت زژنب  ،بعید است؛
چون اژشان ،عقیله بنیهاشم و صاحب مقام رضا و تسلیم است».
وی سپس ،با استناد به کتابهای معتبر تارژخی ،اثبات میکند که اسرای
ً
کربال را بر ناقههای عرژان و بیج از نشانده بودند و اصال محمل در کار نبوده تا
2

آن حضرت سرش را به آن بروبد.
ً
ثانیا ،اژف گونه رفتارها ،مورد ن ی حضرات معصومیف
 .5مرتضی مط ری ،مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج  ،81ص . 11
 .0شیخ عباس قمی ،منتهی اآلمال ،ج  ،9ص .341

است؛ بهخصوص
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که مصیبتدژدگان کربال را از چنیف اعما ی ن ی کرده بودند .امام

َََ َ
حسیف به خواهرشان فرمود :مبادا شیطان ،صبر از کفت برباژد؛ «فنظ َر ِإل ْي َها
ُ َ َ ْ
َ
ّ
8
ْال ُح َس ْي ُن َوق َال َل َها َیا أخ ّيه َل َیذ َه َب ّن ِح ْل َم ِك الّش ْي َطان».

سر
با اژف فرض ،چگونه ممرف است حضرت زژنب اقدام به شرستف ِ
خود کند؟ ممرف نیست اژشان برخالف تذکر امام خو ژش ،چنیف عملی را

مرترب شده باشد.
 .3ارائه مطالب ارزشمند و کاربردی

باژد اذعان نمود که در دهههای اخیر ،برخی عزاداریها از محتوای غنی
عاشوراژی ت ی شده است؛ چراکه فلسفه عزاداری که آموختف درسها و پیامهای
عاشوراست ،مورد توجه قرار نمیگیرد و گاه ،بیان آموزههای عاشورا از سوی
روحانیان ،تن ا مقدمهای برای جمعشدن مردم برای سینهزنی و زنجیرزنی مبدل
ً
شده است .بر اژف اساس ،شاهد اژف مشرل خواهیم بود که عزاداریها ،صرفا به
حا تی نماژشی درآژد و فقط چشمها را خیره کند و هیچ پیامی در آن نباشد .اژنره
بیشتر بر رنگ و عاب روضهخوانی افزوده شود و از محتوا خا ی بماند ،باعث
میشود که نگاهها از تفرر و اندژشه در ماهیت انقالب حسینی به سوی ظواهر
سطحی آن معطوف گردد و اژف ،از آسیبهاژی است که دامنگیر برخی مجا س
عزاداری شده است؛ درحا یکه فرهنگ عاشورا ،عمیقترژف فرهنگهاست و
دسترسی به آن ،نیازمند ژرفاندژشی است و هدف اصلی عزاداری حسینی،
شناخت چراژی قیام و آشناژی با وظاژف خو ژش و ژادگیری معارف اسالمی است
ً
و صرفا سینهزنی و زنجیرزنی ،کافی نیست .امام خمینی در اژف باره فرموده:
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،31ص .9
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«انگیزه اژف گرژه و اژف اجتماع در مجا س روضه را ،خیال نرنید فقط اژف است
که ما گرژه کنیم برای سیدا ش داء .نه سیدا ش داء احتیاج به اژف گرژهها دارد؛ نه
8

اژف گرژه خودش ـ فینفسه ـ کاری از آن میآژد».
به ج ت همیف عزاداریهای ُپرمحتوا و روشمند است که امروزه دشمنان از
چنیف مراسمهاژی وحشت دارند و در قا بهای مختلف با آن مخا فت
مینماژند؛ اما آنان با عزاداریهای انگلیسی مخا ف نیستند و آن را تبلیغ نیز
میکنند.
 .4انتخاب اشعار ُپرمحتوا و اثربخش

از جمله عناصر بسیار م م و تأثیرگذار در روند شرلگیری مراسم سوگواری
امام حسیف  ،مداحان و مرثیهخوانان هستند .امامان

عزاداری توسط

مداحان را تأژید میکردند؛ با اژف تفاوت که اژشان شعرای متع د و بنامی چون:
ُ
« َ
کمیت اسدی»ِ « ،دعبل خزاعی» و ژا «سید ِحمیری» را تأژید نموده ،به اشعار و
مداحی آنان سمتوسو میدادند.
هارون مرفوف ،ژری از ژاران امام صادق  ،میگو ژد :به محضر آن
حضرت شرفیاب شدم ،فرمود« :براژم مرثیه بخوان ».براژش خواندم .فرمود:
«اژفگونه نمیخواهم؛ آنگونهکه در کنار قبر آن حضرت
بخوان ».و مف خواندم:

ررر ْع ََ َلررری َ ررر َ ْال ُح َسر ْ
ْامر ُ
رري ِن
ِ

«از کنار قبر حسیف

مرثیه میخوانید،

َُ
ْ َ ُ
ّ
رررره الّز ِك ّيرررر
فقررررل ِْ َْظ ِم
ِ

گذر کف و به استخوانهای پاک او بگو». ...

دژدم آن حضرت به گرژه افتاد .سروت کردم؛ و ی فرمود« :ادامه بده ».ادامه
 .5امام خمینی  ،صحیفه نور ،ج  ،84ص .993

عزاداری؛ بایدها و نبایدها



دادم .فرمود« :باز هم بخوان ».خواندم تا به اژف بیت رسیدم که:

َ َ ْ َُ ُ
َ َْ
َ ْ ُ
رمم فانر ِِ مرمَل ِ
یا مرری ق ِ

َ ََ
َ
رين َف َع ْ
ْ ُ َ ْ
رب ِ ك ِِ ُب ررا
ر
د
ِ
وَلرری الحسر ِ

03
8

«ای مرژم! 2برخیز و بر موالی خود ندبه کف و با گرژهات بر حسیف

رستگاری طلب کف».
دژدم امام صادق

گرژه کرد و بانوان نیز شیون سر دادند .وقتی آرام شدند،

حضرت فرمود« :ای ابوهارون! هرکس بر امام حسیف

مرثیه بخواند و ده نفر را

بگرژاند ،پاداش او ب شت است».
ُ
از ِدعبل خزاعی نقل شده است که مف در اژام ش ادت امام حسیف به
محضر امام رضا شرفیاب شدم .دژدم حضرت محزون و اندوهگیف نشسته و
ژارانش نیز گرد آن حضرت نشستهاند .هنگامی که مرا دژد ،فرمود « :ای دعبل،
خوش آمدی! آفرژف بر کسی که با دست و زبانش ما را ژاری میکند!» سپس ،در
کنار خو ژش برای مف جا باز کرد و مرا کنارش نشاند .آنگاه به مف فرمود« :ای
برخاست و

دعبل! دوست دارم امروز برای ما مرثیه بخوانی ».آنگاه امام رضا
پردهای میان ما و حرم َسرای خو ژش زد و خانوادهاش را پشت پرده نشاند .سپس،
به دعبل فرمود :اشعار خود را بخوان و وی نیز مرثیهای را در ماتم امام حسیف
و اهل بیتش خواند که قسمتی از آن چنیف است:
ّ
رر به خاکوخون غلطیده حسیف را که تشنهکام کنار شط
«ای فاطمه! اگر پی ِ
فرات به ش ادت رسیده ،به خاطر آوری ،در آن هنگام ،ای فاطمه! کنار آن پیرر،

به چ رهات سیلی میزنی و اشک چشمانت را بر رخسارت سرازژر میسازی.
ای فاطمه! ای دختر ب ترژف مردم ،برخیز! و بر ستارگان آسمانها در آن صحرای
 .5ابفقو وژه ،کامل الزيارات ،ص .803
 0مقصود ،مرژم بنت عمران ،مادر حضرت عیسی

میباشد.

01
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خشک نا ه بزن؛ چرا گرژان نباشم ،وقتی که به خاطر آورم دختران زژاد در
قصرهای خو ژش دراماناند؛ و ی حرژم خاندان رسول خدا درژده شده است؛
درحا یکه آلزژاد در دژهای محرمی آسودهاند ،فرزندان رسول خدا در
صحراهای خشک و سوزان سرگرداناند .آری! تا آن زمان که خورشید در عا م
ّ
پرتوافشانی میکند و ندای مؤذنی برای نماز بلند است و تا وقتی که خورشید
طلوع و غروب میکند و به هنگام شبانگاهان و صبحگاهان ،بر آنان میگرژم».
همچنیف ،دعبل گفت:

ََ ْ
َ َ ُ َ
ْ َ َ
مر ِاع آیرا ٍ خلر ِمرن ِتراو ٍ

8

ْ
ْ
َ َْ ُ
رّزل َو ْح ر ٍ ُمق ِ ر ُرر ال َب َر َصررا
ومنر ِ

2

«خانههای شما ای آلمحمد مدارس آژات خدا بود که دشمنان نور،
ّ
تالوت قرآن را در آن خاموش کردند و محل نزول وحی ا ی بود که اکنون ،از

همه چیز ت ی گشته است».

ً
به هر حال ،همانطورکه مالحظـه مـیکنیـد ،آژـا واقعـا اژـفگونـه اشـعار در

تحرژک عواطف و گرژه مؤثر است و ژا بـه قـول اسـتاد مط ـری ،گفـتف :زژنـب
4
ّ
مضطرم ،ا وداع ،ا وداع؟
و

امروزه ،مداحان میتوانند با ا گوگرفتف از شاعران مرثیهخوان زمان ائمه
انتخاب اشعار ُپرمحتوا ،اثربخش و جانسـوز ،اقـدام بـه برگـزاری عزاداریهـای
ً
شاژسته کنند؛ مثال بـه جـای توصـیف چشـم و ابـروی حضـرت ابا فضـل ،
میتوانند اژف اشعار را بخوانند:

ُ
ّ
َ َ
رررره ِإ ْن قط ْبررررِ ُ َی ِم ِينرررر
َوالل
ِ

َ
ْ
إ ِنرر ُأ َ
ررام أ َِرر ا ََررن ِ ِینرر
ح
ِ
ِ

ج

 .5نعمتا له جزائری ،رياض األبرار في مناقب األئمة األطهار

 ،ج  ،9ص .191

 .0شیخ صدوق ،عیون أخبار الرضا  ،ج  ،9ص .839
 .9ر.ک :مرتضی مط ری ،مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج  ،81ص .938

عزاداری؛ بایدها و نبایدها

َ
َ َ ْ َ
َْ
ررين
وَرررن ِإمرررا ٍ صرررا ِ ِ الي ِقر ِ
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َْ
ّ
ّ
َ ْ
رراهر اْ ِمرررين
ررل الن ِبررر ِ الطر
نجر ِ
ِ ِ

1

«به خدا سوگند! اگرچه دست راستم را قطع نمودژد ،و ی مف پیوسته از دژنم
حماژت مینماژم و از امامی صادقا یقیف که فرزند پیامبر پاک و امیف است،
حماژت میکنم».
استاد ش ید مط ری ضمف انتقاد از اشعاری که برخی شعار میدهند،
میگو ژد:
«عظمت اباعبدا له ،چیز دژگری است .او ،چیزی اسـت ،مـا چیـز دژگـری.
شعارهاژی که در سینهزنیها و نوحهسراژیها میدهید ،شعارهای حسـینی باشـد.
نوحه ،بسیار بسیار خوب استّ .
ائمه اط ار دستور مـیدادنـد افـرادی کـه شـاعر
بودند ،نوحهخوان بودند ،نوحهسرا بودند ،بیاژند برای آن ا ذکر مصیبت برنند .آن ا
شـعر مــیخواندنـد و ّ
ائمــه اط ــار گرژـه مــیکردنـد .نوحهسـراژی و سـینهزنی و
زنجیرزنی ،مف با همه اژن ا موافقم؛ و ی به شرط اژنره شعارها شعارهای حسـینی
باشد؛ نه شعارهای مفدرآوردی؛ «نوجوان اکبر مف ،نوجـوان اکبـر مـف» ،شـعار
حسینی نیست .شعارهای حسینی ،شعارهاژی است که از اژف تیپ باشـد؛ فرژـاد
ْ
َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ
َ َّ َْ َ َ ََ َ
َ ْ ْ ُ
اطل َل ُیِناهی ََن ُه ِل َي ْرغ َب ال ُمؤ ِمن
میکند« :أ َل ترون أن الحق َل یبمل ِِ ِه وأن الب ِ
ّ
َ
ِف ِلق ِاء ّالل ِه ُم ِحقا؛[ 2ای مردم!] آژا نمیبینید که به حق عمل نمیشود و کسی از
باطل رو ژگردان نیست؟ در چنیف شراژطی ،مؤمف ـ نگفت حسیف ژا امـام ـ باژـد
َ ِ َ ََ ْ َ ْ َ
قای پروردگارش را بر چنیف زندگیای ترجیح بدهد ».و ژـا« :ف ِإن َل أعى المم
ّ
َ
ّ
َ
ّ
ِإَل َد َبا َ َوَل ْال َح َيا َم ََ الظ ِال ِم َين ِإَل َِ َرما؛ 4ـ هر جملهاش ،سزاوار است کـه بـا
 .5ابفش رآشوب ،مناقب آلابيطالب  ،ج  ،3ص .801
 .0ابفشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .931
 .9همان.
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آب طال نوشته شود و در همه دنیا پخش گردد و اژف ،بـاز هـم کـم اسـت ـ مـف،
مرگ را جز خوشبختی نمـیبیـنم .مـف ،زنـدگی بـا سـتمراران را جـز مال ـت و
خستگی نمیدانم».
مرا عـار آژـد از اژـف زنـدگی

که ساالر باشم کـنم بنـدگی»

8

ب .بایستههای روشی عزاداری
 .1استفاده از سخنرانان متخصص

بیتردژد ،تبلیغ ،ژک هنر و تخصص است .کسی در اژف عرصه موفق است
که با فنون سخنرانی و روش خطابه آشناژی داشته و هنر تبلیغ را بداند؛ اما
متأسفانه ،بسیاری از آسیبهای موجود در مجا س عزاداری ،رژشه در همیف امر
ً
دارد؛ ژعنی در اژف مجا س ،معموال معارف اسالمی و احرام شرعی ،توسط
اشخاصی بیان میشود که فاقد تخصص الزماند و بدژف ترتیب ،احرام را
نادرست ژا وارونه مطرح میکنند .همچنیف ،بسیار دژده شده که سخنران ژا مداح
مجلس عزاداری ،آژات قرآن ژا زژارتهاژی را که میخواند ،صحیح تلفظ
نمیکند.
بر اژـف اسـاس ،اگـر خـانمی کـه جلسـه عـزاداری را مـدژرژت مـیکنـد ،از
تحصیالت حوزوی مرتبط با چنیف جلسـاتی بیب ـره باشـد ،بـا دادن اطالعـات
نادرست ،چه بسا مخاطبان بسیاری را دچار مشرل مینماژد و مسائلی را به مردم
و نســل جــوان تعل ـیم میدهــد کــه صــحت نــدارد؛ بــه عبــارت دژگــر ،اژجــاد
تعارضهای فرری با نقل مطا ب غیرواقعی و سست ،خرافهگراژی ،مخلوطکردن
حقاژق با وقاژع ساختگی و مسائلی از اژف دست ،ممرف است طیـف وسـیعی از
 .5مرتضی مط ری ،مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج  ،81ص .811

عزاداری؛ بایدها و نبایدها
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شرکتکنندگان را نسبت به دژف دچار تردژد نماژد و ژا براژشان نوعی بدبینی اژجاد
کند .ازاژفرو ،ب ترژف روش ،اسـتفاده از خـواهران و بـرادران طلبـهای اسـت کـه
مدارج علمی الزم را در حوزههای علمیه گذراندهاند .اژف افراد میتوانند با ارتقای
بینش مذهبی و دادن اطالعات درست و مورد نیاز بـه مخاطبـان ،زمینـه را بـرای
رشد دژنی خود و دژگران فراهم سازند .ا بته خواهران و بـردران طلبـه باژـد توجـه
داشته باشند که هیچگـاه بـدون تحقیـق و مطا عـه ،اقـدام بـه برگـزاری جلسـات
سخنرانی و ژا مراسم عزاداری نرنند و با مطا عه مستمر و روشمند در اژـف مسـیر
گام بردارند.
 .2فرصتسازی

مجا س عزاداری امام حسیف  ،فرصتی بسیار ارزشمند به دست میدهد
تا خطیبان به بیان احرام و مباحث شرعی ،اخالقی و اعتقادی بپردازند و عزاداران
حسینی را با معارف دژنی آشنا کنند .بر اژف اساس ،همانگونهکه در محرم سال
 15هجری ،امام حسیف

برای احیای دژف قیام کرد ،مراسم عزاداری آن

حضرت نیز باژد برای احیای دژف و ترو ژج معارف ا ی ،بستری شاژسته و
مناسب را فراهم سازد.
هر چه دارژم از حسیف و کربالسـت
امام صادق
َ

َ

َ

کــربال شــیرازه آژــیف ماســت

ُ
ََ
َ َ َ
َْ ْ
ّ
میفرماژدِ « :إ ّن ِتلك ال َم َج ِال َس أ ِح ُب َها فع ْح ُيما أ ْم َرنا ف َر ِح َ الل ُه

َم ْن أ ْح َيا أ ْم َرنا؛ چنیف مجا سی را دوست میدارم .پس ،امر (مرتب) ما را زنده
8

نگه دارژد .خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را احیا نماژد».
ناپلئون بناپارت میگوژد:
 .5عبدا له حمیری ،قرب اإلسناد ،ص .381
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«ما باژد برای برپاژی ژک هماژش اجتماعی ژا سیاسی ،دهها هزار کارت
چاپ کنیم و با چه زحماتی آن کارتها را به اشخاص برسانیم .از اژف گذشته ،از
دهها هزار نفر ،تن ا هزار نفر حاضر میشوند و کار ناتمام میماند؛ و ی مسلمانان
و شیعیان ،با نصب ژک پرچم سیاه در ژک مران ،میگو ژند :ما میخواهیم برای
حسیف عزژزمان گرژه کنیم .دهها هزار نفر در ظرف دو ساعت ،در مجلس جمع
میشوند و همه مسائل سیاسی ،اجتماعی و مذهبی خود را در آن مجلس
حلوفصل میکنند».

8

 .3رعایت آداب و احکام عزاداری

عزاداری ،آژیف و رسم دژرژنه پیروان مرتب اهلبیت است که با ّ
سنتها
و بافت جامعه ما درآمیخته است .به همیف د یل ،همواره سعی شده اژف ّ
سنت
ارزشمند که آثار بسیار نیرو ژی در جامعه بر جای ن اده و به فرموده امام
خمینی اسالم را زنده نگه داشته ،در مدار موازژف شرعی قرار بگیرد و با وزانت
هرچه بیشتر برگزار شود .ازاژفرو ،مراجع عظام تقلید در ج ت برگزاری ب تر
مراسم عزاداری ،توصیهها و فتواهاژی صادر نمودهاند که در ادامه به آن ا اشاره
میکنیم.
ـ رعایت احکام عزاداری:

سؤال :آژا جاژز است زنان با حفظ حجاب و پوشیدن باس خاصی که بدن
آنان را بپوشاند ،در دستههای سینهزنی و زنجیرزنی شرکت کنند؟
جواب :شرکت زنان در دستههای سینهزنی و زنجیرزنی ،شاژسته نیست.

2

1. http://news.aqr.ir.
 .0آژتا له خامنهای ،أجوبة اإلستفتائات ،س .8834

عزاداری؛ بایدها و نبایدها
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سؤال :آژا خواندن زن در مجا س عزاداری با علم او به اژنره مردان نامحرم
صدای او را میشوند ،جاژز است؟
جواب :اگر خوف مفسده باشد ،باژد از آن اجتناب شود.

8

سؤال :اژستادن و نگاه خانمها به مردانی که در خیابان مشغول عزاداری
هستند ،چه حرمی دارد؟ و مسئو یت دستاندرکاران هیئت در اژف مورد چه
مقدار است؟
جواب :نگاهکردن خانمها به بدن مردان نامحرم ،جاژز نیست.

2

سؤال :راهرفتف خانمها در عقب دستههای عزاداری چه حرمی دارد؟
جواب :اگر مستلزم ارتراب معصیت نباشد ،اشرال ندارد.

4

سؤال :در مجا س زنانه ،زنان مداحی و سخنرانی میکنند و صدای آن ا به
گوش مردان رهگذر میرسد .آژا اژف عمل ،جاژز است؟
جواب :آژتا له فاضل نررانی :شنیدن صدای اژشان ،اگر در معرض رژبه و
3

ا تذاذ نباشد ،حرام نیست.
ً
سؤال :حتما دژدهاژد که در برخی موارد ،مرثیهخوانی و ژا مداحی زنان در
مجلسی که برای خانمها برپا شده ،بهگونهای است که صدای آنان با بلندگو به
گوش مردان رهگذر میرسد .آژا اژف عمل ،جاژز است؟
جواب :آژات عظام فاضل ،صافی ،امام خامنهای ،نوری ،امام خمینی،
تبرژزی ،وحید ،ب جت و سیستانی :اگر صدای آنان باعث ذتبردن و ت ییج
 .5همان ،س .8838
 .0پاژگاه اطالعرسانی آژتا له صافی گلپاژگانی. :
 .9همان.
 .0فاضل نررانی ،جامع المسائل ،ج  ،8ص  ،891س .981
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ش وت نامحرم شود ،جاژز نیست

8

ـ رعایت آداب عزاداری:

امام حسیف

و ژارانش ،تن ا برای احیای دژف اسالم از جان ،مال و خانواده

خو ژش گذشتند؛ اما برخی عزاداران به واجبات خود اهمیت نداده ،از انجام
ً
گناهان اباژی ندارند ژا صرفا در زمان و مران خاصی دژفدار میشوند؛ حال آنره
فرد دژفدار ،در هر زمان و مرانی که باشد ،باژد خود را ملزم به رعاژت دستورها و
ً
َ
رهنمودهای ا ی نماژد؛ مثال زن مسلمان ،در ح َرم ژا پارک ،در جشف ژا عزا و
امامزاده ژا کنار درژا ،در همه جا باژد اهل حجاب باشد .رعاژت حجاب ،به
َ
داخل ح َرم اختصاص ندارد که وقتی از آن مران بیرون رفت ،چادرش را تا زده،
داخل کیفش پن ان کند.
متأسفانه ،برخی در شبهای ماه محرم ،با تمام وجود عزاداری میکنند و از
دل و جان برای آن حضرت میگرژند و بر سر و سینه میزنند؛ اما نماز صبح آنان
قضا میشود ژا اژنره با زبانی که «حسیف حسیف» گفتهاند ،زبان به غیبت و
ت مت میگشاژند و بر سر پدر و مادر خود فرژاد میزنند و ژا در بیرون از
هیئتهای عزاداری ،بهگونهای رفتار میکنند که گو ژی چیزی به نام دژف و
اعتقادات برای آن ا معنا ندارد .بعضیها نیز به علت شدت عزاداری صداژشان
گرفته و صورت آنان از گرژه خیس شده ،اما شبها در اژنترنت ،دنبال مطا ب و
 .5همان ،س 9819؛ صافی گلپاژگـانی ،جاامع األککاا  ،ج  ،9س 8818؛ آژتا لـه خامنـهای،
أجوبااة اإلسااتفتائات ،س 8831؛ نــوری همــدانی ،اسااتفتائات ،ج  ،9س 131؛ امــام خمینــی،
استفتائات ،ج  ،4احرام نظر ،س  11و 81؛ تبرژزی ،استفتائات ،س 8011؛ دفتـر آژـات عظـام:
وحید ،ب جت و سیستانی؛ آژتا له مرـارم شـیرازی« :خیـر ،جـاژز نیسـت( ».مرـارم شـیرازی،
استفتائات ،ج  ،9س 183؛ همان ،ج  ،8س )111

عزاداری؛ بایدها و نبایدها
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تصاو ژر غیراخالقی و مست جف هستند .عدهای میلیونها تومان برای عزاداری
سیدا ش داء

هزژنه میکنند ،درحا یکه هنوز حقوق واجبی همچون خمس

ژا زکات را پرداخت ننمودهاند و حقا ناس را ادا نرردهاند و اهمیتی به فقیران و
نیازمندان پیرامون خو ژش نمیدهند.
اژن ا ،بخشی از آدابی است که ژک عزادار واقعی باژسته است به آن ا توجه
نشان دهد و در واقع ،گفتار و کردارش باژد بهگونهای باشد که سیره و منش امام
حسیف

آن را تأژید کند و همسو با هدف قیام عاشورا باشد.

