روانشناسی عزاداري
حجتاالسالم والمسلمين محسن خيري

*

اشاره
شناخت مؤلفهها و وحمگیهای ماالس عةزاداری از منظةر روا شناسةی اهمیةت
بسیاری داشته و نقش بهسزاحی در تروحج و پیشبرد فرهنگ اسةالمی دارد .زنچةه
در احن ب ث ارائه گردحده نخست مفهو شناسی عزاداری اسةت و ز گةاه ضةمن
بیا مقوله عزاداری سالم بهتفری از زثار فردی و پیامدهای اجتمةاعی برگةزاری
مالس عزاداری اه بیت

سخن به میا رفته است.

مفهومشناسی
عزاداری اگرچه در عرف عا به معنای ماتمگرفتن استعمال میشود اما در لغةت
از ماده «عزو» به مفهو صبر حا حرسن صبر بوده و بر وز فَعال مردر دو بةاب
تفعی است 4.بنابراحن عزاداری به معنای صبر پیشهکرد هنگا مریبت است نه
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر و دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره.
 .2فیومى ،احمد بن محمد ،مصباح المنیر فى غريب شرح الکبیر ،قم :دار الهجرة2041 ،ق ،ص .042
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ماتمگرفتن .به هر حال زنچه در احن مقا به دنبال ز هستیم حکی از معانی عرفی
واژه است .در عرف عزاداری به دو مفهو استعمال میگردد:
 .3دادی که بر فردی وارد شده و قل

و روا او را متأثر میکند.

 .8مراسمی که به منظور بزر داشت حاد و خاطره فرد حا گروهی برگزار میشود

3

و از مرادحق بارز ز عزاداری مذهبی است که در احن نوشتار بةه تبیةین معنةای
دو از منظر روا شناسی خواهیم پرداخت.
عزاداري مذهبی؛ رفتاري سالم یا ناسالم
با توجه به تعرحفی که کارشناسا از انسا و رفتار سالم ارائه میدهنةد مةیتةوا
عزاداری مذهبی را نیز ارزحابی کرد .انسا سةالم انسةانی اسةت کةه همةه ابعةاد
وجودی او حعنی :عواطةف شةناخت و رفتةار او در راسةتای رشةد و تعةالی و
خودشکوفاحی قرار بگیرد 3.اگر به احن ابعاد سهگانه برعد روحی را نیز اضافه کنیم
باحد بگوحیم انسا سالم کسی است که همه شناختها هیاا ها و رفتارهای او
همسو با برعد روحانیاش باشند .رفتار سالم نیز از نظر روا شناختی عبارت اسةت
از رفتاری که مانع سازگاری فرد با اطرافیا نشةود و رونةد طبیعةی زنةدگی او را
مخت ننماحد.

2

بنا بر احن تعارحف عزاداری مذهبی به عنوا رفتاری که در راستای برعد روحةانی

ـــــــــــــــــــــــ
 .2کاويانی ،محمد ،روانشناسی عزاداری ،اصفهان :نشر ديجیتالی مرکز تحقیقات رايانـهای قائمیـه اصـفهان،
بیتا ،ص .2
 .1شعارینژاد ،علیاکبر ،نگاه نو به روانشناسی انسان سالم يا سـفری کوتـاه در شخصـیت انسـان ،تهـران:
اطالعات2121 ،ش ،ص .111
 .1محمديان ،احمديار ،روانشناسی کودکان و نوجوانان ناسـازگار؛ اخـتالالت رفتـاری ـ عـاطفی ،تهـران:
يادواره کتاب2127 ،ش ،ص .20
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قرار میگیرد رفتاری سالم 4م سوب می شود که از انسا سالم صادر میشةود و
می توا ز را چنین تعرحف کرد :عزاداری سالم عبارت اسةت از حزنةی کةه بةر
قل

حک فرد نسبت به مراح

خاندا عرمت و طهارت

مستولی میشود و

به وسیله هیاانات متعارف معقول و در م دوده چهارچوب شرع ابراز میشود.
مطابق احن تعرحف فردی که حز قلبی را احساس نکند حةا روش ابةراز حةزنش
مورد تأحیةد عقة جمعةی و فرهنةگ متعةارف نباشةد و حةا خةارج از مةوازحن و
چهارچوب شرحعت مقدس باشد نمی تواند عزاداری سالمی داشته باشد .بةا احةن
حال اگر فردی حاحز احن قیود نباشد ولی عالقهمند به احااد ز ها در خود باشد
در مسیر عزاداری سالم قرار خواهد گرفت و از زثار ز بهرهمند خواهد شد.

3

الف ـ آثار فردي عزاداري
مهمترحن زثار فردی عزاداری عبارتاند از:
 .1آرامش روانی

در دنیای سرشار از اضطراب و استرس امروز هر کسی به دنبال گةمشةده خةود
حعنی زساحش و زرامش افتاده و برای بةه دسةت زورد ز هةر راه و احتمةالی را
می ززماحد .گروهی به عوام تخدحرکننده پناه میبرند 2و عدهای دحگر بةه عنةوا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2عمده بحث علمی در منابعِ مربوط ،بر روی هیجانهای اصلی رخ میدهد که عبارتاند از :ترس ،خشـم،
نفرت ،غم ،شادی و عالقه( .مارشال ريو ،جان ،انگیزش و هیجان ،ترجمـه :يحیـی سـید محمـدی ،تهـران:
ويرايش2122 ،ش ،ص )114
 .1روايت ذيل را میتوان در همین راستا مورد توجه قرار داد:
« من بکى أو أبکى واحداً فله الجنة ومن تباکى فله الجنة؛ هر که گريه کند يا يك نفر را بگرياند ،پس بـرای
او بهشت است و هر کس خود را به گريه کردن بزند ،پس برای او بهشت است( ».مجلسی ،محمدباقر ،بحار
األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،دوم2041 ،ق ،ج  ،00ص )122
 .1ملكمحمودی ،امیر ،درمان اضطراب و افسردگی ،قم :منشور وحی2174 ،ش ،ص .01
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کارشناس مسائ انسانی شیوههةاحی را بةرای زرامةشافزاحةی و اضةطرابزداحةی
طراحی میکنند  4اما نکته احنجا است که هیچکدا از احن روشها نتوانسته است
زرامش واقعی را برای انسا رقم بزند اگر میتوانسةت دسةتکةم در بخشةی از
دنیای پررمدعای امروزی شاهد جامعهای بدو اضةطراب و اسةترس مةیبةودحم.
شاحد بتوا علت همه احن ناتوانیها را در حک جمله خالصه کرد و ز هم عبارت
است از« :نادحده گرفتن روح و حقیقت انسانی».
هر گونه توجه به روح ما را ناگزحر از بررسی مسأله مبةدأ و معةاد خواهةد کةرد.
احنجا است که توجه ادحا بهخروص مذه

تشیع به رابطه انسا با خدا بیش

از پیش اهمیت میحابد .چنا که قرز کرحم نیز میفرماحد« :زرامش و اطمینا تنها
با حاد خدا حاص میشود 8».توس و نزدحک شد به معرومین

از بارزترحن

مرادحق لکر است که عین قرب الهی میباشد 2.از احن رو تما زرامةش روحةی
برای لاکرا اه بیت

نیز حاص خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :کتابهای رواندرمانی در رويکردهای مختلف زيستی ،شناختی ،روانکاوی و رفتاری ،مثل:
ـ پاول ،تروور جی ،فشار روانی ،اضطراب و راههای مقابله با آن؛
ـ آقامحمديان ،حمیدرضا ،آموزش رهايی از اضطراب؛
ـ فاسم ،لین ،غلبه بر اضطراب.
 .1رعد ،آيه « :12أال بِذِکرِ اهللِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ؛ آگاه باشید که با ياد خداوند ،قلبها آرامش میيابند».
 .1آل عمران ،آيه « :12قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْکُمُ اهلل؛ بگو اگر خدا را دوست میداريد ،پـس
از من تبعیت کنید که در اين صورت ،خدا شما را دوست خواهد داشت».؛ قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجنان،
زيارت جامعه کبیره ،ص « :722مَن وَاالکُم فَقَد والَی اهللَ وَمَن عاداکُم فَقَد عادَی اهللَ وَمَن أَحَبَّکُم فَقَـد أَحَـبَّ
اهللَ وَمَن أَبغَضَکُم فَقَد أَبغَضَ اهللَ وَمَنِ اعتَصَمَ بِکُم فَقَد اعتَصَمَ باهللِ؛ هر که شما را موالی خود دانست ،خـدا را
موالی خود دانسته ،و آن که شما را دشمن داشت ،با خدا دشمنی نموده و کسی که شما را دوسـت داشـت،
بهتحقیق خدا را دوست داشته و هر که با شما دشمنی نمود ،با خدا دشمنی نمـوده و آن کـس کـه بـه شـما
تمسك جست ،به خدا تمسك جسته است».؛ قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجنان ،پنجمین از اعمـال مشـترک
ماه رجب ،ص « :111ال فَرقَ بَینَكَ وَبَینَها إالم أَنَّهُم عِبادُک وَخَلقُك؛ فرقی بین تو و آنها نیست؛ جز اينکـه
آنان بندگان تو و آفريده تو هستند».
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 .2رشد اخالقی

روا شناسا پس از مخالفت های اولیه در نهاحت به احن نتیاه رسیدهاند که دحن
و معنوحت از مهمترحن عوام مؤثر بر رفتار زدمی است .بررسیهای علمی نشةا
میدهد که هر چه میزا معنوحت و دحنداری افراد زحادتر باشد مرونیت بیشتری
در برابر کجرفتاریها حافته احتمال ان راف ز ها کمتر میگردد چنةا کةه میةزا
خودکنترلی هیاانی در فرزندا ِ والدحن با سطح اعتقاد مذهبی باال بیشةتر بةوده و
تخلفات دورا نوجوانی زنا کمتر خواهد بود.

3

عزاداری به عنوا مالسی که با تغییر حةا ت کةیم باورهةا و ت رحةک هیاانةات
مذهبی میزا پایبندی افراد را به دحن بیشتر میکند میتواند نقش فزاحندهای در
احن راستا داشته باشد .چنانچه برخی گفتهاند شرکت در عزاداری ماه م ر تةأثیر
قاب توجهی در خوحشتنداری دانشاوحا پسر دانشةگاههةای تهةرا نسةبت بةه
ان رافات جنسی داشته است.

8

عالوه بر ز عزاداری و توس به معرومین
معرفت و کس

مرات

حکی از مهمترحن راههای ارتقای

قرب الهی است .مرحو زقای قاضی میفرمود« :م ةال

است انسانی به جز از راه سیدالشهداء

به مقا توحید برسد 2».عالمه طباطباحی

نیز در احن باره فرموده« :اکثر افرادی که موفق به نفی خواطر شةده و توانسةتهانةد
لهن خود را پاک و صاف نماحند و باألخره سلطا معرفت برای زنا طلوع نموده
است در حکی از احن دو حال بوده اسةت :اوّل در حةین تةالوت قةرز مایةد و
ـــــــــــــــــــــــ
 .2عابدينی ،نصیر« ،نقش عزاداری محرم در خويشتنداری جنسی دانشجويان پسر دانشـگاههـای تهـران»،
مجله روانشناسی و دين ،سال سوم ،شماره اوّل ،بهار 2127ش ،ص  01ـ .11
 .1همان.
 .1هیأت تحريريه مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس ،عطش ،تهران :شـمس الشـموس ،شـانزدهم،
2127ش ،ص .11
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التفات به خواننده ز  ...دو از راه توس به حضرت ابا عبداهلل ال سین

زحةرا

ز حضرت را برای رفع حااب و موانع طرحق نسبت به سالکین راه خدا عناحتی
عظیم است».

4

 .3بصیرتافزایی

روحکردهای شناختی به نوعی دنبال اثبات احن نکته هستند کةه عمةده مشةکالت
بشر رحشه در افکار او دارد و در احن میا سالمترحن افراد کسانی هسةتند کةه از
اندحشهای معقول و منطقی برخوردار باشند  3حعنی اندحشهای که بر اساس دالح و
شواهدِ پذحرفتهشده و به دور از هر گونه حکجانبهنگری و پیشداوری اناا شود
چیزی که در منابع دحنی ما از ز به «بریرت» حاد میشود .بریرت نوعی علم و
زگاهی همراه با توا تشخید و تمییز است که ابزار فهم حقیقةت اسةت .از احةن
رو افراد فاقد بریرت از هداحت حافتن عاجز و م رو هستند.
زندگی اه بیت

2

پرر اسةت از عبةرتهةاحی کةه قةدرت ت لیة و تشةخیدِ

شناختی افراد را ت ت تأثیر قرار می دهد و مالس عةزاداری حةادزور و زموزنةده
همه ز عبرتها است .فوکوحاما شیعه را به پرندهای با دو بال قدرتمنةد تشةبیه
کرده است حکی بال سةبز انتظةار موعةود و دحگةری بةال سةرخ شةهادت کةه
شکستناپذحری و مبارزه با ظلم را برایشا به ارمغا زورده است.

1

رهبر معظم انقالب در بیانات مختلف به عناوحن متعددی از احن عبرتهةا اشةاره
کرده است از جمله :عاشورا ص نه کام زنةدگی تبیةین تکلیةف مسةلمانا در
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طهرانی ،محمدحسین ،رساله لب اللباب ،بیجا :نشر حکمت ،بیتا ،ص .217
 .1ر.ک :رنا برنچ و راب ويلسون ،رفتاردرمانی شناختی ،ترجمه :مهدی قراجه داغی ،تهـران :آونـد دانـش،
2172ش ،ص .21
 .1رحیمی ،علیرضا ،تعلیم و تربیت بصیرتگرا ،تهران :دانشگاه امام صادق

2127 ،ش ،ص .124

 .0ر.ک :بروشورهای فرهنگی و اطالعرسانی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی .

روانشناسی عزاداری
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شراحب مختلف وجوب مبارزه و قیا اصالحطلبانه تغیّر علیةه سةلطا سةتمگةر
دشمنشناسی گم نکرد هدف جهتگیری ارزشی در رفتارها تالش مستمر در
تهذح

و سیاست و بسیاری درسهای دحگر.

4

 .4هویتسازي فردي

عزادار از زمانی که انگیزه شرکت در مالس عزا در او شک میگیرد با حرکةت
ارادی و برنامهرحزی الز تعام با اعضةای خةانواده و مةرد سةازگار شةد بةا
برنامه های عمومی عزادارا کیفیت عزاداری و نیةز مشةارکت در برگةزاری احةن
مراسم همواره به تواناحیها استعدادها نیازها م دودحتها اهةداف تضةادهای
درونی مسئولیت پذحری جنسةیت و همانندسةازی بةا دحگةرا واقةف شةده بةه
تعرحف روشنی از خود میرسد که به ز «هوحت فردی» گوحند.
زحا تا به حال در میا کسانی که به چنین مراسةمی دل داده انةد نةه کسةانی کةه
شرکت صوری دارند فردی را دحده احد که دچار ب را هوحت شده باشد؟ از احن
رو مراسم عزاداری کمک شاحانی به هوحت سازی فرد نمةوده اسةتعدادهای او را
در مسیری درست شکوفا مینماحد.
 .5هوش هیجانی

هوش هیاانی عبةارت اسةت از شةناخت درک کنتةرل افکةار و احساسةات و
ارتباطات مناس

ز ها با دحگرا به گونهای که با هیاانات دحگرا همدلی نموده

و افراد را قادر سازد که بر اساس حک سطح هیاانی مناسة

بةا دحگةرا تعامة

نماحد 3.کارشناسا برای افزاحش هوش هیاانی روشهاحی را بیةا مةیدارنةد از
جمله وارد شد فرد در م یبهای اجتماعی تا در تعامة سةازنده بةا مةرد بةه:
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :خامنهای ،سید علی ،درسهای عاشورا ،تهران :انقالب اسالمی2172 ،ش ،ص .14
 .1رينا کلرک و رونیل روکس ،هوش هیجانی برای کودکان و نوجوانان ،ترجمه :علی کريمی ،تهران :رسـانه
تخصصی2174 ،ش ،ص .2
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قدرت ابراز وجود و بیا احساسات کنترل خشم پرهیز از جمالتی چةو «مةن
نمیتوانم» حا «نمیشود» و حا تواناحی ابراز احساسات به صورت واقعی برسد.

4

عزاداری خود به معنای ابراز احساسات حز انگیز نسةبت بةه واقعةهای دةمافةزا
است .تالش فرد در عةزای امةا حسةین

بةرای متناسة

کةرد عةزاداری بةا

الگوهای دحنی و پرهیز از تقلید مراسمهای دیر دحنةی متناسة بةود بةا زمةا و
مکا با توجه به شیوه های ص یح عزاداری و نیز تعام مناس

بةا عوامة احةن

عزاداری هر کدا به نوبه خود می تواند تقوحت هوش هیاانی را به دنبال داشةته
باشد.
 .6تخلیه هیجانات

هر انسانی در زندگی با هیاا های گوناگونی مواجه میشود و بسةته بةه تربیةت
فرهنگ و عقاحد خود با ز ها روبهرو می شود .کارشناسا بر احن باورنةد کةه بةه
زبا زورد احن هیاا ها و برو رحزی متعادل ز ها با روشهاحی مث تداعی ززاد
در زرا شد و تعدح هیاانی فرد بسیار مفید است.

3

از مهمترحن روش های تخلیه هیاانی گرحه کرد است که عةالوه بةر احةنکةه از
ل اظ جسمی باعث نر شد چشم و خروج مواد سمی از ز مةیشةود روابةب
میا انسا ها را م کمتر میکند 1.کاتلر بر اساس علت شناسةی خةروج اشةک از
دحدگا ده معنا برای اشک مطرح مینماحد:
 .3واکنشهای فیزحولوژحکی  .8حادزوری خاطرات  .1رهاحی از خاطرات دردناک
گذشته  .3رساننده پیا وابستگی ما به دحگرا که منار به صةمیمیت میةا افةراد
ـــــــــــــــــــــــ
 .2آدل .بی .لین ،پنجاه فعالیت عملی برای ارتقای هوش هیجانی در محیط کار ،ترجمه :بهـرامعلـی قنبـری
هاشمآبادی و سیده معصومه علوی ،مشهد :بهنشر2127 ،ش ،ص. 11
 .1ر.ک :اعتمادی ،احمد و تبريزی ،مصطفی ،آشنايی با  17فن رواندرمانی ،تهران :فراروان2120 ،ش.
 .1جفری ای ،کاتلر ،زبان اشكها ،ترجمه :طاهره جواهرساز ،تهران :جوانه رشد2124 ،ش ،ص .12
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میشود  .5اشک اندوه و فقدا  .1نومیدی و افسردگی  .2تعالی مسرتبخش و
زحباشناختی  .2تاربه عارحتی هنگا شنید موسیقی حا تماشای تئاتر حةا فةیلم .3
خشم و نومیدی  .31اشکهای فرح کارانه.

3

گرحه ی حک عزادار در مراسم عزای اما حسین

میتواند حک حا چند مةورد از

معانی فوق را در بر داشته باشد .احن گرحهها از هر نوعی که باشةد کارکردهةاحی
دارد:
ة نوعی تخلی هیاانی است و زرامشی را بةه دنبةال دارد و باعةث جةالی قلة
میشود.
ة هیاا ها و تأثرات روانی در برعد شناختی اثر گذاشته و کناکاوی و در نهاحت
شناخت فرد به موضوع مورد نظر را تقوحت مینماحد.
ة با تقوحت عواطف و شناختها نگرش فرد نسبت به ز موضوع تقوحت شده و
زمادگی رفتاری او برای تناس

داشتن با شناختها و عواطف بیشتر میگردد.

ة باعث م بت به موضوع و همانندسازی با ز میشود چنا که شنید شااعت
حضرت عباس

به طور ناخودزگاه روحیه دالوری را در فرد تقوحت میکند.

ة تما انواع گرحهها میتواند جهتگیریهای :سیاسةی فرهنگةی و دحنةی داشةته
باشد و از ز ها حرسن استفاده حا سوء استفاده بشود.

8

 .7بروز هیجانهاي مثبت

هر انسانی در فراحند زنةدگی خةود مراتبةی از دمگینةی را تاربةه مةیکنةد کةه
ززاردهندهترحن هیاا است 2.البته از دحدگاه علم

فقب نوعی از دمگین را کةه

با عالحمی مانند :کاهش م سوس عالقه حا لذت کاهش حا افزاحش قاب مالحظةه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص  11ـ .77
 .1کاويانی ،محمد ،روانشناسی عزاداری ،پیشین ،ص .21
 .1امیرحسینی ،خسرو ،مهارتهای اساسی زندگی سالم ،تهران :عارف کامل2121 ،ش ،ص .11
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وز بیخوابی حا خوابزدگی بیقراری حا کنةدی روانةی ة حرکتةی خسةتگی
احساس گناه بیش از حد کاهش تمرکز و حا افکار خودکشی همةراه باشةد باحةد
بیمارگونه تلق کرد.

3

زنچه ما در ماالس عزاداری میبینیم نشاد مضاعف برو گراحی مثبت احساس
سةةبکی و تعلةةق احمةةانی بیشةةتر در قلةوب مارحةةا و عةةزادارا اسةةت بلکةةه در
جهتدهی افراد به هیاا های مثبت تأثیر بهسزاحی دارد.
البته نکته قاب توجه احن است که احااد فضای دم برای افراد افسرده حا کسانی که
زمینه افسردگی را دارند میتواند مشک زفرحن باشد و ز ها را افسردهتر کند امةا
در احن باره نکاتی وجود دارد که شاحسته توجه است:
 .3چنین افرادی به دلی مشکلی که در فراحند شناختی و عاطفی ز ها وجود دارد
از هر فیلم و عکس و حا هر اتفاق و خبر ناگواری متأثر شده افسردگی بیشتری را
تاربه میکنند و اختراص به چنین ماالسی ندارد.
 .8افراد افسرده نیز در حد معمولی به تخلیه هیاانی نیازمندند و گرحهکرد زنةا
انرژیزاتر از هر کار دحگری است.
 .1زنچه در ماالس عزای اه بیت

مطرح میشود صرف نق حةک مةاجرای

دمانگیز تارحخی نیست بلکه جهت دهی اصالحی به باورها رفتارها و هیاانةات
است .وقتی حضرت زحن

در بدترحن تاربههای مر

عزحزا خةوحش قةرار

میگیرد و هیچکدا از نشانههةای افسةردگی را از خةود بةروز نمةیدهةد نتیاةه
میگیرحم که میتوا مقاو تر و تأثیرگذارتر زندگی کرد.
 .3ناگفته پیدا است افرادی که دچار اختالل افسردگی باشةند باحةد ت ةت نظةر
متخررا روا درمانی قرار بگیرند و چه بسا حضور در احن ماالس برای برخی
از ز ها تاوحز نشود.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2باچر ،جیمز و همکاران ،آسیبشناسی روانی ،ترجمه :يحیی سید محمدی ،تهران :ارسباران2127 ،ش ،ج  ،1ص .1
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ب ـ آثار اجتماعی عزاداري
برخی از مهمترحن پیامدها و زثار اجتماعی عزاداری به شرح لح است:
 .1الگوسازي و الگوپذیري

الگو در حقیقت حک رفتارسنج است حعنةی رفتةارِ متأسةی و پیةرو در موضةوع
خاصی با رفتار اسوه و الگو مقاحسه میگردد و فاصله ز دو م اسبه میشود تةا
پیرو به کاستیهای وجود خودش پی برده در صدد جبرا و تةدارک ز برزحةد.

4

وجود الگو زثار گوناگونی چةو  :هةدف گةذاری انگیةزه بخشةی تقوحةت اراده
واقعنگری و استفاده از تاربههای نظری و عملی را به همراه دارد.
زندگی اماما برای همه مقاطع رشد انسا از کودکی نوجوانی و جوانی گرفتةه
تا میا سالی و کهن سالی درخور الگوبرداری اسةت از جملةه :زحنة
الگوی کاملی برای جامعةه بةانوا بةرادری و خةواهری عبةاس و زحنة
حسین

رابطه پدر و فرزنةدی میةا امةا حسةین

والحتپذحری حارا اما حسین
حسن و اما جواد

کبةری
و امةا

و دختةرا و پسةرانش

نوع تعام با همسرا ناسازگار در زندگی اما

حرّ الگوی خطاکارا برخورد اماما با دشةمنا زگةاه و

حا فرح خوردگا .
البته مسأله الگوسازی عزاداری به همین جا ختم نمةی شةود بلکةه هةر کةدا از
شرکتکنندگا عزاداری مث علما مداحا و مارحا ماالس عزا حتی اصةناف
گوناگو مردمی گروههای مختلف سیاسی فرهنگی و اجتماعی میتوانند بةرای
دحگرا الگو باشند.
 .2رشد اجتماعی و دستیابی به هویت جمعی

رشد اجتماعی به معنای برقراری ارتباد با افراد و م یب پیرامو اسةت .روشةن
ـــــــــــــــــــــــ
 .2بیرهوف ،هانس ورنر ،رفتارهای اجتماعی مطلوب از ديدگاه روانشناسـی اجتمـاعی ،ترجمـه :رضـوان
صدقینژاد ،تهران :گلآذين2127 ،ش ،ص .221
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است که رشد اجتماعی کارزمد به شناخت و کاربست ابعةاد مختلةف جسةمی و
روانی و روحی فرد و نیةز م یطةی وی بسةتگی دارد .از احةن رو هةر چةه فةرد
شناخت بیشتری از خةود و هةوحتش داشةته و از مهةارتهةای زنةدگی بیشةتری
برخوردار باشد رشد اجتماعی افزو تری نیز خواهد داشةت .ماةالس عةزاداری
تأثیر بهسزاحی در نی به احن شناختها و مهارتها دارند:
د هویت خانوادگی :شرکت و تقسیم مسئولیت میا اعضای خةانواده و رعاحةت
سلسلهمرات

سنی در ماالس عزا بارزتر شد مرزهای میا اعضةای خةانواده و

احااد حا تقوحت قواعد خانواده مبتنی بر زداب و سةنن هةر منطقةه در عةزاداری و
امثال ز دارای زثار قاب توجهی در هوحت خانوادگی است.
د هویت ملی :ماالس هر منطقه بر اساس فرهنةگ و زداب و رسةو همةا جةا
برگزار میشود و موج

انتقال ز ها به نس های بعدی میشود .احن هیةأتهةا و

تکیهها بودند که همواره در تارحخ از عوام مهم اجتماع و ات اد شیعیا و دفةاع
از کشور و میهن خود در مقاب دشمنا و معاندا به شمار میرفتند مانند زنچةه
در هشت سال دفاع مقدس شاهد ز بودحم.
د هویت التماعی :همکاری بین هیئات مارحا هیأت ها و نیز تقسیم نقشها و
وظاحف فرد و بهخروص نوجوانا را وارد فعالیتهای اجتماعی میکند و ز ها
را به فراگیری مهارت روابب اجتماعی رهنمو میسازد.
د هویت تمدنی :تمد اسالمی که در عةرض  51سةال توانسةت بةر جغرافیةای
وسیعی سیطره داشته باشد ناشةی از الگةوی حکومةت عادالنةه معرةومین
افتخارات علمی و معماری مسلمانا و ارزشهای واالی اسالمی ة انسةانی بةوده
که همگی در ماالس عزاداری تبیین میشوند.
د هویت دینی :روشن است وقتی برای حسین و اه بیتش
همواره به پیامبر اکر
صاح

و حضرت زهراء

گرحه میکنةیم و

شکوه میبرحم و امةا زمةا أ را

عزا میدانیم میتوانیم حد و مرز دحن و زحین خود را مشخد کنیم.
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د هویت فرهنگی :برقراری ماالس عزای خانگی با مشارکت اعضةای خةانواده
مناسبات بهتر میا اعضای خانواده و بلکه اعضای فامی را به همةراه مةیزورد و
چه بسا احن سنت از نسلی به نس دحگر برسد و فرهنگ حاکم بر خانواده را نیةز
جهتدهی نماحد .مقاومتهای مردمی در جرحا کشف حاةاب رضةاخا و نیةز
قیا مرد بر ضدّ حکومت پهلوی بةه صةورتی گسةترده وا دار همةین هیئةات و
دستهجات حسینی بوده است.

4

 .3مشاركت اجتماعی

انسا به عنوا حک موجود اجتماعی م تاج به تعلق و مورد قبةول واقةع شةد
است حعنی سالمت روانی انسا به روابب گروهی او وابسةته اسةت .هةر رابطةه
مطلوبی میتواند حک عام پیشگیرانه و حا حک رابطه درمانی نیز باشد .از احن رو
استفاده از گروه برای درما مشکالت مراجعا از سوی روا شناسا مورد توجه
قرار گرفته در دو حوزه از گروه استفاده میکنند :حکی بةرای شةناخت و کسة
اطالعات از اعضای گروه ت ةت عنةوا گةروهسةنای و دحگةری بةرای درمةا
مشکالت اعضای گروه ت ت عنوا گروهدرمانی.
برپاحی ماالس عزاداری به صورت عمةومی هةر فةردی را در تةودهای عظةیم از
گروههای اجتماعی وارد می کند که هما زثار درما هةای گروهةی 8را بةه دنبةال
دارد از جمله:
ة هر کسی که از حک مشک سط ی حا حاد عاطفی برخوردار است بةا مشةاهده
توده عزادارا حاجتمند و نذرکننده متوجه میشود که در داشتن مشک

من رر

به فرد نیست و دحگرا نیز به ز مبتال هستند.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2داودی ،سعید و رستمینژاد ،مهدی ،عاشورا؛ ريشهها ،انگیزهها ،رويدادها و پیامدها ،قـم :مدرسـة اإلمـام
علی بن ابیطالب

 ،پنجم2127 ،ش ،ص .71

 .1نوابینژاد ،شکوه ،راهنمايی و مشاوره گروهی ،تهران :سمت2127 ،ش ،ص .22
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ة با شرکت در میا عزادارا همساال خود را میبیند که حکةدحگر را بهتةر درک
میکنند و میتواند ززادانه احساسات واقعیاش در باره خود و دحگةرا را مطةرح
کند و احساس رضاحتمندی را بیشتر تاربه نماحد.
ة فرد می بیند که حک بزر سةالی مثة روحةانی حةا مسةئوال هیةأت سةعی در
شناختن و کمک به ح مشک او دارند و او را با تما خطاهةا و گناهةانش و حةا
مشکالتی که دارد پذحرا هستند .همین امر ماحه امیدواری و تقوحت اراده شخد
میگردد.
ة با تاربه ملموس روابب و همبستگی های انسانی و گروهی در البهالی برقراری
ماالس عزا میفهمد که در معرض ارزشهای گوناگو قرار میگیرد و احن خود
او است که تعیینکننده برقراری روابب خوب حا بد با دحگرا است.
 .4غلبه بر ناتوانیهایی چون كمرویی و درونگرایی افراطی

روشن است که هر کدا از کمروحی و درو گراحی افراطی فرد را از مدار جامعةه
و ارتباطات اجتماعی خارج کرده بةا دةرق کةرد فةرد در اندحشةههةای منفةی
خودپنداره او و در راستای ز عزت و اعتماد به نفس او را کاهش مةیدهةد .از
احن رو کافی است به فرد مبتال زموزش دهیم کةه چگونةه بةر ز هةا دلبةه کنةد.
نمونهای از درما های مرتبب با احن مسائ که مشاورا و روا درما گرا به ز ها
تأکید دارند 4هر کدا به نوعی در ماالس عزاداری مرطلح مةا بةه عنةوا حةک
حرکت گروهی و اجتماعی وجود دارد .احن نمونههای درمانی عبارتاند از:
ـ پذیرش بدون قید و شرط:

حتی اگر رفتارش را نمیپسندحم باحد برای شخریت او احتةرا و ارزش خةاص
قائ شوحم بهخروص در برابر دحگرا  .روشن است که هر کس با هةر لبةاس و
مقا و هر اعتقادی میتواند در مالس عزای حسینی شرکت کند .خی عظیمی از
ـــــــــــــــــــــــ
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رهگمکردگانی چو رسول ترکها و علی گندابیهةا در چنةین مراسةمی شةرکت
کرده اند و راه روشن هداحت و به اصطالح سةبک زنةدگی درسةت را حافتةهانةد.
جال
بیت

احن جا است که هر کسی که با حضور زنا مخالف میکرده از سوی اهة
توبیخ و مذمت شده است.

ـ تقویت بُعد اجتماعی:

با حضور اجتماعی پرر رنگ در میا دوستا اردوها و حا اماکن عمومی میتةوا
برعد اجتماعی خوحش را تقوحت کرد .کسانی که به شکلی در برپةاحی هیةأتهةا و
تکیهها شرکت میکنند الزاماً با افراد مختلفی روبهرو و زشنا میشوند .زمةانی کةه
احن اقدامات همراه با نیات الهی و خلوص تمةا اناةا شةود موجبةات انبسةاد
خاطر و لذت معنوی نیز فراهم میگردد .از احن رهگذر خودپندارههةای افةراد را
نیز ت ت تأثیر قرار میدهد.
ـ اجتناب از انتساب القاب نامناسب چون خجالتی یا بیعرضه:

انتساب چنین القابي به شخص در مجلس عزاداري ،موجب احساس ناتواني و
حقارت در او شده ،بیشتر از گذشته به انزواي آن فرد ميانجامد .شرکتکنندگان
در عزاداريها ،به عنوان مهمان امام حسین

به شمار ميروند و در حقیقت،

آنان حافظان شعایر والیياند که خاك قدومشان ،توتیاي چشم عاشقان اهل
بیت

است .بنابراین ،در چنین مجالسي بایسته است که اشخاص را به جهت

کاستيهاي شخصیتيشان ،تحقیر یا مذمت ننماییم و اصالح و هدایت آنها را به
وقتي مناسب واگذاریم؛ چه بسا حضور چنین افرادي در مجلس عزاداري و
مواجهه کریمانه و توجه مناسب به آنان ،موجبات اصالح رفتار یا رشد شخصیت
آنها را نیز فراهم ميسازد.

