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رسمقاله

»شعائر« یا »مناسک« عناوین پربسامدی هستند که امروزه 
مصادیق زیادی پیدا کرده و در محافل علمی و فرهنگی 
مورد پژوهش قرار گرفته اند. عناوینی که در عین سادگی، 
پیچیدگی های معنایی، مصداقی و حتی کارکردی مختلفی را 
در بطن خود جای داده اند. در فرآیند فهم مناسک باید نوعی 
از عقیده و فرهنگ را در پس یک نماد و نشانه جستجو کرد. 
عقایدی که با انجام افعال و اعمالی خاص، ظهور و بروز یافته 
و ارکان دینداری شخص را کامل می نماید. از این  رو می توان 
مناسک را وسیله ای متناسب برای رسیدن به هدف اصلی 
البته کارکردهای  ادیان یعنی سعادت بشریت تلقی کرد؛ 
فرهنگی و اجتماعی مناسک نیز همچون هویت بخشی و 
حفظ انسجام جامعه، نباید مورد غفلت قرار بگیرد؛ چرا که در 
شکل دهی و پی ریزی جامعه اسالمی به شدت موثر هستند. 
عالوه  جامعه،  یک  اساسی  و  بنیادی  جزء  عنوان  به  دین 
بر سلسله باورها و عقاید، دارای یکسری اعمال و مناسک 
و  ظاهری  مناسک  این  تشریع  می باشد.  نیز  آیین ها  و 
مکانیسم های بدنمند و زمانمند و مکانمند در قالب عبادات 
دینی، در کنار بخش اعتقادی که بُعد فراعقالني و شهودي 
دین است، ریشه انسان شناختی دارد. از حیث انسان شناسانه، 
انسان از طریق اعمال و افعال جسمانی، بُعد روحانی خود 
را تقویت یا تضعیف می نماید، لذا تشریع مناسک برای او 

ضروی است.
 اساس فلسفه مناسک دینی به دلیل دوساحتی بودن انسان 
و انس داشتن او با عالم دنیاست. تکرار این قالب های دینی به 
شکل ثابت و مدام  موجب جهت دهی به توجهات روحانی 
مناسک  به  که مخصوص  نیست  این چیزی  خواهد شد. 
این  نیز  عقالیی  و  فطری  به صورت  انسان  باشد،  عبادی 
موضوع را درک می کند که تثبیت امور در نفس انسانی، 

وابسته به تکرار اعمالی در عالم مادی است.
دین اسالم به خاطر غنای محتوایی و مناسبات سیاسی، 
فرهنگی و جغرافیایی که در پیش روی آن به وقوع پیوسته، 
همواره مناسک زیادی در بین تعالیم خود جا داده و برای 
تمام وضعیت های زیست مومنانه، توصیه ای ارائه می دهد. در 
این میان می توان »مناسک عاشورایی« را به عنوان مهمترین 
آن تلقی کرد که در صور مختلفی تبلور یافته و مردم آنرا 
با مکانیسم ها و صورت بندی های متنوعی بازسازی کرده اند. 
از کشورهای  برخی  تفکر شیعی در  غلبه  به علت  امروزه 
منطقه مانند ایران و عراق، روند حضور مناسک عاشورایی 
در زندگی مردم پررنگ تر از قبل شده و ترویج آنها سرعت 

شتابنده ای به خود گرفته است. 
ارزش های  تبلیغ  برای  قوی  رسانه ای  عاشورا«،  »مناسک 

اسالمی به شمار می آید که در طول تاریخ توسط شیعیان ثبت 
و ضبط شده است. این مناسک در جهت  نیرومند ساختن  امت 
اسالمی برای مقابله با دشواری های زندگی و غلبه بر دشمنان، 
نوعی محرک عمل محسوب   شده  و امامان شیعه نیز همواره 
بر اجرای آن تأکید داشته اند. تحت تاثیر همین مراسمات، 
گفتمان غیرت، بصیرت، شجاعت و شهامت عاشورائیان به 
جهان صادر شده و قیام های متعددی را علیه زر و زور و تزویر 
رقم زده است. انقالب اسالمی به عنوان مهمترین این قیام ها، 
تأثیرگذاری این مناسک در حیات اجتماعی مسلمانان را 
به برای همگان به اثبات رساند. در سراسر روزهای انقالب 
اسالمی، روایت کربال، به صورت نمادین برای مردم تداعی 
می شد. »نترسیدن از مرگ«، »افتخار به شهادت« و »هیهات 
منا الذله« باورهای مهمی بودند که برای مبارزان انقالبی 
انگیزه و شجاعت می آفریدند. اخبار و اطالعات انقالبی در 
مذهبی  سخنرانان  و  وعاظ  طریق  از  مذهبی  هیئت های 
به مردم منتقل می شد. همچنین اعالمیه، جزوه ها، نوار و 
کتاب های امام خمینی)ره( و مراجع تقلید نیز توسط مداحان 

و اعضای فعال هیئت ها پخش می شد.
امروز و بعد از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی، مناسک 
عزاداری تغییرات فرمی و محتوایی پیچیده و متکثری پیدا 
کرده است. جایگاه ویژه این رفتارها در جامعه امروز، نقد و نظر 
اهالی اندیشه را برانگیخته و بحث های زیادی را روانه فضای 
مجازی کرده است. در چندسال اخیر، جریان روشنفکری 
پروژه »نقد مناسک عزاداری و دینی« و »دینداری مناسکی« 
را کلید زده و جریان مذهبی را به قشری گرایی و ظاهرگرایی 
متهم می سازد. از سویی هدف دیگر این پروژه، با نقد امر 
سیاسی و حاکمیت دینی نیز مقارن است، چراکه حاکمیت 
کلی  طور  به  دارد.  مهمی  نقش  مناسک  نشر  و  قوام  در 
می توان گفت که دیدگاه های روشنفکرانه بخاطر غلبه سویه 
کارکردی و اسطوره ای در آنها، توان درک صحیح فلسفه 
اینها بدون توجه به جایگاه واقعی  این مناسک را ندارند. 
مراسمات عزاداری سعی دارند سایه آنها را بر سر جامعه 
بشری سنگین تصور کرده و مخاطرات پر و بال دادن به این 
مناسک را نمایان سازند. برخی از این دیدگاه ها سعی دارند 
تا با دوگانه سازی های مختلف، مناسک را در مقابل معارف 
قرار داده و از افول دینداری معرفت اندیش سخن بگویند. 
گروهی دیگر قصد دارند تا اعتبار تاریخی روایت ها و ارجاعات 
تاریخی مراسمات نوظهور را زیر سوال ببرند و عده ای دیگر 
می کوشند تا از مرجعیت جامعه مداحان و سخنرانان به جای 

روشنفکران، انتقاد کنند. 
فارغ از اینکه پاسخ های محکمی برای نقدهای مطرح شده 
توسط این افراد وجود داشته یا نداشته باشد؛ باید اعتراف 
کرد که منشاء صدور بسیاری از این نقدها، یکی از این سه 
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امر است:
1.عدم فهم هدف و ماهیت عاشورا

2.تحریف اسناد معتبر عاشورایی
3.عدم فهم صحیح فلسفه مناسک

اهداف  تفریط چه در فهم  افراط و  این است که  واقعیت 
عاشورا چه در فهم ماهیت قیام امام حسین)ع( و مناسبات 
بین این دو، در طول تاریخ بارها جلوه گری کرده است. نقد ها 
و گفته هایی مانند تقلیل عاشورا به امری صرفاً اخالقی و 
عرفانی، ترویج قرائت شهادت محور از عاشورا و شخصی و 
انحصاری دانستن این واقعه در مورد سیدالشهدا، ریشه در 
فهم نادرست از اهداف عاشورا دارند.   به بیان دیگر وقتی 
واقعه عاشورا از لحاظ ماهوی یک اتفاق تاریخی و ایستا تصور 
شود و هدف امام محصور به سال 61 هجری تبیین گردد، به 
طور قطع هیچکدام از عزاداری های امروزی، توجیه عقالنی 

پیدا نخواهند کرد.
 در حوزه اسناد عاشورایی نیز، بسیاری از منتقدین از اسناد 
غیرمعتبر یا تحریف شده برای نقد اصل مناسک استفاده 

می کنند که قابل قبول نیست.
در حوزه فلسفه و جایگاه مناسک عاشورایی در دین اسالم 
نیز روشنفکران در تالشند تا با تفکیک بین دو الیه ظاهری 
و باطنی دین، بر اهمیت باطن آن نسبت به ظاهر پافشاری 
کرده و در واقع حکمت وضع مناسک که همان تذکر و 

یادآوری باطن است را نادیده بگیرند.
به  تا  دارد  سعی  شماره  این  در  اندیشه  دیده بان  نشریه 
مجازی  فضای  در  روشنفکری  جریان  شبهات  مهمترین 
پیرامون »نقد مناسک عاشورایی« پرداخته این موضوع را 
مورد نقد و بررسی قرار دهد. از جمله محورهای مطرح شده 
توسط جریان روشنفکری درباره مناسک عاشورایی می توان 

به این موارد اشاره کرد:
برپایی  در  اسراف  و  اشرافی گری  اقتصادی مثل  -نقدهای 

مراسمات و لزوم اختصاص هزینه آنها به نیازمندان.
برجسته سازی  مردم آزاری،  به  ناظر  اجتماعی  -نقدهای 

اختالفات فرقه ای، تخریب ادبیات اجتماعی و ... .
و  مردمی  قرائت  دوگانه سازی  مانند  سیاسی  -نقدهای 

حکومتی از عاشورا، دوگانه شور وشعور و ....
-نقدهای دین پژوهانه مانند دوگانه سازی مقوله دین و تدین، 

بدعت بودن مناسک جدید و...
تنافی  عقالنیت،  بر  احساس  غلبه  مانند  فکری  -نقدهای 

مناسک با اخالق گرایی، اسطوره محور بودن مناسک و...
تبیین  اهمیت دارد،  آنچه  نقد مناسک عاشورایی  باب  در 
نقش بی بدیل اینها در طول تاریخ بشریت و ارائه تبیینی 
صحیح از اصل و آسیب های موجود در آنهاست تا از جایگاه 
متعالی این کنش ها در ساحت دینداری دفاع شود. بر همین 

اساس در این شماره عالوه بر پاسخ به نقدهای مطرح شده، 
منشأ صدور این نقدها نیز واکاوی شده و تبیین عالمانه و 
منصفانه ای از مناسک عزاداری، ارائه می گردد. آنچه رسالت 
این نشریه به حساب می آید، تبیین فعالیت جریانات فکری 
مختلف موجود در فرآیند ژورنالیسم سایبری است تا بتواند با 
آگاه سازی مخاطبین و دغدغه مندان اهل فکر و نظر، راه حل 
انحرافات فکری و حفاظت از مرزهای عقیدتی را روشن سازد.



امام باقر)ع( به فرزند بزرگوارشان فرمود: 
ن  »فرزندم! 10 سال در ایام حج در رسزم�ی
م�ن با وقف اموال و دارا�ی ام، مجلس عزا  
برپا دار تا مردم برای جدم ِبگریند«.)بحار 

االنوار، ج 46، ص 220(



فصل اول

چیس�ت و چرا�ی مناسک عاشورا�ی
ورت وجود مناسک دی�ن در جامعه  تعریف، کارکرد و رصن
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مناسک  چرا�ی  و  چیس�ت  اول:  فصل 

عاشورا�ی

* نویسنده: مجید زهدی

چیس�ت مناسک

از مجموع اقوال درباره ریشه لغوي شعائر و مناسک، چنین 
به دست مي آید که وجه اشتراک همه اینها، معناي عالمت 
براي  ادراک  قابل  و  اوال ظاهر  نشانه اي که  نشانه است؛  و 
عموم باشد نه سّري و نه آنقدر لطیف و دقیق که عوام الناس 
متوجه معناي آن نشوند. ثانیا براي رساندن یک پیام، وضع 
و قرارداد شده باشد. ثالثا بَِرنْد و مارِک یک کار و سمبل یک 
حرکت باشد. رابعا با تبادل سریع پیام، روابط اجتماعی انسان 
این معیارها تخصیص  از لحاظ استعمالی  را آسان نماید. 
خورده و مناسک جنبه شعاری و هویتی برای یک مکتب 
یا مذهب خاص پیدا می کنند. به بیان دیگر در شعائر و 
مناسک اصطالحی، به نوعي مسأله عقیده و فرهنگ در پس 
یک نماد و عالمت مشاهده مي شود که آن را تبدیل به یک 
ُشعارِ برآمده از باورها و ارزش هاي آن فرهنگ نموده است. به 
جرات می توان مناسک دینی را از مهمترین حوزه های مربوط 

به این اصطالحات دانست. 
مناسک و آیین ها از ارکان بنیادین هر دین و مذهب به شمار 
می آیند و مومن از مجرای مشارکت در آنها قصد ارتباط و 
اتصال با امر مقدس و عالم باال را دارد. از دید گلیفورد گیرتز، 
مردم شناس آمریکایی، مناسک، صور نمادین و تبلور و تجسد 
ترکیب یافته ای از ارکان دینداری اند. دو رکن مهم دینداری 
یعنی التزام به ارزش های اخالقی)=جهان آنگونه که زیسته 
تصور  که  آنگونه  پذیرش جهان بینی)= جهان  و  می شود( 
می شود( در قالب مناسک به هم می آمیزند. به بیان دیگر، 
انجام مناسک، به ظهور درآوردن حقیقت قدسی و زیستن 
بر مبنای آن است. از دید وی، مومنان بواسطه شرکت در 
مناسک دینی به درون امر قدسی جهش می کنند و از همین 
روست که پس از انجام مناسک و بازگشت به زندگی عادی، 
را در خود احساس می کنند. مومنان  تغییر روحی  نوعی 
عادی معموال تنها در صورت توفیق به ادای مناسک، رسالت 
و مسئولیت مومنانه خود را انجام یافته تلقی می کنند و به 
باورداشت ها و مفروضات نظری و اندیشه ای التفات تفصیلی 
بیرونی  به جنبه  الهي  مناسک  ثالث،  عبارت  به  ندارند.1  
دین و نمای ظاهری آن یعنی الیه چهارم و روئین فرهنگ 
گفته می شود. بنابرین هر امری که عالمتي از أعالم دین و 

1. سید حسین شرف الدین، کرونا و مناسک مذهبی، مصاحبه با روزنامه 
قدس، انتشار یافته در شماره ۹221، تاریخ 2۷ فرودین 13۹۹.

نشانگر فرهنگ دینی باشد شعائر دینی و هر آنچه عالمت 
فرهنگ دیگری باشد، شعائر آن فرهنگ و هر چیزي که 
نشانه عصیان و طغیان و دشمني با دین باشد شعائر شیطانی 

نامیده مي شود.
مناسک دینی را به صورت مصداقی تر می توان چنین تعریف 
کرد: مناسک و رفتارهای دینی، به اعمالی که در چارچوب 
اگر  و  می شود  گفته  می دهند  انجام  افراد  دینی،  زندگی 
بخواهیم در ارتباط با اعمال دینی اسالم آن را منطبق کنیم، 
شامل خواندن نمازهای روزانه، روزه گرفتن، خواندن قرآن، 
نمازهای جماعت و جمعه، شرکت در مراسم  شرکت در 

جشن و عزاداری و ... می باشد. 2  

مبا�ن مناسک اسالمی

دین اسالم برنامه ای الهی برای زندگی، شامل اعتقادات و 
و شعائر  آداب  کریم  قرآن  است.  احکام(  و  رفتارها)اخالق 
دینی را جزء خصوصیات همة ادیان و یکی از قدیمی ترین 
سنت های فرهنگی در هر جامعه می داند. به تعبیر قرآن 
کریم ِ»ُکّل اَُمٍة َجَعلْنا َمْنَسکاً ُهْم ناِسکوه«: برای هر امتی 
عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را انجام دهند. ]حج/6۷[. 
جامعه شناسان نیز در تبیین پدیده دین، به این دو جنبه 
»دین  دورکیم،  دیدگاه  از  کرده اند.  تأکید  عملی  و  نظری 
نظامی منسجم از عقاید و اعمال مرتبط با چیزهای مقدس 
است. عقاید و اعمالی که همه پیروان را در قالب یک اجتماع 
واحد )جامعه دینی( اتحاد می بخشد. تعریف دورکیم از دین، 
مبنای تعریف کارکردگرایان دیگر قرار گرفت. براساس تعریف 
آنان، دین »مجموعه ای از باورداشت ها و عملکردها است که 
مسئول حفظ همبستگی اجتماعی، تنظیم، هدایت و تغییرات 
اجتماعی می باشد«. به نظر دورکیم پدیده های دینی به طور 
عمده به دو مقوله باورها و مناسک تقسیم می شوند. چنانچه 
مردم  شناسان نیز تأکید دارند هیچ جامعه شناخته شده ای 
نیست که در آن نوعی مراسم و آیین  دینی وجود نداشته 
باشد. گیدنز معتقد است: »اساسی ترین تحوالت فکری از 
جمله تصور زمان و مکان نخستین بار بر حسب مقوالت 
از  مذهبی تعریف شدند. برای مثال مفهوم زمان در آغاز 
شمارش فواصل موجود بین مراسم دینی به وجود آمدند«.  

مناسک اسالمی که بیانگر بعد عملی اسالم است، برپایه 
باورها و بعد نظری دین بنا شده است. باورها شامل معارف 
و حوزه فکر و اندیشه است؛ درحالی که اعمال، شیوه ای از 
کنش اجتماعی و به رفتار مرتبط است. اعمال از باورها مشتق 

2. آزادارمکی، تقی؛ گزلی زاده، حسین؛ مناسک و رفتارهای دینی در بین 
دانش آموزان، مطالعات فرهنگی و ارتباطات )تابستان 13۹1(، شماره 

.2۷
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ن ها از ارکان بنیادین  مناسک و آی�ی
هر دین و مذهب به شمار می آیند و 

مومن از مجرای مشارکت در آنها قصد 
ارتباط و اتصال با امر مقدس و عالم باال 
را دارد. انجام مناسک، به ظهور درآوردن 

ن بر مبنای آن  حقیقت قدیس و زیس�ت
است.

می شود و باورها، از طریق اعمال زنده مانده، از فراموش شدن 
مفهوم  نوعی  بدون  نیایشی  اقدام  هیچ  می مانند.  مصون 
روحانی وجود ندارد. همانطور که هیچ عملکرد دینی، بدون 
حداقلی از بیان نیایشی نمی تواند باشد. باورهایی وجود دارد 
که جز از راه مناسکی که بیانگر آن باورها است، به روشنی 
آشکار نمی شوند. دو جزء مذهب چنان به هم وابسته اند که 
جدا نمودن آنها در دنیای واقعی امکان پذیر نیست. در ایمان 
ابراهیمی، میان این دو پیوند و ارتباط تنگاتنگی برقرار شده 
است. نظام اعتقادات دینی، مبنای عمل دینی واقع می شود 
و حتی می توان معقولیت نظام اعتقادات دینی را از لحاظ 
عمل و سلوک دینی ارزیابی کرد. مراسم و مناسک، وسیله ای 
متناسب برای رسیدن به هدف اصلی دین است3.   این نکته 

مهم، در بیانات جامعه شناسان دین نیز به چشم 
می خورد؛ همیلتون می گوید: این را دیگر 

نمی شود در جامعه جدید پذیرفت که 
بدون  مناسک،  در  شرکت کنندگان 
کمترین اطالع از نسبت عملکردشان و 
با انگیزه های یکسره متفاوت این مراسم 
را برگزار کنند. الاقل در دین اسالم و 
با مشاهداتی که انجام گرفته این فرض 

منتفی است. 4
جامعه  در  می رسد  نظر  به  چنین  لذا 

جدید مراسم و مناسک بدون برخورداری از 
درجه مطمئنی از نظام اعتقادات قادر به ادامه حیات 

نیستند و باید اعتقادات و انجام فرایض دینی را به مثابه 
یک کل واحد به حساب  آورد. اکثر تفسیرهای قابل قبول 
تفسیرهایی هستند که مسائل نظری و عملی در دین را به 
مثابه مقوله واحدی می بینند که به طور جدایی ناپذیر به هم 
مرتبط هستند. بنابراین یک بخش بسیار مهم از دین همان 
مراسم و مناسک دینی است که بر باورهای دینی بنا شده 

است. 5

انواع و مراتب مناسک

مناسک موجود در هر گروه دینی را در یک دسته بندی 
کلی به دو گروه می توان تقسیم کرد: »مناسک اولیه« و 
»مناسک ثانویه«. مناسک اولیه، مناسک مؤسسان است؛ 

3. قبادی، علیرضا؛ علی پور، پروین؛ تحلیل کارکردی مناسک دینی، 
دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی، )پاییز و زمستان ۹1(، ص ۷5.

4. ملکلم همیلتون، جامعه شناسی دین، ترجمة محسن ثالثی، تهران، 
تبیان، 13۷۷، ص201.

5. جمشیدی ها، غالمرضا؛ قبادی، علیرضا؛ تحلیل جامعه شناختی از 
مراسم و مناسک دینی با تأکید بر مراسم عاشورا، مجله تاریخ اسالم، 

مناسکی مقدس که در نصوص بنیادین دین تشریع شده اند. 
این مناسک فرم متصلب و ثابتی دارند و حدود و ثغور و 
کیفیت اجرایشان در شریعت )فقه( توسط مؤسسان به دقت 
بیان شده است. در منظومه  اعتقادی هر دین، تشریع کننده  
و مؤسس اصلی این مناسک، باالترین مقام قدسی )خدا( 
قلمداد می شود. دیندار باید تعبداً یک فرم رفتاری خاص 
و تکرارشونده را بپذیرد؛ به عبارت دیگر مناسک اولیه برای 
دیندار قابلیت شناخت دارند، نه فهم. تبعیت از این مناسک 
الزامی و تخطی از آن ها مستوجب عقاب است. همچنین 
میزان و کیفیت تعلق دیندار به این مناسک، تعین کننده  
سطح تدین او از نظر دین رسمی است. اما به موازات مناسک 
اولیه، در گروه های دینی معموالً مناسک دیگری هم شکل 
می گیرند که مناسِک تابعان است و ازین حیث آن ها 
را »ثانویه« می نامیم. محل پیدایش این مناسک 
در منطقة الفراِغ شریعت است؛ هرچه این 
پیدایش  امکان  باشد،  فراخ تر  منطقه 

مناسک ثانویه بیشتر است و بالعکس. 
ثانویه را خود دینداران اند که  مناسک 
میدان  مناسک،  این  می کنند.  ابداع 
دینداران  آفرینندگی  و  ظهور خالقیت 
است و لذا مناسک ثانویه، برخالف مناسک 
اولیه، به شدت متکثر و سیال و تطورپذیرند. از 
جغرافیایی به جغرافیای دیگر، از یک برهه  تاریخی 
به برهه ای دیگر، از یک اقلیم فرهنگی به اقلیم دیگر، مناسک 
ثانویه تعاریف و فرم های متعدد و متنوعی را پذیرا می شوند. 
مناسک ثانویه را در هیچ فرم ثابتی نمی توان محصور کرد 
و زایش، تطور و پویایی ویژگی الینفک این مناسک است. 
در تاریخ دینداری و طی فرایندی پیچیده، مناسک ثانویه 
تکوین می یابند و تدریجاً در فرهنگ دینی ثبت و انباشت 
می شوند. در پیدایش آن ها مجموعه ای از عوامل محیطی 
مختلف، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ عامه و فولکلور و حتی 
اقلیم و زیست بوم دخالت دارند. هرچه مناسک اولیه میل به 
خلوص دارند، مناسک ثانویهـ  به تبع خصلت فرهنگـ  میل 
به التقاط و آمیزش دارند. به سبب همین ویژگی هاست که 
عامه  دینداران رغبت و اهتمام بیشتری به مناسک ثانویه 
دارند، نسبت به مناسک اولیه. چون این مناسک برایشان 
جذاب تر است و فرصت و امکان بروز خالقیت در اختیارشان 
می گذارد. البته این را نیز نباید فراموش کرد که همه افراد 
در پاسداشت این مناسک در یک سطح نبوده و در مراتب 

مختلف قرار می گیرند. مراتبی همچون:
1.عالقه قلبی به انواع مناسک دینی 

)1386(، شماره 30.
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2.زیارت، سالم و ابراز محبت و حمایت
3.تعظیم، تقدیس و تبّرک

4.تولی و دوستی با دوستان و دوستداران مناسک
5.تبری، لعن و دشمنی با دشمنان آنها

6.دعوت دیگران به تعظیم شعائر و مناسک و نهی از توهین 
به آنها

۷.هجرت و تغییر وطن به خاطر تعظیم بیشتر شعائر
8.جهاد با دشمنان و مخالفان برای اقامه مناسک

۹.شهادت در راه اقامه مناسک6 

چرا�ی و کارکرد مناسک

از منظر کارکردی نیز انجام مناسک، آثار و نتایج روحی و 
اجتماعی قابل توجهی در پی دارد یا عموم مومنان انتظاردارند 
از رهگذر آنها به این نتایج دست یابند. فرهنگ دینی عمدتا 

از طریق مناسک عینیت، تثبیت، تداوم و انتقال 
طریق  از  عمدتا  تمایزفرهنگ ها  می یابد. 

جلوه های نمادین و رفتارهای عینی افراد 
وابسته عینیت می یابد. مومنان تنها با 
ایمان  که  است  مناسک  در  مشارکت 
به  و  بخشیده  کمال  را  خود  دینی 
تعالی تدریجی  صورت مکرر در مسیر 

باز تولید می کنند. به بیان دیگر، مناسک، 
از مصادیق بارز اعمال صالحی است که در 

متون دینی به عنوان مکمل ایمان معرفی شده 
و بدون انجام دست کم اشکال الزامی آنها، ایمان افراد 

فاقد نصاب مقبولیت خواهد بود. آنچه که اهمیت مطالعه 
کارکردهای مراسم و مناسک دینی را مضاعف می کند، آن 
است که با شناخت ها و کارکردهای مراسم دینی می توان 
با برقراری تعادل و توازن میان ابعاد مختلف مراسم، مانند 
آمیختن عنصر آگاهی و استدالل با احساس و عاطفه، راهی 
برای افزایش کارآیی مراسم دینی و نیز راهکاری برای کاهش 

آسیب های اجتماعی یافت. ۷ 
بنیان تحلیل کارکردی بر این واقعیت استوار است که کلیه 
سنن، مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقایشان به کار یا 
وظیفه ای بستگی دارد که در نظام اجتماعی به عهده دارند. 
کارکرد اجتماعی به دنبال آن است که مشخص سازد یک 
ساختار معین چه نیازی را برای یک نظام گسترده تر برآورده 
می سازد. برای فهم کارکرد باید اثر و نتیجه پدیده را به صورت 

6. سید حسین شرف الدین، کرونا و مناسک مذهبی، مصاحبه با روزنامه 
قدس، انتشاریافته در شماره ۹221، تاریخ 2۷ فرودین 13۹۹.

۷. قبادی، علیرضا؛ علی پور، پروین؛ تحلیل کارکردی مناسک دینی، 
دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی، )پاییز و زمستان ۹1(، ص ۹0.

موجب  دینی  آیین های  مثال  برای  کنیم؛  بررسی  معلول 
جمعی  آیین های  اثر  بنابراین  می شود.  اجتماعی  انسجام 
نظریه های  به  توجه  با  است.8   اجتماعی  انسجام  مذهبی 
جامعه شناختی، مراسم و مناسک دینی از یک سو عنصری از 
نظام فرهنگی است که در تأمین کارکردهای نظام فرهنگی 
نقش به سزایی ایفا می کند و از سوی دیگر عنصری از نظام 
اجتماعی است که در تأمین کارکرد یکپارچگی و انسجام 

جامعه نقش اساسی وارد می کند.
 مراسم و مناسک دی�ن

گ
الف( کارکردهای فرهن�

کارکرد نمادین

نماد مانند زبان، ابزار ارتباطی است و معانی اجتماعی را از 
نسلی به نسل دیگر منتقل کرده، زمینه های مناسب را برای 
انتقال و تداوم ارزش ها و باورداشت در فرهنگ 
به وجود می آورد. براساس نمادگرایی است 
که می توان یافته ها و دانسته های خود را 
حفظ و جاودانه کرد و برای نسل های 
آینده به ارمغان گذاشت. نمادها در همه 
عرصه های زندگی اجتماعی حضور دارد. 
یکی از آشکارترین این عرصه ها، مراسم 
و مناسک دینی است. سرشت نمادین 
مراسم، حتی در تعریف مراسم نیز آمده 
ایجاد تصویر  نمادهای مقدس در  است. 
آدمی از جهان و مرتبط کردن آن با روحیه های 
انسان ها، نقش مهمی برعهده دارد. این نمادها میان سبک 
معینی از زندگی و یک نوع مابعدالطبیعه خاص هم خوانی 
اساسی برقرار می کنند. نشانه های نمادین موجود در مراسم 
را در  تا پیچیده  از ساده  و مناسک دینی، طیف وسیعی 
برمی گیرد و بیشتر با هاله ای از تقدس و احترام همراه است. 
اصلی ترین  عنوان  به  افزایش خودآگاهی،  در  نشانه ها  این 
عناصر فرهنگی در کل جامعه نقش بسزایی ایفا می کند. 
از آنجا که در مراسم و مناسک اسالمی، نمادها شخصیت 
ارتباط  جامعه  ارزش های  با  است،  اسطوره ای  نه  و  واقعی 
دارد. این نمادها، معیار بایدها و نبایدها را تعیین کرده و 
به عنوان مرجع حق و باطل و راهنمای رفتار اجتماعی در 
حیات اجتماعی تأثیر می گذارد. وجود این نمادها در مراسم 
و مناسک دینی، عنصری مهم برای حفظ، تجدید، احیاء و 
جاودانه کردن الگوهای فرهنگی از نسلی به نسل دیگر است.  

8. جمشیدی ها، غالمرضا؛ قبادی، علیرضا؛ تحلیل جامعه شناختی از 
مراسم و مناسک دینی با تأکید بر مراسم عاشورا، مجله تاریخ اسالم، 

)1386(، شماره 30.

از  ی�   ، دی�ن مناسک  و  مراسم 
وظیفه  که  است  رسمی  غ�ی مجاری 
و  دی�ن  باورهای  و  تعالیم  اجرا�ی کردن 
تنوع مراسم و  به عهده دارد.  را  اخال�ت 
ده افراد در  مناسک سبب حضور گس�ت
مراسم، اعم از زن و مرد، پ�ی و جوان 

و خردسال، �ب سواد و کم سواد 
می شود.
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کارکرد آموزیسش

کارکرد آموزشی مناسک در نظام فرهنگی، یکی از مهم ترین 
با  جامعه  هر  می آید.  حساب  به  نظام  این  کارکردهای 
آموزش های رسمی و غیررسمی نسبت به انتقال الگوهای 
از  یکی  دینی،  مناسک  و  مراسم  می کند.  اقدام  فرهنگی 
تعالیم  اجرایی کردن  وظیفه  که  است  غیررسمی  مجاری 
و باورهای دینی و اخالقی و بخش بزرگی از نظام ارزشی 
جامعه را به عهده دارد. تنوع مراسم و مناسک از یک سو و 
نداشتن هیچ پیش شرطی برای شرکت در مراسم از سوی 
دیگر، سبب حضور گسترده افراد در مراسم، اعم از زن و مرد، 
پیر و جوان و خردسال، بی سواد و کم سواد می شود. بخش 
بزرگی از آموزش های دینی و فرهنگی، به سبب مراسم و 
مناسک فراگرفته می شود. مراسم و مناسک، مانند مدرسه و 
دانشگاهی برای حفظ و حراست از الگوهای فرهنگی عمل 

می کند. 
کارکرد هوی�ت

مانوئل کاستلز، هویت را روند ساخته شدن معنی بر اساس 
یک ویژگی یا یک دسته ویژگی های فرهنگی تعریف می کند 
که بر منابع معنای دیگر برتری دارند؛ در نتیجه، معناسازبودن 
هویت، بر برساخته بودن آن داللت می کند؛ به این معنی که 
چیزی طبیعی، ذاتی و ازپیش موجود نیست؛ بلکه همیشه 
در حال ساخته شدن است. هویت ها همواره تولید و بازتولید 
می شوند. برخی از سنت ها و آداب و رسوم، نه تنها هویت فرد 
و گروه، بلکه هویت یک جامعه را شکل می دهد و جوامع را 
از یکدیگر متمایز می کند؛ به طوری که با حذف این سنت ها 
و مناسک، روش زندگی افراد جامعه نیز تغییر خواهد کرد. 
در بیشتر این سنت ها، با اجتماعی از افراد روبرو می شویم؛ 
این اجتماع های مناسکی، مکان های امنی ابراز هویت جمعی 
فرد به حساب می آید و اعضای این گونه اجتماع ها به اشکال 
گوناگون در صدد شناسایی فرد به دیگران برمی آید و خیلی 
از افراد به وسیله پیوستن به این گونه اجتماع ها، هویت از 
دست رفته خود را بازیافته و از انزوای اجتماعی خارج می شوند. 
مراسم و مناسک، اعضای جامعه را همانند ساخته، آنها را از 
سایرین متمایز می کند؛ پس یکی از عناصر مهم هویت ساز و 
شناخت خود از دیگری است. به سبب کارکرد هویت سازی 
مراسم و مناسک دینی است که انسجام و پیوند تاریخی میان 
انسان های جامعه حفظ شده است. مراسم مانعی در رهاشدن 
فرد در یک فضای خالی است و نقطه اتکای مناسبی در 
بحبوحه ایام و ناسازگاری های جامعه برای انسان به حساب 
می آید و به انسان در شناخت خودش کمک کرده، باعث 
می شود که احساس هویت کند. این احساس هویت، سبب 
حفظ الگوهای ارزشی در نظام فرهنگی شده، عنصر مهمی 

در خودآگاهی و آگاهی بخشی به افراد جامعه می شود. 
تصفیه انسان از رذائل اخال�ت

 در میان جامعه شناسان اسالمی ابن خلدون که برخی از 
محققین او را پدر جامعه شناسی می دانند، به نقش آیین ها و 
آداب دینی توجهی خاص داشت. در اعتقاد ابن خلدون آیین 
دینی، هم چشمی و حسد به دیگران را که در میان خداوندان 
عصبیت یافت می شود، زائل می کند و وجهه را تنها به سوی 
از  مسلمانان  تلقی  طرز  می سازد.۹  متوجه  راستی  و  حق 
مناسک دینی به گونه ای است که زندگی فردی و اجتماعی 
و  کریم  قرآن  که  چنان  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  آنها 
احادیث نیز چنین تصویری از مناسک اسالمی را ترسیم 
می کنند؛ مانند تأثیری که نماز به عنوان یک منسک الهی بر 
هر کنشگری )نمازخوان( در جلوگیری و پیشگیری از جرم 
الَة تَْنَهی َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمْنَکر«)عنکبوت/45(؛  دارد. »إِنَّ الصَّ
همانا نماز انسان را از زشتی و پلیدی باز می دارد. یا تأثیر روزه 
در اکتساب تقوای الهی. همچنین تأکیدات آیات دیگر که 
به تأثیرات فردی اجرای مراسم و مناسک اشاره دارد؛ مانند 
ََّها ِمْن تَْقَوی الُْقُلوِب«)حج/32(. به  ِ َفإِن ْم َشَعائَِر اللَّ »َوَمْن یَُعِظّ
طور کلی برخی از تأثیرات و کارکردهای مراسم و مناسک 
عبارتند از: دوری از کجروی اجتماعی، الگوپذیری، کسب 
آرامش درونی، افزایش مسئولیت فردی، نظم پذیری )کارکرد 
شدن  درونی  فداکاری،  برای  آمادگی  پذیری(،  سازمان 
هنجارها و ارزش های دینی و ... . به نظر می رسد همین 
ویژگی سبب می شود که در دین اسالم اصول ثابتی وجود 
داشته باشد که به مقتضای فطرت انسانی برای همه انسان ها 
در همه زمان ها و مکان ها تأثیرگذار باشد. عاشورا از این منظر 

موقعیت استثنایی دارد.  
ب( کارکرد اجتماعی مراسم و مناسک دی�ن

مقصود از کارکردهای اجتماعی مناسک، کارکردهایی است 
که سبب هماهنگی و اتحاد اجتماعی می شود. مراسم دینی، 

کارکردهای اجتماعی ذیل را دارد:

کارکرد انسجام اجتماعی

انسجام  نیازمند  خویش  تداوم  و  بقا  برای  جامعه ای  هر 
اجتماعی است و باورها و اعمال مذهبی، یکی از مهم ترین 
عوامل انسجام اجتماعی در جوامع است. به اعتقاد دورکیم 
اقتصادی  کنش های  برخالف  دینی  )مراسم(  آیین های 
که در آن مردم به صورت جداگانه زندگی می کنند و به 

۹. ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی )تهران،علمی، 
فرهنگی، 135۷(. ج1، ص302.
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اهداف اجتماعی یا فردی خود مشغول هستند، با برقراری 
نوعی روابط عاطفی مثبت سبب انسجام و یکپارچگی بین 
شرکت کنندگان می شود. به خصوص در ایام برگزاری این 
مراسم گروه ها و افراد در کنار هم به گونه های دیگر از اوقات 
معمولی خویش دست به کنش های واحدی می زند و خود را 
از دیگران باز نمی شناسند. این اعتقادات، باورها و گرایش ها 
در هنگام برگزاری مراسم، وحدت و عالقه مندی و یکدلی را 
بین شرکت کنندگان فراهم می سازد. همبستگی و یگانگی 
که از طریق همانندی در احساسات و تبعیت از نظام های 
ارزشی واحد صورت می گیرد، می تواند کنشگران را به هم 
متصل سازد. دورکیم استدالل می کند که دین در خود، هم 
احساس و رفتار دارد و هم شیوه تفکر. وی معتقد است همه 
ادیان دارای مناسک و رفتارهای دینی منطبق هستند که 
در آن گروهی از مؤمنان گرد هم جمع می شوند و حس 
همبستگی گروهی در آن ها تقویت می شوند.10 در واقع 
مناسک دینی از نظر دورکیم، برای پیونددادن اعضای گروه 

ضروری است.  
مراسم و مناسک به عنوان ساختارهای پهن دامنه اجتماعی در 
فواصل زمانی معین و منظم، ارتباط گسیخته شده اجتماعی 
را بازسازی می کند و عالوه بر اینکه حضور فرد بر جامعه را 
نشان می دهد، باعث برقرار روابط عاطفی مثبت اجتماعی 
می شود. همچنین مناسک، اعتقادات، باورها، گرایش ها و 
رفتارهای مشترک و توافق یافته را میان کنشگران تعمیم 
می دهد. سبب انسجام اجتماع دینی، نه عاملی قبیله ای یا 
خونی، بلکه عاملی دینی است که به عنوان یکی از قوی ترین 
عوامل انسجام اجتماعی شناخته می شود. این انسجام، نه 
فقط سبب وحدت انسان های یک عصر، بلکه باعث پیوستگی 

پیوند تاریخی افراد جامعه می شود. 

کارکرد تجدید حیات اجتماعی

و  مراسم  اهمیت  دالیل  از  یکی  کارکردگراها،  دیدگاه  از 
مناسک در نظام اجتماعی، تجدید حیات فکری و روحانی 
است که با شرکت در مراسم و مناسک برای کنشگران به 
دست می آید و تعارض ها و خألهای عاطفی کنشگران را 
جبران می کند. بسیاری از نارسایی های عاطفی به وسیله 
مانند شرکت  مناسکی،  اجتماعات  در  عضویت کنشگران 
در هیئت ها و دسته جات مذهبی جبران می شود. بخشی از 
تالطم ها و ناآرامی های روحی و روانی افراد در محیط جامعه، 
با ملحق شدن به اجتماع های دینی به ارامش تبدیل می شود. 

10. گیدنز، آنتونی )13۷6(، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران، 
نشر نی ) به نقل از مقاله آزادارمکی، تقی؛ گزلی زاده، حسین؛ مناسک و 

رفتارهای دینی در بین دانش آموزان(

شرکت کردن در این اجتماع ها، فرصتی برای تأمین نیازهای 
عاطفی افراد به حساب می آید. بسیاری از جشن های مذهبی، 
شادی آفرین است. ایام و مناسبت های فراوانی در مراسم دینی 
وجود دارد که سراسر با شادی و سرور همراه است؛ عالوه بر 
اینکه تفریح )تجدید حیات( اجتماعی در مراسم عزاداری ها 
نیز اتفاق می افتد. کنشگران با اعمالی که در مراسم عزاداری 
انجام می دهند، نوعی احساس تطهیر، کامیابی و نشاط روحی 
می کنند. گریه ها و ناله ها در مراسم، ناامیدکننده نیست؛ بلکه 
حرکت آفرین است. به تعبیر دورکیم، نقش این نوع از مراسم، 
آسودگی و دوری از اشتغاالت و دلواپسی های جاری است. 
بنابراین شرکت در این مراسم برای کنشگران، نشاط آور، 
تکاپوبخش، انرژی زا و عامل تخلیه هیجان های منفی است. 
گریه و ناله ها در اینگونه مراسم و مناسک، کسل کننده و 
ناامیدکننده نیست. از سوی دیگر از آنجا که سنن و آداب 
دینی در مراسم مذهبی با گریه ها و عزاداری های جمعی و 
با شورآفرینی های خاصی همراه است، کنشگران با این عمل 
مذهبی نوعی احساس تطهیر و نزدیکی به خدا می کنند. 
این امر سبب نوعی کامیابی و نشاط برای کنشگران عزادار 
می شود. در واقع تفریح اجتماعی در این مراسم با توجه به 
ویژگی ها و جاذبه های خاص آن موجب تقویت، تحرک و 

آرامش و تجدید حیات فردی می شود.  
کارکرد انتظام بخ�ش

برقراری نظم و ایجاد تعادل، یکی از اساسی ترین نیازهای هر 
نظام اجتماعی است. به ویژه در مکتب کارکردگرایی ساختاری، 
اساس نظام اجتماعی به وسیله نظمی تداوم می یابد که سبب 
انسجام و هم بستگی می شود. کنش بدون نظم هرگز قادر به 
تداوم حیات نیست و مسئله نظم در نظام اجتماعی است 
که از جنگ اجتماعی همه علیه همه جلوگیری می کند. 
مراسم و مناسک، از جمله عناصر نظام دهنده و نظم آفرین در 
نظام اجتماعی است. مناسک با توجه به تقدسی که در رفتار 
اجتماعی ایجاد می کند، به نظم اجتماعی مشروعیت می دهد 
و ساخت های شکننده و گذاری ناشی از فعالیت بشری را از 
حالت بی ثباتی به وضعیت ثبات تبدیل می کند. اعتقادات 
سرچشمه  جمعی  آرمان های  و  مشترک  سنن  مشترک، 
گرفته شده از مراسم و مناسک، ایجادکننده نظم اجتماعی 
اجتماعی  نظم  سبب  راه  دو  از  مناسک  و  مراسم  است. 
می شوند؛ از یک سو بیانگر الگوهای رفتاری است و از سوی 
دیگر، نقش آمرانه دارد. مراسم و مناسک به عنوان راهنمای 
عمل کنشگران است. شرکت کنندگان، رفتارها، ارزیابی ها و 
جهت گیری های خود را متناسب با شخصیت های مناسک 
)که به عنوان گروه مرجع برمی گزینند(، تنظیم می کنند. 
شخصیت هایی که مراسم و مناسک در یاد و بزرگداشت 
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آنها برگزار می شود، معیار داوری و ارزیابی کنشگران قرار 
می گیرد. شخصیت ها، از یک سو سبب اتصال ارزش ها، باورها 
و هنجارهای کنشگران با یکدیگر می شوند و از سوی دیگر، 
استانداردها و معیارها را در اختیار کنشگران قرار می دهند. 
همچنین قدرت کنترل و الزام آوری )که در ذات اعمال دینی 
است( و اقناع )که با دگرگون سازی جهان بینی افراد صورت 
می گیرد( ارزش هایی را به کنشگران معرفی می کند که سبب 
صیانت و حفاظت و در نهایت، نظم مشخصی در رفتارهای 

کنشگران می شود. 

ن نسیل کارکرد پیوند ب�ی

مراسم و مناسک محلی است که نسل ها بر اساس بسترهای 
واحد فرهنگی با وحدت رویه، صورت های عملی یکسان دارند 

و در چنین فضایی است که توافق اجتماعی و 
فرهنگی شکل می گیرد. مراسم و مناسک 

که  است  اجتماعی  فضاهای  جمله  از 
قابلیت دارد نه تنها نسل های یک عصر 
را در کنار یکدیگر قرار دهد، بلکه با توجه 
به باورها و ارزش هایی که در مراسم و 
مناسک نهفته است، یک پیوند تاریخی 
را بین نسل حاضر با نسل های گذشته 
ایجاد کند. به دلیل همین پیوند نسلی 

و تاریخی در مراسم و مناسک است که 
مفهوم امت اسالمی شکل می گیرد. تفاهم و 

حضور نسل های متفاوت در کنار یکدیگر از گذشته های 
بسیار دور، این مسئله را تأیید می کند. استمرار و بقای این 
سنت های اجتماعی، خود دلیل بر تفاهم و یگانگی و پیوند 
بین نسلی است. حضور نسل های گوناگون کنار یکدیگر، 
سبب جامعه پذیری دینی می شود. جامعه پذیری دینی، به 
معنای فرایند انتقال ارزش ها و هنجارهای دینی از نسلی به 
نسل دیگر است. به وسیله مراسم و مناسک، فرصتی فراهم 
می شود که فرد با فراگیری گرایش ها، اندیشه و انگاره های 
رفتاری مورد پسند جامعه و از طریق تماس با دیگران، فرایند 

جامعه پذیری را انجام دهد. 
فرهنگ دینی عمدتاً از طریق مناسک عینیت، تثبیت، تداوم 
و انتقال می یابد. دورکیم، مناسک را برای زندگی اخالقی 
همان قدر ضروری می بیند که خوراک برای رشد و نگه داشت 
جسم ضرورت دارد.11  مؤمنان تنها با مشارکت در مناسک 
است که ایمان دینی خود را کمال بخشیده و به صورت مکرر 
در مسیر تعالی تدریجی آن را باز تولید می کنند. به تعبیر 

11. ملکلم همیلتون، جامعه شناسی دین، ترجمة محسن ثالثی )تهران(، 
تبیان، 13۷۷، ص1۷۹.

عبدالرحمن کواکبی اگرچه اسالم در طلیعة دین هایی قرار 
دارد که ایمان آن بر مراسم شکلی تقدم دارد، ولی سالمت 
ایمان اسالمی تا حد زیادی بستگی به سالمت شعائر دینی 
دارد. به اعتقاد وی ظلم و فساد }تنها{ با شعائری که روح 

ایمان از آنها خالی است، تداوم می یابد. 

مناسک اسالمی 

بعد از آشنایی با چیستی و انواع مناسک باید دانست که 
تقریباً  در همه ی ادیان و مذاهب و فرق، مناسک وجود دارد 
و »بُعد مناسکی« در کنار ابعاد »اعتقادی« و »اخالقی«، 
مثلث دینداری را شکل می دهد. اما جایگاه مناسک و اهمیت 
بُعد مناسکی در گروه های دینی مختلف یکسان نیست. در 
برخی بُعد مناسکی بسیار فربه و در برخی بسیار نحیف 
است. این وضعیت البته مانا و ایستا نیست و بسته 
به شرایط جامعه ی باورمندان، می تواند تغییر 
یابد. عوامل مختلفی در این زمینه دخالت 
اقتصاد  تا  سیاسی،  مناسبات  از  دارند؛ 
مذهب و تغییرات فرهنگی و تحوالت 
رسانه ای. هم روندهای محدود اقلیمی و 
هم روندهای کالن جهانی می توانند بر 
مناسک و جایگاه و گستره شان اثرگذار 
نیز 5  اسالم  مبین  دین  مورد  در  باشند. 
شرط مهم برای اضافه کردن صفت اسالمی به 

شعائر دینی وجود دارد:
1.مناسک باید موجب یاد خداوند گردند. 

2. مناسک باید نشانه دین، عبادت و اطاعت خداوند نزد 
مردم باشند. 

3. مناسک باید جزء آداب و سنن مختص مسلمین و معِرّف 
انتساب و وابستگي فرد یا جمع به اّمت اسالم و عقاید اسالمي 

باشند.  
4. مناسک باید موجب تحریک احساسات و عواطف مذهبي 
گردند و باعث زنده نگه داشتن روح دینی در فرد و اجتماع 

باشند. 
کلمةالل  اعتالي  موجب  باید  مناسک  تعظیم  و  اظهار   .5

گردد.12

مناسک عاشورا�ی

مناسک عاشورایی یکی از مصادیق مناسک دینی هستند که 
نقش پررنگی در فرهنگ تشیع دارند؛ به طوری که امروزه 
هویت شیعه با این مناسک گره خورده است. بنیانگذاران 

با  و مناسک مذهبی، مصاحبه  12. سید حسین شرف الدین، کرونا 
روزنامه قدس، انتشار یافته در شماره ۹221، تاریخ 2۷ فرودین 13۹۹.

مناسک به عنوان ساختارهای پهن 
ن  دامنه اجتماعی در فواصل زما�ن مع�ی

و منظم، ارتباط گسیخته شده اجتماعی را 
بازسازی می کند و عالوه بر اینکه حضور فرد 
بر جامعه را نشان می دهد، باعث برقرار 

روابط عاطفی مثبت اجتماعی می شود.
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زیارت و عزاداری، امامان شیعه بوده اند. در شرایطی که قدرت 
سیاسی حاکم همه  تالشش را برای فراموشاندن عاشورا و 
انهدام تشیع به کار بسته )ازجمله با جشن گرفتن و عیددانستن 
عاشورا و تخریب مزار امام حسین(، رهبران شیعه سیاست 
مقاومت در پیش گرفته و آیینی برای حفظ و استمرار یاد 
عاشورا تأسیس کرده اند. مناسک عزاداری و گفتمان کربال به 
دلیل نقشی که در حیات مردم داشته، در صور مختلفی تبلور 
یافته و مردم آنرا طی مکانیسم ها و صورت بندی های متنوعی 
بازسازی کرده اند. شکل سنتی تئاتر ایرانی یعنی تعزیه و 
همچنین صور دیگری مثل روضه، سفره های نذری خانگی، 
دسته های زنجیرزنی در ماه محرم، هیات های سینه زنی و 

عزاداری و مجالس مکرر و متعددی که تحت تاثیر این 
گفتمان حیات دینی مردم را تشکیل می دهند، 

همگی بیانگر تکثر تجلیات گفتمان کربال 
تحت  امروزه  هستند.  مردم  زندگی  در 
تاثیر مناسبات سیاسی)انقالب اسالمی( 
و استقرار دولت های شیعی در عراق و 
عاشورایی  مناسک  حضور  روند  ایران، 
در زندگی شیعیان پررنگ تر از قبل شده 

به خود  آنها سرعت شتابنده ای  ترویج  و 
مکان های  بی سابقه   گسترش  است.  گرفته 

آمار  افزایش  امام زاده ها(،  و  )حسینیه ها  مقدس 
ارتقای  و  آمار مداحان  هیئت ها و مجالس عزاداری، رشد 
منزلتی آن ها، دهه سازی ها و تجلیل مناسبت های مختلف ، 
مانند  فراگیر  آیین های  ابداع  عزاداری،  آیین های  توسعه  
گسترش  این  مصادیق  دیگر،  موارد  و  اربعین  پیاده روی 
مناسک محسوب می شوند. در این روند، مجموعه  متنوعی 
از عوامل دخالت داشته اند: از عوامل خارجی تا داخلی، و از 

عوامل سیاسی و اقتصادی تا فرهنگی و اجتماعی. 
به  بلکه  عاشورا صرفا یک مراسم جمعی مذهبی نیست؛ 
سبب نقشی که در بقای دین داشته است با دیگر مراسم 
دینی، تفاوت دارد. نقش آفرینی عاشورا در دین سبب شده 
است تا نمادی از اسالم و عامل بقای دین باشد. تا آن جا 
که روایت پیامبر در مورد امام حسین علیه السالم که فرمود: 
حسین مّنی و أنا من حسین« این چنین تعبیر شده است که 
»االسالم محمدی الحدوث و حسینی البقاء«. اگر به هدف 
قیام حضرت امام حسین علیه السالم توجه کنیم درمی یابیم 
مهم ترین هدف آن حضرت زنده نگهداشتن مکتب اسالم 
بوده است. ازاین رو، فلسفه تأکید فراوانی بر اقامه سوگواری 
و پاداش هایی که برای آن دیده شده است، مشخص می شود 
و به گفته شهید مطهری: »تکالیف شرعی بدون حکمت 
نیست، منظور این نبوده که همدردی و تسلیتی باشد برای 
خاندان پیامبر صلی الل علیه و آله ، بلکه مقصود این است 

که داستان کربال به صورت یک مکتبی تعلیمی و تربیتی 
همیشه زنده بماند«13 . که از این رهگذر به حفظ دین، بسط 
عدالت، آزادگی و رهایی از ستم یاری برساند. افزون بر این، 
روی دیگر سکه این است که عزاداران در آیین های عاشورایی 
آرزوی حضور در کربال را اعالم و ویژگی جمعی آرمانی را که 
باید با تمام وجود آماده تبعیت از امام خود و همراهی او باشد، 
آشکار می کند گر چه ما توفیق حضور و همراهی نداشتیم، 
می توانیم با آن حضرت عهد ببندیم که همانند یاران با وفای 
ایشان، امام زمان خویش را یاری کنیم. امام باقر علیه السالم 
در بیانی نورانی در توصیف این اجتماعات و فلسفه سوگواری 

می فرماید:
»َفاِنَّ فِی اِجِتماِعُکْم و ُمذاکرتُِکْم اِحیائُنا و َخیُر 
َدَعا  َو  بِاَمِرنا  َذاَکر  َمْن  بَْعِدنا  ِمن  الّناِس 
گردآمدن  در  که  درستی  به  ؛  ِذْکِرنَا« 
شما و سخن گفتن شما زنده نگه داشتن 
ما است و بهترین مردم پس از ما کسی 
است که ما را در یادها قرار دهد و امر ما 
را در آن محافل مطرح کند و مردم را به 

سوی اهل بیت بخواند.  
افزون بر این، محافل سوگواری با قالب 
و محتوای مناسب، بهترین روش برای 
تعلیم و تربیت نسل جدید، آشنایی آنان با 
گفتار، کردار و فضایل اهل بیت علیهم السالم و آموزه 
های دین مبین اسالم است؛ زیرا توانمندی های قیام امام 
و  فرهنگی  سیاسی،  تربیتی،  کارکردهای  نیز  و  حسین 
اجتماعی مجالس سوگواری ایشان در رشد و بالندگی انسان 
و جامعه نقش بسزایی دارد.  از این رو ظرفیتی عظیم برای 
انتقال و گسترش فرهنگ شیعی را فراهم آورده است و این 
چنین، فرصت انسان سازی و شکوفایی معنویت در انسان ها 
را مهیا کرده است. چرا که یادآوری اهل بیت علیهم السالم که 
نمونه های انسان کامل بودند، زنده نگه داشتن ارزش هاست. 
ارزش هایی که می توان با آنها در مسیر کمال و انسان کامل 

گام برداشت. 14

13. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 1۷، ص 4۷6.
14. حجازی، ایرج، سیره ائمه علیهم السالم در عزاداری امام حسین 

علیه السالم، نشر مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما، قم، 13۹3.

عاشورا رصفا یک مراسم جمعی 
مذه�ب نیست؛ بلکه به سبب نق�ش که 
در بقای دین داشته است با دیگر مراسم 
، تفاوت دارد. نقش آفری�ن عاشورا در  دی�ن
دین سبب شده است تا نمادی از اسالم و 

عامل بقای دین باشد.



فصل دوم

نقش مناسک عاشورا�ی در تاریخ
 تاث�ی عزاداری های عاشورا�ی در تحوالت سیایس و اجتماعی
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فصل دوم: نقش مناسک عاشورا�ی در 
تاریخ

حامد  و  عزت خواه  حسنعلی  آقایان  نویسندگان:   *
اسماعیلی مهر

با قیام امام حسین)ع( جرأت ، جسارت و حق طلبی تولدی 
تارهای عنکبوِت ترس  مردانی که دور خود،  یافت.  دیگر 
قیام ها  آمدند،  بیرون  پیله  از  بودند  تنیده  دنیا خواهی،  و 
آفریدند و در کالبد اسالم جانی تازه دمیدند. تاریخ را دوباره 
از  و  تاریخ سفیدگون شود  ُرخ  تا  فراخواندند  بازخوانی  به 
خون مردان انقالبی اش، سرخ فام. حسین بن علی با خون 
خود و یارانش»مدرسه حسینی«را تاسیس نمودند. مدرسه 
حسینی، مدرسه آراستن سپاهیان عقل است و رویارویی 
است.  عقل  سپاهیان  ساالر  حسین  و  جهل  سپاهیان  با 

مدرسه حسینی عرصه ای است برای انتخاب خود، در 
صورت سپاهیان عقل و مبارزه با سپاهیان جهل. 

»گاندی« رهبر بزرگ هند گفته است : »من 
 . از شهیدان عاشورا آموختم«  مبارزه را 
درست  فهم  مدرسه  حسینی،  مدرسه 
اسالم و دریافت جامعیت آن و ارائه آن 
در هندسه ای صحیح است. این سه امر 
حیاتی یعنی فهم درست اسالم و دریافت 

هندسه ای  در  آن  ارائه  و  آن  جامعیت 
صحیح، پس از پیامبر دچار آفت های سخت و 

دگرگونی های شگفت شد و با قدرت گرفتن امویان 
این انحراف و اضمحالل به اوج رسید. امویان جلوی فهم 

درست اسالم را گرفتند و مفاهیم آن را تا آنجا که توانستند، 
تحریف نمودند. آنان اسالم را از جامعیت انداختند و لباسی 
تنگ و متناسب با نظام قبیلگی و نژادگرایی و جاهلیت اموی 
بر تن آن کردند. آنان هندسه اسالم نبوی را بر هم زدند و 
چنان نسبتی از امور دینی برپا کردند که منافع آنان تامین 
و حفظ شود؛ بدین ترتیب اسالمی شکل گرفت خشن و 
جاهالنه، بی روح و قشرگرایانه، مبتنی بر مدیریتی خودکامه.  
و به تعبیر حضرت علی علیه السالم »و لُِبَس اإلسالم، لُْبَس 
الفرو مقلوباً«  بر اسالم پوستینی وارونه پوشیده شده است. 

نتیجه پوستین وارونه، اثر و کارکرد وارونه است.1
ن علیه السالم 2 تاریخچه عزاداری امام حس�ی

1. نهج البالغه، خطبه 108.
2. برگرفته از کتاب »فرهنگ نامه مرثیه سرایی و عزاداری سید الشهداء 

)ع(« نوشته آیت الل ری شهری

نخستین مرثیه سرایان سیدالشهداء)ع( پس از واقعة کربال، 
در »کربال، کوفه« و شام عبارتند از »امام سجاد)ع(، حضرت 
زینب کبری)س(، دختران امام)ع(، اّم کلثوم، فاطمه صغری و 
رباب همسر امام حسین)ع(«. و نخستین مرثیه سرای ایشان 
در مدینه، اّم سلمه همسر پیامبر)ص(، »کان أّول صارخة 
صرخت فی المدینه أّم سلمة روج رسول الل...واحسیناه! وابن 
رسول الل!«؛ نخستین ضجه زننده ای که در مدینه ضجه اش 
بلند شد، ام سلمه همسر رسول خدا بود. شیوه و زاری ام 
به دنبال آن،  بود که  به گونه ای  امام حسین  برای  سلمه 
مدینه یکپارچه عزادار شد »و تصارخت النساء من کّل ناحیة 
حتی ارتفعت المدینه بالّرّجة التی ما ُسِمع بمثلها قّط.  زنان 
شیون کردند تا این که در مدینه چنان ولوله ای شد که تا 
آن زمان شنیده نشده بود. و سال 61  سال حزن نامیده شد. 
بر پایة گزارش دعائم االسالم از امام صادق)ع(، پس از واقعه 
عاشورا سه سال تمام بر آن حضرت مرثیه سرایی می شد.  و 
طبق گزارشی دیگر تا هالکت ابن زیاد، اهل 
بیت از عزا بیرون نیامدند: »ما اْخَتَضَبْت 
مّنا امرأة و ال اّدهنت و ال  اکتحلْت و 
بن  أتانا رأس عبیدالل  ّرّجلْت حتی  ال 
زیاد و ما زلنا فی عبرة بعد«. هنگامی که 
حسین بن علی)ع( به شهادت رسید، در 
هر خانه ای در مدینه به مدت یک سال 
بود، و در سال دوم،  تمام نوحه سرایی 
در هر جمعه و در سال سوم، در دو ماه 

سوگواری به پا می شد. 3

پوشیدن لباس سیاه در عزای سیدالشهداء

نخستین کسانی که در عزای امام حسین)ع( لباس سیاه 
پوشیدند، ام سلمه همسر پیامبر)ص( و زنان بنی هاشم بودند. 
ابومسلم هم در آغاز قیام خود برای استفاده تبلیغاتی علیه 
حکومت بنی امیه لباس سیاه را انتخاب کرد. و می گفتند: 
»هذال اسواد حداد آل محمد و شهداء کربال و زید و یحیی« 
؛ این لباس سیاه، عزای آل محمد و شهیدان کربال و زید و 

یحیی است.

تأکید بر تداوم عزاداری

امام صادق)ع( فرمود: هنگام یاد آن حضرت سه بار بگو: »صلّی 
الل علیک یا أبا عبدالل«.  تأمل در 1( توصیة اهل بیت)ع( 
بر اقامه مجالس عزا برای شهدای کربال و زنده نگه داشتن 
خاطره عاشورا 2(تشویق آنان به سرودن شعر دربارة این 

3. ر.ک: دانش نامه امام حسین )ع(: تداوم سوگواری اهل بیت تا کشته 
شدن ابن زیاد.

تاریخ،  طول  در  شیعه  رسکوب 
سبب شد که عزااری به مثابه یک گفتمان 
حاشیه ای در دین داری مردم تکوین یابد 
که بیش تر در حیطه خواص بود. مهم ترین 
شعار مذه�ب شیعه که خلفای عبایس با 
آن مخالفت می کردند، مراسم سوگواری 

عاشورا بود.
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فاجعه بزرگ تاریخ اسالم؛ 3( بشارت به پاداش های بزرگ 
در گریاندن و گریستن بر این مصیبت عظمی؛ 4( تأکید 
روز  در  خصوصاً  محرم،  اول  دهه  در  عزاداری  اهمیت  بر 
عاشورا، به روشنی بیانگر این حقیقت است که عزاداری برای 
سیدالشهداء و یارانش، هدف بزرگی را تعقیب می کند که تا 
آن هدف تحقق نیافته، سنت عزاداری در میان پیروان اهل 

بیت باید تدوم یابد.

عزاداری رسمی و عل�ن در طول تاریخ

سرکوب شیعه در طول تاریخ، سبب شد که عزاداری به مثابه 
یک گفتمان حاشیه ای در دین داری مردم تکوین یابد که 
بیش تر در حیطه خواص بود. مهم ترین شعار مذهبی شیعه 
با آن مخالفت  به  ویژه متوکل شدیداً  که خلفای عباسی 
صورت  به  بود.  عاشورا  روز  در  سوگواری  مراسم  می کرد، 
352هجری  سال  در  معزالدوله  بار  اولین  برای  حکومتی 
دستور  داد شیعیان جمع شوند و مراسم  عزاداری  عاشورا را 
آشکار سازند. در آن روز، بازارها تعطیل می شد و شیعیان 
به صورت دسته جمعی به عزاداری می پرداختند، خرید و 
فروش متوقف  می  گردید، قصابان ذبح نمی  کردند ، آشپزها 
انجام دادن  از  سقاها  می کشیدند،  دست  طعام  پختن  از 
کار منع می شدند، در بازار خیمه ها می افراشتند، مردم به 
نوحه و عزاداری می پرداختند و زنان موی  پریشان و چهره 
سیاه  نموده ، در شهر حرکت می کردند و همه به یاد امام 
حسین)ع( تپانچه می زدند. به طور کلی، ظهور سلسله های 
شیعی و به ویژه آل بویه، سبب شد آن ها فرصت سیاسی و 
اجتماعی بیش تری برای ابراز هویت شیعی در صور مناسک 
عزاداری فراهم کنند. اسناد و مدارک، گویای این است که 
آل بویه اولین کسانی بودند که به عزاداری به  عنوان یک سنت 
عمومی مشروعیت بخشیدند. با  توجه  به این که قرن چهارم، 
اوج گسترش تشیع بود و حکومت های شیعی در اکثر مناطق  
جهان  اسالم  از جمله ایران، عراق، یمن، شام، مصر و طبرستان 
گسترده بودند، مناطق شیعه نشین به خصوص بغداد، از این  
دستور  معزالدوله به طور گسترده استقبال کردند. از جمله 
سیف الدوله حمدانی)از حاکمان سلسله شیعی حمدانیان( 
در قلمرو حکومت خویش در شمال عراق،  دستور عزاداری 
کرد.  صادر  سال  این   در   را  امام حسین)ع(  برای  عمومی 
حاکمان فاطمی مصر، با این که با آل بویه رقیب  بودند، از 
روش آنان پیروی  کردند  و در  روز  عاشورا،  عزاداری عمومی 
را برای امام حسین)ع( مرسوم نمودند. بنابه گفته تقی الدین 
مقریزی، بعد از سقوط فاطمیان،  عزاداری امام حسین)ع( در 

مصر ادامه یافت و ایوبیان نتوانستند آن را متوقف سازند. 4

4. مقاله » بررسی تغییرات اجتماعی مراسم و مناسک عزاداری عاشورا 

با وجود تمام مشکالت، عزاداری تا سقوط آل بویه در بغداد 
ادامه یافت. با روی کارآمدن دولت متعصب سنی سلجوقی در 
سال 44۷ هجری، ابراز و اظهار تمام شعائر شیعی و از جمله 
عزاداری ممنوع شد. در دوره اول سلطنت سلجوقیان و از دوره 
پادشاهی سلطان محمود غزنوی به بعد، سیاست ضدشیعی 
بسیار شدیدی در مشرق ایران اتخاذ شد که شیعیان اجازه 
و توان تظاهر به مذهب و برگزاری آیین های مذهبی خود را 
نداشتند و خود را مخفی و یا سنی وانمود می کردند. در نتیجه، 
درگیری شدیدی بین شیعیان و اهل سنت وجود داشت و 
حکومت وقت، اهل سنت را بر کشتار شیعیان تحریک و از 
برگزاری مراسم عزاداری منع می کرد.  بازگفتن واقعه کربال 
تا اوایل سلطنت طغرل سلجوقی برقرار بود. اما از آن پس تا 
تأسیس دودمان صفوی، سوگواری برای شهیدان کربال بر 
اثر سخت گیری های حکمرانان سنی مذهب بیشتر در نهان 
صورت می گرفت و هرگاه موقعیت مناسبی پیش می آمد و از 
آن جمله در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده شیعیان 
حداکثر استفاده را در انجام مراسم سوگواری و بزرگداشت 
خاندان پیغمبر)سالم الل علیهم( می کردند. سوگواری ها در 
این فاصله تاریخی، سبک و سیاق یگانه ای نداشت و در 
این میان گونه های دیگری نیز در تعزیت پدید آمدند که 
از آن جمله است: مناقب خوانی)سده ششم هجری(  نوحه 
خوانی و مرثیه خوانی ساده)ششم هجری( و مهم تر از همه 

روضه خوانی.5 
اسالم  تاریخ  طول  در  یارانش  و  حسین)ع(  امام  عزاداری 
با فراز و فرودهای فراوانی برگزار می گردید. تا حکومت به 
پهلوی رسید و با به قدرت رسیدن رژیم پهلوی در ایران و 
ستیز گسترده این نظام با مذهب، ارزش ها، نهادها، هنجارها 
و باورهای مذهبی مردم، تاریخ تلخ اما عبرت انگیزی دارد، 
رضاخان پهلوی، در راستای اسالم زدایی، در ایران همگام و 
با الهام از آتاتورک در ترکیه با کلیه مظاهر مذهبی و اسالمی 
در افتاد و مبارزه ژرفی را علیه سنت،آداب، مراسم و مبانی 
دینی توده مردم آغازید. رژیم پهلوی اول ضمن ممنوع کردن 
مراسم دینی و برپایی مجالس و آیین های سوگواری با تکیه 
بر قدرت نظامی و میلیتاریستی اش، به شکل خشن و موهنی، 
جلوی برگزاری و اجرای آیین ها و مراسم دینی و سوگواری 
برای امام حسین)علیه السالم( را گرفت. مجالس روضه خوانی 
تعطیل شد، سفر به کربال و عتبات عالیه چنان مشکل گشت 
که تقریبا به محاق فراموشی افتاد. به دستور وزارت کشور 

نشریه  کشاورز،  سادات  زهرا  و  منتظرالقائم  اصغر  نوشته  ایران«  در 
شیعه شناسی، دوره 15. شماره 58، تابستان 13۹6، صفحه ۷2-3۷

5. درعزایت آسمان نیلی قباست، پیرامون نوحه و نوحه سرایی، مهدی 
الماسی ، چاپ اول 13۷۹
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و توسط پرسنل و مأموران شهربانی، مجالس و آیین های 
عزاداری و سوگواری مذهبی بر هم زده شد. به طور خالصه 
و  فراز  با  عزاداری  عزاداری می توان گفت  تاریخچه  درباره 
نشیب های متعددی روبه رو بوده است که می توان از چند 

فراز و نشیب ذیل نام برد:6
1( اصل عزاداری و مرثیه سرایی)با صرف نظر از اشکال گوناگون 
آن در فرهنگ های مختلف( برای امام حسین علیه السالم 
از همان عصر روز عاشورا تا زمان حال حاضر وجود داشته 
است، تفاوت تنها در نحوه عزاداری و مرثیه سرایی با توجه 
فرهنگ های مختلف و همچنین در نحوة برخورد حکومت ها 
با عزاداری بوده است که این نحوه برخورد حکومت ها، بر 
نحوه عزاداری و علنی یا مخفیانه بودن آن تأثیر بسزایی 

داشته است؛
2( در عصر اموی و عباسی )جز در مواردی محدود مثل زمان  
والیت عهدی امام رضا)ع(( با مرثیه سرایی و عزاداری مخالفت 
می کردند، و اوج مخالفت این دوره، از سوی حجاج بن یوسف 
ثقفی در عصر اموی و متوکل عباسی در عصر عباسیان بود.

3( با شکل گیری حکومت های آل بویه در ایران و بغداد و 
حمدنیان در سوریه و فاطمیان در مصر، عزاداری برای امام 
حسین)ع( شکل رسمی و علنی به خود گرفت و برای اولین 

بار مورد حمایت حکومت ها قرار گرفت؛
4( در حکومت سلجوقیان دوباره به شدت با عزاداری شیعیان 
مخالفت گردید و حتی اهل سنت به کشتن شیعیان تحریک 

و تشویق شدند؛
5( دوباره در عصر صفویه حکومت صفویان از مرثیه سرایی و 
عزاداری برای سیدالشهداء)ع( حمایت می کرد و شاه عباس 
صفوی اقدام به برگزاری عزاداری عمومی در نقش جهان 

اصفهان در حضور سفرای کشورهای دیگر کرد.
6( در عصر قاجاریه هم عزاداری در ایران رواج چشمگیری 
داشت و به خصوص تعزیه و شبیه خوانی و تکایا به شدت 
گسترش یافت و خود شاهان قاجار عموماً خود بانی مجلس 
عزاداری می شدند؛ جز در دوران اوج نهضت مشروطه که 

محدودیت هایی اعمال شد. 
۷( بعد از منع شدید امویان و عباسیان و سلجوقیان، برای 
چهارمین بار در عصر پهلوی اول به شکل گسترده با عزاداری 
اهل بیت)ع( مخالفت گردید و عزاداری ممنوع شد. به همین 
خاطر به عزاداری به صورت مخفیانه در تکایا و حسینیه های 

زیرزمینی روی آوردند. ۷

از  نقل  به  ایرانیان، ج2، پیشین، صص 3۷4-3۷2  بیداری  تاریخ   .6
»واکاوی  تأثیر محرم در نهضت مشروطه« اکبر فالحی در »پایگاه مرکز 

اسناد انقالب اسالمی«.
زاهد  نوشته دکتر  اسالمی«  انقالب  و  ر.ک: »هیئت های مذهبی   .۷

این  شیعی  بالد  تمام  »در  گفته اند  برخی  اینکه  بنابراین 
اهل سیاست بودند که عزاداری را به عنوان یک گفتمان 
دینی و سیاسی و با انگیزه سیاسی ترویج کردند.« برخالف 
واقعیت های تاریخی است و مرثیه سرایی و عزاداری آن هم 
با وجهه نفی سیاست های موجود و رفتن به سمت سیاست 
مطلوب، از همان ابتدا در زمان ائمه)ع( وجود داشته است و 
از شعارهای اصلی شیعه بوده است که حتی با دیدن اشعار 
مشاهده  را کامالً  شعرای آن عصر می توان چنین چیزی 
کرد. واقعیت تاریخی این است که ابتدا حکومت های اموی 
و عباسی با مرثیه سرایی و عزاداری مخالفت می کردند، حتی 
متوکل عباسی دستور تخریب قبر مطهر و منع زائران را صادر 
کرد.  و بارگاه امام حسین)ع( را با خاک یکسان کرده و شخم 
زدند.  و برای اولین بار این آل بویه)سال 322تا448 هـق، 
۹33-1056 م( بودند که در حمایت از عزاداری که ریشه و 

قدمتی بسیاری دیرین داشت، برخواستند.8 
 به همین خاطر در حال حاضر همه معترفند که پیام عاشورا 
از مرزها و زبان ها گذشته است، اندیشه ای که ریشه در اعماق 
باشد، معیارها و مقیاس های  فطرت معنوی آدمی داشته 
تکثیر  مستعد  آیینه های  را  خود  و  برنمی تابد  را  محدود 
می داند. صدای عاشورائیان سالهاست در گستره زمین طنین 
انداخته است و جان های تابان به یاری خواهی حسین لبیک 
گفتند و خود منادی »هل من ناصر ینصرنی« شده اند. برای 
مبارز مبارزان حق طلب، هر روز عاشوری است و هر زمینی 
کربال. آفتاب فروزان عاشورا در ظلمت شب های سرد، خون 
امید و پیروزی حق را در رگ تالشگران راه تعالی به حرکت 
آورده است.  امروزه عزاداری امام حسین)علیه السالم( در 
نقاط مختلف جهان ازجمله عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، 
آمریکا،  فیلیپین،  اندونزی،  پاکستان،  هندوستان،  بحرین، 

انگلستان، ترکستان، تبت، چین و ... برپا می شود.

سیایس  و  اجتماعی  حیات  در  عزادارای  نقش 
جهان اسالم

1( بیداری روح مبارزه 9

خون حسین بن علی)علیه السالم( و انتقال پیام آن از طریق 

غفاری هشجین، و »تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین )ع( در ایران 
با تکیه بر دوره صفویه« نوشته آقای اصغر حیدری.

8. ر.ک: بنیادها و آسیب های عزادار امام حسین )ع(، نوشته علی آقا 
جانی قناد، ص 26

۹. ر.ک: »ارزیابی انقالب امام حسین)ع( ریشه های تاریخی و اجتماعی و 
آثار و پیامدهای حادثه کربال، نوشته محمد مهدی شمس الدین، ترجمه 

مهدی پیشوایی ص1۹4-1۹۷-با تقدم و تأخیر.
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روز،  آن  جامعه خفته  در رگ  مختلف،  نقاط  به  عزاداری 
بیداری، غیرت، بصیرت، شجاعت و شهادت و ... را تزریق نمود 
و اعتراضات و قیام های متعددی علیه بنی امیه، بنی عباس 
و سایر حکمرانان زر و زور و تزویر آغاز گردید، به گونه ای 
که قیام امام)ع( و شخصیت ایشان از آن زمان تا کنون به 
عنوان الگو و سمبل مبارزه با ظلم و فساد به شمار می رود که 
نمونه هایی از آنها در ذیل عنوان می گردد. از میان همه آثار، 
شاید مهم ترین نقش از آِن همین بیدارکردن روح مبارزه با 
ظلم و ستم و فساد و لجام گسیختگی حکمرانان باشد. روح 
مبارزه در زندگی ملت ها و حکومت ها تأثیر بسزایی دارد، 
از یک سو در جامعه ای که روح مبارزه افسرده باشد و در 
میان ملتی که در برابر زمامداران خود بی چون و چرا تسلیم 
شوند، زمامداران آسوده و راحت می شوند، مرتکب هر عملی 

می گردند، هر کاری دل شان خواست انجام می دهند، 
بدون اینکه کسی را به حساب بیاورند. و از 

سویی دیگر، تجربه نشان داده است که 
هر چه دوران آرامش و افسردگی روح 
مبارزه و انقالب، طوالنی تر شود، تسلط 
بر ملّت آسان شده روح تسلیم و اتکا 
به اقدامات دیگران ریشه دار می گردد و 
طبعاً ملّت به وضع موجود قانع می شود 
و دیگر امید هیچ گونه کوشش در جهت 
تغییر وضع موجود و اثبات وجود خود در 

برابر زمامداران نمی رود و این باعث می شود 
که اصالح و بهبود بخشیدن به وضع چنین ملّتی، 

عالقه  بسیار  علی)ع(  امیرمؤمنان  گردد.  دشوار  فوق العاده 
داشت که روح مبارزه همیشه در مردم به صورت زنده و 

فعال باقی بماند تا ملّت هنگام لزوم، قادر به انقالب باشد.
جامعه اسالمی پیش از انقالب حسین علیه السالم بیست 
سال تمام به سکوت گذرانیده بود و با آنکه در این مدت 
کوچک ترین  بود،  فراوان  انقالب  موجبات  طوالنی،  نسبتاً 
انقالبی رخ نداده بود. از هنگام شهادت امیرمؤمنان)ع(، که 
حکومت امویان بالمعارض ماند، تا انقالب حسین)ع( هیچ 
گونه انتقاد و اعتراض دسته جمعی در برابر انواع فشارها و 
قتل و غارت اموال امت اسالمی که از سوی امویان و عمال 
آنها صورت می گرفت به وجود نیامد. عکس العمل بزرگان 
اجتماع در برابر این اقدامات، تراشیدن مجوز دینی و سیاسی 
برای این اعمال و عکسل العمل توده های مردم، تسلیم و 
تحمل بود. بیست سال تمام)از سال چهل تا شصت هجری( 
وضع جامعه اسالمی به همین منوال بود؛ ولی ناگهان پس از 
سال 61 هجری و انقالب حسین )ع( ورق برگشت و اوضاع 
عوض شد: ملّت جنبش را آغاز کرد، توده های ستم دیده و 
محروم به پاخواست، از آن روز ملّت هر لحظه آمادة انقالب 

و برچیدن بساط حکومت امویان بود و فقط به یک رهبر 
احتیاج داشت که انقالب را رهبری کند و لذا هر وقت رهبری 
قد علم می کرد، انقالب دیگری بر ضد حکومت اموی به وقوع 

می پیوست.
گاه  به  گاه  سال  بیست  این  طول  در  که  مخالفتی  تنها 
امویان با آن روبه رو بودند، مخالفت خوارج بود؛ ولی خارج 
پیروز  هم  علّت  همین  به  و  نبودند  هماهنگ  اجتماع  با 
نمی شدند؛ زیرا حکومت اموی با سپاهی که از اهالی همان 
مناطق انقالب خیز جمع آوری می کرد، نیروی خوارج را در 
هم می کوبید؛ اولی آنچه بعد از نقالب حسین)ع( رخ داد 
چیز دیگری بود. متعاقب انقالب حسین)ع( جنبش هایی 
به وجود آمد که از پشتیبانی و طرفداری همة افراد جامعه 
اسالمی اعم از افرادی که مستقیماً در آن شرکت داشتند 
و افرادی که نداشتند، برخوردار بود. انگیزة این جنبش ها 
ماورای انگیزة خوارج بود. انگیزة این نهضت ها از 
بنیاد اجتماع سرچشمه می گرفت، از ظلم و 
فساد و گرسنگی سرچشمه می گرفت و لذا 
زمامداران اموی موفق به درهم شکستن 
این قیام به دست سکنة مناطق انقالبی 
نشدند؛ زیرا به خوبی می دانستند که ما 
بین انقالبیون و مردم عادی هماهنگی 
معنوی کاملی وجود دارد. از این رو ناگزیر 
شدند در کوبیدن این انقالب ها از نیروهای 
بیگانه ای مثل سپاه شام استفاده کنند و عالوه بر 
آن نیروهای مدافع دائمی در پایتخت ها نگهداری کنند.

انقالب امام حسین علیه السالم باعث شد که بعد از مدت ها 
آرامش و تسلیم مسلمانان، روح مبارزه در آنان بیدار شود. 
پیش از انقالب حسین)ع( یک سلسله بیماری های فردی 
و اجتماعی۷ مانع انقالِب مسلمانان در راه حفظ موجودیت 
و انسانیت خود می شد؛ ولی انقالب حسین)ع( تمام موانع 
فردی و اجتماعی انقالب را در هم شکست و از میان برد. 
پردة دینی ای که امویان به روی حکومت کثیف و فاسد خود 
کشیده بودند، مانع انقالب مردم بود؛ انقالب حسین)ع( آمد 
و این پرده را به کنار زده و ماهیت حکومت اموی را آشکار 
ساخت. آری! با انقالب حسین)ع( پرده از چهره حکومت 
اموی به کنار رفت و برای همه آشکار شد که ماهیت اصلی 
حکومت مزبور، حکومت دوران جاهلیت و بت پرستی و 
حکومت بی دینی و دور از انسانیت است و باید بر ضد آن 
به پا خواست و آن را درهم کوبید. این انقالب چنان اثر 
عمیقی از خود به جای گذاشت که توده های از خود راضِی 
دیروز، همه احساس گناهکاری می کردند، خود را مالمت 
می نمودند، از زندگی خود سیر بودند، شوق جبران گذشته 

را در سر داشتند.

ن بن عیل و انتقال پیام  خون حس�ی
آن از طریق عزاداری به نقاط مختلف، در 

ت،  رگ جامعه خفته آن روز، بیداری، غ�ی
ت، شجاعت و شهادت و ... را تزریق  بص�ی
اضات و قیام های متعددی  نمود و اع�ت

علیه زر و زور و تزویر آغاز گردید.
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اض های فردی 2(  اع�ت

بعد از خطابه های آتشین و آمیخته به مرثیه امام سجاد)ع(، 
حضرت زینب)س(، اّم کلثوم و فاطمه صغری در کوفه و شام، 
اولین نداهای اعتراض در کوفه در مجلس ابن زیاد در قصر 
کوفه)توسط زید ابن ارقم(   و در مسجد کوفه)توسط عبدالل 
بن عفیف أْزدی(  و سپس در شام در مجلس یزید و بلکه 
خانه یزید )از سوی همسر و مادر و برادر یزید ...(  بلند شد. 
بلکه می توان قبل از آن در همان عصر روز عاشورا، از اولین 
ندای اعتراض توسط زنی از لشکر عمر سعد نام برد، در ذیل 

به نمونه هایی از این اعتراضات فردی اشاره می شود.10
1( »حمید بن مسلم« روایت کرده است که: در میان لشکر 

بود،  آمده  بود که همراه شوهرش  زنی  ابن سعد 
او هنگامی که دید لشکر ابن سعد بر زنان و 

دختران امام حسین )علیه السالم( هجوم 
می برند و مشغول غارت و چپاولگری می 
باشند، شمشیری برداشت رو به خیمه 
آمد و فریاد زد:» ای مردانه طایفه بکر؟ 
خدا  رسول  دختران  لباس  و  جامه  آیا 
به غارت می رود و شما تماشا می کنید، 

فرمانی جز فرمان خدا نیست، ای کشندگان 
رسول خدا! شوهر آن زن دست او را گرفت و او 

را به خیمه بازگرداند. 11
2( زید بن ارقم هنگامی که دید ابن زیاد با چوب بر دندانه های 
مبارک امام حسین )علیه السالم( می زند گفت:  »َفَوالَّذی ال 
إلَه َغیُرُه ، لََقد َرأَیُت َشَفَتی َرسوِل الّل ِ صلی الل علیه و آله 
َفَتیِن یَُقبُِّلُهما«؛ »به خدا قسم!!! دیدم دو لب  َعلی هاتَیِن الشَّ
رسول الل بر این دو لب بود و به آن بوسه میزد. آنگاه گریست. 
ابن زیاد به او گفت: برای چه می گریی؟ خدا چشمت را 
گریان دارد. به خدا سوگند! اگر نه این بود که پیری و خرف 

شده ای گردنت را می زدم.« 
3( ابن زیاد باالی منبر رفته، پس از حمد و ثنای الهی، 
در ضمن سخنرانی خویش گفت: حمد و سپاس مخصوص 
خدایی است که حق را ظاهر ساخت و اهل حق را پیروز 
نمود، همو که یاور امیر مومنان)یزید ملعون( و پیروانش بود و 
دروغگو پسر دروغگو را کشت!!! تا ابن زیاد این سخن را گفت، 
قبل از آنکه بتواند کالم دیگری بر زبان جاری کند، »عبدالل 
بن عفیف ازدی« که از بزرگان شیعه و از زهاد زمان بود، و 
دو چشم راست و چپش، یکی در جنگ صفین و دیگری در 
جنگ جمل از دست داده بود، از جای برخواست، او کسی 

10. ر.ک: مقتل جامع سید الشهداء )ع(؛ مهدی پیشوایی.
11. فضایل و سیره امام حسین)علیه السالم( در کالم بزرگان، عباس 

عزیزی، ناشر: انتشارات صاله، چاپ اول پاییز81 چاپ عترت

بود که پیوسته در مسجد اعظم کوفه به سر می برد و تمامی 
روز را تا شب و نماز مشغول بود، او خطاب ابن زیاد گفت: 
ابن زیاد! دروغگو و پسر دروغگو تو هستی و پدر تو و کسی 
که تو را بر ما گماشته و پدر نابکار اوست. ای دشمن خدا! 
آیا فرزندان رسول خدا را می کشی و بر باالی منبر مسلمانان 

اینگونه سخن می گویی؟! 
4( عثمان بن زیاد)برادر عبیدالل بن زیاد( آمد به برادرش 
گفت : برادر؟ من دلم می خواست تمام اوالد زیاد به فقرا و 
ذلت و نکبت و بدبختی دچار می شدند و چنین جنایتی در 

خاندان ما پیدا نمی شد.
5( مادر ابن زیاد، مرجانه، یک زن بدکار است. وقتی پسرش 
این  او گفت: پسرم؟  به  را کرد،  چنین کاری 
کار را کردی، ولی بدان که دیگر بویی از 

بهشت به مشامت نخواهد رسید!!!
6( هند، همسر یزید، از درون خانه یزید 
معترض  عنوان یک  به  و  کرد  حرکت 
به وضع موجود به سوی او آمد و یزید 
بگوید:  کند،  تکذیب  اصالً  شد  مجبور 
این  نبودم  این کار  به  من راضی  اصالً 
کار را من نکرده ام، عبیدالل زیاد از پیش 

خود کرد.
۷(مروان حکم آن شقی ازل و ابد، برادری دارد 
بنام یحیی ابن حکم. یحیی به عنوان یک معترض از جا بلند 
شد، گفت: سبحان الل!! اوالد سمیه )یعنی اوالد مادر زیاد(، 
دختران سمیه باید محترم باشند، ولی آل پیغمبر را تو به این 
وضع در این مجلس حاضر کرده ای؟؟!! آری! ندای حسین از 

درون خانه اینها بلند شد. 
اعتراضات فردی به این چند نمونه ختم نمی شود،  نمونه های 
فراوانی از این اعتراض های فردی می توان نام برد که غالباً پس 
از خطبه های اعتراض آمیِز توأم با مرثیة دختران علی)علیه 
السالم(، سخنان امام سجاد)علیه السالم(، مرثیه زنان حرم 
یزید به وقوع پیوستند و کمتر وجدان خفته ای بود که با آن 
مرثیه ها بیدار نشود. از جمله اعتراض مردم یهود بر یزید، 

سخنان شگفت انگیز سفیر روم و داستان کلیسای حافر.
3( قیام های بعد از عاشورا 12

بعد از قیام امام حسین علیه السالم در قرون اولیه، قیام های 
متعددی با الگوگیری از قیام امام حسین)ع( شکل گرفت و 
به خوبی مشخص است که اگر روشنگری ها و مرثیه خوانی ها 
و عزاداری های امام سجاد)ع( و حضرت زینب)س( و سایر 

12. تاریخ تشیع1 جمعی از مولفان زیر نظر احمد رضا خضری، چاپ 
ششم 1388

اگر روشنگری ها و مرثیه خوا�ن های 
ت زینب نبود، تالش  امام سجاد و حرصن
ن بردن یاد و نام امام  حکومت ها برای از ب�ی
ن اجازه نمی داد که پیام ایشان به  حس�ی
ن  ن پیامی، چن�ی مردم برسد که در اثر چن�ی

ید.  ن قیام ها�ی به پا خ�ی
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اهل بیت)ع( نبود، تالش حکومت ها برای از بین بردن یاد 
و نام امام حسین)ع( اجازه نمی داد که پیام ایشان به مردم 
برسد که در اثر چنین پیامی، چنین پیام هایی به پا خیزید. 
چنانچه متوکل عباسی برای از بین بردن نام ایشان، قبر 

مطهر ایشان را با خاک یکسان کرد و شخم زد.

هجری   63 سال  حره  )واقعه  مدینه  اهل  ن  خون�ی قیام 
قمری(

مردم مدینه نمی دانستند که در شام چه می گذرد؛ رفت و 
آمد خیلی کم بود، افرادی هم که احیانا از مدینه به شام 
می رفتند، از دستگاه یزید اطالعی نداشتند. بعد از قضیه امام 
حسین، مردم مدینه تعجب کردند که: عجب!!! پسر پیغمبر را 
کشتند. هیئتی را برای تحقیق به شام فرستادند که چرا امام 
حسین)علیه السالم( کشته شد، پس از بازگشت این هیئت، 
مردم پرسیدند، قضیه چه بود؟ گفتند: همین قدر در یک 
جمله به شما بگوییم، دائم می گفتیم خدایا! نکند از آسمان 
سنگ ببارد و ما به این شکل هالک بشویم. نیز به شما بگویم 
که ما از نزد کسی می آییم که کارش شرابخواری و سگ بازی 
و یوزبازی و میمون بازی ست، کارش نواختن تار و سنتور و 
لهو و لعب است، کارش زناست حتی با محارم. دیگر حال، 
تکلیف خودتان را می دانید. این بود که مدینه قیامی کرد، 
قیامی خونین. و چه افرادی که بعد از حادثه کربال به خروش 

آمدند. 

ن )سال 65 ه.ق( قیام تواب�ی

یکی دیگر از قیام های مهم این دوران، قیام توابین است. 
کوفیان از سال 61 هجری به بعد، در آتش ندامت از کوتاهی 
در حادثه کربال می سوختند و سرآمدان کوفه، از بی وفایی 
و پیمان شکنی خویش نادم گشته و بر گناه خود افسوس 
می خوردند و به فکر توبه و تدارک آن بودند. آنها تحرکات 
پنهانی و مخفیانه ای داشتند و خود را برای شورش و قیامی 
آماده می کردند، تا خبر مرگ یزید به ایشان رسید. توابین 
کنار قبر مطهر ساالر شهیدان جمع شدند و با ناله و انابه 
پیمان بستند که بر ضد امویان بشورند و تا سرحد شهادت 
بتازند و خون خود را به کفاره گناه خویشتن بریزند. آنان از 
آنجا به سوی شام حرکت کردند و در عین الورده، با سپاه 
عبیدالل بن زیاد به پیکار پرداختند. پنج هزار تن از کوفیان 
شیعه و مخالفان بنی امیه با سلیمان بن صرد همراه شدند 
و از این تعداد، حدود یک هزار تن به فرماندهی رفاعه بن 
شداد موفق شدند از معرکه جان به سالمت ببرند و بازگردند. 
ستاره قیام توابین در عین الورده غروب کرد و باقیمانده آنان 
بعدها به مختار پیوستند. توابین دو گروه را در حادثه کربال 
مقصر می دانستند: بنی امیه و خائنان و جنایت پیشگان 

کوفه. قیام توابین، یک حرکت سیاس و اجتماعی بود و از 
آنجایی که رهبران و قیام کنندگان آن شیعی و متاثر از حادثه 
کربال بودند و همچنین اهداف و آرمان هایشان با مرام تشیع 
همسو بود، آن را قیامی شیعی شمرده اند. شعارهای یالثارات 
بر می خاست،  انتقام جویی  از  که  واژه هایی  و  الحسین)ع( 
محرک قوی و موثری در میان مردم بود. میزان تأثیر حادثه 
کربال در قیام توابین، بیش از تاثیر آن در دیگر قیام ها بوده 
است. نزدیکی زمانی و مکانی به کربال و عاشورا، یادآوری و 
گفتگو از مصیبت ها و صحنه های تکان دهنده حادثه کربال، 
غلیان عواطف و احساسات مردم، احساس شرم، گناه و تقصیر 
در فاجعه کشتار اهل بیت علیهم السالم و حضور جنایتکاران 
را در کوفه و  اثرپذیری  بیشترین  بین مردم،  قاتالن در  و 
کوفیان ایجاد کرده بود و عروج بیش از چهار هزار تن از 

مسلخ شهادت، گواه آن است.

قیام مختار ثقفی

پیش از آغاز قیام شهادت طلبانه توابین، مختار در کوفه مردم 
و شیعیان را به سوی خود فراخواند. او رقیب سلیمان بن صرد 
و توابین بود. کوفه کانون شورش و انقالب به شمار می آمد 
و گروهی زیر پرچم سلیمان جمع شده بودند و جماعتی 
گرد مختار. او آنان را از شکست حتمی خبر داده، مردم را 
از کشته شدن در همراهی سلیمان انذار می داد. مختار سر 
آن توافق را به عدم درج سیاسی و عدم تجربه نظامی متهم 
می کرد و خویشتن را با کفایت تر معرفی می نمود. از طرفی، او 
خود را نماینده محمد بن حنفیه خوانده و مردم را به پیروی 
از خویش فرا می خواند. مختار با حضور چند تن از رقبای قدر 
خویش چون سلیمان و دیگران نتوانست موقعیت ویژه به 
دست آورد، اما پس از شکست توابین یکه تاز بالمنازعه کوفه 
بود و پس از جذب ابراهیم بن اشتر، به حرکت خویش سرعت 
بخشید و کوفه را تصرف کرد و عامالن و شرکت کنندگان در 

کشتار کربال را به سختی مجازات کرد.

ن علیهماالسالم قیام زید بن عیل بن حس�ی

زید بن علی، در سال ۷5 در مدینه به دنیا آمد و در مکتب 
باقر)علیه  امام  و  السالم(  امام سجاد)علیه  برادرش،  و  پدر 
ظلم  پارسا،  دانشمند،  مردی  او  کرد.  تحصیل  السالم(  
ستیز و انقالبی بود. امام رضا علیه السالم وی را از عالمان 
آل محمد)ص( شمرده است. وی، قیام خویش را در دوران 
حکومت هشام شروع کرد و در ذی الحجه سال 122 قمری 
و در 42 سالگی به شهادت رسید. بدن او 4 سال بر دار 
بود تا در سال 126 قمری، یوسف بن عمر ثقفی بقایای 
جسدش را سوزاند و نیمی از خاکسترش را در فرات و نیمی 
را در کشتزارها ریخت و گفت چنان کردم که بدن زید را در 
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طعام خود بخورید و در آب بیاشامید. او از این کار خواست 
از مردم زهر چشم بگیرد، اما نهضت زیدیه به وسیله فرزند 
و پیروانش ادامه یافت و در کوفه و عراق و سپس در ایران و 
یمن گسترش یافتند. اصحاب، یاران و معتقدان به امامت زید 
بن علی را »زیدیه« می خواندند. او از حیث علم، زهد، ورع، 
شجاعت و موقعیت اجتماعی از بزرگان اهل بیت به شمار 
می آمده است. شیخ مفید او را شریف ترین مردم پس از امام 
باقر دانسته است. منابع شیعی، هدف قیام او را امر به معروف 

و نهی از منکر و خونخواهی امام حسین دانستند.

قیام محمد نفس زکیه

عباسیان با طرح براندازی حکومت اموی با کمک علویان، 
شیعیان و همه مخالفان اموی، جبهه متحد ضد اموی را 
تشکیل دادند و با رهبری خویش، به مبارزه های پنهانی روی 
آوردند. آنها، داعیان خویش را به همه طرف فرستادند و با 
شعار رضای آل محمد)ص( برای شخصی از اهل بیت)ع( از 
همگان بیعت ستاندند. بیشتر مخالفان امویان و دوستداران 
اهل بیت، زیر پرچم فرزندان عباس درآمدند. بزرگان ایشان 
در انجمن جابیه، در حضور بنی هاشم با محمد بن عبدالل به 
عنوان مهدی بیعت کردند. و بر اساس تفاهم های به عمل 
آمده، آن شخص نامعلوم و موعود هم او بود که می بایست به 
خالفت می رسید. اما عباسیان که از این شعار، پوششی برای 
دستیابی به مقاصد خویش استفاده کرده بودند، خالفت را 
به نام خویش رقم زدند و تیغ آخته خویش را از دل امویان 
برداشته و برگردان علویان درکشیدند. نفس زکیه، از بیعت با 
سفاح امتناع ورزید، فاصله زمانی آغاز خالفت عباسی تا قیام 
نفس زکیه مدت طوالنی و خوبی بود که وی به تبلیغات 
ضد عباسیان پرداخته، هواداران بسیاری از مردم و اشراف 
و بزرگان مکه و مدینه را به خویش متمایل کند و حمایت 
مادی و معنوی فراگیری، حتی از میان فقیهان مذاهب دیگر، 
نظیر مالک بن انس، پیشوای بزرگ مذهب مالکی برخوردار 
گردد. مالک فتوایی بر نقض بیعت مردم با منصور صادر کرد؛ 
زیرا به عقیده او، چون منصور به زور از مردم بیعت ستاند بود 
پیمانش باطل و غیرقابل اعتماد بود. محمد با تصرف مدینه، 
مبارزه های جدی خویش را آغاز کرد. برادرش ابراهیم بصره 
را گرفت و بصریان در اطاعت وی در آمدند و ابوحنفیه او 
را تایید کرد. نزدیک بود که این دو برادر عراق را از دست 
منصور خارج کنند که با اعزام سپاهی، با آن دو درگیر شد و 
در مدت زمان حدود دو ماه، آن دو را یکی پس از دیگری در 
دو محل از پای درآورد.گرچه نفس زکیه از حمایت فقیهان 
دیگر مذاهب برخوردار شد، اما از تایید و حمایت امام صادق 

)ع( محروم ماند.

قیام شهید فّخ

سختگیری های دستگاه خالفت در مورد شیعیان، به ویژه 
بر ضد  قیام  به  تا  داشت  آن  بر  را  آنان  از  برخی  علویان، 
حکومت عباسی دست زنند که از آن شمار، قیام حسین بن 
علی مشهور به صاحب فخ در سال 16۹ قمری است. یعقوبی 
علت این قیام را اصرار حکومت عباسی بر دستگیری طالبیان 
می دانست که باعث شد آنان به سوی حسین بن علی)صاحب 
فّخ( رفته و از او بخواهند تا قیام نماید، اما وی به همراهی آن 
اطمینان نداشت. از این رو، اگر چه تعداد بسیاری از کسانی 
که به حج آمده بودند با او بیعت کردند اما کمتر از 500 تن 
با او همراهی کردند. آنها در سرزمین فخ با سپاهیان هادی 
روبرو شدند و بیشتر آنان نیز پراکنده گردیدند و حسین بن 

علی به همراه عده ای به شهادت رسیدند.

قیام های علویان

شیعیان و علویان در دوران حکومت عباسیان روزگار بسیار 
سختی گذرانده و به شیوه های گوناگون مورد آزار قرار گرفته 
یا به زندان افتادند. افزون بر آن، آنان عباسیان را غاصب 
خالفت می دانستند و از این رو، از هر فرصتی برای قیام 
بر ضد آن استفاده کرده، به رغم شکست های پی در پی، 
تاثیر بسزایی در نمایاندن چهره واقعی عباسیان داشتند. 
ابوالفرج اصفهانی، بسیاری از این مجاهدت ها را به خوبی 
ترسیم نموده است. پاره ای از این قیام ها در زمان امام حسن 
عسکری صورت گرفته اند که به برخی از آنها به اختصار اشاره 

می کنیم:
*قیام علی بن زید بن حسین: وی از نوادگان امام حسین)ع( 
بود و در زمان معتمد عباسی در سال 256 قمری، در کوفه 

قیام کرد؛
*قیام احمد بن محمد بن عبدالل: وی نیز در زمان معتمد 
عباسی در مصر، بین برقه و اسکندریه  قیام کرد و با پیروان 
زیادی که یافت ادعای خالفت نمود. احمد بن طولون کارگزار 
ترک خلیفه در آن دیار سپاهی به سوی او فرستاد تا یاران 
او را از اطرافش پراکنده ساختند و پس از مدتی او را به قتل 

رساندند.
*قیام علی بن زید و عیسی بن جعفر : این دو نیز که علوی 
و از تبار امام حسن)ع( بودند، در سال 255 قمری در کوفه 
قیام کردند. معتز، سعید بن صالح، معروف به حاجب را با 

سپاهی عظیم به سوی آنها فرستاد و آنها را سرکوب کرد.
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ن در ایران معارص  نقش عزاداری امام حس�ی

وطه 13 عزاداری و نهضت م�ش

با آغاز سلسله قاجاریه باالخص نهضت مشروطه در دوره  
پادشاهی مظفرالدین  شاه مجالس روضه در ماه محرم رنگ 
و بوی سیاسی به خود گرفت و بستر و کانونی برای مبارزه 
شد.  تبدیل  قاجار  حکومت  سیاست های  و  اقدامات  علیه 
چنانکه از شواهد موجود بر می آید علما و طالب انجمن های 
غیر رسمی به ویژه در شهر تهران از این مجالس نهایت 
استفاده را به عمل آورده اند. این مجالس نقش مهمی در 
وادار  نتیجه  توده ها و در  به  نیروها، آگاهی بخشی  بسیج 
کردن دولت به عقب نشینی داشت. روحانیان و سخنرانان 
مشروطه خواه ضمن وعظ، سعی کردند مردم را با افکار و 
اندیشه های جدید آگاه سازند. این مجالس با استقبال زیادی 

روبه رو شد. علما، وعاظ و مردم در این مبارزه اعمال 
قاجاریه را با اعمال بنی امیه مقایسه کردند 

و بدین گونه، مردم حادثه ی کربال را با 
احوال آن روزگار تطبیق دادند. از طرفی 
دولت قاجار برای کنترل حرکت مردم 
و جلوگیری از هرگونه حرکتی در روز 
عاشورا، حرکت دسته ها در داخل شهر 
با  به پاخاسته  مردم  اما  را ممنوع کرد. 
اقدام  این  به  بی توجه  و  علما  هدایت 
به حرکت  شهر  در  عاشورا  روز  دولت، 

درآمدند. دولت نیز برای کنترل اوضاع در 
اقداماتی امنیتی و به بهانه  محافظت از خارجیان، در 

درب خانه فرنگی ها سرباز گذاشت و سربازها به این بهانه 
شب و روز در خیابان ها گردش کردند. شایان ذکر است در 
این دهه، اعالمیه های بسیاری بر ضد عین الدوله و مسیو نزوز 
بلژیکی و سعید السلطنه وزیر پلیس، در شهر پخش گردید.

پس از پایان یافتن دهه  عزاداری، علما و مردم کوشیدند برای 
رسیدن به خواسته هایشان مجالس روضه را همچنان برپا 
کنند. از این رو، پس از عاشورا، برگزاری مجلس های روضه 
همچنان ادامه  یافت. در 12 محرم جلسه  انجمن مخفی در 
این جلسه  در  تشکیل شد.  کرمانی،  ناظم االسالم  خانه ی 
آیت الل سیدعبدالل بهبهانی بر منبر رفت و در باره  عهدشکنی 
حکومت، ظلم های مسیو نوز به تجار و تسلط وی بر گمرگ 
و موضوع عکس او با لباس روحانیت صحبت کرد. در آستانه  
محرم سال1324 قمری دولت قاجار با تجربه ای که از محرم 
سال قبل داشت تدابیری را برای کنترل مراسم عزاداری 

13. برگرفته از »واکاوی تأثیر محرم در نهضت مشروطه« اکبر فالحی 
در پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی.

آن سال اتخاذ کرد. در این راستا عین الدوله به فکر تبعید 
وعاظ افتاد. یکی از این وعاظ سید جمالدین واعظ بود. بعد از 
بازگشت علما از تحصن حرم عبدالعظیم )ع( مظفرالدین شاه 
از سید جمال ناراضی و خواهان تبعید وی شد. اما مشروطه 
خواهان اعالم کردند مخالف تبعید وی هستند. عین الدوله 
اعالم کرد که چون منبرهای او باعث تحریک مردم و بر هم 
خوردن اوضاع می شود بهتر است در دهه  عاشورا در تهران 
نباشد. حتی تهدید کرد در صورت خارج نشدنش از تهران او 
را خواهد کشت. نخست قصد داشتند وی را به مشهد تبعید 
کنند. در نهایت تصیم گرفته شد به قم تبعید شود. در نهایت 
سیدجمال راهی قم شد. در روز نهم محرم، آیت الل بهبهانی و 
عین الدوله صدر اعظم و نیرالدوله حاکم تهران سه تلگراف به 
قم مخابره و اجازه  بازگشت وی را به تهران دادند. سید جمال 
دو روز دیگر در قم ماند. سپس غروب روز سیزدهم وارد حرم 
عبدالعظیم)ع( شد. طالب و تجار در صدد بر آمدند که 
او را با احترام وارد تهران کنند که برخی صالح 

ندانستند.
چندی پس از پیروزی نهضت مشروطه 
مظفرالدین شاه فوت کرد و محمدعلی 
شاه به تخت سلطنت نشست. محمدعلی 
خوبی  روابط  مشروطه خواهان  با  شاه 
نداشت و در صدد الغای مشروطیت بود. 
بنابراین رقابتی سخت میان محمد علی 
شاه ومشروطه خواهان درگرفت. با فرارسیدن 
محرم 1325 ق در این میان، سید جمال الدین 
واعظ، ملک المتکلمین، شیخ علی زرندی و بهاءالواعظین، 
در مجلس های روضه ها داد سخن داده و مردم را تشویق و 
ترغیب به عدالت و حفظ قانون و آزادی و عدالت کردند. این 
کشمکش در محرم سال بعد نیز قابل مشاهده است. در محرم 
1326 ق. به دلیل این درگیری ها، مراسم عزاداری ماه محرم 
از رونق چندانی برخوردار نبود. در محرم این سال هنگامی 
که شاه قصد داشت وارد تکیه دولت شود و مردم تجمع 
گسترده ای در اطراف تکیه داشتند فراشان و سربازان قصد 
جلوگیری از ورود مردم به داخل تکیه را داشتند. جالب است 
گروهی دست به طپانچه برده و آماده درگیری بودند. در این 
میان ماموران نتوانستند از ورود جمعیت جلوگیری کنند و بر 
اثر ازدحام جمعیت شماری زخمی شدند. در محرم این سال 
در منزل آقا سید عبدالل بهبهانی مجلس روضه برقرار بود. در 
این مجلس انجمن ها حضور یافتند و نسبت به اقدامات دولت 
اعتراض کردند. در یکی از این مجالس سیدجمال واعظ بر 

منبر رفت و سخنرانی تندی علیه حکومت ایراد کرد.

با آغاز سلسله قاجاریه باالخص 
پادشاهی  دوره   در  وطه  م�ش نهضت 

مظفرالدین  شاه مجالس روضه در ماه 
محرم رنگ و بوی سیایس به خود گرفت و 
بس�ت و کانو�ن برای مبارزه علیه اقدامات و 

سیاست های حکومت قاجار تبدیل شد. 
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عزاداری و انقالب اسالمی

از محرم 42 تا محرم 57 14

1( محرم 42

در  ق،  محرم1383  آغاز  از  قبل  مدت ها  از  خمینی  امام 
این  به  بارها  و گفت وگوهای خصوصی خود،  سخنرانی ها 
نکته اشاره کرده بود که درصدد است تا در محرم، تدابیری 
برای افشای نظام حاکم اتخاذ کند. براساس این رویکرد، 
امام در گام نخست اقدام به اعزام طالب به شهرها و مناطق 
مختلف کشور نمود تا در مجالس محرم به افشاگری علیه 
نظام بپردازند. در اقدام اساسی دیگري با توجه به تالش رژیم 
برای کنترل تحرکات مردم در محرم، طی یک پیام فرمودند: 
»آقایان بدانند که خطر امروز به اسالم کمتر از خطر بني امیه 
نیست... سکوت در این ایام، تأیید دستگاه جبار و کمک 
به دشمنان اسالم است.« که گزارش های پراکنده ساواک 

مختلف  نقاط  در  اعالمیه  این  توزیع  از  حکایت 
و کرمان داشت؛  قم  تهران،  از جمله  کشور 

 ...« است:  آمده  آن  بازتاب  خصوص  در 
انتشار این اعالمیه حتی روش آن عده 
از گویندگان مذهبی را که کمتر وارد 
تغییر  می شدند،  سیاسي  جنجال های 
داده و چون خود را به موجب فتوای امام 

خمیني شرعاً مسئول می دانند، شروع به 
انتقاد و تحریک کرده اند.«

روند عزاداری های محرم آن سال نشان می داد 
که اوضاع کم کم از کنترل رژیم خارج می شود. روز 

با  و  گرفت  صورت  عظیم  حرکت  یک  تهران  در  عاشورا 
سخنرانی حجت االسالم فلسفی داغ تر شد. اما رویداد مهم در 
عصر همان روز رقم خورد؛ در عصر عاشورا امام خمینی در 
قم یک سخنرانی کوبنده انجام دادند. ایشان در این سخنرانی 
به طور همه جانبه و مستقیم، شاه را نشانه گرفتند. سخنرانی 
امام به قدری آتشین بود که فضای جلسه را تغییر داد. به 
دنبال این سخنرانی، نیمه شب 15 خرداد، ماموران امنیتی 
رژیم پهلوی، امام خمینی را بازداشت کردند. با انتشار خبر 
بازداشت امام، همه ایران قیام کرد. خبرها حاکی از آن بود 
که در تهران، تبریز، قم، اصفهان، شیراز، یزد، مشهد و ... 
مردم عزادار یه خیابان ها آمده اند و بدون هراس از اسلحه 
و توپ و تفنگ، در برابر ماموران شاه صف آرایی کرده اند. 
خواسته مردم تنها یک چیز بود: آزادی آیت الل خمینی. دهه 

14. برگرفته از »مروری بر مبارزات مردمی در ماه های محرم 42 تا 5۷« 
از امین خدابخشی در »پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی«.

اول محرم 1342 بدین شکل به یک قیام عمومی وصل شد 
که آینده رژیم را دچار تغییر کرد. این قیام که نقطه آغاز آن 
در ماه محرم بود، چون سیل ویرانگری، دودمان پهلوی را به 

باد داد.

2( محرم 43 و 44

تجربه ماه محرم سال 42 مأموران رژیم را بر آن داشت تا 
در ماه محرم و صفر سال بعد یعني سال 43 احتیاط فراوانی 
به عمل آورند. از این رو، با نزدیک شدن به ماه محرم 43 و 
سالگرد قیام پانزده خرداد، ساواک تدابیری اتخاذ کرد تا از 
بروز هرگونه تظاهرات و اعتراض، جلوگیری کنند. از جمله 

این تدابیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
»1. وعاظ و روضه خوان ها نباید به رخداد پانزده خرداد اشاره 
کنند و از آیت الل خمینی نام ببرند. 2. علم و کتل هایی که 
دسته ها حمل می کنند نباید شعارهایی مربوط به وقایع 15 
خرداد باشند و نباید نام آیت الل خمینی روی آن ها باشد 
در غیر این صورت ماموران مییباید آنها را 

پراکنده کنند. و...«15 
امام می دانست که محرم ظرفیت ویژه ای 
دارد که می توان با استفاده از آن، بساط 
پهلوی را جمع کرد. مردم هم کامال از 
این پتانسیل آگاه بودند. ظهر عاشورا، 
مردم با شعارهای »ننگ بر یزید پهلوی، 
وارِث تاج اموی«، »درود بر شهیدان 15 
خرداد« و »خمینی پیروز باد« به سوی 
اقامتگاه شاه در کاخ مرمر به راه افتادند و 
یک تظاهرات بزرگ در تهران شکل گرفت. در 
همین روز، کالنتری خیابان ري گزارش داد: دسته بزرگی 
بر روی  امین حضور مشغول عزداری است که  در خیابان 
علم های خود مطالبی نوشته که در میان آن نام آیت الل 
خمینی دیده مي شود. در محرم 1344، بسیاری از وعاظ و 
خطبا در نقاط مختلف کشور ممنوع المنبر شدند و نامشان 
در لیست سیاه ساواک قرار گرفت. رژیم می دانست که محرم 
آن سال به مانند سال های گذشته حساس است. از این رو 
تالش برای کنترل مراسم تاسوعا و عاشورای ادامه داشت. 
وعاظ در این ماه از سوی ساواک مؤظف شدند: »نبایستي 
ببرند مگر در مورد تقاضاي عضو  نامي  از ]امام[ خمیني 
از مقامات عالي مملکت«. اما آنچه مسلم است در محرم 
این سال، یکی از موضوعاتی که به کوشش روحانیان و وعاظ 

)شهریور 1320-آبان 1355(خاطرات  پهلوی،  دوره   در  نظمیه   .15
تهران: اشکان، 13۷۷،  افتخارزاده،  پلیس یحیی  بازنشسته  سرلشکر 

صص244. به نقل از همان.

در آستانه محرم 57، امام خمی�ن 
طی یک پیام، مردم را به مبارزه در ماه 
عزای حسی�ن فراخواندند. امام  در این 
پیام همه مردم را مؤطف به مبارزه فراگ�ی 
ن در این ماه شیوه های  ساختند. مردم ن�ی

نوآورانه برای مبارزه برگزیدند.
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در منابر مطرح گردید؛ موضوع  تبعید امام خمیني بود. برخی 
وعاظ به صورت رمزی و برخی آشکارا از امام اسم می بردند و 
مردم نیز با آن ها همراه می شدند. این اولین محرمی بود که 
مردم رهبر نهضت اسالمی را در تبعید می دیدند. با این وجود 

ارتباط امام با انقالبیون برقرار بود.

3( محرم 45 تا 55

در این دهه، هرچند امام در بین مردم نبود، اما پیام ها و 
رهنمودهای ایشان همواره راهگشا بود. امام با پیام های خود 
خط مبارزه را آشکار می کردند و چون سال های گذشته، 
همچنان محرم و صفر ظرفیت ویژه ای محسوب می شد. در 
محرم سال 45 برنامه هاي رژیم براي کنترل مراسم عزاداری 
ماه محرم، ادامه یافت. اما علی رغم این کنترل ها، مردم یاد 
داشتند.  نگه  زنده  عزاداری  مراسمات  در  را  خمینی  امام 
و  »خرمشهر  در  سال،  این  محرم  در  ساواک،  گزارش  به 
آبادان«، مردم در خالل مراسم عزاداری، در انتقاد از رژیم 
ضمن فرستادن صلوات برای امام خمینی برای ایشان دعا 
کردند. در محرم سال بعد با وجود اینکه تعداد زیادی از 
روحانیان و وعاظ از رفتن به منبر منع شدند، اما شور مبارزه 
همچنان برقرار بود. در سال 134۹ ساواک برای جلوگیری 
از گسترش نهضت امام خمینی و کنترل مردم در این ماه 
طی گزارشی 32 نفر از روحانیون سرشناس نهضت از جمله 
آیت الل خامنه ای را ممنوع المنبر اعالم کرد. در سال های بعد 
نیز علی رغم تدابیر امنیتی شدید، مبارزات مردمی در ماه 
محرم ادامه یافت. حجت االسالم دعاگو به یاد می آورد که 
در محرم 53: »روحانیان و وعاظی به دور از چشم ماموران 
ساواک به روشنگری خود ادامه دادند و تنور مبارزه را گرم 
نگه داشتند. آنها در منبرهای خود سعی کردند فلسفه  واقعی 
قیام امام حسین)ع( را تشریح و با سخنرانی های هدف دار 
خود و مقایسه نظام پهلوی و بني امیه به کنایه، به جمعیت 
عزادار پیام دادند که مي باید با طاغوت زمان، مبارزه کرد«.16 
کنترل های ساواک و فعالیت های انقالبی مردم طی سال های 
بعد نیز ادامه یافت، به طوری که در دو سال  پایانی سقوط 
سلطنت، کنترل مراسمات مذهبی در ماه محرم از دست 
ساواک خارج شد و طنین شعارهای »مرگ بر شاه و درود بر 

خمینی« بار دیگر هیمنه سلطنت پهلوی را لرزاند.

4( محرم 56

در محرم سال 1356 ساواک همانند سال های قبل طرح 
کنترل رخدادهای محرم را آماده کرد تا با بازداشت و تبعید 

16. خاطرات حجت االسالم دعاگو, تدوین: زهره کالچیان، تهران: مرکز 
اسناد انقالب اسالمی، 1382، صص61-6۹ به نقل از همان؛

روحانیون، و شناسائی محل های اجتماع و گماردن مأموران 
نظامی، مانع حرکت انقالبی توسط مردم شود. علی رغم این 
همه تدابیر امنیتی، ساواک گزارش های متعددی از اقدامات 
ضدرژیم ارائه می دهد. در یکی از این گزارش ها درباره  مراسم 
عاشورا در شیراز آمده است: مردم »ضمن انجام تظاهرات 
این  داده اند«.  خمینی  روح الل  نفع  به  شعارهائی  خیابانی 
گزارش ادامه می دهد: »هنگامی که دستجات سینه زن از 
می کرده اند،  عبور  فارس  استان  کازرون  شهر  خیابان های 
تعدادی از متعصبین مذهبی مبادرت به دادن شعار یا مرگ 
یا خمینی  نموده اند«. در تهران نیز مردم در خیابان خیام 
درحالی که پرچمی را که روی آن شعار»مسلمانان به پا 
خیزید، خمینی رهبر ماست، نشستن ذلت است« نوشته 
شده بود با خود حمل می کردند، دست به تظاهرات زدند. در 
اهواز هم یک واعظ در مسجد باغ شیخ در باالی منبر از رژیم 
به شدت انتقاد کرد و به صورت کنایه از امام خمینی تمجید 
به عمل آورد. دیگر استان ها نیز شاهد خیزش مردمی بود که 

مراسم عزاداری را به تظاهراتی علیه رژیم بدل کرده بودند.

5( محرم 57

در  داشت؛  اساسی  تفاوت  بقیه سال ها  با  محرم سال 5۷ 
آستانه این ماه امام خمینی طی یک پیام، مردم را به مبارزه 
در ماه عزای حسینی فراخواندند. امام خمینی در این پام 
همه اقشار مردم را مؤطف به مبارزه فراگیر ساختند. مردم نیز 
در این ماه شیوه های نوآورانه جالبی برای مبارزه برگزیدند. 
به  گزارش  استمپل  وابسته   سیاسی  سفارت  آمریکا، مردم 
روی بام خانه ها »فریاد الل اکبر« سر دادند. به روایت سفیر 
وقت آمریکا، فریاد تکبیر »تاکتیک  مؤثر و تازه ای  بود« که  
»مخالفان  مذهبی «  شاه  »برای  نشان  دادن  قدرت  خود« به 
آن دست  زدند. به اذعان صاحب نظران، این  فریاد در خالل  
شب های  محرم حتی به  پنجره های  کاخ  نیاوران ، کاخ  شاه  در 
شمال  شهر تهران  می رسید. خصوصاً که  این  شعار همراه  با 
فریاد »زنده  باد خمینی«  و »خمینی  وارث  حسین  است « 
توأم  بود. عالوه بر این، در سطح شهر نیز مراسم عزاداری 
به تظاهرات بدل شد. تظاهرات مردم در محرم 5۷ چنان 
لرزه ای به اندام سلطنت انداخت که ژنرال  ازهاری  بالفاصله 
در مجلس  شورای  ملی  حاضر شد و اّدعا کرد که  این  شعارها 
با استفاده نوار کاست پخش می شود. با این وجود تظاهرات 
عاشورای 5۷ ضربه  و  تاسوعا  در  مردم  میلیونی  و  عظیم 
سهمگینی به حیثیت رژیم پهلوی وارد کرد. به طوری که 
نیویورک تایمز نوشت رژیم پهلوی: »فقط باید کناری بایستد 
و بگذارد که رهبراِن مذهبی خود کارها را رو به راه کنند.« 
این روزنامه نوشت که »اکنون در ایران دولتی دیگر وجود 
دارد.« روزنامه  کریستین ساینس مانیتور نیز در گزارش خود 
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از این تظاهرات نوشت: »توده  عظیِم مردم با صدایی رساتر 
از هر گلوله و بمبی در سراسر پایتخت اعالم کردند: »شاه 

باید برود.«
طولی نکشید که این خواسته تحقق یافت و شاه در اواخر 
دیماه از ایران گریخت. چندی بعد، نهضت اسالمی که با 
تاسی از نهضت عاشورا آغاز شده بود و مهم ترین هدفش 
نابودی دستگاه ظلم بود، بساط سلطنت 2500 را برچید. 
نهضت  با  ایران  اسالمی  انقالب  عاشقانة  و  عمیق  پیوند 
عاشورای امام حسین)ع( را با هیچ نمونه ای در تاریخ مکتب ها، 
نهضت ها و انقالب ها نمی توان مقایسه کرد. فلسفة سیاسی 
عاشورا، که جوهرة مکتب سرخ تشیع است، از همان آغاز 
فکری  بنیان  در 15 خرداد 1342  اسالمی  انقالب  ظهور 
مرحله  به  مرحله  و  شد  امام خمینی)ره(  نهضت  نظری  و 
پیروزی  به  تا  از زالل عطش  سوز خود سیراب کرد  را  آن 
بهمن 135۷ رساند و از آنجا همراهی اش کرد تا از کوران 
تفرقه ها و تعدی ها و هشت سال جنگ ویرانگر گذشت. و تا 
اکنون در هر مرحله ای از انقالب، حسین)ع( »مصباح الُهدی 
از  را  آن  و  است  بوده  ما  اسالمی  انقالب  و سفینه النجاه« 

گردنه های سخت و فتنه های خانمان سوز عبور داده است.
در این راه، پیر فرزانه و رهبر یگانة انقالب، امام خمینی)ره( 
اوالً با شفاف سازی نهضت امام حسین)ع( و ارجاعات تاریخی 
به آن، این نهضت را سرچشمة همة قهرمانی ها و پایداری ها 
از ظلم و رسیدن  تأثیر عملی آن در رهایی  ثانیاً  و  نمود 
به سعادت و آزادگی را برای جهانیان آشکار ساخت. قیام 
امام خمینی)ره( بر پایة قیام حسینی بود. نهضت حسینی 
آن چنان تحولی در نظام شیعه برانگیخت که بانگ و نای شور 
حسینی پس از سالیان متمادی فرو ننشسته و همچنان در 
جامعة مسلمانان منشأ اثر است. هرچند نهضت عاشورا تنها 
قیام شیعه در برابر ظلم و جور نبود، اما ریشه و سرچشمة 
همة قیام های بعدی شیعه و مسلمانان به شمار میآید که 
همه قیام های بعدی عمدتاً از آن الگو می گرفتند و در برابر 
ظلم و ستم و فساد و لجام گسیختگی می ایستادند، به همین 
پایه های  داشت.  بی نظیری  ماندگاری  و  اثرگذاری  خاطر  
خیمة نهضت حسینی، اسالم و ارزش های ناب آن بود و 
آنچه این خیمه ها را در دل مردمان برای سال ها جاودانه 
ساخت، خون شهدای عاشورا بود. انقالب اسالمی، در مقایسه 
با سایر انقالب های ایران، به دلیل تأسی از نهضت حسینی 
رو به سوی جاودانه شدن دارد و ستون این انقالب اسالم و 
ارزش های واالی آن است که شرط رستگاری هر جامعه ای 
را چنگ زدن به ریسمان الهی می داند. هنر امام)ره( این 
بود که مبارزه را چنان زمینه سازی کند و نیروهای نهضت 
را به گونه ای آرایش دهد که نهضت اسالمی را به عاشورای 
حسینی گره بزند؛ رمز و رازهای پیروزی انقالب اسالمی را 

نیز در موفقیت این تدبیر باید جستجو کرد.
تاریخ پرتالطم بشریت، انقالب های خونین بسیاری را تاکنون 
به خود دیده است، اما تنها پیام حیات بخش عاشوراست که 
از عرصة زمان و مکانی محدود فراتر رفته و همچنان پس 
از گذشت قرن ها، جان زنده دالن را روشن نگه داشته است 
و همچون خورشیدی فروزان بر راه انسان های آزادی خواه 
پرتو افشانی می کند. امام خمینی)ره( معتقد بودند که صحنة 
کربال و عاشورا فقط فاجعه ای غم انگیز نیست، بلکه حرکتی 
هدف دار و اصولی است که  باید مسلمانان عصر حاضر، با 
»درحالی که  بخشند:  تحقق  را  اهدافش  آن،  ابعاد  تبیین 
شهادت حضرت سیدالشهدا از همه خسارت ها باالتر بود، ولی 
چون او می دانست که چه می کند و کجا می رود و هدفش 
چیست، فداکاری کرد و شهید شد و ما هم باید روی آن 
فداکاری ها حساب کنیم که سیدالشهدا چه کرد و چه بساط 

ظلمی را به هم زد و ما هم چه کرده ایم«. 1۷
برای مشخص شدن نقش قیام امام حسین علیه السالم، باید 
از نقشی که هیئت هایی که برای عزاداری امام حسین )ع( بنا 
شده بودند، در انقالب اسالمی هم سخن گفت. از همین رو 
باید گفت برای ایجاد بسیج سیاسی باید میان اعضای جامعه 
گونه ای از ارتباطات سازمانی و ساختاری، هر چند ضعیف، 
وجود داشته باشد تا رهبران انقالبی از طریق این سازمان ها 
با اعضاء جامعه، ارتباط برقرار نموده و شرایط بسیج را مهیا 
کنند، اگر در جامعه ای هیچ نوع نهاد یا سازمان اجتماعی 
وجود نداشته باشد و مردم به صورت ذره گونه و پراکنده 
باشند و هیچ نوع ارتباط درونی میان اعضاء جامعه در قالب 
گروه های اجتماعی وجود نداشته باشد، رهبران انقالبی به 
دلیل عدم ارتباط با توده ها قادر به بسیج نخواهند بود. در 
نتیجه باید حداقلی از نهادها و سازمان های ارتباطی وجود 
داشته باشد تا امکان بسیج فراهم گردد. یکی از سازمان ها 
در فرایند انقالب اسالمی، هیئت های مذهبی بوده اند. امام 
خمینی)ره(، »شهید محالتی و شهید عراقی« را به عنوان 
نماینده خود در هیئت های مذهبی انتخاب کرده بودند تا به 
دلیل جایگاهی که داشتند، پیام ها و دیدگاه های ایشان را در 
وقایع مهمی مانند انجمن های ایالتی و والیتی، واقعه فیضیه 
به سران هیئت های مذهبی برسانند. در مواردی امام خمینی 
مستقیماً با سران هئت های مذهبی دیدار کرده و مواضع 

خویش را مطرح می کردند. 18
از طریق  انقالبی در هیئت های مذهبی  اخبار و اطالعات 

1۷. صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی)ره(: مرکز مدارک 
فرهنگی انقالب اسالمی، بهمن 64،  ج 1۷، ص 54

18. نقش هیئت های مذهبی شهر تهران در فرایند پیروزی انقالب 
اسالمی، نوشته زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد، هانیه خدادادی، 
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وعاظ و سخنرانان مذهبی به مردم منتقل می شد، وعاظ 
مردم را در جریان حوادث و وقایع مهم مملکتی و حتی 
جهان قرار می دادند. اعضای فعال هیئت ها با پخش اعالمیه، 
جزوه ها، نوار و کتاب ای امام خمینی و مراجع تقلید موجب 
آگاهی انقالبی مردم می شدند. گستردگی هیئت های مذهبی 
در سراسر کشور از شهرهای بزرگ تا روستاها، این امکان را 
در روند شکل گیری انقالب اسالمی در کنار سایر سازمان ها 
بوجود آورده بود که پیام ها و ارتباطات انقالبی به راحتی در 
سراسر کشور پخش شده و اقشار و طبقات گسترده مردمی 
در ارتباط با حوادث انقالبی، در جریان مواضع و پیام های 
امام خمینی قرار گیرند. از جمله مصادیق این امر می توان 

چند مورد را نام برد:
بنی فاطمه)س(،  مثل  افراد گرداننده هیئت هایی  1(عمده 
مکتب الحسین، انصار الحسین، برهانیه، افراد مؤثر در انقالب 

فرهنگی  فعالیت های  کنار  در  که  بودند  اسالمی 
انقالبی  مسائل  آشکار  و  پنهان  صورت  به 

مطرح  شاه  رژیم  علیه  را  مبارزاتی  و 
می کردند.

هیئت های  برجسته  نقش های  از   )2
مذهبی، ابتکار عمل هیئت های مذهبی 
اشعار  و  مداحی ها  سرودن  زمینه  در 
مشهور  شعرای  از  است.  بوده  انقالبی 
اکبر  به  می توان  مذهبی  هیئت های 
امانی،  صادق  زریباف،  عباس  ناظم، 

محمد منتظری، فضل الل فرخ و ...اشاره کرد.
3( اعضای هیئت انصارالحسین)ع( جمعه 5 آبان 

1345 در حدود 2000 عکس از امام خمینی)ع( به صورت 
چاپ  علی)ع(  حضرت  میالد  مناسبت  به  تبریک  کارت 
می کنند. گزارش مأمور ساواک حاکی از این است که این 
عکس جدید بوده و امام خمینی را با ریش های سفید در 

حال ایستاده نشان می داده است.
4( همیاری اجتماعی در کمک به مردم مظلوم فلسطین 
 : تظاهرات کنندگان  میان  در  غذایی  بسته های  پخش  یا 
خمینی)ره(،  امام  فرزند  آقامصطفی  شهادت  مناسبت  به 
منظور  به  گرفت.  شکل  تهران  در  گسترده ای  تظاهرات 
هیئت  اعضای  از  افرادی  تظاهرکنندگان  به  کمک رسانی 
انصارالحسین)ع( مثل ابوالفضل توکلی بینا، مهدی شفیق، 
محمد علی اسالمی مواد غذایی در میان تظاهرات کنندگان 
توزیع کردند. یا هیئت فاطمیون با تهیه ده تا بیست هزار 

بسته مواد غذایی از تظاهرات کنندگان پذیرایی کرد.

انتشار در دوفصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی، سال هشتم، شماره 
دوم )پیاپی 16( پاییز و زمستان 13۹1، صص86-83

5( از جمله نقش های سیاسی هیئت های مذهبی جذب 
مردم،  به  آگاهی بخشی  انقالبی،  نیروهای  سازماندهی  و 
سازماندهی و برگزاری راهپیمایی ها، تظاهرات و تجّمعات 

سیاسی در دوره مبرزات انقالبی است.
6( از کارکردهای نظامی هیئت های مذهبی به مواردی از 
جمله سازماندهی و تجهیز انقالبیون، حفاظت از شخصیت های 
انقالبی و نظایر آن می توان اشاره کرد: شهید باهنر به خاطر 
سخنرانی هایشان بر علیه شاه،چندین بار مأمورین ساواک در 
هیئت مکتب الحسین)ع( تالش به دستگیری ایشان می کنند 
که در این امر ناکام ماندند؛ زیرا اعضای هیئت با خاموش کردن 
المپ ها و ایجاد سر و صدا ایشان را از هیئت خارج می کردند. 
در هیئت بنی فاطمه، مقاله ای تحت عنوان تاریخ ایران توسط 
دانشجویی خوانده می شود و وقتی به دوره پهلوی می رسد، 
کلمه رضاخان قلدر را چندین بار تکرار جلسه هیئت یکی 
از مأمورین ساواک به نام تیمسار افضلی حضور داشته 
که دستور بازداشت او را می دهد. کاری که برای 
حفاظت از او انجام می شود این بوده که به 
درخواست وی چند نفر از اعضای هیئت 
به منزل دانشجو رفته و کتاب های او را 
در گونی ریخته و جلوی یک هندوانه 
بعد  هفته  یک  می دهند.  قرار  فروشی 
منزل  از  مدرکی  نکردن  پیدا  دلیل  به 

دانشجو او را از زندان آزاد می کنند؛
۷( فعالیت فدائیان اسالم تحت لوای هیئت 
قائمیه با استفاده از ارتباط آیت الل محمد تهرانی 

در هیئت قائمیه با نواب صفوی؛
8( طبق اسناد، هیئت مکتب الحسین )ع( پایگاهی برای 
بوده  نیروهای هیئت مؤتلفه اسالمی  انتخاب  و  شناسایی 

است؛ 
8( اکثر شرکت کنندگان هیئت مکتب القرآن، اعضای  مؤتلفه 
اسالمی مانند محمدصادق اسالمی، میرفندرسکی و شفیق 

بودند؛
۹( در جلسات تفسیر، آیات بر اوضاع کشور تطبیق داده 
می شد. مثالً آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از جلسات 
ویژگی  آیات  از  یکی  تفسیر  در  انصارالحسین)ع(  هیئت 
فرعون های گذشته و فرعون های زمان حاضر را مقایسه کرد. 
10( برخی هیئت ها عکس امام خمینی)ره( را تهیه و به 
حاضرین در جلسه به عنوان پیشوا، رهبر، نائب امام زمان و 

...معرفی می کردند.
و  فیاض  نام  به  شخص  دو  ساواک،  گزارش  طبق   )11
خراسانی، رساله امام خمینی)ره( را در هیئت های مذهبی 
از جمله هیئت متوسلین به قمر بنی هاشم )ع( پخش کردند.

در  ساواک  گزارش  طبق  حکومتی:  ضد  تظاهرات   )12

ان انقال�ب به دلیل عدم ارتباط  ره�ب
با توده ها قادر به بسیج نخواهند بود. در 

نتیجه باید حداقیل از سازمان های ارتباطی 
وجود داشته باشد تا امکان بسیج فراهم 
گردد. ی� از سازمان ها در فرایند انقالب 

اسالمی، هیئت های مذه�ب بوده اند.
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و  قنات آبادی ها  ترک های  دسته   1342 سال  عاشورای 
نقاط مختلف  کفاش ها که جمعاً 2000نفر می شدند، در 
بازار عزادری می کردند. اما دسته های دیگری که در مسجد 
هدایت تجمع کرده بودند، جنبه سیاسی داشتند و طبق 
قرار  آزادی  نهضت  نظارت  تحت  دسته ها  این  گزارش 
داشته اند. یکی از تظاهراتی که مأموران ساواک 30 گزارش از 
آن تهیه کرده بودند، تظاهرات هیئت اصفهانی ها بوده است. 
این تظاهرات بعد ازدعوت آیت الل طباطبایی از مردم برای 
جهاد در راه اسالم و توزیع اعالمیه اتفاق می افتد. بعضی از 
شرکت کنندگان در تظاهرات عکس امام خمینی را به همراه 
داشته اند و شعار »زنده باد خمینی، مرگ بر این سلسله 

پهلوی« می دادند.
13( امدادرسانی به خانواده های انقالبیون از طریق تشکیل 
صندوق های قرض الحسنه و توزیع کاالهای ضروری و کمیاب 

در روند شکل گیری پیروزی انقالب اسالمی؛
با  بنی فاطمه)س(  هیئت  اعضای  دیدار   )14

علمای تبعیدی مثل آیت الل مکارم، آیت الل 
جواد  محمد  حجت االسالم  خامنه ای، 

کرمانی؛
14( مبارزان و شهدایی که هیئت های 
و  تربیت  اسالمی  انقالب  برای  مشهور 
تقدیم کردند، از جمله: مبارزان و شهدای 

محسن  بنی فاطمه)س(:  هیئت  انقالبی 
رفیق دوست که در هیئت مؤتلفه ی اسالمی 

نیز عضو بوده و با شهید اندرزگو، ارتباط تنگاتنگی 
به  توسط ساواک  که  زریباف  عباس  داشت؛ حاج سید 

هنگام مداحی روی چهارپایه دستگیر و زندانی و بعد از مدتی 
تبعید شد؛ ساواک یک بار هم آقای محمد علی اسالمی را 
هنگام مداحی دستگیر و تبعید کرد؛ زندانیان دیگر هیئت 
مثل حسن لولو و شهید محمد منتظری که یکی دو ماه در 

زندان قزل قلعه در انفرادی به سر بردند.
وعاظ این هیئت ها شخصیت های موافق با انقالب بودند که 
در این میان حضور شهید فضل الل محالتی در اکثر هیئت ها 
به ضوح مشهود است. از جمله شخصیت های دیگر می توان 
به آقایان هاشمی رفسنجانی، علی اصغر مروارید، شهید باهنر 
و آیت الل خامنه ای نام برد. گزارش های ساواک از هیئت های 
مذهبی حاکی از آن است که ساواک مأموران ویژه خود را 
در هیئت ها گماشته بود تا فعالیت های هیئت و همچنین 
سخنرانی وعاظ را به اطالع سازمان برساند. بنابراین می توان 
واقعه  از  شیعیان  که  درس هایی  مهم ترین  از  یکی  گفت 
عاشورا می گیرند، ظلم ستیزی و مخالفت با ستمگران است 
که امام حسین)ع( در مقابل حکومت ستمگر یزید ایستاد و 
به شهادت رسید و هر روز عاشورا و هر زمینی کربالست. این 

موضوع در انقالب اسالمی ایران مورد تأکید مضاعف قرار 
گرفت و عزاداری هایی که در ماه محرم در آستانه انقالب 
اسالمی برگزار شد، سرشار از محتوای ظلم ستیزی بود و 
نوعی همانندسازی میان واقعه عاشورا و حوادث انقالب در 
عزاداری ها صورت می گرفت و امام خمینی )ره( به عنوان 
حسین زمانه و شاه به عنوان یزید به تصویر کشیده می شد. 
در انتهای این بخش الزم است تا اشاره ای نیز به عزاداری های 
تراز انقالب اسالمی داشته باشیم. در عصر حاضر و در دوران 
حکومت اسالمی، چگونگی هیئات مذهبی و نقش و کارکرد 
آن ها نیاز به بررسی و تامل بیشتری دارد. طبیعی است که 
با استقرار حکومت اسالمی، از طرفی، نقش ایجابی این نهاد 
مردمی و اصیل شیعی، نیز متفاوت و پررنگ تر گردیده و از 
طرفی دیگر، تالش مخالفان برای آسیب سازی  در جهت 
بی اثرساختن و به انحراف کشیدن آن نیز بیشتر خواهد شد. 
از این رو است که در سال های اخیر، موضوعی با 
عنوان »هیئت تراز« مطرح گردیده و نظرات 
پیرامون آن نیز متنوع می باشد. در بین 
تحلیلگران هیئت تراز انقالب اسالمی، 
»هیئت  است:  شده  تعریف  چنین 
قلّه ای  همان  اسالمی،  انقالب  تراز 
است که باید به سویش حرکت نمود. 
همان هیئت الگویی که گوشه گوشه و 
لحظه لحظه اش مورد رضایت امام عصر 
در  برپایی  شایسته  که  هیئتی  باشد. 
حضور حضرتش باشد. هیئتی آماده حضور 
چنین  شایسته های  و  بایسته ها  ترسیم  ظهور.  و 
هیئتی، هر چند سخت و دشوار می نماید؛ اما الزم است و 
ضروری«. هیئت تراز، بستری برای خط کشی و ایجاد مرز 
بین هیئات نیست، بلکه قلّه ای جهت حرکت رو به جلو و 
وحدت در چشم انداز و هدف است. هیئت تراز شامل اصول و 
چارچوب های اصلی و ثابت است که متناسب با فرهنگ های 
مختلف و اقتضائات هر زمان و مکان، قابلیت تطبیق پیدا 
می نماید. از این رو، با تعریف مفهوم هیئت تراز، نه تنها 
نمی پذیرد،  و یکسا ن سازی هیئات صورت  مشابهت  لزوماً 
بلکه شرایط و اقتضائات هر هیئت نیز البته در یک چارچوب 
حداکثری در نظر گرفته می شود. در این صورت است که 
می توان مسیر رشد و حرکت هیئت را سنجید و هر هیئت، 
با توجه به مقتضیات خود، می تواند به سمت هدف اصلی این 
نهاد اصیل شیعی و درجهت نزدیک شدن به قلّه تالش نماید 

و از آسیب های دشمنان در این راه مصون بماند.1۹

رشد  مرکز  وبسایت  میرهادی،  محمدحسین  سید  تراز،  هیئت   .1۹
دانشگاه امام صادق)ع(

اسالمی،  انقالب  تراز  هیئت 
همان قّله ای است که باید به سویش 
که  الگو�ی  هیئت  همان  نمود.  حرکت 
لحظه لحظه اش مورد رضایت امام عرص 
باشد. هیئ�ت که شایسته برپا�ی در حضور 
تش باشد. هیئ�ت آماده حضور و  حرصن

ظهور.



یف
ار

ر ت
 د

ی
ا�

ور
اش

ک ع
اس

من
ر 

 نا
ر  

دو
ل 

ی
ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
ر 00

یو
هر

/ش
30 

اره
شم



31

ن و شخصیت های بزرگ جهان امام حس�ی

امام حسین)ع( شخصیتی محدود به یک مذهب و یا یک 
عده خاص نیست، بلکه عظمت قیام ایشان و فداکاری هایش، 
نتوانسته اند  دیگر  مذاهب  که  است  داده  تاریخ  به  درسی 
سخن های  مسلمان  غیر  دانشمندان  و  بمانند  خاموش 
بسیاری در وصف ایشان به میان آورده اند. در این نوشتار 
مختصر، سخنان تعدادی از بزرگان و متفّکران جهان را درباره 

امام حسین)ع( را نشر داده ایم که در زیر می خوانید. :
امام  زندگی  من  هند(:  استقالل  گاندی)رهبر  *ماهاتما 
حسین، آن شهید بزرگ اسالم را به دقت خوانده  ام و توجه 
کافی به صفحات کربال نموده  ام و بر من روشن شده است 
که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، بایستی از 

سرمشق امام حسین پیروی کند؛
*محمد علی جناح)قاید اعظم پاکستان(: هیچ نمونه  ای از 
شجاعت، بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری و تهور 
نشان داد در عالم پیدا نمی شود. به عقیده من تمام مسلمین 
باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق 

قربان کرد پیروی نمایند.
*چارلز دیکنز)نویسنده معروف انگلیسی(: اگر منظور امام 
حسین جنگ در راه خواسته های دنیایی بود، من نمی فهمم 
چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل 
چنین حکم می نماید که او فقط به خاطر اسالم، فداکاری 

خویش را انجام داد.
*توماس کارالیل)فیلسوف و مورخ انگلیسی(: بهترین درسی 
که از تراژدی کربال می گیریم، این است که حسین و یارانش 
ایمان استوار به خدا داشتند؛ آنان با عمل خود روشن کردند 
که تفوق عددی در جایی که حق با باطل روبرو می شود 
اهمیت  ندارد و پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت، 

باعث شگفتی من است.
پیدا  قلبی  آیا  انگلیسی(:  براون)مستشرق معروف  *ادوارد 
می شود که وقتی درباره کربال سخن می شنود، آغشته با 
حزن و درد نگردد؟! حتی غیر مسلمانان نیز نمی توانند پاکی 
روحی را که در این جنگ اسالمی در تحت لوای آن انجام 

گرفت انکار کنند.
*فردریک جمس: درس امام حسین و هر قهرمان شهید 
دیگری این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و 
محبت وجود دارد که تغییرناپذیرند و هم چنین می رساند 
که هر گاه کسی برای این صفات مقاومت کند و بشر در راه 
آن پافشاری نماید، آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار 

خواهد ماند.
*ل. م. بوید: در طی قرون، افراد بشر همیشه جرأت و پردلی و 
عظمت روح، بزرگی قلب و شهامت روانی را دوست داشته  اند 

و در همین هاست که آزادی و عدالت هرگز به نیروی ظلم و 
فساد تسلیم نمی شود. این بود شهامت و این بود عظمت امام 
حسین و من مسرورم که با کسانی که این فداکاری عظیم 
را از جان و دل ثنا می گویند شرکت کرده  ام، هر چند که 

1300 سال از تاریخ آن گذشته است.
*واشنگتن ایروینگ)مورخ آمریکایی(: برای امام حسین)ع( 
ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن بر اراده یزید 
نجات بخشد، لیکن مسیولیت پیشوا و نهضت بخش اسالم 
اجازه نمی داد که او یزید را به عنوان خالفت بشناسد. او به 
زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها 
ساختن اسالم از چنگال بنی امیه آماده ساخت، و در زیر 
آفتاب سوزان سرزمین خشک، و در روی ریگ های تفتیده 
عربستان روح حسین فناناپذیر است. ای پهلوان و ای نمونه 

شجاعت و ای شهسوار من،  ای حسین!
*توماس ماساریک: گر چه کشیشان ما هم از ذکر مصایب 
و  شور  آن  ولی  می سازند،  متأثر  را  مردم  مسیح  حضرت 
هیجانی که در پیروان حسین)ع( یافت می شود در پیروان 
مسیح یافت نخواهد شد و گویا سبب این باشد که مصایب 
مسیح در برابر مصایب حسین)ع( مانند پر کاهی است در 

مقابل یک کوه عظیم پیکر.
*موریس دوکبری: در مجالس عزاداری حسین گفته می شود 
که حسین، برای حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگی مقام و 
مرتبه اسالم، از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار استعمار و 
ماجراجویی یزید نرفت. پس بیایید ما هم شیوه او را سرمشق 
قرار داده از زیردستی استعمارگران خالصی یابیم و مرگ با 

عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دهیم.
با  حسین)ع(  معروف(:  آلمانی)خاورشناس  *ماربین 
و  اثبات مظلومیت  با  و  افراد خود  عزیزترین  قربانی کردن 
حقانیت خود، به دنیا درس فداکاری و جانبازی آموخت و 
نام اسالم و اسالمیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه 
ساخت. این سرباز رشید عالم اسالم به مردم دنیا نشان داد 
که ظلم و بیداد و ستمگری پایدار نیست و بنای ستم هر چه 
در ظاهر عظیم و استوار باشد، ولی در برابر حق و حقیقت، 

چون پر کاهی بر باد خواهد رفت.
*بنت الشاطی: زینب، خواهر حسین بن علی)ع( لذت پیروزی 
را در کام ابن زیاد و بنی امیه خراب کرد و در جام پیروزی 
آنان قطرات زهر ریخت، در همه حوادث سیاسی پس از 
عاشورا، هم، چون قیام مختار و عبدالل بن زبیر و سقوط 
ریشه دواندن  و  عباسیان  حکومت  برپایی  و  امویان  دولت 

مذهب تشیع، زینب قهرمان کربال نقش برانگیزنده داشت.
*لیاقت علی خان)نخستین نخست وزیر پاکستان(: این روز 
محرم، برای مسلمانان سراسر جهان معنای بزرگی دارد. در 
این روز، یکی از حزن آورترین و تراژدیک ترین وقایع اسالم 
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اتفاق افتاد، شهادت حضرت امام حسین)ع( در عین حزن، 
نشانه فتح نهایی روح واقعی اسالمی بود، زیرا تسلیم کامل 
به اراده الهی به شمار می رفت. این درس به ما می آموزد که 
مشکالت و خطر ها هر چه باشد، نبایستی ما پروا کنیم و از 

راه حق و عدالت منحرف شویم.
*جرج جرداق)دانشمند و ادیب مسیحی(: وقتی یزید، مردم 
را تشویق به قتل حسین و مأمور به خونریزی می  کرد، آنان 
می گفتند: چه مبلغ می دهی؟ . اما انصار حسین به او گفتند: 
ما با تو هستیم؛ اگر هفتاد بار کشته شویم، باز می خواهیم در 

رکابت جنگ کنیم و کشته شویم.
جنبش  مصری(:  ادیب  و  عقاد)نویسنده  محمود  *عباس 
حسین، یکی از بی نظیرترین جنبش های تاریخی است که 

تاکنون در زمینه دعوت های دینی یا نهضت های 
سیاسی پدیدار گشته است. دولت اموی پس 

انسان  یک  عمر  قدر  به  جنبش،  این  از 
طبیعی دوام نکرد و از شهادت حسین 
تا انقراض آنان بیش از شصت و اندی 

سال نگذشت.
صبحی)نویسنده(:  محمود  *احمد 
میدان  در  علی)ع(  بن  حسین  چه  اگر 

نظامی یا سیاسی شکست خورد؛ اما تاریخ، 
هرگز شکستی را سراغ ندارد که مثل خون 

حسین)ع( به نفع شکست خوردگان تمام شده باشد. 
خون حسین، انقالب پسر زبیر و خروج مختار و نهضت های 
دیگر را در پی داشت، تا آن جا که حکومت اموی ساقط شد 
و ندای خونخواهی حسین)ع(، فریادی شد که با آن تخت ها 

و حکومت ها را به لرزه درآورد.
*آنتوان بارا)نویسنده مسیحی(: اگر حسین از آن ما بود، در 
هر سرزمینی برای او بیرقی بر می افراشتیم و در هر روستایی 
برای او منبری بر پا می نمودیم و مردم را با نام حسین به 

مسیحیت فرا می خواندیم.
کربال  واقعه  از  مدتی  آن که  با  انگلیسی(:  *گیبون)مورخ 
اما  نیستیم،  وطن  هم  واقعه  صاحب  با  هم  ما  و  گذشته 
سختی ها و مشکالتی که حضرت حسین »ع« تحمل نموده، 
احساسات سنگین دل ترین خواننده را بر می  انگیزد، چندان 
که یک نوع عطوفت و مهربانی نسبت به آن حضرت در خود 

می یابد.
*نیکلسون)خاورشناس معروف(: بنی امیه، سرکش و مستبد 
بودند، قوانین اسالمی را نادیده انگاشتند و مسلمین را خوار 
ضد  بر  دین  گوید:  کنیم،  بررسی  را  تاریخ  چون  نمودند. 
فرمانفرمایی تشریفاتی قیام کرد و حکومت دینی در مقابل 
امپراتوری ایستادگی نمود. بنابر این، تاریخ از روی انصاف 
حکم می کند که خون حسین»ع« به گردن بنی امیه است.

*سر پرسی سایکس )خاور شناس انگلیسی(: حقیقتا آن 
شجاعت و دالوری که این عده قلیل از خود بروز دادند، به 
درجه  ای بوده است که در تمام این قرون متمادی هر کسی 
که آن را شنید، بی اختیار زبان به تحسین و آفرین گشود. 
این یک مشت مردم دلیر غیرتمند، مانند مدافعان ترموپیل، 

نامی بلند غیر قابل زوال برای خود تا ابد باقی گذاشتند.
*تامالس توندون)رییس سابق کنگره ملی هندوستان(: این 
فداکاری های عالی از قبیل شهادت امام حسین)ع(، سطح 
فکر بشریت را ارتقا بخشیده است و خاطره آن شایسته است 

همیشه باقی بماند و یادآوری شود.
*عبدالرحمان شرقاوی)نویسنده مصری(: حسین)ع(، شهید 
راه دین و آزادگی است. نه تنها شیعه باید به نام حسین ببالد، 
بلکه تمام آزاد مردان دنیا باید به این نام شریف 

افتخار کنند.
*طه حسین)دانشمند و ادیب مصری(: 
حسین)ع( برای به دست آوردن فرصت و 
از سرگرفتن جهاد و دنبال کردن از جایی 
که پدرش رها کرده بود، در آتش شوق 
و  معاویه  درباره  را  زبان  او  می سوخت. 
عمالش آزاد کرد، تا به حدی که معاویه 
تهدیدش نمود؛ اما حسین، حزب خود 
را وادار کرد که در طرفداری حق سختگیر 

باشند.
حسین)ع(  مصری(:  السحار)نویسنده  جودة  *عبدالحمید 
نمی توانست با یزید بیعت کند و به حکومت او تن در دهد؛ 
زیرا در آن صورت، بر فسق و فجور، صحه می گذاشت و ارکان 
ظلم و طغیان را محکم می کرد و بر فرمانروایی باطل تمکین 
می نمود. امام حسین به این کار ها راضی نمی شد، گر چه 
اهل و عیالش به اسارت افتند و خود و یارانش کشته شوند.

داستان  مصری(:  فیلسوف  و  طنطاوی)دانشمند  *عالمه 
حسین عشق آزادگان را به فداکاری در راه خدا بر می انگیزد 
و استقبال مرگ را بهترین آرزو ها به شمار می آورد، چندان 

که برای شتاب به قربانگاه، بر یکدیگر پیشی جویند.
بشر  تاریخ  در  کربال  »فاجعه  موصل(:  *العبیدی)مفتی 
اند.  نادره   نیز  آن  مسببین  که  چنان  هم  است،  نادره  ای 
حسین بن علی)ع( سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم 
را بنا بر فرمان خداوند در قرآن به زبان پیمبر اکرم)ص( 
وظیفه خویش دید و از اقدام به آن تسامحی نورزید. هستی 
نزد  بدین سبب  و  فدا کرد  بزرگ  قربانگاه  را در آن  خود 
پروردگار، سرور شهیدانمحسوب شد و در تاریخ ایام، پیشوای 
اصالح طلبان به شمار رفت؛ آری، به آن چه خواسته بود و 

بلکه برتر از آن، کامیاب گردید.«

ن حزن،  ن در ع�ی شهادت امام حس�ی
نها�ی روح واقعی اسالمی  فتح  نشانه 
بود، زیرا تسلیم کامل به اراده الهی به 
شمار می رفت. این درس به ما می آموزد که 
مشکالت  هر چه باشد، نبایس�ت ما  از راه 

حق و عدالت منحرف شویم.



فصل سوم

 نقدهای وارد بر مناسک عاشورا�ی
مالحظا�ت بر نقدهای سیایس، اقتصادی، دی�ن و فلسفی



مناسک  بر  وارد  نقدهای  سوم:  فصل 

عاشورا�ی

*نویسنده: سید محمد مهدی شرف الدین

یکی از بحث های اصلی جریان های فکری رسانه ای فعال 
به ویژه جریان روشنفکری دینی و روشنفکری حوزوی در 
حوزه ژورنالیسم اندیشه به تناسب ماه محرم، حول موضوع 
است  روشن  البته  است.  عاشورایی  و  دینی  مناسک  نقد 
که در چند سال اخیر، این موضوع به صورت پروژه ای از 
سوی محفل های روشنفکری دینی کلید خورده و سعی 
دارند با عنوان نقد مناسک دینی، برخی از وجوه دینداری 
رو به چالش بکشند و جریان مذهبی را به قشری گرایی و 
ظاهرگرایی متهم سازند. از سویی هدف دیگر این پروژه، با 
نقد امر سیاسی و حاکمیت دینی نیز مقارن است، چراکه 
حاکمیت در قوام و نشر مناسک نقش مهمی دارد. با این حال 
از دیرباز تاکنون دغدغه دلسوزان و مصلحان دینی مسئله 
آسیب ها و به ویژه تحریف های مناسک عاشورایی بوده است. 
آنان تالش های ارزنده ای برای زدودن غبار تحریف از چهره 
این مناسک کرده و این کار همواره سرلوحه فعالیت های 
علمی و رفتاری آنان بوده است. برخی از این افراد عبارتند از:

1. محدث نوری1)1254 - 1320 ه. ق(
وی کتاب لؤلؤ و مرجان را در سال )131۹ ه. ق( یک سال 
قبل از وفاتش به درخواست عده ای نوشت تا برای تحریفاتی 
که رایج شده بود و هر روز بردامنه آن افزوده می شد، چاره ای 
باشد. میرزای نوری، اولین کسی است که نظراتش درباره 
اصالح روضه خوانی و پاک سازی قیام امام حسین علیه السالم 
از تحریف را به صورت مکتوب و در اثر مستقلی به نگارش 
درآورد. استاد شهید مطهری در چند جای کتاب حماسه 
حسینی از این اثر ارزشمند نام برده و از آن به نیکی یاد 

کرده است. 1
2. سید محسن امین عاملی )1284- 13۷1 ه. ق(

وی صاحب کتاب ارزشمند اعیان الشیعه است و بیشتر با این 
اثر شناخته می شود. ایشان همچنین در مبارزه با آسیب ها و 
تحریف های سوگواری سیدالشهداء علیه السالم فعالیت های 
چشمگیری را انجام داد و در دوره حیات خود توانست جریان 
مبارزاتی ضد تحریف های سوگواری را شدت بخشد و سید 
ابوالحسن اصفهانی رحمه الل در حمایت او به میدان آمد. او 
موافقان و مخالفان را وادار به بازخوانی برخی آیین ها کرد و 
درباره سوگواری امام حسین سه اثر را به نگارش درآورد که 

از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. شهید مطهری، مجموعه آثار، ج 1۷، صص 613 ، 5۹1 ، ۷8 ، ۷1 .

1. لواعج االشجان؛ این اثر در سال 132۹ )ه. ق( درباره قیام 
امام حسین علیه السالم و در ذکر مصیبت های سیدالشهداء 

نوشته شد.
نیه؛ این کتاب در 5 جلد در سال های 1340  2. المجالس السَّ
1345 به نگارش درآمد. هدف از تألیف این اثر تصحیح اخبار 
نادرستی است که در مجالس سوگواری به ائمه علیهم السالم 

نسبت می دهند.
3. التنزیه اِلَعمال الشبیه؛ این کتاب در سال 1346 نگاشته 
شد و آخرین اثر در این باره است. کتاب در بردارنده نظرهای 

سید محسن امین در عاشوراپژوهی است.
3. شهید مطهری

حرکت های اصالحی شهید مطهری در فرهنگ عاشورا هم 
به لحاظ گستره و هم میزان اثرگذاری، فصل مستقلی در 
این بخش است. شهید مطهری شخصیتی برخاسته از پایگاه 
و عقالنی عمیقی  فلسفی  تفکرات  حوزه علمیه است که 
دارد، تالش های او را در سخنرانی های ایشان در سال های 
آن  حاصل  که  کرد  وجو  جست  می توان  1346تا1356 
مجموعه ای سه جلدی به نام حماسه حسینی است. وی دو 
گروه عوام جاهل و عالمان خاموش را مسئول می داند و بر 
آنان خرده می گیرد و به شدت از انحطاط اندیشه های مربوط 
به فلسفه قیام سید الشهداء علیه السالم ، فلسفه سوگواری، 
مسائل  و  ها  شیوه  ورود  و  قیام،  از  عوامانه  برداشت های 
غیردینی و ناهمخوان با روح تعالیم دینی و اسالمی اظهار 

گالیه می کند.
4. مقام معظم رهبری

ایشان همواره بر سوگواری هدف دار و پیرایه از آسیب های 
ایشان در سال  تأکید دارند. و سخنرانی  لفظی و معنوی 
13۷3 را می توان نقطه عطفی در پیرایش فرهنگ سوگواری 
از تحریف ها دانست. ایشان به طور جدی درباره آسیب ها و 
تحریف های عاشورا، به ویژه مراسمی همچون قمه زنی هشدار 
دادند. گفتنی است، نگرش ایشان دربردارنده هر دو بُعد لفظی 
و معنوی بوده است. چنان که در جایی چنین می گویند: »ما 
به برکت امام حسین علیه السالم وحفظ فرهنگ آن توانستیم 
نظام اسالمی را در جامعه خود به وجود آوریم. علمای دین، 
مبلغان و ذاکرین باید مسئله عاشورا و مصایب امام حسین 
علیه السالم را به صورت یک مسئله جدی و اساسی مورد 
توجه قرار دهند و در این راه حادثه کربال را از بیراهه ها مضر 
و خالف واقع جدا سازنده و پس از خالص کردن آن با انواع 

هنرهای بیانی، به ذکر این مصیبت بزرگ بپردازند.« 2
در حال حاضر، مناسک دینی و به ویژه مناسک و آیین 

2. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون در آستانه ماه 
محرم، 1368/05/11
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که  است  کرده  پیدا  ویژه ای  جایگاه  جامعه،  در  عزاداری 
بی شک باید مورد نقد و نظر اهالی اندیشه باشد، اما باید 
این امر از رهگذر نگاه جامع و خواستگاهی درست مورد 
بیشتر  که  روشنفکرانه  نگاه های  صرف  بگیرد.  قرار  نظر 
خواستگاه کارکردی و فهم اسطوره ای و غربی از مناسک 
دارند، نمی تواند خواستگاه درستی برای فهم و نقد مناسک 
دینی و عزاداری باشد. محسن حسام مظاهری یکی از این 
چهره هاست که پروژه نقد مناسک دینی را در دستور کار 
خود قرار داده و یادداشت ها و سخنرانی های انتقادی او در 

شبکه های اجتماعی بازنشر می شود. 
البته جریانات مختلفی در حوزه نقد مناسک دینی قلم می زنند 
که اهداف و محورهای مختلفی را مورد نظر قرار داده اند، اما 
در این وجه مشترکند که سایه مناسک دینی و عاشورایی 
موجود را بر سر جامعه بشری سنگین تصور کرده و سعی 

دارند تا مخاطرات پر و بال دادن به این مناسک 
را نمایان سازند. برخی از آنها سعی دارند تا 
با دوگانه سازی های مختلف، مناسک را در 
مقابل معارف قرار داده و از افول دینداری 
معرفت اندیش سخن بگویند. گروهی دیگر 
و  روایت ها  تاریخی  اعتبار  تا  دارند  قصد 
ارجاعات تاریخی مناسک نوظهور را زیر 
سوال ببرند و عده ای دیگر می کوشند تا 
از مرجعیت جامعه مداحان و سخنرانان به 

جای روشنفکران، انتقاد کنند.
نقدهای وارده بر مناسک عاشورایی از سوی این 

نبوده وحوزه های مختلفی را شامل  گروه، در یک حیطه 
اشاره  حوزه ها  مهمترین  از  برخی  به  این جا  در  می شود. 

خواهیم کرد:

1.نقدهای اقتصادی

در مورد مسائل اقتصادی، دو نقد جدی از سوی منتقدین 
مناسک دینی و عاشورایی موجود، مطرح می گردد:

ا�ن گری و ارساف در برپا�ی مناسک الف(ارسش

مناسک،  مخالفین  توسط  شده  وارد  نقدهای  جمله  از 
ظهور  و  مردم  مدل  از  مراسمات  این  شدن  خارج  ادعای 
اینان ظهور  نظر  از  دکان سازی های مختلف در آن است. 
پازل  عاشورایی،  عزاداری های  متولی  نام  به  که  طبقه ای 
سبک زندگی اشرافی خود را کامل می کنند، به هیچ وجه 
قابل توجیه نیست. پیراهن چند میلیونی مخصوص محرم، 
ساعت  چند  برای  که  مداح هایی  الکچری،  هیئت های 
روضه امام حسین)ع(، میلیون ها تومان به جیب می زنند، 
گوش دادن به روضه در ماشین آخرین مدل آن هم با صدای 

بلند و نامتعارف و... نمونه هایی از سبک زندگی است که با 
توسل به دین، ضمن مشروعیت بخشی به خود، پدیده ای به 
نام بورژوازی مذهبی را شکل داده  است؛ این سبک از زندگی 
اشرافی که در سایه مذهب خود را بازتعریف کرده است، 
به صورت آفتی برای برخی از مداحان و سخنرانان درآمده و 
آنها را به فکر تامین مقاصدی غیر از ترویج دین یا پاسداشت 
عاشورا انداخته است. این در حالی است که مهمترین پیام 
و  بوده  اشرافی گری  و  سرمایه داری  با  مبارزه  عاشورا  قیام 
انقالب اسالمی نیز با همین شعار پا به عرصه سیاست و 

حکمرانی نهاد. 3

ب(لزوم اختصاص هزینه مناسک به فقرا و نیازمندان

از دیگر شبهات بسیار رایج در مورد مناسک عاشورایی و 
عزاداری، لزوم تعطیل کردن مراسمات و اختصاص هزینه آنها 
به فقرا و نیازمندان جامعه است. هرساله با شروع ماه 
محرم برخی از منتقدین بر این مساله پافشاری 
هزینه های  خرج  جای  به  که  می کنند 
مختلف برای عزاداری و برپایی مناسک 
مختلف، بهتر است تا این ثروت را به 
نیازمندان اعطا کرده و فقر را از چهره 

جامعه بزداییم.

مالحظا�ت بر نقدهای اقتصادی

ماه  سوگواری  ایام  رسیدن  فرا  با  هرساله 
به  اقدام  سوگواری  هیئت های  و  مردم  محّرم، 
تهیه غذای نذری و تجهیز مکان های مخصوص عزاداری 
می کنند. بیشترنذرهای مردم در این ایام به صورت مواد 
غذایی است؛ در دهه عاشورا در کم تر خانه ای پخت و پز 
می شود، زیرا مردم ترجیح می دهند در این روزها از غذاهای 
متبرک نذری بخورند. تا اینجای کار، نه تنها مشکلی ندارد؛ 
بلکه کارکردهای مثبِت پنهان و آشکاری نیز بر آن مترتب 
اجتماعی،  ارزش های  از  بارز  نشانه ای  نذری دادن  و  است 
انسانی و اسالمی است که افزون بر تقویت باورهای جمعی، 
تقرب هر چه بیشتر به خدای متعال و اهل بیت را در پی 
اما مشکل زیاده روی، اسراف و چشم و هم چشمی،  دارد، 
ریخت و پاش و سفره هایی است که از حضور مستحقین 
در پای آنها خبری نیست که متأسفانه دامن برخی محافل 
سوگواری را گرفته و آنها را به چنین آسیبی گرفتار ساخته 
است. اسراف کردن غیر از این که گناه بزرگی است، در قبولی 
نذر نیز شبهه پدید می آورد و آفت بزرگی برای عمل عبادی 

«، حسین  سرمایه دار  به کام  عزاداری  نام  »به  عنوان  با  یادداشت   .3
خدایاری، خبرگزاری ایرنا
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در  مناسک دی�ن  رشد چشمگ�ی 
پیاده روی  چند سال اخ�ی مثل پدیده 

ن ، عده ای همچون آقای محسن  اربع�ی
حسام مظاهری را بر آن داشته است تا با با 
، آثار  نه ای جدی تر به رساغ برریس مبا�ن انگ�ی

و کارکردهای آنها بروند.



شمرده می شود و پیامدهای منفی نیز دارد. عالوه بر آن، 
این گونه پذیرایی فرهنگ جامعه را به سوی اسراف و ایجاد 

ناهنجاری های اجتماعی سوق می دهد. 
علیرغم آسیب هایی که ممکن است در طی خرج هزینه های 
مختلف برای عزاداری پیش آید، باید دانست که اوال کمک 
به فقرا به برپایی مناسک عاشورایی هیچ منافاتی با یکدیگر 
لذا  باشند؛  دیگری  مکمل  می توانند  هرکدام  و  نداشته 
پرداختن به یکی هیچگاه موجب غفلت از دیگری نخواهد 
شد. ثانیا به اعتراف تمام ائمه معصومین، بقای دین اسالم در 
گروی پاسداشت مناسک عاشورایی است و این یعنی علیرغم 
ارزشمندبودن کمک به فقرا، آثار و کارکردهای تعظیم شعائر 
حسینی به مراتب بیشتر خواهد بود و ما را زودتر به هدف 
نهایی می رساند. امام حسین)ع( قله ای است که افراد را به 
خود جذب می کند و موجب تحول آنان می شود. حال که این 

قله موجود است باید اسباب جذب مردم را به سمت آن 
فراهم کرد و این اسباب می تواند، اطعام عزاداران 

باشد. ثالثا بسیاری از هزینه های خرج شده 
برای مراسمات عزاداری، توسط خود مردم 
و با اختیار خودشان تامین شده و فارغ 
از دستور یا ابالغ دولتی می باشد. رابعا 
برپایی مناسک عاشورایی، آثار اجتماعی 
همراه  به  بشری  جوامع  برای  را  زیادی 

دارد که از جمله آنها می توان به شناسایی 
فقرای موجود توسط قشر ثروتمند اشاره کرد. 

خامسا کشور ما غیر از فقر مادی، از فقر فرهنگی و 
معنوی نیز رنج می برد که صرفا با پاسداشت مناسک دینی و 

عاشورایی می توان امید به رفع آن داشت. 4

2.نقدهای اجتماعی

انتقادات  که  است  دیگر حوزه ای  اجتماعی،  مسائل  حوزه 
نسبت به مناسک عاشورایی را در خود جای داده و نیاز 
به بررسی جدی دارد. در این بین می توان به چند مورد 
از مهمترین نقدهای اجتماعی وارده بر مناسک عاشورایی 

اشاره کرد:

الف(مردم آزاری

به  ناظر  عاشورایی،  مناسک  بر  وارده  نقدهای  از  یکی 
است.  مراسمات  از  بعضی  برگزاری  خالل  در  مردم آزاری 
را ملک  نذری ، خیابان  و پخش  عزاداری  بهانه  به  عده ای 
شخصی خود فرض کرده و با ایجاد راهبندان های طوالنی آن 

ابراهیمی،  هزینه هایش«، حسین  و  »عزاداری  عنوان  با  مصاحبه   .4
وبسایت شفقنا

هم در برخی خیابان های پر رفت و آمد و کم عرض، سبب 
آزار و اذیت مردم و ساکنان این خیابان ها می شوند. پَرسه زدن  
جوانان در اطراف حسینیه ها و انتظار برای رسیدن فرصت 
سینه زنی و خودنمایی های جوانی، آشکارا آزار زنان و دختران 
گذر  مسجد  اطراف  در  که  است  کسانی  حقوق  ناقض  و 
کرده و یا زندگی می کنند. نصب بلندگوهای کذایی و ایجاد 
سروصداهای آزاردهنده تا دیروقت شب، با اساس محرم و 
عاشورا همخوانی ندارد و خود نقض حقوق دیگران و منافی 
اجتماعی است. خلق صحنه های فجیع و مشمیز  اخالق 
کننده قمه زنی و به راه انداختن خون قربانی، موجبات ترس 
زنان و کودکان را فراهم آورده و مصداق دیگری از مردم 

آزاری اجتماعی به حساب می آید.

ب(برجسته سازی اختالفات فرقه ای

سنت،  اهل  با  تاریخی  اختالف  برجسته سازی 
توسعه  ادبیات و آیین های ناظر به سب و 
لعن بزرگان اهل سنت، رشد گسترده  
غلو و ادبیات غالیانه در برخی از هیئت ها 
و محافل مذهبی همه و همه از عواملی 
هستند که اختالفات فرقه ای و اجتماعی 
از  انتقاد  موجبات  و  کرده  تشدید  را 
می آورند.  فراهم  را  عاشورایی  مناسک 
عده ای امروزه این مناسک را به فرصت 
مذهبی  عقده گشایی  برای  مغتنمی 
تشبیه می کنند که تعداد بسیاری نادان و 
تظاهرات  و  استفاده کرده  آن  از  گاهی هم مغرض 
مذهبی به راه می اندازند؛ غافل از اینکه جز تعداد معدودی 
ازحنفی ها، تمام رهبران و پیروان شافعی و حنبلی به سوگ 
عزای حسین و عاشوراییان حسین نشسته و به مثابه فرزند 

دختر پیامبر سوگواری می کنند. 

ج(خسته کردن افکار عمومی از دین و مناسک

از دیگر نقدهای وارده بر مناسک از سوی منتقدین این است 
که تطویل و تسلسل مناسک عزاداری با عناوین و القاب 
ناخوشایند  عمومی  افکار  برای  مختلف  نام گذاری های  و 
می باشد. بدیهی است هر شهروندی می تواند با انگیزه عشق 
به امام حسین)ع( در هرلحظه از روز و شب به راز و نیاز و 
عزاداری بپردازد، اما نمی توان به این بهانه، فضاهای عمومی 
شهر را محدود کرد. این که انتظار داشته باشیم دو ماه از 
معطوف  عمومی  افکار  و  جامعه  کل  صفر(  و  سال)محرم 
امروزی  با مالحظات اجتماعی و روانی  باشد،  به عزاداری 
سازگاری ندارد. شایسته است ایام عزاداری امام حسین)ع( 
به صورت رسمی به همان اصل حادثه بسنده شود تا فضاهای 

با  جامعه  یا  مردم  ن  ب�ی دوگانه سازی 
مناسک عاشورا�ی از آنجا�ی واضح البطالن 
است که تمام این مناسک، توسط خودم 
مردم و جامعه خلق و هرساله بازتولید 

می شود.
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عمومی مثل سینماها، سالن های تئاتر و سایر مراکز تفریحی 
و خدماتی در این ایام شاهد رکود و محدودیت نباشند تا 

حرمت عاشورا از سوی همه اقشار مردم، پاس داشته شود.

د(تخریب ادبیات اجتماعی

از دیگر نقدهای وارده بر مناسک عاشورایی، سخبف شدن 
ادبیات موجود در اشعار و نوحه های مداحان است.  عزاداری 
باید قدمی باشد در راه عروج مردم به اوج قله افکار اسالمی 
نه دور شدن آنها از ادبیات و گفتمان متعالی. از این رو به 
کار بردن اشعار گوناگون با کلیدواژه های عرفی زده و سخیف، 

می تواند هدف برپایی اینگونه مراسمات را زیر سوال ببرد.

ه(برهم زدن بهداشت عمومی جامعه

یکی از نقدهای وارد بر مناسک عزاداری، ناظر به برهم زدن 
بهداشت عمومی جامعه است. از این نظر برپایی مراسمات 
عزاداری، به ریختن زباله های مختلف در سطح شهر، از بین 
رفتن زیبایی جامعه و همچنین مضاعف شدن کار کارگران 
شهرداری ختم می شود. این در حالی است که هیچ دلیل 
زباله  مجالس در سطح شهر  برای ریختن  قانع کننده ای 

نیست. 

مالحظا�ت بر نقدهای اجتماعی

هر جامعه ای بنابر ارزش ها و قوانین خود، مراسمات، جشنواره ها 
و کارناوال هایی را برگزار می کند و تمام افراد)چه موافق و چه 
مخالف( با علم به ارزش بودن آن برنامه ها، لب به اعتراض باز 
نمی کنند. در ایران اسالمی نیز امروزه مناسک عاشورایی به 
یکی از ارکان اصلی جامعه تبدیل شده و دوست و دشمن 
به عظمت و جایگاه آن اعتراف می کنند. دوگانه سازی بین 
مردم یا جامعه با مناسک عاشورایی از آنجایی واضح البطالن 
است که تمام این مناسک، توسط خودم مردم و جامعه خلق 
و هرساله بازتولید می شود. از این رو نمی توان به طور کلی 
آرامش  برهم زننده  را  عزاداری  مراسمات  از  وجود هرگونه 
و امنیت اجتماعی جامعه دانست. البته وجود آسیب های 
اجتماعی در برخی از این مراسمات بر کسی پوشیده نبوده 
و نیاز به اصالح دارد. برای مثال مقوله قمه زنی که امروزه پا 
فراتر از یک معضل گذاشته و وارد فاز بحرانی شده، به عنوان 
سوژه ای برای معرفی تصویری غلط از مسلمانان به طور عام 
و شیعیان به طور ویژه توسط رسانه های غربی تبدیل شده 
است. یا مثال رسم جدیدی که در مناسک عزاداری تحت 
عنوان دهه سازی های مختلف برای شهادت ائمه معصومین 

به راه افتاده و انتقادات زیادی را به جان خود خریده است. 

3.نقدهای سیایس

عاشورایی  مناسک  بر  وارد  نقدهای  محوری ترین  از  یکی 
در  نهفته  مقاصد  خواندن  سیاسی  تحلیلگران،  سوی  از 
دل مناسک است. به اعتقاد منتقدین، حکومت جمهوری 
اسالمی با سوء استفاده از مناسک عاشورایی، به پیشبرد 
مقاصد سیاسی خود همت گزیده و این مراسمات را ابزاری 
برای اهداف خود کرده است. این انتقاد، در قالب دو نوع 

دوگانه سازی توسط منتقدین بیان شده است:
الف(دوگانه قرائت مردمی و حکوم�ت از عاشورا 5

در  کلی  قرائت  دو  کم  دست  امروزه  که  معتقدند  برخی 
سطح مناسبات اجتماعی در جامعه ایران پیرامون حادثه 
عاشورا در جریان است. قرائت اول ریشه در روایت خاص 
زندگی  متن  با  دوم،  روایت  و  دارد  حاکمیت  رسمی  و 
گروه های اجتماعی مرتبط است که به شکل مستقل و به 
دور از هیجانات سیاسی، مراسم خود را اجرا می کنند. در 
رابطه با برداشت اول می توان گفت که دستگاه سیاسی، طی 
چند دهه اخیر با درک این نقطه که عاشورا جایگاه فرهنگی 
بسیار متعالی و خاصی در بین ایرانیان دارد، با تغییر برخی 
از ُصور آن، در راستای دستیابی به اهدافی خاص، اقداماتی 
را انجام داده است. این اقدامات به شکل سازماندهی شده 
و با بهره گیری از قدرت و نفوذ مداحان به اوج خود رسید. 
نظام سیاسی، با تکیه بر قدرت و نفوذ مداحان تا حدودی 
توانسته است کار ویژه خاصی را برای آنها تعریف نماید. در 
حقیقت، آنجاست که مداحان به جای تبیین منطق عاشورا 
و مکانیسم آن، دست در دست قدرت و دستگاه سیاسی، در 
توجیه اقدامات حاکمیت و خدمت به قدرت عمل می کنند. 
از این منظر برای دستگاه سیاسی، مداحان ابزار مهمی برای 
تثبیت قدرت به شمار می آیند. این روایت از عاشورا با توجه 
به حمایت دستگاه سیاسی قدرت حاکمه، تا حد زیادی نیز 
توانسته است در مرزهای جغرافیایی خارج از ایران و در بین 
شیعیان لبنان، عراق، سوریه و آذربایجان نیز نفوذ کند که 
تبعات جبران ناپذیری را نیز برای جامعه ایران و سیاست 

خارجی ایجاد کرده است.
در قرائت دوم، علیرغم تالش همه جانبه مافیای مداحی و ارائه 
روایت خاص آنها از واقعه کربال، گروه کثیری از مردم، بی اعتنا 
به این قرائت خاص، با تکیه بر آموزه های واقعه کربال، مراسم 
سوگواری خود را برگزار می کنند و دهه محرم را فرصتی برای 
مقاومت در برابر هر نوع زیاده خواهی قدرت قلمداد کرده و 
آن را پایه و اساسی برای دسترسی به عدالت می دانند. منطق 

با عنوان »عاشورا، سیاست و جامعه«، توحید علیزاده،  یادداشت   .5
وبسایت ایرام
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عاشورا و کنش امام حسین و یارانش پایه های قدرتمندی را 
در رابطه با عدم سکوت در برابر ظلم در فرهنگ عامه مردم 
ایجاد کرده است که با وجود اعمال محدودیت های متعدد 
از سوی نیروهای طرفدار قرائت رسمی از فرهنگ عاشورا، 
این گروه از مردم کماکان فعالیت پویا و زنده ای دارند. در 
واقع در قرائت غیررسمی، حادثه کربال، به مثابه راهی برای 
دستیابی به عدالت و آزادی است که در آن ستایش از قدرت 
تهی از معناست و جایگاهی ندارد. برای عامه مردم، عاشورا به 
مثابه روایتی بنیادی از تاریخ، پیونددهنده و مرکزیت بخش 
فرهنگ شیعه نیز به شمار می آید. این موضوع در مناطق 
مختلف کشور و در بین گروه های فرهنگی متفاوت به شکل 
سنتی و به دور از تجمل گرایی و با حمایت نیروهای مردمی 
بومی اجرا می شود. در این نوع برداشت از عاشورا، عزاداری 
محرم از سویی محمل اصلی وجدان جمعی جامعه محسوب 
شده و از سوی دیگر، یکی از منابع اصلی شکل دهنده احساس 
هویت جمعی در فرهنگ شیعی ایرانی قلمداد می شود. در 
این قرائت، عاشورا دارای زوایا و ابعاد مختلفی است که به 

تناسب زمان، جامعه، آن را به کمک فرا می خواند. 
ب(دوگانه شور و شعور 6

از دیگر انتقادات وارده بر مناسک موجود، پر و بال دادن به 
عاشورای شور توسط جمهوری اسالمی در مقابل عاشورای 
شعور است. از نظر اینان عاشورای شور ساخته و پرداخته 
دین  ساختن  به  که  حکومتی  حکومتی ست.  دین  یک 
حکومتی می نشیند، می خواهد از این دین به عنوان یک 
ابزار برای کنترل جامعه، وفاداری شهروندان به حکومت و 
مشروعیت و مقبولیت خود استفاده کند. عاشورای شور به 
دنبال پرده گذاشتن بر روی اهداف جنبش حسینی با ایجاد 
فضایی پر از احساس و شور و نه  شعور است. در عاشورای 
شور همه جا با سیاهی پوشیده می شود تا سفیدی پشت 
آن مخفی  شود. عاشورای گریه، فغان و بروز احساسات برای 
شهادت حسینی ست که هدف او در جنبش اش پشت پرده 
ابهام، اوهام و ناشناسی مانده است. عزادارن برای کسی  گریه 
می کنند که با یاران اندک اش مقابل دولت زمان دست به 
دولتی  و  کرده  سرنگون  را  حکومت  این  تا  برده  شمشیر 
اسالمی بر پا کند و اکنون که نتوانسته است، مظلومانه به 
دست مردان این حکومت جائر به شهادت رسیده است. دین 
حسین بن علی  در این عاشورای شور، دین شمشیر در مقابل 
یک دولت مستبد است. این حسین اهل سازش نیست و 
حاضر است تمامی  افراد خانواده خود را به پای این مرام از 
دست بدهد. در این عاشورا ابایی نیست تا حتی وقایع اتفاق 

6. یادداشت با عنوان عاشورای شور و عاشورای شعور، مهدی نوربخش، 
وبسایت زیتون

افتاده در این روز بازخوانی صحیحی نداشته باشند. این تاریخ 
می تواند و می باید دست خوش اغراق و مبالغه قرار گیرد، چرا 

که هدف ایجاد شور است نه  شعور. 
اما عاشورای شعور و معرفت حاوی در مقابل این دیدگاه 
قرار داد. از این منظر حسین بن علی  از مدینه برای امنیت 
خود، خانواده و حق آزادی بیان خارج شد. بر خالف قرائت 
طرفداران عاشورای شور، حسین بن علی  شهادت طلب نبود و 
قصد گریز از مرگ در تصمیم حرکت از مدینه به مکه و کربال 
را داشته است. شهادت طلبی به معنی  مرگ طلبی و عدم 
گریز از مرگ در اندیشه حسین بن علی  جایی  ندارد. او اعالم 
می کند که به سمت مکه می رود چرا که یزید قصد جان او  
را کرده و امنیت جانی و بیان عقیده را از او سلب کرده است. 
در نامه ای که به برادر خود در مدینه می دهد، امنیت ابراز 
عقیده را بر هر چیز دیگری ترجیح داده و می گوید »خرجت 
لطلب اصالح فی  اّمه جدی« برای اصالح در اّمت پیامبر از 
مدینه خارج می شود. حق آزادی بیان برای او بسیار اهمیت 
دارد. او می گوید »ارید ان امر به المعروف و انهی عن المنکر«. 
امر به معروف و نهی از منکر در راستای آزادی بیان در نقد 
حکومت یزید برای او مهم ترین قدم اصالحی در جامعه است. 
اما امر به معروف برای حسین بن علی  یک ارزش سیاسی 
بزرگی  نیز دارد. از طرف دیگر اسالم حسین بن علی  اسالم 
شمشیر و شورش نیست. حرکت او یک حرکت اصالحی ست 
و با تمسک به خشونت به دنبال سقوط رژیم یزید نیست. از 
مّکه به کوفه می رود تا به دعوت کوفیان برای ایجاد مدینه 
امنی  پاسخ گوید. اما وقتی  پسرعموی او مسلم در کوفه شهید 
می شود، ایجاد حکومت در کوفه برای او منتفی ست. او به 
یک حکومت انتخابی اعتقاد دارد که فقط می تواند با آرا مردم 

مشروعیت کسب کند.

مالحظا�ت بر نقدهای سیایس

در مورد نقدهای سیاسی وارد بر مناسک عاشورایی الزم است 
تا به چند نکته اشاره شود:

1.مهمترین مساله خدشه در دوگانه سازی منتقدین مناسک 
قرائت مردمی و  بین  تفاوت  القای وجود  عاشورایی است. 
حکومتی از عاشورا و مناسک آن، مغالطه ای است که راه 
هرگونه دفاع یا پاسخ را نسبت به این انتقاد مسدود می کند. 
مناسک  حوزه  در  مردم  و  دولت  یا  شعور  و  شور  دوگانه 
عاشورایی به هیچ عنوان توجیه عقالنی نداشته و موجب 

غفلت از رابطه دیالکتیکی و تنگاتنگ آنها می شود.
2.این دست نقدهای وارده بر مناسک عاشورایی، به هدف حل 
مساله نبوده و خودشان آغشته به مقاصد سیاسی همچون 
باز کردن راه برای گفتمان مذاکره و تساهل با دشمنان اسالم 

هستند.
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خویش  ذات  و  سرشت  در  شیعی،  و  اسالمی  شعائر   .3
سیاسی هستند و داللت های آشکار سیاسی دارند چراکه 
اسالم چنین خصوصیتی دارد و احکام و ارزش های آن هرگز 
بیگانه با جامعه و قدرت و نظام سیاسی نیست. پس غایات 
سیاسی جزو طبیعت آن هاست، نه تحمیلی از بیرون که 
بتوان به آن ُخرده گرفت. از این  رو مناسک سکوالر، انکار 
بخش های عمده ای از دین است و بر تلقی سکوالر از دین 
استوار می گردد. پس صورت طبیعی، مناسک سیاسی است 

و صورت َمرضی، مناسک سکوالر. 
4.آن  چه سیاسی کاری و جناح اندیشی خطاب می شود هرگز 
با واقعیت تطابق ندارد زیرا دمیدن روح انقالبی در شعائر 
اسالمی و شیعی و پیوند  زدن درون مایه های آن با نیازهای 
انقالب و کشاندن مردم به عرصة هواداری از انقالب، امری 
سیاسی است اما سیاسی کاری نیست که بتوان به مذمت 
به  عالقه  ادعای  می توان  چگونه  پرداخت.  آن  مالمت  و 
معصومین )ع( را داشت اما به دفاع از حکومتی که ریشه 
در تعالیم و معارف ایشان دارد و می خواهد جامعه ای مبتنی 

بر آموزه های آنها بنا کند، برنخاست و بی طرف 
و بی موضع بود؟! باید شبیه سازی تاریخی 

تاریخی  تکالیف  به  را  مردم  و  کرد 
داد  نشان  و  ساخت  آگاه  امروزی شان 
که در عمل، باید چگونه رفتار کرد که 
خط آن حضرات ادامه یابد و ما به عنوان 
شیعیان جزو پیروان عملی ایشان  باشیم.

و  اعتقادات  از  حکومت ها  5.استفاده 
ارزش های اجتماعی و دینی مردم یک 

جامعه، اگر دارای کارکردهای مثبتی برای 
مردم باشد، مصداق استفاده و اگر دارای کارکرد 

منفی باشند، مصداق سوء استفاده خواهند بود. جمهوری 
اسالمی با استفاده بهینه از همین مناسک عاشورایی توانست 
روحیه ظلم ستیزی را در مردم زنده نگه داشته و آنان را در 
دفاع مقدس و در مقابل دشمنان این مرز و بوم، مجهز به 
سالح عشق و ایمان نماید و پیروزی را برای آنان به ارمغان 
آورد. تجربه  انباشته  نهضت عاشورایی امام خمینی چه در 
دوران مبارزات، چه در دوران جنگ تحمیلی و چه پس از 
آن تا کنون و حتی تجربه  گران سنگ شیعیان مجاهد در 
لبنان و سوریه و عراق و یمن این حقیقت را مبرهن ساخت 
که برداشت سیاسی از حماسه  عاشورا و تبدیل شعار »لبیک 
یا حسین« به یک مرامنامه  سیاسی و مبارزاتی می تواند مولّد 
چه قدرت عظیمی باشد که ابرقدرت های جهان نیز از عهده ی 
مهارش برنیایند. اگر فربهی مناسک در جهت اهداف دینـ  
مقاصدالشریعه ـ باشد و کارکردهای انسانی ـ اجتماعی آن 
پابرجا بوده و یا با تحقیق و تدبیر قابل آفت زدایی باشد، چه 

اشکالی در پشتیبانی حاکمیت از این رشد مناسکی هست؟ 
چرا و چطور حکومتی که بر بنیاد دین تشکیل شده، می تواند 
در این مورد ژست بی طرفی بگیرد یا به دلیل آسیب هایی 
قابل شناسایی و درمان، از مداخله مؤثر در قالب حمایتگری یا 

اصالحگری، پرهیز کند؟

4.نقدهای دین پژوهانه

در اینکه مناسک عاشورایی امروزه به یکی از پررنگ ترین 
اعمال دینی ما تبدیل شده اند، شکی نیست؛ اما باید دانست 
که از همین منظر دینی نیز نقدهایی به جایگاه مناسک از  
سوی منتقدین وارد شده است. برخی از این نقدها عبارتند از:

ن مقوله دین و تدین الف(دوگانه سازی ب�ی

یکی از مهمترین بسترهای نقد دینی به مناسک عاشورایی، 
دوگانه سازی های مختلف بین دین و تدین است. منتقدین در 
این دیدگاه، جایگاه دین را از تدین و کنش افراد جدا تصور 
کرده و سعی می کنند تا از آفات پررنگ شدن هر کدام از آنها 
سخن بگویند. برخی از ادعاهای این افراد به شرح ذیل 

است:

ابعاد  ن  ب�ی توازن  و عدم  مناسک  تورم 
مختلف دینداری

مختلف  پژوهش های  اینان  نظر  از 
سال های  در  دین  حوزه   با  مرتبط 
اخیر نشان می دهد شاخص هایی چون 
اخالق دینی)صداقت، اعتماد، امانت داری 
و...(، اعتقادات دینی )باور به غیب، باور به 
معاد و...( و حتی تقید به مناسک رسمی مثل 
درحالی که  داشته اند  کاهشی  روند  روزه داری  و  نماز 
به موازات آن ها مناسک ثانویه رو به افزایش دارند. به عبارت 
دیگر گرچه مناسک رشد کرده اند، اما نمی توان ادعا کرد 
همه ی ابعاد دینداری رشد کرده است. به نظر ایشان دین 
وقتی می تواند این نقش را به درستی ایفا کند که همه ی 
ابعادش به طور متوازن رشد کنند. غلظت روزافزون مناسک 
در دینداری به موازات رقیق شدن ابعاد اعتقادی و اخالقی، به 
ضرر کارآمدی دین است. استمرار این روند، به جای »انساِن 
وقتی  می کند.  تولید  مناسک گزار«  »انساِن  تنها  دیندار« 
مناسک فی نفسه موضوعیت می یابند و قرار نیست در خدمِت 
چیزی باشند. مناسک کارکردهای متنوعی برای جامعه ایفا 
می کنند و ازین حیث بسیار مفیدند. منتها مناسک متورم و 
یغیرمتوزان، از مجموعه ی کارکردها را تنها به فراغت و تفریح 
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شعائر اسالمی در رسشت و ذات خویش 
سیایس هستند و داللت های آشکار سیایس 

ن خصوصی�ت دارد  دارند چراکه اسالم چن�ی
و احکام و ارزش های آن هرگز بیگانه با 

جامعه و قدرت و نظام سیایس نیست. 



فرومی کاهد. چنین مناسکی دیگر در خدمت جامعه نیست. ۷ 

انسا�ن بودن مناسک و الهی بودن دین

از دیگر مسائل مطرح شده توسط منتقدین این است که 
جدایی  تدین،  و  دین  بین  عالمان،  که  گذشته  برخالف 
آنچنانی نمی انداختند؛ به استثناء »تدین معصومانه«، تدین 
انسان های دیگر بالضروره و به طور مطلق، قدسیت ندارد و 
باید نسبت آن با دین شناخته شود تا میزان قداست آن هم 
برآورد گردد. آنچه قداست دارد و منشأ قداست هر رفتاری از 
رفتارهای ماست خود دین است. تدین، فعل و تالش انسانی 
برای تحقق بخشیدن به دین در جان و جهان است که ممکن 
است، نسبتی از آن درست و نسبتی از آن کامالً اجتهادی 
باشد. هر قدر تدین ها به دین ها نزدیک تر باشند، به همان 
میزان قداست دارند، اما دین حقیقتی است که نمی توانیم در 
مورد آن، با این ادبیات صحبت کنیم، اما تدین در خروجی 
اجتهاد و فهم انسانی است که باید آن را به ایمان تشبیه کرد. 
ایمان انفعال ایجابی انسان نسبت به خدای متعال است و 

تدین نیز انفعال و فعالیت انسان در پرتو الیه های 
وحی است. 

بر طبق اعتقاد این گروه وقتی ما از دین 
سخنان  از  واقع  در  می گوییم،  سخن 
می دهیم.  گزارش  وحی  مفاد  و  الهی 
این محتوا و مضمون بی تردید قابل اجرا 
و تحقق است؛ یعنی نسبتی بین مفاد 

امکانات  و  قابلیت ها، ظرفیت ها  »دین«، 
دریافتی انسان برای تحقق آن وجود دارد. 

اما دین ورزی یا »تدین« یا دینی شدن و اسالمی 
شدن مقوله دیگری است. دین شأن الهی دارد، ولی تدیّن 

گرچه تحقق بخشی به همان دین است، اما شأن انسانی است 
و همه محدودیت های انسانی، تاریخی، اجتماعی و نفسی او 
بر تدین او بازتاب پیدا خواهد کرد. دین ورزی انسان ها به 
استثنای اولیای الهی مرتبط با منبع دین، پدیده ای معصوم 
و خطاناپذیر نیست. دین ورزی انسان غیرمعصوم هیچ گاه با 
دین تطابق ندارد. کوششی است در محدوده فهم، زمان، 
مکان و موقعیت و در یک کلمه در چارچوب اجتماعی و 
عرفی. حتی همان دین ورزی معصومانه و »تدیّن« اولیای 
الهی نیز از مسیرهای اجتماعی و محدودیت های معرفتی 
و عینی می گذرد و به ما می رسد. امام معصوم در دین ورزی 
خود خطا نمی کند، اما عالمان ما در فهم، تبیین و تطبیق آن 

و خیانت مناسک، محسن حسام  با عنوان در خدمت  یادداشت   .۷
مظاهری، وبسایت جامعه شناسی تشیع

به اجتهاد و روش های ظنی آن متوسل می شوند. 8

گوهربودن دین و صدف بودن مناسک

مساله دیگر در مورد دوگانه سازی بین مناسک و دین این 
است که گوهر اصلی شعائر حسینی)ع(، عزاداری، گریه کردن، 
اظهار حزن و به وجود آوردن این حاالت عاطفی و از طرفی، 
هم دل و هم صدا شدن با امام)ع( و تجدید بیعت باطنی، درونی 
و بیرونی با جریان کربال است. بنابراین تحقق های فرهنگی، 
تاریخی و ُصَور اجتماعی و عرفی این امر لزوماً وضع شارع 
نیست و اینها صور تحول یافته و اجتماعی عزاداری محسوب 
می شوند. انسان ها در راه تحقق بخشی به دین در زندگی خود 
از عقل، خرد، عرف و شرایط مختلف اجتماعی برای برساخت 
صور دین ورزی بهره می گیرند، اما آن چیزی که در اسالم بر 
آن تأکید شده است، همان مسئله هم دلی و همراهی قلبی و 
عاطفی با جریان کربال است.  به دیگر سخن یک نوع بیعت 
نوشونده و متجدد که در هر شرایطی امکان تحقق دارد، 
مطرح است. برخی از مردم قطعاً سطح دین شناسی 
و دین ورزی شان بسیار محدود و آغشته به 
و سنت های خودساخته  عادات  اعراف، 
»دین ورزی  اصطالح  از  وقتی  است. 
عرفی« سخن به میان می آوریم، غرض 
دوگونه  به  را  دین ورزی  که  است  این 
برآمده  دین ورزی  یکی  کنیم؛  تقسیم 
از مغز، گوهر و جوهر دین که دایره اش 
غیرقابل  امری  و  فراتاریخی  و  عمیق 
تعطیل و توقف است و یکی هم ُصَور 
دین داری که برساخته اجتماع مردم است.  

ن مناسک ب(کارکرد ضددین داش�ت

یکی دیگر از مدل های نقد مناسک توسط منتقدین، نقد 
کارکردی آنهاست. مناسک و آیین ها کارکرد بازتولید باورها 
و اعتقادات را دارند، برخی از آنها به نوعی عقاید ما را بازتولید 
می کنند، برخی از آیین ها کارکرد آموزشی دارند و در قالب 
آَشنا  دین  آن  تعالیم  با  دین  آن  پیروان  و  افراد  آیین  آن 
می شوند، اگر قرار است آیین را نقد کنیم باید بر اساس این 
کارکردها نقد کنیم. اگر در پیام عاشورا عزت را دیدیم و اگر 
فکر کردیم پیام عاشورا برای من این است، اگر آیینی به نام 
عاشورا داشتیم که پیام ذلت می دهد، می گوییم نسبتی با 
عاشورا ندارد و می توانیم آن را نقد کنیم. کارکرد مناسک 
نیز این است که از آن گوهر دین بتواند حراست کند و آن 

8. مناسک نباید عبادت را به عادتی اجتماعی تنزل دهد، محمد علی 
میرزایی، خبرگزاری ایکنا

مقدس،  شارع 
عمده  بلکه  احکام  از  بسیاری 

با  را  دین  اسایِس  و  مهم  دستورات 
ماهی�ت آشکار وضع نموده است به طوری 
که هیئت ظاهری و شکل نمادین دارند و 
تحقق ماهیت حکم در به جا آوردن اجزای 
ظاهری ) به جا آوردن ارکان و اجزای 

عمیل( آن فعل است و ااّل واجب 
محقق نمي گردد.
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آموزه ها را بازتولید و تقویت کند، همان کارکردهای آموزشی 
و ... را داشته باشد. اگر قرار باشد که دین تبدیل به دین 
مناسکی شود و هر چه هست، همین پوسته شود و محتوا 
فراموش شود و آن قدر این مناسک بال و پر پیدا کند و روی 
آن تاکید شود که دیگر آن حقایق مغفول واقع شود و به آن 
توجه شود، با دین و حقیقت دین سازگار نیست. در واقع 
ترویج بیش از حد مناسک باعث آن می شود که کارکردی 
ضد دین پیدا کرده و در واقع مردم را از دعوت به اصل دین 

دور می سازد.  ۹

ج(بدعت بودن مناسک موجود

گاهی نیز این استدالل مطرح می شود که چنین مناسکی، 
اما  از آن  جهت که در اسالم سابقه نداشته  بدعت است؛ 
اکنون به آن نسبت داده می شود و به عنوان آیین اسالم برپا 
می شود. به بیان دیگر در تاریخ اسالم، وجود این نحو اجرای 
مناسک عاشورایی وجود نداشته و جعل آنها به منزله ایجاد 

نوع جدیدی از اعمال دینی در شریعت به حساب می آید. 
مالحظا�ت بر نقدهای دی�ن

در مورد انتقاداتی که از جنبه دینی به مناسک عاشورایی وارد 
شده باید چند نکته اساسی را در نظر داشت:

ن دین و تدین 1.نفی دوگانه سازی ب�ی

 شارع مقدس، بسیاری از احکام بلکه عمده دستورات مهم و 
اساسِی دین را با ماهیتی آشکار وضع نموده است به طوری 
که هیئت ظاهری و شکل نمادین دارند و تحقق ماهیت 
حکم در به جا آوردن اجزای ظاهری ) به جا آوردن ارکان 
و اجزای عملی( آن فعل است و ااّل واجب محقق نمي گردد 
مثالً اگر کسی اجزا و شرائط نماز را نادیده گرفته و آنرا صرفاً 
امری قلبی بداند و حتی در چنین نمازي حضور قلب باالیی 
هم داشته باشد، تکلیف خود را بجا نیاورده است چراکه 
نمی کند.  بریء الذمه  را  انسان  ظاهری،  اجزای  بدون  نماز 
فِرق صوفیه دین را متشکل از سه الیه مي دانند: شریعت، 
طریقت و حقیقت و نظریه خود را به بادامي تشبیه نموده اند 
که شریعت پوست آن و طریقت مغز آن و حقیقت روغن آن 
است و هنگامي که انسان قالب پوست را شکسته و به مغز 
مي رسد دیگر نیازي به نگهداري آن پوست ندارد. به زعم 
صوفیان، شریعت همان مناسک و اعمال ظاهری است که 
نقش پوسته را دارد و انسان با سیر و سلوک! پس از مدتي 
آنرا شکسته و از آن فارغ شده و به طریقت مي رسد و پس 
از طي این مرحله نیز به حقیقتی می رسد که یک امر قلبی 

۹. نقد اجتماعی آیین های عاشورایی، محسن آرمین، خبرگزاری ایکنا

محض بوده و سالک در این مرحله از همه تکالیف ظاهری و 
فقهی بریء الذمه می گردد.

متأسفانه عده ای از عوام نیز ناخواسته و بعضاً با تأثیرپذیري از 
این نظریه بر این باورند که عمل به برخی دستورات ظاهري 
دین مثل نماز، حجاب، تعظیم شعائر و... نه تنها الزم نیست 
بلکه نوعي ریا و زهد فروشي است! این بینش غلط و رایج 
معتقد است که تنها ثمره دین، ساختن دلي پاک و باطنی 
صاف است!  و براي بخش عظیمي از دستورات که به گمان 
آنها پوسته و ظاهر دین است حّتي به اندازه ابزاري جهت 
نیستند!! گویي خداي حکیم  قائل  ارزش  نیز  باطن سازي 
در تشریع این بخش قصد جدی نداشته و یا اینکه علما با 
برداشت متحجرانه خود در این بخش از دین، بدعت نهاده اند؛ 
اما شارع مقدس، پیامبر)صل الل علیه و آله( را هم مکلف به 
احکامی کرده است که اعرابی تازه مسلمان نیز به قدر وسع 
و توانش  بدون کم و کاست همان اعمال را باید انجام دهد 
و هر چقدر هم خلوص، معرفت و حضور قلب مؤمن بیشتر 
شود چیزی از اجزای ظاهری آن احکام کم و چیزی بیش 
نمی گردد. گرچه تفاوت باطن عبادت این دو نفر از زمین تا 

آسمان است! 

2.ساحت های مختلف دینداری

دینداری ساحت های مختلفی دارد که گاهی اوقات تحت 
تاثیر عواملی همچون بحران کرونا، برخی از آنها با برخی 
بیماری  برای مثال در زمان شیوع  تزاحم می کنند.  دیگر 
جان  حفظ  ساحت  با  مناسک  اجتماعی  ساحت  کرونا، 
دینداران تزاحم کرده و لزوم رعایت قاعده اهم و مهم پیش 
می آید. به عبارت دیگر ساحات مختلف دینداری هیچگاه در 
تضاد با اصل دین واقع نشده و وجود رابطه دیالکتیکی بین 
اینها مانع از آن می شود که کارکرد ضددینی برای ساحات 

مختلف دینداری تصور کنیم.

3.بدعت نبودن مناسک نوظهور

در مورد ادعای بدعت بودن مناسک نوظهور باید گفت که 
اوال اصل بر تکریم و تعظیم شعائر است و اَشکال و قالب ها 
فرع هستند و چه بسا صورت ها به تناسب زمان، تغییر کنند. 
دین  بر  چیزی  افزودن  و  بدعت  به معنی  تغییری  چنین 
که جزء آن نیست، نخواهد بود بلکه باید این هندسه ها و 
هیئت ها را ظواهری وابسته به زمان و مکان قلمداد کرد و 
به آن ها جنبة تقدس نبخشید. آیا مکانی به عنوان حسینیه 
را می توان به معصومین نسبت داد؟! یا مراسم سینه زنی را در 
عزادارِی ایشان؟! و ... . نه نبودِن این امور در آن زمان، نقص 
بوده و نه بودن شان در زمان حال، بدعت است. ثانیاً آن چه 
صورت ها و اشکال تعظیم و تکریِم شعائر را به خود محدود 
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به شعائر  زوایه  این  از  باید  و  است  اسالم  احکام  می کند، 
نگریست و دربارة آن ها قضاوت کرد نه از زاویة بدعت. آن چه  
در امتداد احکام اسالم می روید و می جوشد، مطلوب است و 
عدم  سابقه اش را نباید حمل بر ناصواب  بودن آن کرد. این که 
شیعیان تالش کنند نرم افزارهایی برای استفاده از ثروت های 
فرهنگی خویش تولید کنند، یک فضیلت است و باید این 
ابتکار عمل و ُحسِن سلیقه را ستود؛ چنان که نرم افزار راهیان 
نور برای استفاده از ثروت فرهنگِی دفاع مقدس ایجاد شد و 

برکات و خیرات فراوانی را به همراه آورد. 10

5.نقدهای فکری-فلسفی

جدی ترین نقدها به مناسک عاشورایی، نقدهای منطقی و 
فلسفی است که برخی ناظر به خود مناسک و برخی دیگر 
ناظر به کارکردها و نتایج بهادادن به مناسک است. در اینجا 
مناسک  مورد  در  فلسفی  نقدهای  مهمترین  از  برخی  به 

عاشورایی اشاره خواهیم کرد: 

الف(مداحان به جای روشنفکران

به مناسک عاشورایی،  انتقادات موجود  از مهمترین  یکی 
واسطه  به  و سخنرانان  مداحان  از حد  بیش  قدرت یافتن 
بزرگداشت این مناسک توسط مردم است. در جدیدترین 
اظهار نظر راجع به این مساله، عبدالکریم سروش از پیشتازان 

جریان روشنفکری دینی در ایران، اینگونه می نویسد:11 
»ّمداحان شعبان جعفری صفت )نه ذاکران محترم و مخلص 
مصائب اهل بیت رسول( که هیچگاه در جامعه دینی و در چشم 
مومنان حرمتی و منزلتی نداشتند، و در میانشان نانجیبان و 
فرومایگان کم نبودند و در نادانی و ناپاکی انگشت نما بودند و 
داستان های کژ رفتاری های اخالقیشان بر سر زبان ها بود و در 
هیچ حال و هیچ جا هیچ کس حتی مسائل شرعی ساده را از 
آنان نمی پرسید، گویی ناگهان به »حکم فلِک گردان یا حکم 
فلک گردان« صحنه گردان معرفت و آموزگار فضیلت و رقیب 
روحانیت شده اند و رسالتی نوین یافته اند تا به جای عالمان 
راستین دست نجات از آستین هدایت بدر آورند و جوانان 
سرگشته ای را که غرقه دریای جهالت و بطالت و ضاللت 
شده اند به ساحل ثبات و سفینه سعادت برسانند و ایمانشان 
را از چنگال راهزنان برهانند! بّطاالنی چون ازغدی و پناهیان 
و انصاریان و رشاد و بس نبودند که حاال طّباالنی چون ارضی 
و کریمی و حدادیان هم از راه رسیده اند تا به توصیه رهبری 

10. یادداشت با عنوان پاسخ به انتقاداتی از منطق مناسکِی ایرانیان، 
مهدی جمشیدی، شماره 21 نشریه عصر اندیشه

11. یادداشت با عنوان پای مداحان در نعلین روحانیون، عبدالکریم 
سروش، وبسایت زیتون

قدر ببینند و بر صدر بنشینند و دین و هنر و فرهنگ را به 
سخره بگیرند. همه می دانند که نقش این قوم هیچگاه تغذیه 
عقل نبوده بل همواره تحریک عواطف بوده است. در مجالس 
عزا و شادی آیینی، وقتی خطیب روحانی بر منبری می رفت 
و با صدای نرم و مالیم قصه های معقول و منقول و یاجوج 
و ماجوج می گفت و ذهن مستمعان را بخواب می برد، آنگاه 
نوبت مداحان می رسید تا با صدای بلند چشم خواب آلودگان 
را پر آب و دامنشان را پر ثواب کنند. حاال چه شده است که 
از این زیرنشینان َعلَِم روحانیت که هنری جز آتش زدن به 
جگر شیعیان ندارند، خواسته اند تا جا را بر خواجگان خود 
تنگ کنند و پای تملک در نعلین سیادت آنان فرو برند؟ 
چرا؟ در جمهوری اسالمی، افسوسمندانه، دوران دین ورزی 
عارفانه وحکیمانه پاک بسر آمده و قرار است جای خود را به 
دین ورزی مداحانه بدهد که در آن نه از فکر نشانی هست 
و نه اخالق. فرستادن جوانان به درِ خانه این مّزوران مزدور 
مدلولی جز تحقیر معرفت و تمسخر فضیلت نخواهد داشت. 
برای فرهنگ این کشورآینده ای تاریک تر ازین متّصور نیست 
که این اوالد بیداد و استبداد از اینکه هستند پروار تر شوند 
و چون ابری سیاه، آفتاب دیانت و معنویت را در خسوف 
برند. اگر مصلحت استبداد درتحمیل و تقویت اینان است، 
مصلحت علم و آزادی ومعنویت و روحانیت درکوبیدن و 

روبیدن آنان است.«
از طرف دیگر آقای نفیسی در تکمیل ادعاهای آقای سروش، 
بر لزوم بهادادن به روشنفکران به جای مداحان تاکید کرده و از 
قرائت آنان نسبت به واقعه عاشورا دفاع می کند. ایشان معتقد 
صورت بندی های  و  درک  گرچه  دینی،  روشنفکران  است 
متکثر و بعضا متضادی از پیام واقعه عاشورا ارائه می دهند، 
اما متفقا آئینهای سوگواری را زایدات، خرافات، عرضیات و 
انحرافاتی میدانند که این پیام مرکزی را تحریف می کند و 

دستکم به تاخیر می اندازد.  12

ب(غلبه فرم بر محتوا یا وسیله بر هدف

است  این  منتقدین  توسط  شده  مطرح  مسائل  دیگر  از 
که هر دینی تا حدی همراه با مناسک و آیین های دینی 
بوده است، ولی این مناسک دو ویژگی داشتند. اول اینکه 
محتوای مناسک بر شکل آن غلبه داشت و شکل در خدمت 
محتوا بود. به عالوه مناسک به نسبت ساده و راحت بود 
ولی هنگامی که نسل اول پیروان یک دین و آیین از دنیا 
می روند، عالقه به شکل گرایی دینی با انگیزه به حاشیه راندن 
افزایش پیدا می کند و مناسک و  مضمون و محتوای آن 

12. یادداشت با عنوان روشنفکران دینی و افسون زدایی از سوگواری 
محرم، مجتبی نفیسی، خبرگزاری بی بی سی
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آیین های رسمی به خودی خود هدف می شوند. به طوری 
که جزییات آن غیرقابل تخطی می شود. گویی که اجرای 
مناسک به خودی خود هدف است و واجد مضمون خاصی 
نیست. مناسک تبدیل به هویت می شود، در حالی که در 
آغاز شکل گیری یک دین، مناسک در خدمت مضمون بود. 
غلبه این نوع مناسک گرایی که بر هیجانات و احساسات 
دینی متکی است در جای خود مثبت است ولی وقتی این 
احساسات از محتوا فاصله می گیرد، به چیزی حتی خالف 
دینی  احساسات  مناسک  طریق  از  می شود.  تبدیل  خود 
جمع  از  جزیی  را  خود  فرد  می کنند،  پیدا  پرورش  افراد 
احساس می کند و در نتیجه، اخالقیات جمعی هم تقویت 
می شود. ولی وقتی احساسات جدا از محتوا مورد توجه قرار 

می گیرد، فقط برانگیختن آن محل توجه قرار 
می گیرد، کسانی اهمیت پیدا می کنند که 

می توانند چنین احساساتی را پرشورتر 
و ساده تر برانگیزند. در این موارد است 
که سخنان غیرواقعی، خرافی و حتی 
کاربرد موسیقی هایی که موسیقی دینی 

محسوب نمی شود، رایج می شود. 13 
متاسفانه تئوری هدف وسیله را توجیه 
می کند که مربوط به دین ما نیست و آن 

را به ماکیاولی نسبت می دهند، به گونه ای 
عزاداران  و  مقتل نویسان  از  برخی  بین  در 

پذیرفته شده است که هدف ما گریاندن و سوگواری است؛ 
در حالی گریه هدف شد که ائمه علیهم السالم ما را به احیای 
اصل قیام امام حسین علیه السالم دعوت کرده اند؛ البته ما به 
ذکر مرثیه امام حسین و حتی گریه و گریاندن برای ایشان 
ابزاری است برای  این هدف نیست،  اما  سفارش شده ایم، 

رسیدن به هدف مهم تر و واالتر.

ج(غلبه احساس بر عقالنیت

از دیگر آسیب های مطرح شده برای مناسک، پیشی گرفتن 
رویکرد عاطفی و احساسی فرهنگ عاشورای امام حسین)ع( 
بر سایر امور و اهداف امام است. افزایش احساس عاشورایی 
بدون پشتوانه معرفتی حسینی به اندیشه عاشورایی ضربه 
می زند. بنابراین یکی از آسیب هایی که از حیثیت رویکردی 
در عزاداری ها حاکم است این است که بین عناصر بینشی و 
احساسی تعادل و توازن نیست و باعث تکه پاره شدن ماهیت 
و برکات عاشورایی امام حسین )ع( می شود.14  مهمترین 

13. یادداشت با عنوان موریانه شکل گرایی، عباس عبدی، روزنامه اعتماد
حسین)ع(،  امام  عزاداری های  آسیب های  موضوع  با  مصاحبه   .14
آسیب های  موضوع  با  مصاحبه  شفقنا  وبسایت  عرفان،  امیرحسین 

مفاهیمی که در کلیت گفتمانی روایات کربال وجود دارد دو 
مفهوم عشق و دیوانگی هستند. مفهوم عشق تمام آن چیزی 
است که در تمام صور زبانی و واژگانی مداحی ها وجود دارد. 
این دو مفهوم چندان به خود نمادهای کربال مثل شخصیت ها 
ربطی ندارند، بلکه از یکسو معطوف به خود مومنان و بیان 
نسبت و رابطه آنها با موالیشان و مقدسان گفتمان کربال و 
از سوی دیگر رابطه آنها با جامعه و سایر افراد اجتماع یعنی 
افرادی خارج از حیطه مومنان شرکت کننده در مناسک 
عزاداران،  این  برای  است.  هیاتی  جماعت های  یا  عزاداری 
کربال امر عشق است و در حساب و کتاب عقل اندیشان 
و صورت گرایان قرار نمی گیرد. ” دستگاه امام حسین ” بر 
مبنای قاعده عشق کار می کند، در این رابطه عاشقانه میان 
مومن و موالیش، مومن در وضعیتی که می خواهد 
خویشتن را در این رابطه قرار دهد به نوعی 
از تمام جهان اجتماعی پیرامونش می گسلد 
و جدا می شود. جدایی که همراه با طرد 
تحقیرآمیز آنست، به همین سبب هر 
انگ و برچسبی را می پذیرد و خودش 
با بهترین و گویاترین برچسبی که  را 
به خوبی بیانگر نگاه او به جهان پیرامون 
است توصیف می کند، یعنی مفهوم دیوانه. 
دیوانگی روی دیگر سکه عشق است. چرا که 
هر دو به نوعی خارج از هنجار و عرف هستند. این 

دو مفهوم در تقابل عمیقی با مفهوم عقل قرار دارند.15   

د(تنا�ن مناسک با اخالق گرا�ی

منتقدین مناسک عزاداری در مورد رابطه این مناسک با 
اخالف معتقدند سال  های سال این طور تبلیغ می  شد که 
مهم همین مناسک ظاهری است و اخالق را بیشتر توصیه 
می  دانستند که چیزهای تشریفاتی است؛ یعنی اگر باشد 
خوب است و اگر نباشد هم مشکلی به وجود نمی  آید؛ اما 
اآلن در این مرحله همه به این نتیجه رسیده  ایم که این نگاه 
غلط است و داریم آسیب  های این نگاه را می  بینیم. هیچ کس 
نمی  تواند اخالق را پاس بدارد و به طور همزمان بر طبل 
مناسک ظاهری دینی بکوبد. وقتی که معیار اصلی را رشد 
اخالق دینی و فرهنگ دینداری و معنویات قرار دهیم، در آن 
وقت دیگر پرسش این نیست که نمازخوان ها بیشتر شده اند 
یا کسانی که در راهپیمایی اربعین شرکت می کنند بیشتر 
شده اند یا آمار اعتکاف کنندگان، تعداد هیات ها و ایستگاه 

عزاداری های امام حسین)ع(، امیرحسین عرفان، وبسایت شفقنا
15. نشست هیئت های عزاداری در جامعه ایران، جبار رحمانی و ابراهیم 

فیاض.
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از طریق مناسک احساسات دی�ن افراد 
پرورش پیدا می کنند.  وق�ت احساسات جدا 

د، کسا�ن  از محتوا مورد توجه قرار می گ�ی
ن  اهمیت پیدا می کنند که می توانند چن�ی

نند. احساسا�ت را برانگ�ی



اینها دیگر شاخص  صلواتی های محرم بیشتر شده است. 
اعتماد عمومی  این است که  بلکه شاخص مثال  نیستند. 
چقدر باالتر رفته، صداقت چقدر بیشتر شده، امانتداری چقدر 
افزایش پیدا کرده، افراد چه میزان به هم اعتماد می کنند، 
باور به عالم غیب در زندگی روزمره چه وضعی دارد و از این 

جنس پرسش ها. 16

ه(غلبه مناسک بر معارف 

یکی دیگر از نقدهای وارده بر مناسک عزاداری، غلبه تدریجی 
این مناسک  بر معارف و بسته شدن تدریجی باب گفت وگو 
تشیع  در حال حاضر  منتقدین  نظر  به  است.  ادیان  بین 
فقاهتی دارد قربانی تشیع مناسکی می شود. مناسک گرایی 
افراطی عالم گرایی افراطی را هم به دنبال دارد. ما شاهد غلبه 
تشیع مناسکی هستیم و وقتی این نوع تشیع غالب می شود 

کم کم روح معرفتی کنار گذاشته می شود. در کنار این 
پیدا  غلبه  معرفتی  باید وجوه  مناسکی  شوق 

کند. .1۷

و(اسطوره پردازی و غلو

اسطوره پردازی سابقه دیرینه ای به قدمت 
تاریخ پیدایش بشر دارد. اسطوره سازی 
و  کمال جویی  در  ریشه  بیشتر 

نتواند  انسان  دارد. چنانکه  قهرمان طلبی 
حس غریزی و فطری خود را تأمین کند، 

کسی  نخستین  برد.  می  پناه  اسطوره سازی  به 
برای  مهم  و  محوری  عاملی  عنوان  به  را  عامل  این  که 

تحریف های عاشورا برشمرد، شهید مطهری است و شواهد 
زیادی درباره این مسئله در نهضت عاشورا ارائه می دهد. در 
بخش فضیلت ها و سوگواری سیدالشهداء مانع جدی برای 
جعل وجود ندارد، بلکه در مواردی با استناد به برخی آموزه ها 
به جعل مطالب و تولید اسطوره ها می پردازند. از طرف دیگر 
عرصه تاریخ اسالم همانند دیگر مکاتب و فرهنگ ها از جریان 
غلو در امان نمانده و از ناحیه این تفکر و فعالیت ُغلوکنندگان 
آسیب هایی دید که این آسیب ها امروزه نیز در قالب های 
جدید بازسازی و به روز شده، محافل معنوی ما را هدف قرار 
داده است. بخشی از اقبالی که از سوی مخاطبان به مجالس 
مداحی همراه با غلو صورت گرفته است، بخشی به دلیل 
تغییر ذائقه مخاطبان است که در گذر زمان و به مرور پدید 
آمده است؛ البته مداحان نیز در این تغییر ذائقه نقش داشتند 

16. مصاحبه با عنوان تشیع سیاسی و آیین های شیعی، محسن حسام 
مظاهری، انصاف نیوز

1۷. یادداشت با عنوان غلبه تشیع مناسکی بر معرفتی، محسن الویری

و بخش دیگر این تغییر ذائقه به عوامل بیرونی، تعامالت، 
تبادل و ارتباطات فرهنگی بازمی گردد.

ز(عادت شدن اعمال

بنابر نظر منتقدین مناسک عزاداری برپایی شعائر اسالمی 
و شیعی، به نوعی عادِت تهی از معنا تبدیل شده که تنها 
رفتارها و اعمال را دربرمی گیرند و هیچ گونه بازتاب قلبی و 
باطنی ندارد. وقتی حقیقتی به عادت و خو تبدیل گردد، 
به تدریج موضوعیت می یابد و انسان از انگیزه ها و نیات محرک 
آن غافل می شود و به به جاآوردِن همان صورت های ظاهری 

و خشک بسنده می کند و به عمق و باطن نظر نمی افکند.

مالحظا�ت بر نقدهای فکری-فلسفی

عالوه بر نقدهای مطرح شده، نقدهای اندیشه ای زیاد دیگری 
نیز در باب مناسک عاشورایی وجود دارد که به 
علت ضیق مجال اشاره ای به آنها نمی کنیم. 
نقدهای  درباره  می توان  کلی  طور  به 
عاشورایی،  مناسک  بر  وارد  اندیشه ای 

مالحظاتی را بیان کرد:
1. با مروری گذرا بر تاریخ تشیع می توان 
دریافت که عزاداری در مکتب اهل بیت 
علی الخصوص در رثای ساالر شهیدان از 
همان ابتدا یک تاکتیک و حربه  سیاسی 
برای مقابله با حکام جور بوده و به مثابه 
ابزار و نماِد اعالم مخالفت با حکومت ظالمانه  
طاغوت های زمان طراحی شده است. لذا فروکاستن 
عزاداری به صرف تحریک عواطف یا به قول دکتر سروش 
»آتش زدن جگر شیعیان« بسیار ساده لوحانه و تقلیل گرایانه 
است زیرا شور بی شعور و محبت بی پیروی به کار نمی آید. 18

2.یکی از موانع اندیشیدن فلسفی به مناسک، رواج سنت 
دکارتی است. در سنت دکارتی، اندیشیدن کار ذهن است نه 
بدن؛ ذهن و بدن از یکدیگر تمایز جوهری دارند و از آن جا 
که مناسک به بدن بازمی گردد اثر مستقیمی بر اندیشیدن 
ندارد. به تعبیر دیگر، مناسک خالی از بُعد اندیشگی اند. اما 
در سنت پسادکارتی، که جدایی قاطع دکارتی میان ذهن و 
بدن کنار گذاشته می شود، اندک اندک بدن و نیز مناسک 
تبدیل به موضوعی محوری در معرفت شناسی می شود. در 
مناسک شناسی پسادکارتی، مناسک نوعی تالش فرد برای 
یافتن جای خود در جهان است. ادراک حسی به فرد کمک 
می کند هنگام عبور از معبری تنگ به در و دیوار نخورد و راه 

18. یادداشت آقای روح االمین سعیدی در جواب به نقد آقای سروش 
نسبت به دخالت مداحان در سیاست کشور، خبرگزاری تسنیم

 با مروری گذرا بر تاریخ تشیع می توان 
دریافت که عزاداری در مکتب اهل بیت 
عیل الخصوص در رثای ساالر شهیدان از 
همان ابتدا یک تاکتیک و حربه  سیایس برای 

مقابله با حکام جور بوده است.
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خود را بیابد. حال به شیوه ای مشابه می توان گفت شرکت 
در مناسک نیز به فرد کمک می کند تا جای خود را نه تنها 
در اجتماع که در هستی بیابد. بر این اساس، در کنار دیگر 
انواع معرفت، مانند معرفت حّسی )معرفت حاصل از دیدن، 
شنیدن، لمس کردن و غیره( معرفت مناسکی هم وجود 
دارد، مناسکی که به در جهان بودگِی فرد کمک می کند و 

مصداقی از »عقل عملی« است. 
3. فربهی مناسک به خودی خود نه بار ارزشی منفی و نه 
بار ارزشی مثبتی را حمل نمی کند. آن چه اما به فربه شدن 
مناسک ارزش مثبت یا منفی می دهد دو چیز است ـ که 
آن دو نیز با هم ارتباط دارند و بر هم مؤثرند: یکم؛ رشد یا 
افول مناسک منطبق با تعریف آن در دین الهی و »انطباق 
با جهت مدنظر دین« که اساساً این مناسک را وضع کرده 

و دین داران را به آن فراخوانده است. و دوم؛ تأثیر 
کاهش یا افزایش کمی و کیفی مناسک در 

»تحقق بیشتر و بهتر کارکردهای انسانی 
و اجتماعی« که از پایبندی دین داران 
نسبت به آن انتظار می رود. پس نباید 
ذاتی درست  به طور  را  فربهی مناسک 
یا نادرست تلقی نمود. بر این مبنا، اگر 
مناسک در جهت مدنظر دین رشد کنند 
نشان  از خود  را  بایسته  و کارکردهای 
دهند، باید همچون یک فرصت طالیی 

به استقبال آن رفت. البته اگر آسیبی دارند 
می توان آن را زدود یا کاست و اگر کژکارکردی 

دارند، به آفت زدایی از آن پرداخت.  1۹
4.یکی از مهم ترین کارکردهای مناسک، انتقال معناست؛ 
یعنی انتقال آموزه ها و ارزش ها و هنجارهای دین به پیروانش 
و حتی در سطوحی از ناباورمندان به دین یا باورمندان به ادیان 
دیگر. به این ترتیب، تلقی پایبندی به مناسک یا دغدغه رشد 
مناسک همچون نوعی از قشری گری که متضمن جدایی 
از معنا و روح دین است، بی مبنا و بی معناست. همان گونه 
که قرآن کریم تعظیم شعائر الهیـ  همچون حجـ  را نشانه 
تقوای قلب پایبندان به دین می داند، نه برهم زننده هندسه 
تَْقَوی  ِمن  َفإِنََّها  الَلِّ  َشَعائَِر  ْم  یَُعِظّ َمن  َو  )َذالَِک  دینداری: 

الُْقُلوِب. حج؛ 32( 
5.در مورد عادت واره شدن مناسک باید گفت که اوالً غلظت 
ابعاد احساسی و عاطفِی شعائر اسالمی و شیعی در میان 
مردم نشان می دهد که این شعائر، از حوزة قلب و دل مردم 
خارج نشده و در سطح ظاهر و رفتار محدود نمانده اند. بلکه 

1۹. فربهی مناسک و عقالنیت، مصطفی غفاری، شماره 21 نشریه عصر 
اندیشه)پرونده مدینه(

برعکس، ارتباط معنوی و عارفانة مردم با این شعائر، قوی 
است و مردم نه از سِر عادت و تکرار که برای دستیابی به 
حاالت روحی قدسی و الهی و معاشقه های عارفانه در این 
مراسم شرکت می کنند. ثانیاً چگونه ممکن است مردمی که 
با دغدغه ها و دل مشغولی های مختلف دست به گریبان هستند 
و کمتر فراغت دارند - و اگر هم فراغتی پیدا شود راه های 
متعددی برای سرگرمی و تفنن در اختیار دارند - تنها بر 
اساس عادت و تکرار این چنین مشتاقانه و داوطلبانه هر سال 
به برپایی مراسم و مناسک دینی همت گمارند، زمان خاص 
اختصاص دهند و متحمل زحمت و مشقت شوند؟! آیا جز 
این است که شوری باطنی و کششی معنوی آن ها را به  این 

 سو سوق می دهد و به نقش آفرینی وامی دارد؟ 20
6.در مورد غلبه مولفه احساس در مناسک عاشورایی نیز 
باید گفت که اوالً رقیق  بودِن عنصر معرفت افزایی در شعائر 
اسالمی و شیعی، تا حدی مقبول است و جای 
بحث و مناقشه ندارد. اما بر اساس تنبه یافتن 
نسبت به این ضعف و کاستی، مصلحانی در 
دهه های گذشته کوشیده اند تا صاحبان 
و عامالن مناسک را متوجه این خالء و 
نقصان کنند و آن ها را وادارند تا پاره ای از 
توان خویش را مصروِف ارتقا بخشیدن به 
محتوای معرفتی مراسم سازند. ثانیاً افراط 
در عقالنیت، مراسم عزاداری را به نمادهای 
خشک و بدون روح عاطفی و احساسی مبدل 
می کند و موجب دلزدگی مؤمنان و فاصله گیری از آن ها 
می شود. تأکید زیاد بر جنبه های عقالنی، یا عقالنی سازی 
مانند  و  و عقالنی  برپایی کنفرانس های صرفا علمی  مانند 
آن، که موجب کم رنگ شدن احساس و عواطف یا نادیده 
عزاداری ها، خودجوشی  در  نهفته  احساس  و  گرفتن شور 
و انگیزش های عاطفی در آن ها می شود، به تدریج ارتباط 
و  می دهد  کاهش  مردم  عام  توده های  با  را  عزاداری ها 
و  اساس جنبه های عاطفی  بر  را که  از مردم  زیادی  عده 
احساسی با عاشورا و کربال پیوند خورده اند، از عزاداری ها 
و بزرگداشت های عاشورا دلزده می کند. بنابراین عقالنیت و 
برانگیختن احساس و عواطف در عزاداری، مکمل یکدیگرند 
و باید با همدیگر تلفیق شوند. افراط در هر یک از عقالنیت 
و عواطف نیز ضمن آسیب  رساندن به هر یک از این دو بُعد، 

سبب آسیب  رساندن به بُعد دیگر نیز می شود.  

20. یادداشت با عنوان پاسخ به انتقاداتی از منطق مناسکِی ایرانیان، 
مهدی جمشیدی، شماره 21 نشریه عصر اندیشه
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فربهي مناسک به خودي خود نه بار 
ی دارد.  

ی مثب�ت
ی منفي و نه بار ارزیسش

ارزیسش

ن مهم است: یک؛ رشد یا افول  دو چ�ی
مناسک منطبق با تعریف آن در دین الهي 
و دوم؛تأث�ی کاهش یا افزایش کمي و کیفي 

مناسک در »تحقق بیش�ت کارکردهاي 
. ی

انسا�ن



بر  و  نشسته  سجاده خود  بر  صادق)ع(  امام 
)ع(، دعا می کرد و  ن زائران و سوگواران امام حس�ی
می فرمود: خدایا...آن دیدگان را که اشکهایش در 
راه ترحم وعاطفه بر ما جاری شده و دلها�ی را که 
بخاطر ما ناالن گشته و آن فریادها و ناله ها�ی را که 
در راه ما بوده است، مورد رحمت قرار بده.)بحار 

االنوار، ج 98، ص 112(
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فصل چهارم

 چرا�ی نقد مناسک و فلسفه عزاداری
برریس اهداف، اسناد و فلسفه عزاداری های عاشورا�ی



افراط و تفریط چه در فهم اهداف عاشورا 
چه در فهم مناسک عاشورا�ی و مناسبات 
ن این دو، در طول تاریخ جلوه گری کرده  ب�ی

است. 
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و  مناسک  نقد  چرا�ی  چهارم:  فصل 
فلسفه عزاداری

*نویسنده: محمد مهدی کریم پور

در فصل گذشته، گزارشی از نقد های مختلف به مناسک 
عاشورایی و جوانب آن طرح شد. در این بحث وارد این نکته 
می شویم که مسأله اصلی و ریشه این نقد ها کجاست؟ به نظر 
می رسد منشأ این شبهات و انتقادات را در سه مسأله بتوان 

خالصه کرد :
1.عدم فهم صحیح اهداف عاشورا.

2.عدم استناد به منابع معتبر عاشورا.
3.عدم فهم صحیح نقش و ضرورت مناسک در دینداری.

عمده نقدهایی که در فصل قبل گزارش شد، 
ناظر به همین سه مسأله هستند . از این 

رو در این فصل در تکمیل فصل قبل، به 
بررسی اهداف و اسناد عاشورا و فلسفه 
مناسک عاشورایی می پردازیم، تا ریشه 
و منشأ شبهات عاشورایی را هم مورد 
نقد و بررسی قرار داده باشیم. واقعیت 

این است که افراط و تفریط چه در فهم 
اهداف عاشورا چه در فهم مناسک عاشورایی 

و مناسبات بین این دو، در طول تاریخ جلوه گری 
کرده است. نقد ها و گفته هایی، مانند تقلیل عاشورا به امری 

صرفاً اخالقی و عرفانی از طرفی، از طرف دیگر ترویج این 
قرائت در برخی از متفکرین که عاشورا جز شهادت حضرت 
عاشورا وظیفه  اساساً  نهفته نیست و  چیز دیگری در آن 
فردی برای امام بود و هیچ طرح امروزین از آن نمی توان 
بدست آورد، ریشه در فهم نادرست از اهداف عاشورا دارند.1   
در حوزه اسناد عاشورا با وجود وجود معتبرترین منابع در 
امام حسین  عزاداری  که  آسیب های جدی  از  حوزه،  این 
مرثیه  و  منبر  اهل  استناد  می کند،  تهدید  را  علیه السالم 
سرایان به منابع غیر معتبر و غیرقابل استناد است که منجر 
به نقد هایی مانند غلوپردازی در عرصه نقل تاریخ عاشورا شده 
است. در حوزه مناسک هم نقدهایی مانند غلبه فرم بر محتوا، 
غلبه احساسات بر عقالنیت، غلبه مناسک بر معارف و ... ، 
به خاطر عدم شناخت صحیح از نقش مناسک دینی، و به 
خصوص مناسک عاشورایی است که در این فصل به بررسی 

آن ها می پردازیم.

1. مجموعه  آثار استاد شهید مطهری، ج 1۷، ص: 110.

اهداف عاشورا

در یک دسته بندی کلی می توان مهم ترین اندیشه ها در باب 
اهداف عاشورا را چنین دسته بندی کرد:

1.کسانی که هدف حضرت را شهادت طلبی دانسته که خود 
تفسیرهایی دارد.

2.کسانی که هدف حضرت را رسیدن به حکومت می دانستند.
3.کسانی که هدف حضرت را حفظ جان خویش می دانند.

4.کسانی که شهادت یا حکومت را مقصد حضرت می دانند 
نه مقصود ایشان.

1.نظریه شهادت طل�ب

از نظریه شهادت تا االن چند تفسیر شده است که اجماالً 
مورد اشاره قرار می گیرند:

الف(شهادت تکلیفی

به نظر این عده قیام امام حسین تکلیف 
اساس دستوری خصوصی  بر  شخصی 
از  قاعده مند  برداشت  امکان  که  بوده 
قیام  اساس  این  بر  ندارد.  وجود  آن 
امام حسین استثناء بوده و از استثناء 
نمی توان اصل ساخت. یکی از دانشوران 
جز  کربال،  واقعه  زمینه  در  می نویسد: 
تکلیف شخصی، کالم دیگری نمی شود 

گفت. 2

ب(شهادت فدیه ای

شهادت فدیه ای به نظریه مسیحیان درباره مصلوب شدن 
حضرت عیسی شباهت دارد که حسین به شهادت رسید تا 

گناهان امت را بشوید و شفیعشان شود. 3

ج(شهادت اسطوره ای

برخی نویسندگان معاصر بر این عقیده اند که شهادت امام 
راز  و  از حالت اسطوره ای  و  نباید سیاسی دید  را  حسین 
و رمزداری اش خارج کرد تا دائره تأثیرگذاری اش، تنها به 
گروهی اندک محدود گردد؛ بلکه باید آن را اسطوره ای دید تا 
تأثیر گذاری اش از زمان خطی متناهی، به دائره زمان حلقوی 

نامتناهی برگردد. 4

2. مقصد الحسین علیه السالم، حاج میرزا ابوالفضل زاهدی، ص ۹ .
3. اسرار شهادت آل الل، میرزا محّمد باقر شریف طباطبائی ص 133.

4. زیر آسمان های جهان، گفتگوی رامین جهانبگلو با داریوش شایگان، 
کلک مرداد شماره 53 ص 155.



در عرص حارصن تنها ک� که نظریه 
مرحوم  پروراند،   را  حکومت  تشکیل 

صالحی نجف آبادی بود. وی بر آن است 
پیش  از  هدف  آغاز،  همان  از  امام  که 
ن شده ای نداشت بلکه به اقتضای  تعی�ی

ایط تصمیم می گرفت. رسش
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2.نظریه تشکیل حکومت

برخی عالمان بزرگ شیعه مانند شیخ مفید و سید مرتضی و 
برخی از اندیشمندان معاصر بر این عقیده اند که امام حسین 
برای تشکیل حکومت قیام کردند. اینان، چنین عقیده دارند 
که امام، نخست برای امتناع از بیعت با یزید بن معاویه، از 
مدینه به سوی مکه حرکت کرد و آن گاه که مسلم بن عقیل، 
حمایت مردم کوفه را به وی گزارش داد، به قصد تشکیل 
حکومت و احیای سنت پیامبر خدا به سوی کوفه حرکت 
کرد. در اینجا مسأله مهم علم امام به عنوان بحثی کالمی 
مطرح می شود. اگر امام می داند کوفیان او را تنها می گذارند 
چرا به کوفه سفر می کنند؟ شیخ مفید در المسائل الُعکبریه 

چرا  می فرماید:  چنین  این  جوابی  و  سوال  ضمن 
حسین بن علی به کوفه رفت در حالی که 

می دانست کوفیان او را تنها می گذارند 
و او در این سفر کشته می شود؟ اما این 
که  می دانست  علیه السالم  که حسین 
کوفیان او را تنها می گذارند علم قطعی 
به آن نداریم؛ زیرا نه دلیل عقلی و نه 

دلیل نقلی برای آن هست. 
نظریه  که  کسی  تنها  حاضر  عصر  در 
مرحوم  پروراند،   را  حکومت  تشکیل 

بر آن است  بود. وی  آبادی  صالحی نجف 
که امام از همان آغاز، هدف از پیش تعیین شده ای 

نداشت بلکه به اقتضای شرایط تصمیم می گرفت و هدفی را 
دنبال می کرد. به نظر ایشان قیام امام حسین چهار مرحله 

داشته و در هر مرحله ای امام هدفی را تعقیب می کردند.5  

3.نظریه حفظ جان

باید  قابل  احمد  مرحوم  را  نظریه  این  مدافعان  جمله  از 
دانست. سخنان همراه با اشک چشم ایشان که قسم جالله 
یاد می کردند نسبت به این که قرائت رسمی از عاشورا با 
واقعیت منطبق نیست و حضرت از ابتداء به دنبال امنیت 
خویش و حفظ جان خویش بودند که با امر به معروف و 
نهی از منکر هم منافات ندارد چرا که نهی از منکر که فقظ 
شمشیر کشیدن نیست. حضرت خودش فرمود : در حال 
خوف خارج می شوم  لذا خروج حضرت به خاطر عدم امنیت 
بود. همچنین خود حضرت فرمود: اگر مرا نپذیرید من صبر 
می کنم، نه این که شمشیر می کشم . در حقیقت سخن امثال 
ایشان این است که، چرا نسبت های نابجا به حضرت داده و 

ایشان را برای اهداف سیاسی خویش مصادره می کنید؟  

5. شهید جاوید، چاپ مشعل آزادی، ص ص 1۹2- 228 -281.

4.نظریه اصالح جامعه اسالمی 

آیه الل خامنه ای در تحلیلی دقیق در زمینه اهداف عاشورا در 
حقیقت خط بطالنی بر سه دیدگاه پیشین کشیده و آن ها را 

مورد نقد قرار می دهند. ایشان می فرمایند :6
 به امام حسین علیه السالم مي گفتند: شما در مدینه و مکه، 
محتّرمید و در یمن، آن همه شیعه هست. به گوشه اي بروید 
که با یزید کاري نداشته باشید، یزید هم با شما کاري نداشته 
باشد! این همه مرید، این همه شیعیان؛ زندگي کنید، عبادت 
و تبلیغ کنید! چرا قیام کردید؟ قضیه چیست؟ این، آن سؤاِل 

اصلي است.
برخی دوست دارند چنین  بگویند که حضرت می خواست 
حکومت فاسد یزید را کنار بزند و خود یک حکومت، 
عبدالل  ابي  قیام  هدِف  این  دهد.  تشکیل 
درست  نیمه  حرف،  این  بود.  علیه الّسالم 
است؛ نمي گویم غلط است. اگر مقصود از 
این حرف، این است که آن بزرگوار براي 
تشکیل حکومت قیام کرد؛ به این نحو 
که اگر ببیند نمي شود انسان به نتیجه 
برسد، بگوید نشد دیگر، برگردیم؛ این 
غلط است. بله؛ کسي که به قصد حکومت، 
حرکت مي کند، تا آن جا پیش مي رود که 
ببیند این کار، شدني است. تا دید احتمال شدِن 
این کار، یا احتمال عقالیي وجود ندارد، وظیفه اش این 
است که برگردد. اگر هدف، تشکیل حکومت است، تا آن جا 
جایز است انسان برود که بشود رفت. آن جا که نشود رفت، 
باید برگشت. اگر آن کسي که مي گوید هدف حضرت از این 
قیام، تشکیل حکومت َحّقه علوي است مرادش این است این 
درست نیست؛ براي این که مجموع حرکت امام، این را نشان 

نمي دهد.
آقا، حکومت چیست؛  نه  مي شود:  گفته  مقابل،  نقطه  در 
حضرت مي دانست که نمي تواند حکومت تشکیل دهد؛ بلکه 
اصالً آمد تا کشته و شهید شود! چون با ماندن نمي شود 
کاري کرد، پس برویم با شهیدشدن، کاري بکنیم. این حرف 
را هم، ما در اسناد و مدارک اسالمي نداریم که برو خودت را 
به کام کشته شدن بینداز. ما چنین چیزي نداریم. شهادتي 
را که ما در شرع مقّدس مي شناسیم و در روایات و آیات 
قرآن از آن نشان مي بینیم، معنایش این است که انسان به 
دنبال هدف مقّدسي که واجب یا راجح است، برود و در آن 
راه، تن به کشتن هم بدهد. این، آن شهادِت صحیح اسالمي 
است. ]پس هدف نه حکومت است نه شهادت.[ پس هدف 
چیست؟ هدف آن بزرگوار عبارت بود از انجام دادن یک واجب 

6. 1۹ خرداد ماه سال 13۷4 در خطبه های نماز جمعه.



در زمان امام حسن که معاویه در رأس 
حکومت است، اگرچه خییلی از نشانه هاي 
آن انحراف، پدید آمده است، اما هنوز به 
آن حّدي نرسیده است که خوف تبدیل کیّلی 

اسالم وجود داشته باشد.
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عظیم از واجبات دین که آن واجب عظیم را هیچ کس قبل 
از امام حسین حّتي خود پیغمبر انجام نداده بود. نه پیغمبر 
این واجب را انجام داده بود، نه امیرالمؤمنین، نه امام حسن 
مجتبي. واجبي بود که در بناي کلّي نظام فکري و ارزشي و 
عملي اسالم، جاي مهّمي دارد. با وجود این که این واجب، 
خیلي مهم و بسیار اساسي است، تا زمان امام حسین، به این 
واجب عمل نشده بود؛ چون زمینه انجام این واجب، در زمان 

امام حسین پیش آمد.
پس هدف، عبارت شد از انجام این واجب. آن وقت به طور 
طبیعي انجام این واجب، به یکي از دو نتیجه مي رسد: یا 
نتیجه اش این است که به قدرت و حکومت مي رسد؛ امام 
مي رسید،  هم  قدرت  به  حضرت  اگر  بود.  حاضر  حسین 
قدرت را محکم مي گرفت و جامعه را مثل زمان پیغمبر 

انجام  هم  وقت  یک  مي کرد.  اداره  امیرالمؤمنین  و 
این واجب، به حکومت نمي رسد، به شهادت 

مي رسد. براي آن هم امام حسین حاضر بود.  
حال اندکي قضیه را توضیح می دهیم. دو 
نوع انحراف داریم. یک وقت مردم فاسد 
چیزي  چنین  وقت ها  مي شوند)خیلي 
پیش مي آید( اما احکام اسالمي از بین 
نمي رود؛ لیکن یک وقت مردم که فاسد 

مي شوند، حکومت ها هم فاسد مي شوند، 
علما و گویندگان دین هم فاسد مي شوند. از 

آدم هاي فاسد، اصالً دین صحیح صادر نمي شود. 
قرآن و حقایق را تحریف مي کنند؛ خوب ها را بد، بدها را 
خوب، منکر را معروف و معروف را منکر مي کنند! خّطي 
را که اسالم مثالً به این سمت کشیده است، 180 درجه به 
سمت دیگر عوض مي کنند! اگر جامعه و نظام اسالمي به 

چنین چیزي دچار شد، تکلیف چیست؟
در زمان امام حسن که معاویه در رأس حکومت است، اگرچه 
خیلي از نشانه هاي آن انحراف، پدید آمده است، اما هنوز به 
آن حّدي نرسیده است که خوف تبدیل کلّي اسالم وجود 
داشته باشد. شاید بشود گفت در برهه اي از زمان، چنین 
وضعیتي هم پیش آمد؛ اما در آن وقت، فرصتي نبود که این 
کار انجام گیرد. اما در زمان امام حسین علیه السالم، زمینه 
هم آماده است. زمینه آماده است، یعني چه؟ یعني موقعیت 
مناسب است، یعنی فضاي جامعه اسالمي، طوري است که 
ممکن است پیام امام حسین به گوش انسا ن ها در همان 
زمان و در طول تاریخ برسد. اگر در زمان معاویه، امام حسین 
مي خواست قیام کند، پیام او دفن مي شد. این به خاطر وضع 
حکومت در زمان معاویه است. سیاست ها به گونه اي بود 
که مردم نمي توانستند حّقانیت سخن حق را بشنوند. لذا 
همین بزرگوار، 10سال در زمان خالفت معاویه، امام بود، ولي 

چیزي نگفت؛ کاري، اقدامي و قیامي نکرد؛ چون موقعیت 
آنجا مناسب نبود.

پس هدف، عبارت شد از بازگرداندن جامعه اسالمي به خّط 
صحیح.۷ چه زماني؟ آن وقتي که راه، عوضي شده است 
و جهالت و ظلم و استبداد و خیانِت کساني، مسلمین را 
منحرف کرده و زمینه و شرایط هم آماده است. این، آن 
کاري بود که امام حسین انجام داد. به بیانی دیگر، سه عامل 

در نهضت عاشورا نقش داشت:
1.درخواست بیعت از امام حسین برای یزید.
2.دعوت مردم کوفه از امام حسین به عراق.

3.عامل امر به معروف و نهی از منکر برای برگرداندن جامعه 
به خط صحیح آن.

سوال این است که اگر عامل اول و دوم نبود آیا حضرت قیام 
می کردند؟ امام از روز نخست از مدینه با شعار 
امر به معروف و نهی از منکر حرکت کرد. 
از این منظر مسأله این نبود که چون 
بیعت  او  و  بیعت خواسته اند  ایشان  از 
نکرده است، پس قیام می کند بلکه اگر 
بیعت هم نمی خواستند، باز قیام الزم 
کوفه  مردم  دعوت  اگر  بود. همچنین، 
عامل اساسی بود، حضرت قبل از دعوت 
کوفیان نباید حرکتی می کردند در حالی 
که خودداری از بیعت یزید پیش از آن 
بود که اسمی از دعوت کوفیان به میان آید 
و نخستین نامه کوفیان در حدود چهل روز پس از اقامت 
حضرت در مکه به دست ایشان رسید.   نکته بعد این که 
وقتی خبر رسید که زمینه کوفه منتفی شده است، طبعاً باید 
امام از سخنان و مواضع خود دست برمی داشت اما می بینیم 
داغ ترین خطبه های حضرت و شورانگیزترین آن ها، بعد از 

ماجرای شهادت مسلم است.8  

۷. بنابراین افرادی که هدف حضرت علیه السالم را صرفاً حفظ جان 
خویش و رفتن به منطقه ای امن می دانند و آن را خالی از هرگونه 
تهاجم و اعتراض توصیف می کنند، مقابل اسناد صریح و خطبه های 
معتبر عاشورایی خود را قرار می دهند. بله، حضرت نرفتند که شهید 
بشوند اما از شهید شدن هم إبایی نداشتند. برای نمونه رک: شهادت 
نامه امام حسین بر پایه منابع معتبر، ج 1، محمد ری شهری، ص 524.  
خود حضرت در هنگامه خروج از مکه و رفتن به عراق فرمود: من لحق 
بی استشهد و من تخلف عنی لم یبُلِغ الَفتَح. هر کس به من بپیوندد به 
شهادت می رسد و هر کسی نپیوندد، به پیروزی نائل نمی شود. بصائر 

الدرجات، ص481.
8. این تحلیل، خالصه ای از جلد دوم کتاب حماسه حسینی از مرحوم 
استاد  اثر  از سیره پیشوایان  نقل  به  استاد شهید مطهری است که 



عزاداری  که  جدی  آسیب های  از 
ن را تهدید می کند، استناد  امام حس�ی

مرثیه رسایان به منابع غ�ی معت�ب  است. هیچ 
قضیه اى در تاریخ دور دست مربوط به 
نده یا چهارده قرن پیش، به اندازه  مثاًل س�ی

حادثه کربال تاریخ معت�ب ندارد.
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از این رو مهم ترین هدف و پایه قیام حضرت برای احیاء خط 
صحیح دینی با ابزار امر به معروف و نهی از منکر بوده است. 
به نظر می رسد با تأمل و بررسی اسناد معتبر عاشورا، از 
طرفی، و از طرف دیگر با درنظرداشتن مبانی کالمی صحیح 
و متقن در بررسی اهداف عاشورا، بهترین تبیین برای اهداف 
عاشورا مورد اشاره قرار گرفته است و بر این اساس عاشورا 
مکتبی قابل تأسی و الگوگیری است نه عملی صرفاً شخصی 
یا اسطوره ای که هیچ ربطی به زندگی امروزین بشر نداشته 

باشد.

اسناد عاشورا

دومین منشأ نقدهای وارد شده به مناسک عاشورایی ، مسأله 
اسناد عاشورا است. آن چیزی که بیشتر دل انسان را 

به درد می آورد، این است که اتفاقاً در میان 
وقایع تاریخی، کمتر واقعه ای است که 
از نظر نقل های معتبر به اندازه حادثه 
کربال غنی باشد. هیچ قضیه ای در تاریخ 
یا  سیزده  مثاًل  به  مربوط  دست  دور 
چهارده قرن پیش، به اندازه حادثه کربال 
تاریخ معتبر ندارد. معتبرترین مورخین 
اسالمی از همان قرن اول و دوم قضایا 
را با سندهای معتبر نقل کردند و این 

هم  به  و  دارد  انطباق  یکدیگر  با  نقل ها 
نزدیک است. آنقدر قضایای معتبر و راست هست 

که همان ها را اگر بگوییم کافی است. مرحوم آخوند خراسانی 
می گفته است اینهایی که دنبال روضه نِو نشنیده هستند 
بروند روضه های راست را پیدا کنند که آنها را احدی نشنیده 
است. قضایایی هم در کار بوده است که سبب شده است 

جزئیات این تاریخ بماند. 
حادثه  این  متن  که  شده  سبب  که  چیزهایی  از  1.یکی 
محفوظ بماند و هدفش شناخته بشود، این است که در این 
حادثه خطبه زیاد خوانده شده است. خطبه در آن عصرها 
حکم اعالمیه را در این عصر داشت. این یکی از منابع؛ یعنی 

خودش انگیزه ای بوده است که قضایا نقل شود.
مخصوصاً  است،  شده  خوانده  زیاد  رجز  کربال  خود  2.در 
را همان رجزها می تواند  ماهیت قضیه   . اباعبداللَّ شخص 

نشان بدهد.
3.در قضیه کربال، در قبل و بعد از قضیه، نامه های زیادی 
مبادله شده است که این هم از عوامل مهم ماندگاری اسناد 

عاشوراست. 
با این وجود از آسیب های جدی که عزاداری امام حسین 

پیشوایی نقل شده است. سیره پیشوایان، ص162.

علیه السالم را تهدید می کند، استناد اهل منبر و مرثیه سرایان 
به منابع غیر معتبر و غیرقابل استناد است. مرحوم نوری 
در کتاب لؤلؤ و مرجان می فرماید: امروز باید عزای حسین 
را گرفت، اما برای حسین در عصر ما یک عزای جدیدی 
است که در گذشته نبوده است و آن عزای جدید این همه 
دروغهاست که درباره حادثه کربال گفته  می شود و احدی جلو 
این دروغها را نمی گیرد. امروز بر این مصیبت حسین بن علی 
باید گریست، نه بر آن شمشیرها و نیزه هایی که در آن روز بر 
پیکر شریفش وارد شد.  برخی از این تحریفات مانند عروسی 
حضرت قاسم و حضور حضرت لیال در کربال و ...  مورد اشاره 

شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی نیز می باشد. ۹
به آن  اعتراف  از مهم ترین آفات عاشورا هر چند  بنابراین 
سخت و تلخ می باشد، ولی در نهایت تأسف باید به آن اعتراف 
به  استناد  و  دروغ  روضه خوانی های  همین  کرد، 
منابع غیرمعتبر و در برخی موارد غلو و ارائه 
گزارش های ذلت بار است. در این جا به دو 
کتاب اشاره می کنیم که برای محققین و 
مرثیه سرایان اهل بیت در رجوع به منابع 

معتبر، می تواند مورد استفاده باشد:
سید الشهداء  جامع  مقتل  و  تاریخ   .1
توسط  و  پیشوایی  استاد  نظر  زیر  که 
انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره( چاپ شده است.
2.شهادت نامه امام حسین علیه السالم بر پایه منابع 
انتشارات  توسط  و  ری شهری  آیه الل  نظر  زیر  معتبرکه 

دارالحدیث انتشار یافته است.
در این بخش نمونه ای از روش بررسی اسناد عاشورا، نزد 
محققین تاریخ را مورد اشاره قرار می دهیم، تا دقت و جزئیت 
ایشان در بررسی های تاریخی مورد مالحظه قرار گیرد و 

سرلوحه افراد در استنادات تاریخی باشد.
 یکی از حوادث روزهای اول محرم، مالقات امام حسین با 
عمربن سعد است. به گزارش منابع تاریخی، امام در همان 
روزها دیدارها و بلکه دیدارهایی با عمر بن سعد داشته و 
کوشیده است او را از جنگ منصرف سازد. پس از یکی از 
این دیدارها عمر سعد نامه ای بدین مضمون به ابن زیاد می 

نویسد:
اما بعد؛ خداوند آتش فتنه را خاموش کرد و اختالف کلمه را 
برطرف ساخت و کار این امت را اصالح کرد. حسین متعهد 
شده است به همان مکانی که از آنجا آمده بازگردد و یا این 
که به انتخاب ما به یکی از سرحدات برود و در حقوق و 
تکالیف همانند یکی از مسلمانان آن دیار باشد یا به نزد یزید 

۹. مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 1۷، ص: ۷5.



محافل سوگواری با قالب و محتوای 
و  تعلیم  برای  روش  ین  به�ت مناسب، 
تربیت نسل جدید، آشنا�ی آنان با گفتار، 
کردار و فضایل اهل بیت علیهم السالم و 

ن اسالم است. آموزه های دین مب�ی
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برود و دست در دست او بگذارد تا هر چه خود داند با حسین 
انجام دهد. 10

این سندی است که برخی برای دیدگاه های خویش در باب 
اهداف عاشورا به آن تمسک کرده و حتی حضرت را تا پذیرش 
بیعت یزید هم پیش برده اند. حقیقت این است که بررسی 
این روایات  با  مجتهدانه اسناد عاشورا و برخورد محققانه 
تاریخی، امری است که در دهه های اخیر بسیار مورد نیاز 
است. در این میدان، استاد مرحوم پیشوایی از جمله محققین 
پیش گام در عرصه بررسی انتقادی اسناد عاشورا، گامی مهم 
در واکاوی این اسناد برداشتند. ایشان در تحلیل سندی که 
از طبری ذکر شد می فرمایند: بی شک امام این سخنان را 
نفرموده بود؛ زیرا در مجموع مواضع حضرت اشاره ای به آن 
یافت نمی شود. طبری می نویسد: ُعقبه ابن ِسمعان  می گوید: 

از آن زمان که امام حسین از مدینه به سوی مکه و 
از مکه به عراق آمد، همه جا همراه وی بودم 

تا وقتی که کشته شد. به خدا سوگند آن 
چه مردم می گویند و پنداشته اند، نبود و 
هرگز امام نگفت دست در دست یزید 
پیشوایی  استاد  ادامه  در  گذارم.  می 
ابن  عقبه  گزارش  اگر  می فرمایند: 
با  آشنایی  کمترین  نبود،  هم  سمعان 

قاطع  و موضع گیری های  سیره حسینی 
گزارش  این  نادرستی  در  تردید  جای  امام، 

نمی گذارد. اگر امام حاضر بود با یزید بیعت کند 
یا نزد او برود به مکه و سپس عراق نمی رفت. 11

بررسی ُروات اسناد عاشورا و دقت در نسبت مضمون این 
اسناد با مجموعه دین و مباحث کالمی، از جمله روش های 
بررسی های تاریخی است. اگر با این دقت ها اسناد عاشورا 
مورد مطالعه قرار گیرد، با نقد هایی مانند ُغلو در نقل های 
عاشورایی و نقل مطالب غیر معتبر که موجب تشویش و القاء 

شبهات در حوزه فهم دین می شود، مواجه نخواهیم بود.

فلسفه مناسک

سومین سرچشمه انتقادات به عرصه مناسک عاشورایی، عدم 
فهم ضرورت وجود مناسک و اهداف آن در تربیت دینی 
اسالمی  اندیشه  حوزه  در  محققی  اندیشمند  هیچ  است. 
نیست که ادعا داشته باشد، مناسک مهم تر از معرفت دینی، 
احساسات مهم تر از عقالنیت دینی است. این دوگانه ها، اساساً 
وجود ندارد. مناسک صحنه بروز عقالنیت و معرفت دینی 

10. طبری، تاریخ االمم و الملوک، ج 5 ، ص 414؛  شیخ مفید، االرشاد، 
ج 2، ص 8۷.

11. گزیده تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء، ص 1۷2.

در صحنه اجتماع است. احساسات، صحنه لبریزشدن شعور 
دینی و سرریزشدن آن در قلوب است. این ها یک حقیقت با 
دو ظهور و مرتبه مختلف اند. از این رو تأکید بر یکی و ندیدن 
جانب دیگر، در حقیقت ندیدن حقیقت مسأله، و نگاه کردنی، 
یک جانبه است. اما در حوزه مناسک عاشورایی و اهداف 
آن، بی تردید فلسفه سوگواری امام حسین علیه السالم از 
فلسفه قیام ایشان جدا نیست. همان عاملی که موجب شد 
امام حسین قیام کند و شهادت را با افتخار بپذیرد، دلیل و 
فلسفه ای برای اقامه سوگواری ایشان است. اگر آن حضرت 
برای زنده نگه داشتن اسالم، دفاع از آموزه های دینی و اقامه 
برای  کرد، سوگواری  قیام  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
آن حضرت نیز باید ابزاری برای تحقق و ترویج آموزه های 
از  نهی  و  معروف  به  امر  و  عدل  اقامه  اسالم،  مبین  دین 
منکر باشد. بنابراین، محافل و مجالس سوگواری 
که این اهداف را دنبال نکرده و محتوا و 
با  باشند،  نداشته  درست  جهت گیری 
از  و  نیستند  سازگار  حسینی  اهداف 

عقالنیت مورد انتظار، خالی اند.
هنگامی که از عقالنیت سخن می گوییم، 
مقصود عقل مادی گرایانه، محاسبه گر و 
غرب  در جهان  امروزه  که  سودجویانه 
تبلیغ می شود، نیست. عزاداری با این 
همه گستردگی و شور در جهان تشیع 
برای کسی که 1400 سال پیش  و اسالم 
کشته شده است، از نظر عقالنیت مادی گرایانه غربی 
کردن  سیاه پوش  مادی،  عقالنیت  نظر  از  نیست.  صحیح 
شهر و به سر و سینه زدن که عمومی ترین نماد عزاداری 
است و نیز اشک ریختن و مانند آن غیرعقالنی و موجب 
جریحه دار کردن عواطف و سلب آرامش روان انسان هاست. 
نگاه مادی گرای غربی، حتی اصل قیام و انقالب حسینی را 
غیرعقالنی می داند؛ زیرا معیار آن ها فقط سود مادی است 
و از معنویت و آثار معنوی عزاداری بر روح و جان انسان ها 
و حتی از آثار دنیوی قیام امام حسین در اجرای عدالت و 
حق خواهی و نجات انسان ها یا برکات عزاداری ها در زندگی 
دنیوی بی خبر است. بنابراین مقصود، عقالنیت مؤمنانه است 
که مورد تأیید اسالم می باشد؛ عقالنیتی که از سوی خداوند 
به عنوان حجت درونی در انسان به ودیعه نهاده شده، با 
احساس و عواطف و آرامش روان انسان ها همسو بوده و آن ها 
را نادیده نمی گیرد. عقالنیت در حیطه مناسک عاشورایی 
در سه محور بررسی می شود: عقالنیت در خود عزاداری، 
عقالنیت در شیوه ها و روش های عزاداری، و عقالنیت در 
حوزه اهداف عزاداری که مربوط به وظیفه ما در بزرگداشت 



ن نه تنها مکتب  عزاداری بر امام حس�ی
اسالم و تشیع را زنده نگه می دارد؛ بلکه 

 و مقاومت 
گ

روحیه مبارزه با ظلم و ایستاد�
ی سیایس،  در مقابل با فشار و سخت گ�ی
دشمنان   

گ
فرهن� و  نظامی  اقتصادی، 

اسالم را  با�ت  نگه می دارد.
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این حادثه بزرگ می شود: 12
الف( عقالنیت در خود عزاداری

عزاداری بر امام حسین نه تنها مکتب اسالم و تشیع را زنده 
نگه می دارد؛ بلکه روحیه مبارزه با ظلم و ایستادگی و مقاومت 
در مقابل با فشار و سخت گیری سیاسی، اقتصادی، نظامی 
و فرهنگی دشمنان اسالم و متجاوزان به میهن را در میان 
امت اسالمی باقی و پایدار نگه می دارد. در واقع عزاداری، 
نشان قدردانی از کسانی است که جان خود را برای نجات 
بشریت و جلوگیری از گمراهی مسلمانان و حفظ دین اسالم 
فدا کرده اند. درس های کربال، مانند ادب، شجاعت، مردانگی، 
وفای به عهد، بندگی و عبادت خدا، حتی در میدان نبرد، 
بر ظهور عقالنیت در   ... و  مقابل ظلم  تسلیم ناپذیری در 
پاسداشت کربال و عزاداری بر امام حسین داللت دارد. در 

حقیقت عزاداری، تبلور عملی فریضه تولّی و تبّری است.
ب( عقالنیت در شیوه های عزاداری 

دارد،  بیشتر  اهمیت  عزادار  یک  عنوان  به  ما  برای  آنچه 
استفاده از روش، و ابزارهای عقالنی در عزاداری 

است. عقالنیت در عملکرد و رفتار ما در 
عزاداری ها، می تواند مهر تأیید و دلیلی 
بر عقالنیت عزاداری نیز باشد. بررسی 
این موضوع چندین مسأله را در خود 
عقالنیت  مساله  اولین  می دهد.  جای 
در محتوای عزاداری است. اگر محتوای 
باشد،  احساسات  بیان  فقط  عزاداری 
عاشورا و قیام کربال برای عزادار در همان 

حد شور و احساس باقی می ماند. این در 
حالی است که اگر محتوای احساس با حماسه 

پیوند بخورد، قیام کربال برای عزادار، حماسه ای احساسی 
می شود. دومین مساله عقالنیت در شیوه عزاداری است. 
نمی توان گفت چون عزاداری کاری درست و مقدس و مورد 
تأیید ائمه است، پس از هر راه و روشی می توان استفاده 
کرد. استحباب عزاداری برای ساالر شهیدان، بر پایه ادله 
قطعی ثابت است اما در چگونگی انجام گرفتن این عبادت 
باید گفت: اطالق روایات عزاداری، شامل انواع عزاداری های 
مرسوم در اعصار مختلف می شود مشروط به این که عنوان 
عزاداری، بر آن چه رائج شده است، صدق کند و موجب وهن 
مکتب اهل بیت علیهم السالم نگردد و یا همراه با انجام دادن 
عملی نامشروع نباشد. بنابراین آن چه در شماری از مجالس 
از  استفاده  است)مانند  شده  مرسوم  تدریج  به   ، عزاداری 
ابزارهای موسیقی و آهنگ های مبتذل و همچنین کارهایی 

12. مقاله عزاداری و عقالنیت، سید محمد اکبریان، خبرگزاری حوزه، 
اول شهریور 13۹۹

چون قمه زدن( ، بدعت در عزاداری محسوب می شود ، بویژه 
قمه زدن در عصر حاضر ، زمینه ساز تبلیغات سوء بر ضد 
پیروان اهل بیت علیهم السالم و موجب وهن مکتب تشیع و 

نمایش های غیرواقعی از شیعه و اسالم به جهانیان است. 13
ج(عقالنیت در هدف عزاداری

سومین مساله عقالنیت در هدف عزاداری است. اهداف ما 
در عزاداری باید در راستای همان چیزی باشد که هدف امام 
حسین در قیامش بوده است. برخی از اهداف قیام عاشورا و 

برپایی مناسک عاشورایی عبارتند از:
1.مبارزه با جهل و نادانی

اصلی ترین فلسفه قیام و شهادت امام حسین علیه السالم و 
یاران با وفایش، مبارزه با جهل است. ایشان درصدد بودند 
با این روش و برای حاکمیت ارزش های انسانی و اسالمی 
زمینه سازی کنند. امام صادق در حدیثی می فرماید: »َو بََذَل 
اَللَِه؛  ُمْهَجَتُه فِیَک لَِیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَک ِمَن الَْجَهالَِه َو َحْیَرهِ الضَّ
خونش را به خاطر تو بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و 
سرگردانی و گمراهی بیرون آورد«. در هیچ آیینی 
همانند آیین اسالم و در هیچ کتاب آسمانی 
مانند قرآن، بر تعقل و عقل تأکید نشده 
است. انقالب امام حسین  نیز بر محور 
دین اسالم و قرآن بود. بنابراین نه تنها 
نمی تواند بر خالف عقالنیت باشد؛ بلکه 
اصل و اساس آن بر محور عقالنیت و 
عقالنی  رشد  بنابراین  است؛  معرفت 
انسان ها و آگاهی و نجات از گمراهی، هدف 
قیام او بوده است. در این صورت عزاداری ما 
برای پاسداشت و زنده نگه داشتن آن نیز باید با 
عقالنیت و معرفت همراه باشد تا با نهضت حسینی سازگاری 

و تناسب داشته باشد.
2.نشر و انتقال فرهنگ شیعی

محافل سوگواری با قالب و محتوای مناسب، بهترین روش 
برای تعلیم و تربیت نسل جدید، آشنایی آنان با گفتار، کردار 
و فضایل اهل بیت علیهم السالم و آموزه های دین مبین اسالم 
است؛ زیرا توانمندی های قیام امام حسین و نیز کارکردهای 
تربیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مجالس سوگواری 
ایشان در رشد و بالندگی انسان و جامعه نقش بسزایی دارد. 
از سویی، اینگونه محافل یکی از مهم ترین ارکان فرهنگ و 
جامعه شیعی است که این فرهنگ با مراسم سوگواری به 
نسل بعد منتقل می شود. محافل سوگواری فرصتی است 
ارزشمند تا الگوهای کامل معرفی شوند و زمینه استفاده از 

آموزه های ارزشمند عاشورا را برای نسل آینده رقم بزند.

13. https://www.islamquest.net/fa/archive/fa772.



3.زنده نگهداشتن مکتب اسالم و تجدید بیعت با ائمه 
اگر به هدف قیام حضرت امام حسین توجه کنیم درمی یابیم 
مهم ترین هدف آن حضرت زنده نگهداشتن مکتب اسالم 
بوده است. ازاین رو، فلسفه تأکید فراوانی بر اقامه سوگواری 
و پاداش هایی که برای آن دیده شده است، مشخص می شود 
و به گفته شهید مطهری: »تکالیف شرعی بدون حکمت 
نیست، منظور این نبوده که همدردی و تسلیتی باشد برای 
خاندان پیامبر، بلکه مقصود این است که داستان کربال به 
صورت یک مکتبی تعلیمی و تربیتی همیشه زنده بماند.« که 
از این رهگذر به حفظ دین، بسط عدالت، آزادگی و رهایی 
از ستم یاری برساند. افزون بر این، روی دیگر سکه این است 
که عزاداران در آیین های عاشورایی آرزوی حضور در کربال را 
اعالم و ویژگی جمعی آرمانی را که باید با تمام وجود آماده 
تبعیت از امام خود و همراهی او باشد، آشکار می کند گر چه 
ما توفیق حضور و همراهی نداشتیم، می توانیم با آن حضرت 
زمان  امام  ایشان،  وفای  با  یاران  همانند  که  ببندیم  عهد 
خویش را یاری کنیم. امام باقر علیه السالم در بیانی نورانی 
در توصیف این اجتماعات و فلسفه سوگواری می فرماید: َفاِنَّ 
فِی اِجِتماِعُکْم و ُمذاکرتُِکْم اِحیائُنا و َخیُر الّناِس ِمن بَْعِدنا َمْن 
َذاَکر بِاَمِرنا َو َدَعا ِذْکِرنَا ؛ به درستی که در گردآمدن شما و 
سخن گفتن شما زنده نگه داشتن ما است و بهترین مردم پس 
از ما کسی است که ما را در یادها قرار دهد و امر ما را در 
آن محافل مطرح کند و مردم را به سوی اهل بیت بخواند. با 
توجه به این فرمایش، برگزاری مجالس به یاد خاندان رسالت، 
احیاگری برتری های آنان است و اهل بیت علیهم السالم نیز 

این گونه محافل را دوست دارند. 14
4 .حرکت در مسیر کمال طلبی و انسان سازی

شکوفایی  سبب  باشد،  معرفت  با  همراه  سوگواری  وقتی 
معنویت است. یادآوری برتری ها و مناقب و آرمان های اهل 
بیت آدمی را به سمت الگوگیری و الگوپذیری از آنان سوق 
می دهد. حضور آگاهانه در مجالس سوگواری بذر محبت و 
فضیلت را بارور می سازد و انگیزه الزم برای دریافت فضیلت ها 
را در افراد ایجاد می کند. افزون بر این، اشکی که نشانه ای از 
اهداف امام داشته باشد، عامل نجات است. از منظر قرآن کریم، 
مراسم سوگواری از شعائر الهی است که تعظیم آن نشانه تقوا 
ََّها ِمْن تَْقَوی الُْقُلوِب«. )حج:  ِ َفإِن ْم َشَعائَِر اللَّ است. »َوَمْن یَُعظِّ
32( شرط ورود در صف عزاداران امام حسین آمادگی قلبی 
است، پرهیزکاران در این مصیبت عزادار می شوند. محافل 
آموزه ها  اسالمی،  اندیشه  احیای  حسین  امام  سوگواری 
ومعارف دینی است و روشن است که یادآوری اهل بیت که 

نمونه های انسان کامل بودند، زنده

14. امالی شیخ طوسی، ص 224.

نگه داشتن ارزش هاست. ارزش هایی که می توان با آنها در 
مسیر کمال و انسان کامل گام برداشت. برای پی بردن به راز 
تأکید زیاد ائمه به سوگواری و پاداش های مقررشده برای آن، 
درک فلسفه سوگواری امام حسین مهم است؛ زیرا راز این 
همه تأکید و اهتمام به سوگواری، در فلسفه آن نهفته است 

که در قسمت اول به آن پرداختیم.



فصل پنجم

 گزارش رصد
ا�ن ها و مصاحبه های مربوط به مناسک یادداشت ها، سخ�ن
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نشست
ن  آسیب شنایس مراسم عزاداری امام حس�ی

*تقی آزادارمکی
برای شرکت در این نشست، مطلبی را تحت عنوان »محرم 
و دین عامه« فراهم کرده ام که در صورت نیاز تقدیم می کنم. 
در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان وضعیت محرم 
و مراسم عزاداری آن در ایران، به نحوه و شرایط تحقق دین 
عامه در دوره جدید اشاره شود. فرض بنیادی که در این 
نوشته موردتوجه بوده و مقاله بر اساس آن تنظیم شده است، 
تغییر در مراسم عزاداری طی زمان  شکل گیری نوع خاص 
دین داری تحت عنوان دین داری عامه با محوریت نیرویی 
چون مداحان به جای روحانیون یا در کنار آن ها می باشد. این 
نوع دین داری در فرایند تغییر دین به عنوان عنصر مرکزی 
نظام فرهنگی سنتی به دین مدرن و دین عامه پسند به عنوان 
عنصر مرکزی جهان مدرن و فرهنگ مدرن ایرانی است. در 
فرهنگ مدرن ایرانی، از بی دینی خبری نیست بلکه از دین 
عامه پسند خبری هست. بدین لحاظ است که در هر کوچه و 

برزن در ایران و تهران ما شاهد ظهور و بروز مراسم عزاداری 
به سبک و سیاق محلی و بومی با محوریت مداحان جدید با 
موسیقی و متون جدید هستیم. این متون دینی اند زیرا در 
حوزه دین داری و معطوف به زندگی امام حسین علیه السالم 
ارائه می شود و درعین حال مدرن است زیرا مرتبط با زندگی 
مدرن است و عالئق و جهت گیری های جهان مدرن از قبیل 
نیاز به زندگی مدرن و صداها و نجواهای جهان مدرن در آن 
دیده می شود. سخن از عشق زمینی در کنار عشق آن جهانی 

در این نوع دین داری دیده می شود.
در ادامه به اصلی ترین و عمده ترین اموری که در شناخت 
عزاداری حسینی و تغییرات ایجادشده در آن الزم است اشاره 

می شود. در ضمن به ساحت آسیب آن اشاره می شود.
1. اصول عمده در شناخت عزاداری حسینی
2. جایگاه عزاداری امام حسین )ع( در ایران

یکی از اصلی ترین عناصر فرهنگی و دینی جامعه ایرانی در 

تقی آزادارم�، جبار رحما�ن و عیل ربیعی 
 و سیاستمدار اصالح طلب

گ
 |  جامعه شناس دانشگاه تهران، استادیار انسان شنایس فرهن�
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�ب دی�ن  از   ، ایرا�ن مدرن  فرهنگ  در 
ی  ی نیست بلکه از دین عامه پسند خ�ب خ�ب

هست. بدین لحاظ است که در هر کوچه 
و برزن ما شاهد ظهور مراسم عزاداری به 

سبک بومی با محوریت مداحان جدید با 
موسیقی و متون جدید هستیم.

دوران معاصر، با محوریت عزاداری عاشورای حسینی قابل 
توضیح است. در این عمل فرهنگی و دینی، به دلیل فراگیری 
و  اجتماعی در شهر  میزان مشارکت گروه های  و  نحوه  و 
روستا، فضای فرهنگی و دینی جامعه تغییر کرده و درنتیجه 
بر ساختار فرهنگی و دینی ایران نیز در درازمدت اثرگذار 
می باشد. درنتیجه می توان یکی از کانونی ترین عناصر و اجزاء 
فرهنگ دینی را مراسم دینی و مراسم عزاداری حسینی در 

ایران بیان کرد.
3. این مراسم به گروه خاصی تعلق ندارد.

به همین دلیل هم میل به عمومی شدن پیدا کرده است. در 
بسیاری از موارد است که ساحت فرهنگ و دین عامه پسند 
به خود گرفته است. اگر یک گروه خاص درگیر با آن بود، 
ساخت و ترکیب بندی عناصر آن و نوع رابطه اش با محیط 
پیرامونی اش متفاوت از آنچه که در زمان حال شاهد هستیم 

می بود. به طور خاص می توان مدعی شد که این 
عزاداری متعلق به یک گروه خاص نیست؛ 

درنتیجه حال و هوای عمومی دارد و هر 
فرد و گروه اجتماعی و فرهنگی با قبول 
مشارکت  آن  در  می تواند  مراسم  این 
کند. به همین دلیل است که عزاداری 
حسینی به دلیل نوع تعلق و حضور و 
ظهور گروه اجتماعی، متفاوت از دیگری 
می شود. عزاداری ترک ها و افغانی ها و 
تهرانی ها و رشتی ها و ... در تهران و ایران 

با یکدیگر متفاوت می باشند. هرچند که همه 
آن ها به مسئله مظلومیت امام حسین )ع( در تاریخ 

اسالم و بعد از آن اشاره می کنند، ولی نوع و میزان استفاده 
از عناصر مادی و محتوایی در این مراسم از یکدیگر متفاوت 

می شود.
4.  عزاداری حسینی ضمن اینکه زمانمند و متعلق به شرایط 
خاص فرهنگی و دینی است، به اشکال گوناگون در ایران 
معاصر بازنمایی شده و در زمان ها و شرایط جدید نیز اجرا 

می شود.
در قدیم بیشتر سعی بود تا این مراسم در زمان خاص )ایام 
از  بسیاری  حال،  زمان  در  درحالی که  شود؛  اجرا  عاشورا( 
گروه های اجتماعی در صورت فوت جوانی یا فرد مهمی یا در 
سالگرد یکی از بزرگان دین )به طور خاص ائمه علیه السالم(، 

اجرا می شود.
گوناگون  اشکال  به  عزاداری حسینی  در  اشیاء  5. حضور 

معمول شده است.
این اشیاء نیز طی زمان، زیاد و متکثر شده است. اگر در 
گذشته از لباس و پرچم های متعدد استفاده می شد، در دوره 
جدید طبل، سنج، زنجیر، دهل و علم، ابزار موسیقی و ... 

استفاده می شود. ورود هر یک از این اشیاء در مراسم، با 
منطق و دلیل خاصی و به واسطه گروه و جمعیت خاصی بوده 
است. به طور خاص می توان به نقش انقالب اسالمی و نسل 
انقالب در این زمینه اشاره کرد. این نسل با شرایط جدیِد 
بعد از انقالب اسالمی، به اشکال گوناگون توانسته است اشیاء 

جدیدی را وارد مراسم عزاداری کند.
6. نقش آفرینی مردم و گروه های اجتماعی در کنار روحانیت 

نیز قابل توجه می باشد
درگذشته همیشه بین مسجد و تکیه تعارضی دیده می شد. 
در شرایط جدید، در ماه محرم و به طور خاص دهه اول آن، 
تکیه بر مسجد غلبه یافته است. البته یک اتفاق جدیدی 
در این مراسم پیش آمده است که کمی هم به ضعف تکیه 
انجامیده است و آن نقش حیات و خیابان و کوچه و فضای 
باز می باشد. بیشتر مراسم دهه اول محرم در خیابان های 
شهرها و روستاها اجرا می شود. دسته های عزاداری با 
عناصر آن ها در خیابان ها جاری شده و بیشتر 
زمان حضور را به خود اختصاص می دهند. 
به همین دلیل است که نوعی جدایی بین 
مسجد و تکیه و هردوی آن ها با خیابان 

پیدا شده است.
۷. بیان عام گروه ها و دسته های عزاداری 
از  اعم  دیگری  مقابل  در  خیابان  در 
گروه ها  و اجتماعات رقیب یا رسانه ها یکی 

از ویژگی های اصلی این عزاداری شده است.
اظهار  به  سعی  عزادار  مردم  کمتر  گذشته  در 
حضور جمعی داشتند؛ درحالی که در دوره جدید، عزاداران 
و گروه های متعلق به آن ها سعی بر ظهور بیرونی دارند. 
این  صفات  اصلی ترین  از  یکی  تجمل گرایی  لحاظ،  بدین 
نوع عزاداری شده است. این تجمل گرایی خود را در قربانی 
کردن مکرر گوسفند و تهیه غذا برای مردم و عزاداران نشان 
می دهد. البته استفاده زیاد از حد از وسایل موردنیاز در این 

مراسم نیز شاهد دوم تجمل گرایی است.
8. یکی از نکاتی که در این مراسم به آن توجه شده است 
و در مسیر این قرار دارد که به عنوان صفت و مشخصه آن 
درآید، حضور مداحان بی نام ونشان و بسیار در عزاداری است.

می کنند  مداحی  که  کسانی  از  بسیاری  مراسم،  این  در 
به زودی  است  ممکن  و  آمده  یک شبه  هستند.  ناشناخته 
از مراسم خارج شوند. صدای خوب داشتن، قدرت و  نیز 
جسارت حضور در جمع داشتن و رابطه با افراد و گروه های 
مدیریت کننده مراسم، زمینه و شرایط اصلی وارد شدن به 
عزاداری و شروع مداحی کردن است. درحالی که در گذشته 
به دلیل کمِی مداح و عزاداری عمومی، نوع رقابت، در کسب 
و حضور مداِح نامدار خاصی بود. در دوره جدید این گونه 



به نظر می آید که در این دوره، مداحان 
، جای روحانیون را  به دلیل حضور فراگ�ی
ن روحانیون در این دوره  گرفته و بعضاً ن�ی

شبیه مداحان عمل می کنند.
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نیست. البته مداحان نامدار، خود آدابی دارند  و تحت شرایط 
و موقعیت های خاصی به مراسم وارد می شوند. چون این 
افراد به اندازه کافی شهرت دارند و هزینه حضور آن ها زیاد 
می باشد، مراکز خاصی برای حضور آن ها تهیه شده است. 
بعضی از مساجد یا تکیه های بزرگ و مهم در شهر است که 

محل حضور مداح مهمی است.
۹. رابطه ای که مداح با روحانی پیدا کرده نیز جالب است.

به دلیل حضور  این دوره، مداحان  نظر می آید که در  به 
فراگیر، جای روحانیون را گرفته و بعضاً نیز روحانیون در این 
دوره شبیه مداحان عمل می کنند. روحانیون نیز در این دوره 
مداح می شوند و از وعظ و بحث تاریخی و فقهی اجتناب 
کرده و بر فضای هیجانی این دوران می افزایند. آن ها نیز 
به مداحی تا وعظ اقدام می کنند. این نوع حضور مداحان 
به جای روحانیون، اگر به دوره و زمان خاص اختصاص داشته 
باشد، اشکالی ندارد. اتفاقاً مناسب هم می باشد. ولی مشکل 

اثرگذاری  از صحنه  روحانی  است که  در جایی 
مراسم به دور شده و نقش آن را مداحان به 

عهده می گیرند.
10. یکی از زمینه ها و راه های محوری 
شدن مداحان در حوزه فرهنگ دینی، 
به تعبیری است که در مورد روشنفکری 

دینی شکل گرفته است
و  روحانی  محوریت  با  سنتی  دین داری 

مسجد در گذشته تاریخی دین داری  ایرانی 
محوریت داشت و در تقابل با روشنفکری دینی 

امری  دینی  روشنفکری  که  راستاست  این  در  است. 
خارجی از حوزه دین می شود و برای برخورد با آن، از نیروی 
جدید  مداحی  می شود.  استفاده  مداحی  نام  به  جدیدی 
نیرویی جایگزین برای روشنفکری دینی است. درحالی که 
است.  بوده  او  دستیار  و  روحانی  کنار  در  قدیمی  مداحی 
مداحی دیروز نقش ثانوی بود و مداحی جدید نقشی جدید 
است. نقش جدید که  برای مداحی در جامعه شکل گرفته 

است همان نقش جایگزین است.
11. یکی از نتایج عمل مداحی در ایران تولید دین عامه 

است.
دین عامه ریشه در درک عامی از مسائل و امور دارد و از 
طریق نیروهایی چون مداحی شکل می گیرد. البته در تولید 
این فضای دینی و فرهنگی، روحانیت نیز نقش آفرین بوده 
است. ولی به دلیل حضور رسانه های جمعی و به طور خاص 
رادیو و تلویزیون در توسعه فضای عامه، اینها از دین مهمتر 
بوده و سعی دارند تا نقش و اثر روحانیت را کم کنند. البته به 
دلیل مشروعیت بخشی به رسانه از طرف روحانیت، فضای 
جدید دینی شکل گرفته است که مداحان در سامان دهی 

این دین نقش آفرین شده اند. مداحان فرصت ایجادشده را 
برای خود  مهم تلقی کرده است.

12. از این منظر است که مداحی جدید را آفریدة دین داری 
یا آسیبی برای دین داری  عامه می شناسم که خود، آفت 

سنتی در ایران است
به همین دلیل است که روحانیت سنتی ایرانی به اعتراض به 
نقش محوری مداحی جدید در حوزه دین داری اقدام کرده 
اینکه به تحول حوزه  این دوگانگی می تواند ضمن  است. 
دین داری در ایران بینجامد، می تواند منشأ آسیب های جدید 
فرهنگی و دینی نیز بشود. زمانی که هریک راهی خاص 
بروند و در جهت ارتقاءبخشی به حوزه دین داری بپردازند، 
دوگانگی مفید خواهد بود؛ اگر به جای تالش خاص و مثبت 
به تخریب اقدام شود، دوگانگی به آسیب های جدید خواهد 
انجامید. به طور خاص ما با شکل گیری خاصی از دین داری 
تا روحانیون، روبرو  باشند  که محوریت آن مداحان 
آسیب  و  آفت  خود،  این  که  شد  خواهیم 
من  است.  دین داری  حوزه  در  بزرگی 
آسیب شناسی حوزه دین را از این طریق 
می دانم و احتمال این نوع مسئله داری 
و مسئله سازی حوزه دین را پیش بینی 

می کنم.
نکته پایانی

محرم استعداد و ظرفیت این را دارد که 
این سه عرصه را به هم وصل کند؛ یک 
جاهایی هم خودش عاملی در تغییر دین 
سنتی }بوده{ که کانونش روحانی و مسجد و 
مناسبات سنتی است و ساحتی است که نیروهای اجتماعی 
جدیدی در آن شکل می گیرند؛ اصلی ترین نیروی اجتماعی 
اجتماعی  نیروی  و  مداحان یک جریان  و  مداحان اند  هم 
است که قبال کمتر در دین سنتی وجود داشته و در دین 
روشنفکری هم که اصالً جایی برایش وجود ندارد. این امر 
وسیله و بحث مشترکی است برای تغییر انتقال حوزه دین 
و  عام  ساحت  به  و خاص  محدود  ساحت  از  دین داری  و 
فراگیر با مخاطبان بسیار. اگر دین شریعتی و مطهری که 
عرصه دین داری روشنفکری هستند را با دین سنتی کافی 
و انصاریان و دین عامه منصور ارضی و کسان دیگر را باهم 
مقایسه کنیم، هر سه تای این ها متمرکزند بر مراسم عزاداری؛ 
ولی خود همین هم در تغییرش اثر دارد و اتفاقاً هر سه تای 
این ها هم در پاالیششان دارند توجه می کنند. هریک سخن از 
آسیب و مشکالت حوزه دین داری دارند و در حوزه آسیب های 
فرهنگی و دینی نیز وارد شده اند. به طور خاص می توان ورود 
شریعتی و مطهری را به بحث تحریفات عاشورای حسینی 
مجاز دانست و مداحان نیز به این زمینه وارد شده اند. ورود 
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همه با محوریت مراسم عزاداری مفید است و می تواند منشأ 
تحوالت آتی در حوزه دین داری باشد. اگر تلقی های متضاد از 
مراسم و آسیب ها بشود، تعارض شکل خواهد گرفت. ولی به 
نظر می آید افزون بر محوریت مراسم، یک وحدت نظر و باور 
به اصل واحد دیده می شود. همه این ها تصورشان این است 
که این عرصه عزاداری و این مراسم عزاداری از جایش کنده 
شده است؛ یکی معیار را مقتل گرفته، دیگری معیار را بیان 
امام حسین )ع( در کربال می گیرد و دیگری آن روایتی که 
در مراسم عزاداری در دهه اخیر و امثال آن وجود داشته ... . 
درواقع آسیب شناسی، نگاه لغزنده ای است به مراسم عزاداری.

* علی ربیعی
بنده قصد دارم این موضوع را از چند منظر مطرح نمایم. 
نخست یک دسته بندی از هیئت های عزاداری انجام و بیشتر، 
جنبه های تغییر در این مراسم و انواع هیئت های مذهبی 
را موردتوجه قرار خواهم داد. متأسفانه به رغم اهمیت زیاد 
تغییر و تحوالت در حوزه های دینی و مذهبی، خیلی کم 
این موضوع در محافل علمی مورد مطالعه قرارگرفته است. 
بدون تردید دین و مذهب در جامعه ایران -چه در جامعه 
قبل از اسالم و چه بعد از اسالم- نقش بسزایی در تحوالت 
اجتماعی و سیاسی داشته و خود به عنوان یک عامل فرهنگی 
بسیار قوی در حفظ دوام و بقای جامعه و انسجام جامعه 
عمل می کرده است. با این وصف، مطالعات زیادی را در این 
حوزه نمی بینیم. متأسفانه پایان نامه های زیادی را در حوزه 
تغییرات نگرش های دینی، به عنوان مثال موضوع تغییرات در 
مراسم عزاداری، مشاهده نمی کنیم. یکی از علل آن این است 
که در جامعه سیاست زده ما، امروزه هرگونه نگاه و پرداختن 
و تحلیل کردن- به خصوص با نگاه انتقادی- برچسبهایی 
می خورد که تا حدود زیادی تمایل به تحقیق را در این حوزه 
کم کرده است. به اعتقاد من، با توجه به اینکه فلسفه وجودی 
نظام سیاسی ایران، بر هویت دینی و مذهبی استوار است 
-به خصوص بعد از انقالب اسالمی ایران- پرداختن و مطالعه 
پیرامون عناصر، مؤلفه ها، مراسم و مناسک و همه مواردی 
که به نوعی به این موضوع مرتبط است، هم ضروری و هم 

اجتناب ناپذیر است.
عزاداری های ما هم در مساجد انجام می شود و هم در مراکز؛ 
مراکز از حسینیه ها تا قاسمیه ها و اخیراً هم یکی از اتفاقاتی 
که سه دهه اخیر افتاده، شکل گیری مراکزی غیر مألوف است. 
ایجاد مراکز جدید دارد افزایش پیدا می کند. چه به القاب 
ائمه یا القاب اصحابی که در صحنه کربال حضور داشتند. در 
گذشته سقاخانه ها، تکیه ها و امامزاده ها معموالً مکان هایی 
بودند که مراسم های مذهبی و مراسم عزاداری امام حسین 
هرکدام  عزاداری  مکان های  می شد.  برگزار  آن ها  در  )ع( 

ویژگی های خاص خود را }دارند{؛ مساجدی که عزاداری در 
آن برقرار می شود و تکیه و هیئت ها، هیئت های یکجانشین و 
هیئت های سیار، هرکدام تفاوت های خاصی دارند. مساجدی 
که به طور سنتی مراسم برگزار می کنند، تقریباً ارتباط گرانشان 
به طور مشخص تفاوت هایی با ارتباط گران سایر مراکز دارند. 
حتی محتوای پیام های عزاداری شان دارای تفاوت هایی است. 
تغییر و تحوالت در مراسم عزاداری را در دو دوره زمانی 
موردتوجه قرار می دهیم. تغییر و تحوالت در حوزه عزاداری، 
پیش از انقالب اسالمی بیشتر دو منشأ داشت؛ نخست، از 
رفتارهای افرادی از ارتباط گران دکان دار مذهبی بود. به نوعی 
افرادی که از مراسم مذهبی، بیشتر به عنوان دکان استفاده 
می کردند، بیشترین تهدید و انحراف در عزاداری ها را -برای 
با ترویج خرافه و پیرایه زایی از  حفظ موقعیت خودشان- 
ناحیه این ها شاهد بودیم.  مرحوم عالمه محمدتقی جعفری 
در جمعی نقل می کرد و می گفت: »در اصفهان یک نفر منبر 
می رفت؛ خیلی اهل غلو بود و منبرش می گرفت. یک روز 
فردی که بانی آنجا بود و ما را می شناخت گفت حاج آقا شما 
بیایید منبر تا مقداری این مردم علمشان هم بیشتر شود. 
من خیلی مخالفت کردم ولی باالخره یک دهه رفتم. روز اول 
که من رفتم باالی منبر، حساب وکتاب کردم دیدم جمعیت 
آن روز کوفه این قدر نمی شده و ظاهراً جمعیت این قدر نبوده 
امام حسین )ع( کشتن  بعد بحث کردم که هدف  است. 
انسان ها نبوده و اینکه مثالً حضرت عباس شمشیر زد و خون 
ریخت تا زیر پای اسبش را خون گرفت، این غلط است. روز 
سوم بانی آمد و گفت حاج آقا خواهش می کنم دیگر شما 

باالی منبر نروید«.
اشعار  است.  بوده  سیاست  حوزه  از  هم  تهدید  یک 
ناصرالدین شاه را که نگاه کنید، همیشه ساخت سیاسی در 
جامعه ایران، از مراسم ها استفاده کرده است. به عنوان مثال، 
این نوحه مشهوری که در زمان پهلوی اول دم می گرفتند 
و با سرهای گل مالیده و پاهای گل مالیده در میدان ارک 
تهران می گفتند »اگر در کربال قزاق بودی/ حسین تشنه لب 
تنها نبودی«. یک بخشی از تحریف، همیشه از ناحیه ساخت 

قدرت بوده است.
یک نوع تحریف متعلق به دوران جدید و اخیر است. بخشی 
از این تحریفی که دارد صورت می گیرد امروز بیشتر ناشی از 
فرایند ارتباطات و به دلیل تغییرات در سبک زندگی، تغییر 
در محتواهای پیام ها و نوع انتقال پیام است. هم چنین وابسته 
به ارتباط گران جدیدی که در نسل جدید وارد مراسم ها 
شده اند نیز هست. در این تحقیق یک تقسیم بندی زمانی از 
گذشته و حال انجام گرفته است. متأسفانه جامعه شناسی ما 
نیز درزمینه مسئله عزاداری در ایران نمی تواند تعبیر خوبی 
ارائه کند؛ به خصوص جامعه شناسی سنتی؛ جامعه شناسی 
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سنتی، بیشتر، کارکردهای عزاداری را موردتوجه قرار می دهد 
و از آن وجهی که ما از عزاداری احساس می کنیم، یا محتوای 
البته جامعه شناسی سنتی ما  عزاداری ها، تحلیلی نداریم. 
-منظورم جامعه شناسان ما نیست- آن چیزهایی را که ما در 
ادبیات نظری سنتی داریم، مطالعه می کند؛ و کارهای تبیینی 
نسبت به این حادثه و حتی کتاب های مشهوری هم که در 
حوزه جامعه شناسی کار کرده اند، بیشتر به کارکردها معطوف 
هستند و عناصر این چنینی را در آن بررسی کرده اند. شاید در 
مباحث فرهنگ روزمره و در نظریات ارتباطات، انسان شناسی 

و مردم شناسی، بهتر بتوانیم این موضوع را بررسی کنیم.
در دسته بندی قبل از انقالب، اعم از هیئت های یکجانشین، 
هیئت های سیار و هیئت های مسجدی، ما سه نوع هیئت 
این دسته  عنوان یک دسته »هیئت های سنتی«.  داریم. 
اکثریت هیئت ها را تشکیل می دادند که به مثابه سازمان های 
اجتماعی-مذهبی عمل می کردند. ارتباط گران آن ها دارای 
سلسله مراتب مشخص بودند. یکی از مهم ترین این ارتباط گران 
در مراسم عزاداری ها، نوحه خوان ها هستند. در این مقال، 
فرصت نیست که من انواع ارتباط گران و طبقه بندی آن ها را 
بیان کنم. مطالب قابل توجه و جالبی در این زمینه هست و 
این که در حال حاضر چگونه دارند تغییر می کنند. در بررسی 
ارتباط گران و نوحه خوان های مشهور این دوره، مثالً سلیم 
مؤذن زاده اردبیلی، در میان آذربایجانی ها برای خود جایگاه و 
نقش مهمی دارد. از این تیپ ها هم در هیئت های فارسی زبان 
این  کنیم.  پیدا  می توانیم  عرب زبان  هیئت های  در  هم  و 
افراد ستاره نیستند ولی افراد مشهوری هستند که دعوت 
می شوند، جاافتاده اند و موردتوجه هستند. این مراسم ها با 
»محرم آمد و عیدم عزا شد« شروع می شود و تا شام غریبان 
با »شام غریبان حسین امشب است ...« و »طفل یتیمی ز 

حسین گم شده ...« به  پایان می رسید.
انقالبی  »هیئت های  که  داشتیم  هم  هیئت  دسته  یک   
سنتی« پیش از انقالب بودند. هیئت های انقالبی- سنتی، از 
نظر تمرکزی بیشتر در منطقه متوسط نشین و بازار بودند. 
این هیئت های انقالبی- البته این یک قاعده نیست- در اواخر 
دهه پنجاه در مناطق جنوب شرقی و جنوب غربی شهر 
تهران و با پایگاه اجتماعی دانشجویان فرودست گسترش 
یافتند. در این هیئت ها امثال آقای هاشمی، آقای الهوتی، 
آقای ناطق نوری، آقای معادی خواه و آقای عبدوست و افراد 
دیگر بودند. این افراد، سخنرانی های انقالبی داشتند که اتکای 
اصلی این هیئت ها بر سخنران استوار بود. به عنوان نمونه، در 
تهران می توان به هیئت فاطمیون اشاره کرد. این ها بانی های 

مشخص انقالبی داشتند.
دسته دیگر هیئت ها در پیش از انقالب، هیئت های انقالبی - 
روشنفکری بودند. حسینیه ارشاد را می توان الگوی این دسته 

نامید. محور این دسته، سخنرانان غیرروحانی دانشگاهی 
بودند. پس از انقالب این دسته بندی یک مقدار باقی ماند.

پس از انقالب، سنتی ها بخشی از هیئت ها را کماکان ادامه 
دادند. این هیئت های سنتی- به عنوان مثال هیئت های محلی، 
هیئت های قومی، شهری و روستایی مانند اردبیلی های مقیم 
از  بخشی  هرکدام  تهران-  مقیم  خرم آبادی های  و  تهران 
نیازهای جامعه را پاسخ می دادند. بخش دیگر هم هیئت های 
محلی است که می توان به هیئت  بچه های محله فالن و 
فالن جا اشاره کرد. این دسته هنوز هم ساخت خودشان را 

داشته و ادامه حیات می دهند. 
بخشی از این هیئت های سنتی، پس از انقالب و به مرورزمان، 
در قالب هیئت های نوع چهارم بروز نمودند؛ اما  بخشی از 
ادامه  اشکال سنتی  به  گران،  ارتباط  با همان  هنوز  آن ها 
می دهند. یکی از تغییرات عمده این نوع هیئت ها در محتوی، 
به تعبیری تغییر روند هیئت ها از شعور به شعار بوده است. 
یکی از نقش های مهم در هیئت ها، جایگاه آموزش آموزه های 
دینی بود که از مسئله گو شروع می شد و تا خطیب، سخنران، 
دوران  از خصلت های  یکی  می یافت.  امتداد  عالم  و  واعظ 
جدید این است که عالمان در هیئت ها دیگر کمتر حضور 
دارند و همچنان این روند ادامه دارد. نه تنها نقش عالمان، 
بلکه مسئله گوها نیز کم شده است. در این دوره،  در هیئت ها 

مداحان هستند که نقش اصلی را دارند.
هیئت های نوع دوم، باز هیئت هایی هستند که من به اصطالح 
اسمشان را رسمی-انقالبی گذاشته ام و هنوز یک اسم مناسب 
برای آن پیدا نکرده ام. هیئت های رسمی و هیئت های انقالبی، 
عزاداری ها  این  محله هاست.  بسیج  در  شاکله شان  بیشتر 
بیشتر در مساجد خاص ساماندهی می شوند. مداحان این 
هیئت ها، دارای تیپ خاصی هستند. در این طیف مداحان 
که اینجا بحث می کنیم، یک عده ای مداحان ستاره ای مطرح 
و چهره می شوند و به دلیل پوشش رسانه ای زیاد صداوسیما، 
این مداح ها رشد می کنند. حتی در سیر تحول خواننده های 
تلویزیون هم بخشی از آن ها خروجی این فرآیند هستند. 
مداحان این هیئت ها، امروز دارند به خواننده های پاپ سبک 

نو تبدیل می شوند.
انقالبی  روشنفکری  هیئت های  انقالب  پس از  سوم،  نوع 
داشتن  دلیل  به  دارند؛  فعالیت  ادامه  جدید  اشکال  در 
محدودیت های سیاسی رو به کاهش هستند. این هیئت ها 
در منازل و برخی حسینیه ها - که از پیش از انقالب پایگاه 

سنتی شان بود-  تشکیل می شوند.
نوع چهارم از هیئت ها که بر روی تحوالت عزاداری ها تأثیر 
زیادی دارند، در این تحقیق با عنوان »پوپالرژیگولی« مطرح 
می شوند؛ در این هیئت ها بیشتر از سازهای موسیقی استفاده 
می شود و ترکیب مشارکت دختر و پسر، شکل سنتی ندارند. 
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سبک خواندنشان کامالً به روز بوده و آهنگ هایشان، بسیار 
هیئت های  در  است.  »رپ«  به اصطالح  آهنگ های  شبیه 
سنتی همچنان محور، سخنران است و مداح نیز در کنار آن 
مطرح است. در هیئت های انقالبی، برخالف تصور، مداحان 
محور قرار گرفته و سخنرانی های عالمانه کمرنگ شده است. 
اتفاق در حال وقوع دیگر در این طیف، مواجه شدن با نسلی 
از مداحان هم نام است که به اصطالح، مانند سوهان فروشی ها 
در قم با عنوان »حاج حسین سوهانی و پسران« هستند. 
نسلی از مداحان که مداحان خانوادگی بوده و اسم آن ها به 
»برند« تبدیل شده و این مسئله در هیئت های انقالبی در 
حال جا افتادن است. در این نوع هیئت ها، همچنان که اشاره 
شد، محوریت با مداح بوده و دیده جدیدتر، چاپ پوسترهای 

تا  درحالی که  می باشد.  مداح  عکس  با  تبلیغاتی 
پیش ازاین، چاپ عکس مرسوم نبود و صرفاً 

می توانید  امروز شما  ذکر می شد.  اسم 
را در  عکس های روتوش شده مداح ها 
اطراف شهرها ببینید و در پایین تبلیغات 
ریز می نویسند  با فونت  چاپ شده هم 

»سخنران، فالنی«.
امروز، مخاطبان این هیئت ها به مجلس 
فالن مداح! می روند نه مجلس عزاداری 
با فالن سخنران. در طبقه پوپالرها نیز 

حتی هیئِت یک نوحه خوان خاص مطرح 
است. در این هیئت ها اساساً سخنران وجود ندارد 

و کامالً محور نوحه خوان -خواننده- است. ستفاده از ساز در 
این هیئت ها معمول شده است. برخالف دو نوع پیش گفته، 
و  است  محور سخنران  دینی،  روشنفکری  هیئت های  در 
اتفاقاً نقش نوحه خوان و نوحه- به سبک امروزی- در این 
دسته بسیار اندک است. در بررسی انقالبی ها و پوپالرها، 
پایه گذاری سبک های جدید موسیقی و اشعار را مشاهده 
می کنیم. البته بروز این اتفاق در پوپالرها شدت بیشتری 
دارد. از جنبه ای دیگر، بررسی ها نشان می دهد هیئت های 
سنتی  غیر سیاسی اند و بیشتر در قالب قومی، محلی و محله 
شکل می گیرند. بانی های مشخص دارند که با یک شخص 
یا تعدادی افراد همفکر اداره می شوند. مشارکت کنندگان 
مذهبی این دسته نیز سنتی بوده و غالب این هیئت ها عقبه 
جلسات هفتگی و ماهانه دارند؛ یعنی در روزهای مشخص و 
خاص و مراسم ها دور هم جمع می شوند که اوج آن در دهه 
نخست محرم است. البته نوعی از تحریف و انحراف را هم 
در این دسته شاهد هستیم؛ مانند قمه زنی و زنجیرزنی های 
افراطی. در هیئت های انقالبی نیز خودزنی، سینه زنی های 
افراطی و برهنه شدن افراطی قابل مشاهده است. پوپالرها 
فقط در ایام دهه محرم دورهم جمع می شوند. مکان هایی 

غیر ثابت دارند که مکان هایشان غیر از حسینیه هاست. آن ها 
یا یک مدرسه را به عنوان محل برگزاری انتخاب کرده، یا 
چادر می زنند و یا معموالً در زیرزمین خانه ها هیئت را به پا 
می کنند. این دسته خیلی بانی مشخص نداشته و غالباً از نوع 
هیئت های یکجانشین هم نیستند. مشارکت کنندگان آن ها 
را عموم تیپ های اجتماعی و در طیفی از تقید به شعائر دین 
تشکیل می دهند. اما هیئت های رسمی-انقالبی، بیشتر در 
مساجد هستند؛ مانند مسجد ارک تهران و حسینیه هایی 
که بسیج پایگاه آن هاست. از نیروی بسیجی تا افراد عادی 
جامعه با گرایشات مختلف، در مراسم های این دسته شرکت 
می کنند. این گروه امروزه تا حدود زیادی سیاسی شده و 
نوحه خوان های رسمی و سیاسی دارند. در یکی از همین 
مراسم های نوحه خوانی، چندی پیش مثالً حکم قتل یک 
فردی هم صادر شد؛ یعنی در یک مراسم مذهبی 
و عزاداری، حکم یا فتوای قتل فردی و یا 
جزء  هم  این ها  می شود.  داده  آن  مجوز 

آسیب ها و انحرافات این مجالس است. 
اما در روشنفکری ها، بانی هایشان جمعی 
یا فردی است و معموالً از افراد قدیمی 
مشارکت کنندگانشان  هستند.  متمول 
و  متوسط  طبقه  از  اجتماعی  تیپ های 
و  بوده  روشنفکری  به  موسوم  تیپ های 
سبک سینه زنی خاصی ندارند. مراسم عزاداری 
آن ها بسیار آرام و کوتاه می باشد. ازجمله مصداق های 
اشاره کرد. وجهی  به ملی-مذهبی ها  این دسته، می توان 
مشاهده  این ها{  }در  را  سنتی  عزاداری  تقلیل گرایی  از 
می نماییم. به عنوان مثال در شب احیا، مراسم قرآن به سر 
گرفتن را در ذکر »بک یا الل« تمام می کنند. نوع دیدی 
که تقلیل گرایی خاصی دارد و از مناسکی که فرهنگ عامه 
جامعه با آن عجین است، تقریباً دور است. این دوری را 

می توان جزو آسیب ها برشمرد.
همان  تغییرات  مهم ترین  از  یکی  انقالبی-سیاسی ها،  در 
بحث کمرنگ شدن منبر و علما و پررنگ شدن میکروفون 
-میکروفون جای منبر- و مداح است. منبر در هیئت های 
امروز  سنتی و عزاداری سنتی نقشی اساسی داشت ولی 
میکروفون منظور از میکروفون، آواها و نوحه خوانی هاست که 
از طریق میکروفون انجام می شود- و سیستم صوتی پررنگ 

است.
گره زدن عزاداری به اتفاقات سیاسی نیز پررنگ شده است. 
گره زدن شور مذهبی به رفتار اجتماعی و سیاسی،  در این 
نوع عزاداری ها رخ می دهد. مشکل این اتفاق این است که 
فردی که از این طریق با مسائل سیاسی روز گره می خورد، 
اگر با یک اتفاق خاص از آن چیزی که به آن گره خورده 

رفتار  یک  با  عزاداری  شور  وق�ت که 
اجتماعی -سیایس خاص گره می خورد، 

آن وقت که آن مسئله یا پدیده خاص مورد 
د، منشأ آن  نقد و تجدیدنظر قرار می گ�ی

هم احتماالً مورد تجدیدنظر قرار خواهد 
گرفت.



 

ات غلبه جنبه تفریحی  ی� از دیگر تغی�ی
کت در هیئت، به دلیل ورود سبک های  رسش
 » موسیقی که با »پاپ خوان های آن ور آ�ب

مطابقت دارد، بیش�ت است. 
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بُِبرد، از آن مبدأ شور نیز خواهد بُرید. وقتی که شور با یک 
آن وقت  می خورد،  گره  خاص  -سیاسی  اجتماعی  رفتار 
که آن مسئله یا پدیده خاص مورد نقد و تجدیدنظر قرار 
می گیرد، منشأ آن هم احتماالً مورد تجدیدنظر قرار خواهد 
گرفت. در وجهی دیگر از آسیب ها می توان به تعریف های 
روایتی از عاشورا، شعارگونگی مراسم، غلبه وجه احساسی، 
کم شدن تفهم دینی، انقطاع از فلسفه اصلی تاریخی این 
مراسم در هیئت های مورداشاره، هیئت های پوپالر و برخی از 

هیئت های سنتی اشاره کرد.
شواهد، حاکی از روند رو به کاهش تعداد هیئت های سنتی 
است. درحالی که هیئت هایی که با بودجه عمومی تقویت 
مالی می شوند، در حال رشد و تداوم هستند. هیئت های 
پوپالر هم خیلی متکی به مسائل مالی نبوده و تعدادشان رو 
به گسترش است. رشد هیئت های عامه پسند ژیگولی -بدون 

توجه به نقش و آثار معنوی هیئت- یکی از دیگر 
است.  دادن  رخ  حال  در  که  است  تغییراتی 

غلبه جنبه تفریحی شرکت در هیئت و 
مراسم عزاداری، به دلیل ورود سبک های 
موسیقی و اشعاری که با »پاپ خوان های 
آن ور آبی« مطابقت دارد، بیشتر است. 
در  مذهبی  شاّذ  برداشت های  ارائه 
مراسم های امروزی، بدون در نظر گرفتن 

از  فاصله گیری  نوع  یک  آن،  ابعاد  سایر 
اصالت و روح مقدس این مفاهیم است.

را  آسیب ها  بخواهم  اگر  انقالبی،  روشنفکری  در 
بگوییم، هیئت های نسل اول مانند حسینیه ارشاد، تأثیر 
زیادی در گفتمان دینی انقالبی آن دوره داشتند. مفاهیمی 
مانند انتظار و شهادت که مفهوم های تکرارشونده در مراسم 

عزاداری بودند، واقعاً با گفتمان سازی صورت می گرفت. 
یک موضوع دیگر، بحث رسانه ها و عزاداری است. رادیو و 
تأثیر زیادی در تغییرات عزاداری سنتی داشته  تلویزیون 
عزاداری  بر  زیادی  تأثیر  رسانه ها  سایر  پیش ازاین،  است. 
مطبوعات  گذشته،  هیئت های  در  به عنوان مثال  نداشتند. 
خوانده می شد و شب های جمعه یک روزنامه خوان می آوردند 
و اخبار را در هیئت ها می خواندند؛ اما تلویزیون - به خصوص 
بعد از انقالب- باید یک تجدیدنظر اساسی در کارکردهای 
هیئت های  جای  می خواهد  تلویزیون  باشد.  داشته  خود 
پای  که  می دهند  ترجیح  خیلی ها  لذا  بگیرد.  را  مذهبی 
تلویزیون قرآن به سر بگیرند و عزاداری کنند. این اتفاق در 
فضای مجازی نیز در حال رخ دادن است. این اتفاق، خاصیت 
اصلی و هدف اولیه هیئت ها را که به اصطالح ایجاد ارتباط های 
تعاملی در هیئت های عزاداری است و خصلت جمعی بودن 
و وجود مشارکت را از آن ها می گیرد. یکی از کارکردهای 

منفی دیگر تلویزیون در دوره های اخیر، سبک های خاص 
به اصطالح مداحی و مداحان ستاره شده است. یکی دیگر از 
آسیب های تلویزیون به اعتقاد من، امتداد عزاداری هاست. 
تکرار این اتفاق در تلویزیون، باعث تمایل کمتر به مشارکت 
-حتی در عزاداری ها-  می شود. به نظر می رسد انجام یک 
معتقدم که  است.  زمینه ضروری  این  در  علمی  سنجش 
شدت عزاداری در تلویزیون، باعث نوعی کاهش تمایل به 
عزاداری در برخی از اقشار اجتماعی خواهد شد یا شده است. 
حتی اگر عمومیت هم ندهیم، در برخی از طیف ها به وجود 

آمده است.
همان گونه که بیان شد، آسیب هیئت های عزاداری امروزی، 
عبور از »عالم محور« و »مسئله گو«محور بودن و تبدیل  شدن 
به »مداح محور« است؛ و در این زمینه تلویزیون باید بخش 
پخش  متأسفانه  کند.  تقویت  را  عزاداری  مراسم  شعوری 
روضه های غیرمتعارف از تلویزیون که صرفاً در 
مجالس خیلی خاص خوانده می شود را 

شاهد هستیم.
مسئله دیگر، نمادهای جدید پساصنعتی 
ارتباطی  دوران فضای جدید  یا همین 
به عنوان مثال  است.  مذهبی  مراسم  و 
شام  مراسم  برای  را  برقی«  »شمع 
این موضوع  غریبان مشاهده می کنیم. 
به شکل دیگری در نصب قرآن خوان های 
مذهبی  مراکز  در  پولی  و  دیجیتالی 
قابل مشاهده است. حتی در برخی امامزاده ها و 
مساجد، نوشته ای می بینید که »پول بیاندازید تا به جای شما 
قران بخوانیم«. درحالی که فلسفه قرائت قرآن، رجوع، تالوت 
و درک آن است. امروزه ما شاهد به اصطالح عزاداری های 
مجازی نیز هستیم و در برخی از سایت ها هم عزاداری های 
البته پاسخ به سؤاالت در فضای  مجازی را می توان دید. 
مجازی اتفاق خوبی است؛ ولی عزاداری های مجازی -خیلی 
شدیدتر از تلویزیون- تأثیری که عزاداری های حضوری دارند 

را از آن ها می گیرند.

*جبار رحمانی
و  عزاداری  مناسک  مفهوم  پیرامون  من  بحث  موضوع 
آسیب های عزاداری و دین داری عامه است. قبل از پرداختن 
به این بحث الزم است تا چند موضوع را به عنوان مقدمات و 
بحث های اولیه مطرح کنم. به عنوان مقدمه اول، یک ضرورتی 
که ما در ایران باید تکلیفمان را با آن روشن کنیم، بحث 
تیپولوژی دین داری است. ما هنوز بر سر این قضیه اجماعی 
نداریم. این بحث از دیدگاه انسان شناختی و جامعه شناختی، 
نتایج و پیامدهای خیلی زیادی دارد. البته تمرکز من بر وجه 
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انسان شناختی قضیه است. مسئله این است که این انواع 
و سبک های دین داری که در جامعه مؤمنان، متناسب و با 
قشربندی های اجتماعی مختلف وجود دارد، چه ویژگی هایی 
دارند، چه خصایصی دارند و یا چه زمینه های اجتماعی دارند 
و درنهایت چه داللت های فرهنگی دارند. باید به یک نکته 
خیلی ساده و اما کلیدی دقت کنیم که این مراسم عزاداری 
برای قشر باال )اگر قشربندی سنتی را استفاده می کنیم( 
یا برای طبقات باالی ما، همان معنایی را ندارد که برای 
طبقات پایین دارد. آن معنایی که در عزاداری محرم برای 
قشر نخبگان وجود دارد ، همان معنایی را ندارد که برای عوام 
و عامه مردم دارد. در این مبحث، تأکید من بر روی دین داری 
عامه است. پس به عنوان مقدمه اول، نکته اصلی این است که 
ما اول باید یک تیپولوژی دین داری داشته باشیم که بدانیم 

بحث عزاداری را در چه فضایی مطرح می کنیم. 
نکته دوم این است که در هرکدام از این تیپولوژی ها، ما یک 
کانون آیینی یا به تعبیری دیگر، آیین های کانونی داریم. این 
کانون دین داری به گونه ای است که گفتمان های دینی حول 
آن خودشان را ساماندهی می کنند. به عنوان مثال، در گذشته 
و در اوایل تاریخ اسالم، تشیع به مفهوم تاریخی اش، عزاداری 
را در میان علما داشته؛ ولی در علما، عزاداری، مفهوم یک 
مناسک کانونی را نداشته؛ هرچند یک منسک مهم محسوب 
می شده است. عزاداری محرم اهمیت خودش را داشته اما 
کانون دینداری شان نبود؛ اما در همان عرصه یا گونه ای از 
دین داری که می توانیم اسمش را دین داری عامه بگذاریم، 

عزاداری به یک امر کانونی تبدیل می شود.
یا تفسیری است  مقدمه بعدی بحث من در مورد تعبیر 
که ما از مفهوم مناسک و آیین داریم. عمدتاً ما از مفهوم 
عمدتاً  آیین ها  داریم.  انفعالی  و  ایستا  تقریباً  درک  آیین، 
تابع در نظر گرفته می شوند. اگر به نظریه پردازان متأخرتر 
در حوزه انسان شناسی مانند راپاپورت یا گیرتز توجه کنیم، 
رویکردهای این محققان نکته خیلی خوبی را نشان می دهد؛ 
به  دین  آن  بستر  در  که  است  پویایی  فرایند  یک  آیین 
مفهوم انسان شناختی و جامعه شناختی اش ساخته می شود؛ 
بنابراین این فرایند پویای آیینی به طور پیاپی دین را ساخته 
و بازسازی می کند. آقای دکتر ربیعی نکته خوبی را اشاره 
کردند؛ بحث تغییر در مناسک و هیئت ها. تغییر ویژگی اصلی 
اشکال تاریخی دین است. آن دینی که می توان نام آن را 
دین مؤمنان گذاشت، یک برساخته فرهنگی و آیینی است 
که در آیین ها ساخته می شود. درکی که مردم از امر قدسی و 

مقدساتشان دارند، در خود آیین ها شکل می گیرد.
آیین ها و مناسک مذهبی همبستگی متقابلی با نظام های 
فرهنگی اجتماعی دارند؛ هم تأثیر می پذیرند و هم تأثیر 
می گذارند؛ یعنی فقط تغییرات اجتماعی نیست که تغییرات 

آیینی ایجاد می کند؛ ما حتی با تغییرات آیینی مان تغییرات 
اجتماعی هم ایجاد می کنیم و عالوه بر این مباحث، در بحث 
آیینی باید دقت کنیم؛ آیین ها را ما باید به صورت نظام های 
آیینی در نظر بگیریم. هر نوع دین داری را که ما تشخیص 
دهیم، دارای آن یک سیستم و نظام آیینی )همراه با آیین های 
کانونی خاص خودش( است. این نظام آیینی با یک مجموعه 
متونی ساماندهی می شود. برمبنای این نگاه می توان به سراغ 

دین داری عامه مردم رفت.
من مجبورم یک تفکیک های ساده شده ای را مطرح کنم. 
دین داری  از  عوام  همان  یا  مردم  عامه  دین داری  بحث 
اقشار سنتی و اقشار مدرن و سایر اقشار مرفه و باالدست 
جامعه متفاوت است. زمینه ها و داللت های انسان شناختی 
و جامعه شناختی خاصی دارد که اینجا به آن نمی پردازیم. 
این  دارد  که  خاصی  ویژگی  عوام-  مردم  عامه  دین داری 
نوع  این  محسوس گراست.  و  ملموس گرا  خیلی  که  است 
دین داری امر قدسی را از کانال های ملموسی برای خودش 
متجلی می کند. در الگوی سه گانه دین دارِی معیشت اندیش، 
معیشت اندیش  دین دارِی  معرفت اندیش،  و  تجربه اندیش 
کامالً وجه اساطیری دارد و اسطوره هایش هم خیلی ملموس 
است و امر قدسی را در جریان زندگی عادی مؤمنان تسری 

می دهد. 
آیین ها  این  که  تاریخی  تحوالت  و  عزاداری  سنت های 
داشته اند، در قشربندی های اجتماعی مختلف، متفاوت بوده 
است. آنچه در روزهای اولیه پس از واقعه کربال رخ می دهد، در 
مفهوم انسان شناختی اش، یک آیین بزرگداشت و تکرارشونده 
شخصیت  یک  بزرگداشت  آیین  مناسک،  این  نیست. 
اساطیری نیست؛ آیینی است که برای مرگ یک عزیز، یک 
رهبر، بزرگ خاندانی گرفته می شود. عزاداری به عنوان آیین، 
دقیقاً از حرکت توابین شروع می شود که به واسطه حرکت 
خاص آن ها، مناسک عزاداری به مناسک ایدئولوژی سیاسی 
تبدیل می شود. ریشه آیینی شدن مناسک محرم در اصل از 
همان جا بود. وقتی که دوره امویان و عباسیان سپری می شود، 
یک تحولی در عزاداری پیدا می شود و ما همچنان در دوران 
از یک  پس ازاین تحول هستیم؛ یعنی آیین های عزاداری 
ایدئولوژی سیاسی، به یک ایدئولوژی فرهنگی و اجتماعی 
تبدیل می شود؛ یا به تعبیر دیگر، به نظام های فرهنگی و 
اجتماعی و مذهبی تبدیل می شوند. عزاداری می شود کانون 

اعتقادات شیعه.
 نکته مهمی که بعد از صفویه و تثبیت تشیع در کل ایران 
می بینیم این است که مناسک عزاداری به عنوان آیین محوری 
عامه در کل جامعه رسوخ پیدا می کند و در مهم ترین نقاط 
کشور می توان آن را دید. در گزارش های تاریخی که هست، 
روضه خوان های آن زمان سوار بر اسب و االغ می شدند و به 
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روستاهای دورافتاده می رفتند تا بتوانند تشیع را با عزاداری 
محرم و ماجرای کربال به مردم آنجا معرفی کنند. از طرفی 
هم مهم ترین موضوعی که گفتمان عزاداری را برای مردم 
بیان می کرده، کتاب روضة الشهداست. امروزه نیز بیش از 
همه در فضای گفتمانی این کتاب عمل می کنیم. گفتمان 
عزاداری ما هنوز نتوانسته خیلی از چارچوب های گفتمان 
کتاب روضة الشهدا فراتر برود. با همه این تالش هایی که علما 
یا روشنفکرهای مدرن کردند، هنوز نتوانستند این چارچوب 

را بشکنند و یک چارچوب جدیدی جایگزینش کنند.
نکته ای که من باز به آن تأکید می کنم این است که در 
حوزه عامه مردم، درک آن ها از مقدساتشان از خالل این 
مناسک به درون زندگی آن ها تسری پیدا می کند؛ یعنی 
عامه مردم وقتی می خواهند خدا را بفهمند یا امر قدسی شان 
را تجربه کنند، بهترین جایی که در آن این مفاهیم را تجربه 
امر  آیینی  تجربه  بدون  ما  است.  آیین هایشان  می کنند، 
قدسی، نمی توانیم درک درستی از آن داشته باشیم. از طرف 
دیگر، عامه مردم هم بیشترین مشارکتشان و حتی برای عده 
اندکی از آن ها، تنها مشارکت آیینی شان در مناسک عزاداری 
است. منظور من از این بحث این نیست که کل تشیع را 
تقلیل بدهیم به عزاداری ها و بگوییم تشیع دین عزاداری 
است؛ بلکه منظور من این است که تشیع، کانونش عزاداری 
است؛ همه نظام های آیینی و همه نظام های باورهایش، حول 
این عزاداری شکل می گیرد. البته همین مسئله در اقشار 
مختلف، متفاوت است. در عامه مردم، عزاداری کانون نظام 
آیینی آن هاست؛  اما در سایر اقشار مثل هیئت های مذهبی 
روشنفکران مدرن، مناسک عزاداری، مناسک کانونی آن ها 
نیست. بر این اساس باید سلسله مراتب و تیپولوژی خاصی 
برای عزاداری قائل شویم و مخاطبان را در برنامه ریزی هایی 
که در آینده داریم با نگاهی متفاوت ببینیم. با این دیدگاه 

می توان به مقوله آسیب شناسی هم پرداخت.
من خودم با مقوله آسیب شناسی موافق نیستم چون یک 
اصطالحی است که به تعبیر محققان مطالعات فرهنگی، از 
موضع قدرت است. اگر می توان به سادگی در یک انجمن 
علمی و در فضای دانشگاهی، جلسه ای برای آسیب شناسی 
عزاداری عامه مردم برگزار کرد، آیا متولیان این جلسات، 
جرئت و جسارت این را دارند که آسیب شناسی هیئت های 
رزمندگان، یا آسیب شناسی عزاداری های علما را بگذارند. آیا 
متولیان این کار می توانند جرئت این کار را داشته باشند؟ با 
نگاهی به این مسئله به خوبی می توان دید که موضع قدرت 
شماست که به شما این اجازه را می دهد که چیزی به نام 
آسیب شناسی عزاداری بگذارید و بعد هم بیایید از مقوله هایی 
به نام تحریف، مقوله هایی به نام خرافه خیلی راحت حرف 
بزنید. آسیب شناسی در ایران یک مشکلش این است که از 

موضع قدرت وارد می شود و همیشه دو واژه در کنارش وجود 
دارند که بار ارزشی و اخالقی زیادی هم دارند؛ یکی تحریف 
است و دیگری خرافه. معموالً دین داران سنتی، تأکیدشان 
روی تحریف دین است و گاهاً خرافه را هم استفاده می کنند 
ولی ثقل حساسیتشان روی مفهوم تحریف است. دین داران 
مدرن یا روشنفکر نیز تأکیدشان بر روی مفهوم خرافه است. 
این دو واژه، مثل دو لبه قیچی است که دو قشر نخبه ما با 
آن به نقد و گاه سرکوب دین داری عامه مردم می پردازند. 
ازیک طرف به عوام می گویند شما عزاداری و دین را تحریف 
کرده اید و از طرف دیگر می گویند این رسوم عزاداری، خرافه 
است. نکته ای که در پِس واژه ها و مفاهیم آسیب شناسی و 
تحریف و خرافه است این است که در این رویکرد، منتقد، 
یک نوع دین داری را در پس نگاهش مفروض گرفته است. 
این پیش فرض، دین داری ای است که به نظر او، دین داری 
اصیل است و عمالً آن را پذیرفته و می خواهد معیارهای 

متناسب با آن را جا بیاندازد.
در این نوع نگاه ها، آنچه فراموش می شود، نگاه خود عامه و 
عوام به دینداری شان است. عامه مردم دقیقاً برای یک عمل 
دینی به عزاداری می روند نه برای ذلت و اباحه گری؛ درست 
است که تفریحی هم شاید در کنارش باشد و دوستانشان را 
ببینند؛ و یا مؤمنان حضور در فضای اجتماعی و جمعی را 
به واسطه این مناسک به دست آورند، ولی قبل از همه این 
دینی شان  اعتقادات  برای  عوام  مذهبی،   غیر  کارکردهای 
به این مناسک می روند. یک راه ساده برای وجه اعتقادِی 
مشارکت در این مراسم در نزد عوام این است که یک تلنگری 
به اعتقادات این مردم زده شود؛ آنگاه ببینیم که چه واکنشی 
نشان می دهند. اگر یک کاری برای اباحه گری انجام شود، اگر 

تلنگر بخورد واکنش نشان نمی دهند.
مفهوم  در  اساطیر  مفهوم  به  توجه  هم  مهم  نکته  یک 
انسان شناختی آن است. هر فرهنگی یک نظام اساطیری برای 
خودش دارد.  معموالً اسطوره ها را اموری متعلق به دوران 
باستانی می دانند؛ درحالی که در نگاهی علمِی انسان شناختی، 
اسطوره را در همه جوامع، حتی در دنیای جدید هم می توان 
دید. یک فرهنگ، بدون اسطوره نمی تواند معانی مرکزی 
خودش را انتقال دهد؛ به همین دلیل در فرهنگ شیعی، 
یک نظام اساطیری که صفویه آن را تثبیت کرد، همین نظام 
اساطیری همراه با مناسک عزاداری است. کتاب روضة الشهدا 
دقیقاً ساختار اسطوره شناختی فرهنگ شیعی بعد از صفویه را 
به ما نشان می دهد. نوعی نگاه اساطیری در گفتمان عزاداری، 
باألخص برای عامه مردم وجود دارد. در اسطوره نمی توان از 
مفهوم تحریف و خرافه حرف زد زیرا محتوای اسطوره برای 
مردم حقیقت دارد و منطقش هم منطق رمزآلود خودش 
است. معتقدان به یک اسطوره با نگاه خاص خودشان آن را 
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نگاه می کنند. 
با توجه به نکات باال می توان یک پرسش مهم در فضای 
نقد دینی ایران )هم از منظر درون دینی و هم از منظر 
برون دینی( را مطرح کرد. در ایران، ادبیات گسترده ای به نام 
تحریف و آسیب شناسی وجود دارد؛ نکته این است که چرا 
این مجموعه ادبیات اثر نمی کند و همچنان کتاب ها و متون 
زیادی در نقد عزاداری ها نوشته می شود. در تغییر سنت های 
عزاداری به جز در مواقعی که پلیس وارد شده، متولیان امر در 
هیچ جا موفق نبوده اند. پلیس وارد شد که توانست تصاویر 
و شمایل ها را جمع کند. باوجود این نشست ها و جلسات 
آسیب شناسی متعدد، بازهم این رودخانه مسیر خودش را 

می رود. دلیلش این است که ما باید این مسئله را از 
نگاه خود مردم بفهمیم. نگاه مردم هیچ گاه 

این مسئله را به عنوان یک تحریف، یا 
یک انحراف، یا یک خرافه ندیده است. 
و  سنت ها  این  مردم  عامه  برای  بلکه 
خود  دینی  منطق  عزاداری،  آیین های 
از فضای دیگری  مثال  آن هاست. یک 
روشن  بهتر  را  مسئله  این  می تواند 
کند. دولت و حکومت انقالب اسالمی 
دین داری  با  انقالب  از  بعد  سال هاست 

دانشگاهی مشکل دارد و اخیراً خیلی محکم 
و قاطعانه حرف از اصالح و تصفیه دانشگاه و دمیدن 

روح معنویت در آن می زنند و عمدتاً آن را منحرف یا غرق در 
فضای سکوالر می دانند. ولی با همه این تالش های نیروهای 
مختلف حکومتی و حتی خود وزارت علوم، دانشگاه زیر بار 
این نمی رود چون اعتقاد دارد که حرفشان بر مبنای حقیقت 
قضیه  این  بار  زیر  دانشگاهیان  که  دلیل  همان  به  است؛ 
نمی روند، نمی خواهند دست از علم و جهان بینی ناشی از 
علم بردارند، عامه مردم هم زیر بار این منطق نمی روند که 

دست از این اعتقادات خودشان بردارند.
یک نکته دیگر در نقد آسیب شناسی های عزاداری محرم، 
نخبگان  را آسیب شناسی  آن  است که می توان  موضوعی 
منتقد نامید. دقیقاً اوج گیردادن های نخبگان چه نخبگان 
سنتی و چه نخبگان روشنفکر- به عزاداری های عامه مردم، 
در ایام محرم است؛ یعنی زمانی که هیجان مذهبی به اوجش 
می رسد، نخبگان چنگ می زنند به این هیجان و آن را تحریف 
یا خرافه می نامند. این نوع مواجهه با مردم و دین داری آن ها، 
هرچقدر که بیشتر شود، فاصله گیری آن ها و واکنش طردآمیز 
آن ها نسبت به این آسیب شناسی ها و برنامه ها بیشتر است. 
زمانی آسیب شناسی می تواند مؤثر باشد که یک نفر از همان 
گروه بخواهد این کار را بامالحظه منطق گفتمان دینی همان 
دین داران انجام دهد. به عنوان مثال استاد مطهری برای طیف 

دین داراِن مشابه خودش، حرف هایش اثرگذار بود؛  اما نظرات 
استاد مطهری حتی بر دین داران طبقات عامه اثرگذار نبوده و 
نخواهد بود؛ در بهترین حالت می شنوند و احترام می گذارند، 

ولی عمل نمی کنند.
نکته نهایی این است که برای آسیب شناسی -که من زیاد 
با آن موافق نیستم- متولیان باید بدانند چه موقع و کجا و 
با چه چیز دارند حرف می زنند. اگر بی موقع در اوج هیجانات 
مذهبی مردم، به اعتقاداتشان انتقاد کنیم، آن ها به هیچ وجه 
نمی پذیرند؛ هرچند به نظر من در حالت عادی هم نمی پذیرند 
ولی  بپذیرند؛  خاصی  شرایط  در  است  ممکن  به ندرت  یا 
بهترین راه این است که از درون گفتمان دینی آن ها این 
اصالح گری شروع شود. مشکالت آسیب شناسی در ایران 
و  و تحکم آمیز است  ایجابی  و  پلیسی  معموالً 

همدلی در آن وجود ندارد.
نکته نهایی به عنوان نتیجه گیری، در جامعه 
ما متأسفانه علوم اجتماعی در مطالعات 
سنتِی فرهنگ عامه مردم عقیم است؛ 
ما ادبیات نظری و تجربی در این زمینه 
برای مطالعه دین داری عموم  و  نداریم 
را  باید کارهای غربی ها  مردم، هنوز هم 
بخوانیم. در کشور ما به دلیل اینکه اساتید 
حاضر نیستند به خودشان زحمت دهند و کار 
عمیق چندساله را انجام دهند و قطعاً دانشجویان هم این 
کار را نمی کنند،  مطالعات دقیقی از دین داری مردم وجود 
باشیم،  نداشته  را  مطالعاتی  سنت  این  وقتی که  تا  ندارد. 
همیشه تحلیل های ما، نظریه ها و سخنرانی های ما جواب 

نمی دهد.
نهادهای متولی دین داری مردم، به جای برنامه های کوتاه مدت 
اجرایی، بهتر است که به مدت سه چهار سال، یک تیمی را 
برای کار عمیق در این حوزه به کار بگیرند که در وهله اول، 
متون توصیفی و تحلیلی بسیار دقیق تولید شود و سپس آن 
را به عنوان مبنای اطالعات خود قرار داده و بعد نظریه پردازی 
کنند. در مطالعات مناسک عزاداری محرم در داخل ایران، 
جز یکی دو مورد )ازجمله کار آقای مظاهری( هیچ کتاب 
علمی ای نداریم. تا وقتی این متون تحقیقی عمیق را نداشته 
باشیم، همه برنامه های ما همچنان گذرا خواهد بود؛ درنتیجه 
با عوض شدن منتقدان، تاریخ مصرف فهم و انتقاد آن ها نیز 

تمام می شود.

عامه مردم برای یک عمل دی�ن به عزاداری 
می روند نه برای ذلت و اباحه گری؛ درست 
است که تفریحی هم شاید در کنارش باشد  
ویل عوام برای اعتقادات دی�ن شان به این 

مناسک می روند.
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نشست
ی هیئت در جامعه ایران  روند شکل گ�ی

*جبار رحمانی
ایده اصلی را که در این کتاب موردنظر بوده است اجماالً 
عرض می کنم. البته این کتاب در اصل مجموعه مقاالتی 
بوده است که در مقاطع مختلف نوشته شده و حسب اتفاق، 
نخ تسبیح در یک زمان، این موارد را به یکدیگر متصل کرده 
است. دو مفهوم اصلی وجود دارد که از آن استفاده کرده ام. 
یکی از آن ها مفهوم جماعت واره است؛ چون در تحلیل ها 
عموماً موقعیت جماعت واره را از ساختار تفکیک نمی کنیم 
و الزم دیدم بر این تفکیک تأکید کنم. البته این را از ادبیات 
انسان شناسی »ویکتور ترنر« گرفته ام. در علوم اجتماعی، 
یک نگاه تکاملی هست بین چیزی که »دورکیم« به آن 
همبستگی مکانیکی ارگانیکی می گوید با همان ِگمان شافت 

و ِگِزل شافِت »فردیناند تونِیس«. ولی من به روایت تکاملی 
پایبند نیستم و بیشتر به روایت هم زمانی این ها توجه دارم. 
این ها دو فرم از صورت بندی حیات اجتماعی و دو شکل از 
هویت و سازمان اجتماعی هستند که دارند کار می کنند و 
آدم ها درآن واحد می توانند در هرکدام از این ها قرار گیرند؛ 
بنابراین ایده اصلی این است که جامعه در روال عادی خود 
همان ساختاری است که نظم و نََسقی دارد، سلسله مراتب و 

هنجارهای عینی دارد.
تعلیق  به  وضع  این  که  دارد  هم  موقعیت هایی  هم زمان، 
درمی آید. آدم ها برمی گردند به موقعیت های جماعت واره یا 
گمان شافتی که پیوندهای انسانی و مبنایی خودشان را دارند 
و یک نوع دگرخواهی در آن زیاد می شود؛ موقعیتی که به 

ن داورپناه و محسن حسام مظاهری  ، افش�ی جبار رحما�ن
، پژوهشگر حوزه دین و معاون پژوهشگاه علوم انسا�ن و مطالعات اجتماعی 

گ
 |  استادیار انسان شنایس فرهن�
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تعبیر »دورکیم«، موقعیت فوران اجتماعی است؛ جامعه در 
آن ساخته می شود، خالقیت انسانی در آن رخ می دهد و به 
تعبیری می شود گفت، حس تقدس هم در آن رخ می دهد. 
مفهوم  به  آئینی  موقعیت های  هم جماعت واره ها،  معموالً 
عام هستند؛ در این قالب من هیئت ها را به دلیل همین 
که خیلی از نظر صوری به این مفهوم می خورد، در قالب 
یک جماعت واره در نظر گرفتم و از نظر ویکتور ترنر که روی 

سنت دینی کار کرده است، استفاده کردم.
مسئله دوم، نسبت هیئت با میراث ایرانی و بعد با جامعه 
امروز است که من تالش کردم در مقاله دوم نشان بدهم. 
از جماعت های  از جماعت واره ماست که  هیئت، منطقی 
می شود  شروع  آن  از  قبل تر  شاید  حتی  و  آریایی  مردان 

-البته قبل تر که از آن دیتای چندانی نداشتم- 
و  عیاران  ُفُتوَّتی،  به جماعت های  بعد  تا 

درنهایت  بعد هم  جوانمردان می رسد؛ 
در دوره جدید از طریق گروهی از این 
عیاران و فتوتی ها، گروه جدیدی وارد 
سیستم هیئت می شوند. این ایده هم تا 
حد زیادی متأثر از آقای مظاهری است 
که اینجا تشریف دارند. نکته دیگر اینکه 
بدهم  نشان  را  تداوم  این  کردم  سعی 

را  خود  چگونه  جماعت واره  منطِق  که 
احیا می کند. همچنین سعی کردم نشان دهم 

هیئت لزوماً به تعبیر ما یک امر سنتی تلقی نمی شود؛ بلکه 
به شدت پدیده ای مدرن و در مواجهة جامعه شهری ایران با 

جهان مدرن متولد شده است.
این کلیِت ایده بود و استنتاج اخالقی اش هم این است که 
اصوالً جماعت واره وقتی به سیستم و ساختار وصل می شود، 
به تعبیر هابِرماسِی کلمه، مورد استثمار سیستم قرار می گیرد 
و اصالً مختل و دچار کژکارکرد می شود. سعی کردم نشان 
بدهم به صورت منطقی، مداخله دولت در هیئت ها درنهایت 
مجموعه  هم،  کتاب  دوم  بخش  بود.  خواهد  فاجعه بار 
یادداشت های پراکنده ای هست که سعی کردم نشان دهم 
مسئله مداحی برخالف تصور انتلکتوئلی که کارناوال شدن 
یک سنت  مداحی  است.  دیگری  چیز  می کند،  مطرح  را 
اجتماعی دارای پویایی های خود است و باالخره این سنت، 
برحسب قشرهای مختلف، صورت بندی خاص خود را پیدا 
می کند و می شود درنهایت هم گفت، اشکال عامیانه پیدا 
می کند؛ بنابراین جامعه همچنان خود را با این سنت جلو 
می آورد. معتقدم آئین های عزاداری به عبارتی، فرآیندی زنده 
است که البته در کار اخیر نیامده است و من سعی کردم در 
تئاتر عروسکی بهروز غریب پور بگویم که این خودش فرمی 
نوین است که در امتداد تعزیه فهمیده می شود. حاال این 

ایده ای بود که این سنت به دلیل اینکه بخشی از وجدان 
شرایط  در  را  خود  همچنان  است،  ایرانی  جامعه  جمعی 
جدید بازتولید می کند؛ بخش هایی از سنت را می گیرد و 
بخش هایی از جهان جدید را. این ایده شاید هم تا حدی 
همسو با ایده دکتر فاضلی است که می گوید تجدد در ایران 
لزوماً تجربه نو نیست بلکه امور سنتی هم نو می شوند. تجدید 
حیات امور سنتی در شکل های جدید، در این کار تا حدی 

نشان داده است.

*افشین داورپناه
از آقای مظاهری به عنوان ناشر کتاب آقای رحمانی تشکر 
می کنم که این سنخ کتاب ها را منتشر می کند. به هرحال 
در ادبیات این حوزه، با این کندوکاوی که در آن 
راستا  این  در  نیز  اثر  و حدود 15  داشته اید 
و  شده  تحول  دچار  کرده اید،  منتشر 
خألهایی را پر کرده است؛ تا قبل از آن 
در خیلی از موضوعات موردنظر، کتاب 
به این معنا وجود نداشت. هرچند مدتی 
حوزه  در  دیدم  و  کردم  سرچ  پیش 
این  که  اهمیتی  به  توجه  با  عزاداری، 
موضوع در فرهنگ ایرانی دارد، همچنان 
مقاله خیلی کم داریم؛ پایان نامه ها خیلی کم به 
آن پرداخته اند و ... . وقتی بررسی می کنیم، می بینیم 
کارهایی که در این زمینه انجام شده، همان است که آقایان 
مظاهری و رحمانی و عده معدود دیگری انجام داده اند. البته 
همین کارها هم شدت و ضعف دارد؛ بعضی کارها عمیق تر 
و بعضی کارها ژورنالیستی تر است. از این حیث، خیلی جای 
خوشحالی دارد که در حوزه مربوط به مطالعات عزاداری در 

ایران، کتابی جدید منتشر شده است.
تا هیئت های  »از جماعت های جوانمردان  مقاله  به  راجع 
عزاداری«، آنچه به نظر من به عنوان یک خواننده رسید این 
بود که شما در این مقاله ویژگی های جوانمردان را به عنوان 
یک جماعت واره ذکر می کنید و سعی می کنید بگویید آیا 
خیر؟  یا  می شوند  جماعت واره ها حساب  جزو  جوانمردان 
این مقدمات بحث است؛ اما بعد، رابطه بین جوانمردان و 
هیئت های عزاداری دنبال نمی شود. به نظر دم بریده مانده و 
یک جاهایی ادامه اش کار نشده است. شاید در حد یک اشاره 
گذرا گفته اید، درحالی که می دانیم از اواسط دوره قاجار به 
این طرف، رابطه جوانمردان با هیئت های عزاداری شفاف تر 
می شود. نکته بعدی کلی نگری بودن بود؛ اینجوری نیست 
که جماعت واره های جوانمردان، بخشی یا گروهی از مناسک 
یا رسومشان یا آیین هایشان، در همه هیئت های عزاداری 
وارد شود. شاید در برخی به خصوص شهرهای بزرگ مثل 

جماعت واره  از  منطقی  هیئت، 
 ، �ت ُفُتوَّ جماعت های  از  بعد  ماست. 

دوره  در  می رسند؛  و جوانمردان  عیاران 
و  عیاران  این  از  گروهی  از طریق  جدید 
سیستم  وارد  جدیدی  گروه  فتو�ت ها، 

هیئت می شوند.



فعالیتشان  مذه�ب  هیئت های 
منحرص در فعالیت مذه�ب نیست؛ بلکه 
فعالیت های اجتماعی، عام المنفعه و ... 
دارند؛ این ذهنیت بعد از انقالب اسالمی 
به عنوان یک نقطه عطف در مفهوم 

هیئت، عوض شد. 
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اصفهان، شیراز، تهران و ... داشته باشیم، اما تا همین اواخر، 
شهرهای کوچک و روستاها شیوه های عزاداری شان فارغ از 
این چیزها بود؛ یعنی نمودهایی که گفته اید در آن ها وجود 

نداشت و حتی هنوز هم شاید در برخی موارد وجود ندارد.
همچنین در بخش اول مقاله سوم که هیئت های عزاداری 
انواع  از  ایران است، سنخ شناسی مشخصی  نوسازی در  و 
نکرده اید؛ گویی  ارائه  یا جماعت واره های هیئتی  هیئت ها 
جماعت واره های هیئتی مثالً صرفاً متعلق به یک افراد یا 
گروه های خاصی اند. تصورم این بود که انگار همه هیئت ها، 
یک شکل هستند؛ در شهر و روستا و مناطق دیگر حتماً 
به  که شما  همین جاست  در  دارد.  وجود  بینشان  تفاوتی 
تأثیر جماعت واره های مذهبی بر فضای سیاسی کشور و 
وقتی  ولی  اشاره می کنید؛   ... و  احمدی نژاد  روی کارآمدن 
کشور  جای  همه  در  انگار  می کنید،  هیئت ها صحبت  از 
یک شکل بوده اند. طبیعتاً هیئت هایی وابسته به نهادهای 
قدرت داریم، یک سری هیئت های کامالً مردمی داریم و... 

. البته بحث خالقانه و خوبی است که شما از منظر 
جماعت واره ها به روی کارآمدن احمدی نژاد نگاه 

می کنید؛ اما من احساس کردم که انگار مثاًل 
یک سهم خیلی زیادتر از معمول به این 
می دهید.  روی کارآمدن  جماعت واره ها 
احمدی نژاد آن قدرها هم که می گویید، 
این  واقعیت  نبود؛  هیئت  از  متأثر 
و  معیشت  به خاطر  است که خیلی ها 

ناراحتی از سیاست های اقتصادی قبل از 
مثاًل  اینکه  یا  دادند.  او رأی  به  احمدی نژاد، 

گفتید احمدی نژاد بیش از آنکه رهبر سیاسی باشد، 
در اثر حمایت جماعت واره ها و... به یک رهبر معنوی تبدیل 
شد. به نظر من این هم خیلی کلی است؛ ممکن است که نزد 
یک عده معدودی، احمدی نژاد به یک رهبر معنوی تبدیل 
شده باشد اما نمی توان به طورکلی چنین چیزی به او اطالق 

کرد.
در نتیجه گیری بحث »هیئت های عزاداری و نوسازی در 
ایران« باز هم تأکید کرده اید که وجه انسان شناختی این 
بررسی خیلی برایتان مهم بوده است. ولی من داشتم تصور 
می کردم اگر به جای جبار رحمانی که انسان شناختی خوانده، 
کسی دیگر این مطلب را می نوشت، چه فرقی پیدا می کرد؟ 
احتماالً همین را می نوشت چون من هیچ نمود بارزی از آن 
رویکرد انسان شناختی یا کاربرد اصطالحات انسان شناسی در 
آن نمی بینم. از وجه انسان شناسی هم نمی نوشتید، تحلیل 
همان بود که هست. من درک نکردم که وقتی می گویید 
از رویکرد انسان شناختی در تحلیل هیئت های عزاداری و 
نوسازی در ایران استفاده کرده اید، منظورتان چه بوده است 

و از چه رویکرد انسان شناختی استفاده کرده اید؟ همچنین 
در مقاله »تأثیر تحوالت مناسک عزاداری بر هویت شهری«، 
ادعای بزرگی مطرح شده است که هرگاه گروه های شیعی 
عزاداری خود را ترک کرده اند، از بین رفته اند. الزم است برای 
این ادعا مصداق های تاریخی آورده شود؛ یا اینکه منظور از 
گروه های شیعی مشخص شود. یکی دو مقاله هم در این 
کتاب وجود دارد که خیلی روان نوشته شده است و راحت 
حرف زده اید. همیشه به این فکر می کنم که چرا ما راحت 
نمی نویسیم و این یکی دو مقاله که احتماالً از صحبت های 
شما پیاده شده است، نشان می دهد می توانیم از تکلف در 

قلم و بیان دور باشیم و کمی راحت تر حرف بزنیم.

*محسن حسام مظاهری
این کتاب مشتمل بر 11 یادداشت و یک مصاحبه است 
این  و مباحث متنوعی در آن مطرح شده؛ بخش جذاب 
کتاب برای من، بخش اول کتاب است که بر مفهوم هیئت 
سازمان  یک  به عنوان  چراکه  می کند،  تمرکز 
دینی مشخصی که ارزش پرداختن دارد، 
است.  پرداخته شده  آن  به  کم  خیلی 
هیئت کالً عمر چندانی در جامعه ایرانی 
کردم،  بررسی  من  که  آن طور  و  ندارد 
اولین نمونه هایی که اسم هیئت برای 
خود انتخاب کردند، برای بعد مشروطه 
دهه های  هیئت ها،  باقدمت ترین  است. 
اینکه  شده اند.  تأسیس  قبل  قرن  آخر 
تبارشناسی سازمانی متأخر را در فرهنگ 
در گروه های  ایرانی ــ شیعی، مثالً  گذشته 
فتوت و جوانمردان جست وجو کنیم، ایده ای نیکو بود. 
البته فاصله ای افتاده در این بین که با دسته ها پر می شود. 
هیئت ها به تعبیر ایشان یک سازمان مدرن هستند و با این 
حساب، من الزم است یادآوری کنم این ترکیب »هیئت 
سنتی« که به کار می بریم، به نوعی تناقض است. اتفاقی که 
دسته ها را به هیئت تبدیل می کند باید در زمانه خودش 
بررسی شود؛ فرضی که خود به آن رسیده ام این است که 
یک رفتار واکنشی بوده که مستقل شکل نگرفته است. همین 
نشان می دهد که جامعه ای پویا در زمان خودش بوده است. 
واکنش به چه؟ واکنش به اندیشه های جدیدی که در حال و 

هوای مشروطه وارد جامعه ایرانی می شود.
با ظهور گروه های روشنفکری که اندیشه های غربی، مادی 
و ... داشتند، احساس خطری در جامعه مذهبی و دین داران 
و نخبگان جامعه دینی که طیفشان فراتر از روحانیت بود 
ایجاد شد. این حساسیت آنان را به رفتار واکنشی برمی انگیزد 
تا کمبود سازمان دهی خود را در قالب تشکل، در مقابل 
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تشکل هایی که مروج اندیشه های غربی هستند، بازیابند؛ 
چراکه جامعه مذهبی احساس می کرد ابزار متناسب برای 
مقابله را ندارد. یک مقطعی است که تقریباً از اوایل مشروطه 
است تا حدود سال های اولیه سلطنت رضاشاه و مشخصاً تا 
سال 1304. اولین نمونه هیئت ها در این مقطع با نام انجمن 
اتحادیه، جمعیت و البته بعضی با نام هیئت شکل می گیرند. 
حزب  اسالم،  مروج  هیئت  اسالمی،  دیانت  اتحادیه  مثل 
اسالم و... . وجه مشترک این گروه ها این است که اساسنامه 
می نویسند و از نمونه های مدرن موجود، الگوبرداری می کنند. 
البته به گفته آقای رحمانی تبار، این مرام نامه  نوشتن ها به 
همان جوانمردان برمی گردد؛ اما تقسیم کارها شکل جدیدی 
مذهبی،  فکری  سنت  همان  در  فتوت نامه ها  چون  است؛ 
فرهنگی و کمی اسطوره ای شکل می گیرد و بحث تقسیم کار 
به آن شکلی که در مؤسسات جدید و احزاب وجود دارد، در 
آن ها که مرامنامه اخالقی رفتاری بودند وجود نداشت. در 
نسل اول تشکل های مذهبی، این تقسیم کارها کامالً ناظر به 
یک اجتماع متشکل مدرن است؛ پس به نظر می رسد از نمونه 
احزاب الگوبرداری شده بود. حتی در آن دوران شاهدیم که 
در برابر مطبوعاِت منتسب به جریان های روشنفکری، نسل 
اول روزنامه های دینی شکل می گیرد که در دوره کوتاهی هم 

سرعت رشد فزاینده پیدا می کند.
نسل دوم هیئت های عزاداری، بعد از برکناری رضاشاه پیدا 
هیئت های  دوم  نسل  دهه 20،  ابتدای  از  یعنی  می شود؛ 
مذهبی را داریم که در یک بازه 10 ساله رشد فزاینده ای را 
دارند؛ که در انتخاب عناوین خود نیز پارامترهای خاصی را 
دارند. معیارهای تعلقی که برای افراد تعریف می کنند، بخش 
مهمی از تشکل ها، برای اصناف هستند. حتی در کار جدیدم 
نشان می دهم که اصناف با زیرشاخه هایشان صاحب تشکل 
می شوند. دوم گروه های مهاجرین به شهرها هستند؛ ساکنان 
فالن شهر کوچک تر در شهرهای بزرگ تر. سوم هم هویت 
محله ای و اهالی یک محله است. چهارمین معیار هویتی 
در شکل گیری هیئت های این دهه، پیوند خانوادگی، یعنی 
بعضی خاندان های بزرگ است که هیئتی تشکیل دادند. 
و  بودند  آرمان گرا  و  کالن  خیلی  که  اول  نسل  برخالف 
مسئله شان مسئله دین و تبلیغ دین در مقابل جریان های 
غربی بود، نسل دوم این معیارها را داشتند و از دهه 30 هم 
وارد فعالیت سیاسی شدند. این به نظرم نکته مهمی است 
که در جریان جنبش نفت، همین تجربیاتی که در عرض 
یک دهه انجمن ها، جمعیت ها و هیئت های مذهبی داشتند، 
تبدیل به شبه حزب شد و سرانجام به فعالیت سیاسی نیز 
منجر شد. باالخره در دهه 40 در الیه ای از هیئت ها و در 
میانه دهه 50 بخش عمده هیئت ها درگیر فضای سیاسی 

می شوند.

نکته دیگری که کتاب به آن می پردازد این است که درست 
است که این ها هیئت های مذهبی هستند، اما فعالیتشان 
لزوماً منحصر در فعالیت مذهبی نیست؛ بلکه فعالیت های 
اجتماعی، عام المنفعه و ... دارند؛ لذا در کنار آن خیریه و 
بانی  هیئت،  بانیان  حتی  و  می گیرد  شکل  قرض الحسنه 
برای  مکانی  یعنی صرفاً  می شوند؛   ... و  مدرسه  درمانگاه، 
برگزاری مراسم مذهبی نیست. این ذهنیت بعد از انقالب 
اسالمی به عنوان یک نقطه عطف در مفهوم هیئت، عوض 
شد. هیئت در فعالیت مذهبی محدودتر شد و بُرَدش خیلی 
محدود شد. در کار جدیدم که به نسل اول و دوم هیئت ها 
می پردازم، ذهنم درگیر شده است. آقای رحمانی تعبیری 
در کتاب به کار می برد که جماعت های هیئتی را به عنوان 
تعبیر  این  ایران می داند؛  پویایی جامعه مذهبی  نمادهای 
حداقل تا یک مقطعی درست است؛ احساس خطری که 
جامعه مذهبی در دهه 20 و در دهه 30 به یک شکل دیگر 
متوجه شد، باعث شد خودش ساختاری بسازد. این انتظار را 
از روحانیت، دولت و ... ندارد بلکه خودش دست به کار می شود 
که اگر برای تربیت دینی نسل جوان تر احساس خطر می کند، 
مدرسه تأسیس کند؛ یا مثالً اگر در مسئله طبابت مالحظاتی 
شرعی دارد، درمانگاه احداث می کند؛ یعنی وجدانی است که 
در هر عرصه ای با اتکا به خود، دنبال پاسخ می گردد. اما بعد از 
تشکیل حکومت دینی، دیگر شاهد آن نیستیم. یکی از نقاط 
قابل تأمل این است که این جامعه، چرا متوقف شد؟ یعنی 
این الگوی هیئت، چرا بعد از انقالب این قدر محدود شد؟ چرا 
بخش های اجتماعی و عام المنفعه آن به دولت واگذار شد؟ 
این سازمان دیگر پویایی دهه 20 و 30 را ندارد. اشاره ای 
که آقای رحمانی یا دیگرانی مثل آقای محدثی درباره نسل 
جدید هیئت های مذهبی دارند که دیگر هیئت نیست؛ این ها 
دیگر محصول جامعه پس از تشکیل حکومت دینی است و 
این حکومت دینی، خودش یک اقتضائاتی را دارد و شرایطی 
را پدید آورده است که تعریف خوداتکا بودن هیئت در آن 
عوض شده است؛ حتی نیاز پیدا کرده است و توقع دارد از 
جانب دولت، پشتیبانی و تأمین مالی شود! با این معنا، آیا 
می توانیم از پایان الگوی هیئت صحبت کنیم؟ آیا باید منتظر 
شکل گیری فرم جدیدی باشیم؟ یا اینکه نه این قضاوت 
تندی است و همان هیئت به شکل سابق، استمرار دارد؟ 
استمرار بحث مهمی است که قبالً بحث شده. آیا این پویایی 
واقعاً توانسته در تغییر فرمی و گونه ای هیئت ها حفظ شود 
یا اینکه اساساً در حال عبور از الگوی مدرن فِتیان هستیم؟ 
این ها پرسشی است که بعد از مطالعه بخش اول کتاب، برای 
کسی که ذهنش درگیر این مسائل باشد، ایجاد می شود که 

باید در فرصت مقتضی درباره آن ها صحبت کرد.
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نشست
گ

ن عاشورا به مثابه مسئله فرهن�  آئ�ی

*محسن حسام مظاهری
اصل مسئله من در پروژه تحقیقاتی ام، عاشورا و در عاشورا 
هم بحث مناسک عاشورایی است. در تمام طول سال درگیر 
تحقیق و در ماه محرم و صفر هم دائماً در حال سفر به 
شهرها و روستاهای مختلف هستم و برایم مهم است که 
آیین های عزاداری را از نزدیک ببینم و بتوانم با تجربه خود، 
البته هیچ وقت در مشاهدات خود در  ثبت کنم.  را  آن ها 

جایگاه خبرنگار و گزارشگر ظاهر نمی شوم؛ بلکه آیین گزار 
هستم و در کنار مردم آیین را اجرا می کنم؛ مثالً دوربین به 
دست نمی گیرم چون معتقدم مراسم آن ها را خراب می کند. 
اتفاقات ویژه ای در این تجربه ها رخ داده است که نمونه ای 
از آن را به عنوان خاطره ذکر می کنم. در یکی از روستاهای 
بخش کویری اصفهان در ایام محرم با آیین کامالً متفاوتی 
مواجه شدم که بعد از این همه سال مطالعه و تجربه، چنین 

محسن حسام مظاهری، جبار رحما�ن و نعمت الله فاضیل 
 و دانشیار پژوهشگاه علوم انسا�ن و مطالعات اجتماعی 

گ
 |  پژوهشگر حوزه دین، استادیار انسان شنایس فرهن�
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تجربه عجیبی نداشتم. آیین آن ها از نظر تقویمی متفاوت 
بود؛ از این نظر که مراسم اصلی در روز تاسوعا برگزار می شد 
و جنس برنامه هم منحصربه فرد بود. یک روستای کوچک 
با تعداد خانوار محدود ولی آئینی مخصوص به خود؛ در 
این روستا با وقف نوحه مواجه بودم و پدیده وقف آیین و 
وقف نوحه برای من بسیار جدید بود! دائماً در حال تجربه 
آیین های عاشورایی هستم اما تلنگری برای من بود که چند 
روستا مانند این ممکن است وجود داشته باشد؟ چند عاشورا 
و تاسوعا می توانم به چنین مکان هایی سفر کنم و از چنین 
آیین هایی اطالع کسب کنم؟ هرچه جلوتر می روم، در برابر 
موضوع متواضع تر می شوم؛ یعنی بعد از 16 سال تحقیق، 
سعی می کنم دیگر حرف کلی نزنم چون با امر بسیار متنوع 
و متکثری مواجه هستیم؛ بااینکه هنوز خیلی از آئین ها احصا 
نشده اند؛ نه فقط در فرم ها و قالب ها، بلکه فراتر از این ها، 

جهان های مختلف و عاشوراها داریم و مسئله، 
همین مواجهه با عاشوراهاست. در کارم 
قیدی دارم که مشخص می کنم درباره 
عاشورای کجا صحبت می کنم؛ مثالً باید 
بگویم در مورد عاشورای کالن شهرهایی 
مشابه،  فرهنگی  مصرف  دلیل  به  که 
است؛  بیشتر  هم  شباهتشان  احتماالً 
مانند عاشورای تهران، اصفهان، مشهد، 
شیراز و ... صحبت می کنم؛ درحالی که 

قرار  گروه  این  در  تبریز  مثل  شهری 
نمی گیرد و آنجا قضیه متفاوت است.

هرچه بیشتر جلو رفته ام، بیشتر به پرسش رسیده ام تا پاسخ! 
یکی از نتایجی که به آن رسیده ام این است که تنوع مناسک، 
از چند مقوله مختلف نمایندگی می کند؛ مثالً فرهنگ عامه 
هر منطقه، اقلیم و آب وهوا، پوشش گیاهی و ... در مناسک 
عزاداری مردم اثرگذار است. در آئین ها، بخشی از نمادها، 
تابوت واره هاست. این تابوت در هر جایی اسمی دارد. در فالت 
مرکزی به آن نخل می گویند، جای دیگر به آن نقل، در 
جنوب غربی به آن شیدونه و در بعضی روستاهای تهران 
مافی می گویند چون شکلشان و موادی که با آن ها تزیین 
تاریخ نگاری  من  سؤاالت  از  یکی  است.  متفاوت  می شوند 
این هاست و اینکه شروع آن ها از چه زمانی بوده است؟ در 
همین کتاِب تراژدی جهان اسالم، پرسشی از منظر اجتماعی 
داشتم که خط سیر تحول و پیدایش آیین ها تا زمان امروز 
بودم  ناچار  و  با خط واحدی ترسیم کنم  را حتی االمکان 
سراغ سفرنامه ها بروم؛ چراکه سفرنامه ها در بعضی برهه ها، 
جایگاه داده ای منحصربه فرد دارند. همین کار هفت سال 
طول کشید تا قطعاتی از پازل مدنظر من تکمیل شود و 
هنوز هم باگ هایی دارد؛ مثالً اولین سفرنامه در دوره صفویه 

برای »میکله ممبره« است که سال 153۹ هجری یعنی 
اواسط حکومت شاه طهماسب به ایران آمد و اولین گزارش 
موجود از آیین های عزاداری در صفویه محسوب می شود. در 
منابع قبل از صفویه، آییِن شکل گرفته و سازمان یافته نداریم؛ 
اما در گزارش ممبره، با مجموعه رفتارها و آیین های نسبتاً 
سازمان یافته مواجهیم؛ یعنی در آن 40 سال، اتفاقاتی افتاده 
که از آن فعالً بی خبریم. نمادها و اشیاء و عالئم، نکته مهمی 
ابهام در زمان و مکان تأسیس و در مؤسس  دارند و آن، 
آن هاست؛ هنوز مؤسس آن ها را پیدا نکرده ام و فقط می توانم 

از یک بازه تاریخی قبل و بعد از آیین آن صحبت کنم.
البته ممکن است آیین های عزاداری در سیر تکوین خود 
از تبادل فرهنگی با فرهنگ ایران باستان، فرهنگ مسیحی 
تحلیل های  این ها  اما  باشند؛  پذیرفته  اثر  هم  و...  مقارن 
پسینی است. ما داده تاریخی برای زمان و مکان تأسیس 
و مشهور  فراگیر  آئین هایی که  قریب به اتفاق  اکثر 
هستند نداریم. اتفاقاً رازآلودگی، ویژگی همین 
آیین هاست. مناسبت هایی در دوران معاصر 
آغاز  مثل  است؛  کرده  پیدا  موضوعیت 
امامت حضرت مهدی )عج( و ... . این 
مربوط به معاصر و کمابیش هم معلوم 
است چه کسانی و در چه بازه زمانی آن 
را شروع کرده اند. همچنین اگر 10 سال 
پیش، آیین های مورد اهتمام شیعیان ایرانی 
را فهرست می کردیم، اربعین وجود نداشت؛ 
درحالی که امروز نمی توانیم پیاده روی اربعین را جزو 
پنج آئین نخست شیعی فهرست نکنیم. نکته دیگر این است 
که هم تنوع آیین داریم و هم فهم ها و روایت های متفاوت از 
داستان کربال؛ بخش هایی که فرهنگ شفاهی توانسته ثبت و 
مکتوب شود در قالب روضه، نوحه و تعزیه ها وجود دارد؛ مثاًل 
در مورد تعزیه شهادت حضرت عباس )ع( هیچ متن ثابتی 
نداریم؛ اما چند زمینه داریم: زمینه دامغان و ... . هر منطقه ای 
برای خود فهم و روایاتی از شخصیت های کربال دارد. این 
ویژگی مهمی است. حتی تقویم زمانی اجرای مناسک در 
ایران متنوع است. این گونه نیست که همه برنامه ها در عاشورا 
تمام شود. بعضی بر سیزدهم، بعضی بر تاسوعا، بعضی بر 

هفتم محرم و ... متمرکز است.
به عنوان  که  است  این  عاشورا  عزاداری های  مهم  ویژگی 
اما آیین گذار و  با دین شناخته می شوند؛  منسک مرتبط 
وضع کننده آن، برخالف ادیان دیگر، روحانیت نیست؛ چراکه 
آئین ثانویه است و از موضع شریعت وضع نشده؛ هیچ آئینی 
درزمینه عاشورا، با هدایت و رهبری روحانیت انجام نمی شود. 
کتاب  در  که  من  فرض  بگیرم؟  می خواهم  نتیجه ای  چه 
»رسانه شیعه« هم گفته ام این است که عزاداری و عزاداری 

این  عاشورا  عزاداری های   
گ

ویژ�
است که به عنوان منسک دی�ن شناخته 

می شوند؛ اما و وضع کننده آن، برخالف 
ن  ادیان دیگر، روحانیت نیست؛ چراکه آئ�ی
یعت وضع  ثانویه است و از موضع رسش

نشده..



عاشورا امروزه عاشورا دائماً به یاد آورده 
ی 

گ
مي شود. آن مقداري از عاشورا که زند�
مي شود، بسیار کم است اما آن مقداري که 

به یاد آورده مي شود، بسیار است.
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عاشورا بیش و پیش از آنکه امر دینی باشد، مقوله فرهنگی و 
اجتماعی است. عاشورا متعلق به عامه است و فهمی که از آن 
وجود دارد، اساساً با مواجهه ای که نخبگان و نهاد روحانیت 
با آن دارند، فرق می کند. بحث »بن بست ها و بیراهه های نقد 
دین داری مردم« که قبالً به آن اشاره کرده ام این است که 
این نقد را دولت ها، روحانیون و روشنفکران به مردم وارد 
می کنند. به نظر من و با توجه به مستنداتی که ارائه می کنم، 
همه پروژه های اصالحی در اصالح آئین های مردم شکست 
خورده اند؛ آنچه خواسته اند با آن مبارزه کنند، اتفاقاً آن را 
تشدید کرده است! چون نخبگان آن را امر دینی می بینند، 
با امر ایده آلی مقایسه می کنند و به این نتیجه می رسند که 

سویه هایی از تحریف، خرافه و ... در آن دارد. درحالی که 
مردم خودشان را در عاشورا می سازند؛ ما در هر 

صورتی  با  جغرافیایی،  و  برهه ای  دوره ای، 
از عاشورا مواجهیم که کامالً متناسب با 
دین داری همان دوره است. این مردم اند 
که هرجا عاشورای خود را در طول تاریخ 
ساخته اند؛ بنابراین تغییراتی که خیلی 
وقت ها به عنوان انحراف از آن یاد می شود 

و آن را با یکی اصلی می سنجند، درست به 
نظر نمی رسد؛ چون هیچ کدام از این آئین ها 

را نخبگان نساخته اند، بلکه عامه آن چیزی را که 
می خواسته اند، ساخته اند.

هم  مثل  همه  دوره ای،  هر  در  که  نیست  این جور  البته 
فکر کنند. ما یک سری کالن روایت و فراوان خرده روایت 
در  دارد.  وجود  هم  به موازات  این ها  که  داریم  عاشورا  از 
یک مقطعی، یکی از این  روایت ها به دلیل اقتضای جامعه 
برجسته می شود و در دید قرار می گیرد و بقیه روایت ها از 
بین نمی رود. بماند که خیلی از تصویرهای ما، رسانه ای است؛ 
مثالً تصویر ما از مداح؛ از تمام کسانی که تحلیل می کنند 
بپرسیم مداح کیست؟ 20 اسم می گویند. درحالی که 80 
هزار مداح در کشور داریم، چرا ایماژ و تصویر کلی را آن 
20 نفر باید بسازند؟ این کار رسانه است. در دوره ای که 
گفتمان سیاسی عاشورا برجسته می شود، به این معنا نیست 
که بقیه گفتمان ها از بین رفته اند؛ بلکه هرکدام پاسخگوی 
نیازهای بخشی از جامعه باقی می مانند؛ اما اینکه گفتارها 
چگونه با هم رقابت می کنند و نقش نهاد قدرت به عنوان 
کاتالیزور چگونه است، جای بحث دارد. در دهه 50، با تفسیر 
سیاسی و انقالبی از عاشورا مواجهیم که قبل از مشروطه 
سابقه ندارد. زمان، نیاز به حسیِن سیاسی دارد و آن را کسی 
مثل شریعتی می سازد. حضرت زینبی که در همه مقاتل 
و تعزیه ها چهره رنجور و ناالنی داشت، به شخصیت سبز 
عاشورا -به تعبیر شریعتی- و یکی از وجهه های انقالبی و 

مبارز تبدیل می شود. به هرحال این گفتارها به موازات هم 
حیات دارند و یک دوره، یکی بر دیگری برتری می یابد یا 

حتی بعضی از آن ها با هم پیوند می خورند.
تأثیر سویه های فردی در دین داری امروز بر آئین عاشورا

این فرض که در هر مقطعی، عاشورایی داریم،  بر اساس 
دیگر  می دهد،  رخ  فهم ها  و  آئین ها  این  در  که  تغییراتی 
تغییرات غیرطبیعی نیستند. طبیعی را به معنای مشروع یا 
مطلوب یا مثبت نمی گویم چون ارزش گذاری هنجاری کار 
من و امثال من به عنوان پژوهشگر اجتماعی نیست. منظورم 
این است که در هر جهتی که جامعه تغییر کرده، عاشورا هم 
تغییر کرده است و به عبارتی، آئین های عاشورا، خاصیت 
بازتاب دین داری جامعه را دارند. اصالت سنجی در 
و نص  متن  از  ندارد چون  آئین ها وجهی 
گرفته نشده اند. توده مردم، دین داری و 
زبانشان تغییر می کند؛ طبیعتاً عزاداری 
هم تغییر می کند. نمی شود همه وجوه 
زندگی ما تغییر کند، اما فرم و محتوای 
هیئت های  مثالً  نکند؛  تغییر  عزاداری 
به  را  سنتی که هنوز هم حیات خود 
کرده اند؛  حفظ  جدید  هیئت  موازات 
این تغییر طبیعی است. هیئت سنتی، 
تولید  خود  در  را  سنتی  جامعه  مناسبات 
می کند؛ سلسله مراتب و تقسیم کار دارد. بر اساس 
صنف، خانواده، گروه های قومی و یا محله تشکیل می شود. 
این هیئت، حافظ و دارنده نمادهای همان محله }است{ و 
هویت جمعی آن محله در نمادها و نام گذاری ها نمود پیدا 
کرده است. وقتی آن منابع هویت بخش تغییر پیدا می کنند 
و دیگر با خانواده و صنف هویت یابی نمی کنم، وقتی ساختار 
شهری هم تغییر کرده است و دیگر مثل دوره قاجار نیستیم، 
طبیعی است که این تغییرات در فرم و محتوای هیئت هم 
داخل شود. به همان میزان که سویه های جمعی دین داری 
تضعیف می شوند، دین داری فردی تقویت می شود. در حال 
حاضر با فراگیری شبکه های اجتماعی مواجهیم که فهم 
دینی، دیگر در انحصار نخبگان نیست و با همین تلگرام در 
معرض امکان انتخاب فهم ها قرار می گیریم؛ یعنی ماده خام 
به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد. از آن طرف، گفتارهای 
رسمی هم قدرت اقناع خود را ازدست داده اند. آن چیزی 
را درست می کرد که دسترسی  اتوریته روحانیت  هم که 
خاصی به اطالعات دینی بود، امروز دیگر وجود ندارد؛ مثاًل 
امروز با یک سی دی، کل احادیث شیعی در دسترس است. 
سویه های فردی و دین داری فردی، به تبع خود، عاشورای 
فردی به وجود می آورد. به عبارتی »عاشورای من« پدید 
می آورد. شخص بر اساس معیارهایی که شخصیت خود را با 
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آن می سازد، با عاشورا مواجه می شود.
در مقطع زمانی فعلی، پیاده روی به عنوان یک فرم آئینی 
تکثیر می شود. یکی دوسالی است که پیاده روی غدیر ترویج 
می شود؛ یا مثالً پیاده روی عزادارانه داریم که معروف ترین 
پیاده روی  درحالی که  می شود؛  تلقی  کربال  به  نجف  آن، 
تهران به ری با عنوان جاماندگان، پیاده روی قم به جمکران، 
پیاده روی از روستاهای اطراف مشهد به مشهد و پیاده روی 
در روستاها بین دو مکان مقدس، به عنوان یک فرم، آن هم 
نه فقط در زمان اربعین، در حال تکثیر است. ریشه آن به 
همان بحث بازمی گردد که این فرم های آئینی، تابع تغییر 
اَشکال دین داری هستند و خیلی با ذائقه دین دارِی فردی 
همسو هستند. چراکه دین داری شهری امروزی، جنبه ای 
کاالیی پیدا کرده است. اینکه افراد هر شب انتخاب می کنند 
به کدام هیئت بروند، به همین دلیل است که می سنجند 

هرکدام چه چیزی برای عرضه دارند؛ بنابراین 
را  مخاطب  تا  دارند  تبلیغات  هیئت ها 
سویه  واجد  پیاده روی ها  کنند.  صید 
زمان  ندارد؛  سلسله مراتب  و  فردی اند 
آغاز و پایانش در اختیار فرد است. در 
یا سخنرانی خود  گوش خود، مداحی 
مدنظر  جهان  در  و  می کند  گوش  را 
خودش سیر می کند و ... . ویژگی مهم 
می کند،  را جذاب  پیاده روی  که  دیگر 

بحث تفاوت جایگاه حضور زنان در متن 
منحصربه فرد  بسیار  که  است  رسمی  عزاداری 

در  آئین  رسمی  متن  عزاداری،  آیین های  بقیه  در  است. 
اختیار مردان است و زنان در حاشیه اند و حداکثر مجلس 
خانگی دارند. مکان های اصلی، همچون مسجد و حسینیه و 
آیین های اصلی در اختیار مردان است؛ اما در پیاده روی، زنان 
هم در متن اند. یک بعد دیگر نیز آن است که حتی گفتارها، 
گفتمان ها و جریان های مطرود شیعی، نه فقط مطرود جریان 
فقاهتی، بلکه جریان هایی که بیرون از شیعه تلقی می شوند 
در آنجا حضور پیدا می کنند و به سیالیت ماجرا می افزایند. 
به همان میزانی که جامعه در حال تحول است، دین داری 
عامه و آئین های عزاداری تغییر می کند و حتماً در آینده نیز 

با تحوالتی مواجه خواهد بود.

*نعمت الل فاضلی
با یک آیین عاشورا سروکار نداریم و هیچ وقت هم با یک آیین 
سروکار نداشته ایم؛ بلکه آیین های مختلف در طول تاریخ 
شکل گرفته و ماهیت آن تکثر داشته است. فهم عاشورا 
به عنوان یک مسئله فرهنگی، از فهم تکثرپذیری آن آغاز 
می شود. در گذشته، این تکثر، تحت تأثیر محیط زیست و 

اقلیم بود که در اقلیم های مختلف، آیینی متفاوت برای عاشورا 
شکل می گرفت. همچنین آیین عاشورا عالوه بر مسئله اقلیم، 
تحت تأثیر ساختارهای قومی و قبیله ای هم بود و به تناسب 
اینکه ساخت قبیله از نظر ساخت اجتماعی چگونه بود، روابط 
خونی چطور بود و در آن ساخت، رابطه بین ایل و قبیله و تبار 
و طایفه و خانواده چگونه تعریف می شد، این آیین متناسب با 
آن تکثر و تنوع می یافت. همچنین آیین موردنظر بستگی به 
این داشت که چه مجاورت های سیاسی و جغرافیایی دارد؛ 
مثالً با چه مذاهب و چه کشورهایی مقارن است. همواره این 
تنوع و تکثر به عنوان یک نوع مسئله مطرح بوده است. همه 
تمایل داشتند به این تصور چنگ بزنند که گویی یک واقعه 
و یک فهم است؛ اما این آیین دائماً متکثر می شد. اتفاقی که 
در جهان معاصر رخ داده، تغییر آن در بافت جدید است که 
تکثری جدید را پذیرفته و با تکثر کالسیک که ناشی از اقلیم 
و قوم و قبیله بود، تفاوت دارد و من از نظرگاه خود 
به توضیح برخی از سازوکارهای تکثر معاصر 

می پردازم.
با عاشوراهایی مواجهیم که سابقه تاریخی 
تیپولوژی  طبقه بندی  یک  در  ندارد. 
از هم  را  آیین عاشورا  نوع  نظری، سه 
جدا می کنم. نخست، آیین زیست شده 
عاشورا که شبیه بحثی است که »کی 
یرکگور« مطرح می کند. خیلی نمی دانیم 
این مدل چیست و شاید هم همه کنش های 
یعنی لحظه ای که  باشند؛  این گونه  آیینی  و  دینی 
فرد به عنوان کنشگر در آیین شرکت می کند، اتفاقاتی در 
ناخودآگاه، خودآگاه و مجموعه وجودش رخ می دهد که آن 
را تجربه می کند و شاید خود فرد هم نمی داند چیست. بعدها 
سعی می کنیم با یادآوری آن اتفاق درونی مواجه شویم که 
آن »آیین یادآوری شده« است و بخش زیادی از آنچه راجع 
به عاشورا می گوییم، »عاشورای به یادآورده شده« است. در 
دنیای مدرن، شکل سومی به نام »آیین مشاهده شده« به 
وجود آمده که از آئین تجربه شده و به یادآورده شده هم فاصله 
این سه  بین  معاصر، شکاف عظیمی  می گیرد. در جهان 
عاشورا به وجود آمده است که در گذشته چنین وضعیتی 
نبود. در دوره پیشامعاصر، عاشورا کمتر به یاد آورده می شد 
و به ندرت مشاهده می شد؛ عاشورا تماماً به عنوان یک رخداد 
زندگی تلقی می شد. عاشورا به مثابه یک فضای زندگی بود. 
مگر ما زندگی مان را به یاد می آوریم؟ مثالً هرروز صبحانه 
می خوریم و دیگر یاد آوردن آن برای ما موضوعیت ندارد! 
ممکن است روزی موضوعیت بیابد ولی در حال حاضر چنین 
نیست. عاشورا در گذشته زندگی می شد اما امروزه عاشورا 
دائماً به یاد آورده می شود. آن مقداری از عاشورا که زندگی 

 ،
گ

فهم عاشورا به عنوان یک مسئله فرهن�
پذیری آن آغاز می شود. در  از فهم تک�ش
، تحت تأث�ی محیط زیست و  گذشته، این تک�ش
اقلیم بود که در اقلیم های مختلف، آیی�ن 

متفاوت برای عاشورا شکل می گرفت.



ن ها تالیسش بود برای  در گذشته همه آئ�ی
ناعی را انضمامی کنند. به  اینکه امری ان�ت
و�ن کردن  ی عی�ن کردن امر ذه�ن و ب�ی تعب�ی

امر درو�ن را دنبال می کردند.
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می شود، بسیار کم است اما آن مقداری که به یاد آورده 
می شود، بسیار است. عاشورای مشاهده شده و به یادآورده 
شده، اشکال وسیعی پیدا کرده اند و از دل آن »عاشورای 
بازنمایی شده« پدید آمده است. یک تعزیه در یوتیوب، صدها 
هزار بیننده دارد. این عاشورایی نیست که تجربه  شده باشد؛ 
به یادآورده شده هم نیست و از عاشورای مشاهده شدة کسی 
دیگر منشأ می گیرد؛ یعنی تبدیل به نظام نشانه ای جدید 
شده است. عکس و صوت و تکنولوژی در هم می آمیزند 
و در قاب جدیدی به نام یوتیوب که از فیلم پورن تا فیلم 
مذهبی در آن وجود دارد، ارائه می شود؛ یعنی هم نشینی 
نظاِم نشانه های متضاد که دنیای جدیدی است و عاشورای 

شماره چهارم را رقم می زند.
در این مدل جدید، حادثه های کوچک و جرم های اندک، به 
وزن های بزرِگ بازنمایی تبدیل می شوند؛ یعنی یک اتفاق 
در یک شهر یا روستا، تبدیل به یک بازنمایی می شود که 
برای همیشه در دسترس می ماند. صدها هزار بار بازدید شده 

و تا چند قرن آینده هم بازدید خواهد شد. هر چه 
و حتی  تجربه  آن  یادآوری  با  زمان می گذرد 

می گیرد؛  فاصله  هم  شده  مشاهده   آنچه 
یعنی نه تنها از عاشورا به عنوان امر تاریخی 
فاصله می گیرد، حتی از آنچه به عنوان 
نمایش اجرا شده هم فاصله می گیرد. 
به تدریج به این سمت وسو می رویم که 
بازنمایی ها؛  برای  می شود  اجرا  عاشورا 

اجرا،  و  صحنه آرایی  کیفیت  در  حتی 
یک  ساختن  همچون  بسیاری  مالحظات 

فیلم لحاظ می شود. امروز در اجرا، وفاداری به اصل 
موضوع وجود ندارد و شاید هم هیچ وقت چنین دغدغه ای 
وجود نداشته است. مبنا زندگی بوده است که واقعیتی بوده 
که آیین بر آن استوار بود و نه واقعه کربال؛ مسئله فرهنگی 
که در دنیای معاصر با آن مواجهیم، چهار عاشورایی است که 
با آن مواجهیم. عاشورای بازنمایی شده، روزبه روز پررنگ تر 
می شود و با عاشوراهای پیش از خود در حال بیگانه شدن 
است. این عاشورا، عامل تعیین کننده کیفیت برگزاری این 
آئین است؛ بنابراین عناصر نمایشی آیین بیشتر می شود و 

روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد.
داده  رخ  جامعه  در  ارزشی  تحول  گفت:  ادامه  در  فاضلی 
و  نمایاندن خود  به  نیاز  که  »اینگلهارت« می گوید  است. 
خودبیانگری به عنوان نیازی وجودی در حال توسعه است. 
اینکه فرد دیده شود و در کانون توجه قرار گیرد، مثل تنفس 
کردن، نیاز اساسی محسوب می شود. امروزه در تعریف آزادی 
می گویند یعنی فراهم کردن موقعیت هایی که امکان دیده 
برای  شدن، شنیده شدن، خوانده شدن و فهمیده شدن 

همه فراهم شود. زمانی آندره مالرو گفته بود قرن بیست و 
یکمی در کار نخواهد بود؛ مگر اینکه قرنی باشد که به طور 
سمبلیک، هرکس یک ربع در دنیا دیده شود. اینگلهارت در 
بحث ارزش های فرامادی می گوید خودبیانگری در رأس همه 
ارزش های فرامادی است. عاشورای بازنمایی شده به تحول 
ارزشی درزمینه خودبیانگری ارتباط دارد؛ یعنی امام حسین 
بازنمایی نمی شود، بلکه خود آدم ها بازنمایی می شوند! البته 
همیشه به اشکال گوناگونی همین بوده اما چیزی که اضافه 

شده تحول ارزشی به سمت خودبیانگری است.
به مواردی که در مراسم عاشورا جلب توجه می کرد دقت 
بررسی کردم؛  را که معروف شده  یزد  هیئت  کردم. مثالً 
فهمیدم از شش ماه قبل، تک تک نوحه ها تمرین می شود و با 
سختی بسیاری برای مراسم محرم آماده می شوند. برای من 
هم عجیب به نظر می رسید که چگونه شعر به این سختی را 
به این خوبی اجرا می کنند! آنچه در حسینیه نهایی می شود، 
اجازه فیلم برداری می یابد و پخش می شود، باید بعد از بارها 
درباره  کسی  از  زنجان  در  پذیرد.  انجام  اجرا 
وضعیت آئین های عزاداری پرسیدم. گفت 
چندان مطلوب نیست و با یزد و تهران 
خوب  تمرینمان  چون  داریم  فاصله 
ساماندهی  خوب  تیم هایمان  نیست، 
نمی شوند و ... . یعنی نگاه آن ها کامالً به 
ارزش بازنمایی فردی و اجتماعی آیین 
معطوف شده است. در گذشته، بازیگری 
در فضای آیینی مطرح نبود اما امروز، 

برای دیده شدن چنین می کنند.
عاشورای بازنمایی شده، خود بخشی از مسئله 
جهانی شدن است. جهانی شدن کالسیک هم مطرح نیست 
است. همیشه ساختار  مطرح  معاصر  بلکه جامعه شناسی 
اسطوره ها به طور تاریخی پیوندهای جهانی با هم دارند؛ اما 
آیین امروزی عاشورا، اجرا و بنیادهایش جهانی نیست. بعد از 
اجرا، چون تبدیل به نظام نشانه ای بصری می شود، به سرعت 
قابل نقل وانتقال و جهانی می شود و در کانتکست های دیگر، 
معانی و تفسیرهای دیگر پیدا می کند. در این جهانی شدن، 
فقط آیین نیشابور جهانی نمی شود؛ بلکه آیین های دیگر هم 
در نیشابور منعکس می شوند و نظام های نشانه ای، تبادل با 
یکدیگر را آغاز می کنند و تحت تأثیر یکدیگر بر سیالیت 
مقدار  این  اما  نیست؛  آیینی صلب  آئین می افزایند. هیچ 
سیالیت سابقه نداشته است چون در گذشته، به تصویر و 
صوت متکی نبود. آیین عاشورا درنتیجه بازنمایانده  شدن، 
جهانی تر می شود؛ اما درعین حال قابلیت انتزاعی این آیین 

نیز کاهش پیدا می کند.
در گذشته همه آئین ها تالشی بود برای اینکه امری انتزاعی 
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را انضمامی کنند. به تعبیری عینی کردن امر ذهنی و بیرونی 
کردن امر درونی را دنبال می کردند؛ اما بیرونی کردن از نظر 
انضمامی بودن، تابع این است که چه نظام رمزگانی دارد؛ 
بود.  در گذشته، کسی که زینب خوانی می کرد مرد  مثالً 
تماشاگران تعزیه باید این تخیل را پیدا می کردند که زینب را 
در بدن یک مرد تجسم و گریه کنند. درواقع تصویری وجود 
ندارد و صحنه است که انتزاع را برمی انگیزد. شما به خودت 
»َکل حسِن«  مثالً  حتی  است!  زینب  او  که  کرده ای  القا 
روستای خود را باید امام حسین تصور کنند. خودم صحنه ای 
را دیدم که در تعزیه حضرت علی اصغر )ع( مادران روستا 
صف کشیده بودند و فرزندان قنداقی خود را برای تبرک به 
دست امام حسیِن تعزیه می دادند؛ یعنی اوج انتزاع و این باور 
که آن ها خود را در محضر امام حسین )ع( تصور می کنند. 
تصویر این قابلیت را ندارد. حتی بعضی می گویند تلویزیون 
هم فاجعه بار است چون تصویر خود را تحمیل می کند و شما 

بدون تمرکز و دقت ... اما اگر کتاب و رمان بخوانیم، باید 
تخیل قوی و دقت داشته باشیم؛ باید از روی 

واژه ها مفاهیم را تجسم و تصور کنیم. 
اتفاقی که در عاشورا می افتد این است 
کاهش  آن  انتزاع  قدرت  روزبه روز،  که 
فعال  مشارکت  سهم  یعنی  می یابد؛ 
آقای  تعبیر  به  می یابد.  کاهش  آدم ها 
با مشکلی  امروز  ملکیان، کل مناسک 
بنیادین مواجه هستند. مناسک کارکرد 
جدید،  دنیای  اما  دارند  هویت سازی 

دنبال زیست جهان وطنانه است و می خواهد 
فقط انسانیت، حقوق بشر و حقیقت جهان شمول 

وجود داشته باشد. دعوای خیلی بزرگ انسان شناس ها درباره 
نسبیت فرهنگی و بحث پایان فرهنگ دوباره مطرح شده 

است.
به  آیین ها  می کند.  سرزمین زدایی  آیین ها  از  دارد  رسانه 
چیزهایی قابل تماشا تبدیل می شوند و شاید دنیا به عنوان 
سرگرمی به آن نگاه کند؛ مثالً گاوبازی اسپانیایی ها را به عنوان 
کابوهای  و  ژاپن  سامورایی های  به  و  می بینیم  سرگرمی 
آمریکایی تماشا می کنیم؛ اما برای مردمان آن کشورها به 
معنای سرگرمی نیست؛ وجهه تاریخی و هویتی دارد. واقعیت 
این است که ناظر بیرونی، امروزه آن را به عنوان سرگرمی، 
اثر هنری یا در بهترین حالت، آن را گفت وگوی فرهنگی 
می بیند چون نظام رمزگانِی جدید، پررنگ شدن هویت ها را 
نمی پذیرد؛ و در این بازخوانی جدید است که مسئله عاشورا 
خود را از نو به شکل دیگری آشکار می کند. به نظر من در دو 
دهه آینده از قابلیت هویت سازی این آیین کاسته می شود و 
این یکی از وجوه آیین عاشورا به مثابه مسئله فرهنگی است.

*جبار رحمانی
نخست باید بگویم که عاشورا را نه یک مسئله فرهنگی که 
به عنوان عوامل  را  عواملی  و  فرهنگی می دانم  پدیده  یک 

تحول آیین های عزاداری در دوران جدید بیان می کنم.
اولین مقطعی که آیین های عزاداری دچار تغییر شد، دوران 
مشروطه است که جامعه ایرانی با موجی از تحوالت مواجه 
شد. دوره ای که با سرگردانی عزاداری مواجه شدیم چون 
دوره  در  و  می کرد  کار  سنتی  به شکل  همیشه  عزاداری 
مشروطه بود که با یک موقعیت جدید و جنبش اجتماعی، 
تغییر  باید  لذا  شدیم؛  مواجه  جدید  فرهنگی  و  فکری 
مختصات می داد. به همین خاطر در آن دوره می بینیم که 
شاهان ازیک طرف حمایت می کنند، در سفارت انگلستان هم 
عزاداری برگزار می شود و ... . اینجا بود که باعث شد عزاداری 
دچار سردرگمی و به راحتی دست به دست شود. در آن دوره 
روشنفکران حمله شدیدی به عزاداری داشتند، ازاین جهت 
که آن را مانع آگاهی بخشی به مردم می دانستند و به نوعی، 
انفعال سیاسی محسوب می کردند. اینجا عزاداری 
دچاری شوکی شبیه زلزله شد و یک حیرانی 
جامعه  برای  عزاداری  موقعیت یابی  در 

جدید ایرانی پدید آمد.
اول  پهلوی  مقطع دوم، دوره حکومت 
بود که مصاف آشکار عزاداری و حکومت 
بود. برخالف رویه های پیشین، حکومت 
می کند.  مقابله  عزاداری  سنت های  با 
هرچند در ابتدا به عنوان ابزار استفاده شد اما 
بعد به شدت سرکوب شد؛ و اینجا به نظرم نطفه 
مبارزه سیاسی معاصر در عزاداری ها تکوین می یابد. 
نوعی کینه نسبت به حکومت شکل می گیرد و این بعدها خود 
را نشان می دهد. اینجاست که عزاداری، داللت های سیاسی و 
مبارزاتی خود را پیدا می کند؛ به گونه ای که عزاداری ها از دوره 
پهلوی اول، عمالً دچار تحول و رفورمی در خود می شوند. 
عامل سوم را دوره مهاجرت و شهرنشینی هایی می دانم که 
پیدا  ادامه  تا اصالحات ارضی هم  آغاز و  از دوران پهلوی 
کرد؛ یعنی فرم های روستایِی عزاداری و اشکال سنتی که 
همبستگی خاصی داشتند، دچار فروپاشی شدند و فرم های 
جدید عزاداری ظهور پیدا کردند؛ ازجمله پدیده هیئت ها که 
نوظهور بود. از دهه دوم 1300 است که چیزی به نام هیئت 
در جامعه ایرانی پیدا می شود. قبل از آن دسته روی و تکیه 
داشتیم؛ اما هیئت شکل نوظهوری است که از همین دوره 

پهلوی اول آغاز می شود.
مقطع سوم، دوران اصالحات ارضی، توسعه شتابان بعد آن و 
سرانجام، انقالب اسالمی است. در این دوره، انقالب مهاجرتی 
رخ داد و مهاجرت به شهرهای بزرگ بسیار توسعه یافت. 

نهضت سوادآموزی و آموزش عایل 
با پارادایم  همگا�ن باعث شد جامعه 

علمی مواجه شود و با جهاِن اسطوره اِی 
تعارض  کند.  پیدا  تضادها�ی  عزاداری، 
ن عقالنیت نوین علمی و عزاداری  محتوا�ی ب�ی

به وجود آمد و روز به روز بیش�ت شد.



حلقه های جدید خود را در هیئت های 
نوکیسه ها  و  می کنند  بازتولید  عزاداری 
وع می کنند به نظم دادن و تأسیس  رسش
مراکز مذه�ب که یک نوع به منابع خود 

وعیت بخ�ش کنند. م�ش
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کم کم هم جنبش انقالبی که وجه مذهبی آن برجسته بود 
شکل گرفت. به عبارتی، نطفه سیاسی در عصر پهلوی اول 
که سیاسی شدن عزاداری بود، به مبارزه ای علنی در عصر 
پهلوی دوم منجر شد. شاه، مصداق یزید شد و آنجاست که 
ساختار نظم نمادین سیاسی از منظر جامعه شیعی مبارز، 
فرومی پاشد. عزاداری به یک سنت مبارزاتی تبدیل می شود. 
نکته دیگر جنگ ایران و عراق است که مفهوم شهادت در 
عاشورا خیلی برجسته می شود و به یک منبع فرهنگی برای 
توجیه وضعیت جنگی تبدیل می شود؛ لذا عزاداری، کارکردی 

نوین پیدا می کند که در تاریخ ایران کمتر سابقه داشت.
عامل دیگر هم مربوط به بعد از اتمام جنگ است که جامعه 

آرمان خواه، به جامعه واقعی تبدیل شد. فشاری 
شکل  واقعیت بینی  و  آرمان خواهی  بین 

برگشته  قشر  که  اینجاست  می گیرد؛ 
خود  آرمان های  دنبال  هم  جنگ  از 
هستند. در این دوره، ارزش های مادی 
فزونی می یابد و فشار روانی بر نیروهای 
مذهبی و انقالبی وارد می شود و شاید 

بتوان گفت عزاداری ها، وجه تخدیری 
عزاداری،  می کنند.  پیدا  توجیه کننده  و 

وجه مشروعیت بخشی به منابع جدید ثروت 
و قدرت هم پیدا می کند. حلقه های جدید خود را 

در هیئت های عزاداری بازتولید می کنند و نوکیسه ها شروع 
می کنند به نظم دادن و تأسیس مراکز مذهبی که یک نوع 
به منابع خود مشروعیت بخشی کنند. به ویژه هیئت هایی که 
روابط سیاسی برجسته تری دارند؛ یعنی داللت حفظ منابع و 
داللت تطهیر ثروت؛ ضمن اینکه باالخره همه این ها دین دار 
دین داری  قطعاً  فرعی،  کارکردهای  خالل  از  بودند؛  هم 
خود را هم تولید و هم کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی آن را دنبال می کردند. نقطه عطف بعدی هم تحول 
جمعیت شناختی ایران است که جامعه جدیدی را در دهه 
۷0 و 80 برساخت؛ مثالً مداحی پاپ از همین نسل سر 
برآورد و فرم های جدیدی از عزاداری و هیئت شکل گرفت. 
که  مواجهیم  دوره  این  در  هیئت ها  تولد  از  انبوهی  با  ما 

آسیب شناسی مربوط به آن هم در ذیل آن شکل گرفت.
نکته بعدی به علم و نهادهای علمی مربوط است ازجمله 
مدرسه و دانشگاه؛ یعنی نهضت سوادآموزی و آموزش عالی 
همگانی باعث شد جامعه با پارادایم علمی مواجه شود و 
با جهاِن اسطوره اِی عزاداری، تضادهایی پیدا کرد. تعارض 
محتوایی بین عقالنیت نوین علمی و عزاداری به وجود آمد؛ 
ازجمله اینکه روشنفکران در دهه ۷0 شروع به بازخوانی 
عاشورا با رویکردی جدید کردند. ضمن اینکه خودشان هم 
سعی می کنند سنتی از عزاداری روشنفکرانه را رقم بزنند 

که البته پا نمی گیرد. عامل نهم، تحول مفهوم خانوار در 
ایران است. از دهه 50 به بعد، افزایش جمعیت داشتیم؛ اما 
بعد خانواده در ایران کوچک تر شده است. این تحول جهان 
اجتماعی خانواده و روابط تقلیل یافته، خود را در عزاداری ها 

هم نشان می دهد.
تا اینجا تحوالت داخلی بود؛ اما یک تحوالتی در تکنولوژی ها و 
امکانات جدید پدید آمده که توانسته است هجوم گسترده ای 
از مداحی های جدید را ایجاد کند. ترکیب عجیبی از نور و 
امکانات صوتی نوین جلساِت بسیار بزرگ با نورپردازی عظیم 
برای عاشورا ایجاد شده که نیازمند ارزان  شدن تکنولوژی 
هم بود. در دوران جدید، همچنین عزاداری مجازی 
را هم شاهدیم که شخص از منزل، عزاداری 
را مشاهده و با آن ارتباط برقرار می کند. 
خود رسانه ها هم تولید محتوای آیینی 
دارند. یک تحوالت بین المللی هم رخ داد، 
ازجمله اینکه صدام حذف شد و عراق از 
منطقه ممنوعه به منطقه قابل دسترس 
تبدیل شد؛ زیارت عتبات افزایش یافت و 
ما با »تشیِع پس از صدام« مواجه شدیم.

ایران است. از دهه 50 به بعد، افزایش 
جمعیت داشتیم؛ اما بعد خانواده در ایران 
کوچک تر شده است. این تحول جهان اجتماعی 
خانواده و روابط تقلیل یافته، خود را در عزاداری ها هم نشان 

می دهد.
تا اینجا تحوالت داخلی بود؛ اما یک تحوالتی در تکنولوژی ها و 
امکانات جدید پدید آمده که توانسته است هجوم گسترده ای 
از مداحی های جدید را ایجاد کند. ترکیب عجیبی از نور و 
امکانات صوتی نوین جلساِت بسیار بزرگ با نورپردازی عظیم 
برای عاشورا ایجاد شده که نیازمند ارزان  شدن تکنولوژی 
هم بود. در دوران جدید، همچنین عزاداری مجازی را هم 
شاهدیم که شخص از منزل، عزاداری را مشاهده و با آن 
ارتباط برقرار می کند. خود رسانه ها هم تولید محتوای آیینی 
دارند. یک تحوالت بین المللی هم رخ داد، ازجمله اینکه صدام 
حذف شد و عراق از منطقه ممنوعه به منطقه قابل دسترس 
تبدیل شد؛ زیارت عتبات افزایش یافت و ما با »تشیِع پس از 

صدام« مواجه شدیم.
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چه  خاص،  به طور  دینی  مناسک  و  عام  به طور  مناسک 
اهمیتی دارند؟ آیا اهمیت آن ها تنها فرهنگی، اجتماعی و 
روان شناختی است یا از حیث معرفتی هم اهمیتی دارند؟ 
منبع  و  عمل  راهنمای  مناسک،  است  ممکن  آیا  یعنی 
فضیلت پروری، بلکه راهی به سوی شناخت عالم وآدم باشند؟

اگر از منظر فقهی بخواهیم به مسئله نگاه کنیم، باید گفت در 
این زمینه آن قدر روایات زیادی داریم که این روایات، فقها را 
به این نتیجه رسانده که برگزاری مراسم عزاداری را مستحب 
مؤکد بدانند؛ البته برخی مناسک واجب عینی است؛ مثل 
حج برای افراد مستطیع؛ حج یک عمل مناسکی است که 
گوهر معنایی آن تعبد است. برخی مناسک واجب کفایی 
است؛ مثالً برگزاری عزاداری برای امام حسین )ع( از این 
سنخ است؛ وقتی کفایت حاصل شود، این عمل برای بقیه 
مستحب مؤکد است. برخی دیگر از مناسک هم ممکن است 
صرفاً مستحب باشد و مؤکد نباشد. این بحث فقهی مناسک 

است که فقها به آن پرداخته اند.
یک وجه دیگر که می توان از آن به مناسک نگریست، بحث 
معارف قرآنی است. خداوند در قرآن بر شعائر به عنوان یک 

معرفت قرآنی تأکید داشته است. مثالً در آیه 158 سوره بقره 
َفا َو الَْمْرَوَة ِمن َشَعائِِر اللَّ َفَمْن َحجَّ  الَْبیَت  می فرماید: »إِنَّ الصَّ
َع َخیًرا َفإِنَّ  وََّف بِهَما وَ َمن تََطوَّ أَوِ اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعلَیه أَن یطَّ
اللَّ َشاکٌر َعلِیٌم«؛ یعنی صفا و مروه را از شعائر و نشانه های 
الهی می خواند. در آیه دوم سوره مائده نیز می فرماید: »یا أَیها 
« که هتک حرمت شعائر الهی  الَِّذیَن آَمُنوا اَل تُِحُلّوا َشَعائَِر الَلّ
را نهی می کند. در آیه 32 سوره حج هم داریم: »ذلِک َو َمْن 
ْم َشعائَِر الَلّ َفإِنَّها ِمْن تَْقَوی الُْقُلوِب« بزرگداشت شعائر  یَعِظّ
الهی از تقوای دل هاست؛ یعنی یک پیوندی بین تعظیم 
شعائر و تقوای الهی را نیز می توان متصور بود. آیه 36 حج هم 
می فرماید: »َو الُْبْدَن َجَعلَْنها لَُکم ِمّن َشَعائِِر الَلّ لَُکْم فِیها َخْیٌر 
َفاْذُکُرواْ اْسَم الَلّ َعلَْیها« که از قربانی شتران به عنوان شعائر 
یاد کرده است. این هم از منظر معارف قرآنی و تفسیری بود 

که عرض کردم.
برخی علما هم به وجه اخالقی شعائر پرداخته اند؛ مثالً در 
اخالق به مؤمنان توصیه شده که نسبت به هم اخوت و 
عمدتاً  الهی  شعائر  چون  گفته اند  باشند.  داشته  محبت 
محبت  و  اخوت  باعث  می شود،  برگزار  اجتماع  به صورت 

ن خ�وپناه   عبدالحس�ی
 |  رئیس مؤسسٔه پژوه�ش حکمت و فلسفٔه ایران

مصاحبه
تقبیح مناسک یک جنگ شناخ�ت است
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کسی خیال کند با عزاداری، همه گناهانش بخشیده می شود. 
این امر با مبانی دینی ما سازگار نیست و یک اثر روان شناختی 
منفی هم بر انسان دارد که برخی را در خطا و معصیت جری 
می کند؛ بنابراین باید بین »مناسک مطلوب« و »مناسک 
محقق« تمایز قائل شد و فاصله این دو را می توان در حوزه 
»جامعه شناسی  و  دین«  »روان شناسی  مثل  انسانی  علوم 

دین« مورد بررسی قرار داد.
به طورکلی ما معتقدیم مناسک سه ساحت دارد؛ ساحت 
بینشی و شناختی، ساحت منشی و احساسی و یک ساحت 
کنشی دارد. سینه زنی و عزاداری، ساحت کنشی است. اگر 
مداحی، اشعاری با مضامین خوب بخواند، حیث احساسی 
و معرفتی هم تأمین می شود. آنچه از ادله ناظر به مناسک، 
ازجمله مناسک مربوط به عزاداری اهل بیت می بینیم، این 
است که پیوند وثیقی بین کنش، منش و بینش در ساحت 
نیستند.  از هم جدا  این ها  شعائر و مناسک وجود دارد و 
اگر سخنرانی یا مداح و شاعری تنها به یک بعد از این سه 
بعد توجه کند، مناسک و شعائر او ناقص است. وقتی امام 
سجاد گوسفندی را می بیند که می خواهند ذبحش کنند، 
با گریه سؤال می کند که آیا به او آب داده اید؟ بعد حضرت 
می فرمایند پدرم را لب تشنه ذبح کردند؛ افرادی که فرمایش 
امام )ع( را شنیدند هم می نشینند و گریه می کنند. این واقعه 
ظاهراً یک کنش است که در آن یک احساسات و عاطفه ای 
هم هست؛ اما به نظر شما امام سجاد تنها می خواهند این دو 
بعد را تحقق ببخشند؟ یا اینکه می خواهد یک بعد معرفتی را 
هم محقق کنند و بگویند ما اهل بیت برحق هستیم و ما که 
صاحبان حق بودیم، مظلومانه چنین مصائبی دیدیم. امام )ع( 
می خواهند بگویند مردم، والیت، حق مداری، عدالت گرایی 
و... را فراموش نکنند. امام در اینجا معرفت زایی می کند. رفتار 
ائمه نشان می دهد در دهه محرم این ها اصالً نمی خندیدند. 
این رفتار بر چه چیزی داللت دارد و چه چیزی را می خواهد 
بفهماند؟ همین کنش، یک معرفت زایی دارد. با این کنش ها، 
حرکت ها و قیام هایی شروع شد که منجر به حکومت هایی 
تمدن سازی  زمینه  حکومت ها  این  که  شد  آل بویه  مانند 
اسالمی را فراهم کرد. تمدن اسالمی توسط حکومت های 
شیعی شکل گرفت که البته علمای بزرگی از اهل سنت هم 

در این باب مشارکت زیادی کردند.
لذا مناسک را باید در سه ساحت بینش، منش و کنش 
ببینیم و سخنوران و شاعران و مداحان باید توجه داشته 
باشند که تنها احساسات را تحریک نکنند و بعد معرفتی 
هم باید باشد. برخی جریان های افراطی به سمت قمه زنی 
می روند و یک عمل انزجارآمیزی از شیعه نشان می دهند؛ 
این کار نه تنها بعد معرفتی ندارد بلکه بعد ضد معرفتی دارد. 
جریان های روشنفکری هم همین طور هستند که مجلس 

می شود؛ لذا بُعد اخالقی شعائر را این گونه تبیین کرده اند.
چهارمین بحثی که می شود در مورد شعائر الهی ذکر کرد، 
بحث اعتقادی و مباحث کالمی است. متکلمین مسلمان در 
بحث اعتقادات، بحث های وجود خدا، صفات خدا، افعال خدا، 
بحث نبوت، امامت و معاد را که مطرح می کنند، بحثی به 
نام ایمان و تقویت ایمان دارند. شهید مطهری، در کتاب 
توحید و برخی دیگر از آثارشان، به همین بحث تقویت ایمان 
پرداخته اند. اینجا ذکر می کنند که چون ایمان حقیقتاً یک 
تصدیق قلبی، اعتراف و اقرار زبانی و عمل جوارحی است، 
یکی از لوازم این تصدیق قلبی و ایمان، عمل به شعائر است. 
ایمان  از  را پاس می دارد، نشان می دهد  کسی که شعائر 
مقوله های  با  پیوندی  شعائر،  بحث  اینجا  است.  برخوردار 

اعتقادی و ایمانی پیدا می کند.
بعد دیگری که می توان در مورد شعائر سخن گفت، بعد 
روان شناختی و جامعه شناختی است؛ به تعبیری، از منظر 
به  می توان  دین«  »جامعه شناسی  و  دین«  »روان شناسی 
موضوع نگریست. دیسیپلین روان شناسی و جامعه شناسی 
دین، روان شناسی و جامعه شناسی دین داری است. اینجا دین 
به معنای تدین و دین داری است. چون اصوالً روان شناس و 
جامعه شناس، دین را به معنای یک مجموعه عقاید و معارف 
و اخالقیات و احکام نمی بیند؛ بلکه دین را در صحنه رفتار 
و حیات اجتماعی می بیند؛ بنابراین وقتی از جامعه شناسی 
و روان شناسی دین صحبت می کنیم، به این معنی است 
که می خواهیم آثار روان شناختی و جامعه شناختی اعمال و 
مناسک و باورهای دین داران در جامعه را مورد بررسی قرار 
دهیم. اینجا بحثی هست که قاعدتاً نیاز به یک تحقیقات 
برای  عزاداری  مثل  دینی  مناسک  که  دارد  هم  میدانی 
اهل بیت، چه تأثیری بر رفتار و حیات اجتماعی دین داران 
عینی  و  ابژکتیو  به صورت  را  مناسک  اینجا  در  می گذارد. 
می بینند و بررسی می کنند. مثالً آنچه اآلن مشهود است، 
این است که افرادی که در هیئت های مذهبی هستند، عمدتاً 
فعالیت های خیریه هم دارند. من یک بررسی انجام دادم از 
افرادی که کارهای جهادی در مناطق محروم می کنند، چه 
تیپ آدم هایی هستند. بررسی ها نشان داد افرادی که تعلق 
به نظام و انقالب دارند، فعالیت های جهادی دارند. ]در بحران 
کرونا[ فقط 25 میلیون بسته معیشتی توسط مردم توزیع 
افرادی که تعلق به هیئت و عزاداری  شده است و عمدتاً 
و نظام دارند، در این کارها پیش قدم هستند و این خیلی 

واضح است.
یکی از آثار مناسک همین کارهای ارزشمند - مثل مواسات 
و خدمات به محرومان و حرکت های جهادی - است؛ بنابراین 
مناسک، آثار و کارکردهای اجتماعی و روان شناختی مثبت 
دارد. شاید مناسک، کارکردهای منفی هم داشته باشد و 
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مناسک را باید در سه ساحت بینش، 
منش و کنش ببینیم و سخنوران و شاعران 

و مداحان باید توجه داشته باشند که تنها 
احساسات را تحریک نکنند و بعد معرف�ت 

هم باید باشد.

سخنرانی برگزار می کنند و سرود می خوانند! بنابراینریال 
سه  بعدی که ذکر شد، باید در مناسک موردتوجه باشد. 
طبیعی است که کسی که می خواهد یک کتاب معرفتی در 
مورد مناسک بنویسد، خب بعد معرفتی آن غلبه دارد؛ در 
نوحه سرایی و مداحی، حیث احساسی و رفتاری غلبه دارد 

ولی بازهم حیث معرفتی در آن هست.
باب  در  اسالمی(  فلسفه  در  )خصوصاً  فلسفی  امعان  نظر 
مناسک، حتی مناسک مذهبی تاکنون صورت گرفته است؟ 

و آیا سخن جدی در این زمینه داشته ایم؟
بعد دیگری که مناسک دارد، بعدی است که فالسفه به آن 
پرداخته اند. من آنچه از الهیات شفا به خاطر دارم ]این است 
که[ ابن سینا به این بحث پرداخته و بیانش این است که 
فلسفه مناسک - اعم از نماز و روزه و حج و عزاداری و... - این 

است که خدا و باورهای دینی و اعتقادی فراموش 
نشود. درواقع شخصی مثل ابن سینا معتقد 

مناسک  دین  اسالم  اینکه  علت  است 
نبود  مناسک  اگر  که  است  این  است، 
اعتقاد به خدا و پیامبر و معاد، فراموش 
می شد. او در فلسفه خود بعد کارکردی 
به مناسک داده است. ابن سینا در فلسفه 
اوالً  که  می کند  بحث  این گونه  مشاء 
مناسک ما را به یاد خدا و قیامت و پیامبر 
می اندازد و این باعث می شود خداباوری، 

آخرت گرایی و والیت مداری ما تقویت شود. 
را  چیزها  خیلی  ما  می شد،  محدود  مناسک  اگر 

فراموش می کردیم. همین بالیی که بر سر مسیحیت آمده را 
ببینید که مسیحیت کلیسایی، خیلی جاها فراموش شده و 
کلیساها تعطیل شده اند و اصل باور دینی و ایمانی تغییر پیدا 

کرده و به راحتی تحریف شده است.
مناسک،  با  که  است  این  دارد  ابن سینا  که  دومی  بحث 
دنیای مؤمنین آبادتر می شود؛ یعنی مناسک باعث می شود 
مؤمنین دنیایی که می خواهند بسازند، شخصی و فردی 
نباشد و دیگران را در دنیای خود شریک کنند؛ یعنی یکی 
از راهکارهای تحقق دنیای مطلوبی که در اسالم ذکر شده، 
همین مناسک است. آن مقدار که فلسفه به مناسک پرداخته، 
همین است که عرض کردم که در آثار بوعلی قابل مشاهده 

است.
البته شما در برخی آثار بزرگان اهل فلسفه هم می بینید که 
اسراری را برای نماز گفته اند؛ مثل »اسرارالصلوة« که مرحوم 
امام )ره( نوشته اند. اسرار صوم، حج، امربه معروف و نهی ازمنکر 
و... از این جمله است. البته بیشتر فالسفه ای که رویکرد 
عرفانی دارند به این مباحث پرداخته اند. مثالً ابن عربی در 
بخشی از فتوحات مکیه به اسرار مناسک و عبادات پرداخته 

است. ازقضا جالب است که کسانی که گرایش های عرفانی 
دارند، خیلی بر مسئله اسرار مناسک توجه کرده اند. افرادی 
مثل ابن عربی، مولوی و کسانی که ]حتی[ شبهه سنی بودن 
در مورد آن ها وجود دارد، در مورد عزاداری برای اهل بیت 
)ع( خیلی تأکید عرفانی کرده اند و گفته اند این عزاداری، یک 
پیوندی با آثار تکوینی دارد؛ یعنی انسانی که در عالم ملک 
زندگی می کند یک پیوند تکوینی با ملکوت پیدا می کند. در 
روایات ما هم آمده که مالئک، دعاگوی عزاداران می شوند و 
شر از عزاداران برداشته می شود و ... که این ها آثار تکوینی 

عزاداری است.
اما در مورد قوس صعود گفته اند که یکی از راه های قوس 
صعود انسان: »َو ابَْتُغوا إِلَیه الَْوِسیلََة« یعنی توسل و تمسک 
به اهل بیت و مخصوصاً عزاداری برای اهل بیت است. مرحوم 
آیت الل حق شناس که از فالسفه و فقها و عرفای زمان ما 
بود، با دکتر مهدی حائری فرزند مرحوم شیخ 
عبدالکریم حائری، این دو از شاگردان اولیه 
آقای  بودند؛  )ره(  امام  اسفار  و  فلسفه 
بعد،  مرحله  در  مطهری  و  منتظری 
حائری  آقای  کردند.  را  امام  شاگردی 
می گفت که اگر کسی در این کره زمین 
باشد که حکمت متعالیه را کامل فهمیده 
باشد، همین آقای حق شناس است. وقتی 
از آقای حق شناس سؤال کردند که چگونه  
این مقامات را کسب کردی، گفت من با توسل 
به حضرت علی اصغر )ع( به این مقامات رسیدم. آیت الل 
حق شناس تعارف و تملق و شوخی ندارد و وقتی می گوید 
من با توسل این راه را طی کردم، یعنی مناسک چنین اثری 
دارد. لذا کسانی که فلسفه با رویکرد عرفانی دارند، معموالً از 

این منظر هم به بحث مناسک پرداخته اند.
از مناسک مذهبی - مانند سینه زنی و امثال آن - تا برخی 
مناسک عرفی، آیا اندیشیدن با بدن و به طور خاص اندیشیدن 

با مناسک امر ممکنی است؟
همان طور که عرض کردم، مناسک ظاهری دارد و باطنی. 
ظاهر مناسک، کنش است؛ ولی باطن آن منش و بینش 
در هندوستان  این طور هستند. شما  مناسک  است. همه 
می بینید که نسبت به گاوها و... آداب ورسومی دارند؛ آن ها 
هم صرفاً نمی خواهند کنش رفتاری از خود نشان دهند؛ 
بلکه یک منش و بینشی پشت آن است ولو اینکه این بینش 
غلط باشد؛ اما هیچ یک از مناسک در هیچ یک از ادیان و 
مذاهب، کنش های صرف نیستند و حتماً پیوندی با منش ها 

و بینش ها دارند.
با توجه به شرایطی که کرونا تحمیل کرده، موقعیت برای 
تقویت وجوه فردی تِر دین داری بیشتر فراهم است و ابعاد 
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جمعی تر آن، قدری تضعیف می شوند. اثر کلی این شرایط 
بر دین داری به طورکلی - فارغ از حیثیات فردی یا جمعی 

آن- چه خواهد بود؟
مناسک اسالمی عمدتاً با جمعیت و جماعت است. در اسالم 
»یدالل مع  الجماعه«، یک اصل است و ریشه آن هم در أُخوت 
و محبت و والیت است. چون والیت، پیوند ناگسستنی »ولی 
با مولی  علیهم« و »مولی  علیهم با هم« است. معنای والیت، 
پیوند مردم با یکدیگر و پیوند مردم با ولی و پیوند ولی با مردم 
است؛ بنابراین اخوت، محبت، جماعت و... مفاهیمی هستند 
که از جماعت انتزاع می شوند. به همین خاطر بر نماز جماعت 
تأکید شده است. در ماه رمضان هم بر اعمالی توصیه شده که 
در جمع انجام شود. اصوالً اگر جماعت شبکه ساز و جبهه ساز 
شکل نگیرد، خیلی از آثار و کارکردهای مناسک کاهش پیدا 
می کند؛ بنابراین خیلی باید مراقب بود؛ چون کرونا معلوم 
نیست چه زمانی تمام می شود. این وضعیت باعث می شود 
ارتباطات اجتماعی کاهش پیدا کند و حضور کمتر شود. اینجا 

باید اجتماع را در فضای مجازی تقویت کرد؛ یا مثل 
]دهه اول[ محرم امسال که مردم در خیابان ها 

با رعایت فاصله ها، اجتماع را برگزار کردند، 
عمل کرد. من در یادداشتی در قبل از 
و  لزوم حفظ  کردم،  تأکید  محرم  دهه 
»نظام الصحه« و »نفی ضرر و اضرار« 
بر  و »لزوم حفظ مصلحت مسلمین«، 

رعایت امور بهداشتی و سالمت در برابر 
این ویروس منحوس حکم می کند؛ اما ما 

با تزاحم دو حکم الهی مواجه بودیم که باید بر 
اساس قاعده اهم و مهم توسط کارشناسان مؤمن و 

متعهد و دارای تخصص های مختلف سالمت و فقاهت، این 
تزاحم برطرف می شد. مباحثی که جنبه اجتماعی دارند، باید 
در کنار کارشناسان امر، فقیهانی که تخصص فقه االجتماع 
دارند نیز حضور داشته باشند و فقط مثالً متخصص کرونا 
مطلب  یعنی  باشند؛  باید  هم  فقها  دهد؛  نظر  نمی تواند 
بینارشته ای ]نیاز[ است که به این صورت بتوان در مورد 

مناسک دینی اظهارنظر کرد.
اگر فرض کنیم شرایط کرونا به مرحله ای برسد که باید کل 
تعطیل  و...  ادارات  دانشگاه ها،  مدارس،  ازقبیل  اجتماعات 
شود، تبعات وحشتناکی برای بشریت دارد. اگر از نظر علمی 
محرز شود که این ویروس چنین کارکرد خطرناکی بیابد، 
طبیعتاً نباید هیچ اجتماعی تشکیل دهیم؛ اما باید بپذیریم 
به بُعد جماعت و اجتماع آسیب می زند و اینجا باید به وسیله 
فضای مجازی، اجتماع را به صورت مجازی تعریف کنیم که 
مؤمنین از این طریق بتوانند باهم ارتباط داشته باشند و از 

فضای معنوی یکدیگر استفاده کنند.

مذهب  در  شریعت  »استقرار  عنوان  با  دارد  کتابی  هگل 
مسیح« که در آنجا با مناسک موافق نیست و دین هایی را 
که تعبد و بندگی و عبادت در آن ها بیشتر است، نمی پسندد. 
او پروتستان است و می گوید هرچه آداب و مناسک کمتر 
باشد، بهتر است. او می گوید هرچه مناسک بیشتر باشد با 
اومانیسم سازگار نیست. یک زمان شما انسان را در مقابل 
خدا تعریف می کنید؛ در این حالت، مناسک یک رفتاری از 
عبودیت و بندگی است که با اومانیسم، من های خدا، سازگار 
نیست. ولی شریعتی تعبیری با عنوان اومانیسم اسالمی دارد 
که بر این اساس، اگر ما حرمت، کرامت و جایگاه واالیی برای 
انسان قائل بشویم -که یکی از ابعاد کرامتش همین ایمان 
اوست- این مناسک کامالً با تفکر انسان گرایی سازگاری دارد. 
تفاسیر مختلفی از اومانیسم صورت گرفته و تفسیر واحدی 
از این مسئله در غرب نیست. یونگ در »روان شناسی دین« 
و دورکهایم در »جامعه شناسی دین«، نگاه مثبتی به مناسک 
دارند. همین مناسک و اجتماعات دینی در تقویت روان 
انسان و ضمیر ناخودآگاه انسان و از سوی دیگر 
در تقویت اجتماع انسان خیلی مؤثر است.

صرف نظر از بحثی که هگل دارد و چرایی 
اینکه مناسک کمتر را بهتر می داند، ما 
سخن ابن سینا را سخن دقیقی می دانیم 
که مناسک و اجتماعات هرچه بیشتر 
باشد، بر تقویت ایمان می افزاید؛ اما این 
وضیعتی که تحت تأثیر کرونا، امروز با 
در  اجتماعات  -که  هستیم  مواجه  آن 
اجتماعات  این  اگر  است-  کاهش  حال 
حداقل از طریق فضای مجازی پیگیری نشود و 
ما اجتماعات مجازی را شکل ندهیم، به نظرم در دین داری 

در مرور زمان، آسیب جدی خواهیم دید.
خوب است این نکته را نیز اضافه کنم که امروزه اصطالحی 
به نام »جنِگ شناختی« وجود دارد که زیرمجموعه علوم 
شناختی است. یکی از ابزارهای جنگ شناختی در دنیای 
به  را  عزاداری  مناسک  آن ها  است.  مناسک  تقبیح  امروز، 
قمه زنی تقلیل می دهند و تنها قمه زنی را نشان می دهند. 
تقبیح مناسک یک جنگ شناختی است. مثالً نخست وزیر 
باز  هم  اخیراً  ابدو -که  از همین هفته نامه شارلی  فرانسه 
بعد هم  کرد.  پرداخته- حمایت  پیامبر )ص(  تمسخر  به 
می گویند این امر، آزادی بیان و دموکراسی است. توهین به 
بیش از یک میلیارد مسلمان، آزادی بیان است؟ اشکالی به 
کودک کشی صهیونیست ها وارد نیست اما اگر فلسطینیان 
دفاعی داشته باشند، ضد حقوق بشر است؟ آن ها تفسیرهای 
من درآوردی، جهت دار و ایدئولوژیک از مفاهیم ارزشمند ارائه 

می کنند؛ این یک »جنِگ شناختی« است.

با جمعیت و  مناسک اسالمی عمدتاً 
جماعت است و ریشه آن هم در أُخوت و 
محبت و والیت است. چون والیت، پیوند 
ناگسست�ن »ویل با مویل  علیهم« و »مویل 

 علیهم با هم« است. 
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پس از شیوع کرونا عقالی اقوام و مذاهب تصمیم به تعطیلی 
اماکن مذهبی، معابد و... گرفتند و دلیلشان هم کامالً منطقی 
بود؛ چراکه باز بودن این اماکن یعنی تشکیل اجتماعات 
اما  دیگری  از طرف  کرونا.  یعنی شیوع شدید  هم  این  و 
تعطیلی این اماکن، تعطیلی مناسک را باعث می شد. منابع 
بسیاری تاکنون درباره ضرورت مناسک در همه فرهنگ ها 
منتشر شده و پژوهشگران به ویژه متخصصان حوزه ادیان 
و همچنین اساطیر مباحث جذابی را درباره مناسک ارائه 
کرده اند. بفرمایید که نظر شما درباره تعطیلی مناسک در 
دوران رخداد کرونا چیست؟ آیا می شد به راهکارهایی برای 

تعطیل نشدن مناسک هم رسید؟
مناسک یکی از مباحث بنیادین اجتماعات انسانی به ویژه 
اجتماعات مذهبی است. همه مذاهب برای خودشان زمان، 
مکان، روایت و مناسک مقدس دارند. این مناسک بر پایه 
روایت هایی استوار شده که یادآور مضامینی مانند آفرینش 
هستند. به عنوان مثال کعبه »بیت االول« تلقی می گردد و اول 
بودن در اندیشه سنتی یعنی اصالت داشتن و هر کس اولین 
را در اختیار داشته باشد، از امتیاز برخوردار است. مناسک 
می کوشند تا انسان ها را با امر قدسی و با همین روایت های 
مکان دار،  شد  گفته  چنانچه  روایت ها  بزنند.  پیوند  اصیل 
را  پیروانش  که  مذهبی  هستند.  شخصیت دار  و  زمان دار 

کنار یک رودی جمع می کند بر این باور است که آن رود 
مقدس است و جهان با این رود معنا بلکه وجود پیدا می کند. 
مسلمان ها اعتقاد دارند که مکه، ناف جهان است. یهودی ها و 

مسیحی ها نیز درباره بیت المقدس چنین فکری دارند.
به طور کل فضاها و مکان های مقدس همواره بر وجوهی 
توانایی  مقدس  مکان های  این  بوده اند.  استوار  مناسک  از 
تکثیر در نقاط مختلف جغرافیایی را دارند؛ به عنوان مثال نزد 
مسلمانان هم مکه مقدس است و هم مدینه. یا همین طور نزد 
شیعیان، آرامگاه های ائمه هم مقدس اند و هرکدام برای خود 
مناسکی دارند. پس بهتر است بگوییم که فضاهای مقدس، 
همواره با مناسک و آیین های مقدس همراه اند. این آیین ها 
هستند که به آن ها تقدس می بخشند و بدون این آیین ها 
و بدون مناسک، آن ها نمی توانند جنبه تقدس خودشان 
را حفظ کنند. به بیان دیگر آیین ها روح فضاها و زمان های 
مقدس هستند. بدون مناسک عزاداری، عاشورا ماهی مانند 
ماه های دیگر است و بدون مناسک حج، مکه تهی از معنای 

فعلی اش می شود.
مناسک یادآور اتفاقات و روایت های قدسی هستند و باعث 
می شوند که انسان ها در شرایط قدسی قرار گرفته و جنبه 
قدسی پیدا کنند. این جنبه قدسی موجب پاالیش، آرامش، 
اتصال و پیوند می شود؛ یعنی فضا و مکان مقدس، محل 

بهمن نامور مطلق  
، دانشگاه شهید بهش�ت  |  دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسا�ن

مصاحبه
ن در مواجهه با کرونا غفلت از کارکرد دین و آی�ی
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ارتباط با آن روایت ها و آن آفرینش های اولیه و مقدس است؛ 
چراکه برای اغلب مذاهب، شروع همیشه با تقدس مرتبط 
است. آفرینش با تقدس همراه است و رجوع به آن به نوعی 
باعث تقدس می شود. آفرینش آغازین به امر مقدس انجام 
می گیرد و مؤمنان می کوشند تا آن را تکرار و تکثیر کنند. 

تکرار رخدادی مقدس، شرکت کردن در آن است.
به  و  داشته  وجود  همیشه  تاریخ  طول  در  موضوع  این 
شکل های مختلفی تکثیر پیدا کرده است. همه انسان ها نیاز 
به حضور در این مناسک مقدس و مناسک آیینی و مذهبی 
در مکان مقدس و مشخص دارند؛ اما همه انسان ها نمی توانند 
در آن حضور پیدا کنند. به خاطر همین، صورت هایی نیز 
این  با  بتوانند  نیز  دور  راه های  از  برخی  که  طراحی شده 
مناسک همراهی کنند. مثالً اصل مراسم عید قربان در مکه 
انجام می شود و مسلمانان آنجا باید در بخش تقریباً پایانی 
اما همه که نمی توانند به حج بروند و  حج قربانی کنند؛ 
قربانی کنند. به همین دلیل در طول تاریخ این امکان فراهم 
شد تا آن هایی که در مراسم حج حضور ندارند، بتوانند در 
محل سکونت خودـ  حال هرچقدر که می خواهد از مکه دور 
باشد ـ با کشتن یک قربانی در این آیین مشارکت کنند. 
به عبارتی یعنی روایت قربانی تکثیر شده است و دیگران 
از راه دور می توانستند و می توانند در این آیین مشارکت 
کنند. این مشارکت از راه دور بسیار مهم است. بدون آیین، 
معنای زندگی تغییر می کند؛ اگر نگوییم تهی از معنا می شود. 
آیین ها می توانند مقدس یا غیر مقدس باشند؛ اما همواره 
هستند. همچنین آیین ها به طور عمومی جنبه اجتماعی 
دارند و از مهم ترین کارکردهای آن نیز جامعه پذیری است؛ 
اما در شرایط کنونی، کرونا از اجتماعات بشری، مناسک زدایی 
و آیین زدایی کرده است. آدم ها نمی توانند دورهم جمع شوند. 
بهترین نوع مراسم، مطمئناً مراسمی است که در آن آدم ها 
بتوانند دورهم جمع شوند و جسم و روحشان یکجا گرد هم 
آید. در کمتر جایی مانند مناسک قدسی، انسان به سوژه 
تندار تبدیل می شود. یعنی اینکه تن نقش بسیار مهمی در 
شکل گیری آیین دارد. این آیین ها و مناسک، شرایطی دارند 
که بخش مهمی از آن ها به بدن مرتبط می شود. بدن باید 
مطهر و آماده حضور باشد. بدن وظایف مهمی در این نوع از 
مناسک و آیین ها دارد. برای نمونه، نشانة بسیار مهم مراسم 
عاشورایی، نوع خاصی از پوشش و نوع خاصی از حرکت بدنی 
مانند سینه یا زنجیر زدن است. از این نظر آیین ها بیشتر به 
نمایش نزدیک اند تا به روایت دیه جزیس؛ یعنی همه حضور 
روحی ـ جسمی دارند و حرکات جسمی، بخشی از انتقال 
پیام را انجام می دهد؛ اما اکنون به دلیل کرونا این امکان 

فراهم نیست. 
در این موقعیت، ما دو نوع رفتار می توانیم داشته باشیم؛ 

نخست اینکه آیین ها و مناسک را تعطیل کنیم و دیگر اینکه 
آن ها را دگرگون و با شرایط هماهنگ کنیم و تا زمانی که 
این شرایط وجود دارد، بتوانیم از احکام ثانویه آیین ها استفاده 
کنیم. مثالً اگر حج در یک زمان خاصی از سال انجام می شود، 
ما در وضعیت کرونا باید به امکان های دیگر برگزاری فکر 

کنیم نه این که تماماً آن را تعطیل کنیم.
کرونا شرایط قرنطینه را ایجاد کرد و همچنین ترس و وحشتی 
عجیب برای مردم در قرنطینه. در چنین شرایطی تعطیل 
کردن مناسک چه زیان هایی در بردارد؟ ما می توانستیم با 
غور در متون و روایت های دینی به فهم جدید از مناسک و 
حتی مناسک جدید هم برسیم، اما چرا به سراغ آسان ترین 

راه رفتیم؟
به دلیل آنکه علمای همه ادیان در سراسر جهان، تقریباً 
با فضای مجازی و تکنولوژی ناآشنا هستند؛ به جای اینکه 
فضای تازه ای را برای تعطیل نکردن مناسک ایجاد کنند، 
به سراغ تعطیلی رفتند. ما مطمئناً نمی توانیم دورهم جمع 
شویم و به نظر من در شرایط قرنطینه ای، ما چه بسا بیش از 
شرایط غیر قرنطینه ای نیاز به معنویت داشته و داریم. در این 
شرایط، نیاز به دین برای آرامش دادن به انسان هایی که از 
کرونا وحشت کردند و در پناهگاه های خودشان تنها ماندند، 
بیش ازپیش حس می شود. احساس تنهایی و ترس می تواند 
روان و روحیه افراد را ویران کند و دین در اینجا کارایی ویژه 
دارد؛ اما متأسفانه به خاطر عدم آمادگی و ناآشنایی با این 
فضا، در شرایط فعلی متولیان امور دینی نتوانستند وظایف 
خودشان را در شرایط قرنطینه به خوبی انجام دهند. این برای 

همه ادیان مصداق دارد.
در خبرها خواندیم که پدر خانواده ای بر اثر کرونا فوت کرد. 
و پسر  مادر خانواده  افسردگی  اثر  بر  از مدتی کوتاه  پس 
دادند.  از دست  را  و جان خود  زدند  به خودکشی  دست 
آیین های سوگواری نیز مناسکی دینی است؛ اگر آن خانواده 
می توانست برای پدر سوگواری کند، آیا بعد به چنین مصائبی 

دچار می شد؟
تاریخ  طول  در  که  مناسکی  و  مراسم  مهم ترین  از  یکی 
تولد،  درواقع  است.  مرگ  مراسم  داده اند،  شکل  انسان ها 
ازدواج و مرگ، سه مرحله اساسی وجود بشر بوده که هر 
یک موجب تحولی در شخص و اطرافیانش می شود و برای 
هرکدام مراسم، بلکه مناسکی خاص در هر فرهنگی وجود 
دیگر  از  بیش  است؛ شاید  مهم  بسیار  مراسم مرگ  دارد. 
مراسم. فقدان ناگهانی و رازآمیز یک انسان، به ویژه یک عضو 
خانواده، بزرگ ترین و عمیق ترین و اغلب هولناک ترین تجربه 
یک فرد تلقی می گردد. برای تعدیل این تکانه بزرگ، مراسم 
و مناسک گوناگونی شکل گرفت. اصوالً چرا مراسم سوگواری 
برای مردگانمان برگزار می کنیم؟ شب اول، سوم و هفتم 
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روایت های  و  اتفاقات  یادآور  مناسک 
که  می شوند  باعث  و  هستند  قدیس 
ایط قدیس قرار گرفته و جنبه  انسان ها در رسش

قدیس پیدا کنند. 

داریم و بعد مراسم چهلم و سالگرد؟ چرا اوایل برنامه ها کمی 
متراکم است اما آرام آرام منبسط می شود؟ به این دلیل است 
از نزدیکان و عزیزان خود را از دست  که کسی که یکی 
می دهد، دچار خأل و شوک یا به قول روان شناسان، دچار 
پانیک می شود که وحشت و غافلگیری را به همراه دارد. 
اگر این خأل با چیز دیگری پر نشود، آن فرد را دچار بیماری 

می کند.
ما انسانیم و به دلیل ویژگی های انسانی، وقتی که حتی با یک 
شی مثل موبایل، عصا یا ماشینمان ارتباط طوالنی داریم، در 
صورت از دست دادن آن ها دچار فقدان می شویم و وقتی 
این از دست دادن در رابطه با یک انسان باشد، مثالً پدر، 
مادر، برادر، خواهر و...، وضعیت بسیار وحشتناک می شود. 
بشر به مرورزمان برای خلئی که در اثر از دست دادن نزدیکان 

ایجاد می شد، مراسمی را تعریف کرد تا آرام آرام 
بیاید. این خأل را  با این خأل کنار  بتواند 

دیگران به صورت موقتی پر می کنند تا 
آن شخصی که عزیزی را از دست داده، 

به فقدانش عادت کند.
را  این عمل  ادیان و مذاهب هم  همه 
تأیید کرده و مناسکی برای سوگواری 
از  هم  را  این  کرونا  اما  کردند؛  تعریف 
بشر گرفت. همان طور که گفتم، کرونا 

یک بیماری ضد مناسکی است و همه 
از  یک باره  به  می خواهد  را  بشری  تجربیات 

آن ها بگیرد. کرونا هیوالی عجیبی است که انسان تابه حال 
نظیرش را تجربه نکرده است و شاید بعدها ابعاد منفی این 
هیوالی دهشتناک را بهتر بفهمد. ما متأسفانه در اینجا هم 
نتوانستیم برای پر کردن جای خالی این مناسک، فکری 
بکنیم. روانشناسان، جامعه شناسان و علمای دینی نتوانستند 
فکری برای این مسئله بکنند. به عبارتی ما نتوانستیم به نوعی 
از مراسم، شاید مجازی یا از راه دور  آن چنان که در روایت ها 

توصیه شده  برسیم.
ما باید این خأل را پر می کردیم. انسانی که با خانواده در 
قرنطینه است و همه زندگی اش شده همین اعضای خانواده 
هستند، به ناگاه یکی از همین اعضا محو می شود و جایش 
خالی می ماند. این اتفاق وحشتناکی است. چگونه باید جای 
خالی او را پر کرد؟ ما چون نتوانستیم برای این مسئله راه 
چاره ای بیاندیشیم، شوک بزرگی به برخی از آدم ها وارد شد 
که در این میان تعدادی هم نتوانستند وضعیت را تحمل 

کنند و خود را از بین بردند.
نمونه اش همین خانواده ای که شما مثال زدید یا آن سرمایه دار 
ایتالیایی که بر اثر شوک ناشی از فقدان خانواده اش، خود را 
از باالی برج به پایین انداخت. اگر امکان برگزاری مراسم بود 

و اگر ما سنت های مناسکی خودمان را می توانستیم برقرار 
کنیم، مطمئناً این اشخاص خود را از بین نمی بردند. مگر 
مرگ قبالً نبود؟ بسیاری بودند که در اثر تصادف اتومبیل 
تمام اعضای خانواده خود را از دست دادند، اما خودکشی 
نکردند؛ چون پس ازآن اتفاق، دیگران آمده و با مهرورزی 
باعث شدند تا شوک برطرف شود و شخص داغ دیده عادت 

کند.
از سندرم  مطبوعاتی خود  از گفت وگوهای  یکی  در  شما 
قرنطینه صحبت کردید. بشر قطعاً در آینده نیز با کروناهای 
دیگر و شرایط قرنطینه ای مواجه می شود؛ بنابراین به نظر 
دوران  در  مناسک  حال  به  فکری  که  دارد  ضرورت  شما 

قرنطینه هم بکنیم.
پانیک یعنی غافلگیر کردن. ما اگر غافلگیر شویم و کسی ما 
را از غافلگیری خارج نکند، به احتمال زیاد به خودمان 
مناسک  کرونا  می کنیم.  وارد  زیادی  ضربات 
مذهبی و سوگواری را از ما گرفت. مناسک 
آرام آرام همه مناسک  و  را گرفت؛  تولد 
البته برخی  از دست ما خارج کرد.  را 
کرده اند  برپا  مجازی  تولدهای  جشن 
و سعی در پر کردن خألها داشتند. ما 
باید خودمان را آماده کنیم برای جهانی 
همراه با کرونا و کروناهای دیگری پیش رو 
به فکر مناسک در دوران های  باید  هستند. 
قرنطینه ای، به واسطه بیماری های همه گیر باشیم. 
اگر نکنیم، آن وقت مشکالت بسیار زیادی خواهیم داشت 
که یکی سندرم قرنطینه است. خوشبختانه تکنولوژی این 
قرنطینه،  بتوانیم در عین رعایت  ما داده که  به  را  امکان 
احساس تنهایی شدید نکنیم. احساس مزمن تنهایی می تواند 
هیچ گاه از ما جدا نشود و خدا نکند که انسان ها دچارش 
شوند. ما باید حتی با کرونا مقابله به مثل کنیم. نه تنها نباید 
مناسک خودمان را از دست بدهیم که نیازمندش هستیم، 
بلکه ضرورت دارد مناسک تازه نیز ایجاد کنیم. باید با ایجاد 
مناسک تازه ای که می توانیم از کرونا بگیریم، به انتقام از 
کرونا فکر کنیم. یکی از این مناسک تازه می تواند مناسک 
مرتبط با شفا یافتگان، بهبودیافتگان، درمان شدگان و... باشد. 
ما باید برای کسانی که توانستند کرونا را شکست بدهند و 
مداوا شدند، جشن بهبودی بگیریم. ما با این کارها می توانیم 
با کرونا مبارزه کنیم. مبارزه با کرونا فقط یک مبارزه پزشکی 

نیست بلکه نمادین و عاطفی هم هست.
خوب است از یاد نبریم که کرونا نه تنها تن ما که روان و 
روحیه ما را هم هدف قرار داده و می خواهد هم از داخل 
تن ما را ویران کند و با از کار انداختن ریه، جسم ما را از 
بین ببرد و هم می خواهد با فشارهای روانی مثل تنهایی، 
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ترس و حتی فشارهای اقتصادی، ما را از درون ویران کند. 
ما باید هوشمند و مقاوم باشیم تا بتوانیم کرونا را شکست 
دهیم. کرونا شاید خودش هوش نداشته باشد، اما برنامه ریزی 
خیلی هوشمندانه ای دارد و هرکسی نمی تواند با آن مقابله 
کند. الزم است همه انسان ها در مقابله با آن متحد شوند. ما 
در مقابل کرونا به طور هم زمان نیازمند مراقب تن و بدنمان، 
همچنین روان، روح، روحیه و اراده  هستیم. اجازه ندهیم 
کرونا حتی اگر جسممان را مجروح کرد، روانمان را هم دربر 

بگیرد باید مراقب باشیم تا از کرونا شکست روانی نخوریم.
اهمیت حدیث در نظام معرفت شناسی دینی ما حتی در 
مواردی از کتاب مقدس هم پیشی گرفته است. ما در مواردی 
که هیچ ضرورتی ندارد، مدام به حدیث متوسل می شویم و 
در بسیاری از موارد هم کاری به مجموعه اسناد روایی آن 
نداریم؛ اما در این بزنگاه و در این رخداد به سراغ فهم احادیث 

نرفتیم. در چنین شرایطی به چه متونی از دین نیاز است؟ 
و دین داران و علمای دین باید چه بکنند؟

دین،  علمای  و  دین دارها  که  دارد  ضرورت 
دانش خود نسبت به تکنولوژی جدید را 
زیاد کنند. به خاطر همین عدم آشنایی 
با تکنولوژی، عرصه فضای مجازی را از 
دست داده اند. اشاره شد که روایت هایی 
در نصوص دینی وجود دارد که در این 

بیایند؛  ما  کمک  به  می توانند  شرایط 
بدون  روایت ها  این  که  نکنیم  فراموش  اما 

امروز، کامل کاربردی نخواهند  شناخت جهان 
بود. اجتهاد یعنی اینکه ما بتوانیم از آن روایت ها برای 

امروزمان پاسخی به دست بیاوریم. اکنون جهان مجازی، 
یکی از عناصر غیرقابل اجتناب و انکار است. مرجعی که جهان 
مجازی را نشناسد، نمی تواند پاسخ های مناسب برای جوانانی 
ارائه دهد که دارند با این فضای مجازی زندگی می کنند. ما 
امروز نیاز به رساله هایی برای فضاهای مجازی داریم. شاید 
رساله هایی به مراتب بزرگ تر و بیشتر نسبت به رساله هایی 

که 200 یا 100 سال پیش داشتیم. 
چندی پیش هم در خطبه های نماز جمعه یکی از شهرها از 

فضای مجازی به عنوان سگ هار یاد شد؟
خوشبختانه همه آن ها چنین عقیده ای ندارد؛ اما در خصوص 
تشبیه می توان گفت که فضای مجازی اوالً غیرقابل اجتناب 
است و دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت و ثانیاً همان فضایی 
است که خودمان آن را ساخته ایم. فضای مجازی را مثل 
فضای شهری، انسان ها ساخته اند. این یک فرصت است که ما 
متأسفانه تاکنون از آن به عنوان یک تهدید برداشت کرده ایم 
و چون همیشه به عنوان یک تهدید به آن نگاه کرده ایم برای 

ما تهدید شده و نتوانسته ایم از آن به خوبی بهره ببریم.

خوشبختانه برخی از علمای جوان تر دارند با این فضا آشنا 
می شوند. احکامی که برای فضای مجازی الزم است، قطعاً 
باید متفاوت از احکامی باشد که در فضای حقیقی به آن 
نیاز هست. ما هیچ گاه نمی توانیم همان احکامی را که برای 
فضای حقیقی است، به فضای مجازی هم بسط دهیم. برای 
فضای مجازی باید از نو احکامی را استنباط کرد و نوشت. 
فقدان همین احکام باعث شد تا نتوانیم مناسک را در دوران 
قرنطینه نیز تداوم بدهیم؛ درصورتی که می توانستیم این کار 
را به سرانجام برسانیم. فراموش نکنیم که در دوران قرنطینه، 
بیش از هر زمان دیگری نیاز به مناسک داشتیم. این فقدانی 
قرنطینه های  در  امیدوارم  بود،  دورمان  این  قرنطینه  برای 

بعدی این امر را داشته باشیم.
تفکر درباره مناسک دوران کرونا می تواند به تولید واژگان 
جدید هم کمک کند. به قول خود شما برای فهم کرونا نیاز 

به واژگان جدید هم داریم.
به عنوان  بهبودی  جشن  پیشنهاد  همین 
مناسک کرونایی، به تولید واژگان جدید 
هم کمک می کند. از این واژه »بهبودگر«، 
یعنی  »بهبودپذیر«،  شونده«،  »بهبود 
می کند  استقبال  که  خانواده ای  همان 
از فرد بهبود یافته و... تولید می شوند. 
نشان  و  است  پیشنهاد  یک  این صرفاً 
می دهد که ما می توانیم مناسکی برای 
کرونا ایجاد کنیم. همچنین می توانیم 
برای جشن مناسک مان تهیه ببینیم و بعد 
این  با  مرتبط  غذاهای  نوع  به  می توانیم  آرام آرام 

بیماری هم برسیم.
ما باید با کرونا برخورد جدی داشته باشیم. به نظرم ما هنوز 
کرونا را جدی نگرفته ایم. گویا برای ما کرونا صرفاً یک بیماری 
پیش پاافتاده است که شایع شده و به زودی هم تمام می شود. 
به همین خاطر داریم از کرونا ضربه می خوریم. آدمی مثل 
ترامپ با کرونا شوخی و آن را مسخره کرد. ببینید اکنون 

خود و کشورش را به چه مصیبتی دچار کرده است؟
از  نباید  و  بگیریم  جدی  را  آن  با  مقابله  و  کرونا  باید  ما 
کرونا عادی سازی کنیم. کرونا کامالً غیرعادی است چراکه 
فراوان کشته است و فراوان هم آدم ها را به داخل خانه ها 
برده و فراوان هم انسان ها را به فقر دچار کرده است. کرونا 
انسان های بسیاری را بیچاره کرده؛ جایی خواندم که کسانی 
به خاطر فقر در زمان کرونا خودکشی کرده اند؛ بنابراین کرونا 
جدی است و ما هم باید با آن مواجهه جدی داشته باشیم. 
شاید کرونا آستانه یک عصر جدید باشد و انسان باید را برای 

آینده بیش از گذشته آماده باشد.

کرونا یک بیماری ضد مناس� است 
ی را می خواهد به  و همه تجربیات ب�ش
د. کرونا هیوالی عجی�ب  یک باره از آن ها بگ�ی
ش را تجربه  است که انسان تابه حال نظ�ی
نکرده است و شاید بعدها ابعاد منفی این 

هیوالی دهشتناک را به�ت بفهمد. 
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جامعه  در  عزاداری  اصالح  پروژه های  چرا  شما  نظر  به 
منظر  از  اساساً  آیا  است؟  نبوده  همراه  کامل  موفقیت  با 
جامعه شناختی، امکان اصالح مناسک دینی که توده های 

مردم در آن نقش تعیین کننده ای دارند، وجود دارد؟
به عنوان مقدمه باید عرض کنم که مناسک بخشی از فرهنگ 
هر دین هستند؛ البته حجم و میزان این مناسک بستگی به 
قابلیت هر دین برای مناسک پروری دارد؛ تشیع به دالیلی 
هویتی و تاریخی، یکی از مذاهبی است که پتانسیل مناسکی 
شدن را به میزان زیادی دارا است؛ ازجمله اینکه تشیع یک 
نقاط عطف تاریخی مثل عاشورا دارد که فضای اسطوره ای 
شده اند.  آیین  ظهور  مستعد  و  کرده اند  پیدا  تراژیک  و 
آیین گزاران و آیین ورزان اصلی در تشیع، توده مردم اند نه 
نخبگان؛ در بقیه ادیان هم این گونه است. البته در داخل 
پرانتز بگویم که باید مناسک رسمی و اولیه را از مناسک 
ثانویه جدا بدانیم؛ مناسک رسمی آن دسته ای هستند که 

در متن دین، مشخصات و حدود آن آمده است و چندان 
هم تغییرپذیر نیستند؛ مناسکی مثل نماز، روزه، حج و ... که 
شریعت را تشکیل می دهند؛ اما عزاداری و زیارت، مناسک 
ثانویه هستند که متعلق به توده دین داران است. در شیعه، 
نخبگان دین مبتکر مناسک ثانویه نبوده اند و موضع آن ها 
تبعی بوده؛ یعنی در ابتدا این مناسک توسط توده مردم ایجاد 
شده است و بعد نخبگان دینی نسبت به آن اعالم موضع 
کرده اند. بعضی، تأیید و بعضی، موضع انتقادی اتخاذ کرده اند.

همین جا سؤالی پیش می آید؛ مگر ائمه )ع(، خود آغازگر 
مناسک عزاداری برای حادثه ای همچون عاشورا نبوده اند؟

است؛ یک  بوده  توصیه خیلی کلی  )ع( یک  ائمه  توصیه 
رفتاری بوده که تجلی آن در طول تاریخ به شکل مناسک 
ظهور پیدا کرده است. آنچه در زمان ائمه )ع( جریان داشته 
تشویق آنان به سرودن شعر درباره عاشورا یا برپایی مجالسی 
ساده برای بروز حزن نسبت به شهادت امام حسین )ع( بوده 

محسن حسام مظاهری  
 |  پژوهشگر حوزه دین و مناسک

مصاحبه
پروژه  اصالحات در مناسک مذه�ب 
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است. آنچه که بعدها در طول تاریخ به مرور زمان و در هر 
اقتضائات اجتماعی و فرهنگی شکل  با  مقطعی متناسب 
گرفت، آیین های امروزی را پدید آورد. پس تکوین آن رفتارها 
در قالب مناسک عزاداری به دوران بعد از ائمه )ع( مربوط 
است. البته بحث مستقلی حول این موضوع وجود دارد که 
آیا بن مایه این عزاداری و مسیر این عزاداری ها در طول تاریخ 
تغییر کرده است یا خیر؟ به هرحال، اساساً آیین گزاران، عامه 
مردم هستند. مناسک ثانویه عرصه بروز ابتکار و خالقیت 
دین داران است؛ دین دار چهارچوب های متصلب و محکم 
مناسک اولیه را مواجه نیست؛ خودش می تواند ابداع کننده 
و تغییردهنده باشد. این اختیار برای ابتکار عمل باعث شده 
است که برای بعضی از دین داران، مناسک عزاداری جذاب تر 
بروز خالقیت و  باشد، چون عرصه، عرصه  نماز و روزه  از 

دین ورزی شخصی دین باوران است.
مقوالتی مثل اصالحات و نقد و آنچه امروز به آن اصطالحاً 

آسیب شناسی دینی می گویند از دغدغه »اصالت« 
می آید که این، دغدغه عامه دین داران نیست. 

کارکرد  بر  مبتنی  عامه  و  توده  دین ورزی 
خدمت  در  هم  مناسک  است.  دین 
کارکردی که در زندگی روزانه اش دارد، 
تعریف می شود؛ اما برای نخبگان دینی، 
چه علمای دین چه غیر ایشان، نگاهی 
پیوسته و منسجم وجود دارد که مناسک، 

جزوی از آن کلیت مدنظرشان است؛ مدام 
در حال بررسی نسبت این جزء با کل هستند. 

فلسفه ای  و  باید هدف  مناسک  دینی،  عالم  برای 
داشته باشد که اگر مناسک از آن دور شد، آسیب به وجود 
مقاطعی  در  است.  نخبگانی  دغدغه  اصالح،  پس  می آید. 
که مناسک مهم و فربِه شدند و تنوع و تکثیر پیدا کردند، 
شاهدیم که نخبگان جامعه منتقد کمّ و کیف آن شده اند نه 
مردم عادی! مثالً در دوره قاجار یک دسته از منتقدان تعزیه، 
برخی از علما بودند. البته در کنار آن ها، روشنفکران دیگری 
بودند که از منظر دیگری منتقد چنین مسئله ای بودند. پس 
گروهی از علما با همین نگاه که مناسک را در نسبت با بقیه 
اجزای دین داری می سنجیدند؛ منتقد و خواهان اصالحات 
عزاداری بودند که این دغدغه عامه دین داران نبود. چون 
دین داری  و  نیست  اصالت سنجی  دین داران،  عامه  دغدغه 

آن ها صورت شبکه ای ندارد.
دغدغه اصالحات عزاداری از دوران قاجار به شکل جدی 
وجود داشته است. قبل از آن دوران هم بعضی علمای دینی 
منتقد بوده اند؛ اما به نتیجه نرسیده است و نشانه هایی از 
تحقق کامل این اصالح نیست. بلکه به عکس، برخی از این 
اصطالحاً آسیب ها بیشتر هم شده است. چون در بعضی 

نخبگان  سوی  از  مقابله  و  آسیب شناسی  هرچه  مسائل 
نسبت به آن بیشتر شود، واکنش هایی در میان دین داران 
برمی انگیزد که رفتارهای موردانتقاد را بیشتر دامن می زند. 
این واکنش دین داران عوام، منطق دارد. یکی از دالیل رشد 
رفتارهایی که آسیب تلقی می شوند، ندانستن همین منطق 

از سوی کسانی است که داعیه اصالح دارند.
با این مقدمه، شما معتقدید که چون مناسک با خالقیت 
توده مردم شکل گرفته و جزو اعمال ثانویه عبادی است، 

اصالح آن نیز باید از طریق توده مردم انجام شود؟
اساساً اصالح، مسئله توده نیست؛ آن ها قائل به آسیب نیستند 
که بخواهند آن را رفع کنند. این نگاه که آسیب وجود دارد 
و باید آسیب شناسی کرد، این نگاه که بخش های عزاداری را 
تفکیک کنیم و بسنجیم کدام قسمت با اهداف دین سازگار 
است یا نه، منبعث از منظر نخبگان است. حاال باید بپردازیم 
به اینکه از نگاه نخبگان، آیا امکان اصالح وجود دارد؟ راه 
اصالح، این مواجهه و ساختن دوگانه و اینکه از 
رسانه های رسمی شاهد هجوم نخبگانی به 
دین داری عامه باشیم، نیست. چون عوام، 
احساس خطر می کنند و هنگام احساس 
خطر نیز بر مرزهای خود بیشتر تمرکز 
می کنند. مثالً مبارزه با قمه زنی شروع 
می شود، اما شاهدیم که عده ای مروج 
قمه زنی می شوند؛ البته از یاد نبریم که 
حوزوی  پشتوانه هایی  دین داران،  عامه 
هم برای خود دارند که توجیه کننده اعمال 
آن ها هستند. این دوقطبی باعث می شود که 
آن ها به تئوریزه کردن کار خود بپردازند! مثالً بعد از انتشار 
کتاب »التنزیه« عالمه امین که در نقد عزاداری عامه بود، 
چندین کتاب فقهی در رد آن کتاب و در مشروعیت انواع 
آیین های عزاداری نوشته شد؛ یعنی یک عالم دینی با هدف 
اصالحگری، کتابی تألیف می کند و با فهم خود از اسالم و 
تشیع بعضی مسائل را خرافه و یا حرام شرعی اعالم می کند، 
اما همین باعث می شود که مخالفان، رساله های فقهی در رد 
آن بنویسند و زمینه تئوریزه کردن و مشروعیت بخشی به 

آیین های موردانتقاد را فراهم آورند.
مگر چه روش دیگری می توان برای اصالحگری اتخاذ کرد؟ 
می توان پذیرفت که دوقطبی سازی از تریبون های رسمی 
کشور، نکوهیده است و تأثیر عکس دارد؛ اما تألیف یک کتاب 

که اقدامی کامالً فرهنگی و مسالمت آمیز است!
توجه داشته باشید بخشی از آیین ها، اصالً اصالح پذیر نیست. 
البته قائالن به اصالح هم سطح بندی دارند؛ بعضی معتقدند 
اصالحات جزئی و موردی امکان پذیر است و سابقه موفقیت 
دارد که مثال آن را عرض می کنم؛ اما به نظر من، در کل، 

 دین داری عامه، برای خود منطق 
د  دارد. گفت وگو برای این شکل نمی گ�ی
که نخبگان در فضای مفهومی خود صحبت 
می کنند، غافل از اینکه طرف مقابلشان هم 
فضای مفهومی خود را دارد که بنیان هایش 

با نخبگان متفاوت است.
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این مسیری که آیین های عزاداری طی کرده است، از نظر 
جامعه شناختی، برگشت پذیر نیست یا حداقل در کوتاه مدت 
از  نمی توان آن را اصالح کرد. آیین، مثل خود دین داری 
جنس فرهنگ است؛ هر تغییری که بتوان در فرهنگ ایجاد 
کرد، در مناسک عزاداری هم قابل اعمال است. تغییر فرهنگی 
هم مدت زمان مدیدی می طلبد و نمی شود به آن پروژه ای 

نگاه کرد.
باید این واقعیت را بپذیریم که هر تغییر فرهنگی مستلزم 
گذشت زمان است، همان طور که امر فرهنگی در طی زمان 
شکل می گیرد. پس اگر کسی دنبال اصالح باشد باید بداند 
اوالً این کار، امری زمان بر است و صبر و مداومت می خواهد. 
نکته دوم هم این است که باید زبان مناسب را برای رویکرد 
اصالحی خود، شناسایی و از آن استفاده کنند. ما گاهی 
شاهد بوده ایم که بعضی نخبگان حوزوی در دوره معاصر و 

بعضی روشنفکران دینی در مواجه با عامه مردم، از 
موضعی باال به پایین و زبانی غیر همدالنه 

توده،  آن  برای  که  گفته اند  سخن 
تحقیرآمیز برداشت شده است. بسیاری 
از این مواضع برای عامه مردم خشونت 
بعضی  است؛ حتی  تلقی شده  کالمی 
مواضع در آثار شهید مطهری و دکتر 
شریعتی؛ وقتی شما بر عمل او عنوان 
گفتگو  باب  دیگر  می گذارید،  خرافه 
را بسته اید؛ وقتی می گویی از نظر من 

خرافی هستی، شخص مقابل نسبت به شما 
گارد می گیرد و موضع تهاجم پیدا می کند. طرف 

مقابل می گوید: این، عمل و اعتقادی است که نسل در نسل 
به من نوعی رسیده و تو نمی توانی یک برچسب خرافه به 
آن بزنی. پس نکته مهم این است که زبان اصالح گران، زبان 
همدالنه باید باشد و این زبان جز از طریق گفتگو و منطق، 

امکان پذیر نیست.
آن رفتارهایی که از منظر نخبگان، غیرعقالنی و در زمره 
خرافات است، برای قائالن به آن ها، منطق مربوط خود و 
ریشه های فرهنگی دارد. تا زمانی که آن منطق و ریشه ها 
علمی  گفت وگوی  درباره شان  و  نشوند  فهم  و  شناسایی 
صورت نگیرد، مشکلی حل نمی شود. دین داری عامه، برای 
خود منطق دارد. گفت وگو برای این شکل نمی گیرد که 
نخبگان در فضای مفهومی خود صحبت می کنند، غافل از 
اینکه طرف مقابلشان هم فضای مفهومی خود را دارد که 
بنیان هایش با نخبگان متفاوت است. پس ابتدا گفتگو باید 
در ریشه ها باشد. برای روشن شدن مسئله مثالی عرض کنم؛ 
اساساً در قضیه مناسک عزاداری، »امام شناسِی« کسانی که 
قائل به نقد عزاداری و اصالحات هستند، با »امام شناسی« 

کسانی که موردنقد هستند، متفاوت است؛ حتی با توجه به 
بررسی هایی که انجام دادم، برداشت آن ها از »توحید« هم با 
هم متفاوت است! گویا از دو اسالم متفاوت صحبت می شود، 
نه فقط دو سلیقه در تشیع. من چطور می توانم انتظار داشته 
باشم که طرف مقابل، اصول و فهم خود را کنار بگذارد؟ آن 
هم با زبانی غیر همدالنه و توأم با تحقیر و طرد خشونت آمیز.

در مورد نقش روحانیون بانفوذ در اصالح آیین های عزاداری 
هم باید اشاره کرد که در زمان گذشته مثالً قاجار و شاید 
تا همین اآلن، میان بخش مهمی از روحانیون و توده مردم، 
مناسباتی بوده است. بسیاری از روحانیون بالد، تابع توده 
اقتضائات جامعه و ذائقه مردم را  اینکه  از  ناگزیر  بودند و 
از  دیده اید علمایی که  رعایت کنند. به همین دلیل نوعاً 
حیث معیشتی و منزلتی از عامه مردم استقالل داشته اند، 
توانسته اند مواجهه انتقادی نسبت به دین داری عامه داشته 
و  منزلتی  از حیث  به شکل سنتی  علمایی که  باشند. 
معیشتی وابسته مردم هستند، نمی توانند اقتضای 
توده را رعایت نکنند؛ چراکه نهاد روحانیت 
حداقل از حیث اقتصادی، به توده دین دار 
وابسته بوده است. آن ها حتی اگر انتقادی 
سکوت  یا  بودند  مجبور  داشتند  هم 
کنند، یا همراه شوند و حتی طبق ذائقه 
تأیید کنند. پس در  عوام رفتارشان را 
بین نخبگان حوزوی و علما و روحانیت 
هم فقط یک اقلیتی بودند که این مسئله نقد 
دین داری عامه را دنبال کردند و یکی از دالیلش 
این گروه های منتقد تا حدی  این بوده است که  هم 

استقالل منزلتی و معیشتی داشتند.
پس اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، شما امکان اصالح بخشی 
از آیین ها را ناممکن نمی دانید. به شرط آنکه رویکرد تخریبی 

و زبان غیر همدالنه اتخاذ نشود.
بله با شرایطی؛ اول اینکه بدانیم این اصالحگری در کوتاه مدت 
نتیجه نمی دهد؛ دوم اینکه زبان باید همدالنه و غیردستوری 
باشد؛ و سوم هم اینکه درباره پیش زمینه ها، فهم مشترک 
و گفت وگو صورت بگیرد. همچنین توجه کنیم کسانی که 
قصدی برای اصالح دارند، نمی توانند خود را از متن دین داری 
عامه دور کنند. من نمونه های جزئی سراغ دارم که با زبان 
همدالنه بعضی عملکردها در این زمینه اصالح شده است. باید 
ببینیم مرجع اجتماعی عامه دین داران کجاست؟ و به سراغ 
آن مرجع برویم. نخبگان دینی و آنان که قصد اصالح دارند، 
تاکنون کمتر به این ظرایف دقت و اهتمام داشته اند. بیشتر 
از موضع دستوری و حتی در دوره حکومت دینی، از موضع 
قدرت خواسته اند اصالحاتی را آن هم به صورت پروژه ای در 
دین داری ایجاد کنند. مثالً هرساله نیروی انتظامی در آستانه 

مناسک رسمی آن دسته ای هستند که 
ن دین، مشخصات و حدود آن آمده  در م�ت
پذیر نیستند؛  است و چندان هم تغی�ی
مناس� مثل نماز، روزه، حج و ... که 

یعت را تشکیل می دهند. رسش
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محرم دستورالعمل هایی برای عزاداری صادر می کند. دقیقاً 
مشابه شان را در گذشته، شهربانی هم صادر می کرد. با این 
از منظر رعایت نظم و مقررات  تفاوت که آن موقع، مثالً 
می خواستند کسی شهر را به هم نریزد و قمه نزند، اما در 
حال حاضر، از دید اینکه این آیین حرام شرعی است، با 
قمه زنی مقابله می شود. به عبارت دیگر پلیس در قامت ضابط 
امر دینی ظاهر می شود. به نظر من همین ماجرای مقابله با 
قمه زنی نمونه ای از شکست اصالحات پروژه ای و حکومتِی 

دین داری عامه است.
اما بعضی معتقدند همین مخالفت های بعضی 

توانسته  حکومتی  بخشنامه های  و  مراجع 
است قمه زنی را کنترل کند.

خالف  رسمی  غیر  آمارهای  و  شواهد 
از  را نشان می دهد. قمه زنی یکی  این 
آئین های پرمناقشه است که در مورد 
آن از زمان قاجار تاکنون مباحث فراوانی 

طرح شده؛ بسیاری از فقها قائل به جواز 
آن هستند؛ از میرزای نائینی تا بعضی مراجع 

امروزی که ارجاع به سلف خود می دهند. در بین 
آن مراجعی هم که قائل به عدم جواز یا حرمت هستند، 

دالیل متفاوت است؛ بعضی ها می گویند اگر قمه بزنی و مثاًل 
فیلم برداری نشود، اشکالی ندارد؛ یعنی تأکیدشان بر پرهیز 
از وهن است. اما بعضی مثل رهبری، قائل به حرمت آن 
در هر شکلی هستند. پس درباره این موضوع خاص طیفی 
گسترده از نظرات و فتاوای فقهی وجود دارد. از حرمت مطلق 
تا جواز و حتی استحباب. هرکدام از این مراجع یک دستگاه 
مرجعیت با یک سری مقلد دارند. در دستگاه اجتهادی شما 
آزاد هستی که مرجعی انتخاب کنی و از او تقلید کنی. تنوع 
مراجع و تکثر آرای فقهی جزو افتخارات شیعه محسوب 
مرجعی  بوده ای  آزاد  شما  که  است  افتخار  این  می شود؛ 
متفاوت داشته باشی؛ اما در زمان ما چه اتفاقی افتاد؟ شما 
می بینید که چنین مسئله ای از یک فتوای فقهی که برای 
مقلدین خود الزم االجرا بود، به حکمی قانونی تبدیل شد. 
ماحصل آن هم شکاف بین بخشی از بدنه مذهبی و حکومت 
دینی شده است. ضمن اینکه این محدودیت، گرایش سیاسی 
هم ایجاد می کند؛ اآلن بخشی از مخالفان نظام، مذهبی هایی 
هستند که احساس می کنند حکومت، آزادی مذهبی آن ها 
را سلب کرده است! من معتقدم ما هرجا به تنوع امر دینی 
و تنوع آرای فقهی احترام نگذاشتیم، مشکالتی جدی پدید 

آمده است.
و سؤال پایانی اینکه اگر بخواهیم در مورد آسیب های عزاداری 
صحبت کنیم، به نظر می رسد پیش تر آسیب های عزاداری 
در خودآزاری خالصه می شد؛ اما در حال حاضر، بعضی از 

فضاهای عزاداری از اساس با فضای دینی بیگانه است و با 
فضایی که جوانان صرفاً می خواهند هیجان و انرژی خود 
را خالی کنند، تفاوتی ندارد. نظر شما درباره تحول ماهیت 

آسیب های عزاداری چیست؟
و  نقدها  از  بسیاری  است؛  طبیعی  تغییرات  این  عمده 
آسیب هایی که مطرح می شود، ناشی از عدم شناخت تغییرات 
است. این ها فرم های جدید هستند. مگر سایر اجزای جامعه 
ما ثابت مانده که انتظار داشته باشیم دین داری ما و به تبع 
آن، آیین های عزاداری شکل ثابت داشته باشند؟ 
این خیلی طبیعی است که در هر دوره ای، 
متناسب آن شرایط دوره، فرم دین داری 
خاص آن دوره را داشته باشیم؛ مگر بقیه 
پیش  صدسال  مثل  ما  جامعه  اجزای 
است که عزاداری ما مثل صدسال پیش 
باشد؟! همه چیز عوض شده است. خود 
این انتظار، انتظار اشتباهی است. اینکه 
ما فکر کنیم چون در یک دوره طوالنی 
بوده  پایین  تغییرات  سرعت  تاریخی، 
پس در حال حاضر هم نباید تغییرات در 
دین داری عامه و مناسک آن رخ دهد. من بسیاری 
از این تغییرات را آسیب نمی دانم چون معتقدم فرم های 
جدیدی هستند که باید به رسمیت بشناسیم. این تغییرات، 
تغییراتی هستند که بخش عمده آن به شکل طبیعی رخ 
می دهند. البته طبیعی که می گویم نه اینکه مشروع و مطلوب 
هستند؛ مشروع یا مطلوب دانستن، کار من نیست که بخواهم 
در مورد آن صحبت کنم. وقتی می گویم طبیعی، منظور 
این است که از نظر جامعه شناختی، مسیری گریزناپذیر و 
برگشت ناپذیر طی شده است. وقتی سبک زندگی شهری، 
معماری، موسیقی، شعر و ... در جامعه ما تغییر کرده است، 
چگونه می توان انتظار داشت شکل عزاداری در میان عامه 
مردم، دستخوش تغییرات نشود؟ وقتی ساختار شهری که 
مبتنی بر محالت و گروه های صنفی بود، تغییر کرده است و 
با توسعه ساختار شهری، ساختار شهر دیگر محله ای نیست، 
چگونه انتظار داشته باشیم دسته های عزاداری مثل گذشته 
باشند؟ اساساً وقتی منابع هویت جمعی از صنف و خانواده و 
محله نیست، دیگر طبیعی است که عزاداری به شکل سنتی 
را شاهد نباشیم. این شکل های سنتی در شهرهای کوچک 
که تغییرات ساختار شهری کمتر بوده، حفظ شده است. 
دین داری در هر زمانه ای، صورتی پیدا می کند که خاص 

همان دوره است. این را باید به عنوان واقعیت پذیرفت.
 

ن های پرمناقشه  قمه ز�ن ی� از آئ�ی
است که بسیاری از فقها قائل به جواز آن 
زای نائی�ن تا بعیصن مراجع  هستند؛ از م�ی
امروزی که ارجاع به سلف خود می دهند. 
ن آن مراجعی هم که قائل به عدم  در ب�ی

جواز یا حرمت هستند.
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می رسد،  انقالبی  و  مذهبی  آیین های  موسم  که  بار  هر 
کسانی دست به قلم می شوند و از دولتی شدن این آیین ها 
در جمهوری اسالمی انتقاد می کنند. مسئله این دوستان 
است  این  دارند،  ارزشی  و  مذهبی  دغدغه های  اغلب  که 

که به واسطه دخالت قدرت و سیاست در آیین های 
از آن ها برای  تاریخی مردم و سوءاستفاده 

مشروعیت بخشی به خود، این مناسک 
و  فرهنگی  و  اصیل  معنای  از  به مرور 
کارکردهای مثبت اجتماعی شان تهی 
شده و به مرور دچار اضمحالل می شوند. 
»آیین  درواقع  اینجا  در  اصلی  مسئله 
میانه دولت و مردم« است. این دغدغه 
البته در یک دهه گذشته همیشه همراه 
نویسنده بوده و 8 سال پیش و بعد از 

ابالغ اصل 44 موسوم به خصوصی سازی، 
از ضرورت خصوصی شدن آرمان ها در جمهوری 

اسالمی نوشت. بااین حال در این سال ها، نگارنده با تأمالت 
بیشتر دریافت که مسئله به همان سادگی که در ابتدا تصور 

می کرد نبوده و نیست.
دوست  نوشته،  دراین باره  بسیار  که  کسانی  این  از  یکی 
عزیزم محسن حسام مظاهری است که از یک دهه پیش و 

از زمان مرحوم نشریه هابیل، دوگانه »دفاع مقدس دولتی- 
دفاع مقدس مردمی« و اخیراً دوگانه »اربعین ایرانی- اربعین 
مورداستفاده  نوشته هایش  در  مداوم  به صورت  را  عراقی« 
قرار می دهد. به واسطه همان تامالت، بارها در شبکه های 
نظری  مالحظات  برخی  به صورت خصوصی،  یا  اجتماعی 
در توجه به این مسئله مهم را به محسن حسام 
انتقال داده ام ولی منتهی به یک گفت وگوی 
جدی میانمان نشده است. درواقع تلقی ام 
این است که مظاهری صرفاً یک دوگانه 
کلیشه ای »دولتی - مردمی« برساخته، 
دم دستی  نشانه  هر  مداوم  به صورت 
بسیط  دوگانه  این  در  می بیند،  که  را 
جای می دهد و اسم آن را هم »تأمالت 
جامعه شناسانه مناسک مذهبی« می گذارد؛ 
بدون اینکه تالش کند به مسئله وجهی تأملی تر 

و بنیادی تر بدهد و آن را غنی تر کند.
این ساده انگاری نظری در توجه به مسئله باعث می شود که 
این دغدغه خوب و ارزشمند نتواند زمینه ای را برای دیالوگ 
با صحنه سیاست و قدرت در ایران فراهم آورد و نهایتاً در حد 
یک سری یادداشت هایی که نمی توانند با مخاطب اصلی شان 
ارتباط برقرار کنند، بماند و این کلیشه شدن آن ها، مسئله را 

میثم مهدیار  
ی جامعه شنایس دانشگاه عالمه طباطبا�ئ  |  دانشجوی دک�ت

مصاحبه
ن ها  پیوند جدا�ی ناپذیر قدرت با آی�ی

انقالب اسالمی  به واسطه بسیج 
ن ها و مناسک  ن آی�ی مردم توسط هم�ی

بود که توانست حکومت تا بن دندان مسلح 
پهلوی را رسنگون کند و ازاین جهت،  دولت 
و قدرت در جمهوری اسالمی پیوند عمیقی 

ن ها و مناسک آیی�ن داشته اند. با آی�ی



د 
رص

ن 
زار

   گ
م

ج
 پن

ل
ی

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
ر 00

یو
هر

/ش
30 

اره
شم



90

از اساس می پوشاند.
در اینجا تالش می کنم برخی پرسش ها و مالحظات درباره 
این دوگانه را که به نظرم می تواند تأمل در آن ها به پیشرفت و 
عمق توجه به مسئله و راهبردی شدن آن کمک کند، بیاورم 
و در پایان نشان خواهم داد که چرا تکرار مقوله دولتی-

مردمی، اساساً دوگانه ای غلط انداز است که سرنا را از سر 
گشاد آن می نوازد که به بغرنج تر شدن ماجرا می انجامد.

یک( دوگانه دولتی - مردمی از امکان فاصله گذاری میان 
چگونه  این  اما  می کند؛  حکایت  مردم  فرهنگ  و  دولت 
میان مفهوم دولت و فرهنگ  آیا اساساً  امکان پذیر است؟ 
آیا  انداخت؟  تحلیلی  حتی  فاصله ای  می توان  مردم  و 
فرهنگ، صرفاً متأثر از دخالت های مستقیم توصیه نامه ای یا 
آیین نامه ای یا بودجه ای دولت است که اگر آن ها را قطع 
کنیم، فرهنگ مردمی می شود؟ وقتی اقتصاد و شهرسازی و 
معماری و آموزش وپرورش و معماری و بروکراسی ما، همگی 
بر شکل گیری فرهنگ ما تأثیرگذارند، چگونه می توان از عدم 
دخالت دولت در فرهنگ و آیین سخن گفت؟ مگر اینکه به 
شکل پوزیتویستی دخالت دولت در فرهنگ را صرفاً به چند 
بازنمایی تلویزیونی و چند دستورالعمل یا تخصیص بودجه و 
... تقلیل دهیم و همه فرهنگ و آیین را متقابالً فقط متأثر 
از این دست امور بدانیم. مگر نه اینکه دولت در جمهوری 
خود،  توسعه ای  سیاست های  با  سال ها  این  در  اسالمی 
محله های سنتی،  تخریب  مال سازی ها،  ازجمله گسترش 
تورم در قیمت مسکن و بی سامانی سیاست های اجاره نشینی 
افزایش سرسام آور  و حاشیه نشینی،  مهاجرت  و گسترش 
تبلیغات مصرفی و. ... به نوعی علیه فرهنگ تاریخی مردم 
هجمه کرده و همه این ها در تحوالت در فرم و محتوای 

فرهنگ و اخالق و آیین ما مؤثر بوده است.
دو( آیا اساساً می توان میان دولت در جمهوری اسالمی و 
آیین های مذهبی فاصله انداخت؟ وقتی که انقالب اسالمی 
به واسطه  است،  آن  بر  اسالمی  دولت جمهوری  بنیاد  که 
بسیج مردم توسط همین آیین ها و مناسک بود که توانست 
و  کند  سرنگون  را  پهلوی  مسلح  دندان  بن  تا  حکومت 
پیوند  اسالمی  جمهوری  در  قدرت  و  دولت  ازاین جهت، 
عمیقی با آیین ها و مناسک آیینی داشته اند. در کشوری 
که قریب به اتفاق آن شیعه و عالقه مند یا مشارکت کننده 
در مناسک مذهبی هستند و اتفاقاً بسیاری از دولتمردان 
اصالً به واسطه همین آیین هاست که سرمایه اجتماعی شان 
افزایش یافته و به واسطه انتخابات یا انتصابات وارد چرخه 
قدرت می شوند و نیز البته کسان بسیاری از دغدغه مندان 
مذهبی هستند که حضور در قدرت را چون نوعی خدمت 
به دین و آیین می دانند، استقبال می کنند. با این شرایط 
چگونه می توان انتظار داشت که دولتمردان، عالئق مذهبی 

خود را پشت در اتاق های مسئولیتشان جا بگذارند و آن را در 
سیاست گذاری های مستقیم شان دخالت ندهند؟ حتی وبر که 
از جدایی علم و ارزش سخن گفته بود سیاست را تجلی گاه 
عینی و اجتماعی ارزش ها تلقی می کرد. آیا صورت مسئله را 

جابه جا طرح نکرده ایم؟
سه( در دوگانه دولتی مردمی، اساساً فراموش می شود که 
اتفاقاً  و  می دهد  تشکیل  را  ماجرا  سوم  ضلع  بازار،  مقوله 
بسیاری، از ضرورت دخالت و حمایت دولت برای محافظت 
از مردم در مقابل بازار سخن به میان آورده اند. از این منظر، 
نئولیبرالیسم  تالش های  خدمت  در  به نوعی  دولت زدایی 
اقتصادی برای سیطره خود بر همه وجوه زندگی مردم قرار 
می گیرد و دوستانی که مداوم این کلیشه را به کار می گیرند، 
باید نسبت خود را با مقوله بازار در این میان روشن کنند. در 
زمانه ای که حتی خصوصی ترین وجوه تربیتی زندگی امروزی 
مردم کشورها، تحت هجمه القائات رسانه های تصویری جهان 
لیبرال سرمایه داری است، چگونه می توان از دولت زدایی ملی 
در فرهنگ سخن گفت؟ جالب آنکه جدایی دولت از آیین و 
فرهنگ، اغلب از سوی کسانی سر داده می شود که در عمل، 

زمینه ساز دخالت و تهاجم بازار به فرهنگ می شوند.
چهار( وقتی از صفت »دولتی« استفاده می کنیم، به وجه 
هر  آن؟  طبقاتی  وجه  یا  می کنیم  اشاره  آن  بروکراتیک 
یک از این وجوه داللت های متفاوت و مواجهات مختلفی 
را فرامی خواند. بااین حال همان طور که اشاره شد، به دلیل 
پیوند وثیق و همه جانبه دولت و فرهنگ در معنای کلی و 
دولت و آیین در تجربه جمهوری اسالمی، ایجاد فاصله میان 
دولت و آیین ناممکن می نماید و بیشتر نوعی تمنای سیاسی 
اپوزسیون وار در مقابل جمهوری اسالمی تلقی می شود. هر 
دو این داللت ها این مسئله را فراموش می کنند که طرح 
پیوند  ابتدا  از  آن  توفیق  اساساً  و  اسالمی  انقالب  اساسی 
سیاست و معنویت بوده و آنچه اینک مسئله ساز شده است، 
میل به تهی شدن سیاست در جمهوری اسالمی از دین و 
آیین، بروکراتیک شدن دولت و نیز طبقاتی شدن قدرت در 
جمهوری اسالمی است و نه اصل همراهی با آیین های دینی 

و مذهبی.
و  آیین ها  دغدغه مند  را  که خود  منظر کسی  از  درواقع   
مناسک دینی و مذهبی می داند، آنچه اساساً در سایه آن، 
تداوِم همراه با امنیت و آرامش آیین ها و مناسک مذهبی 

مردم ممکن شده، همین پیوند قدرت با آیین ها بوده است.
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پس از قدردانی برای ایجاد فرصت گفت وگو، قصد داریم 
درباره چالش هایی که کرونا در حوزه دین ورزی ایجاد کرده 
است، صحبت کنیم. به نظر شما آیا اصالً چالش هایی به 

وجود آورده و اگر چنین بوده در چه سطحی است؟
به عنوان مقدمه الزم می دانم از تفاوتی که میان »دین« و 
»تدین« یا دین و دین ورزی وجود دارد، چند جمله بیان کنم. 
بی توجهی به این تفاوت مایه دشواری ها و گاه سوءفهم های 

بسیاری می گردد. وقتی ما از دین سخن می گوییم، درواقع 
از سخنان الهی و مفاد وحی گزارش می دهیم. این محتوا و 
مضمون بی تردید قابل اجرا و تحقق است؛ یعنی نسبتی بین 
مفاد »دین«، قابلیت ها، ظرفیت ها و امکانات دریافتی انسان 

برای تحقق آن وجود دارد.
فطرت انسانی در حقیقت همین ظرفیت و قابلیت ما برای 
تلقی، فهم و راه یافتن به مقام تحقق دین است. خدای متعال 
دین خود را دقیقاً در تراز و مقیاس نفس انسانی آفریده است. 

زا�ی   محمد عیل م�ی
 |  عضو هیات علمی جامعةالمصطفی

مصاحبه
 مناسک نباید عبادت را به عاد�ت 

نل دهد اجتماعی ت�ن
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این دین و مفاد آن، معصوم، خطاناپذیر و قطعی است. مبانی، 
پایه ها، اصول و ارکان دین، آشکار و اجتهادناپذیر است. البته 
در سطوح پایین تر و برای درک الیه های درجه دوم این دین 
و مفاهیم و ادبیات آن، عالمان دینی در آن اجتهاد می ورزند.

دین ورزی شأنی انسانی است
اما دین ورزی یا »تدین« یا دینی شدن و اسالمی شدن، 
مقوله دیگری است. دین شأن الهی دارد؛ ولی تدیّن گرچه 
تحقق بخشی به همان دین است، اما شأن انسانی است و همه 
محدودیت های انسانی، تاریخی، اجتماعی و نفسی او بر تدین 
او بازتاب پیدا خواهد کرد. دین ورزی انسان ها، به استثنای 
اولیای الهِی مرتبط با منبع دین، پدیده ای معصوم و خطاناپذیر 
نیست. دین ورزی انسان غیر معصوم، هیچ گاه با دین تطابق 
ندارد. کوششی است در محدوده فهم، زمان، مکان و موقعیت 

عرفی.  و  اجتماعی  چارچوب  در  کلمه،  یک  در  و 
و »تدیّن«  حتی همان دین ورزی معصومانه 

اجتماعی  مسیرهای  از  نیز  الهی  اولیای 
عینی  و  معرفتی  محدودیت های  و 
می گذرد و به ما می رسد. امام معصوم در 
دین ورزی خود خطا نمی کند؛ اما عالمان 
ما در فهم، تبیین و تطبیق آن، به اجتهاد 

و روش های ظنی آن متوسل می شوند.
مقدمه قدری طوالنی شد. حال با توجه به 

این دو امر متفاوت، الزم است بگوییم که بدون 
ساحت های  تمام  بر  کرونا  نامبارک  پدیده  تردید، 

جای  بر  مختلف  درجات  با  آثاری  انسان،  جهانی  زیست 
نهاده است. تقریباً همه نظام جهانی و ساحت های اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، روانی و روابط گونا گون بشریت 
را تحت شعاع خود متحول کرده و معادالت جهانی را به هم 
ریخته است. طبیعی است که هر پدیده ای که نظم انسان 
و جهان را به چالش بکشد، نوع نگاه های معنوی، الهیاتی، 
اخالقی و دینی او را هم تحت تأثیر قرار می دهد. این آثار 
ممکن است گاه مثبت باشد و گاه منفی؛ اما هرچه هست، 
انسان روی زمین را واداشته است که به مقوالتی فکر کند که 

پیش تر با این حدت و شدت و جدیت فکر نمی کرد.
تأثیر منفی کرونا بر دین ورزی های عرفی

حال که از دو مقوله متفاوت و درعین حال درهم تنیده و 
مرتبط »دین« و »تدیّن« گفتیم و دامنه چالش های کرونا را 
با همه عرصه ها و ساحت های زندگی انسان درگیر دانستیم، 
الزم است بر امر مهمی تأکید کنیم و آن اینکه بیشترین 
تأثیر منفی کرونا بر دین ورزی های عرفی و اجتماعی بوده 
است. انسان های دین مدار و شریعت مند که به طور فزاینده ای 
حال وروز معنوی خود را در اختالط و ارتباط جمعی شارژ 
می کردند و عادت به خلوت های بنیادین و عمیق معنوی 

مواجه  واقعی  بحرانی  با  پساکرونایی  شرایط  در  نداشتند، 
شدند.

به طور  و  نزدیک  از  )ع(  امام رضا  زیارت ضریح  کسی که 
بوده و تجربه زیست  او  فیزیکی، مهم ترین سبک زیارتی 
روحی و معنوی و فرامکانی با امام رضا )ع( در زندگی و سبک 
حیات او جاری نبوده، در شرایط خاصی که به هر دلیل 
درب عتبات بسته شود، او با چالش دین ورزانه ای در تجربه 
دینی خود مواجه می شود. این البته چالش بر سر راه دین 
نیست، بلکه معضلی در مسیر و فرایند دین ورزی است؛ اما 
این دین ورزی می تواند به تعداد شرایط انفسی و آفاقی مردم 
متنوع و متکثر باشد. عالمان دینی می توانند و باید در این امر 
و تصحیح مفاهیم عرفی و اجتماعی مردم نقش آفرینی کنند 

و به آرامش معنوی و روحی آنان کمک کنند.
قیود کرونا بر زیست اجتماعی

خلط فرهنگی، عرفی و اجتماعی با امر 
می شود.  مشکل آفرین  گاهی  دینی 
این به معنای فردی سازی دین نیست. 
انسان اساساً موجودی بالفطره اجتماعی 
است. تحقق دین در جامعه میسر است 
و مفهوم عبادت ذاتاً اجتماعی است؛ اما 
این اجتماعّیت، صور و اشکال مختلفی 
دارد. کرونا بساط اجتماعیت را برنداشته 
است؛ قید و قیودی بر ُصَوری از این زیست 
اجتماعی انسان زده است. اجتماعیت توده وار و 
پرجمعیت را محدود ساخته و انسان را ناگزیر به بازگشتی 

دوباره به خانواده و جمع های محدودتر نموده است.
قبل از ورود به موضوعات دیگر، همین جا باید گفت که کرونا 
اگر به معنای دقیق و قرآنی و الهیاتِی کلمه، »شر« باشد 
و از مصادیق شرور تلقی شود، آنگاه از این باب، برخی از 
فیلسوفان شرق و غرب از دیرباز با رویکردی فلسفی آن را 
چالشی بر سر راه الهیات و وجود خدا که اصل دین است 
تلقی کرده اند. بنده در همین خبرگزاری از عصمت طبیعت 
و امتناع تحقق شر در آن، یادداشتی نوشتم و منتشر شد. در 
آنجا گفته ام که »شر« نسبتی با نفس و اختیار و اراده انسان 
یا هر صاحب اراده و اختیاری که از او خیر بتواند سر بزند 
دارد. نسبت دادن شر به زلزله، آتشفشان، سیل، میکروب، 
ویروس و امثال آن ها جای تأمل و شک دارد؛ اما به هرروی، 
کسانی بوده اند که وجود چنین بیماری هایی و به قول آنان 
گسترش چنین شروری با ابعاد گسترده ویرانگر آن ها در 
حیات انسانی را با عدل و رحمت الهی و گاهی باوجود خدای 
متعال در تناقض دیده اند. البته این امر ناشی از عدم تعمق و 
تدبر در ابعاد و اعماق این مسئله است که جای بسط آن در 
این فرصت کوتاه ما نیست. می توان مستقالً در فرصتی بهتر 

عبادت به معنای فردی سازی دین نیست. 
انسان اساساً موجودی بالفطره اجتماعی 
است. تحقق دین در جامعه می� است 
و مفهوم عبادت ذاتاً اجتماعی است؛ اما 
این اجتماعّیت، صور و اشکال مختلفی 

دارد.
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به آن پرداخته شود.
برای  نتوانسته  و جهانی  واقعی  نگاهی  در  کرونا  بنابراین، 
حقیقت و مبانی خود دین چالشی ایجاد کند. اگر کاروبار 
اجتماعِی  و  عرفی  صور  و  دین ورزی  الگوهای  از  برخی 
شریعتمداری را به طور موقت تعطیل یا تضعیف کرد، این 
آثار جوهری  نیست.  و دین داری  معنای تضعیف دین  به 
دین و دین ورزی محصور الگوهای خاصی نیست. اگر تمام 
مرسوم  عزاداری  هیئت های  و  شوند  تعطیل  حسینیه ها 
متوقف شوند و دسته های عزاداری و راهپیمایی های حسینی 
برچیده شود، بازهم انسان متشرع و دین ورز می تواند با سبک 
دیگری از عزاداری و التزام به آن، به همه برکات بی حدومرز 
آن برسد. هر خانه ای می تواند به یک حسینیه کوچک و هر 

خانواده ای می تواند به یک هیئت عزاداری تبدیل شود.
البته ذکر دو نکته الزم است: نخست اینکه هرقدر انسان ها 
هماهنگ تر، همراه تر و در صورت جمعی بیشتری چنین 
شعائری را برگزار کند، بی تردید ثواب و برکات آن بیشتر 

است. اصوالً ثواب و برکات الهی و پاداش عبادات و طاعات 
انسان نزد خدای متعال، مرز و حدی ندارد؛ 

اما چالش الگویی از دین ورزی، به معنای 
نیست.  دین ورزی  بر  راه  شدن  بسته 
سطوح  و  جامعه  طبیعت  اینکه  دوم 
کالن زیست اجتماعی که امری فراتر از 
زندگی مؤمنانه شخصی است، با محدود 
حضورهای  و  اجتماعی  شعائر  شدن 
شگرف انضمامی، از سطحی از برکات 

محروم خواهد شد.
دین ورزی  شدن  محدود  باعث  امر  این 

اما  نیست؛  تدین  شدن  کشیده  چالش  به  و 
یک  کلی  وضعیت  می تواند  این گونه ای  محدودیت های 
جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد؛ مانند تعطیل شدن موقت 
حج. نمی شود که شرط دین داری را حج رفتن دانست. اگر 
کسی به هر دلیل موجه حج نرود و استطاعت آن را نداشته 
باشد، وجوب آن برداشته می شود و آسیبی به دین ورزی او 
نمی رسد و چالش بر سر راه دین داری او ایجاد نمی گردد  ؛ 
اما توفیقی را از دست می دهد که نوعی محرومیت است. 
درنتیجه ما با بُعدی مواجه می شویم که ویروس کرونا بر آن 
تأثیرگذار بوده و برایش چالش هایی ایجاد کرده که عبارت 
است از بُعد مناسکی و ظاهری ادیان و نه حقیقت، جوهر 
و ذات آن ها. در حقیقت تعطیل شدن برخی از اجتماعات 
مذهبی، به معنای تعطیل شدن عبادات نیست؛ اما صور و 
اشکالی از عبادات جای خود را به صورت های دیگر داده 

است. این البته امری موقتی و گذراست.
یعنی این گونه نیست که اگر برای کسی بیماری یا حادثه ای 

به وجود آمد که به واسطه آن نتوانست به هیئت عزاداری، 
نمازهای جماعت، حرم های مطهر و ... برود، به این معنا باشد 
که دین و دین ورزی دچار چالش شده است. این وضعیت، 
یک حالت موقت و گذرا محسوب می شود و تهدید آن نیز به 
بخش صورِت دین ورزی، آن هم برای مدت زمان محدودی 

است که می تواند تحوالتی را در این زمینه ایجاد کند.
بنابراین به نظر می رسد نباید این مقوالت را بزرگ نمایی کرد، 

اما علت برجسته سازی آن چیست؟
به طور طبیعی کسانی این مقوله را بزرگ نمایی می کنند که 
معموالً با خود دین مشکل دارند؛ یعنی جریان های دین گریز، 
سکوالر و لیبرال که در جهان حضور دارند، دوست دارند 
طوری وانمود کنند که از رهگذر این پدیده ها مغز باورهای 
ایمانی مردم دچار چالش شده است؛ اما تا این لحظه که 
مسئله را رصد کرده ام، هیچ مواجهه و چالش جوهری بین 
دین و این بیماری به وجود نیامده است که حقیقت دین 
تحت الشعاع قرار گرفته باشد. چه اینکه امثال این بیماری 
از  خطرناک تر  به مراتب  و  داشته  وجود  هم  گذشته  در 
بیماری های فعلی هم بوده است و امروزه نیز بشر 
پرسش  اما  می کند.  نرم  دست وپنجه  آن  با 
اساسی همین است که آیا محدودیت هایی 
که در حوزه مناسک و شعائر وضع شده 
است، می تواند به حقیقت دین آسیب 
برساند؟ که پاسخ بنده قطعاً منفی است.

عزاداری هایی  مهم  بسیار  نمونه  یک 
است که به تعطیلی کشیده شده است. 
آیا تعطیل شدن مناسک در این حوزه هم 

نمی تواند آسیب ایجاد کند؟
معتقدم که گوهر اصلی شعائر حسینی )ع(، عزاداری، 
گریه کردن، اظهار حزن و به وجود آوردن این حاالت عاطفی 
و از طرفی، هم دل و هم صدا شدن با امام )ع( و تجدید بیعت 
بنابراین  است؛  کربال  جریان  با  بیرونی  و  درونی  باطنی، 
تحقق های فرهنگی، تاریخی و ُصَور اجتماعی و عرفی این امر، 
لزوماً وضع شارع نیست و این ها صور تحول یافته و اجتماعی 
عزاداری محسوب می شوند. انسان ها در راه تحقق بخشی به 
دین در زندگی خود از عقل، خرد، عرف و شرایط مختلف 
اجتماعی برای برساخت صور دین ورزی بهره می گیرند؛ اما 
آن چیزی که در اسالم بر آن تأکید شده است، همان مسئله 
هم دلی و همراهی قلبی و عاطفی با جریان کربال است.  به 
دیگر سخن یک نوع بیعِت نوشونده و متجدد که در هر 

شرایطی امکان تحقق دارد، مطرح است.
صور تحول یافته عزاداری وضع شارع نیست

البته فلسفه اصلی احیای شعائری حسینی، تحول انسان 
در سطح فرد و جامعه و تحقق بخشی به فلسفه ها و مقاصد 

شعائری  احیای  اصیل  فلسفه 
فرد  در سطح  انسان  تحول   ، حسی�ن

و جامعه و تحقق بخ�ش به فلسفه ها و 
 است. این امر 

گ
مقاصد حسی�ن )ع( در زند�

چنانکه پیداست، امری متفاوت با مشارکت 
در مناسک است.
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پیداست،  چنانکه  امر  این  است.  زندگی  در  )ع(  حسینی 
امری متفاوت با مشارکت در این فعالیت هاست. ارزش های 
حسینی )ع( در هر موقعیتی، معرکه ای میان حق و باطل 
برقرار می کند که باید احیا شود. ممکن است یک فرد شیعی 
بدون شرکت در فعالیت های مذکور ارزش های حسینی )ع( 
و فلسفه های اصلی قیام امام حسین )ع( را در ذره ذره منش، 
بینش و کنش خود عملی کند. باالخره تعادلی بین اقامه 
عزاداری و امثال آن و التزام عملی به درس ها و حکمت ها و 
فلسفه های بنیادین امام حسین )ع( و دیگر عبادات و اعمالی 
که با شرایط پساکرونا دچار رکود و محدودیت شده باید 

برقرار شود.
یک مثال دیگر، مسئله نماز است که یک رابطه وجودی، 
عمیق، عمودی و باطنی انسان با خداوند محسوب می شود 
و یک حمد، سپاس و عبادت با ارکان و اعضای معلوم و 
مشخص است. حال اگر به دلیل یک حادثه و برای چند روز 
از شرکت در نماز جماعت محروم شویم، به اصل و حقیقت 
نماز که خللی وارد نمی شود؛ بنابراین می توان گفت حقیقت 
و گوهر اصلی دین داری و دین ورزی، بر اثر این حوادث در 

معرض چالش قرار نمی گیرد.
باعث  اقامه نماز جمعه و جماعت  البته عدم 

جامعه  و  انسان  از  توفیق هایی  سلب 
محدودیت  این  که  نسبتی  به  می شود. 
از  ناشی  بلکه  اراده  و  اختیار  سر  از  نه 
شرایط اضطراری است، بی تردید خدای 
متعال جبران می کند و در همان نماز 
به  ملتزم  فردی که  جماعت خانوادگِی 

نماز جماعت مسجد بوده، اجر و پاداشی 
قرار می دهد که زیان معنوی متوجه او نشود. 

آثار  از نوع  آثار جمعه و جماعت ها هم  از  برخی 
وضعی است که محرومیت هایی رخ می دهد. درجاتی از معنا 
و ملکوت کم تر می شود؛ اما روح و جوهر و حقیقت نماز  و 

حتی نماز جماعت، به چالش کشانده نمی شود.
 برای برخی از مردم میزان تأکید بر بعد اجتماعی عبادات و 
مناسک دینی به گونه ای بوده که آن ها را از برقراری ارتباط 
فردی عمیق با خداوند عاجز کرده است. این قبیل مسائل را 

چطور باید صورت بندی و تحلیل کرد؟
در تأیید این سخن می خواهم بگویم که سطحی از دین ورزی 
اجتماعِی برساخته و تاریخی به چالش کشیده شده است و 
البته برای نخستین بار هم نبوده است. چه اینکه در گذشته 
نیز حوادث مختلفی به وجود آمده و چنین آسیب هایی را به 
همراه داشته است و در آینده نیز جهان پرتالطم ما شاهد 
چنین حوادثی خواهد بود. نکته مهم این است که الگوهای 
عرفی دین ورزی مردم در چنین لحظاتی به شدت به چالش 

کشیده می شود.
ممکن است یک نفر در طول عمر خودش، برای درمان یک 
بیماری، بیش از اینکه به دارو و دکتر دلبسته باشد، به زیارت 
دلبسته است و به دکتر هم با دیده یک امر ثانوی و غیر مهم 
نگاه می کند؛ اما تصورش از دین داری و دین ورزی و زیارت 
این گونه است که گویی امام معصوم )ع( همان طبیب است 
که مشکلش را در لحظه حل می کند. طبیعی است که این 

نوع نگاه در چنین شرایطی به چالش کشیده می شود.
چالش در سطح الگوها و عرف های دین ورزانه

باز هم تأکید می کنم که این نحو از دین داری، دین داری 
واقعی نیست و چیزی هم که به چالش کشیده می شود، 
اجتماعی  و  عرفی  سنن  و  دین ورزانه  عرف های  و  الگوها 
مردم است، نه قواعد و قوانین مرتبط با حقیقت دین ورزی. 
از مهم ترین شاخص های دین و دین ورزی، غیرقابل تعطیل 
شدن آن هاست؛ یعنی در این عالم، در هر شرایطی انسان ها 
است. کسی  قلبی  امری  باشند. دین  بتوانند دین دار  باید 
نمی تواند انسانی را از دین و دین ورزی محروم کند. این امر 
شدنی نیست، نه اینکه کار بدی باشد. جنس و ذات دین 
قابل منع و امتناع نیست. فرصت دین داری برای 
انسان ها قابل زوال نیست؛ مگر اینکه خود 
انسان نخواهد و با اراده و اختیار از دین 
بگریزد که از محل بحث ما خارج است.

و  حقیقت  شناخت  در  مردم  یعنی   
جوهره دین دچار مشکل شده اند؟

سطح  قطعاً  مردم  از  برخی  بله 
بسیار  دین ورزی شان  و  دین شناسی 
و  عادات  اعراف،  به  آغشته  و  محدود 
از  وقتی  است.  خودساخته  سنت های 
به میان  اصطالح »دین ورزی عرفی« سخن 
می آوریم، غرض این است که دین ورزی را به دو گونه 
تقسیم کنیم؛ یکی دین ورزی برآمده از مغز، گوهر و جوهر 
دین که دایره اش عمیق و فراتاریخی و امری غیرقابل تعطیل 
و توقف است؛ و یکی هم ُصَور دین داری که برساخته اجتماع 
مردم است. عزاداری مردم پاکستان با مردم ایران و یا سایر 
کشورها متفاوت است و ممکن است در کشورهای اروپایی، 
عزاداری ها باطنی تر هم باشند که دلیلش مفهوم »فردانیت« 

غربی است که به نوع مواجهه انسان با خدا سرایت می کند.
لذا هرچه به غرب نزدیک تر می شویم، شاهد این هستیم که 
دین ورزی ها کمتر چهره اجتماعی به خود می گیرند. البته 
درصدد ارزیابی و ارزش داوری نیستیم؛ اما باید قبول کرد که 
صورت های دین ورزی که در چنین اوضاع و احوالی، قدری 
به چالش کشیده می شوند، جزو حقیقت دین ورزی محسوب 
نمی شوند. چیزی که حقیقت دین ورزی است، با یک بیماری 

دین ورزی را به دو گونه تقسیم 
می کنیم؛ ی� دین ورزی برآمده از مغز، 
گوهر و جوهر دین که دایره اش عمیق و 
قابل تعطیل و توقف  فراتاریخی و امری غ�ی
که  دین داری  ُصَور  هم  ی�  و  است؛ 

برساخته اجتماع مردم است. 



د 
رص

ن 
زار

   گ
م

ج
 پن

ل
ی

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
ر 00

یو
هر

/ش
30 

اره
شم



95

و در خانه ماندن، قابل به چالش کشیده  شدن نیست.
دنیای ارتباطات اجازه گسست اجتماعی را نمی دهد

عده ای تصور کرده اند در شرایط این چنینی، کمتر می توان 
مقوله هایی نظیر انفاق، صدقه دادن و یا آموزش و دست گیری 
از مردم را انجام داد و انجام این مصادیق دین ورزی، سخت تر 
از گذشته می شود. بله این تا حدودی درست است؛ اما همه 
این کنش های دیندارانه با صور تازه تر و در موقعیت پساکرونا 
هم در الگوهای متفاوتی قابل انجام است. دنیای ارتباطات 
زمانه ما اجازه گسست اجتماعی و قطع پیوند انسان ها را 
و  تازه  مصداق های  تا  شود  موجب  که  چه بسا  نمی دهد. 
فضاهای جدیدی برای دین ورزی به وجود آید؛ برای نمونه 
امروزه تکنولوژی و فضاهای مجازی رشد بسیار گسترده ای 
با  ارتباط  و  علمی  مجالس  که  شده  موجب  و  داشته اند 
مخاطبان بسیاری گسترده تر از شرایطی شود که آن ها در 

کنار یکدیگر جمع می شدند و حضور فیزیکی داشتند.
و  عرفی  دین ورزی  از  بُعدی  اگر  که  معناست  بدان  این 
اجتماعی و یا اجتماعیت دین به چالش کشیده شود، به 

همان نسبت فرصت های تازه ای نیز خلق می شود و 
کنش های دین ورزانه مردم نسبت به یکدیگر 

و  اساسی  نکته  و  می کند  پیدا  توسعه 
یک  اثر  بر  است.  همین  نیز  جوهری 
سری از عوامل ممکن است که رابطه 
بسیار عمیق و باطنی انسان ها با خداوند 
که در خلوت و نهان صورت می گیرد، 
تبدیل به یکسری شعائر اجتماعی شود 
و با یک افراط مواجه باشیم که درنهایت 
نتیجه منجر شود که مرزهای  این  به 

ایمانی که کامالً عمیق و مبتنی بر رابطه 
عبد و موال بود، آرام آرام به سطح یک کنش گری 

اجتماعی تنزل پیدا کند که مطلوب نیست.
نگاه اجتماعی مانع از خلوت های معنوی نشود

درست است که اجتماعیات، عبادات اجتماعی، پیوستگی 
مردم و انجام یک عبادت انضمامی، حقیقت بزرگی است 
که به برکت انقالب اسالمی احیا شده است و طرفدار آن 
هستم، اما نباید این نگاه اجتماعی و باهم بودن، پررنگ شود 
که کسی نتواند خلوتی داشته باشد و یا اگر خواست در 
خلوت نماز بخواند، حال خوشی به او دست ندهد. با جوانانی 
مواجه بوده ام که می گفتند در مسجد حالمان خوب است؛ 
اما هیچ وقت نمی توانیم یک نماز با آن حال خوش در منزل 

و خلوت خود اقامه کنیم.
دلیلش این است که انسان عبادت را به یک عادت اجتماعی 
تنزل می دهد. باز هم تأکید می کنم که با بُعد اجتماعی دین 
مخالف نیستم و درصدد این نیستم که بخواهم از ارزش 

آن بکاهم، بلکه می خواهم بگویم عبادت یک معنای ژرف 
و عمیقی دارد که عبارت از رابطه تنگاتنگ انسان با خداوند 
است و نباید جای خودش را به یک عرف و عادت قدسِی 
اجتماعی بدهد. ما وقتی وارد مسجد و یا حسینیه می شویم 
تا اینکه نماز بخوانیم و یا اقامه عزا داشته باشیم، تا زمانی برای 
ما عبادت محسوب می شود که نیت ما خالص و برای قرب 

به خداوند باشد.
تنزل شأن طلب شفا به طبابت

بنابراین این مفاهیم نیازمند بازاندیشی و بازفهم دارند. برای 
نمونه به زیارت اولیا خدا اشاره کردم. بازاندیشی در این مسئله 
می تواند این چنین باشد که اگر از آنان طلب شفا می کنیم، 
با این ذهنیت باشد که آنان را شفیع قرار دهیم تا از خداوند 
بخواهند که مسیر منطقی و طبیعی شفا برای ما به وجود 
آید. این فرایند، عقالنی ترین و عالی ترین منطق دین ورزی 
در زیارت و مسئله طلب شفا است؛ اما اگر به گونه ای زندگی 
کردیم که شأن طبابت و تمسک به اسباب طبیعی را متزلزل 

کردیم و تنزل دادیم، راه به جایی نخواهیم برد.
کارکرد یک دارو در طبیعت بر بدن انسان، جزئی از سنن 
الهی محسوب می شود و طبابت بخشی از الهیات 
است. طبیب، توصیه کننده به یک امری است 
که در الهیات طبیعی، بین آن امر و حالتی 
که مریض دارد، یک نسبت وجودشناسانه 
برقرار است؛ لذا در هیچ زمانی نباید شأن 

این امور را پایین آوریم.
جامعه و امت اسالمی اگر از توسعه یافتگی 
در عرصه علوم مختلف محروم است و 
مسلمانان، دانش آموزان دانشگاه های غرب 
هستند، به دلیل عدم درک درستی است که 
از مفهوم الهیات و رابطه خداوند با طبیعت وجود دارد. 
درنتیجه می توانیم این نوع چالش ها را محتمل بدانیم و 
انتظار داشته باشیم که به وجود آیند. چه اینکه نباید آن ها 
را منفی و بد انگاشت؛ بلکه این چالش ها منجر می شود که 

الگوهای دین ورزی صیقل بخورند و شفاف شوند.
چه عللی را در به وجود آمدن این شرایط که فاصله گرفتن 
از حقیقت دین و توجه به ابعاد مناسکی و اجتماعی است، 

مؤثر می دانید؟
دین و به تبع آن دین ورزی به طور طبیعی یک سیر تکاملی 
تاریخی دارند؛ یعنی هرچه عقالنیت، دانش و سرمایه های 
عقلی بشر بیشتر می شود، برای دین شناسی فرصت بهتری 
پیدا می کند و این سفره دین شناسی پهن تر می شود و این 
یک مسئله طبیعی است؛ بنابراین نباید در چنین مسائلی اگر 

آسیبی به وجود آمد، به دنبال مقصر بگردیم.
در سه قرن اخیر، جهان، اعماق و قوانین پنهان خودش را 

صور  ویل  است،  واحد  دی�ن  مبنای 
تحقق تدین متک�ش است. زمان و مکان و 

موقعیت ها هیچ اثری بر دین ندارد اما تدین 
ایط  و دین ورزی ما شدیداً تحت تأث�ی این رسش

گونه گون می شود.
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بر اثر تالش و کوشش و علم آموزی بشر به او نشان داده 
است و بشری که در قرون وسطی زندگی می کرده و تمام 
حوادث عالم را به دوراز شناخت منطق اسباب طبیعی تحلیل 
می کرده، تفسیری از دین می کرده که بالضروره با تفسیر 
است.  متفاوت  بوده،  طبیعی  معادالت  کاشف  که  بشری 
عده ای با هر تحول در پیشروی علمی، احساس نگرانی برای 
دین به آنان دست می دهد. انکشاف قوانین و اسباب حاکم بر 

عالم طبیعت، قاعدتاً نباید جای نگرانی باشد.
خردورزی در دین شناسی، الزمه دوران جدید

ما روبه رشد و تکامل هستیم و به دنبال  این هم نیستیم 
که کسی را مقصر بپنداریم. در حقیقت، هر نسلی از عالمان 
دین شناس و دین ورز، مطابق با سطح عقالنیت زمانه خود 
دین را می فهمد و این اشتباه است که الگوهای دین شناسی 
و دین ورزی را از تاریخ وارد کنیم. البته بی تردید ما در دین، 
الیه های فراتاریخ و ثابت داریم که منظور من آن ها نیست؛ 

اما در مسائل دیگر و در حوزه های کالم و فقه، با 
یک وضعیت های جدیدی برای بشریت روبه رو 

هستیم که حتماً فلسفه ورزی و خردورزی 
این  الزمه  دین ورزی  و  دین شناسی  در 
امام خمینی  که  فهمی  است.  اتفاقات 
)ره( از امامت دارند، در عمق و ابعاد آن 
با فهم هیچ عالمی از عالمان درجه اول 

شیعه در قرون گذشته قابل قیاس نیست. 
شما می دانید که این امر امامت از باورهای 

بنیادین اسالم است و صرفاً یک مقوله یا گزاره 
فقهی نیست.

شاید در گذشته، عالمان، بین دین و تدین، جدایی آن چنانی 
نمی انداختند؛ درحالی که به استثناء »تدین معصومانه«، تدین 
انسان های دیگر بالضروره و به طور مطلق، قدسیت ندارد؛ 
باید نسبت آن با دین شناخته شود تا میزان قداست آن هم 
برآورد گردد. آنچه قداست دارد و منشأ قداست هر رفتاری 
از رفتارهای ماست، خود دین است. تدین، فعل و تالش 
انسانی برای تحقق  بخشیدن به دین در جان و جهان است 
که ممکن است نسبتی از آن درست و نسبتی از آن کاماًل 
اجتهادی باشد. هرقدر تدین ها به دین ها نزدیک تر باشند، 
به همان میزان قداست دارند؛ اما دین حقیقتی است که 
اما  کنیم؛  ادبیات صحبت  این  با  آن  مورد  در  نمی توانیم 
تدین در خروجِی اجتهاد و فهم انسانی است که باید آن 
را به ایمان تشبیه کرد. ایمان انفعال ایجابی انسان نسبت به 
خدای متعال است و تدین نیز انفعال و فعالیت انسان در پرتو 

الیه های وحی است.
دین واحد و صور تدین متکثر

دست بر سینه گذاشتن به نشانه احترام و تکریم برادر ایمانی 

یا شخصیت یک عالم، قطعاً از مصادیق دین ورزی و تدین 
است؛ اما ممکن است همین رفتار که اینجا از مصداق های 
صورت  باید  باشد.  اهانت  دیگری  کشور  در  است،  تدین 
دیگری از دین ورزی در این مورد شناخته شود و به آن ملتزم 
باشیم. هر جامعه ای، صور دین ورزی و تدین خود را می سازد. 
البته چنانکه بیان شد، مبنای اصلی این صورت ها از دین 
است. مبنای دینی واحد است، ولی صور تحقق تدین متکثر 
است. زمان و مکان و موقعیت ها هیچ اثری بر دین ندارد اما 
تدین و دین ورزی ما شدیداً تحت تأثیر این شرایط گونه گون 

می شود.
انسان در هر زمان و موقعیتی که واقع شد، باید مبتنی بر آن 
موقعیت خودش و آن صورت و مرحله عقالنیتی که در آن 
زیست می کند، مدام باید برگردد و وحی را بازخوانی کند. 
در این بازخوانی به صور جدیدی از تدین خواهیم رسید؛ 
همچنان که به فهم های جدیدی از دین می رسیم و باید 
توجه کنیم که این ها چالش به معنای منفی 
نیستند و اشکالی را ایجاد نمی کنند، بلکه 
موانع دین شناسی را برمی دارند؛ یعنی 
در فهم های تاریخی از دین، چالش هایی 
ادامه  امکان  این چالش ها  را داریم که 
حیات به دین داری را نمی دهند و باید 
از این ها عبور کنیم و این فرصت اآلن 

برای ما مهیا است.
در  فلسفی  خودشیفتگی  شکست 

پساکرونا
همچنین، فقط نباید چهره چالش آفرین چنین 
از  موجی  دنیا  در  اینکه،  چه  باشد.  تأمل  محل  پدیده ای 
بازگشت به دین، بازگشت به خدای متعال و بازگشت به 
معنویت را شاهد هستیم؛ یعنی انسان ها دریافتند و دیدند 
که چطور مدعیان فلسفه های اجتماعی، روان شناسی و ... 
در برابر موجودی به این کوچکی، تمام سالح های خود را 
از دست دادند و نتوانستند کاری کنند. درواقع این ویروس، 
معنویت،  به سمت خدا،  انسان  فراخواندن  برای  پیامبری 
تواضع و رها کردن تکبر و خودبزرگ بینی و خودشیفتگی 

فلسفی بود.
در تاریخ پیش از کرونا، خودشیفتگی فلسفی حاکم بود که 
بر عقل و ذهن انسان، آن قدر سایه انداخته بود که سخن از 
پایان تاریخ به میان می آوردند؛ به این دلیل که نئولیبرالیسم 
و یا لیبرالیسم جدید را به عنوان ایده آل ترین صورت قابل 
تحقق فلسفی، سیاسی و اجتماعی بشر می دانستند. ازاین رو 
نیز این پدیده باعث مشتعل تر شدن و ملتهب تر شدن حس 
نیاز انسان به خدای متعال شد و باید هر دو را در کنار هم 

دید.

منشأ قداست هر رفتاری از رفتارهای 
ما، خود دین است. تدین، فعل و تالش 
انسا�ن برای تحقق  بخشیدن به دین در جان 
و جهان است که ممکن است نسب�ت از آن 
درست و نسب�ت از آن کامالً اجتهادی 

باشد.
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مصاحبه
آسیب سیطره نگاه مداحانه به دین

تأثیر پیام های عاشورا در زندگی فردی و اجتماعی انسان چه 
باید باشد؟

این پرسش وقتی به این صورت مطرح می شود، مفروض این 
است که ما می دانیم پیام عاشورا چیست؛ اما رخداد عاشورا 
یا رویداد عاشورا، مانند هر رویدادی که در عالَم انسانی رخ 
می دهد، از منظرهای مختلف قابل تفسیر است. بدین معنا 

پیام های  به منطق هرمنوتیکی نمی شود  توجه  بدون  که 
عاشورا را تبیین کرد. به عبارت دیگر، ما یک تبیین فرازمانی 
و فرامکانی از رخداد عاشورا نداریم که یک بار برای همیشه 
به صورت استاندارد بگوییم که پیام عاشورا این است و همه 
باید در تمامی زمان ها و مکان ها از این پیام تبعیت کنند. 
به همین دلیل پیش ازاینکه پاسخ دهیم که تأثیر پیام های 

ی  سید جواد م�ی
گ

 | دانشیار جامعه شنایس پژوهشگاه علوم انسا�ن و مطالعات فرهن�
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عاشورا در زندگی انسان چه باید باشد، باید بگوییم که از 
کدام منظر داریم به این رویداد تاریخی که می تواند ابعاد 
فرهنگی،  دینی،  اجتماعی،  سیاسی،  اگزیستانسیالیست، 
مذهبی و روان شناختی داشته باشد، نگاه می کنیم. به همین 
دلیل شاید یکی از مشکالت یا موانع در فهم رخداد و رویداد 
عاشورا این بوده که ما فکر کرده ایم که عاشورا فقط یک 
تعریف دارد و آمده ایم به آن رنگ و لعاب مقدس هم داده ایم 

تا نتوانیم آن را مورد کنکاش قرار دهیم.
اگر این مقدمه قابل طرح باشد، باید بگوییم که چه تفسیرهایی 
از رویداد عاشورا انجام شده یا می توان چه تفسیرهایی از 
عاشورا به دست داد. اگر حالت اول را در نظر بگیریم، به نظر 
می رسد در طول تاریخ، مسلمین و شیعیان شاید دو یا سه 
تفسیر عمده از رویداد عاشورا داشتند؛ یک تفسیر این بوده 

که رخداد عاشورا جنبه های سیاسی داشته و مسئله 
حکومت مطرح بوده است؛ یعنی اختالفی بین 

اسالم  جهان  در  جریان  دو  یا  دو شخص 
وجود داشته که یکی به رهبری یزید و 
خاندان اموی بوده و دیگری به رهبری 
امام حسن )ع( و بعد امام حسین )ع( 
سر  بر  که  هاشمی  و  علوی  خاندان  و 
مشروعیت و اینکه چه کسی زعیم امت 

اسالمی  باشد، به جنگ پرداختند.
باید  کنیم،  نگاه  منظر  این  از  بخواهیم  اگر 

تالش کنیم که مسائل تاریخی را با دقت بخوانیم 
و ببینیم قدرت از خاندان هاشم یا از طایفه هاشم چطور به 
دست اموی ها افتاد و مسئله قدرت در تاریخ اسالم و نسبت 
آن با دین چه دیالکتیکی را پیدا کرده بود و چرا و چطور 
قدرت از خاندان هاشمی و علوی به دست امویان و بعد به 
دست عباسیان افتاد و این تغییر موضع در ساحت قدرت، 
چه تأثیری بر روی الهیات اسالمی و نحله های گوناگون در 

ساحت جهان اسالم گذاشت.
یک تفسیر دیگر از رخداد عاشورا، مسئله اصالح است که 
امام حسین )ع( و رویداد عاشورا را ذیل پارادایم اصالح گری 
می بینند. در سال 61 هجری، کمتر از نیم قرن از رحلت 
رسول خدا )ص( گذشته بود؛ اما نهادهایی در جامعه شکل 
می گیرد که به جای اینکه کمک کنند تا پیام نبوی در جامعه 
استقرار یابد، یک حرکت ارتجاعی را در پیش می گیرند و 
دوباره معادالت و مناسبات اجتماعی به دوران پیشا نبی 
برمی گردد. برای نمونه وقتی در سقیفه بحث زعامت زعیم 
اتفاق می افتد که چه کسی زعیم جامعه شود، استدالل های 
افراد این است که زعیم جامعه نمی تواند یک شخص جوان 
باشد، بلکه باید شیخ و کهنسال باشد و شیخوخیت داشته 

باشد.

و  و طوایف  قبایل  در  مردم شناسی می دانیم که  منظر  از 
زندگی قبیله ای، کسی می تواند زعیم و رئیس شود که آن 
شیخوخیت را داشته باشد و پیر بودن و کهنسال بودن، 
خودش مشروعیت می آورد؛ اما به جای اینکه اصل قرآنی تقوا 
مورد اتفاق افراد قرار بگیرد تا زعامت یک نفر را قبول کنند، 
اصل شیخوخیت مالک قرار می گیرد و این نشان می دهد که 
دقیقاً پس از رحلت پیامبر )ص(، جامعه یا نخبگان جامعه 
یا به عبارتی، مؤثرین جامعه و کسانی که به هر نوعی در 
ساخت جامعه مدینه نفوذ داشتند، برای اینکه بتوانند نهاد 
قدرت را به دست بگیرند به جای مفهوم دین که تقوا را در 
زعامت مهم می داند، به اصل شیخوخیت برمی گردند. این 
امر نشان می دهد که جامعه از همان ابتدا دچار نوعی حرکت 
ارتجاعی می شود و به دلیل اینکه بخواهند کاریزمای نبی را 
حفظ کنند، به دنبال نوعی بوروکراسی و حفظ 
و صیانت انرژی که نبی وارد جامعه کرده، 
می روند. به همین سبب می بینیم که در 
سال 61 قمری، امام حسین )ع( حرکت 
خودش را اصالحی معرفی می کند و این 
منظر دیگری است که در مورد رخداد 

عاشورا باید موردتوجه قرار گیرد.
یک رویکرد دیگر نیز به عاشورا وجود 
داشته و آن اینکه عاشورا را به مثابه نوعی 
پارادایم تنزیه و تهذیب روحی - اخالقی 
در نظر می گرفتند و مناسک و شعائری ذیل 
رخداد عاشورا در طول تاریخ شکل می گیرد و گاه آن 
را به ائمه )ع( نسبت می دهند و در مجموعه این مناسک و 
شعائر، فضایی را ایجاد می کنند که شیعیان و انسان هایی که 
متمایل به تشیع هستند در این مجالس گرد هم می آیند و 
نوعی تهذیب جمعی صورت می گیرد. وقتی که اهل تصوف 
و دراویش می خواهند ذکر بگویند، دو نوع ذکر می گویند؛ 
یکسری مجالسی است که دورهم حلقه می زنند و یک وقت 
هم  درویش در خلوتش یکسری اذکار را می گوید. در ذکر 
تهذیب جمعی  مناسک هست که موجب  نوعی  جمعی، 
می شود و در بین شیعیان نیز می بینیم که مجالس عزاداری 
به صورت جمعی پروسه هایی را ایجاد می کند و روش هایی 
ابداع شده است که بتوانند به صورت جمعی دست به تهذیب 

نفس بزنند.
راویان به انحای گوناگون روایت های رنج را تقریر می کنند و 
این کار باعث تباکی و گریه و بکاء می شود و این نوعی حالِت 
را در پی دارد که موجب می شود  بروز احساسات عمیق 
انسان رقیق القلب شود و نوعی همبستگی در جامعه شیعی 

ایجاد خواهد شد.
در  که  بوده  رویکردهایی  به صورت کالن  رویکرد  این سه 

وق�ت عاشورا را به مثابه نوعی پارادایم 
یه و تهذیب روحی - اخال�ت در نظر   ن ت�ن
یم، مناسک و شعائر، فضا�ی را ایجاد  بگ�ی
می کنند که شیعیان در این مجالس نوعی 

تهذیب جمعی را تجربه می کنند.
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تاریخ تشیع وجود داشته است؛ اما اینکه هرکدام از آن ها 
چه تأثیری باید داشته باشند، بحثی است که می توان مطرح 
کرد. مثالً بگوییم رخداد عاشورا چه تأثیری بر فهم ما از 
رابطه دین و قدرت دارد یا رخداد عاشورا چه تأثیری روی 
پارادایم اصالح و مصلحان اجتماعی دارد و سه اینکه مراسم و 
مجالس عزا چطور می توانند و یا باید بتوانند نوعی از تهذیب 
فردی و جمعی را ایجاد کنند و تقریر روایت های رنج اهل بیت 
)ع( در عاشورا چطور باید انجام شود که بتواند روی ساختار 
روح و روان انسان ها تأثیر بگذارد تا انسان بتواند به نوعی از 

نورانیت و تهذیب و منزه شدن برسد.
 آیا این تأثیرات دیده می شود؟ اگر نه دلیلش چیست؟

اگر آن سه منظر را در نظر بگیریم که عبارت از رابطه دین 
و قدرت، مسئله اصالح و همچنین مسئله تهذیب روحی 
باید  اینجا  و روانی است، می توان روی آن بحث کرد. در 

گفت که رابطه دین و قدرت در جهان اسالم و ساحت 
تشیع یک بحث کالنی است؛ یعنی هم باید 

تاریخی به این مسئله نگاه کنیم که در 
آل بویه  دوران  از  شیعی  حکومت های 
از  بیرون  تا جمهوری اسالمی و حتی 
ایران مانند شبه قاره و ... رابطه دین و 
حکومت چطور بوده؛ و بعد در دورانی 
که مثالً حکومت ها شیعی بودند علما 
چطور در نسبت با قدرت بودند و بعد 
در دورانی که حکومت ها شیعی نبودند، 

عالمان شیعی چه نسبتی با قدرت داشتند 
و در دورانی که حاکمان شیعی بودند، روحانیون 

یا روحانیت شیعی چه نسبتی با قدرت داشتند و امروز که 
تمایز بین قدرت دینی و قدرت سیاسی وجود ندارد و در 
مفهوم والیت فقیه، زعامت دینی و زعامت سیاسی تجمیع 

شده، برای نسبت قدرت و دین چه اتفاقی افتاده است.
یک پرسش هم این است که در دوره معاصر، نسبت رخداد 
عاشورا و بحث اصالح اعم از اصالح دینی و اجتماعی چیست؟ 
در یک حاکمیتی که نسبت قدرت دینی و سیاسی نسبت 
دوگانه نیست، بلکه یک یگانگی ایجاد شده و زعامت سیاسی 
و دینی ذیل چتر والیت فقیه قرار گرفته، اصالح دینی چطور 
انجام می شود و یا پیام عاشورا را چطور می توانیم بحث کنیم. 
در مورد پارادایم عزاداری باید ببینیم چه تأثیری داشته است 
و آیا این عزاداری ها توانسته نوعی اعتالی روحانی و احساسی 
را در جامعه ایجاد کند؟ یکی از آسیب هایی که امروزه حتی 
علمای دین هم بدان اشاره می کنند، سیطره نگاه مداحانه 
به دین و مسئله عزاداری های محرم و تهی بودن بسیاری 
از مداحی هاست که محتوای معرفتی بسیار پایینی دارند و 
تباکی و گریه و زاری را بدون توجه به بنیان های معرفتی 

و  کرده  ایجاد  را  بسیاری  آسیب های  که  می دهند  انجام 
موجب شده است که خرافات ترویج شوند.

عاشورا چگونه  و  )ع(  امام حسین  اهداف  از  گرفتن  الهام 
می تواند در زندگی امروز ما بروز یابد؟

یکی از بحث هایی که در عاشورا مطرح بوده اینکه امام )ع( 
به دشمنان خودش می گوید اگر دین ندارید، حریت داشته 
باشید و این نشان می دهد که اگر بخواهیم در جامعه امروز 
خود از واقعه عاشورا و رویداد عاشورا درسی گرفته باشیم، در 
نسبت با دیگری باید مروت را رعایت کنیم و حتی اگر دین 
هم نداریم باید اهل فتوت باشیم. این در سطح فردی یک 
معنا دارد، در سطح اجتماعی و در نسبت قدرت با مردم نیز 
می تواند نسبت دیگری داشته باشد. مثالً کسانی که صاحب 
قدرت هستند، در نسبت با زیردستان خود و مردم چطور 
باید رفتار کنند؟ آیا رفتارشان باید رفتار متکبرانه باشد یا 
شکاف های  به  منجر  می کنند،  اتخاذ  که  سیاست هایی 
طبقاتی می شود یا خیر؟ سیاست هایی باشد که 
منجر به اعتالی جامعه و برقراری عدالت در 
آن شود و اساساً دین برای عسرت مردم 
تا  آمده  یسر  برای  دین  بلکه  نیامده، 
زندگی مردم آسان تر شود. حال پرسش 
این است که آیا واقعاً مردم ایران امروز 
آسودگی  احساس  دین،  حاکمیت  از 
هم  این  عسرت؟  احساس  یا  می کنند 
می تواند به عنوان پیامی باشد که از عاشورا 

دریافت می کنیم.
چرا از عاشورا و اهداف امام حسین )ع( مثل نهی ازمنکر 

یا مبارزه با ظلم، فقط به مناسک و شعائر اکتفا کرده ایم؟
اینکه وقتی داریم در مورد عاشورا  به  برمی گردد  امر  این 
سخن می گوییم، یعنی داریم از مقوله دین سخن می گوییم؛ 
چون امام حسین )ع( که از خودش دینی ارائه نکرده بود و 
بحث از این است که رابطه دین و جامعه چطور باید باشد. 
اهداف امام حسین )ع( در عاشورا، اصالح امت جدش بود و 
برای اصالح دین اقدام کرده بود. اما چه چیزی به دین اضافه 
شده بود؟ یکی از چیزهایی که به دین اضافه شده بود و مایه 
شرمساری و قیام امام شد، این بود که می خواستند قدرت را 
در جامعه موروثی کنند و نهاد قدرت به سمت سلطنت رفته 
بود و امام حسین )ع( در برابر این موضوع قیام کرد و گفت 

که نباید مسئله قدرت تبدیل به سلطنت شود.
این بحِث تمایز میان سلطنت و خالفت و امامت، یکی از 
بحث های مهم در تاریخ و تمدن اسالمی است و بر روی 
الهیات شیعی و اهل تسنن تأثیر عمیق گذاشته است؛ اما 
پس از صفویه و تأسیس حکومت شیعی، رابطه روحانیت 
و نهاد قدرت و نسبتشان با الهیات دچار تغییر و تحوالت 

اگر بخواهیم در جامعه امروز خود از 
در  باشیم،  گرفته  واقعه عاشورا دریس 
نسبت با دیگری باید مروت را رعایت کنیم و 
ح�ت اگر دین هم نداریم باید اهل فتوت 

باشیم.
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لوای  تحت  سلطنت  دیگر  به گونه ای  باز  و  شد  بنیادینی 
حکومت شیعی و بحث موروثی شدن قدرت در جهان تشیع، 
نه به نام خالفت، اما به نام سلطنت بازسازی شد و هرچقدر 
مسئله قدرت و پیوند قدرت با مسئله دین عمیق تر می شود 
و به نحوی به سمت این می رود که قدرت و موروثی شدن 
و  مناسکی  میزان جنبه های  نهادینه شود،  آن در جامعه 
احساسی بیشتر می شود و گویی که به استحمار در جامعه 

دامن می زند.
 چرا نزد علما و مراجع قدیم و فعلی، کمتر به بحث مبارزه با 

ظلم در نهضت عاشورا توجه می شود؟
ما وقتی داریم در مورد مفهوم دین و نهاد دین و اساساً 

نهاد متولیان دین صحبت می کنیم، با سه دوره 
روبه رو هستیم و هرکدام از این ها مقتضیات و 

چارچوب های خودشان را در جامعه ایجاد 
کردند. یکی دورانی است که متولیان دین 
به نام عالم و طبقه علما معروف هستند و 
این ها در نسبت با قدرت، در برابر قدرت 
خود را تعریف می کنند و مشخصاً بعد 

از عاشورا این تقابل با قدرت در الهیات 
شیعی یک چرخش بنیادین پیدا می کند 

تعمیق  این  اوقات  و عمیق تر می شود. گاهی 
در ساحت مبارزه رودرروست یا در برخی اوقات که 

جامعه شیعی در وضعیت ضعیف قرار گرفته، صرفاً در ساحت 
فکری و اندیشه ای، یا یک نوع مبارزه بدون خشونِت منفی، 
خودش را نشان می دهد؛ مثالً علمای شیعی تالش می کنند 
با اصحاب قدرت مراوده ای نداشته باشند یا علمای شیعی در 
روستاها و کوهستان ها زندگی و تالش می کنند که از نهاد 
قدرت به دور باشند و نوعی مبارزه منفی را با قدرت پیشه 
می کنند. در این دوره، متولیان دین در برابر قدرت و ضد 

قدرت خود را تعریف می کنند.
یک پارادایم دیگری هم هست که علمای شیعی یا متولیان 
دین مشخصاً در دوره صفویه در کنار قدرت قرار می گیرند 
و برای تحکیم پایه های حکومت شیعی تالش می کنند و 
اینجاست که حتی اسم متولیان دین از عالم و علما تغییر 
می کند و این تغییر، ارتباط عمیقی با قدرت دارد؛ یعنی 
می بینیم که پس از دوران صفویه است که با یک طبقه 
عالم  فقط  را  آن ها  عالماِن  و  می شویم  روبه رو  روحانیت 
نمی دانند، بلکه به عنوان روحانی از آن ها یاد می کنیم. وقتی 
دارند؛  عالم  عنوان  هستند،  قدرت  برابر  در  دین  متولیان 
اما وقتی در کنار قدرت هستند یک طبقه اند و آن طبقه، 

روحانیت است.
در عصر سوم که عصر ماست، این طور است که متولیان دین 
نه ضد قدرت هستند و نه صرفاً در کنار قدرت؛ بلکه خود 

قدرت هستند و یکی شدن نهاد دین و قدرت را داریم. در 
اینجا دیگر خود نهاد والیت فقیه، تجسم دو پیکر است که در 
تاریخ از یکدیگر مجزا بودند که عبارت از نهاد قدرت و دین 
است و در نهاد والیت فقیه یکی شدند. در این دوره والیی، 
متولیان دین دیگر نه نامشان فقط عالم است و نه فقط طبقه 
روحانیت است؛ بلکه باید نام دیگری برایش ابداع کرد و باید از 
نظم والیی صحبت کرد که در نظم والیی، نهاد قدرت و دین، 
نه در مقابل هم هستند و نه در کنار هم بلکه ممزوج شدند. 
اینجا نام کسانی که متولیان دین هستند، قابل بحث است، 
اما داخل نظم والیی هستیم و در آن وقتی از عاشورا صحبت 
می کنیم، یقیناً گفتمان یا روایت هایی که در مورد رخداد 
عاشورا برساخته می شود، با دو عصر پیشین 
خودش متفاوت است. مثالً در دورانی که 
پارادایم عالم محور حاکم است، با دورانی 
که پارادایم، روحانی محور است و دورانی 
که والیت محور است، روایات غالب در 
مورد عاشورا متفاوت است. البته بحث 
این سه مدل، صرفاً در سه مدل تاریخی 
است  ممکن  و حتی  شود  دیده  نباید 
به صورت سه مدل در یک عصر واحد هم 
وجود داشته باشد. مثالً امروزه در جهان 
تشیع می توانیم پارادایم عالم محور، روحانی محور 
و والیی محور را ببینیم که هرکدام از این ها، سه فرم از رخداد 
عاشورا را صورت بندی می کنند که الزاماً با هم موافق نیستند. 
وقتی می خواهیم در مورد عاشورا سخن بگوییم و اینکه چه 
تأثیری بر ما می گذارد، باید ببینیم در کدام پارادایم داریم 
بحث می کنیم. هریک از این ها روایت های متفاوتی را از رنج 

اهل بیت )ع( تقریر می کنند.
البته این پرسش مطرح است که آیا می توان این سه سنخ 
را ذیل یک فرم واحد قرار داد یا خیر؛ که این امکان وجود 
ندارد؛ چون هرکدام از این سه سنخ، سه پایگاه اجتماعی 
متفاوت دارند و نسبت دین و قدرت، صرفاً ذهنی یا نظری 
نیست، بلکه ارتباط وثیقی با مناسبات اجتماعی، معادالت 
قدرت، تعامالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نیز توزیع 
مکنت، قدرت، ثروت و منزلت در جامعه دارد؛ مثالً عالمی 
که در برابر قدرت قرار گرفته، نمی تواند روایتی از عاشورا را 
برساخت کند که با متولی دینی که در نظم والیی خودش را 
تعریف کرده و فاصله ای بین قدرت و دین نمی بینید، روایتش 
یکسان باشد و یقیناً مخاطبان آن ها نیز متفاوت خواهند بود.

هرچقدر  پیوند قدرت با مسئله دین 
نان جنبه های مناس�  عمیق تر می شود،     م�ی
و احسایس بیش�ت می شود و گو�ی که به 

استحمار در جامعه دامن می زند.
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مصاحبه
ی عزاداری ها رقابت مداحان و روحانیون در ره�ب

مختلف  گفتمان های  در  محرم  مانند  آئین هایی  چگونه 
معناهای متفاوتی دارند؟

وقتی می خواهیم محرم و اعتقادات و آئین های مرتبط با آن 
مانند عزاداری ها و واقعه کربال به عنوان یک واقعه تاریخی 
را مورد بررسی قرار دهیم، باید توجه کنیم که این موضوع 
را در چه گفتمانی بررسی کنیم؟ به این ترتیب، معانی بسیار 
متفاوتی ایجاد می شود چون گفتمان ها به یک پدیده معنی 
می دهند و معنا امری گفتمانی است و هر پدیده ای به طور 
غیرقابل اجتنابی در یک گفتمان قرار می گیرد تا معنا یابد. 
ممکن است که به محرم و اعتقادات و رفتارهای مرتبط 
تاریخی نگاه شود. در آن صورت  امر  با آن، به عنوان یک 
گفتمان های هیجانی، دینی و مناسکی کم رنگ تر می شود و 
معنا ناظر به این است که آن زمان دقیقاً چه چیزی رخ داد. 
این ایستادن گاهِ یک محقق تاریخی است؛ چه زمانی و دقیقاً 

چه اتفاقی روی داد؟
حاصل چنین گفتمانی ممکن است منتج به چیزی نشود 
که بتوان آن را به یک امر دینی تبدیل کرد؛ چون یک مورخ 
بداند که چه رخ داده و حداقل سعی می کند  می خواهد 
به آن چیزی که رخ داده است آگاه شود. به هرحال همه 

دانش ها مانند تاریخ، ایده آل شان عینیت است. اگرچه عینیت 
همیشه حاصل نمی شود، اما همواره دانش ها رو به عینیت 
هدف گیری می شوند تا به طور بین االذهانی بتوانند دریابند 
که امر واقع چیست. بگذریم از اینکه از نظر تئوریک شاید 

هیچ وقت چنین عینیتی حاصل نشود.
در گفتمان دینی وقتی درباره مجموعه یا بهتر است بگوییم 
منظومه محرم - چون شامل اعتقادات و مناسک و مدل های 
رفتاری، اخالقی و ارزش گذاری است - بحث می شود، نیت، 
نیل به اهداف دینی است؛ مثالً تثبیت و انتقال ارزش هایی 
آدم ها  رفتار  برای  سرلوحه ای  بتوانند  به طوری که  خاص 
باشند؛ کما این که وعاظ به ویژه روحانیون، از این جنبه بیشتر 
به منظومه محرم وارد می شوند. این که امام حسین )ع( که 
به باور شیعه یک نمونه کامل را برای متابعت ارائه می دهد، 
چه سرلوحه ای را پیش پا می گذارد؟ خالصه هدف، پیش 
نهادن و تثبیت یک سری بایدونبایدها و خوب و بدهاست. 
به این ترتیب در گفتمان دینی کارکرد چیز دیگری است و 
متعاقباً معنای واقعه هم تفاوت دارد و مسئلة امر واقع مطرح 

نیست و گفتمان کاربرد دیگری دارد.
یشتر برای ارزش گذاری است؟

مهرداد عربستا�ن 
 | مردم شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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بله می خواهند سرمشقی ارائه دهند که مؤمنین را یک دست 
کنند. درواقع رفتاری را که از مؤمنین انتظار می رود از طریق 
منسوب کردن این ارزش ها به آن واقعه، تصریح و تثبیت 
می کنند. بُعد دیگر می تواند بُعد مناسکی منظومه محرم 
باشد. منظومه محرم و عاشورا بسیاری از مناسک را همراه 
خود دارند که به ویژه از اول محرم شروع می شود و تا ماه 
صفر پایان می یابد و اوج آن دو روز تاسوعا و عاشوراست. البته 
به تازگی اربعین به شکل مناسکی ویژه درآمده و در حال 
توسعه است. این مناسک که شاید انسان شناسان بیشتر به 

آن پرداخته اند، کارکردهای اجتماعی زیادی دارد و عالوه 
بر مشارکت در آن ها، تجربه ای که از آن حاصل 

می شود حائز معناست. در اینجا احساسات 
و هیجانات ناشی از شرکت در مناسک 
برجسته ترند. این مشارکت جمعی با نوعی 
همدلی همراه است. اعمالی مثل شریک 
جمعی،  خوردن  غذا  یا  غذا  در  شدن 
آمیختن همه اقشار جامعه با همدیگر و 

قرار گرفتن در سطحی کمابیش برابر که 
برخالف روابط معمول فرادست - فرودست 

محسوب  آن  ویژه  خصیصه  است،  جامعه  در 
می شود. در این فضای آستانه ای، ساختار سلسله مراتبی 

جامعه برای مدت کوتاهی تعلیق می شود و نوعی از روابط 
اجتماعی که جماعت واره نامیده می شود، شکل می گیرد. 
خروج از ساختار معمول اجتماعی و تجربه هم ترازی و رهایی 
از قیود روزانه و سلسله مراتب اجتماعی، نوعی از احساس 
شور و رهاشدگی و فضایی حشرگونه را ایجاد می کند که 
درنهایت باعث تخلیه هیجانات منفی و فشارهایی خواهد شد 
که ساختار اجتماعی بر افراد وارد می کند؛ تعلیقی موقتی که 

همچون یک مرخصی، تمام جامعه آن را تجربه می کنند.
ممکن  استمرار  صورت  در  که  فشارهایی  حالت  این  در 
است به ساختار اجتماعی لطمه بزند، برداشته می شوند و 
نوعی کاتارسیس یا تخلیه هیجانی صورت می گیرد. بعد از 
این تخلیه و پایان تعلیق و تعطیلی موقت اجتماعی، دوباره 
همه به ساختار سلسله مراتبی جامعه، با همه موقعیت های 
جامعه  دوباره  و  بازمی گردند  آن  فرودست   - فرادست 
ساختارمند شکل می گیرد؛ ولی این بار با احساسی از تخلیه 
هیجانی و با تنش کمتر. مجالی که در مدت تعلیق به وجود 
آمده است اجازه می دهد که آن ساختار ادامه حیات بدهد؛ 
یعنی اگر این تخلیه هیجانی صورت نگیرد، ممکن است در 
درازمدت به ضرر ساختار باشد و نظم را به هم بریزد. درواقع 
نارضایتی ها تا حدودی تخلیه می شود و از این حیث، فضای 
تعلیقی مناسک جمعی، اجازه ادامه ساختار و نظم موجود را 

می دهد.

جنبه های شورانگیز و بسیار هیجانی که در مناسک محرم رواج 
پیدا کرده است، شاید در تناسب با میزان نارضایی و شدت 
احساساتی باشد که نیاز به تخلیه دارند. تجاربی خلسه آمیز 
با هیجان زیاد، فریاد، گریه و حتی کتک زدن )کتک زدن 
به ژستی جدید در مراسم عزاداری تبدیل شده که نمونه آن 
را در چند ویدئو مراسم عزاداری مشاهده کرده ام. شیوه این 
است که مداح وقتی صحنه ای دلخراش و آزاردهنده از وقایع 
کربال را روایت می کند، خود را در اختیار شرکت کنندگان 
قرار می دهد تا آنان خشم و هیجانشان را با حمله به او و 
زدنش تخلیه کنند. البته این یک نقطه اوج است و 
پس از حمله دیگر ادامه نمی یابد( می توانند 
نشانی از حجمی انباشته از فروخوردگی 
هیجانی و انفجاری باشند. مشابه آن را 
شاید بتوان در جاهای دیگر دنیا نه الزاماً 
در مراسم دینی مشاهده کرد؛ یک جور 
مراسم یا گردهمایی هایی که همه با هم 
یک سطح باالیی از شور و شعف و حالتی 
از بی خودی و خلسه را تجربه می کنند.

به هرحال آدم ها نمی توانند همیشه در 
قیدوبندها و محدودیت های اجتماعی زندگی 
کنند و زمانی الزم است که برای مدتی، بار این قیدها 
برداشته شود و حرکاتی که به طورمعمول مجاز نیستند، 
اجازه بروز پیدا کنند؛ مثل فریاد زدن، برهنه شدن و ابراز 

بی قید احساسات.
این کارکرد که جامعه خودش را در زمانی تخلیه می کند، با 
هدف جامعه امروزی که رفاه اجتماعی و دموکراسی است، 
تعارض ندارد؟ به تعبیری، جوامعی را که نابرابری طبقاتی در 

آن ها زیاد است تثبیت نمی کند؟
اوالً هیچ جامعه ای نیست که فرادست و فرودست نداشته 
باشد. اساساً جامعه انسانی، مانند اجتماعات نخستین، به 
شیوه ای سلسله مراتبی و همراه با ائتالف ها و خصومت های 
شناخته شده  جوامع  کوچک ترین  می گیرد.  شکل  درونی 
حتماً مفهومی از فرادست و فرودست دارند، ولو بر اساس 
سن و سالمندساالری )نه الزاماً بر اساس سرمایه اقتصادی 
برابرگراترین  و  ساده ترین  در  اکتسابی(.  توانایی های  و 
جوامع، حداقل سالمندان که مجرب تر محسوب می شوند 
بر دیگران تفوق دارند؛ بنابراین در هر جامعه ای به ویژه در 
جوامع پیچیده، این نابرابری ها هست و به همین دلیل، همه 
جوامع این نوع مناسک را دارند؛ یعنی به هرحال کارکرد 
محافظه کارانه این گونه مناسک جمعی شناخته شده است؛ 
مگر پادشاهانی نبودند که به ستمگری معروف بودند اما در 
مناسک می آمدند و در هیئت ها می نشستند و حداقل در یک 
دوره کوتاه احساسی، در برابرِی مناسک مشارکت می کردند.

دین ورزی  ذات  در  که  مناس�  درباره 
اسالمی هستند، مانند عید فطر و قربان و 
حج و نماز، آداب و ترتیب مشخیص تجویز 
می شود و درباره مناسک محرم، هیچ 

فرمول اکیدی وجود ندارد.
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البته نکته  اینجاست که به طور متناقضی، این مناسک در 
خودشان توانش تغییر را هم می توانند داشته باشند. خاصیت 
اجتماعِی جماعت واره در حقیقت با نفی ساختار، می تواند 
از  برخی  ازجمله  شود.  بدیل  پتانسیل های  از  مشحون 
جنبش های هزاره ای که با وعده ظهور یک منجی و آمادگی 
برای تغییر جهانی به رهبری این منجی، گونه ای از فضای 
جماعت واره و آستانه ای را به منظور آمادگی برای این تغییر 
عظیم شکل می دهند و در حقیقت، نوعی تمدید فضای 
جماعت واره هستند. همین طور برخی از فضاهای انقالبی 
که با نفی ساختار معمول و فرورفتن در حالتی بی ساختار 
به سمت آرمان یک نظم جدید حرکت می کنند. به هرحال 
هر جامعه ای برای قابل زندگی بودن به درجاتی از ثبات و 
قابل پیش بینی بودن نیاز دارد. جامعه ای که مرتب در حال 

بی ثباتی و به هم ریختن نظم باشد، جای زندگی نیست.
تأکید می کنم که بُعد مناسکی و اجرایی منظومه محرم، 
بخش مردمی آن و از نظارت روحانیون خارج است؛ یعنی 
رهبری روحانیون در این عرصه کنار گذاشته می شود. البته 

روحانیون به عنوان نگهبانان راست کیشی، همیشه دغدغه 
دارند که به این بخش نفوذ و این مناسک را 

کنترل کنند؛ اما می بینیم که ریاست و 
و  قدیم  در  چه  مناسک  این  مدیریت 
نیست.  روحانیون  دست  به  اآلن،  چه 
محالت  در  را  تکایا  و  هیئت ها  مردم 
برپا می کردند. ممکن بود یک روحانی 
کند  و سخنرانی  کنند  را شب دعوت 
که بخش ضروری مناسک نبود. درواقع 
که  می گیرند  تصمیم  خودشان  مردم 

چه کار کنند. به همین دلیل ممکن است 
راست کیشی  از  یا چیزهایی که خارج  نوآوری 

قلمداد می شود، بیشتر دیده شود؛ کما این که بسیاری اوقات 
از طرفداران راست کیشی هم اعتراضاتی مثالً به مضمون 
نوحه یا روایت یک مداح یا یک حرکت مشاهده می شود. 
کتاب معروف آقای مطهری »تحریفات عاشورا« نمونه ای 

معروف ازاین دست اعتراضات است.
همچنین روحانیون در هیچ یک از دروس شان، مطلبی در 
آموزشی  و  نمی خوانند  مناسک محرم  خصوص چگونگی 
اما درباره مناسکی که در ذات دین ورزی اسالمی  ندارند؛ 
هستند، مانند عید فطر و قربان و حج و نماز، آداب و ترتیب 
مشخصی در راست کیشی تجویز می شود و درباره مناسک 
محرم، هیچ فرمول اکیدی وجود ندارد. به همین دلیل در 
آن نوآوری و تغییر و تنوع زیادی دیده می شود و دائم در 
حال تغییرند. البته همیشه بر سر این تغییرات، چانه زنی هایی 

وجود داشته است؛ اما درنهایت مردم و جماعتی که این 
مناسک را اجرا می کنند، تصمیم می گیرند که چه کنند و 
چه نکنند. کما اینکه ما این شانس را داشتیم که به وجود 
آمدن یکی از این مناسک جدید را مشاهده کنیم که آن هم 
مناسک اربعین است. اربعین در گذشته با نوعی بزرگداشت 
و عزاداری همراه بود؛ اما این بزرگداشت از نظر گستردگی، 
قابل قیاس با دهه اول محرم و تاسوعا و عاشورا نبود و اآلن 
به مناسک جدیدی تبدل شده است. غیر از پیاده روی اربعین 
در عراق که چندین روز طول می کشد و به روز اربعین در 
کربال ختم می شود، در تهران و شهرهای دیگر هم پیاده روی 
رخ می دهد؛ مثالً از مکانی در مرکز شهر تا شاه عبدالعظیم 
پیاده می روند. توجه کنید، یک مناسک شکل گرفته که نه 
بنیان فقهی دارد و نه بنیان تاریخی. پس مناسک می تواند 
در تعاملی از احساسات مردمی، تأثیرپذیری فرهنگی و حتی 

اراده سیاسی شکل بگیرد و ساخته شود.
روحانیون در شکل دهی این راه پیمایی ها نقش ندارند؟

چرا، اما می خواهم بگویم که این الزاماً از شریعت نمی آید. 
به همین دلیل ممکن است هرکسی در آن دخالت کند، 
مفید  کنند  احساس  اگر  و  سیاسیون  ازجمله 
است، تشویق هم کنند. این مداخله الزاماً با 
انگیزه های راست کیشانه به معنای فقاهتی 

صورت نمی گیرد.
 نقش مداحان چیست؟

هستند.  مناسک  رهبران  مداحان 
همان طور که گفتم این مناسک بدون 
گردانندگان  و  مداحان  و  است  روحانی 
و  رنگ  حتی  و  هدایت  را  آن  مناسک، 
بوی آن را عوض می کنند. مثالً قبل از کرونا، 
هیئت هایی از موسیقی الکترونیک استفاده می کردند 
و برخی ساده تر بودند یا هیئت هایی به گفتمان های ارتدوکس 
نزدیک بودند و در بعضی دیگر، نوحه هایی انتقادی و سیاسی 
خوانده می شد و به نوعی استطاله گرایش های سیاسی بودند، 
زیرا یک شکل برای آن تعریف نشده و ممکن است به هر 
سو و سمتی بروند و مداحان کسانی هستند که شاید جای 

روحانیون را می گیرند و مجلس را هدایت می کنند.
 آیا بی سامان و رها بودن این مناسک، تقویت کننده بخشی 

از خرافات نیست؟ آسیب های آن چیست؟
چون مناسک با احساس همراه است، شما را تهییج می کند. 
محتوایی که احساسی و تأثیرگذار منتقل می شود، دیدیم 
که منبع تعریف شده ای ندارد؛ بنابراین احساس و انگیزش 
مهم تر از تحلیل و نقد است و هر مفهوم یا رفتاری که به این 
احساسات دامن بزند ممکن است به کار گرفته شود یا حتی 
مناسک به راحتی برای تزریق مفاهیمی خاص دست کاری 

این  به  مناسک  ی  شکل گ�ی
صورت نیست که از ابتدا یک عقالنیت 

مناس�  آن  اساس  بر  که  داشت  وجود 
از  بسیاری  شود.  ساخته وپرداخته 
انسان شناسان معتقدند مناسک به وجود 

برایشان معنا درست  بعد  و  می آیند 
می شود.
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شود. مفاهیم و رفتارهایی که ممکن است خرافه یا هر چیز 
صورت  این  به  مناسک  شکل گیری  شوند.  تلقی  دیگری 
نیست که از ابتدا یک عقالنیت وجود داشت که بر اساس 
آن مناسکی ساخته وپرداخته شود. بسیاری از انسان شناسان 
مناسک  اجرای  به  که  معنایی  هر  علی رغم  که  معتقدند 
آمده اند.  وجود  به  خودشان  برای  مناسک  شود،  منسوب 
به عبارت دیگر مناسک به وجود می آید و بعد برایش معنا 
درست می شود. اجرای مناسک غایتی برای اجتماع هستند 
ساختارهای  و  نمادها  پس  می گیرند.  شکل  به هرحال  و 
مناسکی در ادوار مختلف تاریخ و مناطق مختلف ادامه حیات 
می یابند، ولی معانی و علت )اساطیر( آن ها تغییر می کند و 
با جهان بینی های متفاوتی جایگزین می شود. به این معنی 
که احساس نیاز هیجانی حرف اول را می زند نه الزاماً مسائل 
عقالنی و راست کیشی؛ بنابراین این مانند ابزاری است که 
می توانند  مناسکی  پس  شود.  استفاده  همه گونه  می تواند 
کمابیش یکسان در اختیار اهدافی متفاوت و جهان بینی های 
حتی متضاد قرار گیرند. از این حیث، مناسک ابزاری برای 
تهییج و حّک باورها به پیکره جامعه هستند. اعتقادات برای 
تکرار  قدرت  یا  مناسک  در  احساسات  تهییج  به  تثبیت، 

مناسک نیاز دارند.
در جامعه کنونی مناسک محرم چه کارکردی دارد؟

نمی توان تردید کرد که منظومه محرم یکی از مناسک اصلی 
هویت شیعی و تثبیت برخی ارزش ها و اعتقادات شیعی است 
و هنوز این نقش را ایفا می کند. درعین حال، مناسک محرم 
گرایش¬های  و  سیاسی  تعارض های  اخیر  سال¬های  در 
متضاد سیاسی را تا حدودی نمایندگی کرده است. وجود 
امری  سیاسی،  متفاوت  گرایش های  با  دینی  هیئت های 
کامالً شناخته شده }است{؛ اما مسئله ای که ما این روزها 
با آن برخورد داریم و محل مناقشه است، موضوع برگزاری 
مناسک باوجود خطر سرایت بیماری است. همان طور که 
گفتم، مناسک می تواند باورهایی را در افراد تثبیت کند و 
از طرف  ارزش هاست.  و  باورها  تثبیت  برای  ابزاری  اصوالً 
دیگر، این باورها می توانند از هر نوعی باشند؛ ازجمله، این باور 
غیرعقالنی که مشارکت در مناسکی ویژه افراد را روئین تن 
می کند؛ یا ویروس قدرت بیماری زایی روی شرکت کنندگان 
مناسک محرم را ندارد. این یکی از باورهایی است که به سبب 
لطمه جانی مستقیمی که بر انسان ها وارد می کند، می توان 
آن را خرافه دانست. به هرحال با یک منطق درون دینی هم 
جایگاه مناسک محرم را نمی توان در جایگاه مناسک اساسی 
و واجب اسالمی مثل حج قرار داد که آن هم به سبب خطر 

عینی انتقال ویروس تعطیل شده است.
 حتی نماز جماعت

بله به لحاظ شرعی از مناسک مؤکد هر روزه است. به هرحال 

بسیاری از رهبران دینی به برگزاری این گونه مناسک رضایت 
ندارند و این یک امر شخصِی بدون اثر در خارج از حیطه 
خصوصی نیست و سرایت بیماری، جامعه را تحت تأثیر قرار 
مناسک  اجرای  در چنین شرایطی  به این ترتیب،  می دهد. 
جمعی به امری ضد اجتماعی تبدیل می شود. البته از حق 
نگذریم، گستردگی اجرای این مناسک با دوره قبل از کرونا 
قابل قیاس نیست؛ اما هم چنان افرادی هستند که این کار را 
به شیوه معمول انجام می دهند و این بسیار وجدان جمعی 
را آزار می دهد و وجدان جمعی چنین چیزی را نمی پذیرد. 
این جنبه ای از مناسک است که عقل بردار نیست و شاید به 

ضرر جامعه تمام شود.
گفتید که هدایت این مناسک با مداحان است. روحانیون در 
شرایطی مانند شیوع کرونا چگونه می توانند این نقش را ایفا 

کنند؟
بسیار سخت است. اصوالً این مناسک را مردم درست کردند 
و فکر نمی کنم هیچ حکم فقهی و شرعی داشته باشیم که 
گفته باشد مناسک چگونه باشد. این مناسک بعد از صدر 
اما  شده اند؛  درست  اجتماعی  برساخت  به عنوان  اسالم 
روحانیون، به ویژه روحانیونی که دغدغه راست کیشی دارند، 
همیشه می خواسته اند که مداخله و آن را کنترل کنند. از 
یک جهت دیگر هم می توان به آن توجه کرد که در این 
مناسک، همواره رقابت بین روحانیون و گروه های مردمی و 
مداحان جریان داشته است. روحانیون همواره تالش کرده اند 
که مداخله کنند و آن را به چیزی که راست کیشی تلقی 
می کنند نزدیک کنند و یک چالش بوده و همیشه این رقابت 
وجود داشته است و چیزی غیر از توسعه عقالنیت و تصور 
مدرن از حیات اجتماعی و امر دینی، نمی تواند زمینه الزم را 

برای کنترل معقول مناسک ایجاد کند.
 نکته پایانی

ریاست مناسک عاشورایی به دست غیرروحانیون است و 
در آن نوآوری زیاد است که گاهی می تواند بدعت قلمداد 
شود. مناسک منظومه محرم در حال تغییرند، چون برنامه ای 
تعریف شده نیستند و در حال ساخته شدن و تغییر شکل 
هستند و ما آن را مشاهده می کنیم. همچنین محمل ترویج 
و تثبیت اعتقادات و باورها هستند؛ بنابراین همچون ابزاری 
برای جهان بینی ها و عقاید متفاوت و گاه متضاد ممکن است 
به کار گرفته شوند. از طرف دیگر چون مناسک، احساسات 
به ویژه  را،  عقالنیت  الزاماً  نه  می دهد  قرار  را خطاب  افراد 
در  است  ممکن  محرم،  منظومه  مانند  پرشوری  مناسک 
دوره ای مانند شیوع کرونا، احساسات و شور بر استدالل غلبه 
کند و کارهایی صورت بگیرد )مانند سرایت بیماری( که عقاًل 

و منطقاً به کل جامعه آسیب بزند.
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مصاحبه

کرونا و مناسک مذه�ب

کاهش مناسک مذهبی چه فرصت ها و چالش هایی را به 
وجود آورده است؟

از باب مقدمه، توجه به چند نکته را ضروری می دانم: اوالً، 
مطلق  نه  مناسک جمعی  یعنی  مذهبی  مناسک  کاهش 
مناسک، یک انتخاب نبود، بلکه یک ضرورت تحمیل شده 
ناشی از بروز یک رویداد نسبتاً بی سابقه و غیرقابل پیش بینی، 
آن هم در مقیاس جهانی بود. احتماالً همین ویژگی غیر 
اختیاری بودن و جهان گستری آن و نیز داشتن منشأ بیرونی، 
درافزایش میزان تاب آوری و تحمل پذیری آن در سطح ملت 
و دولت مؤثر بوده است؛ ثانیاً، این تعطیلی موقت نیز به برخی 
قوانین باالدستی مستند است. سازمان بهداشت جهانی در 
برخی پروتکل های خود، تعطیلی همه مراکز تجمع را به 
هنگام بروز بحران های اپیدمیک خواستار شده است و مراکز 
مذهبی نیز از شمول این قاعده مستثنا نیستند؛ ثالثاً، این 
تعطیلی مجوز شرعی نیز دارد. توصیه برخی روایات این است 
که مؤمنان به هنگام بروز بیمارهای مسری همچون وبا و 
طاعون، باید برای حفظ جان خود از شهر و دیار مألوف فرار 
کنند؛ رابعاً، این تعطیلی موقت به دالیل عقالنی نیز مستند 
است. عقل صراحتاً بر لزوم حفظ جان خود و دیگران، به 

هنگام احتمال بروز خطر )مرگ(، تأکید دارد. به دلیل اهمیت 
محتمل، حتی با فرض ضعیف بودن احتمال نیز این تحرز 
و پناه بردن به جای امن، بسیار معقول و موجه خواهد بود. 
در منابع دینی، برای اثبات این ضرورت عقلی، گاه به قاعده 
الضرر یا قاعده وجوب مقدمه واجب استناد می شود؛ خامساً، 
انجام مناسک به صورت جمعی )به استثنای حج آن هم برای 
کسانی که حج واجب دارند(، امری مستحب؛ و حفظ جان و 
سالمت خود و دیگران در مقابل یک ویروس سریع االنتقال و 
دارای قابلیت میرانندگی، امری واجب است؛ و عموم مؤمنان 
واقف اند که در مواجهه با چنین تزاحماتی، همواره باید امر 
از  برخی  سادساً،  داشت؛  مقدم  مستحب  امر  بر  را  واجب 
مناسک را به صورت فردی نیز می توان به انجام رسانید )مثل 
نماز، دعا، تالوت قرآن، استماع سخنرانی ها و موسیقی های 
مذهبی و...(؛ ازاین رو، تعطیلی اشکال جمعی آن ها به اصل 
اقامه دست کم برخی از آن ها خللی وارد نمی سازد؛ سابعاً، 
وقتی فقها و مراجع عظام تقلید به عنوان هادیان امت و تبیین 
کنندگان مجاز و ممنوع الهی، بر این تعطیلی موقت مهر 
تأیید نهادند و به صالحدید جامعه پزشکی، ضرورت این 
تعطیلی را امضا کردند و به تبع آن، تولیت اماکن مقدسه، 

ف الدین  ن رسش سید حس�ی
 |جامعه شناس و عضو هیات علمی موسسه امام خمی�ن
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موضعی  در  جمعه  نماز  اقامه  ستاد  و  مساجد  امور  ستاد 
مشترک به تعطیلی آن ها اقدام کردند؛ دیگران را نرسد که با 
اجتهاد در مقابل نص، بر آن خرده گیری کنند و آن را نوعی 

بدعت شمرند.
اما در پاسخ به اصل سؤال، باید عرض کنم که این تعطیلی 
موقت، زمینه و فرصت مناسبی برای اطالع یابی درک برخی 
واقعیات، ضرورت اندیشه ورزی یا بازاندیشی پیرامون آن ها 
و به تبع آن، انجام برخی اقدامات و اصالحات ضروری در 
عرصه های مختلف فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و 

ارتباطاتی را فراهم ساخت. از آن جمله:
ضعف و ناتوانی انسان مدرن در مواجهه با برخی بحران های 
نیاز عمیق و وابستگی شدید و زوال ناپذیر  به ظاهر ساده، 
انسان به عوامل غیبی و نیروهایی ماورایی جهت اصالح امور 
این جهانی، تعیین قلمرو علم و دین و نحوه تعامل آن ها، 
چالش های محتمل آن ها در نحوه مواجهه با واقعیات عینی، 
و  عملی  توصیه های  میان  محتمل  تزاحمات  و  تعارضات 
کاربردی آن ها، مالک های ترجیح آراء کارشناسانه یکی بر 
دیگری، استلزامات همکاری آن ها در تدبیر امور اجتماعی 
به ویژه در بحران ها، واکاوی ذهنیت ها و انگاره های خرافی 
مردم در مواجهه با موضوعات علمی و دینی، جدی گرفتن 
تخصص ها و ایجاد فرصت برای متخصصان هر حوزه جهت 
نقش آفرینی بیشتر در توسعه جامعه، بازخوانی ضرورت و 
اهمیت کارکردی اماکن قدسی و میزان وابستگی ما بدان ها، 
ظرفیت های روحانیت برای ایفای نقش های خدماتی جدید 
)فراتر از کارکردهای معهود(، حساسیت بیشتر نسبت به 
و  نقش  عمومی،  بهداشت  حوزه  چالش های  و  ضرورت ها 
افکار عمومی،  یا تشویش  اهمیت رسانه ها در سامان یابی 
ضرورت وجود زبان مشترک میان مردم و مسئوالن، ضرورت 
ایجاد مانع در طرح اظهارنظرهای سطحی و غیر کارشناسانه 
که موجب تشویش و تحیر عموم می گردد، جدی شدن 
موضوع جریان آزاد اطالعات )با رعایت هنجارهای الزم(، 
ضرورت تقویت هویت ملی و درآمیختن آن با هویت دینی یا 
دست کم، رفع انگاره های ناهمسو در ذهنیت برخی متشرعان، 
اعمال برخی اصالحات در نظام باورها، ارزش ها، نگرش ها و 
هنجارهای دینی و سبک زندگی مرّجح مؤمنانه، افزایش 
به مسئولیت های  ضریب حساسیت و میزان توجه عموم 
مدنی و وظایف متقابل شهروندی، ضرورت التفات چندوجهی 
به مسائل و بحران های اجتماعی، ضرورت ایجاد مدیریت های 
زبان  تقویت  نیاز،  هنگام  به  امکانات  بسیج  برای  ستادی 
مفاهمه به ویژه میان متخصصان و مردم عادی در بخش 
آموزه های علمی و دینی، افزایش میزان التزام سازمان ها و 
نهادهای مدنی به رعایت اخالق کاربردی، بازخوانی منطق 
بحرانی،  شرایط  در  مصالح  و  اولویت ها  تشخیص  نحوه  و 

به  توان پاسخگویی سازمان های مسئول  افزایش  ضرورت 
نیازها و مطالبات مردم، ضرورت افزایش سواد بهداشتی و 
سواد رسانه ای مردم، درک عمیق نقش و کارکرد بی بدیل 
رسانه ها در مدیریت بحران ها، ضرورت آشنایی هر چه بیشتر 
با ظرفیت های رسانه ای کشور برای تأمین نیازهای معارفی 
مردم )الهیات مجازی(، توجه بیشتر به نقش دعا و توسل در 
برون رفت از بحران ها در کنار اقدامات معمول، توجه بیشتر 
به گروه ها و جریانات دگراندیش در تفسیر ایده ها و آموزه های 
مذهبی، لزوم کسب آمادگی های بیشتر برای مواجهه آگاهانه 
با بحران های محتمل، اهمیت و نقش صمیمیت های جمعی 
در پیشبرد امور، انگیزه یابی عموم به ایثار و ازخودگذشتگی 
و همیاری و مساعدت در رفع حوایج عموم به ویژه اقشار 
آسیب پذیر، تشدید تمایل به پیوند عاطفی با همه ابناء بشر 
در گستره جهان، کاهش شیطنت قدرت های استکباری در 

شرایط استیصال و...
عده ای معتقدند با کاهش مناسک گرایی که درزمان کرونا رخ 
داده، دین به عرصه های فردی راه پیدا کرده و دوباره معنایی 
را که بر اثر فربه شدن مناسک از دست داده بود، بازیافته 

است. نظر شما چیست؟
اوالً همه دین یا دین داری، قائم به مناسک یا مناسک جمعی 
نیست. دین ابعاد دانشی، بینشی، ارزشی، منشی، تجربی و 
رفتاری نیز دارد؛ و البته انکار نمی توان کرد که مناسک جایگاه 
بسیار مهمی در دین داری و دین ورزی مؤمنان و نمایش ایمان 
دارد؛ ثانیاً، این رویداد اگرچه بخش قابل توجهی از مناسک 
دینی را تعطیلی کشانده؛ اما جلوه ها و نمادهای رفتاری دین 
را کالً و به صورتی جایگزین ناپذیر به محاق نبرده است؛ ثالثاً، 
این کاهش یا تعطیلی با همه گستره قابل توجهش )همچون 
تعطیلی زیارت اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه، نمازهای 
جماعت و جمعه، سخنرانی ها و مجالس وعظ و شاید اگر 
احیای  مراسم  شعبان،  نیمه  جشن های  کند  پیدا  ادامه 
شب های قدر، مراسم جهانی حج، سوگواری ها و اعیاد ملی 
و مذهبی به ویژه ایام محرم، راه پیمایی اربعین(، موقت است 
)ان شاءالل( و انتظار می رود که با مهار کامل یا نسبی کرونا در 

آینده ای نزدیک، همه چیز به حالت عادی بازگردد.
درهرحال، تشدید و تقویت موضع فردگرایی در دین داری 
و سیره و سلوک مؤمنان، در صورتی احتمال وقوع دارد که 
این وضعیت استمرار یافته و به قاعده تبدیل شود. عالوه 
اینکه، دینی همچون اسالم حتی در سطح جهان بینی و 
مبانی و مفروضات اندیشه ای و اعتقادی اش، نیز قویاً سویه ها 
و تنبهات اجتماعی دارد و این جنبه به ابعاد ایدئولوژیکی 
)بایدونبایدها( و تشریعی دین محدود نمی شود. همچنین 
موانع دیگری نیز وجود دارد که به لحاظ ساختاری مانع 
تحقق فردگرایی می شوند از آن جمله: وجود حافظه جمعی، 



د 
رص

ن 
زار

   گ
م

ج
 پن

ل
ی

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
ر 00

یو
هر

/ش
30 

اره
شم



107

تجربه های زیسته، عادت واره ها، خاطرات و ارتکازات، سبک 
ادای  بودن،  رسانه ها  تبلیغات  معرض  در  مؤمنانه،  زندگی 
با  و  محدود  هرچند  اجتماعی  ارتباطات  فردی،  مناسک 
میانجی رسانه ها. به راین اساس، تعطیلی موقت دین داری در 
ساحت رفتار جمعی، هرچند یک آسیب فرهنگی و اجتماعی 
موجب فردی شدن دین داری و  اما قطعاً  انکارناپذیراست 
محدود شدن کنش های دینی به ارتباط مؤمن با خود، خدا 
و طبیعت نمی شود. باالتر اینکه برخی معتقدند که تعطیلی 
موجود، موجب افزایش عطش اجتماعی مردم برای حضور 
در این اماکن و انجام مناسک شده و تأثیرات مثبت آن را 
در آینده، در قالب مشارکت جدی مؤمنان در اقامه این نوع 

رفتارها می توان مشاهده کرد.
 پس از تعطیلی حرم های مطهر با عده ای از افراد مواجه 

درسِت  عدم درک  با  می رسید  نظر  به  که  شدیم 
معنای زیارت و مناسک مواجه شدند؛ این 

فهم غلط ناشی از چیست؟
فکر می کنم بخش از این واکنش هیجانی 
)که البته غیرمنتظره هم نبود( از بروز 
نوعی تعارض شناختی میان انگاره ها و 
پیش داشت های قبلی مؤمنان و القائات 
مؤمنی  برای  داشت.  حکایت  ایام  این 
که این اماکن را مدفن اولیای الهی و 
امن  نفوس قدسیه، حرم های  صاحبان 

الهی، محل نزول و عروج پیاپی فرشتگان، 
و  بیچارگان  ملجأ  و  مآمن  دعوات،  اجابت  مظان 

ایام  در  القایی  تلقی  با  و می داند؛  گم گشتگان می دانست 
شیوع کرونا که این اماکن نیز همچون سایر اماکن در معرض 
آلودگی اند، مؤمنان برای حفظ سالمت خود باید از حضور در 
آن ها همچون سایر اماکن پرهیز کنند و آن ها نیز همچون 
سایر اماکن برای تطهیر به مواد شوینده و ضدعفونی کننده 
نیاز دارند و ...، شوک آورست. پنجره فوالدی که تا دیروز 
مردم به قصد تشفی بدان دخیل می بستند، امروز به دلیل 
احتمال تسری ویروس باید از آن فاصله بگیرند و ...؛ دلیل دوم 
بروز این واکنش، احتماالً ناشی از برهم خوردن ریتم عادی 
زندگی، اخالل در برخی مؤلفه های سبک زندگی و ترک 
یک باره برخی عادات مألوف است. انسان معموالً هنگامی که 
به ترک روندهای روتین زندگی ناگزیر می شود، تا مدتی برای 
کنار آمدن با وضعیت جدید، احساس سرگردانی و تشویش 
دارد؛ دلیل سوم، ریشه در طعنه ها و خرده گیری های برخی از 
دگراندیشان داخلی و خارج نشین داشت که باور عموم مردم 
به قداست و نزاهت این مراکز و شفابخشی آن ها را به سخریه 
گرفته و خرافه تلقی کردند؛ دلیل چهارم اینکه، از دید برخی 
اعالن تعطیلی  اماکن هرچند موقت،  این  مؤمنان، بستن 

شعائر و باواسطه، اعالن تعطیلی دین داری بود؛ چه التزام به 
شعار دینی مألوف، بخش انفکاک ناپذیر دین داری و سلوک 
مؤمنانه است. مؤمنان خود را به تعظیم شعائر مأمور می دانند 
و لذا در مقابل تعطیلی آن ها واکنش نشان می دهند؛ دلیل 
پنجم احتماالً این بود که برخی تن دادن به این تعطیلی را 
ناشی از پذیرش مرجعیت علم )علم پزشکی( و غلبه آن بر 
مرجعیت بالمنازع دین تفسیر می کردند. موافقت و همراهی 
علما این تلقی را نیز تصحیح کرد؛ دلیل ششم اینکه برخی 
بر این باور بودند که در شرایط بحرانی و غلبه دم افزون یاس 
و نومیدی عمومی، ضرورت حضور در این مراکز با هدف 
توسل و التجاء، به غایت فزونی می یابد و مردم بیش از هر 
زمان دیگر، به این حضور وابستگی وجودی دارند. اهمیت 
استراتژیک و انحصاری این مراکز، به ویژه در تأمین این نوع 
کارکرد، باز بودن آن ها حتی به رغم بستن همه مراکز 
نیز  برخی  را مدلل و موجه می ساخت.  تجمع 
اعتقادی  واگرایی  نگران پسرفت و  احتماالً 

توده های عامی بودند.
درهرحال، توجه به این نکته مهم است که 
مراکز قدسی و عبادی نه به اعتبار جنبه 
ارزشی، بلکه به اعتبار اینکه کانون های 
تجمع مردم اند و از این حیث فرقی با 
کشیده  تعطیلی  به  ندارند،  مراکز  سایر 
این  نکته دیگر، شفابخشی معنوی  شدند؛ 
مراکز )با فرض قبول( منافاتی با آلوده شدن آن ها 
تحت تأثیر ازدحام جمعیت و ناقالن محتمل ویروس ندارد. 
زائران این مرکز در شرایط عادی، نیز سعی می کنند خود را 
از تماس با افراد مبتال به سرماخوردگی و سایر بیماری های 
واگیردار به دور دارند؛ نکته دیگر اینکه، شفاخواهی و توسل 
جستن به دستگاه ائمه اطهار )ع( مستلزم حضور فیزیکی در 
این مکان ها نیست. شیعیان جهان به ویژه در ایران و عراق، 
سال ها به دلیل محدودیت و ممنوعیت حضور در حرم امام 
حسین )ع(، از دور زیارت و طلب حاجت می کردند. هم اینک 
نیز اکثر مردم و شیعیان غیر ساکن در شهرهای مذهبی، 
به راحتی توفیق حضور مستقیم در این مشاهد را ندارند و به 
زیارت از راه دور بسنده می کنند. امکان یابی زیارت از طریق 
ارتباطات مجازی نیز تا حد زیاد، عطش حضور را فرونشانده 
و ضرورت آن را به ویژه برای کسانی که دسترسی مستقیم 

ندارند، تقلیل داده است.
اگر بخواهیم دوباره به این مفاهیم نگاهی بیندازیم، فلسفه 

زیارت و انجام مناسک دینی چیست؟
مناسک و آیین ها از ارکان بنیادین هر دین و مذهب به شمار 
می آیند و مؤمن از مجرای مشارکت در آن ها، قصد ارتباط و 
اتصال با امر مقدس و عالم باال را دارد. از دید گلیفورد گیرتز، 

به  قائم  دین داری،  یا  دین  همه 
ابعاد  دین  نیست.  جمعی  مناسک 

، تجر�ب و  ، من�ش ، ارزیسش ، بین�ش دان�ش
ن دارد؛ و البته انکار نمی توان کرد که  رفتاری ن�ی
مناسک جایگاه بسیار مهمی در دین داری و 

دین ورزی مؤمنان و نمایش ایمان دارد.
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مردم شناس آمریکایی، مناسک، صور نمادین و تبلور و تجسد 
ترکیب یافته ای از ارکان دین داری اند. دو رکن مهم دین داری 
یعنی التزام به ارزش های اخالقی )=جهان آن گونه که زیسته 
می شود( و پذیرش جهان بینی )= جهان آن گونه که تصور 
می شود( در قالب مناسک به هم می آمیزند. به بیان دیگر، 
انجام مناسک، به ظهور درآوردن حقیقت قدسی و زیستن 
بر مبنای آن است. از دید وی، مؤمنان به واسطه شرکت در 
مناسک دینی، به درون امر قدسی جهش می کنند و از همین 
روست که پس از انجام مناسک و بازگشت به زندگی عادی، 
نوعی تغییر روحی را در خود احساس می کنند. مناسک 
معموالً در لحظه موسوم به لحظه قدسی که فرد از دنیای 

انجام  می شود،  جدا  خود  معمول  اشتغاالت  و  روزمره 
می گیرند. برخی جامعه شناسان دین، همچون 

دورکیم بر این باورند که مناسک و اعمال 
در نزد عموم دین داران، جایگاهی باالتر و 
برتر از عقاید و باورداشت ها دارند. مؤمنان 
توفیق  صورت  در  تنها  معموالً  عادی 
مسئولیت  و  رسالت  مناسک،  ادای  به 
مؤمنانه خود را انجام یافته تلقی می کنند 

و به باورداشت های و مفروضات نظری و 
اندیشه ای التفات تفصیلی ندارند.

از منظر کارکردی نیز انجام مناسک، آثار و نتایج 
روحی و اجتماعی قابل توجهی در پی دارد؛ یا عموم مؤمنان 

انتظار دارند از رهگذر آن ها به این نتایج دست یابند. فرهنگ 
دینی عمدتاً از طریق مناسک عینیت، تثبیت، تداوم و انتقال 
می یابد. تمایز فرهنگ ها عمدتاً از طریق جلوه های نمادین 
و رفتارهای عینی افراد وابسته عینیت می یابد. مؤمنان تنها 
با مشارکت در مناسک است که ایمان دینی خود را کمال 
بخشیده و به صورت مکرر در مسیر تعالی تدریجی بازتولید 
می کنند. به بیان دیگر، مناسک، از مصادیق بارز اعمال صالحی 
است که در متون دینی به عنوان مکمل ایمان معرفی شده 
افراد،  ایمان  آن ها،  الزامی  اشکال  دست کم  انجام  بدون  و 
فاقد نصاب مقبولیت خواهد بود. زیارت اماکن مقدسه یا 
قبور اولیاء نیز به عنوان یکی از مناسک دینی، در صورت 
برخورداری از شرایط و زمینه های اعتقادی، روحی و تربیتی، 
آثار معنوی بسیار ارزشمندی به دنبال دارد. این نوع مناسک، 
بالقوه زمینه ارتباط و اتصال روحی و معنوی مؤمن با جهان 
باال را فراهم می سازد، فرد را به لزوم تزکیه و تهذیب روحی 
تذکار می دهد، اشتیاق به انجام خیرات و مبرات را تشدید 
میزان  کاهش  و  خلوت گزینی  به نوعی  را  آن ها  می کند، 
فرورفتگی در امور عادی و روزمره تشویق می کند، اشتیاق 
آن ها برای معنویت جویی قدسی و کاهش تعلقات به عالم 
را  روحی  نوعی خلسه  زمینه  تحریک می کند،  را  ناسوت 

فراهم می سازد، بعضاً افقی برای تجربه انقالب روحی، تنبه و 
تذکر، توبه و اصالح فراروی فرد می گشاید، بعضاً در گشودن 
گره های سخت و عالج مشکالت الینحل از مؤمن دستگیری 
می کند. روشن است که حظ و بهره مؤمنان از این قبیل 
اعمال عبادی، نسبت آشکاری با میزان معرفت دینی، تربیت 
زیسته، سبک  تجربه های  آمادگی روحی،  دینی،  و منش 

زندگی، سرمایه فرهنگی و اهتمام عملی ایشان دارد.
چگونه می توان در روزگاری که انجام خیلی از مناسک موقتاً 
راه های  از  مناسک  کارکردهای  به  است،  افتاده  تأخیر  به 

دیگری دست پیدا کرد؟
به  جوهری  وابستگی  مناسک،  از  برخی  که  است  روشن 
جماعت ندارند، اگرچه شکل جمعی آن ها مرجح 
و  دعاها  یومیه،  نمازهای  مثل  است؛ 
مثل  فردی اند  اصالتاً  برخی  نیایش ها؛ 
تالوت  روزه داری،  مستحبی،  نمازهای 
استماع  دینی،  متون  مطالعه  قرآن، 
مذهبی،  موسیقی های  و  سخنرانی ها 
زیارت از راه دور؛ برخی نیز به دلیل قائم 
بودن به جمع، قاعدتاً امکان اقامه ندارند؛ 
مثل نماز جمعه، مراسم حج، مجالس 
و  و سوکواری، جلسات وعظ  شادمانی 

خطابه.
ظرفیت دیگر برای پر کردن خأل ناشی از عدم امکان 
مناسک جمعی، بهره گیری از رسانه های جمعی و شبکه های 
اجتماعی است. رسانه ها با پخش فیلم، سریال، انیمیشن، 
سخنرانی، جلسات پرسش و پاسخ، مناظرات علمی، قرائت 
قرآن، قرائت ادعیه، پخش اذان، نمازهای جماعت ضبط شده 
و... در حفظ روحیه و اشتیاق دینی مؤمنان قویاً مؤثرند. 
شبکه های مجازی نیز امکان زیارت از راه دور و پر کردن 
پخشی از اوقات فراغت از طریق دریافت و انتقال اطالعات 
و تجربیات مذهبی، کاهش آثار و عوارض ناشی از فاصله 
فیزیکی و اجتماعی، انجام صله رحم و ارتباطات خویشاوندی، 
استفاده از کلیپ های صوتی و نوشتارِی متضمن اطالعات 
و  درس  کالس های  آفالین  و  آنالین  برگزاری  مفید، 
آموزش های دینی و غیردینی و... را به نحو قابل قبولی فراهم 
ساخته اند. بی شک، توسعه زیرساخت ها و افزایش کمی و 
کیفی سواد رسانه ای، امکان بهره گیری هرچه بیشتر و بهتر 
از این ظرفیت ها، حتی در شرایط عادی را فراهم می سازد. 
درهرحال، برای کاهش عوارض ناشی از این وضعیت و کنار 
آمدن با آن، ایجاد برخی سازگاری ها، ضروری و اجتناب ناپذیر 

به نظر می رسد.

فرهنگ دی�ن عمدتاً از طریق مناسک 
عینیت، تثبیت، تداوم و انتقال می یابد. 
تمایز فرهنگ ها عمدتاً از طریق جلوه های 
وابسته  افراد  عی�ن  رفتارهای  و  نمادین 

عینیت می یابد. 
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مصاحبه
عمل به مناسک مالزمه انفکاک ناپذیری

با اخالق دارد 

این  با  بر گسترش اخالق جامعه،  تأکید شما  آقای دکتر 
پیشنهاد بود که اخالق نباید جدای از توضیح المسائل های 
بازنگری  و  ویرایش  یک  باید  نیز  آن  برای  و  باشد  عملی 
مجددی در رساله های عملیه داشته باشیم؛ چرا امروز باوجود 
گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی، در نظام آموزش عالی، 
آموزش و پرورش و حوزه های علمیه، در زمینه این توسعه، 
غفلت هایی انجام شده؛ کار طوری پیش رفته که امروز در 

مورد خألها صحبت می کنیم؟
است.  داشته  هم  دلیلی  اما  نبوده؛  اینکه  نه  بوده،  غفلت 
همچنین خیلی هم نباید صحنه را تاریک دید. گام های 
برداشته  هم  بزرگی  گام های  باید  اما  برداشته ایم،  بزرگی 
می شد که این اتفاق نیفتاده است. آنچه من بیان می کنم 
این است که بعد از چهل سال از پیروزی انقالب، نیازمند 

بازنگری مجدد هستیم.
هم افراد موظف هستند که خودشان را بازنگری کنند و هم 
جوامع. اآلن در یک زندگی جمعی، بعد از چهل سال نیازمند 
این هستیم که به سبک آموزش خودمان بازگردیم و به آن 
نگاه مجددی داشته باشیم. همچنین باید به سبک نگارشمان 
نیز نگاه مجددی کنیم و از خود، این سؤال را بپرسیم که چرا 

با توجه به اینکه مردم ما از نظر اعتقادی و فرهنگی بسیار 
ریشه دار هستند، اما گاهی آن رشد الزم در جامعه دیده 

نمی شود.
فکر می کنم بخشی از آن به خاطر این غفلت است. اگر 
بازنگری هایی داشته باشیم و نوع گفت و گوی خودمان را با 
نسل جدید عوض کنیم، فکر می کنم که حتماً مورد استقبال 
قرار می گیرد. سبک زندگی ما باید تغییر کند و این تغییر 
زمانی عوض  هم  بینش ها  بینش هاست.  تغییر  بر  مبتنی 
می شوند که با یک بازنگری با منابع اصلی در دین ارتباط 
برقرار کنیم و میزان ارزش گذاری ما به هر چیزی، به همان 

میزانی که شرع داشته، انطباق بیشتری پیدا کند.
امروزه از ناحیه برخی از روشنفکران می شنویم که آن ها گویی 
به فقه نگاه جامعی ندارند و در صحبت های خود، اخالق را 
مقدم بر فقه می کنند و این طور القا می شود که فقه چندان 
هم اهمیتی ندارد و اگر به فقه التزامی نداشته باشیم هم مهم 
نیست. حال اخالقی زیستنی که موردنظر اسالم است با این 

نوع اخالقی زیستن چه نسبتی دارد؟
یک خسارت سنگین تاریخی پرداخت کرده ایم و دلیلش نیز 
نادیده گرفتن اخالق و تکیه بیش ازحد به فقه مصطلح است. 

محسن اسماعییل 
 |عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیایس دانشگاه تهران
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سال های سال، این طور تبلیغ و وانمود می شد که مهم همین 
مناسک ظاهری است و اخالق را بیشتر توصیه می دانستند 
که چیزهای تشریفاتی است؛ یعنی اگر باشد خوب است و اگر 
نباشد هم مشکلی به وجود نمی آید؛ اما اآلن در این مرحله، 
همه به این نتیجه رسیده ایم که این نگاه غلط است و داریم 

آسیب های این نگاه را می بینیم.
از چاله درافتادند و می خواهند به چاه  متأسفانه برخی ها 
بیفتند؛ یعنی یک نگاه افراطی هم از این سو ایجاد شده که 
می خواهد بگوید اخالق چنان مهم است که فقه در مقابل 
آن بی ارزش است و اسم های معنویت و ... را نیز روی آن 
و معلوم  تفریط است  مقابل آن  افراط در  این  می گذارند. 
نیست خسارتی که از این نگاه تحمل کنیم، کمتر از خسارات 

نگاه فقه محور صرف باشد.
انفکاک ناپذیری فقه و اخالق

آنچه از دین فرامی گیریم این است که عمل به مناسک دینی 
یعنی همان چیزهایی که در توضیح المسائل آمده است، 
مالزمه انفکاک ناپذیری با مسائل اخالقی دارند و باید توجه 
کنیم که هیچ کس نمی تواند اخالق خودش را به معنای 
واقعی کلمه درست کند، بدون اینکه به دستورات شرعی 
عمل کند. به عبارت دیگر، کسب تقوا، بدون عمل به دستورات 
شریعت ممکن نیست و اگر هم کسی بخواهد این کار را 

بکند، باید باور داشته باشد که ماندگار نیست.
چرا در قرآن به مؤمنان آموزش می دهند که از خدا بخواهید 
در دل من هیچ کینه ای به مؤمنان قرار نده؟ چون اگر کینه 
بندگان خدا در دل انسان باشد، انسان نمی تواند با خدا رابطه 
خوبی برقرار کند. ارتباط ما با بندگان خدا، مقدمه ارتباط 
نیست که وقتی  این طور هم  ولی  با خداوند است؛  خوب 
این ارتباط برقرار شد، از فقه بی نیاز شویم. در تمام مقاطع 
زندگی، نیازمند این هستیم که به فقه و اخالق به صورت 
توأمان بپردازیم و هیچ کدام نباید فدای دیگری شود. نقش 
بنیادین اخالق برجسته است و منکر آن نیستیم؛ اما نیاز بشر 
به هر دو یکسان است. اخالق و فقه، مانند دو بال هستند و 
به تنهایی نمی توان با این ها پرواز کرد؛ بلکه باید باهم باشند تا 

ما را به قله سعادت بشری برسانند.
از دیگر مسائلی که امروزه وجود دارد، اخالق افالطونی و 
و  ارتباط  اسالمی چه  اخالق  با  این ها  بین  است.  سکوالر 
تناسبی وجود دارد و اساساً رهیافت هریک چه چیزی است؟

اخالقی که اسالم تبلیغ می کند و می خواهد، اخالقی است 
که ریشه در اعتقادات انسان داشته باشد و با اعمالش آبیاری 
شود. در روایات ما، اخالق مانند یک درخت است و زمانی 
زود  بی ریشه  باشد. درخت  ریشه  دارای  میوه می دهد که 
خشک می شود و اخالق منهای عقاید نیز خشک می شود. 
همچنین درخت هرچقدر هم خوب باشد، تا آبیاری نشود 

به خشکی می رسد. آبیاری که این درخت نیاز دارد، با این 
اعمال و مناسک ظاهری است؛ پس به این ها باهم نیاز داریم.

آنچه دنیای امروز با عنوان معنویِت بدون دین و ... تبلیغ 
می کند، پرداختن به ظاهر این درخت است، بدون اینکه 
آبیاری شود و نتیجه اش را هم در دنیای غرب می بینیم که 
به رقم برخی از سجایای اخالقی، رشد انسانی ندارند. برخی 
از صفات اخالقی در غرب دیده می شود که قابل توجه است؛ 
مانند نظم که یک مسئله اخالقی است، اما در ما کمتر و 
آنجا بیشتر است. این ها ازجمله مواردی است که نباید انکار 
کرد؛ اما چون این نشانه های اخالقی در آنجا دارای ریشه های 
اعتقادی نیست و با اعمال ظاهری و مناسک عبادی تقویت 
نمی شود، دیر یا زود به سمت خشکی می رود و این وضعی به 

وجود می آید که امروزه در غرب می بینیم.
با آن مواجه  اجتماعی که  از آسیب های  برخی  همچنین 
هستیم نیز ناشی از الگوبرداری است که از غربی ها داشته ایم. 
مثالً وضع خانواده که واقعاً در کشور ما وضع قابل قبولی 
نیست و دین نمی پذیرد که نوع روابط همسران با فرزندان و 
... این گونه باشد؛ بنابراین درزمینه خانواده، مشکالت اساسی 
داریم و بخش مهمی از این نرخ طالق، برای این است که 
زن و شوهر اخالق را بلد نیستند و در زمینه های دیگر نیز 

همین طور است.
به برخی از معضالت در جامعه ایران اشاره کردید. به نظر 
شما این مسائل مانند باال رفتن نرخ طالق و ... چگونه حل 

می شود و باید چه راهکاری را اتخاذ کرد؟
در این زمینه و دیگر زمینه ها، طبیعتاً نیاز توأمان به فقه و 
اخالق و آموزش آن ها داریم که انکارناپذیر است؛ اما عوامل 
دیگری هم وجود دارد و نمی خواهم تک بعدی به مسئله نگاه 
کنم. مثالً اقتصاد کشور که طبیعتاً بر وضع خانواده تأثیر 
دارد. اینکه نرخ ازدواج این قدر پایین و آمار طالق باالست 
و اختالفات زیاد می شود یا اینکه طبق آمار رسمی هر سه 
دقیقه یک طالق ثبت می شود، بخشی از آن، ناشی از مسائل 

اقتصادی و اجتماعی است که نمی توان آن را انکار کرد.
برای اینکه به سطح مطلوب از زندگی برسیم به اخالق، فقه و 
اقتصاد نیاز داریم. اخالق نیز فقط این نیست که مسائل فردی 
و جزئی را بگوییم؛ در اخالق، اخالق کسب وکار بخش عمده 
است. یا بخشی از مسائل اخالقی، اخالق حرفه ای است؛ اینکه 
مثالً من به عنوان یک کارمند با ارباب رجوع چگونه برخورد 
کنم. این بخش ها نیز مغفول مانده؛ اما در سال های اخیر 
خوشبختانه به این مسائل توجه شده و نمونه اش این است 
که در ادارات و ... منشور اخالق حرفه ای نوشته اند و این 
منشور، همین است که بدانیم در زندگی روزمره چطور باید 

رفتار کنیم.
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مصاحبه
قدیس کردن مناسک و سکوالریسم پنهان

شما چه تعریفی از امر قدسی و امر عرفی دارید؟
برای تبیین امر قدسی از ایده »رودلف اوتو«، )فیلسوف و 
متفکر آلمانی( استفاده می کنم. امر قدسی یا به تعبیر اوتو، 
این  در  است.  فراعقلی  و  فرااخالقی  امری  »نومینوس«، 
تعریف، رازآلودگی همراه با هیبت از ویژگی های ذات قدسی 
است. ذاتی نافهمیدنی که انسان با او فقط می تواند مواجهه ای 
وجودی برقرار کند و در این مواجهه و حضور، خود را منفعل 
و در معرض فیض می یابد و او را نه با عقل، بلکه با احساس 
و  شورمندی  احساس  عظمت،  و  ترس  خشوع،  خشیت، 
وابستگی درک می کند. چراکه اگر با عقل قابل کشف بود، 

دیگر راز نبود. با راز فقط می توان احساس حضور کرد؛ اما 
این بدان معنا نیست که از این ذات قدسی و رازآلود، به زبان 

عقل نمی توان سخن گفت.
در مقام توصیف از این ذات رازآلود، ناگزیر باید از صفات و 
تجلیات آن در زندگی انسانی یعنی در حوزه عقل، اخالق و 
هنر سخن گفت. همان مظاهر و تجلیاتی که اگر در نسبت با 
ذات قدسی )و نه باالستقالل( مطرح شوند، به زندگی انسان 
معنا می بخشند و تأمالت خردورزانه درباره هستی و طبیعت 
و صفات و افعال الهی را در کنار معناداری زندگی ممکن 
می سازند. به این ترتیب ما عالوه بر تجربه دینی، امر قدسی 

ن  محسن آرم�ی
 | سیاست مدار اصالح طلب و پژوهشگر دی�ن
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را در اعمال دینی و به طورکلی در هر فراَروی از امر دنیایی 
دنیایی، پشت  امر  از  فراَروی  از  تجربه می کنیم. مقصودم 
کردن به دنیا نیست، بلکه فرارفتن از موقعیت و وضعیتی 
است که از آن موقعیت و وضعیت به دنیا با نگاهی استقاللی 
و مجرد از امر قدسی نگریسته می شود. همان که قرآن از آن 
به »حیات دنیا« تعبیر می کند. تعبیر »انما الحیوة الدنیا لعب 
و لهو« در ارتباط با بحث ما تعبیر تأمل برانگیزی است. »لعب 
و لهو« به معنای بازی و سرگرمی است. بازی و سرگرمی، 
هدف و معنایی بیرون از خود ندارند، بلکه خود هدف است. 
درحالی که می توان به دنیا نگاهی دیگر داشت و آن را در 

نسبت با هستی بی کران و حیات جاویدان دید.
به این ترتیب، صفت قدسی صرفاً محدود به ذات رازآلود 

به تمامی  بلکه  الوهی نیست؛  و دست نایافتنی 
تجلیات این ذات در جهان هستی و حیات 

انسانی قابل تعمیم است. با چنین نگاهی، 
عالم هستی و طبیعت و انسان، حظی 
از امر قدسی دارند و حرمت و احترام 
می یابند، زیرا فعل و تجلی صفات ذات 
از  پیش  امر قدسی هستند.  یا  و  الهی 

دوران جدید، انسان چنین نگاهی به جهان 
طبیعت داشت. به درخت و زمین و گندم و 

نان احترام می گذاشت، زیرا همه چیز را فعل خدا 
می دید و در آن اثری از خدا می یافت. برای هر چیز غایتی 

قائل بود. با طبیعت و هستی، احساس بیگانگی نمی کرد و 
تصرفش در طبیعت ویرانگر نبود؛ اما دوره مدرن، بحران معنا 
را نباید تنها در پشت کردن به دین یا فرستادن خداوند 
به پستوی خلوت شخصی و احساسی آدمیان جست وجو 
کرد. خطرناک تر از آن وقتی است که نگاه سکوالر، لباس دین 
بپوشد و با منطق دین به میدان بیاید. در این صورت معنویت 
و اخالق به نام دین به سود منافع ناپایدار و منفعت های 
کاذب فردی به حاشیه رانده می شود دوره بیگانگی انسان 
با طبیعت و هستی است. دوره ای که انسان محور همه چیز 
و صرفاً به دنبال تصرف و تغییر است. خاستگاه شعار حفظ 
محیط زیست در دوره مدرن احترام به طبیعت نیست. این 
از  نگرانی  از تخریب ویرانگر طبیعت و در پی  شعار پس 
زندگی آینده در این کره خاکی مطرح می شود، نه به خاطر 

احترام به طبیعت.
قدسی/ تجدد،  سنت/  نظیر  دوگانه هایی  می رسد  نظر  به 

فیزیک/  وحی،  عقل/  ایمان،  علم/  سکوالر،  دینی/  عرفی، 
متافیزیک، ماده/ معنا و ... دوگانه هایی برساخته مدرنیسم 
و نگاهی انسان محور به جهان هستند. مدرنیسم چون بنای 
افسون زدایی از جهان و سودای استقالل از امر قدسی دارد، 
آدمی  که  گویی  است.  زده  دوگانه سازی ها  این  به  دست 

همواره بر سر دوراهی است و باید یکی را انتخاب کند. وگرنه 
در منابع اصیل دینی ما چنین دوگانه هایی را نمی بینید؛ 
بلکه هریک از این دوگانه ها دو وجه یک حقیقت هستند. 
عقل، وجه دیگری از وحی است؛ هر دو فعل خداوند هستند. 
خداوند به دو زبان با ما سخن گفته است؛ به زبان عقل و به 
زبان وحی. فیزیک وجه دیگری از متافیزیک و دنیا وجهی 
دیگر از هستی به نام آخرت و وابسته به آخرت است. به دیگر 
سخن، دوگانه سازی عرفی/قدسی، تفکیکی ذهنی و روشی 
معرفت شناختی است که مدرنیسم بریده از معنا برای تفسیر 
جهان و انسان به دست می دهد؛ اما این نوع تفسیر از جهان و 
نگاه به هستی، نه، »تنها«تفسیر و )به گمان عالمان و فالسفه 
الهی اعم از مسلمان و غیرمسلمان( و نه تفسیری 

صحیح از جهان و انسان است.
متقابالً می توان به عالم هستی و طبیعت 
نگاهی متفاوت داشت و زندگی و لوازم 
آن یعنی کار و کوشش و کسب ثروت 
و توسعه و پیشرفت را در نسبت با امر 
قدسی دید و میان آن ها هیچ دوگانگی 
نیافت. در چنین نگاهی علم و پیشرفت، 
عالم هستی  از  راززدایی  هرگز موجب 
نمی شود و رازآلودگی و حیرت افزایی، به 
ساحات ناشناخته علم عقب رانده نمی شوند. 
به رغم پیشرفت چشمگیر دانش بشری، انسان و گیاه 
و زمین و آسمان، همواره حظی از رازآلودگی و حیرت با خود 
دارند. معجزه به معنای امور محیرالعقول نیست؛ گیاهی که 
از دل خاک سر برمی آورد و جنینی که در رحم مادر جان 
می گیرد، معجزه و فعل خداست؛ بنابراین همه چیز نشانه و 
»آیه« است بر خالقیت و ربوبیت و حضور ذات الهی در 
عالم وجود. این همان نگاه قرآن به جهان هستی است. قرآن 
نشانه های خداوند را تنها در ساحات ناشناخته ها و مجهوالت 
نمی جوید. از نظر قرآن، نشانه های حضور خداوند و قدرت 
را می توان در همه جای عالم مشاهده کرد: در  او  ربوبی 
دانه ای که از دل خاک می روید، آبی که از ابرهای حامل 
باران فرو می ریزد، چشمه ها و رودهایی که در زمین جاری 
می شوند و انسان و حیوان از آن می نوشد، آتشی که از چوب 

درختان افروخته می شود و ... .
با توجه به آنچه گفتم، تفکر سکوالر لزوماً به معنای نفی 
امر قدسی یا امر اخروی نیست. حتی به این معنا نیست 
که در اداره و تمشیت امور زندگی، به عقل و خرد اعتماد 
کنیم؛ بلکه به معنای تفکیک ساحت دنیا از آخرت و ساحت 
امر قدسی از ساحت امر عرفی و نگاه استقاللی داشتن به 
زندگی و ادعای گزاِف بی نیازی انسان از معنا و یا دل بستن به 
یافتن معنایی مستقل از امر قدسی، برای زندگی است. چنین 

به نظر می رسد دوگانه ها�ی نظ�ی 
 / دی�ن  ، قدیس/عر�ن تجدد،  سنت/ 
یک/  ن سکوالر، علم/ ایمان، عقل/ وحی، ف�ی
یک، ماده/ معنا و ... دوگانه ها�ی  ن متاف�ی
برساخته مدرنیسم و نگاهی انسان محور 

به جهان هستند.
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تفکری حتی می تواند به نام دین جلوه گری کند. اصرار بر 
قدسی کردن و افراط در رنگ آیینی زدن به همه چیز و یاوه 
ترک عقل و خرد در تمشیت امور دنیا و ارجاع آن به عوامل 
غیبی موهوم، درواقع نوعی سکوالریسم پنهان است، زیرا در 
بطن خود اسیر دوگانه امر قدسی از امر عرفی، تفکیک و 
تمایز امر قدسی از امر عرفی است؛ بنابراین عرفی شدن صرفاً 
خطری از ناحیه مدرنیسم نیست؛ افراط گری ها و وانهادن 
عقل و خرد به نام دفاع از دین و افراط در مناسکی کردن 
دین که معموالً به نام مقابله با تفکر سکوالر انجام می شود، 

به ضد خود می انجامد.
امر عرفی و امر قدسی چه نسبتی با واقعه عاشورا پیدا می کند 
و از این منظر چه تحلیل هایی می توان از این واقعه ارائه داد؟

ناصواب ترین پاسخ به این پرسش همان است که در بخش 
پایانی پاسخ پیشین به آن اشاره کردم؛ یعنی ارجاع حرکت 
امام حسین )ع( و واقعه عاشورا به عوامل غیبی و وانهادن 
عقل و خرد در تبیین این واقعه، به بهانه مقدس بودن و 
راز آلودگی امام )ع( و حرکت وی. این نوع نگاه به واقعه 

عاشورا و حرکت امام حسین )ع( البته سابقه ای 
دیرینه دارد. بر اساس روایتی که اولین 
بار در کتاب لهوف سید طاووس- زیسته 
قرن هفتم- نقل شده است، سیدالشهدا 
در رؤیا پیامبر )ص( را می بیند که به 
او می فرماید »إن الل شاء یراک قتیال 
و شاء أن یراهن سبایا؛ مشیت خداوند 
این است که تو را کشته و خانواده ات 
را اسیر ببیند«. من درباره صحت وسقم 

این روایت بحثی نمی کنم. هرچند ذکر 
این حدیث بعد از گذشت هفت قرن از حادثه 

عاشورا، قرینه روشنی بر عدم اعتبار آن است؛ اما صرف نظر 
از صحت یا عدم صحت، از این حدیث چنین فهمیده شده 
که حرکت امام حسین )ع( مأموریتی بوده که در عالم قدس 
بر اساس شرایط  امام )ع(  به تصمیم  مقرر شده و ربطی 
اجتماعی و سیاسی که حضرت در آن می زیسته است، ندارد.

برخی درصدد توجیه این روایت برآمده و در دفاع از صحت 
این روایت گفته اند »مشیت خداوند« در این روایت، مشیت 
روایت  این  تکوینی. درهرصورت، چه  نه  و  تشریعی است 
درست باشد چه نباشد، اگر از آن چنین فهمیده شود که 
حرکت امام حسین )ع( با موازین عقلی و منطقی قابل تبیین 
نیست و باید منشأ آن را در عالمی جست وجو کرد که بر آن 
منطق دیگری جز عقل حاکم است، بر تفکیک امر عرفی و 
امر قدسی در حرکت امام حسین )ع( مهر تأیید زده ایم. در 
این نگاه، حرکت امام حسین )ع( درواقع مأموریتی ویژه و 
مخصوص به خود آن حضرت بوده و دیگران چنین تکلیفی 

ندارند؛ یعنی به رغم حجیت قول و فعل و تقریر معصوم، 
حرکت امام حسین )ع( و ایستادگی او در برابر دستگاه اموی، 
نمی تواند برای شیعیان حجت باشد، زیرا این حرکت، یک 
مأموریت ویژه از سوی خداوند و یک تکلیف شخصی بوده، 
درنتیجه قابل پیروی نیست. بی سبب نیست که برخالف 
قاعده حجیت قول و فعل معصوم و درحالی که حتی عمل و 
یا تک گزاره های منقول از معصوم در امور مختلف، مستند 
استنباط فقهی قرار گرفته است، حرکت امام حسین در فقه 
شیعه مستند هیچ فتوایی نشده است و عاشورا و مخالفت 
امام حسین )ع( با یزید تا مرحله قربانی شدن مظلومانه آن 
حضرت، در فقه ما )به استثنای مواردی نادر( غایب است. در 
این نگاه، تنها اثر و نسبتی که امام حسین با زندگی ما دارد 
این است که گریه بر او موجب رستگاری ماست. اساساً او 

کشته شد تا گناهان ما بخشوده شود: شهادت فدیه ای.
معنای دعای »اللهم اجعل محیای محمد و آل محمد و 
مماتی ممات محمد و آل محمد« همین است که زیستن 
معصومین )ع( از آغاز تا انجام بر اساس موازین قرآنی است 
و باید الهام بخش ما باشد. اگر مطابق تفسیری که 
قرآن از عالم و آدم به دست می دهد، چنانکه 
گفتیم امر قدسی و امر عرفی دو وجه از 
یک حقیقت است، در زندگی معصومین 
)ع( نیز نباید در پی تمایز امر عرفی از امر 
قدسی برآمد. زیبایی، جذابیت و طراوت 
همیشگی معنای نهفته در حرکت امام 
نهفته  حقیقت  همین  در  )ع(  حسین 

است.
و  امر قدسی  میان  نسبتی  واقعه عاشورا چه 
امر عرفی برقرار می کند و آیا با توجه به شخصیت 
برجسته و معنوی امام حسین )ع(، می توان گفت ایشان در 
حرکت و نهضت خود، امر قدسی و امر عرفی را به وحدت 

رساند؟
زندگی ائمه اطهار )ص( با هر تعریفی که از امامت داشته 
باشیم، چه برای آن بزرگواران علم غیب قائل باشیم چه 
نباشیم، ترجمان زندگی انسان تراز قرآن است. معنای دعای 
»اللهم اجعل محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات 
محمد و آل محمد« همین است که زیستن معصومین )ع( 
از آغاز تا انجام بر اساس موازین قرآنی است و باید الهام بخش 
ما باشد. اگر مطابق تفسیری که قرآن از عالم و آدم به دست 
می دهد، چنانکه گفتیم امر قدسی و امر عرفی دو وجه از 
یک حقیقت است، در زندگی معصومین )ع( نیز نباید در پی 
تمایز امر عرفی از امر قدسی برآمد. زیبایی، جذابیت و طراوت 
همیشگی معنای نهفته در حرکت امام حسین )ع( در همین 

حقیقت نهفته است.

ی که قرآن از عالم و  اگر مطابق تفس�ی
آدم به دست می دهد، امر قدیس و امر 
 

گ
عر�ن دو وجه از یک حقیقت است، در زند�
ن نباید در �پ تمایز امر عر�ن از  ن ن�ی معصوم�ی

امر قدیس برآمد. 
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برای پاسخ تفصیلی به این پرسش می توان به کالم خود امام 
)ع( توجه کرد و دید آن حضرت به جهان هستی و زندگی 
چه نگاهی داشته است؛ امام در صبح روز عاشورا مناجاتی 
با خداوند دارد که همه منابع معتبر تاریخی ازجمله تاریخ 
طبری، ارشاد شیخ مفید، طبقات ابن سعد، کامل ابن اثیر 
و دیگران آن را نقل کرده اند؛ بنابراین حداقل می توان گفت 
که از مستندترین اقوالی است که از امام نقل شده است. 
نکته قابل توجه اینکه این نیایش در شرایطی است که خیانت 
و بدعهدی کوفیان چهره نمایانده و هیچ امیدی به نجات 
نیست. گفتمان انسان گرفتار آمده در چنین شرایطی، یا باید 
گفتمان جزع و شکوه باشد یا گفتمان خشم و کینه؛ اما در 
این دعا، نه از شکوه و جزع خبری هست و نه از خشم؛ هرچه 
هست رضایت و اطمینان و احساس حضور خداوند در تمامی 
آنات زندگی است. آنجا که می فرمایند: »اللهم انت ثقتی فی 

کل کرب؛ و انت رجایی فی کل شدة؛ و انت لی فی 
کل امر نزل بی ثقٌة و عدٌة. من َکم من هٍمّ 

یضعف فیه الفؤاد و تقُلّ فیه الحیلة و یخذل 
فیه الصدیق و یشمت فیه العدو انزلُته بَک 
ن  و شکوتُه إلیک رغبًة منی إلیک عَمّ
سواک فکشفَته و فَرّجَته فأنت ولُیّ کل 
نعمة و منتهی کِلّ رغبٍة«؛ خدایا تو در 

هر اندوهی پشتوانه استوار من و در هر 
شرایط سختی امید من هستی. تو در هر 

پیشامد ناگواری پناه و قدرت من هستی. چه 
مشکالت سهمگینی که دل ها را می لرزاند و امیدها 

به یأس بدل می سازد و دوستان آدمی را رها می کنند و 
دشمنان زبان به شماتت می گشایند و من در تمامی آن ها، 
بریده از اغیار به تو پناه آورده و از سر شوق و رغبت به تو، 
شکوه نزد تو کرده ام و تو غم از دلم زدوده، گره از مشکلم 
گشوده ای. بار خدایا تویی صاحب هر نعمت و غایت مقصود 

من.
این منطق توحیدی )یگانگی ماده و معنا، دنیا و آخرت( را در 
تمامی مراحل و لحظات حرکت امام حسین )ع( می بینیم. 
ازجمله آنجا که در مسیر کوفه با فرزدق مواجه می شود؛ 
و او در پایمردی کوفیان بر عهد خود ابراز تردید می کند. 
حضرت در پاسخ او می فرماید: »خداوند هر لحظه در کاری 
است. اگر امور آن گونه که ما تدبیر کرده و خواسته ایم به پیش 
رفت که خداوند را بر نعمت هایش سپاس می گوییم که در 
هر شکرگزاری، او تنها مرجِع طلِب یاری است و اگر تقدیر 
الهی مانع شد و کارها آن گونه که انتظار داشتیم پیش نرفت، 
آنکه نیتش حق و سیرتش تقواست؛ از راه راست منحرف 

نگردیده است.
 امروز با توجه به اینکه جهان به سمت عرفی شدن و به 

تعبیری، سکوالر شدن پیش می رود و جامعه و انسان مدرن 
با بحران های متعدد نظیر بحران هویت، اخالق و معنویت 
مواجه است، واقعه عاشورا چه پیام ها و دستاوردهایی برای 
انسان و جامعه مدرن امروز دارد؟ درواقع چه قرائت و فهمی 

از عاشورا با اقتضائات امروز قرابت بیشتری دارد؟
منبع  همواره  مختلف  اعصار  در  )ع(  سیدالشهدا  حرکت 
الهام پیروان راستین آن حضرت بود. عاشورا اسطوره ای در 
عالم واقع و ترجمه عملی قرآن در زندگی انسان است. اگر 
گوهر دین توحید است، عمیق ترین و درس آموزترین وجه 
این اسطوره، توحید و نگاه وحدانی به عالم هستی و عرصه 
زیست انسانی است که در آن امر قدسی و امر عرفی، اخالق 
و معنویت و زندگی به وحدت رسیده اند. انسان امروز به سبب 
حاکمیت نگاه سکوالر، بیش از هر چیز از بحران معنا رنج 
می برد. حرکت امام حسین صرف نظر از ابعاد حماسی آن، 
از این حیث می تواند نه تنها برای شیعیان و 
برای همه  بلکه  برای مسلمانان،  نه تنها 

انسان ها الهام بخش باشد.
تأکید می کنم بحران معنا را نباید تنها در 
پشت کردن به دین یا فرستادن خداوند 
به پستوی خلوت شخصی و احساسی 
آدمیان جست وجو کرد. خطرناک تر از 
لباس  نگاه سکوالر،  که  است  آن وقتی 
دین بپوشد و با منطق دین به میدان 
اخالق  و  معنویت  صورت  این  در  بیاید. 
به نام دین به سود منافع ناپایدار و منفعت های 
کاذب فردی به حاشیه رانده می شود. به تعبیر امام حسین 
)ع(: »و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه ما دَرّت معائشهم 
...؛ دین لقلقه زبانشان است و آن را تا آنجا می خواهند که 
اغراض و مطامع دنیایی شان را تأمین کند«؛ بلکه اخالق و 
معنویت به جای آنکه مالک و شاخص اصالت و حقانیت امر 
دینی باشد، از عرصه فهم و عمل دینی رخت برمی بندد. 
درنتیجه وجه تمایز زیست دین داران از غیر دینداران به رواج 
مناسک تهی از معنا در جامعه دین داران خالصه می شود. 
حتی فراتر از این، چنانکه امروزه مشاهده می کنیم، اخالق و 
معنا تحت الشعاع دین مناسکی از جامعه مؤمنان بال موضوع 
شود و ظواهر اعمال دینی، جای آن را بگیرد؛ اما غیر دینداران 
به ضرورت عقل، به اخالق اجتماعی در سامان زندگی خود 
ملتزم باشند. فاجعه بارتر آنجاست که امر قدسی نه تنها از امر 
عرفی تفکیک شود، بلکه در خدمت امر عرفی درآید و این 

همان کاری است که قدرتمندان با دین می کنند.

 
بحران معنا را نباید تنها در پشت 

به  یا فرستادن خداوند  به دین  کردن 
پستوی خلوت شخیص و احسایس آدمیان 
آن وق�ت  از  خطرناک تر  کرد.  جست وجو 
است که نگاه سکوالر، لباس دین بپوشد و 

با منطق دین به میدان بیاید..
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ا�ن سخ�ن
 نهاد دین برای اصالح نهاد عزاداری باید هزینه

بدهد

سوگواری برای امام حسین )ع( در طول تاریخ فراز و نشیب 
داشته است؛ شیعیان به صورت کلی گروهی با هویت سیاسی 
از آنکه هویت متفاوت فقهی و کالمی  بودند؛ یعنی پیش 
متمایز از سایر گروه های اسالمی داشته باشند، از نظر سیاسی 
معترض به حکومت ها بودند و معتقد بودند خلفا و حاکمان 

پس از پیامبر، صالحیت حکومت نداشتند.
دوران  در  که  است  هویتی  مؤلفه های  از  یکی  سوگواری 
حکومت آل بویه در سال 350 هجری قمری با عزاداری آغاز 
شد، پس از یک قرن، در حکومت سلجوقیان ممنوع شد تا 
اینکه پس از 300 سال در دوران حکومت مغول، مجدداً 

از  این 300 سال، سوگواری  برقرار گردید و در  عزاداری 
آشکار به پنهان و از مسجد به خانقاه ها و حسینیه ها منتقل 
می شود و ماهیت اعتراضی آن به عرفانی تغییر می کند. در 
دوران صفویه بین نهاد دین و سیاست، درآمیختگی ایجاد 
می شود و حکومت از عزاداری حمایت می کند. سوگواری در 

این دوره از ارزش گرایی به هنجارگرایی تغییر می کند.
}هنجار با ارزش متفاوت است{؛ هنجار یک امر عرفی است 
و حکومت ها از آن حمایت می کنند؛ چون انسجام جامعه را 
افزایش می دهد و قدرت را تثبیت می کند؛ اما ارزش، یک 
امر آرمانی است مانند عدالت، آزادی یا صداقت؛ ممکن است 

مهراب صادق نیا 
 | استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب
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این شرایط،  ایجاد شود و در  ارزش شکاف  بین هنجار و 
امام  نیست. سوگواری  موردپسند حکومت ها  ارزش گرایی 
حسین یک پدیده ارزش گرا بود چون شخص اباعبدالل یک 
شخصیت آرمان گراست؛ اما در دوره صفویه، سوگواری از 
ارزش گرایی به هنجارگرایی تغییر می کند و نوعی حمایت 

از حکومت در آن دیده می شود.
اتفاق دیگر در آن زمان این بود که مراسم عزاداری خیلی 
گرفته  کار  به  آن  در  کتل  و  علم  و  سنج  و  ابزارمند شد 
شد؛ این ابزارها نمادهایی از رخدادهای عاشورا بودند؛ یا از 
باورداشت های مردم نسبت به این رخ دادها تصویر شده و 
به کار گرفته می شدند. در روزگار قاجار هم این روند تشدید 
شد؛ در دوره پهلوی اول با شعار خرافه زدایی رضاخان و اینکه 
به دنبال تئوری های توسعه برگرفته از غرب بود، سعی کرد 
عزاداری را محدود کند؛ گرچه باز مردم به صورت پنهانی 
عزاداری داشتند. در دوره پهلوی دوم، سوگواری آزادتر شد 

ضمن اینکه حیثیت ارزشی تر پیدا کرد.
مانند  کسانی  انقالب،  به  نزدیک  سال های  در 

شهید مطهری و شریعتی، قرائتی از عزاداری 
برای امام حسین )ع( مطرح کردند که از 
دل آن، شورش و اعتراض به حکومت 
بیرون می آمد و حتی مارکسیست ها و 
چهره ای نظیر گل سرخی هم با استناد به 
امام حسین )ع( به مبارزه می پرداختند؛ 

می گوید  سخن  زمان  شمر  از  مطهری 
و  می شود  کشیده  چالش  به  حکومت  و 

شریعتی هم به نحو دیگری حرکت های اجتماعی 
ضد حکومت ایجاد می کند.

صادق نیا تصریح کرد: بعد از انقالب هم این کیفیت وجود 
داشت ولی از دهه ۷0 به بعد مدل سوگواری از ارزش گرا 
بودن فاصله گرفت؛ توسعه کّمی بسیار زیادی پیدا کرد و 
چون پیوند عمیقی با نهاد حاکمیت دارد، قدری هنجارگراتر 
شد و حتی در سخنرانی برخی خطبا این مسئله مطرح شد 
که نمی توان مستقالً درباره عدالت سخن گفت و باید در 

چارچوب نظام هنجارِی خاصی این مسئله مطرح شود.
گفتمان سوگواری و عزاداری در جامعه شیعی مشخصاتی 
دارد؛ این گفتمان سوگواری، همواره در ذیل کنش دینی 
تعریف شده است؛ یعنی عزاداران آن را به عنوان یک کنش 
مذهبی انجام می دهند و تالش می کنند تا با عزاداری خود 
را به خدا و مفاهیم قدسی، آخرت، رهایی از گناه و نزدیک 
کنند؛ بنابراین سوگواران احساس می کنند هر کاری اعم از 
قمه زنی و سینه زنی و نخل گردانی و حتی دادن چای، یک 
کنش دینی است. این سوگواران معتقدند حضرت آدم و 
نوح وقتی گرفتار مشکالت شدند، برای رفع مشکل به امام 

حسین )ع( متوسل شدند، یونس از شکم ماهی با توسل به 
امام حسین )ع( بیرون آمد و حتی امام زمان )عج( هم منتقم 
خون حسین )ع( است؛ لذا همه انبیاء در عزاداری برای امام 

حسین )ع( سهیم هستند.
در این مراسم به لحاظ سن، از کودک شیرخواره که تمثیلی 
از حضرت علی اصغر )ع( است تا پیرمردی که تمثیل حبیب 
بن مظاهر است حضور دارند. در اینجا دین و نژاد و مذهب 
معنا ندارد و مسیحی و یهودی و شیعه و سنی مطرح نیست 
و همه دنبال داشتن تجربه قدسی هستند؛ همه عزاداران به 
سبکی روح می رسند و از این کار خود احساس خودرضایتی 
دارند. احساس می کنند توسط خدا بخشیده شده و مورد 
رحمت الهی قرار گرفته اند و آن قدر این کنش را مذهبی 

می دانند که حتی آن را باالتر از نماز و روزه می دانند.
بنده بارها و بارها با افرادی روبرو شدم که حجاب ندارند و 
روزه نمی گیرند و نماز نمی خوانند؛ ولی در این ایام در مراسم 
حضور دارند و نذری می دهند و آن را نشانه مسلمانی 
می دانند. بسیاری از سوگواران حسینی )ع( 
حتی حاضر نیستند هیچ نسبتی با تاریخ 
و فلسفه و منطق برقرار کرده و آن را 
با پرسشی فقهی و غیر آن به چالش 
بکشند و حتی وقتی قمه زنی می کنند 
اگر به آن ها گفته شود که موجب اضرار 
به بدن و حرام است، حاضر به پذیرش 

آن نیستند.
نقش نهاد دین در عزاداری

بحث  در  دین  نهاد  که  است  این  واقعیت 
عزاداری، نقش چندانی نداشته است؛ برای اولین بار 
آل بویه در پی آزاد کردن عزاداری و توسعه کمی و کیفی آن 
برآمد؛ هیئت تشکیل داد و عزاداری را آزاد کردند و در دوره 
مغول هم متصوفه این کار را کردند؛ در دوره صفویه و اآلن هم 
حکومت ها عمدتاً نقش توسعه ای و حمایتی داشتند؛ یعنی 
دست کم نهاد دین در این سنت، نقش تأسیسی نداشته؛ 
گرچه در آن بازیگر و نقش آفرین بوده و سفارش و توصیه 

کرده است.
ما در نهاد دین، ادبیات فربه ای در باب سوگواری نداریم، 
درحالی که در مورد طهارت و نجاست و نماز و روزه، صدها و 
هزاران مسئله و روایت و  داریم؛ وقتی به عزاداری می رسیم، 
فقها هم معموالً  نحیف و الغر وجود دارد.  ادبیاتی کامالً 
احتیاط کرده و نظر چندانی نداده اند؛ همچنین اموری مانند 
کالم و فقه که نهاد دین متولی آن است، سعی کرده کاماًل 

بااحتیاط با کنش عزاداری مواجه شوند.
اآلن اشعار غلوآمیزی مانند اینکه حسین خود خداست در 
مجالس بیان می شود ولی چند نفر متکلم می بینیم که با 

هنجار یک امر عر�ن است و حکومت ها 
انسجام  چون  می کنند؛  حمایت  آن  از 
جامعه را افزایش می دهد و قدرت را تثبیت 
می کند؛ اما ارزش، یک امر آرما�ن است 

مانند عدالت، آزادی یا صداقت؛ .
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آن معارضه کنند و بگوید این تعابیر شرک است و حتی حد 
دارد؛ بدتر اینکه در مواردی آن را توجیه کالمی هم می کنند 
اهل بیت )ع( نور هستند و وجود نوری دارند. یا  که مثالً 
برخی مردان در مراسم تعزیه خوانی، لباس زنانه می پوشند 
و نقش زینب )س( را بازی می کنند ولی کمتر فقیهی وارد 
صدور حکم برای این کار شده است؛ سید محسن امین وقتی 
قمه زنی را در دوره خود حرام کرد، چه مواضعی که علیه او 
نگرفتند. به تعبیر فرد بزرگواری، شهید مطهری هم شانس 
آورد که شهید شد؛ اگر شهید نشده بود امروز معلوم نبود به 

چه چیزی متهم شود.
هزینه باالی نهاد دین برای اصالح عزاداری

چند سال قبل یکی از مراجع تقلید به مداحان 
چند توصیه کرد؛ یکی از مداحان معروف 

که تلویزیون هم مدام او را پخش می کند، 
خطاب به این مرجع تقلید که نماینده 
عالی نهاد دین است گفت که شما لطفاً 
در این مورد دخالت نکنید؛ بنابراین نهاد 
دین باید هزینه زیادی بپردازد تا بخواهد 

نهاد عزاداری را اصالح کند.
تفاوت  سوگواری  و  دین  نهاد  }میان 
تکلیف گراست  دین،  نهاد  دارد{؛  وجود 

ولی  می کند؛  تعیین  را  نبایدها  و  بایدها  و 
نهاد سوگواری تا اندازه زیادی تساهل گراست. در مورد 

سوگواری احادیثی نقل می شود که بهشت را با یک گریه 
و گریاندن بر افراد واجب و تضمین می کند؛ مثالً در کامل 
الزیارات از امام صادق )ع( نقل شده است که اگر کسی یک 
بیت شعر در مورد امام حسین )ع( بگوید و خودش گریه کند 
و دیگران را بگریاند، بهشت بر او واجب می شود؛ یا اگر کسی 
یک بیت شعر بگوید، گریه کند و حتی خودش را به گریه 
بزند، بهشت بر او واجب می شود. این روایت را مقایسه کنید با 
کسی که از طریق نهاد فقه و انجام واجبات و ترک محرمات و 
تحمل سختی ها دنبال بهشت است؛ زیرا بر این اساس کسی 
که طمع بهشت دارد، باید عمری ورع و پرهیزکاری داشته 
باشد و مقید به واجبات و محرمات باشد و خون دل بخورد 

و رنج ببرد.
از پیامبر )ص( نقل شده است که همه چشم ها در روز قیامت 
گریان هستند مگر چشمی که برای مصیبت امام حسین 
)ع( گریان باشد. در سنت دینی ما هم چنین مطالبی داریم؛ 
مثالً منبری ها مطلب شیخ جعفر شوشتری را به عنوان روایت 
او گفته درست  اوست؛  می خوانند، درحالی که گفته خود 
است که همه ائمه )ع( سفینه نجات و باب بهشت هستند، 
ولی کشتی حسین )ع( سریع تر انسان را به نجات می رساند 

و باب حسین )ع( برای ورود به بهشت اوسع است.

تساهل در نهاد عزا
با سختگیری در فقه  قابل مقایسه  ادبیات  این  تساهل در 
نیست؛ در فقه گفته می شود اگر کسی روزه را عمداً افطار 
کند، باید کفاره جمع بدهد و 60 روز، روزه بگیرد و 60 
مسکین را اطعام کند. اگر کسی حج را نیمه کاره رها کند، 
نهاد سوگواری  ولی کسانی که در  دارد؛  را  فالن مجازات 
شریک هستند، وقتی ببیند که با یک اشک ریختن وارد 
بهشت خواهند شد ترجیح می دهند از این طریق عمل کنند.

در جمهوری اسالمی، بین نهاد دین و سیاست هم داستانی 
وجود دارد. این اتفاق در هیئت های عزاداری ممکن است 
بیشتر به چشم بیاید و چالش برانگیزتر هم باشد. مداحی هایی 
می بینیم که گاهی به رپ نزدیک است که در دو سه 
دوره  این  در  مداحی ها  نبود؛  باب  قبل  دهه 
مبتنی بر عشق و ارادت توصیف می شوند 
و عشق هم مبتنی بر هیچ قاعده اعتقادی 
نیست و بیانگر رابطه سوگوار و امام )ع( 
سبب  مؤلفه  این  بنابراین  است؛  خود 
نُرم گراست،  که  حکومتی  می شود 
نتواند با این سوگواری همراه باشد و باید 
منتظر باشیم که از دل این نوع عزاداری، 
صورت هایی بیرون بیاید که موردانتقاد نهاد 

دین و حتی حکومت قرار بگیرد.
سوگواری روزبه روز عرفی تر می شود

با توجه به حکومتی تر شدن عزاداری در چند دهه اخیر، 
آینده  این شیوه را مثبت نمی بینم؛ این هنجارمندی که از 
ناحیه حکومت اعمال می شود، می تواند شکاف میان نهاد 

دین و سوگواری را ستیزه جویانه تر کند.
من عقب نشینی نهاد دین در مقابل پیرایه های نهاد سوگواری 
را می بینم و اینکه سوگواری، روزبه روز سکوالرتر یا عرفی تر 
می شود؛ اما شاید تغییر نسل در طالب حوزه اثربخش شود. 
برای اصالح باید از طریق جلساتی شبیه همین جلسات عمل 
کرد و برخی نشانه های مثبت نظیر مضامین اشعار عزاداری ها 

در یزد را هم می بینیم.
یک شعر هم از دختر امام حسین در باب عاشورا نداریم

عزاداری ها گفت:  به  نگاه معصومین  درباره  وی همچنین 
روایات معصومین نمی تواند عزاداری به سبک امروز ما را 
توجیه کند. آن ها نوعاً در منزل خودشان عزاداری مختصری 
انجام می دادند و البته مواردی در مقابل هم هست. مثاًل 
سکینه خانم که در کربال حضور داشته، فجایع را دیده و 

شاعر هم بوده، از او حتی یک شعر هم نمی بینید.
 

شدن  حکوم�ت تر  به  توجه  با 
، آینده  این  عزاداری در چند دهه اخ�ی

شیوه را مثبت نمی بینم؛ این هنجارمندی که 
از ناحیه حکومت اعمال می شود، می تواند 
را  سوگواری  و  دین  نهاد  میان  شکاف 

نه جویانه تر کند. ست�ی
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ا�ن سخ�ن
عزاداری، یک پدیده وجودی و طبیعی

قال رسوال الل: ُحَسیُن ِمّنی و انا ِمن ُحَسین؛ اَحبَّ اللُ َمن 
اَحبَّ ُحَسینا؛ ُحَسین ِسبٌط ِمَن االَسباط. این بخشی از یک 
حدیث سه جمله ای است که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند. 

ما با همین جمله نخست آن کار داریم: ُحَسیُن ِمّنی و انا ِمن 
ُحَسین.

ظاهراً این قالب بیانی و این نوع سخن گفتن، در آن روزگار 

ضا شجاعی زند   عل�ی
 | استادیار گروه جامعه شنایس دانشگاه تربیت مدرس
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رایج بوده است و برای ابراز محبت و عالقه شدیِد به کسی 
یا بیان یگانگی و وحدت با کسی به کار برده می شده است. 
فالٌن منی و أنا ِمن فالن. این یک برداشت نازل از این عبارت 
است؛ نظیر آن برداشت سطحی که از حدیث غدیر کرده اند. 
برداشت دیگر از این عبارت اما قدری خاص تر است و روی 
برجسته  را  آن  و  می رود  ُحَسین  ِمن  أنا  آن،  دوم  بخش 
می سازد. اینکه رسول الل )ص( بفرمایند حسین از من است، 
اشاره به یک امر بدیهی است. روشن است که ایشان نوه 
پیامبر بوده اند و بازهم روشن است که ایشان دنباله رو آیینی 
بوده است که ایشان آورده اند؛ اما اینکه بالفاصله بفرمایند من 
از حسین هستم، به نظر قدری عجیب و توجه برانگیز است و 
حاوی و حامل مطلب مهم تری است. به همین رو برخی آن 
را اشاره ای دانسته اند بدین که کارِ ایشان از طریق و به واسطه 

حضرت اباعبدالل )ع( است که تداوم پیدا می کند. گویا 
مِن  دوام  و  بقا  که  بفرمایند  می خواسته اند 

به  وابسته  آورده ام،  آیینی که  و  پیامبر 
حسین و حرکت امام حسین است. این 
مطلب را بعدها کسی در یک عبارت زیبا 
این گونه تعبیر کرده است که: َاالسالم 
ُمحّمدُی الُحُدوث و ُحَسینی  الَبقاء. این 
دیگر حدیث نیست. برداشتی است از 
همان حدیث در قالب یک عبارت نغز 
که به خوبی منظور آن حدیث را منتقل 

کرده است.
بحث اما در اینجا است: به فرض که برداشت دوم را 

از آن حدیث بپذیریم، آیا می شود آن را به اقامه عزای حضرت 
اباعبدالل )ع( هم تسری داد؟ می شود نتیجه گرفت که بقای 
اسالم به عزاداری و هیئت وابسته است؟ پاسخ اجمالی بنده 
این است که: می شود. هم می شود آن را به یک سطح باالتر 
از حرکت منجر به شهادت امام حسین )ع( تسری داد؛ یعنی 
به اصل امامت و گفت که بقای اسالم وابسته به امامت بوده 
است و هم می شود آن را به یک سطح بسیار پایین تر که 
برپایی این قبیل مجالس و هیئت ها باشد، تسری داد و گفت 
که مجالس عزا و برپایی هیئت ها در بقا و تداوم اسالم مؤثر 
بوده و هستند. همان گونه که حضرت امام هم فرموده بودند: 
»محرم و صفر است که اسالم را نگه داشته است ... زنده نگه 
داشته است.« نزدیک به همین برداشت را حاج آقا مجتبی 

تهرانی هم داشتند و در جلساتشان به دفعات بیان کرده اند.
ُحَسین  ِمن  أنا  تعبیر  از  که  تعمیمی  و  برداشت  این  در 
نوعی بزرگنمایی در حقِّ این مجالس وجود  شده، ظاهراً 
دارد؛ به این صورت که ابتدا هیئت ها و اقامه عزا را به نوعی 
هم طراز اصل امامت و واقعه شهادت حضرت اباعبدالل )ع( 
قرار می دهد و سپس بقای اسالم را وابسته به آن می کند. 

برای رفع ابهام و سوءتفاهم احتمالی اشاره می کنم که این ها 
هم طراز نیستند؛ اگرچه ممکن است اثرات همسانی داشته 
باشند. اگر بقای اسالم را بنابر اعتقاد شیعه، وابسته به اصل 
امامت بدانیم، در باب هیئت ها تنها می گوییم که مؤثر در 
با  آن هم  و هستند؛  بوده اند  و مسلمانی  دین داری  تداوم 

رعایت شرایط و تبصره های بسیار.
یکی از تعریضات شایع به جمهوری اسالمی، اتفاقاً از همین 
ناحیه است که به »شریعت« و »شعائر دینی« که هر دو 
از ظواهر دین اند، بیش ازحد اهمیت داده است و می دهد. 
می گویند گفتمان دینی جمهوری اسالمی، گفتمان فقه 

است و سینه زنی.
اینکه این تعریضات تا چه حد صادق است و چه پاسخی 
دارد، بحث دیگری است و موضوع بحث ما در اینجا نیست. 
فقط به همین اندازه اکتفا می کنیم که جمهوری اسالمی به 
 عنوان های دیگری هم متهم شده است. ازجمله به 
اسالم سنتی و حوزوی، به اسالم ایدئولوژیک، 
اسالم  به  بنیادگرا،  و  سیاسی  اسالم  به 
مدرنیزه شده، به اسالم فلسفی و اصولی 
و صدرایی  و از این قبیل. اتفاقاً صائب هم 
هست و مؤید آنکه، گفتمان جمهوری 
و  دربرگیرنده  گفتماِن  یک  اسالمی، 
جامع است که می شود هم زمان آن را به 
گرایش ها و رویکردهای بعضاً معارض متهم 
ساخت. هر یک از این نسبت ها را اتفاقاً کسانی 
به جمهوری اسالمی داده و می دهند که خود در حصار 
یکی از این خرده گفتمان ها گیر افتاده اند و اعتراضشان این 
است که چرا جمهوری اسالمی با رقبای آن گفتمان، به اندازه 

کافی غیریت سازی نمی کند.
بحث ما اما در آنجا هم نیست، بلکه در اطراف حمالت و 
تعریضاتی است که به هیئت ها شده است و می شود. این 
انگیزه و مسئله اصلی شان  تعریضات و حمالت را حسب 

می توان در سه دسته از هم تفکیک کرد و بازشناخت:
ما  مذهبی  دینی-  رقبای  و  مرامی  رقبای  دسته  یک   .1
هستند؛ آن ها با هیئت ها مخالفت می کنند، چون خودشان 
فاقد چنین ظرفیتی هستند. مخالفت شان هم با هیئت ها 

بیشتر از سِر حسد و حسرت است.
2. دسته دوم مخالفان سیاسی جمهوری اسالمی هستند 
موجب  و  می بینند  نظام  با  هم سوی  را  هیئت ها  چون  و 
تقویت آن، با آن ها به مخالفت برمی خیزند. به همین رو هم 
مخالفت شان با هیئت ها صددرصدی نیست و در مواردی، 
یا  و  خنثی  هیئت های  به  نسبت  مثالً  می پذیرد.  استثنا 
هیئت های ناهم سو با جمهوری اسالمی هیچ حساسیتی از 
خود نشان نمی دهند. این دسته را به همین دلیل باید در 

جمهوری  به  شایع  تعریضات  از  ی� 
ن ناحیه است که به  اسالمی، اتفاقاً از هم�ی
« که هر دو از  یعت« و »شعائر دی�ن »رسش
ظواهر دین اند، بیش ازحد اهمیت داده 

است و می دهد. 
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زمره مخالفان لغیره هیئت ها قلمداد کرد.
3. دسته سوم اما از مخالفان درون دینی و لنفس هیئت ها 
هستند. تردیدهای مختلفی هم درافکنده اند که در ادامه 

اشاره خواهیم کرد.
اسالمی  جمهوری  که  متفق اند  رأی  این  در  اما  سه  هر 
بیش ازحد به هیئت ها میدان داده و دامن زده است. خوب 
این شبهه که گویا هیئت ها، محصول  به  است همین جا 
جمهوری اسالمی هستند یا جمهوری اسالمی است که آن ها 

را سرپا نگه داشته است نیز بپردازیم و پاسخ دهیم.
اوالً هیئت ها بسیار قدیم تر و ریشه دارتر از جمهوری اسالمی 
هستند؛ ثانیاً از نفوذ و گستردگی بسیار باالیی برخوردارند؛ 
حتی بیشتر از جمهوری اسالمی که خود یک نظام مردمی 
است. لذا می شود گفت جمهوری اسالمی است که از مجالس 
دینی ارتزاق می کند و اعتبار و انرژی می گیرد و نه به عکس 
و جمهوری اسالمی است که به یک معنا، مولود مجالس 
سیدالشهدا )ع( است و نه برعکس. این را از این بیان حضرت 
امام می فهمیم که فرمودند: »انقالب اسالمی ایران پرتوی از 
عاشورا و انقالب عظیم الهی بوده است ... اگر این مجالس 

وعظ و خطابه نبود، کشور ما پیروز نمی شد.«  این ها 
البته نافی بیان دیگر ایشان نیست که فرمودند: 

»ما انقالب کردیم تا شعائر اسالمی را زنده 
کنیم«.

مسئله ما از این میان، بیشتر مربوط به 
مخالفت ها و تعریضاتی است که دسته 
اخیر و از یک موضع درون دینی مطرح 

کرده و می کنند. 
دینی  مبانی  به  ایشان  نخست  تردید 

مجالس و محافل دینی برمی گردد و این سؤال 
را مطرح می کنند که پدیده هیئت اساساً از کجا 

آمده و تحت چه عنوانی در دین قرار می گیرد؟ نزدیک ترین 
دینی  سرور  مجالس  و  عزاداری  اقامه  برای  که  تعبیری 
می توان به کار برد، به نظر همین شعائر است. این تعبیر در 
قرآن چهار بار آمده است )بقره 158؛ مائده 2؛ حج 32؛ حج 
36(؛ در همه جا هم با ترکیب شعائرالل است و عمدتاً هم 
درباره مناسک حج به کار رفته است. در کاربردهای فقهی 
آن قدری  معنای  قرآنی،  مضمون  همان  حفظ  با  دینی  و 
توسع پیدا کرده است. مستمسک و مبنای این توسع نیز 
همین است که شعائرالل را به معنای عام »نشانه های خدا« 
بگیریم و به هر موقعیتی که ما را به یاد خدا می اندازد، تعمیم 
بدهیم. همین معنای عمومی تر است که شاید اجازه دهد 
تا از آن برای اشاره به پدیده موردنظر، یعنی اقامه عزای 
حضرات معصومین )ع( و مجالس سرور ایشان استفاده کنیم. 
مناسبت های دینی، محافل و مجالس دینی، اجتماعات دینی 

و زیارتگاه ها بنابراین، در زمره شعائر الهی هستند؛ چرا؟ چون 
در کوران زندگی و البه الی درگیری های روزمره، وقفه ای 
ایجاد می کنند و ما را به یاد خدا می اندازند. سوره جمعه 
اشاره خوبی به این معنا دارد: یَا اَیُّّها الَذیَن آَمنوا إَذا نُوِدَی 
لِلَصالةِ ِمن یَوِم الُجُمَعه َفاسَعوا إلی ِذکِراللِ و َذُروالَبیَع َذلُِکم 

َخیٌر لَُکم إن ُکنُتم تَعلَُموَن )جمعه ۹(.
تردید دوم در ضرورت و کارکرد دینی این مجالس و محافل 
پدیده های  جنس  از  مجالس  این  که  بپذیریم  اگر  است؛ 
شعائری هستند، می شود چنین گفت که نه از ارکان و ابعاد 
اصلی دین اند و نه از عبادات و نه حتی از مناسک که صورت 
جمعی آن است. آن ها بیشتر طبیعی اند تا دستوری و در ِعداد 
پدیده های وجودی و عاطفی اند که به خودی خود سر می زنند. 
یک واکنش طبیعی، بدون هرگونه غرض و مقصود کارکردی، 
در تکریم و تعظیم و به یادآوری اشخاص و موقعیت هایی که 
مقدس و محترم اند. بااینکه توصیه هایی برای آن وجود دارد، 
اما واجد طراحی و صورت های محدد ازپیش  تعیین شده هم 
نیستند و این از تمایزهای مهم میان شعائر و مناسک است. 
ممکن است ردی از آن در سیره وجود داشته باشد، اما عقبه 
و سابقه آن را بیشتر باید در سنت مسلمانان 
جست. از ویژگی های دیگر شعائر اینکه 
جمعی و ابرازی هستند و غرض اصلی 
در آن، همان تجلیات و نمایش بیرونی 
آن است. خصوصیات اخیر را در برخی 
نمازهای جمعه  نظیر  عبادات جمعی، 
و جماعات و اعیاد و مناسک حج هم 
نباید موجب خلط آن ها  می بینیم که 
به هم شود. آن ها عبادیاتی هستند که 
وجه شعائری هم پیدا کرده اند. جنبه های 
آسیبی دامن گیر شعائر نیز عمدتاً از دل همین 

ویژگی ها سر برمی آورد که جلوتر اشاره خواهیم کرد.
از سومین تردیدهایی که دراین باره مطرح شده، این سؤال و 
پرسش است که چرا یکی از فروع و مؤلفه های دین این قدر 
برجسته شده و جای را بر ابعاد و ارکان اصلی دین تنگ کرده 
است؟ این ایراد چندان دقیق نیست و بر یک گزارش صادق و 
برداشت صائب از هیئت ها و هیئتی ها ابتنا ندارد؛ ضمن اینکه 
دچار یک سهو خفی در خلط میان عمل و نظر دین داران 
است. رفع این تردید بیش از هر چیز نیازمند آشنایی از 
نزدیک و همدالنه و مبتنی بر اقتضائات و ظرفیت های این 
مجالس است. همان نیز می تواند به آسیب شناسی بهتر این 
پدیده کمک کند. به همین رو پاسخ به آن را به پس از 
طرح دسته چهارم تعریض ها که عمدتاً از نوع آسیب شناسی 

هیئت ها و عزاداری هاست، احاله می کنیم.
اشاره شد که شعائر به دلیل خصوصیاتی چون ابرازی بودن 

 شعائر به دلیل خصوصیا�ت چون 
ابرازی بودن و ظهور و بروز خودبه خودی 
از  چارچوب های  و  قواعد  ن  نداش�ت و 
ن وجه کارکردی،  ن شده و داش�ت پیش تعی�ی
شاید بیش از دیگر اجزای دین، در معرض 

دچار شدن به آسیب اند.
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و ظهور و بروز خودبه خودی و نداشتن قواعد و چارچوب های 
از پیش تعیین شده و داشتن وجه کارکردی، شاید بیش از 
دیگر اجزای دین، در معرض دچار شدن به آسیب اند. کمتر 
کسی از فعاالن و مدافعان این مجالس، منکر آسیب های 
دامن گیر این پدیده هستند. ایشان حتی بیش از دیگران، 
مشتاق و مایل به آسیب شناسی آن هستند تا بتوانند با رفع 
نقص و عیوب، آن را در مسیر رشد و نیل به کمال مورد 
انتظار، آنچنان که در شأن ائمه  طاهرین )ع( و مرضی ایشان 
باشد قرار دهند. از همین رو هم آسیب شناسی و تالش برای 
پاالیش هیئت ها و مجالس دینی، از درون و از سوی کسانی 

که با اصل آن موافق اند و همدلی دارند، به مراتب 
بیش از کسانی بوده است که از بیرون و از 

موضعی توریستی یا مغرضانه در آن نظر 
مسائلی  و  موضوعات  از  یکی  کرده اند. 
که علما و خصوصاً فقها درطول تاریخ 
با آن درگیر بوده اند، همین مواجهه با 
انحرافات و بدعت های دینی بوده است 
شیوه های  و  هیئت ها  جمله،  آن  از  و 
پرداختن  اینجا  در  ما  غرض  عزاداری. 
به آسیب ها یا احصا و وارسی و اعالم رد 

یا قبول آن ها نیست؛ در اینجا تنها به بیان 
درصورت  که  پرداخت  خواهیم  مالحظاتی  برخی 

توجه و اعتنا، قادر است به ما در درک بهتر این پدیده و 
تنظیم انتظارات از آن کمک کند تا امکان بیشتری برای 
نقد درست آن و نقد آسیب شناسی های صورت گرفته از آن 

فراهم آید:
1.  در هر کار آسیب شناسانه باید واقعیت به درستی گزارش 
شود؛ همه جانبه و دقیق و بدون بزرگنمایی. حاصل آن باید 

تصویر کاملی از عیوب و محاسن آن پدیده ارائه دهد.
2. در آسیب شناسی پدیده ای که با گستره وسیع و تنوعات 
بسیاری همراه است، باید به جریان اکثر و میانگین ها توجه 

شود و نه موارد نادر و خاص.
3. در آسیب شناسی یک پدیده زنده و پویا، باید به روندهای 

آن نیز توجه شود و نه صرفاً به فرازوفرودهای موردی آن.
4. باید توجه شود که ادیان به طورکلی و اسالم شیعی به طور 
خاص، واجد یک سازوکار درونی فعال در مراقبت و مواجهه 

و اصالح و پاالیش است.
5. باید به نقش عواطف و شور در دین توجه داشت و نباید از 
آن غفلت کرد و یا ناخواسته با تردیدافکنی هایی از این قبیل 

آن را از اثر انداخت.
6. به ماهیت این پدیده که یک پدیده عاطفی و ابرازی است، 
باید توجه شود و انتظار از آن را بر همین خصوصیت منطبق 

ساخت.

۷. باید توجه داشت که شعائر و هیئت از مقوالتی اند در دین 
که مورد اقبال بدنه دین داران است و اینکه الزم است این 
حلقه اتصال و جذابیت های آن برای همه سنین و همه اقشار 

و سالیق حفظ شود.
8. باید توجه شود که هیئت ها باب اند؛ مقدمات اند و طریقیت 
دارند. البته اینجا نکته بغرنج و ظریفی وجود دارد که ماجرای 
بهانه های  اگر هیئت و  را قدری پیچیده می سازد.  هیئت 
پا  باشد،  نداشته  بچه  هیئتی موضوعیت  برای  آن  برپایی 
نمی گیرد و دوام پیدا نمی کند و ممکن است اثرگذاری اش را 

نیز از دست بدهد.
۹. توجه شود که ظرفیت های دین فقط هیئت نیست 
و از هیئت هم نباید انتظاری بیش از ظرفیت و 

طاقت آن داشت.
کوتاهی  که  داشت  انتظار  نباید   .10
دیگر  جاهای  در  ما  کم کاری های  و 
ویژه  کار  کنند.  برطرف  هیئت ها  را 
تربیت  نیست؛  دین  تعلیم  هیئت، 
عرفان  پرورش  نیست؛  هم  اخالقی 
اینکه  نه  نیست؛  هم  عارفان  تولید  و 
است  قادر  تنها  خیر؛  باشد،  آن ها  علیه 
مقدمات انگیزشی آن ها را فراهم آورد و برای 
آن ها سربازگیری می کند، نه کادرسازی. کادرسازی 
نیاز به موقعیت ها و  در هر یک از عرصه های دینی طبعاً 

سازوکارهای دیگری دارد.
11. توجه شود که فراوانی و کمیت های باال در هیئت ها، 
مربوط به سهولت و دسترسی آن ها است و نه اهمیت و وزن 
آن ها در دین و نزد دین داران. این را بچه  هیئتی ها و حتی 
دین داران عامی هم می دانند و به آن اذعان دارند. روشن 
است که امور مهم و گوهرهای ثمین دین، نادرند و کم تعداد.

12. باید به اقتضائات متفاوت دین ناس نسبت به دین خواص 
توجه شود و همچنین به تفاوت دین داری توده ای و همگانی 

با دینداری های نخبگانی.
 
 

کار ویژه هیئت، تعلیم دین نیست؛ 
تربیت اخال�ت هم نیست؛ پرورش عرفان 

و تولید عارفان هم نیست؛ نه اینکه علیه 
؛ تنها قادر است مقدمات  آن ها باشد، خ�ی
نیسش آن ها را فراهم آورد و برای آن ها  انگ�ی

ی می کند، نه کادرسازی. رسبازگ�ی
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ا�ن سخ�ن
ین الگو برای شیوه عزاداری ه اهل بیت به�ت  س�ی

امام

در مورد عزاداری برای امام حسین )ع( پیش ازاینکه به سیره 
ائمه )ع( اشاره کنم، باید بگویم که دو دسته از روایات را 
در مورد سوگواری بر امام حسین )ع( می توانیم موردتوجه 
قرار بدهیم. دسته اول روایاتی هستند که فضیلت عزاداری 
بر امام حسین و اصحاب ایشان و وقایعی که در کربال رخ 
داده را معرفی می کنند که بسیار زیادند و اهمیت زیادی را 
برای عزاداری بر امام حسین مطرح کرده اند و ثواب زیادی 
را بر اشک ریختن بر امام حسین )ع( آورده اند؛ اما دسته 
دوم، روایاتی هستند که به سوگواری معصومان )ع( پیش 
از شهادت امام حسین یا اشک ریختن معصومین پیش از 
شهادت امام حسین )ع( اشاره دارند. برخی روایات از پیامبر 
اکرم )ص( هستند که ایشان در روایات متعددی در خطاب 
به امام علی )ع( یا برخی از اصحاب و یارانشان مطالبی دارند 
که حاکی از اندوه پیامبر )ص( بر مصیبتی است که بر امام 
حسین )ع( وارد می شود. از امام علی )ع( نیز روایاتی وجود 
دارد که ازجمله گزارشی است که در ضمن اخبار مربوط به 
جنگ صفین مطرح شده است که امام )ع( در این جنگ 

اصحاب خود را از شهادت امام حسین )ع( باخبر کردند.

شنیدند  )ص(  پیامبر  از  روایاتی  نیز  )س(  زهرا  حضرت 
که نشان می دهد از شنیدن این اخبار متأثر شدند؛ اما با 
بشارتی که از پیامبر )ص( شنیدند، صبر پیشه کردند. این ها 
نمونه هایی از اندوه معصومین )ع( پیش از شهادت است که 
در جای خود باید بررسی شوند؛ اما به هرحال، هم روایات 
زیادی داریم که نشان می دهد سوگواری بر امام حسین )ع( 
ثواب دارد و هم روایاتی داریم که اندوه معصومین )ع( پیش 
از شهادت را نشان می دهد؛ اما چیزی که برای ما می تواند 
به عنوان الگو موردتوجه قرار بگیرد و شاید بشود همین را 
به عنوان بایسته های سوگواری بر امام حسین )ع( یاد کرد، 
سیره ائمه )ع( پس از شهادت امام حسین )ع( است؛ یعنی 
اگر بناست بایسته ها را بدانیم، آنچه الزم است موردتوجه 
باشد، سیره اهل بیت )ع( در سوگواری بر امام حسین )ع( و 

اصحابشان است.
یک نکته ای که الزم است قبل از ورود به چگونگی سوگواری 
اهل بیت )ع( موردتوجه باشد، این است که اهل بیت )ع( همواره 
بر زنده نگه داشتن نام امام حسین )ع( و یاد عاشورا تأکید 
داشتند و اینکه این واقعه هرگز فراموش نشود. درعین حال، 

حمیدرضا مطهری
 | عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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باید به عصر و زمانه آن ها هم توجه کنیم. باید بدانیم که دوره 
اهل بیت )ع( چطور بوده است و باید دید اهل بیت )ع( در چه 
بستری یاد و خاطره عاشورا را حفظ کردند. اهل بیت )ع( با 
دو حاکمیت جور امویان و عباسیان هم زمان بودند. به طور 
طبیعی امویان نمی خواستند واقعه عاشورا و قیام امام حسین 
)ع( زنده بماند و برخی از امویان نیز بر عمق فاجعه واقف 
بودند و برخی از آن ها تصریح می کنند بر اینکه عامل اصلی 

برافتادن سفیانیان، درافتادن آنان با اهل بیت )ع( بود.
همچنین امویان می دانستند درافتادن با امام حسین )ع( و 
اهل بیت )ع(، عامل برافتادن آن ها بوده است؛ اما بااین وجود، 
آن چنان که  )ع(  حسین  امام  نام  که  ندادند  اجازه  امویان 
آن طور  عاشورا  اخبار  نگذاشتند  و  شود  مطرح  بایدوشاید 

که انتظار می رفت در آن زمان منتشر شود و تالش 
کردند تا عاشورا فراموش شود. حتی امویان 

روز عاشورا را روز جشن و شادی دانستند 
و در دوران امویان، روز عاشورا به عنوان 
شادمانی  و  جشن  روزهای  از  یکی 
مطرح شد، به نحوی که حتی مورخین و 
طرفداران اموی نیز به این نکته توجه 
داشته اند؛ بنابراین امویان سعی کردند 

عاشورا مخفی و فراموش شود.
بااین حال ائمه )ع( شیعه تالش کردند 

تا این اخبار هم به صورت صحیح به دست 
ما برسد و هم اینکه از تحریف مصون بماند و نام 

امام حسین )ع( و واقعه عاشورا آن طور که رخ داده به دست 
نسل های بعد برسد. دوره بعدی، دوره عباسیان است و این ها 
علی رغم اینکه شعارشان »الرضا من آل محمد« بود و با این 
شعار قدرت گرفتند و در شعارهای خود خونخواهی امام 
حسین )ع( را نیز مطرح کردند، اما وقتی به قدرت رسیدند، 
به نوعی بر امام حسین)ع( سخت گیری کردند که روی امویان 

را سفید کردند.
در این بستر، اهل بیت )ع( تمام تالششان این بود که عاشورا 
و نام امام حسین )ع( زنده بماند و بر ذکر مصیبت در روز 
عاشور توجه داشتند. اولین قدم در عزاداری بر اهل بیت )ع( 
را می توان از دوران نخستین واقعه دانست؛ یعنی جایی که 
حضرت زینب )س( بر جدش ِشکِوه کرد که این وضعیت را 
امت تو بر سر امام حسین )ع( آورده اند و سپس امام سجاد 
)ع( در فرصت های مختلف این واقعه را منتقل کردند که 
نمونه بارز آن در مجلس یزید است که امام سجاد )ع( خود 
را به نوعی معرفی کردند که ورق در همان مجلس برگشت 
و آنچه یزید می خواست نه تنها محقق نشد، بلکه مجبور شد 

گناه اتفاق را به گردن عبیدالل بن زیاد بیندازد.
پس ازاینکه اهل بیت )ع( به مدینه برگشتند، امام سجاد )ع( 

در زنده نگه داشتن یاد عاشورا به اندازه ای تالش کردند که 
گفته شده امام سجاد )ع( یکی از گریه کنندگان عالم است 
که هرگاه آب می خورد، اشک می ریخت و هنگامی که به امام 
)ع( اعتراض کردند، امام )ع( به یعقوب اشاره کردند که او 
چندین فرزند داشت که یکی از آن ها مخفی بود و می دانست 
که زنده است اما به اندازه ای گریه کرد که نابینا شد و من به 
چشم خود دیدم که خاندانم را به شهادت رساندند؛ بنابراین 
در این دوران یاد واقعه عاشورا هیچ وقت به فراموشی سپرده 

نشد.
در دوره های بعد برخی افراد نزد امام باقر )ع( می آمدند و 
اشعاری را مطرح می کردند. فردی به نام کمیت آمد و اشعاری 
را در رثای امام حسین )ع( خواند، درحالی که خانواده امام باقر 
)ع( در پشت پرده بودند و به نوعی مجلس خانگی عزای 
امام حسین )ع( شکل گرفته بود. در این عصر، امام 
باقر )ع( می آید و مجلس عزاداری و سوگواری 
برای امام حسین )ع( تشکیل می دهند و 
وقتی اشعار را می شنوند هم برای کمیت 
دعا می کنند و هم تشویق می کنند که 
این رویه را ادامه دهند؛ یعنی هم شعر 
گفتن در رسای امام حسین )ع( و هم 

مدح اهل بیت )ع( موردتوجه بوده است.
امام هادی )ع( نیز در زمانی که در سامرا 
بودند محدودیت های زیادی داشتند؛ اما امام )ع( 
به گونه دیگری ذکر امام حسین )ع( را زنده نگه داشتند 
که دستور به زیارت بود. این ها راه هایی بود که ائمه )ع( 
برای حفظ نام و یاد امام حسین )ع(، از آن ها بهره گرفتند؛ 
و  با روش های مختلف  امام حسین )ع(  نام  بنابراین ذکر 
برپایی مجالس روضه امام حسین )ع( در سیره اهل بیت )ع( 
وجود داشته است اما باید بدانیم که سوگواری عاشورا در 
عین تمام اهمیت و عظمتی که دارد و باید موردتوجه باشد، 
گاهی اوقات ممکن است با برخی آسیب ها نیز همراه شود. 
یکی از آسیب هایی که ممکن است در ذکر واقعه عاشورا و 
فجایع عاشورا به عنوان یک آسیب مطرح شود، ذکر اخبار 

غیرواقعی یا اخبار دروغ است.
برای نمونه یکی از مطالبی که برای جلب توجه بیشتر مطرح 
می شود، بحث عروسی قاسم بن الحسن )ع( است که قاسم 
را به عنوان تازه داماد کربال مطرح می کنند و حتی در برخی 
از مجالس ممکن است دست بزنند و هلهله کنند که مجلس 
عروسی قاسم است و بعد سراغ روضه او می روند. در جایگاه 
قاسم تردیدی نیست؛ اما اینکه او را به عنوان تازه داماد کربال 
بدانیم، درست نیست و آنچه در این زمینه مطرح می شود 
صحت ندارد؛ بنابراین باید از ذکر مطالب غیرواقعی که آسیب 

می زند، پرهیز شود.

که ممکن است در  از آسیب ها�ی  ی� 
آسیب  یک  به عنوان  عاشورا  واقعه  ذکر 
واقعی یا اخبار  مطرح شود، ذکر اخبار غ�ی
دروغ است. برای نمونه قاسم را به عنوان 

تازه داماد کربال مطرح می کنند.
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ا�ن سخ�ن
احساس عاشورا�ی بدون پشتوانه معرف�ت

در یک نگاه کلی می توان آسیب های هیئت ها را در سه حیطه 
آسیب های »محتوایی، رویکردی و تدبیر« تقسیم بندی کرد؛ 
مراد از آسیب های محتوایی، آسیب هایی است که ما را از پیام 
امام حسین )ع( در روز عاشورا دور می کند؛ به عنوان مثال در 
هیئت هایی، عدم تمییز مسئله از مسئله نماها را داریم؛ یعنی 
در عزاداری امام حسین )ع( بعضی چیزها مسأله نماست که 
ضرورت درجه اول ندارد؛ به عنوان نمونه در برخی از هیئت های 
عزاداری، محتواهای ارائه شده از سوی کارشناسانی که طرح 

بحث می کنند، اولویت درجه اول برای مخاطبین را ندارد.
از سوی دیگر زمانه شناسی و تطبیق عاشورای امام حسین 
)ع( بر بعضی مباحث زمانه بسیار مهم است که به آن توجه 
نمی شود؛ مثالً تحلیل و بررسی قیام امام حسین )ع( در 
ستیز تاریخی میان جبهه حق و باطل و ترسیم الگویی برای 
منتظران حضرت مهدی )عج( در روزگار کنونی بسیار مهم 
است که همه عزاداران امام حسین )ع( باید این را به درستی 
درک کنند که اکنون در این ستیزش تاریخی چه وظیفه ای 

دارند.

مقام معظم رهبری }فرمودند:{ »هیئت ها نمی توانند سکوالر 
باشند؛ هیئِت امام حسیِن سکوالر ما نداریم! هرکس عالقه مند 
به امام حسین است، یعنی عالقه مند به اسالم سیاسی است«. 
این یک هشدار و ابراز خطر از سوی رهبری بود؛ بدین معنا 
که با کمال تأسف در برخی از هیئت ها برای حسین )ع( در 
1400 سال پیش اشک می ریزند، اما حسین زمان و یزید 
زمان خود را نمی شناسند. در هیئت هایی که مباحث سیاسی 
زمانه در آن مطرح نشود و از بصیرت و عزت حسینی سخن 
گفته نشود، این هیئت ها، سکوالر هستند. در حقیقت در 
هیئت های سکوالر، یک نگاه سطحی به قیام امام حسین )ع( 
می شود و از قیام امام حسین )ع( درسی گرفته نمی شود و 

این همان عدم تفکیک مسأله ها از مسئله نماهاست.
این  شاهدیم  عزاداری ها  در  که  آسیب هایی  از  دیگر  یکی 
است که در شب عاشورا، زخم های بدن امام حسین )ع( 
را می شماریم و اشک می ریزیم اما باید این را بدانیم که امام 
حسین )ع( در روز عاشورا قبل از اینکه تشنه آب باشند، 
تشنه لبیک بودند. ما چقدر میان قیام امام حسین )ع( و 

ن عرفان حس�ی  ام�ی
 |  عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه اصفهان
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وظیفه منتظران در جامعه، پیوند برقرار کرده ایم؟ امام مهدی 
)عج( فرزند امام حسین )ع( بیش از هزار و اندی سال، منتظر 
لبیک مِن عزادار امام حسین )ع( است. چقدر در راستای 

زمینه سازی ظهور حضرت بقیه الل االعظم تالش کرده ایم.
یکی دیگر از آسیب های محتوایی برمی گردد به عدم بازپیرایی 
معارف عاشورا؛ متأسفانه در عزاداری ها، شاخصه های زندگی 
حسینی و محمدی دیده نمی شود؛ یعنی بعضاً کسانی که 
در عزاداری امام حسین )ع( شرکت می کنند، پیوندی بین 
عزاداری برای امام حسین )ع( و زندگی آن ها برقرار نیست. 
با کمال تأسف در این زمینه هم با مشکل مواجه هستیم؛ 
یعنی سال به سال آنانکه در عزاداری امام حسین )ع( شرکت 
می کنند، باید سبک زندگی آن ها زیباتر و مبتنی بر معارف 
دینی و حسینی باشد و در این زمینه از امام حسین )ع( 

درس بگیرند ولی این گونه نیست.
عزاداری ها  محتوایی  آسیب های  از  یکی 

یا  کهنه گرایی  )ع(  حسین  امام  برای 
ساختارزدگی است

آسیب های  مهم ترین  از  دیگر  یکی 
محتوایی در عزاداری های ما که سبب 
می شود پیام امام حسین )ع( به درستی 
یا  کهنه گرایی  نرسد،  مخاطبین  به 
دینی  مباحث  طرح  در  ساختار زدگی 
در  ما  مسئوالن  است.  معرفتی  و 

هیئت های عزاداری باید همیشه این چند 
سؤال را از خودشان بپرسند؛ اول اینکه توقع ما 

از عزاداری امام حسین )ع( چیست؟ اهداف و آرمان های ما 
در عزاداری امام حسین )ع( چیست؟ وضعیت فعلی عزاداری 
امام حسین )ع( در جامعه چگونه است؟ از وضعیت فعلی 
چگونه می توانیم به وضعیت مطلوب عزاداری امام حسین 

)ع( منتقل شویم؟
در عزاداری ها ما باید نسبت به نیازهای زمان شناخت پیدا 
کنیم؛ ضمن اینکه باید به میراث به جامانده از گذشته هم 
توجه کنیم؛ درعین حال باید ارزیابی عالمانه نیز به دست 

آورد. این هم یکی دیگر از آسیب های محتوایی است.
وظیفه فعاالن فرهنگی در عرصه عاشورا تحلیل واقعیت است

از حیث رویکردی نیز در عرصه عزاداری ها برای امام حسین 
)ع( با کاستی هایی روبه رو هستیم؛ مثالً با فقدان ارزیابی های 
مستمر مواجهیم؛ یعنی هرسال عزاداری امام حسین )ع( 
نیازمند  ما  اما  می شود  برگزار  قبل  از سال های  باشکوه تر 
اتاق مهندسی فکر و فرهنگمان، عزاداری  هستیم که در 
ارزیابی کنیم و نسبت به رفع  امام حسین )ع( را  ساالنه 
ضعف های عزاداری ها اقدام کنیم. از نقدهای دلسوزانه باید 
استقبال کنیم و در راستای اهداف و رسالت های پیش رو 

عزاداری امام حسین )ع( به نقادی ها و آسیب شناسی های 
مستمر ادامه بدهیم.

واقعیت  تحلیل  فرهنگی در عرصه عاشورا  فعاالن  وظیفه 
بعضاً  که  عزاداری ها  در  دیگر  کاستی های  ازجمله  است؛ 
درک  عاشورا  در  را  )ع(  حسین  امام  پیام  می شود  سبب 
نکنیم، کمیت گرایی و سطحی گرایی به جای کیفیت گرایی 
عزاداری،  برگزاری  متولیان  از  خیلی  دغدغه  یعنی  است؛ 
کمیت گرایی است نه کیفیت گرایی. ما باید این سطحی نگری 
و کمیت گرایی را به حداقل برسانیم و سازوکارها را به نحوی 
تنظیم کنیم که به سمت کیفیت گرایی حرکت کنیم؛ یعنی 

دغدغه ما غلبه پیام حسینی بر فرهنگ عموم مردم باشد.
افزایش احساس عاشورایی بدون پشتوانه معرفتی حسینی به 

اندیشه عاشورایی ضربه می زند
از دیگر آسیب های عرصه رویکردی، پیشی گرفتن رویکرد 
عاطفی و احساسی فرهنگ عاشورای امام حسین 
)ع( بر سایر امور و اهداف امام )ع( است؛ یعنی 
ما باید شعور و شور حسینی )ع( را هم زمان 
در جامعه داشته باشیم؛ ولی متأسفانه 
است.  کرده  پیدا  غلبه  شعور  بر  شور 
طبیعی است که یکی از مهم ترین عناصر 
مرتبط با فرهنگ عاشورا، احساس است 
و دین هم یکی از بزرگ ترین راهبردهای 
انتقال ارزش ها و باورها را استفاده از احساس 
می داند؛ اما آنچه خیلی مهم است این است که 
ما چگونه تعادل و توازن میان معرفت و آگاهی را از 
یک سو و احساس و عاطفه از سوی دیگر برقرار کنیم. باید 
بین معرفت، آگاهی و احساس یک تعادل و توازنی باشد و 

این اتفاق باید در فرهنگ عزاداری ها و عاشورا جا بیفتد.
این تعادل و توازن میان احساس و معرفت، پیش نیاز ضروری 
و عامل ماندگاری آموزه های دینی است. افزایش احساس 
بدون پشتوانه معرفتی به اندیشه های دینی ضرر می زند و 
افزایش احساس عاشورایی بدون پشتوانه معرفتی حسینی، 
به اندیشه عاشورایی ضربه می زند. طبیعی است که کارآمدی 
تأثیرگذاری عاشورای امام حسین )ع(، مشروط به بهره گیری 
از همه قابلیت ها و عناصر است. این امر طبیعی است که 
یکی از مهم ترین عناصر عاشورا احساس است و احساس 
را  اجتماعی  روابط  و  تقویت  را  دینی  باورهای  عاشورایی، 
تلطیف می کند؛ ولی نباید فراموش کنیم که احساسات زیاد، 
باعث تضعیف معرفت دینی می شود و این احساس به درد 

نمی خورد.
ابراز  به عنوان یک آسیب مطرح است،  برای عاشورا  آنچه 
احساس عاشورایی است. باید به این اصل توجه داشت که 
احساس، اندازه دارد؛ احساس ابعاد سازنده و مخربی دارد؛ آن 

که  داشت  توجه  اصل  این  به  باید 
ابعاد  احساس  دارد؛  اندازه  احساس، 
سازنده و مخر�ب دارد؛ آن احسایس که با پایه 
تفکر، تعمق و معرفت باشد، برای عزاداری 

مفید است. 
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احساسی که با پایه تفکر، تعمق و معرفت باشد، برای عزاداری 
مفید است. به بیان دیگر، فکر و تعقل باید همواره بیشتر از 
احساس باشد؛ بنابراین یکی از آسیب هایی که از حیثیت 
رویکردی در عزاداری ها حاکم است، این است که بین عناصر 
بینشی و احساسی، تعادل و توازن نیست و باعث تکه پاره 

شدن ماهیت و برکات عاشورایی امام حسین )ع( می شود.
بزرگ ترین و دردناک ترین مرحله شهادت امام حسین )ع( 

شهادت هدف است
در  دشمن شناسی  عدم  رویکردی،  دیگر  آسیب های  از 
عزاداری ها از سوی عزاداران و متولیان امر است؛ دشمنان 
ما به قوت و غنای عاشورای امام حسین )ع( به درستی پی 
برده اند و دنبال این هستند که عزاداری برای امام حسین )ع( 
به نحو صحیح خودش برگزار نشود. در این زمینه، آسیب ها 
و شبهات بسیار فراوانی را علیه عاشورا و گریه و عزاداری 
بر امام حسین )ع( وارد می کنند. در زمانه ما که حاکمیت 
امام  عزاداران  بیش ازپیش  رسانه هاست،  و  مجازی  فضای 
حسین )ع( در بمباران تخریبی دشمن قرار دارند. متولیان 
برگزاری عزاداری امام حسین )ع( باید دشمنان عزاداری ها را 
بشناسند و درصدد پاسخگویی درست به آن ها باشند؛ یعنی 
در حقیقت عزادارانی که وارد جلسه عزای امام حسین )ع( 

می شوند باید از این حیث هم بیمه شوند.
در برپایی مجالس عزاداری ها فقدان نگاه مشارکتی داریم

آخرین و سومین آسیبی که در عرصه عزاداری امام حسین 
)ع( وجود دارد و باعث می شود که ما از پیام امام حسین )ع( 
دور شویم، بحث های تدبیری و اجرایی است. این آسیب ها 
معطوف می شود به مسئولین فرهنگی و مدیران و متولیان 
فرهنگی برگزاری عزاداری ها. به عبارت دیگر، این آسیب ها به 
نحوه برگزاری جلسات عزاداری ها برمی گردد که یک نمونه 
آن فقدان نگاه مشارکتی در بین هیئت های عزاداری است. 
اگر ما رضایت امام معصوم )ع( را در برپایی عزاداری مدنظر 
خود قرار بدهیم آیا باز هم نیازی هست با تعدد برگزاری 
جلسات عزاداری مواجه باشیم؟ گاهی اوقات در یک خیابان 
و کوچه اگر چند مجلس عزاداری یکی شوند، از نظر کیفی 
پیامدهای آن بهتر و بیشتر می شود؛ اما متأسفانه ما فقدان 
نگاه مشارکتی را در هیئت ها داریم. گاهی اگر چند هیئت 
بزرگ دست به دست هم بدهند که یک مجلس بسیار آبرومند 
را برگزار کنند، بهتر از این است که از نظر کمی با تعدد 
نگاه  به مسائل کیفی اصالً  باشیم، ولی  عزاداری ها مواجه 

نکنیم.
ما از نظر مدیریتی با سیطره نااهالن بر حوزه عزاداری امام 
حسین )ع( مواجه هستیم؛ سیطره نااهالن بر عزاداری امام 
حسین )ع( باعث شده که ما با هیئت های سکوالر مواجه 
شویم. همچنین سیطره نااهالن در عزاداری های امام حسین 

)ع( باعث شده که ما در برپایی مجالس با چشم و هم چشمی ها 
مواجه باشیم. این امر بسیار مهم است که از سیطره نااهالن 
در  چه  شود؛  جلوگیری  )ع(  حسین  امام  برعزاداری های 
مباحث کارشناسی، چه عزاداری و چه در متولیان برگزاری 

عزاداری ها، نااهالن نباید سیطره داشته باشند
عدم تبیین نقش، جایگاه و مسئولیت علما و خواص در احیا 
و نشر فرهنگ عاشورا بسیار مهم است؛ دفاع از عاشورای امام 
حسین )ع( بزرگ ترین رسالت حوزه های علمیه و خواص 
دینی جامعه است. بعضاً دیده می شود که با کمال تأسف در 
برخی از عزاداری ها جلسات کارشناسی و سخنرانی خیلی 
حداقلی، سطحی و نازل برگزار می شود و توجهی به نقش 

علما و خواص در عزاداری های امام حسین )ع( نمی شود.
از حیث مدیریتی و تدبیری نیز آسیب هایی داریم که باید 
به آن توجه کنیم. ازجمله آسیب های مدیریتی، نمادگرایی 
است؛ یعنی در جامعه ما، جنبه نماد عاشورا بر جنبه حقیقت 
غلبه پیدا کرده است. عزاداری امام حسین )ع( دال و یک 
تابلو است که ما را به یک مفهوم و یک مدلول می رساند؛ اگر 
صرفاً فقط و فقط به این عزاداری به عنوان یک نماد نگاه بشود 
و به صاحب نماد یعنی مدلول و مفهوم و پیام توجهی نشود، 
شاهد مهم ترین آسیب ها در حوزه عزاداری امام حسین )ع( 

خواهیم بود.
اگر کسی در عزاداری امام حسین )ع( شرکت می کند و 
لباس مشکی می پوشد، برای این است که سبک زندگی 
خود را عوض کند و در عرصه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
اما اگر در این  امام حسین )ع( درس بگیرد؛  از عاشورای 
عزاداری شرکت کرد برای اینکه فقط و فقط سینه بزند و به 
آن درس های عاشورا پی نبرد، این کار می شود نمادگرایی 
افراطی. ما بایستی زندگی خود را مبتنی بر رضایت امام 
معصوم )ع( قرار بدهیم. اگر عزادار امام حسین )ع( در مجلس 
عزاداری شرکت کند اما زندگی او مبتنی بر رضایت امام 

حسین )ع( نباشد، این عزاداری به کار نمی آید.
عزاداری امام حسین )ع( اصل و آرمانی است که تعطیل پذیر 
از سال های  باعظمت تر  و  باشکوه تر  باید  نیست و هرسال 
گذشته برپا شود. آنتوان بارا، کشیش عرب مسیحی در کتاب 
خود می گوید که اگر عاشورای حسین )ع( که در اسالم است 
را ما مسیحیان داشتیم، با همین عاشورای امام حسین )ع( 
می توانستیم تمام دنیا را مسیحی کنیم. رقیبان دینی ما به 
قوت و غنای عاشورای امام حسین )ع( پی برده اند و حسرت 
می خورند که چرا این عاشورا در مسیحیت نیست؛ حاال ما 
این  قدرت و غنا را در عاشورا داریم و باید حداکثر استفاده را 

از آن داشته باشیم.
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ا�ن سخ�ن
نقدها�ی بر فربهی مناس� در شیعه

از نگاه بنده، نوع مواجهه مناسک گرایان دینی به بیماری 
کرونا جالب بوده است. مناسک به معنای آیین های نیایش 
است که در همه ادیان وجود دارد. همچنین اگر بخواهیم 
دین را تعریف کنیم، مالحظه می کنیم که دین از منظر 
اندیشمندان، به صورت گوناگونی تعریف شده است؛ عده ای 
می گویند دین عبارت از دسته ای هم بسته از باورها و اعمال 
مربوط به امور الهوتی است؛ و در تعریف دیگری می گویند 
دین عبارت از احساس و تجربه های افراد، هنگام تنهایی است 

که خود را در برابر هرچه الهی می نامند، می یابند؛ برخی هم 
می گویند نمی شود دین را تعریف کرد. درعین حال، با افرادی 
مواجه هستیم که حقایقی هماهنگ، متناسب با نظام های 
فکری، ارزشی و پرورشی را که از جانب خدای متعال برای 
هدایت انسان ها مطرح شده، دین می دانند. عالمه طباطبایی 
به عنوان یکی از مفسران بزرگ شیعه معتقد است: دین، 
عقاید و دستورات عملی و اخالقی است که انبیا )ع( از طرف 
خدا آورده اند و اعتقاد به این عقاید، سبب سعادت انسان در 

فروغ پارسا 
 

گ
 | رئیس پژوهشکده مطالعات قرآ�ن پژوهشگاه علوم انسا�ن و مطالعات فرهن�
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این جهان است.
اگر این تعاریف را کنار هم بگذاریم، مجموعه ای از باورها، 
عقاید، تکالیف و اعمالی که منشأ ماورایی دارند، برآیند این 
تعریف ها هستند که برای دین گفته شده و دین می تواند 
مجموعه  ایمان و اعمال باشد. گفته شده دین، ظاهر و باطنی 
دارد که برخی، مناسک را در جایگاه ظاهر و پوسته دین 
از مناسک  تعریف دقیق تری  بخواهیم  اگر  تعریف کردند. 
داشته باشیم، باید به مهم ترین ویژگی آن ها اشاره کنیم که 
عبارت از نمادین بودن است. مناسک، قوانین رسمی باورهای 
مذهبی هستند و پوسته و قشر دین را شامل می شوند و 
این قوانین می توانند در اشکال و دستورالعمل های خاص 
یا نقش هایی متجلی شوند که به شرکت کنندگان می دهند.

بحث مناسک از سوی جامعه شناسان دین نیز بررسی شده 
است و برخی گفته اند پیام های امر قدسی که شامل 

رفتارِی  و  اخالقی  آموزه های  از  مجموعه ای 
خاص}اند{، مناسک دینی هستند؛ و گفته 

شده که وظیفه اجرایی کردن آموزه های 
مراسم های  عهده  بر  اخالقی،  و  دینی 
خاص است که آن ها را مراسم آیینی 
گفت  می شود  به این ترتیب،  می گوییم. 
و  گفتار  از  خاصی  نوع  آیینی،  مراسم 

اعمال منظم هستند و از آموزه های دینی 
بیان احساسات  برای  و  سرچشمه می گیرند 

مذهبی به کار می روند.
در دین اسالم داریم که نماز، عمود دین است و نماز نوع 
خاصی از گفتار و اعمال منظمی است که برای ما تکلیف 
شده و برآمده از آموزه های دینی است. در بیشتر موارد، این 
مناسک با سنت و تاریخ مردم یک منطقه پیوند خورده و 
جزئی از فرهنگ آن ها شده است. می توان دید، مناسک و 
مراسم مذهبی در همه ادیان اهمیت دارند که اعم از ادیان 
توحیدی و غیرتوحیدی است که مناسک و شعائر خاص 
خود را دارند و چیزی که جامعه شناسان دین به آن تأکید 
کرده اند و بسیار برجسته است، اینکه نهادهای پرقدرتی برای 

پاسداری از این مناسک ایجاد شده اند.
آموزه های  از  برآمده  اینکه  علی رغم  مذهبی  مناسک  این 
دارند.  ارتباط  نیز  اقتصاد  و  سیاست  با  هستند،  مذهبی 
»دورکیم« می گوید مراسم مذهبی قدرت اخالقی جامعه 
را آشکار می کند و احساسات اخالقی را تقویت می کند و 
معتقد است مناسک، کارکرد انجسام بخشی گروهی جامعه 
را بر عهده دارند. در دین اسالم و آموزه های قرآن نیز بر این 
کارکرد تأکید شده است و خدا به تعظیم شعائر اشاره داشته 
است. اعمال عبادی در دین اسالم، مانند نماز، روزه، حج و 
مناسک دیگر ازجمله مواردی هستند که در همه مذاهب 

به صورت یکسان وجود دارد؛ اما در تشیع به واسطه میراثی که 
از امامان شیعه داریم، حجم این مناسک فزونی قابل توجهی 
دارد. اعمال و مناسک در تشیع، یک نقش پُررنگ تری از 
مذاهب دیگر دارند. نمازهای مستحب، اوراد، دعاها و ... توصیه 
شده است که شاید در مذاهب دیگر اسالمی وجود نداشته 
باشند. مجموعه این دعاها و زیارات در کتب مختلفی جمع 
شده که مهم ترین آن ها مفاتیح الجنان است. اگر به مناسک 
شیعی توجه خاصی داشته باشیم، می فهمیم زیارت نامه ها 
بخش عظیمی از این کتاب را تشکیل داده است و مدفن و 
مضجع امامان شیعه و امام زادگان، مکان های مقدسی هستند 
که زیارت آن ها در سنت شیعیان توصیه شده و ثواب زیادی 
دارد. این زیارت ها به قدری اهمیت دارد که عالوه بر تقدس 
مکان محل دفن این بزرگواران، با قداست کل آن شهر نیز 
مواجه هستیم. شهرهایی مانند نجف، مشهد، 
مقدس  ازاین دست،  شهرهایی  و  کربال 
تلقی شده اند. زیارت حرم امامان، البته 
مربوطه  کتب  در  و  دارد  آداب خاصی 
ثبت شده است؛ اما بهینه کردن روند 
زیارت و اداره این اماکن و جمع نذورات 
و مدیریت اموالی که ارادت مندان امامان 
به ایشان وقف کردند، نیازمند سازوکاری 
است که تولیت آستان ها را تشکیل داده 

است.
زیارات  مرهون  شیعه،  مناسک  عظیم  حجم 
است و باید مراسم عزاداری امام حسین )ع( و دیگر ائمه 
زیارت  دانست.  زیارت  از  گونه هایی  شمار  در  نیز  را  )ع( 
مرقد امامان به قدری در آموزه های شیعی مهم است که در 
برخی از روایات، ثوابی برابر حج دارد و شاید بشود گفت 
این یک توجهی است که ما در مذهب شیعه، یک مکتب 
مناسک گرایی داشته باشیم. برگزاری مراسم زیارتی اعم از 
عزاداری ها، مداحی ها و مولودی خوانی ها نیز در شمار مناسک 
و یا همان شعائر هستند که هم سنگ تقوای قلب است. در 
مکتب مناسک گرایی شیعی، به هیچ وجه مناسک به معنای 
ظاهر دین نیست، بلکه اصل و لُب دین است. برقراری آن 
مناسک به نوعی حفظ دین است و از نگاه مناسک گرایان، 

برپایی این مناسک واجب است.
را  مناسک  این  توسعه  در  قدرت  خاستگاه  بخواهیم  اگر 
بررسی کنیم، به عصر صفوی می رسیم و به لحاظ تاریخی 
به این واقعیت دست پیدا می کنیم که بسیاری از مناسک 
شیعی در آن زمان، در دوران صفویه پدید آمدند و نمود 
و  توسعه  و  عزاداری  مراسم  پیدا کردند. همین  اجتماعی 
ترمیم بارگاه و مرقد امامان در دوران صفویه اهمیت بیشتری 
پادشاهان صفوی  باری  مشروعیت بخشی  کارکرد  و  یافته 

حجم عظیم مناسک شیعه، مرهون 
زیارات است. زیارت مرقد امامان به قدری 
در آموزه های شیعی مهم است که در برخی 

از روایات، ثوا�ب برابر حج دارد.
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را به دنبال داشته است که در دوران های بعدی هم این 
مناسک و مراسم و شعائر، ابزاری کارآمد برای نقد قدرت 
و محدود کردن آن بوده است. در حقیقت، تحلیل مناسک 
شیعی در ادوار تاریخی، نشان می دهد که تغییرات محیطی 
جامعه ایران باعث شده که مناسک و شعائر شیعی از رفتاری 
مذهبی، به کارکردی سیاسی تحول یابند. در تاریخ ایران، 
بافت و ساختار استبدادزده قدرت و حکومت و سرکوب شده 
گروه های اجتماعی، منجر به این شده که علما از مناسک 

مذهبی، در جهت نقد قدرت استفاده کنند.
لذا خاستگاه اهمیت مناسک شیعی، مربوط به دوره صفوی 
است. صفویان در آستانه سده 10 هجری، پادشاهی خود 
را آغاز کردند که برای تحکیم قدرت خود تالش می کردند 

)ص(  پیامبر  خاندان  به  را  خود  وابستگی  تا 
نشان دهند و ازاین رو بود که هزینه های 

سنگینی برای ترمیم حرم های مقدس 
عزاداری  مناسک  و  مراسم  و  داشتند 
عاشورا را اهمیت دادند و به همین دلیل 
بود که اقدامات آن ها، از نوعی تقدس 
شیعه،  مذهب  اهمیت  بود.  برخوردار 
هم زمان منجر به پیدایی نهاد دینی و 
اقتدار عالمان دینی در عصر صفوی شد. 

صفویان در عین اینکه تالش کردند برای 
تحکیم قدرت خود و اثبات مشروعیت خود از 

مذهب شیعه استفاده کنند و مراسم شیعی را تقویت کنند، 
هم زمان تالش کردند که علمای شیعه را مورد تحلیل قرار 
دهند و این تجلیل و احترام، منجر به پیدایی نهاد دینی شد.

نیز  قاجار  و در دوران  یافت  ادامه  نهاد دینی  این  پیدایی 
شاهد گسترش قدرت و عمل دینی بودیم و این روند در 
دوران قاجار نیز ادامه پیدا کرد؛ اما در کارکرد این مناسک 
صفوی،  دوره  در  که  می کنیم  مالحظه  دوره،  دو  این  در 
مناسک کارکرد مشروعیت بخشی به حکومت صفویان را 
داشتند و در دوران قاجار، این کارکرد، تبدیل به نقد ساختار 
حکومت شد. در طول نهضت مشروطه و انقالب اسالمی 
نیز با کارکردهای سیاسِی مناسک شیعی در مورد مراسم 
عزاداری عاشورا مواجه هستیم که در کنار این مراسم، به 
نقد قدرت می پرداختند و ضعف قدرت را مطرح می کردند. 
در دوره قاجار، از مناسک حسینی در جهت تهییج مردم 
به}مبارزه با{ظلم استفاده می شد و در ایام عزاداری محرم 
و در روند انقالب مشروطه نیز، سخنرانان استفاده می کردند 
به اینکه قدرت را مورد نقادی قرار دهند و پیروزی مردم 
بر استبداد، مرهون مناسک حسینی بوده است که کارکرد 

سیاسی داشته است. 
در دوران انقالب نیز شاهد این بودیم که مناسک شیعه به 

روند انقالب و روندی که بسیاری از رهبران انقالب داشتند 
کمک کرد تا بتوانند با استبداد و با نارسایی هایی که در 
حکومت بود، مبارزه کنند و با پیروزی انقالب اسالمی نیز 
این روند و کارکرد سیاسی اش رو به گسترش نهاد. امروز با 
مناسکی روبه رو هستیم که شاید پیشینه ای در تاریخ تشیع 
نام هایی  ایام به  برای آن پیدا نکنیم. برای نمونه روزها و 
نام گذاری شده است. تولد حضرت امیر )ع( که به نام روز پدر 
نام گذاری شده است و یا روز تولد حضرت زهرا )س( که روز 
مادر نام گذاری شده، مناسکی هستند که پیش ازاین نبوده 
است. در این دوران، با جشن ها و عزاداری هایی نیز مواجه 
هستیم که پیش ازاین ثبت نشده است؛ مثالً با وفات حضرت 

ام البنین مواجه هستیم.
چیزی که به نظر می رسد در مورد خاستگاه پیدایی 
توجه}شود{اینکه،  بیشتر  باید  مناسک 
مناسک گرایی علی رغم اینکه کارکردهای 
اگر  اما  داشته،  دین  برای  خوبی  خیلی 
رویکردها مبتنی بر اسناد تاریخی نباشد، 
مشخص نیست تا کی می توانیم از این ها 
دفاع کنیم؟ امروزه به مثابه کسانی که در 
اسناد تاریخی، حدیثی و اسناد اسالمی 
خود با این واقعیت مواجه می شویم که روز 
و سال تولد و وفات پیامبر )ص( و ائمه )ع( را 
به صورت قطع و یقین در هیچ سندی نمی توانیم 
داشته باشیم و این سؤال وجود دارد که روز شهادت حضرت 
از کجا پیدا شده است؟  ام البنین  یا وفات حضرت  مسلم 
کارکرد  می تواند  اینکه  علی رغم  روزها،  به  زدن  برچسب 
سیاسی داشته باشد، اما اگر خاستگاه دقیقی نداشته باشد، 
ادامه خوبی هم ندارد؛ بنابراین با این مسئله مواجه هستیم 

که مراسم شیعیان، هر روز در حال گسترش است.
با پیدایی کرونا، سازوکارهای مناسک گرایی نیز تحت الشعاع 
قرار گرفته است. اگرچه در آغاز کرونا ما با این مسئله مواجه 
بودیم که مناسک گرایان نمی خواستند پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند و مردم را به توبه و استغفار توصیه می کردند، 
اما این مناسک گرایی نیز باید تحت تأثیر کرونا باشد و باید 
تالش شود تا آموزه های اسالمی و شیعی بر اساس اسناد و 

واقعیت های تاریخی گسترش یابد.

باورهای  رسمی  ن  قوان�ی مناسک، 
ق�ش  و  پوسته  و  هستند  مذه�ب 

ن  قوان�ی این  و  می شوند  شامل  را  دین 
می توانند در اشکال و دستورالعمل های 
خاص یا نقش ها�ی متجیل شوند که به 

کت کنندگان می دهند. رسش
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یادداشت
 عرص مداحان؛ مداحی در چرخه

تحوالت اجتماعی

از مناسک  برآمده  تبلیغِی مذهبی و  مداحی یک صنعِت 
سوگواری محرمی، سپس سوگ سایر پیشوایان دینی است. 
مداحی به نوعی مصیبت خوانِی گاه آهنگین، به صورت »پیش 
از روضه« یا »پس از روضه« یا به صورت »مستقل« تبدیل 
شده بود که نیازی به تحصیالت و دانش تاریخی یا دینی 
نداشت و افراد زیادی از عوام یا حتی خردساالن، به صرف 
داشتن صدایی مناسب یا جرئت خواندن، به این کار دست 

می یازیدند.
اگر گفته می شود که آغاز روضه خوانی به قرن نهم قمری به 
بعد توسط مالحسین کاشفی )که پیش از پیدایش صفویه 
شخیصت مطرحی بود( برمی گردد، حتماً مداحی پس ازآن 
روضه خوانی  فرزند  مداحی  دارد.  کوتاه تر  عمری  و  بوده 
است. اگر روضه خوان کسی بود که باید حداقل تحصیالت 
و مقدمات دروس طلبگی را سپری کرده باشد، اما مداحی 
به این هم نیازی نداشت. مداحی درواقع نوعی پامنبری و 
مجلس گرم کردن بود که به تدریج، جایگاه مستقلی برای 

خود پیدا کرد.
مداحی در گذشته به مرثیه خوانی شناخته می شد. مراثی، 
اما مداحی، نوعی شیوه  بزرگان دین }بود{  اشعارِ سوِگ 

اجرای مراثی در کنار روضه خوانی بود. ازجمله قدیمی ترین 
مرثیه ها که پیش از مداحی -که نوعی شیوه اجرایی مرثیه 
است- دیده می شود را »در دو قصیده در دیوان قوامی رازی 
می توان یافت. سنایی نیز در حدیقه، اشعار بسیار در ستایش 
پیغمبر اکرم و خاندان او و علی و امام حسن و امام حسین 
)ع( سروده و فصلی را به شرح فاجعه کربال و بدگویی از یزید و 
لشکر او و بیان مصائب خاندان پیغمبر اختصاص داده که گویا 
نخستین و قدیمی ترین ذکری است که از حوادث کربال در 
شعر فارسی رفته است.« )ادبیات عامیانه ایران، محمدجعفر 
محجوب، ص 1213- 1212(. اشعار، مدایح و مراثی شیعیان 
در کتاب های فراوانی ضبط شده است؛ برای مثال: »اشعار 
محتشم کاشانی«، »دیوان فخرالحسینی«، »عزاداری سنتی 
شیعیان )مدایح و مراثی و ذکرهای نوحه سرایی سقایی برای 
چهارده معصوم خاصه شهدای کربال - از مدینه تا مدینه: 
رایج بین دسته جات سقایی و سقاخوان های کاشان(« و ... 
تعابیر »سگ  از  نشانی  این سوگ سروده های سنتی،  . در 
حسین«، »سگ زینب«، »داره می ریزه« و تعابیر سخیف 
در اشعار محرمِی سه دهه اخیر )۷0 تا ۹0 شمسی( نیست.

مداحی در برخی شهرها رونق بیشتری داشت؛ برای مثال 

عمادالدین با�ت
 |  تاریخدان و روزنامه نگار سیایس
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اردبیل، صادرات مداح به مناطق آذری زبان باکو، مراغه و 
غیره داشته و اگر این مداحان در پسوند نامشان اردبیلی 
نداشته باشد، خود مردم پسوند اردبیلی را می گذارند. شرح 
حال مداحان اردبیلی و سبک های موسیقایی آن ها در متون 
مردم نگاری آمده است )نک: سورها و سوگ ها، بیوک جامعی(

مسئله مداحی و انتقادات وارد به آن ها، پدیده تازه ای نیست 
و میرزا حسین نوری از علما و محدثان بزرگ سده چهارده 
قمری در سال 1280 شمسی )131۹ ق( در لؤلؤ و مرجان 
بدان پرداخته و پس ازآن احمد کسروی و در دهه های 40 و 
50، از شریعتی تا آیت الل مطهری و نصیرالدین امیرصادقی، 
هرکدام از منظری به آن پرداخته اند. صالحی نجف آبادی نیز 
در نقد داستان هایی که به وسیله مداحان رواج یافته ولی 

سندی ندارند، به تفصیل سخن گفته است.
رواج و اوج مداحی در دوره جمهوری اسالمی در ایران

رواج  مداحی  حرفه   135۷ سال  اسالمی  انقالب  از  پس 
آن جنگ 8  اصلی  عوامل  از  یکی  که  کرد  پیدا  بسیاری 

ساله بود. از یکسو برای نخستین بار با تشکیل 
جمهوری اسالمی، رسانه غول پیکر رادیو 
قرار  مذهبیون  اختیار  در  تلویزیون  و 
گرفته بود و برای جذب یا تأثیرگذاری 
مداحی ها  پخش  از  عامه  عواطف  بر 
استفاده می کرد؛ از سوی دیگر، مداحی 
برای تهییج جامعه و بسیج در جنگ 
خود  در  می گرفت.  قرار  مورداستفاده 
جبهه ها نیز مداحی، دل مشغولی رایجی 

برای شارژ روحی و معنوی رزمندگان بود. 
صادق آهنگران و پس از او غالمعلی کویتی پور 

قطعات  حرفه ای  خواننده  شاخص  چهره های  از  تن  دو 
حماسی و مذهبی در دوره جنگ بودند که از طریق رسانه 
سراسری شناخته شدند و پس از جنگ، با پرهیز از ورود به 
بازی های سیاسی و بهره برداری ناپسند از هنر حماسه خوانی 
دوران دفاع، اعتبار ملی و مذهبی خویش را حفظ کردند؛ اما 
در همان شرایط دوران جنگ افراد زیادی با داشتن اندکی 
جسارت و شنیدن مصیبت های تکراری که برای آموختن 
کافی بود و نیازی به مطالعه نداشت، در مداحی مشارکت 
کرده و تعدادشان فزونی می گرفت؛ و پس از پایان جنگ، 
مداحان جدیدی پا به عرصه گذاشته و شناخته شدند که 

بیشتر در خدمت گروه های خاص نزدیک به قدرت بودند.
یکی از نخستین کتاب هایی که گزارش توصیفی و تحلیلی 
مفصلی از شکل گیری هیئت های دوره جنگ، هیئت های 
پایان جنگ و نیز شکل گیری هیئت های  از  انقالبی پس 
عامه پسند و معرفی مداحان آن ها و سبک های نوپدیدشان 
ارائه کرده است، کتاب تحقیقی »رسانه شیعه« از محسن 

حسام مظاهری است که خواننده را برای مطالعه وضعیت 
مداحی در این دوره به کتاب یادشده ارجاع می دهم.

محسن غرویان از روحانیون سنتی و عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم تعبیر »امپراتوری مداحان« را به کار برده 
)شرق، 25 مهر 13۹5 ص 1 و 1۹( و مسیح مهاجری نیز 
تعبیر »جمهوری مداحان« را به جای جمهوری اسالمی به کار 
برده است. )پیشین(؛ اما این امپراتوری چگونه به وجود آمد؟

 پس از جنگ، هیئت هایی متشکل از رزمندگان تشکیل شد 
که هم در حفظ میراث و نوستالژی جنگ می کوشیدند، هم 
برای حفظ آمادگی در جنگ احتمالی دوباره. برای حفظ 
تشکیالت و ارتباطات، به ویژه درگروه های منسجم تری که 
به شهدا هستند،  وابسته  احساسات  و  ارزش ها  به  متکی 
مداحی رونق و شکل تازه ای گرفت. به کارگیری این گروه های 
ارزش گرا برای مقابله با سبک ها و هنجارهای متفاوت و یا 
ادبیات  بر  قدرت،  نهادهای  از سوی  دگراندیش  گروه های 
مداحی و کارکردهای آن تأثیر داشت. در نخستین دهه پس 
از جنگ )دهه هفتاد(، رفتار این گروه ها به گونه ای 

بود که »گروه فشار« لقب گرفتند.
سبک های تازه مداحی

در دهه هشتاد، از یکسو نسل جدید که 
ذهنیت  نوین  رسانه های  تأثیر  تحت 
با  بود  کرده  پیدا  متفاوتی  ذائقه  و 
سبک های  ناخواسته  خود،  حضور 
از  می کرد.  وارد  مداحی ها  در  را  تازه 
میانه دهه 80 انواع سازها و دستگاه های 
موسیقی و ترانه ها به مراسم عزاداری محرم 
وارد شد و برخی از مداحان از اشعار و آهنگ ها و 
ترانه های ایرانی تولیدشده در لس آنجلس که از طریق تکثیر 
سی دی های غیرمجاز ونیز شبکه های ماهواره ای در میان 
توده مردم راه یافته بود، مداحی های تازه ای را ابداع کردند 
برخی  باشد.  از جامعه  بخش  این  موردپذیرش  بتواند  که 
مداحان قدیمی تر نیز برای روزآمد کردن و حفظ ارتباط با 
نسل جدید، به پیشواز این سبک ها و ترویج آن رفتند. آنچه 
مشکل را دوچندان می کرد این بود که رسانه ملی با تریبون 
دادن به این مداحان، به آنان و آنچه می گویند نوعی رسمیت 

بخشیده است.
همراه با سبک های جدید و ورود اشعار لس آنجلسی، برخی 
مداحان به بازسازی اشعار سوگ پرداختند. اینان یا به دلیل 
همدلی با فرهنگ و زبان آن سراینده ها، در اندرونی شان تأثیر 
آن ها را در مداحی های نمایشی در محرم بروز می دادند؛ زیرا 
نباید فرصت  بود که  بزرگی  بازار  برای آن ها  فصل محرم 
در  یا  و  می دادند؛  دست  از  خویش  متاع  عرضه  برای  را 
خوش بینانه ترین حالت، برخی از آنان برای پاسخ به نسِل 

مداحی یک صنعِت تبلیغِی مذه�ب 
و برآمده از مناسک سوگواری محرمی 

ِ گاه 
است. مداحی به نوعی مصیبت خوا�ن

، به صورت »پیش از روضه« یا »پس  ن آهنگ�ی
از روضه« یا به صورت »مستقل« تبدیل 

شده بود که نیازی به تحصیالت و دانش 
تاریخی یا دی�ن نداشت.
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گریزپای جدید از مذهب، با این ادبیات می خواستند آن ها 
را همراه کنند. درهرصورت اما تفاوت میان سوگ سروده های 
بسیار  رسیده،  دوران  به  تازه  مداحان  و  آیینی  شعرای 

شگفت انگیز و غریب بود. 
در اشعار جدید لس آنجلسی، حسین، حسین به صورت »ِسن، 
ِسن یا ِسین، ِسین« تلفظ می شود. اشعار موهون محرمی در 
سال های اخیر، بیانگر عیوب نظام فرهنگی، نوعی ولنگاری و 
رها شدن قواعد و اصل تخصص و دانایی و سپردن حرفه ها 
و علوم به دست عوام است. معنای این سخن، روا داشتن 
دستوری کردن و مهندسِی ادبیات نیست که اتفاقاً شیوه 
مهندسی کردن نیز روی دیگر همان سکه ابتذال است؛ بلکه 
حرمت نهادن به ارزش ها و مرجعیت اجتماعی امور، مدنظر 

است.
افزون بر تغییرات در سبک موسیقی و اشعار مداحی، مسئله 

سیاسی شدن آن هم به معضل تازه ای تبدیل شد. گروهی 
از مداحان سرشناس با ورود به سیاست، به یکی 

از طرف های درگیر تبدیل شدند؛ طوری که 
جایگاه مداحان با آمدن دولت احمدی نژاد 
به ویژه در فضای سیاسی، ناگهان ارتقایی 
ویژه یافت؛ تا جایی که دولت نخست او 
به دولت مداحان معروف شد. دلیل این 
لقب این بود که همین مداحان، اشعاری 

در مدح یک کاندیدا می خواندند و از مردم 
سینه زن می خواستند همان ها را تکرار کنند؛ 

زیرا احمدی نژاد در مدت 14 ماهی که شهردار 
شد، امکانات و پول زیادی را در حمایت از این گروه بسیج 

کرد. »سال 84 محافل برخی مداحان معروف، محل حمله 
به هاشمی رفسنجانی و محمدباقر قالیباف شده بود. اگرچه 
همین مداحان بعداً بر دولت احمدی نژاد هم شوریدند که به 
دعوای بین آن ها و حلقه نزدیک به احمدی نژاد و سخنان 
تندی که علیه اسفندیار رحیم  مشایی بر زبان راندند، منجر 
شد و درنهایت کار به شکایت دو طرف به مرجع قضائی 

کشید« )شرق، یکشنبه 16 اسفند 13۹4(
عبور از مرز: کشمکش مداح و واعظ و دانش و بی دانشی

از  عده ای  که  بود  به گونه ای  مداحان  به  نسبت  انتقادات 
روحانیون هم به جمع منتقدین مداحان پیوستند. نخست 
تقلید در اسفند  از مراجع بزرگ  آیت الل شبیری زنجانی 
انتقاد  دهه سازی ها  و  سوگواری  در  زیاده روی  به   12۹2
کردند؛ اما پس از وی در نیمه سال 1364 مراجعی چون 
آیت الل مکارم شیرازی، انتقاد خود را متوجه مداحان کرده 
و خواستار آن بودند که مداحان حد خود را بشناسند و با 
مراجعه به کتب معتبر و مستند، اشعاری مناسب با شأن و 
جایگاه اهل بیت )ع( بخوانند؛ در مجالس عزاداری به مقدسات 

سایر ادیان و فرق توهین نشود؛ مداحان باید از اشعار نادرست 
و ضعیف که نسبت به مقام امام حسین )ع( وهن است، در 
مداحی های خود پرهیز کنند. وی از سیاسی شدن مجالس 

مداحی و عزاداری نیز انتقاد کرد.
همچنین شیخ حسین انصاریان یکی از مداحان معروف و 
موجه که البته از نوع مداحان خودرو نبود و پس از تحصیالت 
دینی، روضه و مداحی را به عنوان پیشه حاشیه ای خود دنبال 
می کرد، از نظر »مداح محور شدن دین« سخن گفت. وی که 
چند ماه پس از اظهارنظر مکارم شیرازی در چهاردهمین 
همایش تکریم بانوان قرآن پژوه در سالن همایش های برج 
میالد تهران سخن می گفت، با انتقاد از پیشی گرفتن جایگاه 
مداحان نسبت به وعاظ درس دیده حوزه گفت: این آسیب 
سنگینی است که وقتی یک واعِظ درس دیده و حوزه دیده 
برای سخنرانی در محفلی در تهران دعوت می شود، مردم 
بیرون از مراسم موج می زنند تا این واعظ هرچه 
زودتر برود و به جای او مداح بیاید. )انصاریان، 
 .)13۹4 اسفند   16 یکشنبه  شرق، 
شیخ  سخنان  که  است  توجه  درخور 
حسین انصاریان در پایگاه خبری »انصار 

حزب الل« منتشر شده است.
هم  دیگر  سطوح  در  انتقادها  این 
مهاجری،  مسیح  است.  داشته  ادامه 
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی با 
اشاره به حاشیه رانده شدن وعاظ آگاه و 
باسواد و خالی شدن مساجد در مراسم های 
عزاداری، به این موضوع که مجالس عزا از مساجد به 
خانه ها و تکیه ها کشیده شده و به دست مداحانی افتاده که 
صرفاً به ذکر اشعار سطحی می پردازند و درعین حال، خطبه 
و وعظ هم می کنند و تلویزیون به این گروه میدان می دهد، 

اعتراض کرد.
پیوند با فساد

در چند سال اخیر، موضوع دیگری که به رسانه ها کشیده 
شد مسئله فساد در عده ای از مداحان بود. در سال 1388 
تعدادی از متهمان را در بازداشتگاه های امنیتی دیدم که با 
پرونده فساد برخی از متنفذین و مداحان در هیئت ها مرتبط 
بودند؛ اما هنوز چندان مسئله فساد، ابعاد رسانه ای پیدا نکرده 
بود. در هفته های اخیر با به میان آمدن نام حسن رعیت این 

موضوع به مرحله تازه ای وارد شده است.
رواج موسیقی های مدرن پاپ و سبک های نامتعارف مداحی 

و سوگواری، به تدریج واکنش هایی را برانگیخت.
مداحان  انجمن  نایب رئیس  رضایی،  قاسم  زمینه،  این  در 
که  است  »چندی  گفت:   13۹0 آذر  ششم  روز  تهران، 
بعضی از مداحان معروف، به استفاده از شعرها و سبک های 

همراه با سبک های جدید و ورود 
اشعار لس آنجل�، برخی مداحان به 
بازسازی اشعار سوگ پرداختند. اینان به 
همدیل با فرهنگ و زبان آن رساینده ها، در 
اندرو�ن شان تأث�ی آن ها را در مداحی های 

نمای�ش در محرم بروز می دادند.
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این  به  آورده اند و  ترانه های خوانندگان لس آنجلسی روی 
مسئله توجه نمی کنند که در تیررس نگاه مردم قرار دارند و 
روی عزاداری مردم تأثیر می گذارند و متأسفانه صداوسیما در 
پخش برنامه های مذهبی تنها به معروف بودن مداحان نگاه 

می کند و به شعرها و سبک آن ها توجه نمی کند«.
گرچه به دلیل اینکه مداحی نیاز به تحصیالت و تربیت های 
مبادرت  کار  این  به  ابتکار خود  با  افراد  و  نداشت  خاصی 
می ورزیدند، در گذشته و پیش از انقالب هم ناهنجاری هایی 
در میان برخی از آنان مشاهده می شد؛ ولی این خود جامعه 
با  یا  و  طرد  آنان،  از  رویگردانی  و  دعوت  عدم  با  که  بود 
بی اعتنایی، به خطای آنان تداوم می بخشید و درهرصورت، 
امری بود که در چارچوب تعامالت اجتماعی برایش تعیین 
تکلیف می شد؛ ولی پس از انقالب، به ویژه از دهه ۷0 به بعد، 
با دخالت گروهی از مداحان در سیاست، تخلفات اقتصادی 
و اخالقی در این قشر به دلیل احساس امنیت از داشتن 
مصونیت، به شدت افزایش یافت و به همین دلیل، حساسیت 
جامعه هم نسبت به آن ها بیشتر شده بود و اخبار مربوط به 
آن ها رسانه ای می شد؛ چنانکه سایت بازتاب که یک سایت 
اصولگرا بود، در اردیبهشت 13۹2 خبر داد »یک شاعر و 
مداح نسبتاً مشهور تهرانی که تصاویر وی از تلویزیون نیز 
بارها پخش گردیده، به دلیل ارتباط با زنی شوهردار بازداشت 

شده است« )بازتاب، یکشنبه 8 اردیبهشت 13۹2(
از  خوبی  استقبال  محرم،  عزاداری های  در  صداوسیما 
مداحی های سبک جدید و مبتذل دارد. این رسانه در خالل 
همین عزاداری ها به سراغ منصور ارضی رفت و گفت وگویی 
بی تعارف بخش خبری 20:30 هفدهم  برنامه  در  را  او  از 
مهرماه پخش کرد. مصاحبه ای که بخشی از آن در فضای 
بازتاب  به عنوان »امام حسین هم فحش می داد«  مجازی 
زیادی داشت. وقتی مجری از او پرسید: »می گویند انتقادات 
حاج منصور گاهی آن قدر شدید است که می توان گفت انتقاد 
نیست، ناسزاست«، منصور ارضی هم در پاسخ گفت: »ما 
سیاست را از آقامون یاد گرفتیم ... ولی یه جایی می رسد 
که حضرت می گوید یابن الدعیه؛ خب از امام حسین ایراد 
بگیرید، چرا از من ایراد می گیرید؟! یک وقت من یک چیزایی 
هم می گویم. تازه چیزی هم ما نمی گوییم، چرا آن ها هرچی 
دلشان می خواهد می گویند، می گویند به ما نباید چیزی 

بگویید«. )شرق، یکشنبه 25 مهر 13۹5 ص 1 و 1۹(.
معاون حقوقی رئیس جمهوری از ارضی خواست که بابت 
اظهاراتش از مردم عذرخواهی کند. تیتر یک صفحه اول یک 
روزنامه نیز به همین موضوع اختصاص یافت )ستاره صبح 
24 مهر 13۹5(. تیتر دوم همین روزنامه نیز جمله ای از علی 
مطهری، نایب رئیس مجلس است: مداحی جای تحلیل وقایع 
و بیان معارف اسالمی را گرفته است. علی مطهری همچنین 

از ورود مداحان به مسائل سیاسی که مستقیماً مرتبط با 
کسب قدرت است، انتقاد کرده است. )همان، ص 6(

سید محمد غروی، از اعضای جامعه مدرسین قم در گفت وگو 
با سایت انتخاب گفت: »نباید بدعملی و بدزبانی خود را با 
نسبت دادن به ائمه توجیه کنیم و آن را دینی جلوه دهیم«. 
غروی به صداوسیما هم انتقاد کرد و گفت: »پخش این برنامه 
را از رسانه ملی نمی پسندم و رسانه ملی باید این بیانات را 

اصالح کند«.
هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز گفت سخنان 
کرده  اشتباهی  محترم  مداح  »این  است.  اشتباه  ارضی 
در حالی همه  اما  باید جبران کند«؛  که  و سخنی گفته 
می پرداختند،  موضوعات  این  به  اصالح طلب  مطبوعات 
رسانه های اصولگرا که همواره حساسیت ویژه ای نسبت به 
ارزش های دینی ابراز می کنند، مطلقاً سکوت کردند؛ بلکه 
برعکس انصار حزب الل در بیانیه ای، از سخنان منصور ارضی 
دفاع کرده بود و منتقدان به این سخنان را لیبرال خوانده و 

خواستار عذرخواهی لیبرال ها از ارضی شده بود.
مداحان متهم به  جاسوسی

گرچه بحث های پیش گفته درباره مداحان، وارد فاز تازه ای 
شده و از سوی برخی چهره های مسئول و نهادهای قضایی و 
امنیتی، اتهام جاسوسی نسبت به برخی مداحان مطرح شده؛ 
اما این داستان، پیشینه درازتری دارد. البته در گذشته ها 
این شبهات مطرح بوده؛ اسماعیل رایین اسامی عده ای را در 

کتاب خود ذکر کرده که از انگلیس پول می گرفته اند.
زمان  »در  می گوید:  خاطره ای  در  هم  منتظری  آیت الل 
و  مهمی بوده  و  مقتدر  حکومت  که  عثمانی  حکومت 
انگلیسی ها می خواسته اند آن را متالشی کنند و آخر هم در 
جنگ جهانی اول آن را متالشی کرده اند، در کنار سفارت 
عثمانی )سفارت ترکیه( در تهران، مسجدی بوده؛ در این 
مسجد یک شیخی هرروز صبح روضه حضرت زهرا )س( 
 ... و اینکه خلیفه دوم در را به پهلوی حضرت زهرا زد و 
می خوانده؛ یک کسی می گوید من گفتم اینکه این شیخ 
هرروز این روضه را در اینجا می خواند یک چیزی باید باشد، 
آمدم و به او گفتم شیخنا، شما روضه دیگری بلد نیستید 
که بخوانید، هرروز صبح این روضه را می خوانید؟ گفت چرا؛ 
گفتم پس چرا هرروز این روضه را می خوانید؟ گفت من یک 
بانی دارم، روزی 5 ریال به من می دهد می گوید این روضه را 
در این مسجد بخوان؛ من هم می خوانم! گفتم می شود این 
بانی را به من معرفی کنی؟ گفت بله، یک دکاندار در همین 
خیابان است. آن شخص می رود با آن دکاندار رفاقت می کند. 
بعد می گوید شما چطور شده که هرروز در این مسجد روضه 
حضرت زهرا میگویی بخوانند؟ می گوید یک کسی روزی 2 
تومان به من می دهد، من 15 ریال آن را برمی دارم، 5 ریال 
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را می دهیم این شیخ روضه بخواند. بعد تعقیب می کند بانی 
این روضه چه کسی است. معلوم می شود روزی 25 تومان 
از سفارت انگلیس می دهند که صبح ها روضه حضرت زهرا 
)س( در این مسجد که در کنار سفارت عثمانی است خوانده 
شود و بازار جنگ شیعه و سنی هرروز گرم باشد« )خاطرات، 

جلد اول صفحه 82 و 83(.
این کشورها تالش می کنند که فریب  او می افزاید: هنوز 
دهند: »باالخره باید توجه کنیم که استعمار آمریکا و انگلیس 
هنوز نمرده اند و هرروز ممکن است با یک روش سر ما را 
کاله بگذارند« و توصیه می کند: »در نوشتن و گفتن، آقایان 
باید دقت کنند و به صرف اینکه کسی آمد و چیزی گفت، 
نباید تحریک شوند ... یا اگر می خواهند چیزی بنویسند، به 
شکلی بنویسند که به مبانی و یا جایی لطمه نزند و یا مورد 

سوء استفاده قرار نگیرد«.
درباره احتماالت ارتباط برخی مداحی ها با دسایس بیگانه، 
سال ها بود که خبری و سخنی نبود تا اینکه در دهه ۹0 

مطرح  سیاسی  و  مالی  اخالقی،  بحث های  ابتدا 
شد و سرانجام به اتهام های جاسوسی رسید. 

گروه های  اینکه  به  توجه  با  درعین حال 
ارتکابی  جرائم  با  برخورد  قدرت  دیگر، 
بیشترین  نداشتند،  را  صنف  این  در 
مقابله با کج روی در این صنف توسط 
همان نهادهایی صورت گرفته است که 

بیشترین بهره برداری را از حرفه مداحی 
فرمانده  یک   13۹0 آذرماه  در  داشتند. 

سپاه اعالم کرد: سازمان سیا در میان مداحان 
نفوذ کرده است. معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی 

ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا، سیا، در میان مداحان عزاداری ها در ایران نفوذ کرده 
و »آهنگ ها و اشعار موردنظر خود« را وارد مداحی ها کرده 
است. سرتیپ پاسدار محمدعلی آسودی به خبرگزاری ایرنا 
گفته است: »سازمان جاسوسی آمریکا، سیا، برای مقابله با 
فرهنگ عاشورا، انحراف در عزاداری ها، نفوذ در میان مداحان 
و وارد کردن آهنگ ها و اشعار موردنظر خود برنامه ریزی 

کرده و هزینه زیادی را نیز صرف کرده است«.
وی با ذکر اینکه »در دو سال اخیر، 1400 پاسدار مداح که 
در سپاه خدمت می کنند، شناسایی و سازمان دهی شده اند« 
افزود که »برخی مداحان با بی توجهی، اظهاراتی را مطرح 
می کنند و اشعاری را می خوانند که به وحدت شیعه و سنی 
به عنوان  جاسوسی  اتهام  درواقع  اینجا  تا  می زند«.  لطمه 
فرضیه ای مطرح شده که بتواند دلیل پیدایش آهنگ ها و 
اشعار جدید و نامأنوس را بیان کند و بدون اینکه به تحلیل 
جامعه شناسانه، فرهنگی و مردم شناسانه پدیده بپردازند، با 

یک نگاه امنیتی خود را از تحلیل علمی آن آسوده کردند.
مدتی بود خبرهای بازداشت سه مداح معروف شبکه های 
مرداد  یکشنبه 8  تاریخ  در  اینکه  تا  بود  اجتماعی مطرح 
13۹6 خبرگزاری دولتی ایرنا، گزارش داد محسنی اژه ای، 
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سؤالی 
اعالم کرد که این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال 
بررسی است. او گفت که دو نفر درباره این پرونده بازداشت 
شده اند که یکی از آنان با وثیقه آزاد شده است. در پی آن 
رسانه ها اعالم کردند: پرونده جاسوسی دو مداح شناخته شده 

به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شد.
این رویدادها اجزا و عناصر رخدادهای آینده درباره  همه 
سرنوشت مداحی و مناسک محرمی را رقم خواهند زد و 
نوعی عقالنیت و حساسیت بیشتر نسبت به این حرفه را 
پدید خواهند آورد؛ هرچند دگردیسی های محتوا و ادبیات 
در  را  خود  قانونمندی  مداحی،  اجتماعی  بستر  و  مراثی 

دگردیسی پدیده ها خواهد داشت.
در اشعار و مراثی نیز زایشی نو دیده می شود 
که شکاف مناسک محرمی با نسل نو را 
ترمیم می کند. درست در زمانه دوری 
گزیدن روزافزون مردمان باورمندی که 
مشارکت  محرمی  مراسم  در  پیش تر 
مداحان سیاسی  با چیرگی  و  داشتند 
رفتن محتوای  از دست  و  و حکومتی 
سنتی و مردمی آن، انگیزه های حضور 
را از دست داده بودند، ظهور سبک های 
مردم وارانه که سخن دل توده است، توجه 
عمومی را برانگیخت. نخست بار کلیپ یک دسته 
سینه زنی در هیئت شیخداد یزد بدون آالیش و آالت زائد و 
توأم با اشعاری که با جامعه همدلی داشت، در شمار میلیونی 
دست به دست شد که نشان می داد دگردیسی مثبت در این 
مناسک و بهبود کارکرد آن، می تواند این سنت دیرپا را از 

ورطه حذف به جایگاه ماندگار سوق دهد.
برخالف اشعار پیشین که جنبه نفی در آن ها نیرومند است، 
این دسته شعرها جنبه اثباتی دارند. به جای اینکه فقط نفی 
ظلم کند، بر آزادی نیز تأکید دارد و با اشاراتی به حکومت 
استبدادی در پناه دین که دولت معاویه را سمبل آن می داند، 
به این اشعار توان تطبیقی با زمان های مختلف می بخشد و 
پای نزاع دین دولتی و دولت دینی را به میان می کشد و با 
مباحث مدرن در زمینه سکوالریسم وارد گفتگو می شود و 
راه را بر خرافه ها و تظاهرهایی که بستری مناسب برای نفوذ، 

تخریب، جدال آفرینی و شقاق مسلمین است می بندد.

برخی  ارتباط  احتماالت  درباره 
مداحی ها با دسایس بیگانه، سال ها بود 
ی و سخ�ن نبود تا اینکه در دهه  که خ�ب
، مایل و سیایس  90 ابتدا بحث های اخال�ت
اتهام های  به  رسانجام  و  شد  مطرح 

جاسویس رسید. 
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یادداشت
کرونا از مناسک جمعی تقدس زدا�ی نکرد

دین عرصه های مختلفی دارد. انسان ها وقتی دینی را انتخاب 
و به مناسک آن عمل می کنند و خود را مقید به دستورات 
و شرایع آن می دانند، این جزء درون مایه اصلی دین است. 
یک سری  فردی،  آداب  بر  عالوه  دینی  هر  این،  بر  عالوه 

مناسک جمعی و اجتماعی نیز دارد.
با شیوع کرونا بسیاری از مناسک دینی مثل نماز جماعت و 
نماز جمعه تحت الشعاع قرار گرفته است؛ بر این اساس اگر 
دین داری را صرفاً در حوزه اجتماعی آن معنا کنیم، طبیعتاً 
باوجود کرونا با یک سری سستی ها مواجه شده ایم؛ ولی دین 
ساحت های مختلفی دارد که یک ساحت آن دین داری فردی 
است و چه بسا انسان در این عرصه بتواند قوی تر ظاهر شود.

دین داری ساحت های مختلفی دارد
تأثیر کرونا بر عرصه های اجتماعی دین برجسته و باعث 
شده که فعالیت های سابق در حوزه دینی انجام نشود؛ ولی 
خللی  افراد  دین داری  در  بگوییم  که  نمی شود  دلیل  این 
ایجاد شده؛ چون دین داری ساحت های مختلفی دارد. اگر 
دین داری انسان، آگاهانه و عمیق باشد، قطعاً به آموزه های 
آن نیز آگاهانه عمل می کند؛ ولی برخی انسان ها دین داری 
خود را از اجتماعات گرفته اند. به همین دلیل با وجود کرونا، 

بین آن ها و اجتماع قطع ارتباط شده است.

آیا کرونا و محدودیت های ناشی از آن، باعث تقدس زدایی از 
مناسک دینی می شود؟ نه چنین اتفاقی نمی افتد زیرا دین 
نیز هیچ کدام از این مراسم و اجتماعات را مقدس ندانسته 
است. دین برای اینکه ترویج پیدا کند، از عرصه اجتماعات 
هیچ گاه  اجتماع،  به ماهو  اجتماع  ولی  می کند؛  استفاده 
به عنوان امر مقدس تلقی نمی شود. اگر اجتماعی باعث شود 
که بیماری ای مثل کووید 1۹ شیوع پیدا کند و بخشی از 
جامعه دچار بیماری شوند و فوت کنند، قطعاً هیچ عالم دینی 
و گزاره دینی آن را تأیید نمی کند. حتی در گزاره های دینی 
ما در قرآن و سنت اهل بیت )ع( به ما گفته نشده است در هر 
شرایطی باید اجتماعات را برگزار کنید؛ بنابراین اجتماعات 
مقدس نیستند؛ بلکه حقیقت و حرکت به سوی حقیقت 
و دریافت آن و عمل به فرمان خداوند، آن هم به صورت 

صحیح، امر مقدسی است.
اجرای فرمان الهی اصل است؛ در مناسک دینی، اصل بر 
انجام مناسک به صورت فردی است. اگر در جایی هم گفته 
شده که در اجتماع حضور پیدا کنید، این در حد توصیه 
است نه در حد یک امر مقدس که نتوان آن را ترک کرد. 
هیچ واجبی نیست که خصوصیات حج را داشته باشد؛ ولی 
وقتی اجتماع در حج باعث شود که جان انسان ها از بین برود، 

مجت�ب سپاهی  
 |  استادیار فلسفه تطبیقی دانشگاه اصفهان



د 
رص

ن 
زار

   گ
م

ج
 پن

ل
ی

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
ر 00

یو
هر

/ش
30 

اره
شم



136

حتی حج هم تعطیل می شود و این به معنای تقدس زدایی 
از آن نیست؛ بلکه حج برگزار نمی شود، یعنی زمان مناسبی 
برای اجرای آن وجود ندارد. اگر نتوانستیم نماز جماعت، نماز 
جمعه و یا مراسم پیاده روی اربعین به عنوان امر مستحبی 
را برگزار کنیم، به این معنا نیست که از آن ها تقدس زدایی 
شده؛ بلکه به این معناست که با یک حق بزرگ تر یعنی حق 
حیات و حفظ جان تعارض پیدا کرده است و در این شرایط، 
عقل و شرع حکم می کنند که در تعارض بین حفظ جان 
و انجام یک عمل مستحبی باید حفظ جان در اولویت قرار 
گیرد؛ بنابراین انسان ها در برابر سالمت و حفظ جان یکدیگر 

مسئول هستند
آیا اجتماعات عظیم تعزیه خوانی در برخی شهرستان های 
استان اصفهان که باعث شده این بیماری اوج گیرد، مقدس 
هستند؟ به هیچ وجه این طور نیست و اجتماعات از حیث 
اجتماع بودن تقدسی ندارند. مقدس تر از همه، حفظ جان 
افراد است که امری واجب محسوب می شود و این را احکام 
دینی می گوید. اگر کسی احساس کند جانش در خطر است 
و به این دلیل نتواند برخی احکام را اجرا کند، ترک آن ها 
منعی ندارد. نباید تعصبات خودمان را حمل بر قداست مندی 
کنیم. به نظر می رسد این سخنان از سوی یک سری گروه های 
افراطی مطرح می شود که مخالفتشان با برنامه و قصد قبلی 
است و می خواهند برای جامعه مشکل ایجاد کنند. بخشی از 
مردم نیز به این موضوع توجه ندارند و متأسفانه گرفتار این 
دیدگاه ها شده و خطر را به جان می خرند. همین افرادی که 
مدعی بودند در مجلس امام حسین )ع( کسی به کرونا مبتال 

نمی شود، خبر رسیده که بر اثر این بیماری جان باخته اند.
امام حسین )ع( هویت ماست؛ ولی اگر از ایشان بپرسیم که 
حفظ جان واجب است یا اینکه برای عزاداری شما اجتماع راه 
بیندازیم، قطعاً امام دعوت به عقل می کند. وقتی صحنه ای 
مثل کربال پیش می آید، آدم باید خود را به آب وآتش بزند؛ 
ولی در زندگی عادی که هیچ الزامی وجود ندارد، دعوت امام 
حسین )ع( این است که متناسب با عقل و منطق عمل کنیم. 
برخی افراد به اشتباه فکر می کنند وقتی به امام اعتقاد دارند، 
ایشان طبق اعتقاد آن ها عمل می کند. درست است که امام 
حسین )ع( شفا می دهد، ولی سؤال این است که امام کجا و 
چه کسی را شفا می دهد؟ آیا هرکسی را که در مجلس ایشان 
حضور پیدا کند، شفا می دهد؟ شاید اعتقاد ما به برخی امور 
درست نباشد. اینکه کسی معتقد باشد اگر به مجلس امام 
حسین )ع( برود، حتی در صورت ابتالی دیگران به کرونا، 
او به کرونا مبتال نخواهد شد، این اعتقاد ناشی از چیست و 
چه کسی آن را تضمین کرده است؟ مگر ائمه )ع( در هر 
صحنه ای شفا می دهند؟ اگر این طور باشد، هیچ کس نباید 
مریض شود. اینکه ائمه )ع( توانایی و والیت شفا بخشیدن را 

دارند، بر اساس یک برنامه است که در اختیار ما نیست. آیا 
اینکه ما امام حسین )ع( را دوست داریم، دلیل بر این است 

که ایشان نیز حتماً ما را دوست دارد؟
امام عمل ما را در نظر می گیرد و انتظار رفتار عاقالنه دارد. 
حّب خدا، پیامبر )ص( و ائمه )ع( نسبت به انسان ها بر اساس 
یک چارچوب است؛ ولی ما برداشت های غلط و سهل انگارانه 
در این خصوص داریم و توجه نمی کنیم که دعوت اهل بیت 
)ع( به عاقالنه فکر و رفتار کردن، زیرک بودن و معرفت 
ما احساساتی  ندارند که  دوست  صحیح است. آن ها اصالً 
شویم و بر اساس احساسات عمل کنیم؛ مثل اینکه چون 
کسی می خواهد به مجلس امام حسین )ع( برود، بگوید کرونا 
نمی تواند کاری کند یا سردر هیئت اطالعیه بزنند که بدون 
ماسک وارد شوید یا فردی روحانی بگوید که ما باید فدایی 
شویم؛ آیا واقعاً این ها انصاف است؟ هیچ منطقی پشت این 
سخنان وجود ندارد و ناشی از جهالت جامع االطراف یا عناد 
و لجاجت است و این افراد در قتل کسانی که با دعوت آن ها 

مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند، شریک اند.
کرونا یک ویروس است و اگر وارد بدنی شود که ضعیف باشد 
و نتواند مقاومت کند، آن را از کار می اندازد. تعبیر من این 
است که کرونا به تیر غیب می ماند؛ از هر طرف ممکن است 
شلیک شود و به افراد اصابت کند. فقط جایگاه زیست این 
ویروس نیز بدن انسان و دستگاه تنفسی اوست و با حرف، 
سرفه و عطسه کردن به دیگران منتقل می شود. وقتی کرونا 
به کسی منتقل شد و در بدنش نفوذ کرد، اگر آن شخص 
در مجلس امام حسین )ع( حضور داشته باشد، آیا ویروس 
در بدنش عمل نمی کند؟ مثل اینکه دسته زنجیرزنان وسط 
یک بزرگراه در حال زنجیرزنی باشند و بگویند ماشین ها با 
ما برخورد نمی کنند چون در حال عزاداری برای امام حسین 
)ع( هستیم. درصورتی که در حوادث طبیعی، سنت های الهی 

حاکم اند.
اگر در مکتب فکری بزرگ و عقالنی قرآن و اهل بیت )ع( 
تأمل کنیم، می بینیم که انسان عالوه بر آموزه های دینی، باید 
به زمان و مکان زندگی خود نیز توجه و بر اساس اولویت ها، 
زندگی اش را اداره کند. ما باید به اجرای احکام دینی که اکثراً 
احکام فردی هستند، اهتمام ورزیم؛ مثالً هر کس در خانه 
خودش بهترین نماز را بخواند و اگر هم در مواقعی خواست 
به مسجد برود، با رعایت همه مسائل بهداشتی در یک نماز 
جماعت خلوت شرکت کند. اینکه بگوییم کرونا باعث شده 
اجتماعات قداست نداشته باشند و دین داری بدون برگزاری 
اجتماعات نیز امکان پذیر نیست، به نظر من تحلیل درستی 

نیست.
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یادداشت
ن روحانیانه پای مداحان در نعل�ی

به تازگی فرمان ظفر نشان رهبر جمهوری اسالمی، شرف 
صدور یافته است که »مداحان« به تقویت بنیه فکری جوانان 
بپردازند و دشمن را در جنگ روانی شکست دهند و نگذارند 
که »باور به اسالم و باور به کارآمدی نظام اسالمی« را از مردم 

بستانند. )11 فروردین 13۹5 در جمع مداحان(
بّطاالنی چون ازغدی و پناهیان و انصاریان و رشاد بس نبودند 
که حاال طّباالنی چون ارضی و کریمی و حدادیان هم از راه 
رسیده اند تا به توصیه رهبری قدر ببینند و بر صدر بنشینند 
و دین و هنر و فرهنگ را به سخره بگیرند. هیچ گاه باور 
نداشته ام که »هر چه آن خسرو کند شیرین کند«؛ اما این بار 
باور دارم که از آن فرمان خسروانه، خسرانی عظیم برخواهد 
خاست و خیانتی خطیر به فرهنگ و فضیلت خواهد رفت و 
انحطاطی ستبر و سهمگین قلب دیانت و روحانیت را نشانه 

خواهد گرفت.
مداحان شعبان جعفری صفت )نه ذاکران محترم و مخلص 
مصائب اهل بیت رسول( که هیچ گاه در جامعه دینی و در چشم 
مؤمنان حرمتی و منزلتی نداشتند و در میانشان نانجیبان و 
فرومایگان کم نبودند و در نادانی و ناپاکی، انگشت نما بودند و 
داستان های کژ رفتاری های اخالقی شان بر سر زبان ها بود و 
در هیچ حال و هیچ جا، هیچ کس حتی مسائل شرعی ساده 

را از آنان نمی پرسید، گویی ناگهان به »حکم فلِک گردان یا 
حکم فلک گردان« صحنه گردان معرفت و آموزگار فضیلت 
و رقیب روحانیت شده اند و رسالتی نوین یافته اند تا به جای 
عالمان راستین، دست نجات از آستین هدایت بدر آورند و 
جوانان سرگشته ای را که غرق دریای جهالت و بطالت و 
ضاللت شده اند، به ساحل ثبات و سفینه سعادت برسانند و 

ایمانشان را از چنگال راهزنان برهانند.
اما نمی دانستیم که معجزه والیت، ابر بی باران را هم پر آب و 
ذات بی هستی را هستی بخش خواهد کرد و طایفه ای بی علم 
و بی تقوا را که در مغازه مغز تهی شان جز چند بسته گاز 
اشک آور چیزی ندارند، ناگهان به معراج معرفت خواهد برد و 
از پستان های خشک و خسته شان، خروارها شیر خردورزی 

خواهد دوشید.
نمی دانم بخت مداحان باز شده یا بخت از ملت ما برگشته 
است که این هیچ کسان، کسی شده اند و دستگیری جوانان 
را به دست گرفته اند. هرچه هست »خواب گربه موش را 

گستاخ کرد«.
وای بر روحانیت خاموش. وای بر دانشگاه خاموش. وای بر 

فرهنگستان خاموش.
بّطاالنی چون ازغدی و پناهیان و انصاریان و رشاد و بس 

عبدالکریم رسوش   
 |  فیلسوف و نواندیش دی�ن
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نبودند که حاال طّباالنی چون ارضی و کریمی و حدادیان 
و هم از راه رسیده اند تا به توصیه رهبری قدر ببینند و بر 
صدر بنشینند و دین و هنر و فرهنگ را به سخره بگیرند و 
به ارشاد خالیق بپردازند و جواب شبهات غربیان را بدهند و 

غبار ناباوری را از جان جوانان بیفشانند!
کمتر سخن  ازاین پس  رهبری  که  نیست  پسندیده تر  آیا 
و  رفته  زبانشان  بر  که  عظیم  خطاهای  این  از  و  بگویند 
کارنامه والیت را سیاه کرده در پیشگاه ملت پوزش بطلبند یا 
توضیحی درخور دهند تا رفع شبهه شود و بصیرت و نجابت 

رهبری مطعون و مخدوش نگردد؟
شاید طایفه ای گستاخ تر از این مداحان سیاسی نیافته اند که 
حاضرند به امر و اشاره حکومتیان و چون َعمله َسفله استبداد 
دینی، با روحانیان اصیل و مراجع موّقر درآویزند و بستیزند و 

بی آبرویی و ناسزاگویی کنند.
بر نگارنده به درستی معلوم نیست که اقبال رهبری به جامعه 

مداحان برای چیست؟ همه می دانند که نقش این 
همواره  بل  نبوده  عقل  تغذیه  هیچ گاه  قوم، 

مجالس  در  است.  بوده  عواطف  تحریک 
خطیب  وقتی  آیینی،  شادی  و  عزا 
روحانی بر منبری می رفت و با صدای 
نرم و مالیم قصه های معقول و منقول 
ذهن  و  می گفت  مأجوج  و  یأجوج  و 

مستمعان را بخواب می برد، آنگاه نوبت 
بلند چشم  با صدای  تا  مداحان می رسید 

خواب آلودگان را پر آب و دامنشان را پر ثواب 
کنند.

حاال چه شده است که از این زیرنشینان َعلَِم روحانیت که 
هنری جز آتش زدن به جگر شیعیان ندارند، خواسته اند تا 
جا را بر خواجگان خود تنگ کنند و پای تملک در نعلین 

سیادت آنان فرو برند؟ چرا؟
شاید طایفه ای گستاخ تر از این مداحان سیاسی نیافته اند که 
حاضرند به امر و اشاره حکومتیان و چون َعملهَ سفله استبداد 
دینی، با روحانیان اصیل و مراجع موّقر درآویزند و بستیزند 
و بی آبرویی و ناسزاگویی کنند و آنان را با دشنام و دروغ و 
افترا از میدان به در کنند و پاداش های کالن بستانند )ذاکران 

مخلص اهل بیت، حکمی دیگر دارند(
شاید در جمهوری اسالمی، افسوس مندانه، دوران دین ورزی 
عارفانه و حکیمان پاک بسر آمده و قرار است جای خود را 
به دین ورزی مداحانه بدهد که در آن نه از فکر نشانی هست 
و نه اخالق. چرا باید جوانان مؤمن انگشت در چشم تعصب 
کنند و تعبد و تقلید را فروگذارند و سؤاالت سخت بپرسند و 
حکومتیان را به کلفت افکنند؟ بهتر نیست پای منبر مداحان 
حکومتی بنشینند و شعری زمزمه کنند و چنگ و ناخنی بر 

سر و سینه زنند و اشکی بریزند و صفای دلی حاصل کنند 
و به امامان توسل جویند و گناهان خود را بخشوده انگارند 
و دشنامی به فتنه گران دهند و وجدان مشّوش و معّذب را 
آرامشی بخشند و رشته ارادت و اطاعت خود به رهبری را 
محکم تر کنند و از تجاوزها و تبعیض ها نپرسند و همه چیز را 
حمل به صحت کنند و ماجراهای سیاسی و قضایی را کش 
ندهند و دماغ را چنان به تنبلی عادت دهند که سستی و 
سخافت سخنان امامان جمعه را درنیابند و الی هیچ کتابی 
جز کتب نوحه و زیارات و رساله عملیه را باز نکنند و از جراید 
فقط رسالت و کیهان بخوانند تا رسالت کیهانی خود را به جای 
آرند؟ بر چنین مریدانی حکومت کردن البته بسی آسان تر 
است تا بر دلیران و نقادان و حق طلبان. چه کسی گفته است 
حکومت دینِی فقهی، میسر و موفق نیست؟ حکومت دینی 
بر جامعه ای بسته و بر عامیان و مقلدان البته موفق است؛ 
و مداحان گوِل گول پرور، بهترین صداوسیمای این چنین 

حکومت اند.
مداح های  و  جعفری  شعبان های  این 
رهبری از موفق ترین تولیدات جمهوری 
اسالمی اند که سال هاست به دقت از میان 
جوانان گلچین می شوند و پس از تربیت 
و تمشیت به عرصه رقابت با خطیبان 
مغزی  با  و  می شوند  گسیل  عالمان  و 
استبداد  خدمت  به  پر  دهانی  و  تهی 
درمی آیند و زیر نام شهیدان و قدیسان 
خرافه می پراکنند و یاوه می سرایند و مدح 
قدرت و بسط جهالت می کنند و سقف معیشت 
بر ستون خرافات می زنند و دست در دست نیروهای والیی و 
خودسر، خونریزی و خانمانان سوزی می کنند. جنبش سبز 
را همینان سرخ کردند و اینک هم َعلِم »فتنه ستیزی« بر 
دوش دارند و ترویج خشونت و تبلیغ قساوت می کنند و 

فاسدترین حامالن جهل مقدس و مرّکب اند.
مدلولی  مزدور،  مزّوران  این  خانه  درِ  به  جوانان  فرستادن 
جز تحقیر معرفت و تمسخر فضیلت نخواهد داشت. برای 
فرهنگ این کشور، آینده ای تاریک تر از این متصّور نیست 
که این اوالد بیداد و استبداد از اینکه هستند، پروارتر شوند 
و چون ابری سیاه، آفتاب دیانت و معنویت را در خسوف 
برند. اگر مصلحت استبداد در تحمیل و تقویت اینان است، 
مصلحت علم و آزادی و معنویت و روحانیت، در کوبیدن و 
روبیدن آنان است. استبداد را در این خیانت فرهنگی ناکام 

بگذاریم و رو به عالمان راستین آریم!

در جمهوری اسالمی، افسوس مندانه، 
دوران دین ورزی عارفانه و حکیمان پاک 
به  را  قرار است جای خود  و  آمده  ب� 
دین ورزی مداحانه بدهد که در آن نه از 

فکر نشا�ن هست و نه اخالق.
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یادداشت
در خدمت یا خیانت مناسک

پدیده ای  و  اخیر  تحوالت  شیعی،  مناسک  تعریف  درباره 
که از آن به »فربهی مناسکی« تعبیر می کنم، بارها گفته 
و نوشته ام. بااین حال به نظر می رسد هنوز ابهاماتی در این 
موضوع برای برخی مخاطبان وجود دارد. این را از بازخوردها 

اعالم  از  هم  دریافته ام؛  قبلی  مطالب  پیرامون  نظرات  و 
موافقت های اشتباهی و هم اعالم مخالفت های اشتباهی. در 
این یادداشت، تالش خواهم کرد تعریفم از مناسک و فربهی 
مناسکی را اجماالً بیان کنم و بگویم چرا به گمانم این پدیده 

محسن حسام مظاهری 
 |   نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی دین و مناسک دی�ن 



د 
رص

ن 
زار

   گ
م

ج
 پن

ل
ی

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
ر 00

یو
هر

/ش
30 

اره
شم



140

برای جامعه ایرانی مخاطره آمیز است؛ بنابراین از مخاطبان 
عزیزی که مباحث قبلی را دنبال کرده اند می خواهم این 

یادداشت را کامل و بادقت بخوانند.
تعریف مناسک دینی

فرمی  با  قراردادی  و  نمادین  رفتار  نوعی  دینی،  منسک 
آن  دینی  گروه های  و  افراد  که  است  مشخص  کمابیش 
را به عنوان »شعار« و نشانه تعلق به دین انجام می دهند/ 
اجرا می کنند. مناسک دینی طیف وسیع و بسیار متنوعی 
از فرم های رفتاری را شامل می شود که هرکدام در میدان 
فرهنگی متناظر خود و برای کسانی که در آن میدان زیست 
می کنند، معنا و مفهوم می یابد. مناسک مجموعه کارکردهای 
متنوعی را شامل می شوند که حفظ انسجام و هویت بخشی به  
جامعه باورمندان هر گروه دینی یکی از مهم ترین آن هاست.

تقریباً در همه ادیان و مذاهب و فرق، مناسک وجود دارد و 
»بُعد مناسکی« در کنار ابعاد »اعتقادی« و »اخالقی«، 

جایگاه  اما  می دهد؛  شکل  را  دین داری  مثلث 
مناسک و اهمیت بُعد مناسکی درگروه های 

دینی مختلف یکسان نیست. در برخی 
برخی  در  و  فربه  بسیار  مناسکی  بُعد 
بسیار نحیف است. این وضعیت البته مانا 
و ایستا نیست و بسته به شرایط جامعه 
عوامل  یابد.  تغییر  می تواند  باورمندان، 

از  دارند؛  این زمینه دخالت  مختلفی در 
مناسبات سیاسی تا اقتصاد مذهب و تغییرات 

فرهنگی و تحوالت رسانه ای. هم روندهای محدود 
اقلیمی و هم روندهای کالن جهانی می توانند بر مناسک و 

جایگاه و گستره شان اثرگذار باشند.
هویت تاریخی و اقتضائات هویتی هر گروه دینی، یکی از 
گروه هایی  نوعاً  است.  مناسک  شکل یابی  در  مؤثر  عوامل 
گروه های  جانب  از  و  داشته  »اقلیت بودگی«  خصلت  که 
دینی رقیب احساس خطر می کنند، بیش از گروه هایی که 
اکثریت دارند، واجد پتانسیل تولید مناسک اختصاصی اند؛ 
زیرا مناسک برای این گروه ها امکان »تمایزیابی مضاعف« را 
فراهم می کنند. تمایزیابی سازوکاری است برای حفظ هویت 
و تضمین بقای جامعه هویتی. از این منظر طبیعی است 
که مثالً تشیع امامیه به عنوان یک مذهب اقلیتی در جهان 
اسالم، بسیار بیشتر از مذاهب اهل سنت و جماعت استعداد 

مناسک سازی دارد.
انواع مناسک دینی

مناسک موجود در هر گروه دینی را در یک دسته بندی کلی 
به دو گروه می توان تقسیم کرد: »مناسک اولیه« و »مناسک 
مناسکی  است؛  مؤسسان  مناسک  اولیه،  مناسک  ثانویه«. 
این  تشریع شده اند.  بنیادین دین  نصوص  در  مقدس که 

مناسک، فرم متصلب و ثابتی دارند و حدودوثغور و کیفیت 
اجرایشان در شریعت )فقه( توسط مؤسسان به دقت بیان شده 
است. در منظومه اعتقادی هر دین، تشریع کننده و مؤسس 
قلمداد  )خدا(  قدسی  مقام  باالترین  مناسک،  این  اصلی 
می شود. به همین دلیل، ادیان قادر نیستند توضیح شفاف 
و صریحی درباره چرایی فرم این مناسک ارائه دهند. دیندار 
باید تعبداً یک فرم رفتاری خاص و تکرارشونده را بپذیرد؛ 
بدون آن که درباره آن اجازه چون وچرا داشته یا در آن اجازه 
دخل و تصرف داشته باشد. به عبارت دیگر، مناسک اولیه برای 
دیندار قابلیت شناخت دارند، نه فهم. تبعیت از این مناسک، 
الزامی و تخطی از آن ها مستوجب عقاب است. همچنین 
میزان و کیفیت تعلق دیندار به این مناسک، تعیین کننده 
سطح تدین او از نظر دین رسمی است. در اسالم، مشخصاً 

نماز، روزه و حج را می توان مناسک مقدس اولیه دانست.
دینی  گروه های  در  اولیه،  مناسک  به موازات  اما 
معموالً مناسک دیگری هم شکل می گیرند 
که مناسِک تابعان است و از این حیث 
محل  می نامیم.  »ثانویه«  را  آن ها 
منطقة الفراِغ  در  مناسک  این  پیدایش 
شریعت است؛ هرچه این منطقه فراخ تر 
ثانویه  مناسک  پیدایش  امکان  باشد، 
بیشتر است و بالعکس. مناسک ثانویه 
را خود دین داران اند که ابداع می کنند. 
و  ظهور خالقیت  میدان  مناسک،  این 
مناسک  لذا  و  است  دین داران  آفرینندگی 
ثانویه، برخالف مناسک اولیه، به شدت متکثر و سیال 
و تطور پذیرند. از جغرافیایی به جغرافیای دیگر، از یک برهه 
اقلیم  به  فرهنگی  اقلیم  از یک  برهه ای دیگر،  به  تاریخی 
دیگر، مناسک ثانویه تعاریف و فرم های متعدد و متنوعی را 
پذیرا می شوند. مناسک ثانویه را در هیچ فرم ثابتی نمی توان 
محصور کرد و زایش، تطور و پویایی، ویژگی الینفک این 
مناسک است. در تاریخ دین داری و طی فرایندی پیچیده، 
مناسک ثانویه تکوین می یابند و تدریجاً در فرهنگ دینی، 
ثبت و انباشت می شوند. در پیدایش آن ها مجموعه ای از 
عوامل محیطی مختلف، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ عامه 
و فولکلور و حتی اقلیم و زیست بوم دخالت دارند. هرچه 
مناسک اولیه میل به خلوص دارند، مناسک ثانویه - به تبع 
خصلت فرهنگ - میل به التقاط و آمیزش دارند. به همین 
دلیل بسیاری اوقات، تبارشناسی این مناسک به غایت دشوار 
است. به سبب همین ویژگی هاست که عامه دین داران رغبت 
و اهتمام بیشتری به مناسک ثانویه دارند تا به مناسک اولیه. 
چون این مناسک برایشان جذاب تر است و فرصت و امکان 
بروز خالقیت در اختیارشان می گذارد. به عبارت دیگر، ما به 

مکان های  �ب سابقه  ش  گس�ت
مقدس، افزایش آمار هیئت ها، رشد آمار 
نل�ت آن ها، دهه سازی،  مداحان و ارتقای م�ن
ن های جدید فراگ�ی مانند پیاده روی  ابداع آی�ی
تورم  مصادیق  دیگر،  موارد  و  ن  اربع�ی

مذه�ب محسوب می شوند.
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 »
گ

نوعاً گروه ها�ی که خصلت »اقلیت بود�
داشته و از جانب گروه های دی�ن رقیب 

احساس خطر می کنند، بیش از گروه ها�ی که 
یت دارند، واجد پتانسیل تولید مناسک  اک�ش

اختصایص اند.

تعداد دین داران تعریف از مناسک ثانویه داریم.
اولیه،  با  ثانویه  مناسک  دیگِر  مهم  و  معنادار  تفاوت  یک 
به تبع  آن هاست.  اجتماعی  تحلیل  و  فهم  امکان پذیری 
ویژگی هایی که گفته شد، روند پیدایش و تغییر مناسک 
ثانویه درزمینه )کانتکس( خود، قابل فهم و تحلیل است. 
محل استقرار من به عنوان یک جامعه شناِس مناسک شیعی، 
دقیقاً همین جاست؛ رصد تغییرات مناسک و تالش برای 
فهم منطق تغییرات درزمینه رخدادشان. من نمی توانم مثاًل 
نماز را تحلیل کنم؛ چون یک فرم ثابت تشریعی است؛ اما 
عزاداری و زیارت را می توانم؛ چون فرم های سیال و غیر 

تشریعی و عرفی دارند.
با تعاریفی که اجماالً گفته شد، در تشیع، مجموعه مناسک 
ثانویه اند.  مناسک  مصادیق  مهم ترین  عزاداری،  و  زیارت 
مناسکی که نقش پررنگی در فرهنگ شیعی داشته اند و 

در طول تاریخ، هویت شیعه با آن ها پیوند خورده است. 
هیچ کدام این مناسک، علیرغم اهمیت ویژه 

و جایگاه حساسی که در تشیع یافته اند، 
جزو دین نیست. به همین دلیل هیچ 
اجباری در انجام آن ها وجود ندارد. یک 
شیعه می تواند عزاداری یا زیارت نکند و 
در شعاع دین داران باقی بماند؛ اما ترک 
مناسک اولیه مثل نماز، مساوی خروج 

از دایره دین )در تعریف رسمی( است.
امامان  عزاداری،  و  زیارت  بنیان گذاران 

شیعه بوده اند. مواجهه من با تاریخ تشیع 
و مقوالتی مثل عزاداری، طبیعتاً مواجهه کالمی 

نیست؛ یک مواجهه تاریخی - جامعه شناختی است. در این 
مواجهه، امامان شیعه هم در سلسه مراتب رسمی اسالم، جزو 
تابعان محسوب می شوند؛ نسل نخست تابعان. سیره آن ها را 
باید درزمینه تاریخی شان فهم و تحلیل کرد. به عنوان مثال 
و  از عاشورا  شاهدیم که پس  عزاداری، مشخصاً  در مورد 
توسط امامان چهارم تا هشتم این مراسم پایه گذاری شد. 
آن ها مشخصاً رفتاری »تأسیسی« داشتند و یک رسم تازه 
)منسک ثانویه( و بی سابقه را ابداع کردند. درحالی که جامعه 
شیعه پیش از عاشورا هم دچار فقدان های مصیبت بار بزرگی 
شده بود )رحلت پیامبر، شهادت امام  علی و امام  حسن، 
وفات حضرت زهرا و موارد دیگر( اما هیچ کدام آن مصائب، 
زمینه ساز ابداع آیین عزاداری نشدند. این تنها پس از عاشورا 
بود که چنین ابداعی رخ داد. تحلیل من )چنانکه به تفصیل 
این  در فصل های اول و آخر کتاب رسانه شیعه آورده ام( 
است که این ابداع، یک تاکتیک سیاسی - اجتماعِی عقالنی 
بوده است. امامان شیعه، در مقام رهبران یک جامعه اقلیتِی 
درمعرض خطر )به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی دشوار 

شیعه در دوره های خالفت اموی و عباسی(، هوشمندانه و 
برای حفظ انسجام و بقای جامعه تحت امر خود، سازوکارهایی 
تمایزبخش تولید کردند. زیارت، لعن، عزاداری، خمس و 
نظایر آن ها همه وهمه سازوکارهایی اند که در کانتکس زمانه 
حیات پیشوایان نخستین شیعه، قابل درک و تحلیل است. 
سازوکارهایی برای بقا و حفظ استقالل جامعه دینی اقلیت. 
تأکید فوق العاده بر عزاداری و گریه بر امام حسین )حتی 
تباکی( و تحریض شاعران به سرایش شعر و مرثیه )که یگانه 
رسانه پرنفوذ جامعه عرب در آن روزگار است( و حمایت مالی 
خاص از شاعران در عین تساهل رفتاری با ایشان، با منطق 
مذکور کامالً قابل درک است. در شرایطی که قدرت سیاسی 
حاکم، همه تالشش را برای فراموشاندن عاشورا و انهدام 
تشیع به کار بسته )ازجمله با جشن گرفتن و عید دانستن 
عاشورا و تخریب مزار امام حسین(، رهبران شیعه سیاست 
مقاومت در پیش گرفته و آیینی برای حفظ و استمرار یاد 

عاشورا تأسیس کرده اند.
از ایشان  البته در دوره پس  این آیین تازه، 
و  یافت  دیگر  مسیری  غیبت،  آغاز  و 
به جزئی از فرهنگ شیعی مبدل گشت. 
و  رنگ  تشیع،  جهان  از  گوشه  هر  در 
بویی متفاوت گرفت و روزبه روز فربه و 
فربه تر شد و طیف متنوعی از آیین ها 
را  زیارت  و  عزاداری  آداب ورسوم  و 
تقویم  به تدریج در هر مقطع،  آورد.  پدید 
مناسکی هم توسعه یافت. عزاداری از انحصار 
دیگر  شهادت  ایام  گرامیداشت  به  و  درآمد  عاشورا 
امامان و بزرگان شیعی نیز سرایت کرد. همچنین در همان 
قرون نخستین، جشن های شیعی مثل غدیر و نهم ربیع 
تثبیت  ثانویه  به عنوان مناسک  پدید آمدند که آن ها هم 
شدند و خاصیت شان تمایزبخشی »فرقه حقه« از »عامه« 
بود؛ تخصیص ما از دیگران. در همه این تغییرات، عامالن 
و کارگزاران اصلی، خود دین داران بودند و رهبران جامعه 

شیعی )علما( و صاحبان  قدرت )دولت ها(.
با تغییر در مناسبات سیاسی تشیع و نهاد قدرت و استقرار 
دولت های شیعی در عراق و ایران، روند رشد مناسک شیعی 
تغییر کرد. دولت های شیعی از آل بویه تا صفویه و قاجار، خود 
را به عنوان حامیان و متولیان رسمی مناسک شیعی معرفی 
کرده و در فربه سازی و کنترل روند تأسیس و تغییر این 
مناسک، اثرگذار بوده اند. بیشترین مداخالت و اثرگذاری های 
نهاد سیاست در مناسک شیعی، مقاطعی از دولت صفویه، 
نیمه دوم سلطنت رضاشاه و جمهوری اسالمی )دوره رهبری 

آیت الل خامنه ای( بوده است.
در دو سه دهه اخیر، توسعه مناسک شیعی و رشد تقویم 
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تشیع، سرعت  توسعه سخت افزاری  و همچنین  مناسکی 
شتابنده ای گرفته است که مشابه آن را در هیچ برهه ای از 
تاریخ نمی توان سراغ گرفت. گسترش بی سابقه مکان های 
و  هیئت ها  آمار  افزایش  امام زاده ها(،  و  )حرم ها  مقدس 
مجالس عزاداری، رشد آمار مداحان و ارتقای منزلتی آن ها، 
مناسبت سازی و دهه سازی، توسعه آیین های عزاداری، ابداع 
موارد  و  اربعین  پیاده روی  مانند  فراگیر  جدید  آیین های 
دیگر، مصادیق این تورم مذهبی محسوب می شوند. در این 
روند، مجموعه متنوعی از عوامل دخالت داشته اند: از عوامل 
خارجی تا داخلی و از عوامل سیاسی و اقتصادی تا فرهنگی 
و اجتماعی. برخی از مهم ترین این عوامل، فارغ از میزان 

اثرگذاری را می توان این موارد دانست:
1.تحوالت رسانه ای و ظهور شبکه های اجتماعی فراگیر؛

2.تحوالت سیاسی در جمهوری اسالمی با نقاط عطفی 
چون دوم خرداد ۷6، به قدرت رسیدن احمدی نژاد 

و وقایع 88؛
3.تغییرات شهرنشینی در سال های پس 
طبقه  توسعه  و  قدرت یابی  و  جنگ  از 

متوسط شهری؛
ظهور  و  جامعه  فرهنگی  4.تغییرات 

الگوهای جدید سبک زندگی؛
بروز  و  فقاهتی  دین داری  5.افول 

چالش های متنوع دینی؛
6.ظهور اسالم گرایی جدید و گروه های رادیکال 

سنی مثل القاعده و داعش؛
۷.سقوط صدام و به قدرت رسیدن شیعیان در عراق؛

ایران و قدرت های دیگر  رقابت منطقه ای میان  8.تشدید 
به خصوص عربستان سعودی؛

۹.جنگ سوریه؛
تقویت گفتمان  و  گفتمان های شیعی  تنازع  و  10.رقابت 

هویت گرا در تشیع ایرانی؛
11.افول تشیع سیاسی و ریزش مخاطبانش؛

12.تشدید بورکراتیزه  شدن سازمان های دینی؛
13.مناسکی شدن جامعه ایرانی )که خود نیازمند بررسی 
مستقل است( و تقلید از مناسک غربی مانند ولنتاین و جمعه 

سیاه؛
14.توسعه ساختار فرهنگی جمهوری اسالمی در راستای 

سیاست مهندسی فرهنگی؛
15.افول جریان روشنفکری دینی در دهه 80؛

 - اقتصادی  چالش های  بروز  و  نظام  کارآمدی  16.بحران 
اجتماعی؛

1۷.رشد شتابان فرهنگ پاپ؛
18.تحوالت در اقتصاد فرهنگ و رسانه و ظهور نسل جدید 

کاالهای فرهنگی؛
1۹.ظهور جریان های عرفانی )اعم از دینی و سکوالر( و اقبال 

به آن ها؛
20.و موارد دیگر.

مجموعه این موارد که هرکدام در جای خود نیاز به بررسی 
مستقل دارد، سبب شده است شاهد رشد بی رویه سازمان 
تشیع در این سال ها باشیم. این همان پدیده ای است که من 

نامش را می گذارم »فربهی مناسکی«.
نقد و آسیب شناسی فربهی مناسکی

دارد  و  داشته  بسیاری  منتقدان  مذهبی،  مناسک  توسعه 
که از نظرگاه های متفاوت دراین باره اظهارنظر کرده اند. یک 
دسته از منتقدان، روشنفکران دینی اند که دین مناسکی را 
در تقابل با معرفت دینی و نوعی نازل از دین داری می دانند 
فربه شدن  به معنای  را  مناسک  رشد  درنتیجه،  و 
دین داری  افول  و  عامه پسند  دین داری 
معرفت اندیش و مصداقی از فرم گرایی و 
ظاهرگرایی دینی می دانند و از این منظر 
با آن مخالفت می کنند. دسته دوم برخی 
علما و نخبگان دینی اند که رشد مناسک 
را مصداق رشد عوام زدگی دین و دوری 
از تشیع ناب می دانند. نگرانی این دسته 
رشد  با  که  است  آن  از  ناشی  بیشتر 
دین داران  جامعه  مرجعیت  مناسک، 
تغییر کرده و مداحان )که کارگزاران اصلی 
جانشین  مذهبی اند(  عواطف  تحریک  و  مناسک 
مورخان اند  و  محققان  دسته،  سومین  شده اند.  روحانیت 
که در اعتبار تاریخی روایت ها و ارجاعات تاریخی مناسک 
نوظهور اشکال می کنند و برخی مناسبت های نوظهور را از 

نظر تاریخی بی پایه و جعلی می دانند.
من گرچه مواضع این سه گروه را درک می کنم، اما موضعی 
نه  اجتماعی ام،  پژوهشگر  یک  من  دارم.  آن ها  با  متفاوت 
روشنفکر دینی و نه فقیه. برای من اول از همه و بیش از هر 
چیز، حفظ جامعه و انسان است که اهمیت دارد و بعدازآن 
دین و مذهب. من دین را در خدمت انسان و جامعه می دانم 
نه بالعکس؛ بنابراین هرچه که به ضرر جامعه باشد را آسیب 
می دانم. حتی اگر توسعه مذهب باشد. تجربه بشری به  خوبی 
نشان می دهد که توسعه مذهب باید حدی داشته باشد؛ 
چراکه وقتی از حد بگذرد، می تواند بسیار مخاطره آمیز شود 
و انسان را، جامعه انسانی را به پای تعصبات مذهبی و فرقه ای 
مسیحیت  مذهبی؛ چه  چه  نمی کند  فرقی  سازد.  قربانی 
کاتولیک، چه یهودیت، چه تشیع، چه تسنن، چه بودائیسم، 

چه بهاییت، همه و همه بالقوه چنین استعدادی دارند.
با  من  غایت  و  انگیزه  و  موضع  مناسکی،  فربهی  نقد  در 

نقد من به فربهی مناس� این نیست 
که مناسک جدید »اصیل« نیستند و 
»بدعت«اند. چون معتقدم اساساً هیچ 
یعی،  مناس� به جز مناسک اولیه و ت�ش
« در  اصالت ندارند و همه مناسک »سن�ت

زمان خودشان بدعت بوده اند. 
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روشنفکران دینی مبنائاً متفاوت است. چنانکه پیش تر بارها 
گفته و نوشته ام، من منتقد ضدیت روشنفکران با دین عامه 
هستم و در برابر تهاجم و خشونت روشنفکرانه نسبت به 
دین عامه، از منطق این دین و لزوم فهم و ارزیابی آن در 
چهارچوب خودش )نه با متر و معیار نخبگانی( دفاع می کنم.

به نظر من تغییرات مناسکی )که تابعی است از تغییرات 
دین داری( کامالً »طبیعی« است )نه لزوماً مطلوب(. تالش 
من توضیح آن هاست و نشان  دادن مخاطراتی که می تواند 
برای جامعه داشته باشد. اتفاقاً وقتی روشنفکری دینی یا 
مقام  در  دیگری،  یا هرقدرت  روحانیت  یا  دینی  حکومت 
خشونت ورزی و مقابله سخت با دین عامه برمی آید، خود را 
موظف می دانم که در کنار همان عامه بایستم و از او دفاع 

کنم. 
نقد من به فربهی مناسکی این نیست که مناسک جدید 
»اصیل« نیستند و »بدعت«اند. چون معتقدم اساساً هیچ 

اولیه و تشریعی، اصالت  مناسکی به جز مناسک 
ندارند و همه مناسک »سنتی« در زمان 

خودشان بدعت بوده اند. همچنین نقد 
من این نیست که مناسک نوپدید، مردم 
ناب«  »تشیع  و  واقعی«  »تشیع  از  را 
دور می سازد؛ زیرا اساساً قائل به وجود 
مقوله ای به نام دین واقعی و ناب یا الاقل 
امکان دسترسی به آن نیستم. دین داری 
و به تبع آن مناسک ثانویه دینی، ماهیتاً 
سودای  فرهنگی اند.  و  بشری  مقوالتی 

خلوص و ناب بودن درباره فرهنگ بشری، 
سودای خامی است.

پس اشکال من به فربهی مناسک چیست؟
اول: تبدیل مناسک به ابزار قدرت سیاسی

مناسک به دلیل پتانسیل باالیی که برای تحریک عاطفی و 
بسیج توده ای دارند، همیشه مورد طمع قدرت های سیاسی 
دین گرایی،  مدعی  یا  دینی  دولت های  در  به ویژه  بوده اند؛ 
این طمع شدیدتر بوده است. همین زمینه، چنانکه پیش تر 
اشاره شد، سبب شده است که نام دولت ها و صاحبان  قدرت 
به عنوان یک دسته از بانیان و مؤسسان مناسک )ثانویه( ثبت 
شود. مصادیق فراوانی چه در تاریخ معاصر و پس از انقالب 
و چه ادوار پیشین می توان ذکر کرد که مناسک شیعی و 
به خصوص عزاداری عاشورا به ابزاری در دست حاکمیت برای 
مقاصد سیاسی مبدل شده است. در روند توسعه سازمان 
تشیع و فربه سازی مناسک در سال های اخیر، ردپای اراده 
نظام سیاسی کامالً مشهود است. امری که در ظاهر گرچه 
خوشایند غالب روحانیون و جریان های شیعی است و آن 
را مترادف گسترش تشیع می پندارند، اما در غایت به ضرر 

جامعه شیعی تمام خواهد شد.
دوم: تورم مناسک و عدم توازن بین ابعاد مختلف دین داری

پژوهش های مختلف مرتبط با حوزه دین در سال های اخیر 
نیز نشان می دهد شاخص هایی چون اخالق دینی )صداقت، 
اعتماد، امانت داری و...(، اعتقادات دینی )باور به غیب، باور به 
معاد و...( و حتی تقید به مناسک رسمی مثل نماز و روزه داری، 
روند کاهشی داشته اند؛ درحالی که به موازات آن ها مناسک 
ثانویه رو به افزایش دارند. به عبارت دیگر گرچه مناسک رشد 
کرده اند، اما نمی توان ادعا کرد همه ابعاد دین داری رشد کرده 
است. دین وقتی می تواند این نقش را به درستی ایفا کند 
که همه ابعادش به طور متوازن رشد کنند. غلظت روزافزون 
مناسک در دین داری به موازات رقیق  شدن ابعاد اعتقادی 
و اخالقی، به ضرر کارآمدی دین است. استمرار این روند، 
به جای »انساِن دین دار« تنها »انساِن مناسک گزار« تولید 
می کند. وقتی مناسک فی نفسه موضوعیت می یابند و قرار 
نیست در خدمِت چیزی باشند. مناسک کارکردهای 
این  از  و  می کنند  ایفا  جامعه   برای  متنوعی 
حیث بسیار مفیدند؛ منتها مناسک متورم 
و غیر متوازن، مجموعه کارکردها را تنها 
به فراغت و تفریح فرو می کاهد. چنین 
مناسکی دیگر در خدمت جامعه نیست.

و  هویتی  رویکردهای  تشدید  سوم: 
تمایزات فرقه ای

اصل برای من حفظ جامعه است؛ بنابراین 
اگر فرضاً مناسک جدید به حفظ جامعه، به 
بهبودسازی مناسبات میان فردی، به معنابخشی 
زندگی شهروندان و دیگر غایاتی که از دین انتظار داریم 
کمک می کند، مخالفتی ندارم؛ اما تحلیل من از روند فربهی 
مناسک شیعی این است که این روند در مسیر تشدید تمایز 
و هویت فرقه ای افتاده؛ و این مسیری است که به تولید 
خشونت مذهبی خواهد انجامید. نشانه هایش در فضاهای 
برجسته سازی  است؛  مشهود  کامالً  سال ها  این  هیئتی 
اختالف تاریخی با اهل سنت، توسعه ادبیات و آیین های ناظر 
به سب و لعن بزرگان اهل سنت، رشد گسترده غلو و ادبیات 
غالیانه در هیئت ها و محافل مذهبی و نهایتاً پیدایش جریان 
مقدس،  حرم های  و  بارگاه ها  وسیع  شدن  شیعی.  تکفیر 
افزایش جمعیت مجالس مذهبی، آمار باالی مصرف کاالهای 
ماهواره ای  شبکه های  مانند  شیعی  رسانه ای  و  فرهنگی 
مذهبی و فربه سازی و تورم مناسک در ظاهر امر، نشان از 
گسترش تشیع است؛ اما این همه ماجرا نیست. هشداری که 
چند سال است تالش می کنم بگویم این است که انتهای 
مسیر رشد فرقه ای تشیع و تقویت هویتی شیعه، یعنی خون! 

یعنی جنگ! یعنی قربانی  شدن جامعه و مرگ انسان!

مناسک به دلیل پتانسیل باال�ی که 
برای تحریک عاطفی و بسیج توده ای 

قدرت های  طمع  مورد  همیشه  دارند، 
سیایس بوده اند؛ به ویژه در دولت های دی�ن 
، این طمع شدیدتر بوده  یا مدعی دین گرا�ی

است.
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یادداشت
ن در خدمت و  پرسش ها�ی از م�ت

خیانت مناسک

هفته گذشته، محسن حسام مظاهری متنی با عنوان »در 
خدمت و خیانت مناسک« را در کانال تلگرامی خود منتشر 
کرد. هدف این متن، به گفته او جمع بندی یکی از مفاهیم 
مرکزی تحلیل های سال های اخیر او در حوزه مناسک، یعنی 
»فربهی مناسکی« در جامعه ایران است. به عالوه او در این 
متن تالش کرده است تا نشان دهد که چرا این »فربهی 
»مخاطره«  یک  ایران  جامعه  برای  را  مفروض  مناسکی« 

می داند. این متن همان طور که نویسنده اش خود تصریح 
کرده است حداقل از دو جنبه حائز اهمیت است:

مفهومی  بر  آن  تمرکز  متن،  این  اهمیت  دلیل  نخستین 
و هم در سایر  تحقیقات خود مظاهری  است که هم در 
پژوهش های انجام شده در سال های اخیر، در حوزه مطالعات 
جامعه شناختی تشیع و جامعه شناسی دین در ایران، به اشکال 
مختلف، چهره های گوناگون و نام های مختلف، کشف شده و 

مهدی سلیمانیه  
 |  پژوهشگر جامعه شنایس
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طرح این نکته که »مظاهری در مقام 
در  را  عامیانه  دین داری  پژوهشگر، 
چهارچوب و منطق خودش فهم می کند« با 
نان تحقق گزاره »دین در خدمت  ادعای م�ی

انسان و جامعه«،  هم خوان نیست.

رخ داده و اهمیت وقوع آن بر پژوهشگران این حوزه آشکار 
شده است؛ مناسکی شدن جامعه یا آن طور که مظاهری 
می نامد، »فربهی مناسکی«. پس نخستین اهمیت متن اخیر 
مظاهری، از اهمیت مفهوم، روند و تغییری برمی خیزد که 

نویسنده آن را در مرکز توجه خود قرار داده است.
دومین دلیل اهمیت این متن، وجه جمع بندی کننده آن 
است؛ مظاهری در سال های اخیر، با صرف توان و زمان، در 
قالب پژوهش های مختلف، به صورت پیوسته، مشغول مطالعه 
جامعه شناختی )میدانی و نظری( حوزه مناسک بوده است. 
از این منظر، او جزو معدود پژوهشگران جامعه شناسی ایران 
است که در میان سالی، انباشتی قابل توجه از پژوهش های 
این حوزه را به صورت متمرکز و برنامه دار ایجاد کرده است. 

پژوهشی  »مسئله«  مهم ترین  شاید  مناسک، 
مظاهری باشد )از این منظر، شاید مظاهری 

را بتوان از معدود جامعه شناسان جوان 
شخصِی  پژوهشی  برنامه  یک  دارای 
مشخص و انضمامی در ایران دانست(. 
در این متن، مظاهری در حال به دست 
دادن یک »جمع بندی« صریح و مجمل 
از یک پروژه چندبعدی و طوالنی مدت 
است که پایه هایش در مطالعات میدانی، 

کنکاش نظری و تدقیق مفهومی است. 
پژوهش های  جمع بندی کننده  متن  چنین 

متعدد پیشین، طبیعتاً اهمیتی عصاره گون می یابد.
من نیز با کلیت ایده، رویکرد، روایی مفهوم سازی و غالب 
طرح  مناسکی«  »فربهی  برای  مظاهری  که  پیامدهایی 
می کند، همدل هستم. ازاین رو متن حاضر، نقدی همدالنه 
با کلیت ایده اوست. هدف از نگارش چنین گونه نقدی، نه 
آن  تدقیق  برای  تالشی  که  ایده،  اصل  چالش کشیدن  به 
دنبال  گفتگویی  فرآیند  یک  خالل  از  که  تدقیقی  است. 
می شود. از محسن حسام مظاهری برای نکات ارزشمندی 
که از پژوهش های پیشین سال های اخیر او آموخته ام و از 
نگارش این متن اخیر که فرصتی برای بازاندیشی مجدد به 
حوزه بااهمیت و »مسئله مند« )پروبلماتیک( مناسک را برای 
اهالی جامعه شناسی فراهم می کند، سپاسگزارم و می دانم که 
پاسخ های احتمالی او، فرصتی مجدد برای یادگیری ام فراهم 

خواهد کرد.
نخست: مسئله مرزهای نگاه جامعه شناختی به مناسک

در متن، با تفکیکی از مناسک به دو سنخ »مناسک اولیه« 
این میان  نویسنده در  ثانویه« روبرو هستیم.  و »مناسک 
»مناسک اولیه« را از دایره تحلیل جامعه شناختی خود کنار 
می گذارد و بر مناسک ثانویه - که به تعبیر او »جزء دین 
نیستند« و ماهیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی پررنگی 

دارند- متمرکز می شود.
اما در نوع  اینجا کارایی این تفکیک را می پذیرم؛  من در 
استدالل و مالک تفکیک این دو دسته از مناسک از یکدیگر 
ابهام دارم: فرض کنیم اگر مظاهری برای تفکیک این دو 
نوع مناسک استدالل کرده بود که جامعه شناسی اصوالً از 
ابتدا نیز علم بررسی پدیده های »مدرن« و خود، رشته ای 
علمِی زاییده مدرنیته بوده است؛ و از سوی دیگر مناسک 
اولیه، به دلیل قدمت خود، به دوران پیشامدرن متعلق اند و 
به این ترتیب از دایره تحلیل جامعه شناسی بیرون می مانند، 

این استدالل قابل پذیرش می نمود.
که  بود  کرده  استدالل  مظاهری  دیگر،  منظری  از  اگر  یا 
اقتضائات  و  محسوس  و  عینی  حساسیت های  دلیل  به 
نگاه  امکان  فعلی،  شرایط  در  جامعه شناسی  حرفه 
جامعه شناختی به مناسک اولیه وجود ندارد و 
به همین دلیل، این دسته از مناسک را از 
تحلیل جامعه شناختی کنار می گذارد، باز 
هم این مالک قابل پذیرش و درک بود.

اما مالکی که او در ایجاد تفکیک میان 
این دو سنخ در متن خود به کار برده، 
آن است که مناسک اولیه از سوی خود 
خداوند تشریع می شوند، از دایره تحلیل 
تعبیر  به  می شوند.  خارج  جامعه شناختی 
مظاهری در برابر این مناسک، دین داران نه موقعیت 
فهم دارند و نه شناخت و باید در تبعیتی بی چون وچرا، تنها 

این مناسک را بپذیرند.
را  موقعیتی  چنین  دین داران  اگرچه  که  اینجاست  سؤال 
دارند، اما جامعه شناس چطور؟ آیا جامعه شناس نیز با چنین 
مالکی می تواند این دسته از مناسک را - به فرض اینکه 
به لحاظ زمانی در موقعیتی مدرن اتفاق افتاده بودند - از 
دایره فهم جامعه شناسی خارج کند؟ به نظرم این یک گزاره 
شاذ است چراکه بسیاری از معتقدین به دین نیز برخوردی 
مبتنی بر فهم تأثیرات اقتضائِی زمان و مکان در تشریع احکام 
اولیه داشته و دارند. اصوالً مگر بذر ایده فهم اجتهادی از 
دین در میان بخش هایی از مسلمانان، جز همین پذیرش 
اثرگذاری زمینه ها بر شکل گیری مناسک اولیه بوده است؟ 
یعنی   - مناسک  مالکی،  چنین  با  جامعه شناس  اگر  آیا 
انضمامی ترین و قابل مشاهده ترین وجوه ادیان - را از دایره 
تحلیل جامعه شناختی خود خارج کند، چندین قدم از خود 

دین داران و دین شناسان عقب تر عمل نکرده است؟
بگذریم که این مالک و ادعا، با سنت کالسیک های علوم 
نظیر  آن(  اخص  معنای  به  جامعه شناسی  )نه  اجتماعی 
انسان شناسان، در مواجهه با دین تفاوت دارد و پژوهش های 
همان  نسبت  کردن  مشخص  بر  حوزه  این  در  متعددی 
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زمینه های فرهنگی و تاریخی و اقتصادی بر »تولد« اشکال 
خاصی از دین و مناسک دینی اولیه تمرکز داشته اند.

صدالبته این به آن معنا نیست که علوم اجتماعی منکر 
هرگونه عنصر ماورایی و الهیاتی در تولد ادیان است. چه 
اینکه رویکرد مبتنی بر اجتهاد و تمرکز بر فهم اقتضائات 
زمانی و مکانی در تشریع دینی نیز چنین انکاری را در درون 
خود ندارد. بلکه نوعی تقسیم کار و در دستور کار قرار دادن 
وجوه قابل لمس و مشاهده و بررسی و تعینات بیرونی ادیان و 
از دستور کار خارج کردن وجوه ماورایی و الهیاتی این پدیده 
و بی نظری نسبت به آن وجوه است. نظیر همین رویکرد را 
در مقاله »علم در مقام حرفه« ماکس وبر، در بحث از مرز 
بررسی پدیده های دینی به صورت جامعه شناختی می توان 

مشاهده کرد.
دوم: نیاز به تدقیق و ارجاع در برخی گزاره های 

خالقانه مطرح شده
گزاره های  برخی  می رسد  نظر  به 
علیرغم  متن،  این  در  مطرح شده 
خالقیت، نیازمند ارجاع به پژوهش های 
جدی تر  نظری  استدالل  یا  پیشین 

موارد  این  وجود  عدم  گرچه  هستند. 
به دلیل ماهیت تلخیصی و  این متن  در 

جمع بندی بودن آن، قابل فهم و درک است؛ 
اما برای خواننده عالقه مند، بیان و بسط این دالیل، 

ضروری است؛ به عنوان نمونه، گزاره مهم »تأثیر اقلیت بودگی 
در افزایش حجم مناسک« ازجمله این گزاره های نیازمند 

استدالل یا ارجاع به پژوهش های پیشین است.
همچنین گزاره »تعدد و تکثر تعریف در مناسک ثانویه، به 
تعداد دین داران« نیز نیازمند چنین استدالل و ارجاعی است؛ 
چه اینکه اگر این گزاره را نه اغراقی ادبی جهت تأکید بر 
میزان تکثر مناسک ثانویه در وجه تعاریف و معانی ذهنی در 
مقایسه با مناسک اولیه )که گزاره ای صحیح و دقیق به نظر 
می رسد(، بلکه گزاره ای عیناً مدنظر نویسنده بدانیم، چنین 
تکثری عمالً نافی وجه جمعی این دسته از مناسک خواهد 
بود و عمالً موضوعیت خود را برای بررسی جامعه شناسانه 
از دست خواهد داد و نهایتاً آن را به موضوع بررسی های 

روان شناسانه تبدیل خواهد کرد.
همچنین در بخشی دیگر از متن، در مورد »عوامل مؤثر 
بر فربهی مناسکی« از »اثر تقویت طبقه متوسط بر فربهی 
مناسکی« در دو حوزه عزاداری و زیارت سخن گفته می شود 
که به نظرم ادعایی کمی مبهم است؛ چه اینکه برای پذیرش 
چنین ادعایی، مثالً باید نشان داد سهم طبقه متوسط در این 
فربهی مناسکی در مقایسه با سایر طبقات چقدر بوده است؟ 
)تازه به آن شرط که در وجود »طبقه« در ایران، در دوران 

کنونی، به معنای دقیق کلمه شک نداشته باشیم؛ که برخی 
از پژوهشگران جامعه شناسی چنین نقدی به این مفهوم را در 
سال های اخیر دارند( و دوم اینکه به عکس، پس باید بتوانیم 
مثالً به صورت علمی و مبتنی بر پژوهش، نشان بدهیم که 
این سال ها و با افول این »طبقه متوسط« و کوچک شدن 
احتمالی اش، نقش کاهنده آن بر مناسک دینی چیست و تا 
چه حد بوده است؟ ارجاع و استداللی که به نظر نمی رسد 
شواهد تجربی کافی تاکنون در مورد آن وجود داشته باشد.

عالوه بر موارد باال، برخی موارد دیگر نیز در متن نیازمند 
برخی  نمونه در بخش فهرست  به عنوان  توضیح هستند؛ 
عوامل مؤثر بر فربهی مناسک )که خالقانه و ایده دهنده 
است(، از عاملی تحت عنوان »مناسکی شدن کلی جامعه« 
یاد می شود که به نظرم جزء »عوامل« نیست؛ 
است  کلی ای  وضعیت«  »توصیف  بلکه 
از  مناسکی«، خود جزئی  »فربهی  که 
آن کلیت است؛ یعنی به تعبیر دقیق تر، 
به وجود  اجتماعی«  »فربهی مناسکی 
وضعیت  این  آن،  از  بخشی  که  آمده 
»فربهی مناسکی مذهبی شیعی« است 
دو  این  و  است  متن  این  موضوع  که 
نسبتی عام و خاص دارند و نه علت و 

معلول.
دین داری  چهارچوب  از  بیرون  ایستادن  سوم: 

عامیانه؛ پرهیز یا نیاز؟
همچنین به نظر می رسد طرح این نکته که »مظاهری در 
مقام پژوهشگر، دین داری عامیانه را در چهارچوب و منطق 
خودش فهم می کند« با ادعا و دغدغه دقیق و بجای پیشینی 
که در متن تحت عنوان دغدغه میزان تحقق گزاره »دین در 
خدمت انسان و جامعه« مطرح شده است، هم خوان نیست؛ 
چه اینکه تحقق این دغدغه، نیاز به بیرون رفتن از کادر 
محدود منطق خود ِ دین داران عامیانه دارد. به تعبیر دیگر، 
به نظر نمی رسد از داخِل همان کادر ذهنی معتقدین و بدون 
فاصله گیری الزم، بتوان هرگونه نقد و آسیب شناسی )ازجمله 

از منظر موردنظر مظاهری( را در پیش گرفت.
و  نقد  فهم،  برای  فاصله گیری  این  ضرورت  بر  تأکید 
به معنای عدم لزوم دفاع از »منطق  آسیب شناسی، لزوماً 
اجتماعی« - گاه در همین حوزه مناسک - نیست؛ اما به نظر 
می رسد محدود ماندن در چهارچوب منطِق خود کنشگران و 
دنیای دین داری عامیانه، امکان اعمال نگاه انتقادی »بر« این 

مناسک را از بین می برد.

ی برای فهم،  ورت فاصله گ�ی تأکید بر رصن
نقد و آسیب شنایس، به معنای عدم لزوم 

دفاع از منطق اجتماعی  مناسک نیست.
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یادداشت
ُشکوه عزاداری و ِشکوه عزاداران

گاه به نظر می رسد هنوز محل اصلی نزاع و اختالِف رأی 
می گویند  یکدیگر سخن  قبول  و  رد  در  که  کسانی  بین 
روشن نیست. استدالل کردن به اهمیت و برکات اقامه عزا بر 
سیدالشهدا در پاسخ کسانی که پیشنهاد دارند امسال تجمع 
گسترده برای عزاداری نداشته باشیم، یکی از مصادیق این 
سخن است. در حدی که صاحب این قلم پی گرفته است، 
هیچ یک از کسانی که بر ضرورت رعایت مسائل بهداشتی 
پای می فشرند، معتقد به تعطیل عزاداری نیستند تا در رد 
آن ها گفته شود عزای سیدالشهدا چه برکات این جهانی و 
آن جهانی و الهی دارد. رهبر معظم انقالب هم که تصمیم 
در این موضوع مهم را به ستاد ملی مقابله با کرونا واگذار 
کردند، اینبار برخالف آنچه پیش ازاین درباره مساجد فرموده 
بودند، آن را مقید به اینکه تصمیم گیران باید درک درستی 
از اهمیت عزاداری داشته باشند نفرمودند؛ شاید به این دلیل 
که هیچ کس در کشور ما نیست که در گوشه ای، مسؤولیتی 
کوچک یا بزرگ داشته باشد و سودای تعطیل کردن عزداری 
را حتی به بهانه حفظ سالمت مردم در برابر شیوع کرونا در 

سر بپروراند.

بنابراین سخن اصلی در برگزاری یا عدم برگزاری عزاداری 
در ایام کرونایی نیست؛ بلکه در چگونگی برگزاری پرشکوه 
مراسم است به گونه ای که هم عزاداران عاشق اباعبدالل زبان 
به ِشکِوه نگشایند و هم تعظیم شعائر حسینی به شکل 
بایسته صورت بندد و هم پیشگیری های الزم برای جلوگیری 

از گسترش کرونا مطابق نظر مسئوالن به عمل آید.
شرایط طبیعی و محیط عزاداری

اثرگذاری شرایط طبیعِی پیرامونی بر شکل عزاداری، یک امر 
بدیهی است و همان طور که شکل عزاداری در ایام تابستان 
با ایام زمستان )از نظر لباس عزاداران و ماندن طوالنی مدت 
در فضای باز و یا دمای هوای فضاهای بسته و مانند( تفاوت 
می کند یعنی محیط طبیعی بر عزاداری اثر می گذارد، اکنون 
نیز یک پدیده طبیعی به نام کرونا خود را بر بسیاری از ابعاد 
زندگی ما ازجمله عزاداری ها تحمیل کرده است. پیشنهاد 
جایگزین کردن روش ها و قالب های جدید برای عزاداری، در 
حقیقت واکنش به این شرایط طبیعی جدید کرونایی است.

سه پیشنهاد جدید برای عزاداری در شرایط جدید، به جای 
اجتماعات بزرگ سنتی که بیشتر آن ها پیش ازاین نیز از زبان 

محسن الویری 
 |    دانشیار دانشکدة تاریخ و علوم سیایس دانشگاه باقرالعلوم
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مدافعان سالمت جامعه و عالقه مندان حفظ تندرستی و نشاط 
عزاداران سیدالشهدا علیه السالم بیان شده است، چنین است: 
گسترش پاره ای آداب و آیین های کمتر موردتوجه به جای 
آداب و آیین های رایج، تقویت بهره گیری از فضای موسوم 
به فضای مجازی، اجرای الگوی »هر خانواده، یک حسینیه«.

موردتوجه  کمتر  آیین های  و  آداب  پاره ای  گسترش  الف. 
به جای آداب و آیین های رایج

شاید کمتر شعائر اسالمی است که به اندازه عزای سیدالشهدا 
علیه السالم دارای آداب و آیین های فراوان و گوناگون باشد. 
پاره ای از این آداب و آیین ها مانند روضه خوانی، سینه زنی، 
توزیع نذورات و پوشیدن لباس مشکی به گونه ای موردپسند 
گسترش و عمومیت یافته است؛ اما پاره ای دیگر چنین نیست 
و هرچند شناخته شده است، به صورت مطلوب رواج ندارد؛ 
مانند نصب پرچم عزاداری بر سر در منازل و کوچه و بازار، 
سالم فرستادن بر حسین علیه السالم به هنگام نوشیدن آب، 
لعن قاتالن آن حضرت و به تعبیر شهید مطهری، تطبیق 
آن با یزیدهای مستکبر و حق ستیز زمانه، تبرک جستن از 
تربت پاک سیدالشهدا علیه السالم، زیارت آن حضرت از راه 
دور و جز آن. اگر امسال شرایط مناسبی برای اجرای برخی 
از شعائر که رواج مطلوبی داشته است وجود ندارد، چه منعی 
برای اقامه و گسترش برخی دیگر از آن ها که رواج مطلوبی 
نداشته است، وجود دارد؟ از نظر تکریم محرم و عاشورا، چه 
تفاوتی بین شعائری که قبالً گسترش بیشتری یافته بود و 
شعائری که اکنون زمینه گسترش آن ها فراهم آمده وجود 
دارد؟ آیا بهتر نیست موقعیت سال جاری را برای رواج این 

دسته از آداب و آیین ها مغتنم شمرد؟
با این نگاه، اقتصاد محرم نیز هیچ آسیب نخواهد دید، زیرا 
بخش عمده آن مانند نذورات که به قوت خود باقی است 
)طبعاً با تغییر شکل ادای عهد و نذر( و بخش های تعطیل شده 

آن هم جایگزین های گوناگون و تازه ای پیدا خواهد کرد.
ب. تقویت بهره گیری از فضای موسوم به فضای مجازی

گسترش  و  پاسداشت  برای  مجازی  فضای  از  بهره گیری 
گریزناپذیر  و  رایج  بدیهی،  بسیار  امری  اسالمی،  فرهنگ 
است؛ اما بااین وجود، شاهد پاره ای اظهارنظرهای شگفت در 
مخالفت صریح یا ضمنی با جایگزین شدن این فضا، به جای 
فضاهای سنتی برگزاری مراسم عزاداری هم بوده ایم تا آنجا 
که حتی آن را به برنامه و توطئه دشمنان هم نسبت داده اند.

واژه مجازی به دلیل تضاد با کلمه حقیقت )حقیقت و مجاز(، 
یک بار معنایی سلبی در زبان فارسی دارد که این بار منفی در 
زبان انگلیسی برای کلمه ورچوآل وجود ندارد. دنیای موسوم 
به دنیای مجازی، از واقعی ترین واقعیت های زندگی کنون 
ماست و معنای آن حقیقی نبودن نیست. در اصل به معنای 
نزدیک به واقع، نازل منزله واقع، در حکم واقع بودن و مانند 

آن است و فضای مجازی هم بر همین اساس یعنی فضای 
نزدیک به واقع و نازل منزله واقع }انتخاب شده است{. شاید 
اگر کلمه دیگری برای ترجمه این کلمه برگزیده می شد، 

مشکالت ما کمتر بود.
ملی  رسانه  از  آقایان  این  سخنرانی  وقتی  که  همان طور 
پخش می شود، آنچه ما در منزل می شنویم صدای واقعی 
ابزارهای  به مدد  بازتولید صدای آن ها  بلکه  نیست،  آن ها 
جدید ارتباطی است؛ گسترش عزاداری در این فضا هم به 
معنای بهره گیری از یک فضای واقعی برای تولید و بازتولید 
گونه های مختلف نزدیک به واقع عزاداری برای سیدالشهدا 
علیه السالم است. جایگزین شدن موقت و فعال شدن دائم 
ظرفیت های این فضا در برابر فضای سنتِی برگزاری عزاداری 
چه منعی دارد؟ مگر همین فضاها و شبکه های اجتماعی 
در  را  عربی  ربیع  به  موسوم  گسترده  حرکت  که  نبودند 
کشورهای اسالمی مدیریت کردند؟ مگر همین شبکه های 
اجتماعی نیستند که ظرفیت موج آفرینی آن ها در کشورمان 
در مناسبت های مختلف رصد می شود؟ چگونه است که 
فعال شدن این ظرفیت بزرگ و جایگزین شدن موقت آن 
برای شکل های سنتی عزاداری برای عزاداری سیدالشهدا در 

شرایط کنونی کم اهمیت یا کم بها انگاشته می شود؟
ج. اجرای الگوی »هر خانواده، یک حسینیه«

پیشنهاد سوم که حتماً باید در پیوند با پیشنهاد دوم مدنظر 
قرار گیرد در حقیقت کوشش برای یافتن راهی برای جبران 
ظرفیت بسیار باالی مجالس سنتی سیدالشهدا علیه السالم 
در شرایط جدید  و جوانان  نوجوانان  فرهنگ پذیری  برای 
کرونایی است. ظرفیت و کارکرد بی بدیل محافل سنتی عزای 
حسینی را در این زمینه نمی توان نادیده گرفت؛ اما اکنون 
شرایطی فراهم آمده که می توان ظرفیت های یک کانون دیگر 
به نام خانواده را هم برای فرهنگ پذیری عاشورایی فعال کرد. 
خانواده اصلی ترین کانون تربیت شهروند فرهیخته ارزش مدار 
است و الگوی »هر خانواده، یک حسینیه« که هنوز به صورت 
گسترده و روشمند تجربه نشده است، می تواند تا حد بسیار 
زیاد خأل ناشی از عدم برگزاری مراسم پرازدحام سنتی را 
جبران کند. دریغ است که این فرصت مناسب آسان از دست 
برود. سالمت روان جامعه که در محافل عزای سیدالشهدا 
تأمین می شد، اکنون می تواند با مدیریت بهتر در محیط 
خانواده پی گرفته شود. شرایط کرونایی فرصتی بسیار عالی 
برای زنده ساختن و زنده نگاه داشتن بخشی فراموش شده از 
نقش و کارکردهای خانواده برای تربیت نسل حسینی است. 
البته این موضوع نباید در حد شعارهای احساسی باقی بماند 
و اجرای درست آن درگروی یک رشته مطالعات و بررسی های 

روشمند و برنامه ریزی های دانش محور است.
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یادداشت

در کشاکش فربهی و پویا�ی

در سال های اخیر، حوزه مطالعاتی جامعه شناسی و مطالعات 
و  شیعی  آیین های  تحلیل  بر  تمرکز  با  تشیع،  فرهنگی 
به ویژه مناسک عزاداری - زیارت، رونق یافته است. پروژه ای 
با استمرار و توسعه اش، هم توجه منتقدان اجتماعی  که 
روز، مخاطبان  مسائل  به  پرداختن  با  و هم  برانگیخته  را 
نوشتار،  این  است.  گردآورده  خود  هواداری  به  نیز  را  عام 
خوانشی انتقادی از مقاله ای با عنوان »در خدمت و خیانت 
مناسک« نوشته دوست گرامی ام، محسن حسام مظاهری 
از میدان داران جوان این رشته پژوهش ها است که عصاره 
بسیاری از دیدگاه ها و یافته های وی را در برمی گیرد. شاید 
به همین دلیل است که او در برخی گفت وگوها، برای فهم 
عمیق تر نظراتش، مخاطبان و منتقدان را به همین مقاله 
ارجاع می دهد. از برخی منظرها و در برخی موارد، من نیز 
با دغدغه ای که در گفتار او، »مخاطره« ناشی از »فربهی 
مناسک« نام گرفته است، همدلم؛ مثالً در مورد رشد بی مبنا 
و بی رویه تقویم مناسبتی شیعه؛ اما کندوکاو در کاستی ها 
و کژی های این پروژه فکری - اجتماعِی ارزشمند را نیز به 
همان اندازه ضروری می بینم. اگر محققان این عرصه نسبت 

به چنین مسئله تعیین کننده ای در جامعه ما حساس اند، ما 
نیز مسئولیت داریم نسبت به تدقیق و شاید تصحیح آن 
اهتمام داشته باشیم. این گفت وگوها اگر به تجدیدنظر یا 
ارتقای نظریات محققان یاری نرساند، دست کم فهم ما را از 
سویه های گوناگون آثار آنان روشن تر خواهد کرد؛ چنانکه 
می تواند تلنگری برای دیگران باشد تا با انتقاد و خالقیت، 

این راه را کم خطاتر و پرثمرتر بپیمایند.
محسن حسام مظاهری از پدیده »فربهی« مناسک و چرایی 
»مخاطره آمیز« بودن آن سخن می گوید. از دید وی »منسک 
کمابیش  فرمی  با  قراردادی  و  نمادین  رفتار  نوعی  دینی، 
به عنوان  را  افراد و گروه های دینی آن  مشخص است که 
شعار و نشانه تعلق به دین انجام می دهند/ اجرا می کنند« 
و  انسجام  از »حفظ  است  و مهم ترین کارکرد آن عبارت 
البته  دینی«.  گروه  باورمندان هر  به جامعه  هویت بخشی 
مناسک، منحصر به اسالم و تشیع نیست؛ »تقریباً در همه 
ادیان و مذاهب و فرق، مناسک وجود دارد و »بُعد مناسکی« 
در کنار ابعاد »اعتقادی« و »اخالقی«، مثلث دین داری را 

شکل می دهد.

مصطفی غفاری
ای جامعه شنایس سیایس و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق  |دک�ت
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عوامل قوام بخش یا تغییردهنده مناسک، بسیارند و هر یک 
ضریب اهمیت متفاوتی دارند و نوسانات ناشی از تحول شرایط 
را منعکس می کنند؛ »از مناسبات سیاسی تا اقتصاد مذهب 
و تغییرات فرهنگی و تحوالت رسانه ای؛ هم روندهای محدود 
اقلیمی و هم روندهای کالن جهانی می توانند بر مناسک و 

جایگاه و گستره شان اثرگذار باشند«.
نویسنده سپس سراغ سنخ شناسی و طیف بندی مناسک 
می رود و آن را به دو گروه »اولیه« و »ثانویه« تقسیم می کند. 
»مناسک اولیه، مناسک مؤسسان است؛ مناسکی مقدس 
که در نصوص بنیادین دین تشریع شده اند. این مناسک، 
فرم متصلب و ثابتی دارند و حدودوثغور و کیفیت اجرایشان 
در شریعت )فقه( توسط مؤسسان به دقت بیان شده است. 
دین دار باید تعبداً یک فرم رفتاری خاص و تکرارشونده را 
بپذیرد؛ بدون آن که درباره آن اجازه چون وچرا داشته یا در 

آن مجال دخل و تصرف داشته باشد. به عبارت دیگر 
شناخت  قابلیت  دین دار  برای  اولیه  مناسک 

دارند، نه فهم. تبعیت از این مناسک، الزامی 
و تخطی از آن ها مستوجب عقاب است. 
همچنین میزان و کیفیت تعلق دین دار 
به این مناسک، تعین کننده سطح تدین 
او از نظر دین رسمی است. در اسالم، 
می توان  را  حج  و  روزه  نماز،  مشخصاً 

مناسک مقدس اولیه دانست«.
اما دسته دیگر، »مناسِک تابعان است و از این 

حیث آن ها را ثانویه می نامیم. محل پیدایش این 
مناسک در منطقة الفراِغ شریعت است؛ هرچه این منطقه 
است  بیشتر  ثانویه  مناسک  پیدایش  امکان  باشد،  فراخ تر 
ابداع  که  دین داران اند  خود  را  ثانویه  مناسک  بالعکس.  و 
می کنند. این مناسک، میدان ظهور خالقیت و آفرینندگی 
دین داران است و لذا مناسک ثانویه برخالف مناسک اولیه، 
... به سبب همین  به شدت متکثر و سیال و تطورپذیرند 
ویژگی هاست که عامه دین داران، رغبت و اهتمام بیشتری 
به مناسک ثانویه دارند نسبت به مناسک اولیه. چون این 
بروز  امکان  و  فرصت  و  است  جذاب تر  برایشان  مناسک 
خالقیت در اختیارشان می گذارد. به عبارت دیگر، ما به تعداد 

دین داران تعریف از مناسک ثانویه داریم.
از اینجا به بعد، او به نقش مناسک در مذهب تشیع می پردازد 
و از بنیان گذاری امامان شیعه در این زمینه غافل نیست: 
»در تشیع، مجموعه مناسک زیارت و عزاداری، مهم ترین 
مصادیق مناسک ثانویه اند. مناسکی که نقش پررنگی در 
فرهنگ شیعی داشته اند و در طول تاریخ، هویت شیعه با 
آن ها پیوند خورده است. هیچ کدام این مناسک، علی رغم 
اهمیت ویژه و جایگاه حساسی که در تشیع یافته اند، جزو 

دین نیست. به همین دلیل هیچ اجباری در انجام آن ها 
وجود ندارد. یک شیعه می تواند عزاداری یا زیارت نکند و 
در شعاع دین داران باقی بماند؛ اما ترک مناسک اولیه مثل 
نماز، مساوی خروج از دایره دین )در تعریف رسمی( است ... 
بنیان گذاران زیارت و عزاداری، امامان شیعه بوده اند. مواجهه 
من با تاریخ تشیع و مقوالتی مثل عزاداری، طبیعتاً مواجهه 
کالمی نیست، یک مواجهه تاریخی - جامعه شناختی است. 
در این مواجهه، امامان شیعه هم در سلسه مراتب رسمی 
اسالم، جزو تابعان محسوب می شوند؛ نسل نخست تابعان. 
سیره آن ها را باید درزمینه تاریخی شان فهم و تحلیل کرد. 
به عنوان مثال در مورد عزاداری، مشخصاً شاهدیم که پس از 
عاشورا و توسط امامان چهارم تا هشتم، این مراسم پایه گذاری 
شد. آن ها مشخصاً رفتاری »تأسیسی« داشتند و یک رسم 
تازه )منسک ثانویه( و بی سابقه را ابداع کردند ... تحلیل من 
)چنانکه به تفصیل در فصل های اول و آخر کتاب 
»رسانه شیعه« آورده ام( این است که این 
ابداع، یک تاکتیک سیاسی - اجتماعی 
در  شیعه،  امامان  است.  بوده  عقالنی 
در  اقلیتِی  جامعه  یک  رهبران  مقام 
معرض خطر )به دلیل شرایط سیاسی 
دوره های  در  اجتماعی دشوار شیعه  و 
خالفت اموی و عباسی(، هوشمندانه و 
برای حفظ انسجام و بقای جامعه تحت 
امر خود، سازوکارهایی تمایزبخش تولید 
کردند. زیارت، لعن، عزاداری، خمس و نظایر 
آن ها، همه وهمه سازوکارهایی اند که در کانتکس}ت{ 
زمانه حیات پیشوایان نخستین شیعه، قابل درک و تحلیل 
است. سازوکارهایی برای بقا و حفظ استقالل جامعه دینی 

اقلیت.
از دید او، در تمام سال های عمر شیعه تا دوره معاصر، مناسک 
این  البته »در همه  و  بوده اند  در حال تحول  دائماً  ثانویه 
تغییرات، عامالن و کارگزاران اصلی، خوِد دین داران بودند و 
رهبران جامعه شیعی )علما( و صاحبان  قدرت )دولت ها(.« اما 
در سال های دوران رهبر دوم انقالب اسالمی، به طور مضاعف 
و با کیفیتی خاص، شاهد رشد تقویمی مناسک و فربهی 
آن ها هستیم؛ »گسترش بی سابقه مکان های مقدس )حرم ها 
عزاداری،  مجالس  و  هیئت ها  آمار  افزایش  امام زاده ها(،  و 
رشد آمار مداحان و ارتقای منزلتی آن ها، مناسبت سازی و 
دهه سازی، توسعه آیین های عزاداری، ابداع آیین های جدید 
فراگیر مانند پیاده روی اربعین و موارد دیگر، مصادیق این 
مجموعه  روند،  این  در  می شوند.  محسوب  مذهبی  تورم 
تا  خارجی  عوامل  از  داشته اند:  دخالت  عوامل  از  متنوعی 
داخلی و از عوامل سیاسی و اقتصادی تا فرهنگی و اجتماعی.

هرگونه ادعا�ی د  زمینه نقد فربهی 
مناسک، باید مستند به آمار و کمیت پذیر 
و قابل مقایسه نس�ب از حیث عددی باشد؛ 
ن قابل فهم است؛  هرچند در بعد کیفی ن�ی
ی بر مشاهدات کیفی و  اما تکیه حداک�ش

تجربه زیسته  است.
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ی� از مهم ترین کارکردهای مناسک، 
انتقال معناست؛ و در اینجا، یع�ن انتقال 

آموزه ها و ارزش ها و هنجارهای دین به 
وانش و ح�ت در سطوحی از ناباورمندان  پ�ی

به دین یا باورمندان به ادیان دیگر.

نگاهی  با  را  اخیر  تحوالت  اجتماعی،  پژوهشگر  این 
آسیب شناسانه - هرچند از قبول این عنوان پرهیز دارد - 
و انتقادی می نگرد. سه مورد عمده از نقدهای او بر مسئله 
تورم مناسک که آن را تبدیل به امری مخاطره آمیز می کنند، 

این هایند:
یکم: تبدیل مناسک به ابزار قدرت سیاسی؛

دوم: تورم مناسک و عدم توازن بین ابعاد مختلف دین داری؛
سوم: تشدید رویکردهای هویتی و تمایزات فرقه ای.

و درنهایت، موضع خود اوست به عنوان محققی عالقه مند به 
چندوچون این تحوالت: »من یک پژوهشگر اجتماعی ام، نه 
روشنفکر دینی و نه فقیه. برای من اول ازهمه و بیش از هر 
چیز، حفظ جامعه و انسان است که اهمیت دارد و بعدازآن 

دین و مذهب. من دین را در خدمت انسان و جامعه 
می دانم نه بالعکس؛ بنابراین هرچه که به ضرر 

جامعه باشد را آسیب می دانم. حتی اگر 
توسعه مذهب باشد ... نقد من به فربهی 
مناسکی این نیست که مناسک جدید 
اصیل نیستند و بدعت اند، چون معتقدم 
اساساً هیچ مناسکی به جز مناسک اولیه 
و تشریعی، اصالت ندارند و همه مناسک 
سنتی در زمان خودشان بدعت بوده اند. 
همچنین نقد من این نیست که مناسک 

نوپدید، مردم را از تشیع واقعی و تشیع ناب 
دور می سازد؛ زیرا اساساً قائل به وجود مقوله ای به 

نام دین واقعی و ناب یا الاقل امکان دسترسی به آن نیستم. 
دین داری و به تبع آن مناسک ثانویه دینی، ماهیتاً مقوالتی 
درباره  بودن  ناب  و  خلوص  سودای  فرهنگی اند.  و  بشری 

فرهنگ بشری، سودای خامی است«.
ب. درنگ و ارزیابی

1. پیشینه
پیش ازاین، برخی پژوهشگران و همکاران پروژه جامعه شناسی 
تشیع، به نقد جنبه هایی از مقاله مذکور پرداخته اند. برای 
نمونه، مهدی سلیمانیه در نوشتاری به نام »پرسش هایی 
از متن در خدمت و خیانت مناسک« بر این باور است که 
تعدد و تکثر تعریف در مناسک ثانویه به تعداد دین داران، 
نیازمند استدالل و ارجاع است؛ »چه این که اگر این گزاره را 
نه اغراقی ادبی جهت تأکید بر میزان تکثر مناسک ثانویه در 
وجه تعاریف و معانی ذهنی در مقایسه با مناسک اولیه )که 
گزاره ای صحیح و دقیق به نظر می رسد( بلکه گزاره ای عیناً 
مدنظر نویسنده بدانیم، چنین تکثری عمالً نافی وجه جمعی 
این دسته از مناسک خواهد بود و عمالً موضوعیت خود را 
برای بررسی جامعه شناسانه از دست خواهد داد و نهایتاً آن 

را به موضوع بررسی های روان شناسانه تبدیل خواهد کرد«.

2. مفهوم شناسی و مقوله بندی
مناسک«  »فربهی  عنوان  با  آنچه  می رسد  نظر  به    .1-2
در کانون این کالن روایت قرار گرفته و بالفاصله برداشتی 
مخاطره آمیز از آن شده است، به خودی خود نه بار ارزشی 
منفی و نه بار ارزشی مثبتی را حمل نمی کند. آنچه اما به 
فربه شدن مناسک ارزش مثبت یا منفی می دهد دو چیز 
است که آن دو نیز با هم ارتباط دارند و بر هم مؤثرند: یکم، 
رشد یا افول مناسک، منطبق با تعریف آن در دین الهی 
و »انطباق با جهت مدنظر دین« که اساساً این مناسک را 
وضع کرده و دین داران را به آن فراخوانده است؛ و دوم، تأثیر 
کاهش یا افزایش کمی و کیفی مناسک در »تحقق بیشتر و 
بهتر کارکردهای انسانی و اجتماعی« که از پایبندی دین داران 
نسبت به آن انتظار می رود. پس نباید فربهی مناسک را 
به طور ذاتی درست یا نادرست تلقی نمود. بر این 
مبنا، اگر مناسک در جهت مدنظر دین رشد 
کنند و کارکردهای بایسته را از خود نشان 
دهند، باید همچون یک فرصت طالیی 
به استقبال آن رفت. البته اگر آسیبی 
دارند، می توان آن را زدود یا کاست و 
اگر کژکارکردی دارند، به آفت زدایی از 

آن پرداخت.
2-2. یکی از مهم ترین کارکردهای مناسک، 
انتقال معناست؛ و در اینجا، یعنی انتقال آموزه ها 
و ارزش ها و هنجارهای دین به پیروانش و حتی در 
سطوحی از ناباورمندان به دین یا باورمندان به ادیان دیگر. 
به نظر می رسد این کارکرِد معناسازی و معنابخشی از چشم 
مؤلف محترم پنهان مانده، یا چنانکه باید برجسته نشده 
است. به این ترتیب، تلقی پایبندی به مناسک یا دغدغه رشد 
مناسک، همچون نوعی از قشری گری که متضمن جدایی 
از معنا و روح دین است، بی مبنا و بی معناست. همان گونه 
که قرآن کریم تعظیم شعائر الهی - همچون حج - را نشانه 
تقوای قلب پایبندان به دین می داند، نه برهم زننده هندسه 
تَْقَوی  ِمن  َفإِنََّها  الَلِّ  َشَعائَِر  ْم  یَعِظّ َمن  َو  )َذالِک  دین داری: 

الُْقُلوِب. حج؛ 32(
2-3. تقسیم بندی مناسک به دو دسته اولیه و ثانویه، به نظر 
نمی رسد هیچ مبنای مستحکم درون یا برون دینی داشته 
باشد. برخالف ادعای مؤلف، امامان معصوم - دست کم بنا 
بر مبانی شیعه - نه نسلی از تابعان بلکه خود در امتداد 
»واضعان معتبر« و »مفسران مرجع« و »اسوه های مجسم« 
دین اند. ازاین رو، کنش هدایتگر آن ها درزمینه پدید آوردن 
و دامن زدن به مناسک - به ویژه آیین عزاداری و زیارت 
امام حسین )ع( - در سطحی فراتر از یک راهبرد تاریخ مند 
برای »تمایزیابی« در موقعیت »اقلیت بودگی« معنادار است. 



د 
رص

ن 
زار

   گ
م

ج
 پن

ل
ی

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
ر 00

یو
هر

/ش
30 

اره
شم



152

این برداشت، سازگاری قابل توجهی با حدیث بسیار معروف و 
ْوِم  اَلةِ َو الزَّکاةِ َو الصَّ متواتر )بُِنی اإْلِْساَلُم َعلَی َخْمٍس َعلَی الصَّ
َو الَْحجِّ َو الَْواَلیِة َو لَْم یَناَد بَِشی ءٍ کَما نُوِدی بِالَْواَلیِة. الکافی، 
باب دعائم االسالم( دارد که ارکان دین را در پنج عنوان 
یعنی نماز، روزه، حج، زکات و والیت معرفی می کند و در 
این میان، باالترین نقش را به والیت می دهد. چراکه والیت، 
مرجع معتبر تعریف و تعیین ارتباط این ارکان و ازجمله 
مناسکی است که در همین روایت به آن ها اشاره شده است. 
ائمه هدی  ضمن آن که اگر به قول آقای حسام مظاهری، 
این دامن زنی به مناسک را در مقام رهبری جامعه شیعی 
انجام داده اند، چه اشکالی در این گزاره هست که در عصر 
والیت فقیه، فقیه عادل مدبرـ  که بنا بر روایات معتبر شیعی، 
امین رسول و وارث نبی استـ  همین کارویژه را در سطحی 
که تکلیف عصر غیبت است، به انجام برساند و جامعه را از 

مواهب آن برخوردار کند؟
3. روش شناسی

3-1.  هنگامی که از فربهی مناسک سخن گفته می شود، 
آنچه اصیل می نماید و به ذهن متبادر می شود، برداشتی 
کّمی از رشد غیرمتعارف و آسیب زاست. بدیهی است که 
هرگونه ادعایی در این زمینه، باید مستند به آمار و کمیت پذیر 
و قابل مقایسه نسبی از حیث عددی باشد؛ هرچند فربهی 
مناسک در بعد کیفی نیز قابل فهم است؛ اما تکیه حداکثری 
به عنوان یک محقق  زیسته  تجربه  و  بر مشاهدات کیفی 
اجتماعی، به هیچ روی نمی تواند جای خالی مستندات کمی 
متناسب با مدعای مؤلف را پر کند. ازاین جهت، هرچه هم 
بر طول و عرض و عمق تحقیقات ایشان افزوده شود، عماًل 
سطح اعتبار آن را از حدود یک تحقیق اکتشافی و نیازمند 
بررسی های همه جانبه و سازگار با نوع و میزان ادعا، فراتر 

نمی برد.
3-2. اغلب پدیده های اجتماعی چندعلتی هستند. به همین 
نه تنها  علّی،  ارتباطی  باشیم  توانسته  که  فرض  به  دلیل، 
همبستگی، میان دو مؤلفه اجتماعی بیابیم - در اینجا میان 
فربهی مناسب و مخاطره اجتماعی - نمی توانیم به آسانی 
ادعای انحصار کنیم یا به گونه ای با این موضوع برخورد کنیم 
که گویی مسئله علل دیگری ندارد یا وزن و اثر آن علل را 
عمالً نادیده انگاریم. نویسنده »در خدمت و خیانت مناسک«، 
اگرچه در ظاهر و در مقدمات بحث به این حقیقت اذعان 
می کند، اما در استنباط و نتیجه گیری کمتر به لوازم آن 
وفادار می ماند؛ یعنی به گونه ای تصویرسازی می شود که نه 
سهم دیگر علل در برخی مخاطرات اجتماعی مورد تأکید 
مؤلف روشن است و نه تأثیر و تأثر این علل و عوامل از/بر هم. 
نهایتاً و در اغلب موارد، این نوع از بحث، با شیب تندی به 
سمت نقش آفرینی ناموجه یا ناکارآمد دولت - حکومت دینی 

رفته و باالترین سهم از قصور و تقصیر به آن نسبت داده شده 
است؛ بدون آن که استدالل معتبر متناسبی بر آن اقامه شود.

این  آثار  مجموعه  در  می بینیم  که  است  دلیل  همین  به 
عوامل  از  این دسته  به  تاکنون کمترین سهم  پژوهشگر، 

متفاوت اما مؤثر بر فهم ما از مسئله داده شده است.
3-3.  یکی از دام گاه ها برای دانشمند علوم اجتماعی آن است 
که از میان داده های متکثر، متنوع و حتی مبهم، برخی از 
آن ها را متناسب با فرضیات خویش به نحوی که مؤید نظریات 
و مواضعش باشد، گزینش کند و در مورد سایر داده های 
ناسازگار، یا سکوت پیشه کرده یا دست به تحریف آن ها بزند، 
یا به شیوه ای درصدد توجیه شان برآید. وقتی موضع محقق 
ایستار سخت شد، دیگر کمتر می تواند داده های  در یک 
متفاوت را در سازه نظری خود هضم کند و درنهایت، توان 
انعطاف پذیری نظریه اش را کاهش داده و به تدریج کاربست 
آن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. این احتمال در مواردی 
که پای دغدغه های دینی و رسالت های اجتماعی به میان 

می آید، به مراتب بیشتر و گاهی فلج کننده است.
به نظر می رسد همین آسیب، موجب اتخاذ مواضعی پرتناقض 
اما توجیه گر ایده آقای حسام مظاهری در بسیاری از آثارش 
شده است؛ درحالی که وی می کوشد در تداوم پروژه فکری 
خود به تحلیل آن ها بپردازد و کاربست گسترده نظریه اش را 
در میدان عمل جامعه و تحوالت آن نشان دهد. برای نمونه 
او درباره اعتراضات آبان ماه ۹8 بر این باور است که »دین و 
متولیان رسمی آن« همچون شاهدانی خاموش، غایب بزرگ 
این عرصه بوده اند. چرا؟ چون صدای الل اکبر و یا حسین 
و  ترسیده اند  مراجع  و  علما  برنخاسته،  میان معترضان  از 
به جای تعطیل دروسشان، روزه سکوت گرفته اند و طالبی که 
کفن پوش حوادثی به مراتب کم ارزش تر بوده اند، کنج حجره 

نشسته اند و ... .
اما روشن نیست ایشان چگونه به ایده غیبت دین در این 
میدان رسیده اند؛ درحالی که چه خوشایند ما باشد و چه 
ناخوشایند، دست کم سه مرجع تقلید در مورد این مسائل 
اظهارنظر و تصریح موضع کرده اند. همچنان که ولی فقیه و 
حاکم اسالمی به این مقوله ورود کرده و گفتار او تأثیرات 
جدی در صورت بندی مسئله و نگرش افکار عمومی داشته 
است. آیا رهبری، صرفاً یک مقام سیاسی است؟ یا دارای 
شأن دینی و ازاین جهت، اعتبار اجتماعی نیز هست؟ اگر 
چه  اجتماعی  بحران  این  سرنوشت  نبود،  رهبری  نقش 
می شد؟ از سوی دیگر، در بسیاری از مناطق، تعرض و هتک 
حرمت نسبت به اماکن مذهبی همچون مسجد، حسینیه و 
مانند این ها انجام شده است. آیا همین نشان نمی دهد که 
اعتراض هایی ازاین دست، برآمده از شور و شعور دینی توده 
محروم نبوده و حتی شاید ریخت آشوبناکش، محل تردید 
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دین دارانی بوده که پشت این سبِک شرارت گون، دست های 
آلوده رهزنان دین و دنیای مردم را دیده اند؟

4. پرسش های کلیدی
طی سه بار مطالعه با دقت متن مقاله »در خدمت و خیانت 
مناسک« و ساعت ها تأمل روی مضامین آن، بارها پرسش های 
پراکنده اما ِخَردسوزی، ذهن خواننده ای چون نویسنده را به 
خود مشغول کرده است. پرسش هایی که به نظر می رسد 
پاسخ بسیاری از آن ها نه در فشردگی متن یا عطش خواننده 
برای دانستن تبار و ادله سخن، بلکه در تناقضات تحلیلی 
یا ادعاهای سنگیِن بدون پشتوانه نظری و علمی متناسب 
و حتی گاهی استفاده از تعابیر نامناسب - از نظر شفافیت 
و تناسب با یک متن علمی و جدی - است؛ چنانکه در نقد 
آقای سلیمانیه مالحظه کردیم؛ اما چند نمونه ازاین دست 

پرسش ها درباره گزاره های اصلی پروژه فکری 
آقای حسام مظاهری و به ویژه سه گزاره 
پایانی مقاله مذکور که ذهن نگارنده را 

درگیر کرده به شرح زیر است:
جهت  در  مناسک  فربهی  اگر    .1-4
باشد   - مقاصدالشریعه   - دین  اهداف 
اجتماعی   - انسانی  کارکردهای  و 
آن پابرجا بوده و یا با تحقیق و تدبیر 
در  اشکالی  چه  باشد،  آفت زدایی  قابل 

پشتیبانی حاکمیت از این رشد مناسکی 
هست؟ چرا و چطور حکومتی که بر بنیاد دین 

تشکیل شده، می تواند در این مورد، ژست بی طرفی بگیرد 
یا به دلیل آسیب هایی قابل شناسایی و درمان، از مداخله 
مؤثر در قالب حمایتگری یا اصالحگری، پرهیز کند؟ حال 
که شما از آن سوی میدان هم با برچسب دولت رانتیه - که 
مستقل از جامعه، در سودای پدری است - راه را بر حکومت 
بسته اید، موضع حکمران آن چه باید باشد؟ چه شاخصی 
برای تفکیک »تلقی و استفاده ابزاری« از »انجام کارویژه 
حمایت - اصالِح« حکومت دینی درزمینه مناسک دارید؟ 
به باور من، حکومت دینی بنا به تعریف، نمی تواند درباره 
وجوه مناسکی دین، بی موضع باشد؛ اگر شکل فعلی حمایت 
- اصالح آن را نمی پسندید، صورت موجه و مطلوب آن را 
ترسیم کنید تا دیگران هم بدانند و ارزیابی کنند. راستی 
مگر باورها و هنجارهای دینی، کم مورد سوءاستفاده اهالی 
قدرت - به معنای منفی کلمه - قرار گرفته اند؟ درباره آن ها 

چه باید کرد؟
4-2. آیا مناسک فقط محرک عواطف هستند؟ شاید نیاز 
باشد این نکته را تبیین کنید که مناسک و شعائر چه نسبتی 
با ابعاد اعتقادی و اخالقی دین دارند و چگونه می توانند حامل 
و مقوم آن ها باشند. چه پاسخی در برابر محققان اجتماعی 

دیگری دارید که مثالً تجربه دینی بسیاری از زائران در خالل 
اربعین را همچون »فرصت تأمالت  حضور در راهپیمایی 
انتقادی« درباره رشد دینی این افراد، ادراک کرده اند؟ چه 
سنجه کّمی اطمینان بخشی می توانید ارائه کنید که نشان 
دهد آسیبی که شما دغدغه آن را دارید، بر این تجربه زیسته 
ارزشمند می چربد؟ آیا مطالعه قابل استنادی در مورد آثار 
روی  اربعین  راهپیمایی  تجربه  مثالً  اجتماعی،   - انسانی 
کنشگران انجام داده اید که نشان دهد توازن ابعاد مختلف 
دین در وجود آن ها و کنش های پسینی شان به هم ریخته 
مشکالتی  آن  مولِد  جماعت،  همین  مطمئنید  آیا  است؟ 
هستند که شما در جامعه مشاهده کرده اید؟ آیا با کاستن از 
دامنه تأکید یا حتی تبلیغ روی مناسک، مثالً وضع مسئولیت 
اجتماعی در کشور ما یا دست کم در میان دین داران بهتر 
خواهد شد؟ آیا این رشد مناسک است که جلوی 
رشد ابعاد دیگر دین را گرفته؟ آیا احیاناً مناسک 
با داللت های ضمنی بسیار، زمینه ساز رشد 
آن ها نیست؟ آیا واقعاً رشد مناسکی در 
سال های اخیر در خدمت انسان مؤمن 
و جامعه ایرانی نبوده یا ما اصرار داریم 
این دست نقش آفرینی را به کارکردهای 
فراغت  و  تفریح  حد  در  حتی  سطحی 
تنزل دهیم و با نگاه تقلیل گرایانه، فقط این 
آسیب ها و کژکارکردی ها را - که البته در حد 
خود، جای تأمل و تأسف داشته و شایسته تدبیر و 

اصالح است - برجسته کنیم؟
4-3. در مورد امکان تشدید تفرقه و اختالف مذهبی ناشی 
با  اما  اندک  ولو  به عنوان یک احتمال،  از فربهی مناسک، 
محتَمل سنگین، با شما همدلم و باید هم حساس بود. ولی 
آیا نشانه های برجسته و پررنگ اثرات مثبت رشد مناسک در 
همین زمینه را ندیده اید؟ از سویی جای این پرسش هست که 
آیا موضع اصالحی و حساسیت حکومت نسبت به مقوالتی 
مانند قمه زنی، برهنه شدن، غلو در مدح، مبتذل شدن وجوه 
عاطفی - موسیقیایی و ...، جز اهتمام به رفع نقاط آسیب و 
شکاف، نشانه چیست؟ آیا جریان تفرقه افکن و تکفیر کننده 
شیعی همانی نیست که در برابر رویکرد روادارانه حکومت 
دینی، نفرت می پراکند و ازقضا شما هم از باب آسیب ناک 
 دیدِن هرگونه مداخله حکومت، جانبشان را می گیرید؟ از 
آن سو، آیا جلوه های وحدت مذاهب و حتی همگرایی ادیان 
مثالً در آیین عزاداری برای سیدالشهدا یا راهپیمایی اربعین 
یجمعنا«  الحسین  »حب  ازدل برآمده  شعار  هستند؟  کم 
که با ابتکار و استقبال و اجماع گروه های متکثر عزادار در 
راهپیمایی اربعین سال های اخیر برجسته شده، از دید شما 
نشانه چیست؟ آن همه احسان و ایثار در این مناسک عظیم 

اهتمام به شناخت علمِی مناسک 
مسئولیت  احساس  و  به جا؛  شیعی 

عالمانه نسبت به تحوالت آن ارزشمند 
بدون   ، پژوه�ش پروژه  این  اما  است؛ 
آسیب ها،   و  کمبودها  برای  چاره جو�ی 

بسیاری از ارزش های علمی و اجتماعی 
خود را از دست خواهد داد.
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را از میان انبوه داده های شایسته پژوهش کنار گذاشته اید 
و چه چیز را تحلیل می کنید؟ من البته نه وجود آفات و نه 
اهمیت آن ها را انکار نمی کنم و از منظر حساسیت روی آن ها 
و چاره جویی برای کاهش شان یا اندیشه ورزی برای به فعلیت 
قرار  شما  کنار  در  مناسک،  آرمانی  ظرفیت های  رساندن 
می گیرم؛ اما کارکرد هویت بخش و همبسته ساز این سنخ از 
مناسک که دست کم در مشاهدات متعارف اجتماعی، بیشتر 
خودنمایی می کند و بیشتر هم درخور تأمل به نظر می رسد، 

کجای دستگاه تحلیلی شماست؟
4-4. در مورد مسائلی که جنبه پدیدارشناسی یا نشانه شناسی 
اجتماعی دارند، آیا شما مطالعه دقیقی، هم از نظر احصای 
مجموعه علل موجده و هم از حیث کمیت و نسبت آماری 
آن ها دارید؟ مثالً افول تشیع سیاسی و ریزش مخاطبانش 
را مستند به کدام مطالعات کّمی ادعا می کنید؟ آیا مسائلی 
مانند عقب ماندگی قبلی در توسعه اماکن، رشد جمعیت 
دین داران، استقبال خود دین داران یا عاملیت مستقیم آن ها، 
توصیه دین )در برخی موارد( و امثال این ها را نیز در نظر 
گرفته اید؟ به جز مقاطعی از دوره صفویه تاکنون در ایران 
معاصر که شیعه به رسمیت شناخته شده - آن هم گهگاهی 
و گزینشی - کجا عوامل قدرت تن به حمایت از مناسک 

داده اند؟
4-5. و اما یک دسته پرسش بنیادی تر: چرا مناسک در تشیع 
این قدر مهم شده است؟ محض تنوع؟ ریشه اهتمام به آن 
چیست؟ فقط تمایز؟ رشد مناسک را باید به دلیل امتثال امر 
معصومان در پاسداشت آیین هایی با کارکرد حفظ »سیرت 
دین« دید یا به چشم سلیقه و میل دین داران برای لذت 
و تفریح؟ چرا باید یادمان برود که بزرگداشت سیدالشهدا 
با همه عرض و طول این دستگاه مناسکی، درواقع زنده 
پاسداشت  مهم تر،  آن  از  و  دین  مثلِث  عینی  نگه داشتن 
منطق و روح تدین است؟ مگر نمازخوان ها و حج گزاران و 
زکات دهنده هایی غافل از معنا و مقصد دین در زمانه قیام 
عاشورا کم بوده اند؟ و مگر فلسفه حرکت حضرت، چیزی جز 
احیای دین بوده و مگر مناسک عزاداری حسینی، جز برای 
انتقال همان پیام است؟ چرا به عنوان یک پروژه پژوهشی 
مکمل، روایات مربوط به تعظیم شعائر حسینی و زیارت و 
عزاداری برای سیدالشهدا را یک بار تحلیل محتوا نمی کنید 
تا پیش از هر کارکرد اجتماعی، ابتدا فلسفه این مناسک از 

منظر معصومان روشن شود؟
برآمد: این همه ماجرا نیست

نگارنده بر این باور است که اهتمام به شناخت علمِی مناسک 
شیعی به جا؛ و احساس مسئولیت عالمانه نسبت به تحوالت 
آن ارزشمند است؛ اما این پروژه پژوهشی، بدون چاره جویی 
این  در  آن ها  از  برخی  که  آسیب هایی  و  کمبودها  برای 

نوشتار یاد شده - مانند فقدان مستندات و مشاهدات کّمِی 
پدیده های چندعلتی،  مورد  در  استدالل  متناسب، ضعف 
بی دقتی در برخی مسائل تاریخی و عقیدتی و... ـ بسیاری 
از ارزش های علمی و فواید اجتماعی خود را از دست خواهد 
داد؛ و نهایتاً نه یک سلسله تحقیقات جامع، بلکه حتی یک 
پروژه پژوهشی متوازن نیز نخواهد بود. شاید بتوان همه نکات 

پیش گفته را در دو محور خالصه نمود:
1. »جایگاه شناسی«: بدون شناخت نقش مناسک در دین، 
دین  ارکان  سایر  با  پیچیده اش  ارتباط  و  مناسک  منطق 
فهم  اساساً  هنجارها،   - ارزش  و  باورها  سرشِت  همچون 

درستی از جایگاه و کارکردهایش نخواهیم داشت.
2. »پویایی شناسی«: تقلیل گرایی و منظر صرفاً آسیب شناسانه، 
ما را از شناخت همه جانبه واقعیِت متحول و ذومراتب مناسک 
در پهنه چندالیه اجتماعی دور می کند و دقت عالِم اجتماعی 

در نسخه پیچی برای رفع معضالت را کاهش می دهد.
به  نسبت  مؤلف  مثبت  حساسیت  نیازمند  دو  هر  این  و 
انتقادها و توانمندی برای هضم نقدهای وارده - ازجمله و 
در صدر آن ها در ساحت روش شناسی - و ارتقای تحقیقات 
در این زمینه است. همچنان که نیازمند نگرشی اجتهادی، اما 

اصالحگر و نه محافظه کار است.
زیرا  است،  ارزشمند  تشیع  پژوهشی جامعه شناسی  پروژه 
بر آن تمرکز داشته، عماًل  اینجا  تا  اگرچه موضوعاتی که 
دامنه خردتری نسبت به عنوانش را در برگرفته، اما یکی 
از مهم ترین مقوالت دین داری هم از نظر هندسه دین و هم 
از نظر خدمات دین به جامعه است و می تواند به پیرایش و 
بهینه سازی کارکردهایش کمک کند؛ اما این پروژه به دلیل 
همین اهمیت خطیرش، نیازمند سامان یابی دقیق نیز هست. 
حتماً آقای حسام مظاهری، خطبه حضرت اباعبدالل در منا 
را که دو سال قبل از واقعه عاشورا بوده، مطالعه کرده اند. 
اگر کسی به دنبال فهم عمق معنایی عاشورا باشد، گمان 
نمی کنم بتواند به سادگی از کنار این خطبه بگذرد. درنگ 
در این گفتار، به خوبی روشن می کند که مناسک حسینی - 
عزاداری و زیارت - حامل چه معانی شگرفی است؛ تا جایی 
که فربهی آن اگر در جهت اصیل قرار بگیرد، نه برهم زننده 
توازن ابعاد مختلف دین، بلکه احیاکننده همه ابعاد آن است. 
با این نگاه، تمایزیابی در مقام اقلیت، شاید یکی از نتایج 
فرعی و البته قابل تأمِل اهتمام به مناسک در نگاه امامان 
هدایت باشد، نه هدف اصلی آن. این جاست که درمی یابیم 
این مناسک، نه به آن صورت و با آن توجیهاِت ثانویه و تبعی، 
بلکه درواقع حامل ُمخ و لُب دین اند که اگر هم از حیث فقهی 
در منطقه الفراغ شریعت تعریف شوند، به گونه ای کارسازی 
شده اند تا مقاصد شریعت را به نحو تام و تمام بازتاب دهند و 

قلب تدین را تپنده نگه دارند.
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یادداشت
روایت منصفانه از شعائر اسالمی

در جامعه ما 

می کنند،  برپا  شیعیان  که  مناسکی  درباره  چندی ست 
برداشت ها و تفسیرهایی مطرح می شود که جنبه سلبی 
دارند. در این میان، پاره ای از انتقادها و اِشکال ها به جاست و 
پاره ای نابه جا. آری، برخی شیعیان دچار خطاها و انحراف های 
مناسکی هستند اما این وضع، غالب نیست و نباید با تعمیم 
خاص به عام، استثنائات را قاعده انگاشت و همه را به یک 
چوب راند. در اینجا به ابطال برخی از داوری های ناصواب و 

واقعیت گریز از منطق مناسکی شیعیان می پردازیم.
1. دوگانة مفهومِی بدعت/ سنت

گاهی این استدالل مطرح می شود که چنین مناسکی، بدعت 
است؛ ازآن جهت که در اسالم سابقه نداشته اما اکنون به آن 

نسبت داده می شود و به عنوان آیین اسالم برپا می شود.
اوالً اصل بر تکریم و تعظیم شعائر است و اَشکال و قالب ها، 
فرع هستند و چه بسا صورت ها به تناسب زمان، تغییر کنند. 
دین  بر  چیزی  افزودن  و  بدعت  به معنی  تغییری  چنین 
که جزء آن نیست، نخواهد بود؛ بلکه باید این هندسه ها و 
هیئت ها را ظواهری وابسته به زمان و مکان قلمداد کرد و 
به آن ها جنبة تقدس نبخشید. آیا مکانی به عنوان حسینیه 

را می توان به معصومین علیهم السالم نسبت داد؟! یا مراسم 
سینه زنی را در عزادارِی ایشان؟! و ... . نه نبودِن این امور در 
آن زمان، نقص بوده و نه بودن شان در زمان حال، بدعت 
است. ثانیاً آنچه صورت ها و اشکال تعظیم و تکریِم شعائر را به 
خود محدود می کند، احکام اسالم است و باید از این زاویه به 
شعائر نگریست و دربارة آن ها قضاوت کرد نه از زاویة بدعت. 
آنچه در امتداد احکام اسالم می روید و می جوشد، مطلوب 
است و عدم سابقه اش را نباید حمل بر ناصواب بودن آن 
کرد. این که شیعیان تالش کنند نرم افزارهایی برای استفاده از 
ثروت های فرهنگی خویش تولید کنند، یک فضیلت است و 
باید این ابتکار عمل و ُحسِن سلیقه را ستود؛ چنانکه نرم افزار 
راهیان نور برای استفاده از ثروت فرهنگِی دفاع مقدس ایجاد 

شد و برکات و خیرات فراوانی را به همراه آورد.
2. دوگانة مفهومِی نمودها/ نیات

سخن دیگر این است که برپایی شعائر اسالمی و شیعی، 
به نوعی عادِت تهی از معنا تبدیل شده که تنها رفتارها و 
اعمال را در برمی گیرند و هیچ گونه بازتاب قلبی و باطنی 
ندارد. وقتی حقیقتی به عادت و خو تبدیل گردد، به تدریج 

مهدی جمشیدی
 | استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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موضوعیت می یابد و انسان از انگیزه ها و نیات محرک آن 
غافل می شود و به به جا آوردن همان صورت های ظاهری 

و خشک بسنده می کند و به عمق و باطن نظر نمی افکند.
اوالً غلظت ابعاد احساسی و عاطفِی شعائر اسالمی و شیعی در 
میان مردم نشان می دهد که این شعائر، از حوزة قلب و دل 
مردم خارج نشده و در سطح ظاهر و رفتار محدود نمانده اند. 
بلکه برعکس، ارتباط معنوی و عارفانة مردم با این شعائر، 
قوی است و مردم نه از سِر عادت و تکرار، که برای دستیابی 
به حاالت روحی قدسی و الهی و معاشقه های عارفانه در این 
مراسم شرکت می کنند. ثانیاً چگونه ممکن است مردمی که 
با دغدغه ها و دل مشغولی های مختلف دست به گریبان هستند 
و کمتر فراغت دارند - و اگر هم فراغتی پیدا شود، راه های 
متعددی برای سرگرمی و تفنن در اختیار دارند - تنها بر 
اساس عادت و تکرار، این چنین مشتاقانه و داوطلبانه هر سال 
به برپایی مراسم و مناسک دینی همت گمارند، زمان خاص 
اختصاص دهند و متحمل زحمت و مشقت شوند؟! آیا جز 
این است که شوری باطنی و کششی معنوی آن ها را به این 

سو سوق می دهد و به نقش آفرینی وامی دارد؟!
3. دوگانة مفهومِی ارادت/ معرفت

از منظری دیگر شاید اشکال وارد شود که شعائر اسالمی 
و شیعی، اگرچه حامل معناست و صوری و خشک نیست 
بلکه در آن سهم  نیست؛  اما متضمن معرفت و شناخت 
عاطفه و احساس و شور، به غایت است ولی دریغ از معرفت. 
این مناسک، تمام توان خویش را بر به جوشش درآوردِن 
احساسات معنوی متمرکز می کند و می خواهد با تحریک 
عواطف دینی و مذهبی، استدالل و منطق و عقالنیت را به 
حاشیه سوق دهد. درحالی که ارادت ورزیدن به معصومین 
کافی نیست و باید به آن ها به مثابه الگوهای عملی و واقعِی 
زندگی نگریست و تالش کرد به آن ها نزدیک شد و این 

محتاج تحصیل شناخت و معرفت دینی است.
و  اسالمی  شعائر  در  معرفت افزایی  عنصر  بودِن  رقیق  اوالً 
شیعی، تا حدی مقبول است و جای بحث و مناقشه ندارد؛ 
و کاستی،  این ضعف  به  نسبت  یافتن  تنبه  اساس  بر  اما 
و  صاحبان  تا  کوشیده اند  گذشته  دهه های  در  مصلحانی 
عامالن مناسک را متوجه این خأل و نقصان کنند و آن ها 
را وادارند تا پاره ای از توان خویش را مصروِف ارتقا بخشیدن 
به محتوای معرفتی مراسم سازند. ثانیاً اگر ضعف و خللی در 
شعائر اسالمی و شیعی وجود دارد، باید آن ها را برطرف کرد 
نه این که این خصایص را ذاتِی مناسک انگاشت و با اصِل 
مناسک یا گسترش یافتن آن ها مخالفت ورزید. این مناسک، 
جزو بهترین مدارها و مجراها برای انتقال حقایق و بسیج 
مردمی هستند و کارکردهای فراوانی دارند که چه بسا هیچ 
ساختار دیگری نتواند آن ها را محقق سازد. ازاین رو هرگز 

موجه نیست که به بهانة ابتال و اتصاِف آن ها به برخی کجی ها 
و چالش های برطرف شدنی، نگاه فرودستانه به آن ها افکند و 

از اقبال مردم به آن ها ناخشنود گشت.
4. دوگانة مفهومِی استفادة ابزاری/ استفادة ذاتی

مقولة دیگری که در نقدها به آن اشاره شده این است که 
و  غرض ورزانه  مداخالت  گرفتار  شیعی،  و  اسالمی  شعائر 
سیاست اندیشانة نهادهای فرهنگِی حاکمیتی شده اند و به 
این دلیل آسیب دیده اند. آری، چنانچه نهادهای فرهنگی 
رسمی به کمک مناسک بشتابند و زمینه ها و بسترهای الزم 
را فراهم سازند، کار صواب و صالحی کرده اند؛ اما اگر به دنبال 
آن باشند که از رهگذر این خدمات، مقاصد سیاسی و جناحی 
خود را محقق گردانند و از شعائر اسالمی و شیعی به عنوان 
محملی برای بسیج سیاسی و انتخاباتی و ایجاد گروه های 
فشار و خودسر بهره بگیرند، از دین و مناسک دینی استفادة 

ابزاری کرده اند و به حیثیت و اعتبار آن گزند رسانده اند.
خویش  ذات  و  سرشت  در  شیعی،  و  اسالمی  شعائر  اوالً 
سیاسی هستند و داللت های آشکار سیاسی دارند چراکه 
اسالم چنین خصوصیتی دارد و احکام و ارزش های آن، هرگز 
بیگانه با جامعه و قدرت و نظام سیاسی نیست. پس غایات 
سیاسی جزو طبیعت آن هاست، نه تحمیلی از بیرون که بتوان 
به آن ُخرده گرفت. ازاین رو مناسک سکوالر، انکار بخش های 
عمده ای از دین است و بر تلقی سکوالر از دین استوار می گردد. 
پس صورت طبیعی، مناسک سیاسی است و صورت َمرضی، 
و جناح اندیشی  آنچه سیاسی کاری  ثانیاً  مناسک سکوالر. 
خوانده شد، هرگز با واقعیت تطابق ندارد زیرا دمیدن روح 
انقالبی در شعائر اسالمی و شیعی و پیوند زدن درون مایه های 
آن با نیازهای انقالب و کشاندن مردم به عرصة هواداری 
از انقالب، امری سیاسی است اما سیاسی کاری نیست که 
بتوان به مذمت و مالمت آن پرداخت. چگونه می توان ادعای 
عالقه به معصومین )ع( را داشت اما به دفاع از حکومتی که 
ریشه در تعالیم و معارف ایشان دارد و می خواهد جامعه ای 
مبتنی بر آموزه های آن ها بنا کند، برنخاست و بی طرف و 
بی موضع بود؟! باید شبیه سازی تاریخی کرد و مردم را به 
تکالیف تاریخی امروزی شان آگاه ساخت و نشان داد که در 
عمل، باید چگونه رفتار کرد که خط آن حضرات ادامه یابد و 

ما به عنوان شیعیان جزو پیروان عملی ایشان باشیم.
5. دوگانة مفهومِی ازدیاد ناموجه/ ازدیاد طبیعی

برخی بر این باورند که در دهه های اخیر، به صورت غیرعادی 
بر تعداد شعائر اسالمی و شیعی افزوده شده است؛ چنانکه گویا 
عده ای قصد مناسک سازی و ایام سازی دارند و می خواهند 
به هر بهانه، مراسم خاصی برپا کنند. در این صورت، خود 
این شعائر مورد وهن و تخریب قرار خواهند گرفت؛ چراکه 
به تدریج تمام سال را فرامی گیرند و مردم نیز باید همواره 
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در پی آماده سازی خود برای این مراسم و آن مراسم باشند. 
عالقه به اهل بیت )ع( و تکریم ایشان، نباید خود را به این 
وضع ناخوشایند متجلی کند و موجب پدید آمدن تزاحم و 
تعارض در زندگی روزمرة مردم شود؛ بلکه باید در قالب ها و 
ابعاد دیگری ظهور کند و در عرصه های دیگری از زندگی 
نمایان شود. تولید و بازتولید مستمر مناسک، نه فقط کمکی 
به ارتقای منزلت تشیع نمی کند، بلکه آن را در موضع اتهام 
قرار می دهد و بذر شبهه و تردید در اذهان ناظران بیرونی 

می کارد.
اوالً به نظر می رسد در مقام توصیف، مبالغه زیادی شده است 
زیرا نه آن چنان بر تعداد مناسک دینی افزوده شده و نه این 
مناسک همة زندگی مردم را به تصرف خود درآورده اند. بلکه 
همان رویه ها و سنت های پیشین همچنان برقرار هستند 
و هیچ اتفاق متفاوت و خاصی رخ نداده است که این بیان 
غلیظ بتواند بیانگر آن باشد. آری، پاره ای جماعات مذهبی، 
گرایش های شاذ و ناموجهی دارند و می کوشند در آداب و 
آیین ها زیاده روی کنند؛ اما این رفتارها، موردی و تنگ دامنه 
هستند و نمی توانند وضع و حال جامعة شیعی را نمایندگی 

کنند.
ثانیاً پاره ای از رویش ها و تکثیرهای مناسکی نیز طبیعی 
هستند؛ چون همانطور که به تدریج بر حجم معارف دینی 
افزوده می شود و نظریه ها و برداشت های تازه ای پا به عرصه 
می نهند، رفتارها و قالب ها و آداب تازه ای نیز پدیدار می شوند 
که از اوضاع واحوال زمانه اثر پذیرفته اند. همچنین باید واقعیِت 
برای یکسان سازی  جهانی گرِی غرب متجدد و تالش آن 
فرهنگی در ابعاد جهانی را نیز در نظر گرفت که در برابر 
آن، شیعیان می کوشند با نمایان سازی و عینی کردن هویت 
دینی خویش، از مرزها و حریم های هویتی خود دفاع کنند. 

این واکنش، منطقی است.
6. دوگانة مفهومِی مناسک بسندگی/ دین داری جامع نگر

واکنش منفی دیگر این است که شیعیان دچار افراط وتفریط 
مناسک ظاهری  در  را  دیانت  و  به طوری که دین  شده اند؛ 
خالصه کرده و سایر الیه ها و آموزه های آن را نادیده انگاشته 
یا سبک شمرده اند. درحالی که وزن و نقِش هر یک از ابعاد 
دین توسط خدای متعال تعیین می شود و انسان مؤمن، تنها 
باید تابع و تسلیم باشد و حساسیت ها و عالیق دینی خود 
را متناسب با این سنجه و معیار تنظیم کند؛ نه این که به 
دست کاری ارزش و منزلت آن ها بپردازد. از نظر شیعیاِن 
مناسک بسنده، دین داری عبارت است از هیئت و عزاداری 
و زیارت و هیچ امر دیگری در عرض این امور نیست و انسان 
می تواند به هر شکلی که خواست زندگی کند و امیدوار باشد 
که این اعمال و آیین ها درنهایت به رستگاری و سعادت او 
بیانجامد. ازاین رو، اهتمام اینان بیش از هر چیز معطوف به 

برپایی مناسک است.
اوالً هرچند وجود این آفت، واقعیت دارد اما دست کم حدود 
دو دهه است که عالمان و مصلحان دینی به صورت جدی و 
محسوس کوشش کرده اند تا ذهنیت یادشده را تغییر دهند و 
منزلت عمل را بازگردانند و نشان دهند، شیعة حقیقی کسی 
است که در زندگی روزمره اش چنان رفتار کند که اهل بیت 
)ع( خواسته اند؛ نه این که میان ارادت و محبت آن ها به ایشان 
و زندگی واقعی شان شکافی بزرگ و پُرنشدنی وجود داشته 
باشد. خوشبختانه این نگاه انتقادی به خوبی منتقل و وضع 

نسبت به گذشته بهتر شده است.
ثانیاً اگر هم قرار است سبک زندگی مردم اصالح شود و 
یابد،  تحقق  آن ها  واقعی  زندگی  در  اسالمی  ارزش های 
چه مسیر و بستری بهتر از همین مناسک و مراسم برای 
تجدیدنظر افراد در خودشان؟! ازجمله مهم ترین برکات و 
حسنات این است که انسان از روزمرگی ها و مشهورات فاصله 
گرفته و به خود بیاندیشد و در احوال خویش بازاندیشی کند 
و اهل بیت )ع( را به عنوان الگو و معیار، مبنای این بازاندیشی 
مؤمنانه قرار دهد. هنر آن است که بتوان از این ظرفیِت 
ساختاری استفاده کرد نه این که آن را تضعیف و رقیق نمود.

۷. دوگانة مفهومی تمایزطلبی فرقه ای/ وحدت اسالمی
گفته می شود اصرار بر مناسک شیعی موجب تمایزطلبِی 
حساسیت ها  و  شده  اهل سنت  برابر  در  شیعیان  هویتِی 
هرچه  باید  درحالی که  است؛  برانگیخته  را  تعصب ها  و 
بیشتر به سوی وحدت و هم گرایی حرکت کرد و تفاوت ها 
و اختالف ها را نادیده گرفت. شیعیان اصرار دارند خود را 
بزرگ، حق و مظهر واقعی اسالم نشان دهند تا به نوعی از 
اهل سنت انتقام هویتی بگیرند و دردها و ناخشنودی های 
تاریخی خود از وقایع صدر اسالم را امروز به رخ آن ها بکشند. 
ازاین رو اهمیتی که شیعیان برای مناسک اختصاصِی شیعی 

قائل هستند، از مناسک عمومی اسالم بسیار بیشتر است.
اوالً عالقة شیعیان به مناسک عمومی اسالم همانند عید 
فطر، قربان، مبعث، ماه رمضان و... هرگز کمتر از مناسک 
خاص شیعی نیست. آن همه جوش وخروش شیعیان در ماه 
رمضان به چه سبب است؟! آیا آن ها اهل بیت )ع( را به دلیل 
این که منتسب به رسول اکرم )ص( هستند دوست نمی دارند 
و برای ایشان منزلت مستقلی قائلند؟! هرگز چنین نبوده و 
نیست. ثانیاً اگر شیعیان نسبت به امامان خویش، این اندازه 
محبت و مودت دارند اما سایر فَِرق اسالمی چنین نگاهی به 
برجستگان خویش ندارند، آیا باید شیعیان را مالمت کرد؟ 
یا باید پرسید میان امامان شیعه و دیگران چه تفاوتی وجود 
دارد که یکی این چنین در روح و جان پیروانش ریشه دوانده 

و دیگری و دیگران از این موقعیت بی بهره اند.



د 
رص

ن 
زار

   گ
م

ج
 پن

ل
ی

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
ر 00

یو
هر

/ش
30 

اره
شم



158

یادداشت
عزاداری و عقالنیت

اصل عزاداری برای رفتگان و عزیزان ،خواه به مرگ طبیعی 
و  فرهنگ ها  تمام  در  باشند،  یا کشته شده  رفته،  دنیا  از 
ملت ها و ازجمله در فرهنگ اسالمی وجود دارد و مورد تأیید 
است. عزاداری ها برای رفتگان و کشتگان، غالباً برخاسته از 
احساسات انسانی است؛ اما در مورد شخصیت شهید بزرگ 
اسالم، امام حسین )ع( فقط یک موضوع احساسی نیست. 
اگرچه این شهادت، 1400 سال پیش به وقوع پیوسته است، 
اما افزون بر مظلومیت خاص آن حضرت در این واقعه، ابعاد 
مختلف این مسئله سبب شده تا سوگواری برای آن حضرت 
از مرز احساس و عواطف فراتر برود و با عقالنیت مورد تأیید 
و پشتیبانی قرار گیرد. وجود دو عنصر احساس و عقالنیت 
و  زنده  این حادثه همچنان  تا  است  آن، موجب شده  در 

زندگی بخش باشد.
چیستی عقالنیت

در هیچ آیینی همانند آیین اسالم و در هیچ کتاب آسمانی 
مانند قرآن، بر تعقل و عقل تأکید نشده است. با صرف نظر 
از واژه »فکر« و مشتقات آن یا الفاظ مشابه، فقط 4۹ بار 
از مشتقات »عقل« استفاده و همه این مشتقات به صورت 
و  »نعقل«  »یعقلها«،  »یعقلون«  »تعقلون«،  مانند  فعل 
 ِ »عقلوه« استعمال شده اند. امام صادق فرموده است: »إِنَّ لِلَّ
اِهَرُة  ا الظَّ ًة بَاِطَنًة َفأَمَّ ًة َظاِهَرًة َو ُحجَّ َتْیِن ُحجَّ َعلَی النَّاِس ُحجَّ
ا الَْباِطَنُة َفالُْعُقول؛ خداوند بر  ُة َو أَمَّ َفالرُُّسُل َو األْنِْبَیاُء َو األْئِمَّ
مردم دو حجت دارد: حجت آشکار )بیرونی( و حجت پنهان 
)درونی(. حجت آشکار، پیامبران و امامان هستند و حجت 

یان  سید محمد اک�ب
ی اخالق و معارف اسالمی  |  دک�ت
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درونی، عقل انسان است.
انقالب امام حسین )ع( نیز بر محور دین اسالم و قرآن بود؛ 
بنابراین نه تنها نمی تواند برخالف عقالنیت باشد، بلکه اصل 
و اساس آن بر محور عقالنیت و معرفت است؛ چنانکه در 
زیارت امام حسین می خوانیم »بََذَل ُمْهَجَتُه فِیَک لَِیْسَتْنِقَذ 
اَللَِة َو الَْجَهالَة«. آن حضرت جان خود را برای  ِعَباَدَک ِمَن الضَّ
نجات انسان ها از گمراهی و نادانی فدا کرد؛ بنابراین رشد 
عقالنی انسان ها و آگاهی و نجات از گمراهی، هدف قیام او 
بوده است. در این صورت، عزاداری ما برای پاسداشت و زنده 
نگه داشتن آن نیز باید با عقالنیت و معرفت همراه باشد تا با 

نهضت حسینی، سازگاری و تناسب داشته باشد.
عقل  مقصود  می گوییم،  سخن  عقالنیت  از  هنگامی که 
مادی گرایانه، محاسبه گر و سودجویانه که امروزه در جهان 
غرب تبلیغ می شود، نیست. عزاداری با این همه گستردگی 
و شور در جهان تشیع و اسالم برای کسی که 1400 سال 
پیش کشته شده است، از نظر عقالنیت مادی گرایانه غربی 
کردن  سیاه پوش  مادی،  عقالنیت  نظر  از  نیست.  صحیح 
شهر و به سر و سینه زدن که عمومی ترین نماد عزاداری 
است و نیز اشک ریختن و مانند آن، غیرعقالنی و موجب 
جریحه دار کردن عواطف و سلب آرامش روان انسان هاست. 
نگاه مادی گرای غربی، حتی اصل قیام و انقالب حسینی را 
غیرعقالنی می داند؛ زیرا معیار آن ها فقط سود مادی است و 
از معنویت و آثار معنوی عزاداری بر روح و جان انسان ها و 
حتی از آثار دنیوی قیام امام حسین )ع( در اجرای عدالت و 
حق خواهی و نجات انسان ها یا برکات عزاداری ها در زندگی 
دنیوی بی خبرند؛ بنابراین مقصود، عقالنیت مؤمنانه است که 
مورد تأیید اسالم می باشد؛ عقالنیتی که از سوی خداوند 
با  نهاده شده،  ودیعه  به  انسان  در  درونی  به عنوان حجت 
احساس و عواطف و آرامش روان انسان ها همسو بوده و آن ها 

را نادیده نمی گیرد.
عقالنیت در این مقاله در دو محور بررسی می شود: عقالنیت 
در خود عزاداری و عقالنیت در شیوه، روش و اهداف عزاداری 
بزرگ  این حادثه  بزرگداشت  در  ما  به وظیفه  مربوط  که 

می شود.
الف( عقالنیت عزاداری

واژه عزاداری و سوگواری، واژه ای آیینی و نشان دهنده رفتار 
و مراسم خاصی است که هنگام وارد شدن مصیبت انجام 
می شود و قالب ها و نمادهای مختلفی، مانند روضه، شعر، 
مرثیه، دسته جات عزاداری و سینه زدن و ... دارد. عزاداری 
برای امام حسین )ع( هم در روایات و سنت دینی ما ریشه 
روایات  قرآن،  استنباط می شود.  قرآن  آیات  از  دارد و هم 
دینی، سیره و سنت بزرگان دین، چیزی را بیان می کنند 
که مطابق با عقل باشد و چیزی که مخالف با عقالنیت باشد، 

یا از عقالنیت برخوردار نباشد، مورد تأیید دین اسالم نیست. 
افزون بر روایات دینی و سنت و سیره پیشوایان و بزرگان 

دین، عقل انسان نیز کامالً آن را تأیید می کند.
عزاداری بر امام حسین )ع( نه تنها مکتب اسالم و تشیع را 
زنده نگه می دارد، بلکه روحیه مبارزه با ظلم و ایستادگی و 
مقاومت در مقابله با فشار و سخت گیری سیاسی، اقتصادی، 
نظامی و فرهنگی دشمنان اسالم و متجاوزان به میهن را در 
میان امت اسالمی باقی و پایدار نگه می دارد. درواقع عزاداری، 
نشان  قدردانی از کسانی است که جان خود را برای نجات 
بشریت و جلوگیری از گمراهی مسلمانان و حفظ دین اسالم 
فدا کرده اند. درس های کربال، مانند ادب، شجاعت، مردانگی، 
وفای به عهد، بندگی و عبادت خدا، حتی در میدان نبرد، 
تسلیم ناپذیری در مقابل ظلم و ... بر عقالنی بودن پاسداشت 
کربال و عزاداری بر امام حسین )ع( داللت دارد. در حقیقت 

عزاداری، تبلور عملی فریضه تولّی و تبّری است. 
ب( عقالنیت در عزاداری

دارد،  بیشتری  اهمیت  عزادار  یک  به عنوان  ما  برای  آنچه 
استفاده از روش، هدف و ابزارهای عقالنی در عزاداری است. 
عقالنیت در عملکرد و رفتار ما در عزاداری ها، می تواند مهر 
تأیید و دلیلی بر عقالنیت عزاداری نیز باشد. بررسی این 

موضوع چندین مسئله را در خود جای می دهد. 
1. عقالنیت در اهداف عزاداری

اهداف ما در عزاداری باید در راستای همان چیزی باشد 
که هدف امام حسین )ع( در قیامش بوده است؛ یا هدف 
اگرچه  برپایی مجالس عزا}بوده{است.  امامان معصوم در 
اهداف بسیاری، مانند مبارزه با ظلم، بیداری انسان ها، احیای 
دین، جلوگیری از تحریف دین، امربه معروف و نهی ازمنکر، 
مخالفت با جایگزینی سلطنت به جای خالفت، برپایی عدالت 
و ... برای قیام عاشورا ذکر شده است؛ اما محور تمام اهداف، 
قیام برای خدا و حفظ دین اسالم بود. امامان معصوم نیز با 
برپایی مجالس عزا کوشیده اند تا با زنده نگه داشتن یاد امام 
حسین )ع( و قیامش، اهدافش که هدف تمام ائمه نیز بوده 
است، زنده بماند. امام باقر )ع( هدف از اجتماعات در عزاداری 
را چنین بیان کرده است: »َفإِنَّ فِی اْجِتَماِعُکْم َو ُمَذاَکَرتُِکْم 
إِْحَیاُؤنَا؛ اجتماع )مجالس( و سخنان شما، احیا و زنده کردن 
ماست«. احیای نام و یاد و اهداف ائمه نیز احیای دین است.

برای آنکه مجالس عزاداری هماهنگ با همان هدف امام 
حسین )ع( باشد، باید همانند آن حضرت بود؛ چنانکه قرآن 
ِّ َمْثَنی  نیز می فرماید: »ُقْل إِنََّما أَِعُظُکم بَِواِحَدةٍ أَن تَُقوُموا لِلَ
َوُفَراَدی؛ بگو من فقط به شما یک اندرز می دهم که دوتایی و 
به تنهایی برای خدا به پا خیزید«؛ بنابر این آیه شریفه، هدف 
انسان مسلمان در هر کاری که انجام می دهد، چه به تنهایی و 
چه با دیگران، باید کسب رضای خدا باشد. وقتی هدف الهی 
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باشد، دیگر مکان عزاداری یا نام هیئت اهمیت ندارد.
شهرت،  کسب  خود،  دادن  نمایش  هدف  با  عزاداری 
چشم وهم چشمی، یا هر هدف دیگری مانند آن ها، نه مورد 
تأیید دین است و نه عاقالن آن را تأیید می کنند. هدف امام 
حسین )ع( دینی و عقالنی بود؛ بنابراین هدف عزادار نیز باید 
چنین باشد. وقتی هدف الهی باشد و از ابراز احساسات صرف 
خارج شود، اثرات و برکات آن به همه ابعاد زندگی عزادار 
تأثیر می گذارد و تمام روزهای عزادار را عاشورایی می کند. 
یکی از دالیل کمرنگ شدن تأثیر محرم بر احوال مؤمنان و 
شیعیان در روزها و ماه های دیگر سال، غلبه جنبه احساسی 
محرم و عقالنی نشدن آن است؛ زیرا وقتی فرد عزادار با عقل 
و اندیشه با آن مواجه شد، آن تأثیر پایدار می ماند؛ درحالی که 
احساسات در یک زمان برافروخته می شود و در زمان دیگر 

فروکش می کند.
2. عقالنیت در انتخاب محتوا

محتوای عزاداری، نحوه مواجهه عزادار با عاشورا و قیام امام 
حسین )ع( را مشخص می کند. اگر محتوای عزاداری فقط 
بیان احساسات باشد، عاشورا و قیام کربال برای عزادار در 

این  می ماند.  باقی  احساس  و  شور  حد  همان 
با  در حالی است که اگر محتوای احساس 

برای  کربال  قیام  بخورد،  پیوند  حماسه 
می شود.  احساسی  حماسه ای  عزادار، 
غنی شدن محتوای عزاداری با معنویت 
حسینی، قیام عاشورا را برای فرد عزادار، 
محتواهای  می کند.  معنوی  قیام  یک 

ظلم ستیزانه در عزاداری ها، روحیه مبارزه 
با ظلم و ستم را در فرد عزادار قوی می سازد. 

جمع شدن همه این محتواها در عزاداری، تأثیر 
کامل تری از حماسه کربال در روح و جان عزاداران بر 

جای می گذارد.
محتوای  که  می شود  موجب  محتوا  انتخاب  در  عقالنیت 
عزاداری در راستای اهدافی باشد که امام حسین )ع( در 
قیام خود داشته است. احیا و حفظ دین، مبارزه با ستم، 
امربه معروف و نهی ازمنکر، قیام برای خدا، شکوفایی عقل و 
خارج کردن انسان ها از گمراهی و... از اهداف قیام عاشورا بود. 
حق گرایی، کرامت انسانی، عزت مندی، ظلم ستیزی، وفاداری 
و محبت، رعایت حقوق انسان ها، رعایت ادب و احترام و 
بود.  قیام کربال  و...، محتوای  مردانگی  و  انصاف، شجاعت 

عزاداری ها باید این اهداف و محتواها را محقق سازد.
متأسفانه برخی از عزاداری ها از این اهداف و محتوا فاصله 
گرفته، به صورت کارهای نمایشی و ظاهرسازی یا عادت های 
رفتاری در آمده و حتی گاه به افسانه و خرافات آغشته شده 
و به راه و روش های نادرست روی آورده است؛ به گونه ای که 

باید برای این نوع از عزاداری ها گریست. شهید مطهری با 
نقل برخی از این افسانه ها و تحریف های صورت گرفته در 
عزاداری ها می گوید: »پس بیاییم توبه کنیم، واقعاً باید توبه 
کنیم. بیاییم از این جنایت و خیانتی که نسبت به اباعبدالل 
خاندانش  و  یارانش  و  بزرگوارش  اصحاب  و  )ع(  الحسین 
مرتکب می شویم و همه افتخارات این ها را از میان می بریم، 
توبه کنیم و پس ازاین، طور دیگری باشیم که از این مکتب 

تربیتی استفاده کنیم«.
از سوی دیگر، محتواهای ترویج کننده خرافات و جهالت، 
موجب وهن مذهب تشیع می شود که از نظر فقها حرام 
است. امام خمینی با اشاره بر نادرست بودن برخی کارها در 
عزاداری ها می فرماید: »باید بدانید که اگر بخواهید نهضت 
شما محفوظ بماند، باید این سنت ها را حفظ کنید. البته اگر 
چنانچه چیزهای ناروایی بوده است سابق و دست اشخاص 
بی اطالع از مسائل اسالم بوده است، آن ها باید تصفیه بشود«.

آیت الل سیستانی در توصیه به واعظان و شاعران برای تبلیغ 
در ایام محرم و عزاداری می گوید: در مجموع باید واعظان 
و مبلغان روی عوامل عقالنیت، خردمندی و اخالق 
در گفته ها و سیره ائمه تمرکز کنند و آن را 
به زبان آورند. شاعران نیز تالش کنند 
قصاید خود در رابطه با اهل بیت را شامل 
معانی عقالنی، یادآورنده، خردمندانه و 
به رشد ذهن،  تا  کنند  فضیلت  دارای 
وجدان،  بیداری  عقالنیت،  تحکیم 
فعال سازی فطرت و افزایش توجه کمک 
کنند؛ چراکه این همان رویکرد مناسب 
و جان فشانی  ائمه  نمایش سیره  برای 
آن ها و آن چیزی است که بر سر آن ها آمد.

3. عقالنیت در شیوه و ابزار عزاداری
یکی از باورهای اشتباه این است که وقتی هدف انسان خوب 
و درست باشد، استفاده از هر وسیله و ابزاری برای رسیدن 
به آن هدف، جایز است. ماکیاول، فیلسوف ایتالیایی در جمله 
معروفش که می گوید: »هدف، وسیله را توجیه می کند«، به 
شهریاران توصیه می کند که برای رسیدن به اهداف خود، از 

هر وسیله ای استفاده کنند.
در  مذهبی  گروه های  برخی  و  خلق  مجاهدین  سازمان 
سال های مبارزه با رژیم شاه و با جمهوری اسالمی، عقیده 
ماکیاولی را در جهت هدف مبارزه خود به کار گرفته اند و با 
استناد به این سخن منسوب به امام حسین )ع( که می فرماید: 
»إَنّ الَحیاَة َعقیَدٌة و ِجهادٌ  «، بر این باورند که برای رسیدن به 
هدف خود می توانند از هر ابزاری حتی قتل، شکنجه، دزدی، 
آدم ربایی، جاسوسی و ... استفاده کنند. شهید مطهری در 
زمان مبارزه با شاه، با این عقیده به مخالفت برخاست. او از 

 و شور 
گ

د� این همه گس�ت با  عزاداری 
در جهان تشیع و اسالم برای ک� که 
1400 سال پیش کشته شده است، از نظر 
عقالنیت مادی گرایانه غر�ب صحیح نیست. 
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سویی انتساب این سخن به امام حسین )ع( را نادرست و از 
سوی دیگر مفهوم استنباط شده از آن را باطل و برخالف 

قرآن می دانست و می گفت:
قرآن از حق سخن به میان می آورد. حیات از نظر قرآن، 
یعنی حق پرستی و جهاد در راه حق؛ نه عقیده و جهاد در 
راه عقیده. عقیده ممکن است حق باشد و ممکن است باطل 
باشد ... قرآن حرف هایش خیلی حساب شده است؛ همیشه 
می گوید: حق و جهاد در راه حق، نمی گوید: عقیده و جهاد 

در راه عقیده. می گوید: اول عقیده ات را باید اصالح کنی.
باید توجه داشت که جهاد در راه حق نیز مجوز استفاده 
انسان مسلمان از هر روش و ابزار نادرست نیست؛ زیرا آن ها 
ابزارهای ناحق و نادرست هستند و با ابزار ناحق، نمی توان 
به حق و حقیقت رسید. شهید مطهری یکی از علت های 

تحریف عاشورا در میان ما شیعیان را نیز همین 
طرفی  »از  می گفت:  و  می دانست  باور 
گریاندن  چون  که  شود  پیدا  فکری 
اجر  و  ثواب جزیل  )ع(  اباعبدالل  برای 
عظیم دارد، پس به حکم »الغایات تبّرر 
المبادی«، هدف وسیله را مباح می کند 
و از هر وسیله ای می شود استفاده کرد. 
نظر  در  دروغ  و  جعل  که  اینجاست 

عده ای مشروع می شود«.
از  نمی توان  نیز  عزاداری  برای  بنابراین 

هر روشی استفاده کرد. نمی توان گفت چون 
عزاداری کاری درست و مقدس و مورد تأیید ائمه است، پس 
از هر راه و روشی می توان استفاده کرد. این عقیده موجب 
رواج کارهای اشتباهی می شود که عقل و فطرت از آن دوری 
کرده، یا حتی تنفر دارد؛ مانند عزاداری با شمشیر و قمه و 
راه رفتن بر روی تیغ و آتش که هیچ مبنای شرعی و عقلی 
ندارد. این گونه عزاداری، مصادیقی از عزاداری هایی است که 
فقها آن ها را موجب وهن مذهب شیعه و اسالم دانسته و 
عزاداران را از آن ها منع کرده اند. برخی داستان ها و قصه های 
نقل شده از واقعه عاشورا که اغلب برای تحریک احساسات و 
عواطف مردم گفته می شود و هم انطباقی با عقل و منطق 

ندارد، ازاین دست کارهای اشتباه است.
اگرچه عزاداری می تواند به شیوه های متعددی، مانند شعر، 
مرثیه، دسته جات سینه زنی و زنجیرزنی، روضه و سخنرانی 
و تعزیه که طبق معیار و ضوابط دینی مجاز است، باشد؛ اما 
مهم آن است که این شیوه های عزاداری در جهت نشان 
دادن اهداف و محتوای قیام عاشورا باشد. این نقش به ویژه 
برای مرثیه، اشعار و روضه ها، ازآن رو که با مخاطبان زیاد 
و عموم مردم روبه رو می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار 

است.

4. جمع عقالنیت و عواطف
ساالر  عزاداری  مهم  دالیل  و  جنبه ها  از  یکی  بی تردید 
شهیدان )ع(، شور و احساس پاک انسانی است. آدمی که 
دارای احساس انسانی پاک و بی آالیش است، نمی تواند در 
مقابل ظلم به خاندان پیامبر )ع( و شخصیت بزرگی، مانند 
حسین )ع(، فرزندان و یارانش بی تفاوت باشد، یا برانگیخته 
نشود. افراط در جنبه عقالنیت، باعث نادیده گرفتن نقش 
است؛  انسانی  پاک  احساسات  و  عواطف  برانگیختگی 
همان گونه که افراط در برانگیختن احساس، موجب نادیده 
گرفتن عقالنیت و از بین رفتن آن است. درواقع عزاداری 
ساالر شهیدان )ع( باید بر دو استوانه عواطف و عقالنیت 
برقرار باشد تا انسان را به تعالی برساند. افراط وتفریط در هر 
یک از آن ها، سبب خروج از اعتدال و میانه روی می شود 
و به بُعد دیگر آسیب می زند. امام رضا )ع( فرموده 
است: »َخْیُر اأْلُُمورِ أَْوَسُطَها؛ بهترین کارها، حد 
بُعد  در  افراط  ازاین رو  آن هاست«؛  وسط 
احساسی سبب کمرنگ و فراموش شدن 
درس هایی برگرفته از مکتب حسینی 
انقالب عاشورا می شود. برای  و قیام و 
برانگیختن احساس و ریختن اشک و ...، 
سخنانی گفته و کارهایی انجام می شود 
عقل  حکم  و  دین  احکام  برخالف  که 
)حجت باطنی خداوند( است. ثواب گریه بر 
امام حسین )ع(، نمی تواند مجوزی برای بهره گیری 
برای  غیردینی  و  غیرعقلی  روش های  حتی  روش،  هر  از 

برانگیختن احساس و عواطف مردم باشد.
از سوی دیگر افراط در عقالنیت، مراسم عزاداری را به نمادهای 
خشک و بدون روح عاطفی و احساسی مبدل می کند و 
می شود.  آن ها  از  فاصله گیری  و  مؤمنان  دلزدگی  موجب 
تأکید زیاد بر جنبه های عقالنی، یا عقالنی سازی مانند برپایی 
کنفرانس های صرفاً علمی و عقالنی و مانند آن که موجب 
کم رنگ شدن احساس و عواطف یا نادیده گرفتن شور و 
انگیزش های  احساس نهفته در عزاداری ها، خودجوشی و 
عاطفی در آن ها می شود، به تدریج ارتباط عزاداری ها را با 
توده های عام مردم کاهش می دهد و عده زیادی از مردم را 
که بر اساس جنبه های عاطفی و احساسی با عاشورا و کربال 
پیوند خورده اند، از عزاداری ها و بزرگداشت های عاشورا دلزده 

می کند.
بنابراین عقالنیت و برانگیختن احساس و عواطف در عزاداری، 
مکمل یکدیگرند و باید با همدیگر تلفیق شوند. افراط در هر 
یک از عقالنیت و عواطف نیز ضمن آسیب رساندن به هر یک 
از این دو بُعد، سبب آسیب رساندن به بُعد دیگر نیز می شود.

افراط در عقالنیت، مراسم عزاداری را 
به نمادهای خشک و بدون روح عاطفی 

 
گ

و احسایس مبدل می کند و موجب دلزد�
ی از آن ها می شود. مؤمنان و فاصله گ�ی
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یادداشت

موریانه شکل گرا�ی

هر دینی که پا به عرصه وجود و جامعه گذاشته تا حدی همراه 
با مناسک و آیین های دینی بوده است، ولی این مناسک دو 
ویژگی داشتند. اول اینکه محتوای مناسک بر شکل آن غلبه 
داشت و شکل در خدمت محتوا بود. به عالوه مناسک به 
نسبت ساده و راحت بود. ولی هنگامی که نسل اول پیروان 
یک دین و آیین از دنیا می روند، عالقه به شکل گرایی دینی 
با انگیزة به حاشیه راندن مضمون و محتوای آن افزایش پیدا 
می کند و مناسک و آیین های رسمی، به خودی خود هدف 
می شوند. به طوری که جزییات آن، غیرقابل تخطی می شود. 
گویی که اجرای مناسک به خودی خود، هدف است و واجد 
مضمون خاصی نیست. مناسک تبدیل به هویت می شود؛ 
درحالی که در آغاز شکل گیری یک دین، مناسک در خدمت 
مضمون بود. غلبه این نوع مناسک گرایی که بر هیجانات و 
احساسات دینی متکی است، در جای خود مثبت است ولی 
وقتی این احساسات از محتوا فاصله می گیرد، به چیزی حتی 
خالف خود تبدیل می شود. از طریق مناسک، احساسات 
دینی افراد پرورش پیدا می کنند، فرد خود را جزئی از جمع 
احساس می کند و درنتیجه، اخالقیات جمعی هم تقویت 

می شود. ولی وقتی احساسات جدا از محتوا موردتوجه قرار 
می گیرد،  قرار  توجه  محل  آن  برانگیختن  فقط  می گیرد، 
کسانی اهمیت پیدا می کنند که می توانند چنین احساساتی 
را پرشورتر و ساده تر برانگیزند. در این موارد است که سخنان 
غیرواقعی، خرافی و حتی کاربرد موسیقی هایی که موسیقی 

دینی محسوب نمی شود، رایج می شود.
در چنین وضعی با نوعی شکل گرایی افراطی مواجه می شویم. 
حتی شکل گرایی به مرحله کاله گذاری هم می رسد؛ موضوعی 
که در برخی دستورات از سوی عده ای انجام می شود. برای 
نمونه ربا حرام است؛ ولی برخی از رباخواران مسئله را حل 
می کنند به این صورت که ربا نمی گیرند ولی به جایش یک 
قوطی کبریت )از قدیم این مثال زده می شد( را به قیمت 
چند ده میلیون می فروشند. این همان اتفاقی است که در 
قرآن کریم در داستان بنی اسراییل از آن نهی شده است. 
چراکه خداوند کار کردن را برای آنان در روزهای شنبه منع 
اندیشیدند که  نیز چاره ای  آنان  لذا ماهیگیران  بود،  کرده 
ماهی ها در روزهای شنبه به دام بیفتند ولی روز بعد صید 
شوند! و این همان برخورد شکلی با دستورات دینی بود که 

عباس عبدی 
 |  تحلیلگر سیایس اصالح طلب
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خداوند آن را نهی کرد.
متأسفانه به شدت دچار شکل گرایی و رفتارهای مناسکی 
می رود.  کنار  اندیشه  و  محتوا  وضعی  چنین  در  شده ایم. 
برای نمونه کسی که برای امام حسین )ع( شعر و نوحه 
می خواند، چندان مهم نیست که چه می خواند؟ و چقدر به 
آن اعتقاد دارد؟ مهم نحوه خواندن و جذابیت های بصری و 
شنوایی آن است. در فرآیند غلبه مناسک بر محتوا، قشر 
جدیدی از متولیان دینی وارد میدان می شوند که جز با 
ذبح اندیشمندان دینی، عطش آنان فروکش نخواهد کرد. 
برای نمونه دو موضوع عزاداری های محرم و نیز مهدویت را 

می توان مثال زد.
تمام کسانی که در انقالب بوده اند، می دانند که محرم و قیام 
امام حسین )ع( نقش برجسته ای در شکل دادن به انگیزه های 

عمومی مردم ایفا کرد. ولی این تحول وقتی رخ داد 
این قیام در قالب  که مضمون های واقعی 

مناسک و آیین های عزاداری وارد شد. 
سال  صدها  و  ده ها  سابقه  عزاداری ها 
داشتند، ولی کمتر موجب چنین تأثیری 
می شدند؛ ولی طی سال های 1342 تا 
از  فهم  و  درک  به مرورزمان،   135۷
فلسفه عاشورا بود که فضا را تغییر داد. 
ولی اکنون طی چند دهه اخیر، نه تنها 
آن فلسفه و محتوا به فراموشی سپرده 

می شود، بلکه این مراسم بیش ازپیش تبدیل 
به مناسک و آیین می شود. از همه بدتر اینکه با پیوند 

خوردن میان آن ها و قدرت، نوعی شائبه های غیردینی نیز 
در آن ها رسوخ کرده است.

جالب ترین تحول این است که وقتی یک مراسم دینی، فاقد 
محتوا شود و مناسکی و کارناوالی شود، همیشه این خطر 
وجود دارد که افراد غیر معتقد به محتوا نیز شرکت در این 
مناسک را جذاب بدانند. مثل بسیاری از مناسک و آیین های 
دینی و غیردینی که در دنیا وجود دارد و گردشگران داخلی 
و خارجی خود را دارد. نمونه جالب ماجرا قمه زنی است. 
آشنا  مراسم  این  گذشته  نیم قرن  تحوالت  با  که  کسانی 
هستند، می دانند که پیش و پس از انقالب، قمه زنی به صورت 
طبیعی و بدون فشار سیاسی کاهش یافت؛ ولی از هنگامی که 
این مراسم کارناوالی شد، قمه زنی نیز جذابیت گذشته خود 
را بازیافت و باوجود ممنوعیت های سیاسی و انتظامی و حتی 
اعالم حرمت دینی آن، باز هم کسان زیادی هستند که از این 

مراسم استقبال می کنند.
مشکل محتوا، ناشی از این است که قبالً رقبای قدرتمندی در 
صحنه فکری در برابر دین داران بودند که مفاهیم و مضامین 
دینی را موردانتقاد و حتی نفی قرار می دادند. متولیان دین 

که متکی به قدرت رسمی نبودند، ناچار بودند تا پاسخ به این 
موارد را در فضایی غیر حمایتی بدهند. نتیجه این امر، رشد 
محتوای دینی بود. نشانه  این توانایی همین بس که امروز 
نیز همچنان همان کتاب هایی که در چند دهه پیش منتشر 
شده بودند، منبع اصلی و محتوای دینی هستند؛ یعنی در 
این مدت، محتوایی درخور تولید نشده است. به نظر می رسد 
که قدرت یافتن مداحان نیز انعکاسی از این واقعیت است. 
کسانی که در سال های اولیه انقالب به کلی به حاشیه رانده 
شده بودند، به مرورزمان به متن آمدند و علمای راستین را 
به حاشیه راندند؛ زیرا مداحان، متولیان مناسک هستند و 
علما متولیان محتوا و به نسبتی که محتوا قربانی مناسک 
شود مداحان تقویت و علما تضعیف می شوند. مهم تر اینکه 
بسیاری از افراد و جوانان که از نظرگاه رسمی مطلوب تلقی 
نمی شوند، وارد این ماجرا شده اند و اجرای بخشی از 
برنامه مناسکی و کارناوالی را شخصاً و مطابق 
معیارهای خود از حیث اجرا، پوشش، شعر 

و موسیقی عهده دار می شوند.
نیز  مهدویت  موضوع  درباره  اتفاق  این 
موضوعی  که  مهدویت  است.  داده  رخ 
مفهومی است، تبدیل به مسئله ای عینی 
و غیرمفهومی  شده است. هرکس برای 
یا  می کند؛  داستان سرایی  حضرت  آن 
حتی در تلویزیون می گویند که ایشان دارای 
اهل وعیال است و مثالً در تهران زندگی می کند. 
یا در مقطعی برای عبور آن حضرت می خواستند جاده 
بسازند. اخیراً نیز از غیب خبر می دهند و یکی از آنان گفته 
است که: »بارها قرار بوده که حضرت )منظور امام زمان( 
ظهور کنند اما با کارهایی که ما کرده ایم، تصمیم عوض شده 
و ظهور به تأخیر افتاده است!! تابه حال چند بار در این مسجد 
مقدس )جمکران( به افراد نگاه کرده اید و با خود گفته اید که 

امام زمان )ع( ممکن است یکی از همین افراد باشد؟
این تأکیدات بر شکل گرایی و حذف محتوا، در کوتاه مدت 
ممکن است مطلوبیت هایی برای متولیان رسمی دین داشته 
باشد؛ ولی در میان مدت و بلندمدت مثل خوره از درون هر 
دین و آیینی را خالی و ضربه پذیر خواهد کرد. البته برای 
جلوگیری از این رفتار، در ایران کمی دیر شده است؛ زیرا 
باید جلوی آن را بگیرند، تا حدی به حاشیه  کسانی که 
رفته اند. اگر این شکل گرایی به همین ترتیب رشد کند و از 
محتوا خالی تر شود، بسیاری از افراد و سلیقه و گرایش های 
از این مناسک برای امری دیگر استفاده  حتی غیردینی، 
خواهند کرد؛ بنابراین نباید شگفت زده شویم که آرایش و مد 

عاشورا چند سالی است باب شده است. 

محتوا  فاقد   ، دی�ن مراسم  یک  وق�ت 
شود و مناس� و کارناوایل شود، همیشه 

این خطر وجود دارد که افراد غ�ی معتقد به 
کت در این مناسک را جذاب  ن رسش محتوا ن�ی

بدانند. 



ن این دو، در طول تاریخ  )ع( و مناسبات ب�ی ن افراط و تفریط چه در فهم اهداف عاشورا چه در فهم ماهیت قیام امام حس�ی
، از طرف دیگر ترویج این  ، مانند تقلیل عاشورا به امری رصفاً اخال�ت و عرفا�ن از طر�ن بارها جلوه گری کرده است. نقد ها و گفته ها�ی

ن دیگری در آن نهفته نیست و اساساً عاشورا وظیفه فردی برای امام بود و هیچ طرح امروزین  ت چ�ی قرائت که عاشورا جز شهادت حرصن
از آن نمی توان بدست آورد، ریشه در فهم نادرست از اهداف عاشورا دارند.   به بیان دیگر وق�ت واقعه عاشورا از لحاظ ماهوی یک اتفاق 
ن شود، به طور قطع هیچکدام از مناسک امروزی، توجیه عقال�ن  تاریخی و ایستا تصور شود و هدف امام محصور به سال 61 هجری تبی�ی

پیدا نخواهند کرد. 
معت�ب یا تحریف شده برای نقد اصل مناسک استفاده می کنند که قابل  ، بسیاری از منتقدین مناسک از اسناد غ�ی ن در حوزه اسناد عاشورا�ی ن�ی

ن دو الیه ظاهری و  ن روشنفکران در تالشند تا با تفکیک ب�ی قبول نیست. در حوزه فلسفه و جایگاه مناسک عاشورا�ی در دین اسالم ن�ی
باط�ن دین، در واقع بر اهمیت باطن آن نسبت به ظاهر پافشاری کرده و در واقع حکمت وضع مناسک که همان تذکر و یادآوری 

ند. باطن است را نادیده بگ�ی
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