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 السالمعلیه معقولیت و وجه دینی مراسم عزاداری امام حسین

 احمدی امین محمد  داکتر

 طرح مسأله .1

کنند؛ را از زاویۀ عقل ارزیابی می -جمله افکار و اعمال از-ای گرای کنونی عمدتاً هر پدیدهدر دنیای مُدرن و عقل

 کنند و اگر ازبه مدد شواهد و قراین بررسی می و عقیده باشد درستی و اتقان آن را به نحوی که اگر از سنخ باور

های آن با ارزش یا حداکثر بر طبق سازگاری -شودسنخ عمل باشد، بر اساس سود و زیانی که از آن عمل ناشی می

 .سنجندمعقولیت و عدم معقولیت آن را می -اخالقی انسانی

شود یا قابل طرح می مطرح السالمعلیهامام حسین هایی از این دست در مورد عزادارینگرش، پرسش بر اساس این     

ها و باورها چگونه توجیه استوارند؟ این ارزش هاییهای آن بر پایۀ چه باورها و ارزشاست: این مراسم و آیین

شود و یا ضرری را از او ها چه سود و منفعتی عاید انسان میاصوالً از این آیین اند وشوند و تا چه اندازه معقولمی

ها آن رهگذر اجرای یابی به منافع معنوی و دنیوی که به اعتقاد معتقدان به این مراسم ازآیا توقع دست نماید؟دفع می

ها را دینی دانست نه یک سلسله اساطیر این آیین توانتوان به دست آورد، از نگاه عقل معقول است؟ آیا اساساً میمی

 شناختی؟و روان شناختیساختۀ توهمات و علل و عوامل جامعه

ها چه ارزش ت، بر پایۀها ناگزیریم: اوالً، روشن سازیم این مراسم چیسمسائل و پاسخ به این پرسش برای حل این     

فرهنگ، هنر و ادبیات قومی، ملی و  شود؟شود، چگونه و به چه نحوی دینی محسوب میو باورهایی برگزار می

 ها چه نقشی دارد؟آن تمدنی برگزارکنندگان این مراسم در شکل و محتوای

 ها را تفسیر کرد؟توان آنای میو بر چه پایه ثانیاً، چگونه     

 

  السالمعلیهامام حسین های عزاداریتحلیلی مراسم و آیین -توصیفی گزارش. ۲

که به یاد بود سیدالشهدا، حسین  السالمعلیههای عزاداری امام حسینمراسم و آیین :های عزاداریمراسم و آیین

گریه، برپایی مجالس  گردد. این مراسم بیشتر به صورتویژه دهۀ محرم برگزار می در ایام مختلف، به السالمعلیهبن علی

شود. برای برگزار می ...خطابه، سرودن مرثیه، گریاندن و گریستن، نوحه خوانی، سینه زنی، شبیه خوانی و وعظ و

رهگذر اماکن متبرّک و مقدسی با عنوان حسینیه،  های خاص نیز در نظر گرفته شده و از ایناین مراسم حتی مکان

 آمده است. دهۀ اول ماه محرم، به ویژه روز عاشورا نیز برای برگزاری این مراسم باره، تکیه خانه و... به وجودامام
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و نزد وجدان  انگیزشود. به همین دلیل این ایام، خاطرهموضوعیت پیدا کرده و زمان خاص عزاداری محسوب می

کند. است اشاره می که موضوع عزاداری «رویداد اصلی»و « حادثه»دینی مردم عزادار سرشار از داللتی است که به 

های خویش نیازمند تشکّل بانیان و نقش پیچیدگی، هزینه و ظرافت بالطبع اجراِی این مراسم به تناسب گستردگی،

عنوان  ها، مجریان و نقش آفرینانی باهای مذهبی عمدتًا در قالب هیئتبه همین دلیل تشکل .آفرینانی بوده است

چون هر یک از این اعمال  .اندخوان، سینه زن، واعظ و... به وجود آمده روضه خوان، مداح، نوحه خوان، تعزیه

ای نیمه آفرینی و...( است، به صورت حرفهنقش نیازمند نوعی مهارت )ورزیدگی( و هنر )خوانندگی، گویندگی،

ردم کند. ماجتماعی عمل می-مجموع هر کدام به صورت یک نهاد مذهبی رسمی، اما مقدس نیز درآمده است و در

که همگی  ...دانند که هزینۀ این نهادها را با اهدای نذورات، هدایا ومذهبی و دینی خویش می دار نیز وظیفۀدین

 .شوند، تأمین کنندمقدس، دینی و دارای اجر و پاداش دنیوی و اخروی محسوب می

ها )قالب های نمادین عزاداریآییناند از: مضامین و محتوای عزاداری، و مقومات عزاداری عبارت بنابراین، اجزا     

آفرینان عزاداری. اکنون به توضیخ هر  های عزاداری و مجریان و نقشهای اجرا(، ایام عزاداری، مکانو صورت

 :پردازیمیک از این اجزا می

ها و گفتار خوانی(، متنمحتوای عزاداری شامل وعظ و خطابه، ذکر مصیبت )نوحه، مرثیه و روضه مضامین و. ۱

این مراسم، بیشتر در محتوای مضامین  آید بار مذهبی و دینیاشعار شبیه خوانی و ادعیه و زیارات است، به نظر می

طلبی امامان معصوم و خواهی، شهادتمعمواًل از فضایل، سیره، دین گفتاری آن نهفته است. چون در وعظ و خطابه

دینی  ه دین، ذکر احکام شریعت، دستورهای اخالقی و باورهایو شهادت آن بزرگواران در را هاپیروان راستین آن

های امامان معصوم و تبّری از مصیبت ها نیز به بیان فضایل، مظلومیت وها و مرثیهسراییشود، نوحهسخن گفته می

 السالملیهعداشت که مضامین گفتاری به کار رفته در عزای امام حسین دشمنانشان معطوف است. البته نباید از نظر دور

نیستند، بلکه تابع  سایر معصومان نزد همۀ اقوام، گویندگان و سرایندگان از حیث محتوا و مضمون در یک سطح و

ها و مخاطبانشان است، به همین ذوق هنری آن زبان گوینده و سراینده، سطح معلومات دینی و تاریخی، نوع نگاه و

شود. این بُعد در وع و غیر مشروع )از نگاه شریعت( متصف میحتی مشر دلیل به ضعف و کاستی، قوّت و انسجام،

رویداد کربال از  تر است، زیرا با توصیف نسبتاً تخیّلیمتن گفتارهای شبیه خوانی )تعزیه( افزون ها،ذکر مراثی، نوحه

را در حال و  تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب است تا او دیدگاه گوینده، سراینده و شنونده توأم است و غرض از آن،

 .دهد قرار« عزا»هوای روحی و عاطفی 
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گوناگونی است  تابع ذوق هنری، نمادها، فرهنگ و تمدن اقوام -که خواهد آمدچنان-نمادین عزاداری  هایآیین. ۲

توان از آن ای یافته است که میگسترده های بس وسیع ودارند. به همین دلیل صورتکه این مراسم را بر پای می

گونه زنی، گذشتن از روی آتش و... اشاره کرد. نکتۀ مهم در اینقمه خوانی،زنی، زنجیر زنی، شبیهمله به سینهج

 .دارد، لذا از این زاویه باید تجزیه و تحلیل )تفسیر( شود« نمایدن»که جنبۀ  ها این استآیین

 

و معنای  خالت دارد. بعضی از روزها، اهمیتکه اشاره کردیم، زمان نیز در برگزاری این مراسم د گونههمان. ۳

شود. ای از زمان قدسی تلقی میقطعه خاصی در بر پایی عزاداری دارد و یادآور حادثۀ بزرگی است و به همین دلیل

رمضان است، اما هیچ کدام به اندازۀ  ۲۳های نوزده الی شب ترین این روزها، دهۀ اول محرم، دهۀ سوم صفر،مهم

ترین رویداد تراژدیک مذهبی و دینی از نگاه شیعیان است، اهمیت یادآور بزرگ ز آن جهت کهروز عاشورا ا

در تکرار روز عاشورای  آور و پرمعناست، بلکهای به شّدت حزناین روز از نگاه شیعه، نه تنها یادآور حادثه .ندارد

شود و عالم کیهان قطعه از زمان تکرار می حادثه در این هجری چنان معنایی یافته است که گویا بار دیگر آن 6۱سال 

 .لرزدبوده و بر خود می با تار و پود خویش نظاره گرش

 

از همین رو  باشد؛شوند، نیازمند جا و مکان میعزاداری و مراسم پرشوری که به این منظور تشکیل می اهمیّت. ۴

ها کسب اند. نکتۀ مهم دربارۀ این مکانکرده های خاصی با نام حسینیه، تکیه خانه، امام باره و... بر پامؤمنان، مکان

 .آیدی ثواب اخروی به شمار میکار دینی و دارا هاهاست؛ به نحوی که ایجاد آنقداست آن

 

نقش رسمی و  ای به علت برخورداری از معلومات دینی مناسب یا مهارتی که دارند،این مراسم، عده در اجرایِ. ۵

اجتماعی در آمده است؛ -مذهبی نیمه رسمی دارند. نکتۀ مهم در مورد این گروه آن است که به صورت یک نهاد

آنان )که خود از الزمۀ تقسیم کار، کسب مهارت و  شود و تأمین معیشتتلقی می به نحوی که مهارتشان مقدس

گردد. تمامی اجزای عزاداری رهگذر وجوه دینی، مقدس و دینی محسوب می ایفای یک نقش در اجتماع است( از

به یک اصل است و آن اظهار غم و اندوه، گریستن و گریاندن در مصیبت بزرگ امام  در حقیقت، معطوف

 .توان از آن به عنوان اصل عزاداری نام بردبیت و یاران اوست و می، اهلالسالمعلیهسینح
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 توصیفی عزاداری تحلیل

ای از مقدمات ها با شبکهاین است که ببینیم این آیین السالمعلیهمراد از تحلیل توصیفی مراسم عزاداری امام حسین     

با  گیرد و چه نسبتیهایی صورت میاجراکنندگان( بر پایۀ چه باورها و ارزش مکان ها و) و لوازمی که در بر دارند

 شوند؟دین داشته و جزء حوزۀ قدسی آن شمرده می

 شودها، آیین دینی و عبادت محسوب مینزد عموم عزاداران، اجرای این مراسم و کمک به آن دانیمکه میچنان     

امامت و منزلت آل  جویند. این اعتقاد متکی بر باور به مقاممی و عزاداران بدین وسیله به خداوند تقرب

 شایستۀ (السالمعلیهمهدینزد خداوند است. به اعتقاد شیعیان، آنان )ائمه السالمعلیهبه ویژه امام حسین آلهوعلیهاهللصلیرسول

شان مدد آرزوهای معنوی و دنیوی ها را در رساندن بهتوانند انساناند و به اذن خداوند میتوسل و شفیعان حقیقی

دین یعنی خود پیامبر و امامان معصوم به عزاداری و گریه و  رسانند. هم چنین بر این باور متکی است که پیشوایان

 .اندوعده داده سفارش أکید کرده و برای آن اجر و پاداش زیادی السالمعلیهحسین بن علی زاری بر مصیبت سیدالشهدا،

 های عزادارای امام حسین معلوم گردید، این مراسم بیشتر جنبۀ فرهنگیاز توصیف مراسم و آیین که گونههمان     

به فضیلت گریستن،  و تاریخی دارد. در روایات معتبر، شکل خاصی برای عزاداری معین نشده است، بلکه بیشتر

دا و این که این عمل موجب اجر و سیدالشه گریاندن، حالت گریه گرفتن، اندوهگین بودن، مرثیه خوانی بر مصیبت

روایات، فقهای شیعه به فضیلت و مستحب بودن عزاداری  بر اساس این.۱ شود، اشاره شده استثواب اخروی می

 .۲اندتعیین نکرده فتوا داده و شکل خاصی برای آن

عزاداری در  ذکر این نوع.۳ خوانی است ها اشاره شده، مرثیهعزاداری که در اخبار مأثور به آن ترین شکلعمده     

نهفته است، بلکه ناظر به سنت عزاداری  ایروایات به این علت نیست که از نگاه دینی در عزاداری خصوصیت ویژه

های انشای رثا به نثر و نظم در فقدان یک شخصیت محبوب از سنت مردم زمانۀ خویش است که بیشتر عرب بودند و

 خوانی که در بعضی از روایاتهای امامان بر شکل خاصی از مرثیهت. برخی از سفارشاس دیرپای اعراب بوده

  .صدور نیز به همین نحو قابل تفسیر است به فرض صحت ۴آمده

                                                

 
نقل  السالمعلیهفضیلت و ثواب گریستن بر امام حسیندر مورد نفس المهموم  حدیث به سند متصل در کتاب مرحوم حاج شیخ عباس قمی، چهل - ۱

 .۲96-۲78، ص ۴۴؛ بحاراالنوار، ج ۲7-۱۲، ص نفس المهموم ابوالحسن شعرانی، دمع السَّجوم ترجمۀ کند. ر.ک: میرزامی
 ه.عزاداری از دیدگاه مرجعیت شیع ر.ک: علی ربانی خلخالی، - ۲

 به بعد. ۲۵9، ص دمع السُّجوم ، ترجمه ابوالحسن شعرانی تحت عنواننفس المهموم شیخ عباس قمی، - ۳
 .۲87، ص ۴۴بحاراالنوار، ج  - ۴
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و  ۵بویه به وجود آمدهای متأخرتر به ویژه در عصر سالطین شیعی آلرسمی و گسترده در سده عزاداری به طور     

 .6ه تدریج و بسیاری از آن در عهد صفویه و قاجاریه در ایران شکل گرفتگوناگون آن ب هایآیین

 هامختلف عزاداری بیشتر ناشی از عوامل فرهنگی و تاریخی است و به همین دلیل برخی از آن در واقع اشکال     

ای خطاب به نائینی در فتو اهللگو بوده است؛ برای مثال آیتواز نگاه شرعی، از حیث جواز و حرمت محل گفت

ها نه تنها جائز است، ها و خیابانعزاداری در کوچه هایکند که راه انداختن دستهمردم بصره و اطراف آن اعالم می

زنی حتی اگر موجب سرخی کند که پیراسته از محرمات باشد(، هم چنین سینهتأکید می بلکه رجحان هم دارد )البته

نگردد و  زنی اگر موجب ضرروجب بیرون آمدن خون گردد، قمهسیاهی پوست شود، زنجیرزنی حتی اگر م و

در برابر، برخی از فقهای دیگر به عدم جواز برخی از اشکال .7 دهدخوانی و طبل زدن را جائز دانسته و فتوا میشبیه

 .8اندزنی فتوا دادهعزاداری از جمله قمه

زاری بر  صل عزاداری یعنی اظهار غم و اندوه و گریه وتوان نتیجه گرفت که ااین از این بحث می بنابراین از     

باشند از نگاه شیعه مطلوب شریعت است؛ از همین  بدون این که شکل خاصی برای آن تعیین کرده السالمعلیهامام حسین

ها از باشد. حال سؤال این است که این آیینفرهنگ اقوام عزادار می های آیینی عزاداری حاصل ذوق ورو شکل

از رهگذر  گیرند و چگونه برای عزادارانآن مانند مکان و... چگونه در حوزۀ قدسی دین قرار می هایله نشانهجم

اعمال و از معقولیت توقع یک سلسله  توان از معقولیت ایندهد و چگونه میاجرای این مراسم احساس دینی رخ می

خواهان تبیین عزاداری است؛ از این رو  ر حقیقتها دسؤال ها دفاع کرد؟ اینآثار دنیوی، معنوی و اخروی آن

عزاداری  ها پاسخ دهد. تبیین و تفسیر مراسمشود که بتواند از نگاه فلسفی به این سؤال ای ارائهطلبد نظریهمی

 .سیدالشهدا در قالب یک نظریه، موضوع بعدی این مقال است

 

 السالمعلیهتبیین و تفسیر مراسم عزاداری امام حسین . ۳

های عزاداری وجود داشته است: تلقی قیام عاشورا و آیین آید در میان متفکّران مسلمان شیعی دو تلقی ازنظر می به

های عزاداری نیست و اصل حادثه را که چه عقالنی این حادثه و کارکردهای آیین اول، بیشتر معطوف به تحلیل

                                                

 
 .۴۴۲ص  ۴، ج دائرۀالمعارف تشیعو ر.ک:  ۲77-۲76، ص نفس المهموم شیخ عباس قمی، - ۵
 ، ذیل واژۀ تعزیه.۲۴۴-۲۴۲، ص ۴ج ، دائرۀالمعارف تشیع - 6
 .عزاداری از دیدگاه مرجعیت شیعه ر.ک: علی ربانی خلخالی، - 7
 .۳88-۳78، ص فرهنگ عاشورا ر.ک: جواد محدثی، - 8



 

7 

 

به شریعت مربوط  های آن را کههرچند برخی از جنبهداند، در کار بوده است، چندان در خور فهم بشر نمی حکمتی

های کارکردهای دینی، سیاسی و دنیوی آیین شمرد. تلقی دوم، به تحلیل عقالنی اصل حادثه وشود قابل درک میمی

گزارش تحلیلی و انتقادی از این دو تلقی، معتقد است اصل رویداد کربال  عزاداری پرداخته است. نگارنده عالوه بر

توضیح داد که  توانواجد دو رویۀ عقالنی و فراعقالنی است و بر این اساس می« امر قدسی»بازتابی از  عنوان به

 .شودبازتولید می ها که جنبۀ فرهنگی دارد،در قالب شعایر و آیین« امر قدسی»چگونه 

 سنتی از حادثۀ عاشورا و مراسم عزاداری تلقی 1-۳

 9معلوم بوده است؛ السالمعلیهپیش برای امام حسین شود که وقوع آن ازای محسوب میدثهدر این تلقی عاشورا حا     

موضوعیت  بیت هدف بوده وگویند که شهادت امام و یارانش و به اسارت رفتن اهلدر توجیه آن می از همین رو

 رسول فراتر از تحلیلموجب شده است که قیام و رویداد خونین عاشورا و اسارت آل همین مسأله.۱0 داشته است

  .عقالنی جلوه کند

تحلیل  دور داشت که تحلیل عقالنی از رویدادها رویکردی جدید است. در تفکر سنتی به این نوع از نظر نباید     

توان گفت متفکران سنتی این، نمی شد. با وجودها به ویژه اگر در حوزۀ قدسی دین مربوط بود اهتمام نمیاز پدیده

ها امتناع از بیعت با یزید و اقامۀ نیستند، برای نمونه به اعتقاد آن وجهی درخور فهمی برای این قیام قایل به هیچ وجه

این سنخ از  با این همه.۱۱ معروف و نهی از منکر به کمک معیارهای شرعی به خوبی قابل درک است فریضۀ امر به

تواند حکم کند که باید در اقامۀ کسی نمی ا بر اساس آنهدانند و به گفتۀ آنقیام را برای دیگران قابل پیروی نمی

منکر تا سر حدّ بذل جان و مال کوشش کرد، چون به اعتقاد آنان  معروف از جمله تشکیل حکومت الهی و نهی از

 .۱۲ناپذیر استاند و لذا تعمیمای نقش داشتهدست کم محتمل است که امور خاص و ویژه در این نوع از وقایع

عزاداری و  هایورزند، به تحلیل عقلی آیینگونه که کمتر به تحلیل اصل حادثه اهتمام میهمان کران سنتیمتف     

بر مظلومیت سیدالشهدا به دلیل اخبار  پردازند و تنها تأکیدشان این است که عزاداریبیان کارکردهای آن نیز نمی

                                                

 
و صافی  الملهوف علی قتلی الطفوفر.ک: ابن طاووس،  شود.کنند دیده میهایی که نظر رایج شیعه را منعکس میاین تلقی در بسیاری از کتاب - 9

 شهید آگاه. گلپایگانی،
 .۳۴، ص حسین شهید آگاه و رهبر نجات بخش اسالم صافی گلپایگانی، - ۱0

 .همان - ۱۱
 .۳7۳، ص ۲۱، ج شرح شرایع االسالم جواهرالکالم فی محمد حسن نجفعی، - ۱۲



 

8 

 

اظهار غم و اندوه  -ی که به ارتکاب حرام نینجامدبه شرط-است  وارده عبادت است. مؤمنین به هر شکلی که مقدور

 .۱۳کنند نموده، گریه و زاری

عزاداری شامل  ها منطبق شود، مطلوبیت و استحبابگونه از آیینجایی که عنوان کلی عزاداری بر این بنابراین تا     

ه دارند معقول جلوه دهند و کارکردهایی ک شود که این مراسم را بر پایۀگردد. در این تلقی سعی نمیحال آن می

 .ها را برای همگان قابل فهم نمایندآن

لذا به کسانی که معقولیت  موضوعیت دارد نه طریقیت؛ السالمعلیهدر این تلقی عزاداری بر سیدالشهدا آیدبه نظر می     

نفس گریه و زاری چه منفعت و اثر دینی دارد و چه  دهد کهسنجند جواب روشنی نمیعملی را بر طبق فواید آن می

 «عبادت»توانند بگویند که این گونه از عزاداری االصول میمدافعان این نظریه علی حکمتی در آن نهفته است. البته

 .کندبه خداوند فراهم می است و موجبات قرب انسان را

 

 

 السالمعلیههای عزاداری امام حسینتلقی متجددانه از حادثۀ عاشورا و آیین ۳-۲

و تحلیل رویداد عاشورا بر علم قبلی امام به  در مقام گزارش -از علمای متقدم شیعه-شیخ مفید و سید مرتضی      

برای شهید شدن به سمت کربال و کوفه حرکت کرد، تأکید واضح  که آن حضرت فقطشهادت در این سفر و این

اجابت  اند که گویا امام بر طبق علم عادی به سمت کوفه و قصدای تحلیل کردهرا به گونه کنند. آنان سیر وقایعنمی

 .۱۴خود اطمینان داشت در اختیار گرفتن زعامت مسلمانان به راه افتاده و به موفقیت دعوت کوفیان و

 شود. در دورۀ جدید،گزارش مالک باشد، عاشورا به رویدادی عادی و قابل فهم تبدیل می اگر این تلقی و     

رس همگان تحلیل دست اند این رویداد را بر طبق اهداف دینی، سیاسی و اجتماعی ملموس و دربسیاری کوشیده

یک مکتب  های عقالنی این عصر بسیاری از متفکران مسلمان که در پی ارائهدوره به دلیل گرایش در این.۱۵ نمایند

اند که واقعۀ عاشورا را طبق اهداف داشته اند، این رویکرد راجوی اجتماعی بر اساس اسالم بودهالهام بخش و مبارزه

از جمله شهید مطهری قایل به علم قبلی امام دربارۀ شهادتش بوده  هااری از آنمذکور تحلیل کنند، هرچند که بسی

                                                

 
 عزاداری از دیدگاه مرجعیت شیعه.ر.ک:  - ۱۳

 .۲۵8-۲۵7، ص ۴۲، ج بحاراالنوارو ر.ک:  ۲۳0-۲۲7، ص تنزیه االنبیاء الشریف المرتضی، - ۱۴
 مثال زد. آبادیاهلل صالحی نجفتألیف نعمت شهید جاوید توان به کتابدر این مورد می - ۱۵
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فراگیر  ای منحصر به فرد، بلکه رویدادی از یک جریان و قاعده و وظیفۀ کلی ورا نه واقعه است. بر این اساس آن

ل در این تلقی بیش از همه همین دلی بایست برای اعتالی کلمۀ حق تا پای جان ایستاد؛ بهداند که بر طبق آن میمی

داند، تأکید شده و که آن را برای عموم قابل فهم و قابل پیروی می السالمعلیهیابی هدف قیام امام حسینچیز بر دست

را  السالمعلیهدیدگاه سنتی به طور عام و اهل منبر به طور خاص انتقاد شده است که هدف امام حسین در این رهگذر از

 .۱6اندبه فراموشی سپرده

 سانی وجود ندارد. برخی بیشهدف امام حسین از قیام خویش چه بوده است تلقی کامالً یک کهدر مورد این     

تحلیل با علم  اما این.۱7 کنند که حضرت در صدد بود حکومت اسالمی تشکیل دهداز همه بر این نکته تأکید می

دانند و آن را را هدف از قیامش می بعضی نفس شهادت نماید. از همین روقبلی او به شهادت خویش ناسازگار می

هدف و آرمان عادالنه خود هدف است و موضوعیت دارد و  کنند که شهادت در راه یکبه این نحو توجیه می

نفس  بنابراین ۱8ترجیح آن بر زندگی تحت ستم هدفی قابل پیروی برای همگان است؛ شهادت در راه آرمانی واال و

نمایند آرمان اجتماعی، تلقی می ان قابل پیروی اجتماعی برای مبارزه در راه به ثمر رساندن یکشهادت را یک آرم

 .شودیک نوع موضوعیتی قایل بود متمایز می و از این حیث با دیدگاه سنتی که او نیز برای شهادت

مبارزۀ منفی  ید که در واقعای از اهداف قابل فهم از قبیل امتناع از بیعت با حکومت یزمجموعه دیدگاه سوم،     

 .۱9برداین حادثه به کار می بوده است، امر به معروف و نهی از منکر و شهادت خواهی و... را در تحلیل

دینی، سیاسی  ای از اهداف شرعی و عقالنی که جنبۀدر این تلقی از اصل رویداد بر پایۀ مجموعه کهخالصه این     

شود تفسیری در خور فهم و این تحلیل سعی می گردد و بر پایۀقابل فهم ارائه می و اجتماعی دارند، تفسیر عقالنی و

 .۲0معقول از کارکردهای عزاداری به دست دهد

گرفتار آمدن مردم را  کنند ومتجددان بیش از هر چیز بر فهم قیام امام و اهداف آموزندۀ آن تأکید می برخی از     

دانند. های آن میو آموزش السالمعلیهامام حسین داری موجب عدم درک اهدافهای گوناگون عزابه برپا داشتن آیین

                                                

 
 .7۵، ص ۳، ج حماسۀ حسینی مرتضی مطهری، - ۱6
 .۲9۲، ص شهید جاوید آبادی،اهلل صالحی نجفشیخ نعمت - ۱7
 .۳6۲و  ۳6۱، ۱89، ص ۱9، ج مجموعۀ آثار علی شریعتی، - ۱8
 .۲۱۲-۱9۵و ص  ۱۵۵-۱۳8، ص ۱7، ج مجموعۀ آثار مرتضی مطهری، - ۱9
 .۱۱۴-۱۱0، ص همان - ۲0
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که وجه عبادی بودن -کارکردهای مثبتی را برای عزاداری  و ۲۱شمارنددیدگاه را مردود می لکن بسیاری دیگر این

 :ها را به شرح زیر خالصه نمودتوان آنکه می اندقایل -آن را قبول دارند

 و اهداف اوست؛ السالمعلیهپیوند مردم با امام حسینعامل عاطفی  عزاداری. ۱

تثبیت، بلکه  موجب اجتماع پرُ شور مذهبی است که از رهگذر آن نه تنها ایمان مردم به اسالم و تشیع عزاداری. ۲

 یابد و بدین وسیله اسالم و تشیع محفوظ مانده است؛شدّت می

اعتراض مذهبی  توان در یک انقالب ولی ساده، اما فراگیر مذهبی است که از آن میپایه و اساس تشکّ عزاداری. ۳

 عدالتی بهره برد؛و مردمی بر ضد ظلم و بی

شناخت از اهداف  اگر با-فرهنگ شهادت را نسل به نسل در میان شیعیان انتقال داده یا چنین کارکردی  عزاداری. ۴

 .داشته باشد تواندمی -اری او توأم شودو فداک السالمعلیهقیام امام حسین

حقیقت دو  دگیر متمایز دانست، بلکه دراین دو تلقی )سنّتی و متجددانه( را به طور کامل از یک توانالبته نمی     

عاشورا کمتر تجزیه و تحلیل  سر یک طیف فکری است که در یکی )تلقی اول( رویۀ عقالنی و قابل فهم حادثۀ

اجتماعی آن تأکید شده و به جنبۀ فراعقالنی آن التفاتی  های سیاسی وری )تلقی دوم( بر جنبهشود و در دیگمی

کوشند تفسیری قابل فهم که در کنند، میهای عرفانی این رویداد اشاره میبه جنبه شود، هم چنین اگرچندان نمی

 .توان دید ارائه دهندعنصری حیرت آفرین و رازآمیز را نمی آن

از  ها تا جایی که مصداق عزاداری باشدتوان گفت این آیینعزاداری، طبق هر دو تلقی می هایورد آییندر م     

بیشتر جنبۀ فرهنگی و تاریخی  که-ها مطلوبیت شرعی برخوردار است، اما از ارائۀ این تحلیل که چگونه این آیین

یابند، تجربه و احساس خاصی را که دارای دینی می از نگاه عزاداران، به لحاظ وجودی، صورت و حیات -دارند

کنند که در میدان جاذبۀ قدسی امام آورد و از این رهگذر احساس میمی ها به وجودنوعی قدسیت است در آن

ذیال توضیح  دهند. پاسخ به این سؤال، بر اساس رویکرد سوم کهاند، تبیینی به دست نمیقرار گرفته السالمعلیهحسین

این رویکرد  رویکرد از دو رویکرد قبلی است. حال باید دید  مکن و میسر است، لذا وجه ممیز اینشود، مداده می

 .دهدچگونه به این سؤال پاسخ می

 

 

                                                

 
 .۳۴0-۳۳8، ص فرهنگ عاشورا ر.ک: جواد محدثی، - ۲۱
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 تأویلی: دین، امر قدسی و حادثۀ عاشورا رویکرد ۳-۳

 :در قرآن کریم آمده است     

توان رویدادها و نگ، چوب، ستاره و ... و أنفس ]که میآسمان و زمین، س ها؛ یعنیهای خداوند[ در افقآیات ]نشانه

 .۲۲نمایدها، شعایر و اعمال آدمیان را از این سنخ دانست[ تجلّی میکنش حاالت ذهنی،

آشکار  شود، بر آدمینامیده می« تأویل»معنای حقیقی و باطنی آیات قرآن که در اصطالح قرآنی  در این فرایند     

انسان وجود خاص خود را به عنوان  یابد،اش اتحاد و پیوند میوّۀ عاقلۀ انسان با قوای باطنیگردد و در طیّ آن قمی

های طبیعت برایش به گردد و پدیدهگر میعنوان تجلّی بر او جلوه کند، عالم هستی بهای از خداوند درک مینشانه

 .آیددر می -گونه که در قرآن ذکر شدههمان- صورت آیات الهی

جان  جو کنیم باید آن را دروجست« انفس»و « آفاق»بخواهیم نسخۀ کامل این تجلّی را در  تردید اگر بی     

که طبق روایت  السالمعلیهمیان امام حسین بجوییم. در این -که جملگی جان جهانند-و اولیای راستین او ( «ص)نبی»

رین اثر وجودی اوست، به یقین از مصادیق بارز ترین و ماندگارتعاشورا که بزرگ مأثور، جان جهان است و رویداد

به شمار « ذبح عظیم» امر الهی و به عبارتی امر مقدس است. این رویداد که بعضی از مفسّران آن را مصداق تجلّی

های حاالت قدسی و معنوی، کنش و ایجاد آیین ای زنده و پویا از تجارب واند، خود منشأ و سرآغاز سلسلهآورده

 .یان شیعیان گردیده استمقدس در م

را نوعی  السالمعلیههای عزاداری امام حسینتوان شعایر و آییناین پرسش مطرح شد که چگونه می پیش از این،     

که -متقابلی که بین وجدان شیعی  دانست؟ در پاسخ باید گفت از رهگذر ارتباط پویا و« انفس»تجلّی خداوند در 

اند ها نمادهاییتوان ادعا کرد که اینها وجود دارد میو این آیین -قرار دارد السالمعلیهندر میدان جاذبۀ قدسی امام حسی

را به عهده دارند. با این  اند و خود نقش بازآفرینی و تحریک این وجداندر پرتو این وجدان فعّال به وجود آمده که

توان از تحلیل می -تعالیم قرآنی نهفته است آن در که اساس-وجود برای تحلیل این مسأله به صورت جزئی و روشن 

سرشت امر قدسی و چگونگی بازتولید آن در قالب شعایر و مناسک ادیان تحقیق  پژوهان که در موردبرخی از دین

 .*بهره برد اند،کرده

                                                

 
 .۵۳( آیۀ ۴۱)ر.ک: فصلت  - ۲۲

 بحث مفید است: پژوهان به دالیل زیر در توضیح مسألۀ مورداستفاده محدود از تحلیل این دسته از دین. * 
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 سیاری ازب.۲۳ است، واجد دو رویۀ عقالنی و فراعقالنی است« امر قدسی»پدیدارشناسان، دین از سنخ  به اعتقاد     

تجزیه و تحلیل و حتی تعریف  توان به کمک یک سلسله از صفات و مفاهیم با عقل دریافت وهای دینی را میآموزه

دارد؛ یعنی فراتر از فهم و ادراک بشر نیست و بر این پایه  و تفسیر کرد. در واقع این ساحت از دین، ماهیّت عقالنی

توجیه  گردد، هرچند ممکن است نحوۀپذیر مییابی به آن امکانو دست گیرد)عقیده( قرار می است که متعلق باور

فیلسوفان دین در باب نحوۀ توجیه و  این دسته از باورها با توجیه یک باور در علوم دقیق و امثال آن متفاوت باشد و

بندی دین را که صورت اند. در واقع اگر بعد معرفتی و عقالنیکرده های دینی به تفصیل بحثمعقولیت باور به آموزه

صورتی  هایی که جزشود، از آن تهی کنیم آن را به احساسی محض و اسممتعلق باور واقع می پذیرد ومفهومی می

 .ایممبهم نیست فرو کاسته

مانع در  توان تمامی ابعاد دین از جمله ذات الهی را به طور جامع وخطاست که گمان کنیم می ذلکاما مع     

خداوند »مثال، این مطلب که  بندی مفهومی کرد؛ برایهیمی که برای عقل آشناست ادراک و صورتچارچوب مفا

دهد که او موجودی فراعقالنی است و نشان می« کرد کنیم محدودتوان به صفات و مفاهیمی که وصف میرا نمی

ای در باطن عقل و فهم ونهادراک کامل آن ناقص است، با این وجود باید به گ هرگونه روش مفهومی برای فهم و

وگرنه هیچ  توان آن را به کلّی منقطع از عقل و ادراک آدمی محسوب کردداشته باشد؛ یعنی نمی ما حضور

ناپذیر که هیچ تفسیر و به امری بیان توانستیم چیزی در مورد او بگوییم. در این صورت عرفان و تجربۀ دینینمی

 .شدیل میپذیرد، تبدبندی مفهومی را نمیصورت

                                                

 
که در متن مقاله خواهیم چنان-کامل، از چگونگی پیدایش ادیان محسوب کنیم، اما  توضیح« امر قدسی». بر فرض نتوانیم تئوری آنان را در باب ۱

تواند در جهت ایضاح و تبیین مسأله ایراد نیست، می کم از سوی ما که دیدگاه دینی داریم، محل مناقشه وبه مقداری که در قبول آن، دست -دید

 مورد بحث، به ما کمک کند.

عاطفی  لیل آن را در قالب واژگان، نظام گفتاری، فکری وتوان تحعظمت در حدّی است که نمی و رویداد عاشورا از حیث السالمعلیه. امام حسین۲

حکیمانه بهره گرفت، تا به این وسیله به غنای هر چه بیشتر فرهنگ  پیروان رسمی آن حضرت منحصر کرد، بلکه باید در فهم آن از هر کالم و اندیشۀ

 افزوده گردد. عاشورا پژوهی

                                                                                                                                                                                                 پژوهی پدیدارشناختی و تطبیق آن بر شعایر و مناسک شیعیان در بابحوزۀ دین و فراگیر درای عام داند که به کارگیری فرضیه. نگارنده می۳

قرار دهد، لذا برای گریز از این محذور در  الشعاعممکن است وجوه تمایز آن را از حیث محتوا با مناسک و شعایر سایر ادیان و فرق تحت عزاداری

ایم که در واقع کرده ار ارائهچهار معی« های عزاداری را نقد و اصالح کرد؟توان آیینهایی میچه پایه چگونه و بر»بخش پایانی مقاله تحت عنوان 

 و مناسک فرق و ادیان دیگر آشکار کند. هاها را از آیینتواند وجوه تمایز این آیینهر کدام به نحوی می

 
 .۴۲-۳8، ترجمۀ دکتر همایون همتی، ص امر قدسیمفهوم رودلف اوتو،  - ۲۳
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باطن آن به  که صرفاً فراتر از عقل است )نه متضاد و متناقض با آن( و در عین حال به نحوی در این بعد از دین     

رودلف »اعتقاد پدیدارشناسانی چون  صورت پیشین، مقدم بر هرگونه ادراک عقلی و تجربۀ معنوی حضور دارد به

 .۲۴به آن وابسته است ت دینباشد که در واقع حیاجنبۀ قدسی دین می« اوتو

دقیق  ها، نخست مستلزم تعریفعاشورا به کمک امر قدسی و چگونگی بازتولید آن در قالب آیین تبیین واقعۀ     

باید روشن کرد که این امور  امر قدسی و نیز تبیین چگونگی وابستگی حیات دین به آن امر قدسی است؛ هم چنین

 ؟شودچگونه و به چه روشی آشکار می

 

 چیست؟ امر قدسی

 :کنیمترند به اختصار گزارش میکه از بقیه مهم در توضیح حقیقت امر قدسی، نظریۀ دو تن از پدیدارشناسان را     

است. اما رویۀ  امر قدسی دارای دو رویۀ عقالنی و فراعقالنی -گونه که اشاره کردیمهمان-« اوتو» به اعتقاد. ۱

به »است. امر قدسی به اعتبار آن بعدش، امری  تر آن، فراعقالنی است که حیات دین به آن وابستهتر و بنیادیاساسی

گیرد و جز با و مفهومی انسان قرار نمی و در حیطۀ ادراک تصوری باشداست که تعریف نشدنی می« کلّی دیگر

برای  نمادین قابل فهم و اشاره نیستند؛ از همین رو امری کامالً رازآلود و حیرت افزاست و هاییها و صورتآموزه

به هیچ حالت و احساس  دهد کهانسان در مواجهه با آن )حقیقت قدسی( حالت، تجربه و احساسی خاص رخ می

 :در این حالت .دیگر قابل تحویل نیست

کند و این شکوه در او، از یک سو احساس مخلوقیت و رازآلود را تجربه می ناپذیر، آن امرشکوه پر مهابت و غلبه

به تمام معنای  انگیزاند و از سوی دیگر، امر مقدس را در اوج عظمت، قاهریت و تعالیرا در او بر می وابستگی مطلق

 .۲۵نمایاندواقعی کلمه می

این  کنند،های کنایی و تمثیلی که به حقیقت قدسی به طور نمادین اشاره میکارکرد توصیف این نظر، طبق     

گیری این تجربه به شکل است که به تکرار تجربۀ امر قدسی برای دیگران کمک کرده و به بازسازی شرایطی که

 .۲6کارکردی[ برخوردار است ]چنین فحوایی رساند. مجموعۀ شعایر و مراسم دینی ازانجامد، یاری میمی

                                                

 
 .۴۲-۴۱، ص مفهوم امر قدسی - ۲۴
 .۲۳۵نویسندگان، ص  ، جمعی ازخاستگاه دین، جستارهایی در کالم جدید ر.ک: ابوالفضل محمودی، - ۲۵
 .۲۳6، ص همان - ۲6
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معرفتی  به حدی از تمایزهای -به گفتۀ او-از امر قدسی، بیشتر از این جهت اشکال دارد که اگر  «اوتو»تحلیل      

های آن از امر قدسی دینی و آموزه شود، پس چگونه حقایقبیرون رود که به هیچ وجه متعلق معرفت انسان واقع نمی

توصیف کنیم، چنین توصیفی خود مستلزم آن است که درک  م آن را به مدد تمثیلیشود و اگر بکوشینتیجه می

 .۲7تواند دریابد که چه توصیفی با آن تجربه و حقیقت قدسی مناسب استشخص می معرفت بخشی از آن داریم، لذا

که حقیقت  دهدنشان می -آید وارد استکه به نظر میچنان-را بر تقریر اوتو از امر قدسی بپذیریم  اگر این ایراد     

جنبۀ فراعقالنی آن را که برای عقل  تواندقدسی به نحوی باید متعلق معرفت و شناخت انسان واقع شود، اما نمی

 .تجزیه و تحلیل آن دشوار است، نفی کند

 :کندنیز در تکمیل نظریۀ اوتو، امور را به مقدس و نامقدس تقسیم می« الیاده میرچا. ۲

العاده، خطیر، ابدی و قادر و قاهر و سرشار از طبیعت تعلق دارند و معموالً فوق س به اعتقاد او به ساحت فوقامور مقد

جهان دیگر تماس گرفته است  کند که با چیزی متعلق بهها احساس میشوند و انسان در مواجهه با آنپنداشته می نیرو

مقدس این اوصاف را نداشته، معموالً به همین امور روزمره  غیر که با واقعیات زندگی تفاوت دارد؛ در صورتی که امور

 .۲8آن تعلق دارند هایمشغولیو نیازها و دل

 

 شود؟قدسی چگونه آشکار می امر     

تواند قابل انتقال هم نیست، بلکه تنها می چون حقیقت قدسی قابل فهم منطقی و تصوری نیست« اوتو»از نگاه      

به دو صورت کلی رخ « اوتو»حقیقت قدسی در تجربۀ انسان از نگاه  شود و ظهور کند. ظهور برانگیخته و ایجاد

 .القدس و دیگری نوعی وحی بیرونیباطنی از سوی روح دهد: یکی وحیمی

توانند می این آیات.۲9 کندهایی است که قداست خداوند را متجلّی میبیرونی، آیات و نشانه مراد از وحی     

اشخاصی باشند که شیوۀ زیست و زندگی  توانندو می ۳0د که بر اساس قوانین طبیعت توضیح ناپذیرندحوادثی باشن

هم چنین  ۳۱احساس، قدرت تجلّی کننده و حضور الوهیت را بیابیم؛ شود تا ما نیز از طریق شهود وآنان موجب می

                                                

 
 .۴۳سلطانی، ص  ، ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیمعقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و همراهان، - ۲7
 .۲۳9، ص همان ر.ک: ابوالفضل محمودی، - ۲8
 .۲۴6، ص مفهوم امر قدسی - ۲9
 .۲67، ص همان - ۳0
 .۲86-۲8۴، ص همان - ۳۱
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تکرار تجربۀ  که -واه ساختۀ خود بشرخواه مناسک شرعی و خ-ای از شعایر و مراسم دینی باشند مجموعه توانندمی

شوند که ها موجب میاین آیات و نشانه« اوتو»به اعتقاد  در مجموع.۳۲ کنندامر قدسی را برای دیگران ممکن می

 .افراد به شدّت و ضعف دست دهد و حقیقت قدسیی را هرچند ضعیف تجربه نماید حالت و احساس مینوی برای

از این  های گوناگون بازتولید شده وشود و به صورتؤال که امر مقدس چگونه آشکار میبه این س «میرچا الیاد»

دین در این زمینه چیست، به صورت  یابند و این که نقشرهگذر برخی از اماکن، اشخاص، اشیا و... جنبۀ قدسیت می

گ و چوب ممکن است در لحظۀ مکان، انسان و حتی حیوان، سن روشن پاسخ داده است. به اعتقاد او، هر چیز، زمان،

 دینی و رؤیا و مکاشفه نشانی از خود بروز دهد که در چشم انسانی یا تلقی وی، تجلّی مناسب و در نتیجۀ یک تجربۀ

امری مقدس موجودیت  امر قدسی و نشانی از خدای الیتغیر، ازلی و خالق همۀ اشیا محسوب شود. اما همین که

بدین سان که همۀ اشیای مرتبط با آن از این  گیرد،ی مقدس، پیرامون آن شکل میای از امور و رفتارهایافت، شبکه

 .«۳۳مواجهه با امر قدسی را ایجاد نموده و ارتقا بخشد»این است که شرایط  گردند. ولی نقش دینمند میقداست بهره

عزاداری  هایثۀ عاشورا و آیینتوان حادبر اساس ایدۀ امر قدسی و توضیحاتی که دادیم، چگونه می حال باید دید     

 مربوط به آن را تبیین و تفسیر کرد؟

 

 تجّلی امر قدسی در حادثۀ عاشورا هاینشانه     

های بارز تجلّی امر قدسی تواند از نشانهلذا می حادثۀ عاشورا رویدادی منحصر به فرد و از جهاتی رازآمیز است،     

شده است. گفتار امام در طول سفر از مدینه تا کربال سراسر سرشار از  تجربه شود و به این صورت نیزمحسوب می

از حیث رفتار و  .کندخداوند است، حاالت روحی و معنوی عمیق او و همراهانش این گفتارها را تأیید می ذکر

رفتن خاندان  تقریباً دسته جمعی و به اسارت ترین رفتار در این رویدادیم. شهادتترین و معنویکردار شاهد اخالقی

زندگی غیر اخالقی که در آن به نوعی، ظلم و جنایت تأیید شود، در  خویش را با تحمل شدیدترین نامالیمات بر

 .دهدخداوند ترجیح می جهت کسب رضای

                                                

 
 .۲۳6، ص همان ابوالفضل محمودی، - ۳۲
 .۲۴0-۲۳9، ص همان - ۳۳
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گذشته و حال به صورت امری مقدس تجربه شده است: روایات بسیاری حاکی از آن است که  این رویداد در     

.۳۴ زمین و آسمان بود هایی غیر طبیعی آشکار شد که حاکی از تأثربعد از شهادت امام نشانه زمین و آسمان در

عاشورای  روایاتی حاکی از پدیدار شدن تغییرات غیر عادی در آسمان و زمین و تأثر طبیعت در روز چنینهم

ست کم حاکی از شان، دبا قطع نظر از صحت و سقم این روایات.۳۵ حضرت استهای پس از شهادت آن سال

 .اندگونه تجربه کردهکنند و آن را اینکه رویداد عاشورا را امر قدسی تلقی می انداعتقاد و تجربۀ برخی از مؤمنان

 کند؛بسیاری در مورد یاران آن حضرت در دست هست که وجود این تجربه را نزد آنان تأیید می هایگزارش     

رسد، به نحوی امام به شهادت می کهگویی با امام در عین اطمینان به اینوگفت برای مثال، زهیربن قین در مواجهه و

پیوندد و تا پای جان شود و به امام میاز اهل و عیال جدا می برد ویابد که از حزب اموی میتغییر حالت و جهت می

گوی سرشار ویک گفت بر اساس روایاتی که نقل شده است، در شب عاشورا بر اثر .کنددر کنارش مقاومت می

این .۳6 بیننددر بهشت می گاه خویش رارود و جایها از جلو چشمان یاران امام کنار میوفاداری و اخالص پرده از

 .هایی از این تجربه استنمونه موارد

این دو  نتواگفتیم، امر قدسی واجد دو رویۀ عقالنی و فراعقالنی است. در حادثۀ عاشورا نیز می گونه کههمان     

اخبار حاکی از آن است که امام  جنبه را به نحوی دید: این رویداد از جهاتی رازآمیز است؛ برای مثال بعضی از

از قبل برای انبیای پیشین، پیامبر اسالم و اهل بیتش معلوم بود  رسد و این رویداددانست در این سفر به شهادت میمی

در  بیت خویش را نیز همراه خویش آورد وعین علم به این مسأله، اهل شهادت حرکت کرد و در و امام نیز به قصد

 .۳7خواهد تو را کشته ببیندرؤیایی پیامبر اسالم را دید که به او فرمود: خداوند می

عمدتًا  آیدهای فراعقالنی رویداد عاشوراست. این بعد از رویداد عاشورا به نظر میاین قبیل جنبه هایی ازنمونه     

رویداد، زنده و سرشار از  و خاستگاه حیرت و حالت قدسی و مینوی است و همین بعد موجب شده که این منبع

 .حیات دینی باشد

                                                

 
 .۲87-۲79و  ۱9۵، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ص نفس المهموم حاج شیخ عباس قمی، - ۳۴
 .۲89-9۲7، ص ۱زاده، ج ، تحقیق صادق حسنمنتهی اآلمال شیخ عباس قمی، - ۳۵
 .۱۲۱و  ۱۱7-۱۱6، 90-89، ص همان - ۳6
، ص بخش اسالمشهید آگاه و رهبر نجات السالمعلیهحسین اهلل صافی،این روایات را نویسندۀ شهید آگاه جمع آوری نموده است. ر.ک: لطف - ۳7

۵6-7۲. 
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فریضۀ  سره، فراتر از فهم و ادراک بشر معرفی کرد؛ در چارچوب شریعت از قبیلتوان یکرا نمی ابعاد این واقعه     

خواهی یا حتی تشکیل حکومت عدالت با حکومت فاسد و اهدافی چون امر به معروف و نهی از منکر، امتناع از بیعت

رویداد عاشورا در عرصۀ عمل سیاسی، اجتماعی و دینی  اسالمی تحلیل شدنی است. از این حیث-معنوی و الهی

اد بُعد از رویداد عاشورا برای ما قابل فهم است و با بعد فراعقالنی آن در تض بخش است. اینقابل پیروی و الهام

تواند حیات دینی نمی گونه که اشاره کردیم تکیۀ انحصاری بر بُعد عقالنی و قابل فهم این رویداد،لکن همان نیست،

به لحاظ عقلی برای رفع یکی از نیازهای دنیوی،  ای کهپر شوری را که در آن وجود دارد، توجیه کند، زیرا واقعه

گاه که به آن احساس نیاز هست، مورد استقبال گسترده واقع آن ممکن است تا شوداجتماعی و دینی مهم شمرده می

 .این استقبال محدود و گذرا خواهد بود نه پاینده و دایمی شود، لکن

ای های عزاداری چگونه و بر چه پایهبه این سؤال که آیین بر اساس این تحلیل از عاشورا و امر قدسی، پاسخ     

نمایند و چه کارکردی دارند آسان ها را به این صورت تجربه میؤمنان آنو یا م شونددینی و قدسی محسوب می

رساند عزادار مدد می ها به تکرار تجربۀ امر قدسی که در کربال برای مؤمنان حاصل شد، به مؤمناناین آیین .گرددمی

مور مقدس مربوط به آن ها و شبکۀ وسیعی از اآیین را در مورد این« الیاده»توان به خوبی معنای این سخن و می

گیرند؛ ای از امور و رفتارهای مقدس پیرامون آن شکل مییافت، شبکه فهمید: همین که امری مقدس، موجودیت

که چگونه  دهدگردند. این نکته به خوبی توضیح میمند میاشیای مرتبط با آن از این قداست بهره سان که همۀبدین

به وجود آمده و از آن کسب  -است که کانونشان حادثۀ عاشورا-ها ط به آنها و امور مربوشبکه وسیعی از آیین

ها در بهترین حالت تجربۀ امر قدسی را برای خودشان آیین کوشند از رهگذر اجرای اینکنند. مؤمنان میقدسیت می

نیز  و اجتماعی آن آموزی از بعد عقالنیتکرار آن تجربه و شرکت در آن تأثیرپذیری و درس تکرار کنند؛ به تبع از

 .گرددممکن می

 

 عزاداری را نقد و اصالح کرد؟ هایتوان آیینهایی میچگونه و بر چه پایه. ۴

در اطراف این مفهوم پدید آمده است از حیث  های عزاداری و شبکۀ وسیعی کهگونه که شرح دادیم، آیینهمان

مطابق ذوق و برداشت هنری، فرهنگی و تمدنی خویش  مؤمنان عزادار شکل بیشتر جنبۀ فرهنگی و تاریخی دارند که

آن  توانکه در حوزۀ امر قدسی قرار دارد، قابل چون و چرا بوده و میبه همین دلیل در عین این .اندبه وجود آورده

ورد اند. فقها در مرا نقد کرده هابینیم فقها و مصلحان اندیشۀ دینی این آیینرا نقد و اصالح کرد. از همین رو می

اند؛ برای مثال از نگاه بعضی از مصادیق فعل حرام برشمرده ها را ازهای عزاداری تردید و آنجواز برخی از شکل
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استعمال طبل و دهل و سورنا در عزاداری از این دسته است. به طور کلی نقل اخبار  خوانی،زنی، شبیهها قمهآن

اعتقاد برخی از فقها  عمال آالت حرام از عناوینی است که بهوهن اسالم، ضرر زدن به خود یا دیگران و است کذب،

 .کنندنگاه شرعی با مشکل مواجه می ها را ازشوند و آنبر برخی از صور و اشکال عزاداری منطبق می

سلسله محرمات  دهد چگونه یکبه تفصیل توضیح می لؤلؤ و مرجان در کتاب« محدث نوری»سنتی  از متفکران     

خوانان و مجالس عزاداری راه یافته است؟  گویی، ریا و سمعه است، در میان اهل منبر، روضهها دروغآن که در رأس

ها از این آفات به منظور حفظ خلوص و اصالت رویداد مجالس و آیین کوشند نشان دهند که پیراستن اینایشان می

ت که بر پایۀ صدق و اخالص صورت کنند روضه خواندن در صورتی عبادت استأکید می عاشورا الزم است و

 .۳8پذیرد

به نظر  اند ودانند که در معرض خلط با خرافاتها را از این جهت نقدپذیر میدینی این آیین مصلحان اندیشۀ     

ها است؛ به نحوی که خود این آیین گرایی افراطی پدید آمدهها یک نوع صورتآید در نتیجۀ اهتمام به این آیینمی

 .۳9ها رفته استحقیقت رویۀ عقالنی آن از یاد به هدف و غایت تبدیل شده و اهداف قابل فهم و در

 :های عزاداری را نقد و اصالح کردتوان آییناشاره شد، بر سه پایه می چهبا توجه به آن     

 .انداین دسته گویی ازکه هیچ آیین عزاداری به فعل حرام منجر نشود. ریا، سمعه و دروغشریعت و این بر پایۀ . ۱

فراعقالنی  دانیمکه میشان بر ضد شناخت عقالنی انسان نباشد. چناناز این حیث که محتوای گفتاری بر پایۀ عقل. ۲

که چگونه ممکن است برای توجیه این به عنوان مثال-ها گویین غیر از ضد عقالنی بودن است. بعضی از مبالغهبود

باشد، ادعا نماییم که روز عاشورا هفتاد ساعت به طور انجامید  در یک روز آن همه حوادث و کشتار زیاد رخ داده

 .از این قبیل است -ایستاده بود و خورشید از حرکت باز

صداست، در صورتی  ها که توأم با حرکت وهای متعارف شکلِ آیینشناختی انسانارضای ِحسِّ زیبایی بر پایۀ. ۳

ها نرنجاند، بلکه ارضا کند. از این حیث حرکت شناختی انسان را نه تنهاگیرا و مؤثر است که عواطف و حس زیبایی

شدنی است، لکن به شرطی که دو شرط پیشین ای زیبا توجیهو مداحی با صد زنی، زنجیرزنیهای موزون سینهو حلقه

فقها به جواز قمه  دهد. دقیقاً از این منظر است که برخی ازرعایت شود وگر نه زیبایی خود را از دست می نیز در آن

 .دهندکند، فتوا نمیدیگران فراهم می زنی از آن جهت که موجبات خوار شمردن اسالم و تشیّع را در انظار

                                                

 
 ، فصل اول و دوم.لؤلؤ و مرجان در آداب اهل منبر محدث نوری، - ۳8
 .۱۱6-۱۱۳، ص هنگ عاشورافر ر.ک: جواد محدثی، - ۳9
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های دینی در اساس خویش متکی که شعایر و آیینمالک چهارمی را نیز افزود و آن این تواندر حقیقت، می     

لذا یکی از شرایط  دهد،های صدق و کذب پذیر است که بعد عقالنی ادیان را تشکیل مییک سلسله از آموزه بر

بنابراین اگر دینی در اساس خویش باورهای نامعقول  هاست؛پذیری شعایر از نگاه عقالنی، معقولیت آن آموزهتوجیه 

تواند معقولیت داشته باشد، هرچند ممکن است موجب پیدایش باورها نمی و فاسدی دارد، شعایر معطوف به این

 .گردد حس و حال دینی

به تفکیک  ایلتوان بین عزاداری و آداب و مراسم ادیان دیگر قپایۀ این چهار مالک که گفتیم، می در واقع بر     

 .و تمایز شد
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