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 چکیده

های  انحرافات موجود در عزاداری»پژوهش حاضر، به دنبال بررسی و تبیین برخی از 

است. محققان در این پژوهش با رویکردی کیفی و استفاده از « مذهبی شهرستان بیجار

و رویکردی ترکیبی، به « یافته سازمان نیمه مصاحبه»و « نیافته مشاهده ساخت»فنون 

اند. جامعه آماری مورد نظر در مشاهده  توصیف، تبیین و تا حدی تفسیر موضوع پرداخته

الحرام  زنی این شهرستان در شب هفتم محرم های عزاداری و سینه میدانی، همه دسته

شماری مورد بررسی قرار  ( بوده که به صورت تمام1390 آذر 16ق ) 1433سال 

                          علمی، فرهنگی و مذهبی مرد   اند. برای مصاحبه نیز همه مسئوالن، اساتید و فعاالن گرفته

گیری تعمدی  اند که با استفاده از روش نمونه شهرستان بیجار جزء جامعه آماری بوده

هایی در  های پژوهش، به مرور زمان تحریف بر اساس یافته اند. انتخاب شده

 است.های شهرستان بیجار وارد شده  عزاداری

 عاشورا، تشیع، عزاداری، هیئات مذهبی، تحریف، شهرستان بیجار :ها واژه کلید
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  باشد. مقاله مستخرج از پایان نامه دانشگاه شاهد میاین  1

)نویسنده  شاهد و پژوهشگر دانشگاه جامع امام  حسین )ع(کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه دانشجوی  2

 مسئول( 
h.mmirzaie@chmail.ir  

 استادیار و مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد تهران 3
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 مقدمه و بیان مسئله
واقعه عظیم عاشورا به عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین حوادث تاریخ جهان اسالم و 

را، گردد. عاشو حتی جامعه بشری مطرح است که نقطه عطفی در تاریخ بشریت محسوب می

تر  ها تبلیغ و کار فرهنگی به مراتب بیشتر و عمیق روزی جاودان است که تأثیر آن از سال نیم

تاریخی، بلکه معرفتی تاریخی است و همین امر سبب پویایی و   است. عاشورا نه یک حادثه

                                                                                   سرزندگی معارف عمیق  موجود در آن گردیده که روز به روز نیز به لحاظ کمی و کیفی در حال 

در میان حوادث تاریخ، عاشورا و شهدای »ایش است. به همین دلیل به عقیده جواد محدثی افز

کربال از ویژگی خاصی برخوردارند و صحنه صحنه این حماسه ماندگار و تک تک 

ستیز بوده و خواهند بود، همچنان که  طلب و ظلم های حق آفرینان عاشورا، الگوی انسان حماسه

در زندگی و مرگ، در اخالق و جهاد، در کماالت انسانی و چگونه  تر، اهل بیت به صورت عام

 (.244: 1381)محدثی، « اند زیستن و چگونه مردن، برای ما سرمشق

از دیدگاه تشیع، فرهنگ غنی عاشورا در واقع سمبل و نمادی برای همه آزادگان بشریت  

های موجود  ا توجه به ظرفیتدارند. ب است که در راستای اعتالی کمال انسانی و الهی گام برمی

سازی آن باید بیش از پیش مورد توجه قرار  در این معرفت عظیم تاریخی، لزوم تبلیغ و جهانی

های تبلیغ و اشاعه فرهنگ ناب عاشورایی، اتکاء بر عقل و منطق و تجلی  گیرد، یکی از راه

ای مانند  امعههای حسینی است، به خصوص در ج عواطف و احساسات دینی در قالب عزاداری

ای تحت تأثیر این واقعه بزرگ تاریخی بوده  های اخیر به صورت بسیار ویژه ایران که طی دهه

خوانی از بهترین وسایل تحقق  است. برای مثال فروغی معتقد است که عزاداری و مجالس روضه

 رباره(. فوکو نیز در گزارشی د16: 1381انقالب مشروطه در ایران بوده است )فروغی ابری، 

ها قائل  ای برای این عزاداری ( جایگاه ویژه1979) گیری و پیروزی انقالب اسالمی روند شکل

                                                               یک مشاور آمریکایی امیدوار است که اگر ماه محر م را مقاومت کنیم، »بوده است. به اعتقاد وی، 

شهید  توان نجات داد و گرنه.... وزارت خارجه آمریکا هم منتظر سالگرد امام همه چیز را می

شناختی و بسیاری از پژوهشگران و  در مجموع از دیدگاه جامعه (.53: 1377)فوکو، « است

اندیشمندان؛ عاشورا، نیروی محرکه تاریخ تشیع و احیاگر روح شهادت در کالبد ملل و نحل 

بوده است و بخش اعظم حیات اجتماعی و تاریخی جامعه شیعی، مرهون شعارهایی است که در 

ها و اشکال مختلف تجلی  و شعائر عاشورایی همچون روضات، مقاتل متعدد، مرثیهقالب مناسک 
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(. به همین دلیل، مرتضی مطهری عاشورا را عنصر احیاگر 24-25: 1384یافته است )ضیایی، 

باید دید »ها قائل است. به اعتقاد وی،  ای برای عزاداری جامعه دانسته است و نقش ویژه

وز عاشورا چیست؟ همین شعارها بود که اسالم را زنده کرد، شعارهای حسین بن علی در ر

اند که عاشورا  فهمیم که چرا ائمه اطهار این همه دستور اکید داده تشیع را زنده کرد ... از اینجا می

« باید زنده بماند و چرا این همه اجر و پاداش و ثواب برای عزاداری اباعبداهلل منظور شده است

 (.214-220: 1367)مطهری، 

های مذهبی از جایگاه بسیار واالیی در اشاعه فرهنگ  بدین ترتیب واضح است که عزاداری 

ها باعث ترویج هر چه بیشتر  پیرایۀ آن تشیع برخوردار هستند و همان طور که انجام صحیح و بی

 گردد، ورود هر گونه تحریف در آنها ها و در نهایت جذب تعداد بیشتری از افراد می این آموزه

 شود. نیز باعث مخدوش شدن چهره فرهنگ شیعی می

های  های فراوانی در مراسم عزاداری های اخیر شاهد آن هستیم که تحریف در طی سال

ای نادرست از فرهنگ شیعیان در  مذهبی کشورمان وارد شده و همین امر موجب ارائه چهره

با تبلیغات سوء، بسیاری  بسیاری از کشورهای متعصب و جوامع غربی گردیده است. در نتیجه،

ها را از مسیر حق و  جو که دنبال دین حق هستند را دچار سردرگمی نموده و آن از افراد حقیقت

حقیقت به دور نگه داشته است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقالب، بر مقابله با 

عزیزان من! »فرمایند:  یها بسیار تأکید داشته و دارند. ایشان م های وارد شده در عزاداری تحریف

تواند دنیا را نجات بدهد. به شرط  ع( می) ع(! امروز حسین بن علی) مؤمنین به حسین بن علی

آمیز و  آمیز، کارهای تحریف آنکه چهره او را با تحریف مغشوش نکنند. نگذارید مفاهیم تحریف

ف کند. با تحریف ع( منصر) ها را از چهره مبارک و منور حسین بن علی ها و دل غلط، چشم

 (.217: 1384)مقام معظم رهبری به نقل از ابراهیمی، « بایستی مقابله کنید

ترین مرکز تجمع شیعیان استان کردستان، از اهمیت و  شهرستان بیجار به عنوان اصلی 

موقعیت خاصی بین سایر شهرهای استان برخوردار بوده و به لحاظ سیاسی و مذهبی )در سطح 

 توان اهمیت آن را در بیانات مقام معظم رهبری ورد توجه است. به طوری که میمنطقه( بسیار م

، این کند میآنچه در مورد شهر بیجار جلب توجه »مدظله العالی( به وضوح مشاهده نمود: )

خصوص شیعیان که پیرو مکتب ه چه شیعه و چه سنی، ب -است که این مردم با محبت اهل بیت

(. با 1388ای،  )خامنه« های بزرگی سربلند بیرون بیایند د از آزمایشان توانسته -اهل بیت هستند

های اخیر  رسد در سال به نظر می )علیهم السالم( وجود دلدادگی و محبت به اهل بیت
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های مذهبی این شهرستان پدید آمده، به طوری که زمینه  های زیادی در عزاداری تحریف

ای معاند و ضد اسالم شیعی  های ماهواره ی شبکهسوءاستفاده برخی مخالفان فرهنگ شیعی و حت

را فراهم کرده است. بنابراین با توجه به جایگاه مذهبی و سیاسی این شهرستان در استان و حتی 

تواند بسیار مهم باشد و  های آن می های وارد شده در عزاداری منطقه، بررسی و تبیین تحریف

ت آمده از این پژوهش را )با رعایت استانداردهای های به دس توان یافته حتی در صورت نیاز، می

 روشی( به سایر مناطق کشور نیز تعمیم داد.

 های پژوهش ضرورت، اهداف و پرسش
خداوند «                                                           ا ن  اهلل  ال یغ یر  ما ب ق وم  ح ت ی یغ یر وا ما ب أنف س ه م»فرماید:  طبق نص قرآن کریم که می

(، وظیفه 11ها بخواهند )رعد،  هد، مگر اینکه خود آند سرنوشت هیچ قوم و گروهی را تغییر نمی

گیری هر چه  ها مقابله کنند و زمینه بهره جامعه مسلمین به ویژه شیعیان است که با این تحریف

خواهان جهان مهیا  های مذهبی( را برای استفاده همه آزادی بیشتر از این نیروی بالقوه )عزاداری

توان  مطالب فوق، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را مینمایند. بدین ترتیب، با توجه به 

 به صورت زیر بیان کرد:

مذهبی شهرستان بیجار از انحرافات وارد شده در  -. لزوم آگاهی مسئوالن و فعاالن فرهنگی1

 ها. عزاداری

ریزی دقیق و سریع مسئولین ذیربط برای نابودی این انحرافات با همکاری مردم و  . برنامه2

 های مذهبی. تهیئ

گیری دشمنان مکتب تشیع از این انحرافات و ممانعت از تبدیل چنین انحرافاتی  . مقابله با بهره3

 به خوراک تبلیغاتی دشمنان به منظور ضربه به مکتب برحق تشیع.

. موقعیت و اهمیت استراتژیک شهرستان بیجار در میان سایر شهرهای استان کردستان و مطرح 4

 تان به عنوان جبهه فرهنگی منطقه.بودن این شهرس

های حسینی از خرافات و انحرافات به منظور تسهیل صدور فرهنگ  . لزوم پیراستن عزاداری5

 ترین و پویاترین فرهنگ موجود در میان سایر جوامع انسانی. ناب تشیع به عنوان ناب

مذهبی های  هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: توصیف و تبیین وضعیت عزاداری

اند از: الف( بررسی مفهوم،  شهر بیجار به لحاظ انحرافات موجود در آن. اهداف فرعی نیز عبارت

های مذهبی بر اساس دیدگاه استاد مطهری؛ ب(  های موجود در عزاداری انواع و منشأ تحریف
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ی های این شهرستان و ارائه راهکارهای های وارد شده در عزاداری بررسی انواع و منشأ تحریف

 ها. برای نابودی آن

 های اصلی این پژوهش نیز به شرح زیر است: متناظر با اهداف فوق، پرسش

ترین انحرافات موجود  ( بر اساس چارچوب مفهومی مطرح شده در پژوهش حاضر، مهم1

ها  ( منشاء و علل اصلی این تحریف2های مذهبی شهرستان بیجار کدام هستند؟  در عزاداری

 توان ارائه کرد؟ ها می ها و راهکارهایی برای مقابله با این تحریف لح ( چه راه3چیست؟ 

 چارچوب مفهومی پژوهش
قبل از ورود به بحث اصلی، الزم است نگاهی اجمالی به معنای مفهوم کلیدی پژوهش حاضر 

برگردانیدن سخن، گردانیدن سخن از جای »)یعنی تحریف( داشته باشیم. تحریف را در لغت 

بدیل، انقالب، سرنگونی و واژگونی و انحراف سخن و یا چیز دیگری از حال و خود، تغییر، ت

(. همچنین این واژه در فرهنگ بزرگ سخن 6476: 1377اند )دهخدا،  معنا کرده« وضع خود

ها از حال و صورت اصلی، جابجا کردن یا عوض  تغییر دادن گفتار، نوشتار، اخبار و مانند آن»

 (.1634: 1381تعریف شده است )انوری، « ه                        کردن  بعضی از حرف یک کلم

تحریف که از ماده »اما مرتضی مطهری درباره معنای مصطلح تحریف چنین گفته است:  

حرف است، در زبان عربی، یعنی متمایل کردن یک چیز از مسیر اصلی که داشته است یا داشته 

است که کلمۀ تغییر و  باشد، به عبارت دیگر تحریف نوعی تغییر و تبدیل است، ولی بر چیزی

ای را، اگر یک شعری را، اگر یک عبارتی را کاری  ای را، یک نامه تبدیل نیست، شما یک جمله

بکنید که این عبارت آن مقصودی که باید بفهماند نفهماند، یک مقصود دیگری را بفهماند، اینجا 

 (.6: 1360)مطهری، « گویند شما این عبارت را تحریف کردید

یم برای این پژوهش یک چارچوب مفهومی در نظر بگیریم، بهتر است با توجه اگر بخواه 

ها و رویکردهای موجود در آن، از مباحث استاد مرتضی مطهری  به موضوع پژوهش و روش

بندی انحرافات به  ها استفاده کنیم، زیرا ایشان با تقسیم برای تبیین انحرافات موجود در عزاداری

ها،  این تحریف« خصوصی»و « عمومی»و در نظر گرفتن عوامل « یمعنو»و « لفظی»دو دسته 

 مسیر مناسبی را برای پژوهش درباره این موضوع فراهم نموده است.

توان تحریف را در دو دسته مورد بررسی قرار داد: یکی  بر اساس تعریف شهید مطهری می 

ه کسی را کم و زیاد یا                                                که تغییر دادن ظاهر یک چیز است. مثال  بخشی از گفت «لفظی»تحریف 
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است، به این معنی که فرد  «معنوی»پس و پیش کنید که معنایش فرق کند. ولی نوع دیگر تغییر، 

نماید و  کند که مقصود گوینده تغییر می کند، اما لفظ را طوری بیان می در ظاهر لفظ تصرف نمی

ود اصلی گوینده نیست و معنایی بر خالف مقصود گوینده دارد. در اینجا دیگر کالم مطابق مقص

مطهری، )کننده است و این همان تحریف معنوی است  بر اساس مقصود خود شخص تحریف

1360 :10– 7). 

شامل  الف( عوامل عمومی:در دیدگاه شهید مطهری، عوامل تحریف نیز دو دسته است:  

ور کلی در است. این عامل به ط« پردازی سازی و افسانه تمایل به اسطوره»و « اغراض دشمن»

و به حادثه عاشورا اختصاص ندارد. از  کند تاریخ دنیا وجود دارد و تاریخ را دچار تحریف می

هایی در تاریخ ملل و ادیان ایجاد  یک سو دشمن برای دستیابی به هدف خود، تغییر و تبدیل

کند. همان طور که حکومت اموی برای تحریف نهضت حسینی بسیار تالش کرد. از سوی  می

هایی در تاریخ دنیا  سازی نیز باعث ایجاد تحریف سازی و افسانه ر، تمایل بشر به اسطورهدیگ

هایی درباره  پرستی وجود دارد که باعث پیدایش افسانه شده است. در بشر حسی به نام قهرمان

های بسیاری  سازی نیز موجب پیدایش تحریف شود. حس اسطوره های ملی و دینی می قهرمان

اما  ب( عامل خصوصی:سازها بدهیم.  نباید یک سند مقدس را در اختیار افسانه گردد و ما می

عالوه بر این عوامل عمومی، یک سری عوامل خصوصی نیز وجود دارد که مختص حادثه 

اند. این عوامل  عاشورا است و فراتر از عوامل فوق است که در تحریف کل تاریخ نقش داشته

اند  درباره حادثه عاشورا وجود دارد و دچار تحریف شده هایی است که خصوصی، شامل داستان

 (.40 – 48: 1360)مطهری، 

 روش پژوهش

مصاحبه »و « نیافته مشاهده ساخت»فنون  روش پژوهش حاضر، کیفی است و در آن از

)به صورت کتبی( استفاده شده است. از آنجایی که تحقیقات میدانی چندانی « یافته سازمان نیمه

مورد مطالعه انجام نشده است،  الزم بود که محققان از نزدیک موضوع را  درباره موضوع

مشاهده کنند تا احاطه بیشتری بر الگوی نظری مورد استفاده در تحقیق داشته باشند و از این 

ها را با الگوی نظری پژوهش تطبیق دهند. برای  تر، مشاهدات و مصاحبه طریق به صورت عینی

ها از هر دو روش فوق و برای بررسی منشأ انحرافات  ود در عزاداریبررسی نوع انحرافات موج

استاندارد با  های نیمه ها از مصاحبه استفاده شده است. در مصاحبه و راهکارهای کاهش آن
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هایی از قبل در نظر گرفته نشده ... و از این رو، دست پاسخگویان             عموما  پاسخ»های باز  پرسش

خواهند درباره آن پرسش بگویند و بنویسند و به همین  چه می است که هر« باز»و پرسشگران 

نامند. مزیت سؤاالت باز این است که پاسخگو در بیان  می« سؤاالت باز»دلیل اینگونه سؤاالت را 

تواند و آزاد است  کند و پرسشگر نیز می« درد دل» تواند به اصطالح پاسخ محدودیت ندارد و می

 (.305 – 306: 1387پور،  )رفیع« ه توضیح دهدکه درباره کیفیت و عمق مسئل

 جامعه آماری پژوهش
های عزاداری  ها و دسته جامعه آماری پژوهش حاضر در روش مشاهده مستقیم، کلیه هیئت

                   مذهبی مرد  شهرستان  -شهرستان بیجار و در روش مصاحبه کتبی نیز مسئوالن و فعاالن فرهنگی

 بیجار است.

 ریگی حجم نمونه و شیوه نمونه

های عزاداری شهرستان مورد مشاهده قرار گرفته است.  ها و دسته در این پژوهش، همه هیئت

گیری تعمدی برابر  مذهبی مرد، با روش نمونه -حجم نمونه از میان مسئوالن و فعاالن فرهنگی

در واقع، در این پژوهش با افرادی مصاحبه شده که دانش و اطالعات  نفر تعیین گردید. 10با 

گیری تعمدی یکی از اشکال  نمونه»اند. بر اساس تعریف دواس،  درباره موضوع را داشته الزم

ای از                                                                                گیری غیراحتمالی است که در آن انتخاب موارد )مثال  افراد( به عنوان مصداق یا مقوله نمونه

 (85: 1388)دواس، « گیرد موارد که مورد عالقه محقق است، صورت می

 محدوده مکانی پژوهش

است، مطالبی نیز درباره شرایط « شهرستان بیجار»جایی که محدوده مکانی پژوهش حاضر از آن

 گردد.  بیان می                                   های مردم این شهرستان در ماه محر م های اصلی عزاداری جغرافیایی و  شاخصه

شهرستان بیجار گروس در شرق و شمال شرقی استان کردستان  :جغرایفا و موقعیت سیاسی

شده است. این شهرستان  از آن یاد می« گروس»های گذشته با عنوان  انواقع شده و در دور

های قیدار و ماهنشان از  کیلومتر مربع دارد و در حال حاضر با بخش 5087مساحتی در حدود 

توابع استان زنجان در شرق و شمال، با شهرستان تکاب، در شمال غربی و با کبوترآهنگ استان 
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دره از توابع  های قروه و دیوان سایه است و با شهرستانهمدان، در قسمت جنوب شرقی هم

 (.19 - 20: 1387مرز است )مریوانی،  های جنوب و غرب نیز هم استان کردستان در بخش

توان بخشی از مباحث  های ماه محرم در این شهرستان، می در خصوص عزاداری :عزاداری

صرف نظر از اینکه »بیان کرد:  دو تن از پژوهشگران بومی این شهرستان را به طور مختصر

ای تاسوعا و عاشورا را به صورت تصنعی و نمایش درآورده و گروهی هم به خاطر تماشا و  عده

الوصف اغلب مردم این دیار به اعتقادات دینی و  یابند، مع های شهر حضور می تفنن در خیابان

شتن عاشورای حسینی... بسیار مذهبی و شعائر اسالمی پایبند هستند. از این رو در زنده نگه دا

 (.142: 1370محمدی،  نیا و ملک )هاشم« اند متعصب

های اول ماه محرم،  گردد. در شب زنی در شب اول ماه محرم آغاز می مراسم سینه: زنی سینه

تر و  شویم، مراسم پرشکوه تر می زن کم است، اما هر چه به روز دهم نزدیک تعداد افراد سینه

گردد، به طوری که در شب دهم، شکوه مراسم و تعداد جمعیت به اوج خود  جمعیت، بیشتر می

شوند و دسته عزاداری راه  رسد. از شب هفتم، مردم هر محله در مسجد محله خود جمع می می

ها و مسیرهای مشخص  های عزاداری تا پاسی از شب در خیابان اندازند و حرکت این دسته می

ای  کند و گاهی مبارزه و عاشورای حسینی، وضعیت تغییر میهای تاسوعا  ادامه دارد. اما شب

های عزاداری به این صورت  افتد. ترتیب حرکت دسته زنی بهتر به جریان می برای حرکت و سینه

است که در آغاز دسته عزاداری هر مسجد، تابلو مربوط به آن به منظور معرفی روی یک دستگاه 

شود که پیشاپیش هیئت عزاداری آن مسجد حرکت  اده میبار، نیسان و...( قرار د خودرو )وانت

 (.143-144کند )همان،  می

های عزداری این شهرستان مورد استفاده  ترین وسایلی که در دسته برخی از مهم: وسایل عزاداری

ای که به آن  اسب تزئین شده) ع(، یدک) گیرد، عبارت است از: کتل، حجله حضرت قاسم قرار می

                پر ه که گاهی با  21 و 12 ،7های آهنی به تعداد  علم)              گویند(، ع ل م ع( می) اسب حضرت قاسم

ها را در مسیر حرکت حمل  ای از جوانان آن                    شود و گاهی نیز عد ه های باری حمل می اتومبیل

متشکل از دهل، طبل، سنج، نی و شیپور(، ) ع(، دسته موزیک) کنند(، بیرق، بارگاه امام حسین می

 (.144-145ع(، خیمه چهل چراغ، ماکت سقاخانه و... )همان، ) اصغر گهواره حضرت علی
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 محدوده زمانی پژوهش

مذهب، از اهمیت بسیاری برخوردار است.  عزاداری در شهرستان بیجار به عنوان شهری شیعه

های عزاداری در  ها و هیئت ها، حرکت دسته های این عزاداری ترین جلوه یکی از عمده

شود و پس از طی مسیری  ها شروع می که از محل مساجد و هیئتهای شهر است  خیابان

گردد. به لحاظ زمانی نیز  های عزاداری ختم می مشخص و ثابت به همان محل شروع دسته

شود و تا پاسی از شب                                                   ها، تقریبا  یک ساعت بعد از نماز ظهر و عصر شروع می حرکت دسته

به صورت  -های شهرستان بیجار  غالب عزاداری یابد.                                      )معموال  تا نماز مغرب و عشاء( ادامه می

شود که  در دهه اول ماه محرم و  طی چهار روز انجام می -های مذهبی  ها و هیئت حرکت دسته

اند از: شب هفتم ماه محرم، شب تاسوعا، شب عاشورا و صبح روز عاشورا. از این رو،  عبارت

آذر  11ه.ق مقارن با  1433ورا های شب هفتم عاش های تهیه شده مربوط به عزاداری عکس

 1390آذرماه سال  16الی  17ها نیز در دهه اول ماه محرم و بین روزهای  است و مصاحبه 1390

 برگزار شده است.

 ها دادهابزار گردآوری 
هایی است که توسط محقق در مشاهده  ها در روش مشاهده مستقیم، عکس ابزار گردآوری داده

استاندارد با  ها در روش مصاحبه کتبی )از نوع نیمه ر گردآوری دادهمستقیم تهیه شده است. ابزا

و   های خود را به صورت باز نوشته هایی است که افراد در آن پاسخ سؤاالت باز( نیز پرسشنامه

ها  های مطرح شده در مصاحبه ها پرداخته است. پرسش محقق به بررسی، تبیین و تفسیر آن

 عبارت بود از:

های شهرستان بیجار  ها و انحرافات موجود در عزاداری ا مهمترین آسیببه نظر شم الف(

 به ترتیب اولویت()کدامند؟ 

 ها و انحرافات کدامند؟ به نظر شما مهمترین منشأ و علل این آسیب ب(

ها و انحرافات در این  کن کردن این آسیب به نظر شما چه راهکارهایی برای کاهش و ریشه ج(

 د؟ها وجود دار عزاداری
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 1ی پژوهشها افتهتحلیل ی

مصاحبه "و  "نیافته مشاهده ساخت"با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از دو تکنیک 

ها نیز بر همین اساس، توصیف، تبیین و تفسیر  استفاده شده است، یافته "یافته سازمان نیمه

از مصاحبه های حاصل  های حاصل از مشاهده و سپس یافته گردد. به طوری که ابتدا یافته می

 گردد. گیرد و در مجموع مدلی نهایی ارائه می مورد بررسی قرار می

با توجه به اینکه استاد مطهری تحریف لفظی را ایجاد تغییر ظاهری و علنی در یک چیز 

داند، اگر بخواهیم از این مفهوم تعریفی عملیاتی و مطابق با موضوع بحث داشته باشیم، باید  می

ها و ...  گرایی ها، تجمل ها، حجله دستی ها، چرخ مادها و ابزارهایی مانند علمبگوییم استفاده از ن

همه به نوعی باعث تغییر و تحریف در واقعه عظیم عاشوراء و مراسم عزاداری آن شده است و 

شود. اما تحریف معنوی که به معنای تغییر در مقصود و  های لفظی محسوب می از نوع تحریف

ه است، با توجه به موضوع و روش مورد استفاده در این پژوهش مورد هدف یک کالم یا حادث

ها و  ها، اشعار، مرثیه توجه نبوده است و در اینجا چندان مطرح نیست. اما به طور کلی نوشته

                                ع( و القای فضایی صرفا  احساسی و )                         ک شی از قیام حسین بن علی هایی که درصدد هدف خطابه

ع( هستند، در واقع )                                      ب عدی و خارج از چارچوب فکری امام حسین آور یا سایر فضاهای تک گریه

تر و فراتر از  ها بسیار مبنایی ها و خطابه شوند. البته این نوشته ها محسوب می از این نوع تحریف

برخی از حوادث را  -خواسته و ناخواسته -هایی هستند که با فضایی غلوآمیز و ...  اشعار و نوحه

                                             نمایند. مثال  زمانی که در نوشته یا شعری القاء  یا همان تحریف لفظی میدستخوش تغییر ظاهری 

ع( از این قیام، اصالح جامعه و حکومت یا احیای شعائر الهی در ) گردد که هدف امام حسین می

 میان جامعه عصر خویش نبوده، در واقع تحریف معنوی صورت گرفته است.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
                                                                                      ها کامال  با در نظر گرفتن چارچوب مفهومی تحقیق و مشاهدات میدانی صورت گرفته ارائه گردیده  این یافته  1

شد، ولی از آنجایی که در چارچوب  های مذهبی مشاهده می های دیگری نیز در عزاداری                    است. حتی بعضا  آسیب
ها از  ب، پس از آنکه تحریفها خودداری گردید. بدین ترتی گنجید، از بیان آن مفهومی و تعاریف خاص آن نمی

ها مشخص گردد، از  فیلتر چارچوب مفهومی تحقیق گذرانده شد، برای اینکه به نحو بهتری دلیل تحریف بودن آن
                                                                                       نظران مطرح )غالبا  مقام معظم رهبری و استاد مطهری( نیز استفاده شده است، زیرا با رجوع به  آرای برخی صاحب

ی متوجه خواهید شد که در این توضیحات، تعاریف کلی است و به منظور مدل مفهومی و توضیحات آن به خوب
نظران این حوزه مراجعه  های اندیشمندان و صاحب شناسی منطبق بر این چارچوب، الزم است به دیدگاه مصداق

ت،                                                                                 توان گفت مراجعه ا سنادی بیش از هر چیز برای قوت بیشتر نتیجه مشاهدات پژوهش بوده اس شود. بنابراین می
 نه به عنوان اساس پژوهش.
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لفظی مشاهده شده توسط محققان )در قالب های  با توجه به مقدمه فوق، مهمترین تحریف

هایی که نقش  توان در موارد زیر مشاهده کرد. تحریف چارچوب مفهومی استاد مطهری( را می

های مذهبی به صورت مستدل مورد بررسی قرار گرفته  آنها در تغییر و تحریف علنی عزاداری

 اند از: است، عبارت

                                      های عزاداری به نشانه ع ل می )پرچم( که  ها و دسته برخی هیئتها:  . استفاده از انواع علم1

ع( در ) دار سپاه امام حسین ع( در روز عاشورا به عنوان علم) حضرت ابوالفضل العباس

                                          کنند که شباهتی به ع ل م واقعی مطرح شده در  ها استفاده می اختیار داشته است، از این علم

ن صفویه و با افزایش مناسبات ایران و اروپا، ها پس از دورا تاریخ عاشورا ندارد. این نوع علم

ها نوعی الگوبرداری از  وارد مراسم عزاداری ایرانیان شیعه شده است. در واقع، این علم

هایی است که مسیحیان در روز عید پاک، و به مناسبت به صلیب کشیده شدن  صلیب

تاریخ مورد استفاده چرخانند و در طول  ها و معابر عمومی می ع( در خیابان) حضرت مسیح

شیعیان ایرانی قرار گرفته است که متأسفانه روز به روز در حال گسترش است و عالوه بر 

های گزاف مالی، مشکالتی همچون تردد، حمل و نقل و... نیز  پرستی و هزینه ترویج خرافه

... و                                                            ع ل مات یا عالمت شامل هفت یا نه یا یازده )یا بیشتر( تیغه است»پدید آورده است. 

با شکل  [کذا]حدود نیم قرن است که رایج شده، پنج متر عرض و چهار متر طول دارد 

های حیوانات ... شاید شکل عالمت تحت تأثیر  صلیب و زنگوله و منگوله و مجسمه

اند و  کرده های عزاداری خودشان حمل می هایی بوده که مسیحیان در مراسم و دسته صلیب

های مسیحیان در اصفهان زیاد شد و مسافران  تعداد فعالیتدانیم که از عصر صفوی  می

« نمودند خارجی هم زیاد بودند که رسوم و آداب غرب را به مسیحیان ایران منتقل می

ای )مد ظله  اهلل خامنه (. رهبر معظم انقالب، حضرت آیت15 –16: 1380)ذکاوتی قراگزلو، 

های اصیل و مأنوس اسالمی  ا جزء ترکیبداند که نه تنه العالی(، این ابزار را وسایلی می

های غلط نیز شده است. به  چشمی نیست، بلکه حتی شبیه صلیب بوده و باعث چشم و هم

ها پیش صحبت  که از مدت [     ع ل م]البته حاال خود این عالمت »... فرمایند  طوری که ایشان می

یب است و بود که چیز خیلی خوبی هم نیست، شکلش هم شکل جالبی نیست، شکل صل

                                                                           اصال  این ترکیب جزء ترکیبات مأنوس اسالمی نیست؛ نه شکل محراب است، نه شکل گنبد 

های اسالمی ما  است نه شکل هیچ چیزی که از این چیزهایی که در تاریخ اسالم و در سنت

ها نیست. شکل علم هم نیست، یک چیزی است که یک  سراغ داریم. هیچکدام شکل آن
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خواهم اصرار کنم که  اند آن جا از آهن و فالن. حاال نمی ت کردهای، عالمتی درس جریده

چشمی و رقابت روی  خواهم بگویم چشم و هم                                     حتما  صلیب است و حرام است نه، اما می

ترین کارهایی است که ممکن است ملت  محتوا جزء غلط معنی و پوچ و بی این چیزهای بی

به نقل از مفیدنژاد،  1363ای،  امنه)خ« ما در یک چنین حادثه عظیمی بهش دچار بشوند

1385 :94.) 

های تزئین شده به عنوان حجله و اسب دامادی حضرت  ها و اسب دستی . استفاده از چرخ2 

ها است که با وجود نبود سند تاریخی که بیانگر  یکی دیگر از تحریف ع(:) قاسم بن الحسن

گیرد و همین  قرار می ع( باشد، بسیار مورد توجه عموم مردم) عروسی حضرت قاسم

های این شهرستان  های موجود در عزاداری انحراف تاریخی، سرچشمه بسیاری از انحراف

گفتند در همان وقت زود حجله »شده است. شهید مطهری درباره این تحریف گفته است: 

خواهم که عروسی قاسم با یکی از دخترهایم در اینجا الاقل  عروسی راه بیندازید، من می

ساله است، چرا؟ آخر آرزو دارم، آرزو را که  13ش هم شده ببینم، حاال قاسم یک بچه شبیه

توانم به گور ببرم، آخر ببینید، آخر شما را به خدا ببینید. یک حرفی که اگر به زن دهاتی  نمی

ها از افرادی خیلی خیلی پست و پایین  خوره، من آرزو دارم، گاهی وقت بگویی بهش بر می

                                                                      م مثال  عروسی پسرم را ببنیم، من آرزو دارم عروسی دخترم را ببینم. حاال در من آرزو دار

گویند حضرت فرمود  یک همچنین گرماگرم زد و خورد که مجال نماز خواندن نیست، می

خواهم دخترم را برای پسر برادرم عقد بکنم و یک شکل عروسی هم اگر شده  که من هم می

های قدیم ما یکی از چیزهایی که در آن  تعزیه است، من در اینجا راه بیندازم. در

شد، عروسی قاسم بود، قاسم نوداماد، در صورتی که این  نمی ها هرگز ازش جدا خوانی تعزیه

 (.26 – 27: 1360)مطهری، « های معتبر وجود ندارد موضوع در هیچ کتابی از کتاب

ای این شهرستان متوجه ه با نگاهی گذرا به عزاداری چشمی: گرایی و چشم و هم . تجمل3 

گرایی و چشم و  های عزاداری دچار حس تجمل ها و دسته شویم بسیاری از هیئت می

های  دستی ها از ابزارآالت تجملی )مانند چرخ اند که نمونه بارز آن، استفاده آن چشمی شده هم

ای ها و...( است که فض ع( و علقمه، استفاده از علم) تزیین شده، ماکت حرم امام حسین

ساده و عاری از تجمل این مراسم را مخدوش نموده و موجب برتری شکل بر محتوا 

ع( ) گردیده است. استاد شهید مطهری درباره درک درست از فلسفه عزاداری امام حسین
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ای صحیح، فلسفه بسیار عالی                                              عزاداری حسین بن علی فلسفه دارد، واقعا  فلسفه»بیان کردند: 

ین راه کوشش بکنیم، به شرط اینکه هدف آن کار را تشخیص هم دارد، هر چه ما در ا

                                                   (. اما میرس ندسی با تعبیر جالبی که از جاجایی متن و 50: 1360)مطهری، « بدهیم، بجاست

یاد کرده و با تعمیم « وارونگی اجتماعی»های اجتماعی دارد، از آن به عنوان  حاشیه در پدیده

ع( معتقد است که در ) داری امام حسیناین وضعیت به مباحث مربوط به مراسم عزا

های اخیر و با نزدیک شدن به ایام عزاداری محرم و عاشورا، موجی از احساسات و  سال

افتد که در                                                                      گرایی و تحریف، که بعضا  به دور از واقعیت تاریخی نیز هستند، به راه می خرافه

)حاشیه( « و احساسشعار »)متن( جای خود را به « شعور و آگاهی»جریان این وقایع، 

های والی حماسیه حسینی  دهد. بنابراین، مباحث مربوط به فلسفه عاشورا و ارزش می

یابد  شود و موضوعات مربوط به شور و احساسات رونق بیشتری می کمرنگ می

مد ظله العالی( نیز در بیاناتی این ) (. مقام معظم رهبری228 -229: 1390)میرسندسی، 

های غلط،  بعضی از نمایش»فرمایند:  اند و می اقدامی جاهالنه دانسته ها را چشمی چشم و هم

ها عزاداری نیست. بعضی از  بازی، سرگرمی، لهو و لعب به نام عاشورا و مصیبت، این مسخره

های غلط؛ فالن دسته عالمتش سیزده تیغ دارد، این دسته دیگر عالمتش  چشمی چشم و هم

گذارد روی دست این، عالمتش  آید می آن یکی دیگر میباید پانزده تیغ داشته باشد. بعد 

خواهد  داند چه کسی می شود هفده تیغ، همین طور تا بیست و چند تیغ، که خدا می می

«                                                                          بردارد این عالمت را!؟ و چرا این همه پول خرج بشود! واقعا  یک کار جاهالنه است

 (.94: 1385به نقل ازمفیدنژاد،  1363ای،  )خامنه

های بسیار بزرگ و  ده از ابزارآالت نامناسب موسیقی اعم از ساز و دهل، طبلاستفا. 4 

گاهی به بهانه داستان کذایی ازدواج حضرت قاسم )ع( برخی از  های موسیقی: گروه

شود.  های سنتی مانند ساز و دهل استفاده می ابزارآالت موسیقی مورد استفاده در عروسی

شد، جای خود  های عزاداری استفاده می نظم در دسته های کوچکی که زمانی برای ایجاد طبل

چشمی نیز در ترویج آن  گرایی و چشم و هم های بسیار بزرگی داده که تجمل را به طبل

های موزیکی هستیم که مناسبتی با  تأثیر نبوده است. همچنین شاهد رشد استفاده از گروه بی

ای درباره  فر در مقاله است. عرفانی ع( ندارد و حتی بر خالف آن نیز) عزاداری امام حسین

شود که در دسته عزاداری،  گاه مشاهده می»پیامد استفاده از چنین ابزارهایی بیان کرده است: 



 

 

 

 

 

 1393هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال چهارم، شماره دو، پاييز و زمستان  فصلنامه نظريه 346 

  

 

افرادی با استفاده از آالت موسیقی و با سر و صدای زیاد مشغول نواختن هستند! پر واضح 

های عمیق و  شود، پیام یاست آنچه که در این میان، چون خود ساالر شهیدان قربانی م

(. استاد مطهری نیز درباره سابقه و 98: [بی تا]فر،  )عرفانی« نظیر قیام کربال خواهد بود بی

 ها با هم معاشر باشند، هر چند هنگامی که نحله»منشأ ورود این ابزارآالت موسیقی معتقدند 

، همان طوری که کند های به یکدیگر سرایت می شعارها محفوظ است، اما عقاید و سلیقه

های قفقاز به ایران سرایت کرد و چون  زنی و بلند کردن طبل و شیپور از ارتدوکس         مثال  قمه

)مطهری، « روحیه مردم برای پذیرفتن آن آمادگی داشت، همچون برق در همه جا دوید

مد ظله العالی( درباره ) ای اهلل خامنه (. اما ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت168: 1389

زنی دیگر  های سینه شنیدم در بعضی از این جلسات، این هیئت»... اند:  این موضوع فرموده

شود، مردم هم زنجیر  اند، یک موزیک پخش می خوانند، یک موزیک آنجا گذاشته نوحه نمی

زنند. این کار بسیار غلطی است... صدا و آهنگ و موزیک نقصی ندارد. صدا و  یا سینه می

ای برای انعکاس و ارائه حقایق عاشورا باشد... البته خیال نکنید  د وسیلهآهنگ و موزیک بای

که حاال هر جور موزیکی هم مصرف بشود و با هر یک از این ابزار موسیقی این حالل 

کند که  است. نخیر، بعضی از ابزار موسیقی هست، خب ایراد دارد، اشکال دارد، فرق هم نمی

 1363ای،  )خامنه« هم زده بشود، این مشروع نخواهد بود زنی کجا زده بشد؛ توی دسته سینه

 (.87: 1385به نقل از مفیدنژاد، 

های  خوانی ها و شبیه تعزیه های خالی از محتوای مناسب و واقعی: خوانی ها و شبیه تعزیه. 5 

واقعه عاشورا باشد، به دلیل  ای از دهنده گوشه خیابانی این شهرستان به جای اینکه نشان

ده از اشعار نامناسب و حضور افراد غیرمتخصص، به نوعی انحراف تبدیل شده است. استفا

های حادثه عاشورا را ترسیم نموده و  هایی بر خالف آموزه ها حتی آموزه گردانی این تعزیه

ها و با                                                                         صرفا  به وسیله سرگرمی و جلب تماشاگر تبدیل شده است. بعضا  در این عزاداری

دهنده  آیند که به نوعی نشان ی بزرگ، شیرهای عروسکی به نمایش درمیها استفاده از کامیون

محافظت شیرها از اجساد شهدای کربال بعد از واقعه عاشورا است که این امر به نحوی 

بسیار نامطلوب اجرا و حتی باعث خنده حاضرین در روز مراسم تعزیه روز عاشورا 

خوانی درست و                    حمایت از اصل  شبیه مد ظله العالی( ضمن) گردد. مقام معظم رهبری می

های دروغ )مانند ماجرای شیر و...(  خوانی منطبق با واقعیت، در مورد لزوم اجتناب از شبیه

خوانی  خوانی خوب، شبیه خوانی موافقیم، مخالف نیستیم؛ اما شبیه ما با شبیه»معتقدند: 
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ه حاال اصل قضیه هم خوانی منطبق با واقعیت، بعضی از روایات ضعیف را ک درست، شبیه

                                                                               معلوم نیست چطور باشد، این را بیایند شبیه کنند و شکل یک شیری را مثال  بکشند، حاال 

تواند نشان دهد؟!                                                                   این شیر چی را مثال  نشان خواهد داد و کدام بعد از ابعاد حسینی را می

، ای )خامنه« خوانی خوب است و مفید به شرطی که درست منطبق باشد با حوادث شبیه

 (.93: 1385به نقل از مفیدنژاد،  1366

                          همان طور که قبال  نیز مطرح  ی خیابانی:ها شینمای عزاداری به ها دستهتبدیل شدن . 6 

گرایی و   به تجمل ها دستهها و  گردید، برتری شکل بر محتوا و گرایش برخی هیئت

ی ها شینماا را به ی عزاداری را از بین برده و آنهها دستهچشمی، کارکرد اصلی  هم و چشم

خیابانی تبدیل کرده است که با داشتن ابزارآالت رنگارنگ و گوناگون، زمینه سوءاستفاده 

را  -به عنوان تماشاگر -ی نامناسب ها حجاببرخی افراد و حضور نامناسب برخی زنان با 

 فراهم نموده است.

مری مذموم و ناپسند ی عزاداری، فی نفسه اها دستهو  ها ئتیهشایان ذکر است که تماشای 

نبوده و نیست، بلکه موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چه چیزی باعث 

یا موارد  -بدون این ابزارآالت – ها یعزادارشدن مراسم مذکور شده است؟ خود  تماشایی

 ها یارعزادهای موجود وارد این  ی مختلف و به خاطر تحریفها بهانهی و وسایلی که با ا هیحاش

ی شهرستان بیجار آنچه بیشتر توجه تماشاگران را به ها یعزادارشک امروزه در  شده است؟ بی

 .ها یعزاداری است تا خود ا هیحاشخود معطوف کرده است، موارد 

شده را بر اساس چارچوب مورد نظر استاد شهید  در مجموع اگر بخواهیم انحرافات مشاهده

ها،  گفت که در واقع همه این تحریف توان یمی بررسی کنیم، های عزادار مطهری درباره تحریف

و اسناد واقعه  ها آموزهاست که در آنها به طور مستقیم برخی از  لفظیهای  جزئی از تحریف

های لفظی را  فراتر از دیدگاه استاد، این تحریف توان یمعاشورا دچار تحریف شده است. البته 

 کرد:  نیز به دو بخش تقسیم

چشمی و  هم و هایی که بیشتر ناشی از چشم تحریف های لفظی شکلی: فیحرت( الف

؛ مانند استفاده از ابزارآالت ردیگ ینم                                        گرایی است و معموال  از باور افراد سرچشمه  تجمل

 ع( و....) اصغرع(، گهواره حضرت علی ) نیحسموسیقی، یادمان حرم امام 
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ی از باور غلط مردم است و در پی آن، هایی که ناش تحریفهای لفظی محتوایی:  فیتحر( ب

: مانند حجله حضرت شود یماتفاقاتی که فاقد اسناد تاریخی معتبر است، درست جلوه داده 

 و.... 1ی گوناگونها علمع(، ) قاسم

، ها علمهای لفظی ) کند که در اینجا برای بخشی از این نوع تحریف ضرورت ایجاب می

 ی تجملی( تصاویری را نیز نمایش دهیم:ها ماکت، ابزارآالت موسیقی و ها حجله

 (11/9/1390ی مذهبی شهرستان بیجار )ها یعزادارو  ها دستههای لفظی موجود در  انواع تحریفبرخی از 

 

های شهرستان  های انجام شده، مهمترین انحرافات موجود در عزاداری بر اساس مصاحبه

بندی و در جداول زیر  ها در قالب محورهایی طبقه ها و راهکارهای مقابله با آن بیجار، منشأ آن

 ه است:مطرح شد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
منشأیی اعتقادی دارند، ولی به مرور زمان و با توجه به مسائلی مانند چشم « ها علم»شایان ذکر است که در اصل 1 

توان این  اند، بنابراین می های مذهبی تبدیل شده ای تجمالتی در عزاداری ها، به وسیله چشمی و رقابت هیئت و هم

 های لفظی جای داد. از تحریف مورد را ذیل هر دو نوع

 
               ی بزرگ و مجل لها علمی از ا نمونه (:1تصویر )

 
 ی تزئین شدهها حجلهو  ها اسبی از ا نمونه (:2تصویر )

 
 ی از استفاده از ابزارآالت موسیقیا نمونه (: 3تصویر )

 
         ی تجم التها ادمانو ی ها ماکتی از ا نمونه (:4تصویر )
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 های مذهبی شهرستان بیجار ترین انحرافات موجود در عزاداری (: مهم1جدول )

 

ها، اشعار و معرفت  های مربوط به علم توان تحریف های حاصل از مصاحبه می براساس یافته

های  ، و تحریف"                            های لفظی  اعتقادی یا محتوایی تحریف"مدیریت دینی ضعیف را در زمره  و

          های لفظی   تحریف"ها را در چارچوب  مربوط به ابزارآالت موسیقی و تجمالتی شدن عزاداری

 بندی کرد. دسته "شکلی یا تجمالتی

 تان بیجارهای مذهبی شهرس ترین منشأ انحرافات موجود در عزاداری (: مهم2جدول )
 

 های مذهبی شهرستان بیجار ترین راهکارهای کاهش انحرافات عزاداری (: مهم3جدول )

 ردیف نوع انحرافات عزاداری ها پاسخمیزان فراوانی در 

 1 های عزاداری های تجمالتی بزرگ در دسته استفاده از علم مورد 10

 2 ها استفاده از ابزارآالت موسیقی در عزاداری مورد 8

 3 محتوا های بی ها و نوحه ه از اشعار، تعزیهاستفاد مورد 5

 4 کمرنگ شدن معرفت دینی و عدم توجه به مدیریت دینی مورد 4

 5 های خیابانی ها به نمایش ها و تبدیل شدن آن تجمالتی شدن عزاداری مورد 2

 ردیف منشاء انحرافات عزاداری ها پاسخمیزان فراوانی در 

 1 دوری از محافل دینی، عدم ارتباط با علماء و معرفت دینی ضعیف مورد 7

 2 ها آن ها و عدم تفکر و اندیشه ناآگاهی برخی از مردم و مسئوالن هیئت مورد 4

 3 غفلت مسئوالن ذیربط مورد 3

 4 مناسب علماء و بزرگان دینی گیری عدم موضع مورد 3

 5 ها و مردم به یکدیگر اختالف و عدم اعتماد برخی از مسئوالن هیئت مورد 3

 6 غلبه احساسات بر عقل مورد 2

 ردیف عزاداریراهکارهای کاهش انحرافات  ها پاسخمیزان فراوانی در 

 1 های ذی ربط؛ مانند تبلیغات اسالمی ها و سازمان وارد شدن دستگاه مورد 5

 2 افزایش آگاهی مسئوالن هیئات و هیئت امنای مساجد مورد 4

 3 های عزاداری منسجم و واحد ها و برنامه ایجاد دسته مورد 4

 4 ها گیری از آن حضور علماء دینی در میان عزادارن و بهره مورد 3

 5 افزایش معرفت دینی مردم درباره فرهنگ عاشورا و فلسفه عزاداری مورد 3
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 یبندجمع
به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، پویایی جامعه تشیع در طول تاریخ، همواره در گرو دو عنصر  

باور به مهدویت(. بدون ) بوده است: یکی گذشته سرخ )اعتقاد به عاشورا( و دیگری آینده سبز

هاست  های تجلی معارف و فرهنگ عاشورا، اقامه همین عزاداری ردید، یکی از بارزترین نمونهت

گردد. البته این  ع( برگزار می) که در ایام مختلف سال به ویژه در ایام شهادت امام حسین

ها زمانی تأثیر واقعی خود را خواهد داشت که درست و بدون هر نوع تحریفی انجام  عزاداری

هایی  ها هر کدام در جای خود فلسفه، اهداف، کارکردها و ثمره براین، باید گفت عزاداریشود. بنا

 ع( کمک خواهند کرد.) تر اهداف قیام امام حسین دارند که به پیشبرد هر چه بهتر و سریع

های عاشورا، دو  شناسی تحریف                                                     همان طور که قبال  نیز مطرح گردید، استاد مطهری در گونه 

های موجود در  نی تحریف لفظی و معنوی را شناسایی کردند. اکثر تحریفنوع تحریف یع

های شهرستان یادشده از نوع لفظی است و در پژوهش حاضر به منظور روشن شدن  عزاداری

ها ارائه گردد که ماحصل آن،  بندی نیز از این نوع تحریف بهتر مسئله تالش گردید تقسیم

و «                            های لفظی  محتوایی )اعتقادی( تحریف»ته یعنی های لفظی به دو دس بندی تحریف تقسیم

اشعار و "، "ها علم"هایی مانند  بود. از این رو، تحریف«                       های لفظی  شکلی )تجملی( تحریف»

های لفظی  از مهمترین تحریف "رنگ شدن معرفت و مدیریت دینی کم"و  "محتوا های بی تعزیه

چشمی و رقابت  وهم چشم"و  "الت موسیقیاستفاده از ابزارآ"هایی مانند  محتوایی، و تحریف

 ها هستند. های لفظی شکلی عزاداری ترین تحریف از اصلی "ها ناسالم در میان هیئت

)اغراض دشمن و « عوامل عمومی»ها را دو دسته عوامل، یعنی  ایشان منشأ این تحریف 

های موجود در  فهسازی( و عوامل خصوصی دانسته است. بنابراین با توجه به آراء و مؤل اسطوره

دوری از محافل دینی و معرفت دینی "توان عوامل خصوصی را چنین مطرح کرد:  ها، می مصاحبه

گذار و  غفلت مسئوالن سیاست"، "های مذهبی ناآگاهی برخی از مردم و مسئوالن هیئت"، "اندک

و  "ا مردمها ب اختالف میان مسئوالن هیئت"، "گیری علما و بزرگان دینی عدم موضع"، "اجرایی

توان گفت منشأ بسیاری از انحرافات  . در مجموع می"غلبه فضای احساسی بر عقالنیت دینی"

اند و سایر  ساز شده مذکور، ناآگاهی و معرفت دینی اندک برخی از افرادی است که خود جریان

که  دهند. اما نکته قابل تأمل این است ها را نیز تحت تأثیر رفتار و منش خود قرار می هیئت

تر از اصالح انحرافات تجمالتی است، زیرا این انحرافات  اصالح انحرافات اعتقادی بسیار دشوار
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باره آن نه تنها بسیار  به نوعی با زندگی برخی از افراد این منطقه عجین شده است و اصالح یک

یش دشوار، بلکه محال است. بنابراین برای اصالح وضعیت موجود، تعمیق معرفت دینی و افزا

 آگاهی افراد درباره فرهنگ عاشورا و فلسفه عزاداری باید در اولویت باشد.

 پیشنهادها

ها  ها از راه سازی آن های عزاداری و آگاه تعمیق سطح معرفت دینی مردم و مسئوالن هیئت الف(

 .های مختلف و روش

 .زاداریها و مراسم ع گیری هر چه بیشتر از علماء و کارشناسان دینی در هیئت بهره ب(

شکل، بدون استفاده از وسایل تجمالتی  برپایی مراسم و دسته عزاداری واحد، منسجم و یک ج(

های عزاداری  های عزاداری، تکثر دسته و خرافی؛ زیرا یکی از علل تجمالتی شدن دسته

رود و در نتیجه تجمالت  است که در صورت اتحاد آنها، این رقابت منفی نیز از بین می

 .یابد زاداری کاهش میهای ع دسته

برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان و متخصصان دینی برای تبیین واقعیت بسیاری از  د(

 .ها های وارد شده در همه هیئت تحریف

های اجرایی مانند نیروی انتظامی و... برای مقابله با افرادی که با نیات خاصی  ورود دستگاه ه(

 .کنند ها تالش می در عزاداری ها برای وارد نمودن این نوع تحریف

های مذهبی و آشنا کردن مردم با  ع( در هیئت) لزوم بازنگری در اهداف قیام امام حسین و(

 .ع() اهداف اصیل و واقعی قیام حضرت امام حسین بن علی

های عزاداری بر عهده افراد متعهد و آگاه از  های مذهبی و دسته واگذاری مسئولیت هیئت ز(

های علمیه در  ینی و نظارت ویژه علماء دینی و سازمان تبلیغات اسالمی و حوزههای د آموزه

 .ها این هیئت

های مادی و  در پایان الزم است از اداره کل تبلیغات اسالمی استان کردستان که با کمک
 معنوی خویش از انجام این پژوهش حمایت نمودند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.
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