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عزاداری و عقالنیت
سیدمحمد اکبریان

*

مقدمه

اص عزاداری برای رفرگان و عزیزان خواه به مرگ طبیعى از دنیا رفره یا کشره شرده
باشند در تما فرهنگها و ملتها و از امله در فرهنگ اسالمى واود دارد و مرورد
تأیید است عزاداریها برای رفرگان و کشرگان غاحبا برخاسره از احساسرا ،انسرانى
است؛ اما در مورد شاصیت شاید بزرگ اسال اما حسریا

فقرط یرک موضروع

احساسى نیست اگر چه ایا شااد 1400 ،سال پیش بره وقروع پیوسرره اسرت امرا
افزون بر مظلومیت خاص آن حتر ،در ایا واقعه ابعاد مارلف ایرا مسرأحه سربب
شده تا سوگواری برای آن حترر ،از مررز احسراس و عواطرف فراترر بررود و برا
عقالنیت مورد تأیید و پشریبانى قرار گیرد واود دو عنصرر احسراس و عقالنیرت در
آن مواب شده است تا ایا حادهه همچنان زنده و زندگى باش باشد
ّ
عقالنیت
چیستی

در هیچ آیینى همانند آییا اسال و در هیچ کرا آسمانى مانند قرآن بر تعق و عقر
تأکید نشده است با صرفنظر از واژه «فکر» و مشرقا ،آن یا احفاظ مشرابه فقرط 49
بار از مشرقا« ،عق » اسرفاده و همه ایا مشرقا ،به صور ،فعر ماننرد «تعقلرون»
«یعقلون» «یعقلاا» «نعق » و «عقلوه» اسرعمال شدهاند اما صاد

فرموده اسرت:
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اط َنة فَما الَ ِاهر فالرسل و اْلن ِبی
« ِإن ِلل ِه علی الن ِاس حجَی ِن حجة ظ ِاه َر و حجة ب ِ
* عتو هیئت علمى پىوهشگاه علو و فرهنگ اسالمى
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أما ال َب ِاط َنة فاال ُعقول؛ 1خداوند بر مرد دو حجت دارد :حجت آشکار (بیرونى) و حجت
پناان (درونى) حجت آشکار پیامبران و امامان
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هسررند و حجرت درونرى عقر

انسان است»
انقال اما حسیا نیز بر محور دیا اسال و قرآن بود بنابرایا نه تنارا نمىتوانرد
بر خالف عقالنیت باشد؛ بلکه اص و اساس آن بر محور عقالنیت و معرفت اسرت؛
َ ََ ُْ ََ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ
اادك ِم َان
چنانکه در زیار ،اما حسریا مىخروانیم« :باذل مهجَاه ِفیاُ ِلیساَن ِقذ ِعب
َ َ ْ َ
الضَل ِة َو ال َج َهالة»  2آن حتر ،اان خود را برای نجا ،انسانها از گمراهى و نرادانى
فدا کرد بنابرایا رشد عقالنى انسانها و آگاهى و نجا ،از گمراهرى هردف قیرا او
بوده است در ایا صور ،عزاداری ما برای پاسداشت و زنده نگه داشرا آن نیز بایرد
با عقالنیت و معرفت همراه باشد تا با ناترت حسرینى سرازگاری و تناسرب داشرره
باشد
هنگامى که از عقالنیت ساا مىگروییم مقصرود عقر مادیگرایانره محاسربهگر و
سوداویانه که امروزه در ااان غر تبلیغ مىشود نیسرت عرزاداری برا ایرا همره
گسرردگى و شور در ااان تشیع و اسال برای کسى که  1400سال پیش کشره شرده
است از نظر عقالنیت مادیگرایانه غربى صرحیح نیسرت از نظرر عقالنیرت مرادی
سیاهپوش کردن شار و به سر و سینه زدن که عمومىتریا نماد عزاداری است و نیرز
اشک ریارا و مانند آن غیرعقالنى و موارب اریحرهدار کرردن عواطرف و سرلب
آرامش روان انسانهاست نگاه مادیگرای غربى حرى اص قیا و انقال حسینى را
غیرعقالنى مىداند؛ زیرا معیار آنها فقط سود مادی است و از معنویت و آهار معنروی
عزاداری بر رور و اان انسانها و حرى از آهار دنیوی قیا اما حسیا در ااررای
عداحت و حقخواهى و نجا ،انسرانها یرا برکرا ،عرزاداریهرا در زنردگى دنیروی
بىخبرند بنابرایا مقصود عقالنیت مؤمنانه است کره مرورد تأییرد اسرال مىباشرد؛
عقالنیرى که از سوی خداوند به عنوان حجت درونى در انسان به ودیعه ناراده شرده
با احساس و عواطف و آرامش روان انسانها همسو بوده و آنها را نادیده نمىگیرد
عقالنیت در ایا مقاحه در دو محور بررسى مىشرود :عقالنیرت در خرود عرزاداری و
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  1ص 16

 2محمد با محمد مفید؛ مناسک احمزار؛ ص 108

عقالنیت در شیوه روش و اهداف عزاداری که مربوط به وظیفره مرا در بزرگداشرت
ایا حادهه بزرگ مىشود
الف) عقالنیت عزاداری

واژه عزاداری و سوگواری واژهای آیینى و نشاندهنده رفرار و مراسم خاصرى اسرت
که هنگا وارد شدن مصیبت انجرا مىشرود و قاحبهرا و نمادهرای مارلفرى ماننرد
روضه شعر مرهیه دسرهاا ،عزاداری و سرینه زدن و دارد عرزاداری بررای امرا
حسیا

هم در روایا ،و سنت دینى ما ریشه دارد و هرم از آیرا ،قررآن 1اسررنباط

مىشود قرآن روایا ،دینى سیره و سنت بزرگان دیا چیرزی را بیران مىکننرد کره
مطابق با عق باشد و چیزی که مااحف با عقالنیت باشد یرا از عقالنیرت برخروردار
نباشد مورد تأیید دیا اسال نیست افزون بر روایا ،دینى و سنت و سیره پیشروایان
عزاداری بر اما حسیا

نه تناا مکرب اسال و تشیع را زنرده نگره مرىدارد؛ بلکره

روحیه مبارزه با ظلم و ایسرادگى و مقاومت در مقاب با فشار و ساتگیری سیاسرى
اقرصادی نظامى و فرهنگى دشمنان اسرال و مرجراوزان بره مریاا را در میران امرت
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و بزرگان دیا عق انسان نیز کامال آن را تأیید مىکند

اسالمى باقى و پایدار نگه مىدارد در واقع عزاداری نشان قدردانى از کسرانى اسرت
که اان خود را برای نجا ،بشریت و الوگیری از گمراهى مسلمانان و حفرظ دیرا
اسال فدا کردهاند درسهای کربال مانند اد

شجاعت مردانگى وفرای بره عارد

بندگى و عباد ،خدا حرى در میردان نبررد تسرلیمناپذیری در مقابر ظلرم و برر
عقالنى بودن پاسداشت کربال و عزاداری بر اما حسیا

د حرت دارد در حقیقرت

عزاداری تبلور عملى فریته توحى و تبری است
ب) عقالنیت در عزاداری

آنچه برای ما به عنوان یرک عرزادار اهمیرت بیشررر دارد اسررفاده از روش هردف و
ابزارهای عقالنى در عزاداری است عقالنیت در عملکرد و رفرار مرا در عزاداریهرا
ْ َْ َ ُُْ
َ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ ََ
وب؛ و آن کس که بزرگداشت شرعائر احارى
 1مانند آیه مبارکه« :و من يع ِظ شع ِائر الل ِه ف ِإنها ِمن تقوى القل ِ

کند آن از تقوای قلب است» حج32 :
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مىتواند مار تأیید و دحیلى بر عقالنیرت عرزاداری نیرز باشرد بررسرى ایرا موضروع
چندیا مسأحه را در خود اای مىدهد
 .1عقالنیت در اهداف عزاداری

اهداف ما در عزاداری باید در راسرای همان چیزی باشد که هدف اما حسریا
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در

در برپایى مجاحس عزاست
قیامش بوده است یا هدف امامان معصو
اگرچه اهداف بسیاری مانند مبارزه با ظلم بیداری انسانها احیای دیرا الروگیری
از تحریف دیا امر به معروف و ناى از منکر مااحفت با اایگزینى سلطنت به اای
خالفت برپایى عداحت و برای قیا عاشورا هکر شده است؛ اما محور تما اهرداف
نیز با برپرایى مجراحس عرزا
قیا برای خدا و حفظ دیا اسال بود  1امامان معصو
کوشیدهاند تا با زنده نگه داشرا یاد اما حسیا و قیامش اهدافش که هدف تمرا
ائمه نیز بوده است زنده بماند اما باقر هردف از اارماعرا ،در عرزاداری را
َ
َ َ ُ
ْ َ ُ
ُ
ااعك ْم َو ُماذاك َر ِتك ْم ِإ ْح َیاه َناا؛ 2اارمراع (مجراحس) و
چنیا بیان کرده اسرت« :ف ِاإن ِفاا اج َِم ِ
سانان شما احیا و زنده کردن ماست» احیای نا و یاد و اهداف ائمه نیز احیرای
دیا است
برای آنکه مجاحس عزاداری هماهنگ با همان هدف اما حسیا باشد باید همانند
ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َُ ُ َ َْ
وموا ِلل ِه َمثنى
اح ٍة أن تق
آن حتر ،بود؛ چنانکه قرآن نیز مىفرماید«« :قْ ِإنما أ ِعظك ِبو ِ
ُ
َوف َر َادى؛ 3بگو ما فقط به شما یک اندرز مىدهم که دوتایى و به تناایى برا خدا بره
پا خیزید» بنا بر ایا آیه شریفه هدف انسان مسلمان در هر کاری که انجرا مىدهرد
چه به تناایى و چه با دیگران باید کسب رضای خدا باشد وقرى هدف احارى باشرد
دیگر مکان عزاداری یا نا هیأ ،اهمیت ندارد
عزاداری با هدف نمایش دادن خود کسب شار ،چشم و همچشمى یا هر هردف
دیگری مانند آنها نه مورد تأیید دیا است و نه عاقالن آن را تأییرد مىکننرد هردف
ََ ْ ْ َ
ُْ ُ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ
اَ اْلماة
 1على با موسى اباطاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ص « :24وعلی ِاْلسَ ِم السَم ِإذ قاد ب ِلی ِ
ِب َراع ِم ْْ ِل َی ِ َید؛ اگر امت پیامبر به مث یزید دچار شوند باید با اسال وداع کرد»

 2محمد با حسا طوسى؛ ا ماحى؛ ص224
 3سبأ64 :

اما حسیا

دینى و عقالنى بود؛ بنابرایا هدف عزادار نیز باید چنریا باشرد وقررى

هدف احاى باشد و از ابراز احساسا ،صرف خارم شود اهرا ،و برکا ،آن به همره
ابعاد زندگى عزادار تأهیر مىگذارد و تما روزهای عزادار را عاشورایى مىکنرد یکرى
از د ی کمرنگ شدن تأهیر محر بر احوال مؤمنران و شریعیان در روزهرا و ماههرای
دیگر سال غلبه انبه احساسى محر و عقالنرى نشردن آن اسرت؛ زیررا وقررى فررد
عزادار با عق و اندیشه برا آن موااره شرد آن ترأهیر پایردار مىمانرد؛ در حراحى کره
احساسا ،در یک زمان برافروخره مىشود و در زمان دیگر فروکش مىکند
 .2عقالنیت در انتخاب محتوا

 1شاید مطاری در ایا باره مىفرماید« :رها و مرهیه باید به شکلى باشد کره در عریا حرال آن حرس
قارمانى حسینى را در واود ما تحریک و احیا کند حسیا با علرى
است حسیا با على

یرک سروژه برزرگ اارمراعى

در آن زمان یک سوژه بزرگ بود هر کسى که مىخواست در مقاب ظلم قیرا

کند شعارش «یا حثارا ،اححسیا» بود» مرتتى مطاری؛ مجموعه آهار؛ م  17ص 60
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محروای عزاداری نحوه مواااه عزادار با عاشورا و قیا اما حسریا را مشراص
مىکند اگر محروای عزاداری فقط بیان احساسا ،باشد عاشورا و قیرا کرربال بررای
عزادار در همان حد شور و احساس باقى مىماند ایا در حاحى است که اگر محروای
احساس با حماسه پیوند باورد قیا کربال برای عزادار حماسهای احساسى مىشود
غنى شدن محروای عزاداری با معنویت حسینى قیا عاشورا را برای فرد عزادار یرک
قیا معنوی مىکند محرواهای ظلمسریزانه در عزاداریها روحیه مبارزه با ظلم و سرم
را در فرد عزادار قوی مىسازد  1امع شدن همره ایرا محرواهرا در عرزاداری ترأهیر
کام تری از حماسه کربال در رور و اان عزاداران بر اای مىگذارد
عقالنیت در انراا محروا مواب مىشود که محروای عزاداری در راسررای اهردافى
باشد که اما حسیا در قیا خود داشره است احیا و حفظ دیا مبرارزه برا سررم
امر به معروف و ناى از منکر قیا برای خدا شکوفایى عق و خارم کردن انسرانها
از گمراهى و از اهداف قیا عاشورا بود حرقگرایى کرامرت انسرانى عز،منردی
ظلمسریزی وفاداری و محبت رعایرت حقرو انسرانها رعایرت اد و احرررا و
انصاف شجاعت و مردانگى و محروای قیا کربال بود عزاداریها باید ایا اهرداف
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و محرواها را محقق سازد
مرأسفانه برخى از عزاداریها از ایا اهداف و محروا فاصله گرفره به صور ،کارهای
نمایشى و ظاهرسازی یا عاد،های رفراری در آمده و حرى گاه به افسرانه و خرافرا،
آغشره شده و به راه و روشهای نادرست روی آورده است؛ بهگونهای که بایرد بررای
ایا نوع از عزاداریها گریست شاید مطارری برا نقر برخرى از ایرا افسرانهها و
تحریفهای صور ،گرفره در عزاداریها مىگوید« :پس بیاییم توبه کنیم واقعا بایرد
ل
اباعبدال اححسیا و اصحا
توبه کنیم بیاییم از ایا انایت و خیانرى که نسبت به
بزرگوارش و یارانش و خاندانش مرتکب مىشویم و همه افراارا ،ایاها را از میران
مىبریم توبه کنیم و پس از ایا طور دیگر باشیم که از ایا مکرب تربیررى اسررفاده
1
کنیم»
از سوی دیگر محرواهای ترویج کننده خرافا ،و اااحت مواب وها مذهب تشریع
مىشود که از نظر فقاا حرا است اما خمینى با اشاره برر نادرسرت برودن برخرى
کارها در عزاداریها مىفرماید« :باید بدانید که اگرر باواهیرد ناترت شرما محفروظ
بماند باید ایا سنتها را حفظ کنید احبره اگر چنانچه چیزهای نراروایى بروده اسرت
2
سابق و دست اشااص بىاطالع از مسائ اسال بوده است آنها باید تصفیه بشود»
آیت لال سیسرانى در توصیه به واعظان و شاعران برای تبلیغ در ایا محر و عرزاداری
مىگوید:
در مجموع باید واعظان و مبلغران روی عوامر عقالنیرت خردمنردی و اخرال در
گفرهها و سیره ائمه

تمرکز کنند و آن را به زبان آورند شاعران نیرز ترالش کننرد

قصاید خود در رابطه با اه بیت

را شام معانى عقالنى یادآورنده خردمندانره و

دارای فتیلت کنند تا به رشد هها تحکیم عقالنیرت بیرداری واردان فعالسرازی
فطر ،و افزایش تواه کمک کنند؛ چرا که ایا همان رویکرد مناسب بررای نمرایش
سیره ائمه

و اانفشانى آنها و آن چیزی است که بر سر آنها آمد

3

 1مرتتى مطاری؛ مجموعه آهار؛ م 17ص97
 2سید رور لال موسوی خمینى؛ صحیفه نور؛ م  15ص 331
 3شررفقنا؛ «توصرریههای حتررر ،آیررت لال سیسرررانى برره خطیبرران و واعظرران در آسرررانه مرراه محررر »؛
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 .3عقالنیت در شیوه و ابزار عزاداری

یکى از باورهای اشرباه ایا است که وقرى هدف انسان خو و درست باشد اسرفاده
از هر وسیله و ابزاری برای رسریدن بره آن هردف ارایز اسرت ماکیراول فیلسروف
ایراحیایى در امله معرروفش کره مىگویرد« :هردف وسریله را توایره مىکنرد» بره
شاریاران توصیه مىکند که برای رسیدن به اهرداف خرود از هرر وسریلهای اسررفاده
کنند

1

سازمان مجاهدیا خلق و برخى گروههای مذهبى در سالهای مبارزه با رژیرم شراه و
با اماوری اسالمى عقیده ماکیاوحى را در اات هدف مبارزه خود به کرار گرفرهانرد
و با اسرناد به ایا ساا منسو به اما حسریا

ََّ َ َ َ َ ٌ
قیاد و
کره مىفرمایرد« :إن الحیاا ع

ج ٌ
هااد» بر ایا باورند که برای رسیدن به هدف خود مى توانند از هر ابزاری حرى قر
ِ

شکنجه دزدی آد ربایى ااسوسى و اسرفاده کننرد شراید مطارری در زمران
حسیا

را نادرست و از سوی دیگرر مفارو اسررنباط شرده از آن را باطر و برر

خالف قرآن مىدانست و مىگفت:
قرآن از حق ساا به میان مىآورد حیا ،از نظر قرآن یعنى حقپرسررى و ااراد در

عزاداری و عقالنیت

مبارزه با شاه با ایا عقیده به مااحفت برخاست او از سویى انرسا ایا ساا به اما

راه حق نه عقیده و اااد در راه عقیده عقیده ممکا است حق باشد و ممکا اسرت
باط باشد

قرآن حرفهایش خیلى حسا

شده است؛ همیشره مىگویرد :حرق و

اااد در راه حق نمىگوید :عقیده و اااد در راه عقیرده مىگویرد :اول عقیردها ،را
باید اصالر کنى

2

باید تواه داشت که اااد در راه حق نیز مجوز اسرفاده انسان مسلمان از هر روش و
ابزار نادرست نیست؛ زیرا آنها ابزارهای ناحق و نادرست هسررند و برا ابرزار نراحق
نمىتوان به حق و حقیقت رسید شاید مطاری یکى از علتهای تحریف عاشرورا
در میان ما شیعیان را نیز همیا باور مىدانست و مىگفت« :از طرفى فکری پیدا شرود
 1توصیه او به شاریاران به گونهای است که از آن ایا مفاو برداشت و مشراور شرده اسرت؛ مایرک
بسفورد فاسرر و همکاران؛ خداوندان اندیشه سیاسى؛ ترامه اواد شیخا سالمى؛ م  1ص 527ر531
 2مرتتى مطاری؛ مجموعه آهار؛ م 23ص171
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ل
اباعبدال
که چون گریاندن برای

هوا ازی و اارر عظریم دارد؛ پرس بره حکرم

«احغایا ،تبرر احمبادی» هدف وسیله را مبار مىکند و از هر وسیلهای مىشود اسرفاده
کرد اینجاست که اع و دروغ در نظر عدهای مشروع مىشود»

1

بنابرایا برای عزاداری نیز نمىتوان از هر روشى اسرفاده کرد نمىتروان گفرت چرون
عزاداری کاری درست و مقدس و مورد تأیید ائمه

است پس از هر راه و روشرى

مىتوان اسرفاده کرد ایا عقیده مواب روام کارهای اشررباهى مىشرود کره عقر و
فطر ،از آن دوری کرده یا حرى تنفر دارد؛ مانند عرزاداری برا شمشریر و قمره و راه
رفرا بر روی تیغ و آتش که هیچ مبنای شررعى و عقلرى نردارد ایاگونره عرزاداری
مصادیقى از عزاداریهایى است که فقاا آنها را مواب وها مذهب شریعه و اسرال
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
80

دانسره و عزاداران را از آنها منع کردهاند برخى داسررانها و قصرههای نقر شرده از
واقعه عاشورا که اغلب برای تحریک احساسا ،و عواطف مرد گفره مىشود و هرم
انطباقى با عق و منطق ندارد از ایا دسره کارهای اشرباه است

2

اگرچه عزاداری مىتواند به شیوههای مرعددی مانند شعر مرهیه دسرهاا ،سینهزنى
و زنجیرزنى روضه و سانرانى و تعزیه طبق معیار و ضوابط دینى مجاز است باشد؛
اما مام آن است که ایا شیوههای عزاداری در اات نشران دادن اهرداف و محرروای
قیا عاشورا باشد ایا نقش بهویىه بررای مرهیره اشرعار و روضرهها از آن رو کره برا
مااطبان زیاد و عمو مرد روبهرو مىشود از اهمیت بیشرری برخوردار است
 .4جمع عقالنیت و عواطف

بىتردید یکى از انبهها و د ی مام عزاداری سرا ر شرایدان

شرور و احسراس

پاک انسانى است آدمى که دارای احساس انسانى پاک و بىآ یش اسرت نمىتوانرد
در مقاب ظلم به خاندان پیامبر

و شاصیت بزرگى ماننرد حسریا

فرزنردان و

یارانش بىتفاو ،باشد یا برانگیاره نشود افراط در انبره عقالنیرت باعرث نادیرده
گرفرا نقش برانگیارگى عواطف و احساسا ،پراک انسرانى اسرت؛ همانگونره کره
 1همان م 17ص605
 2نمونههای بسیاری از آنها در کرا

حماسه حسینى و هی تحریفا ،عاشورا بیان شده است

افراط در برانگیارا احساس مواب نادیده گرفرا عقالنیت و از بیا رفرا آن است
در واقع عزاداری سا ر شایدان

باید برر دو اسرروانه عواطرف و عقالنیرت برقررار

باشد تا انسان را به تعاحى برساند افراط و تفریط در هر یک از آنها سبب خرروم از
اعردال و میانهروی مىشود و به بُعد دیگر آسیب مىزند اما رضا
َ

َ

ُْ

ُ

فرمروده اسرت:

ُْ ُ
ور أ ْو َساط َها؛ 1بارریا کارها حد وسرط آنهاسرت»؛ از ایرا رو افرراط در بُعرد
«خیر اْلم ِ
احساسى سبب کمرنگ و فراموش شدن درسهایى برگرفره از مکرب حسینى و قیرا

و انقال

عاشورا مىشود برای برانگیارا احساس و ریاررا اشرک و

سرانانى

گفره و کارهایى انجا مىشود که بر خالف احکا دیا و حکم عق (حجرت براطنى
خداوند) است هوا گریه بر اما حسیا

نمىتواند مجروزی بررای بارهگیرری از

هر روش حرى روشهای غیرعقلى و غیردینى برای برانگیارا احسراس و عواطرف
مرد باشد

 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  6ص 541

عزاداری و عقالنیت

از سوی دیگر افراط در عقالنیت مراسم عرزاداری را بره نمادهرای خشرک و بردون
رور عاطفى و احساسى مبدل مىکند و موارب دحزدگرى مؤمنران و فاصرلهگیری از
آنها مىشرود تأکیرد زیراد برر انبرههای عقالنرى یرا عقالنىسرازی ماننرد برپرایى
کنفرانسهای صرفا علمى و عقالنى و مانند آن که مواب کمرنگ شدن احسراس و
عواطف یرا نادیرده گررفرا شرور و احسراس نافرره در عزاداریهرا خوداوشرى و
انگیزشهای عاطفى در آنها مىشود به تدریج ارتباط عزاداریها را با تودههای عرا
مرد کاهش مىدهد و عده زیرادی از مررد را کره برر اسراس انبرههای عراطفى و
احساسى با عاشورا و کربال پیوند خوردهاند از عزاداریها و بزرگداشتهای عاشرورا
دحزده مىکند
بنابرایا عقالنیت و برانگیارا احساس و عواطف در عزاداری مکمر یکدیگرنرد و
باید با همدیگر تلفیق شوند افراط در هر یک از عقالنیت و عواطف نیز ضما آسیب
رساندن به هر یک از ایا دو بُعد سبب آسیب رساندن به بُعد دیگر نیز مىشود
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