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دینداریهای ناموزون و عزاداریهای نامشروع

السالم علیک یا اباعبداهلل ،السالم یلع احلسنی اذلی «بذلوا ُمهجته فیک لیستنقذ عبادک من اجلهالة وحریة
الضاللة» ( )۱سالم بر حسنی که خون قلبش را در راه تو نثار کرد تا بنداگنت را از ناآاگیه و رسگرداین گمرایه
جنات خبشد.
حبثم را از آجنا رشوع یم کنم که سال گذشته در حبث مشابیه به پایان بردم« :امام حسنی در میان ائمه اهل
بیت استثنا بود نه قاعده .اکرثیت اعملان شیعه در عمل میش حسیین را دنبال نکرده اند و در جهت گرییهای
علیم نزی مبارزه و شهادت حسنی گونه را توصیه ننموده اند .رشایط وجوب امر به معروف و نیه از منکر
بهرتین شاهد این مداعست .درباره اهمیت فاجعه قتل مظلومانه سیدالشهداء و اهل بیت و اصحابش در کربال
در تشیع سنیت و تشیع انقالیب مبالغه شده است .جمالس ماتم حسیین در رویکرد سنیت جملس کسب ثواب و
تکوین هویت شییع ،و در رویکرد مبارزایت جملس جتهزی دینداران برای انقالب علیه طاغوت بوده و در هر
دو رویکرد هم توفیق نسیب داشته است .اما بنا بر ارزیایب رویکرد تارییخ انتقادی ،این جمالس و مراسم در
ازدیاد معارف اسالیم و رسوخ فضایل مذهیب در میان شیعیان موفق نبوده است ،چرا که اوال متمرکز در
جزئیات مقتل بوده و اطالع از معارف رضوری قرآین ،نبوی و موازین تعایلم ائمه وجهه نظر این جمالس نبوده،
ثانیا شیعیان در حتقق فضاییل که امام حسنی به خاطر احیای آنها جانش را فدا کرد متاسفانه از دیگر
مسلمانان یا غریمسلمانان جلوتر نیستند)۲( ».
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موضع من موضیع دواگنه است از یک سو مدافعانه از اسالم شییع ،و از سوی دیگر منتقدانه به بریخ
اعمایل که به نام دین و مذهب صورت گرفته و یم گرید و باعث وهن تشیع شده است .حادثه کربال اوج محاسه
آزادیگ ،عزت ،فضیلت ،ایثار و بصریت حسنی بن یلع و همراهانش ،و نهایت حضیض پلشیت ،رذالت ،قساوت،
سبعیت ،کوردیل ،دنیاپرسیت و جهالت یزید بن معاویه و پریوانش است .بزرگداشت یاد و نام حسنی بزرگداشت
فضایل انساین ،ارزشهای اخالیق و موازین اسالیم است .عزاداری و سوگواری ساالنه ساالر شهیدان نزی به
چننی قصدی یم تواند امری پسندیده باشد .اما این بزرگداشتها و مراسم اگر از حد و اندازه الزم خارج شود ،و
به جای طریقیت موضوعیت پیدا کند ،نتیجه معکوس یم خبشد.
حبث من دقیقا در انتقاد از این احنراف و حتریف اسایس است یعین دینداریهای ناموزون و عزاداری های
نامرشوع .این حبث شامل هفت قسمت به رشح زیر است :پیشینه حبث ،استحاهل امر مستحب به فریضه عمیل
هوییت ،روایات و مقتلهای ضعیف ،استحاهل طریقیت به موضوعیت عزاداری ،دستاگه امام حسنی! ،افراط در
ماتم ،و پاسخ به پرسشهای حبث.
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یک .پیشینه حبث
من خنستنی منتقد این مسئله نیستم .یکی از پیشکسوتان اصالح جمالس حسیین مرحوم سید حمسن
امنی جبل اعمیل (۱۳۷۱-۱۲۸۴ق۱۹۵۲-۱۸۶۷ /م) صاحب کتاب مهم «اعیان الشیعة» است .وی سه کتاب درباره
امام حسنی دارد« :املجالس السنیة یف مناقب ومصائب العرتة انلبویة» (جمالس اعیل در بزرگداشت و مصیبت
عرتت پیامرب)« ،لواعج االشجان یف مقتل احلسنی (ع)» (ناهل های سوزناک در مقتل امام حسنی) ،و «اقناع الالئم
یلع اقامة املآتم» (قانع کردن رسزنش کننده بر اقامه ماتمها) .عالوه بر آن کتاچبه ای دارد بنام «رسالة اتلزنیه
العمال الشبیه» (۱۳۴۵ق) در روی جدل آن ،رساهل اینگونه معریف شده است« :مباحیث درباره حمرمات تعزیه و
عزاداری امام حسنی و برحذر داشنت از آنها» .کتاچبه اخری توسط جالل آل امحد ( )۱۳۴۸-۱۳۰۲در آذر  ۱۳۲۲با
عنوان «عزاداریهای نامرشوع» ترمجه و منترش شده است)۳( .

امنی رساهل اش را با حبث از نیه از منکر و حرمت بدعت و ترویج آن آاغز کرده و ضمن دفاع از اقامه
شعائر حزن و ماتم در عزای حسیین حبث را در بدعتها و منکرات و موهونایت که امجاع مسلمانان بر حتریم
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اکرثآنهاست و بریخ از آنها از منکرات و گناهان کبریه است متمرکز کرده است .این امور نامرشوع که به
عنوان عزاداری اجنام یم شود از زبان وی چننی است:
 -۱نقل کردن امور دروغ و یب پایه به عنوان حدیث و مقتل در منابر حسیین .به نظر وی این ها کذب به
خدا ،پیامرب و ائمه است و باالتفاق از کبائر است.
 -۲نوحه خواین با غنا برای حمزون کردن جملس عزا .فعل حرایم که بریخ از کبائر شمرده اند.
 -۳ایذاء نفس و وارد کردن رضر بر بدن از قبیل به رس زدن و جمروح کردن آن با قمه و زجنری زین بر پشت.
عقل و نقل قائل به حرمت این امور است.
 -۴استعمال آالت هلو مانند طبل و سنج و شیپور که جز در جنگ جماز شمرده نشده است.
 -۵تشبه مردان به زنان در تعزیه (بازی کردن مردان در نقش زنان).
 -۶نشاندن زنان با روی باز بر هودج و تشبیه به دخرتان اهل بیت.
 -۷صیحه زدن زنان در جایی که مردان ناحمرم حضور دارند.
 -۸فریاد و نعره زدن با صداهای منکر و قبیح.
 -۹هرچه موجب هتک و زشیت مذهب یم شود و در رشایط خمتلف زماین ماکین فرق یم کند.
به نظر امنی جبل اعمیل وارد کردن این امور در شعائرحسیین از تسویالت شیطان و منکرایت که باعث
غضب خدا و رسول و امام حسنی یم شود .سیدالشهدا برای احیای دین جدش شهید شد .چگونه به ارتکاب
چننی منکرایت رایض است؟ با بریخ احادیث یب پایه چهره مذهب را به جهالت ،جنون ،خردپرییش ،دوری از
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حماسن رشیع و استحالل حمرمات رشیع و عقیل ملوث کرده اند .این چه عکسهای زشیت است که از این
مراسم در جراید منترش یم شود؟! به فرموده امام صادق (ع) کونوا نلا زینا و التکونوا علینا شینا( .برای ما
مایه زینت باشید نه مایه ننک .کجا ائمه جواز ارتکاب چننی اموری را داده اند؟ کدام جموز رشیع برای چننی
روایات جمعویل است؟ وی بریخ از این اخبار سوزناک جعیل را نقد یم کند و نتیجه یم گرید :دین اسالم دین
عقل است .مسلمان واقیع یعین اعقل اکمل .بنابراین هر اکری که خمالف عقل باشد بدون شک حرام و اگر از
ائمه درباره آن حترییم نشده باشد به پریوی عقل جمبوریم که از آن دوری جبوئیم.

گفتین است که شیخ حممد ّ
احلسون در جمموعه ای سه جدلی با عنوان «رسائل الشعائر احلسینیة :رسالة
اتلزنیه للسید حمسن االمنی و الرسائل املویدة و املعارضة هلا» (( )۲۰۱۱رساهل های شعائر حسیین :رساهل تزنیه سید
حمسن امنی و رساهل های موید و معارض آن) رساهل های موافق و موافق رساهل تزنیه را گردآوری کرده است .در
این جمموعه بیست رساهل خواندین درج شده است.
آچنه یم توان از امنی در دوران ما جاری دانست سه امر است .۱ :بدعت نقل احادیث و مقتلهای ضعیف و
یب پایه بر منابر .۲ ،عزاداری های مرض برای بدن .۳ ،هرآچنه موجب وهن و بدجلوه دادن مذهب یم شود.
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نقل احادیث ضعیف با قاعده ای بنام «تسامح در ادهل سنن» (اغماض از ضعف سند در ادهل روایی
مستحبات) عمال توجیه شده است .رضر برای بدن نزی به رضرهای شدید توجیه شده است .وهن مذهب هم به
علت یب اطالیع از دنیا و خود را حق مطلق دیدن و دیگران را باطل حمض معریف کردن به بوته فرامویش سرپده
شده است!
حبث من در این جلسه منحرصا پرداخنت به این سه امر نیست .ابلته این سه امر رشط الزم عزاداری
مرشوع است اما رشط اکیف نیست .حبث من فراتر از آن است.

دو .استحاهل امر مستحب به فریضه عمیل هوییت
عزاداری ساالر شهیدان حیت پریاسته از لکیه حمرمات و منکرات نهایتا یک امر مستحب است ،مستحب
یعین آچنه ترک آن مشیلک ندارد و گناه حمسوب نیم شود .در حایل که عزاداری حمرم یکی از نمادهای تشیع
است ،بلکه شاخص ترین نماد تشیع که مسلمان و غریمسلمان در ده قرن اخری به عنوان بارزترین نماد تشیع
معریف کرده اند .به عبارت دیگر عزاداری مستحب اعشورا تبدیل به یک فریضه هوییت شده است .فریضه

7

دینداریهای ناموزون و عزاداریهای نامشروع

هوییت یعین برای ابراز مذهب عمال رضوری شده است .به اطراف خودمان ناگه کنیم افراد متعددی یم یابیم
که نه به اجنام واجبات رشیع مقیدند نه از حمرمات رشیع پرهزی یم کنند ،به اصطالح به حلاظ مذهیب الابایل
هستند .از طرف دیگر مقید به راعیت موازین اخالیق هم نیستند و سبک زنداگنیشان هم مومنانه نیست .اما
در عزاداری حسیین بسیار فعال هستند .علم و کتل محل یم کنند .خدمت یم کنند .اشک یم ریزند ،واقعا آن
روز گناه نیم کنند .یک سال اهل دنیا ،یک روز هم اهل آخرت .شیعه یعین کیس که دو روز سال مناسک تشیع
را به جا یم آورد اعشورا و شب  ۲۱رمضان .بقیه سال هم چه یم کند چندان مهم نیست!
این تلیق قابل انکار نیست .روایت هم برایش درست کرده اند .با یک قطره اشک در چننی جملیس همه
گناهان خبشیده یم شود .استحاهل امر مستحب به واجب عمیل یک «بدعت» است .ثانیا اگر اجنام این امر
ُّ
إدبار
مستحب باعث تضییع واجبات شود هیچ توجییه برای اجنام آن پذیرفته نیست .اإلمام يلع :یُستَ َدل َیلع
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و زوال دوتلها استدالل یم شود :ضایع کردن امور اصیل ،پرداخنت به امور فریع ،مقدم کردن افراد فرومایه و به
حاشیه راندن افراد فرزانه .امام یلع در جای دیگر :من اشتغل بغری املهم ضیع األهم (( )۵کیس که خود را به
امور غریمهم مشغول کرده امور ّ
اهم را ضایع کرده است).
نماز خنواین ،بدون عذر رشیع روزه نگریی ،در صورت نصاب زاکت ندیه ،در صورت استطاعت حج نروی،
یا دراجنام این امور اهمال کین ،اهل صداقت و امانتداری و راعیت موازین اخالیق نبایش ،اما یه بنشیین و
عزاداری کین و برای امام حسنی اشک بریزی .این دینداری چقدر پذیرفته است؟!
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سه .روایات و مقتلهای ضعیف
حادثه کربال و شهادت جانسوز امام حسنی در لکیت آن یک «واقعیت تارییخ» است .هر چه وارد جزئیات
شویم روایت و نقل صحیح و معترب در آن کمرت یم شود .اتفاقا نقل جمالس عزاداری ،روضه و مقتل خواین ما
همنی جزئیات است که یلع االغلب جای حبث و مناقشه دارد .به دو کتاب فاریس که وفادار به موازین و
روشهای تارییخ است اشاره یم کنم ،یکی «پس از پنجاه سال ،پژوهیش تازه پریامون قیام حسنی (ع)» نوشته
مرحوم دکرت سید جعفر شهیدی ( )۱۳۸۶-۱۲۹۷و دیگری «نهضت امام حسنی (ع) و قیام کربال» نوشته دکرت
غالحمسنی زرگرینژاد .در کتاب دوم نکات انتقادی ارزنده ای درباره مقتل ایب خمنف قدییم ترین روایت
واقعه کربال که اصل آن به دوران ما نرسیده و گزیده ای از آن در تاریخ طربی آمده است و مزیان اعتبار آن
ذکر شده است .اینگونه نیست که روایات ایب خمنف اعری از اشاکل یا صحیحه باشد .بگذریم .در این کتاب
اسایم شهدای کربال از منابع خمتلف مجع آوری شده و عدد آنها به  ۱۸۲یم رسد!
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مقتل خواین یا روضه خواین ابلته یف نفسه نه تنها اشاکیل ندارد ،بلکه اگر متون معتربی در دست داشته
باشیم مستحب هم هست .اما به تفصییل که گذشت چننی مقتلهای معترب ،صحیح و قابل اعتمادی در دست
نیست .ذلا معلوم نیست خواندن نقلهایی که در اعتبار آنها تردید است فضیلت یا استحبایب داشته باشد ،ابلته
غری از مبنای پرمشلک تسامح در ادهل سنن.

چهار .استحاهل طریقیت به موضوعیت عزاداری
عزاداری یا جملس ذکر ،یا نوحه خواین ،یا مقتل خواین یا روضه خواین قرار بوده طریقیت داشته باشند به
سوی اهداف و معارف حسیین .اما دیرزماین است خودشان موضوعیت یافته اند .یعین برگزاری و رشکت در
این مراسم شده اند موضوع دینداری .فرم و قالب و صورت جای حمتوا را گرفته است .این «مناسک ثانوی»
بزرگرت از فرایض و مناسک اویله اسالم شده است .این جمالس و اعمال اکرکرد هوییت پیدا کرده است ،تمایز
اقلیت شیعه از اکرثیت سین.
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دوره کردن تاریخ کربال ،مقتل یا روضه یا مدایح امام حسنی یا تاریخ دوره پیامرب یا تاریخ ائمه نه از اصول
اعتقادی است نه از فروع آنها .اینکه جزئیات تارییخ را حیت مسری اکروان و احوال اسب امام حسنی
(ذواجلناح ) یا احوال بازمانداگن کربال را دنبال کنیم ابلته برای تهییج احساسات و عواطف بسیار موثر است،
ْ
معرفت شناخت مرام حسنی است ،شناخت حمکمات قرآن ،مسلمات سنت پیامرب و
اما اینها معرفت نیست،
سریه امام یلع است .وقت بسیار زیادی سایلانه در این جمالس در گفنت و شنیدن اموری رصف شده و یم شود که
دینداری نیست ،واجبات دیین هم نیست ،اموری است که اعتبار آنها هم مسلم نیست .به شلک دقیق تر ما
چندین قرن است به جای حبث از تعایلم اصیل اسالیم یا شییع به «تاریخ قدیس» کربال رسگرم شده ایم ،چرا
که به جزئیات «تاریخ واقیع» کربال دسرتیس نداریم .این تاریخ قدیس شیلک اسطوره ای و توتیم دارد.

پنج .دستاگه امام حسنی!
مشلک از آجنا آاغز شد که توهم کردیم «دستاگه امام حسنی» دستاگیه جدا از دستاگه خدا و پیغمرب و دیگر
ائمه است .برای اثبات این جدایی و تمایز به جای مسجد حسینه و تکیه ساختیم .برای پیامرب یک روز عزا یم
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گریم .اما برای امام حسنی تاسواع و اعشورا و اربعنی و تازه دهه اول حمرم و دهه آخر صفر ،حمرم و صفر را ماه
عزا اعالم یم کنیم .در مذهب ما امام حسنی شخصیت اول است عمال باالتر از پدرش یلع و مادرش فاطمه و
جدش پیامرب! برای کدام امام اربعنی یم گرییم و سه روز تعطیل عزاداری کرده ایم؟ برای چه کیس غری از امام
حسنی دسته عزاداری در خیابانها و معابر راه انداخته ایم؟ برای هیچکس .این تورم مصنویع یکی از جلوه
های دینداری ناموزون است .یقینا امام حسنی بزرگ است ،اما هر چزی به جای خویش نیکوست .بزرگرت از
حسنی پدرش یلع و بزرگرت از یلع پیامرب است .در دینداری ما باید این مراتب راعیت شود .در دینداری
ناموزون متاسفانه عمال این مراتب راعیت نشده است.
امام حسنی هیچ چزیی جدا از موازین قرآین ونبوی و علوی ندارد .هر که یم پندارد امام حسنی دستاگه
علیحده ای دارد اسالم و تشیع را نفهمیده است .اینطور نیست که در دهه حمرم یا ایام عزاداری هراکری زیر
نام امام حسنی مباح و جماز باشد .هراکری بنام امام حسنی اجنام یم دهید اگر با حمکمات قرآن ،مسلمات سنت
نبوی و علوی ،موازین مسلم اخالیق و رشیع و عقیل منافات دارد جماز نیست و نباید اجنام داد.
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شش .افراط در ماتم
ما در عزا و ماتم هم غلو و مبالغه کرده ایم .به مراسم اعیاد در کتب داع مراجعه کنید :در اعیاد فطر،
قربان ،غدیر ،مجعه ،نوروز و میالد پیامربو ائمه همیگ مستحب است زیارت امام حسنی خوانده شود .تا شیعه
هرگز فراموش نکند حیت در اعیاد هم عزادار حسنی است .هر سال چند ماه عزاداری کردن غم و حزن و
اندوه را به حالت رسیم تشیع تبدیل کرده است .دینداری با حزن و ماتم و اندوه گره زده شده است .یم دانید این
غلبه غم و حزن و اشک و ماتم چه بر رس نفس و روان ما و فرزندانمان یم آورد؟!
بزرگداشت یاد امام حسنی و شهدای رسفراز کربال منحرص به عزاداری و مقتل خواین و روضه خواین و
مدایح نیست .یم توان فضیلت آزادیگ ،عزت ،اخالیق زیسنت ،خط قرمز داشنت ،ایثار ،فدااکری را به شیوه های
دیگری بزرگ داشت .یم توان از پیرشفته ترین روشهای تعلیم و تربیت با استفاده از ظرفیتهای سنیت فرهنگ
بویم روشهای بهرتی برای چننی بزرگداشیت پیدا کرد.
مداحان ،روضه خوانان ،مقتل خوانان ،ذاکران و مانند انها بهرتین نماینداگن راه و یاد امام حسنی نیستند.
باید تشیع و امام حسنی را از دست انها جنات داد .در جمالیس رشکت کنیم که با نقلهای ضعیف و یب پایه با
احساسات و عواطف ما بازی نکنند .امام حسنی جزء نوادر روزاگر بوده و پریوی از ایشان افتخار است .به
رشیط که بنی اسوه و پریو سنخییت وجود داشته باشد.
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هفت .پاسخ به پرسشهای حبث
اکنون زمان پاسخ به پرسشهایی رسیده که در اطالعیه این جملس طرح کرده بودم.
 .۱آیا دینداری ما موزون یا متوازن است؟
نه .ما اصول و مسلمات و مناسک اصیل را رها کرده مشغول به مستحبات و خرافات و ظنیات شده ایم.

ُ َ َْ
َ ُّ
امام یلع در چند جای نهج ابلالغه از چننی پدیده هایی اظهار نگراین شدید کرده است :أي َها انلَّاس سیأ ِِت
َ َْ ُ ْ َ َ ٌ ُ ْ َُ
ْ َ ُ َ َ ُ َُْ َ
َ
ُ
اإلناء بِما ِفیه ( )۶اى مردم ،زود است که زماین بر شما بیاید که
اإلسالم کما یکفأ ِ
علیکم زمان ـ یکفأ ِفیه ِ
اسالم در آن رسازیر شود مانند برگشنت ظرف که آچنه در آنست بریزید (از اسالم جز اسم و از قرآن جز درس
و از ایمان جز رسم بایق نماند).
ُْ
َْ
َ ُْ
ُ َ
اإل ْسال ُم لب َس الف ْر ِو َمقلوبا )۷( .و اسالم مانند پوستنی وارونه پوشیده شود (مردم متلبّس بلباس
ول ِبس ِ
اسالم هستند ،و یلکن گفتار و کردارشان بر خالف دستور اسالم یمباشد)
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َ
َ َ َ َ َّ ُ َ
َْ َ ُْ َ َ َ ْ
ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ
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ـ
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واعلموا أنکم ِرصتم بعد ال ِهجر ِة أ
مِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ
َ ْ
کفئُ
یم َّ َ ْ َ
َ
َْ ُ َ َ
اإل ْسال َم َیلع َوج ِهه (( )۸با اسالم عالقه و ارتبایط
وا
ان ِإال رسمه ....کأنکم ت ِریدون أن ت ِ
اإل ِ
ِ
تع ِرفون ِمن ِ
ندارید مگر بنام آن ،و از ایمان نیمشناسید مگر نشان آنرا (فقط به زبان شهادتنی یمگوئید ،ویل از احاکم
اسالم چزیى فرا نگرفته و به حقیقت ایمان ىپ نربدهاید)!!  ...مانند آنست که شما یمخواهید اسالم را از
صورتیکه هست وارونه نمائید).
 .۲شاخصهای دینداری موزون چیست؟
عدم تعارض با حمکمات قرآن کریم ،سنت معترب نبوی ،سریه معترب علوی و دیگر ائمه ،موازین عقل قطیع
و عدم مبالغه در اجزای دین .خداوند فرموده است :لک یشء عنده بمقدار(رعد ( )۸هر چزی نزد او مقدار
معیین دارد) .گفته شده که لک یشء جاوز حده انقلب ضده( .هر چزیی که از حد خود خارج شود به ضدش
منقلب یم شود) .ممکن است جزیئ یف حد نفسه مشیلک نداشته باشد اما آن را بزرگرت از حد خود کردن
مصداق دینداری ناموزون است .عزاداریی ما از حد و اندازه گذشته است.
 .۳آیا بزرگ شدن وحشتناک بریخ اجزای مستحب و اگه خرایف ،و کوچک شدن تاسفبار بریخ اجزای
رضوری دین و مذهب نشانه بیماری مزمن نیست؟
یقینا چرا .در آن سبک دینداری که مستحیب از واجبات و فرایض دیین و اخالیق و عقیل بزرگرت و با
اهمیت تر شده نشان بیماری و نادرسیت چننی دینداری است .در آن دینداری که بزرگداشت اعشورا که امری
نهایتا مستحب است به مراتب از بزرگداشت اعیاد فطر ،قربان و مبعث بزرگرت است باید فکری کرد .در آن
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دینداری که مناسک اصیل اهمال یم شود اما با دو روز برای امام حسنی اشک رخینت دنبال دستیایب به بهشت
هستیم این دینداری بیمار است ،خییل هم بیمار است.
 .۴آیا عزاداری ،مقتل خواین ،روضه خواین ،مدایح ،سینه زدن ،زجنریزدن ،گریسنت ،گریاندن و خود را به
گریسنت زدن از واجبات دیین است؟
خری .این امور مطلقا از واجبات نیست .بریخ از آنها در صوریت که فاقد رضربدین و وهن مذهب باشند و
دیلل معتربی داشته باشند شاید مستحب باشند .در غری این صورت حیت مستحب هم نیستند ،و در زمره امور
حرام ،مکروه یا نهایتا مباح قرار یم گریند .عزاداری علین به عنوان یکی از مناسک علین و هوییت شیعیان از
قرن چهارم و پنجم از زمان آل بویه آاغز شد .روضه خواین از دوران صفوی از قرن دهم ،تعزیه خواین از دوران
فتحعلیشاه قاجار از قرن دوازدهم رشوع شده است .مهم همدیل و همرایه با مرام حسیین است.
 .۵آیا چند ماه سال را با عزای اویلا رس کردن دینداری است؟
نه .اچنه مالک دینداری است ایمان و عمل صالح است .اگر این دو در اکر نباشد گریسنت و گریاندن و خود
را به گریه زدن مفید فایده ای نیست.
 .۶بهرتین راه اشاعه فضایل آزادیگ ،فدااکری و ایثار و تربیت دیین چیست؟
از خانواده ها اشاعه این فضائل را باید رشوع کنیم .خودمان باید مزین به این فضائل شویم تا فرزندان و
جامعه مان به این فضائل تمایل پیدا کنند .در مرام حسیین اخالص و پاکبازی حرف اول را یم زند .کیس به
زبان ما ناگه نیم کند .اگر عمل مبلغان و مروجان حسیین رنگ و بوی مرامش را نداشته باشد راه به جایی نیم
بریم .باید از جدیدترین روشهای علوم تربییت و زبان هرنی بهره جبوییم.
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 .۷مهمرتین شاخصهای تشیع و ضوابط عزاداری مرشوع کدام است؟
مهمرتین شاخصهای تشیع به قرار زیر است:
•

عدالت خداوند

•

قرآن :الکم اهلل جمید ،مصون از حتریف ،عیار حمک حدیث

•

پیامرب (ص) :برترین انسان اسوه جاوید برشیت

•

ائمهی اهل بیت :مرجع معرفیت امت و باب علم نیب

•

اختالفات تارییخ :انتقاد حمرتمانه و مؤدبانه از صحابه ،خلفا و امهات املومننی

•

توسل و شفاعت حاشیه ای حمدود بر تولک ناحمدود

•

جنات اخروی در گرو ایمان و عمل صالح ،نه متوقف بر عناوین ظاهری مذهیب

•

اخالق حسنه ،باالخص صداقت ،امانتداری ،احسان و ایثار ،و حمدودیت تقیه به رشائط اضطراری

•

عقل :اولنی خملوق و برترین مفتاح معرفت ،تشویق حکمت و گفتگو

•

مفتوح بودن باب اجتهاد در معارف دیین

•

آزادی و آزادیگ ،مدارا با خمالف غریمسلح ،دفاع از مظلومنی و مبارزه با ظاملنی

•

عدم اکتفا به ظواهر رشیعت و معریف باطن دیانت :رشیعت و طریقت و حقیقت ()۹
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اما ضوابط عزاداری مرشوع :عدم ارتکاب حمرمات ،اکتفا به نقلهای معترب ،و عدم جتاوز از انداره و وزن
عزاداری.
َ
 .۸آیا در ایام بالی کرونا عزاداری مرشوع در مراسم مجیع غریجمازی اصوال ممکن است؟
پاسخ منیف است .یم توان به شلک جمازی دینداری و عزاداری کرد .اگر برگزاری این مراسم باعث انتقال
بیماری شود که احتمالش کم نیست ،رشاع ،اخالقا و قانونا برگزارکننداگن چننی مراسیم ضامن و معاقب
هستند .اویلاء امر اعم از حکومیت و مذهیب که مانع برگزاری چننی مراسیم نیم شوند شایسته شماتت هستند.
حرف آخر
الکمم را با سخین از امام حسنی به پایان یم برم:
ُ
ُ
ُ
َّ
معایشهم فاذا ُحمَّصوا بابلالء قَ َّل َ
ادلیّانون» مردم
مادرت
عبید ادلنیا و ادلین لعق یلع السنتهم حیوطونه
«انلاس
بندۀ دنیایند و دین بر زبانشان یمچرخد و تا وقیت زندیگهاشان بر حمور دین بگردد در ىپ آنندّ ،
اما وقیت به
وسیلۀ «بال» آزموده شوند ،دینداران اندک یمشوند.
امیدوارم ما در زمره رفوزاگن ابتال نباشیم .مباحث این جلسه نیاز به گسرتش و تفصیل دارد .امیدوارم در
جمایل دیگر توفیق ترشیح این خمترص را پیدا کنم.
یادداشتها:
 .۱زیارت اربعنی ،تهذیب االحاکم ،شیخ طویس ،ج ۶ص ۱۱۳ح۲۰۱؛ مصباح املتهجد ،شیخ طویس ،ص.۷۸۸
 .۲امام حسنی از منظری دیگر :قاعده یا استثنا؟ (تاسواعی  ،۱۴۴۱شهریور )۱۳۹۸
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 .۳ترمجه آل امحد ترمجه آزاد است .عزاداریهای نامرشوع حداقل دوبار بعدا جتدید چاپ شده است:
یکی با مقدمه و کوشش سیدقاسم یاحسیین ،بوشهر۱۳۷۱ ،؛ و دیگری با عنوان دو رساهل و دو نامه از جالل آل
امحد :عزاداریهای نامرشوع و ارسائیل اعمل امرپیالیسم ،به کوشش و مقدمه سید هادی خرسوشایه . .ترمجه
جدید :رسآاغز اصالح عزاداری :ترمجه کتاباتلزنیه العمال الشبیه ،ترمجه و حتقیق مهدی مسائیل؛ اصفهان،
آرما.۱۳۹۶ ،
 .۴غرر احلکم ودرر اللکم ،آمدی ،ح ،۱۰۹۶۵عیون احلکم واملواعظ ص ۵۵۰ح ۱۰۱۵۷زول جبای ادبار.
 .۵غرر احلکم ،ح.۸۶۰۷
 .۶نهج ابلالغه ،خطبه  ،۱۰۳تصحیح صبیح صالح ،ص.۱۵۰
 .۷نهج ابلالغه ،خطبه  ،۱۰۷ص.۱۵۸
 .۸نهج ابلالغه ،خطره  ۱۹۲قاصعه ،ص .۲۰۹در هر سه مورد ترمجه مرحوم فیض االسالم را نقل کرده ام.
 .۹بازخواین هویت اسالم شییع (مرداد )۱۳۹۱
سخرناین جمازی شب اعشورای  ۸ ،۱۴۴۲شهریور  ۲۹ ،۱۳۹۹آگوست ۲۰۲۰

kadivar.com
/https://kadivar.com/18136
kadivar.mohsen59@gmail.com
تمام حقوق محفوظ است.
نقل مطلب به هر صورت تنها با ذکر منبع مجاز است.

۱۹

