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مقدمه
آسیب شناسی یکی از مسائل مهم در امور اجتماعی است چرا که نه تنها در امور تشریعی و
جاری انسان ،بلکه در همه پدیده های هستی ،احتمال وجود آسیب وجود دارد .همچنانکه اندیشه
و عقاید و اخالق و رفتار هر انسان ممکن است دچار آسیب و آفت گردد ،شناخت به واقع این
آسیبها و کنترل و درمان آنها یکی از مهم ترین وظائف انسانی ،اسالمی است .با توجه به این که
عزاداری امام حسین (ع) یکی از شعائر و سنت های مهم شیعیان و محبّان اهل بیت علیهم السالم
است و از طرفی این سنت مهم از جهت اخالقی مورد هجمه دشمن واقع گردیده است.به همین
خاطر باید آسیب های اخالقی عزاداری امام حسین ع را جدی گرفت و حتما آن را مورد بررسی
قرار داد و بعد راهکارهایی را برای آسیبز دائی یافت تا جامعه ی دینی بر اثر این آسیب ها به
انحطاط کشیده نشود.
هدف از این پژوهش ،شناسایی آسیب های آخالقی عزاداری امام حسین ع و راهکارهای آسیب
زدائی است که طبق این هدف به پاسخ سؤاالت تحقیق خواهیم رسید که آسیب های اخالقی
عزاداری امام حسین ع چیست؟و راهکارهای آسیبزدائی عزاداری امام حسین ع چیست؟
این تحقیق به خاطر آگاهی بخشی سطح جامعه از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است از آن
جهت که انحرافات و تحریف ها و کارهایی انجام می شود که با روح انقالبی عاشوراء امام حسین
(ع) سازگاری ندارد.
طبق بررسی هایی که انجام گرفته شده ،تألیف و تحقیق مستقلی در این موضوع انجام نشده و
تنها در البالی برخی کتاب ها و مقاالت مرتبط ،از آن بحث شده ،و وجه امتیاز این موضوع ،ارائه
تحقیقی مستقل دراین موضوع است .زیرا اسناد مرتبط به صورت کلی و مطلق ،آسیبهای عزاداری
امام حسین (ع) را بحث کرده اند و آسیبشناسی اخالقی بررسی نشده است .و روش تحقیق به
صورت توصیفی تحلیلی میباشد.
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فصل اول
کلیات و مفاهیم
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بیان مسئله
یکی از زمینههای رشد فضائل اخالقی ،عزاداری امام حسین (ع) میباشد .که به منظور تربیت
انسان صالح و سالم و همچنین دستیابی به جامعهای که فضائل اخالقی در آن نهادینه شده باشد ،از
اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است .از طرفی این سنت و روش مهم از نظر اخالقی مورد هجمهی
دشمن واقع شده است که اگر بتواند بیاخالقی را در عزاداری امام حسین (ع) رسوخ دهد همین
اهرم مهم اخالقی را به اهرم ضد اخالق تبدیل خواهد کرد.
در همین راستا این تحقیق به دنبال این است که با بررسی جامع آسیبهای اخالقی عزاداری
امام حسین (ع) و راهکارهای آسیبزدایی ،رشد فضائل اخالقی فردی و اجتماعی را رقم بزند.
ضرورت و اهمیت تحقیق
دستیابی به فضائل اخالقی همواره هدف و دغدغه حیات انسان و جامعهی انسانی بوده است .با
توجه به اینکه یکی از مؤثرترین زمینه ها در رشد اخالقی فرد و جامعه ،عزاداری امام حسین (ع)
میباشد ،در حالی که مورد هجمهی کینهتوزان انقالب اسالمی واقع شده است .به همین خاطر
بررسی آسیبهای اخالقی عزاداری امام حسین (ع) و ارائهی راهکارهای آسیبزدایی ،محور
پژوهش حاضر قرار گرفته است.
اهداف
هدف اصلی :شناسایی آسیب های اخالقی عزاداری امام حسین ع و راهکارهای آسیب زدائی
اهداف فرعی .1:شناسایی آسیب های اخالقی در عزاداری امام حسین (ع)  .2شناسایی
راهکارهای آسیب زدائی در عزاداری امام حسین علیه السالم
سؤاالت تحقیق
سؤال اصلی :آسیب های اخالقی در عزاداری امام حسین (ع) و راهکارهای برطرف کردن آنها
چیست؟
سؤاالت فرعی .1 :آسیب های اخالقی عزاداری امام حسین ع چیست؟  .2چه راهکار هایی
برای بر طرف شدن این آسیب ها وجود دارد؟
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پیشینه تحقیق
در زمینهی بررسی آسیبهای اخالقی عزاداری امام حسین (ع) و راهکارهای آسیبزدایی از
سوی اندیشمندان آثاری به رشتهی تحریر در آمده است که غالب نوشتههای در این عرصه را می-
توان به عنوان پیشینهی عام برای این تحقیق بشمار آورد از جمله تحقیقات در این زمینه موارد زیر
است:
 .1مقاله «آسیبشناسی مجالس عزاداری ،مجله پیام ویژه محرم  1386شماره  »86با نویسندگی
جناب آقای رضا بابایی است که در مورد آسیبهای عزاداری به صورت عام قلم پردازی نموده
است .نگاه نویسنده به عزاداریها به صورت مطلق و صرف مجالس بوده است.
 .2مقاله «آسیبشناسی عزاداری ،مجله مبلغان 1389 ،شماره  »135با نویسندگی جناب آقای
محمد مهدی فجری است .در این تحقیق نیز آسیبهای عزاداری به صورت عام بررسی شده
است.
 .3مقاله «عزاداری ،آسیبها و راهکارها» که به همت مجله نامه جامعه که در سال  1384شماره
 ،14به رشتهی تحریر درآمده است که همچنین آسیبها و راهکارهای عزاداری را به صورت مطلق
بحث کرده است.
 .4کتاب «آسیبشناسی عزاداری ،انتشارات ائمه (ع) »1385 ،نوشته مرتضی فاطمی .در این
نوشتار محقق به بررسی عام عزاداری پرداخته است.
.5کتاب «آسیبشناسی عزاداری امام حسین (ع) ،انتشارات صرفی پور »»1390 ،با نویسندگی
اصغر کمالی است .این پژوهش نیز مثل تحقیقات قبلی عام است.
همچنین در البالی کتب دیگر مثل کتاب «آسیبشناسی آیین عزاداری ،انتشارات علمی و
فرهنگی »1386 ،نوشته ابراهیم ابرهیمی به بحث آسیبهای عزاداری پرداخته است اما همانگونه
که اشاره شد مثل پژوهشهای قبلی به صورت عام به بررسی آسیبهای عزاداری پرداخته است.
امتیاز این پژوهش بر این است که آسیبهای عزاداری امام حسین (ع) را از حیث اخالقی به
صورت مستقل بررسی نموده و راهکارهای مناسب را ارائه نماید.
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روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که به شیوه کتابخانهای گردآوری و از اطالعات و منابع
کهن و جدید استفاده شده است.
مفاهیم
آسیب
آسیب در لغت عبارت است از آنچه موجب خرابی چیزی می شود؛خسارت ،گزند 1شود.
کاربرداصطالحی این واژه به موجودات زنده و اشیاء محدود نمی شود.امروزه این واژه در
مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز کاربرد فراوانی دارد.

2

آسیب شناسی در اصطالح علوم طبیعی ،یعنی شناخت ریشه بی نظمی هادر تشکیالت جسم
انسان.بنابراین در مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه ،آسیب شناسی اجتماعی اصطالحی است که
برای مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها وانحرافات اجتماعی به کار می رود.آسیب اجتماعی به هر
گونه عمل فردی یا جمعی اطالق می گرددکه در چارچوب اصول اخالقی و قواعد عام عمل
جمعی یا غیر رسمی جامعه،محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد ،در نتیجه با منع قانون یا قبح
اخالقی و اجتماعی رو به رو می شود.

3

اخالق
اخالق در لغت عبارت است از جمع خلق ،شیوه های رفتاری ناشی از نظام ارزشی یک فرد،
گروه یا جامعه 4 .و هم چنین به صفات پایدار نفسانی ـ ملکات ـ اطالق می شودصفاتی که صاحب
آن قابل ستایش یا نکوهش باشد.
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اما این واژه در اصطالح عبارت است از :
 .1غالمحسین صدری افشار،نسرین حکمی ،نسترن حکمی،فرهنگ فارسی دو جلدی (فرهنگ فارسی)،ج،1ص.46
 .2حجت ا ...بیات،آیین ها و آسیب ها ،ص.30
 .3حجت ا ...بیات ،آیین ها و آسیب ها  ،ص.30
 .4غالمحسین صدری افشار ،نسرین حکمی ،نسترن حکمی ،فرهنگ فارسی دو جلدی (فرهنگ معاصر) ج ،1ص.119
 .5مجتبی مصباح ،فلسفه اخالق  ،ص .16
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) 1صفات نفسانی قابل تحسین و تقبیح ،اعمً از پایدار و ناپایدار
این معنا عام تر از معنای لغوی است و مطابق آن صبر یک ویژگی اخالقی است ،هر چند به
صورت یک ملکه در نیامده باشد.
)2صفات و کار های قابل تحسین و تقبیح
این معنا از معانی قبلی نیز عام تر است و نه تنها شامل صفات نفسانی ،بلکه شامل کارهایی که
انجام می دهیم نیز می شودو به این معنا کار های شخص را نیز جزء اخالق وی محسوب می
کنند.
)3صفات و کار های شایسته
اخالق در این معنا از معنای قبلی خاص تر است و شامل صفات و کار های ناپسند نمی شود و
بدین معناست که ستم گری و خیانت در امانت را غیر اخالقی می شمارند.

1

عزاداری
عزادار در لغت عبارت است از دستخوش اندوه سخت بر اثر از دست دادن موجودی عزیز،
سوگوار.

2

کاربرد اصطالحی این واژه مانند واژه صاله ،حج ،زکات ،اصطالحی شرعی نیست که شناخت
آن نیاز به تعریف شارع مقدس داشته باشد بلکه واژه ای است آیینی که نشان دهنده رفتار و مراسم
خاصی است که در مواقعی به خصوص توسط اقوام و ملل گوناگون انجام می شود البته در
روایات و دیگر منابع تاریخی الفاظی وجود دارد که می توان آنها را با معنای عزاداری برابر دانست

مانند عزا ،ماتم ،نوحه ،نائحه ،تسلًی ،رثا و مرثیه3.در حالی که بین این واژه ها فرقی نمی توان قائل
شد.

 .1همان ،ص 68
 .2صدری افشار غالمحسین ،حکمی نسرین ،حکمی نسترن ،فرهنگ فارسی دو جلدی(فرهنگ معاصر)ج،2ص1434
 .3سایت ویکی فقه(،دانشنامه حوزوی)،ص تعریف عزاداری www.wikifeqh.ir
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