آسیبشناسی عزاداری عاشورا در کالم حضرت امام خمینی،
شهید مطهری و مقام معظم رهبری با تکنیک کیفی تحلیل مضمون
علی میر

سیامک بهاروند
تاریخ دریافت98/8/24 :

تاریخ پذیرش98/11/19 :

چکیده

این پژوهش با مراجعه به آثار ،نوشتهها و فرمایشدات حضدرت امدام

خمینددی  ،شددهید مرتضددی مطهددری و همچنددین سددخنرانیهای
مقام معظم رهبری در جهت آسی شناسی عزاداری عاشورا انجدام

شد است .با مشارکت د تن از علمای حدوز و دانشدگا و بدا روش
گددرو کددانونی ،تعددداد  35کددد یددا مضددمون پایدده اسددتخراج و بددا روش
مصاحبن عمیدق در قالد هشدت مقولده (ضدعف آ گداهی ،عددم درک

دقید د ددق ،بد د ددروز خرافد د ددات ،دروغپد د ددردازی و گزافدد دده گویی ،برخد د ددورد
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مقدمه 

عدزاداری بدرای اهلبیددت

از دو جهدت بسدیار اهمیددت دارد؛ یکدی احیدای نددام و راه آن

ب رگددواران و دیگددری توجدده بدده فرهن د

و مکتددب و اهددداف آنهددا کدده چیددزی خددار از صددراط

مستقیم نیست .عزاداری بده ظداهر شدامل گر یده ،اشدک ،نالده و غصده خدوردن بدرای از دسدت
دادن ع یزانی است که محترماند و نبودشان ضایعهای نداگوار اسدت؛ امدا عدزاداری حسدینی
بددا مفه ددوم اولیدده و س دداد ارائدده ش ددده از عددزاداری ،متف دداوت اسددت .گذشددت قددرون و اعصددار
کمرند

نمیتواند جایگاه عاشورا را در هددایت و حمایدت از پیدروان واقعدی امدام حسدین

نماید .مکتب اسالم به سبب همین عزاداریها بیمه شدده و نفوذناپدذیری امدت اسدالمی از
تأثیرات و تهدیدات دشمنان رقم خورده است.
امروزه در حوز دین ،باورهایی نادرست در باره عدزادار ی در جامعده روا یافتده اسدت کده
شاید به جای جذب جوانان و آشنا کردن مردم با فرهن

عاشورا ،شرایط را برای بروز فتنده و

هجمههای دشمنان _ که با سالح تهاجم فرهنگدی ،قلدب و روح ایمدان را در جوامدع اسدالمی
نشانه گرفتهاند _ فراهم آورد.
عدزادار ی از همددان آغدداز پدیدددار شدددن انسددان ،همددراه او بددوده و موضددوعی فطددری و طبیعدی
اسدت کده کدمکدم بدده صدورت یدک فرهند
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درآمدده اسددت .بایدد پدذیرفت کده فرهن هدا گدداهی

ارزشی و گاهی ضد ارزشی هستند .فرهن

عزادار ی با رعایت آداب صدحیح و مثبدت آن و

ب ددا پرهی ددز از هرگون دده دروغ و خراف دده ،الهدددامبخش ارزشه ددایی همچ ددون صد دبر ،جدددوانمردی،
شدجاعت ،غیددرت ،جهدداد ،دفداع ،ایثددار و فدددا کار ی و ...اسدت؛ ولدی ا گددر بدا خرافددات آمیختدده
باشد ،آثار عزادار ی منفی و معکوس می گردد (امیرحسینی و کریمی.)33 :1395 ،
عددزاداری ا گددر مبتنددی بددر معرفددی قیددام عاشددورا و تقو یددت روحیدۀ جهدداد و شددهادت و دفدداع از
اسددالم و نشددر فرهن د

دینددی باشددد ،بسددیار پسددندیده اسددت؛ امددا ا گددر بدده فرهند

ضددد ارزشددی

تبدیل شده و با تکیه بر گزافه گویی ،دروغپردازی ،ز یدان رسداندن ،خودنمدایی و  ...چهدرهای
منفی از قیام عاشورا و عزاداری به نمایش بگذارد ،آثار زیانباری همچون شادی طاغوتیان،
تضعیف ایمان مردم و گسترش فرهن

بیدینی و  ...خواهد داشت.

بد ددا در نظد ددر گد ددرفتن اهمید ددت قید ددام حسد ددینی در حفد ددظ فرهندد د

اسد ددالم از ید ددک سد ددو و

ل د وم پددیشگیددری و مقابلدده بددا آسددیبهای عددزاداری ،در ایددن پددژوهش سددعی شددده اسددت بددا
مراجع دده ب دده مت ددون منتش ددره از ز ب ددان حض ددرت ام ددام خمین ددی و ش ددهید مطه ددری و همچن ددین
فرمایشددات رهبددر عظیمالش ددأن انقددالب اس ددالمی ،بدده شناسددایی و دسددتهبندی آسددیبهای
عزاداری پرداخته شود.
بیا مسئله 

از ب ر تددرین مصددادیق ب رگداشددت شددعائر الهدی و نشددانۀ

عددزادار ی بددرای سیدالشددهدا
ا
پروامنددی دلهاسددت .یقینددا برخددورداری از چشددمۀ پددرفی

نورانیددت و معنو یددت عاشددورا ،از

کده موضددوع یدادکرد مصددیبت سددید و سداالر شددهیدان و یدارانش مطددرح شددد ،جر یدان یافددت و تددا
ام ددروز ،همچن ددان ج ددار ی اس ددت و پ ددس از ای ددن نی ددز ادام دده خواه ددد داشددت .تأم ددل در توص ددیۀ
اهلبیدت

بدده بددر پددا داشدتن مجددالس عددزا بددرای شددهدای کدربال و زنددده نگدداه داشددتن خداطر

عاشورا ،بشارت به پاداشهدای بد ر در گریسدتن بدر ایدن مصدیبت بد ر و گریانددن دیگدران،
تأ کیدد بددر اهمیددت عددزادار ی در دهدۀ اول محددرم ،بددهویژه در روز عاشددورا بده روشددنی بیددانگر ایددن
حقیقت است که عزادار ی برای سیدالشهدا

و یارانش ،اهدافی ب ر را دنبدال مدیکندد و

باید تداوم یابد (ر یشهری.)334 :1388 ،
هم ددان ق دددر ک دده ارائد دۀ و یژگیه ددای اعتق ددادی و راهب ددردی ام ددام حسد دین

در مج ددالس

حسدینی ،گددامی مددؤثر در تددرو ی جنبددههای اصددولی و صدحیح مکتددب اسددالم ندداب محمدددی
اسددت ،تحر یددف و تض ددعیف فرهندد

عاش ددورایی نقشددی بسددیار مخددرب در معرفددی شددیعه و

مکتب عاشورا دارد (آقاجانی قناد.)18 :1383 ،
شدداید بدده جددرأت بتددوان گفددت ل د وم حفددظ عاشددورا و ضددرورت عددزاداری بددر شددهادت امددام
حسین

و یارانش در این جمله از پیامبر اکرم
برا شهادت حسین

نهفته است که فرمود:

حرارت و گرمایی در دلها مؤ منان است که هرگز سرد

و خاموش نمیشود( .آقاجانی قناد)11 :1382 ،

آسیبشناسی عزاداری عاشورا در کالم حضرت امام خمینی ،شهید مطهری و مقام معظم رهبری ...

مهمترین امتیازات جامعۀ شیعه بده شدمار مدیرود .ایدن چشدمۀ جوشدان ،از نخسدتین روز ی
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ک د ددذب ،آزار دادن جس د ددم خویش د ددتن از طر ی د ددق ایج د دداد زخ د ددم و ض د ددربه زدن ،جی د ددغ زدن
نابجددا ،فریادهددای شدددید ،هتددک حرمددت از طر یددق بسددتن دروغ بدده پددای دیددن و از همدده مهمتددر
دادن بهاندده بدده دسددت دشددمنان مبنددی بددر گسددترش تبلیغددات ضددد دینددی از مهمتددرین مددواردی
هستند که در سالهای اخیر در مراسم عدزاداری بده چشدم میخدورد (امیرحسدینی و کریمدی،
.)41-39 :1395
در هیچ کدام از فرمایشات امامان معصدوم

در فضدیلت عدزادار ی امدام حسدین

بدر

امور ی غیر از گر یده کدردن توصدیه نشدده و اغلدب روایدات کده در ثدواب و پداداش ز یدارت و تع یدۀ
سددرور و سدداالر شددهیدان وارد شددده ،جددز گریسددتن و ز یددارت بدده چیددز دیگددری توجدده نکردهانددد
(اکبری.)205 :1384 ،
آیتاهلل مکارم شیراز ی فرمود:
از هددر ک دار ی ک ده بدده دشددمنان بهاندده میدهددد بپرهی یددد و از اعمددالی چددون قمددهزنی
اجتناب کنید؛ زیرا دستآویزی به دست دشمنان خواهد داد که کدل ایدن مراسدم
عظیم و سازنده را زیر سؤال ببرند .قمه را باید بر سر دشمن کوبید ،نه بر سر دوست.

(امیرحسینی و کریمی)38 :1395 ،

گر یدده و عددزاداری بددرای حسددین
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از آن جهددت ج د و شددعائر اسددالمی اسددت کدده هددم نمدداد

اسالم و عدالتخواهی و هم نشانۀ الهی و هدم حدافظ و ضدامن دیدن اسدالم تدا قیامدت اسدت
(اکبری.)78 :1384 ،

فلسددفۀ مطددرح شددده بددرای عددزاداری سددرور و سدداالر شددهیدان از سددوی اهلبیددت

حفددظ

دسددتورات ،حفددظ دسددتاوردهای نهضددت عاشددورا ،آ گدداهی مددردم از حقیقددت دیددن حنیددف،

پیوند با سیدالشدهدا

 ،محشدور شددن بدا شدهدای کدربال ،آمدرزش گناهدان ،رهدایی از هدول و

هراس روز قیامت و وارد شدن به بهشت است (صالحی و اکبرنژاد.)32-25 :1395 ،

مسئلۀ اساسی در برپایی مجالس عدزادار ی ،عددم تبیدین فلسدفۀ واقعدی قیدام عاشدورا بده

منظور تشخیص دالیل و ل وم و آثار قیام است .هر چه از افزایش شعور و آ گداهی مدردم در بداره

قیام عاشورا بیشتر چشمپوشی شود ،به همان اندازه و چهبسدا بیشدتر ،بددعت و حرکتهدای

خرافهآمیز به مجالس و مراسم عزاداری وارد میشود و فلسفۀ عزاداری بیش از پیش در ابهام

فدرو مددیرود .هددر چنددد رسددوخ فرهند

عدوام و مخدددوش شدددن محتددوای عزادار یهددا ،آمیختدده

ش د دددن خراف د ددات و ام د ددور ی م د ددوهن ب د ددا س د ددوگوار یهای مح د ددرم موج د ددب روا ب د دددعتها و
تحر یفهایی در این حادثۀ عظیم شده است ،ولی تبیین مسدتند و مدتقن دالیدل قیدام امدام

حسدین

بده مدردم و نسدل جدوان ،بدیش از گذشدته الزم و ضدرور ی اسدت .در ایدن چدارچوب

شایسدته اسدت خطیبدان و مدداحان از طدرح مطالددب سدطحی ،بیمحتدوا و تحر یدف شدده کده

گاهی اوقات با فلسفۀ نهضت عاشورا نیز مغایر است ،خوددار ی کنند.

بایددد پددذیرفت بدددعتها و تحر یفهددا باعددث میشددود ضدددارزشها ،ارزش تلقدی شدوند و

جای ارزشها را بگیرند و نسل جوان و مردم جامعده را از واقعیدت قیدام حسدینی دور سدازند.

در این گذار باید به سراغ شناسایی و تبیین آسیبها رفت و با شناخت آنها به توجیده مدردم

یدارانش از یددک سددو و اذعددان بده نقددش سددازندهای کدده قیدام عاشددورا در هدددایت جوامددع در طددول

تاریخ دارد از سوی دیگر ،و نیز توجه به این نکته کده بدا در نظدر گدرفتن فرمایشدات ب رگدان بهتدر

میتوان به شناخت آسیبهای عزاداری پرداخت.

مسئلۀ اصلی بدین شرح مطرح میشود :آسیبهای عدزاداری عاشدورا در کدالم حضدرت

ام ددام خمین ددی ،ش ددهید مطه ددری و مق ددام معظ ددم رهب ددری کدامان ددد و چگون دده میت ددوان آنه ددا را

دستهبندی کرد؟
روشها 

موا و

پژوهش حاضدر ،از نظدر هددف بده صدورت کداربردی اسدت؛ ز یدرا بدا مطالعده و بررسدی متدون

موجددود ،بدده شناسددایی متددون مددرتبط بددا آسددیبهای عددزادار ی میپددردازد تددا دانددش کدداربردی را

در باره آن توسعه دهدد؛ از نظدر ماهیدت بده صدورت کیفدی و از بعدد نحدو گدردآوری دادههدا ،بده

صد دورت پیمایش ددی و از ن ددوع توص ددیفی و اکتش ددافی اس ددت .از آنرو روش تحقی ددق ب دده صد دورت
توصیفی اسدت کده متدون منتشدره بده همدان نحدوی کده نگاشدته شددهاند ،ارائده میشدوند و بده

دلی ددل اس ددتفاده از مت ددون ب ددرای مدلس ددازی کیف ددی و تبی ددین آس ددیبها ب دده تفکی ددک ابع دداد و
مضدامین ،اکتشددافی نیدز هسددت .روش گددردآوری دادههدا در ایددن پددژوهش بده خدداطر پیمایشددی
ب ددودن ،ب دده صد دورت می دددانی و از طر ی ددق مطالعد دۀ مت ددون موج ددود در ب ددار موض ددوع و اظه ددارنظر

آسیبشناسی عزاداری عاشورا در کالم حضرت امام خمینی ،شهید مطهری و مقام معظم رهبری ...

و جوانان پرداخت .در ایدن راسدتا ضدمن تأ کیدد بدر لد وم عدزاداری و گر یده بدر امدام حسدین

و
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کارشناسان است.

هدف اصلی پژوهش ،شناسایی آسیبهای عزاداری عاشوراسدت .در ایدن راسدتا ،ایدن

سؤال مطرح میشود که آسیبهای عزاداری عاشورا در کالم حضرت امدام خمیندی ،شدهید
مطهددری و مقددام معظددم رهبددری کدامانددد و چگوندده میتددوان بددا روش تحلیددل مضددمون آنهددا را
دستهبندی کرد؟
جامع دۀ آمددار ی در ایددن پددژوهش بدده خدداطر ل د وم اسددتفاده از گددروه کارشناسددی و اهددل فددن در
تحلیل اکتشافی شامل افراد متخصدص در امدور مدرتبط بدا عدزاداری و مسدائل مدذهبی اسدت
که پس از بیان کدها و عبارات مرتبط با موضوع پژوهش ،وظیفدۀ اظهدار نظدر در بدار مضدامین
مستخرجه و همکاری برای ساخت مدل را بر عهده داشتند .این گروه متخصص با عندوان
گدروه کدانونی بده تعدداد ده نفدر بدا اسدتفاده از روش نمونده گیری نظدری (پدیگیدری تدا رسدیدن بده
عمدق نظددری کدده امکددان اضددافه شدددن متغیددر ،مقولده یددا بعددد جدیدددی وجددود نداشددته باشددد) و
شامل تعدادی از استادان دانشدگاه و کارشناسدان خبدره در موضدوع عدزاداری و دارای سدوابق
ارزنده در مسائل مذهبی بودند.
ا
اعضای گروه کانونی معموال بین شش تا  12نفدر هسدتند؛ امدا بسدته بده بحدث ،تخصدص،
دانش و تجربه میتوان گروهها را با حضور سه تا چهار نفدر نیدز تشدکیل داد (حسدینی:1394 ،
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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کیت ینگد ددر و بد دداربور )1999( 1معتقدند ددد گد ددروه کد ددانونی ،یکدددی از تکنیکهدددای مصد دداحبۀ

کیفدی اسددت کدده بددرای ایجدداد تعامددل بددین اعضددای گددروه طراحددی شددده تددا انگیددزه بددرای بحددث
عمیقتدر را فدراهم کندد و جنبدههدای مختلدف و جدیدد موضدوع مدورد بحدث را آشدکار نمایندد.
تشکیل گدروه کدانونی ،جلسدهای بدرای حدل مشدکل یدا تصدمیمگیدری نیسدت؛ بلکده تنهدا یدک
جلسۀ مصاحبه است.

مورگددان و کروگددر )1993(2معتقدنددد گروههددای کددانونی بددر دیگددر روشهددای پددژوهش برتددری

دارند؛ زیرا هدف اصلی آنها کشف نگرشها ،احساسات ،باورهدا ،تجربدهها و وا کدنش افدراد
1. Kitzinger & Barbour
2. Morgan & Kreuger

اسددت کدده بددا روشهددای دیگددر ماننددد مشدداهده ،مصدداحبۀ فددردی و پرسشددنامههای پیمایشددی
قابل درک نیست.
انتخدداب اب ددزار و روش مناس ددب بددرای جم ددعآور ی دادههددا تددابع عوامددل گوندداگونی ماننددد
ماهیت تحقیدق ،میدزان دسترسدی بده اطالعدات ،محددودیتهای موجدود و میدزان همکدار ی
افراد هددف و سدازمانهای ذینفدع و مدرتبط بدا موضدوع تحقیدق اسدت .بدر همدین اسداس ،ابدزار
گددردآوری دادههددا در ایددن پددژوهش بدده ص دورت کتابخانددهای در جهددت پیشزمیندده بددرای گددروه
کانونی و مصاحبۀ عمیق برای تبیین مضامین و ساخت مدل نهایی بدود .بده عبدارت دیگدر،
ابزار گردآوری شامل مطالعات کتابخانهای و سدایتهای معتبدر بده منظدور تبیدین مضدامین و
باالخره مصاحبۀ عمقی از گروه کانونی برای تدوین و ارزیابی مدل نهایی بود.

مطلددب مددورد سددنجش اشدداره دارد و بررسددی مددیکنددد کدده روش یددا ابددزار بدده کددار رفتدده تددا چدده حددد
میتوانددد خصوصددیت مددورد نظددر را درسددت اندددازه گیری کنددد ،از بعددد ص دوری و محتددوایی بدده
اظهار نظر سه تن از افراد صاحبنظدر اسدتناد شدد تدا ضدمن اظهدار نظدر در بداره دقدت و امکدان
استناد به منابع ،نسبت به اینکه منابع مدورد نظدر و مفداهیم مطدرح شدده تدا چده حددی بدرای
نتیجه گیری در باره موضوع تحقیق سودمندند ،اظهار نظر کردند.

ارز یدابی پایدایی 2نیدز بدا روش ضدریب کاپددای کدوهن 3صدورت گرفدت .ایدن شداخص میددزان

توافدق دو ار ز یدداب را روی یددک صدفت دو حددالتی نشددان میدهدد .مقددادیر ب ر تددر از  0/7بددرای
ایددن منظددور مناسددب اسددت .در برخددی از منددابع نیددز مقددادیر بددین  0/4تددا  0/6توافددق متوسددط،
مقادیر بین  0/6تا  0/8توافق قابل مالحظه و مقادیر بیش از  0/8توافق عالی بین دو ارز یداب
را نشان میدهد (حاجیزاده و اصغری.)149 :1397 ،
)kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE

مقدار  PAoنمایانگر میزان توافدق دو ارز یداب و مقددار  PAEنیدز نشدان دهندد میدزان توافدق
مورد انتظار است .توافق بین دو ارزیاب برابر  0/50پیشبینی شد که پس از اظهارنظر ،میدزان
1. Validity
2. Reliability
3. Cohen's kappa coefficient

آسیبشناسی عزاداری عاشورا در کالم حضرت امام خمینی ،شهید مطهری و مقام معظم رهبری ...
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ایددن توافددق برابددر  0/87بددود و در نتیجده ضددریب کاپددای کددوهن برابددر  0/74محاسددبه شددد .ایددن
نتیجده نشددان داد درجدۀ ثبددات ،همسددانی و قابلیدت پیشبینددی ابددزار طراحددی شددده در سددطح
قابل پذیرشی قرار دارد.
تحلیددل دادههددای کیفددی در سددطح زیرمقددوالت /کدددهای آسددیبشناسددی تددا رسددیدن بدده
مدددل نهددایی تحقیددق از روش تددمشناسددی انجددام شددد .مضددمون یددا تددم مبد ّدین اطالعددات مهددم
در بددار دادههددا و سددؤاالت اسددت و تددا حدددی معنددا و مفهددوم الگددوی موجددود در مجموعددهای از

دادهها را نشان میدهد (براون و کالرک.)84 :2006 ،1

تحلیددل تددم روشددی بددرای تعیددین ،تحلیددل و بیددان الگوهددای (تددمهددا) موجددود درون دادههددا
اس ددت .ای ددن روش در ح ددداقل خ ددود ،دادهه ددا را س ددازماندهی و در قالددب جزئی ددات توص ددیف
می کند ،اما میتواند از این فراتر رفتده و جنبدههای مختلدف موضدوع پدژوهش را تفسدیر نمایدد
2

(توماس.)32 :2003 ،
تحلیل مضمون ،روشی برای شدناخت ،تحلیدل و گدزارش الگوهدای موجدود در دادههدای
کیفی است .این روش ،فرایندی بدرای تحلیدل دادههدای متندی اسدت و دادههدای پرا کندده و
متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل می کند (براون و کالرک.)78 :2006 ،
جدول :1فرایند گام به گام تحلیل مضمون
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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مرحله

گام

اقدام

تشریح و تفسیر متن

ترسیم شبکه
مضامین

بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخر ،
مرتب کردن
مضامین ،انتخاب مضامین پایه و سازماندهنده و فراگیر ،ترسیم
نقشۀ مضامین ،اصالح و تایید شبکۀ مضامین

مکتوب کردن دادهها ،مطالعۀ اولیه و مجدد دادهها،
آشنا شدن با متن
نوشتن ایدههای اولیه
پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیۀ قالب مضامین ،تفکیک
تج یه و توصیف
ایجاد کدهای اولیه
متن به بخشهای کوچکتر ،کدگذاری ویژگیهای جالب دادهها
متن
تطبیق دادن کدها با قالب مضامین ،استخرا مضامین از
جستوجو و
بخشهای کد گذاشتۀ متن ،پاالیش و بازبینی مضامین
شناخت مضامین

1. Braun & Clarke
2. Thomas

مرحله

گام

ادغام و ترکیب متن

تدوین گزارش

تحلیل شبکه
مضامین

اقدام

تعریف و نامگذاری مضامین ،توصیف و توضیح شبکۀ مضامین
تلخیص شبکۀ مضامین و بیان مختصر و صریح آنها ،استخرا
نمونههای جالب دادهها ،مرتبط کردن نتای تحلیل با سؤاالت
تحقیق و مبانی نظری ،نوشتن گزارش عملی و تخصصی از
تحلیلها

منبع :کین

و هوروکس153 :2010 ،1

پس از تبیین خردهمقدوالت /کددها بدا اسدتفاده از ابدزار مصداحبۀ عمیدق و بدا مشدارکت ده

نف ددر از اس دداتید دانش ددگاه و متخصص ددان ب دده تعی ددین ارجحید دت مق ددوالت و دس ددتهبندی آنه ددا
ضمن مراجعه به هر یک از مصاحبهشدوندگان و کسدب موافقدت آندان ،مطالدب برداشدت

شده از کتب و منابع اطالعاتی و سایتهای اینترنتی مطدرح و نظدرات آنهدا نوشدته شدد کده بدا
دستهبندی نظرات ارائه شده بر اساس شباهتی که داشتند ،تمشناسی صورت گیرد.

در مص د دداحبۀ عمق د ددی ،ی د ددک موض د ددوع مع د ددین و مح د دددود از ش د ددخص س د ددؤال میش د ددود

و بعد کوشش میشود توجیه نظدر ،عقیدده یدا رفتدار وی کشدف و اسدتنباط شدود (معتمددنژاد،

.)207 :1382

مص دداحبه ،اع ددم از س دداختاریافته ی ددا ب دددون س دداختار ،مس ددتلزم مراحلددی اسددت .ک ددوهن و

مدانین )1986(2فرایندد آن را شدامل شددش مرحلده (تعیدین هدددف ،طراحدی ،انجدام ،نگددارش،
تج یه و تحلیل ،ارائۀ نتای ) میدانند.

پژوهشگر پس از تحلیل دادههای مصاحبه ،باید نتای آن را در قالدب گدزارش در اختیدار

دیگران قرار دهد .در این گزارش ،پژوهشگر دیددگاههای خدود را نیدز دخالدت میدهدد (گدال و
همکاران.)1009 :1383 3،

بدده طددور خالصدده در ایددن پددژوهش ،ابتدددا بدده تبیددین تعدددادی از فرمایشددات حضددرت امددام

خمین ددی  ،ش ددهید مطه ددری و مق ددام معظ ددم رهب ددری(مدظل ددهالعالی) ب ددا مراجع دده ب دده کت ددب و
1. King & Horrocks
2. Cohen & Manion
3. Gall et al
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پرداخته شد.
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سددایتهای اینترنتددی پرداختدده شددد و ضددمن ارز یددابی اعتبددار منددابع بددا مراجعدده بدده سدده نفددر از
متخصصان و ارزیابی پایایی ابزار پژوهش بدا مراجعده بده دو نفدر از متخصصدان ،گدروه کدانونی
تشددکیل و از تکنی ددک مص دداحبۀ عمقددی ت ددا رس ددیدن بدده م دددل نهددایی اسددتفاده شددد .تعددداد
مشارکت کنندگان در پژوهش به منظور اظهار نظر در باره مدل و اجزای آن شامل هفدت نفدر از
اساتید دانشگاه در رشتههای مدرتبط از قبیدل فلسدفه ،علدوم قرآندی و مددیریت آموزشدی و سده
نفددر از روحددانیون و شخصددیتهای مددذهبی بودنددد کدده بددا روش نموندده گیری نظددری انتخدداب
شدند .این گروه در سه جلسه به صورت مجزا به پژوهشگران کمک کردند کده در سده مرحلده
(مفهومسددازی ،مصدداحبه و تهی دۀ گددزارش) فراینددد ارز یددابی ،شددناخت و دسددتهبندی مفدداهیم
مربوط به مدل را پس از اسدتخرا کددهای حاصدل از تمشناسدی تکمیدل نمایندد .هدر جلسده
بین  1/5تا دو ساعت به طول انجامید.
افههها 


در تحلیل مضمون ،ابتدا به شناسایی و توصیف کدها یا مضامین پایه پرداختده شدده و
س س با ترکیب مضامین پایه از جهت میزان اشدتراک ،مضدامین سدازمان دهندده مشدخص
میشددوند .مضددامین سددازمان دهنددده بدده عنددوان مقددوالت مسددتخر از کدددها معرفددی و در کنددار
سایر مقوالت مشابه ،ابعاد را شکل میدهند.
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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گااام اول .تبیددین کدددها و مضددامین پایدده :بددا مراجعدده بدده متددون و سددایتهای مختلددف،
تعدادی از متون مرتبط با موضوع تحقیق به شرح زیر شناسایی شد:
 .... .1سیدالشهدا هم که کشدته شدد ،نده ایدن کده رفتندد یدک ثدوابی ببرندد ،ثدواب بدرای او
خیلی مطرح نبود ،رفت که این مکتب را نجاتش بدهد ،اسالم را پیشرفت بدهدد ،اسدالم را
زندده کنددد .... .بایددد ایددن نکتدده هددم بدده مدردم گفتدده بشددود ،تددذکر داده بشددود  .....اینهددا اشددتباه
اسددت کدده اینهددا یددک طددرف قضددیه را میبیننددد ،یددک طددرف قضددیه را نمیبیننددد (خمینددی،
.)529 /8 :1385
باید این مجالس و مجامع را حفظ بکنید .هر دو جهت باید باشد ( ...همو.)122 /10 :
 .2آن وقت ،یکی از حرفهایی که هدی راید بدود ،می گفتندد« :ملدت گر یده» بدرای ایدنکده

مجالس روضه را از دستشان بگیرند (همو.)322 /13 :
 .3این که می گویند انقالب کردهایم ،روضه دیگر الزم نیست ،از غلطهایی است کده تدو
دهنها انداختهاند .مثدل ایدن اسدت کده بگدوییم امدروز مدا انقدالب کدردهایم دیگدر الزم نیسدت
نماز بخوانیم .انقالب کردیم که شعائر اسالم را زنده کنیم ،نه انقالب کردیم کده شدعائر اسدالم
را بمیرانیم (همو.)327 -326 /13 :
 ... .4این طایفه باید در منابر ،در مسداجد و هدر جدای مقتضدی بدا مدردم صدحبت کنندد و
عددالوه بددر ایددن کدده مسددائل روز را می گوینددد ،مسددائل اخالقددی و اعتقددادی و تهددذیب نفددس را بدده
مردم بگویند و مردم را هدایت کنند و در آخر منبر روضه را بخوانند و زیاد بخوانندد ،دو کلمده
نباشد (همو.)331 /15 :
بیاورنددد؛ دسددتههای سددینهزن شددکوهمند .البتدده از چیزهددایی کدده بددرخالف [اسددت] ...پرهیددز
کنند (همو.)100 /11 :
 .5بایدد ایددن نکتدده هدم بدده مددردم گفتده بشددود ،تددذکر داده بشدود کدده آقددا قضدیه روضددهخددوانی
قضیه این نیست که من یک چیزی بگویم و یکی هم گریه کند ( ...همو.)529 /8 :
 .6مدن نمدیدانم کددام جدانی یدا جانیهددایی ،جنایدت را بده شدکل دیگدری بدر حسددین
وارد کردند  ... .و گفتندد کده حسدین کشدته شدد بدرای آن کده بدار گنداه امدت را بده دوش بگیدرد!
(مطهری.)127 :1379 ،
 .7چد ددرا ائم د دۀ اطهد ددار
امام حسین

دسد ددتور دادند ددد کد دده بد ددرای حفد ددظ اید ددن نهضد ددت باید ددد بد ددرای

گر یده کدرد؟  ...خیدال مدی کنیم حسدین بدن علدی

در آن دنیدا منتظدر اسدت

کده مدردم بدرایش دلسددوزی کنندد یدا العیدداذ بداهلل حضدرت زهدرا بعددد از هدزار و سیصدد سددال،
ّ
آن هددم در جددوار رحمددت الهددی ،منتظددر اسددت کدده بددرای او گر یدده بکننددد تددا تسددلی خدداطر پیدددا
کند (همو.)78 :
 .8در کتدابی دیدددم کدده نویسددنده ،مقایسددهای میددان حسددین

و عیسددی مسددیح

کددرده

بود .نوشته بود که عمدل مسدیحیها بدر عمدل مسدلمین (شدیعیان) تدرجیح دارد؛ ز یدرا آنهدا روز
شدهادت عیسدی مسدیح را جشددن می گیرندد و شدادمانی می کننددد؛ ولدی اینهدا در روز شددهادت
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تکلیف آقایان است روضه بخوانند .تکلیف مدردم اسدت دسدتههای شدکوهمند بیدرون
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حسددین

 ،مرثیددهخوانی و گر یدده می کننددد! مسددیحیان شددهادت را موفقیددت میداننددد ،ولددی

مسددلمین ،شددهادت را شکسددت میداننددد و چددون شکسددت مددیداننددد ،گر یدده می کننددد! ...
جواب این است که دنیای مسیحی روی همان اعتقاد خرافدی اسدت کده می گو یدد :عیسدی،
کشته شد تا بدار گنداه مدا بر یدزد و ایدن همدان فدرق اسدالم و مسدیحیت تحر یدف شدده اسدت کده
اسالم دین اجتماعی و مسیحیت ،دینی برای اندرزهای اخالقی است (همو.)128 :
 .9ش ددهید مطهدددری می گو ی ددد :حادثد دۀ عاش ددورا ،دارای دو بعدددد اس ددت :یکدددی جنایدددت و
مظلومیددت و دیگددری حماسدده ،عددزت و عظمددت .دو ص دفحه هسددت :یکددی سددفید و نددورانی و
دیگددری ص دفحهای تار یددک ،سددیاه و ظلمددانی کدده هددر دو ص دفحهاش یددا بینظیددر اسددت و یددا
کمنظیدر .در صدفحۀ سددیاه ،یددک جنایدت و یددک تددراژدی ،یددک مصدیبت و یددک رثاسددت .ایددن
تاریخچدده ،ی ددک صد دفحۀ دیگ ددر ه ددم دارد کدده قهرم ددان آن صددفحه ،حسددین

اسددت .در آن

ص دفحه ،دیگددر جنایددت نیسددت ،تددراژدی نیسددت؛ بلکدده حماسدده اسددت ،افتخددار و نورانیددت
است ،تجلدی حقیقدت و انسدانیت اسدت ،تجلدی حقپرسدتی اسدت .آن صدفحه را کده نگداه
کنیم ،می گوییم بشریت ،حق دارد به خودش ببالد (محمدی ریشهری.)345 :1388 ،
 .10چدرا بایددد کددربال را از نظدر مرثیدده و رثددا مطالعده کنددیم؟ چددرا بایدد جنایتهددای کددربال گفتدده
شود؟ چدرا بایدد حسدین
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399

120

از آن جنبدهای کده مدورد جنایدت جانیدان اسدت ،مدورد مطالعده مدا

قرار بگیرد؟  ...باید اعتراف کندیم کده یکدی از جانیهدای بدر حسدین

مدا هسدتیم کده از ایدن

تاریخچده ،فقددط یددک صدفحهاش را میخددوانیم و صدفحۀ دیگدرش را نمیخددوانیم (مطهددری،
.)125 -121 :1379
 ... .11روضهخوان فردی تریاکی بود و داستان پیرزنی را نقل می کدرد کده در زمدان متوکدل،
میخواست به کربال برود و جلوگیری می کردند .آن پیرزن را به دریا انداختند و طلدب کمدک
از حضرت اباالفضل

نمود .سواری آمد و گفت :رکداب اسدب مدرا بگیدر .رکدابش را گرفدت.

گفت :چرا دستت را دراز نمی کنی؟ گفت :من دست در بدن نددارم و همدین موضدوع باعدث
شد که مردم به شدت گریه کنند .مرحوم حدا شدیخ محمدحسدن ،تاریخچدۀ ایدن قضدیه را
این طور نقل کرد :واعظ معروفی می گفدت کده مدن در مجلدس عدزاداری آخدرین منبدری بدودم.
منبریهای دیگر میآمدندد و هندر خودشدان را بدرای گریانددن مدردم ،اعمدال می کردندد .دیددم

هدر کددس هنددری داشددت بدده کدار بددرد تددا اشددک مددردم درآیددد و مدن هددم ایددن قضددیه را جعددل کددردم.
عص ددر هم ددان روز رف ددتم در مجل ددس دیگ ددری ک دده در چارس ددوق ب ددود ،دید ددم آن ک دده قب ددل از م ددن
منبددر رفتدده ،همددین داسددتان را می گو یددد و کم کددم آن را در کتابهددا هددم نوشددتند و چدداپ هددم
کردند (همو.)49 :
 .12در منزل یکی از علمای ب ر تهران ،یکی از اهل منبر گفت :بعد از ایدن کده حضدرت
لیال رفت در یکی از خیمهها و موهایش را پریشان کرد تا برای سالمتی حضرت علیاکبر
دعدا کنددد ،نددذر کددرد کدده ا گددر فرزندددش در کددربال کشددته نشددود ،از کددربال تددا مدیندده را ریحددان بکددارد؛
یعنی نذر کرد که سیصد فرسخ راه را ریحان بکارد .اگر یدک مسدیحی یدا یدک یهدودی یدا یدک
آدم المذهب ،این قضایا را بشدنود ،آیدا نخواهدد گفدت کده تداریخ اینهدا ،چده مزخرفداتی دارد؟
 .13اگر بخواهیم روضههای دروغی را که میخوانند ،جمعآوری کنیم ،شاید چند جلد
کتاب پانصد صفحهای بشود (همو.)18 :
 .14کتبدی ماننددد روضةالشدهدای مالحسددین کاشدفی و اسرارالشددهاده تدألیف مرحددوم مالآقددا
دربندی دو مورد از منابع تحریفزا دربار عاشورا هستند که به خداطر وجدود چندین کتبدی در
دست مردم عوام باید به حال اسالم گریست (همو.)95 :
 .15حقیقت این است که در این تقصیر هم خدواص مسدئول هسدتند و هدم عدوام .راجدع
بده مسدئول بدودن و مقصدر بدودن خدواص و علمدا شداید چنددان احتیداجی بده توضدیح نباشددد،
ولی این را بدانید که تود مدردم هدم در ایدن مسدائل شدریک هسدتند؛ بده همدان انددازه و شداید
بیشتر .آدمهای عادی ،حتی ا گدر درس نخواندده باشدند و عر بدی و علدوم و معدارف اسدالمی را
هددم بلددد نباشددند ،وقتددی در برابددر ایددن تحریفهددا قددرار می گیرنددد بایددد مجلددس را تددرک کننددد
(مطهری ،نقل از ( ،https://www.irna.ir/news/تاریخ بازدید.)1398/8/5 :
 .16در عاشورا همان اندازه که تفسیر صدحیح ،سدازنده و حیداتبخدش اسدت ،برداشدت
نادرسددت و منحددرف و بدددعتگددذاری میتوانددد بددرای جامعدده مخددرب باشددد و مددا را از مسددیر
واقع ددی دور کن ددد (مطه ددری ،ب دده نق ددل از ایرن ددا  ،https://www.irna.ir/news/ت دداریخ بازدی ددد:
.)1398/8/5
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 .17او میگوید :آنچه که من (مطهری) می گویم ،همانهدایی اسدت کده مرحدوم حداجی
نددوری هددم از آنهددا نالدده کددرده اسددت .بددرای حسددین در عصددر مددا یددک عددزای جدددی اسددت کدده در
گذشددته نبددوده اسددت و آن هددم ایددن دروغهددایی اسددت کدده در بددار حادثدۀ کددربال گفتدده میشددود.
هددیچ کددس جلددوی ایددن دروغهددا را نمی گیددرد و بدده ایددن مصددیبت حسددین

بایددد گریسددت

(مطهری ،رسالت 30 ،دی  ،1386ش.)6345
نمونههایی از دروغپردازی در خصوص عاشورا که از متن مصاحبۀ شهید مطهری گرفتده
شده را میتوان به طور خالصه شامل مواردی به شرح زیر مطرح نمود:
الددف) حضددرت علددی

در حددال سددخنرانی بودنددد کدده بددرای فرزندددش امددام حسددین

درخواسدت آب نمدود .حضدرت ابوالفضددل

آب را تهیده کدرد و امدام علددی

بده یداد حادثدۀ

کربال افتاد .حضرت علی فقط در زمان خالفتش منبر میرفت ،پدس ایدن حادثده در کوفده
ا
و بین سال  36و  41بوده است که امام حسین تقریبا  33ساله و حضرت عبداس نیدز
جوانی در حدود  15سال بود.
ب) امام حسین

هنگام خرو از شهر حجاز با جالل و شکوه فراوان خار شدد .بعدد

عدهای می گویند که عصر روز یازدهم چه حالی داشتند ! ...
) موضوع برگزاری مراسم ازدوا قاسم  13ساله در شرایطی کده حتدی خوانددن نمداز هدم
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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به سختی میسر بود ،امکانپذیر نبوده و دروغ مح
د) می گوینددد کدده امددام حسددین

است.

در روز عاشددورا سیصددد هددزار نفددر را کشددت .در بمبدداران

اتمی هیروشیما سیصد هزار نفر کشته شد .چند روز پیش حساب کردم که اگر با شمشدیر در
هدر ثانیده یدک نفدر کشدته شدود ،سیصدد هددزار نفدر ،هشدتاد و سده سداعت و بیسدت دقیقده وقددت
میخواهد .دیدند که جور درنمیآید ،چه بکنند؟ گفتند روز عاشورا هم هفتاد سداعت بدود!
همچنین نوشته است :حضرت ابوالفضل

 ،بیست و پن هزار نفر را کشت یا جوی خون

تدا رکداب اسدب او بداال آمددد .حسداب کدردم شدش سداعت و پنجدداه و چندد دقیقده و چندد ثانیدده
وقت میخواهد ،اگر در هر ثانیه یک نفر کشته شود.
هدد د) اربعد ددین کددده میرسد ددد ،مد ددردم ایدددن روضد دده را گدددوش می کنندددد کددده اسدددرا از شدددام کددده
برمی گشتند ،آمدند به کربال و در آنجا با جابر مالقات کردند .در صورتی که ایدن مطلدب جدز

در کتاب لهوف که آن هم خود سید بن طاووس در کتابهای دیگرش آن را تکذیب کدرده
و الاقل تأیید نکرده است ،در هیچ کتابی نیست و هیچ دلیل عقلی هم قبول نمی کند.
و) موضوع آمدن حضرت امام حسین

به بالین فرزندش حضدرت زینالعابددین

و

اعالم این که تمام افراد کشدته شدده و فقدط خودشدان زندده ماندهاندد ،صدحت نددارد؛ ز یدرا آن
ا
جناب از اول مقاتله تا وقت مبارز پدر ب رگوارش ،ابددا از حدال اقربدا و انصدار و میددان جند
خبری نداشت.
ز) هر چند تشنگی به حدی فشار آورد که امام حسین

وقتی به آسدمان نگداه می کدرد،

باالی سرش را درست نمیدید؛ هیچ گاه تقاضای عاجزانهای برای درخواست آب از طدرف
او قابل پذیرش نیست.
فراگرفت ،نتوانست به کاروان دستبرد بزند ،یکی از دروغهایی است که متأسفانه بارها مورد
توجه تعدادی از مداحان قدرار گرفتده اسدت .او در خدواب دیدده بدود کده قیامدت بر پدا شدد و او را
کشان کشان به جهنم میبردند .چون کوچکترین عمل صالح در نامدۀ عمدل او نبدود ،وی را
به لبۀ پرتگاه جهنم بردند ،ولی جهنم او را ن ذیرفت؛ چون در کنار راهدی خوابیدده بدود کده در
آنجدا قافلدۀ زوار میرفتنددد و گددرد زوار بددر لبدداس او نشسدته بددود .آیددا مکتددب حسددین

مکتددب

انسانسازی است یا مکتب گنهکارسازی؟
ط) در روز عاشدورا کده بعضدی از یداران شدهید شددند ،شخصدی بدر مرکبدی کدوهپیکدر سدوار و
نیز هیجده ذرعی در دست آمدد و بعدد از جدوالن گفدت :هدر کده مدرا نشناسدد ،مدنم هاشدم بدن
عتبة بن ابی وقاص .قصۀ مبدارزه و کشدته شددنش دروغ اسدت؛ ز یدرا از شدجاعان معدروف و از
مالزمددان رکدداب حضددرت علددی
می گفتن د د د ددد .او علم د د د دددار جند د د د د

بددود کدده او را مرقددال (دالوراندده بدده میدددان مبددارزه میشددتابد)
صد د د د دفین ب د د د ددود و در هم د د د ددان ج د د د ددا ش د د د ددهید ش د د د ددد.

( www.heyat-ashoora.blogfa.comتاریخ بازدید.)1398/8/5 :
 .18چیز دیگدری کده بندده در بعضدی از خواننددگان جلسدات مدداحی اطدالع پیددا کدردم،
استفاده از مدحها و تمجیدهای بیمعناست .فرض کنید راجدع بده حضدرت ابوالفضدل
ا
صدحبت میشدود .بندا کنندد از چشدم و ابدروی آن ب رگدوار تعر یدف کدردن ،مدثال قر بدون چشددمت
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در دنیدا کدم اسدت؟ مگدر ارزش ابوالفضدل

بده چشدمهایش بدوده؟

بشم .مگر چشم قشن
ا
اصال شما مگر اباالفضل را دیدهاید و میدانید چشدمش چگونده بدوده؟ اینهدا سدطح معدارف
دینددی مددا را پددایین مددیآورد ... .معددارف شددیعه را بایددد در همدده سددطوح عرضدده کددرد .از سددطوح
ذهن متوسط و عامی بگیرید تا سطوح باالترین فیلسوفها (مقام معظم رهبری.)1384 ،
 .19خرافدات بدر سدده اصدل بیبنیددادی ،باطدل بدودن و خددوشآمدد مخاطددب اسدتوار اسددت.
خرافدات در ذات خددود غلدوآمیز اسددت .در عزاداریهدای چنددد سدال اخیددر بعضدی از مددداحان
ّ
ّ
ّ
نادان در مدح ائمه از تعابیری همچون «حسین اللهی» و «زینب اللهی» و «ال الده اال فاطمده»
اسددتفاده کردهانددد کدده ایددن تعددابیر ،تعددابیری شددرکآلود و منحددرف و نددوعی خرافدده و غلددو اسددت.
رهبددر معظددم انقددالب در جددواب اسددتفتاتی در ایددن زمیندده میفرماینددد :از ایددنگوندده حرکددات و
تروی این افراد و اینگونه جلسات اجتناب شود (محمودی.)34 :1386 ،
 ... .20از برخی تعابیر دربار ائمه نباید استفاده کرد .از تعابیری که هر شاعری چه شداعر
درست و حسابی گوی و چه شاعر هرزه گوی ،برای محبوب و معشدوق خدودش ذکدر می کندد،
نبایددد اسددتفاده کددرد .اعتقدداد مددن ایددن اسددت کدده ا گددر شددعرای ع یددز لفددظ و معنددا را بددرای بیددان
معرفتی که امروز جامعه مدا نیداز دارد تدا از مکتدب زهدرا
مداح با صدای خوش و آهن
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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تعلدیم بگیدرد ،بده کدار گیرندد و آن را

مناسب با این کار عرضه کند ،یکدی از بهتدرین اندواع تبلیدغ و

تروی صورت گرفته است (مقام معظم رهبری.)1380 ،
 .21واقعهخوانی ،تا حد ممکن باید متقن باشد (همو.)1380 ،
مدداحها بداننددد چدده میخوانندد و چدده می گوینددد .صددای خدوش ،تریبددون خددوب ،اقبددال
فراوان  ...شما چه میخواهید به مردم بدهید؟ اینکه من همیشده روی آنچده میخوانیدد و
آن چندان کده میخوانیدد در جلسده مددداحها و بدا ا فدراد گونداگون تأ کیددد مدی کنم بده خداطر ایددن
حساسیتهاست (همو.)1384 ،
َ
 .22روشها خیلی مهم است .آیۀ مبارکۀ ادع إلی َسبیل َر ّب َ
ک لبال لحک َمة روش را بیان
ل ل ل
ل

فرموده است .سخن حکمتآمیز یعنی سخن محکم ،سخن غیرمشتبه .سدخن غیرمرهدون
و غیرضعیف ،حکمت همۀ اینها را دارد (همو).
نباید بگذارید منبر ده دقیقهای یا بیست دقیقهای شما از معارف خدالی باشدد .در منبدر

ا
مداحی حتما در اول ،فصلی اختصاص بدهید به نصیحت با بیدان معدارف بده ز بدان شدعر.
ا
اصال رسم مداحی از قدیم اینطوری بوده ،االن یک مقدار آن رسمها کم شده .مدداح در اول
منبر یک قصیده ،یک ده بیت شعر ،کمتر ،بیشتر ،فقط در نصیحت و اخالق با الفاظ زیبدا
خطاب به مردم بیان می کرد .مردم هم میفهمیدند و اثر هم می گذارد (همو).
 .23نده مددا بایددد مسددائل سیاسددی را بدده کلدی از حیطدۀ حددرف و گفددت و تددالش و مجاهدددت
تبلیغددی خودمددان خددار کنددیم ،آن چنددان کدده دشددمنان روی آن دههددا سددال سددرمایه گذاری
کردندددد و نددده از ایدددن طدددرف بایدددد بیفتدددیم کددده تصدددور کندددیم همد دۀ منبدددر ،همد دۀ تبلیدددغ ،همد دۀ
مخاطبدده بددا مددردم و بددا مددؤمنین فرامددوش شددود .کددار واجددبتر سددیراب کددردن دل و جددان و فکددر
شنونده است (همو).
شیعه است و با صفات متعالی ائمه که شیعیان خود را ب ر میداشدتند ،ناسدازگار اسدت.
رهبر معظم انقدالب میفرمایندد :از ایدن گونده حرکدات و تدروی ایدن افدراد و ایدن گونده جلسدات
اجتناب شود (محمودی.)37 :1386 ،
 .25رهبر انقدالب در جدواب مدداحی کده در حضدور ایشدان همدین موضدوع نجدات محدب
اهلبی ددت در ش ددعری خوان ددده ب ددود ،فرمودن ددد :ش ددعری ک دده االن برادرمددان خواندنددد ،مض ددمون
درسددتی نیسددت کدده مددا بگددوییم چددون شددیعه و محددب هسددتیم ،ا گددر گندداه هددم کددردیم ،خدددای
متعال ما را مجازات نمی کند (مقام معظم رهبری.)1382 ،
 .26امروز دستهایی برای ایجاد شکاف بین فرقههای مسلمان وجود دارد؛ کسدانی کده
ای ددن ت ددالش را می کنن ددد ،ن دده ای ددن ط ددرف را قب ددول دارن ددد ن دده آن ط ددرف را .مراق ددب باش ددید ب ددا
دسددتهای خبیث ددی کدده در اص ددل از طددرف هم ددان مرا کددز اسددتکباری و اسددتعماری هدددایت
میشوند همکاری نکنید (همو.)1381 ،
ایشان با اشاره به راهبرد حضرت امام خمینی در ا تحاد مسدلمین اعدالم می کنندد کده
مدروجین اخددتالف امددت اسددالم را از میددان خددود طدرد کنیددد :یددک عددده چددرا نمیفهمنددد؟ امددام
ب رگددوار مددا کدده منددادی اتحدداد بددین مسددلمین بددود ،از همدده اینهددایی کدده مدعیانددد ،والیددتش و
اعتقددادش و ارادتددش و عشددقش بدده ائمدده بیشددتر بددود .او بهتددر میفهمیددد والیددت را یددا فددالن آدم
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عددامی کدده حدداال ب دده اسددم والیددت کارهددای خ ددالف می کنددد؟ حرفهددای بددیربط میزنددد در
مجددالس عددام و خدداص؟ وحدددت را حفددظ کنیددد .ا گددر دیدیددد در جامعدده بددین شددما کسددانی
هستند که عکس این رفتار می کنند ،آنها را طردشان کنید .مخالفت خودتان را به آنها ابدراز
و اعالم کنید .اینها ضرر میزنند ،ضربه به اسالم و تشیع میزنند (همو.)1386 ،
 .27دشمنان اسالم می کوشدند تدا بدا بده انحدراف کشدیدن نهضدت عاشدورا ،روح سدرزند
آن را بگیرند ددد .تحر ید ددف حماس د دۀ عاشد ددورا باید ددد زدوده شد ددود .نگذار یدددد مفددداهیم و کارهد ددای
تحر یددفآمیز و غلددط ،چشددمها و دلهددا را از چهددر مبددارک و منددور سیدالشددهدا منصددرف کنددد
(همو.)1384 ،
 .28رقابتهددای شدددیدی کدده گدداهی بددین گروههددا و هیئتهددای مددذهبی ایجدداد میشددود،
متدداخل شددن مراسدم بدا غلدو ،خرافدات و امدور ناصدحیحی از فرهند
نامناسب برای ائمۀ اطهار

عمدومی و بیدان تعددابیر

هستند که بایستی از آنها اجتناب شود (همو.)1384 ،

 .29فراهم آوردن آزار و اذیتهایی بدرای دیگدران ،بده طدور مثدال از طر یدق صددای بلنددگو،
بسددته شدددن خیابددان و ...کدده ا گددر ز یدداد تکددرار شددود ،ممکددن اسددت افددرادی را منزجددر کنددد ...از
ایجاد صداهای بلند و عزاداری در ساعات پایانی شب ،نهی گردیده است (همو).

ا
 .30م ددن ش ددنیدهام در م ددواردی از آهن ه ددای نامناس ددب اس ددتفاده میشددود .م ددثال ف ددالن

سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399

126

خوانند طاغوتی یا غیرطاغوتی شعر عشقی چرندی را با آهنگی خوانده ،حداال مدا بیداییم در
مجلدس امددام حسدین

و بددرای عشداق او آیددات واالی معرفدت را در ایددن آهند

کنیم آن را خواندن .این خیلی بد است .خودتان آهن

بر ید یم و بنددا

بسازید .این همه ذوق و ایدن همده

هنر وجود دارد (همو).
 ...حاال مداح یا خوانند ما به تقلید _ آن هم غلط _ آهن

غربی یا آهن

مجالس لهو

را در مجلس ایمان و در مجلدس معنو یدت تکدرار کندد ،ایدن درسدت نیسدت؛ ایدن غلدط اسدت
(همو.)1386 ،
 .31مداحی رای در بین مدا ،یدک حرفدۀ دو جانبده اسدت؛ فقدط آوازهخدوانی و شدعرخوانی
نیسددت؛ ترکیددب هنرمندانددهای از ایددن دو مقولدده اسددت  ...صددای خددوش ،آهند

مناسددب و

شدعر ،سده رکدن کدار اسدت ... .ا گدر چهددار پایدۀ اصدلی مدداحی _ یعندی صددای خدوش ،آهند

درست ،لفظ خوب و مضمون حقیقی متناسب بدا نیداز _ کامدل باشدد ،بهتدرین وسدیله بدرای
تبیین است و تأثیرش از منبر و درس فقهیای که ما می گوییم بیشتر است (همو.)1380 ،
پشت سدر هدم مدیآوریم کده نده دسدت مسدتمع

 .32گاهی کلمات مدحآمیزی از ائمه

ب دده عم ددق ای ددن کلم ددات میرس ددد ،ن دده ب ددا فهمی دددن آن کلمددات چیددزی ب ددر معرفددت او اض ددافه
میشد ددود .اینه د ددا ارزش چن د دددانی ن د دددارد .گد دداهی م د ددداحی درسهد ددایی از زند دددگی فاطمد دده
زهددرا

 ،امیرالمددؤمنین و امددام حسددین

را بدده مددا منتقددل می کنددد؛ در نتیجدده راه مددا روشددن

میشود (همو).
 .33چنانچه مداح و خواننده ما و ستایش گر اهلبیت

از کسانی که خودشدان غدرق

در حی ددرت و بدبختیاندددد و در وادی حی ددرت و سدددردرگمی شدددیطانی و ن دده حیدددرت رحمدددانی
ناشایسد ددتی اسد ددت (مقد ددام معظد ددم رهبد ددری 1387 ،بد دده نقد ددل از سد ددایت تسد ددنیم بد دده آدرس
 tasnimnewsتاریخ بازدید.)1398/8/5 :
 .34بده نیداز امدروز جامعدۀ اسدالمی نگداه کنیدد ،ببینیدد جوانهدا و جامعدۀ مدا در کشداکش
توفانهای گوناگون تهاجم سیاسی و فرهنگی و انواع و اقسدام تلقیندات و تبلیغدات ،بده نگداه
نو ،به روحیۀ سرشار از امید ،به دل لبالب از اطمینان به آیندده ،فهمیددن راه روشدن احتیدا
دارد .این را همه باید انجام دهندد؛ هدر کسدی بده یدک نحدوی .شدما میتوانیدد سدهم وافدری در
ایددن زمیندده داشددته باشددید .امیدددواریم انجددام دهنددد (مقددام معظددم رهبددری 1387 ،بدده نقددل از
سایت تسنیم به آدرس  tasnimnewsتاریخ بازدید.)1398/8/5 :
بر اساس نتای حاصله از منابع مطالعه شده ،تعداد  35زیرمقوله شناسایی شد.
جدول  .2فهرست کدهای شناسایی شده(زیرمقوالت)
ردیف

1
2
3
4
5

زیرمقوله(کد و مضمون پایه)

عدم بیان اهداف واقعی قیام عاشورا
برداشت نامناسب از عزاداری
بیتوجهی به فلسفۀ عزا به عنوان یکی از شعائر
روا امور ناروا در عزاداری
یکبعدی نگری

منبع

(خمینی529/8 :1385 ،؛ همو.)122 /10 :
(خمینی)322 :13 :1385 ،
(خمینی.)326 -327 :13 :1385 ،
(خمینی100 /11 :1385 ،؛ همو)331 /15 :
(خمینی)529 :8 :1385 ،
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ردیف

زیرمقوله(کد و مضمون پایه)

10
11
12

ضعف دانش و معرفت عاشورایی
اف ودن خرافات برای گریاندن مردم
عدم توجه به عواقب منفی ناشی از خرافات

6
7
8
9

13
14
15
16
17
18
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بیاطالعی از فلسفۀ قیام عاشورا
استقرار رویکرد احساسی به جای معرفت
عدم درک مفهوم واقعی شهادت
رویکرد تراژدی به قیام کربال

(مطهری)121 -125 :1379 ،
(مطهری)49 :1379 ،
(مطهری)25 -27 :1379 ،

افزایش مستمر خرافات و روضههای دروغین
ترسیم ناقص از سیمای معصومین
غلوآمیز شدن عزاداریها
مطالب ذلتبار و خار از شأن معصومین
ناآ گاهی مداحان از نقش و وظایف خود
بیان سست معارف اسالم

تقلید نابجا
عدم توجه به نیازهای روز در مداحی
استناد به منابع دروغین

(مقام معظم رهبری)1387 ،
(مقام معظم رهبری)1380 ،
(مطهری)95 :1368 ،

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

32
33
34

نقش مردم
سکوت خواص(علما و روحانیون)
بدعتگذاری

35

(مطهری)127 :1379 ،
(مطهری)78 :1379 ،
(مطهری)128 :1379 ،
(محمدی ریشهری)345 :1388 ،

(مطهری)18 :1379 ،
(مقام معظم رهبری)1384 ،
(محمودی)34 :1386 ،
(مقام معظم رهبری)1380 ،
(مقام معظم رهبری)1384 ،
(مقام معظم رهبری)1384 ،

تروی جدایی دین از سیاست
اظهار مطالب موهن
بیان مطالب خالف قانون الهی
تشدید اختالفات فرقهای در بین مسلمانان
همکاری با دشمنان
تعابیر نامناسب و غلو
مزاحمت برای مردم
آهن های نامتناسب
ضعف فرهن مداحی
مداحی نابجا

29
30
31

منبع

تصویرپردازی سطحی و عوامانه منحرف از
عاشورا

(مقام معظم رهبری)1384 ،
(محمودی)37 :1386 ،
(مقام معظم رهبری)1382 ،
(مقام معظم رهبری)1386 ،
(مقام معظم رهبری)1384 ،
(مقام معظم رهبری)1384 ،
(مقام معظم رهبری)1384 ،
(مقام معظم رهبری)1384 ،
(مقام معظم رهبری)1380 ،
(مقام معظم رهبری)1380 ،

(مطهری ،ایرنا)1398 ،
(مطهری ،ایرنا)1398 ،
(مطهری ،ایرنا)1386 ،

(مصاحبۀ شهید مطهری ،روزنامۀ رسالت،
شمار )6345

منبع :یافتههای پژوهش

گااام دوم .پددس از شناسددایی و دسددتهبندی کدددها و مضددامین پایدده بدده شناسددایی و تبیددین
مقوالت یا مضامین سازمان دهنده پرداخته شد .پس از مصاحبۀ عمیدق بدا گدروه کدانونی کده
شامل ده نفر از محققان و متخصصان بوده و هر مصاحبه به میزان تقریبی  1تدا  1/5سداعت
به طول انجامید ،تعداد  35زیرمقولۀ حاصله با استفاده از شبکۀ مضامین در قالب هشت
مقوله دستهبندی شدند.
جدول  :3فهرست نهایی مقوالت و کدهای شناسایی شده(زیرمقوالت)
ردیف

مقوله(مضمون سازمان
دهنده)

2

عدم درک دقیق

3

بروز خرافات

4

دروغپردازی و گزافه گویی

5
6

برخورد تکبعدی و
ضعیف
نقش ضعیف علما و مردم

7

برخورد احساسی

8

نقش مداحان

ضعف دانش و معرفت عاشورایی؛ بیتوجهی به فلسفۀ عزاداری
به عنوان یکی از شعائر؛ بیاطالعی از فلسفۀ قیام عاشورا

برداشت نامناسب از عزاداری؛ عدم درک مفهوم واقعی شهادت؛
ترسیم ناقص از سیمای معصومین؛ تشدید اختالفات فرقهای در
بین مسلمانان
عدم بیان اهداف واقعی قیام عاشورا؛ روا امور ناروا در عزاداری؛
اف ودن خرافات برای گریاندن مردم؛ عدم توجه به عواقب منفی
ناشی از خرافات؛ افزایش مستمر خرافات و روضههای دروغین
غلوآمیز شدن عزاداریها؛ تعابیر نامناسب و غلو ،استناد به منابع
دروغین
یکبعدی نگری؛ بیان سست معارف اسالم؛ تروی جدایی دین
از سیاست
نقش ضعیف مردم؛ سکوت خواص(علما و روحانیون)

رویکرد تراژدی به قیام کربال و در موضع ضعف قرار دادن قیام؛
استقرار رویکرد احساسی به جای معرفت؛ تصویرپردازی سطحی
و عوامانه منحرف از عاشورا؛ بیان مطالب ذلت بار و خار از شأن
معصومین
اظهار مطالب موهن؛ بیان مطالب خالف قانون الهی؛ همکاری با
دشمنان؛ مزاحمت برای مردم؛ آهن های نامتناسب؛ ضعف
فرهن مداحی؛ مداحی نابجا؛ تقلید نابجا؛ عدم توجه به
نیازهای روز در مداحی؛ بدعتگذاری؛ ناآ گاهی از وظایف خود

منبع :یافتههای پژوهش

گام ساوم .تبیدین ابعداد مددل و ارائدۀ آن در قالدب متغیدر ،ابعداد و مقدوالت :پدس از ترکیدب
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1

ضعف آ گاهی

زیرمقوالت(کدها یا مضامین پایه)
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کدددها و اسددتخرا مقددوالت ،ترکیددب مقددوالت و اسددتخرا ابعدداد ،بددا ترسددیم شددبکۀ مضددامین،
مدل نهایی ارائه شد .با توجه به نتای حاصدل از گدام اول و دوم و تحلیدل نهدایی مضدامین،
مدل پژوهش به شرح زیر ارائه می گردد:
جدول  :4فهرست نهایی ابعاد و مقوالت
متغیر(موضوع محوری)

ردیف

ابعاد

1

شناختی معرفتی

آسیبشناسی عزاداری
2

اجرایی عملکردی

مقوالت

ضعف آ گاهی
عدم درک دقیق

بروز خرافات
دروغپردازی و گزافه گویی
برخورد تکبعدی و ضعیف
برخورد احساسی
نقش ضعیف مردم و علما
نقش مداحان

منبع :یافتههای پژوهش

نهیجه 

ایددن پددژوهش بددا هدددف شناسددایی آسددیبهای عددزاداری عاشددورا و ارائدۀ مدددلی بددر اسدداس
آموختههای برگرفته از فرمایشات حضرت امدام خمیندی  ،شدهید مطهدری و مقدام معظدم
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رهبددری بددا روش مضمونشناسددی بددود .ابتدددا بدده تبیددین تعدددادی از فرمایشددات حضددرت امددام
خمین ددی  ،ش ددهید مطه ددری و مق ددام معظ ددم رهب ددری(مدظل ددهالعالی) ب ددا مراجع دده ب دده کت ددب و
سایتهای اینترنتی پرداخته شد .تعداد مشدارکت کنندگان در پدژوهش بده منظدور اظهدارنظر
در خصوص مدل و اجزای آن شامل ده نفر از اساتید دانشگاه و روحانیون و شخصدیتهای
مددذهبی بودنددد کدده بددا روش نموندده گیری نظددری انتخدداب شدددند .ایددن گددروه در سدده جلسدده بدده
صورت مجزا به پژوهشگران کمک کردند تا طی سده مرحلده(مفهومسدازی ،مصداحبه و تهیدۀ
گزارش) فرایند ارزیابی ،شدناخت و دسدتهبندی مفداهیم مر بدوط بده مددل را پدس از اسدتخرا
کدددهای حاصددل از تمشناسددی تکمیددل نماینددد .هددر جلسدده بددین  1/5تددا  2سدداعت بدده طددول
انجامید .با ارزیابی منابع و کتب منتشر شدده مبندی بدر آسیبشناسدی عدزاداری؛ تعدداد 35

کد شناسایی شد .سه نفر در خصوص اعتبار منابع اظهارنظر نمودندد و تعدداد دو نفدر از افدراد
متخصددص در خص دوص تناسددب شدداخصهای مددورد بررسددی اظهددار نظددر نمودنددد کدده میددزان
توافق بین آنها با استفاده از ضریب کاپای کوهن برابر  0/74تشخیص داده شد.
کددهای مسددتخر از پددژوهش بدده شدور گذاشددته شددده و در قالددب هشدت مقولدده بددا عندداوین
ضدددعف آ گددداهی ،عددددم درک دقیدددق ،بد ددروز خرافدددات ،دروغپدددردازی و گزافددده گو یی ،برخدددورد
تکبع دددی و ض ددعیف ،برخ ددورد احساس ددی ،نق ددش ض ددعیف م ددردم و علم ددا و ب دداْلخره نق ددش
مددداحان دسددتهبندی شدددند .مقددوالت حاصددله در دو بعددد شددناختی _ معرفتددی و اجرایددی _
عملکردی دستهبندی گردیدده و بدر ایدن اسداس مددل نهدایی مبندی بدر دو بعدد ،هشدت مقولده
(مضمون سازمان دهنده) و  35زیرمقوله(مضمون پایه) ارائه شد.
 .1آمددوزش مسددتمر مددداحان ،مددردم و علمددا از طر یددق منددابع معتبددر و اسددتفاده از امکانددات
موجود اعم از کتب ،نشریات ،صدا و سیما و  ...مورد توجه جدی قرار گیرد.
 .2در معرفی چهر واقعی قیام عاشورا و اهداف و فلسفۀ آن تدالش جددی صدورت گیدرد و
در این زمینه به نشر کتب ،برگزاری همایشها و تهیۀ فیلم و  ...پرداخته شود.
 .3هددر گوندده تخلددف در جهددت خنثیسددازی نقددش کددربال یددا کمرند

شدددن قیددام حسددینی

مورد پیگیری جدی واقع شود.
 .4جلسات و برنامههای عزاداری نهتنهدا بدا محور یدت عدزاداری و گر یده ،بلکده بدا رویکدرد
معرفتافزایی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
 .5در عزاداریهددا بددر ل د وم برگددزاری نمدداز و برپاداشددتن شددعائر دینددی بددیش از گر یدده و اقام دۀ
عددزا بدده تنهددایی تأ کیددد شددود .هددر چنددد گر یدده و عددزاداری از ارزش و اهمیددت ز یددادی برخددوردار
است ،اما تمدام اقددامات هیئدات و دسدتههای سدینهزنی و زنجیرزندی نبایدد بده همدین مدوارد
منتهی شود؛ بلکه بر افزایش معارف مردم در باره عاشورا و قیام کدربال بدیش از عدزاداری و گر یده
تأ کید شود.
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_ آقاجانی قناد ،علی (1382ش) ،بنیادهدا و آسدیبهای عدزادار ی امدام حسدین

 ،قدم ،مرکدز

پژوهشهای اسالمی صدا و سیما ،چاپ اول.
_ __________________ (1383ش)« ،فرهند د

عاشد ددورا ،آسدددیبها و تحریفهدددا» ،مددداهنامددده

بازتدداب اندیشدده ،شددماره پیدداپی  59و  ،60قددم ،مرکددز پژوهشهددای اسددالمی صدددا و سددیما،
ص.98 -96
_ اکبری ،محمود (1384ش) ،رهتوشه زیارت ،تهران ،نشر شهابالدین ،چاپ دوم.
_ امیرحسینی ،ملیحه؛ نسرین کریمی (1395ش)« ،نقدد و بررسدی مشدروعیت و اسدتحباب
ع ددزاداری ام ددام حس ددین

و آسیبشناس ددی ش ددبهات آن» ،فص ددلنامه مطالع ددات فقه ددی و

فلسفی ،ش ،20قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ص.53-31
_ بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مداحان و ذاکران اهلبیت

.1384/5/5 ،

_ بیانددات رهبددر معظددم انقددالب در دیدددار بددا مددداحان در سددالروز والدت حضددرت زهددرا

،

.1380/6/18
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_ بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مداحان و ذاکران اهلبیت

.1382/5/28 ،

_ بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از مداحان اهلبیت

.1381/6/7 ،

_ بیان ددات رهب ددر معظ ددم انق ددالب در دی دددار ب ددا جمع ددی از م ددداحان و ذا ک ددران اهلبی ددت

،

.1386/4/14
_ پایگدداه اطالعرسددانی هیئددت عاشددورای شهرسددتان پیشددوا (« ،)1397تحریفددات عاشددورا در
اندیشۀ شهید مرتضدی مطهدری» ،بده نقدل از .www.heyat-ashoora.blogfa.com :تداریخ
بازدید.1398/8/5 :
_ حاجیزاده ،ابدراهیم؛ محمدد اصدغری (1397ش) ،روشهدا و تحلیلهدای آمداری بدا نگداه بده

روش تحقیددق در علددوم زیسددتی و بهداشددتی ،تهددران ،سددازمان انتشددارات جهدداد دانشددگاهی،
چاپ دوم.
_ حس ددینی ،م ددریم (1394ش) ،معرفد دی روش گ ددروه ک ددانونی و ک دداربرد آن در تحقیق ددات ،ته ددران،

انتشارات و اطالعرسانی مرکز پژوهش و سنجش افکار ،چاپ اول.
_ خبرگدزاری تسدنیم ( ،)1397صدد توصدیه مقدام معظددم رهبدری بده مدداحان ،نقدل از سددایت
 ،https://www.tasnimnews.comتاریخ بازدید.)1398/8/5 :
_ خبرگدزاری ایرنددا ( ،)1398بیدان صددریح مطهدری در بددار تحر یدف کنندددگان عاشدورا ،نقددل از
 ،https://www.irna.ir/news/تاریخ بازدید.1398/8/5 :
_ خمیندی ،سددید روحاهلل (1385ش) ،صددحیفه امدام ،تهددران ،مؤسسدده تنظدیم و نشددر آثددار امددام
خمینی.
_ روزنامدده رسددالت شددماره  ،6345تدداریخ  30دی  ،1386آسیبشناسددی هیئددات مددذهبی و
مراسمهای عزاداری در محرم و نظارت جامعدۀ علمدی بدر مدداحیها و مرثیهسدراییها ،بده
_ صالحی ،پیمان؛ مهددی اکبرندژاد (« ،)1395آداب و اهدداف سدوگواری معصدومین
سیدالشهدا

بدر

» ،پژوهشنامه معارف حسینی ،ش ،3ص.37-6

_ گدال ،مردیدت و بدور ؛ جدویس والتدر و گدال (1383ش) ،روشهدای تحقیدق کمدی و کیفدی در

علدددوم تربیتدددی و روانشناسد ددی ،ترجمددده :احمدرضدددا نصد ددر و حمیدرضدددا عریضدددی ،تهدددران،
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ اول.
_ محمدی ریشهری ،محمد (1388ش) ،دانشنامده امدام حسدین

 ،قدم ،مؤسسده علمدی

فرهنگی دارالحدیث ،چاپ اول.
_ محمودی ،سیدمحسن (1386ش) ،مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجدع تقلیدد ،ورامدین،
انتشارات علمی و فرهنگی صاحبالزمان

 ،چاپ دوم.

_ مطهری ،م درتضی (1368ش) ،مجموعه آثار ،تهران ،نشر صدرا.
_ ________________ (1379ش) ،حماسه حسینی (  ،)1تهران ،انتشارات صدرا.
_ معتمدددنژاد ،کدداظم (1382ش) ،روزنامددهنگاری بددا فصددلی جدیددد در بددازنگری روزنامددهنگاران

معاصر ،تهران ،نشر س هر ،چاپ پنجم.
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