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چکیده

واقع ااه عاش ااورا یوااای از اررگ ااذارترین و مانااادگارترین ح ااواد ت اااریخ

است که اررات ان بر قلوب ملمناان تااکنون قابال بررسای اساتز در
ای اان جس ااتار بیان ااات مق ااام معظ اام رهبری(مدظل ااه) در ارتب اااه ب ااا

اسی های اشعار عاشورایی مورد مفالعه قرار گرفتاه اساتز در ایان
پژوهش که به روج توصیفی-تحلیلی انجام شد  ،بیاتر از منااب

دیجیتا اااالی باااااهویژ پایگا اااا اطالعرساا ااانی دفتااااار مقا اااام معظاا اام

رهبری(مدظلااه) اسااتفاد شااد اسااتز یافتااههای پااژوهش ناااان

میدهد که از نظر ایاان اسی های متعاددی از جملاه غلاو ،درو ،
اشعار سست و بادون ساند ،اشاعار باا محتاوای نامناسا و یاا بادون

معرفت اف ایی ،استفاد از عبارات سخیف و نی برهم زنناد اتحااد

باین مساالمین در اشااعار عاشاورایی وجااود داردز باار ایان اساااق شااعرا
بایااد بااا مااالک قاارار دادن بیانااات رهبااری زمینهساااز تعااالی مضااامین

 .1دانش آموخته سط

 3حوزه علمیه خواهرانfarzinhoda@gmail.com .

 .2دانشجوی دکتری دانشگاه تهرانfarzinali@ut.ac.ir.

1
2

اشعار عاشورایی و در نهایت موج تعالی و رشد جامعه شوندز

کلیدواژهها :شعر حماسی ،شعر عاشورایی ،مقام معظم رهبریز


مقدمه

حضئئرت سیدالشئئهداه

سئئرور جوانئئان بهشئئت اسئئت (خطی ئ

بغئئدادی ،بئئیتئئا/10 :

 )231و شهادت ایشان ،عالم را ماتم زده کرد طوری که همه هنر دست به دست هئم دادنئد
تا دیئن خئود را در راسئتای اقامئه عئزای حسئینی اداه کننئد .ادبیئات در ایئن بئین مسئئولیت

مهمئئی را برعهئئده گرفئئت و عمئئق فاجعئئه کئئربال را بئئه نظئئم و نثئئر درآورد .امئئا ایئئن کئئار بئئزرگ کئئه

قلئ

انسئئان را بئئه تئئأثر و تئئرحم وا مئئیدارد ،در بئئین راه بئئا آسئئی هئئایی نیئئز مواجئئه شئئد و افئئراد

خواسئئته یئئا ناخواسئئته دچئئار برخئئی آسئئی هئئا در بیئئان نظئئم و نثئئر واقعئئه کئئربال شئئدند .برخئئی

افئئراط کئئرده و دسئئت بئئه غلئئو زدنئئد و برخئئی از روی احساسئئات عبئئارتهئئایی خئئار از شئئأن

اهئئل بیئئت

و فرزندانشئئان ،بئئدانهئئا متصئئف کردنئئد .همئئه کارهئئای علمئئی ،فرهنگئئی و

هنری ممکئن اسئت بئا آسئی هئایی همئراه شئود امئا نظئم و نثئر و مرثیئهسئرائی در مئورد واقعئه
کربال نیازمند دقت و حساسیت باال است .البته اهل قلم همواره در تالش بئودهانئد تئا مسئیر

اصلی را برای شعرا و ادبئای ایئن مهئم ترسئیم کننئد و جلئوی انحرافئات و بئدعتهئا و غلئو را

بگیرند .پژوهش حاضر نیئز در تئالش اسئت قطئرهای در در یئای حسئینی باشئد و قئدمی بئرای
خ ئئئدمت ب ئئئه مکت ئ ئ
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سیدالش ئئئهداه

ب ئئئردارد و معیارهئ ئئایی را از دی ئئئدگاه مق ئئئام معظ ئئئم

رهبری(مدظله) برای ادبیات عاشورایی بیان کرده و دیدگاه ایشان را در بئا

معیارشناسئی

آسی های ادبیات عاشورایی بیئان کنئد .باتوجئه بئه اینکئه واقعئه عاشئورا انسئانسئاز بئوده و
عئئزاداری بایئئد آموزنئئده باشئئد و نفئئوس انسئئان تربیئئت کنئئد ،الزم اسئئت آسئئی هئئای اشئئعار

معاص ئئر ک ئئه نق ئئش مح ئئوری در ع ئئزاداریه ئئا را ب ئئه عه ئئده دارد ،بی ئئان ش ئئود .در ای ئئن راس ئئتا

دیدگاههای مقام معظم رهبری(مدظله) میتواند شاخصی بئرای ترسئیم راه شئعر عاشئورایی
و بیان آسی های آن باشد.

ضرورت آسیب شناسی

قرآن پیوسته زندگی بشر را از آسی ها برحذر میدارد وگروهی را ملزم به آسئی شناسئی
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ْ َ
ون بئئال َم ْع ُروف َو َی ْن َهئ ْئو َن َعئئن ال ُم ْنک ئر
مئئیکنئئد« .ولئئتکن مئئنکم أم ئة ی ئدعون إلئئی الخی ئر و ی ئأمر

ک ُه ُم ْال ُم ْفل ُح َ
َو ُأ َولئ َ
ون» (آل عمئران)104/؛ بایئد کئه از میئان شئما گروهئی باشئند کئه بئه خیئر

دعئئوت کننئئد و امئئر بئئه معئئروف و نهئئی از منکئر کننئئد .اینئئان رسئئتگارانند .کئئار انبیئئاه نیئئز
ْ
َّ َ ْ
َ
انذار ،تبشیر ،آسی شناسی و آسی زدایی است« .إنا أ ْر َسئل َنا َک بئال َح ّق َبشئی ًرا َونئذی ًرا َو إ ْن
ُ َ َّ َ َ
َ
م ْن أ ّمة إال خال فی َها نئذیر» (فئاطر)24/؛ مئا تئو را بئه حئق بئه رسئالت فرسئتادیم تئا مئژده دهئی و
بیم دهی و هیچ ملتی نیست مگر آنکه به میانشان بیمدهندهاى بودهاست.

در واقئئع بئئا بیئئان آسئئی هئئا ،مسئئیر درسئئت ترسئئیم مئئیشئئود و انسئئان از لغئئزشهئئا دور

میمانئد .در بحئث حاضئر نیئز بئا بیئان آسئی هئای شئعر عاشئورایی ،فعئاالن در ایئن حئوزه را
بصیرت افزایی کرده و راه صئحی را ترسئیم مئیکنئد .بئا عنایئت بئه مطئالبی کئه گفتئه شئد،

ورود بئه حئوزه آسی شناسئی بئه منظئور تبیئین و اصئالا تحریفهئای لفظئی و معنئوی قیئام

انسانساز حسینی برای کسانی که دغدغه دیئن و آیئین دارنئد ،حکئم یئک تکلیئف الهئی را
دارد؛ چرا که امروز آسی شناسی شعر و ادبیات آیینی ،حکم امر بئه معئروف و نهئی از منکئر

در حئال حاضئئر نیئئز باعئئث افتخئئار جامعئئه ادبئئی ماسئئت کئئه مقئئام معظئئم رهبئئری در کسئئوت
عالمی روشناندیش و ادیبی فرهیختئه؛ یکئی از بزرگتئرین طالیئهداران آسی شناسئی شئعر
دینی و آیینی روزگار ما هستند.

تأثیر شعر عاشورایی و مداح و مداحی در جامعه

انسئانهئای فرهیختئه و هنرمنئئد همیشئه الگئویی بئرای جامعئئه بئودهانئد و اخئالق و رفتئئار

آنان در تربیئت جامعئه تأثیرگئذار اسئت .در ایئران کئه مهئد مدیحئه و مرثیئهسئرایی بئرای اهئل

بیت

در عصئر حاضئر اسئت ،مئدا ،مرثیئه ،مئداا و شئعر مرثیئه تئأثیر شئگرفی در تربیئت

انسئئانهئئا دارد و ا گئئر در مسئئیر سئئعادت باشئئد مئئردم را سئئعادتمند خواهئئد کئئرد و ا گئئر در مسئئیر
انحرافئئی قئئرار گیئئرد ،پایئئهگئئذار بئئدعت و گمراهئئی خواهئئد بئئود .مقئئام معظئئم رهبئئری در ایئئن
خصو

میفرمایند« :مردم از صداى شما خوششان میآید ،از شعر شما لذت مئیبرنئد ،از

اجئئراى شئئما  -چئئه در مئئدحتان ،چئئه در مص ئیبتتان _ دلهایشئئان تک ئان م ئیخئئورد و اش ئک

میر یزند؛ اما به خود شما هم نگئاه مئیکننئد .ا گئر شئما از لحئا اخئالق ،از لحئا تئدین ،از
لحئئا عفئئت ،نمئئود تحس ئینآورى داشئئتید ،همئئه آنچئئه را کئئه عئئرض ک ئردیم ،بئئه صئئورت

آسیب شناسی شعر عاشورایی از منظر مقام معظم رهبری با تکیه بر اشعار معاصر

را دارد و مخالفت با آن ،مخالفت با به جا آوردن یئک واجئ

الهئی و تکلیئف دینئی اسئت.
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مضئئاعف در مئئردم اثئئر خواهئئد ک ئرد .امئئا ا گئئر خئئداى نک ئرده بعک ئس شئئد؛ مئئردم نشئئانه تزلئئزل

اخالقی ،نشئانه عق مانئدگی از لحئا اخئالق و رفتئار و خئداى نکئرده عفئت و ایئن چیزهئا
مشاهده کنند ،اثر این هنرها و ز یبائیهئائی کئه در کئار شئما هسئت» (پایگئاه اطئالع رسئانی

دفتر مقام معظم رهبری.)1362 ،

این فرمایش رهبری نشان میدهد جایگاه شاعر و شئعر عئزاداری عاشئورایی فئوق العئاده

باال و تأثیرگذار در قلو

مردم اسئت .لئذا الزم اسئت اشئعار پئاالیش شئوند ،آسئی

شوند و حتی شعرا متخلق به اخالق اهل بیئت

شناسئی

شئوند تئا زمینئه سئوه اسئتفاده دشئمن از

بئئین بئئرود .الزم اسئئت مئئواردی کئئه از نظئئر رهبئئری معظئئم آسئئی

شئئعر عاشئئورایی بئئه حسئئا

میآید بیان شود تا معیاری برای فعاالن این عرصه شده و خئط کشئی بئرای حفئ محتئوای

عاشورایی باشد.

استفاده از تعابیر نامناسب و سبک

یکی از آسی های ادبیات عاشورایی؛ مشخصا اشعارعاشورایی ،بیئان تعئابیر عاشئقانه

با مضامین عشق زمینی است .بهعبارت دیگر اوصافی کئه انسئان بئرای معشئوق خئود بیئان

میدارد؛ آن هم معشوق زمینی ،شایسته امام حسین

و شهدای کئربال نیسئت .بئه عنئوان

مث ئئال ش ئئاعری انئئئدام ،چشئئئم ،ابئئئروان و قئئئد شئئئهدای کئئئربال را بئئئه قلئئئم کشئئئد از محتئئئوای

هئئئدایتگئئئری خالیسئئئت و صئئئرفا بئئئرای تهیئئئیج عواطئئئف و احساسئئئات عامئئئه و یئئئا بیئئئان
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احساسئئات شئئاعر اسئئت .مقئئام معظئئم رهبری(مدظلئئه) در ایئئن خصئئو
برخئی تعئئابیر در بئئاره ائمئئه

مئئیفرماینئئد« :از

نبایئئد اسئئتفاده کئرد .اینهئئا سئئبک اسئئت .از آن تعبیئئری کئئه هئئر

شاعری چه شاعر درسئت و حسئابی گئوی و چئه شئاعر هئرزهگئوی ،بئرای محبئو

و معشئوق

خودش ذکر می کند ،نباید استفاده کرد باید از تعبیرات متناسبی استفاده کرد .اعتقاد مئن
این است که اگر شعرای عزیز لف و معنا را برای بیان معرفتی که امئروز جامعئه مئا نیئاز دارد

تا از مکت
مناس

فاطمه زهرا

تعلیم بگیرد ،بکارگیرند و آن را مئداا بئا صئدای خئوش و آهنئ

با این کئار عرضئه کنئد ،یکئی از بهتئرین انئواع تبلیئغ و تئرویج صئورت گرفتئه اسئت،

یعنی همان دعبل و فرزدق و کمیت تاریخ در اینجا ظهور و تجلی پیدا کرده اسئت .ارزش،

همئئان ارزش خواهئئد بئئود و میتوانئئد اجرهئئای بئئزرگ الهئئی را بئئه دنبئئال خئئود داشئئته باشئئد»

(پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری .)1364 ،در جئای دیگئر بیئان مئیدارنئد« :چیئز

دیگئئری کئئه بنئئده در بعضئئی از خواننئئدگان جلسئئات مئئداحی اطئئالع پیئئدا کئئردم ،اسئئتفاده از

مداها و تمجیدهای بیمعناست که گاهی هم مضر است .فرض کنید راجع به حضئرت

ابوالفضئئل

صئئحبت میشئئود .بنئئا کننئئد از چشئئم و ابئئروی آن بزرگئئوار تعر یئئف کئئردن مئئثال

قر بئئون چشئئمت بشئئم .مگئئر چشئئم قشئئن

در دنیئئا کئئم اسئئت مگئئر ارزش ابوالفضئئل

چشئئمهئئایش بئئوده اصئئال شئئما مگئئر اباالفضئئل

بئئه

را دیئئدهایئئد و میدانیئئد چشئئمش چگون ئه

بئئوده اینهئئا سئئط معئئارف دینئئی مئئا را پئئایین مئئیآورد .معئئارف شئئیعه در او اعتالسئئت»

(پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.)1384 ،

طبیعتا سئرودن چنئین اشئعاری در وصئف قمربنئی هاشئم

موج ئ

و سئایر شئهدای کئربال ا گئر

وهئئن نباشئئد ،حئئرام نیسئئت امئئا خئئالی از جنبئئه هئئدایتگری و علئئم آمئئوز ی و تربیتئئی

عاشورا است و چنین اشعاری هرچند میتواند جنبه عاطفی داشئته باشئد ،بنئا بئه فرمئایش

دروغ ،خرافات و تحریف

درو یکئئی از بئئزرگتئئرین گناهئئان اسئئت کئئه بئئاطن مشئئمئزکنندهای دارد .قئئرآن در ایئئن
َ َّ
َّ َ َ
اهلل ال َی ْهدی َم ْن ُه َو ُم ْسرف کئذا » (غئافر)28/؛ خداونئد کسئی را
خصو میفرماید« :إن
َ
ْ
ّ
کئئه اسئئرافکار و بسئئیار دروغگئئو اسئئت ،هئئدایت نمی کنئئد .در آیئئه دیگئئر آمئئده« :إن َمئئا َیف َتئئری
ک ُهئ ُئئم ْال َکئئئاذ ُب َ
ْال َکئئئذ َ َّالئئئذی َن َال ُی ْؤم ُنئ َ
ئئون بآ َیئئئات اهلل َو ُأ َولئئئئ َ
ون» (نح ئئل)105/؛ کسئئانی درو
میبافنئئد ک ئه بئئه آی ئات خئئدا ایمئئان ندارنئئد .اینئئان خئئود درو گو ینئئد .در روایتئئی امئئام حسئئن

عسئئکری

مئئیفرمایئئد« :جعلئئت الخبائئئث کلهئئا فئئی بیئئت و جعئئل مفتاحهئئا الکئئذ »

(نراقی)233 /2 :1364 ،؛ تمام پلیدیها در اطاقی قرار داده شده و کلید آن درو است.

یکئئی از مهئئمتئئرین و اساسئئیتئئرین پایئئههئئای شئئعر عاشئئورایی بنئئا نهئئادن شئئعر بئئر اسئئاس

واقعیئئت و دوری از هئئر گونئئه خرافئئات اسئئت .شئئاید برخئئی بئئر ایئئن گمئئان باشئئند ا گئئر برخئئی

نقلها هرچند درو هم باشد بر بعد عاطفی واقعه عاشورا کمک میکند اما واقعیئت چنئین
نیست و مصئیبت سیدالشئهداه

آن چنئان عظئیم اسئت کئه در بعئد عئاطفی هئم در او

است و نیازی بئه افئزودن درو نخواهئد داشئت .مقئام معظئم رهبئری در ایئن خصئو

بیئان

آسیب شناسی شعر عاشورایی از منظر مقام معظم رهبری با تکیه بر اشعار معاصر

رهبری ،نوعی نگاه سطحی و کم عمق به فاجعه عاشورا است.
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میدارند« :واقعه خوانی ،تا حئد ممکئن بایئد مئتقن باشئد .مئثال در حئد لهئوف ابئن طئاووس و

ارشئ ئئاد مفی ئئئد و امثئ ئئال اینهئ ئئا» (پایگئ ئئاه اطالعرسئ ئئانی دفت ئئئر حف ئ ئ و نش ئئئر آث ئئئار حضئ ئئرت

آیئ ئتاهللالعظمی سئ ئیدعلی خامن ئئهای) .ایش ئئان در ج ئئای دیگ ئئری م ئئیفرماین ئئد« :پرهی ئئز از
انحئئراف ،پرهیئئز از خرافئئه گرایی ،پرهیئئز از مشکلتراشئئی در عقایئئد جئئوانهئئا؛ گئئاهی مئئا ی ئک

کلمهای میگوییم که یک گرهی در ذهن جوان مخاط

ما بئهوجود میآیئد؛ ایئن گئره را چئه

کسی میخواهد باز کند این گرهی را که ما با بیان ناقص خودمئان یئا بیئان غلئط خودمئان
یئا بیتئ ّ
ئوجهی و بیمسئ ّ
ئئولیتی خودمئئان در ذهئئن ایئئن جئئوان بئئهوجود مئئیآوریم و عقیئئده او را
ّ
مسئئولیت اسئت» (پایگئئاه
دچئار مشئکل مئیکنئئیم ،ایئن گئره چگونئئه بئاز خواهئد شئد اینهئئا
اطالع رسانی دفترمقام معظم رهبری) .در با

تحریف میفرمایند« :اکنئون بایئد هوشئیارانه

از تحر یئئفهئئا و پیرایئئههئئای لفظئئی و معنئئوی ،کئئه آ گاهانئئه و ناآ گاهانئئه سئئیمای حماسئئی و
تابنئئاک عاشئئورا را در هالئئهای از ابهئئام فئئرو مئئیبئئرد و فرهن ئ

گلرن ئ

شئئهادت را بئئد جلئئوه

مئئیدهئئد و از صئئالبت و پیئئام دهئئی و خیئئزش آوری عاشئئورا و از فحئئوای بلنئئد توحیئئدی آن

میکاهد ،جلوگیری کرد» (پایگاه اطالع رسانی حوزه) .مبارزه با تحر یئف ادبیئات عاشئورایی
میتواند نسل آینده را از انحراف جدی نجات دهد.
عدم توجه به اهداف قیام

ّ
هدف از روضهخوانی ،سئخنرانی ،مئداحی ،خوانئدن نوحئه ،سئینهزنی و سئخنرانیهئای
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آموزنده ،معرفی اهداف قیام امام حسین است .یعنی همان هدفی که در کلمئات خئود
ً
ً
ً ّ
آن بزرگوار هست« :وانی لم اخر اشرا و البطرا و ال ظالما و ال مفسدا ،و انمئا خرجئت لطلئ
ّ
االصئالا فئئی ّامئة جئئدی» (مجلسئی326 ،44 :1386 ،؛ قمئئی ،)45 :1365 ،بیئان شئئود .نیئئز
ً
ً
ً
عباراتی مانند« :ایها ّ
قئال :مئن رأی سئلطانا جئائرا ،مسئتحال لحئرم
الناسّ ،ان رسئول اهلل
ً
ً
کثا لعهد اهلل ،...فلم ی ّ
غیر علیه بفعل و القول ،کئان حقئا علئی اهلل ان یدخلئه مدخلئه»
اهلل ،نا
ً
ّ ً
(پایگاه اطئالع رسئانی دفتئر آیئت اهلل مکئارم شئیرازی) و «مئن کئان بئادال فینامهجتئه و موطنئا
علی لقاهاهلل نفسه فلیرحل معنا» (طبری.)304 /4 :1368 ،
اشعار خالی از محتوای تربیتی

«نباید بگذارید منبر ده دقیقهای یا بیست دقیقهای شما از معارف خالی باشد .امسئال

دیدم بعضی از برادران مداا در ماه محئرم و در دهئه فاطمیئه بحمئداهلل ایئن نکتئه را رعایئت
بدهیئد بئه نصئیحت بئا بیئان

کرده بودند .در منبر مداحی حتمئا در اول ،فصئلی اختصئا
ً
معارف به زبان شعر .اصال رسم مداحی از قدیم این طوری بوده ،االن یئک مقئدار آن رسئمها
ک ئئم ش ئئده ،م ئئداا در اول منب ئئر یئ ئک قص ئئیده ،یئ ئک ده بیئئت ش ئئعر ،کمتئئر ،بیش ئئتر ،فق ئئط در
نصیحت و اخالق با الفا زیبا خطا

به مئردم بیئان می کئرد .مئردم هئم میفهمیدنئد و اثئر

هم می گذارد .من یک وقتی گفتم که گاهی شعر یک مداا از یک منبر یک ساعتی ،اثئرش
بیشئئتر اس ئئت .البتئئئه همیش ئئگی نیسئئت ،گ ئئاهی اسئئت .ا گ ئئر خئئو

انتخئئا

و اجئئرا ش ئئود

اینطوری خواهد بود» ( پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.)1384 ،
عدم توجه به سیاست دینی

رهبری در فرمایشات خود تأ کید دارند که به مسائل دین و سیاسئت بئه حالئت اعتئدال

توجئئه داشئئته باشئئیم و اشئئعار ،دارای محتئئوای سیاسئئت دینئئی باشئئد (نئئک .پایگئئاه اطئئالع
کردند و حکومت دینئی را در بئین مسئلمین بنئا نهادنئد و هئدف سیدالشئهداه

نیئز امئر بئه

معروف و نهی از منکر بود .اگر دقت شود نهی از منکری که به مرحله شمشیر برسئد ،هئدف

عالی همچون برپایی حکومت الهی را نیز میتواند درپی داشته باشد.
دسترسی بیحساب به بهشت

در روایاتی متعدد گریه بر سیدالشهداه

را ،دارای ثوا

فراوان ،باعئث ر یئزش گناهئان

و حتی سب ورود به بهشت معرفی مئیکننئد .امئام رضئا در ایئن خصئو مئیفرماینئد:
صئیر ُد ُم ُ
اهلل َل َ
ئک َعلئی َخ َّئد ْی َ
وع َ
«یا ابن شبی ا ْن َب َک ْی َت َع َلی ُ
ک َغ َف َئر ُ
الح َسین َح ّتی َت َ
ئک
ً
َ َ
َ َ َ ًَ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ
کئان ا ْو کثیئرا؛ ای پسئر شئبی ا گئر بئر حسئین
کئان ا ْو کبیئرا قلئیال
کل ذن اذن ْب َت ُئه َصئغیرا
گر یئئه کنئئی تئئا اینکئئه اشئئکهایت بئئر گونئئههایئئت جئئاری شئئود ،خداونئئد گناهئئانی کئئه مرتک ئ
شدی ،چه بزرگ و چئه کوچئک ،چئه کئم و چئه ز یئاد را مئیبخشئد» (مجلسئی/44 :1386 ،
 .)285و روایئئاتی از ایئئن نئئوع کئئه در صئئحت آنهئئا هئئیچ تردیئئدی وجئئود نئئدارد .امئئا بایئئد توجئئه
َّ َّ
َّ ْ ْ َ َ َ
ُ
ئان لفئی خ ْسئر إال الئذی َن
کنیم اسالم دین عمل است ،قرآن در این بئاره مئیفرمایئد« :إن ا نس

آسیب شناسی شعر عاشورایی از منظر مقام معظم رهبری با تکیه بر اشعار معاصر

رسانی دفتر مقام معظم رهبری .)1384 ،چرا که نبی مکرم

دین را آمیختئه بئا سیاسئت
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ُ
َّ
الص ئال َحات» (عصئئر)3-2/؛ ک ئه آدمئئی در خسئئران اسئئت .مگئئر آنهئئا ک ئه ایمئئان
َآم ُنئئوا َو َعملئئوا
آوردند و کارهاى شایسته کردند.
آیات فئوق قاعئده سئعادت و خئرو از خسئران را عمئل صئال معرفئی مئیکنئد .بنئابراین
نباید طوری تداعی کنیم که شفاعت بدون ایمان و یا عمئل صئال بئه همئه خواهئد رسئید.
مقام معظم رهبری(مدظله) در خصو

این مبحث میفرمایند« :شعری که االن برادرمئان

خواندند ،مضمون درستی نیست که ما بگوییم چون شیعه و مح

هسئتیم ،ا گئر گنئاه هئم

کردیم ،خدای متعال ما را مجازات نمی کند؛ نه ،اینطور نیست مئن اطئاع اهلل فهئو لنئا ولئی؛
(کلینئئی .)74 /2 :1387 ،ولئئی آنهئئا بایئئد خئئدا را اطاعئئت کنئئد؛ چئئون خئئود ایئئن بزرگئئواران بئئا
اطاعت خئدا بئه ایئن مقئام و رتبئه رسئیدند .امتحئان اینهئا ،قبئل از وجئود و آمدنشئان بئه ایئن
دنیئئا صئئورت گرفتئئه اسئئت؛ امتحنئئک اهلل قبئئل ان یخلقئئک فوجئئدک لمئئن امتحنئئک صئئابر
(صئئدوق .)11 :1387 ،دسئئتگاه خئئدا بیحسئئا

و کتئئا

نیسئئت» (پایگئئاه اطئئالع رسئئانی

دفتئئر مقئئام معظئئئم رهبئئری .)1382 ،بئئیتئئوجهی بئئئه بعئئد بنئئدگی سیدالشئئهداه
میشود انسان توقع بیمورد و بدون حسا

و کتا

نسبت به اهل بیت

باعئئث

داشته باشئد،

بئئدون اینکئئه شئئرایط اسئئتحقاق شئئفاعت را دارا باشئئد .در ارتبئئاط بئئا شئئرایط شئئفاعت آثئئار
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مکتئئو فراوانئئی نگاشئئته شئئده و آیئئات شئئفاعت بئئه طئئور مفصئئل مئئورد بحئئث و بررسئئی قئئرار
َ َ
گرفته است که شفاعت را وابسته به اذن الهئی مئیدانئد و قئرآن نیئز تأ کیئد بئر آن دارد «َا ت ْنف ُئع
َّ
الش َف َاع ُة إ َّال َم ْئن َأذ َن َل ُئه َّ
الئر ْح َم ُن» (طئه .)106/در آن روز شئفاعت سئود ندهئد ،مگئر آن را کئه
خداى رحمئان اجئازت دهئد و هرجئا هئم سئخن از شئفاعت اسئت متعلئق اراده خداسئت و
برای هیچ کس استقاللی درکار نیسئت (نئک .نجارزادگئان .)37 :1361 ،بنئابراین شئفاعت
هم به اختیار خدا است و او مصادیق را تعریف میکند .بیان مطال
آثئئار گر یئئه برسیدالشئئهداه

فوق به معنئای انکئار

نیسئئت بلکئئه بیئئان نظئئاممنئئد بئئودن بحئئث شئئفاعت و وجئئود

حسا رسی است.
عدم رعایت اتحاد بین شیعه وسنی

ام ئئام خمین ئئی(ره) ،پای ئئهگ ئئذار اتح ئئاد ب ئئین ش ئئیعه و سئئئنی در عص ئئر حاض ئئر بودن ئئد و در

سخنرانیها و آثار خویش ،همه را به رعایت اتحئاد بئین شئیعه و سئنی دعئوت و آن را عامئل

پی ئئروزی ب ئئر دش ئئمنان اس ئئالم معرف ئئی م ئئیکردنئئئد (ن ئئک .موسسئئئه تنظ ئئیم و نش ئئر آث ئئار ام ئئام
خمینئئی(ره)) .مقئئام معظئئم رهبری(مدظلئئه) نیئئز همئئان شئئیوه امئئام خمینئئی(ره) را در جهئئت
حف اتحاد بین شیعه و سنی در پیش گرفته میفرمایند« :امام بزرگوار ما کئه منئادی اتحئاد

بین مسلمین بود ،از همه اینهایی که مئدعیانئد ،والیئتش و اعتقئادش و ارادتئش و عشئقش

بئئه ائمئئه بیشئئتر بئئود .او بهتئئر میفهمیئئد والیئئت را یئا فئئالن آدم عئئامی کئئه حئئاال بئئه اسئئم والیئئت
کارهای خالف می کنئد حرفهئای بئیربط میزنئد در مجئالس عئام و خئا

وحئدت را

حف ک نید .اگر دیدید در جامعه بین شما کسانی هسئتند کئه عکئس ایئن رفتئار می کننئد،

آنها را طردشان کنید .مخالفئت خودتئان را بئه آنهئا ابئراز و اعئالم کنیئد .اینهئا ضئرر میزننئد،

ضربه میزنند ،ضربهای به اسالم میزنند ،ضئربهای بئه تشئیع میزننئد ،ضئربهای بئه جامعئه

اسئالمی؛ یعنئئی یکئئی از اهئئداف نظئئام جمهئئوری اسئئالمی و اهئئداف انقئئال اسئئالمی ،ایجئئاد
ّ
ّ
رفیتهای امروز و حقئایق و ّ
تمدن اسالمی با نگاه به ظ ّ
واقعیئات
تمدن نوین اسالمی است:
امروز .این کار جئز بئا ّاتحئاد شئیعه و ّ
سئنی امکانپئذیر نیسئت؛ ایئن را تنهئا یئک کشئور و یئک

فرقه نمیتوانئد انجئام بدهئد؛ بئرای ایئن بایسئتی همئه بئا هئم همکئاری کننئد» (پایگئاه اطئالع

رسانی دفتر مقام معظم رهبری) .بنابراین اشعار عاشورایی در عین حئال کئه عمئق فاجعئه و
مصی

را ترسیم میکنند و از واقعیتهای تاریخ پرده برمیدارند ،نباید موجبات اخئتالف

افکنی بین شیعه وسنی را فراهم آورند.
سرودن اشعار سخیف

برخئی از کسئئانی کئه تئئالش مئیکننئئد تئا خئئود را خئادم اهئئل بیئت

معرفئئی و از ایئئن راه

اظهار محبت به آستان ایشان کنند ،گاهی در اثر بئیتئوجهی و یئا یئک جانبئه گرایئی ،اقئدام
به سرودن و یا خواندن مطالبی میکنند که به احتمئال ز یئاد هئم قصئد تقئر

امئئا نتیجئئه مخئئر

داشئته باشئند

و بئئه دور از عقالنیئئت شئئیعه را دارد .بئئه عنئئوان مثئئال در شئئعری خئئود را

«کل » آستان معرفی میکند و کلماتی از این دسئت کئه باعئث وهئن بئه شئیعه و موجبئات

آسیب شناسی شعر عاشورایی از منظر مقام معظم رهبری با تکیه بر اشعار معاصر

اسالمی میزنند .این از جمله مسائل بسیار مهم است .نکتئه بعئدی ایئن اسئت کئه یکئی از
ّ
هدفهای نظام جمهوری اسالمی که ما تعریف کردیم ،عبارت است از ایجاد تمدن نئوین
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سوه استفاده دشمن را فراهم مئیآورد .مقئام معظئم رهبئری در ایئن خصئو

چنئئین اقئئداماتی اجتنئئا

مئیفرماینئد :از

شئئود (نئئک .محمئئودی .)37 /3 :1383 ،بنئئابراین الزم هسئئت

ادبیات عاشورایی دور از هر گونه مطال

وهن آمیز باشد که در آن کرامت انسانی زیر سئوال

برود .هرچند آن شاعر ممکن است از عشق و عالقه قلبئی اقئدام بئه سئرودن چنئین اشئعاری

کند؛ اما الزم است ،نگاه کلی و همه جانبه داشته و ارزشها و کرامات و شرع را مئورد توجئه

قرار دهد.

دور شدن شعر از جنبه هنری و فصاحت

معج ئئزه پی ئئامبراکرم

از ن ئئوع کلم ئئه و ک ئئالم اس ئئت .کالم ئئی کئئئه در او فص ئئاحت و

تأثیرگذاری قرار دارد و همواره بدان تحدی نیئز مئیکنئد (نئک .فئرزین .)108 :1368 ،قئرآن در
ْ
آیات متعدد بدان اشاره کرده استَ « :و إ ْن ُک ْن ُت ْم فی َر ْیئ م َّمئا َن َّز ْل َنئا َع َلئی َع ْبئد َنا َفئأ ُتوا ب ُس َ
ئور
ُ
ُ َ ُ
م ْن م ْثله َو ْاد ُعوا ش َهد َاهک ْم م ْن ُدون اهلل إ ْن ک ْن ُئت ْم َصئادقی َن» (بقئره)23/؛ ا گئر در آنچئه بئر بنئده

خئئو یش نئئازل کئئردهایم در تردیئئد هسئئتید ،سئئورهاى هماننئئد آن بیاور یئئد و جئئز خئئداى همئئه

حاضرانتان را فراخوانید اگر راست می گوییئد .اشئعار نیئز کئه از جئنس کلمئه هسئت بایئد در
او فص ئئاحت ب ئئوده و تأثیرگ ئئذار باشئ ئند .مقئ ئام معظئئئم رهبری(مدظل ئئه) در ای ئئن خص ئئو

مئیفرماینئد« :یکوقئت یکئی از بئرادران مئداا می گفئت مئا ا گئر از شئعرهای خئو

بئئزرگ شئئعری انتخئئا
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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و شئعرای

کنئئیم ،مئئردم نمیفهمنئئد؛ بنئئابراین مجبئئوریم از ایئئن شئئعرها اسئئتفاده

کنئئیم .اینطئئوری نیسئئت؛ مئئن ایئئن را قبئئول نئئدارم .وقتئئی بئئا ز بئئان شئئعر بئئا مئئردم حئئرف بزنیئئد،
هرچه شعر پیچیده هم باشد ،وقتی مداا با هنر مداحی خود توانست این را کلمه کلمه بئه
مردم القاه و مخاطبه کند ،در دل مردم اثر می گذارد .شئعر را از لحئا هنئری ،سئط خئو

انتخا

را انتخا

کنید .شما ببینید خدای متعال بئرای بیئان عئالیترین معئارف ،فصئی ترین بیئان

کرد» (پایگاه اطالع رسئانی دفتئر مقئام معظئم رهبئری) .بنئابراین الزم اسئت اشئعار

عاش ئئورایی ب ئئا ز ب ئئان م ئئردم س ئئروده ش ئئوند ،دارای جنبئئئه هن ئئری و فص ئئی باش ئئند و ق ئئدرت
تأثیرگذاری باالیی هم داشته باشند.

دوری از عقالنیت

واقعه کربال پر از عقالنیت و ارزشها و اهداف بلند اسئت کئه عقئل و دیئن و احسئاس را

در کنار هم و در مسیر الهی قرار میدهد.
بئئزرگ فلسئئفۀ قتئئل شئئاه دیئئن ایئئن اسئئت

که مرگ سرآ به از زندگی ننگئین اسئت

شعر باال نشان از اهداف بلند و عقالئی سیدالشئهداه

دارد .مقئام معظئم رهبئری هئم

بارها به این نکته تأ کید داشتهاند (نک .پایگاه اطالع رسانی دفترمقام معظم رهبری).
بیتوجهی به بصیرت افزایی

َ
َ
ُْ
قرآن بارها انسان را بئه بصئیرت افزایئی فراخوانئده اسئت« :قئل َهئذه َسئبیلی أ ْد ُعئو إلئی اهلل
َ
َعلی َبصئی َر » (یوسئف)108/؛ بگئو طریقئه مئن و پیئروانم همئین اسئت کئه خلئق را بئه خئدا بئا
بینئئایی و بصئئیرت دعئئوت کنئئیم .مقئئام معظئئم رهبئئری نیئئز معتقدنئئد اشئئعار عاشئئورایی بایئئد
محتوای بصیرتزایی داشته باشد« .سعی کنیم آنچه را بهعنوان مضمون و محتئوا در شئعر

خودمئان مئیگنجئانیم ،هئر کلمئئه آن آموزنئده باشئد .فئرق نمئئیکنئد؛ گئاهی مصئیبت اسئئت،

مختلئئف ،نوحئئههایی را مئئیخواندنئئد کئئه هئئر یئئک از ایئئن نوحئئهها بهقئئدر یئئک خطابئئه بلنئئد و

بلیئئغ ،مئئردم را آ گئئاه مئئیکئئرد و بصئئیرت مئئیداد .بایئئد همیشئئه همینجئئور باشئئد؛ نوحئئهها را
ّ
[پرمحتئئوا کنیئئد] .ایئئن کئئاری کئئه نوحئئهخوان انجئئام مئئیدهئئد ،کئئار بسئئیار جئئذا و جئئالبی

است» (دفترحف و نشرآثار آیت اهلل خامنهای) .اگر محتئوای شئعر از بصئیرتافزایئی بئه دور
باشد خود نوعی آسی

ادبیاتی بوده و در رساندن پیام ناتوان خواهد بود.

دوری از اشعار معتبر

یکی دیگر از آسی های مهم و جدی در حوزه ادبیات عاشورایی ،دور شدن از محتئوا و
منابع معتبر است که باعث انحراف در این حوزه خواهد شد .رهبئر معظم(مدظلئه) در ایئن
خصو بیان میدارند« :بهترین مجموعه شعری که مئیشئود در یئک منبئر مئداحی انسئان
ً
فکر کند ،چیزی است که در آن ،اوال منقبت اهلبیت باشد .ذکئر مناقئ آنهئا دلهئا را
روشئئن مئئیکنئئد ،شئئاد مئئیکنئئد ،شئئوق را در انسئئان برمئئیانگیئئزد ،اشئئک را از چشئئمهئئا جئئاری

آسیب شناسی شعر عاشورایی از منظر مقام معظم رهبری با تکیه بر اشعار معاصر

گاهی مدا است؛ همه اینها میتواند جوری انتخا بشود که آموزنده باشد .در دوران شئور
محرمئئئی کئئئه آخئئئرین محئ ّئئرم دوران طئئئاغوت بئئئود و ّ
و هیجئئئان انقئئئال  ،در ّ
محرمئئئی بئئئود کئئئه
ّ
بالفاصله بعد از ّ
محئرم و صئفر ،پیئروزی انقئال اتفئاق افتئاد ،هیئئات مئذهبی در شئهرهای
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میکند .البته منظور ،مناق
تکیه کند .این همه مناق

متقن اسئت .اینجئور نباشئد کئه انسئان بئه حئرفهئای سسئت
اهلبیت

در کتا هئای معتبئر وجئود دارد؛ از آنهئا اسئتفاده

بشود؛ از گفتههای افرادی که خودشان سندند ،ثقه و معتبرند؛ مثل همین شعری کئه امئروز
یکئئی از آقایئئان از مرحئئوم آشئئیخ محمدحسئئین اصئئفهانی  -مفتقئئر  -خواندنئئد .خ ئ  ،ایئئن
بزرگئئوار اسئئتاد مجتهئئدین اسئت .مجتهئئدین بئئزرگ و مراجئئع تقلیئئد بئئزرگ ،در فقئئه و اصئئول و
فلسئئفه شئئا گردهای او هسئئتند .ایشئئان شئئاعر هئئم بئئوده .خ ئ  ،ایئئن شئئعر مئئیشئئود سئئند .یئئا
روایئئات گونئئا گونی کئئه در کت ئ

مناق ئ

 ،مناق ئ

وجئئود دارد ،شئئرا حئئال ائمئئه

معتبئئر»

(پایگ ئئاه اطالعرس ئئانی دفت ئئر حفئ ئ و نش ئئر آث ئئار آیتاهللسئئئید عل ئئی خامنئ ئهای) .مض ئئامین و
منئئابع معتبئئر باعئئث ایجئئاد اعتمئئاد در مخاط ئ

شئئده و نیئئز بئئه دور از اشئئکاالت مخئئالفین

خواهد بود.
خلط سبک موسیقی با مداحی

در طئول تئاریخ اشئعار عاشئئورا همئواره در حئال همراهئی بئئا فرهنئ

زمانئه بئوده و در عئئین

حال اصالت خود را حف کرده است .سئبک شئعر و در امتئداد آن سئبک مئداحی در عئین
تنوع آهنئ هئا سئعی در حفئ وزانئت و اصئالت خئویش داشئته اسئت .رهبئر معظئم در ایئن
خصو
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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میفرمایند« :نئوآوری نبایئد بئه هنجارشئکنی و تغییئر هو یئت مئداحی منجئر شئود و

اجرای مداا را به سمت اموری که مداحی نیست بلغزاند؛ چرا که مئداحی ،موسئیقی پئاپ
نیست» (پایگاه اطالعرسانی دفتر حف و نشئر آثئار آیئتاهلل سئید علئی خامنئهای) .بنئابراین
شعرای عصر حاضر باید توجه کنند صرف نوآوری و تنئوع در سئبک و قالئ هئای آوازی کئه
شعر باتوجه به آن سئروده شئده ،کئافی نیسئت و نبایئد بئا موسئیقی پئاپ اشئتباه گرفتئه شئود.
متاسفانه برخی پا را فراتر گذاشته و از آهن های نامناس
خامنئئهای تئئالش و نئئوآوری مئئداحان بئئرای جئئذ

نیئز اسئتفاده مئیکننئد .آیئتاهلل

جوانئئان را اقئئدامی خئئو

خواندند و در عئین حئال تأ کیئد دارنئد مراقبئت صئورت گیئرد ،جئذ
نباش ئئد و اینگونئئئه نش ئئود کئئئه ب ئئرای ج ئئذ
استفاده شود.

و تعئئالیبخش

جوانئان بئه هئر قیمتئی

ج ئئوان ،از برخ ئئی آهن هئئا و نواهئئای نامناسئ ئ

نتیجه

پئئژوهش حاضئئر بئئه بررسئئی دیئئدگاه و بیانئئات مقئئام معظئئم رهبری(مدظلئئه) در خصئئو
آسئئی هئئای اشئئعار عاشئئورایی پرداختئئه و دغدغئئههئئای ایشئئان در جمئئع اهئئل فئئن ادبیئئات
آئینی ،به تفصیل بیان شد .از جملئه آنهئا مئیتئوان بئه بحئث درو و غلئو در شئعر عاشئورایی
اشاره کرد کئه معظئم لئه بیئان مئیدارنئد اشئعار عاشئورایی بایئد مئتقن ،مسئتند و خئالی از هئر
گونه بیان غلوآمیز و غیرواقع باشد .همچنین ایشان تأ کید فراوانی بر مباحئث معرفتئی دارنئد
و اینکه اشئعار عاشئورایی بایئد جنبئه تعلیمئی ،هئدایتگری و بصئیرت افزایئی داشئته باشئد.
مطل

مهم دیگئری کئه از نظئر معظئم لئه از آسئی هئای جئدی ادبیئات عاشئورایی بئه شئمار

میآید ،دور شدن از عقالنیت و ورود به مباحث احساسی کئه بئا هئیچ حسئا

عقلئی قابئل

پیوند نباشد درحالی که واقعه کربال بئا مئو عقالنیئت عجئین شئدهاسئت .از دیگئاه رهبئری
شئئعر عاشئئورایی در عئئین حئئال کئئه عامیانئئه و همئئه فهئئم اسئئت نبایئئد جنبئئههئئای هنئئری و
مرتبه هنری کم اجتنا

شود .شعرای عاشئورایی نبایئد در هنئر شئعری خئویش اتحئادی کئه

سرمایه مسلمین است و در طول انقال
موج

اسئالمی از پایئههئای اساسئی آن بئه شئمار مئیرود و

الفت بین برادران شیعی و سنی شئدهاسئت را مئورد آمئا حمئالت ناشئیانه و بعضئا

جاهالنئه و یئئا احساسئئی خئئویش قئئرار دهنئئد چئئرا کئئه اهئئل سئئنت خئئود معتقئئد بئئه واقعئئه کئئربال
هسئتند و بئرای سیدالشئئهداه
خواهند بئرد .آسئی

عئزاداری مئئیکننئد و بهئئره ایئن حمئئالت را دشئمنان اسئئالم

دیگئری کئه از نظئری رهبئری مئورد تأ کیئد اسئت ،دسترسئی بئیحسئا

عئئزاداران حسئئینی بئئه بهشئئت اسئئت ،بئئدین معنئئا کئئه ایشئئان اشئئاره دارنئئد اسئئالم دیئئن عمئئل
است و کشتی حسینی

تسهیل کننده به مقصد است اما افراد بیعمئل چگونئه ادعئای

ورود به بهشت دارند درحالی که کتا

عملشان خالی از عمل صال باشد .اتحئاد و عئدم

ج ئئدایی دیئئئن از سیاس ئئت نی ئئز مطلئ ئ

مه ئئم دیگ ئئری هس ئئت کئئئه بایئئئد در ب ئئن مایئئئه اش ئئعار

عاشورایی قرار گیرد و نباید بئر طبئل عئزای بئدو ن سیاسئت دینئی زد در حئالی کئه گر یئههئای
حضرت سجاد

گریه سوز سیاسی بود و موجبات قیام و بر پئایی حکومئت شئیعی را بعئد

از جر ی ئئئان ک ئئئربال ف ئئئراهم آورد .در نهایئ ئئت مغفئ ئئول مان ئئئدن شعرعاش ئئئورایی از اه ئئئداف قی ئئئام

آسیب شناسی شعر عاشورایی از منظر مقام معظم رهبری با تکیه بر اشعار معاصر

فصئئاحت خئئود را از دسئئت بدهئئد و بایئئد از نظئئر ادبئئی در قلئئه هنئئر باشئئد و از سئئرودن شئئعر بئئا
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بزرگترین آسی ها از نظر مقام معظم رهبری بئه شئمار مئیرود و لئذا شئعری کئه

حسینی

برای بیان او مصئیبت کئربال بئه خئدمت گرفتئه مئیشئود بایئد بیئانگر اهئداف و علئت قیئام
کربال هم باشد تا نسل جوان با هدفهای قیام امئام حسئین
زندگی خویش قرار داده و موج

آشئنا شئده و آنهئا را سئرلوحه

سعادت جامعه شود.

منابع

_ قرآن
_ خطی

بغدادی ،ابوبکراحمدبن علی (بیتا) ،تاریخ بغداد ،بیروت ،دارالکت

العربی.

_ صئئدوق ،ابئئن بابو یئئه محمئئئد بئئئن علئئی ( ،)1387صئئفات الشئئیعه ،قئئئم ،مسئئجد مقئئئدس
جمکران.
_ طبری ،محمد بن جریر ( ،)1368تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،اساطیر.
_ فرزین ،علی ( ،)1368نمی ازیم ،بررسی تطبیقی آراهعلوم قرآنی عالمه معرفئت و آیئت اهلل
خوئی ،اول .اردبیل:خط هشت
_ قمی ،شیخ عباس ( ،)1365نفس المهموم ،قم ،نگاران قلم.
_ کلینی ،محمد بن یعقو

( ،)1387الکافی ،قم ،دار الحدیث.

_ مجلسی ،محمدباقر ( ،)1386بحاراألنوار ،تهران ،اسالمیه.
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_ محمئئودی ،سیدمحسئئن ( ،)1383مسئئائل جدیئئد از دیئئدگاه علمئئا و مراجئئع تقلیئئد ،ورامئئین،
علمی و فرهنگی صاح

الزمان

.

_ نجارزادگئئان ،فئئت اهلل ( ،)1361دوازده نکتئئه در بررسئئی وارز یئئابی ادلئئه توسئئل ،شئئفاعت،
تبرک و زیارت ،قم ،زائر.
_ نراقی ،مهدی ( ،)1360جامع السعادات ،قم ،قائم آل محمد

.
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