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  نادر نظری 
 ٢٠٠٩ دسامبر ٢٧ 

  

َماه مـح   رم؛ ُ

  يا فصل گريه کردن شيعه ھا
  

ه آل از خود شان بروز ميدھند، ی است که انسانھا برای امر مطلوب و ايد ھائھمانگونه که خنده يکی از احساس

  . مقابل خنده است که انسانھا برای واقعه نا مطلوب و غير ايده آلی که از خود شان؛ نشان ميدھندۀگريه نقط

خنده احساسی است که به انسانھا غرور و اعتماد به نفس می بخشد و سبب می شود که در مقابل مشکالت و نا 

گی و روحي عکس به انسانھا عجز؛ نا توانی؛ بی هگريه ب.  و تحت تاثير بروندم شدهماليمات ھای زندگی کمتر تسلي

  . طبيعی می بخشدءتسليم شدن در مقابل نيروھای طبيعی و ما ورا

انسانھای برتری طلب و سلطه جو، برای رام و مجاب کردن  افرادی ميرفته اند که روحيه درماندگی و ناتوانی 

که روحيه غرور  و اعتماد به نفس داشته اند؛ مورد سر زنش و مذمت قرار گرفته ھمين دليل کسانی ه ب. داشته اند

  .اند

ماندگی و تسليم بودن افراد در مقابل نيروھای زمينی و آسمانی، در طول تاريخ توسط اشخاص و نھاد ھای  روحيه در

  .سلطه جو، مورد تشويق و تقدير قرار گرفته است و به آنھا وعده پاداش داده شده است

ساس، احساس لذت و انسانھاست و انسانھا برای دست يابی به اين احھای خنده و سرور يکی از  آرزو ھا و آيده آل 

انسانھا ھرگز در زندگی .  عکس گريه برای انسان احساس غير مطلوب و نا خوش آيند استهب. خوشی ميکنند

  . دست يابندآرزوی فرارسيدن غم و مصيبت را نميکنند تا به احساس گريه کردن 

 به مقتضيات ءگرچه غم و مصيبت ھم بخشی از زندگی انسانھا را تشکيل ميدھد؛ اما فرا رسيدن غم و مصيبت بنا

وقتی انسان در مقابل حوادث ناگوار و غير مطلوب قرار می گيرد، در . جبری است که بر انسانھا تحميل می گردد

ت و اشک ريختن را از خود دور کند و به زندگی عادی باز صدد مبارزه با اين پديده است تا احساس غم و مصيب

  .گردد

انسان خيلی آرزو دارد تا نظم .  خوشی و سرور که با نماد خنديدن خود را تبارز ميدھد،  طبيعت انسان استًءبنا

  .طبيعی اش که ھمان خوشی و خنديدن است، ھمراھش باقی باشد
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خاطر از ه يا اينکه دوست ندارد ب. ه بود، دوباره به سراغش بيايدانسان دوست ندارد غم و مصيبتی که او به رسيد

 عکس هب. دست رفتن عزيزش يک عمر عزا دار باشد و برای رسيدن به اين فصل مصيبت بار، به استقبالش بشتابد

دوست دارد ايام مصائيبی که به او تحميل شده بود، ھرچه زود تر جايش را به خوشی و سرور بدھد و خنده جای 

  .اشک ريختن را بگيرد

د ماه غم نيعنی خيلی دوست دار. دن عمل ميکنان عکس طبيعت انسانی شهميکنيم، جمعی بدرين جھانی که ما زندگی 

  !دند و اگر ممکن باشد خون گريه کنند و ماتم کننو مصيبتی فرا برسد تا اشک بريز

جيح ميدھند بيشتر گريه کنند و خيلی ھم کم ھستند جمعی که درين جھان که زندگی را خوار و پست می شمارند و تر

 می طلبند تا شخصيت انسانی شان را روياروئیآنھا طينت، فطرت و طبيعت انسانی شان را به مصاف و . بخندند

آنھا معتقدند با خوار کردن و دست رسی به مصيبت و گريه است که روحيه عجز و تسليم پذيری . خوار و زبون کنند

  . حلول می يابددر روح و روان آنھا

برای ھمين امر خيلی از اديان و از جلمه اسالم کسانی را که روحيه تسليم پذيری دارند مورد تمجيد و تحسين قرار 

گرفته » تسليم شدن«و » تسليم بودن«ھميت است که حتی اسم اسالم را از ادر اسالم اين امر آنقدر با . داده است

عمل آمده ه کيد بأميت اساسی بر خور دار است که بار ھا در قرآن از آن تگريه در  دين اسالم آنقدر از اھ. است

  .است

انسان نميتواند ھر موقعيکه دلش بخواھد خنده يا . اما گريه و خنده احساساتی است که خارج از ارداه انسان قراردارد

.  انسان مستولی ميگردددر مقابل يک عکس العملی است که بری ريزغعنوان احساسات ه خنده و گريه ب. گريه کند

انسان با گريه گردن يک طفل يا انسان ديگر که بر او غم و مصيبتی رسيده است؛ تحث تاثير قرار می گيرد و سبب 

  .در مصيبتش شريک شود می شود که از خود واکنش نشان دھد و با فروريختن اشکی،

ين شادی در او سرايت کند و سبب خنده  شخص ديگر شاد می شود و موجب می شود که اۀھم چنان با شادی و خند

  .اش شود

ُاما انسانھا در صورتی تحث تاثير اين احساسات قرار می گيرند که اين عکس العمل در دنيای طبيعی او رخ بدھد؛ 

يعنی اگر کسی بگويد که شخصی را در فالنجا؛ قاتلی به ناحق کشته است، سبب گريه کردن . نه در دنيای مجازی

ًيا مثال اگر کدام جوکی را از کسی شنيده باشد و خودش آن را به سبک و بيان نا رسا شرح بدھد؛ . دشنونده نمی شو

 ھنرلذا برای اين واقعيات غير زنده و بر حال که سبب گريه، يا خنده شنونده شود؛ به . موجب خنده شنونده نمی شود

  .گريه يا خنده شنوندگان ميگردد است که آن واقعيات را انعکاس ميدھد و سبب ھنراين . احتياج است

برای گريه کردن . وجود آمده استه  گويی بطنز  و جوک» ھنر«به اين ترتيب برای بروز احساس خنده در انسانھا، 

  .وجود آمده استه يا روضه خوانی ب» ھنر  منبر رفتن«يا گرياندن حضار در مجلس، 

شده و ھنوز در ميان باقی جوامع دينی و مذھبی راه نيافته ھنر منبر رفتن و روضه خوانی تنھا در ميان شيعيان رسم 

  .است

آنھا استدالل ميکنند که اين کرامات،  .  گرچه واعضان و نوحه سرايان، منبر رفتن و  نوحه خوانی را ھنر نميدانند

ولی چه آنھا بخواھند و چه منين را به گريه و عزاداری می کشانند،  ؤماه محرم است که مفضيلت ھا و بزرگی 

  .نخواھند اين ھنر است که پيراون اين عقيده را به گريه می آورند

يعنی آنھا . از آنجائيکه تمامی انسانھا استعداد ھنر را ندارند؛ مردم به منبر رفتن خيلی از اين واعظان گريه نميکنند

  .مردم را ندارند» ھنر گرياندن«قدرت 
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ًروحانيونی که ھنر مند نيستند و ھنر گرياندن مردم  را ندارند، مردم  اوال .  روشن استًدر ھزارجات اين امر کامال

آنھا را درين مراسم استخدام نميکنند و اگر با  کمبود ھنرمندان روضه خوان مواجه بود؛ گريه شان را ميگذارد به 

  !پای منبر روضه خوانی که ھنر گرياندن مردم را دارد

  . دم تا حدودی روشن شد، ببنيم که اين گرياندن مردم  چه سود و نفعی برای روحانيون داردحال که ھنر گرياندن مر

منين نفوذ ميکنند ؤدر ذھن و روان مھمان قسمی که در ابتدای نوشته اشاره شد، روحانيون از طريق گرياندن مردم  

 روانی سبب –کسيوناسيون ھای روحی اين وا. و استدالت شان را با ايجاد عواطف در ذھن انسانھا تزريق می نمايند

 حق همن ريشه بگيرد و بؤمغز شنونده م ھای بالمنازع در  تعنوان حقيقه می شود که داده ھای بيرونی واعظ ب

  .عنوان سنگ محک حقيقت در ياخته ھای مغز شنونده لنگر گزينده بودن ادعاھای منبر نشينان؛ ب

ت که نه تنھا روضه خوانی را با ھنر در ذھن شنونده تزريق ميکند، درست بر اساس اين کار کرد ھا و تجربه ھا اس

  .بلکه به شکلی به ھنر  موسيقی در آورده است

از سينه زنی ھای سنتی و مدرن گرفته تا زنجير زنی و کارد زنی، از نوحه خوانی گرفته تا روضه خوانی، با ھنر  

  .داير و بر پا می شود

در ايران برای برپايی اين مراسم . امر تزريق پيام روحانيون در اذھان شنونده دارددر واقع ھنر جايگاه ويژه ای در 

و بريدن » آتش زدن خيمه گاه«حتا صحنه . ُاز آالت رسمی موسيقی مثل جاز، دھل، نی، تبله و غيره استفاده می شود

  .دستان عباس با ھنر تائتر بر گزار ميگردد

  . صحنه ھا توسط ھنر مندان سريال ساز و سينمايی بر پا ميگرددنمايشنامه ھای مثل طفالن مسلم و  باقی

تر و سينما و سريالھای تلويزونی، داستان کربال و صحنه جنگيدن امام حسين ھمه ساله توسط ھنر ائدر عرصه ت

  . مندان سينمايی توليد و صحنه آرايی ميگردد

 به توصيف و مداحی ءتوليد می شود و شعرا جديد ھمه ساله یدر افغانستان سبک ھای مختلفی از سينه زنی ھا

  . ٌدر نتيجه ھنر در بر پايی مراسم محرم نقش عمده و اساسی دارد. صحنه کربال می پردازند

حال که تا حدودی روشن شد که مراسم محرم با ھنر  گرياندن روضه خوانی ، ھنر سينه زنی، ھنر نوحه خوانی و 

  ثری در  تمثيل واقعيت ھا و حقيقت ھای موجود بازی ميکند؟ونقش م بر پا ميگردد، اين ھنر چه ھنر  موسيقی

ھنر کايی ميگويد که يگرچه پرداختن اين بحث از حوصله اين مقاله خارج است ولی يکی از روان شناسان امر

 فابريکه کوکاکوال«: او ميگويد. قدرت مجاب سازی انسانھا را ھم در تحريف حقايق تاريخی دارد و ھم در اثبات آن

وقتی تبليغ اين کاالی نوشيدنی را با ھنر موسيقی، با ريتم  و ساز ماليم  و نمايش تحريک آميز ھنری در صفحه 

  .»تلويزيون اقدام کرد، توليد ماھانه اش بيست برابر شد

ھدف اصلی بر پايی اين ماه که با استفاده از ھنر و باقی گزينه ھا روی دست گرفته می شود، برای روحانيون 

در ميان جامعه شيعه چه در ايران و . ٌه خوان اين است که محرم يک فصل کار و بار  اقتصادی برای آنھاستروض

ً پاکستان، تعداد کثيری از روحانيون روضه خوان يا مستقيما به وافغانستان و چه بعضی از کشور ھای  عرب 

مسجد روضه خوانی کرده پول جمع صورت غير رسمی مسجد به ه استخدام روضه خوانی قرار می گيرند و يا ب

تعدادی از کسبه کاران وسايل تدارکات اين فصل  و تعدادی از فروشندگان وسايل مختلف تدوير برای . آوری ميکنند

  .اين فصل به کار و بار اقتصادی مشغول می شوند
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ممری برای صاحبش ز   و زيارت دادن آن به مردم ني"لجناحاوذ"نام ه  بیدر کويته پاکستان حتا با نگھداری اسپ

عنوان يک پروژه اقتصادی برای روحانيون دکاندار بسيار اھميت دارد و ه  تدوير و بر پايی ماه محرم بًءبنا. ميرسد

  .ساالنه روش ھای متفاوتی برای تدوير ھر چه با شکوه تر اين مراسم روی دست گرفته می شود

ًمحرم را در ھزاره جات کامال بروحانيون برای پر کردن جيب ھای شان، داير کردن فصل  عنوان يک سنت و ه ٌ

قسميکه فرا رسيدن اين فصل برای خانواده ھای فقير و بی بضاعت يک فشار . عرف جبری نھادينه کرده اند

زيرا روش ھای متفاوت . سرباز زندجات ھيچ خانواده ای نميتواند از خيرات کردن ه در ھزار. اقتصادی است

خانواده ھای بی بضاعت و . يکه توانايی خيرات کردن را نداشته باشد؛ روا داشته می شودھين و اھانت به کسانتو

. را» سربيازی آخند ھا«د و ھم پول نصورت قرض متحمل می شوه ناچار ھم ھزينه خيرات کردن را به فقير ب

  .قسميکه ماه ھا در زير فشار اين قرض می سوزند

فل نيز يکی از کشش ھای ا محھمچو غذا خوردن شرکت کنندگان دردر پھلوی عواملی که شرح داده شد، انگيزه

  .فل حمايت کنندااين انگيزه نيز سبب می شود تا جمع کثيری از  تدوير اين مح. بسيار مھم و عمده می باشد

نوع به اين ترتيب روحانيون برای حفظ و تحکيم نقش شان در جامعه، از تاکتيک ھای متفاوتی در امر بر پايی اين 

 ۀ را که ھمه ساله بر گزار ميگردد، کرامات و معجزچنين محافلیآنھا دليل برای بر پايی .  استفاده ميکنندحافلم

  .روز بسط و تو سعه بيشتری پيدا نمايده ٌد تا پروژه محرم روز بنمذھبی قلمداد می نماي

  

 

  


