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 ۲۲۱/۳۱۱۳۱۲          ش فردوس کاو
 

 وارداتی پدیده خیابانی عزاداری
 

 و سو  این عزادار، ظاهر به های کاروان است، پوش سیاه ها چهارراه. است کرده پیدا ای تازه  ٔچهره کابل، روزها این

 برافراشته ها بایسکل یحت و ها موترسایکل موترها، در عاشورا از گرامیداشت نشانه به هایی پرچم و روند می سو آن

 تازه چیزی عزاداری سازی خیابانی. است شده کشانده ها خیابان به مساجد، و ها حسینیه از عزاداری گویی. است شده

 عاشورا از گرامیداشت تاریخ. نداشت یاد به را خیابانی عزاداری کسی پیش سال چند تا کم دست. است افغانستان در

 .دارد پیوند مساجد و ها حسینیه با افغانستان در

 کسی هیچ را عزدار های کاروان گردش و کنند می وگذار گشت ها جاده در که زنی سینه های دسته خیابانی، عزاداری

 تغییر زمان گذشت با و نیست ایستا دارد، را خودش پویایی اجتماعی پدیده هر که است درست این. آرود نمی یاد به

 به آن از که جدید سبک به عزاداری و عاشورا از گرامیداشت کنونی نحوه که گفت قاطعیت با توان می اما کند، می

 .کرد مطرح توان می امر این برای بسیاری دالیل. است وارداتی صد در صد پدیده کردیم، تعبیر خیابانی عزاداری

 از گرامیداشت نحوه طبیعی تحول را عزاداری شیوه این افغان، شیعه دانشمندان و نخبگان از بسیاری که این اول

 های مقاله نویسنده و حققم   امیری، علی آقای مثال گونه به خوانند، می وارداتی صراحت  به را آن و دانند نمی عاشورا

 عزاداری کنونی سبک روشنی به سی، بی بی فارسی تارنمای در ای مقاله در گذشته سال متعدد، های کتاب و تحقیقی

 خیابانی عزاداری نیز افغانستان تشیع اهل جامعه سیاسی نخبگان به مربوط های رسانه که این دوم. خواند وارداتی را

 که باز جامعه روزنامه نمونه گونه به. بپرهیزند شیوه این از خواهند می شان  مخاطبان از جدا و کنند می نکوهش را

 ای مقاله در اخیر های شماره از یکی در است، جمهوری ریاست دوم معاون خلیلی، کریم محمد آقای به مربوط

 .است دانسته بار زیان پیامدهای دارای را آن و خوانده تشیع مکتب از عاطفی خوانش را خیابانی عزاداری

 کند می فربه محتوا به نسبت را فرم عاشورا از گردامیداشت و عزاداری سبک این که است نگاشته مقاله این نویسنده

 خیابانی، عزاداری اجتماعی بار زیان پیامد ترین عمده است، نوشته باز جامعه. دارد باری زیان اجتماعی پیامدهای و

 و ها بیانه در کشور، تشیع اهل جامعه شده شناخته نخبگان که این سوم. است کشور در مذهبی های شکاف تقویت

 حمایت شود، می انجام عاشورا از گرامیداشت زیرنام امروز چه آن و خیابانی عزاداری از شان های سخنرانی

 .اند کرده نکوهش را آن مواردی در و اند نکرده

 و سیاسی فرهنگی، نخبگان وقتی. است خیابانی عزاداری خواندن وارداتی برای کافی دالیل ها این نگارنده، باور به

 از یک هیچ. ماند نمی باقی سوال جای دیگر بخوانند، وارداتی را ای شیوه چنین تشیع، اهل جامعه مذهبی یحت

 که رسد می نظر به. اند نکرده پشتیبانی عزاداری جدید شیوه از صراحت به تشیع اهل جامعه مذهبی عمده رهبران

 هدف که هایی دست. است کار در کشور دیگر شهرهای و کابل در خیابانی عزاداری ترویج در نامریی های دست

 و کابل در طوالنی سابقه عاشورا از گرامیداشت و عزاداری. است افغانستان در مذهبی شکاف ایجاد آشکارشان

 پیش سال چند تا که خوریم برمی مواردی به عزاداری وارداتی و تازه شیوه در ولی ارد،د کشور شهرهای دیگر

 افغانستان شهرهای کالن به تازه که است چیزی گان شیرخواره مراسم مثال گونه به. بودند ناآشنا آن با افغانستان مردم

 .است شده وارد

 از برخی ما، غربی همسایه رسمی تلویزیون که است این رساند، می اثبات به را پدیده این بودن وارداتی که ای نکته

 مشابه چنان دیگر کشورهای با کابل در گان شیرخواره مراسم برگزاری شیوه. کند می پخش را آن برگزاری مجالس

 بغداد، کابل، در را مراسم این نیز، همسایه کشور رسمی تلویزیون. است بوده نفر یک آن ریز برنامه گویی است

 مشابه شیوه و زمان هم پخش. رساند می نشر به ضبطی صورت به هم گاهی و زنده صورت به دیگر جاهای و دمشق
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 ایجاد محافلی و ها گروه کابل در ما، غربی همسایه کشور در حلقاتی که دهد می نشان گان شیرخواره مراسم برگزاری

 مذهبی، هویت و مذهب از استفاده با خواهند می حلقات این. کنند فعالیت جا این در آنان از نیابت به که اند کرده

 .کنند دنبال منطقه کشورهای در را خود نفوذگذاری سیاست

 نظر به. اند شده آنان بامزد و مزد بی مزدوران پولی، و مالی های انگیزه به هم یا ایدیولوژیک دالیل به یا هم ای عده

 بدل خود دست ابزار به را افغانستان های شیعه از بخشی دارند، آرزو ما غربی همسایه کشور در حلقاتی که رسد می

 فالن امداد کمیته زیرنام که هایی کمیته از برخی که شود می گفته. بسازند دشمن شان هموطنان دیگر با را آنان و کنند

 عمد به ها کمیته این. شود ترویج خیابانی عزاداری تا کنند، می مصرف پول کنند، می فعالیت کابل در بهمان و

 .بزنند دامن افغانستان در را مذهبی شکاف شیوه، این ترویج با خواهند، می

 مساجد اهالی. کند آوری گرد تواند نمی مسجدی هیچ را کاروان و رخت و پرچم همه این تهیه پول که است روشن

 پاکستان مساجد از بسیاری. نیستند خودکفا پاکستان مساجد از برخی مانند نیز افغانستان مساجد و ندارند مالی توان

 ساخته بازارها نزدیکی در مساجد از بسیاری مثال گونه به. باشند داشته درآمد بتوانند که اند شده ساخته ای گونه به

 وجود چیزی چنین کابل در اما. است مساجد درآمد آن، کرایه دارد وجود هم ها مغازه مساجد، ساختمان در و اند شده

 .است رایگان آن آب و برق هم و دهد می دولت را مسجد ذنمؤ  و خادم مالامام، ماهانه معاش هم. ندارد

 عزاداری جدید های شیوه و مراسم همه این مصارف و دارد وجود دهی سازمان که کند ثابت تواند نمی کسی بنابراین

 مسایل این در همسایه کشورهای از یکی استخباراتی بازوهای که است روشن. پردازد می مساجد را ها کاروان و

 با. است افغانستان در مذهبی های شکاف تقویت نفوذگذاری، سیاست پیشبرد کنار در آنان، آشکار هدف و دارد دست

 در که است دلیل همین به. ندارد حساسیت افغانستان مردم از بخشی هیچ عاشورا از بزرگداشت سنتی شیوه

 برهم برای شاید خیابانی عزاداری اما. ایم نبوده ای فرقه های کشمکش شاهد گاهی  هیچ پاکستان برخالف افغانستان

 .باشد شده صادر افغانستان به وضعیت این زدن

 افغانستان به و طراحی مذهبی، های شکاف تقویت برای را شیوه این ما، هسمایگی در اطالعاتی متفکر مغزهای

 عزادار ظاهر به های کاروان و ها پرچم کنار از خیابان و کوچه در وقتی ها بسیاری روزها این. اند کرده صادر

 و مشت آن صاحب با و کنند کشف را شکاکی نگاه تا منتظراند هم کاروانیان و نگرند می آنان به تردید با گذرند می

 داد، رخ مذهبی درگیری محصلین میان کابل، پوهنتون هٔ یلیل در. بود بار غم رویداد شاهد کابل گذشته سال. شوند یخن

 تردیدی هیچ بدون رویداد آن. کردند ابزاری استفاده آن از سیاسیون و نمایندگان و شد کشته گناه بی محصلین از یکی

 و کابل پوهنتون گذشته سال رویداد تکرار ترس از عالی تحصیالت وزارت هم حاال. بود خیابانی عزاداری پیامد

 .است کرده تعطیل را آن ی پسرانه لیلیه

 ملی امنیت چون رسمی مراجع باید بنابراین. است شده صادر سرزمین این به آفرینی، بحران برای خیابانی عزاداری

 سیاسی و فرهنگی نخبگان با هماهنگی در دولتی های سازمان. کنند افشاگری آن مورد در کشفی های اداره دیگر و

. است مذهبی های حساسیت ایجاد و ها شکاف تقویت آن از هدف که بگیرند را رفتارهایی جلو باید، تشیع اهل جامعه

 دیگر و کابل در مزدورپروری به سعودی، عربستان در سلفی افراطیون که شود می سبب وضعیت این ادامه

 .شود دیگر کشورهای نیابتی عوامل نبرد، صحنه دیگر بار کشور شهرهای و بیاروند روی کشور شهرهای

 پایان
 صبح ۸شده از سایت وزین ملی گرفته 


