فصلنامه «پژوهشهای انقالب اسالمی»
انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

سال هفتم ،بهار  ،1379شماره 24
صفحات  93ـ 51

Islamic Revolution Researches
Scientific Association of Islamic
Revolution In Iran
Vol. 7, Spring 2018, No 24

بررسی تحلیلی مراسم سوگواری امام حسین از منظر سفرنامههای اروپایی
عصر صفوی و تاثیر آن در پیروزی انقالب اسالمی ایران
*

دکتر رمضان رضایی
چکیده
تاریخ صفویه در ترویج سنتهای اعتقادی شیعهه هیه وییسو سیویواری امیا
حسعن تاثعر هسعاری داشته است ،ها توجه هه سعاست مذهبی حکومت،
مراسم سویواری اما حسعن هسعار هاشکوو و آزادانه هریزار میییردیی.
ه.ف اصلی پسوهش ،هازشناسی ایین مراسیم ازنهیاو نیارران اروپیایی و در
نتعجه تاثعر آن در انقالب اسالمی است لذا مسئله اصیلی ایین اسیت کیه
مراسم سویواری اما حسیعن درسیفرنامههیای اروپیایی ع یر صیفوی
چهونه انهکاس یافته و دی.یاو آنها چه هودو است؟ و تاثعرآن در انقالب میا
چه هودو است؟ در پی آن ،این فرضعه طرح مییردد که سعاحان اروپایی هه
اهمعت و عظمت مراسم سویواری محر در نیزد ایرانعیان اشیارو داشیته و
یزارشهای آنها در این زمعنه ترکعبی از اخبارصحعح و نادرست است
ها هررسی سفرنامههای اروپایعان ع ر صفوی میتوان نتعجه یرفت یاو روح
الحادی و مادیهراینه انان نعز هست که مراسم سویواری اما حسعن در
ع ر صفوی ها حمایت دولت صفوی رش .و توسهه یافت و در ععن حال هیا
رسو غعر مذهبی و خرافی نعز آمعختیه یردیی .و هیه مرورشیکه میذهبی
یرفت ایجاد همبستهی و استمرار فرهنگ دینی ،وفاق اجتمیاعی ،جامهیه
پذیری و هازیاهی هویت دینی از کارکردهای مهم این مراسم میهاش.

* .ا ستادیار گروه تاریخ و تمدن اسالمی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت79/5/1 :

rezayi@ut.ac.ir

تاریخ پذیرش79/6/1 :

52



ف لنامه علمی ی پسوهشی انقالب اسالمی ،س  ،7ههار  ،77ش 42

واژگان کلیدی
مراسم سویواری ،اما حسعن ،صفویه ،سعاحان اروپایعها ،تهزیه عاشور و
دیریونیهای ایران

مقدمه

با رسمیت یافتن مذهب تشیع در دوره صفوی ،برگزاری مراسم مذهبی از جمله عـزاداری مـاه محـر
برای اما حسین و یارانش،یکی از راههای گسترش اندیشـه شـییی در ایـران بـوده و هسـت .بـه
همین جهت در دوره صفویه آیین سوگواری حسینی با شدت و حِدَت هر چه تما تر برگزار میگردید.
هدف اصلی پژوهش مذکور ،بررسی و تحلیل بازتاب مراسم عزاداری امـا حسـین در هشـت
سفرنامه اروپایی عصر صفوی یینی فیگوئروا ،دالواله ،اولئاریوس ،تاورنیه ،کمپفر ،جملی کارری ،کاتف
و شاردن است .و در پایان نتیجه آن در زمان ما و انقالب شکوهمند حضرت اما خمینی

از آن جای که بید از شهادت اما حسـین ،همـواره برگـزاری عـزاداری حسـینی ،موردتوجـه
شیییان بود ولی به دلیل سلطه خلفای سنی مذهب اموی و عباسی وحکا وابسته به آنها ،انجا این
مراسم با مشکالتی مواجه میشد .دردورة کوتاه مدت آل بویه ،فرصتی برای اجرای این مراسم فراهم
شد اما با تضییف و سقوط آنها ،دوباره مشکالت زیاد شد تا اینکه حکومت صـفویه ،شـرایر را بـرای
اجرای مراسم سوگواری فراهم کرد.
سیاحان و هیئتهای خارجی که در عصر صفویه به ایران آمدند ،به ایـن مراسـم توجـه داشـته و
دیدگاههای خود را درباره آن ارائه دادهاند .لـذا مسـئله اصـلی پـژوهش ایـن اسـت کـه نگـاه هشـت
سفرنامهنویس مذکور نسبت به مراسم عزاداری حسینی ایرانیان در ماه محر چگونه بـوده و بـه چـه
شکلی آن را انیکاس دادهاند؟ و اما خمینی چگونه در انقالب حسینیاش مطرح فرمودند؟
در پی این سؤال ،این فرضیه طرح میگردد که آیین سوگواری حسینی از منظر سـیاحان اروپـایی
پوشیده نمانده وگزارشهای آنها با آمیزهای از روایات صحیح و نادرست همراه بوده اسـت و سـیاحان
اروپایی به ارزش مینوی ،اجتماعی و سیاسی این آیین در نزد ایرانیان اعتراف نمـودهانـد .در پـژوهش
مذکور با روش توصیفی و تحلیلی و با کمک دادههای کتابخانهای به بررسی سؤاالت و فرضیه اصلی
پژوهش پرداخته میشود.
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 .1پیشینه تحقیق

در زمینه پیشینه تحقیق باید گفت مقاالت و کتب متیـددی در زمینـه مراسـم مـذهبی در ایـران بـه
نگارش درآمده است که در راستای آن از مراسم سوگواری اما حسین نیز بحث نمـودهانـد .آاـای
مهدی نجفزاده در مقاله «صورتبندی مذهبی – سیاسی جامیـه ایرانـی درعصرصـفویه» (فصـلنامه
سیاست ،ش ،)1337، 1از مراسم مذهبی از جمله محر به شکل منسجم بحثهای خوبی ارائه داده-
اند .محمد علی پرغو و صدیقه غالمزاده در مقاله «عزاداری محر در عهد صفوی ،یک بررسی آسیب
شناختی» (فصلنامه تاریخ اسال باارالیلو ام ،ش  ،)1374 ،3به بررسـی مراسـم مـذهبی محـر در
عصر صفوی با توجه به متون ادبی و دینی پرداخته و تحریفات و آسیبهای اجتماعی آن را به شـکل
کلی و توصیفی مورد بررسی ارار داده است .رسول جیفریان در مقاله «سوگواری محر در سـفرنامه-
های خارجی» (مجله نور ،ش  ،)1394 ،44به صورت کلـی از سـفرنامههـای خـارجی دوران مختلـف
درباره محر بحث نمودهاند .آاای اصغر فروغی ابری در مقاله «کارکرد مراسم سـوگواری عاشـورا در
رسمی شدن مذهب شییه در زمان صفوی» (مشکوه ،ش ،)1333 ،31از تأثیرات این مراسم در رسمی
شدن مذهب اشاره نمودهاند .عالوهبرآن کتابهای نیز در زمینه مراسم مذهبی درعصرصـفوی نوشـته
شده است .محمد علی رنجبر در کتاب مراسم مذهبی در ایران عصـر صـفوی (نشرکوشـامهر شـیراز،
 )1374و اصغر حیدری در کتاب جلوههای عزاداری اما حسین در ایران با تکیـه بـردوره صـفویه
(نشر مطالیات تاریخ میاصر ،)1371 ،به صورت کلی از مراسم مذهبی از جمله محر یاد نمودهانـد .بـا
توجه به پیشینه تحقیق ،نویسنده در این پژوهش به صورت موردی و فقر با تکیه به گزارشات هشت
سفرنامه خارجی عصر صفوی ،به برررسی توصیفی ،تحلیلی و جامیه شناختی مراسـم سـوگواری امـا
حسین در عصر صفوی پرداخته است.
 .2پیشینه مراسم سوگواری به عنوان نماد ملی و مذهبی

مراسم سوگواری و تیزیه ،در ایران پیش از اسال  ،ریشه در مراسم سوگواری سیاوش پسر کیکـاووس
کیانی دارد که به مکر همسرش سودابه و بدست افراسیاب ،در عین پاکی و راستی کشته شـد (آننـد،
.)17
سیاوش در اساطیر و باور ایرانی مظهر پاکی و صداات است که از آتش و آب و جان میگذرد تـا
صداات پایدار بماند و حقیقت بر دروغ چیره شود (بلوکباشی .)149 ،آیـین سـیاوشخـانی بـه صـورت
تیزیه اجرا میشد و شباهتهای بسیاری میان این آیین و مراسم واایه کربال بود .از جمله اینکـه هـر
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دو خواص بودند ،کنار آب شهید شدند ،در مقابل دروغ ایستادند و مظهر مظلومیت هستند (همو.)34 :
برگزاری مراسم خاطره شهادت اما حسین و یارانش در کربال ،به صورت رسـمی از دوره آل-
بویه و زمان فرمانروایی احمد میزالدوله بویهی شکل گرفت .میزالدوله در سال  352هـ ق دستور داد،
مراسم عزاداری در دهه اول محر به صورت علنی برگزار شود (ابـن اثیـر .)2253 ،5/در روز عاشـورا،
تما بازارها بسته میشد و لباس سیاه و عزا میپوشیدند و برای اما حسـین گریـه و زاری مـی-
کردند .از سال  352هـ.ق تا اواخر حکومت آلبویه در بیشتر سالها ،مراسم روز عاشورا برپـا مـیشـد
(فقیهی31 - 34 ،؛ کبیر.)337 ،
البته مراسم سوگواری در میان دیلمان به خصوص زنان آنها ،ریشه ادیمی دارد و این مسئله در
کنار سیاست دینی میزالدوله ،در برپای سوگواری اما حسین تأثیرگذار بوده است .از رسو سـنتی
عزاداری مرد دیلم این بود ،زنان با موی پریشان و چهره سیاه کرده از خانههایشان خارج میشدند و
بر سر و صورت خود

میکوفتند و جامه به تن میدریدنـد و درعـزا بـه خصـوص عـزای حسـینی

شرکت میکردند (کبیر.)337 ،
در هر صورت برگزاری آیین سوگواری مـاه محـر بـا سـقوط حاکمیـت آلبویـه ،چنـد اـرن بـا
مشکالتی همراه شد و حتی به صورت مخفی برگزار میگردید تـا اینکـه در دوره صـفویه ،دوبـاره بـا
رسمی شدن تشیع ،رشد یافت و به اوج شکوفایی خود رسید.
 .3بازتاب مراسم عزاداری حسینی در هشت سفرنامه عصرصفوی
 .1-3مراسم عزاداری حسینی در سفرنامه دنُ.گارسیا دُسیلوافیگوئروا

فیگوئروا سفیردولت اسپانیا در ایران ،در زمستان (1243 / 1617ق) شـاهد عـزاداری ایرانیـان بـرای
اما حسین بود .فیگوئروا در سفرنامهاش مینویسد ...« :خانه محـل ااامـت سـفیر کـامالد نزدیـک
مسجد بزرگ اصفهان بود .این مواییت به ما امکان مـیداد کـه شـاهد تشـریفات مجـالس وعـ و
عزاداری باشیم ( »...فیگوئروا .)349 ،فیگوئروا در ادامه اشاره دارد که موعظهگران مجالس سـوگواری،
مال (علمای دینی) هستند که در زمینه شهادت اما حسین با حرارت تما برای مرد سخن مـی-
گویند (همو.)343 - 349 ،
وی از حضور همه طبقات جامیه در مراسم عاشورا ،بهخصوص حضور زنان از ااشار مختلـف بـاال
تا پایین جامیه و حتی زنان بدکاره یاد میکند (همو.)343-349،
وی در ادامه مینویسد« :در پایان گریهزاریها و ختم مجلس ،فقیهی آراسته و مقدس با چهرهای
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درهم و اندوه بـردر مسـجدی ایسـتاده تـا هـدایایی از کسـانی کـه در مجـالس عـزا شـرکت کـرده
بودند،دریافت کند ،بهخصوص زنان هر یک به زار همت و متناسب با ادس و تقـوای خـویش برخـی
مبلغی پول و بیضی طااهای پارچه یا ابا یا لباده به وی میدادند( » ... ،همان جا).
روایت عینی فیگوئروا بیانگر این است که وعاظ در ابال موعظه خود ،پول یا کاالی دریافت می-
کردند که بیشتر از دوره صفویه مرسو گردید و تا به امروز به صورت میقولتری ادامه دارد.
فیگوئروا آخرین روزعزاداری«،روزعاشورا»را به تفضیل شرح میدهد ،هرچندبرخی از گزارشهـای
عینی او در این روز اابل تیمق است و باید با دید احتیـاط نگریسـت .وی در ایـن مـورد مـینویسـد:
«درآخرین روز عزاداری همه مرد خرده پای شهر در حالیکه پَرهایی بر عمامه خود زدهاند با طبل و
سنج و سالح در دست ،گرد میآیند و دسته دسته در محلهها و میدانهای عمومی شهرحرکت مـی-
کنند .در این گونه روزها اتفاق میافتد ،اجتماع کنندگان باهم برخورد بپردازنـد و همـدیگر را بکشـند.
این مرگ را به سبب آنکه در روز شهادت حسین اتفاق افتاده است ،به فال نیک میگیرند» (همو،
 .)311این روایت فیگوئروا تاحدی اابل ابول است ولی اینکه با همـدیگر در حـد کشـتار زد و خـورد
داشتند را نمیتوان پذیرفت و اغراقآمیز است.
فیگــوئروا درادامــه بحــث ،گزارشــاتی ازمراســم روزعاشــورا اصــفهان ارائــه مــیدهدکــه اغــراق
وشایدتحقیرآمیز است وچندان اابل ابول نیست (ر.ك .همـو )313 - 311 ،و در هـی یـک از منـابع
داخلی و سفرنامههای خارجی این دوره ،دیده نمیشود .فیگوئروا گزارشات عینیاش را اینگونه ادامـه
میدهد« :در آخرین روز (عاشورا) ما شاهد واایع آن بودیم ،گـروه کيیـری بـا خشـمی بـیسـابقه بـا
یکدیگر زد و خورد پرداختند ،دسته جمیی به خارج شهر و به سوی محوطهای کنار رودخانه که بـرای
اربانی بود  ....هجو آوردند ،به بدن شتر نیزه زدند و  ...بخاطر ازدحا عدهای کشته و زخمـی شـدند،
افراد اطیه شتر را بر نوك شمشیر ارار داده و در شهر به راه میافتادند» (همو .)312 - 311 ،اما بیید
ال
است ،عزاداران ایرانی گوشت اربانی را بـر نـوك شمشـیر اـرار دهنـد و در شـهر بگرداننـد ،احتمـا د
فیگوئروا با مراسم دیگری اشتباه گرفته یا شاید اصد تحقیر مسلمانان را داشته است .هر چند خـودش
اعتراف میکند ،این مراسم به جز اصفهان درجای دیگر رایج نیست و عمل ادیمی است و ریشه آن
را به اعراب جاهلیت نسبت میدهد (همو.)314 ،
همچنین در روز عاشورا ،ازعزاداری گروهی دیگر یاد میکند و اینگونه مینویسد« :بجـز پوشـش
عورت ،برهنهاند و بدن خود را سیاه میکند و با آهنگ طبل به راص در میآیند .در صورت برخورد با
گروه دیگری از اماش خود با مشت و لگد به جان هم میافتند .اگر کارد یا خنجـری بدسـت آوردنـد

56



ف لنامه علمی ی پسوهشی انقالب اسالمی ،س  ،7ههار  ،77ش 42

همدیگر را میکشند و  ...شهید تلقی میشوند» (همو.)312 ،
این گزارش فیگوئروا ،منطقی و منطبق با وااییت نیست .احتماال به دلیل عد آگـاهی از مراسـم
مذهبی ،اجرای نمایش صحنههای واایه کربال را به این شکل ترسیم نمود که افراد اصد کشتن هـم
دارند.
عالوه براینها ،ازمراسم دیگری یاد میکند که ربطی به واایه کربال ندارد و بیشتر جنبه خرافـی و
تحقیرآمیز دارد و اینگونه مینویسد« :عدهای دیگر در مراکز تجمع مرد گودالی میکَنَند و تما بدن
خود را برهنه و تا گردن در خاك فرو میکنند  ....اینان رفیقی دارند که از حاضران یا رهگذران ایشان
صداه جمع میکنند» (همان جا) .حتی خود فیگوئروا نیز این کار را شیادی و کسب درآمد یاد میکند
که هی ارتباطی به عزاداری نداشت (همو .)313 ،احتماالد این کار ،ریشه در عقاید انحرافـی صـوفیانه
ارون ابلی در ایران داشته است.
همچنین در روزعاشورا ،گزارشی از زنان شرکت کننده در مراسم سوگواری ارائه میدهد که اابـل
ابول است .وی در این باره مینویسد« :در این روزها تیدادی زن از روسبیهای متشـخص یـا ماننـد
آن ،به شهر میآیند  ...آنان صندواچهای چوبین یا جیبه طالئی رنـگ در دسـت دارنـد و خـود را بـه
مردها نزدیک میکنند ،بیآنکه کلمهای بر زبان آوردند ،میایستند تا صداهای بـدان داده شـود ،آنـان
این صداات را به مردان نیازمندی که ابالد شناسایی کردهاند ،میدهند .زنانی نیز اهل فسـق نیسـتند،
هم این کار را میکنند» (همو.)313 ،
نکته دیگر در مورد زنان ،رعایت حجاب در سوگوارهای محر بود و مینویسد« :زنان در ایـن ده
دوازده روز ،روبنده ازصورت نمیگیرند وهرکاری را با صورت پوشیده انجا میدهند که نشانه نهایـت
اخالص و سوگواری آنان برای حسین است» (همانجا).
 .2-3مراسم سوگواری ماه محرم در سفرنامه تاورنیه

تاورنیه سیاح فرانسوی بود که نُه بار به ایران سفر کرده بود ،اطالعات ارزشمندی دربـاره ایـران ارائـه
داده است .وی شاهد مراسم سوگواری و تیزیه ماه محر بود و ایـن چنـین مـینویسـد« :مـن شـرح
تشریفات آن روز را مطابق با آنچـه خـود بـه ر یالیـین در میـدان شـاه اصـفهان () 1493 / 1669
مشاهده کردها  ،مینویسم» (تاورنیه)412 ،
تاورنیه درباره نحوه عزاداری ،گزارشهای میتدل و میقولتری نسبت به فیگوئروا ارائه میدهـد و
برخی از آنها چون دادن اطیا به عـزاداران و نمـایش شـهادت امـا حسـین و طفـل شـیرخوارهاش
علی اصغر ،به وااییت و حقیقت تاریخی نزدیکتر است و بـه طـوری کـه امـروز هـم رواج دارد (همـو،
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.)414
در ادامه مینویسد ...« :هشت روز ابل از آن روز مخصوص (عاشورا) ،متیصبترین شیییان تمـا
صورت و بدن خود را سیاه میکنند و برهنه عریان میشوند ،فقر با پارچه کوچکی ستر عـورت مـی-
نمایند و سنگ (سنج) بزرگی بهردستی گرفته ،در کوچه و میبرگردش نموده ،آن را به یکـدیگر زده ...
متصل فریاد میکنند حسین حسین  ...تا غروب مشغول این کار هستند .شبها مردمان مقدسی هستند
که آنها را به خانههای خود برده اطیا شایانی مینمایند .در این ایا همینکه آفتاب غـروب کـرد ،در
اغلب گذرها و میدانها منابری نصب شده ،واعظین مشغول موعظه و حاضر کـردن مـرد بـرای روز
مخصوص هستند ( »...همانجا).
تاورنیه در ادامه گزارش ،به تیزیه دوطفالن مسلم اشاره کرده است ،هر چند که بـه اشـتباه آن را
فرزندان اما حسین نا برده است (همو.)414 ،
تاورنیه همچون دیگر سیاحان عصر صفوی به شرکت گروههـای مختلـف از جملـه زنـان ،حتـی
بدکاران در مراسم عزاداری اشاره دارد و اینکه اینها میتقدند ایـن کـار ،سـبب آمـرزش گناهـان آنهـا
خواهد شد (تاورنیه .)414 ،به اول استاد مطهری ،اینکه گریه به هرشکلی برای اما حسین ثـواب
دارد ،ریشه در تحریفاتی چون کتاب روضه الشهداء دارد (مطهری .)46 - 45 ،هرچند روضهخـوانی از
عوامل مهم تقویت نفوذ علمای مذهبی در عهد صفوی بود (پرغو و غالمزاده.)53 ،
تاورنیه همچنین از حضور مال (روحانی) برای بیان واایه کربال در مرکز صـفوی یـاد مـیکنـد و
مینویسد در پایان شاه به آن مال خلیت میداد (همو .)415 ،در نتیجه گزارشهای تاورنیه نسـبت بـه
فیگوئروا به وااییت نزدیکتر است و به جز اشتباهی مختصر ،در بیان اصل روایت تاریخی وااع بینتـر
از فیگوئروا بوده است.
 .3-3مراسم سوگواری ماه محرم در سفرنامه پیترودالواله

دالواله از سیاحان ایتالیایی است که در سال 1426 / 1619ق بـه ایـران آمـد و اطالعـات جـالبی از
اوضاع ایران و دربار صفوی ارائه میدهد .وی شاهد مراسم عزاداری اما حسین در اصفهان بود و
گزارش مفصلی در این زمینه ارائه میدهد که برخی از آنها شبیه گزارشهای فیگوئروا است .دالوالـه
مینویسد« :ایرانیان تما این مدت [دهه اول محـر ] بـه طـور مـداو عـزاداری مـیکننـد و ضـمن
تظاهرات عمومی عظیم ،از پایان غمانگیز زندگی حسین ... سوگواری میکننـد» (دالوالـه،1394 ،
 .) 123دالواله اشاره دارد که در این دهه مرد نه تنها از ارتکاب هرگونه گناه پرهیـز مـیکننـد بلکـه
خود را از هر گونه خوشی محرو میسازند (همانجا).

53



ف لنامه علمی ی پسوهشی انقالب اسالمی ،س  ،7ههار  ،77ش 42

دالواله همانند فیگوئروا ،از نوعی مراسم در عزاداری یاد میکند کـه ریشـه در مراسـم سـوگواری
ندارد و تحریفی و خرافی است و این گونه مینویسد ....« :بسیاری از گدایان در کوچههای پـر آمـد و
رفت شهر ،تما بدن خود تا گلو و حتی اسمتی از سر را در خمرههایی از گل پخته که در داخل زمین
پنهان شده فرو میکنند  ...از طلوع تا غروب خورشید و حتی پاسی از شب گذشته به همین نحو باای
میمانند و فقیر دیگری در نزدیکی آنهاست ،که با عجز از عابران طلب صداه میکند .جمیی دیگر در
میدانها و کوچههای مختلف و در جلو خانههای مرد برهنه و عریان فقر با پارچه سیاه ستر عـورت
کردند  ...تما برای نشان دادن سوگواری و عزای حسین است» (همان .)124 :این دو نوع نمایش در
دهه محر  ،فقر توسر دالواله و فیگوئروا طرح شده است و چنـدان در ارتبـاط بـا سـوگواری محـر
نمیباشد و ریشه در رسو ادیمی ایرانی و سنت خرافی دارد.
همچنین دالواله ،از دستهای دیگر نا میبرد ،که برهنه هستند و خود را به رنگ ارمـز درآورده و
با آهنگهای غمانگیز از مصائب اما حسین یاد میکنند و مرد به عنوان صداه به آنها پول می-
دهند (همانجا).
دالواله از لباس عزا و دستههای عزاداری و نقش واعظـان در مراسـم سـوگواری و نمـایشهـای
روزعاشورا گزارشـاتی دارد (دالوالـه .)562 - 561 ،2 ،1334 ،وی بـه ماننـد فیگـوئروا از دسـتههـای
عزاداری و درگیری بین آنها اشاره دارد و مراسم سوگواری اما حسین را با شکوهتـر از سـوگواری
اما علی یاد میکند (همان.)563 :
در ادامه گزارشات ،دالواله از نقش وعاظ که روحانی بودند ،اشاره دارد و مینویسد« :تما سـیی و
کوشش را به کار میبندد تا هر چه ممکن است حاضرین را وادار به ریختن اشک کنـد ( »...دالوالـه،
.)124 ،1394
دالواله به تفضیل مراسم عزاداری روز عاشورا را شرح میدهد و مـینویسـد« :پـس از اینکـه روز
دهم ماه محر یینی روز اتل فرا رسید از تما اطراف و محالت اصفهان دسـتههـای بزرگـی بـه راه
میافتد  ...بیرق و علم خود حمل میکنند و بر روی اسبهای آنان سالحهای مختلف و عمامـههـای
متیددی ارار دارد .بیالوه چند شتر همراه دستهها هستندکه بر روی آنها جیبههای حمل میشود کـه
درون هر یک سه چهار بچه به عالمت بچههای حسین شهید ارار دارند» (همو.)125 ،
دالواله همانند سیاحان دیگر واایه دوطفالن مسلم و شهادت علیاصغرفرزند اما حسـین را
باهم اشتباه گرفته است ولی بیانگر این است که این مراسمهـا از دوره صـفوی در ایـران رایـج شـده
است.
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دالواله همانند دیگر سیاحان از نزاع و درگیری دستههای عزاداری گزارش میدهد اما فرق آن
این است که او همانند فیگوئروا به شکل اغراق آمیز به آن میپردازد و باید با احتیاط به آن نگریست.
وی در این باره چنین مینویسد ...« :دستهها به حمل تابوتهای میپردازد که دور تا دور آنها مخمل
سیاه رنگی و روی آنها یک عمامه و یک شمشیر جای دارد .تما این اشیا روی طبقهای متیدد بر
سر عدهای اراردارد  ...دور تا دور حاملین طبق را عدهای چوبدار گرفتهاند که هر آن آماده هستند با
دستهای دیگر که فقر به خاطر تقد و تأخر بلکه به اصد مبارزهجویی وارد جنگ و نزاع شوند تا به
نحوی در عزای حسین شرکت کرده باشند زیرا میتقدند که اگر کسی در این روز ضمن دعوایی کشته
شود یکسره به بهشت خواهد رفت ( »...همو.)125 ،
ترسیم خشونتآمیز بودن مراسم از سوی دالواله ،با اغراق و تحریف همراه است .زیرا هـی یـک
از افراد دستههای عزاداری و نمایشهای سـوگواری اصـد دعـوا و مبـارزه بـرای کشـتن دیگـری را
نداشتند و این برداشت نادرست دالواله به دلیل عد آشنایی با این مراسم بود.
در ادامه گزارش ،از شواهد عینی خود مبنی بر نزاع دستههای عزاداری اشاره دارد و بـه خصـوص
اینکه اگر عَلَم و طبقها و سایر وسایل دستهای به دست دستهای دیگر میافتاد ،سبب ننگ و خجلت
عظیم آنها میشد (همان جا) .این گزارش دالواله را در منابعهای دیگر هم میتوان دید که متأسـفانه
وااییت داشته وجنبه ناآگاهی و جهالت مـرد و رسـوع عقایـد خرافـی در مراسـم محـر دارد .شـاید
حکمرانان صفوی برای سلطه بیشتر بر مرد به اینگونه حرکات دامن میزدند.
 .4-3مراسم سوگواری ماه محرم در سفرنامه آدام اولئاریوس

اولئاریوس منشی هیئت هلشتاین بود که در سال 1459 / 1639ق به ایران و دربار شاه صفی رسـید.
وی گزارشهای خوبی از مراسم سوگواری ماه محر بهخصوص در زمینه مرثیهخـوانی و امـهزنـی و
دستههای عزاداری در اردبیل کنار مقبره شیخ صفیالدین ارائه میدهد.
اولئاریوس در یک توصیف کلی از سنت ایرانیان در مورد عزاداری محر مینویسد ...« :در طـول
مدت سوگواری ایرانیها ،لباس عزاداری میپوشند ،مکدر و غمگین هستند و موی سر خود را اصـالح
نمیکند و این خالف کردار و رفتار آنان است» (اولئاریوس.)111 ،
وی به توصیف مراسم سوگواری محر در کنار مزار شیخ صفی میپـردازد و مـینویسـد ،اردبیـل
پنج خیابان بزرگ دارد و هر کدا مختص به صنف میینی است و هر کدا دسته ویـژه و جداگانـهای
تشکیل داده و برای خود مداحی میین دارند (همو .)112 ،وی از گروهی فقیر نا میبـرد کـه سـر تـا
پای خود را سیاه میکردند و سنگهای را به هم میکوبیدند با چنین شـیوه گریـه و زاری در مقابـل
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حجره عزاداری پرسه میزدند تا صداهای به آنها دهند (همانجا).
لذا با استناد به گزارشهای اولئاریوس و سیاحان دیگری چون تاورنیه ،فیگوئروا و دالواله میتوان
پی برد که برخی از افراد طبقه پایین و فقیر در ایا سوگواری پولهای را با عنوان صداه برای کمک
خرجی زندگی خود به روشهای مختلف از افراد جامیه دریافت میکردند و به نوعی خود را مظلـو و
سزاوار کمک نشان میدادند.
وی در ادامه گزارشات از برگزاری مجالس روضهخوانی و همچنین استفاده از اشیار کتـاب روضـه
الشهداء در مدح اما حسین اشاره دارد (همانجا).
اولئاریوس در ادامه از مراسم نیشگردانی اما حسین و حمل پرچم و گردش اسب و شـتر بـا
حمل عَلَم ،پارچه و اسلحه و همچنین از حمل تابوتهای به ویژه تابوت بچه کـه تميیلـی از شـهادت
فرزند اما حسین است ،اشاره دارد (همان.)113 - 119 ،
نکته اابل توجه گزارشات اولئاریوس در مراسم روز عاشورا شهراردبیل است که در آن روز عدهای
از عزاداران به خنجر ،امهزنی و رگزنی (نشتر) مبادرت میکردند و در این رابطـه چنـین مـینویسـد:
«زمانی که خورشید برآمد (روز عاشورا) ،تیداد زیادی از اهالی در حیاط جلوی مزار شیخ صفی بـازوان
خودرا با نشتر سپردند .چند تن دیگر رگ دست خود را بازکردند ،تیداد آنها به ادری زیاد بـود کـه تـا
ظهر حیاط را خون آن چنان پوشانده بود که به نظر میرسید چندین ر س گاو نر را سـر بریـدهانـد ...
این کردار به یاد روان شدن خون اما مظلو آنهاست و باوردارنـد کـه بـا رفـتن خـون ،بسـیاری از
گناهان و تقصیرات آنان نیز از بدن بیرون میرود  ...هر کس در مراسم مربوط به آنها شرکت کـرده
باشد مشمول رحمت الهی خواهد شد» (همان.)113 ،
به احتمال زیاد این رسم از دوره صفوی در ایران ،به ویژه آذربایجان مرسو شـد و گـزارشهـای
سیاحان مؤید این امر است.
 .5-3مراسم سوگواری ماه محرم در سفرنامه انگلبرت کمپفر

کمپفر در سال 1474 / 1633ق به همراه هیئتی برای مطالیات علمی به ایـران آمـد و بـه مـدت دو
سال در ایران بود .وی در سفرنامهاش به مراسم سوگواری محر توجه داشت و مینویسـد« :ایرانیـان
ده روز اول ماه محر را هر ساله به تجدید خاطره این واایه جانسوز (شهادت امـا حسـین)مـی-
گذرانند .ابل از ظهرها به میدانها و میابرعمومی میآیند و با احترا تما به سخنان مال کـه روزانـه
یکی از فصول دهگانه کتاب روضهالشهدا واع کاشفی را میخوانند ،گوش فـرا مـیدهنـد» (کمپفـر،
.)134
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در مورد نحوهی اجرای مراسم مذهبی در دهه اول محر مینویسد« :غروب همه در دسـتههـای
نامنظم به استراحتگاههای کوچک سر چهار راهها یا اماکن عمومی میروند و با خود چیزهـای اابـل
اشتیال میبرند و دور آتش حلقه میزند و بزودی راصی آغاز میگردد ،که در ضمن آن نا حسـین را
به صدای بلند ذکر میکنند  ...این عزاداری در روز عاشورا ختم میشود .در ایـن روز مـرد  ...تـابوت
اما مقتول  ...و جسد خونآلود پسربچهای را  ...حمل میکنند  ...در بیضی از شهرها شرکتکننـدگان
در این تش یع جنازه با تیغی که در دست دارند به سر خود که تازه تراشـیده شـده زخـم مـیزننـد »...
(همو .)131 - 134 ،گزارشات کمپفر درباره مراسم محر  ،شبیه گزارشات سیاحان دیگـر اسـت ولـی
نسبت به فیگوئروا و دالواله از اعتدال بیشتری برخوردار است.
کمپفر نیز به تیزیهخوانی و تیغزدن و زخمی کردن سر عزاداران اشاره دارد که شروع آن مخـتص
دوره صفوی است.
 .6-3مراسم سوگواری محرم در سفرنامه کاتف

فدت آفاناس یوچ کاتف ،تاجر روسی ،در سال 1433 / 1623ق بـه ایـران آمـد و در سـفرنامه خـود،
درباره سوگواری ماه محـر در اصـفهان اطالعـات مختصـری مـیدهـد و مـینویسـد« :در مراسـم
سوگواری و تیزیه ،تابوتهای مخملدار در جلوی شترهایی که روی آنها بچههـای لخـت را طـوری
نشاندهاند که  ...فریاد میزنند حسین حسین ،پیشاپیش تابوتها ،چوبهای بزرگی را حمل میکننـد و
به همراه اسبان آنها دو طفل لخت که بدن و سر و صورت خود را به خون آلودهاند ،سوار بر اسـب در
حرکتاند  ...منظور از بچههای خونین همان کودکان بیگناه اما حسین است که شهید شدهاند»
(کاتف.)31 ،
در نتیجه کاتف روسی ،به مراسم تیزیه و شـبیهخـوانی واایـه کـربال اشـاره مختصـری دارد و در
گزارشات او چیز تازهای وجود ندارد .او نیز اشتباهاتی درگزارش خود چون مراسم دو طفالن مسـلم بـا
مراسم حضرت علیاصغر دارد که همه آنها را از فرزندان اما حسین میپندارد.
 .7-3شاردن و مراسم سوگواری ماه محرم

شاردن سیاح میروف فرانسوی در سال 1496 / 1665ق به ایـران آمـد و اطالعـات بسـیار خـوبی از
آداب و رسو ایران ارائه میدهد ولی گزارش مختصری در زمینه سوگواری محر دارد و در این بـاره
مینویسد« :بزرگترین سوگواریها روز شهادت پسر حضرت علـی انجـا مـیگیـرد» (شـاردن،1/
 .)447وی بر عکس سیاحان دیگر توجه چندانی به مراسم عزاداری و دسـتجات مـاه محـر نـدارد و
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اطالعاتی در این مورد ارائه نمیدهد.
 .8-3مراسم سوگواری در سفرنامه جووانی فرانچسکو جملیکارری

جملی کارری در اواخر سلطنت شاه سلیمان صفوی (1145ه .ق) به ایران آمد و از مراسـم سـوگواری
ماه محر در اصفهان یاد کرده است (کارری.)125 ،
جملیکارری در بخش دو سفرنامهاش از فصل اول آن ،از سوگواری شهادت اما حسـن و امـا
حسین یاد میکند (همو .)129 - 125 ،وی مراسم سوگواری هر دو اما  را باهم ذکر میکند و
گزارش کامالد اشتباهی دارد و مینویسد اینها بدست عُمر به اتل رسیدند و مراسم عُمرکُشـی را ذکـر
میکند (همو .)125 ،این روایت بیانگر اطالعات ضییف نویسنده اسـت ،البتـه منظـور از عُمـردر بـین
مرد عزادار همان عُمربن سید است که جملیکارری به اشتباه با عُمر خلیفه دو یکی دانسته است.
جملی کارری شخصی تاجرپیشه بود و اطالعات چندانی از مراسم مذهبی نداشت ،به همین خاطر
اشتباهاد مراسم عُمر کشی و مراسم شهادت اما علی و اما حسین را با هـم یکـی دانسـته اسـت
(همو .)123 ،در مجموع کاتف و کارری ،اطالعات چندانی از مراسم سوگواری ماه محر ارائـه نمـی-
دهند و اگر مختصری هم ذکر کردهاند تکرار نوشتههای سیاحان ابلی است و بیشتر با اشـتباه همـراه
بوده است.
1

 -4جمعبندی آماری گزارشات و دیدگاههای هشت سفرنامهنویس خاارجی عصار
صفوی درباره مراسم سوگواری ماه محرم:

اجرای مراسم سوگواری با نمایش شبیه خوانی صحنه شهادت اما حسین ،اتـل (تاورنیــــه414 ،؛ دالوالــــه125 :1394 ،؛
طفل شیرخوار اما  و دو طفالن مسلم که بـه اشـتباه فرزنـدان امـا حسـین اولئـــاریوس113 - 119،؛ کمپفـــر131 ،؛
میرفی شدهاند ،همراه بود.

کاتف)31 ،

 -2مراسم تیزیه و شبیه خـوانی و شـبیه گردانـی بصـورت نیـش گردانـی در دوره (اولئــاریوس113 - 119 ،؛دالوالــه:1394،
صفویه به صورت ابتدایی صورت میگرفت

141؛ کمپفر ،131 ،کاتف)32 - 31 ،

 -3اجرای رسم امهزنی و زخمیکردن سر و بدن توسـر خنجـر و نشـتر زدن (رگ (اولئاریوس113 ،؛ کمپفر)131 - 134 ،
زدن) در روز عاشورا
 -4برگزاری مجالس سخنرانی توسر علمای مذهبی در میابر عمومی و میدانهـای (ر .ك .تمــا هشــت ســفرنامه خــارجی
 .1اولئاریوس ،تاورنیه ،دالواله ،فیگوئروا ،کمپفر ،کارری ،کاتف ،شاردن.
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شهر در دهه اول محر

مذکور)

 -5حضور اکيریت افراد جامیه بخصوص زنان از طبقات مختلف ،حتی زنان روسبی

(فیگـــوئروا343 - 349 ،؛ کـــارری125 ،؛
تاورنیه)415 - 414 ،

 -6حضور شاه ،بزرگان و اعیان در مراسم سوگواری

(فیگوئروا 343 ،و غیره)

 -9اعتقاد ایرانی ها مبنی بـر اینکـه گریـه و زاری در مراسـم سـوگواری منجـر بـه (تاورنیــــه414 ،؛ دالوالــــه125 :1394 ،؛
بخشش گناهان میشود.

اولئاریوس)113 ،

 -3موعظه خوانان با خواندن اشیار و روضه از کتاب روضه الشهدا مالحسین واعـ

(کمپفر134 ،؛ اولئاریوس)112 ،

کاشفی ،حضار را به گریه وادار میکردند .به نوعی مجلس روضهخوانی رواج یافت.
 -7در روز عاشورا کسب و کار تیطیل و حرا بود و فقر به عزاداری مشغول بودنـد( .اولئاریوس111 ،؛ دالواله)144 :1394 ،
وضع ظاهر عزاداران با پوشیدن لباس سـیاه و نتراشـیدن مـوی سـر و صـورت بـه
عنوان عالئم عزا مرسو گردید.
 -14راهاندازی و برپایی دسته جمیی عـزاداری بـا همکـاری و کمـک مـالی مـرد

(کمپفر134 ،؛ اولئاریوس)112 ،

محالت همراه بود .به عبارتی هیئت عزاداری محالت تأسیس شد.
 -11راهاندازی سینه زنی و زنجیرزنی در مراسم سوگواری

(فیگوئروا314 ،؛کمپفر134 ،؛ کاتف)32 ،

 -12در برخی موارد بین دستههای مختلف عزاداری بر سر تقـد دسـتههـا و عَلَـم (فیگـــوئروا311 ،؛ دالوالـــه563 :1334،؛
آنها در میدان و مکانهای عزاداری منجر به دعوا و حتی زخمی و کشتهشدن افـراد دالواله)125 :1394 ،
میشد.
-13آیین سنگ زنی برای سوگواری یا دو اطیه چوب و استخوان را بهم میکوبیدند (دالواله144 :1394 ،؛تاورنیه)414 - 412 ،
 -14برخی سیاحان مراسم عُمرکشی و شهادت اما علی را با مراسم سـوگواری (دالوالـــه126 :1394 ،؛ کـــارری- 123 ،
محر اشتباه گرفتهاند.

)125

 -15گزارش سیاحان در مورد برخی مراسم عـزاداری چـون اربـانی کـردن شـتر و (فیگـــوئروا312 - 311 ،؛ تاورنیـــه412 ،؛
اطیه اطیه کردن آن و برهنه کردن افـراد بـا نمـایش راـص و سـنج بـا اغـراق و دالواله 124 :1394 ،و )126
تحریفاتی همراه است.
 -16اطیا دادن عزاداران حسینی به خصوص در روز عاشورا

(تاورنیه412 ،؛ اولئاریوس)113 ،

 -19ساختن آب انبار و سقاخانه برای یاد تشنگان کربال

(فیگوئروا)314 ،

 -13رسوع برخی رسو خرافی و اغراقآمیز در مراسم سوگواری مانند رسـم اربـانی (فیگوئروا)313 - 311 ،
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شتر و اطیه اطیه کردن آن و اراردادن تیکه گوشت بر سر نیزههـا و چرخانـدن آن
در شهر یا برهنه شدن افراد
 -17دریافت هدیه و پول توسر علمای دینی در ابال روضهخـوانی و سـخنرانی در (فیگــوئروا314 ،؛ تاورنیــه :415 ،کــارری،
)125

مراسم سوگواری

 -24رعایت حجاب و پوشش در مراسم سوگواری دهه محر از سوی زنـان ،حتـی (فیگوئروا 314 ،و غیره)
زنان روسبی
 -21شیادی و فریبکاری عدهای بـرای کسـب صـداه و پـول در ایـا سـوگواری (دالوالــــه124 :1394 ،؛ تاورنیــــه412 ،؛
مانندگودال کندن و رفتن در آن ،سیاه کردن و ارمزکردن بدن برهنه ،همـان چـاك فیگوئروا :313 - 312 ،اولئاریوس)112 ،
چاکوها
در مجموع :بیست ویک نکته درباره مراسم سوگواری محر استخراج شد

هشت سفرنامه اروپایی عصر صفوی

 -5تحلیل جامعه شناختی مراسم سوگواری اماام حساین بار مبناای دادههاای
سفرنامههای مذکور

با بررسی سفرنامههای خارجی چنین استنباط میگردد ،اگر چه در دوره صفوی مراسم آیین سوگواری
رشد یافت اما هنوز تکامل نیافته بود .مراسـم سـوگواری در گذشـته و آغـاز حکومـت صـفوی در روز
عاشورا برگزار میشد ولی به مرور با حمایت دولت صفوی و به روایت سـیاحان در ده روز اول محـر
برگزار میشد و سیر روبه رشدی داشت .آیین سوگواری ابتدا در االـب دسـتههـایی بـود کـه از برابـر
تماشاچیان رد میشد و با سینهزدن و زنجیر زدن و کوبیدن سنج و حمل عَلَم و عالمـت و هـمآوازی،
حماسهسرایی کربال را یادآوری میکردند.
از زمان شاه اسماعیل اول مجلس روضهخوانی با تبلیغ کتاب روضه الشهداء رواج یافـت و سـبک
تازهای از فیالیت به نا روضهخوانی را بوجود آورد (پترچلکووسـکی .)165 ،بـه اسـتناد سـفرنامههـای
خارجی مذکور ،روحانیون مذهبی شرح واایه کربال را با استناد به کتاب روضهالشـهدا واعـ کاشـفی،
تشریح میکردند ودر هر روز از ده روز محر  ،یکـی از فصـول روضـه الشـهداء را ارائـت مـیکردنـد
(کمپفر.)134 - 197 ،
در سفرنامههای اوایل دوره صفوی ،جنبه های نمایشی و خیابانی و نزاع خونین بـین عـزاداران در
تبریز مشاهده نمیشود و مستندات تاریخی گواه بر آن است که همگانی شدن مراسم عاشـورا از دوره
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میانه صفوی به خصوص از زمان شاه عباس اول است (نجـف زاده .)344 ،در دوره شـاه عبـاس اول،
مراسم محر از سطح محلی به سطح یک «کارناوال» عظیم تبدیل شد و به اول کلمـارد ،حـداال از
زمان تغییر پایتخت به اصفهان ،در زمان شاه عباس اول ،مراسم محر در زندگی سیاسی و اجتمـاعی
ایرانیان ،نمود بیشتری یافته است و تا اواخر دوره صفوی ادامه یافت ( .)Calmard, 142-143ولـی
انیکاس مراسم مذهبی در سفرنامههای میانه صفوی به ویژه شاه عباس اول مفصلتر از سفرنامههای
اواخر دوره صفوی بود.
با استناد به سفرنامههای خارجی ،تیزیه در این دوره نوعی واایهخوانی بود و ماننـد نمـایشهـای
جمیی و همگانی اجرا میشد .عالوه برآن ،دستههایی نیز اسبها و تابوت خونین و کودکان خونآلـود
را حمل میکردند .ظاهراد یکی از سوگواریهای نخستین عـزاداری بـرای طفـالن مسـلم و حضـرت
علیاصغر بوده است که سفرنامههای خارجی به اشتباه همه را فرزندان اما حسین المـداد کردنـد
(ر.ك .تاورنیه414 ،؛ دالواله125 :1394،؛ کارری126 - 125 ،؛ کـاتف .)31 ،در نتیجـه دوره صـفوی
محملی برای رشد یک نوع نمایش سنتی به نا تیزیه شد و آن در ابتدا به مینی عزاداری بـرای امـا
حسین و شرح واایه کربال خالصه میشده است.
نکته دیگر اینکه ،اجرای آیین سوگواری ماه محر بـه خصـوص در روز تاسـوعا و عاشـورا ،یـک
اادا جمیی بود که نوعی راابت بین دستهجات را برمیانگیخت و ایـن راابـت موجـب تـأمین مـالی
مراسم میشد .همکاری دستههای عزاداری محلههای مختلف ،بهخصوص سران دستهها ،در پرداخت
هزینهمالی عزاداری ،اابل توجه است .این همکاریها جدا از جنبـه مـذهبی و کسـب ثـواب اخـروی،
گاهی با واف دکانهایی از سوی ثروتمندان و سرشناسان محالت برای تأمین مالی و عزاداری همراه
بود .عالوه برآن ،ساکنان محالت اصوالد در تأمین مالی دستهجات به اندازه وسع مالی خود داوطلبانـه
شرکت میکردند و حتی شاه و بلندپایگان حکومتی نیز در این مشـارکت همراهـی مـیکردنـد .نیـت
برپاکنندگان دستهجات عزاداری ،جدا از جنبه مذهبی ،از لحاظ اجتمـاعی ،بـرای آن بـود کـه منزلـت
اجتماعی و آبروی محله خود را با اجرای خوب و کامل مراسم سوگواری محر حف کنند تا از جایگاه
مناسب اجتماعی بهرهمند شوند (ر .ك .بیضایی.)116 ،
نکته دیگر اینکه ،افراد در دهه محر سیی میکردند ،مسائل شرعی را رعایت نموده و از ارتکـاب
گناه پرهیز کنند .همچنین مراسم محر یادآوری تفکر دفاع از حـق و مظلومیـت و مبـارزه بـا ظـالم
است.
نکته دیگر اینکه ،همکاری جمیی و راابت در االب دستهجات عزاداری بین محالت مختلف یک
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شهر و روستاهای همجوار ،گاهی منجر به نزاع و درگیری اومی و محلی مـیشـد ،کـه بـا کشـته یـا
زخمی شدن افراد همراه میگردید .این اعمال یادآور رسو جاهلی و غیر مذهبی است که هی ربطی
به فلسفه ایا اما حسین و مظلومیت ایشان نداشت (ر.ك.فیگوئروا :311 ،دالواله؛ .)563 :1334
نکته دیگر ،برپای مکانهای عزاداری بود .در محالت شهرها ،عالوه بر تکایا و مسـاجد ،تکایـای
مواتی نیز در میابر عمومی شهر بوسیله چادر ،خیمه و خرگاه برپا میشد ،که در سفرنامههای خـارجی
به آن اشاره شده است .در این اماکن ابزار آالت عزاداری مانند عَلَـم ،طبـل ،سـنج ،تـابوت و اربـانی
کردن گاو ،گوسفند و شتر ،تماماد از سوی کمکهای مردمی و افـراد خیرـر و مـتمکن محـالت تـأمین
میشده است .اادا آنها در نظر ااطبه مرد  ،اادامی دینی و اخروی محسوب میشد .از این رو نـذر و
نیازهای مردمی در این موااع به اوج خود میرسید .به اول تاورنیه مرد محالت در برپـایی هـر چـه
باشکوهتر آن سنگ تما میگذاشتند (تاورنیه.)336 ،
نکته بسیار اابل توجه کارکردهای اجتماعی مراسم محر است .تشریفات و مراسم مذهبی از نظر
جامیه شناسان برای پیوند اعضای گروههای اجتماعی ضروری است ،از این رو آنهـا در بحـرانهـای
گوناگون زندگی اجتماعی مانند تولد و مرگ حضور پیدا میکننـد (گیـدنز .)473 ،در وااـع شـرکت در
مراسم سوگواری ،به این میناست که افراد بید از مرگ آن شخص ،به ارزشـها و شـیائر اجتمـاعیاش
پایبند می باشد .مراسم ایا محر  ،کارکردهای اجتماعی متیددی برای جامیه دارد؛ یکی از آنها ایجـاد
همبستگی است .عالوه برآن ،یکی از عوامل مهم بازدارنده ناهنجاریهای اجتمـاعی و الگـوی بـرای
انجا اعمال صواب است .همچنین باعث پیوستگی و استمرار فرهنگی میشود .دیگر اینکـه ،طبقـه و
فاصله طبقاتی در مراسم محر جای ندارد و نوعی وفاق اجتمـاعی و وحـدت در آن اسـت .مهـم تـر
اینکه ،مراسم مذهبی محر سبب جامیهپذیری و بازیابی هویت دینی میگردد.
مسئله دیگر اینکه ،بر اساس گزارش سیاحان مـیتـوان گفـت احتمـاالد از دوره شـاه عبـاس اول،
مراسم و شیائر شییی به حوزه همگانی گسترش یافت .اگر در دوره شاه اسـماعیل اول ،گـزاره اصـلی
گفتمان سیاسی – مذهبی صفوی ،نفوذ و سرایت مذهب شییه اثنی عشری بود ،در گفتمان دوره شـاه
عباس اول ،مناسک و شیائر مذهبی به خصوص محر حوزه همگانی را در برمیگرفت ودر دوره بیـد
از شاه عباس اول ،در سیمای متفاوت دیگری جلوهگر شد .به طوریکه جنبههای دراماتیک و حـزن-
آورتری در مناسک محر افزوده شد و از شکل کارناوال رسمی به مراسم تـأثر برانگیـز درآمـد ماننـد
تابوت گردانی .عالوه برآن ساخت سقاخانه به یاد ابوالفضل عباس و تکیه و حسینیه در دوره میانه
صفوی صورت گرفت (نجف زاده .)342 ،نصرآبادی در تذکره خود ،نخستین آن را در اصفهان میداند
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(نصرآبادی .)7 ،در نتیجه راهاندازی حسـینیه ،تکیـه و دسـتههـای عـزاداری محصـول ایـن دوره بـه
خصوص اواخر صفوی است (مطهری.)33 - 39 ،
نکته مهم و اابل توجه دیگر ،رسوع عقاید و سنتهای غیر مذهبی در مراسم سوگواری وفرهنگ
عمومی مرد بود .از آن جا که در دوره صفویه مراسم عزاداری در نهایت شکوه و عظمتش اجرا می-
شد ،در اجرای آن برخی از جنبههای مراسم عامیانه ادیمی مانند عَلَم کِشی و دسته گردانی وارد شد
که ربطی به ایا اما حسین و شیییان نداشـت و تبـدیل بـه فرهنـگ مـذهبی عمـومی شـد (ر .ك.
فیگوئروا .)313 - 311 ،عالوه بر اینها ،رواج برخی رسو غلر چون امهزنـی و زخمـی کـردن سـر و
بدن با کارد و حرکات زشت گدایان و افراد فقیر به شکلهای مختلف برای کسب پول و درآمـد بـود
که ربطی به مسائل سوگواری ماه محـر نداشـت (ر .ك .اولئـاریوس113 ،؛ کمپفـر .)131 - 134،در
نتیجه در دوره صفوی ،به خصوص شاه عباس اول ،بین مراسم مـذهبی و دیگـر شـیائر غیـر مـذهبی
نوعی آمیختگی مشاهده شده است .رواج این رسومات خرافاتی و غلر در بلند مدت تأثیرات منفـی از
لحاظ فرهنگی و سیاسی بر جامیه ایران گذاشت.
 -۶تحلیل تاریخی و اجتمااعی مراسام ساوگواری اماام حساین و تااثیر آن در
انقالب اسالمی ایران

بخش عمده ای از رویدادهای مربوط به نهضت اما حسین را تاریخنویسانی چون طبری ،ابن اثیر،
ابوالفرج اصفهانی ،مسکویه رازی ،ابو حنیفه دینوری ،شـیخ مفیـد ،بـالذری از «مقتـل» ابومخنـف در
کتابهای «االمم و الملوك»« ،الکامل فی التاریخ»« ،تجـارب االمـم»« ،مقاتـل الطـالبیین»« ،اخبـار
الطوال»« ،ارشاد و انساب االشراف» «روضة الشهداء» ،نقل همه اینها با حدیث و روایت و ایات الهـی
توس ذاکرین مصایب اهلبیت وعاظ پردازش شده و ماررو بوجو آمـدن ایامهـا تحریـک و تـریج
تهیج نموده است در محر و صفرروی منابر آن را ارائت میکردند.
بدین سبب گروه ذاکرین به روضه خوان و خطبا و وعاظ مجالس و عالمان دینی موسـو شـدند،
ميال در منابر مصایب اهل بیت را از کتاب «روضة الشهداء» »میخواندند ..در شکل زندگی ،سفر،
زندگی و مرگ و رویارویی با دشمن و خطابه و رجزهایی که ایراد میکردنـد هـم تـاریخ و انقـالب و
دگروگونی میساختند ،هم اسال راستین و رفتار مسلمانانه را به نمایش میگذاشتند و هم بـه مـرد
زمانه و زمانهای در راه پیا میدادند که اسال راستین چیست و مسلمان واایی کیست؟
میرزا یحیی مدررس (ارن سیزدهم هجری) ،جیحون یزدی (ارن سـیزدهم هجـری) ،حـاج شـیخ
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عبدالسال تربتی (ارن سیزدهم هجری) ،جالل همایی (از شیرای بزرگ میاصر) ،امیری فیروزکـوهی
(از شیرای بزرگ میاصر) و جودی خراسانی و چند تـن دیگـر از شـیرای میاصـر بـه وضـح مراسـم
سوکواری آن حضرت هما را بـا ذکـر سـند منـابع اصـیا و دسـته اول نهایـت اخـالص و خضـوع
هنرمندانه بیان داشتند .و سخنرانیهای فرزندان انقالب در سخنرانیها و خطابه در ایا محر و صـفربه
گوش مرد و انقالبیون میرساندند.
ميال یه روایت از کربال مشهون از درس و ایستادگی و شهامت است بسـنده مـیکـنم .هماننـد:
«عابس» به «شوذب» میگوید« :ابتدا تو به میدان بـرو ،و مـن شـنونده – یـا شـاید هـم شـوذب –
لحظهای فکر می کنیم که عابس برای لحظهای بیشتر زندگی کردن میکوشد! شوذب میپرسد« :چرا
اول من؟ گرچه فرای نمیکند و همه برای شهادت آمدهایم و هر کس بر دیگـری پیشـی مـی جویـد.
پس چرا تو مرا پیش میرانی؟!»
عابس« :نگاه کن حسین تمامی یاران و خویشان ،حتی کودکان و زنان و شیرخوارگان را به مقتل
آورده است ،در حالیکه مرا نه پدری است و نه برادر و خواهر و زن و کودکی  ...تنها کس من تـویی،
به جای پدر و مادر و برادر و فرزند تنها تو را دار  ،پس ابتدا میخواهم با تو به اندازة مهر و عشقم ،به
جای هر کسی که میتوانستم داشته باشم در راه امامم و اعتقاد شهید شو و بیـد خـود بـه میـدان
برو تا اجر بیشتری بیابم.
اما حسین در تقدیر از این یاران مخلص و دالور فرمود:
«فانی الاعلم اصحاباً او فی و الخیراً من اصحابی و ال اهل بیت اَبّرّ وال اوصل من
اهلبیتی فجزاکم اهلل عنی خیراً»
«همانا من یارانی هاوفاتر از یاران خود سیرا نی.ار  ،و ههتیر از ایشیان را نمیی-
شناسم ،و خان.انی نعکوکیارتر و مهرهیانتر از خانی.ان خیود ن.یی.و ا  ،خ.اونی .از
جانب من ههترین پاداش را هه شما عنایت فرمای» .

اما حسین در ضمن نامهای به مرد بصره نوشت:
«فان السنه قد امیتت ،ان البدعه قد احییت»
«همانا سنت الهی مردو ،و ه.عتهای ض .اسالمی زن.و ش.و است »

نظر به اینکه واکاوی یک جریان انقـالب براسـاس آمـوزههـای ارآنـی و و تطبیـق آن بـا ایـا
عاشورایی همانند انقالب اما خمینی در سال پنجاه و هفت خورشیدی یک بینش دینی و بررسی
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آن در طول تاریخ همواره بهم پیوستگی آشکار و روشنی دارد که برهمگان هویداست.
با توجه به مباحث ارایه شده اولین نکته تاثیر گذاری بدون شک انقالب اسالمی ایران بـه عنـوان
ادامه دهنده راه نهضت بزرگ عاشورایی و حسینی بیداز هزار و چهارصد سال از پوست و گوشت ایـن
انقالب ریشه دوانده و رهبر بزرگ انقالب در روز بیيت پیامبر اسال چـه بجـا فرمودنـد همانگونـه در
بیيت پیامبر چهارده کنگره کاع پادشاهی در مداین عصر ساسانی فرو ریخت و آن چهارده کنگـره
میتواند فرو ریختن اساس پادشاهی و انهدا رنیم ستمشاهی را در ارن چهاردهم باشد.
نکته دیگر بیان پر مغز نوه پیامبر اسال حضرت اما حسین است که در طـول تـاریخ توسـر
پیروان راستینش وعاظ دلسوختهاش در تمامی مراسم سوگواری و غیر آن زمزمه میشود و میفرماید:
«ان کان دین محم .الیستقم اال هقتلی یا سعوف خذینی»
ایر دین محم .جز ها کشته شی.ن مین هیر پیای نمییمانی ،.ای شمشیعرها میرا
درهریعری..

نکته دیگرهم حضرت اما خمینی در عملیـات ترروریسـتی منـافقین کـوردل فرمودنـد بکشـید
ا را؛ ملت ما بیدارتر میشود (صحیفه اما خمینی  )133 .9یکی از مهترین تاثیر عاشـورا در انقـالب
اسالمی بوجود آمدن انقالب و شورشهای ضد طاغوتی در ارون گوناگون شـده و جنبشـهای فـراوان
حقطلبانه و اصالحی را در تاریخ اسال و جهان امروزه و انقالب اسالمی بوجود آورده است .نهضت
عاشورا بینوان محور عمود امید بخش بوده و عالیترین الها مینوی نویـد آمـال و تحرکـات انقالبـی
شده است .اما خمینی با روشن نمودن اهداف و انگیزههای نهضت اما حسین مراسم عاشـورا را بـه
یک امر کامالد سیاسی تبدیل نمود و از آن به بهترین وجه برای پیشبرد نهضت بهره برد .تـاثیر دیگـر
آن در انقالب اسالمی بیان مشهوریست« :کل یوم عاشورا و کل ارض کربال» محور دینی نهضـت
شد .اما خمینی بر این روایت (کل یوم عاشورا و کل ارض کربال) کـه در وااـع بیانیـه حرکـت و
حضور هر مسلمان در صحنه تقابل حق و باطل است ،بارها تأکید کردند.
اما خمینی و بنیانگذار انقالب اسالمی در جای دیگر میفرماید:
«اما حسعن ها خون خود اسال را زن.و کرد ،شما هه تبهعیت از او انقیالب و
اسال را ضمانت نمائع( ».صحعفه اما خمعنی)224 - 257 ،67 ،

بخشی از سخنان و پیا های حضرت اما مؤید این نکته است که برپایی انقالب اسالمی و ایجاد
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هویت آن ،منبیث از ایا سیدالشهدا و تاثیر همین مراسم سوکواری آاـا بـوده اسـت .ایـن نکتـه در
بسیاری از آثار حضرت اما انیکاس یافته است؛ از جمله:
«انقالب اسالمی ایران پرتوی از عاشورا و انقالب عظعم الهی آن است» (صحعفه
اما خمعنی« ،)284 ،67 ،ف.اکاریها و مجاه.ات جوانان هرومن .کشور اسیالمی
که پایه یذار خروج از رلمت هه سوی نور و از حقارت هیه سیوی سیرافرازی و از
اسارت هه سوی اسیتقالل هیود ،از نیور الهیی عاشیورا فیرو و از شیم

جمیال

حسعنی یرمی یافت » (همان)474 ،61 :
«نهضت اما حسعن آم.و تا اینجا و این نهضت را درست کیردو اسیت هنهضیت
ما] شهاعی است از آن نهضت» (همان)562 ،64 :
«نهضت ما مرهون اما حسعن است» (همان)348 ،8 :
«ما هر چه داریم از محر است

از شهادت سع.الشه.اء است ایر این مجال

وعظ و خطاه ه و عزاداری و اجتماعات و سویواری محر نبیود ،میا پعیروز نمیی-
ش.یم؛ همه تحت هعرق اما حسعن قعا کردن( ».همان)38 ،67 :
«ایر این دستجات سعنهزنی و نوحهسرایی نبود  63خرداد پعش نمیآم.؛ هیع
ق.رتی نمیتوانست  63خرداد را هرپیا کنی ،.مهیر قی.رت خیون سع.الشیه.اء»
(همان)521 ،61 :

این روند در برخی سخنان اما آنچنان به صراحت نزدیک میشود که جنبه شـبیهسـازی و ایـن
همانی در هویت پیدا میکند؛ برای نمونه:
« امروز ،روز انتقا از کفر و نفاق است روز ،ف.اکاری است امیروز ،روز عاشیورای
حسعنی است امروز ،ایران کرهالست؛ حسعنعان آمادو هاشع( ».همان)66 ،46 :
«این همه مرد خون دادن .هرای اینکه اسال تحقق پع.ا کن.؛ هایین راو] دنبالیه
کار سع.الشه.است؛ سع.الشه.اء هم خونش را داد هرای اینکه اسال تحقق پع.ا
کن( ».همان)24 ،8 :
نتیجه

از نتایج اابل توجه مراسم محر درعصر صفوی ،جنبههای کارکردی و عاطفی آن است کـه اهـم آن
عبارتند از :ایجادهمبستگی و استمرار فرهنگ دینی ،وفاق اجتماعی ،جامیهپذیری ،کاهش بزهکاری و
آسیبهای اجتماعی ،بازیابی هویت دینی و دفاع از حق.
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نتیجه دیگر ،وحدت محالت در برگزاری مراسم و تـأمین ملزومـات آن ،کمـک بـه نیازمنـدان و
همچنین رعایت مسائل شرعی و پرهیز از گناه در ایا سوگواری و در ادامه اجرای این مراسـم بـرای
دیگر امامان بود.
اما از نکات اابل تامل آن ،تحریفاتی بود که وارد مراسم مذهبی محـر شـد و ربطـی بـه آیـین
شییه و ایا اما حسین نداشت و به مرور در فرهنگ عامه مرد رسوع کرد و رنـگ مـذهبی بـه
خود گرفت .مراسمی چون امهزنی ،زخمی کردن سر و بدن ،دعوا و نزاع بین دستههای عـزاداری بـر
سر مسائل جزئی چون تقد عَلَم و عَلَم کشی و دسته گردانی ،نمونههای از ایـن تحریفـات بودنـد.
که به برکت مراجع عظامی چون اما خمینی از چهره زالل اسال و تشیع زوده شد.
فرجا سخن اینکه ،مناسک و شیائر مذهبی تشیع کامالد ذهن و زبان جامیه ایرانی را متوجه خـود
ساخت و بر اساس مؤلفه های نیرومند از تاریخ اسالمی که با روحیات ایرانیان همخوانی داشت ،نظـا
فرهنگی و زبانی منحصر به فردی را ایجاد کرد که بیدها تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران را شدیداد
تحت تأثیر ارار داد .و ما امروز به برکت آن در آسـتانه جشـن چهلمـین سـالگرد انقـالب شـکوهمند
اسالمی هستیم.
فهرست منابع
 .1امام خمینی ،سید روح اهلل مسسس خمینی ،صحیفه امام« ،مجموعه آثار امار ممنيا
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 .۳بیضایی ،بهرام ،)1۷31( ،نمریش د ایران ،تهران ،روشنفکران و مطالعات زنان.
 .3تاورنیه ،ژان باتیست ،)1۷3۷( ،سفرنرمه ،ترجمه ابـستراب نـسر  ،تیدیـدنحر حمیدشـیرانی ،تهـران،
سنایی.
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اسالمی،1۷33 ،
 .11شاردن ،ژان ،)1۷۳۱( ،سفرنرمه ،ترجمه اقبال یغمایی ،تهران ،تسس.
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 .1۳علی بن مسسی بن جعفر بن طاووس ،اللهوف ف قتل الطفوف ،نیف مطبعة الحیدریه 1۷39 ،هـ .
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 .13فقیهی ،علیاصغر ،)1۷۳3( ،تر یخ آلبویه ،تهران ،سمت.
 .19فیگسئروا ،دن گارسیا دسیلسا ،)1۷3۷( ،سفرنرمه ،ترجمه غالمرضا سمیعی ،تهران ،نشرنس.
 .۱1قنر عرشو ا د کال و پنر امر ممني  ،مؤسسه تنحیم و نشر آثار امام خمینی1۷۳۷ ،تهران.
 .۱1کاتف ،فدت آفاناس یسچ ،)1۷13( ،سفرنرمه ،ترجمه محمدصادق همـایسنفـرد ،تهـران ،کتابخانـه
ملی ایران.
 .۱۱کمپفر ،انگلبرت ،)1۷3۷( ،سفرنرمه ،ترجمه کیکاووس جهاندار  ،تهران ،خسارزمی.
 .۱۷کــارر  ،جــسوانی فران ســکس جملــی ،)1۷43( ،ساافرنرمه ،ترجمــه عبــاس نخیــسانی و عبــدالعلی
کارنگ ،تبریز ،اداره کل فرهنگ و هنر آذرباییان شرقی ،با همکار فرانکلین.
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