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بررسی قرار هرا . در پایان ضمن تأیید پرسش اصزلی پزژ هش مبنزی بزر     

ی سیاسی بر مراسم عااداری، مشتص شد که تیییرات مذکور  تأثیر اندیشه

ی از ذات بندی به هزی  عنزوان بزه معنزای عزاری شزدن عزاادار        در صورت

 اس . ی خود نبوده «  انهعاادار»

 واژگان کلیدی

 ؛ مررم؛ عااداری.۲۴ی سیاسی؛ خرداد  امام خمینی؛ اندیشه 

 مقدمه

)مظفور   مذهب تشیع به عناا  یکی از مذاهب اسالمی تقریباً همزما  بوا هتوار اسوالی ایجواد شود.     

بعود از ق ورت    موذهب ققانیو  جانشوینی ق ورت علوی     ادعای اصلی پیروا  ایون   (34، 1321

ی غدیر خوم در سوال آخور قیوات خواد ایون        که به باور پیروا  تشیع، پیامبر در واقعه باد محمد

ی قیات تشیع وجاد عالموا    یکی از عناصر کلیدی در ادامه همچنین .ه باداعالی کرد علناً ماضاع را

اند. نقش  ه داشتهی شیعه را به پیروا  بر عتد های ائمه ی انتقال و گسترش آمازه دینی باده که وهیفه

 عالما  دینی و تأثیرگذاری آنا  بر جامعه در طی دوره بالیده شد  موذهب رو بوه تزایود بواده اسو .     

ی صوفای اهمیو  بسوزایی دارد و بوه دلیوا همکواری        در این زمینه دوره (57 - 51تا،  )مطتری بی

تور   ی جامعوه پررنو    ره، نقش علما در اداعلمای شیعه و شاها  صفای ایجاد گردیدخاصی که میا  

تاا  در بررسی نقش و جایگاه روقانیا   ترین عااملی که می یکی از متم (49، 1311زاده  )نقیب  شد.

با تاجوه بوه محتواای     ،در جامعه به آ  تاجه کرد، مفتای اندیشه سیاسی شیعه اس . به واقع سیاس 

توا،   )قکیمی بی یعه مغفال نباده اس .گاه در مذهب ش های اسالمی و به طار خاص شیعی هیچ آمازه

ی سیاسی  ی عطفی در اندیشه به طار خاص هتار امای خمینی به عناا  مرجع دینی نقطه (52 - 55

، 1320کند. )الگار  سره ناین متصا می  ای یک های پیشین را به دوره شاد که دوره شیعه محساب می

تقابا شدید و مبارزه با رژیم قاکم را در دستار کار قرار داد ی سیاسی خاد  ( امای خمینی در اندیشه32

هوای تواریخی الو :     ی سیاسی امای خمینی پس از دوره که پیش از آ  سابقه نداش . بنابراین اندیشه

-( ب: همکاری با سلطا  عادل، ج: اخوتال  30 - 11، 1373های پراکنده، )فالقی  ها و قیای شارش

ی جدیدی را پدید آورد کوه در آ    خااهی، دوره ی )نظیر تنباکا( و د: مشروطههای مقطع نظر و نت   

ی اصلی آ  باد.  ی منسجم و گسترده علیه رژیم قاکم در جت  قذ  کاما سلطن ، درونمایه مبارزه

 (49 - 42، 1311زاده   )نقیب
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شوتادت از   از سای دیگر یکی از عناصر دائمی و متم مذهب شیعه تاجه بوه عنصور فوداکاری و   

اس  که تقریباً همزما  با قیات خاد ائمه و از طریو  برگوزاری مجوالس     منظر قیای امای قسین 

زاده   تقوی  ؛12، 1321؛ مظفور  3 ،1315خمینوی  ) عزاداری مارد تاجه پیروا  این مذهب قرار گرفو . 

زاری مراسوم  ی سیاسوی شویعه در برگو    ترین اثر اندیشوه  بارزترین و هدفمند (41 - 40 ،1312داوری 

های سنتی عزاداری که عمودتاً   ی نت   امای خمینی یاف . وی به روش تاا  در دوره عزاداری را می

اقساسی باد، اعتراض داش  و با اصرار خااستار تغییر اساسی در کیفی   -غیرسیاسی و صرفاً عاطفی 

 برگزاری مراسم عزاداری باد. 

ی مبوارزه بوا رژیوم     ی سیاسوی اموای خمینوی در دوره    ماضاع پژوهش قاضر بررسی تأثیر اندیشه

اسو ، و پرسوش اصولی     41بندی مراسم عزاداری عاشارا در محری سال  پتلای بر درونمایه و صارت

ی سیاسی امای خمینوی   ابتدا اندیشهبرای این منظار آ  چگانگی تغییرات در عزاداری آ  سال اس . 

بررسی چگانگی توأثیر نظورات وی بور مراسوم عوزاداری       ی مارد نظر تبیین شده و سپس به در دوره

هوای   رهیاف »تطبیقی تفسیرگراس  که مبتنی بر  -پرداخته شده اس . روش تحقی  مطالعه تاریخی 

( 141 - 140، 1373اس . )ایموا   « ی تعداد محدودی از ماارد جانبه مطالعه عمی  و همه»و « کیفی

د و در جت  یافتن پاسخ به پرسش اصلی پوژوهش انتخواب   ها به صارت غیرتصادفی و هاشمن نمانه

اند. در استفاده از منابع نیز، اکثر قریب به اتفاق اسوتنادات در ایون پوژوهش از منوابع دسو  اول       شده

ی  )شاما خاطرات قاضرا  و مشاهدات مأمارا  سواوا  قاضور در صوحنه( اسو  و در چنود نمانوه      

نگاری پژوهشگرا  تاریخ معاصر، نیوز بتوره گرفتوه      های تاریخ معدود از منابع دس  دوی، شاما کتاب

 شده اس .

 چارچوب نظری

یسیاسیشیعهایبراندیشهمقدمه

های پیشاایا  تشیّع این باده که هر قواکمی در زموا  غیبو  غاصوب      برداش  علمای شیعه از آمازه

شوده   او قرای محسواب موی   اس  و به عل  آنکه ق  قاکمیّ  امای غایب را غصب کرده همکاری با

اس . این برداش  بدو  آنکه در ققّانی  آ  تعارضی میا  تفکّرات مختل  علما وجواد داشوته باشود    

با تأسیس صفایه دورانی متم و البته جدید در تاریخ سیاسی ( 55 ،1391)عنای   .مرسای و مقبال باد

نامیود. )اقمودی و   « رب به قاکم عوادل دورا  مشروعی  و تق»تاا  آ  را  شاد که می ایرا  آغاز می

تاا  چنین دیودگاهی را یافو . یعنوی علموای      ی قاجار نیز می در شروع دوره (42 ،1374نژاد،   جاسم
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ی  ای مشوابه روابوح قسونه   کردند امکا  برقوراری رابطوه   در بدو سلطن  قاجار تصار میمطرح شیعه 

ی قاجوار بوه    این همکواری در طوال سلسوله    (141 ،1370نژاد،   )خالقی. ی صفای ماجاد اس  دوره

، هر چند فکور تحدیود   در مقطع انقالب مشروطه (51، 1399)آبراهامیا  رن  شد.  دالیا مختل  کم

در نتای  فعاال  قاکمی  و ایجاد مشروطه تا قد زیادی با قمای  روقانیا  دینی پدیدار گش  ولی 

 آمده در آ ، از مشارک  در انقالب پشیما  شودند.  دیدروقانی در نت   مشروطه به دلیا انحرافات پ

شود  نوای اموای خمینوی در واقوع دور        اهلل بروجردی و با مطرح  پس از فات آی  (314، 1372)الگار 

شد و تقابا به  ی سیاسی شیعه که در آ  به همکاری با رژیم رأس کار خاتمه داده می جدید از اندیشه

تاا   شاد که اوالً می بنابراین مشاهده می گرف ، آغاز شد. ار قرار میمنظار قذ  سلطن  در دستار ک

ی سیاسی شیعه را در مشی علمای دینی شناسایی کرد و ثانیاً این پدیده  ای تح  عناا  اندیشه پدیده

هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی سیر تطار چشمگیری از بدو پیودایش توا بوه اموروز داشوته      

 اس .

یسیاسیامامخمینیاندیشه

ی سیاسی شیعه بسیار متم اسو . وی در واقوع از سونین     نقش امای خمینی در شکا داد  به اندیشه

هوای سیاسوی او نگوارش کتواب      جاانی به مسائا سیاسی عالقمند باده اس . یکوی از اولوین کونش   

رضاشاه از کشار نگاشته  ی بعد از اخراج های دوره افکنی اس  که در پاسخ به شبته « کش  االسرار»

( بنا به نظور برخوی پژوهشوگرا  اموای     24 - 23، 1320؛ الگار 54 - 51، 1317شده اس . )جعفریا  

خمینی در این کتاب از تشکیا قکام  اسالمی بحث کرده اس  و نقدی بسویار جودی بوه عملکورد     

هوای   در طوال سوال  ( از بررسی کلیو  نظورات وی   511، 1399رضاشاه وارد کرده اس . )آبراهامیا  

آید که امای خمینی با اساس وجاد خاندا  پتلای در رأس اداره کشار بوه  چنین برمی 1341منتتی به 

بوا رژیوم    اعالی علنی مخالفو  خواد و مقابلوه   شدت مخال  باده ولی به دلیا قفظ جایگاه مرجعی  

 ( 153 ،1317  اهلل بروجردی مخفی نگاه داشته اس .  )جعفریا قاکم را تا زما  فات آی  

متور آ    12گوردد کوه در    بوازمی  1341علنی امای خمینی با رژیم پتلای به سال  ی شروع مقابله

قذ  اسوالی  »به تصایب دول  علم رسید که مت من « های ایالتی و والیتی انجمن ی الیحه»سال 

مورد و شورک     های آسمانی و تساوی کاما ققاق ز  و از شرایح نمایندگی مجلس، ساگند به کتاب

باد. این الیحه با مقاوم  علمای قم در آذر هما  سال لغوا شود )مرکوز بررسوی     « زنا  در انتخابات

( ولی متعاقب آ  شاه اعالی کرد که قصد دارد بورای  17 - 19، 1391اسناد تاریخی وزارت اطالعات 

ار کنود کوه مجودداً بوا     شد، رفراندوی برگز ی آ  مرباط به اصالح اراضی می که عمده« انقالب سفید»
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مخالف  جدی علما و به طار خاص امای خمینی روبرو شد. مأمارا  ساوا  دوی و سای فروردین سال 

وشتم طالب، شوروع برخوارد سوتمگین     ی فی یه قمله کردند و ضمن کشتار و ضرب  به مدرسه 41

یخی وزارت اطالعوات  ی روقانی را به وضاح نشا  دادند. )مرکز بررسوی اسوناد توار    قاکمی  با طبقه

ی ممکن از قمله به فی یه را انجوای   ( متعاقب این واقعه امای خمینی قداکثر استفاده14 - 11، 1391

ی افشای اعمال و مقاصود رژیوم از    ( تبدیا به صحنه41دهد و با اصرار، محری پیش رو را )خرداد  می

 کند. قمله به نتاد روقانی  و دین می

یشیعیانایبرعزادارمقدمه

ی عاشوارا آغواز    بالفاصله بعد از واقعوه  طار که در باال آمد، عزاداری بر شتادت امای قسین  هما 

شد. اما در ایرا  به طار خاص پس از روی کار آمد  پادشاها  صفای و بیشتر به دالیا سیاسی بوه  

ی شواها  قاجواری بوه     قهی قاجار نیز به دلیا عال برگزاری مراسم عزاداری اهمی  داده شد. در دوره

مراسم عزاداری و این ماضاع که آنتا بنا به دالیا گاناگا  دوس  داشوتند خواد را افورادی موذهبی     

روی و  هوایی نظیور تعزیوه و دسوته     گرفو . شوکا   نشا  دهند، مراسم عزاداری مارد تشای  قرار موی 

شده بادنود.    مااردی تلفیقی شناختهی قاجار هر کدای به شکا مجزا و در  خاانی و وعظ در دوره روضه

ی پتلای در واقع در قراردادی ناناشته مردی و روقانی  و قتوی   ( در دوره121، 1310)منظاراالجداد 

ای به بسوح اعتقوادات شویعی و از جملوه عوزاداری       قاکمی  پذیرفته بادند که سلطن  پتلای عالقه

ماضاع سبب شد که پتانسیا بسیار قدرتمنود و   محری ندارد و قتی مخالف  و معاندت نیز دارد و این

کورد، صورفاً    آفرینی می ها در ناعی کشمکش میا  روقانی  و مردی و قاکمی  نقش  ابزاری که قر 

-ی مذهبی اجتماع قرار گیرد. بوه بیوا  دیگور، بوی     در اختیار مردی و بخشی از روقانی  مرتبح با بدنه

م عزاداری ماجب شود کوه نتااننود از آ  اسوتفاده کننود و از      اعتنایی قاکما  وق  به اثرگذاری مراس 

 پذیر شدند.  همین نقطه نیز آسیب

 های پژوهش یافته

امای خمینی برداشتی کامالً متفاوت از مراسم عزاداری داش  و اصوا برگوزاری مراسوم مختلو  بوه      

دانسو . )خمینوی    روی را سیاسی و در جت  مبارزه با هلم و سوتم موی   خاانی و دسته خصاص روضه

های مختل  تاریخ سیاسی شیعه موارد اشواره و    ( این ماضاعی باد که هر چند در برهه1 - 9، 1315

ترین آ  به لحاظ زمانی نیز مراسوم عوزاداری    ( و نزدیک13 - 11، 1320تأکید قرار گرفته باد )الگار 

ولی هرگز به شوکلی    (،21، 1371زاده و خدادادی   ی مشروطه باد )غفاری و مرشدی سیاسی در دوره
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مند مارد آزمایش قرار نگرفته باد و این در واقع نخستین بار باد که مرجعی  شیعه به  هدفمند و نظای

بنودی تعیوین    عناا  راهنما و مرشد چگانگی برگزاری مراسم عزاداری را از قیث درونمایه و صوارت 

مصویب  و عوزا و   »ش از این دوره بیشتر صرفاً گرا  عزاداری تا پی کرد. مطاب  نظر برخی پژوهش می

 (125 - 123تا،  باده اس . )قکیمی بی« خالی از هرگانه قماسه و پیای

ی موذهبی متشوکا از    گیری از مراسم عزاداری در تقابالت سیاسی میوا  بدنوه   شروع جدی بتره

محوری بواد کوه در    ی اول مواه   همزما  بوا دهوه   1341مرجعی  مبارز و مردی متدین در خرداد سال 

ی فی یه صوارت گرفتوه بواد. در     های مدرسه فروردین هما  سال واقعه کشتار و ضرب و جرح طلبه

ی سیاسی را که آغاز کرده باد به  این زما  امای خمینی رسماً از طری  سه مجرا تالش کرد که مبارزه

های عزاداری در تترا  باد  آوری و متشکا کرد  هیئ  مراسم عزاداری وارد نماید. مجرای اول جمع

( در واقوع اموای   99 - 92، 1373های مؤتلفه اسالمی شد. )فالقی  که منجر به تشکیا جمعی  هیئ 

ی فی یه خاد از سرا  چند هیئ  مذهبی و مبارز تترا  دعات کورد کوه بوه قوم      خمینی بعد از واقعه

( را بوه افشوای   41رو )سوال   حری پویش  های م مشی عزاداری بیایند و در آنجا از آنتا خااس  که خح 

های  ای که نزد مؤسسا  هیئ  ( این مجرا با تاجه به اراده114، 1314ققانی   رژیم ساق دهند. )فقیه

بخوش قابوا تواجتی از     1341ی اول محری سال  مؤتلفه وجاد داش ، بسیار مؤثر باد و در طال دهه

جرای دومی که امای خمینی انتخاب کورد، تاجوه   مظاهر عزاداری سیاسی در تترا  را راهبری کرد. م

تورین ایون اشوخاص     به خطبا و وعاهی باد که به لحاظ سیاسی و مبارزاتی با وی همراه بادند. متوم 

محمدتقی فلسفی واعظ مشتار ایرا  باد که محبابیتی فراوا  در نزد مردی داش  و قتی رژیوم هوم   

ای از امای خمینی دریاف  کرده بواد و در هموا     نامه 41برای او اقترای قائا باد. فلسفی که در سال 

(، این بار نیز قبال کرد بوه رژیوم و بوه    123، 1319زما  نیز همراهی با وی را پذیرفته باد )مظاهری 

خصاص دول  علم انتقاد کند و ف ای عزاداری را از قال  منفعا و غیرسیاسی به سیاسی تغییر دهد. 

اول محوری ایون سوال سوخنرانی سیاسوی ایوراد کردنود، عمودتًا از          ی دیگر وعاهی که در طال دهه

های بعد هم جوز  روقانیوا  مبوارز علیوه رژیوم قورار        شاگردا  و یارا  امای خمینی بادند که در سال

کند، گایای نواع نگواه اموای خمینوی بوه       ای که شتید محالتی از امای خمینی نقا می گرفتند. خاطره

 مبارزه اس :کارکرد عزاداری در دوره 

مررم در پیش بود امام مرا خواستند   ارمودنزد  بر یزد  عزاه تهزران   سزران      

برداری را بکنزیم.   ها را جمع کنید تا در مررم امسال بتوانیم حداکثر بهره هیئ 

ای هزم دادنزد کزه در مزاه      دستورالعملی هم در این زمینه به من دادند. اعالمیه
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ها جنایات شاه   جریزان ایضزیه ربزرای مزردم       یزن جات   سینه مررم در دسته

 ریزززان بکنزززیم.بزززرداری را از ایزززن جتشزززریو شزززود   مزززا حزززداکثر بهزززره 

  (35۲، 31۳۴زاده  خنقیب 

شاند، عملکرد خواد   ای بر آ  محساب می اما مجرای سای که به ناعی دو مجرای پیشین مقدمه 

رف  و زمینه را بورای   های مختل  در قم می امای خمینی در طال این دهه اس . او هر شب به هیئ 

آید  ( از برخی اسناد چنین برمی104 - 103، 1373آورد. )فالقی  اتفاقی متم در روز عاشارا فراهم می

ی محری را مالیم شروع کننود   که امای خمینی به اطرافیا  خاد تاصیه کرده باد روزهای ابتدایی دهه

، 1373رای چند روز آخر و به خصاص روز عاشارا بگذارند. )فالقوی  ها و اعتراضات تند را ب و صحب 

ی فی یه سخنرانی بسیار تندی علیه شاه انجای داد و ضمن  ( در روز عاشارا امای خمینی در مدرسه15

( سخنرانی امای بوه شودت تنود    195، 1319، خااستار اصالح وضع شد. )مظاهری  ی او با یزید مقایسه

ی  ن ماضواع مقدموه  اه به تحریک علم با دسوتگیری وی ماافقو  کنود و ایو    و ماجب شد که شباد 

ی امای خمینی علیه رژیم پتلای را فراهم آورد. باید به این متم تاجه داش  که دلیوا   پیروزی مبارزه

شده، اهمی  جایگاه او بوه عنواا     اندازی مبارزه از طری  مجاری ذکر اصلی تافی  امای خمینی در راه 

)اخوراج   1310هوای   د شیعیا  اس . به این وسیله سیاستی که امای خمینی در طوال سوال  مرجع تقلی

اهلل بروجردی( در راستای تقای  جایگاه مرجعی  شیعه به کوار   )فات آی   1340رضاشاه از ایرا ( تا 

ز اهمی  آمیز مبارزات او مؤثر واقع شد. دلیا دیگر این تافی  نی مستقیماً در اجرای مافقی    بسته باد،

 خاص مراسم عزاداری در فرهن  شیعی باد که قاکمی  وق  از آ  کامالً غافا باد.

بندی عزاداری در  ی و صارت شده درونمایه بدین ترتیب با هدای  امای خمینی و از سه مجرای یاد

 بندی عزاداری در محری آ  سوال موارد   دگرگا  شد. در ادامه تغییرات درونمایه و صارت 1341سال 

 گیرد: بررسی قرار می

 درونمایه

عاطفی یافته باد ولوی روح جمعوی    -ی اقساسی  هر چند در طال سالیا  دراز، عزاداری بیشتر صبغه

بر سور امور بوه معورو  و نتوی از منکور و مبوارزه بوا          شیعه نسب  به این واقعی  که امای قسین

عمیقاً آگاهی داش  و هما  طار که پیشتر امیه قیای کرده و به شتادت رسیده باد،  قکام  فاسد بنی

-ی قماسی و سلحشارانه و هلوم  های زمانی مختل  این درونمایه نیز مارد اشاره قرار گرف  در برهه

بخش مبارزا  سیاسی نیز بواد. اموای    گرف  و قتی انگیزه ستیز در مراسم عزاداری مارد اشاره قرار می 
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که روح جمعی آ  معتقد باد، به دلیا آنکوه هلوم و سوتم و     خمینی رهبری جریانی را بر عتده گرف 

ستیزی رژیم پتلای کامالً مشابه فساد دربار امای اس ، لذا باید مشی شیعیا  نیز مشابه مشوی   اسالی

ی انقالبوی اموای    های مبوارزه  ترین و ماناترین استعاره باشد. به این ترتیب یکی از متم امای قسین

هوای   شکا گرف . در ادامه بوه برخوی از نمانوه   « شاه، یزید زما »عنی استعاره ، ی41خمینی در سال 

شواد. البتوه    اشاره موی  1341های سال  خاانی ها و ناقه ها، اعالمیه این استعاره در سخنرانی« صریح»

های صریح خواد گایوای روح قواکم بور جریوا        پیشتر تأکید بر این نکته ضرورت دارد که این نمانه

ز آ  دوره اس  و نشا  از این دارد که این استعاره در نظای فکری آنتا کامالً جاافتواده و منطقوی   مبار

 نماده اس . می

:۱نمونه

 ای چنین ناش : امای خمینی پیش از شروع ایای محری در اعالمیه

های عاادار متذکر شوند که  حضرات مبلیین عظام، هیئات مرترم   سران دسته

ی دینی خود را در این ایام، در اجتماعات مسلمین ادا کنند. از  الزم اس  اریضه

سید مظلومان اداکاری در راه شریع  را اراهیرند   از توهم رنزد ر ز حزبو     

زجر نترسند. ال تهنوا   ترانوا   انتم االعلون ان کنتم مؤمنین. آقایان بدانند که 

زنزی   های سینه ... در نوحه امیه نیس   خطر امر ز برای اسالم کمتر از خطر بنی

 های  ارده بر اسالم   مراکا اقه   دیان    انصار شریع  یادآ ر شوید. از مصیب 

 (77 - 7۳، 3171خاالحی 

امیوه کوه    شاد در این اعالمیه امای خمینی، رژیم قاکم را با قکام  بنی  گانه که دیده می  هما 

 مقایسه کرده اس . برای مبارزه با آ  به شتادت رسید امای قسین

۲نمونه

ترین واقعه محری سوال   ی قم متم ی فی یه سخنرانی امای خمینی در عصر روز عاشارا در مدرسه

شاد که منجر به دستگیری وی شد. امای خمینوی در بخشوی از سوخنرانی چنوین      محساب می 1341

 گاید: می

داشزتند کزه آن راتزار    امیه   دستگاه یاید تنها با حسین سر جنز     ... اهر بنی

پنزاه   اففزال    های بزی   حشیانه   خالف انسانی ره بود که در ر ز عاشورا با زن

ا بزا اسزاس سزر کار داشزتند.     هذرد که آنه هناه مرتکب شدند؟ ... بر نظرم می بی
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 رسد.  خواستند ... همین اکر امر ز در سرزمین ایران به نظر می هاشم را نمی بنی

آیزد   های ما ره کار داشتند؟ ... لکن این اکر پیش می ساله 37 - 3۱های  با بچه

خواهنزد کزه    ها نمزی ها متال  نیستند؛ این اند. با بچه ها با اساس متال که این

خواهند در این مملکز  قزرآن باشزد. خمظزاهری      ها نمیایناساس موجود باشد. 

31۳7 ،375 - 37۱) 

همانی میا  سیاس  دسوتگاه یزیود و پتلوای ایجواد       خمینی اینشاد که امای  مجدداً مشاهده می

 کند. ی یزید زما  را برای مخاطب خاد تقای  می کرده اس  و استعاره

:۳نمونه

مصاد  بوا ششوم    1341سخنرانی امای خمینی در جمع بازاریا  تترا  در تاریخ نتم خرداد سال 

 محری:

های ما را   ز عاشورا کشته شویم،   بچهالشهدا ر کنیم که مانند سید ما ااتتار می

مانزد. ا ال    اسیر   اموالمان را غارت نمایند. در عوض اسم ما تا ابزد بزاقی خواهزد   

کند؛ ثانیا  اهر بتواهند رنزین عملزی را انمزام     ها با یاید هی  ارقی نمیکار  این

 یزا از هزم  دهند   بتواهند دستمات ما را بکوبند   مردم را به قتل برسانند، ما ن

کنیم  هر که با ماس  به فرف ما بیاید   هر کزو   اکنون مانند حسین اعالم می 

که با ما نیس  به سم  لشکر یاید بر د. یکی از کسانی که باید در راه حضزرت  

خمینی اس . حال که رنین اسز ، بایزد     سیدالشهدا آغشته به خون خود شود،

دهیم، تا یز  کزربالی ثزانی درسز      ر ز عاشورا را در قم، کربالی حسین قرار ب

کنیم،   مردم برای زیارت به قم بیایند. ره ااتتاری باالتر از اینکه در راه دیزن،  

 (۴۲2، 317۳ته شویم. خخمینی در راه حسین، در راه استقالل مملک  کش

ن ی مودنظر ایو   ترین نمانوه از اسوتعاره   این بریده از سخنرانی امای خمینی شاید گایاترین و کاما

 امیه باشد.  همانی میا  رژیم پتلای و دستگاه بنی پژوهش در خصاص تداعی این 

:۴نمونه

 ی فی یه: بخشی از سخنرانی محمدتقی فلسفی در خصاص واقعه

ماتی که بر اهل بیز  رسزول   کند که اخبار  قایع کربال   صد این  اقعه ثاب  می

ها  ارد ساختند، کامال  درس  اس ،   آنچه های آن   جوانان   زن   بچه اکرم
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ای اسز  کزه  اقعیز      ی ااجعزه  در ایضیه هذش ، شاهدی بر این مدعا   نمونه

 (۱7، 3171خاالحی  داشته اس .

 شاد. ی یزید زما  به صارت مستتر مشاهده می در این نمانه نیز استعاره

:۵نمونه

ی  ی محمدتقی فلسفی در روزهای انتتایی دههها گزارشی اس  از ساوا  که به تحلیا سخنرانی

 پرداخته اس : 1341اول محری سال 

   شزنبه   ی  ر زهای در ها ترک مسمد در السفی مرمدتقی شیخ ستنرانی د 

 ا  ازرا ان    متعدد های عکو – خمینی اعالمیه انتشار با جاری ی هفته د شنبه

 دسزتگاه »  « یایزد  نزام  بزه » شاه علیه بر که داری کنایه شعارهای   پایتت  در

 مزردم  ی توده بین در بدی بسیار العمل  عکو داد می« یاید مریدان»  « یایدی

 هزوش  را السزفی  نطزق  نفر یکصدهاار حداقل مررم 3۴   33 ر ز در. ... داش 

 بزر  موعظزه  از کمتزر  خطرش باشد، ختم مساجدِ در مالها ی موعظه اهر. اند داده

   د م فبقزات   عاه کالم فرف آنما در زیرا. اس  سوهواری ایام در منابر باالی

 آنهزا  ااکزار  هیمزان   « عوام» مردم فرف سوهواری منابر ر ی در  لی اس  ا ل

  (۴17 ،31۳۱... خسلیمی  اس  مشکل کنترلش

ی یزید زموا  در مبوارزات    شاد که اع ای ساوا  نیز کامالً به پررن  باد  استعاره مشاهده می

 کنند. اند و اثر آ  را در میا  مردی متم ارزیابی می پی برده 41سال 

:6نمونه

های مؤتلفوه در روز عاشوارا هماهنو  کورده      های عزاداری که هیئ  یکی از شعارهایی که دسته

 بادند این باد:

 / کاخ  کنیم زیزر   زبزر یزابن مرجانزه     یابن مرجانه  تا کی داری تو شور   شر،

 (7۳، 3171خاالحی 

های عزادار از دانشگاه تترا  بوه   گانه که در اسناد ذکر شده شعار باال در مسیر بازگش  دسته  آ 

سم  بازار و در اطرا  کاخ مرمر گفته شده و تشبیتی میا  سرا  رژیوم )بوه اقتموال زیواد: شواه( و      

 عبیداهلل ابن زیاد در آ  وجاد دارد.
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:۷نمونه

 ب اسالمی آمده اس :نگاری انقال در یکی از منابع تاریخ 

  در ۲۴خزرداد رسزال    ۳نزژاد در سزتنرانی خزود در      سید عبدالکریم هاشمی»

ی ایضیه   تعلزل دسزتگاه    ی مدرسه مسمد مر ی .. ضمن مرکوم کردن ااجعه

بزرای   قضایی در شناسزایی مسزببین ایزن حادثزه، سرنوشز  دسزتگاه یایزد را       

 (۱7 ،31۳۱سلیمی « خبینی کرد. حکوم  پهلوی پیش 

شاد در این نمانه یکی از شاگردا  و یارا  امای خمینوی صوراقتاً رژیوم     همانگانه که مشاهده می

 امیه مقایسه کرده اس . قاکم را با دستگاه بنی 

های بعد از آ   و سال 1341به جز این هف  نمانه که ذکر شد ماارد پرشمار دیگر در محری سال 

ای کوه   اد  استعاره و مقایسه میا  وضعی  آ  دوره با دورهوجاد دارد که نشا  از اهمی  و اساسی ب

 دهد. علیه یزید قیای کرد را نشا  می امای قسین

 بندی صورت 

شواد و کمتور    قسم  بسیار متم پژوهش قاضر که فقدا  آ  به شدت در ادبیات ماضاع قوس موی  

داری اس . ذکر این تاضیح بندی و فری عزا کسی به سراغ آ  رفته چگانگی ایجاد تغییرات در صارت

ساقتی به فری   بندی عزاداری، بیشتر نگاهی تک ی صارت  ضروری اس  که ادبیات پژوهش در قازه

-هوای اعتقوادی آ  را نادیوده موی     مایه های فکری و بن  زمینه اجرای آیین داشته و از این منظر پس 

خواانی و یوا تعزیوه و یوا      هایی چا  روضه گرا  به آیین انگاشته اس . به این معنا نگاهی که پژوهش 

کوه بوه منظوار اقوراز     ای باده اس . در قوالی  اند، نگاهی عرفی یا اسطاره سایر مظاهر عزاداری داشته

های مذکار  زمینه های ساگاارانه، نباید از تأثیر و تأثرات پس  ی آیین تر نسب  به منظامه نگاهی جامع

آید که با تاجه به تغییر  غافا باد. قال این پرسش پدید می ها آیینبندی این گانه مراسم و  در صارت

قابا مشاهده اس ؟  41بندی مراسم محری سال  ای مارد اشاره در باال، آیا تغییری در صارت درونمایه

ات موارد اشواره   هایی از ایون تغییور   پاسخ به این پرسش به صارت کاتاه مثب  اس  و در ادامه نمانه

 گیرد: قرار می

 تبدیل دسته به تظاهرات

ی عوزاداری بوزرا از    در تتورا ، دسوته   41ی عاشوارای   ترین واقعه ترین و برجسته بدو  تردید متم



32         ۴۲، ش 77بهار ، 7اصلنامه علمی ز پژ هشی انقالب اسالمی، س 

میدا  شاه ساب  به سم  دانشگاه تترا  باده اس  که بیشترین بازتاب را در اسناد سواوا  داشوته و   

 اس . در خاطرات یکی از فعاال  سیاسی آ  دوره آمده اس : بسیار مارد تاجه قرار گرفته

ی اسالمی فرحی را برای ر ز عاشورا تهیه کرد  های مؤتلفه در همان ا ان، هیئ 

یااته   منظمزی بزه     که بر اساس آن، قرار شد در ر ز عاشورا راهپیمایی سازمان

حاج ابوالفتو  اقزع در   ی علمیه در کنار مسمد پیمایی از مدرسه راه بیندازیم. راه

شزد   در جلزوی دانشزگاه تهزران پایزان       میدان شاه، میدان قیام اعلی شر ع می

یاا . قرار بود راهپیمایان پالکاردهزایی را حمزل کننزد کزه ر ی هزر کزدام        می

عکسی از امام الصاق شده باشد   اقط به شعارهایی پاسزخ دهنزد کزه از فزرف     

شد. همچنین مقرر شزد   ای مؤتلفه اعالم میه مسئوالن مربوط به جمعی  هیئ 

ها آیاتی تال ت کنیم کزه اهزر نیر هزای    ی را با خود برداریم   از ر ی آنهای قرآن

امنیتی به صفوف راهپیمایان حمله کردند، بگوییم رژیم بزه قزرآن حملزه کزرده     

 (۱۴، 31۳1بینا   ختوکلی اس .

ی اسوالمی بواد، مظتور ایجواد      هوای مؤتلفوه   ی عزاداری که اولین قرک  آشکار هیئ  این دسته

ی  تورین تغییور، تبودیا مفتوای دسوته      بواد. متوم   41بندی عزاداری سال  بسیاری تغییرات در صارت

عزاداری به تظاهرات اس . البته واضح اس  که خاد برگزارکنندگا  الاقا در زما  برگزاری قائا بوه  

آیود کوه    مأمارا  ساوا  و اسناد این سوازما  چنوین برموی   اند ولی از مشاهدات  چنین تفکیکی نباده

کوه در اسوناد سواوا  از آ     روی سنتی متفاوت باده اس . به طاری سره با دسته شکا برگزاری یک 

 یا تظاهرات یاد شده اس :« دمانستراسیا »تح  عناا  

 ۳ستراسیون نیمه مذهبی شرک  دارنزد از    زرن ... ممموع کسانیکه در این دمو

تود ی   نهضز    - دانشمویان   فالب مصدقی -هاار نفر بیشتر   اکثرا  بازاریها 

 ... باشندآزادی می

 (17۳ ،317۳ ۴ خرداد ج 35قیام خ

در خصاص کیفی  برگوزاری   1359تاضیحی که شتید متدی عراقی در سخنرانی خاد در سال 

کرات در اسناد ساوا  تح  عنواا    دهد تا قدی دلیا این که این دسته به ی عزاداری می این دسته

 کند: یاد شده را مشخص می« دمانستراسیا »

 زنی بود؟ این راهپیمایی هر ه به سب  همان سینهرسئوال یکی از حضار   

حاج مهدی عراقی  پالکارد بود، به حضورتان عرض کنم ارض کن ده متر بزه ده  
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خوانزد،   ی  نفر قرآن می اش بعد ااصله  هفتند، متر همین دمی که من هفتم، می

 (3۳3 ،3172عراقی خ کردند به دم دادن. د مرتبه بعد دسته بعدی شر ع می

تواا  پوی بورد.     بندی دسته عزاداری روز عاشارا موی  با تاجه به این نکته به اهمی  فری و صارت

  نیموه »ت شواد و بوه آ  عبوار    شمرده می« دمانستراسیا »ای که به گااهی اسناد ساوا  جز   دسته

ای  کنندگا  و هم مأمارا  رژیم قائلند که گانوه  شاد ولی در عین قال هم برگزار اطالق می« مذهبی

ی  تواا  دسوته   کنود. در واقوع موی    عزاداری اس . گفته مرقای عراقی هم همین ماضاع را تأیید موی 

ی اصولی   را بوا ریشوه   ارتباطشری سنتی دانس  که گرچه عزاداری روز عاشارا را واریاسیانی از عزادا

بنودی نواین و    دهد، در عین قال هم به لحاظ درونمایه و هم صارت خاد به هیچ عناا  از دس  نمی

شد عناصر دیگوری نیوز    البته به غیر از مسیر طاالنی که به دانشگاه تترا  ختم می هنجارگریز اس .

باشد و بیشتر شبیه تظواهرات باشود کوه بوه     روی معمالی ن روی، یک دسته شد که این دسته باعث می

 برخی از آنتا در ادامه اشاره خااهد شد.

تبدیلنوحهبهشعار

یکوی از مسوائلی کوه     41اند. در محری سوال   ها همااره یکی از ارکا  مراسم عزاداری باده اشعارِ ناقه

ار عزاداری باد بوه نحوای   بسیار مارد تاجه معترضا  به رژیم قاکم قرار داش ، تأکید بر تغییر در اشع

-شوده  که از منظری دیگر در زما  اجرا، ناقه محساب نشده و به ناعی شعار یا رجزخاانی تبدیا می

های مؤتلفه در خاطرات خاد تأکید دارند که برای تحق  تغییورات مودنظر خواد بوا      اند. اع ای هیئ  

 اند: فعاال  هیئات متم تترا  رایزنی کرده

شزناختیم راه ااتزادیم    های سرشناس هم که خزود ماهزا مزی   ... ی  مش  مداح

که بزه حسزاب معزر ف     باف، حاج ناظم، این ریاها اس زری دیگر. مثل حاج عب

...  هزا هسزتند  ر  ایزن  لزه که مداحهای دیگر هم تقریبزا  دنبا  هستند توی مداحها

ان شز  هایشان   صرب  کردیم. از همزه  خالصه یکی یکی راه ااتادیم راتیم خانه

اش در  همزه   هوینزد،  هایی کزه مزی   سازند، نوحه قول هراتیم که شعرهایی که می

 (375 - 37۲ ،3172عراقی خ رابطه با مدرسه ایضیه باشد امسال.

 ، اجرا شده دو ناع کلی قابا شناسایی اس . 41هایی که در محری سال  در میا  ناقه

 اند: به م امین روز اشاره داشتهها و یا شعارهایی که به صارت مستقیم  ال : ناقه
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۱نمونه

از سوی امزام   مراجزع دسزتور آمزد کزه       31۲۴بعد از  قایع ایضیه   در مررم 

هایی با مضامین انقالبی در هیآت خوانده شود. این همان سالی  بایستی نوحه می

مرحزوم  ام.  ها آماده کزرده  ام را برای اصاب  سرنیاه بود که امام ارمودند من سینه

اافمه در بازار خواند   مردم حاضر   خوشدل تهرانی شعری سر د که هیئ  بنی

- متر به هوا می  که نیمکرده، در حالی  های هره ها همصدا با مش  در بازار کفاش

ها را  ل کرده بودند  ی هیئ  دادند. مردم هم همه پریدند، این شعار را جواب می

 اافمه.  آمده بودند جاء بنی

  سزواد،  هزای بزی   اافمه هم به این صورت بود که شده بود دانشگاه این بچزه  بنی

آمدنزد   توانس  ریای بگوید می های دیپلمه، لیسانسیه. هر کو هر جا نمی بچه

 کردند. شعر خوشدل این بود  دلی خود را خالی می  اافمه   دق  توی هیئ  بنی

 لقا / سقای کربال لقا عباس مه   عباس مه

 شد د  دستش جدا /  ا یال،  ا یال

 ارمود  اهلل ان قطعتموا یمینی / شد موسم یاری موالنا التمینی

 ای اهل عالم، اهلل اکبر

 ر ز دهم به یادبود شهدای ایضیه ... مردم رنین هفتند ر ز عاشورا   ر ز بعد،

رون فرف شد یاید با قرآن ممید / خون شاه شهید، ریتز  در کزربال،  ا یزال،    

  یال ا

 االمر بنیادشان بر باد ده در این قیام، یا صاحب

، 31۳۲حقزانی    البته  هر کدامش ده د ازده تاس ، این شاه اردش اس . خاقیزه 

3۲5 - 3۲۱) 

-فاطمه )از هیئ  نمانه باال خاطرات آقای محمدعلی اسالمی اس  که خاد از مداقا  هیئ  بنی

 ها دارد. یجاد تغییرات در سرایش و اجرای ناقهباده و نشا  از ا 41های متم تترا ( در سال  

۲نمونه

    بیر ن آمزد.  قتزی از پارنزار بیزر ن آمزدیم،     ۲۴  ما ر ز عاشورا رسال ... هیئ

ها   باازها مملو از جمعی  بود   یکی از شعارهایی  ها، خیاط سرتاسر بازار کفاش

 ی  مصرعش این بود   دادیم، که سر می

 التمینی موالناشد موسم یاری 
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این شعارها را جوانی به نام قاسم امینی سر ده بود که به رحم  ایادی پیوس . 

کردنزد کزه    ای به ایشان اعتراض می خواند. عده ا  سر ده بود   برادر بنده هم می

  را اس  مااحم تو شزوند، یزا اینکزه هیئز     نتوان! ممکن  این شعارها تند اس ،

خواسزتیم   را بگیرنزد. ایشزان هزم از آن خانزه مزی      تعطیل کنند   اعضای جلسه

بیر ن بیاییم، این شعارها را سرنداد،  قتی به بازار رسزیدیم، در پارنزار، جلزوی    

، 3175خبزاقری   نانوایی سنگکی، باالی رهارپایه را    این شزعارها را سزر داد.  

77) 

ی مارد  فاطمه در دوره بنی نمانه باال از خاطرات آقای سیداسماعیا زریبا  از گردانندگا  هیئ  

 نظر اس .

:۳نمونه

بردیم. ر ز  رسم ما این بود که هر ر ز به نام ی  شهید کربال، دسته را بیر ن می

 اهلل ان قطعتموا »با رجا    اباالفضلرسید، با توسل به حضرت  نهم مررم که

ی رهارم  سه دسته را بیر ن آ ردیم. اما دسته« یمینی انی احامی ابدا  عن دینی

 لرزاند. آن شعار این بود  دادند که بازار را می شعار جدیدی می

 / ایضیه قتلگاس  / هر ر زش عاشوراس  قم دش  کربالس 

 / شد موسم یاری موالنا التمینی خد  بار( /  ا یال  ا یال جگر علما  خون

  د ختزه »این شعار سرتاسر بازار را هرا  بود. شاید ابتدای ایزن دسزته از بزازار    

شد، اما انتهای آن از بازار پارنار بیر ن نیامزده بزود.  قتزی     شر ع می« ها ار ش

ی بازارهای تهران را هشتم، دیدم تمام آنان همین شزعار   نوحزه را تکزرار     همه

 (۳۲، 3175خباقری  کنند. می

 فاطمه اس . نمانه باال از خاطرات آقای سید عباس زریبا  از مداقا  هیئ  بنی 

:۴نمونه

ها در حرک  هسزتند   نوحزه    ای در قسم  شمالی بازار کفاش هم اکنون دسته

 ایضیه قتلگاه اسز   - هر ر زش عاشورا اس  - خوانند قم هشته کربال زیر را می

 االعصزر  یزا صزاحب   - سم یاری مزوالیم خمینزی   ر   شد م - جگر علماء خون -

 (15۳، 317۳ ۴خمرکا بررسی اسناد تاریتی  زارت افالعات ج
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 اس . 41/  3/  11ی باال عین متن گزارش داخلی ساوا  تترا  مارخ  نمانه

خواانی و شوعارهای بوا م وامین      های اسناد و خاطرات قاوی ناقه الزی اس  ذکر شاد که نمانه

 ی این متن پژوهشی نیس . ها در قاصلهی آ  سیاسی روز بسیار زیاد اس  و ذکر کلیه

 سی بدو  اشاره مستقیم به مسائا روزهای قما ب: ناقه

انود ولوی بوه دلیوا      ی مستقیمی به مسائا سیاسوی روز نداشوته   ها اشاره خاانی بخش اعظم ناقه 

 اند. نماده برانگیز می ای خاد و اقتماالً طرز اجرا قساسی   م امین قماسی و مبارزه

:۱نمونه

خزوان آن   حاج اکبزر نزاظم نوحزه    آباد حرک  کرد    ای که از قنات مثال  دسته... 

ای را شر ع کرد که خیلی هیمزان بزه  جزود آ رد   آن     بود، در بازار، دم کوبنده

اهر شود ز قتل من استوار، احکام دیزن   شزرع پر ردهزار، یزا سزیوف      » این بود 

-کردند   هی  عزاملی نمزی   ها این را تکرار می زن- سینه« خذینی، بهر امر دینی

 (۲۱، 3175خباقری  را مرد د یا کور  کند.توانس  آن  

ی فاق خواطرات آقوای رضوا قودادعادل از فعواال  موذهبی آ  دوره و قاضور در مراسوم          نمانه

 عزاداری تترا  اس .

:۲نمونه

خپهلوی سابق( جلوی کاخ مرمر کزه آن   اعلی عصر  لیبرهشتیم توی خیابان 

برهشزتند فزرف کزاخ      زمان مرل اقام  شاه بود رسیدیم ی  مرتبه جمعیز   

 هفتند  دادند که می ها را به فرف کاخ تکان می ی دس  همه

خالصه مشتص هم بزود  « ر م حیا، زیر ستم نمی هف  عایا اافمه، اال یاید بی»

 (3۴۱، 31۳۴خمرکا اسناد انقالب اسالمی  که خطاب به شاه اس .

ی موارد   عاال  سیاسی و مذهبی دورهدوس  از ف نمانه باال مرباط به خاطرات آقای محسن رفی  

 ی مذکار نیز داشته اس .  ای به دالل  فرامتنی ناقه ی خاد اشاره نظر اس . که ضمن ذکر خاطره

ها به جز م امین قماسوی   خاانی ذکر این نکته بسیار اهمی  دارد که در خصاص ناع دوی ناقه 

شود کوه    ی با شعارهای سیاسی نیوز ماجوب موی   ها، همجاار طار ناع اجرای ناقهای و همین و مبارزه

بنودی ایون بخوش، بایود      اشعارِ به هاهر غیرسیاسی نیز بار سیاسی بیابند. به هر روی و به عناا  جمع
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ها به نحوای   ، تغییر سرایش و اجرای ناقه41ای سال  های سیاسی و مبارزه اهتار کرد که در عزاداری

 شد. باد و از نقاط تمایز با عزاداری سنتی محساب میکه عمالً تبدیا به شعار شاند، بارز 

تبدیلپرچموعالمتبهپالکارد

ها اس  و تغییر یوا   های عزاداری و هیئ  های جدی دسته ها یکی از مشخصه ها و عالم  قما پرچم

  های متمی در سطح جامعه و بورای قاکمیو   تاانس  دالل  دار کرد  این عالمات می هرگانه نشا 

-اهمی  ماضاع را بتتر نشوا  موی   41/  1/  31داشته باشد. در همین زمینه سندی از ساوا  مارخ 

 دهد: 

داشز  سزیدمرمد    یکی از ااراد موثق که بزا سزا اک همکزاری دارد اظهزار مزی     

اهلل سید ابوالقاسم کاشانی منال خود  اقع در پامنزار ...    کاشانی پسر مرحوم آی 

اندازنزد، نمزوده،    سردمداران که در ماه مررم دسته راه میها    را پاتوق سردسته

جزاتی   عال ه بر اعالی  به نفع ر حانیون در صددند در ماه مررم آینده از دسزته 

باشند استفاده نموده اقزدامی بعمزل آ رنزد کزه بزر خزالف        که دارای عالم  می

ر ناصز  - جزات غیرصزنفی خمثزل دسزته پامنزار   فیزب       های هذشته دسته سال

یتی   غیره( با عالمز   ارد بزازار شزده   بزا صزفوف        حسین رمضان - جگرکی

- جات موااق د ل  زد   خورد نموده، تولید جنمال   عدم امنی    صرنه دسته

سازی به منظور آنکه  انمود کنند د ل  مانع انمام مراسزم عزااداری   مزذهبی    

 (۴5۲، 317۳ ۴عات جخمرکا بررسی اسناد تاریتی  زارت افال ... اس  هردند

هوای ماافو  و مخوال      دار شود  دسوته   شواد، نشوا    همانگانه که در متن سند نیز مشاهده موی 

بوه شودت قابوا     یکی از مسائلی که 41در محری سال  شاد. معنادار می« عالم »از طری  « دول »

هوای   مشاهده باده و به طار خاص در اسناد ساوا  مارد اشاره قرار گرفته، قموا پالکوارد در دسوته   

هوایی از اشواره    اباالفتح اس . در ادامه نمانه ی عزاداری معرو  به مسجد قاج  ویژه دسته عزاداری به 

 شاد: به این پالکاردها در خاطرات و اسناد ذکر می

:۱نمونه

نویات  علمای قم خواسزته  . ضمنا  پالکتی باین شعار در دس  دارند  اجرای رم..

 (17۴، 317۳ ۴ملّ  اس . خمرکا بررسی اسناد تاریتی  زارت افالعات ج

ی  نمانه باال عین متن گزارش داخلی سواوا  در روز عاشوارا اسو  و قموا پالکوارد در دسوته      
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 عزاداری عاشارا مارد تأکید قرار گرفته اس .

:۲مونهن

 خمینی زنده شده اس . زیر بزار ننز    هللا  ای جهان بنور آی  ... شعارهای پارره

های مردم  های مراجع خواسته نر ید. اهر دین ندارید در دنیا آزاد باشید. خواسته

خمرکزا بررسزی اسزناد تزاریتی      اس . عقیده   زندهی مبارزه در راه دین اسز . 

 (175، 317۳ ۴ زارت افالعات ج

هوا یوا بوه اصوطالح خواد       ناشته این سند نیز که متن گزارش داخلی ساوا  اس ، متن پارچه  در

 شده اس .  درج« ای- شعارهای پارچه»ساوا  

:۳نمونه

ای بمضامین زیر با خود حمل  که رند شعار پاررهدر حالی 27۲5مقارن ساع  

ر بررک  در اند بطرف قسم  شمالی خیابان ری   سه راه امین حضو نموده-می

 اند. آمده

« زندهی عقیده   مبارزه اس «. » خمینی ر شن شده اس اهلل  جهان بنور آی »

هزای   خواسزته «. »هراسزیم  از مرگ   شهید شزدن نمزی  «. »زیر بار نن  نر ید»

 ۲هزا بزه   که عده آن...   آنگاه در حالی ... «های مردم اس  مراجع تقلید خواسته

میدان بیس    هش  مرداد   خیابان اسالمبول به راه  رسیده بسویهاار نفر می

 خمینی را در پیشاپیش خزود  اهلل  ااتاده   در همین هنگام عکو بارهی از آی 

پالکتی به مضمون دسز  عمزال پلیزد     3322بررک  درآ رده ... مقارن ساع  

خمرکزا   اسرا یل از کشور اسالم ما کوتاه بمیزان تظزاهر کننزدهان آ رده شزده ...    

 (171  ،۴بررسی اسناد تاریتی  زارت افالعات ج

اس ، نیز با جزئیات بیشتری از  41/  3/  13نمانه باال که عین متن گزارش داخلی ساوا  مارخ 

 پالکاردها و همچنین قما تصایر امای خمینی در دسته همراه اس .

:۴نمونه

-ظرم صدهاار نفر مزی ... به میدان قیام که رسیدم با جمع کثیری که شاید به ن

آمد ر  به ر  شدم که با شور   هیمان پالکاردهایی در دس  هراته   در حرک   



     ۲1...     ی سیاسی امام خمینی بر در نمایه   بررسی تأثیر اندیشه

که تنها شعارهای معمولی مزذهبی   -ها هستند. پالکاردها خالف بیرقهای هیئ 

پزر از عبزارات انقالبزی، سیاسزی   جمالتزی از امزام        - شد ها نوشته میر ی آن

 (312، 317۳خباقری  ... بود حسین

عادل، نیز مشخص اس  که قما پالکارد تا آ  زموا    ی باال، از خاطرات غالمعلی قداد در نمانه

 ی عزاداری مرسای نباده و ماضاعی جدید اس . در دسته

:۵نمونه

متتلفزی   د که جمعی  حرک  کرد. پالکاردهزای بو 7 - 5/۳های ساع   نادیکی

بود علیه امپریالیس  آمریکا، علیزه صهیونیسز ، علیزه اسزرا یل بزود، بزه نفزع        

مسلمین بود، علیه راراند م بود، به فور کلی این مسا لی بود که ر ی پالکاردها 

 (3۴۴ - 3۴3، 31۳۴. خمرکا اسناد انقالب اسالمی نوشته شده بود

ی بوزرا روز   خواطرات وی از دسوته  ی باال عین سوخنرانی شوتید متودی عراقوی و نقوا       نمانه

ی موذکار نوای بورده     های دسوته  عاشارای تترا  اس  که وی از پالکاردها به عناا  یکی از شاخصه

 اس .

اهمیو  ماضواع تبودیا      های باال ماارد پرشمار دیگری نیز از اسوناد و خواطرات،   به غیر از نمانه

کند. اما ماضاعی که در ایون بخوش ذکور آ  اهمیو       ها به پالکاردها را تأیید می ها و عالم  -بیرق

های سنتی به عکس امای خمینی اس  )چسباند  عکوس اموای    ها و بیرق دارد، همجاار کرد  عالم 

تورین آ  در   ها( که آ  هم بازتاب بسیاری در خاطرات و اسوناد دارد و متوم   ها و عالم  بر روی بیرق

، 1311صارت گرفته اس . )مرکز اسناد انقوالب اسوالمی   رضایی  قاج   ی بزرا طیب خصاص دسته

وزیور بوا    دهد که شخص نخسو    عادل از فعاال  مذهبی آ  دوره نشا  می ( خاطرات رضا قداد111

یک واسطه از طیب خااسته باده این کار را انجای ندهد ولی طیب به این درخااسو  اعتنوایی نکورده    

هوای داخلوی    تورین گوزارش   ترین و جامع یکی از مبساط( همچنین در 44 - 43، 1395اس . )باقری 

های امای  در تترا ، در خصاص نصب عکس 41ی اول محری سال  ساوا  در خصاص عزاداری دهه

 ها، مطلبی ذکر شده اس . )نک: عین متن سند در انتتای مقاله( ها و کتا خمینی به روی پرچم

تبدیلخطابهبهسخنرانی

ی پتلوای دوی رسویده بواد، برگوزاری      عزاداری که از سالیا  بسیار دور به دورهرسم متعار  مجالس 

بیو  رسویده و بوه      هایی که به خاندا  اهوا  مجلس وعظ و خطابه باد که واعظ مطاب  انتظار از رنج
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گف  و ضمن گریاند  ق ار، ثااب زیاد اخوروی و اثورات دنیوای     خصاص مصیب  عاشارا سخن می

داد. طبعاً انتظار قاکمی  نیز از مجوالس وعوظ چنوین     ها بشارت می می را به آ ق ار در چنین مراس

ی  ی رژیوم بوه مدرسوه    ی قملوه  که اوضاع سیاسی بوه واسوطه   41ی اول محری سال  باد. اما در دهه

های سیاسی تبدیا شد که در اداموه بوا آورد     مجالس وعظ و خطابه به سخنرانی  فی یه ملتتب باد،

 ماضاع مارد بررسی قرار گرفته اس : چند سند،

:۱نمونه

... جلوی درب  ر دی دانشگاه سه نفر سزتنرانی کردنزد نفزر ا ل بزا کزرا ات        

راجع به ر ز عاشورا   مبارزه حضرت حسین بر علیه ظلم   ز ر   مردم را دعوت 

 ۲2الزی   11( نفر د م خ12الی  ۴5به همکاری بر علیه دستگاه نمود خسن حد د 

اش    در بازار ارش ار شی دارد( درباره مبارزات آقای خمینی نفر سزوم  سال د

د باره به خدا ند متوسل شده   برای مردم دعا نمود   آنهزا را بزه مبزارزه علیزه     

، 317۳ 7خمرکا بررسی اسزناد تزاریتی  زارت افالعزات ج    دستگاه دعوت نمود.

۲5) 

ی  ر خصواص سوخنرانا  انتتوای دسوته    ی باال عین متن گزارش داخلی ساوا  اس  که د نمانه

بزرا تترا ، مقابا دانشگاه تترا  اس . همانگانه که مشخص اس ، سخنرانا  اوالً، مطاب  مرسای 

اس ، کوامالً   مرباط قسینها نیز هر چند به عزاداری امای  روقانی نیستند و ثانیاً م ما  صحب 

 سیاسی اس .

:۲نمونه

انزد بزا    ه که ر حانیون   علما تصزمیم هراتزه  با نادی  شدن ماه مررم شایع شد

هزایی علیزه    العمل استفاده از ایام مررم که ر حیه مسلمانان حساس اس  عکو

شایع اس  که ر حانیون با مکاتبزاتی بزا ر حزانیون نمز       د ل  به  جود آ رند.

که خوانی حداکثر استفاده را نموده   تا آنما  اند که در منابر ر ضه تصمیم هراته

خمرکزا بررسزی اسزناد تزاریتی  زارت      ممکن اس  جریان قم را توضیو دهنزد. 

 (37۲، 317۳ ۴افالعات ج 

اس ، تحلیا این سازما   41/  1/  15ی باال که عین متن گزارش داخلی ساوا  مارخ  در نمانه

 شاد. دیده می« منبر»از قصد نتاد روقانی  مبنی بر تغییر کارکرد 



     ۲5...     ی سیاسی امام خمینی بر در نمایه   بررسی تأثیر اندیشه

:۳نمونه

ر نزد   مداری به فالبی که ایام مذکور بزه خزارج مزی    خمینی   شریع  ... آقایان

دیزن   اند که در منابر ترس نداشته باشید   بگویید د لز    شزاه بزی    دستور داده

ها مستعد قیام  خواهند از بین ببرند همه مردم حتی ارتشی هستند   قرآن را می

ر علمزا باشزند کزه دیگزر     هستند از زندان نترسید به مردم بگویید منتظر دسزتو 

هزا را   تقیه نکنند   بر علیه د ل  که قصزد دارد ارشزا را تزر ین کنزد   بهزایی     

تقوی  کند قیام کنند. هر رقدر بیشتر شما را آزار کنند، مظلومی  شما بیشزتر  

ی ایضیه را بگویید   جریان را با شهادت حضرت  جلوه خواهد کرد.  ضع مدرسه

خمرکا بررسی اسناد تزاریتی  زارت   بال تطبیق نمایید.الشهداء   صررای کر سید

 (۴3۳، 317۳ ۴افالعات ج 

 19ی باال که عین متن نامه رئیس ساوا  قم به رئیس ساوا  تترا  اس  و در تواریخ   در نمانه

ناشته شده، مجدداً تحلیا تغییر کارکرد مجلس وعظ به مجلوس سوخنرانی سیاسوی قابوا      41/  1/ 

 مشاهده اس .

ای کوه   بر این سه نمانه، باید به دو مارد بسیار متم، تاجه مجددی صارت گیرد. دو نمانه عالوه

تورین وقوایع قور  اخیور تواریخ       و جز  متم 41ی اول محری  ترین وقایع دهه در واقع هر دو جز  متم

شاند. اولی سخنرانی شب عاشارای محمدتقی فلسفی در مسجد شیخ عبدالحسوین   ایرا  محساب می

وزیر از مردی خااسو    ای نخس  ماده  ازار تترا  اس  که فلسفی در این سخنرانی ضمن استی اح دهب

هوای او را تأییود کننود. )فالقوی      گفتوه « صحیح اسو  »که در انتتای هر بند با سه بار گفتن عبارت 

  و خطابه ی مرسای وعظ ( واضح اس  که چنین تغییری تا چه میزا  سخنرانی او را از رویه70، 1373

ی دیگور کوه شواید     نمواد. نمانوه   های جدید ایجاد می کرد و دالل  های خاد او( دور می )قتی خطابه

ی فی ویه و در   ترین اتفاق سیاسی چند قر  اخیر ایرا  باشد، سخنرانی اموای خمینوی در مدرسوه    متم

برای نخستین بوار بعود از    اش که شاید عصر روز عاشارا اس . این سخنرانی به جز م امین متتارانه

داد از جتتوی دیگور نیوز تحوال و      شخص اول مملک  را مارد شمات  قرار موی  31ماجرای کادتای 

شد: مطاب  مرسای مراجع تقلید، خواد   های متعار  وعظ و خطابه محساب می تغییری معنادار در روال

عناا  واعظ باالی منبر رفته و به ایوراد  تر علمی به  های پایین کردند و رده مراسم عزاداری برگزار می

اهلل بواد و از   خصاص خاد اموای خمینوی کوه آیو       که در این مارد به  اند. در قالی پرداخته خطابه می

شد، باالی منبر رفته و در چوارچاب مجلوس عوزاداری بوه ایوراد سوخنرانی        مراجع تقلید محساب می
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بنودی   های مرسای در صارت از دگرگا  شد  چارچابسیاسی پرداخته اس . چنین تغییری نیز نشا  

 دارد. 41مجلس وعظ و خطابه در محری سال 

کوه توا قودی     41/  3/  14هایی از گزارش داخلی ساوا  موارخ   ی این بخش، قسم  در خاتمه

 شاد: ها اشاره شد، ذکر می هایی اس  که در پژوهش قاضر به آ  جامعِ بسیاری از دگرگانی

 العات داخلی سا اکهاارش اف

 ۲۴ / 1 / 3۲تاریخ  

 موضوع  عااداری

افالعات  اصله از منابع متتل  حاکیس   ضع عااداری در سال جاری در ایران 

خزوانی تعزداد زیزادی جمعیز       سابقه   در دستمات   ممزالو ر ضزه   بسیار بی

   7سابقه بود بتصوص در ر زهای کرد که شاید در ده سال اخیر بیشرک  می

جات با جمعی  خیلی زیاد در حرک  بودند   اغلزب  همررم شب   ر ز دست 32

 - مسمد اتریزه  - مسمد حاج ابوالفتو - ممالو عمومی   بارگ مسمد ترکها

حسینیه حاج سید آقا جواهری خیابان سیر س   ممالو دیگر  - منال بهبهانی

که خطاب های ا   بد ل    هیئ  حاکمه حمله میشد   عکو خمینی   اعالمیه

 میالنی   سایر علمزاء تبعزه   اهلل  به  عاه صادر کرده بود   همچنین اعالمیه آی 

  شزبهای   32   7جزات ر زهزای   ه...   در دسزت  ا  زیاد میان مردم منتشر شزد 

ها عکسهای خمینی نصب بود   فبق  ها   کتل تاسوعا   عاشورا بر ی تمام پررم

جزات البتزه در تمزام تهزران     هدر دسزت  ترقیق در حد د یکصد   پنماه هاار نفر

ها ی سر ده بودند که پشتیبانی از خمینی بود. دسزته   کردند    نوحهشرک  می

هزاار نفزر    کردند   در حزد د پزنن  فیب حاج رضا ی که شب عاشورا حرک  می

ای که  ند دسته رد  جمعی  در آن شرک  داش    شعارها ی بنفع خمینی میدا

  میزدان   -شرک  کننده داش  از مسمد حزاج ابزوالفتو   در حد د ده هاار نفر 

هزا  شاه حرک  کرده   تا جلوی دانشگاه را    مراجع  کرد   شعار   نوحزه آن 

.... شعارها عموما  علیه هیئ  حاکمزه بزاین مضزمون کزه      همه بنفع خمینی بود

خدا ند ریشه متالفین مذهب را بکند   نیا بنفع خمینی بود   در حقیق  شعار 

نام خمینی سمبل   شعار اصلی متالفین بود   نباید  -عکو خمینی  - ینیخم

ای که از مسمد حاج ابزوالفتو حرکز    فبزق     نادیده هرا  که بتصوص دسته

 ترقیقی بعمل آمد کارهردانی آنرا اعضاء نهض  آزادی جبهه ملی   عمزال آیز   

عزااداری آنهزا از    بهبهانی   سایر ر حانیون مشترکا  بر عهده داشزته مراسزم   اهلل 
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خمرکزا   ... سینه زنی تبدیل به نوحه خوانی  ضع مملک    دموستراسزیون شزد  

 (173 - 1۳7، 317۳ ۴بررسی اسناد تاریتی  زارت افالعات ج

 گیری نتیجه

ایجاد تغییرات در مناسک مذهبی و آیینی مردی امری بسیار طبیعی اس . اما غالباً این تغییرات بطوی   

شرایح در خصاص مراسم مذهبی عزاداری محری نیز مصوداق دارد و مردموی    و خادجاش اس . این

که گرایش به برگزاری چنین مراسمی دارند، کمتر بوه نتادهوای بیرونوی اجوازه ایجواد دگرگوانی در       

ای  ، وضعی  سیاسی کشار به گانه41دهند. اما در محری سال  کیفی  برگزاری مراسم عزاداری را می

اختیار نتاد روقانی  و به طار خاص امای خمینی به عنواا  یکوی از مراجوع     شد که فرصتی خاص در

ی سیاسوی   تقلید قرار گرف . امای خمینی در این فرص  تاانس  مطاب  بوا برداشو  خواد از اندیشوه    

 بندی مجالس عزاداری ایجاد نماید. تشیع، تغییرات اساسی در درونمایه و صارت

شواه  »ی  گیری از ابزارهایی که در اختیار داش ، تاانس  اسوتعاره  ی درونمایه وی با بتره در زمینه

هوای   زنوی و سوایر گانوه    هوا  ها، سینه روی ها، دسته ترین ماضاع سخنرانی را به متم« یزید زما  اس 

ستیزی پتلای دوی با هلم و فساد و اسوالی    عزاداری تبدیا کند. در این استعاره هلم و فساد و اسالی

ی  انگواری شوده و طبعواً طبقوه     معاویه، یکسوا    قاکما  صدر اسالی و به طار خاص یزیدبن ستیزی  

 شدند.   انگاری می یکسا   مبارز و روقانی  نیز با اماما  شیعه و به طار خاص امای قسین

ی مارد نظر تغییراتی بدین شرح در  تر درونمایه بندی نیز، با هد  تبیین محکم ی صارت در زمینه

 فری عزاداری صارت گرف :

 تغییر دسته به تظاهرات 

 تغییر ناقه به شعار 

 تغییر پرچم و عالم  به پالکارد 

 تغییر خطابه به سخنرانی 

-عنواا  موی  « تغییر»ذکر این نکته در پژوهش قاضر بسیار کلیدی اس  که زمانی که اصطالح 

را از دسو  داده باشود و بوه    ی عوزاداری هایو  خواد     شاد، به هیچ روی بدا  معنا نیس  که دسوته  

تظاهرات تبدیا شده باشد یا دیگر ناقه وجاد نداشته باشد و شعار جای آ  را گرفته باشد بلکه تغییور  

-در این مارد، ناعی دگرگانی فرمی بدو  از میا  رفتن فری اصلی اس . بنابراین در بررسی عزاداری

گیورد و اهمیو     رد تحقیو  قورار موی   اس  که موا « عزاداری»، کماکا  41های سیاسی محری سال  



41         ۴۲، ش 77بهار ، 7اصلنامه علمی ز پژ هشی انقالب اسالمی، س 

هوای ادبیوات    گیرد. به بیوا  دیگور، یکوی از ضوع      پژوهش قاضر نیز دقیقاً از همین نقطه نشأت می

های  و سال 41ی مارد نظر، داشتن نگاه صرفاً سیاسی به مراسم محری سال  پژوهش تاریخی در دوره

- بندی مراسم موذکار موی   ختن به بعد صارتاس  که مانع از پردا 1359دیگر منتتی به انقالب سال 

 شاد.

تاا  نتیجه گرف  کوه نواع نگواه خواص اموای خمینوی و برخوی دیگور از          به صارت خالصه می

بنودی در عوزاداری    ای و صارت ی سیاسی شیعه، منجر به ایجاد تغییرات درونمایه روقانیا  به اندیشه

 شد. 41محری در سال 
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