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رههگگ يشیع ،نمایش مذهبی یا به عباات مصطلح آ ،.يعزیه باه عگانا .یکای از
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مقدمه

آداب ،ارزش ها ،مراسم و باورهاي فرهنگي ،پیشینه تاریخي ،فرهنگي و دیني وهویتت
اجتماعي هر جامعه را شکل ميدهند .ایرانیان از زمان پذیرش اسالم ،مناسك دیني ماننتد
نماز و روزه را انجام ميدادند و بعدها با پذیرش مذهب شیعه ،مراسم عزاداري خاصي كه با
عقاید شیعي هم خواني داشت به مجموعه هنجارها ،ارزشها ،مراستم و مناستك ختوی
افزودند .از آن زمان تا كنون این مناسك با نوساناتي كه ممکن است براي هر هنجتار یتا
رفتار فرهنگي اتفاق بیفتد درفرهنگ ایراني جریان دارد و از نسلي به نستل دیگتر منتقتل
شده است.
افزون بر قدمت ،تنوع و وسعت مراسم و مناسك درنظام فرهنگي ایران بته انتدازه اي
است كه كمتر كنشي به اندازه كن هاي دیني در این نظام فرهنگي وستعت دارد و رایت
است .ثبات شکل و تکرار كن هاي دیني از خصوصیاتي است كه آنها را بته ستنتهتاي
ماندگار فرهنگي تبدیل ميكند .مراسم و مناسك دیني ،بخ

وسیعي از رفتار و كن هاي

فردي و اجتماعي ایران را شکل ميدهند .عالوه بر مناسك واجب دیگري كه جتز فتروع
دین به حساب مي آید ،مراسم متعدد و متنوعي همراه بتا جشتن و سترور در قااتب اعیتاد
مذهبي مانند عیتدفرر ،قربتان ،مبعت و و دت پیتامبر

وائمته معصتومین

یتا

مراسمهایي در قااب سوگواري انجام ميشود كه نشان دهنده گستره و حضور این مراستم
و مناسك در فرهنگ ایران است .مراسمي كه با تجمع متردم در سراستر كشتور در تمتام
محلههاي شهري و روستایي و با حضور همه قشرهاي مردم از همه گروههاي سني برگزار
ميشود.
سوگواري و عزاداري به شکل كنوني آن ،در دورههاي مختلف زماني داراي چهارچوب
خاص و ساخت و پرداختي تاریخي-دیني بوده است .نمای

مذهبي تا حدي به استفاده از

آیینهاي نمایشي سوگواري ایران باستان ،پس از شهادت امام حسین در دوره اسالمي
جلوه دیگري به خود گرفت و عاشورا به عنوان یکي از عناصر فرهنتگ تشتیع ایتران بته
كنشي پویا ،فرا زماني و فرا مکاني تبدیل شد .از آنجا كه مراسم عاشورا از زمان آل بویته
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تاكنون پیوسته برگزار شده است و جزئي از هنجارها ،سنتها و ارزشهاي نهادینته شتده
ایران به شمار مي آید شایسته تحقیق و پژوه
تا با بررسي قدمت نمای

است .از این رو ،مقااه حاضر بر آن است

مذهبي در ایران ،تاریخ پیدای

تعزیه خاندان نبوت در ایتران و

فراز و فرود آن در دورههاي تاریخي ،تداوم این ارزش و سنت شیعي را در ایران پي گیري
كند.
نمایش مذهبی در ایران پيش از اسالم

درباره پیشینه تاریخي نمای

مذهبي در ایران ،نظریههاي مختلفي ارائته شتده استت.

برخي از محققان پیشینه تتاریخي نمتای

متذهبي در ایتران را برگرفتته از استانیر بتین

اانهرین ،آناتوایا و مصر مي دانند و از اسروره تموز ،رب اانوع جوان بین اانهرین به عنتوان
یکي از نمونه هاي تأثیر گذار بر اجراي نمای
مجسم كردن و یا نمای

سوگواري یاد ميكنند 1.برخي از محققتان،

دادن سوگواري را متأثر از تئاتر و نمای هاي مذهبي و یا غیتر

مذهبي اروپا در قرون وسرا و حتي كشورهایي چون هند و چتین متيداننتد 2.هتمچنتین،
محققاني ،پیشینه نمای ها را به دوره ایران باستتان متيرستانند و گتروه دیگتر ،آن را در
تظاهرات مذهبي دیلمیان جستوجو ميكنند .حتي برخي از محققان آن را از ابداعات دوره
صفوي ميدانند.
به نور حتم ،پیشینه نمای
گردد؛ زیرا نمای

سوگواري در ایران ،نميتواند به قترن دهتم هجتري بتاز

مذهبي با ساخت و پرداختي تاریخي -دیني تا حدي از آیینهاي كهتن

باستاني نشأت گرفته است و سوگ سیاوش با قدمتي سه هزار سااه ،نمونه بتارز آن استت
كه با نمای

و شکل بیاني خاصي همراه بوده است .نرشخي درباره سرودهاي ستوگواري

سیاوش مينویسد:
مردم بخارا را در کشتن سياوش نوحههاست ،چناا کاه در ههاه وت اتهاا
معروف است و مطربا آنرا سرود ساخته اند و ميکوبند و قوّات آنارا رر تاتن
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مغا خوانند و ا ن بتخن ز ادت از سه هزار سال است.

3

پس از ورود اسالم ،این شیوه سوگواري كهن ایراني در مراسم عزاداري سنتي حستین
بن علي تجلي یافت كه به آن تعزیه ميگویند .در واقع ،تعزیه به ستان اپپررایتي كته در
آن ،نمای

با موسیقي و آواز اجرا ميشود 4،نشان دهنده وجهي از تاریخ دینتي شتیعیان و

نشان دهنده رخدادي واقعي -تاریخي در حوزه حیات قدسي قدیستان دیتن و متذهب در
آییني -مذهبي تعزیه ،اعمال و رفتار امامتان

جهان تشیع است .مسلمانان شیعه در نمای

خود را تکرار ميكنند و باز مينمایانند 5.هتمچنتین ،تعزیته گردانتان بتراي متتأثر كتردن
احساسات شیعیان و نمای

هر چه بیشتر مصائب ائمته 6در آن فاجعته از آهنتگهتا و

سرودهاي سنتي محزون استفاده ميبرند.
نمایش مذهبی در ایران پس از اسالم تا صفویه

تعزیه نمایشي دیني است كه ریشه در تراژدي دارد .این نمای
وسیله چند نفر انجام مي شود كه در نق

در یتك محونته بته

شخصیتهاي اصلي واقعه كربال و با اباسهاي

مخصوص همراه با دهُل ،شیپور ،سپر ،نیزه ،كپرنا ،سُرنا ،زره و اسب ایفاي نق
نمای

متيكننتد.

تعزیه و شبیه خواني از قرون اوایه اسالمي در شهرهاي شتمااي ایتران كته شتیعه

نشین بوده ،برگزار ميشده است .تکیهها و حسینیهها از مکانهاي رای برگتزاري مراستم
عزاداري و سوگواري ایام عاشورا بوده است.
تاریخ پیدای

تعزیه اهل بیت و پیشینه تاریخي شبیه سازي سوگواري ایشان ،به نتور

دقیق مشخص نیست .برخي از محققان شکل گیري و پیدای

تعزیه را از پدیدههاي اواخر

دوره صفوي و گروهي آن را از ابداعات برخي از علما مانند عالمه مجلسي ميداننتد و بتر
این باور هستند كه تعزیه در اواخر عهد صفویان به تدری شکل گرفته و به نور تقریبي به
صورت كامل از زمان زندیان در ایران رای بوده است 6.این در حااي است كه روایتهایي
درباره وجود نمونههایي از عزاداري در دوره دیلمیتان و خیلتي پتی

تتر از آن ،در زمتان

ابومسلم خراساني در منابع تاریخي ثبت شده است .مسعودي در این باره مي نویسد:
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ابومتلم خراساني و مردم خراسا براي حيي بن ز اد ،هتات روز اازاداري
کردند و به خاطر بزررداشت خاطره او و پدرش در سال شهادتش هر چه پتر در
خراسا به دنيا ميآمد به نام ز د و حيي خوانده و نامرذاري ميشد.

7

در این روایت ،شکل بیاني عزاداري مشخص نیست واتي از كهتن تترین نمونتههتاي
مراسم سوگواري در ایران پس از اسالم است كه براي شهادت مظلوميگزارش ميشود.
برخي از نویسندگان و تاریخنگاران مراسم سوگواري و دسته گردانيهاي دوره دیلمیان
را كه گویا گه گاه در آنها ،شبیههاي صامتي همراه دسته هتاي عتزادار بتوده استت ،آغتاز
پیدای

تعزیه ميدانند 8ابناثیر درباره عزاداري در دوره آل بویه مينویسد:
در دهم محرم سال جاري [ 253ها .ق] معزالدوله به مردم دستور داد دکا ها
و اماکن کتب را تعطيل کنند و سورواري نها ند و قباهاي سياه مخصاو

اازا

بپوشند .زنا نيز موي خود را پر شا و رونهها را سياه کنند .جاماههاا را چاا
زنند و در شهر بگردند و بگر ند و بر سر و رو و سينه بزنند و براي حتاين بان
الي رضي اهلل انهها ندبه بخوانند.

9

در این روایت ،عالوه بر خواندن ندبه بر امام حسین ،به گریه كتردن و ابتاس عتزا
پوشیدن اشاره ميشود .همچنین قصاید زیادي در مرثیه امام حسین از صاحب بن عباد
وزیر و شاعر آل بویه باقي مانده است كه به منظور تهی و گریاندن عزاداران بته نظتم در
آمده است 10.بنابراین ميتوان گفت كه در دوره آل بویه ( 442-070ه  .ق) شکل خاصي
از نمای

مراسم سوگواري ،شبیه آن چه در اواخر صفویه و زندیه رای گردید ،مرسوم بوده

است.
به نظر مي رسد نخستین بار دیلمیان بودند كه به نتور رستمي ،شتهادت حستین بتن
علي را به صورت شبیه مجسم ساختند و از سال  057ه  .ق تا اواخر حکومت آل بویه
در بیشتر سالها كم و بی
افراد نمای

مراسم عاشورا برپا ميشده است .این نمای ها صامت بتود و

با اباس مناسب سوار و پیاده خودنمایي ميكردند و بعدها تعزیه خواني همراه
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با شعر و آواز كه در واقع نوعي ملودرام بود ،معمول گردید 11.اابته این گونه سوگواريهتا،
هم زمان با دوره آل بویه در مصر به وسیله سالنین شتیعه متذهب فتانمي نیتز برگتزار
مي شد .در زمان سلرنت اامعز ادین اهلل ،ابتوتمیم معتد ( 060ه .ق) شتیعیان مصتر ،ایتام
عاشورا را روزهاي حزن و اندوه قرار دادند و در اقامه عزاداري نوحه سرایي كردند.

12

همچنین نخستین خیمهاي كه به نور رسمي به منظور برگزاري مراسم عزاداري امتام
حسین در دشت كربال برپا گردید ،به عضداادواه دیلمي نسبت داده ميشود 13.بنابراین
مي توان گفت كه حاكمان شیعي مذهب آل بویه به واسره داشتن قدرت سیاستي موجتب
گسترش و رواج سوگواري امام حسین به صورت علني و آشکار در میان مردم شدند و
آزادانه و بدون هیچ مانعي ،آن را به كوچه و بازار كشاندند.
دوات هایي كه پس از آل بویه به قدرت رسیدند ،نه تنها سني مذهب بودنتد بلکته بته
شدت با مذاهب دیگر به ویژه شیعیان برخورد ميكردند .بته همتین ستبب گتزارشهتاي
زیادي از اجراي مراسم سوگواري امام حسین در اواخر عهد آل بویه تا حمله مغول بته
چشم نمي خورد .در كتاب بعض مثالب النواصب في نقاض ،در گزارشتي دربتاره برگتزاري
مراسم عاشورا در عصر سلجوقي آمده است:
در سنه خهس و خهتين و خهتهائة به اجازت قاضى با حضور کبرا و امراء،
پس ارر ا ن بدات بودى چنانكه خواجه مجبّر انتقاالى رتتاه اسات ،چناا متتاى
رخصت ندادى و چنين ائهّاه روا نداشاتندى .و ارار خواجاه انتقاالى باه مجلاس
حنيتيا و شيعيا نرفته باشد آخر بهجلس شهاب مشّاطرفته باشد که او هار ساال
که ماه محرّم درآ د ابتدا کند به مقتل اثها و الى ،و روز ااشورا بهقتل حتين
الى آورد تا سال پيرار بحضور خاتونا اميرا و خااتو اميار لجالّ ا ان قصّاه
بوجهى رتت که بتى مردم جامهها چا کردند و خا پاشيدند و االم سر برهنه
شد و زاريها کردند که حاضرا مى رتتند :ز ادت از آ بود که بزاتارا جااى
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کنند شيعت ،و رر ا ن الها و قضاة ا ن معناى بتقيّاه و مداهناه ماىکنناد از بايم
ترکا و خوف سلطا ؛ موافقت رافضيا باشد و رر بااتقاد مىکنند خالف ا شا
را ،خواجه را نقصا باشد ا ها را.

14

واي چنین گزارش هایي بسیار معدود است .حضور فعال شتیعیان در دورههتاي بعتدي،
خبر از پايبندي ایشان به شعایر دیني اهل تشیع در دوره متأخر ميدهد كه احتمال ميرود
به صورت غیرعلني برگزار مي شده است .در واقتع ستوگواري امتام حستین ،یکتي از
مهمترین مراسمهایي است كه همواره شیعیان ،آن را به صورت جدي دنبال ميكردهاند.
بر اساس تحقیقات اوایه از حمله مغول تا صفویه؛ یعني از دوره ایلخانیان و تیموریتان،
منابع گزارشي درباره اجراي مراسم سوگواري امام حسین ارائته نمتيكننتد واتي بایتد
پذیرفت كه به دایل تسامح مذهبي مغو ن ،شیعیان با آرام
مناسك مذهبي خوی

خانر بیشتتري بته اجتراي

ميپرداختند .در زمان سلران حسین بایقرا كتاب روضة الشهدا في

مقاتل اهل بيت به وسیله كمال اادین حسین بن علي كاشفي واعظ كه معتقد به فقه حنفي
بود ،نوشته شد و این تحوّاي در تاریخ تشیع محسوب ميشد.
نمایش مذهبی در ایران دوره صفویه تا قاجاریه

پس از رسمي شدن مذهب تشیع اثنا عشري یا دوازده امتامي ( 202ه .ق1501/م) در
ایران ،تعزیه خواني و شبیه خواني بدون كوچکترین مانع در شاهراهها و كوچهها بر پا بوده
است .اسناد زیادي درباره برگزاري رسمي مراسم تعزیه خواني در دست نیست واي به نور
حتم ،پادشاهان صفوي براي پایداري بیشتر از احساستاتي كته متردم بته اهتل بیتت6
داشتند ،بهره مي گرفتند؛ زیرا مهم ترین عامل در ایدئواوژي سیاسي صفوي ،حفتظ شتعایر
دیني اثنا عشري بود و آنچه موجب استحکام پایههاي مشروعیت ایشان ميشد ،پايبندي
مردم به ائمه انهار 6بود.
در اواسط دوره صفویه ،تعزیه به تدری جاي خود را در میان اقشار مختلتف متردم بته
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دست آورد .برخي از محققان ،پیدای

تعزیه را بي هیچ زمینه و سابقه تاریخي از ابتداعات

شاهان صفوي یا علماي دوره صفوي و یا تقلیدي از تئاترها و نمای هاي مذهبي یا غیتر
مذهبي اروپا و كشورهاي هند و چین ميدانند 15اوایا چلپي از سیاحان عثمتاني در ستال
 1050ه  .ق1640/م در زمان شاه صفي در تبریز 16،تاورنیه در ستال1662م 1022/ه  .ق
در زمان شاه سلیمان 17و كمپفر در سال 1624م 1025/ه  .ق 18شتاهد مراستم عتزاداري
امام حسین در ماه محرم بودهاند.
كمپفر به خوانده شدن روزانه یکتي از فصتول ده گانته كتتاب روضةالشاهدا در دهته
محرم ،سینه زني و نوحه خواني در حلقههاي دایرهاي شکل ،یك تن شبیه خون آاودي كه
در تابوت آه ميكشید و قمه زني 19اشاره ميكند 20.همچنین ،رسم رفتتن از محلتهاي بته
محله دیگر و پذیرایي از آنها در دوره صفویه رایت بتوده استت كته منتابع آن را گتزارش
ميكنند .به نوري كه پیترو د وااه مينویسد:
پس از ا ن که روز دهم ماه محرم؛ عني روز قتل فرا رسيد .از تهام اطراف و
محالت اصتها  ،دستههاي بزرري راه مي افتد که به هها نحو ،بيارق و الام باا
خود حهل مي کنند و بر روي اسبهاي آنا  ،ساال هااي مختلاو و اهاماههااي
متعدد قرار دارد .به االوه چند ن شتر ههراه دستههاا هتاتند کاه بار روي آنهاا،
جعبهها ي حهل ميشود که درو هر کدام ،سه ،چهار بچه باه االمات بچاههااي
اسير امام حتين شهيد قرار دارند .االوه بر آ  ،هر ك از دستههاا باه حهال
تابوتها ي مي پردازند که دور تاا دور آنهاا مخهال ساياه رنگاي پيچياده شاده
است.

21

از آن جا كه در دوره كوتاه افشاریه ،نبردهاي پتي در پتي نادرشتاه در انتراو كشتور و
حمالت او به هند ،مانع از پرداختن مورخان به تاریخ اجتمتاعي متردم شتده استت ،استناد
زیادي در رابره برگزاري مراسم تعزیه در آن دوره ،در دست نیستت .تنهتا گزارشتي از دو
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سیاح اروپایي به نام هاي سا مون انگلیسي و وان گوک یا وان گوخ هلندي كته گویتا در
زمان شاه سلران حسین و نادر شاه به ایران آمده بودند ،موجود است .آنها در سفرنامه خود
از برگزاري نوعي نمای

تعزیه بر روي ارّابه خبر ميدهند.

به نظر مي رسد در زمان كریم خان زند ،نمای

22

تعزیه و شتبیه ختواني در همته جتاي

ایران از جمله جزیره خارک تا شهر رشت رای بوده است؛ چترا كته استناد و روایتتهتاي
زیادي از برگزاري این مراسم در دوره زند موجود است .كارستتن نیبتور ،ستیاح آامتاني در
سال 1266-1265م 1120-1122 /ه  .ق ،همزمان با پادشاهي كتریم ختان زنتد ،شتاهد
تعزیهاي در جزیره خارک بوده است 23.همچنین ساموئل هملین یکي از ستیاحان اروپتایي
است كه در سال 1227-1220م 1126-1124 /ه  .ق به شتهرهاي شتمااي ایتران ستفر
مي كند و از مراسم عزاداري ایام محرم و نوعي نمای

در رشت كه به احتمال قوي تعزیه

بوده است ،خبر ميدهد .او ميگوید:
هر قصبه از شهر ،قرارراهها ي خا

داشت که دستههاي ازاداري محرّم باه

آ جاها ميرفتند و پردههاي زندهاي از واقعه کربال درا ن قرارراههاا باه نهاا ش
در ميآمد.

24

این مرلب ،عالوه بر این كه پاسخگوي نظریه پردازاني است كته دوره قاجتار را آغتاز
پیدای

تعزیه مي دانند ،نشان دهنده این است كه مراستم ستوگواري امتام حستین در

منانق شمااي ایران كه از قرون اوایه اسالمي ،شیعه نشین بوده استت بتا شتکوه برگتزار
مي شده است و معروو به دوره زند و یا اواخر صفویان نبتوده استت و از قترنهتا پتی ،
ایرانیان سنت آییني سوگواري امام حسین را حفظ كرده بودند.
نمایش مذهبی در ایران دوره قاجار

فلسفه سوگواري امام حسین همواره تداعي كننده مظلومیت و ایستادگي ایشان در
برابر حکومت ظاام بوده است .شیعیان پی

از روي كار آمتدن صتفویان و رستمي شتدن
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تشیع در ایران براي ابراز مخاافت خود با خالفتت و دستتگاه حکومتت ،برگتزاري مراستم
سوگواري سیدااشهدا را به صورت جدّي دنبال ميكردند .امراي آل بویته بتا برگتزاري
مراسم عزاداري حسین بن علي عالوه بر این كه ارادت ختود را بته اهتل بیتت 6و
خاندان نبوت ابراز ميكردند ،مخاافت آشکار ختود را بتا دستتگاه خالفتت عباستي اعتالم
مينمودند.
به هر حال ،اجراي مراسم سوگواري دیني -سنتي با رسمي شدن مذهب شیعه در دوره
صفویان ،شکل و ساختار سامان یافته و منظمي پیدا كترد .چنتان كته گفتته شتد در دوره
زندیه ،این مراسم در تمامي نقاط ایران حتي جنوب ایران كه بیشتر مردمان

سني مذهب

هستند ،رای بوده است .در دوره قاجار ،پادشاهان برگزاري باشکوه مراسم ستوگواري متاه
محرم را دنبال ميكردند .اعتماد ااسلرنه در این باره مينویسد:
در ازّه سال ارب که حتاب تار خ هجري برآ نهاده اند هر سال تاا ده روز
موسم ا ن مقام کر هتت که رجال دولت بي زوال بر حتب حكم شاهنشاه اسالم
پناه ارواحنا فداء بر طبقات و طاقات آ را با الوا زجاجات و چراغهاي بلاور ن
و فنو نوادر اشياء و امتعه ثهين باراسته شعار شر تة تشاي و مناساك ماواتت
اهل بيت اليهم التّالم با ازدحامي اام اقدام و اهتهام مينها ند.

25

فتحعلي شاه ،نخستین پادشاه قاجار است كه به تعزیه و تعزیه خواني عالقه نشان داد و
باع شد كه تعزیه خواني در آن زمان بته صتورت نمایشتي آیینتي -متذهبي ،جلتوه اي
برجسته داشته باشد .او در رواج این سنت مذهبي در میان مردم و همگتاني كتردن آن در
جامعه ،كمابی

نق

مهم و مؤثري داشت 26.اوژن فالندن ،سیاح اروپتایي كته در ستال

1240م 1756/ه  .ق از ایران دیدن كرد از تعزیههایي سخن ميگوید كه در زیر چادرهایي
بزرگ در معابر عمومي و یا حیاط مساجد یا درون قصرهاي بزرگ برگتزار متيشتد .ایتن
تعزیهها بر روي یك تخت اجرا ميشد .فالندن درباره شیوه اجراي این مراسم مي نویسد:
بر روي تخت ،منبري هتت که پيش از هر نهاا ش ،مال اي بااتي آ رفتاه
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بته همتراه

وقف نامهاي وجود دارد كه در آن تأكید ميشود درآمد وقف به مصارو تعزیه و انعام تکیه
برسد .این وقف نامه نشان دهنده توجه پادشاهان و شاهزادگان قاجار به برگزاري تعزیته و
مراسم سوگواري امام حسین است 28.در این دوران ،تأثیر مراسم تعزیه به اندازهاي بود
كه در پایان مراسم یکي از شبیه خوانها كه بیشتر اوقتات از ستادات بتود از وااتي وقتت،
تقاضاي عفو و بخش

زندانیان را ميكرد .حاكم وقت نیتز بته احتترام شتهداي كتربال و

معصومیت خاندان نبوت ،خواست وي را اجابت ميكرد.

29

توجه پادشاهان قاجار به تعزیه و آیین نمایشي شبیه خواني به رشد و ارتقا سرح كیفي
تکایاي موجود و ساخت تکایاي جدید كمك ميكترد .توجته و استتقبال متردم از مراستم
نمایشي ماه محرم ،دست آویزي براي هر بزرگ و صاحب مقاميدر عتوام فریبتي و جلتب
قلوب مردم بود .این امر نه تنها بین شاهزادگان ،درباریان و بزرگان بر سر برگزاري هر چه
مجلل تر مراسم سوگواري ماه محرم رقابت ایجاد مي كرد بلکه «سفارتخانههتاي روس و
انگلیس در ترتیب دادن مجلل ترین تکیه جهت مراسم ستا نه محترم در تهتران رقابتت
ميكردند».

30

بستن ناق نما در تکیهها به خصوص تکیههاي دواتي ،رقابت بزرگي را میان بزرگان و
صاحب منصبان ایجاد ميكرد؛ زیرا افتخار بستن ناق نما ،نصیب هر كسي نمتيگردیتد و
كسب اجازه از شاه و به دست آوردن بهترین ناق نما در مقابل یا در كنار جایگاه همایوني
و مفتخر شدن به خلعت شاهانه ناقشال ،بستگي به آن داشت كه چه كسي پیشک
هشتم را بیشتر از سایرین تقدیم كرده باشد.

شب

31

به نظر مي رسد دوره ناصري ،عصر شکوفایي و رونق تعزیه و شبیه خواني و بازستازي
تکیهها بوده است؛ زیرا شبیه خواني نانق در دوره ناصراادین شاه در ایران معمتول شتد و
تعزیه خواني رونقي بسزا یافت 32.پس از دوره ناصري نه تنها عدم توجه مظفراادین شاه و
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جانشینان او ،بلکه توجه مردم به مسائل سیاسي وقت و جریان مشرونه ،وقفه كوتاهي در
توجه به تعزیه گرداني و شبیه خواني ایجاد كرد .این مسئله در كاه

شمار تکایا به عنوان

عمدهترین مکان برگزاري مراسم سوگواري و شبیه خواني ،تأثیر بستزایي داشتت .بتا ایتن
وجود ،تکایایي مانند تکیه دوات در این دوره در مركتز توجته قترار داشتت و وقتایع مهتم
سیاسي در آنجا صورت ميگرفت.
نمایش مذهبی در ایران دوره پهلوی

شبیه خواني و تعزیه گرداني پس از مشرونه به دایل توجه مردم به وقتایع سیاستي و
اجتماعي و امور دیگر ،رفته رفته تضعیف شد و در دوره پهلوي ،بتی

از پتی

كتمرنتگ

گردید .در دوره پهلوي اول ،یکي از مهم تترین اقتدامات رضاشتاه در مخاافتت بتا شتعایر
مذهبي ،ایجاد ممنوعیت و محدودیت براي برگزاري مراسم سوگواري مذهبي بتود .او كته
پی

از رسیدن به سلرنت در مراسم سوگواري ماه محرم شركت ميكرد ،پس از رستیدن

به پادشاهي تغییر رویه داد .بهار درباره حضور رضاخان در این مراسم مي نویسد:
ا شا [رضاخا ] شب ااشورا با پاي برهنه و جهعي از ههگنا با دستههااي
شه چهل و ك منبر را بر طبق سنت و اادات تودۀ ملت طي کرده و تهام دقيق
تر ن مراسم ملي را به اهل آورده بودند.

33

برگزاري این مراسم در میان مردم ،تنها به خانر زنده نگاه داشتن فلسفه نهضت امام
حسین و مبارزه حق علیه بانل بود .عالقه به سیدااشهدا و اهل بیت 6از كودكي
در اذهان مردم نهادینه شده بود و این امر در نزد رضاشاه دیکتاتور خوش نمتيآمتد .اابتته
نباید تب تند و سوزان تجدد خواهان مبتال به شبه مدرنیسم را نادیده گرفت و بایتد گفتت
كه پايبندي به مذهب و شریعت مانع مهمي در برابر این نوگرایان افراني بود.
مخاافت با شعایر مذهبي و محدودیت در برگزاري مراسم سوگواري دینتي تتا ستقوط
رضاشاه ادامه داشت .در دوره پهلوي دوم در ابتدا ،محمدرضا شاه چندان تمایلي به مخاافت
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آشکار با شعایر دیني و مذهبي نداشت واي پس از كنار رفتن مشکالت جنگ جهاني دوم و
نگراني هاي حاصل از آن با گرد آمدن مردم در كنار روحانیت ،به ویژه پس از با گترفتن
غوغاي نفت ،او نیز همانند پدرش ،محدودیتهایي در برگزاري این تظاهرات دیني ایجتاد
كرد .سرانجام در اواخر سلرنت پهلوي ،فلسفه قیام امام حسین اهرمي پی

برنده براي

تظاهرات مردم در مقابل جور و ستم حکومت خودكامه بود.
قیام پانزده خرداد ،نقره عرفي در بررسي علل و زمینههتاي وقتوع انقتالب استالمي
است .در روز پانزده خرداد سال 1047مصادو با 17محرم سال  1020ه  .ق ،اواین تجمع
اعتراض آمیز با رویکرد مذهبي اتفاق افتاد .مراسم ماه محرم به عنوان سازمان غیر رسمي
و مردمي ،كن هاي اعتراضآمیز را رهبري ميكرد .رهبتران متذهبي بتا درک پیشتینه و
توان این مراسم به بسی تودههاي مردم پرداختند تا اینكه در بهمن ستال 1052ش ایتن
حركت هاي خود جوش به ثمر رسید .بهمن سال  1052مصادو با ماه محرم بود .محرم و
به ویژه عاشوراي سال  1022ه  .ق اوج خیزش ملي استكه بته تعبیتر میشتل فوكتو در
چهره مراسم و نمای هاي مذهبي بروز یافت 34.راهپیمایيهاي عاشوراي سال  1022ه .
ق آخرین بنیانهاي رژیم پهلوي را از بین برد .بنابر این نقت

مراستم عاشتورا درتحقتق

انقالب اسالمي ،بسیار مهم بوده است .چنانكه امام خمیني در این زمینه ميفرماید:
انقالب اسالمي ا را پرتوي از ااشورا و انقالب اظيم الهي باوده اسات ...و
اررا ن مجالس واظ وخطابه نبود کشور ما پيروز نهايشاد 35پاس از پياروزي
انقالب اساالمي باا توجاه باه رهنهودهااي اماام خهيناي  ،مراسام ساورواري
سيدالشهدا هر سال با شكوه هر چه تهام بررزار ميرردد.
کانونهای برگزاری نمایش تعزیه و شبيه خوانی

عزاداري و سوگواري از فعاایتهاي عمومي و رای در تکیههتا و حستینیههتا در دهته
عاشورا بوده است .مسلمانان در ایران در ماه هتاي محترم و صتفر بتا برپتا كتردن چتادر،
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گستردن فرش ،نصب علم و كتل و با وسایل تعزیه و شبیه خواني به عزاداري ميپرداختند.
روضه خواني ،سینه زني ،دسته گرداني و قمه زني یا شاخ حستیني از شتیوههتاي معمتول
عزاداري بوده است .در مراسم سینه زني و دسته گرداني ،عالمتهایي را در جلوي دستهها
حركت مي دادند كه شکل عمومي آنها در تمام شهرها و محالت یکسان بوده و تفاوت در
تعداد سريها نوع تزیین و حکاكي آنها بوده است .در پشت این عالمتها ،توده عزاداران و
سینه زنها راه ميافتادند.
تکيه

تکیه در اغت به معناي یَلته دادن ،امیتدن ،پشتت دادن ،پشتتگرمتي ،اعتمتاد 36و در
اصرالح دیر یا صومعه درویشان 37،سوگوارخانه ،مکان بودباش فقترا ،مکتان گترد آمتدن
صوفیان ،اقامتگاه موقت صوفیان در سفر ،مهمان پذیر رایگان در شتهرهاي زیتارتي ،بقتاع
مشایخ تصوو ،عارفان و قدیسان و بنایي ویژه براي برگتزاري آیتین ستوگواري شتیعیان
است .بنابراین تکیه در معاني مختلف ،كاربرد گستردهاي داشته است .در ابتدا بناي تکیه را
متناسب با اجراي مناسك اهل تصتوو و درویشتان و بتا كتاربري خانقتاهي و آرامگتاهي
مشایخ مي ساختند .پتس از گستترش تشتیع بته دایتل بتا گترفتن منازعتات فرقتهاي و
جنگهاي حیدري -نعمتي و با توجه به سیاستهاي منفي ستالنین صتفوي نستبت بته
صوفیان ،این تکیه ها به تدری  ،رونق صوفیانه خود را از دستت دادنتد 38.بتا زوال صتوفي
گرایي ،تکیه به دایل فضاسازي ویژهاي كه داشت به مکاني خاص بتراي اجتراي تعزیته و
سوگواري خاندان نبوت و ائمه انهار

تبدیل شد.

در گذشته ،تکیه به وسیله صوفیان و درویشان ساخته ميشد .بنابراین فضاسازي داخل
تکیهها ،پاسخ گویي مناسب براي كاربري آن به عنوان مکان گرد آمدن صوفیان ،اقامتگتاه
موقت صوفیان در سفر ،مزار مشایخ صوفیه ،مهمان پذیر رایگان در شهرهاي زیارتي و بته
ویژه مکاني مناسب براي اجراي آداب مورد عالقه اهتل تصتوو؛ یعنتي مراستم ستماع و
رقصهاي صوفیانه بود .از این رو در نقشه ساختمان این تکیتههتا ،در وستط بنتا ستکوي
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و جست و خیز ایجاد ميكردند و كرسي یا تخت بند قرب

یا مرشد را براي تعلیم دادن مسائل تصوو در آن ميگذاشتند.

39

اصرالح تکیه از دوره قاجار تاكنون ،تغییر و تحول یافته است .دیگر در ایران تنها بته
بناها و مکان هایي كه به صورت ثابت ساخته ميشود ،تکیه نمتيگوینتد و ایتن اصترالح
براي هر جاي دیگري كه براي چنین مقاصدي استفاده شود ،مانند چهتار راههتاي شتهر،
كاروانسراها و میادین كه گنجای

چند صد تن را دارد به كار برده متيشتود 40بتر ایتن

اساس ميتوان تکیهها را به دو دسته تکیههاي ثابت تعزیته ختواني و تکیتههتاي موقتت
تقسیم كرد.
الف) تکيههای ثابت تعزیه خوانی

این گونه تکایا ،به نور معمول مکانهاي محصوري هستند كته اغلتب ستاده و داراي
نرح و نقشه خاصي نیستند و فاقد تزئینات معماري هستند و بیشتر در مسیر گذرگاههتاي
اصلي شهرها قرار دارند و به نور خاص براي برگزاري مراسم سوگواري ایام محرّم ساخته
شده اند .برخي از محققان این تکایا را ،مکان هاي خاصتي متي داننتد كته از اواختر دوره
صفویه یا دوره زندیه به بعد براي برگزاري مراسم ایام محرّم ساخته شده اند .ساختمان این
تکایا با شیوه تلفیقي معماري كاروانسرا ،خانقاه ،میدان و زورخانه ساخته شتدهانتد ،ماننتد
تکیه حاج میرزا آقاسي و تکیه معیّرااممااك.
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ب) تکيههای موقت

این تکایا بیشتر در گذرگاهها ،راههاي رفت و آمد و یتا در بناهتایي ماننتد آرامگتاههتا،
كاروانسراها ،قهوهخانهها و خانههاي بزرگ ساخته ميشوند كه كاربري اصلي آنها ،متوارد
دیگري به جز اجراي نمایشي عزاداري و برگزاري سوگواري ماه محرم به ویژه دهه عاشورا
است و تنها در ایام محرم ،شکل تکیه به خود ميگیرند.
این تکایا به احاظ موقعیت شهري ،بخشي از فضاي اصلي و مهتم شتهري محستوب
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مي شوند كه در نول سال محل كسب و كار و تردد مردم است .در ساخت ایتن تکیتههتا
سعي ميكنند دو مدخل براي رفت و آمد تماشاگران و عبور قافلههتا ،شتبیه گتردانهتا و
دستههاي عزاداري تعبیه كنند .این تکیهها را به نور معمول با پارچههتاي ستیاه و ستبز،
كتیبه هایي از اشعار مذهبي و شعر عاشوراي محتشم كاشاني ،عَلَم ،عالمت ،بیترق ،تتوو و
شال كشمیري رنگارنگ ميآرایند .زمین آن را فرش ميكنند و منبري چند پله در آن قرار
ميدهند .سقاخانه كوچك متحرّكي نیز كنار در ورودي یا داخل تکیه ميگذارند.
حسينيه

معناي اغوي حسینیه ،تکیهاي است كه در آنجتا مرثیته حضترت ستید ااشتهدا را
ميخوانند و مخصوص عزاداري آن حضرت است 42.حسینیههایي كه در شهرهاي مختلف
به ویژه شهرهاي مذهبي ساخته ميشوند ،عالوه بر مركز تجمع عزاداران و اقامته مراستم
سوگواري ،به صورت زائرسرا و مسافرخانه رایگان استفاده ميشوند .بیشتر این حسینیههتا
به نام مردم شهري است كه آن را ميسازند ،مثل حسینیه آذربایجانيها و اصفهانيهتا .در
شهرهاي نجف ،كربال و مشهد این گونه حسینهها وجود دارد و از نظر شرعي ،محتدودیت
و احکام مسجد را ندارند.
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تمایز تکيه و حسينيه

همان نور كه پی

از این آمد  ،واژه تکیه بتراي تعریتف حستینیه ارائته شتده استت.

حسینیه هم چون تکیه از پایگاه هاي مورد توجته متردم بتوده استت .حستینیه بته هنگتام
عزاداري در روزهاي محرم آذین بسته مي شتود و محتدودیت و احکتام مستجد را نتدارد.
متمایز كردن كاربري تکیه و حسینیه از یکدیگر به عنوان كتانون فعاایتتهتاي فرهنگتي
بسیار دشوار و ناممکن است؛ چرا كه مدت ها است كه این دو واژه بتا مفهتوميیکستان و
براي یك مکان خاص به كار ميروند .در برخي از شهرهاي ایران به محل برپایي مجااس
روضه خواني و بیان مصیبت ائمه ،حسینیه و به محل برگزاري مجااس تعزیه خواني تکیته
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ميگویند و در برخي تنها اصرالح تکیه و یا حسینیه به كار برده ميشود.
تکیه به احاظ پیشینه تاریخي و كاربريهاي متفاوت آن ،تمایز ویژهاي با حسینیه دارد.
تکیه و مترادو هاي آن خانقاه و بر اساس روایت برختي از منتابع ،ربتاط و زاویته از ستده
هشتم و از دوره ایلخاني دیده مي شود .این در حااي است كته تتا پتی

از دوره صتفوي،

گزارشي درباره وجود حسینیه ها در دست نیست .تنها در دوره صفوي بنا بر گزارش راهبان
آگوستیني پرتغااي در آغاز قرن  11ه  .ق12 /م ،ایشان پایگاهي در محلهاي به نام محلته
حسینیه در نزدیك مسجد جامع اصفهان داشتهاند.
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به نظر مي رسد با توجه به ایتن كته در دوران میانته (از پیتروزي استالم تتا صتفویه)،
حکومتها سني مذهب بودند و شیعیان در انقیتاد و ستلره حاكمتان ستني قترار داشتتند،
شیعیان براي انجام فرایض دیني خود ،حسینیهها را به وجود آورده بودند .بنابراین ميتوان
گفت كه پیشینه تاریخي حسینیهها به قرون اوایه اسالمي و به حکومتتهتاي خودمختتار
شیعي مذهب زیدي ،علویان و دوات آل بویه بر ميگردد .حسینیهها بتر ختالو تکیتههتا
پیوندي با اهل تصوو ندارند و برخالو تکیههتا كته اغلتب داراي ستکویي در وستط بنتا
هستند ،تنها منبري در گوشه دارند.
نتيجه

تاریخ پیدای

تعزیه اهل بیت 6و پیشتینه تتاریخي نمتای

دادن ستوگواري اهتل

بیت 6در ایران ،تعزیه یا شبیه خواني به قرنهاي اول و دوم و به ویژه به قرن چهارم در
دوره آل بویه بر ميگردد .ابتدا عزاداريها و شبیه سازيها به صورت صتامت برگتزار متي
شد و كم كم به شتبیه ختواني نتانق تبتدیل گردیتد .تجستم وقتایع و حتواد كتربال و
صحنه هاي حزن انگیز پیکار امام حسین و یاران او با اشکر یزید ،در دورههاي مختلف
تاریخي بتا برخوردهتاي متفتاوت حاكمتان روبتهرو بتوده استت .فلستفه ستوگواري امتام
حسین ،همواره تداعي كننده مظلومیت و ایستادگي آن حضرت در برابتر حکتومتي
ظاام بوده است .به همین سبب شیعیان پی

از روي كار آمدن صفویان و رستمي شتدن
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تشیع در ایران براي ابراز مخاافت خود با خالفت و حکومت ،برگتزاري مراستم ستوگواري
سیدااشهدا را به صورت جدي دنبال ميكردند.
امراي آل بویه با برگزاري مراسم عزاداري حسین بن علي عالوه بر این كه ارادت
خود را به اهل بیت 6و خاندان نبوت ابراز ميكردند ،مخاافت آشکار خود را بتا دستتگاه
خالفت عباسي اعالم ميداشتند .در دوره هاي بعد به ویژه در دوره پهلوي ایتن تظتاهرات
دیني ،یکي از جلوه هاي ایستادگي در برابر حکومتهاي خودكامه و ابراز تنفر و بیتزاري از
ظلم و ستم بود .از اواین حركت انقالبي تا آخرین تالش ها براي تحقق انقتالب استالمي
ایران ،نق

مراسم عاشورا و توان نهفتته در آن بستیار اساستي بتود و سترانجام توانستت

خواسته مردم را به ثمر برساند .به یاري خداوند و با روشن داي شیعیان ،این نهضت آزادي
و پایداري همچنان ادامه خواهد یافت.
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پینوشتها
 .1عنايتاهلل شهيدي ،پژوهشي در تعز ه و تعز اه خاواني ،ويرااي

و ظارا ع عي رل عيرل

بيوكباشل ،تهاان :دفتا پژوه هاي فاهنگل با ه كا ي ك يسيون ميل يوظسكو د ايراان،0831 ،
ص .42
 .2يحيل آ ينپو  ،از صبا تا نيها ،چاپ چها م ،تهراان :ووا  ،0834 ،ج  ،0ص 844؛ ههاا ،
ص .42
 .3ابوبكا مح د بن جعفا ظاشخل ،تار خ بخارا ،تاج ه ابوظصرا ام رد برن مح رد برن ظصرا
القبادي ،تهاان :سنايل ،0803 ،ص  .40
 .4ج شيد ميكپو  ،ادبيات نها شي در ا را  ،تهاان :توس ،0848 ،ج  ،4ص  .34
 .5عنايت اهلل شهيدي ،پيشين ،ص  .43
 .6هها  ،ص  .48
 .7عيل بن مسين مسعودي ،مروج الذهب و معاد الجوهر ،تاج ه ابوالقاسر پاينرد  ،تهراان:
بنگا تاج ه و ظشا كتاب ،0834 ،ج  ،4ص  .404
 .8عنايت اهلل شهيدي ،پيشين ،ص  .44
 .9عزالدين عيل بن مح د ابن اثيا ،کامل تار خ بزرگ اسالم و ا را  ،تاج ه عباس خيييرل،
تهاان :شاكت سهامل چاپ و اظتشا اع كتب اياان ،0822 ،ج  ،02ص  440ر  .444
 .10صادق ه ايوظل ،تعز ه در ا را  ،شيااو :ظويد اياان ،0831 ،ص  .33
 .11يحيل آ ين پو  ،پيشين .
 .12صادق ه ايوظل ،پيشين ،ص  34ر  .33
 .13ابن اثيا ،پيشين ،ج  ،02ص  434ر  .438
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 .14عبدالجييل قزوينل ،النقض ،تحقيق جالل الدين محدث ،تهاان :اظج ن آثا ميل ،0833 ،ج
 ،0ص  .838
 .15عنايت اهلل شهيدي ،پيشين ،ص  48ر  .42
 .16مسين سيطانواد  ،روند شكلريري شهر و مراکز مذهبي در ا را  ،تهاان :آگرا ،0844 ،
ص  .044
 .17ژان باتيست ،سترنامه تاورنيه ،تاج ه ابروتااب ظرو ي ،اصرفهان ،كترابفاوشرل تيييرد،
 ،0884ص  208ر  .202
 .18اظگيباع ك پفا ،در دربار شاهنشاه ا را  ،تاج ه كيكاووس جهاظردا ي ،ههراان :سيسريه
اظتشا اع اظج ن آثا ميل ،0831 ،ص  .030
 .19يكل او كا هاي عزادا ان مسينل ،ق هوظل و شاخ مسينل بود .كساظل كره مرلخواسرتند
ق ه وظل كنند ،يكل دو وو قبل ،موي ت ام يا قس تل او سا ا مرلتااشريدظد و شرب عاشرو ا د
مالل كه لباس سفيدي با تن ملكادظد ،دست د دست هر مرلظهادظرد و د خيابرانهرا ماكرت
مل كادظد .اين ج اعت د مال ماكت و ض ن خواظدن ظومه به هو ج عل با پشت ق ه برا وي
سا خود ملكوبيدظد .آن گا ك ل استاامت ملظ ودظد و پي

او دميدن آفتاب ،ق ه وظل ا شراو

مل كادظد .دسته ق ه ون د مالل كه خون او سا و وي ايشان با وي وپوش سفيدشران جرا ي
بود د

وو عاشو ا به ا ملافتادظد .ايشان پس او يكل ،دو ساعت گرادش و ظومره خرواظل بره

م ام مل فتند و سا و و او خون پاك ملكادظد .به دظبال ق ره ونهرا ،يرك دسرته قفرل ون هر
مشغول عزادا ي ملشدظد .ج اعت قفل ون تعدادي قفل ،آهن و اشياء فيزي به خود ملآويختند و
بااي اين كا چند ظقطه او پوست بدن ا سو اخ ملكادظد تا اشياء فيزي ا به آظها بياويزظد( .ظاصا
ظج ل ،دارالخالفه طهرا  :چاپ چها م ،تهاان :امياكبيا ،0834 ،ص  823ر  )831
 .20اظگيباع ك پفا ،پيشين .
 .21پيتاو دالواله ،سترنامه ،تاج ه شعا الدين شفا ،تهاان :بنگا تاج ه و ظشا كتاب،0823 ،
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ص  .043
 .22عنايت اهلل شهيدي ،پيشين ،ص  .38
 .23كا ستن ظيبو  ،سترنامه ،تاج ه پاويز جبل ،تهاان :توكا ،0832 ،ص  .033
 .24عنايت اهلل شهيدي ،پيشين ،ص  .33
 .25مح د مسن خان ،اعت اد السيطنه ،الهآثر و اآلثار ،تهاان :كتابخاظه سنايل 0814 ،هر  .ق،
ص  .33
 .26الله تقيان ،درباره تعز ه و تئاتر ،تهاان :ماكز ،0832 ،ص .44
 .27اوژن فالظدن ،سترنامه فالند  ،تاج ه جسين ظو صرادقل ،تهراان :اشرااقل ،0834 ،ص
 .003
 .28منصو خيج ،تار خچه نها ش در باخترا  ،تهاان :مؤلف ،0842 ،ص  .88
 .29ه و ،نها ش نامه نو تا ا را (از ميرزا فتحعلي آخوندزاده تا بهارام بيضاا ي  ،تهراان:
اختاان ،0830 ،ص  83ر  .84
 .30پتاجل چيكووسكل ،تعز ه «نيا ش و نها ش در ا را » ،تاج ره داوود مرات ل ،تهراان:
شاكت اظتشا اع عي ل و فاهنگل ،0843 ،ص  .08
 .31جعفا شهاي ،طهرا قد م ،چاپ دوم ،تهاان :معين ،0830 ،ج  ،0ص  .004
 .32يحيل آ ينپو  ،پيشين ،ج  ،0ص  .848
 .33مح د تقل بها  ،تار خ مختصر احزاب سياسي ا را  ،چاپ دوم ،تهاان :امياكبيرا،0830 ،
ج  ،4ص  .38
 .34فوكو ،ص  .30
 .35تبيان ،ج  ،8ص  .03
 .36غالماضا اظصافپو  ،کامل فرهنگ فارسي ،تهاان :ووّا  ،0832 ،ج  ،4ص  .488
 .37ژان شا دن ،سياحتنامه ،تاج ه مح د عباسل ،تهاان :امياكبيا ،0823 ،ج  ،0ص .238
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 .38محسن كياظل ،تار خ خانقاه در ا را  ،تهاان :ههو ي ،0843 ،ص  442ر  .443
 .39يحيل ذكاء ،تار خچه ساختهانهاي ارگ سلطنتي تهرا و راهنهاي کاخ رلتاتا  ،تهراان:
اظج ن آثا ميل ،0823 ،ص  .438
 .40پتاجل ،چيكووسكل ،پيشين ،ص  012ر  .013
 .41عنايت اهلل شهيدي ،پيشين ،ص  428ر  .423
 .42فاهنگ ظفيسل ،ناظم اتطباء ،تهاان :كتابفاوشل خيام ،0828 ،ج  ،4ص  .424
 .43جواد محدثل ،فرهنگ ااشورا ،چاپ سوم ،ق  :معاوف ،0834 ،ص  .030
 .44كاظ موسوي بجنو دي ،دا رة الهعارف بزرگ اساالمي ،تهراان :ماكرز دايرال ال عرا ف
اسالمل ،0833 ،ج  ،4ص  .018

