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مقدمه

آداب و رسوم مذهبی جامعه در هر دوره تاریخی ،نشاندهنده فرهنگ و اندیشهههها
مذهبی مردم آن جامعه است .از آنجا که بعهد مهذهبی ،یکهی از ابعهاد ممه فرهنگهی ه
اجتماعی جوامع است و از مصادیق بارز تاریخ اجتماعی محسوب میشود ،شهناتت بخه
دقیق و حقیقی تاریخ اجتماعی هر عصر مرتبط با معرفتی اسهت کهه از تهاریخ مهذهبی،
مؤلفه ها و عناصر اساسی مذهبی آن جامعه به دست آمده باشد .اهمیت این نکته در دوره
تاریخی صفویه ،زمانی بیشتر می شود که این دوره را دوره همراهی وسیع دین و سیاسهت
مییابی  .بر همین اساس ،شناتت عناصر و مؤلفهها فرهنگی و اجتماعی جامعه صفو ،
بستگی فراوانی به شناتت آداب و رسوم مذهبی تشیع اثنا عشر دارد.
با رسمی شدن مذهب تشیع در دوره صفویه ،آداب و رسوم و فرهنگ عزادار  ،ماننهد
اصلی اساسی و بخ

انکار ناپذیر فرهنگ مهذهبی ه ملهی درآمهد .بهر همهین اسهاس در

فرهنگ عزادار مذهب شیعه و به ویژه در دوره صفویه ،فرهنگ عهزادار عاشهورایی از
مؤثرترین و مم ترین مصادیق و مؤلفهها فرهنگی و اجتماعی است .به گونها کهه بهه
عنوان بخشی از مذهب ،یکی از روزنهها بازتابدهنده فرهنگ و اهرمها اساسی تحول
این دوره محسوب میشود .ه چنین ،به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بها اجتمهاو و سیاسهت
برقرار میکند ،به شدت از این دو حوزه متأثر و آسیبپذیر میشود.
اصلی ترین شاتص فرهنگ عزادار عاشورا در این دوره ،تبدیل شدن آن به مؤلفها
ملّی است .چنان که در حفظ چمره ملی صفویان در برابر همسایگان مماج سیاسی مانند
امپراتور عثمانی نقشی مم ایفا میکرد .با این وجود ،این نق

در دوره تود ،ناشناتته و

نامحسوس به نظر میرسید.
با توجه به آنچه بیهان شهد ،شهناتت و بازکهاو آسهیب شناسهی فرهنهگ عهزادار
عاشورایی عصر صفو از لوازم شناتت تاریخ اجتماعی و تاحد سیاسی این دوره اسهت.
برهمین اساس ،در این مقاله تالش میشود ،ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصاد و محتهوایی
و دیگر ابعاد آسیب پذیر و تأثیر یافته این دوره ابمام زدایی گردد .وسعت موضوعی آداب و
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رسوم عزادار این دوره ،موجب تمرکز این مقاله بر بعد عاشورایی فرهنگ عزادار است
و نیاز گریزناپذیر به شناتت انتقاد ریشهها آسیبها فرهنگ عزادار در دوره حاضر
برا بازساز مؤلفهها اصیل آن ،مقاله را از توجه به سهایر رسهوم ریرضهرور و ریهر
آسیبپذیر این دوره باز میدارد.
در واقع ،تمرکز اساسی این مقاله بر دو کلید واژه فرهنگ عهزادار و آسهیب شناسهی
متمرکز شده است .بر این اساس ،مقاله حاضر میکوشد از سه مسئله ممه پهرده بهردارد:
الف) نوو و میزان تأثیر رسمی شدن مذهب تشیع اثناعشر و گشهوده شهدن فیها بهاز
اجتماعی و سیاسی برا حیور گسترده عزادار عاشورایی ب) ابعاد آسیب پذیر عهزادار
عاشورایی دوره صفو ج) پیآمدها احتمالی این آسیب پذیر .
در این پژوه  ،شناتته شدهترین روش جمت رسیدن به هدف و پاسخگویی به مسائل
بیان شهده ،روش بنیهاد

ه نظهر اسهت .در ایهن روش ،دادههها و االالعهات از الریهق

کتابخانهها و اسناد به دست میآید و با تحلیل محتوا دادهها و توصیف از آنمها اسهتفاده
میشود.
با توجه به اینکه جزئیات مراس مذهبی و روش اجرا آن برا مورتهان ایهن دوره،
امر عاد و روزمره بوده است ،از اینرو ،کمتر میتوان در منابع تاریخی و رسمی ،نشانی
از آن پیدا کرد .سیاستمحور تاریخ نویسی رسمی ،دلیل دیگر این امر بود .براین اساس،
مم ترین منابع دست اول که در آنما تاحهد بهه فرهنهگ عهزادار عاشهورایی پرداتتهه
میشود ،سفرنامهها و گزارشها جمانگردان اروپایی است که به دالیل مختلف تجار ،
سیاسی ،مذهبی و برا شناتت ایران به این سرزمین سفر مینمودند و شهر دیهدههها و
شنیدهها تود از این مراس را در نوشتهها توی

بیان میکردند.

البته ،در بررسی این منابع ،باید احتیاط را رعایت کرد؛ زیرا تکیه بر دیدهها و شنیدههها،
احتمال تطا و قیاوت سریع ایشان را بیشتر میکند .ه چنین ،ناآشنایی ایشان با فرهنگ
جامعه و دوره اقامت محدودشان در ایران ،سبب باالرفتن احتمال زود داور کردن ایشان
میشود .ه چنین ،باید به برتی از تعصبات مذهبی و سیاسی این افراد و دولتها مرتبط
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با ایشان توجه کرد.

در زمینه آسیب شناسی و تحریفها انجام گرفته درباره نمیت عاشورا ،آثار متعدد
نوشته شده است .به عنوان نمونه می توان به آثار  ،چون حماسه حسینی  ،شمید مرتیی

مطمر ؛ تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین ،محمد صهحتی سهردرود ؛ معالی
ایسبطین ،محمد ممهد حهائر و جلمعا نالیا ریفاتالا ولنا ا نوشهته سهید
عبدالحمید ضیایی اشاره کرد .این منابع ،بیشتر مصادیق تحریف را بررسی میکنند و کمتر
به آسیب شناسی میپردازند .در حالی که در تحقیق حاضر ،تالش میشود علل و اسهباب
تحریف جریان عاشورا بررسی شود.
 .1پیشینه عزاداری عاشورا در ایران اسالمی

عزادار عاشورایی ،همواره مهورد توجهه بسهیار از مورتهان و مقتهلنویسهان بهرا
پرداتتن به آداب سوگوار و مرثیه سرایی بوده است .نخستین نشهانههها عهزادار بهر
شمدا کربال در میان توابین دیده میشود که رنگو بو ندامت بر آن چیرگهی داشهت.

1

ه چنین در ایران از نخستین قرون اسالمی ،رس سوگوار و گریستن بر عاشهورا رایه
بوده است.
در دوره آلبویه تا رو کار آمدن الغرل سلجوقی ،سوگوار سهاالر شهمیدان بهر اثهر
سیاستها معزالدوله(530ه.ق) در بغداد و بیشتر نقاط ایران به صهورت آشهکار و رسهمی
برگزار میشد 2.وسعت این گرای

به اشعار کسانی چون صاحب ابن عبهاد(م 536 .ه.ق) و

ابوبکر توارزمی (م 535 .ه.ق) رسید .در این عمد ،این مراس آیینی به صورت سوگوار
دسته جمعی در محلها معین ،دسته گردانی و سینه زنی اجرا میشد 3.یکهی از اههداف
مم آل بویه در این سیاست مذهبی ،ابراز مخالفت علنی با حکومت تلفا عباسهی بهود.
این آیین با سقوط حکومت آل بویه ،به مدت چند قرن پنمانی انجام میشد .سهرانجام بها
رو کار آمدن صفویان و تثبیت مذهب شیعی ،این مراس باردیگر و این بهار بهه شهکلی
شکوفاتر آشکار شد.

4
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 .2ساختار :دوره تحول و گذار آیین عزاداری

جوامع شیعی اثنا عشر که در ادوار تاریخی به جز دوره حیور ائمه

کمتهر دارا

انسجام ،تمرکز و سازماندهی بودند ،با رو کار آمدن صهفویان و رسهمی شهدن مهذهب
شیعه به دست شاه اسماعیل اول به صورت تشکلها انسهجامیافتهه ،درآمدنهد 5.شهاهان
صفو بنیان حکومت تود را بر پایه نیرو اندیشهها مهذهبی بنیهان نمادنهد و تقویهت
کردند 6.بنابراین ،دوره صفویه دوره اوج و تثبیت مناسک مذهبی تشیع بود .در ایهن دوران،
نقش ولملا چون محقق کرکی ،عهال متنفهذ سیاسهی عمهد شهاه تمماسهب و عالمهه
مجلسی در نمادینه کردن ،ساده و همه فم کردن شعایر و مناسهک مهذهبی قابهل توجهه
است .این تالش ها از دوره شاهعباسدوم و با ک رنگشدن نفهوِ تصهوف رونهق تاصهی
یافت و حوزه اتالق اجتماعی بیشتر از پی  ،از شعایر مذهب رسمی تأثیر پذیرفت.
به هر حال ،باید تاریخ تکوین این شعایر را در تمام ادوار جامعه صفو جستوجو کرد.
با آراز کار دولت صفویه ،منقبت توانی عاشورایی یا همان بیان اوصاف و سجایا شمدا
کربال ،7جا تود را به نگارش شمادتنامهها و روضهتوانی مبتنهی بهر زبهان حهزن داد و
روضهتوانی به عنوان مصداق بارز و مم این مناسک به تقویت مذهب رسهمی پرداتهت.
روضۀالشهدایمالحسین کاشفی منبع مم این نوو روضهتوانی محسوب میشود.

بر همیناساس ،عزادار محرم و صفر به ویژه در اواتر دوره صفو بسیار عمومی شد
و مناسکی چون راه انداز حسینه ،تکیه ،هیئت و دسهته عهزادار  ،محصهول ایهن رونهد
تکاملی بود .8بنابراین ،مرثیه توانی عاشورایی در ایران ،نتیجه و شکل تجس یافتهه عقایهد
مذهبی شیعیان این دوره بوده است .بیان مصائب امام

و نشهان دادن واقعهه کهربال و

رویدادها پس از آن ،جلوها عینی و شهکلی بیرونهی از دانسهتههها ،باورهها ِهنهی و
احساسات مذهبی مردم درباره تاندان پیامبر

بود 9.گذشته از این ،به نهوعی وییفهها

دینی بود که معتقدان به مذهب تشیع اثناعشر پهذیرا آن بودنهد؛ چراکهه از یهک سهو
احیا امر اهلبیت

به شمار میرفت 10و از سو دیگر از ارکان اعتقاد سنن اساسی
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مذهب بود.
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 .3روضه خوانی

مرثیه سرایی عاشورایی در دوره صفویه ،یکی از کارها فرهنگی و ملی بود که تالش
برا زنده نگه داشتن یاد و تاالره شمادت مظلومانه سیدالشمدا

و یهاران

و پیهروز

حق بر باالل ،به آن چمره مذهبی عمیقی میبخشید 12.در این دوره ،مرثیههتهوانی شهاهد
تغییراتی بود که رنگ و جلوه بیشتر به آن مهیبخشهید .بها رو کهار آمهدن صهفویان،
روضۀالشهدایکاشفیبه وسیله روضهتوانان برا مردم توانده میشد .این مقتلنامه که

معروفترین کتاب فارسی در زمینه مقتلنویسی عاشورا در این دوره است ،بهه سهرعت در
میامین مرثیهها و نوحهها راه یافت 13.وجه تسمیه روضهتوان و روضهتوانی نیز به قرائت
بخ هایی از این کتاب با لحن تأثر برانگیز در مجالس سهوگوار بهاز مهی گهردد 14.در

نتیجه ،روضهتوانی نوعی مرثیهتوانی بر اساس منابع مکتوب و بهه ویهژه روضۀۀالشۀهدا
است.

15

در آیین عزادار جمعی و همگانی این دوره ،آمیختگی واقعهتوانی به وسهیله علمها و
دستهگردانی و استفاده از البل و سن زنی مشمود است .سرانجام با تکامل هرچهه بیشهتر
تلفیق دستهگردانی و روضهتوانی از عمد زندیهه زمینهههها شهکلگیهر تعزیههتهوانی
(شبیهتوانی) فراه گردید و در عمد قاجار به کمال نمایی رسید 16.در سهفرنامههها دوره
صفو درباره آمیختگی دستهگردانی و روضهتوانی گزارش میشود:
در میادین و معابر عمومی پس از اجرای مراسم دستهگردانی که انبوه مرردم
در آن حضور مییافتند ،پای منابر وعظ و روضه خوانی [بیشتر قرائت متون قتال
به ویژه روضهالشهدا] نشسته و به گریه و شیون و سینه زنی و  ...می پرداختنرد،
به گونهای که سیالب اشک فرو میریختند.

در این منابع از ممارت فوق العاده واعظان در برانگیختن مردم گفته میشهود .در ایهن
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دوران در همراهی روضه توانی با دسته گردانی ،نمود بارز از وقایع کربال تجلی مییافت
و شور و حالی در تماشاگران ایجاد میشد 17.دستهها دور میدان اصلی شمر مهیگردیدنهد.
آنما ابتدا در مقابل دروازه اصلی کاخ و سپس مقابل در بزرگ اصلی مسجد توقف میکردند
و پس از تواندن دعا و نیای

متفرق میشدند.

18

اواتر عمد صفویه مانند دوره گذار از سنتها کمن نقالی ،روضهه تهوانی ،فیهایل و
مناقب توانی به نمای

مذهبی تعزیه است که با وجود تفهاوت و تمهایز ،تلفیهق و شهکل

تکامل یافته آنما است 19.بر همین اساس ،به لحاظ ساتتار مهیتهوان گفهت کهه دوران
صفویه ،دوره رشد تقریبی ساالنه و شکوه و جالل مراس عزادار است .در ایهن دوره ،از
سویی عزادار در شکل روضه توانی ،نوحه توانی ،واقعه توانی ،مرثیهه سهرایی و سهینه
زنی در سطو اجتماعی وسیعی برگزار میشد و از سو دیگر ،تاحد دوره گذار به سطو
متکامل تر نمای

مذهبی و یا تعزیه بود 20.ه چنین ،تعزیه نوعی نمای

مذهبی و شهکل

تکامل یافته روضهتوانی عمد صفویه بود 21که به تدمت آیین عزادار عاشورایی در آمد.
 .4تجلی عزاداری در ادبیات منظوم

شکلگیر سبک جدید در ادبیات فارسی یکی دیگر از نتای انسجام مناسک مذهب
اثناعشر در دوره صفویان بود .با حمایت بی دریغ صفویه ،جریان منظوم کردن این واقعه
عظی و سرودن اشعار داستانی ،گسترش یافت .شعر عاشورایی ،شعر که با زندگی ،آالم
و فیایل ائمه شیعه

سروکار داشت در کنار شعر عرفانی به رونهد جدیهد از تکامهل

دست یافت 22.شاعران به ویژه دوره شاه تمماسب اول به دلیل سرودن اشعار در مد ائمه
االمار

 ،حمایت میشدند .شاعرانی مانند حیرتی و محتش کاشانی از این گروه بودند .از

یرفیتها مم و تأثیرگذار این سبک جدید ،تحریهک کهردن هرچهه بیشهتر احساسهات
حزنانگیز مردم بود که از البع افراط گرا شعر بر میتیزد.

23

این سبک مرثیه سرایی جدید به عنوان شیوها تازه شناتته میشد که در کنار مراثی
ریرمذهبی رونق تاصی یافت 24و با زبانی بسیار تصویر و در قالب استعارهها و تشبیمات،

عزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیبشناختی

00

حادثه کربال را به تصویر میکشید 25.مرثیهنامه یا ترکیببند محتشه کاشهانی بها عنهوان
کربالنامه در زبان و ادبیات فارسی شناتته میشود .این عنوان از آن جمت مم است کهه
کربال به عنوان جایگاه امام شمید

و به منزله کانون تبلور هویت شیعی ،در آن نقشهی

اساسی دارد .ه چنین ،عنوان کربالنامه ،شکل مذهبی مرثیه محتش را نشان میدهد.
عنوان کربالنامه به محتوا و میمون اثر متکی است و مانند پلی ،واقعه تاریخی کهربال
را به اسطوره پیوند میدهد و شنونده را به واسهطه واژگهان و تصهاویر کالمهی بهه دنیها
فراتاریخی کربال وارد می سازد 26.و برداشت و درک تود از حهواد کهربال را در قالهب
زبان و واژگانی بسیار ساده ،عامه فم و بسیار تأثیر گذار چون القهاب تهام منتسهب بهه
پیامبر

 ،امام حسن

و حسین

 ،جبرئیل و حیرت زینب

و بمره گیهر از

تصاویر قرآنی ابراز مینماید که درک این القاب و واژگهان ،قرائهت کربالنامهه را دسهت
یافتنیتر میکند.

27

بدینگونه ،کفبالنلم بعد عامیانه و داستانی تود را بها زبهانی احساسهی بهه مخاالبهان
منتقل می کند .از آنجا که این اثر به صهورت شهفاهی در آن دوره قرائهت مهیشهد 28،در
تحریک پذیر احساسات مردم ،تأثیر فراوان داشت .بر همیناساس ،می توان گفهت کهه
ادبیات منظوم در تدمت تقویت رویکرد تکبعهد سهنت عهزادار عاشهورایی ایهن دوره
درآمد و حتی در این زمینه مم ترین و اساسیترین نق
کلیدواژگان تقدیر گرایی ،نق

را ایفا کرد .بها تأکیهد کهه بهر

چرخ و فلک و زمین و زمان در اشعار مرتبط با حادثه کربال

و به ویژه در کربالنامه می شد جریان تبهدیل بهه سهیر احساسهی و بعهد انفعهالی فرهنهگ
عزادار را گسترده تر کرد.
 .5سنت شمایل نگاری

یکی از دیگر نتای تحول ساتتار فرهنگ عزادار این دوره ،شمایلنگار  ،نقاشی و
چمرهپرداز شمدا کربال بر رو پرده ها بزرگ و کوچهک یها دیهوار و ایهوان امهاکن
مقدس ،زیارتگاه ها ،سقاتانه ها و آبانبارها بود که با رسمی شدن مذهب تشیع ،در میان
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05

مردم رواج چش گیر یافت .شمایلنگار در اشکال مختلف دیوارنگار  ،پهردهنگهار و
مصور کردن کتاب نمود یافت و در دستهها عهزادار بهرا زیهارت عمهوم بهه نمهای
درمیآمد و گردانیده میشد.

29

این سنت نویمور در تهدمت شهکوفایی و تحهول فرهنهگ عهزادار قهرار گرفهت و
زمینهها پیدای

تعزیه را فراه کهرد .از آنجها کهه منبهع اصهلی نگارنهدگان تصهاویر،

آگاهیهایی بود که آنان از روایتها افسانها و تاریخی و از زبان نقاالن داسهتانهها
مذهبی ،مداحان ،مقتلتوانان و روضهنامهها به ویژه روضۀالشهداء به دست آورده بودنهد،
در باال بردن سطح و میزان درک و شعور عامه بی سواد بیشترین تأثیر را داشهتند .درایهن
باره آمده است:
گاه گاه نیز بره تناسرم ملرالبی کره مریگوینرد ،پررده هرا و تاراویری بره
شنوندگان نشان میدهند و سرانجام با نقر روایراغ رمانگیرز مسرتمعان را بره
گریستن بر میانگیزند.

30

بر همین اساس میتوان گفت که انواو شمایلنگار در ایهن عمهد ،تهأثیرپذیرفتهه از
مراس عهزادار بهود و بهر آن تهأثیر مهیگهذارد .از آنجها کهه تصهویرنگار از واقعهه و
شخصیت ها کربال به جز در سایه قوت تخیل امکان پذیر نبود ،ایهن سهنت در گهرای
فرهنگ عزادار به سو بعد احساسی و هیجانی ،نق
تیالی در آن بر قوّه عقالیی برتر یافته بود.

مؤثر داشهت و تصهویرپرداز

31

 .6مؤلفههای محتوایی

عدم تبیین فلسفه ،اهداف و ارزشها قیام عاشورا و آداب فرهنگ عزادار در الهول
تاریخ و به ویهژه دوره صهفویه ،زمینهه تحریهف محتهوایی ایهن قیهام مقهدس و فرهنهگ
سوگوار را فراه میکرد .تحریف محتوایی نیز ،زمینه انحراف لفظی و کالمی و آداب و
رسوم یاهر را فراه مینمود و در نتیجه به فلسفهساز ها انحرافی در میان عهوام و
توام مردم منتمی میشد .این نوو فلسفهساز واقعه عاشورا ،به جز جاننثار امام

عزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیبشناختی

00

و سپر بال شدن برا مردم را تبلیغ نمیکرد .بهه گونهها کهه واقعهه عاشهورا و شهمادت
امام

به کفاره گناهان مؤمنان تبدیل میشد و گریستن بر مصیبتهها آن واقعهه بهه

عنوان بمترین و آسانترین وسیله شفاعت برا بخشای

گناهان مردم شناتته میشد.

32

دیگر اینکه ،این واقعه و قیام مقدس را به مسئلها فرد و تصوصی تنزیل میداد و
به گونها هاله ا از تقدس و المی بودن به دور آن میکشاند که این قیام را منحصر بهه
امامی معصوم و مقدس میکرد و امکهان اسهتخراج و عمهومی کهردن ارزشهها آن بهه
مفاهی ایدئولوژیکی و انقالبی را به اندازه زیاد از بین میبرد .تقدس و ریرقابل دسترس
شدن اهداف و ارزشها قیام ،واقعه و فرهنگ عاشورا را با شدت زیاد فرد میساتت.

33

بنابراین این دوره ،با وجود تکامل و تحوالت سهاتتار  ،بهه لحهاظ محتهوایی گرفتهار
آسیب هایی جد شد .در جریهان تحهوالت سهاتتار ایهن سهنت ،بهه لحهاظ محتهوایی
ضربهها سختی بر پیکره آن وارد گردید و به شدت از واقعیت ِاتی تود فاصهله گرفهت.
این امر تاجایی پی

رفت که بنیانها مقدس قیام و فرهنگ عزادار را زیر سوال برد و

فلسفه آن را مخدوش کرد .این تدشه موجب منفعل شدن فرهنگ عزادار عاشهورایی و
تقویت بعد احساسی آن شد .مصادیق بهارز ایهن تدشهه و آسهیب در چهارچوب محتهوایی
عزادار دوره صفویه مشمود است .به گونهه ا کهه بهه دلیهل بعهد تخیلهی و بیمارگونهه
محتوایی آن نتوانست به تحول کیفی در کنار تحول ساتتار دست یابد.

34

 .6-1افراط در نقل گزارشها و وقایع غیرمعتبر تاریخیِ محرک احساسات حزنانگیز

ارراق و افراط گویی درحالی در عمد صفو به مقاتل و متون تهاریخی راه یافهت کهه
درمتون متقدم و متأتر پی

از دوره صفویه ،نشانی از آن یافت نمی شود .نمونها از این

امر ،افسانه عروسی حیرت قاس

بود که با رنگ و بو حزن برانگیز در قالب تعهابیر

تام ادبی و جمله پرداز به آن پرداتتهه مهیشهد 53.هه چنهین پهرداتتن بهه موضهوو
نوداماد دو یار امام

؛ وهب بن عبداهلل کلبی و درد دل حزن انگیز و با همسهرش و

دیگر هالل بن نافع ،یکی دیگر از این موارد است.

36
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 .6-2توجه به بعد ترحمی واقعه و تشنگی امام

03

و نسبت دادن سخنان ،درخواستها،

رفتارها و گریه هایی به امام

توجه در حد اعتدال به تشنگی اهل کربال ،امر نیکو و عامل تیر بود .چنانکه یکهی
از علل اساسی توجه ایرانیان به ساتتن آب انبارها و نجهات مهردم از تشهنگی ،توجهه بهه
تشنگی امام حسین

و یاران

در واقعه عاشورا است 37.اما گاهی در متون مرثیهسرایی

و در مراس و آیین عزادار  ،رفتارها و درتواستهایی ریرواقعی بهه امهام

و یهاران

نسبت داده میشد که با هدف افزای

بعد تأثر واقعه ،برانگیختن احساسات مخاالبهان و

باال بردن درک مصائب اهل بیت

در این واقعه بوده است .این امر به نهوعی تحریهف

در واقعه کربال و فلسفه و هدف قیام شناتته میشود .نمونها از ایهن گونهه تحریهفهها
عبارت است از:
مبالغه در تشنگی و درتواست آب به وسیله امام

 :در منابع متقدم بهه جهز در یهک

مورد ،38هیچ اشاره ا به درتواست آب از لشکر ابن سعد نمیشود .در واقع ،تأکید بر ایهن
امر ،شایسته جایگاه امام

و یاران

نیست .این اصل زمانی نامناسب جلوه میکند کهه

هدف عزّت اللبی و مبهارزه بها ِلّهت قیهام امهام را بیشهتر درک کنهی  .بنهابراین ،افهراط و
وارونهنویسی به ویژه در این زمینه ،در منابع این دوره به شدّت قابل مشاهده است.

39

 .6-3اغراقگویی و افزایش موهومات و خرافهها

انتساب درتواستها و رفتارهایی تام به امام

و یاران

و تأکید شدید بر آن در

دوره صفویه در حالی است که چنین رفتارهایی نه با فلسفه قیام و مسئولیت المی امام
و نه با شواهد و اسناد تاریخی و گزارشها منابع اصیل تناسبی ندارد .ه چنین در منهابع
معتبر و متقدم چنین نسبتی بر امام

و یاران

داده نمیشهود ،بلکهه بهر رشهادت اههل

کربال تأکید فراوان میگردد ،40حتی شمادت حمیدبن مسل  ،یکی از سپاهیان عمر سعد در
این باره شمادت میدهد 41.البته ،باید توجه کرد که نکته مقابل این نوو نگرش تفهتبهار،
قمرمانپرور و اسطورهساز از شخصیتها کربال است که بنابر آنچه قبل از این بیان

عزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیبشناختی

06

شد نتیجه آن عقی ماندن قیام کربال و تقدس و ریر قابل دسترس شدن آن است.
 .6-4انتسابهای غلط و ترحم انگیز جلوه نمودن رفتار و گفتار اهل کربال

نمونههایی از این موارد عبارت هستند از پاسخ حیرت قاس به نوعروس:
نگاه کن پدرغ ریم و بی یار است.

42

تود آزار اهل بیت :در این ادبیات گفته میشود ،زمانی که اههل بیهت

از کنهار

اجساد شمدا گذشتند ،تود را از شتران بر زمین انداتتند .ه چنهین ،زمهانی کهه حیهرت
سر بریده امام

زینب

گزارشی دیگر ،امام حسین

را دید ،سرش را به محمل زد و تون از آن جار شد 43.در
هنگام دیدن زعفر زاهد میگوید:

ای نیک بخت! تو چه کسی هستی که در چنین وقتی بر مظلومران بیاراره و
ریبان آواره سالم میکنی؟

آه و ناله اهل بیت در پی امام
ه چنین ،آه و نالهها امهام
بیکسی.

44

و گالیه از این که این رریبان را به که میسپار
بهه هنگهام وداو بها اههل بیهت

45

و گالیهه از تنمهایی و

46

این رفتارها و نالهها در حالی به اهل بیت
تنما گزارش مختصر از درد دل زینب

نسبت داده می شود که در منابع متقدم،

 :در شب عاشورا داده میشود.

47

 .6-5اغراق در زیبایی و دلربایی جوانان بنی هاشم

منابع معتبر دست اول به زیبایی یاهر بنی هاش  48بهه ویهژه حیهرت عبهاس
اشاره میکنند اما توصیف ارراق آمیز که از زیبایی ایشان در منابع دوره صفویه 49و پس
از آن میشود به اندازها ارراق آمیز است که باعث دور ِههن از اههداف و ارزشهها
قیام عاشورا و محدود شدن به یاهر است و گاهی این توصیفها افراالهی و تشهبیمات
عجیب از زیبایی گیسو ،سیما ،قد و قامت برتی از بنی هاش در حد توهین به مقام واال
ایشان و تنزل ارزشها اتالقی ایشان است .گهویی ایهن توصهیفهها افراالهی بهرا
اندوهگینی بیشتر مخاالبان از مرگ توب رویان است .برتی از شخصیت هایی که درباره
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03

زیبایی ایشان ارراق گویی شده است ،عبارت هستند از:
درباره ایشان آمده است:

حیرت علی اکبر

حلقه گیسوی مشگین بر روی رنگین افکنده و آن شراهزاده چهرار گیسروی
تافته بافته مجعّد معنبر مسلس معلّر داشته ،دو از پیش و دو از پس می انداخته.
لشکریان چون در نظاره جمالش حیران ماندنرد ،همره بره تبرار اس احسرن
الخالقین ،زبان گشودند.

حیرت قاس

50

درباره ایشان آمده است:

امام مظلوم به آن داماد محروم فرمود:
برخیز و در پیش روی من گامی چند راه برو تا رفتار تو را مشراهده کرنم و
سرو باالی تو را نظاره کنم .پس قاسم

 ...چنان برا وقرار خرامیرد  ...پرس آن

شاهزاده در میان میدان جوالن می زد و مبارز می طلبیرد .لشرکریان در جمرالش
محو و حیران ماندند و کسی به مبارزتش نمی آمد.

درباره آن حیرت نوشته شده است:

حیرت عباس

[امام حسین

] نگراه بره قرد و براالی حضررغ عبراس مریکررد ،نگراهی

حسرغآمیز در دل با او وداع میکرد.

51

وهب ابن عبد اهلل کلبی درباره او نوشته شده است:
او جوانی بود زیبا روی و نیکو خوی ،با رخسراره چرون مراه و مروی ماننرد
سنب تر و مشک سیاه ...نوداماد برود و هدرده روز از دامرادی او گهشرته هنروز
بساط عشرغ و کامرانی در ننوشید.

52

 .7مؤلفههای احساسی

بعد سوگوارانه یکی از ابعاد اساسی واقعه عاشورا است و بازتوانی آن ،بدون توجه بهه
این بعد ،روایت تاریخی عاشورا را بیرو و تشک میکنهد .ایهن بعهد در گهذر تهاریخ بهه

عزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیبشناختی

03

عمدهترین و شایعترین قرائت حاک تبدیل گردید و بر بسهط و رونهق آن افهزوده شهد .در
واقع ،این بعد بیشترین سم و یرفیت را در ترسی سیما و روایت نمیت عاشورا به تهود
اتتصام میداد.
به این بعد برا تحریک عواالف و احساسات مخاالبان واقعه توجه میشهد .بنهابراین،
بیشترین توجه گزارشگران واقعه عاشورا ،توجه به بعد ر انگیز و حزنانگیز آن بوده است.
در این نوو قرائت ،اصلیترین و حتی تنماترین بعد مورد توجه حادثه کربال ،بعد ره انگیهز
آن بود و به باقی ابعاد یا توجه نمیشد و یا در تدمت تقویت پر رنگکردن این بعهد قهرار
میگرفتند.
در این نوو قرائت به دو حقیقت اساسی بها رفلهت و که لطفهی نگهاه مهیشهد :الهف)
علتیابی حادثه ،اهداف ،انگیزهها و عناصر قیامکننده (رهبهر و پیهروان او)؛ ب) شهجاعت،
دلیر و مهرگ بهاعزت و افتخهار .در نتیجهه ابعهاد اساسهی ایهن واقعهه ،پیرامهون محهور
عناصراحساسی چون وداو امام

با یاران و تانهدان  ،و گریهههها آن حیهرت

،

مظلومیت ،تشنگی ،رربت و اسیر از سویی و بیرحمی ،یل و سهت و نهاجوانمهرد از
سو دیگر بود .تأکید فراوان بر آن ابعاد ،توجه را ناتواسته و نهاگزیر بهه سهمت و سهو
ارراق و رلوپرداز میکشاند که نتیجه ا جز پنمان کردن حقیقت و گمنهامی واقعیهت و
فلسفه واقعیت عاشورا نخواهد داشت.

53

چرایی توجه به بعد حزنانگیز حادثه کربال ،در بطن و ماهیت تود واقعه نمفتهه اسهت،
واقعه ا که نماد و مصداق بارز تقابل دو عنصر متیاد حق و باالل و یها یله و عهدل و
رح و بی رحمی است .بنابراین تاریخ ،ر انگیز از این حادثه را به تهود ندیهده اسهت .بهه
گونها که نخستین گزارشگران تاریخ و ائمه

را ناتواسته به بیان این حزن و البته به

دور از ارراق کشانید که در جا تود شایسته توجه هسهتند .بها ایهن حهال نکتهه ممه و
اساسی این است که گذر زمان و گرد و ربار ناشی از آن بر بعد ارراقآمیز و افراالهی ایهن
واقعه ،به قیمت پنمانماندن دیگر ابعاد آن افزوده است.

54
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 .8مؤلفههای اقتصادی مانند وقف ،نذورات و احسان در برگزاری مراسم عزاداری

از آن جا که شیعیان در دورهها مختلف تاریخی از آزاد عمل کافی بهرا برگهزار
این مراس برتوردار نبودند ،در دوره صفویه با در دستگیر قدرتسیاسی ،نمایت تهالش
تود را برا پشتیبانی از این مراس انجام دادند .به عنوان نمونه ،بهه شهکل چشه گیهر
موقوفاتی به منظور کسب ثواب اترو یا به هر علت دیگهر  ،بهه ایهن امهور اتتصهام
مییافت 55.دوره صفویه ،دوره شکوفایی سنت وقف و سازمان یافتگی آن در تدمت تقویت
مذهب و مناسک مذهبی بود.
سنت وقف به عنوان منبع مم اقتصاد  ،برگزار عزادار و مناسک عاشورایی را در
کنار سایر سنن مذهبی حمایت میکرد و به مانند یک حامی بر نحوه اجرا این مراس و
جزئیات برگزار آن نظارت مینمود .به گونه ا که برا برگزار هرچه باشکوهتهر ایهن
مراس  ،ابعاد مختلف آن ،با کمک وقف ،حمایتمالی میشدند و اتتصام موقوفات تاصی
در هر بخ  ،به الور مستقی و ریرمستقی بر شیوه اجرا مراس مؤثر بود.
میزان موقوفات ،نذورات و احسان هایی کهه از سهو مهردم شهیعی عمهد صهفویه بهه
برگزار مراس عزادار تعلق می یافت بسیار بیشتر از میزان متعلق به اعیاد مذهبی بود.
علت اصلی این امر در این بود که توجه و عالقه به برگزار مراس عزادار  ،بسیار بیشتر
از توجه به برگزار اعیاد بود .بنابراین ،مردم برا احیا و تقویت بیشتر این مراس  ،توجهه
زیاد به این بخ

میکردند و آمیختگی سیاست شاهان صفو با دین و مذهب بهراین

توجه میافزود .صفویان سعی میکردند ،با شرکت در این مراس  ،عقاید تهود را در انظهار
عمومی به نمای

بگذارند.

56

در نتیجه ،گسترش مراس سوگوار عاشورایی در سایه حمایت موقوفات ،نهذورات و
احسان ها ،یکی از راه ها مم تروی فرهنگ شیعه در میان اقشار مختلف مردم در ایهن
عصر بود .نمونه مم این مراس  ،روضهتوانی است کهه در گذشهتها نهه چنهدان دور در
اتتفا برگزار میشد و در این دوره به سنتی پایدار تبدیل گردید .به الور معمول ،میزانهی از
وقف برا هزینهها روضه توانی و عزادار در اماکن مقدسی چون امامزادهها ،مسجدها
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و تکیهها اتتصام مییافت 57.نتیجه این امور ،تثبیت و تقویت هرچهه بیشهتر آیهینهها
عزادار و به تبع آن ،مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی بود.

58

گذشته از حمایتها مالی مردم و ثروتمنهدان بهر اسهاس وجهدان مهذهبی و رقابهت
محلها  ،گاه شاه و یا بلند پایگان دولتی از برتی از دسهتههها حمایهت مهالی مهیکردنهد.
بنابراین در برگزار این نوو مراس  ،گذشته از تیر تواهی مذهبی ،رگههههایی از تهالش
اهالی هرمحله برا حفظآبرو محله تود دیده میشود .به سبب این که دستهها متعلهق
به شمرها و محلهها بودند ،نوعی حس رقابت میان محلهها و شمرها موجب میشد ،اهالی
هر محله یا شمر ،تود را در تأمین هزینه دستهها مویّف بدانند.
از این رو ،اهالی محلهها با دادن هدایا نقد و جنسی ،یا به امانهت دادن برتهی از
لوازم ضرور جمت تزیین تکیهها و دستهها و احسان و االعام در این نیت تیر مشهارکت
میکردند .قربانی کردن گاو ،گوسفند و شتر و ایجاد تکیهها و حسینیه هایی سیار به شکل
تیمه و چادر از دیگر کارها مم بود .هزینه این نوو مراس  ،بیشهتر از الریهق نهذرها
مردمی تأمین میگردید که در این ایام به اوج میرسید.

59

نتیجه گریزناپذیر این امر ،رواج ریاکار و رقابتجویی در تأمین مراس مهذهبی بهود.
دلیل اصلی و ریشه آن در دستهبند ها محلها و شمر و تالش اهالی هر محله برا
حفظ آبرو محله تود در مقابل محلهها دیگر بود .این رقابت ،مسائل مالی مراس را از
بین میبرد اما گاه ،اصل تلومنیت در کمکها مالی تدشهدار میشد .این رقابتها در
شکل دسته بند ها عزادار در این ایام نمود مییافت .با این که بیشتر برپها کننهدگان
آن از توده تردهپا و عامه جامعه بودند ،آت ناشی از رقابتها ،تمام ارکان جامعه را تمدیهد
میکرد و زمینه ساز ورود عناصر و واژگان ریر معتبهر بهه فرهنهگ عهزادار ایهن دوره
میگردید.
 .9مؤلفههای اجتماعی

عزادار از مؤلفهها مم مذهب تشیع است و این آیین مذهبی -فرهنگی ،یکهی از
مظاهر بارز اجتماعی است .بنابراین ،چیز مجرد و مجزّا از اجتماو و بیگانه با آن نیسهت.

سال شانزدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،4931شماره مسلسل 39

32

عزادار همانگونه که بر تحوالت اجتماعی ،تأثیر انکارناپذیر دارد ،تود نیز از تغییرات و
جمتگیر ها اجتماعی ،سیاسی و اقتصاد تأثیر میپذیرد.
در الول تاریخ به همان میزان که عزادار ها ،زمینه حرکتها انقالبهی و تحهوالت
اجتماعی را فراه کردهاند ،به هماناندازه نیز از ارکان اصلی تود دور شدهاند و در انحراف
جامعه و مذهب از اصول و ارزشها اصیل سمی بودهاند .این امر تخریبها اجتمهاعی
را در درازمدت به دنبال داشته است .تخریبها به گونها بوده اسهت کهه گهاه مفهاهی و
ارزشها اصیل عزادار را زیر سؤال میبرد .در دوره صهفو نمادههایی از ایهن آسهیب
پذیر و شکنندگی قابل مشاهده است.
 .9-1چشم و هم چشمی و رقابت در امور متفرقه

آنچه در بعد اقتصاد از آن با عنوان ریا یاد شد ،به گونهه ا اِههان عمهومی را بهه
سمت امور متفرقه و ریر ضرور میکشید .در این حالت ،به جا تمرکز و حتی حمایهت
مالی از اصول اساسی قیام و فرهنگ عزادار مانند تهروی فرهنهگ رشهادت ،شهمامت و
شمادت و ارزش ها اصهیل دینهی ،تمهام توجهه مهردم بهه امهور تشهریفاتی و یهواهر
ریرضرور مراس عزادار معطوف میشد.
همانگونه که بیان شد دلیل اساسی رقابتجوییها در میان توده تردهپا و عامه مهردم
بود که رقابتها محلها بر حمّیت مذهبی ایشان رلبه داشت .آنان به دلیل برداشتها
سطحی از فرهنگ عزادار  ،حتی مرگ در درگیر ها ایّام عزادار را به عنوان شمادت
در راه امام

میدیدند .این نوو درگیر ها ،مرگ جمع زیاد از شرکت کنندگان را بهه

دنبال داشت.
 .9-2بی نظمی و سلب آسایش عمومی

این رقابتها به بینظمی و سلب آسای

عمومی منتمی میشد .بررسی گزارشهها

سفرنامهنویسان ماجراجو وجمانگردان تارجی نشان میدهد ،نظ دستهها عزادار این
دوره ،حاصل تالش مأموران بیگلربیگی و انتظامات بود که عالوه بر کمک به ایجاد نظ ،
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برا جلوگیر از درگیر و ارتشاش ،بسیار تالش میکردنهد .بها ایهن حهال ،تمایهل بهه
درگیر و جنگ میان دسته ها باقی بهود .افهراد بهرا نمایانهدن رشهادتهها محلهی و
البقها و یا به گمان اینکه مرگ در این راه ،شمادت و رسهتگار اسهت بهه درگیهر و
تونریز گرای

داشتند.

60

 .9-3استفاده سیاسی از مراسم و تقویت تعصبات متحجرانه ضد اهل سنت

در فرهنگ تشیع عمد صفو  ،گوش دادن به روضۀالشمداء ،کربالنامه و یها هرگونهه
مرثیه و مقتلنامه و تماشا شمایلنگار هها ،اعمهالی عبهاد بودنهد کهه مهیتوانسهتند
مشتاقان را به واسطه قوه تخیل به سرزمین کربال ببرند و به آن ،جلوها فراتاریخی دهند.
بنابراین ،جنبه احساسی در آن بسیار باال بهود .در عهین حهال مهیتهوان در آن نمهود از
پرس گر را یافت .انجام اعمال سوگوار  ،شیعه را به درون جمان آیاها ،امّاها و اگرها
و جمان شاید و بایدها احساسی سوق میداد.

61

این اندیشه به ویژه با توجه به موقعیت زمانی و سیاستهها حکومهت بهرا تقویهت
انگیزه مقابله با باالالن زمانه؛ یعنی عثمانی ها و ازبکان ،جلوه تاصی مییافهت .عهزادار
میتوانست از بعد احساسی تارج شود و در تدمت فرهنگ حماسهه و مبهارزهجهویی قهرار
گیرد ،اما این هیجان مبارزاتی بیشتر در جمت منفی و تقویهت اتهتالف افکنهی در جمهان
اسالم بود و به جهز سهلب آسهای

و رفهاه عمهوم و ایجهاد اتتنهاقآمیهز ،نتیجهه مثبتهی

نمیتوانست داشته باشد .برتی از سیاستها پادشاهان صفو برا حفظ قهدرت تهود،
این امر را تأیید میکند .بهر اسهاس گهزارش شهاردن ،در درگیهر هها دسهتهبنهد هها،
گرای ها ضدسنی و دوستی والن ،شدت مییافت 62.او در این باره مینویسد:
می گویند شم قب از قتر [ تاسروعا] پیکرره عمرر [برن سرعد] و عردهای از
دشمنان حسین[ع] را آتش میزنند و به آنان و پیروانشان که عبارتند از تر هرا
[عثمانی ها] است لعن و ندرین میکنند.

63

در تمام مدغ برگزارى این مراسم  ...عاشرورا[ ]،کسرا از ترکران از منرزل
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بیرون نماآید چه بیم آن مارود که جان بر سر این بامبراالتا بگرهارد ... .ایرن
کار نمودار ندرغ شدید ایرانیان نسبت به سنیها (تر ها) است 64.هدتسوار دیگر
از عقم او[بیگلربیگی] بودند که هریک نیزه در دست و سرر بریرده براالی نیرزه
داشتند و سرها متعلق به اوزبکها بود که همسایه و دشرمنان طبیعری ایرانریهرا
هستند .شاه امر کرد به هریک از آن نیزه دارها که سر را بریده بودند پنج تومران
و به رئیسشان ده تومان انعام دادند.

65

 .9-4ایجاد آلودگی صوتی با استفاده از طبل ،دهل ،سنج و شیپور

آوا بدون وقفه شیپور ،صدا گوشتراش دهل و البل که بدون دلیل در این مراس
استفاده میشد ،به جز آلودگی صوتی و سلبآسای

عمومی نتیجه دیگر نداشت.

66

 .9-5مفاسد اخالقی شامل بی حرمتی و بی عفتی

در میان گزارشها سفرنامهنویسان رربی به ندرت به نمونه هایی از حیور مردان یا
زنان فاسد و ک عفاف در عزادار ایام محرم اشاره میشود 67.گهویی حیهور فاسهقان بهد
رفتار و هتکحرمت و نادیده گرفتن اهمیت ایام محرم به امنیت عمومی آسیب میزد کهه
ارزشها عزادار عاشورایی را در نزد یک نایر تارجی زیرسؤال میبرد 68.ایهن امهر بهه
حد بود که میرمخدوم ،عال سنی مذهب این عصر را به سرزن

وادار کرد .او از دریچه

این امر بر مراس عزادار شیعیان میتازد و در این باره میگوید:
در این ایام ،گویی فرصت و بهانه فسادهرای اجتمراعی چرون زنرا و فسرق و
فجور فراهم می شود .چیزی که در ادوار گهشرته ،انجرام ایرنکرار بررای ایشران
یرممکن و مشک و تنگ بود.

69

در مقابل ،افند  ،عال بزرگ شیعی به ایرادها میر مخدوم پاسخ میدهد وبا پذیرش
فسق و فجور ،انجام این بیحرمتی را به اراِل و اوباش نسبت میدهد و عزاداران و علمها
را از آن مبرا میداند .او معتقد است ،فاسقان به سبب چنین گناه بزرگی ،مسهتحق عقهاب
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المی هستند.

70

با این وجود ،برتی دیگر از سفرنامه نویسان از حیور فعال و پر نق

زنهان و مهردان

پاکدامن در صحنه عزادار و تلوم نیت و صداقت اعتقاد آنان سخن میگویند 71.بر
همیناساس ،میتوان گفت که در کنار حیور متین مردم در عزادار ها ،برتی اعمهال و
رفتار ضد آسای

در این ایام از سو اهل فسقو فجور دیده میشد.

 .9-6توجه به ظواهر و رسوم طاقت فرسا و غفلت از حقایق دین

آنچه که در مراس افراطگرا این دوره ک رنگ و حتی بیرنگ بهه چشه مهیآیهد
حفظ اصول است .این امر تا جایی بود که حتی بر برتی از ضدارزشها تأکید میشد ،مانند
توجه به تشریفات بیموده ،تودآزار  ،مردمآزار و سلب آرام

روحی و اجتماعی مردم.

رسوم تشریفاتی ،نتیجها جز دور شدن از اصل اساسی دین و ارزشها دینی ندارند.
درحالی که ارزشها واقعی این واقعه عظی را باید در محتهوا ارزشهی آن جسهتوجهو
کرد .باید که شور و شعور در کنار ه و در تدمت احیا فرهنگ عاشورایی قهرار بگیهرد.
این دیدگاه ،بینشی به وسعت تمام زمانها و زمینها به انسان میدهد و عاشهورا را از امهر
فرد منحصر به هفتاد و دو نفر محرم سال 62هه.ق تارج میکند و عمومی میسازد.
در این دوره ،آداب و رسوم جدید و در عین حال بیمعنا و بیمهودها چهون تیهغزنهی،
قفلزنی ،سنگزنی 72و قمهزنی ،در آیینها عزادار پدید آمد .ه چنهین ،انجهام برتهی
تشریفات ریرضرور به وجود آمدند مانند تابوتگردانی ،حمل کجاوه ،بیرق ،عله  ،کتهل،
سال و دستار 73که جز تستگی ،یاهربینی و دور شدن از اصل تأمل و اندیشه در فلسفه
کربال ،نتیجها برا عموم نداشتند.
 .9-7برخی عقاید خرافی

بر اساس گزارش جمانگردان ،گاه در عزادار ها این دوران ،نشانی از برتی عقاید
ترافی و اعمال ریر معقول می یابی  ،مانند مراس سهوزاندن مترسهک آدمهک و تهر 74و
برتی اعتقادات ترافی مانند نگمدار اشیا و سال هایی کهه آنمها را متعلهق بهه شهمدا
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75

 .9-8ورود سنتهای ایرانی و گاه صوفیانه غیر مرتبط و هیجانی

مراس عزادار در الول تاریخ بها فهراز و نشهیبهها فراوانهی روبههرو بهوده اسهت.
تشریفات آیینی در سرزمینها مختلف و تحت تأثیر فرهنگها مختلف ،رنهگ و بهو
منطقه ا یافته است .حکومتها مختلف و سیاستها مذهبی بر شیوه برگزار ایهن
مراس تأثیر گذار بودهاند .بر همین اساس میتوان گفت که بعد زمان و مکان بر چگونگی
این مراس بیتأثیر نبوده است 76.در این دوره از آنجا کهه مهردم در عهزادار عاشهورایی
مشارکت داشتند و این را عامل رستگار میدانستند ،گاه سنتها دیرینه جامعه ایرانهی
که ریشه ا عمیق در ِهن تاریخی جامعه ایرانی داشتند و یا سنتها صوفیانه آن عمد،
که ارتباالی با عقاید مذهبی نداشتند ،به سهرعت وارد آداب و رسهوم عهزادار شهدند.

77

گاهی ،این حرکات ،حالت هیجانی و شاد داشتند که با حزن و اندوه آیهین عهزادار در
تناقض بود .رفتارهایی مانند جست و تیزها عجیب و رریب ،دویهدن هیجهانی ،پرتها
اشیایی مثل کمربند ،تابوت و محمل به هوا ،سفیر کشیدن و فریهاد و فغهان در حهد کهف
کردن دهان از این گروه هستند.

78

 .11مؤلفههای روحی ـ روانی
 .11-1خودآزاری

گاه در مراس عزادار عاشورایی این دوره ،نمونههایی از تودآزار گزارش میشهود.
امر که از اصول اصیل اسالمی به دور است و در دین به شدت سرزن

میشود .امور

مانند :تیغ زنی ،شکافتن سر ،کندن پوست دست و بدن ،مشت کوبی و سیلی زنی بر سر و
صورت از این گروه هستند 79.این کار بیشتر از سو افراطگرایانی که به گمهان تهود بها
تودآزار درپی التیام زت ها شمدا کربال بودند و یا گدایانی انجام میشد کهه جمهت
جلب ترح وکمک مالی مردم ،بدن تود را مانند مرده تا دهان در تاک دفن می کردند.

80

36

عزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیبشناختی

 .11-2پوشش نامناسب و عدم رعایت نظافت و بهداشت

پوشیدن لباس سیاه در ایام سوگوار محرم رسمی دیرینه است که در این دوره رای
بود و به عنوان جامه عزا عمومی شناتته میشد .یکی از بدعتها انحرافی که در این
دوره ،از سو بیشتر سفرنامهنویسان تهارجی گهزارش مهیشهود ،دسهتهههایی اسهت کهه
لباسها تونی میپوشیدند و حتی برهنه و نیمه برهنه یاهر میشدند .آنمها حتهی بهدن
تود را با رنگ سیاه ،تون و یا رنگ براق سرخ میپوشانیدند تا بهه گمهان تهود ،انهدوه و
سوگوار تود را نسبت به واقعه عاشورا و حرمت تونها ریخته شده در کربال نشهان
دهند 81.به گفته گزارشگران تارجی ،گاه مردم به اشتباه ر و اندوه را با رعایهت نکهردن
بمداشهت شخصهی ماننههد بهه گرمابهه نههرفتن و عهدم رعایهت نظافههت شخصهی یکسههان
میدانستند 82.این برتالف سفارش روایتها اصیل دینی بر رعایت نظافت و پاک بودن
است.
 .11-3علل و زمینههای این نوع آسیب ها
 .11-3-1سیاستهای غلط پادشاهان صفوی برای حفظ قدرت

فرهنگ عاشورا به عنوان یک سنت مذهبی مم تشیع اثناعشر و به تبهع آن سهنت
مم اجتماعی مانند دیگر مؤلفهها اجتماعی ،به شدت از شهرایط اجتمهاعی زمانهه تهأثیر
می پذیرد .در نتیجه ،نوو برداشتی که از آن میشود ،بستگی بسهیار بها ماهیهت مهذهبی
زمانه تود دارد .در دورها که جامعه شیعی ،جامعها سیاسی ،فعهال و کهن گهرا اسهت،
سنت عزادار به شکل فرهنگی گویا ،حماسی ،مبارزهجو و انقالبی نمایانگر میشود کهه
در ادبیات منثور و منظوم زمانه تبلور مییابد .برعکس بها تبهدیل بعهد نمیهتی و انقالبهی
مذهب به حالت حکومتی و ساکن ،بار دیگر قرائت ریر سیاسی و ریر حماسی راکد بر تمام
ابعاد فرهنگ عزادار رالب میگردد و چمره مصیبتبار و ر انگیز راکد به رویکرد رالهب
فرهنگ عزادار آن عمد تبدیل میشود 83.نتیجه بارز این امر در این دوران ،تحریفها
لفظی ،محتوایی و اجتماعی در فرهنگ عزادار و تک بعد شدن این فرهنگ بود.
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 .11-3-2تأکید بر بعد احساسی واقعه در روایتها و احادیث و پررنگ شدن بعد داستاانی و
حزن انگیز واقعه عاشورا

فلسفه تأکید روایتها معتبر شیعی و سنی بر بعد اندوه و ثواب فراوان ریختن اشهک
بر مصائب کربال ،بسیار مقدس تر از آن چیز بود که در عمد صفو حاک بود .تأکید بر
گریه به جمت مبارزه با سیاست امویان و عباسیان در مخدوش جلوه دادن قیام مقدس امام
حسین

و سیاست عاشورا ستیز آنان بود .فلسفه و هدف این احادیث بهر همراههی و

حراست از اهداف مقدس و انسانی این قیام استوار بود.

84

با این حال ،به دلیل نرم و احساسی بودن بعد داستانی و حزن انگیهز واقعهه عاشهورا و
سازگار آن با ِوق عموم مردم در عصر صفویه ،این بازتوانی تکبعد از واقعه عاشورا،
بیشتر از قرائت عقالنی و منطقی تشک و بیرو با روحیه و احساس مردم سازگار بهود و
زمینه بمتر را برا پذیرش عمومی مذهب فراه مهیکهرد .ایهن نکتهه زمهانی اهمیهت
مییابد که تمام تالشها شاهان صفو را در جمت بمرهگیر از نیرو اندیشه مذهبی
عمومی مییابی .
دراین دوران ،عدها با این عنوان که گریه برا امام حسین

به هر شکل ممکهن

ثواب دارد ،با تحریف و جعل میکوشیدند احساسات مردم را تحریک کنند .آنما باور داشتند
هدف ،وسیله را توجیه میکند و در دستگاه امام حسین

این مهوارد عیبهی نهدارد .اوج

جعلیات از کتاب روضۀ الشمدا آراز گردید و در سالها بعد ،افراد دیگر با همان لحهن
به شر و تحریف واقعه کربال ادامه دادند.

85

تقویت هرچه بیشتر مذهب تشیع اثناعشر و توجه به تهأثیر برانگیزتهرین بعهد واقعهه
عاشورا؛ یعنی بعد احساسی و ر انگیز آن در مرکز سیاستها مذهبی دولت صفویه قهرار
میگرفت و اهمیت تاصی به رسیدن به هدف میبخشید .تأکید فراوان روایتها شیعه و
سنی و جایگاه آن در منبع مرثیهنامها این دوره ،روضۀالشهداء بر ارزش ،مشروعیت این
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تمایل میافزود 86.جا گزینی ِکرها صوفیان نقه بندیهه بها مراثهینامههههایی چهون
روضۀالشهداء ،نشانها از وسعت دامنه آمادگی مردم برا پذیرش تشیع در پایهان قهرن
نم بود 87.در واقع ،روضهتوانی یکی از عوامل مم و اساسی تقویت نفوِ علما مهذهبی
عمد صفو بود .عالقه و احترام تام مردم به امام

به تقویهت جایگهاه و محبوبیهت

روضه توانی کمک میکرد .این محبوبیت موجب افزای

تعداد روضههتوانهان مهیشهد و

اسباب تقویت قدرت و نفوِ اجتماعی علما شیعه را به ویژه در عمد شاه تمماسب فراه
میکرد.

88

یکی از دالیل تحریف واقعه عاشورا ،تمایل به اسطوره ساز و افسانه ساز است .در
بشر حس قمرمان پرستی وجود دارد و مایل است که دربهاره قمرمانهان ملهی و دینهی بهه
افسانه ساز بپردازد 89.حسن توجه و افسانه پرداز هایی چون داستان عروسهی حیهرت
قاس

 ،قیام درۀ الصدف و افسانه ساربان امام

این بهود کهه بهرا تهوده حامیهان

عقیدتی مذهب جدید ،نوعی سرگرمی ،تحریک احساسات و گریه بهر مظلومیهت شهمدا
کربال و در نتیجه تقویت گرای

به سیاستها مذهبی حکومت را به ارمغان می آورد.

90

در هر حال ،این نوو بازتوانی به دلیل نگاه تکبعد احساسی و سهوزناک بهه واقعهه
کربال ،اِهان عمومی را بیشتر در مصائب و سختیها آن متمرکز مهیکهرد و بهه نهوعی
توده مردم را از فم و درک فلسفه ،علل ،اهداف ،ارزشها و پیامها این جریان مقهدس
باز میداشت .نتیجه این امر ،عدم توجه به صفات عامالن و مسببان حادثهه قیهام ،برکنهار
ماندن مردم از سیاست زمان و دور از اندیشیدن درباره مشروعیت و یا عهدم مشهروعیت
حاکمان صفو بود .حاکمانی که تواسته یا ناتواسته بخشی از صفات عامالن آن واقعه را
دارا بودند .درنتیجه ،این رویکرد ،حاکمان ر ا از نقد مردم مصون میداشت.
در واقع ،با ک رنگ شهدن چمهره انقالبهی حادثهه کهربال در دوره صهفویه ،بهه نهوعی
زمینه ها چال

و اصطکاک با جباران آن عمد ک رنهگ شهد و روحیهه مبهارزه اللبهی و
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آگاهی سیاسی از مردمان سلب شد .ایهن وضهعیت بهه نهوعی زمینههسهاز تقویهت قهدرت
پادشاهان صفو بود 91.در مقابل ،برپایی این مراس که آیینه تمهامنمها جهدال یهال و
مظلوم و حق و باالل در دیدگاه شیعیان بود ،روحیه مبهارزه جهویی را در جمهت رویهارویی
عمومی با حکومت سنی مذهب عثمانی برمیانگیخت.

92

با وجود توجه فراوان برتی از علما در زمینه موایبت بر عدم رلبهه عناصهر داسهتانی و
اسطورها بر عناصر تاریخی در حوزه اتبار واقعه کربال ،منابع مرثیهسرایی منظوم و منثور
این دوره ،بسیار از عناصر داستانی را در قالب نکتهها تهاریخی وارد فرهنهگ و آیهین
عزادار کردند .نیاز مراس عزادار به بیان نکتهها جذاب ،گیهرا ،و گریههآور و عالقهه
مردم به شنیدن ماجراها داستانی وقایع کربال سبب بیشتر شهدن قصههتهوانی مهیشهد.
افزای

قصهپهرداز و تهداوم آن در ادوار بعهد ،سهبب برآشهفتن شهمار از مجتمهدان و

محدثان بزرگ مانند عالمه میرزا حسین نور شد که به نقاد صریح از روضهتوانیها
رای پرداتت .به نظر میرسد در عصر صفویه نیز ،برتی از علما شیعه بهه ایهن نهوو از
عزادار  ،نگاهی مثبت نداشتند 93.شمید مطمر با انتقاد از تحریفهها انجهام شهده در
بیان حادثه کربال ،به انتقاد از علمایی چون مال حسین کاشفی ،صاحب روضۀالشهدا و مال
آقا دربند مؤلف اسرار الشهادۀ می پردازد .او درباره کتاب اتیر می نویسد:
مال آقای دربندی کتاب اسرار الشهادۀ را نوشته که به کلی حادثره کرربال را
تحریف کرده است .قلم کرده است ،زیر و رو کرده است ،بی خاصیت و بری اثرر
کرده است ،کتابش مملو از دروغ است.

94

 .11-3-3هراس نخبگان از عوام یا عوام زدگی

با توجه به اینکه اصال تفکر عقالیی و بازتوانی نقادانه فرهنگ عهزادار  ،در تمهام
دورهها از مسئولیتها مم نخبگان جامعه است ، 95ترس از الرد شدن و مخالفت عامهه
با اندیشه ها و اعمهال اصهالحی و تمایهل بهه یهکرنهگاندیشهی بها عمهوم ،آنهان را بهه
محافظهکار و رفلت از مسئولیت و تعمد اتالقی توی

میکشاند.
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به عنوان نمونه ،مقدس اردبیلی به دلیل مخالفت با این نهوو حرکهات در عهزا امهام
حسین

 ،از سو بخشی از جامعه الرد گردید .در حقیقت این نهوو مراسه در البقهات

باال جامعه هیجان چندانی ایجاد نمیکرد .آنما به جا این امور ،به قرائت قرآن و سهایر
کتابها میپرداتتند 97.نتیجه اینکه تأل وجود نخبگان در میهان عمهوم ،زمینهه تحریهف
هرچه بیشتر فرهنگ عزادار را فراه میکرد.
دیگر عامل انحرافها در بستر تلفیق فرهنگ و آداب و رسوم ملی و قومی با فرهنهگ
عزادار جستوجو میشود .ه ساز میان این عناصر متفاوت ،برا بقا تکتهک ایهن
عناصر الزم است اما افراط در آن ،زمینه را برا ک رنگ شهدن یهک فرهنهگ بهه سهود
فرهنگ دیگر فراه میکند .بر همهین اسهاس ،برتهی امتهزاجهها فرهنگهی بهه دلیهل
ناه ساز عناصر درونی به نوعی زمینهساز انحرافها و تارج شدن از فرهنگ عاشهورایی
در این دوره شد و برتی عناصر منفی تصوف ،درویشی و یا قبیلهه ا قزلبهاش هها در آن
تداتل نافرجام و زیان بار ایجاد کرد.
نتیجهگیری

بعد حزنانگیز ،عنصر انفکاکناپذیر واقعه تلخ تاریخی عاشورا است اما با گذشت زمان،
این بعد از واقعه ،مورد تأکید و توجه تاصی قرار گرفت .به گونه ا که در عصر صفویه به
دلیل ه سویی این جریان با سیاستها حکومت ،این توجهه در نهزد حاکمهان و مهردم،
شکلی افراالی پیدا کرد .این امر به دلیل همراهی سیاستها حکومت صفو در تبلیغ و
تروی آن ،به عمده ترین قرائت حاک بر محافل عزادار شیعی تبدیل گردید .بهر همهین
اساس ،این رویکرد در نقل مورتان ،مقتلنویسان و جمان گردان تهارجی ایهن دوره ،پهر
رنگ به نظر می رسد .نتیجه چنین امر  ،تک بعد شدن واقعه عاشورا و محصهور شهدن
این واقعه عظی در رویکرد احساسی منفعل و ریر پویا حزن ،ناله و ترح بود.
یکی از آسیبها این نوو رویکرد عاالفی و منفعل نسبت بهه واقعهه عاشهورا در ایهن
دوره این بود که سهد راه هرگونهه ،تفکهر عقالنهی دربهاره فرهنهگ عاشهورا ،عهزادار و
ارزشها آن در اِهان عمومی مردم گردید و عرصه را بهرا بعهد حماسهی در فرهنهگ
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عامه تنگ کرد .به گونها که الفایی چون رربت ،تنمایی ،بیکسی ،تشنگی و مظلومیهت
به دایرۀ المعارف اصلی این قیام تبدیل شدند و بهه نهوعی رنهگ عهاالفی و گریسهتن بهر
مصائب عاشورا را تبلیغ میکردند.
از دیگر پیآمدها نگرش تک بعد به واقعه عاشورا ،گرای

به سو تقهدیرگرایی و

انتساب این واقعه به قیا و قدر و چرخ و فلک بود که در این دوره ،به وضهو در ادبیهات
مذهبی دیده میشود .این رویکرد ،نگرش عقالنی بهه واقعهه را کهور مهیگردانیهد ،واقعهه
عاشورا و فرهنگ عزادار را ریر اراد جلوه میداد و نق

عنصر انسانی ایهن صهحنه را

فل میساتت .نتیجه این امر ،حکومت اندیشه جمود ،انفعال ،سهکون ،راضهی بهودن بهه
شرایط و تاموشی شعله انقالبی قیام و فرهنگ عاشورا بود .بنابراین ،با عوام گرایی هرچهه
بیشتر فرهنگ عزادار در عمدصفو  ،زمینه دان
جمل ،جمود و یاهراندیشی بر آن حاک شد.

و بین

واقع بینانهه از میهان رفهت و
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پی نوشتها:

 .1ادوا د بفاون ،رل اخ ادبیلا اافان از صت ا رل وصف حلضف ،متفجم بهفام مقدادی ،رهفان:
مفوا اد ،1363ص .44 ، 43
 .2ابن اثیف ،رل اخ کلمل ،متفجم حسن وحلن  ،رهفان :ایلطیف ،1354 ،ج  ،5ص .2258
 .3صلدق هملا ن  ،رعزا د اافان ،نیفاز :ن اد ،1368،ص .48
 .4ی ل جعتفالن ،حیلا فکفی و ییلی اململن نیع  ،قم :مؤیس انصل الن ،1376 ،ص
.325
 .5کل ن ج

افل ،انعل پف آب چشم :ژاناف مفثی  ،ناکل و میتا ای کفبالنلما میتشام

کلنلن  ،رفجم اب ایتضل حفّی ،کتلب مله ادبیلا ،نمل ه  ،1پیلپ  ،124ص.87-76
 .6نهین حقیق  ،جستل ی د رعزا و رعزا ن اس د ااافان ،کتالب ماله ادبیالا ،ش،10
پیلپ  ،124بهمن  ،1386ص.13
 .7وبدایجیل قزواا  ،ایاقض ،ب ک نش میدث ا ما ی ،رهافان :نشاف یا هف ،1331 ،ص
.406 -402
 .8مفرض مطهافی ،حملیا حسایا  ،رهافان :انتشال اا صاد ا ،1381،ج ،1ص88-87؛
حسین آبلدالن ،ری ل متلهیم نیع د دو ه قلجل  ،فصلالم ولم _ پژوهشا نایع نالیا ،
یلل هشتم ،بهل  ،1389ش ،29ص.150-146
 .9ول بل کبلن  ،رعزا خ ان حداث قدی مصلئب د نملاش آئیاا  ،رهافان :امیفکبیاف،
 ،1383ص .21
 .10میمد بن حسن حفّ ولمل  ،ویلئلایشیع ف ریصایلایمسالئلایشافاع  ،قام :مؤیسا
آلبیت

 1409 ،ه.ق ،ج ،14ص .501

 .11نیخ صدوق ،الخصالالمحمودۀوالمذمومۀ ،قم :جلمعا مد یاین 1403 ،ه.ق ،ج ،2ص
.635
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وزگل صات ی بال ر جا با یاتفنلم هالی

ییلحلن ،پژوهش نلم رل اخ ،یلل چهل م ،ش  ،16ص .91
 .13غالمفضل گل زوا ه ،از مفثی رل رعزا  ،از مفثی رل رعزاا  :بالزخ ان رال ا

 -هاافی

رعزا  ،آایا پژوهش ،1378-1377 ،ص.34
 .14ما چهف پل یلدویت ،نله رهملیب اول ،رهفان:ب نل ،1377 ،ص 833؛ ففاده مجیادی
خلما  ،رعزا و رعزا خ ان د اافان ،گلستلن قفآن ،دو ه جداد ،نمل ه ،63ص.37
 .15نزهاات احماادی ،کاال کفد م ق فاالا د گسااتفش مفایاام ماا،هب دو ه صاات ی،

پژوهشهلی رل ا

 ،پلایز و زمستلن ،1385ص.21

 .16اعق ب آژند ،نملاش د دو ه صت ی ،رهفان ،انتشل اا ا نلد ایالم  ،1385 ،ص 87؛
ضل قدام  ،اش هل و رل اخ ری ل دیت هلی وزادا ی ،یفوش ،نمل ه ،934ص.2
 .17انلد دبلی ففاف ،بفگزاده و نفح یتفنلم نل دن ،رفجما حساین هژبفاالن و حسان
ایدی ،رهفان :ب نل ،1384 ،ص 214؛ ژان نل دن ،ییلحت نلم نل دن ،رفجم میمد وبلیا ،
ج ،4رهفان :امیفکبیاف ،1336 ،ص 45؛ انگلبافا کم تاف ،یاتفنلم کم تاف ،رفجما کیکالوو

جهلندا ی ،رهفان :نفکت یهلم انتشل اا خ ا زم  ،1363 ،ص 180؛ پیتف دالوایا  ،یاتفنلم
پیتف دالوای  ،رفجم نجلع ایدان نتل ،رهفان :چلپ و نشف کتلب ،1348 ،ص 125؛ دون گل یایل
دییل ا فیگ ئفوا ،یتفنلم دون گل ییل دییل ا فیگ ئفوا ،رفجم غالمفضل یمیع  ،رهافان :نشاف
ن  ،1363 ،ص 310؛ اعق ب آژند ،نملاش د دو ه صت ی ،رهافان :انتشال اا ا نالد ایاالم ،
 ،1385ص . 87
 .18پیتف دالوای  ،پیشین ،ص125؛ فیگ ئفوا ،پیشین ،ص307؛ جمل کل ی ،یتفنلم کل ی،
رفجم وبل

ن ج ان و وبدایعل کل نگ ،ربفاز :انتشل اا ففهاگ و هااف آر بلاجالن نافق ،

 ،1348ص 125؛ فدا آفلنلی اچ کلرف ،یتفنلم کالرف ،رفجما میمدصالدق همالا ن فافد،
رهفان :انتشل اا کتلب لن مل  ،1356 ،ص 81،82؛ ژان بلریست رلو نی  ،یتفنلم رلو نی  ،متفجم
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اب رفاب ن ی ،مصیح حمید نیفازی ،رهفان :انتشل اا یالئ  ،1363 ،ص .412
 .19ولا آباالدی ،پژوهشا د رعزاا و رعزاا خا ان  ،فصاالالم هاااف ،زمسااتلن  1361و
بهل  ،1362ش ،2ص .162
 .20غالمفضل گل زوا ه ،از مفثی رل رعزا  ،از مفثی رل رعزاا  :بالزخ ان رال ا

 -هاافی

رعزا  ،آایا پژوهش ،1378-1377 ،ص.36-35

 .21نزهت احمدی ،کل کفد م ق فلا د گستفش مفایم م،هب دو ه صت ی ،پژوهشهلی
رل ا

 ،پلایز و زمستلن  ،1385ص.21
 .22ه .واماف ،رال اخ ااافان دو ه صات الن (کمباافا ، ،متافجم اعقا ب آژناد ،رهاافان:

جلم  ،1380،ص .340
 .23ی ل جعتفالن ،صت ا د وفص دان ،ففهاگ و ییلیت ،رهفان :پژوهشکده ح زه و
دانشگله ،1379،ج ،1ص  66؛ ول ضل میمد ضلا و مفام کیل ،جستل ی بف مفثی هلی نفاف

ض و میتشم کلنلن  ،نشفا ادبیلا رطبیق دانشکده ادبیلا و ول م انسالن دانشاگله بالهاف
کفملن ،دو ه جداد ،یلل دوم ،زمستلن  ،1389ش ،3ص.341
 .24ی ل جعتفالن ،هملن ،ص .78
 .25کل ن ج

افل ،انعل پف آب چشم :ژاناف مفثی  ،ناکل و میتا ای کفبالنلما میتشام

کلنلن  ،رفجم اب ایتضل حفّی ،کتلب مله ادبیلا ،بهمن  ،1386نمل ه  ،1پیلپ  ،124ص.84
 .26هملن ،ص .80
 .27هملن ،ص.79 ،80 ،84
 .28دالوای  ،پیشین ،ص.125
 .29ول بل کبلن  ،رعزا خ ان حداث قدی مصلئب د نملاش آئیا  ،رهفان :امیفکبیاف،
 ،1383ص .30
 .30هملن ،ص31؛ دالوای  ،پیشین ،ص .125 ، 124
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 .31ول بل کبلن  ،پیشین ،ص.34-32
 .32ول آقلجلن قالد ،و امل ااجلد و گستفش آییبهلی وزادا ی ،گاجیا ی ن ،دی ماله
 ،1388ش ،34ص11؛ بهلءایدان خفمشله و داگفان ،دایرۀالمعۀار  نایع  ،رهافان :انتشال اا
نهید یعید میب  ،1381 ،ج ،4ص.440
 .33ول آقلجلن قالد ،پیشین  ،ص.12
 .34مجید فالح زاده ،ییف رل ا

 -ییلیا رعزاا د دو ان صات الن ،چیساتل ،فافو دان

 ،1362نمل ه  18و  ،17ص.855
 .35مال حسین کلنت  ،روضۀالشهدا،تصحیحعالمهشعرانی ،رهافان :ایاالمی  1371،هاا.ق،
ص .410 -401
 .36هملن ،ص .365،362،371
 .37فیگ ئفوا ،پیشین ،ص.310
 .38یبط بن ج زی ،تذکرۀالخواص،شرححالوفضائلخانداننبوت ،رفجما میمد ضال
وطلئ  ،مشهد :آیتلن قد

ضا ی ،1379 ،ص  164با نقال از حساین متت افی و همکال ،

پیشین ،ص.179
 .39مالحسین کلنت  ،پیشین ،ص.430
 .40میمد بن جفااف طبافی ،رال اخ طبافی ،رفجما اب ایقلیام پلاااده ،رهافان :انتشال اا
ایلطیف ،1409،ص .345،333،308
 .41هملن ،ص .345
 .42پتفج چل ویک  ،رعزا هاف ب م پیشفو اافان ،رفجم داوود حلرم  ،رهافان :ولما
ففهاگ  ،1367 ،ص .30
 .43میفزا میمد رقى یسلن ایملك ی هف کلنلن  ،نلیخ ایت ا اخ ،قم :انتشال اا کتلبتفوناى
میمدى ،بىرل ،ص .393
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 .44مالحسین کلنت  ،پیشین ،ص .431
 .45هملن ،ص .429
 .46هملن ،ص.341
 .47طبفی ،پیشین ،ص .190
 .48هملن ،ص .348 ، 341
 .49کلنت  ،پیشین ،ص .419 ،364 ،362
 .50هملن ،ص .420 ،419
 .51حبیب اهلل نفاف کلنلن  ،وسیلۀالمعاد،التعلیقهعلیالفوایدالرضویه ،ب جل :ب نل ،ب رال،
ص .177 ، 174
 .52هملن ،ص .177 ،174
 .53حسین متت فی و میسن نجبف ،واکفد احسلی  -ولطت ب واقع ولن ا د اافان
(از صت ا رل مشفوط  ،نیع نالی  ،یلل نشم ،زمستلن  ،1387ش ،24ص.172-169
 .54هملن ،ص .173

 .55نزهت احمدی ،کل کفد م ق فلا د گستفش مفایم م،هب دو ه صت ی ،پژوهشهلی
رل ا

 ،پلایز و زمستلن  ،1385ص.9-10
 .56هملن ،ص .9
 .57ی ل جعتفالن ،پیشین ،ص 905؛ نزهت احمدی ،پیشین ،ص.12-11
 .58نزهت احمدی ،پیشین ،ص.20-21
 .59اعق ب آژند ،نملاش د دو ه صت ی ،رهفان :انتشل اا ا نلد ایالم  ،1385 ،ص -85

.86
 .60فیگ ئفوا ،پیشین ،ص  312-311؛ دالوای  ،پیشین ،ص126-125؛ رلو نی  ،پیشاین ،ص
.416 ،414
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افل ،انعل پف آب چشم :ژاناف مفثی  ،ناکل و میتا ای کفبالنلما میتشام

کلنلن  ،رفجم اب ایتضل حفّی ،کتلب مله ادبیلا ،بهمن  ،1386نامل ه  ،1پیالپ  ،124ص-80
.81
 .62ففاف ،پیشین ،ص .215
 .63دالوای  ،پیشین ،ص .126-123
 .64کل ی ،پیشین ،ص .126
 .65رلو نی  ،پیشین ،ص .413
 .66ففاف ،پیشین ،ص .215
 .67اصغف ففوغ ابفی ،گزا ش هلا حض

زنلن د مجالی

وازادا ی دو ه صات ا رال

قلجل ا  ،پیلم زن ،یلل ن زدهم ،ش1و2؛ ژان بلریست رلو نی  ،یتفنلم رلو نی  ،متفجم ابا رفاب
ن ی ،مصیح حمید نیفازی ،رهفان :انتشل اا یالئ  ،1363 ،ص.414 ،412
 .68اصغف ففوغ ابفی ،هملن ،ص.2
 .69ی ل جعتفالن ،پیشین ،ص .458-457
 .70هملن ،ص .461-460
 .71فیگ ئفوا ،پیشین ،ص .309-310
 .72کلرف ،پیشاین ،ص 81؛ رلو نیا  ،پیشاین ،ص 412؛ دالوایا  ،پیشاین ،ص 125-124؛
خسفو نهفال ی ،کتلب نملاش ،رهفان :امیف کبیف ،1365 ،ص .149
 .73کلرف ،پیشین ،ص 81؛ دالوای  ،پیشین ،ص.125
 .74کلرف ،هملن ،ص 82-81؛ کل ی ،پیشین ،ص .126
 .75آدام اویئل ا

 ،یتفنلم اویئل ا

بفای هم  ،1369 ،ج ،2ص .488
 .76نزهت احمدی ،پیشین ،ص .9

 ،متفجم حساین کفدبها  ،رهافان :نافکت کتالب
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 .77اعق ب آژند ،پیشاین ،ص  87؛ ضال قادام  ،اشا هال و رال اخ ریا ل دیات هالی
وزادا ی ،وش ،نمل ه ،934ص .2
 .78رلو نی  ،پیشین ،ص 414؛ دالوای  ،پیشین ،ص .125
 .79فیگ ئفوا ،پیشین ،ص  310؛ کلرف ،پیشاین ،ص 82-81؛ دالوایا  ،پیشاین ،ص -124
.125
 .80دالوای  ،هملن ،ص 123؛ فیگ ئفوا ،هملن ،ص .312
 .81دالوای  ،هملن ،ص 124-123؛ کل ی ،پیشین ،ص 125؛ اعق ب آژند ،پیشین ،ص 53؛
رلو نی  ،پیشین ،ص 412؛ نل دن ،پیشین ،ص 44؛ چل ویک  ،پیشین ،ص .368
 .82نل دن ،هملن ،ص 44؛ دالوای  ،هملن ،ص .123

 .83ول آقلجلن قالد ،پیشین ،ص11-10؛ اب ایقلیم طالهفی ،رال اخ ییلیا و اجتمالو
اافان از مفگ ریم

رل مفگ نله وبل

اول ،رهفان :ولم و ففهاگ  ،1384 ،ص .151

 .84ول آقلجلن قالد ،هملن ،ص .203
 .85مفرض مطهفی ،حملی حسیا  ،رهفان :انتشل اا صد ا ،1361 ،ص .46-45
 .86ول آقلجلن قالد ،پیشین ،ص.198-19
 .87ماص
ففهاگ

صتت گل ،یلختل نهلد و انداش داا د اافان وصف صت ی ،رهافان :خادملا

یل ، 1381 ،ص .137

 .88ما چهف پل یلدویت ،پیشین ،ص .833
 .89ول مطهفی ،پیشین ،ص .35
 .90حسین متت فی ،پیشین ،ص.202-200
 .91هملن ،ص .204-203

 .92ول بل کبلن  ،پیشاین ،ص 23؛ نصافاهلل فلسات  ،زنادگلن ناله وبال
دانشگله رهفان ،1345 ،ج ،3ص .6

اول ،رهافان:
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 .93میفزاحسین میدث ن ی ،یؤیؤومفجلن ،رهفان:ففاهلن  ،1383،ص66؛ ی ل جعتفالن،
پیشین ،ص .877
 .94مفرض مطهفی ،پیشین ،ص .93
 .95ول آقلجلن قالد ،پیشین ،ص.17-16
 .96ففاف ،پیشین ،ص .215
 .97هملن ،ص .215

