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 چكيده
و سياسى آن، جايگاه ويـژهبه عزاداری و اجتماعى، فرهنگى در دليل نقش سازنده فردی ای

و سـيره اهل و مـذهبىدارد؛ اّمـا ايـن آيـين:بيـت مكتب اسالم ، اگـر بـر اسـاس اصـول

و عمل نشود، نتايج مطلوب سياستبازخوانى، معرفى، های اسالمى، ارزش پىىگذاری را در

به. نخواهد داشت و انـدوه ديگـران اسـت كـه معنا عزاداری، و همـدلى در غـم ی همراهـى

و بيشتر درباره شـهادت امـام حسـين مى بـه7شيعيان از آن تعبيری خاص كرده . برنـد كار

و موجود، همزمان نوشتار حاضر درصدد است به شيوه و با تكيه بر منابع تاريخى ای اسنادی

مـاعى فـراروی آن را بـازبينى های فرهنگـى واجت با بررسى تاريخى اين پديده دينى، آسيب

و راهكارهايى  های عـزاداری، سـيره اسـالم، گونـهبـازخوانى. را ارايـه كنـد اصالحىكرده

و نيـز چگونگى تعامل حكومت و محتـوايى آسـيببررسـى ها، ماننـد برخـورد های شـكلى

شـدن آن بـا فرهنـگ قـومى، شـدن عـزاداری بـه عـادت، آميخته عاطفى با عزاداری، تبديل

و استفاده از آالت موسيقىاصالت  از جمله مسائل مهم يافتن شكل بر محتوا، غلو در اشعار

مىبه پديده دينىاين  و تبيين شمار .دارندآيند كه نياز به كنكاش
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ها كليدواژه
.شناسى عزاداری، سيره، نمادها، آسيب

 مقدمه

ها از طريـقنانسـا اسـت كـههای خاصى از واقعيـت اجتمـاعى گفتمان دارای،ای هر جامعه

، در طـى سـاليان دينـىهـای عزاداری. سـازند معنابخشى به آنها، واقعيت زندگى خود را مى

همبا فرهنگ ايرانىای به شيوهطوالنى، وكه آميخته در بخشى از زيست فرهنگ آنها شـده

، عـزاداری ايرانيـاندر فرهنـگ دينـى. هـايى از آن اسـت های پرشور عاشورا نمونه عزاداری

و امامـان كـه نشـان هـايى اسـت آئـيناز يكى و دوسـتى شـيعه بـا اوليـای ديـن دهنده پيونـد

و شـهادت آنـان را گرامى:معصوم شـان عزایوداشـتن، در سـوگ است؛ يعنـى رحلـت

بـرای سـوگواری از سـوی ديگـر،.هـايى از محبـت بـه اوليـای الهـى اسـت، گونـهگريستن

و تعظيم شعائر نوعى:معصومين كه احياگری آن است و بركات نيـز بـه خـود امـت آثار

ُعلقه؛ چراكهگردد اسالم برمى و پيوندهای عاطفى بـا اوليـای ديـن از اين رهگذر، های دينى

به مى استوارتر و و پاكتبع گردد .شود تقويت مى:بيت شيعيان اهل زيستى دينداری، تعّهد

و توصيه خود پيامبر اسـالم شـكل:ان معصـومو امامـ9عزاداری از آغاز، با دستور

و و عالقه پيروانميان تدريجبهگرفته است بهمنـدان بـه عتـرت پيامبر سـنّت«صـورت يـك،

واسطه ظرفيت باالی خود، همواره مـوردبهو)105-104: 1375ابن هشام،( درآمده است» دينى

و هست در اين پديده دينى، در طـول حيـات تـاريخى خـود،؛ هرچند توجه همه اقشار بوده

و حكومت اجههمو و لـذاها با جامعه و نشـيب هـای بسـياری گشـته های آسـيبدچـار فـراز

و تغييـراتو نيز در برهـه متحمل شده استنيز گوناگونى را  هـايى از زمـان، سـبب اصـالح

و اشكال گونـاگون. بنيادی در جوامع اسالمى شده است و معرفى عناصر بى شك، شناخت

و تاثيرگذاری بـاالی آن اين سنت دينى، در تجربه تاريخى  مسلمانان، ما را به وجود ظرفيت

و نيز آسيب آگاه های فرهنگى كه در قالب شكلى از عزاداری در حال بروز هسـت تر ساخته

.تر خواهد ساخت را نمايان

هـای گونـه،، اشـكاللـوازم،ابعـاد، حاضر درصدد است با بازخوانى ايـن پديـده نوشتار

آن رفيتظو تجربى آن در ميـان مـردم  و در عرصـهرا هـای فرهنگـى بـازگو های اجتمـاعى
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و هـای وارده، نيز با بيان برخى از آسـيبو كرده و متوليـان دينـى، فرهنگـى توجـه محققـان

و گذاری در بعـد سياسـت اين سنت،های ظرفيتاز صحيح گيری گذاری را برای بهره قانون

و نيز زدودن آسيب فرهنگ .های عارضى، معطوف كند سازی

 عزاداری

و ازكلمه،اين واژه : دهخدا(مصيبت، زاری، سوگ معنىبهدر لغت» عزاء«دارای ريشه عربى

ع و مصيبت استو)ماده و شكيبايى در ماتم و» عزی«.صبر از باب تفعيـل بـه معنـای تسـلى

معنـای عزاگرفتن بـه، در برخى از كتب لغت.)504:ق1414يـومى،ف( توصيه به صبر آمده است

وزدگ حالت ماتميجادا و اقامـه سـوگواری بـهى و مصـيبت لبـاس در بركـردن برای سوگ

و بزرگو نيز به)»و«ماده عميد،( سبب مرگ كسى است شمردن آمده معنای نماياندن بزرگى

و يقـال عـّز الرجـل«: است َعْظم اَْعزْرُت بما اصابه فالناً ای ، فراهيـدی(»بلـغ حـّدا العـّزه: يقال

.)76: العینب كتاق، 1410

و در اصطالح؛ عزاداری به مراسم آيينـى گفتـه مى شـود كـه بـه يـادبود فـرد درگذشـته

، حـج،ةهـای صـال واژه عزاداری، مانند واژه. شده برگزار شود منظور صبر بر مصيبِت وارد به

و شرعى نيست كه شناخت آن نيـاز بـه تعريـف شـارع دينى از اصطالحات... انفاق، زكات

و مراسم خاصى است كـه ای آيينى است كه نشان باشد، بلكه واژه مقدس داشته دهنده رفتار

ــع و گرامي در مواق ــوع مصــيبت مى اشــت آن،دوق ــى،. شــود انجــام و از منظــر دين ــع در واق

هـای روشكـه بـا اسـت ديـده بخشيدن به فرد يـا افـراد داغ زاداری، مراسمى برای آرامشع

، زده مصـيبتكردن همـراه بـا كردن زبانى، گريـهدیهمدر:مانند شود گوناگونى، نمايان مى

و به مصائبديده، يادآوری های فرد داغ غصه شنيدن غم و وفاتويژه ديگران بزرگان دينى

در قالـب مراسـم جمعـى، در چنـد مرحلـه زمـانى طور معمولبهعزاداری همچنين. تاريخى

و( مى ويژهو با آدابى ...) سوم، هفتم، چهلم و برگزار همشـود دریرفتـه، تـاثير بسـيار روی

.دارد زده مصيبتبخشيدن به افراد آرامش

و بـه عبارت ديگـر، مراسم عزاداری از ديدگاه دينى، ارتباط محكمى با عزت نفس دارد

مى زمينه را آورد؛ چراكه هر كسمى های عزت نفس را در افراد پديد توانـد عـزت نفسـش

هنجار، گريـه، سـوپاپ در شـرايط بـه. ارتقـا دهـد ميزان ارزشى كه برای خود قائل اسـت، به
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و بنا مى بر تنوع تأثرات درونى، گريه تأثرات درونى انسان است از ديـدگاه. شـود هم متنوع

.)263: 1389جعفری،(ترين جلوه تذلّل، گريه است عرفا نيز زيبا

ریابازخوانى عناصر محوری در عزاد

ا و خارجى از.ستعزاداری، واقعيتى اصيل، عينى و و بركات فراوان وجـودی دارد لذا آثار

و پايه اصيل مركب است .سه ركن

و ارتباط به چيزی يا كسـى دارد؛:عزادار-1 شـخص: يافتـه وفات-2شخصى كه عالقه

و دلداری-3سوی اوست؛ يا چيزی كه نيت عزا به به خصيصه: حالت عزا صورت ای نفسانى

و ماتم و تعظيم .و سوگ همراه است قلبى كه با تكريم

گانـه، اگـر بـه دور از واقعيـت باشـد، عـزاداری روشن است كه هريك از اين اركان سه

و وضعى نخواهد داشت و واقعى و آثار عينى بنابراين بديهى است كـه. راستين، تحقق نيافته

و همچنـين متـوفى،هرچه عزادار و شناخت واالتری برخودار باشـد ) يافتـه وفات( از معرفت

بىشخص و موثر در جهان هستى باشد، تری از عـزاداری حقيقـى شك جلوه كامـل يتى ربانى

.يابد تحقق مى

ترين ويژگـى آن، معرفـت لـذا برجسـته. ارتباط با روح متوفى اسـت،در عزاداری، قصد

و مقـام اوسـت ويژه در قالـب ادعيـه مـأثور ماننـد همچنـين در عـزاداری بـه. نسبت به متوفى

د و و سيمای درونى حقيقت انساِن كامل تشـريح عای كميل، اليهزيارت عاشورا های باطنى

مى مى و بركات وجودی او شمارش و آثار در شود و نزديكـى و قرابـت و راه دوسـتى شود

به. شود وجود عزادار القا مى و حجاب گونه از سويى در عزاداری هـای بـين ای خاص فاصـله

و وفات مى عزادار . رود يافته از بين

:شناختى است مبتنى بر دو حقيقت انسانهمچنين عزاداری شناسى،ر وجه انساند

و نفس عزادار با متوفى است نه با بدن.1 مدفوِن متوفى؛ اين امـر عزاداری، ارتباط روح

و كامل .تر برخودار است بر اساس اين حقيقت است كه انسان پس از مرگ، از حياتى برتر

مى،خاص عزادار به بدن توجه.2 و بـه خود موجب تبع مكـان جسـد متـوفى، شـود بـدن

و بـه همـين سـبب توجـه عـزادار در هنگـام عـزاداری، قبـر،يك نـوع محوريـت پيـدا كنـد

.وآرامگاه بدن متوفى است
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مى در عين عزاداری فردی باشـد، تواند يك كنش فردی برای ايجاد ارتباط ميان حال كه

به-طور عمده به ، يك كنش جمعى است كه منجـر-اص مقدس باشداگر برای اشخ ويژهو

مى به ارتباطات ميان .شود فرهنگى نيز

 شناسى عزاداری جامعه

عنوان دسته از رفتارهاى گروهى، جمعـى اسـت كـه عرفـاً بـه مقصود ما عبارت از مطالعه آن

مى»عــزاداری« و روش. شــود ناميــده يــك گــروه، حــاالت، آدابمنــد رفتــار مطالعــه مــنظم

يا كوچك مىبزرگو در. اسـت» شناسى عزاداری جامعه« پردازند، كه به عزاداری بنـابراين

يا محدوداين زمينه،  و مطالعـه آن، تفـاوتى در صـدق بودن گستردهو عرصه عمل اجتماعى

.آثار اجتماعى متفاوتى را در پى داشته باشندهرچند ممكن است؛آورد عنوان پديد نمى

شناسى است كه بـه رفتـار عـزاداری اى از جامعه حوزه»یشناسى عزادار جامعه«در واقع،

و يا جمع و اجتماعى عنوان يك كنشبه، افراد وجـود، ايـن بـا ايـن. پردازدمى نمادين جمعى

و در زيـر اى خـاص از جامعه تواند عرصـه حوزه مطالعاتى مى شناسـى ديـن را تشـكيل دهـد

.گيرد هاى آن قرار مجموعه

7امام حسينپيشينه عزاداری تا زمان

ــاگون ســابقه طــوالنى دارد و ملــل گون در در حــوالى ســمرقند، نقــش. عــزاداری در اقــوام

های پيش از ميالد وجود دارد كه مجلس عزای سـياوش را نمـايش ای مربوط به دهه برجسته

در اسـالم نيـز. شـود های مختلفـى از عـزاداری مشـاهده مـى در تاريخ جوامع، گونه. دهد مى

و از اخباری كه در دسترس است، برمىای عزاداری سابقه هـم9آيد كه پيامبر ديرينه دارد

آن موافق مى ابن. بودبرگزاری بعد از اتمام جنگ احد كه رسول خدا به خانـه«: نويسد هشام

آن،ظفر رفت، در محله بنى خود مى مى ها كه بر كشتگان صدای زنان كردنـد بـه شـان گريـه

و موجب شد  و فرمـودگوش آن حضرت خورد : كه اشك بر صـورت او نيـز جـاری شـود

بن. ولى كسى نيست كه بر حمزه بگريد بن وقتـى سـعد و اسـيد حصـير از گفتـه پيـامبر معـاذ

و در آنجا به اقامـه: آگاهى يافتند، به زنان خود گفتند و به دِر مسجد برويد لباس عزا بپوشيد

و ماتم برای حمزه، همـت كنيـد گ رسـول. عزا ريـه آنـان را شـنيد، از خانـه خدا كـه صـدای
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و به آنان فرمود و خدايتان رحمت كند به خانه: خويش بيرون آمده كـه های خود بازگرديد

ج 1414، 1375ابـن هشـام،(»به خـوبى مواسـات را انجـام داديـد در.)4:122ق، پيـامبر همچنـين

ب و برای عزادارانى كه در خانه او گرد آمده ودند، طعام تهيه شهادت جعفر طيار نيز گريست

و به نقل از عايشه. كردند سـر زنان بـه،همچنين مردم برای وفات پيامبر هم عزاداری كردند

مىو  و صورت خود و7در زمان شهادت امام علـى. زدند سينه نيـز فرزنـدان آن حضـرت

بـه شـهادت رسـيدند، محمـد7هنگامى هم كـه امـام حسـن. شدت گريستند مردم كوفه به

و نوحهحنفيه مرثي بن .)222و 211: 1357قمى،( سرايى كرده

7سير عزاداری برای امام حسين

ای بود كه بدون فاصـله بـرای حضـرت انجـام، عزاداری7اولين عزاداری برای امام حسين

. بيـت آن حضـرت برگـزار كردنـد اهل،7شك اولين عزاداری را برای امام حسينبى. شد

ا7نقل است، هنگامى كه امام حسين و اسب حضرت به طـرف خيمـه از سب به زمين افتاد

و صورت خـود مى و بر سر و دختران از خيمه بيرون آمدند ام برگشت، زنان و كلثـوم زدنـد

آن... وا جداه! محمداوا:زد فرياد مى بىو .)259: 1374، قمى( هوششد قدر گريست تا

و اوضـاع دومين مرحله عزاداری اهل طـوری پـيش آمـد كـه بيت در كوفه رقـم خـورد

در شيعه بودند، بر حـال اهل7ای از مردم كوفه كه از زمان امام على عده و بيـت گريسـتند

مى«: فرمودند7اين حال امام سجاد 1»گريند، پس چه كسـى مـا را كشـته اسـت اينان بر ما

خطبـه آتشـينى7پس از كوفه در شـام، بعـد از اينكـه امـام سـجاد.)206: 1388، طـاووس ابن(

در همچنـين اهل. روز بـه عـزاداری بپردازنـد3، توانسـتند:بيـت رائت فرمـود، اهلق بيـت

بنـا( شان به كربال برگشـتند كه برای زيارت قبر عزيزان7چهلمين روز شهادت امام حسين

ام.، به عزاداری پرداختند)به نقلى را-همسـر پيـامبر-سـلمه در مدينه هـم نخسـتين عـزاداری

نيز همواره به برپايى مجلس عزای امام:ائمه معصومين.زار كردبرگ7برای امام حسين

در روز عاشورا بسـتگان7بر اساس روايات متعدد، امام صادق. اهتمام داشته اند7حسين

و برای امام حسين گـاهى ايـن مجـالس بـه. كـرد عـزاداری مـى7و اصحاب خود را جمع
 

َأْجلِنَاَأتَنُوُحو«.1 مِْن تَبْكُوَن َو قَتَلَنَاـَن .»فََمْن



آسیعزادار اىاجتماعىفرهنگ هایيبو  75 يرانآن در

به اطالع دستگاه ظالم عباسى مى و آن حضرت مىناچ رسيد و آن را پنهان . كرد ار تقيه كرده

مى ايشان شاعران را به سرودن شعر در مورد اهل و مصائب كربال تشويق طوسى،( كردند بيت

ج 1404 .)2:574ق،

 ورود عزاداری به مرحله جديد

و محدوده7با شهادت امام حسين و وسيع عزاداری وارد مرحله جديدی شد از ای فراتر تر

بهبرجهان اسالم را در و ندبـه بـرای حضـرت گرفت، طوری كه عزاداری ديگـر فقـط گريـه

حـال دربـاره تـاريخ عـزاداری با اين. نبود، بلكه به ابزاری برای مبارزه با ستمگران تبديل شد

. جّدی صورت نگرفته استتحقيقى7امام حسين

و عزاداری حكومت  ها

و مجالس حسينى، بنى و كـه خـود بـودههاميـ اولين گروه مخالف با عزاداری بـانى جنايـات

بن. حادثه عاشورا بودند اموی در اين راه تالش كرد، عبدالملك بيش از ساير سالطين هشام

و شـادی آل«بسـازند؛ او كوشيد تا روز عاشورا را روز جشن وو هـذا يـوم فرحـت بـه زيـاد

از(؛1»مروان بقتلهم الحسين آل مى ابن.)زيارت عاشورا فرازی نخسـتين كسـى:گويـد حجـر

و گروهى از صحابه وتابعين جشـن گرفـت، كه روز عاشورا در حضور عبدالملك بن مروان

و شـهادتآن. بـود» حجاج بن يوسف ثقفى« و گـاه اعـالم شـد كـه يـادآوری قتـل حسـين

و خطباء حرام است آن.)221: 1381هيثمى،( مصائب آن بر گويندگان جا كه در زمان امـام از

و به قدرت7م صادقو اما7محمد باقر و هنـوز، دوران ضعف اموی رسيدن عباسيان بود

7هم عباسيان مخالفت خود را با شيعيان بروز نـداده بودنـد، مسـئله عـزاداری امـام حسـين

رســيدن عباسـيان عــزاداری امــام عنوان يــك مراسـم دينــى رواج يافـت؛ امــا بــا بـه قدرت بـه

در تاريخ آمـده ايـنكه چنانعباسى، طوری كه متوكلبه. هم از گسترش بازماند7حسين

و  و قصـد داشـت آن را7قبر امام حسينبه جسارت را به خود داد دنـزبشـخم آب بسـت

ج 1362مجلسى،( از ای كه بنى در دوره.)45:394، و قدرت را در دست گرفت، عباس خالفت
 

آل،)عاشورا(اين روز.1 بهروزی است كه و آل مروان .شاد بودند7خاطر كشتن امام حسين زياد
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 سـبب،به همين. دانستند با شيعيان به مقابله برخواستند آنجا كه حاكميت را هم حق خود مى

و مراسـم روضـه از سياسـت نوعى جهت به7عزاداری امام حسين گيری سياسى هم داشت

خاطر كـه آنـان فقـط مـدعى حكومـت بودنـد، مراسـم جدا نبود؛ ولى در دوره مغول بـدين

و عـزاداری منظـور بـه بيشـتر عزاداری از حالت سياسى به حالت مراسم مـذهبى تغييـر يافـت

مىكسب ارزش اخروی برگ .شد زار

و علنى دوران آل  شدن عزاداری بويه

به مى7عزاداری امام حسين دورانترين از مهم كـه سلسـله اشـاره كـردق.ه4 سـدهتوان

ــه قــدرت آل و بويــه ب در زمــان،در ايــن. دوران اوج گســترش شــيعه اســترســيد ــان علوي

و فاطميـان در شـما ل مصـر روی كـار طبرستان، زيديان در يمن، حمدانيان در شمال عـراق

و برای نخستين و به7بار عزاداری امام حسين آمدند و در كوچـه و عمـومى صورت علنـى

و با حمايت حاكم وقت  بهبرگزار گرديدبازار طوری كه معزالدولـه دسـتور برپـايى عـزای؛

همچنـين.)358: 1363ابـن خلـدون،( عمومى را در بغداد داد كه بـا اسـتقبال مـردم روبـرو شـد

و حكومـت خـويش در شـمال عـراق دسـتور عـزاداریال سيف دوله حمدانى نيـز در قلمـرو

آل،عالوه بـر ايـن. را صادر كرد7عمومى برای امام حسين بويـه فاطميـان هـم اگرچـه بـا

ايـن. اعـالم كردنـد7رقيب بودند ولى در روز عاشورا عـزای عمـومى بـرای امـام حسـين

و روی كار عزاداری طوری در قلمرو فاطميان جا افتاد كه ،آمدن ايوبيان پس از سقوط آنان

و آنان نتوانسته بودند آن را متوقف كنند .عزاداری ادامه داشت

سلجوقيان نسبت به عـزاداری حكومت بويه، حنابله بغداد با كمك بعد از زوال سلسه آل

مى در روز عاشورا سخت7امام حسين و شعارهای شـيعه را از مسـاجد پـاك گيری كردند

به كردند من«،»العمل حى على خير«جایو دستور دادند در اذان، گفتـه» النـوم الصـاله خيـر

و دوسـتداران امـام حسـين. شود و اذيـت حنابلـه نسـبت بـه شـيعيان 7عالوه بر ايـن، آزار

و بـه.ه448قدری زياد شد كه شيخ طوسى در سـال به ق مجبـور شـد بغـداد را تـرك كـرده

.مهاجرت كندنجف

از. نشين ادامه داشـت بويه در مناطق شيعه بعد از عصر آل7ی امام حسينمراسم عزادار

وها خوان منقبق به بعد.ه5 سده فضايل خانـدان ... پيدا شدند كه در كوچه، بازار، مسجد
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به را مى9پيامبر و مظلوميت آنان  كردند كه بعـدها را ذكر مى7ويژه امام حسين خواندند

مى به آنها .گفتند مداح

روند تاريخى برگزاری عزاداری تـا قبـل از دولـت صـفويه مشـاهده شـد كـه در هـر در

و يـا سياسـى بـه خـود دوره ای با توجـه بـه ديـد حاكمـان وقـت، عـزاداری جنبـه احساسـى

مى.گرفت مى و توانست بـا حكومت صفويه با شاه اسماعيل شروع شود؛ كسى كه شيعه بود

عالوه بر شاه اسماعيل، ديگر حاكمـان دوره.دتالش خود اين مذهب را در ايران رسمى كن

و تالش كردند تا مراسم عزاداری به بهترين شـكل) حداقل در ظاهر(صفويه نيز  شيعه بودند

و علما. برگزار شود عزاداری را بيشتر از آنكه جنبه،با روی كارآمدن اين حكومت، شيعيان

اي. سياسى ببخشند، به جنبه احساسى آن اكتفا كردند بـه7ن دوره، عزاداری امام حسيندر

و قلمرو حاكميت آنان، حتى روستاها نيز كشيده شد اين درحالى اسـت كـه تـا. تمام مناطق

حضور داشتند، برپايى اين مراسـم متعصب سنت قبل از حكومت صفويه در اصفهان كه اهل

.ميسر نبود

از ابتدای7حسينحمايت شاهان صفويه از عزاداری باعث شد ايام عزاداری برای امام

و به صورت فرهنگ غالب مردم درآيد كه حتـى بـر مراسـم محرم تا پايان صفر شناخته شود

مى؛ چنانبدملى برتری يا شـد، بـرای رعايـت كه اگر سالى ايام عاشورا با عيد نـوروز مقـارن

كه خـود را سـيد-در زمان شاه عباس.انداختند ايام سوگواری، جشن نوروز را به تعويق مى

مراسم عزاداری كه تا قبل از آن محـدود بـه-دانستو از جانب مادری از نسل امام على مى

و مذهبى تبديل شـد جنبه و عاميانه بود، به مراسم بزرگ كشوری او. های خالصانه در زمـان

و مراســم دســته هــای شــهر، های در حــال حركــت در خيابان عــالوه بــر جلســات عــزاداری

از خشونت هـای شـرح كـه بـه طرف هـای عـزاداری درآمـد؛ بـدين ويژگىهای دوطرفه هم

كه در طول عزاداری فقط با سنگو چوبشدمىبرگزاركننده مراسم عزاداری اجازه داده 

مى. با هم بجنگند مى اين كار باعث فروكش«:گويد كالمار ايـن. شـد كردن خشم مردم هـم

مى روش شاه به عباس باعث را شد مردم و شـاه خـالى جای اينكه خشم خود بر سر حكومت

و اجتماعى خود را در برابر حكومت قرار دهند، در يك خشـونت  و نارضايتى سياسى كنند

مى مهار .)1379:58، كالمار(» شد، بروز دهند شده كه توسط حكومت هم كنترل

و افزايش اندوه گريه، عناصر نمايشـىو در آخرين روزهای اقتدار صفويان، برای تهييج
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و انـدوه شـهادت امـام. تدريج در مراسم عـزاداری پيـدا شـدبهبيشتری در ايـن زمـان، مـاتم

و شبيه7حسين .)80ش،1388 علوی،(خوانى پيدا شود باعث شده بود كه هنر نمايشى تعزيه

و شـيعيان بـا در زمانى كه افاغنه بر ايـران مسـلط شـدند، از رونـق عـزاداری كاسـته شـد

و مشقت مواجه شدند؛ اين های مـذهبى مشقت در دوره نادرشاه نيز به جهت سياست سختى

و اهميـت خـود  خاص او ادامه يافت تا اينكه با ظهور سلسله قاجار در ايران عزاداری، شكوه

و علمـى حادثـهتر در اين دوره با فعال.را بازيافت و خطبـا، جنبـه تعليمـى شدن نقـش وعـاظ

ا و شـب عاشـورا ول محـرم بـهعاشورا بر جنبه حماسى آن رجحان يافت، اما دهـه ويـژه روز

و هيجانى خود را حفظ كرد  .)34: 1383فروغى ابری،(جنبه حماسى

و تكيـه و تعزيـه افـزوده شـد های ثابـت برپـا در دوران فتحعلى شاه بر شـكوه عـزاداری

شب. گشت به خود فتحعلى شاه قاجار در بعضى از و خصوص در ماه های جمعه، های محـرم

مى صفر، مجلس روضه در. كرد خوانى برپا همچنين، در دوره او بود كه تعداد زيـادی تكيـه

.)29: 1327جهانگير ميرزا،( تهران برپا شد

و حاج ميرزا آقاسى، مراسم عـزاداری در زمان محمد و اعتقاد شاه شاه نيز به علت عالقه

رو به به فزونى گشت ويژه اجرای تعزيه رونق گرفت، همچنين ساختن تكايا نيز در اين دوره

ايـام عـزاداری مـاه محـرم را بـا،ايرانيان«:دنويسمى اين ايام، محرم درباره سریدوكه چنان

و زيــاد انجــام مى شــاه، در دوره مظفرالدين.)157: 1362دوسرســى،(»دهنــد تشــريفات رســمى

و عزاداری هم افـزايش پيـدا كـرده بـود مجالس روضه از هـر كوچـه بگـذری اقـًال«: خوانى

و سقاخانه. اند هار، پنج چادر زدهچ و مساجد كه الى ماشااّهللاٰ در گذرها دسته امسال زياد...ها

.)56: 1381حقانى،(» است

مى به آن طور كلى، در اين دوره عزاداری با حمايت شاهان برگزار گونـه كـه خـود شـد؛

دو شاهان در تكيه دولت به برپايى عزاداری اقدام مى ره جنبه حماسى كردند؛ هرچند در اين

و بيشـتر قرائت عاشورا كمرنگ عـاطفى از حادثـه–هـای احساسـى تر از دوره صـفويه بـود

.گرفت عاشورا صورت مى

و بـه همـين.ق1322در سال و در عصر مظفری، اول نوروز مصادف شد با سـوم محـرم

و عيـدی نـد،عيد،در ايران«سبب و شـاه نيـز سـالم ننشسـت و موافق سنوات قبل نگرفتند اد

هـايى كـه آغـاز ناآرامى دليـل البته اين سـال بـه.)57: 1360نوايى،(» حرمت محرم را بپا داشت
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و برپايى ماه محرم فرصت خوبى منجر به نهضت مشروطيت شد، ويژگى های خاصى داشت

انـداختن دسـته در ايـن سـال دولـت، راهو لـذا.برای افشای نفـوذ خارجيـان در كشـور بـود

و سربازان مأمور بودنـد شـب عزاداری را ممنوع ازو اعالم كرد و مـانع روز گـردش كننـد

د شــدن خــاطر شديد بــه.ق1326در محــرم ســال.ر شــهر شــوندبرگــزاری مراســم عــزاداری

در.)88: 1381حقـانى،(خواهان بـا شـاه، عـزاداری چنـدان رونـق نداشـت اختالفات مشـروطه

تب.ق1338آستانه محرم سال قـ كه ايـران در بـود، علمـا خواسـتند كـه 1919رارداد وتـاب

و دعوت كنند مساجد را سياه و عموم مردم را به قيام عليه قرارداد ترغيب . پوش كنند

هســتيم؛ ولــى هرچــه زمــان حمايــت شــاه از عــزاداری در دوره پهلــوی در ابتــدا شــاهد

مى مى  شود كـه ايـن حمايـت از عـزاداری تنهـا اسـتفاده ابـزاری بـوده اسـت، گذرد، روشن

نه طوری به حمايـت7تنها حكومت از عزاداری امام حسـين كه بعد از روی كارآمدن شاه،

رضاخان كه با حمايت انگليس بر سر كار آمـده.نكرد، بلكه درصدد مقابله با آن هم برآمد

در های مردم هم نياز داشت، به همين به حمايت،های بريتانيا بود، برای اجرای سياست دليـل،

و بهتـرين راه را هـم خوا ابتدا مى  حمايـت از مجـالسست توجه مردم را به خود جلب كنـد

و به .ويژه عزاداری دانست مذهبى

منصـبان بـه، رضاخان با يـك هيئـت از صاحب)عاشورا( بر همين اساس روز دهم محرم

و كتل در پشت آنها حركت مى و افراد با بيرق ازرضاخان كه جلـو. كردند راه افتاد همـه تر

د گِ قرار و و پایمل اشت، با يقه باز، روی سر كاه خوانان نوحـه. برهنـه وارد بـازار شـد اليده

و دسته به همراه رضاخان شروع به سينه رضاخان همچنـين در شـب.ندزنى كرد هم خواندند

و و شمع در دست به مسجد شيخ عبدالحسـين كـه از بزرگتـرين شام غريبان با سر پای برهنه

و يـك دور، دور مجلـسزد مجالس روضه آن روز در.)102: 1381حقـانى،(بـود، وارد شـد

در اصل رضاخان در سال های اوليه پس از كودتا با زيركـى تمـام سـعى داشـت بـا شـركت

و جريان كودتا كاهش دهد ;امـام خمينـى. مراسم مذهبى، بدبينى عمومى را نسبت به خود

مى در اين،كـه خــود نــاظر اقــدامات رضـاخان بــود و ابتــدا بــا«: فرمايــد بــاره رضـاخان آمــد

و سينه و اظهار ديانت به چاپلوسى و روضه و از ايـن تكيـه بـه آن تكيـه زدن در پا كردن رفتن

.)81: 1378هاشمى،(ماه محرم، مردم را اغفال كرد 

و تمـام پايگاه هـای رضاخان زمانى كه به حكومت رسـيد، چهـره ديگـرش را نشـان داد
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و اينهـا را بـه كلـى تعطيـل كـردت. مذهبى را تعطيل كرد و خطابـه و مجالس وعظ مام تكايا

به.)27: 1385نرگسى،( و تغيير صورت ظاهری عزاداری به مراسم كليسا بـود دنبال او در واقع،

را مسيحى را به خود بگيرد، كشور پلهىچيز شكل غرب كرد كه اگر همه خيال مى های ترقـى

و لذا دستور داد و ممانعـت نشـود؛ ولـى لبته بايسـتى روضـها«: طى خواهد كرد خوانى كننـد

و تكايـا باشـد و در روی نيمكت. روضه بايسـتى در مسـاجد و بـه قاعـده هـا آن هـم مرتـب

و آقايان محدثين متخصص خوب، روضه و اين قبيـل سينه. خوانى كنند مستمعين بنشينند زنى

تى كـه رضـاخان بـرای برپـايى با ممنـوعي.)28: همان(» كارهای سابق هم به كلى ممنوع است

به،وجود آورده بـود، مـردم عزاداری بـه مى عـزاداری را و صـورت زيرزمينـى اقامـه كردنـد

ها بــه منــزل يكــديگر بام كــه دســتگير شـوند، گــاهى از پشــت بسـياری از مــردم از تــرس اين

دا روضه،مردمكه صورت بود رفتندو بدين مى و شبانه انجام مـى دنـد خوانى خود را قاچاقى

مىو زن و شبانه از پشت ها چادر به سر مى بام كردند باسـتانى،(»رسـاندند ها خود را بـه روضـه

1367 :553(.

هـای آمريكـايى، تغييـرات گسـترده، پهلوی مصمم شد با اجرای طرح40از ابتدای دهه

و سـال در آسـتانه محـرم سـبب، به همـين. را به نفع بيگانگان اجرا كند... فرهنگى، اجتماعى

و همدســتى از وعــاظ خواســت سياســت;، امــام خمينــى42 را بــااوهای ضداســالمى شــاه

هم. اسرائيل مورد انتقاد قرار دهند محـرم مجـالس هفـتمچنين مقرر كردند كه تـا روز ايشان

و عزاداری به و در صـورت عدم وعظ های تسـليم رژيـم بـه خواسـته طور عادی برگزار شود

و مراجع، به از علما و با خوانـدن نوحـه شدت و مرثيـه رژيم انتقاد كرده خـاطره واقعـه،ها ها

و فاجعه مدرسه فيضيه را در اذهان مردم زنده نمايد  .)263: 1378رجبى،(گوهرشاد

، قرائـت واقعــه عاشـورا از حالــت ـــ ويژه پهلـوی دوم بـهـدر حقيقـت در دوره پهلـوی

و عاطفى خارج مى غل احساسى و جنبـه حماسـى آن مىشـود از. كنـد بـه پيـدا در ايـن دوره

و محمدرضاشاه به مقابله با برگزاری عزاداری برآمدند، مـردم هـم بـا آن جايى كه رضاخان

و ايمانى كه داشتند، نه تنها تالش كردند مجالس عزاداری را برپا كنند، بلكـه توجه به عقيده

ام خمينى، درباره مبـارزهام.با تأسى از فلسفه عاشورا، در پى نابودی حكومت وقت بر آمدند

مى با رژيم در ماه محرم اين و«: كنند گونه بيان من در مورد محـرم بـه دوسـتانم دسـتور دادم

و مراسم را بـدون اجـازه از دولـت انجـام  به آنها گفتم كه مجالس را هرچه بيشتر برپا نمايند
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و اگر دولت جلوگيری كرد، در خيابان و كوچه دهند و خارج تكايا ها مسـائل را بگوينـد ها

.)147: 1381حقانى،(»و نهضت را ادامه دهند

 دينى منظرعزاداری از

آنچه اكنون بـا عنـوان مراسـم توان گفت؛مى در بررسى عزاداری از منظر آموزه های دينى،

: را به همراه خود داردو روايات ازآياتىشود، تأييدات عزاداری انجام مى

 آيات) الف
ع مىآيات تاييدكننده به زادارای را :بندی كرد اختصار دسته توان در چند گروه

مى) الف مى آياتى كه به فريادكردن عليه ظلم، امر ؛ 148: نسـاءسـوره(دهـد كند يـا مجـوز

و سـازوكارهايى اسـت كـه عـزاداری، يكـى از فرصـت؛)113: هـودسـوره؛227: شعرا سوره هـا

و مى .قيام كردتوان در لوای آن بر عليه ظلم فرياد زد

،59: نسـاءسـوره؛55: مائـدهسـوره(اند آياتى كه تحكيم واليت را هدف خود قرار داده)ب

و:های انتقال پيـام ائمـه معصـومين ترين ابزاری مجالس عزاداری، از مهم؛)254: بقرهسوره

و تحكيم آن است .تنوير افكار برای اصل نظام واليى

و مـزدی بـر«اند؛ كردهبيت را تأكيد آياتى كه مودت اهل)ج بگو من از شما هـيچ اجـر

و محبت به اهل بيـتم اين دعوت نمى مبنـای اساسـى؛)23: شـوریسـوره(» خواهم، جز دوستى

و محبت به اهل بيت .هاستو دشمنى با دشمنان آن:برگزاری عزاداری ها، ابراز دوستى

انـد، ماننـد الهـى داشـته آياتى كه داللت بر سوگواری بعضى از انبيا يـا ديگـر اوليـای)د

عزاداری، برای همـه؛)84: يوسفسوره(سوگواری حضرت يعقوب در فراق حضرت يوسف 

مى انواع مصيبت .شود ها برگزار

مى)ه ؛ فضـای حـاكم بـر)32:حجسوره( كنند آياتى كه بزرگداشت شعائر الهى را تأكيد

.ها، تكريم شعائر الهى است عزاداری

يـا«:شـود تفسـير مى7كه به امام حسـين» نفس مطمئنه«است آيه همچنين از اين موارد

َمْرِضيًة،َأيتَُها النفُْس الُْمْطَمئِنه َربك راِضيًة ِإلى ؛ در تفسير برهـان آمـده اسـت كـه»...اْرجِعِى

يهـود، عهـد خـدا را نقـضو رسـوالن او را تكـذيب: پيـامبر فرمـود وقتى اين آيه نازل شد،
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ا و اوليای ؟ كردند لهى را كشتند، آيا به شما خبـر بـدهم بـه مشـابه آنـان از يهـود ايـن امـت

، حضرت رسول بله يا رسول: گفتند  قـومى از امـت مـن كـه خـود را از اهـل«: فرمـود9اّهللاٰ

مى ملت من مى و سنت مرا عوضمى دانند، افاضل ذريه مرا كننـد، فرزنـدانم كشند، شريعت

و حسين را مى كه كشند، همان حسن و يحيـى را كشـتند طور ق، 1416، بحرانـى(»يهود، زكريا

.)1:267ج

 روايات)ب

و عـزاداری7از ائمه معصوميننيز بسياریروايات وارد شد كه داللت بر جواز گريـه

روز قيامت هر چشـمى! فاطمه جان: فرمود9پيامبر اكرماز مشهورترين روايات، كنند؛ مى

و عـ زای حسـين گريسـته باشـد، كـه آن چشـم در گريان است، مگر چشمى كه در مصيبت

و به نعمت مى قيامت خندان است ج 1362مجلسـى،(دشو های بهشتى مژده داده امام.)44:293،

و بايـد ها، نياز به نوحه بانوان در مصيبت«: فرمايد مى7صادق و زاری دارند و شيون سرايى

ب های اشك و بيهـوده جق1409عـاملى،(»...گوينـدشان جاری شود، اما نبايد سخنان باطل ،12:

مى.)90 و گريه«: فرمايند آن حضرت در جای ديگر و يعقـوب كنندگان پنج نفر بودنـد، آدم

و فاطمه بنت بن يوسف ج(»الحسـين محمد وعلى و«: فرمـودو نيـز)2:922همـان، هـر ناليـدن

و گريه بـر حسـين گريه ج 1362مجلسـى،(»7ای مكروه است، مگر ناله چنـينهم.)45:313،

 كنـد كـه بـرايش مجـالس عـزاداری برگـزار نمايـد به فرزندش سـفارش مى7امام صادق

ج 1362مجلسى،( بن.)44:289، اى«: روايـت كـرده كـه فرمـود7از امام رضا نيز شبيب ريان

گريه كنى تا آنكه اشـك چشـمت بـر صـورتت جـارى شـود،7اگر بر حسين! پسر شبيب

ب و كم يا زيـاد تـو را مـىخداوند گناهان كوچكو .)165: 1365ابـن قولويـه،(» آمـرزد زرگ،

و مهم را ترين اهداف رواياتى از اين نوع، بسيار فراوان است و سـتم عزاداری مبارزه با ظلـم

و بنى بنى مىعباس اميه .كنند بيان

 عزاداری پيامدهای

آن عزاداری به و سياسى و اجتماعى، فرهنگى كـهای، جايگاه ويـژهدليل نقش سازنده فردی

و سيره اهل جامعـه شـيعى،اتترين امتياز يقين يكى از مهمبه. دارد:بيت در مكتب اسالم
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و معنويت عزاداری برای اهل ايـن سـيره،. بيـت اسـت برخورداری از چشمۀ پرفيض نورانيت

مى به شـرح زيـر دارای آثار فراوانى را اسـت كـه  در ايـن آثـارنيـز تـوان فلسـفه تـداوم آن

:جستجو كرد

و هـدف آنهـا يكـىن،داشتن مكتب اسالم؛ ائمه طـاهري زنده نگه-1 نـور واحـد هسـتند

آن است و روشـن نگهو عبارت از كوششو داشـتن چـراغ مكتـب ايثار بـرای احيـای ديـن

هر بزرگداشت،رو از اين. است اسالم و ياد ازنام ماندن اصل مكتب، باعث زندهايشان يك

و يـاد او، تـاثير نگه خصوصيتى دارد كه زنده7ساالر شهيدانليكن.الهى است داشـتن نـام

و تـداوم مكتـب اسـالم دارد به بـرای حفـظ مكتـب7روضـۀ سيدالشـهداء. سزائى در احيا

. است7سيدالشهداء

گاهى بهترين برنامـه دعـوت بـه سـوی،:بيت دعوت به دين؛ سوگواری برای اهل-2

و آموزه و بركات مجـالس عـزادارى سيدالشـهدا. های آن است دين اسالم 7يكى از آثار

و بـر اثـر تبليغـات اين است كه مردم در سايه مراسم عزادارى به حقيقت اسـالم آشـنا شـده

و گسترده مى وسيع و اى كه همراه با اين مراسم انجام گيرد، آگاهى توده مـردم بيشـتر شـده

و قوی شان با دين حنيف محكم ارتباط چـ تر مـى تر و عتـرت دو وزنـه گـردد؛ ه اينكـه قـرآن

و مراسـم نفيسى هستند كه هرگز از يكديگر جدا نمـى و ايـن آگـاهى در اقامـه مـاتم شـوند

.به آحاد مردم داده خواهد شد7خصوص امام حسين به9اكرم سوگوارى عترت رسول

و:مجالس عزاداری اهل بيت؛9اجر رسالت پيامبر-3 ، يك مجمع عظـيم اسـالمى

شي تشكل و در آن به ريسـمانو دودمانش تشكيل مى9عه است كه به نام پيامبرعالى شود

و سنت، دو اصل باقى مانده گران و كتاب در چنـگ زده مى9بهای پيامبر خداوند و شـود

مى،اين مجـامع بـ شـيعيان جمـع و محبـت بـه اهـل بيـت دوسـتىاشـوند تـا اجـر رسـالت را

و اهداف عاليه، بپ9پيامبر .زنده سازندرا آنانردازند

دل-4 و پيوند و فراگيری راه آنها؛ از ديگر علل برگزاری مجالس:ها با ائمه آشنائى

بن عزاداری اين است كه دل و هـدف آن بزرگـوار نزديـكو7علـى های ما را بـا حسـين

و سـينه خواندن، گريه نشستن در مجالس عزاداری، روضه. كند آشنا مى و كردن، به سـر زدن

و را های عـزاداری بـه راه دسته مواكب عزا انـداختن از امـوری اسـت كـه عواطـف عمـومى

.انگيزاند بر مى9نسبت به خاندان پيغمبر



 1395بهار، چهارموم، شمارهسسال 84

و نپـذيرفتن ظلـم؛ اين منش حسينى پيـداكردن، ظلم-5 كـه سـفارش فـراوان بـه نكـردن

و عزاداری اشك رادهكر ريختن اند، برای آن است كه اشك بر شـهيد، اشـتياق بـه شـهادت

مىو اه داردهمر و طعم شهادت را در جان او گوارا . گردانـد خوی حماسه را در انسان زنده

ج 1367امـام خمينـى،(تنها اساس مكتب را حفظ كـرده تشكيل مجالس عزادارى حسين، نه ،8:

از واالترين تربيـت اسـالمى،بلكه سبب آن گرديد كه شيعيان با حضور در اين مجالس.)69

و در و پرورش يابنـد مسير حسينى برخوردار شده و از سـويى ديگـر،.شدن رشد ايـن گريـه

آن بى و قـاتالن و مودت، باعـث كثـرت بيـزارى از دشـمنان قرارى، عالوه بر ازدياد محبت

و نيز برائت دوسـتداران ايـن خـانواده از دشـمنان شـده اسـت و. حضرت گريـه بـا آگـاهى

و اين تبرى از آثار برجسته، در واقع، اعالم انزجار از7معرفت بر امام حسين قاتالن اوست

.است7گريه بر امام حسين

و گريـه بـر ها؛ از ارزنده نكردن ارزش فراموش-6 و بركات مجالس عـزادارى ترين آثار

و تهـذيب نفـس،. هاست، حفظ ارزش7الحسين اباعبداّهللاٰ  حفظ مكتب اسالم، تطهيـر جـان

م آشنائى با جهـان و نشـر و معـارف توحيـدی بيـت در بـين مـردم، آمـوختن عـارف اهلبينى

و برادر های عدالت داستان و قوا، فراگيری آداب دوستى و تعديل امور ، مجالست بـایآموز

بى علما، نشر معارف اهل و دردهـای خـودازگر اهميت جلوه بيت در بين مردم، شدن مصائب

و آثار عزاداری است كه فلسفه وجودی آن را موجه مى ديگرثمرات .دكن تر

 نمادهای عزاداری

 سرايى مرثيه.1
مى از مهم خالـدبن«اشـعار. شـود ترين نمادهای عزاداری است كه بيشتر در قالب شـعر ارائـه

ـ در شام را هنگام عبور كـاروان اسـيران اهل» معدان و سـرهای بـر:بيـتـ يكى از تابعين

را! پيـامبرای فرزنـد دختـر«: اسـت7امـام حسـينبـاره نيزه، نخستين شعر رثايى در سـرت

، امـين(»با كشتن تو، گويا آشكارا پيامبر را كشتند. كه به خون آغشته بود اند، در حالى آورده

.)3:169جق،1400

ازمى،پس از او آن» بشير بن جذلم«توان كه كاروان اسيران به مدينـه نام برد كه پيش از

گ و با صدای آميخته بـه ای اهـالى«: ريـه چنـين خوانـدبرسد، در مسجد پيامبر حضور يافت
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. را كشـتند7مانـدن نيسـت؛ زيـرا حسـين جا ديگر برای شـما جای اين)! مدينه( شهر يثرب

پى اشك .)همان(»پى فروريزيددر تان را

و در ايران، سعدی، شاعر بزرگ فارسـى زبان از اولـين سـرايندگان مرثيـه در قرون اخير

»د فاطمه يا رب بـه خـون پـاك شـهيدان كـرباليا رب به نسل ظاهر اوال«: شعر معروف. بود

ــه شــاعران پارســى،پــس از ايشــان. از اوســت)602: 1363، فروغــى( و زبان، مرثي ــراوان های ف

مى ای در رثای شهيد كربال سروده های ويژه ديوان توان به اشـعار محتشـم اند كه از ميان آنها

پـسو اين است كه از همـان دوره های كربال، نكته قابل توجه در مرثيه. كاشانى اشاره كرد

مى. قيام هستيمى با مضاميناز شهادت سيد الشهداء، شاهد ادبيات تـوان بـه غلبـه از آن جملـه

و الحـاد، معرفـى گرايى به جای مصلحت مضامين حق گرايى، دعوت به قيـام در برابـر ظلـم

و مقامــت در راه آرمــان اهل و نيــز پيــام ايســتادگى و ظلــم و افشــاگری  الهــى در شــعر بيــت

.اشاره كرد

 زيارات.2

و غنى يكى از مهم و روايـاِت ترين و ادبيـات عاشـورای، زيـارات تـرين ابعـاد عـزاداری

و كالمى شيعه امـامى به مى زيارات است كه پشتوانه عقيدتى، فلسفى ادبيـات بـه. آيـد شـمار

و رواياِت مربوط بـه آنهـا كار ا«رفته در اين زيارات و عمومـاً دبيـاتى اسـت تعليمـى، اصـوالً

و انســانى كــه رســالتش، آمــوزش حق حق تبليغــى، ارشــادی و و گــويى، ستم جــويى ســتيزی

و ستم و جهـت آن، افشـای سـه جريـان زورمنـد و عـدالت و ارشاد به اصـول آزادی سوزی

و  و موضوع آن مسايل عقيدتى، اخالقـى، سياسـى و تزويرمنِد حاكم بر تاريخ انسان، زرمند

و هد و آخرت استاجتماعى .)83: 1374افتخارزاده،(ف نهايى آن، رستگاری انسان در دنيا

و مقتل.3  روضه

و مقتل خوانى، روضـه مقتـل،7از نمادهای مهم عزاداری سـيد الشـهداء نگـاری خوانى

و روضه. است به روضه و مرثيـه سيد معناى ذكر مصـيبت خوانى، و الشـهدا خوانى بـراى ائمـه

و يكى از عوامـل زندهاست كه مو:معصومين و مانـدن نهضـت رد تشويق امامان حسـينى

و عاطفى شيعه با اولياء دين است نخسـتين توان گفـت،مىخوانى، درباره مقتل.پيوند روحى
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و صحنه و وقايع عاشورا و پيام خـون كسانى كه به شرح حوادث های شهادت شهيدان كربال

د آنها پرداختند، كاروان اسيران اهل و 3و زينـب كبـری7سـجادر رأس آنان، امـامبيت

و حزين، به تبيـين مظلوم و طـرح آموزه بودند كه با آهنگى حماسى هـای بـودن عاشـوراييان

و دشمن  و. پرداختنـدعاشورايى در ميان مردم، اعم از دوست معنـاى روضـه در اصـل، بـاغ

به بوستان است اما سبب اشتهار مرثيه مرآن» روضه« خوانى خوانان در گذشـته، ثيـهاست كـه

. خواندنـد مـى تاليف مالحسـين كاشـفى الشهداء روضة حوادث كربال را از روى كتابى به نام

مى سپس اين كتاب، در ميان مقتل و ذاكران رواج و به متن برگزيده آنها تبـديل خوانان يابد

به مى مى خوان روضـه طوری كه از آن پس، آنان به نام اين كتـاب شود، و ايـنشـ ناميـده وند

و.)8: 1367 مسعوديه،( گيردمى اصطالح به سرعت در فرهنگ عامه، جا توجـه بـه اهميـت

و معصـومين سزاى روضه نقش به و چهره مطلـوب از ائمـه خوانى، در ارائه الگوهاى شايسته

و صـحت مطالـب نقل. ضروری است شـده، اعتبـار منـابع مورداسـتفاده، بايسـت بـه درسـتى

و زيبايى و دورى استوارى و شـعرى كـه اشعار انتخابى و روضـه بـا مقـام كردن از هر حرف

. واالى اولياء خدا ناسازگار است، توجه داشته باشند

 تعزيه.4
و تسـليت اسـت، ولـى بـه تعزيه از نظر لغوی، به عنوان معنای اظهار همدردی، سوگواری

و مراسـم  در7م حسـينشـهادت امـا بزرگداشـتشكلى از نمـايش، ريشـه در اجتماعـات

و كشـتار صـحرای كـربال،  و در طول تكامل خـود، بازنمـايى محاصـره روزهای محرم دارد

و هيچ و.اش را از دسـت نـداده اسـت گاه ماهيت مذهبى محور اصلى آن بوده دربـاره منشـأ

ا در. شده است رائهريشه تعزيه، نظرات گوناگونى برخـى بـر ايـن باورنـد كـه تعزيـه، ريشـه

و نمونه آن را داستان مرگ سياوش با سابقه های درام نمايش اتيك پيش از اسالم ايران دارد

در برخى نيز بـه.)23ـ1380:21همايونى،( دانند سه هزار ساله مى طور كلـى، تعزيـه مـذهبى را

حـال، بـه نظـر بـا اين. چنـين نظـری دارنـدكـوب دكتـر زرين. اند ايران، متاثر از اروپا دانسته

و نيـز نخست، صحيحرسد كه نظريه مى تر باشد؛ چراكه با روح كلى حـاكم بـر ايـن مراسـم

ه معنا نيست كه بعدها اين نوع آيين، هيچ اثـری البته اين بدان. تر استمسازتاريخ همراه آن

و نمايش از درام و فضای مسيحى آنها نپذيرفته باشد بلكه اين امر هم ممكـن ها های اروپايى
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كه. است چه زمانى اسـت، نيـز) تعزيه(خوانى مذهبى تاريخ آغاز شبيهدر مورد اين موضوع

و بيش .اند دادهنظران، آن را به دوران صفويه بازگشت تر صاحب اتفاق نظريه وجود ندارد

و علم.5  بيرق

و علَ وسايل متداول در دسته از و بيرق، همان علَ.م استهای عزادار، حمل بيرق م اسـت

كـعلَ و معـرف چيـزی اسـتم، به معنای پرچمى است شخصـى كـه علـم را حمـل.ه نشـانه

مى مى و«. شود كند، علمدار ناميده و پيش از اسالم و قديمى است سابقه علم، بسيار طوالنى

معتمـدی،(»ها، لشـكرهای كشـورها مرسـوم بـوده اسـت پس از اسالم، در بين اقوام، جمعيت

ر جات حسينى نيز از قديم، علم دسته.)577: 1378 مىهايى های كردند كه نشانها با خود حمل

و هم هيأت محلى آنان است شناسايى آنها، هم به هـا، معمـوالً اين پرچم. عنوان دسته عزادار

و پــس از انقــالب، پــرچم ســه رنــگ جمهــوری اســالمى هســتند؛ البتــه  و ســياه ســبز، ســرخ

مىهای ديگر نيز هايى با رنگ پرچم .گرفت مورد استفاده قرار

و حسينيه ها، تكيه در بسياری از دستهچنين، هم به نام علَمـات وجـود داردای ها، وسيله ها

و به مكان و عاشورا حمل  ماننـد های مذهبى كه معموالً در روزهای اصلى عزا، مانند تاسوعا

به آورده مى:ائمه معصومينحرم و خم عنوان عـرض ادب، بـا سـه شود كـردن آن، بـه بار

مىزاده سـال امام يـا امـام مى. شـودم داده و طـول علَمـات بـه پـنج متـر و گـاه عـرض رسـد

مى شعبه و ديگر پرندگان زده و با شماره هايى دارد كه بر باالی آن، پرهايى از طاووس شود

و در ايـنبه. شود پرها، شمارش مى طور دقيق، مشخص نيست كه ريشه اين نوع ابزار چيست

مىالب. مورد، تحقيق خاصى صورت نگرفته است به ته به نظر مثابه آيد كه علَمات نيز تاريخى

و  ديگر ادوات داشته باشد؛ يعنى عالمتى نظامى لشكری بوده كـه بـه عـزاداری آورده شـده

و پس از آن باز مى . گردد بنابر احتمال، به دوره صفويه

 برداری نخل.6

و روسـتا . رواج داردهای ايـران از جمله مراسم عزاداری است كـه در برخـى از شـهرها

جات حسـينى های دور، بين دسته ترين وسايل عزاداری است كه از گذشته نخل، از معروف«

و به و حجله عزای امام حسين رواج داشته است و حمـل7عنوان تاب آن را تأسيس نموده
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به مى و ضـخيم قـرار دليل سنگينى، روی پنج پايه يـا بيش نمايند اما آن را تـر از چـوب بلنـد

و چـپ دهن مى و سه پايه ديگر در طرف راست و عقب نخل د كه دو پايه آن در طرف جلو

مى آن مى و از چهار طرف ده پايه شمرده و بـه باشد عنوان جنـازه تشـبيهى امـام تشـييع شـود

و جمعيت زيادی در پای آن، بر سروسينه زنان، به نوحه مى نموده پردازنـد خوانى وعزاداری

مىن، آن را به زيارت امامزادهو در انتهای مسير عزادارا .)559:همان( برند ها

 پوشيدن جامه سياه.7

ــهداء رايج ــزاداری سيدالش ــيوه ع ــرين ش ــت7ت ــزد دوس ــه ن ــرت، جام داران آن حض

و انـدوه بـود. پوشيدن است سياه و ملـل، نمـاد عـزا و اقـوام رنگ سياه، در ميان اكثر جوامع

ــاريخ اســ.)205: 1375ابوالحســنى،(اســت  ــامبر7الم نيــز در ســوگ حمــزهدر ت ،9، پي

،7و امـام كـاظم7زيـدو يحيـى بـن7، زيـد7، امـام حسـين7، امام حسن7على

و و رو، جامـه اند؛ از اين ويژه شيعيان، جامه سياه بر تن كرده بهمسلمانان سـياه همـواره جامـه عـزا

مى مصيبت به به. آمده است شمار بيـت، جامـهت اهلحركتى تبليغاتى در مصيب عنوان عباسيان نيز

و پس از دست سياه مى . يابى به خالفت، آن را به نشان خالفت خود مبدل ساختند پوشيدند

به گريه، سينه و زنجيـرزدن از ديگـر نمادهـای عـزاداری مى زدن از برتـرين. رونـد شـمار

و حالت گريه فقيهـى،(به خودگرفتن، اسـت) تباكى( اعمال در عزاداری، گريستن، گرياندن

ج1378 عنوان رسـم سـوگواری، كوبيدن در هنگـام عـزا بـه رسـد بـر سـينه به نظر مى) 1:264،

و سپس در بين ايرانى تر در ميان عرب بيش چنـين هـم. ها گسترش يافته اسـت ها رواج داشته

در است گل به سرماليدن كه يكى از نشانه های عزاداری است امـا از وسـايلى كـه از ديربـاز

مىهای عزاداری دسته و شـيپور اسـت كـه بـه مورد اسـتفاده واقـع از شـده، طبـل طـور حـتم

و بـه های نظـامى بـه دسـته دسته ويژه در دوران صـفويه رونـق های عـزاداری راه پيـدا كـرده

.)289و 274: همان(گردان خارجى به آن اشاره شده است چه در سفرنامه جهان گرفته؛ چنان

ت مذهبىأهي.8
به هيأت مذهبى نيز يكـى ديگـر هيـأت مـذهبى،. رونـد شـمار مـى از نمادهـای عـزاداری

و كهـن تشكيالتى است مردمى، متشكّل از اعضايى شامل جوانان، ميان و سـاالن سـاالن، زن
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و زنـده و عتـرت نگهداشـتن سـنّت عـزداری در ايـام مرد كه با هدف ترويج فرهنگ قـرآن

ری، تحت سـاختار7الحسين عبداّهللاٰ شهادت حضرت ابا های وال اجرايـى برنامـهمنسـجم بـا

و يـا سـاالنه فعّاليـت مى تجمـع مؤمنـان، شـركت داوطلبانــه،. كننـد هفتگـى، ماهانـه، فصـلى

بر برنامه و آموزش، آموزش دين، تعاون گيری ازجملـه بركـات شـكل» تقـوی«و» بّر«ريزی

بههم. هيات مذهبى است و17اكنون قريب هيئت عزاداری فقـط در سـطح شـهر 800هزار

.ان فعّاليت دارندتهر

مىتئاهي و مقطعىتئاهي:شوند مذهبى از نظر نوع فعاليت، به سه گروه تقسيم :موردی

های اسالمى شامل اعيـاد، مناسبت:فعّال های نيمهتئاهي فعاليت دارند؛ در دهه اول محرم تنها

و شهادت هي وفات و فعاليـت مـذهبى كـه در طـول سـال،تئاهي:مذهبى فعالتئاهای ائمه

و دائم دارند .مستمر

و مـنظم بـودهای از اين هيئات، بخش عمده و ساختار تشكيالتى منسجم  دارای اساسنامه

و آموزشـى هايى چون صندوق قرض مجموعهو الحسنه، درمانگاه خيريه، مؤسسـۀ فرهنگـى

مى...و .باشد تحت پوشش آنها

 شناسى عزاداری آسيب

به عزاداریطور كلى به عو ، ديگـراجتمـاعى نيز مانند هر پديـده7اداری امام حسينزويژه

شد چنان-در طول تاريخ تاكنون از هايى دچار آسـيب-كه مواردی اشاره شـده كـه برخـى

به ها مانند قمه آن از زنى، بر اثر گذشت زمان، و عزاداریعنوان عنصری ثابت  درآمده اسـت

و مواجهه درست با آن،در صورت فرهنـگ پربـار عاشـورايى آثـار ممكن است عدم تدبير

و مطلوب خود را بر جای نگذارد ، كـاركرد اگر مراسم عزاداری، اين اندازه اهميت. معنوی

 های ديـدگاه. بها از آن محافظت شود دارد، بايد همانند يك گوهر گرانتوجهىو آثار قابل

و به برخـى بيان شد حماسه حسین�بعضى از علمای دينى مانند شهيد مطهری، كه در كتاب ه

از برخى از اين آسيب. است نكته مهمناظر به همين تحريفات پرداختند، :ها عبارت است

صِ  رف با مقوله عزاداریبرخورد عاطفى
از حادثه عاشـورا وجه،اين. ها در تاريخ عاشورا وجود دارد ترين صحنه شك، عاطفى بى
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آن به و زيبايى در كنـار عاطفـه قـوی، در. را اثرگـذارتر كـرده اسـت دليل دو عنصر حماسه

متاسـفانه در گـذر. بودن جنبه تراژيك اين حادثه هسـتيم فرهنگ عامه، بيشتر شاهد پر رنگ

و مطـالبى داستان بخشيدن به جنبه عاطفى، زمان، برای شدت بـدون غيرواقعـى، نادرسـت، ها

همد برای حادثه عاشورا جعل شده استسن .چنان وجود دارد كه

 اری به عادتشدن عزاد تبديل
به جا كه بار عاطفى حادثه عاشـورا قـوی اسـت، ظرفيـت عادت از آن شـدت پـذيری آن

آن وقتــى موضــوعى بــه عــادت تبــديل شــود، ديگــر بــرای بــه. يابــد افــزايش مى  جا آورنــده

ا عمــل، تنهــا انجــام و مىدادن آن، هــدف خواهــد شــد و شــودو بــا ايــن كــار تخليــه روانــى

و آثار آن به. ندارد توجهى به معنا و تبع در اجتماع پديد لذا چنين رفتاری، تغييری را در فرد

.نخواهد آورد

و ملى شدن عزاداری با فرهنگ آميخته  های قومى
و ملت مانند شيوه آنفرهنگو های عزاداری هر قوم بنـابراين. هـا گونـاگون اسـت زبان

 سـو آن، از يـكاهـدافزنيـو،عـزاداری سيدالشـهداءو فلسـفه اصـولكوشيد تا ميان بايد 

و اقــوام از ســويى ديگــر، همســازی درســتى ايجــاد شــودو فرهنــگ ــاگون ملــل  هــای گون

تحقـق ايـن همسـازی معنـايى، اشـكالى از عـزاداری در صـورت عـدم. تا مانع انحـراف شـد

و بـه ناصحيح مانند قمه تـدريج بـه عنـوان يـك سـنت عـزاداری در جامعـه رواج زنى ايجـاد

.يابد مى

به نادرست نمادهایازى،زن قمه زبانـان تركبرخى ويژه ميان عزاداری امروزی است كه

و  و پاكسـتان، سـابقه دارد برخـى اعـرابايران و بعـدها در ديگـر نقـاط چـون هنـد . عـراق

آن،»قمه« نامه آمده، در اصـل سـالحى تركـى اسـت كـه شـبيه شمشـير چه در لغت بر اساس

و بـدون است، ولى كوتـاه و پهنتـر ج( انحنـا اسـت تر مى بدين.)31:479 دهخـدا،  تـوان سـبب،

؛ چنانچه امروزه نيز اين استزنى در عزاداری عاشورا، دارای منشأ تركى قمه احتمال داد كه

اند، بيشـتر زبانان كـه در مجـاورت تركـان عثمـانى قـرار داشـته ويژه در ميان ترك مراسم، به

.رواج دارد
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و بينش پايين  بودن آگاهى
و بينش عمومى در جامعه،ضعف دا و شيوه نش هـای عدم آگاهى درست مردم از اصول

و خرافه تحريفساز گسترش زمينه عزاداری مطلوب دينى، در مـواردی مجـالس.هاسـت ها

كمعزاداری،  مى سواد در اختيار افراد فَاْسَألــُوا«: فرمايدمى کریم قرآنكه، گيرد در حالى قرار

ْ ِإْن كن كِر تَعْلَُموَنَأْهَل الذ ال .)7: انبياء(»تُْم

و تـاريخى، چنين فضايى، سبب شده تا افراد كم و غيرمتخصص در مباحـث دينـى دانش

بُعـد احساسـى آن  و يـا تنهـا بـه و داستان بپردازنـد برای رونق كسب خود، به جعل حوادث

و يا  و مانع انتقال پيام اصلى دين شوند و مرادی بـي رابطهپرداخته ن افـراد معمـولىهای مريد

و ناآشكار، به جای دعوت به ديـن، دعـوت ايجاد شود ؛ گاهى ممكن است افرادی در لفافه

.به خود كنند

وار اشـاره ها بـه صـورت فهرسـت در ادامه به جهت اختصـار بـه مـواردی از ايـن آسـيب

 شود؛ مى
و هيأت رقابت) الف مى های شديدی كه گاهى بين گروها و های مذهبى ايجاد ايـن شود

َوالتقْوی«: تعارض با آياتى مانندموضوع در َعلَى البِر .)2: مائده(»تَعاَونُوا

و فرعى، كه از طريق هر گروه اجتماعى، اصالت)ب ممكـن يافتن بعضى از فوايد جانبى

و بازديد. است حاصل شود .مانند ديد

و اذيت فراهم)ج و بسته آوردن آزار شـدن هايى برای ديگـران، ماننـد صـدای بلنـدگوها

و ايجاد تنفر گردد ها، كه اگر تكرار شود، ممكن است خيابان .باعث تضييع حقوق ديگران

از)د و استفاده و كـه در شـأن)غلوآميز يا ناشايست(ی اشعارموسيقى عـزاداری نيسـت

: فرمايـد كـه قـرآن مـى در حالى. اعتقـادات دينـى اسـتوشـرع گاهى ممكـن اسـت خالف

وِر« قَْوَل الز های مورد اشاره، ممكن است در قالب محتوايى خود آسيب.)30:حج(»َواْجتَنِـبُوا

غه شود نسـبت يا مبال»ال اله اال الزهرا«:مانند:از قبيل؛ غلو درباره معصومين. را نشان دهند

با70به مصائب آنهامانند حرارت  و يا دروغ 2100برابری در كربال كه مساوی بسـتن درجه

و ممكن اسـت در قالـب شـكلى بـروز دهـد :، از جملـهبه آنها مانند عروسى قاسم در كربال

چشـماش ماننـد،نأشـ كاربردن الفاظ دون ذكر اشعار ناپسندمانند، من سگ كوی زينبم يا به

.باشد) موسيقى(و ممكن است در قالب ابزار... دلبريه
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 گيری نتيجه

به عزاداری، چنان و پيامدهای بسياری . ويژه در بعـد اجتمـاعى اسـت كه گذشت، دارای آثار

و تجربـه اين پديده دينى، دارای پشتوانه قرآنى، روايى، سيره ائمه معصومين، بزرگان دينـى

و تـاكنون سـبب تغ و ای در عرصـه ييـرات عمـدهتاريخى مفيدی بوده اسـت هـای اجتمـاعى

و گونـه. ها نيز با عزاداری متفاوت بوده اسـت نوع مواجهه حكومت. حكومتى شده است هـا

و اقوام اسالمى دارد كـه  شكل عزاداری در ميان مردم، نشان از آميختگى آن با فرهنگ ملل

و بـه در دوره آ هايى از تجربه تاريخى مسلمانان و ويـژه شـيعيان، ايـن ميختگـى سـبب افـراط

و شكل تفريط بى ها شك برخـى از وجـوه گيری آداب خاصى برای عزاداری شده است كه

و آموزه در تـداوم ايـن تجربـه. های دينى نيست آن مورد تاييد شرع مقدس هـای عـزاداری،

و تغييـرات ايجاد آسيب و مانع انتقال پيام اصيل عزاداری و محتوايى نقش داشته های شكلى

و مـىمتنا و اجتماعى شـده اسـت تـوان گفـت، بعـد احساسـى عـزاداری سب در ابعاد فردی

كه روز پررنگبه روز و بعد عقالنى به حاشيه رفته است تهديدی جدی بـرای ايـن پديـده تر

مى دينى به مى نيز گرايان كه از سوی افراطها، تعميم اين آسيب. آيد شمار در،شـود پيگيری

به حال تبديل ناهمـاهنگى بـازيگران اصـلى عـزاداری. يك مساله اجتماعى است عنوان شدن

و( جمعى و هيات مذهبى هـم در گفتمـان دولتـى آن،گذاریو سياسـت) ...عـزادار، مـداح

و  و گفتمان بـازار نيزاست  هـر يـك شـكلى خـاص را اسـت كـه درگفتمان مرجعيت دينى

.كند دنبال مى

وه بايـد بـهكـ استاجتماعى-دينى عزاداری، از رسوم مهم عنوان يـك ابـزار فرهنگـى

و بر اين اساس، مورد توجـه نگاه كردبه آن نقش دارد، مردم كردن ظرفيتى كه در اجتماعى

يـك تعيـين اسـالمى بـا ضروری است تـا نظـام جمهـوریبنابراين. جّدی متوليان قرار گيرد

و مردم رويكرد تعاملى موگذاری، سياستميان مرجعيت، دولت  عـزاداریضوع درستى در

و سوگواری. تعيين كند ها، الزم اسـت نظـامى عالوه بر آن، در تحليل علمى مباحث مذهبى

و نبايدهای عزاداری همراه با ضمانتاحكام،ها از روش و اجرايـى تـدوين، بايد های قانونى

.سوی وضعيت مطلوب رهنمون شود شود تا وضعيت موجود به

و قوت ، مـا را در رسـيدنی پيرامونىتهديدهابه توجهو عزاداری شناسايى نقاط ضعف

و متناسب برای اين عرصه كمـك مى .كنـد به الگويى مطلوب برای تدوين سياستى مطلوب
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و پيــام الهـى، از يـك مناســبى بـرای برقـرای ارتباطــات فرصـتسـو، انتقــال محتـوای دينـى

ان فرهنگى در تقابـل بـا جهانى ميان سـجام اجتمـاعى، سـازی اسـت، تقويـت مبـانى اعتقـادی،

ــى ــه، وحــدت مل ــر ب ــای فرهنــگ ام ــدردی، احي و هم ــاون و نهــى از منكــر، تع ــروف و مع

آمارهـای از سـويى ديگـر، فقـدان.پذيری افراد از نقاط قوت مراسم عـزاداری اسـت جامعه

مو دقيـق از وضـعيت و كيفـى هيكمــى و نـوع فعاليـتئــجـود هــا، فقـدان نگـاه كــالنآن ات

فقدان، عدم،هاو فرصت امكاناتو نابرابری اری، محدوديتگذاری در حوزه عزاد سياست

و ارتباط مستمر  امـروزی ضـعف عـزاداری نكـاتازو كارشناسان دينـى متخصـص حضور

و هـای نـوين آمـدن عزاداری پديدچنـين هـم.است بـا رويكردهـای افراطـى، وجـود افكـار

و ظـاهرگرا، غلبه عزاداریهای كاذبو عرفان های معارض مثل وهابيت انديشه های سطحى

.های معرفتى از جمله تهديدهای اين حوزه است بر عزاداری

 پيشنهادات

هي برگزاری دوره.1 ووتئـاهای آموزشـى مسـتمّر بـرای اعضـای مـداحان، نظـارت بيشـتر

و نظارتى تر نهادها دقيق و معرفـى بخشـى بـه هيئـات، نظامهای مـذهبى بر فعاليتی فرهنگى

ج هــای دينــى نمونــه بىو و لــوگيری از افــزايش بــدون در نظرگــرفتن روزافــزون كــهرويــه

؛گردند ای تأسيسمى منطقهو نيازسنجى جمعيتى

و نحوه مبارزه با بدعت.2 و تحريفات، آموزش مبلّغين در شناسايى اهتمـام هيئـات بـه ها

و پژوهش و باذوق و مبلّغ باسواد و اهـل مطالعـ داشتن روحانى و مداحان بامعرفـت وه محور

و الزم در زمينه برایتشكيل شورايىو تحقيق و منابع معتبر  عزاداری؛تدوين كتب
ت.3 و و شناسايى اسـتعدادهای سيس دانشكدهافعاليت جدی كانون مداحان های مداحى

و تربيــت آنهــا ــاو خــوب و كشــور ب ــه در ســطح شهرســتان، اســتان ــداحان نمون معّرفــى م

 سازی؛الگوبرای های ارزشيابى دينى شاخص
و اطالع عدم.4 و انحصـار مـداحى برخـى مـداحان خـاص در صداوسـيما رسـانى بهتـر

؛تر به مردم گسترده

كه.5 و مداحانى و گيری ناهنجـاری سبب شكلبرخورد جدی با هيئات يىها آسـيبهـا

و جامعه مى .شوند در مراسمات
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مركز نشر: احسان اشراقى، تهران:، ترجمه۱۸۴۰-۱۸۳۹ایران در،)1362( دوسرسى، كنت.13

.دانشگاهى

. مركز اسناد انقالب اسالمى:، تهرانزندگ� سیاس� امام خمین�،)1378( رجبى، محمدحسين.14

پـانزده مجلـه،»در دوره پهلـوی اول7عزاداری امام حسـين«،)1385( رضاى، نرگس رمضان.15



آسیعزادار اىاجتماعىفرهنگ هایيبو  95 يرانآن در

.10ش،خرداد
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چفرهنگ فارس� عمید،)1379( عميد، حسن.19 . انتشارات اميركبير: نهم، تهرانوهل، چاپ

بن.20 ــراهيم المخزومــىمهــدی: تحقيــق، کتــاب العــین،)ق1410(محمــد فراهيــدی، خليــل و اب

.دارالهجره مؤسسة:السامرائى، قم

مجله»تحقيقى درباره سبك عزاداری از دوره صفويه تا قاجار«،)1383( فروغى ابری، اصغر.21 ،

شفرهنگ اصفهان ،29.

ا.22 مجله»نگاهى به پيشينه عزاداری در اسالم«،)1383( صغرفروغى، شةمش;و، ،84.

چ:تهران،کلیات سعدی،)1363( روغى، محمدعلىف.23 .4اپاميركبير،

.نشر زائر:قم، تاریخ مذهبی،)1378( فقيهى، على اصغر.24

بن.25 نشـر:، قـمال;بیر للرافعـ� المنیر فـ� غریـب الشـرح مصـباح،)ق1414( محمد فيومى، احمد

.دارالهجره

.چاپخانه احمدى: تهران، اآلمال منته}،)1368( قمى، شيخ عباس.26

ـــ.27 ــهنفــس المهمــوم،)1374(ــــــــــــــــــ ــره:، ترجم ــدباقر كم ــران محم ــارات:ای، ته انتش

.جمكران

و اقتدار تشيع«،)1379(ژان كالمار،.28 .24ش، هنرفصلنامه، يداله آقاعباسى:ترجمه،»آيين

و تعليـــق، بحــاراالنوار،)1362(قر مجلســى، محمـــدبا.29 :، تهـــرانســيدجواد علـــوی: تحقيـــق

.سالميةاال دارالكتب

.نشر معروف:، قمفرهنگ عاشورا،)1374( محدثى، جواد.30

. روشس: تهران،رانای�بذھم�قیوسم،)1367( مسعوديه، محمدتقى.31

.ر ظهورعصنشر:، قمعزاداری سنت� شیعیان،)1378( معتمدی، سيدحسين.32
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:، تهـران عبـاس اقبـال: اهتمـام بـه،، حـوادث دوره قاجاریـهتاریخ نـو،)1384( جهانگيرميرزا،.33

. انتشارات علمى

و مرجان،)1393( نورى، ميرزا حسين.34 و منبر لؤلؤ قم؛ آداب اهل وعظ .3الزهرا نشر بنى:،

.نويد شيراز نشر:، شيرازتعزیه در ایران،)1380( همايونى، صادق.35

و محمدحسـين رحيميـان، .. عبدا: ترجمه، المحرقه صواعق،)1381(حجر، ابنهيثمى.36 محمدی

ما: قم .دليل


