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آيين سوگواري در روزگار صفوي با توجه به سفرنامه هاي سياحان
چکيده:
(ص)

آيين سوگواري درايران مربوط به مسلماناني است که پس از رحلت پيامبر
خالفت را حق علي (ع) و اوالدشان مي دانستند.

صفويان که با اتکا به مذهب شيعه در ايران به قدرت رسيدند مهمترين عامل تاليف
قلوب مردم را زنده نگه داشتن مراسم سوگ و عزاداري بر امام حسين (ع) مي دانستند.
آيين سوگواري از حرکتهاي فرهنگي ايرانيان براي حفظ قداست ارزشهاي
واالي انساني است که اجراي آن در جامعه نمايانگر رفتار ظالم از يک سو و حرکت
مظلوم از سوي ديگر است ،يعني همان مصاف تاريخي بين حق و باطل که حق را
پيروز ميداند.
مصيبت کشته شدن حسينبنعلي و يارانش در روز عاشورا زمينه ايجاد يک
واقعيت دردناک منظوم براي دنياي اسالم بوده است .مقاله حاضر به آيين سوگواري در
ايران عصر صفوي با توجه به گزارش سياحان اروپايي ميپردازد.

کليدواژه ها:

امام حسين (ع) ،شيعه ،عاشورا ،صفويان ،سياحان اروپايي ،عزاداري.

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

مقدمه:
(ع)

يکي از مهمترين مسايل مطرح در بين مردم در اين دوره سوگواري بر ائمه اطهار

و به خصوص حضرت اباعبداهللالحسين (ع) است .بدين شکل که پس از ورود اسالم
به ايران در کمتر از يک نسل ايرانيان دچار شرايط و وضعيت تازهاي شدند .اسالمي که
توسط امويان و جانشينان آنها يعني عباسيان ترويج ميشد ،اسالمي بود که مايههاي
اصيل دين و قرآن در آن وجود نداشت ،ظاهري براي فريب دادن مردم بود .کساني که
با غصب حکومت ،خودشان را به عنوان وارث و خليفه و جانشين پيامبر ميدانستند
بر عرب بودن خود فخر ورزيده در زنده کردن افکار جاهلي قبل از اسالم اصرار
داشتند.
به همين خاطر ايرانيان را به جرم ارادت به علويان موالي عرب يعني بندگان عرب
نام گذارده و به آنان به ديده تحقير مينگريستند .البته به همين بسنده نميکردند ،ظلم و
اجحاف به ايراني ادامه داشت تا عرصه به آنان به قدري تنگ شد که ناگزير به دنبال
راهکار براي مبارزه برآمدند.
نهضتهايي از قرون دوم و سوم هجري به وقوع پيوست که توسط مخالفان دستگاه
مرکزي رهبري ميشد که اين ها غالباً يا ايراني بودند يا توسط ايرانيان حمايت مي-
شدند .از آن جمله ميتوان از مردم فارس ياد کرد که همواره دنبال فرصتي بودند تا
بتوانند با کنار زدن حاکمان عرب ،دين خود را به اسالم و قرآن ادا کنند .داليل اين
(ص)

مخالفت و ابراز وجود  ،موضوع غصب خالفت توسط افرادي غير از خاندان پيامبر

بود .و ايرانيان براي وصول به اين حق مسلم که ستمي بود بر پيامبر و خاندان او ،مصر
بودند.
فرهنگ ايراني ،فرهنگ خاص و ناب است .شايد هيچ مملکتي به اندازه ايران مورد
تهاجمهاي سنگين خارجي واقع نشده است .همان حمالتي که ميتوانست ارکان
سلطنتهاي بزرگ و ريشهدار را متالشي کند و حاکميت بيگانه را مستولي سازد .اما
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فرهنگ ايراني هيچ گاه مغلوب نبوده و در فرهنگ مهاجم حل نشده است بلکه قوم
مهاجم را مغلوب خود نموده است.
نه يونانيان صاحب تفکر توانستند فرهنگ هلني را در ايران جايگزين کنند و نه روميان
و نه مغوالن.
اين رفتار در مورد اعراب و اسالم نيز به وقوع پيوست به طوري که تمدن عظيم
اسالمي بيشتر تمدن ايراني است تا عربي .عالوه بر اين نکته براي مقبوليت بيشتر اسالم
در ايران آنها به سمتي پيش رفتند که به فرهنگ خود بيشتر شباهت داشت و شايد
بيشتر به خاطر تاسي ايرانيان به علويان و توجه آنان به مردم ايران بوده است.
داليل پذيرش فرهنگ شيعه بين ايرانيان:

شيعه نام عمومي گروه ها و نهضتهايي بود که پس از رحلت پيامبر(ص) خالفت
را حق امام علي (ع) و اوالد ايشان ميدانستند .يعني تداوم جانشيني پيامبر(ص) و حاکميت
(ع) 1

در خاندان حضرت علي(ع) و به خصوص فرزندان حضرت فاطمه (س) و امام حسين .

عالوه بر اين در فرهنگ شيعه جنبههاي مهمي وجود داشت که آن را در مقابل
تسنن براي ايرانيان پذيرفتني مي کرد که عمده اين نکات چنين است:
 -1تشيع ،خالفت را حق نوادگان پيامبر

(ص)

و فرزندان امام علي

(ع)

مي دانست.

اين نکته در ميان ايرانيان به نوعي شيوه حکومتي تعبير ميشد که در فالت ايران
شناخته شده بود .يعني وراثت اصل مهم جانشيني بود.

2

 -2ايرانيان براي پادشاه و حاکم چيزي را قائل بودند به نام فره ايزدي .اين فره که
نور سلطنت نيز بود از طرف اهورامزدا به پادشاه تفويض ميشد و از آنجا که پيامبر
با منبع وحي و خداوند متصل بود به طور طبيعي فره دريافت مينمود و اين نور به
خاندانش منتقل مي شد.

3
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 -3يکي از نزديکترين ياران پيامبر و از شيعيان نخستين سلمان فارسي ايراني-
االصل بود که مورد احترام شيعيان قرار داشت و پيامبر به او لطف و ارادت خاص
داشت .او در تقوي و علم چنان شهره بود که صوفيه او را از جمله سرسلسله هاي خود
به حساب ميآوردند.

4

 -4حضرت علي (ع) با فروش دختران واال مقام و خانوادهدار ايراني مخالفت کرده
بود و به همين خاطر به جهت تکريم ،ايشان را به عقد بزرگان عرب در آورده بودند و
همين مسأ له نيز موجب توجه مردم ايران به اسالم و عالقه و ارادت بيشتر به خاندان
علي (ع) بود.

5

 -5يکي از نهضتهايي که موفق شده انتقام خون شهداي کربال را بگيرد ،نهضت
توابين؟ است که توسط مختار انجام شد و موالي همان ايرانيان در پيش بردن آن بسيار
موثر بودند.
 -6نکته آخر اينکه امام علي ابن موسي الرضا(ع) امام هشتم در ايران زندگي کرده و
در ايران وفات يافته و اين که حيات و ممات ايشان در ايران بوده بسيار براي ايرانيان
ارزشمند و مهم است.

6

جمع اين نکات عالوه بر روح ضد خالفت شيعه آن را براي ايرانيان مورد قبولتر
کرده بود.
آيين سوگواري حرکتي ملي و فرهنگي:

برگزاري سوگواري بين مردم يکي از حرکات فرهنگي و ملي بوده براي نگه داشتن
يادبود و خاطره شهادت مظلومانه امام حسين

(ع)

در کربال و يادآوري روح مبارزه بين

شيعيان و خلفا در قرون دوم و سوم و چهارم هجري که براي اولين بار به صورت
رسمي توسط يکي از حاکميت هاي ايراني شيعي يعني «آل بويه» صورت گرفته
است 7.برخي ديگر از مورخين با استناد به گزارشهايي ،از عزاداري و سوگواري امام
حسين (ع) در روزگار امويان خبر مي دهند.

8
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اينکه آيا عزاداري از همين زمان ريشه گرفته يا نه جاي بحث ديگري است .تنها
اين نکته قابل ذکر است که در زمان معزالدوله آيين عزاداري برپا مي شده است.

9

معزالدوله احمد بن بويه در سال  - 352امر کرد مراسم عزاداري در دهه اول محرم
و عاشورا به صورت علني برگزار شود پس تمامي بازارهاي بغداد بسته و لباس سياه و
عزا پوشيدند .چون اين قاعده در بغداد رسم نبود ،علماي اهل سنت آن را بدعتي بزرگ
دانستند ،ولي چون بر معزالدوله دستي نداشتند چاره جز تسليم نتوانستند بعد از آن
هرسال تا انقراض دولت ديلميان شيعه ده روز اول محرم در جميع بالد رسم تعزيه و
سوگواري به جاي مي آوردند.

10

تعزيه و سوگواري چيست و چه ويژگي هاي خاصي دارد که توانست به عنوان
ابزار کاربردي مورد استفاده ايرانيان قرار گيرد؟
تعزيه معاني و مفاهيم گوناگوني دارد .در لغت به معني سوگواري ،برپا داشتن
يادبود ،تسليت ،امر کردن به صبر مي باشد ولي در اصطالح به گونه اي نمايش گفته
مي شود که عده اي اهل ذوق و کار آشنا به مناسبت هاي مذهبي به اميد بهرهمندي از
شفاعت اولياي خدا و براي نشان دادن ارادت و اخالص فزون از اندازه به ايشان به
ويژه اهل بيت پيامبر را پيش چشم بينندگان باز مي آفرينند.

11

همدردي با مصيبت

ديدگان و تسلي دادن به بازماندگان نيز از جمله معاني و مفاهيم کلي و عام اين کلمه
است 12.در تاريخ کمبريج جلد هفتم نيز آمده است:
«تراژدي کشتن حسينبنعلي و يارانش در صحراي کربال زمينه ايجاد يک
نمايش دراماتيک منظوم براي دنياي اسالم بوده است .گروهي از محققين
ريشه هاي سوگواري را مربوط به دوران کهنتري از واقعه کربال ميدانند .اين
گروه ،اين آيين را مانند آيين هاي ديگري از اين دست که ريشه اصلي آن
همان آيين مگوپتيا يا مغ کشي دوره پيش از اسالم است ،مي دانند».

13
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پيش از اسالم آييني وجود داشته است که آن را سياوش خواني مي
ناميدند.

14

اين آيين که هنوز در منطقه فارس در جاهايي رواج دارد مراسم

سنتي مذهبي سوگواري برسياوش پسر کيکاوس کياني است .مکر سودابه
همسر کاووس او را از ايران به توران کشاند و در آنجا به دست افراسياب در
عين پاکي و راستي کشته شد و سرش را از تن جدا کردند.

15

سياوش در

اساطير و باورهاي ايراني يک نيمه ايزد -نيمه انسان بوده که مظهر پاکي و
صداقت است .او از آتش و آب و جان مي گذرد تا صداقت پايدار بماند و
16

حقيقت بر دروغ چيره شود.

در ميان اساطير مذهبي او جزو ايزدان زمين و خدايان شهيد شونده چون ايزيس
مصري مي باشد که مرگ و زايشش چون ف صول سال است و جاي خون او گياه مي
17

رويد.

در باورهاي زردتشتي سياوش از برگزيدگان است .او به وجود آورنده يکي از
خواص و ياران سوشيناس در عهد زردتشتيان يعني کيخسرو است.
آيين سياوش خواني به صورت تعزيه اجرا مي شد .گاهي اين آيين براي برکت زمين
انجام مي شد.
«مردم ان بخارا را در کشتن سياوش نوحه هاست چنانچه در همه واليات معروف
است مطربان آن را سرود ساختند و تواالن آن را گريستن مغان خوانند اين سخن
زيادت بر سه هزار سالست».

18

سياوش و امام هر دو به شهادت مي رسند ،سياوش

شهيد بزرگ افسانة ايران است و امام حسين(ع) در ميان شيعيان سيد الشهدا.

19

يک سري نقاشي هاي ديواري که در سغد پيدا شده که به آيين سياوش خواني شبيه
است .شباهت هاي بسياري ميان اين آيين و واقعه کربال وجود داشت يکي از عوامل به
وجود آورنده عزاداري بود .مهم ترين اين نکات آن بود که هم سياوش و هم امام
حسين از خواص ب ودند و هر دو در کنار آب شهيد شدند يکي کنار جيحون و ديگري
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کنار فرات و هر دو در مقابل دروغ ايستادند 20.واقعه کربال از حوادث تعيين کننده در
21

جريان تکوين شيعه در تاريخ است.

در هر صورت آيين سوگواري چنان که گفته شد در دوره آل بويه شروع به فعاليت
مي نمود و با سقوط اين حاکميت به مدت چند قرن جنبه مخفي پيدا ميکرد تا به زمان
22

صفويه ميرسيد که زمان بالندگي و شکوفايي آيين و تثبيت تشيع در ايران است.

در مورد صفويه و اين که از کجا برخاسته اند و چگونه به قدرت رسيده اند بسيار
سخن رفته است .گفته شده که آنها تبار خود را از يک سو به خاندان پيامبر و از سوي
ديگر خود را ايراني االصل مي دانستند.

23

قدرت شاهان صفوي بر سه پايه استوار بود:
اول نظر حق الهي پادشاهان ايراني بود و اين حق بر اين اساس مبتني بود که اين
پادشاهان از «فر ايزدي» برخوردارند .اين نظريه باستاني که متعلق به دوران قبل از اسالم
بود با تمام شکوه قبلي اش به کار گرفته

شد و در هيئت جديد آن که فرمانروا

«سايه خدا روي زمين» (ظل اهلل في االرض) است مجددا ظاهر شد .دوم ادعاي شاهان
صفوي مبني بود بر اينکه نماينده حضرت مهدي (عج) بر روي زمين هستند که
دوازدهمين و آخرين امام شيعيان اثني عشري است که در سال  255هجري قمري
غايب شد و بازگشت وي پيام آور روز داوري است .سوم مقام پادشاهان صفوي به
24

عنوان مرشد کامل و پيروان طريقت صوفيه است که به نام صفويه شناخته شده است.

شاه اسماعيل با قراردادن تشيع به عنوان مذهب رسمي ايران آن را از قالب حاکميت
يک نهضت فکري به يک مذهب حکومتي تبديل کرد و فکر ترويج و تعميم مذهب
25

شيعه امامي در ايران صرفا پرورده ذهن اين پادشاه جوان بوده است.

او قصد داشت به وسيله يکسان کردن مذهب به يکپارچگي برسد که در اين کار
توفيق يافت ،صفويان نخستين حاکميت ملي بعد از اسالم در ايران بودند که مرزهاي
عصر ساساني را احيا کردند و ايران براي نخستين بار در اين مدت داراي يک شاه و
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يک مذهب گشت .عالوه بر آن اسماعيل با اعالم تشيع در ايران به عنوان مذهب رسمي
دولت صفوي به تشويق و ترغيب و علني سازي سوگواري شيعي پرداخت تا ارزش و
26

کارآمدي دولت خود را هر چه بيشتر ارتقاء دهد.

صفويه براي مقابله با دشمنان فکري خود شروع به احياي آيين هاي شيعي نمود که
تضاد ميان اين دو فرقه را بيشتر مي کرد .سوگواري و تعزيه از اين دست آيين ها بودند.
استفاده ابزاري از اين آيين ها امکاني بوده است براي تهييج شيعيان به حق خواهي خون
امام حسين(ع) در برابر ستمگران و زورگويان .واقعه کربال يک نهضت مقدس مذهبي و
يک حرکت سياسي از نوع انقالب ي آن ،پايدارترين واقعه در فرهنگ سياسي شيعه
است 27.از نوشته هاي سياحان و شرح مشاهدات آنان از مراسم عزاداري و سوگواري
بر امام حسين (ع) اين نکات به خوبي بر مي آيد.
سفرنامه ها:

با شکل گيري رنسانس اروپاييان ميل زيادي به پيشرفت پيدا کردند .آنها براي يافتن
نکات تازه راه شرق در پيش گرفتند .غريزه سودجويي ،سوداي تحقيق و دست يافتن به
دانش نوين ،خوابانيدن آتش کنجکاوي ،ميل بازاريابي و پراکندن آراء وعقائد ديني به
عشق پاداش آن جهاني همه از انگيزه هايي است که بازرگانان ،دانش پژوهان،
جهانگردان و مبلّغان عيسوي را از قديميترين زمانها و از دور افتاده ترين نقاط مغرب
زمين به ايران کشانيده است.

28

اين افراد در قالب سفير ،جهانگرد ،بازرگان ،مبلغ ديني و مذهبي به ايران آمدند و با
تجسس و مطالعه در جوامع شرقي توانستند با جنبه هاي مختلف مردم اين ديار آشنا
شوند .و اغلب شرح ديده هاي خود را در قالب سفرنامه ها و سياحت نامه ها نگاشتند
که داراي محاسن زيادي نسبت به آثار نوشته شده فارسي هستند.
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از محاسن اين منابع به خصوص در دوره صفويه ،افشاريه و زنديه آن است که
نويسنده آزادي ابراز مطالب خود را داشته و به عکس منابع فارسي که بيشتر شرح
زندگي سالطين مي باشد ،به شرح زندگي مردم عادي نيز پرداخته است.
عمده اين سفرنامه ها توسط اتباع کشورهاي اروپايي چون اسپانيا ،پرتقال ،فرانسه و
انگلي س است و آنها که در موضوعات مختلف و به مقاصد مختلفي به ايران آمدند را
مي توان به ترتيب اهميت دسته بندي نمود:
الف) سياسي

دردوره صفويه کشورهاي اروپايي شروع به اعزام سفير به دربار ايران نمودند،
بخشي از اهداف اين فرستادگان در اين قالب بود که با کمک ايرانيان ،به مقابله با
عثمانيان بپردازند .که اين مهم در آينده هيچ وقت تحقق نيافت اما نمايندگان سياسي در
اين دوره به ايران وارد شدند و شرح مشاهدات خود را به صورت سفرنامه در آوردند.
 -دون گارسيا دسيلوا فيگوئروا D.G.S.Figuera

وي سفير دولت اسپانيا در ايران بود که در سال ( 1614م  1023 /ق) از طرف
پادشاه اسپانيا به ايران آمد .هدف وي گرفتن انحصار تجارت خارجي ابريشم و باز پس
گيري بحرين بود .او طي سه سال به ايران رسيد و سفرنامه خود را که نامش «شرح
سفر دون گارسيا دسيلوا فيگوئروا سفير اعليحضرت پادشاه فيلپ سوم نزد شاه عباس
پادشاه ايران» بود را در سال  1667منتشر کرد .سياحت نامه او بيشتر يک سفرنامه
سياسي است تا سياحت نامه ،اما وي بنا بر ضرورت به شرح و توصيف مکان هايي که
از آنجا گذشته است و نيز به آداب سنت ها پرداخته است .سفرنامه او از نظر روشن
سازي بعضي نکات مبهم اين دوره قابل اعتنا است 29.در زمستان ( 1619م1028 /ق)
شاهد عزاداري ايرانيان براي امام حسين بود .او در اين زمان در اصفهان منزلي نزديک
مسجد بزرگ شهر داشت و به راحتي مي توانست شاهد مراسم عاشورا باشد:

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

«  ...در اين ايام مقدس ده تا دوازده روز در همه مساجد و بازارها و ديگر اماکن
عمومي مراسم عزاداري برپا مي شد .زن و مرد و پير و جوان در آن شرکت مي
کردند».
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وي در ادامه مي گويد:
« در آخرين روزهاي عزاداري همه مردم خرده پاي شهر در حالي که
پرهايي به عمامه زده اند با طبل و سنج و سالح هايي در دست گرد مي آيند
دسته دسته در محله ها و ميدان هاي عمومي شهر حرکت مي کنند .در اين
31

گونه روزها اتفاق مي افتد اجتماع کنندگان با هم برخورد کنند».

آنچه از نوشته هاي سفير بر مي آيد اين است که او متوجه نمايشي بودن اين آيين
نبوده است .نکته جالب اشاره وي به اجراي آهنگ و اشعار موزون است که از اجزاي
عزاداري بر امام حسين (ع)است.
ب) تجاري

گروه دوم سياحان و جهان گرداني بودند که به عنوان تجارت به ايران آمدند .از
ديرباز بخش مهمي از نيازهاي اقتصادي اروپا از بازارهاي شرق تامين مي شد و اين
مکان ها مرکز رفت و آمد تجار غربي بوده است.
راه ابريشم که چين را به اروپا وصل مي کرد مهم ترين راه اقتصادي دنياي قديم
ميان اروپا و آسيا بود و پيش از کشف راه آبي تنها راه به شمار مي رفت .اما با فتح
قسطنطنيه توسط سلطان محمد فاتح مسدود شد .بازرگانان به دنبال راه هاي جديد از
روسيه به ايران آمدند .در عصر صفويه راه قفقاز به ايران راه رسيدن به آسيا به شمار
مي رفت.
تاجران اين دوران نه تنها اهداف اقتصادي داشتند بلکه به مظاهر فرهنگي نيز توجه
مي کردند و پايه هاي ايران شناسي و سپس شرق شناسي را نهادند تا با يافتن جنبه هاي
مخفي زندگي شرقي راه هاي تجارت بهتر را بهتر بيابند.
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سياحان از اين گروه بسيارند .از آن جمله :کاتف روسي ،شواليه شاردن و تاورنيه
 -فدت افاناسيويچ کاتف Katef. Fedet Afanasyvic

تاجري روسي بود که در سال ( 1623م  1032/ق) به ايران آمد .عالوه بر تجارت از
مقربان دربار تزار بود.
سفرنامه وي شرحي از ديده هايش در طي سفر به ايران است .نظريات وي در مورد
اقوام مختلف ،ييالق ،قشالق و نمايش هاي خياباني و آداب و رسوم عزاداري بسيار
جالب است .نخستين سفر او به ايران بين سال هاي ( 1631تا  1633م 1041 /تا
 1043ق) بوده است .سفرنامه وي حاوي اطالعات و شرح ديده هاي او از ايران است و
به نوعي تاريخ اجتماعي ايران در دوره صفويه مي باشد .او در سفرنامه خويش راجع به
سوگواري در اصفهان اينگونه مي گويد :
در مراسم سوگواري و تعزيه  ،تابوت هاي مخمل دار در جلوي شترهايي که روي
آنها بچه هاي لخت را طوري نشانده اند که صورتشان به طرف دم شتر است حمل مي
کنند و بچه ها فرياد مي زنند  :حسين ،حسين! پيشاپيش تابوت ها چوب هاي بزرگي را
حمل مي کنند و نيز به همراه اسبان آنها دو طفل لخت که بدن و سر و صورت خود را
به خون آلوده اند سوار بر اسب در حرکت اند .روي اسب ديگري مرد لختي که خود را
به پوست گوسفند خاکستري پيچانده است به آرامي با اسب حرکت مي کند .منظور از
بچههاي خونين ،همان کودکان بي گناه [امام] حسين (ع) است که شهيد شده اند.
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 -شواليه شاردن J.charden

يکي از معروف ترين سفرنامه هاي اروپايي که در مورد ايران است نوشته شاردن
فرانسوي است .او در سال (1665م1076 /ق) به ايران آمد .و با اعتقادات مسيحي
رشد نمو يافته با اصول و آداب و رسوم اسالم نيز به خوبي آشنا گرديد.

33

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

سفرنامه شاردن به نوعي دايره المعارف ايران است ،چرا که او عالوه بر شرح آيين-
هاي ايراني و رسوم درباري به شرح علوم و هنرها و آشنايي با حيوانات و گياهان
پرداخته است .سفرنامه وي مشاهدات او از مجالس عزاداري امام حسين (ع) نيز است.
و به شرح آنچه در محرم ماه ديده است مي پردازد.
شاردن هموطن تاورينه در وصف نظم دسته جات عزاداري و سوگواري توجه و
وصف دقيق تري را اعمال کرده است وصف اين دستهجات را از زبان او مي خوانيم:
در جلوي هر دسته بيست علم ،بيرق ،هاللي ،پنجه هاي فلزي مزين به نقوش رمزي
(ص)

کنده کاري شده از محمد

و علي

(ع)

سوار بر دسته هاي نيزه اي مانند حرکت مي

کردند.
اين وسايل براي مسلمانان نهادهاي مقدسي بود از غزوات صدر اسالم که به
همانگونه که روميان در جنگ ها شبيه ساخته شده عقاب ها را با خود حمل مي کردند.
علم ها هنگامي که به همراه دسته ها بيرون آورده مي شوند از پارچه هاي سبز
کمرنگ پوشيده شده اند چنان که شايد بخواهند بگويند که در حال حاضر بيم جنگ و
درگيري در ميان نيست.
پس از اين ها چند اسب تربيت شده زيبا مجهز به جوش و سالح هاي بسيارگران
قيمت حرکت مي کنند که انواع سالح هاي سرد و گرم نيز از زين و جوش آنها آويزانند.
اين سالح ها که از فوالد ساخته شده اند به همراه ديگر اسباب و لوازم طال کاري
شده با سنگ هاي قيمتي زينت يافته اند متعاقب آن ها نوازندگان و بدنبال آنها مرداني
هستند که سنگ پرتاب مي کنند و چهره بعضي از آنها را سياه و بعضي ديگر را خون
آلود کرده اند .سپس افرادي حرکت مي کنند که سرتاپاشان خون آلود است و چنين مي
نمايد که به ضرب تير و نيزه هاي بسيار مجروح گشته اند.
بعد از آنها ارابه ها و اسباب و لوازم طال کاري شده با سنگ هاي قيمتي زينت يافته
اند .متعاقب آنها نوازندگان و افرادي حرکت مي کنند که سرتاپايشان خون آلود است و
چنين مي نمايند که به ضرب تير و نيزه هاي بسيار مجروح گشته اند بعد از آنها ارابهها

پاييز 88

آيين سوگواري در روزگار صفوي با توجه به سفرنامه هاي سياحان

و اسباب و لوازمي که گويي براي تشيع جنازه مهيا شدهاند مي آيند کجاوهها پشت سر
آنها صف کشيده اند .اين کجاوه ها با چادرهاي سبز کمرنگ پوشيده گشته اند تمام اين
تزيين ها که به واسطه طال و نقره آراسته شده است به خرج و زير نظر دقيق همه مردم
فراهم مي آيد .در ميان ديگر چيزها عکسهايي از مقابر متبرکه که به چشم مي خورد و
مردي را نيز مي بينيم که ملبس به جامة خونين غرق در تير و سرو صورتش آغشته به
خون تداعيگر امام و شهيدان کربالست.
در اطراف اين مراسم مردمي هستند که براي محفوظ ماندن از گرماي آفتاب شاخه
درخت هايي را با خود حمل مي کنند پس از آن عبور دسته ي مزبور مرداني مي آيند
که آنها نيز نمونه هايي هستند از سلحشوران و رزمندگان کربال اين ها نيز غرق در خون
بر اسب هاي خاک آلود و گلمان شده سوار هستند .پشت سر آنها انبوهي به طور نامنظم
يا دسته هاي راه پيمايي مي کنند که شمارشان به دويست يا سيصد مي رسد وفرياد
مهيب يا حسين شان بلند است و مثل نشئه هاي به وجد آمده به اطراف مي دوند و
دوباره به جاي اولشان بازمي گردند به جهت آن که پيوسته با تمام توان نام امامان را
فرياد مي زنند اغلب کنترل شان را از دست مي دهند.

34

 -تاورنيه  ،ژان باپتيست Jean-Baptiste Tavernier

سياحي فرانسوي بود که روي هم رفته نه بار از ايران ديدن کرد او در آنچه ديده يا
شنيده بود دقت کافي داشت و اطالعات ارزشمندي در باب مسائل اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي ارائه داد.
تاورنيه در ايران به لباس ايراني در آمده بود و عمامه بر سر نهاده شاهد مراسم
سوگواري و تعزيه بوده است.
پس از شروع اختالفات بين ايران و عثماني و آشنايي با امامان شيعي به شرح
تشريفات مذهبي در عاشورا پرداخته:

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

«من شرح تشريفات آن روز را مطابق با آنچه خود به راي العين در سيم
ژوئيه(1667م 1078/ق) مشاهده کرده ام مي نويسم».
او در ادامه شرح مي دهد که آن روز در دربار حضور داشته و دسته هاي عزاداري را
ديده است ک ه در يکي از اين گروه ها دو طفل بودند که گمان برده شبيه فرزندان امام
حسين(ع) است که به دست يزيد کشته شدند 35.اما چيزي که او شاهد بوده شکل ابتداي
تعزيه دو طفالن مسلم بوده است .وي در ادامه به شرح مجلس و عظ پرداخته که به
شرح مصائب امام حسين(ع) و اهل بيت اوست با توصيف که آن روز تا ظهر طول
کشيده است.

36

ج) سياحتي ،علمي

دسته سوم سفرنامه ها سياحت نام هاي سياحان و ماجراجويان و افرادي است که
براي آموختن علوم به شرق مسافرت کردند.
سياحاني از اين دست تحت تاثير رنسانس (به عنوان يک پديده مهم تاريخي)
مطالعه و تأمل درخصو ص مليت ها و شيوه هاي زندگي ،آداب و رسوم ،اعتقادات،
طبقات اجتماعي نظام حکومتي پرداخته و دستاوردهاي مادي و معنوي مشرق زمين را
بيشتر به اروپاييان شناساندند.
گروهي از اين افراد زبان هاي شرقي را به خوبي آموختند و مقدمات شرق شناسي و
ايران شناسي را نهادند .از اين افراد مي توان از آدام اولئارئوس ،پيترو دالواله و انگلبرت
کمپفر نام برد.
آنچه از البالي گفته ها و وصف سفرنامه ها بر مي آيد نظم و نسقي است که دسته
جات عزاداري در اين دوره داشته اند کوشش براي مايهور ساختن اين دسته جات بر
عهدهي ماموران دولت بوده است که عالوه بر کمک بر نظم و انتظام آنها براي جلوگيري
از درگيري و اغتشاش نهايت تالش خود را داشته اند.
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 -پيترو دالواله Pietro Della Valle

يکي ديگر از سياحان که در اين مرحله به ايران آمد دالواله ايتاليايي است که
تحصيالت خود را در رشته حقوق و ادبيات به انجام رسانيده و طي مسافرت به شرق
بغداد با دختري به نام معاني ازدواج نمود .در سال (1617م1026 /ق) از طريق
قصرشيرين وارد ايران مي شود .وي از ديدار ايران خاطرات فراواني دارد و جزء
درباريان شاه عباس به شمار مي رفته است .سفرنامه او آکنده از مطالب نو درباره جامعه
37

ايران و مسائل دربار صفوي است.

شهرت سفرنامه دالواله در اين است که او به جغرافيا ،باستان شناسي ،گياه شناسي،
اشراف داشت و زبان هاي گوناگوني را آموخته بود و شرح مفصل او از تخت جمشيد
حاوي نکات جالب و قابل توجهي است .از جمله نکات مهم اين است که علي رغم
عدم درک نوشته هاي کتيبه هاي هخامنشي از آنها يادداشتهايي برداشته و اين نکته را
فهميده که خطوط از چپ به راست نوشته مي شده است .سفرنامه وي ابتدا در ايتاليا
چاپ شده و سپس به زبانهاي گوناگون ترجمه گشته است.
گوته بارها خود را در شناخت مشرق مديون او مي داند.
او در شرح روزهاي محرم مي گويد که مردم بدن خود را به رنگ قرمز درآورده و
آهنگ هاي غم انگيزمي خوانند:
« دو قطعه چوب با استخوان را که در دست دارند به يکديگر مي
کوبند و از آن صداي حزن انگيزي به وجود مي آورند .به عالوه
حرکتي به سر و تن مي دهند که عالمتي از اندوه بيپايان آنهاست و
38

بيشتر به رقص شباهت داشت».

وي نيز شاهد دسته هايي بوده است که بيرق و علم ميکشاندند و شبيه بچه
هاي امام حسين (ع)را درست مي کردند .دالواله معتقد است که مراسم عزاداري محرم
شبيه عزاداري شهادت امام علي(ع) است ولي مراسم ماه محرم با شکوه تر برگزار مي
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شود اطالعات او دراين باب با اطالعات فيگوئروا همخواني دارد او مي نويسد دسته
هاي عزاداري با لحني غم بار و سوگوار اشعاري در مدح امام حسين (ع) مي خوانند و
در آنها جزييات شهادت او رابيان مي کنند در دسته گرداني روز عاشورا تعدادي شتر
حامل کجاوه نيز راه مي اندازند.
در اين کجاوه ها سه يا چهار نوجوان به نشانه فرزندان حسين (ع) به هنگام اسارت مي
نشينند و اشعاري غم انگيز و حزن آور مي خوانند در اين جمع تابوت هاي پوشيده در
مخمل سياه به چشم مي خورند .در اين زمان عده اي از مردان با نواي هماهنگ طبل و
سنج پاي مي کوبند و مي چرخند و تابوت و سالح ها را با احترام دنبال مي کنند.
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او در ادامه مي گويد دسته گردان هاي ايام محرم در شهر به صورت دو دسته راه مي
افتند هر دسته از مردم يک قسمت عمده شهر را تشکيل مي دهند بسياري از بزرگان
کشور نيز جزو اين دسته هستند حتي خود شاه هم اگر در شهر باشد وارد يکي از اين
دستهجات مي شود.
در پيشاپيش هر دسته عده اي دهنه تعدادي اسب مزين به تزيينات و سازو برگ هاي
گران بها را مي گيرند و مي آورند بر روي اسب ها تعدادي سالح هاي جنگي همچون
تير و کمان و شمشير سپر قرار دارد و روي قرپوس(کوهه زين) هم عمامه اي قرار مي
دهند که معرف مجموعه سالح ها و عمامه ي امام است عده زيادي از نوحه خوان ها به
همراه نواي طبل و سنج و ني تابوت ها را همراهي مي کنند و بي وقفه خود را حرکت
مي دهند جست مي زنند و با تمام قدرت فرياد مي زنند.
افراد متشخص سوار براسب اند و جمعيت انبوهي پياده به دنبال آنها مي آيند دسته
دور ميدان مي گردند و ابتدا در مقابل دروازه اصلي کاخ و سپس جلوي در بزرگ و
اصلي مسجد توقف مي کنند و در آنجا پس از خواندن دعا و نيايش متفرق مي شوند.
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از مطالعه سفرنامه ها و شرح نوشته اين آثار بر ميآيد اگر چه در اين دوره آيين
عزاداري به مانند عصر قاجاريه تکامل نيافته بود اما سير رو به رشد داشت.
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آنچه کامال مشخص است حرکت آرامي است که رو به تکامل مي رود .در ابتدا دسته-
هايي بودند که از برابر تماشاچيان رد مي شدند و با سينه زدن و زنجير زدن و کوبيدن
سنج و حمل علم و عالمت و هماوازي و هم سرايي کربال را يادآوري مي کردند.
تعزيه در اين دوره واقعه خواني بود و مانند نمايش هاي جمعي و همگاني اجرا مي-
شده .به شهادت سفرنامه ها ،علما شرح واقعه را ميگفتند و دسته هايي با اسب و تابوت
خونين و کودکان خون آلود را حمل مي کردند .همچنين ظاهراً يکي از سوگواري هاي
نخستين عزاي طفالن مسلم و حضرت علي اصغر بوده است.
اين دوره محملي است جهت به دست آوردن يک نوع نمايش سنتي به نام تعزيه .و
تعزيه در ابتدا به معني تام و کامل عزاداري براي امام حسين و شرح حکايت خون بار
کربال بوده است.
اجراي آيين سوگواري ماه محرم و ماههاي ديگر عزاداري ،يک اقدام جمعي بود که
رقابتي را بين دسته جات مختلف برميانگيخت .اين رقابت ،گاهي مسايل اقتصادي و
مالي اين نوع گردهماييها را حل ميکرد .همکاري جمعيت در پرداخت وجوه مالي
عزاداريها قابل توجه بود .مبادالت متعدد عامه مردم در اين مواقع در حد عالي بود و
اين امر به خصوص در مورد سردستهها ،که با جوهره مذهبي آميخته شده بود ،چشم-
گيرتر بود .بعضي از اين سردسته ها که از ثروتمندان و سرشناسان محالت محسوب مي-
شدند ،براي تأمين وجوه مالي دستهها ،دکانهايي را وقف تکيه و حسينيه خود کرده
بودند .از اين ها گذشته ،دسته جات به تمامي ساکنان محالت تعلق داشت و ساکنان
جداي از حميت مذهبي ،خود را ملزم به تامين امور مالي مراسم مي دانستند و به قدر
وسع خود بار مالي آن را متقبل مي شدند.
گاهي کمک هاي دولتي هم به مدد کارگردانان اين دسته جات ميرسيد .اين که گفته-
اند شاه گاهي از بعضي دسته جات حمايت مي کرد ،مسلماً اين حمايت شامل کمک
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هاي مالي نيز مي شده است .تامين هزينه هاي بعضي از دسته جات را بلندپايگان
حکومتي انجام مي دادند.
نيت برپاکنندگان اين نوع دسته جات ،در کنار حس و حال و جوهره مذهبي ،براي آن
بود که بانيان خير آنها نهايت تالش خود را براي حفظ آبروي خود و محله شان بکنند.
از اين رو مردم محله با د ادن پيشکش ها و هداياي نقدي و جنسي و يا به عاريت
دادن بعضي از لوازم ضروري براي تزيين تکيه و دسته جات و نيز پذيرايي از فقيران و
41

ناداران ،در اين نيت خير مشارکتي درخور داشتند.

در محالت شهرها ،عالوه بر تکيه ها و حسينيههاي ثابت ،تکاياي موقتي نيز راهاندازي
مي شده و آن را با برپايي چادر و خيمه و خرگاه به انجام مي رساند .در منابع بارها به
اين نوع چادرها و خيمه ها اشاره شده که در محالت براي دسته روي هاي افراشته
بودند .در اين تک يه ها و حسينيه ها ساختن علم و کتل و تابوت و سازمان دادن به دسته
ها و نيز قرباني کردن گاو و گوسفند و گاه شتر و غيره بوده که به تمامي از قبل کمک-
هاي مردمي و افراد خير و متمکن محالت تامين مي شده است .اقدام اين افراد خير ،در
نظر قاطبه مردم ،اقدامي از سر تقوا و ديانت محسوب مي شد و ثواب نصيب آنها مي
ساخت .از اين رو نذر و نيازهاي مردمي در اين نوع مواقع به اوج کمال خود مي رسيد.
از اين ها گذشته ،دسته جات وسيله اظهار تجمل و نمايش شکوه و دارايي و ايمان هر
محله به شمار مي رفت .از اين رو مردم محله در برپايي هرچه با شکوه تر آن سنگ تمام
42

مي گذاشتند.

يک نکته را نبايد فراموش کرد و آن اينکه در دوران سلطنت صفويان مراسم عزاداري
با نهايت شکوه روزافزون اجرا مي شد و در اين اجراها بسياري از جنبه ها و وجوه
مراسم عاميانه ديرينه ايران وارد آن شد که گاه نه ربطي به اعتقادات صفويان داشت و نه
ربطي به اعتقادات شيعيان ،اين ها صرف نظر از جنبه هاي ايماني و اعتقادي ،برآمد و
نتيجه سنت هايي بود که ريشه عميق در تاريخ و جامعه ايران و ايرانيان داشت.
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مراسم عزاداري عملي دسته جمعي بود ،از اين رو موجد نوعي افکار عمومي مذهبي
در جامعه مي شد .هر کس به قدر وسع خود در آن مشارکت داشت .حتي نوشته اند که
اعيان و اشراف زادگان خردسال ميان شرکت کنندگان ،اعم از دارا و نادار ،سقايي مي
کردند و به نشانه تشنگي شهيدان کربال آب و شربت پخش مي کردند .مشارکت در اين
عزاداري ها ،فالح و رستگاري به حساب مي آمد ،چون رنج و محنت و مصايب شهيدان
کربال موجبات رهايي اين همه مؤمن را فراهم مي کرد.
گفتني است که در دوره صفويان روضه خواني و دسته گرداني هاي ماه محرم همواره
در دل هم اجرا ميشد و رابطهاي تنگاتنگ با هم داشت .به ويژه روضه خواني و بازنمايي
وقايع کربال به گونه ايستا و غيرمتحرک صورت مي گرفت و در دسته گرداني ها هم
نعش گرداني و غيره ايستا و بدون حرکات نمايشي انجام مي شد ،جز در مواقعي که
تابوت را به باال پرتاب مي کردند و مردم و نگرندگان شور و حالي مي يافتند .در اواخر
دوره صفوي ،اين دو به تدريج حالت نمايشي پيدا کرد و در دوره زنديه به هم پيوست و
شکل نمايشي کامل و يا تعزيه خواني (شبيه خواني) را فراز آورد و از همان طليعه
پيدايش تعزيه خواني دو دسته نمايشي مخالف خوان ها (اشقياخوان ها) و موافقخوانها
(امامخوان ها ،اولياخوانها) به ايفاي نقش نمايش خويش پرداختند و تعزيه خواني تا ورود
«متن» به تعزيه به سوي تکامل نمايش گام برداشت.
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 -آدام اولئاريوس A.orearus

يکي از سياحان در (1637م1047 /ق) وارد ايران شد آدام اولئاريوس بود .وي
اصال آلماني بود و آثار ارجمندي در زمينه فرهنگي داشت .او به طور داوطلبانه شرکت
در سفارت ايران را پذيرفت 44.او منشي و وقايعنگار هيئت بروگمان سفير هلشتاين و
رياضيدان دربار شاهصفي بود که طي اقامت يکساله در ايران به کمک يک ايراني
يهودياالصل به نام حقوردي ،گلستان سعدي را به زبان آلماني ترجمه کرد و در
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هامبورگ منتشر ساخت .حاصل سفر وي سفرنامه اي است که در آن نکات مهمي را در
مورد فرهنگ ايراني آورده است .او که در محرم در اردبيل بود گزارشي از سوگواري-
ها ،مرثيه خواني ها و قمه زدن به دست مي دهد.
او مي نويسد که در اردبيل پس از طلوع آفتاب روز عاشورا ،شمار زيادي از مردم در
جلوي مزار شيخ صفي گرد مي آيند و به تيغ زني مي پردازند بدين معني که عده اي با
چاقو ،بازوهاي خود را خراش مي دهند و مجروح مي کنند او معتقد است که ايرانيان
اين کار را به يادبود خونريزي و شهادت حسين

(ع)

و ياران او مي کنند و معتقدند با

خوني که از آنها جاري مي شود گناهشان شسته مي شود و کساني که در روز عاشورا و
(ع)

روزهاي ديگري که به مناسبت شهادت اين بزرگان هست مثل روز شهادت امام علي
و عيد قربان بميرند آمرزيده خواهند شد.
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 -انگلبرت کمپفر Engelbert kampher

او فرزند يک کشيش آلماني بود .زماني که به نوجواني رسيد به فرا گرفتن فلسفه
تاريخ و زبانهاي قديم جديد پرداخت و سپس به طب رو آورد .اطالعات کمپفر درباره
احوال ديواني و نظامي و مالي دوره صفوي بي نظير است.
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در سال (1683م1093 /ق) به همراه هيأتي براي انجام مطالعات علمي به ايران
آمد .اين سفر مدت دو سال طول کشيد .طي اين مدت ،او در اصفهان ،سياست و تجارت
و اوضاع اجتماعي ايراني مطالعه کرد و رسالهاي نوشت به نام يادداشتهاي توصيف
اجمالي از گياهان ايران.
عالوه بر اين ،سفرنامه وي شرح آداب و رسوم ايرانيان است و ضمن آن در بخش-
هايي به آيين هاي ايراني پرداخته و مراسم عاشورا را چنين توصيف مي کند:
«ده روز نخستين ماه اول يعني محرم را روزهاي عزاداري مي شمرند .زيرا
در دهه محرم ( سال  61هجري 10/اکتبر 680مسيحي) امام حسين(ع) پسر
47

علي(ع) به قتل رسيد».
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کمپفر همچنين اطالعات فشرده اي از عزاداري در ايام ماه محرم ارايه ميدهد اما
اطالعات او حاوي نکات تازه است .وي مي نويسد
«ايرانيان قبل از ظهر ها به ميدان ها و معابر عمومي مي آيند و با احترام به
سخنان علما که روزانه يکي از فصول ده گانه کتاب روضه الشهدا را مي
خوانند گوش فرا مي دهند».
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فصل آخر اين کتاب گزارش شرح شهادت حسين

(ع)

است .کمپفر اربعين حسيني

را مراسم (سروتن) مي نامد و مي گويد ايرانيان (روز بيستم ماه دوم يعني ماه صفر را
وقف تجديد خاطره متصل شدن معجزه آميز سر حضرت حسين (ع) به بدن او ميدانند
زيرا پس از اينکه سر حضرت به ضرب شمشير از تن جدا شد چهل روز تمام دست
نخورده و بدون اينکه طعمه حيوان وحشي شود در آن جا مانده و پس از آن در اثر
معجزه اي به تن پيوسته شده است به هر حال اعتقاد و باور ايرانيان چنين است.
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البته ما در اينجا نظر نويسنده سفرنامه را آورده ايم نظربقيه مورخين در اين مورد با
ايشان فرق دارد.
از اطالعات به دست آمده در سفرنامه هاي ناظران در مراسم سوگواري ماه محرم
پيداست که روضه خواني در همه ايام محرم برگزار مي شده و روضهخوانها مصايب
امام حسين (ع) و شهداي کربال را از روي کتاب روضهالشهداي حسين واعظ کاشفي با
آب و تاب ميخواندند که معموالً اين کار در خاتمه عزاداري ها بوده است به ويژه در
روز عاشورا با حضور شاه صورت ميگرفت و علماي برجسته و مداحان براي برگزاري
آن دعوت مي شدند و در پايان روضهخواني هم شاه به آنها خلعت خاصي ميبخشيده
است و يا ادامه مي دهد:
 ...ايرانيان ده روز اول ماه محرم را هر ساله به تجديد اين واقعه جانسوز مي گذرانند.
قبل از ظهرها به ميدان و معابر مي آيند و با احترام تمام به سخنان ملّا که روزانه يکي از
فصول دهگانه کتاب روضهالشهدا را مي خواند گوش فرا مي دهند.
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اين عزاداري ده روزه به عاشورا ختم ميشود و در اين روز مردم به صورت دست
جمعي تابوت امام مقتول را که سرپوش ندارد با جسد خونآلوده پسر بچه اش را حمل
مي کنند.
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نتيجه:

براساس سنت الهي همه مردم دنيا فطرتاً عدالتجو هستند و با ظلم و ستم و بي
عدالتي مخالفند از اين قاعده کلي سفيران و سياحان و سفرنامه نويسان دوره صفوي
چنانچه از نوشته هايشان پيداست مستثني نبوده و همه تحت تاثير اين واقعه قرار گرفته
اند .چنانچه از گفتار ايشان به شکلي خالصه شده نتيجه گيري شده است که به شرح
ذيل مي آيد:
 -1يزيديان در روز عاشورا در يک نبرد نابرابر با حسينيان در قالب ظالم و مظلوم
مصاف کردند و مردم نيز که نظارهگر اين ستيز بودند با مظلوم اعالن هم دردي و بر
عليه ظالم اظهار تنفر و انزجار نمودند.
 -2اگرچه در تاريخ مبارزه بين حق و باطل زياد رخ داده و با حق خواهان هم به بدترين
شکل مقابله شده است ولي قيام امام حسين و انقالب او به خاطر الهي بودنش بعد از
هزار و اندي سال که از عمرش مي گذرد هنوز حرارت آن در دل دوستانش زبانه مي
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کشد.

 -3اجراي سوگواري و تعزيه نوعي هم دردي و همراهي با مظلوم بود که در دوره
صفويان بيشترين تأثير را در تهييج و تحريک مردم بر عليه ظالم يعني همان هايي که به
نحوي جانشيني ائمه اطهار را که بعد از پيامبر غصب کرده بودند در پي داشت .اين نحو
عزاداري ضمن اعتبار بخشيدن به شيعه سوگواري را به دو ماه محرم و صفر تعميم
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بخشيد.

 -4اجراي سوگواري و تعزيه در مردم نوعي آرامش در دنيا و معرفت در آخرت و
نهايت اخالص و همسويي با ساالر شهيدان را به همراه داشت اين نحوه عزاداري تا
حدي مؤثر بود که حتي دشمنان را نيز به ماتم کشاند زيرا بني اميه خود اولين کساني
بودند که پي به اشتباه خود بردند.
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 -5با طليعه دولت صفوي حضور انديشههاي ناب شيعي در جامعه ايران با عث تحول و
پيشرفت و اعتبار شد که اين مهم در راستاي آرمانخواهي ايرانيان هم جهت بود که
عالوه بر يکدلي ،يکپارچگي و هماهنگي باعث ايجاد هوشياري ،بالندگي و هويت ملي
در همه دولتهاي صفوي و در اوج آن زمان شاه عباس و ادامه آن تا امروز است.
 -6يکي ديگر از جنبه هاي اجراي تعزيه در حادثه کربال ،بعد عاطفي آن است؛ چرا که
در کربال به دليل وضعيت خونبار آن زخمي عميق و پر دامنه بر قلب دوستان امام وارد
شد .چون حادثه از هر جهت جدي و قابل مالحظه بود ،اثر روحي آن بالفاصله پديدار
شد .توابين نخستين گروهي بودند که تحت تأثير اين قضيه قرار گرفتند و چون خود را
مقصر ميديدند  ،بدون آنکه انديشه سياسي روشني داشته باشند خود را در معرض
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شهادت قرار دادند.

 -7عاشورا مهمترين حادثه غمگينانه (تراژدي) به شمار ميآيد که اين حرکت الهي همراه
با گريه براي امام و رفتن به زيارت مرقد امام حسين (ع) پاداش فزون از حد داشت .اين
بعد عاطفي توسعه بيشتري يافت و ايام وفات ساير امامان نيز به عنوان ايام عزا مطرح
شد و به طور غير مستقيم خاطره يک حادثه را زنده نگه داشت و به صورت يک الگوي
قابل تکرار ،ارزش کلي يک اقدام ضد ظلم را در قالب تعزيه و عزا پديدار ساخت که
بعدها اين روضه و سوگواري براي تمام اهل بيت(ع) تسري پيدا کرد.
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 -8عزاداري و سوگواري بر امام حسين از جمله اصول اخالقي و عرفاني بود که گاهاً
جنبه سياسي نيز هم داشت گاهي از آن براي جهاد با دشمن خارجي به شکل پيکاري
مقدس مطرح بود
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و گاهي هم به معناي جهاد با نفس که پيامبر به آن جهاد با دشمن

درون و جهاد اکبر مطرح کرده بودند منظور مي شد عالوه بر آن مسايل مربوط به امر به
معروف و نهي از منکر و تأسي بر آيه شريفه «اطيعواله و اطيعوالرسول و اولي االمر
امرمنکم» (سوره نساء آيه  )59و درسهاي اخالق ديگري در راستاي مبارزه با ظالم و
ستمگر که جزء ارزشهاي مهم اعتقادي شيعيان بود از ديگر مطالب اصلي حضور در اين
مجالس است.
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