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سید محمود سامانی*

نقش صفويان در ترويج 
فرهنگ عزاداری

چكيده

سيری در تاريخ عزاداري امام حسين7 حاکی از آن است که سوگواری آن حضرت، 

اقامه عزا  از زمان شهادت ايشان، در هر منطقه ای که شيعيان حضور داشتند و امکان 

ميسر بوده، به انحاء مختلف وجود داشته است. با شکل گيری دولت های شيعی، مانند آل 

بويه در ايران و عراق و فاطميان در مصر، عزاداری امام حسين7 وارد مرحله ای تازه شد 

و شکل رسمی تری به خود گرفت. اما با تشکيل دولت صفويه، در سال 907ق.، عزاداری 

مي گرفت.  انجام  دولت  اين  قلمرو  اقصی نقاط  در  گسترده  صورت  به  حسين7  امام 

گسترش نمادهای عزاداری ماه محرم و عاشورا در عصر صفوی جايگاه خاصی داشت و 

ترويج شعائر شيعي، از جمله اهداف مهم آن حکومت شد. اين دولت خدمات مهمی برای 

تثبيت مذهب تشيع و ترويج آن به عمل آورد. در اين مقال، وضعيت عزاداری در عصر 

دولت شيعی صفوی و نقش اين حکومت در گسترش فرهنگ عزاداری مورد بررسی قرار 

گرفته است. گويا يکی از اهداف صفويه، در برگزاری عزاداری، استفاده از پتانسيل موجود 

برای ساختن امتی واحد بوده است. 

كليدواژهها:امام حسين7، صفويه، عزاداری، سفرنامه نويسان، كربا، ايران، شيعيان

*. مدیر گروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج و زیارت و دکترى تاریخ و تمدن اسامی.
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مقدمه

عـزاداری اباعبـداهلل الحسـين7 قدمتـی به انـدازه تاريخ عاشـورا دارد و حتـی در عصر 
حضـور ائمـه: نيـز، كـه بـا محدوديـت بسـيار مواجه بودنـد، به صـورت محـدود برگزار 
می شـده اسـت.1 ايـن آييـن، از سـده چهـارم هجـری، وارد فـاز جديـدی شـد و دولت های 
شـيعی، ماننـد آل بويه )حك: 334-447ق.( نسـبت بـه اقامه آن اهتمام ويژه ای داشـتند و آن 
را بـه صـورت رسـمی درآوردنـد.2 در فاصلـه انقـراض آل بويـه تا عصـر صفويـهـ  به رغم 
آنكـه شـيعيان، ماننـد دوره قبـل از آزادی برخوردار نبودندـ  اما با توجه به سياسـت تسـامح 
برخـی سـاطين و وزرای شـيعی آنـان، ماننـد مجدالديـن براوسـتانی، وزير شـيعی بركيارق 
سـلجوقی،3 و كاسـته شـدن از سـختگيري ها، شـيعيان در برخی جاها به عزاداري عاشـورا، 
بـه صـورت علنـي، می پرداختند. گـزارش عبدالجليـل رازي قزوينـي در كتاب نقـض، مؤيد 
آن اسـت. وی يـادآور می شـود: »تعزيـت امـام حسـين7، همـه سـاله در روز عاشـورا، بـه 
بغـداد تـازه اسـت، همـراه با نوحـه و فرياد«.4 عـزاداری سيدالشـهدا، افزون بر شـيعيان، ميان 
اهـل سـنت نيز رواج داشـته اسـت.5 سـيد بن طـاووس، عالم گران قدر شـيعي، نيـز از وجود 
عـزاداري در دهـه محـرم، در قـرن هفتـم، سـخن مي گويـد و از آن دفـاع مي كنـد. حملـه 
مغوالن و تسـخير بغداد و سـاقط كردن خافت عباسـی، موجب آزادی عمل بيشـتر شـيعيان 
شـد؛ ضمـن آنكـه در پايان حكومت ايلخانان مغول، سـلطان محمود اولجايتو، شـيعه شـد و 
در عمـران كربـا كوشـيد و طبيعتـاً بسـتر و زمينه بيشـتری برای برپايي شـعائر، ايحـاد كرد. 
گسـترش رو به رشـد شـيعه، در بازه زمانی حمله مغول تا صفويه، و تشـكيل حكومت های 

شـيعی، ماننـد سـربداران و قـره قويونلوهـا نيز در برپايی شـعائر شـيعی مؤثر بوده اسـت. 

در آسـتانه قدرت گيـری صفويـه، عـزاداری برای امام حسـين7 رواج نسـبی داشـت و 

مؤيـد آن، گـزارش برخـی جهانگردان خارجی اسـت. نيكيتين روسـی از آن جمله اسـت كه 
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از حركـت گروه هـاي عـزاداري در شـهر ری سـال 880 ق خبر می دهد.6 اشـعار و مرثيه هاي 

موجود در كتاب روضة الشـهداي كاشـفي، نشـانگر ادب قوِي عاشـورايي، در زبان فارسـي، 

در اين قرن اسـت.7 سـاختار كتاب نيز نشـانگر وجود مجالس سـاالنة سـوگواري عاشورايي 

در آن دوران اسـت. مقدمـه، متـن و اشـارات كتـاب و نيـز رثاهـا و عـزاداري و مقتل خوانـي 

آميختـه بـوده اسـت و ايـن همـه در روز عاشـورا بـه اوج رسـيده اسـت.8 در ايـن مقـال، به 

وضعيـت عـزاداری امـام حسـين7 در عصـر صفويـه و نقـش آنـان در ترويج عـزاداری و 

نيـز ترويـج مظلوميـت اهـل بيـت پرداختـه می شـود. پرسـش اصلـی آن اسـت كـه صفويه، 

 در ترويـج عـزاداری سيدالشـهدا، چـه نقشـی داشـتند و عـزاداری در عصـر آنـان چگونـه 

بوده است؟

عزاداري امام حسين7 در عصر صفويه )1148-907ق.(

حاكميـت صفويـان، كـه با تاجگذاری شـاه اسـماعيل صفوي بـه سـال 907 ق، در تبريز 

تحقـق يافـت تـا سـال 1148ق. ادامه يافـت. آنان در حكومـت طوالنی مدت خـود، اقدامات 

مهمـی انجـام دادنـد كـه رسـميت بخشـيدن بـه تشـيع در ايـران، از مهم ترين هـا و در واقـع 

يكـی از نقطـه عطف هـا در تاريخ ايـران دوره اسـامی اسـت. بی ترديد ايـن دولت خدمات 

مهمـی بـرای تثبيـت مذهـب تشـيع و ترويـج آن بـه عمـل آورد. ايـن عصـر در زمينه هـای 

سياسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، مذهبـی و تاريخـی ايـران اهميت ويـژه ای دارد. با رسـميت 

يافتـن مذهـب تشـيع دوازده امامی به وسـيله شـاه اسـماعيل، بنيادهای اين مذهـب، با كمك 

عالمـان معـروف آن زمـان، قـوام يافـت و صفويـان در تحكيـم آن كوشـيدند و در كنـار آن، 

بـه منظـور تحكيـم موقعيت و حكومتشـان از اين مذهب سـود جسـتند. گسـترش نمادهای 

عـزاداری مـاه محرم و عاشـورا نزد سـاطين صفوی جايگاه خاصی داشـت و ترويج شـعائر 

شـيعي، از جملـه اهـداف مهم حكومتشـان بود. 
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اقدامات و راهكارهای صفويان برای ترويج فرهنگ عزاداری

1.پيشگامی شاهان صفوی در عزاداری

سـاطين دولـت صفـوي، بـه مراسـم عـزاداري محرم، عاقـه و گرايـش ويژه اي نشـان 
می دادنـد؛ چنان كـه آنـان حتـي در اردوهـاي نظامـي و لشكركشـی ها و محاصـره شـهرها 
نيـز، دسـتور بـه ترتيـب و برپايی عـزاداری امـام حسـين7 صـادر می كردند؛ بـراي نمونه، 
در محـّرم سـال 1013ق.، شـاه عبّـاس، قلعه ايروان9 را محاصره كرد و در شـب عاشـورا، در 
اردوگاه نظامـی، مراسـم عـزاداری بـا شـكوهی برپا كـرد. البته اين سـوگواری تأثيـر خود را 
گذاشـت و شـيون و فريـادی كـه از اردوگاه بلند شـد، سـاكنان قلعه را وحشـت زده، و آنان 
بـا ايـن گمـان كه فرمان حمله شـبانه صادر شـده، پيكـی را نزد شـاه صفوی اعـزام كردند و 
خـود را تسـليم كردنـد.10 پيـش از آن، بـه سـال 1011 ق. نيـز، نيروهای صفـوی، در هنگامه 
جنـگ بـا سـپاهيان اُزبـك، روز عاشـورا در كنـار »آب خطب« توقّـف كرده و عـزاداری امام 
حسـين7 را برپـا كـرده بودنـد.11 افـزون بـر ايـن، شـاهان اين سلسـله، در مراسـم عمومي 
روز عاشـورا، در ميـدان شـهر، حضـور مي يافتنـد و گروه هـاي عـزادار از پيـش ديـد آنهـا 
مي گذشـتند. آنـان لبـاس عـزا بـه تـن مي كردنـد و اماكـي بـراي برپايي مراسـم عـزاداري، 
وقـف مي نمودنـد.12 در دربـار صفويـان، ايـام محـّرم و روزهـای عاشـورا، روضـة الشـهدا 

خوانـده می شـد.13 همچنيـن سـاطين صفـوی، لبـاس عزا بـه تـن می كردند.14 
صفويـان از حاميـان برگـزاری عـزاداری سيدالشـهدا7 بودنـد و تـاش می كردنـد از اين 
نمـاد تشـيع، بـه عنوان ابـزاری برای حكومت خود، اسـتفاده كنند. شـاهان صفـوی، از آنجايی 
كـه خـود شـيعه بودنـد، خويشـتن را بـه برپايـی و ترويـج مكتب اهل بيـت و اشـاعه مذهب 
شـيعه ملـزم می دانسـتند. الزام ايـن امر بدين خاطـر بود كه آنـان خـود را از اوالد امام علی7 
معرفـی كـرده و بنيـان سـلطنت خود را بـا ترويج و تبليغ مذهب شـيعه و مبارزه بـا مخالفان و 
منكـران اين مذهب اسـتوار سـاخته بودند؛ چنان كه جوزف، مورخ فرانسـوی، اظهـار می دارد: 
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فرقـه شـیعه، حتی در زمان سـاطین صفویه، مذهب خـود را به زور شمشـیر ترقی ندادند. 

بـه قـوه کام، کـه اثـرش بیشـتر از شمشـیر اسـت، ایـن طایفـه بـه ایـن درجـه ترقـی محیّر 
رسـیده اند.15 العقول 

بی ترديـد بهـا دادن دولتمـردان به يك آيين و رسـوم، ترويج علنی و تشـويق به برگزاری 
و مشـاركت در آن، در هرگونـه شـرايطی، در فراگيـر شـدن فرهنگ عـزاداری در قلمرو يك 
دولـت می توانـد تأثيـر سـترگی داشـته باشـد. صفويـان در زمـره دولت هايـی هسـتند كه به 

دليـل اهتمـام ويژه نسـبت بـه برگزاری عـزاداری امام حسـين7 جايگاه خاصـی دارند.
شـاهان صفـوی، نسـبت بـه شـعارهای مذهبـی و شـيعی، تعصـب خاصی داشـتند و در 
ده روز اول محـرم، از طـرف شـاه و بـزرگان و اعيـان كشـور در پايتخت و شـهرهای ديگر، 
مجالـس روضه خوانـی دائـر می شـد و در شـب و روز عاشـورا و در روز 21 مـاه رمضـان، 
دسـته های سـينه زنی بـه راه می افتـاد. تاورنيـه، مراسـمی را گـزارش می دهـد كـه در حضور 
شـاه صفـی دوم، يـا همان شـاه سـليمان، برگـزار شـد. او دوازده دسـته راـ  كـه از محله های 
مختلـف بـه محـل جلـوس شـاه آمـده و در صفـوف منظـم آمـاده بودنـد تـا بـه صـورت 
دسـته های عـزاداری، بـا انجـام تشـريفات خـاص و با اجـازه بيگلربيگـي، رئيس مراسـم، از 

مقابـل جايـگاه عبـور كننـد ـ ذكر كرده اسـت.16

دكتـر علی شـريعتی، به رغم آنكـه از منتقدان حكومت صفويه اسـت، درباره اهتمام 
ايشـان به پاسداشـت خاطره كربا می نويسد: 

صفویـه شـاهکار عجیبـی کـه کرد این بـود که شـیعه  خون و شـهادت و قیام، یعنی تشـیع 

عاشـورا را نگه داشـت و حسـین7 را محور همه تبلیغاتش کرد و علی7 را مظهر همه 

نهضتـش معرفـی کـرد. کارى کـرد که شـدیدترین حالت تحریک و شـور و حرکتش را 
شـیعه حفـظ کنـد و هر سـال یـک ماه و دو مـاه و حتی تمام سـال را از عاشـورا دم زند.17

شـكوه عزاداری در عصر صفويه، از ديد تيزبين سـياحان خارجی نيز پنهان نمانده اسـت. 
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بـا مطالعـه سـفرنامه ها بـه اين نتيجه می رسـيم كـه در حكومت صفويـه، بيشـترين تكيه ها و 
حسـينيه ها سـاخته شـد و موقوفات بسـياری به عزاداری امام حسـين7 اختصاص يافت.

2.تشويق به سرودن سوگنامه

شـاهان صفـوی، به هـر انگيزه ای، از شـاعران و ذاكـران اهل بيت درخواسـت می كردند تا 

درباره عاشـورا بسـرايند؛ چنان كه محتشـم كاشـانی، بنا به درخواسـت شـاه طهماسب صفوی 

)حـك:130-182ق.( سـوگنامه بلنـد و پرآوازه خود را، كه با بيت زير آغاز می شـود، سـرود18:
 بـاز ايـن چـه نوحـه و چـه عـزا و چـه ماتـم اسـت؟ بـاز ايـن چـه شـورش اسـت كـه در خلـق عالم اسـت؟

پيش از تأليف روضة الشـهدا، مقتل هايی در مراسـم سـاالنه عاشـورا در خراسـان خوانده 
می شـد كه روضة الشـهدا، برای تسـهيل مقتل خوانی در آن مجالس، تأليف شـد و به سـبب 
روانـی عبـارات، با اسـتقبال، رو به رو گشـت و با رسـميت يافتن مذهب تشـيع در ايران، از 
جايـگاه و شـهرت ويـژه ای برخـوردار شـد. در همان هنگام، حسـين فدايی نيشـابوری، اين 
كتاب را به شـعر درآورد و از آن، منظومه ای حماسـی سـرود و به شـاه صفوی، تقديم كرد.19
يكـی از سـاطين صفـوی، بـرای فهم ترك هـا كه بيشـتر قزلباشـانان و امـرای آنها ترك 
بودنـد، دسـتور داد كتابـي به زبـان تركی، تحت عنوان مقتل الحسـين، بنويسـند كه در وعاظ 
مـاه محـرم از آن اسـتفاده كنند. بنا به گزارش مورخان، شـاه اسـماعيل بـه مامحمد بغدادی، 

مشـهور به فضولی، دسـتور داد و او متكفل نوشـتن آن شـد. 
بـه هـر روی، سـاطين و دولتمـردان دوره صفويـه تـاش كردند تا مراسـم عـزاداری به 

بهترين شـكل برگزار شـود. 
عـزاداری در دوره شـاه اسـماعیل، از آنجا كه تا قبـل از دوره صفويه، علما و شـيعيان 
نمی توانسـتند بـه صـورت علنـی بـه عـزاداری و ابـراز عقيـده بپردازنـد، بـا روی كار آمدن 
ايـن حكومـت، شـيعيان و علمـا عـزاداری را بيشـتر از آنكه جنبه سياسـی ببخشـند، به جنبه 

احساسـی آن اكتفـا كردند.
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3. عموميت بخشی به عزاداری

در دوره صفويـه، عـزاداری امـام حسـين7 به تمام مناطق و قلمـرو حاكميت آنان، حتی 
روسـتاها نيـز كشـيده شـد. ايـن درحالی اسـت كه تـا پيش از تأسـيس اين دولـت در برخی 
شـهرهای بـزرگ ايـران، ماننـد اصفهان كه اهل سـنت متعصبان حضور داشـتند، سـوگواری 
امـام حسـين7 ميسـر نبـود. ميـرزا عبـداهلل افنـدی، نويسـنده، محّقق و مـوّرخ بـا اّطاع آن 
روزگار، آورده اسـت: »سال هاسـت... در دهـه اول محـرم، بـه ويـژه عاشـورا، در همه مناطق 
ايـران، بـرای امـام حسـين7 عـزاداری می شـود«. او همچنيـن تأكيـد می كند كه ايـن رويه 
حسـنه...، در ايـن مـدت مديـد، بـه منزلـه شـعار شـيعه شـده اسـت.20 مواضـع و رويكـرد 
مخالفـان دربـاره عـزاداری نيـز نشـانگر گسـتردگی آن اسـت. ميرزا عبـداهلل افندی بـا تعبير 

»َشـر و شـور شـيعيان در حكايـت تعزيـت در ايـام عاشـورا« از آن ياد كرده اسـت.21 
در عهـد صفويـان، افـزون بر رواج عـزاداری سيدالشـهدا در ماه محـرم، در ماه های صفر 
و رمضـان نيـز كـه مصـادف با شـهادت برخی معصومـان بود، سـوگواری و عـزاداری انجام 
می شـد كـه پيش تر مسـبوق به سـابقه نبـود. گزارش هـای مورخـان و سـياحان، در دهه های 
نخسـت حكومـت صفويـه، حاكـی از آن اسـت كه مراسـم سـوگواری عاشـورا در دهه اول 
محـرم برگـزار می شـد؛ به مـرور زمان، از ابتـدای محرم تا پايـان صفر، ايام عزا و سـوگواری 
شـناخته شـد22و بـه صـورت فرهنـگ غالـب مـردم درآمـد و حتـی بر مراسـم ملـی برتری 
يافـت؛ چنان كـه اگـر سـالی ايـام عاشـورا بـا عيد نـوروز مقارن می شـد، بـرای رعايـت ايام 
سـوگواری، جشـن نـوروز را بـه تعويـق می انداختنـد23 از مرحـوم قاضـی نوراهلل شوشـتری 
نقـل شـده كـه علمای شـيعه معتقد به سـوگواری بـرای امام حسـين7، در تمام ايام سـال، 

بودند. ايشـان می نويسـد:
هنگامـی که شـاه اسـماعیل، در سـال 909ق، در شـیراز به ماقات شـیخ محّمـد بن یحیی 

ابـن علـی الجیانـی الاهیجـی رفـت، مشـاهده کرد کـه او لباس سـیاه پوشـیده. با تعجب 

علت را جویا شـد. شـیخ در پاسـخ گفت: جهت تعزیه حضرت امام حسـین7. حضرت 
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شـاه فرمودند که تعزیه ایشـان قرار یافته که در سـالی ده روز بیش نیسـت که شـیخ گفت 
مـردم اشـتباه کرده انـد؛ تعزیـه آن حضرت تـا دامن قیامت باقی اسـت.24

وان كالمار می نويسد:
تجدیـد خاطـره فاجعـه کربا، بـه صورتی کـه در زمان صفویـه جانی تازه گرفـت، دنباله 

سـنتی دراز از آداب مذهبی اسـت. در سراسـر دوران صفویان، مراسـم محرم با شکوفایی 

ادامـه یافـت و بخش هایـی از ادبیـات عامیانـه بـه آن افـزوده شـد. در دهه هـاى آخر سـده 

دهـم هجـرى، شـاهد متـداول شـدن مراسـم عـزادارى مـاه محرم بیشـتر در مراکز شـهرى 

ایـران هسـتیم. عـزاى عمومی، کـه گرایش به آن دارد کـه از دهه اول محـرم گام را فراتر 

نهنـد و تـا بیسـتم و حتـی بیسـت و هشـتم صفر کشـانیده شـود و بـر وجوه مختلف شـعائر 

دینـی رعایـت مصیبـت اثر می گذارد، بـه موازات ایـن امر روضه خوانی گسـترش می یابد 

و از سـده یازدهـم هجـرى، موجـب افزایـش خیـرات بـراى پذیرایـی جمـع کثیـرى، کـه 

بـه ایـن مجالـس روى می آورنـد، می گـردد. از نیمـه دوم قـرن یازدهـم هجـرى، مراسـم 

عـزادارى بـه صـورت مصیبت نماهایـی واقعـی در می آینـد کـه حیثیـت هر کـدام نصیب 

حاکمـی می گـردد کـه سـامان یافتـن آنهـا را زیـر نظـر دارد، بر حسـب نـوع آنهـا، اعتبار 
مصـارف و هزینه هـاى آنهـا را تأمیـن می کند.25

فيگوئـروا هـم كه در سـال 1028ق، در ايام سـلطنت شـاه عبّاس اول، به ايران مسـافرت 
كـرده و از نزديـك بـا مجالـس وعـظ و خطابـه و عـزاداری آشـنا شـده، در ايـن بـاره اظهار 

می دارد:
موعظه گـران ایـن مجالـس، علمـاى شـرع اند و غالبـاً ما یـا قاضی نامیـده می شـوند. اینان 

در هـر جایـی کـه مـردم گـرد آمده باشـند، بر منبرهـاى بلند می نشـینند و با حـرارت تمام 

و سـخنان گیـرا، خصوصیـات مرگ یا شـهادت حسـین7، امـام بزرگ خویـش را بیان 
می کننـد.26

دن گارسـيا، مستشـرق ايتاليايـی، در ايـن باره می نويسـد: »ايـن ايام مقدس ده تـا دوازده 
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روز، در همـه مسـاجد و بازارهـا و ديگـر اماكـن عمومی، برپا می شـود و زن و پيـر و جوان 
در آن شـركت می كننـد«.27

پيتـرو دالوالـه، كـه در ايـام محـرم در اصفهـان بـوده و عـزاداری مـردم ايـن شـهر را از 
نزديـك مشـاهده می كـرده، عاوه بـر روضه های خيابانی كـه تاورنيه ذكر كـرده، از برگزاری 
مراسـم در مسـاجد و خانه هـا نيـز سـخن به ميان آورده اسـت. بـا اين تفاوت كـه او مجلس 
وسـط ميدان شـهر را هنـگام ظهر ذكر می كند؛ او در توصيف مشـخصه خانه هايـی كه در آن 
مجلـس، روضـه منعقـد می گشـته را اين چنين می نويسـد: »بعضـی خانه ها كه بـا چراغ های 

فـراوان و عامـات عزاداری و پرچم های سـياه مشـخص شـده اند«.28
انگلبـرت كمپفـر نيـز، همچـون تاورنيـه و پيتـرو دالواله، به وجـود روضه هـای خيابانی 
اشـاره می كنـد. امـا ايـن محقـق آلمانـی، به نكتـه ای اشـاره كرده اسـت كه كمتر مستشـرقان 
بـدان توجـه نشـان داده انـد و آن هـم اوليـن كتـاب مقتـل فارسـی، يعنـی روضـة الشـهدا، 
تأليـف ماحسـين كاشـفی اسـت. وی در وصف مجالـس سـوگواری، با تأكيد بـر اين نكته 

می نويسـد: 
قبـل از ظهـر بـه میدان هـا و معابـر عمومـی می آینـد و بـا تمـام احتـرام بـه سـخنان مـا، 

کـه روزانـه یکـی از فصـول دهگانـه کتـاب »روضـة الشـهداء« را می خوانـد، گـوش فـرا 
می دهنـد؛ فصـل آخـر ایـن کتـاب شـامل گـزارش و شـرح شـهادت حسـین اسـت.29

آدام الئاريـوس، كـه همـراه هيئـت آلمانـی بـه دربـار شـاه صفـی آمـده بـود، در وصف 
مراسـم عاشـورا در شـهر اردبيـل می نويسـد: »در طـول مـدت سـوگواری، ايرانی هـا لبـاس 
عـزاداری می پوشـيدند، مكـدر و غمگين هسـتند، موی سـر خـود را اصـاح نمی كنند و اين 

خـاف كـردار روزانة آنهاسـت«.30
گفتنی اسـت در اعتبار كتاب روضة الشـهدای ماحسـين كاشـفی بحث اسـت و مطالب 
ضعيـف و احيانـاً سـاختگی در آن مشـاهده می شـود كـه شـهيد مرتضی مطهـری، در كتاب 

حماسـه حسـينی، تحت عنـوان »تحريفات عاشـورا« بـه اين مهم تأكيـد دارند.
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4. ترغيب ذاکران به منقبت و مصائب اهل بيت:

حاكمـان صفـوی، مشـوق شـاعران بـرای پرداختن به منقبـت ائمه اطهـار و ذكر مصيبت 
امـام حسـين7 بودنـد. نمونـه بارز آن، شـعر محتشـم كاشـانی اسـت كـه در ايـن دوره، به 
دسـتور شـاه طهماسـب، سـروده شـد و اثر ماندگاری از دوره صفويه به يادگار گذاشـت.31 

ايـن اشـعار، امـروزه نيـز زينت بخش محافل و مسـاجد اسـت.

5. بهره گيری از ادبيات عاميانه برای ترويج مظلوميت اهل بيت:

از آغـاز حكومـت صفويـان، رواج مظلوميـت و انعـكاس آن در قلمـرو ايـن دولـت، در 
سـرلوحه كار آنـان قرار گرفت. اسـتفاده از ادبيـات عامه و قصه گويی می توانسـت نقش مؤثری 
در ايـن راسـتا ايفـا كند. اقبـال و پرداختن به تأليف داسـتان ها و نوشـته های حماسـی و مذهبی 
نيـز از ديگـر تدابيـر، برای ترويـج مظلوميت، بود. پديـد آوردن مختارنامه ها از آن جمله اسـت.

6. تدوين کتب عزاداری

مؤلّف »تاريخ انقاب اسام بين الخاص و العام« می نويسد:

... در مـاه محـرم فقـط در روز عاشـورا مجلس عزایـی منعقد کرده، یکـی از وعاظ کتاب 

روضـة الشـهداى حسـین واعـظ کاشـفی را بـر منبـر می خوانـد. )حّضـار( ندبـه و گریـه 

می کردنـد. چـون ایـن کتـاب بـه فارسـی بـود، غالـب امـرا، حتی لشـکر کـه ترک زبان و 

بی سـواد بودنـد و فارسـی متوجـه نمی شـدند... شـاه اسـماعیل جهت این مشـکل دسـتور 

داد تـا مامحمـد بغـدادى مشـهور، بـه فضولـی، کتابـی در مقتـل الحسـین به زبـان ترکی 
نوشـته در مـاه محـرم وعـاظ از آن اسـتفاده کنند.32

7. به تعويق انداختن نوروز

صفويـان زمانـی كـه نـوروز مقـارن بـا محـرم می شـد، عـزاداری و حرمـت مـاه محـرم 
را مقـدم می داشـتند. حمايـت شـاهان صفويـه از عـزاداری باعـث شـد ايـام عـزاداری برای 
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امـام حسـين7 از ابتـدای محـرم تا پايان صفر شـناخته شـود و بـه صـورت فرهنگ غالب 
مـردم در بيايـد كـه حتـی بـر مراسـم ملـی برتـری يافـت؛ چنان كـه اگر سـالی ايام عاشـورا 
بـا عيـد نـوروز مقـارن می شـد، بـرای رعايـت ايام سـوگواری، جشـن نـوروز را بـه تعويق 

می انداختنـد.33

8. اختصاص موقوفات و اطعام عزاداران

شـاهان صفـوی، بـا اختصـاص امـاك و وقـف آنهـا بـرای عـزاداری، عمـًا در ترويج 
ايـن سـنت بـه ايفـای نقـش می پرداختند.34 شـاه سـلطان حسـين صفـوی، موقوفـه ای برای 
تعزيـه داری در نظـر می گيـرد و می نويسـد: »... مبلـغ چهـارده تومـان را در عشـر اول شـهر 
محـرم، هر سـال در آسـتانه مقدسـه، صـرف تعزيه سيدالشـهدا، خامس آل عبـا و اصحاب و 

اطعـام سـوگواران نمايند«.
تاريخ نـگاران روايـت كرده انـد كـه در آن ايـام، اطعـام سـوگواران سـنتی رايـج بـوده و 
موقوفاتـی بـه ايـن امـر اختصـاص داشـته اسـت؛ بـه طوری كـه در موقوفه شـاه طهماسـب 
صفـوی آمده اسـت: »نصـف درآمد از نه عشـر عايـدات موقوفات كل مزرعه حسـينی، بايد 

همـه سـاله در ايـام عاشـورا، هـر روز و شـب، صـرف تعزيه داری امام حسـين7 شـود«. 
امـا همـه چيـز به اين مراسـم ختـم نمی شـد و آيين هايـی نظيـر نخل بـرداری، برگزاری 
مراسـم آهنگيـن و دسـته های مذهبـی و... در مشـهد بسـيار رايـج بـود. معمـوالً هـم رواق 
دارالضيافـه، ايـوان طـای صحـن عتيـق و مسـجد گوهرشـاد و مدرسـه پاييـن پـا، به محل 
برگـزاری مجالـس عـزاداری تبديـل می شـد. احسـان و اطعـام، از جلوه هـای نيكـوكاری و 
كمـك و دسـتگيری از عزادارنـی بود كه با مشـغول شـدن به عـزاداری، وقـت و امكان تهيه 
عـذا و طعـام بـرای خـود نداشـتند. در ايـن زمينـه بسـيار جالب اسـت، كـه به ياد تشـنگی 
امـام حسـين7 و اصحابـش، جمعـی از خيريـن، آب انبار و سـقاخانه می سـاختند تـا مردم 
از تشـنگی آسـوده شـوند.35فيگوئرا در ايـن زمينـه می نويسـد: »يكی از علل اساسـی خيرات 
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و مبـرات ايرانيـان بـرای سـاختن آب انبارهـا و نجات مردم از تشـنگی، توجه بـه همين امر، 
يعنـی تشـنگی حسـين و يارانـش در همين واقعه اسـت«.36

در شـهر اردبيـل، عـزاداران فقير، با غذاهايی كه در آشـپزخانه بقعه شـيخ صفی الدين پخته 
می شـد، اطعـام می شـدند. تعـدادی از ايـن عـزادارن، به نوشـته الئاريـوس، شـب ها را به خانه 
خود نمی رفتند و به نشـانه اندوه و غمی كه از شـهادت امام حسـين7 داشـتند، بر خاكسـتر 
آشـپزخانه شـيخ صفی الديـن می خوابيدنـد.37 جملـی كارری، ضمن وصف مجالـس و برپايی 
روضه هـای خيابانـی، از رسـم پذيرايـی در مجالـس خبـر می دهد كـه هيچ يك از مستشـرقان 

مـورد مطالعـه، از آن حرفـی ميـان نياورده انـد. وی اين گونه بـه اين مطلـب می پردازد:
در سـر گذر هـا صندلی هايـی گذاشـته اند كـه هـر چنـد گاه يـك مـا روی آن می نشـيند 
و سـخنانی در منقبـت و مصيبـت كشـتگان می گويـد. همـه سـاكنان محـات، درحالي كـه به 
عنـوان سـوگواری جامـه كبـود يا سـرخ بر تـن كرده انـد، در پای كرسـی وعـظ و مرثيـه آنان 
می نشـينند. بعضـی از ايـن اشـخاص در بين وعظ، دو مـا از ميوه فصل نيز اسـتفاده می كنند.38

9. افزوده شدن گونه های عزاداری

در عصـر صفـوی بر گونه های عزاداری افزوده شـد؛39 مانند گونه های شـاخ سـين )شـاه 
حسـين( كـه عـزاداری حماسـی اسـت و پـس از آن زنجيرزنـی نيـز اضافه شـد. البته برخی 
منشـأ آن را از هنـد و پاكسـتان می داننـد و برخـی از عرب هـا. امـا سـينه زنی، بـا نظم خاص 
و دسـته های خـاص، در دوره صفويـه رواج پيـدا می كنـد و همه گيـر می شـود و دسـته ها و 
هيئت هـای عـزاداری بـه راه می افتـد و اشـعار خاصی بـرای عـزاداری، در ايـن دوره، اضافه 
می شـود. تـا قبـل از اين دوره، اشـعار ما بيشـتر عربی بودند. ولـی از قرن نهم به بعد، اشـعار 
فارسـی و تركـی هـم اضافـه می شـود و گونه هـای عـزاداری، تنـوع بيشـتری پيـدا می كنـد؛ 
يعنـی مرثيـه خوانـی، مقتل خوانـی، روضه خوانـي، زنجيرزنی، شـاخ سـين )شـاه حسـين( و 
برخـی ديگـر از انـواع ديگر نيـز افزوده می شـود و تقريباً يك سـنت ثابت بر جـای می ماند. 
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ازديـاد گونه هـا، خود به نوعی موجب گسـترش عزاداری شـد؛ زيرا از جذابيت بيشـتری 
برخوردار شـد و برخی هـا را جذب كرد.

هيئت های عزاداری محالت

دسـته های عـزاداری از قديمی تريـن شـيوه های ابـراز حـزن و اندوه شـيعيان به سـاحت 
اهـل بيـت: اسـت. بـه اين صورت كـه اهالی محات مختلف، از مسـجد يـا تكيه نزديك 
محـل سـكونت خـود، بـا نظم خاصـی، و با هم نوايی و به شـكل سـينه زنی به راه افتـاده، در 
مسـير حركـت بـه عـزاداری می پردازند. مقصد عزاداران متفاوت اسـت. اگر شـهر يا روسـتا 
دارای امامـزاده باشـد، مقصـد نهايـی دسـته جات عـزاداری بـدان محـل ختـم می شـود و در 
غيـر ايـن صـورت، بيـوت علمـا و ميدان اصلی شـهر يا مسـجد يـا تكيه محلـه ديگر مقصد 
خواهـد بـود. در عصـر صفـوی نيـز هر شـهری بـه محله های متعددی تقسـيم می شـد و هر 

محلـه ای هيئـت عـزاداری خاصی داشـت. همچنـان كه امـروزه كم و بيش چنين اسـت. 
در گـزارش پيتـرو دالوالـه ايـن گونـه آمده اسـت: »از تمام اطـراف و محـات اصفهان، 
دسـته های بزرگـی بـه راه می افتـد كه بيـرق و علم، با خود حمـل می كننـد«.40 آدام الئاريوس 

پـس از مشـاهده مراسـم عـزاداری اردبيلی ها اين گونه می نويسـد: 
در اردبیـل پنـج خیابـان بـزرگ و اصلـی وجـود دارد و هر یـک از آنها مختـص به صنف 
معینـی اسـت. ایـن اصنـاف هـر کـدام دسـته ویـژه و جداگانـه اى تشـکیل دادنـد و بـراى 
خـود مداحـان معینـی دارنـد کـه در مـدح حضـرت علـی7 و امام حسـین7 اشـعارى 
سـاخته اند و کسـی کـه بهتریـن صـوت را داراسـت، در حضـور خـان، سـروده خـود را با 
آواز می خوانـد. صنفـی کـه اکنـون بهتریـن سـروده و نوحـه را ارائـه دهد، نامور می شـود 
و بـا دریافـت شـربت مـورد تحسـین و التفـات اهالـی قـرار می گیـرد؛ بـه همیـن دلیـل، به 
صـورت گروه هـاى مجـزا، یکـی پـس از دیگـرى در دایـره اى منظـم برابـر خـان و سـفرا 
آمدنـد و بـه مـدت دو سـاعت بـه خوانـدن )یـا بهتـر گفتـه شـود، شـیون و زارى( بـا تمام 

توانایـی جسـمی خـود پرداختند.41
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 سينه زنی و زنجير زنی

زنجيرزنی از سـنت های عزاداری در ايران اسـت. در پاكسـتان و هندوسـتان نيز اين شـيوه 
از ديربـاز رواج داشـته اسـت. مجموعـه ای از حلقه هـای ريـز متّصـل بـه هـم، كه به دسـته ای 
چوبـی يـا فلـّزی وصـل می شـود، »زنجيـر« نـام دارد و آن را در ايـام عاشـورا، بـه صـورت 
دسـته جمعی و در هيئت هـای عـزاداری، همـراه بـا نوحه خوانـی، بـر پشـت می زننـد و گاهی 
جـای آن كبـود يا مجروح می شـود. غالباً اين مراسـم با سـنج همراه اسـت.42 اصل اين سـنت، 
بـه ويـژه ميان عرب ها رواج داشـته اسـت. اين گونـه نوحه گری، ابتـدا به صورت فـردی بوده، 
امـا بـا مـرور زمـان بـه شـكل گروهـی و دسـتجات سـوگواری درآمـده اسـت. اين دو شـيوه 
عـزاداری در عصـر صفويه نيز مرسـوم بـوده كه از نگاه و قلم مستشـرقان دور نمانده اسـت.43 
دسـيلوا فيگويـروا، در بيـان عمـق تأثـر مـردم اصفهـان بـه هنـگام شـنيدن روضـه، عـاوه بر 
سـينه زنی، از لطم زنـی نيـز خبـر می دهـد: »سـخنان موعظه گـران به قـدری تأثرانگيز اسـت كه 
زن هـا به سـختی اشـك می ريزنـد و با يلی بر چهره و با مشـت بر سـينه خويـش می كوبند«.44
بـه گـزارش انگلبـرت كمپفـر، مـردم اصفهـان شـب ها در قالـب هيئت و دسـته، به سـر 
چهارراه هـا و اماكـن عمومـی رفتـه، آتش روشـن می كردند و بـرای عـزاداری دور آن حلقه 
می زدنـد. آنـان بـه تبعيـت از آهنگ آواز نوحه خـوان، ضمن حركـت در دايره ای پـا بر زمين 

كوبيـده، و بـا مشـت به سـينه می زدنـد.45 دالواله می نويسـد: 
مسـتمعان بـا صـدای بلنـد، گريـه و زاری می كننـد. به خصـوص زنـان بـه سـينه خـود 
می كوبنـد و بـا نهايـت حـزن و انـدوه، و همـه بـا هـم، آخرين بنـد مرثيـه ای را كـه خوانده 

می شـود، تكـرار می كننـد و می گوينـد: »آه حسـين... شـاه حسـين«46

شبيه خوانی، شبيه گردانی

اصطاحـات تعزيـه، شـبيه خوانی و شـبيه گردانی، هـر سـه بـه معنـای نمايـش مذهبـی 
منظومـی اسـت كـه بـر پايـه داسـتان ها و روايـات مربـوط بـه زندگانـی و مصائـب اهـل 
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بيـت:، بـه ويـژه وقايـع و فجايعـی كـه در محـرم سـال 61ق در كربا بر امام حسـين7 
و خاندانـش گذشـت، بنـا شـده اسـت. مراسـم تعزيه يـا شـبيه خوانی، در زمـان صفويان نيز 
صـورت ابتدايـی داشـته يـا بهتـر بگوييم به شـكل امـروز، يعنـی تعزيـه ناطق، نبوده اسـت. 
كاتـف - بـازرگان روسـی- پـس از بيان شـبيه گردانی و ديگر انـواع عـزاداری در نهايت به 

عـزای زنجيرزنـی اشـاره می كند.47

مراسم نعش گردانی يا حمل تابوت

اين مراسم در اردبيل چنين گزارش شده است:
قبـل از طلـوع آفتـاب، ایرانی هـا مراسـم نعش گردانـی امام حسـین7 را برگـزار کردند. 

آنهـا اشـدر و پرچم هـاى معمولـی خـود را حمـل می کردنـد. اسـب ها و شـترهایی را 

کـه بـر پشـت آنـان پارچـه نیلی رنـگ انداختـه بودنـد در شـهر به گـردش درآوردنـد. در 

پارچه هـاى یـاد شـده تیرهایـی فـرو کرده بودنـد که به نظر می رسـید بـر اثر تیرانـدازى به 

بـدن چارپایـان فرورفتـه باشـد و نمایانگـر تیرهایـی بـود که دشـمن بـه بدن حضـرت امام 

حسـین7 فـرو نشـانده بـود. بـر پشـت اسـب ها و شـتران پسـربچه هایی نشسـته بودنـد و 

در مقابـل خویـش تابوت هایـی داشـتند کـه با کاه و پوشـال پر شـده بـود. اینهـا تمثیلی از 

فرزنـدان وحشـت زدۀ خانـدان امـام حسـین7 بودند. بر روى چند اسـب دیگر دسـتارى 

زیبـا، شمشـیر، کمـان و تیردانـی پـر از تیر به چشـم می خورد که نشـان دهندۀ اسـلحة امام 
بود.48 حسـین7 

دالواله، در بيان جزئيات دسته های عزاداری محات اصفهان، می نويسد:
روى اسـب هاى آنـان، سـاح هاى مختلـف و عمامه هـاى متعـدد قـرار دارد و به عـاوه 

چندیـن شـتر نیز همراه دسـته ها هسـتند که روى آنهـا جعبه هایی حمل می شـود که درون 

هر یک سـه-چهار بچه، به عامت بچه هاى اسـیر حسـین شـهید ]7[ قرار دارند. عاوه 

بـر آن، دسـته ها هـر یـک بـه حمـل تابوت هایـی می پردازند کـه دور تـا دور آنهـا مخمل 
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سـیاه رنگـی پیچیـده شـده و در روى آنهـا یـک عمامـه کـه احیانـا به رنگ سـبز اسـت و 

همچنیـن یک شمشـیر جـاى داده اند و دور تـا دور تابوت، سـاح هاى گوناگونی که قبًا 

شـرح آن را داده ام، چیـده شـده اسـت و تمـام ایـن اشـیاء، روى طبق هـاى متعـدد، بر سـر 

عـده اى قـرار دارد کـه بـه آهنگ سـنج و ناى، جسـت و خیـز می کننـد و دور خود چرخ 
می زننـد. تمـام طبـق نیـز بـه این نحـو می چرخـد و منظرۀ جالبـی پیـدا می کند.49

كاتـف روسـی نيز، در وصف دسـته های عـزاداری، پس از ذكر آيين سـنگ زنی، مراسـم 
حمـل تابـوت كـه همراه با شـبيه گردانی كودكان امام حسـين7 می باشـد را شـرح می دهد:

تابوت هايـی مخمـل دار در جلـوی شـترهايی كـه روی آنهـا بچه هـای لخـت را طـوی 
نشـاندند كه صورتشـان به طرف دم شـتر اسـت، حمل می كنند و فرياد می زنند: »حسـين... 
حسـين...« پيشـاپيش تابوت هـا، چوب هـای بزرگـی را حمل می كننـد و نيز به همراه اسـبان 
آنهـا، دو طفـل لخـت كـه بـدن وسـر و صورت خـود به خـون آلوده اند، سـوار بر اسـب در 
حركتند. روی اسـب ديگری، مرد لختی كه خود را به پوسـت گوسـفند خاكسـتری پيچانده 
اسـت، بـه طوری كـه پشـم های گوسـفند به بدن او تماس دارد و قسـمت بی پشـم بـه بيرون 
اسـت، بـه آرامی با اسـب حركت می كنـد... گويا منظـور از بچه های خونين، همـان كودكان 

بی گنـاه اوسـت )امام حسـين7( كه شـهيد شـده اند.50
در گـزارش مختصـر كمپفر از مراسـم محرم، به نظر می رسـد كه تنها صحنه شبيه سـازی 
شـده حمـل تابـوت امـام مقتـول نظـرش را جلـب كـرده و او را بـه نوشـتن شـرح ماجـرا 

واداشـته است:
در ایـن روز مـردم بـه صـورت دسـته جمعی تابـوت امـام مقتـول را، کـه چـون سـرپوش 

نـدارد و جسـد خون آلـود پسـربچه اى کـه خود را بـه مـردن زده، از آن دیده می شـود که 

حمـل می کننـد. پسـر بچـه در حیـن حرکـت دسـته آه می کشـد و نالـه می کنـد.51 

حضور زنان در مراسم عزاداری

مراسـم و مجالـس سـوگواری ايـام عاشـورا و ديگـر ايـام سـوگواری، از مهم تريـن 
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صحنه هايـی بـود كـه زمينـه حضـور زنـان را در مسـائل اجتماعـی و مذهبـی جامعـه همراه 
و همـدوش مـردان فراهـم می كـرد و ايـن در حالـی بـود كـه به سـبب سـنت های حاكم بر 
جامعـه، زنـان، بـه ويـژه در جوامع شـهری، كمتر می توانسـتند در محافـل و مجالس عمومی 
ظاهـر شـوند و توانايی هـا و اسـتعدادهای سـازنده خـود را بـه منصـه ظهـور برسـانند. ايام 
عاشـورا بـه آنهـا فرصتـی مـی داد كه نقـش كليـدی، اما فراموش شـده خـود را در سـاختار 
جامعـه نويـن ايـران ايفـا كننـد. اكثر سـياحان اروپايی، كـه از زمان صفويـه به بعد، بـه ايران 
سـفر كرده انـد، از حضـور فعـال زنـان در مجالـس سـوگواری و كـم و كيـف آن، اطاعات 

مفيـدی بـه مـا می دهند.
فيگويروا، درباره زنان شركت كننده می نويسد:

در اطـراف مسـجد رواق هـاى بسـیار باریکـی بـود کـه بـه شـخصیت هاى بسـیار برجسـته 

اختصاص داشـت. این رواق ها از صحن مسـجد، که غالباً زنان پیشـه وران و بنکداران آن 

را اشـغال می کردنـد براى نشسـتن راحت تـر بود. بین زنان طبقات پسـت گروهـی از زنان 

بازرگانـان و طبقـات متوسـط نیز بودند کـه از لحاظ لباس و زینت با زنـان پائین تر از خود 

فرقـی نداشـتند؛ زیـرا هـم اینان و هـم آنان، چادرهاى سـیاه بر سـر و روبنده هاى سـفید بر 

چهـره داشـتند- امـا زنـان وزرا و دیگر بـزرگان دربـارى، کمتر در مألعام ظاهر می شـوند 

و همـواره در اختفـا بـه سـر می برنـد- یـا در سـفرند یـا بیشـتر اوقـات در خانه هـاى خـود 

محبـوس و تحـت حفاظت نگهبانانند... خدمه بیشـتر دارند و چون معموالً سـوار بر اسـب 

حرکـت می کننـد، پیـش از دیگـران بـه مجلـس می آینـد؛ چنان کـه در مـدت ادامـه ایـن 

تشـریفات، بـا این کـه همـه زنان عـزادار چـادر سـیاه و برخی زرد یـا قهوه اى رنگ بر سـر 

داشـتند، اینـان به سـبک خودشـان لباسـی تمام ابریشـم بر تـن، و چادرهایـی از پارچه هاى 

لطیف زردوزى  شـده بر سـر داشـتند و بیشترشـان با صورت باز نشسـته بودند... همه زن ها 

از هـر طبقـه، بـا دقـت کامـل، مواعظی را کـه هر روز در این مسـجد به وسـیله جدى ترین 

و واالمقام تریـن مایـان یـا فقیهـان ایراد می شـد، گوش می دادنـد... سـخنان موعظه گران 

بـه قـدرى تأثرانگیـز اسـت کـه زن ها به سـختی اشـک می ریزنـد و با سـیلی بر چهـره و با 
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مشـت بـر سـینه خویـش می کوبند... همـه زنان، از هـر طبقه و در هر شـرایطی که باشـند، 

در ایـن ده دوازده روز عـزا، در خانه هـاى خـود نیـز روبنـده از صـورت برنمی گیرنـد و 

هـرکارى را بـا صورت پوشـیده انجام می دهند و این، نشـانه نهایت اخاص و سـوگوارى 
آنان براى حسـین اسـت.52

جملـی كارری، در مـورد زنـان عـزادار می نويسـد: »زنـان ايـران، ماننـد ديگـر زنـان دنيا 
احتـرام زيـادی بـه وعـاظ و پيشـگويان قائلند و عـده ای از آنان، بـا اهداء پول، نقـره و حلوا 

و شـربت و گل، از وعـاظ جلـب خشـنودی و التمـاس دعـا می كنند«.53
دن گارسيا، در مورد پوشش ظاهری زنان در ايام سوگواری اين گونه ادعا كرده است:

همـه زنـان، از هـر طبقـه و در هـر شـرایطی کـه باشـند، در ایـن ده دوازده روز عـزا در 

خانه هـاى خـود نیـز روبنـده از صـورت برنمی گیرنـد و هـرکارى را بـا صـورت پوشـیده 
انجـام می دهنـد و ایـن نشـانه نهایـت اخـاص و سـوگوارى آنـان بـراى حسـین ]7 [ اسـت54

گفتنـي اسـت عـزاداري، پـس از سـقوط صفويـه تـا قاجاريـه، هيـچ گاه بـه شـكوه و 
عظمـت دوران صفـوی نرسـيد؛ زيـرا نادرشـاه به انگيـزه يا بهانـه وحدت و صلـح، به تغيير 
فرهنـگ دينـي رايـج در ايران پرداخـت و از جمله، عـزاداري امام حسـين7 را ممنوع كرد. 

محمدكاظـم مـروی ضمن گـزارش وقايـع دشـت مغـان )1148ق( اظهار مـی دارد:
»شـوراى کبـراى مغـان، بـه همگـی اهـل ایـران در خصـوص نگرفتن تعزیه سـید شـهدا و 

مدفـون ارض کربـاى پـر بـا، ابا عبداهلل حسـین7 که سـابق بـر این از ایام کشورگشـا، 

شـاه اسـماعیل صفوى، اشتهار داشـت و در مملکت ایران حسـب الواقع لوازم ماتم دارى و 

تعزیـه دارى را بـه عمـل آورد و بـه جهت رقت قلب، اکثر خانه ها و مسـجدها و مدرسـه ها 

را آییـن بسـته، محفل هـا و نخل هـا و عامـات کربـا را ظاهـر می نمودنـد، حسـب االمر 
جهانگشـا، بـه قدغن و تأکیـد تمام، موقـوف فرمودند.55

قبـل از چيرگـی نـادر بـر تمـام قلمـرو صفويـه، حـدود هفـت سـال، افاغنه قندهـار كه 
بـر مذهـب اهل سـنت بودنـد، بـر بخش هايـی از ايران، مـن جمله اصفهان، سـلطه داشـتند 
و آزادی عمـل را از شـيعيان سـلب كـرده بودنـد. ازايـن رو نبايـد توقـع داشـت در اين دوره 
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عزاداری رواج داشـته باشـد.
بـا سـقوط دولـت افشـاريه، كـه چنـدان دوامی نيـز نداشـت، دولت هـاي ديگـري مانند 
زنديـه و قاجاريـه، بـا گرايش هـاي شـيعي بـر سـر كار آمدنـد و شـعائر شـيعي، احيـا شـد 
و عـزاداري ادامـه يافـت؛ چنان كـه كريـم خـان زنـد، كـه خـود علقه مذهب تشـيع داشـت، 
اجـرای مراسـم عاشـورا را جـدی گرفـت؛ از جملـه اينكـه دسـتور داد مراكـزی را بـرای 
برگـزاری مراسـم سـوگواری عاشـورا تأسـيس كنند و تكيه هفت تـن و چهل تـن در زمان او 
در شـيراز برپـا شـد. پـس از حاكميت يافتـن »قاجاريان«، عـزاداري محرم گسـترش يافت و 
بـر كميـت و كيفيـت آن افـزوده شـد و شـيوه هاي عـزاداري، اوج گرفت و دولت مـردان نيز 

در رواج آن كوشـيدند و حتـي تكايـا و هيئت هـاي دولتـي بـه راه انداختنـد.56

نتيجه

نقـش صفويان در ترويج عزاداری اباعبد الحسـين7 برجسـته اسـت. ايـن دولت، به هر 
انگيـزه ای، در گسـترش فرهنگ عاشـورا كوشـيد و عـزاداری را نهادينه كـرد. متوليان مذهب 
تشـيع از مراسـم عاشـورا، كه در ايران سـابقه ای ديرينه داشـت و شـيعه و سـنی، جدای از 
اختافاتشـان، بـه آن تعلـق خاطری داشـتند، برای تبييـن و ترويج مذهب تشـيع بهره برداری 
كردنـد و از آنجـا كـه ماهيـت ايـن مجالس بر مبنای شـور و شـعور اسـتوار بـود و با فطرت 
انسـان ها سـازگار می نمـود، ايـن كار عظيـم بـا كم تريـن تنـش بـه صـورت طبيعـی انجـام 
شـد. بنابرايـن بـا توجـه به كاركرد مراسـم عاشـورا در اسـتواری مذهب تشـيع كـه از اركان 
جدايی ناپذيـر اين مذهب شـده اسـت، نمی توان شـكوه و عظمت تشـيع را بـدون آن تصور 
كـرد. از اقدامـات صفويـان برای ترويج مظلوميـت اهل بيت: و عزادرای امام حسـين7، 
می تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره كـرد: پيشـگامی صفويـان در عـزاداری، تشـويق شـاعران به 
سـرودن شـعر در مظلوميـت اهـل بيـت:، بهره گيـری از ادبيـات عاميانـه، و حمايـت از 
مؤلفـان مقاتـل و ديگـر آثـار مرتبط با عـزاداری. هريك از موارد يادشـده در راسـتای ترويج 

فرهنـگ عـزاداری مؤثـر بوده اند.
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