نقش صفویان در ترویج
فرهنگ عزاداری

سید محمود سامانی

*

چکیده
سیری در تاريخ عزاداري امام حسين 7حاکی از آن است که سوگواری آن حضرت،
از زمان شهادت ايشان ،در هر منطقهای که شيعيان حضور داشتند و امکان اقامه عزا
میسر بوده ،به انحاء مختلف وجود داشته است .با شکلگیری دولتهای شیعی ،مانند آل
بویه در ایران و عراق و فاطمیان در مصر ،عزاداری امام حسین 7وارد مرحلهای تازه شد
و شکل رسمیتری به خود گرفت .اما با تشکیل دولت صفویه ،در سال 907ق ،.عزاداری
امام حسین 7به صورت گسترده در اقصینقاط قلمرو این دولت انجام ميگرفت.
گسترش نمادهای عزاداری ماه محرم و عاشورا در عصر صفوی جایگاه خاصی داشت و
ترويج شعائر شيعي ،از جمله اهداف مهم آن حکومت شد .این دولت خدمات مهمی برای
تثبیت مذهب تشیع و ترویج آن به عمل آورد .در این مقال ،وضعیت عزاداری در عصر
دولت شیعی صفوی و نقش این حکومت در گسترش فرهنگ عزاداری مورد بررسی قرار
گرفته است .گویا یکی از اهداف صفویه ،در برگزاری عزاداری ،استفاده از پتانسیل موجود
برای ساختن امتی واحد بوده است.

کلیدواژهها :امام حسین ،7صفویه ،عزاداری ،سفرنامهنویسان ،کربال ،ایران ،شیعیان
* .مدیر گروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج و زیارت و دکتری تاریخ و تمدن اسالمی.
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مقدمه
عـزاداری اباعبـداهلل الحسـین 7قدمتـی به انـدازه تاریخ عاشـورا دارد و حتـی در عصر
حضـور ائمـه :نیـز ،کـه بـا محدودیـت بسـیار مواجه بودنـد ،به صـورت محـدود برگزار
میشـده اسـت 1.ایـن آییـن ،از سـده چهـارم هجـری ،وارد فـاز جدیـدی شـد و دولتهای
شـیعی ،ماننـد آل بویه (حک447-334 :ق ).نسـبت بـه اقامه آن اهتمام ویژهای داشـتند و آن
را بـه صـورت رسـمی درآوردنـد 2.در فاصلـه انقـراض آل بویـه تا عصـر صفویـه ـ به رغم
آنکـه شـیعیان ،ماننـد دوره قبـل از آزادی برخوردار نبودند ـ اما با توجه به سیاسـت تسـامح
برخـی سلاطین و وزرای شـیعی آنـان ،ماننـد مجدالدیـن براوسـتانی ،وزیر شـیعی برکیارق
سـلجوقی 3،و کاسـته شـدن از سـختگيريها ،شـيعيان در برخی جاها به عزاداري عاشـورا،
بـه صـورت علنـي ،میپرداختند .گـزارش عبدالجليـل رازي قزوينـي در کتاب نقـض ،مؤید
آن اسـت .وی یـادآور میشـود« :تعزيـت امـام حسـين ،7همـه سـاله در روز عاشـورا ،بـه
بغـداد تـازه اسـت ،همـراه با نوحـه و فرياد» 4.عـزاداری سیدالشـهدا ،افزون بر شـیعیان ،ميان
اهـل سـنت نيز رواج داشـته اسـت 5.سـيد بن طـاووس ،عالم گرانقدر شـيعي ،نیـز از وجود
عـزاداري در دهـه محـرم ،در قـرن هفتـم ،سـخن ميگويـد و از آن دفـاع ميکنـد .حملـه
مغوالن و تسـخیر بغداد و سـاقط کردن خالفت عباسـی ،موجب آزادی عمل بیشـتر شـیعیان
شـد؛ ضمـن آنکـه در پایان حکومت ایلخانان مغول ،سـلطان محمود اولجایتو ،شـيعه شـد و
در عمـران کربلا کوشـيد و طبيعتـ ًا بسـتر و زمينه بیشـتری برای برپايي شـعائر ،ایحـاد کرد.
گسـترش رو به رشـد شـیعه ،در بازه زمانی حمله مغول تا صفویه ،و تشـکیل حکومتهای
شـیعی ،ماننـد سـربداران و قـره قویونلوهـا نیز در برپایی شـعائر شـیعی مؤثر بوده اسـت.
در آسـتانه قدرتگیـری صفویـه ،عـزاداری برای امام حسـین 7رواج نسـبی داشـت و
مؤیـد آن ،گـزارش برخـی جهانگردان خارجی اسـت .نيکيتين روسـی از آن جمله اسـت که
122
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از حرکـت گروههـاي عـزاداري در شـهر ری سـال  880ق خبر میدهد 6.اشـعار و مرثيههاي
موجود در کتاب روضة الشـهداي کاشـفي ،نشـانگر ادب ِ
قوي عاشـورايي ،در زبان فارسـي،
در اين قرن اسـت 7.سـاختار کتاب نيز نشـانگر وجود مجالس سـاالنة سـوگواري عاشورايي
در آن دوران اسـت .مقدمـه ،متـن و اشـارات کتـاب و نيـز رثاهـا و عـزاداري و مقتلخوانـي
آميختـه بـوده اسـت و ايـن همـه در روز عاشـورا بـه اوج رسـیده اسـت 8.در ایـن مقـال ،به
وضعیـت عـزاداری امـام حسـین 7در عصـر صفویـه و نقـش آنـان در ترویج عـزاداری و
نیـز ترویـج مظلومیـت اهـل بیـت پرداختـه میشـود .پرسـش اصلـی آن اسـت کـه صفویه،
در ترویـج عـزاداری سیدالشـهدا ،چـه نقشـی داشـتند و عـزاداری در عصـر آنـان چگونـه
بوده است؟
عزاداري امام حسین 7در عصر صفویه (907-1148ق).
حاکميـت صفويـان ،کـه با تاجگذاری شـاه اسـماعيل صفوي بـه سـال  907ق ،در تبريز
تحقـق یافـت تـا سـال 1148ق .ادامه یافـت .آنان در حکومـت طوالنیمدت خـود ،اقدامات
مهمـی انجـام دادنـد کـه رسـمیت بخشـیدن بـه تشـيع در ايـران ،از مهمترینهـا و در واقـع
یکـی از نقطـه عطفهـا در تاریخ ایـران دوره اسلامی اسـت .بیتردید ایـن دولت خدمات
مهمـی بـرای تثبیـت مذهـب تشـیع و ترویـج آن بـه عمـل آورد .ایـن عصـر در زمینههـای
سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی ،مذهبـی و تاریخـی ایـران اهمیت ویـژهای دارد .با رسـمیت
یافتـن مذهـب تشـیع دوازدهامامی به وسـیله شـاه اسـماعیل ،بنیادهای این مذهـب ،با کمک
عالمـان معـروف آن زمـان ،قـوام یافـت و صفویـان در تحکیـم آن کوشـیدند و در کنـار آن،
بـه منظـور تحکیـم موقعیت و حکومتشـان از این مذهب سـود جسـتند .گسـترش نمادهای
عـزاداری مـاه محرم و عاشـورا نزد سلاطین صفوی جایگاه خاصی داشـت و ترويج شـعائر
شـيعي ،از جملـه اهـداف مهم حکومتشـان بود.
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اقدامات و راهکارهای صفویان برای ترویج فرهنگ عزاداری
.1پیشگامی شاهان صفوی در عزاداری
سلاطین دولـت صفـوي ،بـه مراسـم عـزاداري محرم ،عالقـه و گرايـش ويژهاي نشـان
میدادنـد؛ چنانکـه آنـان حتـي در اردوهـاي نظامـي و لشکرکشـیها و محاصـره شـهرها
نیـز ،دسـتور بـه ترتیـب و برپایی عـزاداری امـام حسـین 7صـادر میکردند؛ بـراي نمونه،
محـرم سـال ۱۰۱۳ق ،.شـاه عبّـاس ،قلعه ایروان 9را محاصره کرد و در شـب عاشـورا ،در
در
ّ
اردوگاه نظامـی ،مراسـم عـزاداری بـا شـکوهی برپا کـرد .البته این سـوگواری تأثیـر خود را

گذاشـت و شـیون و فریـادی کـه از اردوگاه بلند شـد ،سـاکنان قلعه را وحشـت زده ،و آنان
بـا ایـن گمـان که فرمان حمله شـبانه صادر شـده ،پیکـی را نزد شـاه صفوی اعـزام کردند و
خـود را تسـلیم کردنـد 10.پیـش از آن ،بـه سـال  ۱۰۱۱ق .نیـز ،نیروهای صفـوی ،در هنگامه
جنـگ بـا سـپاهیان اُزبـک ،روز عاشـورا در کنـار «آب خطب» توقّـف کرده و عـزاداری امام
حسـین 7را برپـا کـرده بودنـد 11.افـزون بـر ايـن ،شـاهان اين سلسـله ،در مراسـم عمومي
روز عاشـورا ،در ميـدان شـهر ،حضـور مييافتنـد و گروههـاي عـزادار از پيـش ديـد آنهـا
ميگذشـتند .آنـان لبـاس عـزا بـه تـن ميکردنـد و امالکـي بـراي برپايي مراسـم عـزاداري،
محـرم و روزهـای عاشـورا ،روضـة الشـهدا
وقـف مينمودنـد 12.در دربـار صفویـان ،ایـام
ّ
14

خوانـده میشـد 13.همچنیـن سلاطین صفـوی ،لبـاس عزا بـه تـن میکردند.

صفویـان از حامیـان برگـزاری عـزاداری سیدالشـهدا 7بودنـد و تلاش میکردنـد از این
نمـاد تشـیع ،بـه عنوان ابـزاری برای حکومت خود ،اسـتفاده کنند .شـاهان صفـوی ،از آنجایی
کـه خـود شـیعه بودنـد ،خویشـتن را بـه برپایـی و ترویـج مکتب اهل بیـت و اشـاعه مذهب
شـیعه ملـزم میدانسـتند .الزام ایـن امر بدین خاطـر بود که آنـان خـود را از اوالد امام علی7

معرفـی کـرده و بنیـان سـلطنت خود را بـا ترویج و تبلیغ مذهب شـیعه و مبارزه بـا مخالفان و
منکـران این مذهب اسـتوار سـاخته بودند؛ چنان که جوزف ،مورخ فرانسـوی ،اظهـار میدارد:
124

فصلنامه فرهنگ زيارت

فرقـه شـیعه ،حتی در زمان سلاطین صفویه ،مذهب خـود را به زور شمشـیر ترقی ندادند.
بـه قـوه کالم ،کـه اثـرش بیشـتر از شمشـیر اسـت ،ایـن طایفـه بـه ایـن درجـه ترقـی محیّر
15

العقول رسـيدهاند.

بیتردیـد بهـا دادن دولتمـردان به یک آیین و رسـوم ،ترویج علنی و تشـویق به برگزاری
و مشـارکت در آن ،در هرگونـه شـرایطی ،در فراگیـر شـدن فرهنگ عـزاداری در قلمرو یک
دولـت میتوانـد تأثیـر سـترگی داشـته باشـد .صفویـان در زمـره دولتهایـی هسـتند که به
دلیـل اهتمـام ویژه نسـبت بـه برگزاری عـزاداری امام حسـین 7جایگاه خاصـی دارند.
شـاهان صفـوی ،نسـبت بـه شـعارهای مذهبـی و شـیعی ،تعصـب خاصی داشـتند و در
ده روز اول محـرم ،از طـرف شـاه و بـزرگان و اعیـان کشـور در پایتخت و شـهرهای دیگر،
مجالـس روضهخوانـی دائـر میشـد و در شـب و روز عاشـورا و در روز  21مـاه رمضـان،
دسـتههای سـینهزنی بـه راه میافتـاد .تاورنیـه ،مراسـمی را گـزارش میدهـد کـه در حضور
شـاه صفـی دوم ،یـا همان شـاه سـلیمان ،برگـزار شـد .او دوازده دسـته را ـ کـه از محلههای
مختلـف بـه محـل جلـوس شـاه آمـده و در صفـوف منظـم آمـاده بودنـد تـا بـه صـورت
دسـتههای عـزاداری ،بـا انجـام تشـریفات خـاص و با اجـازه بیگلربیگـي ،رئیس مراسـم ،از
16

مقابـل جایـگاه عبـور کننـد ـ ذکر کرده اسـت.

دکتـر علی شـریعتی ،به رغم آنکـه از منتقدان حکومت صفویه اسـت ،درباره اهتمام
ایشـان به پاسداشـت خاطره کربال مینویسد:
صفویـه شـاهکار عجیبـی کـه کرد این بـود که شـیع ه خون و شـهادت و قیام ،یعنی تشـیع
عاشـورا را نگه داشـت و حسـین 7را محور همه تبلیغاتش کرد و علی 7را مظهر همه
نهضتـش معرفـی کـرد .کاری کـرد که شـدیدترین حالت تحریک و شـور و حرکتش را
17

شـیعه حفـظ کنـد و هر سـال یـک ماه و دو مـاه و حتی تمام سـال را از عاشـورا دم زند.

شـکوه عزاداری در عصر صفویه ،از دید تیزبین سـیاحان خارجی نیز پنهان نمانده اسـت.
125

شماره ،27تابستان1395

بـا مطالعـه سـفرنامهها بـه این نتیجه میرسـیم کـه در حکومت صفویـه ،بیشـترین تکیهها و
حسـینیهها سـاخته شـد و موقوفات بسـیاری به عزاداری امام حسـین 7اختصاص یافت.
.2تشویق به سرودن سوگنامه
شـاهان صفـوی ،به هـر انگیزهای ،از شـاعران و ذاکـران اهل بیت درخواسـت میکردند تا
درباره عاشـورا بسـرایند؛ چنانکه محتشـم کاشـانی ،بنا به درخواسـت شـاه طهماسب صفوی
(حـک182-130:ق ).سـوگنامه بلنـد و پرآوازه خود را ،که با بیت زیر آغاز میشـود ،سـرود:18
بـاز ایـن چـه شـورش اسـت کـه در خلـق عالم اسـت؟

بـاز ایـن چـه نوحـه و چـه عـزا و چـه ماتـم اسـت؟

پیش از تألیف روضة الشـهدا ،مقتلهایی در مراسـم سـاالنه عاشـورا در خراسـان خوانده
میشـد که روضة الشـهدا ،برای تسـهیل مقتلخوانی در آن مجالس ،تألیف شـد و به سـبب
روانـی عبـارات ،با اسـتقبال ،رو به رو گشـت و با رسـمیت یافتن مذهب تشـیع در ایران ،از
جایـگاه و شـهرت ویـژهای برخـوردار شـد .در همان هنگام ،حسـین فدایی نیشـابوری ،این

19

کتاب را به شـعر درآورد و از آن ،منظومهای حماسـی سـرود و به شـاه صفوی ،تقدیم کرد.

یکـی از سلاطین صفـوی ،بـرای فهم ترکهـا که بیشـتر قزلباشـانان و امـرای آنها ترک
بودنـد ،دسـتور داد کتابـي به زبـان ترکی ،تحت عنوان مقتل الحسـین ،بنویسـند که در وعاظ
مـاه محـرم از آن اسـتفاده کنند .بنا به گزارش مورخان ،شـاه اسـماعیل بـه مالمحمد بغدادی،
مشـهور به فضولی ،دسـتور داد و او متکفل نوشـتن آن شـد.
بـه هـر روی ،سلاطین و دولتمـردان دوره صفویـه تلاش کردند تا مراسـم عـزاداری به
بهترین شـکل برگزار شـود.
عـزاداری در دوره شـاه اسـماعیل ،از آنجا که تا قبـل از دوره صفویه ،علما و شـیعیان
نمیتوانسـتند بـه صـورت علنـی بـه عـزاداری و ابـراز عقیـده بپردازنـد ،بـا روی کار آمدن
ایـن حکومـت ،شـیعیان و علمـا عـزاداری را بیشـتر از آنکه جنبه سیاسـی ببخشـند ،به جنبه
احساسـی آن اکتفـا کردند.
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 .3عمومیتبخشی به عزاداری
در دوره صفویـه ،عـزاداری امـام حسـین 7به تمام مناطق و قلمـرو حاکمیت آنان ،حتی
روسـتاها نیـز کشـیده شـد .ایـن درحالی اسـت که تـا پیش از تأسـیس این دولـت در برخی
شـهرهای بـزرگ ایـران ،ماننـد اصفهان که اهل سـنت متعصبان حضور داشـتند ،سـوگواری
امـام حسـین 7میسـر نبـود .میـرزا عبـداهلل افنـدی ،نویسـنده ،مح ّقق و مـو ّرخ بـا ا ّطالع آن

روزگار ،آورده اسـت« :سالهاسـت ...در دهـه اول محـرم ،بـه ویـژه عاشـورا ،در همه مناطق

ایـران ،بـرای امـام حسـین 7عـزاداری میشـود» .او همچنیـن تأکیـد میکند که ایـن رویه
حسـنه ،...در ایـن مـدت مدیـد ،بـه منزلـه شـعار شـیعه شـده اسـت 20.مواضـع و رویکـرد
مخالفـان دربـاره عـزاداری نیـز نشـانگر گسـتردگی آن اسـت .میرزا عبـداهلل افندی بـا تعبیر
21

َ
«شـر و شـور شـیعیان در حکایـت تعزیـت در ایـام عاشـورا» از آن یاد کرده اسـت.

در عهـد صفویـان ،افـزون بر رواج عـزاداری سیدالشـهدا در ماه محـرم ،در ماههای صفر
و رمضـان نیـز کـه مصـادف با شـهادت برخی معصومـان بود ،سـوگواری و عـزاداری انجام
میشـد کـه پیشتر مسـبوق به سـابقه نبـود .گزارشهـای مورخـان و سـیاحان ،در دهههای
نخسـت حکومـت صفویـه ،حاکـی از آن اسـت که مراسـم سـوگواری عاشـورا در دهه اول
محـرم برگـزار میشـد؛ به مـرور زمان ،از ابتـدای محرم تا پایـان صفر ،ایام عزا و سـوگواری
شـناخته شـد22و بـه صـورت فرهنـگ غالـب مـردم درآمـد و حتـی بر مراسـم ملـی برتری
یافـت؛ چنانکـه اگـر سـالی ایـام عاشـورا بـا عید نـوروز مقارن میشـد ،بـرای رعایـت ایام
سـوگواری ،جشـن نـوروز را بـه تعویـق میانداختنـد 23از مرحـوم قاضـی نوراهلل شوشـتری
نقـل شـده کـه علمای شـیعه معتقد به سـوگواری بـرای امام حسـین ،7در تمام ایام سـال،
بودند .ایشـان مینویسـد:
هنگامـی که شـاه اسـماعیل ،در سـال 909ق ،در شـیراز به مالقات شـیخ مح ّمـد بن یحیی
ابـن علـی الجیالنـی الالهیجـی رفـت ،مشـاهده کرد کـه او لباس سـیاه پوشـیده .با تعجب

علت را جویا شـد .شـیخ در پاسـخ گفت :جهت تعزیه حضرت امام حسـین .7حضرت
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شـاه فرمودند که تعزیه ایشـان قرار یافته که در سـالی ده روز بیش نیسـت که شـیخ گفت
24

مـردم اشـتباه کردهانـد؛ تعزیـه آن حضرت تـا دامن قیامت باقی اسـت.

وان کالمار مینویسد:
تجدیـد خاطـره فاجعـه کربال ،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 بخشهایـی از ادبیـات عامیانـه بـه آن افـزوده شـد .در دهههـای آخر سـده
دهـم هجـری ،شـاهد متـداول شـدن مراسـم عـزاداری مـاه محرم بیشـتر در مراکز شـهری
ایـران هسـتیم .عـزای 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 میگذارد ،بـه موازات ایـن امر روضهخوانی گسـترش مییابد
و از سـده یازدهـم هجـری ،موجـب افزایـش خیـرات بـرای پذیرایـی جمـع کثیـری ،کـه
بـه ایـن مجالـس روی میآورنـد ،میگـردد .از نیمـه دوم قـرن یازدهـم هجـری ،مراسـم
عـزاداری بـه صـورت مصیبتنماهایـی واقعـی در میآینـد کـه حیثیـت هر کـدام نصیب
حاکمـی میگـردد کـه سـامان یافتـن آنهـا را زیـر نظـر دارد ،بر حسـب نـوع آنهـا ،اعتبار
25

مصـارف و هزینههـای آنهـا را تأمیـن میکند.

فیگوئـروا هـم که در سـال 1028ق ،در ایام سـلطنت شـاه عبّاس اول ،به ایران مسـافرت

کـرده و از نزدیـک بـا مجالـس وعـظ و خطابـه و عـزاداری آشـنا شـده ،در ایـن بـاره اظهار
میدارد:
موعظهگـران ایـن مجالـس ،علمـای شـرعاند و غالبـاً مال یـا قاضی نامیـده میشـوند .اینان
در هـر جایـی کـه مـردم گـرد آمده باشـند ،بر منبرهـای بلند مینشـینند و با حـرارت تمام
و سـخنان گیـرا ،خصوصیـات مرگ یا شـهادت حسـین ،7امـام بزرگ خویـش را بیان
26

میکننـد.

دن گارسـیا ،مستشـرق ایتالیایـی ،در ایـن باره مینویسـد« :ایـن ایام مقدس ده تـا دوازده
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روز ،در همـه مسـاجد و بازارهـا و دیگـر اماکـن عمومی ،برپا میشـود و زن و پیـر و جوان
27

در آن شـرکت میکننـد».

پیتـرو دالوالـه ،کـه در ایـام محـرم در اصفهـان بـوده و عـزاداری مـردم ایـن شـهر را از
نزدیـک مشـاهده میکـرده ،عالوه بـر روضههای خیابانی کـه تاورنیه ذکر کـرده ،از برگزاری
مراسـم در مسـاجد و خانههـا نیـز سـخن به میان آورده اسـت .بـا این تفاوت کـه او مجلس
وسـط میدان شـهر را هنـگام ظهر ذکر میکند؛ او در توصیف مشـخصه خانههایـی که در آن
مجلـس ،روضـه منعقـد میگشـته را این چنین مینویسـد« :بعضـی خانهها که بـا چراغهای
28

فـراوان و عالمـات عزاداری و پرچمهای سـیاه مشـخص شـدهاند».

انگلبـرت کمپفـر نیـز ،همچـون تاورنیـه و پیتـرو دالواله ،به وجـود روضههـای خیابانی
اشـاره میکنـد .امـا ایـن محقـق آلمانـی ،به نکتـهای اشـاره کرده اسـت که کمتر مستشـرقان
بـدان توجـه نشـان دادهانـد و آن هـم اولیـن کتـاب مقتـل فارسـی ،یعنـی روضـة الشـهدا،
تألیـف مالحسـین کاشـفی اسـت .وی در وصف مجالـس سـوگواری ،با تأکید بـر این نکته
مینویسـد:
قبـل از ظهـر بـه میدانهـا و معابـر عمومـی میآینـد و بـا تمـام احتـرام بـه سـخنان ملا،
کـه روزانـه یکـی از فصـول دهگانـه کتـاب «روضـة الشـهداء» را میخوانـد ،گـوش فـرا
29

میدهنـد؛ فصـل آخـر ایـن کتـاب شـامل گـزارش و شـرح شـهادت حسـین اسـت.

آدام الئاریـوس ،کـه همـراه هیئـت آلمانـی بـه دربـار شـاه صفـی آمـده بـود ،در وصف
مراسـم عاشـورا در شـهر اردبیـل مینویسـد« :در طـول مـدت سـوگوارى ،ایرانىهـا لبـاس
عـزادارى مىپوشـیدند ،مکـدر و غمگین هسـتند ،موى سـر خـود را اصلاح نمىکنند و این
30

خلاف کـردار روزانۀ آنهاسـت».

گفتنی اسـت در اعتبار کتاب روضة الشـهدای مالحسـین کاشـفی بحث اسـت و مطالب
ضعیـف و احیانـ ًا سـاختگی در آن مشـاهده میشـود کـه شـهید مرتضی مطهـری ،در کتاب
حماسـه حسـینی ،تحت عنـوان «تحریفات عاشـورا» بـه این مهم تأکیـد دارند.
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 .4ترغیب ذاکران به منقبت و مصائب اهل بیت:

حاکمـان صفـوی ،مشـوق شـاعران بـرای پرداختن به منقبـت ائمه اطهـار و ذکر مصیبت
امـام حسـین 7بودنـد .نمونـه بارز آن ،شـعر محتشـم کاشـانی اسـت کـه در ایـن دوره ،به
31

دسـتور شـاه طهماسـب ،سـروده شـد و اثر ماندگاری از دوره صفویه به یادگار گذاشـت.
ایـن اشـعار ،امـروزه نیـز زینتبخش محافل و مسـاجد اسـت.
 .5بهرهگیری از ادبیات عامیانه برای ترویج مظلومیت اهل بیت:

از آغـاز حکومـت صفویـان ،رواج مظلومیـت و انعـکاس آن در قلمـرو ایـن دولـت ،در
سـرلوحه کار آنـان قرار گرفت .اسـتفاده از ادبیـات عامه و قصهگویی میتوانسـت نقش مؤثری
در ایـن راسـتا ایفـا کند .اقبـال و پرداختن به تألیف داسـتانها و نوشـتههای حماسـی و مذهبی
نیـز از دیگـر تدابیـر ،برای ترویـج مظلومیت ،بود .پدیـد آوردن مختارنامهها از آن جمله اسـت.
 .6تدوین کتب عزاداری

مؤلّف «تاریخ انقالب اسالم بین الخاص و العام» مینویسد:
 ...در مـاه محـرم فقـط در روز عاشـورا مجلس عزایـی منعقد کرده ،یکـی از وعاظ کتاب
روضـة الشـهدای حسـین واعـظ کاشـفی را بـر منبـر میخوانـدّ .
(حضـار) ندبـه و گریـه
میکردنـد .چـون ایـن کتـاب بـه فارسـی بـود ،غالـب امـرا ،حتی لشـکر کـه ترکزبان و
بیسـواد بودنـد و فارسـی متوجـه نمی شـدند ...شـاه اسـماعیل جهت این مشـکل دسـتور
داد تـا مالمحمـد بغـدادی مشـهور ،بـه فضولـی ،کتابـی در مقتـل الحسـین به زبـان ترکی
32

نوشـته در مـاه محـرم وعـاظ از آن اسـتفاده کنند.

 .7به تعویق انداختن نوروز
صفویـان زمانـی کـه نـوروز مقـارن بـا محـرم میشـد ،عـزاداری و حرمـت مـاه محـرم
را مقـدم میداشـتند .حمایـت شـاهان صفویـه از عـزاداری باعـث شـد ایـام عـزاداری برای
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امـام حسـین 7از ابتـدای محـرم تا پایان صفر شـناخته شـود و بـه صـورت فرهنگ غالب
مـردم در بیایـد کـه حتـی بـر مراسـم ملـی برتـری یافـت؛ چنانکـه اگر سـالی ایام عاشـورا
بـا عیـد نـوروز مقـارن میشـد ،بـرای رعایـت ایام سـوگواری ،جشـن نـوروز را بـه تعویق
میانداختنـد.

33

 .8اختصاص موقوفات و اطعام عزاداران
ً
عملا در ترویج
شـاهان صفـوی ،بـا اختصـاص املاک و وقـف آنهـا بـرای عـزاداری،
ایـن سـنت بـه ایفـای نقـش میپرداختند 34.شـاه سـلطان حسـین صفـوی ،موقوفـهای برای
تعزیـهداری در نظـر میگیـرد و مینویسـد ...« :مبلـغ چهـارده تومـان را در عشـر اول شـهر
محـرم ،هر سـال در آسـتانه مقدسـه ،صـرف تعزیه سیدالشـهدا ،خامس آل عبـا و اصحاب و
اطعـام سـوگواران نمایند».
تاریخنـگاران روایـت کردهانـد کـه در آن ایـام ،اطعـام سـوگواران سـنتی رایـج بـوده و
موقوفاتـی بـه ایـن امـر اختصـاص داشـته اسـت؛ بـه طوریکـه در موقوفه شـاه طهماسـب
صفـوی آمده اسـت« :نصـف درآمد از نه عشـر عایـدات موقوفات کل مزرعه حسـینی ،باید
همـه سـاله در ایـام عاشـورا ،هـر روز و شـب ،صـرف تعزیهداری امام حسـین 7شـود».
امـا همـه چیـز به این مراسـم ختـم نمیشـد و آیینهایـی نظیـر نخلبـرداری ،برگزاری

مراسـم آهنگیـن و دسـتههای مذهبـی و ...در مشـهد بسـیار رایـج بـود .معمـوالً هـم رواق
دارالضیافـه ،ایـوان طلای صحـن عتیـق و مسـجد گوهرشـاد و مدرسـه پاییـن پـا ،به محل
برگـزاری مجالـس عـزاداری تبدیـل میشـد .احسـان و اطعـام ،از جلوههـای نیکـوکاری و
کمـک و دسـتگیری از عزادارنـی بود که با مشـغول شـدن به عـزاداری ،وقـت و امکان تهیه
عـذا و طعـام بـرای خـود نداشـتند .در ایـن زمینـه بسـیار جالب اسـت ،کـه به یاد تشـنگی
امـام حسـین 7و اصحابـش ،جمعـی از خیریـن ،آبانبار و سـقاخانه میسـاختند تـا مردم
از تشـنگی آسـوده شـوند35.فیگوئرا در ایـن زمینـه مینویسـد« :یکى از علل اساسـى خیرات
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و مبـرات ایرانیـان بـراى سـاختن آبانبارهـا و نجات مردم از تشـنگى ،توجه بـه همین امر،
36

یعنـى تشـنگى حسـین و یارانـش در همین واقعه اسـت».

در شـهر اردبیـل ،عـزاداران فقیر ،با غذاهایی که در آشـپزخانه بقعه شـیخ صفیالدین پخته
میشـد ،اطعـام میشـدند .تعـدادی از ایـن عـزادارن ،به نوشـته الئاریـوس ،شـبها را به خانه
خود نمیرفتند و به نشـانه اندوه و غمی که از شـهادت امام حسـین 7داشـتند ،بر خاکسـتر
آشـپزخانه شـیخ صفیالدیـن میخوابیدنـد 37.جملـی کارری ،ضمن وصف مجالـس و برپایی
روضههـای خیابانـی ،از رسـم پذیرایـی در مجالـس خبـر میدهد کـه هیچ یک از مستشـرقان
مـورد مطالعـه ،از آن حرفـی میـان نیاوردهانـد .وی اینگونه بـه این مطلـب میپردازد:
در سـر گذرهـا صندلیهایـی گذاشـتهاند کـه هـر چنـد گاه یـک ملا روی آن مینشـیند
و سـخنانی در منقبـت و مصیبـت کشـتگان میگویـد .همـه سـاکنان محلات ،درحاليکـه به
عنـوان سـوگواری جامـه کبـود یا سـرخ بر تـن کردهانـد ،در پای کرسـی وعـظ و مرثیـه آنان
38

مینشـینند .بعضـی از ایـن اشـخاص در بین وعظ ،دو ملا از میوه فصل نیز اسـتفاده میکنند.
 .9افزوده شدن گونههای عزاداری

در عصـر صفـوی بر گونههای عزاداری افزوده شـد؛ 39مانند گونههای شـاخ سـین (شـاه
حسـین) کـه عـزاداری حماسـی اسـت و پـس از آن زنجیرزنـی نیـز اضافه شـد .البته برخی
منشـأ آن را از هنـد و پاکسـتان میداننـد و برخـی از عربهـا .امـا سـینهزنی ،بـا نظم خاص
و دسـتههای خـاص ،در دوره صفویـه رواج پیـدا میکنـد و همهگیـر میشـود و دسـتهها و
هیئتهـای عـزاداری بـه راه میافتـد و اشـعار خاصی بـرای عـزاداری ،در ایـن دوره ،اضافه
میشـود .تـا قبـل از این دوره ،اشـعار ما بیشـتر عربی بودند .ولـی از قرن نهم به بعد ،اشـعار
فارسـی و ترکـی هـم اضافـه میشـود و گونههـای عـزاداری ،تنـوع بیشـتری پیـدا میکنـد؛
یعنـی مرثیـه خوانـی ،مقتلخوانـی ،روضهخوانـي ،زنجیرزنی ،شـاخ سـین (شـاه حسـین) و
برخـی دیگـر از انـواع دیگر نیـز افزوده میشـود و تقریب ًا یک سـنت ثابت بر جـای میماند.
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ازدیـاد گونههـا ،خود به نوعی موجب گسـترش عزاداری شـد؛ زیرا از جذابیت بیشـتری
برخوردار شـد و برخیهـا را جذب کرد.
هیئتهای عزاداری محالت
دسـتههای عـزاداری از قدیمیتریـن شـیوههای ابـراز حـزن و اندوه شـیعیان به سـاحت
اهـل بیـت :اسـت .بـه این صورت کـه اهالی محالت مختلف ،از مسـجد یـا تکیه نزدیک
محـل سـکونت خـود ،بـا نظم خاصـی ،و با همنوایی و به شـکل سـینهزنی به راه افتـاده ،در
مسـیر حرکـت بـه عـزاداری میپردازند .مقصد عزاداران متفاوت اسـت .اگر شـهر یا روسـتا
دارای امامـزاده باشـد ،مقصـد نهایـی دسـتهجات عـزاداری بـدان محـل ختـم میشـود و در
غیـر ایـن صـورت ،بیـوت علمـا و میدان اصلی شـهر یا مسـجد یـا تکیه محلـه دیگر مقصد
خواهـد بـود .در عصـر صفـوی نیـز هر شـهری بـه محلههای متعددی تقسـیم میشـد و هر
محلـهای هیئـت عـزاداری خاصی داشـت .همچنـان که امـروزه کم و بیش چنین اسـت.
در گـزارش پیتـرو دالوالـه ایـن گونـه آمده اسـت« :از تمام اطـراف و محلات اصفهان،
دسـتههاى بزرگـى بـه راه مىافتـد که بیـرق و علم ،با خود حمـل مىکننـد» 40.آدام الئاریوس
پـس از مشـاهده مراسـم عـزاداری اردبیلیها اینگونه مینویسـد:
در اردبیـل پنـج خیابـان بـزرگ و اصلـى وجـود دارد و هر یـک از آنها مختـص به صنف
معینـى اسـت .ایـن اصنـاف هـر کـدام دسـته ویـژه و جداگانـهاى تشـکیل دادنـد و بـراى
خـود مداحـان معینـى دارنـد کـه در مـدح حضـرت علـى 7و امام حسـین 7اشـعارى
سـاختهاند و کسـى کـه بهتریـن صـوت را داراسـت ،در حضـور خـان ،سـروده خـود را با
آواز مىخوانـد .صنفـى کـه اکنـون بهتریـن سـروده و نوحـه را ارائـه دهد ،نامور مىشـود
و بـا دریافـت شـربت مـورد تحسـین و التفـات اهالـى قـرار مىگیـرد؛ بـه همیـن دلیـل ،به
صـورت گروههـاى مجـزا ،یکـى پـس از دیگـرى در دایـرهاى منظـم برابـر خـان و سـفرا
آمدنـد و بـه مـدت دو سـاعت بـه خوانـدن (یـا بهتـر گفتـه شـود ،شـیون و زارى) بـا تمام
41

توانايـى جسـمى خـود پرداختند.
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سینهزنی و زنجیرزنی
زنجیرزنی از سـنتهاى عزادارى در ایران اسـت .در پاکسـتان و هندوسـتان نیز این شـیوه
از دیربـاز رواج داشـته اسـت .مجموعـهاى از حلقههـاى ریـز متّصـل بـه هـم ،که به دسـتهاى
چوبـى یـا فلـ ّزى وصـل مىشـود« ،زنجیـر» نـام دارد و آن را در ایـام عاشـورا ،بـه صـورت
دسـتهجمعى و در هیئتهـاى عـزادارى ،همـراه بـا نوحهخوانـى ،بـر پشـت مىزننـد و گاهى
جـاى آن کبـود یا مجروح مىشـود .غالب ًا این مراسـم با سـنج همراه اسـت 42.اصل این سـنت،
بـه ویـژه میان عربها رواج داشـته اسـت .اینگونـه نوحهگرى ،ابتـدا به صورت فـردى بوده،
امـا بـا مـرور زمـان بـه شـکل گروهـى و دسـتجات سـوگوارى درآمـده اسـت .این دو شـیوه
43

عـزاداری در عصـر صفویه نیز مرسـوم بـوده که از نگاه و قلم مستشـرقان دور نمانده اسـت.

دسـیلوا فیگویـروا ،در بیـان عمـق تأثـر مـردم اصفهـان بـه هنـگام شـنیدن روضـه ،علاوه بر
سـینهزنی ،از لطمزنـی نیـز خبـر میدهـد« :سـخنان موعظهگـران به قـدرى تأثرانگیز اسـت که
44

زنهـا به سـختى اشـک مىریزنـد و با یلى بر چهره و با مشـت بر سـینه خویـش مىکوبند».

بـه گـزارش انگلبـرت کمپفـر ،مـردم اصفهـان شـبها در قالـب هیئت و دسـته ،به سـر
چهارراههـا و اماکـن عمومـی رفتـه ،آتش روشـن میکردند و بـرای عـزاداری دور آن حلقه
میزدنـد .آنـان بـه تبعیـت از آهنگ آواز نوحهخـوان ،ضمن حرکـت در دایرهای پـا بر زمین
کوبیـده ،و بـا مشـت به سـینه میزدنـد 45.دالواله مینویسـد:
مسـتمعان بـا صـداى بلنـد ،گریـه و زارى مىکننـد .بهخصـوص زنـان بـه سـینه خـود
مىکوبنـد و بـا نهایـت حـزن و انـدوه ،و همـه بـا هـم ،آخرین بنـد مرثیـهاى را کـه خوانده
46

مىشـود ،تکـرار مىکننـد و مىگوینـد« :آه حسـین ...شـاه حسـین»
شبیهخوانی ،شبیهگردانی

اصطالحـات تعزیـه ،شـبیهخوانی و شـبیهگردانی ،هـر سـه بـه معنـای نمایـش مذهبـی
منظومـی اسـت کـه بـر پایـه داسـتانها و روایـات مربـوط بـه زندگانـی و مصائـب اهـل
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بیـت ،:بـه ویـژه وقایـع و فجایعـی کـه در محـرم سـال ۶۱ق در کربال بر امام حسـین7

و خاندانـش گذشـت ،بنـا شـده اسـت .مراسـم تعزیه یـا شـبیهخوانی ،در زمـان صفویان نیز
صـورت ابتدایـی داشـته یـا بهتـر بگوییم به شـکل امـروز ،یعنـی تعزیـه ناطق ،نبوده اسـت.
کاتـف  -بـازرگان روسـی -پـس از بیان شـبیه گردانی و دیگر انـواع عـزاداری در نهایت به
47

عـزای زنجیرزنـی اشـاره میکند.

مراسم نعشگردانی یا حمل تابوت
این مراسم در اردبیل چنین گزارش شده است:
قبـل از طلـوع آفتـاب ،ایرانىهـا مراسـم نعشگردانـى امام حسـین 7را برگـزار کردند.
آنهـا اشـدر و پرچمهـاى معمولـى خـود را حمـل مىکردنـد .اسـبها و شـترهایى را
کـه بـر پشـت آنـان پارچـه نیلىرنـگ انداختـه بودنـد در شـهر به گـردش درآوردنـد .در
پارچههـاى یـاد شـده تیرهايـى فـرو کرده بودنـد که به نظر مىرسـید بـر اثر تیرانـدازى به
بـدن چارپایـان فرورفتـه باشـد و نمایانگـر تیرهایـى بـود که دشـمن بـه بدن حضـرت امام
حسـین 7فـرو نشـانده بـود .بـر پشـت اسـبها و شـتران پسـربچههايى نشسـته بودنـد و
در مقابـل خویـش تابوتهايـى داشـتند کـه با کاه و پوشـال پر شـده بـود .اینهـا تمثیلى از
فرزنـدان وحشـتزدۀ خانـدان امـام حسـین 7بودند .بر روى چند اسـب دیگر دسـتارى
زیبـا ،شمشـیر ،کمـان و تیردانـى پـر از تیر به چشـم مىخورد که نشـاندهندۀ اسـلحۀ امام
48

حسـین 7بود.

دالواله ،در بیان جزئیات دستههای عزاداری محالت اصفهان ،مینویسد:
روى اسـبهاى آنـان ،سلاحهاى مختلـف و عمامههـاى متعـدد قـرار دارد و بهعلاوه
چندیـن شـتر نیز همراه دسـتهها هسـتند که روى آنهـا جعبههایى حمل مىشـود که درون
هر یک سـه-چهار بچه ،به عالمت بچههاى اسـیر حسـین شـهید [ ]7قرار دارند .عالوه
بـر آن ،دسـتهها هـر یـک بـه حمـل تابوتهایـى مىپردازند کـه دور تـا دور آنهـا مخمل
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سـیاه رنگـى پیچیـده شـده و در روى آنهـا یـک عمامـه کـه احیانـا به رنگ سـبز اسـت و
همچنیـن یک شمشـیر جـاى دادهاند و دور تـا دور تابوت ،سلاحهاى گوناگونى که قب ً
ال
شـرح آن را دادهام ،چیـده شـده اسـت و تمـام ایـن اشـیاء ،روى طبقهـاى متعـدد ،بر سـر
عـدهاى قـرار دارد کـه بـه آهنگ سـنج و ناى ،جسـت و خیـز مىکننـد و دور خود چرخ
49

مىزننـد .تمـام طبـق نیـز بـه این نحـو مىچرخـد و منظرۀ جالبـى پیـدا میکند.

کاتـف روسـی نیز ،در وصف دسـتههای عـزاداری ،پس از ذکر آیین سـنگزنی ،مراسـم
حمـل تابـوت کـه همراه با شـبیهگردانی کودکان امام حسـین 7میباشـد را شـرح میدهد:
تابوتهایـی مخمـلدار در جلـوی شـترهایی کـه روی آنهـا بچههـای لخـت را طـوی
نشـاندند که صورتشـان به طرف دم شـتر اسـت ،حمل میکنند و فریاد میزنند« :حسـین...
حسـین »...پیشـاپیش تابوتهـا ،چوبهـای بزرگـی را حمل میکننـد و نیز به همراه اسـبان
آنهـا ،دو طفـل لخـت کـه بـدن وسـر و صورت خـود به خـون آلودهاند ،سـوار بر اسـب در
حرکتند .روی اسـب دیگری ،مرد لختی که خود را به پوسـت گوسـفند خاکسـتری پیچانده
اسـت ،بـه طوریکـه پشـمهای گوسـفند به بدن او تماس دارد و قسـمت بیپشـم بـه بیرون
اسـت ،بـه آرامی با اسـب حرکت میکنـد ...گویا منظـور از بچههای خونین ،همـان کودکان
50

بیگنـاه اوسـت (امام حسـین )7که شـهید شـدهاند.

در گـزارش مختصـر کمپفر از مراسـم محرم ،به نظر میرسـد که تنها صحنه شبیهسـازی
شـده حمـل تابـوت امـام مقتـول نظـرش را جلـب کـرده و او را بـه نوشـتن شـرح ماجـرا
واداشـته است:
در ایـن روز مـردم بـه صـورت دسـتهجمعی تابـوت امـام مقتـول را ،کـه چـون سـرپوش
نـدارد و جسـد خونآلـود پسـربچهای کـه خود را بـه مـردن زده ،از آن دیده میشـود که
51

حمـل میکننـد .پسـر بچـه در حیـن حرکـت دسـته آه میکشـد و نالـه میکنـد.

حضور زنان در مراسم عزاداری
مراسـم و مجالـس سـوگواری ایـام عاشـورا و دیگـر ایـام سـوگواری ،از مهمتریـن
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صحنههایـی بـود کـه زمینـه حضـور زنـان را در مسـائل اجتماعـی و مذهبـی جامعـه همراه
و همـدوش مـردان فراهـم میکـرد و ایـن در حالـی بـود کـه به سـبب سـنتهای حاکم بر
جامعـه ،زنـان ،بـه ویـژه در جوامع شـهری ،کمتر میتوانسـتند در محافـل و مجالس عمومی
ظاهـر شـوند و تواناییهـا و اسـتعدادهای سـازنده خـود را بـه منصـه ظهـور برسـانند .ایام
عاشـورا بـه آنهـا فرصتـی مـیداد که نقـش کلیـدی ،اما فراموش شـده خـود را در سـاختار
جامعـه نویـن ایـران ایفـا کننـد .اکثر سـیاحان اروپایی ،کـه از زمان صفویـه به بعد ،بـه ایران
سـفر کردهانـد ،از حضـور فعـال زنـان در مجالـس سـوگواری و کـم و کیـف آن ،اطالعات
مفیـدی بـه مـا میدهند.
فیگویروا ،درباره زنان شرکت کننده مینویسد:
در اطـراف مسـجد رواقهـاى بسـیار باریکـى بـود کـه بـه شـخصیتهاى بسـیار برجسـته
اختصاص داشـت .این رواقها از صحن مسـجد ،که غالباً زنان پیشـهوران و بنکداران آن
را اشـغال مىکردنـد براى نشسـتن راحتتـر بود .بین زنان طبقات پسـت گروهـى از زنان
بازرگانـان و طبقـات متوسـط نیز بودند کـه از لحاظ لباس و زینت با زنـان پائینتر از خود
فرقـى نداشـتند؛ زیـرا هـم اینان و هـم آنان ،چادرهاى سـیاه بر سـر و روبندههاى سـفید بر
چهـره داشـتند -امـا زنـان وزرا و دیگر بـزرگان دربـارى ،کمتر در مألعام ظاهر مىشـوند
و همـواره در اختفـا بـه سـر مىبرنـد -یـا در سـفرند یـا بیشـتر اوقـات در خانههـاى خـود
محبـوس و تحـت حفاظت نگهبانانند ...خدمه بیشـتر دارند و چون معموالً سـوار بر اسـب
حرکـت مىکننـد ،پیـش از دیگـران بـه مجلـس مىآینـد؛ چنانکـه در مـدت ادامـه ایـن
تشـریفات ،بـا اینکـه همـه زنان عـزادار چـادر سـیاه و برخى زرد یـا قهوهاىرنگ بر سـر
داشـتند ،اینـان به سـبک خودشـان لباسـى تمامابریشـم بر تـن ،و چادرهايـى از پارچههاى
ى شـده بر سـر داشـتند و بیشترشـان با صورت باز نشسـته بودند ...همه زنها
لطیف زردوز 
از هـر طبقـه ،بـا دقـت کامـل ،مواعظى را کـه هر روز در این مسـجد به وسـیله جدىترین
و واالمقامتریـن مالیـان یـا فقیهـان ایراد مىشـد ،گوش مىدادنـد ...سـخنان موعظهگران
بـه قـدرى تأثرانگیـز اسـت کـه زنها به سـختى اشـک مىریزنـد و با سـیلى بر چهـره و با
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مشـت بـر سـینه خویـش مىکوبند ...همـه زنان ،از هـر طبقه و در هر شـرایطى که باشـند،
در ایـن ده دوازده روز عـزا ،در خانههـاى خـود نیـز روبنـده از صـورت برنمىگیرنـد و
هـرکارى را بـا صورت پوشـیده انجام مىدهند و این ،نشـانه نهایت اخالص و سـوگوارى
52

آنان براى حسـین اسـت.

جملـی کارری ،در مـورد زنـان عـزادار مینویسـد« :زنـان ایـران ،ماننـد دیگـر زنـان دنیا
احتـرام زیـادى بـه وعـاظ و پیشـگویان قائلند و عـدهاى از آنان ،بـا اهداء پول ،نقـره و حلوا
53

و شـربت و گل ،از وعـاظ جلـب خشـنودى و التمـاس دعـا مىکنند».

دن گارسیا ،در مورد پوشش ظاهری زنان در ایام سوگواری اینگونه ادعا کرده است:
همـه زنـان ،از هـر طبقـه و در هـر شـرایطى کـه باشـند ،در ایـن ده دوازده روز عـزا در
خانههـاى خـود نیـز روبنـده از صـورت برنمىگیرنـد و هـرکارى را بـا صـورت پوشـیده
54

انجـام مىدهنـد و ایـن نشـانه نهایـت اخلاص و سـوگوارى آنـان بـراى حسـین [7] اسـت

گفتنـي اسـت عـزاداري ،پـس از سـقوط صفویـه تـا قاجاریـه ،هیـچگاه بـه شـکوه و
عظمـت دوران صفـوی نرسـید؛ زیـرا نادرشـاه به انگيـزه يا بهانـه وحدت و صلـح ،به تغيير
فرهنـگ دينـي رايـج در ايران پرداخـت و از جمله ،عـزاداري امام حسـين 7را ممنوع کرد.
محمدکاظـم مـروی ضمن گـزارش وقایـع دشـت مغـان (1148ق) اظهار مـیدارد:
«شـورای کبـرای مغـان ،بـه همگـی اهـل ایـران در خصـوص نگرفتن تعزیه سـید شـهدا و
مدفـون ارض کربلای پـر بلا ،ابا عبداهلل حسـین 7که سـابق بـر این از ایام کشورگشـا،
شـاه اسـماعیل صفوی ،اشتهار داشـت و در مملکت ایران حسـبالواقع لوازم ماتمداری و
تعزیـهداری را بـه عمـل آورد و بـه جهت رقت قلب ،اکثر خانهها و مسـجدها و مدرسـهها
را آییـن بسـته ،محفلهـا و نخلهـا و عالمـات کربلا را ظاهـر مینمودنـد ،حسـباالمر
55

جهانگشـا ،بـه قدغن و تأکیـد تمام ،موقـوف فرمودند.

قبـل از چیرگـی نـادر بـر تمـام قلمـرو صفویـه ،حـدود هفـت سـال ،افاغنه قندهـار که
بـر مذهـب اهل سـنت بودنـد ،بـر بخشهایـی از ایران ،مـن جمله اصفهان ،سـلطه داشـتند
و آزادی عمـل را از شـیعیان سـلب کـرده بودنـد .ازایـنرو نبایـد توقـع داشـت در این دوره
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عزاداری رواج داشـته باشـد.
بـا سـقوط دولـت افشـاریه ،کـه چنـدان دوامی نیـز نداشـت ،دولتهـاي ديگـري مانند
زنديـه و قاجاريـه ،بـا گرايشهـاي شـيعي بـر سـر کار آمدنـد و شـعائر شـيعي ،احيـا شـد
و عـزاداري ادامـه يافـت؛ چنانکـه کریـم خـان زنـد ،کـه خـود علقه مذهب تشـیع داشـت،
اجـرای مراسـم عاشـورا را جـدی گرفـت؛ از جملـه اینکـه دسـتور داد مراکـزی را بـرای
برگـزاری مراسـم سـوگواری عاشـورا تأسـيس کنند و تکیه هفتتـن و چهلتـن در زمان او
در شـیراز برپـا شـد .پـس از حاکميت يافتـن «قاجاريان» ،عـزاداري محرم گسـترش يافت و
بـر کميـت و کيفيـت آن افـزوده شـد و شـيوههاي عـزاداري ،اوج گرفت و دولتمـردان نيز
56

در رواج آن کوشـيدند و حتـي تکايـا و هيئتهـاي دولتـي بـه راه انداختنـد.
نتیجه

نقـش صفویان در ترویج عزاداری اباعبد الحسـین 7برجسـته اسـت .ایـن دولت ،به هر
انگیـزهای ،در گسـترش فرهنگ عاشـورا کوشـيد و عـزاداری را نهادینه کـرد .متولیان مذهب
تشـیع از مراسـم عاشـورا ،که در ایران سـابقهای دیرینه داشـت و شـیعه و سـنی ،جدای از
اختالفاتشـان ،بـه آن تعلـق خاطری داشـتند ،برای تبییـن و ترویج مذهب تشـیع بهرهبرداری
کردنـد و از آنجـا کـه ماهیـت ایـن مجالس بر مبنای شـور و شـعور اسـتوار بـود و با فطرت
انسـانها سـازگار مینمـود ،ایـن کار عظیـم بـا کمتریـن تنـش بـه صـورت طبیعـی انجـام
شـد .بنابرایـن بـا توجـه به کارکرد مراسـم عاشـورا در اسـتواری مذهب تشـیع کـه از ارکان
جداییناپذیـر این مذهب شـده اسـت ،نمیتوان شـکوه و عظمت تشـیع را بـدون آن تصور
کـرد .از اقدامـات صفویـان برای ترویج مظلومیـت اهل بیت :و عزادرای امام حسـین،7
میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد :پیشـگامی صفویـان در عـزاداری ،تشـویق شـاعران به
سـرودن شـعر در مظلومیـت اهـل بیـت ،:بهرهگیـری از ادبیـات عامیانـه ،و حمایـت از
مؤلفـان مقاتـل و دیگـر آثـار مرتبط با عـزاداری .هریک از موارد یادشـده در راسـتای ترویج
فرهنـگ عـزاداری مؤثـر بودهاند.
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