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Mourning rituals are one of the most rooted rituals in the world. 

In pre-Islamic Iran, these rites originated from the ancient rituals 

of Siavash, and with the advent of Islam and the decline of 

Siavash's rites, the annual mourning of Muharram began to 

expand. Due to the continuity and survival of these rituals, the 

historical course of these rituals has always been of interest to 

researchers. The present study, focusing on the first periods of 

the emerge of Islamic mourning rituals, before the unified 

Safavid government, seeks to answer the question of what Social 

and political issues have been involved and influential in the 

formation, expansion and evolution of Islamic mourning rituals 

in this period? The research method is historical-analytical and 

the initial result indicates that in this period, mourning rituals, 

under the influence of social and political conditions, changed in 

terms of content and structure; In terms of content, history 

replaced myth, and in terms of ritual structure, the grounds for 

narrative forms in mourning, such as “Maghtal khani” and 

“Marsiye khani” and “Roze khani” were provided. 
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For political and ideological reasons, Iranians combined Shiite 

thought with Iranian cultural contexts. The legacy of the 

Siavashan rituals soon adapted to the conditions under the 

oppression of the Shiites and took on an Islamic color and flavor 

in the martyrdom of the Shiite fighters. Al-Buwayh is the first 

Shiite government in Iran, and this historical period is the 

beginning of the emergence of official mourning rituals with 

Islamic content. Thus, the first stage of the evolution of Iranian 

mourning rituals in this period took place: In this period, "the 

transformation of mythical content into historical content" took 

place. It is noteworthy that, although the content of the mourning 

changed, the components and elements of Siavash's mourning 

rituals were repeated in full. This indicates the unconscious 

action of society in preserving and perpetuating ritual 

demonstrations, and giving society priority to ritual behavior. 
During the rule of the Seljuk Turks, who were Sunni, there was 

of course no official support for Shiite mourning rituals, but at 

the same time there was no serious prohibition or scope. 

Probably during this period, ritual mourning, which had 

previously been mainly in the form of demonstrations and rallies, 

was often limited to mourning in mosques and places of worship. 

The limitation of place, which is a direct result of the 

government's lack of official support for the rituals, played a 

significant role in the evolution of the form of the mirrors and 

paved the way for the growth of another branch of mourning 

based on "narration" which later culminated in " Roza Khani ".    

 

During the Mongol rule, due to the lack of resources on Iranian 

mourning rituals, one can only be sure of the spread of 

"lamentation" and "Maqtal writing”(Books recounting the death 

of revered Muslim). Because it must be due to the spread of static 

mourning and the need to emphasize the narrators or Roze khani. 
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On the other hand, the evolutionary process of "lamentation" and 

"Maqtal "during the rule of the Sunni caliphate shows the 

originality of individual creations in Iranian culture and history; 

Between the Shiite rule of Diyalameh  and the Safavids, where 

Shiite rituals continued to thrive on the ups and downs of 

restrictions, composing poems and narrating historical news was 

probably a safer practice than holding overt Shiite rituals. 
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 مقدمه: 

های اجتماعی عمیقی همراه بود. از یک سو مقاومت فرهنگی ورود اسالم به ایران، با دگرگونی
ایرانیان، و از سوی دیگر فشار خلفا و امراء عرب بر ایرانیان و دستاوردهای فرهنگی آنان، 

عرصه فرهنگ و سیاست بدل ساخت. یکی  های اولیه اسالم در ایران را به دوران بحرانقرن
های بسیار کهن ایرانی بود که با ورود اعراب مسلمان، به زده، آیینهای بحراناز این عرصه

های ملی و بومی، از تداوم و باززایی ذاتی رفت. تجربه تاریخ ملل، نشان داده که آیینیحاشیه م
های کهن در ایران، که پس از اسالم، مسیر بقای خود را در انطباق برخوردارند. از جمله این آیین

اسالمی در های سوگواری های سوگواری بود. از آنجا که آیینبا ایدئولوژی شیعه بازیافت، آیین
های یک از دوره ایران، در طول تاریخ تا دوره قاجار، سیر تحولی و تکاملی پیموده، نقش هر

واسطه ایدئولوژی خود نقش تاریخی در این تحوالت، قابل تامل است؛ چرا که هر نظام حاکم به
اندان شیعه است. دوران اولیه حاکمیت خها و یا حمایت از آنها داشتهبسزایی در ممانعت از آیین

)ع( را بنا نهاد  های عزاداری امام سوم شیعیانمذهب دیالمه در ایران، بنیاد رسمیت یافتن آیین
و از این تاریخ به بعد اگرچه سالجقه سنی مذهب در مسند قدرت قرار گرفتند، اما آهنگ تداوم 

ز و کار عوامل ها از حرکت نایستاد. پژوهش حاضر در پی بازشناخت نقش و ساو تکامل این آیین
های سوگواری رسمی در ایران سیاسی و اجتماعی در این فرایند ماندگاری، تحول و تکامل آیین

است. در قرون موردمطالعه این تحقیق، عدم از دوره آل بویه تا دوره حکومت مغول، انجام شده
ی را با خود مطالعه تاریخ ای، خود بههای همزمان محلی و طایفهیکپارچگی سیاسی، حکومت

کند؛ مضافاً اینکه ما در طول تاریخ، هرگز گوشه چشمی به ثبت و ضبط دشواری روبرو می
عنوان سند و مدرک تاریخی ایم و آنچه امروز بهها نداشتهسازماندهی شده سنن و آداب و آیین

ح نگاری، شربریم، از خالل معدودی تاریخها به کار میدرباره چند و چون برگزاری این آیین
های ها استخراج شده است. شاید به همین دلیل است که مطالعات آییننگاریسفرها یا نامه

دلیل حضور و توجه های صفویه و قاجاریه بوده که بهسوگواری ایران، اغلب متمرکز بر دوره
های سوگواری، از این دو سفرا و سیاحان اروپایی در ایران، بیشترین مستندات و مشاهدات آیین
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های اسالمی پیش از صفویه های تاریخی که در سوگواریه در دست است. از معدود پژوهشدور
نوشته تهمینه  های سوگواری در روزگار بوییانبررسی آیینتوان به مقاله اند، میانجام شده

های عزاداری، در السادات اشاره کرد. در این مقاله با استناد به منابع تاریخی، به شیوهرئیس
های شیعی های آیینی شیعیان اشاره شده و ظهور آیینسوگ افراد عادی و همچنین سوگواری

های عاشورایی در دوره سلجوقی: آییناست. همچنین مقاله در دوره حاکمیت آل بویه، تبیین شده
نوشته مهتاب شورمیج و دیگران، بر نقش امراء و وزرای شیعه های مانایی ها و فرصتزمینه

ر دستگاه حکومت سلجوقی تأکید کرده و کاهش فشارهای سیاسی و امنیتی بر شیعیان امامیه د
 های سوگواری عاشورایی در این دوران دانسته است.ساز تداوم و احیاء آیینرا سبب

های پیشین، تمرکز بر نقش عوامل سیاسی و اجتماعی در وجه تمایز تحقیق حاضر با پژوهش
های مشابه، اگرچه بر نقش موضع گیری ی است. غالب پژوهشهای سوگوارفرایند تحولی آیین

شناختی، اند، اما تأثیر آنان را در تحوالت زیباییها تأکید کردهحاکمیت در گسترش و تداوم آیین
اند. با همسنجی اطالعات موجود از شیوه ها، موردمطالعه قرار ندادهادبی و ساختاری آیین

اسی و اجتماعی مقارن آنها، این پژوهش، سعی در تبیین بخشی ها و رویدادهای سیبرگزاری آیین
های اجتماعی های سوگواری رسمی در ایران در مناسبت با زمینهاز فرایند تحولی و تکاملی آیین

 و سیاسی دارد. 

 های سوگواری اسالمی در ایرانساز آیینتشیع، زمینه

جریان تشیع در ایران جستجو کرد. نگاهی های پس از اسالم را باید در زمینه عمده سوگواری
دهد زمینه گرایش ایرانیان به تشیع، ارتباط مستقیمی با میل به تاریخ اسالم در ایران نشان می

ویژه آنکه تغییر دین در ایران، نه در فرایندی آنان به بازیابی هویت فرهنگی خویش دارد؛ به
بلکه رخدادی  -ا کیشی جدید استکه ضامن انطباق فکری و فرهنگی یک ملت ب-تدریجی 

که امکانات نظامی عرب در حد و اندازه غلبه بر سپاه مجهز رغم اینبالنسبه ناگهانی بود. علی
های فروپاشی و تسلیم دین و آیین پیشین را اختناق و تبعیض و سرکوب ایران نبود، اما زمینه

 دولت مذهبی ساسانی فراهم کرده بود:

گار، تزلزل تمام یافته بود و از فسادی که در اخالق موبدان بود، وحدت دینی در این روز»
جستند که جنبه اخالقی و ای میهوشمندان قوم از آیین زرتشت سرخورده بودند و آیین تازه
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تر باشد و رسم و آیین طبقاتی کهن را نیز در هم فرو ریزد. روحانی آن از دین زرتشت قوی
از این روی بود که در این  در ایران یافته بود از همین جا بود...نفوذی که آیین ترسا در این ایام 

گونه دستگاه دین و و بدین ایام زمینه افکار از هر جهت برای پذیرفتن دینی تازه آماده بود...
انگیز که در پایان عهد ساسانیان وجود جور و بیداد شگفتآلود و آندولت با آن هرج و مرج خون

هم گسیخته بود که هیچ امکان دوام و بقا نداشت. دستگاهی پریشان و  داشت، دیگر چنان از
توانست آن را از هم ترین قومی میمایهایمان ناچیزترین و کم کاری تباه بود که نیروی همت و

 (82و81: 1384کوب،)زرین «بپاشد.

به بخشی شد. ابن خلدون  محوای موارد ضعیف و در پاره  با ورود اعراب، مظاهر فرهنگی ایران
 :از سیاست خلفای نخستین درباره آثار فرهنگی ایران این گونه اشاره می کند

دست اعراب فتح شد و کتب بسیاری در آن سرزمین یافتند، سعدبن و چون کشور ایران به»
ها برای ای نوشت تا درباره امر کتب و به غنیمت بردن آنخطاب نامهوقاص به عمربنابی

ها را در آب فرو افکنید چه اگر آنها انان کسب اجازه کند لیکن عمر به وی نوشت که آنمسلم
است؛ و اگر کتب تر از آنها هدایت کردهکنندهراهنمایی و راستی باشد، خداوند ما را به رهبری

)ابن  «نیاز کرده است.ضالل و گمراهی است، پس کتاب خدا ما را از آنها بی
 ( 1002:1359خلدون،

سوای قهر و خشونتی که خصیصه فرهنگی اعراب –ها و طبقات شارت برابری و همسانی گروهب
رفت، این بود ترین دلیل پذیرش اسالم از سوی ایران بود؛ و آنچه تصور نمیشاید مهم –بود 

که ایرانیان مورد توهین و تحقیر قومی قرار گیرند که تفاخر نژادی و فرهنگی به آنان، سنتی 
هایی که اعراب، ناباورانه مقابل دو امپراطوری عظیم میان ایرانیان بود. اما پیروزی دیرینه در

های اعتقادی اسالم، و هم مناسبات قدرت و ایران و روم کسب کردند، هم شعارها و میثاق
منزلت در میان اعراب و غیر اعراب را دگرگون کرد. تبعیض و تفاخر به ایرانیان در دوره خلفای 

وج خود رسید و به این ترتیب، نظام نوظهور نژادپرستانه عرب، پشتوانه تاریخی و غرور اموی به ا
 ملی ایرانیان را نشانه رفت.  
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سازی فرهنگ و هویت ایرانیان و تبعیض و اجحاف نسبت در زمان حاکمیت خلفای اموی سترون
مفری یا موضعی به آنان در حدی بود که واکنش طبیعی نیروهای اجتماعی ایرانیان را در پی 

های ملی و فرهنگی ضد برای ابراز مخالفت خود با نظام حاکم برانگیخت. با این هدف، جنبش
های فرهنگی شعوبی، گرفت. در کنار این جنبشحاکمیت اعراب در گوشه و کنار ایران شکل می

غصب شده های مردم ایران نیز، بازوی نیرومند جریانی شدند که حق خالفت پیغمبر را توده
اسالم، ظاهراً با استناد به حدیثی از پیغمبر که توسط  انگاشت. در زمان درگذشت پیامبرمی

حق خالفت در طایفه ابوبکربن آبی قحافه پدرزن حضرت محمد نقل شد و در آن اشارتی به
به  -قریش شده بود، ادعای جانشینی در میان انصار، مغلوب گشت و به دعوت عمر، مسلمین

نظرات متعدد با ابوبکر بیعت کردند. به هر حال با وجود نقطه -عده کمی از طرفداران علیغیر از 
در مورد ماهیت و تکوین تشیع، روشن است با توجه به شرایط ایجاد شده در ایران پس از ورود 
اسالم، ایرانیان اولین دست آویز ابراز مخالفت و تقابل با حاکمیت اعراب را در تشیع یافتند؛ 

های عبارتی، گرایش شیعی در ایرانیان به وضوح به این معنا بود که حاکمان فعلی سرزمینبه
 اسالمی، خلفای برحق نیستند. 

های مردم ایران انطباق اشاره به این مساله نیز ضروری است که تشیع با موقعیت زیستی توده
ی عرب سازش کرده بیشتری داشت، چرا که بخش مهمی از اشراف و مالکین، با امراء و خلفا

بودند و منافع طبقه خود را به قدرت خلفای سنی مذهب پیوسته بودند. به این ترتیب تشیع در 
ها و دهقانان روستایی در مقابل نیروی قدرتمند سنی مذهب، به عنوان ایدئولوژی تودهایران به

ای که برخی هگونجریانی بسیار گسترده تبدیل شد و به تمامی، با فرهنگ ایرانی آغشت؛ به

شک اند. بیقلمداد کرده "اسالم ایرانی"پژوهشگران، تشیع را زاده ذهن ایرانی و اصوالً 
توان وارد کرد. اما بنا به دالیلی، نقش ایرانیان های تاریخی فراوانی بر این اصطالح مینقیضه

حق خالفت علی داری از توان از نظر دور داشت. جانبرا در اشاعه و پرورش اندیشه تشیع، نمی
و امتداد این حقانیت در فرزندان و نوادگان او که به شیعه امامیه مشهور گشت، از زوایای بسیاری 

های فرهنگی که به گسترش زمینهبا پیشینه فرهنگی ایرانیان انطباق داشت. از جمله این پیش
 و تقویت تشیع در ایران منجر شد عبارت بودند از:

 
 



 

 

 

 

 

 اسالمی رد اریان  /ربزوئیان و خاکی اهی سوگواریتداوم آییناهی اجتماعی و سیاسی توسعه و بازشناخت جنبه
 

 

39 

 ثی پادشاهان ایرانیالف: اصل جانشینی مورو

ساز صالحیت شاهان به پادشاهی بر اساس این سنت، در ایران پیش از اسالم، فر ایزدی سبب
یافت. بر خالف رسم صورت موروثی انتقال میبود و این فر که خود ودیعه اهورامزدا بود به

خلقت بر اعراب که جانشینی انتخابی بود، شیعیان با گستردن مفهوم نور الهی که از زمان 
پیغمبران تابیده و سرانجام در وجود حضرت محمد و سپس در فرزندان علی منعکس گشته، 

 یافتند.  "نور محمدی"و  "فر ایزدی"تطابق میان 

 ب: امامت و رجعت منجی 

کرد، وجود بنیاد فکری نجات آنچه که زمینه فرهنگی نفوذ شیعه امامیه در ایران را فراهم می
ای از خون پیامبر است؛ دودمان پیامبر در دین زرتشت رد، تحت لوای منجیدر آخرالزمان و فرشگ

های پایانی یابد و در هزارهاند، امتداد میوسیله سه نطفه از وی که در دریاچه کیانسه محفوظبه
 جهان، سه فرزند زرتشت برای پیروزی بر اهریمن، زاده خواهند شد. به گفته کربن:

کنند. زرتشتی در نیایش دو یک هدف را دنبال می یاران امام غایب، هریاران سوشیانت و »
گوید: خدایا! شادی آمدنش را هرچه زودتر بر ما ارزانی دار. و شیعیان هربار با اش میروزانه

دو نیایش یک  الشریف. در هراهلل تعالی فرجهکنند که عجلشنیدن نام امام دوازدهم تکرار می
الطبیعه آخرالزمانی  ناموس اخالقی جوانمرد االهی که تمامی مابعد شنویم: آهنگآهنگ می

 ( 168:1387)شایگان، «شیعیان با آن پیوندی تنگاتنگ دارد.

وری سیاسی ایرانیان از تشیع را تسهیل به این ترتیب، بستر فکری و فرهنگی ایرانی، بهره
یندی تدریجی و تاریخی است که گرایی در ایران، فراساخت. با توجه به اینکه سیر تکاملی شیعه

در درازای چندین قرن رخ داد، ظاهراً تشیع سیاسی، مقدم بر تشیع اعتقادی است؛ چرا که در 
های مخالف حاکمیت، برای تقویت اهرم مبارزه، های اولیه اسالمی در ایران، انواع جنبشقرن

نیز جنبه قدرت طلبی در  های ملیپیوستند و اصوالً بسیاری از جنبشبه فرق شیعی و علوی می
ای که هر مخالفی، با هر طرز تفکری، از گونهسطح خرد و کالن داشتند نه انگیزش دینی؛ به

طلبی فرق شیعه با موضع ها مبارزهشد. به این ترتیب، قرنسوی نظام حاکم، متهم به تشیع می



 

 

 .58 -30، صفحه 1401 بهار -1، شماره 12دوره مجله مطالعات اریانی اسالمی، 

 

ازا و شیعه، مابه مظلومیتی که در جهان کشیدگی و شکست دائمی توأم بود. رنج، شکست وستم
هجری. این رخداد،  61 بن علی در سالهمانندی تاریخی نیز داشت: قیام و شکست حسین

تجلی نمادین تالش برای اعاده خالفت به خاندان پیامبر بود و از این جهت نقطه عطف در 
ر شد. مبارزات شیعیان با خونخواهی نوادگان پیغمبر و برابفحوای ایدئولوژی شیعه محسوب می

کردند تلفیق و در شعر و ادبیات شیعه نهادن ظلمی که بر آنان رفته با آنچه که خود تجربه می
 های اسالمی در ایران فراهم گشت.نیز نمودار شد. به این ترتیب زمینه سوگواری

 های سوگواری پس از اسالم                                                             آیین
 :هستیم در دوره اسالمی با دو دسته آیین سوگواری در ایران مواجه

 های سوگ سیاوشبازمانده آیینالف: 

شمرده و از  "جاهلیت"های کهن ایرانی، مصداق با ورود اسالم و حکمرانی خلفای عرب، آیین 
ها وابسته به حمایت رسمیت ساقط شدند؛ بدیهی است که بخش مهمی از کارکرد اجتماعی آیین

قانونی آیین است که متضمن  "رسمیت"عبارتیو تایید نهادهای حکومتی و دولتی است؛ به
 آیین و در نتیجه بقای آن در دراز مدت است.  پویایی اجتماعی

رغم منع رسمی و جدال اندیشه اسالمی نوظهور با آید، علیکه از شواهد تاریخی برمیاما چنان 
های سیاوشی تا قرن پنجم هجری و در برخی مناطق تا زمان حمله آیینآیین کهن، سوگ

های امر را باید در سرسختی آییندالیل این  مغول، به قوت خویش باقی بوده است. یکی از
های دیرین ها در برابر فروگذاشتن سنتقدیمی در غیاب ضرورت اجتماعی، و مقاومت ذاتی توده

 دانست. 
های سوگواری ایران پس از اسالم، قیام ابومسلم خراسانی یکی از نقاط عطف در تاریخ آیین

بکیربن ماهان، از نوادگان خاندان عباس بن علیه حکومت امویان است. ابومسلم، غالم ایرانی 

شهرت داشتند قائل به امامت  "آل عباس"عبدالمطلب بود. این خاندان شیعی کیسانی که به 
امیه مشغول بودند پسر سوم حضرت علی، محمدبن الحنفیه بودند و در خراسان به انتقاد از بنی

مخالفان خراسان را به رهبری ابومسلم  و تعداد بسیاری از بزرگان و دهقانان و طبقات مختلف از
زیر پرچم مبارزه با حکومت اموی گرد آوردند. این جنبش، قیامی با رنگ و بوی ملی ایرانی بود، 

بسیاری از گروندگان خراسانی به این قیام مسلمان نبودند و همچنین به دالیل زیر گزینش  زیرا،
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های سیاوشی بی ارتباط نبوده حتماالً با آیینعنوان نماد قیام علیه خلفای اموی، ارنگ سیاه به
های سوگواری پیش از اسالم در ایران بود. طبق نظریه اوالً: رنگ سیاه بازمانده آیین است:

خدای نباتی، رنگ سیاه در آیین سوگ، نشانی بود از بازگشت خدای شهیدی که از خاک تیره 
 ه، رنگ توتم اسب بود.طبق رویکرد توتمیک به سیاوش نیز، سیا.کردرستخیز می

 -رنگ است سیاوش-یک قیام بزرگ که منجر به حکومت بنی عباس شد، با یک شعار ایرانی»
جا که این نهضت در خراسان و یکی از مراکز مهمی صورت هویت یافت و به نتیجه رسید. از آن

آیین در رنگ ایرانی ماجرا و اثر سوگ )مرو( گرفت که در آن آیین سیاوش کامالً شناخته بود
 (90:1387)حضوری، «تاثیر نبوده است.گیری و پیروزی آن بیشکل

زید، نواده امام حسین، مبارزه علیه امویان را پس از پدرش بنویژه آنکه پیش از ابومسلم، یحییبه
 دنبال کرده و توسط عمال حکومت در خراسان به قتل رسیده بود؛ 

مفصلی برپا کردند. و در آن سال، تمام موالید پس از شهادت یحیی، مردم خراسان عزاداری »
 (216:1365)مسعودی، «ذکور را یحیی نامیدند.

که مهد سوگ سیاوش -ها برای شهدای مبارز در خراسان دور از ذهن نیست که این سوگواری 
های سوگ سیاوش بوده باشد و ابومسلم که در قیام خود، ملهم از آیین -در آن روزگار بود

عزای یحیی را نیز در نظر داشت، از این آیین و نمادهای موجود در آن بهره  خواهی وخون
 جسته باشد.

شد و این خود ثانیاً: رنگ سیاه، ماهیت اسالمی نداشت و بنا به گفته پیامبر، مکروه شمرده می
 تأکید است بر اینکه قیام ابومسلم از نمادی کهن تر سود جسته است.  

ای از ابهام است و اشارات مستقیم و اهداف ابومسلم خراسانی در هاله اگرچه زندگی و ایدئولوژی 
های کهن جامگان، بسیار کمرنگ؛ اما گرایش او به سنن و آیینتاریخ درباره نماد رنگی سیاه

توان در نماد سیاه این قیام این اساس دو هدف می ایرانی از دید اکثر مورخین، محرز است. بر
 جستجو کرد:

بردند و از آنجا که رسم ایرانی های ملی از نمادهای ملی و میهنی در مبارزه بهره می. جنبش1 
سوگ سیاوش توسط خلفای اموی در بخش اعظم ایران، محدود و مسدود شده بود، قیام 

 کوشید.ابومسلم در احیاء آن می
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اند؛ چرا حاکم عادل )رستاخیز( . تشبیه قیام، به خونخواهی سوگوارانی که خواهان بازگشت2  
های سوگواری که گزینش موضع مظلوم در مقابل ظالم و مطالبه حق از غاصب آن، با اسطوره

و خونخواهی، انطباق داشت. و نمادهای سوگواری نه تنها در قیام ابومسلم به کار رفت، بلکه 
 ورزی شیعیان با حکومت تبدیل شد.تدریج به ابزار مخالفتبه
های مردم نکاست، بلکه ن با به قدرت رساندن عباسیان، نه تنها باری از رنججامگاجنبش سیاه 

های خونخواهی با قتل ابومسلم در اوج محبوبیت ملی، توسط خلیفه دوم عباسی، موجی از قیام
را در ایران برانگیخت که یکی پس از دیگری سرکوب شدند؛ اما عباسیان برای حفظ مشروعیت 

عنوان نماد خالفت اسالمی حفظ کردند؛ و به این رنگ سیاه ابومسلم را بهخود در میان ایرانیان، 
ترین نهاد قدرت اسالمی درهم آمیخت و از تلفیق این ترتیب رنگ سیاه با مبداء ایرانی، با بزرگ

های تلفیقی ایرانی و اسالمی راه درازی در پیش گیری آییندو نماد ایرانی و اسالمی تا شکل
 نبود.   

 های سوگواری با محتوای اسالمیآیینب.

تشیع، در اثر نارضایی روزافزون مردم، در دوره عباسی رو به گسترش شدیدی گذاشت و در  
قرن چهارم به اوج خود رسید؛ با وجودی که مبارزات شیعیان، سبب ساز قدرت یافتن عباسیان 

قاد بیش از پیش به بود، آنان جانب ابوبکر و عمرو اهل سنت را گرفتند و این خود باعث اعت
 حقانیت خاندان علوی در بین ایرانیان شد.

با تضعیف تدریجی حکومت عباسی، از قرن دوم، تفویض والیات به حکمرانان محلی ایرانی و 
رسید، غیرعرب آغاز شده بود. آل بویه با اصالت ایرانی و نسبی که به سلسله شاهی ساسانی می

عدول کرد و در  -ری و اصفهان و شیراز -ه قدرت خویشاولین خاندانی بود که از مراکز اولی
بویه به تایید شواهد تاریخی، قرن چهارم خلیفه عباسی را در بغداد به فرمان خود درآورد. آل

شیعه امامیه بودند و به این ترتیب، در مدت زمان اندکی، بغداد به مرکز ترویج و اشاعه شیعه 
سوگواری آیینی رسمی برای امام سوم شیعیان بود؛ سال بدل شد و این مقارن با برگزاری اولین 

هجری قمری به دستور معزالدوله، مراسم عزاداری عاشورا با اعالم تعطیلی بازار بغداد، علناً  352
 برگزار شد:

معزالدوله به مردم دستور داد که دکانها و اماکن کسب را ببندند و تعطیل کنند و سوگواری  »...
ها را سیاه اه مخصوص عزا بپوشند و زنان نیز موی خود را پریشان و گونهنمایند و قباهای سی
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ابن ها را چاک بزنند و در شهر بگردند و بگریند و بر سر و سینه بزنند و ندبه حسینکنند و جامه
اهلل عنهما را بخوانند. همه آن کار را کردند و سنیان انکار نکردند، زیرا یارای منع علی رضی

 (261:1383(،1)ابن اثیر) «تر و سلطان هم همراه آنها بود.عده شیعیان فزوننداشتند که 
این واقعیت تاریخی که شخص معزالدوله دیلمی برای اولین بار در تاریخ ایران پس از اسالم،  

 بخشد از دو وجه، قابل تامل است:آیین سوگواری را رسمیت می
های سوگواری محرم است. چرا که ی آیین. این امر، اولین داللت تاریخی بر ماهیت ایران1

واسطه انسجام و درایت های ایرانی بودند که بهدیلمیان در آغاز ورود اسالم از معدود خاندان
قومی، در برابر اعراب مقاومت کرده و تا اواخر قرن دوم هجری به اسالم نیز اقبالی نشان ندادند؛ 

شیعی ایرانی را نوعی تداوم تالش برای حفظ  هایاز این روی کوشش معزالدوله در تقویت آیین
 ویژه آنکه آیین سوگواری، در اسالم سابقه فرهنگی نداشت. توان قلمداد کرد؛ بهملیت ایرانی می

فرض که معزالدوله با اتکاء به روحیه ملی، سعی در احیای سنن سوگواری . با پذیرش این پیش2
ریخی را اولین پیوند رسمی بالفصل میان ملی داشته، پس پذیرفتنی است که این مقطع تا

 های با محتوای اسالمی بدانیم.های سوگ سیاوش و سوگواریآیین
رسد که به سابقه مسالمت و آمیزش اندیشه شیعیان علوی تر به نظر میاین نظر، زمانی مقبول

 )قرن دوم هجری( نظر کنیم: ایران با دیالمه
تدریج مذهب تشیع را مستقر شدند، بدون بدرفتاری با مردم، بهچون پیروان آل علی در دیلم »

در آنجا رواج دادند و دیلمیان از جان و دل آیین اسالم را پذیرفتند؛ علویان نیز در اقامت طوالنی 
 «خود در دیلم، خواهی نخواهی آداب و مراسم و خصایص ملی آن سرزمین را پذیرفتند.

 (9:1336)پرویز،
صورت های سیاوشی در ایران، بهکند این است که تداوم آیینب نظر میآنچه در اینجا جل 

هجری گزارش شده است؛ یعنی درست تا همین زمانی که برای  5و4فراگیر و منظم تا قرون 
اولین بار، آیین سوگواری اسالمی به شکل رسمی و قانونی از سوی حاکمیت به میان مردم 

را در این میان تشخیص داد و آن اینکه عزاداری امام توان واقعیتی ضمنی یابد. میتسری می
شود. در این عنوان جایگزین آن مطرح میحسین نه آیینی به موازات سوگ سیاوش، بلکه به

یابد؛ شود اما محتوای اسطوره تغییر میجایگزینی، اجزاء و عناصر نمادین سیاوشان حفظ می
ها، انگیزشی خودآگاه نیست؛ و اصوالً داوم آیینتوان نتیجه گرفت اصرار جامعه در تبنابراین می
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های سیاوشی در کاری ندارد. حفظ و دوام آیین و صورت آگاهانه سرجامعه با فلسفه آیین به
با وجود اسالم آوردن ایرانیان، به معنای تقید و پایبندی به اسطوره پیشین نیست،  5ایران تا قرن 

کند. آیین، چه جستجو می را در نفس حضور آیین ورز، حیات فرهنگی خویشبلکه جامعه آیین
واسطه نیرویی یابد و زمانی که بهبا ایدئولوژی جاری جامعه منطبق باشد و چه نباشد، تداوم می

 گردد.        خارجی از محتوای پیشین خالی شود، ایدئولوژی جدید جایگزین اسطوره کهن می
های سیاوشی، مبنای آییننمادین سوگ به این ترتیب، تفکر شیعه در تلفیق با میراث

 های دوره اسالمی در ایران شد.سوگواره

  

 بویههای اسالمی در دوره آلسوگواری

که پیش از این ذکر شد، مقارن با حکومت معزالدوله دیلمی و قدرت یافتن شیعیان، در چنان
در بغداد صادر شد. دستور رسمی تعطیلی بازار و عزاداری علنی برای امام حسین  352 سال

النهایه ابن کثیر،  های رسمیت یافته دوره آل بویه در منابع مختلفی از جمله البدایه وسوگواری
 اند. است که کم و بیش مشابهالجنان آمدهتاریخ طبری، مرآت

 نویسد:محمدابن عبدالملک همدانی می
ای خود را سیاه کرده هزنان موی پریشان، در حالی که صورت 352در روز عاشورای سال »

گویند این  زدند...صورت خود میها به راه افتادند و برای امام حسین سیلی بهبودند، در کوچه
نخستین روزی بود که بر شهدای کربال سوگواری شد... از سال مزبور به بعد تا اواخر آل بویه، 

شورا با عید نوروز یا مهرگان شد و اگر روز عاها، مراسم عاشورا کم و بیش برپا میدر بیشتر سال
 (183:1958)همدانی، «افتاد.گردید، انجام مراسم عید یک روز به تأخیر میمصادف می

، آیین سوگواری شیعیان با مقابله سنیان در قالبی کم و بیش نمایشی مواجه 363در سال 
 شود:می
و فتنه عظیمی در های خود را آشکار کردند. و در روز عاشورا، روافض بدعت 363 در سال»

اهل  دو کم عقل بوده یا اصالً فاقد آن بودند.... بغداد بین اهل تسنن و شیعیان رخ داده، هر
سنت زنی را سوار بر شتر کرده، او را عایشه نامیدند. بعضی را طلحه و بعضی را زبیر کردند. و 

)ابن  «شدند.ای از دو طرف کشته . و بدین شکل، عده"نقاتل اصحاب علی"گفتند که 
 (44:1383(،2اثیر)
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های خونین میان های دوره حکومت آل بویه در بغداد، هرساله با خشونت و درگیریسوگواری
 گذاشته. جای میاهل تسنن و تشیع همراه بوده و تعدادی کشته به

 های اسالمی در دوره سلجوقیسوگواری
یابند. شواهدی ی عاشورا تداوم میهاهجری، سوگواری 4 پس از انقراض آل بویه در اواخر قرن

های پنج و شش هجری را در سرتاسر ایران های روز عاشورا در قرنوجود دارد که رواج عزاداری
کنند. عبدالجلیل قزوینی رازی در گزارشی مفصل، در کتاب النقض اشاره به برگزاری تایید می

 کند:های سوگواری در شهرهای مختلف ایران در این دو قرن میآیین
است، خواجه بومنصور، ماشاده به اصفهان که خود در مذهب سنت در عهد خود مقتدا بوده »...

السالم گه بغداد که مدینه و آن اند...هر سال این روز، این تعزیت به آشوب و نوحه و غریو داشته
دی که و مقر دارالخالفه است، خواجه علی غزنوی حنیفی که این تعزیت چگونه داشتی تا به ح

کرد... و تعزیت حسینی، موسوم عاشورا به بغداد به روز عاشورا در لعنت سفیانیان، مبالغتی می
تازه باشد با نوحه و فریاد. و اما به همدان اگرچه مشبهه را غلبه باشد برای حضور رایت سلطان 

صفتی داردکه سال مجدالدین مذکر همدانی در موسم عاشورا این تعزیت به  و لشکر ترکان، هر
قمیان را عجب آید. و خواجه امام نجم بوالمعالی بن القاسم بزاری به نیشابور با آنکه حنیفی 
مذهب بود، این تعزیت به غایت کمال داشتی. و دستار بگرفتی و نوحه کردی. و خاک پاشیدی. 

خ ابوالفتوح و فریاد از حد بیرون کردی. و به ری که از امهات بالد عالم است، معلوم است که شی
ایشان در کاروانسرای کوشک و مساجد بزرگ،  نصرآبادی و خواجه محمود حدادی حنیفی و غیر

سال خواجه  اند از ذکر تعزیت و لعنت ظالمان. و در این روزگار، آنچه هرروز عاشورا چه کرده
جگان و امام شرفاالئمه ابونصرالهسنجانی کند در هر روز عاشورا به حضور امرا و ترکان و خوا

و خواجه امام بومنصور حفده که  حضور حنیفیان معروف، و همه موافقت نمایند و یاری کنند...
در اصحاب شافعی، معتبر و مقدم است به وقت حضور او به ری، دیدند که روز عاشورا این قصه 

مع بر چه طریق گفت. و حسین را بر عثمان درجه و تفضیل نهاد. و معاویه را باغی خواند در جا
سرهنگ. و قاضی عمده ساویی حنیفی که صاحب سخن و معروف است در جامع طغرل با 

هزار آدمی، این قصه به نوعی گفت و این تعزیت به صفتی داشت از سر برهنه حضور بیست
کردن و جامه دریدن که مانند آن نکرده بودند. و مصنف کتاب، اگر رازی است دیده باشد و 
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حنیفی نیشابوری، روز عاشورا بعد از نماز در جامع عتیق دیدند که شنوده و خواجه تاج شعری 
 (371:1358)قزوینی رازی، «چه مبالغت کرد.

ترکان سلجوقی سنی مذهب بر ایران است  شش مقارن با حکومت با توجه به اینکه قرن پنج و
 کند؛دو نکته در باب عزاداری امام حسین جلب توجه می

های شیعی به شکل روزافزون در جریان یدئولوژی اهل سنت، آییناول اینکه با وجود حاکمیت ا
های شیعی وجود است. ظاهراً در این دوره، ممانعت جدی بر سر را ه اشاعه ایدئولوژی و آیین

عنوان مدعیان قدرت نداشته است. بیشترین فشارها در این دوره علیه باطنیه و اسماعیلیه به
های ری مدرسه نظامیه بغداد که اصوالً با هدف رد ایدئولوژیشد؛ از جمله مبارزات فکاعمال می

گواه این موضوع است. اما شیعیان  مزاحم حاکمیت، از جمله اسماعیلیه و باطنیه تاسیس شده بود،
تری با تسنن داشتند و در مقایسه با باطنیان و اسماعیلیان به هر حال مواضع اعتقادی نزدیک

 کردند.    یارویی تحریک میسالجقه را کمتر به دشمنی و رو
های دیگر نکته قابل ذکر، همراهی و مشارکت گاه به گاه بزرگان اهل سنت با برگزاری آیین

های شیعیان ایران در طی قرون اسالمی، همواره باری شیعی است. با توجه به اینکه عزاداری
امحه حاکمیت را باید از کنایات سیاسی و رنگ و بوی مخالفت با نظام حاکم را داشته، این مس

هرکس بر حسین "قابل تامل دانست؛ اگرچه استناد تاریخی به گفته پیامبر اسالم دال بر اینکه 
، ظاهراً گاهی مرزهای شیعه و سنی را در "بگرید یا کسی را بر او بگریاند شایسته بهشت است

اشت که شاهان عزاداری برای امام سوم شیعیان کمرنگ کرده است، اما نباید از نظر دور د
جویی شیعیان، یابی یا سلطهاند، از قدرتسلجوقی، عالوه بر اینکه بعضاً اقبالی به تشیع داشته

واسطه سقوط و سرکوب شدید بازماندگان طلبی شیعه بهاند؛ چرا که داعیه قدرتبیمناک نبوده
ای و ی و قبیلهدلیل خصایص قومآل بویه، کم و بیش از بین رفته بود. از طرفی، سلجوقیان به

بود، از پشتوانه فرهنگی خشونتی که همواره آنان را رو در روی دیگر اقوام همسایه قرار داده
های سیاسی و فرهنگی ایرانیان برخوردار نبودند و در نظام حاکمیت خود، وابسته به زیرساخت

 باقی ماندند:
گ اسالمی و ایرانی را نسبت به نژاد ترک خود تعصبی ندارند و فرهن] سلجوقیان [اینان»

سوادند و به ناچار باید به دستگاه اداری پذیرند، مخصوصاً از این جهت که خود عامی و بیمی
 (265:1381)ریپکا، «متشکل از ایرانیان متکی باشند.
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از سوی دیگر، خاستگاه ترکان سلجوقی، نواحی خوارزم بود و در زمان سامانیان نیز این قوم به 
واسطه این ها در آنجا زیسته بودند؛ پس دور از ذهن نیست اگر بهرانده شده و سالشمال بخارا 

اند و های سوگ داشتهمجاورت تاریخی با مناطق سیاوشان، سلجوقیان نیز نظری به این آیین
بیش از اینکه آن را خطری ایدئولوژیک یا سیاسی قلمداد کنند، به دیده رسم و آداب ملی به آن 

 د.  نگریسته باشن
 6های سوگواری ایران را از دوره آل بویه تا پایان قرن های ساختاری و محتوایی آیینویژگی 

های توان به دو دوره حاکمیت ایدئولوژی شیعه و سنی تقسیم کرد. در ادامه، ویژگیهجری می
ها را شامل های سوگواری این دو دوره و نقش نظام اجتماعی در تحوالت این ویژگیآیین
 های نمایشی آیینی و عناصر روایتگر بررسی خواهیم کرد. ها و کنشدها، نشانهنما

 گردانی به عزاداری ساکنتبدیل دسته 
شناسی آیین و از خالل منابع تاریخی قابل تشخیص است؛ ظاهراً در تفاوت اول در حوزه زیبایی

بوده در حالی که در گردانی، صورت اصلی آیین روی و دستهبویه دستههای زمان آلسوگواری
ها در مکانی ثابت گزارش شده است. هرچند که این نوشته قزوینی، در دوره سلجوقی این آیین

روی نیست، همچنین به این معنا نیست که پیش از امر به معنای از بین رفتن و نفی آیین دسته
دیگر منابع بر رواج سوگواری ها در مکان ثابت برگزار نشده بود؛ اما تأکید گاه این آییناین هیچ

طور مقطعی خوانی بر منابر در این دوره نیز، ناظر بر شرایط اجتماعی است که دست کم بهو نوحه
کرده است. با توجه به شرح منابع از این و متناوب، اشکال کهن آیین سوگواری را دیگرگون می

 تجمعات، دو برایند اجتماعی قابل استنباط است:
ای از تسلط ایدئولوژی آیین بر فضای فیزیکی شهر است. ی آیینی، مشخصاً نشانهروالف: دسته

تواند مستقل از فعالیت کوچه و خیابان و بازار رخ دهد، چرا ورز نمیهای آیینبه راه افتادن دسته
کند و کارکردهای روزمره آن را معوق که آیین، کالبد فیزیکی شهر را بدل به مکان آیینی می

 سازد.می
طور کلی شهر در برگزاری آیین از حالت معمول خود خارج شده و به صحنه نمایش عظیم به»

 «شود. کالبد شهر ناگزیر از تطبیق با نوع مراسم است.ای تبدیل میو گسترده
 (13:1386زاده،)امین
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های حاکم است. بدون تصور ترین محل تجلی تسلط و قدرت نظاممهم "مکان"از طرفی،  
رسد. از این رو گسترده قدرت در آن اعمال شود، قدرت، مفهومی انتزاعی به نظر می مکانی که

هاست تا عرصه شدن آیین در سطح شهر، مستلزم سازماندهی آگاهانه و خودخواسته قدرت
فیزیکی قدرت خویش را در اختیار ایدئولوژی مورد تایید و عالقه خود قرار دهند. چنانکه در دوره 

ای برای بازار و ممانعت از کسب و کار مردم، دستور رسمی نهاد قدرت و مقدمهبویه تعطیلی آل
تبدیل مکان کسب، به مکان آیینی است. اما در دوره سلجوقی که موافقت ایدئولوژیک میان 

شود و سوگواری در نوع نهاد قدرت و آیین وجود ندارد، چنین مجالی از آیین سوگواری سلب می
 شود.میساکن و متمرکز، تقویت 

های نقالی گیری گونه جدیدی از تلفیق سنتساکن شدن آیین سوگواری زمینه ظهور و اوج ب:
خوانی که اگرچه خوانی، مرثیه و نوحههایی شامل مناقبو روایتگری پیشین است. سنت

های دادند، اما ظاهراً در آیینمستقالً به حیات خود ادامه می -در عصر سلجوقی-همزمان
های موجود در این انواع روایت، برای تهییج و ایجاد سوگواری ساکن و متمرکز، از همه پتانسیل

روی، امکان مشارکت فیزیکی و شده است. اگر بپذیریم که دستهبرداری میشور آیینی بهره
آورده، در سوگواری ساکن این انتظام گروهی کم و بیش همسانی را برای سوگواران فراهم می

شود. بر این اساس تقسیم می "اجراکننده"و  "کنندهمشارکت"ت فیزیکی در میان دو گروه امکانا
فرد یا افرادی که مسئولیت نمایش یا برگزاری را دارند، باید با تکیه بر تمام قوای تهییجی اشعار 

ده کننو مراثی و همچنین اغراق در بیان و ایجاد سوز و گداز، کنش و فعالیت آیینی گروه مشارکت
کنندگان در را برانگیزند. بنابراین در سوگواری ساکن، تقسیم و توازن وظایف آیینی شرکت

 -نمایشگر و تماشاگر-گیری دو فضای مشارکتی متقابلمقایسه با سوگواری متحرک، با شکل
شود و به این ترتیب عدم حمایت رسمی حکومت از آیین، حتی در بروز و یا تقویت دگرگون می

 شود. شناختی آیین نیز دخیل میاعی از خصوصیات زیبایینوع یا انو

 ها و رفتارشناسی آیین تکرار نمادها و نشانه
شناسانه آیین سوگواری از آل بویه تا سلجوقی و  های نمادین و رفتارنگاهی به عناصر و ویژگی

است. ظاهراً  واره اصلی و بسیار کهن سوگوارانهامتداد آن تا عصر صفوی، نشانگر تکرار چند طرح
های حسینی دوره های باستانی ایران وجود داشته در عزاداریهمه عناصری که در سوگواری
پاشی که احتماالً در شود. از جمله استفاده از رنگ سیاه و خاکآل بویه و سلجوقی تکرار می



 

 

 

 

 

 اسالمی رد اریان  /ربزوئیان و خاکی اهی سوگواریتداوم آییناهی اجتماعی و سیاسی توسعه و بازشناخت جنبه
 

 

49 

رستاخیز شخص آلودگی و ارتباط آن با معنای بنیادین، احیای همان باور دیرین سیاهی، خاک
متوفی است که در فرهنگ و اساطیر ایران بسیار قدیمی است. چاک زدن پیراهن و نیمه برهنگی 

نوع آراستگی و شادکامی پس از مرگ متوفی  گردانی از هرو آشفتن سر و روی نیز به نشانه روی
است. در منابع نه تنها در ایران، بلکه به اعتقاد فروید، از تابوهای کهن مردگان در سراسر جهان 

ویژه در مرگ بزرگان و شاهان، با عالئم و رفتارهای کهن فارسی، نمود و تظاهرات سوگ، به
اند. در شاهنامه مراسم های سوگواری باقی ماندهمشابهی توصیف شده که تا به امروز نیز در آیین

 اند.های قابل توجهی را به خود اختصاص دادهسوگواری، بخش
 دهد:ستم برای سهراب را چنین شرح میفردوسی سوگواری ر

)شاهنامه  «همی ریخت خون و همی کند موی                سرش پر ز خاک و پر از آب روی»
 (105:1380فردوسی،

 و در سوگواری رودابه برای سهراب:
 (107)همان: «چو رودابه تابوت سهراب دید         دو چشمش روان جوی خوناب دید»

 سراید:سوگواری نوذر چنین میو در 
 بکندند موی و شخودند روی          از ایران برآمد یکی های و هوی»

 (377)همان: «سر سرکشان گشت پر گردوخاک همه دیده پرخون همه جامه چاک
توسط بازماندگان  هایی را که در فرایند اطالع از درگذشت شخصیت محبوب شاهنامه...فعالیت»

 های موضوعی زیر گنجاند:بندیتوان در تقسیمگیرد، میصورت می
)بر خاک  آلودگیخاک )فرود آمدن از تخت شاهی، فرود آمدن از اسب(،... از بلندی به زیر آمدن

 نشستن، سر و تاج را بر خاک نهادن، خاک بر تاج پاشیدن، خاک بر سر ریختن، خاک کندن(...
های مرتبط اعالم سوگواری از طریق فعالیت .)سوزاندن باغ، سوزاندن اقامتگاه(.. آتش افروختن

جامه چاک دادن، سر و پا برهنه کردن، پریشان کردن مو، موی کندن، گیسو  )گریستن، با جسم
خالقی و  )پور «بریدن و کمر را بستن، خراشیدن چهره، کندن گوشت بدن، خودکشی(

 (1389پرست،حق
شاهنامه آمده است؛ همچنین آثار و عالئم ها، به کرات در های سوگواری به این شیوهنمونه

لرستان و ایالم، در سوگ بزرگان و یا جوانان نورسته  "چمری"نمادین که تا به امروز نیز در 
 شود، گواه شیوع و ماندگاری این اعمال آیینی است:برگزار می
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نهند و می آورند و کاله و دستار او را بر زینمرده را با پارچه سیاه و رنگین میاسب صاحب»
مردان علم و کتل و  برند....آویزند. گاهی موی دم و یال اسب مرده را میتفنگ او را از دار می

واردان روی گذارند که تازهای از میدان تغاری از گل میدست دارند. در گوشهزنان پارچه سیاه به

بافته شده از موی بز  بمالند. صاحب عزا نیز حمایلی "خره"های خود سینه لباس، کاله یا شانه
گذرد. دختر یا همسر مرده کشند و دسته از مقابل آنها میاهالی صف می اندازد....بر شانه می

آویزد. زنان دیگر نیز موی جلوی سرشان را برد و هنگام مراسم از مچ میگیسوی خود را می
 (136:1391)آقاعباسی، «خراشند.نمایانند و با ناخن صورت میمی

مت و اصرار شگفت انگیز در حفظ عناصر اجرایی آیینی در تاریخی بسیار طوالنی، قابل این قد 
ای های نشانهتر دارد، نظامرسد آنچه در اقناع نیاز آیینی جوامع، نقشی قویتوجه است. به نظر می

ن عبارت دیگر، جامعه بیش از آنکه در پی استمرار مضامیهاست. بهو عالئم اجرایی و نمادین آیین
هایی است که ای آیین باشد، در پی حفظ تظاهرات ادواری و نمایشگریو روایات اسطوره

که عالئم و نمادها ها است. کما اینمتضمن مشارکت و ایجاد حس وحدانیت در جامعه و گروه
شود و تا های شیعی منتقل میاز سنت پیشااسالمی سوگ سیاوش، به تمامی به سوگواری

که چنان-ماند. با وجود اینکه بقاء و تداوماشکال تعزیه نیز به قوت خویش باقی میترین کامل
ای های نشانههای فراگیر است؛ اما ثبات تاریخی نظامپتانسیل ذاتی آیین -پیش از این گفته شد

 برانگیز است. ها نیز تاملو زیباشناختی آیین، از منظر استراتژی قدرت
 های ملی از ناحیه ساختار قدرت قابل مشاهده است:ورد با آییندر طول تاریخ، دو نوع برخ

الف: مواقعی که ایدئولوژی آیین، با مواضع فکری و سیاسی حاکمیت مغایرت دارد؛ در این 
شود و توان ماندگاری ها روبرو میکنی آیین با مقاومت تودهصورت تالش حاکمیت برای ریشه

های شیعیان توان در سوگواریهای این واقعیت را میاقکند. مصدمضاعفی را به آیین تزریق می
 در چهار قرن اول اسالم جستجو کرد.

گری و بربهاری، رئیس حنبلیان بغداد، نوحهعلیبندر اوایل سده چهارم هجری ابومحمدحسن»
 «خوانان فتوا داد.)ع( و زیارت قبر او را منع کرد و به کشتن نوحه خوانی بر امام حسینمرثیه

 ( 27:1388آژند،)
 :کهبود. چنانگیری شدیدی نسبت به شیعیان روا داشتهپیش از این متوکل عباسی، سخت
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بن جعفر را با احمدبن محمد حاکم خان خوانان شیعی، یعنی عیسیگران یا مناقبیکی از نوحه» 
)خطیب  «انداخت.عاصم، هزار ضربه تازیانه زد و در آفتاب بداشت تا مرد و جسدش را به دجله 

 (369:1387بغدادی،
های گاه در تاریخ آییننسبت به گرایشات آیینی مردم، گاه و بی این دست اعمال خشونت 

ها ساز امحاء طوالنی مدت آیین و عدول آیینیک سببسوگواری قابل مشاهده است، اما هیچ
 اند.از صور نمادی و نمایشگرانه پیشین نشده

ی قدرت با آیین همسویی دارد و یا اصطکاکی با آن ندارد. در این صورت ب: مواقعی که ایدئولوژ
شویم؛ چرا که ساختار قدرت، از عناصر و نیز با بازتولید بسیار قدرتمند تظاهرات آیینی روبرو می

ویژه اینکه این نمادها، برد. بهعنوان ابزار و رسانه ایدئولوژیک خود بهره میاجزاء نمادین آیین به
باز در زیرساخت فرهنگی مردم ریشه داشته و وسیله نشست تدریجی ایدئولوژی حاکم در از دیر

ها نیز برداری سیاسی از آیینکند. شواهد بهرهتار و پود فرهنگ و منش جامعه را فراهم می
 گیرد.های شیعه را در برمیاند و تمام تاریخ حاکمیتمفصل

ای آیینی از نوعی مصونیت تاریخی برخوردارند و هرسد نمادها و کنشبه این ترتیب به نظر می
 تر است:یابند که این، خود مبین واقعیتی عمیقدو رویکرد باال، مجرایی برای بقاء می در هر

دو حالت، عنصر  بقای نمادها و ساختارهای آیینی، تابعی است از ساختار قدرت؛ چرا که در هر 
ت به آیین، در تداوم خفی و آشکار آن دخالت گیری خود نسبقدرت و حاکمیت است که با سویه

ها ماهیتاً دهد که این دسته آیینهای فراموش شده تاریخ ایران نشان میکند. نگاهی به آیینمی
اند های مسلط، قرار نگرفتهطور جدی در موافقت یا مخالفت با ایدئولوژیدر هیچ دوره تاریخی، به

احتماالً باید در همین عدم کنش و واکنش تاریخی با ساختار قدرت و علت خاموشی آنها را 
غلبه فریدون بر -جستجو کرد. از آن جمله است آیین مهرگان که با وجود بنیاد حماسی قوی

ستانی که واجد مضامین شهادت و کین-های سوگواری ایران شاید کمتر از آیین -ضحاک
ای دلیل کالن روایتی اسطورهنگیخته و از طرفی بهاهای حاکم را برمیحساسیت قدرت -اندبوده

 کهن همچون فریدون و ضحاک، کاربرد تبلیغاتی چندانی نیز از آن متصور نبوده است. 

 های اسالمی در دوره مغولسوگواری

 دستپس از استیالی مغول بر ایران، ایدئولوژی شیعه گهگاه توانست حمایت نسبی قدرت را به
چنانکه در دوران ملکشاه،  -شدگاه به ممنوعیت و تعقیب بدل می لجوقیان،آورد، اگر مسامحه س
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های شیعه دوره مغول دوره اشاعه آزادانه فرق مختلف و آیین -تعدادی از مناقبیان را زبان بریدند
های ماه محرم در ای به برگزاری عزاداریبود. اینکه از این تاریخ تا حکومت صفویه کمتر اشاره

های شیعیان دلیل همین آزادی و مشروعیت یافتن طبیعی خواستشود، شاید بهمیمنابع یافت 
 هایشان بوده است.در تداوم آیین

گرچه در منابع این دوره به صراحت صحبت از برپایی سوگواری ایام عاشورا و طرز و طور آن »
مسیر رشد و گسترش  که به تمامی در] غازان خان و اولجایتو [نشده، اما از اقدامات این دو برادر

گرفته تر انجام میهای عزاداری حسینی با شکوه هرچه تمامتشیع در جامعه بود، پیداست که آیین
 (30:1388)آژند، «است.

ها و عناصر و اجزاء با در نظر گرفتن این امر که منابع دوره مغول، کمکی در شناخت ویژگی
تاریخ به بعد، اولین مستندات تاریخی از کنند و از این های سوگواری این دوره نمیآیین

ای قابل فرض زیر به نتیجهصفوی باید جست، باید از دو پیش های محرم را در عصرعزاداری
 قبول برسیم:

اند، های سوگواری عاشورا در حد فاصل حکومت سالجقه تا دوره صفویه ادامه داشتهاوالً: آیین
دست  -پنهان و آشکار–ها ان از برگزاری این آیینچرا که در بدترین شرایط تاریخی نیز شیعی

 حد شیعیان.نکشیده بودند؛ حتی در دو قرن اول و باوجود تعقیب و کشتار بی
ها رسد اگر تحول و تطور چشمگیری در شکل و شیوه برگزاری این سوگواریثانیاً: به نظر می

ه در دوره آل بویه و پس از شد، کما اینکرخ داده بود، به احتمال قوی در منابعی منعکس می
عنوان آن، عالوه بر منابع شیعی، مکرراً منابع اهل سنت از بزرگداشت و سوگواری امام حسین به

 اند.های شیعیان یاد کرده"بدعت"
های سوگواری محرم در دوره مغول، احتماالً به لحاظ توان نتیجه گرفت که آیینبنابراین می

آل بویه و  -های پیشینهای سوگواری دورهتولید همان ویژگیخصوصیات اجرایی و آیینی، باز
 بوده است. -سلجوقی

کنیم؛ ها در این دوره با سیر تحولی و تکاملی مهمی برخورد میاما در عرصه ادبیات سوگواری 
های آیینی، ای از عناصر نمادین و کنشهای سوگواری، در کنار مجموعهاز دیرباز همه آیین

پرداخته است. ای سوگواره میاند که به شرح و یادآوری محتوای اسطورهروایتگر داشتهعنصری 
شود و از خوانی است که در مسیر تحول، به متن تعزیه بدل میاین هسته روایتی یا همان نوحه
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ها از سوگ سیاوش تا تعزیه، این رو حائز اهمیت است. قالب این روایتگری، در همه دوره
بویه تا سلجوقی شاهد تحوالتی رو به رشد در است؛ اما در حد فاصل دوره آلودهخوانی بنوحه

سرایی هستیم؛ تحولی که با نزدیک شدن به عصر صفویه به اوج خود ادبیات سوگواری و مرثیه
توان یافت، بلکه نگاهی به تاریخ ها نمیرسد. این مسیر تحولی را در مستندات مربوط به آیینمی

طور دهد؛ این نوع ادبیات بهنگاری این توسعه و تکامل را نشان میسرایی و مقتلادبیات مرثیه
ها را تغذیه های مرسوم در این آیینخوانی قطع با مراسم سوگواری ارتباط مستقیم داشته و نوحه

های عزاداری در این شیوه آیین توان نتیجه گرفت که اگر ثبت نشدن شکل وکرده است. میمی
عنای عدم تحول و تطور جدی آنها در بعد اجرایی و نمایشی بوده، در عوض، تحول و دوره به م

ها بوده است. تحولی که از توسعه متون مرثیه و مقتل، نشانگر تکامل جنبه روایتگرانه این آیین
 رسد.زمان آل بویه آغاز شده و در آستانه صفویه به اوج خود می

هایی برای ر دربار دیالمه و ابوبکر خوارزمی با سرایش مرثیهعباد، وزیابندر زمان آل بویه، صاحب
امام حسین و خاندانش در ترویج فرهنگی عزاداری کوشش بسیار کردند. آنچه در تداوم 

سرایی اهمیت بسزا داشت، شیوع اندیشه اعتزالی توسط متفکران شیعه و تزریق این اندیشه مرثیه
دیگر مرثیه -ابن عباد و ابوبکر خوارزمیمچون صاحببه حکومت آل بویه بود. چرا که افرادی ه

با اتکا بر عقاید معتزله، واقعه عاشورا را در ساحت اختیار و انتخاب آگاهانه  -سرای آن روزگار
اعمال، قضاوت کردند و در این میان، انتخاب راه رستگاری و شهادت از سوی امام حسین به 

 شقاوت کشندگان او، کراهت افزونتری. همان اندازه غنا و قداست بیشتری یافت که 
نگاری نیز، از تداوم اندیشه معتزلیان برخاست. در قرن ششم، ابوالموید از این پس سنت مقتل

ترین مقتلی که تا به امروز بازمانده را نوشت. در این اثر، بن احمد مکی خوارزمی، قدیمیموفق
ها است. مراثی و مقتلقالبی حماسی نگاشته شدهتوصیفی از چند و چون شهادت امام حسین در 

اند. های سوگواری نگارش شدهبدون شک متونی هستند که برای خواندن و روایت شدن در آیین
ویژه گریه طلبیدن، گر این متون بههای تبلیغی و موعظهشیوه خطاب کردن شنوندگان و جنبه

 سراید:ای میابن عباد در مرثیهها و مراثی است. صاحبگواه اجرایی بودن این مقتل
سینه بسوزانید از  هایمان آکنده از درد است....جاری است؛ اشک )ص( خون دوستان محمد» 

آید. اینک به داستان شهادت گوش فرا دهید و اینکه چگونه آنان آب را آنچه که بر کودکان می
و چندان گریستند که از  فرشتگان آسمان بر مرگشان شیون کردند به روی حسین )ع( بستند...
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پس تو باید چندی را گریه کنی، زیرا پس از  چکد.های درختان و گیاهان اشک فرو میشاخه
 (131:1384)بکتاش، «این واقعه جانسوز، خنده حرام است.

 خوانیم:الشهدا مییا در روضه و
عداوت و هالکت کمر ] یزید [های فرعی عالوه عداوت اصلی گشت،و چون این عداوت »...

)ع( به میان عزیمت بسته، به تدبیرات اشتغال نمود تا آن نهال حدیقه رسالت و ذریت او  حسین
)واعظ کاشفی،  «طلبد.در کربال پژمرده گشت و حاال آب از چشمه چشم دوستان و محبان می

 (148بی تا:
نمادین آیین از الگویی صور اجرایی و  9 تا قرن 5 فرض که در حدفاصل قرنبا پذیرش این پیش

اند، واقعیت اجتماعی تداوم تبعیت کرده و در کنار آن، متون روایی آیین، الگویی تکاملی داشته
های ها و فعالیتقابل تاملی قابل برداشت است: جنبه گروهی آیین که متضمن حضور گروه

گفته شد محدود که و گاه چنان-ها در سطح جامعه است، بدون تغییر باقی ماندهفیزیکی آن
اما جنبه انفرادی آنکه سرایش مرثیه و مقتل است پس از سقوط آل بویه و در تمام مدت  -شده

حکومت ترک و مغول رو به کمال داشته است. یکی از دالیل، احتماالً این است که ادبیات 
سوگ با توجه به محتوای دینی، به موازات چرخش تاریخی ادبیات از ملیت به مذهب، شروع 

شش است که نگارش انواع نظم و نثر  های پنج وبه رشد و تقویت کرده باشد. در همین قرن
 یابد.ای در معابر نیز رواج میخوانی، سخنوری و تبلیغات فرقهحماسی مذهبی، منقبت

بر اثر تعصب شدید دینی و همچنین در نتیجه تأثیر علمی و نفوذ ادبی قوم عرب، نژاد عرب و »
ها و مذاهب گردید و یا اقال تفاوت دین او روی رزمه اقوام و السنه و مدنیتزبان و تمدن و 

میان ایرانیان و اعراب برافتاد و ایرانیان در روح خود قرابت و نزدیکی و ودادی با عربان احساس 
های زندگی و تمدن و معامالت ایران، مظلم سرمشق]6و5[کردند. اینست که در این قرون

اسالف ایرانی ایشان و امثال و اسمار و حکایات تازی جای اسمار و احادیث و  اند نهتازیان بوده
 (156:1389)صفا، «روایات ایرانی را گرفت.

گیری این اشعار و مراثی جستجو کرد. شکوفایی هنر دلیل دیگر را باید در بستر اجتماعی شکل
توجه بوده است؛ از آنجا که  ویژه در شعر، همواره در تاریخ ایران قابلهای انفرادی بهو مهارت

صدایی مقارن بوده، سرکوب فردیت، ذات و ماهیت حکومت در ایران، با مفهوم زورفرمانی و تک
عنوان منش فرهنگی ایرانیان شده است. در ساختار متمرکز منجر به نوعی انزوای فردی، به
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قوانین جمعی، حل و یابد. صدای واحد، تمام امور شخصی را با قدرت، فردیت، مجال ظهور نمی
که ضرورت  –کند. فرد در صورت مقاومت در برابر جمع، جایگاه و تایید اجتماعی را فصل می

های فردی، دلیل فقدان شاخصهدهد. در چنین نظامی فرد بهاز دست می -زیستی انسان است
در  کند. فردیت سرکوب شده،توانایی الزم برای پذیرش و ایفای نقش اجتماعی را کسب نمی

یافته است و این یکی از دالیل پرهیز اند فرصت بروز میپذیرفتههنرهای که در خفا صورت می
 وار بوده است.سوی تظاهرات نمایشجامعه ایرانی از پیشروی به

گویی یا مناقب و فضایل خوانی و روایت کارنامه پهلوانان و شاهان نماید که نقلچنین می»
 «تن یا به گفتگو واداشتن چندتن بوده است. خطرتر از روبرو کردن دوتر و بیکامکار، آسان

 (57:1387)ستاری،
یابند چرا که برای های آیینی، مجالی برای توسعه نمیدر دوره حکومت سلجوقی نمادها و نشانه

یابند، چون ساحت ها گسترش میتقویت بنیاد فکری حکومت کارآمد نیستند؛ اما مراثی و مقتل
ن از کنترل و اعمال محدودیت ایدئولوژی حاکم مصون است. حتی پس از تفوق مغوالن ادبی آیی

و حمایت نسبی آنان از شیعیان، به این دلیل که این حمایت، در مفهوم سازماندهی رسمی و 
 خوریم.دهد، صرفاً با تکامل و تحول متون و مراثی برمیدولتی آیین رخ نمی

وم و رو به صعود این ادبیات، در فاصله آل بویه تا پیش از نگاری که نتیجه سیر مدااوج مقتل
الشهدا اثر مالحسین واعظ کاشفی است. متنی که از این پس در حکومت صفوی است، روضه

 گیری محتوا و روایت در انواع سوگواری عاشورایی، نقش به سزا داشته است.شکل
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 نتایج پژوهش:
های فرهنگی ایرانی درآمیختند. یرانیان به دالیل سیاسی و اعتقادی، اندیشه تشیع را با زمینها

زودی انطباقی با شرایط تحت ظلم و فشار شیعیان یافت و در های سیاوشان، بهمیراث آیین
شهادت مبارزان شیعه، رنگ و بوی اسالمی گرفت. آل بویه اولین حکومت شیعه مذهب ایران 

های رسمی سوگواری با محتوای اسالمی است. به این دوره تاریخی، مبداء ظهور آییناست و 
دهد: های سوگواری ایران در این دوره رخ میاین ترتیب اولین مرحله از سیر تحوالت آیین

که . نکته قابل تامل این است که، در حالی"ای به محتوای تاریخیتحول محتوای اسطوره"
های سوگ سیاوش بی کم و کاست شود، اجزاء و عناصر آیینرگون میدرونمایه سوگواری دگ

دهنده کنش ناخودآگاه جامعه در حفظ و ابقاء شوند. این امر نشانمانند و تکرار میجای میبه
 بخشی جامعه به ذات رفتار آیینی است.تظاهرات آیینی، و اولویت

های حمایت رسمی از آیین در زمان حکومت ترکان سلجوقی که سنی مذهب بودند، طبعاً
شد. داری نیز اعمال نمیسوگواری شیعیان وجود نداشت، اما در عین حال ممانعت جدی و دامنه

گردانی روی و دستههای آیینی که پیش از این عمدتاً قالب دستهاحتماالً در این دوران، سوگواری
. محدودیت مکان که داشت، اغلب به سوگواری ساکن در مساجد و اماکن مذهبی محدود شد

ها نقشی به ها است، در تحول ریختاری آییننتیجه مستقیم عدم حمایت رسمی دولتی از آیین

شد که بعدها  "نقل و روایت"ساز رشد شاخه دیگری از سوگواری متکی بر سزا داشت و زمینه

 به اوج رسید. "خوانیروضه"در 
های سوگواری ایران، ه منابع در زمینه آییناندازدر دوره حاکمیت مغول، با توجه به کمبود بی

یقین داشت، که احتماالً نتیجه گسترش  "نگاریمقتل"و "سراییمرثیه"توان به توسعه تنها می
است. از سوی دیگر آهنگ تکاملی های ساکن و ضرورت تأکید بر نقل و روایت بودهسوگواری

های فردی در از اصالت آفرینشها در دوران حاکمیت مذهب سنی، نشان ها و مقتلمرثیه
های فرهنگ و تاریخ تحت استبداد ایران دارد؛ در فاصله حاکمیت شیعه دیالمه تا صفویه که آیین

کردن، احتماالً داد، سرودن و روایتها به بقای خود ادامه میشیعیان در فراز و نشیب محدودیت
 است.  شیعی بودههای آشکار تری به نسبت برگزاری آییناقدام ایمن
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