
ایرانیان و فرهنگ عاشورایی

پاسداش���ت قیام عاش���ورا و س���وگواری بر س���االر 
شهیدان، در اعصار و قرون متمادی در تاریخ اسالم 
به صورت یکی از شعائر مهم دینی در سرزمین های 
اس���المی برپا می ش���د. در این میان، کش���ور ایران از 
قرن ها پیش به رغم بعضی از موانع و مش���کالت از 

کانون های مهم سوگواری محرم بوده است. 
از هم���ان آغ���از، ایرانیان بیش از اقوام و ملت های 
دیگ���ر ب���ه خاندان نب���وت عالقه نش���ان دادند و این 
اش���تیاق را ن���ه تنه���ا در مجال���س س���وگواری و مانند 
آن، بلک���ه در هن���ر و ذوق خ���ود و عرصه های���ی چون 
معماری اسالمی، کاشی کاری، آجرکاری و... متجلی 
س���اختند.  عزاداری ایرانیان ابتدا گس���ترده و فراگیر 
نبود و گاه اختناق حکام عباسی و دیگر فرمانروایانی 
ک���ه تحم���ل این هیجان های مقدس را نداش���تند به 
آن���ان اجازه نمی داد حت���ی این برنامه ها را در مکانی 

محدود برگزار کنند. 

آل بویه و علنی شدن عزاداری
ب���ا وج���ود تالش ه���ای فک���ری، فرهنگ���ی و ادب���ی 
ش���یعیان در پرح���رارت نم���ودن حادث���ه ی عاش���ورا، 
ت���ا زم���ان ب���ه ق���درت رس���یدن آل بوی���ه، ارادتمندان 
ام���ام حس���ین)ع( در ایران برای ب���روز ارادت خود به 
عاش���وراییان دچ���ار مش���کالت و رنج ه���ای فراوان���ی 
بودند، تا آن که در س���ال 352ه� ق احمد معزالدوله 
دیلمی فرمان داد مردم در روز عاشورا اجتماع کنند 
و به صورت دسته جمعی حزن خویش را نسبت به 
تألمات کربالیی آش���کار س���ازند. در ای���ن روز بازارها 
بسته و خرید و فروش متوقف شد؛ قصابان گوسفند 
ذب���ح نکردن���د؛ مردم آب نخوردند و در بازارها خیمه 

برپا کردند و بر آن ها پالس آویختند. 
برخ���ی مورخ���ان نوش���ته اند، زن���ان در حال���ی ک���ه 
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امام حسین)ع( مصداق بزرگ امر به معروف
 امام حسللین)ع(  قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بنای نظام و جامعه اسللامی یا قیام در مقابل 

انحرافات بزرگ در جامعه ی اسامی است، انجام دهد. 
این از طریق قیام و از طریق امر به معروف و نهی از منکر اسللت؛ بلکه خودش یک مصداق بزرِگ امر به معروف 
و نهی از منکر است. البته این کار، گاهی به نتیجه ی حکومت می رسد؛ امام حسین)ع( برای این آماده بود. گاهی 

هم به نتیجه ی شهادت می رسد؛ برای این هم آماده بود.
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عاشورا پیام ها و درس هایی دارد. عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد. درس می دهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشت. 
درس می دهد که در میدان نبرد حّق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وضیع و امام و رعیّت، با هم در یک صف قرار می گیرند. 
درس می دهد که جبهه ی دش���من با همه ی توانایی های ظاهری، بس���یار آس���یب پذیر اس���ت –هم چنان که جبهه ی بنی امیه، به وسیله ی کاروان اسیران 
عاشورا، در کوفه آسیب دید، در شام آسیب دید، در مدینه آسیب دید و باألخره هم این ماجرا، به فنای جبهه ی سفیانی منتهی شد - درس می دهد 

که در ماجرای دفاع از دین، از همه چیز بیشتر، برای انسان، بصیرت الزم است. 
بی بصیرت ها فریب می خورند. بی بصیرت ها در جبهه ی باطل قرار می گیرند؛ بدون این که خود بدانند. هم چنان که در جبهه ی ابن زیاد، کسانی بودند 

که از فّساق و فّجار نبودند، ولی از بی بصیرت ها بودند.

بی بصیرت ها در جبهه ی باطل قرار می گیرند بدون این که خود بدانند
مکتب سیدالشهدا

چهره ه���ای خ���ود را س���یاه ک���رده بودن���د در معاب���ر 
راه می افتادن���د و ب���ه ی���اد مصائ���ب اه���ل بیت امام 
حسین)ع( در کربال به صورت خود سیلی می زدند. 
از ای���ن زم���ان تا اواخر حکمرانی آل بویه مراس���م 
عاش���ورا با نوس���ان هایی برپا می ش���د و اگر روز دهم 

محرم با عید نوروز مصادف می ش���د مراس���م حلول 
س���ال جدی���د به تأخی���ر می افتاد؛ از جمله در س���ال 
398ه� ق که عاش���ورا با عید مهرگان مصادف ش���د، 
و به احترام عاش���ورا س���نت های مربوط به این عید 

را عقب انداختند! 
ادامه در صفحه 2

4



ادامه از صفحه قبل

ایام تیره و تار
با افول سلس���له ی قدرتمند ش���یعی 
آل بوی���ه و ب���ه ق���درت رس���یدن حاکمان 
غیرش���یعی اوض���اع ب���رای عالقه مندان 
عترت نبی اکرم)ص( سخت شد. با این 
وج���ود ع���زاداری برای حماس���ه آفرینان 
دش���ت نین���وا هم چن���ان رواج داش���ت و 
حت���ی اهل س���نت معت���دل هم ب���ه این 

شعائر عالقه نشان می دادند. 
عزاداری در عصر صفویه

دول���ت صفوی���ه که مذهب تش���یع را 
در ایران رس���می کرد، حوادث عاش���ورا را 
مح���ور فعالیت ه���ای تبلیغاتی خود قرار 
داد و شور و هیجان شیعیان را با برپایی 
مجالس ویژه ی اهل بیت صیانت کرد. 
در دهه ه���ای نخس���ت حکومت این 
سلس���له، مراسم س���وگواری عاشورا در 
دهه ی اول محرم برگزار می ش���د، اما به 
م���رور زم���ان از ابتدای محرم تا آخر صفر 

ایام سوگ و ماتم شناخته شد. 
سوگواری در دوران افشاریه

بعده���ا مجال���س س���وگواری ام���ام 
حس���ین چنان با فرهنگ س���نتی مردم 
ممزوج ش���د که هیچ عاملی قادر نبود 
مردم ایران را از اجرای این مراس���م باز 
دارد و ب���ه برک���ت آن ی���ک ن���وع اتحاد و 
تفاه���م عموم���ی می���ان ش���یعیان ب���ه 
وج���ود آم���د و ای���ن نکت���ه ای اس���ت که 

موس���یو ماربی���ن آلمان���ی به آن اش���اره 
دارد.  نادرش���اه افشار کوشید از اجرای 
ای���ن س���وگواری ها جلوگی���ری کند، اما 

موفقیتی به دست نیاورد. 

سوگواری در عصر زندیه
شرق ش���ناس  فرانکلی���ن  ویلی���ام 
اروپای���ی ک���ه در دوران کری���م خ���ان ب���ه 
ایران آمد و در ش���یراز س���کونت داشت، 
گزارش های جالبی از س���وگواری محرم 

ارایه داده است: 
ده روز اول مح���رم ک���ه اولی���ن م���اه 
اس���المی اس���ت، در سراس���ر ای���ران ایام 
عزاداری محسوب می شود. در آستانه ی 
فرارسیدن این ماه در مساجد منبرهایی 
برپ���ا می کنن���د و دیوارهای مس���اجد را با 
پارچه های س���یاه می پوش���انند و عده ای 
ب���ه منب���ر می رون���د و به ذک���ر وقایع کربال 
و چگونگی ش���هادت امام حس���ین )ع( و 
خاندان و یارانش می پردازند. عزاداری با 
صدایی آرام و حزن انگیز آغاز می ش���ود و 
به راس���تی بر آدمی اثر می گذارد. بین دو 
نوح���ه خوانی، مردم با دس���ت های خود 

محکم بر سینه های خویش می کوبند و 
در عین حال می گریند و یا حسین و وای 

حسین می گویند. 
رونق ماتم داری در دروه ی قاجاریه

اگرچه آغامحمدخان قاجار در جهت 
تروی���ج مراس���م ع���زاداری کاری نک���رد و 
فتحعلی ش���اه هم جدیت عصر ناصری 
را از خ���ود ب���روز ن���داد، ول���ی در مجم���وع 
ب���ا ب���ه ق���درت رس���یدن قاجاره���ا مردم 
عزاداری های محرم را به طور گسترده و 

با رونقی فزاینده برگزار کردند. 
س���رهنگ گاس���پاردرویل که سه سال 
در ای���ران اقام���ت داش���ت در ای���ن ب���اره 
می نویس���د: در تم���ام م���دت ده روز اول 
محرم جز صدای شیون و فریاد که با اسم 
امام حس���ین)ع( درآمیخته است صدای 

دیگری به گوش نمی رسد. 
نفرت عزاداران از ستم و بی عدالتی

عزاداری های محرم در فعالیت های 
سیاس���ی و قی���ام مردم علیه اس���تبداد 
کارای���ی مهم داش���ت. در ماجرای قیام 
تنباک���و وقتی عوامل حکومتی تصمیم 

می گیرند که میرازی آش���تیانی را تبعید 
کنن���د، روز دوش���نبه 14دی1270ه� ش 
در خانه اش مردم مراسم روضه خوانی 
و س���وگواری برپ���ا کردن���د و جمعی���ت 
انبوهی در حالی که پارچه ی س���فیدی 
را از وسط پاره کرده و به عنوان کفن بر 
گردن انداخته بودند، به طرف بیت آن 
مجته���د آگاه رفتن���د و نگرانی خود را از 
تصمیم ناصرالدین شاه مبنی بر تبعید 
وی اع���الم کردن���د.  در زمان محمدرضا 
پهل���وی نی���ز عزاداری ه���ای مح���رم در 
تقویت جنبه ی مبارزاتی مردم تأثیر به 
س���زایی داش���ت و با فرا رسیدن محرم 
س���ال 1383ه���� ق )خ���رداد 1342ه���� 
ش( ام���ام خمین���ی ب���ا تأثیرپذی���ری 
از حماس���ه ی حس���ینی قی���ام خ���ود را 
گس���ترش داد و ش���ور حسینی برپا کرد 
و عاش���ورای دیگری ساخت. رژیم شاه 
در محرم خونین همین سال دست به 
کشتار گسترده ای زد، اما قیام پرشکوه 
پان���زده خ���رداد رقم خورد که طلیعه ای 
برای پیروزی انقالب اس���المی در شب 

سیاه ستم گشت. 

اسالم به عنوان کامل ترین دین دارای برنامه های متنوّع زندگی است و در احکام و دستورات خود تغییرات و دگرگونی هایی را 
پیش بینی کرده است. به همین جهت اهرم هایی را برای پویایی خود در نظر گرفته است، لذا اگر این تغییر و تحواّلت بیرون از 
حوز ه ی دین بر آن تحمیل گردد، بدعت و تحریف شناخته می شود. واژه ی بدعت به معنای نسبت دادن عقاید و دیدگاه های 
جدید به دین است که با مبانی قرآن و سنت معصومین)ع( سازگاری ندارد. امام حسین)ع( ظهور بدعت ها و رواج تحریفات را 
یکی از مهم ترین عوامل آسیب زا در قلمرو امامت می دانست و معتقد بود که حکومت اموی موجب پدید آمدن بدعت هایی 
در دین شده است و با تقویت آن ها جامعه ی مسلمین را به مخاطره انداخته است. زمانی که پایه و اساس دین اسالم به دست 
نبی مکرم اسالم)ص( بنیان نهاده شد، بنی امیّه مخالفت با آن حضرت و دین نوپای او را آغاز کردند، اما با مقاومت پیامبر)ص( 

و یارانش آنان تسلیم شدند و به اسالم گرویدند، ولی منتظر فرصتی بودند تا دوباره به جایگاه خود برگردند. 

امام حسـین)ع( 
و احـیـای دیــن
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