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  ٣            فرهنگ صفوی یا سّنت نبوی؟

وی ؟  ّ وی یا    گ 
  

  فرهنگ صفوی در ایران 
برای ایجاد وحدت  ٩٠۶ی صفوی (شاه اسماعیل صفوی) در سال  مؤّسس سلسه 

و یگانگی و تجانس و یکرنگی و همچنین مشخص نمودن این کشور از دیگر ممالـک 
ل کشـور و اسـتقرار سـلطنت مّلـی اسالمی و تجدید شاهنشاهی ایران و تامین استقال

توسل به مذهب شیعه جست و آن را مذهب رسـمی مملکـت اعـالم نمـود و خـود و 
اخالفش توجه فوق العاده بدان معطوف داشتند و همه چیز را تابع این سیاست کردنـد 
و در ترویج و بسط تشّیع منتهای کوشش را نمودند و برای رسیدن به ایـن مقصـود هـر 

و تشیع را قبول نکرد با نهایت شّدت از میان بردند. مدارس حنفی و  کس مخالفت کرد
شافعی را بستند و بناهای آنها را منهدم ساختند. ضّدیت و دشمنی با اهل تسّنن و کافر 

(ابوبکر و عمر و عثمان) را جـزو اّول ی  دانستن اهل سّنت و لعن و دشنام به سه خلیفه
  دیانت محسوب داشتند. 

در تعقیب سیاست مـذهبی کـه اتخـاذ نمـوده بودنـد بـه تاسـیس  سالطین صفوّیه
مساجد و مدارس و مرّمت بناهای سابق هّمت گماشتند و مشاهد متبّرکه چون مشـهد 
و قم را زیب و زینت دادند و مردم را به زیارت آن تشویق کردند. بزرگان و توانگران نیز 

بـرای تـرویج علـوم دینـی و به پادشاهان مذکور تأّسی کردند و در هر شهری مدارسی 
  مذهب شیعه بر پا شد و در این راه نیز جّد وافی مبذول گردید.

العاده پیدا کردند. سـوگواری  علمای مذهبی و پیشوایان روحانی قّوت و قدرت فوق
شهداء دین که از قرن چهارم توسط آل بویه مرسوم و بعد متروک گردیده بود به تشویق 
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یافت. روضه خوانی در اّیام محّرم و مّداحی پیشـوایان دیـن دولت صفوی رونق بسیار 
همه جا معمول شد. تشکیل دسته با َعَلم و َکَتل و لوازم دیگر و تظاهر آنهـا در معـابر و 

ی اطهـار وارد  خوانی و نمایش مصائبی که بر ائّمـه  مساجد و تکایا مرسوم گردید. شبیه
دت ائّمه را جشن گرفتند و اّیام شـهادت شده ظاهرًا در این عصر آغاز شد. روزهای وال

  آنها را عزاداری کردند...
برای ترویج عقاید شـیعه و رسـوخ شـیعه در قلـوب عاّمـه (اهـل تسـّنن) کتابهـا و 

های متعّدد به فارسی ساده تدوین شد و در میان مـردم بـه آسـانی شـیوع یافـت.  رساله
یش را خـادم مـذهب پادشاهان صفوی که سرمشق اتبـاع و رعایـای خـود بودنـد خـو

  خواندند. » نایب امام عصر«و مجتهدین را » کلب آستان علی«جعفری 
ی صفوّیه مخصوصًا پس از شاه عّبـاس بـزرگ اوهـام و خرافـات و عقایـد    در دوره

سخیف به حّد اعلی نیرو گرفت ریاکـاری و خشـکه مقّدسـی و تظـاهر بـه دینـداری، 
در میان تمام طبقـات، معمـول و مرسـوم تسلیم صرف در برابر متصّدیان امور مذهبی 

شـد موجـب   گردید. این طرز فکر که از طـرف سـالطین و اولیـای امـور تشـویق مـی
ی تمییـز و تحّجـر و عقـب مانـدگی و  انحطاط اخالق و رکود دانش و عدم رشـد قـّوه

قیدی و شکست بود که عاقبت کار صفوّیه آن را کامًال به ثبوت رسانید.  حرکتی و بی بی
  )  ٢٧۴و  ٢۵۴الی  ٢۵٠یخ فرهنگ ایران، دکتر عیسی صّدیق صفحات (تار

  
  زنی، زنجیززنی و ... چگونه بوجود آمد؟  سینه

ی صفویه با مسیحّیت پیداست هر دو با هم علیه قدرت جهانی کشورهای  ... رابطه
اسالمی که در حکومت عثمانی یک امپراتوری بزرگ تشکیل داده بودند و اروپـا را بـه 

نده بودند، همدست و همداستانند، و در نتیجه دستگاه تبلیغـاتی (روحـانیون خطر افک
هم چنان صفوی) ناچار باید هماهنگ با سیاست، تشّیع را با مسیحّیت نزدیک کنند و 
دهـد و در   که شاه صفوی برای رضایت مسیحّیت، مسیحیان جلفا را به ایران کوچ مـی
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نوازد و منشورها   سازد و آنان را می یشان میکنار پایتخت شهرکی مستقل به نام جلفا برا
کند، مالهای صـفوی   شان صادر می  و دستورهای رسمی برای حمایت و آزادی مذهبی

پرسـوناژهای مثبـت و «های مسـیحی را بـه صـورت   نیز باید عناصر و حّتی شخصّیت
کرامـات و ی ائّمـه و  سـیره ی کـربال و هایی کنند که نام تعزیه  وارد نمایشنامه» محبوب

سازد. رژیم صفوی یک مقام رسمی وزارتـی بوجـود آورد و شخصـیتی   مناقب اولیا می
مأموریت یافت تا در این زمینه دست بکار شود. این » خوانی وزیر امور روضه«به اسم 

بـه ایـران سـوغات آورد. وزیـر امـور  ١٧و  ١۶های غـرب را در قـرن   وزیر اولین تحفه
ی به اروپای شـرقی (کـه در آن هنگـام صـفوّیه روابـط بسـیار دار  خوانی و تعزیه  روضه

ی مراسـم دینـی و تشـریفات    ای با آنهـا داشـتند) رفـت و دربـاره نزدیک و مرموز ویژه
ها و مراسم مذهبی و تظاهرات   مذهبی آنجا تحقیق و مطالعه کرد و بسیاری از آن سّنت

ائر و ابزارهـا و وسـایل اجتماعی مسیحّیت و برگزاری و نقل مصـیبتهای مسـیح و شـع
ی محافل دینی و کلیسا را اقتباس کـرد و همـه را بـه  خاّص این مراسم و دکورهای ویژه

  ایران آورد... 
ســازی، نعــش و علــم و کتــل و عمــاری و   گردانــی، شــبیه  مراســمی از نــوع تعزیــه

و موزیک و زنی   زنی و تیغ  بندی و زنجیر  گیری و قفل  کشی و معرکه  برداری و شمایل پرده
و » خــوانی  مصــیبت«خــوانی و فــرم خــاّص جدیــد و تشــریفاتی   زنــی و تعزیــه  ســنج

اش اقتباس از مسـیحّیت اسـت و هـر کـس بـا آن   و ... که همه» سرایی جمعی  نوحه«
  دهد که تقلید است.   آشناست، به سادگی تشخیص می

اساس مراسم عـزاداری مسـیحیان بـر نمـایش زنـدگی شـهدای نخسـتین نهضـت 
مسیحّیت و نشان دادن مظلومیت و شـهادت آنـان در دوران حکومـت شـرک و کفـر و 
امپراتوری وحشی سزارها و سرداران آنهاست. و نیز شرح حال حواریـون و بخصـوص 

تـر  هـای او و از همـه مهـم  تراژدی مریم و بیان فضایل و کرامات و رنجها و مظلومیـت
هـا و سـختیهایی کـه از قـوم   ظلـمهـا و   ی خون عیسی مسیح و شـکنجه احیای خاطره
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یعنی » Passios«یهودیها و از ظلمه (رومیهای بیرحم) تحمل کرده است تحت عنوان 
ی صفوّیه تقلیـد و اقتبـاس  که مراسم و اشکال برگزاری و نمایش آن بوسیله» مصائب«

شده است و در خدمت تاریخ خـاّص شـیعه و بیـان مصـائب اهـل بیـت و حضـرت 
الخص شهادت امام حسـین و خانـدان و اصـحاب بزرگـوارش قـرار ی زهرا و با فاطمه

زنی حّتی هـم اکنـون بـه همـین شـکل در لـورد   زنی و تیغ  زنی و سینه  گرفته است. قفل
»Lourdes «شود... سالیانه در سالروز شهادت مسیح برگزار می  

میسـترهای هفتگانـه «سازی و تعزیه و نعش، تقلیـد کورکورانـه از مراسـم   ... شبیه
Steres septrny « میراکل «وMiracles « و نمایش نعش عیسی بر صلیب و فرودآوردن

هـای »کور«های دسته جمعی درست یادآور   و دفن و صعود و دیگر قضایا است. نوحه
هـا   هـا و کتیبـه  ها و پایه  های سیاه که به شکل خاّصی بر سر در تکیه  کلیسا است و پرده

کم و کاست  شود و غالبًا اشعار جودی و محتشم و غیره بر آن نقش شده بی  آویخته می
گردانی و نقش صورت ائّمه و دشمنان  های کلیسا در مراسم تقلید شده و شمایل  از پرده

هـا همـان اسـت در حالیکـه صـورت سـازی در   و حوادث کربال حّتی اسلوب نقاشی
هاله، گرد سر ائّمه و اهل بیـت  مذهب ما مکروه است و حّتی نوری که به صورت یک

در ایـران باسـتان » فروغ یزدانـی«و » فّرایزدی«شود درست تقلیدی است و با   دیده می
  توجیه شده است. 

سـازی  ی و شبیهخوان این مراسم و تشریفات رسمی، مخصوص عزاداری و مصیبت
انـد کـه شـکل  قدری ناشیانه این تقلیـد را کـردهه مسیحّیت اروپایی است و حّتی گاه ب

  این کهبرند صفوّیه بدون   ها می  صلیب را هم که در مراسم مذهبی مسیحیها جلو دسته
کمترین تغییری در آن بدهند به ایران آوردند و همین االن هـم بـدون توجـه بـه شـکل 

بیننـد کـه   برنـد و همـه مـی  هـا راه مـی  رمزی و مذهبی آن در مسـیحیت، جلـو دسـته
عین حال در  ی سینه زنی همین صلیب (جریده) است و در تهی نمایان هر دس شاخصه

سـازند و   که آن را مـی یینظر هیچکس معلوم نیست برای چیست؟ و هیچکس از آنها
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که این جریده در میـان مـا  کنند؟ اّما با این  دانند برای چه چنین می کنند نمی  حمل می
مت و افتخار یـک دسـته ی شخصّیت و عظ کند، همه  هیچ مفهومی ندارد و کاری نمی

اش وابسته است، دعواها سر جریده است، ارزش و اعتبـار و شـکوه و   به همان جریده
ی ایمان و شور دینی یک دسته به بزرگی و سنگینی و زیبـایی و گرانـی  فداکاری، اندازه

اش بستگی دارد. جریده نه تنها از نظر شکل همان صلیب اسـت بلکـه از نظـر   جریده
اسم صلیب است که همراه مسّمی از اروپای شرقی و از زبان التین بـه  لفظ هم همان

ی جریده نـه در فارسـی و نـه در عربـی بـا ایـن شـکل هـیچ  فارسی آمده، چون کلمه
  ١مفهومی ندارد.

هایی که در اروپای شـرقی و ایتالیـا و غالـب کلیسـاهای   دکورها و پوششها و پرده 
با همان شکل به ایران آمده و چون مسـجد امکـان بینند   کاتولیک وجود دارد و همه می

پذیرش این مراسم و این تزئینات جدید را نداشت و برای چنـین کـاری سـاخته نشـده 
(تشـّیع علـوی و تشـّیع  های خاّص این امور بنا شد به نام تکّیه و حسـینیه... بود، ساختمان

   )٢١١الی  ٢٠۴صفوی: دکتر علی شریعتی صفحه 
دانسـت در جنـگ بـا یزیـد   با لشکر قلیل خود مـی  این که(ع) با .... سّید الشهداء

ی هـزاران نفـر از لشـکریان یزیـد بـر  نفـر از عهـده ٧٢احتمال شکست زیاد است و 
آید ولی برای مصلحت دین خدا آن همه کشته و اسیر داد و مصـلحت دیـن را بـر   نمی

  مصلحت شخصی و خانوادگی ترجیح داد اّما علمای ما! 
گوییم: فالن کتاب پر از روایات جعلی است افکار جوانان را خراب   ایان میما به آق

گویند بلی ولی خوب، مصلحت نیست،  کند پس بفرمایید جوانها آن را نخوانند می  می
کشـی بـا روح اسـالم سـازگار نیسـت.   زنی و زنجیر و نعـش  زنی و قمه  گویند: سینه  می
  فرمایند بلی، ولی فعًال مصلحت نیست!   نکنند میگوییم: پس اعالم بفرمایید تا  می

                                                            
بـه معنـای صـلیب اسـت و » Croid|«است و » جروئیده|«. به نظر من کلمه جریده اصوًال تلفظ فارسی  ١

  دهد .    می» ج|«در ایتالیایی و التین صدای » c|«حرف 
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دهنـد در  ....و خالصه آقایان مصلحت دروغین را بر مصالح دین خدا تـرجیح می
ی خـود  ی حّق و نشان دادن دین خدا هیچ چیـز بـه انـدازه که برای اعتالی کلمه حالی

  دکتر علی شریعتی) ۵(شیعه مصلحتی و مصلحت شیعه ص حقیقت مصلحت نیست. 

ا اینجا از نظر تاریخی روشن شد که عزاداری به صورت مراسـم (هفـتم، چهلـم، ت
زنی و زنجیرزنی و ... ربطی به دیـن اسـالم نـدارد و تقلیـد نـامیمونی   سالگرد) و سینه

ی اجتماعی را از نظر قرآن و سّنت پیامبر و سخنان  است از مسیحیان. اکنون این پدیده
ا مردود بودن آن از نظر قرآن و سّنت وسخنان بزرگـان دهیم ت  ائّمه مورد سنجش قرار می

  دینی نیز معلوم گردد.
  سّنت نبوی: 

 ْد قَ انَ  لَ ْم  كَ كُ ولِ  ِي لَ سُ ٌة اهللاِ  رَ ُْسوَ ٌة  أ نَ سَ   (قرآن کریم) حَ
در ایام جاهلیت مردم به هنگام برخورد با مصیبت (مرگ و کشته شدن عزیزانشان) 

ریختند و صـورت  پرداختند و خاک و گل بر سر می  می زنی  ی و سر و سینهخوان به نوحه
خراشیدندو ... اّما اسالم این روّیـه را ناپسـند و زشـت دانسـته و در عـوض   خود را می

و  ١۵۵ی  دستور داده است مسلمانان صبر و خویشتنداری پیشه کنند چنان کـه در آیـه
ْم   :خـوانیم  ی بقـره مـی سوره ١۵۶ َّكُ ن وَ ـُ ْبل نَ لَ ـْيٍء  وَ ـْوفِ  مِـنَ  بِشَ ـوعِ  اْلخَ اْلجُ ْقـٍص  وَ َ  مِـنَ  وَ

الِ  َْموَ فُسِ  اْل ْ َ اْل اتِ  وَ رَ َّمَ الث بَشرِ  وَ ينَ  وَ ابِرِ َّذِينَ  * الصَّ ا ال ِذَ ُْم  إ ْت ـابَ ٌة  أَصَ ـيبَ صِ ـالُوا مُ ا قَ ّـَ ِن ا ِهَّلِل إ ّـَ ِن إ  وَ
 ِ ْي ِلَ ونَ  إ عُ اجِ گرسـنگی و از  و شما (مؤمنـان) را بـه چیـزی از قبیـل تـرس و«یعنی:  رَ

آزماییم و بـه صـابران مـژده بـده آنهـایی کـه اگـر   دست دادن مال و جان و دسترنج می
  »گردیم.  گویند ما از خداییم و به سوی خدا باز می  مصیبتی به ایشان برخورد کرد می

و امامان نیز مسلمانان را هنگـام برخـورد بـا مصـیبت بـه صـبر و  (ص)پیامبر اکرم
خـوانی و ... بـاز   زنـی و نوحـه  کرده و از جزع و فزع و سر و سینهداری دعوت   خویشتن
  پردازیم:  و ائّمه (س) می (ص)اند در اینجا به ذکر چند نمونه از سخنان پیامبر داشته
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روایـت کـرده اسـت کـه رسـول  (ع)ـ ابن بابویه به سند معتبر از امام محمد بـاقر١
ای «گفـت:  (ع)بـه حضـرت فاطمـه دار فـانی را وداع گویـد  این کهقبل از  (ص)اکرم

یشـان مکـن، و  فاطمه چون بیمرم روی خود را برای من مخراش و گیسوی خـود را پر
 ٩٢ص  ١(جالءالعیون مجلسی جلـد » گران را مطلب  واویال مگو و بر من نوحه مکن و نوحه

  چاپ تهران) 
در وقـت «نقـل کـرده اسـت کـه:  (ص)از پیامبر گرامـی (ع)ـ امام جعفر صادق٢

(فروع کافی » کند مصیبت دست بر زانو کوبیدن اجر و ثواب مسلمان را حبط و ضایع می
  ).٢٢۴ص  ١ج 

صبر و مصـیبت هـر دو بـه سـوی «روایت شده است:  (ع)ـ از امام جعفر صادق٣
رسد که او شکیبا است و همانا جزع   برند مصیبت در حالی به وی می  مؤمن سبقت می

رسـد کـه وی  برند پس مصیبت در حالی به وی مـی  و مصیبت به سوی کافر سبقت می
  )٢٢٣ص  ١(فروع کافی ج  .»بسیار جزع کننده است

فرمایـد:   در پاسخ به این پرسش که جـَزع چیسـت؟ مـی (ع)ـ امام جعفر صادق۴
شدیدترین نوع َجَزع با شور و فغان و با صدای بلند واویال کـردن و سـینه و صـورت «

که مجلس ماتم را برگزار نمایـد   ا کندن است و هر کسیخود را زدن و موهای پیشانی ر 
 ١(فروع کافی ج .» پس به تحقیق او صبر را ترک کرده و خالف روش آن رفتار نموده است

  ) ٢٢٢ص 
راستی کدام مصیبت از هر مصیبتی بزرگتر است و به هنگام برخورد با مصیبت چه 
باید کرد؟ بهتر است پاسخ این سؤال را از امام جعفر صادق بشنویم. آن بزرگوار وفات 
حضرت محمد(ص) را از تمام مصائب بزرگتر دانسته و بـه هنگـام مصـیبت بـر صـبر 

  توصیه و سفارش فرموده است چنانکه: 
خ طوسی و دیگـران بـه سـند معتبـر از حضـرت جعفـر صـادق(ع) روایـت ـ شی۵
چون مصیبتی به تـو رسـید بیـاد آور مصـیبت رسـول «اند که آن حضرت فرمود:   کرده

(جالءالعیـون  ».خدا(ص) را که به مردم چنین مصیبتی نرسیده و هرگز نخواهـد رسـید



 فرهنگ صفوی یا سّنت نبوی؟            ١٠

  )  ٩۵ص  ١مجلسی ج
اگر امر بـه «ایت غم و اندوه فرمود: ـ امام علی(ع) هنگام غسل پیامبر(ص) در نه۶

ــو)  ــراق ت ــه (در ف ــودی هــر آین ــاد و فغــان نفرمــوده ب ی ــه و فر شــکیبایی و نهــی از نال
یه) خشک می  سرچشمه ترجمه فیض االسـالم  البالغه نهج(» کردیم  های اشک چشم را (با گر

  ) ٢٢۶کالم  ٧٣٢ص
چنین  اینـ حضرت حسین(ع) قبل از آغاز نبرد به خواهرش حضرت زینب(س) ٧

دهم که بر مصیبت و مفارقت من   ای خواهرم ترا به حّق خود سوگند می«وصّیت نمود: 
صبر کن و هرگاه که من کشته شدم هرگز رویت را برای من مخراش و موهـای خـود را 
یرا تو دختـر فاطمـه هسـتی همـانطور کـه او بـه هنگـام  یبانت را پاره نکن ز مکن و گر

بر نمـود تـو نیـز در وقـت مصـیبت صـبر را پیشـه مصیبت جدم پیامبر اکـرم(ص) صـ
  ) ٢٨٢ص ١جالءالعیون مجلسی ج ـ٢٩(تاریخ یعقوبی ص».کن

زنـی و   سـینه گـوییم مـیمـدارک معتبـر فـوق الـذکر  آری با وجود دالیل قطعـی و 
ی و تکرار ماتم و عزا به طـور قطـع و مسـّلم از فرهنـگ خوان زنجیرزنی و مجلس نوحه
توانند حّتی یـک  میاسالم ندارد. و هیچ یک از علمای شیعه نجاهلی است و ربطی به 

و سخنان ائّمه برای تأییـد مراسـم سـوگواری موجـود  (ص)دلیل از قرآن و سّنت پیامبر
  ارائه دهند. 

 هـم چنـانفرمایند این کارها را نکنید، ولی مردم مـا   شگفتا خدا و پیامبر و ائّمه می
دهند و برای قرآن و سـّنت پیـامبر(ص) و   ام میاین اعمال حرام و زشت وننگین را انج

سخنان امامان هیچ ارزشی قائل نیستند. اگر مردم عوام معذور باشند، محّققـًا عالمـان 
ی فرهنگ جاهلی و خرافی مقصـر هسـتند و چـون بـرای  بخاطر کتمان حقایق و ادامه

اری مراسـم تحمیق مردم بر سخنان صریح و قاطع پیامبر و امامان(ع) در نهـی از برگـز
گذارند، فردای قیامـت در پیشـگاه   زنی و زنجیر زنی و ... سرپوش می  سوگواری و سینه

  خدا هیچ عذری نخواهند داشت. 
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متأسفانه تعصب بیجا در میان ما شیعیان چنان فضا و جّوی را ایجاد کرده که کمتـر 
  نماید. کند به خرافه زدایی بپردازد و عمًال از آن دوری   کسی شهامت پیدا می

ما باید اندیشه و ذهن خود را از زنگار تعصب منفـی پـاک کنـیم و توجیهـات غیـر 
منطقی و نامعقول را کنار بگذاریم و با جـرأت و شـهامت اعـالم کنـیم سـیاه پوشـی و 

خوانی و ... مخالفت سّنت و روش عملی پیـامبر(ص) و   زنی و زنجیرزنی و نوحه سینه
  باشد.   امامان(ع) می

گاه و شجاع و متعهد انتظار داریم با حّجت قرار دادن قرآن و در پایان  از مسلمانان آ
سّنت پیامبر(ص) و سخنان ائّمه(ع) به خرافه زدایی بپردازند و با تحلیلهای صـحیح و 

و سایر موحدان مخلـص را  )ع(ی طاغوت ستیزی حضرت حسین معقول یاد و خاطره
   .ی مؤمنان زنده نگهدارند در دل و اندیشه

  دآورنده: عبدا ناصحگر
  
  


