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بازکاوی کارکردهای فرهنگی عزاداری در دوره پهلوی اول
 و علل مخالفت رضاخان با مذهب

دکتر اصغر منتظرالقائم1
دکتر محمدعلی چلونگر2
عبدالعلی ترابی ورنوسفادرانی3

چکيده 
از آغاز ورود تشيع به ايران در قرن نخس��تين هجري در قم، فرهنگ و شعائر شيعي به 
آرامی  در ايران نفوذ كرد تا اينكه در زمان صفويه و با رس��ميت مذهب تش��يع، فرهنگ 
و مؤلفه هاي فرهنگي و ش��عائر ش��يعي، در تار و پود جامعه ايراني ورود كرده و در گذر 
زمان بر عمق و گستره و شكوفايي آن افزوده گشت. در اين عصر علماي شيعه موفق به 
تمدن سازي شدند و راهبردهاي فرهنگي گس��ترده اي براي مهندسي فرهنگي جامعه 

ايراني طراحي و اجرا كردند.
در اين فرآيند، مكتب حسيني و مؤلفه هاي قيام سيدالش��هدا)ع( كه خود شالوده اي 

1. دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان
2. دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

3. كارشناس ارشد شيعه شناسی
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از عناصر اصلي سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي مذهب تشيع و دين اسام است و داراي 
ماهيت فكري، عقيدتي و عاطفي شگرف و پيوستگي عميق با جان و فكر جامعه شيعي 
می باشد، تأثيري نمايان تر، عميق تر و گس��ترده تر می يافت. فرهنگ حسيني كه همان 
فرهنگ دين مداري و سريان انديشه هاي اسامی  در رگ هاي جامعه اسامی  و شيعي و 
فرهنگ آزادي خواهي عملي، فكري و معنوي و كرامت انساني است، با فعاليت حكيمانه 
ائمه اطهار)ع( در بستر سوگواري و عزاداري در مصايب و قيام حسيني پايدار مانده و نسل 
به نسل در فكر و روح و جان جامعه شيعي منتقل گشت. از اين منظر عزاداري حسيني 

در دوره هاي مختلف تاريخي كاركردهاي گوناگون می يافت.
يكي از دوره هاي مهم تاريخي ايران در دوران معاصر دوره حكومت رضاش��اه پهلوي 
است. در اين بازه تاريخي، حكومت پهلوی به خاطر ماهيت خويش و به سبب وابستگی به 
استعمار اقدامات و سياست های فرهنگی مختلفی را در جهت مقابله با فرهنگ اسامی 
و شيعی و نفوذ و سريان دادن فرهنگ و آداب غربی در جامعه شيعی ايران پی گرفته و به 
انجام رسانيد تا هر چه بيشتر زمينه سلطه استعماری و چپاول اقتصادی را برای انگلستان 
فراهم آورد. در اين ميان محافل عزاداري حسيني به س��بب ماهيت خويش كه قبًا به 
آن اشاره كرديم، مأمني براي تقابل با اين سياست ها قرار می گرفت كه البته در هر مورد 
شدت يا ضعفي داشت. از همين منظر در اين مقاله تاش بر آن بوده است كه با تكيه بر 
اسناد، منابع اصلي و منابع تحقيقاتي، كاركرد فرهنگي ای كه محافل عزاداري حسيني 

در اين دوره تاريخي داشت، بررسي گردد.
کليدواژه ها: عزاداري، امام حس��ين)ع(، كاركرد فرهنگی، فرهنگ غربی، اس��تعمار، 

پهلوي اول.

مقدمه
مذهب تشيع در طول تاريخ اسام به خصوص پس از دوران صفويه تأثيرات فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي فراواني در جهان اسام داشته است. يكي از علل ماندگاري 
و گسترش روزافزون اين مذهب، مكتب عاشوراي امام حسين)ع( است. مكتب حسيني 
براي خود داراي فرهنگي جامع و كامل و عصاره مذهب تشيع است. در طول تاريخ اين 
مكتب واال بر پايه س��وگواري و عزاداري در دو وجهه عاطفي و ش��وري و وجهه فكري و 
ش��عوري پايدار مانده و تداوم يافته است. در واقع، عزاداري و س��وگواري دربردارنده و 

منتقل كننده فرهنگ عاشورا بوده است.
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دوره تاريخی مورد نظر ما يعنی دوره رضاخان، جنبه ه��ای فرهنگی بارزی دارد كه با 
فرهنگ عاشورا و مكتب حسينی در تقابل قرار می گيرد. برخی از اين جنبه ها عبارت اند 
از: هجمه به اصول و ارزش های اس��امی و ش��يعی، رواج فرهنگ بی بندوباری غربی و 
مصاديق آن از جمله كشف حجاب به بهانه رها نمودن مردم از تحجر و ورود به دروازه های 
تمدن جديد، تاش برای جايگزينی مكاتب و عناصر فرهنگی غير اس��امی و شيعی به 
جای اصول و مبانی ارزشی اسام و تشيع و... از اين رو با سيری در اسناد و كتب تاريخی 
كه به اين دوره ارتباط می يابد، می توان نحوه تعامل و تقابل محافل سوگواری حسينی 
و فرهنگ عاشورايی با فرهنگ و سياست های فرهنگی مورد نظر حكومت رضاشاهی و 
اس��تعمار غربی را مورد ارزيابی قرار داد و جايگاه واالی چنين سنت شيعی را مشخص 
نمود. اما پيش از آن گ��ذری كوتاه بر وضعيت عزاداری در اين دوره و سياس��ت دوگانه 
رضاشاه در برخورد با محافل و مراسم سوگواری حسينی می نماييم. در اين بازه تاريخی، 
پهلوی اول بر مبنای آموزه های مأموران انگليس��ی پيش از جلوس بر تخت سلطنت و 
تحكيم پايه های قدرتش، خود را شيفته سنت سوگواری امام حسين)ع( نشان می داد 
تا در ميان مردم و روحانيون، مش��روعيت و مقبوليت كس��ب كند؛ ام��ا پس از تثبيت 
حاكميتش، چهره واقعی خويش را نش��ان داده و به محدودي��ت و در نهايت ممنوعيت 

محافل و مراسم عزاداری سيدالشهدا پرداخت.
به واقع با بررس��ی كاركرد فرهنگی محافل عزاداری حس��ينی و چگونگی تقابل اين 
مجالس با سياس��ت ها و ماهيت فرهنگی حكومت پهلوی، می توان به يكی از علل منع 

برپايی اين سنت شيعی در اين دوره پی برد.

عزاداري در دوران پهلوي اول 
عزاداري حسيني در دوران رضاش��اه را می بايست در دو بازه زماني مجزا مورد بررسي 
قرار داد. يكي دوره پيش از شروع ممنوعيت و محدوديت در عزاداري ها كه قبل از تحكيم 
پايه هاي قدرت رضاشاهي و مبدل شدن او به يك مستبد كامل بود و دوم، دوره پس از 

ايجاد ممنوعيت ها و محدوديت ها. 
1. پيش از ممنوعيت عزاداري

قبل از كودتاي 1299 و ظهور رضاش��اه در عالم قدرت و سياس��ت، مراس��م عزاداري 
حسيني در ايران داراي فراز و نش��يب بود. اين مراسم و محافل كه پس از مشروطه دوم 
دچار ركود گرديده بود، در سال هاي پاياني حكومت احمدشاه قاجار و پيش از كودتاي 
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رضاخاني دوباره رونقي يافته بود.
از جمله علل ركود س��نت س��وگواري حسيني پس 
از مش��روطه دوم، نفوذ غرب زدگان در اركان مختلف 
سياس��ي و فرهنگي كش��ور بود كه با اقدامات خويش 
روحانيت را به انزوا كشاندند و فضاي فرهنگي جامعه 
را به س��مت افكار غرب گرايانه خويش تا آنجا كه توان 
داشتند س��وق دادند و در اين مس��ير، مذهب و شعائر 
ديني از جمله عزاداري حسيني هدف تهاجمات آنان 

قرار گرفت. 
رضاخان نيز دست نشانده انگليسي بود كه مشروطه 
ديني و مردمی  ايران را به زيرك��ي براي خود مصادره 
كرده و به جاي نيروه��اي اصيل و متدي��ن و مردمی 
 قيام كنن��ده، عناص��ر غرب زده و وابس��ته ب��ه خود را 
جايگزين نموده بود و در دار و دسته غرب زدگان و آلت 
دست انگليس قرار می گرفت؛ چنانچه حوادث پس از سلطنت او و عملكردهايش گواه 
اين مطلب است. اما او بعد از اينكه با كودتاي سياه 1299ش به فضاي سياسي كشور راه 
پيدا كرد، بر عكس آنان نه تنها به مقابله با مذهب و شعائر ديني و روحانيون برنخاست 
بلكه خود را حامی  و شيفته دين و مذهب و روحانيت نشان داد. البته اين رويه تنها براي 
جلب نظر مردم و روحانيون و مراجع شيعي اتخاذ گشته بود تا با بركناري قاجاريان، به 
تخت نشسته و پايه هاي قدرتش را تحكيم بخشد و پس از اين مرحله چنانچه خواهد آمد، 
رضاشاه رويه خويش را تغيير داده و در مقابل اعتقادات مكتبي مردم شيعه ايران ايستاد. 
از سال 1300 تا قبل از ايجاد محدوديت ها و ممنوعيت ها در امر مجالس عزاداري، در 
تكيه دولت و در حضور شاه و درباريان و همچنين در ادارات دولتي و نظامی  و حتي در 
مجلس شوراي ملي محافل روضه خواني برپا می گش��ت. در اين زمان تكيه قزاقخانه به 

واسطه شخص رضاخان از مراكز مهم عزاداري و روضه خواني شده بود. 
در يكی از گزارشات تاريخی مربوط به سال 1300 شمسی اهتمام رضاشاه به برگزاری 
مراسم سوگواری حسينی به خوبی منعكس شده است. او در اين زمان وزارت جنگ را 

بر عهده داشت: 
از روز دوم محرم 1340 قمري در تكيه قزاقخانه... شروع به روضه خواني 

از جمله علل رکود سنت 
پس  حسيني  سوگواري 
نفوذ  دوم،  مشروطه  از 
غرب زدگان در ارکان مختلف 
سياسي و فرهنگي کشور 
بود که با اقدامات خویش 
روحانيت را به انزوا کشاندند 
و فضاي فرهنگي جامعه را 
به سمت افکار غرب گرایانه 
توان  تا آنجا که  خویش 
داشتند سوق دادند و در این 
مسير، مذهب و شعائر دیني از 
جمله عزاداري حسيني هدف 

تهاجمات آنان قرار گرفت
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و عزاداري و ذكر مصيبت خامس آل عبا گرديد. دسته بندهاي سينه زن 
و س��نگ زن محلي و صنفي كه به آنجا می رفتن��د، از طرف وزير جنگ 
)سردار س��په( نس��بت به آنها تحبيب و به هر يك از سران و مؤسسين 
آن يك طاقه شال داده می ش��د و پذيرايي گرمی  به عمل می آمد و وزير 
جنگ براي آنكه در تمام طبقات نفوذ كرده باش��د، بدون استثناء تمام 
ذاكرين و روضه خوان ها را براي اقامه ذكر مصيبت دعوت كرده بود. پس 
از اتمام روضه به هر يك مبلغي پول می داد... از همه اينها مهم تر اينكه 
روز دهم محرم )روز قتل( دسته قزاق ها با يك هيئت و نظم و تشكيات 
مخصوصي به بازار آمده و چند دس��ته موزيك در حالي كه آهنگ نوا و 
عزا می نواختند، اسب و يدك همراه داش��تند و خود سردار سپه نيز در 
حالي كه س��ر خود را برهنه كرده بود و كاه روي سر خود می پاشيد در 
جلوي دسته ديده می شد... دسته اي از قزاق ها هم به سر و صورت خود 
گل و لجن زده، عزاداري می كردند... همچنين شب يازدهم قزاق ها شام 
غريبان گرفته بودند و خود سردار سپه س��ر و پا برهنه، شمع به دست 
گرفته با آنها همراه بود. قزاق ها به مس��جد جامع تهران و مسجد شيخ 
عبدالحسين كه از بزرگترين مجالس روضه آن روز بود، آمدند و يك دور، 

دور مسجد گردش كردند.1 
حسن اعظام قدسي از رجال دوره رضاخان، در خاطراتش از سال 1301ش )1341ق( 

می نويسد: 
س��ردار س��په... به فكر افتاد كه حاال بايد توجه مردم را به خود جلب 
كند و معتقد ب��ه خود نمايد و بهتري��ن راه هم اعم��ال مذهبي، خاصه 
عزاداري اس��ت كه عامه طبق��ات متوجه خواهند گردي��د. من االتفاق، 
ماه محرم عموم مردم مش��غول عزاداري ]هس��تند[ و مجالس در تمام 
تهران دائر است. سردار سپه در روز دهم )عاش��ورا(، دسته قزاق ]را[ با 
يك هيئت از صاحب منصب��ان در جلو و افراد با بيرق ه��ا و كتل، با نظم 
و تشكيات مخصوص از قزاقخانه حركت ]كردند و از[ ميدان توپخانه، 
خيابان ناصريه به بازار آمده، صاحب منصبان در جلو و جلوي آنها سردار 
سپه با يقه باز و روي س��رش كاه و غالب آنها به سرشان گل زده بودند و 

1. حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، ناشر، 1363، ج1، ص450-452.
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پاي برهنه وارد بازار شدند و دسته س��ينه زن از افراد، چند قدم ايستاده 
نوحه خوان می خواند و افراد س��ينه می زدند... و نيز شب يازدهم دسته 
قزاق ها به بازار آمده با در دست داشتن شمع، شام غريبان گرفته بودند 
و خود سردار سپه سر و پاي برهنه، شمع به دست آمدند و يك دور، دور 

مجلس گشتند و نيز در قزاقخانه مجلس روضه دائر]بود[.1 
مجلس روضه قزاقخانه و نظاميان آن قدر اهميت يافته بود كه احمدشاه، هم به واسطه 
اين اهميت و هم به واس��طه ترس و ماحظه سردار س��په در ايام محرم در آن شركت 

می جست.2 
با رسيدن به رئيس الوزرائي، رضاخان ديگر مانند قبل در دسته ها شركت نمی كرد، اما 
باز از مراسم عزاداري ائمه)ع( حمايت كرده و خود در آنها حضور می يافت. در آخرين سال 
رئيس الوزرائي و وزارت جنگ رضاخان نيز كه در نهايت به سلطنتش انجاميد، او از به راه 
انداختن دسته هاي عزاداري نظاميان چشم نپوشيد. قهرمان ميرزا عين السلطنه در ذيل 

خاطراتش از ايام محرم سال 1344ق، برابر با 1304ش می نويسد: 
شنبه دهم، امروز عاش��ورا بود. من فقط جلوي بازار خودمان ايستاده 
تماشاي دستجات را می كردم. همه خبرها همين جاست. دسته نظاميان 
گذشت؛ خيلي مبكي و با ش��كوه؛ اول كتل و يدك و سواره نيزه دار، بعد 
موزيك و شاگردان مدرس��ه نظام، بعد پياده نظام توپخانه، سواره همه 
سرهاي باز، بعضي دس��ته جات لخت، صاحب منصبان سر برهنه جلو، 
بعد اصناف متعلق به نظام از قبيل خباز، كف��اش، خياط، دو ذوالجناح 
هم داش��تند. يكي ترك ها، يكي فارس ها. ترك و ف��ارس هم جدا بود. 
آنها فارسي و اينها تركي نوحه س��رايي می كردند. واقعا رقت آور بود. در 
حقيقت از ديشب الي يك ساعت بعد از ظهر، بافاصله از اينجا دسته جات 
سينه زن گذشت... از شب هم دس��ته جات شب غريب شروع می شود تا 

صبح.3 
2. پس از محدوديت و ممنوعيت عزاداري 

رضاشاه كه تا پيش از س��لطنت خود را س��ينه چاك دين و ش��عائر ديني و ارادتمند 

1. حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا تاريخ صدساله ايران، تهران، كارنگ، 1379، ج2، ص51-52. 
2. يحيی دولت آبادي، حيات يحيی، تهران، عطار، 1371، ج4، ص299. 

3. قهرمان ميرزا عين السلطنه، روزنامه خاطرات عين السلطنه، مسعود سالور و ايرج افشار )به كوشش(، تهران، 
اساطير، 1374، ج8، ص7307.
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ائمه)ع( نش��ان داده و در ايام س��وگواري حسيني)ع( 
از خود س��نگ تمام می گذاش��ت، پس از رسيدن به 
س��لطنت و تحكيم پايه هاي قدرتش تغيير رويه داده 
و به محدودي��ت و در نهايت ممنوعيت س��وگواري و 

عزاداري حسيني اقدام نمود. 
اولين اقدام مستقيمی كه رضاشاه پس از رسيدن به 
سلطنت براي كاستن از ش��كوه و به نوعي محدوديت 
سوگواري حسيني انجام داد اين بود كه »محل روضه 
قزاقخانه را به تكي��ه دولت منتقل نمود و از ش��كوه و 
جال و مدت آن كاس��ت و پس از چند س��ال به كلي 

متروك گردانيد.«1 
يكي ديگر از اقداماتي كه قبل از شروع ممنوعيت ها 

و محدوديت هاي دستوري و بخشنامه اي، صورت پذيرفت، شكستن حرمت ايام محرم 
و صفر و سبك كردن سوگواري براي حضرت سيدالش��هدا)ع( در اين ايام، با شگردها، 

سياست ها و بهانه هاي گوناگون بود. 
اولين حرمت ش��كني آش��كار در دوره پهلوي اول با دعوت امان ال خان رئيس جمهور 
غرب زده افغانس��تان، براي س��فر به ايران در س��ال 1307ش صورت پذيرفت. آيت ال 
بهلول كه در اين زمان در سبزوار زندگي می كرده، در خاطرات خويش پيرامون اين سفر 

می گويد: 
مقصود پهلوي از دع��وت... اين بود كه امان ال ب��ا زن بي حجاب خود 
بيايد تا زن ها ببينن��د و كم كم بي حجابي عادي ش��ود... امان ال آمد... 
تيمور تاش... مهماندار امان ال بود. با يك ماشين شهر به شهر خط سير 
را ادامه می دادند و به هر شهر كه می خواس��تند بيايند قبًا باغ ملي آن 
ش��هر را آيينه بندي می كردند و جلوي امان ال ساز و فاحشه و شراب و 
غيره می آوردند و می گذاشتند. به ما خبر دادند كه اينها شب اول محرم 
از سبزوار می گذرند. اين امر مصيبت براي من شد... بايد شب اول محرم 
سبزوار را جشن بگيرند... با كمال افسردگي در همان پيچ باغ ملي سبزوار 

ايستادم و آيينه بندي را تماشا می كردم و با خود گريه می كردم. 

1. حسين مكي، همان، ج2، ص19. 

از سال 1300 تا قبل از ایجاد 
محدودیت ها و ممنوعيت ها 
در امر مجالس عزاداري، در 
تکيه دولت و در حضور شاه و 
درباریان و همچنين در ادارات 
دولتي و نظامی  و حتي در 
مجلس شوراي ملي محافل 
روضه خواني برپا می گشت. 
در این زمان تکيه قزاقخانه 
به واسطه شخص رضاخان 
از مراکز مهم عزاداري و 

روضه خواني شده بود
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بهلول باالخره با كمك 50 الي 100 نفر موفق می ش��ود چراغاني آيينه بندي را به هم 
بزند و به اين ترتيب ديگر امان ال خان را به سبزوار نمی آورند.1 

اولين مراسمی  كه به طور رسمی  و دستوري ممنوع ش��د، رسم تعزيه و شبيه خواني، 
قمه زني و زنجيرزني ]از جمله زنجيرهاي تيغ دار[ بود.2 قمه زني طي دستوري در سال 

1308 ممنوع گشت.3 
رضاشاه به دو دليل اين مراسم را قدغن اعام كرد. يكي مخالفت برخي از اين مراسم با 

اصول بهداشتي و ديگري به دليل خرافه دانستن آنها. 
رضاشاه به زيركي از مسئله اي ش��روع كرده بود كه اوالً، در آن مراسم به واقع اوهام و 
خرافاتي رسوخ كرده، مورد تأييد هيچ قوه عاقله اي نبود. ثانياً، مراجع و روحانيون شيعه 
و به تبع آن اكثريت مردم چندان دلبستگي به اين گونه رسوم نداشتند و بعضا مراجع، 
برخي از اين امور را ناپسند می شمردند. در نتيجه رضاشاه با ممنوعيت چنين مراسمی  

در تقابل با مراجع، روحانيت و اكثريت مردم قرار نمی گرفت. 
مرحله بعدي محدوديت و ممنوعيت، در دس��ته جات عزاداري اتفاق افتاد. رضاش��اه 
ابتدا در اي��ن امر محدوديت هايي ايجاد كرد. تا س��ال 1314ش، دس��ته جات عزاداري 
ممنوع گرديد و بقيه اقسام ممنوعيت نيز با سخت گيري كامل مواجه شد. از اين به بعد، 
تنها روضه در مس��اجد، تكايا، اماكن عمومی  و خانه ها مجاز بود. بهانه رضاش��اه در منع 
دسته جات اين بود كه اينها خرافات و اوهام است و از تمدن و مظاهر تمدن به دور است. 
سرلشكر ضرغامی  فرمانده ارتش از قول رضاشاه، در اسفندماه سال 1314، فرماني به 

اين صورت صادر كرد: 
از روضه خوان��ي نبايس��تي ممانع��ت ش��ود... ول��ي س��ينه زني و 
دسته س��ازي هاي س��ابق كه مخالف ش��ئون عزاداري می باشد به كلي 

ممنوع است.4 
بعد از منع رسمی  دس��ته جات نيز به امر ملوكانه به جايگزيني آن، دسته هايي در ماه 
محرم به راه انداختند تا نه تنها ش��كوه و خاطره دسته جات حسيني از اذهان پاك شود 

بلكه سوگواري حسيني را نيز به تمسخر گرفته، اثري از آن باقي نگذارند. 

1. سينا واحد، قيام گوهرشاد، وزارت ارشاد اسامی، 1361، ص228-229.
2. جوزف ام آپتون، نگرشی بر تاريخ ايران نوين، ترجمه يعقوب آژند، تهران، نيلوفر، 1359، ص182. 

3. ريچارد كاتم، ناسيوناليسم در ايران، ترجمه فرشته سرلك، تهران، گفتار، 1371، ص222. 
4. تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اس��ناد، تهران، مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، 1378، 

ص316.
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از سال 1315 و ش��انزده در ماه محرم از طرف دولت از سران اصناف 
و بنگاه ها اجباراً خواس��ته می ش��د كه كارناوال ]كاروان شادي[ به راه 
بياندازند و س��ال 1319 روز كارن��اوال مصادف با ده��ه اول ماه محرم 
)عاش��ورا( بود و ش��ب قتل كارناوال مفصلي در روز تولد رضاشاه به راه 
انداختند كه در كاميون ها عده اي عمل��ه طرب و فواحش را جمع كرده 
بودند كه در كاميون ها به پايكوبي و رقص می پرداختند. اين عمل در نظر 

مردم بسيار سوء اثر داشت.1 
پس از قدغن كردن دسته جات نوبت به آخرين هجمه به سنت هاي عزاداري حسيني 
رسيد و آن منع جلسات روضه و روضه خواني بود تا ديگر اثري از سوگواري سيدالشهدا 
كه توانسته بود در فراز و نش��يب قرن های متمادي، فرهنگ حسيني را زنده نگه دارد، 
نماند. اما پيش از اجرای چنين سياس��تی رضاخان اقداماتی انج��ام داد تا از عظمت و 
شكوه معنوی محافل روضه بكاهد تا آسان تر ضربه نهايی خود را بر پيكره سنت عزاداری 
حس��ينی فرود آورد. از جمله اين اقدامات كليس��ايی برگزار نمودن محافل روضه بود 
كه به واقع به واسطه نفوذ فرهنگ غربی- مس��يحی در اذهان حاكمان اين دوره چنين 
سياستی پياده گشت. رضاشاه خيال می كرد كه اگر همه چيز شكل غرب مسيحي را به 
خود بگيرد، كشور پله هاي ترقي را طي خواهد كرد و به دروازه هاي تمدن خواهد رسيد؛ 

1. حسين مكي، همان، ج1، ص453. 
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به همين علت او سعي كرد تا محافل روضه حسيني را 
مانند مجالس كليسايي نمايد. رضاشاه با اين سياست 
در پي آن بود كه مجالس روضه را از درون بپوس��اند 
و آن را منحرف س��ازد و يا می خواست از جاذبه هاي 
سنتي آن بكاهد. به هر حال از سال 1314 كه كشف 
حجاب زنان و جلسات مختلط زنان و مردان به طور 
رس��می  انجام می پذيرد با بخش��نامه هاي گوناگوني 
كه به شهرهاي مختلف صادر می گردد، دستور داده 
می شود در مجالس روضه به رسم كليسا، از صندلي 
و نيمكت استفاده ش��ود. در اين جلسات زنان بايد از 
حجاب و پوشش اسامی  استفاده نكنند و به صورت 

مختلط در كنار مردان بنشينند.
از وزارت داخله به حكومت گلپايگان دستور داده شده »در مجالس روضه هم ممكن 

است صندلي و نيمكت گذاشت كه مردم راحت بنشينند.«1 
در تلگرافي از ايالت آذربايجان غربي آمده است: 

به تمام حكام دستور داده شد با كمك شهرباني... مجالس روضه خواني 
منعقد و صندلي و نيمكت براي جلوس خانم ه��ا كه بدون چادر حاضر 
می ش��وند بگذارند كه لباس زن ها كثيف نش��ود و ضمن��اً در مجالس 

روضه خواني هم اصاحاتي به عمل آمده باشد.2 
در پي چنين سياستي، زنان متدين و شيعي ايران كه حاضر به كشف حجاب نبودند، در 
جلسات روضه مختلط شركت نمی جستند تا از اختاط با مردان و كشف حجاب در امان 
باشند. از جمله اسنادي كه در اين خصوص وجود دارد مربوط به زنان قايناتي است. در 
محرم سال 1315، زنان قايناتي كه در سنوات قبل روي بام مجالس روضه خواني مردانه 

می نشستند، ديگر به مجالس روضه حاضر نشدند.3 
با كليس��ايي كردن محافل روضه و اجبار در اختاط مردان و زنان در اين جلسات، به 
واقع مجالس روضه از آن شكوه و سوز و گداز حركت آفرين خالي شده، از ماهيت و هدف 

1. خشونت و فرهنگ؛ اسناد محرمانه كشف حجاب، تهران، سازمان اسناد ملي ايران، 1371، ص253. 
2. مرتضی جعفري و ديگران، واقعه كشف حجاب، تهران، س��ازمان مدارك فرهنگی انقاب اسامی و مؤسسه 

پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1371، ص200. 
3. خشونت و فرهنگ؛ اسناد محرمانه كشف حجاب، همان، ص157. 

با رسيدن به رئيس الوزرائي، 
رضاخان دیگر مانند قبل در 
دسته ها شرکت نمی کرد، اما 
باز از مراسم عزاداري ائمه)ع( 
حمایت کرده و خود در آنها 
حضور می یافت. در آخرین 
سال رئيس الوزرائي و وزارت 
جنگ رضاخان نيز که در 
نهایت به سلطنتش انجاميد، 
او از به راه انداختن دسته هاي 
عزاداري نظاميان چشم نپوشيد
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اصليش كه ائمه)ع( مدنظر داشتند خارج می شد. اگر زنان هم به واسطه اين اختاط و 
الزام در كشف حجاب در اين محافل حضور نمی يافتند، به اين امر كمك می نمود. 

پس از طي اين مراحل، رضاش��اه هدف اصلي و نهايي خويش را پي��اده كرد و آن منع 
روضه و روضه خواني و جلسات سوگواري و عزاداري سيدالشهدا)ع( بود و باالخره تا سال 
1316، مراسم روضه خواني نيز مانند ديگر مراس��م عزاداري حسيني)ع( ممنوع شد و 
بهانه اين ممنوعيت، دور كردن مردم ايران از اوهام و خرافات و آشنا كردنشان با تمدن 

و مظاهر آن بود. 
در يكی از بخشنامه هايی كه در اين سال صادر گشته چنين دستور داده شده: 

به طوري كه استحضار كامل داريد، مسئله كشف حجاب و جلوگيري 
از روض��ه و تعزيه خواني و خارج كردن موهومات از س��ر مردم و آش��نا 
نمودن آنها به اجراي تمدن امروزه، سياست اساسي دولت است و اندك 
تسامح در اجراي منويات دولت مسئوليت ش��ديد توليد خواهد نمود. 
به س��ايرين قدغن فرماييد در بلوكات و قراي تابعه بزرگ و پاسگاه هاي 
تابعه، مأمورين با مراقبت كامل در اجراي ام��ر اقدام و از روضه خواني و 
تعزيه خواني و موهومات قوياً جلوگيري و در كشف حجاب و پيشرفت امر 

نهضت بانوان جديت فوق العاده به عمل آورند.1 

کارکرد فرهنگي عزاداري 
كاركرد فرهنگي مجالس و محافل عزاداري حسيني در دوره پهلوي اول را در دو حيطه 
می توان مورد مطالعه قرار داد. حيطه اول، تقابل اين محافل ش��يعي با فرهنگ غربي و 
سياس��ت هاي فرهنگي برآمده از ذهن استعمار اس��ت. حيطه دوم نيز، تقابل فرهنگي 
جامعه ش��يعي ايران به خصوص نهاد روحانيت ش��يعي با اقدامات تبليغي، فرهنگي و 
عملي حكومت رضاشاه در جهت تضعيف، هتك حرمت، محدوديت و ممنوعيت عزاداري 

حسيني را به نمايش می گذارد. 

1. نقش مجالس عزاداري در مبارزه با غرب زدگي و سياست هاي فرهنگي 
استعمار

اس��تعمار انگليس كه رضاخان را بر س��ر كار آورده ب��ود، براي چپاول اي��ران و حتي 
كشورهاي اسامی  ديگر، تزريق فرهنگ غربي را در ميان دولتمردان و عموم جامعه الزم 

1. همان، ص128. 
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می دانست و نسخه حكومت هاي مستبد غرب زده را براي اين كشورها پيچيده بود. براي 
نيل به اين هدف و استياي اين حكومت ها و نفوذ فرهنگ غربي و اعمال سياست هاي 
فرهنگي استعمار، فرهنگ و اصول و ارزش هاي اسامی  و شيعي مانعي جدي بود و بايد 

از اذهان و قلوب مردم رخت برمی بست.
از عوامل بس��يار مهم و كليدي كه از زم��ان قيام امام حس��ين)ع( در حفظ فرهنگ و 
ارزش هاي اسامی  و شيعي مؤثر بوده، فرهنگ عاشورايي است كه به وسيله مجالس و 
محافل شورآفرين عزاداري در جوامع شيعي تزريق می گشت. از همين رو استعمارگران 
غربي و مس��تبدان غرب زده، براي نيل به آمال خويش و غارت منافع سرشار كشورهاي 
اسامی  و شيعي اي مانند ايران، فرهنگ حس��يني و محافل عزاداري سيدالشهدا)ع( را 

مورد هجمه قرار دادند. 
از بهانه هايي كه استعمار براي كوبيدن ارزش ها و شعائر اسامی  و شيعي و حسيني از آن 
بهره می گرفت، اين بود كه اين عقايد ارزشي و الهي را مخالف تمدن و پيشرفت معرفي 

می كرد و اين تفكر ناصحيح را به خورد دولتمردان وابسته به خود داده بود.
اما آيا به راستي شعائر مذهبي و عزاداري حس��يني باعث عقب ماندگي و دور شدن از 
مسير تمدن است و آيا مبارزات رضاشاه با مذهب و شعائر مذهبي، ايران را پيشرفته كرد؟ 
رضاش��اه مدعي بود كه وقتي مردم لباس متحدالشكل بپوشند، كاه 
پهلوي بر س��ر گذارند و نس��بت به تقيدات ديني سست شوند، متمدن 
خواهند شد. بر اين اساس ستيز با نمادهاي سنتي و ديني، نظير لباس و 
پوشاك سنتي و مراسم ديني امري ضروري می نمود. درك او از تمدن، 

سلوك و رفتار متجددمآبانه بود نه اختراع و اكتشاف.1 
پهلوي اول به جاي تكيه به ريشه حقيقي تمدن يعني علم و اختراع و اكتشاف، تنها به 
انتقال برخي دستگاه ها و مشاغل صنعتي و انتقال برخي ظواهر و مظاهر تمدن غربي- 

مسيحي مانند لباس غربي، كشف حجاب و مبارزه با شعائر مذهبي، تكيه می كرد. 
امام خميني)ره( درباره اين عقيده روشنفكران و غرب زدگان داخلي می نويسند: 

اين ماجراجويان، عقب افتادن خودش��ان را از ملل دني��ا و بازماندن از 
تمدن امروزه اروپا را به عقيده به دين و پيش��وايان آن حساب می كنند و 
افسارگسيختگي و ترك مراسم ديني را، اسباب تعالي و تمدن می شمارند.2 

1. مرتضی جعفري و ديگران، همان، ص21. 
2. امام خميني)ره(، كشف اسرار، بی جا، بي تا، ص5.
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تأثي��ر غرب زدگ��ي در محدودي��ت و ممنوعي��ت 
مجالس عزاداري حس��يني را می ت��وان، در تقليد از 
ش��كل مجالس ديني- مس��يحي در غرب مشاهده 
كرد. دستور رضاش��اه به گذاشتن صندلي و نيمكت 
در مجالس روضه، حضور مختلط زن و مرد در آن و 
كشف حجاب زنان در اين مجالس به تبعيت از مراسم 
كليسايي، در همين راستا بوده است. از موارد ديگر 
كه بسيار ريشه اي است، مخالفت رضاشاه با گريه و 
سوگواري در مجالس عزاداري است كه از يك جهت 

آن را می توان در نبود فرهنگ گريه در مراسم ديني مسيحيان، حتي در به صليب كشيده 
شدن حضرت عيسي)ع( )به زعم مسيحيان( و تأثيرپذيري شاه از اين فرهنگ جست وجو 
كرد. در اين خصوص مخبرالس��لطنه هدايت در يكي از خاطراتش از محرم سال 1308 

می نويسد: 
روضه خواني ك��ه در وزارت جنگ پهلوي در قزاقخانه می ش��د، از اول 
سلطنت در تكيه دولت می ش��ود... پس از اتمام مجلس جلوي در تكيه 
قدري مكث می شد. روزي فرمودند: به سيد الشهدا خيلي ارادت دارم، اما 

اين اندازه گريه و زاري چه لزومی دارد؟ فروغي گفت: می شود كم كرد.1
در اين ميان نقش سياس��تمداران و روش��نفكران غرب زده را در اي��ن مقطع تاريخي 
نبايد فرام��وش كرد. نقش آنان را بايد به عنوان نقش��ي تش��ويقي، تهييجي و تحريكي 
و از طرفي نقشي ايدئولوژيك برشمرد. در واقع سياس��تمداران و روشنفكران غرب زده 
پهلوي، به سبب منافع سياسي براي خود، شاه و اربابان غربيشان و يا به سبب استحاله 
فكري و عوامل روان شناختي، از طرفي رضاشاه را به اين امر تشويق و ترغيب می كردند 
و از طرف ديگر، براي مقابله با مذهب و شعائر مذهبي از جمله عزاداري، پايه هاي فكري 
و ايدئولوژيك می س��اختند. آنان به بهانه اينكه اين امور در جايگاه خرافات و اوهام قرار 
می گيرد و مردم ايران را از تمدن و پيش��رفت، كه در جوامع غربي حكم فرماس��ت دور 
می كند، براي رضاش��اه مقابله با مجالس س��وگواري را، عملي عالمانه جلوه می دادند و 
ذهن جوانان تحصيل كرده و سپس ساير جوانان و ديگر اقش��ار جامعه را براي پذيرش 
اين سياست، آماده می كردند. تيمور تاش به همراه داور، فروغي و نصرت الدوله فيروز، از 

1. مخبرالسلطنه هدايت، خاطرات و خطرات، تهران، كتابفروشی زوار، 1344، ص385. 

اولين اقدام مستقيمی که رضاشاه 
پس از رسيدن به سلطنت براي 
کاستن از شکوه و به نوعي 
محدودیت سوگواري حسيني 
انجام داد این بود که محل روضه 
قزاقخانه را به تکيه دولت منتقل 
نمود و از شکوه و جالل و مدت 
آن کاست و پس از چند سال به 

کلي متروک گردانيد
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عوامل مهمی  بودند كه رضاخان را در تهاجمات ضد مذهبي اش ياري می كردند. اين عده 
نقش مهمی  در روند دين زدايي از جامعه داشتند.1 

در ميان اين افراد، تيمورتاش از افراد بسيار غرب زده و ضد دين و مذهب بود. آيت ال 
بهلول در تشريح شخصيت او می گويد: 

اسم اصلي او عبدالحس��ين بود، ولي می گفت بر پدرم لعنت كه چنين 
اس��می  گذارد. خاصه از بي دينان بود. يك وقتي كسي رفته بود پيش 
او گفته بود كه تو هموطن ما هستي، وزير پهلوي هستي. يك گذرنامه 
كربا براي من صادر كن. تيمور گفته بود كه گذرنامه كربا صادر كنم، 
بروي گل و سنگ را ماچ كني! گذرنامه امريكا و اروپا و فرانسه بخواه كه 

بروي و بعد به ممكلت خود كمال بياوري...!!2 
از روشنفكران ديگري كه در اين دوره، در مقابل فرهنگ و شعائر حسيني قرار گرفته 
بودند، می توان به يحيي دولت آبادي و احمد كسروي اش��اره كرد. اين دو خود ابتدا در 
كسوت روحانيت بودند، اما به داليل گوناگون، از لحاظ فكري تغيير كرده و استحاله شده 

بودند، به گونه اي كه بر ضد اسام و تشيع و روحانيون سخن سرايي می كردند. 
دولت آبادي كه از مش��اوران و نزديكان رضاش��اه، در قبل و پس از سلطنت اوست، در 
كتابش ضمن اشاره به يكي از مجالس روضه خواني كه در مجلس شوراي ملي در دوران 

رياست وزرائي رضاخان برپا بوده آن را كاري »بي تناسب« برمی شمارد.3 
اين بيان، هم نشان از نگاه منتقدانه و استهزاآميز دولت آبادي به مجالس روضه حسيني 
دارد و هم می تواند نشان از تفكر سكوالريس��تي در او باشد، كه مذهب و سياست و امور 

حكومتي را بي ارتباط با هم می داند. 
كس��روي كه از نزديكان تيمورتاش بود و تقابل او با دين اسام و مذهب تشيع بسيار 
واضح و روشن است، در كتاب شيعه گري خود، به تشيع و شعائر شيعي و فرهنگ حسيني 
می تازد. در اين كتاب كه پس از دوران رضاش��اه نگاش��ته شده، كس��روي به برداشتن 
ممنوعيت از مجالس عزاداري سيدالشهدا)ع( اعتراض می كند و به صورتي اهانت آميز 

می نويسد:
شيعي با فهم و باور كسي بودي كه اگر پدرش مرده، به حسين گريد... 

1. فرزانه نيكوبرش، بررسی عملكرد سياس��ی آيت ال حاج ش��يخ عبدالكريم حائری يزدی، تهران، اميركبير، 
1381، ص99. 

2. سينا واحد، همان، ص225-226. 
3. يحيی دولت آ بادي، همان، ص368. 
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روز دهم عاشورا ديوانگي باال گرفتي... در بسياري از شهرها روز عاشورا 
را نخل گردانيدي... از اين ناداني ها چندان بودي كه اگر كسي بشمارد 
و داستان همه را بنويسد، يك كتاب بزرگي باشد. اين ناداني ها در ايران 
رواج داشت تا رضاشاه پهلوي جلو گرفت، ولي چنانكه می دانيم، پس از 
رفتن او دولت به جلوگيري نمی كوشد و مايان می كوشند كه بار ديگر 
آنها را رواج دهند و چنانكه می شنويم، در بسياري از شهرها آغاز يافته و 

در محرم، همان نمايش ها به ميان می آيد.1 
براي روشن شدن تأثير مجالس سوگواري حسيني در حفظ ارزش هاي ديني و مذهبي 
و تقابل اين مجالس با فرهنگ غربي و سياس��ت هاي ضد اسامی  و ضد شيعي استعمار 
در ايران دوره رضاشاهي، به موارد متعددي می توان اشاره كرد. از مهم ترين اين شواهد، 

مقابله اين محافل با سياست كشف حجاب است. 
1.1. مقابله با کشف حجاب 

كشف حجاب در دوره پهلوي اول نشان از اوج غرب گرايي اين حكومت و ضديت پهلوي 
با ارزش هاي ديني و همچنين حاكي از اشتياق استعمارگران در تزريق فرهنگشان در 

ميان ممالك اسامی  براي تسلط سياسي و سپس چپاول ثروت آن هاست.

1. احمد كسروي، شيعی گری، بي تا، بی جا، ص74. 

عزاداری خانگی دوران رضاخان
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رضاخان اولين جرقه اين سياست را در سال 1307ش زد و 
اولين مخالفت توسط يكي از وعاظ و روضه خوانان قم انجام 
گرفت. خانواده رضاشاه در نخستين روز فروردين 1307ش 
بدون حجاب و پوشش اسامی  به اتفاق جمعي از همراهان 
وارد صحن مطهر حضرت معصومه)س( گشتند. اين حركت 
به منظور اجراي طرح بي حجابي زنان ايراني انجام ش��د. با 
مش��اهده چنين وضعي »ابتدا يكي از منبري هاي قم به نام 
سيد ناظم روضه خوان به منبر رفت و در صحن مطهر، زائران 
را عليه اين هتك حرم��ت و جلوگيري از رف��ع بي حجابي 
توسط خانواده رضاشاه تحريك نمود. سپس زماني كه خبر 
اين واقعه به شيخ محمدتقي بافقي رسيد، فوراً خود را به حرم رساند و با تحكم، خانواده 

شاه را ملزم به رعايت آداب اسامی  و حفظ حجاب نمود.«1 
قبل از اعام رسمی كشف حجاب در دي ماه 1314، دو مجلس در تهران و شيراز برگزار 
ش��د و در آن دختران و زنان بدون حجاب حضور يافتند. در شيراز اين مسئله منجر به 
قيامی  كوتاه مدت گشت. آيت ال سيد عبدال شيرازي كه خود شاهد اين ماجرا بوده، در 

خاطرات خويش شرح واقعه را اين گونه نقل می كند:
در عصر روز پنج شنبه س��ال 1353]ه.ق[، مجلس جشني در مدرسه 
شاهپور منعقد شد. در آخر مجلس يكباره... بين سي تا چهل نفر زن ها 
و دخترهاي بزرگ چادرها را انداختند و بن��ا كردند رقصيدن و ورزش 
كردن و ادا و اطوار درآوردن. اين مطلب در شيراز جنجال آفرين شد. روز 
نهم يا هشتم محرم ]اصل: عاشورا[ كه مسجد وكيل روضه برپا بود، سيد 
حسام الدين فالي به منبر رفته و گفت: مردم اين كاري كه شد منكر بود. 
شما چرا نهي نكرديد و اعليحضرت راضي به اين قضايا نيست و نبوده... 
اگر نمی توانس��تيد نهي از منكر كنيد، الاقل می توانس��تيد مانند آن دو 
معمم )محمدعلي حكيم و ميرزا صدرالدين محاتي( از مجلس بيرون 
برويد... در هر صورت به دنبال اطاع يافتن مركز از اجتماع چندين باره 
مردم شيراز در مسجد وكيل، دستور تعقيب سيد حسام الدين فالي صادر 

1. داوود اميني، چالش های روحانيت و رژيم رضاشاه، تهران، سپاس، 1382، ص162-163. 

رسمی  منع  از  بعد 
 دسته جات نيز به امر 
ملوکانه به جایگزیني 
آن، دسته هایي در ماه 
محرم به راه انداختند تا 
نه تنها شکوه و خاطره 
دسته جات حسيني از 
اذهان پاک شود بلکه 
سوگواري حسيني را نيز 
به تمسخر گرفته، اثري 

از آن باقي نگذارند
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گرديد.1 
پس از اينكه كش��ف حجاب به صورت رسمی  اعام ش��د، برخي از وعاظ در شهرهاي 
مختلف، در مجالس وعظ و روضه خواني خويش، به انتقاد از آن پرداختند كه در ذيل به 

مواردي از آن اشاره می كنيم:
در فروردين 1315 فردي به نام رباني واعظ، به جرم اينكه در مجلس 
روضه خواني اظهار داشته بود »باز بودن دست و صورت نسوان شرعاً عيب 
ندارد ولي نمايان بودن موي سر آنها خاف شرع است«، دستگير و از بم 

به كرمان تبعيد شد.2
در گزارشي از شهرباني مشهد در بهمن 1314ش آمده است: 

حاجي س��يد علي اكبر احمدآبادي... مجلس روضه تشكيل داده است 
و... حاجي سيد علي اكبر فوق و غامرضا بخشايش، اجزاء آستانه و سيد 
عبدالكريم مرتض��وي روضه خوان، در مجلس روض��ه از عمليات دولت 
راجع به كشف حجاب تنقيد و اظهارات مهيجي می نموده اند، لذا هر سه 

نفر جلب و توقيف ]گشته اند[.3 
طبق گزارشي كه از روند پيشرفت كشف حجاب و به قول آنان تمدن و تجدد از گناباد 
خراسان ارسال گشته است، گزارش دهنده پس از آن كه از شكست اين سياست در اين 

منطقه خبر می دهد، علت آن را اين گونه بيان می دارد:  
آنان مدرس��ه، تأتر، س��ينما و كافه و گردش��گاه ندارند، »برعكس در 
ماه رمضان و محرم و صف��ر و مواقع ديگر كه در مس��اجد روضه خواني 
می نمايند، پاي منبر آخونده��اي ده رفته، همان اوهام��ات و خرافات 
و حرف هايي ]را[ كه س��ال ها آنها را عقب گذارده اس��ت شنيده و ملكه 
ذهن آنها از طفوليت شده است كه بي اندازه آنها را از تمدن و تجدد دور 

نموده.«4 
در اصفهان و شهرهاي مختلف آن نيز مخالفت هايي در مجالس روضه و منابر با موضوع 
كشف حجاب صورت پذيرفت. شيح حسينعلي راشد كه از وعاظ معروف آن دوره است، 
در يكي از مجالس روضه كه در اصفهان داشت با بيانات زيركانه به خلع لباس روحانيون 

1. حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه، تهران، عروج، 1378، ص418-419. 
2. حكايت كشف حجاب، مؤسسه فرهنگي قدر واليت، 1388، ج2، ص93. 

3. تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، ص261. 
4. همان، ص161. 
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و كشف حجاب بانوان انتقاد می كند. او در ذكر مصيبتش عنوان می كند: 
»سكينه خاتون)س( باالي س��ر پدر خود آمده و گفته است پدرجان 
چشم باز كن و سر برهنه مرا تماش��ا كن« و به واقع كشف حجاب را كار 
يزيد و يزيدمنصبان معرف��ي می كند و در ادامه صحبت��ش رو به زنان 
می گويد: »همهمه نكنيد، چرا ايستاده ايد؟ بنشينيد، چادرها را به خود 
بپيچيد...« به واسطه اين سخنان، ش��هرباني اصفهان شيخ حسينعلي 

راشد را مدتي توقيف می نمايد.1
در گزارشي از هريس آذربايجان شرقي نيز، پس از اين كه سياست كشف حجاب را در 

آنجا شكست خورده معرفي نموده، علت آن اين گونه بيان می شود: 
5000 خانوار هريس داراي 18 نفر معمم بي سواد از قبيل روضه خوان 
و غيره می باشند كه در نتيجه نفوذ اين نوع اشخاص قديم االفكار، موضع 
تجدد نسوان عمًا در هريس عملي نش��ده، حتي بعضي از خانواده هاي 
مأمورين دولتي هم كه در واليات ديگر لباس تجدد نسوان را استعمال 

می نموده اند، در هريس با حجاب رفت و آمد می كنند.2 
اين امر نشان می دهد كه هر جا مجالس حسيني و مضامين عاشورايي نفوذ بيشتري 
داشته، سياست هاي ضد ديني و غرب گرايانه رضاشاه، پيشرفت كمتري می نموده است.

از مخالفت هايي كه در مجالس عزاداري و با تكيه به فرهنگ حسيني نسبت به كشف 
حجاب صورت گرفت اين بود كه با وجود اينكه رضاشاه پس از اعام كشف حجاب دستور 
داده بود كه زنان بدون حجاب در مجالس روضه بروند، اما زنان شيعي ايران براي شكسته 
نشدن حرمت مجالس حسيني چنين كاري نكردند. اين مسئله با توجه به اصرار رضاشاه 
بر فرامين و سياست هاي مدنظر خويش، می توانس��ت از عواملي باشد كه رضاشاه را به 

محدوديت و ممنوعيت اين گونه مجالس كشاند.
يكي از ن��كات جالب و مه��م ديگري كه در اي��ن زمينه وجود دارد، ت��رس حاكمان و 
دولتمردان شهرهاي مختلف، از ايام محرم و دهه عاشورا براي پيشبرد فرامين رضاشاهي 
از جمله كشف حجاب است. در واقع، آنان به نوعي اعتراف می كنند كه در ايامی  كه شور و 
شعور حسيني و عاشورايي بر فضاي شهرها و قلب و ذهن مردم حاكم است، پياده كردن 

دستوراتي كه مخالف با آموزه هاي ديني و مذهبي است، ناممكن است. 

1. همان، ص98-99. 
2. مرتضی جعفري و ديگران، همان، ص354. 
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در گزارشي كه از زنجان به تهران مخابره شده، اين 
نگراني اين گونه منعكس شده است: 

دائماً مراقب موضوع نهضت بانوان 
هستم و تا حدي هم اجرا شده است 
ولي با استحضار كاملي كه از روحيه 
علما و اهالي زنجان داريد، پيشرفت 
كامل آن مس��تلزم فش��ار اس��ت. 
متأس��فانه، وس��يله اجرا در زنجان 
منحصر به ش��هرباني يا عده نفرات 
خيلي كم است كه حتي خود رئيس 
شهرباني حضورا از عادات اهالي در 
دهه عاشورا، خصوصاً كه تصادف به 
موضوع رفع حج��اب كرده، صريحاً 
اظه��ار نگران��ي می كن��د. در اين 
صورت، مقتضي اس��ت امر فرماييد 

يك عده از پاسبان هاي ش��هرباني تهران با يك عده بيست نفري سرباز 
با يك نفر صاحب منصب آزموده، موقتاً مأم��ور زنجان و طبق تعليمات 
حكومت مراقب انتظامات باشند و بعد از دهه عاشورا مراجعت نمايند.1 

سرانجام وزارت داخله به صراحت در بخش��نامه اي، صحبت عليه كشف حجاب را در 
مجالس وعظ و روضه ممنوع كرد: 

اگر كس��ي از وعاظ و غيره مخالفت يا اظهارات بر ضد كش��ف حجاب 
نمايند، فوراً توسط شهرباني جلب و تنبيه شوند.2 

2.1. مقابله با باستان گرايي 
از جمله سياست هاي فرهنگي كه استعمار غرب و در اين دوره استعمار انگليس براي 
مقابله با تداوم فرهنگ اسامي، شيعي و حسيني در جامعه ايران دنبال كرد و وابستگان 
فكري آنان مجريان آن بودند، رجوع به باستان گرايي به بهانه ناسيوناليسم و ملي گرايي 
بود. در اين بازگشت به ظاهر ملي گرايانه، اس��ام و مكتب تشيع و شعائر شيعي ناديده 

1. همان، ص203. 
2. خشونت و فرهنگ؛ اسناد محرمانه كشف حجاب، همان، ص71. 

پس از قدغن کردن دسته جات 
به  هجمه  آخرین  به  نوبت 
سنت هاي عزاداري حسيني 
رسيد و آن منع جلسات روضه 
و روضه خواني بود تا دیگر 
اثري از سوگواري سيدالشهدا 
که توانسته بود در فراز و نشيب 
فرهنگ  متمادي،  قرن های 
حسيني را زنده نگه دارد، نماند. 
اما پيش از اجرای چنين سياستی 
رضاخان اقداماتی انجام داد تا از 
عظمت و شکوه معنوی محافل 
روضه بکاهد تا آسان تر ضربه 
نهایی خود را بر پيکره سنت 

عزاداری حسينی فرود آورد
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گرفته می شد تا غرب زدگي با پوسته اي بسيار زيبا، 
محقق گردد. اين در حالي است كه ناسيوناليسم 
حقيقي، كل تاريخ ايران چه قبل از اس��ام و چه 
بعد از اسام را جزء هويت ايراني دانسته و مكتب 
تشيع و شعائر شيعي و از جمله فرهنگ حسيني 
را از هويت ايراني و ملي جدا نمی داند. جان فوران 
معتقد است ناسيوناليسم رضاشاه با ناسيوناليسم 
پيشين ايراني فرق داشته است، چون ناسيوناليسم 
را غير ديني می ديد نه اس��امی  و آن را با واژگان 

غير اسامی  بيان می داشت.1 
در اين ميان، مجالس عزاداري امام حسين)ع( 
ك��ه گس��ترش بخش فرهنگ حس��يني و حافظ 
مذهب تشيع و مكتب اسام است مانع جدي در 
مقابل گريز فكري و فرهنگي از تش��يع و اس��ام 
به بهانه باس��تان گرايي و ملي گرايي ب��ود. تاريخ 

كمبريج در اين خصوص می نويسد:
مراسم مذهبي به خصوص مراس��م عزاداري شهادت امام حسين)ع(، 
محدود يا ممنوع شد. اين موضوع حتي در مورد قم و مشهد نيز مصداق 
داش��ت. به عاوه هدف از اين اق��دام رژيم پهلوي، ايج��اد يك فرهنگ 
علي البدل تحت حمايت دولت بود كه به كيش مدرنيس��م و ملي گرايي 
قومی  استوار باشد و سيطره فرهنگي اسام در ايران را به تدريج بفرسايد 

و از بين ببرد.2 
مراس��م و فرهنگ عزاداري حس��يني و ايام محرم از عواملي بود كه به واس��طه شور و 
عاطفه اي كه در آن نهفته و در اعماق روح و جان ايرانيان نفوذ يافته بود، نمی گذاش��ت 
پهلوي به بهانه ناسيوناليسم، باس��تان گرايي را در جامعه و در ميان مردم جا انداخته و 
مكتب تشيع و فرهنگ شيعي را در حاشيه ببرد. به عنوان مثال، در جريان حذف ماه هاي 

1. جان فوران، مقاومت شكننده؛ تاريخ تحوالت ايران از صفويه تا پيروزی انقاب اسامی، ترجمه احمد تدين، 
تهران، رسا، 1377، ص339. 

2. كمبريج، سلس��له پهلوی و نيروهای مذهبی به روايت تاريخ كمبريج، ترجم��ه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 
1371، ص283. 

استعمار انگليس که رضاخان را 
بر سر کار آورده بود، براي چپاول 
ایران و حتي کشورهاي اسالمی  
دیگر، تزریق فرهنگ غربي را 
ميان دولتمردان و عموم  در 
جامعه الزم می دانست و نسخه 
حکومت هاي مستبد غرب زده را 
براي این کشورها پيچيده بود. 
براي نيل به این هدف و استيالي 
این حکومت ها و نفوذ فرهنگ 
سياست هاي  اعمال  و  غربي 
فرهنگي استعمار، فرهنگ و اصول 
و ارزش هاي اسالمی  و شيعي 
مانعي جدي بود و باید از اذهان و 

قلوب مردم رخت برمی بست
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عربي و جايگزيني ماه هاي فارسي كه براي حذف آثار اسامی  و شيعي صورت می گرفت، 
ماه هاي محرم و رمضان، يكي به مناس��بت عزاي حس��يني و ديگري به مناسبت روزه 

گرفتن، از به حاشيه رفتن ماه هاي اسامی  و آثار نهفته در آن جلوگيري می كرد.1 
3.1. مقابله با بهايي گري و فرقه سازي

يكي ديگر از سياست هاي فرهنگي غرب و استعمار، فرقه سازي در جهت اختاف افكني 
در ميان جامعه شيعي ايران و انحراف و تضعيف فكري و عقيدتي شيعيان بود تا از فكر و 
فرهنگ اصيل شيعي جدا گرديده و عقايد التقاطي در ميان آنان رسوخ نمايد. در دوره 
رضاش��اه، انگليس س��عي نمود با حمايت و ترويج بهاييت و بهاييان، به اسام و تشيع و 
عقايد و ارزش هاي اسامی  و ش��يعي ضربه وارد نمايد. در اين ميان روحانيون و علماي 
روشن بين و دلسوز از محافل تحرك بخش روضه و سوگواري حسيني استفاده نموده و با 
تكيه به فرهنگ حسيني و عاشورايي در مقابل اين فرقه ساختگي ايستادند كه البته به 

مذاق دولت غرب زده پهلوي خوش نمی آمد.
طبق گزارشي كه در سال 1313ش از سيرجان مخابره ش��ده به يكي از اين مجالس 
اشاره شده است. در اين مجلس كه در ماه صفر برپا گشته است، سلطان الواعظين از وعاظ 
معروف آن دوره، باالي منبر عليه بهاييت روشنگري می نمايد. به اين سبب او را توقيف 
می كنند و به كرمان می فرستند. طرفداران وي در سيرجان جلساتي به عنوان عزاداري 
تش��كيل داده و دكان ها را تعطيل می كنند. در نهايت با فشار حكومت، وضع به صورت 

عادي برمی گردد.2 

2. تقابل فرهنگي روحانيت و مردم با حکومت پهلوي در قالب سنت عزاداري 
مهمترين هجمه فكري و فرهنگي كه حكومت پهلوي نسبت به فرهنگ حسيني و سنت 
سوگواري عاشورايي در دس��تور كار خود قرار داد، اين بود كه محافل عزاداري و مراسم 
سوگواري را آميخته به اوهام و خرافات و اكاذيب معرفي نموده و آنها را سد بزرگي در راه 
پيشرفت فرهنگي، اجتماعي و تمدني ايران قلمداد می كرد. همان گونه كه قبًا متذكر 
شديم، مجالس عزاداري و فرهنگ حسيني ضامن پايداري اسام و فرهنگ اسامی  است 
و چنين مكتب متعالي هيچ گاه با رشد و بالندگي تمدني، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي 
كشورهاي اسامی  و مردم مسلمان مخالف نيست و در تعبيري بهتر، اين رشد و بالندگي 
تنها در سايه سار اسام اس��ت كه به طور حقيقي و متعالي و به دور از هر آسيبي تحقق 

1. يحيی دولت آبادي، همان، ص398. 
2. تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، ص69-72. 
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می پذيرد. اما اگر منظور از تمدن، غرب زده كردن كشورهاي اسامی  و در نهايت چپاول 
ثروت اين كشورها توسط استعمارگران غربي است، به طور حتم مكتب متعالي اسام و 
مكتب عاشورايي با چنين نگرشي به مقابله برمی خيزد. به واقع، اين مسئله علت حقيقي 
محدوديت و منع عزاداري ها نبود و آن را بهانه اي بي��ش نبايد قلمداد كرد. اين هجمه، 
موجب شد كه مردم و روحانيون و مراجع شيعي، خود را در صفي جدا از پهلوي قرار داده 
و در مبارزه اي عملي و فرهنگي، ماهيت ضد مكتبي و غرب زده حكومت را آشكار نمايند.

رضاشاه با دو دستاويز، به تدريج تمامی  انواع عزاداري را منع كرد. اولين دستاويز اين 
بود كه او برخي از سنت هاي عزاداري را به كل خرافه و اوهام دانست. آداب و سنت هايي 
 كه به عنوان مبارزه با خرافات منع ش��د، عب��ارت بودند از: قمه، زنجي��ر زدن، تعزيه و 

شبيه خواني.1 
بعضي از مواردي كه تحت عنوان خرافات مطرح شد، هرگز مورد تأييد اسام نبوده است 
و بسياري از علما و روحانيون با آن موافق نبودند، از جمله تيغ زني كه آيت ال حائري هم با 
آن مخالف بود.2 آيت ال سيد ابوالحسن اصفهاني، مرجع بزرگ عالم تشيع نيز زنجيرهاي 

تيغ دار و قمه را تحريم كرده بود.3 
اينكه در برخي مراسم سوگواري سيدالش��هدا)ع( خرافات زوائدي ناپسند وارد شده، 
جاي هيچ شك و ترديدي ندارد، اما راه مقابله با اين خرافات و حشو و زوائد، زدودن آنها 
و اصاح مراسم عزاداري اس��ت و نه منع اصل عزاداري. قهرمان ميرزا عين السلطنه در 

اين زمينه می نويسد: 
من نمی گويم آن دس��تجات، آن قمه زدن ها خوب ب��ود؛ اما روضه در 
مسجد يا خانه يا نماز جماعت چرا بد بود و متروك شد. به پادشاهي كه 
رسيد، تيمورتاش، داور و جمعي ديگر از المذهب ها، چاپلوس ها دورش 
جمع شدند، خودش هم مايل بود و آبادي و تمدن را روي اصول بي ديني 

تصور كرد، اوضاع دگرگون شد.4 
اما در اين ميان يك مس��ئله را نبايد فراموش كرد و آن اينكه »گاهي نيز مخالفت هاي 
خشكه مقدسان ساده دل، موجب می شد كه رضاش��اه واقعاً معتقد شود كه مذهب مانع 

1. ابراهيم صفايي، رضاشاه كبير و تحوالت فرهنگی ايران، بی جا، 1341، ص111. 
2. اطاعات در يك ربع قرن؛ ح��وادث مهم يك ربع قرن در يك جلد كتاب، ته��ران، روزنامه اطاعات، 1329، 

ص28. 
3. جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، قم، معروف، 1374، ص198. 

4. قهرمان ميرزا عين السلطنه، همان، ج10، ص966. 
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ترقي ايران است و جز خرافه پروري... هنري ندارد. 
في المثل، وقتي دستور می داد روزهاي سوگواري قمه نزنند، قفل بندي را دور اندازند... 
ناگهان با مقاومت و هياهوي گروهي از مردم مؤمن و بي اطاع و در همان حال زودباور 
و س��اده دل روبه رو می ش��د و تصور می كرد اين گونه اعمال به اس��اس و بنياد و فلسفه 
وجودي مذهب بس��تگي دارد و ناگريز براي ريشه كن س��اختن اين سلسه از تظاهرات 
قرون وسطايي و احياناً وحشيانه، بايد مذهب را از ريشه و اساس برافكند... غافل از اينكه 
رهبران بزرگ مذهب... خود با تظاهراتي از اين دس��ت، كه اگر چه نه حرام، دست كم از 
اعمال مكروه و ناپسند به حساب می آيد، موافقتي ندارند ولي به جلوگيري از آنها، از بيم 

غوغاي مردم فريبان، فرمان نمی دهند چرا كه به مصلحت نمی بينند.«1 
ديگر دستاويز رضاش��اه، براي خرافه دانس��تن مجالس حس��يني اين بود كه فلسفه 
عزاداري ها و به ويژه قيام حسيني)ع( براي مردم روشن نيست و واعظان در منابر، برخي 
اخبار و روايات ناصحيح را نشر می دهند. در همين خصوص در محرم سال 1310، پس 

از شركت در روضه ساده اي كه در تكيه دولت برگزار شد، گفته بود:
همين روضه س��اده را هم اصاحاتي بفرمايند كه عوض گريه و زاري 
به عوام حالي كنند كه فداكاري هاي امام حسين)ع( براي اين است كه 
غيرت، رشادت، وطن پرستي، تسليم به ظلم نشدن، استقامت و غيره را 
به شما ياد دهند. اگر ش��ما عقيده به امام داريد بايد اين كارها كه براي 

1. نعمت ال قاضي، علل سقوط رضاشاه، آثار، 1372، ص27-28. 

عزاداری محرم در تكيه دولت
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عزت بيرق اسام شده است ياد بگيريد.1 
البته اين درست است كه برخي تفكرات خرافي در ذهن مردم نسبت به قيام حسيني 
و اهداف اين قيام رسوخ كرده بود و يا تمام مردم به تمامه ماهيت قيام حسيني را درك 
نكرده اند و همچنين درست است كه برخي واعظان، در حادثه قيام حسيني و ماهيت و 
اهداف آن خرافاتي را دانسته يا ندانسته وارد نموده اند؛ چنانچه مجله همايون قم كه از 
نشريات آن دوران است، در يكي از شماره هاي خويش به انتقاد از دروغ ها و خرافاتي كه 

در برخي منابر بر زبان می آيد، اشاره كرده و می نويسد: 
در نتيجه اين بدرفتاري ها به قدري منبر و روضه خواني موهون شده كه 
اهل فضل و كمال را عار می آيد از اينكه خود را به عنوان منبري معرفي 
كنند و لذا چنانكه می بينيد علما از چنين شغل شريفي كه تنها وظيفه 

همان هاست كناره گيري كرده اند.2 
هر چند ممكن اس��ت در اين بيان، نس��بت به برخي منابر و برخي وعاظ دانش��مند، 
بي انصافی شده باشد، اما اصل وجود منابر خرافه آميز از آن مدنظر است. با اين وجود راه 
مقابله با اين خرافات حذف آنها و اصاح عزاداري حسيني است نه منع كامل سوگواري. 
اگر با نگاه صحيح و عميق به اين مس��ئله نگريس��ته شود مش��خص می گردد كه اين 
برچس��ب زني ها، بهانه اي بيش نبوده اس��ت. اصل مجالس عزاداري حس��يني با تمام 
حواشي و زوائد خرافي، به خودي خود، فرهنگ مبارزه با ظلم و سلطه، آزادگي و حريت و 
دلبستگي به اسام و احكام اسامی  را در ذهن عامی ترين فرد شيعي منعكس می نمايد 
و اين فرهنگ براي حكومت اس��تبدادي و غرب زده و براي اس��تعمار خطرساز است. به 
عاوه اينكه، واعظان فهيم و دانشمندي بودند كه بسيار عالمانه، قيام حسيني را تشريح 
می كردند و محافل و مجالس فراواني بود كه در آن اثري از خرافات ديده نمی ش��د و در 

همين مجالس، نسبت به سياست هاي ضد ديني رضاشاه انتقاد و اعتراض می شد. 
نيكوبرش در كتاب خويش در اين باره می نويسد: 

علت مخالفت رضاخان با برگزاري چنين مراسمی  اين بهانه بود كه علت 
قيام امام حس��ين را مردم نمی دانند و وعاظ روايات را به طور ناصحيح 
و خرافي به ذهن م��ردم می دهند. در حالي كه س��نت ع��زاداري امام 
حسين)ع(، در حقيقت زنده نگه داشتن قيام اباعبدال الحسين بود كه 

1. سردار اسعد بختياري، خاطرات سردار اس��عد بختياری، ايرج افشار )به كوش��ش(، تهران، اساطير، 1372، 
ص241-242. 

2. حكمی زاده، »منبر و روضه خوانی«، قم، همايون، 1314، س1، ش8، ص29. 
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تصوير جبهه حق و باطل، جبهه ظلم و ستم و ايمان را در مقابل يكديگر 
به تصوير می كشد كه اين موقعيت بسيار مناسبي جهت روحانيون بود 
كه مسائل انتقادي و مخالفت خود را نسبت به حكومت در قالب قيام امام 
حسين)ع( و روضه خواني و بيان فلسفه قيام و شهادت امام حسين)ع(، 
بيان كنند. همين كانال و انجام اين مراسم با اين محتوا، يك جرقه قابل 

انفجار بود كه می توانست براي حكومت خطرناك باشد.1
بر همين اساس باالخره رضاشاه تا سال 1316 به بهانه خارج كردن خرافات از سر مردم 
و آشنا نمودن به اصول تمدن امروزي، عزاداري و س��وگواري براي ائمه)ع( به خصوص 
سوگواري سيدالشهدا)ع( را به كل ممنوع كرد. جالب توجه اين كه مدرس در استنباط 
خود از تغيير رژيم، براي احمدشاه چنين وضعي را پيش بيني كرده و گفته بود: »درهاي 

مساجد و تكايا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد.«2
براي خنثي كردن اين تبليغات منفي و ربودن اين توجيهات و بهانه سازي ها از دست 
حكومت پهلوي و روشنفكران غرب زده و آش��كار كردن حقيقت قيام حسيني و اهداف 
عالي آن، روحانيون روشن بيني در اين دوره دس��ت به مبارزه فرهنگي زدند و مقاالتي 
در نشريه هاي مختلف در اين موضوعات نگاشتند. اين مبارزات فرهنگي، هدف حقيقي 
رژيم پهلوي از مقابله با سنت سوگواري حسيني را آشكار كرده و ماهيت ضد ديني و ضد 
عاش��ورايي آن را در مقابل ديدگان ايرانيان قرار می داد. از ديگر آثار اين تقابل فرهنگي 
اين بود كه حقيقت قيام حسيني و علل عالمانه فرهنگ عزاداري عاشورايي بيش از پيش 
براي جامعه شيعي مش��خص می گشت و اين مسئله در رش��د حقيقي فرهنگي جامعه 

ايراني مؤثر بود.
محتواي اين مقاالت را در دو بخش می توان تقسيم نمود: 

- مقاالتي كه در آن به تبيين اهداف اصلي و حقيقي سنت عزاداري حسيني پرداخته و 
در آن بهانه هاي حكومت در منع و محدوديت عزاداري را به نقد كشيده و پشت پرده اين 

بهانه سازي ها را آشكار می كند.
- مقاالتي كه در آن ب��ه نقد و پيرايش خراف��ات و كج فهمی هايي كه نس��بت به قيام 

حسيني و مراسم و سنن عزاداري وجود داشت، می پرداخت.

1. فرزانه نيكوبرش، همان، ص115. 
2. حميد بصيرت منش، همان، ص205. 
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الف. تشريح اهداف حقيقي و متعالي سنت عزاداري 
همان گونه كه قبًا بيان گش��ت، رژي��م پهلوي براي 
توجيه محدوديت و ممنوعيت در س��نت عزاداري اهل 
بيت)ع( و به طور خاص سيدالشهدا)ع(، اين گونه مراسم 
و مجالس را س��د راه پيش��رفت فرهنگي و اجتماعي و 
متمدن شدن ايران و جامعه ايراني و كاري عبث معرفي 

می نمود.
در تقابل با اين سياس��ت، برخي روحانيون با نگاشتن 
مق��االت متعدد در مج��ات ديني، به تش��ريح اهداف 
حقيقي و متعالي قيام حسيني و آثار مراسم سوگواري 
پرداختند تا ثابت نمايند كه فرهنگ حسيني نه تنها موجب رخوت و عقب ماندگي جامعه 
ايران نيست، بلكه پيشرفت حقيقي و رش��د صحيح فرهنگي و سرافرازي مسلمانان در 
گرو همين فرهنگ و همين مجالس سوگواري است. اين عالمان روشن بين، در مقاالت 
خود آشكار نمودند كه فرهنگي كه از مجالس سوگواري و بازگويي هر ساله قيام حسيني 
بيرون می آيد، مخالف فرهنگ غربي و سياس��ت ها و عملكردهاي غرب زده و غير ديني 
حكومت پهل��وي و مخالف با ظواهر ناس��الم يا بي فايده تمدن غربي اس��ت و نه مخالف 
پيش��رفت حقيقي فرهنگي، اخاقي و تمدني؛ و همين مسئله موجب رنجش حكومت 

وابسته و مستبد رضاشاهي، روشنفكران غرب زده و استعمار می گشت.
از جمله اث��رات بزرگي كه ب��ر مجالس ع��زاداري حقيقي مترتب اس��ت و در مقاالت 
گوناگوني به آن اشاره ش��ده، نقش اين مجالس و اين س��نت در حفظ اسام و فرهنگ 
اسامی  است. اين اثر، مسئله اي نيست كه از آن بتوان چشم پوشيد و حتي حكومت نيز 
نمی توانست اين اثر را ناچيز و بي فايده بش��مارد. اين اعتقاد، چه ظاهري و چه حقيقي، 
در فضاي آن دوره هنوز حكم فرما بود كه دين اسام و احكام اسامی  است كه سعادت 
دنيوي و اخروي مس��لمانان را رقم می زند و هر چه باعث پايداري اين دين و احكام آن 

شود، بايد قابل توجه و اعتنا باشد.
آيت ال حاج شيخ غامحسين تبريزي كه از علماي مبارز آن دوره بوده است، در مجله 
تذكرات ديانتي كه برگرفته از درس هاي عصر جمعه ايشان در تبريز بوده، به اين مسئله 

اين گونه اشاره می نمايد:
خدمات حس��يني س��بب بقاء اين دين مقدس و كتاب الهي و احكام 

از بهانه هایي که استعمار 
براي کوبيدن ارزش ها و 
شعائر اسالمی  و شيعي و 
حسيني از آن بهره می گرفت، 
این بود که این عقاید ارزشي 
و الهي را مخالف تمدن و 
می کرد  معرفي  پيشرفت 
و این تفکر ناصحيح را به 
خورد دولتمردان وابسته به 

خود داده بود
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و احاديث نبوي گرديد و فداكاري هاي آن وج��ود عالي، مردم را مطلع 
نمود كه بني اميه مسلمان نيستند و قلوبشان پر از عداوت خاندان نبوت 
می باشد... فعلي هذا حق شناسي حضرت حسين)ع( بر همه اساميان 
الزم و هر چه از احكام شرعيه و امتثال اوامر الهي انتفاع می برند و از قرآن 
مجيد استفاضه می نمايند، از بركت مجاهدت غيورانه آن قربان شريعت 
و طريقت است كه نگذاشت آثار نبويه به واسطه مواد مضره امويه محو 
شود؛ و اقل مرتبه حق شناسي آن است كه در روزهاي مظلوميت و ايام 
مصائب جگرس��وز آن مظلوم مطلق، اظهار حزن نموده و با شيعيان آل 
محمد و كليه اهل اسام دست به دس��ت داده، مراسم تعزيه داري را به 
جا بياورند و ابداً به حرف هاي مغرضانه ارباب رياس��ت و جاه طلبان )كه 
می خواهند به واس��طه القاء خ��اف و نفاق مابين مس��لمين پنج روزه 
استفاده ها كنند( گوش نداده و نس��بت به سوگواري آن روح مصطفي، 

اظهار برودت ننمايند.1 
آيت ال حاج شيخ غامحسين تبريزي اين مسائل را در آستانه شروع محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي رژيم عليه سنت ها و مراسم عزاداري بيان نموده است. به واقع، او به مقابله 
با تبليغات منفي و مسمومی  پرداخته كه رضاشاه از ابتداي سلطنتش به كمك اطرافيان 
و روشنفكران غرب زده آن دوره، در فضاي جامعه پراكنده می كرده، تا مردم شيعه ايران 
را نسبت به سنت عزاداري بي توجه، بي اعتنا و دلس��رد نموده و زمينه هاي مقابله با اين 

سنت بزرگ كه حافظ اسام و فرهنگ اسامی  و شيعي است، فراهم گردد.
يكي ديگر از علماي تبريز كه در اي��ن زمان وارد عرصه مب��ارزه فرهنگي می گردد تا 
عزاداري سيدالشهدا)ع( و فرهنگ حسيني را از هجمه هاي تبليغات غرب زدگان حفظ 
كند، آيت ال شيخ علي مقدس تبريزي است. ايشان در تبريز مجله الدين و الحيوه را به 
چاپ رسانده و در زمينه قيام حسيني و ماهيت و اثرات اين قيام و آثار مجالس و مراسم 
عزاداري، مقاالت متعددي می نگارد. در يكي از اين مقاالت كه با عنوان »اثرات الظلم« 

نگاشته، در تشريح تأثير قيام امام حسين)ع( در حفظ اسام، اين گونه آورده است:
]هيچ كس[ مانند حس��ين بن علي)ع( مبالغه و پافشاري در فداكاري 
ننموده، سهل است تاريخ بشر او را فراموش نمی تواند... ]طرفداران يزيد 

1. آيت ال حاج شيخ غامحسين تبريزي، »حق شناسی نور دو جهان بر همه افراد بشر الزم است«، تبريز، تذكرات 
ديانتی، 1347ق، ش41، ص4-5. 
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به امام حسين)ع([ گفتند بايد س��لطنت يزيد را كه علًنا به هدم اساس 
دين قيام نموده بود، متابعت و تصديق نمايي. حسين، شهامت و حريت 
را كه شنيدن اين حرف بدتر از مرگ بود و دفاع از دين را دفاع از تنزه ذات 

متعال پروردگار می دانست.1 
آيت ال مقدس تبريزي در ادامه به موضوعي اش��اره می نمايند كه از طرفي نش��ان از 
سخت گيري حكومت پهلوي نس��بت به نگارش مطالبي اس��ت كه به گونه اي به سنت 
عزاداري حسيني داللت می كند و از طرفي حاكي از اين است كه در اين دوره، مجات 
را به سمت و سويي كه خود می خواسته اند سوق می دادند و س��عي می كردند آنها را از 
مطالبي كه به ترويج فرهنگ اسامی  و شيعي و حسيني كمك می نمايد، خالي نگه دارند. 

ايشان در ادامه می نويسد: 
پس معلوم است كه آن مظلوم ]امام حسين)ع([، غرض مهمی  منظور 
داشت و من می خواهم او را توضيح و مدلل بدارم نه اينكه تاريخ كربا و 
يا دفتر مصيبت بنويس��م تا بگويند كه اين خارج از وظيفه مجله نويسي 
است. اوالً، عمده وظيفه مجله نويس، ش��رح احوال رجال تاريخيست و 
كدام شخص تاريخي از حسين بن علي)ع( مقدمست و ثانياً، سياسات و 
پاره اطاعات كه خارج از وظيفه من است، فكاهيات و ادبيات و غزليات 
براي كساني مناسب اس��ت كه س��اير ضروريات را فراهم نموده باشد. 
تنقات و آرايش سفره كسي را سزاست كه نان و خورش الزمی  داشته 

باشد. عمده حاجت ما به اصاح عقيده و اخاق است.2 
جايگاه مجالس و مراسم عزاداري حس��يني در حفظ اسام و فرهنگ اسامي، از علل 
مبارزات حكومت دست نشانده و غرب زده رضاش��اهي با اين گونه محافل و محدوديت 
و ممنوعيت در سنت س��وگواري سيدالش��هدا)ع( بود. اگر فرهنگ اسامی  به خوبي بر 
جامعه حكم فرما می گشت، ديگر جايي براي فرهنگ غربي و سلطه استعمار و استبداد 
نمی ماند. از اين رو، برخي روحانيون روشن بين اين دوره تاريخي، در مبارزات فرهنگي 
خويش، ارتباط تنگاتنگ حفظ فرهنگ اسامی  و عزاداري حسيني را به خوبي تشريح 

و آشكار می كردند. 
از آثار ديگري كه بر بازخواني قيام حسيني به وسيله مجالس عزاداري در طول تاريخ 

1. آيت ال شيخ علي مقدس تبريزي، »اثرات الظلم«، تبريز، الدين و الحيوه، 1349ق، ش5 و 6، ص149. 
2. همان، ص153-154. 
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مترتب بوده، مبارزه با ظلم و ظالمان و ترويج روحيه ايثار، 
فداكاري و مجاهدت است. اين در حالي است كه رضاشاه 
و اطرافيان او و روش��نفكران غرب زده اين دوره، مراسم و 
سنت عزاداري حس��يني را بي فايده و بي اثر می خواندند. 
علماي ش��يعي در مبارزات فرهنگي خويش، با نگاشتن 
مقاالت متع��ددي در تأثير ع��زاداري سيدالش��هدا)ع( و 
بازخواني قيام و مصائب حسيني در ظلم ستيزي و ترويج 
فرهنگ جه��اد، ايثار و ف��داكاري، به مقابله ب��ا اين گونه 
هجمه هاي فكري پرداختند. اين مقاالت از وجهي ديگر، 
حكومت پهلوي و تخريب كنندگان ع��زاداري و فرهنگ 

حسيني را در صف يزيديان و ظالمان قرار داده، مبارزه اي شديدتر را با رژيم رقم می زد. 
از جمله مقاالت در اين زمينه در مجله »الدين و الحيوه« به چاپ رس��يد و به تشريح 
بازتاب قيام حسيني در س��رنگوني حكومت هاي ظالم و اعتاي اس��ام در طول تاريخ 

پرداخت. آيت ال شيخ علي مقدس تبريزي می نويسد:
تأثيرات ظلم در فطرت بشري قابل تخلف نيست. اين شد كه از هر طرف 
متوجه خيانت و ظالميت يزيد و ملتفت حقانيت و مظلوميت حسين)ع( 
گشته و طبعاً طرفداري مقصدش در قلوب جاگير گرديده، نوعاً درصدد 
انتقام و هدم بنيان يزي��د و يزيديان برآمده و كمی  نگذش��ت كه اهالي 
مدينه قيام و هر كه از بني اميه آنجا بود گرفتار و محبوس داش��ته، خلع 

يزيد را آشكارا اعان نمودند.1 
سپس نويسنده به برخي قيام هاي شيعي كه با الگوگيري از قيام امام حسين)ع( شكل 

گرفته پرداخته و در ادامه اين گونه می نگارد:
تمام جديت بني عباس آن بود كه از آل علي)ع( اس��می  برده نش��ود، 
بالخصوص آثار حسينيه به كلي فراموش گردد. باز آثار حسينيه هر روز 
رونقي گرفته و مذهب شيعه شيوع يافته تا آنكه صاحب دولت مستقله 
گرديدند.... مقصود اينكه، علت منحصره و يگانه س��بب بقا و ثبات دين 
اسام، همان فداكاريهاي امام مظلوم گرديده، گرچه در ظاهر صورت و 
يك چند روزه غلبه و حاكميت بني اميه و آل مروان را ش��د، ولي فاجعه 

1. همان، ص211. 

پهلوي اول به جاي تکيه به 
ریشه حقيقي تمدن یعني 
علم و اختراع و اکتشاف، 
برخي  نتقال  ا به  تنها 
دستگاه ها و مشاغل صنعتي 
ظواهر  برخي  نتقال  ا و 
غربي-  تمدن  مظاهر  و 
مسيحي مانند لباس غربي، 
کشف حجاب و مبارزه با 
شعائر مذهبي، تکيه می کرد
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كربا چنان آبي به بنيان آنها بست كه در اندك زماني نام و نشاني از آنها 
نماند.1 

آيت ال مقدس تبريزي كس��اني كه به هدم آثار و فرهنگ حسيني اقدام می نمايند را 
در رديف بني عب��اس و بني اميه و ظالمان عالم قرار می دهد و ترويج فرهنگ حس��يني 
را موجب نابودي حاكمان ظالم و س��لطه گران بر جوامع اس��امی  و اعتاي مسلمانان 

می خواند. 
اينكه حكومت پهلوي از اين آثار عظيم چشم پوشيده و به بهانه اينكه عزاداري حسيني 
موجب ذلت و سستي جامعه شده و فايده اي بر آن مترتب نيست، به مقابله با اين سنت 
شيعي می پردازد، در حقيقت به واسطه ترس از فرهنگ ظلم ستيزي و ذلت ناپذيري است 
كه از محافل سوگواري حسيني بيرون می آيد، زيرا اين فرهنگ مانع استبداد و استعمار 

در سلطه سياسي و فرهنگي و چپاول اقتصادي جوامع اسامی  و شيعي است. 
يكي از تبليغات مسمومی  كه غرب زدگان در آن دوره براي حاكم كردن فرهنگ غربي و 
ظواهر تمدن مدرن انجام می دادند، اين بود كه دين و مذهب و شعائر و احكام اسامی  و 
شيعي را مانع آزادي، عدالت، شرافت و رشد اجتماعي و اخاقي و موجب جمود و جهالت 
و ذلت اجتماعي معرفي می نمودند و اين مسئله را بهانه اي براي مقابله با اسام و تشيع و 
احكام و شعائر اسامی  و شيعي از جمله مجالس و مراسم و سنت عزاداري اهل بيت)ع( 
و به طور خاص امام حس��ين)ع( قرار داده بودند. در مقابل اين تهاجم فكري و تبليغاتي 
نيز، روحانيوني به مبارزه فرهنگي و پاسخ به اين بهانه سازي ها پرداختند. مجله تذكرات 

ديانتي نوشت:
پاره اش��خاص آزادي می گوين��د، معناي��ش را نمی دانن��د و حريت 
می طلبند، حقيق��ت آن را نمی فهمند. آزادي طلبي آن بود كه ش��هداء 
كربا فهميدند و به خط هاي جلي با خون هاي مقدس... و اجس��اد خود 
در صفحه آن دش��ت با نوش��تند كه بايد اسام و اس��اميان از فشار و 
رقيت امويه مستخلص ش��وند و عقول و ارواح از استبداد جهلشان آزاد 
گش��ته، در كمال آزادي در تحصيل كماالت و ترقيات كوشيده، در راه 
تكامل، حرالفكر و ضميرآزاد باش��ند... قسم به حقايق مقدسه، در زمان 
ما پاره اشخاص اس��م آزادي به خود بس��تند ولي خود آزادي را از فشار 
اين آزادي خواهان بايد به هزاران زحمت و وس��ايل مس��تخلص نمود. 

1. همان، ص212. 
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اين اش��خاص خش��ك مغز و خالي از حقيقت، بي ديانت��ي و القيدي و 
شهوت پرستي را... آزادي خواهي و حريت طلبي پنداشتند.1 

و در ادامه، نقش سنت سوگواري حس��يني در رشد اخاقي جامعه را اين گونه تشريح 
می نمايد:

گريه و حزن بر مصايب پرمال يگانه قربان ديانت... بنفسه مانع كردار 
زشت و اخاق رذيله و آمر به افعال شايس��ته و خصال حسنه می باشد. 
گريه كننده حقيقي از غل و غش و خيانت اجتن��اب می كند و راغب به 
امور خيريه و سعادت نوعيه بوده، سهل است كه... از امر به معروف و نهي 
از منكر مضايقه نكرده، طالب صاح و ارشاد ديگران باشد، چه كه خود 
حزن و گريه به او تذكر می دهد كه... حسين بن علي)ع(... سر مباركش 
را داد كه اوامر الهي متروك نگردد و مال مردم و ايتام و ضعفاء به ناحق 
خوره نشود و اعراض و نواميس محترمه و نفوس سالمه پايمال نباشد... 
تعزيه داري حضرت سيدالشهدا)ع( بنفسه داراي بسي محسنات و جميع 

فوايد و نتايج مهمه و بزرگ است. هر خللي كه هست از ماست.2 
علي اكبر حكمی زاده ب��ا اينكه خود از حاميان حكومت پهلوي اس��ت و كتاب اس��رار 
هزارساله او در مدح رژيم كه امام خميني)ره( با نگاش��تن كتاب كشف اسرار به نقد آن 

1. آيت ال حاج شيخ غامحسين تبريزی، همان، ص9-11. 
2. همان.

عزاداری مردم در دوره رضاخان
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پرداخت گواه اين مطلب است، در مقاله اي در مجله همايون قم، تأثير بازگويي فضايل 
حسيني در مجالس روضه، بر رشد اخاقي جامعه شيعي را اين گونه توصيف می كند:

داستان شهادت و بلكه كليه رفتار و كردار حسين)ع(، بهترين سرمشق 
اخاقي براي هر كسي است، مخصوصاً به اينكه متعلق به يك نفر بزرگ 
دين است و لذا تأثيرات آن در روحيات و افكار بيشتر و عميق تر خواهد 
بود. چنانكه گذش��تگان نيز به همين نظر تاريخ بزرگان را براي ما ثبت 
نمودند و به يادگار گذاشتند؛ و به همين جهت ديگران هم براي بزرگان 
تاريخي خود، در مواقع مخصوص مجالس س��وگواري يا شادماني برپا 

نمايند تا نام آنان هميشه زنده و رفتارشان درس عبرت باشد.1 
به هر حال، در اين مبارزه فرهنگي، دانش��مندان ديني ثاب��ت نمودند كه بازگويي هر 
ساله قيام و مصائب و فضايل حسيني در مجالس و مراس��م عزاداري، آن هم به مازمه 
حزن و اندوه و بار عاطفي عظيم اين گونه محافل، نه تنها بي فايده و موجب عقب ماندگي 
فرهنگي، اجتماع��ي، اخاقي و تمدني و نيز موجب ترويج اوه��ام و جهالت و رخوت در 
جامعه نيست، بلكه با تكيه بر همين مراسم و محافل روضه و عزاي حسيني و آموزه هاي 
مطرح شده در آن است كه فرهنگ حقيقي ظلم ستيزي و ذلت ناپذيري، آزادي معنوي 
و اجتماعي، عدالت خواهي، اعتاي اخاقي مبتني بر فرهنگ اسامی  و شيعي و رشد و 
شكوفايي اسام و فرهنگ اسامی  و پيشرفت حقيقي جوامع اسامی  تحقق يافته و ترويج 
می گردد. به واقع، با نگاهي عميق تر بايد گفت كه همين ظلم س��تيزي، ذلت ناپذيري، 
آزادي خواهي و فرهنگ و منش و اخاق حس��يني اس��ت كه براي استبداد رضاشاهي 
و چپاولگري اس��تعمارگران و فرهنگ و اخاق و تمدن غربي خطرآفرين اس��ت و تمام 
بهانه سازي هايي كه براي محدوديت و ممنوعيت عزاداري حسيني انجام می گرفت، به 

همين مسئله بازمی گشت. 
ب. مبارزه با اوهام و خرافات و برداشت هاي نادرست در مجالس عزاداري

از مس��ائلي كه حكومت پهلوي براي محدوديت و ممنوعيت عزاداري حس��يني از آن 
بهره می جست، وجود برخي اوهام و خرافات در بعضي مراسم و سنن و مجالس عزاداري 
و همچنين برداشت هاي نادرستي بود كه از قيام و س��وگواري حسيني در اين محافل 
توسط برخي عوام و روحانيون نااليق مطرح می گشت. در تقابل با اين بهانه سازي، مراجع 
و روحانيون بصير آن دوره، در مبارزه اي فرهنگي، در حالي كه به اصل عزاداري و اهميت 

1. حكمی زاده، همان، ص22.
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و فوايد آن توجه وافر داشتند، به مقابله با اين اكاذيب، 
اوهام و خرافات و برداش��ت هاي ناصحي��ح و نامعقول 
پرداختند تا ثابت نمايندكه راه درست، پيرايش و اصاح 
مجالس و مراسم سوگواري و ارايه فهم صحيح از قيام و 

عزاداري حسيني است و نه منع و حذف كامل آن. 
مراجع بزرگي مانند آيت ال حائري و آيت ال س��يد 
ابوالحسن اصفهاني، قمه زني و تيغ زني را ناپسند دانسته 
و يا تحريم كردند. مهدي عبدخدايي فرزند آيت ال شيخ 
غامحسين تبريزي در خاطرات خويش ذكر می نمايد 

كه در تبريز، وقتي پدرم قمه زني را تقبيح كرد، علي منصور استاندار وقت آذربايجان، آن 
را بهانه اي براي مقابله با مجالس عزاداري قرار داد. آيت ال شيخ غامحسين تبريزي با او 
صحبت كرده و او را قانع نمود كه قمه زني ارتباطي با لزوم عزاداري واقعي براي شهداي 

كربا ندارد.1 
در كنار اين فتواها، برخي روحانيون دانشمند در مجات ديني، مقاالتي در نقد اوهام 
و خرافات وارد شده در س��نت عزاداري نگاش��ته و پيرايش محافل و مراسم عزاداري از 
اكاذيب و برداشت هاي نادرستي كه نسبت به قيام و سوگواري حسيني وجود داشت را 

خواستار شدند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره می كنيم.
آيت ال شيخ علي مقدس تبريزي درباره آفات رسوخ كرده در مجالس عزاداري و ترويج 

صحيح تر مقصد حسيني اين گونه می نگارد:
بعضي ها فقط به طمع اجر و ثواب اخروي قناعت به گريه و زاري نموده 
و اشخاصي اين موضوع را وسيله معاش و يا ديگر اغراض شخصي خود 
قرار داده، مابقي اش��خاص او را مانند امور تقليدي، رس��م و عادات ملي 
انگاشته، طبل و شيپور و هياهو و مشعل و شبيه و لباس هاي مختلفي بر 
او پوشانيده و به اصل حقيقت پرده كشيده و با وصف اين، چون حقيقت 
اثر قهري در نفوس و طبيعت دارد، خدمات و نيات حس��يني تا قيامت 
فراموش شدني نمی باشد... و همه را به طرف مقصد خويش كه حمايت 
دين و متابعت قانون الهي و تعظيم پروردگار است، جالب مي يابد. چيزي 

1. محمدمهدی عبدخدايي، خاطرات محمدمهدی عبدخدايی، تهران، مؤسس��ه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 
1379، ص32. 

این  خمينی)ره(:  امام 
ماجراجویان، عقب افتادن 
خودشان را از ملل دنيا و 
بازماندن از تمدن امروزه 
اروپا را به عقيده به دین و 
پيشوایان آن حساب می کنند 
و افسارگسيختگي و ترک 
مراسم دیني را، اسباب 

تعالي و تمدن می شمارند
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كه الزم اس��ت بزرگان دين و زمامداران عالم اسام در 
حفظ حقيقت و اصاح صورت، بيش��تر باي��د اهتمام و 
مراقبت نموده و وسايلي را فراهم آورند كه ساير اشخاص 
و افراد هم حقيقتاً حسيني بوده، طرفدار مظلوم و مخالف 
و منافر ظالم و باالجمال صدقاً مشايعت امام و حمايت و 

متابعت دين و احكام الهي نمايند.1 
در مجل��ه تذك��رات ديانت��ي، آيت ال غامحس��ين 
تبريزي پس از بيان اثرات و فوايد مراس��م س��وگواري 
و عزاداري حس��يني، به بيان آفات اين مراس��م و نگاه 
ناقص يا نادرستي كه برخي شيعيان نسبت به آن دارند، 
می پردازد. ايش��ان برخاف بهانه گيران، راه درس��ت را 
اصاح اين آفات و برداش��ت هاي نادرست می داند و نه 
هجمه به اصل عزاداري حس��يني. آيت ال غامحسين 

تبريزي بيان می دارند كه:
بديهي اس��ت كه تمام��ی  عبادات ش��رعيه در جميع 
اديان حقه به اثرهاي بزرگ و نتايج سترك حايز و منافع 
اجتماعي و روحي بر آنها مترتب می باشد، ولي معدودي از جهال عابدنما 
و اهالي ديانات، از اصل و روح آنها غفلت ورزيده، به صورت ظاهري آنها 
قناعت می نمايند و بلكه غالباً آداب ظاهري آنها را هم مرعي نمی دارند.

فلهذا فوايدي كه بايد از آنها استفاده شود براي ايشان حاصل نمی گردد. 
ليكن اي��ن قضيه ابداً صدمه به اس��اس ن��زده و اصل حقاي��ق را لكه دار 
نمی نمايد... همچنين تعزيه داري حضرت سيدالشهدا)ع( بنفسه داراي 
بس��ي محس��نات و جامع فوايد و نتايج خيلي مهمه و بزرگ است. هر 
خللي كه هست از ماست، در آن ابداً عيبي نيست. فلذا بالنسبه به آن امر 
مقدس به نظر حقارت نگريستن و به افعال ناشايست مردمی  بي بصيرت 
به اس��اس اين امر مهم توهين و تحقير نمودن، دور از انصاف و خارج از 

وظيفه انسانيت است.2 

1. آيت ال شيخ مقدس تبريزي، تبريز، الدين و الحيوه، 1350ق، ش8، ص213. 
2. آيت ال غامحسين تبريزي، همان، ص10-11. 

از مخالفت هایي که در مجالس 
عزاداري و با تکيه به فرهنگ 
حسيني نسبت به کشف حجاب 
صورت گرفت این بود که با 
وجود اینکه رضاشاه پس از 
اعالم کشف حجاب دستور 
داده بود که زنان بدون حجاب 
در مجالس روضه بروند، اما 
زنان شيعي ایران براي شکسته 
نشدن حرمت مجالس حسيني 
چنين کاري نکردند. این مسئله 
با توجه به اصرار رضاشاه بر 
فرامين و سياست هاي مدنظر 
از  می توانست  خویش، 
عواملي باشد که رضاشاه را 
به محدودیت و ممنوعيت این 

گونه مجالس کشاند



10
3

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

 و...
ول

ی ا
هلو

ره پ
 دو

 در
ری

زادا
ی ع

هنگ
ی فر

دها
ركر

ی كا
كاو

باز

علی اكبر حكمی زاده نيز در مجله خويش پس از بيان آفات مجالس سوگواري و ضرورت 
اصاح اين مجالس به نكته در خور توجه ای اشاره می كند و می نويسد:

من پيش از وقت به شما می گويم: خواهي نخواهي وضعيت منبر به اين 
حال كنوني نخواهد ماند و اصاحاتي در آن خواهد ش��د. پس خوبست 
پيش از آنكه فشاري آورده شود، ش��ما خود فكري براي اصاح بكنيد. 
جرايد امسال كه هر يك در اطراف منبر مقاالتي نوشتند، باالخره اصاح 
آن را از وزارت معارف خواس��تار ش��دند؛ ولي من می گويم نبايد انتظار 
داشته باشيم كه همه جزييات زندگي ما را دولت با وضع قوانين و مخارج 

گزاف اصاح كند.1 
در واقع او به همه گوشزد می كند كه تبليغات منفي حكومت به بهانه وجود همين آفات 
شروع شده و اگر خود علما و مردم شيعي و دلسوز، به پيرايش مجالس روضه و عزاداري 

نپردازند، رژيم با اين بهانه به اصل سنت عزاداري دستبرد خواهد زد. 
در كنار اين گونه مبارزات فرهنگي، بايد از فعاليت روحانيون و وعاظ فهيم و پرهيزكاري 
ياد كرد كه در مجالس روضه خوان��ي و در منابر وعظ، مردم را نس��بت به حقيقت قيام 

حسيني و فوايد سنت سوگواري حسيني و آفات مختلف آن، آگاه می كردند.
در نهايت هيچ ك��دام از اقدامات زورگويانه عملي و فرهنگي رضاش��اه در ممنوعيت و 
ريشه كن كردن سنت سوگواري حسيني و فرهنگ عاشورايي اثري نبخشيد و با برچيده 
شدن حكومت پهلوي اول، به طور آشكار مشخص گرديد كه جان و فكر مردم شيعي ايران 
و فرهنگ جامعه ايراني با فرهنگ حسيني آميخته گرديده است و همين مسئله بستري 

براي تداوم و رشد اسام و مكتب تشيع در اين سرزمين بوده است. 

نتيجه گيري 
امام حس��ين)ع( براي حفظ اس��ام و فرهنگ اس��امی  و ارايه فرهنگ ظلم ستيزي، 
آزادگي، شرافت و كرامت به انسان ها در تمامی  زمان ها و اعصار، جان خويش و اهل بيت 
و ياران وفادارش را در اين مس��ير ايثار نمود. اين شاخصه هاي فرهنگ عاشورايي با ديد 
حكيمانه پيامبر اكرم)ص( و امامان معصوم شيعه، در بستر عزاداري و سوگواري در قيام و 
مصائب حسيني با توجه به شور فطري، ديني و عاطفي قوي نهفته در آن، در قلب و فكر و 
جان شيعيان و آزادي خواهان در طول تاريخ پايدار ماند. از همين منظر سنت سوگواري 

1. حكمی زاده، همان، ص28. 
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امام حسين)ع( و مجالس و مراسم عزاداري حسيني، كاركردهاي مختلف فرهنگي براي 
شيعيان داشته است. 

در اين مقاله كه به بررسي و تبيين عزاداري ايرانيان در يكي از دوره هاي حساس تاريخ 
معاصر ايران يعني دوران پهلوي اول پرداخته شده، كاركردهاي گوناگون فرهنگي كه بر 
اين سنت بالنده شيعي مترتب بوده، بررسي گرديده است كه در يك جمع بندی می توان 

آنها را چنين برشمرد: 
1. مجالس و مراسم عزاداري امام حسين)ع( به واسطه ماهيت ظلم ستيزي نهضت آن 
حضرت محل مناسبي براي تبيين اهداف امام حسين)ع( بوده است. به همين سبب در 
طول تاريخ، روحانيت شيعه از اين مراسم براي مبارزه خود عليه سياست هاي ستمگرانه 
و ضد ديني حكام استفاده كرده است. در عصر رضاشاه نيز روحانيت، از محافل و مراسم 
سوگواري حسيني براي مخالفت خود با سياست هاي ضد ديني و ظالمانه او سود می برد.

2. در اين مبارزه از طرفي مردم و روحانيت ش��يعي با برگزاري مخفيانه و گه گاه علني 
محافل سوگواري حس��يني به نوعي در مقابل حكومت پهلوي می ايستادند و از طرفي 
ديگر برخي علماي روشن بين با اتكا به سنت سوگواري حسيني و تشريح ماهيت و علل 
حقيقي قيام و عزاداري امام حسين)ع(، به مبارزه فرهنگي و برما كردن چهره حقيقي 

ضد مذهبي رژيم پهلوي دست می زدند. 
3. اين مبارزه فرهنگي از اين منظر ش��كل گرفت كه رضاشاه و حاميان غرب زده او به 
بهانه مبارزه با اوهام و خرافات و در جهت مدرنيزاسيون جامعه ايراني به عزاداري حسيني 
هجمه بردند. در اين ميان علماي ش��يعي با نگارش مقاالت و سخنراني هاي متعدد در 
برخي مجات و محافل، به تشريح هدف اصلي قيام حسيني می پرداختند. نهضتي كه 
موجب بقاي مكتب و اصول اسامی  و رش��د حقيقي فكري، اخاقي و فرهنگي جامعه 

شيعي و اسامی  و عاملي مهم در جهت مبارزه با مفاسد اخاقي و اجتماعي بود.
4. كارگزاران اين مراس��م، علت برگزاري محافل عزاداري را گس��ترش همين تفكر و 
فرهنگ ناب ش��يعي معرفي كردند و با انتقاد از برخي مراسم خرافي و برخي اقدامات و 
اعتقادات نادرست كه در اين محافل راه يافته، راه درست مقابله با آنها را اصاح و پيرايش 
مجالس عزاداري حسيني می دانستند و نه مبارزه و هجمه به اصل عزاداري. با اين شيوه 
مبارزاتي، هدف حقيقي حكومت پهلوي كه حمله به مكتب و اصول و اخاق اس��امی 

 بود، آشكار می گشت.
5. يكي از كاركردهاي مهم س��نت عزاداري حس��يني و محافل و مجالس سوگواري 
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اینکه حکومت پهلوي از این آثار 
عظيم چشم پوشيده و به بهانه اینکه 
عزاداري حسيني موجب ذلت و 
سستي جامعه شده و فایده اي بر آن 
مترتب نيست، به مقابله با این سنت 
شيعي می پردازد، در حقيقت به 
واسطه ترس از فرهنگ ظلم ستيزي 
و ذلت ناپذیري است که از محافل 
سوگواري حسيني بيرون می آید، 
زیرا این فرهنگ مانع استبداد 
و استعمار در سلطه سياسي و 
فرهنگي و چپاول اقتصادي جوامع 

اسالمی  و شيعي است

سيدالشهدا)ع( در اين دوره تاريخي تقابل و مبارزه 
با اس��تعمار و فرهنگ غربي بود ك��ه در جنبه هاي 
مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي بروز می يافت. 
اس��تعمار انگليس كه در اين دوره خود را در ايران 
بامنازع می ديد و حكومتي مس��تبد و وابسته به 
خوي��ش روي كار آورده بود، براي چپاول وس��يع 
اقتصادي و تداوم سلطه سياسي خويش، بقاي خود 
را در نفوذ فرهنگ غربي در پوشش تجدد و تمدن 
و مدرنيسم می ديد. سياست كشف حجاب، ترويج 
باستان گرايي و ملي گرايي ضد اسامي، فرقه سازي 
و تخريب عقايد اصيل اس��امی  و ش��يعي، هجمه 
به روحاني��ت و دور كردن آنان از فضاي سياس��ي، 
اجتماع��ي، فرهنگ��ي و... در همين راس��تا انجام 

می شد. در اين ميان، محافل س��وگواري امام حس��ين)ع( كه با ترويج مكتب حسيني 
ضامن حفظ اس��ام و مذهب تش��يع بود، مانعي قوي براي اهداف رضاش��اه محسوب 
می گش��ت زيرا چنين مكتب و مذهبي سلطه غير مسلمانان بر مس��لمانان و شيعيان و 
سيطره فرهنگ غربي بر فرهنگ اسامی  و ش��يعي و همچنين هجمه به اصول و فروع 
مذهب را نمی پذيرفت و به شدت در مقابل آن می ايستاد. انتقادات، مبارزات و قيام هايي 
كه در محافل عزاداري حس��يني و بر پايه آن در مقابل با كش��ف حجاب و بي بند و باري 
زنان، خلع لباس روحانيت و هجمه به منزلت اجتماعي آنان، ترويج بهاييت و گسترش 
فرهنگ ضد اسامي، شكل می گرفت، گواهي بر اين مسئله است. به واقع به واسطه همين 
محافل و گس��ترش فرهنگ ناب حسيني و ش��يعي، اگر از تمام ظرفيت آن بهره گرفته 
می شد، استعمار نمی توانست با اشاعه عناصر ضد اسامی  فرهنگ غربي و سياست هاي 

استعماري، راه را براي چپاول بيشتر منابع سرشار اقتصادي ايران هموار نمايد. 


