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  مقدمه - 1- 1

ي اشخاص تأثیر اند و حوادثی رخ داده است و در باور و عقیدههاي ظهور کردهدر این عالم شخصیت

ي جانسوز عاشورا ها و حوادث، امام حسین (ع) و حادثههاي بارز این نوع شخصیتاند. از نمونهبسزایی داشته

ترین و پرطرفدارترین موضوعات تاریخی و مذهبی است )، یکی از پرتألیفاست. شرح مصائب امام حسین (ع

قدر تقاضا وجود نداشته است. که اکثر نویسندگان و شعرا از آن بهره جستند؛ چرا که در هیچ موضوعی آن

توان از ها را نیز میي عاشورا و امام حسین (ع) در یادها و خاطرههاي دینی، زنده بودن واقعهافزون بر انگیزه

  ها در این زمینه شمرد. ها و سرودهها و تألیفها براي کارهاي نوشتاري و تحقیقترین انگیزهمهم

تأثیري که شخصیت اباعبداهللا الحسین (ع) و قیام عاشورا در اذهان و ارواح جهانیان گذاشت، آنچنان 

را از آن حضرت کسب کردند؛ تا  خواه، حتی الگوي مبارزه و قیامهاي آزاديقوي است که بسیاري از نهضت

ما راه مبارزه در مقابله با استبداد انگلیس را از حسین «جایی که رهبر هند، مهاتما گاندي، گفته است: 

  ).13: 1381(رکنی، » آموختیم.

ستمی که بر اهل بیت عصمت و طهارت، در گذر تاریخ خالفت اموي و عباسی و حتی پیش از آن 

ي عاشوراست. امام ها، حادثهرسد سرآمد این ظلم و ستمه نیست. به نظر میرفته است، بر کسی پوشید

ي پیامبر (ص) و اجراي امر به طلبی، بلکه به دلیل زنده نگه داشتن سنت و سیرهحسین (ع) نه به خاطر جاه

  معروف و نهی از منکر قیام کرد.

ا به این مهم همت گمارند و واقعه عشق و ارادت به خاندان نبوت، بسیاري از شاعران را بر آن داشت ت

  ي ادبی به ظهور برسانند.هاي متنوع با مضامینی جدید در عرصهو پیام عاشورا را روز به روز در قالب

  

  



6 

  بیان مسأله - 2- 1

شد و کاربرد هاي تفکر اطالق میدیرزمانی به تمامی جلوه  ادب و ادبیات در فرهنگ اسالمی، 

واژه را بر خلق کریم و شرافت انسانی و تأثیر آن در زندگی مردم خاص و عام اي داشت. روزگاري این گسترده

ي شمول آن به معناي تهذیب نفس، شناخت و آموزش علوم و معارف نیز اند. بعدها دایرهکردهاطالق می

گسترش یافت و سرانجام پس از آن، به نحوي خاص بر شعر و نثر و آثار بالغی داللت یافت. (فاخوري، 

) پس سخن از ادبیات به معناي کلی آن سخن از تمامی ابعاد فرهنگیِ یک قوم است که در 157: 1365

ها، رجزها و به طور کلی ادبیات شفاهی کتب تاریخ... ـ و عام ادبی ـ مثل خطابه  هاي خاص ـ شعر، نثر، قالب

عی در اشعار مکتب وقوع می ي ادبیات شیکند و ناگزیر این نوشتار نیز از این دیدگاه به مسألهـ جلوه می

  نگرد.

اي در شعر فارسی به وجود آمد که غزل را از صورت خشک و در ربع اول قرن دهم هجري مکتب تازه

ي دوم همان قرن ) در نیمه270: 1375اي بدان بخشید. (شمیسا، روح قرن نهم بیرون آورد و حیاتی تازهبی

- دوره«مه داشت. این مکتب تازه را که برزخی است میان شعر به اوج خود رسید و تا ربع اول قرن یازدهم ادا

گفتند و غرض از آن بیان کردنِ حاالت عشق و می» زبان وقوع«، »سبک معروف به هندي«و » ي تیموري

  ) 3: 1374، گلچین معانیعاشقی از روي واقعیت بود. (

در این مورد  رد است. خانلرياختصاص دارد و معشوق نیز در آن م شعر وقوع عمدتًا به اشعار عاشقانه

گویی است و از این رو سخن گفتن از زن در مکتب وقوع معشوق مرد است؛ زیرا اصل بر حقیقت«نویسد: می

قبل از مکتب وقوع هم سخن گفتن از «معتقد است:  ) اما شمیسا25: 1368؛ (ناتل خانلري، »خطرناك است

نَقل مجالس عشاق و رندان ماجراهایی که «در آن دوران جا که است و از آنمعشوق زن چندان مرسوم نبوده

) لذا در این مکتب نیز اصل بر 198: 1381بوده است (شمیسا، » بین آنان و معشوق مذکر گذشته

  .گویی و بیان صادقانه وقایع و حاالت عاشق و معشوق استحقیقت

بتنی بر واقعیات باشد؛ اما اساسِ مکتب وقوع این است که وقایع بین عاشق و معشوق و حاالت آنان م

توانستند در اجتماعات قرون وسطایی آن دوره از معشوق واقعی زن نام برند و از او نشانی دهند؟ چگونه می

ي زن خطرناك نبود و این مسأله از این رو عمدتا به سوي معشوق مرد رفتند که سخن گفتن از او به اندازه

ي بازگشت به واقعیت در رد. اما اشتباه اصلی شاعران وقوع در مسألهجان و غیر قابل اعتنا کشعر وقوع را بی
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پنداشتند و ي غزل پردازي، فقط طرح ماجراهاي عاشق و معشوق میاین بود که واقعیت را تحت تأثیر سابقه

) همین مسأله نیز باعث تکرار 271: 1375شمیسا، ».(هاي پیرامون خود توجه نداشتندبه دیگر واقعیت

  در نتیجه افول زودرس آن شد. زبان وقوع ساده، عامیه و بعضا غیر ادبی است. مضامین و

میرزا اشرف جهان «کنند، اما اشعار ) را واضع این مکتب ذکر می941(وفات » لسانی شیرازي«معموال 

در تاریخ » شبلی نعمانی«) کسانی نیز (مانند 272دانند. (همان: ي کامل این مکتب میرا نمونه» قزوینی

ي به وجود آوردن چنین ) معتقدند که زمینه2/132: 1382، نعمانی هنديادبیات خود، شعر العجم) (

ي بسامد اما باید توجه داشت که سبک شناسی مسأله«شعري، قبال در غزلیات شیخ سعدي فراهم شده بود؛ 

: 1375(شمیسا،  ».است، بسامد این گونه ابیات در آثار قدما آنقدر نیست که تشخیص سبکی داشته باشد

  .از شاعران معروف دیگر این مکتب، هاللی جغتایی، اهلی شیرازي، وحشی بافقی و ... است )272

اي از ادبیات اسالمی، از صدر اسالم در ادبیات فارسی و عربی مطرح بوده و شعر شیعه به عنوان شاخه

شعر و شاعري در میان شیعیان  ادب و ادبیات و قلمروبخش عظیمی از شعر را به خود اختصاص داده است. 

شاید مهارت و توانمندي امام علی (ع ) در شعر و ادب و فصاحت و بالغت «ت. از آغاز مرتبتی بلند داشته اس

هاي ها و جدالستیزهن، گمانظیر او در سخنوري، در بالندگیِ شعر و ادب شیعی مؤثر بوده است؛ اما بیکم

ن در عصر اموي و عباسی در گسترش و توسعه ادب شیعه مخصوصا هاي انقالبی شیعیاگريسیاسی و شورش

به ویژه پس از حادثه عاشورا در کربال و شهادت ت؛ در حوزه شعر و شاعري نقش مهمی ایفا کرده اس

مظلومانه امام حسین (ع ) و شماري از خاندان پیامبر, روح حماسی شیعه در قالب نثر و نظم پرشور تجلی 

  )21: 1381رمانی، (افسري ک». دپیدا کر

گویی به افتراهاي توان گفت مضامین مهم ادب شیعی در عصر اموي و عباسی پاسخبه طور کلی می

مخالفان و شرح مظالم حکام جور و ذکر مصائب و مراثی اهل بیت (ع) و دفاع از حقوق ایشان و تفصیل 

حمد بن عبداهللا محض و زید بن هاشم چون محوادثی چون حبس و شهادت ائمه (ع) و کشتار انقالبیون بنی

علی بن حسین و یحیی بن زید و نیز شرح معجزات و مناقب امام علی (ع) و اثبات افضلیت و خالفت او و 

ذکر احادیثی در فضایل ائمه اطهار (ع ) و برشمردن مطاعن غاصبان در حق ایشان و تخطئه آراء و فتاوي 

الب و دعوت به قیام مسلحانه و حالت تعرض و حماسه به بعض فقهاي اهل سنت است و در همه آنها روح انق

بوده و بر محور  ) در حقیقت ادب شیعه در لفظ و معنی پیرو کالم علی (ع ) و ائمه اطهار (ع .چشم میخورد



8 

خونخواهی وانتقام از ستمکاران و انتظار بهبود و فرج و اطمینان از آینده بهتر یعنی پیروزي تشیع بر تسنن 

  ).2/36: ج1370ت (گروهی از نویسندگان، پیش رفته اس

 .پوشی نیستچشم و اغماض قابل تأثیرگذار، ي تاریخیِپدیده یک عنوان شیعه به در این میان ادبیات

 قطعات و هاي شعرتا دیوان اعالم و تراجم و تاریخ هايب کتا از بسیار قراین و شواهد آشکار، حقیقت این گواه

 استوار و ممتاز از جایگاه برخورداري  با شیعه نیز  است. شعر توانا ادبیات و عرانشا شماربی گروه نیز و ادبی

 و پویا جریانی و باورها، هااندیشه هدفمند گیريجهت ماندگار و آثار آفرینش و فارسی و عربی ادبیات در

 تحوالت و تغییر با پیوندي ناگسستنی جریان، این گیريِشکل چگونگی است. آورده پدید خروش و پرشور

 مسیري در شیعه شعر عاشورا، از قیام پس گمان) بی57: 1388شیعه دارد. (سیدي و استادي،  و اسالم تاریخ

 جلوة زیباترین و کامل و اشعار شیعی تجلّی گرفت خود به آیینی  شکل حماسی رثا، و برداشت گام دیگر

  .شد ادبی آن و هنري

ازه در روزگار صفویه موقعیتی فراهم آورد تا بخشی از گسترش شعر و ادب به سبک و زبان و بیانی ت

از مختصات اصلی ادبیات در این « .استعدادها و امکانات بالقوه فرهنگی و ادبی تشیع خود را به ظهور برسد

محتشم کاشانی به اوج » رساله جاللیه«گویی است که در دوره یکی بنیانگذاري و گسترش دادن شیوه وقوع

همه جا نام محتشم کاشانی به » مکتب وقوع در شعر فارسی«ر کتاب نفیس و دقیق رسد و در سراسمی

  )331: 1374(گلچین معانی، ». عنوان سرآمد و رهبر شیوه وقوع مطرح است

ي طبیعی سیاسِت سرایی و مدح دین بسیار معمول بود و این امر نتیجهي صفوي، مرثیهدر شعر دوره

اي سابقهلسله از آغاز تسلط خود بر ایران به شدت و با سختگیري بیمذهبی پادشاهانِ صفوي بود. این س

ي سبک شعر مکتب وقوع به اعتباري دنباله«و در شعر نیز تأثیر گذاشت. شروع به ترویج در ایران کردند 

و از نظر ادبی به مسائل   انگارترعراقی است، مخصوصا شعر اواخر قرن هشتم و قرن نهم، اما در زبان سهل

توجه است. مضون آن محدود به ماجراهاي عاشقانه است. این است که سوز و ی و بیانی (بالغت) بیبدیع

گرا. این جریانات منطبق است خوان است. شعر وقوع، شعري است کامال درونپسند و عوامسازي دارد و جوان

یختگی در همه شئوون آن با اوضاع اجتماعی ایران در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم که انحطاط و فرو ر

: 1375(شمیسا، ». تي سقوط رسیده اسآشکار است و مخصوصا در مسائل اخالقی کار به آخرین درجه

279(  



9 

به  و وقوع در مکتب تأثیر مذهب شیعه بررسی به مکتب وقوع، اجمالی بررسی از پس پژوهش این در

لسانی ، وحشی بافقی محتشم کاشانی، اشعار شاعرانی چون: تشیع در فرهنگی و فکري ویژه تأثیر عناصر

هاي مختلف استخراج و سپس تحت موضوعات و بخش و فصل فغانی شیرازي و  ... ، اهلی شیرازي، شیرازي،

  بندي و ارائه خواهد شد.طبقه

  هاي پژوهشسؤال - 3- 1

  باشد؟ها میهاي شیعی در سبک شعري وقوع کدامجلوه .1

  از کجا تا به کجاست؟ي شروع ادبیات شیعه در شعر شعرا نقطه .2

  هاي پژوهشفرضیه - 4- 1

  هاي مختلف فرهنگ شیعی انعکاس یافته است.در مکتب وقوع جلوه .1

ي معاصر در شعر شعراي مختلف انعکاس یافته ادبیات شیعی از صدر اسالم شروع شده و تا دوره .2

  است.

  اهداف پژوهش - 5- 1

  عهاي شیعی در اشعار شاعران مکتب وقوبررسی و تبیین جلوه .1

  اند.ي نظم    درآمدهي زمانی و مکانی اشعاري که بر بنیاد دین و فرهنگ شیعه به رشتهتعیین حوزه .2

  ضرورت و اهّمیت پژوهش - 6- 1

ي یک قوم و تصویر عمومی فرهنگ یا جامعه یا امت است که بدان تردید مظهر اندیشهادبیات، بی

گاه عناصر معنوي آن مردم واقف شد. ادبیات تجلی توان به ارکان و جزئیات مهمی از تمدن و سننوسیله می

ها را دریافت و به ها و پاکیزگی ذهنتوان لطافت اندیشهو آرمانی تفکر آدمی است؛ و از آنجاست که می

هاي مشترك انسانی، از قبیل حق پرستی، میزان استعداد و گرایش صاحبان آن فرهنگ نسبت به مقوله

  ید.حریت، جوانمردي و... دست یاز

ي تاریخ اجتماعی و فرهنگی مذهب شیعه در ادبیات و اشعار این مرز و بوم به صورت فقدان متون ویژه

دارد تا با استفاده از مآخذ دیگر این کمبود را ویژه و مستقل از ادوار گذشته تاریخ ایران، ما را بر آن می
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ریزي بهتر و دقت بیشتر به سرانجام مهباید با برناجبران کنیم. این کاري است که از آن ناگزیریم و می

  .تر بشناسیمرسانده و تاریخ اجتماعی، مذهبی و ادبی خود را به طور عمیق

یکی از بهترین مآخذ براي این کار، دیوان شعرا است. در این آثار، به طور مشخص از افراد و مضامینی 

هاي ه از آنچه به عنوان شعر آمده، پایهخاص سخن به میان آمده و این خود فرصتی است مغتنم تا با استفاد

یک تاریخ ادبی و فرهنگی ریخته شود. در این زمینه باید گفت دواوین شاعران نیز منبع مهمی براي تاریخ 

شود، منبع با ارزشی ادبی، فرهنگی و تمدنی است و به همین قیاس اشعار برگزیده که از شاعران نقل می

  .و باالخص مذهب شیعه است براي شناخت تاریخ ادبی و فرهنگی

  ي پژوهشپیشینه - 7- 1

ي چهارم تا مضامین اجتماعی در شعر شیعی (از سده«ي خود با عنوان نامه) در پایان1373حسینی (

   هاي شیعی اشعار قرون ده و یازدهم نیز پرداخته است.به برخی از جلوه» آغاز قرن چهاردهم)

به این نتیجه » بررسی مضامین شعر شیعی در عصر مملوکی« اي با عنواننامه) در پایان1391ملکی (

ترین مضامینی که در اشعار شیعی عصر مملوکی تجلی یافته است، عبارتند از: اظهار عشق مهم«رسد که: می

و دعوت به آن، امید به نجات و رستگاري در قیامت به واسطه دوستی با ایشان،  (ع)و محبت به اهل بیت

ها هاي ایشان، مدح اهل بیت و بیان فضیلتر، رثاي امام حسین و گریه و اندوه بر مصیبتبازتاب رویداد غدی

توان گفت اشعار شیعی در عصر مملوکی هاي بی نظیرآنان، هجو و نکوهش دشمنان ایشان و ... . میو منقبت

هاي ن عصر سرودههاي پیشین را در خود جاي داده است؛ با این تفاوت که در ایتقریباً همین مضامین دوره

  )1: 1391(ملکی، » .آمیخته استشاعران شیعی، با مضامین عرفانی در

» بررسی شعر شیعه از قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم«) نیز در پژوهشی که با عنوان 1388طبیبیان (

 پرداخته است. وي به فراهم 10و  9انجام داده به بررسی مضامین مذهب شیعه در اشعار قبل از قرون 

اي منسجم از سیر شعر شیعی از آغاز تا حمله مغول، تالش کرده و همچنین با نگاهی به نمودن مجموعه

ابعاد گوناگون جامعه ایران در قرون مذکور سعی کرده است تا بسترهاي ایجاد و گسترش شعر شیعی در 

هاي مهم معرفی فرقه برد، مشخص شود. وي در ادامه بهدورانی که تشیع در اقلیّت و مهجوریّت به سر می

ترین مضامین شیعی به کار رفته در اشعار تشیّع و تأثیر آنان بر اشعار دوران مذکور پرداخته و پس از آن مهم
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اند، خواه هایی بیان کرده و در پایان به معرفی شاعرانی که داراي این نوع اشعار بودهاین دوران با ذکر مثال

هایی از اشعار آنان با مضامین شیعه ذکر کرده است. (طبیبیان، ت و نمونهشیعه و خواه سنّی، اقدام نموده اس

1388 :2(  

ي تصویرآفرینی در اشعار عاشورایی شریف مقایسه«) در تحقیق با عنوان 1392قربانی حسنارودي (

ترین حماسه تاریخ بشر است که همگان را تحت مسئله عاشورا مهم«دارد: بیان می» رضی و محتشم کاشانی

تأثیر قرار داده است. پرداختن به حوادث و اتفاقات رخ داده شده در روز عاشورا و در کربال دستمایه بسیاري 

توان گفت شاعر از شاعران شیعی گشته و اشعار و قصاید فراوانی در مورد آن سروده شده است. تقریباً می

حرکت امام حسین(ع) به سوي کربال و  یابیم، مگر اینکه عاشورا و اجزاء این قیام ازشیعه مذهبی را نمی

) وي سعی کرده 2: 1392(قربانی حسنارودي، » محاصره و جنگیدن تا شهادت و اسارت را ذکر نکرده باشد.

هاي شریف هایی از تصویرآفرینیاست تا در ابتدا تعریفی از تصویرآفرینی ارائه دهد و سپس به ذکر نمونه

خورد، مقایسه مضامینی که در اشعار این دو شاعر به چشم می سپس با  رضی و محتشم کاشانی بپردازد

  ي شیعی در اشعار این دو شاعر، باالخص محتشم را بیان دارد.برخی از جلوه

  روش پژوهش - 8- 1

هایی با ي این پژوهش در بررسی و پژوهش خود، از روش تحلیل محتوا مدد جسته و سرودهنگارنده

لسانی ، وحشی بافقی محتشم کاشانی،اشعار شاعرانی چون:  در مذهب شیعه فرهنگی و مضامین فکري

ها بررسی، در نهایت به صورت را با آوردن نمونه اشعاري از آن فغانی شیرازي و... ، اهلی شیرازي، شیرازي،

اي و پردازد. لذا روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع کتابخانهموجز، به معرفی و تبیین مضامین شیعی می

- برداري میحتوا است. به این صورت که ابتدا با مراجعه به متون و منابع مرتبط با موضوع، به فیشتحلیل م

ها خواهیم هاي گردآوري شده پرداخته و در نهایت به تدوین آنپردازیم. سپس به تجزیه و تحلیل فیش

  پرداخت.
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  مکتب وقوع - 1- 2

- اول قرن دهم در ادبیات فارسی بوجود آمد. بنابراین شاعران قرن دهم به اندیشهمکتب وقع در ربع 

ي اي روي آوردند و با توجه به این که شعر سبک عراقی از واقعیت دور شده بود و کامًال جنبههاي تازه

بیان  گویی بازگشتند. در مکتب وقع، شاعر یا نویسنده بهانتزاعی و تخیلی یافته بو، ره به سوي حقیقت

  پردازد. ها یا زبان ساده و عامیانه میواقعیت

مکتب وقوع از اوایل قرن هفتم به ادبیات وارد شد، اساس این مکتب عبارت است از شرح و بیان 

-دهد و شاعر حقایق زندگی خود را دقیقاً به تصویر  میي حوادثی عاطفی که در زندگی شاعر رخ میساده

  عراقی و سبک هندي است.کشد. مکتب وقوع حد واسط سبک 

هاي در این سبک، هدف بیان حاالت عاشقی از روي واقع بود و به همین دلیل از پرداختن به آرایه

شد. این اشعار توانست شاعر را از دام تخیالت رهایی بخشد و به غزل حیاتی دگر دهد. مکتب ادبی دور می

هاي شاعرانه و صنایع بدیعی و خالی بودن از اغراقي زبان اي است در غزل که سادگی فوقالعادهوقوع، شیوه

ي آنها به زبانی ساده و مبتنی بر در آن شاخص است. دو قهرمان اصلی غزل، عرشق و معشوق بیان و رابطه

گردد و الزم گویی از همان ابتدا دچار تکرار و ابتذال میباشد. اما وقوعهاي مکتب وقوع میواقعیت از خصیصه

ي فرعی که در مکتب وقوع به وجود آمد ي راهی نو براي گریز از آن یافته شود، شیوهشود دربارهمی

باشد. برخالف سنت شعري غزل که در نام دارد. و به معنی اعراض و روي برتافتن از معشوق می» واسوخت«

تابد و دیگر بر می باشد، در شعر واسوخت، عاشق از معشوق رويآن معشوق مقام واالیی دارد و مظهر ناز می

رود. وحشی بافقی که از شاعران مکتب وقوع و از مقلدان بابا خرد و به سراغ معشوق دیگري میناز او را نمی

باشد. وي در حد وسع خود و تا آنجا که فرهنگ عصر او رود، مبذع این طرز شعري میفغانی به شمار می
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زبانش ساده و تا حدي عامیانه است و از بیان و بدیع داد، نوآوري کرد و شعر واسوخت را پدید آورد. اجازه می

  باشد.بند هم رایج میکند. قالب مسلط این اشعار غــــزال است اما ترکیباستفاده نمی

قرن دهم، دو جریان شعري وجود داشت، یکی همان شعر لطیف، فصیح و روان بابافغانی بود که به  «

کشاند و دیگري مکتب ی و ظرافت، به سوي سبک هندي میصورت طبیعی شعر حافظ را به لحاظ رقت معان

ي تقلید و ابتذال بود که اندیشی شاعران جهت تغییر سبک و رهایی از مخمصهوقوع است اوًال حاصل چاره

  )270: 1375نهایتاً راه به جایی نبرد و ثانیًا بازتاي طبیعی محیط اجتماعی قرن دهم بود. (شمیسا، 

هاي تازه بودند. البته این شاعران صنایع یا عناصر هاي نو و شکوه افقنبال راهشاعران سبک وقوع به د«

تر کردند اما ویژگی اصلی شعر آنها توجه به حاالت مختلف عاشق و اي به شعر نیفزودند، بلکه آن را سادهتازه

  )52: 1374(گلچین معانی: » معشوق و ریختن تجربیات عاشقانه در قالب غزل است.

توان با بابافغانی، لسانی شیرازي، میرزا شرف جهان، محتشم ان صاحب نام مکتب وقوع میاز شاعر«

-ي شعر مکتب وقوع، باورداشت است. یعنی خواننده   میکاشانی و وحشی بافقی را نام برد . . . و مشخصه

ست، سطحی و ي هر اثر هنر بزرگ اخواهد شعر را باور کند، منتهی دریغا که این حقیقت نمایی که الزمه

  ).272: 1375(شمیسا: » محدود به بیان حاالت و اطوار عاشق و معشوق است. آن هم معشوق مذکر.

باشد و همین خصیصه از ارزش و هاي آشکار مکتب وقوع میتوجه به معشوق مذکر، یکی از عیب

ه به معشوق مرد را بند وحشی بافقی به صراحت اشارترین ترکیبکاهد. در معروفاعتبار اشعار قرن دهم می

  بینیم.می

  سرخوش و مست ز جام دگرانت بینم    اي پسر چــند به کام دگــرانت بینم

  ساقـــی مجلس عـــام دگرانت بینم    مایــه عشق مـــدام دگـــرانت بینم

  )255: 1370(وحشی بافقی: 

این قرن رواج تمام البته باید توجه داشت که حساب اخالقی مخصوصًا در زمینه عشق مرد به مرد در «

داشت و در قرون بعد نیز مخصوصًا در نواحی مرکزي ایران از قبیل کاشان، یزد و اصفهان همچنان ادامه 

پردازي فقط طرح ي غزلداشت. اشتباه اصلی شاعران مکتب وقوع این بود که واقعیت را تحت تأثیر سابقه

» اي محیط پیرامون خود توجه نداشتند.هپنداشتند و به دیگر واقعیتماجراهاي عاشق و معشوق می

  ).271: 1375(شمیسا: 
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هاي این دوره نیز غزل شعر قرن دهم حدواسط سبک عراقی و هندي و قرار گرفته است. غزل«

ي سبک وقوع بابافغانی شیرازي بود. وي در حدوسط بود مانند غزلیات بابافغانی. یکی از شاعران برجسته

جا نشو نما یافت. در دوران جوانی بود که طبعش به شعر متولد شد و در همان ي دوم قرن نهم در شیرازنیمه

روي آورد و تخلص سکاکی را براي خود برگزید که بعدها به فغانی تبدیل شد. در جوانی روي به هرات نهاد و 

و تا پسندیدند خدکن موالنا جامی رسید و وجه قبول یافت، اگرچه شاعران سبک خراسانی، سبک او را نمی

  ).47: 1362(صفا: » خواندند.می» فقانیات«مدتها اشعار خالف روش خود را 

هنران نیز در امان نبود و در اشعارش زبان به درد و شکوه از ي بیي عوام و طعنهوي حتی از اندیشه

  آنان گشوده است.

  دداننجراحــــت دل و داغ جگــــر نمی    دانندستـمگــــران غم اهـــل نظـر نمی

  داننـدهـــزار شکـــر کــزین بیشتر نمی    خردانام دشمنند بیبه عیب دوســــتی

  دانندکه آب وز از آب زر نمـــیچنــــان    پرستان که سرخوشند مـدامخوشـا نشاط

  دانندي حرمـش ره به در نمیکه زمـــره    ي عشقچه منزل است فقانی حریم کعبه

  )212: 1385(بابافغانی، 

انی غزل مصنوع اواخر قرن نهم را از حیث لفظ و معنی به سوي سادگی و روشنی کشانید به بابافغ

نحوي که درك معانی شعر براي خواننده بسیار آسان شد. غزلیات او اکثراً یکدست و با معنی و الفاظ ساده و 

  شهرت داشت.» فغانیه«یا » فغانیات«شیرین سروده شده است. این شیوه در زمان حیات بابافغانی به 

بابافغانی وصف طبیعت را از سبک خراسانی گرفت و با عشق و عرفان سبک عراقی در هم آمیخت و 

  ي جدیدي را در شعر ایجاد کنند.پردازي، شیوهبندي و مضمونکوشید تا از تلفیق آنان و خیال

ترت بعد از حافظ بیرون ي في او بود که غزل را از انجماد و دورهدر اوایل قرن دهم بابا فغانی و شیوه«

اند. زیرا طرز خود را به غزل حافظ لقب داده» حافظ کوچک«آورد و به ان حیاتی تازه بخشید. برخی فغانی را 

: 1362(صفا: » نزدیک کرده است و مالحت شعر و رندي کالم حافظ در ابیات و غزلیات او نمایان است.

102 (  

  غنیمت دان فغـانی شیوه رندانه خـــود را    خــوارهنیاز است و محبت شیوه رندان می

  ي خود رااز زمین تاك سازد مسجد آدینه    امام شهــــر گـــر کیفیت بزم تو در یابد

  )97: 1385(بابا فغانی، 
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استفاده از لغات عامیانه و اصطالحات رایج در جامعه و اشاره به آداب و رسوم عامیانه نیز یکی دیگر از 

  شود. است که در دیوان بابا فغانی به فراوانی دیده میهاي مکتب وقوع ویژگی

  ايگه زهر چشم و گاه تبسم نموده      ايگاهی عتاب و گاه ترحم نموده

  )373(همان:                    

  یا:

  عروس دهر به هر کس که زد مهر ترنج     نشان سنگ قها سازدش نه محرم روز

  )169(همان:                    

شاعرانی چون بابا فغانی به اوج خود رسیده بود، به تدریج دچار ابتذال و تکرار ي وقوع گویی که با آثار شیوه

ي فرعی در مکتب وقوع پیدا شد که به شد و الزم آمد راهی براي نوآوري و ابداع یافته شود. بنابراین شیوه

  اند.گفته» واسوخت«یا » سوخت«آن 

به معنی اعراض کردن، رو بر » واسوختن». «در فرهنگ دهخدا«از واسوخت تعاریف مختلفی شده است. 

  تافتن و رو بر گرداندن از معشوق است.

  بلبل از این گونه ناز باغبان خواهد کشید         زود وا سوزد ز عشق آتشین رخسار گل

آید به معانی ذیل؛ خالف و گاه بر سر فعل می«در فرهنگ دهخدا چنین تعریف شده است: » وا«پیشوند 

  )149، 1345(دهخدا: » ازند، رو و وارو، کش و واکش، کنش و واکنش.سعکس معنی را می

توان گفت، واسوختن به معناي دوباره سوختن است و بدان معناست که عاشق به سبب عشق معشوق یک می

  سوزد.وفایی و جفاکاري او میبار به خاطر عاشقی و یک بار به دلیل بی

  ب است که عاشق در مقابل قدرناشناسی معشوق از خود واسوخت نوعی عکس العمل همراه با قهر و عتا

دهد، دهد. در شعر واسوخت، بر خالف سنت شاعر پیشین که به اعراض معشوق از عاشق بها مینشان می

رود. مکتب واسوخت گرداند و به سراغ معشوق دیگري میخرد، از او روي میعاشق دیگر ناز معشوق را نمی

دهد و به شکند. جرأت ناله و نفرین معشوق را به عاشق میو معشوق را می آید و قداست رابطه عاشقمی

  کند. طور علنی از او شکایت می

شود که مفاد آن اعراض واسوخت در اصطالح ادبی نیز نوعی دیگر از وقوع گویی است و به شعري اطالق می

  باشد.و روي گردانی و دل زدگی از معشوق می
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پردازد. از رفتارهاي ویگردانی از معشوق و برخورد تند و تهدید به ترك او میدر شعر واسوخت، شاعر به ر

وفایی او شکایت دارد. البته در اشعار شاعران قبل هم شعر واسوخت و کند و از بیناپسند معشوق گله می

-می ها نسبت به قرن دهم بسیار کمتر است. به طور مثال در شعر حافظشود، اما تعداد آنوقوع دیده می

  بینیم:

  ناز کم کن که در این باغ بسی چون شکفت  دم مرغ چمن با گل نو خاسته گفتـــصبح

  هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت   یــیم ولــندید که از راست نرنجـــگل بخ

  )136، 1367(حافظ:                       

  یا به قول سعدي:

  بان که تو منظور منیــــویند رقیـــنگتا             دل وجانم به تو مشغول و نظر در چپ وراست

  ).499، 1384(سعدي،                      

  واسوخت در عهد صفوي و در دوران شاعري وحشی بافقی به اوج خود رسید.

وحشی در اوایل قرن دهم هجري در بافق بر سر راه یزد و کرمان متولد شد دوره اول زندگی خود را در 

داري لوم ادبی از بافق به یزد و از آن جا به کاشان رفت و به مکتبزادگاهش گذراند و پس از فراگیري ع

  مشغول شد. 

گیر بود، و در زمانی که شاعران هم عصر او براي برخورداري از وي شاعري حساس، بلند همت و گوشه

 کردن. وحشی نه تنها از ایران بیرون رفت بلکه در تمام عمرشهاي بزرگان هند به آنجا مهاجرت مینعمت

آور عهد صفوي است که اهمیت او در سبک در یزد اقامت کرد. وي بدون شک یکی از شاعران بارز و نام

  خاص بیان اوست.

وحشی زبانی ساده و پر از صداقت را براي بیان احساسات و عواطف خویش برگزید. او در جهان عشق و 

باري سخنان وحشی در زندگی و آتشنظیر است و راز سوشیدایی، دلباختگی و مهرورزي، مردي یگانه و بی

  افروز برخسته اشت:اش آتشآن است که اشعارش از دلی دردمند و سینه

  نشانی استعرش از آتشـــر شـــکه در ه        فشانی استـــی مگر آتشـــدل وحش

  )63، 1370(وحشی:                 
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ر طول حیات خود کشیده است. شماري است که شاعر دهاي بینماي رنجي تمامهاي وحشی، آیینهغزل

هاي زندگی خود وحشی به روشنی از مشکالتی که تحمل کرده، پرده برداشته و با زبانی سوزناك از تخیل

شود که امید و اعتمادي به مردم روزگار خود سخن گفته است. از اشعار این شاعر سوخته دل برداشت می

آنان پناه ببرد. وي در برخی از اشعار خود از این مسئله توانسته هنگام مشکالت و بدبختی به نداشته و نما

  گوید:انتقاد کرده و می

  خواره مردم، هرکه غمخواري طمع داردزین خون       هاي ناخوردهی غمــنهادست از نکو یانش بس

  )47(همان: 

هاي عشوقهوحشی بافقی که خود از شاعران مکتب وقوع است، شاعري رند و اوباش مشرب است که اغلب با م

آورد. در بازاري سرو کار دارد. بنابراین طرز وقوع را از اعتدال بیرون برده و شعر واسوخت را به وجود می

  توان مضامین واسوختی را به وضوح دید.بند زیر میترکیب

  مدتی در ره عشــق تــو دویــدم، بــس اســت

  قــدم از راه طلــب بازکســیدیم، بــس اســت

  ي کســیآربعد از این مــار و ســر کــوي دل

ــرود ــرون ن ــر از دل بی ــه مه ــدار ک ــو مپن   ت

  ي داغــون نــرودوین محبت به صــد افســانه
  

  راه صــد بادیــه درد بریـــدم بــس اســـت  

  اول و آخر این مرحلــه دیــدیم، بــس ســت

  خــوانی و غوغــاي دگــربــا غزالــی بــه غــزل

  آتش عشق بــه جــان افتــد و بیــرون نــرود

  چه گمان غلط است این برود، چــون نــرود 
  

  )245مان: (ه                  

سوختگی و عجز در یکی از نکات روشن در شعر وقوعی و واسوخت، آن است که عاشق با وجود اظهار دل

  اعتنا شود و لب به گله و شکات باز کند:دهد که نسبت به او بیبرابر معشوق. این جرأت را به خود می

  ود دراز مکنـــا را به خـــوته مان کــــزب                 کوه باز مکنـــب ما را به شـــمکن مکن ل

  )124(همان:                   

  باشد:انتخاب معشوق نو به جاي معشوق کهن از دیگر ویژگی شعر واسوخت می

  قفس بر هم شکست این مرغ، خرم بوستانی کو         دل از عشق کهن بگرفت، از نو دلستانی کو   

  )133(همان: 
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ري معشوق خریداري ندارد و عاشق نسبت به معشوق خود کدورت گبینیم که دیگر جلوهدر اشعار وحشی می

  دارد: 

  خاطر چرا حزین کند و غم خورد کسی         اـــوفاران بیــوحشی براي صحبت ی

  )124(همان:                   

  نیاز، مکنمکن چنان که شرم از تو بی        پر است شهر ز ناز بتان، نیاز کم نیست

  )143(همان:                   

ورزي پروا از عشقهاي وقوعی و واسوختی، زیبایی معشوق ظاهري است و شاعر بر آن است مه بیزلدر غ

ي رمز و راز بیان ي عاشق و معوشق در پردهخود با معشوق پرده بردارد. در حالی که در اشعار پیشین، رابطه

هر لحظه آمادگی جدا شد. عشق در اشعار وحشی، دنیوي و زودگذر است، درست به همین دلیل، عاشق می

  کند.شدن از معشوق را دارد و او را به پیوستن به یاري دیگر تهدید می

  دارم، مکنــود ناگه کسی دیگر خریـــشمی           خواهی، ز خدمتکار خود غافل مباش  بنده می

  )123(همان: 

-ین موضوع اشاره میبه طور کلی عشق در مکتب وقوع، مجازي است و وحشی در شعر خود به صراحت به ا

  کند.

  ي عشق مجاز استهــنزل از آن بادیــــک مــی       تــی دور دراز اســاق رهـــقصد عشــتا م

  )15(همان:                     

  ترین دلیل براي اثبات این موضوع آن است که معشوق در این سبک، از جنس مخالف نیست.روشن

  خوشا آن کشوري کان جان تو صاحب کشورياي       دامین لشکريــوش؛ میر کاي جوان ترك

  )147(همان:  

توان گفت که این اشعار با اینکه اشعار مکتب وقوعی، سطحی و از موضوعات عرفانی به دور است، اما  نمی

  هاي عرفانی خالی است.کامالً از اندیشه

  مانه خواهم شدم شرب پیــاغر و هــحریف س           ملول از زهد خویشم، ساکن میخانه خواهم شد

  )51(همان:  
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هاي اشعار وحشی مانند دیگر شاعران مکتب وقوع، به زبان کوچه و بازار نزدیک است و از به کار بردن واژه

  کند.ناهنجار و سخت و بیگانه پرهیز می

  زکویت رخت بربستم، نگاهی زاد راهم کن

  ره آوارگی در پیش و از پی دیده حسرت

  کردمه میزکوي او که کار پاسبان کعب
  

  

  به تقصیر عنایت یک تبسم عذرخواهم   

  وداعی نام نه این را و چشمی بر نگاهم کن

  ضرورت گر روم سنگ سیاهم کنخدایا بی
  

  ).130(همان: 

باشد و این موضوع شعر را از انحشار گروهی هاي بارز مکتب وقوع میپیرایه یکی از ویژگیبیان ساده و بی

رود که بسیاري از دهد. زبان وقوعی تا آنجا پیش میرا در دسترس همگان قرار میآورد و آن ویژه بیرون می

  پذیرد.ترکیبات کوچه و بازار را می

  عفــــاك اهللا مــــرا کشــــتی و رفتـــــی
  

ــــی   ــــد نبین ــــی ب ــــی، اله ــــو رفت   نک
  

  ).145(همان:   

  بت ماستاگر نه خواري عشقت مالك صح              بري به کم محلی ا میــزت مــتویی که ع     

  )4720(همان: 

  با این تفاسیر، نباید در اشعار وقوعی و واسوخت به دنبال یافتن معناي و مضامین عمیق بود. اگر چه اشعار 

  بخشد.اي نمیاین دوره پر از سوز و گداز است اما در بیشتر مواقع سطحی است و به خواننده هیچ افق تازه

که بین سبک عراقی و سبک هندي، در ربع اول قرن دهم  مکتب وقوع سبکی بود در انتها باید گفت که

شکل گرفت. اشعار وقوعی، بیانگر واقعیات و بیان اتفاقات و بین عاشق و معشوق است. این سبک تحول 

هاي سبک عراقی که زیادي در شعر فارسی از لحاظ رابطه عاشق و معشوق به وجود آورد و برخالف غزل

پرداخت. ارزش مقام معشوق در اشعار وقوع به ترین واقعیات میبه جزئی مبتنی بر خیال بود، این اشعار

پردازد. زدگی از معشوق و حتی پرداختن به معشوق دیگري میشدت کاسته شده و عاشق به بیان دل

گر است و منطبق بر اوضاع توجه است. شعر آن کامالً درونمکتبوقوع از لحاظ ادبی به مسائل بیان و بدیع بی

  باشد و در مسائل اخالقی به درجات پایین سقوط کرده است. عی آن زمان میاجتما
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در مکتب وقوع پیدا شد که به معنی اعراض و روي » واسوخت«ي فرعی گویی، شیوهبه دنبال ابتذال وقوع

خرد و به راحتی به سراغ هاي واسوختی عاشق دیگر ناز معشوق را نمیبرتافتن از معشوق بود. در غزل

رود. اشعار مکتب فوق و واسوخت به لحاظ فکري مبتنی بر مسائل جزئی بین عاشق و دیگري می معشوق

پوشی است. لذا صحبت کردن از معشوق زن بسیار سخت است و معموًال معشوق مذکر معشوق بدون پرده

  گردد. تکلف بیان میاست. شعر این دوره بیان احساس و تجربه عاطفی شاعر است که با زبان ساده و بی

بند پرسوز و گداز وحشی بافقی در آن بند نیز رواج دارد. ترکیبقالب مسلط در این دوره غزل است و ترکیب

  زمان مکتب وقوع و شعر واسوخت را به اوج رسانید.

  هـ . ق 12 – 10بندي شعائر و مناسک شیعی در قرون صورت - 2- 2

ي هاست (سه وعدههاي سنیحدودتر از التزامهاي مذهبی شیعه بسیار مي التزامدر حالی که مجموعه

وعده، ممنوعیت و غیرشرعی بودن خراج و مالیات دولتی، ممنوعیت برگزاري نماز جمعه و  5نماز به جاي 

ي اشکال آن بیش از هاي آنان به مراتب در همهي غیبت امام دوازدهم (عج) ) شعائر و مناسک دورهدوره

ي متفاوت دوگانگی ناشی از وضعیت مذهب شیعه در ایران در دو  دوره مذاهب تسنن است؛ در حقیقت، این

ي در اقلیت ي پیش از عصر صفویه که تجلیات اجتماعی مذهب به واسطهو با حداکثر مختلف است. دوره

ي اجتماعی مذهب تسنن، بر اساس اصل مهم و حیاتی تقیه، هاي جور و سیطرهبودن شیعیان، وجود حکومت

اي ي اجتماعی جریان ندارد. در حالی که با رسمی شدن مذهب تشیع، دورهداقل در عرصهاندك است و ح

شود و همزمان با آن که شیعیان در برقراري مناسک و شعائر بازآرایی قدرت اجتماعی مذهب شیعه آغاز می

ود. از شیابند، حتی انجام این شعائر از طریق دستگاه سیاسی و دینی ترغیب و تشویق میخود عمل می

هاي تشیع و تجلیات اجتماعی آن که از طریق شعائر و همین رو در آغاز عصر صفوي دوگانگی میان اموزه

خورد. در حقیقت با بررسی چگونگی گسترش شعائر دینی و مذهبی مناسک جریان یافت بیشتر به چشم می

ي ایرانی در عصر صفوي عهها و شعائر جامشویم که یک نوع فاصله میان باورداشتمتوجه این موضوع می

تر هاي جامعه نیز فربهي باورداشتوجود داشته و حداقل از طریق گسترش شعائر و مراسم مذهبی، مجوعه

ها (به هاي برگزاري، عزاداريتوان گفت اساس منتقدات مذهبی شیعیان را آئینشده است؛ به طوري که می

ي حسینی) و اعیاد مربوط به شهادت یا تولد ائمه ویژه شهادت حضرت علی ابن ابی طالب (ع) و عاشورا
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معصومین (ع) شکل داده است. از این نظر، بررسی خصایل عمومی و اجتماعی این مناسک و شعائر و این که 

بندي ةن هاي سیاسی و مذهبی چه دیدگاهی نسبت به آن اعمال کرده و یا چه رفتاري براي صورتگروه

  اند، ضروري است.داشته

ي صفوي قابل وثوق از برگزاري مراسم عاشورا با بیست و یکم ماه رمضان در قبل از دوره اطالعات

مراسم عزاداري به راه انداختند. در سال » بغداد«بویه براي نخستین بار در بسیار اندك است. احتماالً آل

مایند (فقیهی، ن» اظهار حزن«هجري قمري معزالدوله، دستور داد مردم در عاشورا گرد هم آیند و  352

شد یا خیر، اطالعاتی وجود ندارد و چنین مراسمی برپا می» ایران«). اما این که آیا در 466 – 467: 1366

- ي شاهي صفوي تداوم دارد. اطالعات ما از برپایی مراسم عاشورا و یا رمضان در دورهاین موضوع تا دوره

اولیه اسالم توسط تبرائیان در کوچه بازارها رواج  اسماعیل نیز اندك است غیر از ایم کلیت که سبب خلفاء

ي نخستین مناسک هاي اروپایی یا مسافران ونیزي سبب خلفاء را در زمرهنویسیافت. نخستین سفرنامه

  ).243 – 245: 1349اند (باربارو جوزفا و دیگران، ایرانیان گزارش کرده

هابودند که محرم پرداختند احتماًال قزلباشمراسم عاشورا و » همگانی«نخستین کسانی که به برپایی 

چه در شکل لباس و چه آذین » پوشیسیاه«شد. اما  برگزار می» دوازده امام«به احترام » دروازه روز«در 

هاي بعدي توسط اغلب جهانگردان غربی گزارش شده است. زنجیرزنی را نیز یک سیاح به ها، در دورهخیابان

خوانی بر اساس میالدي مشاهده کرده است.  افزون بر اینها مجالس روضه 4/1625در سال » کوتوف«نام 

شد. جعفریان عقیده ي صفوي برگزار میها از همان اوایل دورهالشهدا کاشفی و دیگر مقتل نامهروضه کتاب

س ي عاشورا بوده است. این طاووها براي عاشورا حدود شش قرن بعد از حادثهخوانیدارد، نخستین مقتل

نگاشته است. » المصرع الشین فی قتل الحسین (ع)«و دیگري با نام » اللهوف«) دو کتاب یکی به نام 644(

ي جعفریان بیشتر از دو کتاب قبلی یافته رواج است، در حالی به گفته» ابومخفف«با این حال، کتاب مقتل 

  ).241: 1376ي روایت آن تردید وجود دارد. (جعفریان، که در باره

عباس در دارالحفاظ اردبیل است. در ي شاهخوانی شده در اواخر دورهتین ذکري که که روضهنخس

کند گیران توسط نقیب االشرف و تحت حمایت دولت نمودار شدند.کمپفر نیز روایت میهمین دوره معرکه

  ).179: 1350کردند (کمپفر، الشهدا را قرائت میکه مالها هر روز ار ده روز محرم یکی از فصول روضه
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هاي خونین بین هاي نمایشی و خیابانی و از جمله نزاعها جنبهجالب است که در نخستین سفرنامه

-هاي محلی،   نشانهمیالدي جدا از برخی عزاداري 17شود. در آغاز عصر مشاهده نمی» تبریز«عزاداران در 

ده وگزارش نشده است. مستندات هایی روشن از مراسم شیعی به صورت همگانی توسط مسافران غربی مشاه

ي شاه دهند که همگانی شدن مراسم عاشورا و دیگر مناسک شیعی را باید در   دورهتاریخی گواهی می

  عباس اول ببینیم.

دیدگاه شاه عباس اول به مذهب پر رمز و راز است. از منظري سیاسی وي بعد از سرخوردگی از 

دتی بعد آنان را نیز سرکوب کرد. همچنان که از نقطه نظر ها به جنبش نقطوي روي آورد اما مقزلباش

ي شاه والیت عباس یا شخصی او رفتار دوگانه و پر از رمز و رازي را در پیش گرفت از یک سو خود را بنده

کلب آستان علی نامید و پاي پیاده به مسافرت به مشهد رفت اما در همان حال روز بیست و یکم محرم در 

ه شراب نوشید تا قدرت خود در مقابل رعایاي خویش را به پادشاه آن کشور به اثبات حضور سفیر روسی

هاي دینی، علماي دربار را مجبور ساخت تا عمه زیبارویش را به عقد او درآورند؛ برساند و یا برخالف آموزه

  ).264 - 265 /4، ج1344سرانجام یافت (فلسفی، اگرچه داستانی بی

ها از افزایش مراسم ي به عنوان پادشاهی مقتدر، نشانهخصی، در دورهصرف نظر از این عقاید ش

هاي امامان و امام زادگان حکایت دارد. تحت عزاداري و همچنین توجه مبسوط به اکرام و اعزار بارگاه

عظیم » کارناوال«اي و محلی باقی مانده بود به یک ها محلهفرومانروایی او، مراسم محرم که در حد جنبه

  یل شد. کلمار معتقد است که حداقل از زمان تغییر پایتخت به اص.تبد

نیافته بود. همچنین » همگانی و با شکوه«اگر چه این کونه مراسم نیز اهمیت داشت اما چنین شکل 

ي شاه عباس بین مراسم مذهبی و دیگر و شعائر غیر مذهبی نوعی آمیختگی مشاهده شده است. از در دوره

ها از قرن دهم میالدي باقی هاي حیدري و نعمتی آمیخته شد. اگرچه این نزاعا را با نزاعجمله مراسم عاشور

ي صفویه با سنی بودند. اما در دوره» هانعمتی«شیعه و » هاحیدري«مانده بود. چنان که تا قبل از صفویه 

هایی دامن ین   نزاعها همچنان باقی ماند و حتی شاه عباس به چنگرایش جبري نعمتی به شیعه، این نزاع

هاي حیدري، نعمتی عمدتًا با چوب و چماق و سنگ همراه بوده است. وینچیتو دالساندري مسافر زد. نزاعمی

ي شاه طهماسب در تبریز مشاهده کرده است. (باربارو جوزفا و نعمتی را در دوره –هاي حیدري ونیزي نزاع

  )445: 1349دیگران، 
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سپانیا در دربار شاه عباس اگر چه از زد و خورد میان مردم نوشته است اما در گزارش فیگوئروا سفیر ا

در آخرین روز «نویسد دهد. وي میتوصیف وي از روز عاشورا بیشتر یک مراسم کارناوالی را بازتاب می

 اند که طبل و سنج و سالح درهاي خود زدهعزاداري همه مردم خرده پاي شهر در حالی که پرهایی بر عمامه

: 1349(فیگوئروا، » کنندهاي عمومی شهر حرکت میها و میدانآیند و دسته دسته در محلهدست گرد می

هاي بزرگی به راه ). دالواله نز در اصفهان در روز عاشورا شاهد بوده است که از تمام محالت شهر دسته311

  ).101: 1383کنند. (دال واله، افتد که همه بیرق و علم حمل میمی

اند. بر اساس گزارش زنی سخن گفتهاز مراسم چوب» دالواله«عباس سیاحانی همچون ي شاهدورهدر 

اي که با لباس مشکی براق و آراسته به پر و تزئینات دیگر ي عدههاي عزاداري، منظرهوي در میان دسته

  ).102، 1348چوب و چماق به دست دارند، تماشایی است (والواله، 

ها عزاداري را ها گزارش شده است. دالوانه دستهنویسم و کتل نیز توسط سفرنامهمراسم همراه با عل

هایی را ها علمخواهی امام حسین (ع) در جلو دستهي خونمشاهده کرد که همچون قشون جنگی به نشانه

ي، هاي غیرمعمول بر اساس گزارش وهاي مختلف آویخته شده بود. ایم علمکردند که به آن سالححمل می

ها، اغلب ). در کنار حرمت علم101هاي امام حسین را با خود به همراه داشت (همان: هایی از سالحنشانه

  شد. هاي مشرف بر بازار سلطنتی نواخته میاند که از بالکونزنی نیز سخن گفتهنویسان از نقارهسفرنامه

ي شاه عباس مراسم و شعائر دوره توان گفت احتماالً دربر اساس این گزارشاتو مشاهدات، اکنون می

ي همگانی گسترش یافت و از شکل اولیه خود به صورت مراسم بزرگ مذهبی درآمد، شیعی به حوزه

 - ي اصلی گفتمان سیاسیي شاه اسماعسل، گزارهبنابراین، اگر در آغاز عصر صفویه و خصوصاً در دوره

ي شاه عباس مناسک ري بود، در گفتمان دورهمذهبی فاتحان گسترش، نفوذ و سرایت مذهب شیعه اثنی عش

  ي همگانی را دربرگرفت.و شعائر حوزه

هاي گر شد به طوري که نشانهي بعدي سیماي مناسک و شعائر در شکلی متفاوت جلوهدر دوره

آور شعائر و مناسک افزوده شده است و از شکل هاي دراماتیک و حزنتاریخی حکایت از آن دارد که بر جنبه

هاي کامالً هاي دراماتیک با نشانهدرآمد. جالب است که این جنبه» تأثیربرانگیز«به مراسم » رناوال رسمیکا«

آمد. از این منظر در عین حال که اقدامات شاه عباس در ترویج شعائر مذهبی توسط واقعی به نمایش درمی
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ي بطنی بودن و شی از آن به واسطههاي دیگري بر آن افزوده شد که تناه بخجانشینانش اداماه یافت؛ جنبه

  آمد.جزئی بودن فرا چنگ می

سیاه کردن صورت و بدن در اي دوره مشاهده شده است. تاورنیه در اوایل عصر فهدهم میالدي در روز 

پرداختند زنی میکردند و برخی در میئدان به قمهعاشورا شاهد بود که جوانان صورت خود را سیاه می

- هاي دراماتیک مراسم بعد از شاه عباس، ساخت      حجلهترین جنبه). از جمله مهم412: 1369(تاورنیه، 

ي ازدواج قاسم بن حسن (ع) با دختر امام هایی احتماًال غیرواقعی از قصههایی است که بر اساس روایت

  دارند.ه) برپا میهایی را براي جوانان ناکام (ازدواج نکردحسین (ع) ساخته شده و هنوز در ایران چنین حجله

است که سمبلی از تابوت شهداي » گردانینخل«از دیگر مظاهري که در عصر دوم صفوي رواج یافت 

پردازند به صورت در روز عاشورا مردم که به یکدیگر جاي می«گوید: آمد. کمپفر میکربال به حساب می

اي که خود را به مردن زده د پسربچهآلوجمعی تابوت امام مقتول را که چون سرپوش ندارد جسد خوندسته

کند (کمپفر، کشد و ناله میکنند. پسر بچه در حین حرکت دسته آه میشود با خود حمل میاز آن دیده می

1350 :181.(  

حضرت ابوالفضل (ص) » عباس«هاست که به یاد هاي دراماتیک ماجرا، ساخت سقاخانهاز دیگر جنبه

ها، هر دو مکان شد. کلمار عالوه بر سقاخانهها بر پا میدر کنار تکایا یا حسینیهها شود. این سقاخانهبر پا می

داند. ي صفویه ساخته شده و نصرآبادي نخستین آن را در اصفهان میي میانهدر دوره» حسینیه«تکیهم و «

  ).9: 1317(نصر اصفهانی، 

عاتی است که بالفاصله بعد از تشکیل توجه ویژه به بارگاه امامان و زیارت کربال و نجف از دیگر موضو

دولت صفوي آغاز شد و در سرتاسر آن تداوم یافت. لرد کرزن معتقد است شاه اسماعیل، طهماسب و عباس، 

: 1347ي شیعیان درآوردند (کرزن، بارگاه امام رضا را از شکوه و ثروت سرشار کردند و آنجا را زیارتگاه عمده

گوید خر عصر صفوي به ایران آمده است بر اساس اطالعات آن عصر می). کمپفر نیز که در آ224 – 223

  ).178: 1350شاه عباس به مدفن امام رضا توجهی ویژه نشان داد. (کمپفر، 

ي صفویه تداوم داشته است. گانه در طول دورهعالوه بر این، همچنان که گفته شد سب خلقاي سه

شعارهاي لعنت بر عمر این اقدام را به نام خود ثبت کردند. بعدها ي شاه اسماعیل تبرائیان با اول بار در دوره

ي اجتماعی تبدیل شده ي شاه اسماعیل دوم تبرائیان سرکوب شدند اما سب خلقاء به مؤلفهاگر چه در دوره
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ًال ي دوم متمرکز شد و این احتماي شاه عباس اول به بعد ظاهرًا لعنت بر خلقاء سه گانه بر خلیفهبود. از دوره

دهد که گیرد. شاردن گزارش میاي ایرانی دارد که از قتل عمر توسط ابولولوء ایرانی سرچشمه میریشه

در زندگی خصوصی و » لعنت بر عمر«ي دوم بیش از دو خلیفه دیگر در نزد ایرانیان منفور است و خلیفه

اي که کند که ایرانیان شیعهمی ). دمانس نیز نقل5/160: ج1374اجتماعی ایرانیان راه یافته است (شاردن، 

هایی همچنان وجود داشت خوردند اما راهرفتند بر اساس اصل تقیه سب عمر را فرومیبه سفر حج می

- صدیق را زیر لب به زندیق تغییر می» سالم بر عمر صدیق«شد تا بگویند چنانکه وقتی از آنان خواسته می

  دادند.

گوید شب قبل از داده اگرچه خود آن را چشم ندیده است. می دالواله از مراسم عمرکشان نیز گزارش

). کوتوف نیز گزارش 102: 1384زنند (والواله، اي از دشمنان حسین را آتش میوعده» ادمک عمر«عاشورا 

ي زنی یا زنجیرزنی به راه افتد، آدمکی ساخته شده از حصیر و پارچهدهد که قبل از آنکه دسته سینهمی

انداختن. گذشت بر آن آب دهان    میکردند و در حالی که از کنار مردم میبر الغی سوار میانباشته شده 

  ساختند.هاي شهر رها میسرانجام این آدمک را در بیرون از دروازه

اي که براي نخستین بار بر اساس مذهب شیعه دوازده به هر حال، در پایان حکومت صفویان؛ سلسله

به کشوري یکپارچه و واحد وارد دنیاي جدید کرد، مناسک و شعائر مذهبی تشیع کامالً امامی، ایران را به مثا

هاي نیرومند از تاریخ اسالمی که با ي ایرانی را متوجه خود ساخته و بر اساس مؤلفهذهن و زبان جامعه

ه بعدها تحوالت روحیات ایرانیان کامالً نزدیکی داشت، نظام زبانی و فرهنگی منحصر به فردي را ایجاد کرد ک

کامالً «سیاسی و اجتماعی ایران را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. از این منظر نظام شیعی دوازده امامی متنی 

گیري و کمال خود را در طی چندین قرن طی ي شکلي ایرانی است که دورهدر جامعه» فرهنگی و سیاسی

ي فرهنگ گردید؛ به به مثابه یک متن ایجادکننده کرده است؛ به وجود این و پس از ایم مرحله، نظام شیعی

سنجیدند و ي ایرانی تبدیل شد که دیگر متون را با آن میطوري که این متن به متن حاکم و غالب جامعه

  کردند.مشروعیتشان را براساس آن تعیین می

آن، به تدریج  رمضان و امثال 21افزون بر این، نظام شیعی مبتنی بر شعائر و منسک عاشورا، محرم، 

ي ایران گسترش داد و غنی بخشید. تقدم زمانی و تاریخی مناسک و شعائر هاي جامعهي باورداشتمجموعه

ها در عین حال تجلیات اجتماعی و بیرونی مذهب شیعه را برعکس قرون متمادي از ي باورداشتبر مجموعه



27 

در دوران قاجار به تدریج با دنیاي پیرامونی خود گري ترقی داد به طوري که بعد از آن که ایران تقیه و باطنی

  ي همگانی کامالً در تسخیر مذهب قرار داشت.آشنا شد و غرب را در روبروي خود یافت، حوزه

  تأثیر ادبیات عصر صفوي در ورود مضامین مذهبی در شعر - 3- 2

ي زبان و طهطرح موضوعات ادبیات فارسی در عصر صفویه به چند دلیل مهم است. نخست آنکه راب

شوند. از که در محاوره اغلب یک عبارت کامل پنداشته میدر هم است چنان ادبیات بسیار نزدیک و تنیده

اي غیرمعمول و تا حد زیادي ناممکن است. عامل دوم نظر علمی نیز گسترش زبان بدون رونق ادبیاتپدیده

ي صفویه صورت یت ادبیات فارسی دورهي قاجار به این سو نسبت به وضعاي است که از دورهشدت حمله

هاي این حمالت صورت گرفته خود موضوعی یابی دالیل و زمینهگرفته است. ضرورت کالبد شکافی و ریشه

  مهم و جالب توجه است.

ي قاجاریه به این سو شدیدي در بین اهل نظر نسبت به وضعیت در آغاز باید گفت از اواسط دوره

هاي اخیر تا حد زیادي یک فرض مسلم وبیش ادامه یافته و در دهها به امروز کمادبیات صفویه پیدا شد و ت

  اندیشد.تلقی شده است تا آنجا که کمتر کسی به تجدید نظر در این باره می

ي صفویه فقدان شاعران ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبیات ایران ضمن بحث از هنر و ادبیات در دوره

شمارد. به زعم وي در اینن دوره برخالف ک امر عجیب و در بادي امر غیرقابل باور میبزرگ در این دوره را ی

  اند:ادبیات سایر هنرها رشد زیادي داشته

هاي عجیب و در ابتداي امر، غیر قابل توجیه دوره صفویه. فقدان کلی شعراي بنام در یکی از پدیده

- العاده پیشرفت کرد، ساختماناتور و سایر هنرها فوقطول دو قرن حکومت آنها بر ایران است. معماري، مینی

ي عموم که شاه عباس سراسر کشئر خود، به ویرژه پایتخت خود اصفهان را به آنها زین هایی براي استفاده

ي بینندگان قرار گرفته است. بهزاد و هنرمندان دیگر که دربار ساخت، از آن زمان تاکنون مورد تحسین همه

قطارانش یافتند. اما اي چون رضاي عباسی و سایر همشهور شده بودند، جانشینان شایستهتیموریان هرات م

هاي آن زمان نام بسیاري از شعرا آمده است، (اگر جامی، ها و تاریخچهي سامی و سایر تذکرهاگرچه در تحفه

ف کنیم) دیگر شاعر هاتفی، هاللی و دیگر شعراي خراسان را، که در واقع از بقایاي مکتب هرات بودند، حذ

  ).38: 1369شود که بتوان از او یاد کرد. (براون، اي یافت نمیبلندمرتبه
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