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مقالۀ حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که در عزاداري هاي اخیر چه تغییراتـی رخ داده اسـت کـه                : چکیده

ه ایـن سـؤال،    . مایۀ نگرانی قاطبۀ مؤمنان و روحانیان شده است     پـس از بررسـی انـواع ادبـی ِ تـراژدي،      براي پاسخ ـب
ی عاشـورا، تغییـر از حماسـه بـه              حماسه و مصیبت، نتیجه گرفته شده که یکـی از تغییـرات مهـم در حـوزه آثـار ادـب

ترکیب مصیبت با عشق زمینـی،  . تراژدي در سده هاي گذشته و تغییر از تراژدي به مصیبت در سال هاي اخیر است       
ایـن موضـوع   .  که عزاداري بر مبناي آن، بیشتر کارکرد اجتماعی دارد تا مذهبی باعث ایجاد نوع ادبی خاصی شده     

  .در مقاله با مستنداتی از اشعار و نوحه ها نشان داده شده است
  

  یبت، انواع ادبیعزاداري، ادبیات عاشورا، حماسه، تراژدي، مص: کلیدواژه
 

  مقدمه
ج بوده و سلف صالح یوه، هم در زمان ائمه راین شیا. یان مطلوب از نگاه دینی، ذکر مصائب است و مقتل خويعزادار

م، که ید محمدباقر حکی شهیمقتل خوان.  دانندی ميج عزاداریوه رای آن را شیز برخی کرده، و امروزه نیه را دنبال مین رویا
 هم ینه زنی و سیه خوانرباز به نوحیان، از دیرانیدر کنار آن، ا. ن دست استی از اي شود، نمونه ایر آن پخش میرا تصاویاخ
  . پرداخته اندیم

 يژه در شهرهایو بو، جوانانان یج در می مطلوب و راي هايدر عزادارژه یبو( ها يعزاداروه یشر، در ی اخياما در سال ها
فات در یتحر« بر يبصورت جدآنها ون شده و ی علما و روحانیرات باعث نگرانیین تغیا.  رخ داده استیراتییتغ) بزرگ
  . تمرکز کرده اند»  هايرعزادا

 که به یی را به دروغ هایفات لفظیشان تحریا. م کرده اندی تقسي و معنویفات را به دو دسته لفظی، تحرياستاد مطهر
ت ی، آمدن اهل بی حضرت قاسم در روز عاشورا، داستان زعفر جنیعروس:  داند، مانندیحادثه کربال نسبت داده اند، راجع م

 دهند که ی نسبت مي را به آن موارديفات معنویتحر.  اکبر در کربالیال مادر حضرت علی اول، حضور لنیبه کربال در اربع
ن کشته شد تا کفاره گناهان امت باشد، ینکه حسی دهد، مانند ایر میی کند و هدف نهضت را تغیعاشورا از روح خود خارج م

  )1368، يمطهر. (ام کردیقاست ی حکومت و ريا برای
 ها ي که در عزاداريه ایر را به عنوان امور منهیموارد ز) 1385(»  نامشروعي هايراعزاد« در ین عاملیمد محسن ایس

  : کندی افتد، ذکر میفراوان اتفاق م
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  کذب و دروغ گفتن -
  باشد،ینه میا سیت بدن کردن، که همان زدن به سر یآزار نفس و اذ -

  بلند زنان،يادهایغ زدن ها و فریج -

 .انهیش وحيادهایداد و فر -

ه شده، ی نجوا در شهر قم تهي هنریتوسط موسسه فرهنگ» ي فرهنگ عزاداریب شناسیآس« که با عنوان يدر لوح فشرده ا
و ( که ذکر شده ي، رهبر انقالب و مراجع آورده شده، تنها مواردینی در باره آنها از امام خمیب، انتقاداتیو در کنار موارد آس

  : نها استی، ا) آورده شدهيمروز اي هاي آن در عزادارينمونه ها
   عزاداران،یبرهنگ -
  ، یقیاستفاده از آالت موس -
  اختالط زنان و مردان،  -
  ب رساندن به بدن،یآس -
  پاپ، ویمداح -

  . یی کفرگو -
  : ن قرار استیفات، که فراوان مورد نقد قرار گرفته از این تحریگر از ای دیبرخ
 . شودیش گذاشته میبه نماتصویر ائمه  -
  .به ائمه و فرزندان آنها وجود داردو غلوآمیز هی نگاهی الو -
  .عاشقانه است) رقیهحضرت ب و نزیحضرت زهرا، حضرت (ت یاهل ببرخی از روضه ها در باره زنان  -
نامشروع برخی مراسم محملی براي ارتباط ، و وارد شده اند يدر مراسم عزادارنامناسب و پسران با ظاهر دختران  -

  . تهرانیدان محسنیمر در ی اخي سال هايو عزاداربان یشام غرنند مراسم ، مامیان دختر و پسر است
 دارد و عالوه بر ی زند و حرمت شرعی که به بدن لطمه می، مانند قمه زنعه استی ها باعث وهن شي عزاداریبرخ -

 يمانند نوحه ا.  دانندیم و آنها را بنده ائمه النه به انسانهاینگاه ذلا ی. آن، مورد سوء استفاده فراوان قرار گرفته است
  »هیانا کلب الرق «: شودیکه در آن دم گرفته م

، رفته شده استیبا پذیاز فرط رواج، تقر نامطلوب هم وجود دارد که ي هايا عزاداریفات،یگر از انواع تحری دیالبته برخ
 .تعزیه و سینه زنیمانند 
  
  یرات اجتماعییشتر، تغی مطلوب فاصله دارد، اما بيادار موارد  با عزياری شود، هر چند در بسیده مینامنچه تحریف آ

 : ر عبارتند ازیی تغي از حوزه های برخ.است و البته بدون کارکرد نیست
 ) موعظهي و مصیبت بجای روحانيمداح بجا( اصل ي بجاي پامنبرینیگزیجا و تیر در نوع ارتباط با روحانیی تغ- 
ر و الزامات یغلبه تصول ید، به دلیدر دوران جد. شده است ي و رسانه ایشینما، يمراسم عزادار:  شدن مراسمیشی نما- 

 خوانند، ی مخاطبان حاضر خود مين حضور دارد و مداحان معروف، به همان اندازه که برای از مراسم ها، دوربياریآن، در بس
گر، ساختار یاز طرف د. ر دارند کنند، هم نظیمراسم از آن استفاده مCD  لم و نوار و  یق فیب که از طریبه مخاطبان غا
ک شده ی نزد(Show) مدرن یقی موسيش و اجرای فاصله گرفته و به مراسم نماینگونه، از ساختار سنتی اي هايمراسم عزادار



که امروزه ( اشعار باشد ي گردد، نه محتوای برمي پاپ در مراسم عزاداریقی که به حضور موسییرادهای از اید بخشیشا. است
  . گرددی آن باز مي پاپ و اجرایقی از شکل و ساختار موسيریرپذی، بلکه به تاث)که مورد انتقاد است است یبخش

ئت ها، یکوچک بودن هت، یي و ابراز هوت و رقابت محله ایجاد هوی بودن مراسم، و اي کوچه ای بودن و حتي محله ا-
   .ی مداحين جوانان برایو تمر

ن ییت و تعی وزن و اندازه اهمی خود قابل توجه هستند، ولي هر کدام در جاف تاکنون ذکر شد،یآنچه به عنوان تحر
گر هم ی دیبرخ. ستندی چندان قابل اعتنا نیگر هستند و برخی خود معلول علل دیست، برخیک اندازه نی آنها به یکنندگ

اما . یقیها وجود داشته و هم موسر در عزاداري ین، هم تصویش از ایپ. ن هم وجود داشته اندیش از ایستند و پیچندان تازه ن
 را متفاوت از ي هم رخ داده که عزاداريگری دیراتیین نشان از آن دارد که تغیرا شدت گرفته و ایف، اخیبحث از تحر

  . گذشته کرده است
  از آنیقین دقییافت شده و تبی دری و تنها بصورت حساستشده، درست شناخته نشده نداران ید یاما آنچه باعث نگران

رات ییا تغی، ي و حداکثر معنوي صورفاتیف دارند، بر تحری که دغدغه تحریت و کسانید روحانیشتر تاکی ب.ستیموجود ن
 یتوسط موسسه فرهنگ» ي فرهنگ عزاداریب شناسیآس« که با عنوان يدر لوح فشرده ا.  مراسم استيمحتواشکل و در 
، رهبر انقالب و مراجع آورده شده، تنها ینی باره آنها از امام خم دریب، نکاتیو در کنار موارد آس ه شده،ی نجوا تهيهنر

ب رساندن به ی، اختالط زنان و مردان، آسیقی عزاداران، استفاده از آالت موسیبر برهنگ: نها استی که ذکر شده، ايموارد
  . راتییغامد آنها و نه خود تیر است و پیرات اخییجه تغین موارد، نتیا. یی پاپ، کفرگویو مداحبدن، 
 ينداری ديزان نسبتا باالینکه آمارها از میبا وجود ا.  جوانان هم رخ دادينداری گذشته در باره دين مساله سال هایا

ان ین میی بعد با تبين مساله، سال هایهم.  جوانان داشتينداریزان دیت اصرار بر کاهش می کردند، روحانیت میجوانان حکا
ش ی جوانان افزاينداری دیعنی. د شدییت تایافت، و صحت نظر روحانی يشتری، وضوح بیا فقهی ي و اسالم رساله ایاسالم عرف

 ي هاي بعد، به صورت عزاداريجه آن در سال های کردند؛ و نتیت مین روایت از دی که روحاني نه بگونه ایافته بود، ولی
 یقی و موسي سازیقیان موسی ميشباهت هاگر آن، در عدم درك ینمونه د. در آمد... ن ویل معصومینامطلوب، رواج شما

 ي بعد، شباهت هاي بود، چنانکه در سال هاي آوازیقی به موسیی اعتنای و بي سازیقی با موسيمخالفت جد» تنها«، و يآواز
  . پاپ مورد انتقاد قرار گرفتیقی ها با موسي عزاداريان آوازهایم

 که هم به همت فاتی و تحريعاشورا، عزادار در کتاب.  حاکم استین نگاه سطحیفات، هنوز هم ایدر مساله تحر
 را آورده و یفات لفظیتنها تحر  ي منتشر شده، از مرحوم مطهریبه تازگ) 1385(» ه قمین حوزه علمین و محققیمجمع مدرس«

د از مجموع یده بودن، بایل گزین کتاب به دلیالبته ا. را حذف کرده است... شان بر اشعار محتشم وی و نقد ايفات معنویتحر
 است از ي، نشانه ايفات معنوی و صرف نظر از تحریف لفظید بر تحری کرد، اما تاکینش می گزینیحماسه حسمطالب 

  .ده نشده استیف درست فهمینکه هنوز هم مساله تحریا
 يجد نقش فاتیز در مساله تحری هم هست که تاکنون به آنها کمتر توجه شده و آنها نيگری ديما، حوزه ها اما از نظر

این . پرداخته خواهد شد» ي عزاداریات و آثار ادبیر در صورت ادبییتغ «یعنیطه ها، ین حی از ایکین مقاله، به ی در ا.دارند
 که ینیی با تب.از حماسه به  عرفان به تراژدي، و از عرفان و تراژدي به مصیبت و عشق زمینی: تغییر در دو سطح رخ داده است

  .ن حوزه ها بوده استیف در ایر و تحریی تغين عرصه ای از مهمتریکین است که ی ما ايشد، مدعار خواهد یین تغیاز ا
 ها نشان داده خواهد شد و ين انواع در عزاداری خواهد شد و سپس ای انواع ادبيان نظری در بین منظور، ابتدا سعیبد



ر در انواع یین تغیج ایو در انتها عوارض و نتا. د شدگر نشان داده خواهی به نوع دیک نوع ادبیات محرم از یرات در ادبییتغ
  . خواهد شدیبررس

  
 .ز الزم استیش از شروع، ذکر چند نکته نیپ

 از آن ی روضه و مداحي آنچه برایعنی شود، ی ها استفاده مياست که در عزادار يا یبر آثار ادبر، یدر دوره اخد ما یتاک
ف شمرده ی آنچه تحرين مقاله، فقط بر روینکه، ایگر اینکته د. سط شاعران معاصر  تو شود و نه اشعار سروده شدهیاستفاده م

  . ز شده استی شود، آگاهانه پرهید دارد و از توجه به آنچه مطلوب دانسته می شود، تاکی شود میم
 آن ییهاقه انتیتنها چند دق» شور« است که ی، شامل اصول و مراحلیک مداحیچنانچه خود مداحان هم اذعان دارند، 

 ی صوتي در قالب هاCDن است که بصورت یقه است و همین چند دقیاست، اما آنچه مورد توجه جوانان واقع شده، تنها هم
ست، ی، تنها متوجه مداحان نين نوع از عزادارید متوجه بود که نقد به ایلذا با.  شودی استفاده مي به عنوان عزاداريریو تصو

 ییج و کارکردهایو البته ما بدنبال نتا.  کندیل مین نوع از استفاده را تسهیز ای نی و فرهنگیاعط اجتمی از شرايبلکه مجموعه ا
  .ل را به دنبال داردیم که آن تسهیهست

، نقش ي جاري رسانه اياست هایل فرهنگ عامه پسند، سی توان با استفاده از تحلی را میر انواع ادبییعلل تغن یهمچن
د ی خود بايرون است و در جاین مقاله بی کرد که البته از اهداف ایز بررسینن عامه پسند یسم و دیالج سانتامانتیمداحان در ترو

  . به آن پرداخته شود
 موجود استفاده شده و ی صوتيل هایاز فاتماما ن متن آمده، یدر ار ی اخي هایمداحنکه آنچه به عنوان نمونه ینکته آخر ا

  .مستندات آن در دفتر مجله موجود است
  

  یانواع ادب
.  است)يتراژدافته یرییتغحالت (بت ی، و مصين متن مورد استفاده است، حماسه و تراژدی، که در این انواع ادبیمهمتر

 یکی، که هرمان و ضدقهرمانوجود دارد، قر یخود، معتقد است که در حماسه، دو طرف درگ) 1369( »فن شعر«ارسطو در 
ن است در ی راستي ارزش هايز معتقد است حماسه، جستجویگلدمن ن. فات بد نمونه صيگریو داست نمونه صفات خوب 

ان جهان و قهرمان وجود دارد ی که گسست قاطع و صرف مي دارد،  بر خالف تراژدیی که جهان هم با قهرمان همنوايزمانه ا
  ).20: 1371گلدمن، (

د از یقهرمانان حماسه با. مانان آن است موضوع و قهریانه آن، و برجستگیاز مشخصات حماسه، عظمت و جالل جنگجو
د یحماسه از د )110: 1371، ینید حسیس. ( نباشدی از جنبه قهرمانیز خالی آنها ني خطاهایکه حتیهر نظر کامل باشند، بطور

. د شوی میمه خدا تلقی نی تفاوت دارد و به نوعی که با انسان معمولیقهرمان. ت قهرمان بنا شده استیه شخصیارسطو، بر پا
 کند و در ی نمیی خداين قهرمان، هرگز ادعای، ایرانی در متون ای، ولی است با صفات انسانیی، خدایونانیر یقهرمان در اساط

 در هر ی ول.ده استیت رسیتفاوت دارد و به اوج انسانمردم ه با عام است که ي شود، اما بنده ای هم وارد نمییگاه خدایجا
  .هرمان است، قیحال، در حماسه، موضوع اساس

  
 ی هسته داستانیعنی شوند؛ ی تمام می است که درمجموع به ضرر قهرمان اصليش اعمال مهم و جدی، نمايتراژداما 



ست، ی نی که البته اتفاقیمرگ.  استيفاجعه معموال مرگ قهرمان تراژدن یا.  شودی می منته(Catastrophe) به فاجعه ،يجد
.  شودیم) هیر و تزکیتطه(س یمرگ دلخراش قهرمان، باعث کاتارس. ر داستان استیم حوادث و سی و مستقیجه منطقیبلکه نت

شفقت و هراس .  کند و هم حس وحشت و هراس رایدار می در ما هم حس شفقت را بيد قهرمان تراژدی گویارسطو م
ن ینکه خود دچار چنی از ايراژدان تیننده بعد از پایز بی شود و نین عواطف و انفعاالت میه نفس انسان از ایر و تزکیباعث تطه

 در تراژدي هم مانند حماسه، موضوع بر اساس قهرمان شکل )1383، سایشم. ( کندی می نشده، احساس سبکیعیسرنوشت فج
  . می گیرد و نه انسان معمولی

، يژددر ترا.  و گسست قاطعی میان جهان و وي وجود دارد،قهرمان تراژدي، ابرمردي است که جهان به کام او نیست
 . افتدیناگاه از اوج سعادت به ورطه شقاوت فرو م، سرنوشت يا بازی (reversal) یقهرمان داستان بر اثر بخت برگشتگ

 افتاده است؛ اما نه بر اثر يره روزی به تی است که از خوشبختي افتاده است، فردی است که در بدبختیگناهی بيقهرمان تراژد
 باشد، خواه ي وی از کج فهمی ناشي ويخواه خطا(خود  يخطاا یگران، ی ديران، خطاگیانت دیخت خود، بلکه در اثر یجنا
د با ی بايقهرمان تراژدن یهمچن. )106: 1369ن کوب، یزر) ( رفته باشدي بر ويری از سرنوشت محتوم و اجتناب پذیناش

  ) 111: 1371،ینیدحسیس. (ه باشند داشتیا حسی ی دهند، رابطه خانوادگیل می تشکي که قطب مقابل او را در تراژدیاشخاص
ن ید در چنین نبای بنابر ا.ختن ترس و شفقت گرددیز آن است که موجب برانگی نيغرض از تراژد کند که یان میارسطو ب

زد، بلکه نفرت و ی انگیان بر نمین امر ترس و شقاوت را در تماشاچیفتند، چون ایکان از سعادت به شقاوت بی، نيافسانه ا
نه عواطف ... ن امریرا که ایند زیل آید بدکاران از شقاوت به سعادت ناین نبای شود؛ همچنی سبب ميدر و را یدگیرم

ه و بد نهاد یز که فروماید آن کس نین نبایهمچن. زدی انگی کند، نه حس شفقت و نه حس ترس را بر میدار میت را بیانسان
زد یانگیگر نه شفقت را برمیزد، اما دی انگیت را بر میه حس انسان، البتين امرید، چون چنیاست، از سعادت به شقاوت دچار آ

 نبوده است، و ی شده است اما مستحق آن بدبختی است که دچار شقاوتیرا آنچه مورد شفقت است، کسیز. و نه ترس را
توجب  است که مسیپس موضوع شفقت، آدم.  است که به خود ما شباهت داردیزد، احوال کسی انگیآنچه ترس را برم

ه ی، در آن حال که فرومايبار. ه و مانند خودمان استی است که شبیست؛ و موضوع ترس، آدمی که دچار آن شده، نیشقاوت
: 1369ارسطو،  (.زدی برانگیست که بتواند شفقت و ترس را در کسی نيد، واقعه طوری از سعادت به شقاوت دچار آيبدنهاد

133(  
 دشمن ی، اگر کس)1369( شود؟ از نظر ارسطو یخته شدن حس شفقت در ما میش باعث برانگیکدام حوادث به طبع خو

 است که نه ین کسانی است که کار بی وقتيتراژد. ستی نيد، تراژدی برآي در صدد هالك ویا حتیخود را هالك کند، 
 پسر ي که پدریوقت دهند مثل ی دارند رخ میگر دوستیکدی که با ین کسانیع بی حوادث فجیا وقتیدوست باشند نه دشمن، 

کن نادانسته آن ی مرتکب شوند، لییگر کار ناروایکدین ممکن است اشخاص در حق یهمچن..  رساند، ویخود را به هالکت م
ز آن است که شخص یحالت سوم ن. ابندیش را بازی کار خوییابند و ناروای را دريشاوندیوند خویرا ارتکاب کنند و بعدها پ

ش ی خويست، قبل از ارتکاب، بر خطای شود که قابل جبران نیی است نادانسته مرتکب خطاکی که نزديدر همان لحظه ا
 ها، جز با سرگذشت عده يل، ارسطو معتقد است که تراژدین دالیبه هم.  را ندارديحالت سوم طبع و حال تراژد. واقف شود

  . مشهور سر و کار نداردي از خاندان هایلیقل



ا را خاتمه ی، قضايان در امور بشرینکه مداخله خداید، نه اید از خود داستان برآیاستان، با ها، فرجام دين در تراژدیهمچن
 جلو رود، و اطالع قهرمان بر حوادث از وسع و طاقت انسان ی معقول داشته باشد و منطقير حوادث، گونه ای سیعنی . دهد

  .  خارج نباشد
را یز.  از حماسه فروتر استيتراژد« : دی گویپرداخته است و م و رمان يگاه تراژدی منزلت و جایخود ارسطو، به بررس
 طرف ي که تراژدیست، در صورتیل حرکات نی درك آن محتاج به تمثي است ممتاز که برایحماسه، مخاطبش جماعت

 مبتذل تر است، روشن است که آن را از حماسه، پست تر و يپس چون تراژد. انه رو و فروترستی است میخطابش جماعت
  )168: 1369ارسطو، (» . توان شمردیروتر مف

  
 يرمان، حماسه ا. حاضر شکل گرفته انددوران  هم وجود دارد، که در يگری دی، انواع ادبيدر کنار حماسه و تراژد

 که يرییاما تغ. نی راستي تباه، به دنبال ارزش هاي تباه است در زمانه ایی، جستجو)1371گلدمن،  (یی خدایاست در دوران ب
قات بشتر از طی، قهرمان بي امروزي هايدر تراژد، )1383(سا یبه نظر شم.  هم واقع شده استي حماسه رخ داده، در تراژددر
 است که بر خالف يضدقهرمان فرد.  کنندی آن استفاده مي برا (anti-hero)لذا از عنوان ضدقهرمان .  اجتماع استيعاد

 ي هايتراژد ي هاگر از فرقید . اثر استی و بی احاطه شده بودند، منف از عظمت و وقاريم که در هاله ایقهرمانان قد
 ی رواني سرنوشت، سخن از فشارهاي به جاین، گاهی امروزي هاين است که در تراژدی در ای سنتي هاي با تراژديامروز

 ین اجتماعیا قوان فرد بيریدرگ را یز عامل بخت برگشتگی نی شود و گاهی ميا خانواده ای ي فردیاست که باعث بدبخت
قهرمان وجود ندارد، بلکه بت، یمصدر  .می کنیبت استفاده می، از مصي امروزي هايف تراژدی توصيما برا. نشان داده اند

  .  داردي و آنهم از افراد عادیقربان
 عامه يهانامه یرات زندگی تاثی، به بررسی ادبي در باره شکل های مکتب فرانکفورت در پژوهشيلئو لوونتال، از اعضا

، سال 1948تا (نامه ها در چهل سال گذشته ین زندگی گوناگون  ايها» قهرمان «یبررس«: دی گویاو م. پسند پرداخته است
است و دادوستد و ی سياز قهرمان ها به حوزه ها% 75ستم حدود ی دهد که در پانزده سال اول سده بی، نشان م)نگارش مقاله

 یح و سرگرمی تفري به حوزه هایعنی، »حوزه مصرف«از آنان به % 73 حدود 1941 در سال کهیمشاغل متعلق بوده اند، در حال
 که از يرد که فرد عادی گیجه می نتین دگرگونیلوونتال از ا) 73: 1386لوونتال، (» .ا ورزش و ارتباطات تعلق داشته اندی

 اند یی از بر و بچه هایند که قهرمانانش جمعیب ی میوقت«د شده است، ی ناامي و تجاریاسی کالن سيورود به جنگل راهبردها
ا ی رفتن را دوست دارند یهمانی گلف و مي و بازیگار و آب گوجه فرنگی پر مشروب و سيکه درست مثل خود او جام ها

...  شودی نمیچ اشتباهینجاست که مرتکب هید بکند و ای داند در حوزه مصرف چه بایاو م. ردی گیدوست ندارند، آرام م
 و کشمکش ها و ي و اقتصادیاسیج کننده سیار گی با بزرگان و قدرتمندان در حوزه مصرف، تمام مسائل بسياس برابراحس

  )همان(» . پوشاندی را فرو می عرصه اجتماعيتناقض ها
اه  به قهرمانان نگي دهد که از منظریح می زرد و عامه پسند، ترجين است که مخاطب رسانه های لوونتال در ایده اساسیا

ر از عرصه ی غيلذا اوال قهرمانان را از حوزه ا. اوردیادش نی به یکند که آرامش او را بر هم نزند و شکست او را در زندگ
ز به سرعت ی برجسته دارند و ني هایژگی قهرمانان کمتر ویح و سرگرمی تفريدر حوزه ها.  کندیاست و اقتصاد انتخاب میس

نما یمدام نو به نو شدن قهرمانان ورزش، س.  داردی اندکي رشد در آنها معنایجیوال تدر رسند و تالش دائم و ریت میبه موفق



 مخاطب مطبوعات زرد با قهرمانان را امکان ي کند و همذات پنداریت را کمرنگ می موفقيون، مفهوم تالش برایزیو تلو
  . کندیر میپذ

 در یر اخالق پروتستانیه وبر در باره تاثیا الهام از نظرب) 1378(ش قصه یدایز در کتاب معروف خود در باره پیان وات نیا
ک از یچ ینه کروزوئه و نه ه«: دی گویفو، میل دینسون کروزوئه نوشته دانیل داستان رابی، در تحليه داریجاد روح سرمایا

فو و یداستان د(انان  قهرمیاس اخالقیمق... روندی به شمار نمیکی و نیستگین، شایلت، دی بارز فضيفو، جلوه هایقهرمانان د
 و مردم ساالر شده است که بتواند در یا رومانس، آنچنان درونیج در حماسه یاس دستاورد رایبر خالف مق) دیالبته رمان جد
ده ی روزمره استوار گردی زندگیبر قلمرو اخالق«ت ها ین شخصیتمام ا» . باشدی معمولي و کنش آدم هایخور زندگان

چ فکر، یچ کار، هیه...  سازدين وی تواند خود را جانشی است که هر خواننده ميا فردی یه جهانندیو کروزوئه نما... است
شد، احساسش یندیش بدان جامه عمل بپوشاند، بدان بی وجود ندارد که هر انسان نتواند در تصور خوییچ آرزویچ رنج، هیه

  )135: 1378وات، (» ا طالبش شودیکند، 
ان برتر از ما را به ی آدمی زندگی قهرماني هایع و در خور دگرگونی رفی با زباني تراژد،یک انواع ادبیه کالسیدر فرض

به » انهیعام« اختصاص داشت که به تصور معمول با زبان متناسب يت روزمره به کمدیکه قلمرو واقعی آورد، در حالیوصف م
 يه هایگر آن داعید، دیکه در رمان جدی حالدر) 136: 1378وات، .  ( پرداختیم» ن تر از خود ماییپا «ییر آدم هایتصو
  . دارنديحضور جد) انیحماسه جهان بدون خدا( در رمان يز افراد عادیات وجود ندارد و نی در ادبیمذهب

 آن توجه به ی اساسیژگی وی آمده که نماد عمده آن رمان است، ولد به وجودی در دوران جدی از آثار ادبیلذا نوع خاص
ا ی قهرمانان، ي هاي انسان مدرن، از نوع رستگاري ها و غم هايشاد.  استيال وی ها و امیدغه ها و نگران و دغیانسان معمول
 ين اعمال، آنگاه که به درد و رنج هایا. ي خداست و اعمال ویست، بلکه جهان بی ها ني آنان در قالب تراژديشکست ها

  .ردی گیرا بخود م» بتیمص« پردازد، قالب ی ميو
  

، ییات غنایدر ادب. سه کردیگر مقایکدی را هم با یگر از انواع ادبی توان با تسامح دو نوع دی، مین سه نوع ادبیدر کنار ا
 ی پلینیا معشوق زمینکه آیز بوده است، این و بحث انگی الطرفی، از موضوعات جدلی و عشق آسمانینیان عشق زمیک میتفک

در . ریا خی امکان دارد ی وصول به آن معشوق آسماني براینیا پرداختن به عشق زمیر و آیا خی هست یقیبه سمت معشوق حق
 يدی جدی، نوع ادبینیبت با عشق زمیب مصیترک. ینی و عارفانه به عشق داشت و هم زمی آسمانی توان هم نگاهیهر حال، م

  . کندین میید را تبی دوران جدي هايجاد کرده، که عزاداریا
  

  . قرار دادیرات در آن را مورد بررسیی عاشورا و تغی توان آثار ادبی مختلف، میادبنوع سه ن یبر اساس ا
  
   عاشورایرات در آثار ادبییتغ

 ي ويت های و قابلی بروز جوهر آدمي برای استوار بوده است و مکانی پهلوانيارهایم بر اساس معی دوران قديجنگ ها
 رجز و نحوه یز وزن حماسیگران و نیه خود بر دیدن خود و قبل ساخته شده توسط فرد و برتر شمريرجزها. بوده است

ف به هر ی بر حريروزیکه پ يوه ایش(» الحرب خدعه«ل ین دلیبه هم.  کرده استیت میخواندن آن توسط جنگجو آن را تقو
 حاضر يل صفویز شاه اسماعی در جنگ چالدران نیحت.  سازگار نبوده استی پهلوانيچندان با خو)  کردهی را دنبال میمتیق



 يله ای، چون توپ را وس)ان توپ دارندی دانست عثمانینکه میبا وجود ا( نشد ی غلبه بر ترکان عثمانيبه استفاده از توپ برا
  . استين ناجوانمردی کشد و اید که از دور می دیم

و بعد از . صفر رسانده بودبا به ین را تقری اصحاب امام حسيروزی دو طرف، احتمال پيروهایز تعداد نیدر حادثه کربال ن
 که سپاه کوفه بعد از هر مبارزه و شهادت یز فرصتی خواندند، و  نی که مییدان و رجزهایب حضور افراد در می، ترتیحمله اول
  . ف استی حري که اساس آن نابودی است و نه حمالتی قهرمانيشتر مطابق جنگ های داد، بیهر فرد م
 آن یات عاشورا، بعد حماسین بعد در ادبی تری مطلوب گفته شد، اساسينوان عزاداربر اساس آنچه به عن منظر، یاز ا
بی خود ائمه ما نمی فرمایند به این که «: امام خمینی می گویند. وند خوردن با آن حماسه و درس گرفتن از آنی پیعنیاست؛ 

یست، مساله، مساله سیاسی است که ائمه ما با همان مساله، مساله گریه نیست، مساله تباکی ن... براي من در منابر روضه بخوانند
: 1385 به نقل از ایازي، 153: 13صحیفه نور، جلد (» ...دید الهی که داشتند، می خواستند که این ملت ها را با هم بسیج کنند

عرفان حماسه و در  ی آمليت اهللا جوادی و آ)1368 (ینیحماسه حس در کتاب يد مطهریز شهیت را نین روایهم) 200
  .ان کرده اندیاز حادثه کربال ب) 1377(

ات عاشورا ی توان آن را در ادبی، از ابتدا وجود داشته است و اکنون هم م) عاشورایان حماسی بیعنی (ین نوع از آثار ادبیا
ر ی زيا نمونه هیل و شود،ی نمی حماسي بر مبناي به آثاريفات است، اشاره ایان تحرین مقاله، بیچون هدف ا. سراغ جست

  :از آن جمله است
  

  جنگیدم با نفس هاي آتشینم
  بعد از تو ساالر نیزه نشینم

  
  اگر که کشتند برادرم را

   ما رایت اال جمیال
  

 ی است که بر اساس آن، میانی، بیان حماسیاما در هر حال، ب.  کاسته شده استیان حماسیبزان یر از میالبته با تطورات اخ
 جنبش ين و عاشورا، مبنای که ديلذا در هر دوره ا. ج کرد و به جنبش واداشتیفراد را بسجاد کرد و ایزش ایتوان انگ
ک آن یدئولوژین از حالت ای که دییافته است و در دوران هایز رواج ی از حادثه عاشورا نیان حماسی قرار گرفته، بیاجتماع

  .ده استز کاسته شی نیان حماسیل شده، از بی از سنت تبديکاسته شده و به عنصر
معتقد است که گفتمان عاشورا تغییر کرده و از گفتمان حماسی و انقالبی در سده هاي نخست تاریخ ) 1385(آقاجانی 

شیعه، به ادبیات غیرحماسی و غیر سیاسی در دوره آل بویه و سلجوقی تبدیل شده و دوباره در فاصله زوال ایلخانیان تا تاسیس 
ی و به تبع آن، حماسی شدن ادبیات عاشورا هستیم و بار دیگر در دوره صفویه تا پایان صفویه، شاهد سیاسی شدن جامعه شیع

از آن دوران تا پایان جنگ، دوباره رویکرد . دوران رضاشاه، قرائت غیرسیاسی و غیرحماسی از عاشورا برتري می یابد
  .ی و غیرحماسی شدحماسی اوج می گیرد و پس از پایان جنگ، گفتمان عاشورا نیز به تدریج، غیرسیاس

  
   .تغییر از حماسه به تراژدي، تغییر از تراژدي به مصیبت: را مشاهده کردتغییر اساسی در آثار ادبی محرم  دسته دو توان یم



  
  ير از حماسه به تراژدییتغ) الف

 بود که صفویهدر دوران .  استير از حماسه به تراژدیی، تغرات در نوع نگاه به حادثه عاشورایین تغی تری از اصلیکی
  . تبدیل شديبه تراژدکربال حماسه 

د یشه.   بودند که مورد ظلم واقع شدندیقهرمانان حادثه کربال ابرمردان.  باشدي دارد که تراژديادیت زیحادثه کربال قابل
گان به  داند، مانند تعداد کشته شدی مي اسطوره سازيل بشر برای در عاشورا را تمايف معنویل تحری از دالیکی يمطهر

ل ی تماي مردم عادیعنی )46: 1385، يمطهر(ا تعداد لشگر عمر سعد در حادثه کربال یدر روز عاشورا، ) ع(دست اباعبداهللا 
 شدند که مستحق آن يبت باریع مصیر وقاین قهرمانان درگیا.  باشنديری و اساطيرعادی غيدارند که قهرمانانشان، افراد

حادثه » فاجعه«.  دهدیش میک حادثه را افزاین بار تراژیا قطب مقابل ماجرا داشتند و هم هم بیگر، قرابتیاز طرف د. نبودند
فرجام . زدی انگیارانش است، در مردم حس شفقت و ترس را به تمامه بر میکربال و » مرگ دلخراش قهرمان«کربال، که 

 مورد انتقاد يان های در بیرد، حتی گینم» هفاجع« بروز ي، جلويرعادیچ واقعه غید و هی آیز از خود داستان بر میداستان ن
 توان حادثه کربال یلذا م.  کرده استيری جلوگيرمادی، هم خود قهرمان از ورود عناصر غی، مانند داستان زعفر جنيامروز

  .دی ديک تراژدیرا به عنوان 
انه، حادثه کربال را به یرارگی محتشم، تقد. استیبند محتشم کاشانب یکک عاشورا، ترین نمونه از آثار تراژیکاملتر

اد ی» د از مغربیطلوع خورش«و » درهم بودن کار جهان و خلق جهان«، »ره بودن صبحیت«شتر از ی دهد و بینسبت م» آسمان«
» دهیدر خاك و خون طپ«و لذا »  او در طوفان بال شکست خوردهیکشت«ک قهرمان وجود دارد که یدر کربال، تنها .  کندیم

  . است
 در ؛»انیقه کردند کوفیاز آب هم مضا«: رفته استت یاهل ب که بر یظلم و ستمند، تنها ی بیم از حادثه کربال ممحتشآنچه 

 مهیخ«، )که نام ندارند (»لشگر اعداء« ؛»دی مکیم خاتم ز قحط آبمان کربال،  یسل«بودند، » رابیو و دد همه سید که یحالت
 ؛گرفتار آمده اند»  عقوبت اهل جفايورطه  عان محشرند، دریکه شف«جهان، ن خلق ی برتر؛ کنندیرا غارت م»  سلطان کربالي
 است کم سپاه، یشاه«، )ع(ن یرفته است؛ و حس» ت رسالت به بادیخاك اهل ب«؛ رفته است» زه هایبر ن...  سروران يسرها« 

  .همراه است» ل اشک و آهیکه با خ
  : دی گویمکرد ین رویمز با هین يزیر تبرین

  
 دیزیلسله سجاد و به سر تاج  در سيپا

 قصور م ویهیخاك عالم به سر افسر و د
 

 تا جهان باشد و بوده است که داده ست نشان
  مهمان به تنور؟ زبان خفته به کاخ اندر ویم

  
 آن ذکرکرد که از ي برای فراواني توان نمونه های را در ادامه خود داشت و می فراوانیک محتشم، مراثینگاه تراژ

نه یگنج در ینگاه عمان سامان.  شودی اشاره میک نمونه متفاوت، به عمان سامانیاما به عنوان . ن مقاله خارج استیحوصله ا



، ي رود، هر چند اساس نگاه ویش میک از حادثه کربال پی تراژيری، به سمت تصوییدر بخش هاز ین) 1362 (االسرار
 يساغر« با ي اید ساقی گویم) 72ه ی آ33سوره (» ...انا عرضنا االمانه «ه یت خود، در باره آی روايعمان در ابتدا. عارفانه است
  ، ی دعوت ساقی، و در پ» باده خواران الصاليالصال ا«ندا داد که » چون آفتاب

  
  مله ذرات از جا خاستندج

   خواستندی را ز ساقیساغر م
  

ا یجه، طالبان، یدر نت. »ف او بالستدرد او درست و صا«ست، جام والست و ین جام عشرت نی حذر داد که ایساق
  . اشامندی را بیا نتوانستند که مینخواستند، 

  
  ک را گلوین یک را لب ایتر شد آن 

   فروی کس نرفت آن ميوز گلو
  

  گر به بو قانع شدندی ديفرقه ا
   از خوردنش مانع شدنديفرقه ا

  
  و باالخره،. بود» ری، سر به زیمنظور ساق«و باز » د کنی خالی مساغر ما را ز... مرد خواهم « باز ندا در داد که یساق

  
   انتظاری گفت تا کیباز ساق

   سر برآریف الابالی حريا
  

  ش درخواست کردیچون به موقع ساق
  خواران ز جا قد راست کردیر میپ

  
  نی بساط نشاتينت افزایز

  نیل مخموران حسیسرور و سرخ
  

  ک گوش کردیکایش را یشرط ها
  وش کرد نی را تمامیساغر م

  
   نبودی نشان باقیگر از ساقید

   نبودیخواره جز ساقیزانکه آن م



  
 ين ماجرا را برایاما در ادامه، عمان مانند هم.  عارفانه به داستان حاکم استيکردی، رویت عمان سامانی رواينجایتا ا

دا کند، ی و امتحان عاشقان را پ»آالت کار« خواست تا یم» آن شاهد صبح ازل«ون د که چی گوی کند و میت میز روایا نیاشق
و همچنان . ل، شداد، طالوت، و فرعونیس، قابیابل: را پر کرد و همه از آن خوردند» جام شقاوت«و » بانگ بر زد فرقه ناکام را«

ره الخ، و با»ن نبودی ايرسم باده خوار«د که ی گشای زبان به استهزا میو ساق. » خوردند، ماالمال بودیهر چه م«جام شقاوت 
  :و ادامه داد» اط باده باشیهان، در احت«گفت و »  برخاست شمر ناميمطهر«

  
  ن شقاوت را ز سرداران منمیا

  داران منمیدوزخت را از خر
  

   کنمیینت هم ترازویبا حس
   کنمییدر هالکش سخت بازو

  
  ان کن منمیل بنیخانه اش را س

  دانه اش را آتش خرمن منم
  
ب یژه در ترکیبو(ک عاشورا یر آثار تراژی روند، در سایش می هم پيپا به پا، يتراژدل ن نوع نگاه، که دو قطب متقابیا

  . مینی بی سپاه شمر مي هایه ها و رجز خوانیر آن را در تعزی اخي خورد، و ما در دوره هایکمتر به چشم م) بند محتشم
  

 ی از بار عاطفی تواند خالی، نميهر نوع عزادارقطعا ن نکته را گفت که ید ای در عاشورا، ابتدا بايبت و تراژدیدر باب مص
جاد ید را ایرات جدییاما آنچه تغ از آن است، یات عاشورا، بخش مهمی در ادبین وجود عنصر عاطفیبنابر ا. و تراژیک باشد

 یعنی(وزه ، امريد مطهریر شهیبه تعب. ستی از حماسه نيگر اثری که دي است، بگونه اي به تراژدکرده، تغییر نگاه از حماسه
ع یاز نوع ترج (يتراژدچون روح حماسه رفته، آنچه مانده، عزاداريِ از نوع . روح حماسه از بین رفته است) ش از انقالبیپ

   .است) یبند محتشم کاشان
ه ستم و ی عليم مقاومت و تعهد و پرخاشگری از مفاهياکنون کمتر اثر«: دی گوین باره می در ایمیمحمدرضا حک

اشعار با تکرار جمالت ..  خوردی به چشم می مذهبي با جباران و طاغوتان روزگار در اشعار و نوحه هايریستمگران و درگ
، يازی به نقل از ا285: ر آفتابیتفس(»  .بت شده استی از مجالس عزا و مصياری معنا، رونق بخش بسیت و بی خاصیمهمل و ب

هر ... نوا که یات بخش نی حيست که خاطره هایز نین غم انگیا ایآ«: دی گوین باب می نژاد هم در اید هاشمیشه) 182: 1385
م و یاد کنی يار مبتذل و ذلت آوری دهد، به صورت بسیت میلت را به جهان انسانی و فضین درس عزت و آزادگیتریک عالی

ن به انسان ها یه حس کیدرس(» .»نب خوار گرددی که زیشدم راض«: میدان بخوانیمثال به بهانه زبان حال از قول ساالر شه
  )183: 1385، يازی به نقل از ا392: آموخت



ن یشان در باره محتشم چنیانات ناتمام ای، آنجا که بان کردهی بینی در حماسه حسيد مطهرین انتقادها را شهید تندتریشا
 ي باید این شعارها!مذهب است ؟    از ارکانی هم یکیکاشان مگر محتشم.  اشتباهات ما که به مذهب مربوط نیست «: است
  ) 130: 1368 (»...مفت

ن ی ها، اي از عزادارياری و در بسج است، چندان مورد انتقاد واقع نشده استیک به حادثه عاشورا رایتراژالبته چون نگاه 
  :ن استی آن چنی صوتي از نمونه هایبرخ. ج استینوع هنوز را

  
  پاي عدو به سوي خیمه وا شد 

  واویال واویال
  

  اویالواویال و
  شهید علقمه 
  واویال واویال

  ابوفاضل مدد 
  واویال واویال
  گل ام البنین
  واویال واویال

  شده قطع الیمین
  واویال واویال

  
ان ین به باال میی از پاين نوع، رابطه ایدر تمام آثار از ا.  استيا قهرمان اسطوره ای هم مانند حماسه، در باره ابرمرد يتراژد

  .  برقرار استيضوع تراژدنده و شنونده با مویگو
  
  بتی به مصير از تراژدییتغ) ب

 ی واقع شده که روح حماسی است، و فقط مورد نقد کسانیج و نسبتا مطلوبی حادثه رازک ایچنانچه ذکر شد، تصور تراژ
 ي شده، از نوع تراژدار مورد اعتراض واقعین سال ها بسی که در ایراتییاما تغ. ده اندی دیب میانه غاین میاحادثه عاشورا را در 

 به آن مبتال شده يک فرد عادی است که یبت، درد و رنجیمص. میاد کردی» بتیمص« است که ما از آن به يزیبلکه چ. ستین
 که در یده، با حس ترس و شفقتیبت دی با مصيهمدرد. می کنی ميم و با او همدردی خوری او تاسف مياست و ما برا

،  فردي است که بر خالف قهرمانان قدیم )بتیموضوع مص( ضدقهرمان .ار متفاوت استیبس شود ی به مخاطب القا ميتراژد
 سرنوشت، يبت شده، به جایکه در هاله اي از عظمت و وقار احاطه شده بودند، منفی و بی اثر است و آنچه باعث مص

در . ري فرد با قوانین اجتماعی است است که باعث بدبختی فردي یا خانواده اي می شود و گاهی نیز درگیيفشارهاي روانی ا
ل طلب حق، و در حادثه عاشورا، ی، از قبنی راستي قهرمان با قطب مقابل خود، بر اساس ارزش هايری، موضوع درگيتراژد

 ي چون دشواریبت، به موارد عامیزه در مصیانگ. است) ص(ره رسول اهللا ی از منکر و عمل به سی امر به معروف و نهيایاح



  . است... زان و فراق آنان وی از عزيدورمرگ، رنج 
 بودن قهرمانان، قهرمانان يریل اساطیدر حماسه، به دل.  با قهرمانان استیکیزان نزدیر در مییتغگر تفاوت، در یمورد د

ع ما ، قهرمانان از نومصیبتدر اما  .  احترام همراه با ترس و رعب از آنهاستیر آنان نزد ما با نوعی و تصو شوندی میمتعال
  . کردي آنان دلسوزي داشت و براينگاه عاد توان به آنها یهستند و لذا م

ک انسان یاز مداحان، ) ع( نِیامام حس.  شده اندینی زمیآنها کاسته شده و به نوع) ع (از تقدس ائمهر، ی اخيسال هادر 
ل شده که ی تبديده است و به فردش کوچک شیشده، هم خودش و هم دغدغه هال ی تبدینی و ابرمرد، به انسان زمینیفرازم

م و لذا یده ایاد دیب و بالها زین مصایما در دور و بر خود ، از ا.   رفته انديریزن و بچه اش هم اس و خودش کشته شده
ست با یستند و لذا الزم نی نیگر چندان قهرمانان، متعالین حالت، دیدر ا.  ما آسان استين قهرمانان برای با ايهمذات پندار

 به یکی البته، در نزد. آنها را مورد خطاب قرار دادیکی و نزدی توان به سادگیم، بلکه میبت با آنها برخورد کنیترام و هاح
ز موثر است که به آن پرداخته خواهد ی به حادثه نینیکرد عشق زمیبت از حادثه، رویر مصیقهرمانان حادثه کربال، عالوه بر تعب

   .شد
  : ن استیبت، چنیکرد مصی با روي های از مداحیبرخ

  
  نبودي ببینی یا حسین

  فرقمو شکستند
  نبودي ببینی یا حسین

  
  کرده دلم هواي تو
  هواي کربالي تو

  به عشق شش گوشه آقا
  جون میذارم به پاي تو

  
  هر غمی داري مال من
  هر چی که دارم مال تو

  خون می ریزم به پات حسین
  خونم آقا حالل تو

  
 ینیک معشوق زمی توان مانند ی شود، بلکه میدن فاجعه خالصه نمی ديبت عادی تنها در مص شدن قهرمان حادثه،یانسان

مانند  (ینگاه عاشقانه امروزي، با نگاه عرفان. ک شدی نزدي و اصوال به و شدي وي نگاه کرد و عاشق چشم و ابرويبه و
ست، بلکه قد و باال و ی او نیگر روح حماسین، د قهرماي هایژگیب، وین تقریبا ا. تفاوت دارد) ینه االسرار عمان سامانیگنج

  . مورد خطاب قرار داديک فرد عادی صحبت کرد و او را مانند يمانه با ویار صمی توان بسی م.خط و خال اوست
  



  یوسفان را بگو ساکت
  یوسف ما بهترین است
  مه جبین و مهربان است

  خوشگل روي زمین است
  
  )همراه با موسیقی(

  میدونمبا اینکه من خوب 
  آدمی بی اصل و بنم

  بده اجازه اي خدا
  عشقمو نقاشی کنم

  خوب میشه قلب عاشقم
  یه طرح خوشگل میزنم

  نقش یه مرد پهلوون
  طرح شمایل میزنم

  یه روي صفحه میکشم
  پیشونی بلندشو

  ابروهاي کمونیشو
  صورت آسمونیشو

  تا که به چشماش می رسم
  کشیدنش چه مشکله
  آخه چشاي یار من

   خوشگلهسیاهه خیلی
  

  اي قرار بی قرارم
  بی قرار و دل غمینم

  بی قرار کربال و
  پسر ام البنینم

  شبا توي خواب می بینم
  که دلم رها شده باز 

  از سر لطف ابا الفضل 
  راه کربال شده باز

  جون میده به کل عالم



  عشق و احساس ابا الفضل
  
  )همراه با موسیقی(

  عموم ابا الفضل
  یه پهلوونه

  دساش قشنگه
  ش بلندهقد

  تا آسمونه
  یه پهلوونه
  ما تشنمونه
  خدا میدونه

  که این فقط 
  کارعموي پهلوونه

  
 توان مساله سبک را هم در ی البته م.جاد کرده استیر را ایین تغیشتریدن قهرمانان، بی دینیبت و زمی مصیعنیب، ین ترکیا

وقتی . یان سخنران و مخاطب را باعث می شودوقتی روضه خوانده می شود، ساختار روضه خوانی نوعی فاصله م. نظر گرفت
در .  کندی شود، باز هم سبک است که محتوا را محدود میسینه زده م» سنگین« شود، یا یکه تعزیه یا ارجوزه خوانده م

» حضور«ن صورت، همواره در یدر ا.  شوندی دچار ميخودی شود و کمتر مخاطبان به بی، فاصله حفظ میمی قديسبک ها
ان ما یژه در محتشم وجود دارد و باعث فاصله میادب حضور، در اشعار گذشتگان و بو.  دارندیدب حضور را نگه مهستند و ا

، و گفته ها صمیمانه و  شودیان میانه و شکسته بی و اشعار به زبان عاماما وقتی سبک عوض می شود.  شودیو قهرمانان م
  . شده اندیافتنیشده و آنها دست حذف ان ما و قهرمانان یمفاصله ن است که ینشان دهنده امحاوره اي می شود، 

  
   هايرات در عزادارییغجه تینت

همه آنچه ارسطو در باب .  را تجربه کندی از تعالی نوعدی طلبد و فرد بای میه خاصی با حماسه، روحيهمذات پندار
بت بار یک حادثه مصیر ی که درگي با فردیکی نزدياما برا.  گرددی باز مين نوع از اثرگذاری و حماسه گفته، به ايتراژد

 ییبایبت و هم زی از آنجا که هم مص. نداردی ضرورتین نوع از تعالی، ا)یو نه روحان (ی جسماني هاییبای با زيا فردیشده، 
 توان با آن ارتباط ی میدات قبلیرات و تمهیی و بدون تغی روزمره ما حضور دارد، بسادگی، همواره در زندگی جسمانيها

 الزام دارد، يت موجود خود با آنچه عزاداریان وضعی شرکت کرد و از تضاد مي درعزاداری توان با هرحالتیم. برقرار کرد
  . هم خجل نبود

 توان با یدر این وضعیت، م. کند یجاد مید را ایرات جدیی، تغيبت به همراه حذف حماسه و تراژدی از عشق و مصیبی ترک
جاد ی روح ای ها، نه تعاليد از عزادارین نوع جدیا.  شرکت کردي، در عزادارينداریزان از دی مت و با هریزان از معنویهر م

و اجتماعی دارد و نه ) ینییآ (ی مراسميک مراسم است، و کارکردهایبلکه تنها .  شودیش روح منجر میکند و نه به پاال یم



  .یمذهب
 ی ندارند، مینی است که چندان ظاهر ديرش افرادیورد پذ آن وجود دارد و البته مین در حالت سنتیآنجا که هنوز د

 ماه رمضان، که توسط ي شب هايایا احید فطر ی مانند نماز عیمراسم. دیمراسم را د) یو نه اجتماع (یر مذهبیتوان تاث
در مراسم با به اندازه حضور ی شود، و حضور افراد در آن، تقریبرگزار م) ک به آنیا نزدی(ت و در محوطه مسجد یروحان
ن نوع از مراسم، که هنوز تحت یدر ا.  شودین مقاله ذکر شد، مشاهده نمی اي از آنچه در ابتداي است، هرگز موارديعزادار

 ینیتفاوت ظواهر د.  مورد نقد استي هاي عزاداري متفاوت از اثرگذاريرگذاریت و تاثیطره مداحان قرار نگرفته، معنویس
  . آن را نشان دهديامدهای گرفته و پین سنتی از دي امروزي هاي که عزاداري ا تواند فاصلهین دو نوع، میدر ا
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Abstract 

The article is to search for answers as to what changes have occurred in 

today’s Ashura mourning ceremonies to cause concerns amongst the 

majority of Muslims. 

 

After analyzing literary works of epic, tragedy, and bereavement, the 

conclusion was that one of the most significant changes was a shift from 

epic to tragedy in Ashura literary works in the previous centuries and then 

from tragedy to bereavement in the previous years. Combining bereavement 

with worldly love has created a certain type of literature whose mourning 

presents more a social than a religious function. The idea has been illustrated 

through documents from the available poems and Nohe. 
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