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 الممخص
عاشوراء واستشياد اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( ىي قضية تاريخية مثبتة وقد تـ تسجيميا في 

في ىذا البحث بدراسة  الحدث. اىتممناالعديد مف المصادر التاريخية وال يشؾ المؤرخوف في وقوع ىذا 
الصفوية باعتبار اف الشعائر الحسينية مف خبلؿ الرؤية التي شّكميا المستشرقوف في أياـ الدولة 

األخير يمثؿ جيبًل متمّيًزا مف التطور في ىذه الشعائر في ظؿ الصفوييف مف خبلؿ العوامؿ 
االجتماعّية والسياسية، وفي ىذا اإلطار تعّددت األخبار والنصوص المبينة عف مراسيـ محـر التي 

مراسيـ محـر ومف ثـ  كانت تنقؿ عف طريؽ الرحالة األوربييف الذيف استطاعوا مف نقؿ صورة عف
أصبحت نظرة المستشرقيف في الغالب محكومة بمعايير تمؾ األسفار التي تناقمتيا أوراقيـ ومذكراتيـ، 
وكيؼ صاغت ليـ تمؾ االسفار واألخبار صورًا تنأى بيـ عف ما يروى مف سموؾ المجتمع والسمطة 

السياسية والمجتمعية وكّؿ ما يتعّمؽ  تجاه الشعائر الحسينية واليات إقامتيا وفؽ منظور انتاج اليوية
 بيـ. 

، ) :الكممات المفتاحية اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ(، الدولة الصفوية، الشعائر الحسينية، محـر
 مراسيـ العزاء، المسرح الصفوي(.

Husseini rituals in the Safavid state. Orientalist vision 

dr. Mohsen Touma Yusuf 

Faculty of Arts - Basra University 

Abstracts: 

Ashura and the martyrdom of Imam Hussein (peace be upon him) is a 

proven historical issue that has been recorded in many historical sources and 

historians do not doubt the occurrence of this event. Distinguished by the 

development in these rites under the Safavids through social and political 

factors, and in this context there are numerous reports and texts about the 

decrees of Muharram that were transmitted by European travelers who were 

able to convey a picture of the ceremonies of Muharram, and then the view of 

orientalists is mostly governed by those criteria The travels that their papers 

and memoirs reported, and how those travels and news shaped for them 

pictures that distanced them from the recounted behavior of society and the 

authority towards the Husseini rites and the mechanisms for establishing 

them according to the perspective of producing political and societal identity 

and everything related to them. 
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 :المقدمة
الحسينية مف األبحاث الضرورية التي تحتاج  (ٔ)مف الواضح أف البحث في الشعائر

طريقة لمتعبير عف القيـ أو إعادة تفسيرىا،  الف الشعائر ىي إلى قراءة متأنية وواعية،
ويفيـ المشاركوف فييا أنشطتيـ الشعائرية ىي استجابة لمتغيرات في وضعيـ 
االجتماعي، اي بمعنى اف الشعائر تحمؿ بعد إعبلمي حسي يأتي تعظيـ أوامر اهلل عز 
ى وجؿ مف خبلؿ تمؾ الشعائر التي في احيائيا يتـ إيصاؿ رسالة ذات معنى ومبتغ

، اما المستشرقوف فإنيـ يعرفونيا عمى انيا عممية جماعية ديناميكية، وىي (ٕ)مقصود
ليست مؤسسة اجتماعية ثابتة، ولكنيا ممارسة درامية تنطوي عمى عممية ديالكتيكية 
تؤدي بطبيعتيا إلى العنؼ، ويرجع ذلؾ إلى التوجو الديناميكي نحو غزو الحيوية في 

البيولوجي لموجود المحدد، مف حيث الوالدة والنضج  محاولة رمزية لتجاوز الواقع
والتكاثر والشيخوخة والموت، اذ تتعمؽ الشعائر بإعادة تنظيـ الحياة مف عممية تعفف 
طبيعية إلى بناء خبرة مبنية حوؿ التوؽ التجاوزي لمتجديد واالستمرارية، ويحدث ىذا في 

 .(ٖ)مسار رمزي تقدمي لمشعائر
الحسينية، مثميا مثؿ أي حدث وظاىرة ثقافية أخرى، بعممية لقد مرت الشعائر 

، الذيف وصموا إلى السمطة في إيراف (ٗ) تدريجية وتطورية، لذا اعتبرىا الصفوييف
باالعتماد عمى الديف الشيعي، أىـ عامؿ في حشد قموب الناس إلبقاء مراسـ العزاء 

ضعت ىذه الشعائر لمزيد مف عمى اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( عمى قيد الحياة، إذ خ
التطور في ظؿ الصفوييف، فقد شكموا نوًعا مف مشاعر االضطياد المنتشرة عمى نطاؽ 

 .(٘) سياسيةواسع في الشيعة، والتي يمكف دائًما استخداميا بطريقة ما لتحقيؽ أغراض 
إف إلقاء نظرة عمى المسار التاريخي لمشعائر الحسينية، والسيما في أياـ محـر في 

لببلد اإلسبلمية، وفي ببلد فارس بالخصوص، فقد أصبح الحداد عمى اإلماـ الحسيف ا
-ٖٖٗ)عميو السبلـ(، مألوًفا في ذكرى حادثة عاشوراء، ومع وصوؿ البوييييف ) 

ـ( إلى السمطة، اذ تمكف الشيعة مف إقامة حداد عاـ، والتي منيا ٘٘ٓٔ-ٜ٘ٗىػ/ ٚٗٗ
الناس خارج منازليـ، ويعتقد المؤرخوف أف  إغبلؽ جميع األسواؽ يوـ عاشوراء، وحزف
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أولى مجموعات الحداد التي نعت رسمًيا في الشوارع حدثت في ىذه الفترة، كاف ىذا 
النوع مف الحداد متعارؼ عميو حتى نياية حكـ البوييييف، ويكاد يضعؼ عندما سيطر 

اد ، إذ تراجعت حالة الحد(ٙ)عمى الحكـ ـ(ٖٜٔٔ-٘٘ٓٔىػ/ ٜٓ٘-ٚٗٗ) السبلجقة
في ذكرى عاشوراء مف الدولة الرسمية والعامة، حتى برزت قوة الصفوييف، في منطقة 

، (ٚ)شرؽ األناضوؿ وأذربيجاف وأجزاء مف القوقاز؛ الذيف عرفوا بداية باسـ القزلباش
إلى السمطة في  (ٛ)ـ(ٕٗ٘ٔ-ٔٓ٘ٔىػ/  ٖٜٓ-ٜٚٓوعندما وصؿ الشاه إسماعيؿ )

تبنى المذىب الشيعي مذىب  اذ ة الصفوية،إيراف بمساعدة االخير، وأسس الحكوم
رسمي لحكومتو ألوؿ مرة في تبريز، ودخؿ الحداد الى صفوؼ القوة العسكرية لمحكومة 
الصفوية )القزلباش( ورافقو الخيوؿ والسيوؼ والصنج والطبوؿ، وبذلؾ كانت مواكب 

 الحداد الخاصة بيـ أكثر ممحمية وعسكرية.
الديف  وأصبحفي وقت الحؽ، عندما تييمف السبللة الصفوية عمى كؿ ببلد فارس 

تـ إضافة أنواع أخرى مف الحداد تدريجيًا، مثؿ السبلسؿ )الزنجيؿ(  شيعًيا،الرسمي 
التي كانت معروفة في اليند وباكستاف، وتـ إنشاء مجموعات الحداد والوفود، وأضيفت 

اذ كانت القصائد اغمبيا عربية ولكف فيما بعد  قصائد خاصة لمحداد في ىذه الفترة،
 أضيفت أيًضا قصائد فارسية وتركية، وأصبحت أنواع الحداد أكثر تنوعًا.

و  ٜٛٚٔخضعت الشعائر الحسينية لمتفسيرات االستشراقية إلى المرحمة بيف عامي 
ـ ، عندما تـ إنتاج عدد مف األعماؿ بيدؼ تحديد العبلقة بيف الديف الثوري ٜٗٛٔ

والسياسة في الحياة االجتماعية والثقافية اإليرانية، وقد ظير ىؤالء المستشرقوف لشرح 
معنى وأنماط التغيير االجتماعي، اذ وجيت ىذه الدراسات انتباىيا إلى الحياة الدينية 

 (ٜ)لفيـ التغيرات االجتماعية التي أدت في النياية إلى اإلطاحة بالنظاـ الممكي البيموي
ـ، بينما نما اإلنتاج الحديث لممعرفة عف المذىب ٜٜٚٔسبلمية عاـ في الثورة اإل

الشيعي إلى حد كبير مف روايات السفر التي نشأت في القرف السادس عشر وأوائؿ 
القرف السابع عشر الميبلدي، بينما كانت الدراسات عف محـر والشعائر الحسينية ترجع 

د مف األعماؿ األمريكية واألوروبية لػ إلى القرف التاسع عشر الميبلدي ، عندما كاف عد
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دبموماسيوف وعمماء عمموا أوؿ تحميؿ أكاديمي لمثقافة الدينية الشيعية ، مع التركيز عمى 
 .(ٓٔ)التعزية أو الشعائر تحت حكـ القاجارييف

عمى الرغـ مف أف إيراف تشتير بأرض العصور القديمة، ظمت غير معروفة إلى حد 
، إذ كانت مقتصرة عمى مبلحظات مجموعة مف الرحالة كبير بالنسبة لؤلوروبييف

لـ يزور أكثر مف مجموعة قميمة مف  كامؿ،الفينيسييف، وبقيت عمى ىذا الحاؿ لمدة قرف 
ومعظميـ مف البرتغالييف واإليطالييف الذيف عمموا مبعوثيف، تاركيف  الغربييف،المسافريف 

 ي العيد الصفوي.فقط أوصاًفا مجزأة لمحياة االجتماعية والسياسية ف
في مطمع القرف السابع عشر الميبلدي ، تغير كؿ ىذا، اذ أدى صعود الشاه عباس 

والذي امتمؾ سياسة  (ٔٔ)ـ(ٜٕٙٔ - ٛٛ٘ٔىػ/ ٖٛٓٔ -ٜٜٙاألوؿ إلى السمطة )
خارجية نشطة، ادى إلى خمؽ بيئة سياسية واقتصادية جذابة تركز عمى عاصمة جديدة 

مر الذي تزامف مع مصمحة أوروبية نشطة في إيراف متألقة ، اال وىي أصفياف، األ
كأرض الفرص الدينية والتجارية واالستراتيجية، إذ دخؿ ممثمو مختمؼ الرىبانيات 
الكاثوليكية إلى الببلد وأقاموا أديرة في أماكف مثؿ أصفياف وشيراز، وبتشجيع مف 

نوعة مف الدوؿ سياسة إيراف المناىضة لمعثمانييف ، بدأ دبموماسيوف مف مجموعة مت
األوروبية في التردد عمى أصفياف عمى أمؿ التأثير عمى الشاه عباس لبلنضماـ إلى 
حكاـ أوروبا في كفاحيـ ضد األتراؾ، وسرعاف ما دخؿ التجار اإلنجميز واليولندييف ، 
وكبلء شركات اليند الشرقية المؤسسة حديثًا ، الخميج الفارسي وأنشأوا مراكز تجارية في 

، ومف ىنا بدأت مجموعات (ٕٔ)ندر عباس وكذلؾ في أصفياف وشيراز وكرمافموانئ ب
متنوعة مف المسافريف والسياح واألشخاص الباحثيف عف الربح أو المغامرة أو المعرفة ، 
وحريصيف عمى زيارة أرض قديمة، فأخذت اعدادىـ تتزايد، وقد أدت مبلحظاتيـ ، التي 

، إلى تعزيز وتحسيف حجـ وجودة المعرفة في  تـ إبرازىا في العشرات مف كتب الرحبلت
 .(ٖٔ)أوروبا حوؿ إيراف 

ومع ذلؾ ، لـ تكف الصور النصية المتميزة واالستراتيجيات المرئية لمحياة الفارسية 
ىي التي حدت مف النطاؽ النصي لتقارير السفر األوروبية ، ولكف الطريقة التي أتت 

أوروبية متميزة عمى عكس الثقافات المختمفة  بيا المعرفة المبنية بالشرؽ إلنتاج ىويات
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ذات الطبيعة الغريبة، فقد كاف الغربيوف الذيف يسافروف إلى العالـ اإلسبلمي إما حجاًجا 
يزوروف األراضي المقدسة ، أو مبشريف مدفوعيف بالرغبة في تغيير ديف المسمميف أو 

ا إحساس القروف الوسطى، المسيحييف غير الكاثوليؾ، لذا تجد أف رواياتيـ، تحمؿ بقاي
والذي يتضمف ميبل لتصوير األراضي األجنبية عمى أنيا غريبة ووحشية وسكانيا 
ككائنات غريبة وغير مفيومة، واألىـ مف ذلؾ ، أنيا تعكس اليقيف األنطولوجي لمؤلفييا 
حوؿ تفوؽ اإليماف المسيحي الذي ال جداؿ فيو وما يصاحب ذلؾ مف ازدراء لئلسبلـ. 

غـ مف األسئمة حوؿ الصور النصية المتميزة والتمثيبلت المرئية لمحياة الفارسية عمى الر 
التي جعمت تقارير السفر شائعة لمغاية، فإف ىذه المعرفة المبنية عف الشرؽ جاءت 
لتعكس تعقيدات تشكيؿ اليويات األوروبية التي تتناقض عنيا الثقافات المختمفة ذات 

فإف رسـ الخرائط األوروبية لممجتمعات غير األوروبية  ذلؾ،الطبيعة الغريبة. في ضوء 
 .(ٗٔ)مثؿ ببلد فارس الصفوية استمـز أطًرا وافتراضات ثقافية 

 المشهد األوروبي التاريخي إزاء قراءة الشعائر الحسينية
-ٜٚٓال نعرؼ سوى القميؿ جًدا عف مراسيـ العزاء اياـ حكـ الشاه إسماعيؿ )

ت مبلمح مراسـ الحداد ، التي ربما كانت موجودة ـ(، إذ كانٕٗ٘ٔ-ٔٓ٘ٔىػ/ ٖٜٓ
مف قبؿ في المنطقة التركية الفارسية، قد تغمغمت بالفعؿ في مراسيـ عاشوراء، مف نفس 
العاـ الذي تولى فيو الشاه إسماعيؿ السمطة في تبريز، لكف وفًقا لشيادة أوروبية، في 

المسمموف الشيعة في ذلؾ منتصؼ القرف السادس عشر، وتحديدا في جزيرة ىرمز، أقاـ 
الوقت مراسـ عزاء في مسجد جبلؿ آباد الكبير، الواقع في أطراؼ المدينة، اذ كانوا 
يضربوف أنفسيـ بالسكاكيف فضبل عف نزع الشعر وضرب الصدر والجبيف بقبضة اليد، 
اي بمعنى انو تـ إدخاؿ الشعائر الدموية بشكؿ تدريجي إلى الشيعة، إلى جانب الجروح 

ورة أعبله في الجبية بالسكاكيف والسيوؼ الكبيرة ، وىناؾ أيًضا في أوائؿ القرف المذك
السابع عشر الميبلدي توجد روايات عف حرؽ في أجزاء مختمفة مف الجسـ وضرب 

، ومع ذلؾ تبقى أوؿ رواية أوروبية جوىرية عف التشيع الصفوي تـ (٘ٔ)النفس بالسبلسؿ
، الذي تـ إرسالو مف قبؿ (ٙٔ)em  e Michele  تقديميا مف قبؿ ميشيؿ ممبريو 

-ٖٜٓجميورية البندقية في ميمة إلى ببلد فارس في أياـ الشاه طيماسب األوؿ ) 
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، وكاف مف جممة مبلحظاتو حوؿ مراسيـ عاشوراء التي  (ٚٔ)ـ(ٙٚ٘ٔ-ٕٗ٘ٔىػ/ ٜٗٛ
كانت تستمر لمدة اثني عشر يوًما تكريمًا لؤلئمة االثني عشر، إلى جانب لبس السواد 

و األلواف الداكنة األخرى، كما كاف يموف الشباب بشرتيـ بالموف األسود، ويدفف البعض أ
أنفسيـ عمى الرأس، وفي المساء، تذىب جميع النساء إلى المساجد لغرض حضور 
الخطبة او ما يمكف اف نطمؽ عميو المقتؿ الذي يجعميـ يبكوف بعاطفة قوية ومرارة، أما 

عنيؼ النفس وصور الدـ فيي غائبة عف مبلحظات بالنسبة لمجوانب المسرحية وت
 .(ٛٔ)ممبر

ـ( ٜٕٙٔ - ٛٛ٘ٔىػ/ ٖٛٓٔ -ٜٜٙفيما بعد ونتيجة لسياسة الشاه عباس األوؿ )
الخارجية، ازدادت أىمية رعاية الدولة الصفوية لمشعائر الحسينية، كتعبير عف سمطة 

الية المكرسة لخمؽ الدولة، جنًبا إلى جنب مع مخزوف ثري لمغاية مف المساحات االحتف
ما يمكف تسميتو حالة المسرح، فضبل عف وجود زيادة في عدد الزوار األوروبييف 
القادميف وأحياًنا االستقرار لفترات طويمة في ببلد فارس، ومنذ أوائؿ القرف السابع عشر 
الميبلدي، قدـ ىؤالء المسافروف قدًرا غير مسبوؽ مف المبلحظات حوؿ كؿ جانب مف 

ياة الثقافية واالجتماعية الفارسية، وال سيما مع انتقاؿ الشاه عباس لمعاصمة جوانب الح
أصفياف، فقد أصبحت مراسيـ محـر ىي محور الحياة االجتماعية والدينية في ببلد 
 فارس، وقد تعززت أىميتيا بالفعؿ مف خبلؿ تمديد إحياء ذكرى مقتؿ اإلماـ الحسيف

، وىو ما لـ يكف )عاشوراء( إلى األياـ  )عميو السبلـ( العشرة األولى مف شير محـر
، وىنا يقترح (ٜٔ)الحاؿ أبًدا أو لـ يتـ إثباتو بوضوح في أوقات ما قبؿ الصفوييف

تفسير ليذه القضية، وىو اف االحتفاالت الفارسية التقميدية  jean calmardالمستشرؽ 
في عيد الشاه  )عيد نوروز( ، والذي يعد أىـ ميرجاف سنوي لجميع اإليرانييف، وكاف

عباس األوؿ، يتـ االحتفاؿ بو لمدة ثبلثة إلى ثمانية أياـ ولياٍؿ، ومف ثـ تـ تمديده إلى 
لى ثبلثة أسابيع، فضبل عف ذلؾ ُأعطي نوروز صبغة شيعية مف خبلؿ  أسبوعيف وا 
ربطو بأحداث ميمة مثؿ تنصيب اإلماـ عمي )عميو السبلـ( مف قبؿ النبي محمد )صؿ 

( في )غدير خـ(، لكف فيما بعد ظيرت مشاكؿ وىي كمما تزامف محـر مع اهلل عميو وآلو
شير احتفاالت نوروز، اال انو تـ اعطاء االولويو، وبشكؿ أكثر تحديًدا عاشوراء ، 
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أعطيت األسبقية عمى احتفاالت نوروز التي كاف ال بد مف تأجيميا، ومف ثـ أعقب 
، بحفؿ نوروز كبير بحضور الشاه وقد لوحظت  العديد مف سمات نوروز وعروض محـر

، ومنيا أف النساء أىدت قطع مف القماش أو  فولكمورية فارسية أخرى في مراسيـ محـر
الثياب لمخطباء، كما أىدى الشاه الماؿ لمخطباء. لكف ىذه األمواؿ ُتمنح عمى شكؿ 

 .(ٕٓ) أياـصدقات، قد يكوف ليذا التقديس تأثير عمى تمديد الحداد إلى عشرة 
ال ينبغي نسياف نقطة واحدة وىي أنو خبلؿ مراسـ الحداد في عيد األسرة الصفوية  

تـ تأديتيا بروعة متزايدة وفي ىذه العروض تـ تضميف العديد مف جوانب الطقوس 
والتي ال عبلقة ليا أحياًنا بمعتقدات الصفوييف أو معتقدات  القديمة،الشعبية اإليرانية 

كاف نتيجة تقاليد ليا جذور  اذ ،ب اإليماف والمعتقدالشيعة ، بغض النظر عف جوان
 .(ٕٔ) واإليرانييفعميقة في تاريخ ومجتمع إيراف 

َعْوٌد عمى َبْدء جاء في رحمة جارسيا دي سيمفا فيغيرو 
García_de_Silva_Figueroa (ٔ٘٘ٓ-ٕٔٙٗ)الذي كاف سفيرًا لمحكومة  (ٕٕ)ـ

ؼ األماكف التي مر بيا ـ، الذي وصٗٔٙٔىػ/ ٖٕٓٔاإلسبانية في إيراف عاـ 
والعادات والتقاليد، وقد شيد حداد اإليرانييف عمى اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ(،  وكاف 
بالقرب مف منزلو في أصفياف، األمر الذي سيؿ عميو مشاىدة مراسـ عاشوراء خبلؿ 
اياـ محـر المنتشرة في جميع المساجد واألسواؽ وغيرىا مف األماكف، اذ كاف صوت 

الناس وعويميـ أثناء عزاء اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( كاف عاليًا لدرجة أنو  صراخ
يمكف سماعو في جميع غرؼ منزلو، ، وكاف في آخر أياـ الحداد ، يجتمع جميع 
صغار المدينة، مع الريش عمى عمائميـ، والطبوؿ والصنج واألسمحة في أيدييـ، 

، وىنا اشارة الى اف (ٖٕ)امة بالمدينةويتنقموف كمجموعات في األحياء والساحات الع
، كذلؾ كاف الفقراء (ٕٗ)الشعائر كانت درامية مف خبلؿ أداء األناشيد والقصائد االيقاعية

في األماكف العامة خبلؿ عشرة أياـ محـر يقوموف بحفر حفرة في األرض ويدخموف فييا 
سائر المعزيف ومف ثـ يدفنوف اجسادىـ دوف رؤوسيـ، وتعتبر ىذه عبلمة حداد ويقوـ 

في ىذه األياـ بالتصدؽ عمييـ، حتى اف بعضيـ يبقى عمى ىذه الحالة لمدة عشرة أياـ، 
عمى الرغـ مف ورود أنباء عف انيـ يخرجوف مف ىذه الحفرة في منتصؼ الميؿ ومف ثـ 
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يعودوف الييا عند الفجر، وكؿ ىذه المشقة كانت تيدؼ إلى التأكيد عمى الحزف 
ييـ المارة مقابؿ ىذا الحزف ، وىناؾ طريقة أخرى ليذه الفئة واألسى، حتى ينذر عم

الضعيفة مف الناحية المالية وىي أنيـ كانوا يتعروف ويقوموف بطبلء اجسادىـ بسائؿ 
أسود، كما قاـ البعض بطبلء أنفسيـ بالموف األحمر ليذكرىـ بجسد الشيداء الدموي، 

وجوىيف ويفعمف كؿ شيء فضبل عف ذلؾ كاف لمنساء حداد خاص بيف وىو تغطية 
ووجوىيف مغطاة، وىذه عبلمة عمى اقصى اإلخبلص، فقد كاف وجود النساء في 
حضور الرجاؿ ولـ ُيفرض عمييف تقييد، حتى اف البغايا كاف ليف وجود، اذ كاف ىذا 
النوع مف النسوة يتمتعف بحرية أكبر قميبًل مف النساء األخريات، اذ يأتوف إلى المدينة 

داد بمفردىـ أو مع خادمة، وكانت تمؾ النساء يرتديف مبلبس جيدة لمغاية في اياـ الح
وذات أخبلؽ جيدة، وكانوا يحمموف صناديؽ خشبية صغيرة أو صناديؽ مف الذىب، 
وبينما يكونف عمى درجة مف االستحياء، يقتربف مف الرجاؿ ويقفف دوف أف يتفوىف بكممة 

كة الجميور مف جميع الفئات واألفراد ليعطف الصدقة لممحتاجيف، مما يدؿ عمى مشار 
الذيف يعانوف مف أي خمؿ في الشخصية أو الوضع االجتماعي في ىذه الشعائر، إذ أف 
لكؿ فرد مف ىذا  المجتمع الحؽ في المشاركة الخاص بدليؿ كاف مف بيف نساء 
الطبقات الدنيا، كانت ىناؾ مجموعة مف سيدات األعماؿ والطبقات الوسطى المواتي لـ 
يكف يختمفف عف النساء البلئي دونيف مف حيث الممبس والزينة ، ألنيف كف يرتديف 

، اي بمعنى أف محـر كاف (ٕ٘)حجاب أسود فوؽ رؤوسيـ وغطاء أبيض عمى وجوىيـ
ميًما جًدا مف حيث التأثير عمى الحياة اليومية لمناس مف خبلؿ تضمينو في االحتفاالت 

بلؿ ذلؾ، تمكنت النساء مف التحرؾ بحرية أكبر الدينية العديدة والتفصيمية ، ومف خ
 .(ٕٙ)بكثير دوف مواجية أي عقبات دينية، وبالتالي رحبوا بيذا الديف مف كؿ قموبيـ

-ٙٛ٘ٔ) Pietro Della Valle يبل فاليأما السائح اآلخر االيطالي بيترو د   
ـ( فقد كانت لديو  ٚٔٙٔىػ/ ٕٙٓٔالذي  جاء إلى إيراف في عاـ )  (ٕٚ)ـ(ٕ٘ٙٔ

ذكريات كثيرة عف زيارتو إليراف وكاف يعد مف حاشية الشاه عباس، وكانت رحمتو مميئة 
بالمعمومات الجديدة عف المجتمع اإليراني، وجاء في وصفو ألياـ محـر التي يقوؿ فييا 

حزف، وقد ارتدوا مبلبس العزاء، ذات الموف يبدو عمى الجميع حالة مف الغـّ وال….: " 
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األسود، وىو لوف المبلبس التي ال تمبس إاّل في مثؿ ىذه المناسبات، وفي مثؿ ىذه 
األياـ ال يحمقوف شعر رؤوسيـ وال لحاىـ وال يذىبوف إلى الحماـ، باإلضافة إلى ىذا، 

ّنما يمنعوف أنفس يـ مف کّؿ ألواف الفرح فإّنيـ ليس فقط ال يرتكبوف المعاصي والذنوب، وا 
ليف الدراويش في أزّقة المدينة المزدحمة يدخموف أنفسيـ في  والتسمية، وکثير مف المتسوِّ
الجرار التي صنعت مف الطيف المفخور وُدفنت في األرض، فُيدخموف بدنيـ في داخميا 

ا تحت بالكامؿ، بؿ وبعض رؤوسيـ أيضًا، حتى يخّيؿ لمناظر عندما يراىـ بأّنيـ قد ُدفنو 
لى منتصؼ  األرض، ويستمروف عمى ىذه الحالة مف طموع الشمس إلى غروبيا، بؿ وا 
الميؿ... وىناؾ مجموعة ُأخرى تخرج في الساحات واألزّقة وأماـ بيوت الناس، وىـ ُعراة 
إاّل مف قطعة قماش صغيرة سوداء أو کيس غامؽ الموف يستروف بو العورة، وقد ُطميت 

لقدـ بماّدة سوداء المعة ػ وىي نظير ما نستعممو في طبلء أجساميـ مف الرأس إلى ا
غمد السيؼ أو المعادف اأُلخرى ػ کّؿ ذلؾ إلبراز الحزف وحجـ المصيبة وشّدة األلـ في 
عزاء الحسيف، ومعيـ أيضًا جماعة عراة ػ كييئتيـ ػ وقد ُطميت أجساميـ بالموف 

كرببلء، وعف األعماؿ القبيحة التي األحمر، وىو ما ُيَعبِّر عف الدماء التي ُأريقت في 
ارُتكبت في حّؽ الحسيف، والکّؿ يردد األلحاف الحزينة في رثاء الحسيف وفي ذکر 
المصائب التي جرت عميو، ويحمموف بأيدييـ قطعتيف مف الخشب أو العظاـ ويضربوف 
الواحدة باأُلخرى، فيرتفع منيا الصوت الحزيف مع شيء مف الحرکة واالىتزاز لمرأس 

ف كانت تشبو الرقص كثيرًا.  والجسـ، والتي ُتعبِّر عف الحزف واأللـ الدائـ، وا 
وفي ىذه الحالة والييئة يحمموف بأيدييـ أوعية صغيرة، تُقدَّـ أماـ الجماىير المحتشدة 
والمحيطة بساحة العرض، يضع فييا الناس النقود بعنواف الصدقة. وعند الظييرة وفي 

يا الناس يرتقي المنبر شخٌص، وفي األغمب يکوف ىذا وسط الساحة التي تجمير في
الشخص والخطيب مف ذرية محمد، ويمقب في إيراف بالسيد آقا وعبلمتو أف يضع عمى 
رأسو عمامة خضراء ػ وُيمّقب ىؤالء األشخاص في ترکيا باألمير، وفي مصر بالشريؼ، 

لخضراء، وىذا بخبلؼ ما ومف المبلحظ أّف ذراري محمد في ترکيا دائمًا يمبسوف الِعّمة ا
رأيتو في إيراف، فإّنيـ ال يمبسونيا إاّل في ىذا المورد ػ وقد کاف المنبر ُمطبًل عمى جميع 
الحضور مف النساء والرجاؿ، والحضور بيف واقؼ وجالس عمى األرض، والبعض اّتخذ 
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ـّ يبدأ الخطيب بذکر وصؼ الحسيف، وتفصيؿ ما جرى  لو مقعدًا صغيرًا يجمس عميو، ث
 عميو مف القتؿ والسبي، والميـ أّنو يبذؿ کّؿ ما بوسعو إلبکاء الحضور.

إّف ىذه المراسـ تُقاـ عند النيار في المساجد، وأّما في الميؿ فإّنيا تُقاـ في األماكف 
العاّمة وبعض البيوت التي ُأنيرت باألضواء الكثيرة، مع وضع عبلمات العزاء واألعبلـ 

عازي وذکر المصائب بکّؿ قّوة وشّدة، والحضور يبکوف السوداء، وتستمّر ىذه الت
بأصوات مرتفعة، خاّصة النساء البلئي يضربف صدورىف، وفي آخر فقرات الرثاء يردد 

 الجميع ىذه الکممات: آه يا حسيف... شاه ممؾ حسيف...
ـّ في اليوـ األخير، وىو اليوـ العاشر مف محّرـ، الذي ُقتؿ فيو الحسيف وأصحابو  ث

ادؼ ىذا اليوـ في ىذه السنة الثامف مف شير يناير يجتمع الناس مف كاّفة وقد ص
ـّ يسيروف رافعيف معيـ  أحياء أصفياف والقرى المجاورة ليا ويشّکموف عّدة مجاميع، ث
الرايات واألعبلـ، وعمى الخيؿ ُتحمؿ األسمحة والعمائـ المختمفة، وُيخرجوف معيـ النوؽ 

ادج، وفي کّؿ واحد مف ىذه الصناديؽ ثبلثة مف التي وضع عمييا الصناديؽ اليو 
الِصْبَية وتارًة أربعة، وىذا األمر يرمز إلى سبي أطفاؿ الحسيف الشييد، إضافة إلى 
ذلؾ، فإّف كّؿ مجموعة مف تمؾ المجموعات تحمؿ نعشًا رمزيًا، وقد ُلّؼ ىذا النعش 

سيؼ، وفي بقطعة مف المخمؿ األسود، ويوضع عمى النعش عادة عمامة خضراء و 
أطراؼ التابوت توضع أنواع األسمحة ػ کما ذکرت نحو ذلؾ سابقًا ػ وکّؿ ىذا ُيحمؿ 
ف أو العازؼ بالعزؼ، يبدأ ىؤالء  عمى أطباؽ ُتحمؿ عمى الرؤوس، وعندما يبدأ الممحِّ
بالحرکة مع القفز والوثوب والدوراف، وبالتبع فکّؿ تمؾ األطباؽ تدور معيـ، وذلؾ يخمؽ 

 (ٕٛ)"منظرًا مثيراً 
يكشؼ الظيور المفاجئ لتنظيـ محـر الدرامي في سياؽ المرحمة األصفيانية مف 

، ومف األمور الحاسمة ليذه انفة الذكرالحكـ الصفوي تطوريف حاسميف في الممارسات 
العروض الدرامية التشريعات المصممة لتعزيز التناغـ وتنسيؽ عروض الحزف مف 

سياؽ مرحمة الدفف االحتفالية األولية، اذ ينفرد  خبلؿ األشياء التمثيمية والمباىج في
التنظيـ الرائع لمتمثيبلت المتقنة و المواكب االحتفالية المحاوالت الرسمية لدمج تشكيؿ 
الجيش الجديد، بتكنولوجيا عسكرية جديدة، مما يسمط الضوء بشكؿ أكبر عمى الشعائر 
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، ومع ذلؾ ، فإف إدخاؿ باعتبارىا أحداثًا سياسية وليست مجرد ممارسات تعبدية
العروض المرئية الجديدة لمممارسات الجنائزية يشير إلى عممية رمزية أكثر تعقيًدا عمى 

 ،(ٜٕ)الرغـ مف اليدوء في طور التكويف
اف موكب اإلبؿ التي تحمؿ األطفاؿ والنساء، ومعرض األشكاؿ المرسومة، ورواية  

جميع مشاعر الحزف مع روايات الخطيب عف كرببلء، وتنسيؽ المقاتميف، ىو لغرض ت
الموت والعنؼ والحرب، كؿ ذلؾ يوضح استراتيجيات التدرج المستخدمة في العرض 
البصري لمخطيب، كما يشير نقؿ التوابيت الفارغة لشيداء كرببلء إلى تنظيـ مشاعر 
حداد وخسارة قوية في وسط تصورات الدفف التي تستحضر حضور اإلماـ الشييد في 

، كما إف عرض األسمحة المغطى بالعمامات واألعبلـ والبلفتات المجتمع الحي
واألسمحة التي يعتقد أنيا استخدمت في كرببلء والتي ُعرضت أثناء االحتفاالت ىو 
مثاؿ رئيسي لكيفية تنظيـ استعارات االستشياد والتضحية إلنتاج فضاء لشعيرة الموت 

سريعة الزواؿ، والتحؼ المحمولة حيث يتـ استبداؿ األضرحة والمقابر الضخمة بأشياء 
فإف مثؿ ىذه التمثيبلت  ميمة،المعروضة في نصب تذكاري لمموتى. ولكف بطريقة 

الرمزية لممتوفى تقدـ أيًضا أدلة حوؿ كيفية تجميد مرور الوقت بشكؿ رمزي مف خبلؿ 
عرض الشعائر لآلثار التذكارية لشيداء كرببلء في شكؿ ثابت وحاضر ومرئي وقابؿ 
لمحمؿ، وكيانات مقدسة معمنة توحد الماضي بالحاضر مف أجؿ مجتمع األحياء، كما 

والتوحيد المتزايد لمثؿ ىذه األشياء التذكارية في أواخر القرف السابع عشر  إف التبسيط
يؤكد كيؼ تمت المصادقة عمى ىذه األشياء التذكارية وجعميا أكثر رسمية مع تزايد قوة 

 .(ٖٓ)الشيعة الدينية في الببلط الصفوي
نفاؿ أدى تطور الحالة المسرحية ىذا إلى ظيور مساحات معقدة مف ديناميكية الكر  

والتي تطورت فيما يتعمؽ بمواقع الشعائر والتفاعؿ الحواري في الحياة العامة لممجتمع 
الصفوي، وأصبح جميور محـر تدريجيًا في تصاعد لممشاركة بيف المجموعات 

 Fedet Afanasyvicاالجتماعية، وىذا ما نقمو فيديت أفاناسيفيتش كاتيؼ  
Katef(ٖٔ) ـ(، إذ وصؼ ٖٕٙٔىػ/ ٕٖٓٔراف عاـ)وىو رجؿ أعماؿ روسي جاء إلى إي

عادات الحداد في أصفياف ومراسـ العزاء، والتوابيت المخممية التي يتـ حمميا أماـ 
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اإلبؿ، وأطفاال عراة يصرخوف ياحسيف، وتوجد أماـ ىذه التوابيت أعواد كبيرة، ومعيما 
ىـ  طفبلف عرياناف ممطخاف أجسادىـ ورؤوسيـ ووجوىيـ بالدماء، يمتطياف الخيوؿ،

أبناء اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( الذيف استشيدوا، وعمى حصاف آخر يوجد رجؿ 
 .(ٕٖ)ممفوؼ بجمد شاة رمادية يتحرؾ ببطء مع الحصاف 

أحد أشير روايات الرحبلت األوروبية عف إيراف وىو  J.chardenكما كتب تشارديف
المسيحية ،  ـ(. ومع تنامي المعتقدات٘ٙٙٔىػ/ ٙٚٔفرنسي جاء إلى إيراف سنة )

، بانو لف يتـ  أصبح ممًما جيًدا بمبادئ وعادات اإلسبلـ، وقد وصؼ ما رآه في محـر
عزؼ أي آلة موسيقية كعبلمة عمى الفرح والسعادة، وكاف المؤمنوف ال يحمقوف 
رؤوسيـ، وال يستحموف، وال يسافروف ، وبصفة عامة الحديث كؿ شخص لديو مظير 

عامة، ويرتدي البعض اآلخر األسود أو األرجواني،  وسموؾ حزيف ويرتدي مبلبس حداد
وىو لوف الحداد، كما انو رأى مراسيـ عاشوراء، اذ كاف أماـ كؿ فئة عشريف عمًما 

ومخالب معدنية مزخرفة بزخارؼ رمزية، نحت عمييا محمد )عميو الصبلة  وىبلال
عمى ذلؾ باف  والسبلـ( وعمي )عميو السبلـ( يمتطياف عمى مقابض الرمح، ويعمؽ بدوره

ىذه األدوات كانت كما حمؿ الروماف النسور في الحروب، ويستأنؼ وصفو لمراسيـ 
محـر بقولو كانوا يحمموف أعبلـ مف قطعة قماش خضراء ذات مقابض، وقد تـ 
تغطيتيـ بشكؿ خفيؼ لدرجة أنيـ يريدوف أف يقولوا إنيـ ال يخافوف مف الحرب، كما تـ 

مع األسمحة المصنوعة مف الفوالذ ومزينة باألحجار  تدريب بعض الخيوؿ بشكؿ جميؿ
كسسوارات مذىبو، ويمييا موسيقيوف ، ويمييـ رجاؿ يرموف الحجارة،  الكريمة مع أدوات وا 
بعضيـ ذو وجوه سوداء والبعض اآلخر أسود، ثـ ىناؾ أناس ممطخوف بالدماء في كؿ 

زينو  باألحجار الكريمة مكاف أظيروا أنيـ أصيبوا بالسياـ والرماح، وبعدىـ عربات م
واألثاث ويتبعيـ موسيقيوف وأشخاص ممطخوف بالدماء في جميع أنحاء أقداميـ، 

 ،وادوات ومعدات جاىزة لمجنازة، تمييا عربات ،متظاىريف أنيـ أصيبوا بجروح خطيرة
وكؿ ىذه الزخارؼ المزينة بالذىب والفضة تزيف عمى حساب وتحت إشراؼ صاـر مف 

يف أمور أخرى ، نرى صور القبور المقدسة التي يمكف رؤيتيا ورجؿ مف ب ،جميع الناس
يرتدي ثياًبا دموية يغرؽ بالسياـ ووجيو غارؽ في الدـ تشبييًا بإماـ وشيداء كرببلء، 
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وحوؿ ىذا الحفؿ أناس يتفّرعوف لحماية أنفسيـ مف حرارة الشمس يحمموف معيـ بعض 
ذيف ىـ أيًضا أمثمة لمحاربي كرببلء األشجار، وبعد ذلؾ تأتي مجموعة مف الرجاؿ ال

الذيف غارقيف أيًضا بالدماء وعمى خيوؿ متربة، وخمفيـ يصؿ عدد مف الحشود الغير 
منتظمة أو الفرؽ المسيرة إلى مائتيف أو ثبلثمائة ، وصيحاتيـ الرىيبة بأعمى اصواتيـ 

يفقدوف  )ياحسيف(، وىـ يركضوف ويعودوف إلى مركزىـ األوؿ وىـ يصرخوف وغالًبا ما
 .(ٖٖ)السيطرة

لنتحّدث عف الطقوس الدينية العظيمة  أما السائح اآلخر ىو الذي قاؿ في رحمتو: "
التي يقيميا اإليرانيوف لمحسف والحسيف، أوالد عمي، فثمانية أو عشرة أياـ قبؿ ذلؾ 
اليوـ، يقوـ الشيعة المتعّصبوف بطمي وجوىيـ وأبدانيـ بالموف األسود، ويجولوف في 

طعتي الطرؽ واألزقة عراًة، إال مف قطعة قماش صغيرة تغّطي عوراتيـ، ضاربيف ق
حجر ببعضيما، مظيريف بعض الحركات واإليماءات عمى وجوىيـ وأجسادىـ، 
صارخيف: حسف حسيف، حسف حسيف، ويكّرروف ذلؾ حتى تنقطع أنفاسيـ، ويستمّروف 
في ذلؾ إلى غروب الشمس، فيقوـ أناس مقّدسوف بإطعاميـ ليبل في بيوتيـ، ويبدأ 

عدادىـ لميـو المنشود مف أعمى  الخطباء مع كّؿ غروب مف ىذه األياـ بوعظ الناس وا 
 المنابر المنصوبة في الساحات والطرؽ ..

فترة، أوكؿ الممؾ أمر إدارة ىذه المراسـ إلى  عاشوراء: منذويقوؿ عف مراسـ يوـ 
بيكمي بيكي، الذي يحّدد مكاف كؿ شخص وكؿ محمة، وترتيب سير موكب كؿ مف 

حمؿ رؤوس القتمى مف األوزبؾ، المحبلت االثني عشرة، ومكانيا.. بعد ذلؾ ]بعد 
ومرور األسرى العثمانييف[ يبدأ بيكمي بيكي بإدخاؿ المواكب، لكؿ موكب عريش يحممو 
ثمانية إلى عشرة أشخاص.. وكما أسمفت تقـو مجموعة مف العراة بضرب الصخور 
ببعضيا، قافزيف في اليواء صارخيف: حسف حسيف، حسف حسيف، إلى أف تنقطع 

طافوا بالساحة مّرتيف أو ثالثة يدخؿ موكب آخر عمى نفس النحو،  أنفاسيـ، وبعد أف
وكمما دخؿ موكب جديد دخؿ الموكب السابؽ لو في زاوية مف الساحة، لكي ال يعترض 
سبيمو، وقد يضعوف في بعض األحياء طفبل نائمًا في العريش وكأنو ميت، ويبكوف 

ا يزيد خميفة بغداد] يقصد وينوحوف مف حولو، تشبييًا لطفمي الحسيف المذيف قتميم
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الشاـ[، بعد مقتؿ اإلماـ.. ويضعوا إلى جانب قاعة الممؾ أريكًة مفروشة بالسجاد، حيث 
تكوف خمسة أو ستة أقداـ أدنى مف القاعة، كما يضعوف عمى األريكة كرسيًا عميو 
غطاء أسود، يجمس عميو خطيب ومف حولو سّتة مف الخطباء جالسيف عمى السجاد. 

الخطيب لنصؼ ساعة عف مقتؿ الحسف والحسيف، وبمجّرد أف ُينيي حديثو، ويتحّدث 
يعطيو الممؾ والخطباء اآلخروف ثيابًا، لكّف ثوب الخطيب المتحدث يكوف فاخرًا أكثر، 
وبعد ارتداء الخطباء أثوابيـ، يجمس الخطيب ثانيًة عمى الكرسي، ويدعو اهلل إطالة 

ذه المراسـ خمس ساعات قبؿ الظير، وتستمر عمر الممؾ وممكو ودواـ صّحتو، وتبدأ ى
حتى الظير، بعدىا يذىب الممؾ إلى حريمو، وال يبقى أحٌد مف الناس أو المواكب في 

 ")ٖٗ(.الساحة، ويجولوف طيمة ذلؾ اليـو بالعريش في المدينة
ظّمت الرؤية التراجيدية ىي الطاغية عمى المشيد العاشورائي مف قبؿ السياح والزوار 

بسبب، مراسيـ الحداد التي رافقت مذكراتيـ دوف فيـ او اطبلع عمى  األوروبييف وذلؾ
معركة  ألسبابشخصية اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( أو قراءة القصة التاريخية الحقيقة 

كرببلء، فبينما كانت الرؤية العاطفية ترّكز عمى مصاب اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( 
االستشراقية وأضافت إلى ذلؾ مفردات السياسة والنضاؿ  وتبكيو.. جاءت الرؤية

وتختصر شخصية اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( في معاناتو ورزّيتو، والبوف شاسٌع جدًا 
بيف الرؤيتيف، اذ اف ىذا التحّوؿ لـ يأت مف منطمؽ لفظي أو مف التفّنف في صياغة 

نما كاف نابعًا مف اختبلؼ الرؤي ة لجوىر ومعنى االماـ الحسيف ىذا المفظ أو ذاؾ، وا 
 .وعاشوراء)عميو السبلـ( 

 اإلطار المفاهيمي األدائي لمشعائر الحسينية في ضوء رؤية المستشرقين 
نما الصفويوف ليصبحوا قوة ثورية متشددة، واحتفظوا بالكثير مف عاداتيـ الغازية، إذ 

السادس عشر  أسسوا في نياية المطاؼ دولة إمبراطورية مركزية في أوائؿ القرف
الميبلدي، اذ ميزت الطريقة الصوفية الصفوية، وخاصة في مرحمتيا الثورية، نفسيا 
كجمعية أخوية قائمة عمى العضوية المفتوحة، وتتألؼ مف مجموعة معقدة غير 
متجانسة مف الناس مف أصوؿ متنوعة تضمنت شظايا مختمفة، منيا البدو والحضر 

ا الدور المركزي لمقائد ومجموعة مف أتباع السياسة متحدوف تحت قيادة زعيـ، ويأتي ىن
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ذوي الميوؿ الدينية الغير متجانسة، مع توطيف زعامة القبائؿ مف خبلؿ تيدئة األراضي 
المحتمة، تضاءلت الميوؿ الطائفية األصمية )عمى مستوى الدولة عمى األقؿ(  مع تزايد 

بطيف مف العسكرة والتمدف، أىمية العقيدة في تشكيؿ الدولة، وىي عمى مساريف مترا
ومف ىنا تحولت الطريقة الصوفية الصفوية في القرف الخامس عشر إلى نظاـ 
إمبراطوري مف خبلؿ بناء ىوية جماعية موحدة تميز نشأة المجاؿ العاـ اإليراني 

 .(ٖ٘)الحديث والمعاصر
مف ىذا االنعطاؼ التأويمي يتحدث مفيوـ المجاؿ العاـ الصفوي عف كيفية قياـ 
العمؿ الشعائري بأحداث ذات مغزى مف مواقؼ جديدة مع أطر تواصمية وممارسات 
استراتيجية لمتحوؿ عبر الدعاية المتنوعة ذات الروابط االجتماعية المتميزة، إذ يتـ إعادة 
ضفاء الطابع المؤسسي عمييا، فيتـ تحديد مساحات محـر الصفوية مف حيث  بنائيا وا 

تحدث التغييرات وتحوؿ اليويات الفردية والجماعية، لذا مجاالت التفاعؿ الحية، التي 
تشكؿ شعائر محـر شبكة مف الدعاية البينية التي تتميز بالعواطؼ، واإلثارة، 
والمحادثات الجادة، والمناقشات الدنيوية، والتعبيرات الجمالية، والتعاطؼ الجميؿ، 

يجتمعوف مًعا في مكاف  ، عمى الرغـ مف أف المشاركيف قد ال(ٖٙ)والمفارقة، والتضامف
واحد، إال أف أحداث محـر الموسمية تشكؿ أنماًطا متميزة مف األداء االجتماعي الذي 
يربط وبشكؿ وثيؽ العديد مف الجماىير، والتي تقع في بيئات حضرية أو ريفية أو 
إقميمية متنوعة ، ويشير ىذا النطاؽ المتعدد لمشعائر إلى أف جماىير محـر تشترؾ في 

،  إذ (ٖٚ)شترؾ مف التفاعؿ االجتماعي مع كؿ أولئؾ الذيف يشاركوف في الشعائرأفؽ م
يمثؿ جميور محـر مجتمًعا نشط يتـ فيو تمثيؿ العبلقات االجتماعية بشكؿ درامي أو 
جعميا ذات مغزى مف خبلؿ تحويؿ وتبديؿ التواصؿ المجتمعي لتشكيؿ مجموعة مف 

بيف مختمؼ األشخاص مع تغير تصورات  اليويات المتعددة، التي تستوعب التقاطعات
وصفت الشعائر مف قبؿ أحد المستشرقيف أنيا شعائر الندـ  لذا، (ٖٛ)الذات والواقع

، وبيذا ، يريد أف يمفت االنتباه (ٜٖ)العظيـ، اذ انو كاف يرى الناس وىـ يجمدوف أنفسيـ
ممارسات ، اذ اف محـر نظرًيا يعد عمى أنو مجموعة مف ال(ٓٗ)إلى ما يتجاوز الحدود

التعبدية المرتبطة بالعقيدة الشيعية، ظيرت في وسط الروايات الدينية، وقد أدى ذلؾ إلى 
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تكويف ثقافة تعبدية متميزة، مف خبلؿ تبني المجتمع ومحاكاتو لتمؾ المعاناة ومف خبلؿ 
تفضيؿ اإلماـ باعتباره شفيعًا، كما أف ثقافة محـر ىي تعبيرات عف السعي الروحي 

اء الذي يسعى بشكؿ ىادؼ لتحقيؽ اإلنجازات الدنيوية في الحاضر،  كما لتحقيؽ الفد
أف معاناة اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( ىي محاولة لمتغمب عمى الشر في العالـ ، 
واحتضاف األلـ الذي اجتاح الكوف بسبب ما تعرض لو األئمة، مف خبلؿ إحياء ذكرى 

وفي األسى تزداد قوة، ومع ذلؾ ، فإف  كرببلء، اذ تتجدد الطائفة الشيعية كؿ عاـ ،
تشريعات الببلء ىي أكثر مف مجرد طريقة تأديبية لتطيير الروح مف الشر ، ولكنيا 
طريقة لتحرير الذات الدنيوية مف الوجود الفارغ المتساىؿ الذي يمكف وصفو إلى حد 

 .(ٔٗ)كبير بأنو عالـ غائب عف ذاكرة وجود الخبلص مف خبلؿ المعاناة في قمب محـر
اف الطرؽ الميكانيكية التي يتـ بيا وصؼ المشاركيف في مراسـ العزاء، يتضمف 
االفتراض األساسي ىنا مفيوًما حتميًا لمفعؿ االجتماعي، الذي مف الممكف التبلعب بو 
مف أجؿ إضفاء الشرعية عمى السمطة واألىـ مف ذلؾ ، تعمؿ األيديولوجيا، وال سيما 

ية، عمى إخفاء التناقضات التي تنبثؽ مف التفاوتات في تجمياتيا الدينية الشعب
االجتماعية اليرمية، مما يشير إلى صور الحكـ المطمؽ لمسمطة مف خبلؿ تنظيـ 
الممارسات الشعبية كاستراتيجيات دعائية لتعبئة العمؿ لمحفاظ عمى المكانة، لكف إذا 

عمى الجماىير، فيؿ كانت الميزة السياسية لمعروض التي أقرتيا السمطة ىي السيطرة 
 ىذا يفسر أي شيء عف الشعائر؟ 

ولعؿ االفتراض الذي أجري انؼ الذكر بأف محـر يمكف استخدامو كوسيمة لمدعاية 
يعد مرتكزا معرفيا في بمورة المراسيـ وفًقا لشيء ُيفترض أنو يعتمد عميو خارجًيا )أي 

راض يقوؿ إذا كانت السمطة(، وبالتالي إىماؿ دراسة ديناميات الشعائر، في االفت
مما يستمـز قدرة خاصة عمى خداع  الدعاية،الطبيعة المحددة لمشعائر سُتستخدـ لغرض 

في المشاركيف في الشعائر في سموؾ لصالح السمطات، فما الذي يحفز المشاركيف 
فإف وصؼ وظيفة  األكبر،عمى أداء المراسيـ في المقاـ األوؿ؟ بالنسبة لمجزء  الشعائر

مكتمؿ ألنو ال يشرح أبًدا كيؼ يصبح البناء األيديولوجي لمسمطة وثيؽ  الشعائر غير
 الصمة بالمشاركيف في الشعائر.



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 

 1070 

إذا كاف المشاركوف في الشعائر قادريف عمى االستمرار في ممارسة االحتفاالت بينما 
تعمؿ االحتفاالت كأدوات لمدعاية، بمعنى ال يتـ تنفيذ الشعائر لمجرد دفعيا الوظيفي 

باإلشارة إلى األوامر التي وضعيا اآلخروف في الماضي، والتي يقرىا العرؼ ولكف 
والتقاليد ؛ وبخبلؼ ذلؾ ، إذا توصؿ المشاركوف إلى إدراؾ ذلؾ، تـ ترتيبيا ألغراض 
محددة، ستتوقؼ الشعائر عف مصداقيتيا، في ىذا الضوء ، سمطة النخب )عمى سبيؿ 

خ( ىي واحدة مف الوسطاء، وبعبارة أخرى ، فإف المثاؿ ، الشيوخ ، الكينة ، المموؾ ، إل
جاذبية الشعائر ىي الطريقة التي تؤدي بيا الرموز في إشارة إلى طرؽ مميزة لرؤية 
العالـ، وليس في المدى الذي تنجح فيو السمطة في تنظيـ احتفاالت أكثر تفصيبًل 

 .(ٕٗ)إلضفاء الشرعية عمى سمطتيا
ال يستبعد تماًما التحميؿ الوظيفي والذي فيو يتـ استخداـ الشعائر مف قبؿ المشاركيف 
عادة اختراعيا، وحتى القضاء عمييا استجابة  ألغراض مختمفة؛ يمكف إعادة تشكيميا، وا 
ألوضاع مختمفة، تستخدـ السمطة أيًضا الشعائر إلضفاء الشرعية عمى سمطتيـ، وفي 

، اي بمعنى اف الوظيفية طريقة مضمم األحواؿ،أسوأ  ة إلعداد نص تاريخي لمحـر
وحدىا كطريقة لفيـ الشعائر، اذ أف الممارسات الثقافية ذات الطبيعة الشعبية ىي مجرد 
نيا تتعمؽ بمساىمة المشاركيف في الشعائر في استمرارية النظاـ  تكيفية وآلية، وا 

 السياسي الذي صممتو السمطة القوية.
تصنيؼ العبلقات االجتماعية إلى وحدات مستقمة يمثؿ إدراًكا إف النموذج المنطقي ل

حتمًيا مذىبًل لممجتمع باعتباره جسًما عضوًيا كمًيا، في الوسط التنظيمي لمشعائر، اذ 
يتمتع المجتمع بجسد )سمطوي( متفوؽ وجسـ ثانوي )الناس( لو نزعة سمبية لمخضوع 

عي إلى تأكيد أساسي صاـر عمى أف والسيطرة، ومف ىنا يشير االفتراض البنيوي المجتم
التعبيرات ذات المعنى يتـ التعبير عنيا وسنيا في شكؿ شعائر ورموز وأساطير. لكف 
النيج الوظيفي لنوع عقمية السمطة يستغني عف الموضوع النشط تماًما. ينكر العمؿ 

، لذلؾ يمكف القوؿ اف شعائر محـر (ٖٗ) والجماعياإلبداعي، عمى المستوى الفردي 
عمؿ عمى أنيا آلية إنتاجية لمتحوؿ والوالء، مف أجؿ التحوؿ االجتماعي وتشكيؿ اليوية ت

 .(ٗٗ) لممشاركيفألنيا تحتؿ حيًزا عاطفيا في المخيمة االجتماعية  الجماعية،
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إف التركيز ىنا عمى الشعائر الحسينية في محـر يستند إلى فكرة أف الشعائر كفضاء 
ثيبلت متعددة األوجو لكؿ مف السمطة والمقاومة تواصمي وأدائي يضـ تشريعات وتم

عمى المستويات العامة ومستويات الدولة،  بافتراض أف القوة والدراما متداخمة، بحيث 
تكشؼ السياسة مثؿ المسرح عف العمميات الجمالية التي تجعؿ الدولة شرعية وعقبلنية 

ف لـ تكف بالضرورة عادلة  في ىذا اإلطار المفاىيمي األدا ئي، اي بمعنى اف وا 
السياسة مسرح عروض درامية تحدث أساًسا في الفضاء العاـ ، فيي أرضية سيميائية 

، وبالتالي، بناء الدولة في أدائيا كعممية مسرحية يتـ مف (٘ٗ)تساىـ في سمطة الدولة
خبلليا التعبير عف السمطة، وتفعيميا، وتخيميا، وتنظيميا، بمجموعة مف العبلقات حوؿ 

 .(ٙٗ)ع سياسي متميزبناء مجتم
كاف أداء شعائر الحداد في محـر وأشير الحداد األخرى عمبًل جماعًيا أثار المنافسة 
بيف المجموعات المختمفة، وقد حمت ىذه المنافسة أحياًنا المشكبلت االقتصادية والمالية 
لمثؿ ىذه التجمعات، وكاف تعاوف السكاف في دفع األمواؿ لمحداد كبير، وكانت 

اس في ىذه األوقات ممتازة، وكاف ىذا واضًحا بشكؿ خاص التبادالت العديدة بيف الن
في حالة الرؤساء الذيف اختمطوا بالجوىر الديني، اذ كاف بعض ىؤالء القيادات، الذيف 
كانوا يعتبروف أثرياء ومشاىير في األحياء، خصصوا دكاكيف مف أجؿ تمويؿ 

حياء، وكاف الجماعات، فضبل عف ذلؾ كانت المجموعات تنتمي إلى جميع سكاف األ
لى  السكاف، بغض النظر عف دعميـ الديني ، يعتبروف أنفسيـ ممزميف بتمويؿ الحفؿ وا 
الحد الذي فيو تحمموا العبء المالي األكبر، وفي بعض األحياف، كانت المساعدة 
الحكومية تأتي أيًضا مف مديري ىذه الفئات. ىكذا قاؿ وكاف الممؾ أحيانًا يدعـ بعض 

شمؿ ىذا الدعـ المساعدات المالية، اذ يتـ تمويؿ بعض الفئات مف وبالطبع  الفصائؿ،
 .(ٚٗ) المسؤوليفقبؿ كبار 

وبالتالي خمؽ نوع مف الرأي العاـ الديني في  جماىيرية،كاف الحداد ممارسة 
المجتمع، شارؾ الجميع فيو إلى أقصى حد ممكف. حتى أنيـ كتبوا أف النببلء والشباب 

المشاركيف مف األغنياء والفقراء ويوزعوف الماء والشراب  األرستقراطييف كانوا يسقوف
كعبلمة عمى عطش شيداء كرببلء. واعتبرت المشاركة في ىذه النعي نجاحا وخبلصا 
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لما شيده الشيداء مف معاناة وفرت كرببلء وسيمة لتحرير الكثير مف المؤمنيف. ومف 
مسيرتو تتـ عمى كاف صياـ شير محـر و  الصفوي،الجدير بالذكر أنو في العصر 

وفي المواكب كانت  ثابتة،الدواـ، اذ كاف الصوـ وتمثيؿ أحداث كرببلء يتـ بطريقة 
إال عند إلقاء التابوت والناس  درامية،النعوش تقاـ بشكؿ ثابت وغير ذلؾ، دوف حركات 

 .(ٛٗ) رعايتيـوالقائميف عمى 
رأى دوركيايـ اف الشعائر تمعب دوًرا تأسيسًيا في تشكيؿ النظاـ االجتماعي، إذ 
تحافظ الشعائر عمى القدرة عمى تنظيـ تجارب فردية لمحفاظ عمى تمثيؿ التماسؾ 
االجتماعي الذي يعبر عنو أو نقمو، مف خبلؿ ربط العمؿ الشعائري بالبنية االجتماعية، 

ة بقوة الشعائر كقوة تأسيسية لمحفاظ عمى التضامف ومف ىنا تعترؼ الوظيفة المجتمعي
فقط  األدائيةاالجتماعي، أما عمى المستوى السياسي ، فإف الشعائر تتجاوز الصفة 

باعتبارىا سموًكا رمزًيا موحًدا اجتماعًيا ومتكرًرا، ومف ىنا تعتبر اإلجراءات الموحدة 
لشخص بالذات والواقع أساس اإلجراءات السياسية التي تساعد في تشكيؿ إحساس ا

 .(ٜٗ)االجتماعي
إف عرض االجساد الخيالية مف خبلؿ التوابيت المحمولة يعزز سمطة الموت بطريقة 
مبالغ فييا إلضفاء الطابع الدرامي عمى وجود الشييد )اإلماـ الحسيف عميو السبلـ( 
 الذي لـ ُيدفف بعد، وفي مثؿ ىذه الحاالت، فإف عرض األجساد المتخيمة مف خبلؿ
توابيت فارغة يؤكد عمى الصعوبة المستمرة في إنياء مرحمة الدفف الثانوية، اذ يظؿ 
المتوفى الذي وضعو المشاركوف في جسـ محموؿ دوف الحاجة إلى الدفف في القبر، 
وىذا يعني اف أرواح الشيداء يمكف أف تستمر في مجتمع األحياء، مما يوضح بشكؿ 

ة لمتواصؿ يمكف مف خبلليا لؤلحياء االتصاؿ أكبر سمطة األشياء التذكارية كوسيم
بالشيداء مف خبلؿ أفعاؿ الحداد. وبالنتيجة أف اختراع استراتيجيات بصرية جديدة 
وانتشار األدوات المزخرفة شيدت مواقع درامية جديدة لمشعائر، اذ تـ تحويؿ أحداث 

اركيف في كرببلء إلى تجميات مقدسة، وىذا الشي، قدـ مساحة خيالية مشتركة لممش
الحسيف )عميو السبلـ(وأصحابو في  لئلماـالمراسيـ لتبادؿ الحزف عمى الموت العنيؼ 

كرببلء عمى شكؿ ذكرى مقدسة، اذ ال يتمثؿ العامؿ الميـ في مدى إمكانية الوصوؿ 
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إلى حؿ لمرحمة الدفف الثانوية )وىي مرحمة ال يمكف حميا بسبب الغياب المادي لجسد 
السبلـ(، بؿ باألحرى الطرؽ الدرامية التي يميؿ المشاركوف في  اإلماـ الحسيف) عميو

الشعائر، والتي مف خبلليا ربط أنفسيـ بالتشبيو الجنائزي الذي يمثمو االماـ الحسيف) 
عميو السبلـ( وىي صورة يمكف تبجيميا كما لو كاف اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( 

رية الدرامية واألدوات المتقنة التي يمثميا نفسو، وىذا ميـ لمغاية ألف اختراع القطع األث
اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( تفتح مساحات خيالية جديدة لمشعائر لخمؽ مشاعر 

 .(ٓ٘)تضامف قوية لممشاركيف
 التوظيف السمطوي لمشعائر الحسينية

لـ تكف مراسيـ محـر مرتبطة تماًما بسمطة الدولة، ولـ يتـ تنظيميا في األصؿ في 
شكؿ حدث عاـ مفصؿ، إذ ومف خبلؿ تاريخيا الطويؿ في التطور، يبدو أف مراسيـ 
محـر اقتصرت عمى مجموعات أو طوائؼ أو فصائؿ معينة تعرضت إما لبلضطياد 

حصرًيا  خاصة،تنظيميا عمى أنيا أحداث مف قبؿ الدولة التي يييمف عمييا السنة أو تـ 
لؤلعضاء الشيعة الذيف شعروا بالحاجة إلى أداء المراسيـ كوسيمة إلظيار التضامف 

 المجتمعي ضد الغالبية السنية مف السكاف.
لقد وصمت قّوة التأثير الكامنة في المجالس الحسينية مبمغًا أطمعت الحّكاـ في 

ؾ عبر عممية تغييرية ترمي إلى استدراج ىذه توظيفيا بما يصّب في مصالحيـ، وذل
 األداة وسمبيا قّوة المعارضة والتأثير، وتحّولت إلى أداة بيد السمطة.

 )عميولقد تتابع التوظيؼ السياسي لمجالس العزاء وفؽ موضوع االماـ الحسيف 
قامة العزاء عميو في تخدير الغمياف الشيعي والسيطرة عمى ما ىو وشيؾ مف  السبلـ(، وا 
الثورة، إذ فبل فرؽ عند المغوؿ في نوعية المذىب سواء كاف شيعيًا أو سّنيًا، الميـ 
عندىـ أ يكوف الشعب منشغبل بأموره ومتقوقعًا داخميا دوف التدّخؿ في قضايا الحكـ 

 (ٔ٘) السياسة.والسياسة، وىنا ظيرت البوادر االتجاه الفردي في الّديف وتفكيكو عف 
بدأ محـر  وذلؾ عندماشيدت فترة ما بعد المغوؿ تطوًرا كبيًرا في المراسيـ،  ذلؾ،ومع 

في تجاوز الفصائؿ الطائفية، اذ انتشر الشيعة تدريجيًا في جميع أنحاء األناضوؿ وشبو 
القارة اليندية، وبدأت مراسيـ محـر الصفوية كظاىرة طائفية باطنية وتطورت في ىذه 
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ف كانت نسبًيا( العممية التاريخية الطويمة إ لى أحداث عامة عبر الطوائؼ في الغالب )وا 
في أواخر الفترة التيمورية، وبمعنى اخر يمكف القوؿ انو كيؼ تطور محـر مف ممارسة 
عبادة باطنية إلى موكب عاـ كبير تحت حكـ الصفوييف؟ وكيؼ أثرت التحوالت 

ي السمة الميمة التي االجتماعية عمى مستوى متعدد الثقافات في تطور الشعائر؟ ما ى
 .(ٕ٘) الصفويةميزت الممارسة المبكرة لبلحتفاالت مف مراسيـ محـر 

دوًرا مركزًيا في تأكيد موقع يمكف فيو لمدولة، تمعب مراسيـ الموت مف ىنا نجد اف 
مف تأكيد معايير السموؾ الرسمية فيما يتعمؽ بتشكيؿ شعور عاطفي مشترؾ لممجتمع 

فت االنتباه إلى كيؼ تحمؿ رموز الموت تداعيات سياسية بطرؽ خفية، األمر الذي يم
، (ٖ٘)كبيرة عمى المشاركة في الشعائر ، بما في ذلؾ السمطة الصفوية والسكاف العادييف

لذا إف تشريع العنؼ الذاتي مف قبؿ المشاركيف في محـر يدؿ عمى وسيمة رمزية يمكف 
ىو نوع مف األداء يخمد ذكرى  مف خبلليا تأكيد استمرارية مجتمع المعزيف، ألف العنؼ

مأساة كرببلء ويعظميا، مما يتيح لؤلفراد المشاركة في خمود حقيقة روحية تدعي الدولة 
، وىذا يشير الى التنسيؽ المتزايد لمراسيـ األذى الذاتي خبلؿ مائة عاـ (ٗ٘)أنيا تمثميا

بمور تجسيد مف الحكـ الصفوي ، إلى األىمية المتزايدة لمعنؼ الرمزي المنظـ، فقد ت
المجتمع المثالي في حالة دائمة مف الرسوـ المتحركة المعمقة العميقة لتجاوز الموت مف 
خبلؿ أعماؿ العنؼ الذاتي الطوعي، اذ اف استيعاب الموت المتجّمى في التكويف 
الشعائري لميوية في األنماط األدائية يربط بيف تجربة الموت الجماعية المشتركة وبناء 

يجعؿ االنتقاـ مف الجسد مثاليًا ، مف أجؿ تعزيز الشعور بالذنب كياف سياسي 
الجماعي، وىذا يعتمد عمى استعدادىـ لمتضحية بأجسادىـ الفردية لبلنضماـ إلى 

، لذا فاف ديمومة الدولة والمجتمع (٘٘)مجتمع المعزيف ككياف غير مادي عابر متخيؿ
المبتكرة كشيء يتجاوز الحياة تجمت مف خبلؿ المواكب، ومف خبلؿ التقاليد والعادات 

الخاصة لممعزيف الذيف يشاركوف في المراسيـ، وىنا تكمف القوة المذىمة لمحـر في 
فعاليتو التواصمية في استحضار ديمومة الدولة مف خبلؿ التمثيؿ البصري لؤلحداث 

لتي الشبيية بالكرنفاؿ واألشياء التذكارية التي تمثؿ الوجود الخالد لمكائنات المقدسة ا
تذكر المجتمع حتمية االنتصار عمى زمانية الزمف ورعب الزواؿ،  مف ىنا ندرؾ اف 
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التوسع في اقامة مراسيـ محـر في شكؿ احتفاالت كرنفالية، وال سيما في النصؼ 
األخير مف القرف السابع عشر، فضبل عف رعايتيا مف قبؿ السمطات، بالرغـ مف حقيقة 

مف مراسيـ الحداد، إال أنيا حافظت أيًضا عمى تمؾ أف االحتفاالت تـ إجراؤىا كجزء 
األعراؼ الرسمية التي سمحت بعرضيا لمجميور، مف خبلؿ أدائيا االحتفالي الذي 
اعطى سمة متكاممة لثقافة دولة المسرح ، الذي يحافظ في نياية المطاؼ عمى النظاـ 

الحياة في حالة ، لذا تشير الشعائر بطريقة ميمة إلى أف (ٙ٘)الرسمي المؤسس ويدعمو
الحرب ىي كرنفاؿ ، ألف تدمير الذات ىو امتداد لمحياة اليومية، وىناؾ فجوة صغيرة 
بيف الحياة الطبيعية لموجود والحياة الشجاعة كجنود في ساحة المعركة، ومف المفارقات 
ىنا ، أف دراما الحرب وعرض العنؼ بيف الجماعات يعكساف رمزية االنتصار لمثقافة 

ف الطبيعة المألوفة لمشعائر تؤكد الموت والدمار كعنصر أساسي في الرسمية أل
 .(ٚ٘)الحياة
تسمط الضوء عمى  بانيا الممارسات الجنائزية في شير محـرويمكننا مبلحظة  

عمى  التضحية،الطرؽ الرمزية التي تفرض بيا مواكب إيذاء النفس، المبني حوؿ روح 
منظمة إلضفاء الشرعية عمى ىيئة سياسية األفراد المشاركيف في المراسيـ في طريقة 

موحدة، إذ يحمؿ مفيوـ "سياسة الجسد" ىنا افتراًضا مفاده أف رموز العنؼ تعزز أنماًطا 
استراتيجية مف التنشئة االجتماعية لمحس المادي األساسي لميوية مف حيث إنكار 

 .(ٛ٘) المتعاليةالجانب البيولوجي لجسـ اجتماعي مجرد، مندمج في رموز القوة 
في القرف السادس عشر وخاصة أوائؿ القرف السابع عشر، ساعد الشاه الصفويوف 
في نشر محـر باستخداـ االحتفاالت لنشر الديف الرسمي الجديد لمدولة اإلمبراطورية، اذ 
اف الشعائر كانت مفيدة في إنشاء عروض درامية لمشاىد الحزف، أو العروض 

العنؼ بيف الجماعات العرقية والدينية مثؿ  المسرحية الشعبية، والتي شجعت عمى
، وخمؽ مجتمع منقسـ إلى صراع طائفي اشتمؿ (ٜ٘)مجموعات الحيدري والنعمة اإلليية

عمى تنفيذ سياسة الشاه "فرؽ تسد"، اذ يتمثؿ أحد الجوانب القابمة لمتأرجح في ىذه 
قية والطبقية السياسة في المحاولة المتعمدة مف قبؿ النخب لتجاوز االختبلفات العر 

، اي (ٓٙ)والجندرية مف خبلؿ إضفاء الطابع المؤسسي عمى اليوية الجماعية الشيعية
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بمعنى إف الشعائر، تبني حدوًدا لميوية واإلقصاء وتؤسس أساس التمايز الشيعي عف 
 .(ٔٙ)السنة أو الجماعات اإلثنية أو الدينية األخرى

لتي تجمت في شكؿ قتاؿ شعائري والنعمة االليية ، وا -بالنسبة لجماعات الحيدري 
، قد ُفسرت حتى اآلف عمى أنيا أداة سياسية تستخدميا السمطة لكسب  خبلؿ شير محـر
الدعـ واسترضاء الجماىير الواقعة تحت سيطرتيا، وقد بمغ الصراع الطائفي ، الذي فقد 

وحظ جوانبو العقائدية ، وكاف متجذًرا في التعصب الشعبي ، ذروتو في مراسيـ محـر ول
في مراسيـ دينية أخرى أو في المناسبات االحتفالية مثؿ مصارعة الديوؾ أو الرياضات 
األخرى، عمى الرغـ مف أنو ال يمكف التأكد مما إذا كاف جميع الناس مف محـر ينتموف 
إلى أي مف ىذه الفصائؿ ، وفًقا لمعظـ الشيادات ، فإف االشتباكات العنيفة بيف 

مثيؿ االضطرابات الكبيرة التي استشيد فييا اإلماـ الحسيف الخصوـ كانت تيدؼ إلى ت
فإف أولئؾ الذيف يموتوف في ىذه المراسيـ  السائد،)عميو السبلـ(. ووفًقا لبلعتقاد 

 .(ٕٙ) مباشرةيدخموف الجنة 
لعب إضفاء الطابع المؤسسي عمى محـر ال سيما في الفترة األخيرة مف الدولة 

ىوية شيعية صفوية موحدة، مف حيث األحداث الشعبية الصفوية دوًرا حاسًما في خمؽ 
التي تعزز سمطة العائمة المالكة وفي نفس الوقت تقدـ المشاركيف في الشعائر، وسيمة 
لمتعبير عف مشاعرىـ الداخمية وتأكيد تماسكيـ االجتماعي، فضبل عف اختبلفاتيـ، اذ 

بمثابة تشكيؿ لممؤسسات  إف إدخاؿ محـر إلى الحياة االجتماعية لمدولة الصفوية كاف
الشعبية التي أعطت المعزيف الفرصة لمتعبير عف ىذه المشاعر الداخمية، والتوجيات 
ف كاف ذلؾ بطريقة مضبوطة، مسترشدة مف نمط ثابت مف القواعد الرسمية  العاطفية، وا 
، اذ كاف عمى كؿ فرد مف المؤمنيف أف يمعب دوره في الشعائر وىو شيء ينطوي عمى 

االنفعالية التي تمت صياغتيا في سياؽ فرض القواعد المؤسسية المصممة مف  النزعات
قبؿ السمطة إلضفاء الشرعية عمى سمطتيا، بعبارة أخرى ، اذ قامت السمطة بتشريع  
وتنظيـ عروض، ومف ثـ توجيو المشاعر الداخمية لممشاركيف في الشعائر لمتعبير عنيا 

لؾ تؤكد الروايات عمى حضور الشاه في ، فضبل عف ذ(ٖٙ)بطريقة ذات مغزى مؤسسي
لى أىمية الرعاية  ، وىذا يشير الى الدور المركزي لمشاه في االحتفاالت وا  مراسيـ محـر
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الممكية في تطوير الشعائر في ظؿ الحكـ الصفوي، كما تؤكد الروايات عمى العبلقة 
النظاـ الوثيقة بيف حمبلت الحرب الصفوية وعروض الشعائر الجماعية التي نظميا 

  ،(ٗٙ)العسكري الصفوي
إف تداخؿ شخصية اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ( المقدسة واستشياده العنيؼ في 
كرببلء مع الشاه، والذي يتجمى مف خبلؿ حضوره االحتفاالت باعتباره السمطة الروحية 
لممجتمع الشعائري في وسط العروض الخطابية، يدؿ عمى ما وراء النص، وىو إلضفاء 

ة عمى السمطة الممكية مف خبلؿ إنتاج سمطة تقميدية متجذرة في النداء إلى الشرعي
الماضي، النقطة األساسية ىنا ىي الطريقة التي يوضح بيا الخطاب األحادي ، 
باعتباره شكبًل مف أشكاؿ الخطاب الرسمي المتعمؽ بتوليؼ الماضي مع الحاضر ، 

في شكؿ امتداد التاريخ في فضاء يمكف مف خبللو لمسمطة الممكية أف تؤكد السيادة 
 .(٘ٙ)روائي رسمي

اف الحرص الواضح مف قبؿ الدولة الصفوية عمى إقامة مراسـ العزاء، حّتى في أحمؾ 
ـ( ٕٗ٘ٔ-ٔٓ٘ٔىػ/ ٖٜٓ-ٜٚٓ، فقد اىتـ الشاه إسماعيؿ )(ٙٙ) والحاالتالظروؼ 

أتمًا، وىو بإقامة الشعائر الحسينية، وأمر بإقامتيا ونشرىا، كما أقاـ الشاه عباس م
يطّوؽ قمعة إيرواف، وقد صادؼ ذلؾ ليمة عاشوراء، مّما سبب ذعر القرية، وظّنوا أّنيـ 
ىوجموا، فبعثوا رسبًل، وأعمنوا استسبلميـ. كما صادؼ قتاؿ اأُلوزبؾ يوـ العاشر مف 

قامة   .(ٚٙ) المأتـالمحّرـ، فأمر بإيقاؼ القتاؿ، وا 
عاشوراء المقترنة بالواقع السياسي شعارًا لواقع بعبارة مجممة، شّكمت التراجيديا عف 

التشّيع في مراحؿ متعّددة، وىي الصورة التي كاف يرغب فييا الحّكاـ والسبلطيف؛ فقد 
كانت اكتسبت الشعائر بعدا ثقافيا ومسرحيا عرؼ باسـ المسرح االيراني عمى حد تعبير 

 السياسية. المستشرقيف مع صناعة لميوية المجتمعية تحت طائمة اليوية
 

 الحواشي
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الشَِّعيرة: البدنة الُمْيداُة، سميت بذلؾ أَلنو يؤثر فييا بالعبلمات، والجمع شعائر. وِشعاُر الحج:  (ٔ)

مناسكو وعبلماتو وآثاره وَأعمالو، جمع َشعيَرة، وكؿ ما جعؿ َعَممًا لطاعة اهلل عز وجؿ كالوقوؼ 
المحياني: شعائر الحج مناسكو،  والطواؼ والسعي والرمي والذبح وغير ذلؾ؛ والَمْشَعُر: كالشِّعاِر. وقاؿ

واحدتيا شعيرة. وقولو تعالى: فاذكروا اهلل عند الَمْشَعِر الحراـ؛ ىو ُمْزَدِلَفُة، وىي جمٌع تسمى بيما 
ـُ والُمَتَعبَُّد مف ُمَتَعبَّداِتو. والَمشاِعُر: المعالـ التي ندب اهلل ِإلييا وَأمر بالقياـ  جميعًا. والَمْشَعُر: الَمْعَم

ا؛ ومنو سمي الَمْشَعُر الحراـ أَلنو َمْعَمـٌ لمعبادة وموضع؛ قاؿ: ويقولوف ىو الَمْشَعُر الحراـ عميي
والِمْشَعُر، وال يكادوف يقولونو بغير اأَللؼ والبلـ. وفي التنزيؿ: يا َأييا الذيف آمنوا ال ُتِحمُّوا َشعائَر اهلل؛ 

ة مف الشعائر وال يطوفوف بينيما فَأنزؿ اهلل قاؿ الفّراء: كانت العرب عامة ال يروف الصفا والمرو 
تعالى: ال تحموا شعائر اهلل؛ َأي ال تستحموا ترؾ ذلؾ؛ وقيؿ: شعائر اهلل مناسؾ الحج. وقاؿ الزجاج في 
شعائر اهلل: يعني بيا جميع متعبدات اهلل التي َأْشعرىا اهلل َأي جعميا َأعبلمًا لنا، وىي كؿ ما كاف مف 

 ٗٔٗ، ص ٗذبح. ينظر: ابف منظور، لساف العرب، ج موقؼ َأو مسعى َأو 
 ٕٕلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: جعفر: الشعائر الحسينية في العصريف األموي والعباسي، ص (ٕ)

(3) V. Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, pp. 94–130. 
ـ( ٖٖٗٔ-ٕٕ٘ٔىػ/ ٖ٘ٚ -ٓ٘ٙاألردبيمي ينتسب الصفويوف الى الشيخ صفي الديف إسحاؽ  (ٗ)

وىو الجد الخامس الشاه اسماعيؿ الصفوي مؤسس الدولة الصفوية في إيراف ومف ىذا االسـ صفي 
الديف أخذت السبللة اسميا السبللة الصفوية مف أصوؿ تركية عرؼ بانو مف الزىاد والمتصوفة وانو 

ى المذىب الشيعي، ومف ىنا جاء ظيور صاحب طريقة في اردبيؿ وبعد وفاتو انفتحت الطريقة عم
الحركة الصفوية الصوفية حدثا كبيرا في تاريخ إيراف السياسي واالجتماعي وال سيما الديني، اذ تعد 
الدولة الصفوية دولة مذىبية شيعية  ال تنسجـ مع المحيط اإلقميمي الذي يمثمو العثمانييف واألوزبؾ 

د نشؤ وسقوط الدولة الصفوية، الصفحات كميا؛ طقوش، السنة . لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: السي
 تاريخ الدولة الصفوية في إيراف، الصفحات كميا.

(5) Calma d, “Ritual and Powe  II, p. 141. 
 .ٜ٘ٔ، صٔاليمداني، تكممة تاريخ الطبري، ج (ٙ)
حمر والثاني باش القزلباش وىي كممة تركية مركبة مف مقطعيف المقطع االوؿ قزؿ ويعني الموف اال (ٚ)

عمى مجموعة مف  وأطمقتويعني الرأس ويعني الرأس االحمر وعرفوا باسـ اصحاب الرؤوس الحمراء 
الدراويش الذيف تجمعوا حوؿ الشيخ حيدر الذي ميزىـ بوضع تاج عميو اثنا عشر شريطا تمثؿ ائمة 

، ٜٜٙٔ، بيروت ٔجالشيعة االثني عشرية )عمييـ السبلـ. ينظر: محسف االميف، اعياف الشيعة، 
 .ٕٓص
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ىو أبو المظفر شاه إسماعيؿ اليادي الوالي، أو إسماعيؿ الصفوي مؤسس الدولة الصفوية في  (ٛ)

 ٕٜٛرجب  ٕ٘إيراف، وىو القائد الديني الذي أسس الحكـ لمصفوييف، ولد إسماعيؿ الصفوي في )
ـ "الىيجاف" الذي كاف ـ(، وعاش بعد وفاة أبيو في كنؼ "كاركيا ميرزا" حاكٚٛٗٔحزيراف  ٕ٘ىػ/

محبا لممسمميف الصفوييف، وظؿ إسماعيؿ الصفوي خمس سنوات تحت سمع ىذا الحاكـ وبصره، حتى 
شّب قويا محبا لمفروسية والقتاؿ، قادرا عمى القيادة واإلدارة، وفي أثناء ىذه الفترة كانت الدولة تعيش 

فارس آنذاؾ، وىو ما استغمو أنصار  فترة صراعات بيف أفراد أسرة آالؽ قويونمو التي كانت تحكـ
الصفوييف، وأّمروا عمييـ إسماعيؿ الصفوي، وكاف صغيرا لـ يتجاوز الرابعة عشرة مف عمره، لكنو كاف 
مييأ لمقيادة والزعامة بفضؿ الرعاية التي أحاطو بيا حاكـ الىيجاف، اذ تمكف إسماعيؿ الصفوي 

في إيراف والتغمب عمييـ، وتساقطت في يده  وأنصاره مف خوض عدة معارؾ ضد حكاـ بعض المناطؽ
كثير مف المدف اإليرانية، وتوج جيوده باالستيبلء عمى مدينة "تبريز" عاصمة آالؽ قويونمو، ودخميا 
دخوؿ الفاتحيف، ثـ أعمنيا عاصمة لدولتو، وبدخوؿ إسماعيؿ مدينة تبريز تـ تتويجو ممكا عمى إيراف، 

اعيؿ اليادي الوالي، واصدروا العممة باسمو. ينظر: طقوش، تاريخ ولقبو أعوانو بأبي المظفر شاه إسم
 .ٕ٘ص  إيراف،الدولة الصفوية في 

إثر  ٕٜ٘ٔالدولة البيموية، مممكة إيراف )بالفارسية: پادشاىی ايراف( ىي دولة أسست عاـ  (ٜ)
قاجارية، االنقبلب الذي قاـ بو رضا بيموي ضد الشاه أحمد ميرزا القاجاري آخر شاىات الدولة ال

. ينظر: ٜٜٚٔحكمت ىذه المممكة منذ تأسيسيا حتى سقوط سبللة بيموي إثر الثورة اإليرانية في عاـ 
 .ٕٙمحمود شاكر، إيراف وأفغانستاف، ص 

(10) P. J. Chelkowski, ed. Taʿziyeh: Ritual and Drama in Iran, pp. 259–268; 
طيماسب االوؿ بف اسماعيؿ مؤسس الدولة ىو الشاه عباس ميرزا بف محمد خدابنده بف  (ٔٔ)

الصفوية، ويعتبر الشاه عباس خامس شاىات االسرة الصفوية، واعظميـ شأنا نظرا لما وصمت اليو 
الدولة في عيده مف تقدـ سياسي وعسكري واقتصادي وحضاري . ينظر: فمسفي، زندكاني شاه عباسي 

 ٔـ، صٜٜٓٔطيراف،  -، ايرافٗ، طٔاوؿ، ج
 وما بعدىا. ٜ٘ٔ، صٗندكاني شاه عباسي اوؿ، جفمسفي، ز  (ٕٔ)

(13) Rudi Matthee, The Safavids under Western Eyes: Seventeenth-Century 
European Travelers to Iran, pp. 137-138. 
(14)R.  atthee, “The Safavids unde  Weste n Eyes: Seventeenth-Century 
European Travelers to Iran, p. 148.  
(15) Calma d, “Ritual and Powe  II, p.142. 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 

 1080 

 
ـ ، وفًقا لما يمكف ٜٓ٘ٔعمى األرجح في عاـ  ممبريو ، ميشيؿ ولد في قبرص لعائمة فينيسية (ٙٔ)

استنتاجو مف تقريره عف البعثة في ببلد فارس الذي أعمف فيو أنو كاف يبمغ مف العمر ثبلثيف عاًما 
ـ، كاف ممبريو تدرب كتاجر مع برناردو بينيديتي ، تاجر ٜٖ٘ٔوقت تولي المنصب ، في عاـ 

نفسو لمتجارة الدولية وتعمـ التركية والعربية في  البندقية الثري الذي يعيش في قبرص ، وقد كرس
ـ، طمب مجمس العشرة مف نظاـ قبرص اإلببلغ عف ٖٚ٘ٔاألسواؽ السورية والتركية، وفي عاـ 

جراء المفاوضات مف أجؿ اشتراط  شخص ليتـ إرسالو كسفير لشاه فارس لتسميـ بعض الرسائؿ وا 
المقر الصيفي لمشاه وببلطو، وحصؿ عمى أوؿ تحالؼ مناىض لمعثمانييف. وصؿ إلى مدينة مرند ، 

رسالة رد عمى الدوؽ، ومف ثـ قاد المفاوضات لمدة عاـ تقريًبا ومف ثـ غادر ببلد فارس عمى عجؿ. 
  https://de.wikipedia.org/wiki/Michele_Membr%C3%A8ينظر: 

ىو أحد شاىات إيراف الصفوييف األقوياء الذي كاف خمفًا ألبيو إسماعيؿ األوؿ، اذ  أنو خمؼ  (ٚٔ)
والده عندما كاف عمره عشر سنوات، وخبلؿ فترة طفولتو كاف تحت سيطرة رجاؿ القزلباش إال أنو 

العديد  استعاد سيطرة الشاه خبلؿ مرحمة الشباب، وقد  تعرضت الدولة الصفوية خبلؿ فترة حكمو إلى
مف األخطار الخارجية والسيما مف قبؿ العثمانييف في الغرب واألوزبؾ في الشرؽ.ينظر: طقوش، 

 .ٛٛتاريخ الدولة الصفوية، ص
(18) Calma d, “Ritual and Powe  II, p.143. 
(19) Calma d, “Ritual and Powe  II, p.148-149. 
(20) Calma d, “Ritual and Powe  II, p.150.. 

،  ٖ٘ٛٔآژند ، يعقوب ، نمايش در دوره صفوي ، تيراف ، انتشارات ارشاد اسبلمي ،ساؿ (ٕٔ)
 ٚٛص

كاف دوف جارسيا دي سيمفا فيغيروا دبموماسًيا إسبانًيا وأوؿ مسافر غربي في ببلد فارس تعامؿ   (ٕٕ)
دي سيمفا مع العديد مف القضايا الدبموماسية ذات األىمية ، بما في ذلؾ إغبلؽ تحالؼ ضد 

سبانيا.ا  إلمبراطورية العثمانية ، وىي عدو قديـ لمقوى الثبلث المعنية: ببلد فارس والبرتغاؿ وا 
سافر دي سيمفا عمى نطاؽ واسع في جميع أنحاء ببلد فارس ، وزار مدف شيراز وقـ وأصفياف وغيرىا 

، ماركيز  . ذىب لرؤية أنقاض برسيبوليس ، ووصؼ روائعيا في رسالة حية إلى ألفونسو دي ال كويفا
دي بيدمار . تركت ىذه الرسالة انطباًعا كبيًرا في الدوائر التعميمية في أوروبا ، وسرعاف ما ُترجمت 
إلى المغتيف البلتينية واإلنجميزية. في أصفياف التقى بالرحالة اإليطالي بيترو ديبل فالي ، الذي ذىب 

ؿ إلى ىناؾ. ينظر: الحًقا إلى جوا متبًعا الطريقة التي فعميا دي سيمفا لموصو 
https://en.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_de_Silva_Figueroa  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Michele_Membr%C3%A8
https://en.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_de_Silva_Figueroa
https://en.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_de_Silva_Figueroa
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فيگوئروا، دوف گارسيا دسيموا، سفرنامو دوف گارسيا دسيموا فيگوئروا ، ترجمو غبلـ رضا سميعي  (ٖٕ)

 .ٕٔٔ-ٕٚٓ، ص ٖٖٙٔ،نشر نو ،ساؿ ،تيراف 
دکتر حميد رضا صفاکيش، آييف سوگواري در روزگار صفوي با توجو بو سفرنامو ىاي سياحاف،  (ٕٗ)

 .ٜشماره شانزدىـ، ص –ساؿ چياـر  –پژوىش نامو تاريخ 
فيگوئروا، دوف گارسيا دسيموا، سفرنامو دوف گارسيا دسيموا فيگوئروا ، ترجمو غبلـ رضا سميعي  (ٕ٘)

 .ٖٖٔ -ٕٖٔ، ص  ٖٖٙٔ،تيراف ،نشر نو ،ساؿ 
، ٜٖ٘ٔموسی پور بشمی، ابراىيـ، ديف زيستو و زندگی روزانو، تيراف، پژوىشکده تاريخ اسبلـ:  (ٕٙ)

 .ٕٗٚص 
كاف بيترو ديبل فالي ممحًنا وعالًما موسيقًيا ومؤلًفا إيطالًيا سافر في جميع أنحاء آسيا خبلؿ  (ٕٚ)

ى األراضي المقدسة والشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا وحتى اليند، قبؿ عصر النيضة. قادتو أسفاره إل
مغادرة نابولي ، تعيد بيترو بالحج إلى األرض المقدسة ، وقد غادر البندقية بالقارب في الثامف مف 

ـ،  ووصؿ إلى القسطنطينية، اذ مكث فييا لمدة اكثر مف مف عاـ واكتسب معرفة ٗٔٙٔحزيراف عاـ 
كية وقميبًل مف العربية، ومف ثـ في ذىب إلى اإلسكندرية ، وذىب مف اإلسكندرية إلى جيدة بالمغة التر 

القاىرة ، وبعد رحمة استكشافية إلى جبؿ سيناء ، غادر القاىرة متوجيًا إلى األرض المقدسة، وبعد 
 زيارة األماكف المقدسة ، سافر بيترو مف دمشؽ إلى حمب ، وبعدىا ذىب الى بغداد وتزوج فييا مف
ستي المعاني جيوريدا ، وأثناء وجوده في الشرؽ األوسط ، قاـ بعمؿ أحد السجبلت الحديثة األولى 
لموقع بابؿ القديمة وقدـ "أوصاًفا رائعة" لمموقع. كما أعاد إلى أوروبا طوًبا منقوًشا مف نينوى وأور ، 

ريف، في ذلؾ الوقت كانت وىو مف أوائؿ األمثمة عمى الكتابة المسمارية المتاحة لؤلوروبييف المعاص
يراف خبلؿ الحروب العثمانية الفارسية المتكررة، فاضطر إلى مغادرة بغداد،  بغداد تتنازع بيف تركيا وا 
وتوجو برفقة زوجتو المعاني إلى ببلد فارس وزار ىمداف وأصفياف، وانضـ إلى شاه عباس في حممة 

  https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Della_Valleفي شماؿ ببلد فارس. ينظر: 
 دالوالو، پيترو، سفرنامو پيترو دالوالو، ترجمو شجاع الديف شفا، تيراف، چاپ و نشر کتاب، ساؿ (ٕٛ)

 .ٕٙٔ-ٖٕٕٔٗٔص ،ٖٛٗٔ
(29) Calma d, “Ritual and Powe  II, p. 167. 
(30) S. R. Canby, The Golden Age of Persian Art , pp.169–71. 

 لـ اعثر عمى ترجمة لو (ٖٔ)
کتابخانو  فرد، انتشاراتترجمو محمد صادؽ ىمايوف  کاتؼ،کاتؼ، فدت آفاناسويچ، سفرنامو  (ٕٖ)

 ٔٛ، صٖٙ٘ٔساؿ  ممي،
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Della_Valle
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،چاپ  اسدي،و حسف  حسيف ىژيرياف شاردف، ترجمودبميو، برگزيده سفرنامو  فرير، رانمد (ٖٖ)  دـو

 ٕٗٔ، ص ٖٗٛٔنشر و پژوىش ، ساؿ 
 .ٕٔٗسفر نامو تاروينو، الكتاب الرابع، الفصؿ السابع:  (ٖٗ)

(35) I a  . Lapidus, “T i es and State Fo mation in Islamic Histo y,” in T i es 
and State Formation in the Middle East, p. 27. 
(36) J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, trans. 
T. Burger, pp.11–12. 
(37) A. Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, p. 8  
(38)  H. C. White, “Netwo k Switchings and Bayesian Fo ks: Reconst ucting 
the Social and Behavioral Sciences, pp1035–65 
(39) J. Afary and K. B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution: 
Gender and the Seductions of Islamism, p. 216. 
(40) Babak Rahimi, Theater State and the Formation of Early Modern Public 
Sphere in Iran Studies on Safavid Muharram Rituals, 1590–1641 CE, p31. 

 .ٕٙٔ-ٖٕٔايوب، األلـ الخبلصي في اإلسبلـ، ص (ٔٗ)
(42) Babak Rahimi, Theater State and the Formation of Early Modern Public 
Sphere in Iran Studies on Safavid Muharram Rituals, 1590–1641 CE, p66-
68 
(43) R. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, pp. 32–
33. 
(44) K. Babayan, Mystics, Monarchs, and Messiahs, pp. 178–179. 
(45) D. E. Apte , “Politics as Theat e: An Alte na- tive View of the 
Rationalities of Power, p 221    
(46) A. Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, p.43. 

 .٘ٛآژند ، نمايش در دوره صفوي، ص (ٚٗ)
 .ٚٛص آژند، نمايش در دوره صفوي ، (ٛٗ)

(49) E. Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, p. 38. 
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(50)

 Babak Rahimi, Theater State and the Formation of Early Modern Public 

Sphere in Iran Studies on Safavid Muharram Rituals, 1590–1641 CE, p.249. 
(51)

 ٩٤والوظائف الفردية واالجتماعية، ص. األدوار العزاء.ظاهري، مجالس  
(52)

 Babak Rahimi, Theater State and the Formation of Early Modern Public 

Sphere in Iran Studies on Safavid Muharram Rituals, 1590–1641 CE, p.201. 
(53)

 Babak Rahimi, Theater State and the Formation of Early Modern Public 

Sphere in Iran Studies on Safavid Muharram Rituals, 1590–1641 CE, p.270. 
(54)

 T. Asad, Genealogies of Religion, p.125–67. 
(55)

 Babak Rahimi, Theater State and the Formation of Early Modern Public 

Sphere in Iran Studies on Safavid Muharram Rituals, 1590–1641 CE, p.253. 
(56)

 T. Eagleton, Walter Benjamin, or Towards a Revolutionary Criticism, p. 

148. 
(57)

 H. Kippenberg, “Jeder Tag ʿAshura, jedes Grab Kerbala. Zur 

Ritualisierung der Strassenkämpfe im Iran,” in Religion und Politik im Iran, 

p. 234. 
(58)

 Babak Rahimi, Theater State and the Formation of Early Modern Public 

Sphere in Iran Studies on Safavid Muharram Rituals, 1590–1641 CE, p. 250. 
وىي مجموعات دينية ذات ميوؿ صوفية )درويش( ظيرت في إيراف منذ بداية العصر المغولي  (ٜ٘)

ُيعتقد أف أصؿ الصراع بيف الحيدري والنعمتي يعود إلى القرف الثامف / الرابع عشر في الخبلفات 
عيد الصفوي حتى المذىبية والطائفية الشيعية السنية ، كانتا موجودة في العديد مف مدف إيراف منذ ال

نعمتي إلى  -العقود األخيرة وكثيرا ما تصادمت مع بعضيا البعض، وتشير حروب حيدري 
الصراعات في المجتمعات المدنية التي ليس ليا أصؿ منطقي صحيح وواضح وىي مشتقة مف 
تحيزات عامة الناس ونوع مف االضطراب العاـ،فإف مجموعة نعمتي تنحدر مف أتباع شاه نعمة اهلل 
والي ، الذي كاف صوفًيا وشاعًرا مشيوًرا لمديانة السنية في كرماف. اشتؽ اسـ حيدري في األصؿ مف 
اسـ صوفي يعيش في تبريز ، السمطاف قطب الديف حيدر توني ، الذي كاف أيًضا إماًما شيعًيا يبمغ 

جيميف قبؿ إماًما. كانت المدرسة الصوفية ليذيف الصوفييف موجودة كقطبيف متقابميف حوالي  ٕٔ
ظيور السبللة الصفوية في إيراف ، ويبدو أف تبلميذ ىاتيف المدرستيف الصوفيتيف انتشروا بيف مواطني 
تبريز ، العاصمة األولى لمسبللة الصفوية. . تعود جذور العداء بيف ىاتيف المجموعتيف إلى الخبلفات 

رية حتى قبؿ صعود الصفوييف الطائفية والصراعات بيف الشيعة والسنة. عمى الرغـ مف تراجع حيد
وسبللة النمتية الصوفية إلى اليند أيًضا في عيد شاه عباس ، إال أف بذور الخبلؼ والصراع بيف 
المجتمعات الحضرية الصفوية انتشرت وظمت في ىذه المجتمعات وتركت اسميا عمى المجموعات 

  nemati-and-https://iranicaonline.org/articles/haydariالحضرية المتصارعة. ينظر: 
 

 

https://iranicaonline.org/articles/haydari-and-nemati
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(60)

 J. Calmard, “Ritual Power II, p. 151–53. 
(61)

 L. N. Takim, Shiʿism in America ,p.76. 
(62)

 Calmard, “Ritual and Power II, p. 145 
(63)

 J. Calmard, “Ritual Power II, p.151–53. 
(64)

 Munijjim, Tarikh-i ʿAbbasi ya ruznama-ye Mulla Jalal, p. 205. 
(65)

 Babak Rahimi, Theater State and the Formation of Early Modern Public 

Sphere in Iran Studies on Safavid Muharram Rituals, 1590–1641 CE, p.269. 
(66)

 Munshi, History of Shah ʿAbbas the Great, vol. 2, pp. 846, 817. 
 .ٓٔ، صٖج، فمسفي، نصر اهلل، زندگاني شاه عباس أّوؿ (ٚٙ)
 

 المصادر والمراجع
 المراجع العربية: اوال
  م ١٥٩١ /هـ  ١٣٣١ :ت) األمين، محسن العاممي الحسيني(  

  .)ـ ٖٜٛٔ /ىػٗٓٗٔ/بيروت  –تحقيؽ، حسف األميف، دار التعاوف )أعياف الشيعة   .ٔ
 ،محمود ايوب 

: ترجمة)دراسة في المظاىر لمراسيـ عاشوراء عند الشيعة  - األلـ الخبلصي في اإلسبلـ .ٕ
 .(ـٖٕٔٓ –بيروت  -االب الدكتور امير ججي الدومنيكي، المركز األكاديمي لؤلبحاث

 محمد باقر موسىجعفر ، 
كرببلء  –، العتبة الحسينية المقدسة ٔط) الشعائر الحسينية في العصريف األموي والعباسي .ٖ

 (.ـٕ٘ٔٓ/ ىػٖٙٗٔ -العراؽ –المقدسة 
 ،كمال السيد 

 (.ـٕ٘ٓٓ/ ىػٕٙٗٔ – إيراف –قـ المقدسة  –، باقيات ٔط) نشؤ وسقوط الدولة الصفوية .ٗ
 ،محمود شاكر 

 (.ـٜٜ٘ٔ/ ىػٙٔٗٔ –، المكتب اإلسبلمي ػ بيروت ٔط) إيراف وأفغانستاف .٘
 ،محمد سهيل  طقوش 

 (.ـٜٕٓٓ/ ىػٖٓٗٔبيروت ػ  –، دار النفائس ٔط) إيرافتاريخ الدولة الصفوية في  .ٙ
 ،محسن حسام. د ظاهري 
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مجمة  الرزاؽ،محمد عبد : ترجمة) األدوار والوظائؼ الفردية واالجتماعية.. مجالس العزاء .ٚ
العػدد التاسع، السػنة الثالثة، شتاء  ،بيروتمركز البحوث المعاصرة في نصوص معاصرة ػ 

 (ىػٕٛٗٔـ، ٕٚٓٓ
 ،م١٣١١/هـ٣١١ت ( جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور(  

  )ـ ٖٜٛٔ /ىػٗٓٗٔ /قـ المقدسة  –دار الحوزة )لساف العرب   .ٛ
 (م١١٢٣/ هـ٩٢١ت )أبو الفضل محمد بن عبد الممك  همداني،ال 

 –بيروت  –المطبعة الكاثوليكية  – ٔألبرت يوسؼ كنعاف، ط: تحقيؽ) تكممة تاريخ الطبري .ٜ
 (ـٜٛ٘ٔ

 المراجع الفارسية: ثانيا
 يعقوب : آژند 

 (ٖ٘ٛٔساؿ - تيراف –إسبلمي انتشارات ارشاد ) صفوي،نمايش در دوره  .ٓٔ
 پيترو :دالواله 

ساؿ  -تيراف کتاب،  ونشرچاپ  شفا،شجاع الديف  ترجمو) دالوالوسفرنامو پيترو  .ٔٔ
ٖٔٗٛ). 

 صفاکيش 
ساؿ  –ىاي سياحاف، پژوىش نامو تاريخ آييف سوگواري در روزگار صفوي با توجو بو سفرنامو  .ٕٔ

 .شماره شانزدىـ –چياـر 
 فرير، رانمد دبميو 
،چاپ  اسدي،حسيف ىژيرياف و حسف  شاردف، ترجموبرگزيده سفرنامو  .ٖٔ نشر و پژوىش ، ساؿ  دـو

ٖٔٛٗ. 
 نصر اهللفمسفي ، 
 (ـٜٜٓٔطيراف،  -إيراف، ٗط) زندكاني شاه عباسي اوؿ .ٗٔ
 فيگوئروا 
 -نو سميعي، نشرغبلـ رضا  ترجمو)سفرنامو دوف گارسيا دسيموا فيگوئروا دوف گارسيا دسيموا،  .٘ٔ

 .(ٖٖٙٔ تيراف، ساؿ
 کاتف 
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ترجمو محمد صادؽ ىمايوف فرد، انتشارات کتابخانو  )فدت آفاناسويچ، سفرنامو کاتؼ، .ٙٔ
 .(ٖٙ٘ٔممي، ساؿ 

 المراجع االنكميزية: ثالثا
17. Andrew J. Newman 

18. Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire (London: I.B. Tauris, 

2006). 

 Babak Rahimi 
19. Theater State and the Formation of Early Modern Public Sphere in 

Iran Studies on Safavid Muharram Rituals, 1590–1641 CE,) 

LEIDEN • BOSTON, 2012) 

 Calmard: Jean  

20. Ritual and Power II(London: I.B. Tauris, 1996.) 
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