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 چكيده 

دوران مدرن های  ی فرشچیان یکی از مهمترین و معروفترین نقاشی"عصر عاشورا"نقاشی 

شمسی  50در ایران در زمینه شمایل نگاری مذهبی است. این نقاشی/مینیاتور در دهه 

عمومیت یافتن و شهرت آن فراهم میشود. های  دهه بعد زمینهشود، اما دقیقا دو  می کشیده

درونی های  اجتماعی و فرهنگی و همچنین ویژگیهای  در این مقاله تالش شده به زمینه

در شهرت این نقاشی و شهرت فراگیر در بسیاری ای  این مینیاتور که سبب تعویق دو دهه

های  د. لذا تالش شده با روششمسی شد، پرداخته شو 70شیعی در دهه های  از فرهنگ

فراگیر شدن این مینیاتور با تاکید بر های  مردمنگارانه و همچنین مطالعات اسنادی به زمینه

مولفه زنانگی در آن پرداخته شود.  در این نقاشی از لحاظ محتوایی، دال برتر و محوری 

وریت یافتن یک البته در غیاب مرد اصلی در واقعه عاشور  است. مح آن،  حضور یک زن، 

مدرن ذهن و های  یک امر بدیع و مدرن است که در تجربه  زن در شمایل نگاری شیعی،

اخیر میتوان سراغ آن را های  زبان نقاشی استادفرشچیان و همچنین جامعه ایران در دهه

اخیر به خوبی گویای های  گرفت. به همین سبب این نقاشی و تاریخ فرهنگی آن در دهه

شیعیان و محوریت یافتن الگوهای جدید بویژه الگوهای زنانه در روایتهای  تاریخ فرهنگی

 دینی است. 
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 مقدمه: یک مينياتور ؛ یک تحول
ری در زمینه واقعه عاشورا در فرهنگ شیعی،  یکی مهمترین و فراگیرترین آثار هنری شمایل نگا

نقاشی عصر عاشورای استاد محمود فرشچیان است. این مینیاتور بسیار زیبا نه تنها در ایران، 

بلکه در شبه قاره هند و عراق نیز گسترش داشته و هنرمندان بسیاری تالش کرده اند این نقاشی  

کشیده شد. ولی در آن زمان چندان  مورد توجه شمسی   1355را تقلید کنند. این نقاشی در سال 

بود که این نقاشی محبوبیتی فراگیر  1370بلکه بیش از دو دهه بعد یعنی در دهه  قرار نگرفت،

یافت و به معروفترین و پرکاربردترین نقاشی هنر عاشورایی تبدیل شد. هرچند نمیتوان آمار 

متاسفانه چنین آماری نیز در دست نیست. اما دقیقی از تکثیر چاپی یا دیجیتال آن بدست آورد و 

های  مختلف مربوط به آیینهای  گستردگی آن در شهرها و روستاهای مختلف شیعی و در سایت

هنری از این آیینها بیانگر گستره عام این مینیاتور های  شیعی و همچنین در اخبار و گزارش

ینیاتور مروبط به حضرت عاشورایی است. فرشچیان آثار عاشورایی دیگری از جمله م

عصر   مینیاتور قتلگاه و مینیاتور حضرت علی اصفر را هم دارد. اما درمیان این آثارش، عباس،

بلکه در میان آثار سایر  عاشورا بیش از هر اثر عاشورایی )نه تنها درمیان آثار خود فرشچیان،

رسد که میتوان این  می هنرمندان(  عمومیت یافته ور د میان مردم رواج یافته است. به نظر

تاریخی و اساطیری آن و های  مینیاتور را محملی برای فهم فرهنگ معاصر شیعی و برخی ریشه

همچنین تحوالت آن در دوره معاصر در نظر گرفت. در این نوشتار مساله اصلی  آنست که چرا 

ز فرهنگ شیعی این مینیاتور اینقدر مورد استقبال جوامع شیعی فارسی زبان و جوامع متاثر ا

ایرانی قرار گرفت و مهمتر از همه آنکه چرا این استقبال نیازمند دو دهه فاصله میان تولد این اثر 

 و استقبال گسترده آن توسط مخاطبان شد. 

فهم این نقاشی مستلزم درکی آیکونولوژیک از آیکونهای شیعی در فرهنگ معاصر ایرانی 

ر ار در بیرون از ایران هم دید، اما در این مقاله تالش توان ردپای این مینیاتو می است. هرچند

در توجه ای  خواهم کرد در بستر فرهنگ ایرانی به تحلیل این نقاشی و چرایی تاخیر دو دهه

مخاطبان به آن بپردازم. به عبارت دیگر در این مقاله تالش خواهیم کرد درکی انسانشناختی از 

هنگی مینیاتور عصر عاشورای فرشچیان در کنار تحلیلی اسطوره شناختی و فر تاریخی،های  ریشه

میان میراث ای  از شرایط فرهنگی امروزی و مدرن ایرانیان ارائه بدهم. زیرا در تالقی خالقانه
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گذشته و شرایط امروزی است که این اثر توانسته ناب بودگی خاصی برای خودش ایجاد کند و 

 در ایران امروز بدل شود.  به یک شاهکار مذهبی برای عامه مردم شیعی

 نگاهی به مينياتور عصر عاشورا

 

اما تراکم نمادین باالیی در آن هست که در بستر تاریخ  ندارد،ای  این نقاشی ظاهر پیچیده

توان  این نقاشی از چند  می رسد می فرهنگی مذهب شیعی و عامه شیعیان قابل فهم است. به نظر

به عنوان بخشی از سنت مینیاتور ایرانی و شیعی )ر.ک.  از یکسو وجه مورد بررسی قرار داد،

 (  قابل بررسی و تحلیل است و از سوی دیگر به عنوان متنی که1384 و شایسته فر، 1377 الهی،

توان از خالل آن به تاریخ فرهنگی ایران معاصر و تحوالت اخیر آن پی برد. این تابلو دارای  می

مقدس و ای  در مواجهه با مخاطب دارد: اشاره به واقعه چند مولفه کلیدی برای برساخت معنا

زمان و مکانی معین و در نهایت پیامی کلیدی همراه با نظام استعاری و نمادین خاص آن.   مهم،

. عصر عاشورا دال بر آید که عصر عاشورا نقطه عطف واقعه عاشورا است می تابلو براز نام 

عصر عاشورا در واقع نقطه  ی اتفاق افتاده است. رخدادی است در فضایی زمانی و مکانی خاص

 در تاریخ قدسی نتیجه و برآیند تمام وقایع گذشتهطبق عقاید شیعی است و  واقعه کربالعطف 

عاشورا  عصرآید.  می بوده است و ریشه و منشاء تمامی وقایع بعد از خودش نیز به حساب

برند و بعد عزا و  می لشهدا را سراست که سیداای  لحظهبیانگر یک نقطه عطف کلیدی است: 

گردد ولی در باطن  می شود در ظاهر، ظلم و کفر پیروز می سوگواری توسط زنان اهل بیت آغاز
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در روایات عصر عاشورا  ماند. می پایدار  اصیل )طبق نظر شیعیان(که اسالم  استای  همان لحظه

دن دارد و بدون سوار به نزد بیان شده ذوالجناج اسب سفید امام در حالی که تیرهایی در ب

گردد . بازگشت ذوالجناح در این حالت  می کسانی که در چادرها و خیمه گاهها مانده بودند باز

یابند که جنگ به پایان  می نمایانگر شکست برای اهل بیت امام بوده و آنها با دیدن این صحنه در

ز ترکیب عناصر حاضرو غایب این روایت عمال در تناقضی بسیار شگفت انگیز ارسیده است. 

توانسته است معنادرای خاص خود را ایجاد کند. در این تصویر ساختارهای پارداکسیکال با هم 

معنادار شده است  با حضور زنان اهل بیت او و اسب ذوالجناح، متجلی شده اند: غیبت امام شهید،

 و حقیقت مواجه از مرگ امام شهید و جاودانگی مذهبای  و همچنین مخاطب با دوگانه

ای  بینیم که لحظه لحظه می در تابلوی عصر عاشورا فرشچیان تضادی وجود دارد یعنیشود.  می

از ای  مجموعه . در کنار این عناصر اصلی، دهد و هم پیروزی می است که هم شکست را نشان

مکمل این روایت با شکوه شهادت و های  عناصر نمادین دیگر هم هستند که عمال بخش

دال بر مفهوم  که داللتی تاریخی و قدسی دارد و گاه در مقام استعاره،   دانگی هستند: خیمه،جاو

اهل بیت، خانواده و جامعه شیعی هم هست، و همچنین کبوترهای زخمی که نماد تقدس و 

معصومیت و شهادت هستند و همچنین بیابان خشکی که در بستر آن این واقعه همراه است با 

ام و یاران و فرزندانش.  آنچه که این تابلو را به روایتی خاص بدل کرده است، مفهوم تشنگی ام

به نظرم منطق جدیدی از روایت عاشورایی در فرهنگ ایرانی است:  غیبت مرد و حضور زن. در 

این دوگانه همزمان از غیبت و حضور است که ناب بودگی و خاص بودگی این اثر هنری شکل 

کنند. هرچند روایت این مینیاتور  می عامل با هم گویی روایت را معنادارگرفته است. این دو در ت

اما روایت بدون حضور آن زنان نه تنها ناقص   گیرد، می نیز اعتبارش را از مرد )امام شهید(

دهد. در سایر سنتهای مینیاتور و نقاشی عاشورایی  می بلکه تداومش را هم از دست میشود، 

های  دیگر عاشورایی را سنتی )ماننده آنچه که در دیوارههای  نقاشی وها  ماننده پرده خوانی

زنان نه تنها در مرکز نیستند،   داخلی امام زاده زید در اصفهان متعلق به اواخر دوره قاجار است(،

میتوان به خوبی دید که   پرده خوانی،های  بلکه محور روایت هم نیستند. به عنوان مثال در نقاشی

محور نیستند، بلکه در حاشیه داستان و در ذیل حضور مردان تعریف شده اند و از  زنان نه تنها

 لحاظ  حجمی نیز بسیار کوچک و منفعل به تصویر در آمده اند.
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بیانگر آن هستند که روایت عاشورا به طور سنتی مبتنی بوده بر حضور مردان های  این نقاشی

دو عنصر محور   دان عاشورایی. به عبارت دیگر،مردانه در میهای  و توصیف کنشها و تجربه

و مینیاتورها از واقعه عاشورا بوده: مردانی که حضورشان به ها  سنتی در نقاشیهای  روایت

تصویر کشیده میشود نه غیبت آنها و همچنین داستانهایی که از کارهای این مردان روایت 

ا در کنج و حاشیه تصاویر و بصورتی ی تاریخی یا حضور ندارند های  میشود.  زنان در نقاشی
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منفغل به تصویر کشیده میشوند. البته مینیاتور فرشچیان یک ویژگی خاص دیگری هم دارد که 

اعتقادی و مذهبی آن به های  این منطق جدید روایتگری را در مقطعی از داستان عاشورا و زمنیه

ید شیعی )بر اساس متون تصویر کشیده است که مقطع بسیار کلیدی است: جایی که در عقا

متاخر تر و البته مرجع تر برای عامه مردم(  نقطه اوج حضور حقیقت و نقطه عطف تاریخ تجلی 

عمال نقطه اوج و نقطه   امر قدسی در حیات بشری است. به همین دلیل هم این تصویر کوتاه،

موارد مشابه گذارد و البته نسبت به  می عطف تجلی امر قدسی در حیات بشری را به نمایش

نوآوری دیگری هم که دارد، آوردن عنصر زنانه از حاشیه به متن و تبدیل کردن آن به سوژه  قبلی،

 اصلی روایتگری داستان است. 

هنری این مینیاتور نیست، بلکه نکته مهم های  در این نوشتار قصد من پرداختن به ویژگی

شیعی های  یت واقعه عاشورا در آیینآنست که طی چه فرآیندی زنانگی به محور کلیدی در روا

و فرعی  به ای  توان از نوعی تغییر موقعیت زنانگی از نماد حاشیه می تبدیل شد. به عبارت دیگر

عزاداری و همچنین  در بازنمایی تصویری آن های  نماد کلیدی در روایت واقعه کربال در آیین

 تاریخی و فرهنگی آنست. به نظرهای  صحبت کرد که این مقاله به دنبال فهم این تحول و ریشه

رسد برای تبارشناسی حضور زن در کانون این مینیاتور باید از داستان خلق این اثر و خالق  می

 آن شروع کرد: اینکه فرشچیان چه کسی بوده و چرا این اثر را خلق کرده است:

 خالق اثر و انگيزه او
استاد " نویسد: می بقه تحصیالتی او اینچنینسایت مربوط به استاد فرشچیان در باره زندگی و سا

در شهر هنرپرور اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش که مردی  1308محمود فرشچیان در سال 

« میرزاآقا امامی»هنردوست بود با توجه به اشتیاق فرزند به هنر نقاشی او را به کارگاه استاد حاج 

تعلیم « عیسی بهادری»اصفهان از استاد رهنمون کرد. وی سپس در هنرستان هنرهای زیبای 

گرفت. پس از پایان این دوره به اروپا رفت و چند سالی در آنجا به مطالعه و بررسی آثار نقاشان 

برجسته غرب همت گماشت و در نتیجه همین مطالعات بود که به رهیافتی تازه از هنر نقاشان 

خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران  پس از بازگشت به ایران کار .با معیارهای جهانی رسید

آغاز کرد و پس از مدتی به مدیریت اداره هنرهای ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای 

انگیز، آوازه  دانشگاه تهران برگزیده شد. در این میان با کار و کوشش مداوم و خلق آثار شگفت
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د فرشچیان در حیطه نقاشی ایرانی به استا .هنری او در ایران و در فراسوی مرزها گسترش یافت

وجود آورنده سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت مبانی سنتی این هنر، با 

های نو، قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را افزایش داده است. او این هنر را غنا بخشید  ابداع شیوه

ساخت و رسالت و ارزشی در حد و از حالت الزامی یک پدیده متکی به شعر و ادبیات رها 

های استاد آمیزه دلپذیری از اصالت و نوآوری  سایر هنرها در نقاشی ایرانی پدید آورد. نقاشی

های ظریف و مدور، راز و رمزها و اشارات درونی  بندی است. وی با خطوط روان و ترکیب

ینش موضوع و پرداخت آورد. در همین حال با نوآوری در گز نهفته را در آثار خود به وجود می

"رسد. های مرسوم می ای فراتر از قالب اثر به گستره
چند  در این روایت از زندگی نامه استاد،1

تحوالت های  حضور در غرب در اوج جریان  نکته مهم است:  تحصیالت دانشگاهی ایشان،

در  فرهنگی در سالهای پس از جنگ جهانی و نوآوری ایشان بر حسب تجربه هنر جدید مدرن

هنری ایرانی با فرهنگ  –کشورهای مختلف غربی. به عبارت دیگر او تالقی سنت فرهنگی 

وابداع هایی انجام بدهد. به ها  مدرن غربی بوده است و در این تالقی است که توانسته نوآوری

مدرن و بدیعی را در بازنمایی محتواهایی های  همین دلیل این نقاشی او توانسته نوآوری

 هنگی و مذهبی ایرانی داشته باشد. کالسیک فر

فرشچیان با چنین ذهنیت مدرن و دانشگاهی ای، در مورد خلق این اثر این گونه توضیح داده 

سه سال پیش از انقالب، روز عاشورا، مادرم گفت: برو روضه گوش کن تا چند کالم "است: 

اق، اما خودم ناراحت حرف حساب بشنوی. گفتم: من حاال کاری دارم بعد خواهم رفت. رفتم ات

را شروع کردم. قلم  "عصر عاشورا" شدم. حال عجیبی به من دست داد، قلم را برداشتم و تابلو

را که برداشتم همین تابلو شد که االن هست، بدون هیچ تغییری. االن که بعد از سی سال به این 

 از هم همین تابلو به وجودخواستم این کار را امروز بکشم، ب می بینم اگر می کنم، می تابلو نگاه

گیرد. در این  می آمد، بدون هیچ تغییری. یک چیزی دارد این تابلو که خود من هم گریه ام می

تابلو مایه اصلی تصویر گرایی، مرکز تصویر دیده نمی شود. جایش خالی است. امام حسین که 

عصر عاشورا باید  محور اصلی این تابلوست در اثر دیده نمی شوند.در مورد محتوای تابلوی

بگویم، شاید جذابیت این تابلو به علت غیبت شخصیت اصلی یعنی امام حسین در آن است و 

                                                           
1 http://farshchian.honar.ac.ir/index.aspx?siteid=10&pageid=548 

http://farshchian.honar.ac.ir/index.aspx?siteid=10&pageid=548
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شود که انسان با دیدن این تابلو به دنبال شخصیت اصلی که این واقعه را شکل داده  باعث می

وار و است، بگردد. اشکی که بر چشم اسب حلقه زده و آن سرافکندگی او برای آوردن خبر ناگ

آور فاجعه هستند. در عین حال  اند، به نوعی پیام کبوترانی که خود را به خون شهید آغشته کرده

توانند از عواملی باشند که باعث  وجود حضرت زینب )س( و آن چند نفر در وسط تابلو می

این  شوند. به لحاظ تکنیکی اگر این تابلو بیشتر از ایجاد جذابیت هرچه بیشتر در این تابلو می

"شد شلوغ بود، احتماالً این غربت در تابلو این چنین نمایان نمی
1
. 

نکته اصلی در این روایت تاکید فرشچیان بر غیبت شخصیت اصلی یعنی امام حسین و 

جایگزین یعنی حضرت زینب خواهر امام حسین و دخترش رقیه و چند های  حضور شخصیت

تصویر و غیبت امام حسین را عامل جذابیت زن دیگر است. هرچند فرشچیان خالی بودن مرکز 

دانسته، اما در عمل به قول خود او،  حضور زنان این غیبت را تعدیل کرده و معنایی دیگر بدان 

یکی در مورد حضرت عباس و  داده است. البته فرشچیان چند تابلوی عاشورایی دیگر هم دارد،

لوی عرش بر زمین هم غیبت مرد مقدس در تاب یکی هم در مورد عرش بر زمین و صحبنه قتلگاه،

با حضور زن مقدس نمایش داده شده است. اما نکته اصلی آنست که عصر عاشورا به دالیل 

مختلفی، بیشترین پتانسیل و امکان گسترش را در خودش داشته است که در این مقاله این مساله 

 مورد توجه بوده است.

مذهبی خودش دو دسته های  که در نقاشی در فهم کارهای فرچیان باید به این دقت کرد

مانند پیامبران و امامان نقاشی  مقدس مرد،های  زمانی که از شخصیت مینیاتور دارد: دسته اول،

و دسته دوم نقاشی هایی هستند که در آنها یک ایده مقدس و یک مقوله عرفانی مانند   کشیده،

ما زنانگی به استعاره  و نماد اصلی عمو خلقت یا وصال و... ترسیم شده است. در دسته دوم،

برای بازنمایی و ترسیم امر متعالی به کار رفته است )مانند تابلوی بوی بهار یا سروش عالم 

یک  نیز الگوهای زنانه زیباشناختی در ترسیم زیبایی صوری قدیسان، غیب، تمنا(. در دسته اول،

صوری این دو های  وت معنادرای در مولفهکه تفا مانند تابلوی یوسف و زلیخا،  الگوی زنانه است،

یک نماد کلیدی در  شخصیت نقاشی وجود ندارد. به همین دلیل میتوان گفت که عنصر زنانه،

 مذهبی خودش است. های  روایتها و بازنماییهای فرشچیان در نقاشی

                                                           
1 https://www.farsnews.com/news/13940713000127 

https://www.farsnews.com/news/13940713000127
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از وابسته است که در ابتدای روایت فرشچیان ای  اما فهم این داستان به یک اشاره اجمالی

به نظرم برای فهم این نقاشی و چرایی  "..برو روضه گوش کن "خلق این اثر آمده است:  

عظمت این صحنه باید به منبع اصلی و البته شاید منبع ناخودآگاه خلق این اثر و صحنه خاص 

عصر عاشورا رجوع کرد. در سنت شیعی، روضه خوانی از عصر صفوی رواج یافته و ریشه آن 

داستان قدسی های  ب روضه الشهدا در مجالس عزاداری است. لذا فهم ریشهدر خواندن کتا

یعنی کتاب روضه الشهدا و روایت آن از عصر   عاشورا را باید از این کتاب جستجو کرد:

توان دالیل اهمیت این لحظه و مقطع خاص واقعه عاشورا را  می عاشورا. با رجوع به متون

رسد: در  می جایی باشد که داستان عاشورا به اوج خودشفهمید. زیرا این صحنه دقیقا باید 

 لحظه محوری چرخش تاریخ قدسی. 

 تاریخ تشيع و روضه خوانی: عصر عاشورا و تجلی نهایی امر قدیس در الهيات شيعی
تشیع به عنوان یکی از دو شاخه اصلی اسالم است که شرایط تاریخی آن، باالخص در چهار قرن 

های متعدد برای کسب قدرت، همه ائمه و بزرگان شیعه، در  رغم تالش اول بعد از اسالم، علی

نهایت فرجام خشونت باری داشتند و به نحوی به شهادت رسیدند و در این دوران تشیع همیشه 

(. شیعیان همیشه 31-2: 1382نگاهی تراژیک و اعتراض گونه به نظم مستقر داشته است )توال، 

و در ترس دائمی از اینکه توسط دشمنان خود نابود شوند، حضور خود را با نگرانی و زحمت 

ها و  ها، یعنی همین به اصطالح شکست (. این ویژگی356: 1380حفظ کرده بودند )شوایتزر، 

ای شیعه  ها در تکوین تاریخ تشیع نقطه تحول خاصی بوده که مبنای بسط تمایالت فرقه سرکوب

کلیدی در نگاه شیعیان به هویت و تاریخ و نکته (. د114: 1382را فراهم ساخته است )جعفری، 

آغاز  -2ادعای حقیقت برین و اوج حقیقت ادیان الهی در این مذهب،  -1خودشان وجود دارد: 

تاریخی تراژیک که شهادت امام علی، امام حسن و باالخص شهادت امام حسین در کربال مبنا و 

اوج تجلی   به عبارت دیگر، است. زمینه اصلی نگاه تراژیک این مذهب به جهان و زندگی

  دهد. به همین دلیل در طی تاریخ تشیع، می حقیقت در اوج رخداد فاجعه بار و تراژیک رخ

 شهادت و عزاداری برای قدیسان شگل گرفته است. های  کلیدی این مذهب حول آیینهای  آیین

اداری محرم، و بیات پژوهشی موجود در باب تشیع باید گفت که مناسک عزدبا توجه به ا

واقعه کربال مهمترین عنصر در تکوین ذهنیت مذهبی مومنان بوده و هست. لذا واقعه کربال نقطه 
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، 16: 1380، الشیبی، 250: 1382باشد )جعفری،  عطف کلیدی را در تاریخ و حیات تشیع می

اینست های تاریخی نیز بیانگر  (. داده1379، شریعتی 1381، سروش 2002، الحیدری 1980فیشر 

شناختی بیشتر کارکردهای نهاد دین  شناختی و جامعه که مناسک عزاداری محرم، از منظر انسان

پذیرد و به عبارت دیگر از منظر علوم اجتماعی و  در جامعه شیعی از خالل این مناسک انجام می

برای بررسی دین در مفهوم روزمره و جاری آن در زندگی مردم شیعی، بیش از همه مناسک 

شود که به نوعی تجلی بسیاری از اعتقادات شیعی و بازتولید آنها در ذهنیت  رم مطرح میمح

 (.1385عبادی مؤمنان است )رحمانی، 

تاریخ مناسک عزاداری از دوره صفویه به اینسو بیشترین تأثیرات را از شرایط تاریخی 

ان صفویه، تشیع داشته است، در این دوره باروی کارآمدن حکومت شیعی در ایران دور

های رسمی و غیررسمی زیادی در گسترش مناسک عزاداری صورت گرفته است. نکته  تالش

اصلی در این دوران، مرکزیت یکی از منابع کتبی در بسط و گسترش این گفتمان دینی کربال 

در میان مردم بوده است و این اثر، همان کتاب روضه الشهداء، اثر مال حسین کاشفی تبریزی 

است. اهمیت این کتاب برای شناخت گفتمان کربال در مردم به   هجری( 908تاب در )تالیف ک

اول اینکه این کتاب از زمان تألیفش به عنوان منبع و مأخذ اهل ذکر و ذاکرین  :چند دلیل است

و روضه خوانان امام حسین قرار گرفته و دوم اینکه مشهورترین و نامی ترین اثر تألیفی 

د و شهادت انبیا و اولیای الهی است و سوم اینکه استفاده از زبان ادبی این فارسی پیرامون شهی

کتاب، در بستر فرهنگ ادبی زبان فارسی، سبب شده نثر شیوا و قلم رسا و ادب فاخر این 

کتاب تأثیر آن را در ذهنیت مردم بیشتر کند )مقدمه مصحح بر کتاب روضه الشهدا، کاشفی 

شیعه نشین های  در جهان تشیع رواج یافت. از سرزمینای  ه(. این کتاب بطور گسترد1382

های  هایی از این کتاب وجود داشته و به زبان اسالمی نسخههای  هند تا ترکیه، در کتابخانه

 عربی، ترکی، اردو نیز ترجمه شده است.

های تاریخی  بگان دینی به این کتاب که بعضاً موارد متعددی را در نقلخعلی رغم نقدهای ن

(، زبان ادبی این کتاب و تناسب 1379دانند )برای مثال ر.ک: مطهری  ین کتاب غیر معتبر میا

که  شده  گفتمانی آن با ساختارهای ذهنیت فرهنگی شیعیان ایرانی، زمینه نفوذ این کتاب در مردم

حتی مجالس عزاداری محرم که بخش مهمی از آنها تحت عنوان نام هایی مانند روضه و روضه 
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توان  می . به همین خاطر این کتاب راشود، برگرفته از عنوان این کتاب است و... بیان می خوانی

 . 1مبنای روایت نظام اسطوره شناسی شیعی دانست

 کتاب روضه الشهدااهميت عصر عاشورا در کتاب 
باب و یک خاتمه نوشته شده است، و حتی در آغاز باب اول که  10در  کتاب روضه الشهداء

کند  شروع میبشر رنج آدم ابوالبشر و داستان خلقت است نیز، با مسأله غم و خلقت پیرامون 

کند که البته  شناختی آغاز می کاشفی این کتاب را با این مبانی اسطوره. (24: 1382 واعظ کاشفی،)

کند: اینکه بال  در مقدمه هم دو نکته بنیادی در الهیات رنج مقدس در تشیع مردمی را بیان می

لطف الهی برای بندگان مقرب اوست، لذا هر کس در درگاه خدا منزلت باالتری داشته  نشانه

ازمنظر این کتاب تاریخ، تاریخ تجلی . (19باشد، باال و محنت بیشتری را خواهند داشت. )قبلی:

شود و به رستاخیز منتهی خواهد شد، و نکته مهم  امر قدسی است که با خلقت آدم شروع می

گیرد، و لذا هر  که این تجلی، از مجرای رنج وغم و بال و محنت صورت می این کتاب اینست

چه رنج و بال بیشتر، بهره از تقدس و حقیقت و واقعیت نیز بیشتر است. به همین سبب تاریخ 

انبیاء، تاریخ تجلی رنج مقدس برای تعالی و تقرب الهی است. بال و رنج، اموری سرشار از لذت 

ه این نوع بال با بالیی که کیفر گناهکاران است، متفاوت است. کاشفی در شوند. البت  معنوی می

کند و  این کتاب سیر تجلی امر قدسی در تاریخ را از مجرای رنج و بال، در سلسله اولیا بیان می

بواسطه نگاهی که به جایگاه رنج در هستی و خلقت و فلسفه تجلی قداست دارد، به نوعی 

انگر لزوم مصیبت دیدگی و رنج دیدن و بال دیدن اولیا است. به همین رسد که بی تقدیرگرایی می

در عصر عاشورا و در  و فاجعه ها،ها  و اوج این رنج سبب هم همه اولیا از این مسأله آگاه هستند

 لحظه شهادت اما حسین رخ میدهد.

حسین این نکته مهم اینست که علی رغم پیشینی بودن لزوم مصیبت برای اولیا، در مورد امام 

ه جبرائیل نوید واقعه کربال تبشود. به همین سبب پنج مر مسأله بطور مصداقی و مشخص بیان می

دهد، البته جبرائیل داستان کربال را برای انبیای پیشین هم تعریف کرده بود، خود  را به پیامبر می

 و 295: 1382 ،کاشفی: ک.ر)  شنود امام حسین هم بارها نوید کربال را از پدر و جدش و.. می

                                                           
به تفصیل دالیل و مستندات تاریخی برای اینکه این کتاب  (1394در کتاب آیین و اسطوره در ایران شیعی )رحمانی،   1

 را می توان به عنوان متن مبنایی در اسطوره شناسی و مطالعات آیینی تشیع ایرانی در نظر گرفت،  آورده شده است. 
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(. نکته دیگری که وجود دارد اینست که رنج و مصیبت و بال، از آنجا که موهبتی الهی 306 -10

شود، متضمن نوعی اتصال و  می و نشانه تقرب و تقدس اولیاء لذا تجلی رنج قدسی محسوب

که حضور متناوب عالم ماورا در عالم دنیوی است. رنج صرفاً امری موجود در دنیا نیست، بل

ها گاهی به نشانه همدردی ساکنان عالم  کند، این واکنش هایی نیز در جهان برین ایجاد می واکنش

 آنهاست، و گاهی حضور آنها در عالم دنیوی برای دفع رنج اولیا دیدههای  مکلوت با اولیا و رنج

 (. 66شود. )قبلی  می

وج تجلی قدسی رنج در تداوم رنج و مصیبت و بال به عالم قدسی ماورائی را در نقطه ا

توان مجدداً دید. البته در اوج واقعه رنج، یعنی کربال و لحظه شهادت امام حسین،  واقعه کربال می

دهند. به همین سبب هم می  تمام هستی، اعم از هستی دنیوی و هستی ماورائی واکنش نشان می

نقطه اوج تجلی  ين،و لحظه شهادت امام حس کربالتوان گفت در الهیات رنج از منظر شیعی، 

است. اوج این تجلی تقدس و رنج و حقیقت، باالترین واکنش را از  رنج، تقدس و تعالی

کند که آنگاه  انگیزد. کاشفی این لحظه را اینگونه بیان می خلقت و هستی در همه ابعادش بر می

در سجده آن حضرت را شربت شهادت چشانید... در این حال غلغله در صوامع "که شمر 

ملکوت افتاد، ولوله از اهل خطایر بر جبروت برآمد. آفتاب عالم افروز از تاب باز ایستاد و ماه 

جهان آرامی، در چاه محاق افتاد، زهره برای دل زهرا دست از طرب بازداشت، کیوان بر باالی 

د، هفت ایوان اتفاق مصیبت زدگان را لوای تعزیت برافراشت. فرشتگان بر جوف هوا ناله برداشتن

جنیان از نواحی کربال به گریه درآمدند، آسمان دامن از خون پرگردانید، زمین از غضب الهی 

برخویش بلرزید و مرغان هوا از آشیانها متفرق شده، نعره غراب البین بر کشیدند. ماهیان دریا از 

ا طپیدند، دریاها موج حسرت به اوج فلک رسانیدند، کوهه آب بیرون آمده بر خاک خواری می

 به صدای دردآمیز و نوای محنت انگیز بنالیدند،...

  "بگریستند ثریا تا ثریا از عالم اهل که         اندرین غم نه همین ارض و سما بگریستند

 (439 قبلی)

این مرکزیت با حضور عینی ـ قدسی تمام اولیا در عزای امام حسین و سر بریده او نیز 

 حسین عزای و تعزیت برای عظام انبیاء و اولیا همه  خاتم، بازنمایی یافته است. زیرا از آدم تا

 حاضر عزا این در نیز حسن و فاطمه و علی و پیامبر یعنی تشیع، های سلسله سر آیند، می
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هایشان، مقربان و  ها و مصیبت مه کسانی که در طی تاریخ بواسطه رنجه اجتماع. شوند می

اند، حول سر امام حسین بیانگر مرکزیت  بوده مقدسان درگاه الهی بوده و واسطه تجلی قداست

در این سنت  باشد. می و عصر عاشوراشناختی و الهیاتی واقعه کربال  کیهان شناختی و اسطوره

آیینی تشیع را در عزاداری محرم فهمید. آیین عزاداری، یک های  توان نظام می عقیدتی است که

آخرت و در نهایت رستگار شدن است.  تضمین خیر بخشش گناهان،  مکانیسم افزایش ایمان،

اگر بگریی بر حسین، به حیثیتی که "ها موجب شفاعت است، چرا که  برای مومنان این عزاداری

های اشک بر رخسار تو روان گردد، حق تعالی بیامرزد گناهان تو را از صغیره و کبیره و  قطره

 (.442)قبلی  "اندک و بسیار

عزاداری محرم در های  یتوان آن را مهمترین متن در سنتبر اساس کتاب روضه الشهدا که م

میان شیعیان ایران دانست، عصر عاشورا نقطه اوج تاریخ تجلی امر مقدس در باورهای شیعی 

است. در این پیش زمینه و بستر است که میتوان فهمید چرا نقاشی عصر عاشورا به یک موضوع 

شیعی پرداخته است. البته نحوه پرداختن استاد بسیار حیاتی و یک مقطع بسیار خاص در الهیات 

بواسطه ترکیبی بسیار نوین از غیبت  فرشچیان وروایت گری این نقطه اوج تجلی امر قدسی،

جایگزین )حضرت زینب و سایر  شخصیت اصلی )امام حسین( و حضور یک شخصیت

 است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.  (زنان

 ن: تغيير از حاشيه به متنتحول زنانگی در جامعه ایرا

 هاهای عزاداری محرم: زنانگی و مردانگی در آیينجنسيت در آیين

رسد نمی توان برای فهم چرایی استقبال از مینیاتور عصر عاشور صرفا به تاریخ این  می به نظر

اثر و تبارشناسی آن در تاریخ تشیع و متون کالسیک مبنای مجالس عزاداری و روضه خوانی 

بشویم. بلکه فاصله میان خلق مینیاتور عصر عاشورا و استقبال جامعه از آن، نیازمند  محدود

توضیح و تحلیلی از زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در شرایط نوین و مدرن است: جایی 

که جامعه انقالبی در مواجهه میان میراث سنتی و وضعیت مدرنش به ترکیبی جدید و معنادار 

ن امروزی نیازمند بود. لذا الزم است به تاریخ زنانگی در شرایط مدرن ایران نیز برای مخاطبا

پرداخته شود تا بتوان فهمی از چرایی داللت مندی بدیع حضور زن در برابر غیبت مرد مقدس 

 در نقاشی عصر عاشورا ارائه داد. 
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نبوده است، عموما در مطالعات آیینهای عزاداری محرم، مسئلة جنسیت چندان مورد توجه 

اند که عموماً الت کلی بودههای عزاداری محرم در حها یا متمرکز بر آیینعمده پژوهش

ها، مردانگی عنصر اصلی هایی هستند مختلط یا گاه صرفاً مردانه، که در هردوی این حالت آیین

 هایدر کنشگران آیین و متخصصان آیین است و زنان، در نهایت بخشی از مخاطبان یا گروه

( و 2007( های اخیر نیز گاه برخی متخصصان مانند تراباند. در دورهای و فرعی بودهحاشیه

( به مجالس صرفاً 1394( و کاهیرده )1394( دستوری )2005( آقایی )2009و  2003هاگلند )

 اند.زنانه پرداخته

واردی که اش، دال مردانه دارد و در مهای عزاداری عموماً در وضع عادیلذا جنسیت آیین

های رسد برای فهم بستر آیین و زمینهطور خاص تصریح شده، داللت زنانه دارد. به نظر میبه

اجتماعی گسترش و توسعه مینیاتور عصر عاشورا الزم است چند مؤلفه برای تدقیق و تحلیل 

به  های عزاداری در دوره معاصر با تأکید بر شرایط به دهة اخیر فرهنگ و مذهب در ایرانآیین

ها در دو الگوی اندرونی فضای برگزاری آیین -1های عبارتند از: کار گرفته شود. این مؤلفه

های تاریخی )مستوفی و همایونی(، تنها در ها و فضاهای بیرونی عمومی که حسب گزارشخانه

فضای اندرونی است که زنان حق برگزاری مجالس زنانه را دارند و فضای بیرونی و مجالس 

اجتماع آیینی به صورت  -2در فضای اندرونی، عموماً تحت سیطره مردان هستند. مختلط 

جنسیتی )صرفاً مردانه و صرفاً زنانه( یا مختلط )زن و مرد(، که در این حالت باید اجتماع  تک

سوم متخصصان آیین هستند. اینکه  مؤلفه -3آیینی صرفاً مرد، صرفاً زن یا مختلط هستند. 

ها چه کسانی هستند، غلبه گفتمانی با کدام یک از آنهاست. طبق اصلی آیین متولیان و مجریان

-های تاریخی موجود، اصوالً متخصصان آیینی شیعی، مردان هستند، فقط در صورت عدمروایت

امان حضور متخصص مرد، زنان در مجالس صرفاً زنان حق اجرای مراسم را حضور آنها و عدم

های عزاداری نست که الگوی اصلی روایتگری واقعه کربال در آیینمؤلفة چهارم آ -4اند. داشته

عبارت دیگر گیرد. بههای مذکر/مؤنث و زبان حال کدامیک از آنها قرار میحول شخصیت

های مند آیینمراسم، زنان هستند یا مردان. فهم جنسیتی و زمینه (Ortner, 1980)نمادهای کلیدی 

 های عزاداری محرم است:های زیر در تحلیل و تفسیر آیینعزاداری محرم مستلزم تفکیک الیه

الگوی اصلی و نماد کلیدی روایت واقعه عاشورا؛ متخصصان و مجریان اصلی مناسک؛ بستر و 

 فضای مناسکی. 
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های دینی هایی برای گفتمانهای منفعل و گاه ابژههای سنتی، عموماً زنان سوژهدر گفتمان

ک دینی مختلط یا مناسک دینی صرفاً مردانه وجود دارد. این هستند و همین منطق در مناس

گفتمان که ذهن و بدن زنانه را در اندرونی خانه تعریف کرده و هویت سوژه زنانه را در تبعیت 

های ای از رسالهخوبی در مجموعهکند، بهاز مردان صاحب اندرونی و در ذیل آنها تعریف می

-بخشی آنها متجلی شده است. )ر.ک: روحدیب و انضباطسنتی علمای دین در باب زنان و تأ

های مذهبی های تاریخی از مجالش و آیین( به همین سبب هم در گزارش1390انگیز کراچی، 

)مانند عزاداری محرم( در فضای بیرونی، روایتی مردانه، با متخصصان مرد و الگوی محتوایی 

های مرکزی ی حضور دارند و گاه در مکانمردانه مواجه هستیم. آنها اگر هم در فضاهای سنت

نشینند، عمالً در مقام جنس دوم های مشابه آن، در پیرامون منبر میمانند مرکز تکیه دولت و تکیه

شوند و منفعل و فرع بر محتوا و الگوی غالب فرم و محتوای مراسم که مردانه است، تعریف می

لس است. لذا حضور فیزیکی آنها در مرکز کردن و بازارگرمی مجو مهمترین نقش آنها، گریه

های مکانی به معنای محوریت آنها در محتوا و سلسله مراتب کنشگران آیینی نیست. توصیف

دهد که زنان، خوبی نشان میناظران از نحوه حضور زنان در مجالس تعزیه در عصر ناصری به

د که مردان مجریان و متولیان های عزاداری بودنصرفاً تماشاگران و مخاطبان منفعل این آیین

هایی های عمومی زنان صرفاً ناظران و تماشاگران آیینعبارت دیگر در عرصهاصلی آنها بودند. به

، 1368بودند که محتوای آنها، راوی آنها و کنشگران اصلی آنها مردان بودند. )ر.ک: شل، 

شدند کمیک در تولید و می(. در نهایت زمانی که زنان درباری و متمول وارد 1363بنجامین 

های مراسم داشتند که آن هم در ها و گاه عَلَمتزئیین برخی نمادهای مادی مناسک مانند لباس

 گرفت.اندرونی اجام می

های عزاداری را باید از عصر رسد فهم بهتر تحول زندانگی و مردانگی در آیینبه نظر می

کنند واز سوی ی بسط بسیاری پیدا میهای عزادارسو آیینناصری جستجو کرد که از یک

های مختلف جامعه ایرانی شده و یکی از توابع آن تحول موقعیت زنانه دیگر تجدد وارد الیه

های های اندرونی/بیرونی و زنانه/مردانه آیینها از موقعیتترین گزارشاست. یکی از جامع

های زیسته خودش را در بهعزاداری در عصر ناصری متعلق به عبداهلل مستوفی است که تجر

دهد در مجالسی که در تکیه دولت و کتابش مفصل شرح داده است. او به خوبی توضیح می

شد، گاه فضاهای خاصی برای زنان اعیان و دربار و مشاهده مراسم های اعیان برگزار میخنه



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   106 
 

 

تولی و مجری روضه و تعزیه وجود داشت، اما در همه اینها بهترین مکان متعلق به مردان، و م

خوانی به مثابه یک مراسم هم مردان بودند. در آن دوره ما با نوعی توسعه صنعت روضه

زنی گردانی و سینههای عزاداری مانند دستههای دیگر آیینصنعت فرهنگ مواجه هستیم. فرم

را  شد و زنان صرفاً حق نظاره از دورهای عمومی برگزار میکه اساساً مردانه بوده و در عرصه

خوانی زنان همانند تعزیه حق حضور داشتند، اما صرفاً در مقام داشتند در مجالس روضه

های زنانه و ها زنانه، روضهتماشاگر منفعل مجلس عزاداری. در مجالس صرفاً زنانه مانند نذری

بودن های زنانه است که زنان حق دارند محتوا، اجرا، مدیریت و متولیهای نذری و تعزیهسفره

های زنانه )مانند زنان کل مراسم را در دستان خود داشته باشند. در مجالس مختلف، نقش

(. عمده 308-274: 1388کردند. )مستوفی، بیت در روز عاشورا در تعزیه( را مردان بازمیاهل

مراسم عزاداری فرم و محتوای مردانه داشت، مجری و مبدع آنها نیز مردان بودند و زنان در 

ها ای از آن آیینهای زنانهبرخی موارد به تقلید از مراسم مردان در اندرونی، نسخهنهایت در 

های آیینی خاص را به زنان کردند که در این موارد نیز به کمک استادان مرد، مهارتایجاد می

شد، یکی از این موارد آموختند. خلق تعزیه زنانه، که در اندرونی و تسط زنان اجرا میمی

 (98: 1386الدوله، تعزیة مردانه است. )ر.ک: مونس تقلید از

های های خاص مناسک در عرصهدهی به فرمنکته اصلی آنست که عاملیت زنانه برای شکل

طرد و گاه تحقیر توسط  عمومی و بیرونی و حتی گاه در اندرونی برای خودشان با واکنش

ای دوره قاجار که با تعزیه مخالف شد، به عنوان مثال بیرجندی، از علمعلمای مرد مواجه می

بود، اجرای آن توسط زنان را امری ناشایست و موجب وهن اهل بیت و تجری زنان قلمداد 

(. همین بیرجندی در بیان شرایط اهل منبر، شرط یازدهم را مرد 90: 1385کرد )بیرجندی می

های زنانه لما همراه با ابداع(. واکنش ع90دانست که مرد باید برمنبر برود، نه زن )قبلی، بودن می

های های عزدادری محرم، بیانگر تغییراتی از مواجهه زنان در فضاهای اندرونی با سنتدر آیین

های مذهبی بود. از همین عصر بود که زنان به تدریج تغییرات فرهنگی متعددی را در زمیه

عمومی، غایت آنها غیرمذهبی شروع کردند، تحصیل زنان راز رشد آنها و حضور در عرصة 

تعریف شد. به همین دلیل زنان به پروبلماتیک اصلی در آموزش مدرن و فضاهای بیرونی و 

عمومی تبدیل شدند و سیاست جنسیتی در آموزش و فضاهای بیرونی، از نظر مردان نباید سبب 

 نشود. شد، تا مانع از تجری آنها و جسارت آنها به قواعد شرع و عرفتغییر الگوی سنتی زن می
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های مدرن سکوالر زنان ایرانی عموماً در تاریخ فرهنگی زنانگی در ایران مدرن به جنبش

های سنتی برای تأدیب زنان و است. اینکه چگونه زنان از گفتمان حاکم بر رسالهتوجه شده

( خارج شوند و به 1390انگیز کراچی، انضباط بخشی به آنها توسط علمای وقت )ر.ک: روح

هایی مانند نهضت توان در جنبشرن و سکوالر تبدیل شوند، زنانی که اوج آنها را میزنانی مد

(. در این نوع گفتمان مدرن سکوالر 1389آبادی نسوان شرق در ایران دید. )ر.ک: سالمی و نجم

اند که در تقابل با سنت و مذهب عمل کنند و هنجارهای در باب زنانگی، زنانی مورد توجه بوده

قواعد آن را تخطی کنند. این باب فضای بیرونی و آموزش زنان را نفی کرده و سنتی در 

های مدرن سکوالر مبنای تعریف هویت زن مدرن ایرانی قرارگرفت و عمالً صدای آنها،  جنبش

ها از دوره قاجار و به مهمترین و گاه تنها صدای زنان مدرن ایرانی تبدیل شد. این جریان

 خر قرن سیزدهم هجری شروع شد. پیش از جنگ جهانی اول، زنانباالخص جنبش مشروطه اوا

شمسی،  1302ایرانی، انجمن حریت نسوان را برای کسب حقوق اجتماعی و سیاسی و در سال 

زنانه دیگر در سالهای بعد تاسیس شدند. نکته های  جمعیت نسوان وطن خواه را به همراه انجمن

ایران که میتوان گاه از آن به پروبلماتیک زنانگی در اصلی آنست که در تاریخ روایت زنانگی در 

زنان مدرن و سکوالر تاکید و توجه شده است های  ایران یاد کرد، عموما بر جنبشها و فعالیت

(. این جنبش در تاریخ ایران مدرن سه مقطع کلیدی و سه 1384:17 )ر.ک. احمدی خراسانی،

رخداد انقالب   نیمه حکومت رضاشاه(،نقطع عطف نیز دارد: مقطع قانون کشف حجاب )در 

دوره دهه هفتاد شمسی / بویژه در دوره   ( و در مقطع سوم،1357اسالمی و احیای حجاب )

به اینسو که حضور زنان در آموزش عالی رشد  1384-1376ریاست جمهوری محمد خاتمی 

نوین های  ولوژیهمچنین زنان به تکن یافت و با زنانه شدن دانشگاه مواجه شدیم،ای  فزاینده

ارتباطی و اطالعاتی است. در همه اینها مساله اصلی عاملیت زنانه است. که در دو مقطع 

نظام حکومتی و حاکم سیاسی به دنبال اعطای عاملیت به زنان برای زندگی مطلوب بوده و  اول،

. رضایی و خودآیین به دنبال کسب این خودآیینی بوده اند )ر.کای  زنان به شیوه  در مقطع سوم،

در ضمن خود پروبلماتیک   (. مساله اصلی آنست که تجربه مدرنیته در ایران،1396:6 فرهادی،

زنانگی را داشته است. این پروبلماتیک از یکسو در مواجهه با فرهنگ غرب برجسته شده و از 

 تادیب و کنترل بدنها و نظم اخالقی مربوط به آن در جامعههای  سوی دیگر در ایجاد نظام

ایرانی. حکومت پهلوی پروبماتیک زنانگی را ذیل آزادی زنان و تحول اساسی در الگوهای سنتی 
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کرد و نظام جمهوری اسالمی در گفتمان  می زنانگی که ریشه در عرف و مذهب داشت دنبال

این مساله را در احیای الگوهای سنتی زنانگی با توجیهات فقهی و شرعی دبنال  فقهی خودش،

عمومی و عاملیت آنها از های  ورود زنان به عرصه که در گفتمان پهلوی مهم بود، میکرد. آنچه

طریق خروج از اندرونی و حضور فعال در بیرونی بود. در گفتمان جمهوری اسالمی و خوانش 

فقهی آن،  زنانگی همچنان در اندرونی و در پیوند با مفهوم خانه و خانواده تعریف شده است. 

عمومی و های  نوعی تالش خودبنیاد زنان برای ورود به عرصه ع سوم است،مساله اصلی در مقط

کسب حقوق جدید جتماعی و فرهنگی و سیاسی و ایجاد امکان بیشتر برای مشارکت اجتماعی 

 (. 1396 و سیاسی در جامعه ایرانی )ر.ک. طیبی نیا،

نانگی در ایران همانطور که پیشتر اشاره شد، مساله اصلی در فهم و تحلیل پروبلماتیک ز

معاصر تمرکز و توجه صرف به وجوه مدرن و سکوالر آنست. در حالیکه از خالل تحوالت 

-جدید از زنانگی شکل گرفت که نمی توان آن را در دوگانگی سنتیهای  جامعه ایرانی گونه

تحول در اندرونی هایی  بیرونی فهمید، بلکه این تحول ضمنی و تقریبا بی صدا،-اندرونی /مدرن

مذهبی نوعی بازسازی های  در گفتمان مذهبی،های  و خانوادهها  است که زنان از درون خانه

تا بتوانند به زن مدرن اسالمی دست پیدا کنند. انقالب اسالمی   هویتی و مذهبی را شروع کردند،

 در مقابل فرصتی ناخواسته آنها بود،های  که عمده تمرکزش بر مهار زنان مدرن سکوالر و گفتمان

برای این زنان فراهم کرد تا زنان مدرن اسالمی را ایجاد کند که میتوان آنها را شکل ترکیبی از 

مدرن و های  ارزشهای مذهبی سنتی و موقعیت وجوه سنتی با محوریت خانه و خانواده سنتی،

سنتی مثل مادری و های  بازخوانی مدرن آن ارزشها و نهادخانواده دانست. این زنان نقش

و  اما معتقدند زنان باید در جامعه حضور و مشارکت جدی داشته باند، ا پذیرفته اند،همسری ر

مذهبی و های  دانند و درنهایت ذیل همان گفتمان می تحصیالت عالی برای زنان را بدیهی

رسد فهم فرم و  می کنند. به نظر می در جامعه مدنی حضور پیدا  اخالقی اسالمی بازسازی شده،

منوط به فهم همزمان این دو تیپ از زنانگی است:  یک زنانگی در ایران مدرن،محتوی پروبلمات

به دنبال چیزی هستند که نجم ها  زن مدرن سکوالر و زن مدرن مذهبی. هردوی این گفتمان

 داند.  می "سیاست رویت پذیری عمومی در بحث فضا و جنسیت"( آنها را 2005آبادی )

آنست که میزان موفقیت آنها بیش از هرچیزی بستگی نکته اصلی در ضمن این گفتمان ها، 

هم به عنوان یک گفتمان فرهنگی و هم به  دارد به میزان مشازکت زنان در تحصیالت دانشگاهی،
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اقتصادی و اجتماعی و های  عنوان یک سرمایه نمادین الزم برای مشارکت فعال در عرصه

شدن دانشگاه )ر.ک. مردیها، ای  ودهسیاسی. این اتفاق دقیقه در دهه هفتاد شمسی بواسطه ت

در ایران رخ داد که زنان توانستند حضوری کمی بیشتری در آموزش عالی داشته باشند    (1396

حکومتی نیز به دلیل نگاه سنتی های  و عمال آموزش عالی با مساله زنانگی مواجه شد و گفتمان

قا در همین فضا بود با برجسته فقهی خودشان تالش کردند این زنانه شدن را مهار کنند. دقی

شویم.  در  می مذهبی مواجههای  شدن حضور زن و مشروعیت یافتن حضور آنها در گفتمان

به محورهایی برای جلسات مذهبی  همین زمان هست که زنان تحصیلکرده با دانش مذهبی باال،

از مردان هم ای  ستردهبلکه طیف گ  شوند که در مجالس آنها نه تنها زنان، می در کالنشهرها تبدیل

شوند، هرچند همچنان مراکز قدرت مذهبی  می حضور دارند. زنان به رهبران مذهبی خرد تبدیل

 اما آنها نیز تشکیالت مذهبی خودشان را در کالن شهرها ایجاد میکنند.   در دست مردان هست،

و فردی در نوعی گرایش عاطفی   اتقاق دیگری که در نیمه دوم دهه هفتاد شمسی رخ داد،

روایت گفتمان کربال در مجالس مذهبی عزاداری محرم بود. من شرح مفصلی از این تحوالت را 

(. در این گفتمان جدید چند نکته در مجالس مذهبی 1393در کتاب خودم آورده ام )رحمانی، 

تاکید بر   سبک هیا جدید عزاداری جوانان شهری دیده میشود: تاکید بر عاطفه گرایی فردی،

مانند چشم و ابرو برای توصیف مردان واقعه عاشورا در مجالس  جوه زیباشناختی زنانه،و

مانند حضرت زینب خواهر امام  زن،های  و مهمتر از همه تمرکز خیلی خاص بر شخصیت مذهبی،

دختر پیامبر و   لیال همسر او و مهمتر از همه حضرت فاطمه،  رقیه دختر کوچک او،  حسین،

زن به حدی های  مادر اما حسین. در برخی موارد این تمرکز بر شخصیت همسر حضرت علی و

به شرح حال زنان در کربال  رواج یافت که گاه بخش اعظم محتوای جلسات عزاداری محرم،

 پرداخت.  می پرداخته میشد و گاه مجلس مذهبی صرفا حول حضرت زینب یا حضرت رقیه

و رخ دادن آنچه که برخی از آن به عنوان  در این توازی میان تحوالت اجتماعی و فرهنگی

( کرده اند، این زنانه شدن را البته نباید 1394  زنانه شدن جامعه ایرانی صحبت کرده اند )فاضلی،

عمومی تقلیل داد، بلکه مساله نوعی افول میعارهای های  صرفا به حضور فیزیکی زنان در عرصه

یافتن معیارهای زنانه در فهم مسائل فرهنگی  سلطه مردانه در رویکرد سنتی و همچنین ارجحیت

است. به عبارت دیگر زنانگی به مثابه الگویی شناختی برای درک امور و توصیف و تفسیر آنها 

به یک رویکرد فرهنگی مسلط تبدیل شد و زنانگی به مثابه نظام فرهنگی به الگویی کلیدی برای 
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هم در فضاهای  دل شد. این زنانه شدن آیین و زندگی روزمره بهای  تولید معنا در تجربه

دینی در حیات دینی مردم بطور همزمان بسط های  ،هم در فضاهای آیینی و هم در گفتمان شهری

یافت و این بسط یافتن بیش از همه از نیمه دوم دهه هفتادو باالخص از اوایل دهه هشتاد وارد 

عزاداری محرم های  ه در مطالعات آییندینی و آیینی هم شد، دقیقا موازی با جریانی کهای  حوزه

بود که جامعه ایرانی امکان درک و ها  به مداحی پاپ شهرت یافت. در این توازی در ایران،

که مهمترین لحظه تاریخ قدسی تشیع را در ای  همدلی را با نقاشی عصر عاشورا پیدا کرد، نقاشی

رد. به عبارت دیگر زمانه و زمینه ک می نظام نمادین جدید و از خالل نماد کلیدی زنانه بیان

 مناسب فهم و گسترش این مینیاتور فراهم شده بود. 

 گيری نتيجه

فرهنگی و  -تاریخی ، اسطوره شناختی و در نهایت اجتماعی های  در این مقاله تالش شد داللت

ه سیاسی مینیاتور عصر عاشورا توضیح داده شود. مساله اصلی آنست که این نقاشی در دهه پنجا

شود، در شرایطی که جامعه در حال تجربه نوسازی و تحوالت فرهنگی  می شمسی خلق

در عین حال هنزو ساختارهای سنتی جنسیتی و مردانه هنوز بر عرصه هیا فرهنگی  است،

ودر اواخر دهه هفتاد شمسی و اوایل دهه هشتاد شمسی رواج پیدا   واجتماعی مسلط هستند،

  یلی است؟ برای فهم این مساله باید عالوه بر درونمایه این مینیاتور،این فاصله به چه دل  میکند،

آن و همچنین شرایط کالن اجتماعی و فرهنگی آن توجه ای  اعتقادی و اسطورههای  به زمینه

این مینیاتور در باورهای شیعی در باره لحظه اوج تجلی های  شود. در این مقاله تالش شد ریشه

هادت امام حسین، و همچنین ذهنیت مدرن و تحصیل کرده نقاش در یعنی لحظه ش حقیقت الهی،

یعنی امام حسین و جبران آن با حضور عنصر زنانه  ایجاد غیبت شخصیت اصلی واقعه کربال،

مدنی های  )الگوی زنانه برای تحلی تقدس( و درنهایت بسترهای تاریخی رشد زنانگی در عرصه

نانه از جهان و مذهب در تاریخ مدرن ایران توضیح زهای  و بیرونی و به صدا در آمدن روایت

 داده شود. 

های  دینی در دهههای  اتفاقاتی در گفتمان  فارغ از تحوالت کالن جامعه ایران در دوره مدرن،

دینی و مذهبی های  اخیر در جامعه ایران رخ داده است: ما با دو تحول مهم و موازی در گفتمان

مواجه میشویم: اول، حضور زنان به عنوان متخصصان آیینی و  مربوط به مراسم عزاداری محرم
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که ناشی از بستر آموزش   رهبران رده پایین مذهبی و الش آنها برای ایجاد روایتی زنانه از دین،

زیرا هم زنان متخصص در این نسل نوظهور تحصیل کرده آموزش عالی بودند و تالش  عالی بود،

دانشگاهی خودشان درک جدید از دین ارائه های  تجربهعلمی و های  داشتند بر حسب نگاه

بدهند که به زنان امکان آزادی بیشتری میدهد، و از سوی دیگر تقریبا عموم مخاطبان آنها نیز 

مقدس زن در واقعه عاشورا و های  تمرکز بر شخصیت زنان تحصیلکرده دانشگاهی بودند. دوم،

روایت و بازنمایی واقعه. برجسته شدن  صیف،تالش برای استفاده از الگویی زنانه برای تو

درون های  الگوهای زنانه در روایت واقعه عاشورا و تمرکز بر زنان در عاشورا،  مهمترین زمینه

زنانه بود. مهمتر از همه در بدنه کالن جامعه نیز ما با های  گفتمان مذهبی برای رواج شمایل

کنند. در تالقی  می نوان زنانه شدن جامعه یادچیزی مواجه هستیم که برخی متخصصان از آن با ع

 این دو تحول مهم است که میتوان بستر گسترش انبوه نقاشی عصر عاشورا را فهمید.

به کلیدی ترین نقطه تاریخ قدسی عاشورا یعنی لحظه  عصر عاشورا که از لحاظ مذهبی،

ه مدرن و بسیار جدید دو مولف  شهادت و اوج تجلی حقیقت قدسی در دیدگاه شعیی تمرکز دارد،

و جبران این غیبت بواسطه حضور زن. اما این غیبت و جبران آن  را نیز دارد: غیبت مرد اصلی،

امکان داشته است که زنانگی هم به ای  فقط در بستر اجتماعی و فرهنگی بواسطه حضور زن،

اصلی ای ه عنوان منطق و الگوی روایت واقعه عاشور و هم به عنوان معیار انتخاب شخصیت

برای روایت عاشورا رواج یافته باشد. ضمن آنکه در بستر فرهنگی جامعه نیز این الگوهای 

روایت و تفسیر جهان از خالل آن،  تسری یافته باشد و به امری عادی در ذهن و عین مومنان و 

 کارگزاران آیینی امروزی بدل شده باشد.

بلکه کامال  ایرانی نه تنها فراهم نبودند، در جامعه1350در دهه ای  زمینههای  این دو مولفه

شدند. برای همین هم نقاشی فرشچیان امکان رواج و پذیرش توسط مخاطبان  می هم طرد

مذهبی را در آن زمانه و زمینه نداشته است. شرایط پس از انقالب اسالمی است که این 

دینی و های  نزنانگی در گفتماهای  فرصت و امکان را از طریق توسعه و تحول مولفه

مشروعیت یافتن آنها در فضاهای دینی جامعه فراهم کرد. به عبارت دیگر بستر گسترش این 

بلکه در توسعه  مربوط به زنان مدرن سکوالر،های  مینیاتور عصر عاشورا را نباید در گفتمان

 مذهبی جستجوهای  و در داخل گفتمانها  آرام و بی صدای زن مدرن اسالمی در دل اندرونی

کرد. البته نمی توان تاثیر غیر مستقیم گفتمان زن مدرن سکوالر را نادیده گرفت. ولی گفتمان 
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فرهنگی های  زن مدرن اسالمی به همراه نوعی زنانه شدن ضمنی در الگوهای شناختی و نظام

زمینه اصلی رواج این   در جامعه مذهبی مردان و توجه وتمرکز بر زنان در واقعه عاشورا،

بود، مینیاتوری که زنانگی را عنصر اصلی حضور و خلق صدا برای واقعه عاشور و به  مینیاتور

عنوان مهمترین بازنمای شخصیت اصلی این واقعه محوری در تاریخ قدسی شیعی تعریف 

مذهبی در مواجهه با های  کرده است. این مینیاتور عمال بیانگر چرخش پارادایمی در گفتمان

 معه ایرانی است.پروبلماتیک زنانگی در جا

 منابع
 ،( زنان زیر سایه پدرخوانده ها، تهران: توسعه. 1384نوشین ) احمدی خراسانی 

 ( دانش اساطیر، جالل ستاری، تهران: توس1370باستید، رژه ) 

 ( در سرزمین آفتاب، مجید جلیلوند، تهران: مرکز1374بروگش، هاینریش ) 

 ( تصویرهایی از ایران، بزرگم1363بل، گرترود )هر ریاحی، تهران: خوارزمی 
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