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  پژوهشی  مقاله

  
  

 بازخوانی باورهای عاشورایی در رویکردی پدیدارشناسانه
  

  ١علیرضا صیادنژاد
  ٢مهدی لک زایی

  

  
 دهیچک

، یکی از »مکان مقدس« در مقامو کربال، » زمان مقدس«عنوان  عاشورا، به
رویکردهای جدیدی  .تشیع دارد در ممتازنقشی  وترین باورهای شیعی است  محوری

همچون پدیدارشناسی، امکان تصویر جدیدی از این باور رایج شیعی برای انسان 
مبحث ادیان، در باب د. میرچا الیاده با رویکردی پدیدارشناسانه آورمعاصر فراهم می

نوزایی «و » آفرینش«های ادیان بر محور  است که غالب باورها و آیین بر این نظر
  ست،کربال بار غم ههای عاشورایی، بازسازی حادث اگرچه آیین قرار دارد. »آفرینش

که مفهوم و دهد نشان میهای نوزایی سایر ملل،  ها و جشن مقایسه و تطبیق آنها با آیین
آیین نوزایی «را  عاشورا واقعهتوان  می  بر همین اساس، .کارکرد و ساختاری مشابه دارند

. استهای عاشورایی فراتر از یک منطقه  آیینعالوه بر این، باورها و  .دانست» شیعه
 ؛آورددر پی میسنتی  یهای پاسخسکوت یا  از این دست، هایی پیش از این، پرسش

است.  پرسشمورد خود هایی  های سنتی به چنین پرسش اقناع پاسخ حال آنکه میزان
  .کننداستقبال میرویکردهای جدید و علمی، از  ه،بخشی از جامعدست کم 
ها و باورهای  با رویکردی جدید و برون دینی، آیین ستامقاله کوشش شده در این

شود. هدف پاسخ به این پرسش است: آیا از طریق بازخوانی و عاشورایی بازخوانی 

                                                      
 110sayad@gmail.comدانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول). . ١
 mahdilakzaei@gmail.comاستادیار گروه ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی. . ٢

  ١۵/٠٩/٩٨تاریخ پذیرش:       ٢٠/٠۶/٩٨تاریخ دریافت: 



 ازخوانی باورهای عاشورایی در رویکردی پدیدارشناسانهب 
 

  

38  

 ، 3سال اول، شماره 
  1398پاييز

قابل  یتصویر ههای مشابه در باب آیین نوزایی، امکان ارائ تعامل با سایر فرهنگ
  ؟غیرشیعیان وجود دارد برایاز عاشورا    مفاهمه

   
   ها:کلیدواژه

 .کربال ،عاشورا ،های شیعی آیین ،جشن نوزایی ،پدیدارشناسی اسالم

  

  درآمد
را در باورهای شیعی » مکان مقدس«و کربال، در مقام » زمان مقدس«عنوان  عاشورا، به

های درون دینی و  تبیین هرغم اهمیت این آیین دیرینه، غلب ترین آیین دانست. علی توان محوری می
های آن را در  ، تا حدی از کارآیی و تأثیرگذاری اجتماعی آن کاسته و حتی برخی از جنبهسنتی

معرض فراموشی قرار داده است. گرچه ممکن است رویکردهای جدید با خطاهایی همراه باشد، 
هایی را در جهان معاصر ضروری دانست؛ زیرا تبیین و رویکردی چنین بررسی توان به هر حال، می
تر انسان معاصر را از  تر و جامع ای با باورهای دیگر ادیان، امکان فهم عمیق ایسهعلمی و مق

ها و  های پنهان فرهنگ توان به برخی جنبه کند. با این روش می باورهای خود و دیگران میسر می
  هایی که گاه بر خود باورمندان هم پوشیده مانده است. باورهای دینی دست یافت؛ جنبه

معاصر  دینی ـ  ناسی در مطالعات ادیان، روشی رایج در مطالعات علمی رویکرد پدیدارش
است. در این روش با نگاهی برون دینی و متفاوت از الهیات، کوشش بر آن است تا با تکیه بر 

سوی ذات دین گشوده  ها و منابع مقدس دینداران، راهی به پدیدارهای دینی، اعم از باورها، آیین
. نتیجه دینی پیش از خود به دست داد  این روش، تبیینی متفاوت از مطالعات شود. میرچا الیاده با
پدیدارهای متعدد  منسجم از ادیان مختلف، بر پایه پژوه، ارائه تصویری این دین تحقیقات گسترده

بود. کاربرد منظر الیاده در مطالعات اسالمی، گواه ارتباط و تشابه پدیدارهای » آفرینش اسطوره«از 
تواند اسالم را همچون جزء مکملی  اسالم، با پدیدارهای سایر ادیان است؛ باوری که می دین در

  برای تصویر کلی دین در جهان معاصر قرار دهد.
ها و فرهنگ شیعی داشته و با  ای تاریخی، حضوری دائم در آیین عنوان واقعه عاشورا به
توان ذات و غایتی را که  ای تراژدیک، میاست. با گذر از این پدیدارهبودهبار همراه  پدیدارهای غم

هایی  آیین  شود، مالحظه کرد؛ های دینی دیگر ادیان نیز دیده می ها و آیین گاه ورای برخی از جشن
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ها،  این آیین . از نظر الیاده، غایت همهاند شهرت یافته 1»های نوزایی ها یا آیین جشن«که به 
و سرآغاز آفرینش در بهترین  3در جهان نامقدس 2دسترین تجلی امر مق بازگشت به اولین و کامل

  زمان و مکان است. 
تحقیقات در این موضوع با رویکرد پدیدارشناسی حاصل  هکوشش برای جست و جوی پیشین

هایی به چنین  ، گرایش»فرهنگ سوگ شیعی«چندانی نداشت؛ گرچه در برخی از مقاالت کتاب 
ون دینی مستند شیعه (قرآن و روایات)، در کنار حاضر، از طریق مت در مقالهرویکردی هست. 
های نوزایی دیگر  های رایج عاشورایی، بازخوانی و تطبیق این پدیدار دینی با آیین باورهای و آیین
هم قابل مالحظه  4شود. چنین رویکردی در برخی از آثار خانم سابرینا مروینیادیان بررسی م

های  الیاده، با آیین لی زمان و مکان مقدس در نظریهی اصاست. در ادامه، موضوع تطبیق نمادها
عاشورایی بررسی خواهد شد؛ نمادهایی چون: آشوب آغازین، مرکز آفرینش، آفرینش کیهان و 

  آفرینش انسان.

  جشن(آیین) نوزایی
های تاریخ و اسطوره است:  ترین تفاوت تلقی از زمان به صورت خطی یا دوری، یکی از اصلی

 هوار به نقط ای از زمان، چرخه ها بر خالف تاریخ دوری است و پس از طی پاره زمان، در اسطوره
گردد. انسان دینی، دائما نیازمند اتصال و ارتباط نزدیک با ماوراء و قدرت برتر  نخستین خود باز می

دیالکتیک مستقیم امر مقدس، با جهان است؛ ارتباطی که اولین و کاملترین آن در آغاز آفرینش و 
کیهان را تحقق داد و  همهدس اتفاق افتاده است. تجلی حقیقت مطلق در جهان انسانی، نامق

مادی نیز در کمال است و انسان غرق در  جنبهسرشار از حقیقت و برکت کرد. چنین جهانی از 
های طبیعی و آرامش و رفاه است، اما در گذر تاریخ و رفتارهای انسانی،  وفور نعمت و برکت

شود تا تحمل  . افزایش آلودگی موجب میدهد می ه شده و قداست خود را از دسترفته آلود رفته
غم غربت و دوری از  در کنار غلبهجهان برای انسان دشوار باشد و دچار رنج شود، حالتی که 

 Eliade, The)کند  میهایی همراه  ها و ماللت خداوند، زندگی مادی و طبیعی او را با سختی

                                                      
1. Celebration of the Rebirth 
2. The Sacred 
3. The Profane 

  . ر.ک به مقاله خانم سابرینا مروین با عنوان: ٤
 Âshûrâ’: Some remarks on ritual practices in different Shiite communities (Lebanon and 
Syria). 
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Myth of Eternal Return,55).  این غربت انسانی چندان است که مولوی، کتاب مثنوی خود
   1کند.میرا با گالیه از همین غم و بیان شوق به بازگشت، آغاز 

کوشد تا به نمایندگی از امر مقدس و سرمشق گرفتن از میانسان برای تحمل این غم غربت، 
خود را با الغای زمان تاریخی، جهان ذات الهی، جهان را در پایان هر دوره و سال باززایی کرده و 

در باور انسان  .Eliade, The Myth of Eternal Return, 55) (آغاز بازگرداند  به همان نقطه
جهان (مکان مقدس) و تکرار نمادین آفرینش در » مرکز«دار، تجمیع نمادهای مقدس در  دین
مقدس آفرینش و پربرکت های دینی، موجب بازگشت به همان زمان و مکان  های و جشن آیین

توان  . بر همین اساس می(Eliade, The Sacred and The Profane,105)خواهد شد 
های دینی ادیان مختلف، آیین نوزایی و  های انسان در باورها و آیین پذیرفت که محور تمام فعالیت
ر . از نظ(Eliade, The Sacred and The Profane,130) بازسازی نمادین کیهان است 

های آغازین، آب، کوه، درخت و قربانی  هایی، همواره نمادهایی از آشوب الیاده، در تمام چنین آیین
های  در مرکز حضور دارند. در کنار نمادهای فیزیکی و مکانی، نمادهای زمانی مشترکی میان آیین

شوند. این  هایی طی دوازده روز آغاز سال برگزار می نوزایی در جریان است و غالبا چنین آیین
کیتو«، در باورهای اکدی و بابلی، »زاگموک«ها در باورهای سومری  ها و جشن آیین ، در مصر »آ

 Eliade, A History of Religious Ideas) دارند. نام» نوروز»  و در ایران» مین«

volu1m:1,74) شکلی و ظلمانی  در پایان و روز سیزدهم، جهان به صورت موقت به حالت بی
گردد تا بتواند با نوزایی و خروج مجدد از آشوب، با نیرو و قدرت بیشتر دوباره  بازمی »هاویه«

هاست و نمادی از  گونه جشن های فراتر از قوانین رایج، نقطة خاص این متولد شود. شادخواری
 ,Eliade) منظور نوسازی جهان و انسان است های آغازین، به ور شدن در آب هویتی و غوطه بی

Patterns In Comparative Religion,359).  
ای در باورها و گستردهاگرچه ادیان ابراهیمی همچون یهودیت و مسیحیت، تغییرات 

ـ  النهرین  های بین به ویژه آیین وجود آوردند، همواره از آنها ـ  های باستانی پیش از خود به اسطوره
ی است: سال مسیحی و برگزاری اعیاد و های نوزای اند و این تأثیرات نیز بر محور آیینبودهمتأثر 
میالد، مصایب، تصلیب و قیام مجدد مسیح است که  سک مذهبی، تکراری ادواری از واقعهمنا

                                                      
  کند ها حکایت می از جدایی    کند بشنو این نی چون شکایت می .١
  اند در نفیرم مرد و زن نالیده      اند کز نیستان تا مرا ببریده  
 تا بگویم شرح درد اشتیاق    سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 
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کند و موجب  آن وقایع القا می از طریق تحقق دوباره همواره به مؤمنان، نوزایی فردی و کیهانی را
ازده روز بین عید میالد و عید تجلی، شود. در باورهای مسیحی، طی دو باززایی و تجدید قوا می

 Eliade, The) گردند تا آفرینش مجدد کیهان را ممکن سازند  مردگان به خانمان خود بازمی

Myth of Eternal Return,131)و رقص   های نوزایی ملل غالبا با شادخواری . اگرچه آیین
نماد قربانی و ُمثله کردن هیوال، یا » عزازیل«همراه است، در یهودیت وجهی دوگانه دارد: در آیین 

های آن،   طلبی های نوزایی و پایکوبی و عشرت های رفع گناهان(یوم کیپور) و جشن همزمان با آیین
 Eliade, The Myth of Eternal) شود دیده می ها نیز ها و حرمان داری و برخی ممنوعیت روزه

Return,63-64) .  
هاي مقدس  ، یکي از زمان»عاشورا«زایی در اسالم، ترین نماد نو در کنار آیین حج، اصلی

کربال،  نام بار در سرزمینی مقدس به اي خاص و سخت غم شیعي است و همواره با واقعه ـ  اسالمي 
ها، همچون  آیینیابد. این میاست و از این جهت با آیین نوزایی یهودی شباهت همراه شده

آغازین سال یعني در ابتداي ماه محرم و آغاز سال  ماه ها، در ابتدای های نوزایی دیگر فرهنگ آیین
های رسمي و تکمیل  مدت ده روز آیین و به حسین  قمری است، حتی پیش از روز شهادت امام

منظور بررسی  تا دوازدهم محرم ادامه دارد. به غریبان و سوم شهادت امام حسین آنها با آیین شام
ها، بازخوانی مقدماتی  های نوزایی دیگر ادیان و فرهنگ آیینهای عاشورایی با   امکان تطابق آیین

  ترین آنها ضرورت دارد:مهم

  های کیهانی ب ـ آشو١
 موجودات ، همه»انوماالیش«مشهورترین آنها مشهور به آفرینش ملل، از جمله  هدر اسطور
 و گاهی، آتش جهانی این آشفتگی غالبا به صورت آبهستند.  1های اولیه آشوبشکل یافته از 

 يوالیهشود: آغاز آفرینش با خشکی دریا و خاموشی آتش یا ُمثله شدن  اژدها یا هیوال ترسیم می
 Eliade, A History of Religious) مقارن است )نیتن ياژدها اتان،ی(رحب، لو نینخست

Ideas,1/337) .های ُارگی، نمادی از آشوب اولیه است،  های جنسی همچون رقص بند و باری بی
یا » حوت«در فرهنگ اسالمی، هیوالی نخستین  را هنوز جهان و انسان هویت نیافته است.زی

است که در آب شناور است و آب بر باد و باد هم در دست قدرت الهی است. این همان   ماهی
  ). ٥٤/٩٠ماهی است که خداوند گاو آفرینش را بر پشت آن قرار داده است (مجلسی، 

                                                      
1. Chaotic primeval state 
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های پیش از آفرینش، باوری اساسی در فرهنگ ملل در  ا و تاریکیه جا که وجود آشوب از آن
شود. حضور سپاه جن (موجود بی دیده میهای نوزایی  باب آفرینش کیهان است، همواره در آیین

 های مراسم عاشورا، آتش (فانوس و شمع) بر سر َعَلم و ُکتلاژدها با دهان باز و   صورت) یا تمثال
نوزایی   های آغازین در آیین نظمی ها و بی آشوبین هستند. همچنین، یادآور همان هیوالی نخست
صداهای آشفته و ناموزون، نمایان های عزاداری و  در دسته  نظمی عاشورایی، گاه در قالب بی

شود. غالبا در پایان مراسم عزاداری، آن دسته از عزاداران که تا پیش از آن در نظمی معین و  می
زنی و زنجیرزنی به کوفتن بر طبل و سنج مشغول بودند، ناگهان به صورت  های سینه همراه دسته

کوبند و بدین ترتیب، نوعی از می ها ها و سنج هماهنگ از نظم خود خارج می شوند و بر طبل
» زنی بیل«گذارند. این آشوب در برخی از مناطق ایران با برگزاری مراسم  نمایش می نظمی را به بی

کوبند و نوعی هیجان و به یکدیگر میها را رو به آسمان  می شود: جوانان بیل در ظهر عاشورا ظاهر
آورند. این آشوب در اشعار آیینی عاشورا همچون ترجیع بند مشهور محتشم پدید میهیاهو 

   1است.به نحو مؤثری نمایان شدهکاشانی 

ینش٢   ـ نماد آب آفر
های آغازین به  اه آفرینش دارد: آبگ نماد آب در اساطیر ملل، نقشی مقدم و محمل و تکیه

شود. در سفر  یاری باد یا آتش به دو بخش باال و پایین تقسیم و خلقت آسمان و زمین آغاز می
ها و و خدا گفت: فلکی باشد در میان آب«یابد:  در نماد آب تجلی می آشوب اولیهپیدایش تورات، 

های باالی فلک جدا  زیر فلک را از آب هایآبها جدا کرد و فلک را بساخت و بها را از آآب
هم  اند، زمانی که آسمان و زمین به موجودات از آب خلق شده در آیات قرآنی هم همه 2».کرد

اسالمي، آب اولین چیزی است  دورهدر روایات  3».چسبیده بودند و خداوند آنها را از هم جدا کرد
آفرینش از  صورتي است که همه فه بيآب، نط )، زیرا٥/٢٤٠کند (مجلسی،   که خداوند خلق می

                                                      
  ، شعر اول: بندها ترکیب، دیوان اشعار، حتشممکاشانی،  .١
  چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است نیا باز    چه شورش است که در خلق عالم است نیاز اب
  نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است یب     نیاست کز زم میعظ زیرستخ چه نیاز اب
  جهان و خلق جهان جمله در هم است کار      از کجا کزو دیباز دم رهیصبح ت نیا

 ذرات عالم است یدر تمام کاشوب      از مغرب آفتاب کند یطلوع م ایگو

 .٧- ٢(آفرینش)، آیه ١، باب کتاب مقدس. ٢

َوَلْم ٣٠قرآن، انبیاء: ٣
َ
ْرَض َکاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُکَلّ َشْي  : أ

َ
َماَواِت َواْأل َنّ الَسّ

َ
ِذیَن َکَفُروا أ َفَال ُیْؤِمُنوَن.َیَر اَلّ

َ
 ٍء َحٍيّ أ
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های آغازین را در  ای، آبخطبهدر  ). امام علی٥٤/٣٦٣آن نشأت گرفته است (مجلسی، 
خداوند از آب و  1شود باد آفرینش آغاز می واسطه آنکه به کند تا حالت آشوب و مواج توصیف می

  ).٤٦٥، خطبه غهالبال نهجآفریند ( را می يشکننده، خشک فراواِن  و امواج ايیدر
های نوزایی حضوری  اولیه آفرینش، نماد آب همواره در جشن هدلیل نقش پر اهمیت این ماد به

هر مکان مقدس و مرکز باورهای دینی و طهارت آب آسمانی است و در  سرچشمهپررنگ دارد. 
ای نه تنها به سبب  لفه. حضور چنین مؤای، الجرم آب (چشمه یا حوض) حضور دارد اسطوره

همواره موجب نو شدن کیهان و بازگشت زمان مقدِس از دست ازهای طبیعی زائران است، بلکه نی
  گرداند.  رفته است و مؤمنان را به طهارت اولیه بازمي

های  آسماني رودهای دجله و فرات در آسمان، در ستاره ، نمونهالنهرینی براساس اعتقادات بین
عاشورا نیز حضور و جریان دارند و همواره  اقعهرودهایی که در و است؛» پرستو«و » انونیت«

منان برای مؤاند. بنابر روایات شیعی، اگر  های عاشورایی حفظ کرده بخشی خود در آیین تبرک
- می، گناهان آنها بخشیده با آب فرات غسل کنند حضور در کربال و زیارت بارگاه امام حسین

زمان مقدسي  واسطه به؛ طهارتي که )١/١٢٣لویه، قو  اند (ابنشود چندان که گویی تازه متولد شده
های مقدس دیگر همچون کعبه نیز حاصل  یا مکان )٧/۵۵همچون ماه رمضان (فیض کاشانی، 

  شود.  مي
» کور«و خدای » انلیل«خواه  رود میان خدای نیکهای سومری سخن از نزاعی می در اسطوره

از آب فرات در  روان امام حسینها را حبس کرده است. جلوگیری از دسترسی کا که آب
در  باورهای شیعی بسیار پر رنگ و پراهمیتی است. بنابر روایات تاریخی، یاران امام حسین

بدن، خود را برای  شوی همهشب عاشورا و پیش از نبرد نهایی، همگی غسل کردند و با شست و 
آید که به خن به میان میسشهادت و ورود به آسمان مهیا کردند. در برخی از روایات از چاهی 

شود (ابن  حفر شد که آب گوارایی هم داشت، ولی با یورش سپاه دشمن کور می دست امام
  ). ۴/۵٠شهر آشوب، 

های عاشورایی،  کربالست که در آیین واقعهبه سبب باورهای شیعیان پیرامون مسئله آب در 
خاص میان عزاداران توزیع هایی  همواره آب حضور و احترامی خاص دارد و با آداب و ظرف

                                                      
عزع القاصفة : فأجري فیها ماًء متالطمًا تیاُرُه متراکمًا زّخاُره َحَمله علي الر١٦٥، خ البالغه نهج،  امام علی ١ یح العاصفِة والزَّ

ِه...  فأمرها بردِّ
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آن یاری  شوند و در حمل تر گرد آن جمع می شود؛ چندان که عزادارن با احترام هرچه تمام می
ست: سه ها از آیینای دیگر  ها، نمونه در شهر اردبیل و برخی دیگر شهر» گردانی تشت«رسانند.  می

دعا و صلوات در مسجدها های آب را با  روز پیش از آغاز محرم، مردم با حزن و اندوه تشت
در بندرعباس، مردم عزادار » شویی َعَلم«دارند. در  گردانند و از آن آب به نیت تبرک و شفا برمی می

های عاشورایی را با آب دریا می شویند و غسل می دهند و به  های آیین در روز دوم محرم، علم
  برند.  مسجد می

  ـ آغاز آفرینش از مرکز٣
و » مرکز«نام  ای محوری به یالکتیک امر مقدس با غیرمقدس را در نقطهالیاده، آفرینش و د

عالقه دارد تا   انسانکند.  یابد، ترسیم می ای که زمین در چهار جهت کیهانی گسترش می نقطه
ها را در آن بنا کند؛ جایی  ترین خانه باورهای خود قرار دهد و مقدس چنین مرکزی را محور و قبله

عنوان عالم صغیرـ نیز از خاک همین مرکز سرشته و آفرینش شده و پس  به ـ  ن که خاک اولین انسا
-Eliade, The Myth of Eternal Return,19)  جا به خاک رفته است از مرگ هم در همان

 این نقطهشود. اهمیت  . چنین مکانی، نوعی وطن و محل آرامش برای انسان محسوب می(31
(جهان زیرین، زمین و آسمان) است که بیشترین فیض را مرکزی، در اتصال سه سطح کیهاني 

  . (Eliade, The Sacred and The Profane,46) کند ممکن می
که نمادهای ها و صحراها  دشت انیاز مشمن در قوس نزول و صعود خود، سوار بر اسب، 

سه جهان  کند. سیر و سلوک میان مرکزی، میان سه جهان پرواز می و در نقطه گذردمیاند آشوب
شود. حضور اسب در سفر روحانی شمن همچون  صرفا در مرکز که مکانی مقدس است، میسر می

   دهد. را به سمت آسمان ها پرواز می است که در شب معراج، حضرت رسول اکرم» ُبراق«
مکان مقدس برای انسان انتخابی نیست، بلکه باید کشف شود و بدین منظور،   از نظر الیاده،

ای  ؛ پدیده (Eliade, The Sacred and The Profane,32)وان به حیوانات اعتماد کرد ت گاه می
پس از هجرت به یثرب، برای  اسالمی هم آمده است: حضرت محمد روایات دورهکه در 

جلوگیری از اختالف میان قبایل رقیب، شتر خود را رها کرد تا هر جا که نشست همانجا اولین 
ها و  در دسته). ٣/٢١۴کثیر،  برترین مکان و منزل خواند (ابن مسجد بنا شودو آنجا را

در هیئت اسبی با سر انسان با دو بال، نمادی از ُبراق » مرغ ُرخ«های عاشورایی، تمثال  گرانی َعلم
و  ٢٩٧المقرم، دار) ( (بال» ذوالجناح«در روز عاشورا با نام  است یا اسِب سفیِد امام حسین
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عاشورا نیز  در واقعه)، نقشی فراتر از حرکت بر زمین دارد و ٢٣٣مظاهری،  و لؤلؤ و مرجاننوری، 
های شیعیان پاکستان، همواره  ویژه در آیین های عاشورایی، به نقشی فراتر از یک مرکب. در آیین

شود و مردم از آن تبرک  اسب سفیدی که یادآور ذوالجناح است، با احترام کامل عبور داده می
های نوزایی دیگر ملل را بررسی  ه نمونه های متعددی از حضور حیوانات در آیینالیاد جویند. می

  .(Eliade, A History of Religious Ideas,1/361) کرده است
و در باورهای » جلجتا«ای مرکزی آغاز شد: در باورهای مسیحی کوه  آفرینش جهان از نقطه

 شود وسط هر چیزي، کعبه گفته ميبه در ادبیات عرب، اند که گفتهاسالمی مکه و کعبه. 
َیِت َاْلَکْعَبُة «است: منسوب شده در روایتی، این حدیث به پیامبر ).٢/١٦١(طریحی،  ُسمِّ

ْنَیا َها َوَسُط َالدُّ نَّ
َ
چنین مرکزی در مقابل وسط ). ٢/١٩٠، من الیحضره الفقیهبابویه،  (ابن» َکْعَبًة ِأل

ي از عرش االهي رها شود، مستقیم به بام کعبه فرود آسمان و بهشت نیز قرار دارد و اگر سنگ
 ه). به همین سبب، بهترین جا برای اتصال مجدد به آسمان و پروردگار پرد١/٧٨افتد (مفید،  مي

زیر کعبه متولد شده و در راستای چهار جهت کیهانی ). زمین از ٤/١٨٤کعبه است (کلینی، 
ای مکان آفرینش حضرت آدم و حوا، هبوط   طه). چنین نق٣/۵۵۵(طباطبایی،  گسترش یافته است

بر روی زمین   ) و اولین خانه۴/٢١۴ست (کلینی، و همچنین مکانی برای دفن آنهاآنها به زمین 
   1درآنجا بنا شده و برکتی برای تمام اهل آن است.

ای از دیگر باورهای خاص، کربال دیگر  با وجود چنین باورهایی در فرهنگ اسالمی، در مجموعه
سال  ٢۴٠٠٠نقطه زمین است که در آفرینش و قداست بر کعبه مقدم است: آفرینش و تقدس کربال، 

) و همان ١۴/۵١٣است (حر عاملی، پیش از کعبه اتفاق افتاده و از همان زمان حرمی امن بوده
). هر ١٠/٣٢۴ـ گردید (نوری،  آشوب کیهانی ـ   موجب آرامش و ثبات مومنان در برابر توفان نوح

بایست در محور کربال قرار گیرد تا مقدس باقی بماند (ابن بابویه،  کان مقدس اسالمی میم
اگرچه میان این باورها با روایات حاکی از محوریت کعبه در آفرینش، در ظاهر تضاد  ).۵٧٧/٢

هست، باید توجه داشت که مکان و زمان در این گونه باورها، همچون دیگر باور ادیان یا اساطیر، از 
تواند متعدد باشد. شرط فهم این و زمان عرفي و فیزیکی خارج است و می  چارچوب و نظم مکان

  ). ١۴ای از مفهوم عرفی است (الیاده،  گونه باورها، تمایز میان زمان و مکان اسطوره
های عزاداری نمایان  های عاشورایی، در صورت دایره مرکزیت و محوریت آفرینش در آیین

های ساعت  آیند و بر خالف عقربهفراهم میوار  سرا، دایره همگی ِگرد َعلم یا نوحه شود: عزادارن می

                                                      
َة ُمباَرکاً : ٩١: عمران آلقرآن،  .١ ذي ِبَبکَّ اِس َللَّ َل َبیٍت ُوِضَع ِللنَّ وَّ

َ
 .ِإنَّ أ
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تمام شیعیان دنیا، بلکه در میان تمام   کنند. این جهت حرکت نه تنها در میان عزاداری حرکت می
های ها و جشن آیینهای آیینی، حاکی است که در  های نوزایی مشترک است. بررسی رقص آیین

های ساعت خواهد بود.  حرکت در جهت خالف عقربه آغازین، بازگشت به نقطهنوزایی و 
  توان در طواف حج و سماع صوفیه مالحظه کرد.  های اسالمی آن را می نمونه

  ـ آفرینش انسان در مرکز ۴
های اندام تیامات و آدم را از ترکیب خون خدایی به نام  در اساطیر بابلی، مردوک عالم را از پاره

و خاک آفرید. بنابراین، برای نوزایی و طهارت   که الواح تقدیر را به دست او سپرده بود ـ ـ » کینگو«
صلیب  مجدد انسانی، خون خدا یا قهرمانی الهی الزم است. در باورهای مسیحی، هنگام به

آدم چکید که در زیر پای صلیب دفن شده بود و  بر جمجمه کشیدن عیسی در مرکز زمین، خون او
های  زمین هگناه نخستین او شد. این اتفاق موجب بازگشت زمان مقدس اولیه گردید و هم هکفار

 Eliade, A History of Religious) اطراف صلیب و گیاهان آن متبرک و شفابخش شدند

Ideas,2/403).  
عنوان اولین انسان در روایات ملی ایران، از  جزء دیگر آفرینش انسان خاک است. کیومرث به

است که موجب حیات دوباره  خون حیات بخشیِس سرخ رنگ آفریده شد و سرخی خاک، نماد خاک ر
های نوزایی، به صورت  مردم در آیین یرانیو ا یبابلهای  نییآهمین سبب است که در  به شود. می

مالیدند؛ مشابه رسم  میمرده  رامونیپ یایو اشاستخوان بر   ایگور نمادین ِگل سرخی بر 
دهد تا انسان را از ترکیب خاک رس معبد دلفی  های یونانی نیز زئوس دستور می در اسطورهی. تکسرخپوستان آز

   ).٣٧دمد (گرین،  بسازند و خود  در او می
ای و دینی دیگر ملل، آفرینش انسان،  در باورهای اسالمی، کمابیش همچون باورهای اسطوره

ای گونهبرخی روایات نیز، خاک انسان  در 2الهی صورت گرفته است. و نفخه 1از ترکیبی از خاک
شود (راوندی،  که در ترکیب با نور الهی، مقدس می )٤٤/٢٤٧(مجلسی، خاک سرخ آمده است 

). در روایات شیعی، در روز عاشورا از آسمان خون بارید و همه چیز پر ١١۶و صفار قمی،  ٢/٨٣٨
ن و سرخی بود (طبری از خون شد و خاک کربال گلگون شد و زیر هر سنگی اثری از خو

                                                      
 .٣٧؛ کهف: ١٢: اعراف؛ ٦١: هودقرآن،  .١

 َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحی...: ٢٩: حجرقرآن،  .٢
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؛ همان باوری که در مسیحیت در باب روز به صلیب کشیده شدن مسیح آمده 1)١/١٧٧آملی،
های عاشورایی ِگل اندود کردن بدن یا مالیدن خون حیوانات قربانی به سر یا تمام  است. در آیین

ن زنان در نوآموزان شمنی یا گل اندود کرد  بدن سنتی رایج است؛ همچون پاشیدن خاک رس به
تا بازگشت  (Eliade, A History of Religious Ideas,1/368)های آفریقایی  جشن پیگمه

 Eliade, Patterns In Comparative)  زمان آغازین و وفور نعمت میسر شود

Religion,164).  
 سخت محترم ومقدس است؛های دیگر هم  خاک کربال، نه تنها در عاشورا، بلکه در زمان 

. در فقه شیعی، خوردن هرگونه موجب افزایش ثواب نماز استسجده بر ُمهر کربال چندان که 
خاک یا ِگل حرام است، ولی خوردن اندکی از خاک کربال با رعایت آیینی خاص، نه تنها حرام 

های روحی و جسمی مومنان است: کربال نقطة مرکزی  نیست، بلکه موجب تبرک و شفای بیماری
گونه پیرامون خاک کربال، داللت بر تفاوت خاک  سان است. این آیین توتمعالم و خاک آن نیای ان

های غیرمقدس دارد و موجب اتصال مجدد انسان به اصل خویش  این مکان مقدس با دیگر مکان
شود. همچنین در فقه شیعی، هر مسلمان مسافری  و زمان مقدس و مکان مرکزی آفرینش می

آید، کربال و  شمار می جا که کربال محل والدت انسان به آن بایست نماز را شکسته بخواند. از می
تواند نماز را به صورت کامل بخواند (ابن  هایی است که مسافر می حائر حسینی از جمله مکان

)، زیرا کربال در حکم وطن انسان است. در چنین جایی ١/۴۴٢، الدین و تمام النعمه کمالبابویه، 
فرستند  درود می  بر حضرت آدم و حضرت نوح (پدر دوم انسان)،خود،  شیعیان در ادعیهاست که 

  ). ١/۴٢٧(ابن مشهدی، 
در باورهای آفرینش انسان، مکان مقدس زایش انسان، جایی شبیه ساحل و پیوندگاه آب و 

و » دائیتی«در کنار رود اساطیری ایرانی آفرینش (بندهشن) نخستین انسان  در اسطوره خاک است.
 Eliade, A History of)آفریده شددر کنار دریا » موسپل«های  رمنی از جرقههای ژ در اسطوره

Religious Ideas,2/173).  درباورهای شیعی پیرامون مکان مقدس که همان مکان زایش انسان
های کربال،  شود. در دیگر نام نیز هست، آفرینش انسان اسالمی در چنین مکانی ترسیم می

خشکي مشرف به دریا  معناي به  »طف«ب و خاک هست، از جمله هایی حاکی از همجواری آ نام
که به معنای محل تجمع و دور زدن جوی آب است. در » حائر«)، یا ٢۵(البدری،  یا کشتي بزرگ

                                                      
ُه َما ُرِفَع ١ نَّ

َ
  . َو ُرِوَي أ

َ
ِبي ِزَیاٍد: ُکْنُت ِاْبَن أ

َ
ْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة ِحیَن ُقِتَل َحَجٌر ِفي َذِلَك َاْلَیْوِم ِإالَّ َو ُوِجَد َتْحَتُه َدمًا َعِبیطًا . َو َقاَل َیِزیُد ْبُن أ

ُم، َو َاْلُحَسْیُن ( اِس َالدَّ َماُء َدمًا، َو َصاَر َعَلی ُرُءوِس َالنَّ ْصَبَح ُکلُّ َشْيٍء َمآلَْن َدمًا .)، َفَقَطَرِت َالسَّ
َ
 أ
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آمده است.  فقه شیعی معموال همین نام برای اشاره به کربال و مزار و بارگاه امام حسین
خاکی است که آب   ، سرخ رنگ و شبیهمام حسینهمچنین بنا بر روایاتی، خاک اطراف سر ا

  .)٢٧٩قولویه،   کند (ابن رودخانه با خود جابجا می

ینش۵  ـ کوه مرکز آفر
همین  ترین مکان به آسمان اند و به ها در فرهنگ ملل، بلندترین نقطه طبیعی و نزدیک کوه

اور انسان، کوه اتصال مرکزی ب . در نقطهکنند سبب، امکان رسیدن انسان به آسمان را تسهیل می
در فرهنگ یهود کوه کند و مکانی برای آرامش و سکون انسان است. را فراهم می آسمان به

و در اسالم هم  1»بن بن«تابور(طور سینا)، در مسیحیت کوه جلجتا، در فرهنگ مصری کوه 
   .(Eliade, The Myth of Eternal Return, 18)  النور، مقدس هستند جبل

ورود به جهان زیرین نیز هست.  هورود به آسمان نیست بلکه شامل درواز هتنها دروازمرکز  نقطه
یا گودال نیز وجود دارد.   چاه بر این اساس، همواره در کنار نمادی همچون کوه یا تیرک آسمانی،

معنای َمهبل، حفرة اسرارآمیزی در معبد دلفی  به 2»ونیاستوم«عنوان مثال، در باورهای یونانی،  به
 Eliade, The Sacred and The) ، نماد کوه، قرار دارد»امفالوس«است که در کنار ستون 

Profane,41).  اژدهایی خفته است. در اسالم » حرون«در باور ایرانیان زرتشتی نیز، در چاه کوه
) ـ چاهی در ٢٦٠(عجینه، » االخسف بئر«نیز، کوه صفا و مروه با چاه زمزم در نزدیکی کعبه یا 

  کعبه ـ همجوار است. درون
بهره است، اما  اگرچه موقعیت جغرافیایی کربال از چنین نماد طبیعی که بر مرکز داللت کند بی

های  تبیین» بالکر«نام  شناسي، برای ریشه در لغتباورهای عاشورایی خالی از این نماد نیست: 
سالمت و امنیت انسانی در های مقدس و  است که غالبا با این نماد طبیعی مکانمختلفی ارائه شده

و  ،»تپه ایمعبد « يمعن به »کور«اي از زبان میخي  در معنایی، نام کربال از ترکیب واژهارتباط است. 
). به ٢۵کند (البدری،  را تداعي مي» امن معبد/تپه«ترکیب آنها معناي ریشه گرفته است و » بالت«

» (= قرب« هـ همان واژ» کرب«سریاني عبري و  واژه نظر برخی دیگر، این نام ترکیبی است از
مکاني است که  معنای خداوند و اشاره به به» ایال« واژهقرب) ـ با  العرب، ماده (لساننزدیکی) 

»   کار«زبان اکدی  دو واژهترکیبي از در بیان دیگر، کربال کند.  خداوند را فراهم مي امکان تقرب به

                                                      
1. Benben. 
2. Stomion. 



 مهدی لک زاییعلیرضا صیادنژاد،  

 

49  

  ، 3سال اول، شماره 
  1398 پاييز

ها و اشعار  در آییناست. همچنین » زندگی«معنای  به» بالت «و » نجات دادن«معنای  به
محل  ـ  میان آمده است که مشرف بر گودال قتلگاه  ای به یا تپه» تل«عاشورایی، همواره سخن از 

   1شهرت دارد.» تل زینبیه«ـ و به   شهادت امام حسین

  ـ نماد قربانی در نوزایی۶
های رایج نوزایی  در آیین قربانی، یکی از مقدمات الزم آفرینش و عملی فراموش ناشدنی

است. در آفرینش نخستین، پس از نزاع میان سپاه خیر و شر، هیوالی نخستین قربانی شده و 
 سرود هندیدر کند.  های مختلف جهان را آغاز می تکه کردن آن، آفرینش بخش خداوند با تکه

شود. در  یده میجهان آفر همه »پروشا« ِن یغول آغاز از بدن قطعه قطعه شده 2»پروشا سوکتا«
و در  »ریمی« باستان يها ژرمن انیدر م ست و» کو ـ  انپ«ی این هیوالی آغازین نیچفرهنگ 

  .(Eliade, A History of Religious Ideas,1/279)شود يمنامیده  ،»اماتیت« نیالنهر نیب
انی و واسطة تقلید از الگوهای آسم کوشد تا بههای نوزایی، انسان دینی همواره می در آیین

بر . (Eliade, The Sacred and The Profane,105) مقدس، جهان خویش را مقدس کند 
کیتو«های نوزایی همچون  جشنهمین اساس، در تمام  دو گروه نمایشی از ، میان »جشن آ

اجرا  بهبا بازخوانی سرودهای آفرینش هنرپیشگان که نمایندگان سپاه خیر و شر هستند، نزاعی نمادین 
شود. این نمایش همان تشریفاتی است که در میان  صورتی نمادین بازسازی می و جهان بهدر آمده 
 Eliade, The Sacred and The) شود  ، نیز دیده می»رأس شمره«و مصریان و در  3ها هیتیت

Profane,77). موجب بازگشت زمان  های نوزایی های خونی در جشن حضور دایم آیین قربانی
ق زمان عرفي با زمان اساطیري ازلي می گردد تا از این طریق، جهان خاکي به مقدس اولیه و انطبا

  .(Eliade, The Myth of Eternal Return,23) شود  گونه، تبدیل  مکاني ملکوتي و بهشت
از روز یازدهم تا غروب روز سیزدهم مهم ترین آیین نوزایي اسالمي است: در آن هر حاجی   حج،

ـ قربانی  باال آمدن خورشید و نوراني کردن / آفرینش) معروف است» (= م تشریقایا«که به  الحجه، ـ ذي
را  خداوند، کعبه«شود، زیرا  کند. قربانی کردن در مکه، یعنی مرکز باورهای اسالمی انجام میمی

   4.»ه استمردم قرار دادو قرباني کردن اي براي استواري و سامان بخشیدن به کار  وسیله

                                                      
 کربال  آه از نگاه زینب کبرا به  چه پیداست، قتلگاه» تل زینبیه«از . ١ 
  .٩٠/١٠ریگ ودا، . ٢

3.  Hittites 
 .٩٧: المائدة  قرآن، .٤
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در روز عاشورا قربانی مقدس موجب احیاء امر الهی و برقراری ارتباط مجدد در باور شیعی، 
در نزاع میان دو سپاه خیر  امام حسینقربانی شدن  اراده  در باورهای شیعی،آسمان و زمین شد. 

ْن َیَراَك َقِتیالً است (نسبت داده شدهو شر، به خواسِت مستقیم خداوند 
َ
َه َقْد َشاَء أ مجلسی، ( )َفِإنَّ اللَّ

  )، تا آفرینش مجدد جهان، ارتباط آسمان و زمین و احیاء دین الهی، میسر شود. ٣۶۴/۴۴
موجب احیاء جهان شد و بلکه چنانکه خود آن حضرت اشاره کرده  شهادت امام حسین

و حاکمیت خداوند بر زمین  را فراهم  است، موجبات احیای دین جدش حضرت محمد
در باب قربانی شدن مسیح بر صلیب و نوزایی و بازگشت طهارت  آورد؛ مانند آنچه که مسیحیت

  آغازین عقیده دارد.
نمادی از نزاع میان بازیگران دو سپاه خیر و شر است و در آن، » تعزیه«های عاشورایی،  در آیین
خوانده » خوانی شبیه«خوانند که  جای سخن گفتن، اشعار موزون و حماسی می بازیگران به

یابد.  حقیقی سپاه خیر و برکت یافتن مکان مقدس پایان می ههای نمادین با غلب اعشود. این نز می
شوند و این شکست ظاهری، برای برخی از قهرمانان سایر ملل هم میظاهر قهرمانان قربانی  به

شود و به  بلعد، اما قهرمان سرانجام غالب می میافتد: هیوال گاه قهرمان را در ظاهر  اتفاق می
هاي داوود و جالوت، هرکول  توان در شخصیت هاي این کهن الگو را مي رسد. نمونه ميجاودانگي 

  ).١۶٨و شیردرنده، زئوس و مینوتاوروس یافت (پالمر، 
سوم  اگر قهرمان بتواند مرحلهست: ها، رابطه عدد سه با هیوال در این آیین قابل توجه نکته

رهایی به ارمغان آورده است. داریوش خود را مبارزه را با سربلندی بگذراند، برای خود و انسان 
نامید و مسیح نیز پس از سه روز مرگ به آسمان عروج کرد.  سر) می اژدهای سه ه(کشند» ثریتونه«

نش کیهان با گذر از همین سه اسالمی نیز، آفرینش انسان، همچون آفری ای روایات دورهپارهدر 
نمایان   »ُشعبه سه«سه در روز عاشورا در تیری  نماد عدد 1شود. تاریکی آغازین شروع می مرحله
کند و در ظاهر به تاریکی می برد، اما موجب احیای کیهان ود: آن تیر، قهرمان را قربانی میشمی
شود، نه تنها در دریاي آشوب فنا نخواهد شد،  گردد. اگرچه در ظاهر قهرمان عاشورا قربانی میمی

های آب مسلط و موجب نجات  بر موج» کور«با خدای  هدر مبارز» انلیل«بلکه همچون خدای 
همچون کشتی نجات و  شود که به او پناه ببرد. در تعابیر شیعی، امام حسین هرکسي مي

   2شود. مصباحی (= چراغی) است که هر کس به او پناه ببرد، هدایت می

                                                      
هـِتُکم َخلقًـا ِمن َبعِد َخل .٦: زمر. قرآن، ١  ق فی ُظـُلمـت َثلـث.َیخُلُقُکم فی ُبطوِن ُامَّ

بن سلیمان، مدینة معاجز األئمة اإلثنی   ها ...: ر.ک. بحرانی، هاشم ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات من رکب. ٢
 .۵١/ ۴عشر و دالئل الحجج علی البشر، 
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م قربانی در روز های نوزایی، غالب شیعیان بر انجا با توجه به اهمیت انجام قربانی در آیین
بینند  کنند و تدارک میها قبل برای گرفتن حاجات، نذر می عاشورا، اهتمام خاص دارند و از مدت

  شود.  عزاداری انجام می  و مراسم قربانی، به طور معمول پای َعَلم یا دستة

ینش٧   ـ نماد درخت در آفر
های  ی برای نوزاییهای طبیعی، همواره نماد درخت نمادی مقدسی است و به سبب ویژگی
ها و  آید. برهمین اساس، در زمان شمار می مکرر و عالم صغیری درمقابل عالم کبیر و جهان به

ها و  آلتایی ای، پیوسته حضور دارد. های مقدسی همچون مرکز باورهای دینی و اسطوره مکان
در ناف » ایگدراسیل«ج النهرین بر این باورند که بلندترین درخت کا ها، با تأثیرپذیری از بین ژرمن

هاي تاریک زیرین گسترده  آن در جهان ساید و سه ریشه سر به آسمان ميزمین روییده است و 
. این درخت کیهانی در مرکز (Eliade, A History of Religious Ideas,2/158)است  شده

و عصای  ای و فرهنگی دیگر ملل جهان نیز وجود دارد: درختی که صلیب عیسی باورهای اسطوره
(Eliade, Patterns In Comparative Religion,292) موسی از آن ساخته شد

صورت  و به 
عصایی  نیز هست. 1شود و نقطة اتکاء سلیمان نبی مصر و زرتشت دیده می در دست فراعنهعصا 

ستون «شود نیز، همان  های اتصال زمین به آسمان دیده مینقطهکه در دست رهبران دینی و 
آچیلپاهای  در اتصال به آسمان باشد. در قبیلهاست تا نمادی برای محوریت آنها » کیهانی

رود  کند، از آن باال میمیاسترالیایی، نومباکوال از طریق تدهین عصای خود با خون، آن را تقدیس 
شود. آنان همواره در کنار این عصا زندگی  او کیهانی می و بدین ترتیب، قبیلهو در آسمان ناپدید 

 ای از پایان جهان و رسیدن به هیوالست؛ یعنی آشوب آغازین  کردند و شکستن آن، نشانه می

(Eliade, The Sacred and The Profane,35)اعراب  . شاید به سبب چنین باورهایی بود که
  ترین شخص می سپردند تا بر پیروزی دست یابند.  علم و بیرق سپاه را به دست نیرومند ها در جنگ

بایست از امام  اسالمی، چنین عصایی که رمزی از قدرت الهی است، می دورههای  در روایت
در برخی از ). ١/٣١٣قبلی به امام بعدی تحویل داده شود تا امامت به او انتقال یابد (کلینی، 

 َیا َصاِحَب َاْلَعَصا«شوند:  بیت با صفت صاحب عصا خطاب می شیعه، اهل هها و ادعی نامه زیارت
الهي است که نسل به نسل   این همان عصاي انبیاء). ٦/٢٩، االحکام تهذیب(طوسی، » یَسِم َاْلِم و 

) و همان عمودي است که منجي ٢/١٣٩سیده است (قمی، ر الله ولبه دست خاندان رس
                                                      

 .١٢- ١٤. قرآن، سبأ: ١
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 هشارجنس ستون عرش الهي است و با الزمان در زمان ظهور آن را در دست دارد. این عصا از  آخر
در  ). امام حسین١/٣٠٨، الغیبة طوسی، ؛٥٤/٣٢٦شوند (مجلسی،  ميآن دشمنان هالک 

   1روز عاشورا پیش از ورود به میدان نبرد نیز به همان عصا تکیه داشت.

اند که فرزندان خوانده های هدایت (= اعالم الهدی) را علم ها، گاه اهل بیت در روایت
). در آیین ۶/١١٣، االحکام تهذیب، پیامبراند و طریقی برای هدایت به آسمان هستند (طوسی

است شویی مردم بندر عباس، باور بر آن است دوازده تیرک از جانب دریا به خشکی آورده شده علم
  کنند. امام گرد این نشانه ها عزاداری می  و هر ساله مردم با شستن و آراستن آنها در مسجد دوازده

های  ، دیرک»گردانی َعَلم«آیند. در مراسم َعَلم ها فراهم مینوزایی شیعی، عزاداران ِگرد   در آیین
شود تا شبیه درخت  و گاه به مناسبت عزا رنگ سیاه ـ آراسته می های سبز رنگ ـ  بلندی با پارچه

کف دست، نیاز اهل زمین به آسمان را نشان  پنجهها، نمادهایی همچون  تزیین شود. در رأس علم
های  ادارن احترام خاص دارند و مردم برای شفا و حاجت گرفتن، قربانیها نزد عز دهد. این علممی

دهند، زیرا که این نماد، همان درخت مقدس کیهانی و مرکز باورهای  خود را در برابر آنها انجام می
و شفا دینی و یادآور برکت آغازین آفرینش است. مسیحیان نیز از گیاهان اطراف صلیب تبرک 

ی در میان بومیان آمریکای شمالی و آسیای شمالی برای ستون یا درخت جستند. چنین باور می
 Eliade, A History of)های ایستاده رواج دارد  کیهانی، و کنعانیان و یهودیان برای سنگ

Religious Ideas,1/27)دیگری غیر از قربانی، مردم برای حاجت گرفتن از این تیرک   . در آیین
بندند تا در اتصال زمین به آسمان، یکی از متعلقات آنان میها  این علم هایی بهکیهانی، تکه پارچه

زادگان و  زدن تکه پارچه به درختان سبز در امام هم حضور داشته باشد. این رسم همانند رسم گره
  های مقدس در باورهای بومی ایران است.  مکان

دیگری از همین فرهنگ  شورا در مناطق جنوبی ایران، نمونهروز عا» گردانی نخل«مراسم 
درخِت خونبار «توان به زیارت  های نوزایی و عاشورایی می است. در اشاره به نقش درخت در آیین

ق،  ۶١باور مردم بومی از سال   الموت درخت چناری هست که به در منطقه اشاره کرد:» زرند
  یابد.مین همه ساله در سحرگاه روز عاشورا از آن خون جریا  زمان شهادت امام حسین

                                                      
ُأ َعَلْیها.. امام حسین١ ا اْلَعصا َفَأَتَوکَّ  : أمَّ
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  نتیجه
داری  روز عاشورا، نزد یهودیان و مسیحیان شبه جزیره عربستان، عیدی مقدس بود و در آن روزه

شد (الشوکانی،  )، باوری که میان اعراب پیش از اسالم هم دیده می١/٧۵کردند (فیومی،  می
باید روز، می، مسلمانان در این ). بنابر روایاتی، طبق دستور و سفارش پیامبر اسالم٢٨۵/۴
ق نبردی در  ۶١)، اما در محرم سال ٣/۴٣داری کنند (بخاری،  جای یک روز، سه روز روزه به

یاران ایشان شد. از آن روز و  و همه صحرای کربال اتفاق افتاد که موجب شهادت امام حسین
شد.  دیگری یافت و روزه در آن مذموم در میان شیعیان چهرهبه سبب این مصیبت، روز عاشورا 

های  های فکری شیعه که به االهیات رنج نزدیک بودند، موجب تقویت آیین برخی از گرایش
که کتابی  روضة الشهداء، همچون خوانی شدند. در آثار برخی از مولفان  عزاداری و مصیبت
خوانی عاشورا ست، آفرینش حضرت آدم در این روز نیز همراه رنج و بال  مشهور در مصیبت

  ت: اسروایت شده
  اند ه بر طینت آدم، رقم غم زد    اند روز که آب و خاك بر هم زده آن

  )٢٤(سبزواری،  اند   کان ضربت اولین بر آدم زده    خالي نبود آدمي از درد و بال 

خوانی، اگرچه موجب  های عزاداری و مصیبت جشن نوزایی اسالمی به آیین تغییر چهره
اصلی آن را تغییر نداد.  گاه فلسفه اما هیچ ی گردید،های شادی و پایکوب دگرگونی برخی از آیین

های عاشورایی، گواه آن است که عاشورا و کربال، یکی از  روایات و آیین پدیدارشناسانهبررسی 
هر دو آیین اسالمی با  مطالعه و مقایسهشیعی است.  ـ  های مقدس اسالمی ها و مکان زمان
های بسیار  فرهنگی، حاکی از مشترکات و همسویی های های نوزایی سایر ادیان و اسطوره آیین

اداري و هاي عز هاي آییني سایر ملل با آیین نوزایي و پایکوبي  های است. گرچه میان جشن
ها را همچون  توان این سوگواري بسیاراست، در منظری پدیدارشناسانه می خواني ُبعد و فاصله تعزیه
عنوان فعل و  جا که آفرینش خداوند به یین کرد. از آننوزایي شیعي و جشن بازسازي کیهان تب  آیین

های عاشورایی و زمان بازگشت  تجلی مستقیم خداوند، همواره موجب خیر و برکت است، آیین
نمادین به طهارت آغازین هم زمانی مقدس، زیبا و مستحق شادی و سپاسگزاری از خداوند است. 

این جمله   هادت برادر و یاران ایشان را بهکربال و ش واقعه همین سبب حضرت زینب شاید به
  ».ما رأیت اال جمیال«توصیف کرد: 
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روند و خداوند را به سبب اعطای درک میهمگی به سجده » زیارت عاشورا«شیعیان در پایان 
اِکِریَن َلَك َعَلی «گویند: مصیبت بزرگ وقایع روز عاشورا شکر می ُهمَّ َلَك اْلَحْمُد َحْمَد الشَّ اللَّ

ِتيمُ  ِه َعَلی َعِظیِم َرِزیَّ   ).١/١٧۴قولویه،  (ابن» َصاِبِهْم اْلَحْمُد ِللَّ
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