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پيش از بازگويی نوشتار الزم است بدانيد شيعه دين نبوده بلکه سياستی بوده برضد اسالم و سنت تــا عناصــر 
ر ايرانی را زنده نگه دارند که شوربختانه طی چند سده به ويژه دوران صفوی از آن به نام ديــن رســمی کشــو

 جســتاریالبته گفتار در مورد اين موضــوع نيــاز بــه  بهره گيری شده که از واقعيت اصلی خود دور بوده است
به موضــوعی پرداختــه ميوشــد کــه ميتــوان آنــرا از زيرکيهــای ايرانيــان و شــعوبيان  جاديگر دارد، که در اين 

ســيله شــيعه وارد عقايــد مــذهبی دانست که با فراست ويژه خود آيين هــای ايرانــی را بــه گونــه ای ديگــر بــه و
  .مسلمانان کردند

  
نامی ترين داستان پهلوانی(حماسی) و کهــن ايــران از ايــن  تعزيه ها درباره چهره های مقدس نوشته ميشوند.

کشــته  دست، داستان شاهزاده سياوش،فرزند کيکاوس است که ضالمانه بــه دســت افراســياب پادشــاه تــوران،
زيرا سياوش تنهــا  را توصيف کرده است.) مرگ او بويژه تراژيک است، شد(فردوسی بزرگ به گستردگی آن

برای رهايی از چنگ حسادت نامادری و بدگمانی پدر خود به دربار افراســياب پنــاه آورده اســت و مــرگ او و 
همســرش فــرنگيس، دختــر افراســياب را کــه پــنج مــاه بــاردار است(کيخســرو شــاه آينــده ايــران) تنهــا برجــای 

ش ضمن يک رويا پايان تراژيک کار خود را پيش بينی ميکند و به فرنگيس ميگويد کــه کشــته ميگزارد.سياو
 خواهد شد و کسی بر تو مويه نخواهد کرد.

  
کيکاوس پادشاه ايران و پدر سياوش ، باشنيدن خبر مرگ فرزنــد خــود ميگريــد و يقــه خــود را پــاره ميکنــد و 

ديگران نيــز لبــاس ســابه ميپوشند.رســتم از شــدت انــدوه از ديگر پهلوانان از قبيل توس،گودرز،گيو،گرگين و 
هوش ميرود و رسما به مدت يک هفته سوگواری ميکند،سپس سوگند ميخورد که با درهم کوبيــدن افراســياب 

 و راه انداختن رودی از خون در توران،انتقام قتل سياوش را بگيرد.
  

وگواری مــردم ايــران در از دســت رفــتن ســ  سوگ سياوش که فردوسی آن را توصيف کرده اســت، بدين سان،
نبود او به داســتانی عــاطفی تبــديل  شاهزاده ای جوان و دوست داشتنی است که قربانی يک دسيسه شده است

و نــام او  ريشــه در ايــران باســتان دارد شــده و در شــاهنامه جايگــاهی بلنــد يافتــه اســت. افســانه ســياوش،
اوش تا سده دهم ميالدی در آسيايه ميانه رســمی کــامال جــا سوگ سي "سياورشن" بارها در اوستا آمده است.

ســالی يکبــار  همچنين گزارش شــده کــه مــردم ســغد ، افتاده بود و مراسم گراميداشت آن با آواز برگزار ميشد.
و به مردگــان خــوراک  مراسم سوگ سياوش را برگزار ميکردند، در اين مراسم به سر و صورت خود ميزدند

 ند.و نوشاک تقديم ميکرد
  

ادامه اين سنت سوگواری عاطفی در دوران اسالمی که در گراميداشت يک شهيد برگزار ميشود ، بــه بهتــرين 
بــرای شــهادت  برگزار ميگردد، وجه در تعزيه مسلمانان شيعه تجلی ميابد که در ماه محرم(ماه نخست قمری)

عيــت تــاريخی پشــت ايــن تــراژدی بــا واق  نوه پيامبر اسالم و خاندانش سوگواری ميکنند. امام سوم خود حسين
ميالدی و شکافی که بدنبال اين رخداد در جامعه مسلمين پديد ميآيد آغــاز  632درگزشت پيامبر اسالم در سال 

شکاف ميان کسانی که ترجيج ميدادند جانشين پيامبر از راه انتخابات تعيين شود(سنی) و گروهی کــه  ميشود.
شيعيان علی داماد پيامبر و چهارمين جانشين(خليفه)  باور داشتند اين مسئله از راه ارث تعييم ميشود(شيعه).

دو کشــته  ارشدش امام حسن هــر پس از آنکه علی و فرزند جانشين مشروع پيامبر ميدانستند. پس از او را ،
 به خالفت رسيد و پايتخت را به دمشق منتقل کرد. يزيد، شدند، فرمانروای سنی ،

  
حسين فرزند جوانتر علی که از ديدگاه شيعيان جانشين مشروع بــود دلگرمی(تشــويق) کردنــد کــه  مردم کوفه،

حســين و  انــدان علــی  بجنگــد.بر ضد خالفت شورش کند و برای بدست آوردن حــق فرمــانروايی بــه بدســت خ
 پيروانش در راه کوفه ، در دشت کربال واقع در جنوب غربی بغداد با يزيد و لشکريان سترگ او روبرو شدند.

حسين و خاندان پيروانش به مدت ده روز در اين بيابان بــدون آب زنــده ماندنــد ولــی ســرانجام بدســت يزيــد و 
 راژيــک بــه کشــته شــدن فــرد دلخــواه شــهادت گوينــد) رســيدند.ارتش او بيرحمانه به شهادت(در داستانهای ت



آزمايش سخت بيابان در نخستين روز ماه محرم آغاز شد و شهادت خونين آنها در دهم همان مــاه رويــداد کــه 
  به روز عاشورا سرشناس است است.

  
ت صــفويان در مهمزمان با دوران حکو اين مراسم سوگواری از سده دهم ميالدی در بغداد متداول بوده است.

ميالدی و با تبديل شدن اسالم شيعی به دين رسمی کشور ، مراسم سوگواری محــرم رســما  ١۶ايران در سده 
اين سنت در پايان سده نوزدهم و اوايــل ســده بيســتم بــه اوج خــود رســيد و تــا بــه امــروز  در تعزيه ادغام شد.

 دست نخورده بجا مانده است.
  

و  در سراســر ســال بــه ويــژه مــاه محرمبــه بــازيگری ســرگرم بودنــد دنــد ،وبازيگران حرفه ای که همه مــرد ب
معروفتــرين ايــن تکيــه هــای  بازار يا بنای ويژه ای به نام تکيه اجــرا ميکردنــد. نمايش های خود را درمسجد،

زير نگر و با پشتيبانی ناصرالدين شاه قاجار و براساس الگوی آلبرت هال  ١٨۶٩تکيه دولت بود که در سال 
 و ندن ساخته شد. به هنگام نمايش تعزيه امام حسين و خاندانش چندين هزار نفر در تکيه گرد می آمدنــدلدر 

يکبار ديگر ،اســتمرار يــک  در تعزيه بيشتر داستان زندگی و کردار ساير شهدای شيعه نيز نمايش داده ميشد.
ســوگواری بــرای امــام حســين و  ريشه در سنتهای گذشته ای دور دارد. يعنی آيين سوگواری ، سنت باستانی،

 جای سوگ سياوش را گرفت. ساير شهدای شيعه،
  

 اين تعزيه را تکان دهنده توصــيف کــرده اســت. ن يکی از پژوهشگران بزرگ نوشتارهای ايرانی،وادوارد برا
را نقــل ميکنــد  )۵١-۶٣٣يزدگــرد ســوم( دختر افسانه ای آخرين پادشاه ساسانی ، وی تعزيه بی بی شهربانو،

بــويژه در ميــان ايرانيــان  وی بــه دليــل افســانه اجــداد ايرانــی خــود، ه همسری امام حسين شيعيان در آمد.بکه 
  محبوبيت دارد.
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