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 مقدمه و بیان مسئله
ضرورت بازشناخت اجتماعی محصوالت فرهنگی را باید در ماهیت جمعی هنر بازجست؛ این ماهیت    

ین ا ازجملهتر است. تعزیه جنبه آیینی و بُعدِ تاریخی، بسیار قوی واسطهبهجمعی در برخی هنرها 

-هنرهای آیینی است که همچنان جوانبِ ناگفته و ناشناخته فراوان دارد. طبق شناختی که جامعه

توان ادعا کرد دهد، میشناسی ساختارگرای هنر، از فرایند اجتماعی تولیدات هنری به ما ارائه می

، دیگرعبارتیبهبا زمینه اجتماعی تولید آن مرتبط است.  مستقیماًای جمعی است که تعزیه فراورده

احل بعدی، در تاریخی اجتماعی الهام گرفته است و هم در مر شدهنهادینهتعزیه هم از خصوصیاتِ 

رسد زمینه اصلی تولیدکننده تعزیه گذارده است. به نظر می تأثیرسازمان اجتماعی  هایبخشبرخی 

نظام شهری در ایران است؛ نخستین اشکال نمایشی تعزیه در دورانی ظهور  گیریشکلنمایش،  مثابهبه

اند و اشاعه تشیع، غاز کردهشهری را آ دهیسازمان هایتجربه( که ایرانیان اولین عصر صفویهکرده )

مذهب رسمی ایرانیان توسط حکومت، برای اولین بار، زمینه یکپارچگی و وحدت ملی را در  عنوانبه

ناخت و ش پیشینه ساختار شهری در ایران بامطالعهقالب نمایشی فراگیر و مذهبی فراهم نموده است. 

این فرضیه را بنا کرد که نظام روابط اجتماعی، برخی خصوصیات  توانمیاین ساختار،  هایویژگی

های در سطح جامعه تعمیم داده است و این کنش -از مجرای روانشناسی فرهنگی-روانی اجتماعی را 

بخش مهمی از مضامین تعزیه را اظهار مظلومیت،  روازاین. اندیافتهتجلیدر تعزیه  ایگونهبهجمعی، 

س و ناتوانی در مقابل چرخه تقدیر أو ی نارضایتی از چگونگی سیر امور دنیوی شکوه از دست ظالم،

گی دیدهای اجتماعی شهری ایران، آسیببنابراین هدف این مقاله، بررسی زیرساخت ؛دهدتشکیل می

مظلومیت در متون تعزیه و  مایهدروندیدگی در قالب هایی از بروز این آسیبو ارائه نمونه اجتماعی

 ضمنی ارتباط این سه حوزه با یکدیگر است.تبیین 

 

 شناسی تحقیقمبانی نظری و روش

بسیاری از  موردتوجهقالب نمایشی در عرصه هنرهای سنتی ایران، همواره  ترینمهم عنوانبهتعزیه، 

و مداقه واقع شده است. با توجه  موردبحثبوده و از زوایای گوناگون  -و خارجیایرانی  -پژوهشگران

به اینکه این هنر/آیین ضمن متجلی نمودن ایدئولوژی اسالمی، از ماهیتی ایرانی برخوردار است و تنها 

نمایشی ایرانی است که در تاریخ، از وجه و کارکرد بسیار گسترده در سطح جامعه برخوردار  یگونه

 تریندر این راستا نزدیک .شودمیآن احساس  شده است، ضرورت بازشناختی اجتماعی، از مضامین

هنری را در ارتباط  هایفراوردهگیری ساختارگرای هنر است که شکل شناسیجامعهحوزه نظری، 

کند.مستقیم با مناسبات اجتماعی مطالعه می
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دارد. دورکم با تقسیم  1امیل دورکم شناسیجامعهساختارگرای هنر، ریشه در  شناسیجامعه

های جامعه را با هدف بررسی عینی و غیرعینی، ضرورت تفکیک سازه یدودستهجتماعی به واقعیت ا

و  «ساختارگرایی» قیتلفکرد. دورکم در روش مطالعه اجتماعی خود به  تأکیدو شناسایی دقیق 

که با مناقشات  –شناسی هنر شناسی پرداخت. پس از انشعاب شاخه جامعهدر جامعه «کارکردگرایی»

مراه اجتماعی عینی ه یک پدیده عنوانبهبسیاری بر سر چیستی و چگونگی کارکرد هنر  هایبحرانو 

گام را در تعریف  ترینمهم «ارگانیک قیاس»در قرن بیستم با طرح کردن  2تالکوت پارسونز –بود 

کارکردی برداشت. در این قیاس، جامعه همچون یک کل -ساختاری شناسیجامعهمبانی نظری 

ی هاست. آنتونهای آن منوط به کارکرد دیگر اندامکه کارکرد هریک از اندام شودمینگریسته  واراندام

را  «دوگانگی ساختار» موضوعیات ساختارگرایان، ازنظرممتاز انگلیسی با انتقاد  شناسجامعه، 3گیدنز

عاملیت  یالزمهاند و هم مطرح کرد؛ به این معنا که ساختارهای اجتماعی، هم برآمده از عاملیت انسان

ما ا ؛مفهوم عاملیت انسان در مباحث گیدنز و ولف، معطوف به نظریه هنر مارکس است اگرچهانسان. 

های انسانی که شرایط و متغیرهای آفرینش انسان را در نظر مربوط به کنش گروه هاییهازنظرگیدنز 

 ماماً تشود؛ او کنش انسانی را ساختارگرا می های، منتقد نظریهحالدرعینکند و گیرند، انتقاد مینمی

داند. گیدنز معتقد است که نظام ساختاری، فرایندی است ای از عوامل اجتماعی میمحصول سلسله

 گیرد.که در جریانِ مداوم تعامل اجتماعی شکل می

 نویسد:می« تولید اجتماعی هنر»با در نظر گرفتن مقدمات باال، در کتاب  4جانت ولف
 هاآنگیرد و بنابراین از دهیم در درون ساختارهای اجتماعی صورت میما انجام می آنچههر »

 ایگونهبههای آزادی باشیم باید پذیرد. این سخن بدین معنا نیست که اگر بخواهیم انسانمی تأثیر

عمل کنیم؛ برعکس، وجود این  هاآنخود را از ساختارهای اجتماعی رها سازیم و خارج از قیود 

یکسان، هم در مورد اعمالِ  طوربهو این حکم  دهدساختارها و نهادها است که به ما فرصت عمل می

.« زیهنجارست وگرانه مطابق با هنجارهای اجتماعی صادق است و هم در خصوصِ کارهای شورش

 (.133: 1331)رامین، 

کارکردی هنر است، -ساختی شناسیجامعهکاربردی ای از آراء بر اساس نظریات ولف که گزیده

های موجود در اجتماع است. زیرساخت دهندهانعکاسهای انسانی، مضامین و صورِ موجود در فراورده

ان هنر، بررسی و تبیین شناسجامعههای از همین رو، هدف ما از تدوین این مقاله، با توجه به نظریه

ای هبازتابی از واقعیت عنوانبهکرر موضعِ ظلم و ستمدیدگی این مسئله است که چگونه نمودهای م

 اجتماعی جامعه ایرانی در متون تعزیه نمود یافته است.

                                                             
1. Emile Durkheim 

2. Talcott Parsons 

3. Anthony Giddens 

4. Janet Wolff 



  19 9911بهار ، اول شماره، دومدوره                                                             جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

 

کرد، شناختی است و با توجه به این رویتحلیلی با رویکرد جامعه -روش تحقیق این مقاله، توصیفی

 :زمانیهمفرضیه مطالعاتی این مقاله بر 

 ر اجتماعی.الف: نوع خاصی از ساختا 

 ساختار ذکر شده. تأثیرو مظلومیت تحت  دیدگیآسیبب: بروز منش فرهنگی  

 ج: نمودار شدن این منش در متون تعزیه.

 شود:قرار گرفته است. بر این اساس دو حوزه توصیفی زیر مطرح می 

در چهار  -زمینه اجتماعی مولد متون تعزیه عنوانبه -ساختار اجتماعی شهری سنتی ایران -1

 زیرساختِ سیاست، اقتصاد، مذهب و فرهنگ.

 های فرهنگی رایج جامعه.یکی از منش عنوانبه دیدگیآسیبروانشناسی مظلومیت و  -2

ط شناسی ساختارگرا بسشناسی جامعهبا توجه به این دو حوزه توصیفی، این مقاله بر اساس روش

 خواهد داشت: مدنظرث تحلیلی زیر را یابد و دو مبحمی

ی در دیدگگیری روانشناسی مظلومیت و آسیبارتباط ساختار اجتماعی شهری ایران با شکل -1

 سطح جامعه.

 از متون تعزیه. هایینمونهدر  دیدگیآسیبهای مظلومیت و معرفی مصداق -2

 

 های تحقیقیافته

 اجتماع شهری در ایران -6
دی مندر ایران، از قدمت و پشتوانه نظام «شهر»دهد که پدیده ایران، نشان میتاریخ شهرنشینی در 

نقاط  یادارهبرخوردار نبوده است؛ مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارد که از دوران باستان، 

 عمدتاًا، شهره گیریشکلو کار ویژه  گرفتهمیپراکنده و غیر یکپارچه صورت  صورتبهمختلف کشور 

 تصوربه عمدتاًمختلف ایران  شهرهایهای بعدتر نیز، مناطق و بانی بوده است؛ در دورهو دیدهنظامی 

های جهانی شهر و انطباق چندانی با تعاریف و مقیاس طورمعمولبهشده و الطوایفی اداره میملوک

بنای سیاسی و ملی بر م یکپارچگی وهای اتحاد شهرنشینی نداشته است. در عصر صفویه، اولین بارقه

 نکهباآکرد و  فراوانیاعالم مذهب رسمی شیعه ایجاد شد و اقتصاد و شهرنشینی در ایران، پیشرفت 

شهرنشینی در ایران همچنان فاقد  ها از وسعت و گستردگی بیشتری برخوردار شدند، اماای از شهرپاره

 ساختار، قواعد و کارکرد شهری باقی ماند.

که  –اجتماعی همبسته و خودفرمان از شهروندان  عنوانبه ]ایران در[پدید نیامدن اجتماع شهری »

به علت حضور قدرت سیاسی در شهر  -نقشی پراهمیت در تحوالت اجتماعی غرب بازی کرده است 

های و زورفرمانی حکومت بر جامعه شهری بوده است. حضور دولت در شهر، مانع رشد انجمن

حکومت شهر نماینده و برگزیده مردم نبود، بلکه شهرها قوانین و  تنهانهصنفی و غیره بود.  خودفرمان
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اشرف، )« مستقلی که برگزیده شهرنشینان باشد نیز نداشتند هایدادگاهمقررات و قانون اساسی و 

41:1393.) 

ج و بر»، تنها از عناصری مانند طورمعمولبه، -تا پیش از شبه مدرنیسم قرن بیستم -شهر در ایران

بوده است. در شکوفاترین دوران شهرنشینی و رونق اقتصاد  برخوردار «مسجد جامع»و  «بازار»،«بارو

شهری در ایران عصر صفوی، هرگز عالئمی از اعمال قوانین شهری مشخص و از پیش اندیشیده یا 

ائز ح روازآن، در بحث حاضر مسئله. این یابیمگیری قوانین نظام اداره شهر نمیدخالت مردم در شکل

 ای تاریخی دارد:با مفهوم تشکل سیاسی و قانونی رابطه «شهر»اهمیت است که مفهوم 

 واحدرآند «دولت-شهر»اند و مفهوم نخستین اشکال شهری با نخستین اشکال دولتی انطباق داشته»

ر این مفهوم شهر را باید مرکز ها بوده است. دهم نخستین شکل شهرها و هم نخستین شکل دولت

قدرت سیاسی دانست که در قالب یک قشر اجتماعی، با خروج از حوزه تولید مستقیم اقتصادی، 

آورد که همان مدیریت قدرت سیاسی در جامعه است و برای به کارکردی ویژه برای خود به وجود می

یی گیری فضاهاکند که در قالب شکلای خاص با فضا نیز ایجاد میانجام رساندن این کارکرد، رابطه

 (38:1333)فکوهی،« یابد.ویژه در شهر تبلور می

ت تصمیما حکمبهاستبدادی در ایران، حاکی از خودکامگی شاه است که  هایحکومتقانون نانوشته 

کرده است؛ آنچه حاکمیت را می «زورآزمایی»و « نماییقدرت» غیر عقالیی، در فقدان قانون، عموماً

کند نیز وابسته مستقیم همین زورآزمایی است و همچنین، علیرغم اینکه در دوره صفویه تعیین می

نده توانست گشایوران و صنعت گران، صورت گرفت که میهای پیشههایی برای تشکیل انجمنتالش

ا و های صنفی باشد، اما شواهد تاریخی نشانی از عملکردِ اجتماعی پوی«نهاد»ایجاد  سویبهراهی 

 نویسد:می بارهدراینندارد. شاردن  هاانجمناز سوی این  اعتناییقابل

شاه ریاست آن صنف  فرمانبهشود و انتخاب می هاآنران، رئیسی دارد که از میان وهر صنف از پیشه»

این رئیس، مسئولیت دارد ترتیبی بدهد که قواعد و قوانین صنفی در محدوده  و ؛گیردرا به عهده می

به منفعت و مصلحت صنف خود توجه چندانی ندارد. چون  درواقعاما رئیس  ؛او اجرا شود عمل

تا درباره مصلحت و منفعت صنفی خود چیزی بگویند و  شوندنمیجمع  دورهم وقتهیچوران پیشه

 (.131:1333)شاردن، « تصمیمی بگیرند.

رساخت کالن اجتماعی پی را در چند زی -تا قبل از قرن بیستم  -شناخت ساختار شهری ایران

 (:1) گیریممی
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 ساختار سیاسی/قدرت-6-6
، به معنایی که Politicsاند. واژه سیاست سیاست، قدرت و قانون، سه عامل مرتبط در نظام اجتماعی

ای ندارد. تا پیش از انقالب مشروطه، دیرینه شناختیزبانامروز در جهان کاربرد دارد، در ایران خاستگاه 

یک معنی آن هنر فرمانروایی بود، چنانکه از عنوان کتاب : »رفتمیواژه سیاست در دو معنا به کار 

. آیدمیبر( بود« شاهنامه»الملک )که نام دیگرش سیرالملوک یعنی معادل عربی واژه نامه نظامسیاست

 ازآنجاکه خطاکار بود.-یعنی سیاستمداران -و مقامات  گانبزر( اعدام معموالً) مجازاتمعنی دیگر آن 

 (.13:1331)کاتوزیان، « ای هم برایش موجود نبود.سیاست به معنی امروزی آن وجود نداشت، واژه

ت سیاس چراکهتاریخ ایران، حاکی از آن است که حکومت عرصه سیاست ورزی و تدبیر نبوده است؛ 

های ایران، ماهیت حکومت کهدرحالیکند، تعیین  «قانون»ی و ساختار قدرت در اجتماع را بایست

ای قدرت هترین صورتدر شخصی معموالً، سیاست و قانون در ایران، ترتیباینبه. بوده است گریزقانون

بود که  کسیآنشود. مشروعیت حاکمیت در ایران، از خالصه می -و طبقات هاگروهو نه قدرت  -شاه

ود. ای بقبیله نظامبهاین قدرت حاکمیت متکی  طبعاًگرفت! و قدرت را به هر طریقی به دست می

و حتی  عامهفرهنگدر  پرستیشاهو  دوستیشاهصاحب قدرت را در اعمال  وچرایچونبیمشروعیت 

 چراکهارد، توان یافت. در نبود قانون، ساختار سیاسی وجود خارجی نددر ادبیات فاخر فارسی می

ها وجود ندارد؛ این خط سیر شامل قوانین جانشینی، الگویی برای تشخیص خط سیر تاریخی حکومت

 دانهو حکومت مستب ها و طبقات اجتماعی است که به دلیل فقدان ساختار قانونمندو تداوم گروه امنیت

، جامعه ایرانی در طول کند. به همین سببفردی در ایران، نظام اجتماعی از الگوی خاصی پیروی نمی

در همه  ناپذیربینیپیشو  قاعدهبیتاریخ، جامعه ناپایداری است که تنها ویژگی ثابت آن، تغییرات 

م یکپارچه به چش طوربهآنچه در نظام سیاسی تاریخ ایران  درنتیجهسطوح فعالیت اجتماعی است؛ 

نظام حکومت  تأثیرکه تحت خورد، حاکمیت متمرکز و تجمع قدرت است. این نظام تمرکزی می

بارزی از حکومت وابسته به مدیریت  ینمونه، آمده بودالنهرین باستان در ایران به وجود یکپارچه بین

است که به اعتقاد دکتر بهار مناسبتی با الگوی پراکندگی جمعیت و  النهرینیبیناقتصادی کشاورزی 

 کشاورزی ایران نداشته است:

ی هاآید که رودخانههایی به وجود میخودکامگی شرقی( نخست در سرزمین) انتالیاردسپوتیسم »

و یا مثل چین چنان پرآب است که باید  النهرینبزرگ و پرآب دارند و هواشان خشک است مثل بین

متمرکز اداره کرد... ایران نه نظام  صورتبهکشی و مجراهای خاص آبیاری به وجود آورد و زراعت را زه

اظ پذیرد و از این لحالنهرین را برای نجد ایران میسب خودش، بلکه نظام حکومتی بینطبیعی و منا

 (.342-349:1333)بهار، « النهرین بوده است.فرهنگ و تمدن و اقتصاد بین تأثیرزیر 
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 ساختار مذهبی -1-6

رت مداری اهرم قدرتمندی برای حفظ قدو دین در ایران همواره دین جایگاه خاصی داشته است

خدا در طول تاریخ، ضامن برقراری حکومت بوده است.  -سیاسی بوده است؛ تداوم اندیشه مقارنت شاه

هایی همراه بود اما همچنان تداوم با تفاوت اگرچهبا ظهور اسالم در ایران، آمیختگی قدرت و دیانت 

یرانی ا محوردینامعه اسالم به دالیل ماهوی و تکوینی، دینی حکومتی بود، ساختار ج ازآنجاکهیافت؛ و 

 نیز پس ظهور اسالم در ایران، بر پایه ادغام حاکمیت دینی و سیاسی شکل گرفت.

ع( و یارانش، یکی از ابزارهای تاریخی ) نیحسدر کنار ماهیت سیاسی اسالم، موضع مظلومیت امام 

شود. ستم و خشونتی که از زمان معاویه، علیه موالی و توسعه ایدئولوژی شیعه امامیه، محسوب می

مه ها ادابدل شد که قرن حدومرزیبیشیعیان ایران و عراق آغاز شده بود، به جریان تعقیب و کشتار 

تشیع، با مبارزات ملی و مردمی گره خورد و نتیجه آن اغلب چیزی نبود جز اعماِل  رفتهرفتهداشت. 

ه با فرق شیع طلبیها مبارزه، قرنترتیباینبهی امویان و عباسیان. سرکوب و قتل و شکنجه از سو

ود. این رنج ب توأمدیدگی و شکست دائمی دستگاه سیاسی امویان و عباسیان با ظلم ییروا ستمموضع 

داشت و آن سرکوب قیام  پراهمیتیازا و همانندی تاریخی و شکست و مظلومیت شیعیان ایران، مابه

 هجری بود. 31 سالع( در )ن علی بو شهادت حسین 

این رخداد تاریخی، تجلی نمادین تالشی سترگ برای اعاده خالفت به خاندان پیامبر بود و از همین 

طلبانه شد. مبارزات استقاللرو قیام عاشورا نقطه عطفی در فحوای ایدئولوژی شیعه محسوب می

 نچهآو برابر نهادن ظلمی که بر آنان رفته، با  امبرجویانه و خونخواهی نوادگان پیایرانیان، با قیام عدالت

عزاداری و با تلفیق شعر و  هایدستهسوگواری و  هایآئینبعد، در  هاقرنخود تجربه کرده بودند 

نمودار  شیعه نقل مذهبی هاینمونه عنوانبه «طوفان البکا»و  «روضته الشهدا»ادبیات در کتبی مانند 

شد. تظاهرات اجتماعی سوگواری در عین اینکه رنگ و بوی خونخواهی و اعاده حق به خاندان پیامبر 

سوگواری و اشک ریختن علنی برای خاندان پیامبر  روازاینرا داشت، نماد مبارزات شیعه امامیه بود. 

 ودباوجست. ضرورتی مذهبی که های موکد ایدئولوژی شیعیان در ایران بوده او امامان شیعه از ضرورت

جمعی  هایکامیتلخها و قیام عاشورا، مکرراً یادآور شکست آزادیخواهانِ ها و محتوای طلبیبیان حق

 ایرانیان در تاریخ نیز بوده است.

 

 ساختار اقتصادی-3-6
ختار ااقتصادی هر سرزمینی، تابع مستقیم شرایط اقلیمی و آب و هوایی است. س هایوارهطرحاولین  

ن، اقتصاد بنابرای ؛اقتصادی ایران نیز، حول محور کمبود آب و بارندگی کم و پراکنده، شکل گرفته است

ایران عالوه بر زمین، وابسته به مدیریت و توزیع آب نیز هست. بخش مهمی از نیروی انسانی کشاورزان، 

شد. غیر از مالکیت مرکزی زمین، مالکیت و مسئولیت توزیع آب، مجرای دیگری آب می تأمینصرف 
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است که در طول تاریخ، اقتصاد کشاورزی را وابسته حاکمیت کرده است. تاورنیه در سفرنامه خود 

 نویسد:می

آن، منتهای دقت به  میتقس وقحطی آب که در کلیه ایران عمومیت دارد سبب شده که در اداره »

یعنی اداره تقسیم آب، از  «نظارت میاه»شود. منصب آید و آب به قیمت گران فروخته میعمل می

و هر کس طالب آن شغل شود باید پیشکشی گرانی بدهد. برای  مشاغل عمده و پر منفعت دربار است

 نوانعبهبزرگی خود، مبلغی  اندازهبههر باغی  جلفا وروشن شدن مطلب، باید دانست که در اصفهان 

ب آ مرتبهیکای مشروب بشود. همچنین به محالت هفته مرتبهیکای تا هفته آب باید بپردازد حق

شود؛ اما باید می هاآندهند. هر خانه و باغی حق مخصوص دارد و از نهرهای بزرگ، آب داخل می

ه باغ بیا  خانهصاحبخیلی مراقب بود که قبل از روز نوبه، آب داخل این نهرهای خصوصی نشود، واال 

 (.242:1393)راوندی، « سهولت و با جریمه کم رهایی نخواهد یافت.

کرد، این مالکیت سلب اراده می هرگاهو  دادمیها را شخص شاه به افراد از سوی دیگر، مالکیت زمین

کشی از دهقانان، پرداخت سهم خزانه شاهی را شد. مالکین برای حفظ منافع شخصی، ضمن بهرهمی

رعیتی، اصطالح فئودالیسم در -داری و نظام اربابمحوریت زمین باوجودداشتند. دور نمی ازنظرهم 

جر به من -در مفهوم غربی -فئودالیسم  چراکهایران، واژه کاملی برای توصیف نظام اقتصادی نیست؛ 

 تو انباش هاو نیازمند پذیرش مشروعیت شاه یا حاکم از طرف فئودال هافئودالتوزیع قدرت میان 

برای توسعه صنعت و مدرنیسم  گذاریسرمایهرشد نیروهای مولد و  درنتیجهسرمایه خصوصی و 

کرد، قدرت را از انحصار شاه خارج نمی تنهانهدر ایران، واگذاری زمین به افراد،  آنکهحال؛ گردیدمی

ت رعی-بات اربابشد تا مناسکرد و باعث میرا هم به مایملک شاه بدل می دارانزمین و مالبلکه جان 

 زیردست در اقتصاد و دیگر ارکان جامعه، همچنان بازتولید شود.-و زبردست

 

 ساختار فرهنگی -4-6
های ارتباطی اعضای یک جامعه، در واژه های تولید و روشو شیوه های ارزشی و هنجارینظام

جامعه، تحت پوشش واحدی  دهندهتشکیلشود؛ مجموعه ارکان و ساختارهای متجلی می «فرهنگ»

کنند و بالطبع گاه با یکدیگر همپوشی دارند؛ باید توجه داشت که به همان به نام فرهنگ عمل می

داری نقش دارد، اصل مالکیت نیز در عملکرد گیری اقتصاد زمینمیزان که فرهنگ کشاورزی، در شکل

 رسد.ار به نظر میگذارد و تفکیک این عوامل، گاه بسیار دشومی تأثیرنهاد قدرت 

رین تفرهنگ کهن ایران، ناشی از زندگی شبانی و کشاورزی است. با توجه به اینکه ایران یکی از کهن

و کشاورزی در جهان است، اغلب چادرنشینان و قبایل گوچگرد ایران، در کنار  یکجانشینیمناطق 

فرهنگ غالب مردمان ایران، در اند. فصلی، وابستگی زمین و کشاورزی نیز داشته هایکوچدامداری و 

 یبندیپا و، نشان از گرایش تاکنونطول تاریخ، فرهنگ کشاورزی است. تاریخ ایران از دوران کهن 

عدها در و ب شدید ایرانیان به کشت و زرع و وابستگی تام آنان به زمین دارد. این امر در تعالیم زرتشت
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و درو کردن آنچه شخص کشته  به نان خوردن از زور بازو اعتباربخشیارزش و  صورتبهعُرف ایرانی، 

ز به کشت و زرع ا بستگیدلشناختی، وابستگی و یابد. در مقیاس جامعهاست، تبلور می پرورده و

و عدم تولید مازاد روستایی از سوی دیگر، )که عامل مهم روابط تجاری با شهرهاست( منجر  سویک

ی و تولید شهر گیریشکلم به مناسبات روستایی بوده و مانع به محدود ماندن فرهنگ اکثریت مرد

علیرغم سکونت در  هازمینست که در ادوار پسین، حتی مالکین روازاینبوده است.  شهرهاگسترش 

شهرها، دارایی خود را به شهرها منتقل نکردند و همچنان وابسته به فرهنگ روستایی باقی ماندند؛ 

است.  ماندهباقیره فرهنگ غالب مراودات و مناسبات شهری در ایران چنانکه فرهنگ روستایی، هموا

-فرهنگی را باید در ذات فرهنگ سنتی پذیریانعطافهای پیشین و عدم ریشه این وابستگی به سنت

 جستجو کرد: -که مشخصه زندگی روستایی است

دن کند، کند بوییکی از مشخصات بسیار مهم هر فرهنگی که بیش از همه عناصر سنتی را عرضه م»

های زیاد دوام داشته های متعدد مربوط به زمینه نیروهای تولید، قرنآهنگ توسعه آن است. وضعیت

. اندماندهبرجایهای آن نیز های اجتماعی و اعتقاد به ارزشاند، به همین ترتیب سازمانو ثابت مانده

نمونه معتقدات روستاییانی  «کنیمعمل میاند ما هم که پدران ما عمل کرده طورهمان»مفهوم عبارت 

ای هاست که پیرو فرهنگ کهن و سنتی هستند. در چنین شرایط انگیزش عقالیی و آگاهانه فعالیت

: 1333)هیوآ و همکاران، « زراعی و نیز منطقی بودن شیوه رفتار و طرز عمل نقش بسیار ناچیزی دارد.

13.) 

شهری، با توجه به مالکیت الیتغیر شاه نسبت به زمین، باقی ماندن مناسبات روستایی در روابط  

بازتولید همان روابط منفک از قانونی است که در سطح حاکمیت، شاه با رجال و بزرگان داشته و در 

که در آن، هر فرد به فراخور  یاهیسوکیای طولی و مرتبه بعد اعیان و مالکین با رعایا دارند. رابطه

و قانون و عدالت، معیاری جز میزان قدرت و توانایی  کندمیحکمرانی  خود ردستیزاقتدارش، بر 

 اعمال کننده آن ندارد.

هن های کتوان در اندیشهاز سوی دیگر، پذیرش حاکمیت نیروی مافوق اراده انسان نزد ایرانیان را می

ساطیر و ادیان ای مدون در نظام امجموعه عنوانبهتوان زروانیسم را نمی اگرچهزروانی جستجو کرد. 

ِش این کی هایوارهطرحایران اعصار باستان قلمداد کرد، اما اسناد و شواهد فراوانی نشان از نفوذ دائمی 

این خدای دیرین  ظاهراًهای اسطوره زروان، کهن در تاریخ اندیشه ایرانی دارد. بر اساس نمادپردازی

 انگیز و اهریمنی برهستی، نمودی هراس کران بر زمان و سرنوشتایرانی، در کنار قدرت و تسلط بی

 اندیشه مردمان داشته است:

تواند با باره مار به گرد وی میو پیچیدن هفت ]زروان[البروج بر تن کرونوس های منطقهوجود نقش»

بر هستی و مردم مربوط باشد که جزء باورهای پیشینیان  هاآنساز سرنوشت تأثیراتو  سیارههفت

شاید به اعتقاد کهن ایرانی درباره اهریمنی بودن سیارات و حرکات  سیارههفتبوده است. ارتباط مار با 

 (.34:1333)بهار، « آنان بازگردد
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است و انسان  گاهی که زمان در زروان گرایی دارد، تقدیر محصولِ جدال بروج و سیاراتجایبهبا توجه 

و ماهیت تقدیر،  را از سرنوشت مقدر، گریزی نیست. چرخش سیارات، هستی انسان را محدود کرده

ی، شناختبه لحاظ جهان باآنکهاندیشی، هاست. این تقدیرگرایی جبری و مرگرقم خوردن مرگ انسان

چندانی نداشته، اما با ادیان غالب و فراگیر تاریخ ایران همچون زرتشتی و اسالم چندان همخوانی 

 و تالشی مرزوبومرفتارهای فرهنگی مردمان این  یمجموعههای مکرر ایرانیان، در تلخکامی واسطهبه

نبوده و احتماالً نقشی ماندگار در پذیرش تصورات جبری و  تأثیربیاند که برای بقای خود نشان داده

 ر و قدرت حاکمه، داشته است.و در اتخاذ موضع تسلیم در مقابل نیروهای قها دهری مذهبی

   

 ساختار شهری ایران و ایجاد روحیه مظلومیت -1
مبتنی  الگویی عمدتاً –تا پیش از تالقی ایران با مدرنیسم قرن بیستم  -الگوی ساختار شهری ایران 

همچون مذهب، اقتصاد  بر یک نظام واحد اعمال قدرت سیاسی است که دیگر ساختارهای اجتماعی

 .دهدمیو فرهنگ را نیز پوشش 

و تهاجمات خارجی و داخلی بوده است؛  وتازتاختپوشیده نیست که تاریخ ایران، همواره عرصه 

و بالیای طبیعی و  هابیماری، سختی طبیعت و بروز هاجنگثباتی، عدم امنیت جانی و مالی و بی

بر  -عمیقی را برای ایرانیان رقم زده است؛ اما هایستشکمکرر تاریخی، سرخوردگی و  هایفقدان

ظاهر شدن تاریخی جامعه ایرانی در موضع  رسدمیبه نظر  - دیدگیآسیباساس مباحث روانشناسی 

 چراکهناکامی است.  های فردی و گروهی در مواجهه باشکست و مظلومیت، محصول فقدان مهارت

های روانی احساس دهد، بلکه خود، مولد زمینهها را اشاعه نمیاین مهارت تنهانهبستر اجتماعی ایران، 

های روانی، زمان را تاب آورده هاست. برخی از این ویژگیدر افراد و گروه دیدگیآسیبسرخوردگی و 

 اند.مردم پیوسته شدهنهادینههای و به خصلت

-آرمان عنوانبهها را ویژگیای در میان زمینه کلی استعدادهای انسانی، بخش محدودی از هر جامعه»

سازند. ها را ملکه ذهنشان میاین آرمان تدریجبهو اعضایش  گزیندبرمیهای فرهنگی ناآگاهانه 

ای پدید های تفکر و رفتار هر جامعهعامی در شیوه هایهمانندیاین گزینش ناآگاهانه،  درنتیجه

 )بیتس« شود.یتی گروهی خاص خود میهر جامعه دارای یک الگوی شخص دیگرعبارتبهآید و یا می

 .(33-39:1318و همکاران،

 لهازجمتجلی اجتماعی داشته و از سوی نهادها،  و شکست، در تاریخ ایران، همواره دیدگیآسیبروحیه 

د یک نمونه تاریخی از این برخور عنوانبهشده، تلقی شده است. دکتر کاظم علمداری،  تأییدرفتارهای 

 :نویسدمی

روانشناسی قربانی و خود محوربینی ایرانیان سبب شده است که کسانی ادعا کنند اگر اسالم  دیدگاه»

 امپراتوری جهان ترینبزرگبه ایران نیامده بود و اگر شکوه و قدرت دودمان هخامنشیان و ساسانیان، 

 (.234:1331 )علمداری،« آمریکا، ایران ابرقدرت جهان بود! جایبه، امروز یافتمیدر عصر خود ادامه 
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 نوعی واکنش روانی است «قربانی پنداشتن خویش»، به معنی «مظلومیت»و  دیدگیآسیب «روحیه»

. بدیهی است که در عرصه زندگی اجتماعی نیز، همواره کندمیبروز  هاناکامیو  هاشکستکه در برابر 

و اعمال  شودمی «/توفیق و شکستبردوباخت»های متضاد، منجر به موقعیت ها و انگیزشخواست

 ریاخگردد؛ اما آنچه در مطالعات نامشروع قدرت، منجر به تجاوز به حریم فردی و جمعی افراد می

به خودی -ناگواری یحادثهگردیده حاکی از آن است که هیچ  مطرح« دیدگیآسیبروانشناسی »

ر ظاهر شدن د»و  «دیدگیآسیباحساس »سازد؛ بلکه نمی «قربانی»دیده، از فرد یا گروه آسیب -خود

 هایهزمیننوعی واکنش انتخابی است که بر پایه برخی خصوصیات روانی شخص و در  «مقام قربانی

 .گیردمیخاص اجتماعی فرهنگی، در مقابل آسیبی فراگیر و جمعی، صورت 

روند؛ یبه شمار م دیدگیآسیبکلیدی در روانشناسی  میمفاه« مسئولیت» و« انتخاب» ترتیباینبه

تر باشد، احتمال ضعیف دیدهآسیبو خودباوری در شخص  پذیریمسئولیت هراندازهلحاظ روانی  به

 تنهاهناگر شخص، واجد اقتدار درونی باشد،  متقابالً؛ شودمیگرایش او به انتخاب نقش قربانی بیشتر 

 .دکوشمیکند، بلکه در تغییر و ارتقاء موقعیت خویش را در خود ابقاء نمی دیدهآسیبنقش فرد 

است و با  مؤثر هاآن گیریشکلروانی که نظام هرمی قدرت در  هایویژگیدر ادامه برخی از 

 خصوصیات روحیه مظلومیت جامعه ایرانی همپوشی دارد، ذکر خواهد شد:

 

 مسئله/ناتوانی در حل کفایتعدم-6-3

است. مهارت حل  سئلهمو اقدام مسئوالنه در رفع موانع، اساس حل  رویارویی با مسائل و مشکالت

 و تفکر خالق و آزادانه است. نفساعتمادبهو احساس کنترل بر محیط، مستلزم وجود  مسئله

است؛ هر شخص، نیرویی را که مافوق به  گیرندهتصمیمشبکه طولی قدرت، همواره نیروی مافوق،  در

ی جودباوبنابراین  ؛کنداو اعمال کرده به شخص یا اشخاص تحت اقتدار یا زیر دست خود فرافکنی می

های گیری احتیاج دارند، مهارتهای مختلف اجتماعی، در حد اقتدار خود به تصمیمکه افراد در نقش

ت، کوششی در تغییر وضعیشود. انفعال و بیگیری صحیح در چنین بستری آموزش داده نمیتصمیم

چنان شکل گرفته است که  ]ایران[روح کلی حیات اجتماعی »ناشی از همین احساس ناتوانی است. 

یکپارچه و هماهنگ نموده است. این فرهنگ ترجیح  «وابستگی»تمام اجزاء و عناصر خود را در مسیر 

 (.31:1331)رضاقلی، « ها استفاده نماید.وار از دستاورد دیگران در تمام زمینهداده تا انگل

 

 پذیرینقشعدم توسعه فردیت/اختالل در -1-3
های اجتماعی و برحسب جنس، سن، زمینه اعضایش را در قالب نظامی از جایگاهای هر جامعه»

 ها نقشی راکند. هر یک از این جایگاهبندی میخانوادگی، ثروت، شغل، دستاوردها و نظایر آن طبقه

« .استهای رفتاری است که برای آن جایگاه شایسته در بر دارد که عبارت از یک رشته چشمداشت

 (.483:1318اران، )بیتس و همک
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یابد. صدای واحد، های شخصی، مجال ظهور نمیدر ساختار هرمی قدرت، فردیت، بر اساس زمینه

کند. فرد در صورت مقاومت در برابر جمع، جایگاه می وفصلحلتمام امور شخصی را با قوانین جمعی، 

نین نظامی فرد به دلیل دهد. در چاز دست می -که ضرورت زیستی انسان است –اجتماعی را  تأییدو 

رکوب کند. سهای فردی، توانایی الزم برای پذیرش و ایفای نقش اجتماعی را کسب نمیفقدان شاخصه

 شود.می گریزقانونفردیت، علیرغم وجود حاکمیت استبداد، منجر به ایجاد جامعه خودسر و 

 

 پذیریمسئولیتعدم -3-3

کلیدی ندارد، از سوی دیگر  هایتصمیمفرد در چنین نظامی، فردیتی سرکوب شده دارد، مهارت اخذ 

 هایتر این است که از میثاقبنابراین راه آسان ؛فردی او اعتماد نشده است هایتوانمندیهرگز به 

رد حوزه ف همواره دیگری برای او تعیین تکلیف کرده است؛ در این شرایط، چراکهجمعی تبعیت کند. 

و در صورت وقوع  کندمیبنا به منافع مقطعی، به حوزه عمومی متصل  اعمال خصوصی خود را نیز

ها و کوتاهی خود را پندارد. در شرایط بحران و ناکامی، فرد سهم ناتوانیناکامی، دیگری را مقصر می

پاسخگوی اعمال و  دهد دیگران را مقصر جلوه دهد وپذیرد و ترجیح میدر رخدادهای ناگوار نمی

 رفتار خود نباشد.

پرورش  ایگونهبهها راند، اغلب انسانای که حاکم بالمنازع دولت خودکامه بر آن فرمان میدر جامعه»

عذور م مأموران. «المامور المعذور»و در هر موقعیتی فقط بگویند:  هرلحظهیابند که یاد بگیرند در می

 . در جامعهورندغوطهکنند و در خودبیگانگی می تیمسئولسلب  درنتیجهاز خویش سلب آزادی و 

و  مزاجیدمدمها خودمدار، مطلق پندار، تحت حاکمیت دولت خودکامه، خیل عظیمی از انسان

 (.181:1331)گودرزی، « اند.شدهخودباخته و تحقیر

 

 انعکاس روحیه مظلومیت در تعزیه -3
، شرح خودیخودبهه کربال، درواقعع( و خانواده و یارانش ) نیحسشک سرگذشت مظلومانه امام بی

زمینه فرهنگی و  -نیز آمد نیازاشیپ کهچنان-اما  ؛مظلومیت و جنگ نابرابر در مقابل ظالم است

و بنیاد فکری مظلومیت، رابطه عمیقی  مایهدرونبود که مردم با این  ایگونهبهتاریخی جامعه ایرانی 

بر انعکاس رخداد تاریخی واقعه عاشورا، روحیه مظلومیت ملی و فرهنگی خود را  برقرار کردند و عالوه

نداری پکرد که ایرانیان با همذات، نمایش تعزیه موقعیتی فراهم میدیگرعبارتبه ؛نیز به تعزیه افزودند

دیده جمعی طور ناخودآگاه خصوصیات روحیه آسیبع(، به) نیحسعمیق فرهنگی با مظلومیت امام 

ست، نی «آیین فراموشی»شده خود را انعکاس دهند. نفس سوگواری در آیینی که مظلومیت نهادینهو 

 ابزار مبارزات سیاسی و اجتماعی در عنوانبهبلکه آیین تکرار و یادآوری است، کارکرد ضمنی تعزیه را 

ینه ین را با پیشآنکه سوگواری تعزیه این تفاوت بنیاد ویژهبهکند. تاریخ ایران، موکدا یادآوری می

های پیش از اسالم دارد که سیاوش، جانشین ایزد نباتی کهن ایرانیان است، سوگواری او سوگواری
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حمایت از توالی فصول و باروری زمین؛  منزلهبهمقارن انقالب صیفی هرساله است و تکرار ادواری آن، 

برای امامی که آگاهانه به استقبال شهادت و رستگاری رفته، بازتولید شکایت  هرسالهاما سوگواری 

که هرگز در ایران محقق نشده بود. ایرانیان  امام عادلی است-علیه ظلم دائمی و حسرت حاکمیت شاه

-خویش، به سوگواری و کفن خواهیآرمانهای های تاریخی، در مبارزات و جنبشهمواره در بزنگاه

اند. هرگاه فشار و خفقان و ظلم با شدت بیشتری اعمال شده، تظاهرات سوگوارانه شده پوشی متوسل

سد ربنابراین منطقی به نظر می ؛است کردهتعزیه نیز با شدت و حدت بیشتری ظهور  هایرنج مایهو 

 عهها در ارتباط با جامهای ایرانی نیز بروز کند و این کنشدر ترکیبی چنین ملی، مناسبات و کنش

 ایرانی شناسایی شود.
)تعزیه( آگاهی پسینی به واقعه کربال دارد و این آگاهی،  «یخوانهیشب» کههمچنین باید اشاره کرد  

دانند که واقعه که تعزیه در حال اجراست، همه حاضرین می حالدرعینشکند؛ منطق زمان را می

و جمع سوگوار وجود  خوانهیشبتاریخی رخ داده و پایان یافته است و تمایز معنایی میان عملکرد 

آید، روایت سیر منطقی وقایع نیست، بلکه صدای می خوانهیشبندارد؛ بر این اساس، آنچه به زبان 

بیات جمعی مردم واحد جامعه سوگوار است که بخش اعظم محتوای خود را از خصوصیات و تجر

 کند.دریافت می

 مایهدرونو  اندو مظلومیت جامعه ایرانی دیدگیآسیبهای روحیه برخی از این خصوصیات که نمود 

 (:2اند از )دهند، عبارتاصلی متون تعزیه را تشکیل می

 

 موضع مظلومیت -6-3
 : جبرئیل:1نمونه 

 فردا زمرگ یاران، از غصه دل کباب است     امشب حسین به خواب است      ای حوریان بگریید،»

  « پارهپارهامشب کند به جسمش زینب ز غم نظاره                        فردا ببیند او را از کینه 

 (.33: 1339)صالح پور، )

 : زینب:2 نمونه

 شاه حجازم رودیمبگویید ای مسلمانان چه سازم                                ز دستم »

 (.33)همان: « یاران ز خاک تیره بر سر                                 رود از کف چنین رعنا برادرکنم 

 : زینب:3نمونه 

 خدا کند که نیاید به خیمه این لشکر                        وگرنه خاک به فرق من الم پرور»

 )همان(.« به نزدیکی خیام سوار انددهیرسبرس به داد دلم ای خدای لیل ونهار                       

بیرونی کردن احساس مظلومیت، به شهادت گرفتن و یاری طلبیدن خداوند، حوریان و مسلمانان در  

ز دیگران ا تأیید؛ نیاز به گیردمیبا هدف جلب حمایت و اثبات حقانیت صورت  عمدتاً هانمونهاین 

 رود.به شمار می دیدگیآسیبمهم اضطرابی و موقعیت ناشی از  هایوارهطرح



  9911بهار ، اول شماره، دومدوره                                                             جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

999 

 

 ترحم و دلسوزی به حال خویشتن-1-3
 : امام:1 نمونه

 شوم فدای تو ای خواهر مکدر من                           سرم به مهر بنه یکدمی تو بر دامن»

« یقین من شده کاین خواب آخرین من است      شم و اجل کمین من است        ربوده خواب ز چ

 (.31،38)همان:

 : امام:2 نمونه

 همراه جدم مصطفی نگذاشتی نگذاشتی             وفا نگذاشتی نگذاشتی         بودم به خواب، با »

 «از سمت دیگر مجتبی، نگذاشتی نگذاشتی       من با من بسی شفقت نمود      از یک طرف بابای

 (.13)همان: 

 : امام:3 نمونه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا          سینت غریب شد       مادر ندانی آنکه ح»

« ببیند آنکه کفن پوش شد حسین علی           د عربی                کجاست جد کبارم محم

 (.112)همان: 

نسبت به خود و افراد خانواده خود ابراز  عواطفی است که شبیه اولیاء در تعزیه، مکرراً ازجملهترحم  

م، که ترح نکته حائز اهمیت از منظر روانشناسی فرهنگی در این تظاهر عاطفی این استکنند. می

نسبت به خود شخص اعمال شود  زیآمترحماست، خواه این عاطفه  «عدم توانایی»برون ده اعتقاد به 

 یابدیمدر بافت روابط خانوادگی معنا  عمدتاًاینکه ترحم در متون تعزیه،  ویژهبهو چه نسبت به دیگری. 

ی، از سوی فرد پذیریمسئولیتای، عدم اتکاء به بلوغ، توانایی و و در این وابستگی خانوادگی و قبیله

 شود.می تأییدتکرار و  دائماً -خانواده  -نهاد اجتماعی ترینکوچک

 

 جبرگرایی -3-3
 : امام:1 نمونه

 ز تو خواهر جدایی یک زمانی را                ولی چاره به نتوانم حکم آسمانی را خواهمنمی»

 «زمن خون گلو باید ز تو اشک بصر شاید                     کزین دو حق تعالی جرم امت را ببخشاید

 (.33)همان: 

 : امام:2 نمونه

 گشته هر چه پسندد خدای تو تو                      تقدیر هایگریهخواهر فدای چشم تو و »

 (.113)همان: « وقت وداع و آخر عمر است الوداع                          جان تو و سکینه و شام بالی تو

 : امام:3 نمونه
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« بود و هیچ اعتبار ندارد وفایباف بر تو روزگار چو          لحظه استوار ندارد        امان ز چرخ که »

 (.124)همان: 

 :4 نمونه

« امام سجاد: دلم از بهر تو لبریز خون است               امام حسین: بدان فرزند بختم واژگون است»

 (.121)همان: 

کننده تعیین عنوانبهو جبر،  ریتقد بر تأکید. اندفراوانهای جبرگرایانه در متون تعزیه مثال

کند و فرد را عوامل بیرونی است که مسئولیت را از افراد سلب می ازجملهسرنوشت،  وچرایچونبی

 نداشته است. «قربانی بودن»ای جز سازد که چارهمتقاعد می

 

 یاورییبهراس از  -4-3 
 : زینب:1 نمونه

« بدادش ای پدر برس به ضرب ذوالفقارها      پس وحسین نمانده کس سپاه ما ز پیش  جزبه»

 (.39)همان: 

 :امام :2 نمونه

« مرا باشد زمان واپسین در خیمه رو خواهر        پس از یاران مرا کی زندگی آید به کار آخر»

 (.189)همان: 

 :امام :3 نمونه

 رسیده نوبت جان دادنم به کرب وبال            روم به سرکشی نور دیده زین العا»

 (.111)همان: « سالم و علیک امیر خسته تبدار من    کیعل ووبی یار من سالم  کسیبغریب و 

 : زینب:4 نمونه 

 (.32)همان: « ای برادر جان سپاهت کو علمدارت چه شد   کو علمدار سپاه و سرو باالیت حسین»

 و همدردی تأییدعدم دریافت  مثابهبه یاورییبارتباط تنگاتنگ دارد؛  4-1هراس از تنهایی، با مورد 

 و مبین ناتوانی شخص در مواجهه با خطر و دشواری است.

 

 تسلیم و عدم تالش برای تغییر شرایط-5-3

 :1 نمونه

 مانند سند و روسم            بنشین که حلق پاکت جانا همی ببوسم کن نظررنگ رخم  زینب:»

« ون طپیده گرددبریده گردد    جسم مطهر من در خ حلقم جور شمر بی دین، از امام حسین:

 (.123)همان: 

 : امام:2 نمونه

 ای داغدیده خواهر من ای به هر غم امین ویاور من     از او انتظار قتل من است     ولی چه چاره »
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 این زمان ربوده خواب اجل                           خواب مرگم نموده دست در بغل

 (.33)همان: « تا روم به خواب ای دلگیرمی برد دست من به دامن خویش                  

ناختن به رسمیت ش منزلهبهعدم تالش برای اصالح یا دگرگونی موقعیت، با جبرگرایی همپوشی دارد و 

 رقم زدن ناکامی است. عامل مقتدر در عنوانبهعامل خارجی 

 

 موضع عجز و ناتوانی -1-3
 : امام:1 نمونه

 طالب کوفه و دمشقم دارای دیار عقل و عشقم           نی»

 بر من بکنید رحم اکنون           کز دست شما دلم بود خون

 گیرم که عرب نیم تتارم           امروز غریب این دیارم

 گیرم که سزای صد جفایم       امروز رسیده بر شمایم

 یکسر زشما دهید راهم            کین اهل و عیال بی گناهم

 از ملک عرب روم به بیرون        بردارم و با دلی پر از خون

 نه روز وشب است کودکانم     لب تشنه بدند بلبالنم

 (.13،13)همان: « آخر به من غریب رحمی         بر این شه بی نصیب رحمی

 : امام:2 نمونه

ستمکش از جگر برکش تو هر دم ناله چون آتش   گهی باشی ز غم مدهوش و گه باشی ز غم در »

 (.32)همان: « غش

 : امام:3 نمونه

« پشتم شکست خون جوانان به خاک ریخت                     طوفان ز اشک آل محمد عنان گرفت»

 (.31)همان: 

 2ه در نمون ویژهبه، کندمیفرهنگی ناتوانی و ضعف، به گونه ای که بروز عجز را مجاز تلقی  تأیید

 آشکار است.

 آینده هراسی -7-3

 :1 نمونه

 را ببین چون بید لرزان                  امام حسین: بود این اول محنت به دورانزینب: عیالت »

 زینب: سکینه رنگت از رویش پریده                  امام حسین: هنوز او ظلم عدوان را ندیده

« زینب: صدای کوس و کرنا زجا کند                  امام حسین: تو ای خواهر به اینها باش خرسند

 (.14ن: )هما

 : امام:2 نمونه
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 به پیش رو ترا گریه بباید ناله اندر پی   یی بگو ای خواهرم چون نی؟       چه می نالی چه می گو»

« چرا از سوز دل نالی اسیری را ندیدی تو       را ندیدی تو               هنوز از زحمت دنیا حقیری 

 (.32)همان: 

 نتیجه گیری

فضای آیینی، مستلزم انگیزش رقت عواطف، غم و اندوه و به اوج رسیدن  در آیین سوگواری، ایجاد 

دهد که اشخاص و اشباه حاضر در اما نگاهی به متون تعزیه نشان می ؛احساس رنج و حسرت است

هند که داند، بلکه عواطف و هیجاناتی را بروز میتعزیه در نیل به این هدف، به سوگواری اکتفا نکرده

 ها و خصایل جمعی ایرانیان است.ویژگینشانگر برخی 

 هندهدتشکیلدهد که ساختارهای گوناگون نگاهی به تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، نشان می

هی مشاب مراتبسلسلهنظام شهری در ایران، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند؛ الگوی هرمی قدرت، 

گفته شد ریشه در ادغام شهریار  کهچنانالگوی حاکمیت،  نیا کند.، ایجاد میاقتصاد ودر حوزه مذهب 

و خدا در دوران کهن دارد و به دالیل فرهنگی و مقاومت تاریخی ایرانیان برابر هرگونه تغییر بنیادی، 

های زیستی جامعه ایرانی، قدرت، همه حوزه ییصداتکهمه تاریخ ایران را در بر گرفته است؛  باًیتقر

 :گیردمیمذهب، اقتصاد و فرهنگ را نیز تحت سیطره خود  ازجمله
، گرفتهشکلالف: با توجه به اینکه حاکمیت سیاسی در ایران، همواره با ضمانت مذهب  

 .شوندیمساختارهای مذهب و سیاست در هم ادغام 

از سوی قدرت  آب وب: با توجه به حاکمیت مطلق شاه، ساختار اقتصادی، وابسته توزیع زمین 

 .شودمیساختار اقتصادی در ساختار سیاسی مستحیل  ترتیباینبهحاکم است. 

 و تابع ساختار ماندیمروستایی باقی  یدارنیزمج: ساختار فرهنگی همواره در چارچوب مناسبات 

 .گرددیمسیاسی  -اقتصادی

ماعی، اجتدر نظام حاکمیت دسپوتیک که تاریخ ایران را فرا گرفته است، ساختار  ترتیباینبه

 ترپایینو طبقات، در مراتب  هاگروهس خود دارد و دیگر افراد، ساختاری هرمی است که شاه را در رأ

 گیرند.اقتدار، قرار می

رد گیدر ساختار هرمی اقتدار، برخی خصوصیات روانی، ابتدا در فرد و نهادهای کوچک، شکل می 

ز این خصوصیات معطوف به روحیه یابد. برخی او سپس در سطح کالن اجتماع، تعمیم می

 اند از:عبارت دیدگیآسیب

 کفایتعدم .1

 توسعه فردیت عدم .2

 پذیریمسئولیت عدم .3

 هایفراوردهیکی از  عنوانبه. متون تعزیه نیز زنندمیکه بخشی از هویت فرهنگی جامعه را رقم  

 :هایمؤلفهرا در قالب  دیدگیآسیباین نظام، با الهام الجرم از ساختار اجتماعی، این روحیه 
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 نماییمظلوم .1

 به خویشتن ترحم .2

 ییجبرگرا .3

 یاوریبیاز  هراس .4

 تالش برای تغییر شرایط عدم .9

 عجز و ناتوانی موضع .3

 هراسی ندهیآ .3

 دهد.انعکاس می

 

 :هانوشتپی
ویژگی آن تداوم و تکرار الگوها است؛  ترینمهمکلیدی است و چنانکه گفته شد،  یمفهوم« ساختار» ،شناسیجامعه. در 1

کند و وقایع جاری در بستر ساختار را تا حدود زیادی قابل و توصیف می شناساییقابلتداوم و تکراری که ساختار را 

را معرفی و تخطی از آن را  مشیخطسازد. این تداوم و تکرار مستلزم وجود قوانینی است که بینی و مطالعه میپیش
 یکیچهدر  «ساختار»توانیم مدعی . طبق این تعاریف، ما نمیاندنداشتهرممکن کند؛ قوانینی که در ایران وجود خارجی غی

ان را به مطالعه و شناخت جامعه ایرانی شناسجامعهاما نکته مهمی که همواره  ؛ایران شویم داریمملکتکالن  هایعرصهاز 

ای از وصیات ساختاری در جامعه ایرانی، این جامعه تا به امروز سلسلهترغیب کرده، این است که علیرغم نبود خص

ت؟ نیس شناساییقابلای توان مدعی شد که جامعه ایرانی، جامعهدستاوردهای مهم انسانی را به ثمر رسانده است. آیا می
ه در دایر اگرچهها پرسشبرای شناخت مناسبات یک جامعه انسانی، تنها وجود ساختار است؟ این  و کافیآیا شرط الزم 

گنجد، اما پذیرش این فرض اولیه برای این بحث ضروری است که جامعه ایرانی علیرغم عدم انطباق موضوع حاضر نمی

که این محور و مراکز ثقل به دلیل عدم  هرچند، محوریت و ثقل خود را حفظ کرده است، شناختیجامعهدقیق با تعاریف 

جامعه »یا  «جامعه ناپایدار»اند و جامعه ایران را به گفته دکتر کاتوزیان، به اره متغیر بودهالگوپذیری و قانونمندی، همو
 بریم.بنابراین واژه ساختار را در اجتماع ایران با علم به این ناپایداری به کار می ؛اندبدل کرده «مدتکوتاه

از  شدهارائه هاینمونهها و حسین است، همه مثال . با توجه به اینکه واقعه محوری تعزیه، ظهر عاشورا و شهادت امام2

 «هر عاشوراظ خوانیشبیهسوگوار، پژوهشی در انطباق نسخ مجالس  هایبنفشه»متون تعزیه در این مقاله، برگرفته از کتاب 

خه رجایی نساز: نسخه خور بیابانک،  اندعبارتاست. در این کتاب، متن پایه، نسخه میرعزای کاشانی است و نسخ انطباقی 
 ای، نسخه میر انجم اراک و نسخه زمینه قزوین.زفره
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The Relationship between Iranian Urban Social Structure and 

the Victimhood Content Reflected In Ta'ziye Texts 
 

Marziye Borzoueian*1& Mohammadreza Khaki2 

 
 

Abstract 

 Fear, dissatisfaction and disappointment are some of the most important contents of 

Ta'ziye. As a ritual drama, Ta'ziye is based on a religious-historical event. The ideological 

background of this ritual, is honoring the martyred Imam, who prefers the respectful death 

to the meanly life; so he is killed by the brutal tribe and gains the credibility of intercession 

for his followers on resurrection day. But the mourning and sorrow, as they appear in 

Ta'ziye have an Iranian quality. So it seems necessary to pursuit the cause of these hurting 
pretensions as the origin of Ta'ziye, in the Iranian society. The necessity of social 

recognition of the cultural products, is their collective quality. This collective nature is 

more powerful in ritual and traditional arts. Ta'ziye is a product of Iranian society and as 

other human activities deserves to be recognized sociologically. The content of Ta'ziye 

comes from two important sources: Religion & Nationality; and leaning on some social 

factors, Ta'ziye approaches its final forms. Ta'ziye is the product of a historical period in 

which, for the first time, Iranian society experiences urban social measures, such as: 

centralized political government, urbanization, ideological and military integration.  

The structuralist sociology of art, considers the shaping of arts, as a complex social 

process. According to this view, it is possible to trace the social transformation affects on 

the formation of Ta'ziye. So each ideological element reflected in Ta'ziye, may explain 

some Iranian sociological facts.  
The pattern of Iranian urban structure, before the 20th century modernism, is mainly a 

single system of political authority, which includes the other structures, such as economy, 

culture and religion. It's obvious that Iran’s history has been always the field of repetitive 

wars and insecurity of lives and properties. It's a history of victimhood and disillusionment. 

But according to the victimhood psychology subjects, it seems that the Iranian historical 

appearance as a victim, is a result of the lack of personal and social skills in facing failure 

and defeat. The Iranian social structure is the main cause of these psychological 

characteristics, which have been durable enough to be recognized as the Iranian cultural 

manners. Victimhood and failure are important cultural psychology reflexes in Iranian 
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society and also repeatedly appear in Ta'ziye texts. The aim of this research is to explain 

the relationship between the Iranian urban social structure and the psychology of 

victimhood as a cultural characteristic which is one of the most important themes of 

Ta'ziye texts. The research method is descriptive-analytical and gives the following result: 

Reviewing the Iranian sociopolitical history reveals that various structures constructing 

the Iranian urban system are not significantly different. The univocal model for power has 
 

created a similar hierarchy in religion and economy and comprises all living aspects of 

Iranians. The concentration of political-ideological government and the pyramid pattern 

of authority in Iran causes failure morale and a tendency to appear in the victim role in 

Iranian society. This cultural nature appears as pity, plaintiveness for fate, and 

submissiveness in Ta'ziye texts. 

 

 

 

Key words: Iranian urban structure, Sociology of art, T'aziye, Victimhood content. 


