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 محرم و صفر در فرهنگ مردم ایران

 سید علیرضا هاشمی

 

 

 

 

 

، صفحه 634، 3131چاپ اول:، [دیگران] اصغر شعاع و ...ایران،  مردم فرهنگ در صفر و محرم

 تومان 30111قیمت:، انتشارات: مرکز تحقیقات صدا و سیما

موضوع دین شناسی به عنوان دانش شناخت اجتماعات بشری بسط و گسترش یافت از زمانی که جامعه

  شناسی و شناسی بوده است. آنچه که در تاریخ جامعهیکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و باالخص جامعه

شناسی، جامعهپیدایی از همان دوره  امع است.ونقش دین در جتوجه به شناسی دین وجود داردجامعه صوصخهب

 در کنار  .نداادهقرار د های خودپردازیمبنای نظریه ،را به مثابه یک پدیده و یا نهاد دینشناسان جامعه

بیش از توجه خود را ای، کید بر جوامع قبیلهأبه دلیل تشناسان نیز و مردم شناسیشناسی، دانش مردمجامعه

اجتماعی، . به عبارت دیگر در این دو شاخه اصلی علومندانمودهمعطوف  ای و ادیان ابتداییهمه به دین قبیله

، جامعه قرار دارداست. آنچه که مابین قبیله و شهر،  قرار گرفتهدین در شهر، قبیله و جامعه ابتدایی مورد بررسی 

بر این مبنا  توان بررسی نمود.شناسی میشناسی و هم مردمآن را هم از جنبه جامعه اهمیتکه  روستایی است

روستا توان پرداخت چرا که میبه دین روستایی به مثابه فرمی مستقل و فی نفسه مهم از اشکال اجتماعی دین 

شناختی و دین روستایی مبنای فرهنگ و دین شهرنشینان مدرن و سنتی است. به همین سبب به دالیل جامعه

 تایی و جامعه شهری )سنتی و مدرن( قائل شد.روس ، الزم است تفکیکی میان دین در جامعهشناختیمردمو 

مبتنی بر زمینه فرهنگی و تاریخی،  هایی اجتماعی ودین، دینداری و ایمان به مثابه پدیده از سویی 

نظریات دین برخاسته   . از این منظردارا هستند، قرار دارندای که در آن صورتبندی خاص خود را بسته به جامعه

بر این اساس الزم است دین روستایی هم به  از شهر و قبیله کفایت الزم را برای بررسی دین روستایی ندارند.
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 فتهمورد تاکید قرار گرشهرها تاریخ اجتماعی و فرهنگی  عنوان فرمی مستقل از دین و همچنین به عنوان مبنای

 .مورد آن، بر مبنای مطالعات میدانی روستایی شکل بگیرد شناختی درمردم شناختی وجامعه یاتو نظر

ای موضوعی در خصوص همانطور که از نامش پیداست، نمونه« محرم و صفر در فرهنگ مردم ایران»کتاب 

روستاهای مناطق و مردم ایران است که مصادیق آن از در فرهنگ خصوص محرم و صفربه مناسک مذهبی

شناسی بررسی مناسک محرم و صفر نوعی بررسی مردم پهناورمان گرفته شده است.جای کشور جای مختلف

 دین است که به دلیل اهمیت آن در جامعه دینی اهمیت دارد. 

شیعیان ایجاد شهری و روستایی حرم هر سال حال و هوای خاصی را در جامعه ـدهه مهای دور، از سال

ها و شوند، اما تجربهمی برگزارطور مدام هقرن است که ب های عزاداری محرم چندینکند. هرچند آیینیـم

است. این تغییرات آیینی و  یهای اخیر بیانگر تغییرات پیاپی این نظام آیینمطالعات و مشاهدات باالخص در سال

شناختی مردمشناختی و نفسه موضوع با ارزشی برای تامالت جامعهسرنوشت آنها در درون جامعه شیعی فی

 هستند. 

های تغییرات فرهنگی و اجتماعی، در تحوالت محتوای سبکدهد که نگاه تاریخی به موضوع نشان می

شود. ای محسوب میبویه برای حیات اجتماعات شیعی، نقطه عطف کلیدیدوران آلاز  ری محرماری و عزادادیند

حیات فرهنگی و اجتماعی شیعیان تبدیل شده های عزاداری به بخش مهمی از از این دوره به بعد است که سنت

رخی ـشوند. بها مهمترین محمل هویت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جوامع شیعی میو در برخی عرصه

 مناسک عزاداری در مذهب تشیع مانند سیالیت ساختاری این مناسک و امکان انطباق آن با  هایویژگی

ها سبب شده که در میان اجتماعات شیعی، مهمترین ین سنتهای محلی و تبادل محتوایی و فرمی با اسنت

ها، زمینه های عزاداری اختصاص پیدا کند. در جهان سنت، این آیینهای مذهبی به سنتعرصه جمعی آیین

 بینی جدید مذهبی و تداوم نظام نمادین آن فرهنگ محسوب اصلی ادغام میراث قبلی یک جامعه در جهان

های محلی و فرهنگی جوامع شیعی، دلیل اصلی تنوع و تکثر این های عزاداری با سنتشدند. ادغام آیینمی

 .هاست آیین

های فرهنگی در مناطق مختلف های محلی و تعدد حوزه ای مانند ایران و تنوع خرده فرهنگدر جامعه

شکل بگیرند. سیر  های عزاداری در طی تاریخ اجتماعات شیعی ایرانیسبب شده که گستره عظیمی از انواع آیین

، از این دوره بود که تشیع ته استیش از همه از دوره صفویه شدت گرفهای شیعی در ایران بصعودی بسط آیین

و در مراکز  های دور دست هم راه یافتهای ایدئولوژیک حکومت صفوی به درون روستاها و آبادیبواسطه حمایت
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هرگونه مخالفتی با این مذهب سرکوب شد. بسط فرهنگ شهری نیز به پشتوانه قدرت سیاسی و شمشیر شاهی 

اما . بود هاهای مذهبی و افزایش اشکال محلی این آیینشیعی در مناطق فرهنگی مختلف، همراه با بسط آیین

توان آن را صرفا به زمینه مذهبی یا فرهنگ معاصر اجتماعات شیعی نسبت داد. های عزاداری نمیبرای فهم سنت

های فرهنگی آن های عزاداری باید مد نظر قرار گیرد، تنوع و گوناگونی سنتاین گوناگونی آیینآنچه که در 

به  هاست،ساز بسیاری از آیینهای دینی که زمینهاسوه از این رو در فرهنگ ما ایرانیان، بزرگداشتجوامع است. 

د آورده که از دیرباز تا امروز از نسلی به های متنوعی از آن را بوجوگونه ها ودلیل تنوع جغرافیایی و قومی، سبک

 نسل دیگر منتقل شده است.

( فرهنگ شیعی که متاثر از قیام عاشوراست با شهادت طلبی و عزاداری برای امام حسین)عاز آنجا که 

هایی که امام رود؛ ارزشهای متعالی انسانی به شمار میعزاداری، نمادی از احیای ارزش عجین شده است،

های این واقعه عظیم، ابعاد جان بر سر آن نهادند. از همین روست که پیامدر سرزمین کربال حسین )ع( و یارانش 

های زندگی فردی و اجتماعی شیعیان را تحت تاثیر قرار داده است، تا آنجا که شاید بتوان ادعا کرد در میان آیین

و  ترینفرهنگ عاشورایی فراگیرترین و ژرف -شودمختلف کشور اجرا میها که در نقاط سوگوارهویژه به -معنوی

 شود.هاست و این تنوع و گوناگونی در تمام مراحل برگزاری عزاداری محرم دیده میترین آیینمتنوع

دهد که در ایران این مناسک با نوعی نمایش آیینی نیز همراه بوده و های مذهبی نشان میسابقه سوگواری

 هایماهبه عنوان و صفر مناسبی را برای مشارکت جمعی فراهم آورده است. در این میان ماه محرم  بسترهای

ترین و پرسوزترین گاه عمیقتا جلوه بوده است« تعزیه» ن، مهمترین زمان برای نمایش آیینمقدس برای شیعیا

 یادهای مذهبی باشد.سوگ

 هایی بیان در قالب نمادها و نشانههای ماه محرم، باورها و منویات درونی مردم همچنین در سوگواری

ای که گاه در قالب یک شود که ریشه در تاریخ و اسطوره مردم دارند و تنها زبان آنها متفاوت است؛ به گونهمی

از فراخنای چند الیه اسطوره کند و گاه در قالب یک نشانه ای را برای عامه بازگو میتمثال به طور مستقیم، واقعه

 آیند.و تاریخ بیرون می

فرهنگیاران واحد فرهنگ مردم صدا و سیما  یهانوشتهمشاهدات و فصول ششگانه این کتاب که بر پایه  

 کند:میدر مناطق گوناگون ایران با عناوین زیر بررسی را های آیینی این واقعه گردآوری شده است، جلوه

 داری ماه محرمفصل اول: پیشینه عزا
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ترین ارکان فرهنگ و جامعه شیعی ایرانی و های ماه محرم به عنوان مهماین فصل به اختصار ویژگی در

امام حسین)ع( در مردم نسبت به سابقه عزاداری . همچنین به شده استپذیری دینی بررسی طریقی برای جامعه

 تاریخی، فهرست گردیده است.بر اساس مستندات و روزشمار این واقعه اشاره شده ایران 

 ها و آواهای پیشواز ماه محرمفصل دوم: آیین

ترین رسوم این فصل به واقعه عاشورا از منظر سلسله مراسمی که همه ساله به صورت یکی از گسترده

سازی مساجد، تکایا و های پیشواز که در برگیرنده آماده، اختصاص دارد. آیینگرددمذهبی شیعی برگزار می

های فرهنگی و جغرافیایی متفاوت و با اشکال گوناگون در هر شهر و هاست در گستره ایران با ویژگیحسینیه

رسانی مناسک و مراسم مذهبی بوده است به های اطالعخوانی که یکی از شیوهگیرد. چاووشروستا انجام می

و در بخش دوم آواهای پیشواز ماه  بخش اول این فصل استمحتوای بندان همراه بستن سقاخانه و مراسم علم

 های اشعار آمده است.خوانی به همراه نمونهسالم و خوانیمحرم مثل چاووش

 ها و آواهای سوگواری ماه محرمفصل سوم: آیین

هایی که در ماه محرم در مناطق های سوگواری ماه محرم اختصاص دارد. سوگبخش اول این فصل به آیین

زنی و زنجیرزنی، مراسم خوانی، سینهخوانی و نوحهاند. روضهشوند بسیار گسترده و متنوعمختلف ایران برگزار می

های نذر و نیاز از جمله این مراسم گردانی، شام غریبان و آیینافروزی، دستهزنی، شمعسنج و دمام، سنگ

 هستند.

ه اول محرم با مصادیقی از خوانی در دهخوانی و نوحهبخش دوم آواهای سوگواری ماه محرم مانند مرثیه

خوانی و خوانی، صلواتپامنبر خوانی وغریبان، روضهنوحه شام و در ادامه شهرها و روستاهای مختلف،

 های مختلف آمده است.به همراه نمونه خوانیخوانی و نذرخوانی و باالخره خداحافظدعا)مناجات(خوانی، ذکر

 شفاهی فصل چهارم: بازتاب قیام عاشورا در ادبیات 

های منظوم و منثور در میان توده مردم رواج در این فصل ادبیات عامه ماه محرم که به دو صورت روایت

های های دوبیتی، تصنیف، چارپاره، الالیی، متل، چیستان، بازیهایی آورده شده است. ترانهدارد، با ذکر نمونه

 های امثال(، انواع قسم)داستان هاها، تمثلالمثلها، ضربمتلمنظوم و اشعار عامیانه از جمله این روایات هستند. 

 رود.)سوگند( و انواع دعا از موارد دیگر ادبیات شفاهی این فصل به شمار می
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 فصل پنجم: نماد و نمایش در فرهنگ عاشورا

شود؛ ها بیان میهای ماه محرم، باورها و منویات درونی مردم در قالب نمادها و نشانهواریدر سوگ 

ای که گاه در قالب یک نمادهایی که ریشه در تاریخ و اسطوره مردم دارند و زبان آنها متفاوت است، به گونه

گوید و گاه در قالب یک نشانه از فراخنای چند الیه اسطوره ای را برای عامه باز میتمثال به طور مستقیم، واقعه

 شناسی کرد.ها و باورهای مردم معنیآید و آنها را باید به مدد ریشهو تاریخ بیرون می

 گردانی به نماد بخش اول این فصل به نماد در فرهنگ عاشورا اختصاص دارد. در این بخش از شبیه

نویسان و مستشرقان اشاره سازی و نمادپردازی محرم از نگاه سفرنامهیادهای مذهبی یاد شده و به شبیهسوگ

(، اصغر، کتل، طبق، دغدغه، چهارچوب)نخل، حجله قاسم، گهواره علی هاوارهشده است. این نمادها شامل: تابوت

ها )علم، توغ، جریده، شدّه، عالمت و اجزای آن( است و در کنار آن وارهگوشه( و علمها )شیدونه، ششوارهضریح

خیمه، کتیبه  امام حسین)ع(، حضرت عباس)ع( و...(، اشیاء نمادین)عماری، تشت،های نمادین)شبیهاز شخصیت

 و...(، جانوران نمادین)ذوالجناح، شیر، کبوتر( و مفاهیم نمادین)آب، آتش، خاک،رنگ، موسیقی( یاد شده است.

و چایینه که  خوانیبه تعزیه یا شبیه . در این بخشعنوان بخش دوم نمایش آیینی در فرهنگ عاشورا است

  محرم و ایام عاشوراست، به اختصار پرداخته شده است.های مذهبی ماه الگوی فرهنگی زنانه برای انتقال ارزش

 ها و آواهای سوگواری ماه صفرفصل ششم: آیین

صفر پس از ماه محرم،  ماهاختصاص دارد. « سوگواری ماه صفر در فرهنگ مردم ایران»فصل آخر کتاب به 

مصایب ماه محرم هستند؛ چرا )ع( همچنان سوگوار دومین ماه سال قمری است. در این ماه نیز شیعیان اهل بیت

که این ماه، ماه ورود خانواده امام حسین)ع( و بازماندگان واقعه کربال به شام است و آنان در شام آزار بسیار 

های ماه شود. مناسبتدیدند و شاید به همین دلیل است که حرمت این ماه همچون ماه محرم پاس داشته می

در این فصل و هادت امام حسن مجتبی)ع( و شهادت امام رضا)ع( است. صفر شامل: وفات پیامبر اسالم)ص(، ش

خوانی، شال به ی این ماه توصیف و تدوین شده است؛ مجالس روضه«آواها»و « هاآیین»در دو قسمت جداگانه 

های اربعین و خوانی و نوحهها و جوشکردن، نوحه خوانی و مجالس تعزیه امام رضا)ع( از مهمترین آیینگلو

 صفر از مهمترین آواهاست که با ذکر نمونه در این فصل به آن پرداخته شده است. 82ویژه های این ماه بهرثیهم

بندی آمده است: مجالس رسد. در بخشی از این جمعمطالب کتاب با یک جمع بندی مختصر به پایان می

خوانی( و نیز در خوانی، تعزیه)شبیهخوانی، نوحههای مختلفی چون روضهها، تحت قالبویژه سوگواریمذهبی به
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ای از زندگی امامان شیعه و اهل بیت ایشان برای مخاطبان بیان ، مقاطع برگزیدههای واعظان و سخنرانانخطابه

سازی دارند. ها کارکرد اسوهشود. با توجه به معیار بودن سیره و منش ائمه معصومین برای شیعیان، این نقلمی

 ستیزی، ها از سیره جمعی اهل بیت در کارهایی چون ظلمها و تودهالگوگیری گروهاین وجه اجتماعی 

 شود.گر میدوستی جلوهخواهی و نوععدالت

گام نخست در الگوپذیری قیام عاشورا این است که راز جامعیت اسالم در کربال درک شود و بر اساس آن 

فرماید: حادثه عاشورا دو صفحه سفید و نورانی و تفسیری صحیح از این حادثه ارائه شود. شهید مطهری می

شود که هیچ چیزی غیر از گریه، زاری و تاریک و ظلمانی را در بر دارد. در یک نگاه فقط ظلم و جنایت دیده می

طلبد، اما اگر صفحه نورانی آن مطالعه شود، قهرمان این صفحه، حسین و اهل بیت و اصحاب ایشان مرثیه را نمی

پرستی صفحه، دیگر جنایت نیست، بلکه حماسه است، افتخار و نورانیت، تجلی حقیقت، انسانیت و حقاست. این 

 توانیم استفاده کنیم.اش میاز جنبه رثایی وقت . اگر صفحه نورانی تاریخ حسینی را هم بخوانیم، آناست

اجتماعی، تثبیت نظام توان به مواردی چون تقویت همبستگی می از کارکردهای پنهان حماسه عاشورا

و تخدیر مصایب فردی و اجتماعی اشاره کرد. به طور  اخالقی، حفظ الگوی جامعه، کارکرد فراغتی و تسکین آالم

کلی پایبندی گروهی از افراد یک جامعه به یک شیوه عمل جمعی مانند برگزاری آیینی مشخص و همگانی، 

کند و در نتیجة ارتباط قوی بین اعضا، همبستگی و انسجام ت میها و ارتباطات میان اعضا را تقویناخواسته پیوند

ویژه وقتی که عاملی نظیر باور دینی به شود. بهاجتماعی نیز تقویت و اسباب ثبات و پایداری جامعه فراهم می

تر کرده باشد؛ برگزاری مجالس انجام آیین جمعی معنا بخشیده و اهتمام آن را با وعده پاداش)ثواب( جذاب

  های مذهبی، در این زمره است.ها و هیئتزاداری در قالب دستهع

های توان گفت، یکی از کارکردهای پنهان هیئتان میهای دینداربا عنایت به تفکیک مناسک دینی و آیین

هایی از بازتولید مناسبات احتماعی مذهبی حفظ الگوی جامعه است. در هر گونه از مجالس سوگواری، نشانه

های سنتی کامالً منطبق با الگوی توان تشخیص داد. برای مثال، سازمان هیئتتبط با آنها را میجامعة مر

ها و مجالس مذهبی، کارکرد فراغتی آن ساختاری جامعه سنتی است. همچنین از دیگر کارکردهای پنهان آیین

 است.است؛ زیرا شرکت در آنها هدفمند، غیر اجباری و مشتمل بر نوعی تجربه درونی 

باید اشاره نمود که مدیریت و اجرای مراسم آیینی، ساختاری دوگانه دارد؛ به عبارت دیگر، دارای دو ساختار 

رسمی و غیر رسمی است. برای مثال در مراسم نخل برداری، نوعی ساختار مدیریتی و اجرای رسمی وجود دارد 

ی از مدیریت و اجرای مراسم مربوط به این گیرد که بخشکه با شکل گرفتن هیئت امنا، ساختار تکیه شکل می
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سازمان رسمی است؛ این ساختار متشکل از خادمان رسمی تکیه است. در ساختار غیر رسمی افرادی هستند که 

-در این ساختار هیچ اند.هایی دارند که آن را از پدرانشان به ارث بردهمراسم سمتهر کدام به نوعی در اجرای 

شود. برای شود و این امر از سوی دیگران پذیرفته و رعایت میو امتیاز فرد دیگری نمیکس وارد حوزه مسئولیت 

های نخل را نصب آورد و فردی فقط آینهها را به صدا در میایستد و زنگولهمثال، فردی در داخل نخل فقط می

 کند.می

های مختلف آیینی فرهنگتوان انعکاس قدرت سیاسی و نظام روابط قدرت را در مراسم همچنین، می

تواند بر روابط قدرت اثرگذار باشد و در ای که دوسویه است، یعنی مراسم آیینی نیز میمالحظه کرد؛ رابطه

توان در یک مراسم آیینی بررسی کرد و به تقویت یا تغییر تدریجی آن تأثیر بگذارد. انعکاس روابط قدرت را می

محرم رسید؛ بدین شکل که کسانی که تمکن مالی دارند و از متمکنین سه کانون در روابط قدرت مراسم آیینی 

، نماینده، امام شوند؛ کسانی که قدرت رسمی دارند اعم از سیاسی و اداری مانند رئیس شورا، کدخدامحسوب می

 دیگری که نه ثروتمند هستند و نه سمت رسمی دارند و اگر هم داشته باشند، نه به واسطه جمعه شهر، و کسان

 ، عَلَم، حسن شهرت یا تدیّن، دارای نفوذ اجتماعی هستند.سَبپول و قدرت بلکه به واسطه دالیل دیگری چون نَ

تقسیم کنیم، « مراسم ویژه»و « مراسم عادی»، «اطعام»اگر مراسم آیینی محرم را به طور کلی به سه بخش

، مراسم «مراسم اطعام»م دارد، در مقوله های گسترده و کوچک و بزرگ که معموالً جاذبه و رونق فراوان هسفره

های عزاداری در روستا و شهر( در مقوله مراسم عادی زنی و گردش دستهخوانی، سینهدهه اول محرم)مانند نوحه

 گیرند. و مراسم نخل و تعزیه در مراسم ویژه قرار می

حوزه مراسم عادی زمینة  صاحبان ثروت و تمکّن بیشتر در حوزه مراسم اطعام و صاحبان قدرت رسمی، در

 شود.تأثیر دارند. اما در مراسم ویژه )نخل، تعزیه و ...( زمینه تأثیر برای دارندگان نفوذ اجتماعی مهیا می

های نمادین شهیدان، همچنین، شیعیان ایران، در مراسم عزاداری شهیدان دین با نمایش و حمل تابوت

های مذهبی و روحانی فرهنگ دینی و راز مرگ و تجدید حیات آنان را خاطرات مصایب قهرمانان و شخصیت

های نیاکانی را های مذهبی، مردم وقایع قدسی روزگاران گذشته و آیینوارهکنند. در این نمایشبازسازی می

 کنند. شان احیا میداده است، در زندگی روزانهگویی که در زمان کنونی روی 

ون به کار رفته در آن نگی، جنبه زیباشناختی آن و نیز فنسم آیینی در هر فرههای مرایکی دیگر از جنبه

چون های مختلفی همگردانی جنبهخوانی و شبیهگردانی، تعزیهگردانی، علماست. در مراسم آیینی چون نخل

 توان دید.الهام از طبیعت، باورهای مذهبی و فرهنگ بومی را می
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توان گفت، موقعیت ویژه واقعه عاشورا و شخصیت عزاداری ماه محرم میدر خصوص کارکرد سیاسی مراسم 

امام حسین)ع( در باور و زندگی شیعی، با هدایت امام و برخی روحانیان و روشنفکران انقالبی، به پیدایش الگوی 

ن شیعیان، ترین آییتطبیقی انقالب اسالمی و قیام امام حسین)ع( انجامید و در نتیجه مبارزات سیاسی با محوری

 یعنی مراسم سوگواری مرتبط شد. 

پس از پیروزی انقالب اسالمی و با آغاز جنگ تحمیلی، گفتمان تطبیقی انقالب اسالمی بر قیام امام 

حسین)ع( در قالب تطبیق دفاع مقدس و واقعه کربال بازسازی شد. این بازسازی خود بر جایگاه و اهمیت مجالس 

ها و چه در شهرها، برگزاری مجالس مذهبی و سوگواری در نتیجه، چه در جبههسوگواری در دوران جنگ افزود. 

 رو شد.تری روبهبا اقبال گسترده

مخاطب اصلی این مجالس، به طور مشخص رزمندگان و توده مردم انقالبی بودند. این مجالس تأثیر 

خصوص کارکردهای مجالس بخشی به جنگ تحمیلی داشتند. در چشمگیری بر تقویت روحیه رزمندگان و معنا

سازی مناسبات اجتماعی و حفظ و توان به حفظ و تقویت روحیه رزمندگان، سالمسوگواری دوران جنگ می

های های انقالب اسالمی در جامعه اشاره کرد. در واقع از طریق این مجالس بود که مفاهیم و ارزشتقویت ارزش

تالش  ،تردیدشد. بیبا مفاسد اجتماعی در بین مردم ترویج می خواهی و مبارزهزیستی، عدالتانقالب نظیر ساده

ها و ایثار شهدای های انقالب و دفاع مقدس و نیز زنده نگه داشتن خاطره رشادتبرای حفظ و تحکیم ارزش

 گونه مجالس پس از جنگ بود.جنگ تحمیلی از اهداف و کارکردهای این

حسین)ع( در طول چهارده قرن گذشته، عمومی بودن و در نتیجه کوتاه سخن آنکه؛ ویژگی عزاداری امام 

ها و ذاکران اهل بیت، اشکاالت فعلی مردمی بودن آن است. بنابر این، باید با احساس مسئولیت متولیان هیئت

های دار عزاداری حذف شود و بر جنبهشود، از جریان ریشهها مشاهده میکه بیشتر در بعد نحوه اجرا و نوحه

 متناسب با زمان حال بازسازی شود. وپذیری قیام عاشورا تأکید گردد و نهضت عاشورا نیزالگ

 6و  5، دوره دوم، شماره «نقد کتاب علوم اجتماعی»نسخه نخست این مطلب در فصلنامة 

 به چاپ رسیده است. 468تا  455، صص 4931سال 

 

 


