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چکیده

پیوند مذهبیِ شیعیان امامیۀ ایران و لبنان ،بهویژه از دوران صفویه ،محدود به آموزههای
مذهبی یکسویۀ عالمان لبنانی برای شیعیان ایرانی نماند و با گذر زمان دوسویه شدد و
منجر به تعامل فرهنگی گردید  .در این دادوستد فرهنگی ،گاه آسیبها و ناهنجاریهای
مذهبی نیز جابه جا شده است .از آن میان تحریفات و خرافات عاشورا است .خانم سابرینا
مرون در کتاب خود اشاره کرده است که تأثیرپذیری فرهنگ عزاداری شیعیان لبندان از
ایران موجب جابه جایی تحریفدات و خرافدات عاشدورایی شدده اسدت و برخدی عممدای
اصالحگر لبنانی به رهبری محسن امین در پی اصالح آن برآمدند .در پدژوه پدی رو
ضمن بررسی و تحمیل همین مسئمه در گسترۀ هفتادسالۀ تاریخ مذهبی شیعیان لبندان،
به اثرپذیری جنب اصالحطمبی عممای شیعۀ لبنان از اصالحطمبی مذهبی ایراندی نیدز
اشاره میشود؛ مسئمه ای که خانم مرون از آن غفمت کرده اسدت .در واقد اصدالحطمبی
مذهبی نیز دوسویه بوده است و عممای هر دو بالد متأثر از هم بودهاند.
کلیدواژهها :سوگواری عاشورا ،تحریفات عاشورا ،اصالحطمبی ،عممای لبنان و ایران.
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مقدمه
پیشینه شرق شناسی را که به پیش از اسالم میرسد ،از دید تاریخی و اهداف و انگیزهها
میتوان به دورههای گوناگون تقسیم کرد .از آن میان ،در دورۀ پس از ظهور و پیشررت
اسالم ،رویکرد دینی آن قویتر اس  .روی کار آمدن دول های شیعی ،به ویژه صفویان
در ایران ،توجه خاورشناسان به جوامع شریعیمرذهب را بیشرتر کررد .پیرروزی انقرال
اسالمی در ایران گرایش به مطالعات شیعی بهویژه عاشوراپژوهی را گسترش داد.
از شرق شناسان معاصر ،خانم سابرینا مرون ،خاورشناس ترانسوی با نگرارش کترا
مبارزه علمای اصالح طلب لبنان با تحریفات عاشورا ،جنبش اصرالح طلبانرۀ گروهری از
علمای شیعه لبنانی به رهبری سید محسن امین را با تأکید بر مبارزه با تحریفات عاشورا
(سن ها و نمادهایی مانند؛ تعزیه ،قمهزنی ،زنجیرزنی ،سینهزنی و )...تحلیر و بررسری
کرده اس  .او که ترهنر و نمادهرای عرزاداری عاشرورای لبنران را مترأثر از ترهنر
عزاداری ایران می داند ،معتقد اس برخی از آدا و نمادهای سوگواری ایرانری همرراه
با خراتات به لبنان منتق شده و مبارزه علمای اصالحطلب لبنان با خراتات و تحریفات
عاشورا ،به نوعی مخالف با ترهن ایرانی نیز هس .
با اینکه پژوهش خانم مرون با جنبش اصالحطلبانرۀ مشرروطی ایرران کره علمرا و
روحانی  ،نقش برجسته و اساسی در آن داشتند ،هم زمران اسر ؛ امرا نقرش تأثیرگرذار
جنبش اصالح طلبی علمای ایرانی بر لبنان را نادیده گرتته و مورد بررسی قررار نرداده و
تنها با اشاره ای کوتاه از آن رد شده اس  .به نظر میرسد این کوتاهی و غفل ِ خواسرته
یا ناخواسته ضعف اثر او اس ؛ هدف این مقاله نیز پرداختن به همین مسرئله اسر ؛ در
واقع ما در پی اثبات این ترضیه هستیم که همانگونه کره سردههرای پیراپی دو ترهنر
شیعی ایران و لبنان با هم پیوند داشتند و متأثر از هم بودند ،روح حراکم برر آیرینهرا و
نمادهای سوگواری شیعیان لبنان در عاشورا متأثر از آیین و مراسم و نمادهای ایران بوده
اس  ،جنبش اصالحطلبی علمای مذهبی آن کشور درباره تحریفات عاشورا نیز مترأثر از
جنبشهای احیاگری علما و نهض های اصالحطلبی ایران و ایرانیان بوده اس .
در این مقاله قصد داریرم برا تکیره برر رویکررد پدیدارشناسرانه و اسرتفاده از روش
توصیفی ر تحلیلی ضمن پاسخ به این پرسش که جنبش اصالحطلبی علمای شیعۀ لبنانی
در تاریخ معاصر چه تأثیری از اصالحطلبان ایرانی گرتته اسر  ،اثبرات کنریم در امترداد
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پیوستگی و اثرگذاری متقاب ترهنگی میران شریعیان ایرران و لبنران ،رویکررد اصرالحی
علمای لبنان برای مقابله با آسیبهای سوگواری و عزاداری عاشورا نیز متأثر از جنربش
اصالحطلبی علمای ایران بوده اس .
خانم مرون از پیوند و تأثیر اصالح طلبی ایرانی بر اصالحطلبی لبنانی غفل کرده و
موجب شده اس خوانندۀ کتا به این شبهه برسد که مبارزۀ علمای اصالحطلب لبنانی
با تحریفات عاشورا ،به نوعی مخالف و مبارزه با ترهن ایرانی بوده اس .
مفهومشناسی
مفاهیم اساسری ایرن پرژوهش عبرارت اسر از« :احیرا » از ریشرۀ «حری» ،بره معنرای
جان بخشی ،تجدید حیات ،زندگی دوباره ،رونق تازه اس  .این واژه به معنای برپرایی و
برگزاری مراسم نیز آمده اس (آذرنوش 959- 951 :9731؛ انوری .)733 /9 :9739
همچنین «اصالح» واژۀ عربی از ریشه صلح به معنای برهسرازی ،بازسرازی ،مرمر ،
تجدید بنا ،برطرف کردن عیب و نقص و ویرایش و درس کردن آمده اسر (آذرنروش
731 :9731؛ انروری  .)447 /9 :9739اصالحات (جمع اصرالح) در امرور مختلفری از جملره
اجتماعی ،سیاسی ،ترهنگی و ...کاربرد دارد و به معنای به سامانآوردن و ایجاد تغییرات
مطلررو اسر (همرران) .واژگررانی ماننررد اصررالحطلررب ،اصررالحپررذیر ،اصررالحطلبانرره،
اصالح طلبی  ،اصالحی و اصالحیه از این ریشه اسر (انروری .)447 /9 :9739 ،در عررف
متداول سیاسی و اجتماعی نیز به معنای سرامان دادنهرای آرام و تردریجی آمرده اسر
(آشوری  .)37 :9731به طور کلی «اصالح» در ترهن اسالمی ،تدبیر و تالش برای هرچره
نزدیکتر کردن خود و دیگران بره وضرعی مطلرو برا اسرتفاده از همره راهکارهرا و
امکانات اس .
پرس دو واژه احیررا و اصرالح ،هرچنررد در معنرای لغرروی و اصرطالحی از جهرراتی
متمایزند ،اما برای یاری رساندن به بازسرازی مطالعرات و تفکرر دینری در جامعره ،برار
معنایی مشترکی داشته ،مالزم یکدیگراند و رابطۀ عموم و خصوص منوجه دارند؛ یعنی
پاره ای برداش ها و نوآوریها در تهم دین ،به اصالحات و تغییرات اجتماعی نیز منجر
می گردد یا در همان محدودۀ مباحث معارف دینی باقی میماند .با این نگاه منظور ما در
مقاله ،تلفیقی از معانی احیاگری و اصالحطلبی اس .
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 .1شناسه کتاب خانم مرون
کتا مبارزه علمای اصالح طلب لبنان با تحریفات عاشورا ترجمۀ تص ششم از کترا
قطور یک اصالحطلبی شیعی  :علما و اندیشمندان جب عام از پایان امپراطوری عثمانی
تا استقالل لبنان اس  1 .اص کتا نیز همان رسالۀ دکترای خانم مرون ،با عنوان نهض
اصالح گری شیعه ،علما و ادبای جب عام لبنان اس که به معرتی جنبش اصالحطلبی
علما و بزرگان مذهب شیعه در جب عام لبنان ،در پایان دوران امپراطوری عثمانی و به
هنگام تشکی دول لبنان ( )9147-9331پرداخته اس .
نویسندۀ کتا  ،خانم دکتر سابرینا مرون ( ،)Sabrina Mervinیکی از اسرتادان برجسرتۀ
شیعه شناسی دانشگاه سوربن ترانسه ،نامی آشنا برای شیعهشناسان و پژوهشرگران علروم
اجتماعی اس  .او دارای دکترای زبان و ادبیات عربی از مؤسسۀ ملی زبانهرای شررقی
اس و مطالعات خود را بر شناخ شیعیان در لبنان ،عراق و ایران متمرکز کرده اس .
کتابی که پایۀ این مقاله اس  ،ترجمۀ دکتر ترشتیان اس که در  963صفحه بهوسیله
نشر حبیب منتشر شده اس  .این کتا یک پیشگفتار مفص از مترجم و دو بخرش برا
هف تص دارد.
بخش اول :حلقۀ دانشمندان جب عام و بدع ها ،شام دو تص ؛ تص اول ،شیعه
و بدع ؛ تص دوم ،اختالف در مورد حم و نق جنازۀ اموات به کربال و نجف.
بخش دوم :اصالح مراسم عاشورا ،شام پنج تص ؛ اول ،آدا و اعمال این مراسرم؛
دوم ،از رتورم و اصالح موسی شراره تا ورود مراسم تارسها؛ سوم ،اصالحات محسن
امین؛ چهارم ،تفرقه و اختالف (تتنه)؛ پنجم ،عبدالحسین شرفالدین.
خانم مرون تالش کرده اس جنبش اصالح طلبی علمای شیعۀ این مقطرع از تراریخ
لبنان را تبیین و ویژگیهای آن را تجزیه و تحلیر کنرد (مررون .)49 :9733 ،همچنرین برا
بهره گیری از روش تاریخی گری به زمینهها و عل ها و ریشههای تراریخی عرزاداری و
تحریفات آن در لبنان اشاره کرده (همان 947 ،و  ،)974نشان دهرد چگونره برگرزاری ایرن
مراسم از چارچو مذهبی خرار و تبردی بره نمرایش ،حادثره ،برازار تجراری و گراه
تفریحی شده اس  .آسیبی که امروزه نیز در جوامع مذهبی شیعی شاهد آن هستیم و بره
نوعی هنوز چالش بین اصالحطلبی و سن گرایی ادامه دارد.
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 .2جریان اصالحطلبی در میان علمای شیعی لبنان
در تاریخ اسالم حرک ها و نهض های اصالحی تراوانی وجود داشته اس که درصدد
احیا و اصالح دین و سن و بازگش به اصول اولیه و عاری از خراترات و تحریفرات
بوده اند (الگار .)73 - 76 :9767 ،در تاریخ معاصر نیز مواجهره مسرلمانان برا تمردن غرر
موجب بروز تفکر اصالح طلبی در بین مسرلمین شرد؛ بره خصروص از نیمره دوم قررن
نوزدهم و اوای قرن بیستم کره غرر ترأثیر زیرادی برر حیرات ترهنگری و سیاسری ر
اجتماعی مسلمین و ظهور جریان های اصالح طلبانره گذاشرته اسر (پاشراپور31 :9737 ،؛
رشیدی .)965 :9717 ،بهترین واژه برای توصریف جنربشهرایی کره در کشرورهای ایرران،
شمال آتریقا ،ترکیه ،اتغانستان ،هندوسرتان ،مصرر ،سروریه و لبنران ظهرور کررده اسر ،
اصالح طلبی اسالمی اس  .زیرا این نهض ها هردف خرود را زدودن غبرار انحرراف و
بدع از سیمای اسالم برای دستیابی به اسالم نخستین و راستین قرار دادهانرد (مطهرری
97 :9737؛ شیرودی  .)79 :9711حال با این توصیف و با توجه به مفاهیم اصلی پژوهش ،آیا
منظور از اصالحطلبی نزد اه سن و شیعه یکی اس ؟
 .1.2اصالحطلبی سنی ـ شیعی
خاورشناسان بین اصالح طلبی سنی و شیعی تفاوت قائ اند؛ اصرالحطلبری و مبرارزه برا
خراتات و انحراتات ر بهویژه در سدههای اخیرر با دو شریوۀ متفراوت میران شریعیان و
سنیان به پیش رتته اس  .عالمان سنیمذهب ترهن اصالحطلبری را رجرو بره اسرالم
اصی و پیشینیان (سلف) ،احیای دوبرارۀ خالتر اسرالمی ،گشرایش برا اجتهراد و...
می دانند (مرون )73 - 73 :9733 ،و مبارزه با خراتات و انحراتات را هرم بیشرتر در مبرارزه
علیه ترهن و بعضی آدا و سنن جامعۀ شیعه ،مث زیارت قبور ائمه و بزرگان دین و
مذهب و سوگواری برای آنان و ...می بینند (همان 1 ،و )43 - 43؛ اما ،نگاه شیعه ایرنگونره
نیس ؛ شیعه با اعتقاد به مهدوی و انتظار تر  ،نگاه به آینده دارد ،نه گذشته؛ همچنرین
در ک  ،آدا و اعمالی چون زیارت و توس و سوگواری و ...را تأیید میکند و اگر در
این زمینه اختالتی هم بین شیعیان باشد در جزئیات و شیوۀ آن اس (همان 91 ،و  .)73به
اعتقاد عالمان شیعی چنین اعمالی از طرف شیعیان نوعی هوی بخشی و انسجام معنوی
را در پی دارد و با روح ترهن دینی سازگار اس  ،تقط باید برا بعضری از شریوههرا و

 / 47شیعهپژوهی ،سال چهارم ،شماره سیزدهم

شریعه شرده

رتتار و کردار ناپسند که در طول تاریخ از ترهن های مختلف وارد ترهن
اس  ،مبارزه کرد (همان 71 ،99 ،91 :ر .)43
شماری از علمای شیعه لبنان نیز در همین راستا بود که تالش کردند ترا خراترات و
انحراف در عزاداری امام حسین ( ) را کنار زده ،شریعیان را از سروگواریهرا و اعمرال
خالف دین و مذهب و عرف جامعۀ لبنان دور کنند .در این راستا برخی برر جنبرههرا و
کارکردهای ترهن سوگواری عاشورا تأکید داشته اند؛ گروهری کرارکرد آموزشری آن را
ارجح دانسته و پارهای هم بر جنبههای سیاسی و توان نهفتۀ بسیج اجتماعی ر سیاسی آن
توجه کرده اند ؛ اما ،خانم مرون عالمان شریعی لبنران را بره دو طیرف «اصرالحطلبران» و
«سن گرایان» تقسیم کرده اس و سیدمحسن امرین را در رسس اصرالحگرایران و سرید
عبدالحسین شرفالدین را رهبر سن گرایان معرتی میکند (همان.)94 - 97 ،

 .1.1سنتگرایان
سن گرایان لبنانی کسانی بودند که در عین مخالف با خراتات و بدع های عرزاداری،
به برپایی مجالس سوگواری حسینی به هر شکلی تأکید داشتند و آن را موجرب تحکریم
و انسجام و تثبی شیعه می دانستند .آنها معتقد بودند اصالحات در این زمینره ،موجرب
سو استفادۀ مخالفان و دشمنان ،به ویژه اتراطیون اه سن میشود (همران976 :رر .)941
رهبری این طیف با سید عبدالحسین شرفالدین ،سراکن صرور لبنران برود کره تعالیر
سیاسی و اجتماعی پررن تری داش و همراه با هوادارانش دارای راهبرد سیاسی برود؛
از اینرو تالش میکرد از مراسم عاشورا به عنوان ابزاری برای احیای تشریع و انسرجام
اجتماعی ر سیاسی و به صحنه کشیدن شیعیان استفاده کند ،نه اینکه وق و انرژی خود
و شیعیان را صرف درگیری و مبارزه با عقاید و آدا و رسوم سنتی و تودۀ مرردم کنرد
(همران .)94 - 97 ،به همین دلی برایند نظرات و مواضع و عم ایشان بهگونهای برود کره
تودههای مخالف جریان اصالحات ،یعنی شرف الدین و پیروانش را پرچمردار و حرامی
سن های سوگواری عاشورا میدانستند (همان.)947 - 975 ،
شرف الدین در گسترۀ تراگیرِ برنامهها و کارهای دینی و مذهبی دارای گررایشهرای
اصالحی بود و احیاگری و اصالح را در قالرب تأسریس نهادهرای آموزشری ،پرورشری،
بهداشتی و خدماتی پیش میبرد  .همچنین برای باال برردن جایگراه سیاسری و اجتمراعی
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شیعیان لبنان تالش میکرد با بنیان گذاری مجلس مشورتی ،به ارزیرابی وضرعی جهران
اسالم پرداخته ،با برنامههای راهبردی در برابر مسائ بینالمللی تصرمیم صرحیح اتخراذ
کند؛ یا اینکه با تأسیس باشگاه بزرگی به نام «نادی االمرام جعفرالصرادق» کره بیشرتر بره
صورت یک نهاد علمی ،اجتماعی و دینی عم میکرد ،سعی داش برای زدودن جهر
و خراته گرایی از جوامع اسالمی اثرگذار باشد (شرفالدین ،)37 - 39 :9151 ،امرا چرون در
زمینۀ تحریفات و خراتات سوگواری عاشورا به باور تودۀ مردم احتررام مریگذاشر و
معتقد بود نباید اعتقادات و آدا و رسوم مذهبی شریعیان را زیرسرؤال بررد و تشرکیک
کرد ،او را مخالف اصالحات میدانستند.
به نظر میرسد شرف الدین خراته زدایی از سوگواری امام حسین ( ) را در اولویر
نمی دید و معتقد بود اگر رویدادهای ماللانگیز اه بی ( ) به صورت نمایش برگرزار
شود ،اثر خوبی بر دلها خواهد گذاش  ،ولی این برنامه باید از روی اصول صرحیح بره
اجرا درآید (همو :9139 ،مقدمه) .نقطه اختالف ایشان با دیگر عالمان اصالحطلب لبنانی در
همینجا بود؛ زیرا محسن امین تأکید میکرد در عزاداریها باید از سیرۀ ائمه ( ) پیروی
کرد و اگر آن بزرگواران تصریحی در این امور نکردهاند ،باید از شیوهای منطقی و عاقالنه
متابع نمود و از خراتات و اعمال تقلیدی و وارداتی دوری کرد (امین .)74 :9137
 .1.2اصالحطلبان
عالمان اصالح طلب لبنانی در پی آن بودند که با ایجاد تشیعی سازمانیاتتره و منسرجم و
به دور از هیاهوی سیاسی و اجتماعی ،بتواند از ناهنجاریها و انحراتات و خراترات آن
بکاهند و آن را پاالیش کنند و نظم و سیاق دهند .آنها میخواستند ترهن غنی محرم و
عاشورای حسینی مبرا از ناپاکی و ناخالصی شود و چهرهای نا و به دور از آلودگی از
تشیع ارائه دهند .محسن امین رهبر این گروه ،در عین حال که از عقاید و بعضی نمادها
و عناصر شیعی مث تعظیم و تکریم مقابر ائمه و بزرگان دینی دتا مریکررد و زیرارت
قبور آنان و شفاع را سنتی حسنه و مشرو میدانس (مرون  ،)41 - 43 :9733اما نسب
به رسوم و عادات و آدا عامیانه شیعیان که برخالف رویه عقالیی و اصول دینی برود،
انتقاداتی داش ؛ سن های عامیانه ای مث سحر و جادو ،تبرک جستن به درخ و دیگر
اشیا مقدس (همران .)51 ،محسن امین از نگاه تاریخی ،اعمالی چون تعزیه (شبیهخوانی)،
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قمهزنی ،زنجیرزنی و سینه زنی (لطم) ،شاه حسرینی (عملری شربیه زنجیرزنری ،ولری برا
چو ؛ هر عزادار چوبی یکمتری به دس گرتته و با باال و پایین آوردن آن یاحسین و
شاه حسین میگوید .چو نشانۀ شمشیر اس ) ،جیغ زدن و تریاد کرردن کره در زمران
قدرت شیعه چون زمان آل بویه روا داش را غیرواقع میدانس (همان 63 :و 997؛ امین،

.)79 :9137

وی با استدالل و برهان ثاب میکند قمهزنری و برخری دیگرر از خراترات رایرج در
عزاداری امام حسین ( ) ،نه تنها ثروابی نردارد ،بلکره از نظرر شرر مقردس حررام و از
کارهای شیطان اس (مرون .)97 :9733
در پی انتشار این اثر که با هدف پاک سازی مجالس مذهبی از بدع ها و گمراهیها
انجام شد ،تودۀ مردم چنان در برابرش موضع گرتتند که برخی دوستانش خطر «انقال
عوام» را به وی گوشزد کردند (امرین .)767 /91 :9161 ،حتی گروهی از گویندگان مرذهبی
در مسجدها او را گمراه دانستند و برخی با انردک سررمایۀ خرود برر او تاختنرد و از او
مجسمۀ کفر ساختند (همان)؛ اما او پا پس نکشید و سالیان بعد نیز برای اصالحگرری و
مخالف با تحریفات و خراتات مجالس سوگواری عاشورا جزوات و کتا های دیگری
نوش و منتشر کرد؛ از جمله لواقیط االشجان تی مقت االمام ابیعبدالله (زخمهای غرم
در مقت امام ابی عبدالله)؛ اصدق االخبار تی قصره االخرذ بالثرار (حکایر هرای واقعری
درباره قضیه انتقام)؛ الدر النضید تی مراثی السبط الشهید (گوهری در مرثیره نروه شرهید
پیامبر) (مرون)13 :9733 ،؛ المجالس الثنیه تی مصائب و مناقب العتره النبویه (همان.)11 ،
محسن امین قصد داش با این مطالب مستند ،محتوای مجالس را تبیین و مشرخص
و منزه کند؛ شهادت امام حسین ( ) را از اتسانهها و اشرتباهات تراریخی و خراترات و
گفتار و اعمال وهن آلود پاک و پیراسته سازد و به قول خودش برین «دانرههرای مفیرد و
علفهای هرزه» جدایی اتکند (همان.)911 ،
محس امین با تشکی مدرسره و کرالسهرای آموزشری و تربیر روضرهخوانران و
مداحان نیز به جن خراتات و تحریفات عاشورا رت  .در همین کالسها بود کره یراد
می داد چگونه به منابع اصی و دس اول دینری و مرذهبی مراجعره کننرد و احادیرث و
اخبار صحیح و غیرصحیح را تشرخیص دهنرد (همران919 :؛ امرین93 :9137 ،؛ همرو:9134 ،
 19پاورقی).
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محسن امین مراسم مخصوص ماه محرم را در روزها و زمرانهرای خاصری از سرال
گسترش میداد و در راستای اصالحات از آنها بهره میگرت و از این طریق اعتقرادات
و باورهای دینی توده مردم را توسعه و جه میداد و اسالم شیعی آگاهانه را ترویج و
معرتی می کرد .با همین دیدگاه از  9174م 9717( .ش ).شبیهخوانی ،قمهزنی ،زنجیرزنی
و ...را در دمشق ممنو کرد و گف این اعمال با این کیفی وسوسره شریطانی اسر و
عاشقان واقعی حسین ( ) را از او دور میکند و موجب بدع ها و محرمات مریشرود
(مرون .)914 :9733
یکی دیگر از اقدامات اصالح طلبانۀ محسن امین ارتباط و حمای از اقدامات دیگرر
علمای اصالح طلب ،از جمله عراق و ایران بود (همان .)993 :هرچند سید محسن امین از
سوی اغلب جامعه شیعه به شدت تح تشار بود و طرد شد ،اما مواتقانی نیز داش که
بارزترین آنها شیخ محسن شراره از علمای جب عام بود که در دتا از او در مجرالت
می نوش  .شیخ محمد گنجی نیز با نوشتن کتا کشف التمویه عن کترا التنزیره از او
پشتیبانی کرد (الگنجی.)71 :9743 ،
همچنین در جانب غیرحوزوی ،مقاالتی عموماً با نامهای مستعار ،بره حمایر از او
در مجالت مختلف منتشر می شد .اما این حمای ها در مقابر مرو گسرترده مخالفر
آشکار علما سود چندانی نبخشید و سید محسن امین حتری در سررزمین مرادری خرود
یعنی جب عام نیز مورد غضب اکثری جامعه شیعه قرار گرت و نظرات او که داعیه
اصالحی داش  ،به شدت مورد انکار قرار گرت و طرد شد (امین 731 /91 :9161؛ مرتضی
عاملی.)76 - 75 :9475 ،
 .3جریان جنبش اصالحطلبی علمای ایرانی دوره مشروطه
زمینههای بیداری و تجددخواهی در ایران بسیار متنو و پیچیده بوده اسر  .ارتبراط برا
دنیای غر  ،اعزام دانشجو به غر  ،سفرنامهها ،تأسریس مردارس جدیرد ،ترجمرۀ آثرار
غربی ،مطبوعات ،روشرنگری روشرنفکران و( ...آدمیر 41 :9741 ،؛ اکبرری 31 :9731 ،و 39؛
آبراهامیان )53 :9731 ،از جملۀ آنها اس  .در این بین مدارس جدید در ایجاد نواندیشری و
نهض تکری مردمان ایران نقش بیشتری داشر و ترصرتی بررای اسرتعدادهای برالقوۀ
داخ کشور تراهم ساخ تا در راه اصالحات قدم بردارند و رتترهرتتره عرادات ذهنری
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خود را -که گاه با خراتات دینی نیز همراه بود -کنرار نهراده ،بره مبرارزه برا موهومرات
بپردازند؛ در رسس این طیف ،علمای اصالح طلرب حضرور داشرتند (شریرودی79 :9711 ،؛
مطهری .)97 :9737

به جریان اصالحی دوران مشروطه ،از زوایای مختلف میتوان نگریسر ؛ یکری برر
اساس طیفهای درگیر ،یعنی جریان اصالح طلبری و روشرنفکری روحانیران و عالمران
دینی و دیگر بر اساس طیف غیرروحانیان .در این مجال بر اساس نگرش اصرالحگرران
روحانی و عالمان دینی و با نگاهی گذرا بره جریران غیرروحرانی بره بررسری موضرو
پرداخته میشود.
 .2.2اصالحطلبان غیرروحانی
جریان روشنفکری غیرروحانی ،خود به گروههای متفاوت تقسیم میشروند ،عردهای برا
قبول مبانی کام تجدد غربی بسیاری از عناصر و رسوم و نمادهرای دینری مسرلمانان و
شیعیان و به ویژه سن عزاداری شیعیان را برنتاتتند و مرورد هجمره قررار دادنرد .میررزا
تتحعلی آخوندزاده ( 9715 - 9773ق ) .از پیشاهنگان روشنفکری این جریان بود (اکبری،
14 - 17 :9731؛ آخوندزاده.)797 :7196 ،
میرزا آقاخان کرمانی ( 9794 -9731ق ).نیز از نخستین کسانی هستند کره از طریرق
رمان و نمایشنامهنویسی و ادبیات از نارواییهای اجتماعی و سرن هرای خراتری انتقراد
کرده ،به شدت آیین سوگواری امام حسین ( ) را نقد میکند (آدمی .)716 :9753 ،
احمد کسروی ( 9713ر  9764ق ).نیز کسی بود کره نقردهای زیرادی برر نمادهرای
سروگواری عاشررورا داشر  .مراسررمی چررون سرریاه پوشرریدن ،نخر برررداری ،قمررهزدن،
شبیه سازی  ،دسته راه انداختن و ...را نادرس میدانس (کسروی  .)93 :7199این جریران
را میتوان در عصرر مشرروطه و پرس از آن ترا زمران رضرا شراه و پهلروی دوم ترا بره
امروز دید.
برخی از روشنفکران غیرروحانی هم بودند که با داشتن دغدغۀ دینری و احتررام بره
متن اصلی دین ،بر تفسیر و اجتهاد جدید از دین و تطبیق آن با نوآوری تأکید میکردند.
کسانی مانند جالل آلاحمد و دکتر علی شریعتی به مسائ ترهن عزاداری و تحریفرات
عاشورا نیز نظری داشتند .جالل آل احمد قشریگریهرای متعصربانه مرذهبی را خرالف
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اسالم می دانس و انجمنی به نام «اصالح عقاید دینی مرردم» تشرکی داد کره بره نفری
اعمالی چون قمهزنی و قف بندی و مانند اینها پرداخ (میرزایی 6 :9731 ،و  .)3همچنرین
در همین زمان کتا التنزیه االعمال الشیعه سید محسن امین را با عنروان عرزاداریهرای
نامشرو به تارسی ترجمه کرد.
 .2.1اصالحطلبان روحانی
یکی از اقدامات اصالحی علمای شیعه ،کوشش در اصرالح ترهنر عرزاداری مرذهبی
شیعیان بوده اس ؛ پیرایش و بهسرازی عناصرر و مؤلفرههرایی از مرذهب شریعه کره در
دورههای مختلف تاریخی بهویژه بعد از صفویان در معرض انحراتات و خراترات قررار
گرت  .گرچه در هر دوره شاهد مبارزه با آسیبها و انحراتات از سوی تقهرا و عالمران
بوده ایم ،اما مواجهه جدی و روشمند با انحراتات و آسیبها از ورود مدرنیسم مشررو
و با جنبش مشروطه به او خود رسید و تا دوره نخسر سرلطن محمدرضرا پهلروی
ادامه داش (محمدی737 :9711 ،؛ گودرزی.)43 :9737 ،
از گذشته ،عالمان شیعی زیادی بودند که به اصالحات متون و احادیرث و خراترات
در دین برخاستند .یکی از نخستین کسانی که در تاریخ معاصر شیعه بهدرستی مبارزه برا
تحریفات و خراتات عاشورا را آغاز کرد ،میرزا حسین (محدث) نوری اس  .کتا لؤلؤ
و مرجان او نخستین تألیفی اس که دربارۀ اصالح روضهخوانی و پاکسرازی آن نوشرته
شده اس (آالندوزلی 937 :9739 ،ر  .)936تا پیش از او از برخوردهای انتقادی خبری نبود
و اگر هم بود ،سطحی به نظر میرسید .وی با نگارش کتا لؤلرؤ و مرجران تحریفرات
عاشورا را متذکر شد (همران) .پس از ایشان میتوان از سید عبدالحسین شوشتری نام برد
که کتا اکسیر السعاده تی اسرار الشهاده را در سال  9791ق .نگاش  .وی با اینکره برر
عزا و گریستن بر ائمه تضیل خاصی ر مقدم بر تمام معارف ،طاعات و عبادات ر قائر
اس  ،اما آن را به تحقق شرایطی که مهرمتررین آنهرا تحریفری نبرودن آن اسر  ،منروط
میدانس (صالحی.)96 :9736 ،
شیخ محمدباقر خراسانی بیرجندی نیز با تألیف کتا کبری احمر تی شرایط المنبر
( 9771ق ).در صدد اصالح خراتات و موهومات از آدا منبر و وعظ برآمرد .همچنرین
شیخ عباس قمی ،از شاگردان محدث نوری به پیروی از استادش حساسی خاصری بره
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نق های ساختگی داش و کوشید تا نفس المهموم را براساس متون صرحیح بنویسرد و
حادثۀ کربال را بازسازی کند (بیرجندی.)3 :9735 ،
در دوران مشروطه نیز برخی از علمای ایرانی در عین مشروطهطلبی و اصالحطلبری
سیاسی و اجتماعی ،به اصالحات ترهنگی و مذهبی نیرز توجره داشرتند .کسرانی چرون
آخوند خراسانی ،میرزا محمدحسین تهرانی نج میرزا خلی  ،شریخ عبداللره مازنردرانی
(مراجع سه گانرۀ نجرف در صردر مشرروطی ) ،شریخ محمداسرماعی محالتری ،میررزا
محمدحسین نائینی ،سید عبدالله بهبهانی و سرید محمرد طباطبرایی مخرالف خراترات و
تحریفات دینی و مذهبی بودند و در پی اصالح بودنرد (جمعری از پژوهشرگران71 :9736 ،؛
تردید .)75 :9734
میرزای نائینی ،خراتههای دینی را بازگو کرده ،معتقد بود اندیشههرای خراتری ،دیرن
اسالم را از ح مسائ و مشکالت اجتماعی و سیاسی جامعه نراتوان مریسرازد (نرائینی
 .)73 ،73 ،35 :9769ایشان حتی طی تتوایی استفاده از هرگونه امور ناپسند را کره شایسرتۀ
سوگواری و شعاعر حسینی نبود ،جرایز ندانسرتند .برهگونرهای کره ضرمن تأییرد عمر
شبیهخوانی  ،این قید را بیان نمود که شعائر مزبور باید از هرگونه امور ناپسند که شایسته
چنین شعاری نیس  ،پاک باشد.
آی الله کاشف الغطا نیز به سوگواری به شک شبیهخوانی حساس بود و میگف :
سعی کنید عزاداری را از کارهایی که با حزن و عزا جور درنمیآید ،جردا کنیرد؛
زیرا عزاداری برای زنده ساختن تلسفه قیرام امرام حسرین ( ) اسر  ،نره بررای

قصه گویی ،نمایش و وق گذرانی .بکوشرید مراسرم سروگواری را بردون نقرص
برگررزار کنیررد و مررردم را برره یرراد خرردا بیاندازیررد و ایمرران آنهررا را زیرراد کنیررد

(کاشفالغطا.)79 :9476 ،

آی الله سید ابوالحسن اصفهانی نیز معتقد بود به کار بردن شمشریرها (قمرهزنری) و
زنجیرها و طب ها و بوقها و کارهایی مانند این امور که امروزه در دستههای عزاداری و
در روز عاشورا معمول اس  ،همگی حررام و غیرشررعی اسر (الخلیلری ،733 /3 :9133
پاورقی؛ الخلیلی  .)713 /7 :9167اینها نشانگر نگرانی و بیم علما از تثبی خراترات بره نرام
ارزشها و شعائر دینی و مذهبی بوده اس  .ایشان که در آن زمان مقام ریاسر تامره و
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مرجعی عامۀ شیعه را داشتند ،به طرتداری از محسن امین عاملی و کترا التنزیره وی،
این تتوا را صادر کرد (مسائلی ،بیتا .)36 :زمانی هم که سید محسن امین به زیارت نجف
که سرسخ ترین مخالفانش آنجا بودند ،رت ؛ سید ابوالحسن اصفهانی از او اسرتقبال و
پذیرایی شایانی کرد؛ طوری که مردم تشویق شدند و از همۀ طبقات بره دیردار محسرن
امین رتتند (امین.)731 :9161 ،
بنیان گذار حوزۀ علمیۀ قم ،شیخ عبدالکریم حائری نیز در پی اصالحات بود؛ تعزیه و
عزاداری را با پیام واقعی عاشورا ناسازگار میدانس ؛ از اینرو ترالش کررد برا تحرریم
چنین اعمالی از روا رویههای نادرس سوگواری و کارهای خراتی به نام دین و امرام
حسررین ( ) جلرروگیری کنررد (بصرریرتمررنش .)976 :9736 ،در گررامی دیگررر ،پررارهای از
مجلس های تعزیه و شبیهخوانی را تبدی به مجالس روضرهخروانی کررد (خمینری:9497 ،
 .)937اقتدار او سبب شد در محات تعزیۀ قرم مجلرسگردانران و صراحبان مجرالس بره
احترام حا شیخ ،در پی برگزاری تعزیرههرای ناپسرند نباشرند و عرزاداران را از چنرین
کارهایی بازدارند.
جعفر الخلیلی (متولد  9777ق ).ایرانی االصر ِ سراکن نجرف نیرز برا تأسریس چنرد
روزنامه که بعضی از آنها بهوسیلۀ حکام وقر بسرته شرد و برا تألیفرات بسریاری مثر
موسوعة العتا المقدسه و هکرذا عررتتهم ،خراترات را نفری و محفر هرای مرذهبی را
اصالح کند .او از معدود حامیان و پیروان سرسخ سید محسرن امرین در نجرف برود
(امین737 /91 :9161 ،؛ الخلیلی .)796/9 :9167
در بصره نیز سید مهدی قزوینی که خود آغازگر اصالحات بود ،به حمای از سرید
محسن امین برخاس و در آثار خود به انتقاد از قمهزنی پرداخ (قزوینری 4 : 9745 ،و
5؛ حسون 931 :9477 ،ر 911؛ امین  .)79 - 71 :9137وی اعتقاد داش استفاده از آهن ،یعنری
زنجیر و قمه در مراسم عزاداری حدود را یک قرن قب مردمانی کره تسرلط زیرادی بره
قوانین شریع نداشتند ،پدید آوردهاند (قزوینی 9745الف 997 :و )997؛ پرس ریشرۀ دینری
ندارند و باید کنار گذاشته شوند.
همچنین شیخ محمد گنجی در راستای اصالحات سرال  9743ق ،.تتواهرای علمرای
مواتق با رسرالة التنزیره محسرن امرین را در کترا کشرف التمویره عرن رسرالة التنزیره
گردآوردی کرد و به جوا از اشکاالت وارد بر این رسالة التنزیه پرداخ (تهرانی :9135
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74 /93؛ امین .)737 /91 :9161 ،پس نگاه اصالحی علمای شیعۀ ایرران و عرراق هرمسرو و
مرتبط بوده و این اندیشۀ اصالحی برر برخری روحرانیون و طرال سراکن نجرف نیرز
تأثیرگذار بوده اس .
 .4نمادهای سوگواری ایرانی در عاشورای لبنان
پیشینه شیعیان در بالد شام (سوریه و لبنان) به سدههای اولیه اسالم برمیگردد .شریعیان
جب عام از نخستین پیروان و عالقهمندان اه بی پیرامبر (ص) بودنرد کره در دوران
خالت عثمانبن عفان ( 644ر  656م ).به شیعه گرویدند (بارانی9733 ،الف.)93 /3 :
با روی کار آمدن صفویان در ایران ،حاکمان صفوی همیشه تالش داشتند با شریعیان
و عالمان شیعی در شامات ارتباط برقررار کررده ،ضرمن نفروذ در آن منراطق ،از وجرود
عالمان شیعی لبنان برای تحکیم پایههای قدرت خویش بهره بگیرند .حتی از تراجران و
بازرگانان شیعه نیز برای نفوذ در این مناطق استفاده میکردنرد .ایرن پیونرد و وتراق بره
اندازه ای رسید که عثمانیها بعضی از سران و رهبرران و بزرگران شریعه لبنران را اعردام
کردند (همان .)76 - 75 ،این تشارهای عثمانی و آن درخواس های دول صرفوی زمینرۀ
مهاجرت دو طرته را بیشتر کرد.
مهاجرت شیعیان لبنان به ایران با انگیزه تبلیغ و تبیین شریعه در دولر ترازهتأسریس
صفوی گاه انفرادی و گاه خانوادگی انجام میگرت و علمای مهراجر پرس از ورود بره
ایران در نهادهای مذهبی صفویان به مقامات باالیی دسر مری یاتتنرد (همران .)73 ،ایرن
مراودۀ دو طرته در طول تاریخ چندصدسراله موجرب انتقرال ترهنر و آدا و رسروم
ایرانی به لبنان شد .به گونهای که در پارهای از زمانها زمینههای نفوذ و حضور ترهنر
شیعه ایرانی ،حتی در دوران خود سید محسن امین بیشرتر بروده اسر  .بررای مثرال در
مدارس زیر نظر محسن امین معموالً سه نرو زبران خرارجی تردریس مریشرد؛ ترکری
استانبولی ،تارسی و ترانسروی (مررون )771 /9 :9717 ،خرود ایرن نشرانۀ نفروذ و حضرور
ترهن ایرانی در آن منطقه بوده اس .
بعدها تأثیرپذیری شیعیان لبنان از ترهن عزاداری ایران ،به ویرژه در مسرئلۀ لطرم و
صدمه رساندن به بدن شدت بیشرتری داشرته اسر (همران41 :9733 ،؛ برارانی /3 : 9733
 .)731به ویژه از اوای قرن حاضر ،آیینهای عزاداری تقلیدی در حومه جنروبی بیرروت
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کامالً مشهود بوده اس  .پیش از تأثیر ترهن عزاداری ایرانری ،شریعیان لبنران مجرالس
عزاداری در منازل داشتند و در طول تاریخ با برگزاری همین نو مجالس ،تاریخ عاشورا
را زنده نگهمی داشتند ،اما از صد سال پریش برود کره اعمرالی مثر لطرم (زنجیرزنری و
سینه زنی و قمه زنی و )...از ایران به جنو بیروت راه یات (ورنر  77 :9737و 47؛ برارانی،
)735 /3 : 9733؛ تا آنجا که شیعیان لبنان نیرز بره تقلیرد از عرزاداری ایرانری ،دسرتجات
سینه زنی و زنجیرزنی و مراسم تعزیه به راه انداختند (همان) که برا ترهنر برومی آنجرا
مغایرت داش  .از آدا و نمادهای عاشواریی برگرتته از ایران این اس که مرردم آرام
صحب میکنند ،خندیدن را عملی ناپسند میدانند و بسیاری سعی دارند لبراس مشرکی
یا رن مای به تیره بر تن کنند؛ در واقع در طول ماه محرم ،کثرت رن سریاه بره طررز
جالب توجهی حومۀ جنوبی بی روت را از دیگر نواحی شهر متمایز میکند (بارانی : 9733
 )716و این نیس جز تأثیرپذیری از ترهن سوگواری ایرانی؛ البته ترهن ایرانی ترأثیر
مثب هم داشته اس و آن نفوذ اندیشۀ اصالحطلبی ایرانی اس .
محسن امین حتی دستههای عزاداری «مواکرب الحسرینیه» را هرم برگرتتره از شریوۀ
سوگواری ایرانیان میدانس و مخالف میکرد (مرون  33 :9733و  .)31نمایش دراماتیرک
صحنۀ کربال در منازل لبنانی و دادن چای و قهوه و شیرینی به نیر امرام حسرین ( ) و
نان مخصوص به یاد حضرت عباس ( ) از دیگر نمادهای سوگواری ایرانیران در لبنران
بوده اس (همان .)31 ،حضور زنان در این مجالس بهویرژه در تعزیرهخروانی و واکرنش
منفی آنان به بازیگران نقش دشمنان امام حسین ( ) ،مث ناسزا گفتن بره برازیگر نقرش
شمر و پرتا کردن لن کفش به طرف او ،تداعی واکنش زنان ایرانی اس (همان.)17 ،
بعضی از اعمال عزاداری در بین مردم لبنان و دمشق به نام ایرانری معرروف شرده برود؛
دستۀ قمهزنی جوانان را «حالقه عجمیه» (آرایش ایرانری) مرینامیدنرد (همران .)16 ،ایرن
مسئله نشانۀ نفوذ ترهن عزاداری ایرانی در بین شیعیان لبنان اس .
 .5پیامدهای رویکرد اصالحی علمای ایرانی و لبنانی
ترهن پدیدۀ پیچیده ای از آدا و رسوم ،اندیشه ،هنر و شیوۀ زندگی اس که در طری
تجربۀ تاریخی اقوام و تبادل با دیگر مل ها شک میگیرد و قاب انتقرال بره نسر هرای
بعدی یا دیگرر منراطق اسر (انروری  .)5746 /6 :9739ترهنر دربرگیرنردۀ ارزشهرا و
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باورهای مشترک جامعه اس که موجب تداوم همبستگی و وحدت میان اتراد میشرود.
آثرار ادبرری ،هنررری ،تکررری ،آدا و رسرروم ،سرن هررا ،نمادهررا و اخالقیررات از جملرره
ترهن های معنوی جامعه هستند (وثوقی و نیکخلق 977 :9735 ،و 977؛ یوسفیان.)79 :9763 ،
آدا و سنن سوگواری و نمادهای عزاداری حسرینی در برین شریعیان منراطق مختلرف
جهان نیز جزو ترهن های مردم همان مناطق به حسا می آیند و این تفاوت ترهنگری
را به وجود میآورد .پس نمیتوان گف آدا و رسوم سوگواری عاشورا در برین تمرام
شیعیان جهان یکی اس  .همانطور که سوگواریهای دینی و مرذهبی کره انن در برین
مسلمانان به ویژه شیعیان جاری و ساری اس  ،در روزگار پیامبر (ص) و ائمۀ شیعه ( )
وجود نداشته اس ؛ اگر هم مریبرود ،در شرک و قالرب خاصری بروده اسر  .محاتر
سوگواری صرتاً شک ساده ای داشر و برا چنردتا شرعرخوانی شراعر و نوحرهسررایی
مداحی به پایان میرسید و تاقد ابزار و آالت سوگواری امروزی بود .از نمادها ،رمزها و
نشانههای امروزی سوگواری در آن دوران خبری نبوده اس  .پس نمریتروان از دیرن و
مذهب چیزی به نام سن سوگواری اقتباس کرد ،آنچه به عنوان سن و آدا عزاداری
مطرح و مرسوم اس  ،حاص نوآوریها ،خالقی ها و سلیقههای عموم مردم دینداری
اس که در هر زمان و مکان شک خاصی به خود گرتتره اسر  .از ایرن رو باورهرا و
آیینهای سوگواری ایرانیان که آمیزهای از آدا و سنن و باورهای کهن ملی و اسرالمی
اس  ،اختصاص به ایران و ایرانی دارد و نمیتوان انتظار داشر سرن هرا و نمادهرای
عزاداری شیعیان غیر ایرانی همانند ایرانیان باشد .هر دول و ملتی دارای ترهنر ویرژه
خود اس  .حتی دو کشور همسایه که زمانی در یرک حروزۀ تمردنی بروده و کشرور و
امپراطوری واحدی را تشکی می دادند ،پس از جدایی و استقالل تالش مریکننرد بررای
خود هوی سازی کرده ،ترهن مستقلی بسازند .با همۀ این تفاوت ها ،ممکن اسر در
طول تاریخ ،به عل گوناگون تبادل ترهنگی نیز بین کشورها و ملر هرای هرمجروار یرا
هممذهب وجود داشته باشد و به سبب تأثیر و تأثر ،سن ها و رسوم را از هرم اقتبراس
کرده باشند .به ویژه عناصر ترهنگی که ریشه در دین و مذهب داشته باشد ،شباه ها و
مشترکاتی بین همکیشان دیده میشود.
پس اصالح آسیبها و مبارزه با کجیهرا و خراترات توسرط عالمران شریعی لبنران،
مبارزه با انحراتاتی بوده اس که در احکرام و قروانین االهری و سرن هرای اسرالمی و
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مذهب تشیع وارد شده بود .حال این انحراتات و خراتات یا از عادات و آدا و رسوم
سنتی پیش از اسالم بود یا از رسم و رسوم قبیلگی و ترهن محلری یرا در مواجهره برا
دیگر ترهن های مهاجم وارد اسالم شده بود و به غلط به نام سن اسالمی روا پیردا
کرده بود.
به همین منظور ،سید محسن امین تتوا داد قمهزنی و اعمال دیگری از این قبیر  ،در
مراسم عزاداری حسینی به حکم عق و شر حرام اس و زخمی ساختن سرر کره نره
سود دنیوی دارد و نه اجر اخروی ،ایذای نفس اس که خود در شر حرام اس و در
مقاب این عم  ،شیعۀ اه بیر را در انظرار مرردم مرورد تمسرخر قررار داده ،آنهرا را
وحشی قلمداد میکنند و شکی نیس که این اعمال ناشی از وساوس شریاطین اسر و
خدا و پیامبر (ص) و اه بیتش از آن راضی نیستند (امین .)767 /91 :9161 ،ایشران تأکیرد
داشتند در عزداریها باید از سیره ائمه ( ) پیروی کرد و اگر آن بزرگواران تصریحی در
این امور نکرده اند ،باید از شیوهای منطقی و عاقالنه پیروی کرد (امین  91 :9137و  .)71برا
این تتوا و دیدگاه ،تبلیغات و حمالت تراگیری بر او آغاز شد و گفتند عزای حسینی را
حرام میداند .پس گروهی نیز او را به خرو از دیرن مرتهم کردنرد و برا عنروان جهراد
مقدس بر ضد او به پا خاستند (امین .)767 /91 :9161
با بررسی منابع تاریخی می بینیم این اندیشه و روحیۀ اصالحگری در پیوند برا سرایر
مراجع و علما و روحانی شیعه در دیگر مناطق ،برهویرژه ایرران و عرراق بروده اسر .
چنانک ه پس از آغاز اصالحات نیز این عالمان و اندیشمندان دیگر بالد شیعی بودند کره
از او حمای کرده و مقومش بودند .سن و روال طبیعری حروزههرای علمیره شریعی و
پیوند بین روحانی شیعه بیشتر اینگونه بوده اس که از هم تأثیر میپذیرتتنرد و مُبلرغ
اندیشه های اساتید خود بودند .بنابرین محسن امین نیز پیوندی با مراجع و علمای ایرران
و ایرانی مقیم عراق داش و مستقیم و غیرمستقیم از آنها ترأثیر گرتتره و آنهرا را الگرو
قرار داده اس و در مبارزه برا تحریفرات و خراترات از روش و حمایر معنروی آنهرا
بهره میگرت .
ع المان و مراجعی از ایران یا ایرانی مقیم عراق از ایشان حمای کرده  ،تتاوایی
در تأیید ایشان صادر کردند .از آن میان آ ی الل ه سید ابوالحسن اصفهانی ر که درآن
زمان مقام ریاس تامه و مرجعی عامه را داش ر به طرتداری از محسن امین و
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کتابش التنزیه تتوا صادر کرد و به صراح گف  « :ان استعمال السوف و السالس
و الطبول و االبواق و مایجری الیوم سمثاله تی مواکب العزا بیوم عاشورا ان مرا هرو
محرم و غیر شرعی (حرا سریدجوادی  579 / 7 : 9737 ،؛ امرین )733 / 91 : 9161 ،؛ همانرا
استفاده از امثال شمشیر و زنجیر و طب و بوق و امثال آنچه امروزه در دسته ها و
مواکب عزاداری عاشورا رایج شده اس  ،قطعاً حرام و غیرشرعی اس  .چند تن از
شاگردان سید ابوالحسن اصفهانی نیز با نوشتن مقالره و خطابره و سررودن شرعر ،
محسن امین و نظریات اصالحی وی را مورد ستایش و حمای قرار م ی دادند (مرون
. )974 - 977 : 9733
محسن امین در راستای پیشبرد دیدگاه اصالح طلبانه و سیر مطالعاتی خرود ،گراهی
به کشورهای مسلمان سفر میکرد  .به ایران و عراق هم سفر کرد .در این سفرها با علمرا
و اندیشمندان اصالح گر دیدار میکرد و تأثیر میگذاش و تأثیر میگرتر  .آن هرم در
او جبهه گیری مخالفان بر علیه او ،به ویژه در نجف .با این حال در نجف مورد استقبال
علما و روحانی قرار گرت  .عالقره و اعتمراد سرید ابوالحسرن اصرفهانی بره محسرن
امین به اندازه ای بود که در صف جلوی پیشوازکنندگان از او برود (همران974 ،؛ الخلیلری،
.)796 /9 :9167
در بصره نیز آی الله سید مهدی قزوینی بره حمایر از عالمره سرید محسرن امرین
برخاس و در آثار خویش به انتقاد از قمهزنی پرداخ  .ایشان یک سال پیش از انتشرار
کتا التنزیه نیز در کتابی به نام کشف الحق لغفله الخلق از قمهزنی انتقاد کررد و مردتی
پس از سید محسن امین نیز انتقاداتش را در کتا دوله الشجره الملعونره الشرامیه علری
العلویه تکرار کرد .وی بر این اعتقاد بود که اسرتفاده از آهرن ،یعنری زنجیرر و قمره در
مراسم عزاداری حدود یک قرن قب و توسرط مردمرانی کره تسرلط زیرادی بره قروانین
شریع نداشتند ،پدید آمده اس (مرون .)915 :9733
یکی دیگر از علمای شیعه ساکن عراق که برا محسرن امرین در ارتبراط برود و از او
حمای میکرد  ،عبدالکریم جزایری ،از شاگردان و نزدیکان سید ابوالحسن اصفهانی بود
(همان ،977 :پاورقی؛ امین  .)957 /7 :9493جالب اس که گروهی از زهاد و عبراد معرروف
نیز از او حمای کردند .از آن میان شریخ علری قمری معرروف بره «زاهرد» برود .وی از
شاگردان عارف بزر گ حسینقلی همدانی و پس از او از خواص آی الله کشرمیری برود
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که در زمان حیات خویش ضر المث تقوی و زهد بود؛ به گونهای که همه اه علم از
عر و عجم بر این نکته اتفاق داشتند که او پرهیزگارترین عرالم زمران خرویش اسر
(همان؛ الخلیلی.)797 /9 :9167 ،
همچنین یکی از شاگردان آی الله محمدکاظم خراسرانی ،بره نرام «محمرد الکنجری
النجفی» در حمای از اصالحات و اصالح طلبی محسن امین در زمینره عاشرورا کترا
اتشای تریبها و نیرن ها در موضو پاکسازی و تنزیره را نوشر (مررون.)979 :9733 ،
عررالم ایرانرریاالصر  ،هبررهالرردین شهرسررتانی نیررز یکرری از مررداتعان و تأثیرگررذاران بررر
اصالحطلبان و هوادار جدی و محکم محسن امین بوده اس (همان).
اساتید ایرانی سرید محسرن امرین نیرز از حامیران او بودنرد .علمرایی چرون :احمرد
الکربالیی ،محمدباقر نجم آبادی ،مرال ترتح اللره اصرفهانی (شریخالشرریعه) ،مرال کراظم
خراسانی (آخوند خراسانی) و رضا همردانی (همران .)953 :سرید محسرن امرین ،از سرال
 9713ق .تا  9799ق .نزد سید احمد کربالیی تهرانی شاگردی کرد و تح تأثیر روحی
و اخالقی و علمی ایشان بود (امین437 /7 :9161 ،؛ صدوقی.)974 :9751 ،
آی الله رضا همردانی ،از شراگردان شریخ مرتضری انصراری و میررزا محمدحسرن
شیرازی ( 9774ر  9797ق ).بود که سید محسن امین چند سال در درس او شرک کرد
و از نزدیک با شیوه زندگی و اخالق و نظراتش آشنا بود (امین  .)71 :3 :9161از بین ایرن
تربی یاتتگان درس رضا همدانی ،دو نفر موتق به کسب اجازه اجتهاد شردند کره یکری
سید محسن امین بود (همدانی .)73 :9736
غ یر از محسن امین ،عالمان دیگری نیز در لبنان بودند که نگراه اصرالحطلبانرۀ آنران
برگرتته از ایران و ایرانیان بود .موسی شراره که سال  9331م .از عراق بره جبر عامر
آمد ،حرک های احیاگری و اصالحطلبی را برا الهرام از مجرالس سروگواری حسرینی و
عالمان شیعه ساکن عراق و ایران آغاز کرد و مجالس و محات مذهبی جب عام را بره
گونه ای جدید برنامهریزی کرد و تنو بخشید .عالوه بر دهره محررم ،همچرون ایرانیران
شیعه ،مجالس سوگواری حسینی را به مجالس تاتحه و منازل در طول سال گسترش داد
(امین .)747/91 :9161
بیشتر اساتید ایشان در نجف ایرانی بودند .کسانی مث شیخ محمردعلی خوانسراری،
شیخ مالعلی همدانی ،شیخ محمدتقی ایروانی (در حکم ) ،شیخ محمدتقی گلپایگرانی
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(در حکم و تلسفه) ،شیخ مالحسین قلی همدانی (در اخالقی و سرلوک) ،شریخ مرال
محمدکاظم آخوند خراسانی (همان976 /6 ،؛ همان753 /1 ،؛ حرزالدین 794 /7 :9415 ،و - 53 /7
 .)51شراره با تأثیر از همین اساتید بود که به احیاگری و اصالحگری گرایش پیدا کرد و
تالشی تراوان کرد تا رسوم ناپسند و سن های نامشررو و خراترات را از چهررۀ دیرن
بزداید و هم از اصالحطلبانی چون محسن امین حمای کند.
حسن یوسف مکی نیز از دیگر عالمان لبنانی بود ک ه از عراق (سال  9315م  ) .به
وطن برگش و راه موسی شراره را ادامه داد .اگر موسی شراره با کنرار گذاشرتن
کتا و روضه خوان ی های غیرمستند و قدیمی و گسترش و نظم و انضباط دادن به
مجالس عزاداری ،آغازگر اصالحات بود ،حسن یوسف مکی درصدد اصالح کیفی
ع زاداری و مخالفر برا بع ضری مراسرم تقلیردی همچرون قمره زنری  ،زنجیرزنری،
شبیه خوانی و ...برآمد .در ادامه  ،عالمانی چرون « نجیرب تضر اللره» نیرز مخرالف
س ینه زنی و ...بود.
سید محسن امرین نیرز ادامرهدهنردۀ راه همسرلکان و هرمتکرران خرود شرد .او نیرز
تح تأثیر اساتید و دوستان ایرانی خود و تتراوای مجتهردانی چرون میررزای شریرازی،
میرزای قمی و سید ابوالحسن اصفهانی و محمدحسین کاشف الغطرا هرر کرار مخرالف
عق را حرام و رهبری اصالحات دینی را در لبنان بر عهده گرت .
به طور خالصه پیامدهای رویکرد اصالحی علمای ایرانی و لبنانی عبارتاند از:
 .9تأکید بر پیروی از سیرۀ ائمه ( ) در سوگواریها؛
 . 7صدور تتوا از جانب محسن امین و دیگر علمای همتکر او مبنی بر حررام برودن
قمهزنی و اعمالی دیگر از این قبی در مراسم عزاداری حسینی؛
 . 7حمالت تراگیر علیه سید محسن امین به حدی که گروهی او را به خرو از دین
متهم کرده ،جهاد مقدس بر ضد او را اعالم کردند؛
 . 4حمای برخی مراجع و علمای ایران و عراق و ...از محسن امین ،حتری گروهری
از زهاد و عباد معروف ،مث شیخ علی قمی ،شیخ جعفر ندیری و آی الله کشمیری کره
هر کدام در زمان حیات خویش ضر المث تقوی و زهد بودند؛
 .5نگارش کتا و مقاالت متعدد در حمای یرا مخالفر برا اصرالحات ،در نتیجره
پویایی و تحرک حوزههای علمیه و جوامع علمی ،به ویژه بین شیعیان.
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نتیجه
آنچه در ترجام پژوهش میتوان گف این اس کره ترهنر مرذهبی شریعیان ایرران و
لبنان ،به ویژه عالمان شیعی همیشه در پیوند با هم و اثرگذاری و اثرپذیری از هرم بروده
اس  .در این تبادل ترهنگی ،گاه آسیبهرا و ناهنجراریهرای مرذهبی نیرز منتقر شرده
اس که از آن میان تحریفات و خراتات عاشورا اس ؛ نفروذ پرارهای از آدا و رسروم
سوگواری عاشورای حسینی که هم مخالفانی در بین علمای ایرانی و هرم لبنرانی داشرته
اس  ،یکسویه نبوده اس که بگوییم تقط آدا و نمادهرای خراتری و تحریرفشردۀ
سوگواری عاشورا از ایران به لبنان رسوخ کرده اس  ،نه! اندیشه اصرالحگرری علمرای
ایرانری سراکن در ایرران و عرراق ،برهویرژه در دوران مشرروطه و بعرد از آن نیرز ترأثیر
گذاشته اس .
اصالح طلبی علمای لبنانی در بازه زمانیای که مورد نظر و پژوهش خانم مرون برود
هم همینگونه بوده اس و بیترأثیر از عالمران ایرانری نبروده و خرودش تأثیرگرتتره از
اصالح طلبی علمای ایرانی بوده اس  .این امر ناشری از پیوسرتگی عمیرق برین علمرای
شیعه ،به خصوص پیوند بین اساتید و شاگردان در سن تحصیالت حروزههرای علمیره
شیعه اس  .پس همانطور که بعضی از آدا و نمادهای عزاداری ایرانی به لبنان منتقر
شده اس  ،به نظر میرسد جنبش اصالح طلبی آنها به رهبری سید محسن امین نیز متأثر
از اصالح طلبی اندیشمندان و علمای ایرانی ،به ویژه دوران انقال مشروطه و پس از آن
باشد .حتی به نوعی میتوان گف اصرالحات شریخ محسرن امرین ،بره ویرژه در روش
اصالحات درسی ،عالوه بر هم زمانی با دوره شیخ عبدالکریم حائری در ایران ،برگرتتره
از روش اصالحات ایشان نیز بوده اس .
همان طور که نزا و مناقشۀ تکری برین اصرالحطلبران و مخالفران اصرالحات امرور
مذهبی ،بهویژه در سن های عزاداری عاشورا در عراق تح تأثیر رقاب ها و دعواهرای
همین تفکرات در ایران و الگوبرداری از همان نزا های ایرانی بوده اس  .شیعیان لبنانی
نیز مستقیم یا غیرمستقیم تح تأثیر نزا های عراقری و ایرانری برودهانرد .محسرن امرین
تح تأثیر اساتید و علمای ایرانی ساکن عراق نیز بود و حتی در امر اصرالحات مرورد
حمای آنها قرار داش .
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