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چکیده:

شــیعهپژوهی غربیــان فراینــد طوالنــی را پشــت ســر گذاشــته و دیدگاههــای آنــان
در ایــن زمینــه بهویــژه در ســده بیســتم میــادی تحــوالت شــگرفی داشــته اســت.
آثــار آنــان بــه دلیــل برخــورداری از روشهــای پژوهــش نویــن جایــگاه بایســتهای
پیــدا کردهانــد کــه چنــدان توجــه پژوهشــگران را جلــب نکــرده است(.پیشــینه)
بدیــن روی روششناســی شــیعهپژوهی غربیــان از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اســت.
ایــن نوشــتار بــا در نظــر گرفتــن ایــن پرســش کــه روش پدیدارشناســی در
مطالعــات شــیعی غربیــان چــه جایگاهــی دارد؟ (پرســش) بــه بررســی ایــن روش
در مطالعــات شــیعی آنــان و مولفههــای پدیدارشناســی دیویــد پینالــت خواهــد
پرداخــت( .هــدف) روش پدیدارشناســی ،بــه گمــان بســیاری ،روشــی همدالنــه
بــا مکتــب تشــیع اســت و نشــانگر تأثیرپذیــری غربیــان از مطالعــات شــیعی
قلمــداد شــده اســت( .فرضیــه) بــه دلیــل اینکــه پینالــت آثــار فراوانــی در ایــن
زمینــه دارد و از ســوی دیگــر بــه شــهرهای مختلفــی در هنــد و کشــورهای شــبه
قــاره هنــد ســفر کــرده و روش پدیدارشناســی را دقیقــا انجــام داده اســت ،بــا روش
توصیفــی و تحلیلــی راهکارهــای او در یکــی از آثــارش (روش) بــه بررســی راههــا و
ابعــاد مطالعــات او در شــناخت شــیعه و کاربســت روششناســانه شــیعهپژوهی
او میپردازیــم( .تبییــن مســئله) مهمتریــن دس ـتآورد تحقیــق ایــن اســت کــه
برخــاف گمــان بســیاری ،روش پدیدارشناســی همگرایانــه نبــوده اســت و بــر
اســاس اهــداف مشــخص بــرای شــناخت جایــگاه و ظرفیــت کنونــی و آینــده
مذهــب تشــیع و جایــگاه جامعهشــناختی ســنتهای شــیعی انجــام میگــردد کــه
نمونــه آشــکار آن در نوشــتههای پینالــت موجــود اســت( .یافتــه)
 . 1استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا سm.barani@alzahra.ac.ir .
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کلیدواژه:

شــیعهپژوهی ،غربیــان ،مستشــرقان ،روششناســی ،پدیدارشناســی ،دیویــد
پینالــت ،شــبه قــاره هنــد.
مقدمه

پژوهشگــران معمــوال بــر پایــه روش و رویکردهایــی بــه تحقیــق میپردازنــد کــه گاه ایــن
مســایل بــر اســاس خودآ گاهــی و انتخــاب شــیوه خــاص و گاه بــدون آ گاهــی و تنهــا بــر پایــه
ذوق و ســلیقه افــراد پــی گرفتــه میشــود .دانســتن روش آنــان در شــناخت پژوهشگــران و
اهــداف پنهــان و آشــکار آنــان و بــه ویــژه هســته ســخت یافتههــا و پژوهشهــای آنــان بســیار
ســودمند خواهــد بــود .بهویــژه ا گــر ایــن پژوهشهــا بــا پشــتوانه اهــداف سیاســی و غیرعلمــی
بنیــان گذاشــته شــده باشــند ،ایــن مســئله بســیار ارزشــمندتر خواهــد بــود و میتوانــد در فرآینــد
بســیاری از امــور تمدنــی ،سیاســی ،دینــی ،فرهنگــی و آینــده ملتهــا بســیار نقــش چش ـمگیری
داشــته باشــد.
در ایــن زمینــه دانســتن روش و رویکردهــای خاورشناســان کــه دربــاره شــرق ،اســام و تشــیع
کارهــای تحقیقاتــی گســترده و عمیقــی انجام میدهنــد ،از اهمیت دوچندانی برخوردار اســت ،اما
همانطــور کــه بــرای هــر گــروه از پژوهشگــران نمیتــوان روش و رویکــرد یکســانی در نظــر گرفــت،
خاورشناســان نیز در بررســی اســام و تشــیع ،روش و شــیوه یکنواخت نداشــته و در تحقیقات خود
گتــر بــوده اســت.
انگیزههــای مختلــف داشــتهاند کــه در هــر دوره برخــی انگیزههــا پررن 
کلبــرگ در مقالــه مطالعــات غربــی در اســام شــیعی )(Kohlberg, 1987: 31- 32
شــیعهپژوهی در غــرب را دارای ســه گام میدانــد و میگویــد هــر یــک از مراحــل در رویکــرد
شــیعهپژوهان غربــی تأثیــر زیــادی داشــته اســت .دگرگونیهــای سیاســی و اندیشـهای در جهــان
اســام و شــیعه ماننــد پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران و تأثیرگــذاری آن بــر ســرزمینهای
اســامی و گروههــای شــیعی ،ســبب شــد تــا اینگونــه مطالعــات ،جایــگاه بنیادیــن در غــرب
بیابــد .گلدزیهــر بــا پژوهشهایــش تحولــی در توجــه غربیــان بــه شــیعهپژوهی ایجــاد کــرد و
اندیشــمندانی ماننــد؛ هانــری کربــن ،لویــی ماســینیون ،مونتگمــری وات و اتــان کلبــرگ آثــاری
را نگاشــتند و شــناخت علمــی منابــع شــیعی و تاریــخ تشــیع بــرای خاورشناســان پدیــد آمــد.
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خاورشناســان بــا بهرهگیــری از روشهایــی چــون؛ تاریخــی ،1تاریخیگــری 2و پدیدارشناســی
بــرای شــناخت تشــیع و جایــگاه آنــان در تحــوالت فکــری ،سیاســی ،مذهبــی و اجتماعــی جهــان
اســام نقــش برجســتهای در رویکردهــای نویــن شــیعهپژوهی داشــتهاند .گرچــه شــیعهپژوهی
رســانهای غربیــان رونــد پژوهــش علمــی و روشمنــد را دچــار خدشــه کــرده و بســیاری از
سیاســتمداران از آنــان تأثیــر پذیرفتهانــد ،امــا در پژوهشهــای روشــمند علمــی نیــز آســیبهای
روشــی و رویکــردی ماننــد گزینــش موضوعــات سیاســی ،بررســی اختالفهــای سیاســی ،دینــی
و اندیشـهای بیــن شــیعه و اهــل ســنت ،وجــود داشــته و بــه فراینــد و برآینــد پژوهشهــای آنــان
خدشــه زیــادی وارد شــده اســت.
گرچــه پژوهشگــران در آغــاز تحقیقــات خــود اشــارهای بــه روش تحقیــق خــود در آن اثــر
نمیکننــد و در پــارهای از پژوهشهــا ،نتیجــه و دســتاورد بــا فرآینــد تحقیــق ســازگار نیســت .از
ســوی دیگــر گاه روشهــا در الیههــای زیریــن اثــر پنهــان اســت و شــناخت روش یــا چالشهــای
روشــی میتوانــد ســبب یافتههــای نــو در آثــار دیگــران گــردد و زمینــه بــرای نقــد روشــی و زیربنایی
آثــار فراهــم میشــود .از ســوی دیگــر شــاید روش بــرای نویســنده از پیــش تعییــن شــده باشــد و
اهدافــی بــرای آن در نظــر گرفتــه باشــد ،بنابرایــن شــناخت روش اینگونــه آثــار میتوانــد اهــداف
و انگیزههــای پنهــان نویســنده را آشــکار کنــد .در پژوهشهــای تاریخــی ،روشهــای گوناگونــی
وجــود دارد کــه هــر کــدام از منظــری و بــا اهدافــی ،فرآینــد خاصــی را در پیــش گرفتهانــد .در
نتیجــه اگــر محقــق بــا آ گاهــی بــه روش گزینشــی خــود ،بــه تحقیــق بپــردازد ،دســتاوردهای
مهمتــری مییابــد و ارزیابــی دیگــران از نتایــج تحقیــق او دقیقتــر و عالمانهتــر خواهــد بــود.
نداشــتن جانبــداری و بیطــرف بــودن در پژوهشهــا بــرای بررســی گزارشهــا از جایــگاه
باالیــی برخــوردار اســت .خاورشناســان و غربیــان در پژوهشهــای خــود بارهــا ایــن مســئله را
مطــرح کــرده و بیطرفــی و علمــی بــودن پژوهشهــا را بســیار اساســی دانســتهاند و چنیــن
مینمایاننــد کــه در فرآینــد و برآینــد پژوهشهــای آنــان بــه ایــن مســئله توجــه شــده اســت ،امــا
گاه چالــش از جــای دیگــر ســر میزنــد و روش گزینششــده دربردارنــده اهــداف خاصــی خواهــد
بــود و در حقیقــت روش پژوهــش ،نیازمنــدی خاصــی را تأمیــن میکنــد .بنابرایــن بــرای شــناخت
ماهیــت پژوهشهــای غربیــان دربــاره تشــیع ،ارزشــمندترین راه ،شــناخت روش آنــان اســت.
1. Historical method
2. Historicism
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خاورشناســان در بســیاری از آثــار خــود روش تحقیــق خــود را بیــان نکردهانــد ،مثــا هانــری
کربــن ،لویــی ماســینیون و کلبــرگ هیچگونــه تبیینــی دربــاره روش خــود نداشــتهاند کــه از کــدام
یــک از روشهــای تاریخــی ،پدیدارشناســی یــا تاریخیگــری بهــره بردهانــد؟ بنابرایــن الزم اســت
در آغــاز ،روشهــای پژوهــش غربیــان و خاورشناســان و چیســتی آن شــناخته شــود و ســپس هــر
اثــری را بــر پایــه ســنجههای آن روشهــا ،بررســی کــرد تــا روش نویســنده و ماهیــت پژوهــش
نمایــان گــردد و در پایــان ،ارزیابــی روشــمند و علمــی صــورت گیــرد .در ایــن نوشــتار تنهــا بــه
بررســی روش پدیدارشناســی پرداختــه خواهــد شــد ،بهویــژه کــه ایــن روش در نــگاه برخــی
بــه عنــوان روشــی همگرایانــه بــا دیــدگاه و مذهــب تشــیع شــناخته شــده اســت و بــه ماهیــت و
پیامدهــای جامعهشــناختی و کارکردهــای آن توجهــی نشــده اســت.
یکــی از روشهایــی کــه از دورههــای گذشــته تاکنــون رواج داشــته و کاربردیتــر از روش
تاریخــی و دیگــر روشهاســت ،روش پدیدارشناســی اســت و اندیشــمندانی ماننــد هانــری کربــن
و ارزینــا الالنــی ،آن را در آثــار خــود ب ـهکار بســتهاند .در ایــن روش بــه ریش ـهیابی و نقــد باورهــا
و آموزههــا پرداختــه نمیشــود و در نتیجــه مســلمانان و شــیعیان ،اینگونــه پژوهشگــران را
دوسـتدار خــود میپندارنــد و گاه بــاور میکننــد کــه غربیــان بــه مذهــب و دیــن آنــان بــاور پیــدا
کردهانــد .همانگونــه کــه برخــی دربــاره کربــن چنیــن میپندارنــد ،امــا بایــد دانســت کــه روش
پدیدارشناســی ،ماهیتــی همدالنــه دارد و ایــن رویکــرد نــه بــر پایــه تغییــر نگــرش پژوهشــگران،
بلکــه بــرای آ گاهــی کامــل در بــاره پدیــده انجــام میشــود .پــس دانســتن چیســتی روش آثــار
غربیــان و پــی بــردن بــه پیامدهــای چنیــن آثــاری و نقــد روشــی آنهــا یــک ضــرورت اســت.
بــه دلیــل گســتردگی بحــث ،مناســب اســت ایــن روش روی آثــار برخــی غربیــان متمرکز شــود.
1
یکــی از افــرادی کــه آثــارش ،نمونــه کامــل و آشــکار روش پدیدارشناســی اســت ،دیویــد پینالــت
اســت .او بیشــتر پژوهشهــای خــود را روی عاشــوراپژوهی و ســنتهای محــرم در شــبه
قــاره هنــد و بســیاری از کشــورهای دیگــر متمرکــز کــرده اســت .پرس ـشهای ایــن نوشــتار ایــن
اســت کــه روش پدیدارشناســی در شــیعهپژوهی چــه جایگاهــی دارد؟ پدیدارشناســی پینالــت
در عاشــوراپژوهی دارای چــه مؤلفههــای بــوده و چــه پیامــدی در برداشــته اســت؟ فرضیــه و
گمانهزنــی نوشــتار چنیــن اســت کــه روش پدیدارشناســی واقعــا همگرایانــه و همدالنــه نیســت،
1. David Pinault.
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بلکــه در حقیقــت بهتریــن روش بــرای شــناخت رقیــب و مخاطــب اســت تــا برنامهریــزی دقیقــی
در رویارویــی بــا آنــان انجــام شــود.
در زمینــه پیشــینه تحقیــق گفتنــی اســت کــه پژوهــش اختصاصــی دربــاره روششناســی
یگــری
شــیعهپژوهی غربیــان انجــام نشــده اســت .مقال ـهای بــا گویــه «خاورشناســان و نــگاه تاریخ 
و پدیدارشناســانه بــه مبانــی اعتقــادی تشــیع» از دکتــر محمدعلــی چلونگــر (چلونگــر ،)1388 ،نوشــته
شــده اســت ،امــا بــه روششناســی و بررســی انتقــادی ایــن روشهــا نپرداختهانــد و همچنیــن
مقالــه «تشــیعنگاری و خاورشناســان» از شــکراهلل خاکرنــد( ،خاکرنــد )1388،بــه روشهــای
آنــان توجهــی خاصــی نکــرده اســت .در برخــی آثــار دیگــر نیــز گــذرا بحثهایــی مطــرح شــده
اســت .مثــا مقالــه «شرقشناســی یهــودی و ســیطره آن بــر مطالعــات اســامی در غــرب» از دکتــر فاطمــه
جاناحمــدی بــه مطالعــات اســامی یهــود و معرفــی برخــی مرا کــز علمــی یهــود پرداختــه اســت.
(جاناحمــدی)1388 ،
رســاله دکتــری «تأثیــر گفتمــان یهــودی بــر تدویــن مقــاالت تاریخــی دایرهالمعــارف اســامی بــا
تاکیــد بــر ســیره نبــوی» (رنجبــران )1393 ،بــه ارایــه دادههای فراوانــی درباره یهود و ســیرهپژوهی
آنــان و آمــار پرداختــه اســت ،امــا دربــاره روششناســی شــیعهپژوهی غربیــان بحثــی مطــرح نکــرده
اســت .بنابرایــن موضــوع ایــن نوشــتار یعنــی پدیدارشناســی و شــیعهپژوهی غربیــان بــا تأ کیــد بــر
روش پدیدارشناســی پینالــت در عاشــوراپژوهی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
 .1چیستی روش پدیدارشناسی ()Phenomenology

فنومــن بــا توجــه بــه ریشــه یونانــی آن ،فاینســتای ( )phainesthaiبــه معنــای ظهــور و
جلــوه کــردن آن چیــزی اســت کــه پدیــدار آمــده اســت .در فلســفه جدیــد مغربزمیــن ،اصطــاح
پدیدارشناســی بیــش از همــه یــادآور مکتــب فکــری ادمونــد هوســرل فیلســوف آلمانــی و اســتاد
مارتیــن هایدگــر اســت(.ریختهگران :1380 ،ص )193گرچــه پدیدارشناســی از زمــان امانوئــل
کانــت و حتــی پیــش از آن در فلســفه کاربــرد داشــته اســت ،امــا اشــتهار آن بــه کتــاب هــگل بــه نام
«پدیدارشناســی روان» بــوده اســت .امــا امــروزه در ســخن از آن ،پدیدارشناسـ ِـی ادمونــد هوســرل
(1938م) را در نظــر میگیرنــد( .ریختهگــران)195 :1380 ،
پدیدارشناســی از مهمتریــن مکاتــب فلســفی و راهبــردی پژوهشــی اســت کــه آغــاز آن بــه
ســخنرانیهای هوســرل در 1907م برمیگــردد و خــودش از آنهــا بــه «رشــته اندیشــه در ایــن
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ســخنرانیها» یــاد میکنــد .بنابرایــن پدیدارشناســی یــا فنومنولــوژی ،مكتــب و روشــی اســت
كــه ادمونــد هوســرل پایهگــذاری کــرد( .هوســرل )1 :1372 ،پدیدارشناســی یــک روش تحقیــق
بــا رویکــرد فلســفی بــود کــه در آغــاز فلســفه پدیدارشناســی مطــرح شــد و ســپس رویکــرد بــه
کارگیــری آن در یــک مطالعــه خــاص صــورت گرفــت( .صالحــی امیــری ،حیــدریزاده: 1391 ،
 )19پدیدارشناســان فــرض نمیکننــد کــه از هــر آنچــه بــرای مــردم اتفــاق میافتــد ،خبــر دارنــد،
بلکــه بــر جنبههــای ذهنــی رفتــار مــردم تاکیــد دارنــد .بنابرایــن محقــق کیفــی ســعی میکنــد
بــه جــای ثبــت رفتــار ،پدیــده را درک کنــد کــه آن رفتــار خــاص بــرای افــراد مرجــع پژوهــش چــه
معنــی دارد( .صالحــی امیــری ،حیــدریزاده )20: 1391 ،هوســرل بــا ایــن مكتــب درصــدد بــود
تــا پایــه اســتواری بــرای همــه دانشهــا ،بهویــژه فلســفه فراهــم آورد و ایــن مســئله را از دکارت
فرا گرفتــه بــود و بــه دنبــال اســتوار ســاختن دانــش بــر آ گاهــی مســتقیم و تجربــه شــهودی بــود
كــه بــدون واســطه در تجربــه و ذهــن مــا ظاهــر میشــوند( .ریختهگــران )195 :1380،از ای ـنرو
پدیدارشــناس میكوشــد تــا ســاختارهای چیســتی پدیدارهــا را دریابــد یــا بــه شــهود ماهیــت،
معرفــت و شــناخت دســت پیــدا کنــد .همــه معرفــت و شــناخت بایــد بــر داده مطلقــا محــض
و بیپیشفــرض ســاخته شــود( .هوســرل )10 :1372 ،پدیدارشناســی روشــی بــرای توصیــف
ّ
پدیدارهاســت و بــه تبییــن علــی و تکوینــی شــرایط «داده شــدن» کلیــات بــه شــهود محــض
عالقهمنــد نیســت .پدیدهشــناس در جســتجوی عیــن محــض یعنــی ماهیــت یــک شــیء یــا یــک
رونــد خــاص نظیــر دیــدن اســت( .هوســرل14 :1372،و)15
در پدیدارشناســی  ،بایــد از وجــود خارجــی پدیدههــا کنــار رفــت و بــه تعبیــری جهــان را در
پرانتــز گذاشــت (یعنــی اپوخــه 1و تعلیــق کــردن وجــود خارجی(ساکالوفســکی))110 :1384 ،
تــا بــه شــهود و آ گاهــی رســید .امــا بــرای کامــل کــردن آن بایــد یــک تحویــل و آ گاهــی دیگــر
بــه دســت آیــد کــه «تحویــل پدیدارشناســی اســتعالیی» یــا «توســعه پدیدارشناســی متعالــی» نــام
دارد و محــور آن مــن محــض اســت .در ایــن مرحلــه پدیدارشناســی را علــم ریش ـهها مینامنــد
و پدیدارشناســی ،همــان «خــود» بــه عنــوان مرکــز تجربــه و آ گاهــی خــود بــه پیرامــون زندگــی
اســت و در ایــن جــا پدیدارشناســی بــه خویشتنشناســی مبــدل میشــود( .ابراهیمــی1368 ،
20:؛ ریختهگــران)195 :1380 ،
 . 1اپوخه کردن یعنی حالتهای باورمند خنثی شود و از قضاوت در باره اشیاء خودداری شود.
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پدیدارشناســی بــه جــز حــوزه معرفتشناســی« »Epistomonologyو فلســفه ،در حوزههایــی
ماننــد دیــن ،اخــاق ،تاریــخ ،نقــد ادبــی ،حقــوق ،هنــر و جامعهشناســی نیــز كاربــرد پیــدا كــرده
اســت .پــس پدیدارشناســی روش تولیــد شــناخت و دانشهــای بشــری را نشــان میدهــد ،امــا
ّ
ایــن تولیــد در حــد توصیــف خواهــد بــود و ورودی بــه مرحلــه تبییــن علــی نخواهــد داشــت؛
(ابراهیمــی )12: 1368 ،زیــرا در ایــن روش بــه جــای قیــاس و اســتقراء و دخالــت نظــر و دیــدگاه
محقــق ،تنهــا بــه توصیــف پدیدارشناســانه موضــوع از منظــر فــرد باورمنــد بــه آن میپردازنــد.
هرمنوتیــک بــر ایــن پیشفــرض اســتوار اســت کــه تمامــی اطالعــات زایــد و بــه ظاهــر
بیمصــرف ممکــن اســت بــرای تفســیر کارآمــد باشــد ،بنابرایــن بایــد کلمــه بــه کلمــه یــک
گــزاره و متــن مالحظــه شــود .هرمنوتیــک؛ نــوع پیشــرفته پدیدارشناســی و درصــدد توصیــف
علمــی بــه منظــور فهــم معنایــی و تاریخــی از حــوادث اجتماعــی اســت(.گایینی)170 :1385 ،
پدیدارشناســی بــا تجدیــد نظــر دایمــی در شــناخت ،میخواهــد معرفــت را از رنگهــای گوناگونــی
کــه بــه فاعــل و متعلــق آن داده شــده اســت ،یکســره پــاک و منــزه کننــد .پــس پدیدارشناســی،
تنزیــه شناســایی از پیشداوریهــا و علتهــا و عقایــدی اســت کــه خــود حجــاب درک دادههــای
بیواســطه میشــوند( .توالــی)100 :1369 ،
پدیدارشناســی دو گونــه اســت؛ نخســت بــه عنــوان روش کــه تــاش میکنــد از میــان حــوادث
و واقعیــات تجربــی بــه درک ماهیــات برســد .گونــه دوم پدیدارشناســی سیســتمی اســت کــه در
آن بــه روشــن کــردن اصــل نهایــی هــر واقعیــت توجــه میشــود و بــه پدیدارشناســی محــض و
اســتعالیی نیــز مشــهور اســت( .توالــی)111 :1369 ،
خاورشناســان شــیعهپژوه بــا ایــن روش بــه بیــان و توصیــف آموزههــای شــیعه میپردازنــد
و درصــدد هســتند تــا کارکــرد و نقــش آموزههایــی چــون امامــت یــا مهدویــت در درون نظــام
و سیســتم اعتقــادی و فکــری تشــیع را نمایــان ســازند .اندیشــمندانی ماننــد هانــری کربــن در
شــیعهپژوهی خــود از روش پدیدارشناســی و نــه روش تاریخــی بهــره بردهانــد و همچنیــن «آنــه
مــاری شــیمل» و «همیلتــون گیــب» در تحقیقــات خــود چنیــن روشــی را در پیــش گرفتهانــد.
گیــب در برخــورد بــا اســام ،شــیوه پدیدارشناســانه را انتخــاب کــرده و کوشــیده اســت ماننــد
افــرادی همچــون گلدزیهــر نباشــد کــه در بررســی اســام ،تئوریهــا و فرضیههایــی در ذهــن
داشــته و ســپس در متــون اســامی ،بــه دنبــال دسـتآویز و شــواهدی بــرای آن باشــد و خیــاالت
خــود را اثبــات کنــد( .حســینی طباطبایــی )106 :1375 ،همیلتــون گیــب سرچشــمه پیدایــش
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تشــیع را ایرانــی نمیدانــد کــه ایــن موضــوع از نــگاه پدیدارشناســانه او سرچشــمه میگیــرد.
(گیــب)140 :1367 ،
عمده ویژگیهای این روش عبارت است از:
 )1پدیدارشناس ،ذهنیت عقلگرایی صرف را نمیپذیرد( .ابراهیمی 8 :1368 ،و)12
یپــردازد .امــور واقــع را بــه صــورت محسوســات علــوم
 )2پدیدارشــناس بــه نفــی روش تجربــی م 
یپــردازد( .ابراهیمــی 8 :1368 ،و)12
تجربــی توصیــف نمیكنــد و بــه نقــد جــدی اثباتگرایــی م 
 )3پدیدارشــناس نظریهپــردازی نمیكنــد .تنهــا بــه معاینــه پدیدارهــا و ســپس بــه توصیــف
آنهــا آنطــور كــه در نظــر بــدون پیــشدواریاش حضــور دارنــد ،میپــردازد( .ابراهیمــی،
)20 :1368
 )4در تحقیــق پدیدارشــناس ،فرضیــه جایگاهــی نــدارد؛ زیــرا اگــر پدیدارشــناس،
فرضیههایــی در نظــر بگیــرد ،بایــد توصیــف او از پدیــده بــا ایــن فرضیههــا و نتایــج حاصــل از
آنهــا ســازگار باشــد و از واقعیــت پدیــده دور میگــردد .وجــود فرضیــه در دانشهــای تجربــی
و روش اثباتگرایــی و تاریخــی شــایان پذیــرش اســت؛ زیــرا بــه بررســی درســتی و نادرســتی
فرضیــه پرداختــه میشــود ،امــا در پدیدارشناســی تنهــا توصیــف جایــگاه دارد .بنابرایــن در روش
پدیدارشناســانه ،محقــق بــا ایــن پرســش روبــرو نیســت كــه چــرا ایــن پدیــده وجــود دارد؟ پرســش
پدیدارشــناس از چیســتی پدیــده اســت.
 .2روش پدیدارشناسی در شیعهپژوهی

برخــی مستشــرقان در پژوهشهــای خــود از ایــن روش پدیدارشناســی بهــره بردهانــد.
بیطرفــی و عــدم پیشفــرض در گــردآوری اطالعــات و عــدم گمانهزنــی علمــی در پدیدارشناســی
و نبــود نظریهپــردازی از ویژگیهــای مهــم ایــن روش اســت .گرچــه هــر خاورشــناس در هــر
موضوعــی بــر پایــه روشــی خــاص پیــش رفتــه و فقــط دنبــال یــک روش نبودهانــد .گلدزیهــر
در برخــی آثــار خــود بــه گزارشهــای مســلمانان اســتناد دارد و در حقیقــت بحــث را از زاویــه
دیــد آنــان ارایــه میکنــد .همچنیــن اتــان کلبــرگ در زمینــه اســتناد بــه منابــع اســامی و شــیعی
دقــت بســیار و معمــوال بــه منابــع تســلط کامــل دارد ،گرچــه در بررسـیهای خــود روش تاریخــی
را پیــش میگیــرد .الیــاش نیــز تــا حــدودی از ایــن روش بهــره میبــرد و امــا حســون بیشــتر از ایــن
روش بهــره بــرده اســت؛ زیــرا تمرکــز او بــر مســایل سیاســی و امــروزی شــیعه اســت و تــاش دارد
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تــا وضعیــت کنونــی شــیعه و تشــیع را بنمایانــد .بدیـنروی میتــوان گفــت روش پدیدارشناســی
پــس از روش تاریخــی ،کانــون توجــه خاورشناســان بــوده اســت .روش پدیدارشناســی میتوانــد
بــرای آنــان در شــناخت وضــع کنونــی شــیعه و تشــیع بســیار ســودمند باشــد.
در راســتای همیــن روش پدیدارشناســی ،غربیــان بــه برگــزاری همایشهــا و کنفرانسهــا در
زمینــه عاشــورا و آموزههــای شــیعه پرداختهانــد کــه نمونــه آن ســمینار «مطالعــات شــیعی» در  
دانشــگاه بریســتول انگلســتان در ســال  2002بــا ارایــه مقاالتــی ماننــد مقالــه ویلفــرد مادلونــگ بــا
نــام «علیاکبربــن حســین كــه بــود» ،مقالــه اعظــم تــراب بــا نــام «محــرم و برگــزاری عروســی» و
همچنیــن ســمیناری بــا عنــوان «هنــر و فرهنــگ مــادی تشــیعایرانــی» در ســال 2006م بــه همــراه
دو برنامــه مربــوط بــه عاشــورا چــون؛ نمایــش فیلــم مســتندی بــا عنــوان «حامــل لوای حســین(ع)،
زنــان ،جاودانســازان کربــا» کــه در  2003ســاخته شــده بــود و دومیــن برنامه با عنوان «اســب امام
حســین (ع)» برگــزار شــد .در همیــن زمینــه تحقیقاتــی بــا عنــوان «اســب ســفید و نقش امــام غایب،
عاشــورا و حکومت شــیعی در ایران» به نویســندگی ســامر الکرانشــوی()Samer El-karanshawy
و «تحریفــات عاشــورا در جبــل عامــل لبنــان» از صابرینا مروین ،در دانشــگاه آ کســفورد انجام شــده
اســت کــه نشــانگر توجــه فــراوان آنــان بــه عاشــورا و ابعــاد آن در فرهنگــی شــیعی اســت تــا نقــش
پدیــده عاشــورا در زنــده و پویــا مانــدن تشــیع آشــکار شــود.
 .3مؤلفههای پدیدارشناسی پینالت در عاشوراپژوهی

در ایــن میــان دیویــد پینالــت 1را میتــوان بــه دلیــل پژوهشهایــش در زمینــه شــیعیان هنــد،
برجســتهتر از شــیعهپژوهان غربــی دیگــر دانســت 2.تمایــز وی نســبت بــه دیگــر شــیعهپژوهان
غربــی ایــن اســت كــه وی بــا نوشــتن كتــاب و مقالههایــی دربــاره تاریــخ و فرهنــگ شــیعه هنــد،
1. David Pinault.

 . 2دیویــد پینالــت در ســال  1974دیپلــم مطالعــات فرانســوی خــود را از دانشــگاه کیــن در نورمنــدی فرانســه و در
ســال  1977كارشناســی فرانســه خــود را از دانشــگاه جــرج تــاون گرفتــه اســت .وی همچنیــن كارشناســی دیگــری
در مطالعــات عربــی و آلمانــی از دانشــگاه زوریــخ در ســوییس گرفتــه اســت و کارشناســی ارشــد و دکتــری خــود را نیــز
در ســالهای 1981و 1986در رشــته مطالعــات عربــی و اســامی از دانشــگاه پنســیلوانیا دریافــت کــرد واز آنجــا کــه
دکتــرای او مطالعــات اســامی بــود ،بــرای انجــام پژوهشهــای آن ســفرهای متعــددی بــه کشــورهای گونا گــون
جهــان داشــت؛ از ایــن ســفرها میتــوان بــه مســافرت بــه مصــر ،تونــس ،اردن ،پاکســتان ،هنــد و اندونــزی اشــاره
کــرد .وی در ســال  1997بــه دانشــگاه ســانتاکلرا پیوســت و بــه تدریــس اســام و مذاهــب جنــوب شــرق آســیا
و فلســفه عرفانــی و تشــیع در اســام پرداخــت .او در دانشــگاههای کــول گیــت (همیلتــون) و پنســیلوانیا نیــز
تدریــس داشــت .رک بــه؛ وبســایت دیویــد پینالــت.
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آثــار فراوانــی دربــاره محــرم و ســنتهای آیینــی شــیعیان هنــد نوشــته اســت كــه نــام یــازده اثــر
 مطالعــه در مــورد عبــادات:او دربــاره عاشــورا و امــام حســین(ع) چنیــن اســت؛ «اســب کربــا
 «روز2،» اشــعار آیینــی و مشــهور در یــک جامعــه مســلمان: «تشــیع1،»مســلمانان جنــوب آســیا
 «اجتماعــات،4» «تشــیع در جنــوب آســیا3،» مراســم عــزاداری و هویــت شــیعه در لــداخ:شــیر
 «فصلــی ازکتــاب میــراث تشــیع5،»مــردان مســلمان شــیعه و بزرگداشــت محــرم در حیدرآبــاد هنــد
 «روابــط مســلمانان و6،»بــا عنــوان؛ آییــن ریاضتهــای نفســی در روایــات مســیحیت و تشــیع
» تحلیلــی از دســتههای عــزاداری محــرم در شهرســتان «لــه:بوداییــان در یــک بافــت مذهبــی
 «زینــب بنــت علــی(ع) و جایــگاه زنــان اهــل بیــت امــام نخســتین در ادبیــات عبــادی7،»در لــداخ
 و در10» «مــا پروانههــای حســینیم9،» «احســاس و هنــر در مراســم شــیعیان معاصــر8،»شــیعه
پایــان اثــری بــه نــام «تحلیــل تطبیقــی آداب مرثیهخوانــی شــیعیان در هنــد معاصــر و انجمــن
11
.»توبــه مســیحی قــرن چهاردهــم درایتالیــا و آلمــان
1 .Horse of Karbala: Studies in South Asian Muslim Devotionalism..Martin’s Press,
2000.
2 .The Shiites: Ritual and Popular Piety in a Muslim Community. New York: St. Martin’s Press, 1992.
3 .The Day of the Lion: Lamentation Rituals and Shia Identity in Ladakh.” Ladakh Studies, 12 (1999) 21-30.
4. Shi’ism in South Asia” ,The Muslim World 87 (1997) 235-57.
5 .Shi’a Muslim Men’s Associations and the Celebration of Muharram in Hyderabad,
India” ,Journal of South Asian and Middle Eastern Studies 16 (1992) 38-62.
6 .Self- Mortification Rituals in the Shi’i and Christian Traditions” ,In The Shiite Heritage: Essays in Classical and Modern Traditions (ed. Lynda Clarke; New York: Global
Publications / Binghamton University, 2001) 375-88.
7 .Muslim-Buddhist Relations in a Ritual Context: An Analysis of the Muharram Procession in Leh Township, Ladakh.”
8 .Zaynab bint ‘Ali and the Place of the Women of the Households of the First Imams
in Shiite Devotional Literature” ,In Women in the Medieval Islamic World (ed. Gavin
Hambly; New York: St. Martin’s Press, 1998) 69-98.
9 .Emotion and Art form in Contemporary Shia Muslim Ritual” Emotion and Art form
in Contemporary Shia Muslim Ritual”
10 .We Are the Moths of Husain’: Chapbook -Poems and the Performance of Muharram Rituals among Three Shia Men’s Associations of Hyderabad, India” ,Paper
presented at the 23rd Annual Conference on South Asia, University of Wisconsin-Madison, November, 1994.
11 .Shiite Lamentation Liturgies of Modern India and Christian Penitential Guilds of
Fourteenth-Century Italy and Germany: A Comparative Analysis” ,Paper presented at
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دلیــل عمــده توجــه خاورشناســان بــه بررســی ســنتهای محــرم در نــزد شــیعیان هنــد
را میتــوان تأثیــرات عمیــق فرهنگــی و اجتماعــی و هویتــی حادثــه عاشــورا بــر شــیعیان شــبه
قــاره هنــد برشــمرد؛ بهگون ـهای كــه آن را بــه عنــوان پیشزمینــه «مطالعــات شــیعی» در شــبه
قــاره تبدیــل   کــرده اســت و كتابهــا و مقالههایــی بــه روش پدیدارشناســی و بــا رویکــرد
جامعهشــناختی و سیاســی دربــاره ایــن ســنتها نوشــتهاند.
نكتــه مهــم درآثــار پینالــت؛ توجــه ویــژه وی بــه تحلیــل جامعهشــناختی آداب و مراســم
عاشــورایی اســت و بــه ابعــاد نمایشــی و ادبــی عاشــورا ماننــد تعزیــه و ســوگوارههای عاشــورایی
پرداخته اســت .وی در اثر خود با عنوان «تشــیع در جنوب آســیا» به بررســی توصیفی و میدانی
كاركــرد ســنتهای عاشــورا در همگرایــی و واگرایــی گــروه انــدک شــیعه هنــد بــا مســلمانان ســنی و
غیرمســلمانان هنــد پرداختــه اســت .نکتــه مهــم اینکــه شــیعیان هنــد بــا  1درصــد جمعیــت هنــد
بــه عنــوان گــروه کوچکــی از مســلمانان بــا حــدود  11درصــد جمعیــت هنــد 1تأثیــرات اجتماعــی،
فرهنگــی و مذهبــی در فرهنــگ و آداب مــردم هنــد دارنــد و همیــن ویژگــی ســبب شــده برخــی
خاورشناســان ماننــد؛ دیویــد پینالــت ،جــان نورمــن هالیســتر و جاســتین جونــز پژوهشهایــی
دربــاره شــیعیان داشــته باشــند .گرچــه ایــن تأثیــرات گاه بــه درگیــری مذهبــی شــیعیان و ســنیان
کشــیده شــده یــا در مناســبات شــیعه و ســنی و انجــام ســنتهای مذهبــی تأثیرگــذار بــوده اســت.
پدیدارشناســی دیویــد پینالــت را میتــوان یکــی از کاملتریــن گونههــای آن در شــیعهپژوهی
دانســت؛ زیــرا مؤلفههایــی در ایــن پدیدارشناســی آورده اســت کــه معرفــت پدیدارشــناس را بــه
واقعیــت پدیــده نزدیــک میکنــد .ایــن مؤلفههــا چنیــن اســت کــه او از یــک ســو راههــای شــناخت
را دقیــق در نظــر گرفتــه اســت تــا از زوایــای مختلــف ،شــناخت و درک پدیــده را بــه دســت آورد.
از ســوی دیگــر بــه بســتر پدیــده توجــه میکنــد و توجــه بــه بســتر و فرآینــد شــکلگیری پدیــده را
بــرای درک وضــع کنونــی پدیــده دخالــت میدهــد .همچنیــن پینالــت ،ارتبــاط پدیــده بــا الیههــای
مختلــف جامعــه و گروههــای گوناگــون ،کارکــرد آن پدیــده در ایــن جامعــه ،توجــه بــه مســایل
the International Conference on Shi’i Islam, Philadelphia, PA, September, 1993.

 .1هرچنــد آمــار دقیقــی از جمعیــت شــیعیان هنــد وجــود نــدارد امــا جمعیــت شــیعیان هنــد را بیــن  15تــا 20میلیــون
تخمیــن زده انــد.رك به:رفیــق زکریــا« ،نــزاع در اســام» ،هاینــس هالــم« ،تشــیع» (مبحــث تشــیع دوازده امامــی
در شــبه قــاره) ،ســیاوش یــاری« ،تاریــخ اســام در هنــد» ،اطهــر رضــوی« ،شــیعه در هنــد»و هــم چنیــن Moojan
Momen, An introduction to Shiism, The history and Doctrine of twelwer Shii Islam,
.oxford, 1985
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جامعهشــناختی و زیباشــناختی برخاســته از پدیــده در مــردم ،توجــه بــه تفــاوت شــهرها در درک و
بهرهگیــری از یــک پدیــده ،تأثیــر اجتماعــی و دینــی آن پدیــده در آینــده جامعــه و در پایــان ،تولیــد
نگــرش و رفتارهــای خــاص را از ارکان پدیدارشناســی هدفمنــد خویــش قــرار داده اســت.
در حقیقــت پینالــت بــا دخالــت دادن ایــن امــور نــه تنهــا از پدیدارشناســی دور نشــده اســت
کــه دقیقــا شــناخت پدیــده را از منظــر و نگــرش باورمنــدان بــه پدیــده بررســی کــرده اســت و از
یــک ســو همگرایــی بــا پدیــده و باورمنــدان بــه پدیــده را ایجــاد کــرده و همراهــی جــدی آنــان
را در راســتای اهــداف علمــی بــه دســت آورده اســت .از ســوی دیگــر بــه شــناخت واقعــی پدیــده
نزدیــک شــده و در مجمــوع اندیشــه کلــی و آیندهنگرانـهای بــه جامعــه و فرآیندهــای پیــش روی
جامعــه و آسیبشناســی پیــدا کــرده اســت .در ایــن جــا مؤلفههــای مهــم پدیدارشناســی پینالــت
بــر اســاس مطالعــات عاشــوراپژوهی او بررســی خواهــد شــد.
 .1.3راههای شناخت به پدیده

پژوهشگــر بــرای درک و فهــم بــاور گروهــی از مردمــان بــه مردمــان کشــورهای دیگــر کــه
فرهنــگ و دینــی و جامعــهای کامــا متفــاوت دارنــد ،نمیتوانــد تنهــا بــه مشــاهده خــودش
بســنده کنــد و شــاید بهتریــن راهــکار بــرای پژوهشگــر ،ایــن اســت کــه از خــود مــردم باورمنــد
بــه آن پدیــده اجتماعــی و دینــی یــاری بگیــرد .پینالــت دقیقــا همیــن کار را کــرده اســت و از
مســیرهای مختلــف و راههــای گوناگــون شــناخت پدیــده اســتفاده کــرده اســت.
منابع آگاه مسلمان

در پدیدارشناســی آ گاهــی بــه برداشــت مــردم باورمنــد بســیار مهــم اســت؛ بهویــژه ا گــر راه
آ گاهــی بــه وســیله افــراد آشــنا بــا پدیــده در منابــع مکتــوب انجــام شــود .بــه دلیــل بــه کارگیــری
تعبیــر منابــع آ گاه میتــوان گفــت آ گاهــی از راه مطالعــه نوشــتهها و آثــار انجــام شــده اســت
و ا گــر در گفتگــو ایــن مطالــب را بــه دســت آورده بــود ،بــه عنــوان گفتگــو م ـیآورد .در همیــن
راســتا پینالــت در جاهایــی یــادآور شــده کــه منابــع آ گاه مســلمان در حیدرآبــاد بــه مــن گفتنــد کــه
سلســله قطــب شــاهی ســال1951م در حیدرآبــاد تأســیس شــد و حاکمــان قطــب شــاهی ،ســنت
پایــدار پشــتیبانی دولــت از مراســم محــرم را پایهریــزی کردنــد (Pinault, 1997: 378) .گرچــه
ایــن یــک گــزارش اســت ،امــا نشــانگر توجــه پینالــت بــه همــه گونــه راههــای شــناخت اســت تــا
هــر چــه بیشــتر پدیــده را بشناســد.
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پینالــت تنهــا بــه مشــاهدههای خــود بســنده نمیکنــد و در جایــی میگویــد کــول متذکــر شــد
کــه ایــن فضــای مــدارا و تســاهل میانفرق ـهای بــرای علمــای شــیعه کــه از ایــران و عــراق آمــده
بودنــد و بــرای افزایــش قــدرت خــود نــزاع میکردنــد ،نفرتانگیــز بــود .ایــن دانشــمندان بــه شــکل
اصولــی بــه قوانیــن شــیعه پایبنــد بودنــد Pinault, 1997: 376( .بــه گفتــه جی.ار.ای.كــول،
ریشـههای تشــیع در شــمال هنــد) )(Cole,Rootes, 286-90همچنیــن پینالــت در تحقیــق خــود
بــه نوشــتههای دیویــد پیتــر اســتناد میکنــد کــه پیتــر در نوشــتار خــود دربــاره همراهــی هندوه ـا  
بــا مراســم شــیعیان مینویســد« :در تحقیقاتــم بــا هندوهایــی روبــرو شــدم کــه در مراســم محــرم
َ
وظایفــی ماننــد؛ ســرایداری زیارتگاهــای شــیعه ،حمــل َعلــم و كوتــل هیئتهــا ،مجلسگردانــی
و توزیــع نذریهــا در نمازخانههــا بــه احتــرام شــهیدان را انجــام میدادنــد»Pinault, 1997:(.
 )379توجــه بــه برداش ـتهای دیگــر محققــان نیــز میتوانــد قســمتهایی از جــدول شــناخت را
تکمیــل کنــد کــه دیگــران متوجــه شــدهاند و پژوهشگــر از کنــار آنهــا گــذر کــرده باشــد.
عرف شیعی:

منظــور از عــرف ،رفتــاری اســت کــه بــه عنــوان یــک ســنت و رســم در میــان مردم جــاری بوده
و بــه عنــوان ســنتهای مردمــی شــناخته شــده اســت .او میگویــد :در عــرف شــیعی ایــن كلمــه
بــه معنــی ســوگواری و تعزیــه امــام حســین (ع) اســت ،ولــی در شــمال و نواحــی جنــوب هنــد و در
بیــن ســنیها ایــن تعزیههــا را قبــر ســاختگی امــام حســین (ع) یــا تابــوت میخواننــد و مجالــس
را در منازلــی كــه تعزیــه را در آن قــرار میدهنــد و گاه در منــازل بــدون تعزیــه ،تشــكیل میدهنــد
و مــردم دســته دســته از خان ـهای بیــرون میآینــد و بــه خانــه دیگــر میرونــد( .رضــوی:1376 ،
 )194بــه تعبیــری او بــه برداشـتهای مردمــی دربــاره رفتارهــا و آداب و مفاهیــم توجــه میکــرده
اســت تــا شــناخت را دقیقتــر گردانــد.
گفتگو و مصاحبه:

در پدیدارشناســی ،دیــدن و حضــور در مراســم مربــوط بــه پدیــده بســیار مهــم اســت ،امــا گاه
الزم اســت بــا افــراد خاصــی کــه اطالعاتــی دربــاره آن پدیــده دارنــد ،گفتگــوی حضــوری انجــام و
پرس ـشهایی مطــرح شــود تــا ابهــام و پیچیدگیهــای پدیــده ،بهتــر دانســته شــود .پینالــت از
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راه مصاحبــه و گفتگــو نیــز بــه شــناخت ســوگواری عاشــورا پرداختــه کــه برخــی نمونههــا چنیــن
اســت .وی میگویــد در چنــد مصاحبــه بــا صــادق نقــوی ،اســتاد تاریــخ دانشــگاه عثمانــی در
حیدرآبــاد ،گفتوگــو کــرده اســت و از قــول او نقــل میکنــد کــه قطــب شــاهیان ،آ گاهانــه از
مراســم عمومــی شــیعیان بــرای ایجــاد یــک ویژگــی فرهنگــی مشــترک میــان مــردم دکــن بهــره
میگرفتنــد و امــروزه مراســم محــرم حیدرآبــاد تأثیــر ابعــاد مختلفــی از مذاهــب اســام و هنــدو را
نشــان میدهــد(Pinault, 1997: 378).
نمونــه دیگــر ایــن اســت کــه پــس از مصاحبــه بــا اعضــای شــش دســته ماتــم در حیدرآبــاد
دانســته شــد ،افــراد زیــادی از ایــن دســتهها در شــهر هســتند کــه بیشــتر آنــان هممحلــی و
همســایهاند و برخــی دیگــر بــر مبنــای پیوندهــای نســبی یــا قومــی شــکل گرفتهانــد .گروههــای
مــردان و زنــان هــر کــدام مجالســی را برگــزار میکننــد و پس از یــاد مصیبهای کربال و ســخنرانی،
شــرکتکنندگان بــه خوانــدن نوحــه و ماتــم و زاری میپردازنــد(Pinault, 1997: 379) .
پــس از مصاحبــه بــا مســلمانان شــیعه و ســنی در حیدرآبــاد و حتــی در الداک ،دهلــی و غــرب
بنــگال ،مــردم تأ کیــد کردنــد کــه ماتــم ،ســنت شــیعی اســت و توســط شــیعیان شــکل گرفتــه و
انجــام میشــود(Pinault, 1997: 380) .
منابع آگاه هندو و دیگر مذاهب:

پینالــت تنهــا بــه مصاحبــه و گفتگــوی حضــوری بــا شــیعه و ســنی بســنده نکــرده و از دیگــر
پیــروان ادیــان و مذاهــب نیــز بهــره بــرده اســت تــا حــس و درک آنــان را نســبت بــه پدیــده بیابــد
و میگویــد منابــع آ گاه هنــدو و پیــروان دیگــر مذاهــب کــه بــا مســلمانان و مراس ـمهای آنــان
ارتبــاط دارنــد نیــز ایــن گونــه بودهانــد )Pinault, 1997: 378( .وی میگویــد در تحقیقاتــم
بــا هندوهایــی روبــرو شــدم کــه در مراســم محــرم وظایفــی همچــون؛ ســرایداری زیارتگاههــای
شــیعه ،حمــل علــم و كوتــل هیئتهــای عمومــی ،مجلسگردانــی و همــكاری در توزیــع نــذری
در نمازخانههــا بــه احتــرام شــهدا را برعهــده گرفتــه بودنــد(Pinault, 1997: 379) .
تحقیق و مطالعه کتاب:

تمرکــز پینالــت بــر تحقیــق میدانــی و در کنــار آن مطالعــه متــون و آثــار مرتبــط بــا ایــن پدیدهها
زیــاد بــوده اس .او میگویــد «تحقیقــات مــن در حیدرآبــاد بــر گــروه ماتــم یعنــی انجمنهــای
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محلــی شــیعه یــا جمعیــت مــردان محلــی کــه در محــرم مراســم ماتــم را برگــزار میکننــد ،متمركــز
شــد .ماتــم بــه لحــاظ مفهــوم کلــی بــر حالــت گریــه و زاری بــرای متوفــی داللــت دارد .در متــون
شــیعه ،ماتــم نمایانگــر ســوگواری بــرای حســین (ع) و دیگــر شــهیدان کربــا اســت کــه عمدتــا بــه
شــکل ســینهزنی مکــرر و گاه بــه شــکل صدمــه زدن بــه خــود بــا اســتفاده از تیــغ یــا زنجیــر اســت».
)(Pinault, 1997: 379
مســئله دیگــر ادعــای نویســندگان شــیعه هنــدی بــر پیونــد تشــیع هندوســتان بــا نبــرد
کربالســت (Pinault, 1997: 373) .در نمونــه دیگــر هــم مشــاهده و هــم مطالعــه منابــع را در
نظــر میگیــرد و نتیجهگیــری میکنــد« :فرصــت محــدودی بــرای مشــاهده مراســم محــرم زنــان
داشــتم و بــر اســاس اطالعــات منابــع کــه داشــتم ،زنــان مجالســی پرشــورتر دارنــد ،امــا عــرف
مذهبــی مانــع از انجــام هــر نــوع ماتمــی غیــر از ســینهزنی توســط زنــان میشــود .بــا ایــن حــال
متوجــه زنــی شــدم کــه بــه دلیــل نــذری كــه كــرده بــود خــود را بــا قمــه مجــروح کــرده بــود».
)(Pinault, 1997: 380
 .2.3پیشینه و فرآیند آیینهای عاشورایی شیعی

بــرای آ گاهــی از یــک پدیــده الزم اســت پیشــینه و فرآینــد شــکلگیری آن در یــک بــازه زمانــی
گذشــته تاکنــون در نظــر گرفتــه شــود تــا درون و عمــق بــاور از یــک ســو و ارتبــاط آن بــا دیگــر آداب
و رســوم یــا گروههــای اجتماعــی و سیاســی از ســوی دیگــر شــناخته شــود .گرچــه نبایــد در ایــن
بررســی فرآینــد ،ریشـهیابی تاریخــی بــه منظــور کشــف درســتی یــا نادرســتی آن انجــام شــود.
وی میگویــد آثــار اخیــر نویســندگان شــیعه هنــدی بــر ایــن مدعاســت کــه پیونــد تشــیع بــا
هندوســتان بــه نبــرد کربــا برمیگــردد .ایــن نویســندگان روایتــی را نقــل کردهانــد کــه امــام
حســین (ع) خواهــان پناهندگــی بــه هنــد بــود ،زیــرا همســرش شــهربانو پیونــد ســببی بــا پادشــاه
هندوســتان چاندرا کوپتــا ( )Chandra Guptaداشــت تــا اینکــه یــک گــروه از جنگجویــان هنــد
بــه نــام برهمنهــای موهیــل بــه عــراق رفتنــد و بــا کمــک بــه مختــار ثقفــی انتقــام شکســت
حســین را گرفتنــد و اوایــل ســدههای هفتــم و هشــتم هندوســتان پناهــگاه شــیعیانی بــود کــه
بــا آزار خلیفــه دمشــق و بغــداد مواجــه میشــدند (Pinault, 1997: 373) .کربــا تنهــا نمونــه
خارقالعــاده از رنجــی اســت کــه اولیــای شــیعه متحمــل آن شــدند و بــه علــت ایــن معصومیــت،
خداونــد بــه او و خانــوادهاش قــدرت شــفاعت از افــرادی را داد کــه در مراســم ســوگواری هــر
ســاله محــرم بــه احتــرام شــهیدان کربــا ،یــاد امــام را گرامــی میدارنــد(Pinault, 1997: 372) .
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پینالــت از اینگونــه گزارههــا پیونــد مراســم عاشــورا بــا تاریــخ باســتان هنــد و ارتبــاط ســببی بــا
بــزرگان و پادشــاهان را نتیجهگیــری میکنــد.
پینالــت بــر ایــن بــاور اســت كــه آغــاز تشــیع رابایســتی در واقعــه كربــا و شــهادت امــام حســین
(ع) جســتجو كــرد 1.وی عاشوراشناســی را بــرای شــناخت شــیعه و مطالعــات شــیعی در شــبه قــاره
هنــد و آســیای جنــوب شــرقی الزم میدانــد  )(Pinault, 1997: 372و میگویــد شــیعیان از بیــن
مســلمانان در عشــق بــه اهــل بیــت(ع)  از همــه پیشــی گرفتنــد و ایــن عشــق را بــا برگــزاری مراســم
عمومــی ثابــت میكننــد .برداشــت نویســندگان شــیعه هنــدی ،پیونــد تشــیع مــردم هندوســتان با
نبــرد کربــا اســت و بــه روایــت درخواســت پناهندگــی امــام حســین (ع) بــه هنــد اســتناد میکننــد.
برخــی خاورشناســان ماننــد كــورت فریشــلر ،بارتولــو مــو و مارســلین نیــز داســتانی ماننــد آن دربــاره
ســفر نماینــده امــام حســین (ع) بــه ایــران بــرای درخواســت یــاری از ایرانیــان را نقــل میكننــد.
(فریشــلر )421 :1360 ،گرچــه دیویــد پینالــت در اثــر خــود «تشــیع در جنــوب آســیا» حضــور
قدرتمنــد شــیعه در جنــوب آســیا را بــه اواخــر قــرن دهــم برمیگردانــد کــه مبلغــان اســماعیلی
قــدرت سیاســی در ِســند و شــهر مولتــان داشــتند .در افســانه حســن ،او را بــه عنــوان مــردی از نــژاد
اصیــل ایرانــی (بهمــن پســر اســفندیار) یــاد کردهانــد کــه بــه فرمانروایــی رســید و نــام بهمنــی را بــه
خــود داد و قلمــرو خــود را بهمنــی نامیــد (Pinault, 1997: 374) .ایــن  داســتان نشــاندهنده
تأثیــر مذهبــی و فرهنگــی مانــدگار هنــد و ایــران بــر حیدرآبــاد اســت .طریقــه نعمتاللهــی ایرانــی
یــک انجمــن صوفــی شــیعه ،دراویــش را بــرای تبلیــغ بــه دکــن فرســتاد و بــه یکــی از ســاطین
بهمنــی تاجــی بــا دوازده نشــان زمــرد اهــدا کــرد کــه ســمبل حکمرانــی و ســیادت معنــوی دوازده
امــام اســت(Pinault, 1997: 374) .
پینالــت ضمــن پرداختــن بــه مذهــب و جامعــه در اوده؛ بــه تأثیــر برپایــی عــزاداری محــرم در
نمایــش اقتــدار سیاســی شــیعه و همچنیــن تنظیــم مناســبات اجتماعــی و مذهبــی شــیعه بــا اهــل
ســنت و دیگــر جوامــع مذهبــی در ایــن منطقــه اشــاره میكنــد .وی میگویــد« :در قــرن هجدهــم
بــا کاهــش قــدرت متمرکــز مغــول در دهلــی ،ایالــت شــیعهگرای «اوده» بــه خودمختــاری سیاســی
رســید .بســیاری از بــزرگان ایرانــی مهاجــر بــه هنــد بودنــد و موقعیتهــای مهمــی در فرمانروایــی
 . 1بــه نظــر میرســد پژوهشــگران و نویســندگان در بررســی پیدایــش تشــیع برخــی مســایل مربــوط بــه رشــد و
گســترش تشــیع و رویدادهــای مهــم شــیعه را بــا پیدایــش مکتــب تشــیع خلــط کردهانــد .پیدایــش مکتــب بــه
پیدایــی اندیشــه و تفکــر برمیگــردد کــه در آغــاز اختــاف بحــث جانشــینی در ســقیفه و دوره پیامبــر (ص) رخ
داده اســت.
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مغــول بــه دســت آوردنــد .بــا اســتقالل اوده ،اشــراف شــیعه بــه دو روش قــدرت جدیــد و نوپــای
خــود را علنــی کردنــد؛ نخســت از راه برگــزاری هیئتهــای عمومــی محــرم در مرکــز شــهر لکهنــو
و دوم از راه اســتخدام عالمــان اصولــی کــه در دانشــگاه حقــوق ایــران و عــراق آمــوزش دیــده
بودنــد .امــروزه لکهنــو بــه عنــوان مکانــی کــه در محــرم درگیریهــای فرقــهای در آن رخ
میدهــد ،از آوازه ناپســندی برخــوردار اســت .گرچــه بایــد تأ کیــد کــرد کــه ایــن مراســم شــیعیان،
نقــش پــل وحــدت را در لکهنــو برعهــده داشــت»(Pinault, 1997: 375) .
وی همچنیــن بــه نقــش حضــور مهاجــران ایرانــی در دربــار امپراطــوری ســنی مذهــب مغــول و
تعدیــل مواضــع مغــوالن نســبت بــه شــیعه و فراهمســازی فرصتهــای مناســب جهــت برپایــی
ســنتها و آزادیهــای مذهبــی شــیعیان میپــردازد و میگویــد« :اورنــگ زیــب ،دولــت شــیعی
قطبشــاهی را در ســال1687میالدی فتــح کــرد ،امــا تأثیــر فرهنگــی و مذهبــی شــیعه در حیدرآبــاد
همچنــان پابرجــا بــود .قــرن شــانزدهم؛ همایــون امپراطــور مغــول بــه منظــور بازپسگرفتن ســلطنت
دهلــی از رقبــای خــود از شــاه طهماســب کمــک گرفــت و در جریــان آن بــه شــیعه دوازده امامــی ایمان
آورد یا چنین وانمود کرد .دوران ســلطنت پســر همایون ،اکبر و جانشــینان پس از او شــاهد افزایش
مهاجــران ایرانــی بــود کــه در میــان آنهــا بازرگانان ،شــاعران و هنرمندان نیز بودنــد .حکمرانی اکبر،
تشــده دربــار اکبــر همــراه
دوره مــدارا بــا شــیعیان و نشــاندهنده وحــدت التقاطــی دیــن الهــی حمای 
بــا آمیــزهای از اصــول هنــدی ،زرتشــتی و اســام عرفانــی اســت .اکبــر خــود حامــی تشــیع نبــود ،بلکــه
در محیــط برگرفتــه از دیــن الهــی و مفهــوم صلــح جهانــی ،پایبنــدی مذهبــی فــرد بیشــتر مطــرح بــود
تــا وفــاداری فــردی بــه امپراطــور(Pinault, 1997: 374-375)  .امــا اورنــگ زیــب ()1658-1707
مراســم شــیعی در امپراطــوری مغــول را ممنــوع و بــه قلمــرو قطبشــاهی دکــن ،بــه نــام ارتودکــس
ســنی حملــه کــرد و دوره مــدارا بــه پایــان رســید»(Pinault, 1997: 375) .
پینالــت در گــزارش خــود دربــاره نقــش سلســله قطبشــاهی در معرفــی عــزاداری محــرم بــه
عنوان مراســم دولتی چنین میگوید« :سلســله قطبشــاهی در حیدرآباد(ســال )1591تأســیس شــد
و حاکمــان آن ســنت پایــدار حمایــت دولتــی از مراســم محــرم را پایهریــزی کردنــد .قطبشــاهیان
آ گاهانــه از مراســم عمومــی شــیعیان بــرای ایجــاد یــک ویژگــی فرهنگــی مشــترک میــان افــراد
مختلــف شــهر دکــن بهــره گرفتنــد .وضعیــت کنونــی مراســم محــرم حیدرآبــاد ،تأثیرپذیــری ابعــاد
مختلفــی از مذاهــب اســام و هنــدو را نشــان میدهــد .حاکمــان آصفشــاهی ســنی نیــز ،وزیــران
شــیعه بیشــماری در اختیــار داشــتند .قطبشــاهی برگــزاری مراســم عمومــی محــرم را ادامــه دادنــد،
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درحالیکــه بیشــتر مــردم ،هنــدو بودنــد .چنیــن رویکــردی ســبب شــد کــه شــیعیان حیدرآبــاد ،دولــت
را ولینعمــت خــود بداننــد .میرعثمانعلیخــان آخریــن حاكــم نیــز بــه حمایــت از شــیعیان ادامــه داد و
در مجالــس ســوگواری محــرم در اولدســیتی(( )Old Cityنقطــه کانونی فرهنگ شــیعه در حیدرآباد)
شــرکت میکــرد .از زمــان پیوســتن حیدرآبــاد بــه هنــد ،ایــن دولــت سیاســت گذشــته را در حمایــت از
مراســم محــرم حیدرآبــادی ادامــه میدهــد»(Pinault, 1997: 378-9) .
هــدف پینالــت بــرای یافتــن گزارشهــای پیشــینهای حــوادث و باورهــا در روش
پدیدارشناســی ،تنهــا ارتبــاط دادن بــا برخــی باورهــا و دســتیابی بــه چیســتی آموزههــا و
کارکــرد واقعــی آنهــا در جامعــه کنونــی اســت ،درحالیکــه پیشــینه تاریخــی باورهــا و حــوادث
معمــوال بــرای بسترشناســی و ریش ـهیابی باورهــا و درســتی آنهــا انجــام میشــود .گرچــه ایــن
مســئله روش درســتی اســت ،امــا نمیتــوان ارتبــاط قطعــی بیــن پدیدههــای کنونــی جامعــه و
پدیدههــای پیشــین برقــرار کــرد.
 .3.3بررسی ماهیت مرثیه و گروه ماتم:

پینالــت میگویــد ارزش مطالعــه در نوحههــا بــه دلیــل مضمونــی اســت کــه در ایــن شــعر
خوانــدن گروهــی نمایــان میشــود(Pinault, 1997: 380)  .نوحــه و مرثیهخوانــی را وســیله و
فرصتــی بــرای شــیعیان هنــد میدانــد تــا بــا بهرهگیــری از مضامیــن آن حــس همــدردی جامعــه
را نســبت بــه خــود بــه عنــوان اقلیتــی رنــج دیــده برانگیزاننــد و میگویــد« :مــن بــه درونمایــه
رنــج ،تخلیــه ارادی خــود از راه ارایــه مفاهیــم مرتبــط بــا هویــت شــیعی ،پــی بــردهام»Pinault,( .
)1997: 372-3
نوحــه بــه دنبــال برانگیختــن تأثــر و اندوهــی اســت کــه مربــوط بــه لحظههــای خاصــی از
رنجهــای شــهیدان اســت .ویژگــی نوحــه در یــادآوری و تجســم دلخــراش و تأثــرآور ،عــاوه بــر
بعــد کالمــی ،دارای بعــد زیباشــناختی اســت .ایــن تصویرپــردازی بــه وســیله شــعرهایی ظاهــر
میشــود کــه بــرای برانگیختــن انــدوه در میــان شــرکتکنندگان در نظر گرفته شــده و پرهیزگاری
شــیعیان ،ایــن امتیــاز مذهبــی را حفــظ میکنــد کــه توســط آن دســته کــه بــرای حســین گریــه
میکننــد و آن دســته کــه دیگــران را بــه گریــه وامیدارنــد بــه دســت آمــده اســتPinault,( .
 )1997: 383مضامیــن دیگــری کــه بارهــا در  نوحههــای حیدرآبــاد شــنیده میشــود ،میتوانــد
در بخشهــای زیــر شناســایی کــرد .اولیــن آن از دســتهای بــه نــام گــروه عــزاداران حســینی اســت
و دومــی توســط انجمــن معصومــان منتشــر شــده اســت کــه بزرگتریــن انجمــن شــیعه حیدرآبــاد
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و در میــان نوجوانــان شــهر بســیار محبــوب اســت .درســت اســت کــه ایــن شــعرها تــوأم بــا انــدوه
اســت و خاطــرات گذشــته را گرامــی م ـیدارد ،امــا ســبب میشــود کــه مــردم امــروزه خــود را در
آئینــه تاریــخ بنگرنــد و تامــل کننــد(Pinault, 1997: 382) .
شــرکتکنندگان ترغیــب میشــوند کــه خــود را بخشــی از سلســله متصــل عــزاداران ببیننــد
کــه از راه ماتــم ،از نســلی بــه نســل دیگــر مرتبطانــد .دقیقــا بــه ایــن دلیــل کــه ماتــم ،حالتــی کــه
اساســا بــه عنــوان ویژگــی شــیعیان تلقــی میشــود ،در تعریــف اجتماعــی شــیعیان موثــر اســت.
«در ایــن انــدوه آنهایــی کــه بــر سینههایشــان میکوبنــد بــه پــا خواهنــد خواســت»Pinault,( .
 )1997: 383پینالــت همچنیــن شــركت گروههــای ســنی و غیرمســلمانان هنــدو در مراســم
تعزیــه را ناشــی از ظرفیــت مراســم محــرم در تخلیــه رنجهــا میدانــد(Pinault, 1997: 380) .
وی در تحقیقــات خــود بــه تفــاوت برداشــت از ماتــم و ســنتهای محــرم شــیعی میپــردازد
و میگویــد« :گرچــه ســنیها برخــی اوقــات بانــی مراســم محــرم میشــوند ،امــا از شــركت در
مراســم ماتــم كــه یــك ســنت شــیعی اســت ،امتنــاع مینماینــد .ســنیها بــرای امتنــاع از ایــن
کار بــه دالیــل مختلفــی اســتناد میكننــد مثــا در هیــچ جــای قــرآن آی ـهای دربــاره خودزنــی یــا
گونـهای از ســوگواری افراطــی بــرای مــرده وجــود نــدارد .اســتدالل دیگــر آن بــود کــه گرچــه کربــا
یــک شکســت نظامــی بــود ،امــا در حقیقــت یــک پیــروزی معنــوی اســت ،از ایــن رو میتوانــد
دلیلــی بــرای جشــن گرفتــن باشــد نــه انــدوه»(Pinault, 1997: 380).
از نوشــتههای مختلــف پینالــت میتــوان مســایلی ماننــد؛ جــذب حــس همــدردی جامعــه،
تخلیــه خــود از رنــج و انــدوه ،برانگیختــن انــدوه مــردم ،نــگاه و تأمــل تاریخــی بــه فراینــد مذهبــی
پیشــینان خــود ،هویــت اجتماعــی شــیعه و در پایــان آمادگــی بــرای جنبــش را بــرای شــیعه یافــت
کــه او درصــدد برداشــت از اینگونــه مراسمهاســت و نــگاه هدفمنــد و فرآینــدی نویســنده را بــه
آیینهــای شــیعه میرســاند.
 .4.3همآوایی آیینها و سوگواریها

توجــه بــه متــن و مفاهیــم مطالــب و شــهرها و نوحههــا در ماتمها و ســوگواریها از نکتههای
اساســی بــرای پدیدارشناســی اســت .پینالــت میگویــد در مراسـمهایی کــه توســط انجمنهــای
شــیعه حیدرآبــاد برگــزار میشــود ،شــرکتکنندگان در یــک گــروه بــا هــم و نــه تکــی ،ماتــم انجــام
میدهنــد و آهنــگ ضربــه زدن بــر اســاس نوحــه اســت ،درحالیکــه گــروه حالــت ســوگواری بــه
خــود میگیــرد .بزرگتریــن دســتههای محــرم ،نوحهخوانــان و شــاعرانی دارنــد کــه هــر ســال
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نوحههایــی جدیــد را بــرای محــرم آمــاده میکننــد .ایــن دســتهها همچنیــن خوانندگانــی دارنــد
کــه هــر کــدام توســط همســرایانی از مــردان جــوان حمایــت میشــوند و شــعرها را میخواننــد.
پــس از پاســخ قطعــه ،شــرکتکنندگان ســینه میزننــد ،بنابرایــن ســینه زدن همــراه بــا خوانــدن
نوحــه ،آهنگــی را پدیــد م ـیآورد )Pinault, 1997: 380( .ارزش مطالعــه در نوحههــا بــه دلیــل
مضمونــی اســت کــه در ایــن شــعر خوانــدن گروهــی نمایــان میشــود .بیتهــای زیــر مرثی ـهای
بــه یــاد ســکینه دختــر چهــار ســاله حســین (ع) اســت.
وای چه اتراقی؛ هنوز آثار طناب برگردن دختر نمایان است        
از غم و اندوه گریه کن ،آری بلند گریه کن
دستانش هنوز گوشهایش را میپوشاند آه!                          
خون بر شانههایش خشکیده است
ایــن بیتهــا بــه ســتم و هتــک حرمتــی اشــاره دارد کــه اغلــب در ســوگواریهای محــرم
بازگــو میشــود .ســربازان یزیــد بیرحمانــه زمانــی کــه ســکینه را اســیر کردنــد ،گوشــوارههایش را
از گوشــش کشــیدند و گوشــش پــاره شــد .ایــن شــعر بــا تکیــه بــر اطالعــات پیشــین شــنوندگان از
حــوادث غمانگیــز کربــا ،بســیار تلویحــی اســت .نوحــه بــه دنبــال برانگیختــن اندوهــی مربــوط
بــه لحظههــای خاصــی از رنجهــای شهداســت .ویژگــی نوحــه در یــادآوری دلخــراش ،عــاوه بــر
بعــد کالمــی ،دارای بعــد زیباشــناختی اســت .ایــن تصویرپــردازی بــه وســیله شــعرهایی ظاهــر
میشــود کــه بــرای برانگیختــن انــدوه شــرکتکنندگان در نظــر گرفتــه شــده اســتPinault,( .
)1997: 381
از ســوی همــه مــردم از همــه جــا بارهــا صــدای فریــاد «یاحســین» را میشــنویم .همــه مــردم
در مــکان و زمــان خــود آن را فریــاد میزننــد.
مادر حسین دعا میکند که این فریاد همیشه طنینانداز شود           .
ازخاک تا افالک .ای محبوب حسین وای محبوب حسین
ای کاش ماتم برای حسین همیشه باشد                                    .
بگذار غمی جز غم حسین نباشد.
و بگذار تا قیامت بماند این ایام باشد و دیگر هیچ                       .
ای محبوب حسین و ای محبوب حسین.
در ایــن شــعر برخــاف مراســم یادبــود و بزرگداشــت ایــن حادثــه ،بــه حــوادث تاریخی گذشــته
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چنــدان تأ کیــدی نشــده اســت ،درواقــع شــعر پــر از اشــارههای فــراوان بــه ماتــم اســت و بارهــا
ایــن انــدوه بــه صــورت عملــی نشــان داده میشــود تــا نبــرد کربــا را بــا زمــان حــال پیونــد دهــد.
حال غم و مصیبت کربال را به تو میگویم.
لحظه به لحظه امید به زندگی است
برای آنهایی که در این بیابان سوزان تشنهاند.
بیابانی که در آن رودخانهای جاری است.
آنهایی که از تقوی و اخالق بیبهرهاند ،از فیض الهی میتوانند بهره گیرند.
در این گنجینهای از کردار نیکوست .مخزنی از رفتار پسندیده و خصایصی نیکو.
آنهــا میگوینــد اشــک ریختــن نشــانه زوال اســت ،امــا قرنهاســت مردمــی هســتند کــه بــا
وجــودن مــردن همچنــان زندهانــد.
بگذار بیرق باال باقی بماند تا زمانی که آسمان و افالک در چرخشاند.
بگذار شیر و جوان بشنوند! با فریاد حسین کاروان پیش رود و این گامها متزلزل نشود...
جوانان سوگوار شما آرزوی قلب هستید آن هم قلب حسین.
تا قیام قیامت ،از سینهها بیرون میزند این صدای ماتم و عزا.
شــایان توجــه اســت کــه خواننــدگان ،مــردم را مخاطــب قــرار میدهنــد و دربــاره کارهایــی کــه
کردهانــد ،صحبــت میکننــد .درســت اســت کــه ایــن شــعرها بــا انــدوه همــراه اســت و خاطــرات
گذشــته را گرامــی مـیدارد ،امــا در کنــار آن ،ســبب میشــود مــردم امــروزه خــود را در آیینــه تاریــخ
بنگرنــد و تأمــل کننــد و مــردم خــود را بخشــی از سلســله متصــل ســوگواران ببیننــد کــه از راه
ماتــم ،از نســلی بــه نســل دیگــر ارتبــاط دارنــد .دقیقــا بــه ایــن دلیــل کــه ماتــم ،حالتــی اســت کــه
بــه عنــوان ویژگــی شــیعیان شــمرده میشــود ،در تعریــف اجتماعــی شــیعیان نقــش مؤثــری دارد.
()Pinault, 1997: 380-83
پینالــت در پدیدارشناســی خویــش بایــد بــه متــن و پیامهــا و حســی کــه ایجــاد میکنــد ،توجــه
کنــد تــا شــناخت پدیــده همــراه بــا واقعیــت موجــود در جامعه باشــد و حتــی آن را در شــناخت جامعه
شــیعه و تعریــف شــیعه ،نکتــه اساســی میپنــدارد .گرچــه در صــورت پذیــرش بایــد گفــت ایــن
مســئله ،تنهــا میتوانــد بــه شــیعیان در یــک ســرزمین خــاص ،اختصــاص داشــته باشــد.
 .5.3حضور طبقات مختلف در عاشورا مانند زنان

پینالــت در بررســی توصیفــی ســنت ماتــم ،بــه تأثیــرات اجتماعــی آن در هویــت شــیعی در
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حیدرآبــاد و اندراپــرادش میپــردازد و میگویــد« :تحقیقــات مــن در حیدرآبــاد بــر گــروه ماتــم
شــیعه یــا جمعیــت مــردان محلــی متمركــز شــد .بــه نظــر میرســد تعــداد زیــادی از ایــن دســتهها در
شــهر وجــود دارد کــه بیشــتر آنــان هممحلــی و همســایهاند و برخــی دیگــر بــر مبنــای پیوندهــای
اصلــی و نســبی یــا قومــی شــکل گرفتهانــد .اعضــای قدیمــی گــروه ماتــم صرفــا آقایــان هســتند،
گرچــه طــی ســالهای گذشــته انجمنهــای ماتــم زنــان در حیدرآبــاد تأســیس شــد .گروههــای
مــردان و ز نــان هــر کــدام مجالســی را برگــزار میکننــد»(Pinault, 1997: 379).
بــه دلیــل اینکــه پدیدارشناســی بــه بررســی یــک پدیــده و بــاور در جامعــه میپــردازد و در
نتیجــه دانســتن جایــگاه اجتماعــی و ظرفیــت آن پدیــده در جهــت دادن بــه جامعــه و ایجــاد
جریانهــای اجتماعــی ،بســیار ارزشــمند و اثربخــش خواهــد بــود .اینکــه ایــن پدیــده در میــان
چــه گروههایــی و بــا چــه کارکردهایــی نقــش دارد ،از مســایل مهــم در شــناخت دقیــق پدیــده
اســت و پینالــت دقیقــا آن را انجــام داده اســت.
حضور پیروان ادیان و مذاهب دیگر:

پینالــت در نوشــتار خــود دربــاره جنبههــای تأثیرگــذاری محــرم در ایجــاد همبســتگی و
پیونــد اجتماعــی شــیعیان بــا دیگــر فرقههــا میگویــد« :مراســم مذهبــی محــرم نمــودی اســت از
كاركــرد ســنتهای مذهبــی بــرای ایجــاد ارتباطــات فرق ـهای و گروهــی .تعج ـبآور نیســت كــه
هیئتهــای عــزاداری در برخــی مناطــق از جملــه «لــه» بــرای نشــان دادن و تأ كیــد بــر همبســتگی
مســلمانان در برابــر تنشهــای قومــی اســتفاده میشــود و بــه عنــوان بخشــی از جریــان بهبــود
روابــط از مراســم مذهبــی بــه منظــور در كنــار هــم بــودن و گــرد هــم آمــدن مســلمانان بــا هندوهــا و
بوداییهــا در فضایــی صمیمــی و فــار غ از درگیــری اســتفاده میكننــد .در تحقیقاتــی کــه انجــام
دادم ،بــا هندوهایــی مواجــه شــدم کــه در مراســم محــرم نقــش داشــتند .برداشــت مــن ایــن
بــود کــه یــك شــهرووند بومــی هرگــز محــرم را در حیدرآبــاد تنهــا یــك میــل و وظیفــه شــیعی بــه
برانگیختــن دیگــر بخشهــای جامعــه نمیدانــد ،بلکــه حیدرآبــاد ماننــد فضــای قــرن هجدهــم
لکهنــو پیــش از کارهــای عالمــان اصولــی اوده ،بــرای قطبــی کــردن عالئــق گروهــی ،فرهنــگ
مختلــط و کثرتگرایانــه محــرم را حفــظ کــرده اســت»(Pinault, 1997: 379) .
پینالــت در تحقیــق میدانــی خــود بــه تأثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی برخــی از ســنتهای
محــرم شــیعی در ایجــاد تمایــز مذهبــی بیــن شــیعه و ســنیپرداختــه اســت .او میگویــد« :گرچــه
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ســنیها بــه خانــواده پیامبــر ص احتــرام میگذارنــد و گاه بانــی مراســم محــرم میشــوند  ،امــا
از شــركت در مراســم ماتــم كــه یــك ســنت شــیعی اســت امتنــاع میکننــد .شــیعیان حیدرآبــاد
ماننــد شــرایط موجــود در لکهنــو ،بــه عنــوان اقلیــت جامعــه مســلمان ایــن شــهر بــه نوبــه خــود
بــا جمعیــت بــزرگ هنــدو زندگــی میکننــد ،امــا برخــاف لکهنــو مراســم محــرم در حیدرآبــاد
سالهاســت کــه فــار غ از اختالفــات گروهــی و فرق ـهای اســت .دلیــل ایــن امــر ایــن اســت كــه
برپایــی مراســم آرام  محــرم بــه تاریــخ حیدرآبــاد بــه عنــوان یــک دولــت مســتقل امیرنشــین
برمیگــردد»(Pinault, 1997: 378).
وی در توجیــه فرامذهبــی بــودن ســنتهای محــرم خاطرنشــان میســازد« :جشــن محــرم
روشــی بــرای برطــرف کــردن نیــاز مــردم اســت و مســلمانان ســنی ،بــه محــرم بــه عنــوان فرصتــی
بــرای گریــه کــردن شایســته ایــن ایــام اهمیــت نمیدهنــد ،بلكــه ایــن گرایــش مربــوط بــه جایــگاه
اجتماعــی مســلمانان بــه عنــوان گــروه اقلیــت اســت .یکــی از اعضــای کمیتــه محــرم در مصاحبــه
اظهــار داشــت :محــرم تنهــا مراســم مــا در اســام اســت کــه توســط دولــت به رســمیت شــناخته شــده
اســت و تنهــا بــرای جلــوس میتوانیــم اجــازه و تأییــد بگیریــم .هندوهــا مراســم زیــادی در طــول
ســال دارنــد ،در محــرم بــا جلــوس میتوانیــم بگوییــم کــه در اینجــا مســلمان اســت ،بــدون توجــه
بــه سرچشــمه ایــن مراســم و ارتبــاط آن بــا تشــیع در جاهــای دیگــر هنــد .محــرم در هنــد برگــزار
میشــود؛ زیــرا روشــی قانونــی را بــرای نمایــش حضــور مســلمانان در آن فراهــم میکنــد»Pinault,(.
 )1997: 385-86بنابــر نتیجــه پینالــت ،بســیاری از اهــل ســنت در برخــی شــهرهای هنــد ،تنهــا
بــرای افراشــته بــودن پرچــم اســام بــه مراســم عاشــورا اهمیــت میدهنــد و هیــچ نــگاه و بــاوری بــه
ماهیــت مراســم و پیونــد آن بــا تشــیع ندارنــد ،پــس هویتــی اســامی در جامعــه متکثــر دارد.
پینالــت نیــز در بررســی محــرم در دارجلینــگ (غــرب بنــگال) بــه  بررســی جنبههایــی از
مراســم شــیعیان میپــردازد كــه قابــل انتقــال بــه محیــط غیرشــیعی اســت و میگویــد« :بســیاری
از شــیعیانی كــه بــه  شــهرهای شــمال هنــد مهاجــرت کردنــد نیــز  ســنتهای همیشــگی محــرم
را بــه ایــن مناطــق و شــهرها آوردنــد .هــر ســاله جمعیــت مســلمان دارجلینــگ هیئتهایــی را
در ده روز اول محــرم تشــکیل میدهنــد کــه بــه راهپیمایــی عاشــورا پایــان مییابــد کــه هــزاران
تماشــاگر را بــه ســوی خــود میکشــاند .امــا ایــن اقدامــات توســط غیرمســلمانان انجــام میگیــرد.
تقریبــا همــه آنهــا ســنی و غیرمســلمانان هنــدو هســتند گرچــه تعــداد زیــادی شــیعه زمانــی در
دارجلینــگ بودنــد امــا در ســال 1940و پــس از اســتقالل آن جــا را تــرک کردنــد»Pinault,( .
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 )1997: 383-84در ایــن جــا نیــز دور بــودن مراســم از ماهیــت شــیعی و توجــه مــردم غیرشــیعی
بــه نیــاز خــود و تماشــای آن بــه عنــوان یــک رســم اجتماعــی ،وجــود دارد.
 .7.3مناسبات فرامرزی و آ گاهی شیعه

پینالــت نیــز در گــزارش خــود بــه فراهمســازی فرصــت محــرم جهــت برقــراری ارتباطــات
درونــی وبیرونــی جامعــه شــیعه در هنــد اشــاره میكنــد و میگویــد« :در فراینــد تحقیقاتــم
یشــود و از دیگــر
در حیدرآبــاد بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه جمعیــت شــیعه کمتــر منــزوی م 
جمعیتهــای شــیعی هنــد و دیگــر مناطــق جهــان آ گاه اســت .در حیدرآبــاد نیــز مــن خطیــب
مهمانــی را دیــدم کــه اهــل کراچــی بــود .کنســولگری ایــران در حیدرآبــاد بانــی مجالســی در
منطقــه اولدســیتی شــهر گردیــد .مــن در کتــاب دیگــری بــه تالشهــای جمهــوری اســامی ایــران
بــرای تحکیــم نقــش خــود بــه عنــوان پیشــوای مذهبــی شــیعیان در شــبه قــاره هنــد پرداختـهام.
)(Pinault, 1997: 385
زمانــی کــه بــا شــیعیان هنــد دربــاره برداشــت آنهــا از رابطــه شــیعیان هنــد بــا دنیــای بیــرون
ســوال کــردم ،تردیــد را در آنهــا دیدیــم .آنهــا آشــکارا بــه انقــاب اســامی  1979ایــران میبالیدنــد
و آیــتاهلل خمینــی را بــه خاطــر نقشــی کــه در دفــاع و تأ کیــد بــر باورهــای شــیعه در عرصــه
بینالمللــی داشــت و نقــش آن بــه عنــوان جایــگاه اصلــی هویــت شــیعه در سراســر جهــان تحســین
میکردنــد ،امــا ایــن جهاننگــری بــا حقیقــت ناخوانــده دیگــری متــوازن شــده اســت .شــیعیان
هنــد کامــا از پایــگاه اجتماعــی خــود بــه عنــوان اقلیــت آ گاه هســتند .افــرادی کــه بــا آنــان مصاحبــه
کــردم ،بــا تنشهــا و نگرانیهــای شــیعیان در پاکســتان آشــنا بودنــد و میدانســتند کــه شــیعیان
پاکســتان بــه عنــوان اقلیــت در کراچــی و جاهــای دیگــر در برابــر خشــونت قــرار میگیرنــد .تعمیــم و
نتیجهگیریهــا در فضــای متنــوع و گوناگونــی چــون هنــد پرمخاطــره اســت.
بــا ایــن حــال دس ـتکم در حیدرآبــاد و الداک مــن بــا شــیعیانی مالقــات کــردم کــه دولــت
هنــد را بــه عنــوان حافــظ و ضامــن حــق خــود در برگــزاری مراســم و ترتیــب دادن هیئتهــای
عمومــی در محیطــی کــه عمدتــا غیرمســلماناند ،میدانســتند(Pinault, 1997: 378)  .بــا
وجــود تنشهــای فرق ـهای در مناطقــی چــون لکنهــو ،جمعیــت شــیعه هنــد در ارتبــاط خــود بــا
دولــت ســازگار و بــدون درگیــری هســتند(Pinault, 1997: 379) .
همانگونــه کــه گفتیــم ایــن انعطافپذیــری در ســنتهای محــرم بــه ویــژه ماتــم و نوحــه
بــرای یکپارچگــی گروهــی اســت و بــا اینکــه شــیعیان بــه عنــوان جامعـهای متفــاوت از جوامــع دیگــر
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هســتند ،ســنتهای محــرم در موقعیــت هندوســتان در مراسـمهایی ماننــد خاکســپاری ،هیئتهــا
و نــذری دادن ،ایــن امــکان را نیــز فراهــم میکنــد کــه دیگــر گروههــای ســنی ،هنــدو و بوداییهــا در
برخــی شــهرها ماننــد الداک در آن شــرکت کننــد و موجــب همزیســتی گروهــی مــردم میگــردد.
بررســی محــرم در دارجلینــگ (غــرب بنــگال) فرصــت را بــرای بررســی اینکــه کــدام جنبههــا
و ابعــادی از مراســم و آییــن شــیعیان را میتــوان بــه محیــط غیرشــیعی انتقــال داد ،فراهــم
مــیآورد .ایــن آیینهــا و راه انداختــن هیئتهــا توســط مســلمان ســنی انجــام میگیــرد ،نــه
شــیعیان و یقینــا حــال تماشــاچیان دارجلینــگ ،حــال ســوگواری پراشــک و آه نیســت ،بلکــه
برخــاف حیدرآبــاد ،حــال شــادی و مراســمی پرشــور اســت .خبررســانان مســلمان در ایــام محــرم
1995م گمــان میزدنــد کــه حــدود ســه تــا هفــت هــزار مســلمان در هیئــت هشــتاد هــزار نفــری
شــهر وجــود دارد و تقریبــا همــه ســنی هســتند .هیچکــدام از شــمار زیــاد مصاحبهشــوندگان در
مراســم محــرم ،خــود را شــیعه معرفــی نکردنــد(Pinault, 1997: 385-86) .
در جزیــره ســوماترای اندونــزی كــه ســنتهای محــرم توســط شــیعیان مهاجــر هنــدی بــه ایــن
منطقــه وارد شــده اســت ،در ده روز اول محــرم مراســمی بــه شــکل جشــن برگــزار میکننــد .فــارغ از
یشــود کــه
تأ کیــد شــیعه بــر ســوگواری در ده روز اول محــرم؛ ایــن یادمــان در قالــب جشــن برگــزار م 
از نظــر آنــان آرامــش عاطفــی را فراهــم میکنــد و روشــی بــرای زدودن فشــار روحــی جامعــه اســت.
( )Pinault, 1997: 385-86پینالــت در گفتگویــی كــه بــا برخــی شــهروندان مســلمان و بودایــی
انجــام داده اســت ،مناســبات شــیعیان جامــو كشــمیر بــا اهــل ســنت و بوداییهــا و ســنتهای
محــرم در ایــن منطقــه را بررســی کــرده و میگویــد« :مــردم شــهر در مصاحبــه بــا من دربــاره بهبودی
بســیار خــوب مناســبات فرقـهای کنونــی ،اتفــاق داشــتند ،امــا نگرانــی خــود را دربــاره یافتــن راهــی
بــرای حفــظ ایــن مناســبات میگفتنــد(Pinault, 1997: 387-88) .
پــاکارد ذوالجنــاح ،اســب امــام حســین(ع) را بــا نیزههایــی در بــدن و خونآلــود بــه تصویــر
کشــیده اســت .پرچمهایــی ســبز و ســیاه در دو طــرف پــاکارد قــرار گرفتــه اســت ،همــراه بــا بنرهایی
حــاوی نقــل قولهایــی بــه زبــان اردو و انگلیســی از آی ـتاهلل خمینــی .در داخــل زیارتــگاه ،ســالن
بزرگــی اســت کــه در پشــت آن منبــر خطیــب قــرار گرفتــه کــه بــا تصویــر دیگــری از ذوالجنــاح و پنجه
علــم نقــرهای (پرچمهــای نبــرد بــه شــکل دســتانی ســمبلیک و نگهبــان) بــر روی دســته آن،
نقــش بســته اســت .بــر روی دیــوار داخلــی زیارتــگاه ،پردههــای پارچ ـهای نصــب شــده کــه روی
آن تصاویــری از ذوالجنــاح ،گل رز بــه عنــوان ســمبل شــهدا ،دســتان قطــع شــده حضــرت عبــاس،
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خشــده بــا تیــر دوختــه شــده اســت»(Pinault, 1997: 387-88) .
مشــک آب سورا 
همچنیــن ســنتهای محــرم در جامــو وكشــمیر؛ پیوســتگیهای فرهنگــی و مذهبــی شــیعه
هنــد را بــا جهــان میرســاند .او میگویــد« :مــدل ایــن پردههــا کامــا مشــابه کارهــای هنــری
اســت کــه در زیارتگاههــای شــیعیان در دمشــق دیــده بــودم و جوانــی اطــراف زیارتــگاه مــرا
راهنمایــی کــرد و بــه مــن گفــت ایــن پردههــا از خاورمیانــه توســط مهاجــران شــیعه اهــل الداک
آورده شــده اســت کــه آن را بــه ماتمســرای لــه هدیــه کردنــد .ایــن کارهــای هنــری را همــراه بــا
تقویمــی بــا پرترههایــی از رهبــران بــزرگ ایــران دیدیــم کــه در مغازههــا و کیوسـکها آویــزان بــود
کــه نشــاندهنده روشهایــی اســت کــه از راه آن شــیعیان لــه از پیوندشــان بــا جامعــه جهانــی
شــیعه آ گاه میشــوند»(Pinault, 1997: 388)  .اینگونــه مناســبات تأثیرگــذاری شــیعه بــر
دیگــر فرقههــا و مــردم از یــک ســو و از ســوی دیگــر نقــش دولتهــای شــیعی بــه ویــژه جمهــوری
اســامی را در پیونــد دادن بــه شــیعیان میرســاند.
پینالــت میگویــد« :براســاس تاریــخ شــفاهی و منابــع خصوصــی مــن از اعضــای انجمــن و
دیگــران ،یکصــد ســال گذشــته ،شــیعیان فقیــر و انــدک بودنــد و ســنیها بــه شــیعیان ســنگ
پرتــاب میکردنــد و شــیعیان معمــوال مجالــس را پنهانــی در ماتمســرای و در تاریکــی برگــزار
میکردنــد ،امــا از حــدود ســی یــا چهــل ســال پیــش مراســم محــرم در منطقــه لــه در داخــل
ســاختمان برگــزار میشــد و مجالــس بــه خانههــای خصوصــی منتقــل شــد و میزبانــی مراســم
بیــن خانوادههــا نوبتــی بــود .کمکــم بــا افزایــش جمعیــت شــیعیان پــس از اســتقالل و مهاجــرت
شــیعیان ،اعتمــاد بــه شــیعیان نیــز بیشــترشــد و جلس ـههای عمومــی محــرم را در روز عاشــورا
برگــزار کردنــد و همچنیــن در ایــن زمــان بــود کــه ماتمســرا در بــازار ســاخته شــد»Pinault,( .
)1997: 387-88
گفتنــی اســت کــه مناســبات تنهــا یکســویه نبــوده اســت و شــیعیان نیــز بــا دیگــر مردمــان
همراهــی میکردنــد .مثــا پینالــت میگویــد« :منابــع خبــریام گفتنــد کــه مــا شــیعیان نیــز در
مــاه گذشــته در جشــن بودائیــان در لــه بــه افتخــار تولــد بــودا ،شــرکت کردیــم .آنچــه در مجلــس
چواتــا دیــن مشــاهده شــد ،نمــودی از کاربــرد مراســم مذهبــی بــرای ایجــاد مناســبات فرقـهای و
گروهــی بــه شــیوهای مثبــت اســت .تعجـبآور نیســت کــه هیئــت محــرم لــه بــرای نشــان دادن
همبســتگی مســلمانان در برابــر تنشهــای قومــی اســتفاده میشــود .آنچــه مــرا شــگفتزده
کــرد ،ایــن بــود کــه مســلمانان بــه عنــوان بخشــی از جریــان بهبــود روابــط از مراســم مذهبــی بــرای
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کنــار هــم بــودن و گردآمــدن مســلمانان و بوداییــان در کنــار هــم در فضایــی صمیمــی و دور از
درگیــری اســتفاده میکننــد)Pinault, 1997: 387-88( .
 .8.3بررسی تفاوت جامعه شناختی سوگواری شهرها

هــر پدیــده اجتماعــی دارای ابعــاد و زوایــای گوناگونــی اســت کــه پدیدارشــناس نیازمنــد
آ گاهــی بــه آنهاســت تــا درک او بــه حقیقــت برســد و برداشــتی از درون پدیــده داشــته باشــد.
یــک پدیــده مذهبــی میتوانــد در شــهرها و مناطــق مختلــف بروندادهــای خاصــی داشــته باشــد
و گاه بیننــده بــه تفــاوت ماهــوی آن بــاور پیــدا کنــد؛ بنابرایــن مقایســه ایــن پدیــده در یــک
ســرزمین و یــک گــروه مردمــی بــا همــان پدیــده در ســرزمینهای دیگــر زمینــه دریافــت تفــاوت
جامعهشــناختی آن را فراهــم میکنــد.
در ایــن زمینــه پینالــت میگویــد :برداشــتی کــه مــن کــردم آن بــود کــه یك شــهروند بومــی ،هرگز
محــرم را در حیدرآبــاد تنهــا یــك تمایــل و وظیفــه شــیعی بــه برانگیختــن دیگــر بخشهــای جامعــه
نمیدانــد ،بلکــه حیدرآبــاد هماننــد فضــای قــرن هجدهــم لکهنــو ،فرهنــگ کثرتگرایانــه محــرم
را حفــظ کــرده اســت .همچنیــن راه بازشــناختن فرهنــگ محــرم حیدرآبــاد از محــرم لکهنــو قــرن
بیســتم ،ایــن اســت کــه شــیعیان حیدرآبــاد معموال دولت هنــد را به عنوان پشــتیبان و ضامن خود
در برگــزاری مراســمی آرام و مســالمتآمیز میداننــد ،برخــاف وضعیــت اوتارپــرادش کــه مراســم
شــیعیان لکهنــو بارهــا از ســوی دولــت جلوگیــری شــده اســت(Pinault, 1997: 378)  .پینالــت بــه
بررســی چنــد ســاله در شــهرهای مختلــف هنــد و جنــوب شــرق آســیا پرداختــه اســت .مثال مراسـمها
و آییــن عاشــورا را در اوده ،1حیدرآبــاد ،2اوتــار پــرادش ،3انــدرا پــرادش ،4دارجلینــگ ،5بیهــار ،6غــرب
بنــگال ،برمــه ،تایلنــد ،اندونــزی ،مالــزی ،کشــمیر و پاکســتان بررســی پدیدارشناســانه میکنــد 7و
اینگونــه مراسـمها و انگیزههــای آنــان را در برگــزاری مراســم و پیونــد و ارتبــاط بــا دیگــر شــهرها را
 . 1در شمال اوتار پرادش جای گرفته است (.)Awadh
 . 2در مرکز مثلث جنوبی هند جای گرفته است (.)Hyderabad
 . 3ایالتی در شمال هند (.)Uttar Pradesh
 . 4ایالتی در شرق مثلث جنوبی هند (.)Andhra Pradesh
 . 5از شهرهای شرقی هندوستان در ایالت بنگال غربی است (.)Darjeeling
 . 6ایالتی که در شرق هند قرار دارد (.)Bihar
 . 7بســیاری از شــهرهای هنــد و ســرزمینهای پیرامــون کــه موضــوع پژوهــش پدیدارشناســانه قــرار گرفتــه اســت،
در شــرق هنــد و جنــوب شــرقی بــوده و برخــی نیــز در شــمال و پاکســتان نیــز در غــرب جــای دارد  .
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مقایســه میکنــد و بــه تحلیــل جامعهشــناختی میپــردازد .پدیدارشــناس بــا ایــن فرآینــد بــه تفــاوت
جامعهشــناختی ســوگواریها دســت مییابــد و در تحلیــل کالن پدیــده و جایــگاه و کارکــرد آن تــوان
باالیــی خواهــد داشــت کــه پینالــت نیــز چنیــن کــرده اســت.
 .9.3کارکردهای محرم در هویت اجتماعی و مذهبی

پــس از همــه ایــن مباحــث میتــوان گفــت پدیدارشناســی پینالــت بــه کارکردهــای محــرم
بــه صــورت ویــژه دســت یافتــه اســت کــه مهمتریــن آنهــا در نوشــتههای او؛ تقویــت هویــت
اجتماعــی و مذهبــی شــیعیان ،برانگیختــن حــس همــدردی و تخلیــه رنجهــا ،مناســبات
فرامذهبــی شــیعه ،مناســبات شــیعه بــا پیــروان دیگــر ادیــان ،پیوســتگی شــیعیان هنــد بــا جامعــه
جهانــی ،تفاوتهــای جریانســازی جامعهشــناختی شــیعیان در شــهرها و مناطــق مختلــف،
پیونــد دادن طبقــات مختلــف جامعــه ،برانگیختــن حــس جنبــش ،همآوایــی بــا دولتهــای
پشــتیبان و در پایــان پیــروی از دولتهــای شــیعی بــه ویــژه جمهــوری اســامی ایــران اســت.
 .4نتیجه پدیدارشناسی پینالت

 )1حاکمــان قطبشــاهی ســنت پایــدار حمایــت دولتــی از مراســم عاشــورا را بــرای ایجــاد یــک
ویژگــی فرهنگــی مشــترک آ گاهانــه پایهریــزی کردنــد.
 )2نقــش هندوهــا در محــرم همچــون ســرایداری زیارتگاهــا ،حاملیــن علــم در هیئتهــای
عمومــی ،بانیــان مجالــس و دوســتداران نــذری دادن بــه یکدیگــر در نمازخانــه هــا بــه احتــرام شــهدا.
 )3شهروند بومی فرهنگ مختلط و کثرتگرایانه محرم را حفظ کرده است.
 )4تعــداد زیــادی از انجمنهــا هممحلــی و همســایهاند و برخــی دیگــر بــر مبنــای پیوندهــای
اصلــی و نســبی یــا قومــی شــکل گرفتهانــد.
 )5زنــان مجالســی پرشــورتر دارنــد ،امــا عــادات مذهبــی مانــع از انجــام هــر نــوع ماتمــی غیــر
از ســینهزنی میشــود.
 )6گرچــه ســنیها بــه خانــواده پیامبــر احتــرام میگذارنــد و در برخــی مواقــع بانــی مراســم
محــرم میشــوند ،بــا ایــن حــال بارهــا میگفتنــد کــه ماتــم انجــام ندهیــد و ایــن ســنت در قــرآن
تاییــد نشــده اســت.
 )7ویژگی نوحه در تجسم دلخراش کربال عالوه بر بعد کالمی ،بعد زیباشناختی نیز دارد.
 )8شــعرها و نوحههــای ســوگواری ،همــراه بــا انــدوه اســت و خاطــرات گذشــته را گرامی مـیدارد،
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امــا ســبب میشــود کــه شــرکتکنندگان امــروزه خــود را در آیینــه تاریــخ بنگرنــد و تأمــل کنند.
 )9دقیقــا بــه ایــن دلیــل کــه ماتــم بــه عنــوان ویژگــی شــیعیان تلقــی میشــود ،در تعریــف
اجتماعــی شــیعیان ،موثــر اســت« .در ایــن انــدوه آنهایــی کــه بــر سینههاشــان میکوبنــد ،بــه پــا
خواهنــد خاســت» و در پایــان عاشــورا ،هویتبخــش و امیددهنــده اســت.
نتیجه:

پینالــت و دیگــر خاورشناســان و اندیشــمندان غربــی در شــیعهپژوهی بــه برخــی موضوعــات
خــاص توجــه داشــتهاند و میتــوان گفــت محورهایــی ماننــد؛ بررســی احــوال و زندگــی اجتماعــی
شــیعیان را بــا کارکــرد روانشــناختی ،بررســی روابــط شــیعه بــا دیگــر مذاهــب بــا کارکــرد اجتماعــی
درونگــرا ،بررســی روابــط شــیعه بــا دیگــر پیــروان ادیــان بــا کارکــرد اجتماعــی برونگــرا ،بررســی
کارکــرد عاشــورا در نهضــت حســینی و دقیقــا توجــه بــه عنصــر سیاســی جنبــش امــام حســین (ع)
بــا کارکــرد سیاســی ،بررســی تاریخــی ایــن پدیــدار یــا بررســی ســیر تاریخــی پیدایــی پدیــده و در
پایــان زمینهســازی بــرای آیندهنگــری دربــاره جایــگاه ایــن پدیــده و نقــش پدیــده درآینــده ،بــه
صــورت ویــژه بررســی شــده اســت.
مطالعــات شــیعی غربیــان ،بیشــتر بــه موضوعاتــی کــه نیــاز علمــی ،سیاســی و دینــی آنــان را
دربرداشــته باشــد ،منعطــف اســت و عاشــورا در اینگونــه مطالعــات ،جایــگاه ویــژهای نداشــته؛
زیــرا بــرای آنــان جایــگاه علمــی ،سیاســی یــا دینــی نداشــته اســت .گرچــه بــه آداب و ســنتهای
شــیعی ماننــد ســوگواریهای عاشــورایی بــرای شــناخت شــیعه اندکــی توجــه داشــتهاند ،امــا
در مطالعــات کنونــی شــیعهپژوهان غربــی عاشــورا جایــگاه بســیار مهــم و پای ـهای پیــدا کــرده
اســت؛ زیــرا جایــگاه سیاســی دارد و کارکــرد فــراوان آن در دگرگونــی و تحــول اندیشــه و رفتــار
شــیعه ،میدانــی بــرای شــناخت تــوان و جایــگاه سیاســی و جنبشــی شــیعیان اســت و بــه دلیــل
کارکردهــای روانشــناختی ،اجتماعــی و سیاســی عاشــورا و آینــده شــیعیان ،شــیعهپژوهی بــا
روش پدیدارشناســی بــرای غربیــان جایــگاه بســیار مهمــی دارد.
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فهرست منابع و مآخذ:

11ابراهیمــی ،پریچهــر ،پدیدارشناســی ،ترجمــه و تالیــف ،تهــران ،چاپخانــه حیــدری ،چــاپ
اول ،زمســتان .1368
22جــان احمــدی ،فاطمــه ،شــرق شناســی یهــودی و ســیطره آن بــر مطالعــات اســامی در غــرب،
مجموعــه مقــاالت همایــش بینالمللــی تشــیع و خاورشناســان ،بــه کوشــش دکتــر محمدرضــا
بارانــی ،قــم ،انتشــارات خاکریــز.1388 ،
33چلونگــر ،محمدعلــی ،خاورشناســان و نــگاه تاریخیگــری و پدیدارشناســانه بــه مبانــی
اعتقــادی تشــیع ،مجموعــه مقــاالت همایــش بینالمللــی تشــیع و خاورشناســان ،بــه کوشــش
دکترمحمدرضــا بارانــی ،قــم ،انتشــارات خاکریــز.1388 ،
44حســینی طباطبائــی ،مصطفــی ،نقــد آثــار خاورشناســان ،تهــران ،انتشــارات چاپخــش،
چــاپ اول.1375 ،
55خاکرنــد ،شــکراهلل ،تشــیعنگاری و خاورشناســان ،مجموعــه مقــاالت همایــش بینالمللــی
تشــیع و خاورشناســان ،بــه کوشــش دکتــر محمدرضــا بارانــی ،قــم ،انتشــارات خاکریــز.1388 ،
66رضــوی ،ســیداطهرعباس ،شــیعه در هنــد ،ترجمــه مرکــز مطالعــات و تحقیقــات اســامی،
قــم ،دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم.۱۳۷۶ ،
77رنجبــران ،داود ،تأثیــر گفتمــان یهــودی بــر تدو یــن مقــاالت تاریخــی دائرهالمعــارف اســام بــا تاکیــد
بــر ســیره نبــوی ،قــم ،دانشــگاه معــارف اســامی ،دفــاع در خــرداد .1393
88ریختهگــران ،محمدرضــا ،پدیدارشناســی چیســت؟ نشــریه تخصصــی فلســفه ،پاییــز و
زمســتان  ،1380شــماره 2و.3
99ساکالوفســکی ،رابــرت ،درآمــدی بــر پدیدارشناســی ،ترجمــه محمدرضــا قربانــی ،تهــران،
انتشــارات گام نــو ،چــاپ اول.1384 ،
شهــای تحقیــق کیفــی در پژوهشهــای
110صالحــی امیــری ،ســیدرضا؛ و الهــه حیــدریزاده ،رو 
اجتماعــی ،ضــرورت توجــه بــه روشهــای تحقیــق کیفــی در بررس ـیهای فرهنگــی اجتماعــی،
تهــران ،پژوهشــکده تحقیقــات راهبــردی ،چــاپ اول.1390 ،
111كــورت فریشــلر ،امــام حســین ع و ایــران ،ترجمــه ذبیــح اهلل منصــوری ،تهــران ،بدرقــه
جاویــدان ،چــاپ پنجــم.1360،
112گایینــی ،ابوالفضــل ،روششناســی هرمنوتیــك و فرهنــگ ســازمانی ،فصلنامــه ح ــوزه و دانشــگاه،
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قــم ،پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،ســال دوازدهــم ،شــماره  ،47زمســتان .1385
113نوالــی محمــود ،پدیدارشناســی چیســت؟ نشــریه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی ،تبریــز،
دانشــگاه تبریــز ،تابســتان و پاییــز ،1369شــماره 135و .136
114هالــم ،هاینــس ،تشــیع ،ترجمــه محمدتقــی ا کبــری ،قــم ،انتشــارات دانشــگاه ادیــان،
چــاپ اول.1385 ،
115همیلتــون گیــب ،بررســی تاریخــی اســام ،ترجمــه منوچهــر امیــری ،تهــران ،انتشــارات
علمــی فرهنگــی.1367 ،
116هوســرل ،ادمونــد ،ایــده پدیدهشناســی ،مترجـم عبدالكریــم رشــیدیان ،تهــران ،انتشــارات
و آمــوزش انقــاب اســامی.1372 ،
117یــاری ،ســیاوش ،تار یــخ اســام درهنــد از آغــاز تــا قــرن پنجــم هجــری ،قــم ،انتشــارات دانشــگاه
ادیــان ،چــاپ اول.1387  ،
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