
کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان
)مطالعه اتفاقی مؤلفه های پدیدارشناسی عاشوراپژوهی دیوید پینالت در شبه قاره هند(

دكترمحمدرضابارانی1
چکیده:

گذاشــتهودیدگاههــایآنــان شــیعهپژوهیغربیــانفراینــدطوالنــیراپشــتســر
درایــنزمینــهبهویــژهدرســدهبیســتممیــادیتحــوالتشــگرفیداشــتهاســت.
آثــارآنــانبــهدلیــلبرخــورداریازروشهــایپژوهــشنویــنجایــگاهبایســتهای
کــهچنــدانتوجــهپژوهشــگرانراجلــبنكــردهاست.)پیشــینه( کردهانــد پیــدا
برخــوردار زیــادی اهمیــت از غربیــان شــیعهپژوهی رویروششناســی بدیــن

اســت.
در پدیدارشناســی روش کــه پرســش ایــن گرفتــن نظــر در بــا نوشــتار ایــن
مطالعــاتشــیعیغربیــانچــهجایگاهــیدارد؟)پرســش(بــهبررســیایــنروش
درمطالعــاتشــیعیآنــانومولفههــایپدیدارشناســیدیویــدپینالــتخواهــد
ــه گمــانبســیاری،روشــیهمدالن ــه پرداخــت.)هــدف(روشپدیدارشناســی،ب
شــیعی مطالعــات از غربیــان تأثیرپذیــری نشــانگر و اســت تشــیع مكتــب بــا
قلمــدادشــدهاســت.)فرضیــه(بــهدلیــلاینکــهپینالــتآثــارفراوانــیدرایــن
کشــورهایشــبه زمینــهداردوازســویدیگــربــهشــهرهایمختلفــیدرهنــدو
کــردهوروشپدیدارشناســیرادقیقــاانجــامدادهاســت،بــاروش قــارههنــدســفر
توصیفــیوتحلیلــیراهكارهــایاودریكــیازآثــارش)روش(بــهبررســیراههــاو
کاربســتروششناســانهشــیعهپژوهی ابعــادمطالعــاتاودرشــناختشــیعهو
کــه اومیپردازیــم.)تبییــنمســئله(مهمتریــندســتآوردتحقیــقایــناســت
بــر نبــودهاســتو گمــانبســیاری،روشپدیدارشناســیهمگرایانــه برخــاف
آینــده کنونــیو بــرایشــناختجایــگاهوظرفیــت اســاساهــدافمشــخص
کــه مذهــبتشــیعوجایــگاهجامعهشــناختیســنتهایشــیعیانجــاممیگــردد

نمونــهآشــكارآندرنوشــتههایپینالــتموجــوداســت.)یافتــه(
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مقدمه
گاهایــن کــه بــرپایــهروشورویكردهایــیبــهتحقیــقمیپردازنــد پژوهشگــرانمعمــوال
گاهــیوتنهــابــرپایــه گاهبــدونآ گاهــیوانتخــابشــیوهخــاصو مســایلبــراســاسخودآ
گرفتــهمیشــود.دانســتنروشآنــاندرشــناختپژوهشگــرانو ذوقوســلیقهافــرادپــی
ــانبســیار ــژههســتهســختیافتههــاوپژوهشهــایآن ــهوی ــانوب اهــدافپنهــانوآشــكارآن
ــاپشــتوانهاهــدافسیاســیوغیرعلمــی ــاب ــنپژوهشه ــرای گ ــژها ــود.بهوی ســودمندخواهــدب
گذاشــتهشــدهباشــند،ایــنمســئلهبســیارارزشــمندترخواهــدبــودومیتوانــددرفرآینــد بنیــان
بســیاریازامــورتمدنــی،سیاســی،دینــی،فرهنگــیوآینــدهملتهــابســیارنقــشچشــمگیری

داشــتهباشــد.
کــهدربــارهشــرق،اســاموتشــیع درایــنزمینــهدانســتنروشورویكردهــایخاورشناســان
کارهــایتحقیقاتــیگســتردهوعمیقــیانجاممیدهنــد،ازاهمیتدوچندانیبرخورداراســت،اما
گــروهازپژوهشگــراننمیتــوانروشورویكــردیكســانیدرنظــرگرفــت، کــهبــرایهــر همانطــور
خاورشناســاننیزدربررســیاســاموتشــیع،روشوشــیوهیكنواختنداشــتهودرتحقیقاتخود

کــهدرهــردورهبرخــیانگیزههــاپررنگتــربــودهاســت. انگیزههــایمختلــفداشــتهاند
)Kohlberg, 1987: 31- 32( شــیعی اســام در غربــی مطالعــات درمقالــه کلبــرگ
گاممیدانــدومیگویــدهــریــکازمراحــلدررویكــرد شــیعهپژوهیدرغــربرادارایســه
شــیعهپژوهانغربــیتأثیــرزیــادیداشــتهاســت.دگرگونیهــایسیاســیواندیشــهایدرجهــان
اســاموشــیعهماننــدپیــروزیانقــاباســامیدرایــرانوتأثیرگــذاریآنبــرســرزمینهای
گروههــایشــیعی،ســببشــدتــااینگونــهمطالعــات،جایــگاهبنیادیــندرغــرب اســامیو
کــردو گلدزیهــربــاپژوهشهایــشتحولــیدرتوجــهغربیــانبــهشــیعهپژوهیایجــاد بیابــد.
کلبــرگآثــاری کربــن،لویــیماســینیون،مونتگمــریواتواتــان اندیشــمندانیماننــد؛هانــری

رانگاشــتندوشــناختعلمــیمنابــعشــیعیوتاریــختشــیعبــرایخاورشناســانپدیــدآمــد.



₪ل59 کا بآغل ویل دیدا ط الالخ لبشامیارلطییالت ایا 

خاورشناســانبــابهرهگیــریازروشهایــیچــون؛تاریخــی1،تاریخیگــری2وپدیدارشناســی
بــرایشــناختتشــیعوجایــگاهآنــاندرتحــوالتفكــری،سیاســی،مذهبــیواجتماعــیجهــان
گرچــهشــیعهپژوهی اســامنقــشبرجســتهایدررویكردهــاینویــنشــیعهپژوهیداشــتهاند.
از بســیاری و کــرده خدشــه دچــار را روشمنــد و علمــی پژوهــش رونــد غربیــان رســانهای
سیاســتمدارانازآنــانتأثیــرپذیرفتهانــد،امــادرپژوهشهــایروشــمندعلمــینیــزآســیبهای
گزینــشموضوعــاتسیاســی،بررســیاختافهــایسیاســی،دینــی روشــیورویكــردیماننــد
واندیشــهایبیــنشــیعهواهــلســنت،وجــودداشــتهوبــهفراینــدوبرآینــدپژوهشهــایآنــان

خدشــهزیــادیواردشــدهاســت.
گرچــهپژوهشگــراندرآغــازتحقیقــاتخــوداشــارهایبــهروشتحقیــقخــوددرآناثــر
ــافرآینــدتحقیــقســازگارنیســت.از ــارهایازپژوهشهــا،نتیجــهودســتاوردب نمیکننــدودرپ
گاهروشهــادرالیههــایزیریــناثــرپنهــاناســتوشــناختروشیــاچالشهــای ســویدیگــر
گــرددوزمینــهبــراینقــدروشــیوزیربنایی روشــیمیتوانــدســببیافتههــاینــودرآثــاردیگــران
آثــارفراهــممیشــود.ازســویدیگــرشــایدروشبــراینویســندهازپیــشتعییــنشــدهباشــدو
گرفتــهباشــد،بنابرایــنشــناختروشاینگونــهآثــارمیتوانــداهــداف اهدافــیبــرایآندرنظــر
گونــی گونا کنــد.درپژوهشهــایتاریخــی،روشهــای وانگیزههــایپنهــاننویســندهراآشــكار
گرفتهانــد.در کــدامازمنظــریوبــااهدافــی،فرآینــدخاصــیرادرپیــش کــههــر وجــوددارد
گزینشــیخــود،بــهتحقیــقبپــردازد،دســتاوردهای گاهــیبــهروش گــرمحقــقبــاآ نتیجــها

ــود. ــرخواهــدب ــروعالمانهت ــدوارزیابــیدیگــرانازنتایــجتحقیــقاودقیقت مهمتــریمییاب
گزارشهــاازجایــگاه نداشــتنجانبــداریوبیطــرفبــودندرپژوهشهــابــرایبررســی
باالیــیبرخــورداراســت.خاورشناســانوغربیــاندرپژوهشهــایخــودبارهــاایــنمســئلهرا
کــردهوبیطرفــیوعلمــیبــودنپژوهشهــارابســیاراساســیدانســتهاندوچنیــن مطــرح
کــهدرفرآینــدوبرآینــدپژوهشهــایآنــانبــهایــنمســئلهتوجــهشــدهاســت،امــا مینمایاننــد
گزینششــدهدربردارنــدهاهــدافخاصــیخواهــد گاهچالــشازجــایدیگــرســرمیزنــدوروش
بــودودرحقیقــتروشپژوهــش،نیازمنــدیخاصــیراتأمیــنمیکنــد.بنابرایــنبــرایشــناخت
ــاناســت. ــارهتشــیع،ارزشــمندترینراه،شــناختروشآن ماهیــتپژوهشهــایغربیــاندرب

1. Historical method
2. Historicism
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خاورشناســاندربســیاریازآثــارخــودروشتحقیــقخــودرابیــاننكردهانــد،مثــاهانــری
کــدام کــهاز کلبــرگهیچگونــهتبیینــیدربــارهروشخــودنداشــتهاند کربــن،لویــیماســینیونو
یــکازروشهــایتاریخــی،پدیدارشناســییــاتاریخیگــریبهــرهبردهانــد؟بنابرایــنالزماســت
درآغــاز،روشهــایپژوهــشغربیــانوخاورشناســانوچیســتیآنشــناختهشــودوســپسهــر
ــاروشنویســندهوماهیــتپژوهــش ــردت ک ــهســنجههایآنروشهــا،بررســی ــرپای ــریراب اث
گیــرد.درایــننوشــتارتنهــابــه گــرددودرپایــان،ارزیابــیروشــمندوعلمــیصــورت نمایــان
نــگاهبرخــی کــهایــنروشدر بررســیروشپدیدارشناســیپرداختــهخواهــدشــد،بهویــژه
ــادیــدگاهومذهــبتشــیعشــناختهشــدهاســتوبــهماهیــتو بــهعنــوانروشــیهمگرایانــهب

کارکردهــایآنتوجهــینشــدهاســت. پیامدهــایجامعهشــناختیو
کاربردیتــرازروش کنــونرواجداشــتهو گذشــتهتا کــهازدورههــای یكــیازروشهایــی
کربــن تاریخــیودیگــرروشهاســت،روشپدیدارشناســیاســتواندیشــمندانیماننــدهانــری
ــدباورهــا ــهریشــهیابیونق ــنروشب ــهکاربســتهاند.درای ــارخــودب ــی،آنرادرآث ــاالالن وارزین
وآموزههــاپرداختــهنمیشــودودرنتیجــهمســلمانانوشــیعیان،اینگونــهپژوهشگــرانرا
کــهغربیــانبــهمذهــبودیــنآنــانبــاورپیــدا گاهبــاورمیکننــد دوســتدارخــودمیپندارنــدو
کــهروش کربــنچنیــنمیپندارنــد،امــابایــددانســت ــاره کــهبرخــیدرب کردهانــد.همانگونــه
پدیدارشناســی،ماهیتــیهمدالنــهداردوایــنرویكــردنــهبــرپایــهتغییــرنگــرشپژوهشــگران،
کامــلدربــارهپدیــدهانجــاممیشــود.پــسدانســتنچیســتیروشآثــار گاهــی بلكــهبــرایآ

غربیــانوپــیبــردنبــهپیامدهــایچنیــنآثــاریونقــدروشــیآنهــایــکضــرورتاســت.
بــهدلیــلگســتردگیبحــث،مناســباســتایــنروشرویآثــاربرخــیغربیــانمتمرکزشــود.
کامــلوآشــكارروشپدیدارشناســیاســت،دیویــدپینالــت1 کــهآثــارش،نمونــه یكــیازافــرادی
شــبه در محــرم ســنتهای و عاشــوراپژوهی روی را خــود پژوهشهــای بیشــتر او اســت.
کــردهاســت.پرســشهایایــننوشــتارایــن ــز کشــورهایدیگــرمتمرک ــارههنــدوبســیاریاز ق
کــهروشپدیدارشناســیدرشــیعهپژوهیچــهجایگاهــیدارد؟پدیدارشناســیپینالــت اســت
درعاشــوراپژوهیدارایچــهمؤلفههــایبــودهوچــهپیامــدیدربرداشــتهاســت؟فرضیــهو
کــهروشپدیدارشناســیواقعــاهمگرایانــهوهمدالنــهنیســت، گمانهزنــینوشــتارچنیــناســت

1. David  Pinault.
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بلكــهدرحقیقــتبهتریــنروشبــرایشــناخترقیــبومخاطــباســتتــابرنامهریــزیدقیقــی
دررویارویــیبــاآنــانانجــامشــود.

کــهپژوهــشاختصاصــیدربــارهروششناســی گفتنــیاســت درزمینــهپیشــینهتحقیــق
ــگاه تاریخی گــری  ــه »خاورشناســان و ن ــاگوی ــهایب ــانانجــامنشــدهاســت.مقال شــیعهپژوهیغربی
و پدیدارشناســانه بــه مبانــی اعتقــادی تشــیع«ازدکتــرمحمدعلــیچلونگــر)چلونگــر،1388(،نوشــته
ــدوهمچنیــن ــهروششناســیوبررســیانتقــادیایــنروشهــانپرداختهان ــاب شــدهاســت،ام
روشهــای بــه کرنــد،1388( )خا کرنــد، خا شــكراهلل از خاورشناســان« و  »تشــیع نگاری  مقالــه
گــذرابحثهایــیمطــرحشــده آنــانتوجهــیخاصــینكــردهاســت.دربرخــیآثــاردیگــرنیــز
اســت.مثــامقالــه»شرق شناســی یهــودی و ســیطره آن بــر مطالعــات اســالمی در غــرب«ازدکتــرفاطمــه
کــزعلمــییهــودپرداختــهاســت. جاناحمــدیبــهمطالعــاتاســامییهــودومعرفــیبرخــیمرا

)1388 )جاناحمــدی،
گفتمــانیهــودیبــرتدویــنمقــاالتتاریخــیدایرهالمعــارفاســامیبــا رســالهدکتــری»تأثیــر
کیــدبــرســیرهنبــوی«)رنجبــران،1393(بــهارایــهدادههایفراوانــیدربارهیهودوســیرهپژوهی تا
آنــانوآمــارپرداختــهاســت،امــادربــارهروششناســیشــیعهپژوهیغربیــانبحثــیمطــرحنكــرده
کیــدبــر اســت.بنابرایــنموضــوعایــننوشــتاریعنــیپدیدارشناســیوشــیعهپژوهیغربیــانبــاتأ

روشپدیدارشناســیپینالــتدرعاشــوراپژوهیازاهمیــتزیــادیبرخــورداراســت.

)Phenomenology( وش پدیدارشناسی 1. چیستی ر
فنومــنبــاتوجــهبــهریشــهیونانــیآن،فاینســتای)phainesthai(بــهمعنــایظهــورو
کــهپدیــدارآمــدهاســت.درفلســفهجدیــدمغربزمیــن،اصطــاح کــردنآنچیــزیاســت جلــوه
پدیدارشناســیبیــشازهمــهیــادآورمكتــبفكــریادمونــدهوســرلفیلســوفآلمانــیواســتاد
گرچــهپدیدارشناســیاززمــانامانوئــل مارتیــنهایدگــراســت.)ریختهگران،1380:ص193(
کتــابهــگلبــهنام کاربــردداشــتهاســت،امــااشــتهارآنبــه کانــتوحتــیپیــشازآندرفلســفه
»پدیدارشناســیروان«بــودهاســت.امــاامــروزهدرســخنازآن،پدیدارشناســِیادمونــدهوســرل

)1938م(رادرنظــرمیگیرنــد.)ریختهگــران،195:1380(
کــهآغــازآنبــه پدیدارشناســیازمهمتریــنمكاتــبفلســفیوراهبــردیپژوهشــیاســت
ســخنرانیهایهوســرلدر1907مبرمیگــرددوخــودشازآنهــابــه»رشــتهاندیشــهدرایــن
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ســخنرانیها«یــادمیکنــد.بنابرایــنپدیدارشناســییــافنومنولــوژی،مكتــبوروشــیاســت
کــرد.)هوســرل،1:1372(پدیدارشناســییــکروشتحقیــق کــهادمونــدهوســرلپایهگــذاری
کــهدرآغــازفلســفهپدیدارشناســیمطــرحشــدوســپسرویكــردبــه بــارویكــردفلســفیبــود
گرفــت.)صالحــیامیــری،حیــدریزاده،1391: کارگیــریآندریــکمطالعــهخــاصصــورت
کــهازهــرآنچــهبــرایمــردماتفــاقمیافتــد،خبــردارنــد، 19(پدیدارشناســانفــرضنمیکننــد
کیفــیســعیمیکنــد کیــددارنــد.بنابرایــنمحقــق بلكــهبــرجنبههــایذهنــیرفتــارمــردمتا
کــهآنرفتــارخــاصبــرایافــرادمرجــعپژوهــشچــه کنــد بــهجــایثبــترفتــار،پدیــدهرادرک
معنــیدارد.)صالحــیامیــری،حیــدریزاده،20:1391(هوســرلبــاایــنمكتــبدرصــددبــود
تــاپایــهاســتواریبــرایهمــهدانشهــا،بهویــژهفلســفهفراهــمآوردوایــنمســئلهراازدکارت
گاهــیمســتقیموتجربــهشــهودیبــود گرفتــهبــودوبــهدنبــالاســتوارســاختندانــشبــرآ فرا
کــهبــدونواســطهدرتجربــهوذهــنمــاظاهــرمیشــوند.)ریختهگــران،195:1380(ازایــنرو
پدیدارشــناسمیکوشــدتــاســاختارهایچیســتیپدیدارهــارادریابــدیــابــهشــهودماهیــت،
کنــد.همــهمعرفــتوشــناختبایــدبــردادهمطلقــامحــض معرفــتوشــناختدســتپیــدا
وبیپیشفــرضســاختهشــود.)هوســرل،10:1372(پدیدارشناســیروشــیبــرایتوصیــف
کلیــاتبــهشــهودمحــض پدیدارهاســتوبــهتبییــنعّلــیوتكوینــیشــرایط»دادهشــدن«
عاقهمنــدنیســت.پدیدهشــناسدرجســتجویعیــنمحــضیعنــیماهیــتیــکشــیءیــایــک

ــدناســت.)هوســرل،14:1372و15( ــردی ــدخــاصنظی رون
کنــاررفــتوبــهتعبیــریجهــانرادر درپدیدارشناســی،بایــدازوجــودخارجــیپدیدههــا
کالوفســكی،110:1384(( کــردنوجــودخارجی)سا گذاشــت)یعنــیاپوخــه1وتعلیــق پرانتــز
گاهــیدیگــر کــردنآنبایــدیــکتحویــلوآ کامــل گاهــیرســید.امــابــرای تــابــهشــهودوآ
کــه»تحویــلپدیدارشناســیاســتعایی«یــا»توســعهپدیدارشناســیمتعالــی«نــام بــهدســتآیــد
ــد ــمریشــههامینامن ــهپدیدارشناســیراعل داردومحــورآنمــنمحــضاســت.درایــنمرحل
ــی ــونزندگ ــهپیرام گاهــیخــودب ــهوآ ــزتجرب ــوانمرک ــهعن وپدیدارشناســی،همــان»خــود«ب
اســتودرایــنجــاپدیدارشناســیبــهخویشتنشناســیمبــدلمیشــود.)ابراهیمــی،1368

)195 :1380 ریختهگــران، :20؛

کردنیعنیحالتهایباورمندخنثیشودوازقضاوتدربارهاشیاءخودداریشود. 1.اپوخه
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پدیدارشناســیبــهجــزحــوزهمعرفتشناســی»Epistomonology«وفلســفه،درحوزههایــی
کــرده کاربــردپیــدا ماننــددیــن،اخــاق،تاریــخ،نقــدادبــی،حقــوق،هنــروجامعهشناســینیــز
اســت.پــسپدیدارشناســیروشتولیــدشــناختودانشهــایبشــریرانشــانمیدهــد،امــا
ایــنتولیــددرحــدتوصیــفخواهــدبــودوورودیبــهمرحلــهتبییــنعّلــینخواهــدداشــت؛
)ابراهیمــی،12:1368(زیــرادرایــنروشبــهجــایقیــاسواســتقراءودخالــتنظــرودیــدگاه
محقــق،تنهــابــهتوصیــفپدیدارشناســانهموضــوعازمنظــرفــردباورمنــدبــهآنمیپردازنــد.

ظاهــر بــه و زایــد اطاعــات تمامــی کــه اســت اســتوار پیشفــرض ایــن بــر هرمنوتیــک
یــک کلمــه بــه کلمــه بایــد بنابرایــن کارآمــدباشــد، بــرایتفســیر بیمصــرفممكــناســت
گــزارهومتــنماحظــهشــود.هرمنوتیــک؛نــوعپیشــرفتهپدیدارشناســیودرصــددتوصیــف
علمــیبــهمنظــورفهــممعنایــیوتاریخــیازحــوادثاجتماعــیاســت.)گایینی،170:1385(
گونــی پدیدارشناســیبــاتجدیــدنظــردایمــیدرشــناخت،میخواهــدمعرفــتراازرنگهــایگونا
کننــد.پــسپدیدارشناســی، کــهبــهفاعــلومتعلــقآندادهشــدهاســت،یكســرهپــاکومنــزه
کــهخــودحجــابدرکدادههــای تنزیــهشناســاییازپیشداوریهــاوعلتهــاوعقایــدیاســت

)توالــی،100:1369( بیواســطهمیشــوند.
کــهتــاشمیکنــدازمیــانحــوادث پدیدارشناســیدوگونــهاســت؛نخســتبــهعنــوانروش
کــهدر گونــهدومپدیدارشناســیسیســتمیاســت وواقعیــاتتجربــیبــهدرکماهیــاتبرســد.
ــهپدیدارشناســیمحــضو ــردناصــلنهایــیهــرواقعیــتتوجــهمیشــودوب ک ــهروشــن آنب

اســتعایینیــزمشــهوراســت.)توالــی،111:1369(
ــد ــهبیــانوتوصیــفآموزههــایشــیعهمیپردازن ــاایــنروشب خاورشناســانشــیعهپژوهب
کارکــردونقــشآموزههایــیچــونامامــتیــامهدویــتدردروننظــام ودرصــددهســتندتــا
ــندر کرب ــری ــدهان ــانســازند.اندیشــمندانیمانن ــادیوفكــریتشــیعرانمای وسیســتماعتق
شــیعهپژوهیخــودازروشپدیدارشناســیونــهروشتاریخــیبهــرهبردهانــدوهمچنیــن»آنــه
گرفتهانــد. گیــب«درتحقیقــاتخــودچنیــنروشــیرادرپیــش مــاریشــیمل«و»همیلتــون
کوشــیدهاســتماننــد کــردهو گیــبدربرخــوردبــااســام،شــیوهپدیدارشناســانهراانتخــاب
کــهدربررســیاســام،تئوریهــاوفرضیههایــیدرذهــن گلدزیهــرنباشــد افــرادیهمچــون
داشــتهوســپسدرمتــوناســامی،بــهدنبــالدســتآویزوشــواهدیبــرایآنباشــدوخیــاالت
گیــبسرچشــمهپیدایــش کنــد.)حســینیطباطبایــی،106:1375(همیلتــون خــودرااثبــات
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کــهایــنموضــوعازنــگاهپدیدارشناســانهاوسرچشــمهمیگیــرد. تشــیعراایرانــینمیدانــد
)گیــب،140:1367(

عمدهویژگیهایاینروشعبارتاستاز:
1(پدیدارشناس،ذهنیتعقلگراییصرفرانمیپذیرد.)ابراهیمی،8:1368و12(

2(پدیدارشــناسبــهنفــیروشتجربــیمیپــردازد.امــورواقــعرابــهصــورتمحسوســاتعلــوم
تجربــیتوصیــفنمیکنــدوبــهنقــدجــدیاثباتگرایــیمیپــردازد.)ابراهیمــی،8:1368و12(

3(پدیدارشــناسنظریهپــردازینمیکنــد.تنهــابــهمعاینــهپدیدارهــاوســپسبــهتوصیــف
)ابراهیمــی، میپــردازد. دارنــد، پیــشدواریاشحضــور بــدون نظــر در کــه آنطــور آنهــا

)20 :1368
پدیدارشــناس، گــر ا زیــرا نــدارد؛ جایگاهــی فرضیــه پدیدارشــناس، تحقیــق در )4
فرضیههایــیدرنظــربگیــرد،بایــدتوصیــفاوازپدیــدهبــاایــنفرضیههــاونتایــجحاصــلاز
آنهــاســازگارباشــدوازواقعیــتپدیــدهدورمیگــردد.وجــودفرضیــهدردانشهــایتجربــی
وروشاثباتگرایــیوتاریخــیشــایانپذیــرشاســت؛زیــرابــهبررســیدرســتیونادرســتی
فرضیــهپرداختــهمیشــود،امــادرپدیدارشناســیتنهــاتوصیــفجایــگاهدارد.بنابرایــندرروش
کــهچــراایــنپدیــدهوجــوددارد؟پرســش پدیدارشناســانه،محقــقبــاایــنپرســشروبــرونیســت

پدیدارشــناسازچیســتیپدیــدهاســت.

وهی وش پدیدارشناسی در شیعه پژ 2. ر
بردهانــد. بهــره پدیدارشناســی روش ایــن از خــود پژوهشهــای در مستشــرقان برخــی
گمانهزنــیعلمــیدرپدیدارشناســی گــردآوریاطاعــاتوعــدم بیطرفــیوعــدمپیشفــرضدر
گرچــههــرخاورشــناسدرهــر ونبــودنظریهپــردازیازویژگیهــایمهــمایــنروشاســت.
گلدزیهــر موضوعــیبــرپایــهروشــیخــاصپیــشرفتــهوفقــطدنبــالیــکروشنبودهانــد.
گزارشهــایمســلماناناســتنادداردودرحقیقــتبحــثرااززاویــه دربرخــیآثــارخــودبــه
کلبــرگدرزمینــهاســتنادبــهمنابــعاســامیوشــیعی دیــدآنــانارایــهمیکنــد.همچنیــناتــان
گرچــهدربررســیهایخــودروشتاریخــی کامــلدارد، بــهمنابــعتســلط دقــتبســیارومعمــوال
راپیــشمیگیــرد.الیــاشنیــزتــاحــدودیازایــنروشبهــرهمیبــردوامــاحســونبیشــترازایــن
روشبهــرهبــردهاســت؛زیــراتمرکــزاوبــرمســایلسیاســیوامــروزیشــیعهاســتوتــاشدارد
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گفــتروشپدیدارشناســی کنونــیشــیعهوتشــیعرابنمایانــد.بدیــنرویمیتــوان تــاوضعیــت
کانــونتوجــهخاورشناســانبــودهاســت.روشپدیدارشناســیمیتوانــد پــسازروشتاریخــی،

کنونــیشــیعهوتشــیعبســیارســودمندباشــد. بــرایآنــاندرشــناختوضــع
کنفرانسهــادر ــزاریهمایشهــاو ــهبرگ درراســتایهمیــنروشپدیدارشناســی،غربیــانب
کــهنمونــهآنســمینار»مطالعــاتشــیعی«در زمینــهعاشــوراوآموزههــایشــیعهپرداختهانــد
دانشــگاهبریســتولانگلســتاندرســال2002بــاارایــهمقاالتــیماننــدمقالــهویلفــردمادلونــگبــا
ــزاریعروســی«و ــام»محــرموبرگ ــان ــرابب ــهاعظــمت ــود«،مقال ــهب ک ــنحســین کبرب ــام»علیا ن
همچنیــنســمیناریبــاعنــوان»هنــروفرهنــگمــادیتشــیعایرانــی«درســال2006مبــههمــراه
دوبرنامــهمربــوطبــهعاشــوراچــون؛نمایــشفیلــممســتندیبــاعنــوان»حامــللوایحســین)ع(،
زنــان،جاودانســازانکربــا«کــهدر2003ســاختهشــدهبــودودومیــنبرنامهباعنوان»اســبامام
حســین)ع(«برگــزارشــد.درهمیــنزمینــهتحقیقاتــیبــاعنــوان»اســبســفیدونقشامــامغایب،
)SamerEl-karanshawy(عاشــوراوحكومتشــیعیدرایران«بهنویســندگیســامرالكرانشــوی
کســفوردانجامشــده و»تحریفــاتعاشــورادرجبــلعامــللبنــان«ازصابرینامروین،دردانشــگاهآ
کــهنشــانگرتوجــهفــراوانآنــانبــهعاشــوراوابعــادآندرفرهنگــیشــیعیاســتتــانقــش اســت

پدیــدهعاشــورادرزنــدهوپویــامانــدنتشــیعآشــكارشــود.

وهی 3. مؤلفه های پدیدارشناسی پینالت در عاشوراپژ
درایــنمیــاندیویــدپینالــت1رامیتــوانبــهدلیــلپژوهشهایــشدرزمینــهشــیعیانهنــد،
ــهدیگــرشــیعهپژوهان برجســتهترازشــیعهپژوهانغربــیدیگــردانســت.2تمایــزوینســبتب
کتــابومقالههایــیدربــارهتاریــخوفرهنــگشــیعههنــد، کــهویبــانوشــتن غربــیایــناســت

1. David  Pinault.
کیــندرنورمنــدیفرانســهودر 2.دیویــدپینالــتدرســال1974دیپلــممطالعــاتفرانســویخــودراازدانشــگاه
کارشناســیدیگــری گرفتــهاســت.ویهمچنیــن کارشناســیفرانســهخــودراازدانشــگاهجــرجتــاون ســال1977
کارشناســیارشــدودکتــریخــودرانیــز گرفتــهاســتو درمطالعــاتعربــیوآلمانــیازدانشــگاهزوریــخدرســوییس
کــه کــردوازآنجــا درســالهای1981و1986دررشــتهمطالعــاتعربــیواســامیازدانشــگاهپنســیلوانیادریافــت
گــون گونا کشــورهای دکتــرایاومطالعــاتاســامیبــود،بــرایانجــامپژوهشهــایآنســفرهایمتعــددیبــه
کســتان،هنــدواندونــزیاشــاره جهــانداشــت؛ازایــنســفرهامیتــوانبــهمســافرتبــهمصــر،تونــس،اردن،پا
کلراپیوســتوبــهتدریــساســامومذاهــبجنــوبشــرقآســیا کــرد.ویدرســال1997بــهدانشــگاهســانتا
گیــت)همیلتــون(وپنســیلوانیانیــز کــول وفلســفهعرفانــیوتشــیعدراســامپرداخــت.اودردانشــگاههای

تدریــسداشــت.رکبــه؛وبســایتدیویــدپینالــت.
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کــهنــامیــازدهاثــر آثــارفراوانــیدربــارهمحــرموســنتهایآیینــیشــیعیانهنــدنوشــتهاســت
کربــا:مطالعــهدرمــوردعبــادات اودربــارهعاشــوراوامــامحســین)ع(چنیــناســت؛»اســب
مســلمانانجنــوبآســیا«،1»تشــیع:اشــعارآیینــیومشــهوردریــکجامعــهمســلمان«،2»روز
شــیر:مراســمعــزاداریوهویــتشــیعهدرلــداخ«،3»تشــیعدرجنــوبآســیا«4،»اجتماعــات
مــردانمســلمانشــیعهوبزرگداشــتمحــرمدرحیدرآبــادهنــد«،5»فصلــیازکتــابمیــراثتشــیع
ــطمســلمانانو ــاتمســیحیتوتشــیع«،6»رواب ــوان؛آییــنریاضتهــاینفســیدرروای ــاعن ب
ــه« بوداییــاندریــکبافــتمذهبــی:تحلیلــیازدســتههایعــزاداریمحــرمدرشهرســتان»ل
درلــداخ«،7»زینــببنــتعلــی)ع(وجایــگاهزنــاناهــلبیــتامــامنخســتیندرادبیــاتعبــادی
شــیعه«،8»احســاسوهنــردرمراســمشــیعیانمعاصــر«،9»مــاپروانههــایحســینیم«10ودر
ــام»تحلیــلتطبیقــیآدابمرثیهخوانــیشــیعیاندرهنــدمعاصــروانجمــن ــهن ــریب ــاناث پای

توبــهمســیحیقــرنچهاردهــمدرایتالیــاوآلمــان«.11

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. Mar-
tin’s Press, 1992.
3 .The Day of the Lion: Lamentation Rituals and Shia Identity in Ladakh.” Ladakh Stud-
ies, 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 Heri-
tage: 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 Pro-
cession 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 Mu-
harram Rituals among Three Shia Men’s Associations of Hyderabad, India” ,Paper 
presented at the 23rd Annual Conference on South Asia, University of Wiscon-
sin-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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نــزدشــیعیانهنــد بررســیســنتهایمحــرمدر بــه دلیــلعمــدهتوجــهخاورشناســان
رامیتــوانتأثیــراتعمیــقفرهنگــیواجتماعــیوهویتــیحادثــهعاشــورابــرشــیعیانشــبه
ــه»مطالعــاتشــیعی«درشــبه ــوانپیشزمین ــهعن ــهآنراب ک ــهای ــدبرشــمرد؛بهگون ــارههن ق
رویكــرد بــا و پدیدارشناســی روش بــه مقالههایــی و کتابهــا و اســت کــرده  تبدیــل قــاره

نوشــتهاند. ســنتها ایــن دربــاره سیاســی و جامعهشــناختی
نكتــهمهــمدرآثــارپینالــت؛توجــهویــژهویبــهتحلیــلجامعهشــناختیآدابومراســم
عاشــوراییاســتوبــهابعــادنمایشــیوادبــیعاشــوراماننــدتعزیــهوســوگوارههایعاشــورایی
پرداختهاســت.ویدراثرخودباعنوان»تشــیعدرجنوبآســیا«بهبررســیتوصیفیومیدانی
گــروهانــدکشــیعههنــدبــامســلمانانســنیو گرایــی کارکــردســنتهایعاشــورادرهمگرایــیووا
غیرمســلمانانهنــدپرداختــهاســت.نكتــهمهــماینکــهشــیعیانهنــدبــا1درصــدجمعیــتهنــد
کوچكــیازمســلمانانبــاحــدود11درصــدجمعیــتهنــد1تأثیــراتاجتماعــی، گــروه بــهعنــوان
ــدوهمیــنویژگــیســببشــدهبرخــی فرهنگــیومذهبــیدرفرهنــگوآدابمــردمهنــددارن
ــزپژوهشهایــی ــدپینالــت،جــاننورمــنهالیســتروجاســتینجون خاورشناســانماننــد؛دیوی
گاهبــهدرگیــریمذهبــیشــیعیانوســنیان گرچــهایــنتأثیــرات دربــارهشــیعیانداشــتهباشــند.
کشــیدهشــدهیــادرمناســباتشــیعهوســنیوانجــامســنتهایمذهبــیتأثیرگــذاربــودهاســت.
گونههــایآندرشــیعهپژوهی کاملتریــن پدیدارشناســیدیویــدپینالــترامیتــوانیكــیاز
کــهمعرفــتپدیدارشــناسرابــه دانســت؛زیــرامؤلفههایــیدرایــنپدیدارشناســیآوردهاســت
کــهاوازیــکســوراههــایشــناخت واقعیــتپدیــدهنزدیــکمیکنــد.ایــنمؤلفههــاچنیــناســت
ــهدســتآورد. ــدهراب ــف،شــناختودرکپدی ــایمختل ــااززوای ــهاســتت گرفت رادقیــقدرنظــر
ــدهرا ــدشــكلگیریپدی ــهبســتروفرآین ــدوتوجــهب ــدهتوجــهمیکن ــهبســترپدی ازســویدیگــرب
بــرایدرکوضــعکنونــیپدیــدهدخالــتمیدهــد.همچنیــنپینالــت،ارتبــاطپدیــدهبــاالیههــای
کارکــردآنپدیــدهدرایــنجامعــه،توجــهبــهمســایل گــون، گونا گروههــای مختلــفجامعــهو

the International Conference on Shi’i Islam, Philadelphia, PA, September, 1993.
1.هرچنــدآمــاردقیقــیازجمعیــتشــیعیانهنــدوجــودنــداردامــاجمعیــتشــیعیانهنــدرابیــن15تــا20میلیــون
تخمیــنزدهانــد.ركبه:رفیــقزکریــا،»نــزاعدراســام«،هاینــسهالــم،»تشــیع«)مبحــثتشــیعدوازدهامامــی
 Moojanدرشــبهقــاره(،ســیاوشیــاری،»تاریــخاســامدرهنــد«،اطهــررضــوی،»شــیعهدرهنــد«وهــمچنیــن
 Momen, An introduction to Shiism, The history and Doctrine of twelwer Shii Islam,

.oxford, 1985
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جامعهشــناختیوزیباشــناختیبرخاســتهازپدیــدهدرمــردم،توجــهبــهتفــاوتشــهرهادردرکو
بهرهگیــریازیــکپدیــده،تأثیــراجتماعــیودینــیآنپدیــدهدرآینــدهجامعــهودرپایــان،تولیــد

نگــرشورفتارهــایخــاصراازارکانپدیدارشناســیهدفمنــدخویــشقــراردادهاســت.
درحقیقــتپینالــتبــادخالــتدادنایــنامــورنــهتنهــاازپدیدارشناســیدورنشــدهاســت
ــردهاســتواز ک ــدهبررســی ــهپدی ــدانب ــدهراازمنظــرونگــرشباورمن ــاشــناختپدی ــهدقیق ک
ــان ــردهوهمراهــیجــدیآن ک ــدهراایجــاد ــهپدی ــدانب ــدهوباورمن ــاپدی ــیب ــکســوهمگرای ی
رادرراســتایاهــدافعلمــیبــهدســتآوردهاســت.ازســویدیگــربــهشــناختواقعــیپدیــده
کلــیوآیندهنگرانــهایبــهجامعــهوفرآیندهــایپیــشروی نزدیــکشــدهودرمجمــوعاندیشــه
کــردهاســت.درایــنجــامؤلفههــایمهــمپدیدارشناســیپینالــت جامعــهوآسیبشناســیپیــدا

بــراســاسمطالعــاتعاشــوراپژوهیاوبررســیخواهــدشــد.
1.3.ل اهلجایلط اخغلبهل دیده

کــه کشــورهایدیگــر گروهــیازمردمــانبــهمردمــان پژوهشگــربــرایدرکوفهــمبــاور
کامــامتفــاوتدارنــد،نمیتوانــدتنهــابــهمشــاهدهخــودش فرهنــگودینــیوجامعــهای
کــهازخــودمــردمباورمنــد ــر،ایــناســت ــرایپژوهشگ کنــدوشــایدبهتریــنراهــكارب بســنده
کــردهاســتواز کاررا بــهآنپدیــدهاجتماعــیودینــییــاریبگیــرد.پینالــتدقیقــاهمیــن

کــردهاســت. گــونشــناختپدیــدهاســتفاده گونا مســیرهایمختلــفوراههــای

منابع آگاه مسلمان
گــرراه گاهــیبــهبرداشــتمــردمباورمنــدبســیارمهــماســت؛بهویــژها درپدیدارشناســیآ
کارگیــری گاهــیبــهوســیلهافــرادآشــنابــاپدیــدهدرمنابــعمكتــوبانجــامشــود.بــهدلیــلبــه آ
گاهــیازراهمطالعــهنوشــتههاوآثــارانجــامشــدهاســت گفــتآ گاهمیتــوان تعبیــرمنابــعآ
گفتگــومــیآورد.درهمیــن گفتگــوایــنمطالــبرابــهدســتآوردهبــود،بــهعنــوان گــردر وا
کــه گفتنــد گاهمســلماندرحیدرآبــادبــهمــن کــهمنابــعآ راســتاپینالــتدرجاهایــییــادآورشــده
کمــانقطــبشــاهی،ســنت سلســلهقطــبشــاهیســال1951مدرحیدرآبــادتأســیسشــدوحا
گرچــه )Pinault,1997:378(.کردنــد پایــدارپشــتیبانیدولــتازمراســممحــرمراپایهریــزی
گونــهراههــایشــناختاســتتــا گــزارشاســت،امــانشــانگرتوجــهپینالــتبــههمــه ایــنیــک

هــرچــهبیشــترپدیــدهرابشناســد.
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دیدگاه دیگر خاورشناسان
کــولمتذکــرشــد پینالــتتنهــابــهمشــاهدههایخــودبســندهنمیکنــدودرجایــیمیگویــد
ــرانوعــراقآمــده ــهازای ک ــرایعلمــایشــیعه ــهایــنفضــایمــداراوتســاهلمیانفرقــهایب ک
بودنــدوبــرایافزایــشقــدرتخــودنــزاعمیکردنــد،نفرتانگیــزبــود.ایــندانشــمندانبــهشــكل
ــول، ــهجی.ار.ای.ک گفت ــه ــد.)Pinault,1997:376ب ــدبودن ــنشــیعهپایبن ــهقوانی ــیب اصول
ریشــههایتشــیعدرشــمالهنــد)Cole,Rootes,286-90((همچنیــنپینالــتدرتحقیــقخــود
ــارههمراهــیهندوهــا کــهپیتــردرنوشــتارخــوددرب بــهنوشــتههایدیویــدپیتــراســتنادمیکنــد
کــهدرمراســممحــرم ــامراســمشــیعیانمینویســد:»درتحقیقاتــمبــاهندوهایــیروبــروشــدم ب
ــی کوتــلهیئتهــا،مجلسگردان ــمو وظایفــیماننــد؛ســرایداریزیارتگاهــایشــیعه،حمــلَعَل
Pinault,1997:(.»وتوزیــعنذریهــادرنمازخانههــابــهاحتــرامشــهیدانراانجــاممیدادنــد
379(توجــهبــهبرداشــتهایدیگــرمحققــاننیــزمیتوانــدقســمتهاییازجــدولشــناخترا

کــردهباشــد. گــذر کنــارآنهــا کــهدیگــرانمتوجــهشــدهاندوپژوهشگــراز کنــد تكمیــل

عرف شیعی:
کــهبــهعنــوانیــکســنتورســمدرمیــانمردمجــاریبوده منظــورازعــرف،رفتــاریاســت
کلمــه وبــهعنــوانســنتهایمردمــیشــناختهشــدهاســت.اومیگویــد:درعــرفشــیعیایــن
بــهمعنــیســوگواریوتعزیــهامــامحســین)ع(اســت،ولــیدرشــمالونواحــیجنــوبهنــدودر
بیــنســنیهاایــنتعزیههــاراقبــرســاختگیامــامحســین)ع(یــاتابــوتمیخواننــدومجالــس
گاهدرمنــازلبــدونتعزیــه،تشــكیلمیدهنــد کــهتعزیــهرادرآنقــرارمیدهنــدو رادرمنازلــی
ومــردمدســتهدســتهازخانــهایبیــرونمیآینــدوبــهخانــهدیگــرمیرونــد.)رضــوی،1376:
194(بــهتعبیــریاوبــهبرداشــتهایمردمــیدربــارهرفتارهــاوآدابومفاهیــمتوجــهمیکــرده

گردانــد. اســتتــاشــناخترادقیقتــر

گفتگو و مصاحبه:
گاه درپدیدارشناســی،دیــدنوحضــوردرمراســممربــوطبــهپدیــدهبســیارمهــماســت،امــا
گفتگــویحضــوریانجــامو کــهاطاعاتــیدربــارهآنپدیــدهدارنــد، الزماســتبــاافــرادخاصــی
ــتاز ــردانســتهشــود.پینال ــده،بهت ــاابهــاموپیچیدگیهــایپدی پرســشهاییمطــرحشــودت



شماره 7 ـ سال چهارم ـ بهار و تابستان 701395 ₪

کــهبرخــینمونههــاچنیــن گفتگــونیــزبــهشــناختســوگواریعاشــوراپرداختــه راهمصاحبــهو
اســت.ویمیگویــددرچنــدمصاحبــهبــاصــادقنقــوی،اســتادتاریــخدانشــگاهعثمانــیدر
گاهانــهاز کــهقطــبشــاهیان،آ کــردهاســتوازقــولاونقــلمیکنــد گفتوگــو حیدرآبــاد،
مراســمعمومــیشــیعیانبــرایایجــادیــکویژگــیفرهنگــیمشــترکمیــانمــردمدکــنبهــره
میگرفتنــدوامــروزهمراســممحــرمحیدرآبــادتأثیــرابعــادمختلفــیازمذاهــباســاموهنــدورا

)Pinault,1997:378(.نشــانمیدهــد
ــاد ــمدرحیدرآب ــااعضــایشــشدســتهمات کــهپــسازمصاحبــهب ــهدیگــرایــناســت نمون
آنــانهممحلــیو کــهبیشــتر ازایــندســتههادرشــهرهســتند افــرادزیــادی دانســتهشــد،
گروههــای گرفتهانــد. همســایهاندوبرخــیدیگــربــرمبنــایپیوندهــاینســبییــاقومــیشــكل
کرباوســخنرانی، کــداممجالســیرابرگــزارمیکننــدوپسازیــادمصیبهای مــردانوزنــانهــر

)Pinault,1997:379(.شــرکتکنندگانبــهخوانــدننوحــهوماتــموزاریمیپردازنــد
پــسازمصاحبــهبــامســلمانانشــیعهوســنیدرحیدرآبــادوحتــیدرالداک،دهلــیوغــرب
گرفتــهو کــهماتــم،ســنتشــیعیاســتوتوســطشــیعیانشــكل کردنــد کیــد بنــگال،مــردمتأ

)Pinault,1997:380(.انجــاممیشــود

منابع آگاه هندو و دیگر مذاهب:
گفتگــویحضــوریبــاشــیعهوســنیبســندهنكــردهوازدیگــر پینالــتتنهــابــهمصاحبــهو
پیــروانادیــانومذاهــبنیــزبهــرهبــردهاســتتــاحــسودرکآنــانرانســبتبــهپدیــدهبیابــد
کــهبــامســلمانانومراســمهایآنــان گاههنــدووپیــرواندیگــرمذاهــب ومیگویــدمنابــعآ
گونــهبودهانــد.)Pinault,1997:378(ویمیگویــددرتحقیقاتــم ارتبــاطدارنــدنیــزایــن
کــهدرمراســممحــرموظایفــیهمچــون؛ســرایداریزیارتگاههــای بــاهندوهایــیروبــروشــدم
کوتــلهیئتهــایعمومــی،مجلسگردانــیوهمــكاریدرتوزیــعنــذری شــیعه،حمــلعلــمو

)Pinault,1997:379(.ــد ــهبودن گرفت ــرامشــهدارابرعهــده ــهاحت ــاب درنمازخانهه

تحقیق و مطالعه کتاب:
کنــارآنمطالعــهمتــونوآثــارمرتبــطبــاایــنپدیدهها تمرکــزپینالــتبــرتحقیــقمیدانــیودر
گــروهماتــمیعنــیانجمنهــای زیــادبــودهاس.اومیگویــد»تحقیقــاتمــندرحیدرآبــادبــر
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کــهدرمحــرممراســمماتــمرابرگــزارمیکننــد،متمرکــز محلــیشــیعهیــاجمعیــتمــردانمحلــی
گریــهوزاریبــرایمتوفــیداللــتدارد.درمتــون کلــیبــرحالــت شــد.ماتــمبــهلحــاظمفهــوم
کــهعمدتــابــه کربــااســت شــیعه،ماتــمنمایانگــرســوگواریبــرایحســین)ع(ودیگــرشــهیدان
گاهبــهشــكلصدمــهزدنبــهخــودبــااســتفادهازتیــغیــازنجیــراســت«. شــكلســینهزنیمكــررو

)Pinault,1997:379(
نبــرد بــا بــرپیونــدتشــیعهندوســتان ادعــاینویســندگانشــیعههنــدی مســئلهدیگــر
کرباســت.)Pinault,1997:373(درنمونــهدیگــرهــممشــاهدهوهــممطالعــهمنابــعرادر
نظــرمیگیــردونتیجهگیــریمیکنــد:»فرصــتمحــدودیبــرایمشــاهدهمراســممحــرمزنــان
کــهداشــتم،زنــانمجالســیپرشــورتردارنــد،امــاعــرف داشــتموبــراســاساطاعــاتمنابــع
ــاایــنحــال ــانمیشــود.ب ــوعماتمــیغیــرازســینهزنیتوســطزن ــعازانجــامهــرن مذهبــیمان
کــردهبــود«. کــردهبــودخــودرابــاقمــهمجــروح کــه کــهبــهدلیــلنــذری متوجــهزنــیشــدم

)Pinault, 1997: 380(
2.3.لپیشی هلولفتسی دلستینلجایلواط  ات لطییا

گاهــیازیــکپدیــدهالزماســتپیشــینهوفرآینــدشــكلگیریآندریــکبــازهزمانــی بــرایآ
گرفتــهشــودتــادرونوعمــقبــاورازیــکســووارتبــاطآنبــادیگــرآداب کنــوندرنظــر گذشــتهتا
گرچــهنبایــددرایــن گروههــایاجتماعــیوسیاســیازســویدیگــرشــناختهشــود. ورســومیــا

کشــفدرســتییــانادرســتیآنانجــامشــود. بررســیفرآینــد،ریشــهیابیتاریخــیبــهمنظــور
ــا ــدتشــیعب ــهپیون ک ــرایــنمدعاســت ــرنویســندگانشــیعههنــدیب ــاراخی ــدآث ویمیگوی
کــهامــام کردهانــد کربــابرمیگــردد.ایــننویســندگانروایتــیرانقــل هندوســتانبــهنبــرد
حســین)ع(خواهــانپناهندگــیبــههنــدبــود،زیــراهمســرششــهربانوپیونــدســببیبــاپادشــاه
گــروهازجنگجویــانهنــد کوپتــا)ChandraGupta(داشــتتــااینکــهیــک هندوســتانچاندرا
کمــکبــهمختــارثقفــیانتقــامشكســت بــهنــامبرهمنهــایموهیــلبــهعــراقرفتنــدوبــا
کــه ــود گرفتنــدواوایــلســدههایهفتــموهشــتمهندوســتانپناهــگاهشــیعیانیب حســینرا
کربــاتنهــانمونــه )Pinault,1997:373(.بــاآزارخلیفــهدمشــقوبغــدادمواجــهمیشــدند
کــهاولیــایشــیعهمتحمــلآنشــدندوبــهعلــتایــنمعصومیــت، خارقالعــادهازرنجــیاســت
کــهدرمراســمســوگواریهــر خداونــدبــهاووخانــوادهاشقــدرتشــفاعتازافــرادیراداد
)Pinault,1997:372(.گرامــیمیدارنــد کربــا،یــادامــامرا ســالهمحــرمبــهاحتــرامشــهیدان
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ــا ــاتاریــخباســتانهنــدوارتبــاطســببیب ــدمراســمعاشــوراب گزارههــاپیون ــه پینالــتازاینگون
بــزرگانوپادشــاهانرانتیجهگیــریمیکنــد.

کربــاوشــهادتامــامحســین کــهآغــازتشــیعرابایســتیدرواقعــه پینالــتبــرایــنبــاوراســت
کــرد.1ویعاشوراشناســیرابــرایشــناختشــیعهومطالعــاتشــیعیدرشــبهقــاره )ع(جســتجو
هنــدوآســیایجنــوبشــرقیالزممیدانــد)Pinault,1997:372(ومیگویــدشــیعیانازبیــن
مســلماناندرعشــقبــهاهــلبیــت)ع(ازهمــهپیشــیگرفتنــدوایــنعشــقرابــابرگــزاریمراســم
عمومــیثابــتمیکننــد.برداشــتنویســندگانشــیعههنــدی،پیونــدتشــیعمــردمهندوســتانبا
کربــااســتوبــهروایــتدرخواســتپناهندگــیامــامحســین)ع(بــههنــداســتنادمیکننــد. نبــرد
کــورتفریشــلر،بارتولــومــوومارســلیننیــزداســتانیماننــدآندربــاره برخــیخاورشناســانماننــد
ســفرنماینــدهامــامحســین)ع(بــهایــرانبــرایدرخواســتیــاریازایرانیــانرانقــلمیکننــد.
گرچــهدیویــدپینالــتدراثــرخــود»تشــیعدرجنــوبآســیا«حضــور )فریشــلر،421:1360(
کــهمبلغــاناســماعیلی قدرتمنــدشــیعهدرجنــوبآســیارابــهاواخــرقــرندهــمبرمیگردانــد
قــدرتسیاســیدرِســندوشــهرمولتــانداشــتند.درافســانهحســن،اورابــهعنــوانمــردیازنــژاد
کــهبــهفرمانروایــیرســیدونــامبهمنــیرابــه کردهانــد اصیــلایرانــی)بهمــنپســراســفندیار(یــاد
خــوددادوقلمــروخــودرابهمنــینامیــد.)Pinault,1997:374(ایــنداســتاننشــاندهنده
تأثیــرمذهبــیوفرهنگــیمانــدگارهنــدوایــرانبــرحیدرآبــاداســت.طریقــهنعمتاللهــیایرانــی
ــهیكــیازســاطین ــهدکــنفرســتادوب ــرایتبلیــغب یــکانجمــنصوفــیشــیعه،دراویــشراب
کــهســمبلحكمرانــیوســیادتمعنــویدوازده کــرد بهمنــیتاجــیبــادوازدهنشــانزمــرداهــدا

)Pinault,1997:374(.امــاماســت
پینالــتضمــنپرداختــنبــهمذهــبوجامعــهدراوده؛بــهتأثیــربرپایــیعــزاداریمحــرمدر
نمایــشاقتــدارسیاســیشــیعهوهمچنیــنتنظیــممناســباتاجتماعــیومذهبــیشــیعهبــااهــل
ســنتودیگــرجوامــعمذهبــیدرایــنمنطقــهاشــارهمیکنــد.ویمیگویــد:»درقــرنهجدهــم
کاهــشقــدرتمتمرکــزمغــولدردهلــی،ایالــتشــیعهگرای»اوده«بــهخودمختــاریسیاســی بــا
رســید.بســیاریازبــزرگانایرانــیمهاجــربــههنــدبودنــدوموقعیتهــایمهمــیدرفرمانروایــی

1.بــهنظــرمیرســدپژوهشــگرانونویســندگاندربررســیپیدایــشتشــیعبرخــیمســایلمربــوطبــهرشــدو
کردهانــد.پیدایــشمكتــببــه گســترشتشــیعورویدادهــایمهــمشــیعهرابــاپیدایــشمكتــبتشــیعخلــط
کــهدرآغــازاختــافبحــثجانشــینیدرســقیفهودورهپیامبــر)ص(رخ پیدایــیاندیشــهوتفكــربرمیگــردد

دادهاســت.
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مغــولبــهدســتآوردنــد.بــااســتقالاوده،اشــرافشــیعهبــهدوروشقــدرتجدیــدونوپــای
کردنــد؛نخســتازراهبرگــزاریهیئتهــایعمومــیمحــرمدرمرکــزشــهرلكهنــو خــودراعلنــی
کــهدردانشــگاهحقــوقایــرانوعــراقآمــوزشدیــده ودومازراهاســتخدامعالمــاناصولــی
رخ آن در فرقــهای درگیریهــای محــرم در کــه مكانــی عنــوان بــه لكهنــو امــروزه بودنــد.
کــهایــنمراســمشــیعیان، کــرد کیــد گرچــهبایــدتأ میدهــد،ازآوازهناپســندیبرخــورداراســت.

)Pinault,1997:375(.»نقــشپــلوحــدترادرلكهنــوبرعهــدهداشــت
ویهمچنیــنبــهنقــشحضــورمهاجــرانایرانــیدردربــارامپراطــوریســنیمذهــبمغــولو
تعدیــلمواضــعمغــوالننســبتبــهشــیعهوفراهمســازیفرصتهــایمناســبجهــتبرپایــی
ســنتهاوآزادیهــایمذهبــیشــیعیانمیپــردازدومیگویــد:»اورنــگزیــب،دولــتشــیعی
کــرد،امــاتأثیــرفرهنگــیومذهبــیشــیعهدرحیدرآبــاد قطبشــاهیرادرســال1687میادیفتــح
همچنــانپابرجــابــود.قــرنشــانزدهم؛همایــونامپراطــورمغــولبــهمنظــوربازپسگرفتنســلطنت
دهلــیازرقبــایخــودازشــاهطهماســبکمــکگرفــتودرجریــانآنبــهشــیعهدوازدهامامــیایمان
کبروجانشــینانپسازاوشــاهدافزایش آوردیاچنینوانمودکرد.دورانســلطنتپســرهمایون،ا
کبر، مهاجــرانایرانــیبــودکــهدرمیــانآنهــابازرگانان،شــاعرانوهنرمنداننیزبودنــد.حكمرانیا
کبــرهمــراه دورهمــدارابــاشــیعیانونشــاندهندهوحــدتالتقاطــیدیــنالهــیحمایتشــدهدربــارا
کبــرخــودحامــیتشــیعنبــود،بلكــه بــاآمیــزهایازاصــولهنــدی،زرتشــتیواســامعرفانــیاســت.ا
درمحیــطبرگرفتــهازدیــنالهــیومفهــومصلــحجهانــی،پایبنــدیمذهبــیفــردبیشــترمطــرحبــود
تــاوفــاداریفــردیبــهامپراطــور.)Pinault,1997:374-375(امــااورنــگزیــب)1658-1707(
ــامارتودکــس ــهن مراســمشــیعیدرامپراطــوریمغــولراممنــوعوبــهقلمــروقطبشــاهیدکــن،ب

)Pinault,1997:375(.»کــردودورهمــدارابــهپایــانرســید ســنیحملــه
گــزارشخــوددربــارهنقــشسلســلهقطبشــاهیدرمعرفــیعــزاداریمحــرمبــه پینالــتدر
عنوانمراســمدولتیچنینمیگوید:»سلســلهقطبشــاهیدرحیدرآباد)ســال1591(تأســیسشــد
کردنــد.قطبشــاهیان وحاکمــانآنســنتپایــدارحمایــتدولتــیازمراســممحــرمراپایهریــزی
گاهانــهازمراســمعمومــیشــیعیانبــرایایجــادیــکویژگــیفرهنگــیمشــترکمیــانافــراد آ
ــاد،تأثیرپذیــریابعــاد کنونــیمراســممحــرمحیدرآب گرفتنــد.وضعیــت مختلــفشــهردکــنبهــره
مختلفــیازمذاهــباســاموهنــدورانشــانمیدهــد.حاکمــانآصفشــاهیســنینیــز،وزیــران
شــیعهبیشــماریدراختیــارداشــتند.قطبشــاهیبرگــزاریمراســمعمومــیمحــرمراادامــهدادنــد،



شماره 7 ـ سال چهارم ـ بهار و تابستان 741395 ₪

درحالیکــهبیشــترمــردم،هنــدوبودنــد.چنیــنرویكــردیســببشــدکــهشــیعیانحیدرآبــاد،دولــت
راولینعمــتخــودبداننــد.میرعثمانعلیخــانآخریــنحاکــمنیــزبــهحمایــتازشــیعیانادامــهدادو
درمجالــسســوگواریمحــرمدراولدســیتی)OldCity()نقطــهکانونیفرهنگشــیعهدرحیدرآباد(
شــرکتمیکــرد.اززمــانپیوســتنحیدرآبــادبــههنــد،ایــندولــتسیاســتگذشــتهرادرحمایــتاز

)Pinault,1997:378-9(.»مراســممحــرمحیدرآبــادیادامــهمیدهــد
روش در باورهــا و حــوادث پیشــینهای گزارشهــای یافتــن بــرای پینالــت هــدف
و آموزههــا چیســتی بــه دســتیابی و باورهــا برخــی بــا دادن ارتبــاط تنهــا پدیدارشناســی،
ــهپیشــینهتاریخــیباورهــاوحــوادث ــیاســت،درحالیک کنون ــردواقعــیآنهــادرجامعــه کارک
ــن گرچــهای ــرایبسترشناســیوریشــهیابیباورهــاودرســتیآنهــاانجــاممیشــود. ب معمــوال
ــیجامعــهو کنون ــاطقطعــیبیــنپدیدههــای ــوانارتب ــانمیت مســئلهروشدرســتیاســت،ام

کــرد. برقــرار پیشــین پدیدههــای
3.3.لا  لالباجیغلبتثیهلولگ وهلبا م:

کــهدرایــنشــعر پینالــتمیگویــدارزشمطالعــهدرنوحههــابــهدلیــلمضمونــیاســت
ــیراوســیلهو ــانمیشــود.)Pinault,1997:380(نوحــهومرثیهخوان گروهــینمای ــدن خوان
فرصتــیبــرایشــیعیانهنــدمیدانــدتــابــابهرهگیــریازمضامیــنآنحــسهمــدردیجامعــه
ــه ــهدرونمای ــد:»مــنب ــدهبرانگیزاننــدومیگوی ــجدی ــواناقلیتــیرن ــهعن ــهخــودب رانســبتب
Pinault,(.»رنــج،تخلیــهارادیخــودازراهارایــهمفاهیــممرتبــطبــاهویــتشــیعی،پــیبــردهام

)1997:372-3
ــهلحظههــایخاصــیاز ــوطب ــهمرب ک ــرواندوهــیاســت ــالبرانگیختــنتأث ــهدنب نوحــهب
ــر ــرآور،عــاوهب ــادآوریوتجســمدلخــراشوتأث رنجهــایشــهیداناســت.ویژگــینوحــهدری
ــهوســیلهشــعرهاییظاهــر کامــی،دارایبعــدزیباشــناختیاســت.ایــنتصویرپــردازیب بعــد
گرفتهشــدهوپرهیزگاری کــهبــرایبرانگیختــنانــدوهدرمیــانشــرکتکنندگاندرنظر میشــود
ــه گری ــرایحســین ــهب ک ــهتوســطآندســته ک ــد ــازمذهبــیراحفــظمیکن شــیعیان،ایــنامتی
Pinault,(.گریــهوامیدارنــدبــهدســتآمــدهاســت کــهدیگــرانرابــه میکننــدوآندســته
کــهبارهــادرنوحههــایحیدرآبــادشــنیدهمیشــود،میتوانــد 1997:383(مضامیــندیگــری
گــروهعــزادارانحســینیاســت کــرد.اولیــنآنازدســتهایبــهنــام دربخشهــایزیــرشناســایی
کــهبزرگتریــنانجمــنشــیعهحیدرآبــاد ودومــیتوســطانجمــنمعصومــانمنتشــرشــدهاســت
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کــهایــنشــعرهاتــوأمبــاانــدوه ودرمیــاننوجوانــانشــهربســیارمحبــوباســت.درســتاســت
ــروزهخــودرادر ــردمام ــهم ک ــاســببمیشــود گرامــیمــیدارد،ام گذشــتهرا اســتوخاطــرات

)Pinault,1997:382(.کننــد آئینــهتاریــخبنگرنــدوتامــل
کــهخــودرابخشــیازسلســلهمتصــلعــزادارانببیننــد شــرکتکنندگانترغیــبمیشــوند
کــه کــهماتــم،حالتــی کــهازراهماتــم،ازنســلیبــهنســلدیگــرمرتبطانــد.دقیقــابــهایــندلیــل
ــراســت. اساســابــهعنــوانویژگــیشــیعیانتلقــیمیشــود،درتعریــفاجتماعــیشــیعیانموث
Pinault,(.»کــهبــرسینههایشــانمیکوبنــدبــهپــاخواهنــدخواســت »درایــنانــدوهآنهایــی
گروههــایســنیوغیرمســلمانانهنــدودرمراســم 1997:383(پینالــتهمچنیــنشــرکت
)Pinault,1997:380(.ــد ــهرنجهــامیدان ــهراناشــیازظرفیــتمراســممحــرمدرتخلی تعزی
ویدرتحقیقــاتخــودبــهتفــاوتبرداشــتازماتــموســنتهایمحــرمشــیعیمیپــردازد
ومیگویــد:»گرچــهســنیهابرخــیاوقــاتبانــیمراســممحــرممیشــوند،امــاازشــرکتدر
کــهیــكســنتشــیعیاســت،امتنــاعمینماینــد.ســنیهابــرایامتنــاعازایــن مراســمماتــم
ــا ــیی ــارهخودزن ــهایدرب ــرآنآی ــادرهیــچجــایق ــدمث ــهدالیــلمختلفــیاســتنادمیکنن کارب
کربــا گرچــه کــه گونــهایازســوگواریافراطــیبــرایمــردهوجــودنــدارد.اســتداللدیگــرآنبــود
ــد ــنرومیتوان ــروزیمعنــویاســت،ازای ــادرحقیقــتیــکپی ــود،ام یــکشكســتنظامــیب

)Pinault,1997:380(.»ــدوه ــهان گرفتــنباشــدن ــرایجشــن ــیب دلیل
ازنوشــتههایمختلــفپینالــتمیتــوانمســایلیماننــد؛جــذبحــسهمــدردیجامعــه،
تخلیــهخــودازرنــجوانــدوه،برانگیختــنانــدوهمــردم،نــگاهوتأمــلتاریخــیبــهفراینــدمذهبــی
پیشــینانخــود،هویــتاجتماعــیشــیعهودرپایــانآمادگــیبــرایجنبــشرابــرایشــیعهیافــت
کــهاودرصــددبرداشــتازاینگونــهمراسمهاســتونــگاههدفمنــدوفرآینــدینویســندهرابــه

آیینهــایشــیعهمیرســاند.
4.3.لجملسوات لستینلجالوللاگاا یلجا

توجــهبــهمتــنومفاهیــممطالــبوشــهرهاونوحههــادرماتمهاوســوگواریهاازنكتههای
کــهتوســطانجمنهــای اساســیبــرایپدیدارشناســیاســت.پینالــتمیگویــددرمراســمهایی
گــروهبــاهــمونــهتكــی،ماتــمانجــام شــیعهحیدرآبــادبرگــزارمیشــود،شــرکتکنندگاندریــک
گــروهحالــتســوگواریبــه میدهنــدوآهنــگضربــهزدنبــراســاسنوحــهاســت،درحالیکــه
کــههــرســال خــودمیگیــرد.بزرگتریــندســتههایمحــرم،نوحهخوانــانوشــاعرانیدارنــد
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نوحههایــیجدیــدرابــرایمحــرمآمــادهمیکننــد.ایــندســتههاهمچنیــنخوانندگانــیدارنــد
کــدامتوســطهمســرایانیازمــردانجــوانحمایــتمیشــوندوشــعرهارامیخواننــد. کــههــر
پــسازپاســخقطعــه،شــرکتکنندگانســینهمیزننــد،بنابرایــنســینهزدنهمــراهبــاخوانــدن
نوحــه،آهنگــیراپدیــدمــیآورد.)Pinault,1997:380(ارزشمطالعــهدرنوحههــابــهدلیــل
گروهــینمایــانمیشــود.بیتهــایزیــرمرثیــهای کــهدرایــنشــعرخوانــدن مضمونــیاســت

بــهیــادســكینهدختــرچهــارســالهحســین)ع(اســت.
وایچهاتراقی؛هنوزآثارطناببرگردندخترنمایاناست

کن گریه کن،آریبلند گریه ازغمواندوه
گوشهایشرامیپوشاندآه! دستانشهنوز

خونبرشانههایشخشكیدهاست
کــهاغلــبدرســوگواریهایمحــرم ایــنبیتهــابــهســتموهتــکحرمتــیاشــارهدارد
گوشــوارههایشرا کردنــد، کــهســكینهرااســیر بازگــومیشــود.ســربازانیزیــدبیرحمانــهزمانــی
گوشــشپــارهشــد.ایــنشــعربــاتكیــهبــراطاعــاتپیشــینشــنوندگاناز کشــیدندو گوشــش از
کربــا،بســیارتلویحــیاســت.نوحــهبــهدنبــالبرانگیختــناندوهــیمربــوط حــوادثغمانگیــز
بــهلحظههــایخاصــیازرنجهــایشهداســت.ویژگــینوحــهدریــادآوریدلخــراش،عــاوهبــر
ــهوســیلهشــعرهاییظاهــر کامــی،دارایبعــدزیباشــناختیاســت.ایــنتصویرپــردازیب بعــد
Pinault,(.ــهشــدهاســت گرفت ــدوهشــرکتکنندگاندرنظــر ــنان ــرایبرانگیخت ــهب ک میشــود

)1997:381
ازســویهمــهمــردمازهمــهجــابارهــاصــدایفریــاد»یاحســین«رامیشــنویم.همــهمــردم

درمــكانوزمــانخــودآنرافریــادمیزننــد.
کهاینفریادهمیشهطنیناندازشود. مادرحسیندعامیکند

ازخاکتاافاک.ایمحبوبحسینوایمحبوبحسین
کاشماتمبرایحسینهمیشهباشد. ای

بگذارغمیجزغمحسیننباشد.
وبگذارتاقیامتبمانداینایامباشدودیگرهیچ.

ایمحبوبحسینوایمحبوبحسین.
درایــنشــعربرخــافمراســمیادبــودوبزرگداشــتایــنحادثــه،بــهحــوادثتاریخیگذشــته
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ــماســتوبارهــا ــهمات ــراوانب ــرازاشــارههایف کیــدینشــدهاســت،درواقــعشــعرپ چنــدانتأ
کربــارابــازمــانحــالپیونــددهــد. ایــنانــدوهبــهصــورتعملــینشــاندادهمیشــودتــانبــرد

کربارابهتومیگویم. حالغمومصیبت
لحظهبهلحظهامیدبهزندگیاست

کهدراینبیابانسوزانتشنهاند. برایآنهایی
کهدرآنرودخانهایجاریاست. بیابانی

گیرند. کهازتقویواخاقبیبهرهاند،ازفیضالهیمیتوانندبهره آنهایی
کردارنیكوست.مخزنیازرفتارپسندیدهوخصایصینیكو. گنجینهایاز دراین

کــهبــا آنهــامیگوینــداشــکریختــننشــانهزوالاســت،امــاقرنهاســتمردمــیهســتند
وجــودنمــردنهمچنــانزندهانــد.

کهآسمانوافاکدرچرخشاند. باقیبماندتازمانی بگذاربیرقباال
کاروانپیشرودواینگامهامتزلزلنشود... بگذارشیروجوانبشنوند!بافریادحسین

جوانانسوگوارشماآرزویقلبهستیدآنهمقلبحسین.
تاقیامقیامت،ازسینههابیرونمیزنداینصدایماتموعزا.

کــه کارهایــی کــهخواننــدگان،مــردمرامخاطــبقــرارمیدهنــدودربــاره شــایانتوجــهاســت
کــهایــنشــعرهابــاانــدوههمــراهاســتوخاطــرات کردهانــد،صحبــتمیکننــد.درســتاســت
کنــارآن،ســببمیشــودمــردمامــروزهخــودرادرآیینــهتاریــخ گرامــیمــیدارد،امــادر گذشــتهرا
کــهازراه کننــدومــردمخــودرابخشــیازسلســلهمتصــلســوگوارانببیننــد بنگرنــدوتأمــل
کــه کــهماتــم،حالتــیاســت ماتــم،ازنســلیبــهنســلدیگــرارتبــاطدارنــد.دقیقــابــهایــندلیــل
بــهعنــوانویژگــیشــیعیانشــمردهمیشــود،درتعریــفاجتماعــیشــیعیاننقــشمؤثــریدارد.

)Pinault,1997:380-83(
کــهایجــادمیکنــد،توجــه پینالــتدرپدیدارشناســیخویــشبایــدبــهمتــنوپیامهــاوحســی
کنــدتــاشــناختپدیــدههمــراهبــاواقعیــتموجــوددرجامعهباشــدوحتــیآنرادرشــناختجامعه
گفــتایــن گرچــهدرصــورتپذیــرشبایــد شــیعهوتعریــفشــیعه،نكتــهاساســیمیپنــدارد.

مســئله،تنهــامیتوانــدبــهشــیعیاندریــکســرزمینخــاص،اختصــاصداشــتهباشــد.
5.3.لحض  لطمقارلبدجلفلخ لواط  الباس دلیسا 

ــتشــیعیدر ــراتاجتماعــیآندرهوی ــهتأثی ــم،ب ــتدربررســیتوصیفــیســنتمات پینال
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گــروهماتــم حیدرآبــادواندراپــرادشمیپــردازدومیگویــد:»تحقیقــاتمــندرحیدرآبــادبــر
شــیعهیــاجمعیــتمــردانمحلــیمتمرکــزشــد.بــهنظــرمیرســدتعــدادزیــادیازایــندســتههادر
کــهبیشــترآنــانهممحلــیوهمســایهاندوبرخــیدیگــربــرمبنــایپیوندهــای شــهروجــوددارد
گــروهماتــمصرفــاآقایــانهســتند، گرفتهانــد.اعضــایقدیمــی اصلــیونســبییــاقومــیشــكل
گروههــای گذشــتهانجمنهــایماتــمزنــاندرحیدرآبــادتأســیسشــد. گرچــهطــیســالهای

)Pinault,1997:379(.»کــداممجالســیرابرگــزارمیکننــد مــردانوزنــانهــر
بــهدلیــلاینکــهپدیدارشناســیبــهبررســییــکپدیــدهوبــاوردرجامعــهمیپــردازدودر
نتیجــهدانســتنجایــگاهاجتماعــیوظرفیــتآنپدیــدهدرجهــتدادنبــهجامعــهوایجــاد
جریانهــایاجتماعــی،بســیارارزشــمندواثربخــشخواهــدبــود.اینکــهایــنپدیــدهدرمیــان
ــده کارکردهایــینقــشدارد،ازمســایلمهــمدرشــناختدقیــقپدی ــاچــه گروههایــیوب چــه

ــتدقیقــاآنراانجــامدادهاســت. اســتوپینال

وان ادیان و مذاهب دیگر: حضور پیر
ایجــادهمبســتگیو تأثیرگــذاریمحــرمدر پینالــتدرنوشــتارخــوددربــارهجنبههــای
پیونــداجتماعــیشــیعیانبــادیگــرفرقههــامیگویــد:»مراســممذهبــیمحــرمنمــودیاســتاز
کــه گروهــی.تعجــبآورنیســت کارکــردســنتهایمذهبــیبــرایایجــادارتباطــاتفرقــهایو
کیــدبــرهمبســتگی هیئتهــایعــزاداریدربرخــیمناطــقازجملــه»لــه«بــراینشــاندادنوتأ
ــانبهبــود ــرتنشهــایقومــیاســتفادهمیشــودوبــهعنــوانبخشــیازجری مســلماناندربراب
گــردهــمآمــدنمســلمانانبــاهندوهــاو کنــارهــمبــودنو روابــطازمراســممذهبــیبــهمنظــوردر
کــهانجــام غازدرگیــریاســتفادهمیکننــد.درتحقیقاتــی بوداییهــادرفضایــیصمیمــیوفــار
کــهدرمراســممحــرمنقــشداشــتند.برداشــتمــنایــن دادم،بــاهندوهایــیمواجــهشــدم
ــه ــادتنهــایــكمیــلووظیفــهشــیعیب ــزمحــرمرادرحیدرآب کــهیــكشــهرووندبومــیهرگ ــود ب
برانگیختــندیگــربخشهــایجامعــهنمیدانــد،بلكــهحیدرآبــادماننــدفضــایقــرنهجدهــم
گروهــی،فرهنــگ کــردنعائــق ــرایقطبــی ــیاوده،ب کارهــایعالمــاناصول لكهنــوپیــشاز

)Pinault,1997:379(.»ــردهاســت ک ــهمحــرمراحفــظ کثرتگرایان ــطو مختل
پینالــتدرتحقیــقمیدانــیخــودبــهتأثیــراتفرهنگــیواجتماعــیبرخــیازســنتهای
محــرمشــیعیدرایجــادتمایــزمذهبــیبیــنشــیعهوســنیپرداختــهاســت.اومیگویــد:»گرچــه
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ــا ــیمراســممحــرممیشــوند،ام گاهبان ــدو ــراممیگذارن ــرصاحت ــوادهپیامب ــهخان ســنیهاب
کــهیــكســنتشــیعیاســتامتنــاعمیکننــد.شــیعیانحیدرآبــاد ازشــرکتدرمراســمماتــم
ماننــدشــرایطموجــوددرلكهنــو،بــهعنــواناقلیــتجامعــهمســلمانایــنشــهربــهنوبــهخــود
بــاجمعیــتبــزرگهنــدوزندگــیمیکننــد،امــابرخــافلكهنــومراســممحــرمدرحیدرآبــاد
کــه گروهــیوفرقــهایاســت.دلیــلایــنامــرایــناســت غازاختافــات کــهفــار سالهاســت
برپایــیمراســمآراممحــرمبــهتاریــخحیدرآبــادبــهعنــوانیــکدولــتمســتقلامیرنشــین

)Pinault, 1997: برمیگــردد«.)378
ویدرتوجیــهفرامذهبــیبــودنســنتهایمحــرمخاطرنشــانمیســازد:»جشــنمحــرم
کــردننیــازمــردماســتومســلمانانســنی،بــهمحــرمبــهعنــوانفرصتــی روشــیبــرایبرطــرف
گرایــشمربــوطبــهجایــگاه کــردنشایســتهایــنایــاماهمیــتنمیدهنــد،بلكــهایــن گریــه بــرای
کمیتــهمحــرمدرمصاحبــه گــروهاقلیــتاســت.یكــیازاعضــای اجتماعــیمســلمانانبــهعنــوان
اظهــارداشــت:محــرمتنهــامراســممــادراســاماســتکــهتوســطدولــتبهرســمیتشــناختهشــده
اســتوتنهــابــرایجلــوسمیتوانیــماجــازهوتأییــدبگیریــم.هندوهــامراســمزیــادیدرطــول
کــهدراینجــامســلماناســت،بــدونتوجــه ســالدارنــد،درمحــرمبــاجلــوسمیتوانیــمبگوییــم
ــزار ــدبرگ ــد.محــرمدرهن ــاتشــیعدرجاهــایدیگــرهن ــاطآنب ــنمراســموارتب ــهسرچشــمهای ب
Pinault,(.»میشــود؛زیــراروشــیقانونــیرابــراینمایــشحضــورمســلماناندرآنفراهــممیکنــد
86-1997:385(بنابــرنتیجــهپینالــت،بســیاریازاهــلســنتدربرخــیشــهرهایهنــد،تنهــا
بــرایافراشــتهبــودنپرچــماســامبــهمراســمعاشــورااهمیــتمیدهنــدوهیــچنــگاهوبــاوریبــه

ماهیــتمراســموپیونــدآنبــاتشــیعندارنــد،پــسهویتــیاســامیدرجامعــهمتكثــردارد.
پینالــتنیــزدربررســیمحــرمدردارجلینــگ)غــرببنــگال(بــهبررســیجنبههایــیاز
کــهقابــلانتقــالبــهمحیــطغیرشــیعیاســتومیگویــد:»بســیاری مراســمشــیعیانمیپــردازد
کردنــدنیــزســنتهایهمیشــگیمحــرم کــهبــهشــهرهایشــمالهنــدمهاجــرت ازشــیعیانی
رابــهایــنمناطــقوشــهرهاآوردنــد.هــرســالهجمعیــتمســلماندارجلینــگهیئتهایــیرا
کــههــزاران کــهبــهراهپیمایــیعاشــوراپایــانمییابــد دردهروزاولمحــرمتشــكیلمیدهنــد
گررابــهســویخــودمیکشــاند.امــاایــناقدامــاتتوســطغیرمســلمانانانجــاممیگیــرد. تماشــا
گرچــهتعــدادزیــادیشــیعهزمانــیدر تقریبــاهمــهآنهــاســنیوغیرمســلمانانهنــدوهســتند
Pinault,(.»کردنــد دارجلینــگبودنــدامــادرســال1940وپــسازاســتقالآنجــاراتــرک
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84-1997:383(درایــنجــانیــزدوربــودنمراســمازماهیــتشــیعیوتوجــهمــردمغیرشــیعی
بــهنیــازخــودوتماشــایآنبــهعنــوانیــکرســماجتماعــی،وجــوددارد.

گاجالطییه 7.3.لب المارلفتاب ییلولس

گــزارشخــودبــهفراهمســازیفرصــتمحــرمجهــتبرقــراریارتباطــات پینالــتنیــزدر
تحقیقاتــم فراینــد »در میگویــد: و میکنــد اشــاره هنــد در شــیعه جامعــه وبیرونــی درونــی
کمتــرمنــزویمیشــودوازدیگــر کــهجمعیــتشــیعه درحیدرآبــادبــهایــننتیجــهرســیدم
گاهاســت.درحیدرآبــادنیــزمــنخطیــب جمعیتهــایشــیعیهنــدودیگــرمناطــقجهــانآ
کنســولگریایــراندرحیدرآبــادبانــیمجالســیدر کراچــیبــود. کــهاهــل مهمانــیرادیــدم
کتــابدیگــریبــهتاشهــایجمهــوریاســامیایــران گردیــد.مــندر منطقــهاولدســیتیشــهر
بــرایتحكیــمنقــشخــودبــهعنــوانپیشــوایمذهبــیشــیعیاندرشــبهقــارههنــدپرداختــهام.

)Pinault, 1997: 385(
کــهبــاشــیعیانهنــددربــارهبرداشــتآنهــاازرابطــهشــیعیانهنــدبــادنیــایبیــرون زمانــی
ســوالکــردم،تردیــدرادرآنهــادیدیــم.آنهــاآشــكارابــهانقــاباســامی1979ایــرانمیبالیدنــد
باورهــایشــیعهدرعرصــه بــر کیــد تأ و کــهدردفــاع بــهخاطــرنقشــی را آیــتاهللخمینــی و
بینالمللــیداشــتونقــشآنبــهعنــوانجایــگاهاصلــیهویــتشــیعهدرسراســرجهــانتحســین
ــوازنشــدهاســت.شــیعیان ــدهدیگــریمت ــاحقیقــتناخوان ــاایــنجهاننگــریب ــد،ام میکردن
گاههســتند.افــرادیکــهبــاآنــانمصاحبــه هنــدکامــاازپایــگاهاجتماعــیخــودبــهعنــواناقلیــتآ
کــهشــیعیان کــردم،بــاتنشهــاونگرانیهــایشــیعیاندرپاکســتانآشــنابودنــدومیدانســتند
کراچــیوجاهــایدیگــردربرابــرخشــونتقــرارمیگیرنــد.تعمیــمو پاکســتانبــهعنــواناقلیــتدر

گونــیچــونهنــدپرمخاطــرهاســت. گونا نتیجهگیریهــادرفضــایمتنــوعو
کــهدولــت کــردم کمــنبــاشــیعیانیماقــات بــاایــنحــالدســتکمدرحیدرآبــادوالدا
ــزاریمراســموترتیــبدادنهیئتهــای ــهعنــوانحافــظوضامــنحــقخــوددربرگ هنــدراب
)Pinault,1997:378(بــا کــهعمدتــاغیرمســلماناند،میدانســتند. عمومــیدرمحیطــی
وجــودتنشهــایفرقــهایدرمناطقــیچــونلكنهــو،جمعیــتشــیعههنــددرارتبــاطخــودبــا

)Pinault,1997:379(.دولــتســازگاروبــدوندرگیــریهســتند
گفتیــمایــنانعطافپذیــریدرســنتهایمحــرمبــهویــژهماتــمونوحــه کــه همانگونــه
بــراییكپارچگــیگروهــیاســتوبــااینکــهشــیعیانبــهعنــوانجامعــهایمتفــاوتازجوامــعدیگــر
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هســتند،ســنتهایمحــرمدرموقعیــتهندوســتاندرمراســمهاییماننــدخاکســپاری،هیئتهــا
گروههــایســنی،هنــدووبوداییهــادر کــهدیگــر ونــذریدادن،ایــنامــكانرانیــزفراهــممیکنــد

گروهــیمــردممیگــردد. کننــدوموجــبهمزیســتی برخــیشــهرهاماننــدالداکدرآنشــرکت
کــدامجنبههــا بررســیمحــرمدردارجلینــگ)غــرببنــگال(فرصــترابــرایبررســیاینکــه
وابعــادیازمراســموآییــنشــیعیانرامیتــوانبــهمحیــطغیرشــیعیانتقــالداد،فراهــم
مــیآورد.ایــنآیینهــاوراهانداختــنهیئتهــاتوســطمســلمانســنیانجــاممیگیــرد،نــه
شــیعیانویقینــاحــالتماشــاچیاندارجلینــگ،حــالســوگواریپراشــکوآهنیســت،بلكــه
برخــافحیدرآبــاد،حــالشــادیومراســمیپرشــوراســت.خبررســانانمســلماندرایــاممحــرم
کــهحــدودســهتــاهفــتهــزارمســلماندرهیئــتهشــتادهــزارنفــری گمــانمیزدنــد 1995م
شــهروجــودداردوتقریبــاهمــهســنیهســتند.هیچکــدامازشــمارزیــادمصاحبهشــوندگاندر

)Pinault,1997:385-86(.مراســممحــرم،خــودراشــیعهمعرفــینكردنــد
کــهســنتهایمحــرمتوســطشــیعیانمهاجــرهنــدیبــهایــن درجزیــرهســوماترایاندونــزی
غاز منطقــهواردشــدهاســت،دردهروزاولمحــرممراســمیبــهشــكلجشــنبرگــزارمیکننــد.فــار
کــه کیــدشــیعهبــرســوگواریدردهروزاولمحــرم؛ایــنیادمــاندرقالــبجشــنبرگــزارمیشــود تأ
ازنظــرآنــانآرامــشعاطفــیرافراهــممیکنــدوروشــیبــرایزدودنفشــارروحــیجامعــهاســت.
کــهبــابرخــیشــهروندانمســلمانوبودایــی گفتگویــی )Pinault,1997:385-86(پینالــتدر
ــااهــلســنتوبوداییهــاوســنتهای کشــمیرب ــو انجــامدادهاســت،مناســباتشــیعیانجام
محــرمدرایــنمنطقــهرابررســیکــردهومیگویــد:»مــردمشــهردرمصاحبــهبــامندربــارهبهبودی
کنونــی،اتفــاقداشــتند،امــانگرانــیخــودرادربــارهیافتــنراهــی بســیارخــوبمناســباتفرقــهای

)Pinault,1997:387-88(.بــرایحفــظایــنمناســباتمیگفتنــد
پــاکاردذوالجنــاح،اســبامــامحســین)ع(رابــانیزههایــیدربــدنوخونآلــودبــهتصویــر
کشــیدهاســت.پرچمهایــیســبزوســیاهدردوطــرفپــاکاردقــرارگرفتــهاســت،همــراهبــابنرهایی
حــاوینقــلقولهایــیبــهزبــاناردووانگلیســیازآیــتاهللخمینــی.درداخــلزیارتــگاه،ســالن
بزرگــیاســتکــهدرپشــتآنمنبــرخطیــبقــرارگرفتــهکــهبــاتصویــردیگــریازذوالجنــاحوپنجه
علــمنقــرهای)پرچمهــاینبــردبــهشــكلدســتانیســمبلیکونگهبــان(بــررویدســتهآن،
کــهروی نقــشبســتهاســت.بــررویدیــوارداخلــیزیارتــگاه،پردههــایپارچــهاینصــبشــده
آنتصاویــریازذوالجنــاح،گلرزبــهعنــوانســمبلشــهدا،دســتانقطــعشــدهحضــرتعبــاس،
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)Pinault,1997:387-88(.»ــاتیــردوختــهشــدهاســت مشــکآبسوراخشــدهب
همچنیــنســنتهایمحــرمدرجامــووکشــمیر؛پیوســتگیهایفرهنگــیومذهبــیشــیعه
کارهــایهنــری کامــامشــابه هنــدرابــاجهــانمیرســاند.اومیگویــد:»مــدلایــنپردههــا
کــهدرزیارتگاههــایشــیعیاندردمشــقدیــدهبــودموجوانــیاطــرافزیارتــگاهمــرا اســت
ک گفــتایــنپردههــاازخاورمیانــهتوســطمهاجــرانشــیعهاهــلالدا کــردوبــهمــن راهنمایــی
کارهــایهنــریراهمــراهبــا کردنــد.ایــن کــهآنرابــهماتمســرایلــههدیــه آوردهشــدهاســت
کیوســکهاآویــزانبــود کــهدرمغازههــاو تقویمــیبــاپرترههایــیازرهبــرانبــزرگایــراندیدیــم
ــاجامعــهجهانــی ــهازپیوندشــانب کــهازراهآنشــیعیانل کــهنشــاندهندهروشهایــیاســت
)Pinault,1997:388(اینگونــهمناســباتتأثیرگــذاریشــیعهبــر گاهمیشــوند«. شــیعهآ
دیگــرفرقههــاومــردمازیــکســووازســویدیگــرنقــشدولتهــایشــیعیبــهویــژهجمهــوری

ــهشــیعیانمیرســاند. ــددادنب اســامیرادرپیون
ــعخصوصــیمــنازاعضــایانجمــنو ــخشــفاهیومناب ــد:»براســاستاری ــتمیگوی پینال
گذشــته،شــیعیانفقیــروانــدکبودنــدوســنیهابــهشــیعیانســنگ دیگــران،یکصــدســال
مجالــسراپنهانــیدرماتمســرایودرتاریكــیبرگــزار پرتــابمیکردنــدوشــیعیانمعمــوال
میکردنــد،امــاازحــدودســییــاچهــلســالپیــشمراســممحــرمدرمنطقــهلــهدرداخــل
ســاختمانبرگــزارمیشــدومجالــسبــهخانههــایخصوصــیمنتقــلشــدومیزبانــیمراســم
کمکــمبــاافزایــشجمعیــتشــیعیانپــسازاســتقالومهاجــرت بیــنخانوادههــانوبتــیبــود.
شــیعیان،اعتمــادبــهشــیعیاننیــزبیشــترشــدوجلســههایعمومــیمحــرمرادرروزعاشــورا
Pinault,(.»کــهماتمســرادربــازارســاختهشــد کردنــدوهمچنیــندرایــنزمــانبــود برگــزار

)1997: 387-88
ــادیگــرمردمــان کــهمناســباتتنهــایکســویهنبــودهاســتوشــیعیاننیــزب گفتنــیاســت
کــهمــاشــیعیاننیــزدر گفتنــد همراهــیمیکردنــد.مثــاپینالــتمیگویــد:»منابــعخبــریام
کردیــم.آنچــهدرمجلــس گذشــتهدرجشــنبودائیــاندرلــهبــهافتخــارتولــدبــودا،شــرکت مــاه
کاربــردمراســممذهبــیبــرایایجــادمناســباتفرقــهایو چواتــادیــنمشــاهدهشــد،نمــودیاز
کــههیئــتمحــرملــهبــراینشــاندادن گروهــیبــهشــیوهایمثبــتاســت.تعجــبآورنیســت
همبســتگیمســلماناندربرابــرتنشهــایقومــیاســتفادهمیشــود.آنچــهمــراشــگفتزده
کــهمســلمانانبــهعنــوانبخشــیازجریــانبهبــودروابــطازمراســممذهبــیبــرای کــرد،ایــنبــود
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ــارهــمدرفضایــیصمیمــیودوراز کن ــاندر گردآمــدنمســلمانانوبودایی ــودنو ــارهــمب کن
)Pinault,1997:387-88(.درگیــریاســتفادهمیکننــد

8.3.لا  لال ااورلتابیهلط اخجاللاگاا یلطستجا

کــهپدیدارشــناسنیازمنــد گونــیاســت گونا هــرپدیــدهاجتماعــیدارایابعــادوزوایــای
ــدهداشــتهباشــد. ــهحقیقــتبرســدوبرداشــتیازدرونپدی ــادرکاوب ــهآنهاســتت گاهــیب آ
یــکپدیــدهمذهبــیمیتوانــددرشــهرهاومناطــقمختلــفبروندادهــایخاصــیداشــتهباشــد
کنــد؛بنابرایــنمقایســهایــنپدیــدهدریــک گاهبیننــدهبــهتفــاوتماهــویآنبــاورپیــدا و
گــروهمردمــیبــاهمــانپدیــدهدرســرزمینهایدیگــرزمینــهدریافــتتفــاوت ســرزمینویــک

جامعهشــناختیآنرافراهــممیکنــد.
درایــنزمینــهپینالــتمیگویــد:برداشــتیکــهمــنکــردمآنبــودکــهیكشــهروندبومــی،هرگز
محــرمرادرحیدرآبــادتنهــایــكتمایــلووظیفــهشــیعیبــهبرانگیختــندیگــربخشهــایجامعــه
کثرتگرایانــهمحــرم نمیدانــد،بلكــهحیدرآبــادهماننــدفضــایقــرنهجدهــملكهنــو،فرهنــگ
کــردهاســت.همچنیــنراهبازشــناختنفرهنــگمحــرمحیدرآبــادازمحــرملكهنــوقــرن راحفــظ
بیســتم،ایــناســتکــهشــیعیانحیدرآبــادمعموالدولتهنــدرابهعنوانپشــتیبانوضامنخود
کــهمراســم ــزاریمراســمیآرامومســالمتآمیزمیداننــد،برخــافوضعیــتاوتارپــرادش دربرگ
شــیعیانلكهنــوبارهــاازســویدولــتجلوگیــریشــدهاســت.)Pinault,1997:378(پینالــتبــه
بررســیچنــدســالهدرشــهرهایمختلــفهنــدوجنــوبشــرقآســیاپرداختــهاســت.مثامراســمها
وآییــنعاشــورارادراوده1،حیدرآبــاد2،اوتــارپــرادش3،انــدراپــرادش4،دارجلینــگ5،بیهــار6،غــرب
کشــمیروپاکســتانبررســیپدیدارشناســانهمیکنــد7و بنــگال،برمــه،تایلنــد،اندونــزی،مالــزی،
اینگونــهمراســمهاوانگیزههــایآنــانرادربرگــزاریمراســموپیونــدوارتبــاطبــادیگــرشــهرهارا

.)Awadh(گرفتهاست 1.درشمالاوتارپرادشجای
.)Hyderabad(گرفتهاست 2.درمرکزمثلثجنوبیهندجای

.)UttarPradesh(3.ایالتیدرشمالهند
.)AndhraPradesh(4.ایالتیدرشرقمثلثجنوبیهند

.)Darjeeling(5.ازشهرهایشرقیهندوستاندرایالتبنگالغربیاست
.)Bihar(کهدرشرقهندقراردارد 6.ایالتی

گرفتــهاســت، کــهموضــوعپژوهــشپدیدارشناســانهقــرار 7.بســیاریازشــهرهایهنــدوســرزمینهایپیرامــون
کســتاننیــزدرغــربجــایدارد. درشــرقهنــدوجنــوبشــرقیبــودهوبرخــینیــزدرشــمالوپا
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مقایســهمیکنــدوبــهتحلیــلجامعهشــناختیمیپــردازد.پدیدارشــناسبــاایــنفرآینــدبــهتفــاوت
جامعهشــناختیســوگواریهادســتمییابــدودرتحلیــلکانپدیــدهوجایــگاهوکارکــردآنتــوان

کــردهاســت. کــهپینالــتنیــزچنیــن باالیــیخواهــدداشــت
9.3.لکا کتخجایلبلتتلخ لج یغلاتجساوالولبذجما

کارکردهــایمحــرم ــه ــتب گفــتپدیدارشناســیپینال ــوان پــسازهمــهایــنمباحــثمیت
کــهمهمتریــنآنهــادرنوشــتههایاو؛تقویــتهویــت بــهصــورتویــژهدســتیافتــهاســت
مناســبات رنجهــا، تخلیــه و همــدردی حــس برانگیختــن شــیعیان، مذهبــی و اجتماعــی
فرامذهبــیشــیعه،مناســباتشــیعهبــاپیــرواندیگــرادیــان،پیوســتگیشــیعیانهنــدبــاجامعــه
جهانــی،تفاوتهــایجریانســازیجامعهشــناختیشــیعیاندرشــهرهاومناطــقمختلــف،
ــادولتهــای ــیب ــفجامعــه،برانگیختــنحــسجنبــش،همآوای ــددادنطبقــاتمختل پیون
ــراناســت. ــژهجمهــوریاســامیای ــهوی ــرویازدولتهــایشــیعیب ــانپی پشــتیبانودرپای

4. نتیجه پدیدارشناسی پینالت
کمــانقطبشــاهیســنتپایــدارحمایــتدولتــیازمراســمعاشــورارابــرایایجــادیــک 1(حا

کردنــد. گاهانــهپایهریــزی ویژگــیفرهنگــیمشــترکآ
2(نقــشهندوهــادرمحــرمهمچــونســرایداریزیارتگاهــا،حاملیــنعلــمدرهیئتهــای
عمومــی،بانیــانمجالــسودوســتداراننــذریدادنبــهیكدیگــردرنمازخانــههــابــهاحتــرامشــهدا.

کردهاست. کثرتگرایانهمحرمراحفظ 3(شهروندبومیفرهنگمختلطو
4(تعــدادزیــادیازانجمنهــاهممحلــیوهمســایهاندوبرخــیدیگــربــرمبنــایپیوندهــای

اصلــیونســبییــاقومــیشــكلگرفتهانــد.
5(زنــانمجالســیپرشــورتردارنــد،امــاعــاداتمذهبــیمانــعازانجــامهــرنــوعماتمــیغیــر

ازســینهزنیمیشــود.
ــیمراســم ــعبان ــدودربرخــیمواق ــراممیگذارن ــراحت ــوادهپیامب ــهخان گرچــهســنیهاب )6
کــهماتــمانجــامندهیــدوایــنســنتدرقــرآن محــرممیشــوند،بــاایــنحــالبارهــامیگفتنــد

تاییــدنشــدهاســت.
7(ویژگینوحهدرتجسمدلخراشکرباعاوهبربعدکامی،بعدزیباشناختینیزدارد.

8(شــعرهاونوحههــایســوگواری،همــراهبــاانــدوهاســتوخاطــراتگذشــتهراگرامیمــیدارد،
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امــاســببمیشــودکــهشــرکتکنندگانامــروزهخــودرادرآیینــهتاریــخبنگرنــدوتأمــلکنند.
ــف ــیشــیعیانتلقــیمیشــود،درتعری ــوانویژگ ــهعن ــمب ــهمات ک ــل ــهایــندلی ــاب 9(دقیق
کــهبــرسینههاشــانمیکوبنــد،بــهپــا اجتماعــیشــیعیان،موثــراســت.»درایــنانــدوهآنهایــی

خواهنــدخاســت«ودرپایــانعاشــورا،هویتبخــشوامیددهنــدهاســت.

نتیجه:
پینالــتودیگــرخاورشناســانواندیشــمندانغربــیدرشــیعهپژوهیبــهبرخــیموضوعــات
گفــتمحورهایــیماننــد؛بررســیاحــوالوزندگــیاجتماعــی خــاصتوجــهداشــتهاندومیتــوان
کارکــرداجتماعــی کارکــردروانشــناختی،بررســیروابــطشــیعهبــادیگــرمذاهــببــا شــیعیانرابــا
کارکــرداجتماعــیبرونگــرا،بررســی درونگــرا،بررســیروابــطشــیعهبــادیگــرپیــروانادیــانبــا
کارکــردعاشــورادرنهضــتحســینیودقیقــاتوجــهبــهعنصــرسیاســیجنبــشامــامحســین)ع(
ــدهودر ــابررســیســیرتاریخــیپیدایــیپدی ــداری کارکــردسیاســی،بررســیتاریخــیایــنپدی ــا ب
پایــانزمینهســازیبــرایآیندهنگــریدربــارهجایــگاهایــنپدیــدهونقــشپدیــدهدرآینــده،بــه

صــورتویــژهبررســیشــدهاســت.
کــهنیــازعلمــی،سیاســیودینــیآنــانرا مطالعــاتشــیعیغربیــان،بیشــتربــهموضوعاتــی
دربرداشــتهباشــد،منعطــفاســتوعاشــورادراینگونــهمطالعــات،جایــگاهویــژهاینداشــته؛
گرچــهبــهآدابوســنتهای زیــرابــرایآنــانجایــگاهعلمــی،سیاســییــادینــینداشــتهاســت.
شــیعیماننــدســوگواریهایعاشــوراییبــرایشــناختشــیعهاندکــیتوجــهداشــتهاند،امــا
کــرده کنونــیشــیعهپژوهانغربــیعاشــوراجایــگاهبســیارمهــموپایــهایپیــدا درمطالعــات
کارکــردفــراوانآندردگرگونــیوتحــولاندیشــهورفتــار اســت؛زیــراجایــگاهسیاســیداردو
شــیعه،میدانــیبــرایشــناختتــوانوجایــگاهسیاســیوجنبشــیشــیعیاناســتوبــهدلیــل
کارکردهــایروانشــناختی،اجتماعــیوسیاســیعاشــوراوآینــدهشــیعیان،شــیعهپژوهیبــا

ــگاهبســیارمهمــیدارد. ــانجای ــرایغربی روشپدیدارشناســیب
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فهرست منابع و مآخذ:
ابراهیمــی،پریچهــر،پدیدارشناســی،ترجمــهوتالیــف،تهــران،چاپخانــهحیــدری،چــاپ.1

اول،زمســتان1368.
جــاناحمــدی،فاطمــه،شــرق شناســی یهــودی و ســیطره آن بــر مطالعــات اســالمی در غــرب،.2

کوشــشدکتــرمحمدرضــا مجموعــهمقــاالتهمایــشبینالمللــیتشــیعوخاورشناســان،بــه
کریــز،1388. بارانــی،قــم،انتشــاراتخا

مبانــی .3 بــه  پدیدارشناســانه  و  تاریخی گــری  نــگاه  و  خاورشناســان  محمدعلــی، چلونگــر،
کوشــش اعتقــادی تشــیع،مجموعــهمقــاالتهمایــشبینالمللــیتشــیعوخاورشناســان،بــه

.1388 کریــز، خا انتشــارات قــم، بارانــی، دکترمحمدرضــا
انتشــاراتچاپخــش،.4 آثــار خاورشناســان،تهــران، نقــد  حســینیطباطبائــی،مصطفــی،

.1375 اول، چــاپ
کرنــد،شــكراهلل،تشــیع نگاری و خاورشناســان،مجموعــهمقــاالتهمایــشبینالمللــی.5 خا

کریــز،1388. کوشــشدکتــرمحمدرضــابارانــی،قــم،انتشــاراتخا تشــیعوخاورشناســان،بــه
رضــوی،ســیداطهرعباس،شــیعه در هنــد،ترجمــهمرکــزمطالعــاتوتحقیقــاتاســامی،.6

قــم،دفتــرتبلیغــاتاســامیحــوزهعلمیــهقــم،1376.
کیــد .7 گفتمــان یهــودی بــر تدویــن مقــاالت تاریخــی دائره المعــارف اســالم بــا تا رنجبــران،داود،تأثیــر 

بــر ســیره نبــوی،قــم،دانشــگاهمعــارفاســامی،دفــاعدرخــرداد1393.
و.8 پاییــز فلســفه، تخصصــی  نشــریه  چیســت؟ پدیدارشناســی محمدرضــا، ریختهگــران،

2و3. شــماره ،1380 زمســتان
کالوفســكی،رابــرت،درآمــدی بــر پدیدارشناســی،ترجمــهمحمدرضــاقربانــی،تهــران،.9 سا

گامنــو،چــاپاول،1384. انتشــارات
کیفــی در پژوهش هــای .10 صالحــیامیــری،ســیدرضا؛والهــهحیــدریزاده،روش هــای تحقیــق 

کیفــیدربررســیهایفرهنگــیاجتماعــی، ــهروشهــایتحقیــق اجتماعــی،ضــرورتتوجــهب
تهــران،پژوهشــكدهتحقیقــاتراهبــردی،چــاپاول،1390.

بدرقــه.11 تهــران، منصــوری، اهلل ذبیــح ترجمــه ایــران، و  ع  حســین  امــام  فریشــلر، کــورت
پنجــم،1360. چــاپ جاویــدان،

گایینــی،ابوالفضــل،روش شناســی هرمنوتیــك و فرهنــگ ســازمانی،فصلنامــه حـــوزه و دانشــگاه،.12
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قــم،پژوهشــگاهحــوزهودانشــگاه،ســالدوازدهــم،شــماره47،زمســتان1385.
ــز،.13 ــانی،تبری ــوم انس ــات و عل ــکده ادبی ــریه دانش ــیمحمــود،پدیدارشناســی چیســت؟نش نوال

دانشــگاهتبریــز،تابســتانوپاییــز1369،شــماره135و136.
ــان،.14 کبــری،قــم،انتشــاراتدانشــگاهادی ــیع،ترجمــهمحمدتقــیا ــم،هاینــس،تش هال

چــاپاول،1385.
گیــب،بررســی تاریخــی اســالم،ترجمــهمنوچهــرامیــری،تهــران،انتشــارات.15 همیلتــون

فرهنگــی،1367. علمــی
هوســرل،ادمونــد،ایــده پدیده شناســی،مترجــمعبدالكریــمرشــیدیان،تهــران،انتشــارات.16

وآمــوزشانقــاباســامی،1372.
یــاری،ســیاوش،تاریــخ اســالم درهنــد از آغــاز تــا قــرن پنجــم هجــری،قــم،انتشــاراتدانشــگاه.17

ادیــان،چــاپاول،1387.
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