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مقدمه 

دین اسالم برترین و واالترین دین الهی نسبت به سایر ادیان بوده است .بازخوانی تتاریخ
اسالم و نمایاندن آن مستلزم این است که نه تنهتا بایتد بته داشتتهها و دستتآوردهتای ختود
متک تتی ب تتود ،بلک تته ب تته آن ص ت ءتحه علم تتی داد و بای تتد توج تته داش تتت ک تته در س تتایر مل تتل نی تتز
تاریخنگاری و تاریخپژوهی بهصورت جدی دنبال میشود .بترای پاستداری از میتراث ختود
ً
خصوصا واقعهای مانند واقعته عاشتورا و عتزاداری ایتن روز کته یکتی از حوزههتای مطالعتاتی
خاورشناستتان بتته شتتمار میآیتتد ،نیازمنتتد آن استتت کتته از تحقیقتتات دیگتتران آ گتتاه شتتده و
ضت تترورت ایجت تتاب می کنت تتد کت تته جریانهت تتای تت تتاریخی مهت تتم مت تتورد تحلیت تتل قت تترار گیت تترد و
ً
ازدستتتانتتدازی دیگتتران خصوصتتا مستشتترقین مصتتون نگتتاه داشتتته شتتود .بتتا بررستتی مواضتتع
مختل تتف مستش تترقین در ب تتاره تأثیرگ تتذاری واقع تته عاش تتورا میت تتوان ب تته مجموع تته باوره تتای
آنهتتا وبررستتی عتتزاداری از دیتتدگاه آنهتتا در ب تاره ایتتن حادثتته عظتتیم پتتی بتترد کتته ایتتن موضتتوع
مهتتم در ستتایه ء
تفحتتص و پتتژوهش میستتر خواهتتد بتتود .از دیگتتر دالیتتل ضتترورت پتتژوهش بتتدیع
بتتودن حتتوزه استشتتراق در تمتتدن استتالمی و جایگتتاه رفیتتع عتتزاداری واقعتته عاشتتورا در منظتتر
بینالمللی است.
شرقشناسان بسیاری ضمن بیان مطال

خود در رابطته بتا شترق و استالم بته ایتن بحتث

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

نیز پرداختهاند .البته نوع نگاه آن ها به عزاداری حادثه عاشورا متفاوت از دیگری استت .در
ارتبتتاط بتتا واقعتته عاشتتورا و مستشتترقین در ایتتن زمینتته تحقیتتق و پژوهشتتی مستتتقل صتتورت
نگرفتتته استتت ،امتتا در بتتین آثتتار و پژوهشهتتایی کتته در موضتتوعات متترتبط بتتا ایتتن موضتتوع
صورت گرفته میتوان مطالبی از البهالی آنها همخوان با این موضوع یافت.
در ایت ت تتن زمینت ت تته خاورشناست ت تتانی همچت ت تتون «ست ت تتایمون آ کلتت تتی» در اثتت تتر ختت تتود بتت تته نت ت تتام
(« ،)Siman Ockly. History of the Sarasens.ادوارد گیبتتون» در اثتترش بتته نتتام
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) ،(Edward Gibbon. the Declin and fall of the Roman Empire ch. 50افتراد
دیگری همچون «توماس کارالیل»« ،ادوارد گرانویل براون»« ،واشتنگتن ایروینتگ»« ،گانتدی
موهن تتدس»« ،مایک تتل آل تتن ک تتوی»« ،آن تته م تتاری ش تتیمل»« ،سرپرستتی م تتولز ورث س تتایکس»،

«آ گستتت متتولر»« ،یولیتتوس ولهتتاوزن»« ،هنتتری المتتنس»« ،دوایتتت دونالدستتون»« ،الستتاندرو
بوس تتانی»« ،وش تتیا والیی تتری»« ،ش تتوبر»« ،فی تتر»« ،پیت تتر چلکوفس تتکی»« ،دیو ی تتت پیناول تتت»،
«اسروزیتو»« ،گرونبتوم»« ،ریگیتو»« ،رزی و بمباستی»« ،کتورت فریشتلر»« ،اینتد ورنتر» و «ویلفترد
مادلونگ» که در آثار خود اشارهای هم به این امر داشتهاند.
تألیف تتات نگاش تتته ش تتده ب تته نامه تتای «عاش تتورا پژوه تتی در غ تترب» ت تتألیف «غ تتالم احی تتا
حستتینی» ،تتتدوین کتتتاب «مطالعتتات استتالمی در غتترب» از «محستتن التتویری»« ،مطالعتتات
استتالمی در غتترب بتته ز بتتان انگلیستتی» از «مرتضتتی استتعدی»« ،تاریخچتته شرقشناستتی» و
«کاوشت تتی درست تتیرمطالعات است تتالمی درغت تترب» از «عبت تتداهلل همتت تتی گلیت تتان»« ،آشت تتنایی بت تتا
شرقشناسی و اسالمشناسی غربیان» از «محمدحسن زمتانی»« ،درسهتایی در بتاره استالم»
نوش تتته «گل تتدزیهر»« ،مطالع تتات غ تترب در خص تتوص اس تتالم تشتتیع» از «کتتولبرگ» ،از جمل تته
کتاب های تألیف شده در ایران است.
هتتدف از ایتتن پتتژوهش آشتتنایی بتتا دیتتدگاهی متفتتاوت و تطبیتتق نظتتر مستشتترقین در بتتاره
عاشورا که موج

دستیابی به واقعیتهای علمی موجود میشود است.

روش گتردآوری اطالعتتات بتته شتیوه کتابخانتتهای و بتتا استتفاده از اینترنتتت و بهرهمنتتدی از
روز عاشورا از منظر سفرنامهنویسان مستشرقین در تمدن اسالمی بدردازد.
مع ایلغ یواصیحیمسهشهق 

مستشرق در لغت به معنای روشن و تابان ،شرقشتناس ،خاورشتناس ،عتالم و محقتق و
ُ
عع((م ءت ر) :کستی کته
دانا به مسائل مشرق زمین( .دهخدا ،ذیتل متدخل مستشترق) .ا-فتا
آشنا و دانتا بته اوضتاع و احتوال ملتل مشترق زمتین استت ،خاورشتناس( .حستن عمیتد ،ذیتل
مدخل مستشرق)
استشتتراق کلمتتهای استتت عر بتتی کتته از واژه شتترق گرفتتته شتتده استتت و در وزن استتتفعال،
درمعنتتای «استشتتراق» خواستتتن چیزهتتای موجتتود درشتترق بتته کتتار متتیرود؛ در ز بتتان فارستتی
«شرق شناسی» و درعربی «استشتراق» و در انگلیستی « »Orientalismمیخواننتد .متیتتوان
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تجارب اهلفن و اساتید ارجمند بوده است .این پژوهش درصدد است به تبیین عتزاداری
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گفتت :استشتراق؛ یعنتی مطالعته در بتاره تتاریخ فرهنتگ ،سیاستت و اقتصتاد و خالصته همته
جنبههای مربوط به شرق است (الو یری.)7 :1392 ،
در اصتتطالح تتتاریخی ،مستشتترق کستتی استتت کتته بتته تتتدریس یتتا نگتتارش در متتورد شتترق
متتیپتتردازد و شتتامل علتتوم انستتانی ،جامعتته شناستتی ،تتتاریخ و علتتم فقهاللغتته نیتتز میشتتود.
مستشتترق ،تعتتاریفی دارد کتته ابتتتدا شرقشناستتی را شتتامل متتیشتتود کتته از آغتتاز متتدعی بتتوده
استتت کتته متتیخواهتتد در مهتتد و کتتانون پتترورش علمتتی غتترب بتته روش عینتتی ()Objective
موضوع خود؛ یعنی شرق را مطالعه کند و این مطالعه را خالی از پیش داو ریها و اغتراض،
ختالی از هتر نتوع تصترف ذهنتی ( )Subjectiveانجتام دهتد( .دار یتوش آشتوری)219 :1350 ،
هم چنین دانش پرداختن به شرق یا دانش شناخت شرق و کسی که متخصتص مطالعتات
شرق است (همو.)13 :
در فرهن تتگ آ کس تتفورد کلم تته مستش تترق ب تته عن تتوان « »Orientalismایتتن گون تته معناش تتده
استتت« :خاورشناستتی ،مطالع ت ز بتتان ،هنتتر و دیگتتر امتتور کشتتورهای شتترقی استتت ».بنتتابراین
شتترقشناس تی بتته مفهتتوم مجموعتتهای از آ گتتاهیهتتا در بتتاره شتترق استتت .شتترقشناستتی بتتا دو
مفهوم فرهنگی وجغرافیایی قابل تعریف است)Websters New Word) Dicitionary .
مستشرق از نظر جغرافیایی عبارت است از :جهتت جغرافیتایی هتر نقطتهای کته روی بته
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

جان

دمیدن خورشید دارد) Ibid orient:I. orients. direction of rising son( .

مفهت ت ت تتوم مشت ت ت تترق در اصت ت ت تتطالح خاورشناست ت ت تتی ،معنتت ت تتایی فراجغرافیتت ت تتایی داشت ت ت تتته و
ترکیبتتی از مفهتتوم جغرافیتتایی و مفهتتوم فکتتری _ عقیتتدتی و فرهنگتتی استتت (اعظتتم شتتهید
رئیس.)2 :1386 ،
هرکس که درباره شرق درس میدهد ،چیزی مینو یسد و یا این که تحقیتق می کنتد ،چته
آن کتته فتترد م ب تتور یتتک انسانشتتناس ،جامعهش تتناس ،متتور و یتتا زبانشتتناس باشتتد؛ یتتک
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شرقشناس نیز هست و کاری که متیکنتد شرقشناستی استت (ادواردستعید.)15 :1378،
مستشرق بر تدریس و مطالعه در لغت عرب و دین اسالم تمرکز می کند (همو.)229 :
آنچه با نام شرقشناسی مصطلح اهل تحقیق گشته ،معجونی است از تاریخ فرهنگ و
تمدن ،جامعهشناسی ،مردمشناسی ،روانشناسی اجتمتاعی اقتوام و امتم شترق ،کته توستط

حوزه های مختلف علوم انسانی جدیتد مغترب زمتین ستاخته و پرداختته شتده استت( .آدام
متز)3 :1377 ،
مطالت ت

ذکرش تتده در ب تتاره مستش تترقین بس تتیار اس تتت ک تته جه تتت نمون تته ب تته چن تتد م تتورد

اشاره گردید.
سفرنامهها 


ستتفرنامه بهتتترین منبتتع شتتناخت جوامتتع گذشتتته استتت .شتتاید بتتتوان گفتتت کتته اول تین
آشتتنایی جتتدی غتترب بتتا تش تیع از طر ی تق ستتفر و سفرنامهنو یستتی استتت کتته آغتتاز آن را بای تد از
ستتفرنامه متتارکوپولو در دهتتههای آختتر قتترن س تیزده و اوای تل قتترن چهتتارده دانستتت .متتارکوپولو
)The Travels of Marco Polo, Dover Publications, ،Yule, Henry (Ed.

) )(NewYork, 1983اولت تین یادداش تتتهای س تتفرنامهای را از استتماعیلیه ش تتامات دارد.
(حکمت)201-199 :1357،
شخصیت برجسته این مرحله از مطالعات شتیعی «ستر جتان ملکتم» استت کته آثتار او را
میتوان در جریانهای روشنفکتری در تتاریخ ایتران مشتاهده کترد .از آثتار برجستته ایتن دوره
«ک تولبرگ» نیتتز بتته ایتتن مطل ت

اذعتتان دارد کتته کستتانی کتته بتته ایتتران ستتفر می کردنتتد منبتتع

اصلی اطالعات در زمینه شیعه گری به شتمار میآمدنتد از « وزف آرتتور کنتت دو گوبینتون»
دیدلمات فرانسوی یاد می کند که در نیمه دوم قرن  19به مدت پنی سال در تهران ختدمت
می کترده و از او بتهعنوان اولتتین کستی یتاد می کنتتد کته بتته مقولته اختتالف اخبتتاری و نیتز فرقتته
شیخیه پرداخته است( .کولبرگ)509 :1984 ،
ً
او سفرنامهنو یستتی عمتتدتا در قرنهتتای شتتانزده و هفتتده متتیالدی؛ یعنتتی پتتس از تشتتکیل
دولت صفوی و افتزایش ارتبتاط سیاستی و اقتصتادی اروپاییتان بتا ایتران استت .در قترن  18و
 19میالدی افرادی با استفاده از تجربیتات ستیاحان بتهعنوان ستفیران سیاستی ،اقتصتادی،
فرهنگی در کشورهای شرقی مشغول بته کتار شتدند و بتا استکان در آن بتالد شتروع بته تتألیف
آثاری منظم درباره تاریخ شرق وایران نمودند .ابتدا موضوعاتی همچتون متذه  ،سیاستت
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میتوان به «تاریخ ایران» نوشته «سرپرسی سایکس» ( )Sir Percy Sykesاشاره داشت.

85

و اقتصاد و تجارت بود اما بعدها موضوعات تخصصیتر شد و حیطه کارشان تاریخ تشتیع
و مطالعات شیعی شد .در مرحله سوم؛ یعنی در قرن بیستم مطالعات شیعی جایگاه ختود
را یافت .شیعه پژوهی علمی توستط گروهتی از محققتان گستترش یافتت( .احیتاب حستینی،
)5 :1387
در کل در این مرحله سعی شده به اسالم ،تشیع ایرانیان بیش از گذشته پرداختته شتود.
ً
شتتاید بتتتوان معروفتتتر ین ای تن دستتته را ستتفرنامه «ژان شتتاردن» نامی تد کتته اطالعتتات نستتبتا
خوبی از اوضاع آن روزگار ایران ارائه میدهتد .مشخصته ایتن دوره یادداشتتهای روزانتهای
است که از نظم و موضوعیت برختوردار نیستتند .متیتتوان گفتت ستفرنامه بته مستشترقین در
کس

اطالعات فراوانتی در زمینته مطالعتات استالمی کمتک کترده استت .هماننتد ستفرنامه

«دن گارسیا دسیلوا فیگویروا» ،سفرنامه «تاورنیه» ،سفرنامه «آدام الئاریوس» ،سفرنامه «پیتر
ُ
دالواله» ،سفرنامه «کمرفر» ،سفرنامه «کاتف» و سفرنامه «کارری وگت».
در ای تتن می تتان ،س تتفرنامههای مر ب تتوط ب تته ن تتواحی شیعهنشتتین و بهخصتتوص ایتتران عهتتد
صتتفوی و دوره بعتتدی ،منبتتع اطالعتتاتی مهمتتی بتترای شرقشناستتان در خصتتوص شتتناخت
تشیع و شیعیان هستند؛ چراکه نویسندگان آنها مطال

قابتلتوجهی درزمینتههای اصتول

اعتقادی ،آداب و رسوم ،مراسم مذهبی و عبادی و نیتز تتاریخ شتیعیان نقتل کردهانتد .البتته
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

با توجه به نقاط قوت و ضعفی کته در آنهتا وجتود دارد ،اطالعتات آنهتا قابتل نقتد و بررستی
ً
است؛ چنانکه برخی از آنها کامال مردود و برخی دیگر ،صحیح و قابل قبولند.
از نقتتاط قتتوت ستتفرنامهها ،مبتنتتی بتتودن بتتر مشتتاهدات عینتتی و گتتزارشگتتری محت

و از

نقاط ضعف آن ها تعمیم دادن قضتایا و استتناد بته برختی منتابع غیتر معتبتر و شتفاهی و کتم
بودن اطالعات عمومی و تاریخی نویسندگان آنهتا استت .موضتوع ز یتارت و توجته شتیعیان
بتته ایتتن مقولتته در بتتیشتتتر ستتفرنامهها آمتتده و بتته همتتین مناستتبت از مشتتاهده مشتترفه و قبتتور
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امامتتان و امامزادگتتان یادشتتده استتت .گتتاه مشتتاهدات عینتتی ستتیاحان از ایتتن مکانهتتا کتته
مشتتمل بتتر تشتتریح ستاختمان و معمتتاری آرامگتتاه و تزئینتات و جزئیتتات آن استتت ،ذکرشتتده
استتت .هتتمچنتتین برگتتزاری مراستتم روز عاشتتورا و ستتوگواری بتترای امتتام حستتین

و شتتهدای

کتتربال از موضتتوعات پررنتتگ در سفرنامههاستتت کتته اظهتتار نظتترات مختلفتتی را نیتتز بتته همتتراه

داشته است (ع یزی.)42-41 :1388 ،
بیشتتک انتقتتال ایتتن اطالعتتات در کیفیتتت شتتناخت و آ گتتاهی اروپاییتتان و نویستتندگان
بعدی آنها تأثیر داشته و از اینرو توجه به نقاط ضعف و قوت این آثار ،مهم است .اگرچته
ذکر مشاهدات عینی از سوی سفرنامهنویستان از نقتاط قتوت کتار آنهتا میتوانتد باشتد ،ولتی
گتاه برداشتتتهای غیرواقتع آنهتتا ذهتتن خواننتده را از واقعیتتت منحتترف میستازد .هتتمچنتتین
تکیتته بتتر منتتابع شتتفاهی غیتتر معتبتتر و تعمتتیم قض تایا از اشتتکاالت دیگتتر کتتار ستتفرنامهنویستتان
شتمرده میشتود .نگارنتدگان ایتن ستفرنامهها ومستشترقان ستفیر در ایتران بتیشتتر نماینتتدگان
ً
سیاستی حکومتهتتای متبتتوع بودهانتتد کتته عمتتدتا بترای انجتتام متتأموریتی ختتاص عتتازم ایتتران
شده بودند (همو).
در قرنهت تتای  15و  16م  9 /و  10هجت تتری ،همزمت تتان بت تتا حاکمیت تتت صت تتفویان در ایت تتران،
سفرنامههای بسیاری نوشته شد .در این دوره ،کشورهای غر بتی می کوشتیدند تتا به گونتهای
باب مناسبات سیاسی _ اقتصادی را بتا شترق بگشتایند ،ازایتنرو ،افترادی بتا مأموریتهتای
مختلتتف از ارو پتتا بتته کشتتورهای شتترقی و استتالمی میآمدنتتد .روی خوشتتی کتته دولتهتتای
مسلمان به سفیران و ستیاحان نشتان میدادنتد نیتز زمینته را بترای ستفرهای مکترر بیگانگتان

شتتده بودنتتد .درستتفرنامهها بتترخالف کتابهتتای تتتاریخ و جغرافیتتا بتته کوچتتکترین مستتائل
اجتمتتاع توجتته شتتده و درآنهتتا از تودههتتای مردمتتی ،آداب و رستتوم ،اقتصتتاد و هنتتر و ادبیتتات
سخن رفته است.
در ادامه سنت سفرنامه نویسی افرادی که تجربیتات گذشتتگان ستیاحان را نیتز بته همتراه
داشتند ،بهعنوان سفرای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در کشورهای شرقی مشغول به کتار
شدند .وجه تمایز ایتن مرحلته بتا مرحلته قبتل را میتتوان در ستکونت بتیشتتر ایتن افتراد در آن
بالد و تالش برای نوشتتن آثتاری متنظم پیرامتون تتاریخ شترق و ایتران دانستت .البتته در ابتتدا
موضتتوعات عتتام و از قبیتتل متتذه  ،سیاستتت ،اقتصتتاد ،تجتتارت و متتوارد مشتتابه بتتود ،ولتتی
بعدها ایتن موضتوعات تخصصتیتر و جزئیتتر گردیتد .بتهعنوان مبتال در حیطته کتار آنتان در
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فتتراهم می کتترد .نگارنتتدگان ایتتن ستتفرنامهها و مستشتترقان ستتفیر در ایتتران بتتیشتتتر نماینتتدگان
ً
سیاستتی حکومتهتتای متبتتوع بودهانتتد کتته عمتتدتا بتترای انجتتام متتأمورتی ختتاص عتتازم ایتتران
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کش تتورهای شیعهنش تتین ،ت تتاریخ تش تتیع و دیگ تتر مطالع تتات شتتیعی و واقعتته عاشتتورا و مراستتم
سوگواری بود.
یکی از ویژگیهای مهم عصر صفوی ورود مستشرقان غربی به ایران است کته بتا اهتداف
متفتاوت سیاستتی ،تجتتاری و یتتا نظتتامی قتتدم ایتتن ختای گذاشتتتهاند .ماحصتتل ایتتن ستتفرها،
آثتاری استت کته بهصتتورت ستفرنامه طبقهبنتدی می گتردد و گو یتتای زوایتای مختلتف زنتتدگی
ایرانیان عصر صفویه است .توجه به آداب و رستوم متذهبی متردم بهخصتوص عتزاداری ایتام
محرم و صفر از مواردی است که در این آثار با تفصیل بسیار بیان شده است.
بستیاری استت به گونتهای کته برختی از آنهتا

سفرنامههای ایتن دوره ،مشتتمل بتر مطالت
ُ
مانند سفرنامه نهجلدی «شاردن» بهصورت دایرةالمعارفی در باب فرهنگ و تتاریخ نتواحی
شرقی درآمده است .از همین قبیل ،سفرنامه «ژان بائیستت تاورنیته» ستیاح هلنتدیاالصتل
پاریستتی استتت ک تته اطالعتتات قاب تتلتوجهی در بتتردارد .در دورههتتای بعتتد بهخصتتوص قتترن
هجدهم میالدی /ستیزدهم هجتری ستفرهای اروپاییتان بتیش از هتر زمتان دیگتر بتود و تعتداد
ستتفرنامههای بهجامانتتده از ایتتن زمتتان بستتیار ز یتتاد استتت کتته البتتته همتته آنهتتا مطلت

توجتته

برانگیزی ندارند.
ستتفرنامههای موجتتود هرچتته بتته زمتتان حتتال نزدیتتکتر میشتتوند حتتال و هوایشتتان تغییتتر
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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می کند و کار از بیان واقعیات و مشاهدات به بررسی اوضاع واحوال و یافتن راههتایی بترای
نفتتوذ آستتانتر وستتریعتر می کشتتد .نمونتته بتتارزی ازاین گونتته ستتفرنامهها را میتتتوان در کتتتاب
« ُبهلر»( )Bohlerفرانسوی یا در گزارش «چارلز فرانسیس مکنتزی» انگلیستی یافتت (شتفیعی
سروستانی :1376،مقدمه).
ع ا اریازم ظرسفرنامهن سا مسهشهق 

ده روز اول متاه محرمالحترام بتا توجته بته اشتاراتی کته از ستوی معصتومین

بته شتتیعیان

رست تتیده است تتت ،در نت تتزد ش ت تتیعیان امامیت تته بست تتیار قابت تتل احتت تترام بت تتوده و از شت تتور و شت تتعور
وصفناپذیری برخوردار است .اهمیت این ده روز عزاداری با توجه به اینکته مراستم عتزای
حسینی

در گذشته مانند امروز وسعت نداشته ،از نگاه مستشرقان مخفی نمانده است

و در ضتمن اشتارات ختود بته مبحتث آیینهتای عتزاداری ایرانیتان درمتاه محترم ،در عظمتتت
دهه اول قلم چرخانده و از این ایام مقدس بر اساس مشاهدات شخصی سخن گفتهاند.
ع ا اری هروزه 

«دن گارسیا» مستشرق ایتالیایی در اینباره مینویسد:
این ایام مقدس ده تا دوازده روز در همته مستاجد و بازارهتا و دیگتر امتاکن عمتومی

برپا میشود و زن و پیر و جوان در آن شرکت می کنند( .فیگویروا)307 :1363،

«تاورنیتته» دهتته اول را مقدمتتهای بتترای انجتتام باشتتکوه مراستتم روز عاشتتورا برمیشتتمرد و بتتا
کمی اغراق این گونه وضعیت شیعیان ایرانی را به تصویر می کشد.
مدت هشت یا ده روز قبل از مراسم عاشورا متعص ترین شتیعیان سراستر بتدن و

چهره را سیاه می کنند( .تاورنیه)88 :1383،

«آدام الئتاریوس» کته نتوع نگتاهش نستبت بته دیگتران علمیتتر استت در ستفرنامه ختتویش
این گونه می گوید:
مراستم ستتوگواری ده روز طتول می کشتتد ،بته همتتین دلیتل آن را عاشتتورا کته بتته ز بتتان
از مدینتته بتته کوفتته مستتافرت کنتتد ،دشتتمن ایشتتان را ده روز تمتتام تعقی ت
لحظه شهادت دنبالشان بوده است ( .ل اریوس)109 :1363،

کتترد و تتتا

گرچه این دالیل به دلیل آن که هیچ شاهد تاریخی بر آن وجود ندارد و فلستفه دهته بتودن
ایام عزاداری را نمیرساند ،هرگز پذیرفتنی نبتوده ،امتا بته نظتر میرستد نوشتتن ایتن تحلیتل از
دهه عزاداری از دو حالت خار نباشد .یکتی ایتنکته ممکتن استت ایتن جمتالت تصتورات
ذهنتی نویستتنده باشتتد کتته بتتر استتاس کلیتتاتی از واقعتته عاشتتورا صتتادر شتتده استتت .دیگتتری بتتر
مبنتتای شتتنیدههایش از افتتراد عتتامی باشتتد و بتترای ایتتنکتته پرستتش ایتتن دانشتتمند آ لمتتانی را
بیپاستتخ نگذارنتتد ،بتتر استتاس یافتتتههای ذهنتتی ختتود ایتتن مطل ت

را بتته او گفتهانتتد و او در

یادداشتهای خویش آورده است .بتههرحال فتارا از هرگونته نقتد و بررستی عمتق دقتت وی
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عربی معنای ده میدهد مینامند .گویند زمانی که امتام حستین

میخواستت
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قابل تحسین است.
«پیتر دالواله» که دهه اول محرم را در اصفهان دری کرده است مینویسد:
دهه اول محرم عاشورا نامیده میشتود .ایرانیتان ،تمتام ایتن متدت را بتهطور متداوم
عزاداری می کنند( .د واله)99 :1384،

ُ
به گفتت «انگلبترت کمرفتر»« ،کتاتف» کته عتزاداری پتر شتور شتیعیان اصتفهان را مشتاهده
می کرده است در سفرنامه خود میآورد:
روزهای عزا از اول محرم شروع و تا دهم ادامه مییابد( .کاتف 2536 ،راهنشاهی)81 :

«جملی کارری» که به اشتباه عزاداری محرم را سوگواری امام حسن و امام حستین
عنوان می کند و این گونه مینویسد:
این مراسم ده روز طول می کشد و تمام این مدت میدانها ،گتذرگاهها چراغتانی و
ء ء
روشن و علمهای سیاه در همهجا برافراشته است( .کارری)125 :1348 ،

«پیترودالواله» با کمی اغراق مینویسد:
تشریفات و مراسم عزادارى عاشورا به این قرار است که همه غمگین و مغموم بته
نظ تتر م تتیرس تتند و لب تتاس ع تتزادارى ب تته رن تتگ س تتیاه ،یعن تتی رنگ تتی ک تته در مواق تتع
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

دیگتر ،هیچوقتتت متورد استتتعمال قترار نمی گیتترد ،بتر تتتن می کننتد .هتیچ کس ستتر و
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ریش خود را نمیتراشد و به حمام نمیرود و بهعالوه نهتنها از ارتکاب هرگونه گناه
پرهیت تتز می کنت تتد ،بلکت تته خت تتود را از هرگونت تته خوشت تتی و تفت تتریح محت تتروم میست تتازد.

(د واله)100 :1384،

در طول مدت سوگوارى ایرانیها لبتاس عتزادارى میپوشتیدند ،مکتدر و غمگتین

هستند ،موى سترخود را اصتالح نمی کننتد و ایتن ختالف کتردار روزانته آنهاستت.

( داا ال اریوس)110 :1363،

م ت تتوارد ذک ت تتر ش ت تتده نمون ت تتهای از توص ت تتیفات سفرنویس ت تتان مستش ت تترق در ب ت تتاره س ت تتوگواری
سیدالشهداب

بوده است.

روضهخوانی 


یکی ازآیینهای سوگواری روز عاشتورا ،روضتهخوانی بتوده استت کته سفرنامهنویستان ایتن
چنین توصیف کردهاند:
ً
«دن گارستتیا» کتته بتتا دقتتت نستتبتا بتتاالیی عتتزاداری را رصتتد می کتترده ،در گتتزارش ختتویش
ابتدا به وصف روضهخوانان پرداخته و این گونه موعظهگران را توصیف می کند:
موعظه گران در این مجالس علمتای شترعند و اینتان همتان مقتام را میتان ایرانیتان
ً ّ
دارنتتد کتته کشیشتتان در میتتان مستتیحیان ،غالبتتا متتال یتتا قاضتتی نامیتتده میشتتوند.

(فیگوئروا)307 :1363،

او همچنین در مورد روضه خوانان به این مقدار اکتفا ننموده و در ادام وصف ختویش از
آنان مینویسد:
ایتتن واعظتتان بتتر منبرهتتای بلنتتد شتتبیه آنچتته در محتتل ستترودخوانی کلیستتا دیتتده
میشود ،موعظه می کردند .در این معنی که پس از باال رفتن از شش یا هفت پلته
منبر و نشستن بر آخرین آنها مانند موعظهگتران ارو پتا بتا اطتوار و حرکتات دستت و
سر و بازو به موعظه میپرداختند( .همو)309 :

از دیگتتر آیینهتتای ستتوگواری دوره عهتتد صتتفوی نعتتشگردانتتی استتت« .آدام الئتتاریوس»
مراسم نعشگردانی در اردبیل را این گونه گزارش میدهد:
قبل از طلوع آفتاب ایرانیها مراسم نعشگردانتی امتام حستین

را برگتزار کردنتد.

آنهتتا پرچمهتتاى معمتتولی ختتود را حمتتل می کردنتتد .است ها و شتتترهایی را کتته بتتر
پش تتت آن تتان پارچ تته نیلی رن تتگ انداخت تته بودن تتد در ش تتهر ب تته گ تتردش درآوردن تتد .در

پارچههاى یاد شده تیرهایی فرو کرده بودند که به نظر میرسید بر اثر تیرانتدازى بته
بتتدن چارپایتتان فرورفتتته باشتتد و نمایتتانگتتر تیرهتتایی بتتود کتته دشتتمن بتته بتتدن امتتام

حسین

فرونشانده بود .بر پشت اس ها و شتران پسربچههایی نشسته بودند و

در مقابتتل ختتویش تابوتهتتایی داشتتتند کتته بتتا کتتاه و پوشتتال پرشتتده بتتود .اینهتتا

تمبیلی از فرزندان وحشتزده خاندان امام حسین

بودند .بر روى چنتد است

عزاداری روز عاشورا از منظر سفرنامهنویسان مستشرق

نعشگر انی 
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دیگتتر دستتتارى زیبتتا ،شمشتتیر ،کمتتان و تیردانتتی پتتر از تیتتر بتته چشتتم میختتورد کتته
نشاندهنده اسلحه امام حسین

بود ( .ل اریوس)110 :1363،

«دالواله» در بیان ج ییات دستههای عزاداری محالت اصفهان مینویسد:
بتتر روى استت هاى آنتتان ،ستتالحهاى مختلتتف و عمامتتههاى متعتتدد قتترار دارد و

بهعالوه چندین شتر نیز همراه دستهها هستند که بر روى آنها جعبههایی حمل
میشتتود کتته درون هتتر یتتک ستته _ چهتتار بچتته ،بتته عالمتتت بچتتههاى استتیر حستتین
شهید

قرار دارند .عالوه بر آن ،دستهها هر یک به حمل تابوتهایی میپردازند

که دور تا دور آنها مخمل سیاهرنگی پیچیده شده و در روی آنها یک عمامه که
ً
احیانتتا بتته رنتتگ ستتبز استتت و هتتمچنتتین یتتک شمشتتیر جتتای دادهانتتد و دور تتتا دور
تتتابوت ...،تمتتام ءطب تق نیتتز بتته ایتتن نحتتو میچرختتد و منظتتره جتتالبی پیتتدا می کنتتد.

(د وله)100 :1384،

شبیهگر انی 


یکتتی از پدیتتدههایی کتته پتتس از جنگهتتای صتتلیبی و آشتتنایی مستشتترقین بتتا متتذه

تشتتیع متتورد توجتته خاورشناستتان قتترار گرفتتت تع یتته یتتا شتتبیهخوانی استتت (حکمتتت:1357،
.)201-199
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گزارش «تاورنیه» فرانسوی از مراسم عزاداری در اصفهان و در حضور شتاه صتفی ،تکامتل
تدریجی شبیهسازی و بازسازی وقایع کربال را در عزاداریها نشان میدهد:

ًُ
متعص ترین شیعیان سراسر بدن و چهره را سیاه می کنند و کامال لخت و عتور،

فقط با پارچهاى کوچک در برابر قسمتهایی از بتدن کته بایتد پوشتیده بمانتد ،بته
کوچهها میروند .قلوهسنگی در هر دستت دارنتد کته بته هتم می کوبنتد درحالی کته
هزاران پیچ و تاب به تن و چهره میدهند و مدام فریاد میزنند :حسین ،حسین،
حسین ،با چنان ّقوتی که کف از دهانشان خار میشود( .تاورنیه)88 :1369 ،

«تاورنیه» جهانگرد فرانسوی نیز به شبیه گردانی کودکان کربال اشاره می کند:
بر روى عمار ى ،تابوتی کوچک به چشم میخورد و در تابوت یک بچه کوچک که
ختتود را بتته ُمتتردن زده بتتود .همتته کستتانی کتته ایتتن دو کتتودی را همراهتتی می کردنتتد

می گریست تتتند و نالت تته و زارى عظت تتیم می کردنت تتد .ایت تتن تجست تتم و نمت تتایش طفت تتالن
حستتین

استتت کتته پتتس از شتتهادت امتتام

 ،در دستتت ی یتتد ،خلیفتته بغتتداد

[شام] ،گرفتار شدند و به قتل رسیدند( .تاورنیه)90 :1369 ،

در گت تتزارش مختصت تتر «کمرفت تتر» از مراست تتم محت تترم ،بت تته نظت تتر میرست تتد کت تته تنهت تتا صت تتحنه
شبیهسازیشده حمل تتابوت امتام مقتتول

نظترش را جلت

کترده و او را بته نوشتتن شترح

ماجرا واداشته است:
در این روز مردم بهصورت دستهجمعی تابوت امام مقتول

را که چون سرپوش

نتتدارد و جستتد خونآلتتود پستتربچهای کتته ختتود را بتته متتردن زده از آن دیتتده میشتتود

حم تتل می کنن تتد ،پس تتربچه در ح تتین حرکت تت دس تتته آه می کش تتد و نال تته می کن تتد.

(کمپفر)180 :1363،

ُ
«کتتاتف» روستتی نیتتز در وصتتف دستتتههای عتتزاداری پتتس از ذکتتر آیتتین ستتنگزنی ،مراستتم
حمل تابوت که همراه با شبیه گردانی کودکان امام حسین

است را شرح میدهد:

ُ
تابوتهایی مخملدار در جلوی شترهایی که روی آنها بچههای لخت را طوری
نشتتاندند کتته صورتشتتان بتتهطرف ُدم شتتتر استتت حمتتل می کننتتد و فر یتتاد میزننتتد:
به همراه اسبان آنها دو طفل لخت که بدن و سر و صورت خود به خون آلودهاند،
ُ
ستتوار بتتر اس ت درحرکتنتتد .روی اس ت دیگتتری متترد لختتتی کتته ختتود را بتته پوستتت

گوستتفند خاکستتتری پیچانتتده استتت بتته طوری کتته پشتتمهای گوستتفند بتته بتتدن او
تماس دارد و قسمت بی پشم به بیرون استت بتهآرامی بتا است

حرکتت می کنتد…

گویا منظور از بچههای خونین همان کودکتان بی گنتاه امتام حستین
شدهاند( .کاتف2526،راهنشاهی)82- 81 :

کته شتهید

قمهزنی 


قم تتهزنی مراس تتمی اس تتت ک تته در بعض تتی شهرس تتتانها و بتتالد ش تتیعی و ّ
توست تط برخ تتی از
عزاداران امام حسین اجرا میشود و در ّ
تأسی به مجتروح و شتهید شتدن سیدالشتهدا
و شتتتهیدان کت تتربال و بتتتهعنوان اظهت تتار آمتتتادگی بت تتراى ختتتون دادن و ستتتر بتتتاختن در راه امتتتام
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حسین

انجام میدهند .صبح زود عاشتورا ،بتا پوشتیدن لبتاس ستفید و بلنتدى همچتون

کفتتن ،بهصتتورت دستتتهجمعی قمتته بتتر ستتر میزننتتد و ختتون از ستتر بتتر صتتورت و لبتتاس ستتفید
جارى میشود.
بعضی هم براى قمهزنی نذر می کنند .برخی همچنین نذرى را درباره کودکان خردستال
ّ
انجتتام میدهنتتد و بتتر ستتر آنتتان تی ت میزننتتد ،در حتتدى کتته از محتتل آن ختتون جتتارى گتتردد.
قمهزنی نیز ،مبل زنجیرزنی و شتبیهخوانی ،از دیربتاز متورد اختتالف نظتر علمتا و پیتروان آنتان
بوده و به استفتاب مبنتی بتر جتواز یتا عتدم جتواز آن میپرداختهانتد (محتدثی.)358 :1376،
ُ
«کاتف» در اینباره مینویسد:
متتردان و کودکتتان ستترهای ختتود را میشتتکافند و خونآلتتود حرکتتت می کننتتد و نیتتز
پوست دستها و سینههای خود را بتا تیت می ُبرنتد و ختون را بته سروصتورت ختود
میمالند( .کاتف2526،راهنشاهی)82- 81 :

ء
«کمرفتتر» عتتزای تعبیتتر را این گونتته شتترح میدهتتد و ایتتن عمتتل را نتتوعی مواستتات در برابتتر آن
فاجعه برمیشمرد:
در بعضی از شتهرها شترکت کنندگان در ایتن تشتییعجنازه بتا تیغتی کته در دستت
دارند بته سترخود کته تتازه تراشتیده شتده زختم میزننتد ،بتهعبارتدیگر بترش دایتره
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مانندی در پیشانی و دو ختراش طتولی در جمجته ی ختود ایجتاد می کننتد تتا ایتن
قتل شرمآور را به صورتی محسوس مجسم کرده باشند( .کمپفر)181 :1363،

چاکچاکوها 

یکی از جال ترین جلوههتای عتزاداری امتام حستین

در عهتد صتفویه چتای چاکوهتا

بودند .این افراد از طبقات پایین و فقیر جامعه تشکیل میشتدند و در طتول عتزاداری ،بتدن
لخت خود (غیتر از عتورتین) را بتا رنگ هتای قرمتز (بیشتتر بتا ختون) و ستیاه بتراق رنتگ کترده و
ضمن عزاداری کردن مردم به آنان صدقه و غذا میدادند.
«پیتر دالواله» در وصف چای چاکوها مینویسد:
جمعی دیگر ،در میدانها و کوچههاى مختلف و جلوى خانههاى مردم ،برهنه و

عریان ،درحالی که فقط با پارچه سیاه یا کیسه تیرهرنگی ،ستر عورت کرده و سر تا
پای خود را با ماده اى سیاه و براق ،شبیه آنچه ما بتراى رنتگ زدن جلتد شمشتیر یتا

فل تتزات دیگ تتر اس تتتعمال م تتی کنیم رن تتگ زدهان تتد ،حرک تتت می کنن تتد و تم تتام ای تتن
تظتتاهرات بتتراى نشتتان دادن مرات ت
حسین

ستتوگوارى و غتتم و انتتدوه آنتتان در عتتزاى امتتام

است .به همراه این اشخاص ،عتدهاى برهنته نیتز راه میرونتد کته تمتام

بدن خود را به رنگ قرمتز درآوردهانتد تتا نشتانی از خونهتایی کته بته زمتین ریختته و
اعمال زشتی که آن روز نسبت به امام حسین

انجام گرفته است ،باشد و همه

با هم ،آهنگهاى غمانگیتز در وصتف حستین

و مصتائبی کته بتر او وارد شتده،

می خواننتتد و دو قطعتته چتتوب یتتا استتتخوانی را کتته در دستتت دارنتتد ،بتته یکتتدیگر
می کوبند و از آن صداى حزنانگیزى به وجود میآورند و بهعالوه حرکتتی بته ستر و
تتتن ختتود میدهنتتد کتته عالمتتتی از انتتدوه بیپایتتان آنهاستتت و بتتیشتتتر بتته رق تص،
شباهت دارد و در همینحال ظرفهایی را که در دست دارند جلو اشخاصی که
در میدان حلقهوار دور آنها جمع شدهاند ،می ءبرند و مردم بهعنوان صتدقه در آن
پول میاندازند( .د واله)100 :1384،

«دن گارستتیا» ستتفیر استترانیایی ،چتتای چاکوهتتا را در شتتیراز و اصتتفهان دیتتده و در متتورد
گروهتتی کتته همتته بدنشتتان جتتز قستتمتهایی کتته سرشتتت آدمتتی بتته پوشتتیدن آنهتتا

فرمان میدهتد برهنته استت و بتدن ختود را بتا رنتگ ستیاه درخشتانی چنتان رنگتین
کتتردهانتتد کتته بتتیشتتباهت بتته حبشتتیهای بتتراق پوستتت نیستتتند ،در شتتهر بتته راه
میافتد .با آهنگ چند طبل کوچک به حالت رقص حرکت میکنند .در صورت
برخورد با گروه دیگرى از قماش خودشان با مشت و لگد به جتان هتم متیافتنتد؛ و

اگر کارد یا خنجرى به دست بیاورند یکدیگر را میکشند .اینتان نیتز کستانی را کته
در این برخوردها به قتل برسند شهید تلقی میکنند و اینگونه مرگ را به فال نیک
میگیرند .کسانی هستند که در مرا کتز تجمتع متردم گتودالی متیکننتد و تمتام بتدن
برهنتته ختتود را تتتا گتتردن در ختتا ی فتترو می کننتتد بتته طوری کتته جتتز سرشتتان بیتترون

نمتتیمانتتد .اینتتان رفیقتتی دارنتتد کتته از حاضتتران یتتا رهگتتذران برایشتتان صتتدقه جمتتع
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میکند( .فیگوئروا)312 :1363 ،

عزاداریزنان 

مراسم و مجالس سوگواری ایام عاشتورا و دیگتر ایتام ستوگواری ،از مهمتترین صتحنههایی
بود که زمینه حضور زنان را در مسائل اجتماعی و متذهبی جامعته همتراه و هتمدوش متردان
فراهم می کرد« .دن گارسیا دسیلوا فیگویروا» به حضور زنان بتا طبقتات اجتمتاعی مختلتف
در مراسم عزاداری اشاره دارد ،وی بتا توجته بته طترز پوشتش و محتل جلوسشتان در مجلتس،
آنان را به سه گروه زنان پیشهوران و ُبنکداران ،زنان بازرگانان و طبقات متوسط و زنان وزرا
و درباریان تقسیم می کند.
فیگویروا درباره زنان شرکت کننده مینویسد:

 ...چنانکه در مدت ادامه این تشریفات با اینکه همه زنان عتزادار چتادر ستیاه و
برختتی زرد یتتا قهوهای رنتتگ بتتر ستتر داشتتتند اینتتان بتته ستتبک خودشتتان لباستتی تمتتام
ابریشتتم بتتر تتتن و چادرهتتایی از پارچتتههتتاى لطیتتف زردوزى شتتده بتتر ستتر داشتتتند و

بتتیشترشتتان بتتا صتتورت بازنشستتته بودنتتد .همتته زنهتتا از هتتر طبقتته بتتا دقتتت کامتتل
مواعظی را که هر روز در این مسجد بهوسیله جدىترین و واالمقامترین مالیتان یتا
فقیهان ایراد میشد گوش میدادند .سخنان موعظهگران بهقدری تأثرانگیز استت
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که زنها بهسختی اشک میریزند و با سیلی بر چهره و با مشتت بتر ستینه ختویش
می کوبند .همه زنان ،از هر طبقه و در هر شرایطی کته باشتند در ایتن ده دوازده روز
عزا در خانههاى ختود نیتز روبنتده از صتورت برنمتیگیرنتد و هتر کتاری را بتا صتورت
پوشتتیده انجتتام متتیدهنتتد و ایتتن نشتتانه نهایتتت اختتالص و س توگوارى آنتتان بتتراى

حسین

است( .فیگوئروا)312 :1363 ،

«جملی کارری» در مورد زنان عزادار مینویسد:
زنتتان ایتتران ماننتتد دیگتتر زنتتان دنیتتا احتتترام ز یتتادى ب ته وع تاظ و پیشتتگویان قائلن تد و
عدهای از آنان با اهدای پول نقره و حلوا و شربت گل از وعاظ جلت

التماس دعا میکنند( .کارری)312 :1363 ،

خشتنودى و

از رسوم دیرینه ایرانیان در اوقات عزاداری ،پوشیدن لباسهای تیره و سیاه و نتراشتیدن

موی سر و صتورت بتود تتا ستوگواری ختود را عیتان ستازند ،ایتن رستوم در عهتد صتفوی بتهوقت
عزاداری پی گرفته میشد.
«آدام الئاریوس» که همراه هیئت آلمانی به دربار شاه صفی آمده بتود ،در وصتف مراستم
عاشورا در شهر اردبیل مینویسد:
پوشش زنان اصفهان در هنگام خرو از خانه چادر سفید و روبندی بود که تمتام
بدن و چهره آنان را میپوشاند.

امت ت تتا «دن گارست ت تتیا» در مت ت تتورد پوشت ت تتش ظت ت تتاهری زنت ت تتان در ایت ت تتام ست ت تتوگواری این گونت ت تته
ادعا کرده است:
همتته زنتتان ،از هتتر طبقتته و در هتتر شتترایطی کتته باشتتند در ایتتن ده-دوازده روز عتتزا در

خانههاى خود نیز روبنده از صورت برنمیگیرند و هتر کتاری را بتا صتورت پوشتیده
انجتتام متتیدهنتتد و ایتتن نشتتانه نهایتتت اختالص و ستتوگوارى آنتتان بتتراى حستتین
است( .فیگوئروا)310 :1363،

ایتتن نوشتتته بختتش کتتوچکی از فرهنتتگ عاشتتورا استتت ،مراستتم عتتزای امتتام حستتین

بتته

دلیل جاذبهای که دارد هر انستان جو یتای حقیقتت را بته ستمت ختود می کشتاند .همتانطور
شورانگیز قلمفرستایی نیتز نمودهانتد ،گرچته در متواردی بته خطتا رفتته ،امتا تتالش ایشتان قابتل
توجه و تأمل است.
تأثیراتازجنبهفرهنگی 

بتتا توجتته بتته ستتفرنامههتتای نگاشتتته شتتده توستتط مستشتترقان کتته در مطالت

فتتوق بتتدانهتتا

پرداختتته شتتده اس تت ،میت توان گفتتت آنتتان بتته جنبتته آداب و رستتوم شتتیعیان در ایتتران توجتته
و یتژهای داشتتهاند .از مصتادیق آن میتتوان بته مراستمهتایی کته شتیعیان در ایتران در ایتتن ده
روز اول ماه محرم انجام میدادهاند اشاره فراوانتی کتردهانتد .ایتن بیانتات مستشترقان در قترن
 19میالدی که از مراسمهای فرهنگی ،دهه اول محترم داشتتهانتد ،تتأثیرات ایتن مراستمهتا از
نظر مستشرقان تاکنون نیز پا برجا بوده استت؛ یعنتی عتزاداریهتایی کته شتیعیان در آن زمتان
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بتترای امتتام ستتوم شتتیعیان

انجتتام متتیدادنتتد کتته توستتط مستشتترقان نیتتز ثبتتت شتتده استتت،

تاکنون نیز تتأثیرات ایتن واقعته از منظتر شترقشناستان بتر تمتدن استالمی بتیش از پتیش ادامته
داشته و این آداب ورسوم شیعیان ایران بر عتزاداریهتای شتیعیان ملتل استالمی دیگتر نیتز پتا
گذاشته است.
جنبهاقتصادی 

با توجه به مطالبی که در باال ذکر گردید میتوان اینگونته گفتت کته تتأثیرات عتزاداری روز
واقعه عاشورا از نظر اقتصادی بر تمدن اسالمی بر استاس دیتدگاه مستشترقان دهته نتذورات و
کمک به فقر،ا دستور کار نه تنهتا شتیعیان ایتران بلکته شتیعیان ملتتهتای استالمی دیگتر نیتز
بوده است.

احستتان و اطعتتام از جلوه هتتای نیکوکتتاری و کمتتک و دستتتگیری از عزادارانتتی بتتود کتته بتتا

مشتغول شتدن بته عتتزاداری ،امکتان تهیته غتتذا و طعتام بترای ختتود را نداشتتند .در ایتن زمینتته
بستتیار جال ت استتت کتته بتته یتتاد تشتتنگی امتتام حستتین و اصتتحابش ،جمعتتی از ء
خیتترین
آبانبار و سقاخانه میساختند تا مردم از تشنگی آسوده شوند.
«فیگوئروا» در این زمینه مینویسد:

یکی از علل اساسی خیرات و مبترات ایرانیتان بتراى ستاختن آبانبارهتا و نجتات
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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متتردم از تشتتنگی توجتته بتته همتتین امتتر ،یعنتتی تشتتنگی امتتام حستتین

و یتتارانش در

همین واقعه است( .همو)

در شتتهر اردبیتتل ،عتتزاداران فقیتتر بتتا غتتذاهایی کتته در آشتترزخانه بقعتته شتتیخ صتتفیالدین

اردبیلتی پختتته میشتتد ،اطعتتام میشتتدند .تعتتدادی از ایتتن عتتزاداران بتته نوشتتته «الئتتاریوس»،

ش ها را به خانه خود نمیرفتند و بته نشتانه انتدوه و غمتی کته از شتهادت امتام حستین

داشتتتند ،برخاکس تتتر آش تترزخانه ش تتیخ ص تتفیالدین میخوابیدنتتد (آدام الئتتاریوس :بختتش
ایران.)113 :

نهیجهگیهی 


با بررسیهای صورت گرفته میتوان گفت که مطالعات عاشوراپژوهی در عصر حاضر بتا

رویکرد سیاستی بته عاشتورا و شتیعه پرداختته استت .در نتیجته استشتراق حرکتتی مستتمر در
ط تتول ت تتاریخ ب تتوده ک تته ف تتراز و نش تتی های متع تتددی داش تتته اس تتت ک تته نمیت تتوان در م تتورد
مستش تترقان ب تته ی تتک ص تتورت داوری ک تترد .مستش تترقانی ک تته در ب تتاره ت تتار یخ اس تتالم و ب تتهویژه
عتتزاداری روز عاشتتورا کتتار کردهانتتد را میتتتوان بتته ستته گتتروه تقستتیم کتترد :محقتتق ،محقتتق و
مستبصر و گروه سوم مأموران تخر ی  ،که متأسفانه بلندگوهای تبلیغاتی بتیشتتر در دستت
گروه سوم است.
تتتاکنون مستشتترقان اطالعتتات علمتتی کتته ازاستتالم بتته دستتت آوردهانتتد و مطالعتتاتی کتته در
کت ت

و آثتتار استتالمی انجتتام دادهانتتد در محتتیط تستتنن بتتوده و از عقایتتد علمتتاب اهتتل ستتنت و

تألیفات و آثار آنها تجاوزنکرده است .آنچه از سوی شیعیان گفته شده ،یا انتدی استت یتا
با جهت گیریهای مغرضانه همراه بوده است .از دیگر عمتده کتار مستشترقان ،استتناد آنتان
به منابع کمتر مورد اعتماد و بیتوجهی به آثار ب رگان شیعه و توجه نکردن به زیارتنامهها و
ادعیته ائمته اطهتار
کت

را میتتوان دانستت .بتتا ایتنکته مستشترقان اطالعتات علمتی ختتود را از

اهل تسنن اخذ می کردند اما نباید این واقعیتت را نادیتده گرفتت کته پتس از نیمته دوم

قرن بیستم مستشرقان از منظر سیاسی و اجتماعی و تحلیلی بته واقعته عاشتورا نگریستتهاند
مستشرقان با الهام از تحقیق درباره عزاداری واقعه عاشورا از طر یتق جنگهتای صتلیبی
و سفرنامههای مستشرقین به جهان غترب شناستاندهاند کته بته دلیتل ایجتاد تمتدنی در بتین
مستتلمانان ،عطوفتتت و مهربتتانی بتتین آنتتان حتتاکم شتتده استتت کتته ایتتن امتتر تجلتتی آیتته شتتریفه
ّء
ء ْ ُ ّء
ء ّء
ُ
ُ ءٌ
ّم ءح ّمد ّءر ُسول اهلل ءوالذی ءن ءم ءع ُه لشد ُاب ءعلی الکفار ُر ءح ءم ُاب ءب ْی ءن ُه ْم است.

عزاداری روز عاشورا از منظر سفرنامهنویسان مستشرق

و تأثیرات معنوی آنرا هم در مواردی هر چند اندی دری نمودهاند.

99

م ابع 

_ احیاحس تینی ،غتتالم ( )1387ش تیعهپژوهی و ش تیعهپژوهان انگلیستتی ز بتتان ،قتتم ،انتشتتارات
موسسه شیعهشناسی.
ء
_ التتویری ،محستتن( )1381مطالعتتات استتالمی در غتترب .تهتتران ،ستتازمان مطالعتته و تتتدوین
کت

اسالمی.

_ آشتتوری ،دار یتتوش ( .)1350ایتتران شناستتی چیستتت ،راهنمتتای کتتتاب ،ستتال چهتتاردهم،
شماره های .6 ،5 ،4
_ آلئتتاریوس ،آدام( .)1363ستتفرنامه آدام الئتتاریوس :بختتش ایتتران ،ترجمتته و تحشتتیه :احمتتد
بهپور ،تهران ،سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار.
_ تاورنیه ،ژان بائیست( .)1369سفرنامه تاورنیه .ترجمه :حمید شیرانی .تهران ،نشر نیلوفر.
_ حکمتتتت ،علیاصت تتغر( .)1357استتتالم از نظرگت تتاه دانشتتتمندان غت تترب ،تهتتتران ،انتشتتتارات
امیرکبیر.
_ دالوالته ،پیتترو( .)1384ستفرنامه پیتتترو دالوالته ،ترجمته :شتتعاعالدین شتفا ،تهتران ،شتترکت
انتشارات علمی و فرهنگی.
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_ دهخدا ،علیاکبر( .)1337لغتنامه دهخدا ،31 ،تهران؛ چاپخانه دولتی ایران.
_ سعید ،ادوارد( .)1387شرق شناسی ،ترجمه :عبدالرحیم گواهی ،قتم ،دفتتر نشتر فرهنتگ
اسالمی ،چاپ ششم.
_ شفیعی سروستانی ،اسماعیل( .)1376غرب وشیعیان ،تهران ،موعود.
_ ش تتینیمیرزا ،س تتهیال( .)1385مستش تترقان وح تتدیث ،نق تتد وبررستتی دیتتدگاههای گلتتدزیهر
وشاخت ،قم ،نشر هستی نما.
_ عمید ،حسن( .)1389فرهنگ فارسی عمید ،ویراستار :ع یزاهلل علیزاده ،تهران ،راه رشد.
_ فیگ تتویروا ،دن گارس تتیا دس تتیلوا( .)1363س تتفرنامه دن گارس تتیا دس تتیلوا فیگ تتویروا ،ترجم تته:
غالمرضا سمیعی ،تهران ،نشر نو.
ُ
_ کاتف ،فدت آفاناس یویچ( 2536شاهنشاهی) .سفرنامه کتاتف .ترجمته :محمتد صتادق

همایونفرد ،تهران ،انتشارات کتابخانه ملی ایران.
_ کارری ،جملی ( .)1348سفرنامه کارری ،ترجمه :عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنتگ،
تبریز ،انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی.
_ کمرفتتتر ،انگلبتتترت( .)1363ستتتفرنامه کمرفت تتر ،ترجمتتته :کیکتتتاووس جهانتتتداری ،تهتتتران،
انتشارات خوارزمی.
_ کتتولبرگ ،اتتتان( 1984م) .مطالعتتات غتترب در خصتتوص استتالم تش تیع ،مجموعتته مقتتاالت
کنفرانس تشیع مقاومت ،انقالب ،دانشگاه تلآو یو ،به سرپرستی دکتر مارتین کرامر.
_ متز ،آدام( .)1377تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا رنسانس اسالمی ،ترجمه :علیرضا
زکاوتی قراگزلو ،تهران ،امیر کبیر.
_ محدثی ،جواد( .)1376فرهنگ عاشورا ،قم ،نشر معروف.
_ موسوی الخمینی ،روحاهلل(بی تا) .صحیفه امام ،جلد  ،8تهران ،مؤسسه نشر و تنظیم آثار
امامخمینی .
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