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پژوهــش حاضــر اثــر آنتــوان بــورو محقــق فرانســوی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مریلنــد ایاالتمتحــده
آمریکاست و در شماره (42سال  )2015نشریه مطالعات اسالمی دانشگاه اورشلیم منتشر شده است .پیش
ً
از معرفی اهمیت این مقاله ،میتوان در باب نگارنده آن به این نکته اشاره کرد که حوزه مطالعاتی وی عموما
ً
معطوف به تاریخ عصر اموی و ابتدای دوره عباســی اســت و اخیرا به همراه اســتاد و راهنمای خود ،فرد دا ِنر
مجموعه مقاالتی را در قالب انتشــارات دانشــگاه شــیکاگو منتشــر کرده که به موضوع وضعیت اقلیتهای
مذهبــی در عصــر امویــان پرداختــه اســت .از میان پژوهشــگران همراه ایــن دو در تهیه ایــن مجموعه مقاالت
میتــوان بــه چهرههــای سرشناســی همچون وداد قاضــی ،ســیدنی گریفیث ،تــورج دریایی و  ...اشــاره کرد.

1

بــر مبنــای اشــارات نویســنده در ابتدای مقاله ،این نوشــتار بخشــی از پروژه تحقیقاتی گســتردهای اســت که
دانشــگاه آقاخان در انگلســتان از آن حمایت میکند و «بازســازی میراث :حافظه ســازی و خاطره زدایی در
صدر اسالم» نام دارد.
این توضیحات از آن جهت قابل توجه است که نوع مواجهه نگارنده با موضوع روایات واقعه عاشورا را تبیین
میکنــد کــه در ادامــه بدان خواهیــم پرداخت .بورو دغدغه عمده خود را از توجه به چنین موضوعی ،ســهل و
ممتنعبودن آن دانســته اســت .به عبارت دیگر توجه بســیار زیاد مورخان و محدثان در طول تاریخ اســام به
موضوع عاشــورا و واقعه کربال ،آنقدر گســترده و فراگیر اســت که کمتر پژوهشــگری در دوران جدید احســاس
نیاز به تحقیق بیشتر در باب آن کرده است .اما از سوی دیگر این گستردگی روایات خود زمینه و بستر بسیار
مناســبی برای شــیوه انتقال روایات و بازسازی حافظه مسلمین در قرون بعدی است که تا کنون مورد غفلت
مطالعات اسالمشناســی غربی قرار گرفته اســت .در این راســتا دو ســؤال عمده ،بســتر مقاله حاضر را فراهم
1. Christians and Others in the Umayyad State, edited by Antoine Borrut and Fred M. Donner with contributions by Antoine Borrut,
Touraj Daryaee, Muriel Debié, Fred M. Donner, Sidney H. Griffith, Wadād al-Qāḍī�, Milka Levy-Rubin, Suzanne Pinckney Stetkevych, Donald Whitcomb, and Luke Yarbrough, 2016, THE ORIENTAL INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS
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چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر در قالب
سلسله انتشارات اسالم شناسی،
به مطالعه و بیان محتوای دو اثر
پیرامون واقعه کربال اقدام کرده
است .عناوین این مقاالت بدین
شرح اند .1 :یادآوری کربال :بازسازی
مجموعه ای از حافظه اسالمی در
عصر متقدم اثر آنتوان بورو؛  .2آن
سوی پارادایم کربال :بازخوانی انقالبی
یا رستگاری آن در آینه سوگواری
شیعیان اثر ادیث زانتو.
کلیدواژه:
اسالم شناسی ،کربال ،ادیث زانتو،
آنتوان بورو.
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کــرده اســت :چــرا و چگونه روایــات مربوط به عاشــورا در حافظــه برخی باقی
مانــد و گروهــی دیگــر آن را فراموش کردند؟ این حافظــه چگونه در گذر زمان
بازسازی شده است؟ همچنین در سطحی کالنتر ،چگونه حافظه تاریخی
و روایات عامیانه مســلمان ،حول محور واقعه عاشــورا شاخ و برگ پیدا کرده
است؟
رویکــرد نویســنده در ایــن مقاله ،تاریخ حافظه اســت .به این معنــا که آنچه
در ذهــن و حافظــه تاریخــی مردم از یــک واقعه تاریخی بر جــا مانده ،هرچند
ً
دقیقــا مطابــق بــا واقعیت نباشــد ،به اندازه روایــت اصیل و دقیــق آن رویداد
حائز اهمیت است .در باب کربال شاید نیز آنچه در واقع اتفاق افتاده و آنچه
تاکنون به عنوان روایت آن واقعه به ما رســیده باشــد ،با هم متفاوت باشــد،
گرچه نویسنده به دنبال کشف این اختالف احتمالی نیست ،بلکه روایات
در دســترس امروزی را نتیجه بازنویســی ،ویرایش و اعمال تغییراتی میداند
که در گذر زمان ایجاد شده است .البته در توضیح این نوع نگاه به مطالب
و مــواد تاریخی صدر اســام کــه تاکنون گزارشهای متعــددی در قالب این
سلســله نوشــتار ارائه شده ،باید خاطرنشــان کرد که موضع نگارنده به تأسی
از اســتادش فــرد دا ِنــر ،بههیچوجــه نافــی ارزشــمندی ،وثاقت و اعتبــار مواد
تاریخی و حدیثی اســامی نیســت ،بلکه همچون دیگرانی که خوشبینانه
منتقد برخی اضافات و تعدیالت متأخر بر این مطالب هستند ،در پی ارائه
الگویــی کارآمد برای زدودن این حواشــی اســت و اعمــال این رویکرد جدید
نکــه در پی خواهد
نیــز گامــی در همین مســیر قلمداد میشــود ،بهو یــژه چنا 
آمــد ،روشــی مشــابه آنچــه گرگور شــولر در کتــاب «زندگینامــه محمد(ص)» بــه کار گرفتــه را در ذهــن متبادر
میسازد ،هر چند اشاره صریحی بدان نکرده است.
همچون هر پژوهش مشابه دیگری بخش مقدماتی مقاله بورو به احصاء و امتیاز منابع تحقیقش اختصاص
یافته اســت .آنچه در این راســتا قابل توجه مینماید ،گزارش مختصر و مفیدی اســت که نویســنده در باب
پژوهشهای منبع شناســی دربارۀ واقعه کربال در مطالعات اسالمشناســی غربی ارائه کرده اســت .برای مثال
در بــاب متــون مقتلنــگاری ،بهویژه مقاتــل الطالبین ابوالفــرج اصفهانی به نقد و بررســی پژوهش سباســتین
گونتــر اسالمشــناس آلمانــی پرداختــه شــده اســت .او چهار نســل را فعــال در روایــات مقاتل شناســایی کرده
است .1 :مرحله نقل شفاهی و پیشنوشتاری [قرن اول تا دهه نخست قرن دوم] که روایات مربوط به مقاتل،
ً
شــفاها در میــان شــیعیان نقــل میشــد .2 .مرحله دوم [نیمه نخســت قرن دوم تــا آغاز قرن ســوم] که مورخان
شــیعی آغــاز بــه جمعآوری مجموعه روایات مقاتــل کردند و اغلب در قالب «یادداش ـتهایی برای تدریس و
خطابه»[ ]Hypomnemataگردآوری کردند .3 .مرحله ســوم [از نیمه قرن دوم تا ابتدای قرن ســوم هجری] که
«عصر طالیی» مقتلنگاری انگاشــته شــده و ابوالفرج متعلق به همین نســل اســت .4 .مرحله چهارم [نیمه
قرن چهارم] که پایان دوران مقتلنگاری شناخته شده ،هر چند تالشهای ناموفقی برای احیای آن در ایران
عصر صفوی به وقوع پیوست.
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در کنار ادبیات مربوط به مقاتلنگاری ،آثار دیگری نیز به عنوان منابع دســت اول روایت واقعه عاشــورا مورد
اشــاره آنتوان بورو قرار گرفته اســت .در این میان گزارش شــیخ مفید(م )413.که بیشتر از طبری برگرفته شده
2. Gunther, S. Quellenuntersuchungen zu den “Maqatil at.Talibiyyın” des Abu’l Farag al-Isfahanı (gest. 356/967): ein Beitrag zur
– Problematik der mundlichen und schriftlichen Uberlieferung in der mittelalterlichen arabischen Literatur. Hildesheim Zurich
NewYork, 1991.idem,“Maqatil literature in medieval Islam.” Journal of Arabic Literature 25 (1994): 192–212
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بیــش از همــه اهمیت دارد .در این میان اشــارهای به نقش چهره افســانهای «شــهربانو» نیز شــده و مطالعهای
کــه محمدعلــی امیرمعــزی دربــارۀ اثبــات شــخصیت غیرتاریخــی او انجــام داده اســت 3.در کنار ایــن موارد
بــه پژوهشهــای انجــام شــده دربــارۀ ادبیات نظم و نثر شــیعی روایتگــر واقعه کربــا ـ بهویژه ابیاتــی که از عصر
توابین باقیمانده -نیز اشــاره شــده اســت 4.قصاص نیز نقش مهمی در انتقال روایت به عهده داشــتهاند که
برجســتهترین آنها ابن اعثم کوفی(م )204.اســت که به زعم یکی از اســام شناســان غربی ،آراســتهترین گونه
روایی به حواشی و اضافات را از واقعه کربال روایت کرده است.

5

پــس از گــزارش کوتاهــی از منابــع روایــی ،خردهروایتهایــی کــه کالن روایــت کربال را تشــکیل میدهنــد ارائه
شــده اســت .این خردهروایتها عبارتند از :جانشــینی یزید ،درخواست اهل کوفه ،جنگ و مجالس یادبود.
نگارنــده مقالــه پــس از ارائه کوتــاه و موجزی از شــرح وقایع ذیل هر بخــش ،در جســتجوی قدیمیترین روایت
یکپارچــه و متقــن از ایــن واقعــه بــه تاریــخ طبــری رســیده اســت کــه حــدود  250ســال پــس از واقعه به رشــته
تحریــر درآمــده .بنابرایــن ســؤال از کیفیت جمــعآوری ،تدویــن ،بازآرایی و ویرایــش این روایــت را از مهمترین
دغدغههــای پژوهشــی دربــارۀ موضــوع میداند .وی در این مســیر به تناقضــی مهم برخورده اســت :در حالی
که نخســتین شــواهد از برگزاری مراســم یادبود واقعه کربال ،بسیار مفصل و مبسوط در قدیمیترین منابع آمده
ً
اســت ،روایــت نفــس رویــداد به شــکلی کامال مختصــر و بدون جزئیات درج شــده اســت .تار یــخ خلیفه بن
ً
خیاط(م )240.که اغلب به عنوان قدیمیترین تاریخ نگاشتهای که تا کنون به صورت تقریبا کاملی برای ما
باقی مانده ،مورد توجه قرار میگیرد ،ذیل وقایع ســال  60و  61ضمن اشــاره به قتل حســین بن علی(ع) و یازده
تن از خویشاوندانش ،مأموریت مسلم بن عقیل را در چند سطر به ذکر مالقات حسین بن علی با فرزدق اکتفا
کرده است .حتی منابع متمایل به تشیعی همچون یعقوبی(م )292.و مسعودی(م )345.نیز جزئیات بسیار
اندکی از کالن روایت کربال را ذکر کردهاند.
ســطور فوق بیانگر تعارضی اســت که آنتوان بورو در ادامه مقاله خویش به دنبال ارائه پاســخ و تفســیری برای
آن برآمده اســت .وی در این راســتا به تأســی از رابرت هویلند به ســراغ روایتهای غیراســامی از واقعه کربال
ً
رفته است 6.طبق تتبعات نگارنده در منابع غیراسالمی ،ظاهرا هیچ اشاره و توجهی به ماجرای کربال در این
متــون وجــود نــدارد .این در حالی اســت که به خالفــت یزید ،ماجرای مختار و شــورش زبیر یــان در این متون
ً
اشــاره شــده اســت .حتی این اشاره رابرت هویلند که «گزارش منابع غیراسالمی از قیام مختار ،کامال شبیه با
متون اســامی اســت» ،تعجب ما را از عدم توجه به اصل و علت شــکلگیری قیام مختار ،یعنی واقعه کربال
بیشتر برمیانگیزد.

پژوهش حاضر اثر آنتوان
بورو محقق فرانسوی و عضو
هیئت علمی دانشگاه مریلند
ایاالتمتحده آمریکاست و در
شماره (42سال  )2015نشریه
مطالعات اسالمی دانشگاه
اورشلیم منتشر شده است.
پیش از معرفی اهمیت
این مقاله ،میتوان در باب
نگارنده آن به این نکته اشاره
کرد که حوزه مطالعاتی وی
ً
عموما معطوف به تاریخ عصر
اموی و ابتدای دوره عباسی
است.

آنتوان بورو پس از طرح این حاشیه به مشکل اصلی ،به سراغ فرضیات نظریهپردازان تاریخ حافظه در چنین
موقعیتهایی رفته است« :متخصصان تاریخ حافظه در چنین مواردی دو توضیح عمومی را ارائه میکنند:
 .1واقعــه مــورد تغافــل آنقــدر بیاهمیت بــوده که راقم اخبار ،شــرح و بســط آن را بیفایده دانســته و بعدها به
انگیزههــای سیاســی ،عقیدتــی یــا هویتــی بهکلــی به فراموشــی ســپرده شــده اســت .2 .واقعه آنقدر خشــن،
تأثربرانگیــز و ناراحتکننــده بوده که نویســندگان روایــات ،ذکر مجدد آن را به صالح ندانســتهاند .بنابراین در
مورد خاص تغافل نسبت به ذکر آن بهترین گزینه پیش روی به نظر میرسیده است.
این ِ
بــورو معتقــد اســت هــر دو احتمال در ایــن موضع امکان طــرح دارد .از یــک ســوی در اردوگاه حامیان خلیفه
3. Amir-Moezzi, M.A; Shahrbanu, Dame du pays d’Iran et mère des Imams: entre l’Iran préislamique et le Shiisme Imamite.” JSAI
27 (2002): 497–549; idem,“Sahrbanu.” ˇ Encyclopaedia Iranica. Online version. 2005
4. El-Acheche, T. La po´esie ˇsi,ite des origines au IIIe si`ecle de l’h´egire. Damas, 2003
5. Howard, I.K.A. “H. usayn the martyr: a commentary on the accounts of the martyrdom in Arabic sources.” Al-Serat (Papers from
the Imam Husayn conference in London, July 1984) 12 (1986): 124–142

 .6بنگرید به پارههای اسالمشناسی  4که گزارشی مبسوط از ماهیت آثار و هویت پژوهشی رابرت هویلند ارائه شده است.

سالبیستوهفمت،مشارۀپنجم،آذرودیمـــــــاه1395

161

109

پارههای اسالم شنـــــــآسی ()10

ً
یزیــد(در منطقــه شــامات کــه اتفاقــا مرکــز تجمــع اکثــر متــون تاریخــی

دیگــرناگشتهها
بیحاصل میان تاریخنگاشــته تئوفانس و متن فــوق درباره واقعه صفین

غیراســامی در باب تاریخ اســام نیز بوده است) مورخان هیچ عالقهای

پرداخته است؛ چرا که تئوفانس در ذکر واقعه صفین از تشنگی ،تنهایی
ً
و عســرت یاران علی(ع) ســخن گفته که کامال مشــابه واقعه کربالســت.

ایــن احتمــال در راســتای فرضیــه نخســت کــه پیشتــر مطــرح شــد قــرار
ً
میگیــرد .از ســوی دیگــر حامیان حســین(ع) کــه اکثرا در کوفــه و جنوب

هرچند آنتوان بورو از ذکر این مشابهتها طرفی نبسته ،اما اشاره بدانها

به روایت وقایعی که برای دربار مایه آبروریزی و خجالت بوده نداشتهاند.

عراق تمرکز داشــتهاند نیز عالقهای به بازتولید و یادآوری وقایع دراماتیک
و حزنانگیز کربال نداشتهاند .این توضیح نیز میتواند در راستای فرضیه
دوم فــوق قــرار گیــرد .نگارنــده مقالــه پــس از ارائــه این توضیحــات ،برای
منطقــی جلوهدادن این تغافل کــه آن را «فراموشکاری خالقانه» خوانده،
نمونههــای دیگــری همچــون عدم اشــاره طبــری بــه قتلعــام بازماندگان
خاندانهای اموی توسط عباسیان را ذکر کرده است.

را خالی از لطف ندانسته است.
نگارنده مقاله پس از اشاره به منابع متقدم غیراسالمی به بسط فرضیهای
دربارۀ شکلگیری دو روایت منحصربهفرد از واقعه کربال در کوفه و مدینه
پرداخته است .به زعم وی روایت مفصلی از این واقعه در کوفه و روایت
مختصری در مدینه شکل گرفته است .در واقع آنچه او به عنوان روایت
مفصــل ذکــر میکند ،همــان روایت ابومخنــف(م )157.اســت که مقتل
الحســین نامیده میشود و امروز به شکلی منسجم به دست ما نرسیده،

ً
بــا همــه ایــن تفاســیر ،ظاهــرا دو تاریخنگاشــته غیراســامی ذکــری از

امــا بخــش عمــدهای از آن توســط طبــری و به واســطه هشــام کلبــی قابل

واقعــه کربــا بــه میــان آوردهانــد :الیــاس نصیبینــی(م )1046.و نگارنــده

دستیابی است .اما همزمان با روایت ابومخنف در کوفه ،روایتی از واقعه

ناشــناس تاریخ نگاشــته ســریانی ســال  7.1234الیاس نگارنــده یکی از

کربال به نقل از بازماندگان و همنســان خاندان پیامبر(ص) ،بهویژه امام

بیهمتاترین متون دوزبانه تاریخی به عربی و ســریانی اســت که از منظر

باقــر و صادق (علیهم الســام) شــکل گرفت که توســط عمــار بن معاویه
ُدهنــی(م )133.نقل شــده که از شــاگردان امــام باقر بــود .اینگونه روایی
ً
نیز توســط طبری نقل شــده و مسعودی صرفا به ذکر آن اکتفا کرده است.

تاریــخ محمد بن موســی خوارزمــی(م )232.منجم و ریاضیدان مشــهور

برخــی از پژوهشــگران معتقدنــد که این روایت مختصر بســیار خشــک و

معاصــر مأمــون عباســی نقل کرده اســت .این اثر بدان ســبب که توســط

بیحاشــیه جمعآوری شده و بســیاری از عناصر روایی واقعه کربال را ذکر

منجمــی زبردســت به رشــته تحریر درآمــده از لحاظ ذکر سالشــمار وقایع

نکرده است ،اما در سوی دیگر گروهی این شرایط را نشاندهنده قدمت

بســیار ارزشــمند اســت .پارهای مشــابهتها میــان عناصر روایــی الیاس

روایــت میداننــد .بــه عبــارت دیگــر ایــن روایــت ،گونــه رســمی برآمــده از

نصیبینی و متون تاریخنگاشته عصر عباسی که نیمه نخست قرن سوم

خاطره امامان شــیعه است که وارد عرصه اسطورهسازی و افسانهسرایی

بــه رشــته تحریــر درآمدهانــد را میتوان بــا آنچــه از خلیفه بن خیــاط باقی
ً
مانده احســاس کــرد .ظاهرا تمام جزئیات واقعــه در اختیار خوارزمی قرار

تســازی شــیعیان در
نشــده اســت .حال اگر نقش این دو امام را در هوی 
کنــار مرکز یــت کوفه در شــکلگیری این هویت قرار دهیم ،شــاید بتوان به

نداشــته اســت .از آن میان غیبت بخشهای اسارت بازماندگان اردوی

ایــن فرضیه رســید که روایت مدنی کربال یــک «کهنروایت تاریخی» بوده

حسین(ع) یا وقایع مرتبط به توابین و قیام مختار بیش از دیگران به چشم

است که در کوفه به فراخور نیاز شیعیان پر و بال یافته است.

انتقال بسیاری از متون هماکنون مفقودشده تاریخی برای مورخان تاریخ
اســام بســیار بااهمیــت اســت .وی وقایع دربــارۀ واقعه کربــا را از کتاب

میخورد .اگرچه به تاریخ دهم محرم (عاشــورا) اشــاره شــده ،اما به محل
کربال هیچ اشارهای نشده است .همین مسئله باعث شده الیاس محل
قتل حســین(ع) را در مسیر بازگشــت به مکه بینگارد .چنانکه میدانیم
خوارزمــی زایچه (جدول دقیق ســاعات روز) وقایــع مرتبط با کربال را تهیه
کرده و در اثرش ذکر کرده که یعقوبی نیز به نقل آن اهتمام ورزیده اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه در اثر خلیفه بــن خیاط نیــز تاریخ دهــم محرم ذکر
شده ،اما هیچ اشارهای به کربال نشده است.

8

پــس از بررســی ایــن دو گونــه روایی اصلــی و آنچه غیرمســلمانان در باب
چ یک
واقعــه کربــا ذکــر کردهانــد ،ذکر چنــد روایت حاشــیهای کــه در هی 
از ایــن دســتهبندیها نمیگنجــد ،پایانبخش این قســمت از مقاله بورو
اســت .در این میان روایت عامر بن شــراحیل شعبی(م )103.که شاعری
کوفــی در دربار خلیفه عبدالملک بود جالب توجه اســت .وی در زمانی
کــه بــه قضــاوت عراق منصوب شــده بــود ،در قیــام مختار شــرکت کرد و
کتــاب الشــوری والمقتــل الحســین (کــه توســط ابــن ابــی الحدیــد باقــی

اما وضعیت در باب تاریخنگاشــته مجهول المؤلف ســال  1234بســیار

مانــده) را تأیید نمود .از ســوی دیگر اخطل(م )92.شــاعر مســیحی دربار

متفــاوت اســت؛ چــرا کــه تاریــخ وقــوع را بالفاصلــه پــس از واقعــه صفین

امــوی کــه در رثای پیروزی عبیــداهلل بن زیاد در نابودی مســلم بن عقیل،

در ســال  37هجــری عنوان کرده اســت .وی ســپس به شــرح مشــابهتی

هانــی بــن عــروه و جنــگ کربــا قصیدهای ســروده اســت ،نمــای دیگری
از آن «فرامــوشکاری و تغافــل خالقانــه» را نشــان داده اســت .بعدهــا نیــز

 .7در باب این اثر ر.ک به:
Robinson, Chase F. (2000). Empire and Elites after the Muslim Conquest: The Transfor-

عبدالملــک امــوی در بــارۀ ســنگی در بیــت المقدس که شــب شــهادت

mation of Northern Mesopotamia. Cambridge: Cambridge University Press

110

8. Howard, “H . usayn the martyr,” pp. 128–131

161

سالبیستوهفمت،مشارۀپنجم،آذرودیمـــــــاه1395

دیگــرناگشتهها

پارههای اسالم شنـــــــآسی ()10

حســین بن علی(ع) از آن خون جاری شــده بود ،از زهری ســؤال پرسیده

حین مالقات شــاعری قصیدهای بر علیه امویان خواند و ســپس عبداهلل

بــود .هــر چقدر کــه منابع رســمی در تغافل عامدانه خود نســبت به واقعه

بــن علی خاطره قتل عام حســین و یارانش را به یاد آورد .ســپس عالمتی

کربــا کوشــیدهاند ،در اصــاح چهره یزیــد و مقصر جلــوهدادن والی کوفه

به ســربازانش نشــان داد تا تمام مهمانان اموی را قتلعام کنند .او سپس

عبیــداهلل بن زیاد یا ســران نظامی همچون شــمر بن ذی الجوشــن ناموفق
ً
بودهانــد .مثــا مســعودی تأ کیــد و ابــرام ویــژهای بــرای کوفی نشــاندادن

فرشــی بــر اجســادی پهن کرد کــه هنوز تــکان میخوردند و بر آن نشســت
و شــامش را در حالــی بــه اتمــام رســاند کــه فریاد مــرگ امو یــان را به گوش

ســپاهیان ضدحســین(ع) نشــان داده و هیچ یک از آنها را از اهالی شــام

میشــنید .در واقــع قتــل امویان در مقابــل قتل علویان قرار گرفته اســت.

ندانســته اســت .اگرچه این مثال و دیگر مشــابهات آن در عصر عباســی

در بیشــتر تاریخنگاشــتهها ایــن روایــت بــا ســوزاندن اجســاد امو یــان و به

نگاشــته شــده ،اما شــاید بتوان آن را باقــی مانده خــرده روایتهای پایان

بادسپردن خاکستر آنها به اتمام میرسد .در واقع عباسیان در دورههای

عصر اموی یا آنچه امروز به «تاریخ جایگزین» شهرت یافته انگاشت.

پایانــی خالفتشــان نیز مجبور بودند نه با خود امو یــان ،بلکه با خاطره آنها

بخــش ســوم و پایانی مقالــه آنتوان بورو بــه علتیابی احیــاء روایت واقعه

به واسطه نام و هویت علویان مبارزه کنند.

کربال در عصر عباســیان اختصاص یافته اســت .اینکه چرا عباســیان با

بنابرایــن روایــت کربــا در طــول تار یــخ از یــک تغافــل حتمی و فرمایشــی

توجه به عداوت و دشــمنی شــدید با خاندان پیامبر و نوادگان حسین بن
ً
علــی(ع) ،کامال به جریــان یافتن مجدد روایت کربــا عالقهمند بودهاند،

بــه نوعــی یــادآوری هویتبخــش و اجبــاری تبدیل شــد که بخشــی مهم
از هویــت تاریخنگارانــه مورخــان اســامی اســت .اگرچــه کمتر مشــابهی

محــل پرســش در ایــن موضــع اســت .آیــا ایــن سیاســت جزئــی از تقابــل

بــه فربهــی و گســتردگی واقعــه کربــا در تار یــخ اســام میتوان یافــت ،اما

همهجانبــه با امویان و نظــام حکومتی آنها بوده یا مصرف خاص دیگری

نمونههــای متعــدد و محدودتری در باب چنین خاطراتــی وجود دارد که

داشــته اســت؟ پاســخ این ســؤال در سیاســت دوگانه حکومت عباســی

بهراحتی در قالب «تاریخ حافظه» قابلیت طرح و بحث دارد.

نهفتــه اســت .در نیمــه نخســت عمــر آن ،بــا توجه بــه اقتــدار حکومت و
خطــر گســترده خیزش شــیعیان ،سیاســت ســرکوب و ارعاب پــی گرفته
میشــد ،امــا در نیمــه دوم بهویــژه پــس از قدرتگیری تــرکان و آغاز عصر
غیبــت کــه شــخصی بــه عنــوان امــام حضــور فیزیکــی علنــی در جامعه
احیای روایت
مســلمین نداشــت ،خلفای عباســی از گفتمان عاشــورا و ِ
کربــا بــه عنوان ابزاری برای بازتولید هویت دینی و انقالبی خود اســتفاده
میکردنــد .در ایــن گونــۀ بازتولیدشــده روایــی ،شــرح مبســوطی از رنــج و
عســرت علویان به مثابه مظلومان همیشــگی تاریخ اســام ارائه میشد و
آل عبــاس را در قامــت مدعیان خون و منتقمان حــق آنان جلوه میداد.
در این شیوه روایی ،عصر مأمون و والیتعهدی علی بن موسیالرضا(ع)
نقش بســیار پررنگی ایفا میکند و شاهدمثالی برای ادعای انتقامجویی
عباسیان برای علویان است .هرچند تناقضات این روایت هویتمند از
ً
تاریخ صدر اسالم گاه به طنز شباهت دارد و مثال مشخص نیست وقتی
ســخن از حقخواهی مأمون به میان میآید ،اقدامات متوکل در تخریب
کربال چگونه توجیه میشــود ،اما این وجه تنها موضع اســتفاده عباسیان

 .2آن ســوی پارادایم کربال :بازخوانی انقالبی یا رســتگاری
آن در آینه سوگواری شیعیان

Edith Zanto, Beyond the Karbala Paradigm: Rethinking Revolution and Redemption in Twelver Shi‘a Mourning Rituals; Journal
of Shi‘a Islamic Studies Winter 2013 ∙ Vol. VI ∙ No. 1, pp.75-91

مقالــه دومــی کــه در ایــن نوبــت معرفــی خواهــد شــد بــه نوعــی بــه اثرات
اجتماعــی واقعــه کربــا در جامعــه امــروز مســلمین اختصــاص دارد.
نویســنده آن ادیث زانتو یکی از پژوهشــگران حوزه مطالعات اســامی در
ســوریه و شــمال عراق است که تا کنون آثار و مقاالت متعددی در زمینه
مناســبات قومی و مذهبی در حوزه جغرافیایی مذبور تولید کرده اســت.
او رســاله دکتــری خــود را بــا موضــوع آداب و ســنن شــیعیان در ســوریه به
ســرانجام رســاند که حاصــل حضور سهســالهاش در جنوب ســوریه بود.
وی در مقالــهای کــه گزارش آن در پی میآید ،به موضوع تطبیر یا قمهزنی
به مثابه وجه تمایز میان دو جریان عمده رقیب میان شیعیان پرداخته و

از واقعه کربال نبوده است.

بر مبنای مشــاهدات خود در ســوریه و عراق ،اثرات اجتماعی و سیاسی

همزمــان بــا ضعف قدرت عباســیان ،در گفتمانهای معــارض و منتقد

آن را بررســی کرده اســت .همچنین در این مقاله تالش شــده تا دوســویه

گفتمــان رســمی از قتــلعام گســترده امویان توســط عباســیان ســخن به
میان آمده بود یا الاقل عباســیان خود را در موضع پرسش میدیدند .این
قتلعام و اعدامهای گســترده نیز زیر ســایه فاجعه انســانی کربال قابلیت
دفــاع مییافــت .در این گونــه روایی قتل عام امویان به این شــکل روایت
شــده اســت :حدود (70و گاه  72تن) از خانواده اموی به دعوت عبداهلل
بن علی(م ،147.عموی خلفای عباســی) در مجلســی جمع شــدند .در
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جریــان را مطابق با خوانشــی دوقطبــی از قیام امام حســین(ع) قرار دهد:
انقالبی ـ رستگاری.
ادیث زانتو طرح بحث را از طریق سابقه فعالیت حزباهلل لبنان در میانه
دهــه  1990و فتــوای آی ـتاهلل خمینی مبنی بــر نهی از تطبیر آغــاز کرده و از
تأ کید آنها بر الگوپذیری از قیام امام حســین(ع) در زمینه مبارزه با ظلم و
آزادیخواهی سخن گفته است .تغییری که ادعا میشد علیه شیوههای
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ً
سنتی عزاداری ایجاد شده بود .این شرایط در سوریه کامال روندی معکوس داشت .در دو دهه آخر منتهی به

مقاله دومی که در این
نوبت معرفی خواهد شد به
نوعی به اثرات اجتماعی
واقعه کربال در جامعه امروز
مسلمین اختصاص دارد.
نویسنده آن ادیث زانتو
یکی از پژوهشگران حوزه
مطالعات اسالمی در سوریه
و شمال عراق است که تا
کنون آثار و مقاالت متعددی
در زمینه مناسبات قومی و
مذهبی در حوزه جغرافیایی
مذبور تولید کرده است.

بهار عربی در ســال  ،2011روند روبهرشــدی از قمهزنی در عزادار یهای شیعیان قابل مشاهده بود .شورشهای
بهار عربی منجر به ســرکوب شــیعیان شد که تحت حمایت دولت علوی ســوریه قرار داشتند ،اما دشوار یها
بیشتر میشد .در ژانویه  18 ،2012زائر ایرانی دزدیده شدند .در آپریل همان سال آیتاهلل صادق شیرازی زعیم
حوزه علمیه زینبیه با شلیک گلوله به قتل رسید و در جوالی همان سال زائران حرم حضرت زینب بر مبنای
مذهبشان ،فضای تفکیکشدهای برای زیارت در اختیار داشتند .فعالیتهای حفاظتی چندان موفق نبود
و بســیاری از ایرانیان و افغانها به واســطه تهدیدات ســاکنان سنی عراقی ،ســوری و فلسطینی حاشیه مقبره
سیده زینب(س) مجبور به ترک دمشق شدند.
در چنین فضای ضدشیعی عزاداری امام حسین(ع) و شیوه اجرای آن میتوانست به امری فرامذهبی و نوعی
اعالم قدرت به مخالفان تلقی گردد ،اما بحث شیوه این عزاداری و اثرات اجتماعی آن در چنین فضای ملتهبی
محل بحث این مقاله است .از یکسو قرائت حزباهلل لبنان که مدعی نوعی خردگرایی و توجه به مقتضیات
جوامع مدرن بود و به واســطه امکان تخریب تصویر شــیعیان ،انواع خودزنی تا قمهزنی را مجاز نمیدانســت و از
ســوی دیگر فرهنگ شــیعی جنوب عراق که در میان اعراب اکثریت داشــت و توجیهاتی همچون خردگرایی را
روشی برای جداکردن شیعیان از فرهنگ اصیل و دیرین خود میانگاشت .هواداران این شیوه بهویژه خاندان
شــیرازی ،حفــظ اصالــت و پیــروی از ســنت را تنهــا طریــق مشــروعیت عقیــده تصــور میکردند .بدیــن ترتیب
دوگانهای هویتی ـ آئینی و حتی سیاســی شــکل میگیرد :ســنت ـ تجدد/استغاثه و رســتگاری ـ انقالب .ادیث
زانتو در بخش مهمی از این مقاله تالش کرده اســت که تا مشــاهدات خود را در ســه ســال حضور در دمشــق و
ً
شرکت در مجالس عزاداری محرم ،بر این نگاه دو قطبی تطبیق دهد و طبعا اثرات اجتماعی آن را تحلیل کند.
ً
گرچه این مشاهدات از منظر درو نگفتمانی ،شاید حرف تازهای به نظر نرسد ،اما تحلیل برو نگفتمانی آن قطعا
حائز اهمیت اســت .به دیگر ســخن جذابیت بررســی این مقاله در آن اســت که بدانیم دیگران در باب یکی از

نگارنده در بخشهای
متعددی از این مقاله به
انتقاد از قشر یگرایی،
عوامزدگی و خشونت رایج
در مراسم عزاداری امام
حسین(ع) ،بهویژه قمهزنی
پرداخته که از ذکر آنها
اجتناب کردهایم .معالوصف
این مقاله و مشابهات
آن بازخوردهای متعدد
و گستردهای در سطوح
آکادمیک اروپایی داشته و
جزء مقاالت پربازدید سهساله
اخیر (از زمان انتشار تاکنون)
محسوب میشوند.

مهمترین عناصر هویتی -اعتقادی شیعیان چه میبینند و چگونه تفسیر میکنند.
زانتو پس از ارائه مقدمهای در باب تاریخچه شکلگیری قرائت انقالبی و مدرن از قیام حسین(ع) و اثرات آن
که از نظر او بهشدت تحت تأثیر متفکرانی همچون دکتر علی شریعتی در ایران بوده است ،توجه مخاطبانش
را به دوگانه مفهومی دیگری در این راستا جلب کرده است :أثر و ثار .أثر را نماینده رویکرد سنتی و متوجه آثار
گذشتگان انگاشته و ثار را که هم ریشه «ثوره» یا انقالب است ،نماینده رویکرد انقالبی معرفی نموده است.
او در بررسی تاریخچه رویکرد انقالبی که با قمهزنی موافق نبود ،به فتاوی سیدمحسن امین مجتهد شیعیان
دمشق اشاره کرده است .در سوی مقابل رقبای شیعی او ،وی را به سرخمکردن در مقابل اهل سنت محکوم
کردند .شــرایط عمومی در عزادار یهای شــیعیان ســوری بر خالف ســختگیریهای رژیم صدام حســین در
ً
عــراق ،کامــا آزادانه و بدون مشــکل انجام میشــد؛ چرا که رژیم علوی ســوریه برای کســب مشــروعیتهای
مذهبــی خــود بر کشــوری کــه عموم آن را اهل ســنت تشــکیل میدادند ،احتیــاج به تأمین رضایت شــیعیان
داشــت .از ســوی دیگــر دولــت ســوریه از ِق َبــل زائــران شــیعی دمشــق درآمد قابــل توجهی به دســت م ـیآورد و
عالقهای به تهدید آن از طریق تحمیل خواســتههایش بر شــیعیان بومی نداشــت ،اما از ســال  2009که دولت
سوریه توانست پیوندهای سیاسی قابل توجهی با دولت عربستان سعودی ایجاد کند ،آزادی عمل شیعیان
در قمهزنی علنی اندکی کم شد ،هرچند قانونی و مشروع باقی ماند.
مهمتریــن حامیــان اجرای مراســم قمهزنی در ســیده زینب ،اعضای خاندان شــیرازی بودند کــه از دهه 1980
و به واســطه ســختگیریهای صدام حســین مجبور به ترک کربال و مهاجرت شــده بودند .حسن شیرازی در
ســال  1982در بیروت ترور شــد و برادرش محمد شــیرازی عراق به مقصد کویت ترک کرد ،اما پس از انقالب
اســامی در ایــران بــه قــم مهاجرت نمود .روابط حســنه خاندان شــیرازی بــا روحانیت حاکم در ایــران ،پس از
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اختالفنظرهایــی بهویــژه در زمینــه انتخاب میــان والیتفقیه یــا حکومت
شــورای فقهــا به افتــراق گرایید .خاندان شــیرازی پس از ســرکوب در عراق و
عدم موفقیت در ایران موفق شدند شبکه گسترده تبلیغاتی در سوریه ایجاد
ً
کنند که تقریبا بر مقبره حضرت زینب(س) کنترل داشت ،اما رفتهرفته پس
از فــوت آیتاهلل خمینــی ،اتمام جنگ با عراق و بهبود شــرایط اقتصادی در
ایران ،میزان ســرمایهگذار یهای مالی برای بهبود وضع حرم حضرت زینب
در دمشــق افزایــش یافت .از ســوی دیگر قدرت و نفوذ حزباهلل نیز به شــکل
قابل توجهی گســترش یافته بود و به نظر میرســید چیرگی فرهنگی و هویتی
شــیعی جریــان حا کم بــر ایران ،قــدرت و نفوذ خاندان شــیرازی را فروکاســته
بــود .در چنیــن فضایی آداب عزاداری محرم و بهویژه اجرای تطبیر و اقســام
خودزنــی در این مراســم ،بــه وجه ممیزی میان دو جریان رقیب تبدیل شــده
بــود .در حالــی که مخالفان تطبیر از تخریب چهره شــیعیان و سوءاســتفاده
جریــان اسالمســتیز ســخن میگفــت ،موافقان آن بــا ارائه تصویــری مظلوم از
خود داعیه حفظ ســنتهای در حال فراموشــی تشیع را ســر میدادند .وجه
دیگر مورد تأ کید خاندان شــیرازی احادیــث از پیامبر(ص) و معصومین بود
که میکوشــید جنبههای پزشکی خاصی برای قمهزنی برشمارد .برای مثال
«إزاله دم فاسد» که در شریانهای سر انسان جریان دارد!
نگارنده پس از تبیین این مقدمات ،به شرح مشاهدات خود از روند عزاداری
دهه عاشــورا و روز دهم محرم پرداخته ،دســتههای عزادار ،ملیت و قومیت
آنهــا و عقایدشــان را بــر مبنای مشــاهداتش شــرح داده و در نتیجه تصویری
نهچندان مناســب از مجموعه اتفاقاتی که رخ داده ارائه کرده اســت .گرچه
تکرار آنها برای مخاطب داخلی چندان مفید نیســت ،اما در مجموع آنچه به نظر میرســد این اســت که این
مقاله و اثرات آن را میتوان به مثابه نمونهای از نتایجی دانســت که جریان تحت حمایت حکومت ایران در
طول سه دهه اخیر به دنبال پیشگیری و ممانعت از پیشرفت آن بوده است .نگارنده در بخشهای متعددی
از این مقاله به انتقاد از قشــریگرایی ،عوامزدگی و خشــونت رایج در مراســم عزاداری امام حسین(ع) ،بهویژه
قمهزنــی پرداختــه که از ذکر آنها اجتناب کردهایم .معالوصف این مقاله و مشــابهات آن بازخوردهای متعدد
و گســتردهای در ســطوح آ کادمیــک اروپایــی داشــته و جــزء مقــاالت پربازدید سهســاله اخیر (از زمان انتشــار
تاکنون) محسوب میشوند.
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