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مقدمه 

شخصیتهای بزر که اقدامات مهم و تار یخساز ی را آغداز مدیکنندد ،بایدد اهدداف واال
و عظیمدی را در نظددر داشددته باشددند؛ ز یددرا بدددون داشددتن آن اهددداف بدداال و واال ،حرکددت بددزر و
تدار یخسداز بدیمفهدوم اسدت .بددون تردیدد ،یکدی از تدار یخسدازتر ین حرکتهدا در همده جوامددع
بشری ،حرکدت تدار یخسداز و انسدانسداز امدام حسدین

اسدت کده بدر اسداس مدتن بسدیار ی از

ز یارتنامهها و بهو یژه ز یارت اربعین ،آن حضرت میدراثدار همده پیدامبران الهدی شددهاند و
این بدان سبب است کده حرکدت ایشدان در ادامده حرکتهدای بدزر همده پیدامبران گرامدی و
الهی بوده است .حرکت تار یخی امام حسین

از جهات متعددی اهمیدت پیددا مدیکندد

که یکی از آنها نجات دین اسالم از نابودی توسط یز ید بوده است .همین ایثدارگری بدینظیدر
امام حسین

در قربانی کردن خود ،برادران ،فرزنددان ،بسدتگان و یداوران بدرای نجدات دیدن

اسالم از یک سو و درخشش اسالم در جهان به عنوان دینی تمددنسداز از سدوی دیگدر ،نشدان
مددیدهددد کدده در همدده مددوارد تأثیرگددذار ی تددار یخی تمدددن اسددالمی در جهددان ،همگ دی _ چدده
مسلمان و چه غیر مسلمان _ وامدار حرکت امام حسین
حسدین

هستند؛ زیرا بدون حرکدت امدام

ندده از اسددالم خبددری بددود و ندده از تمدددن اسددالمی .اهمیدت حرکددت امددام حسدین

همدده متفکددران اسددالمی و غیددر اسددالمی را ب دده تحیددر واداشددته و مستشددرقان در ایددن بدداره آثددار
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ارزشددمندی از خددود بدده جددای گذاشددتند .آنددان ای دن حرکددت بددزر و تددار یخسدداز در پهندده تمدددن
اسالمی را از زوایدای متعدددی بررسدی کدردهاندد؛ گرچده انتظدار مدیرفدت آندان بدا توجده بده عددم
دلبسدتگی مدذهبی و دسترسدی آسدانتدر بدده مندابع و مآخدذ در تبیدین حرمدت امدام حسدین
نکات مهم این قیام را بهتر مورد مطالعه قرار دادهند ،ولی به خوبی نتوانستند از عهدده ایدن
رسالت برآیند و تمامی زوایای قیام را بررسی نمایند .نوشتار حاضر به بررسی تعددادی از آثدار
مستشرقان درباره اهداف امام حسین

میپردازد.

گارس  وتاسی 

گارسن دو تاسی ( ،)1794 - 1878فرزند تاجری از اهالی بندر مارسی در جنوب فرانسه
بدود .و ی در سددال  1817بدده پددار یس رفددت و در آنجددا بددا مستشددرق معددروف فرانسددوی سیلوسددتر

دوساسی ( )1763 - 1824دیدار میکند که با تشویق و ی زبانهای اسالمی مانندد فارسدی،
عربی ،ترکی و اردو را فرا میگیرد .از معبر آشنایی دوتاسی بدا شدرق و منداطق مختلدف آن بدود
که و ی بعدها کتابی با نام خاطرات درباره و یژگیهای دین مسلمانان در هندد را در سدال 1831
در پار یس منتشر کرد.
کتاب گارسن دوتاسدی فرانسدوی کده اشداراتی بده مراسدم اسدالمی در مداههدای قمدری دارد،
توسط یکی از استادان مسلمان هند به نام م .وسیم _ استاد جامعه ملیه اسالمیه در دهلدی
نو _ به زبان انگلیسی ترجمه شده و در سال  1995توسط دفتر انتشدارات دانشدگاه آ کسدفورد
در دهلی نو انتشار یافت.

گارسن دوتاسی در بخش ّاول کتاب ،در ذیل مداه محدرم مدیگو یدد کده مراسدم محدرم در ده

روز نخست ،بسیار با حرارت جر یان دارد که او آن در روز عاشوراست .و ی میگو ید:
حسین و برادر بدزرگش حسدن ،فرزنددان علدی و دختدر پیدامبر ،فاطمده [
حوادث منجر به مر حسین [

بودندد.

را از کتابی به نام گل مغفرت اخذ کردهام.

کت دداب گ ددل مغف ددرت خالص ددهای از کت دداب روض ددة الش ددهدا م ددال حسد دین کاش ددفی ب دده قل ددم
حی ددربخش حی ددر ی ( )1828 - 1768اسددت .بعدددها شخص دی بدده نددام می درزا کدداظم عل دی
جیلچر یست ( )1841 - 1759کتابی در بداره مراسدم هنددوها و مسدلمانان هندد نوشدت و ندام

آن حضرت و اصحابش و شهادت آن عز یزان اسدت .پدس از آن پداداش عدزادار ی کده بهشدت
اسددت مطددر م دیگددردد و ای دنکدده کیفی دت عددزادار ی آن حضددرت را شددر مددیدهددد و از تددابوت
نمادین آن حضرت _ که در شبهقاره هند آن را تعز یه مینامند _ سخن میگو ید.
گارسن دوتاسی پس از آن به مراسم محلیای کده در ماههدای محدرم و صدفر در هندد برگدزار
مددیشددود اشدداره مددیکنددد .نتیجدده آنکدده گارسددن دوتاس دی تنهددا بدده مشدداهده برگددزار ی مراسددم
ا
عددزادار ی توجدده داشددته و ابدددا در بدداره مراحددل متعدددد و مختلددف حرکددت امددام حس دین و

در آثار برخی از مستشرقان

آن را باراماسا گذاشت .گارسن دوتاسی خالصهای از واقعده کدربال را از باراماسدا نقدل مدیکندد.
ا
آنچه و ی نقل کرده است صرفا خالصهای حرکت امام حسین به سدوی کوفده ،محاصدره

اهداف امام حسین

جوان (م1618م) که در کلکته ساکن شده بدود ،بده پیشدنهاد یدک نفدر انگلیسدی بده ندام جدان
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بهخصو

درباره اهداف آن حضرت اشارهای نمیکند (دوتاسی.)57 - 50 :

ر نولدنیکولس



ر ینولد نیکولسن ( _ )1868-1945از ایرانشناسان و عربشناسان مشدهور انگلسدتان _
در کتاب خود با نام تار یخ ادبی اعراب اقدام امام حسین

را یک ماجراجو یی غیرعقالیدی

(نیکولسددن )196 :1907/1914 ،توص دیف م دیکنددد؛ ز ی درا اخطددار فددرزدق بدده امددام حس دین
بیهوده بود (همو) .با وجود اینکده نیکولسدن از داندش وسدیع و عمیقدی در بداره ادبیدات عدرب
برخوردار بود و شواهدی که از ادوار گوناگون و شخصیتهای برجسته ادبیات عرب از پدیش
از ظهور اسالم گرفته تا زمان تألیف کتاب به دست میدهد ،جای تردیدی بداقی نمدیگدذارد
کده و ی بایدد از شدواهد متعدددی در بداره حرکددت تدار یخسداز امدام حسدین

در مندابع عر بدی و

اسدالمی اطددالع وسدیع مدیداشدت ،امددا بدهرغددم ایدن اطددالع گسدترده ،نیکولسددن ندهتنهددا هرگددز از
شواهد متواتر در باب واقعه کربال سخنی نمیگو ید و یز یدد را محکدوم نمدیکندد ،بلکده خدود را
به بیخبری زده و تجاهل مینماید.
نیکولسن میگو ید:

هر چندد روایدات اسدالمی ،حسدین را شدهید و یز یدد را قداتلش معرفدی مدیکننددّ ،امدا
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برخ دی مورخددان جدی دد ارو پددا اعتقدداد دارنددد کدده او (امددام حسددین

) خددود را بددرای

رسیدن به تخدت پادشداهی بده عسدر و حدر اندداخت ،کشدور را دچدار نداامنی کدرد و
سزاوار سرکوب شدن بود( .همو)197 :

وی در ادامه ،یز ید را به عندوان شداهزادهای دوسدتداشدتنی ،سرشدار از قر یحده شدعریای
کدده از مددادرش بدده ارث بددرده بددود و شددراب ،موس دیقی و بدداز ی کددردن را بددر اداره امددور حکددومتی
ترجی میداد ،توصدیف مدیکندد (همدو .)198 - 197 :نیکولسدن در ادامده در توصدیف یز یدد
میگو ید:
و ی از سرنوشت و وضع زنان و کودکان باز مانده از واقعه کربال ابراز نداراحتی کدرد ،بدا

آنها همه گونه خوشرفتار ی داشدت و آنهدا را بده مدینده بازگرداندد؛ همدان جدایی کده

آنان آتش نفرت به یز ید را شعلهورتر ساختند( .همو)198 :

هانهیالمنس 

هانری المنس ( )1937 - 1862کشیشی بلژ یکدی و فرانسدوی االصدل بدود و چنددین دهده
از عمددر خددود را در لبنددان سدداری کددرد و بدده عنددوان یک دی از اروپاییدان بسدیار دانشددمند در زمیندده
تددار یخ و ادبی دات و فرهن د

خاورمیاندده عر ب دی معددروف اسددت .و ی از هدیچ اقدددامی در جهددت

کوبیدن افتخارات اسالمی و بهو یژه اهلبیت
بسیاری برای دشمنان اهل بیت

کوتاهی نکرد و در عو

فضایل و مناقب

و بهو یژه معاو یه و یز ید ،ذکر و تئور یزه کرد.

یکی از کتابهای هانری المنس ،اسالم :معتقدات و نهادها نام دارد که اصل آن در سال
 1926به زبان فرانسوی نوشته شد و در سال  1929به زبان انگلیسی ترجمه آن منتشر گردید.
در ای دن کتدداب ،المددنس دو پدداراگراف در بدداره امددام حس دین

نوشددت کدده مضددمون آن چن دین

است:
بزرگداشت مر حسین ،نوه محمد که در یک ورطه نابخردانه در کربال در  10اکتبدر
680م سقوط کرد ،یکی از جشنوارههای اصلی آنان (شیعیان) را تشکیل میدهد.
این کار ،مراسم جشن گر یه کردن است که در روز دهدم محدرم برگدزار مدیشدود کده بده
نددوعی هفتدده مقدددس شدیعی اسددت کدده بددا اجراهددای نمایش دی (تعز یده) کدده هدددف آن
ا
بزرگداشت تراژدی کربالست همراه است .سقوط حسین که شخصی کامال عادی
نوشته است« :ما حتی تا دم در بهشت هم بر حسدین مدیگدر ییم» و اضدافه مدیکندد
که «قلب هر شیعه واقعی قبر زند حسین است».

خو یش را سبب اولیه خلقت میخواند( .المنس )144 :1926/1929
ا
از نظدر المددنس ،اسدالم اساسددا وحیدانی نیسددت ،بلکده محصددول جامعده شددهری و تجددار ی
مکه است (صلیبی .)337 :1962 ،عالقهمندی المنس به بندیامیده بده سدبب تهداجم آنهدا
بدده اسددالم اص دیل بددود (همددو )339 :و ای دنک ده ه دیچ محقق دی نم دیتوانددد تعصددبات کورکوراندده
المنس را منکر شود (همو.)342 :

در آثار برخی از مستشرقان

وی در کتددابی بددا عنددوان تفدداخرآمیز حس دین در فلسددفه تددار یخ (لکهنددو ،)1905 ،قهرمددان اثددر

اهداف امام حسین

بود ،شیعیان را تا سرحد جندون پدیش مدیبدرد .یکدی از شدیعیان هنددی در کتدابش
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دوایت دونالدسدن ( )1976 - 1884کشدیش آمر یکدایی کتدابی بده ندام دیدن شدیعه :تدار یخ

اس ددالم در اید دران و ع ددراق دارد ک دده در س ددال  1933در لن دددن چ دداپ ش ددده اس ددت .دونالدس ددن
سالهای متمادی در کشورهای اسدالمی اقامدت داشدت و از مطالعدات گسدتردهای در تدار یخ
اسالم و شیعه برخوردار بود .با وجود اقامت طوالنی مدت و ی در ایران و مسدافرتش بده کدربال،
دیدددگاههای و ی در بدداره حرکددت امددام حس دین

قابددل مداقدده اسددت .فصددل هفددتم کتدداب او

مربوط به آن امام بزرگوار است.
دونالدسن میگو ید:
مردم پس از مر معاو یه به حسین نامه نوشتند و خواسته خود مبنی بر بیعت با او
را مطر کردند و تأ کید داشتند که همواره نسبت به و ی وفادار خواهند ماند .ایدن
امر برای حسین بن علی نه فقط یک حزب ،بلکه یک ائتالف بزر از همه قبایدل
بود و از آنجایی که حسین هرگز با یز ید بیعت نکرده بدود ،از مدینده بده مکده رفدت.

(دونالدسن)80 :1933 ،

وی در ادامه مینویسد:
حسین ضدمن تأییدد خیرخدواهی ابدن عبداس ،گفدت کده جدواب مدردم کوفده مثبدت
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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است و اگر در میدان جن

کشته شوند ،برایش بسیار خوشایندتر است تا ایدن کده

با ذلت زندگی کند( .همو)

لینافهوزتی 

خ ددانم لین ددا فروزتد دی در مقالدددهای ب ددا ن ددام «ش ددعائر مسدددلمین :مراس ددم خ ددانگی در مقابدددل
جشنوارههای عمومی در مناطق روستایی هندد» چداپ شدده در کتداب شدعائر و دیدن در میدان

مسددلمانان در هنددد کدده امتی داز احمددد ( )1981آن را بدده صددورت مجموعددهای از مقدداالت منتشددر
ساخت ،از برخی جنبههای اجتمداعی _ فرهنگدی مراسدم عاشدورا در منداطق روسدتایی هندد
صددحبت م دیکنددد .فروزت دی در مقالدده خددود بدده برخ دی مراسددم متددداول در روسددتاهای مندداطق
بنگالیزبان هند ،همچون جشن تولد نوزادان کده در جندوب شدرقی ایدن کشدور جدار ی اسدت

مدیپددردازدو سداس بده مراسددم محددرم توجدده مدیکنددد (فروزتدی .)112 - 103 :1981 ،وی در ایدن
مقاله ،تأ کید می کند که امام حسن و امام حسین

در روز عاشدورا بده شدهادت رسدیدند!

(فروزتی .)103 :البته و ی شهادت این دو امام را نقطه جدایی میان شدیعه و سدنی در اسدالم
برمیشددمرد ،ول دی مراسددم عاشددورا را ی دادآور ای دن شددکاف تلقدی نکددرده ،بلکدده بدده عندوان عامددل
وحدددت میددان مسددلمانان و جدددا کددردن آنددان از غیددر مسددلمانان در جامعدده هندددوهای هنددد
میداند (همو) .و ی میگو ید:
مسلمانان هند در روز اول محرم ناخنهای خود را کوتاه کرده و اسدتحمام (غسدل)
م دیکننددد و مددردان بدده سدداختن تعز ی ده (تددابوت ی دا پیکددر نمددادین امددام حس دین

)

میپردازند( .همو)105 :

فروزت دی ،تعز ی ده را نمدداد قبددر امددام حسددن

م دیدانددد (هم دو) ،در حددالی کدده شددهادت آن

حضرت هرگز در روز عاشورا نبوده ،بلکده در روز هفدتم یدا بیسدت و هشدتم صدفر اتفداق افتداده
است.
فروزتی در ادامۀ مطلب اشداره مدیکندد کده ندهتنهدا همده مسدلمانان ،بلکده هنددوها هدم در
ایدن مراسددم شددرکت م دیکننددد و ّ
طبددالهددای مراسددم محددرم از فرودسددتتددر ین طبقدده اجتمدداعی
هندددوها هسددتند (هم دو .)106 :اهمی دت ای دن مراسددم در ای دن اسددت کدده فرودسددتتددر ین طبقدده
اجتماعی هندوها (نجسها) در مراسم محرم احساس میکنند که دسدتکدم بدرای یدک روز

اهداف امام حسین

فروزتی در ادامه اشداره دارد کده در پایدان مراسدم ،عدزاداران ،دسدتهگدلهدایی را کده بده نمداد

در آثار برخی از مستشرقان

در سال هم تبعدیض ندژادی و طبقداتی در بداره آندان اعمدال نمدیشدود و ندهتنهدا سدایر هنددوها،
بلکه مسلمانان نیز مشارکت آنان در مراسم خود را میپذیرند.
پیکدر دو شددهید (امددام حسددن و امددام حسدین

) سداختهاند را بددرای دفددن بدده کددربال مدیبرنددد،

(همو .)109 - 108 :گفتندی اسدت کدربال در عدرف هندد بده مکدانی گفتده مدیشدود کده شدیعیان،
مراسم روز عاشورا را در آنجا برگزار کرده و دستهگلهایی که به نمداد پیکدر شدهید کدربال آمداده
کردهاند را با احترام در آن مکان دفن مدیکنندد .فروزتدی اعتقداد دارد کده مراسدم عاشدورا هدم از
سددوی سد ّدنیان و هددم ش دیعیان گرام دی داشددته م دیشددود و پی دروان هددر دو مددذهب در آن شددرکت
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مدیکنندد و در واقددع عاشدورا ،روز وحددت میدان س ّدنی و شدیعه بده لحداظ شددعائر اسدت( .همدو:
 .)110وی میگو ید:
اسددالم یدک عامددل اجتمدداعی در ایجدداد همبسددتگی میدان همدده آنددانی اسددت کدده بدده
شعائر آن در عمل احترام میگذارند( .همو)111 :

فروزتدی بددا وجددود پددرداختن بدده مسددئله برگددزار ی مراسددم محددرم و روز عاشددورا ،از چنددد نکتدده
غفلت میکند .یکی اینکه امام حسین

چگونه شخصیتی بود که همده مسدلمانان و هدم

هن دددوها در مراس ددم بزرگداش ددت ش ددهادت و ی ش ددرکت مد دیکنن ددد؛ دیگددر آن ک دده ام ددام حس ددن
مجتبدی

در روز عاشدورا بده شددهادت نرسدیدند و مهدمتددر از همده ایدنکده بدده اهددافی کده امددام

حس دین

کدده آن حضددرت بددرای آن اقدددام بدده آن همدده فددداکار ی ب دینظی در کردنددد اشددارهای

نمدیکنددد .بدده نظدر مدیرسددد فروزتدی تنهدا پدیدده شددعائر روز عاشددورا را بددون نظددر گددرفتن علددل و
عوامل تار یخی _ اعتقادی آن بررسی کرده است.
ی دپینول



دیو یدد پینولددت در کتددابی بددا نددام شدیعیان :تقددوای شددعائری و عددام در ی دک جامعدده مسددلمانان

( )1992بدده بررس دی مراسددم محددرم و عاشددورا در شددهر حی ددرآباد هنددد م دیپددردازد .البتدده نگدداه
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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پینولت به ایدن مراسدم از دیدد فرهنگدی ،اجتمداعی و آن هدم فقدط محددود بده شدهر حیددرآباد
پرداخته و نگاه تار یخی ،فراملی ،منطقدهای و یدا دیندی بده آن نددارد .ایدن ندوع از زاو یده دیدد بده
لحدداظ دقددت و محدددود کددردن حددوزه عمددل ی دا تمرکددز بددر ی دک حددوزه جغرافیدایی در بررسدی یدک
پدی دده دین دی _ فرهنگ دی از سددودمندیهددای فراوان دی برخددوردار اسددت .از طددرف دیگددر ،کتدداب
پینولددت بدده جنبدده تددار یخی _ اعتقددادی واقعدده عاشددورا و شخصدیت امددام حسدین

چندددان

توجهی ندارد .و ی در مجموع کمتر از دو صفحه و نیم (پینولت )6 - 4 :1992 ،را به پیشینه
تار یخی واقعه کربال اختصا

داده است.

پینولت بیان میکند کده در سدال  680مدیالدی ( 60هجدری قمدری) معاو یده مدرد و پسدرش
یز یدد بدده قدددرت رسدید .مسدلمانان امددروزه یز یدد را بدده عنددوان سدتمگری تصددو یر مدیکننددد کدده از
ه دیچ اقدددامی ماننددد شددرب خمددر در انظددار عمددومی و سددبک زندددگی دور از اخالقی دات ابددایی

نداشت .پس از مر معاو یه ،هدواداران امدام علدی
شیعیان بود بده امدام حسدین

در شدهر کوفده کده زمدانی مرکدز حکومدت

نامده نوشدتند و او را مجبدور کردندد کده بده کوفده بیایدد ،رهبدری

حرکت علیه یز ید را به دست گرفته و ادعای خالفتی را کند که به دلیل فرزند پیامبر بدودنش
شایسددتگی آن را داشددت .پددس از آن امددام حس دین

هددم ایدن خددواهش آنددان را پددذیرفت و بددا

تعداد کمی از طرفدارانش سفر خود را آغاز کرد (همو).
پینولت میگو ید که امام حسین

هرگز بده کوفده نرفدت ،بلکده در کدربال و در نزدیکدی رود

فددرات توسددط لشددکری از طرفددداران یز ی دد از حرکددت بدداز مانددد .امددام حسدین

و اصددحاب آن

حضرت از دوم تا دهم محرم مقاومت کردند و در این مدت مدافعان امام حسدین
محاصره غذایی و آب قرار داشتند .حضرت ابوالفضل

تحدت

که از شدیون کودکدان از عطدش بده

هیجان آمده بود برای تهیه آب حرکت کرد ،ولی اقددام او بدیثمدر بدود و مدورد حملده دشدمنان
واقع شد و باألخره در آغوش برادرش ،امام حسین
در روز عاشددورا خیمددهگدداه امددام حسددین

از دنیا رفت.

مددورد هجددوم دشددمنان قددرار گرفددت و خددود آن

حضددرت توسددط یکدی از سددربازان بندی امیده بده نددام شددمر _ کدده بدده عنددوان نمدداد شددرارت تصددو یر
میشود _ کشته شد و خانوادهاش به اسارت رفتند .پس از آن اسرا را از کربال بده دمشدق بردندد
و خلیفه (یز ید) برای بیاحترامی بدا چدوب بده سدر بر یدده آن حضدرت حملده کدرد .در اینجدا،
زندانی بودنشان (در دمشق) ،سکینه ،دختر چهار ساله امام حسدین

از دنیدا رفدت (همدو:

.) 6 - 5
چیزی نمیگو ید و حرکدت آن حضدرت علیده یز یدد را تنهدا پاسدخ مثبدت دادن بده درخواسدت
مردم کوفه میداند .به عقیده پینولت ،نخستین مجلس عدزادار ی بدرای امدام حسدین
دمشددق و توسددط حضددرت ز ینددب

برگددزار شددد ،در حددالی کدده شددواهد اسددالمی حدداکی از ایدن

است که نخستین مجلس سوگوار ی برای شدهادت امدام حسدین
پی دامبر ا کددرم

در

در شدهر مدینده و توسدط

و لحظدداتی پددس از تولددد آن حضددرت برگددزار شددد و آورنددده خبددر شددهادت آن

حضرت ،فرشته امدین وحدی ،حضدرت جبرئیدل بدود کده بده امدر خداوندد ایدن خبدر را از جاندب

در آثار برخی از مستشرقان

گزارش پینولت از واقعه عاشورا در همدین حدد اسدت .پینولدت از هددف امدام حسدین

اهداف امام حسین

حضرت ز ینب

اولین مجلس عزا و سدوگوار ی را برقدرار کدرد تدا بدر بدرادرش بگر یدد .در مددت
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خداونددد متعددال بدده آن حضددرت ابددالغ کددرد (مجلس دی .)482 :1390 ،نکتدده دیگددر ای دن کدده از
ا
دختددران امددام حسدین  ،حضددرت فاطمدده بنددت الحسدین _ کدده عمومددا بدده نددام رقیده معددروف
اسددت _ در ای دام اسددارت اهددل بی دت در دمشددق بددر اثددر فشددار روحدی و مشدداهده سددر مبددارک امددام
حسین

به شهادت رسید.

ی دماتی ز 

از میان مستشرقان ،باید به ماتیوز هم اشاره کرد .دیو ید ماتیوز ،استاد زبان و ادبیدات اردو
در دانشدددگاه لنددددن ،مجموعدددهای از مرثید دههدددای مید درانیس ،ارجمنددددتر ین و تأثیرگدددذارتر ین
مرثی دهسددرای اردوز بددان را بدده شددعر انگلیس دی ترجمدده کددرد .تددأثیر می درانیس در شددبهقدداره هنددد و
مرثی دههددای سددوزناک و ی بدده حدددی اسددت کدده فددن مرثی ده را او ز یبددایی ادبی دات اردو کددرده و
خودش هم به واقع ملک الشعرای ادبیات حسینی در زبان اردو است.
ماتیوز میگو ید:
معاو ی ده در مدددت خالفددت خددود تبددار گمددار ی را و جرگدده سدداالر ی (الیگارش دی) را در
پ دیش گرفتدده و آن را جددایگز ین دمکراس دی نو پددا کددرده بددود و اندددکاندددک سددنتهددای
الحادی عرب جاهلی را زنده کرد .معاو یه پیش از مدر خدود ،فرزنددش یز یدد را بده
عنوان جانشین خود معرفی کرد و این خالف معاهدهای بود که طی آن حا کمیدت
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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باید به علی[

احاله میشد( .همو)5 :

بدده بدداور وی ،همدده مسددلمانان در محکددوم کددردن یز ی دد همصدددا هسددتند (هم دو.)6 - 5 :
ماتیوز پیشینه حرکت امام حسدین

را بده درخواسدت مدردم کوفده مدیرسداند کده از عملکدرد

یز ید ناخشنود بودند و از او استمداد کدرده بودندد .از ایدنرو ،امدام حسدین

پسدرعموی خدود

مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد که اوضاع را ارز یابی کند .پس از در یافت نامه مسلم ،امدام
حسین

به سوی کوفه حرکت کرد .در همین حین ،عبیداهلل بدن ز یداد کده از اهدداف مسدلم

باخبر شده بود ،او را دستگیر کرد و طرفداران مسلم هم و ی را ترک کردند (همو.)6 :
ماتیوز میگو ید:
حسین به همراه بستگان ،اصحاب و خانواده خود از مرزهای حجداز گذشدت و بده

سرزمین عراق وارد شد و در آنجا بود که خبر سرنوشت غمانگیز مسدلم را در یافدت
کرد( .همو)6 :

کاروان حسین در روز سوم محرم به کربال رسید که در نزدیکی سواحل فرات است و
طولی نکشید که مورد حملده بدیرحمانده عبیدداهلل بدن ز یداد قدرار گرفدت کده لشدکری

چندین هزار نفری تحت امر و ی بود .از آنجا کده کسدی را یدارای آن نبدود بده نبدرد بدا
ذوالفقار علی برخیزند ،تصمیم گرفتند که آب را بر حسین ببندند( .همو)7 - 6 :

ماتیوز ادامه میدهد که در چنین وضعیتی امام حسین

سه راه را پیشنهاد کرد:

یا این که بیهیچ منعی به مدینه برگردد ،یا این که به نقاط مرز ی بدا تدرکهدا اعدزام

شود و یا این که او را با امنیت برای مذاکره به نزد یز ید ببرند .البتده شدیعیان گز ینده
آخر را قبول ندارند( .همو)

ماتیوز ادامه ماجرا را این گونه نقل میکند:
عبیداهلل بن ز یاد اصرار میورز ید که حسدین بایدد ندزد خلیفده یز یدد بده گنداه خدود بده
عنوان شورشی اعتراف کند .در عو

حسدین از آندان (دشدمنان) درخواسدت کدرد

ک دده و ی را ب دده قت ددل برس ددانند ،ولد دی ب دده اص ددحاب و خ ددانوادهاش آسد دیبی نرس ددانند.
احساسات ّ
حر تحر یدک شدده و صدف لشدکر سدواره یز یدد را تدرک کدرده و بده حسدین
که سرسخت و بیرحم بود به نیروهایش دستور داد که آماده نبرد باشند( .همو)7 :

صحنه نبرد روز عاشورا از زبان ماتیوز به قرار ز یر توصیف شده است:
بددرای دفدداع از خددود و خددانوادهاش ب دیی داور و تنهددا مانددد .او بدده خیمددهاش وارد شددد و
هم دین کدده کددودک خردسددالش عل دی اصددغر را در آغددوش گرفددت ،تی دری کدده از سددوی
دشمن پرتداب شدده بدود گلدوی کدودک را شدکافت .خدونین و خسدته ،حسدین بدرای

آخددر ینبددار بدده صددف دشددمن ی دورش بددرد و دشددمن ترسددو ،بدده فرماندددهی سددنان ،او را
محاصره کردند ،سرش را از تن جدا کرده و آن را به نشان پیروز ی بر سر نیزه به کوفه

بردند .زنان و کودکان را جمعآور ی کرد ،و به شام نزد یز ید فرستادند که ورود آنهدا را

در آثار برخی از مستشرقان

نبرد پس از نماز صب در روز دهم محرم شروع شد و ادامه یافت تا این که حسین ]

اهداف امام حسین

پیوست و دیگران را نیز ترغیب کرد که چنین کنند .از سوی دیگر ،عبیداهلل بن ز یاد
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به انتظار نشسته بود .همه اصحاب حسین کشته شدند ،به جز پسر خردسالی کده
نامش علدی ز یدن العابددین بدود و ز یندب خدواهر حسدین او را از کشدته شددن نجدات
داده بود .از آنجا که مادر ز ین العابدین ،دختر یزدگرد ،آخدر ین پادشداه ساسدانیان

ایران بود ،شیعیان او را به عنوان چهارمین امام خود قبول دارند( .همو)8 - 7 :

ماتیوز در آخر ین بخش از روایت خود از واقعه کربال میگو ید:
بر پایه برخی روایات سنی ،یز ید بسدیار متأسدف بدود کده حسدین را بده قتدل رسداند و

ابن ز یاد را برای بدرفتار ی با و ی لعنت کرد .از سوی دیگر ،شیعیان هم سه خلیفه

اول که غاصب حق علی بودند را یکجا لعن میکنند( .همو)9 - 8 :

را در نامدده مددردم کوفدده بدده آن حضددرت مدیدانددد ،در

مدداتیوز ر یشدده حرکددت امددام حس دین
ا
حددالی کدده اساسددا انتخدداب و معرف دی یز ی دد بدده عنددوان جانش دین معاو یده از سددوی و ی مخددالف
صددر ی بددا یک دی از مفدداد مهددم قددرارداد صددل ب دین امددام حسددن مجتب دی

و معاو ی ده بددود (آل

یاسین.)260 :1372 ،
وی تصددر ی مدیکنددد کدده خددرو امددام حس دین

از مکدده بدده سددمت عددراق بددر اسدداس نامدده

حضرت مسلم بن عقیل به آن حضرت بوده است ،در حالی که دلیدل خدرو آن حضدرت از
مکه این بود که متوجه شده بودند قدرار اسدت در مراسدم حدج ،گروهدی از مدأموران یز یدد تحدت
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امدر عمددرو بدن سددعید بدن العددا

آن حضدرت را در حددر یم امدن کعبدده بده قتددل رسدانند و بدده ایدن

ترتیب هم آن حضرت به عنوان مخالف حکومت اموی یز ید به قتدل برسدند و هدم حرمدت و
امنیت حر یم کعبه و مکه مکرمه بهو یدژه در ایدام حدج بشدکند (ندک ،نجمدی 92 ،82 :1386
 .)95بدده تصددر ی بس دیار ی از مورخددان ،ورود امددام حسدین

بدده منطقدده کددربال در روز دوم محددرم

سال  61هجری بدود (نجمدی 196 :1386؛ مجلسدی .)641 :1390 ،البتده ایدراد دیگدری کده بدر
نظر ماتیوز وارد اسدت ،ایدن کده عبیدداهلل بدن ز یداد در کدربال حضدور نداشدت ،بلکده و ی در کوفده
بود و فرماندهی لشکر اموی در کربال را عمر بن سعد بر عهده داشت.
ماتیوز پیوستن ح ّدر بده امدام حسدین را از رو ی تدرحم میداندد .آنچده در روز عاشدورا رخ

داد ایدن بدود کده ح ّدر در لحظدات نزدیدک بده آغداز تهداجم لشدکر عمدر بدن سدعد بده اردوگداه امددام
حسین خود را میان بهشت و جهنم مخ ّیر میبیند و از آنجا که در دل ،محب اهلبیدت
بود و در گفتوگو یی که چند روز پیش از آن با امدام حسدین
به حضرت زهرا

داشدت ،ادب خدود را نسدبت

و خاندان رسالت نشان داد ،همین ادبورز ی و ی سبب نجاتش شد.

ماتیوز در بخشهای پایدانی ،ادعدا مدیکندد حضدرت ز یندب

امدام ز یدن العابددین

را

نجات دادند .حقیقت این است که آن حضرت در روز عاشورا به دلیل بیمار ی و بده لحداظ
ا
شرعی از شرکت در جن معداف بودندد .از سدوی دیگدر ،ایرانیدان _ و بدالطبع شدیعیان_ صدرفا
ا
به دلیل ایرانی بودن مدادر امدام ز یدن العابددین بده آن حضدرت عالقده و ارادت ندارندد .اساسدا
ا
رو ملیگرایی ایرانی در اعتقداد بده والیدت و امامدت جدایی نددارد و ایدن ادعدای مداتیوز صدرفا
سخنی است که هیچ خردمند آشنا به اعتقادات شیعی آن را برنمیتابد.
در آخر ین بخش ،ماتیوز مدعی است یز ید از اقدامات خدود ابدراز نددامت کدرده و ابدنز یداد
را محکدوم کددرد .ایدن سددخن مدداتیوز ایدن تددوهم را ایجدداد مدیکنددد کده یز یدد بایدد شخصدی دانددا و
خردمند میبود که دستور به کشتار با سجیههای واالی انسانی و ی تطبیق نمدیکدرد! تمدامی
شواهد تار یخی اثبات میکند که یز ید از لحظهای که به قدرت رسید به چیدزی کمتدر از قتدل
عام و نابودی هر آنچه ارتباطی با خاندان رسالت داشت نمیاندیشید.
بددود ،واقعدده حد ّدره در سددال دوم حکومددت و ی و جنای دات سددربازانش در مدین دة النب دی و حملدده
سااهیانش به مکه مکرمه و آتش زدن خانه کعبه را چگونه میتوان توجیه کرد؟

از میان آثار دیگر مستشدرقانی کده بده مداجرای زنددگانی و بده و یدژه حرکدت امدام حسدین
پرداختدهانددد ،مدیتددوان از جددان ندورمن هولیسددتر نددام بددرد کدده کتداب و ی بددا نددام شدیعیان هنددد در
صفحاتی به ماجرای فوق میپردازد .وی مینویسد:
هرچند حسین در شهر مدینده زنددگی مدیکدرد و در زنددگی بدرادرش حسدن دخالدت
ا
ا
نمیکرد ،اما مرتبا به دربار معاو یه در دمشق رفت و آمد داشدت و عمدال در خددمت

در آثار برخی از مستشرقان

جانن رم هولیستر 

اهداف امام حسین

ا گدر بده فدر

یز یدد تنهددا در بداره مداجرای کدربال دچددار اشدتباه در محاسدبات سیاسدی شددده
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ارتش معاو یه بود؛ به خصو

در زمان اولین حمله بده شدهر تیسدفون .پدس از مدر

معاو ی ده ،و ی از بدده رسددمیت شددناختن یز ی دد سددرباز زد و وقت دی کدده مددردم کوفدده بدده او

نامههایی نوشتند کده ادعدای خالفدت کندد ،و ی احسداس تکلیدف کدرد کده چندین

کنددد .او در آغدداز ،پسددرعموی خددود مسددلم را بددرای ارز ی دابی اوضدداع کوفدده بدده آن شددهر
فرستاد .پس از آن ،مسلم او را مجبور به سفر به کوفه کرد .هرچند ابنعبداس و ی را
از سفر به آنجا منع کرد ،ولی ابدن زبیدر بده دالیدل حدب موقعیدت شخصدی دوسدت
داشت که و ی این کار را انجام دهد .در همین زمدان ،یز یدد عبیدداهلل بدن ز یداد را بده
فرمانروایی نظامی کوفه گماشت و او (عبیداهلل بن ز یاد) نیز به سرعت دست به کار
شددد و طرفددداران کددوفی مسددلم گر یختنددد و مسددلم نیددز کشددته شددد .خبددر کشددته شدددن
مسلم در منزلگاه قادسیه به حسدین رسدید .شداید او تمایدل بده بازگشدت بده مدینده
میداشت ،ولی برادران مسلم قصد انتقامجو یی داشتند و در همین زمان پیکی از
سوی عبیداهلل رسید که اجازه بازگشت را نمیداد .در نهایت ،جمع کوچک هفتاد
و دو نفری با حسین باقی ماندند و طولی نکشید که با لشکری  3000نفری 1و تحت
امر عمر بن سعد و ابن ز یاد بودندد ،مواجده شددند .در ادامده هدم جنگدی در گرفدت و
حسین و اصحابش به شهادت رسیدند( .هولیستر)63 - 61 :1953 ،

دیگر مطالبی که در کتاب هولیستر موجود اسدت ،بیشدتر بده جنبدههدای مراسدم عدزادار ی
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در ماه محرم مربوط میشود و نده بده اهدداف و شخصدیت امدام حسدین

 .از ایدن رو ،اکندون

میتوان به بررسی و بازخوانی آنچه و ی در بداره امدام حسدین نوشدت ،پرداخدت .نخسدت
ا
این که امام حسین به دربار معاو یه رفت و آمدد نداشدت؛ ز یدرا اساسدا آن حضدرت معاو یده
را به رسمیت نمیشناخت ،چه رسد به این که بخواهد در ارتش معاو یه دارای درجه و رتبه
نظددامی باشددد .هولیسددتر در تشددخیص علددت و سددبب حرکددت امددام حسدین

اشددتباه کددرده

است؛ زیرا آن حضرت در پی دعوت مردم کوفه حرکت خود را آغاز نکردند ،بلکه ابتدا امدام
حسین

به عنوان اعترا

به فشار سیاسی برای بیعت بدا یز یدد از مدینده خدار و بده مکده

رفتند و ساس در دوران اقامت کوتاه در مکه بود که آن حضرت نامههدای کوفیدان را در یافدت
 .1هولیستر به عدد  30000نفر اشاره می کند.

کردند که آماده قبول زعامت و رهبری آن حضدرت هسدتند .هولیسدتر هدیچ اشدارهای بده نامده
مهم و تار یخساز امام حسین

به برادرشان جنداب محمدد بدن حنفیده نمدیکندد کده هددف

آن حضرت از آغاز حرکت اعتراضیشان همان امر به معروف و نهی از منکر و عمل کدردن بده
س دیره پی دامبر ا کددرم

و پدددر بزرگوارشددان امددام عل دی

اسددت .نکتدده دیگددری کدده در روای دت

هولیستر محل تأمدل اسدت ایدن کده و ی مدیگو یدد شداید امدام حسدین

دوسدت داشدتند کده

پدس از در یافددت خبددر شددهادت حضددرت مسددلم بدده مدیندده بدداز گردنددد ،ولدی بددرادران مسددلم رأی
حضرت را تغییر دادند .این تعبیر هولیستر نشدان مدیدهدد کده گدو یی امدام حسدین

بیشدتر

تحت تأثیر احساسات انتقامجو یانه یاران خود به حرکت به سمت کربال ادامه مسیر دادندد،
در حالی که مأمور یت آن حضرت چیزی ورای چنین تعبیرهای سادهانگارانه بود.
ت بیهاورث 

توبی هاورث در کتاب شیعه اثنیعشری به عنوان یک اقلیت مسلمان در هندد :منبدر اشدک

( )2005به توصیف مجالس عزادار ی امام حسدین
مدیپدردازد .توجدده خدا

در برخدی شدهرهای شدیعهنشدین هندد

او بده شددهر حیددرآباد اسدت ،ولدی در ابتددای کتداب در نوشددتهای دو

صفحهای با نام «مقدمهای بر تشیع و رو یدادهای پیرامدون نبدرد کدربال» (هداورث- 21 :2005 ،
در سال  60هجری ،پس از آن که حسن و معاو یه از دنیا رفتند ،یز ید ،فرزندد معاو یده

خلیفه مورد ادعا بود که سلسله خانوادگی بنی امیه را تأسیس کرد ،یز ید از حسین
الهی ،مکه رفت .هنگامی که خبر امتناع حسین منتشر شدد ،او از سدوی پیدروانش
مورد طلب قرار گرفت که رهبری قیامی علیه یز ید باشدد .حسدین حرکدت کدرد ،امدا
در نزدیکی کربال توسط سدااهیان یز یدد مسدیر حدرکتش قطدع شدد .هنگدامی کده وی

دو بدداره از رس ددمیت ش ددناختن یز ید دد س ددر ب دداز زد ،اص ددحاب آن حض ددرت ب ددا تح ددر یم

دسترسی آزاد به آب مواجه شد و در روز دهم محرم ،دو سااه با یکددیگر بده جند

برخاستند .طولی نکشدید کده اکثر یدت سدااه عمدر بدن سدعد را کده شدامیان تشدکیل

در آثار برخی از مستشرقان

درخواسدت بیعدت کدرد .حسدین کده در آن زمدان در مدینده مدیز یسدت بده شدهر حدرم

اهداف امام حسین

 )22چنین مینگارد:
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مدیدادنددد ،سددااه اندددک حسدین را از دم تی دغ گذراندنددد و در نهایدت هددم حسدین بدده
شهادت رسید .پس از نبرد ،سرهای جدا شده مردان به همراه زنان و کودکان اسیر

شدده را ابتدددا بده کوفدده و سدداس بده سددور یه بردنددد .بندابر روایدت در آنجددا یز یدد بدده سددر
حسدین بددیاحترامدی کددرد و اسدیران پدیش از بدداز گردانددده شدددن بدده سددوی مدیندده ،در
آنجا (دمشق) زندانی بودند( .همو)

هاورث هیچ توضیحی درباره هدف یا اهداف امام حسین

از حرکت در مقابدل یز یدد

ارائدده نمدیکنددد .در بدداره هدداورث ،ایدنکدده و ی در سرتاسددر کتدداب بدده پیداده کددردن و ترجمدده مددتن
چهار منبر میپردازد قابل تأمل است.
هیوکندی 

هیوکندددی در مقالددهای بددا نددام «خالفددت» _ کدده در سددال  2005در کتدداب راهنمددای تددار یخ

خاورمیانه ،به سرو یراستار ی یوسف شعیری آمده است _ به مداجرای امدام حسدین
مختصری دارد .و ی سبب حرکت امام حسدین

اشداره

را غیدر متعدارف بدودن جانشدینی مدوروثی

در امددر خالفددت م دیدانددد (کندددی )56 :2005 ،و ای دنکدده وقتددی یز ی دد بدده جانش دینی رس دید ،بددا
چددالش ایجدداد شددده از سددوی امددام حس دین

_ کدده جددوانتددر ین پسددر علدی

بددود رو بدهرو شددد

(همو).
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ای دراد وارد بددر نظددر کندددی ،ای دن اسددت کدده گددو یی امددام حس دین
سددلطنتی بددودن حاکمیدت بندی امیده اعتددرا

تنهددا بدده جانش دینی و ی دا

داشددتند .در حددالی کدده بندی امیده از اسدداس بددا

حاکمی د دت اندیشد دده توحی د ددی مخالفد ددت م د دیکردند ددد .کنددددی بددده ایدددنکددده بند دیامید ده چد دده
جنایتهایی کده در طدول تدار یخ خدود مرتکدب نشددهاندد و بده طدور کلدی از هرگونده شایسدتگی
برای زعامت ،ولو برای جامعدهای غیدر دیندی هدم بده دور بودندد ،اشداره نمی کندد .لحدن گفتدار
ا
کن دددی اید دنگون دده القدددا مد دیکن ددد کددده ظددداهرا حکوم ددت یز ید دد قدددانونی ب ددوده و تنهدددا شدددخص
مشکلآفر ینی که آرامش موجود را بر هم زد و طغیان کرد ،امام حسین
اید دنک دده ب ددا تص ددو یری ک دده کن دددی مط ددر مد دیکن ددد ،گ ددو یی ام ددام حسد دین
خودخددواهی و سرکش دی و آن هددم فقددط بدده دلی دل فرزنددد حضددرت عل دی

بدود .مهدمتدر از همده
از رو ی نخ ددوت،
بددودن و ندده صدددها

شایستگیهای دیگر ،اقددام بده اعتدرا

کدرد .اینهدا همده در مدوقعی اسدت کده کنددی از کندار

نامه یز ید و اقدامات بعدی و ی برای قتل امام حسین
اساس دیدگاه کندی ،امام حسین

بده آرامدی و آهسدتگی مدیگدذرد .بدر

فقط امنیت ملی و خدواب راحدت امدت اسدالمی را بدر

هم زده است.
رابر گلیو 

دیگر مقاله در بداره موضدوع مدورد بحدث ،نوشدتۀ رابدرت گلیدو بدا ندام «تشدیع» اسدت .و ی در
آغدداز« ،وفددادار ی» را نددزد شدیعیان بدده سدده شددکل «سیاسدی»« ،دیندی» و «ارادت ورزاندده» تقسدیم
و امدام علدی

میکند (گلیو .)87 :2005 ،از میان رهبران معصوم شیعه ،بهجز پیدامبر
ا
تقر یبا هیچکدام زمامدار سیاسی نبودهاند؛ اما بر اساس آموزههای دینی _ اعتقادی ،این امر
تأثیری در میزان ارادتورز ی شیعیان به ائمه خود نداشته است .گلیو میگو ید:
پس از درگذشت [امام حسن ،گروهی از شیعیان کدوفی بده حسدین در مدینده نامده
نوشتند و از و ی خواستند رهبری آنها را در ادعایشان برای عددالتخدواهی و علیده
یز ی دد (جانش دین معاو ی ده و بدده عنددوان حدداکم امددوی) بددر عهددده بگی درد .بنددا ب در نقل دی،
حسین در آغاز مردد بود و باألخره از حجاز بده سدمت کوفده بده راه افتداد .یز یدد کده از
_ جنوب عراق _ با یکدیگر برخورد کردند و گروه اندک حامیان حسین با بیرحمی
در نبدرد کشدته شدددند .بازمانددگان نبدرد هددم بدا غددل و زنجیدر بده دمشددق بدرده شدددند.
عاشددورا ( 10محددرم) برگددزار مدیشددود .عناصددر اصددلی داسددتان کشددته شدددن حس دین،
نهتنها مورد تردید نیست ،بلکه تأثیر آن بر آ گاهی شیعیان برای درک تشدیع مددرن

از ارزش باالیی برخوردار است( .گلیو)91 - 90 :2005 ،

نظر یات گلیو درخور تأمل است .نخست آنکه تقسیمبنددی و ی از وفدادار ی شدیعیان در
سه سط سیاسی ،دینی و ارادت ورزانه (عاطفی) جالب توجه است؛ ولی اشتباهات او را
ا
نمیتوان نادیده گرفت .اوال شدیعیان کوفده ،پدس از شدهادت امدام حسدن مجتبدی بده امدام

در آثار برخی از مستشرقان
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نامه ننوشتند ،بلکه ایدن مکاتبدات کده در تدار یخ زنددگانی امدام حسدین

از آنهدا

نام برده میشود ،مربوط به دوران پس از مر معاو یه است .دوم آن کده نامدههدای مدردم کوفده
در مکه بده دسدت امدام حسدین

رسدید؛ یعندی پدس از هجدرت اعتدرا

مدینه به مکه .ایراد سوم ایدن اسدت کده گلیدو مدیگو یدد امدام حسدین

آمیدز آن حضدرت از
در آغداز مدردد بودندد و

تحددت تددأثیر نامددههددای رس دیده از سددوی مددردم کوفدده تصددمیم بدده عز یمددت بدده عددراق گرفتنددد؛ در
حالی که خار شدن آن حضرت از مکه به سوی عراق بده دلیدل نداامنی ایجداد شدده و طدر
ترور آن حضرت در حین مراسم حج در مکه معظمه بود .ایراد چهارم ایدن اسدت کده هرچندد
نیروهای مخالف امام حسین

همگی به جنا بندی امیده تعلدق داشدتند ،امدا آنهدایی کده

راه آن حضددرت بدده سددوی کوفدده را بسددتند از سددوی یز یددد اعددزام نشددده بودنددد ،بلکدده از سددوی
عبیداهلل بن ز یاد کده فرمانددار نظدامی امدوی کوفده بدود گسدیل شدده بودندد .نکتده پدنجم ایدنکده
سدخن گلیدو در بدداره نقدش شدناخت حرکددت امدام حسدین

تددأثیر بیشدتری در بهتدر شددناختن

شیعه دارد ،هم درسدت اسدت و هدم بسدیار تأمدل برانگیدز .امدا پرسشدی کده بداقی مدیماندد ایدن
است که چرا گلیو هددف اساسدی امدام حسدین

از حرکتشدان علیده یز یدد را ذکدر نکدردهاندد.

گلید دو ب دده جنب ددهه ددایی از حرک ددت ام ددام حسد دین

و ش ددهادت اکثر ید دت م ددردان جبه دده ام ددام

حسین
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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اشاره می کند ،لیکن از اهداف آن حضرت مطلبی نگفته است.

نتیجه 

بددر اسدداس آنچدده مددورد نقددل ،تحلی دل و بررس دی قددرار گرفددت ،هدیچکدددام از مستشددرقانی کدده
آثارشدان از نظددر گذشدت نتوانسددتهاندد بدده اصدل فرمایشددات امدام حسدین

اسدتناد کننددد و بددا

توجه به اصدل فرمایشدات آن حضدرت از ماهیدت و اهدداف حرکدت آن حضدرت در مقابلده بدا
توطئههای بنیامیه پردهبردار ی کنند .در عو

 ،از آنجا که مستشرقان ،دیدگاههدا و مبدانی

خود را پایه و اساس تحلیل قرار میدهند ،نتوانستهاند نقشده درسدتی از اندیشدههدا و اهدداف
امام حسین

ترسیم کنند .در آثار ی که در صفحات فوق مورد بررسی قرار گرفدت ،نشدان از

ای دن مطلددب دارد کدده مستشددرقان حرکددتهددای امددام حس دین
حسینی را تنها بر پایه اصل تنازع بقا و به چن

در مراحددل گوندداگون نهضددت

آوردن قدرت سیاسی برای تسلط بر اوضداع

سیاسی تحلیل کردهاندد .چندین دیددگاهی بیشدتر نشدان دهندد آن اسدت کده آندان هدم در بده
دسدت آوردن و هددم در بررسدی مددواد خدام و دادههددای اولیده ایدن موضدوع کدده همدان فرمایشددات
امام حسین بود مشکل داشدتهاندد و دیگدر ایدنکده تحلیدلهدای سدادهانگاراندۀ آن دسدته از
ا
مستشرقان ،تماما برداشتها و واکنشهای خودشان را نشان میدهد ،تا آنکه بدازگو کنندد
حقایق علمی _ تار یخی باشد .وقتی مستشرقان از درک درست واقعه عاشدورا بداز مانددهاندد،
چه انتظار ی از آنهدا مدیتدوان داشدت کده دیگدر رو یددادها و بخدشهدای تدار یخ اسدالم را خدوب
فهمیده باشند و تألیفات و آثار ی متقن و معتبر در این موضدوع و سدایر موضدوعات مدرتبط بدا
ت ددار یخ اس ددالم و شد دیعه ب دده جه ددان ارائ دده ک ددرده باش ددند؟! نتیج ددهگید دریه ددای اید دن دس ددته از
مستشرقان ،از اعتبار علمی الزم برخوردار نیست؛ ز یرا به اصل اهداف امام حسین

هرگدز

به درستی پی نبردهاند.

اهداف امام حسین
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