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محمدرضا کاظمی ،خون حسین ،2الهور ،پا کستان :انتشارت صلح.2221 ،

محمدرضئئا کئئاظمی ،از شئئیعیان شئئهر بمبئئئی،
متول ئئئئد  1945م (=  1324ش) در هنئ ئئئد و س ئ ئئا کن
پا کسئئتان مئئیباشئئد .وی دارای کارشناسئئی ارشئئد
رشئئته تئئاریخ اسئئالم در سئئال 1968م1347 /ش و
دکت ئئئرای مطالع ئئئات پا کس ئئئتان در سئ ئئال 1996م/
1375ش از دانشئ ئئگاه کراچئ ئئی اسئئئئت .ایشئئئئان از
س ئئال  2000ت ئئا 1013م ( 1389ت ئئا 1392ش) مش ئئاور
بخ ئئش سرویراس ئئتاری علمئئی انتشئئارت دانش ئئگاه
آ کسئ ئئئئفورد در پا کس ئ ئئئتان ب ئ ئئئود .از سئ ئ ئئال 2018م/
1397ش تا کنون سئردبیر فصئلنامه انجمئن تئاریخ
پا کستان است.
این کتا

به زبان انگلیسی نوشته شدهاسئت

و در بیست فصل (دوازده  225 +صفحه) ،به بررسئی جنبئههئایی از مئاجرای واقعئه عاشئورا
میپردازد .از صفحات مقدماتی کتا

چنین برمیآید کئه نویسئنده بئا تعئداد قابئل تئوجهی

 .1استادیار دانشگاه قم ()Abumahdi1061@gmail.com

2. The Blood of Husayn

از اسئئتادان مشئئهور ،خئئواه مسئئلمان و غیئئر مسئئلمان ،در داخئئل و خئئار از پا کسئئتان ارتبئئاط
داشتهاست .همچنین ،انتخئا

موضئوع و نحئوه پئرداختن بئه آن ،از آشئنایی خئو

وی بئا

ماجرای واقعه عاشئورا حکایئت دارد .عئالوه بئر هنئد و پا کسئتان ،ایشئان تجربئه زیسئتن و کئار
علمی در بنگالدش ،افغانستان و منطقه آسیای میانه را دارد.
فصئئل یئئک تئئا فصئئل چهئئارده کتئئا

بئئه مئئاجرای کئئربال اختصئئاا داده شئئدهاسئئت .بئئر

خ ئئالف اکث ئئر کت ئئا ه ئئا ک ئئه چن ئئین بحث ئئی را از تول ئئد و مح ئئیط خ ئئانوادگی حض ئئرت ام ئئام
حسین

شروع میکنند ،ایشان پیشینه این بحث را از حضرت ابوطال

و نقش تاریخی

وی در رشئئد و گسئئترش اسئئالم شئئروع کئئرده ،سئئپس بئئه مئئاجرای مشئئروعیت در پرتئئو اندیشئئه
سیاسی اسالم میپردازد .بعد از آن ،وضعیت شهر کوفه در رابطه با نقش و سرنوشئت منجئر
بئه شئهادت حضئرت مسئلم بئن عقیئل و هئانی بئن عئروه مطئرح مئیشئود .سئپس ماجراهئای
شئ

عاشئئورا و جنئئو تحمیلئئی روز عاشئئورا بئئوده کئئه هرکئئدام عنئئوان فصئئلی جداگانئئه در

کتا

هستند .از فصل سیزدهم تا شانزدهم ،به اسرای واقعه کربال ،بازگشت آنئان بئه مدینئه

و سئئپس حرکئئتهئئای انتقئئامجویانئئه در منطقئئه عر بئئی (اعئئم از شئئام ،عئئراق و حجئئاز) مئئدار
بحث در هر فصل است.
پئئن فصئئل آخئئر کتئئا
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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از ایئئن نظئئر اهمیئئت دارنئئد کئئه بئئا نگئئاهی علمئئی و منقدانئئه بئئه

ماجرای واقعه عاشورا وارد شده و تئأثیرات تئاریخی آن را بررسئی کئرده اسئت .فصئل پئانزدهم
کتئئا

بئئئه من ئئابع ت ئئاریخ عاش ئئورا اختص ئئاا دارد و از قئئئدیمیت ئئرین منئئابع بح ئئث را دنبئئال

میکند .البته به ایئن نکتئه هئم اشئاره مئیشئود کئه اختنئاق سیاسئی حکومئت امئوی مئانعی
بئئزرج بئئر سئئر راه تئئاریخنگئئاری اولیئئه و معاصئئر بئئا واقعئئه عاشئئورا بئئود .فصئئل شئئانزدهم نگئئاهی
انتقئئادی و ارزیابانئئه از منئئابع واقعئئه عاشئئورا بئئهدسئئت داده ،هئئدف از آن ارز یئئابی محتئئوایی
همئئراه بئئا بررسئئی میئئزان صئئحت منئئابع اسئئت .فصئئل هفئئدهم بئئه بحئئث میئئان ایئئدئولوژی و
ادبیات پرداخته و شکلگیری آثار ادبی مهم ملهم از اندیشه شئیعی مئرتبط بئا واقعئه عاشئورا
را به تصویر می کشد .در این فصئل ،نویسئنده بئه آثئار شئاعرانی همچئون محتشئم کاشئانی از
ایئئران و بعئئد شئئاعران برجسئئته اردو ز بئئان در شئئبه قئئاره هنئئد ،ماننئئد میئئر انئئیس ،میئئرزا دبیئئر و
پرورده شدگان آنها میپردازد .نظر به تأثیرگئذاری تئاریخی و بیشئتر میئر ببئر علئی (معئروف بئه

میئئر انئئیس) ابعئئاد جئئالبی از زنئئدگی ،زمانئئه و آثئئار شئئعری وی مئئورد بحئئث قئئرار گرفتئئه اسئئت.
اهمیئئت ادبیئئات حسئئینی و آثئئار مئئرتبط بئئا آن در ایئئن اسئئت کئئه عاشئئورا نئئه تنهئئا چئئراغ راه
اندیشئئگانی دلئئدادگان آن بئئوده ،بلکئئه چنئئین اقئئدامات تئئاریخی مئئانع از آن بئئودهاسئئت کئئه
عاشورا ،همانند واقعه غدیر ،در گوشئه طاقچئه فراموشئی تئاریخ نهئاده شئود .فصئل هجئدهم
بئئه ارتبئئاط اندیشئئههئئای اعتقئئادی کئئالن شئئیعی و شئئعائر حسئئینی پرداختئئه و ایئئن کئئه

کتئئا

چگونئه ایئن شئئعائر محمئل انتقئال ایئئن اعتقئادات در طئئول تئاریخ بئودهاسئئت .فصئل نئئوزدهم
بئئه ارتبئاط معمئئاری و هنئئر و تأثیر پئذیری ایئئن دو ،از واقعئئه عاشئورا اختصئئاا دارد .بئئر

کتئا

ایئئن اسئئاس ،یکئئی از دالیئئل مهئئم بوجئئود آمئئدن حسئئینیه در مجئئامع شئئیعه ایجئئاد مکئئان و
نهادی شعائر محور برای بزرگداشت واقعئه عاشئورا بئودهاسئت .حسئینیه ،روح شئعائر اصئیل
اسئئالمی را متجلئئی مئئیکنئئد .بئئا توجئئه بئئه حضئئور نویسئئنده در شئئبه قئئاره هنئئد ،کتئئا

دارای

مثئئالهئئای خئئوبی از همئئان منطقئئه ،از جملئئه حسئئینیه آصئئفیه شئئهر لکنهئئو در شئئمال هنئئد،
اسئئت .فصئئل آخئئر کتئئا

در سئئه صئئفحه بئئه نتیجئئهگیئئری کلئئی از مباحئئث مطئئرح شئئده،

میپردازد.
کتئئا هئئایی کئئه از فارسئئی و یئئا عر بئئی بئئه انگلیسئئی ترجمئئه مئئیشئئوند ،بئئه دالیئئل متعئئدد
زبانی و فرهنگی ،کمتر میتوانند در روح و جئان مخاطئ

انگلیسئی ز بئان نفئوذ پیئدا کننئد.

علیرغم معلومئات علمئی و تجربئه ارزشئمند نویسئنده محتئرم در نوشئتن و تحریئر و بئاز نشئر
مجدد کتا های انگلیسی ،آن هم با تجربه ذیقیمت کار کردن بئه مئدت سئیزده سئال بئا
انتشارات دانشئگاه آ کسئفورد ،وجئود اغئالط مطبعئی و کاسئتیهئای ویراسئتارانه ،یکدسئت
نبودن و نقایص در نظام ارجاع دهی به منابع استفاده شده در کتا  ،از مئواردی اسئت کئه
برطرف ،فهرست منئابع بئهروزرسئانی و کامئل شئود و نمایئهای مناسئ
کتئئا

نیئز افئزوده شئود ،ایئن

مئئیتوانئئئد از جایگئئاه شایس ئئته و ارجمنئئدی ب ئئهعنئئوان یئئک کتئئا

انگلیسی درباره واقعه کربال برخوردار شود .

درسئئی بئئه ز ب ئئان
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خواننده ،دقیقالنظر یافتن آنها را دور از انتظار میدانئد .ا گئر ایئرادات متعئدد تئایپی در مئتن
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