نکتههاییازمعارفحسینی 

دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
عاشورا و امام حسین

از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمانان

 -1ماهاتما گاندی ،رهبر ب رگ انقال

هندوسئتان :مئن بئرای هنئد چیئز تئازهای نیئاوردم؛

فقئئط نتیجئئهای را کئئه از مطالعئئات و تحقیئئقهئئایم در بئئاره تئئاریخ زنئئدگی قهرمانئئان کئئربال بئئه
دست آورده بودم ،ارموان ملت هند کردم .اگر بخواهیم هند را نجئات دهئیم واجئ
همان راهی را بپیماییم که حسین بن علی

اسئت

پیمود.

 -2توماس کارالیل ،مورخ مشهور انگلیسی :بهترین درسی که از تراژدی کئربال مئیگیئریم
این است که حسین و یئارانش ایمئان اسئتوار بئه خئدا داشئتند .آنهئا بئا عمئل خئود روشئن
کردند که تفو عددی در جایی که حئق بئا باطئل روبئهرو مئیشئودّ ،
اهمیتئی نئدارد .پیئروزی
حسین

با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من است.

 -3واشینگتن ایرونیئک ،تئاریخ نئویس آمریکئایی :بئرای امئام حسئین ممکئن بئود کئه
ّ
مسئئولیت پیشئوای
زندگی خود را بئا تسئلیم شئدن در برابئر اراده ی یئد نجئات بخشئد ،لئیکن
اسالم اجازه نمیداد که ی ید را به عنوان خلیفه بشناسد .او به منظئور رهئا سئاختن اسئالم از
چنگال بنیامیه به سرعت خئود را بئرای قبئول هئر نئاراحتی و فشئاری آمئاده سئاخت .در ز یئر
آفتئئا

سئئوزان س ئئرزمین خشئئک و در روی ر یئئگه ئئای تفتیئئده عربسئئئتان ،روُ حس ئئین
.

فناناپذیر است .ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شه سوار من؛ ای حسین
ُ -4مسیو ماربین ،مورخ آلمانی :اگر در کلمات و گفتئار حسئین درسئت دقئت شئود،

معلوم خواهد شد که هدف و آرمان حسین

جلوگیری از ستم بود و این همئه ّقئوت قلئ

و از خودگذشتگی را در راه مقصود عالی خئویش خئر کئردهاسئت .حتئی در آخئرین دقئایق
زندگی طفئل شئیرخوار خئود را قربئانی حئق و حقیقئت نمئود و بئا ایئن عمئل اندیشئه فالسئفه و
ّ
متحیر ساخت.
ب رگان عالم را
 -5تومئئاس ماسئئاریک ،سیاسئئتمدار و جامعئئهشئئناس :گرچئئه کشیشئئان مئئا هئئم از ذکئئر
مصئئای
حسین
مصای

حضئئرت مسئئی  ،مئئردم را متئئأثر مئئیسئئازند ،ولئئی آن شئئور و هیجئئانی کئئه در پیئئروان
یافت میشود ،در پیروان مسی یافت نخواهئد شئد و گو یئا سئب
مسی در برابر مصای

حسین

ایئن باشئد کئه

مانند پر کاهی است در مقابل کوهی عظیم.

 -6ادوارد بئئراون ،مستشئئر معئئروف انگلیسئئی :آیئئا قلبئئی پیئئدا مئئیشئئود کئئه وقتئئی در بئئاره
کربال سئخن مئیشئنود ،آغشئته بئه انئدوه نگئردد؟ حتئی غیئر مسئلمانان نیئز نمئیتواننئد پئا کی
روحی را که در این جنگ تحت لوای اسالم انجام گرفت ،انکار کنند.
و هئئر قهرمئئان

 -7فردریئئک جمئئس ،متفکئئر و نویسئئنده مسئئیحی :درس امئئام حسئئین
شهید دیگری ،این است کئه در دنیئا اصئول ابئدی عئدالتّ ،
تئرحم و ّ
محبئت وجئود دارد کئه
توییر ناپذیرند و اینکه هرگاه انسان برای حفظ این صفات ،مقاومئت کنئد و در راه بقئای آن
پافشاری نماید ،آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند.
 -8چ ئئئارلز دیکنئ ئئز ،نویس ئئئنده انگلیس ئئئی :ا گ ئئئر منظ ئئئور ام ئئئام حس ئئئین
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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جنئ ئئگ در راه

خواستههای دنیایی بود ،من نمیفهمم چرا خواهران و زنئان و اطفئالش بئه همئراه او بودنئد؟
پس عقل چنین حکم میکند که او فقط برای اسالم ،فداکاری خویش را انجام داد.
 -9آنتئون بئارا ،دانشئئمند مسئیحی :ا گئر حسئئین

از آن مئا بئود ،در هئئر سئرزمینی بئئرای او

بیرق ئئی برم ئئیافراش ئئتیم و در ه ئئر روسئئئتایی ب ئئرای او منب ئئری بر پ ئئا م ئئیک ئئردیم و م ئئردم را ب ئئا ن ئئام
ّ
مسیحیت فرا میخواندیم.
حسین به
ّ
 -18گیبون ،مئورخ معئروف انگلیسئی :بئا آن کئه مئدتی از واقعئه کئربال گذشئته و مئا هئم بئا
ّ
صاح واقعه هم وطن نیستیم ،با این حال مشئقات و مشئکالتی کئه حضئرت حسئین
ّ
تحمئئل کئئرد ،احساسئئات سئئنگدلتئئرین خواننئئدها را نیئئز بئئر مئئیانگیئئزد ،چنئئدان کئئه نئئوعی
عطوفت و مهربانی نسبت به آن حضرت در خود مییابد.

 -11نیکلسون ،خاورشناس معروف :بنیامیه سرکش و مستبد بودند ،قئوانین اسئالمی را
نادیده انگاشتند و مسلمین را خوار کردنئد ...ا گئر تئاریخ را بررسئی کنئیم معلئوم مئیشئود کئه
دیئئئن ب ئئر ضئئئد فرم ئئان فرمئئایی تش ئئریفاتی قی ئئام ک ئئرد و حکومئئت دین ئئی در مقاب ئئل امسرات ئئوری
ایستادگی نمود .بنابراین تاریخ از روی انصاف حکم میکند کئه خئون حسئین

بئه گئردن

بنیامیه است.
 -12م ئئوریس دوکب ئئری ،نویس ئئنده ش ئئهیر فرانس ئئوی :ا گ ئئر مورخ ئئان م ئئا حقیق ئئت ای ئئن روز
(عاشئئورا) را مئئیشئئناختند و درک مئئیکردنئئد کئئه عاشئئورا چئئه روزی اسئئت ،ایئئن عئئزاداری را
مجنونانه نمیپنداشتند؛ زیرا پیروان حسین

به واسئطه عئزاداری او متوجئه مئیشئوند کئه

پسئئتی و زیردسئئتی و اسئئتعمار را نبایئئد قبئئول کئئرد؛ ز یئئرا شئئعار امئئام و آقئئای آنهئئا تئئن نئئدادن بئئه
ستم بود.
 -13گاسئئسار دروو یئئل ،نظئئامی فرانسئئوی :وی در سئئفرنامه خئئود مئئینویسئئد؛ سرگذشئئت
غئمانگیئز امئام حسئئین

و یئارانش اذهئان نیمئئی از جهئان اسئالم را بئئه خئود مشئوول داشئئته

است .گذشت قرنهئای بسئیار کئه هرکئدام فاجعئههئا و غئمهئای خئود را بئه همئراه دارد ایئن
داغ را بئئیاثئئر نکئئرده اسئئت و احساسئئی را کئئه یئئادآوری آن واقعئئه برمئئیانگیئئزد تخفیئئف نئئداده
اس ئئت ....حت ئئی دش ئئمنان حس ئئین

ب ئئا دی ئئدن مقاوم ئئت بردبارانئئئه او و از خودگذشئئئتگی

یئئارانش بئئه رحئئم آمدنئئد .وقئئایع ثبئئت شئئده روز هولنئئاک دهئئم محئئرم چنئئان از عواطئئف پئئاک
انسانی سرشئار اسئت کئه مئردم را متئأثر مئیکنئد و تئأثر آنهئا را از نسئلی بئه نسئلی دیگئر منتقئل
نکتههایی از معارف حسینی

میکند.
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