واکاوی دیدگاههای اهلسنت
درباره قیام حسینی
حسین سرمدمحمدی
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چکیده

در موضوع قیام حسینی غالب اهلسنت جزء موافقان و تأیید کنندگان قیام حسینی هستند
و بر این باورند که قیام امام حسین (ع) و خاندان و يارانش بر حق و صحيح بوده است .از
بین قدمای این گروه میتوان به ابنعماد ،تفتازانی ،ابنجوزی و ...و در سده اخیر به نواندیشان
اهلسنت اشاره کرد .البته میتوان عدهای دیگر که راه میانه در پیش گرفتهاند را تحت عنوان
میانهروها یا موافقان محتاط دانست که ضمن بر حق دانستن امام حسين (ع) و قيامش ،مقصر
بودن يزيد و نکوهش او را نمیپذیرند .هر دو گروه برای نظرگاه خود دالیلی دارند که در این
مجال به بررسی و تحلیل نظر گروه اول که نظر اکثر اهلسنت است ،پرداخته میشود.
کلیدواژهها :حسينبنعلی (ع)؛ اهلسنت؛ قيام حسینی؛ میانهروان ،موافقان و نواندیشان.
طرح مسئله

درباره انگیزه و هدف انقالب کربال و مسائل آن ،نظرات و دیدگاههای فراوانی از سوی
دانشمندان اهلسنت طرح شده است اما آنچه بین اهلسنت در مواجهه با فاجعه کربالی
حسینی در سال  61قمری مطرح و مشهور است ،داشتن دو نوع تفکر و دیدگاه تحت عناوین:
موافقان قیام؛ و میانهروها یا موافقان محتاط است .در این مقاله سعی شده است تا آراء و
اندیشههای گروه اول و برخی عبارات و جمالت ایشان بیان گردد تا با تحلیل آنها بتوان به
این نتیجه که عاشورا و قیام حسینی میتواند به عنوان عاملی در جهت رسیدن به وحدت و
تقریب شیعه و اهلسنت منجر شود ،دست یافت.
 -1کارشناسی ارشد تصوف و عرفان اسالمی.

قبل از ورود به مبحث اصلی ،شناخت معنا و مفهوم اهلسنت و جماعت که در قرون
متمادی در جهان اسالم کاربرد دارد ،ضروری است.
معنا و مفهوم اهلسنت و جماعت
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این اصطالح در گروهبندیهای مذهبی مسلمانان ،ناظر به گرایش مذهبی اکثریت مسلمانان
بوده و به اختصار به صورت «سنی» به کار میرود( .موسوی بجنوردی  ،1380ج  ،10ص )474
اهلسنت و جماعت ،آن گروه از مسلمانان هستند که اذعان دارند ،پس از قرآن ،از
روش ،طریقت ،اقوال و افعال پیامبر (ص) و خلفای راشدین پیروی میکنند .علمای اهلسنت
معتقدند :هر کس به سنت رسولاهلل (ص) و سیره صحابه عمل کند ،سنی است .این اصطالح
در برابر اهل بدعت به کار میرود که گفته میشود اصول ،قواعد و رسوم نوظهور ایجاد و
در دین اضافه و کم کردهاند همچنین در مقابل شیعه نیز کاربرد دارد( .صدر حاجسیدجوادی،
 ،1384ج  ،2ص )614
در واقع داشتن قید سنت به معنای عدم وجود فرقه بدعتگذار و داشتن قید جماعت به
معنای عدم مذاهب اهل خروج است .امروزه گروههایی از شمول اهلسنت و جماعت خارج
هستند که عبارتند از شیعه و اباضیه .امروزه مرزبندی بین اهلسنت و گروههای دیگر ،در عمل
بر مبنای دیدگاه مذاهب نسبت به خلفای نخستین است .اهلسنت بر مشروع بودن خالفت
چهار خلیفه نخستین اعتقاد دارند ،در حالی که شیعیان به خالفت بالفصل علی (ع) پس از
پیامبر معتقدند( .همان ،ج  ،10ص )475
نظریههای اهلسنت در مواجهه با قیام حسینی

در ادامه به نظر موافقان قیام و همچنین نواندیشی و نوگرایی میان معاصران اهل سنت
میپردازیم:
 .1موافقان قيام

اغلب دانشمندان اهلسنت از زوایای مختلف و با عبارات مختلف ،ضمن تأیید حرکت
امام حسین (ع) به حمایت و طرفداری از حقانیت و قیام کربال پرداخته و یزید را با عبارات
گوناگونی چون :ظالم ،بزهكار و قاتل امام حسين (ع) مورد نکوهش و مذمت قرار دادهاند.
این گروه ،گناه یزید را به خصوص در شهادت امام حسین (ع) نابخشودنی و هرگونه توجیه
و عذری را بیمورد دانستهاند .دستهاي از اینان که اکثریت قريب به اتفاق اهلسنت هستند.

ابوالحسن اشعری ( 324ق)

وي پیشوای مکتب اشاعره و صاحب كتاب «مقاالتاالسالميين» است .او مینویسد:
«چون ستمكاري يزيد از حد خود گذشت،امام حسين (ع) و يارانش عليه ظلم او قيام كردند
و در كربال به شهادت رسيد»( .اشعری 1400،ق ،ص )75
ابنتغرری بردی ( 874ق)
وي میگوید:اصحاب ما (شافعيان) لعن كسي را كه حسين (ع) را به قتل رساند و يا دستور
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اکثر رهبران این گروه همانند شیعیان ،جنایت کربال را متوجه یزید و کارگزاران وی دانسته و
شدت آن را به حدی عمیق میدانند که هرگز قابل بخشش نیست .دسته ای از این گروه نیز
با اشاره به صفات و برجستگیهای انسانی و اسالمی امام حسین (ع) و بیان شهادت او و
همراهانش ،به طور غیر مستقیم این دیدگاه را مورد تأیید و تأکید قرار دادهاند .نظریه موافقان
قیام به صورتی شفاف و قوی از پشتوانه قرآنی و حدیثی برخوردار است و مورد توافق
دانشمندان اسالمی است؛ و مخالفان آن اقلیت بسیار کم و غیرقابل اعتنایی است .موافقان
منحصر به منطقه ،دوره یا مذهب خاصی نیستند .آنها از شام -پایتخت حکومت امویان -تا
سرزمینهای عربی ،ایران ،هند و ماوراءالنهر را در بر میگیرند و دارای زبانهای گوناگونی
نظیر :فارسی ،عربی ،اردو و ترکی هستند و از سویی دارای مذاهب مختلفی چون :شافعی،
حنفی ،حنبلی و مالکی و از سوی دیگر :در رشته های حدیث ،علوم قرآن ،عرفان ،فقه و
فلسفه تخصص داشتهاند( .ناصری داوودی ،1386 ،ص ) 320
از گفتههای این گروه به دست میآید که حمایت از قیام حسینی ،یک اندیشه مقطعی،
فرقهای یا سیاسی نیست ،بلکه یک اصل اعتقادی است و در نتیجه آن بوده است که اهلسنت
همانند شیعیان ،ایام محرم به ویژه تاسوعا و عاشورا را گرامی میداشته و به سوگواری ،اطعام
و نذورات به طور گسترده میپرداختهاند .این وضع تا زمان به قدرت رسیدن صفویان (پايان
قرن نهم) تداوم داشته است و علت کمرنگ شدن تدریجی عزاداری اهلسنت بر اثر اقدامات
و سیاستهای صفویان بوده است که در واقع یک واکنش سیاسی از طرف اهلسنت بوده
است .برای ذکر شاهدی بر این مدعا میتوان؛ باقی ماندن مراسم سوگواری امام حسین (ع)
در نقاط دور افتاده و به دور از تنشهای سیاسی اهلسنت نظیر :هند ،پاکستان ،جنوب شرق
آسیا و افغانستان را یاد کرد .تعدادی از بزرگان این گروه و نظرات آنها به شرح ذیل است:

به قتل او داد و يا اجازه به اين امر داد و يا راضي به آن بود ،جايز میدانند .او در ادامه بیان
میکند« :او خود (ابنتغرری) نادانسته یزید را لعن کرده و به لعن او دستور میدهد زیرا یزید
کسی است که عبیداهللبنزیاد را به جنگ با حسین (ع) مأمور و تحریک کرد و او را مجبور
به تشکیل سپاهی برای جنگ با حسین (ع) ،بدون شک هر صاحب ذوق و عقلی میداند که
یزید راضی به كشتن حسین (ع) بوده و از مرگ او خوشحال شد ،پس او به هر صورت و
شکلی ملعون است»( .ابنتغرري بردي 1997،م ،ج  ،1ص )67-66
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تفتازانی ( 791ق)

او به مظلوميت اهلبيت اشاره کرده و میگوید« :به اهلبيت پيامبر (ص) ستم روا داشتند،
آن را کسی نميتواند پنهان كند ...اين ستم ،به حدي بوده كه ،هر آن چه را در زمين و آسمان
است به گريه واداشته و از شدت آن سنگها شكافته ميشود و گذشت زمانها و ماهها ،آن
عمل بدش را از ياد نميبرد .لعنت خدا بر كسي باد كه در اين ستم ،مباشرت ورزيده يا بدان
خرسند گشته است ...كساني از علماي اهلسنت ،لعن به يزيد را جايز ندانستهاند ،با آن كه
ميدانستند يزيد بيش از اين ،سزاوار لعن و نفرين است؛ زيرا ميدانستند اگر لعن به يزيد جايز
دانسته شود ،به او متوقف نميشود و كساني بزرگتر از او نيز لعن ميشوند( .»...تفتازاني،
1409ق ،ج  ،5ص )311
همچنین تصریح دارد« :همه متفق هستند بر جواز لعن کساني که حسين (ع) را کشته ،يا به
اين کار دستور يا اجازه داده ،يا به اين کار راضي شدهاند و صحیح آن است که يزيد به قتل
حسين (ع) راضي بود و شادي او از قتل حسين (ع) و اهانت او به اهلبيت رسول خدا (ص)
به حد تواتر معنوي رسيده است ،هر چند تفاصيل آن به صورت خبر واحد ذكر شده است.
بنابراین ما درباره يزيد نه تنها سكوت نمیکنیم ،بلكه حتي در کافر بودن او شكي نداريم.
لعنت خدا بر او و ياوران و همدستانش باد»( .تفتازاني ،ق ،1408ج  ،1ص  )67وی در ادامه
میگوید« :اما کسانی که حسین (ع)  را کشتند یا دستور به قتل وی داشتند و این امر را جایز
دانستند ،بدون شک کافرند»( .همان ،ج  ،1ص )69
ابنعماد ،ابوالفالح عبدالحیبناحمد ( 1089–1032ق)

او در کتاب «شذراتالذهب» خود آورده است« :حسن بصري میگوید از اهلبيت امام
حسين (ع) شانزده تن كه در آن روزگار كسي همانند آنها نبود ،همراه او به شهادت رسيدند

عاصمی مکی ( 1111ق)

وی در مورد برخی اتفاقات در زمان يزيد میگوید« :از جمله فتنههای زمان یزید ،کشتن
حسین (ع) ،فاجعه حره ،خراب کردن مدینه بعد از حره و سنگباران کعبه با منجنیق است».
(عاصمي مكي1419 ،ق ،ج  ،3ص )210
ابنجوزى عبدالرحمنبنعلی ( 597-510ق)

او در كتاب «الرد علىالمتعصبالعنيدالمانع من ذماليزيد» مینویسد« :گويندهاى از من
پرسيد :آيا لعن يزيدبنمعاويه به خاطر جنايتى كه مرتكب شده جايز است يا خير؟ گفتم:
علماى پرهيزگار نظير امام احمد ،لعن او را روا دانستهاند»( .ابنالجوزی 1403 ،ق ،ص )6
شيخ محمد محمودى در پاورقى اين مطلب را بيان میدارد« :يكى از علماى بزرگ به نام شيخ
عبدالكريم والدين نويسنده "مجمعالفوائد و معدنالفرائد" میگوید :اين كتاب را در كتابخانه
حرم نبوی (ص) در مدينه منوره به سال  1384مشاهده كردم .در آنجا نوشته بود :مسلمانان
اجماع دارند كه اوالد فاطمه (س) از ذريه پيامبر (ص) میباشند و بايد بر آنان صلوات و درود
فرستاد .آن گاه احاديثى را در فضل على و فاطمه و حسن و حسين (ع) میآورد و مینویسد:
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و بدکاری ،سر حضرت را نزد ابنزياد برد و گفت :بهترين مردم از نظر مادر و پدر را كشتم.
ابنزياد بر او خشم گرفت و او را كشت ...آنگاه اهلبيت (ع) را اسير كردند .خدا انجام
دهنده آن را بكشد و خوار گرداند هر آن كس را كه بدان امر كرد و رضايت داد»( .ابنعماد،
1414ق ،ج  ،1ص  )67همچنين مینویسد« :همه علما در تحسين قيام امام حسين (ع) عليه
يزيد اتفاق دارند» (همان ،ص )68
وی نیز همانند ساير مسلمانان خطاي يزيد و اطرافيانش را نابخشودني و مستحق نفرين
ميداند و قاتالن امام حسين (ع) و ظالمان در حق وي را دليل بر زنديق بودن ،نبود ايمان در
قلب آنها و بياعتنايي به مقام نبوت (ص)میداند .او از اينكه اركان دين و شريعت تا زمان
نابودي دولت آنها (اموي)حفظ شد ،خدا را شكر میکند و میگوید« :اعمالي كه امويان و
ملوك آنها با اهلبيت (ع) كردند ،شاهد اين سخن پيامبر (ص) است كه«:هالکت امت من
در دستان کودکی از قریش است» .وي عمل یزید در کشتار اهل بیت (ع) و آواره کردن و
تازيانه زدن بر آنها را همانند با عمل به سر بن ارطاه عامری فرمانده معاویه میداند كه تاريخ
اخباري ،از رفتار فجيع وي با علی و كشتن فرزندان عبیداهللبنعباس نقل کرده است( .همان)
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يزيد لعين و پيروانش از كسانى بودند كه به اهل بيت رسول (ص) اهانت كردند؛ از اين رو
مستحق غضب ،دشمنى و لعن شدند .هركس میخواهد از جواز لعن بر يزيد آگاه شود به آن
كتاب مراجعه كند» .ابنجوزي در ادامه مینویسد« :افرادى كه لعن يزيد را جايز نمیدانند ،از
آن ترس دارند كه لعن او به پدرش معاويه سرايت كند»( .همان)
ابنجوزی پايان روایت امام احمدبنحنبل در لعن یزید را به شرح زیر نقل میکند« :احمد
گفت :چگونه لعنت نشود کسی که خدای تعالی در کتاب خود ،او را لعن کرده است؟ پسرش
صالح گفت :لعن خدا بر یزید در کتاب خدا در کجا وجود دارد؟ احمد گفت :در فرموده خدای
تعالی "پس آیا امید دارید که فراموش کنید كساني را که بر روی زمین فساد و رحمها را قطع
میکنند؛ آنان کسانی هستند که خداوند آنها را لعنت کرده است؛ پس آنان را الل و چشمهای
آنان را کور گردانید"آیا فسادی بزرگتر از قتل حسین پیدا میشود؟ نيز خدای تعالی فرمود:
"كسانی که پیامبر خدا و رسول او را اذیت میکنند ،خداوند در دنیا و آخرت آنها را لعنت
میکند" و چه اذیتی به محمد از قتل حسین (ع) شدیدتر است؟ یعنی آن حسینی که نور چشم
پیامبر خدا (ص) و دختر او فاطمه بتول (س) بود»( .همان ،ص )16
سبط ابنجوزي یوسفبنقزاوغلی ( 654 -581ق)

وی يزيد را به شدت محكوم و از امام حسين (ع) جانبداري ميكند .او در كتاب
«تذكرةالخواص» ميگويد« :جد من ،يزيد را لعن ميكرد .كساني از متعصبان اهلسنت بر او
خرده گرفتند .در پاسخ به آنان گفت :قرآن مجيد ،كساني را لعن و نفرين كرده و از جهنميان
دانسته كه از يزيد ،گناه كمتري داشتهاند؛ در حالیکه گناه يزيد ،بسيار بيشتر از آنان است».
وي داليلي براي كفر يزيد و رد توجيه مخالفان جواز لعن وي میآورد( .سبطبنجوزي،
 ،1379صص )381-380
خالصه سخن او اين است كه بر تن كردن لباس خالفت ،شروطي دارد كه از آن ميان ،بيعت
مردم با خليفه بايد صحيح ،از روي رضايت ،اختيار و آگاهي مسلمانان باشد ،اما بيعت با يزيد
قابل نقض بود و اجتهاد امام حسين (ع) هم بر عدم جواز بيعت بلكه بر وجوب خروج بر
ضد يزيد حكم میکرد؛ زيرا كه ستمها و فجايع يزيد بيشمار بود( .همان ،صص .)386-381
آلوسی بغدادي ( 1270ق)

او پس از نقل حديث پيامبر (ص) كه میفرماید« :به خداي سبحان پناه ميبرم از ابتداي

 .2نوانديشي و نوگرايي در ميان اهلسنت

با فروپاشي دو حكومت صفويه و عثماني كه با تندرویهای بيمورد درباره مسائل تاريخي
و اختالفي بين جامعه شيعي و اهلسنت نفرت ايجاد میکردند ،نخستين گامبرايتأليفقلوب
شيعيان و سنيان برداشته شد و همين نيز عاملي مؤثر براي اظهار همدردي جامعه سني با
جامعهشيعيدر خصوصفاجعهكربال گرديد .افزون بر اين ،ظهور چهرههاينوگرا در ميان
متفكرانشيعه ،باتحليل واقعي از حادثه عاشورا ،عامل ديگريبراي نزديكيجامعهاهلسنت
و تأثيرپذيري شديد سنيان از نهضت عاشورا شد .همچنين ،ظهور چهرههاي نوگرا در ميان
اهلسنت ،بهنزديكي جامعه اهلسنتبه فرهنگعاشورا كمك شايانيكرد ،به طوري كه آنان
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سال شصت و حكومت بچهها» .اشاره به حكومت يزيد رانده شده دارد كه بر خالف عالقه
دوستدارانش خداوند او را لعنت كرده است؛ زيرا او در ابتداي سال شصت هجري حكومت
مينمود( .آلوسی بغدادی 1405 ،ق ،ج  ،6ص )192
وي ضمن اشاره به ادله جواز لعن يزيد میگوید :به علت فراواني خصايص خبيثه و ارتكاب
گناهان كبيره از سوي يزيد در زمان استيال و تسلطش بر اهل مدينه و مكه ،هيچگونه ترديدي
در لعن او باقي نمیماند .گروهي از علما از جمله طبراني ،قاضي ابويعلي،ابنجوزي ،عالمه
تفتازاني و جاللالدین سيوطي ،بر كفر و لعن او تصريح و جزم دارند.
وی معتقد است :يزيد شخص خبيثي بوده كه هرگز به رسالت پيامبر (ص) ايمان نداشته
و مصائبي كه بر اهل حرم الهي و نبوي و عترت وي در زمان حيات و ممات دارد و تمام
گناهاني كه از او سر زده است ،کمتر از گناه كسي نيست كه يك برگ از قرآن را در نجاست
بيندازد .پس گمان نمیبرم كارهايي كه از يزيد سرزده بر هيچ يك از مسلمانان مخفي باشد.
بر فرض پذيرفتن مسلماني يزيد،وي آنقدر گناه كرده كه قابل گفتن نيست ،در نتيجه به اعتقاد
من به طور مشخص لعن وي جايز است .او که كسي فاسقتر از يزيد سراغ ندارد میگوید«:
ظاهراً يزيد تا آخر عمرش توبه نكرده و احتمال توبه او حتي از احتمال ايمانش ضعیفتر
است و به غير از ابنالعربي كسي با جواز لعن بر يزيدمخالفت نكرده است .ابنالعربی و برخي
از موافقان وی ،لعن یزید و کسی را كه به قتل حسين (ع) راضي باشد را جایز ندانستهاند».
(همان) آلوسی در ادامه به جان خود سوگند یاد میکند كه اين اعتقاد (ابنالعربی) ،گمراهي
دور از راه حقي است كه از گمراهي يزيد بيشتر است( .همان)
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با آثارخود درباره امام حسين(ع) ،بهسرعت جامعهاهلسنترا با نهضت عاشورا آشنا كرده
يك روحيهاستقاللطلبي و آزاديخواهيملتهاي خود
و خود نيز از اينشرايط براي تحر 
استفاده كردند .در واقع میتوان گفت:ديدگاه موافق با قيام حسيني در بين معاصران اهلسنت
غالب ًا به صورت نوانديشي و نوگرايي ظاهر شده است.
نهضت عاشورانزد نوگرايان شيعه و سني،يك ايدئولوژيمنسجمو توانمند سياسي است
كه به جاي عاملي براي دشمنیهای تاريخي ،باعث درك و همدلي بيشتر و بهتر  شيعه و
سني؛ و آمادگي و تقويت براي مقابله با دشمنان اصلي آنها است .اين نويسندگان ،تصوير
قابل قبولتر و در خور تأملتري از نهضت حسيني ارائه میدهند .اینها بر خالف برخي
از نويسندگان گذشته اهلسنت نظير ابنالعربي يا ابنخلدون ،هرگز قيام امام حسين (ع) و
شخصیتاو را تخطئهو از يزيد دفاعنميكنند ،بلكه تنها در مواردي از جمله در اهداف قيام
امام(ع) و مسائلی از اينقبيل،با نويسندگان شيعه اختالف نظر دارند.
در قرن اخير ،خصوص ًا پس از پيدايش احزاب و نهضتهاي سني مذهب ،امام حسين
(ع)براينوگرايان و پيرواناحزاب چپ ،اهميت زيادي يافتهاست .آنان ،عاشورا و شهادت
امام (ع) را يك حادثه كوچك و بيهدف كه بدون دخالت حاکم اموی اتفاق افتاده باشد،
نمیدانند ،بلكه آن را برخورد روشنی بین دو ديدگاه و ايدئولوژي نسبت به سرنوشتطبقات
محروم و ستمديده جامعه میدانند .بنابراين ،معتقدند كه قيامامام حسين(ع) به جاي ديدگاه
 يك مبارزه طبقاتي براي آزاديمحرومان از سلطه حكومتي
مذهبي ،بايد بيشتر از نظراصول 
سرمايهداري بررسي شود .در آثار چپ و رادیکالتر ،امام حسين (ع) وابسته به جبههاي
است كه از آغاز حكومت خلیفه اول ،با تسلط عناصر سنتي راستگرا بر شئون سياسي و
اقتصاديجامعه ،مخالف بودهاند و به مبارزه با آنهابرخاستهاند .به نظر اینها ،اگر امام حسين
(ع) ،با حكومت فاسد يزيد سازش میکرد ،به مبارزات عدالتخواهانه خيانت ورزيده بود.
همچنين امام حسين (ع) پس از شهادت مسلمبنعقيل نميتوانست با حكومت سازش کند؛
زيرا ميخواست امت اسالمي را در آينده منقلب و دگرگون سازد و الهامبخش مسلمانان و
کاملترین نمونه براي آنها در راه مبارزاتعقيدتيو ضد طبقاتي باشد كه جز با شهادتامام
حسين (ع) ممكننبود .در واقع شهادت آن حضرت در آثارراديكالها پيروزيبزرگي براي
نيروهايآگاه و روشنفكر بود؛ چرا كه توانست با بيدار كردنوجدانهايخفتهاعراب ،باعث
سقوطبنياميه در مدتی کمتر از هفتاد سال شود( .اسماعيل زاده ،1381،صص )310-308

تقريب ًا اكثر نويسندگان اهلسنت معاصر بر كشته شدن مظلومانه امام حسين (ع) و گناه
كار بودن يزيد اتفاق نظر دارند و قيام امام حسين (ع) را ،انقالب راستين ارزشي و ديني در
برابر دستگاه طاغوتي دانستهاند( .ناصري ،1386،ص  )331اين نوانديشان اهلسنت اين امر
را ثابت کردهاند .اين ديدگاه دائم ًا در حال رشد و گسترش است و نويسندگان زيادي از
اهلسنت طرفدار آن هستند كه از جمله مهمترین آنان از اين قرارند:
ابراهيم عبدالقادر مازني (1949-1890م)

عالمه اقبال الهوری (1938-1877م)

او بیش از دیگران به اهمیت زنده نگه داشتن محرم و عزاداری امام حسین (ع) با قلم و
شعر اهتمام ورزیده است و نسبت به ديگر شاعران اهلسنت ،درخشش افزونتری در ستايش
از امام حسين (ع) و قيام عاشورا دارد .توجه وي به نهضت كربال و وارد كردن آن به صحنه
ادبيات منظوم فارسي ،نشان دهنده آن است كه قيام حسيني وارد عرصه تفكر جديد سياسي،
هنر و ادبيات اهلسنت شده است .از نظر وي امام حسين (ع) يك شخصيت كامل براي
برانگيختن و بيدارسازي ملل خفته مسلمان و مبارزه و شهادت فداكارانه و مؤثرش ،تفسير
كننده رازهاي پنهان قرآن است( .اسماعيلزاده ،ج  ،11ص)316
ز آتش او شعلهها افروختیم  /رمز قرآن از حسین آموختیم
تازه از تکبیر او ایمان هنوز  /تار ما از زخمهاش لرزان هنوز
اشک ما بر خاک پاک او رسان  /ای صبا! ای پیک دور افتادگان!
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او میگوید« :امام حسين (ع) بنده مؤمن و فداكار خدا ،برخالف تصوراتي كه دربارهاش
موجود است،به هيچ وجه ،رؤيايي و خيالپرداز نبود ،تا به خاطر يك رؤياي عادي بر سر
تربت پيامبر (ص) تصميم به قيام بر ضد بنیامیه بگيرد ،بلكه بايد علت قيامش را ماهيت
حكومت بنیامیه دانست .وي به علت فساد حكومت بنیامیه همانند يك انقالبيِ شرافتمند،
خود را براي قيام مجبور میدید،گرچه قيامش براي سقوط و نابودي آن شكل گرفته بود».
از نظر مازني،امام حسين (ع) به رغم شكست و كشته شدن مظلومانه،موفق به ايجاد كينهاي
عميق بر ضد دستگاه بنیامیه در دل تودهها شد و پس از شهادتش ،هر قطره خون و سخن
وي و هر ذكر و خاطرهاش ،باعث نابودي حكومت بنیامیه شد( .ناصري ،1386،ص 332،و
اسماعیل زاده ،ج  ،11ص )312
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(اقبال الهوري 1360،ش ،صص)75 -74
سرو آزادی ز بستان رسول  /آن امام عاشقان ،پور بتول
معنی ذبح عظیم ،آمد پسر  /اهلل اهلل بای بسم اهلل ،پدر
حریت را زهر اندر کام ریخت  /چون خالفت رشته از قرآن گسیخت
چون سحاب قبله باران در قدم  /خون آن سر ،جلوه خیراالمم
الله در ویرانهها کارید و رفت  /بر زمین کربال بارید و رفت
موج خون او چمن ایجاد کرد  /تا قیامت قطع استبداد کرد( .همان)
محمد خالد ( 1416-1339ق)
    خالد ّ

نگاه او به نهضت عاشورا ،آرمانگرایانه است .به نظر او درس بزرگ كربال ،بايد سرمشق
دائمي مسلمانان باشد .حسين (ع) بايد فرصتي براي شادماني باشد ،نه سوگواري (همانند
عيد بزرگ مسلمانان) .او خاطرهاي از فداكاري است پس بايد با جشن و سرور همراه باشد.
(ناصري ،1386 ،صص 333-332؛ اسماعيلزاده ،1381 ،ج 11،ص  314و محمد خالد،
1425ق ،ص  )35وي هدف اصلي قيام و فداكاري امام حسين (ع) را صرف ًا حفظ دين
میداند ،چون حفظ دين از مهمترین اعمالي است كه مؤمنان بايد به آن توجه كنند بنابراين
در قيام عاشورا،نياز به حفظ دين احساس میشد و فداكاري امام (ع) حفظ دين خدا بود ،نه
امور عاطفي يا حتي ياري ديگران( .همان ،ص )34
سيدعلي جالل حسيني

اوامام حسين (ع) را رادمردي با روحي ممتاز و برخوردار از شرافت خانوادگي میداند
كه مركز همه فضايل اخالقي و اعمال پسنديده بود .از نظر وي امام (ع) پرچمي روشن در
دوران حيات؛ و پس از شهادت ،الگويي روشن و نوراني براي جويندگان راه درست بود.
گرچه شنيدن حماسه عاشوراي حسيني،هر مسلماني را غمگين و هر خردمندي را خشمگين
میکند،اما داراي نتايج ارزشمند فراواني است( .اسماعيلزاده ،1381 ،ج  ،11ص )315
سید قطب (1966-1903م)

وي میگوید :حسین (ع) به آن شکل بزرگ و سترگ شهید میشود و شهادتش فاجعه
بزرگی است .شهادتش به صورت ظاهر و با معیار و مقیاس کوچک انساني ،شکست تلقی
میشود ،اما در اصل و حقیقت و با مقیاس بزرگ الهی ،پیروزی است .در روی زمین همانند

امام حسين (ع) هيچ شهيدي وجود ندارد که دلها به عشق وی بتپند و از مهر و محبت او
لبریز باشند و دلها و قلوب مسلمان شیعه و سنی و غیر مسلمانان در غیرت و فداکاری او به
جوش و خروش آید .افراد بسياري اگر هزار سال زندگي میکردند،امكان گسترش عقيده و
دعوت خود را نداشتند ،اما حسين (ع) عقيده و دعوتش را با شهادت خود،اثبات كرد .هيچ
خطابهاي جز خطابه حسين (ع) نتوانست قلوب را به سوي خود جلب كند و میلیونها انسان
را به سمت كارهاي بزرگ بكشاند( .قطب ،1383 ،ج  ،12صص )417-416
او با تحليل اوضاع زمان يزيد ،سكوت كردن را بر هيچ ديندار و آزادهاي جايز نمیداند،اما
امام حسين (ع) در اعتراض به وضع ناهنجار آن عصر ،مسئوليت و شايستگي بيشتري داشت.
قيام حسين ،خواست تمام مسلمانان بوده و انعكاس و طنين گستردهاي به جاي گذاشته تا
آنجا که تخت سلطنت امويان را به لرزه انداخته و سرانجام نابود کرده است( .عالئلی1994 ،
م ،ص  )88وی مینویسد :هر كس در زندگي دو روز دارد:روز زنده شدن و روز مرگ .امام
حسين (ع) تنها يك روز داشت،روز زنده شدن و حيات؛ زيرا او هرگز نمرد و جان شيرين
خود را بر سر عقيده و هدف بزرگ و آرمان مقدس خود گذاشت ،بنابراين تا حق ،حقيقت و
اسالم در جهان است ،او هم زنده است.
« ...خروج امام حسین (ع) نه بر امام ،بلكه بر فردي متجاوز بود كه خود را بر مردم تحميل
کرده بود .شايد اگر این حركت از سوي شخصي ديگر و در برابر حاكمي غیر از يزيد انجام
ميپذيرفت ،گروههاي ناپاك تبليغاتي حكام به راحتي ميتوانست در آلوده کردن آن و تحريف
اهداف آنموفق شود؛ اما حسين (ع) با پیشینه معروفی که نزد مسلمانان داشت و سفارشات
پيامبر (ص) دربارهاش و اخبار فراوان در باره قيامش يك طرف رویداد؛ و يزيد خبيث و
خاندان بنياميه ،طرف ديگر رویداد هستند .اين امر ،نهضت امام حسين (ع) را مثل روز
درخشان کرده است ،به گونهای كه اگر مواضع مخالفان خروج امام حسين (ع) در کتابهای
اهلسنت ذكر ميشود ،به این علت است كه آن را ابطال ،تکذیب و محكوم نمايند( .خزعلي،
 ،1381ج  ،11ص  )69ما امروز ،بيش از هر دوره ديگري به رهبر ،مجاهد و پیشوایی چون
حسين (ع) نيازمنديم تا در پی او ،راه حرکت و در پرتو وجود او خواستهها و تمايالت خود
را متعادل كنيم( .عالئلی ،1374،ص  ) 15او ضمن اعتراض به منتقدان قيام آن حضرت (ع)
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شيخ عبداهلل عاليلي ( 1996م)

میگوید :از مورخاني در شگفتم كه امام حسين (ع) را به سبب قیامش سرزنش میکنند،
در حالی که ما دائم ًا به قهرماناني درود میفرستیم كه برای دگرگون کردن وضع موجود و
جایگزینی وضع مطلوب عليه حکومتهای فاسد زمان خود قیام کردند و حسينبنعلي (ع)
از اين قهرمانان يا بزرگترین اين قهرمانان است( .همان ،ص  )280وی ضمن انتقاد به یزید
مینویسد« :يزيد بر آيين مسيحيت و دور از فرهنگ اسالم پرورش يافت»( .همان ،ص .)58
شیخ محمد عبده ( 1323 -1266ق)
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او كه از دانشمندان و مصلحان و رهبران دینی اصالحطلب بزرگ اهلسنت مصر و از
ياوران راستین سيدجمالالدین اسدآبادي در مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي و
از منادیان بازگشت به قرآن است حكومت يزيد را قبل از فاجعه كربال ،نامشروع میداند و
بر اين باور است كه يزيد نه تنها خليفه مسلمانان نبوده ،بلكه قيام بر ضد وي ،تكليف ديني
مسلمانان بوده است( .ناصري 1386 ،ش ،ص  )323بدين ترتيب وي ياري حكومت عدل و
دين در برابر حكومت ظلم و جور را بر مسلمين واجب و قيام امام (ع) را از باب خروج بر
رهبر ظالم و طاغي برمیشمارد و میگوید :زماني كه در دنيا حكومتي ستمگر وجود دارد،
در مقابل آن عادلي با هدف اقامه شرع و حدود الهي پديد میآید .حكومت ستمگر قصد دارد
حكومت عدل را به تعطيلي بكشاند ،بنابراينبر هر مسلماني كمك و مساعدت حكومت عدل
واجب است و در همين راستا،امام حسين (ع) در برابر حكومت يزيد -كه خدا او را خوار
كند -ايستاد( .رشيد رضا1414 ،ق ،ج  ،12صص  183و )185
دکتر طه حسین ( 1393-1307ق)

او در ماجراي فجايع كربال قائل به سابقه تاريخي است و اين فاجعه را تقابل آشكاري بين
خاندان پيامبر (ص) و اشرافيت قريش میداند و بر اين باور است كه اين اشرافيت كه با نام
خالفت بنیامیه ،جانشين خالفت پيامبر (ص) و علی (ع) شده است ،به دنبال گرفتن انتقام از
كشتههاي خود در جنگ بدر است( .حسين طه ،1376،صص  361و  )368از آنجا که حسین
(ع) از یک سو ،مسئول حفظ دین و از سوی دیگر ،آزاده و قهرمان است ،هرگز در برابر
بیعتخواهی یزید ،تسليم نخواهد شد و برای رسیدن به هدف خود ،باید به هر کار مشروعی
دست میزد بنابراین ،برای احتراز و دوری از امر بیعت ،به کوفه روی آورد و شهادت را بر
بیعت با یزید که به نوعی تأييد ستمهای او بود،ترجيح داد .طه حسين به طور صريح ،نظريه

عباس محمود العقاد ( ۱۸۸۹-۱۹۶۴م)

او معتقد است که از شخصی مثل حسین (ع) بعید بود که با یزید بیعت کند ،زیرا اساس ًا
حسین (ع) حقیقتجو و یزید عین باطل است .عقاد در زمینه علل عدم بیعت مینویسد :بسیار
جای شگفتی است که از کسی همچون حسینبنعلی بخواهند که با کسی مانند یزید بیعت
کند و او را به عنوان پیشوای مسلمانان بپذیرد و به مسلمانان بگوید که یزید سزاوارترین،
محقترین و تواناترین کس برای امر خالفت است .حسین (ع) نمیتوانست به هیچ یک از
خصلتهای یزید دل خوش دارد ،از این جهت تأیید حکومت یزید پا گذاشتن روی عقاید و
افکار خود اوست .وی تحليل و سنجش قيام امام حسين (ع) را با مقیاسهای كوچك و تنگ
بشري غير منصفانه میداند و ميگويد« :خروج حسین از كوفه به عراق ،حركتي نيست كه بتوان
با مقیاسهای روزمره بر آن حكم نمود ،چرا كه نادرترين حرکتهای تاريخي در زمينه دعوت
ديني يا سياسي محسوب میگردد ...تنها اشخاصي به چنين حركتي دست میزنند که براي آن
خلق شدهاند ،بنابراين اين شكل خطر كردن به خيال ديگران خطور نمیکند ...حركتي منحصر
به فرد كه اشخاصي منحصر به فرد میخواهد( .»...خزعلي ،1381 ،ج  11صص )70– 69
عقاد برخي مستشرقان و شرقيان كمفهم را به ناديده گرفتن در جريان بيعت مكارانه يزيد
و عدم درك شرايطي كه امام در آن قرار داشت،متهم مینماید و با تأكيد بر انگيزه اعتقادي
حضرت ،تأكيد میورزد« :چقدر خوب بود اگر اين گروه ،مسئله عقيده را در وجود حسين (ع)
متذكر میشدند كه يك امر موقتي و سازشبردار نبود .او انساني بود كه محکمترین ايمان به
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قيام امام جهت دستيابي به زمام سياسي و مقابله يزيد با امام براي از بين بردن تفرقه را رد
میکند .از نظر وي در اين حادثه بينظير،امام و يارانش بيگناه كشته شدند و مقدسات ،مورد
تجاوز و بياحترامي قرار گرفت( .اسماعيل زاده ،1381،ص )313يزيد با ارتكاب اين فاجعه،
قلوب شيعيان را پر از نفرت و دلهای اهلسنت و جماعت را پر از كينه ساخت و خود نيز در
حال جواني،با وضعي ننگين ،هالك شد .او انتخاب يزيد را از سوي معاويه بدعتي جديد و
يزيد را جواني غرق در لهو و لعب و عياشي و ميگساري میداند كه به طور علني مرتكب اين
اعمال میشد( .همان) وی درباره یزید که خود را از ریختن خون حسین (ع) مبری میدانست،
میگوید :وی نهتنها ابنزیاد را کیفری نداد و سرزنشی نکرد ،بلکه او را برتری داد و از وی
خرسند شد( .صدر حاجسیدجوادی ،1384 ،ج  1384ص )453
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احكام اسالم را دارا بود و به شدت معتقد بود كه تعطيل حدود الهي بزرگترین باليي است
كه دامنگير او ،خانوادهاش و به طور كلي امت عربي در زمان حال و آينده خواهد شد».
(خزعلی ،همان)
بنابراین مىتوان گفت كه صفت برجسته امام حسين (ع) که وى را از ديگر ائمه متمايز
ساخته ،شجاعت و دالوري اوست« .ابوالشهداء» نوشتهعباسمحمود العقاد در ميان نوشتههاي
نوگرايان اهلتسنن كه تا حدودی تفسير متفاوتی از ماجراي عاشورا نسبت به چپگرایان
دارند ،بيشاز همهاشتهار و اهميتيافتهاست( .اسماعيلزاده ،1381 ،ج  ،11ص )310
عقاد در اين باره مىنويسد« :در ميان نوع انسان هيچكس دلدارتر از حسين (ع) در روز
عاشورا يافت نمىشود»( .عقاد1429،ق ،ص )102از نظر عقاد ،امام حسين (ع) و يزيد از
دو فاميل بودند :امام حسين(ع) واجد جميعفضائلهاشميبود و يزيد واجد صفاتماديو
زشت امویها بود .بنابراینقيامامام در مقابل يزيد ،بیش از آن كه ،هرگونهتفسير و توجيه
ديگري داشته باشد ،نمادی کامل از دو سيستم و حكومت را نشان ميدهد .در يك طرف
امامحسين (ع) مظهر امامت و رهبريمشروع مذهبي،در طرف ديگر ،يزيد سمبليك نظام
غير مذهبيبود و دولتيزيد در ابتدای کار ،بنا را بر سب علی و آلعلی (ع) گذاشتو اگر
امام حسين(ع) بيعتميكرد ،ناچار بود وفا كند و نسلبهنسل مورد قبولواقعميشد .عقاد
معتقد استكههمسپاه يزيد و هميارانامام حسين(ع) به آخرتعقيدهو ايمانداشتهاند،
ولي عقيده و ايمان در يك طرف در روحی کریم و بزرگوار و در طرف ديگر در روحي
لئيم و پست موجود بوده است؛ آنها بالطبيعه ایدهآلیست و صاحب هدف و اینها بالطبيعه
منفعتپرست بودهاند .او همچنينيارانمعاويهرا با يارانيزيد مقايسهميكند و يارانمعاويه
را سياستمدار و اهل شور ميداند ،ولي ياران يزيد را جالد و سگان ولگردي ميشمارد كه
برايصيد بزرگي رها شدهبودند .از نظر عقاد ،موضوع ن َ َسبامام حسين(ع) و محبت شديد
پيغمبر (ص) به ایشانرا نبايد در تحليلواقعهعاشورا از ياد برد؛ زيرا ما با اينمعيار میفهمیم
سپاه يزيد مردميبدونايدهو منفعتپرستبودند چرا که به رغماحتراميكهبرايامامحسين
(ع) در دلقائلبودند ،اما این گونه عمل کردند( .اسماعيلزاده ،1381 ،ج  ،11ص )311
عبدالرحمن شرقاوي (متولد  1920م)

وي نويسنده نوگرا و نمايشنامهنويس مصري است كه به بررسي نهضت عاشورا پرداخته

محمد غزالی (1995-1917م)

او عمدت ًا با ديد راديكاليستي و آزادیخواهی به تحليل واقعه عاشورا پرداخته است .از نظر
وي امام حسين (ع) با مرگ قهرمانانه خويش ،راه جديدي به عدالتجويان تاريخ نشان داد
و آن ،دفاع از آرمان خود بود ،حتي با پذيرش شكست ظاهری( .اسماعيل زاده ،1381 ،ج
 ،11ص  ) 315وی درباره یزید گفته است :وی نمیتوانست یک مدرسه ابتدایی را هم اداره
کند( .غزالی 1424،ق ،ص )165
محمد كامل البناء

اين نويسنده نوگراي اهلسنت معتقد است كه حسين (ع) هرگز باب دشمني با يزيد
نگشود ،ولي از نظر روانشناسي تمايل فطري بيشتري براي شورش داشت ،چون نوه پيغمبر
(ص) و پسر علي (ع) بود .اين قضاوت او در برخي از نوشتههاي قديمي شيعه نيز وجود
دارد .او همانند نويسندگان سنتگراي شيعه معتقد است كه حسين (ع) از سرنوشت خود از
همان ابتداي امر آگاه بود و شهادت خود را درست از همان هنگامي پيشبيني كرده بود كه در
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است .وي كه درباره قضاياي تاريخي از جمله انقالب ،دارای تفكر چپ است و جنبه
عدالتخواهي قيام را بسيار برجسته میداند ،عدالتي كه در حكومت امویان به خصوص يزيد
بسیار پايمال شده و با نامهای مختلف ناعدالتي ،تبعیضها و حق کشیها به وجود آمده بود.
وي با اين نگرش ،انقالب كربال را الهامبخش تمام نهضتها و خیزشهای اسالمي میداند
كه شيعه و سنی ،در آن هدايت و نجاتبخشي را به دست میآورند .شرقاوی در نمايشنامه
منظوم خود «الحسين ثائرا الحسين شاهدا» صريح ًا امام حسين (ع) را رهبر و الهامبخش تمام
نهضتهای اسالمي چپ معرفي میکند( .اسماعيل زاده ،1381،ص  ) 310وي حركت امام
حسين (ع) را کام ً
ال تأييد و رضايت يزيد از اعمالي كه در كربال انجام داده را بيان میکند .به
باور او سخنان نقل شده از يزيد و اشعاري چون« :لعبت هاشم بالملک فال خبر جاء و ال وحي
نزل» و «قد اخذنا الثار منكم يا حسين» رضايت يزيد را از اعمال و مصائبی كه در كربال انجام
داده ،نشان میدهد( .شرقاوی1405 ،ق ،ص  )411حسين معرفی شده او ،نه باعث اغتشاش
و خونريزي است و نه طالب قدرت و حكومت؛ بلكه ،میخواهد اساس بيعدالتي بنیامیه را
ريشهكن سازد« :حسین (ع) شهید راه دین و آزادگی است نه تنها شیعیان باید به نام حسین
ببالند ،بلکه تمام آزادمردان دنیا باید به این نام شریف افتخار کنند»( .همان)

خواب با پيامبر (ص) سخن گفت( .اسماعيل زاده ،1381 ،ج  ،11ص )314
محمدعلی جناح (1317-1255ش)

وي میگوید« :هیچ نمونهای از شجاعت ،بهتر از آنچه امام حسین (ع) نشان داد ،در عالم
پیدا نمیشود .به عقیده من تمام مسلمین باید از شهیدی که خود را در سرزمین عراق قرباني
کرد ،پیروی نمایند»( .هاشمينژاد1314 ،ق ،ص )447
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نتيجه

 .1موافقان قیام و انقالب حسيني اكثريت اهلسنت هستند كه ایشان ضمن اعتراف به
حقانيت امام (ع) ،قيام وي را ستودهاند و ضمن انتقاد از يزيد ،فسق و فجور او را يادآور
شده و به سرزنش او پرداختهاند .اين نگرش و ديدگاه در آثار و تألیفات مصلحان و متفكران
و نوانديشان اثرگذار اهلسنت چون :سيد قطب ،ابوالحسن ندوي ،محمد غزالي و مودودی
و نويسندگاني چون طه حسين ،عبداهلل عاليلي ،محمود العقاد و جز اینها به روشني و
برجستگي هر چه تمامتر ديده میشود.
 .2از علل اساسی وجود دو دیدگاه در میان اهلسنت ،وجود احادیث معارض و مخالف
در منابع اهلسنت است که آنها در مواجهه با احادیث موجود ،به دو رویکرد متفاوت دست
زدهاند .البته غالب اهلسنت با ضعیف دانستن احادیث مخالف قیام حسینی ،به موافقت با قیام
امام حسین (ع) روی آورده و یزید را به خاطر اعمال جنایتکارانهاش سرزنش کردهاند.
 .3عاشورا پیش از گسترش وهابیت ،خود عاملی برای وحدت مسلمانان بوده است ،اما
وهابیت با اعمال و رفتارهای خود این عامل مهم وحدتی را به خصوص در پاکستان تضعیف
کردهاند.
 .4بهترین راه مقایسه میزان اثرپذیری و الگوگیری اهلسنت از قیام حسینی ،مراجعه به
آثار ایشان ،به ویژه موافقان با قیام حسینی است.
 .5در بیشتر موارد شباهت سخنان نواندیشان اهلسنت به امام حسین (ع) و حماسه و
قیام او چنان به سخنان و نوشتههای مؤلفان شیعی نزدیک است که اگر ما نام نویسنده و
عنوان اثر را ندانیم ،احساس ميكنيم بیان یک شخص شیعی است نظیر محمود عقاد در کتاب
«ابوشهداء».
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