
 

 اهل سّنتاندیشمندان  دیدگاهاز  حسینمام قیام ا

 * اکبریاناالسالم والمسلمین سیدمحمد حجت

 اشاره
اندیشتمندان  ستویساز، از های تاریخهمانند تمام جریان قیام امام حسین

مکات  مختلتف متورد بررستی قترار گرفتته استت. در ایتن میتان رویکترد 
ستنت بته آن، بتر ختالف اندیشتمندان شتیعی بته صتورت اندیشمندان اهل

رت منتقدانته تعداد اندکی از آنان به صونگاه  .یکنواخت و یکسان نبوده است
اما اغل  ایشان مانند شیعیان بته  اند،گرفتهاین قیام نیز به اشکاالتی را بوده که 

اند. بر این اساس در این نوشتتار، قیتام امتام این قیام نگاه کرده و آن را ستوده
متورد بررستی قترار  ،بر دو محور نگاه مثبت و نگاه منفتی بته آن حسین

 گرفته است. 

 سنت دیشمندان اهل. دیدگاه مثبت ان1
ستنت و ستخنان بزرگتان و در میتان اهتل نگاه مثبت به قیام امام حستین

در تأیید این نهضتت محور اول  :شوداندیشمندان آنان در دو محور نمایان می

                                                           
 * عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 
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و حقانیت انقالب آن حضترت و  و سخنانی که در ستایش از امام حسین

ناپستند او ماننتد  هتایمحور دوم در تخطئه یزیتد و بیتان صتفات و ویژگتی

را به طور ختا  در اینان گناه یزید  .با امام حسینجنگ خواری و شراب

گونه توجیه و عذری را مردود دانستته  نابخشودنی و هر ،شهادت آن حضرت

را متوجته یزیتد دانستته و از آن بیتزاری  امام حسینشهادت مسئولیت و 

و شخصتیت فاستق  بر عامل حقانیت قیتام امتام حستین افزوناند. جسته

روایتتاتی کتته در بیتتان محبتتت و  نستتبت آن حضتترت بتتا پیتتامبریزیتتد، 

سنت بیان شتده، در آرای در منابع اهل و از جمله امام حسین بیتاهل

ایتن  سنت به قیام آن حضرت نیز تأثیرگذار بوده استت.مثبت اندیشمندان اهل

داننتد، رخوردار متیگروه که تأیید دیدگاه خود را از پشتوانه روایی و قرآنی ب

بر خالف گروه انتدک  ت سخنان خود را در حمایت از نهضت امام حسین

اند و از جهت زمانی، مکتانی و به صورت شفاف و روشن بیان داشته ت منتقد

تتتا  تپایتختتت حکومتتت امویان تمتتذهبی نیتتز فراگیتتر هستتتند. آنتتان از شام

گیرنتد و دارای بتر متی های عربی، ایتران، هنتد و متاورانالنهر را درسرزمین

همونتین دارای  .فارسی، عربی، اردو و ترکی هستندمانند های گوناگونی زبان

هتای ند و در رشتههستمذاه  مختلفی چون شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی 

   1اند.حدیث، علوم قرآن، عرفان، فقه و فلسفه تخصص داشته

ق یتا متذاه  ر  ف ت از یگتروه انتدک که مخالفان قیام امام حستین در حالی

سنت از جامعیت برختوردار استت. اهلدر میان گروه موافقان  ،خاصی هستند

از  یبتن عمتاد حنبلت یگسترده است که ابوفالح عبتدالح اندازهاین مسئله آن 

 علما در تحسین قیام امتام حستین ههم»نویسد: می یمعروف حنبل یعلما
                                                           

 .122    سنتاهلانقالب کربال از دیدگاه . عبدالحمید ناصری داوودی  1



   93  از دیدگاه اندیشمندان اهل سنّت امام حسین قیام

 

ه کربال از همتان ابتتدا در میتان بیزاری از فاجع 1.«دارندنظر مقابل یزید اتفاق 

در حاالت ابوعثمان نهدی آمتده چنانکه   سنت وجود داشته استعالمان اهل

به شهادت رستید،  ولی وقتی حسین بن علی ،است که وی مقیم کوفه بود

در سترزمینی کته در آن فرزنتد دختتر »به بصتره نقتل مکتان کترد و گفتت: 

   2.«کرد کشته شده باشد، زندگی نخواهم اّلل رسول

 محور اول: تأیید قیام الف(
ستنت، برخی بزرگان اهل ،است در محور اول که تأیید نهضت امام حسین

آن را به مثابه قیام مقابل ظلم دانسته و بر مشروعیت و درستتی چنتین قیتامی 

سس متذه  کالمتی ؤق( م 124اند  از جمله ابوالحسن اشعری )اذعان کرده

امتام مکاری یزیتد از حتد ختود گذشتت، چتون ستت» اشتاعره گفتته استت:

و یتتارانش علیتته ظلتتم او قیتتام کردنتتد و در کتتربال بتته شتتهادت  حستتین

ق( واعظ و مورخ مشهور نیتز بته مستئله  214سبط ابن جوزی )م 1«.ندرسید

قیتام  ،مقابله با ظلم به عنوان یک وظیفه دینتی اشتاره کترده و بتر استاس آن

   4است.کرده انسته و آن را تأیید لم و بیدادگری دظمقابله با را  امام

ایتن و  ،سنت به جنبه بیدارگری نهضت عاشورا توجتهبرخی اندیشمندان اهل

شتاعر و  ،از جملته عالمته اقبتال الهتوری انتد بخش از قیتام را تأییتد کرده

یتک شخصتیت کامتل بترای  امام حسین»گوید: فیلسوف پاکستانی که می

مان و مبتارزه و شتهادت فداکارانته و برانگیختن و بیدارسازی ملل خفته مسل
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وی همونتین بتا الهتام از  1.«تفسیرکننده رازهای پنهان قترآن استتمؤثرش، 

حضرت را احساس یک وظیفه دینتی و هتدف آن را آن قیام  ،امامسخنان 

ترین اعمالی است کته حفظ دین از مهم» گوید:میحفظ اساس دین دانسته و 

نیتاز بته حفتظ دیتن نابراین در قیتام عاشتورا، ب .مؤمنان باید به آن توجه کنند

حفظ دین خدا بود، نته امتور عتاطفی یتا  شد و فداکاری اماماحساس می

 2.«حتی یاری دیگران
علی جناح، رهبر مسلمانان هند در مقابل استعمار انگلیس و از رهبتران  محمد

توجته  به عنصر شتجاعت در قیتام امتام حستین ،استقالل هند و پاکستان
 مایه تأیید این نهضت قترار دادهطلبی برای حفظ دین را دستو شهادت کرده
 ای از شجاعت، بهتر از آنوه امتام حستینهیچ نمونه»گوید: می یو است.

شود. به عقیده من تمام مستلمین بایتد از شتهیدی نشان داد، در عالم پیدا نمی
قطت  ستید  1.«که خود را در سترزمین عتراق قربتانی کترد، پیتروی نماینتد

بته عنصتر  نیتز نگار معتروف مصترشاعر و روزنامه ،معاصر ینویسنده نوگرا
 امتام حستین»گوید: اشاره کرده و می طلبی در قیام امام حسینشهادت

ای جتز خطابته اثبات کرد. هتیچ خطابتهعقیده و دعوتش را با شهادت خود، 
را به ها انسان نتوانست قلوب را به سوی خود جل  کند و میلیون حسین

 4.«سمت کارهای بزرگ بکشاند
ستنت در بزرگان بسیار دیگری از اندیشمندان معاصر و عالمتان پیشتین اهتل

                                                           
مجموعه مقاالت همتایش امتام   امام حسین در منظر اهل سنت و تشیعزاده  محمد اسماعیل. 1
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اند که از ذکتر آنهتا در ایتن سخن گفته تأیید و موافقت با قیام امام حسین
 کنیم.نظر مینوشتار کوتاه صرف

 ح عمل یزیدیمحور دوم: لعن و تقب ب(
هتای فاستقانه او و و بیان ویژگی ام حسینتقبیح عمل یزید در شهادت ام

استت  راه دیگری برای تأیید نهضت و قیام امام حستین ش،ملعون دانستن
عقیتده ابوحنیفته و  ،عمتادکه در کلمات بسیاری از بزرگان آمتده استت. ابتن

مالک، امام مذه  حنفیان و مالکیان را در لعتن یزیتد بته دلیتل قماربتازی و 
امام متذه  حنبلتی نیتز  ،احمد بن حنبل 1کند.ش میگزار شالخمر بودندا م

چگونته »عبداّلل در مورد جواز لعن یزید، گفتت: فرزندش، در پاسخ به سؤال 
   2.«لعنت نشود کسی که خداوند او را در قرآن لعن کرده است

تغری بردی با بیان اینکه عقیده به لعن یزید در میان تمام شافعیان وجتود  ابن
زیاد را  بن یزید آن کسی بود که عبیداّلل »گوید: علت آن می دارد، در اشاره به
مأمور و تحریک کرد و او را مجبور به تشکیل ستپاهی  به جنگ با حسین

دانتد کرد. بدون شک هر صاح  ذوق و عقلی متی برای جنگ با حسین
پتس او   بوده و از مرگ او خوشحال شد که یزید را ی به کشتن حسین

بنتابراین از طترف امامتان متذاه   1.«لی ملعتون استتبه هر صورت و شک
 تقبیح شده است. ،تأیید و عمل یزید سنت، قیام امام حسینچهارگانه اهل

سنت که در علوم مختلفی چون منطتق، کتالم و فقته تففتازانی از بزرگان اهل
را  آثاری از خود بر جای گذاشته است، عقیده به لعن قاتالن امتام حستین

صتحیح آن استت » گویتد:میسنت دانسته است و یان عالمان اهلاتفاق نظر م
                                                           

 .۱۷۱،   ۳  ج شذرات الذه  فی اخبار من ذه بلی  ابن عماد حن 1
 .222   الصواعق المحرقه حکیم سمرقندی  2
 21-22،   1ج   مورد اللطافة فی من ولی السلطنة و الخالفهتغری بردی  ابن  1
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و اهانتت  را ی بود و شادی او از قتل حستین که یزید به قتل حسین
هتر چنتد   به حد تتواتر معنتوی رستیده استت خدابیت رسولاو به اهل

بنابراین ما دربتاره یزیتد نته  .تفاصیل آن به صورت خبر واحد ذکر شده است
بلکه حتی در کافر بودن او شکی نداریم. لعنت خدا بر   کنیمتنها سکوت نمی

   1«.او و یاوران و همدستانش باد
و مفتتی عتراق در  المعتانیروحفقیه، نویسنده تفسیر معروف  ،آلوسی بغدادی

به علت فراوانتی »گوید: قرن سیزدهم،  من اشاره به ادله جواز لعن یزید می
از ستوی یزیتد در زمتان استتیال و خصایص خبیثه و ارتکاب گناهان کبیتره 

مانتد. گونه تردیدی در لعتن او بتاقی نمتیهیچ تسلطش بر اهل مدینه و مکه،
عالمته تفتتازانی  جوزی،ابنقا ی ابویعلی،  گروهی از علما از جمله طبرانی،

   2.«بر کفر و لعن او تصریح و جزم دارند الدین سیوطی،جالل و
اصر مصری، انتخاب یزید توستط معاویته را نویسنده و متفکر مع ،طه حسین

مفتر  در لهتو و  ییزیتد را جتوانوی  1نامد.میجدید  یمنفور و بدعت یارک
  ایتن کتمرت یه او علنکشود یادآور میو دانسته  یو میگسار یلع  و عیاش

قلتوب شتیعیان او معتقد است که یزید با ارتکاب این فاجعه،  4شد.میاعمال 
سنت و جماعت را پر از کینه ساخت و خود نیز لهای اهلرا پر از نفرت و د
 1هالک شد. با و عی ننگین،در حال جوانی 

شتبیه طته حستین و  یدیتدگاه ،سنتتعداد زیادی از نویسندگان معاصر اهل
 یابنان الرستول فتتاب کاز جمله خالد محمد خالد نویسنده   سید قط  دارند

                                                           
 .121   شرح العقا د النسفیهتفتازانی  . سعدالدین 1
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شتیخ  ی،ابوالشهدا حستین بتن علتتاب کعباس محمود العقاد صاح   ،ربالک
 و التّذات المعنی فی سموّ  سموّ و  تاریخ الحسین هایعبداّلل عالیلی در کتاب
. سخنان برخی از ایشتان الحسین ثا راً و شهیداً کتاب عبدالرحمن شرقاوی در 

شتتود. تمتتام ایتتن در بختتش پایتتان مقالتته و در پاستتخ بتته مخالفتتان بیتتان متتی
 ،و گناهکتار بتودن یزیتد انه امام حستیننویسندگان بر کشته شدن مظلوم

را انقتالب ارزشتی و دینتی در برابتر  اتفاق نظر دارند و قیام امام حستین
انتد. های جتامع از انقتالب کتربال ارا ته دادهو تحلیل دستگاه طاغوتی دانسته

ستتنت در موافقتت بتتا قیتام امتتام حجتم و گستتتردگی ستخنان بزرگتتان اهتل
بسیاری از بزرگان بته تعتداد انتدک مخالفتان ای است که به گونه ،حسین

سنت در موافقت با قیتام آن اند که اهلتوجه نکرده و گفته قیام امام حسین
 حضرت اتفاق نظر دارند. 

  . دیدگاه مخالفان قیام امام حسین2
آن  شتهادت و تقبتیح عمتل یزیتد در اگر چه موافقت با قیام امام حستین

سنت ذکر شده استت، امتا در میان اهل حضرت به صورت یک باور اجماعی
رو هسنت با دیدگاه منفی نسبت بته ایتن قیتام روبتمیان اهلاندک مواردی در 
 شویم. می

مخالفت با قیام حسینی در زمان قیام آن حضترت زیتاد بتود و حتتی گتاهی 
جنبه خیرخواهانه نیز داشته و توسط دوستان و نزدیکان آن حضرت صتورت 

و اهتداف  حستینامتام شدن ابعاد مختلف قیتام  پس از روشن .گرفتمی
و آشکارتر شدن فسق و فجتور  اباعبداّلل حقانیت نیز بزرگ آن حضرت و 

ها بتا قیتام و مخالفت شد ترآشکار یزید بر مردم، حقانیت قیام امام حسین
زبان به ستایش ایتن  ،اغل  بزرگان و اندیشمندان .گردیدرنگ آن حضرت کم

تعداد اندکی بر مخالفت قیتام آن حضترت بتاقی ماندنتد.  قیام گشودند و تنها
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به موافق، آنقدر به سترعت و گستترده انجتام  تغییر زاویه مخالف قیام امام
شتهادت گرفت که حتی در شام و مرکز حکومت یزید نیز صدای مخالفت با 

ترین الیه حکومت شام و یزیتد رستید تتا بلند شد و به عمیق امام حسین
اعتتراف  حقانیت قیام امتام حستین، به یزید )معاویه دوم( فرزندکه جایی 
کته از یزیتد را کشتن آن حضرت را گناهی بزرگ دانستت و حکتومتی  کرد،

 1نمود.ترک  گذاشته بود، برای او به ارث
گذشت، مخالفتت بتا یزیتد و موافقتت بتا قیتام هر چه زمان از قیام بیشتر می

هتای امتا همونتان مخالفتت  دشتدر میان عموم مسلمانان بیشتر متی امام
امیته وجتود سنت تحت تأثیر حکومت بنتیدر میان اهل با قیام امام یاندک

 ترین کسانی که به مخالفتت بتا قیتام امتام حستینداشته است. از معروف
او خالفت یزیتد را  .پرداخت، ابوبکر ابن عربی است که بر مذه  مالکی بود

را قیتام علیته حکومتت  ستینمشروع و دینی تلقی کرد و نهضت امتام ح
بتا شمشتیر جتدش کشتته شتده  امام حسین ی،واز نظر  .مشروع دانست

یعنی با شمشیر اسالم و به حکم اسالم کشته شد  زیرا نباید در مقابتل  2 است
کرد. این همان اعتقادی است که دستتگاه حکتومتی حکومت مشروع قیام می

تقاد باطل، برخی از کوفیتان را بته کردند و همین اعامیه تبلیغ میمعاویه و بنی
قیام امتام  ،ابن عربیاز نظر سوق داده بود.  میدان قتال و کشتن پسر پیامبر

در توجیته رفتتار کوفیتان و  یومیان مستلمانان تفرقته انتداخت.  حسین
 مردم به سب  شنیدن احادیثی از پیتامبر» :گویدمی مخالفان امام حسین

بتا حستتین  [واهنتتد امتت را متفترق کننتتددربتاره جنتگ بتتا کستانی کته بخ]
 1.«جنگیدند
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پرداختته استت،  که به مخالفت با قیتام امتام حستین ییکی دیگر از افراد
 بتوده قیام امام حستین ینقاز موافیکی خلدون است. او مورخ مشهور ابن

را وجود  امام عادل برای جنگ بتا ستتمکاران  ،و در انتقاد از مو ع ابن عربی
ترین فترد در زمتان ختود بترای ایتن جنتگ عادل را سینو امام ح ،شر 

وقتتی فستق یزیتد بتر همگتان آشتکار شتد، معتقد است  یو 1دانسته است.
چتون ختود را دارای   بر خود واج  دید که بتر او ختروج کنتد حسین

از ستوی دیگتر حرکتت امتام  2.دانستتاهلیت و قدرت بترای ایتن کتار می
کترده قلمتداد  نشتدهو حستاب دهناستنجی ،اشتتباه حرکت را یک حسین
محاسبه درستتی از شتوکت و قتدرت ختود و و تعیت  هنتوانستزیرا  است 

خلتدون، قیتام امتام در واقع از نظر ابتن 1وفایی کوفیان داشته باشد.کوفه و بی
از نظر دینی به حق بوده استت  امتا از جهتت دنیتایی و محاستبه،  حسین

 رت خود و دعوت کوفیان فریفته شد.حرکتی اشتباه بوده است  زیرا به قد
اندیشتمندان معاصتر  در دیتدگاه برختی این نوع نگاه به قیام امام حستین

سنت نیز وجود دارد  از جمله شیخ محمد طنطاوی مصری، شتیخ و امتام اهل
فری  کوفیتان را  امام حسینمعتقد است که ق( 1211جماعت األزهر )م 

بته همتین  4.میه و خود نداشته استتاو محاسبه درستی از قدرت بنی هخورد
 ریزی کرد.دلیل نهضت ناموفقی را پایه

در  ،رودسنت که رهبر دینی وهابیت به شتمار متیعالم معروف اهل ،تیمیهابن
را بتر  حضترتگیرد کته حرکتت جای می قیام امام حسین زمره مخالفان  
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نته  ،قیام امتام حستیناز نظر وی خالف مصلحت مسلمانان دانسته است. 
و فستادی کته از قیتام و قتتل او داشت مصلحت دینی و نه مصلحت دنیوی 

افتتاد. مقصتود او کته اتفاق نمی ،نشستاگر در شهر خودش می ،حاصل شد
جل  خیر و رفع شّر بود، نه تنها حاصل نشد  بلکته فستاد آن بیشتتر بتود و 

 1موج  فتنه در اسالم شد.

 پاسخ به انتقاد مخالفان
بتا مراجعته بته  :توان از دو مو ع سخن گفتمی ،د مخالفاندر پاسخ به انتقا

ستنت کته بته با مراجعه به سخنان بزرگتان اهتلنیز  و سخنان امام حسین
 اند.های مخالفان قیام پاسخ گفتهایده
در وصیتی که از طریق برادرش محمد بن حنفیه بترای متا بته  حسین امام

   :بیان داشته استیادگار گذاشت، ماهیت قیام خود را این گونه 
َما َخَرْجُت  ِشرًا َو ََل َبِطرًا َو ََل ُمْفِسدًا َو ََل َظاِلمًا َو ِإنَّ

َ
ْخُرْج أ

َ
ي َلْم أ نِّ

َ
ْصـَاِ   ِلَطَلـِ   أ ِفـي  اْْلِ

ي ِة َجدِّ مَّ
ُ
ي َو  أ ـَِر ِبِسـَِرِِّ َجـدِّ َِ

َ
ـِر َو أ َِ ـع َنـِا اْلُمْن ََ ْن

َ
ِِ َو أ ُرو ْْ ْن آُمَر ِبـاْلَم

َ
یُد أ ِر

ُ
أ

بِ 
َ
ِبي عِّ َنلِ يأ

َ
من از روى سرمستتی، گستتاخی و تفرقته و فستاد  2:َطاِل   ْبِا أ
ختواهم ام. متیه براى طل  اصالح در امت جدم خارج شتدهکبل  قیام نکردم

نم و بته ستیره جتدم و پتدرم علتی بتن کتر کتامر به معتروف و نهتی از من
 نم.کعمل  طال ابی

 ،ختونریزی ،فستاد شکه هدفدارد آشکارا بیان می ،آن حضرت در این سخن
خواهی و ایجاد تفرقه نیست  بلکه هتدف او منفعت ،دنیاطلبی ،طل  حکومت

صرفاً احیای دین بوده است. این هدف در کالم دیگری از آن حضرت چنین 
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 بیان شده است: 
فرمود: هر کس سلطان ستمگری را ببینتد کته حترام  ای مردم! پیامبر خدا

ختدا مخالفتت الهی را شکسته و با ستنّت رستولخدا را حالل شمرده، پیمان 
کند و او با زبان و کتردارش بتا ورزیده، در میان بندگان خدا به ستم رفتار می

وی به مخالفت برنخیزد، سزاوار استت خداونتد او را در جایگتاه آن ستلطان 
امیه( به طاعتت شتیطان ای مردم! این گروه )بنی ستمگر )دوزخ( بیاندازد. هان

اند، فستاد را آشتکار ستاخته و ده و از پیروی خداوند سرپیوی کردهپایبند ش
المال را به انحصتار ختویش درآورده، اند. آنان بیتهحدود الهی را تعطیل کرد

انتد و متن )کته فرزنتد حرام خدا را حتالل و حتالل ختدا را حترام شتمرده
   1خدایم( به قیام برای تغییر این او اع، از همه کس سزاوارترم.رسول

 تت که همانند آن در گفتارهای آن حضرت بسیار بیان شده است ت این سخنان
ختواهی نبتوده برای منفعتت دهد که هدف امام حسینبه خوبی نشان می

است و حکومت یزید نیز یک حکومت نامشروع بود کته وظیفته دینتی امتام 
ق بنابراین کاماًل مطابق با مصتالح دینتی و بتر طبت .مبارزه با آن بود حسین

 فرامین دین بود.
قیام نکردن در صتورت آگتاهی از و تعیت کوفته و فریفتته دعتوت متردم  

تصور نادرستی است که بطالن آن نیز در ستخنان دیگتر آن حضترت  نشدن،
ًو  َلَمـا »فرموده است: شود. آن حضرت نمایان می

ْ
 َو ََل َمـأ

ٌ
ْا َمْلَجأ ُِ ِه َلْو َلْم َی َو اللَّ

ُت  ْْ َیـةَیِزیَد ْبَا  َباَی اِو َْ اى از دنیتا، هتیچ اگتر در هتیچ نقطته !ستوگند به خدا 2:ُم
بن معاویه بیعت نختواهم  پناهگاه و جاى امنی هم نداشته باشم، هرگز با یزید

داشت، آن حضترت بته بنابراین حتی اگر دعوت کوفیان نیز وجود نمی «.کرد
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 داد.مبارزه خود ادامه می
در حالی که از و تعیت کوفته  شواهد بسیاری وجود دارد که امام حسین

داشت، به مسیر خود به ستوی کوفته ادامته داد. آن حضترت پتس از آگاهی 
شنیدن خبرهای کوفه از سوی فترزدق شتاعر و پتس از آگتاهی از شتهادت 

شکنی کوفیان و از بین رفتن دعوت، همونان به مسیر مسلم بن عقیل و پیمان
دهتد. او بته ختوبی ادامه میخود به سوی کوفه و مخالفت با یزید بن معاویه 

و خیانتت و  منتانؤاز و عیت کوفیان و عدم اطاعت آنان از پدرش امیرم
توانستت بته بنتابراین نمتی .آگاهی داشت وفایی به برادرش امام حسنبی

 وعده کوفیان فریفته شود. 
 سنت نیز به سخن مخالفان قیام امتامبسیاری از بزرگان و اندیشمندان اهل

 اإلتقتانادی  مشهور و نویسنده  ،الدین سیوطی از جمله جالل  نداپاسخ گفته
بتر  در ردّ  الصواعق المحرقتهحجر مکی صاح  کتاب نیز ابنو  دّر المنثورو 

بته حکتم  عربی را که امام حستینعقیده شیعه هستند که هر دو عقیده ابن
نیتز  آلوسی 1اند.کشته شده، عقیده باطلی دانسته جدش و با شمشیر پیامبر

تتألیف  سر المصتونعربی، از کتاب با ابطال سخن ابن روح المعانیدر تفسیر 
 کند که او بیان داشته است: جوزی نقل میابن

این است که یزید کتار  ،داننداز اعتقادات بعض عامه که خود را سنی می

فهمیدنتد متی ،کردند... آنها اگر به تاریخ نگاه می درستی انجام داده است

 یزید خلیفه نبوده و مردم مجبور به بیعت با او شدند و یزیتد از که اصالً 

بر فرض که عقتد بیعتت او صتحیح  .هیچ کار قبیحی دوری نکرده است

هایی از او سر زده است که همه آنها موج  فستخ هم باشد، خالفکاری
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بیعت است و با وجود این، به حرف ابوبکر ابتن العربتی متالکی کستی 

   1های جاهل.کرد، مگر انسان تمایل پیدا نخواهد

حکومتت »گویتد: گر دینی معاصتر نیتز متیفقیه و اصالح ،شیخ محمد عبده
بلکه قیتام   یزید، مشروعیت دینی نداشته و یزید نه تنها خلیفه مسلمانان نبوده

بر همین استاس، وی یتاری  2.«بر  د وی، تکلیف دینی مسلمانان بوده است
ت ظلم و جور را بر مستلمین واجت  و حکومت عدل و دین در برابر حکوم

بنتابراین  1شتمارد.متی را از باب خروج بر رهبر ظالم و طاغی بر قیام امام
سنت باطل دانسته شتده و حتتی حکومت یزید، در سخنان اهلمشروع بودن 

عربتی را باطتل بوده است، ایتن ستخن ابتن خلدون که منتقد قیام امامابن
 دانسته است.

سخنان پیشن عالمتان ارت و فریفته نامه کوفیان شدن، نیز در قیام با سودای ام
را مبتارزه بتا ظلتم و  هدف امام حسین پاسخ داده شده است کهسنت اهل

از نویستندگان  ،ابتراهیم عبتدالقادر متازنی بیان کردند.فساد و اجرای عدالت 
با اشتاره بته بطتالن ایتن بتاور نادرستت  ،نوگرا و منتقد ادبی و شاعر مصری

 گوید: می
اش خالف تصتوراتی کته دربتاره بنده مؤمن و فداکار خدا، بر امام حسین

پرداز نبود تا به خاطر یتک رؤیتای به هیچ وجه رؤیایی و خیالموجود است، 
بلکته بایتد   امیه بگیردتصمیم به قیام بر  د بنی عادی بر سر تربت پیامبر

علت فساد حکومتت امیه دانست. وی به علت قیامش را ماهیت حکومت بنی
گرچه   دیدخود را برای قیام مجبور می امیه همانند یک انقالبی  شرافتمند،بنی
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   1قیامش برای سقو  و نابودی آن شکل گرفته بود.
بتا تحلیتل او تاع زمتان  ،ستنتاز متفکران معاصر اهل ،شیخ عبداّلل عالیلی

ای جتایز هزادسکوت بر هتیچ دینتدار و آ که در این شرایطمعتقد است یزید 
در اعتراض به و تع ناهنجتار آن عصتر،  نیست. در این میان، امام حسین

، خواستت تمتام حستینامتام مسئولیت و شایستگی بیشتری داشت. قیام 
ای بته جتای گذاشتته تتا آنجتا کته انعکاس و طنین گستردهمسلمانان بوده و 

 2ده است.تخت سلطنت امویان را به لرزه انداخته و سرانجام نابود کر
سخنان بسیار دیگری نیز بر ابطال کالم مخالفتان بیتان شتده کته از بیتان آنهتا 

قیتام امتام بتا موافتق بستیاری کته  هایدیدگاهدر مجموع  کنیم.نظر میصرف
اتفتاق مدعی که حتی برخی  وجود داردسنت در میان اهل هستند، حسین
ال گتروه انتدکی در عین ح هستند.سنت در حقانیت قیام آن حضرت نظر اهل

که ستخنان آنتان از طترف عتده بستیاری از نیز مخالف قیام حضرت هستند 
 .سنت، مردود اعالم شده استاهل
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