قیام حسینی ،از نگاه اهل سنّت
حجت االسالم والمسلمين عبدالرحمن انصاري
رضا انصاري

*

**

اشاره
تارحخپموها و صاحبا اندحشه قیا امةا حسةین

را از زواحةههةای مختلةف

بررسی کرده و در باره ز اظهار نظر نمودهاند .برخی ز را ستوده و بعضی نیز بر
ز خرده گرفته اند .در احن میا عالمةا اهة سةنت نیةز بةه دو گةروه اقلیةت و
اکثرحت تقسیم میشوند عده اندکی از زنا قیا حضةرت را نقةد کةردهانةد امةا
شمار بسیاری از عالما اه سنت احن قیا را ستاحش نمودهاند .نقد قیا بیشةتر
به ب ث روحکرد و اهداف قیا و نیز موضوع حماحت از حزحةد مربةود مةیشةود
حعنی برخی عالما اه سنت قیا اما را دنیاگراحانه تفسیر کرده و جناحات حزحد
را نادحده گرفتهاند .از احن رو نوشتار حاضر در دو م ور ساما دهی شده اسةت:
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر.
** دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق.

368



رهتوشه محرم الحرام 3131

م ةةور نخسةةت برداشةةت دنیاگراحانةةه از قیةةا حسةةینی و م ةةور دو بررسةةی
دحدگاههای موجود در باره حزحد.
محور اول :برداشت دنیاگرایانه از قیام حسینی
به منظور دنیةاطلبی

برخی عالما اه سنت ترور کردند نهضت اما حسین

و به قدرترسید صورت گرفته است .احن برداشت از هما زداز نهضت وجود
داشت و در قرو بعدى برخ اندحشمندا اه سنت ضمن تأحیةد ز بةه ارائةه
پرداختنةد .احةن گةروه

تفسیر سط

و دنیاگراحانه از انگیةزه قیةا اباعبةداهلل

نهضت اما

را حرکت نسنایده دانسته و ترور مةیکننةد حضةرت چنةا کةه

باحسته است در ارزحاب حکومت و سناش توا و جاحگاه خوحش دقةت الز را
ننمود .از سوی دحگر اما
اما

در ارزحابی مرد کوفه دچار مشک شد .هةمچنةین

به نری ت خیرخواهانه شخریتهاحی مانند ابةن عبةاس توجةه نکةرد و

افزو بر ز دستورات رسول خدا

مبنی بر دوری از فتنةه و احاةاد صةلح را

نادحده گرفت .نمونههای احن اظهار نظرها عبارتاند از:
 .3قاض ابوبکر بن عرب اندلس مالک (  531ه.ق) می گوحد ...« :اگةر حسةین
بن عل

بزر

احن امت در خانه خود مةی نشسةت حةا بةه زراعةت حةا دا دارى

می پرداخت مقرو به صةالح و صةرفه بةود .اگةر مةرد از او درخواسةت قیةا
می کردند از زنا نمی پذحرفت و توجه به هشدار رسةول خةدا

مةی کةرد [کةه

مسلمانا را از انگیزش فتنه بیم داده و از صلح حسن بن عل

سةتاحش کةرده

است] .اگر او تنها به احن نکته توجه می کرد که حسةن بةن علة

بةا ز همةه

نیروى نظام خود حکومت و خالفت را از دست داد چگونةه او مةیتوانةد بةه
کمک اوباش و ارالل کوفه خالفت را به چنگ زورد؟ چنةین کةاری نمةیکةرد».

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت

وی عواق

فاجعه کربال را متوجه حسین بن علی

میداند.
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4

 .8ابةةن تیمیةةه (  282ه.ق) بةةر احةةن بةةاور اسةةت« :مفسةةده چنةةین خروج ة

از

مرل تش بیشتر بوده و در خروج و قیا حسین هیچ گونةه مرةل ت دنیةاح و
دحن وجود نداشته است چرا که حسین

ز چه را که از کس

در نتیاه قیامش به دنبال ز بود به دست نیاورد».

3

 .1ابن کثیر (  223ه.ق) هةدف نهضةت امةا حسةین
دستحاب به قدرت بیا کرده و با احن سخن به احن قیةا
است.

خیر و دفع شر

را طلة

حکومةت و

مةاهیت سیاسة داده

2

 .3شةةیخ م مةةد طنطةةاوى مرةةرى (  3822ه.ق) مةةینگةةارد ...« :حسةةین بةةن
عل (رض اهلل عنه) از روى خوشگمانی به کسان که گرد او جمع شده بودند و
شدحداً او را براى قیا و قبضهکرد خالفت ت رحک می کردند اطمینا پیدا کةرد.
از احن رو قیا کرد اما از طرف

قدرت و شوکت بن امیه و شدت عم دسةتگاه

حاکم را به حساب نیاورد و از طرف دحگر فرحة کةارى مةرد عةراق را کةه در
گذشته پدر و برادرش را فرح

داده بودند از نظر دور داشت!»

1

اما در جواب به احن دحدگاه که برداشتی دنیاگراحانه از قیا امةا حسةین

دارد

میتوا پاسخهای لح را مطرح نمود و اشکالهاحی چند را به اظهار نظرهای احن
گروه از عالما اه سنت وارد نمود:
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن العربی ،ابوبکر بن عربى اندلسى ،العواصم من القواصم ،تحقیق :محبالدين الخطیـب ،قـاهره :المکتبـة
السلفیة ،ص  110ـ ( .112اين ابنعربی ،غیر از ابنعربی صاحب کتاب فتوحات مکیه است).
 . 1ابن تیمیه ،ابوالعباس تقی الدين احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة ،قاهره :مکتبة الجمهورية ،ج ، 1
ص  102ـ .101
 .1ابو الفداء (ابن کثیر) ،البداية والنهاية ،بیروت :دار الفکر2047 ،ق ،ج  ،2ص  144ـ .124
 .0مجلة رسالة االسالم ،قاهره :سال  ،22شماره  ،2ص .21
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 .1مخالفت با شواهد آشکار تاریخی

ز چه را برخی عالما اه سنت مبنی بر ارزحابی اما حسین
گزارش نمودند خالف شواهد و دادههای تارحخی است زحرا اما

از مةرد کوفةه
مرد کوفه

را بهتر از کسانی چو ابن عباس میشناخت و از وضع کوفیةا زگةاهی داشةت
زحرا حضرت شاهد جنگهای اما علی

و خیانت و بیوفاحی کوفیا نسبت به

پدر و برادرش بود .از احن رو به دعوت و حماحت کوفیا اعتماد نداشت و سابقه
کوفه در حاد او باق بود .همچنةین حضةرت نةه تنهةا زرا و نظرحةات بزرگةا و
ناص ا را نیز رد نم کرد بلکه گاه حت بهصراحت نظر زنا را تأحید م کرد
چو م دانست زنا به دلی عالقه و م بت که نسبت به وى دارند او را از سفر
به عراق باز م دارند.
افزو بر ز عالما اه سنت از احن نکته دفلت نمودهاند که اما
دعوت کوفیا قیا نکرده بود که فرح

بةه منظةور

زنا را خورده باشد .شةاهد احةن امةر ز

است که دعوت کوفیا بعد از عد بیعت اما

با حزحد صورت گرفةت ضةمن

احنکه اگر دعوت کوفیا عام اصةلی قیةا بةود امةا

بعةد از شةنید خبةر

شهادت مسلم بن عقی و حا گزارشهاحی مثة گةزارش فةرزدق مبنةی بةر عةد
حماحت مرد کوفةه باحةد سةکوت مةینمةود و حةال احةنکةه امةا خطبةههةای
حرکتزفرحن خوحش را بعد از احن مسأله بیا مینماحد.
استاد مطهری در احن باره مینوحسد:
«در میا احن عام ها اتفاقاً کوچکترحن ز ها از نظر تةأثیر عامة دعةوت مةرد
کوفه است و الّا اگر عام اساس احن م بود ز وقت که به اما خبر رسةید کةه
زمینه کوفه دحگر منتف شد اما م باحست دست از ز حرفهاى دحگةرش هةم
برم داشت و م گفت بسیار خوب حاال که احن طور شد پس ما بیعت م کنیم
دحگر دَ از امر به معروف و نه از منکر هم نم زنةیم .اتفاقةاً قضةیه بةر عکةس
است داغترحن خطبههاى اما حسین

شورانگیزترحن و پررهیاا ترحن سةخنا

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت

اما حسین
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بعد از شکست کوفه است 4.البته نباحد فراموش کرد که اما باحةد

دعوت مرد کوفه را میپذحرفت زحرا هدف سقود حکومت حزحد بود حال احةن
امر از طرحق مرد کوفه صورت می گرفت و حا از طرحق دحگر .افةزو بةر ز در
صورت عد اجابت مرد کوفه افکار عمومی حضرت را زحر سؤال مةیبةرد کةه
چرا اما دعوت مرد کوفه را اجابت نکرد».

3

 .2ترجیح مصلحت دین بر دنیا

اما

از قدرت مادى و نظام بن امیه کامالً زگاه بود و قساوت قلة

و پیشةینه

دشمن احن خاندا را با دودما رسالت از حاد نبرده بود امةا حضةرت مرةل ت
دحن و جامعه اسالم را بر مرالح دنیاح خوحش تةرجیح داد و مسةئولیت حفةظ
دحن نزد وى همانند جد پدر و برادر بزرگةوارش بسةیار خطیةر بةود .علة
م فرماحد« :وَ إذا نَزَلَتْ نازِلَةٌ فَاجْعَلُوا أَنْفَُْكُمْ دُونَ دِينِكُمْ  2هنگةام کةه حادثةهاى
پیش زمد [که دحن حا جا شما را تهدحد م کند] جا خةوحش را فةدا کنیةد نةه
دحنتا را ».از احن رو اما نمی توانست براى حفظ مرالح دنیةاح خةود و اهة
بیت

و حارانش از مرالح دحن و زخرت چشمپوش نماحد .به همةین سةب

بود که نهضت حضرت از احن برعد مورد ت سین همگا حتی افراد دیر مسةلما
قرار دارد.
موسیو ماربین زلمان م گوحد:
«حسین با قربان کرد عزحزترحن افراد خود با اثبات مظلومیت و حقانیت خةود
به دنیا درس فداکارى و جا بازى زموخت و نا اسةال و اسةالمیا را در تةارحخ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،انتشارات صدرا ،ج  ،27ص .202
 .1همان ،ص .200
 .1کلینى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،مصحح :علىاکبر غفارى و محمد آخوندى ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة،
چهارم2047 ،ق ،ج  ،1ص .121
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ثبت و در عالم بلندزوازه ساخت و اگر چنین حادثةهاى پةیش نیامةده بةود قطعةاً
اسال به حالت کنون باق نم ماند و ممکن بود حک باره اسال و اسالمیا م و
و نابود گردند 4».نقش قیا اما

در حفظ اسال و پاسداری از ارزشها کلیدی

بود.
اگر که دین مصنفی ه وز در جهان به پاست
از آن سر بریده تو هست و از نوای تو

از همه مهمتر احنکه اگر حسین بن عل

به دنبال رحاست و حکومت بود باحد

مانند رهبرا سیاس دحگر که براى مغلوبکرد دشمن به هةر وسةیلهاى چنةگ
میزنند و حت از هر گونه دروغ و حیله و تزوحر براى پیشبرةرد اهةداف خةوحش
بهره می گیرند عم می کرد و حال احنکةه حضةرت از زدةاز تةا پاحةا قیةا در
بسیارى از خطبه ها و بیانات خود سخن از شهادت میزد و پاحا کار خةوحش را
شهادت و اسارت اه بیت

می دانست .از احةن رو بسةیارى از افةراد کةه بةه

انگیزههاى دنیاح حضرت را همراه میکردند هنگا شنید احن سخنا از دور
حضرت پراکنده شدند.
 .3مبرابودن حضرت از شایبه قدرتطلبی

برداشت قدرتطلبی اما

مخالف صةرحح مبنةای حضةرت اسةت زحةرا امةا

بهصراحت هر گونه شاحبه قدرتطلبی را نفی نمود چةو حضةرت مةیدانسةت
سردمدارا حکومت و نازگاها وی را متهم به قدرتگراحی مةینماحنةد .از احةن
رو با تدوحن وصیتنامه سیاسی و الهی خوحش به احن اتها و شبههسازی پاسخ
داد .اما

در وصیتنامه خود به م مد حنفیه هدف قیامش را امر به معروف و

اصالح امت دانست:
ـــــــــــــــــــــــ
 .2هاشمینژاد ،عبدالکريم ،درسى که حسین به انسانها آموخت ،مشهد :انتشـارات آسـتان قـدس رضـوى،
دوم2121 ،ش ،ص .120

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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«و اني لَم أَخرُج أَشِراً وَ البََّراً وَ المُفِْداً وَ الظالِماً و اِنَّما خَرَجدتُ لََِّلَدَِ اإلصدالحِ
فِي امّة جدّي أُرِيدُ أَن آمُرَ بِالمَعرُوفِ وَ أَنهي عَنِ المُنكَرِ وَ أَسيرَ بِْيرَةِ جَددّي وَ أبدي
علي بن ابيطالَ فمَن قَبِلَني بِقَبُولِ الحَقِّ فَاللّه أولي بِالحَقِّ و َمَن رَدّ عَلَيِّ هذا أَصدبِرُ
َُتّي يقضِيَ اللّهُ بيني و بين القَومِ وَ هُوَ خَيرُالحاكِمِينَ...

4

من از روی خودخواهی و حا برای خوشگذرانی و فساد و ستمگری از شةهر خةود
بیرو نیامد بلکه هدف من از احن سفر اصالح امت جدّ و امر به معروف و نهی
از منکر بوده و خواستها احیای سنت و قانو جد رسول خةدا
پدر علی بن ابیطال

و راه و رسةم

است .پس هر کس احن حقیقت را از مةن بپةذحرد [و از

من پیروی کند] راه خدا را پذحرفته است و هر کس رد کند [و از من پیروی نکند]
من با صبر و استقامت [راه خود را] در پیش خواهم گرفت تا خداوند در میا مةن
و احن مرد حکم نماحد که او بهترحن حکمکننده است». ...
از سوی دحگر اما به مسائلی مانند حاکمیت رهبری ظالم منکرات و دحنزداحی
اموحا اشاره مینماحد که بهخوبی نشا میدهد هدف امةا

مبةازه بةا ظلةم و

ظالم است:
«مَنْ رَأَى سُلََّْاناً جَائِراً مُْْتَحِلًّا لِحُرُمِ اللَّهِ نَاكِثاً لِعَهْدِ اللَّدهِ مََُالِفداً لُِْدنَّةِ رَسُدولِ اللَّدهِ
يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيه بِفِعْلٍ وَ ال قَوْلٍ كَانَ َُقاً عَلَى اللَّهِ
أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ لَزِمُوا طَاعَدةَ الشَّديََّْانِ وَ تَوَلَّدوْا عَدنْ
طَاعَةِ الرَُّْمَنِ وَ أَظْهَرُوا الْفََْادَ وَ عَََّّلُوا الْحُدُودَ وَ اسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ...
[ای مرد ! رسول خدا

3

فرمود ]:هر کس سلطا ستمگری را بنگةرد کةه حةرا

خدا را حالل و عهد الهی را بشکند و با سنت رسول خةدا مخالفةت کنةد و بةر
ـــــــــــــــــــــــ
 .2خوارزمی ،مقتل الحسین ،تحقیق :شیخ محمد سماوی ،قم :انوار الهدی ،ج  ،2ص .171
 .1ابن اثیر ،الکامل فی التاريخ ،بیروت :دار صادر2112 ،ق ،ج  ،0ص .02
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بندگا خدا ستم نماحد بر ضد او قیا نکند جاحگاهش جهنم است .شما میبینیةد
که بنیامیه به فرما شیطا از طاعت خدا سرپیچی کرده و بةه فسةاد و اِفسةاد رو
زوردهاند حدود الهی را تعطی و بیت المال را به حغما بردند». ...
و یا در جاي دیگر ميفرماید« :أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلى كِتدابِ اللّدهِ وَ سُدنَّةِ نَبِيِّدهِ

 ،فَداِنَّ

الُْنَّةَ قَدْ أُميتَتْ ،وَ إِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُُْيِيَتْ ،وَ اِنْ تَْْمَعُوا قَوْلي وَ تَُّيعُوا أَمْدري اَهْددِكُمْ
سَبيلَ الرَّشادِ

3

من شما را به کتاب خدا و سنّت پیامبرش فرا ميخوانم؛ چرا که [احن گروه] سنّت
پیامبر

را از بین برده و بدعت [در دحن] را احیا کردند .اگر سخنانم را بشةنوحد

و فرمانم را اطاعت کنید شما را به راه راست هداحت میکنم».
در چنین فضائی بود که اما حسین

مر

در راه خدا را زحنةت خوانةد« :خُدطَّ

المُوتُ عَلى وُلدِ آدَمَ مَََطَّ القِالدَةِ عَلى جِيدِ الفَتاةِ؛ 3مر
گرد بند بر گرد دختر [موج

برای فرزندا زد همانند

زحنت] است».

چگونه می توا پذحرفت که اما حسین

براى دنیاطلب و رحاست اقدا به قیةا

کرده است در حال که بر اساس زحه« :اِنّما يُرِيددُ اهللُ لِيُدذْهََِ عَدنْكُمُ الدرِّجْسَ اَهْدلَ
الْبَيْتِ وَ يََُّهِّرَكُمْ تََّْهِيراً» 2مانند :جد پدر مادر و برادرش مبرّا از هر گونه پلیدى
است .زحه حادشده که بنا به اعتقاد شیعه و رواحات بسیار فراوا اه سنت در باره
پیامبر

عل

فاطمه

حسن

و حسین

نازل شةده اسةت بهتةرحن

دلی بر عرمت احن پنج تن از هر نةوع پلیةدى اسةت کةه از مهةمتةرحن ز هةا
دنیادوست و رحاستطلب است.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طبری ،محمد بن جرير ،تاريخ األمم والملوک (تاريخ طبری) ،قاهره :المکتبة التجارية الکبـری2112 ،ق،
ج  ،0ص  111ـ .111
 .1سید بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،قم :انتشارات داوری ،ص .11
 .1احزاب ،آيه .11

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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 .4مبارزه با فتنه اسالمزدایی

اگرچه در اسال به صلح و جلةوگیری از فتنةه سةفارش شةده و دسةتور رسةول
خدا

مبنی بر جلوگیری از فتنه و برقراری صلح درست و منطقی است اما زحا

قیا بر ضد اموحا که کمر به نابودی اسال بستهاند و در صدد م ةو نةا رسةول
اعظم

هستند فتنه است؟ حقیقت احن اسةت کةه اگةر قیةا امةا

صةورت

نمیگرفت معلو نبود اموحا با دحن چه میکردند! نقش اموحا در اسال زداحی و
ارزشستیزی به گونهای برجسته بود که اما حسین

رهبری حزحةد را مسةاوی

با از بینرفتن اسال خواند و در پ اصرار «مروا بن حکم» براى بیعت با حزحةد
با قاطعیت فرمود:
«وَ عَلَى االِسْالمِ ألَّْالمُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ االُمَّةُ بِراعٍ مِثْلَ يَزِيدَ ،وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُدولَ
اهللِ(ص) يَقُولُ اَلَِْالفَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلى آلِ أَبِي سُفْيانَ  3هنگامى کـه امـت اسـالمى بـه
زمامدارى مثل یزید گرفتار آید ،باید فاتحه اسالم را خواند! و من از جدّم رسـول
خدا شنیدم که ميفرمود :خالفت ،بر خاندان ابوسفیان حرام است».
 .5قیام حسینی ،تکلیف الهی

احن گروه از عالما اه سنت باحد توجه میکردند کةه امةا حسةین

وظیفةه

داشت قیا نماحد چنا که حضرت در موارد متعددی به احن امر اشاره نمود مةثالً
اما

در برخورد با ا ّ سلمه قیا خوحش را به احادحث رسول اکةر

نمود و حا در کنار قبر جدش رسول خدا
«اَللّهُمَّ اِنَّ هذا قَبْرُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

مسةتند

عرضه داشت:

وَ اَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَقَدْ َُضَرنى مِنَ اْالمْرِ ما قَددْ

عَلِمْتَ  3خدایا! این قبر پیامبر تو ،محمد

است و من ،فرزند دختـر پیـامبر تـو.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2الحلی ،ابن نما ،مثیر األحزان ،قم :مؤسسة اإلمام المهدی ،ص .10
 .1خورازمی ،مقتل الحسین ،پیشین ،ج  ،2ص 72؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفـاء،
دوم ،ج  ،00ص .112
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براى من پیشامدى رخ داده است که خود ميدانى».
واژه «األمر» اشاره به تکلیف الهی حضرت است .گفتوگوی اما
همسر گرامی رسول خدا

با ا ّ سلمه

نیز احن معنةا را تأحیةد مةیکنةد .گوحنةد زمةانی کةه

حضرت ترمیم گرفت مدحنه را ترک کند ا ّ سلمه نةزد احشةا رفةت .ا ّ سةلمه
گفت« :فرزند ! مرا با رفتنت به سوی عراق م زو مکن .من از جدّت شنید که
میفرمود :فرزند حسین در زمین عراق به شهادت میرسةد زمینةی کةه بةه ز
کربال گفته میشود».
اما

در پاسخ وی چنین فرمود« :ای مادر! به خدا سةوگند! احةن را مةیدانةم و

احنکه بهناچار در کاا کشته میشو و چارهای از ز ندار ».

4

 .6دیدگاه مثبت اندیشمندان اهل سنّت

دحدگاه احن گروه از عالما اه سنت با دحدگاه برخی اندحشمندا اه سنت در
تضاد میباشد زحرا اندحشمندا و زگاها به مبانی دحنی و جامعه حرکت حضرت را
ص یح و در راستای اهداف اسالمی میدانند .دکتر طه حسین دانشمند معاصر
مینوحسد:
«اما حسین

در حرکت و قیا خوحش دچار اشتباه نشد .او میدانست که اگر با

حزحد بیعت کند با دحن و مبانی دحنی مخالفت ورزحده است ».او ادامه میدهد« :ز
حضرت اه بیت خود را همراه خوحش از مکه به عراق میبرد و احن کار نیز ص یح
و منطقی بود چو زنا در مکه در اما نبودند و ممکن بود که بعد از رفتن ز
حضرت به سوی عراق حزحد اه بیت او را دستگیر نماحد».

8

شیخ م مد عبده مینوحسد:
«اما حسین

سبب پیامبر

بر پیشواحی ستمگر و ظالمی چو حزحد بن

ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .112
 .1طه حسین ،الفتنة الکبری ،مصر :دار المعارف ،ص .111

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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معاوحه ة خَذَلَهُ اهللُ و خَذَلَ مَنِ انتَصَرَ له ة خروج کرد .حزحد فردی بود که با مکر و
زور بر مسلمانا مسلب شده بود».

3

محور دوم :دیدگاهها در باره یزید
برخی عالما اه سنت از شخریت و عم کرد حزحد دفاع نمودهاند .در احةنجةا
به دحدگاه زنا اشاره مینماحیم .به طور کلی میتوا دحدگاههةای اهة سةنت در
احن باره را به چهار بخش تقسیم کرد:
 .3گروهی که جناحت حزحد را م کو کردهاند
 .8کسانی که جناحت حزحد را م کو نموده او را سزاوار لعن دانستهاند
 .1گروهی که عم حزحد را ظالمانه و وی را با ارتکاب احن عم کافر و خارج از دحن
به شمار زوردهاند
 .3گروهی که از حزحد دفاع کرده کار او را توجیه نموده حا فرما قت اما
حسین

توسب وی را انکار نمودهاند.

دیدگاه اول

گروه زحادی از علما و مورخا اه سنت بر احن باورند که نهضت مقدس اما
حسین

نهضتی الهی و مشروع و دارای قداست و قاب ستاحش است وحزحد

ستمگر میباشد:
 .1حسن بصري:

ابوسعید حسن بن حسار برری ( 331ه.ق) که از فقهای شااع و عباد به
حساب میزمد  8میگوحد« :با حسین بن علی

شانزده نفر از اه بیتش به

ـــــــــــــــــــــــ
 .2محمد رشید رضا ،تفسیر المنار ،بیروت :دار الکتب العلمیة2014 ،ق ،اوّل ،ج  ،1ص  ،141ذيـل آيـه 10
مائده؛ مقرمم ،سید عبدالرزاق موسوی ،مقتل الحسین ،بیروت :دار الکتاب االسالمی2177 ،ق ،پنجم ،ص .11
 .1زرکلی ،خیرالدين ،األعالم :قاموس تراجم ألشهر الرجال والنسـاء ،بیـروت :دار العلـم للماليـین ،هشـتم،
2727م ،ج  ،1ص .111
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شهادت رسیدند که در ز زما در روی کره زمین اه بیتی همانند زنا حافت
نمیشد 3».وی انتخاب حزحد را برای پیشواحی مسلمانا جناحت به حساب زورده
و معاوحه را بدحن جهت نکوهش نموده است.

8

 .2اشعري:

ابوال سن علی بن اسماعی اشعری ( 183ه.ق) حزحد را فردی ستمگر و علت
قیا اما حسین
حسین

را ستمگریِ میداند« :چو ستمگری حزحد از حد گذشت

با حارا خود علیه بیداد او قیا کرد و در کربال به شهادت رسید». ...

وی اشعاری را از منرور نمری شاعر عرر عباسی در مریبت اما حسین
زورده که در ضمن ز میگوحد« :سپاه کفر که در گمراهی بودند و از اسال دَ
میزدند مردمی که شکست بدر خاطرهای دردناک در سینههایشا به ودحعت
نهاده بود خو حسین

را بر زمین رحختند».

1

 .3مسعودي:

ابوال سن علی حسین مسعودی ( 131ه.ق) مینوحسد:
«حزحد مردی عیاش بود سگ و میمو و ...نگه میداشت او شرابخوار بود».
وی سپس ادامه میدهد« :وقتی ستمگری حزحد و عمالش فراگیر شد و اعمال فسق
وی زشکار گردحد سبب پیامبر خدا

و حارانش را کشت ...و سیرت فرعونی

گرفت بلکه فرعو در امور مرد عادلتر و منرفتر از او بود .نتیاه چنا شد
که مرد مدحنه حاکم او و ساحر بنیامیه را از مدحنه بیرو کردند .حزحد سپاهی
بزر

به سوی مدحنه اعزا نمود که مرد مدحنه را دارت کردند و بکشتند».

3

ـــــــــــــــــــــــ
 .2خلیفة بن خیاط ،ابو عمر ،تاريخ خلیفه ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،اوّل2021 ،ق ،ص .201
 .1سبط ابن جوزی ،تذکرة الخواص ،تهران :نینوا ،ص .121
 .1اشعری ،ابوالحسن ،مقاالت االسالمین وإختالف المصلین ،ترجمه :محسن مؤيدی ،تهران :انتشـارات امیـر
کبیر ،اوّل2111 ،ش ،ص .01
 .0مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم :دار الهجرة ،دوم2047 ،ق ،ج  ،1ص  11ـ .74

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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دیدگاه دوم

تعداد بسیاری از علمای اه سنت لعن حزحد را جاحز میدانند که به برخی از زنا
اشاره میشود.
 .1احمد حنبل:

احمد حنب که از م دثا و علمای بزر اه سنت است بهشدت حزحد را نکوهش کرده
و معتقد است که فردی که به خدا احما داشته باشد نمیتواند دوستدار حزحد باشد.

3

وقتی فرزندش عبداهلل از پدرش در باره لعن حزحد جوحا میشود او میگوحد« :چگونه لعن
نشود فردی که خداوند در کتابش او را لعن کرده است ».عبداهلل میگوحد« :در قرز زحهای
که حزحد را لعن کرده باشد نیافتم ».و او پاسخ میدهد :خداوند میفرماحد« :فَهَلْ عََْيْتُمْ إِنْ
تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفِْْدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقََِّّعُوا أَرَُْامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اگر [از احن دستورها] رویگردا شوحد جز احن انتظاری نیست که در
زمین فساد و قطع خوحشاوندی کنید .زنا کسانی هسنتد که خداوند از رحمت خوحش
دورشا ساخته گوشهایشا را کر و چشمهایشا را کور کرده است 3».سپس
ادامه میدهد« :و اَيُّ فَْادٍ و قَّيعةٍ اَشّدُ فَمِمَّا فَعَلَهُ يزيد چه فساد و قطع رحمی
بدتر از کاری است که حزحد اناا داد».

8

در گزارش دحگر زمده« :فرزندش پرسید :چرا حزحد را لعن نمیکنی؟ او پاسخ داد:
هرگز دحدهای که کسی را لعن کنم؟ سپس گفت :چرا او را لعن نکنم در حالی
که خداوند او را در کتابش لعن کرده است .ز گاه زحه مذکور را قرائت کرد».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن جوزی ،تذکرة الخواص ،پیشین ،ص .121
 .0محمد ،آيه  11ـ .11
 . 2اآللوسی ،تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :محمد حسین العـرب ،بیـروت :دار الفکـر
للطباعة والنشر والتوزيع ،ج  ،20ص .242
 .1ابن جوزی ،تذکرة الخواص ،پیشین ،ص .127
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 .2جاحظ:

ابیعثما عمرو بن جاحظ (  855هة.ق) نیز حزحد را مورد لعن قرار میدهد و او
را فاسق و خارج از دحن به حساب میزورد« :حزحد با کارهای منکر و زشتی که
مرتک

شده قساوت حقد کینه دشمنی عناد و سوء نیت خوحش را ثابت کرد.
را به شهادت رساند دخترا پیامبر خدا را به اسارت گرفت

او حسین

دندا های اما حسین را با چوب زد .او در واقع از احما خارج شده بود.
بنابراحن او فردی فاسق و ملعو است و هر کسی از نکوهش ملعو جلوگیری
نماحد خود نیز ملعو است».

3

 .3ابن جوزي:

عبدالرحمن بن جوزی ( 532ه.ق) مینوحسد« :فردی از من پرسید :زحا لعن حزحد
را جاحز میدانی؟ گفتم« :قد اجاز العلماءُ الورعُونَ؛ عالما اه ورع و تقوا لعن او
را جاحز شمردهاند» که حکی از زنا احمد بن حنب است .او در باره حزحد سخنانی
دارد که فراتر از جواز لعن حزحد است».

8

ابن جوزی میگوحد« :برای جواز لعن حزحد همین عم حزحد کافی است که چو
در مالس حزحد فردی از حاضرا از حزحد درخواست کرد که فاطمه دختر اما
حسین

را به او بدهد و حضرت زحن

بهشدت اعتراض کرد و گفت:

حزحد چنین حقی ندارد حزحد گفت :چنین حقی دار ».

1

دیدگاه سوم

گروهی از بزرگا اه سنت حزحد را کافر میشمارند که به سخنا برخی از زنا
اشاره میکنیم.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1جاحظ ،رسائل الجاحظ :الرسالة الحادية عشرة فی بنیامیة ،بیجا ،ص .172
 .0ابن جوزی ،تذکرة الخواص ،پیشین ،ص .127
 .1همان.

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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 .1ابن عقیل:

ابوالوفاء علی بن عقی بغدادی ( 531ه.ق) میگوحد:
«از چیزهاحی که داللت بر کفر و زندحق بود حزحد میکند اشعاری است که مل د بود
وی و خباثت باطنی و سوء اعتقادش بهروشنی از ز ها استفاده میشود از جمله ز ها
[خطاب] به معشوقه خود (علیه) میگوحد :وقتی به گذشته نگاه میکنیم شراب را حالل
میبینیم .نگرا مباش چو ز چه در باره قیامت گفتهاند سخنا باطلی است».

3

 .2یافعی:

ابوم مد عبداهلل بن اسعد حافعی ( 212ه.ق) معتقد است :افرادی که اما
را کشتهاند حا فرما قت حضرت را صادر نمودهاند اگر احن عم را

حسین

مباح میدانستند کافر میباشند و اگر ز را مباح نمیدانستند فاسق به حساب
میزحند.

8

 .3تفتازانی:

عالمه سعدالدحن تفتازانی ( 238ه.ق) مینوحسد:
«برخی به صورت مطلق لعن او (حزحد) را جاحز دانستهاند چو وی با دستور
قت اما حسین

کافر شد ».وی ز گاه ادامه میدهد« :علما اتفاق نظر دارند که

لعن کسانی که اما حسین

را کشتهاند حا فرما به قت او داده حا اجازه چنین

عملی را داده حا راضی به کشتن ز حضرت بودهاند جاحز است».
ابن عساکر میگوحد« :قریدهای به حزحد نسبت داده شده که از اشعارش احن است:
ليتَ اَشياخي بِبَدرٍ شَهِدوا

جَزَعَ الََزرَج مِن وَقعِ االَسَل

لِعَبَت هاشِمُ بَالمُلدكِ فَدال

خَبَددرٌ جدداءَ وال وَُدديٌ نَددزَلَ

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن جوزی ،تذکرة الخواص ،پیشین ،ص  174ـ .172
 .1ابن العماد الجنبلی الدمشقی ،شهابالدين ،شذرات الذهب فی اخبار مَن ذهب ،بیروت :دار ابن کثیـر ،اوّل،
2041ق ،ج  ،2ص  177ـ .172
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"ای کاش! بزرگا من که در جنگ بدر کشته شدند زاری کرد قبیله خزرج را
از ضربات نیزه مشاهده میکردند ...بنیهاشم با حکمرانی بازی کردند [وگرنه]
نه خبری زمد و نه وحیی نازل شد".
اگر احن نسبت ص یح باشد بدو تردحد حزحد کافر است».

3

 .4آلوسی:

عالمه سیدم مود شهابالدحن زلوسی بغدادی ( 3821ه.ق) بهشدت حزحد و
اعمالش را مورد نکوهش قرار داده و او را مست ق لعن و کافر دانسته است .وی
سپس میگوحد:
«گما قوی من احن است که ز خبیث معتقد به رسالت پیامبر خدا نبود [و کافر
است] و ماموع کارهاحی که با مرد مکه و مدحنه و عترت پاک پیامبر
داد و همچنین کارهای خالف دحگری که مرتک

اناا

شد نشا گر ز است که وی

مبانی دحنی را قبول نداشت .قطعاً اعمال حزحد کمتر از کار فردی که ورقی از
قرز شرحف را در مکا زلوده به نااست ببیندازد نیست».

8

دیدگاه چهارم

تعداد بسیاراندکی از علمای اه سنت از حزحد حماحت کرده کار او را توجیه
میکنند .در ادامه به نظر برخی از زنا اشاره میشود.
 .1ابن عربی:

ابوبکر بن العربی مالکی ( 531ه.ق) هما طور که در م ور اوّل مقاله اشاره
شد از کسانی است که نهضت اما

را زحر سوال برده و بیشترحن حماحت را از

حزحد میکند .وی اقدا حزحد و ابن زحاد را نشأتگرفته از اجتهاد زنا میدانسته و
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص « :172قال التفتازانی ... :الحَق اَنم رضا يزيد بِقَتلِ الحسین
النبی

واستبشاره به وإهانته أهل بیت

مما تواتر معناه». ...

 .1اآللوسی ،تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،پیشین ،ج  ،20ص  ،224ذيل آيه  11سوره محمد.

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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واقعه کربال را متوجه اما حسین
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میداند .به اعتقاد او اما حسین

به نظر ص ابه مانند :ابن عباس و ابن عمر توجه نکرد و در نتیاه احن حادثه
تأسفبار رخ داد.

3

دحدگاه ابن عربی حا به جهت نازگاهی است حا تعر
مشاوره ابن عباس و دحدگاه وی در خروص نرفتن اما

و حا نفسانیات .احشا به
به سوی کوفه اشاره

میکند ولی توجه ندارد که بعد از واقعه کربال ابن عباس در پاسخ نامه حزحد نامه
بسیار تندی به او مینوحسد و حزحد را بهشدت نکوهش میکند .او در احن نامه
مینوحسد:
« ...حسین بن علی
حسین بن علی

را تو کشتهای! خاک بر دهانت ...من از حاد نمیبر که

را از حر پیامبر خدا

به حر خدا طرد کردی .ز گاه مردانی

را پنهانی فرستادی تا او را داف گیر کرده بکشند .ز گاه او را از حر خدا به کوفه
راندی که نگرا و ترسا از مکه بیرو رفت ...سپس به پسر مرجانه دستور دادی
که در کار او شتاب ورزد و امروز و فردا نکند و اصرار ورزحدی تا او و همراهانش
را از فرزندا عبدالمطل

[حعنی] کسانی که خداوند پلیدی را از احشا به دور

ساخته و زنا را بسی پاکیزه کرده است بکشد». ...

8

 .2غزالی:

ابیحامد م مد بن م مد دزالی ( 515ه.ق) نیز از طرفدارا حزحد است .او در
باره توجیه دحدگاه خود میگوحد« :ثابت نشده که حزحد دستور قت حسین را داده
باشد .بنابراحن لعن او جاحز نیست چو متهم کرد مسلما به گناه کبیره جاحز
نمیباشد».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن العربی ،العواصم من القواصم ،پیشین ،ص  112ـ .110
 .1يعقوبی ،احمد بن ابیيعقوب ،تاريخ يعقوبی ،بیروت :دار صادر ،اوّل ،ج  ،1ص  102ـ 114؛ ابن جوزی،
تذکرة الخواص ،پیشین ،ص  171ـ .177
 .1ر.ک :غزالی ،ابوحامد ،احیاء العلوم ،بیروت :دار الکتب العلمیة2041 ،ق ،ج  ،1ص .210
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سخن پایانی
با دقت در مطالبی که لکر شد و نیز با توجه به دحدگاه بزرگا اه سنت و
افرادی که پیش از دزالی بودند جناحت حزحد بر همگا زشکار است چنا که
ابوال سن اشعری اشعاری در مرثیه اما حسین

و قداست شهیدا کربال در

کتاب خود لکر میکند و حسن برری با عظمت از اه بیتی که همراه اما
حسین

به شهادت رسیدند حاد مینماحد و حا مسعودی حزحد را از نظر ظلم و

ستم از فرعو بدتر میداند .انکار جناحتکار بود حزحد از اموری است که از
هیچ انسا زگاه به مبانی دحنی و تارحخ واقعه کربال قاب پذحرش نیست.
از احن رو عالمی همچو جاحظ نه تنها حزحد را جناحتکار و مست ق لعن
میداند بلکه بیعتگرفتن از مرد برای حزحد را نیز نوعی خالف شرع و بدعت به
حساب میزورد .وی در باره کارهای خالف معاوحه و احنکه چرا نباحد او را مورد
نکوهش قرار داد و همچنین تخلف وی از احکا صرحح و روشن دحنی
مینوحسد:
«زحا کشتن حار بن عدی واگذاری مالیات مرر به عمروعاص بیعتگرفتن از
مرد برای حزحد و تعطیلی حدود الهی به دلی خوحشاوندی حا وساطت افراد به
معنای انکار صرحح احکا اسالمی نیست؟»
سپس وی ادامه میدهد« :اولین ان راف و کفر در امت اسالمی احن بود که بیشتر
مرد ز عرر او (معاوحه) را من رف و کافر به حساب نیاوردند».

ـــــــــــــــــــــــ
 .2رسائل الجاحظ :الرسالة الحادية عشرة فی بنیامیه ،پیشین ،ص .170
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