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 چکیده

و  هان سرران دارای ،مکتررع عاررر را دربررارهدیدگاه سیاسی مستشررانان ملمرران و ان لرری  
به طرر ر عررام  ،رناسیاسالم سادمداران. ملمان و ان لی  به عن ان  های فااوانی استچالش

، اهررداو و دسررتاوردهای نیررام امررام صیترخ دناپژوهی به ط ر خاص، تالش کادهعار را  و
م رد تحلیل و بارسرری نرراار دهنررد. بررا ت جرره برره گاایانه و فارغ از مذهع، مادیحسین)ع( را 

برر ده و منررابع ررریعه ت سررنّاز ابتدا در سیطاه جماعت اهل  ،اینکه جهان اسالم و منابع م ج د
ایم. از  دهه و کمتررا منصررفانه برر ناراهد نتایج مغاضرر  تحایف یا کمتا بدان اعتماد رده، عمدتاً

ی و دارای به عن ان یک اپ زیسرری ن حک مررت ماکررز )ع(مستشانان به امام حسین  ،یک س 
سیاسرری و  یدر مرااعتقررادی و دینرری او را های اندیشررهسررک  ر ن ررا دارنررد و  اندیشرره ضرردّ

ثیا أترر  تاند کرره تحرر ن م فق ررردهااز مستشان تعداد اندکی  ،از طافی  .کنندمی  خلط  نتصادیا
از ن ا علمی م رد مطالعرره  ع اطف رخصی، ملی و مذهبی وانع نش ند و این نهضت را صافاً
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ن ملمرران و ان لرری  دربرراره ام اضع سیاسی مستشان تطبیقی  بارسی  ،هدو این پژوهش
بررا  ،. در ایررن تحقیررقباررردعملرری منهررا می و رویکرراد مطالعرره بنیرراد فکررایوانعه عاررر را و  

بادارررت سیاسرری  ا ت هسررتیم کرره ؤدد پاسررب برره ایررن سرر ص لیلی و تبیینی درکادی تحیور
 از بُعررد عاررر راپژوهیمبررانی فکررای از وانعه کابال چ  نه برر د    ملمان و ان لی   مستشانان

بررا ت جرره  ن ملمان و ان لی ان است که مستشانفاض غالع با ای   ه استسیاسی چ  نه ب د
عررد انررد بُسررعی کاده ،ریعی ر اسالمیفااوان های کدهژوهشپ و  باجسته   اانپژوهشوج د  به  

 ناار دهند.  ابال را تحت رعاع سیطاه سیاسیکاعتقادی نهضت  

 واژگان کلیدی
 .ن، عار را، ملمان، ان لی احسین)ع(، مستشانامام  

 
 

 مقدمه

در  و ،در فاهنررش ررریعه مررذهبی ر به عن ان پایدارتاین جنرربش سیاسرری  «بالنهضت کا»
برراای بازگادانرردن حک مررت برره خانرردان حضررات   ررریعهین تالش ایرردل ل کیک  خام  ،حقیقت

حرر اد ،  ل اینکه معمرر  ًضاوری است  اوّ ،ذکا دو نکته باای ورود به بحث  است.  )ع(علی
نرره تنهررا  )ع(امام حسین ،اما در حادثه کابال  ؛گذاردمی  ویژه جنش، با رخصیت افااد تأثیابه

برره مکتررع اسررت ل ردن حادثه یدتبگذار است. دوم، حادثه اثا ابلکه ب ؛متأثا از حادثه نیست
از  ،یع و نهضررت کررابالتشرر  مررذهعساز رد. مکتع  ،خ د  ،ذات، رخصیت و هدو ایشانکه  

مطالعررات و تحقیقررات ج امررع غابرری، دارای ت با سنّبه دلیل سیطاه اهل  ،گذرته تا به اماوز
ت عم مررراً رررریعیان را سرررنّلرن یرررسان اه. ملررل و نحرلای برر ده اسررتابهامررات گسررتاده

در  یرونرررد »کژمیینرر  کانرررد کررره نماینرررده یرررن از مرنهج مرستقیم« بره ررمار موردها»منحاف
ی کررره بررره بارسررری از محققرران غابرر ی  به همین واسطه، بسیار  .اند« ب دهیمیینباابرا درست

در دیرررن ی برره برردعتاثرا برره می و اسررالم ررریع ، این تحایفات را اخذ کررادهانداسرالم پاداخته
یبرراً از همین برر  کرره تقا ،درباره محدودیت پژوهش  .(8   1381)  نی،    انداسالم پذیافته

ارتباط دارد که بسرریار ی عردد بره رریعه دوازده امام کی [اسالم هدربار[کتاب و مقاله  350 ها



 

 ن ملمان و ان لی ابارسی سیاسی نهضت عار را از دیدگاه مستشان
 

79 

طرر ری، )فال دررر یمشاهده می و اسماعیلی ریعیان زیده  ی است که دربارهایکمتا از ن رته
های مؤسسررهت سررط جدی جهت مطالعات ریعی،   گاملیناوّ  ،در جهان غاب  .(437   1352
تاین نرردیمی برره عنرر ان ،این دو کش ر بادارته رد. ملمان و ان لی   هایکش ررناسی  ریعه

برره دلیررل وجرر د  پژوهی در اروپا، افزون با عمق علمی و سالمت پژوهشی نسبی،مااکز ریعه
ی، از سررابقه نسرربت برره سررایا کشرر رهای اروپررای دان باجسررته،ندیشررمنا ها وپژوهشررکده

ست بلند مستشانان باجسته و مااکررز پژوهشرری معتبررا فها. اندتای نیز باخ ردار ب دهط  نی
فرری ایررن دو کشرر ر ی و کیکمّرر  ، نشان از کیفیررت بررا یملمانی، و نشایات و مجالت ان لیسی

مکتررع  ، پیرردایشاز طافیو  ،استعماری بشیای وت  گ نه،انه، تحایفضرویکاد مغا  . امادارد
دارد، عم م مستشانان را  انتصادی از تح  ت تاریخی کابالر    مارکسیسم که تفسیای مادی

 کاده است. نای نامطل ب رهنم به نتیجه
   

 عاشورا .1

 در .(32  1372)ذوالفقرراری،  « اسررتبرره معنررای »دهررم «،عشررا»از ماده   «عار را»کلمه  
العار ر  الی م العارا »بدین ص رت ن ارته رده است   «عار را»کلمه  ال سیط مالمعجکتاب  

)أنرری ،  ذکررا رررده اسررت ،، العاررر ر و والعاررر را عاررر را   و برره سرره رررکل  .«من المحام
»حادثرره کررابال«،   بسیاری همچرر نهای با عناوین و نام  ،از این وانعه  (.602   2، جم1973

»مکتررع عاررر را«  و »وانعه طف یا نین ا«  کابال«،  هضتن»  »نیام حسینی«، »نهضت عار را«،
 .اندیاد کاده

 

 شرقمست .2

ذیررل  ،31ج ،1337)دهخرردا،  ن اسررتبرره معنررای رورررن و تابررا ،در لغررت «مستشررا »
تاریب از مطالعه  مصطلح اهل تحقیق گشته، معج نی استرناسی  منچه با نام را   .مدخل(

اجتماعی انرر ام و امررم رررا  کرره رناسی  نوار  ،رناسیرناسی، مادمفاهنش وتمدن، جامعه
)متررز،  تزمین ساخته و پاداخته رررده اسرر مختلف عل م انسانی جدید مغابهای  ت سط ح زه

1377  3). 
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 شناسیشرق .1-2
غربهای  نبهج  مطالعات  مختلف  مختلف  جوانب  و  شرق  اسامی  ،درباره  استشراق،   :با 

اسالم ایرانشناسخاورشناسی،  و  ادوارد  (.  7:  1381)الویری،  شود  می  هشناختی،  شناسی 
 ، بین غرب و شرق  .1داند:  می  اصل  چهار  محور  حول را  شناسی  اساس و تبیین شرق  ،سعید

شرق، نه بر واقعیت جوامع مدرن  غرب از های بازنمایی . 2 تفاوت مطلق و منظم وجود دارد؛ 
کد و یکنواخت است ا رشرق تغییرناپذیر،    .3  شرقی، بلکه بر تفاسیر متنی و ذهنی استوارند؛ 

  نراقی .(2: 1361فاروقی، )ت اس ردارب  فرمان وابسته و  .4ادر به تبیین هویت خود نیست؛ و ق
غرب، شرق را    ،در نتیجه . (2  :1354غربی است )نراقی،    امری ذاتا    ،شناسیگوید: شرقمی

کامال   موضوع  عنوان یک  بررسی  به  ص   کند.می  مستقل  به  اسالمی  جامعه  دادن  ت رونشان 
ازهمجامعه کم ای  مفاهیم  گسیخته،  جعل  اسالمی،  تمدن  دستاوردهای  دادن  نشان  اهمیت 

نابخردانه  و   غیرعلمی موارد  نمونه  از  امور،  در  زنان  بر  مردان  بودن  که  مقدم  است  ای 
 . اندکید داشته أبر روی آن ت  ،ان به دلیل عدم آگاهی و شناخت کامل از دین اسالمشناسشرق
اازاین اسالمی    ضد    طورتکوینی،به   ،مطالعات اسالمی در غربگوید:  می  دی عسروست که 

 .(1: 1381نه داشته است )اسعدی، ستیزا بوده و خاستگاهی اسالم 

 سیر شناخت غرب از تشیع و نهضت کربال .2-2
فراوانی صورت گرفته های بندیشرق، تقسیم غرب درباره مطالعات اسالمی  رباره بررسی ود

جمله  ؛ است  آن  یستق  ،از  بخش:  م  چهار  وسطی  .1به  عثمانی  .2  ،قرون  دوره    .3  ؛ عصر 
بیستم   .4  ؛ جدید  قرن  دوم  او    .(40:  1381)الویری،    نیمه  که  گفت  بتوان  آشنایی    لینشاید 

سیزده  آخر قرن  های  در دهه   «نویسیسفر و سفرنامه»از طریق    ،تشیعاسالم و جدی غرب با  
قرن   اوایل  میالدی و  پیوست   چهاردم  وقوع  آن  و   به  و    ،آغاز  مارکوپولو  سفرنامه  با 

شامات  هایی  یادداشت  اسماعیلیه  بود  درباره  ادامه  .(41:  1389،  نیا)مطهری همراه    ،در 
از  «یبیصلهای  جنگ» غرب  بیشتر  شناخت  و شد  تشیعجهان    باعث  اندک  اطالعات   .

عمدتا  تحریف غربی  نویسندگان  که  دوره  این  آرا   گونه  قتیبه    یاز  این  و  حزم  گرفته  ا وابن  م 
حسینی،    بودند تشکیل  های  قرن   در   ،(23:  1387)احیا  از  پس  میالدی،  هفده  و  شانزده 
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افزایش ارتباط سیاسی و اقتصادی اروپاییان با ایران، شکل کامل  «دولت صفوی» تری به و 
گرفت.   دومانس،خود  رافائل  دقیق  توصیفات  و  ژان شاردن   مشاهدات  :  1356)سحاب،    و 

بی  ،(72 شناخت  غربتشباعث  در   ر  شد.  اثناعشری  شیعه  بیستم    از  و  نوزدهم  قرن  آغاز 
را   اصلی  نقش  کردند  «تبشیریهای  ت ئهی»میالدی،  که مبل    .ایفا  مسیحی  روحانیون  و  غان 

در   داشتند،  دست  در  را  جهان اسالم  اروپا و  رابطه  نوع  و  اسالمی  مطالعات  هدایت  روزی 
حمایت  برناها  پرتو  مس  ،راستعمارگهای  دولت های  مهو  در  و  سعی  مسلمانان  کردن  یحی 

سی داشتندسیطره  را  آنان  بر  اقتصادی  و  برهه  . (88:  1381)الویری،    اسی  این  تعداد    ،در 
ازبسیار صاحب شناسشرق  ی  مستقیما  نامان  یا  عضو  سفارتخانه  ،  خدمت   ها، در 

سرویس گریکنسول  وهای  ها،  جاسوسی  دولت   سیاسی،  بودندهای  نظامی    استعمارگر 
ای در اروپا به دلیل عدم دسترسی به منابع شیعی، تحقیقات برجسته   .(532: 1933 ،)بدوی

تحقیقات استراسبورگ در سال   مؤسسهبار لینگرفت تا اینکه برای او  درباره تشیع صورت نمی
ایی، تحقیقی اساسی و  وسه نفره از اساتید برجسته اروپم به واسطه یک کارگروه بیست 1968

آغاز  ب پیگیر راجع به مذه آن را از جهات مخت  نمود  شیعه اثناعشری  لف مورد بررسی و  و 
داد  قرار  پیر  .(Colloque De Strasbourg  ،1968  :6-9)  مطالعه  اسالمی  با  انقالب  وزی 

  نقش محرم و صفر در   کید خاصی برأرد امام خمینی)ره( که تو رویک  1357در سال    ایران
انقالب تداوم  بارکخاطره    همواره   و   داشت   تکوین و  را  به  بال  و  تلفیق    کارضرورت سیاسی 

 ـ   تبدیل اندیشه سکوالر به حکومت اسالمی  با  همچنین  ،(245:  1361)عنایت،    گرفت می
جهان  ،شیعی سیاسی  م   اقدامات  خاستگاه،  بررسی  برای  این  ها  لفهؤغرب  جریانات  و 

کربال    ت ضدرباره شیعه و نه  تحقیقات  ،بع آنتتری به خود گرفت و به  شکل جدی  ،انقالب
مرحله  شدای  وارد  بنی  .جدید  سکوالر  تفکر  درباره  مطهری  یزیدشهید  و  گوید: می  امیه 

ضربهبزرگ  دیانت  ای  ترین  از  که سیاست  زمانی شروع شد  از  اسالم وارد شد،  پیکر  بر  که 
عدالت، مساوات، حمایت از علوم و معارف وجود نداشت و تنها   ،امویمنفک شد. در دوره  

آنجا بومی  آداب جاهلی ترویج   و شعر و عادات     جدا شد  د که سیاست از دیانت عمال  شد؛ 
 .(31-32: 1349 )مطهری،



 

82    
 

82    
 

9139 پاییز و زمستان ،61 هرمار ،تمشه سال  

 

 اشوراپژوهیع سیر .3

مرررنایی مستشررانان بررا  تاین نمرراد ررریعه و عامررل اصررلیباجسررته  یکی از  ،وانعه عار را
 ،هیررک دسررت عاررر را وجرر د دارد نهضررت   درباره  اه کلیدو ن ع دیدگبارد.  می  فاهنش ریعه
از  اسررتفادهبا  اسالمی،های ت با دیدگاهسنّهستند که به دلیل ن اش غالع اهل  خاوررناسانی

 ،دسررته دوم و اندطلبانرره و مررادی پندارررته، نهضررت عاررر را را جنشمنابع ضعیف و مغاضانه
 .انرردبخش اسالمی را درک کادهاین جایان نجات بنیادین  و هدو  اندبینانه دارتهرویکاد وانع

نیررام ترر ابین  وجرر د دارد کرره مادل نررشهمچ ن ویلفاد ای  رناس باجستهل، خاوره اوّتسدر د
کرره از  دسته دوم، ت ماس مرن لررد اسررت منتسع نم ده است.   را را به مختارپ  از وانعه عار

 )ال یای، رده است فاوتنی در باابا مسلمانان  به دوستی و  ن متعصع، متهماس ی مستشان
 مقتل الحسین  م و تاجمه کتع تاریخی همچ ناسال  ع تاریبباکنکاش در من  .(81   1381

را  های سازمین سفاهای سیاسی و انتصادی به، ممتجارب األ،  تاریب طبای ،  مخنفابی
 داده اسررت لیکجهان تشیع را تش از لین ماحله مرنایی غابیاناوّ  ،صلیبیهای  و جنش  اسالم

بار در ضررمن یننخسررت ،غرراب ناجهرر  بررا گفترره بانررارد لرر لی   بنررا .(6  1356)سررحاب، 
)احیررا ریعیان فرراطمی مصررا و نرره بررا ررریعیان دوازده امررامی مرررنا رررد   صلیبی باهای  جنش

ترصحیح و تاجمره ت اریب  ،در دوران معاصا .(39   1395دونالدسن،  ؛  23   1387حسینی،  
معاویرره از خالفررت یزیدبن ،ررریب مفیررد  ا رررراد   مانند  ،یا کتع مخص ص به ریعهی  عم م

 ،یبررره دسررت مستشررا  ان لیسرر   ، (431)مرررسک یه  ابرن  مررمتجررارب األ  ،یطبررایب  رات
طالع و فازنرردان ایشرران از یاببرنیم( و تاجمره بخرش علر1917ر1854)ممردرور   کفادریر
ی بیشتا مستشانان غابی به مرنای ،مادل نش ت سط ( 279) یبالذر انساب ا رااوکتاب  

فارغ از مطالعات  اما    ؛(I.K.A Howard   ،1990   19انجامید )  )ع(امام حسینرخصیت از 
همچنرران برره نرر ت خرر د  «،ادوارد بااون»ه از رسد این جملمی  به ن ارده،  و تحقیقات انجام

و نابررل ی مشاوح، کررافی ، تألیفیاروپایهای از زبان کیهن ز در هیچگ ید   می  است کهی  بان
دربرراره ررریعه  ،خررذ غابرریأ د منررابع و مبرر مو از نبرر د یررا ک  وثر   درباره ریعه در دست نداریم

در  معتقررد اسررت  مرر نت مای واتکه چنان ؛(56  1، ج1395)دونالدسن،  مند ب ده استگله
ت این است که همه چیز را در تاریکی و ابهررام ن رره سنّزمینه تاریب تشیع، گاایش روایات اهل
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 .(67  1370دارد )وات، 

 طلیعه شیعه ،عاشورا .1-3
ت گافترره ئجایرران کررابال نشرر از  ،معقتدند که طل ع مذهع ریعهان  مستشان  یتمام  اًبتقای

مقایسرره بررین حسررین و گ یررد   میای  است. انکای درباره وانعه عار را با دیرردگاهی مقایسرره
یزید، یعنی مقایسه بین تقرر ا و گنرراه، بررین رررجاعت و دنالررت و بررین روح و جسررم )انکررای، 

  تشیع به عن ان یک نهضت دینرری، اوج ن یسدیم  درباره منشأ تشیعلمبت ن    (.205   1378
( 364  1389)لمبت ن،  به دست مورد  61سال  در )ع(و الهام خ د را از رهادت امام حسین

لررین   اوّداردمرری منه ماری ررریمل بیررانن، یهمچناست.    )ع(نتیجه رهادت حسین  ،و تشیع
ال محرر ر وانعرره کرراب ل بعدها عقاید کالمی ررریعه رررناخت، حرر عقاید و افکاری که های  نطفه
 .(159  1375)ریمل،  تای به خ د گافتومب جدیرنش

 واقعه عاشورادر مورد ن آلمانی امستشرق عملکرد .2-3

 م( 1716ـ 1651) 1انگلبرت کمپفر .الف

  )ع( الشهدا   ةروضمستشانی است که نهضت عار را را از من ا مقتل فارسی لیناوّ ،کمپفا
 (.180  1363اد )کمپفا، تحلیل ک و تجزیه ،تألیف مال حسین کارفی

  م(1899 -1808) 2د وستنفلدفردینان .ب
پژوهشرر ای لیناوّ ،متخصررد در ترراریب اسررالم و ادبیررات عرراب و خاوررناس  ،وستنفلد

مخنررف« برره غرراب ابی )ع(دربرراره »مقتررل الحسررینای  با انتشار مقالهن اری را  است که مقتل
  (.333-332  1356)سحاب،  رناساند

 م(1930 -1836) 3نلدکهدور وئت .ج

ن نامن به زبان ملمررانی اسررت ان ملمانی و از متاجماتاین مستشانیکی از باجسته  ،نلدکه
گ نرراگ نی بررره نقررراط ی سررفاها ،(. او باای انجررام تحقیقررات خرر د7   1393)محمدی.س،  

 تطبیقرری بررین امررامای مختلرف جهان اسالم دارررته اسررت و دربرراره وانعرره کررابال در مقایسرره
 

1
. Engelbert Kaempfer. 

2
. Ferdinand Wustenfeld. 

3
. Theodor Noldeke. 
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 داند.می ، ها دو را دارای یک اسل ب مشخد و باحق)ع(و حضات مسیح )ع(سینح

  م(1918ـ 1844) 1یولیوس ولهاوزن .د
 ترره اسررتتفصرریل سررخن گفو حادثه کابال به )ع(علیبندر دو اثا خ د از حسین  ،ولهاوزن

و کالمررری بررره نقرررش رناسررری از ن ررراه تررراریخی، جامعه او. (66  1375)ولهررراوزن، 
 ،با ت جه برره اطالعررات خرر د ولهاوزنام ی پاداخته است.  تدر دوره خالف  )ع(یلعبنحسین

ها تاسرریم کرراده اسررت و هاگ نرره ان یررزه دینرری در ها و رخصرریتتص یای ظایف از م نعیت
طلع باای کسررع کند و من را تالری از س ی یک انسان جاهرا انکار می  )ع(اندام امام حسین
 داند.  ندرت باتا می

  م(2003ـ 1922) 2ی شیملراآنه م .ه

وی کتررابی  سارناس ملمانی اسررت. رناسپژوه، خاوررناس و م ل یاسالم ،دکتا ریمل
یزیررد را رایسررته لعررن و  ،تحایا نم د. وی در مثار خ دتا زهاا)س(  )ع(از علیتحت عن ان  

کنررد )زوار  م سرر ی، می دانررد و مسررئ لیت فاجعرره کررابال را مت جرره اومی نفرراین مسررلمانان
1392  148.) 

 واقعه عاشورا درباره زبانن انگلیسیامستشرق عملکرد .3-3

  م(1976ـ 1884) 3دوایت دونالدسن .الف
 ن ارررت مررذهع ررریعهلررین کترراب در مرر رد تشرریع را بررا عنرر ان اوّ ،م1933در سررال او

خصرر ص  در وج د غلرر  و ررربهات گ نرراگ نبه دلیل  ،این اثا  .(1   1، ج1395)دونالدس ن،  
م اجرره  منفرریهای واکنشبا رورنفکاان ریعه   یاز س، )ع(و المه معص مین  (ع)امام حسین

ن مرر رد اسررتقبال نرراار ااین اثا نرره تنهررا از طرراو مستشرران ،باخالو میل پیاوان تشیع  رد.
بررا ررریعه دارررتند، برره من ارجاعررات فررااوان  گافت، بلکه ن یسندگان عاب که م ضعی مغررایا

 .اندداده
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  م(9261 ـ1862) 1ادوارد براون .ب
 با ونایع سیاسی کررابال اجتماعی ایاان معاصا ونایع و تطبیق نیاس سعی در ،ادوارد بااون

ن یسد  ریخته ردن خ ن ن ه پیغمبا در راایطی می تاریب ادبی ایااندر کتاب    بااون  .دارت
از همرران  خشم و نفررات عمرر می برره بررار مورد و ،هزاران رکنجه سابقه و بعد ازوحشیانه و بی

ها دمیررد و برره فعالیررت و پیشررافت اعتنایی به ماگ در دلروح رهادت و فداکاری و بی  ،عم ن
 .(239  1378گیاد )انکای، می بخشید که ها روز ردت  یتشیع نیاوی

  م(1971ـ 1907) 2هالیسترجان نورمن  .ج
و  در زمینرره تشرریعای  تحقیقات گستاده  دارد،  اصالتی ان لیسی  ،ونالدسنکه همانند د  وی

  هرریچ رویرردادی در ترراریب دارته است. هالیستا معتقررد اسررت در منطقه مسیا  )ع(حسین  ماما
 . در طرریدار نکاده استهمچ ن نتل عام کابال احساسات عمیق مسلمانان را جایحه  ،اسالم

های فکای و اجتمرراعی اهررل تشرریع را تاین جایانوانعه کابال نیاویی ب د که کرو ،چند نان
انانیم ثالثه ررریعه هسررتند.  ،)ع(و حسین )ع(محمد)ص(، علی   دگ یمی  وی.  کاده  هدایت

راه نجررات  )ع(و حسررین ،کننده تفاسرریا و تعرردیالتو علی)ع( بیان  ،محمد)ص( مرکارکننده
 .(203  1373تا، )هالیس  ب ده است

 عد معنوی کربالن به بُاعدم توجه مستشرق .4-3
حررد تحررت  بیش از نیام عار را،  یتبُعد تحقیقاان در  رناسرا   گفت  عمدتاً  دپاده بایبی

؛ حاصررل منکرره بسرریاری انررد»روش علمرری ترراریب« نرراار گافته تأثیا »متدول کی مکانیکی« یا
مفاهیم و م ض عات دینی، معن ی و اخالنی، در تفکا علمی غاب، ارزش علمرری و معافترری 

 رریم ع خص ص حادثرره در سیاست اسالمماربین در کتاب رنش ب ده است. ندارد یا بسیار کم
یزیررد از مکرره خررارج رررد، رفتررار  مبارزه با هن امی که باای )ع(ن یسد  رفتار حسینکابال می

اش خرراطاهایمان دارت که  )ع(نحسی است. تاین ع اطف انسانیمادی است که دارای عالی
خ اهررد مح  نخ اهد رد و ثماه نیکی به بار ها هاگز از دل ،کندمی  و م ض عی که از من دفاع

ساختن کسررانی اسررت کرره هادیرران اسررالم تنها راه جدا  ،اشگذرت یری و از جاناکادف و  مورد
  .(260  1378خ اهند ب د )انکای، 
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ایررن  ،گیررایممی بهتاین درسی که از تااکدی کابال  ت ماس کار یل ان لیسی معتقد است
رورن  ل خ دمعبا ها . مناندو یاران ایشان ایمان است ار به خدا دارته  )ع(است که امام حسین

امررام  از نرردارد و پیرراویاهمیررت  ،ر دمی رومنجا که حق با باطل روبه ،کادند که تف   عددی
؛ 317  1392)زوار  م س ی،  ستاباعث ر فتی من   ،با وج د انلیتی که دارت  )ع(حسین

گرراه رویکرراد ن، هیچاعدم درک معن ی وانعه کابال ت سط مستشان  .(186   1383ماجااج ،  
در  عک ابرر  ثیا نرراار نررداده وأرا تحررت ترر  )ع(ساز امام حسینفکا اعتقادی و تمدنت  مبتنی با

 ،ایررن عامررل ایم.برر ده مکتع ریعه  یبه سخاوررناسان  راهد گاایش نسبی ،دوران معاصا
ینِ حَرراارَ  می  که  است  اکام)ص(مصدا  حدیث مشه ری از پیامبا   فاماید  »اِنّ لِقَتررلِ الحُسررَ

هاى حاارت و گامایی در دل ،)ع(بااى رهادت حسینهمانا    ؛باُدُ اَبَداً  تَ  نَمَنیؤفی نُلُ بِ المُ
 (.556  12، ج1422)باوجادی،   «ر دمؤمنان است که هاگز ساد و خام ش نمی

 

 دهنده واقعه عاشورا اهداف و عناصر سیاسی تشکیل .4

 وتختکسب تاج .1-4
وتخررت تاجکسع  ،از نیام کابال (ع)هدو امام حسین که معتقدند  ،از خاوررناسانای  عده

کرره  انرردک رش کادهها من رد.می فاما به ها ص رت باید حفظب ده است و ندرت طبقه فامان
 اعصرریان  و ایشان را ادهنشان دطلبانه  ندرت  را جایانی صافاً  )ع( ماجاای حاکت سیدالشهدا

 )ع(امررام حسررین: دسرر ن یمی جان بایانرراسعابی دمشق معافی نمایند.  ر رکیم ن می با ضدّ
معاویرره بنبه فامان خلیفه امرر ی یزید ،طلع حق م رو  و م ه ب خ د با ممده ب د  ونتی در

به جهرراد  ،ریعهن یسد  مذهع می دزم ند هارنی .(850  1380به رهادت رسید )بایاناس،  
منازعه بررا سررا رکسررت یررک جنرراح،  بیشتا من به دلیلدهد و  می  یبسیارو رهادت اهمیت  

امررا طبررق  ؛(157  1377)هررارنی،  تسال پیش، در یک جنش سیاسی ب ده اس1300حدود  
 )ع(بارررند، امررام حسررینمی امیررهمخالف حک مررت بنی مکت بات و روایات اسالمی که عمدتاً

با  «سادبلی  مایا»ن یسان جدید مانند تاریب  البتهاتل رماده رده است؛  رهید م ل م و یزید ن
وتخررت، به علررت نیررامِ هاچنررد نررام فق علیرره تاج  )ع(حسین  مم افق هستند که اماای  ن ایه

)باوکلمان،  انداخت و  زم ب د سایعاً ساک ب ر دمی  ماتکع عملی رد که جامعه را به خطا
امیه به کند  بنیمی نیکلس ن اعتااو حال،بااین .(211  1380نیکلس ن، ؛  211   3، جتابی



 

 ن ملمان و ان لی ابارسی سیاسی نهضت عار را از دیدگاه مستشان
 

87 

 ،طاغی هستند و از منجا کرره سررتم اند ،منای هندلیل تخلف از ن انین اسالم و تماد از مرما
 برره نتررل باسررانند، کادنررد نیامها رده منمنانی را که مسلحانه علیه انتدار غصعؤحق ندارند م
  .(212  1380)نیکلس ن، 

ن سررعی اذکا چنررد نکترره حررالز اهمیررت اسررت  ابترردا اینکرره باخرری مستشرران  ،در این باره
کرره ایشرران معصرر م درحالی ؛سیاسی تنزل دهنررد رهبا کی را در حدّ  )ع(امام حسین  انددارته

صرر رت  از جانررع درررمن ،ب د و هدایتی فااگیا دارررت. دوم اینکرره حاکررت ن ررامی در کررابال
در مقام دفاع ب د. س م اینکه در ص رت عدم نیام امررام  )ع(پذیافت و تمام حاکت امام حسین

نامن کررایم  میات خالوبا ،ئلهسم این که عت جباگ نه یزید م اجه ب د، ایشان با بی)ع(حسین
  )مالررده وَلَا تَعَاوَنُ ا عَلَی الْررثِثْمِ وَالْعُرردْوَانِ وَالتَّقْ َىٰ»وَتَعَاوَنُ ا عَلَی الْبِاِّ  :فامایدمی همنجا ک  ؛است

گناه و درمنی به یکرردی ا ی در کارها کنید وی یکدی ا همکار نیک با خ ب وی در کارها؛  (2
بلکرره  ؛وتخررت نبرر دبرراای کسررع تاج )ع(هدو نیام امررام حسررین  ،هجدر نتی  «.ناسانیدی  یار

رورنی دسررت ر داده اسررت کرره در کارهررای گنرراه و درررمنی )بیعررت بررا خداوند در نامن کایم به
 همکاری نکنید.  ،یزیدیان(

  )ع(زبیر در قیام امام حسینبننقش عبداهلل .2-4
از مکرره  )ع(خاوج امررام حسررین صدر خص زبیا  بنعبداهللن اسالمی درباره دیدگاه  ام رخ

زبیررا بررار سررن ینی »حسررین[ع[ برراای ابن معتقدند ای به نصد ک فه، اختالو ن ا دارند. عده
کادند و تررا وی در من رررها علی[ع[ اهل حجاز با او بیعت نمیبنزیاا با ب دن حسین ؛رده ب د

از  ،در جررایی دی ررا یرراثا(. ابن112  5، ج1986اثیررا،  )ابن  پذیا نب د«ب د، بیعت مادم امکان
جز خرراوج مررن  ،چیزی در دنیا دوست ندارد (عبداهلل)گ ید  »این ماد )ع( مین ل امام حسین
خ اهد من باوم تررا محرریط می ،پ  .دانندداند که مادم وی را با من باابا نمیاز حجاز، او می

 کثیررانمسررع دی و اب ،در مقابررل (.137  5، ج1986اثیررا، نببرراای وی خررالی بارررد« )ا
از او خ اسررتند  بسرریاریافااد  ،باای خاوج از مکه )ع(ن یسند  »پ  از تصمیم امام حسینمی

، 1370زبیا برر د« )مسررع دی، بنعبداهلل ،هااز جمله من ؛که به ک فه ناود و در مکه بانی بماند
زبیا درررمنی ن معتقدند که ابناباخی از مستشان (.174  8، ج1351کثیا، ابن  ؛60-59   2ج
د تررا پرر  نم را در سفا به عاا  تش یق و تحایک  )ع(با یزید علنی کاد و امام حسیند را   خ

 دانسررت تررامی زبیررامنرران معتقدنررد ابن  تنهامدعی خالفت بارررد.  ،)ع( از رهادت سیدالشهدا
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  1، ج1366)سایک ،  رسیداو به مقص د خ د نخ اهد  ،زنده است  )ع(که امام حسین  زمانی
در این ماجاا با واکگرر ن نشرران  اندان سعی دارتهرناسخاور  .(248   1ج،  1380حتی،  ؛  749

دادن م نیعت سیاسی حجاز و رام، گررذر از باخرری از حرر اد  مهررم و باجسررته کررادن باخرری 
نااول نیام کابال نشان دهند؛ امررا از ایررن نکترره غافررل زبیا را پیشبنح اد  غیامهم، عبداهلل

 )ع(بیررترناخت و از درمنی او بررا اهلمی زبیا راناب یماهیت وانع  )ع(هستند که امام حسین
داران اصررلی از پرراچم افاوز اصلی جنررش جمررل و خرر دشویژه اینکه پدر او، متشبه  ؛مگاه ب د

هررای در اررراره مسررتقیم برره حک مت )ع(امام حسررینا طلحه و زبیا و عایشه ب ده است. لشک
خ اسررتند از نیررام صرراو ن ررا کنررد، می وامیه و حجاز و در پاسب به کسانی کرره از اغاصع بنی

لِقا ِ ی عَنْهُ، لِیَاْغَعَ الْمُؤْمِنُ فی الْباطِلِ   یُتَناهی الْحَقِّ   یُعْمَلُ بِهِ، وَ اِلَی  فام د  »  تَاَوْنَ اِلَ
 و نرره از باطررل دوری ،بینیررد نرره برره حررق عمررلمیا نمی (304  4، ج1409)طبای،   ؛رَبِّهِ حَقّاً

 «نشان دهد.من به دیدار پاوردگارش رغبت  ؤ[ حق است که م،وضعیتی نی[درچن ؛ر دمی

 نقش کوفیان در ایجاد قیام عاشورا .3-4
ن یسد  پ  از دع ت ک فیان از امام، با منکرره در راه برره ایشرران خبررا دادنررد کرره می  ارپ لا

ه داده، وی برر اندامات احتیاطی حک مت، ه اخ هرران وی را در ک فرره در وضررع سررختی نرراار 
امتناع کاد و بعد به رغم راایط مسرراعد کرره برره  ،از اینکه ندم باز پ  نهد ر  حفظ راو  تهج

حاضررا برره انصررااو از جنررش نشررد و در   (،بیتاهل  حقّ)  خ یش  حقّ  اایوی پیشنهاد رد، ب
)ارررپ لا،  عد از کشمکشی ک تاه از پای درممدکابال، در مغاب فاات، در کناره صحاای رام، ب

1354  72).  
مل، از مخالفت ک فیان با تسلط دی ا رهاها با ک فه سخن أنابل تای  در ن ایه  نولهاوز

، 1395)دونالدسررن،  دانررد)ع( میقدمه نهضت امام حسینعدی و نیام او را مبنرانده و حجا
یرره حرراکم کرر فی، عامررل اصررلی نیررام علهای گ ید  ارسررال نامررهمی  سایک (.  47-46   1ج

 ،اشاو باخالو مطالعات گسررتاده .(749  1، ج1366)سایک ،  ب ده است    (یزید)اسالمی  
کرره امررام  انرردن بررا ایررن عقیدهاتمررام مستشرران در این باره به خطررا افترراده اسررت؛ زیرراا تقایبرراً

 .وجرر د مورده باای اینکه تن به حک مت ظلم و ج ر یزید ندهد، وانعه عار را را برر   )ع(حسین
 ،متفرراوتهای و مکاتررع مختلررف، مرا و اندیشررههررا ک فه با وج د نژادها، کیش ،اتیعبه ها ت
مادم ک فه اگررا  ،وانع درکاد. می ثبات و نامطمئنی را تجابهراایط بی  ،ایفانههای  درگیای
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کادند، به دلیل انتقال ندرت از رام یا حجاز به ک فه و عاا  )ع( میکمکی هم به امام حسین
 نه مقصد و هدو دینی.   ؛ب د

 )ع(کننده در نبرراد عاررر را کرره برره نتررل حسررینهمه سابازان ررراکتگ ید   می  دونالدسن
  1، ج1395)دونالدسررن،  وجرر د ندارررتها ن رامی در میان منک فی ب دند و یک ت  ،انجامید

نبررل از وصرر ل دعرر ت  )ع( تاین ادله باای این بحث، سخنان سیدالشهداراید مهم  .(181
ا از هاگ نرره تحایررف نادرسررت مصرر ن و تاک مدینه است که تا ابررد نهضررت عاررر را ر  ک فیان

در ضررمن وصرریتی برره برراادرش  ،دارررته اسررت. ایشرران راجررع برره انقررالب و نهضررت خرر د
 ؛ازمنکررانهیو  معاووامابرره .1از    اندبه دو هدو وا  اراره دارد که عبارت  ،حنفیهبنمحمد

 اصالح امت جد و پدرش.  .2
و  )ع(عرردم همکرراری امررام حسرریننقش بسررزایی در   ،رده، دو عاملاز مطالع بیان  فارغ

 مادم ک فه دارت که عبارت است از 
یررا غیارسررمی القررا و ترراین نقررش رهبررا رسررمی نطع رابطه رهبای و جنرربش  مهم  .الف

 ،گیای و ال  سررازی()تصررمیمپیشنهاد سل ک و مسیا جنرربش و ترردارک مرردلی برراای ر فتررار 
 .از سرراگادانی اسررت ادم و خرراوج منهررافاو کادن دورنمای جنبش و مح ریررت وحرردت مرر ر

 کننررده ونقش تعیین ،در نتیجه .کنند ااین عامل را همیشه خنث  که  معاویه و یزید سعی دارتند
زیاد برره بنعبیررداهللم برر د، ت سررط سررلِکرره حضررات مُواسطه میان امام حسین و مررادم ک فرره 

 (. 28-27  1379رهادت رسید )بانی، 
های و سررخناانی سررت ر داد تبلیغرراتانرری  ابررن زیرراد دفقدان سررازماندهی و جنررش رو  .ب

کرره در همچنان ؛عقیل ایااد کادنرردبندرپی را از با ی نصا علیه یاران امام حسین و مسلمپی
حررال  ؛ه در حاکررت هسررتندک فرر   یسطح وسیعی انتشار دادند که نیاوهای یزید از رام به سرر 

د، سپاه یزید یک مرراه مادم با خ د نیندیشیدند که حتی اگا اصل رایعه صحت دارته بارمنکه  
ت ان در عاض چند ساعت کار عبیررداهلل را تمررام کرراد )بررانی، می دی ا به ک فه خ اهد رسید و

1379  28-29). 

 مسلِن حضرت مُاپافشاری منتقم .4-4
 هارررم اسررت کرره جسرردش را برره دارنخسررتین رررهید از بنی  ،مسررلِبه تعبیا مسع دی  »مُ

سلم را عبداهلل، علی، نام باادران حضات مُ  ،منابع  .(10   2، ج1370مویزند« )مسع دی،  می
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 (112  4، ج1412رهامررر ب، )ابن اندسعید، عبدالاحمن، جعفا و ع ن نام بادهمحمد، ابی
از  ،عقیررلبنجعفا در وانعرره کررابال حضرر ر دارررتند.  )ع(که هم ی به پشتیبانی از امام حسین

وسرریله ه برر  منکرره فت، مادانرره جن یررد ترراجمله افتخار خاندان عقیل ب د که به میدان نباد رتا
 .(251  3، ج1413)رررایف ناررری، ل رررد  یرر هلل خثعمی برره ررراو رررهادت ناعبدابن عاو

حضررات  جرر اریکی از فقهای زمان خ د ب د که در روز عار را در   ،طالعابیبنعقیلبنمحمد
ایسررتادگی در صبا، پایررداری و   )ع(امام حسین  .(252همان   )  ادت رسیدبه ره   سیدالشهدا

رکیبا  !بیت مناهلای  صبا و مقاومت کنید و  !عم  زادگان منای    فاماید می  خاندان عقیل
، 1412 هاگز روی مصیبت و سختی را نخ اهید دید )مجلسرری،دی ا    ،بارید که بعد از اماوز

  .(36  45ج
سررلم خ اهی بست ان حضات مُباخی خاوررناسان به فشار خ ن ،در جایان نهضت کابال

بعررد از  :ن یسرردمی تاریب ادبیات عررابنیکلس ن در  .اندت جه کاده )ع(نسبت به امام حسین
دارانش ولرری طرراو ؛برراز برر د )ع(عقیل، راه هن ز باای بازگشت امام حسررینبنرهادت مسلم

 ن، سررایک یهمچنرر  .(65  1375 )ولهرراوزن، دسررلم بایررد گافترره ررر فایاد زدند که انتقام مُ
سلم به من حضات، م جع وحشت و اضطااب گادیررد و او را ادت مُحص ل خبا ره  :گ یدمی

لیکن دید، مسافتی که طی کاده، بیش از من است کرره بت انررد   ؛کلی مأی س کاداز این سفا به
سررلم درممدنررد انررارب و ارحررامش هررم در مقررام مطالبرره خرر ن مُ ،به عقع بازگادد، به عررالوه

به خطا  ،مچ ن دونالدسن و باوکلمانن هاباخی از مستشان  .(749   1، ج1366)سایک ،  
 کررهچنان ؛انرردام کررابال معافرری کادهنژادی بعد از نیرر ای هدیدگاه أافتاده و این عامل را سامنش

عرراب  ضرردّهررای سبع رد تشرریع ماکررز گاایش  ،)ع(رهادت امام حسین  :گ یدمی  باوکلمان
م حسررین یی مهاجات امااافیاستا با ارزیابی جغهالی .(321-319  3، جتاگادد )باوکلمان، بی

رسررید، ایشرران بررا  )ع(سلم برره امررام حسررین  زمانی که خبا رهادت مُکندمی  به کابال، اظهار
ولرری برراادران  ؛خ یشان خ د به نادسیه رسیده ب دند و امام هن ز فاصررت دارررت کرره بررازگادد

  1373)هالیسررتا،  را دارررتندخرر اهی برراادر زیرراا دعرر ی خ ن ؛سلم بدین کار راضی نشدندمُ
یَررا أَیُّهَررا الَّررذِینَ » که طبق فامایش میه مبارکه  اندهن، به این اما وانف نب دااما مستشان  ؛(24

فامان خرردا و  !ای اهل ایمان ؛(59  )نسا الْأَمْاِ مِنْکُمْ ی ممَنُ ا أَطِیعُ ا اللَّهَ وَأَطِیعُ ا الاَّسُ لَ وَأُولِ
یرراران امررام  .«اطاعت کنید ،خ د رما هستندکه از  رس ل و فامانداران [از طاو خدا و رس ل[

امررا خرر د  سلم، تابع محررو ولرریّخص ص بازماندگان پسا عم یش حضات مُه، ب)ع(حسین
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   .اندب ده

  مسئله ندامت یزید .5-4
 ، مسررئلهانرردکررابال، مطرراح نم ده ن بعررد از وانعررهاکرره مستشرران یکرری از مباحررث مهمرری
سررا من  ،)ع(امام حسررینبعد از رهادت : ن یسدمی کارل باوکلمانپشیمانی یزید ب ده است. 
ب د که یزید ت نررع من را ای نتیجه ،یزید عمیقاً محزون رد و این  .حضات را پیش یزید بادند

ندارت و دست ر داد بازماندگانی که نجات یافترره ب دنررد، بررااحتاام برره مدینرره بازگادانررده ررر ند 
 ،)ع(حسررین بازماندگان در خص صید ممیز یز(. رفتار عط فت319   3، ج1364)باوکلمان،  

تایش اان او، ساداران یزید را مسئ ل وانعه کابال بدانند و وانم د برره باعث رد که بعضی از س
اعتااض  ،تسنّساپیچی از دست ر خلیفه کنند؛ اما م رخان ریعه و بسیاری از ن یسندگان اهل

 ،دمشررق برر د و برراای مرردتی نتل حسین در انع ناگ ارکاده و معتقدند  »چ ن یزید مت جه ع 
امررا برراای  ؛کاد، ت اها به رفتررار نیک کارانرره کررادمی  بینیجنجال و ر رش هارمیان را پیش

نمایندگان و سادارانی که فاماندهی کشتار کابال را به عهررده دارررتند، هرریچ تنبیرره و ترر بیخی 
  1378ی، هن فتی دریافت دارررتند )انکرراهای بعضی از منها، پاداش  ،مقار نکاد و باعک 

240-241 .) 
نهایررت خ رررحال بی ،یزید از منچه اتفا  افتاده ب د  :گ یدمی  ولهاوزن باعک  باوکلمان

ن ازیررد و بررا من )ع( میدستی با دهرران امررام حسررینبخش ب د که با چ برد. باای وی لذت
کنررد و یم ی در اندام امام را انکررار(. او هاگ نه ان یزه دین65   1375کاد )ولهاوزن،  می  بازی

دانررد. نیکلسرر ن کرره می طلع باای کسررع نرردرت باتررامن را تالری از س ی یک انسان جاه
گ ید  یزید با غاایز برردوی، متنفررا می امیه و یزید دارته است،درباره بنیای  مطالعات گستاده

 امررا برره ن ررا ؛(210  1380پاوا به ن انین دینرری ررررد کرراد )نیکلسرر ن، از پاهیزکاری، و بی
عام نفات دارتند و امیدوار ب دنررد امیه [باخالو یزید[، خ دران از نتلسای بنیؤکه ر  میدمی

لج رررن چنررین وسرر اس و تادیرردی ایذبنامررا رما ؛بت انند ن ه پیغمبا را زنده دست یا کننررد
او در م رد مجل  یزید در حض ر اساای کابال   ،(. همچنین211   1380ندارت )نیکلس ن،  

های رته و کمتا مستشانی در مطالعررات خرر د از نقررش سررخنان و خطبررهداای  ن اه م رکافه
 در ماندگاری نهضت کابال سخن گفته است.  )ع(حضات زینع )س( و امام سجاد
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 امیهو سلطنت بنی سیاسی حاکمیت شیعه مبانی .5

 یا سلطنت یزید )ع(حکومت امام حسین .1-5
هارررم از لحرراظ علررم و معن یررت بنیامیه از لحاظ ثاوت و ریاست و گ ید  بنیمی  ماربین

مداری برر د کرره تررا برره امرراوز، احرردی چنررین رررخد سیاسررتلاوّ  )ع(باتای دارت. حسین
ن اباخرری از مستشرران .(3  1336 )مرراربین و دی رراان، ثای اختیار ننمرر ده اسررتؤسیاست م

کننررد کرره نشرران دهنررد امررام می ی جهررل و نامگرراهی مسرراللی را مطرراحمغاضررانه، یررا از رو
از  ،که حک مررت در دوره یزیررددرص رتی  ؛ن خاوج کاده استاناعلیه خلیفه مسلم  ،()عحسین
ری ادوار گذرررته اسررالم از میرران دینی به غیادینی و دنی ی تغییا یافت و روح خداسا   رکل
مغازگا زوال حاکمیت اسالم رد و به همین دلیل است که   امیهبنی  حک مت  کهط ریبه  ؛رفت

نام ررذاری  بی و سررق ط منامپااط ری عاره عصا ام یان را به نام ولهاوزن، کتاب خ د دربا
  .(125  1378)ه لت،  کاده است

، )ع(ن یسد  مبنای اندیشه ررریعه و امررام حسررینمی نیا به نقل از ملفاد ف ن کامامطهای
نیررا، )مطهای باررردمی امیه[ متعصررعیان [بنیسنّ ن ایلیباال در ستیز با تنشاندیشه مزاد و 

دانررد می را مررادی )ع( حضررات سیدالشررهدا ،ناوی ماننررد باخرری از مستشرران .(44  1389
 کنررد.می باحق و م رد سررتایش هرر اداران خرر یش کرره ایرردل ل کی مررذهبی خاصرری را دنبررال

تا زمررانی کرره برراادرش  ،کادبا اینکه در مدینه زندگی می  )ع(حسیندهد که  می  هالیستا راح
 کرره مرراربین اظهررارهمچنان ؛ورزیرردمی امرر ر خرر دداریاز دخالت در  ،امام حسن)ع( زنده ب د

امیرره ولی در اطاعت از بنی ،ب د )ع(با اینکه تحت نف ذ باادرش حسن )ع(کند  امام حسینمی
گفت  من در راه حررق و می رعار همیش ی خ دایشان به  .کادحاضا نب د و مخالفتی هم نمی

 .(6  1336بین و دی اان،  )مار دست به ناحق نخ اهم دادر م و می حقیقت کشته

 مرجعیت سیاسی امام .2-5
ماجعیت و اصلحیت جانشین پیامبا ب د که تا  ،تاین عامل اختالو در جامعه اسالمیمهم

مبحررث  وانعرره عاررر را همچنرران برره نرر ت خرر د بررانی مانررده برر د. ویلفرراد مادل نررش کرره در
 امررام را در سرره اصررلماجعیررت سیاسرری  بارد،می ریعه، دارای س ابق م فقیرناسی  جایان

ماجعیررت جامعرره اسررالمی پرر  از  .2 ؛یکی از رئ ن امام، ریاست جامعه اسررت  .1داند   می
ا تصرراو کسانی که برره نرراحق، ایررن منصررع ر .3 ؛بیت استمتعلق به اهل  ،پیامبا اکام)ص(
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مادل نررش بررا ت جرره برره تحلیررل  .(121  1397)بهشررتی مهررا،   سلطان ج ر هستند  ،اندکاده
تاریخی و کالمی های ، نه با اساس گزارشسالمی و رخصیت پیامبا اکام )ص(اهای  مم زه

و او دش  )ع(مقب ل مسلمانان و ریعه، به این نتیجه رسیده که رخصی مانند حضات علرری
گررادد کرره می ت بررازسررنّبه اهل  ،اما مبنای دیدگاه او  ؛بارندمی  رایسته جانشینی پیامبا)ص(

د کالمی که فعلی از افعررال نه با اساس عقای ؛داندمی  مادم  م ض ع خالفت و جانشینی را حقّ
  .(159  1397) بهشتی مها، لهی است  ا

ن یسررد  واکه می بانررارد لرر لی  کرره ماجعیررت امررام را در نالررع و یررت بارسرری کرراده،
ن عی ممایت عملی است کرره سررالطین اعمررال خرر د را از لحرراظ ن ررای و ررراعی   «،و یت»

نتیجه ندرت ن امی است و صاحع نرردرت ن ررامی بررا هرراک   افاًص ،و یت  .کنندمی  ت جیه
  از منجررا کرره حرراکم گ یرردمی ادامرره در وی .(75  1385)لرر لی ،  او خلیفه استبیعت کند،  

ت اند از میزان نرردرت نرران نی خرر یش تعرردی نمی راعاًت اند راع مقدس را تغییا دهید، نمی
یی صادر کند، مررتهم برره عمررل نان ن و راع رأبامید که باخالو اگا او درصدد این کار   .نماید

کند که  می بیان ،همچنین. (71  1385)ل لی ،  ان مجازاتش کادت می  ،خالو راع رده
زیاد حاکم عرراانین را از بررین ببرراد و یررا بنت انست با یک اراره، نش ن عبیداهلل)ع( میحسین

اسررتفاده هررا نخ د باای مح  م ولی از ندرت امامت ؛ط ری بس زاند که تبدیل به خاکستا ر ند
ن، در این باب، اصرر ل و مبررانی ررریعه در ایررن برراره افارغ از ن ایات متفاوت مستشان  نکاد.

 مباهن و عمل به من واجع ب ده است. مشخد و

 ازمنکرو نهیمعروف امربه .3-5
، اصررلی نیررام خرر د نررام برراده از من به عن ان باهان  )ع(مام حسینتاین عاملی که ااصلی

با استناد به مااجع ریعه و با ت جرره برره  ،است. مایکل ک ک  ازمنکانهیو    معاووامابهایضه  ف
او ضررار رخصرری  )ع(علیبنساگذرت حسین ت انررد مررانع از انجررام نمی  ،معتقد اسررت  صررِ

از ن ررا اسررالم  ،ر د. ممکن است منچه که در خطررا اسررت  ازمنکانهیو    معاووامابهوظیفه  
 مانند زمانی که نامن در خطا اسررت ؛مال و حیثیت انسان دارته بارداهمیتی با تا از جان و  

تاین نمرر د از در وانعرره عاررر را، باجسررته  حض ر یا عدم حضرر ر  .(839   2، ج1384)ک ک،  
اگررا جلرر گیای از  که زیاا ریعه امامیه معتقد است  ؛ب ده است  ازمنکانهیو    معاووامابهاصل  

س یی از  .(845همان  ) (ع)م ا به اذن امام ؛ستیمنکاات م جع جاح یا نتل ر د، جایز ن
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معاوو اغلع در اصل امابهکه  اجتماعی مسلمانان، چنان  ر  دی ا، اصل اساسی حیات سیاسی
یررا برره تعبیررا  یابد، عبارت است از  مسئ لیت مشتاک حاکم و رعیررت،می  ازمنکا تجلیو نهی

 .(68  1385)ل لی ،  اماوزی، دولت و فاد
و  معاووامابررهوجرر ب  ده، مشارکت و همکاری بررین مررادم و امررام، وذکار  جمیع د یل

و نهرری  معاووامابررهدلیل عدم رناخت ماهیت اصل   اما به  ؛رساندمی  را به اثبات  ازمنکانهی
از تعصع  گاهیو  اندارتباه افتادهبه ،م(1868ملفاد ف ن کاما )ن مانند  اازمنکا، اکثا مستشان

 انرردسررخن رانده ،اابررا دی ررا مسررلماناندر بهررا حشرریانه منافااطرری ررریعیان و نابادبرراری و
 )ع(امام حسین که به جمالت ت ان یافتمی  رارناسی  کمتا را   .(44   1389نیا،  )مطهای

دًا  :فامایدمی ت جه کاده بارد که  هن ام خاوج از مکه »إِنّی لَمْ أَخْاُجْ أَرِاًا وَ  بَطَاًا ، وَ  مُفْسررِ
أَنْهرری عَررنِ ا خَاَجْتُ لِطَلَعِ اإلصاْلحِ فی أُمّةِ جَدّی، أُریرردُ أَنْ ممُرراَ بِررالْمَعْاُووِ وَوَ  ظالِمًا، وَإِنّم

 من نیام نکادم .فساد به پا کنم تا من نیام نکادم ؛(329  44، ج1412)مجلسی،    ...الْمُنْکَاِ
م و نمرر دمررن برراای اصررالح امررت جرردم نیررام   ؛ررراارت کررنمتا  من نیام نکادم    .ظلم کنم  که
فقط جنش روز عار را را مد ها  من  «.را باپا دارم  ازمنکانهیو    معاووامابه[فایضه[    خ اهممی

بلکرره از انرردامات  ،انرردطلررع معافرری کادهن ا نرراار داده و نرره تنهررا امررام حسررین)ع( را جنش
سررخنی برره میرران  ،دوسررتانه ایشرران در زدودن برردعت و تفترریش عقایرردطلبانه و انسانصررلح
 کرره معتقررد اسررت ،خ بی درک کررادهمایکل کرر ک کرره ایررن اصررل را برره الع منکه. جاندنیاورده

خررالی اسررت و ان یررزه و  ازمنکانهیو  معاووامابهارزرمند مانند ای فاهنش غاب، از اندیشه
اسررالم برره ایررن فایضرره و بانررااری من در  دسررتیابیلیف اثرراش را چ رر ن ی أت خ د، از  هدو

 .  مقدمه(1384)ک ک،  جامعه غاب، بیان کاده است

 پذیری در نهضت عاشوراتبعیت .4-5
 سامغاز اکثا تعالیم اسالمی در زمینه سیاست، پیررامی دوگانرره اسررت کرره عبررارت اسررت از 

. در ررراع اسررت پذیایتسررلیم کرره برره رعیررت دی ای، و است  گااییممایت  که  به حاکم  یکی
به مثابرره جررام  ،انیاطاعت است و نافام ،مقدس، وظیفه عمده و اساسی رعیت در نبال حاکم

 میرره رررایفه ایررن در ،ایررن نکترره ررراخد  .(171   1385)لرر لی ،  ر د  می  ه محس بو گنا
 ؛(29  )فررتح لْکفّررارِ رُحمَررا ُ بیْررنَهُمْا اَللّه وَٱلّذینَ مَعَهُ أَررردَا ُ عَلَرری لُ»مّحَمَدٌ رَسُ   نمایان است 

دل و سررخت و بررا  یبسرریار نرر  ،فاستاده خداسررت و یرراران و همااهررانش بررا کررافاان،  محمد



 

 ن ملمان و ان لی ابارسی سیاسی نهضت عار را از دیدگاه مستشان
 

95 

 ،امیررهرویکاد حک مت یزیررد و بنی اما به گفته جعفایان   .«ندامهابانیکدی ا بسیار مشفق و  
استفاد از مفاهیم سیاسی دوپهل  باای نررانع کررادن سیا متفاوتی را پشت سا نهاد که مبتنی با 

زور )برره «قررو بیعررتن»( و بیعررت  )درص رت وج د جماعت «جماعت»مادم، و بیان دو اصل 
-57  1388جعفایرران، ) ( است ار ب دسختای م اخذه  و در ص رت نقو بیعت بیعت ستانده

 ،تطمیررع بلکرره فشررار و ؛حک مت با مبنای ایمان برراطنی تکیرره ندارررت  ،با این راایط  .(58
 رفت.می به رمار محاک اصلی پیاوی از حاکم مسلمان

 

 نتیجه

درباره نهضت عار را، نسرربت برره  ان و ان لی ن کش رهای ملمارویکاد سیاسی مستشان
ان رناسرر را  عمررق و بصرریات بیشررتای باخرر ردار اسررت. ازدی ررا خاوررناسرران غابرری، 

مستبصررا،   ت ان برره سرره گرراوهمی ،اندکه وانعه عار را را تجزیه و تحلیل کاده  را  ایباجسته
تا در بیشرر  ،بندی کاد کرره متأسررفانه بلنرردگ های تبلیغرراتیمحقق عام و مأم ران تخایع دسته

عملکاد مستشانان نسبت به وانعرره عاررر را  م ردچند نقیصه در   دست گاوه س م ب ده است.
کنند و فقط به مت ن و محترر ا ت جرره اسناد را نقد نمی ن عمدتاًامستشان  ل اینکهاوّ  وج د دارد 

ت هسررتند و کمتررا برره منررابع اصررلح ررریعه تکیرره سنّثیا منابع اهلأ، سخت تحت تدوم  .رنددا
، فقررط برره دنبررال اثبررات من ادعررا نرردنمایمی فاضی را مطرراحکه ونتی پیشو س م این  دانکاده

مرر ج  مقابل دوران اخیا، پژوهش اان مسلمان و ریعه در ،سفانهأمتنه حقیقت وانع.   ؛هستند
اوهرری برره پررذیاش مطلررق گررادن گ ؛اندم ضررعی واحررد ندارررته  ،ناسیاسی مستشان  ر  علمی

روی  رویکررادی منطقرری و انتقررادی برره  و گرراوه سرر ملررق  برره انکررار مط  دی ا  گاوهی  نهادند،
 .جمی رکل ن یاداماوز دیدگاه منس باعث رده تا به که  اندهمورد

حاکت علمرری  یک ، بهنان بیستم از نیمه دومرناسی  این است که را   ملأنکته نابل ت
زیرره تج اجتماعی ر از من ا سیاسی نهضت کابال را که اندم فق رده و مستشانان تبدیل رده

از نکات و پیامرردهای مثبررت  .اندک درک نمایندو تأثیاات معن ی من را هاچند   و تحلیل کاده
 ه یررت ررریعی، ، لررزوم بازرناسرری، معافرری مثررار فررااوان دربرراره وانعرره عاررر رااین مطالعات

نرر  های و اندیشررهها تحقیقات عار رایی و ایجاد دیرردگاه در جدید و علمیهای  مم ختن روش
تاین راهبرراد ررراید مناسررعگفررت   ددر انتهررا بایرر بارد. می انو مکتبش )ع(حسیندرباره امام  
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زبرران علمی برره های ن، انتشار کتاب و رسالهامستشان یشیاندل گیای از انحااو و کجباای ج
و سمینارها، مبررارزه بررا جایرران ها غاب، نقد دنیق و علمی مثار منها، مشارکت فعال در کن اه

  بارد.می  ناط مثبت مستشانغل  و باجسته کادن نقا
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