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گزارشی از نخستین مقتل مسیحی امام حسین (ع)
به گزارش سفیر امپراطوری بیزانس (روم) در دربار یز ید
دکتر محمدرضا فخر روحانی
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واقعه دلخراش و ضد بشری جن ،نابرابر و تحمیلی بنی امیه بر علیه امام حسین علیته

of

السالم در روز عاشورا آن چنتان رعتب آور و دهشتتناف بتود ،کته نته تنهتا مستلمانان و بته و یتده
ش تیعیان ،بلکتته مس تیحیان منصتتف را هتتم بتته عکتتس العمتتل وا داشتتت .ماجراهتتای برختتورد
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احتتترام آمی تز راهتتب مس تیحی در دی تر ،بتتا ستتر مقتتدس حتتترت امتتام حس تین علی ته الستتالم و
اعتراض اهالی مسیحی برختی ازستاکنان شتهرهای مستیحی نشتین (مستیر حرکتت آزادگتان
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سرافراز واقعه کتربال) بته جنایتات بنتی امیته ،تنهتا بخشتی از ایتن عکتس العمتلهتا میباشتد.
البته باید در نظر داشت که اک ر یت مسیحیان منطقه شامات که قترن هتا وابستتگی دینتی ت
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فرهنگی به امپراطور ی روم شرقی (بیزانس) داشتهاند ،این فتا برایشان ایجاد شتده بتود کته
عتالوه بتر ز بتتان عر بتی بته ز بتتان هتای دیگتری همچتتون ستر یانی و یتا گتتاه ال تتین آشتنایی داشتتته
باشتند .واضت استت کتته هرچنتد مورختان در بتتار ی ملتزم بودنتد تتتار یخ را مطتابق هتوا و هتتوس

حکمرانانشتتان و بتته عر بتی بنو یستتند ،مورختتانی هتتم بودنتتد کتته شتترح واقعتته را بتته ز بتتانی غیتر از
ٌ
عربی مینوشتند که البته دسته اخیر بیشتر غیر عر زبان و غالبا مسیحی بودند .ایتن کتار
البته برون رفتی فردی و غالبا کوتاه مدت از چنگال اختناقی بود که بنی امیه آن را تحمیل
و بدان افتخار می کردند.
 .1استادیار دانشگاه قم Abumahdi1061@gmail.com
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آنچه در تار یخ رو یدادهای پس از عاشورا ثبت و ضب است ،این است که ستفیر روم در
در بتتار یز ی تد کتته بتته مجلتتس جشتتن پیتتروز ی و ی دعتتوت شتتده بتتود بتتا مشتتاهده ستتر مقتتدس
حتترت امتام حستین علیته الستالم ز بتان بته شتماتت یز یتد گشتود و یز یتد هتم ،آن گونته کته از
و ی جتتز آن انتظتتار نم تی رفتتت ،دستتتور بتته قتتتل ستتفیر مس تیحی روم داد .آر ی ،شخص تی کتته
احتتترام خانتتدان پی تامبر را نمیشناستتد ،نمیتوانتتد بتته کتتوچکتر ین تشتتر یفات سیاس تی ب تین
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المللتی هتتم احتتترام بگتتذارد .قتتتل ستتفیر دولتتت ختتارجی یعنتی نمونتته دیگتتری از بیختتردی و
سفاهت ب ّین که و یدگی یز ید بود.
پس از قتل سفیر روم (که بیش از به قتل رسیدن شهادتین گفت و مسلمان شد و شتهید
از دنیا رفتت) ،حکومتت بیتزانس (روم) کته حتاکم وقتت آن کنستتانتین چهتارم ( 652ت 685
م تیالدی ،حکومتتت  668ت  )685بتتود و نتتامش بتته صتتورت التینتتی  Constantinusثبتتت و
کتا

of

ضب شتده استت ،ستفیر دیگتری بته در بتار بنتی امیته گستیل داشتت .نتام ستفیر دوم را نیتز در
ها ثبت و ضب نکردهاند .اما گزارش کوتاهی که و ی بعتد از ورود بته دمشتق بته در بتار

دولتتت متبتتوعش ارائتته کتترد اینچن تین ذکتتر شتتده استتت« :معاو یته بتتا [حتتترت امتتامه حستین

ve

[علیه السالمه در مشرق زمین جن ،کترد و ختود [حتترت امتامه حستین [علیته الستالمه در
جتتایی بتته نتتام کتتربال کشتتته شتتدند[ .حتتترت امتتامه حس تین [علیته الستتالمه توست شتتمر کتته
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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= امو یانه اک ر یت قبیله و بستگان [حترت امامه علی [علیته الستالمه را قتتل عتام کردنتد.
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عر

بود کشته شد ،اما آن ها و ی را ابتدا با تشنگی شکنجه دادند .پیروزمنتدان [ایتن نبترد

آنتتان همستتران و کودکانشتتان را بتته استتارت گرفتتته و ب تیش از حتتد تحمتتل آن هتتا را شتتکنجه
کردند .پس از این ماجرا تنها بازمانده در قدرت معاو یه بود».

در گزارش فوق تنها یك مورد اشتباه دیده میشود و آن این کته بته جتای نتام یز یتد ،از نتام
معاو یه استفاده شده است .بقیه آنچه گفته شد ،خالصتهای از همتان رو یتداد کتربال استت.
منبع گزارش کتا

ز یر است [1 - 2ه:

Andrew Palmer (with Sebastian Brock and Robert Hoyland), The
Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, including Two
Seventh-Century Syriac Apocalyptic Texts (Liverpool: Liverpool
University Press, 1993), pp. 185-6.
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با در نظر گرفتن همین یك گزارش به چندین نکته دیگر میتوان پی برد.
نخست آن که انعکاس رو یداد عاشورا عتالوه بتر استناد مستلمانان و بته و یتده شتیعیان ،در
اسناد غیر مسلمانان هم از همان زمان ورود داشته است .دیگر آن که شاید با بررسی برختی
اسناد قدیمی و برجای مانده از همان روزگاران که به زبان های مستیحیان آن منطقته یعنتی
سر یانی ،التین و مندائی (که در منطقته عتراق و شتام تحر یتر شتده بتوده باشتد) شتاید گتزارش
هتتایی دیگ تتر و گتتاه جال تتبتر و بتتا جزئیت تات بیشتتتری از ددمنشتتی امو یتتان و ابتتراز همتتدردی
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مسیحیان حقیقتجو با اهل بیت را بتوان یافت .ایتن موضتوه توست مستیحیانی میتوانتد
انجام شود که زبان سر یانی میدانند و به اسناد برجای مانده از آن زمان دسترسی دارند.
حتترت امتام حستین علیته الستالم ،میتتتوان گونته جدیتدی از مقتتتل حتترت امتام حستین
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علیته الستتالم را تعر یتف و ارائتته کتترد و آن مقتلهتای غیتر استتالمی (و در ایتن متتورد بخصتتوص
مقتل مسیحی) حترت امام حسین علیه السالم میباشد .هرچنتد بحتث در بتاره صتحت
و سقم آنچه در مقتلها مندرج است نیازمنتد تفصتیلی جداگانته و بستیار دامنتهدار استت،
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امتتا هم تین نمونتته و چنتتد نمونتته مشتتابه ،زمینتته را بتترای گشتتودن فصتتلی جدیتد تحتتت عنتتوان
مقتلهای غیر اسالمی و بته و یتده مقتلهتای مستیحی مهیتا میستازد .چنتین بتا

جدیتدی

hi

میتوانتد دستتاوردهای جتالبی داشتته باشتد کتته بته فهتم بهتتر مستیحیان از حقیقتت رو یتداد
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کربال کمك خواهد کرد و نیز برای پژوهشگران شیعیای کته وجهته اهتمتام ختود را در تبلیتغ
از رو یداد کربال در فتاهای غیر اسالمی می کنند روشنگر این معنا است که چته چیزهتایی
از رو یداد کربال را باید برای غیر مسلمانان تبیین کرد.

مطالعه ،جستجو و تطبیق دادن مقتلهای حترت امام حسین علیه الستالم بته روایتت
غیر مسلمانان و به و یتده مستیحیان میتوانتد زمینته را بترای ارائته قرائتتی ستهل الفهتم و البتته

فراگیر (و نه لزوما با همه جزئیات) از ماجرای کربال فراهم آورد .چنین رو یکترد کل گرایانتهای
نستتبت بتته مقتتتل حتتترت امتتام حستین علیته الستتالم میتوانتتد زمینتته را بتترای ارائتته تصتتو یری
جهانی از حترت امام حسین علیه السالم و اهدا آن حترت در سرتاسر زنتدگی ایشتان
به طور اعم و در واقعه کربال به طور اخص مهیا نماید و این مرحله خود قدمی است مهم در
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گزارشی از نخستین مقتل مسیحی امام حسین (ع) به گزارش سفیر امپراطوری بیزانس (روم) در دربار یزید

با در نظر گرفتن اصطالح «مقتل» به معنای «گزارش شتهادت» و بته طتور کلتی مقتلهتای
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جهانی ساز ی واقعه کربال در طتراز ادبیاتهتای جهتان شتمول و کالستیك .اللهتم وفقنتا لمتا
تحب وترضی.
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سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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پی نوشتها:
 .1کتابی که در متن ذکر شد ترجمه انگلیسی از اصل سر یانی میباشد.
 .2نو یسنده ای ن مقاله مراتب تشکر خود را نسبت به پروفسور اندرو پالمر و رابرت هو یلند
برای ارسال این متن به صورت ایمیل ابراز میدارد.
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