
اگرچه نجف اش��رف، پ��س از مکه و مدین��ه، مقدس ترین مکان زیارتی  اس��ت که دنیای 
اس��الم آن را ارج می نهد و بدان توجه دارد، ام��ا کربال نیز از آغاز پیدایش، مقصد و مقصود 
زائران ش��یفته و مش��تاق از گوش��ه و کنار جهان اسالم بوده اس��ت. زائران این سرزمین امن، 
به مس��لمانان و پادش��اهان و حاکمان خالصه نمی شوند؛ بلکه در ش��مار ایشان، پژوهشگران 
و شرق شناس��ان و گردشگران غربی نیز دیده می ش��وند که تقدس و روحانیت آن زیارتگاه، 
مبهوت و سرگشته ش��ان ساخته و دل هاش��ان را جذب نموده است. از این رو به  جاست درباره 
کربال و رویدادهای آن، به تألیفات غربی نیز توجه شود و این منابع مورد بررسی قرار گیرند؛ 

زیرا از جهت تاریخی بسیار مهم و ارزنده است.

کربال در منابع غربی1 
جعفرالخیاط / ترجمه: محمدمهدی رضایی
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بایسته اس��ت که ابتدا به خالصۀ آنچه در »دائرة  المعارف اسالمی«2 دربارۀ کربال در دور ه های 
مختلف تاریخ��ی آمده و عمدتاً مبتنی ب��ر مآخذ عربی همچون: کتاب های بالذری، مقدس��ی، 
اصطخری، طبری، یاقوت، مستوفی و دیگران است نظر افکنیم. البته نوشته های خود غربی ها نیز از 
منابع این دايرة  المعارف است؛ هچون کتاب مستشرق آلمانی »نولدکه«3 پیرامون کربال و شهادت 
امام حسین7 و »لسترنج«4 صاحب کتاب »سرزمین های شرقی خالفت« و سه مقالۀ »دائرة  المعارف 
اسالمی« که چنین آغاز می شود: کربال در جنوب غربی بغداد بر کنارۀ صحرا و در مقابل قصر ابن 
هبیره واقع ش��ده. آن گاه اشاره می کند که نام »کربال« شاید همان »کاربیال«ی آرامی باشد که در 
»ِسفر دانیال« آمده، یا »کاربالتو« آشوری. باور بر این است که در دوره فتوحات، خالد بن  ولید این 
منطقه را اشغال کرد و در آن خیمه برپا نمود و در روز عاشورای سال 61 هجری قمری )10 تشرین 
اول 680 م( حسین بن علی7 بین راه مکه تا عراق، به اجبار در کربال، در منطقه »نینوا« فرود آمد 
و توسط نیروهای اموی محاصره و در همان جا به شهادت رسیده و به خاک سپرده شد. مکانی که 
جسم فرزندزاده رسول خدا9، پس از جدا شدن سر، در آن مدفون گردید، به زودی زیارتگاهی 
مهم و مورد توجه برای ش��یعیان شد. این همه آن چیزی اس��ت که در »دائرة  المعارف اسالمی« 

درباره رویدادهای آغازین کربال و شهادت امام حسین7 آمده است.

نخستین زائر ضریح
در »داي��رة  المعارف اس��المی« در اخبار س��ال 65 هجری می خوانیم که س��لیمان  بن  صرد 
خزاع��ی با یارانش برای زیارت قبر مطهر امام حس��ین7 وارد کربال ش��د و یک ش��بانه روز 
در آن جا اقامت نمود. نیز در اخبار س��ال 122هجری آمده اس��ت که زائران به ضریح مقدس 
هجوم می  بردند و بدان تبرک می جس��تند. از طبری نقل شده که خادمان حرم امام حسین7 

از ام  موسی، مادر مهدی عباسی هبه ها و خیرات دریافت می کردند.
دکتر »جان هولس��تر«5 در کتاب خود »شیعیان هند« خبری را روایت می کند با این مضمون 
که اول کس��ی که پس از چهل  روز از دفن امام حس��ین7 ایش��ان را زیارت کرد، صحابی 
معروف رس��ول خدا9 جابر بن  عبداهلل انصاری بود. وی یادآور می شود که یکی از روایات 
ش��یعه تصریح دارد که یکی از دوس��تداران خاندان پیامبر9 با کاش��تن درختی در نزدیکی 
قبر ش��ریف، آن را نش��انه گذاری کرد؛ اما مدتی بعد به دس��تور هارون الرشید، آن درخت را 

درآوردند و زمین پیرامونش را شخم زدند تا هیچ نشانه ای باقی نماند.
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متوکل قبر حسین7 را ویران می کند
از دیگر مطالبی که در »دائرة  المعارف اس��المی« آمده، این اس��ت که متوکل عباس��ی در 
سال 236 هجری ضریح مطهر و اطراف آن را ویران کرد و زمین آن جا را پس از شخم زدن 
به کش��تزاری تبدیل نم��ود و آن گاه زیارت آن مکان و دیگر بقاع متبرکه را ممنوع س��اخت 
و زائران را به کیفرهای س��خت تهدید کرد. اما معروف در منابع عربی آن اس��ت که متوکل 
در طول پانزده س��ال خالفت خ��ود )232-247ه( چهار بار به ویران س��ازی قبر و ضریح امام 
حس��ین7 فرمان داد. پیش از او، مأمون عباسی، بارگاه حس��ینی را که توسط پدرش هارون 

الرشید ویران شده بود، بازسازی و تعمیر و حرم را توسعه داده بود.
این ویرانی های پی درپی و آن گاه بازس��ازی های س��ریع، نشان می دهد که متوکل از جهت 
عقل و ش��عور انس��انی منحرف و نااندیش��مند بوده و در مقابل، عامۀ مسلمانان در عقیدۀ خود 
بسیار استوار و قوی ظاهر می شدند و به رغم همه مشکالت و گرفتاری ها، ویرانی و نابسامانی  
قبر سیدالش��هدا7 را هرگز برنمی تافتند. از این رو »دايرة  المعارف اسالمی«  در رویدادهای 
سال 367 یادآور می شود که پیرامون قبر امام حسین7 بارگاهی عظیم و باشکوه ساخته اند و 
زائران بس��یاری، از درب های مختلف بدان وارد می شوند و آن جا را زیارت می کنند و به آن 

تبرک می جویند. 

کربال در سال های 369 تا 727 هجری 
رویدادهای مربوط به کربال در این س��ال ها که در دايرة  المعارف اسالمی آمده، بدین قرار 

است:
369 ه : در حمله ای از سوی عضدالدوله به »عین  التمر« صورت گرفت تا ضبة  بن  محمد اسدی 
را که با همدستی بعضی عشایر، بارگاه امام حسین7 را ویران و غارت کرده بود، دستگیر 
و مج��ازات کنن��د. پیش تر با حمای��ت عضدالدوله در نجف و کربال، دو بارگاه باش��کوه 
س��اخته ش��ده بود. ضبة  بن  محمد عده ای از راهزنان را در زمان »طائع باهلل« گردآورده، در 
»عین التمر« مس��تقر می شود و با هجوم به آن دو مکان مقدس، به گنجینه ها و اشیای قیمتی 

حرم حسینی و علوی دستبرد می زند و ویرانی هایی به بار می آورد.
414 ه : حسن  بن  فضل در کربال، پیرامون قبر و ضریح مقدس دیواری بنا کرد.
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407 ه : با فروافتادن دو شمع بزرگ در کنار قبر مقدس، آتش سوزی بزرگی رخ داد که بر اثر 
آن، گنبد و رواق ها آتش گرفت و فروریخت. بنابر گزارش منابع عربی، این آتش سوزی 

در نیمه شبی از ماه ربیع االول و در زمان قادر باهلل عباسی روی داد.
479 ه : سلطان ملک شاه سلجوقی کربال و نجف را زیارت کرد.

703 ه : ایلخان غازان به زیارت ضریح مقدس حس��ینی در کربال رفت و هدایای بس��یاری به 
آن زیارتگاه پیشکش کرد.

727 ه : ابن بطوطه، جهانگرد معروف مغربی از کربال دیدن کرد. او در س��فرنامه خود نوش��ته 
است:

آن گاه به کربال، شهادتگاه حسین بن علی7 رفتیم. شهر کوچکی که با باغ های خرما 
احاطه ش��ده اس��ت و با آب فرات آبیاری می ش��ود. بر درگاه روضۀ مقدسه دربان ها 
ایس��تاده اند و هیچ کس بی اجازۀ آنها وارد نمی ش��ود. زائر، عتبه را که از نقره اس��ت، 
می بوسد و پای به حرم می گذارد. بر ضریح، قندیل های طال و نقره نصب است و درها، 
پرده هایی از حریر دارند. مردم کربال، دو طایفه اند: فرزندان »زحیک« و فرزندان »فائز«. 
بین ایش��ان، جنگ امری دائمی اس��ت؛ با این که همگی شان ش��یعه اند و به یک ریشه 
بازمی گردند. فتنه گری ها و آشوب های ایشان، شهر را به ویرانه ای تبدیل کرده است.6

شاه اسماعیل صفوی در کربال
»دایرۀ المعارف اس��المی« زمان زیارت شاه اس��ماعیل از کربال و نجف را سال 930 قمری 
ثبت کرده که با آنچه در تواریخ معتبر آمده، چندان س��ازگار نیس��ت. ش��اه اسماعیل پس از 
سقوط بغداد در سال 914 قمری به دست »الال حسین«، در سال 930 به زیارت کربال و نجف 

نائل شد. »لونگریگ« مورخ انگلیسي در این باره می نویسد:
ش��اه اس��ماعیل که در پی فتوحات پی  درپی بود،  الالحس��ین را به فتح بغداد گسیل 
داش��ت و این کار به راحتی انجام گرفت. بغداد در اواخر س��ال 914 گش��وده شد و 
عراق به س��رزمین های تحت تسلط شاهان شیعی ملحق ش��د و شاه اسماعیل زیارت 
عتبات مقدس��ه را غنیمت شمرد. در این زیارت، شاه یکی از نهرهای فرات را سر و 
س��امان داد و آن را »نهر ش��اه« نامید. همچنین بنایی محکم بر قبر موسی بن جعفر7 
س��اخت و دستور داد تا پیرامون ضریح امام حس��ین7 را طالکاری کنند و دوازده 

شمعدان طال پیشکش نمود.
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دومین زیارت شاه اسماعیل در سال 932 قمر بود. در این سفر زیارتی، شاه ضریحی زیبا و 
چشم نواز از نقره به بارگاه حسینی هدیه کرد تا بر قبر شریف قرار دهند.

سلطان سلیمان در کربال
»دائرة  المعارف اس��المی« زمان زیارت سلطان سلیمان از نجف و کربال را سال 941 قمری 
ثبت کرده اس��ت. سلطان در این سفر، نهر آب کربال را نیز بازسازی کرد؛ چندان که باغ ها و 
کش��تزارهای مدفون در خاک و شن، بار دیگر سر برآوردند و سبز و خرم شدند. لونگریک 

در این باره می گوید:
یکی از دل مش��غولی های سلطان سلیمان، زیارت کربال و کوفه بود. وی بیش از 
دیگر س��الطین صفوی به این عمل راغب و عامل بود. س��لطان سلیمان مشاهده 
ک��رد که زیارتگاه حس��ینی و پیرامون آن، هنگام طغیان رود فرات، پیوس��ته در 
معرض آب گرفتگی و خرابی اس��ت و چون آب واپس می رود، ساکنان کربال 
از چاه های آب و آبگیرهای آلوده استفاده می کنند. پس سدی بنا کرد که آثار 
آن تا به امروز باقی اس��ت. نیز آبراهۀ کربال را وسعت داد و به عمق آن افزود تا 
پیوس��ته آب در آن جریان یابد و زمین های پیرامون خود را برای کش��ت و کار 

مهیا بدارد.7

منارة َعبِد
»دائرة  المعارف اس��المی« در بحث کوتاه خود از کربال، به توصیف »منارۀ َعبِد« می پردازد 

و می گوید:
این مناره در 982 قمری بنا ش��د و به آن »انگش��ت یار« می گفتند. س��لطان مراد 
س��وم، والی بغداد »علی پاشا وندزاده« را در سال 991 فرمان داد تا حرم حسینی 
را ترمیم و بازس��ازی نماید. منارۀ عبد همان گلدس��ته مرجان است. عبدالسلطان 
اوی��س جالئری برای بغداد والی ای معین ک��رد و آن والی، علیه وی علم طغیان 
برافراش��ت و در بغداد شورش به پا نمود. پس عبدالس��لطان به ناچار از تبریز به 
بغداد روانه شد تا جلوی حرکت و طغیان او را بگیرد. والی بغداد، به کربال رفت 
و به حرم امام حسین7 پناهنده شد. اویس چون به این امر واقف گردید، از او 
چشم پوشی ک�رد و وی را گ�رامی داش�ت و ب�ار دی�گر وال�ی ب�ر عراق قرارش 
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داد. والی مع��زول بغداد، در پناهندگ��ی خود به حرم 
حس��ینی نذر کرد که اگر از گرفت��اری نجات یافت، 
گلدس��ته ای ویژه در صحن حسینی بنا کند. پس چنین 
کرد و نزدیک آن گلدس��ته مسجدی نیز ساخت و از 
امالک خ��ود در کربال و بغ��داد و عین التمر و رحالیه 
موقوفاتی را خاص مس��جد و گلدس��ته و نمازگزاران 
معین کرد که تا امروز جزو موقوفه های حسینی است.

کربال در قرن هفدهم و هجدهم
مهم تری��ن اطالعات منابع غربی دربارۀ کربال، مربوط به 
این دو قرن اس��ت که رویداده��ای مهمی در آن رخ داده 
اس��ت؛ از جمله: نزاع ه��ای خونین می��ان عثمانی ها که بر 
عراق مستولی بودند و ایرانی ها که با آنها رقابت داشتند. از 
آش��کارترین نمونه های این رقابت، مطالبۀ شدید ایرانی ها 
نس��بت به عتب��ات مقدس��ه، در فرصت ها و مناس��بت های 
مختلف و اش��غال بغداد توسط شاه عباس صفوی و سه بار 

محاصرۀ آن از طرف نادرشاه است.
در »دائرة  المعارف اس��المی« آمده است که شاه عباس 
صفوی پس از اش��غال کامل بغداد، یکسره متوجه کربال و 
نجف ش��د و در اختیار گرفتن این دو مقام مقدس را برای 

دولت ایران، مایۀ رستگاری و سعادت می دانست.
پس از او، نادرشاه در 1743م کربال را زیارت کرد و چون 
دید که شاهِ پیش از او در طالکاری گنبد امام علی7 در 
نجف، گوی فضیلت را از وی ربوده، موقوفه ها و صدقات 
کربال را به دست گرفت و در راه خدمت گزاری به زائران 
حسینی و علوی و تعمیر و بازسازی دو حرم مقدس به کار 

گرفت و این گونه خود را تسلی داد.

انگلیس��ی  منابع  در  آنچ��ه 
درباره کرب��ال در اواخر قرن 
آوردیم،  به دس��ت  هفدهم 
نوش��ته لونگریک اس��ت که 
زی��ارت والی بغ��داد »قبالن 
مصطف��ی پاش��ا« از کرب��ال را 
بازگ��و ک��رده و مي گوی��د در 
اواخر ق��رن هفدهم فتنه و 
نزاعی ب��زرگ میان نیروهای 
حکومت��ی در پادگان کربال بر 
پا ش��د که در اثر آن، ش��هر 
کرب��ال ب��ه ش��دت به ت��اراج 
رفت و غارت شد. این فتنه 
در زم��ان والی��ت اس��ماعیل 
پاشا)1629( بر بغداد بود و 

باعث برکناری او شد.
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آنچ��ه در منابع انگلیس��ی درب��اره کربال در اواخر قرن هفدهم به دس��ت آوردیم، نوش��ته 
لونگریک اس��ت که زیارت وال��ی بغداد »قبالن مصطفی پاش��ا« از کرب��ال را بازگو کرده و 
مي گوید در اواخر قرن هفدهم فتنه و نزاعی بزرگ میان نیروهای حکومتی در پادگان کربال 
بر پا ش��د که در اثر آن، ش��هر کربال به شدت به تاراج رفت و غارت ش��د. این فتنه در زمان 

والیت اسماعیل پاشا)1629( بر بغداد بود و باعث برکناری او شد.8
دربارۀ آغامحمدخان قاجار، مطلب همان است که در »دائرة  المعارف اسالمی« آمده است. 
وی، برای اولین بار، گلدس��ته های حرم امام حس��ین7 را طالکاری کرد و نیز س��مت غربی 
صحن را گس��ترش داد. او همه این  کارها را در س��ال های پایانی عمر خویش به انجام رساند؛ 

یعنی ده سال پیش از هجوم غارتگرانۀ وهابی ها به کربال.

هجوم وهابی ها به کربال
ای��ن حمله در اواخر قرن هجدهم و آغاز ق��رن نوزدهم بود و ماجرای آن در منابع و مآخذ 
غربی و ش��رقی ذکر شده است. مهم ترین منابع غربی که این فاجعه را بازگو کرده اند، »دائرة  
المعارف اس��المی« و کتاب »چهارقرن از تاریخ عراق جدید« نوشته لونگریک است. در منبع 

نخست، می خوانیم:
در نیسان سال 1802م کربال مورد هجوم قرار گرفت؛ در حالی که اکثر ساکنان 
آن برای زیارت به نجف رفته بودند. دوازده هزار وهابی به سرگردگی امیرسعود 
به ش��هر وارد شدند و بیش از سه هزار نفر را کشتند و خانه ها و بازارها را غارت 
کردند و اشیاي قیمتی ضریح مقدس را دزدیدند؛ به  خصوص ورقه های طال را از 

جای درآوردند و آن گاه ضریح مطهر را منهدم ساختند.
لونگریک این فاجعۀ نکبت بار را به تفصیل در کتاب خود آورده و سال وقوع آن را 1801م 
ثبت است. »ریچارد کوک« مؤلف کتاب »بغداد، مدينة  السالم« پس از شرح تهاجم وهابی ها 

می افزاید:
این حادثۀ دردناک، وحش��ت بسیاری در بغداد بر پا کرد و پیامدهای ناگوار آن 
به سرعت خود را در ایران و استانبول نشان داد. ایرانی ها بیش از دیگران به خشم 
آمدند؛ چندان که اگر ارس��ال مبالغ هنگفت از بغداد به فتحعلی شاه نبود، وی از 

دخالت مستقیم و حرکت دادن سپاه به سوی عراق هیچ ابایی نداشت.9
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آغازین سال های قرن نوزدهم
لونگریک در گزارش خود از روزگار والی سلیمان  پاشا 

)1808 � 1811م( می نویسد:
خبرها حاک��ی از آن بود که نیرویی پرتعداد و قوی از 
وهابی ها در اطراف کربال مس��تقر شده اند. این اخبار با 
مبالغ��ه و زیاده گویی هایی که داش��ت، ترس و نگرانی 
ش��دیدی در بغداد به وجود آورد. دکان داران و تجار، 
همگی خود را مس��لح نمودند. اما واقعیت این بود که 
وهابی ها نتوانس��تند از فرات عبور کنند. عده ای شان بر 
»ش��فاثه« دس��ت یافتند و با مردم ش��هرها و روستاها و 
زیارتگاه های مسیر حله درگیر شدند. با رسیدن پاشا به 
حله، آن عده هم پا به فرار گذاشتند. حمالت وهابی ها 
بارها تکرار ش��د و در سال 1810م سپاهی با فرماندهی 
عبداهلل  بن  مس��عود خود را به نزدیکی بغداد رس��اند و 

خسارت هایی به بار آورد.10

واقعۀ نجیب پاشا
در می��ان کتاب های غربی، بهترین و کوتاه ترین س��خن 
درباره قضیه نجیب پاشا را لونگریک در کتاب »چهار قرن 

از تاریخ عراق جدید« آورده است. وی می گوید:
در س��ال 1843م حادثۀ تلخ و ناگ��واری در کربال رخ 
داد. اگر نگاهی کوتاه به کربال در این دوره بیاندازیم, 
خواهی��م دید که س��الیان متمادی پناه��گاه فراریان و 
بدکاران )!( بوده و هیچ گاه این عده تسلیم دستورات و 
قوانین حاکم نبوده اند و حکومت ترکیه بر آنها سلطه ای 
نداش��ته است. نه داوودپاش��ا و نه علی رضا نتوانستند به 
این منطقه وارد ش��وند و آن را در اختیار بگیرند. نتیجه 
این که درسال 1842م حکومت داخلی منطقه کربال و 

»ریچارد کوک« مؤلف کتاب 
»بغداد، مدینۀ  السالم« پس 
وهابی ه��ا  تهاج��م  ش��رح  از 

می افزاید:
این حادثۀ دردناک، وحشت 
بس��یاری در بغداد بر پا کرد 
و پیامده��ای ناگ��وار آن ب��ه 
س��رعت خ��ود را در ای��ران 
داد.  نش��ان  اس��تانبول  و 
ایرانی ه��ا بی��ش از دیگران 
به خش��م آمدند؛ چندان که 
اگر ارس��ال مبالغ هنگفت از 
بغداد به فتحعلی ش��اه نبود، 
و  مس��تقیم  دخال��ت  از  وی 
حرکت دادن س��پاه به سوی 

عراق هیچ ابایی نداشت.
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پیرامون آن به دس��ت رؤس��ای قبایل »یرماز« افتاد که از سوءتدبیر و مدیریتشان، 
عالم و عامی در رنج و اضطراب بودند. در اواخر 1841م، نجیب پاش��ا این منطقه 
را به پذیرش پادگان نیروهای ترکیه و اس��تقرار آن مل��زم نمود؛ اما نپذیرفتند و 
همین، کار را به دخالت نظامی کش��اند. مردم منطق��ه نیروهای ترکی را با تمام 
قوا عقب راندند. نیروهاي مهاجم با اس��تفاده از راه های نفوذ در باغ های اطراف، 
خود را به ش��هر رساندند و اعمال شنیع بسیار مرتکب شدند. این واقعه، ایرانی ها 

و دیپلمات های مقیم استانبول را به اعتراض واداشت.11

نشانه های تجدد
در این ب��اره، آنچه در منابع غربی آمده، مربوط به وضعیت کربال در نیمۀ دوم قرن نوزدهم 
است که به واسطۀ خطوط تلگراف، با دنیای پیرامون خود مرتبط بود. در سال 1857م دولت 
عثمانی در دورۀ والیت سردار اکرم عمرپاشا بر بغداد، با دولت انگلیس به توافق می رسد که 
ش��بکۀ خاص خطوط تلگراف را در عراق راه اندازی کند. بدین صورت که کار از مهندسین 
انگلیس��ی باشد و سرمایه از دولت عثمانی. این کار، پس از چهارسال به انجام می رسد و پس 
از س��الیانی کوتاه، خطوط تلگراف، بین بغداد و فاو در جنوب، و بغداد و خانقین در ش��مال 
ش��رقی، کشور عراق را به ایران متصل می سازد. نیز خط تلگرافی فاو، در گذر از فرات، یک 

خط فرعی را به کربال و نجف مرتبط می ساخت.12 

مشاهدات »پِدرو تکسیرا« در کربال
»پِدرو تکسیرا« جهانگرد پرتغالی، در سیر و سفر خود در کشورهای مختلف، به ویژه مناطق 
تحت س��لطۀ پرتغال، موفق می شود در سال 1601م به ش��هر مقدس کربال وارد شده و از آن 
دیدن کند. وی نخست از راه بصره، به نجف می رسد و سپس خود را به کربال می رساند. وي 

درباره جمعیت شهر نجف می گوید:
س��اکنان شهر نجف، ترک هایی هستند که امیرناصر مهنای عربی، حاکم شهر بر 

آنها سخت نمی گیرد و جز اندکی، بقیه خراج و مالیات ها را به آنها می بخشد.
قافل��ه ای که این جهانگرد را با خود همراه دارد، در روز جمعه برابر با 24 ایلول 1601 وارد 
کربال می ش��ود و کاروانیان در کاروانس��رایی که مخصوص زائران اس��ت، ساکن می شوند. 
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تکسیرا در توصیف کربال مي گوید:
کرب��ال چهارهزار خانه دارد ک��ه اکثر آنها کوچک و 
محقرن��د. مردم ش��هر، عرب و بعض��ی ایرانی و ترک 
هس��تند. بازارهای کربال بناهایی محکم و عالی دارند 
و همه ن��وع امکانات و نیازها و کااله��ای تجاری در 

آنها وجود دارد.
وی پس از سخنی در باب مرقد امام حسین7 و زائرانی 
که از نقاط مختل��ف به آن جا می آیند، درباره س��ّقاهایی 
که مش��ک به دوش، در راه خ��دا زائران را آب می دهند، 

می گوید:
با مش��ک های پرآب، این طرف و آ ن طرف می گردند 
و در طلب ثواب الهی و به یاد ش��هادت عطشناک امام 

حسین7 زائران را سیراب می کنند.
اجن��اس و مایحت��اج م��ردم ف��راوان و ارزان اس��ت و 
خوردنی ها و حبوبات همچون گندم و جو و برنج، نیز 
میوه ها و س��بزی ها به وفور دیده می شود. هوای کربال 
لطیف و خوب و نس��بت به دیگر مناطق قابل تحمل تر 
است. چندین چاه با آب های گوارا و شیرین و باغ های 
پردرخت، از دیگر ویژگی های این ش��هر است ... در 
اط��راف ش��هر، چراگاه های پرعل��ف، گله  های متعدد 

گوسفند و گاو به چشم می خورد.
در این ج��ا تکس��یرا اش��اره مي کند که کرب��ال و نجف 
تح��ت فرمان می��ر ناصر مهنا اس��ت که خ��ود را »ملک« 
نامی��ده و البت��ه تاب��ع ترک های��ی اس��ت که هم��ه آنچه 
را ب��ه ای��ن منطقه می رس��د، غص��ب می کنن��د و به خود 
اختص��اص می دهند. ب��ا این همه، عرب هایی هم هس��تند 

اجن��اس و مایحت��اج م��ردم 
و  اس��ت  ارزان  و  ف��راوان 
خوردنی ها و حبوبات همچون 
گندم و جو و برنج، نیز میوه ها 
و س��بزی ها ب��ه وف��ور دیده 
می ش��ود. ه��وای کربال لطیف 
و خ��وب و نس��بت ب��ه دیگر 
مناطق قابل تحمل تر اس��ت. 
چندین چاه ب��ا آب های گوارا 
و شیرین و باغ های پردرخت، 
از دیگر ویژگی های این شهر 
اس��ت ... در اط��راف ش��هر، 
چراگاه ه��ای پرعلف، گله  های 
متع��دد گوس��فند و گاو ب��ه 

چشم می خورد.

جهانگرد  تکس��یرا«  »ِپدرو 
پرتغالی، در سیر و سفر خود 
در کشورهای مختلف، به ویژه 
مناط��ق تحت س��لطۀ پرتغال، 
س��ال  در  می ش��ود  موف��ق 
1601م به شهر مقدس کربال 
وارد شده و از آن دیدن کند. 
وی نخس��ت از راه بصره، به 
نجف می رس��د و سپس خود 

را به کربال می رساند.
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ک��ه میرناص��ر را به امی��ری پذیرفته اند و در کار حکوم��ت او مانع ایجاد نمی کنن��د. البته این 
ب��ه معن��ای امنیت و آرام��ش در کربال نیس��ت. در ماجرایی، تعدادی عرب، س��ی وچهار نفر 
از حکومتی ه��ای ت��رک را در کربال اس��یر کردند و به قتل رس��اندند و هر آنچه داش��تند را 
ب��ه غ��ارت بردند. پس بی ش��ک نه  تنه��ا امنیتی وجود ن��دارد، بلکه ه��رج و مرج های گاه و 
 ب��ی گاه در نق��اط مختلف، نش��انۀ بی ثباتی اس��ت؛ آن ه��م در زمانی که حکوم��ت، درگیر 

جنگ با ایران است.

کربال در سفرنامه نیپور
مش��هورترین جهانگرد غربی پس از تکس��یرا ک��ه از کربال دیدن کرده گردش��گر آلمانی 
»کارستن نیپور« است.13 وی در سال 1765م با یک گروه اکتشافی که فردریک پنجم، پادشاه 
دانمارک به س��رزمین های عربی گس��یل داشته بود، وارد عراق ش��د و از راه بصره خود را به 

کربال رساند.
آنچه در ابتدا نگاه نیپور را به خود جلب می کند، حرم امام حس��ین7 است که در گزارش 
وی به تفصیل درباره آن س��خن رفته اس��ت. خانه های اطراف حرم و معماري آنها و نیز حرم 
عباس بن علی7 و شکوه و عظمت بارگاه متعلق او، همچنین وجود یک زیارتگاه که مقامی 
است مربوط به اسب امام حسین7 در آخرین لحظات شهادت امام و افتادن حضرت از اسب 

بر زمین، مواردي است که این جهانگرد به آنها اشاره می کند.
مطلب مهم دیگر، وجود افراد ش��رور و مطرود اجتماع در کربالس��ت. این افراد در مواقع 
مختلف برای زائران، به  ویژه ایرانی ها و ش��یعیان مزاحمت ایجاد کرده، از آنها س��لب آرامش 

و امنیت می کردند.
از دیگر نکات جالب در سفرنامۀ نیپور، اشاره به فراواني کبوتران در حرم امام حسین و امام 
علی8 و تعرض نکردن مردم به آنان اس��ت. وجود مهرها و تسبیح های ساخته شده از خاک 
کرب��ال و تصویرهای گوناگون از ضریح مطهر، کعبه، شمش��یر امام علی7 و مانند آن نیز از 

چشم این جهانگرد آلمانی دور نمانده است. 
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لوفتس در کربال
باستان ش��ناس انگلیس��ی »ویلیام لوفتس«14 پس از آن که 
در 1849م همراه گروهي از س��وی دولت انگلستان برای 
تعیی��ن مرزهای ای��ران و عراق، وارد عراق ش��ده بود، در 
1853 از نج��ف دی��دار کرد و س��پس خ��ود را به کربال 
رس��اند. صبح��گاه ورود لوفت��س و همراهان ب��ه کربال، 
حاکم ش��هر کربال به اتفاق شماری از مسئوالن و بزرگان 
و ش��خصیت های مملکتی، با ظاهری آراس��ته و جامه های 
گران قیمت، به استقبال آمدند و بسیار وی را احترام کردند 
و پس از ورود به شهر، در خانۀ حاکم با انواع خوراکی ها 

از او پذیرایی نمودند. 
پس از صرف غذا، لوفت��س و همراهان به قصد زیارت 
مرقد امام حس��ین7 از خانۀ حاکم خارج شدند. مردم که 
ش��نیده بودند مردی انگلیس��ی و مس��یحی در نجف وارد 
صحن امیرمؤمنان7 ش��ده و عده ای س��رباز مس��لح از او 
محافظت می کرده اند، خود را به حرم حسینی7 رسانده و 
ورودی ها را مسدود کردند. بسیاری از مردم با خود اسلحه 
نیز داشتند. لوفتس و جماعت همراه که مأموران حکومتی 
نیز در میان آنها بودند، با دیدن مردم مس��لح و خش��مگین 
نتوانستند وارد حرم ش��وند. لوفتس پس از  بیان ماجرا، به 
وصف موقعیت کربال و سرگذشت امام حسین7 و یاران 

شهیدش می پردازد و در ادامه می نویسد:
ب��ارگاه حس��ین7 در طرح و نقش��ه ظاهری، بس��یار 
ب��ه بارگاه ام��ام علی7 می ماند، با ای��ن تفاوت که از 
 جهت نظافت و آراستگی و آبادانی، با آن فاصله دارد.
تن�ها گنب�د حسی�ن7 ب�ا ط�ال پوشیده شده و یکی از 

وجود مهرها و تس��بیح های 
س��اخته ش��ده از خاک کربال 
از  گوناگ��ون  تصویره��ای  و 
ضریح مطهر، کعبه، شمش��یر 
امام عل��ی7 و مانند آن نیز 
از چشم این جهانگرد آلمانی 
در  وی  اس��ت.  نمان��ده  دور 

این باره می نویسد:
مهره��ا به وس��یله ای خاص 
س��اخته می ش��وند و امتی��از 
ای��ن کار، تنه��ا در اختیار یک 
خانواده از سادات است. این 
خاندان ساالنه مبالغ هنگفتی 
به والی بغداد می پردازند تا 
این امتیاز در انحصار ایشان 

باشد.
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گلدسته ها، نزدیک به ویرانی و سقوط است. علت این ناآبادانی و مهجوریت دو 
چیز است: لشکرکشی و تسلط ویرانگر والی بغداد، داود پاشا، به کربال، و دیگر 
وجود طایفه »یزمار« که مدتی طوالنی کربال را آش��یانه خویش ساخته و در آن 

تباهی و فساد بسیار به وجود آوردند.
بی ش��ک منظور از داودپاش��ا در گزارش لوفتس، نجیب  پاشا است که واقعۀ مربوط به او را 

پیشتر یادآور شدیم.
دربارۀ خاک سپاری جنازه ها در کربال، لوفتس بر این باور است که کم تر از نجف است و 
عجیب این که دفن مردگان در کربال چندان اصولی و با اهتمام صورت نمی گیرد؛ یعنی قبرها 
را به اندازۀ الزم عمق نمی دهند و دسترس��ی به جنازه های مدفون به راحتی امکان پذیر اس��ت 
و مراس��م خاک س��پاری خیلی زودتر از معمول به پایان می رسد: »در گورستان سگ هایی را 

مشاهده کردم که با قطعه های کفن و پاره های جنازه این طرف و آن طرف می رفتند«.15
ب��ا این همه، بنا بر گفتۀ لوفت��س، همچنان جنازه ها را برای دفن به کربال می آورند و مردم به 
دفن شدن و دفن کردن مردگان خود در خاکی که آمیخته به خون امام شهیدشان است و مایۀ 

امنیت دنیا و آخرت می باشد، رغبت بسیار نشان می دهند.

کربال در سفرنامۀ جان یوشر
در سال 1846م، »جان یوشر«16 عضو هیأت جغرافیایی مملکتی لندن، در گذر از عراق برای 
رس��یدن به ایران و دیدار از تخت جمشید، از کربال دیدن می کند. وی پیش از ورود به شهر، 
س��ری به بس��تان ها و باغ های اطراف کربال می زند و توصیفاتی را از باغ ها و نهرهای آب آن 

منطقه را در سفرنامۀ خود بیان می کند که خواندنی است.
وضعیت ظاهری و س��اختاری کربال در مقایسه با دیگر ش��هرهایی که جان یوشر در عراق 
و دیگ��ر جاها دیده، وی را به ش��گفتی وامی  دارد؛ چندان که این گون��ه به نیکی از کربال یاد 

می کند:
من در این شهر نشانه های عقب ماندگی و انحطاط را که در مناطق دیگر مشاهده 
کردم، ندیدم. در وجب به وجب خاک و زمین کربال خانه ها و بناهایی برپاست و 
یا آماده ساختمان سازی است و شهر روز به روز پیش رفته تر و آبادت�ر م�ی شود. 
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در کربال، نزدیک به بارگاه حسینی تعدادی از مسلمانان 
هندی سکونت دارند؛ همچنان که بین زائران، بسیاری 
از ایرانی ه��ا و افغانی ها دیده می ش��وند ک��ه با تحمل 
رنج های طاقت فرس��ای س��فر، خود را ب��ه زیارت امام 
شهید رسانده، بدان مقام بلند تبرک می جویند. مقدس 
بودن این س��رزمین، مانع از آن است که صاحبان ادیان 
دیگر، مثل مسیحی ها وارد زیارتگاه ها و مانند آن شوند. 
از این رو مشاهدات من، همه از راه دور یا از پشت بام 
خانه های نزدیک به حرم حس��ینی اس��ت؛ همچنان که 
صح��ن مزار عباس  بن  علی7 را از پش��ت بام خانه ای 
مجاور مقبرۀ مذکور به چشم دیدم که بسیار شبیه مرقد 
حسین7 بود. صحن مرقد عباس7 کوچک و بدون 
سنگفرش است و جایی اس��ت برای دفن  مردگان. در 
ای��ن صحن، انبوه��ی از عمامه به س��رهای عرب برای 
وقت گذرانی یا رس��یدن وقت نم��از، این طرف و آن 

طرف نشسته اند یا پرسه می زنند.

مادام دیوالفوا در کربال
ای��ن بانوی جهانگرد فرانس��وی در س��ال 1881م همراه 
ب��ا همس��رش »مارس��ل دیوالفوا« ک��ه مهن��دس معمار و 
باستان ش��ناس ب��ود، از ایران وارد عراق ش��د و ش��هرهای 
مق��دس کاظمین و کرب��ال را زیارت ک��رد و مقداری از 
خاطرات خود از این دو ش��هر مذهبی را در سفرنامۀ خود 

آورده است.17 وی درباره کربال می گوید:
کربال، از مهم ترین مراکز دینی شیعیان است و در آن تعدادی 
مدرسۀ علوم دینی وجود دارد که طالب علمان زیادی در 

آنها گاه بیست سال و بیشتر به آموختن می پردازند.

وضعیت ظاهری و ساختاری 
کرب��ال در مقایس��ه ب��ا دیگ��ر 
ش��هرهایی که جان یوش��ر در 
ع��راق و دیگ��ر جاه��ا دیده، 
وی را به ش��گفتی وامی  دارد؛ 
چندان ک��ه این گونه به نیکی 

از کربال یاد می کند:
من در این ش��هر نشانه های 
عقب ماندگ��ی و انحطاط را که 
در مناط��ق دیگ��ر مش��اهده 
ک��ردم، ندی��دم. در وجب به 
وج��ب خ��اک و زمی��ن کرب��ال 
خانه ها و بناهایی برپاست و یا 
آماده ساختمان سازی است و 
شهر روز به روز پیش رفته تر 
و آبادت��ر می ش��ود. در کربال، 
نزدی��ک به ب��ارگاه حس��ینی 
تعدادی از مس��لمانان هندی 
سکونت دارند؛ همچنان که بین 
زائران، بسیاری از ایرانی ها و 
افغانی ها دیده می شوند که با 
تحمل رنج های طاقت فرس��ای 
س��فر، خود را به زیارت امام 
ش��هید رس��انده، بدان مقام 

بلند تبرک می جویند.
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هنگام ورود قافله به شهر کربال، نرسیده به دروازه قدیم، بانو دیوالفوا صحنۀ جالبی مشاهده 
می کند:

عده ای س��نگ تراش که کارشان صیقل زدن س��نگ ها و نوشتن روی آنهاست، 
سنگ هایی را آماده کرده، به مش��تریان پیشنهاد می کنند. گاه نیز پیرامون تشییع  
کنندگان یک جنازه را که از راه های دور آمده اند، می گیرند و با اصرار از آنها 
می خواهند س��نگی را انتخاب کنند و بخرند. چون بر س��ر قیم��ت توافق کنند، 

سنگ تراش، نام مردۀ ایشان را بر سنگ حک می کند و کار به اتمام می رسد.
مردم کربال از ورود مادام دیوالفوا که غربی و مس��یحی اس��ت، همچون دیگر بیگانگان، به 
حیطۀ حرم جلوگیری می کردند و آنان مجبور بودند برای مشاهدۀ حرم امام حسین7 و برادر 

بزرگوارش جناب عباس  بن  علی7 خود را به پشت بام خانه های نزدیک به حرم برسانند.
از آنچه در س��فرنامه این جهانگرد آمده، اصرار وی برای ورود به حرم و دیدار نزدیک از 
مزار و بارگاه حسینی بسیار مشهود است. بدین جهت به دیدار کنسول ایران در عراق می روند 
و از او که مردی گش��اده  رو و خوش  مش��رب اس��ت، می خواهد تا این امکان را برایش فراهم 
نماید؛ اما این کار ش��دنی نیس��ت و برای مالحظۀ مردم، چاره ای جز همان راه معمول وجود 
ندارد: مشاهدۀ بارگاه از نزدیک ترین خانه ها، آن هم به این شرط که برای دفع شک و شبهه، 
کاله های مخصوص ترکی بر سر بگذارند. البته خانم دیوالفوا هرگز راضی به بر سرنهادن آن 
کاله نمی ش��ود و نقل این ماجرا در سفرنامه دیوالفوا بسیار به مذاق ترک ها ناخوش آمده، از 

آن به بدی یاد می کنند.

دیدار گرترود بیل از کربال
در سال 1909 »گرترود بیل«18 بانوي شرق شناس و مشهور انگلیسی، از راه حلب وارد کربال 
شد و پس از دوازده روز اقامت و گردش در این شهر، از طریق »مسیب« روی به سرزمین بابل 
نهاد. آنچه افزون بر گزارش های معمولی از دیده ها و شنیده های سفر او جلب توجه می کند، 

نگاه عمیق و دیگرگون این گردشگر به مظاهر مقدس و تاریخی شهر کربالست:
بقعۀ حسینی نمایانگر واقعه ای دردناک است که پرده از شهادت مظلومانۀ حسین  
بن  علی7 برمی دارد و زیارتگاه او را در ط�ول ت�اریخ، سرزمین م�ورد توجه و 
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عالقۀ نیمی از مس��لمانان جهان قرار می دهد و عظمتی 
که کمتر از مکه نیس��ت، بدان می بخشد. آنچه با دیدن 
ای��ن مکان مقدس مرا به اندیش��ه ای عمی��ق فرو برد و 
خیالم را بال و پر پرواز در تاریخ عطا کرد، نه آن گنبد 
طالیی بود و نه بس��یاری زائران ایرانی با لباس های سبز 
و چهره های درهم کش��یده؛ بلکه بناها و آثار متعددی 
بود که بر تأس��یس امپراتوری عظیم اس��المی و شکوه 
بی مث��ال دوره ای طالی��ی در تاریخ اس��المی گواهی 
می داد. به فاصلۀ دو روز از کربال، به قادس��یه می رسیم 
که خالد بن  ولید )صحیح سعد بن  ابی وقاص است( آن 
را زیر پا نهاد و تا س��رزمین دولت ساسانی پیش رفت 
و آن را برای همیش��ه از میان برداش��ت و آثار تمدن و 
ابهت ظاهری آنان را دستخوش قرار داد؛ چندان که از 
قصرهای مش��هور آن زمان ایشان در حیره و خورنق و 
تیسفون و دیگر اماکن، جز نامی باقی نمانده و همۀ آن 
مجد و ش��کوه، همچون خواب هایی در مقابل حقیقت 

و واقعیت، رنگ باخت و نابود گردید.
این خاطرات و اندیشه ها آن گاه به ذهن من آمد و جان 
و دلم را ب��ا خود همراه نمود که بر بام خانه ای نزدیک 
حرم حس��ینی7 ایوان آراسته به کاشی های آبی رنگ 
ک��ه ضریح مقدس را در بر گرفته بود، می نگریس��تم و 
جز مسلمانان کس��ی حق ورود به آن مکان را نداشت. 
نگاه��م را به غرب کربال دوختم و س��پاهیان پیامبر9 
را دی��دم که با ایمان ه��ای محک��م و اراده های آهنین 
می آمدند تا بنیان های قدی��م را ویران کنند و حاکمان 
س��تمگر را از تخت های بلند به زیر افکنند و پایۀ تمدن 
جدید و انس��انی را بگذارند. و چون به شرق نگریستم، 
فرزندان مسلمانان اولیه را دیدم که در مرکز  حکومت 

م��ردم کرب��ال از ورود مادام 
دیوالفوا که غربی و مس��یحی 
است، همچون دیگر بیگانگان، 
ب��ه حیط��ۀ ح��رم جلوگی��ری 
می کردند و آنان مجبور بودند 
ب��رای مش��اهدۀ ح��رم ام��ام 
حسین7 و برادر بزرگوارش 
جناب عباس  بن  علی7 خود را 
به پشت بام خانه های نزدیک 

به حرم برسانند.
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اس��المی یعنی بغداد، هنرهای اصیل و انسانی را رشد و تعالی می دادند و تذهیب 
می کردند و کارش��ان در زیبایی و ش��هرت کمتر از هنرنمایی پیشینیان نبود و با 

رنگ و بویی اسالمی به اطراف عالم جلوه پراکنی می کرد.
خانم گرترود بیل از بارزترین نویس��ندگان غربی اس��ت که از کربال در برهۀ فتنه و جنگ 

سخن به میان آورده است.19 وي این دوران را چنین گزارش مي کند:
در حزیران 1915 فتنه های آشکار در کربال به وقوع پیوست که منشأ آن، هجوم 
گس��ترده قبیلۀ »بنی حسن« به کربال بود. این قبیله با ساکنان کربال دشمنی دیرینه 
داشت و حکومت عثمانی طبق قاعدۀ استعماری »تفرقه بیانداز و حکومت کن« در 
پی حل این اختالفات نبود؛ بلکه خود در شعله ورتر کردن آن، نقشي انکارناپذیر 
داش��ت. بنی حسن وارد کربال شدند و خانه ها را س��وزاندند و به غارت بردند و 
با بیرون کردن کارگزاران حکومتی، همۀ امور را خود به دس��ت گرفتند و »آل 
کمونه« در این میان پیش��تاز بودند. مانند این هجمه ها و نزاع ها در کوفه و حله و 
طویریج نیز واقع شد و در همۀ این موارد، مسئوالن و کارگزاران حکومتی فرار 
را بر قرار ترجیح می دادند و دست آخر، حکومت عثمانی چاره ای جز در پیش 
گرفتن راه صلح و آش��تی و کنار آمدن با مهاجمان نداشت که جز در کربال � به 
س��بب اهمیتی که برای حکومت داش��ت و به هر قیمتی باید پس گرفته می شد � 

در دیگر جاها با فتنه گران کنار آمدند.
این ظواهر ام��ر بود و حاکمان ترک برای بازپس گرفت��ن کربال از آل کمونه، 
دوب��اره به ش��هر حمله بردن��د و در حملۀ دوم خرابی هایی در ش��هر و حرم های 
مق��دس پدید آوردند و س��رانجام ب��ا مقاومت مردم و ب��رادران آل  کمونه یعني 
محمدعل��ی، ه��ادی و فخرالدین مجبور به ترک ش��هر ش��دند. در این ماجراها 
حمایت انگلیس��ی ها از حکومتی های ترک به خوبی آشکار بود و به شکل های 

مختلف بروز می کرد.

کربال در آغاز اشغال
بغداد در 11 مارس1917 توس��ط نیروهای انگلیسی اشغال شد و فرماندۀ این نیروها، »ژنرال 
مود« در بیانیه مشهور خود که برای اهالی بغداد قرائت کرد، اعالم نمود که ما برای شما آزادی 
به ارمغان آورده ایم و در پی اشغال و فتح نیستیم. گرترود بیل در گزارش خود یادآور شده20 
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که در نخس��تین روزهای اش��غال، تلگرافی از س��وی علمای نجف و کربال به رئیس نیروهاي 
انگلیسی فرستاده شد که در آن، به آنها خیر مقدم گفته بودند. فرماندۀ انگلیسی نیز در جواب 
از حسن توجه علما تشکر کرده و آرزو کرده بود که ورود انگلیسی ها مایۀ آرامش بخشی به 

عراق و محافظت عتبات مقدسه و بازگرداندن آسایش و رفاه گذشته باشد.21
وی همچنین می گوید:

هم��ه به دی��ده تردید به وضعی��ت جدید می نگریس��تند و ب��اور این که روزگار 
آش��فتگی و فتنه به پایان رسیده و کشور عراق در آستانۀ تجربۀ روزهاي آزادی 
و آس��ودگی اس��ت و انگلیسی ها به حقیقت، دلس��وز مردم عراق و نگران وضع 

نابهنجار این کشورند، بسیار مشکل بود.
روزگار پس از اش��غال برای عراق، آبستن رویدادهایي خطیر بود و در سیاست دنیا و تحت 
تأثیر قرار دادن روابط بین دولت ها، بسیار مؤثر و دخیل؛ از جمله این که در 30 تشرین 1918 
جنگ میان دولت عثمانی و انگلیس به پایان رس��ید و بیانیه انگلیس��ی � فرانس��وی به عراقی ها 
وعده داد که در انتخاب و دخالت مردم، ادارۀ حکومت و نظام سیاس��ی عراق به خود ایش��ان 

واگذار شود.
در پي این تصمیم، حاکمان انگلیسی در لندن بر آن شدند تا دربارۀ شکل حکومت عراق، 

این امر را به همه پرسی بگذارند و مردم در این سه مورد، نظر خود را ابراز نمایند:
1. آی��ا موافقید یک دولت متحد، با هدایت انگلیس که حدود آن از موصل تا خلیج را در بر 

می گیرد، تشکیل شود؟
2. در این حالت، در رأس این حکومت یک حاکم عربی باشد یا غیرعرب؟
3. اگر حاکم باید عربی باشد، چه کسی را برای این امر مناسب می بینید؟   

س��رکردگان نیروهای انگلیسی در عراق که اشغال آن س��رزمین به هدایت آنان بود و تازه 
جای پایی برای خود یافته بودند، با این تصمیم موافق نبودند؛ به ویژه »آرنولد ویلس« جانشین 
فرماندۀ کل. ازاین  رو دست به کار تدابیری شدند تا نتیجه همه پرسی همان چیزی باشد که آنها 
می خواهند. با توجه به اهمیت شهرهای مقدسی همچون کربال و نجف و نقش اساسی آنها در 
سیر تحوالت سیاسی و فرهنگی و وجود عالمان و نیروهای متعهد و آگاه، رسیدن به آن نتایج 
دلخ��واه، برنامه های خاص و تدابیر ویژه اي می طلبید؛ اگرچه چندان آس��ان و زودبازده نبود. 
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گرترود بیل در این باره مي گوید مجتهدان کربال و کاظمین بر مسلمانان حرام کرده بودند که 
جز برای تش��کیل حکومت اس��المی حرکتی بکنند و رأیی بدهند.22 فتوای عالمۀ کبیر، میرزا 
محمدتقی ش��یرازی که در کربال صادر ش��د، در این باره معروف اس��ت: »هیچ مسلمانی حق 

ندارد غیرمسلمانان را برگزیند و به او رأی دهد تا حکومت و سلطه بر مسلمانان پیدا کند«.
از این جاس��ت که رویارویی جدی میان مردم مس��لمان به ویژه در ش��هرهای مذهبی و پیرو 
آن، در دیگر ش��هرها و میان انگلیس��ی های اشغال گر باال می گیرد و عده ای از علما و بزرگان 
همچون سید محمدعلی  طباطبایی، محمدعلی ابوالحب، سید محمدمهدی مولوی و عمرحاج 

علوان دستگیر و تبعید می شوند.

کربال در آستانۀ انقالب
حرکت استفتاء دربارۀ همه پرسی و انتخابات که عموماً مخالف و برآمده از موضع نفی و طرد 
بود، کار را به جایی رساند که احساس می شد مردم در بیشتر شهرهای عراق، نگاه همدالنه اي به 
این قضیه ندارند و از وجود نیروهای اشغالگر ناراضی اند و حاضرند برای واپس راندن آنها، جان 
خود را نیز فدا کنند. این موضع ضداشغال، به ویژه پس از رحلت عالمه سید محمدکاظم یزدی 
و جانشینی میرزا محمدتقی شیرازی که مقیم کربال بود و از مرجع اعالی شیعه به شمار می آمد 

و رهبری این جریان را بر عهده داشت، به شکلی بارز خود را نشان می داد. 
کش��ف توطئۀ قتل افس��ر و کارمن��دان انگلیس��ی در »خریف« در س��ال 1919 در کربال و 
دس��تگیری تعدادی در این ماجرا، احساسات مردم مسلمان را به هیجان آورد و اندک اندک 
ش��عله های انقالب در عراق افروخته تر گردید و در 1920 رؤس��ای قبای��ل و طوایف عراقی 
در منطقۀ فرات، پس از مش��ورت با علما و مراجع کربال و نجف و دیگر ش��هرهای مقدس، 
مس��ئولیت و هدای��ت حرکت های انقالبی را بر عهده گرفتند و بر جّدیت و گس��تردگی آنها 
افزودند. نیز انتش��ار گسترده فتاوا و پیام های مراجع به ویژه بیانیه های میرزا محمدتقی شیرازی 
در تحقیق و جهت دار کردن و ثمربخش��ی تحرکات و تظاهرات مردمی و روشن نگاه داشتن 

شعله های قیام، بزرگ ترین تأثیر را داشت.
نکت��ه جالب دربارۀ گزارش های غربی از انقالب عراق این اس��ت که مس��ئولین انگلیس��ی 
همچون ویلسن، گرترود بیل و دیگران، بر این باور بودند که حرکت وطن خواهانه و ضداشغال 
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عراقی ها به رهبری پیشوایان دینی، حرکتی بیگانه از افکار 
و فرهن��گ عراقی و مایه گرفت��ه از تحریکات خارجی در 
ترکیه یا روس��یه و مانند آن است، و گاه نیز آن را حرکتی 
دینی مي دانس��تند که به پشتوانه تعصبات کورکورانه دینی 
و طمع نمودن علما و بزرگان در ریاس��ت دنیایی به ظهور 
رس��یده اس��ت! این نگاه بدبینانه، خود بهانه ای است برای 
ناحق جل��وه دادن ح��رکات مردمی و به  حق نش��ان دادن 

تالش های استعماری و اشغال گرانه.

پس از انقالب
انق��الب عراق که خاس��تگاه آن ش��هر سیدالش��هدا7 
ب��ود، برای عراق موجودیت و اس��تقالل به ارمغان آورد و 
اشغالگران انگلیس��ی را به این باور رساند که این سرزمین 
همچون دیگر مس��تعمرات نیس��ت. از ای��ن رو حکومت 
بریتانیا ناچار به تش��کیل حکومت مردمی و ملی در عراق 
ش��د و برای این کار، »ِس��ر پِرس��ي کاکس« را که پس از 
آش��وب های عراق، سفیر انگلستان در ایران قرار داده بود، 
به ع��راق فراخواند و از او خواس��ت تا مقدمات تش��کیل 
حکوم��ت را آماده کند. وی در انج��ام این کار  با مواضع 
قاطعانه عالمان دینی ک��ه رهبری یگانه انقالب را بر عهده 
داش��تند، روبه  رو شد و دریافت که جز به نظر ایشان، آتش 
انقالب فروکش نخواهد کرد و هیچ دستور و قانونی تا بر 

ایشان عرضه نشود، عمال رسمیت نخواهد یافت.
پ��س از نظرخواهی های گس��ترده در سرتاس��ر عراق از 
ب��زرگان قبایل و بزرگان و علما، با 96درصد رأي اعضاي 
مجل��س وزرا، »امی��ر فیص��ل  بن  حس��ین«، ش��ریف مکه 

زمامداری عراق را بر عهده گرفت. 

درب������ارۀ  ج��ال��ب  نکت���ه 
گزارش ه��ای غربی از انقالب 
عراق این است که مسئولین 
انگلیس��ی همچون ویلس��ن، 
گرت��رود بیل و دیگ��ران، بر 
ای��ن ب��اور بودند ک��ه حرکت 
وطن خواهان��ه و ضداش��غال 
عراقی ها به رهبری پیشوایان 
دینی، حرکتی بیگانه از افکار 
مای��ه  و  و فرهن��گ عراق��ی 
گرفته از تحریکات خارجی در 
ترکیه یا روس��یه و مانند آن 
است، و گاه نیز آن را حرکتی 
دین��ی مي دانس��تند ک��ه به 
پشتوانه تعصبات کورکورانه 
دین��ی و طمع نم��ودن علما و 
ب��زرگان در ریاس��ت دنیایی 
به ظهور رس��یده اس��ت! این 
نگاه بدبینانه، خ��ود بهانه ای 
اس��ت برای ناحق جلوه دادن 
حرکات مردمی و به  حق نشان 
دادن تالش های استعماری و 

اشغال گرانه.
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دونالدسون در کربال
دکتر »دوایت دونالدسون« در 1928م موفق به دیدار از عتبات مقدس، به  ویژه کربال می شود 
ت��ا برنامۀ خود را در تدوین کتابی با موضوع اندیش��ه ها و تاریخ ش��یعه به انجام رس��اند.23 از 
ویژگی های بارز این کتاب، مبالغات و غلط های بزرگی است که هیچ تطابقي با واقع ندارد و 
مؤلف، بسیاری از خرافات و مطالب نادرست و غریب را در کتاب خود گنجانده است. برای 
نمونه در این گزارش، توصیف از یک مکان مقدس را با خرافات و اسنادهای نابه جا آمیخته، 

بی آنکه پیرامون آن تحقیق کرده و حقیقت را دریافته باشد:
در ورودی صحن ش��ریف حسین7 زنجیری آهنین آویخته اند تا »کافران نجس« 
نتوانن��د وارد حرم ش��وند. زائران ضریح حس��ین7 به نبوت محم��د9 و امامت 
حسین7 معتقدند و کار خود را در باالترین درجۀ اهمیت می دانند؛ زیرا برای آنان 
مس��ائل خاصی را ایجاب می کند و مثاًل مانع از خرابی سقف خانه هاشان می شود و 
همواره از آتش سوزی و غرق شدن و تعرض حیوانات وحشی در امان خواهند بود!24 
اگر نامسلمانی از آن زنجیر بگذرد، دور نیست که به دست مردمان خشمگین آسیب 

ببیند یا کشته شود؛ زیرا این کار را نجس کردن حرم و بقعۀ مقدس می دانند.

تربت حسینی7 
تربت امام حس��ین7 و مهر و تس��بیح هایی که از آن به عمل می آورند، همواره مورد توجه 
و ش��گفتی س��یاحان و مأموران غربی اس��ت که از کربال دیدن کرده یا اجتماعات شیعیان در 
گوش��ه و کنار دنیا از نزدیک دیده اند. شاید اولین کس��ی که درباره تربت امام حسین7 در 
س��فرنامه خود س��خن گفته »نیپور« باش��د که در 1765م از کربال دیدن کرده اس��ت. وی در 

این باره می گوید:
تربت را با وس��یله اي مخصوص، به صورت مهر نماز عمل می آورند و امتیاز این 
کار در اختیار یکی از خاندان های کربالس��ت و هر سال مبالغی هنگفت به والی 

بغداد می پردازد تا این امتیاز همچنان در اختیار او باشد.25
دونالدسون نیز می گوید:

خاکی که مهر و تسبیح از  آن ساخته می شود، حتماً باید از خاک زمینی باشدکه 
حسین7 در آن جا به شهادت رسیده است. تسبیح تربت سی  وچهار مه�ره دارد 
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ک�ه مؤمن متدین در اوقات فراغ�ت خود، با آن تس��بیح 
خ��دای تع�الی می گوید.س��ی  وچهار مرتب��ه »اهلل اکبر«، 
سی وسه  مرتبه »الحمدهلل« و سی وسه  مرتبه »سبحان اهلل«. از 
خوش نصیبی فرد شیعی، یکی هم آن است که چون بمیرد، 
گردنبندی از تربت بر گردنش بیاویزند. نیز مستحب است 

بر کفن مرده، آیاتی از قرآن را با تربت بنویسند.26

ماه محرم
کمتر نویس��نده  غربی را می توان یاف��ت که در گزارش 
خود از کربال اش��اره ای به ماه محرم و مراس��م آن نکرده 
باشد و در گذر از سرزمین های شیعی، آنچه در این ماه در 
آنها روي مي دهد را ناگفته گذارده باش��د. به طور طبیعی 
بیش��تر مطالبی که در این باره نوشته شده، پیرامون یادبود 
س��االنه شهادت امام حسین7 و اصحاب و یاران شهید او 
و س��وگواری ها و برنامه هایی اس��ت که در سوگ ساالر 

شهیدان و خاندان به اسارت رفتۀ او برگزار برمی شود.
»ِسر پِرسي سایکس« مؤلف کتاب »تاریخ ایران« پس از 

گزارش تفصیلی شهادت امام حسین7 می نویسد:
این فاجعه دردناک، اس��اس یک تراژدی ساالنه است 
که نه تنها در ایران، بلکه در بیش��تر کشورهای آسیایی 
که ش��یعیانی چن��د در آن س��کونت دارن��د، برگزار 
می ش��ود. این نمایش سوزناک و غم اندود را من بارها 
به چشم خویش دیده ام. شنیدن صدای نالۀ زنان و اندوه 
سهمگینی که در چهرۀ مردان مشاهده می شود، همگی 
تأثیری عمیق در انس��ان بر ج��ای می نهد که نمی تواند 
نس��بت به ش��مر و یزید بن معاویه بی تفاوت باشد و در 

دل نفرتی از آنها احساس نکند. 27

شاید اولین کسی که درباره 
در  حس��ین7  ام��ام  ترب��ت 
س��فرنامه خ��ود س��خن گفته 
»نیپور« باشد که در 1765م 
از کربال دیدن کرده است. وی 

در این باره می گوید:
وس��یله اي  ب��ا  را  ترب��ت 
مخص��وص، ب��ه ص��ورت مهر 
نماز عم��ل می آورند و امتیاز 
ای��ن کار در اختی��ار یک��ی از 
خاندان های کربالس��ت و هر 
سال مبالغی هنگفت به والی 
بغداد می پردازد تا این امتیاز 

همچنان در اختیار او باشد.

دکتر »دوایت دونالدسون« 
در 1928م موف��ق به دیدار 
از عتب��ات مق��دس، به  وی��ژه 
کربال می ش��ود تا برنامۀ خود 
را در تدوین کتابی با موضوع 
اندیش��ه ها و تاریخ شیعه به 
انجام رساند.23 از ویژگی های 
ب��ارز ای��ن کت��اب، مبالغات و 
غلط های بزرگی است که هیچ 
تطابقي با واقع ندارد و مؤلف، 
بس��یاری از خرافات و مطالب 
نادرست و غریب را در کتاب 

خود گنجانده است.
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»توماس الیل« معاون حاکم سیاسی در شامیه و نجف، در 
س��ال های 1918 تا 1921م در کتاب خود »دخائل  العراق« 
حدود بیس��ت صفحه را به حادثۀ عاش��ورا و محرم الحرام 
اختصاص داده است. وی درباره دسته های عزا و عزاداری 

شیعیان می  نویسد:
در این س��وگواری ها هیچ گونه ددمنش��ی و دیوانگی 
دی��ده نمی ش��ود. همه چیز ب��ه طور ش��گفت انگیزی 
ضابطه مند و دقیق اس��ت. م��ن در آن لحظات، با تمام 
وجود، همه نیکویی و حیات و س��رزندگی دین اسالم 
را مش��اهده کردم و یقین نمودم که ورع و پارس��ایی 
حاکم بر این مردم و حماس��ه ش��کوهمند ایش��ان در 
گرامی داش��ت یاد حس��ین  بن  علی7 چنان فراگیر و 
وس��یع است که می تواند دنیا را به راه اصالح و خیر و 
سعادت راهنمایی کند و این هیچ بُعدی ندارد؛ چراکه 
ای��ن مردم در مس��ائل دینی، نبوغی فط��ری و خداداد 

دارند.28

»توماس الیل« معاون حاکم 
سیاسی در شامیه و نجف، در 
س��ال های 1918 تا 1921م 
در کتاب خود »دخائل  العراق« 
حدود بیس��ت صفح��ه را به 
حادثۀ عاشورا و محرم الحرام 
اس��ت. وی  اختص��اص داده 
و  ع��زا  دس��ته های  درب��اره 
عزاداری شیعیان می  نویسد:

در این سوگواری ها هیچ گونه 
ددمنش��ی و دیوانگ��ی دیده 
نمی ش��ود. همه چی��ز به طور 
ش��گفت انگیزی ضابطه مند و 
دقیق است. من در آن لحظات، 
با تمام وجود، همه نیکویی و 
حیات و سرزندگی دین اسالم 

را مشاهده کردم.

پی نوشت ها:

1. این مقاله تلخیص و ترجمه ای اس��ت از مطلبی با عنوان »کربالء 
فی المراجع الغربیه« نوش��تۀ جعفرالخیاط، در کتاب »موس��وعة 

 العتبات المقدسه؛ قسم کربالء«، ج8، ص249 � 390.
2. Gible, H.A.R.d kramers, & H._ shorter Encyclopedia 

of islam, Leiden of London, 1961.
3. Noldeke, A _ Das _ Heiligtum A Husains Zu kerbala 

, Berlin, 909.
4 . Le Strange, G _ the lands of Estern khaliphate, 

London, 1930.

16213
92

ار 
 به

 ،1
4  

اره
شم

ت، 
يار

گ ز
هن

فر



5. Hollister, gohn Norman the shia of indis, London 1953, p 64.
6. سفرنامه ابن بطوطه، ج1، چاپ مصر، 1357ق.

7. اربعه قرون... ص20 – 25، ترجمۀ عربی، چاپ دوم.
8. همان، ص 54 و 55.

9 . Coke, Richard _ Baghdad the city of peace, London, 1935, p 236 .
10. اربعة قرون ...، ص218.

11 . همان، ص222.
12. . بغداد، مدينة السالم، ص274.

13. Niebuhr, Carsten _ Voyage en Arabio et en d,autre pays circonvofains )Amesterdam, 
1776(.

14 . Loftus, Wiliam Rennett _ travels Regea rches in chaldeac susiana, London, 1857. 
15. ویژگی خاک کربال این است که نمی توان آن را عمیق حفر کرد و خیلی زود به آب می رسد. از این رو 

جنازه ها را دور از شهر، و معموال در صحرا به خاک می سپارند.
16 . Ussher, Gohn _ London to Persopolis, in Cloding Wouderings in Daghestan, 

Georgia Armenia, Mesopotamia, Persia, London, 1865.
17 . Madame J. Dleulafoy _ La Porse La Chaldes, et la susiane )paris, 1887(.
18 . Bell, Gertrode _ Amurath to Amurath W. Heine man London, 1911, p 159
19 . Review of the Civil Administration of mesopolamis.

20. سفرنامه دیوالفوا، ص37. 
21. بی شک این تلگراف از سوی اشخاص مهم و به ظاهر عالمانی بوده که به سلطه انگلیسی راضی بوه اند و 

اسالم و مسلمانان و حفظ جایگاه رفیع دین به دور از سلطه بیگانگان را غیر مهم دانسته اند. 
22. سفرنامه دیوالفوا، ص231. 

23 . Donaldson, Dwight M. _ the shi,lte Religion, A History of Islam in persia iraq, 
London, 1933.

24. مایه تأس��ف اس��ت که چنین کتابي منب��ع و مأخذ بعضی نوش��ته های غربی بلکه ش��رقی و حتی بعضی 
نویس��ندگان عرب قرار گرفته و در بحث ها و بررس��ی های تاریخی � عقیدتی بر آنها اعتماد شده است و 
بدین وس��یله، حقیقت چهره ای دگرگون و ناموزون یافته و واقعیت دین مبین اس��الم بر بیگانگان مخفی 

مانده است.
25. عقيدة  الشیعه، ص89.

26. همان.
27 . Sykes, Sir Percy _ History of Persia, London, 1953.

28. ر.ک: جزء اول از بخش مربوط به نجف اشرف، ص 293 � 303.

163 13
92

ار  
 به

،14
ره  

ما
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر




