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1 فهرست

یادداشت مترجم

گر فکر می کنید اس�طوره همان افس�انه و چیزی از جنس قصه بافی و  خوانندۀ عزیز، ا
دروغ پردازی اس�ت و این کتاب می خواهد ماجرای عاش�ورا را چیزی از این دس�ت جا 
بزند، عاجزانه خواهش می کنم این کتاب را همین جا ببیندید و از خواندن آن صرف نظر 

کنید، یا دندان بر جگر بگذارید و دست کم مقدمۀ مؤلف را تا انتها مطالعه کنید. 
چنان که مؤلف در مقدمۀ خود توضیح داده است، هر ماجرایی را که پیش زمینه ای 
تاریخ�ی در ی�ک س�نت دین�ی دارد و کارک�رد آن در حیات مؤمناِن به آن س�نت دینی 
چی�زی بی�ش از ِص�رف اطالع�ات تاریخ�ی اس�ت می ت�وان همچ�ون اس�طوره قلمداد 
ک�رد. بدی�ن معن�ا ک�ه می توان با روش های اسطوره شناس�ی، که دانش و ش�اخه ای از 
مردم شناسی و علوم وابسته به آن است، آن را بررسی و تحلیل کرد. ماجرای عاشورا 
و شهادت امام حسین)ع(، امام سوم همۀ شیعیان با فرقه های گوناگونشان، هر دو 
این خصوصیت ها را دارد؛ یعنی در وهلۀ اول پیش زمینه ای تاریخی دارد؛ بدین معنا 
که می دانیم در تاریخی مشخص، فردی به نام حسین بن علی)ع( که نوۀ رسول خدا 
و از محبوب تری�ن اف�راد ن�زد او ب�ود، طی جنگی در یک نقطۀ مش�خص جغرافیایی 
کشته شد. کشته شدن این شخصیت با کشته شدن بسیاری از شخصیت های دیگر 
تف�اوت داش�ته اس�ت. ای�ن تف�اوت را - ج�دا از اینکه او نوۀ محب�وب پیامبر و امام 
زمان ش�یعیان بود - از آنجا درمی یابیم که این حادثه زلزله ای ش�دید در جهان اس�الم 
به پا کرد و در پی آن قیام های پی در پی علیه حکومت بنی امیه رخ داد که اکثر آنها 
خون خواهی امام حس�ین)ع( را ش�عار خود اعالم کردند: قیام توابین، قیام مختار، 
قیام زید بن علی، قیام نفس زکیه و درنهایت جنبشی که به قدرت گرفتن بنی عباس 
انجامید. نکته اینجاست که این قیام ها توانستند با این شعار اقبال بسیاری نیز به 
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خود جلب کنند و حتی کس�انی مانند مختار هم که ش�یعه نبودند از این ش�عار برای واق
جلب مردم استفاده کردند. پس این حادثه چیزی بیش از یک حادثۀ تاریخی ساده و 

برای بخش بزرگی از مسلمانان سهمگین تر از حوادث مشابه بوده است.
از سوی دیگر، واقعۀ عاشورا �� دست کم در سال های بعد �� تمایز شیعه از دیگر 
مس�لمانان را تش�دید ک�رد و در گ�ذر قرن ها برای ش�یعیان جنبه ه�ای هویتی یافت؛ 
چن�دان ک�ه باره�ا - حت�ی ت�ا دوران معاص�ر - ش�یعیان بابت ع�زاداری ب�رای امام 
حس�ین)ع( هزینۀ جانی پرداخته اند. این موضوع باعث ش�ده بس�یاری که از بیرون 
ب�ه فرهن�گ تش�یع می نگرن�د آن را »فرهن�گ س�وگ« بنامن�د. حض�ور پررنگ امام 
حس�ین)ع( و مس�ائل مرتبط با ش�هادت او - کودک کشی، اسارت زنان، تشنگی، 
ف�داکاری - در زندگ�ی روزم�رۀ ش�یعیان و حت�ی غیرش�یعیان در برخ�ی نقاط جهان 
اسالم نشان دهندۀ کارکرد مهم و پویای آن در حیات مؤمنان به سنت شیعی است.
پس این حادثه شرط های الزم را دارد تا همچون اسطوره با آن برخورد کنیم و آن 
را مانند دیگر اسطوره ها بدانیم که پیش زمینه ای تاریخی دارند و در حیات مؤمنان 

چیزی بیش از صرف اطالعات تاریخی هستند.
گاه بود که تحلیل اسطوره ش�ناختی تحلیلی تاریخی نیس�ت؛ یعنی بنا  اما باید آ
نیس�ت ب�ه تحلی�ل انتق�ادی منابع و راویان و روایت ها بپ�ردازد یا در پی پیرایش و 
پاالی�ش ماج�را برآی�د ی�ا تصور ما را از ماجرا تصحیح کند. این تحلیل با این ماجرا 
همان طور که هست و همان طور که روایت می شود و بر زبان ها می آید و در زندگی 
مؤمنان حضور دارد و بر آن تأثیر می گذارد سروکار دارد و می خواهد همین را تحلیل 

کند و سازوکار و چندوچون این تأثیرگذاری را نشان دهد. 
چنی�ن تحلیل�ی بی تردی�د ب�ا آنچه تاکن�ون دربارۀ ای�ن حادثه خوانده یا ش�نیده ایم 
تفاوت دارد، اما آنچه برای نگارندۀ این سطور اهمیت فراوان داشت همین بود که 
این روش بی س�ابقه و نامأنوس در تحلیل این حادثه، چیزی از حرمت و قدس�یت 
آن نمی کاه�د و در احت�رام م�ا ب�ه قهرمان�ان حادث�ه و نگاه منفی ما ب�ه ضدقهرمانان 
تفاوتی ایجاد نمی کند، بلکه آن را تأیید می کند و بر آن می افزاید. نگارنده امیدوار 
است طرح مباحثی از این دست بیم برخی افراد را از پرداختن به این گونه مسائل با 



3 یادداشت مترجم

روش های متفاوت و جدید علمی کاهش دهد. اگر ترجمۀ این کتاب چنین دستاورد 
مبارکی داشته باشد، مترجم به مقصود خود رسیده است.

تورس�تن هیلن در حال حاضر دانش�یار رش�تۀ دین پژوهی در دانش�گاه داالرنا در 
کش�ور زادگاه خ�ود، س�وئد، اس�ت. او در س�ال 200۷ ب�ا ارائ�ۀ اث�ر حاض�ر به عن�وان 
پایان نامه از دانشگاه ُاپساالی سوئد مدرک دکتری دریافت کرده است. تحقیقات او 
در حوزۀ تاریخ اسالم و به طور خاص دوران متقدم تاریخ تشیع است، اگرچه مقاالتی 
نیز دربارۀ اسالم معاصر نوشته است. چون دسترسی به سیاهۀ نوشته ها و مقاله های 

او در شبکۀ جهانی آسان است، از آوردن چنین سیاهه ای خودداری می کنم.
عنوان اصلی کتاب/پایان نامه حسـین: میانجی اس�ت. میانجی، چنان که خواننده 
در کتاب خواهد دید )ص ۷۵-۷۷(، یکی از اصطالحات مهم لوی استروس در تحلیل 
اسطوره هاس�ت. مؤل�ف در تحلی�ل خ�ود )ص 1۷2ب�ه بعد( نقش امام حس�ین)ع( را 
نقش »میانجی« در معنای اصطالحِی لوی استروسِی کلمه می داند؛ میانجِی میان دو 
متقاب�ل زندگ�ی و م�رگ. ب�رای خوانندۀ غربی، اصطالح »میانج�ی« چندان مبهم تر و 
پرس�ش برانگیزتر از کلمۀ »حس�ین« نیس�ت، اما تصوری که خوانندۀ فارس�ی زبان از 
ام�ام حس�ین)ع( دارد و آنچ�ه از دی�دن ای�ن نام به ذهن او می آی�د با ذهنیت خوانندۀ 
غربی بسیار متفاوت است؛ ازاین رو، آوردن این اصطالِح مبهم و پرسش برانگیز را 
در عنوان اثر شایس�ته ندانس�تم و بهتر دیدم که عنوانی مأنوس تر برای کتاب بیاورم 
و چ�ون موض�وع کت�اب تحلی�ل اسطوره ش�ناختی واقعۀ عاشوراس�ت، این عن�وان را 
گرچه می دانم در ترجمۀ هر اثری مبنا حفظ عنوان اصلی آن اثر است. انتخاب کردم، ا
پای�ان، الزم می دان�م صمیمان�ه از جن�اب آق�ای دکت�ر حس�ین خندق آب�ادی  در 
سپاس�گزاری کن�م ک�ه ب�ا ویراس�تن ای�ن کت�اب م�را رهین منت خ�ود کردن�د. اگرچه 

بی تردید، مسئولیت هر خطایی متوجه مترجم است.

احسان موسوی خلخالی
تهران
 ۷ آذر 1۳۹۹


