زمینهها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین
حجتاالسالم والمسلمين مهدي نورمحمدي

*

اشاره
شهادت حسین بن علی

بدا شک اسفبار تنها  51سال پس از رحلت جةد

بزرگوارش رسول خدا

ز هم به دست کسانی که به ظاهر مسةلما بودنةد

بیشک از سوحی در شمار دردناکترحن و از سوی دحگر تأم برانگیزترحن واقعة
ادوار اسالمی و بلکه تارحخ میتواند باشد .احنکه چگونه کسانی که به کیش پیامبر
اسال

بودند در برابر شهادت نواد م بوب احشا بیتفاوت بوده و حا حتةی

در سپاه دشمن قرار داشتند موضوعی است که لهةن هةر پرسشةگری را متوجةه
خود میکند .بر احن اساس حکی از موضوعات باحسته بررسةی علة بةیتفةاوتی
مسلمانا در برابر قیا و شهادت اما حسین

است .نوشتار حاضر مةیکوشةد

احن امر را بررسی نماحد.
قب از ورود به ب ث لکر احن نکته ضروری است که مسلمانا در مقطع تارحخی
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

386



رهتوشه محرم الحرام 3131

واقعه کربال در جغرافیاحی شام  :حااز عراق شامات احرا و شمال زفرحقا سةاکن
بودند .در احن میا واکنش ساکنا احرا و شمال زفرحقا بةه دلیة مسةافت زحةاد و
دوری از کانو حادثه چندا مناس

بررسی نیسةت امةا واکةنش سةاکنا حاةاز

عراق و شا به دلی وقوع در کانو حوادث نیةاز بةه تأمة و بررسةی دارد .نکتة
دحگر ز که بیتفاوتی بیشتر مسلمانا نسبت به قیا و شهادت اما حسین

نیةز

همچو هر اتفاق تارحخی دحگری دارای علت واحد نبوده و ماموعهای از عوامة
و عل در ظهور ز نقش داشتهاند .ماموعة مةذکور را مةیتةوا بةه دسةتههةای:
«عقیدتی ة سیاسی» «اجتماعی» و «روانی ة اخالقی» تقسیمبندی کرد.
الف ـ عوامل عقیدتی ـ سیاسی
عقیده و سیاست از احن رو در کنار هم قرار داده شةدهانةد کةه در صةدر اسةال
بیشتر دستهبنديهاي سیاسي ،پس از گذشت یک دورة زماني کوتاه یا بلند ،رنگ
و بوي عقیدتي به خود ميگرفت؛ به عبارت امـروزي ،احـزاب صـدر اسـالم ،در
جهت تثبیت موقعیت خود ،از دین یاري جسته و به فرقه ،مکتب و مذهب تبدیل
ميشدند .از این رو ،نخست باید قطبهـاي عقیـدتي ـ سیاسـي صـدر اسـالم را
بازشناخت تا روشن شود که آنان تا چه اندازه با مکتب و خاندان اهـل بیـت
همسو بودند .تنها آن زمان است که درك بيتفاوتي آنان نسبت به واقعة مهم قیام
و شهادت امام حسین

آسان ميشود .اینک به بیـان بعضـي عوامـل عقیـدتي و

سیاسي در این باره ميپردازیم.
 .1دوري از خط اصیل اسالم

جها اسال پس از رسول خدا
با سربرتافتن از خالفت امیر مؤمنا

به دالح گوناگو که ماال توضیح ز نیست
از خب اصی اسال و معارف ناب نبةوی

فاصله گرفت .نتیا احن دوری تفکر و مکتبی شد کةه تةأثیری ژرف بةر اندحشة
سیاسی اسال و حتی خلقوخوی مسلمانا نهاد .اگرچه بیشتر مسلمانا بر احةن

زمینهها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین

باورند که در هما مسیر گا نهادند که رسول خةدا
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ترسةیم نمةوده بةود امةا

نگارنده همچو بسیاری دحگر بر احن عقیةده اسةت کةه تةالش 81سةال رسةول
خدا

در جامعه نادحده انگاشته شد .اثبات احن مطلة

روشةن در احةن ماةال

نمیگناد .ز چه مسلم میباشد احن است که مهمترحن تأثیر دوری از خب اصی
اسال ناب م مدی حذف مقول ضرورت وجود و اطاعت از اما پس از رسول
خدا

بود .در احن نگاه هر کسی با هر دلیلی میتواند نةامزد جانشةینی رسةول

خدا

گردد .بهترحن گواه تارحخی ز است که برخی به ابن عباس حادزور شةده

بودند که« :قرحش بدا دلی که دوست نمیداشت نبوت و خالفت در بنةیهاشةم
جمع گردد خالفت را از احشا (امةا علةی) منةع کةرد 4 ».تنهةا حکةی از خةرده
تأثیرهای احن نگاه کمرنگشد گراحش مرد به اه بیت

و عادیشةد زنةا

در چشم مرد و در نتیاه بیتفاوتی نسبت به قیا و شهادت زنا بود.

3

 .2حزب قدرتمند عثمانی

حزب عثمانی حا عثمانیه حزبی سیاسی است که پس از کشته شد عثمةا و بةه
هواداری از او تشکی شد .احن گروه بر احن باورند که امةا علةی

بةا رهبةری

شورشیا کوفی مرری و مدنی در کشته شد عثما دست داشته 1و حا حداق
با سکوت خود فضا را برای قت عثما مهیةا نمةوده اسةت در حةالی کةه امةا
ـــــــــــــــــــــــ
 .4ابن اثیر جزری ،عزالدين علی ،الکامل فی التاريخ ،بیروت :دار صادر2121 ،ق ،ج  ،1ص.11
 .3برای درک چگونگی تأثیر تفکر مذکور بر جهان اسالم ،بايد به واکاوی سیره فردی و حکـومتی حاکمـان
پس از پیامبر

پرداخت .برای اطالع ،ر.ک :ابن سعد ،الطبقات الکبری ،تصحیح :عبدالقادر عطا ،بیـروت:

دار الکتب العلمیه2024 ،ق ،ج  ،1ص  211ـ  214و  142ـ .122
 .1طبری ،محمد بن جرير ،تاريخ األُمم والملوک ،تحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت :دار سويدان ،بیتا،
ج  ،1ص 007؛ شیخ مفید ،محمد بن نعمان ،الجمل والنصرة لسید العترة ،تحقیق سید علـی میرشـريفی ،قـم:
المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید2021 ،ق ،ص 122 ،124و .122
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به همراه حسنین

به مقابله با شورش پرداخت و عملکرد خلیفه سو

و اطرافیانش نیز مانع از ز شد که تالشهای اما به ثمر بنشةیند .احةن در حةالی
است که عثمانیا دورا اما علی

را دورا فتنه خالفت احشا را دیةر قابة

قبول و فاقد اجماع مسةلمانا و نیةز شةخد حضةرتش را مسةت ق قرةاص و
عثما را برتر از احشا میدانستند 3.البته احن حةزب نیةز هماننةد تمةامی احةزاب
صدر اسال بعدها رنگ عقیدتی به خود گرفت .از همین رو است که از زنةا بةا
عنوا «شیع عثما » و از کیششا با عنوا «دحن عثما » حاد میشود.

8

گستر جغرافیاحی ة جمعیتی احن حزب شامات و برره بود .احن حزب در برره
هوادارا بسیاری داشت به طوری که برره را قسمتی از شا میدانسةتند کةه در
عراق قرار گرفته است 1.برره و شا هر دو عثمانی افراطی بودند  3با احن تفاوت
که بررحا بر خالف شامیا طل ه و زبیر را با توجةه بةه عضةوحت در شةورای
شش نفر پس از خلیفه دو سزاوارتر به گرفتن انتقا عثما میدانستند و معاوحه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2عجلی ،احمد بن عبداهلل ،تاريخ الثقات ،المدينة المنـورة :مکتبـة الددار2041 ،ق ،ج  ،2ص 242؛ بـرای
شواهد اين برتری ،ر.ک :سمعانی ،عبدالکريم بن محمد ،األنساب ،تحقیق :عبداهلل عمر البارودی ،بیـروت :دار
الجنان2042 ،ق ،ج  ،0ص70؛ مِزمی ،يوسف بن عبدالرحمن ،تهذيب الکمال فی اسماء الرجال ،تحقیق :بشمار
عوّاد معروف ،بیروت :مؤسسة الرسالة 2041 ،ـ 2040ق ،ج  ،21ص .017
 .1برای «شیع عثمان» ر.ک :کلینى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،الکـافی ،تحقیـق و تصـحیح :علـی اکبـر
غفارى و محمد آخوندى ،تهران :دار الكتب اإلسالمیة2047 ،ق ،ج  ،0ص 122؛ برای «دين عثمـان» ر.ک:
ابومخنف کوفى ،لوط بن يحیى ،وقعة الطفّ ،تحقیق :يوسفى غروى ،محمدهادى ،قم :جامع مدرسین حةوز
علمیه ،سوم2027 ،ق ،ص.110
 .1صنعانی ،عبدالرزاق ،المصنف ،تحقیق :حبیبالرحمن األعظمی ،بیروت :المجلس األعلمـی ،بـی تـا ،ج ،0
ص14؛ ابن سعد ،ج ،1ص.111
 .0ابوجعفر اإلسکافی ،محمد بن عبداهلل ،المعیار والموازنة ،تحقیق :محمدباقر محمودی ،بیروت :مؤسسة المحمـودی،
2041ق ،ص .11

زمینهها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین
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را شاحست احن کار نمیدحدند .به منةاطق مةذکور سةرزمینهةای جزحةره (شةام
شهرهای :موص

نریبین دارا سناار زمد هیت عانات حِمد قَرقیسیا رَقَّةه و

ررها) 3حمن (صنعا و نارا ) ری 8و حتی قسمتی از کوفه 1را نیز باحد اضافه کرد.
شاحد در نگاه اول باورِ وجودِ پررنگِ احن حزب که بنیاد حزب امةوی اسةت در
کوفهای که به تشیع معروف است سخت و سنگین باشد اما حقیقت احةن اسةت
که «احن حزب در زما نهضت اما حسین

درصد قاب توجهی از مرد کوفةه

را به خود اختراص داده بود زحرا تا ز زما بیست سال از حکومةت امةوی در
کوفه میگذشت 3».احن بیست سال تنها مربود به دورا حکومت معاوحه است و
اگر دورا حکومت عثما را نیز بدا اضافه نماحیم بهراحتی قاب باور است کةه
رؤسا و بزرگا صاح نفولِ بیشتر قباح از احن حةزب بةوده و دالة
سوی زنا گراحش پیدا کرده باشند .وجود چنین حزبی موج
شناخت اه بیت

از جمله اما حسین

مةرد بةه

گردحد که مرد از

فاصله بگیرند .بةدحهی اسةت کةه

نتیا احن فراحند بیتفاوتی در برابر شهادت اما حسین

بود.

 .3حاكمیت تفکر حزب خوارج

خوارج شراه حرورحه حکمیه و حةا مارقةه از دحرپةاترحن احةزاب و فرقةههةای
اسالمی هستند 5.زنا ابتدا پس از جنگ صةفین بةه صةورت حزبةی در برابةر دو
حزب «علوی» به رهبری اما علی

و «اموی» به رحاست معاوحةه ابةراز وجةود

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن اعثم کوفی ،احمد ،الفتوح ،بیروت :دار الکتب العلمیة2041 ،ق ،ج  ،1ص .114
 .1ابوجعفر اإلسکافی ،محمد بن عبداهلل ،المعیار والموازنة ،پیشین ،ص .11
 .1برای شرح و اثبات اين مطلب ،ر.ک :هدايتپناه ،محمدرضا ،جريانشناسی فکری معارضان قیـام کـربال،
قم :مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوز علمی قم2121 :ش ،ص  27ـ .01
 .0صفری فروشانی ،نعمتاهلل ،کوفه از پیدايش تا عاشورا ،قم :مشعر2172 ،ش ،ص .121
 .1برای اسامی و فرقههای خوارج ،ر.ک :مقدسی ،مطهر بن طاهر ،البدء والتاريخ ،بور سعید :مکتبـة الثقافـة
الدينیة ،بیتا ،ج  ،1ص .211
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کردند و در پاحا قر اول با ورود به مسائ کالمی در برابر مرجئه بةه صةورت
حک فرق کالمی به حیات خود ادامةه دادنةد .زنةا در قةرو بعةدی بةا تعةدح
اعتقادات خوحش ضامن بقای فرقهشا گردحدند 3.بةرای درک صة یح از وجةود
خوارج در عراق باحد اشاره داشت که زنا چهار بةار در دورا معاوحةه سةرکوب
شدند 8تا در دورا حزحد طعم قدرت را در برره بچشند.

1

خارجیا ِ متعر ِ خونرحز در عراق و حااز و بعدها در اقری نقاد جها اسال
حضور داشتند .از کسانی که بهراحتی شخریت بزرگی همچو اما علةی
کافر و مست ق مر

را

میشمارند و بر فرزند و جانشین او حعنةی امةا ماتبةی

شمشیر کشیدند انتظاری جز احن نمیرود که در قیةا و شةهادت فرزنةد احشةا
بیتفاوت باشند.
 .4اعتقادات جاهالنه

حکی از گرفتاری هاحی که باعث ان راف مسلمانا پس از پیامبر

شد جهة و

بی خبری زنا از اعتقادات احکا سیاست و دحگر م ورهای علمی اسةال بةود.
مرد با دورشد از اه بیت
فرح

که میراثدار واقعی علةم نبةوی بودنةد بةه دا

و نیرنگ حاکما افتاده و در گمراهی ره پیمودند برای نمونه میتةوا بةه

تروحج جبر در جامعه ابتدا از سوی عثما و سپس معاوحه حزحد و دحگر حاکما
اشاره کرد چنا که معاوحه برای کمکرد مخالفتها با والحتعهةدی حزحةد ز را
ـــــــــــــــــــــــ
 .2صابری ،حسین ،تاريخ فرق اسالمی ،تهران :انتشارات سمت2120 ،ش ،ج  ،2ص .127
 .1اوّل :طبری ،تاريخ األمم والملـوک ،پیشـین ،ج  ،1ص  211ـ  .211دوم :ابـن کثیـر دمشـقی ،أبوالفـداء
اسماعیل بن عمر ،البداية و النهاية ،بیروت :دار الفکر2047 ،ق2721 /م ،ج  ،2ص  .10سوم :بالذری ،احمد
بن بحیی ،انساب االشراف ،تحقیق :سهیل زکار ،بیروت :دارالفکر2027 ،ق ،ج  ،1ص  .272چهارم :ابن اثیر،
الکامل فی التاريخ ،پیشین ،ج  ،1ص.121
 .1ابن قتیبة دينوری ،أبومحمد عبداهلل بن مسلم ،اإلمامة والسیاسة ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار األضواء،
2024ق2774/م ،ج  ،1ص 17؛ طبری ،تاريخ األُمم والملوک ،پیشین ،ج  ،1ص .141

زمینهها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین
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به عنوا قضای الهی تروحج میکرد 3.طبیعی است که در چنةین فضةاحی واکةنش
نسبت به شهادت اما حسین

نیز با سوء استفاده از حرب قضا و قدر فةروکش

کند .اوج احن اعتقادات جاهالنه جمل ابن سعد است که برای دستور حملةه بةه
سیدالشهداء

خطاب به لشکرش فرحاد می زند« :يا خَيلَ اللّهِ اِركَبدي وَ اَبشِدري

2

ای لشکرحا الهی! سوار شوحد که شما را بشارت [بهشت] باد».
ب ـ عوامل اجتماعی
جوامع اسالمی همیشه ت ت تأثیر جرحا های فکری گوناگونی بودهانةد .بررسةی
جامعهشناختی حااز نشا میدهد که قسمت عمةد احةن سةرزمین از افکةار دو
خلیف پس از پیامبر

متأثر بوده است .علت احن امر ز است که صةاحبا احةن

افکار و کسانی که رواحتگر احادحث و تروحجدهند سیر زنا بودهاند سةالهةا در
مکه و مدحنه می زحسته و مرد از زنا تأثیر پذحرفتهاند .جامع شا نیةز از ابتةدای
فتح به دست زل ابی سفیا افتاد 1و اسال را با قرائت زنا فرا گرفت .ثمر اسال
ابوسفیانی جه و بیخبری نسبت به اسال راستین بود .احن جه تةا بةدا پاحةه
بود که مردمةا شةا بةرای پیةامبر

بسةتگانی بةه جةز معاوحةه و خانةدا او

نمیشناختند .با احن اوصاف شا بزر ترحن و مهمترحن پاحگاه حزب امةوی کةه
ادام حزب عثمانی بود به شمار میرفت .گزارشهةای تةارحخی نیةز اخترةاص
هواداری حااز و شا از برخی احزاب را تأحید مینماحنةد .م مةد بةن علةی بةن
عبداهلل بن عباس زمانی که میخواست مبلغا عباسی را برای جذب مرد اعةزا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن قتیبة دينوری ،اإلمامة والسیاسة ،پیشین ،ج  ،2ص .141
 .1ابومخنف ،وقعة الطف ،پیشین ،ص .271
 .1خلیفه ،أبوعمرو بن خیاط بن أبیهبیره لیثی عصفری مشهور به شباب ،تاريخ خلیفة بن خیـاط ،تحقیـق:
فواز ،بیروت :دار الکتب العلمیة2021 ،ق2771/م ،ص .27
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کند به زنا توصیه می کرد که به خراسا بروند چرا که کوفه و اطرافش متماحة
به اما علی

برره عثمانیمذه

جزحره خارجیمسلک شامیا امویمةرا

و حااز نیز هوادار ابوبکر و عمر هستند 4.بر احن اساس فهةم علةت بةیتفةاوتیِ
مرد احن سرزمینها در برابر قیا و شهادت اما حسین

کار سختی نیست.

پیچیدهترحن جامع ز روز جها اسال جامع عراق بود .در جامع عراق نیز تنها
کوفه وضع بغرنای داشت زحرا هما طور که گذشت برةره و جزحةره تقرحبةاً
حکدست و با خب اه بیت

ناموافق بودند .در جامع بزر

ز روز کوفه سه

جامع کوچکتر شیعیا عثمانیا ة اموحا و خوارج میزحسةتند .بةیتفةاوتی دو
جامع اخیر نسبت به قیا و شهادت اما حسین

امری عادی و قاب پیشبینی

است اما ز چه مهم است واکاوی جامع شیعیا کوف ز روز است که «زنةا را
می توا به دو بخش بزرگا و شیعیا عادی تقسیم کرد .از بزرگا شیعه میتوا
از افرادی همچو  :سلیما بن صررَد خُزاعی مرسَی
عَوسَاه اسدی حبی

بن مظاهر اسدی و ابوثمامه صاحدی نا برد  . ...احن افةراد

عمیقاً به خاندا اه بیت نبوت
بودند که پس از مر

بن نَابه فَةزاری مسةلم بةن

عشق میورزحدند و بعضةی از همةین افةراد

معاوحه ابتدا باب نامهنگاری با اما حسین

را گشودند.

3

شیعیا عادی که درصد قاب توجهی از مرد کوفه را تشکی میدادند گرچه بةه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجهول (بینام) ،أخبار الدولة العباسیة وفیه أخبار العباس وولده ،تحقیق :عبد العزيز الدوری و عبد الجبار
المطلبی ،بیروت :دار الطلیعة2172 ،ق ،ص 141؛ مقدسی ،أبوعبداهلل محمد بن أحمد ،أحسـن التقاسـیم فـى
معرفة األقالیم ،القاهرة :مکتبة مدبولى ،الطبعة الثالثة2022 ،ق2772/م ،ص170؛ مقدسی ،مطهـر بـن طـاهر،
البدء والتاريخ ،پیشین ،ج  ،1ص 17؛ ابن الجوزى ،أبوالفرج عبد الرحمن بن على بـن محمـد ،المنـتظم فـى
تاريخ األمم والملوک ،تحقیق :محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا ،بیروت :دار الکتـب العلمیـة،
األولى2021 ،ق2771/م ،ج  ،7ص .11
 .3طبری ،تاريخ األمم و الملوک ،پیشین ،ج  ،1ص .112

زمینهها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین
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خاندا اه بیت عرمت و طهةارت عالقة وافةری داشةتند امةا رفتةار والیةانی
همچو زحاد و پسرش با زنا و نیز سیاسةتهةای کلةی اموحةا در شةیعهزداحةی
جامع کوفه از زنا زهر چشم سختی گرفته بود 4».احن زهر چشةم جةرأت هةر
گونه حرکتی را از زنا گرفته بود .ضمن احنکه اگر همچو برخی م ققا تشیع
را به انواع مختلفی تقسیم کنیم خواهیم دحد که «تشیع عراقی» نوعی «تشیع عا و
سیاسی» بوده است که نمیتوا از ز هما انتظار «تشیع اعتقادی» را داشت.

8

جامعهشناسی کوفه امکا حک نوع نگاه دحگر را نیةز بةه م ققةا مةیدهةد و ز
احنکه جامع کوفه در حک نگاه کلی از دو بخش «اشراف» و «دیر اشراف» شام :
مرد عادی بندگا و موالی تشکی شده بود .مةوالی بةه دیةر عةربهةاحی گفتةه
می شد که با حکی از قبیلههای عرب پیما می بستند تا جزء ز قبیله شمرده شةده
و از حقوق اجتماعی و شهروندی برخوردار گردند .بیشتر احن مةوالی احرانیةانی
بودند که حا در جنگها اسیر شده بودند و حا به کوفةه مهةاجرت کةرده بودنةد از
جمله برای درک بهتر موقعیت زنا میتوا تنها به جمعیت چهارهزار نفری ز ها
اشاره کرد که همگی از موالی قبیل بنیتمیم بودند.

2

دستهبندی اشراف و دیر اشراف در گزارشهای مربةود بةه واقعة کةربال دحةده
میشود .شخری در جواب به اما حسین

که جوحای اوضاع و شةراحب کوفةه

بودند گفت« :اشراف مرد به وسیل رشوههای عظیم م بت زنةا بةه حکومةت
خرحده شده است و اما ساحر مرد دلهایشا با تو و شمشیرهاحشا فةردا علیةه
تو کشیده خواهد شد 1».اهمیت احن دستهبندی بدا جهت است که مرد عادی
ـــــــــــــــــــــــ
 .4صفری فروشانی ،نعمتاهلل ،کوفه از پیدايش تا عاشورا ،پیشین ،ص  121ـ .121
 .3جعفريان ،رسول ،تاريخ تشیع در ايران تا طلوع دولت صفوی ،تهران :علم ،دوم2127 ،ش ،ص .11
 .2بالذری ،أحمد بن يحیی بن جابر ،فتوح البلدان ،بیروت :دار ومکتبة الهالل2722 ،م ،ص .171
 .0قرشی ،محمدباقر ،حیاة االمام الحسـین

؛ دراسـة وتحلیـل ،قـم :دار الکتـب العلمیـة2177 ،ق ،ج ،1

331



رهتوشه محرم الحرام 3131

بندگا و موالیِ هر قبیلهای پیرو موضع سیاسی اشراف ز قبیلةه بودنةد و همةا
طةةور کةةه در قسةةمت عوام ة اعتقةةادی و سیاسةةی گذشةةت رؤسةةا و بزرگةةا
صاح نفولِ بیشترِ قباح

از حزب عثمانی ة اموی بودند.

ج ـ عوامل روانی ـ اخالقی
گذشته از عوام بیرونی هر انسانی در کردار و رفتار خود ت ةت تةأثیر عوامة
درونی نیز هست .مهمترحن عام درونی در حک انسا شخریت خود او است و
اهمیّت احن شخریت و هوحت فرد تا ز جا است که بةا وجةود عوامة متعةدد و
مخالف بیرونی بهتنهاحی میتواند در برابر هم ز ها قد علم کرده و بةه انتخةابی
دحگر ص یح حا دلب دست بزند .در احنجا به بیا برخی از عل اخالقی و روانی
مؤثر در مسلمانا در موضوع مورد ب ث میپردازحم.
 .1ضعف دینداري

هما طور که گذشت مسلمانا پةس از رسةول خةدا

از تعةالیم نةاب نبةوی

فاصله گرفتند .زنا از سوحی سرچشم اصةلی معةارف صة یح اسةالمی حعنةی
خاندا عرمت و طهارت را از دست داده و از سوی دحگةر حاکمةا را الگةوی
خوحش قرار دادند .احن هر دو منار به ضعف دحنداری در میا زنا گردحد .اما
حسین

نیز به احن نکته تذکر داده و فرموده« :إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيا وَ الدِّينُ لَعْدقٌ

عَلَى أَلِْْنَتِهِمْ يحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَدلَّ الددَّيانُونَ؛ 1مةرد
بندگا دنیا هستند و دحن را همانند چیزى که طعم و مز داشته باشد م انگارنةد
و تا مزه ز را بر زبا خود احساس م کنند ز را نگاه م دارنةد و هنگةام کةه
بناى ززماحش باشد تعداد دحندارا اندک م شود».

ص.174
 .4ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه2040 ،ق2111/ش ،ص .101

زمینهها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین
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 .2دنیاطلبی

حکی دحگر از زثار ناخوشاحند فاصلهگرفتن مسةلمانا از اسةال نةاب م مةدی و
قرارگرفتن در مسیر خلفا بازشد درواز فتوحات و سرازحر شد دناحم به سوی
مسلمانا بود .بدحهیترحن اثةر زودهنگةا و قابة پةیشبینةی احةن پدحةده رشةد
دنیاطلبی میا مرد بود« .از هما ابتدای شروع جنةگ هةای احةرا و مسةلمانا
گروههاحی از قباح مختلف اعراب به طمع گردزوری دنةاحم بةه دنبةال سةپاه راه
افتادند .احن عده پس از بنیا شد شهر کوفه در ز ساکن شةده و بةر اخالقیةات
دحگر مردما نیز تأثیر گذاشتند .وجود احن خریره در کوفیا باعث شده بود تا
روحی «نا به نرخ روز خورد » را به دست زورند و از هر جرحا و حکومتی که
دنیای زنا را تأمین کند طرفداری نماحند 4 ».همةا گونةه کةه در ب ةث ضةعف
دحنداری گفتیم سیدالشهداء

در مسیرشا به سوی کربال در سخنانی بةه احةن

نکته اشاره کرده و چنین مردمانی را بندگا دنیا دانستند 2.از جمله شواهد تارحخی
احن ب ث طمع عمر بن سعد به حکومت ری است.

2

 .3استفاده از مال حرام

استفاده از مال حرا حکی از عوارض ضعف دحةنداری و نشةان بةارز دنیةاطلبی
است .مورخا لکر کرده اند هنگامی که دشمن سیدالشهداء

را م اصره کةرد

احشا برای سخنرانی به میا زنا رفت امةا زنةا از شةنید کةال حضةرت ابةا
داشتند .ز گاه اما

علت روگردانی زنا از کال حق را اسةتفاده از مةال حةرا

بیا نمودند« :فَقَد مُلِئَت بَُُّدونُكُم مِدنَ الحَدرام وَ طُبِدعَ عَلَدى قُلُدوبِكُم؛ 1بةه ت قیةق
ـــــــــــــــــــــــ
 .4صفری فروشانی ،نعمتاهلل ،کوفه از پیدايش تا عاشورا ،پیشین ،ص .277
 .3ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،پیشین ،ص .101
 .2ر.ک :ابن شهر آشوب مازندرانى ،محمد بن على ،مناقب آل أبیطالب
 .1همان ،ص ،104پاورقی .1

 ،قم :عالمه2177 ،ش.

336



رهتوشه محرم الحرام 3131

شکمهای شما از مال حرا پر شده و بر قل های شما مهر زده شةده اسةت ».در
تأحید فرماحش اما حسین

میتوا به پةذحرش رشةوه از سةوی سةرا قباحة

کوفه 4اشاره نمود.
 .4آلودگی به گناه

جدای از احنکه ضعف دحنداری سب

بروز گناه مةیشةود و حةا اسةتفاده از مةال

حرا گناه بزرگی است شهید مطهری بر احن باور است که حارا ابن زحاد و ابةن
سعد خُبث باطنی داشتهاند 3.گفتنی است که اوج زلودگی به گناه سب

مةیشةود

که باطن شخد خبیث شود وگرنه انسةا از بةدو خلقةت دارای طینتةی پةاک
است و با گذشت زما و دفلت از حق تعةالی کةمکةم دامةانش بةه گنةاه زلةوده
میشود و در نهاحت گرفتار خباثت درونی میگردد.
 .5اجتهاد نابهجا

اجتهادهای نابهجا نیز از زثار گمگشتگی معارف ناب اسال در دعواهای سیاسی و
قدرتطلبانه است .پس از خانهنشینی اجباری اما علةی کةه مفسةر و شةارح
واقعی احکا الهی بود مرد در مسائ شرعی پیشزمده و جدحد به اص اب به-
وحمه خلفا رجوع میکردند .زنا نیز در مسائ مشک

بةه اجتهةاد خةوحش عمة

می کردند .با رشد احن خریره در میا مسةلمانا هةر کةس کةه کوچةکتةرحن
اطالعی از دحن داشت به خود اجازه میداد که در بزر ترحن مسائ دحنی اظهةار
نظر کرده و بر طبق ز عم نماحد .اوج احن مسأله را در میا اه حااز و عراق
بهوحمه قارحا کوفی و خوارج مشاهده میکنیم .در چنةین فضةاحی بسةیار عةادی
است که برخی به اصطالح ماتهدا دربار قیا و شهادت اجتهاد کرده و مثالً ز
را بر خطا دانسته و نسبت به ز بیتفاوت باشند و عدهای نیز دانسته حا ندانسته از
زنا پیروی کنند.
ـــــــــــــــــــــــ
 .4بالذری ،انساب االشراف ،پیشین ،ج  ،1ص .121
 .3مطهری ،مرتضی ،حماسه حسینی ،تهران :صدرا ،سیزدهم2172 ،ش ،ج  ،1ص  210ـ .211

زمینهها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین
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 .6احساسات

احن وحمگی اخالقی از دورا قدحم با عربها همراه بوده است .زنا از قةدحم بةا
کوچکترحن ت رحکی به جا هم افتاده و جنگهاحی طوالنی را رقةم مةیزدنةد.

3

پس از اسال و با تأکیدهای فراوا قةرز بةر تعقة و تةدبر پیةامبر رحمةت
توانست تا حدود بسیاری زنا را کنترل کند .اما پس از رحلت حضرت و با زنده
شد مادد روح عربی در ساح خالفت خلفا زنا به راه و روش گذشت خوحش
بازگشتند .نمون بارز احن احساسات را می توا در میا کوفیا مشاهده کرد .زنا
زمانی به طرفداری از اما علی

برخاستند و زمانی هم نسبت به او بةیتفةاوت

بودند .همین رفتار را نسبت به اما حسةن

و پةس از احشةا نسةبت بةه امةا

حسین و فرستاد احشا مسلم بن عقی نیز داشتند .حکةی از م ققةا تةارحخ
احن وحمگی را ناشی از عد رسوخ احما در قل های مسلمانا میداند چرا کةه
زنا با دحد شوکت اسال ز را پذحرفتند ولةی بةا انگیةزه دنیةاطلبی بةه جنةگ
میرفتند.

3

 .7تبلیغات دشمن

از دحگر مسائ روانی که با استفاده از جه و بیخبةری مةرد بةه ثمةر نشسةت
تبلیغات مسمو حاکمیت علیه خاندا نبوت بود .زنا با احن تبلیغات مةرد را از
اه بیت

دور نموده و نسبت به زنا بیتفاوت میکردنةد .پةس از حاکمیةت

معاوحه کار به جاحی رسید که برخی مرد اما علی

را مست ق لعن و دشةنا

می دانستند .وقتی از مروا بن حکم سؤال شد کةه چةرا چنةین امةری را تةروحج
میکنید؟ پاسخ گفت« :ال يْتقيم األمر إالّ بذلك  1امر (حکومت بنیامیه) جةز بةا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :جزری ،ابن اثیر ،الکامل فی التاريخ ،پیشین ،ج  ،2ص 141؛ نمونه اين مطلب ،جنگ بعاث اسـت.
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احن کار ساما نمیحابد ».از دحگر اقدامات معاوحه نفةی فضةاح امةا علةی و
نسبتداد ز به ساحرحن انتساب رلاحة دحگةرا بةه احشةا و اسةتخدا برخةی
ص ابه برای جع احادحث در مذمت حضرتش بود 3.همین اقدامات بود که سب
شد برخی فقب به دلی بغض و کینه نسبت به اما علی

در کربال حاضر شوند

و در برابر قیا و شهادت سیدالشهداء نیز بیتفاوت باشند.
احن تبلیغات تنها در برعد فکری نبود و از نظر سیاسی و نظامی نیةز ابةن زحةاد بةا
تبلیغات سپاه موهو شا مرد کوفه را مرعوب نمةود و از حةاری مرسةلِم و امةا
حسین منررف کرد .تهدحد و تطمیع از دحگر مسائ روانی قاب اشاره اسةت.
ابن زحاد از سوحی با تهدحد و تطمیع اشراف قباح هر رئیسةی را در برابةر قبیلة
خوحش قرار داد و از سوی دحگر با تهدحد و تطمیع تمامی مرد سب

شده بةود

که حتی اگر رئیس قبیلهای خواها حاری حسین باشد مةردمش بةه حةاری او
برنخیزند .داستا حارینشد هانی بن عروه از سوی قبیل پرجمعیتاش بهتةرحن
گواه تهدحدهای ابن زحاد است 8.ابن زحاد با سل

امنیت از فرارحا لشکر اعزامةی

به کربال توانست لشکر پرشماری تاهیز کند و نا کوفیا را برای همیش تةارحخ
سیاه نماحد.
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