
 نسبت به قیام و شهادت امام حسینمردم تفاوتی  بی ها و عوامل زمینه

 *مهدي نورمحمدياالسالم والمسلمين  حجت

 اشاره

سال پس از رحلت جةد   51بار  تنها بدا  شک  اسف علی شهادت حسین بن 

ز  هم به دست کسانی که به ظاهر مسةلما  بودنةد      بزرگوارش رسول خدا

برانگیزترحن واقعة    ترحن و از سوی دحگر  تأم  شک از سوحی  در شمار دردناک بی

که چگونه کسانی که به کیش پیامبر  تواند باشد. احن ادوار اسالمی و بلکه تارحخ می

و حا حتةی   تفاوت بوده  بودند  در برابر شهادت نواد  م بوب احشا  بی اسال 

ا متوجةه  موضوعی است که لهةن هةر پرسشةگری ر     در سپاه دشمن قرار داشتند

تفةاوتی   کند. بر احن اساس  حکی از موضوعات باحسته  بررسةی علة  بةی    خود می

کوشةد   مةی حاضر است. نوشتار  مسلمانا  در برابر قیا  و شهادت اما  حسین

 احن امر را بررسی نماحد.

است که مسلمانا  در مقطع تارحخی احن نکته ضروری  لکرقب  از ورود به ب ث  

 ـــــــــــــــــــــــ

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
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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     

حاةاز    دوری از کانو  حادثه چندا  مناس  بررسی نیسةت  امةا واکةنش سةاکنا     

عراق و شا  به دلی  وقوع در کانو  حوادث  نیةاز بةه تأمة  و بررسةی دارد. نکتة       

نیةز   تر مسلمانا  نسبت به قیا  و شهادت اما  حسین تفاوتی بیش که بی دحگر ز 

ای از عوامة   چو  هر اتفاق تارحخی دحگری  دارای علت واحد نبوده و ماموعه هم

هةای:   تةوا  بةه دسةته    ماموعة  مةذکور را مةی   اند.  و عل  در ظهور ز  نقش داشته

 بندی کرد. تقسیم« روانی ة اخالقی»و « اجتماعی»  «عقیدتی ة سیاسی»

 عوامل عقیدتی ـ سیاسی ـالف 

انةد کةه در صةدر اسةال        عقیده و سیاست  از احن رو در کنار هم قرار داده شةده 

زماني کوتاه یا بلند، رنگ  ةهاي سیاسي، پس از گذشت یک دور بندي دسته تر بیش

گرفت؛ به عبارت امـروزي، احـزاب صـدر اسـالم، در      و بوي عقیدتي به خود مي

جهت تثبیت موقعیت خود، از دین یاري جسته و به فرقه، مکتب و مذهب تبدیل 

هـاي عقیـدتي ـ سیاسـي صـدر اسـالم را        شدند. از این رو، نخست باید قطب مي

 ا چه اندازه با مکتب و خاندان اهـل بیـت  بازشناخت تا روشن شود که آنان ت

مهم قیام  ةتفاوتي آنان نسبت به واقع همسو بودند. تنها آن زمان است که درك بي

شود. اینک به بیـان بعضـي عوامـل عقیـدتي و      آسان مي و شهادت امام حسین

 پردازیم. سیاسي در این باره مي

 . دوري از خط اصیل اسالم1

به دالح  گوناگو  که ماال توضیح ز  نیست   اجها  اسال  پس از رسول خد

  از خب اصی  اسال  و معارف ناب نبةوی  با سربرتافتن از خالفت امیر مؤمنا 

احن دوری  تفکر و مکتبی شد کةه تةأثیری ژرف بةر اندحشة        فاصله گرفت. نتیا

تر مسلمانا  بر احةن   وخوی مسلمانا  نهاد. اگرچه بیش سیاسی اسال  و حتی خلق
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ترسةیم نمةوده بةود  امةا      خةدا ند که در هما  مسیر گا  نهادند که رسول باور

 سةال  رسةول  81چو  بسیاری دحگر بر احن عقیةده اسةت کةه تةالش      نگارنده هم

در جامعه نادحده انگاشته شد. اثبات احن مطلة  روشةن  در احةن ماةال      خدا

از خب اصی  دوری  تأثیرترحن  باشد  احن است که مهمچه مسلم می ز  گناد. نمی

ضرورت وجود و اطاعت از اما  پس از رسول   اسال  ناب م مدی  حذف مقول

تواند نةامزد جانشةینی رسةول     بود. در احن نگاه  هر کسی با هر دلیلی می خدا

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

هاشةم   داشت نبوت و خالفت در بنةی  قرحش بدا  دلی  که دوست نمی»بودند که: 

تنهةا حکةی از خةرده     4 «جمع گردد  خالفت را از احشا  )امةا  علةی( منةع کةرد.    

شةد  زنةا     ادیو ع بیتشد  گراحش مرد  به اه  رنگتأثیرهای احن نگاه  کم

 3تفاوتی نسبت به قیا  و شهادت زنا  بود. در چشم مرد  و در نتیاه  بی

 مند عثمانیحزب قدرت. 2

حزب عثمانی حا عثمانیه  حزبی سیاسی است که پس از کشته شد  عثمةا  و بةه   

بةا رهبةری    هواداری از او تشکی  شد. احن گروه بر احن باورند که امةا  علةی  

و حا حداق   1در کشته شد  عثما  دست داشته  و مدنی شورشیا  کوفی  مرری

با سکوت خود  فضا را برای قت  عثما  مهیةا نمةوده اسةت  در حةالی کةه امةا        

 ـــــــــــــــــــــــ

 .11، ص1، ج ق2121صادر،  دار :روتیخ، بيالتار یف ، الکاملعلی جزری، عزالدين اثیر . ابن4

حاکمـان   یحکـومت  و یفرد رهیس یواکاو به دي، باتفکر مذکور بر جهان اسالم ریثأت یچگونگ درک یبرا. 3

ـ عطا، ب عبدالقادر :حی، تصحیالکبر سعد، الطبقات ابنبرای اطالع، ر.ک: . پرداخت پس از پیامبر  :روتی

 .122ـ  142و  214ـ  211، ص 1، ج ق2024، یهالعلم الکتب دار

، تا یدان، بيسو دار :روتیم، بیابراه ابوالفضل محمد :قیوالملوک، تحق مماألُ خير، تاريجر بن ، محمدیطبر .1

ـ  دیس قی، تحقةالعتر دیلس ةوالنصر نعمان، الجمل بن د، محمدیمف خیش؛ 007، ص 1ج   :، قـم یفيرشـر یم یعل

 . 122و  122، 124، صق2021د، یالمف خیالش یةلفأل یالعالم تمرؤالم
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به مقابله با شورش پرداخت و عملکرد خلیفه سو   به همراه حسنین علی

نشةیند. احةن در حةالی    بهای اما  به ثمر و اطرافیانش نیز مانع از ز  شد که تالش

را دورا  فتنه  خالفت احشا  را دیةر قابة     ست که عثمانیا   دورا  اما  علیا

قبول و فاقد اجماع مسةلمانا   و نیةز شةخد حضةرتش را مسةت ق قرةاص و       

البته احن حةزب نیةز هماننةد تمةامی احةزاب       3دانستند.عثما  را برتر از احشا  می

است که از زنةا  بةا   صدر اسال   بعدها رنگ عقیدتی به خود گرفت. از همین رو 

 8شود. حاد می« دحن عثما »شا  با عنوا  و از کیش« عثما   شیع»عنوا  

جغرافیاحی ة جمعیتی احن حزب  شامات و برره بود. احن حزب  در برره    گستر

دانسةتند کةه در    طوری که برره را قسمتی از شا  می هوادارا  بسیاری داشت  به

با احن تفاوت  3برره و شا   هر دو عثمانی افراطی بودند  1عراق قرار گرفته است.

که بررحا  بر خالف شامیا   طل ه و زبیر را با توجةه بةه عضةوحت در شةورای     

دانستند و معاوحه  شش نفر  پس از خلیفه دو   سزاوارتر به گرفتن انتقا  عثما  می

 ـــــــــــــــــــــــ

ـ  ة:المنـور  ةنيالثقات، المد خيعبداهلل، تار بن ، احمدیعجل. 2 ؛ بـرای  242، ص 2، ج ق2041، الددار  ةمکتب

ـ ، بیالبارود عمر عبداهلل :قینساب، تحقمحمد، األ بن مي، عبدالکریسمعانشواهد اين برتری، ر.ک:   دار :روتی

 بشمار :قیالرجال، تحق اسماء یف الکمال بيعبدالرحمن، تهذ بن وسفي، یمِزم؛ 70، ص0، ج ق2042الجنان، 

 .017، ص 21، ج ق2040ـ  2041، ةالرسال ةسسؤم: روتیمعروف، ب عوّاد

ـ حقی، تالکـاف ،  اسحاق بن يعقوب بن کلینى، محمدر.ک: « عثمان شیع ». برای 1 اکبـر   علـی : حیصـح ت و قی

ر.ک: « دين عثمـان »؛ برای 122، ص 0، ج  ق2047، اإلسالمیة الكتب دارتهران: محمد آخوندى،  و غفارى

حةوز    مدرسین  جامع :، قم غروى، محمدهادى يوسفى :قی، تحق الطفّ ، وقعة يحیى بن کوفى، لوط ابومخنف

 .110، ص  ق2027،  ، سوم علمیه

ـ األ المجلس :روتی، بیعظماأل الرحمن بیحب :قی، عبدالرزاق، المصنف، تحقیصنعان. 1 ، 0تـا، ج   ی، بـی علم

 . 111، ص1؛ ابن سعد، ج14ص

 : مؤسسة المحمـودی، روتی، بیمحمود محمدباقر :قی، تحقةوالموازن اریعبداهلل، المع بن ، محمدیسکافاإل ابوجعفر. 0

   .11، ص ق2041
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ره )شةام   هةای جزحة   دحدند. به منةاطق مةذکور  سةرزمین   احن کار نمی  را شاحست

شهرهای: موص   نریبین  دارا  سناار  زمد  هیت  عانات  حِمد  قَرقیسیا  رَقَّةه و  

 را نیز باحد اضافه کرد. 1و حتی قسمتی از کوفه 8  حمن )صنعا و نارا (  ری3ررها(

شاحد در نگاه اول  باورِ وجودِ پررنگِ احن حزب که بنیاد حزب امةوی اسةت  در   

ف است  سخت و سنگین باشد  اما حقیقت احةن اسةت   ای که به تشیع معرو کوفه

درصد قاب  توجهی از مرد  کوفةه   احن حزب در زما  نهضت اما  حسین»که 

را به خود اختراص داده بود  زحرا تا ز  زما  بیست سال از حکومةت امةوی در   

احن بیست سال  تنها مربود به دورا  حکومت معاوحه است و  3«گذشت. کوفه می

راحتی قاب  باور است کةه  حکومت عثما  را نیز بدا  اضافه نماحیم  بهاگر دورا  

و دالة  مةرد  بةه     ودهتر قباح  از احن حةزب بة   بیش نفولِرؤسا و بزرگا  صاح 

سوی زنا  گراحش پیدا کرده باشند. وجود چنین حزبی  موج  گردحد که مرد  از 

ی اسةت کةه     فاصله بگیرند. بةدحه از جمله اما  حسین شناخت اه  بیت

 بود. تفاوتی در برابر شهادت اما  حسین احن فراحند  بی  نتیا

 . حاكمیت تفکر حزب خوارج3

هةای  خوارج  شراه  حرورحه  حکمیه و حةا مارقةه  از دحرپةاترحن احةزاب و فرقةه     

زنا  ابتدا پس از جنگ صةفین  بةه صةورت حزبةی در برابةر دو       5اسالمی هستند.

به رحاست معاوحةه  ابةراز وجةود     «اموی»و  یبه رهبری اما  عل «علوی»حزب 

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 114، ص 1، ج ق2041، یةالعلم الکتب دار :روتی، احمد، الفتوح، بیکوف اعثم ابن. 2

 . 11. ابوجعفر اإلسکافی، محمد بن عبداهلل، المعیار والموازنة، پیشین، ص 1

ـ ق معارضان یفکر یشناسانيمحمدرضا، جرپناه، تيهدا. برای شرح و اثبات اين مطلب، ر.ک: 1 کـربال،   امی

 . 01ـ  27، ص ش2121 :قم ی علم  حوز یفرهنگ یهاپژوهش و مطالعات مرکز :قم

 .121، ص ش2172مشعر،  :عاشورا، قم تا شيدایپ از اهلل، کوفه، نعمتیفروشان یصفر. 0

 الثقافـة  مکتبـة  :سعید والتاريخ، بور البدء، طاهر بن ، مطهرهای خوارج، ر.ک: مقدسی. برای اسامی و فرقه1

 .211، ص 1 تا، ج  یالدينیة، ب
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کردند و در پاحا  قر  اول  با ورود به مسائ  کالمی در برابر مرجئه  بةه صةورت   

کالمی به حیات خود ادامةه دادنةد. زنةا  در قةرو  بعةدی  بةا تعةدح           حک فرق

بةرای درک صة یح از وجةود     3شا  گردحدند.اعتقادات خوحش  ضامن بقای فرقه

خوارج در عراق باحد اشاره داشت که زنا  چهار بةار در دورا  معاوحةه سةرکوب    

 1تا در دورا  حزحد طعم قدرت را در برره بچشند. 8شدند

نقاد جها  اسال   یخارجیا ِ متعر ِ خونرحز  در عراق و حااز و بعدها در اقر

را  چو  اما  علةی  رگی  همراحتی شخریت بزحضور داشتند. از کسانی که به

 و بر فرزند و جانشین او حعنةی امةا  ماتبةی   شمارند   کافر و مست ق مر  می

رود که در قیةا  و شةهادت فرزنةد احشةا      انتظاری جز احن نمیشمشیر کشیدند  

 تفاوت باشند. بی

 . اعتقادات جاهالنه4 

شد  جهة  و   هاحی که باعث ان راف مسلمانا  پس از پیامبر حکی از گرفتاری

خبری زنا  از اعتقادات  احکا   سیاست و دحگر م ورهای علمی اسةال  بةود.    بی

دار واقعی علةم نبةوی بودنةد  بةه دا       که میراث مرد  با دورشد  از اه  بیت

تةوا  بةه    فرح  و نیرنگ حاکما  افتاده و در گمراهی ره پیمودند  برای نمونه  می

عثما  و سپس معاوحه  حزحد و دحگر حاکما  تروحج جبر در جامعه  ابتدا از سوی 

عهةدی حزحةد  ز  را   ها با والحت کرد  مخالفت معاوحه برای کم که چنا اشاره کرد  

 ـــــــــــــــــــــــ

 .127، ص 2ش، ج 2120سمت،  انتشاراتتهران: ، یاسالم فرق خيتار، نی، حسیصابر. 2

أبوالفـداء  ، بـن کثیـر دمشـقی   . دوم: ا211ـ   211، ص 1 اوّل: طبری، تاريخ األمم والملـوک، پیشـین، ج    .1

 ، احمدیبالذر. سوم: 10، ص 2 م، ج 2721/ ق2047دار الفکر،  :البداية و النهاية، بیروتاسماعیل بن عمر، 

. چهارم: ابن اثیر، 272، ص 1  ، جق2027دارالفکر، : روتیزکار، ب لیسه :قیاالشراف، تحق ، انسابییبح بن

 .121، ص1 الکامل فی التاريخ، پیشین، ج 

دار األضواء،  شیری، بیروت: علی والسیاسة، تحقیق: مسلم، اإلمامة بن عبداهلل قتیبة دينوری، أبومحمد ابن .1

 .141، ص 1 ؛ طبری، تاريخ األُمم والملوک، پیشین، ج 17، ص 1 م، ج 2774ق/2024
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طبیعی است که در چنةین فضةاحی  واکةنش     3کرد. به عنوا  قضای الهی تروحج می

نیز با سوء استفاده از حرب  قضا و قدر  فةروکش   نسبت به شهادت اما  حسین

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

 2 ريبشِد اَ وَ بدي ركَاِ اللّهِ يلَخَ يا»زند:  خطاب به لشکرش فرحاد می سیدالشهداء

 « ای لشکرحا  الهی! سوار شوحد که شما را بشارت ]بهشت[ باد.

 عوامل اجتماعی ـ ب

انةد. بررسةی    های فکری گوناگونی بوده جوامع اسالمی  همیشه ت ت تأثیر جرحا 

احةن سةرزمین  از افکةار دو      دهد که قسمت عمةد  شناختی حااز نشا  می جامعه

است. علت احن امر ز  است که صةاحبا  احةن     متأثر بوده پس از پیامبر  خلیف

هةا در  اند  سةال  زنا  بوده  سیر  دهندتروحجحتگر احادحث و اافکار و کسانی که رو

شا  نیةز از ابتةدای     اند. جامع زحسته و مرد  از زنا  تأثیر پذحرفته مکه و مدحنه می

گرفت. ثمر  اسال   و اسال  را با قرائت زنا  فرا 1سفیا  افتاد فتح  به دست زل ابی

  تةا بةدا  پاحةه    خبری نسبت به اسال  راستین بود. احن جه ابوسفیانی  جه  و بی

  بسةتگانی بةه جةز معاوحةه و خانةدا  او      بود که مردمةا  شةا   بةرای پیةامبر    

ترحن پاحگاه حزب امةوی کةه    ترحن و مهمشناختند. با احن اوصاف  شا   بزر  نمی

هةای تةارحخی نیةز اخترةاص      رفت. گزارش حزب عثمانی بود  به شمار می  ادام

علةی بةن     نماحنةد. م مةد بةن   أحید میهواداری حااز و شا  از برخی احزاب را ت

خواست مبلغا  عباسی را برای جذب مرد  اعةزا    عباس  زمانی که می عبداهلل بن  
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کرد که به خراسا  بروند  چرا که کوفه و اطرافش متماحة    کند  به زنا  توصیه می

مةرا   مسلک  شامیا   امویمذه   جزحره  خارجی   برره  عثمانیبه اما  علی

تفةاوتیِ   بر احن اساس  فهةم علةت بةی    4نیز هوادار ابوبکر و عمر هستند.و حااز 

   کار سختی نیست.ها در برابر قیا  و شهادت اما  حسین مرد  احن سرزمین

عراق نیز تنها   عراق بود. در جامع  ز  روز جها  اسال   جامع  ترحن جامعپیچیده

برةره و جزحةره  تقرحبةاً    هما  طور که گذشت  زحرا کوفه وضع بغرنای داشت  

بزر  ز  روز کوفه  سه   ناموافق بودند. در جامع حکدست و با خب اه  بیت

تفةاوتی دو   زحسةتند. بةی   تر شیعیا   عثمانیا  ة اموحا  و خوارج می کوچک  جامع

بینی  امری عادی و قاب  پیش اخیر نسبت به قیا  و شهادت اما  حسین  جامع

زنةا  را  »ز  روز است که   شیعیا  کوف  اکاوی جامعچه مهم است  و است  اما ز 

توا   توا  به دو بخش بزرگا  و شیعیا  عادی تقسیم کرد. از بزرگا  شیعه  می می

  نَابه فَةزاری  مسةلم بةن    صررَد خُزاعی  مرسَی   بن   از افرادی همچو : سلیما  بن

احن افةراد  . ...  دمظاهر اسدی و ابوثمامه صاحدی نا  بر  عَوسَاه اسدی  حبی  بن

ورزحدند و بعضةی از همةین افةراد     عشق می نبوت عمیقاً به خاندا  اه  بیت

 3را گشودند. نگاری با اما  حسین بودند که پس از مر  معاوحه  ابتدا باب نامه

دادند  گرچه بةه   شیعیا  عادی که درصد قاب  توجهی از مرد  کوفه را تشکی  می
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وافةری داشةتند  امةا رفتةار والیةانی        ت عالقة خاندا  اه  بیت عرمت و طهةار 

زداحةی   هةای کلةی اموحةا  در شةیعه    همچو  زحاد و پسرش با زنا  و نیز سیاسةت 

 احن زهر چشةم  جةرأت هةر    4«کوفه  از زنا  زهر چشم سختی گرفته بود.  جامع

چو  برخی م ققا   تشیع  که اگر هم گونه حرکتی را از زنا  گرفته بود. ضمن احن

تشیع عا  و »نوعی « تشیع عراقی»اع مختلفی تقسیم کنیم  خواهیم دحد که را به انو

 8را داشت.« تشیع اعتقادی»توا  از ز  هما  انتظار  بوده است که نمی« سیاسی

دهةد و ز    شناسی کوفه  امکا  حک نوع نگاه دحگر را نیةز بةه م ققةا  مةی    جامعه

شام : « اشراف دیر»و « فاشرا»کوفه در حک نگاه کلی  از دو بخش   که جامع احن

گفتةه   یهةاح مرد  عادی  بندگا  و موالی تشکی  شده بود. مةوالی بةه دیةر عةرب    

بستند تا جزء ز  قبیله شمرده شةده   های عرب پیما  میشد که با حکی از قبیله می

تر احن مةوالی  احرانیةانی    و از حقوق اجتماعی و شهروندی برخوردار گردند. بیش

ها اسیر شده بودند و حا به کوفةه مهةاجرت کةرده بودنةد  از     بودند که حا در جنگ

ها  ز توا  تنها به جمعیت چهارهزار نفری  جمله برای درک بهتر موقعیت زنا   می

  2تمیم بودند. بنی  اشاره کرد که همگی از موالی قبیل

کةربال دحةده     های مربةود بةه واقعة   بندی اشراف و دیر اشراف  در گزارشدسته

که جوحای اوضاع و شةراحب کوفةه    ری در جواب به اما  حسینشود. شخ می

های عظیم  م بت زنةا  بةه حکومةت    رشوه  اشراف مرد  به وسیل»بودند  گفت: 

شا  با تو و شمشیرهاحشا  فةردا علیةه   هایخرحده شده است و اما ساحر مرد   دل

ادی  بندی  بدا  جهت است که مرد  عاهمیت احن دسته 1«تو کشیده خواهد شد.
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پیرو موضع سیاسی اشراف ز  قبیلةه بودنةد و همةا       ایبندگا  و موالیِ هر قبیله

طةةور کةةه در قسةةمت عوامةة  اعتقةةادی و سیاسةةی گذشةةت  رؤسةةا و بزرگةةا    

 قباح   از حزب عثمانی ة اموی بودند. ترِ بیش نفولِ صاح 

 عوامل روانی ـ اخالقی ـ ج

عوامة    تةأثیر و رفتار خود  ت ةت  هر انسانی در کردار گذشته از عوام  بیرونی  

و  ستا ترحن عام  درونی در حک انسا   شخریت خود او . مهمنیز هستدرونی 

است که بةا وجةود عوامة  متعةدد و     جا  ز تا  فرد و هوحتاحن شخریت  اهمیّت

قد علم کرده و بةه انتخةابی   ها  ز   تواند در برابر همتنهاحی میمخالف بیرونی  به

جا به بیا  برخی از عل  اخالقی و روانی  دست بزند. در احن دحگر  ص یح حا دلب

 پردازحم.  مؤثر در مسلمانا  در موضوع مورد ب ث می

 داري . ضعف دین1

از تعةالیم نةاب نبةوی     طور که گذشت  مسلمانا  پةس از رسةول خةدا    هما 

اصةلی معةارف صة یح اسةالمی  حعنةی        فاصله گرفتند. زنا  از سوحی  سرچشم

ت و طهارت را از دست داده و از سوی دحگةر  حاکمةا  را الگةوی    خاندا  عرم

داری در میا  زنا  گردحد. اما  خوحش قرار دادند. احن هر دو  منار به ضعف دحن

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

مةرد     1؛هُ مَا دَرَّتْ مَعَايشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَدلَّ الددَّيانُونَ  يحُوطُونَ  عَلَى أَلِْْنَتِهِمْ

 انگارنةد  باشد  م  داشته  مز و طعم که زىیچ همانند را نحد و هستند ایدن بندگا 

 کةه  هنگةام   و دارنةد  م  نگاه را ز   کنند م  احساس خود زبا  بر را ز  مزه تا و

 .«شود م  اندک دارا نحد تعدادباشد   شحززما بناى

                                                                                       
 .174ص

 .101، ص ش2111/ق2040، هیعلم حوزه نیمدرس جامعه: العقول، قم ، تحفیعل بن ، حسنیحران شعبه ابن. 4
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 . دنیاطلبی2

گرفتن مسةلمانا  از اسةال  نةاب م مةدی و      حکی دحگر از زثار ناخوشاحند فاصله

فتوحات و سرازحر شد  دناحم به سوی   قرارگرفتن در مسیر خلفا  بازشد  درواز

بینةی احةن پدحةده  رشةد      ترحن اثةر زودهنگةا  و قابة  پةیش     مسلمانا  بود. بدحهی

هةای احةرا  و مسةلمانا       از هما  ابتدای شروع جنةگ »دنیاطلبی میا  مرد  بود. 

هاحی از قباح  مختلف اعراب به طمع گردزوری دنةاحم  بةه دنبةال سةپاه راه     گروه

شد  شهر کوفه  در ز  ساکن شةده و بةر اخالقیةات     ن عده پس از بنیا افتادند. اح

گذاشتند. وجود احن خریره در کوفیا   باعث شده بود تا  تأثیردحگر مردما  نیز 

را به دست زورند و از هر جرحا  و حکومتی که « نا  به نرخ روز خورد »  روحی

ف عنةه کةه در ب ةث ضة    همةا  گو  4 «دنیای زنا  را تأمین کند  طرفداری نماحند.

در مسیرشا  به سوی کربال در سخنانی بةه احةن      سیدالشهداءیمتفداری گ دحن

شواهد تارحخی از جمله  2نکته اشاره کرده و چنین مردمانی را بندگا  دنیا دانستند.

 2سعد به حکومت ری است. احن ب ث  طمع عمر بن 

 . استفاده از مال حرام3

بةارز دنیةاطلبی     داری و نشةان عوارض ضعف دحةن  استفاده از مال حرا   حکی از

را م اصره کةرد    اند هنگامی که دشمن  سیدالشهداء است. مورخا  لکر کرده

ابةا  حضةرت  احشا  برای سخنرانی به میا  زنا  رفت  امةا زنةا  از شةنید  کةال      

علت روگردانی زنا  از کال  حق را اسةتفاده از مةال حةرا      اما گاه  داشتند. ز 

بةه ت قیةق     1؛وَ طُبِدعَ عَلَدى قُلُدوبِكُم     الحَدرام   نَمِد   بَُُّدونُكُم   فَقَد مُلِئَت»بیا  نمودند: 
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در « های شما مهر زده شةده اسةت.  های شما از مال حرا  پر شده و بر قل  شکم

ش رشةوه از سةوی سةرا  قباحة      توا  به پةذحر    میسینتأحید فرماحش اما  ح

 اشاره نمود. 4کوفه

 . آلودگی به گناه4

شةود و حةا اسةتفاده از مةال      داری سب  بروز گناه مةی  دحن  که ضعف جدای از احن

زحاد و ابةن   حرا   گناه بزرگی است  شهید مطهری بر احن باور است که حارا  ابن 

شةود   به گناه  سب  مةی  گفتنی است که اوج زلودگی 3اند. سعد خُبث باطنی داشته 

از بةدو خلقةت  دارای طینتةی پةاک       که باطن شخد  خبیث شود  وگرنه انسةا  

کةم دامةانش بةه گنةاه زلةوده      است و با گذشت زما  و دفلت از حق تعةالی  کةم  

 گردد. گرفتار خباثت درونی میو در نهاحت  شود  می

 جا ه. اجتهاد ناب5

گشتگی معارف ناب اسال  در دعواهای سیاسی و  نیز از زثار گم جا هناب هایاجتهاد
کةه مفسةر و شةارح     نشینی اجباری اما  علةی طلبانه است. پس از خانهقدرت

-زمده و جدحد  به اص اب  بهواقعی احکا  الهی بود  مرد  در مسائ  شرعی پیش

ش عمة   کردند. زنا  نیز در مسائ  مشک   بةه اجتهةاد خةوح    وحمه خلفا رجوع می
تةرحن  کردند. با رشد احن خریره در میا  مسةلمانا   هةر کةس کةه کوچةک      می

ترحن مسائ  دحنی اظهةار  داد که در بزر  اطالعی از دحن داشت  به خود اجازه می
نظر کرده و بر طبق ز  عم  نماحد. اوج احن مسأله را در میا  اه  حااز و عراق  

نیم. در چنةین فضةاحی  بسةیار عةادی     ک وحمه قارحا  کوفی و خوارج مشاهده میبه
قیا  و شهادت اجتهاد کرده و مثالً ز    است که برخی به اصطالح ماتهدا   دربار

ای نیز دانسته حا ندانسته از  تفاوت باشند و عده را بر خطا دانسته و نسبت به ز  بی
 زنا  پیروی کنند.
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 . احساسات6
همراه بوده است. زنا  از قةدحم بةا   ها  احن وحمگی اخالقی  از دورا  قدحم با عرب

 3زدنةد.  هاحی طوالنی را رقةم مةی  ترحن ت رحکی به جا  هم افتاده و جنگکوچک
 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 
در ساح  خالفت خلفا  زنا  به راه و روش گذشت  خوحش  شد  مادد روح عربی

توا  در میا  کوفیا  مشاهده کرد. زنا   بازگشتند. نمون  بارز احن احساسات را می
تفةاوت   برخاستند و زمانی هم نسبت به او بةی  زمانی به طرفداری از اما  علی

امةا    و پةس از احشةا  نسةبت بةه     بودند. همین رفتار را نسبت به اما  حسةن 
و فرستاد  احشا   مسلم بن عقی  نیز داشتند. حکةی از م ققةا  تةارحخ      حسین

داند  چرا کةه   های مسلمانا  میاحن وحمگی را ناشی از عد  رسوخ احما  در قل 
ز  را پذحرفتند  ولةی بةا انگیةزه دنیةاطلبی بةه جنةگ        زنا  با دحد  شوکت اسال  
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خبةری مةرد  بةه ثمةر نشسةت        مسائ  روانی که با استفاده از جه  و بیاز دحگر 
تبلیغات مسمو  حاکمیت علیه خاندا  نبوت بود. زنا  با احن تبلیغات  مةرد  را از  

کردنةد. پةس از حاکمیةت     تفاوت می دور نموده و نسبت به زنا  بی اه  بیت

 ق لعن و دشةنا   را مست معاوحه  کار به جاحی رسید که برخی مرد  اما  علی
حکم سؤال شد کةه چةرا چنةین امةری را تةروحج        دانستند. وقتی از مروا  بن می
امیه(  جةز بةا    امر )حکومت بنی 1 بذلك الّإمر ال يْتقيم األ»کنید؟ پاسخ گفت:  می
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و  از دحگر اقدامات معاوحه  نفةی فضةاح  امةا  علةی    « حابد. احن کار ساما  نمی
انتساب رلاحة  دحگةرا  بةه احشةا  و اسةتخدا  برخةی       داد  ز  به ساحرحن   نسبت

همین اقدامات بود که سب   3ص ابه برای جع  احادحث در مذمت حضرتش بود.
در کربال حاضر شوند  شد برخی فقب به دلی  بغض و کینه نسبت به اما  علی

 تفاوت باشند.  نیز بی ءو در برابر قیا  و شهادت سیدالشهدا
ابةن زحةاد بةا     از نظر سیاسی و نظامی نیةز  برعد فکری نبود واحن تبلیغات  تنها در 

م و امةا   سةلِ تبلیغات سپاه موهو  شا   مرد  کوفه را مرعوب نمةود و از حةاری مر  
منررف کرد. تهدحد و تطمیع  از دحگر مسائ  روانی قاب  اشاره اسةت.   حسین

  برابةر قبیلة   ابن زحاد  از سوحی با تهدحد و تطمیع اشراف قباح   هر رئیسةی را در 
خوحش قرار داد و از سوی دحگر  با تهدحد و تطمیع تمامی مرد   سب  شده بةود  

باشد  مةردمش بةه حةاری او     ای خواها  حاری حسین که حتی اگر رئیس قبیله
اش  بهتةرحن  عروه از سوی قبیل  پرجمعیت  نشد  هانی بن برنخیزند. داستا  حاری

حاد با سل  امنیت از فرارحا  لشکر اعزامةی  ابن ز 8گواه تهدحدهای ابن زحاد است.
به کربال  توانست لشکر پرشماری تاهیز کند و نا  کوفیا  را برای همیش  تةارحخ  

 1سیاه نماحد.
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