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چکیده

از جمله برهههای حساس تاریا ،وا عه خونین عاروراست کاه خاواص
طرفادار باطال (امویاان) ن را باه راه انداختناد .در ایان میاان ،از سااویی،

نل ااش خواص اای ک ااه ب ااه دنی اااطلبی ،عافی ااتطلبااای و مص االحتاندیش اای
نابخردانااه ،روی وردنااد و از سااویی دیگاار ،خواصاای کااه رااجاعانه بااه

حمایاات از اماااا ح ا برخاسااتند و در عرصااه دفاااع از ولاای خاادا اسااتلامت

کردند ،در چگونگی ر ل گیری نهضت عارورا ابل تأمل است ،بر این

اساااس عباارتهااای عارااورا و از جملااه بررساای نلااش افاارادی کااه در ایاان
وا عه تاریخی تأسیرگذار بوده اناد ،رورانگر راه یناده خواهاد باود .در ایان

نورااتار کااه بااا روش توصاایفی _ تحلیلاای حاصاال رااد نشااان میدهااد کااه

خاواص و موضا گیری نهااا در حرکات تااوده مااردا ما سر بااوده اساات .در

ساایر کلاای بحااا و نگاااه کلاای بااه تأسیرگااذاری خااواص در وا عااه عارااورا

پرداخته رده است.

کلیدواژگان :اباعبداهلل الحسین

 ،وا عه عارورا ،خواص.
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مقدمه 

قیام امام حسین

بر مبنای وظیفه دینی آغاز شد و هیچ عامل مردمتی در آن دخالتت

نداش تتت ،ول تتی آن حض تترت ب تترای خنب تتی ک تتردن تبلیغ تتات دش تتمن ،ت تتالش م تتیک تترد ت تتا ب تته
روشنگری بدردازد و با دعوت از خواص ،قیام خویش را به اراده مردم مسلمان پیوند زند کته
در ایتتنصتتورت ختتاموش کتتردن ایتتن نهضتتت حتتتی بتتا ش تهادت وی نیتتز امتتری بستتیار دشتتوار
میشتتد .از ایتتنجهتتت استتت کتته امتتام

هتتر فرصتتتی را بتترای دعتتوت ختتواص و عتتوام بتترای

همراهی قیام خویش غنیمت میشمرد .الحاق یک فرد شاخص به قیام حتی اگر قبیلته او
نیز این چنتین عمتل نمتیکردنتد ،وزنته ستنگینی بترای مردمتی شتدن قیتام امتام

محستوب

میشد که دشمن را در موضعی منفعالنه قرار میداد .بته همتین ستب  ،دعتوت امتام
سوی والیت اهل بیت

بته

ما حتی در هنگامی که شتعله هتای جنتگ زبانته متیکشتید ،نیتز

استمرار یافت و تعدادی از افراد صالح و از جمله حر بن ی ید ریاحی سترانجام دعتوت او را
پذیرفتند و به او پیوستند و این امر ضربه محکمی بر پیکر دشمن و خنبی کننده تبلیغتات
آنها بود.
آنچه مقرر است در مطالعه حاضتر متورد بررستی قترار گیترد ،تأثیرگتذاری ختواص در واقعته
عاشورا است .براین اساس مقاله حاضتر بته دنبتال پاستخی در ختور بته ایتن ستؤال استت کته
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

خواص چه نقش و تأثیری در شکل گیری واقعه عاشورا داشتهاند
در ب تتاره پیش تتینه تحقی تتق نظ تتر ب تته اهمی تتت موض تتوع قی تتام عاش تتورا ،در ده تتهه تتای اخی تتر،
تحقیقات دامنهداری صورت گرفته است از جمله:
_ «نقش خواص در سقوط جامعته استالمی از منظتر قترآن و حتدیث در ستال هتای منتهتی
به واقعه عاشورا» (یداهلل ملکتی ) 1395 ،نویستنده براستاس آیتات و روایتات و منتابع تتاریخی
نقش خواص را در سقوط جامعه اسالمی مرد بررسی قرار گرفته شده.
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_ «نقش خواص در تاریخ عاشورا» (مسلم شویکالئی )1389 ،در این نوشتار نویسنده به
بررسی افراد شاخصی که به نحوی نفوذ داشتتهانتد از جملته محمتد بتن حنفیته ،عبتداهلل بتن
عمر ...پرداخته شده است

اما در پژوهش حاضر هتدف آن استت تتا بته بررستی تأثیرگتذاری ختواص در واقعته عاشتورا
پراخته شود.
.1مع اومفهومخواص 

به دلیل آن که انستان متدنی بتالطبع و نیازمنتد زنتدگی اجتمتاعی استت ،همتواره تکامتل و
ً
تعالی خود را در همبستگی با جامعه میبیند و عموما فرآیند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در
جامعه به عنوان یک حقیقت میپتذیرد و از ایتنروستت کته در تمتام جوامتع بشتری ،متردم از
تأثیرگتذار و

حیث نفوذ و قدرت و اثرگذاری بر دیگران و نیز تأثیرپذیری از ایشان به دو قطت
ّ
تأثیرپذیر تقسیم میشتوند .در ایتن میتان ،گروهتی کته تأثیرگذارنتد و در واقتع ،اقلیتتی از افتراد

جامعه را تشکیل میدهند ،به لحاظ خصوصیاتی که دارند؛ یعنی اهل تحقیتق و نظتر بتوده
و بتتر استاس بصتیرت و عقتتل بتته تحلیتل مستتائل متتیپردازنتتد و بتته همتین دلیتل پتیشکستتوتان
جر ی تانهتتای اجتمتتاعی هستتتند« ،ختتواص» نامی تده متتیشتتوند .از دیتدگاه جامعتتهشتتناختی،
خواص ،گروهی اجتماعی هستند که دیگران در ارزشیابی خود ،آنها را مال ی و معیار قرار
میدهند .در اعمال و رفتار خود از آنها الهام گرفته و رلی و دیدگاه آنها را مبنای داوری و
عمتل ختتود قتترار متیدهنتد .از ایتنرو ،بتته آنهتا گتتروههتتای مرجتتع یتا داوری یتا استتتنادی گفتتته
میشود( .وثوقی)209 :1370 ،
رهبر معظم انقالب در یک تقسیم جامعهشناسانه ،از این گروه اینگونه یاد می کند:
متتیکننتتد؛ ی تک راهتتی را م تیشناستتند و دنبتتال آن راه حرکتتت می کننتتد ...ختتواص

یعنی کسانی که وقتی عملی انجام میدهند ،موضعگیری میکنند و راهتی را کته
انتختاب متتیکننتد از روی فکتتر و تحلیتل استت .متتیفهمنتتد و تصتمیم متتیگیرنتتد و
عمل میکنند( .بیانات رهبری)1375 ،

پس کسانیکه در برخورد با حوادث اجتماعی ،اهل بصیرت و آ گاهیاند و خود تصمیم
گیرندهاند نه پیرو تصمیم دیگران ،خواص نامیده میشوند.

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

[خواص] کسانی هستند که از روی فکر و فهمیدگی و آ گاهی و تصمیمگیری کار
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.2نقشخواص رشکلگیهیحا ثهعاش را 

پیدایش هر حادثتهای در جوامتع بشتری در مرتبته اول معلتول عملکترد ختواص آن جامعته
است که طبیعت چنین عملکردی ،تأثیرپذیری عوام را به دنبال دارد .ختواص ،یتا ختواص
ّ
ّ
ّ
خواص حق نیتز در مقابتل مظتاهر دنیتوی یتا پتایبنتد بته حقنتد و یتا
خواص باطل.
حقند و یا
روی گردان از حق .بدیهی است هر یک از این اقسام میتوانتد در پیتدایش و عتدم پیتدایش
فرایندهای تار یخی ،اجتماعی و سیاسی مؤثر باشد و در نتیجه ،جامعه را به صتالح و یتا بته
فساد بکشاند.
حادثه عاشورا و کشته شدن فرزند رسول خدا

یکی از حوادثی بتود کته نقتش ختواص

در قبتتال آن بس تیار برجستتته و قابتتل توجتته و تأمتتل بتتوده استتت .اکنتتون ،بتته بررستتی وضتتعیت
خواص نسبت به قیام عاشورا میپرداز یم.
 .3سههب دیخواص رمقابلجه ا عاش را 

در یک تقسیمبندی میتوان خواص دوره امام حسین
 .1بقایای اصحاب پیامبر

را به چند دسته تقسیم کرد:

از مهاجر و انصتار؛ ماننتد :جتابر بتن عبتداهلل انصتاری ،ابتن

عباس ،سهل بن ساعدی و انس بن مالک.
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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 .2ب رگتتان و ختتواص ش تیعه؛ ماننتتد :محمتتد حنفی ته ،مختتتار ،ستتلیمان بتتن صتترد خزاعتتی،
هانی بن عروه ،مسی

بن نجبه فزاری و ابراهیم اشتر.

 .3اطرافیان خلفا؛ مانند :عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن زبیر.
 .4متنفتتذان در قبایتتل قحط تتانی در ستترزمین ع تتراق کتته شتتامل ب رگتتان و ریستتای قبایتتل
قحطانی میشوند؛ مانند :شمر ،محمد بن اشعث و عمرو بن حر یث.
 .5کارگزاران بنیامیه از قبیل عمارة بن عقبة بن ولید و ابن ز یاد.
اکنون با توجه به عملکرد خواص عصر امام حسین

در قبال حادثته عاشتورا ،متیتتوان

آنها را به دو گروه تقسیم کرد:
یکتم .کستانی کته از همکتاری بتا امتام
رکاب او را نیافتند.

بته علتل و دالیلتی بازماندنتد و توفیتق حضتتور در

دوم .کستتتانی که زمینت تتهستتتاز حادثت تته عاشتتتورا بت تتوده و آتتتتش جنتتتگ را بتتتر علیت ته امتتتام
دامن زدند.
گروه اول را نیز از حیث نوع موضعگیری میتوان به اقسامی به شرح ذیل تقسیم کرد:
التتف) کستتانی که ب تته حقان ّیتتت امتتام قائ تتل بودنتتد ،امتتا قتتدرت همراهتتی و یتتاری او را
نداشتتتند .از ای تن گتتروه متتیتتتوان بتته جتتابر بتتن عبتتداهلل انصتتاری ،صتتحابی بت رگ پیتامبر

،

اشاره نمود.

جتتابر بتتن عبتتداهلل بتتن عمتترو بتتن حتترام خ رج تی انصتتار ی ّ
مکن تی بتته ابتتو عبتتداهلل از ب رگتتان

صحابه رسولاهلل

و از دوستداران خاندان پای آن حضرت است ...جابر خود گو ید:

رسول اکرم

ً
خود شخصا در بیست و یک غ وه حضور داشت و متن در نتوزده

غ وه شرکت داشتم.

ُ
وی در بتتدر و احتتد شتترکت ننمتتود ،ولتتی بتته مستتلمانان آب متتیداد کتته پتتدرش بتته علتتت
خردستالی او را از نبتترد بتاز متتیداشتتت .جتابر در صتتفین در رکتاب امیرالمتتؤمنین
نخستین کسی است که امام حسین
یاران رسولاهلل

را پس از شتهادتش ز یتارت نمتود و آختر ین کستی از

بود که درگذشت .و ی نسبت به خاندان رستالت ارادتتی شتایان داشتت

کتته حتتدیث لتتوح فاطمتته
باقر

بتتوده و او

مشتتتمل بتتر استتامی حضتترات ائمتته معصتتومان

باز گفت و سالم پیغمبر

را او بتته امتتام

را به آن حضترت رستاند( .دشتتی )36 :1379 ،وی در

بن جعفر و محمد حنفیه نیز از همین گروهنتد کته بته علتت کهنستالی و بیمتاری یتا علتل و
مصالح دیگر ،از حضور در کربال بینصی

ماندند( .قمی)322 :1430 ،
بودنتد و در عتین توانتتایی ،بتا او همتراه نشتتدند.

ب) کستانی که قائتل بته حقانیتت امتام
یکی از این افراد ،عبیداهلل بن حر ُجعفی است .وی از هواداران عبمان بود که پس از کشتته
شدن او ،نزد معاو یه رفت و در جنگ صفین در مقابل حضرت علتی

بته جنتگ ایستتاد.

(طبری )168 :1386 ،او شاعر نیز بتوده استت و در بتین متردم کوفته شخصتی شتناخته شتده
ب تته حس تتاب میآم تتد ،هرچن تتد س تتابقة مببت تتی نداش تتته استتت .عبیت تداهلل بتتن حتتر جعف تتی در

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

هنگام حادثه عاشورا نابینا بود ،از اینرو ،نتوانست با امام

در کربال حضور یابد .عبتداهلل
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حالی که میتوانست امام را یاری دهد ،چنین کاری نکرد؛ ز یرا وقتی امام

به منزل «قصر

مقاتل» رسید ،خیمهای دید .سؤال فرمود :خیمه کیست گفتند :متعلق به عبیتداهلل بتن حتر

کسی را فرستاد تتا او را بته همکتاری دعتوت کنتد ،امتا او جتواب منفتی

جعفی است .امام

نباشتتم ،چتتون در

داد و گفتتت :متتن از کوفتته بیترون نشتتدم مگتتر بتته ختتاطر این کتته بتتا حستین
ً
کوفه یاوری ندارد و من اصال دوست ندارم او را ببینم و او هم مرا ببیند( .همو)307-308 :
پاستتخ او را بتته امتتام

گف تنتتد و آن حضتترت ختتودش نتتزد وی رفتتت و پتتس از ستتالم ،او را

برای خرو بر علیه ی ید دعوت کرد ،ولی عبیداهلل همان جواب را تکرار نمتود .چتون امتام از
هدایت و رستگاری او مأیوس شد ،فرمود:

نصیحتی به تتو متیکتنم و آن این کته تتا متیتتوانی ختود را بته مکتان دوری برستان تتا

صدای استغاثه ما را نشنوی؛ ز یرا به خدا سوگند اگر صتدای استتغاثه متا بته گتوش
کسی برسد و به یاری ما شتاب نکند ،خدا او را در آتش جهنم قرار خواهد داد.

سرانجام ،عبیداهلل امام

را یاری نکرد ،در حالی که توانایی چنین امری را داشت.

از خالل کلمات عبیداهلل با امام و نیز بتا توجته بته اشتعاری کته پتس از شتهادت امتام از او
نقل شده است ،میتوان در یافت که او منکر حقانیتت حرکتت امتام نبتوده ،بلکته معتقتد بته
ً
آن بوده است .مبال وقتی که امتام او را بته توبته دعتوت کترد و راه توبته را پیوستتن بته فرزنتد
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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دختر رسول خدا

معرفی نمود ،عبیداهلل گفت:

به خدا سوگند من میدانم که هر کس از فرمان تو پیروی کند بته ستعادت ابتدی و

خوشبختی ابدی نایتل شتده استت ،ولتی متن احتمتال نمتیدهتم کته یتاری متن بته
حال تو سودی داشته باشد.

او ،همچنین در اشعاری که در حسرت نریوستن به امام سروده است ،میگو ید:
ء ء
تت ت ت ءتر ّد ُد بت ت ت تین صت ت تتدر ی و التراقت ت ت تی
فیالت ت یت تا حس تتره متتتا دم تتت ح ّیت تا
حست تی ٌن حت تین یطلت ت

نص تتر مبلت تی

عل ت ت تی اهت ت تتل العت ت تتداوه و الشت ت تتقاق

حسین حیتث یطلت

بتذل نصتری

عل ت ت تی اهت ت تتل الضت ت تتالله و النفت ت تتاق

ّ
ل ت ت ت ت تتو انت ت ت ت ت تی اواست ت ت ت ت تیه بنفست ت ت ت ت تی

لنلت ت ت تتت کرامت ت ت تته ی ت ت ت توم التالق ت ت ت تی

1

(نجمی)123- 122 :1378 ،

اعتقاد به این که امام

بر علیه اهل ضالل و نفاق قیتام کترده و ستعادت و خوشتبختی

در فرمانبرداری از اوست ،کاشف از اعتقاد او به حقانیت امام است؛ هر چند که این امتر،
به تنهایی ،علت رستگاری نیست ،بلکه حرکت بتر استاس ایتن اعتقتاد و عمتل بتر طبتق آن
الزم است و چون عبیداهلل اعتقاد را به مرحله عمل نرسانید ،رستگار نشد.
البتتته اعتقتتاد بتته حقانی تت نی تز ،از حیتتث شتتدت و ضتتعف ،دارای مراتتت
افرادی مانند ستلیمان بتن صتردخزاعی و مستی
معتقتتد بتته حقانیتتت امتتام

ً
استتت .متتبال

نجبته فتزاری (از ستران شتیعیان کوفته) کته

بودنتتد و حتتتی از او دعتتوت رستتمی بتته عمتتل آورده بودنتتد؛ بتتا

اینحال ،از یاری آن حضرت سر باز زدند .شاید بتوان گفت:
اعتق تتاد آن تتان ب تته حقانیت تت ام تتام در مرتب تته ش تتدیدتر (ب تته نس تتبت عبیت تداهلل) ب تتوده
استتت ،ولتتی آنچتته اهمی تت دارد ،عمتتل استتت کتته ه تم آنتتان و هتتم عبی تداهلل در آن
مساوی بودند.

) کسانی که نسبت به حقانیت امام

توقف کرده و یتا از منکتران بودنتد و بتدین رو از

یاری او خودداری کردند.

عبداهلل بن عمر را میتوان یکی از این افراد دانست .وی سال سوم بعبت ،در مکه متولد

او پیش از پدر خود به مدینه هجرت کرد و در سال 73یا 74ق در سن  84سالگی در مکه
از دنیا رفت( .دشتی)251-252 :1379 ،

در همتتان روزهتتای اول ورود امتتام حس تین
مستح

آنجا بود ،خدمت امام

بتته مکتته ،عبتتداهلل بتتن عمتتر کتته بتترای عمتتره

آمد و چنین گفت:

 .1آه از حستترت و تأستتف ستتنگینی کتته تتتا زنتتده هستتتم ،در می تان س تینه و گلتتو یم در حرکتتت استتت .آنگتتاه کتته
حسین بر اهل نفاق و ستم پیشگان از مبل من یار ی میطلبید؛ آنگاه که متیخواستت بترای نتابودی اهتل
ضالل و نفاق به یاریاش بشتابم .آر ی ،اگر آن روز از راه جان ،یار ی و مواساتش مینمودم ،در روز قیامت بته
شرافتی بس ب رگ نایل میشدم.

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

شد و گو یند قبل از پدرش ایمان آورده که بنابراین ،باید پیش از بلتوا مستلمان شتده باشتد.
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ای اباعبداهلل! چون مردم با این مرد بیعت کردهاند و درهم و دینار در دست او قرار
ً
دارد ،قهترا متردم بته او اقبتتال نشتان متیدهنتتد و بتا دشتمنی خانتتدان امتوی بتا شتتما،

متتیتر ستتم در صتتورت مخالفتتت بتتا او کشتتته شتتوی و گروهتتی از مستتلمانان قربتتانی

گردند و از رسول خدا
شنیدم که میفرمود« :حستین کشتته خواهتد شتد و ا گتر
ّ
مردم دست از یاری او بردارند ،به ذلت مبتال متیگردنتد ».اکنتون پیشتنهاد متن بته
شما آن است که همانطتور کته همته متردم بتا ی یتد بیعتت کتردهانتد ،تتو نیتز بیعتت
کنی و از ر یخته شدن خون مسلمانان بترسی( .خوارزمی)279 :1418 ،

امام

پس از دادن پاسخ او فرمود:
ای ابوعبدالرحمان از خدا بترس و از یاری ما دست برمدار.

اما این سخنان نورانی در او تأثیر نکرد و آخراالمر از جمله کستانی شتد کته بتا ی یتد بیعتت
کرد(.عسقالنی )60 :1379 ،او بیعت خود را با ی ید اینگونه توجیه میکرد:
اگر این کار درستی بوده چه بهتر وگرنه صبر میکنم تا اوضاع بهتر شود.

پس از ایتنکته متردم مدینته علیته ی یتد خترو کردنتد و بیعتتش را شکستتند ،وی فرزنتدان
خود را گرد آورد و گفت:
ما طبق بیعتت ختدا بتا او (ی یتد) بیعتت کتردیم و از پیغمبتر شتنیدم کته فرمتود :روز
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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قیامت پرچمی افراشته گردد و گروهی به ز یر آن گرد آینتد و سترس اعتالم شتود کته
اینتان جفاکاراننتتد و بت رگتتتر ین جفتتا و خدعتته پتتس از شتتری بتته ختتدا نقت

بیعتتت

است .مبادا یکی از شما بیعت خود را بشکند که میان من و او رابطه قطع خواهد

شد( .بخاری20 :1391،؛ مروزی)99 :1410،

البتتته عبتتداهلل بتتن عمتتر از زمتتان حضتترت علتتی
اعتقتتاد ب تته حقانیتتت عل تتی

نی تز یکتتی از خواصتتی بتتود ک ته در ع تین

و باطتتل دانس تتتن دشتتمنانش ،ستتکوت کتترد و امتتام را یتتاری

نکرد(.موسسه فرهنگی قدر والیت )80-81 :1396 ،او در واقع از قاعدین بتود امتا در قضتیه
عاشتتورا ،بتتا توجتته بتته عملکتتردش و رویآوری بتته ی ی تد و پتتایبنتتدی بتته او و تنهتتا گذاشتتتن
امام

و با علم بته حتدیث پیغمبتر

کته هتر کستی از یتاری و نصترت حستین

دستت

بتردارد ذلیتل و ختوار استت ،او را از قاعتتدین و توقتفکننتدگان در حقانیتت امتام

دانستتتن

بسی جای تأمل دارد؛ ز یرا او آشتکارا بته ی یتد اعتالم وفتاداری نمتود و بترای او تبلیت کترد و بته
بیعت خود استوار ماند.
یکی دیگر از کسانیکته در حقانیتت امتام

تردیتد داشتته و یتا منکتر آن بتوده و بته همتین

دلی تل در رکتتاب امتتام در جنتتگ بتتا دشتتمنان حاضتتر نشتتد ،عبتتداهلل بتتن زبی تر استتت .وی
بیست ماه پتس از هجترت ،در مدینته متولتد شتد .محتدثان و ّ
مورختان عامته ،او را بته کثترت
عبادت وصف میکنند .وی از سرسختتر ین دشمنان خاندان پیامبر استالم بتوده و هتم او
بود که پدرش را از علی

برگردانید و او را بته جنتگ بتا آن حضترت ،برانگیختت ...ستعید

بن جبیر روایت کرده که روزی عبداهلل ،به عبداهلل بن عباس روکرد و گفت:
چهتل ستال استت کته دشتتمنی شتما اهتلبیتت را در دل ختو یش جتتا دادهام و آن را
پنهان میدارم( .درتی)238 :1379 ،

او نیز که از مخالفتکنندگان با بیعت ی ید بتود ،بته دنبتال آن از مدینته بته مکته پناهنتده
شد .وی از جمله کسانی بود که میخواست امام حسین
امتتام

در مکته نمانتد؛ ز یترا بتا حضتور

و تجمتتع متتردم بتتر گتترد آن حضتترت ،زمینتتهای بتترای توفی تق او نبتتود(.قرشتتی:1380 ،

 )325وی هر چند که گاهی به ظاهر ،پیشنهاد انصراف از سفر عراق را بته امتام متیداد؛ امتا

نبود .از اینرو ،از شهادت امام

کمال استتفاده را بته نفتع ختود بتر علیته ی یتد بترد .عبتداهلل

زبیر پس از مرگ ی ید ادعای خالفت کرد و گروهی با او بیعتت کردنتد تتا این کته در ستال73
هجری در دوره خالفت عبدالملک به دست نیروهای حجا بن یوسف که برای سترکوبی
او به مکه هجوم آوردند ،کشته شد( .طبری33 :1386 ،؛ مسعودی)130-131 :1411 ،
.4عواملانحرا خواصحاضر رصح هکهبی 

ختتواص ،در هتتر جامعتتهای بتته لحتتاظ تبعی تت و عتتدم تبعی تت از حتتق ،بتته ختتواص حتتق و
ختتواص باطتتل تقس تیم متتیشتتوند .ختتواص حتتق نی تز دو دستتتهانتتد :دستتتهای کتته بتته هنگتتام

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

چون هوای خالفت را در ستر متیپرورانتد و در فکتر ستقوط حکومتت ی یتد بتود ،ختود را رقیت
ّ
جدی امام میدانست و نه تنها با هدف او موافق نبود ،بلکه به شکستت او نیتز بتیمیتل
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انتخاب بین دین و دنیا (در شرایط حساس جامعه) ،جان
آن چشتم متیپوشتند و گروهتی کته جانت

دین را گرفتته و از دنیتا و متتاع

دنیتا را تترجیح داده و دیتن را بته دنیتا متیفروشتتند؛

یعنی در عین این که حق را شناخته و در مواقعی از آن طرفداری هم کتردهانتد ،امتا در مواقتع
الزم و حساس ،انتخاب برتر را از میان این دو مقوله ،دنیا و متتاع آن قترار دادهانتد .امتا آنچته
مهم است توجه به عوامل این انحراف است؛ یعنی چته علتل و عتواملی باعتث متیشتود کته
این دسته از خواص از حق عدول کرده و به گونهای تغییر موضتع دهنتد کته نستبت بته دیتن
یا بیتفاوت بوده و یا در مقابل آن قترار گیرنتد .در تتار یخ استالم کتم نیستتند افرادی کته وقتتی
افشای حق و یتاری آن الزم بتود ،کتمتانش کردنتد و حتتی در مقابتل آن قتد علتم نمودنتد .نتام
افتترادی ماننتتد طلحتته ،زبی تر و ...کتته ای تنگونتته عمتتل کردنتتد ،ه تیچ گتتاه از تتار یخ استتالم محتتو
نخواهد شد .بسیاری از خواص کوفه که مسلم و پس از او ،حضرت سیدالشهدا

را تنهتا

گذاشته و حتتی بتا آنهتا بته جنتگ برخاستتند ،کستانی بودنتد کته حقیقتت را متیدانستتند و
حق و باطل بر آنها مشتبه نبود .از اینرو ،آنچه مهم است بررسی عوامل انحراف خواص از
موضع حق به باطل استت کته در ایتن نوشتتار بته برختی از علتل انحتراف ختواص در صتحنه
کربال اشاره میشود:
.1-4دورشدنازمعنویت 
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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از جمله علل انحراف خواص در حادثه عاشتورا ،بر یتدگی از معنو یتت بتود کته منشتأ آن را
بایتد پتس از رحلتت پیتامبر

دانستتت؛ چترا کته هتدف اصتتلی رستالت انبیتا نزدیتک کتتردن

بنتتدگان بتته ختتدا و ایجتتاد معنو ی تت در ب تین آنتتان بتتوده استتت .پیتامبر استتالم

نیتز انقتتالب

جهتتانی ختتود را بتتر استتاس معنو ی تت بنتتا نهتتاد و رستتالت ختتو یش را بتتا دعتتوت بتته معنو ی تات و
فراخواندن بندگان به سوی خدای بیهمتتا آغتاز کترد و بتا تکیته بتر همتین عنصتر اساستی بته
درهتتم کوبی تدن آثتتار شتتری و گمراهتتی پرداختتت و متتردم را از بتتیراهتته بتتتپرستتتی بتته صتتراط
مستتتقیم خداپرستتتی هتتدایت فرمتتود .بتتر هم تین استتاس ،آغتتاز رستتالت او بتتا نت ول ستتورههتتای
ً
آخر ین قرآن کته عمتدتا پیرامتون مبتدل و معتاد بتودهانتد ،شتکل گرفتت .در ستایه همتین برنامته
انسانسازی بود که تربیتیافتگان پیغمبتر

 ،جلتوههتای بتارز معنو یتت و ارتبتاط بتا ختدا

بودند .بدانگونه که خود را فرمانبردار حقیقی اوامر الهی میدانستند و در انجام دستتورات
دینی به مسابقه میپرداختند .در اسدالغابه چنین آمده است:

ّ
برختتی از جوانتتان بتترای ای تنکتته قدشتتان بلنتتدتر نشتتان داده شتتود و اجتتازه حضتتور در

میدان جنگ پیدا کنند ،روی پنجه پای خود میایستادند و هرگاه نوجوانی اجازه
میدان رفتن مییافت ،نوجوان دیگری بترای آنکته او هتم ختود را بته میتدان برستاند
میگفت :من هم چون او قادرم بجنگم و برای اثبات این مدعی حاضر به کشتتی
گرفتن و مسابقه با او هستم( .ابن اسیر)108 :1372 ،

ون ءعلی ءل ْن ُفسه ْم ءو ءل ْو ک ء
تفسیر مجمعالبیان ذیل آیه ءو ُی ْؤث ُر ء
تان به ْتم ءخ ء
صاص ٌته (حشتر)9 :
یکی از شأن ن ولهای گفته شده درباره این آیه را این چنین بیان میکند:
متترد فقی تری ختتدمت پی تامبر

رس تیده عتترض کتترد« :گرستتنهام متترا س تیر کتتن».

حضرت دستور فرمود تا از منزل طعامی برای آن مرد بیاورند ،اما در منتزل طعتامی

موج تتود نب تتود .آن حض تترت فرم تتود« :چ تته کستتتی امشت ت

ایت تن م تترد را مهم تتان خ تتود

میکند » مردی از انصار اعالم آمادگی کرد و او را به منزل خود برد ،اما جز انتدکی
طعام و آنهم برای کودکان خود ،چیزی نداشت .سفارش کرد غذا را برای مهمان
بیاورند و به همسرش گفت« :کودکان را به هر نحو کته ممکتن استت ختواب کتن».
سرس زن و مرد در تار یکی بر سر سفره نشستتند و بتدون آن کته چیتزی از غتذا را در
دهان خود بگذارند ،دهان خود را تکان میدادند .مهمان هم گمان متیکترد آنهتا
آنها هم ش

را گرسنه خوابیدند .صبح خدمت پیامبر

آمدند ،آن حضترت

نگاهی به آنها کرد و تبسمی نمود و بدون اینکه به آنها چیزی بگو ید ،آیه مذکور
را تالوت فرمود و آنها را در مورد ایبار و از خود گذشتگیای که کردهاند ،ستایش

کرد( .طبرسی)391 :1384 ،

این نمونهای از معنو یتی است که آن حضرت در امت خود نهادینه کرده بود.
ام تتا پرس تتش مهم تتی ک تته در اینج تتا مط تترح م تتیش تتود آن اس تتت ک تته چ تته ش تتد ک تته پ تتس از
پیامبر

این معنو یت به افول گرایید و دوباره جامعه مسلمانان بستری برای احیای امتور

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

هم همتراه او غتذا متیخورنتد .بتدینستان ،بته مقتدار کتافی غتذا ختورد و ستیر شتد و
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غیر ارزشی گردید و سالهای سال ،جامعه اسالمی را در سیطره خود قرار داد حقیقتت آن
استتت کتته علتتت اصتتلی ای تن عق ت گتترد نتتامیمون را در افتتول معنو ی تت در ضتتمیر متتردم بای تد
جستتتوجتتو کتترد ،بته خصتتوص ختتواص کتته جلتتودار عوامنتتد .وقتتتی ختتواص بتتا رویآوری بتته
دنیا ،اسیر دست بسته مظاهر آن شوند و اسالم را در ظاهر یک سری احکام خالصته کننتد،
روح معنو یت که در توجه به خدا پیدا میشود ،خود به خود از بتین متیرود و آنجاستت کته
ماجرای سقیفه به راحتی و بدون هیچ دغدغهای شکل میبندد و سفرهخواران ایتن ولیتده
نامباری تا سالها از نشستتن بتر ستر ایتن ستفره و تنتاول از آن خستته نمتیشتوند؛ تتا آنجتا کته
به مسلخ شهادت بروند.

اهلبیت پیامبر

نقطتته او زوال معنو یتت ،در زمتتان ی یتد بتتود؛ چتترا کتته وی آشتتکارا بتته مبتتارزه بتتا دیتن ختتدا
برخاستتت .حاکمیتتت وستتیع استتالم را تصتترف کتترد .از ستتویی ،متتردم هتتم کتته بتته فرمتتایش
در خطبه « 210معالملو و الدنیا» هستند ،گوهر گرانمایته معنو یتت را بته

حضرت علی

بهانههای سخیف فروختند و آنگونه شد که خواص آن زمان در عتین این کته حستین
متتیشتتناختند و حتتدیث پی تامبر

را

را در حتتق او و بتترادرش شتتنیده بودنتتد کتته« :الحستتن و

الحسین سید الشباب اهل الجنه» ،به مقاتله با او پرداختند( .کلینی)199 :1407 ،
البته نباید فراموش کرد که افول معنو یت ،خود معلول یتک ستری علتل و عتواملی بتود کته
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

پس از رحلت پیامبر

در خواص و ب رگان جامعته استالمی و بته تبتع آن ،در پیتروان آنهتا

به وجود آمد .اموری مانند دنیاگرایی و رویآور به مظاهر دنیا ،غفلت از یاد ختدا و ستخنان
پیتامبر

و مهتمتتر از همته ،تحر یتف مستئله خالفتت از جایگتاه اصتلی ختود ،منشتأ رختت

بربستن معنو یت و در نتیجه ،پیدایش حوادث تلخی گردید که به عنوان لکههای ستیاهی
در تتار یخ روشتتن استتالم ،ابتتدی شتدند کتته ذکتتر چنتتد متتورد از آنهتا بتته صتتورت گتتذرا ،ختتالی از
فایده نیست.
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الف) غفلت از یاد خدا و سیره و سنت پیامبر

باطن است؛ آنجا که میفرماید:
ا

ْ
اهَّلل ات ْط ام ِ نُئ ْال ُق ُل ُ
وب ؛ (رعد)28 :
أَل ِب ِذك ِر ِ

 :یاد خدا ستب

نورانیتت دل و صتفای

آ گاه باشید تنها با یاد خداست که دلها آرامش مییابد.

ء
و ذکتتر ختتدا باعتتث دوری از معص تیت و گنتتاه متتیشتتود؛ چنتتان کتته مفتتاد آی ته شتتر یفه إ ّن
ْ ء
ْء
ّء ء ء
الص
نیتز بته منظتور
اله ت ْنهی ءعن الف ْحشاب ءو ال ُم ْنکتر  1بتر آن داللتت دارد .بیانتات پیتامبر
هتدایت بشتر و حفت نورانیتت و صتفای بتتاطن و بتاالخره راهیتابی بته قترب حضترت احتتدیت
استتت .پتتس تتتا زمتتانیکتته انستتان در یتاد و ذکتتر خداستتت و روح و جتتان ختتود را بتته توصتیههتتا و
ارشادات نبو یه ،م ّین کرده است ،از گمراهی در امان است و از سو یی ،اعراض از یاد ختدا
و عدم توجه به احکام و فرامین الهتی ،کته توستط حضترت پیتامبر

بته بشتر ارائته گردیتد،

چیزی جز گمراهی نیست:

ا
ْ
ا ا ا
ْ
ا
ا ا
ا ُ
ا
امذ ْذن أ ْعذ اذرض اعذ ْذن ِذ كذ ِذر ی فذ ِذإن لذ ُذه ام ِعیشذ ًذه ْذ ْذنكا او ُْنشذ ُذر ُه ایذذ ْو ام ال ِقی اامذ ِذه أ ْعمذ ذی ؛

(طه)124 :

هر کس از ذکر و یاد من اعراض کند به دو مصیبت گرفتار میآید .یتک مصتیبت

دنیتوی کتته زنتتدگی بتتر او تنتتگ و ستتخت متتیگتتردد و یتک مصتیبت اختترو ی کتته روز
قیامت کور و نابینا برانگیخته میشود.

تتتار یخ استتالم بیتانگر ایتن مطلت

استتت کتته پتتس از پیتامبر

متتردم بتته عقت

برگشتتتند،

دلهتتا از ی تاد ختتدا غافتتل شتتد و احادی تث نبتتوی دستتتخوش کتمتتان و تحر ی تف قتترار گرفتتت.
طبیعی بود که در چنتین وضتعیتی ،جامعته از نتور هتدایت منقطتع گتردد و اثتری از معنو یتت
رنی و عذاب باشد .حضرت علی

در اینباره میفرماید:

زمانیکه خداوند رسول خود را قب
و نتواهی حضترت رستتول

روح فرمود ،گروهی به قهقرا برگشتند (به اوامر

پشتت کتترده ،دو بتاره بته راه ضتتاللت و گمراهتی قتتدم

نهادند) و راههای گمراهی آنان را هال ی ساخت و بر آراب و اندیشتههتای نادرستت
ختتود اعتمتتاد نمودنتتد (احکتتام را از پ تیش ختتود نادرستتت بی تان کتترده و متتردم را بتته
پیروی از آن وادار مینمودند) و از غیتر رحتم و ختو یش (رستول ا کترم
 .1همانا نماز ،از بدیها و زشتیها دور میکند( .عنکبوت)45:

)متابعتت

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

باقی نماند تا آنجا که جامعه از تحمل وجود وصتی رستول ختدا

 ،بتاب مدینته علتم ،در
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نمودند و از سب

هدایت و رستگاری _ یعنی اهتلبیتت حضترت رستول

مأمور به دوستی آن بودند _ دوری کردند( .نهج البالغه ،خطبه )150

کته

آیا این کلمات نورانی ،چیزی غیر از اعراض خواص و به تبع آنهتا ،امتت را از یتاد ختدا و
پشت کردن به سیره و ّ
تداعی میکند
سنت پیامبر
آیتا از بی تان شتتر یف امتتام حستین

در وص تیتنامتته ختتو یش بتته هنگتتام ختترو از مدینتته

1

چیزی غیر از عق گرد ختواص و عتوام از ارزشهتای دینتی برداشتت متیشتود آیتا خترو بته
منظتور احیتای ستیره پیتامبر

و علتی

کاشتتف از انقطتاع ختواص جامعته از ذکتر ختتدا و

سیره نبو یه نیست آیتا تعتابیر امتر بته معتروف و نهتی از منکتر ،کته از اهتداف حرکتت امتام
استتت ،حتتاکی از تتتری معتتروف و روا منکتتر در می تان مستتلمانان بته خصتتوص ختتواص آنهتتا
نیست اگر چنین نیست ،پس خرو امام
سیره پیامبر

برای امر بته معتروف و نهتی از منکتر و احیتای

چه توجیهی را برمیتابد

آنچت تته بت تته وضت تتوح از ای ت تن کلمت تتات نت تتورانی امت تتام
ختتواص جامعتته در زمتتان آن امتتام

است تتتفاده مت تتیشت تتود آن است تتت کت تته

گرفتتتار چن تین آس تی هتتایی بودنتتد و گرفتتتاری در دام

چنین آستی هتایی بتود کته یتا آنهتا را از یتاری امتام

بازداشتت و یتا در صتف مقابتل امتام

قرارشان داد.
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ب) پرستش دنیا و ظواهر آن :اولین و مهمتر ین عامل انحراف خواص در صحنه کتربال و

بلکه در تتار یخ بشتر یت ،دنیاپرستتی و بنتده ظتواهر دنیتا شتدن استت و چنتین امتری موجت

اعراض از حتق استت .انستان بتالفطره بته معبتود و معشتوق ختود ارادت دارد و ایتن ارادت در

آن حد از کمال و بلندی است که معبود و معشوق را بر هر چیتز دیگتر تترجیح متیدهتد؛ ز یترا

کمتتال ختتو یش را در او متتیبینتتد .بتتدیهی استتت ا گتتر معبتتود و معشتتوق آدمتتی ،ختتدای تعتتالی
باشد ،جز به او و رضای او نمیاندیشد و اگر دنیا باشتد ،جتایی بترای عشتق ختدا و پرستتش
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او باقی نمیماند و نقطه انحراف همینجاست.

ّ
ّ
« .1انما خرجت لطل االصالح فی امه جدی ،ار ید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بستیره جتدی و
ابی علی بن ابیطال » (خوارزمی)279 : 1418 ،؛ «همانا من از مدینه خار شدم برای اصالح مفاسد امت
ّ
جدم و برای امر به معروف و نهی از منکر و میخواهم سیره جدم و پدرم را زنده کنم».

البتت تته آنچت تته مت تتذموم است تتت دنیاپرست تتتی است تتت نت تته خت تتود دنی ت تا و بت تتر ای ت تن امت تتر روای ت تات
متعتتددی دالل تتت دارد( .کلین تتی )197 : 1407 ،و نیت تز در لستتان روایتتات حتت

دنیتتا اصتتل و

استتتاس هتتتر نافرمتتتانی و ستتترآغاز هتتتر گنتتتاهی دانستتتته شتتتده استتتت .از ایت تنرو ،دنیاپرستتتتی
اصلیتر ین لغزش خواص در هر عصری است که باید مورد توجه اکید مستلمانان قترار گیترد
تا در دام آن گرفتار نیایند.
در حادثه عاشورا نیز مهمتر ین عامل انحراف خواص ،دنیاپرستی و دل سرردن بته ظتواهر
و جتتاه و مقتتام دنی تا بتتود .نگتتاهی گتتذرا بتته موضتتعگی تری طلحتته و زبیتر بتته عنتتوان دو صتتحابی
رستتول ختتدا
پیامبر

 ،بتته حقیقتتت تلتتخ دنی تاگرایی ختتواص داللتتت دارد .ای تن دو تتتن ،از ی تاران

و از خواص مببت بودند ،اما پس از پیامبر

در معرکه انتخاب دین یتا دنیتا و

حق یا باطل ،حتق را رهتا کردنتد و از ختواص جبهته باطتل شتدند .مستعودی در مرو التذه

درباره دنیاگرایی این دو تن ،چنین مینو یسد:
در دوران عبمان ،گروهی از صحابه به ساختن خانهها و جمتع ثتروت پرداختنتد.
زبیتر بتتن عتتوام یکتتی از آنهتتا بتتود .او خانتتهای در بصتتره ستتاخت کتته تتتاکنون (ستتال
332ق) معتتروف استتت .خانتتههتتایی نی تز در مصتتر و کوفتته و استتکندر یه بنتتا نهتتاد.
دارایی او بعد از وفاتش پنجاههزار دینار ،هزار اس

و هزار بنده و کنیز بود .طلحه

نیز خانهای در کوفه در محل کناسه ساخت که بته دارالطلحتتین معتروف استت.
ّ
درآمد روزانه او از غالت عراق ،هزار دینار بوده است .بعضی هم بیشتر گفتهاند.
آجر و گچ و شیشه بنا کرده بود( .مسعودی)81 :1411 ،

بدیهی است اینگونه غرق مظاهر دنیا شدن ،از طلحه و زبیر ،انستانهتایی متیستازد کته
پس از سابقه طوالنی در دفاع از حق و پیامبر
به وصایای پیامبر

بر علیه علی

در مقابل حق قرار گرفته و با پشتت کتردن

لشکر به راه میاندازند.

نمونتته ایتتن دنیاپرستتتی ،آنچنتتان کتته گذشتتت ،عمتتربن ستتعد بتتود کتته عشتتق بتته دنیتتا و
مقامات دنیوی او را به دینفروشی و مبارزه با فرزند پیامبر
هم در این خصوص فرمود:

کشاند .رهبتر معظتم انقتالب

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

او در ناحیه شراة بیش از این درآمد داشت .خانهای در مدینه ساخت که آن را با
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وقتتتی ختتواص طرفتتدار حتتق در یتتک جامعتته _ ی تا اکثر یتتت قاطعشتتان _ آن چنتتان
میشوند که دنیای خودشان برایشان اهمیت پیدا میکند ،از ترس جان ،از تترس
از دست دادن مال و [از دستت] دادن مقتام و پستت ،از تترس منفتور شتدن و تنهتا

مان تتدن ،حاض تتر متتتیشتتتوند حاکمیت تت باط تتل را قب تتول کننتتتد و در مقاب تتل باطتتتل
نمیایستند و از حق طرفداری نمیکنند و جانشان را به خطتر نمتیاندازنتد .وقتتی
اینطور شد _ اولتش بتا شتهادت حستین بتن علتی
آخرش هم...

بتا آن وضتع ،آغتاز متیشتود و

.2-4عدمبصیرت 

چنان که گذشت ،یکتی از و یژگتیهتای ختواص مببتت ،بصتیرت استت .بصتیرت یعنتی
روشنبینی و بته معنتای قتوه قلبتی استت کته بته نتور قتدس روشتن باشتد و بتا آن قتوه ،شتخص
حقتایق و بتواطن اشتیاب را ببینتد ،همتانطتور کته نفتس بته وستیله چشتم صتور و ظتاهر اشتیا را
متتیبینتتد( .معتتین )546 :1386 ،از ای تنرو ،عتتدم بص تیرت ،همتتان عتتدم ملکتته روشتتنبینتتی
است .عدم بصیرت بدتر ین و خطرنایتر ین کوری است؛ چترا کته کتوری چشتم دل استت.
حضرت علی

فرمود:
ذهاب البصر خیر من عمی البصیره؛ ( مدی)364 :1407 ،

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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نداشتن چشم از کوردلی و نداشتن بصیرت بهتر است.

در روایتی از حضرت علی

نیز چنین وارد شده است:

ُ
فقد البصر اهون من فقد البصیرة؛

نابینایی آسانتر از کوردلی است.

یکی از عوامل انحتراف ختواص در صتحنه کتربال ،عتدم بصتیرت بتود؛ یعنتی آنچته باعتث
شد تا سیدالشتهدا

بته شتهادت برستد و اهتلبیتت او بتا آن وضتع بته استارت برونتد و ستایر

ظلمها و جنایاتی که به وقتوع پیوستت ،ناشتی از بتیبصتیرتی خواصتی بتود کته در زمتان امتام
حسین

و در صحنه کربال حاضر بودنتد و نتوانستتند حتق را از باطتل تمیتز دهنتد .بتدیهی

است مراد از بصیرت ،روشنبینی و آ گاهی قلبیای است که انسان را به ختدا نزدیتک کنتد

نته مطلتق آ گتتاهی و دوراندیشتتی و داشتتتن رلی صتائ ؛ چتترا کتته بتین بصتیرت و رای صتتائ
داشتتتن ،نستتبت عمتتوم و خصتتوص مطلتتق برقتترار استتت و متتیتتتوان گفتتت :هتتر بص تیری (بتته
ً
معنای یاد شده) از حسن رلی و نظر صتائ قطعتا برختوردار استت ،امتا ایتنگونته نیستت کته
ً
ه تتر کس تتی _ م تتبال _ دارای حس تتن رلی ب تتود ،بصت تیر ه تتم باشتتد؛ ز یت ترا ممکتتن اس تتت از ق تتدرت
تصمیمگیری و حستن رلی برختوردار باشتد ،امتا نته تنهتا او را بته ختدا نزدیتک نکنتد ،بلکته در
مقابل خدا قرار گیرد و آن زمانی است که در عین اینکه متصف بته ایتن صتفت استت ،امتا
از آن ،در جبهته مقابتتل حتق استتتفاده متیکنتتد ،چنان کته عمتترو بتن عتتاص از ز یرکتی و حستن
پرداختت و ایتن نبتود

رلی برخوردار بود ،ولی در کنتار معاو یته بته مقاتلته بتا حضترت علتی
مگر از عدم بصیرت او.

از جمله کسانی که متیتتوان او را جتزب ختواص منفتی حاضتر در صتحنه کتربال بته حستاب
آورد ،قتتره بتتن ق تیس حنظلتتی استتت .وی علتتیرغتتم شتتهرتش بتته حستتن رلی ،چتتون از ف تی
بصیرت محروم بود ،نتوانست خود را از عمر سعد کنار کشیده و به حق بدیونتدد؛ آنجتا کته
از طتترف عمتتر ستتعد متتأمور شتتده بتتود از امتتام
حبی

بدرستتد کتته بتترای چتته بتته اینجتتا آمتتده استتت.

بن مظاهر گفت:

او مردی موسوم به حسن رلی است و من گمان نمیکردم که او داختل لشتکر عمتر

سعد شود.

او رو کرد و گفت:

وای بر تو ای قره! از این امام بحق روی میگردانی و به سوی ظالمان میروی بیتا

و یاری کن این امام را که به برکت پدران او هدایت یافتهای.

آن شقاوتمند گفت:

پیام ابن سعد را ببرم و بعد از آن بتا ختود فکتر متیکتنم تتا ببیتنم چته صتالح استت.

( می)397-398 :1374 ،

و سرانجام برنگشت و البته از این افراد در میان کوفیان کم نبودند.

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

در هر صورت ،پس از ابالا پیام عمر سعد و اخذ جواب از امام

 ،حبی

بن مظاهر به
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.تعصباتقبیلهای 

3-4

تعص

از حیث لغت ،جان داری کردن استت؛ یعنتی حمایتت از کستی کته متعصت

نسبت به او عالقته و ارادتتی دارد .از ایتنرو ،هتر تعصتبی متردود نیستت؛ چترا کته تعصت

ا گتر

عقالیی و بر حق باشد ،امری معقول و پسندیده است؛ اما اگر وجهه عقالیتی نداشتته باشتد
و بتته واستتطه آن باطتتل بتتر حتتق تتترجیح داده شتتود ،امتتری ناپستتند و متتورد مت ّ
تذمت عقتتل و شتترع
است .تعصتبات قبیلتهای جتاهلی نیتز از ایتن قستم استت .امتام ز یتنالعابتدین

در زمینته

این نوع تعصبات میفرماید:
عصبیتی که صاحبش به واسطه آن گنهکار میشود آن است که کستی بتدان قتوم
ختود را از نیکتتان قتتوم دیگتتر بهتتتر بدانتتد ،ولتتی دوستتت داشتتتن قتتوم ختتود عصتتبیت
نی ستتت ،بلکتته ا گتتر کستتی قتتوم ختتود را بتتر ستتتم کمتتک کنتتد ،آن از جملتته عصتتبیت
است( .کلینی)421 :1407 ،

پتتس از پی تامبر ا کتترم

بتتا احی تای ارزشهتتای جتتاهلی ،دو بتتاره تعصتت هتتای نتتژادی و

قبیلهای جان گرفت و ارزشهتای الهتی قربتانی ارزشهتای جتاهلی شتد .در ستقیفه مستائل
نژادی و ناسیونالیستی حرف اول را زد .در شورای شش نفری عمر ،مسئله نژاد تعیینکننده
بتتود .در حکوم تتت عبم تتان بس تتتگان پ تتدری او حتترف اول را متتیزدنتتد و راز لغتتزش برختتی از
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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کارگزاران امام علی

نیز همتین بتود .در قضتیه عاشتورا نیتز تعصتبات جاهال نته قبیلتهای در

میتان ختواص و ستتران لشتکر کوفتته بستیار مشتتهود استت .در کوفته کتم نبودنتتد ستران و ب رگتتان
قبایلی که طرفدار معاو یه و ی ید بودند و به واسطه همین تعصت

جاهال نته قتومی ،بستیاری

از این قبایل به آنها اقتدا کردند .گواه روشن بر این که تعص گرایی جاهالنه ،عاملی مهتم
در انحراف خواص و پیروی از آنها در صحنه کربال بوده است ،آن است که روز نهم محرم
وقتی شمر ملعون دید که عمر سعد مهیای قتال است ،قصد کترد کته حضترت عبتاس

و

بتترادرانش را از راه قتتومیگتتری تحر یتک کتترده و بتته لشتتکر عمتتر ستتعد ملحتتق کنتتد .از ایتنرو ،بتتا
صدای بلند گفت« :کجاینتد فرزنتدان ختواهر متن عبتداهلل و جعفتر و عبمتان و عبتاس » چترا
که مادر این چهار بترادر امالبنتین ،از قبیلته بنتیکتالب بتود کته شتمر ملعتون نیتز از ایتن قبیلته

بود .شمر میخواست بگو ید :شما از قبیله ما هستید ،بدین رو باید بته متا ملحتق شتو ید و از
همین جهت هم در امانید ،که با پاسخ کو بنده حضرت عباس رو بتهرو شتد کته« :بر یتده بتاد
دست های تو و لعنت باد بر امانی که تو برای ما آوردی( »...قمی.)398 : 1374 ،
بازتابقیامامامحسی

 رعملکر خواص،پسازشها



نهضتت عاشتتورا کته در راه احیتای دیتن و و یتران کتتردن استاس ظلتتم در نتتوع ختود بتتینظیتر
اس تتت ،منش تتأ ت تتأثیرات عم تتدهای در نح تتوه عملک تترد خ تتواص ،بلک تته قاطب تته مس تتلمانان در
حتوزه هتای مختلتف متادی و معنتوی ،فتردی و اجتمتاعی ،حکتومتی و سیاستی بتوده استت.
عم تتده نهض تتته تتایی ک تته پ تتس از حادث تته عاش تتورا ب تته وق تتوع پیوس تتتند ،مت تتأثر از قیت تام ام تتام
حسین

بودهاند؛ چرا که پیش از هر کس ،خواص و سران این نهضتها ،متأثر از حادثته

عاشورا بودند .در این مجال برآنیم تا تأثیر این قیام الهی را بر فکر و عمل خواص که موج
پیدایش قیامهای گونتاگونی بتوده استت ،بررستی کترده و بته نمونتههتایی از عملکترد ختواص
پس از حادثه عاشورا اشاره نماییم.
 .1اولین مبارزه :اولین مبارزه آشتکار پتس از شتهادت حستین بتن علتی

بتا والتی کوفته و

حکومتتت ی یتد را متتیتتتوان مبتتارزه علنتتی یکتتی از ختتواص و ب رگتتان شتیعه بتته نتتام عبتتداهلل بتتن
عفیف ازدی دانست؛ چرا که پس از شهادت امام حسین
نشست و به نکوهش خاندان پیامبر

و سیدالشهدا

 ،ابن ز یاد ملعون بتر منبتر کوفته
پرداخت .عبداهلل بن عفیتف بتا

بود و بر ار یکه ظلم و عداوت با پیامبر نشسته بتود ،او را در متَل عتام مفتضتح کترد .بته همتین
دلیتتل ،اب تتن ز یت تاد دس تتتور داد او را دس تتتگیر کننتتد .او در حالی کتته نابینتتا بتتود بتتا راهنمتتایی
دخترش مبارزه دلیرانهای را آغاز کرد تا اینکته او را دستتگیر کردنتد و بته شتهادت رستاندند.
شجاعت و بیبتاکی او در دفتاع از حتق و خانتدان پیتامبر

و فر یتادگری او بتر علیته ظلتم و

بیدینی ،نسیمی بود که از شجاعت و بیباکی حضرت سید الشتهدا

در دفتاع از حتق و

مبتتارزه تمتتام عی تار بتتا دستتتگاه ظلتتم امو ی تان بتته او رس تیده بتتود( .محتتدثی)301-302 :1380 ،
نقش عبداهلل بن عفیف بته عنتوان یکتی از ختواص شتیعه و ّزهتاد روزگتار کوفته ،آنچنتان بتود

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

شدت و جسارت تمتام پاستخ او را داد و در حالی کته ابتن ز یتاد مستت پیتروزی ظتاهری ختود
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که عوام حاضر در مسجد از او متأثر شده و اولین بذرهای مخالفت با دستگاه امتوی در دل
آنها کاشته شد.

 .2قیام مردم مدینه :یکی از پیامهای عاشورا قیام ّ
حره یتا قیتام متردم مدینته استت؛ چترا

کتته علتتت پیتدایش آن در مرتبتته اول ظلمستتتیزی امتتام حستین

بتتود .ایتن قیتام مشتتتمل بتتر

پیامی گرانسنگ بود و آن این که بترای از بتین بتردن دستتگاه ظلتم و کفتر اهتلبیتت :و اقامته
در کوفه و شام پدید آورد .مسعودی

عزا در مدینه و انقالب روحی بود که حضرت ز ین
در واقعه ّ
حره اینگونه مینگارد که پس از شهادت امتام حستین

ظلتم و جتور ی یتد ف ونتی

یافتتت و آشتتکارتر گردیتد .آنهتتایی کتته از اوضتتاع مطلتتع بودنتتد [ختتواص] متتردم را از وضتتعیت
نتامیمون ی یتد و حکتام او آ گتاه کردنتد .متردم همته بتا روحیته طتاغوتستتیزی کته از نهضتتت
عاشورا در یافت کترده بودنتد ،اقتدام کترده و عبمتان بتن محمتد بتن ابتیستفیان والتی آن زمتان
مدین تته را و م تتروانب تتن حک تتم و س تتایر امو یت تان را از مدین تته بیت ترو ن کردن تتد .در حالی ک تته ام تتام
سجاد در مدینه بودند ،مردم با عبداهلل بن حنظله بیعت کردند .خبر بته ی یتد رستید و او
سراهی ب رگ را به فرماندهی مسلم بن ُعقبه به مدینه فرستاد .وقتتی بته سنگستتان مدینته _
که معروف به حتره واقتم استت _ رستیدند ،اهتل مدینته بترای دفتع آنتان از شتهر ختار شتدند و
بین آن دو جنگ سختی در گرفت .جماعت بسیاری از مدینه کشته شدند تا این که تتاب
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

مقاوم تتت ب تترای آنه تتا نمان تتد ،از ایت تنرو ،ب تته مدینت ته گر یختنتتد و بتته روضتته مطهتتره حض تترت
پیغمبر

پناه بردند .لشکر شتام نیتز وارد مدینته شتدند و بتا است هتای ختود داختل روضته

منوره شدند و اس های خود را در مسجد جوالن دادند و چنان از مردم کشتند که روضه و
مسجد پر از خون شد.
ّ
خواصی که در آ گاه کردن مردم و راهاندازی این قیام ،تتأثیر بستزایی در بتین تتوده متردم
از
داشتتتند ،منتتذربن زبیتتر بتتن عتتوام ،عبتتداهلل بتتن ابتتی عمتترو مخ ومتتی و عبتتداهلل بتتن حنظلتته
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غستتیلالمالئکتته هستتتند؛ چتترا کتته وقتتتی از ط تترف حتتاکم مدینتته ،عبمتتان بتتن محمتتد بتتن
ابیسفیان ،به نمایندگی از طرف مردم مدینه به دمشق فرستاده شتدند تتا از نزدیتک خلیفته
جوان (ی ید) را ببینند و از مرحمتهای او بهرهمنتد شتوند تتا در بازگشتت بته مدینته متردم را
به اطاعت از حکومت وی تشو یق کنند ،به هنگام برگشتن از شام و دیدن بیدینی و فساد

و فحشتتا و ستتگبتتازی و شتترابختتواری ی ی تد ،بتتا ذکتتر متتوارد فستتق ی ی تد ،متتردم را بتتر علی ته او
شوراندند .عبداهللبن حنظله گفت:
متن از نتزد شخصتی برگشتتتهام کته ا گتر هتیچ کس بتا متن یتاری و همکتاری نکنتد بتتا

همین چند پسرم به جنگ او خواهم رفت.

به دنبتال ایتن جر یتان متردم مدینته بتا عبتداهلل پستر حنظلته بیعتت کردنتد و حتاکم مدینته و
بنیامیه را از شهر بیرون کردند( .مسعودی)81 :1411 ،
نکتته قابتتل توجته آنکتته قیتام متتردم مدینته منتتوره هرچنتد متتتأثر از انقتالب امتتام حستین
علیت ته ب تتیع تتدالتی و س تتتمگری ر یت تم فاس تتد ام تتوی ش تتکل گرفت تت و عناص تتر آن از انص تتار و
شتاخههتتای مختلتتف قتتر یش تشتتکیل متتیشتتد و اگرچتته عناصتتر اصتتلی آن شتیعی بودنتتد ،امتتا
قیامی شیعی نبود؛ چرا که رهبری شیعه علی بن الحسین
در ءی ْن ُب ْع ساکن بود(منتظر القائم.)307 :1380 ،

نسبت به آن بتیتفتاوت بتود و

 .3قیام توابن متأثر از قیام امام حسین  :یکی از نابتر ین نهضتهای شیعی قرن اول
قی تام تتتوابین بتتود .تتتوابین کستتانی بودنتتد کتته علتتیرغتتم دعتتوت از امتتام حستین

 ،در کتتارزار

عاشتتورا بتته ی تاری آن حضتترت نررداختنتتد .از ای تنرو ،بتته شتتدت ختتود را مالمتتت متتینمودنتتد.
امام

که به دعوت آنها به عراق آمده بود ،در کنار شهر آنان بته شتهادت رستید و آنهتا از

جا تکان نخوردند (پیشوایی .)221 :1374 ،این گروه احساس کردند کته ننتگ ایتن گنتاه از
و یا در این راه کشته شوند .به دنبتال ایتن فکتر بتود کته شتیعیان نتزد پتنی تتن از ریستای ختود؛
ء
ُ
یعنی سلیمان بن صرد خزاعی ،مسی بن نجبته فتزاری ،عبتداهلل بتن ستعد بتن نفیتل ازدی،
ّ
عبداهلل بن وال تمیمی و رفاعه بن شداد بجلی ،رفتند و در منتزل ستلیمان اجتمتاع تشتکیل
دادند ...به دنبتال ایتن اجتمتاع ،ستلیمان بتن صترد جر یتان را بته ستعدبن حذیفتة بتن یمتان و
شیعیان دیگر نوشت و از آنان یاری خواست .آنان نیز دعوت سلیمان را پذیرفتنتد .جنتبش
توابین در ستال شصتت و یتک هجتری آغتاز شتد ...تتا آن کته شت
 ،65نخستین شعله قیام زبانته زد .در آن شت

جمعته پتنجم ربیتعالبتانی

تتوابین بته ستوی تربتت پتای امتام حستین

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

دامن آنها شسته نخواهد شد ،مگر آنکه انتقام خون امام حسین

را از قتاتالن او بگیرنتد
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روانه شتدند [و گر یته و زاری و توبته کردنتد سترس] قبتور شتهدا را تتری گفتته و بته ستمت شتام
حرکت کردند و در سرزمینی به نام عین ءالورده با ستراه شتام کته فرمانتدهی آنهتا را عبیتداهلل
بتن ز یتاد بته عهتده داشتت ،رو بته رو شتدند و پتس از سته روز نبترد ستخت ،سترانجام شکستتت
خوردند و سران انقالب به جز رفاعة به شهادت رسیدند.
نهیجهگیهی 

پیدایش هر حادثته ای در جوامتع بشتری در مرتبته اول معلتول عملکترد ختواص آن جامعته
است که طبیعت چنین عملکردی ،تأثیرپذیری عوام را به دنبال دارد؛ ختواص ،یتا ختواص
حق هستند یا خواص باطل ،خواص حق گروهیاند که ادعتای طرفتداری از حتق را دارنتد و
در واقعه کربال نقشآفرین بودند یا توقع نقشآفرینی از آنها میرفتت .بتدیهی استت هتر یتک
از ای تتن اقس تتام م تتیتوان تتد در پی تتدایش ی تتا ع تتدم پی تتدایش فراینتتدهای ت تتاریخی ،اجتم تتاعی و
سیاستتی متتؤثر باشتتد و در نتیجتته جامعتته را بتته صتتالح و یتتا فستتاد بکشتتاند ،حادثتته عاش تورا و
کشتهشتدن فرزنتد رستول ختدا

یکتی از حتوادثی بتود کته نقتش ختواص در قبتال آن بستیار

برجسته و قابل توجه و تأمل بوده است چون اگر خواص در تشخیص صواب از خطتا دقتت
داشته باشند و همت خود را در راستای آنچته کته بته صتالح جامعته و تتاریخ استت ،استتوار
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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س تازند عتتوام نیتتز پیتتروی متتینماینتتد؛ ز یتترا ختتواص در همتته ابعتتاد فکتتری ،رفتارهتتای فتتردی و
اجتماعی و سایر شئونات ،مقتدای عوام هستند .نتیجه چنین عملکردی ،تعتالی جامعته
و سعادت مردم است ،در غیر این صورت نتیجهای جز تباهی و انهدام نخواهد داشت.

م ابع 

_ قرآن
_ نهتتی البالغتته ،حضتترت علتتی
تحقیقاتی امیرمومنین

( )1382ترجمتته :محمتتد دشتتتی ،مشتتهد ،نشتتر موسستته

.

_ آمتت تتدی ،عبدالواحت ت تتد (1407ق) غت ت تتررالحکم و دررالکلت ت تتم ،بیت ت تروت ،مؤسستت تته االعلمتت تتی
للمطبوعات.
_ ابتتن اثیتر ( ،)1372استتدالغابه ،بتته نقتتل از :ستید احمتتد ختتاتمی ،رستتالت ختتواص ،قتتم ،دفتتتر
تبلیغات اسالمی.
_ ابن حجر ،عسقالنی ( )1379فتح الباری ،بیروت ،للطباعه والنشر دررالمعرفه.
ّ
_ بیانات مقام معظم رهبری در تار یخ ( ،)75/3/20در جمع فرماندهان لشتکر  27محمتد
رسولاهلل

.

_ بتتاقر شتتر یف قرشتتی( ،)1380حیاةاالمتتام الحس تین

 ،بتته نقتتل از :جتتواد محتتدثی ،فرهنتتگ

عاشورا ،قم ،معروف.
_ بخاری ،محمد بن اسماعیل( ،)1391صحیح بخاری ،شیخاالسالم احمد جام ،بیروت،
دارالکت .
_ حسینی دشتی ،سیدمصطفی ( ،)1379معارف و معار یف ،قم ،انتشارات اسالمی.

_ طبری )1401( ،تار یخ االمم والملو  ،به نقل از :حسین بن علی ،از مدینه تا کتربال ،بیتروت،

تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

_ خاتمی ،سیداحمد ( )1372رسالت خواص ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.

_ قمی ،عباس ( ،)1374سفینةالبحار ،بیروت ،دارالمرتضی.
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_ طبرسی ،فضل بن حسن ( )1384مجمعالبیان ،تهران ،ناصر خسرو.
دارالسالم.
_ قمی ،عباس ( ،)1374منتهیاآلمال ،تهران ،خورشید.
_ کلینی ،محمدبن یعقوب ( ،)1407اصول کافی ،دفتر نشر فرهنگ اهلبیت
_ مقتل خوارزمی ( ،)1418تحقیق :شیخ محمد سماوی ،1 ،انوارالهدی.

.

_ مس تتعودی ( ،)1411م تترو ال تتذه  ،تحقیت تق :عب تتداالمیر ّ
مهن تتا ،بیت تروت ،مؤسس تته اعلمت تی
للمطبوعات.
_ معین ،محمد ( ،)1386فرهنگ فارسی معین ،قم ،انتشارات اسالمی.
_ محدثی ،جواد ( ،)1380فرهنگ عاشورا ،قم ،معروف.
_ محمدمهتتدی شتتمسالتتدین ( ،)1381ارز ی تابی انقتتالب امتتام حستتین

 ،ترجمتته :مهتتدی

پیشوایی ،مؤسسه فرهنگی هنری سینمایی الست فردا.
_ منتظرالقتتائم ،اصتتغر( ،)1380نق تتش قبایتتل یمن تتی در حمایتتت از اهتتلبیت تت

 ،قتتم ،دفتتتر

تبلیغات اسالمی.
_ مهتتدی پیشتتوایی ( ،)1374س تیره پیشتتوایان ،مؤسستته تحقیقتتاتی امتتام صتتادق

 ،تهتتران،

نشر فرهنگ.
_ مروزی ،نعیم بن حماد ( ،)1410کتاب الفتن ،بیروت ،دارالفکر للطباعه و النشر و التوز یع.
_ مؤسستته فرهنگتتی قتتدر والیتت ( ،)1396ختتواص و لحظتتههتتای تار یخستتاز ،مؤسستته فرهنگتی
قدر والیت.
_ مسعودی ( ،)1411مرو الذه  ،3 ،بیروت ،مؤسسهاالعلمی للمطبوعات.
_ منصور وثوقی و علی نیکخلق ( ،)1370مبانی جامعهشناسی ،انتشارات خردمند.
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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_ نجمی ،محمدصادق ( ،)1387سخنان حسین بن علی از مدینه تتا کتربال ،دفتتر انتشتارات
اسالمی.

