
 
 
 

 تأثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا
 1افسانه قربانی
 2عاطفه خانی
 3دکتر مهرناز گلی

یافت:   15/8/97تاریخ پذیرش:   12/4/97تاریخ در

 چکیده
کاه خاواص  برههجمله از  های حساس تاریا، وا عه خونین عاروراست 

 طرفادار باطال )امویاان(  ن را باه راه انداختناد. در ایان میاان، از سااویی،
کاااه باااه دنیااااطلبی، اندیشااای  طلبااای و مصااالحت عافیااات نلاااش خواصااای 

کاااه راااجاعانه باااه  نابخرداناااه، روی  وردناااد و از ساااویی دیگااار، خواصااای 
حمایاات از اماااا حاا  برخاسااتند و در عرصااه دفاااع از ولاای خاادا اسااتلامت 

گیری نهضت عارورا  ابل  است، بر این مل تأکردند، در چگونگی ر ل 
کااه در ایاان  هااای عارااورا و از اساااس عباارت جملااه بررساای نلااش افاارادی 

باود. در ایان وا عه تاریخی تأسیرگذار بوده اناد، رورانگر راه  یناده خواهاد 
کااه بااا روش توصاایفی کااه  تحلیلاای حاصاال رااد نشااان می _ نورااتار  دهااد 

. در سر بااوده اسااتهااا در حرکات تااوده مااردا ما  گیری  ن خاواص و موضاا 
کلاای بااه تأسیر کلاای بحااا و نگاااه  در وا عااه عارااورا ص گااذاری خااواساایر 

 .پرداخته رده است
 ، وا عه عارورا، خواص.اباعبداهلل الحسین :گانواژکلید
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مقدمه
و هیچ عامل مردمتی در آن دخالتت  بر مبنای وظیفه دینی آغاز شد قیام امام حسین 

کتتتردن تبلیغتتتات دشتتتمن، تتتتالش متتتینداشتتتت، ولتتتی آن حضتتترت بتتترای  کتتترد تتتتا بتتته  خنبتتتی 
کته  وت از خواص، قیام خویش را به اراده مردمروشنگری بدردازد و با دع مسلمان پیوند زند 

کتتردن ایتتن نهضتتت حتتتی بتتا شتت در ایتتن هادت وی نیتتز امتتری بستتیار دشتتوار صتتورت ختتاموش 
کتته امتتام شتتد. از ایتتن می هتتر فرصتتتی را بتترای دعتتوت ختتواص و عتتوام بتترای  جهتتت استتت 

ر قبیلته او حتی اگام یشمرد. الحاق یک فرد شاخص به ق همراهی قیام خویش غنیمت می
محستوب  کردنتد، وزنته ستنگینی بترای مردمتی شتدن قیتام امتام نیز این چنتین عمتل نمتی

که دش می بته  داد. بته همتین ستب ، دعتوت امتام من را در موضعی منفعالنه قرار میشد 
که شتعله هتای جنتگ زبانته متیما حتی در  سوی والیت اهل بیت کشتید، نیتز  هنگامی 

از افراد صالح و از جمله حر بن ی ید ریاحی سترانجام دعتوت او را  استمرار یافت و تعدادی
کننده تبلیغتات  پذیرفتند و به او پیوستند و این امر ضربه محکمی بر پیکر دشمن و خنبی 

 .ها بود آن
گیترد، تأثیرآنچه مقرر است در مطال گتذاری ختواص در واقعته عه حاضتر متورد بررستی قترار 

کته ال استبته دنبتال پاستخی در ختور بته ایتن ستؤ حاضتر عاشورا است. براین اساس مقاله ت 
   اند گیری واقعه عاشورا داشته خواص چه نقش و تأثیری در شکل

 هتتتای اخیتتتر، اهمیتتتت موضتتتوع قیتتتام عاشتتتورا، در دهتتتهدربتتتاره پیشتتتینه تحقیتتتق نظتتتر بتتته 
گرفته است از جمله تحقیقات دامنه  :داری صورت 

ر قترآن و حتدیث در ستال هتای منتهتی نقش خواص در سقوط جامعته استالمی از منظت»_ 
( نویستنده براستاس آیتات و روایتات و منتابع تتاریخی 1395، یداهلل ملکتی) «به واقعه عاشورا

گرفته شده    .نقش خواص را در سقوط جامعه اسالمی مرد بررسی قرار 
( در این نوشتار نویسنده به 1389، مسلم شویکالئی)« در تاریخ عاشورانقش خواص »_ 

که به نحوی نفوذ داشتتهبررسی اف عبتداهلل بتن  ،انتد از جملته محمتد بتن حنفیته راد شاخصی 
 .. پرداخته شده است.عمر
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ثیرگتذاری ختواص در واقعته عاشتورا بررستی تأاما در پژوهش حاضر هتدف آن استت تتا بته 
 پراخته شود.

.مع اومفهومخواص1
ستت، همتواره تکامتل و ازمنتد زنتدگی اجتمتاعی ایبتالطبع و ن که انستان متدنی ل آنیبه دل
ری را در یرپذیرگذاری و تأثیند تأثیفرآ ند و عموماً یب بستگی با جامعه می خود را در هم تعالی

کته در تمتام جوامتع بشتری نیتز ارد و ایپتذ قت مییک حقیجامعه به عنوان  دم از ، مترروستت 
رگتذار و ی  تأثشان به دو قطتیاز ا یریرپذیز تأثیگران و نیبر د ث نفوذ و قدرت و اثرگذارییح
گروهتییتن میتشتوند. در ا م مییر تقسیرپذیتأث تتی از افتراد یرگذارنتد و در واقتع، اقلّ یه تأثکت ان، 

که دارند؛ یدهند، به لحاظ خصوص ل مییجامعه را تشک ق و نظتر بتوده یتاهل تحق عنییاتی 
کستتوتان  شیل پتتیتتدلن یپردازنتتد و بتته همتت ل مستتائل متتییتترت و عقتتل بتته تحلیاس بصتتو بتتر استت

شتتناختی،  دگاه جامعتتهیتتشتتوند. از د ده متتییتتنام« ختتواص»هتتای اجتمتتاعی هستتتند،  نایتتجر
که د گروهی اجتماعی هستند  ی و مع ابی خود، آنیگران در ارزشیخواص،  ار قرار یها را مال

گرفته و رلی و د ر خود از آندهند. در اعمال و رفتا می ها را مبنای داوری و  دگاه آنیها الهام 
گتتروه رو، بتته آن نیتتد. از ادهنتت عمتل ختتود قتترار متی گفتتته یتتا داوری یتهتتای مرجتتع  هتا  ا استتتنادی 

 ( 209: 1370 ،شود. )وثوقی می
گروه اینه، از اشناسا م جامعهیتقس کیرهبر معظم انقالب در   کند: اد مییگونه  نین 

که از روی فکر و فهم کسانی هستند  گاهی و تصمی]خواص[  کار یگ میدگی و آ ری 
کننتتد... ختتواص  شناستتند و دنبتتال آن راه حرکتتت می یک راهتتی را متتیتتکننتتد؛  متتی

که وقتی عملی انجام میی کسانی  کته  ری مییگ دهند، موضع عنی  کنند و راهتی را 
رنتتد و یگ م متتییفهمنتتد و تصتم ل استت. متتییتتکننتد از روی فکتتر و تحل انتختاب متتی

 (1375بیانات رهبری، ) .کنند عمل می

کسانی گاهییاهل بصدر برخورد با حوادث اجتماعی، که  پس  م یاند و خود تصم رت و آ
 شوند. ده مییگران، خواص نامیم دیرو تصمیاند نه پ رندهیگ
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گیهیحا ثهعاش را.نقشخواص رشکل2
جامعته  در مرتبته اول معلتول عملکترد ختواص آن ای در جوامتع بشتری ش هر حادثتهیدایپ

که طب  ا ختواص  یتختواص،  د.ری عوام را به دنبال داریرپذی، تأثن عملکردییعت چنیاست 
ا یتبنتد بته حقنتد و  ا پتاییتوی یتز در مقابتل مظتاهر دنیتا خواّص باطل. خواّص حق نیحّقند و 

ش یدایتعتدم پش و یدایتتوانتد در پ ن اقسام مییک از ایهی است هر یگردان از حق. بد روی
ه بت ایتجه، جامعه را به صتالح و یمؤثر باشد و در نت اسییخی، اجتماعی و سیندهای تاریفرا

 فساد بکشاند.
کشته شدن فرزند رسول خداحادثه عاش کته نقتش ختواص  کی از حوادثیی ورا و  بتود 
ت یضتتعو بتته بررستتیار برجستتته و قابتتل توجتته و تأمتتل بتتوده استتت. اکنتتون، یدر قبتتال آن بستت

 م.یپرداز ام عاشورا مییخواص نسبت به ق

ب دیخواص رمقابلجه ا عاش را. سهه3
کرد:یرا به چند دسته تقس نیتوان خواص دوره امام حس بندی می میک تقسیدر   م 
ر؛ ماننتد: جتابر بتن عبتداهلل انصتاری، ابتن از مهاجر و انصتا امبریای اصحاب پی. بقا1

 .عباس، سهل بن ساعدی و انس بن مالک
خزاعتتی، مان بتتن صتترد یه، مختتتار، ستتلیتتعه؛ ماننتتد: محمتتد حنفی. ب رگتتان و ختتواص شتت2

 م اشتر.یو ابراه نجبه فزاری  بن یهانی بن عروه، مس
 ر.یان خلفا؛ مانند: عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن زبی. اطراف3
کتتته شتتتامیدر ستتترزم ل قحطتتتانییتتت. متنفتتتذان در قبا4 ل یتتتل ب رگتتتان و ریستتتای قبان عتتتراق 

 ث.یشوند؛ مانند: شمر، محمد بن اشعث و عمرو بن حر قحطانی می
کارگزاران 5  اد.ید و ابن زیة بن ولل عمارة بن عقبیه از قبیام بنی. 

تتوان  در قبال حادثته عاشتورا، متی نیبه عملکرد خواص عصر امام حس اکنون با توجه
گروه تقس آن کرد:یها را به دو   م 

کته از همکتاری بتا امتام یکتم. ق حضتتور در یتبازماندنتد و توف لتییبته علتل و دال کستانی 
 افتند.یرکاب او را ن
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  ه امتتتتامیتتتترا بتتتتوده و آتتتتتش جنتتتتگ را بتتتتر علستتتتاز حادثتتتته عاشتتتتو نتتتتهیکه زم کستتتتانی دوم.
 دامن زدند. 

کرد:یل تقسیبه شرح ذ توان به اقسامی ری مییگ ث نوع موضعیز از حیاول را ن گروه  م 
کستتتانی اری او را یتتتقائتتتل بودنتتتد، امتتتا قتتتدرت همراهتتتی و  ت امتتتامّیتتتکه بتتته حقان التتتف( 

گتتروه متتییتتنداشتتتند. از ا ، امبریتتبی بتت رگ پبتتن عبتتداهلل انصتتاری، صتتحا تتتوان بتته جتتابر ن 
 اشاره نمود.

بتتو عبتتداهلل از ب رگتتان بتته ا یمکّنتت یانصتتار یجتتابر بتتن عبتتداهلل بتتن عمتترو بتتن حتترام خ رجتت
گو هللا صحابه رسول  د:یو از دوستداران خاندان پای آن حضرت است... جابر خود 

کرم متن در نتوزده غ وه حضور داشت و  کیست و یدر ب خود شخصاً  رسول ا
 .غ وه شرکت داشتم

کتته پتتدرش بتته علتتت  وی در بتتدر و ُاحتتد شتترکت ننمتتود، ولتتی بتته مستتلمانان آب متتی داد 
بتتوده و او  نیرالمتتؤمنین در رکتاب امیدر صتتف داشتتت. جتابر خردستالی او را از نبتترد بتاز متتی

که امام حسینخست کسی است  کستییارت نمتود و آختریترا پس از شتهادتش ز نین  از  ن 
که درگذشت. و اهلل ن رسولارای ان داشتت یشتا ی نسبت به خاندان رستالت ارادتتیبود 

را او بتته امتتام   متته معصتتومانحضتترات ائ مشتتتمل بتتر استتامی ث لتتوح فاطمتتهیحتتدکتته 
گفت و س باقر در  وی (36: 1379 ،دشتتی)را به آن حضترت رستاند.  غمبریالم پباز 

کربال حضور  رو، نتوانست با امام نید، از انا بویهنگام حادثه عاشورا ناب ابد. عبتداهلل یدر 
کهنیاز همز یه نیبن جعفر و محمد حنف کته بته علتت  گروهنتد   ا علتل ویت متارییستالی و ب ن 

کربال بییمصالح د   (322: 1430 ،قمی)  ماندند. ینص گر، از حضور در 
کستانی همتراه نشتتدند. ، بتا او ییتوانتتا نیبودنتد و در عت ت امتامیتتکه قائتل بته حقان ب( 

کشتته  بن حر ُجعفی است. وی  داهللین افراد، عبیاز ا کیی که پس از  از هواداران عبمان بود 
ستتاد. یبته جنتگ ا ن در مقابل حضرت علتییدر جنگ صفه رفت و یشدن او، نزد معاو

کوفته شخصتییبتوده استت و در بتز یاو شاعر ن (168: 1386، )طبری ه شتده شتناخت ن متردم 
 بتتتن حتتتر جعفتتتی در داهللیتتتآمتتتد، هرچنتتتد ستتتابقة مببتتتتی نداشتتتته استتتت. عب بتتته حستتتاب می
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کاری نکرد؛ زیاری دهد، چنیتوانست امام را  که می حالی قصر »به منزل  را وقتی امامین 
کیخ د. سؤال فرمود:یای د مهید، خیرس« مقاتل داهلل بتن حتر یتمتعلق به عب گفتند:ست  یمه 

کنتد، امتا او جتواب منفتی  امام .جعفی است کسی را فرستاد تتا او را بته همکتاری دعتوت 
گفتتت: داد کوفتته ب و  در نباشتتم، چتتون  نیکتته بتتا حستت نیرون نشتتدم مگتتر بتته ختتاطر ایتتمتتن از 

 (307-308همو: ) ند.ینم و او هم مرا ببیاو را بب دوست ندارم ندارد و من اصالً  اورییکوفه 
تنتتد و آن حضتترت ختتودش نتتزد وی رفتتت و پتتس از ستتالم، او را گف پاستتخ  او را بتته امتتام

کرد، ولد دعوی یه یخرو  بر عل برای داهلل همان جواب را تکرار نمتود. چتون امتام از یعب یت 
 وس شد، فرمود:یو رستگاری او مأ تیهدا

ختود را بته مکتان دوری برستان تتا  یتتوان کته تتا متی نیکتنم و آن ا حتی به تتو متیینص
گتوش یا را نشنوی؛ زاستغاثه م صدای گر صتدای استتغاثه متا بته  را به خدا سوگند ا

 ما شتاب نکند، خدا او را در آتش جهنم قرار خواهد داد.  ارییکسی برسد و به 

 را داشت. ن امرییی چنیکه توانا اری نکرد، در حالییرا   امامداهللیسرانجام، عب
کلمات عب شتهادت امتام از او کته پتس از  شتعاریز بتا توجته بته ایداهلل با امام و نیاز خالل 

که او منکر حقانیتوان در نقل شده است، می بتوده، بلکته معتقتد بته حرکتت امتام نت یتافت 
کترد و راه توبته را پ که امتام وقتی مبالً  آن بوده است. ستتن بته فرزنتد ویاو را بته توبته دعتوت 

گفت:یمعرفی نمود، عب دختر رسول خدا  داهلل 
کس از فرمان تو پ دانم به خدا سوگند من می کند بته ستعادت ابتدی و یکه هر  روی 

کته  ولتی متن احتمتال نمتیل شتده استت، یتخوشبختی ابدی نا اری متن بته یتدهتم 
 داشته باشد. حال تو سودی

 د:یگو وستن به امام سروده است، مییرت نرکه در حس ن در اشعارییچن او، هم
 اّیتتتتا حستتتره متتتتا دمتتتت حیتتتتالتتت  یف
 

ُد بتتتتتتت  ّدء تتتتتتترء  یو التراقتتتتتتت ین صتتتتتتتدریتء
 یطلتتت  نصتتتر مبلتتتین یٌن حتتتیحستتت 

 
 اهتتتتتتل العتتتتتتداوه و الشتتتتتتقاق یعلتتتتتت 

 یذل نصترطلت  بتیث یتن حیحس 
 

 اهتتتتتتل الضتتتتتتالله و النفتتتتتتاق یعلتتتتتت 
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 یه بنفستتتتتتتتتتتیاواستتتتتتتتتتت یلتتتتتتتتتتتو اّنتتتتتتتتتتت
 

کرامتتتتتتتته    1یوم التالقتتتتتتتتیتتتتتتتتلنلتتتتتتتتت 
 (123-122: 1378 ،نجمی) 

کترده و ستعادت و خوشتبختییتنفاق قه اهل ضالل و یبر عل که امام نیاعتقاد به ا  ام 
کاشف از اعتقاد او به حقان برداری در فرمان که ت امام ایاز اوست،  ن امتر، یاست؛ هر چند 

 ن اعتقتاد و عمتل بتر طبتق آنیتاستاس است، بلکه حرکت بتر ین ی، علت رستگارییبه تنها
 د، رستگار نشد.یداهلل اعتقاد را به مرحله عمل نرسانیالزم است و چون عب

 مراتتتت  استتت. متتتبالً  ث شتتدت و ضتتعف، داراییتتتاز ح ز،یتتت نیتتالبتتته اعتقتتاد بتتته حقان
کته ان یعی)از ستران شت   نجبته فتزارییمان بتن صتردخزاعی و مستیافرادی مانند ستل کوفته( 
ده بودنتتد؛ بتتتا بتتته عمتتل آور بودنتتد و حتتتتی از او دعتتوت رستتمی ت امتتامیتتتمعتقتتد بتته حقان

گفت:یرت سر باز زدند. شاآن حض ارییحال، از  نیا  د بتوان 
 داهلل( بتتتوده یتتت)بتتته نستتتبت عبدتر یت امتتتام در مرتبتتته شتتتدیتتتاعتقتتتاد آنتتتان بتتته حقان

کتته هتتت دایتتآنچتته اهم استتت، ولتتی داهلل در آن یتتم آنتتان و هتتم عبرد، عمتتل استتت 
 بودند. مساوی

کرده ت امامیکه نسبت به حقان یکسان (  ن رو از یا از منکتران بودنتد و بتدیتو  توقف 
 کردند. اری او خودداریی

سال سوم بعبت، در مکه متولد  ن افراد دانست. وییکی از ایتوان  عبداهلل بن عمر را می
گو که بنابرامان آوردیرش اند قبل از پدیشد و  مستلمان شتده باشتد.  ش از بلتواید پین، بایه 

کرد و در سال یش از پدر خود به مدیاو پ سالگی در مکه  84در سن  ق74 ای73نه هجرت 
  (251-252: 1379 ،دشتی) ا رفت.یاز دن

کتته بتترای نیدر همتتان روزهتتای اول ورود امتتام حستت عمتتره  بتته مکتته، عبتتداهلل بتتن عمتتر 
گفت:یآمد و چن بود، خدمت امام جا مستح  آن  ن 

                                                   
گلتتویان ستتیتتر مکتته تتتا زنتتده هستتتم، د یآه از حستترت و تأستتف ستتنگین. 1 کتته  م در حرکتتت استتت. آنینه و  گتتاه 

که مت طلبید؛ آن یم ینفاق و ستم پیشگان از مبل من یاربر اهل  نیحس اهتل  ینتابود یخواستت بترا یگاه 
گر آن روز از راه جان، یاریش بشتابم. آرا ضالل و نفاق به یاری نمودم، در روز قیامت بته  یو مواساتش م ی، ا

 .شدم یل میبس ب رگ نا یشرافت
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کردهین مرد بیچون مردم با ا ای اباعبداهلل! نار در دست او قرار یاند و درهم و د عت 
دهنتتد و بتا دشتمنی خانتتدان امتوی بتا شتتما،  متردم بته او اقبتتال نشتان متی دارد، قهتراً 

گروهتتی از مستتلمانان قربتتانیتر متتی کشتتته شتتوی و   ستتم در صتتورت مخالفتتت بتتا او 
که مییشن و از رسول خداند گرد کشتتهیحست»فرمود:  دم  گتر  ن  خواهتد شتد و ا

کنتون پ« گردنتد. یاو بردارند، به ذّلت مبتال مت ارییمردم دست از  شتنهاد متن بته یا
که همان کته همته متردم بتا  شما آن است  کتردهید بیت یطتور  عتت یز بیتانتد، تتو ن عتت 

 (279: 1418 ،خوارزمی). خته شدن خون مسلمانان بترسییاز ر و کنی

 پس از دادن پاسخ او فرمود: امام
 ما دست برمدار. ارییعبدالرحمان از خدا بترس و از ابو ای

کستانییدر او تأث ن سخنان نورانییاما ا کته بتا  ر نکرد و آخراالمر از جمله  عتت ید بیت یشتد 
 کرد: یه میگونه توج نید ای یبا عت خود را یاو ب (60: 1379 ،عسقالنی)کرد.

گر ا کایا  .کنم تا اوضاع بهتر شود ر درستی بوده چه بهتر وگرنه صبر مین 

کردنتد و بد یت یه یتنته علیکته متردم مد نیتپس از ا عتتش را شکستتند، وی فرزنتدان یخترو  
گفت: گرد آورد و   خود را 
کتردید( بیت یعتت ختدا بتا او )یما طبق ب کته یغمبتر شتنیم و از پیعتت  فرمتود: روز دم 

گریق گردد و  گرد آیبه ز وهیامت پرچمی افراشته  کته یر آن  نتد و سترس اعتالم شتود 
کاراننتتد و بتت رگیا عتتت یو خدعتته پتتس از شتتری بتته ختتدا نقتت  ب ن جفتتایتتتر نتان جفا

که میاز شما ب کییاست. مبادا  ان من و او رابطه قطع خواهد یعت خود را بشکند 
 ( 99: 1410،؛ مروزی20: 1391،بخاری)شد. 

کتت کتتی از خواصتتییز یتتن عبتتداهلل بتتن عمتتر از زمتتان حضتترت علتتی البتتته ن یه در عتتبتتود 
کتتترد و امتتتام را و باطتتتل دانستتتتن  ت علتتتییتتتاعتقتتتاد بتتته حقان اری یتتتدشتتتمنانش، ستتتکوت 

ه یامتا در قضت ن بتودیاو در واقع از قاعد (80-81: 1396موسسه فرهنگی قدر والیت، )نکرد.
گذاشتتت د و پتتاییتت یآوری بتته  عاشتتورا، بتتا توجتته بتته عملکتتردش و روی ن بنتتدی بتته او و تنهتتا 

کستی از  غمبتریث پیعلم بته حتد و با امام دستت  نیو نصترت حست ارییتکته هتر 
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دانستتتن  ت امتامیتکننتدگان در حقان ن و توقتفیل و ختوار استت، او را از قاعتتدیتبتردارد ذل
کترد و بته یتاو تبل د اعتالم وفتاداری نمتود و بتراییت یاو آشتکارا بته  رایتأمل دارد؛ ز یجا بسی   

 عت خود استوار ماند.یب
کسانییی دکی ن یبتوده و بته همتا منکتر آن یتد داشتته و یتترد ت امتامیتکته در حقان گر از 
 ر استتت. وییتتحاضتتر نشتتد، عبتتداهلل بتتن زبدر جنتتگ بتتا دشتتمنان  ل در رکتتاب امتتامیتتدل
کثترت نته متولتد شتد. محتدثان و موّرختان یست ماه پتس از هجترت، در مدیب عامته، او را بته 

امبر استالم بتوده و هتم او ین دشمنان خاندان پیتر از سرسخت کنند. وی عبادت وصف می
که پدر د یستع ختت...ید و او را بته جنتگ بتا آن حضترت، برانگیبرگردان ش را از علیبود 

که روزییر روایبن جب کرده  گفت:عبداهلل،  ت   به عبداهلل بن عباس روکرد و 
کته دشتتمنی ام و آن را  ش جتتا دادهیختوت را در دل یتب شتما اهتل چهتل ستال استت 

 (238: 1379 ،درتی)دارم.  ان میپنه

که از مخالفتیاو ن نته بته مکته پناهنتده ین از مدد بتود، بته دنبتال آی یعت یکنندگان با ب ز 
که می کسانی بود  را بتا حضتور یتدر مکته نمانتد؛ ز نیخواست امام حس شد. وی از جمله 

گتترد آن حضتترت، زمو تج امتتام : 1380 ،قرشتتی)او نبتتود. قیتتتوف ای بتترای نتتهیمتتع متتردم بتتر 
گاهی (325 که  امتا  داد؛ انصراف از سفر عراق را بته امتام متیشنهاد یبه ظاهر، پ وی هر چند 
  یتد بتود، ختود را رقیت یحکومتت پرورانتد و در فکتر ستقوط  هوای خالفت را در ستر متیچون 

ل یتم ز بتییتافق نبود، بلکه به شکستت او ندانست و نه تنها با هدف او مو می جّدی امام
بتداهلل عد بترد. یت یه یتنفتع ختود بتر علکمال استتفاده را بته  رو، از شهادت امام نیبود. از ان

گروهیی یر پس از مرگ یزب کرد و  کردنتد تتا ایبا او ب د ادعای خالفت   73کته در ستال نیعتت 
که برای سترکوبییروهای حجا  بن یهجری در دوره خالفت عبدالملک به دست ن  وسف 

کشته شد.  (130-131: 1411 ،؛ مسعودی33: 1386 ،طبری) او به مکه هجوم آوردند، 

.عواملانحرا خواصحاضر رصح هکهبی4
بتته ختتواص حتتق و  ت از حتتق،یتتت و عتتدم تبعیتتبتته لحتتاظ تبع ای ختتواص، در هتتر جامعتته

کتته بتته هنگتتام  ای انتتد: دستتته ز دو دستتتهیتتختتواص حتتق نشتتوند.  م متتییختتواص باطتتل تقستت
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گرفتته و از دنیمعه(، جان  دط حساس جایا )در شراین و دنین دیانتخاب ب متتاع  ا ویتن را 
گروهتی آن چشتم متی فروشتتند؛  متیا یتن را بته دنیتح داده و دیا را تترجیتتکته جانت  دن پوشتند و 

کترده که حق را شناخته و در مواقعی از آن طرفداری نین ایدر ع عنیی انتد، امتا در مواقتع  هم 
انتد. امتا آنچته  ا و متتاع آن قترار دادهین دو مقوله، دنیان ایالزم و حساس، انتخاب برتر را از م

کته  عنی چته علتل و عتواملی باعتث متیین انحراف است؛ یجه به عوامل امهم است تو شتود 
گونهن دسته از خیا کرده و به  کته نستبت بته دییتغ ای واص از حق عدول  ن یتر موضتع دهنتد 
گیتفاوت بوده و  ا بیی کتم نیدر تتاررنتد. یا در مقابل آن قترار  کته وقتتی  ند افرادیستتیخ استالم 

کردنتد و حتتی در مقابتل آن قتد علتم نمودنتد. نتام  آن ارییتافشای حق و  کتمتانش  الزم بتود، 
کتته ایتتماننتتد طلحتته، زب افتترادی کردنتتد، هتت نیتتر و...  گتتاه از تتتیگونتته عمتتل  خ استتالم محتتو یارچ 

که مس اریینخواهد شد. بس کوفه  را تنهتا  دالشهدایلم و پس از او، حضرت ساز خواص 
کته حقهتا بته جنتگ برخاستتند،  بتا آن ه و حتتیگذاشت دانستتند و  قتت را متییکستانی بودنتد 

عوامل انحراف خواص از  رو، آنچه مهم است بررسی نیها مشتبه نبود. از ا بر آن حق و باطل
کته در اموضع حق به ب صتحنه از علتل انحتراف ختواص در  ن نوشتتار بته برختییتاطل استت 
 شود: کربال اشاره می

معنویت.دورشد4-1 ناز
کته منشتأ آن را یتاز معنو دگییتص در حادثه عاشتورا، برعلل انحراف خواجمله از  ت بتود 

کته هتدف اصتتلی رستالت انب امبریتپد پتس از رحلتت یتبا کتتردن  کیتا نزدیتدانستتت؛ چترا 
ز انقتتالب یتتن امبر استتالمیتتپن آنتتان بتتوده استتت. یت در بتتیتتجتتاد معنویبنتتدگان بتته ختتدا و ا

ات و یتتعنوش را بتتا دعتتوت بتته میت بنتتا نهتتاد و رستتالت ختتویتتعنوختتود را بتتر استتاس م جهتتانی
ن عنصتر اساستی بته یه بتر همتیتکترد و بتا تکهمتتا آغتاز  فراخواندن بندگان به سوی خدای بی

کوب گمراهتتی پرداختتت و متتردم را از بتتییتتدرهتتم  پرستتتی بتته صتتراط  بتتتراهتته  دن آثتتار شتتری و 
 هتتای لت او بتتا نتت ول ستتوره، آغتتاز رستتان استتاسیت فرمتتود. بتتر همتتیهتتدا م خداپرستتتییمستتتق

کته عمتدتاً یآخر گرفتت رامتون مبتدل و معتاد بتودهیپ ن قرآن  ن برنامته یه همتی. در ستاانتد، شتکل 
که ترب انسان ت و ارتبتاط بتا ختدا یترز معنوبتا هتای ، جلتوهغمبتریافتگان پی تیسازی بود 
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که خود را فرمان بدان بودند. جام دستتورات دانستند و در ان الهی میاوامر  قییبردار حق گونه 
 ن آمده است:یند. در اسدالغابه چنپرداخت نی به مسابقه میید

حضتتور در کتته قّدشتتان بلنتتدتر نشتتان داده شتتود و اجتتازه  نیتتا برختتی از جوانتتان بتترای
کنند، روی پنجه پای خود مییدان جنگ پیم ستادند و هرگاه نوجوانی اجازه یا دا 
دان برستاند یتو هتم ختود را بته ما کته آن گری بتراییافت، نوجوان دی دان رفتن مییم

کشتتییاثبات ا یادرم بجنگم و براگفت: من هم چون او ق می  ن مدعی حاضر به 
  (108: 1372 ،ابن اسیر)گرفتن و مسابقه با او هستم. 

لیُ وء ه یل آیان ذیالب ر مجمعیتفس ُرونء عء تٌه  یْؤث  صاصء تْم خء ه  کتانء ب  ْو  ْم وء لء ه  ْنُفس 
ء
 (9)حشتر:  ل

گفته شده درباره ن ولیکی از شأن   کند: ان میین بین چنیه را ایآ نیا های 
کتترد: یرستت امبریتتری ختتدمت پیتتمتترد فق کتتتن.یام متترا ستت گرستتنه»ده عتتترض  « ر 

 در منتزل طعتامیاورند، اما یآن مرد ب حضرت دستور فرمود تا از منزل طعامی برای
کستتتی امشتتت  ا»جتتتود نبتتتود. آن حضتتترت فرمتتتود: مو ن متتترد را مهمتتتان ختتتود یتتتچتتته 

را به منزل خود برد، اما جز انتدکی کرد و او  آمادگیاز انصار اعالم  مردی «کند  می
کودکان خود، چ طعام و آن کرد غذا را براییهم برای  مهمان  زی نداشت. سفارش 

گفت: یب کتن.»اورند و به همسرش  کته ممکتن استت ختواب  « کودکان را به هر نحو 
از غتذا را در  زییتکته چ دون آنبر سر سفره نشستتند و بت کییسرس زن و مرد در تار

گمان متی خود بگذارند، دهان خود را تکان میدهان  هتا  کترد آن دادند. مهمان هم 
کتافی نیخورنتد. بتد هم همتراه او غتذا متی ر شتد و یغتذا ختورد و ست ستان، بته مقتدار 

گرسنه خواب آن آمدند، آن حضترت  امبریت پدند. صبح خدمیها هم ش  را 
کرد و تب نگاهی به آن ه مذکور ید، آیبگو زییها چ که به آن نینمود و بدون ا سمیها 

گذشتگییرا در مورد اها  را تالوت فرمود و آن کرده بار و از خود  که  ش یاند، ستا ای 
 ( 391: 1384 ،طبرسی)کرد. 

کرده بود.یکه آن حضرت در امت خود نهاداست  تییای از معنو ن نمونهیا  نه 
کتتته پتتتس از  شتتتود آن متتتی جتتتا مطتتترح نیکتتته در ا امتتتا پرستتتش مهمتتتی کتتته چتتته شتتتد  استتتت 

گراین معنویا امبریپ ای امتور یاح د و دوباره جامعه مسلمانان بستری برایییت به افول 
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گردیغ قتت آن یار داد  حقطره خود قریرا در س های سال، جامعه اسالمی د و سالیر ارزشی 
کتته علتتت اصتتلی د یتتدم بار متتریت در ضتتمیتتمون را در افتتول معنویگتترد نتتام ن عقتت یتتا استتت 

کتترد، بتت جستتت کتته جلتتودار عوامنتتد. وقتتتی ختتواص بتتا رویوجتتو  بتته  آوری ه خصتتوص ختتواص 
کننتد،  ک سرییوند و اسالم را در ظاهر ر دست بسته مظاهر آن شیا، اسیدن احکام خالصته 

که در توجه به خدا پیعنوروح م کته  رود و آن ن متییشود، خود به خود از بت دا مییت  جاستت 
ده یتولن یتخواران ا بندد و سفره ای شکل می چ دغدغهیو بدون ه فه به راحتییماجرای سق

کته  تتا آن ؛شتوند ز آن خستته نمتین ستفره و تنتاول ایتها از نشستتن بتر ستر ا تا سال نامباری جتا 
 به مسلخ شهادت بروند. امبریت پیب اهل

کتته وییتت یت، در زمتتان یتتونقطتته او  زوال معن ن ختتدا یتتارا بتته مبتتارزه بتتا دآشتتک د بتتود؛ چتترا 
کتتترد. از ستتتویییوستتت تیتتتحاکم رخاستتتت.ب کتتته بتتته فرمتتتا، ع استتتالم را تصتتترف  ش یمتتتردم هتتتم 

گران« ایالملو  و الدن مع» 210در خطبه  حضرت علی گوهر  ت را بته یته معنویتما هستند، 
که خواص آن زمان در عت ف فروختند و آنیسخ های بهانه را  نیکته حست نین ایگونه شد 
کتته: یاو و بتترادرش شتتنرا در حتتق  امبریتتث پیشتتناختند و حتتد متتی الحستتن و »ده بودنتتد 

 ( 199: 1407 ،کلینی)، به مقاتله با او پرداختند. «د الشباب اهل الجنهین سیالحس
که افول معنود فراموش یالبته نبا کته علتل و عتو ک سترییتت، خود معلول یکرد  املی بتود 

هتا  روان آنیتپ و بته تبتع آن، در در خواص و ب رگان جامعته استالمی امبریپس از رحلت پ
گرایبه وجود آمد. اموری مانند دن اد ختدا و ستخنان یا، غفلت از یبه مظاهر دن آور ی و روییا

ختود، منشتأ رختت  گتاه اصتلییف مستئله خالفتت از جایتتحرتتر از همته،  و مهتم برامیتپ
که به عنوان لکهیگرد یث تلخش حوادیدایجه، پیت و در نتیبربستن معنو اهی یهای ست د 

کتته ذکتتر چنتتد  استتالم، ابتتدی خ روشتتنیدر تتار گتتذرا، ختتالی متتورد از آنشتدند  از  هتا بتته صتتورت 
 ست.یده نیفا

 ت دل و صتفاییتاد خدا ستب  نورانی :الف( غفلت از یاد خدا و سیره و سنت پیامبر
که می باطن است؛ آن  د:یفرما جا 

ِئن ُ اْلُقُلوُب  ْطما َل ِبِذْكِر اهَّلِل تا
ا
 (28)رعد: ؛ أ
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گاه باش که دلاید تنها با یآ  ابد.ی ها آرامش می د خداست 

گنتتاه متتییو ذکتتر ختتدا باعتتث دوری از معصتت کتته مفتتاد آ ت و  ّنء  هفیه شتتریتتشتتود؛ چنتتان  إ 
ْنه الهء تء تر   یالّصء

ْحشاب  وء اْلُمْنکء ن  اْلفء ز بته منظتور یتن امبریتانتات پیآن داللتت دارد. ب بتر 1 عء
ت یقترب حضترت احتتدبته  ابییت بتتاطن و بتاالخره راه یت و صتفایتت بشتر و حفت  نورانیهتدا

هتتا و  هیاد و ذکتتر خداستتت و روح و جتتان ختتود را بتته توصتتیتتکتته انستتان در  استتت. پتتس تتتا زمتتانی
گمراهی در امان است و از سویّ ه، م ینبوارشادات  کرده است، از  اد ختدا ی، اعراض از یین 

کته توستط حضترت پیمو عدم توجه به احکام و فرا گردبته بشتر ارا امبریتن الهتی،  ، دیتئته 
گمراهی نیچ  ست:یزی جز 

ْكذذذرِ  ذذذْن ِذ ضا عا ْعذذذرا
ا
ذذذْن أ ِع  یما ذذذُه ما ذذذِإن ا لا ُشذذذُرُه یفا ْ ذذذْنكا وا ُنا ْا ذذذًه  ذذذشا ْعمذذذیْوما اْلِق یا

ا
ذذذِه أ  ؛ یاما

 (124)طه: 
کس از ذکر و  کند به دو مص اد منیهر  گرفتار مییاعراض  بت یک مصتیتد. یآ بت 

کتته زنتتدگی بتتر او تنتتگ و ستتخت متتییتتدن  کتته روز یاختتروبت یمصتت کیتتگتتردد و  وی 
کور و نابیق  شود. خته میینا برانگیامت 

کتته پتتس از پیتتا انگریتتخ استتالم بیتتتار متتردم بتته عقتت  برگشتتتند،  امبریتتن مطلتت  استتت 
کتمتتان  ث نبتتوییتتاد ختتدا غافتتل شتتد و احادیتتاز هتتا  دل گرفتتت. یتتو تحردستتتخوش  ف قتترار 
که در چنتیطب گتردد و اثترییه از نتور هتدا، جامعتتیین وضتعیعی بود  ت یتمعنواز  ت منقطتع 
که جامعه از تحم نماند تا آن یباق در  نته علتم،ی، بتاب مدرستول ختدا ل وجود وصتیجا 

 د:یفرما باره می نیدر ا رنی و عذاب باشد. حضرت علی
گروهیکه خداوند  زمانی به قهقرا برگشتند )به اوامر  رسول خود را قب  روح فرمود، 
کتتر حضترت رستتول یو نتواه گمراهتی قتتدم  ده، دوبتاره بته راه ضتتاللتپشتت  و 

گمراهی نهادند( و راه ی ساخت و بر آراب و اندآن های  نادرستت  هتای شتهیان را هال
کتترده و متتردم را بتته یتترستتت بش ختتود نادیختتود اعتمتتاد نمودنتتد )احکتتام را از پتت ان 

کترمیر رحتم و ختویتاز غ نمودند( و روی از آن وادار مییپ (متابعتت ش )رستول ا
                                                   

 (45)عنکبوت: کند. ها دور می ها و زشتی از بدیهمانا نماز، . 1
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کته  ت حضترت رستولیتب عنی اهتلی _گاری ت و رستینمودند و از سب  هدا
کردند. _دوستی آن بودند  مأمور به   (150خطبه  ،نهج البالغه) دوری 

کلمات نورانییا ایآ اد ختدا و یتهتا، امتت را از  ر از اعراض خواص و به تبع آنیغ یزی، چن 
کردن به س  کند  تداعی می امبریره و سّنت پیپشت 

 1نتتهیش بتته هنگتتام ختترو  از مدیامتته ختتون تیدر وصتت نیف امتتام حستتیان شتتریتتا از بیتتآ
و  بته ا ختریتشتود  آ نتی برداشتت متییهتای د ختواص و عتوام از ارزشگرد  ر از عق یزی غیچ

کاشتتف از انقطتاع ختواص جامعته از ذکتر ختتدا و  و علتی امبریتره پیای ستیتمنظتور اح
کته از اهتداف حرکتت امتاا ر امتر بته معتروف و نهتییا تعتابیتت  آسیه نیره نبویس  مز منکتر، 

هتتا  ه خصتتوص ختتواص آنان مستتلمانان بتتیتتمعتتروف و روا  منکتتر در م ز تتتریا استتت، حتتاکی
ای یتی از منکتر و احامر بته معتروف و نهت برای ست، پس خرو  امامین نیچن اگر ست ین

 تابد  هی را برمییچه توج امبریره پیس
کلمتتتتات نتتتتورانییتتتتآنچتتتته بتتتته وضتتتتوح از ا کتتتته  استتتتتفاده متتتتی امتتتتام ن   شتتتتود آن استتتتت 

گرفتتتاری در دام یهتتا  ین آستتیگرفتتتار چنتت جامعتته در زمتتان آن امتتامختتواص  ی بودنتتد و 
کته یهتا  ین آستیچن ا در صتف مقابتل امتام یتو   بازداشتت  امتام  ارییتهتا را از  ا آنیتی بتود 

 قرارشان داد.
کتربال یتر ن و مهمیاول ب( پرستش دنیا و ظواهر آن: و ن عامل انحراف خواص در صحنه 

موجت   ن امترییا شتدن استت و چنتیته ظتواهر دنو بنتد اپرستتییت، دنیخ بشتریبلکه در تتار
ن ارادت در یتاعراض از حتق استت. انستان بتالفطره بته معبتود و معشتوق ختود ارادت دارد و ا

کمال و بلندی که معبود و  آن حد از  را یتدهتد؛ ز ح متییگتر تترجیز دیتمعشوق را بر هر چاست 
گتتر  هیینتتد. بتتدیب ش را در او متتییکمتتال ختتو دمتتی، ختتدای تعتتالی معبتتود و معشتتوق آاستتت ا

ی بترای عشتق ختدا و پرستتش یا باشتد، جتایشد و اگر دنیاند باشد، جز به او و رضای او نمی
 جاست. نیماند و نقطه انحراف هم او باقی نمی

                                                   
و  یره جتّد یر بستیعن المنکر و اس ید ان آمر بالمعروف و انهی، اریامه جّد  یانما خرجت لطل  االصالح ف». 1

همانا من از مدینه خار  شدم برای اصالح مفاسد امت » ؛(279:  1418 ،خوارزمی)« طال  یبن اب یعل یاب
کنمیخواهم س جّدم و برای امر به معروف و نهی از منکر و می  .«ره جدم و پدرم را زنده 
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 ات یتتتتن امتتتتر روایتتتتا و بتتتتر ایتتتتدن استتتتت نتتتته ختتتتود اپرستتتتتییالبتتتتته آنچتتتته متتتتذموم استتتتت دن
ا اصتتتل و یتتتت حتتت  دنایتتتز در لستتتان روایتتتو ن (197:  1407 ،کلینتتتی)داللتتتت دارد.  متعتتتددی

گنتتتتاهی اپرستتتتتی یرو، دن نیتتتتاستتتتت. از ا دانستتتتته شتتتتده استتتتاس هتتتتر نافرمتتتتانی و ستتتترآغاز هتتتتر 
که با ن لغزش خواص در هر عصرییتر اصلی گید مورد توجه اکیاست  رد یتد مستلمانان قترار 

گرفتار ن  ند.یایتا در دام آن 
و دل سرردن بته ظتواهر  تیاپرسیخواص، دنن عامل انحراف یتر ز مهمیدر حادثه عاشورا ن

گتتذرا بتته موضتتعیتتنو جتتاه و مقتتام د  ر بتته عنتتوان دو صتتحابییتتری طلحتته و زبیتتگ ا بتتود. نگتتاهی 
اران یتتن دو تتتن، از یتتختتواص داللتتت دارد. ا اگرایییتتقتتت تلتتخ دنی، بتته حقرستتول ختتدا

ا و یتنا دیتن یدر معرکه انتخاب د امبریمببت بودند، اما پس از پ و از خواص امبریپ
کردنتد یحق   التذه  مرو و از ختواص جبهته باطتل شتدند. مستعودی در ا باطل، حتق را رهتا 

 سد:ینو ن میین دو تن، چنیاگرایی ایدرباره دن
گروهی ثتروت پرداختنتد.  ها و جمتع از صحابه به ساختن خانه در دوران عبمان، 

کنو ای هتتا بتتود. او خانتته کتتی از آنیر بتتن عتتوام یتتزب کتته تتتا ن )ستتال در بصتتره ستتاخت 
ه بنتتا نهتتاد. یکوفتته و استتکندرز در مصتتر و یتتن هتتایی ( معتتروف استتت. خانتتهق332

کننار، هزار اس  و هزار بیهزار د دارایی او بعد از وفاتش پنجاه ز بود. طلحه ینده و 
که بته دارالطلحتت ای ز خانهین کناسه ساخت  کوفه در محل  ن معتروف استت. یدر 

گفته شیهم ب است. بعضینار بوده یدرآمد روزانه او از غاّلت عراق، هزار د اند.  تر 
که آن را بیدر مد ای ن درآمد داشت. خانهیش از ایة به شرایاو در ناح ا نه ساخت 

گچ و ش کرده بود.یآجر و    (81: 1411 ،مسعودی) شه بنا 

کته  هتایی متی ر، انستانیشدن، از طلحه و زب ایگونه غرق مظاهر دن نیاست ا هییبد ستازد 
گرفته و امبریدفاع از حق و پدر  نیپس از سابقه طوال کتردن  در مقابل حق قرار  با پشتت 

 اندازند. لشکر به راه می ه علییبر عل امبریای پیبه وصا
گذشتتت، عمتتتربن ستتعد بتتت ، آناپرستتتیین دنیتتتنمونتته ا کتتته  کتتته عشتتق بتتته دنچنتتتان  ا و یتتتود 
انقتالب بتر معظتم کشاند. ره امبریروشی و مبارزه با فرزند پف نیاو را به د وییمقامات دن

 ن خصوص فرمود:یهم در ا
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کثریتت _جامعتتته  کیتتتوقتتتی ختتتواص طرفتتتدار حتتق در  آن چنتتتان  _ت قاطعشتتتان یتتتا ا
که دن می کند، از ترس جان، از تترس  دا مییت پیشان اهمیای خودشان برایشوند 

از دست دادن مال و ]از دستت[ دادن مقتام و پستت، از تترس منفتور شتدن و تنهتا 
کم شتتتوند متتتتیمانتتتدن، حاضتتتر  کننتتتتد و در مقابتتتل باطتتتتل ت باطتتتل یتتتتحا را قبتتتول 

 یاندازنتد. وقتت کنند و جانشان را به خطتر نمتی ستند و از حق طرفداری نمییا نمی
شتود و  بتا آن وضتع، آغتاز متی ن بتن علتییاولتش بتا شتهادت حست _د طور ش نیا

  آخرش هم...

.عدمبصیرت4-2
که گذشت،  عنتی یرت یستت. بصترت ایبتت، بصتختواص مب هتای ژگتییکتی از ویچنان 

کته بته نتور قتدس روشتن باشتد و بتا آن قتوه، شتخص  نی و بته معنتای قتوه قلبتییب روشن استت 
کته نفتس بته نتد، همتانیاب را ببیق و بتواطن اشتیحقتا ا را یله چشتم صتور و ظتاهر اشتتیوست طتور 
 نتتییب رت، همتتان عتتدم ملکتته روشتتنیم بصتت، عتتدرو نیتتاز ا (546: 1386 ،معتتین) نتتد.یب متتی

کتورییتر طرناین و خیبدتررت یاست. عدم بص کته  کوری است؛ چترا  چشتم دل استت.  ن 
 :فرمود حضرت علی

 (364: 1407 ، مدی)ره؛ یالبص یر من عمیذهاب البصر خ
کوردلی و نداشتن بص  رت بهتر است.ینداشتن چشم از 

 وارد شده است:نیز چنین  تی از حضرت علییدر روا
 ؛ةریر اهون من فقد البصفقُد البص

کوردلی است. انی آسینایناب  تر از 

کتربال، عتدم بصت کیی عنتی آنچته باعتث یرت بتود؛ یاز عوامل انحتراف ختواص در صتحنه 
ر یرت برونتد و ستات او بتا آن وضتع بته استایتب بته شتهادت برستد و اهتل دالشتهدایشد تا س

که به وقتوع پیها و جنا ظلم کته در زمتان امتام  بتود رتی خواصتییبصت وستت، ناشتی از بتییاتی 
کربال حاضر بودنتد و نتوانستتن و در نیحس هی یز دهنتد. بتدیتد حتق را از باطتل تمصحنه 

گاهی قلبییب رت، روشنیاست مراد از بص که انسان را به ختدا نزد نی و آ کنتد  کیتای است 
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گتتاهی و دوراندنته مطلتت کتته بتتیق آ صتتائ   رت و رایین بصتتیشتتی و داشتتتن رلی صتائ ؛ چتترا 
گفتتت: هتتر بصتت و متتیعمتتوم و خصتتوص مطلتتق برقتترار استتت داشتتتن، نستتبت  ری )بتته یتتتوان 

کته یگونته ن نیتاستت، امتا ابرختوردار  و نظر صتائ  قطعتاً  اد شده( از حسن رلییمعنای  ستت 
کستتتی را ممکتتتن استتتت از قتتتدرت یتتتزر هتتتم باشتتتد؛ یبتتتود، بصتتت دارای حستتتن رلی _ متتتبالً  _ هتتتر 

ر دنکنتد، بلکته  کیت، امتا نته تنهتا او را بته ختدا نزدبرختوردار باشتد ری و حستن رلییگ میتصم
گ که در ع رد و آن زمانییمقابل خدا قرار  ن صتفت استت، امتا یتکه متصف بته ا نین ایاست 

ن و حستت رکتییکته عمتترو بتن عتتاص از ز نتتد، چنانک آن، در جبهته مقابتتل حتق استتتفاده متی از
کنتار برخوردار بود، ولی رلی ن نبتود یتپرداختت و ا ه بته مقاتلته بتا حضترت علتییتمعاو در 

 رت او.یمگر از عدم بص
کسانی از کتربال تتوان او را جتزب ختواص منفتی که متی جمله   بته حستاب حاضتر در صتحنه 

  ی، چتتون از فتترغتتم شتتهرتش بتته حستتن رلی س حنظلتتی استتت. وی علتتییآورد، قتتره بتتن قتت
کشیبص کنار  کته  ونتدد؛ آنیده و به حق بدیرت محروم بود، نتوانست خود را از عمر سعد  جتا 

کتته بتترای ستتعد متتأمور شتتده بتتود از امتتاماز طتترف عمتتر  جتتا آمتتده استتت.  نیچتته بتته ا بدرستتد 
گفت:یحب    بن مظاهر 

گمان نمی که او داختل لشتکر عمتر کر او مردی موسوم به حسن رلی است و من  دم 
 سعد شود.

  بن مظاهر به ی، حبم عمر سعد و اخذ جواب از امامایدر هر صورت، پس از ابالا پ
گفت: کرد و   او رو 

ا یتروی  ب گردانی و به سوی ظالمان می بحق روی مین امام  یوای بر تو ای قره! از ا
کهیکن ا ارییو   ای. افتهیت یبه برکت پدران او هدا ن امام را 

گفت:  آن شقاوتمند 
الح استت. نم چته صتیتکتنم تتا بب ا ختود فکتر متیام ابن سعد را ببرم و بعد از آن بتیپ
 ( 397-398: 1374 می، )

کوفیم ن افراد دریبرنگشت و البته از ا سرانجامو  کم نبودند.یان   ان 
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ای.تعصباتقبیله4-3
کستییتعنتی حمای؛ کردن استت داری ث لغت، جان یتعص  از ح متعصت   کته ت از 

گتر یدود نمتر هتر تعصتبی رو، نیتدارد. از ا نسبت به او عالقته و ارادتتی کته تعصت  ا ستت؛ چترا 
نداشتته باشتد  ده است؛ اما اگر وجهه عقالیتییعقالیی و بر حق باشد، امری معقول و پسند

ت عقتتل و شتترع ناپستتند و متتورد متتذّم  ح داده شتتود، امتترییباطتتل بتتر حتتق تتترج و بتته واستتطه آن
نته یدر زم نیالعابتد نیتن قستم استت. امتام زیتز از ایتن ای جتاهلی لتهیاست. تعصتبات قب

 د:یفرما نوع تعصبات می نیا
گنهیعصب که صاحبش به واسطه آن  کستی کار می تی  که  بتدان قتوم  شود آن است 

ت یقتتوم ختتود عصتتبدوستتت داشتتتن  گتتر بهتتتر بدانتتد، ولتتییکتتان قتتوم دیز نود را اختت
کنتتد، آن از جملتته عصتتبین کمتتک  کستتی قتتوم ختتود را بتتر ستتتم  گتتر  ت یستتت، بلکتته ا

  (421: 1407 ،کلینی) است.

کتتترمیتتپتتس از پ هتتای نتتتژادی و  هتتتای جتتاهلی، دوبتتاره تعصتتت  ای ارزشیتتبتتا اح امبر ا
گرفت و ارزش لهیقب فه مستائل یهتای جتاهلی شتد. در ستق ربتانی ارزشهتای الهتی ق ای جان 

کننده  نییعمر، مسئله نژاد تع ستی حرف اول را زد. در شورای شش نفرییونالینژادی و ناس
از  زدنتتتد و راز لغتتتزش برختتتی ان پتتتدری او حتتترف اول را متتتیبتتتود. در حکومتتتت عبمتتتان بستتتتگ

در  ای لتهیهالنته قبز تعصتبات جایتشتورا نه عایدر قضتن بتود. یز همتین یکارگزاران امام عل
کوفتته بستیتم کوفتتیان ختواص و ستتران لشتکر  کتم نبودنتتد ستران و ب رگتتان ار مشتتهود استت. در  ه 

 اریین تعصت  جاهالنته قتومی، بستیمد بودند و به واسطه هی یه و یکه طرفدار معاو لییقبا
گواه روشن بر ا ل به آنین قبایاز ا کردند.  م گرایی جاهالنه، عاملی مهت که تعص  نیها اقتدا 

کربال بوده  از آن روییدر انحراف خواص و پ که روز نهم محرم ها در صحنه  است، آن است 
که عمر سعد مهیوقتی شمر ملعون د کته حضترت عبتاسق ایید  کترد  و  تال است، قصد 

کنتتد. از ا کیتتگتتری تحر بتترادرانش را از راه قتتومی رو، بتتا  نیتتکتترده و بتته لشتتکر عمتتر ستتعد ملحتتق 
گفت: چترا « عبتداهلل و جعفتر و عبمتان و عبتاس  رزنتدان ختواهر متننتد فیکجا» صدای بلند 

کته شتمر ملعتون ن لته بنتیین، از قبیالبنت ار بترادر امن چهیکه مادر ا لته ین قبیتز از ایتکتالب بتود 
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د و از ید بته متا ملحتق شتویبا ن روید، بدیله ما هستیشما از قب د:یخواست بگو مر میبود. ش
کین جهت هم در امانیهم کود،  ده بتاد یتبر» :کته رو شتد بنده حضرت عباس روبتهه با پاسخ 

که تو برای ما آوردی دست  .(398:  1374 ،قمی) «...های تو و لعنت باد بر امانی 

 رعملکر خواص،پسازشها  بازتابقیامامامحسی 
کته در راه اح کتتردن استاس ظلتتم در نتتوع ختود بتتییتن و ویتتد اییتتنهضتت عاشتتورا  ر یتتنظ ران 

بلکتتته قاطبتتته مستتتلمانان در  در نحتتتوه عملکتتترد ختتتواص، ای عمتتتده راتیاستتتت، منشتتتأ تتتتأث
استی بتوده استت. یهتای مختلتف متادی و معنتوی، فتردی و اجتمتاعی، حکتومتی و س حتوزه

ام امتتتام یتتتستتتتند، متتتتأثر از قویکتتته پتتتس از حادثتتته عاشتتتورا بتتته وقتتتوع پ ییهتتتا عمتتتده نهضتتتت
که پ بوده نیحس ، متأثر از حادثته ها ن نهضتیش از هر کس، خواص و سران ایاند؛ چرا 

که موج  را بر فکر و  ام الهیین قیر ایم تا تأثیال برآنن مجیعاشورا بودند. در ا عمل خواص 
گونتاگونی بتوده استت، بررستی امیش قیدایپ از عملکترد ختواص  ییهتا رده و بته نمونتهکت های 

 م.ییپس از حادثه عاشورا اشاره نما
کوفته و  ین بتن علتیادت حستآشتکار پتس از شتهن مبارزه یاول . اولین مبارزه:1 بتا والتی 

عه بتته نتتام عبتتداهلل بتتن یشتتاز ختتواص و ب رگتتان  کتتییتتتوان مبتتارزه علنتتی  د را متتییتت یحکومتتت 
که پس از شهادت امام حس ف ازدییعف کوفته ی، ابن زنیدانست؛ چرا  اد ملعون بتر منبتر 

 ف بتایتپرداخت. عبداهلل بن عف دالشهدایو س امبریندان پنشست و به نکوهش خا
ختود  روزی ظتاهرییتاد مستت پیتکته ابتن ز ت تمتام پاستخ او را داد و در حالیشدت و جسار

کترد. بته همتیکه ظلم و عداوت با پیبود و بر ار ن یامبر نشسته بتود، او را در متَل عتام مفتضتح 
کننتتتد. او در حالیید او را دستتتتگاد دستتتتور دایتتتل، ابتتتن زیتتتدل نتتتا بتتتود بتتتا راهنمتتتایی یکتتته ناب ر 

کرد تا ا ای رانهیدخترش مبارزه دل کردنتیکته او را دستتگ نیرا آغاز  د و بته شتهادت رستاندند. ر 
و  ه ظلتمیتاو بتر عل ادگرییتو فر امبریتدر دفتاع از حتق و خانتدان پاو  بتاکی شجاعت و بی

که از شجاعت و بیینی، نسید بی در دفتاع از حتق و  داد الشتهیحضرت س باکی می بود 
 (301-302: 1380 ،محتتدثی)ده بتتود. یان بتته او رستتیتتار بتتا دستتتگاه ظلتتم امویتتمبتتارزه تمتتام ع

کوفته، آنیاص شتاز ختو کتییف بته عنتوان ینقش عبداهلل بن عف چنتان بتود  عه و زّهتاد روزگتار 
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در دل  ن بذرهای مخالفت با دستگاه امتوییشده و اولکه عوام حاضر در مسجد از او متأثر 
کاشته شد. آن  ها 

نته استت؛ چترا یام متردم مدیتا قیتام حّره یاشورا قع های امیکی از پی . قیام مردم مدینه:2
ام مشتتتمل بتتر یتتن قیتتبتتود. ا نیزی امتتام حستتیستتت مرتبتته اول ظلمش آن در یدایتتکتته علتتت پ

کفتر اهتلیاز بت که بترای نیاسنگ بود و آن  گران امییپ ت: و اقامته یتب ن بتردن دستتگاه ظلتم و 
که حضرت ز نه ویعزا در مد کوفه و ش ن یانقالب روحی بود  د آورد. مسعودی یام پددر 

که پس از شهادت امتام  گونه می نیدر واقعه حّره ا د ف ونتی یت یظلتم و جتور  نیحستنگارد 
گردی ت یکتته از اوضتتاع مطلتتع بودنتتد ]ختتواص[ متتردم را از وضتتع هتتایی د. آنیتتافتتت و آشتتکارتر 

کردنتتیت یمون ینتام گتاه  کته از نهضتتت  زییستت ه طتاغوتیتتد. متردم همته بتا روحد و حکتام او آ
کترده ویورا درعاش کترده بودنتد، اقتدام  آن زمتان  ان والتییستف عبمتان بتن محمتد بتن ابتی افت 
کردنتتتد. در حالیرویتتتنتتته بیان را از مدیتتتر امویبتتتن حکتتتم و ستتتا نتتته را و متتتروانیمد کتتته امتتتام  ن 

کردند. خبر بته ینه بودند، مردم با عبداهلل بن حنظله بیدر مد سجاد د و او ید رستیت یعت 
 _نته یبته سنگستتان مد وقتتی نه فرستاد.یمسلم بن ُعقبه به مد اندهیب رگ را به فرم یسراه

ر ختار  شتدند و دفتع آنتان از شته ینته بترایدند، اهتل مدیرست _که معروف به حتره واقتم استت 
گرفت. جماعت بسیب کشته شدند تا ایاز مد اریین آن دو جنگ سختی در  که تتاب  نینه 

گرنتتتیرو، بتتته مد نیتتتهتتتا نمانتتتد، از ا آن مقاومتتتت بتتترای د و بتتته روضتتته مطهتتتره حضتتترت ختنتتتیه 
د داختل روضته ختو هتای و بتا است نته شتدند یز وارد مدیتپناه بردند. لشکر شتام ن غمبریپ

که روضه و  های منوره شدند و اس  کشتند  خود را در مسجد جوالن دادند و چنان از مردم 
 مسجد پر از خون شد. 

کردن مردم و راهک از خواّصی گاه  ن تتوده متردم یدر بت ر بستزایییام، تتأثین قیاندازی ا ه در آ
و عبتتتداهلل بتتتن حنظلتتته  رو مخ ومتتیعمتتت ر بتتن عتتتوام، عبتتتداهلل بتتن ابتتتییتتتربن زبداشتتتند، منتتتذ

کتتته وقتتتتی لیغستتت ن محمتتتد بتتتن نتتته، عبمتتتان بتتتیاز طتتترف حتتتاکم مد المالئکتتته هستتتتند؛ چتتترا 
ه فتیخل کیتبه دمشق فرستاده شتدند تتا از نزدنه یاز طرف مردم مد ندگییان، به نمایسف ابی

دم را نته متریمنتد شتوند تتا در بازگشتت بته مد او بهره یها نند و از مرحمتید( را ببی یجوان )
کنند، به هنگام برگشتن از شام و دیتشو به اطاعت از حکومت وی نی و فساد ید بی دنیق 
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ه او یتت، متتردم را بتتر علدیتت ید، بتتا ذکتتر متتوارد فستتق یتت ی ختتواری بتتازی و شتتراب و فحشتتا و ستتگ
گفت: هللشوراندند. عبدا  بن حنظله 

گتر هتت متن از نتزد شخصتی برگشتتته کته ا نکنتد بتتا  اری و همکتارییتتکس بتا متن  چیام 
 چند پسرم به جنگ او خواهم رفت.ن یهم

کردنتد و حتاکم مدینته بتا عبتداهلل پستر حنظلته بیان متردم مدیتن جریتبه دنبتال ا نته و یعتت 
کردند.یه را از شهر بیام بنی   (81: 1411 ،مسعودی) رون 

 نیچنتد متتتأثر از انقتالب امتتام حستتنته منتتوره هریام متتردم مدیتکتته ق بتتل توجته آننکتته قا
گرفتتت م فاستتتد امتتتوییتتتعتتتدالتی و ستتتتمگری ر  بتتتیه یتتتعل ت و عناصتتتر آن از انصتتتار و شتتتکل 

عی بودنتتد، امتتا یشتتد و اگرچتته عناصتتر اصتتلی آن شتت ل متتییش تشتتکیهتتای مختلتتف قتتر شتاخه
که رهبری شنبود؛ چر عییامی شیق تفتاوت بتود و  نسبت به آن بتی نیعه علی بن الحسیا 

 .(307: 1380 ،منتظر القائم)ْنُبْع ساکن بودیء در 
ول قرن ا عییهای ش ن نهضتیتر کی از نابی :. قیام توابن متأثر از قیام امام حسین3

کستتانیین بتتود. تتتوابیام تتتوابیتتق کتتارزار نیرغتتم دعتتوت از امتتام حستت کتته علتتی بودنتتد ن  ، در 
نمودنتتد.  رو، بتته شتتدت ختتود را مالمتتت متتی نیتتز ارداختنتتد. اآن حضتترت نر ارییتتعاشتتورا بتته 

کنار شهر آنان بته شتهادت رست که به دعوت آن امام هتا از  د و آنیها به عراق آمده بود، در 
کته ننتگ ایا .(221: 1374 ،پیشوایی) جا تکان نخوردند کردند  گروه احساس  گنتاه از یتن  ن 

رنتد یرا از قتاتالن او بگ نیخون امام حسکه انتقام  ها شسته نخواهد شد، مگر آن دامن آن
کشته شوند. به دنبتال ایا در ایو  کته شتن فکتر بتیتن راه   ؛ختود ان نتزد پتنی تتن از ریستاییعیود 
زدی، یت  بن نجبته فتزاری، عبتداهلل بتن ستعد بتن ُنفیمان بن صرد خزاعی، مسیعنی سلی ل اء

ل یمان اجتمتاع تشتکیل ستل، رفتند و در منتزمی و رفاعه بن شّداد بجلییعبداهلل بن وال تم
 متان ویفتة بتن یان را بته ستعدبن حذیتمان بتن صترد جرین اجتمتاع، ستلیتدادند... به دنبتال ا

تنتد. جنتبش رفیمان را پذیز دعوت سلیخواست. آنان ن ارییگر نوشت و از آنان یان دیعیش
 البتانی عیتکته شت  جمعته پتنجم رب آغتاز شتد... تتا آن ک هجترییتن در ستال شصتت و یتواب
 نین بته ستوی تربتت پتای امتام حستیبام زبانته زد. در آن شت  تتواین شعله قیخست، ن65
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گرر کردنتد سترس[ قبتور شتهدا را تتریو  ه و زارییتوانه شتدند ]و  ستمت شتام  گفتته و بته توبته 
کردند و در سرزم کته فرمانتدهی نیبه نام ع نییحرکت  رده با ستراه شتام  اهلل دیتهتا را عب آن الوء

رو شتدند و پتس از سته روز نبترد ستخت، سترانجام شکستتت  وبتهاد بته عهتده داشتت، ریتبتن ز
 دند. یخوردند و سران انقالب به جز رفاعة به شهادت رس

گیهینهیجه
عته ای در جوامتع بشتری در مرتبته اول معلتول عملکترد ختواص آن جام پیدایش هر حادثته

که طبیعت چنین عملکردی، تأ واص ثیرپذیری عوام را به دنبال دارد؛ ختواص، یتا ختاست 
گروهیحق هستند یا خواص  که ادعتا باطل، خواص حق  ی طرفتداری از حتق را دارنتد و اند 

کربال نقش رفتت. بتدیهی استت هتر یتک  ها می آفرینی از آن آفرین بودند یا توقع نقش در واقعه 
نتتتدهای تتتتاریخی، اجتمتتتاعی و توانتتتد در پیتتتدایش یتتتا عتتتدم پیتتتدایش فرای از ایتتتن اقستتتام متتتی

ورا و نتیجتته جامعتته را بتته صتتالح و یتتا فستتاد بکشتتاند، حادثتته عاشتت ثر باشتتد و درسیاستتی متتؤ
کته نقتش ختواص در قبتال  شتدن فرزنتد رستول ختدا کشته آن بستیار یکتی از حتوادثی بتود 

مل بوده است چون اگر خواص در تشخیص صواب از خطتا دقتت برجسته و قابل توجه و تأ
کته بته صتالح جام عته و تتاریخ استت، استتوار داشته باشند و همت خود را در راستای آنچته 

هتتای فتتردی و همتته ابعتتاد فکتتری، رفتار زیتترا ختتواص در نماینتتد؛ ازند عتتوام نیتتز پیتتروی متتیستت
اجتماعی و سایر شئونات، مقتدای عوام هستند. نتیجه چنین عملکردی، تعتالی جامعته 

 ای جز تباهی و انهدام نخواهد داشت. و سعادت مردم است، در غیر این صورت نتیجه



 

 

79 

شورا
ه عا

واقع
 در 

ص
خوا

ری 
گذا

أثیر
ت

 

م ابع
 رآن ق _
شتتر موسستته محمتتد دشتتتی، مشتتهد، ن :( ترجمتته1382) ، حضتترت علتتینهتتی البالغتته _

 .تحقیقاتی امیرمومنین
 روت، مؤسستتتتتته االعلمتتتتتتییتتتتتت، بغتتتتتتررالحکم و دررالکلتتتتتتم ق(1407، عبدالواحتتتتتتد )آمتتتتتتدی _

 للمطبوعات.

، قتتم، دفتتتر رستتالت ختتواص، د احمتتد ختتاتمییبتته نقتتل از: ستت ،استتدالغابه ،(1372)ر یتتابتتن اث _
   می.غات اسالیتبل

 روت، للطباعه والنشر دررالمعرفه.ی، بفتح الباری( 1379) ابن حجر، عسقالنی _
 محمتد 27ر کاندهان لشتدر جمع فرم (،20/3/75خ )یانات مقام معّظم رهبری در تاریب _

 .اهلل رسول
، فرهنتتگ ، بتته نقتتل از: جتتواد محتتدثینیاالمتتام الحستت ةایح(، 1380)ف قرشتتییبتتاقر شتتر _

 عاشورا، قم، معروف.
االسالم احمد جام، بیروت،  ، شیخصحیح بخاری(، 1391بخاری، محمد بن اسماعیل) _

 دارالکت .
 .، انتشارات اسالمی، قمفیمعارف و معار(، 1379)دمصطفی ینی دشتی، سیحس _
 .غات اسالمیی، قم، دفتر تبلرسالت خواص (1372) احمددی، سخاتمی _
 .خسرو، تهران، ناصر انیالب مجمع (1384) طبرسی، فضل بن حسن _
کتربال، بیتروت، یاز مد ن بن علی،یقل از: حسبه ن ،خ االمم والملو یتار (1401) ،طبری _ نه تا 

 دارالسالم.
 د.ی، تهران، خورشاآلمال منتهی ،(1374قمی، عباس ) _
 ، بیروت، دارالمرتضی. البحار ةنیسف ،(1374، عباس )قمی _
کافی ،(1407عقوب )یکلینی، محمدبن  _  . تیب ل، دفتر نشر فرهنگ اهاصول 
 .، انوارالهدی1خ محمد سماوی،   یش :قیتحق ،(1418) مقتل خوارزمی _
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 یروت، مؤسستتته اعلمتتتیتتتر مهّنتتتا، بیعبتتتداالم :قیتتت، تحقمتتترو  التتتذه  ،(1411) مستتتعودی _
 للمطبوعات. 

 .، قم، انتشارات اسالمینیفرهنگ فارسی مع (،1386ن، محمد )یمع _
 ، قم، معروف.فرهنگ عاشورا ،(1380، جواد )محدثی _
: مهتتتدی ، ترجمتتهنیابی انقتتتالب امتتام حستتتیتتارز ،(1381ن )یالتتتد شتتمس حمدمهتتدیم _

 الست فردا.  یینمایی، مؤسسه فرهنگی هنری سیشوایپ
، قتتتم، دفتتتتر تیتتتب ت از اهتتتلیتتتمنتتتی در حمایل یتتتنقتتتش قبا(، 1380منتظرالقتتتائم، اصتتتغر) _

 .  غات اسالمییتبل
، تهتتران، صتتادقامتتام  قتتاتیی، مؤسستته تحقانیشتتوایره پیستت ،(1374) شتتوایییمهتتدی پ _

 .نشر فرهنگ
 ع.یروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزی، بکتاب الفتن ،(1410) مروزی، نعیم بن حماد _
 ی، مؤسستته فرهنگتتستتاز خیهتتای تار ختتواص و لحظتته ،(1396) تیتتقتتدر وال مؤسستته فرهنگتتی _

 ت.یقدر وال
 للمطبوعات. االعلمی روت، مؤسسهی، ب3   ،الذه  مرو  ،(1411)مسعودی  _
 ، انتشارات خردمند.شناسی مبانی جامعه ،(1370) خلق صور وثوقی و علی نیکمن _
کتربالین بن علی از مدیسخنان حس ،(1387) ، محمدصادقنجمی _ ، دفتتر انتشتارات نه تتا 

 اسالمی.


