
 بن مايه ھا و درون مايه ھاى رخـداد عاشـورا
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 مقدمه
اما به نظر مى رسد به يكى از , تحقیقات علمى فراوانى را به خود اختصاص داده است, سانحه عاشورا و ابعاد مختلف آن

ـ به طور اعم ـ اھمیت به )) تاريخ انسانى ((ـ به طور اخص ـ و در )) تاريخ اسالم((وجوه اين پديده تاريخى كه در حوزه 
چرا پس از گذشت پنجاه سال از . رخداد كربالست)) چرايى((كمتر توجه شده است و آن بررسى تاريخى , سزايى دارد

حاكمان جامعه اسالمى به آسانى به قتل و عام و اسارت خاندان او اقدام مى كنند و چنین ) ص(رحلت پیامبر اكرم
مصیبت عظیمى را بر آل محمد روا مى دارند؟ چرايى اين واقعه را در كجا بايد جست وجو كرد؟ در نوشتار حاضر در حد 

 . توان به اين پرسش پاسخ داده شده است
 
 مرده ريگ جاھلیت) ١

اقتصادى و , بى ترديد بخشى از علل و عوامل رخداد حادثه كربال را بايد در عصر جاھلیت جزيره العرب و مناسبات فرھنگى
خود , اطالق واژه جاھلیت براى دوره مورد نظر. سیاسى حاكم بر زندگى اعراب و قبايل ساكن در آن جست وجو كرد

به جز عده معدودى از صاحب نظران كه نكات برجسته فكرى و مدنى براى . گوياى واقعیت ھاى غیر قابل انكارى است
بى شك . بیشترين آن ھا كاربرد واژه جاھلیت را براى اين دوره بسیار با مسما مى دانند) ١(,عرب عصر جاھلى قائل اند

مفھوم جاھلیت دوران , به اين معنا كه از نظر زمانى; استعمال اين مفھوم داراى محدوديت زمانى و مكانى خاصى است
آن سرزمین مھد تمدن ھاى مختلف بشرى بوده , چرا كه در قرون پیش تر, دويست ساله قبل از بعثت را شامل مى شود

 .است كه ما به وسیله قرآن از وجود آن ھا آگاه شده ايم
به ويژه , زيرا بخش ھايى از شبه جزيره عربستان, از نظر جغرافیايى نیز بايد اطالق مفھوم جاھلیت را محدود ساخت 

به داليل اقلیمى و جغرافیايى كه بسیار حاصلخیز و مناسب براى كار كشاورزى بود ) يمن يا عربستان خوشبخت(جنوب آن 
و ھم چنین به دلیل ارتباط نزديكى كه با كشورھاى ھمجوار به ويژه ايران داشت و تإثیرى كه از فرھنگ ھاى پیرامونى 

اطالق , بنابراين با توجه به قراين و شواھد موجود. نسبت به منطقه حجاز از وضعیت مناسب ترى برخوردار بود , گرفته بود
, شايد كامل ترين توصیف از جامعه عرب پیش از بعثت. مفھوم جاھلیت بر اين قسمت از جزيره العرب قابل قبول نیست

 :است كه مى فرمايد) ع(سخن على
! آن ھنگام شما اى مردم عرب. ھمانا خدا محمد را برانگیخت تا مردمان را بترساند و فرمان خدا را چنان كه بايد رساند

ھمنشینتان گرزه ھايى , منزلگاھتان سنگستان ھاى ناھموار. بھترين آيین را برگزيده بوديد و در بدترين سراى خزيده
پاى تا , بتھاتان ھمه جا بر پا, از خويشاوند بريده و گريزان, خون يكديگر را ريزان, خوراكتان گلو آزار, آبتان تیره و ناگوار, زھردار

 )٢.(سر آلوده به خطا
 :طبرى نیز در گزارش خود از زندگى عرب آن زمان مى نويسد

) ايران و روم(بدبخت ترين و گمراه ترين قوم بود كه در النه اى محقر و كوچك میان دو بیشه شیر, قوم عرب خوارترين
ھر آن . در سرزمین عرب چیزى موجود نبود كه مورد طمع و يا حسد بیگانگان قرار گیرد, سوگند به خدا. زندگى مى كرد

گرفتار خوارى و مشقت , كس از اعراب كه مى مرد يكسره به دوزخ مى رفت و ھر آن كه زندگى مى كرد و حیات داشت
سوگند به خدا كه در سراسر سرزمین قومى را نمى شناسم كه خوارتر و تیره بخت تر . بود و ديگران لگدمالش مى كردند

.(داراى روزى و مالك الرقاب كرد, قادر بر جھان, وقتى اسالم در میان ايشان ظاھر شد آنان را صاحب كتاب. از عرب باشد
٣( 

)) علوم انوإ((و آشنايى به )) علم االيام((, ))علم االنساب((, ))شعر و شاعرى((شاخصه ھاى فرھنگى عرب جاھلى در 
شعرى كه عرب مى سرود داراى قالبى دلنشین و آراسته اما خالى از محتوا بود و صرفا در وصف گل و . خالصه مى شود

رويكرد اين قوم به علم االنساب و علم االيام براى ارضاى . گیاه و سبزه يا شب و شراب و شمشیر محدود مى ماند
چنان كه احمد امین درباره وضعیت علوم در بین , نه به عنوان علمى از علوم, تمايالت فخرطلبانه فردى و قبیله اى بود

 :اعراب جاھلى مى نويسد
علم آن ھا منحصر به . زيرا زندگانى اجتماعى آن ھا در خور علم و فلسفه نبود, آن ھا از علم و فلسفه بھره نداشتند

اطالع اندكى از علم طب داشتند ولى آن چه را كه , بنابر بعضى از اخبار ھم. معرفت انساب يا شناختن اوضاع جوى بود
بسى خطاست كه مانند آلوسى آن ھا را عالم و دانشمند بدانیم كه . مى دانستند كافى نبود و علم محسوب نمى شد

 )۴.(اعراب علم طب و معرفت احوال جوى و اخترشمارى را كامال مى دانستند: ((مى گويد
بود كه نه تنھا شالوده حیات و )) قبیله((تنھا واحد سیاسى موجود و مطرح در جامعه عرب جاھلى , در حوزه سیاست

بلكه تمام اركان شخصیت و مظاھر فكرى و عقلى او را , بقاى تمام پیوستگى ھاى فردى و اجتماعى به شمار مى رفت
قبیله تنھا جغرافیاى سیاسى اى بود كه عرب آن را مى شناخت و براى آن تالش مى كرد و بیرون ) ۵.(نیز شكل مى داد

, نظام سیاسى قبیله بر شیخوخیت و ريش سفیدى مبتنى بود و در آن. را داشت ))غیر((از آن براى او حكم سرزمین 
جنگ ھاى . ((تعیین كننده نوع و چگونگى روابط اجتماعى افراد در درون و بیرون از قبیله بود, عرف به عنوان قانون نانوشته

به عنوان دو پديده مھم در عصر جاھلى مى تواند مثبت نبود قانون عام و فراگیر در آن دوره )) حلف الفضول((و )) فجار
آن كه از نسب باالتر و ثروت و ; نسب و ثروت تعیین كننده پايگاه اجتماعى افراد بود, در نظام ارزشى عصر جاھلى. باشد

مكنت بیشترى برخوردار بود در جرگه اشراف قرار مى گرفت و در تمامى تصمیم ھاى قبیله اى و امور مختلف اجتماعى 
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 .تإثیرگذار بود
, برخالف جامعه جاھلى در جامعه اسالمى. انجام داد تغییر ھمین نظام ارزشى غلط بود) ص(كار مھمى كه پیامبر اسالم

بیست وسه سال بى ) ص(گرچه پیامبر اكرم. تقوا و پرھیزكارى افراد بود كه آن ھا را در پايگاه انسانى بااليى قرار مى داد
وقفه در اين راستا تالش كردند اما آن چه مسلم است يك دوره بیست وسه ساله براى منسوخ كردن يك فرھنگ جاھلى 

جامعه اسالمى آرام آرام به سوى تفكرات جاھلى ) ص(لذا بعد از رحلت پیامبر. دوره بسیار اندكى است, ديربنیاد
كامال در چھارچوب عصبیت قبیله اى منحصر ) ع(ق منظومه فكرى دشمنان امام حسین ۶١تا آن جا كه در سال , بازگشت

 .بود و ھمه چیز را از دريچه شعب و منافع شعبى خود مى ديدند
مسئله ديگرى كه به عنوان میراثى شوم از عصر جاھلیت به دوره اسالمى منتقل شده بود و در جريان ھاى سیاسى و 

منازعات درون قبیله اى تیره ھاى قريش بود كه با مرگ عبدمناف و آغاز رياست يكى از , اجتماعى بسیار تإثیرگذار بود
) ص(فرزند سرشناس قصى بن كالب بود كه نسل رسول اكرم, عبدمناف. شروع شده بود) ھاشم(فرزندان او به نام عمرو

. ابوعمرو و ابوعبید پسران ديگر او بودند, مطلب, عبد شمس, )ھاشم(غیر از عمرو . به قصى از طريق او منتقل مى شود
) اطعام حجاج(بدين صورت كه منصب رفادت ; مناصب اجتماعى او بین ھاشم و عبدشمس تقسیم شد, با فوت عبدمناف

عالوه . برعھده عبدشمس گذاشته شد) فرماندھى جنگ ھا و شاخه نظامى قريش(و سقايت به ھاشم و منصب قیادت 
ابن اسحاق در بیان علت اين تصدى نوشته . به طور كلى رياست قريش بعد از عبدمناف به ھاشم واگذار شد, بر اين
ولى چون وى ھمواره سفر مى كرد و كمتر در مكه اقامت , على رغم آن كه عبدشمس برزگ تر از ھاشم بود: است

از ھمین زمان قبیله قريش به دو ) ۶.(ھاشم متصدى اين امر شد, داشت و عالوه بر اين مردى عیالمند و تنگدست بود
, اقتصادى و اجتماعى, شاخه مھم بنى ھاشم و بنى عبدشمس تقسیم مى شود كه در عرصه ھاى مختلف سیاسى

 .رقابت فشرده اى را با ھم شروع مى كنند
نخست اين كه شخص ھاشم : نسبت به تیره عبدشمس برترى قابل توجھى داشت, تیره او در دو زمینه, در زمان ھاشم

منشإ , نسبت به عبدشمس داراى مال و منال زيادى بود و عالوه بر آن در عرصه اقتصاد و تجارت مكه با اقوام ھمجوار
از , راه اندازى سفرھاى تجارى زمستانى و تابستانى از مكه به مدينه و شام و به عكس. تحوالت مھمى شده بود

دومین برترى ھاشم به كرامت نفس و بذل و بخشش ھاى زياد او برمى گردد كه حسادت . ابتكارات او به شمار مى رود
فرزند متمول عبد شمس ـ بیش از ھر كس به موقعیت اجتماعى ھاشم  -در اين میان امیه . رقباى او را به ھمراه داشت

كینه ورزىھاى او نسبت به عمويش منشإ افسانه پردازىھاى بسیارى شده بود كه صد البته در درون . حسادت مى ورزيد
 :چنان كه در گزارش ابن ھشام آمده است. خود واقعیت ھايى را نھفته دارند

بنابراين گروھى از قريش او را . امیه كه مردى ثروتمند بود كوشید تا خود را در نیكوكارى به ھاشم برساند ولى موفق نشد
ھاشم اين . امیه از ھاشم خواست تا حكمى تعیین كنند تا در باب آن دو رإى بدھد. شماتت كردند و به حسد امیه افزودند

پیشنھاد را به اين شرط پذيرفت كه بازنده محكوم به پرداخت پنجاه ماده شتر براى كشتن در مكه و ده سال تبعید از مكه 
كاھن به شرافت ھاشم رإى داد و . امیه شروط ھاشم را پذيرفت و ھر دو براى حكمیت نزد كاھن بنى خزاعه رفتند. گردد

اين حكمیت آغاز دشمنى میان بنى ھاشم و . امیه به ناگزير شترھا را كشت و خود نیز براى ده سال تبعید به شام رفت
 )٧.(بنى امیه بود

تیره بنى امیه بر اقتدار اقتصادى خود افزود و روز به روز تفوق مالى خود را نسبت به تیره ھا و قبايل , بعد از فوت ھاشم
در حالى كه تیره بنى ھاشم بعد از فوت رئیس خود از نظر اقتصادى در سراشیبى افول و نزول قرار , ديگر افزايش مى داد

و سپس تحت سرپرستى مطلب قرار , تنھا فرزندش در غربت, چرا كه فوت ھاشم در خارج از مكه و ماندن شیبه, گرفت
از عواملى بودند كه دست در دست ھم , گرفتن وى و فقدان نبوغ اقتصادى نزد جانشینان ھاشم و به ويژه عبدالمطلب

تنگدستى . دادند تا بنى ھاشم فقط به خوشنامى خود ببالد و ديگر توان رقابت اقتصادى با بنى امیه را نداشته باشد
 . ابوطالب ـ سرشناس ترين پسر عبدالمطلب ـ نیز مى تواند از افول اقتصادى عبدالمطلب حكايت كند

 : از آن چه گفته شد دو نتیجه به دست مىآيد 
 ; تمام اقتدار اقتصادى او را پیدا نكرد) پدر(ـ عبدالمطلب پس از مرگ ھاشم ١
منزلت اجتماعى روز افزونى در مكه يافتند تا آن كه در , ـ بنى امیه با حفظ مقام قیادت و نفوذ فوق العاده در دارالندوه٢

 )٨.(به خصوص پس از جنگ بدر به رياست و سرورى قريش و مكیان رسیدند, زمان ظھور اسالم
بلكه صورت , نه تنھا به پايان نرسید, رقابت اين دو تیره سرشناس قريش با بعثت پیامبر كه خود نیز از تیره بنى ھاشم بود

را ھم در راستاى رقابت تیره اى تفسیر ) ص(چرا كه بنى امیه حتى ادعاى نبوت حضرت رسول , جدىترى به خود گرفت
, نه تنھا ابوسفیان ـ رئیس تیره بنى امیه ـ در زمان بعثت پیامبر اين نگرش را داشت. مى كرد و در صدد خنثا كردن آن بود

ق دراين منظومه فكرى سیر مى كرد تا جايى كه يزيد آن گاه كه اھل بیت ۶١نوه او نیز در سال , بلكه يزيدبن معاويه
 :مى زد و اين شعر را برزبان مى راند) ع(عصمت را در شام بر وى وارد كردند با چوب بردندان ھاى مطھر امام حسین

 لعبت ھاشم بالملك فال
 )٩(خبر جإ و ال وحى نزل

 .قبیله بنى ھاشم با سلطنت بازى كردند پس نه خبرى آمد و نه وحى اى نازل شد
 

انتقال قدرت در )بلكه صرفا بیان گر چگونگى انتقال قدرت مى باشد, نیست)) نسبى((نمودار حاضر( نمودار , به طور كلى
 :میان اعراب سرزمین حجاز را مى توان چنین ترسیم نمود

 
 )ساكنین اولیه حجاز(جرھمیان

 )از قبايل جنوبى كه بعد از خرابى سد مإرب به شمال عربستان مھاجرت مى كنند(بنى خزاعه 
 ) از اجداد پیامبرملقب به مجمع(قصى بن كالب 

 عبدالدار عبدقصى عبدالفرىعبدمناف
 عبدشمس عمرومطلب ابوعمروابوعبید

 امیــه شیبه الحمد
 )عبدالمطلب(حرب
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 ابوسفیان عبداهللا ابوطالب عبدالكعبه عباس حمزه مقوم مغیره عدام ابوطالب حارث قثم نوفل
 معاويه

 يزيد
 
 
 سقیفه بنى ساعده) ٢

در سقیفه بى ساعده اتفاق افتاد و ) ص(يكى از مھم ترين علل رخداد عاشورا حادثه اى بود كه ھمان روز رحلت پیامبر
برخالفت ابوبكر اجماع كردند و به تعبیر امام , )ع(درباره على) ص(مسلمانان با فراموش كردن سفارش ھاى پیامبر اكرم

 :خمینى
ھمین مصیبت سلب حكومت از حضرت امیر ـ سالم اهللا علیھـ بود و عزاى او از , باالترين مصیبتى كه بر اسالم وارد شد

. مصیبت وارده بر امیرالمومنین و بر اسالم باالتر است از آن مصیبتى كه بر سیدالشھدإ وارد شد. عزاى كربال باالتر بود
 )١٠(اعظم مصیبت ھا اين مصیبت است كه نگذاشتند بفھمند مردم اسالم يعنى چه؟

شیوه . بازگشت دوباره اعراب به تفكرات و سنت قبیله اى پیش از بعثت بود, آن چه در سقیفه بنى ساعده اتفاق افتاد
درباره مشروعیت خلیفه و به طور كلى جانشینى . انتخاب جانشین پیامبر دقیقا طبق معیارھا و سنن قبیله اى انجام شد

) ص(شیعیان در انتخاب جانشین پیامبر. اختالف نظرھاى اساسى بین شیعیان و اھل تسنن وجود دارد) ص(پیامبر
را شايسته اين مقام مى دانند و براى آن چه در ) ع(برمبناى اشاره روشن و نص صريح آن حضرت در حجه الوداع تنھا على

اھل تسنن انتخاب جانشینى پیامبر را نه , در مقابل. اعتبارى قائل نیستند, سقیفه اتفاق افتاد و به انتخاب ابوبكر انجامید
سقیفه را , اگر از نزديك. بلكه به عھده مسلمانان مى دانند كه بايستى با اجماع درباره آن تصمیم بگیرند, از جانب خود او

 :در زمینه تاريخى خود بررسى كنیم به نتايج مھمى خواھیم رسید)) متن((به عنوان يك 
بزرگ ترين پايگاه دشمنان پیامبر را فرو ريخت و با تصرف آن و تسلیم , فتح مكه توسط سپاه اسالم در سال ھشتم ھجرى

قبايل ديگرى كه تا اين زمان اسالم نیاورده . اسالم به عنوان حاكمیت بالمنازع جزيره العرب شناخته شد, روساى قريش
مسلمانى خود را اعالن كردند تا از اين , در پیشگاه پیامبر اسالم, گروه گروه با فرستادن نمايندگان خود به مدينه, بودند

در تاريخ اسالم )) عام الوفود((در نتیجه سال نھم ھجرى با عنوان . طريق ھم چنان به حیات قبیله اى خود ادامه دھند
بى ترديد اسالم آوردن اين قبايل . شناخته شد و بخش بزرگى از قبايل جزيره العرب در اين سال به جرگه اسالم پیوستند

اين ھا كه به طور تقريبى شايد ھفتاد درصد كل . بلكه از روى ترس و به اقتضاى مصلحت زمانه بود, نه از روى ايمان قلبى
اعالن مسلمانى كردند ولى به مبانى و مبادى اسالم مومن نشده و آن را درك , قبايل شبه جزيره را شامل مى شدند

 .نكرده بودند
 :براى اثبات اين ادعا داليل زير را مى توان ارائه كرد

 :ـ قرآن كريم به طور صريح به اين مسئله اشاره كرده است١
اعراب بر تو منت ! اى رسول) ١١(;... قالت االعراب امنا قل لم تومنوا و لكن قولوا إسلمنا و لما يدخل االيمان فى قلوبكم 

نھاده گفتند ما بى جنگ و نزاع ايمان آورديم به آن ھا بگو شما كه ايمانتان از زبان به قلب وارد نشده است به حقیقت 
 ... .لیكن بگويید ما اسالم آورديم , ھنوز ايمان نیاورده ايد

برخى از قبايل جزيره . دلیل ديگرى براين مدعا مى تواند باشد, ـ واقعه اھل رده كه بالفاصله بعد از فوت پیامبر اتفاق افتاد٢
العرب با آگاھى از فوت پیامبر اعالن كردند كه ديگر ھیچ گونه ارتباط دينى و حكومتى با مدينه ندارند و بر اعتقادات و 

مسیلمه كذاب و اسود عنسى , سجاح, ظھور پیامبران دروغینى ھمچون طلیحه بن خويلد. باورھاى قديم خود برگشته اند
تصور باج گونه داشتن از حكم دينى , شركت در حاكمیت متمركز جزيره العرب, با انگیزه ھاى حسادت به سیادت قريش

 .ھمه بیان كننده درك ناقص و ناتمام اين قبايل از دين اسالم و مبانى آن مى باشد... زكات و 
شراب و يا , ربا, ـ درخواست ھايى كه نمايندگان اين قبايل از پیامبر در قبال قبول اسالم داشتند ھمانند حالل شمردن زنا٣

نیز ھمه مبین درك نادرست اين قبايل از ... نگھداشتن بت قبیله و, به دست گرفتن رھبرى مسلمانان پس از پیامبر
 .مفاھیم و احكام شرع مقدس اسالم بود

در چنین شرايطى كه مفاھیم عمیق اسالمى در ذھن و دل اعراب كامال رسوخ نكرده و آن ھا را از درون متحول نكرده بود 
براى تعیین , با برداشت ھاى متفاوت از نصوص دينى, پیامبر دارفانى را وداع گفت و بالفاصله گروه ھاى مختلف سیاسى

 .در سقیفه تجمع كردند) ص(جانشین پیامبر
 

 الف ـ انصار
مانند شمشیر زدن و دوشادوش پیامبر در ; خدمات شايان توجھى انجام دادند, در راه اسالم, گروه انصار در عصر نبوت

امان دادن به مھاجرينى بود كه ھمه مال و منال خود را در مكه جاگذاشته و به , مھم تر از ھمه... بیشتر غزوات بودن و 
انصار صادقانه در اين راه تمام دارايى خويش را در طبق اخالص گذاشتند و با مھمانان و برادران . مدينه پناه آورده بودند

به ) ١٢.(نامید)) مھد اسالم و بازوى ملت((در خطبه اى آنان را  ٣دينى خود تقسیم كردند تا جايى كه حضرت فاطمه زھرا
ھمین علت انصار در اجتماع شتاب آلود سقیفه خود را از ھر حیث شايسته جانشینى پیامبرى مى دانستند كه در خدمت 

 :اما دو مسئله باعث ضعف و تزلزل در جبھه انصار شد. و كمك به او از ھیچ امرى دريغ نورزيده بودند
ـ از آن جا كه در عصر جاھلیت بین اوس و خزرج جنگ ھا و خصومت ھاى زيادى وجود داشت و ھنوز آن را فراموش نكرده ١

اين امر به درگیرى درون گروھى آن دو منجر شد تا جايى كه وقتى سعد بن عباده ـ رئیس خزرجى انصار ـ به عنوان , بودند
حتى بشیربن سعد ـ پسر عموى . نماينده معرفى شد اوسى ھا او را برنتافتند و شتابزده با ابوبكر مھاجر بیعت كردند

 .سعد بن عباده ـ از اولین كسانى بود كه به طرفدارى از مھاجرين برخاست
مھاجرين ((وقتى ابوبكر در بیان فضايل , از اين رو. ارزش زيادى قائل بود)) نسب((براى , ـ در آن عصر نظام قبیله اى حاكم٢

مھاجرين اولین : به رابطه نسبى آن ھا با پیامبر اشاره مى كند و در بیان علت برترى مھاجرين به انصار مى گويد)) اولیه
به يارى حضرت برخاستند و در پرستش خدا و يارى پیامبر , كسانى بودند كه وقتى ھمه با پیامبر دشمنى مى كردند

پیشنھاد امیرى از ما و امیرى از شما را مطرح , انصار در مقابل آن ايستادگى نمى كنند و با پذيرش آن. استقامت ورزيدند
ما بايد امیر و شما وزير ما باشید و ما بى مشورت شما : مى سازند كه باالخره ابوبكر آن را ھم رد مى كند و مى گويد
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 .عملى انجام نمى دھیم
 

 ب ـ مھاجرين
تفسیر مھاجرين از مقوله جانشینى پیامبر به گونه اى بود كه به آسانى مى توانست رقباى جدى خود را از صحنه خارج 

گروھى مھاجر به واسطه سابقه درخشانى كه در يارى پیامبر و ھمراھى او داشتند به عنوان مسلمانان اولیه كه در . كند
كسب مقام جانشینى , روزھاى سخت مكه تمام دارايى خود را رھاكرده و با پیامبر به مھاجرتى سرنوشت ساز رفته بودند

ابوعبیده جراح و ديگر مھاجرين , سعد وقاص, عمر, ابوبكر. پیامبر را پاداشى براى زحمات طاقت فرساى خود مى دانستند
بودند و از اين جھت مقام و مرتبت بااليى در بین پیامبر و مسلمانان )) سابقون((اولیه به عنوان ياران نزديك پیامبر جزء 

استداللى بود كه از , اما آن چه انصار را به طور كامل خلع يد كرد و چونان برھان قاطعى بر فرقشان فرو نشست. داشتند
 :زبان ابوبكر بر منطق قبیله اى جارى شد

اما عرب اين كار را جز براى اين طايفه قريشى نمى شناسد , شايسته آنید, ھر چه از فضیلت خود بگويید! اى گروه انصار
 )١٣.(كه خاندان و نسبشان بھتر و مھم تر است

نقل ) ص(را از طرف حضرت رسول) ١۴))(االئمه من قريش((ضربه دوم از طرف مھاجرين زمانى نواخته شد كه ابوبكر روايت 
 .تن مى دادند, انصار را ياراى مقاومت نبود و بايد بر حاكمیت جبرى تفكر قبیله اى كه خود نیز محاطدر آن بودند, ديگر. كرد
 

 ج ـ بنى ھاشم
اما جايگاه معنوى آن ھا را , در سقیفه حضور نداشتند) ص(اگر چه بنى ھاشم به دلیل اشتغال به امور كفن و دفن پیامبر
و اطرافیانش زمانى از اجتماع سقیفه باخبر شدند ) ع(على. نمى توان در ساختار سیاسى جامعه اسالمى ناديده گرفت

كه پرسیده بود ) ع(نقل شده است انصار در جواب على. مسلمانان با ابوبكر بیعت كرده و در حال بازگشت بودند, كه ديگر 
 :گفتند, چرا با من بیعت نكرديد و با آن ھا بیعت نموديد

 )١۵.(آن را نمى شكنیم, اما حاال ديگر چون بیعت كرده ايم, اگر شما زودتر مىآمديد ما با شما بیعت مى كرديم
, را با آن ھمه سوابق درخشان به فراموشى سپرده بودند) ع(بنى ھاشم و به ويژه على, اما اين كه چرا مھاجرين به عمد

حسادت به واسطه مھر و ) ١۶(;داشتند) ع(قريش حسادت و كینه شديدى نسبت به على. مسئله قابل تإملى است
محبت ھاى بى دريغى كه پیامبر در دوران حیات به او مبذول مى داشت و كینه به آن دلیل كه در عصر نبوت و در جنگ 

به قتل رسیده بودند و ھمین مسئله ) ع(بسیارى از اشراف و بزرگان آن قبیله توسط على, ھاى پیامبر با مشركین قريش
اين كینه ورزى و حسادت تئوريزه ھم شد و قريشى ھا شعار . تخم كینه و دشمنى را در دل بازماندگان آن ھا كاشته بود

يعنى بنى ھاشم بر سايرين تكبر ) ١٧))(عرب دوست نداشته كه نبوت و خالفت در يك خاندان باشد((سر دادند كه 
 .خواھند كرد

براساس , به دو شخصیت برجسته و يار نزديك پیامبر, گفتنى است عرب در دوره اى كه محاط در تفكرات قبیله اى است
) ع(زيرا او امتیازاتى دارد كه على, ترجیح مى دھد) ع(معادالت عشیره اى مى نگرد و در اين نگرش ناگزير ابوبكر را بر على

ق بیش از چھل سال دارد و در سنت عرب داراى عقل كامل  ١١نخست اين كه ابوبكر در سال : از آن بى بھره است
ابوبكر مقام قاضى و داور را در اختالفات , دوم اين كه قبل از بعثت. ھنوز جوانى بیش نیست) ع(در حالى كه على, است

مھم تر از ھمه اين ھا . بین قبايلى ايفا مى كرد و بدين وسیله از موقعیت و وجھه مناسبى در بین قبايل برخوردار بود
از اين رو از منظر معادالت قبیله اى . ابوبكر آشنا به علم االنساب بود كه امتیاز بزرگى در جامعه عرب به شمار مى رفت

را قربانى )) عقیده((به نیكى در يافت كه عرب تصمیم گرفته است ) ع(كفه ترازو به نفع ابوبكر سنگینى مى كرد و على
 .كند)) قبیله((
 

 د ـ امويان
در سقیفه بنى ساعده براى كسب ) ص(بى ترديد تیره اموى قريش به دلیل سابقه سیاھشان در دشمنى با پیامبر

آن . اما با حضور فعال خود در اين حادثه براى چند دھه آتى مى انديشیدند, خالفت جامعه اسالمى ھیچ امیدى نداشتند
ھا با جذب شخصیت ھاى مثبتى مانند عثمان و عبدالرحمن بن عوف در احراز وجھه اى موجه براى حزب خود سعى 

و شايد بتوان گفت حادثه سقیفه در بین گروه ھاى مطرح بیشترين فايده را براى امويان در پى داشته . بسیار نمودند
به تدريج امويان به دلیل مھارت ھاى زيادى كه در عرصه امور نظامى داشتند وارد سپاه , چرا كه با خالفت ابوبكر, است

قبايل جزيره العرب در روزھاى , اسالم شدند و شاخه نظامى خالفت را در اختیار گرفتند تا آن جا كه در جريان واقعه ارتداد
فرماندھى پنج لشكر از يازده : ((به گفته مقريزى. لشكريان متعددى براى سركوبى آنان فرستادند, آغازين خالفت ابوبكر
مصر و افريقا , ايران, شام, و ھم آنان بودند كه رھبرى فتوحات بزرگ در عراق) ١٨))(از تیره امويان بود, لشگر گسیل شده
 )١٩)).(بدين سان اشراف مردم در جاھلیت به اشراف آنان در اسالم نیز بدل شدند. ((را بر عھده داشتند

اعظم مصیبت ((پس بى جا نیست كه اگر حادثه سقیفه بنى ساعده را ـ كه به راستى به گفته امام خمینى بايد آن را 
 .ق بدانیم آن جا كه مقدمات نابودى اسالم را فراھم ساختند ۶١نامید ـ مقدمه شومى براى رخداد عاشوراى )) ھا
 
 سیاست مالى خلفاى نخستین) ٣

سیاست مالى خلفاى نخستین و شیوه برخورد آن ھا با بیت المال , عامل مھم ديگر در زمینه سازى قیام عاشورا
 .در جامعه اسالمى به مرور شكل گرفت) ص(مسلمین بود كه بعد از رحلت پیامبر

وضعیت مالى مسلمانان چندان مطلوب نبود و غالبا با تنگدستى روزگار مى ) ص(از آن جا كه در زمان حضرت رسول
با اين . فرصتى براى پیامبر پیش نیامد تا الگوى كاملى را از خود در اداره امور مالى جامعه اسالمى به جاگذارد, گذراندند

 :حال به دو مسئله حساسیت ويژه اى داشت
نخست اين كه در تقسیم بیت المال مساوات و برابرى را به طول كامل رعايت مى كرد و بین نو مسلمانان و سابقون 

آن چه بايد رعايت شود احتیاج و : مى فرمودند, فرقى قائل نمى شد و در جواب اعتراض برخى از صحابه به اين شیوه
 )٢٠.(مساوات است و جزاى سابقه و فضیلت را خداوند خواھد داد

آن را بین مسلمانان تقسیم , دوم اين كه به ھیچ وجه مالى را در خزانه ذخیره نمى كردند و بالفاصله پس از رسیدن مال
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 .دلیل اين امر نیز ھمان وضعیت مالى نامناسب مسلمانان بود) ٢١.(مى نمودند
با اين كه از نظر مالى وضعیت مسلمانان رو به بھبودى بود اما ابوبكر ھم چنان با تإسى جستن به دو ) ص(بعد از پیامبر

به ويژه از جانب , به سنت پیامبر كامال وفادار ماند و به رغم اعتراضات زياد, ويژگى اى كه پیامبر آن را اصل قرارداده بود
 )٢٢.(آن را بھترين روش دانست, عمر

اگر چه مثل پیامبر و ابوبكر مال مسلمین را مطلقا متعلق به خود نمى دانست و استفاده ) عمربن خطاب(اما خلیفه دوم 
اما بدعت ھايى را در اين ) ٢٣(,از آن را براى منافع شخصى و خانوادگى شديدا نادرست مى شمرد و از آن پرھیز مى كرد

توضیح اين كه با توجه . مخالف و براى آينده جامعه اسالمى مضر بود) ص(عرصه از خود به جا گذاشت كه با سنت پیامبر
به فتوحات مھمى كه در دوره عمر صورت گرفت و دو امپراتورى بزرگ آن زمان يعنى ايران و بخش بزرگى از روم زير سم 

ديگر عمال تقسیم ھمه اين اموال در , ستوران سپاه اسالم فتح و غنايم فراوانى از آن سرزمین ھا به مدينه منتقل شد
چرا كه از سويى توزيع ھمه اين , بین مسلمانان بدون ذخیره كردن بخشى از آن در بیت المال معقول به نظر نمى رسید

ھزينه , غنايم براى مسلمانان خطرناك و مضر بود و از سوى ديگر امپراتورى اسالمى براى اداره سرزمین ھاى فتح شده
ھزينه ھا و مخارج دولتى منطقى به نظر , پس تإسیس ديوان براى بررسى درآمدھا, ھاى ھنگفتى را متحمل مى شد

 .مى رسید كه از اين طريق بخش ھاى مختلف امپراتورى اسالمى تإمین مالى مى شد
اما اشتباه بزرگ وى در تقسیم ناعادالنه بیت المال در بین , انتقادى به عملكرد عمر نیست, بنابراين در اين بخش

سابقون و نو مسلمانان تمايز قائل شد و , آزاد و موالى, زن و مرد, بدين صورت كه بین عرب و غیر عرب; مسلمانان بود
با آنانى كه در برابر او شمشیر مى كشیدند و بعدا , مدعى بود كه نمى تواند كسانى را كه ھمراه پیامبر مى جنگیدند

نتیجه اين ) ٢۴.(برابر كند و بدين ترتیب به تقسیم نامساوى اموال براساس سابقه و نسب حكم كرد, مسلمان شدند
چرا كه عمر ھیچ , اما تا زمان مرگ عمر عوارض آن ظاھر نشد. سیاست ايجاد شكاف طبقاتى عمیق بین مسلمانان شد

 :وقت به صحابه اجازه خروج از مدينه و سرمايه گذارى اموالشان را نداد و ھمواره مى گفت
مى ايستم و يك دست بر گلوى عرب و دست ديگر بر بند شلوارش مى گذارم و اجازه نمى دھم ) خروجى مدينه(در حره 

 )٢۵.(عرب به جھنم بیفتد
عثمان بن عفان عالوه . عمق فاجعه مشخص شد, اما با روى كارآمدن خلیفه سوم و سیاست مالى اتخاذ شده از طرف او

بلكه بذل و بخشش ھاى بى حد و حصرى به , بر اين كه راه خلیفه دوم را در تقسیم نامساوى اموال ادامه داد
خويشاوندان و بستگان خود كه عمدتا از تیره امويان قريش بودند و بیشتر آن ھا طرد شده و تبعیدى پیامبر به حساب 

زندگى اشرافى و مجللى را در پیش گرفت و به گفته , عالوه بر اين كه وى برعكس خلفاى پیشین. انجام داد, مىآمدند
 :مسعودى در شھر مدينه چھار قصر براى خود ساخت و ھمیشه مى گفت

پیرم و بايد غذاى نرم , من مال دارم و از مال خودم مى خورم. كیست كه طاقت او را داشته باشد, خداى عمر را بیامرزد
 )٢۶.(بخورم

ياد مى شود كه نتیجه مستقیم آن قدرت و قوت يافتن تیره اموى ) ٢٧))(حاكمیت اشراف قريش((از دوره خالفت عثمان به 
ابن ابى . بود كه تمامى اركان دستگاه خالفت را در طول دوازده سال خالفت عثمان به زير سیطره نفوذ خود درآوردند

. مإمور شد)) قضاعه((از طرف عثمان براى جمعآورى زكات ) طرد شده پیامبر(الحديد نقل مى كند كه حارث بن الحكم 
در نوبتى ديگر عثمان خمس غنايم مصر را به ) ٢٨. (خلیفه يكجا تمام آن ھا را به او بخشید, وقتى اموال جمع شده را آورد
.(و سیصدھزار درھم به عمويش حكم و حارث بن حكم پسر ديگرش بخشید) تبعیدى پیامبر(پسر عمويش مروان بن حكم

 :ابن خلدون از قول مسعودى نقل مى كند) ٢٩
در روزگار عثمان صحابه پیامبر امالك و اموال فراوانى به دست آوردند چنان كه روزى كه خود عثمان كشته شد در نزد 

خزانه دار او يكصدوپنجاه ھزار دينار و يك میلیون درھم موجود بود و بھاى امالك او در وادى القرى و حنین و ديگر نواحى 
دويست ھزار دينار بود و شتران و اسبان بسیارى داشت و ھشت يك يكى از متروكات زبیر پس از مرگ او پنجاه ھزار دينار 
بود و او پس از مرگ ھزار اسب و ھزار كنیز به جاى گذاشت و محصول طلحه از عراق در ھر روز ھزار دينار و از ناحیه شراه 
بیش از اين مبلغ بود و در اصطبل عبدالرحمن بن عوف ھزار اسب و ھزار شتر بود و او ده ھزار گوسفند داشت و ربع ماترك 
او پس از مرگش بالغ بر ھشتاد و چھار ھزار دينار بود و زيدبن ثابت از شمش زر و سیم مقدارى به جاى گذاشت كه آن ھا 

را با تبر مى شكستند و اين عالوه بر اموال و امالكى بود كه بھاى آن ھا به صدھزار دينار مى رسید و زبیر خانه اى در 
بصره و خانه ھاى ديگرى در مصر و كوفه و اسكندريه براى خود بنیان نھاده بود و ھم چنین طلحه خانه اى در كوفه بنا كرد 

و خانه ديگرى در مدينه بنیان نھاد و آن را از گچ و آجر و چوب ساج بساخت و سعدبن ابى وقاص خانه اى براى خود در 
عقیق بنا كرد كه سقفى بلند داشت و فضاى پھناورى بدان اختصاص داد و برفراز ديوارھاى آن كنگره ھا بساخت و مقدار 
خانه اى براى خويش در مدينه بساخت كه از درون و بیرون گچ كارى بود و يعلى بن منبه پنجاه ھزار دينار و مقدارى زمین 

 )٣٠.(و آب و جز اين ھا به جاىگذاشت و بھاى امالك و ماترك ديگر او سیصدھزار درھم بود
زمینه , بذل و بخشش ھاى بیش از حد به خويشاوندان اموى و ديگر سیاست ھاى نادرستى كه از طرف عثمان اتخاذ شد

اين جا بود كه عثمان اشتباه دوم خود را مرتكب شد و آن لغو . ھاى نارضايتى و شورش را علیه او در مدينه فراھم كرد
اگر چه عثمان به قصد دور كردن . ممنوعیت خروج صحابه بزرگ مسلمان از مدينه بود كه از زمان عمر به اجرا در مىآمد

صحابه از مدينه و از بین بردن زمینه ھاى شورش دست به چنین اقدامى زد اما اين سیاست نه تنھا مخالفت ھا را از بین 
نبرد بلكه مقدمه اى شد براى قريش اقتصاد پیشه كه در تمام سرزمین ھاى حاصلخیز امپراتورى اسالمى پراكنده شوند و 

سرمايه ھاى انباشته شده بى مصرف صحابه بزرگ با لغو , به عبارت ديگر; به كار سرمايه گذارى اقتصادى بپردازند
از اين زمان ديگر بدون . ممنوعیت خروج از مدينه براى تجارت و استمالك اراضى در سراسر بالد اسالمى به كار گرفته شد
بود و ھمین صحابه ... ھیچ گونه مانعى مال اندوزى و سرمايه گذارى ھدف اولیه اكثر صحابه بزرگ ھمانند طلحه و زبیر و 

عقیده را قربانى غنیمت كردند تا آن جا كه حاضر شدند به خاطر آن در آوردگاه جمل , با فرو رفتن در گرداب تجمالت دنیوى
 .صف آرايى كنند) ع(رو در روى على

نخست اين كه سیاست مالى محكمى را كه دو خلیفه پیشین براى : سیاست مالى عثمان دو نتیجه مھم در برداشت
آن را , برھم زد و او با بى ارادگى خود, زحمات زيادى متحمل شده بودند, براساس مالكیت محدود و مساوات, برقرارى آن

دوم اين كه بنى امیه كه ھمان طبقه ثروتمند و مالك را تشكیل مى دادند بر مسلمان . به صورت مالكیت ھاى بزرگ درآورد
 .ھا و اموال آنان مسلط شدند
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تإكید فراوانى ) ص(خالفت مسلمین را پذيرفتند برتقسیم برابر و عادالنه اموال به شیوه پیامبر) ع(اما آن زمان كه على
 :فرمودند, براى نمونه در پاسخ زن عربى كه برتساوى بین عرب و عجم توسط او اعتراض مى كرد, داشتند

.(من به كتاب خداى عزوجل نظر كردم و در آن ھیچ اشاره اى نسبت به برترى فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق نديدم
٣١( 

در جامعه اسالمى به وجود آمده بود ) ع(تا روى كار آمدن على) ص(بى شك با انحرافات بنیادينى كه از زمان رحلت پیامبر
 .اجراى چنین سیاست عادالنه اى كه كامال مبتنى بر مشى عقیدتى پیامبر اسالم باشد ناممكن مى نمود

 
 بنى امیه و اسالم وارونه) ۴

تفاوت ھاى بنیادى با سیاست مالى خلفاى نخستین ) به ويژه معاويه و پسرش يزيد(سیاست مالى خلفاى اموى 
اختصاص دادن امالك خالص . روم و ايران بود, سیستم حكومتى معاويه كامال سلطنتى و با تقلید از دربار حكومتى. داشت

مالیات بستن به , تمركز بخشیدن به سازمان خراج و تخصیص درآمد حاصل از آن فقط براى خلیفه, براى خاندان حكومتى
مقررى كارمندان و مصادره نصف اموال مإموران عالى رتبه دولت پس از مرگ يا استعفاى آنان كه در منابع اسالمى با 

از مواردى بود كه براى اولین بار در تاريخ اسالم از جانب معاويه با ھدف بازسازى , از آن ياد مى شود)) استخراج((عنوان 
اما پر واضح است كه در اين بازسازى بیشترين سود عايد دستگاه خاندانى , نظام مالى دولت اسالمى به اجرا درآمد

 :يعقوبى مى نويسد) ٣٢.(خلیفه شد نه دولت اسالمى
از مال عراق آن چه بدان كمك جويم به سوى : غالم خود را بر خراج عراق گماشت و به او نوشت, عبداهللا بن دراج, معاويه

پس ابن دراج بر او نوشت و خاطر نشان ساخت كه دھقانان به او خبر داده اند كه كسرا و خاندان كسرا را . من حمل كن
. بوده است كه در آمد آن ھا را براى خودشان جمعآورى مى كرده اند و حكم خراج بر آن بار نمى شود)) خالصه ھايى((

پس دھقانان را . به او نوشت كه آن خالصه ھا را به شمار و خالصه اش قرار ده و سدھا براى آن ھا بساز] معاويه[ پس
پس فرستاد تا آن را آوردند و ھر چه را براى كسرا و , گفتند كه دفتر در حلوان است. فراھم ساخت و از ايشان پرسش كرد

به عبدالرحمن ابن ] معاويه[ ... خاندان كسرا بود از آن استخراج نمود و سدھا بر آن بست و آن را خالصه معاويه قرار داد
... .(ابى بكره درباره سرزمین بصره نیز چنین نوشت و آن ھا را دستور داد كه ھديه ھاى نوروز و مھرگان را نزد وى فرستند

٣٣( 
برخى از مھم ترين . يزيد میراث خوار چنین نظام سلطنتى اى شد كه اساس آن مبتنى بر مال اندوزى بود, بعد از معاويه

حركت ھاى انحرافى كه از طرف معاويه و ھمفكرانش در تاريخ اسالم صورت گرفته و در وقوع سانحه عاشورا بسیار موثر 
 :بوده است به اين قرار است

 
 الف ـ جعل حديث

ابو , معاويه افرادى را صرفا براى جعل حديث استخدام كرده بود كه از معروف ترين آن ھا مى توان به سمره بن جندب
احاديث زيادى توسط اين عده در فضايل معاويه و تیره . مغیره بن شعبه و عروه بن زبیر اشاره كرد, عمروبن عاص , ھريره

ساخته شد و حتى مكتب تاريخ نگارى شام كه به درستى بايد ) ع(اموى قريش و مذمت بنى ھاشم به ويژه على
در میراث مكتوب تاريخ نگاران شامى تھمت ھاى . موسس آن را معاويه دانست اساسا با ھدف مذكور تإسیس شد

به عنوان , )ص(براى احیاى سنت نبوى) ع(ناروايى برخاندان عصمت و طھارت وارد شد تا آن جا كه قیام امام حسین
و در مقابل به جاى . شورشى معرفى گرديد كه نظم عمومى جامعه اسالمى را بر ھم زده و موجب اغتشاش شده است

كرده است تصديق )) اجتھاد((محكوم كردن يزيد به دلیل آن ھمه اعمال ضد دينى اش رفتار او را با اين توجیه كه عمل به 
 )٣۴.(و تإيید كردند

و من الناس من قوله ((چھارصدھزار درھم به سمره بن جندب داد تا بگويد آيه ) ع(معاويه براى مخدوش كردن چھره على
به واسطه ھمین تبلیغات مسموم بود كه ) ٣۵.(نازل شده است) ع(درباره على)) و ھو الدالخصام... فى الحیاه الدنیا 

 )٣۶.(در محراب عبادت براى شامیان بسیار مشكل مى نمود) ع(پذيرش شھادت على
 

 ب ـ احیاى عروبت 
معاويه مبناى حكومت خود را بر عصبیت قومى و قبیله اى استوار كرده بود و ھمچون اسالف خود در عصر جاھلى بر 

شعار بنى امیه در حاكمیت خود براى جامعه , احیاى ملى گرايى و عروبت به طور عام تر. نسب و عشیره خود مى بالید
معاويه براى اجراى سیاست عرب . اى بود كه بخش قابل توجھى از آن را موالى و مسلمانان غیر عرب تشكیل مى دادند

گرايى خود در بخشنامه اى به زياد بن ابیه ـ حاكم بصره و سپس كوفه ـ دستور مى دھد كه عطايا و سھمیه موالى و 
... آنان را به ھموار ساختن راه ھا و كندن درختان و , در جنگ ھا عجم را سپر اعراب سازد, عجم را از بیت المال كم كند

و تا . ھیچ يك از عجم ھا را مناصب دولت نداده و اجازه ندھد كه آنان با دختران عرب ازدواج كنند و از عرب ارث ببرند, وادارد
) ع(قیام مختار ثقفى در خون خواھى امام حسین) ٣٧...(آن جا كه مى تواند از عجم دورى گزيند و آنان را تحقیر كند 

 :چنان كه نقل شده است. نوعى واكنش اعتراضآمیز به سیاست عرب گرايى امويان ھم بود
از ھنگامى كه وارد اردوگاه تو شده ام اندوھم : گفت] بن حباب يكى از بزرگان شام و رئیس قبیله قیس به مختار[ عمیر... 

, شدت يافته است و اين به آن جھت است كه تا ھنگامى كه پیش تو رسیدم ھیچ سخن عربى نشنیدم و ھمراه تو
 )٣٨.(ھمین گروه ايرانیان ھستند و حال آن كه بزرگان و سران مردم شام كه حدود چھل ھزار مردند به جنگ تو آمده اند

 
 ج ـ احیاى جريان ھاى اعتقادى انحرافى 

مورد استقبال و حمايت شديد )) مرجئه((تفكر انحرافى , در دوره اى كه آزادى انديشه و عقیده شديدا سركوب مى شد
صاحبان اين عقیده باور داشتند كه ايمان به خداوند كافى است و گناه باعث ورود انسان در جھنم . امويان قرار داشت

ھمین نكته را وجه شاخص مرجئه تلقى مى كند و معتقد است در حوزه )) الملل و النحل((شھرستانى در . نمى شود
معاويه موفق به مشروعیت بخشیدن , با رواج اين تفكر) ٣٩.(مسائلى كه به امامت مربوط مى شود با خوارج توافق ندارند

داد )) تجلیل حاكمان((جاى خود را به )) نقد قدرت((در اين انديشه . به تمام اعمال و گفتار دستگاه حكومتى خود مى شد
و معاويه و كارگزاران او صحنه را به گونه اى طراحى كردند كه مردم باور داشتند ھر كارى كه آنان به عنوان خلیفه 
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فارغ از اين كه چه كسى , كارى درست و شايسته است و ھر كس با آنان به مخالفت برخیزد, مسلمانان انجام مى دھند
. میسر نبود, برخطا است و ريختن خون او منعى ندارد و اين تلقى بدون تدارك زمینه چنین اعتقادى, است و چه مى گويد

 :احمد امین وجه نامگذارى مرجئه را چنین بیان كرده است
زيرا آنان امر گروه ھايى را كه با ھم اختالف داشتند و , به مفھوم به تإخیر انداختن, است)) ارجإ((مرجئه گرفته شده از 

عده اى نیز . خودشان داورى نمى نمودند, خون يكديگر را مى ريختند به روز قیامت واگذار مى كردند و در مورد ھیچ طرف
چنان كه با , گناه آسیبى و ضررى نمى رساند, زيرا آنان مى گفتند با داشتن ايمان, مى دانند)) رجإ((مرجئه را مشتق از 

 )۴٠.(بودن كفر نیز اطاعت سودى نخواھد داشت
میراث شوم تفكر , نشاندن خلیفه مسلیمن به جايگاھى كه ھاله اى از تقدس آن را احاطه كرده باشد و ثنا گفتن وى

آن چیزى كه باعث شد جامعه اسالمى رخداد دلخراش و . تإيید بالقید بنى امیه بود, مرجئه و نتیجه روشن و قطعى آن
حسین حتى اگر نوه پیامبر ھم . رسوخ ھمین باور بود, ق را به آسانى و بى ھیچ دغدغه اى بپذيرد ۶١اسف بار عاشوراى 

ابن ((براى نمونه توجیه ; مرگ او بر حق بوده و مورد تإيید است, باشد چون به اذن خلیفه اسالمى كشته شده است
 :چنین است)) حجربن عدى((درباره شھادت )) العربى

عده اى معتقدند كه او به ناحق كشته شده و عده اى باور دارند كه به حق كشته : در مورد قتل حجر دو سخن وجود دارد
ما مى گويیم اصل اين است كه ھر كه را امام برحق بكشد به حق كشته شده است و ھر كه معتقد است . شده است

 )۴١.(بايد دلیل بیاورد, حجر به ستم كشته شده
 

 د ـ انتخاب عنوان خلیفه اهللا به جاى خلیفه الرسول
خلیفه ((او عنوان . خاطر نشان كرد كه يكى از مردم بوده و تابع است نه مبدع, ابوبكر بعد از كسب منصب خالفت

را براى خود انتخاب كرد و ھمیشه يادآور مى شد كه اطاعت مردم از او تا زمانى رواست كه به راه راست باشد )) الرسول
بلكه در بعضى موارد به , نه تنھا مثل او ھمیشه تابع نبود, جانشین ابوبكر, اما عمر. و ھمیشه بايد او را نصیحت كنند
به , را كه از طرف مسلمانان براى او به كار مى رفت)) خلیفه خلیفه الرسول((لقب , عمر. بدعت گذارى ھم اقدام مى كرد

را براى خود )) امیرالمومنین((نپسنديد و عنوان , دلیل طوالنى بودن آن و اين كه براى خلفاى بعدى ايجاد مشكل مى كند
اما براى اولین بار در سال ھاى آخر . براى عثمان ھر دو عنوان امیرالمومنین و خلیفه الرسول استعمال مى شد. برگزيد

 .براى او به كار رفت)) خلیفه اهللا((از طرف امويان عنوان , خالفت او
چرا كه مشكل عمده امويان اين , را گرفت)) خلیفه الرسول((جاى )) خلیفه اهللا((لقب , به عمد, با روى كار آمدن معاويه

بود كه ھمیشه اعمال و رفتارشان با سیره و سنت نبوى قیاس مى شد و از اين جھت به ناچار ـ حتى حداقل در ظاھر ـ 
خود را از سايه سنگین اين قیاس خارج كردند و , اما با انتخاب عنوان خلیفه اهللا. بايستى برخى امور را رعايت مى كردند

. چنین تبلیغ نمودند كه مقام خالفت باالتر از مقام نبوت است و خلیفه به خدا نزديك تر و فقط در مقابل او پاسخ گو است
امويان تا آن جا پیش رفتند كه بر فراز منبرھا اين سخن را مطرح مى كردند كه آيا مقام و موقعیت خلیفه برتر است يا 

انتخاب عنوان خلیفه اللھى مناسب ترين شیوه براى دور . پیامبر؟ و استنتاج كردند كه خلیفه اعتبار و ارزش بیشترى دارد
 .مقابله خشونتآمیز با بازماندگان و اھل بیت او تسھیل شود, تا با تخفیف مقام پیامبر. زدن پیامبر بود

آن را مثل اعالى ) ره(امام خمینى, به واسطه ھمین انحراف ھاى بنیادينى كه امويان در تاريخ اسالم به وجود آوردند
را تنھا راه مقابله با نھادينه شدن اين بدعت ھاى ناروا در جامعه ) ع(معرفى كرده و قیام امام حسین)) حكومت جور((

 :چنان كه مى فرمايند. اسالمى دانسته اند
حكومت جور بايد از , من جمله قضیه حكومت جور. انگیزه اش نھى از منكر بود كه ھر منكرى بايد از بین برود, قیامش... 

 )۴٢.(بین برود
 
 ـ تبديل خالفت به سلطنت' ه

ويژگى ھاى نظام ملوكى معاويه را در مقايسه با )) خالفت و ملوكیت در اسالم((ابواالعلى مودودى در كتاب ارزشمند 
 :خالفت پیش از وى چنین برمى شمرد

اما معاويه به ھر , خود براى كسب خالفت قیام نمى كردند, خلفاى قبل از معاويه: ـ دگرگونى در روش تعیین خلیفه ١
صورت در پى آن بود تا خود را خلیفه كند و وقتى بركرسى خالفت تكیه زد كسى را ياراى مخالفت با او نبود و بايد بیعت 

خود معاويه نیز به اين موضوع اعتراف مى كند كه از نارضايتى مردم از خالفت خود آگاه است اما به زور شمشیر . مى كرد
 .اين مسئله بعدھا به موروثى شدن خالفت توسط معاويه انجامید. آن را به دست آورده است

 .استفاده از روش زندگى پادشاھى روم و ايران از عھد معاويه آغاز شد: ـ دگرگونى در روش زندگى خلفا ٢
, در اين دوره خزانه بیت المال به صورت ثروت شخصى شاه و دودمان شاھى درآمد: ـ تغییر در شیوه اداره بیت المال ٣

 .كسى نیز نمى توانست درباره حساب و كتاب بیت المال از حكومت باز خواست كند
شروع اين روش جديد از . در اين دوره ديگر كسى را ياراى امر به معروف و نھى از منكر نبود: ـ پايان آزادى ابراز عقیده ۴

 .آغاز شد)) حجر بن عدى((عھد معاويه و با كشتن 
 .ـ پايان آزادى قضات ۵
 .ـ خاتمه حكومت شورايى و به وجود آمدن حكومت ملوكى جديد ۶
 )۴٣.(ـ ظھور تعصبات نژادى و قومى و نابودى برترى قانون ٧

با . پاسخى در خورشإن يافت, در قالب رھیافتى ريشه شناسانه شايد بتوان به پرسش چگونگى تبديل خالفت به ملوكیت
در مى يابیم كه ھیچ كدام از آن ھا در انديشه موروثى كردن خالفت در )) خلفاى نخستین((نظرى به شیوه انتخاب 

توجیه گر اقدام , در انديشه سیاسى اھل سنت. اما زمینه ھاى آن را به طور ناخواسته فراھم كردند, خاندان خود نبودند
خلیفه (شیوه اى از انتخاب خلیفه كه عمر ; مى باشد)) نظريه استخالف((, معاويه در انتخاب پسر خود به واليت عھدى

انتخاب جانشین بعدى در حیطه وظايف خلیفه وقت شمرده مى , در اين نظريه. نیز بدان طريق به خالفت رسیده بود) دوم
ھیچ وقت از اين فرصت براى انتخاب فرزندان يا , اما از آن جا كه خلفاى نخستین نسبتا پرھیزكار و متقى بودند) ۴۴.(شود

راه تبديل خالفت به سلطنت , ولى معاويه با تعمیم اصل استخالف به فرزندان. شخصى از خاندان خود استفاده نكردند
شرح و بسط يافت و سعى , بعدھا نظريه استخالف از سوى فقھا و نظريه پردازان اھل سنت. را باز كرد) حكومت موروثى(
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 .فرزندان را نیز در برگیرد, شد كه استخالف منطبق با حوادث پیش آمده روز
نظريه اول حاكى از آن است كه بیعت با فرزند يا ) ۴۵:(ماوردى نظريه ھاى گوناگون را در سه دسته جمع بندى كرده است

نظريه دوم به بیعت . مگر اين كه اھل اختیار در باب او مشورت كنند و وى را شايسته و صالح بدانند, پدر مجاز نیست
خلیفه با فرزند يا پدر به ديده رضا مى نگرد و دلیلى كه براى اين امر اقامه شده آن است كه خلیفه از آن جھت كه حاكم 

نظريه سوم بیعت خلیفه با پدر را مجاز شمرده است ولى با فرزند را براساس يك نظريه . حكم وى نافذ است, است
, به راحتى توانست اقدام معاويه را در موروثى كردن خالفت, بسط نظريه استخالف. جايز نمى داند, انسان شناختى
 :ابن خلدون در اين باره مى گويد. مقبول جلوه دھد

درست است كه يزيد فاضل نبود و مفضول بود ولى آن چه كه مى بايست در ترجیح مفضول به فاضل كار ساز شود عالقه 
حقیقت امامت براى اين است كه امام در مصالح دين و دنیاى مردم در ... معاويه به اتحاد تمايالت مردم و وحدت كلمه بود 

 )۴۶.(چه او ولى و امین آنان است, نگرد
مقوم حاكمیت سلطنتى دنیاطلبانه اى , حكومت پادشاھى معاويه بدون آن كه يادى از سنت و سیره نبوى داشته باشد

 :معاويه در يكى از خطابه ھاى خود مى گويد; و پاى بندى به آن را كامال ناديده گرفته بود)) عقیده((بود كه 
به دست , يا به رضايت شما, خالفت را به وسیله محبتى كه از شما سراغ داشته باشم, من به خدا قسم, اما بعد... 

كوشیدم نفس خود را بر سیره پسر ابى قحافه. بلكه با ھمین شمشیرم با شما مبارزه و مجادله كرده ام, نیاورده ام
. از آن نیز امتناع نمود, خواستم به شیوه و مرام عثمان رود. و عمر رضايت دھم اما به شدت متنفر و گريزان شد] ابوبكر[

مواكله حسنه و مشاربه (نیكو بخوريم و زيبا بیاشامیم , پس مسلك و طريق ديگرى پیمودم كه نفع من و شما در آن است
و اهللا بر احدى كه شمشیر ندارد . اگر مرا بھترين خود بیايید حكومتم را سودمندترين براى خودتان خواھید يافت). جمیله

شمشیر نخواھم كشید و سخن ھیچ يك از شما را كه براى تسكین خود سخن گفته ايد پاسخ نداده و اعتنا نخواھم كرد 
بعض آن را از من بپذيريد و اگر از من خیرى به شما رسید آن را , و اگر مرا كسى نیافتید كه به ھمه حقوق شما قیام نمايد

ھرگز مباد كه در انديشه فتنه . زيرا سیل ھرگاه افزون شود ويران كند و آن گاه اندك باشد بى نیاز و غنى سازد, قبول كنید
 )۴٧.(زيرا كه فتنه معیشت را تباه مى كند و نعمت را كدر مى نمايد, باشید

آيا وقوع رخدادى مثل سانحه , ق در جامعه اسالمى شكل گرفته بود ۶١با اين انحرافات بنیادينى كه از سال يازده تا 
 عاشورا قابل پیش بینى نبود؟

 
 :پى نوشت ھا

در سه جلد اين كتاب كه . انديشه يا میراث مدنى براى عرب خبرى نمى دھد, از ھیچ نظريه)) بلوغ االرب((آلوسى در . ١
براى نشان دادن اوج عقل و درايت عرب نوشته شده حتى يك نكته فكرى و مدنى براى عرب عصر جاھلى ثبت نشده 

 ).۵٩٣ص ) ١٣٧٨, انتشارات سمت, تھران: چاپ اول(تاريخ صدر اسالم , غالمحسین زرگرىنژاد: ك.ر. (است
 .٢۶ص ) ١٣٧٠, سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى(ترجمه سیدجعفر شھیدى , نھج البالغه. ٢
 .١٧٢ص , ھمان, عبدالحسین زرگرى نژاد : به نقل از ٢۵ص , ۴جلد , تفسیر الطبرى, محمدبن جرير طبرى.٣
 ).٧٢ص , ١ج ) ١٣۵٨, انتشارات اقبال, تھران(ترجمه عباس خلیلى , پرتو اسالم, احمد امین. ۴
 .١۶١ص , ھمان, غالمحسین زرگرى نژاد. ۵
 .ھمان. ۶
 .٣٢۶ص , ٣ج ) ق١۴٠۵, داربیروت للطباعه و النشر, بیروت(الطبقات الكبرى, ابن سعد. ٧
 .ھمان. ٨
 .٢۵٢ص ) ترجمه نفس المھموم(دمع السجوم , شعرانى. ٩

 .١۶١ص , ١ج , صحیفه نور. ١٠
 .١۴آيه ) ۴٩(حجرات . ١١
 .۶و  ۵ص ) م١٩٩٣, موسسه االعلى, بیروت(السقیفه, محمدرضا مظفر. ١٢
 .۶٩-۵٧ص , ٢ج) م١٩٩٢, دارالفكر, بیروت(حیاه الصحابه , محمديوسف الكاند ھلوى. ١٣
الملل و , و شھرستانى ٧ص , ١ج ) ق١۴١٣, بى نا, قم(تحقیق على شیرى , االمامه و السیاسه, ابن قتیبه دينورى. ١۴

 .٣٨ص , ١ج ) ١٣۶۴, چاپ افست, قم(تحقیق محمد فتح اهللا بن بدران, النحل
 .ھمان, محمديوسف الكاندھلوى. ١۵
 .۵٨ص , ١٧ج , صحیفه نور. ١۶
 . ٢٩١۶ص , ١ج) م١٩٨٣, موسسه االعلمى , بیروت (تاريخ طبرى, محمدبن جرير طبرى. ١٧
 .۴١ص ) م١٨٨٨, لیدن(النزاع و التخاصم فى ما بین بنى امیه و بنى ھاشم , تقى الدين احمد بن على المقريزى. ١٨
دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه , پايان نامه دكترى(دانش و مشروعیت سیاسى , قدرت, داود فیرحى. ١٩

 .١۵٠ص , العقل السیاسى العربى, محمد عابد الجابرى: به نقل از ١۶٠ص ) تھران
 .ھمان. ٢٠
 .ھمان. ٢١
 .٢٢٣ص , ھمان, محمديوسف الكاندھلوى. ٢٢
 .٢٢۶ص , ٣جلد , ھمان, ابن سعد. ٢٣
 .٢٣٠-٢٢۶ص , ھمان, محمديوسف الكاند ھلوى. ٢۴
 .٢٢٩٠ص , ۶ج , ھمان, محمدبن جرير طبرى. ٢۵
 .١٨٢ص , ھمان, محمدعابد الجابرى. ٢۶
 .۴١ص , ٣ج , ھمان, ابن سعد. ٢٧
 .ھمان. ٢٨
 .ھمان. ٢٩
, انتشارات علمى و فرھنگى: چاپ ھشتم(ترجمه محمد پروين گنابادى, مقدمه ابن خلدون, عبدالرحمان بن خلدون. ٣٠

 .٣٩٢ص , ١ج ) ١٣٧۵
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 .٢٢۵و  ١٣۶ص , ٢ج , ھمان, محمديوسف الكاندھلوى. ٣١
 .١۶۶ص , ھمان, داود فیرحى. ٣٢
 .١۴۵ص , ٢ج , تاريخ يعقوبى, يعقوبى: به نقل از ١۶٧ص , ھمان. ٣٣
 .عملكرد يزيد را كامال توجیه كرده است)) البدايه و النھايه((ابن كثیر دمشقى در . ٣۴
ص , ١ج) ق ١٣٨٧, داراالحیإ الكتب العربى, مصر(تحقیق محمد ابوالفضل ابراھیم, شرح نھج البالغه, ابن ابى الحديد. ٣۵

٣۶١. 
)) احاديثى كه معاويه با تحريك عده اى از صحابه و تابعین در ذم على جعل كرده((ابن ابى الحديد بابى را تحت عنوان . ٣۶

 ).۶٣ص, ۴ج, شرح نھج البالغه(در كتابش آورده است 
 .١٨٠ص , ھمان, داود فیرحى. ٣٧
 .٣٣٨ص ) م١٩۶٠, قاھره(تحقیق عبدالمنعم عامر , اخبار الطوال, ابوحنیفه دينورى. ٣٨
 .١١۴ص, ١ھمان ج , شھرستانى . ٣٩
 .٢٧٩ص ) م١٩٧۵, دارالكتب العربى, بیروت(فجر االسالم, احمد امین. ۴٠
 .٢٩ص ) ق١۴٠۵, بى نا, قاھره(العواصم من القواصم, ابن العربى. ۴١
 .٨٩ص , ٢٠جلد , صحیفه نور. ۴٢
: به نقل از ۴٠٧ص ) ١٣٧۴, انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمى, تھران: چاپ اول(تاريخ خلفا , رسول جعفريان . ۴٣

 .٢٠٧و  ١٨٨ص , خالفت و ملوكیت در اسالم
 .٢۵ص) ق١۴٠۶, چاپ افست, قم(, تحقیق محمد حامد الفقھى, احكام السلطانیه, ابن فرإ. ۴۴
 .١٠ص ) ق١۴٠۶, چاپ افست , قم (احكام السلطانیه , ماوردى. ۴۵
 .۴٠۴ص , ھمان, عبدالرحمان بن خلدون. ۴۶
 .١۴٧ص , ۴ج) م١٩۵٣, قاھره(العقد الفريد, ابن عبدربه. ۴٧
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