
 

  گزارش ھاى علمى

  زمینه ھاى اجتماعى واقعه عاشورا

 79ـ بھار  1فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

  

 
در اين فرصت كوتاه سعى مى كنم به طور فشرده بحثى را مطرح كنم كه . موضوع بحث قیام كربال و نھضت عاشورا است

بناداشتم موضوع صحبت ھايم را در دو موضوع ارائه . براى دانشجويان و دانش پژوھان و محققان تازگى ھايى داشته باشد
بحثم را به , يكى زمینه ھاى اجتماعى قیام كربال و ديگرى زمینه ھاى فكرى اين حادثه كه با توجه به محدوديت وقت: دھم

در گستره تحوالت اجتماعى چه زمینه ھايى به : موضوع اول اختصاص مى دھم و آن را با طرح اين سوال شروع مى كنم كه
چه , حادثه اى با اين ابعاد به وقوع بپیوندد؟ باالتر از آن) ص(وجود آمده بود كه باعث شد تنھا پنجاه سال پس از ارتحال پیامبر

 بى روح و كم اثر از خود بروز دھد؟, واكنشى سرد, عواملى باعث شد كه جامعه آن روز در مقابل اين حادثه بزرگ
انگیزه وقايعى مثل واقعه حره , حركتى كه مبین واكنشى جدى باشد مشاھده نمى شود, تا حدود سه سال بعد از قیام كربال

از اين رو غیر از قیام توابین تا سال ھا , و قیام كنندگان در مقابل آن چیز ديگرى بود كه ارتباط مستقیمى با واقعه كربال نداشت
در جامعه انجام , كه با انگیزه ھاى خاص و دور از انگیزه ھاى سیاسى نسبت به واقعه كربال بروز كند, بعد حركتى جدى

 .چنانچه در قیام مختار ھم انگیزه ھاى سیاسى بر انگیزه ھاى دينى غالب بود, نگرفت
حال با توجه به اين مقدمه اين سوال به صورت جدى مطرح مى شود كه چه اتفاقى افتاد و چه شرايطى بر جامعه حاكم شد 

چنین واقعه اى رخ داد؟ واقعه اى كه شايد بتوان ادعا كرد ھیچ نظیرى در تاريخ ) ص(كه بعد از پنجاه سال از وفات پیامبر
از ابعاد , از اين رو الزم است حادثه اى با اين اھمیت. بشريت ندارد و حادثه اى است كه وجدان ھر انسانى را متإثر مى سازد

 .مختلف بررسى شود
يكى از جنبه ھايى كه مى تواند به پاسخ گويى به اين سوال كمك كند بررسى تحوالت ساختارى جامعه است كه پس از 

بررسى جوامع بشرى و تاريخ انبیا نشان مى دھد كه ھمواره میان دين و سنت نوعى مقابله . ايجاد شد) ص(بعثت پیامبر اكرم
 .خیلى قوىتر و شديدتر است) در شروع بعثت و آغاز نھضت ھر پیامبرى(اين معارضه در آغاز راه . وجود داشته است

معلوم خواھد شد كه اين , بررسى شود) ص(جامعه شبه جزيره عرب در عصر مقارن با بعثت پیامبراكرم, اگر به لحاظ اجتماعى
معنا پیدا مى )) قبیله((جامعه اى است با ساختار اجتماعى كامال شكسته و غیر متمركز و از لحاظ بافت اجتماعى در , جامعه

از نظر سیاسى ھم ساختارى توسعه نیافته دارد و از حد يك نظام سیاسى كدخدا منشانه يا سید ساالرى. كند
Gentocratic ( (و يا در موارد نادرى از يك نظام سیاسى پدرشاھانهPatriarchal ( (منطقه حجاز و مناطق . فراتر نمى رود

مركزى شبه جزيره عربستان را مى توان از جمله مناطقى به شمار آورد كه ھیچ وقت يك جامعه سیاسى برخوردار از نظام 
 .سیاسى اجتماعى متمركز را تجربه نكرد

معموال پس از گذشت دروه ھايى از زمان و به دلیل يك سرى اتفاقات ـ كه در اين جا فرصت بحث آن نیست ـ , اين گونه جوامع
اما ھمیشه امكان , اين شانس را پیدا مى كنند كه از رھگذر اتحاد قبیله اى به نظام ھاى سیاسى پیشرفته ترى دست يابند

مثال آن نظام ھاى قیل االقیالى كه در مناطق جنوبى شبه جزيره ; رجعت به نظام اجتماعى سیاسى پیشین قوىتر است
از نمونه نظام ھايى ھستند كه میل و گرايش جامعه عربى را به نوعى نظام سیاسى متمركز و حتى برخوردار از , تشكیل شد

به خصوص بعد , در خود مكه ھم تحوالتى كه بعد از حاكمیت قريش بر جامعه مكه پیدا شد. بیان مى كنند, ضوابط پاترىمونیالى
فھم و تفكر جوامعى كه چنین , به لحاظ دينى ھم. نوعى تحول در راستاى ھمین تحوالت سیاسى است, از قصى بن كالب

تجاوز نمى كند و معموال اين ) ) Henotheismشرايط اجتماعى و ساختار سیاسى دارند از حد نظام فكرى دينى رب االربابى
 .در نوسان اند) شرك(و نظام رب االربابى ) ) Polytheismگونه جوامع به لحاظ دينى در فاصله چندگانه پرستى دينى

كه قرآن از آن ) ص(تفكر دينى مردم مكه و مدينه و مناطق مركزى شبه جزيره عربى و به بیان ديگر دين زمان ظھور پیامبر اكرم
آن ھا با وجود اين كه هللا را قبول داشتند به خدايان متعدد ديگرى ھم معتقد . چنین وضعیتى داشت, تعبیر به شرك مى كند

و اين بحث در دين شناسى مطرح است كه اين گونه جوامع با آن ساختار اجتماعى و سیاسى نمى توانند به لحاظ . بودند
در ھمان منطقه ). و اين يك واقعیتى است(دينى يك نظام دينى منوتئیستیك يا توحیدى را تجربه و تفكر توحیدى را ھضم كنند 

در میان قبايل و طوايف بخش ھاى , حتى بعد از اسالم و با وجود آن ھمه پیام ھاى توحیدى اسالم, مركز شبه جزيره عربستان
 .ده مى شودداخلى نوعى گرايشات شركآمیز و چندگانه پرستى دي

ھم شرايط اجتماعى و ھم نظام سیاسى و تفكر , سیاسى و دينى اين گونه جوامع, به طور كلى به جھت ساختار اجتماعى
به ; منبعث از مناسبات سنتى موجود در جامعه است و در واقع اين سنت است كه در اين جوامع حرف اول را مى زند, دينى

آن چه در ذيل مىآيد متن سخنرانى دكتر على محمد ولوى است كه در جمع دانشجويان موسسه 
به دعوت انجمن علمى , گفتنى است جلسه ياد شده. ايراد فرموده اند) ع(آموزش عالى باقرالعلوم

 . تشكیل شده است, )گروه خواھران(تاريخ 
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بیان ديگر سنت در میان اعضاى اين جامعه به قدرى قوى است كه نمى گذارد تحول عظیم و عمیقى به وجود بیايد و به 
 .اصطالح يك جراحى بزرگ در جامعه صورت بگیرد

آيا احتمال وقوع تحول وجود دارد؟ يا اين كه ھمیشه راكد مى ماند؟ پاسخى كه , حال اين بحث مطرح است كه در چنین متنى
سیاسى و دينى ريشه دار در سنت در دو , به اين سوال داده مى شود اين است كه معموال در جوامعى با ساختار اجتماعى

حالت اول زمانى است كه سنتى قوىتر برخى از آن سنت ھا را به ھم بريزد و شرايط را براى : صورت تحول امكان پذير است
بروز و ظھور سنت جديدترى فراھم كند كه البته الزمه اين سنت ھم اين است كه در گذشته و تاريخ جامعه و افراد ريشه 

و يكى از وجوھى كه براى حلف (نمونه اى بر اين مدعاست )) حلف الفضول((واقعه ) ص(مثال در زمان رسول هللا; داشته باشد
وجود , پیمانى مشابه آن چه در خانه عبدهللا بن جدعان منعقد شد, الفضول گفته اند اين است كه در گذشته اين جامعه

 .به طور خالصه در اين حالت سنت قوىتر سنت ھاى قبلى را پس زده و جانشین آن ھا مى شود). داشته است
ظھور كند و به دلیل آن وجاھت ھاى , حالت دوم اين است كه يك دين قوى با پیامبرى كه وجاھت كاريسمايى داشته باشد

اين اتفاق در منطقه مركزى شبه جزيره عربى رخ داد . تحوالت عمیق و وسیعى در جامعه پیدا شود, كاريسمايى يا آن قداست
اما . از آن برخوردار بود تحولى عظیم در اين جامعه پیش آمد) ص(با توجه به موقعیت و كاريسمايى كه رسول هللا, و به دنبال آن

خاليى در شئون مختلف جامعه پیدا شد كه زمینه بازگشت جامعه به ارزش , پس از ارتحال اين شخصیت عظیم كاريسمايى
 .ھاى سنتى را فراھم ساخت

در جامعه رجعتى سريع به سمت سنت ھا آغاز مى شود و اين يك رجعتى است , معموال با مرگ شخصیت ھاى كاريسمايى
تاريخ انبیاى بزرگ الھى نشان مى دھد كه آنان به عنوان اصالح گران و انقالبیون بزرگ با . كه نمى توان جلوى آن را گرفت

انبیا , ھر چند در بلنداى تاريخ(بسیارى از سنت ھاى جامعه به مقابله برخاستند اما تقريبا ھمه توفیق چندانى نداشتند 
حضرت , البته بعضى از انبیا مثل حضرت موسى). انسان ھاى موفقى بودند اما در عصر خودشان موفق به نظر نمى رسند

در دوره حیات خود موفقیت ھاى نسبى داشته اند اما بعد از مرگشان شرايط براى باز ) ص(حضرت سلیمان و پیامبراكرم, داود
گشت به سنت و ارزش ھاى مضبوط در حافظه تاريخى و عرفى جامعه فراھم شده و جامعه با سرعت رجعت به ضد ارزش ھا 

از آن جا كه . نیست) ص(اين مطلب بر زندگى ھمه انبیاى الھى قابل تطبیق است و خاص پیامبر اسالم. را شروع كرده است
تاريخى ترين پیامبر عالم است و شايد بتوان گفت تنھا پیامبر تاريخى در سالله انبیاست بھتر مى توان مبناى ) ص(پیامبر

 .تئوريك مطرح شده را درباره آن حضرت بحث نمود
اين سنت ھا براى مدتى عقب نشینى كرد و ارزش ھاى جديدى كه ايشان ) ص(با ظھور كاريسماتیك پردرخشش رسول هللا

) ص(به اين آموزه ھاى رسول هللا, مطرح مى كرد در سرلوحه عمل جامعه قرار گرفت و كسانى ھم كه اعتقاد و باور داشتند
و اتصال آن حضرت به ) ص(و به دلیل مديريت برجسته پیامبر, در پرتو ھمین حضور ھمراه با قداست و كاريسما. عشق ورزيدند

به لحاظ فیزيكى حذف شد از ) ص(اما پس از آن كه وجود رسول هللا, مبدا وحى ظاھرا در زمان ايشان تحول خاصى پديد نیامد
بالفاصله پس از ارتحال آن حضرت ماجراى سقیفه بنى ساعده . مقابله سنت با دين آغاز شد) ص(ھمان لحظه مرگ پیامبر

در سقیفه سنت برنده شد و آنان كه درد . شكل گرفت كه خود يكى از بارزترين جلوه ھاى بازگشت ارزش ھاى سنتى است
 .نتوانستند راه به جايى ببرند, دين داشتند در اين واقعه و تحوالت پس از آن
كانون ديگر در . شكل گرفت) س(كانونى بود كه در خانه زھرا, يكى از كانون ھا: در آن عصر سه كانون در مدينه شكل گرفت

گروه مھاجرين در فاصله اندكى به اصحاب سقیفه . سقیفه بنى ساعده و كانون سوم توسط جماعتى از مھاجرين ايجاد شد
تعارض میان . ملحق شدند و جناح ھاى حاضر در سقیفه با تحريك احساسات سنتى جامعه موفق شدند برنامه را پیش ببرند

در . ديد) ع(و در مواضع على بن ابى طالب) س(دين و سنت را به راحتى مى توان در خطبه ھاى به جاى مانده از فاطمه زھرا
از آن سو جناح مقابل دغدغه ھاى سنت گرايى داشت و مواضع اين جناح . دغدغه دين موج مى زند) س(سخنان حضرت زھرا

با اتكاى به ھمان سنت ھا يكى از جناح ھاى . اجتماعى و فكرى شد, زمینه ساز احیاى بسیارى از سنت ھاى سیاسى
ظاھرا در پوشش دين به نحوى از , حاضر در سقیفه بنى ساعده موفق شد قدرت را در اختیار بگیرد و در مقابل جناح ديگر

 .سنت ھا دفاع كند
شايد اگر خوش بینانه به موضوع بنگريم در آن روزھاى آغازين و در آن سال ھا نیت ھا واقعا اين نبوده كه بخواھند با دين 

البته ھر چند سقیفه آغاز راه بود اما ھر چه از زمان تشكیل اين مجمع دور شويم ابعاد اين تعارض آشكارتر مى ; معارضه كنند
عمربن خطاب با . نوعى دعواى بین دين و سنت است, اختالف میان ابوبكر و عمر بر سر سیاستگذارىھاى اقتصادى, شود

اما , را كه مبتنى بر تسويه بود كنار بگذارد) ص(اصرار از خلیفه اول در خواست مى كند سیاست ھاى اقتصادى زمان رسول هللا
بعد از ابوبكر عمر با طرح فضیلت مجاھدان بدر و احد بر سیاست ھاى تفضیلى پا . ابوبكر بر ھمان سیاست ھا اصرار مى ورزد

سیاست ; سیاست ھاى جديدى را در پیش مى گیرد, )ص(فشارى مى كند و با كنار گذاشتن سیاست ھاى اقتصادى پیامبر
اين موضوع بحث جدايى را مى طلبد كه بايستى (در تعارض است ) ص(ھايى كه به كلى با تعالیم قرآن و سنت رسول هللا

 ).درجاى خودش مورد مطالعه قرار گیرد
در . سیاست ھاى تفضیلى قومى را نیز در دستور كار دولتش قرار داد, خلیفه دوم به جز سیاست ھاى تبعیضى اقتصادى

كه (مجموع مى توان گفت خلیفه دوم شخصیتى تفضیل گرا بود و اين سیاست را با توجه به باورداشت ھاى سنتى اش 
 .بر جامعه اسالمى تحمیل كرد) ارتباطى به اسالم ندارد

اين سیاست ھا تإثیرات تعیین كننده اى بر جامعه اسالمى گذاشت و شايد بتوان ادعا كرد كه به كلى جامعه را در مسیرى 
انحراف ھايى كه در تاريخ . مسیرى كه بستر ساز احیاى سنت و باز سازى نقش آن در تحوالت اجتماعى شد; ديگر قرار داد

اصال , ھم ھمین گونه نگرانى ھا بود) ع(دغدغه ھاى على بن ابى طالب. اسالم به وجود آمد بیشتر از ھمین جا شروع شد
 .حكومت براى آن حضرت آن قدر ارزش نداشت كه بخواھد دغدغه حكومت داشته باشد

به ھر حال سیاست ھاى تفضیلى عمر موجب احیاى سنت ھاى جاھلى شد و جامعه به سرعت به سمت سازمان جديد و 
نمى تواند انديشه , تفكر سنت گرا كه در نظامى رتبه بندى شده و طبقاتى شكل گرفته است. يك نظام طبقاتى حركت كرد

كسانى چون عمربن خطاب به واقع با استناد به سنت نمى توانستند نظام مبتنى بر , از اين رو. مبتنى بر تسويه را بفھمد
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اقتصاد . آن ھا در جامعه اى رشد كرده بودند كه به موجب سنت ھايش اين نظام تفضیلى قابل توجیه بود; تسويه را درك كنند
اما چنان كه , يكى از شئون اجتماعى است كه سیاست ھاى تبعیضى و تفضیلى بھتر از ھر جاى ديگر خود را نشان مى دھد

 .گفته شد سیاست ھاى تفاوت طلبانه خلیفه دوم منحصر در مسائل اقتصادى نبود
واضح ) ص(بر ھر آشناى به قرآن و سیره پیامبر. سیاست ھاى تبعیضى قوم مدارانه است, يكى ديگر از نمادھاى سنت گرايى

زبان و امثال , رنگ, قومى, است كه در اسالم برھويت و حريت انسان به عنوان انسان تإكید مى شود و وابستگى ھاى نژادى
 .آن تإثیرى بر اين موضوع ندارد

وقتى خلیفه دوم به خالفت رسید با توجه به ھمان زمینه فكرى چندين بخشنامه خیلى مھم صادر كرد كه ھمه اين بخشنامه 
براساس بعضى از اين دستور العمل ھا مثال ورود اعاجم به مدينه ممنوع شد و آنان از . ھا جنبه قومى و قومیت گرايى دارد

مجموعه اين گونه سیاست ھا زمینه را براى . محروم شدند, بعضى امتیازات اجتماعى كه به موجب قرآن از آن برخوردار بودند
 .بازگشت به نظام ازرشى گذشته و سنت ھاى عربى قبل از اسالمى فراھم كرد

, آن ھم جامعه عصر صحابه, نكته در خور توجه اين است كه جامعه. روند گرايش به سنت در زمان خالفت عثمان تشديد شد
به طور كلى مخالفتى با ) ع(ھمه اين تحوالت را به راحتى مى پذيرد و به جز اعتراضات بعضى از اصحاب على بن ابى طالب

يا إيھا الناس انا خلقناكم من ذكر و إنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل : ((ھمه خوانده بودند كه. اين روند در جامعه وجود ندارد
و ) ع(على بن ابى طالب. اما افراد اندكى معناى آيه را فھمیدند و دست به اعتراض زدند)) لتعارفوا ان إكرمكم عندهللا إتقاكم

شايد به ھمین دلیل بود كه نگاه غیرعرب . بعضى از اصحاب آن حضرت در مدينه با اين سیاست ھا به مخالفت برخاستند
به نظر مى رسد ريشه عالقه ايرانى ھا يا به طور كلى اعاجم به ايشان از ھمین زمان شروع . شد) ع(متوجه على) اعاجم(

) ع(موضع گیرى على. يعنى زمانى كه سیاست ھاى تفضیلى مبتنى بر سنت در مدينه شكل گرفت و گسترش يافت; شد
 .در واقع او علمدار دين باورى در مقابل سنت باورى بود, ريشه در تفكرات و انديشه ھاى دينى او داشت
از ھمین زمان نگاه ايرانى ھا . خواستار قصاص عبیدهللا بن عمر شد) ع(على, در قضیه ترور خلیفه دوم و ماجراى قتل ھرمزان

را ) ع(به راحتى مى توان نشانه ھاى گرايش ايرانیان به تشیع و على(متوجه امام شد و به آن حضرت تمايل زيادى پیدا كردند 
البته دوره خالفت امام و بازگشت به سیاست ھاى تسويه اى زمان رسول هللا). در حوادث مدينه اين عصر جست وجو كرد

بسیارى از صحابه ھم به دلیل عدم . بیشتر كرد) ع(نیز طبعا توجه ايرانى ھا و غیر عرب ھا را به على بن ابى طالب) ص(
ھمسو و ھم جھت با سیاست ھاى خلفاى دوم و , برخوردارى از بینش عمیق نسبت به تعالیم اسالم و به دلیل منافعشان

 .سوم عمل كردند
در دوره خالفت عثمان بازگشت به سنت ھا كامال تشديد شد به نحوى كه مى توان ادعا كرد اين سنت بود كه بر جامعه 

و به اين ترتیب جامعه به سرعت از آموزه ھا و آموزش ھاى دينى فاصله گرفت و در اين جنگ و جدال ; حكومت مى كرد نه دين
 .سنت برنده شد, میان سنت و دين

به . بسیار قابل توجه است, منجرشد) ع(اتفاقاتى ھم كه بعد از كشته شدن عثمان افتاد و به خالفت على بن ابى طالب
; مشاھده كرد) ع(روشنى مى توان جدال میان سنت و دين را طى چھار سال و اندى در دوران خالفت على بین ابى طالب

اين جريان ھاى سنت گرا كه نمى توانستند شإن و موقعیت دينى . دوره اى كه در واقع عصر اوج مقابله دين و سنت است
 .على بن ابى طالب را تحمیل كنند با ھمه قدرت و ھمت به مقابله با امام برخاستند

جريان ھاى مختلفى كه . اتفاقاتى بود كه به واسطه تعارض سنت و دين قابل پیش بینى بود, اتفاقات عصر امام, به نظر من
كه ) ع(انديشه ھاى سنت گرا را در قالب ھاى مختلف ھدايت مى كردند به مقابله و حتى مقاتله با على بن ابى طالب

با اندك دقتى در شعارھا و سخنان رھبران ھر يك از جريان ھا به خوبى مى توان . انسانى دين مدار و اصول گرا بود برخاستند
لطمه خورده بود پس از احیاى مجدد ) ص(جريان سنت گرايى كه در عصر پیامبر. عاليق سنت باورانه آن ھا را شناسايى كرد

در عصر خلفاى دوم و سوم با قوت و قدرت تمام به مقابله با دين برخاست و با توجه به وسعت و عمق عاليق سنتى توانست 
 .در كوتاه مدت در میدان مقابله با دين پیروز شود

چندى , زمانى در قیافه عثمان بن عفان ظھور كرد; بسترھاى مناسب و شخصیت ھاى مدافع خود را به راحتى مى يابد, سنت
بعد زبیربن عوام و طلحه بن عبدهللا و اندك زمانى پس از آن معاويه بن ابوسفیان و فرزندانش كه خود را شراه و جان فدايان 

با ھمه توانمندىھاى نشئت گرفته از باورھاى دينى توانست ) ع(على. علم سنت را بر دوش كشیدند, دين معرفى مى كردند
 .پیروز از میدان به در آيد, در طرح كوتاه مدت مقابله دين و سنت

وقتى معاويه به قدرت رسید شرايط فراھم بود كه سنت با تمام توان خودش در عرصه جامعه ترك تازى بكند و شرايط را به نفع 
كوشش ھايى است ھمه جانبه از , دوره خالفت معاويه بن ابوسفیان كه حدود بیست سال به طول انجامید. خود برگرداند

چون دين حرف اول را مى زد و ھمه خود را (منتھا در پوشش ھاى دينى , فرھنگى ونظامى براى احیاى سنت, لحاظ سیاسى
اگر كسى با تاريخ جاھلیت و ارزش ھاى عرب ). طبعا نمى توانستند اين پوشش دين را بردارند, ديندار و پیرو دين مى دانستند

, جاھلى آشنا باشد به خوبى مى داند كه ھمان باورھا و اعتقادات عرب جاھلى دوباره در اين قیافه ھا ظھور كرد و يك بار ديگر
, يزيد, ابوجھل ھا و نصربن حارث ھا در قیافه كسانى چون معاويه, سنت با تمام قوا به عرصه عمل اجتماعى آمد و ابولھب ھا

 .عبدالملك و ديگران زنده شدند
از درون تھى شد و اگر قالبى از اين نھادھا باقى ) ص(در اين عصر بسیارى از نھادھا و بنیادھاى تإسیس شده توسط پیامبر

از سوى حاكمیت , در عصر معاويه, محل فعالیت بود) ص(مثال اگر مسجد زمان رسول; ماند آن را نیز از محتوا خالى كردند
خالى , به آن محول شده بود) ص(حركتى خزنده و محسوس آغاز شد تا مسجد را از نقش ھاى متعددى كه در زمان پیامبر

حاكمیت آن را بر , سازد و اگر تعدد نفس مسجد موجب حضور فعال و با نشاط توده مردم در صحنه ھاى سیاسى مى شد
اما پس از حاكمیت بنى امیه با , جامع ھمه فعالیت ھايى بود كه بر عھده حكومت ھاست) ص(مسجد زمان پیامبر. نمى تابید

اين زمینه تبلیغاتى كه مسجد جاى عبادت خداست و در اين مكان مقدس فقط خدا بايد عبادت شود به تدريج نقش ھاى 
مسجدى . مردم صحنه حضور اجتماعى خويش را از دست دادند, متعدد مسجد از آن گرفته شد و با چنین توجیھات فريبنده اى

به تدريج به محلى , پايگاه مشترك اجتماعى بود و مردم به داليل مختلف خود را نیازمند آن مى ديدند) ص(كه در زمان پیامبر
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. يعنى خالى كردن مسجد از محتواى اصلى و پركردن آن با بینش ھاى سنت گرايانه, تبديل شد كه فقط بايد در آن عبادت كرد
ريخته بود آن قدر استوار و قوى بود كه بعضى از نقش ھاى مسجد حتى تا زمان ما نیز ادامه ) ص(البته بنیادى را كه رسول هللا

 .پیدا كرد
چون خیلى راحت مى تواند با , معموال قدرت دنبال اين است كه سنت متناسب با ايدھآل ھا و آرمان ھاى خودش را پیدا كند

جامعه را به نقطه اى رساند كه ديگر , مجموع اين تحوالت كه در برخورد سنت با دين به وجود آمد. سنت كنار آيد تا با دين
شرايط اجتماعى به نحوى , بسیارى از قداست ھا از بین رفت و مرد. برايش اھمیت نداشت چه اتفاقى ممكن است بیفتد

در دوره , فراھم شد كه ھمان اتفاقاتى كه ممكن بود در جاھلیت اتفاق بیفتد و ھیچ واكنشى را به دنبال نداشته باشد
آن قدر سیطره سنت بر جنبه ھاى مختلف حیات اجتماعى ـ سیاسى جامعه زياد شد كه . اسالمى ھم امكان وقوع يافت

 .بیشتر متمايل به عاليق سنتى شدند تا آن دغدغه ھاى دينى) ص(حتى اكثر صحابه رسول هللا
ق كار را به جايى رساند كه بنیان ھاى دين باورانه جامعه به كلى سست شد و زمینه 61و  60مجموعه اين عوامل در سال 

حادثه اى است كه محصول و معلول شرايط طبیعى , از اين رو شايد بتوان گفت حادثه كربال. براى وقوع ھر اتفاقى فراھم گرديد
در غیر اين صورت در اين تقابل ھولناك دين نمى توانست از ; مقابله با چنین شرايطى چنان قربانیانى را مى طلبید. زمانش بود

و ھنر حسین بن على , صحنه كربال كوششى بى مانند بود براى تعیین تكلیف تقابل دين و سنت. معركه پیروز بیرون آيد
يكبار ديگر شرايط را براى ورود دين به صحنه , اين بود كه توانست پس از حدود پنجاه سال میدان دارى سنت) علیھماالسالم(

 .اجتماعى و سیاسى جامعه فراھم آورد, حیات معرفتى
 والسالم علیكم و رحمه هللا و بركاته
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