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  فصلنامه تاريخ اسالم

   47، شماره مسلسل1390پاييزشماره سوم، ، همددوازسال 
  

  اسالمي بعد از عاشورا» هويت«و » انسجام«بررسي تاريخيِ 
  

  14/8/90 :تاريخ تأييد  21/7/90 :تاريخ دريافت

  ∗حبيب اهللا بابايي
  

 به عنوان طريـق تحقـق        مسلمانان به اهل بيت عصمت و طهارت       محبت
، عاملي حياتي در حفظ هويت اسالمي است و ياد          الت پيامبر اسالم  ثمرة رس 

 در ايجاد اين مودت و هويت بسيار اساسي مـوثر بـوده             مصائب امام حسين    
در اين مقاله با بيان شواهد تاريخي بر اين نكته تأكيد خواهد شد كـه يـاد                 . است

- در قيـام    در عاشورا، همواره سبب انسجام امت اسالمي       مصائب امام حسين  

هاي اسالمي و هويت اسالمي در طول تاريخ اسالم شـده اسـت و نـه                ها، كانون 
خـود  » منِ الهـي  «تنها مسلمانان، بلكه غير مسلمانان نيز در شكل گيري هويت و            

  . اندهاي فراواني كردهاز آن استفاده
  

، عاشورا، انسجام اسالمي، هويت اسـالمي، هويـت          امام حسين  :هاي كليدي واژه
  .الهي

  

                                           
  عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي و مدير گروه مطالعات اسالم و غرب ∗
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  مقدمه
 در روز عاشورا موجب پديد آمدن شكاف و اختالف در ميان       آيا شهادت امام حسين   

 اسـالمي در ميـان      ١مسلمانان در تاريخ بعد از عاشورا شد؟ يا اين واقعـه موجبـات انـسجام              
مسلمانان را فراهم كرد و راه را بر تشتت امـت اسـالم فـرو بـست؟ اگـر حركـت آن امـام                 

توان با اقامه ياد و عزاي آن       اختالف منجر گرديده است، چگونه مي      به شكاف و     شهيد
 به وحدت و اتفاق مسلمانان در عصر حاضر خوشبين بـود؟ و اگـر شـهادت در                  حضرت

بخـشي   اسالمي در تاريخ منتهي گرديد، قلمرو اين انسجام    ٢كربال به انسجام و حفظ هويت     
شد يا ايـن كـه      شامل جامعة شيعيان مي   تا كجا بوده است؟ و آيا اين وحدت و انسجام تنها            

  گرفت؟ تمام امت اسالمي را در بر مي
اين شهادت از سـوي مـسلمانان سـبب     و سپس ياد عالوه بر اين، آيا شهادت امام  

زت در ميان امت اسالمي شد؟ يا اين كه اين شهادت و توجه به آن، موجب عزت نبـوده                   ع
ت؟ اگر اين شهادت سبب تحقيـر مـسلمانان         و موجبات تحقير مسلمانان را فراهم آورده اس       

، توان انتظار داشت كه در اين عصر از ياد و عزاي آن امام شهيد             شده باشد، چگونه مي   
هـاي بعـدي شـده      عزّت اسالمي پديد آيد؟ و اگر اين شهادت سبب عزّت اسالمي در دوره            

جاد كرد و آنها را     توان چنين عزّتي را در دنياي جديد در ميان مسلمانان اي          است، چگونه مي  
  بخش اين عصر رهايي بخشيد؟از عوامل ذلّت

 در روز عاشـورا موجـب   در نگرش سطحي و ظاهري، خروج خـونين امـام حـسين       
شكاف ميان امت اسالمي شده است و استمرار ياد آن حادثة خونين نيز در وضـعيت امـروز                 

ونين موجـب فـشار     طور اين رخداد خـ     همين ٣.شودسبب اختالف در ميان امت اسالمي مي      
بيشتر خلفا و حاكمان دورة بني اميه و بني عباس بر مسلمانان گشت و باعث تحقير بـيش                  

 در روز عاشـورا از      از پيش شيعيان گرديد، اما در نگاهي ديگـر، شـهادت امـام حـسين              
شقاق و شكاف امت اسالمي جلـوگيري كـرد، اصـول وحـدت اسـالمي را در ميـان امـت                     

ان قوام بخشيد و موانع اجتماعي را براي ايجاد امت واحده اسـالمي             مسلمان احيا نمود و بد    
  . از ميان برداشت
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عالوه اين كه، اين قيام خونين موجب خفت و خواري مسلمانان در برابر خلفاي امـوي                
و عباسي نگرديد، بلكه موجب كرامت و عزّت اسالمي آنهـا شـد و نـه تنهـا فـشار و آزار و         

هـا بيـشتر    كم نكرد، بلكه هرچه فشارها بيـشتر شـد، مقاومـت          ها چيزي از اين عزّت      اذيت
بر اين اساس، ياد قيام كربال اگر آگاهانه و همراه بـا            . گرديد و عزّت اسالمي افزايش يافت     

شـود، بلكـه   معرفت و بصيرت باشد، نه تنها موجب انسجام اجتماعي ميـان مـسلمانان مـي         
گـردد و عـزّت و    جهـاني مـي  ي و اينگيري مقاومت در برابر آالم و شرور دنيو      سبب شكل 

  . شودكرامت انساني و اسالمي مي
- در روز عاشـورا انـسجام      در اين پژوهش تأكيد خواهد شد كه حركت امام حسين         

اين انسجام نه فقط در ميان جماعتي       . ق بوده است  ه  61بخش امت اسالمي پس از سال       
ان عـرب و عجمـي كـه در         كردند و نه فقـط در ميـ        عزاداري مي  كه براي امام حسين   

هاي پس از عاشورا، مانند قيام مختار در كنار هم قرار گرفتند، بلكه اين انـسجام يـك                  قيام
  . در طول تاريخ بوده است) شيعه و سني(انسجام اسالمي در ميان امت مسلمان 

هاي مقدسي كه در آن بر زمين ريخته شـد، مـالك و معيـار               در حقيقت عاشورا با خون    
هـاي بعـدي را در تـشخيص        سانيت را به تاريخ ارائه كرد تا فكر و فرهنگ نسل          حريت و ان  

راستي از ناراستي در مقام نظر تضمين كند و ميل و انگيزه بـه سـوي حقانيـت را در مقـام                     
و فراگيـري را    » مـنِ تـاريخي   « يـك     به بيان ديگر، امـام حـسين       .عمل بيشتر گرداند  

و » من« شيعيانِ جوان مرد، بلكه      ِ»هويت«يا  » من«تعريف و تبليغ نمود كه با آن نه فقط          
 را نـه امـام، بلكـه نـوه          حـسين بـن علـي      ( مسلمانان معتقد بـه پيـامبر      ِ»هويت«

ايمـانيِ بـسياري از     » من« و حتي    ٤ )كردنددانستند و به فضايل او اقرار مي       مي 6پيامبر
هـا نيـرو    د و بـدان   هاي دين دار، هم چون مسيحيان و هندوها را تعريف و تعميق كر            انسان

  . هاي برون رفت از رنج و شر و طريقة نيل به حقيقت را در زندگي پيدا كنندبخشيد تا راه
را بـه  » انسجام اسالمي«منظور اين سخن، هرگز اين نيست كه تمامي عوامل تاريخيِ           

 نسبت دهد و از ديگر عوامـل موجـود در هويـت اسـالمي غفلـت                 حركت امام حسين  
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 وحدت اسالمي به ويژه وحدت شـيعي عوامـل بـسيار متعـددي دخالـت          بي شك در  . نمايد
عشق و عالقة مسلمانان به اهل بيت عصمت و         ،  رسد در اين ميان    اما به نظر مي    ٥اندداشته

قل ال اسـئلكم عليـه       (6 به عنوان طريق تحقق ثمرة رسالت پيامبر اسالم        طهارت
 در حفظ هويت اسالمي نقشي مركـزي   و به مثابه عاملي كليدي    ) اجرا اال الموده في القربي    

 نيز در ايجاد اين مـودت و هويـت بـسيار كارسـاز              داشته است و ياد عزاي امام حسين      
گيري و سـرآغاز نهـضت تـشيع را از روز           برخي از محققان و مستشرقان، شكل     . بوده است 

ـ      و به جرأت مي ٦دانند،دهم محرم مي   ت توان گفت كه نه فقـط تـشيع، بلكـه سـرآغاز هوي
  . اسالمي از روز عاشورا شكل گرفت و با ياد آن نيز باقي ماند

رويكرد اصلي در اين مقاله، تاريخي است، امـا تأكيـد بـر اسـتنادات بـه معنـاي كـافي                     
هـاي  كوشـيم از گـزارش    در ايـن پـژوهش مـي      . هاي تاريخي نخواهد بـود    دانستن گزارش 

آمدها و معنـاي رخـدادها      ها، پي ههاي كالن الهياتي در باره زمين     مختلف تاريخي به تحليل   
برسيم و نسبت آن حوادث را با وحدت، هويت، و عزّتي كه پس از عاشورا براي مـسلمانان                  

  . به وجود آمد، بررسي نماييم
  

  عامل اختالف پس از خالفت يزيد 
پيش از بررسي موضوع وحدت در ايام بعد از واقعة عاشورا بايد به سؤال وحدت قبـل از                  

؟ يزيـد يـا امـام        بـود  اسخ داد و مـشخص نمـود كـه چـه كـسي عامـل تفرقـه                آن واقعه پ  
  : توان مطرح كرددر اين باره دو نكته را مي. حسين
از يك سو، همة مورخان شيعه و سني اتفاق نظر دارند كه يزيـد اهـل شـريعت و                   ) الف

گـر،  از سـوي دي   . گذاشـت نبود و ظواهر اسالمي را آشكارا زير پا مـي         ملتزم به ظواهر دين     
وحـدت و هويـت جامعـة اسـالمي را          هاي انـسجام،    التزام به شريعت و ظواهر دين حداقل      

براين اساس نفي شريعت، نفي وحدت است و احياي آن، احياي انسجام و             . دهدتشكيل مي 
 در برابـر يزيـد قيـام و مقاومـت           حال اگر امام حسين   . وحدت ميان امت اسالمي است    
هاي وحدت امت اسالمي را از      اي بود كه حداقل   عوامل تفرقه كرد، اين قيام نوعي مبارزه با       
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  .بردبين مي
و باطن دين از سوي برخي از خلفـا و معاويـه مـورد         » طريقت« به بيان ديگر، هر چند      

اسالمي و ظواهر مـسلماني در جامعـه        » شريعت«گرفت،  بي توجهي و نفي و انكار قرار مي       
  و امـام حـسين     م چون امام حسن   ، ه رو ائمه معصوم  از همين . شدرعايت مي 

كردنـد و تـالش نمودنـد شـكافي در          در دوران معاويه، نظام سياسي موجود را همراهي مي        
اسالمي و ظواهر ديني توسـط يزيـد        » شريعت«ميان مسلمانان به وجود نيايد و آن جا كه          

ابـر  كـرد در بر   بن معاويه مورد بي توجهي و انكار قرار گرفت، رسـالت امامـت اقتـضاء مـي                
   ٧.انحراف قرار گيرند و مانع از پاره پاره شدن امت اسالمي و زوال هويت ديني شوند

هاي مختلفـي از وحـدت را بـه وجـود           توان گونه شكي نيست كه در جامعة اسالمي مي      
هـاي شـريعت در آن      شد كه حـداقل   آورد، ولي هويت اسالمي در جامعه، زماني ممكن مي        

خليفة  اين در حالي است كه يزيد كه خود را        . شودراعات  جامعه كه رأس آن خالفت بود، م      
داد و موجبـات زوال ظـواهر       هـا التزامـي نـشان نمـي       دانست، حتي به حداقل   مسلمانان مي 

  :گويدالدين در اين باره قابل توجه است كه ميسخن سيد شرف. نموداسالمي را فراهم مي
ر راه احياء اسـالم      از جان خود و اصحابش د      بخدا سوگند اگر امام حسين    

   ٨.گذشت، امروز از اسالم جز نامي نمانده بودنمي
  : برهمين اساس، سخن مسيوماربين نيز درست است كه

اگر كسي اوضاع زمان انقالب حسين را مطالعه كند و مقاصد شوم بني اميـه               
و تسلط آنان بر جميع طبقات مسلمانان را در نظر بگيرد، خواهد فهميد كه حسين               

اگـر  . ها و قوانين اسالمي را زنـده گردانيـد         شدنش آيين جدش و برنامه     با كشته 
-داد و با قتل حسين احساسات مسلمانان آشـفته نمـي    واقعة خونين كربال رخ نمي    

توان گفت قوانين و رسـوم      بلكه مي . ماندشد، اسالم به اين وضع امروز باقي نمي       
  ٩.شداسالمي هم ضايع مي

هاي شريعت اسـالمي نيـز      در برابر يزيدي كه به حداقل       بنابراين قيام امام حسين   
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 آن در كـه وحـدت  (التزامي نداشت، در واقع قيام در برابر گسيختگي امت واحـده اسـالمي            
بخـش  بخـش و وحـدت    و براي بازگشت مسلمانان به چتر هويت      ) ها باقي مانده بود   حداقل

افكنـي را از امـام     عقيـل نـسبت تفرقـه     بـن بـر همـين اسـاس مـسلم       . شريعت اسالمي بود  
  :گويدداند و در پاسخ به ابن زياد مي دور ميحسين

   ١٠.انداين معاويه و پسرش يزيد هستند كه ميان مردم تفرقه ايجاد كرده
 با شهادت خود، شـريعت را حفـظ كـرد و بـا حفـظ شـريعت،                  در واقع، امام حسين   

هاي اسالمي، بلكه در هويت     تها و دول  ها و نه تنها در كانون     وحدت را نه فقط در عزاداري     
 بعـد از    رسد به همين سبب بود كه ائمـة معـصوم         به نظر مي  . امت اسالمي حفظ نمود   

 توانستند ابعاد طريقتي اسالم را بيان كنند و براي تقويت آن بكوشند و تـا                امام حسين 
با ضميمه كردن شريعت و طريقت در بستر تاريخي، راه را براي طلـوع حقيقـت در تـاريخ                   

  . هموار كنند
 در مقابل دشمني مانند يزيد قرار گرفته بود، هرگـز           با وجود آن كه امام حسين     ) ب

 تمـام شـد، دعـوت را        آن گاه كه از او دعـوت كردنـد و حجـت بـر او              . جنگي را آغاز نكرد   
 پشت كردند، ايـشان عـزم كـرد    پذيرفت و هنگامي كه دعوت كنندگان به آن حضرت     

امـام  . اني كـه راه را بـر او بـستند، بـه دفـاع از خـود پرداخـت                  كه به مدينه برگـردد و زمـ       
 در پاسـخ بـه سـؤال    امام حـسين  .  حتي در مقابل يزيد، جنگ را آغاز نكرد        حسين

خـواهي بـه   تـا كـي مـي   ! اي فرزند علـي :  كه پرسيدتميم بن قحطبه در جنگ با امام 
  : خصومت ادامه دهي به صراحت فرمودند

م؟ يا شما به جنگ با من اقدام كرديد؟ آيا من راه       آيا من به جنگ با شما آمد      
  ١١.را بر شما بستم؟ يا شما راه را بر من بستيد و برادران و فرزندان مرا كشتيد

 را  ، نتيجه شخصيت و سياست يزيد بود كه نه فقـط امـام            شهادت امام حسين  
ت نيـز، در    كند بلكه امام را قبـل از حركـ        بعد از حركت از مدينه به طرف كوفه تحمل نمي         

اگـر امـام   «تافت و به وليـد بـن عتبـه والـي خـود در مدينـه دسـتور داد كـه              مدينه برنمي 
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سياسـت  . » بيعت نكرد سر از بدنش جدا كرده و هرگز در اين كار تـأخير نكـن                حسين
؛ چـرا كـه     نتيجة بي تدبيري يزيد بود نه نتيجة حركـت امـام          » سر از بدن جدا كردن    «

دهـد، هنـوز حركتـي از سـوي امـام           به عامل خود در مدينه مـي      وقتي يزيد، اين فرمان را      
خروج امام حسين از مصاديق فتنـه و        «پس اين سخن كه     .  صورت نگرفته بود   حسين

در مجموع حسين خطاي بزرگي مرتكب گرديـد، در ايـن           « و يا اين گفته كه       ١٢»فساد بود 
 اخـتالف گرديـد و      كه خروج نمود؛ زيرا امت اسالمي با شهادت وي دچار ضعف، افتـراق و             

نـاروايي ايـن    .  نـاروا خواهـد بـود      ١٣»سنگ بناي نزاعي گذاشته شد كه تا امروز ادامه دارد         
سخنانان چنان آشكار است كه محققان اهل سـنت نيـز بـدان اعتـراض كـرده و آن را رد                     

  ١٤.اندنموده
 مصداق شورش نبود و اگر هم ايشان شورش كرده بود، دسـتور قتـل                حركت امام 

ماند در همان جـا بـه دسـت          در مدينه مي   ين شورش صادر شده بود اگر امام      پيش از ا  
 در اين بود كـه نخواسـت مقـتلش          هوش مندي امام حسين   . شدعمال يزيد كشته مي   

خواسـت   نمـي امـام . زننـد مدينه باشد و نحوة شهادتش را افـرادي، چـون يزيـد رقـم           
رو، از ايـن  . ي اثر و خـاموش باشـد      خورد، شهادتي ب  شهادتي كه براي او از سر قهر رقم مي        

ايشان زمام امر را در دست گرفت و محل و چگونگي شهادتش را تعيـين كـرد تـا عـزتش            
  . باقي بماند و پيروزي پايداري را عليه يزيد و يزيديان در تاريخ رقم بزند

  
  انسجام اسالمي پس از عاشورا

توان دنبـال  ، در سه محور ميوحدت و انسجام اسالمي را در تاريخ اسالمِ بعد از عاشورا        
هـاي اسـالمي   انـسجام در كـانون  . 2هاي پس از عاشورا؛    انسجام اسالمي در قيام   . 1: نمود

  .انسجام در حفظ هويت اسالمي. 3؛ )شيعي و سني(
توان با نگاهي تاريخي مورد تأمل قـرار داد و          گانه را مي  هاي سه  هر يك از اين وحدت    

در پرتو عاشورا در تاريخ پس از حادثة كـربال دسـت            » دتوح«به تحليلي جامع از موضوع      
  .يافت
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  هاي پس از عاشوراانسجام در قيام. 1
هاي تـوابين و مختـار      هاي پس از عاشورا، قيام    نخست بايد يادآور شد كه در ميان قيام       

رابطـه  . هـا هـستند    متفاوت از ساير قيـام     به لحاظ نزديكي تاريخي با قيام امام حسين       
 ق، نزديك و بدون     ه 65ق با قيام توابين و قيام مختار در سال          ه  61اي سال   ميان عاشور 
هـا، معطـوف بـه حادثـه        در اين قيام  » يالثارت الحسين «اي كه شعار    به گونه . واسطه است 

اي جامعـه )  و قـاتالن آن حـضرت      امام حسين (، افراد مشخص    )واقعة كربال (مشخص  
  .ود ب)جامعه مسلمانان عصر امام شهيد(مشخص 

 از اين رو پرسش از وحدت و انسجام بعد از عاشورا در باره ايـن دو قيـام از آن جهـت                      
شـد ايـن    مهم است كه اگر واقعة عاشورا موجب فتنه و شقاق در درون امت اسـالمي مـي                

هايي كه بـه خـاطر عاشـورا         ق و در قيام    ه 61شقاق و اختالف بايد بالفاصله پس از سال         
طـور اگـر ايـن واقعـه        همين. گشتي توابين و مختار پديدار مي     هاشكل گرفت، مانند قيام   

هـاي جامعـة مـسلمانان      موجب وحدت و انسجام بوده است، اثر آن در وضـعيت و خيـزش             
  .شدهمان عصر آشكار مي

 مانند قيام زيـد بـن علـي در سـال            هاي بعد از دوران امام حسين     كه قيام  در حالي 
ق و بعد قيام محمد نفس زكيه در بغـداد در           ه  125 ق، قيام يحيي بن زيد در سال         ه 122
 ق، قيـام حـسين بـن علـي مـشهور بـه              ه 145ق و ابراهيم بن عبداهللا در شام در         ه  145

ق قيام يحيـي بـن      ه  199ق، قيام محمد بن ابراهيم در سال        ه  169در سال   » شهيد فخ «
هـاي  ها و شـيوه   ق معطوف به حادثة كربال بودند و گاه از شـعار          ه  249عمر بن حسين در     

كردند، ولي به سبب فاصـلة زمـانيِ هريـك بـا زمانـة امـام                 در كربال استفاده مي    امام
- در هريـك را كـم      بخشي يا اختالف بخشيِ ياد امام حـسين       ، آثار وحدت  حسين
بخـشي  هاي اسـالمي و اثـر انـسجام       از اين رو بررسي ساير قيام     . توان پيدا كرد  تر مي فروغ

هاي متصل به كربال اهميـت بيـشتري        نها حائز اهميت است، ولي قيام     كربال در هريك از آ    
تـوان  تـر مـي  بخشي واقعة عاشورا را در قيامهاي تـوابين و مختـار آسـان     دارند و اثر وحدت   
  . جست وجو كرد
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، افـراد حاضـر در قيـام، اهـداف قيـام و در              ، تاكتيك هاي توابين و مختار، در روش     قيام
ولي روح اصلي هر دو قيام در داشـتن         ،  يادي با يك ديگر داشتند    هاي ز رهبران قيام تفاوت  

شعار توابين، توبه و پاك شدن از گناه بزرگي بود كه به سـبب       . هويت اسالمي مشترك بود   
 مرتكب شده بودند و شعار مختار و يارانش، قصاص كشندگان امـام             ياري نكردن امام  

قيام توابين، بـراي توبـه و       . ود و تأسيس حكومتي شيعي بر پايه عدالت علوي ب         حسين
پاك كردن لكة گناهي بوده است كه بر دامن بزرگان شيعه در كوفه نشـسته بـود، و قيـام                    

هـر  .  و احياي حكومت شيعيان در عراق بـود        مختار، براي انتقام از قاتالن امام حسين      
ا در ميـان  اي رهاي تحقق آن، انسجام ويژه در اهداف و شيوه   يك از اين دو با وجود تفاوت      

  . مسلمانان و در برابر حكام جائر ايجاد كردند
توابين انسجامي ايماني و شهادت طلبانه در ميان صد نفر از بزرگـان كوفـه بـه وجـود                   

اين عامل سني كه دليلي بر      . آوردند كه همه آنها عرب بودند و بيش از شصت سال داشتند           
انـسجام تـوابين بـسيار اهميـت        گيـري   بلوغ فكري، مذهبي و رفتاري آنان است، در شكل        

توان در تاريخ اسالم در ميان سالمندان عـرب         شك شبيه چنين انسجامي را نمي      بي ١٥.دارد
آن چـه   (هاي امويان پس از خليفة دوم، اخوت عربي و اسـالمي را             در شرايطي كه سياست   

د، و   را گـسترش دا     و بـي عـدالتي     از بين برده، تبعيض   )  به انجام رساندند   6پيامبر اكرم 
  . اي و جاهلي را دوباره زنده كرده بود، پيدا كردهاي قبيلهنزاع

از شانزده هزار به چهار هزار و سپس به         (انسجام صد نفر و اصحاب سه هزار نفري آنها          
و قبايـل   ) يمـن (هم به لحاظ اين كه آنها تركيبي از قبايـل جنـوبي             ) سه هزار تقليل يافت   

سليمان (د و هم به لحاظ سن و سال رهبران ايشان           بودن) مضر(شمالي و مركزي عربستان     
صرد خزاعي، المسيب بن نجبه الفزاري، عبداهللا بن سعد بن نوفل االزدي، عبداهللا بـن وال                

ترشان وصيت كردند كه    بيش( ، و به سبب خلوص ايشان       )التيمي و رفاعه بن شداد البجلي     
اي  در انجـام توبـه     ١٦)رار دهنـد  تمام دارايي خود را به صورت صدقه در اختيار مسلمانان قـ           

 چنـين   ١٧.خونين، شهادت طلبانه و وحدت همبستگي در انجـام آن بـي نظيـر بـوده اسـت                 
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اي تاريخي در طول تاريخ اسالم امري يگانه بـوده و در هـيچ              انسجام جمعي در انجام توبه    
-پـي يك از مراحل تاريخ اسالم و حوادث بعد از عاشورا مانندي نداشته است و اين امـر از                   

 بود كـه در تـاريخ اسـالم، آن هـم در دورة خفقـان            آمدهاي ويژة شهادت سيد الشهدا    
  . امويان ظاهر گرديد

هـا و عـزاداري شـيعيان كـه بخـشي از آن      اگر نبود اين توبة تاريخي و خونين و گريـه         
 بود، معلـوم نيـست كـه        مربوط به وضع اسفناك خود شيعيان در همراهي نكردن امام         

كـشيد و   به كجـا مـي     ناه تاريخيِ شيعيان در ياري نكردن امام حسين       آمد قهريِ گ  پي
  . كردندپيدا مي) هم چون قوم بني اسرائيل(هاي بعدي شيعه چه سرنوشتي نسل

اين كه آيا توابين بصيرت كافي داشتند و بهترين استراتژي را در راه مبارزه و يـا در راه                   
 بودنـد و    قيام خود متأثر از امـام حـسين       توبه برگزيدند، مطلبي است و اين كه آنها در          

 بود و اين كه با شعار يـا لثـارات الحـسين،     قصدشان توبه از ننگ لبيك نگفتن به امام       
 به جهاد بـا دشـمنان اسـالم         شعاري حق را سردادند و با اتحاد تحت لواي امام حسين          

، ظرفيت فعليـت    آن چه در اين ميان مورد تأكيد و توجه است         . پرداختند، مطلبي ديگر است   
 در ايجاد وحدت براي توبه و شهادت در ميان          يافتة حادثة كربال و شهادت امام حسين      

  .بزرگان امت اسالمي از قبايل مختلف و متفرق عربي است
وحدت در اين جبهـه، نـه       . شوداي ديگر مشاهده مي   اين وحدت در قيام مختار به گونه      

نقـش مـوالي در قيـام مختـار و           .موالي بود  و   ميان بزرگان عرب زبان، بلكه در ميان عرب       
هاي مهم وحدت اسالمي در تاريخ اسالم بود كـه          زبان از جلوه  اتحاد آنها با مسلمانان عرب    

هرچند مشروعيت و مقبوليت قيـام مختـار از   . شكل گرفت » يا لثارت الحسين  «تحت لواي   
دت امـام   ، محـل اخـتالف اسـت، بيـشتر حاميـان مختـار از شـها               )امام سـجاد  (سوي  
هاي تاريخي عـرب و عجـم، را در پرتـو شـعار خـونين                الهام گرفتند تا اختالف    حسين
  مـصداقي از امـت واحـده       خواهي امام حـسين    فراموش كنند و براي خون     حسين

  .اسالمي را هرچند موقت به وجود آورند
شـمر،  زيـاد، عمرسـعد،     مدار در تطهير تاريخ اسالم از نـسل ابـن         مختارِ مبارز و سياست   
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-حرمله و ديگراني كه تاريخ را آلوده ساخته بودند، نقش مؤثري داشت اما وي هرگـز نمـي         
را » خون خـدا  «زياد انتقام   توانست فقط با ريختن خون افراد لئيمي چون شمر، خولي و ابن           

انتقـام خـون    .  را از صفحة تاريخ بـشويد      بگيرد و خون مقدس حضرت حسين بن علي       
طلبـد و ايـن در تـوان        رنگين كرده است، انتقامي تـاريخي را مـي        تاريخي كه كل تاريخ را      

 تنها با انقالب    در حقيقت خون امام معصومِ مظلوم     . افرادي مانند مختار نبوده و نيست     
رود در  شود و اين چيزي است كه انتظار مـي         جبران مي  و انتقامي از سوي امام معصوم     

  . يونددپايان تاريخ به دست منجي آخرالزمان به وقوع پ
هاي فوق كه باعث وحدت شيعيان شده بود، در همـان زمـان سـليمان و                عالوه بر قيام  

مختار وحدتي در ميان مسلمانان شيعه و سني در نفي و نفرت از بني اميه ظاهر گرديد كـه         
ستيزي، آن قـدر فراگيـر شـد كـه مـصر و شـام را نيـز                  منحصر به كوفه نبود و روحية اميه      

  .براي سقوط زود هنگام بني اميه فراهم آوردفراگرفت و زمينه را 
  
  هاي اسالمي وحدت و انسجام در كانون. 2

هـاي اجتمـاعي و     گيري كـانون   در شكل  در اين قسمت، سهم انقالب امام حسين      
در ايـن شـكي   . و سني حائز اهميت است  شيعه  اجتماعات عزاداري در ميان تمام مسلمانان       

هاي شيعي در دوران    گيري و در بقاي كانون     در شكل  هاي شورمند نيست كه اقامة عزاداري   
هم چنين در دنياي اسالم مناطقي      . سلطه حاكمان اموي و عباسي سهمي وافر داشته است        

 ١٨.هاي شيعي بوده است   هاي شيعي، اما برخوردار از دولت     وجود داشته است كه فاقد كانون     
هـاي شـيعي را   سيني كـانون  هـاي حـ   كوشيدند با اقامة سـوگواري    ها مي در اين گونه دولت   

  . تقويت نمايند و از آن در جهت پشتوانة سياسي خود استفاده كنند
ها، دولت شيعي به لحاظ مـذهبي فاقـد پايگـاه           به عنوان مثال در مصر در دورة فاطمي       

-ها كه شيعيان اسماعيلي مذهب بودند نياز به تأييد و حمايـت كـانون             مردمي بود و فاطمي   
بدين منظور آنها در قاهره به ساخت حسينيه پرداختند كـه اختـصاص             . هاي مردمي داشتند  

ها بـه   ، هيئت  در روز عاشورا در دورة فاطمي      ١٩. داشت به مراسم سوگواري سيدالشهداء   
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رفتند، در آن روز معامله و خريـد و فـروش ممنـوع             مي) الم اهللا عليها  س(كلثومسوي مزار ام  
هاي عـزا   شدند، در بازارها دسته    مداحان جمع مي   شدند، اهل نوحه و   بود، بازارها تعطيل مي   

شـد و بـه     ها حاضـر مـي    تر اين كه گاهي اوقات، خليفه نيز در اين دسته         افتاد و مهم  راه مي 
مـردان بـراي اقامـة      شك يكي از داليل مهم اهتمام دولـت       بي. خواندن مقتل مي پرداخت   

  ٢٠.هاي شيعي بوده است، تقويت كانونعزاي امام حسين
 منحـصر بـه     هاي اجتماعيِ برآمده از عزاداري و يـاد مـصائب امـام حـسين             كانون

  . اند بسيار فراتر بوده:شيعيان نبوده است و دوست داران اهل بيت و امام حسين
دادنـد و   هاي مهم اسـالمي را در تـاريخ شـكل           ، كانون اهل سنت نيز با اقامة عزاداري     

-رشيد نيز، آنها را از مشاركت در اين كانون        هاي خلفايي مانند هارون ال     و حساسيت  سياست
گرايش اهل سنت به اقامة عزا نه فقط در دوره عباسـيان، بلكـه              . هاي عزاداري باز نداشت   

هـا مـردم،     در آن زمـان    ٢١نيز رايـج بـود    )  ق ه 911-782(در دولت سني مذهب تيموريان      
البته در برخـي    . دكردنمردان و سالطين تيموري در برگزاري اين مراسم مشاركت مي         دولت

شـود كـه بيـشتر جنبـة     از مقاطع تاريخي نوعي از افول در عزاداري اهل سـنت ديـده مـي           
هاي شيعي صورت   هاي حكومت سياسي داشته و براي مقابله با برخي از اقدامات و سياست          

زدة  در برخـي از نقـاط غيـر سياسـت          گرفته است كه باقي ماندن عزاداري امام حسين       
مناطقي از هنـد، پاكـستان، جنـوب شـرق آسـيا و افغانـستان گـواه ايـن                   اهل سنت، مانند    

  ٢٢.مدعاست
هاي عزاداري در مناطقي مانند اندلس در اواخر دورة حكومت امويان           گيري كانون شكل
اين شگفتي به اين سبب است كه نخست اين منطقـه از قلمـرو اسـالمي                . آور است شگفت

و جماعـت    :دور از فرهنـگ اهـل بيـت        و   ٢٣دوم تحت فشار حاكميت امويان    . دور بود 
-ها مباشرت مـي   ها و سوگواري  شيعه قرار داشت و سوم اين كه اهل سنت برپايي عزاداري          

  ٢٤.كردند
 شعرا و ادبـا      كمتر شد، گرايش   ٢٥ زماني كه فشار امويان بر مسلمانان در دوره حموديان        
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امـة عـزا و     اق.  در ميان اهل سنت به شدت گسترش يافـت         به اقامة عزاي امام حسين    
هـاي دولـت حمـودي كـه         به ويژه در عاشورا نه به سبب سياست        گرايش به اهل بيت   

بازماندة ادريسيان بوده و به علويان نزديك بودند، بلكه به سبب عاليق دروني اهـل سـنت        
با آغـاز دورة چهـارم در انـدلس اسـالمي كـه دورة انحـالل دولـت                  . در اندلس رواج يافت   

-بيشتر شهرهاي اندلس است، دو گرايش در قرن ششم رشـد مـي            موحدين و از بين رفتن      

 و 6كند كه نخست گرايش به تصوف در ميان عامة مردم و دوم توسل به رسول اكـرم    

در اين دوره، شاهد موج     .  بود :گريه بر اهل بيت عصمت و طهارت به ويژه امام حسين          

  ٢٦.تيم و ادب گريه در ادبيات اندلس هس6مديحه سرايي نسبت به حضرت نبي
 گرايش به   ٢٧،يان بربرهاي اندلس  مدر اين باره شكي نيست كه عليرغم وجود تشيع در           

 در ايـن منطقـه در       هاي اسالمي بر محور عزاي امـام حـسين         و ايجاد كانون   عزاداري
كننـدگان بـر امـام      به بيان ديگر، سرايندگان اشـعار و گريـه        .  سني مذهبان بوده است    هيراد

نبـوده  خاسـته از عقايـد شـيعي      اند و شعرشان نيز بـر      نداشته  هرگز اعتقاد شيعي   حسين
  ٢٨.است

 و  هاي مختلفي به علت گرايش اهل سنت به اهل بيـت عـصمت و طهـارت               پاسخ
هاي ايـن گـرايش     برخي از محققان ريشه   . شود در اندلس داده مي    گريه بر امام حسين   

از اين منظر، گريه بر اهـل       . ددهنهاي اواخر دورة امويان ارتباط مي     را به مصائب و نااميدي    
 در اندلس، نمودار مواضـع شـيعي نبـوده، بلكـه تعبيـري از شـرايط                 بيت و امام حسين   

اين اشعار، تصويري از نابودي     . خاص اجتماعي شاعر و اوضاع اجتماعي آن زمان بوده است         
ه نهايت توجـ  در  ها، ظهور روح شكست و      زندگي دنيوي و از بين رفتن آمال زندگي اندلسي        

 و وضـعيت اواخـر      بـاره  عزالـدين موسـي در ايـن         ٢٩.دهدبه زندگي آن جهاني را نشان مي      

 در انـدلس    :رش عالقه مردم به تـشيع و اهـل بيـت          گستحكومت امويان در اندلس و      
  : نويسدمي

آرزوهاي مردم در تحقق عدالت اجتماعي مرابطي و موحدي بر باد رفت و گـويي عـالم        
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اين زمان، تودة مردم در برابر تصوفي قرار گرفته بودند كـه در             در  . به پايان خود رسيده بود    
در اين زمان اسـت كـه پنـاه بـردن           . قرن ششم پديد آمده و در قرن هفتم استوار شده بود          

-شاعران و اديبان به مدح شفيع روز جزاء و ندبه بر فرزندانش به خاطر مصائبي كه كشيده                
ا در آن بر باد رفتـه و همـه گرفتـار جمـود و               اند، اين وضعيت اجتماعي را كه آمال و آرزوه        

از سـر آن كـه گرفتـار سـوء عاقبـت            . كنـد ترس از وضعيت مبهم آينده هستند، تفسير مي       
نشوند، به مدح پيغمبر و آل او به عنوان شفاعت رو آوردند و در اين ميان به گريه بـر امـام                      

م ( تجيبـي مرسـي      يكي از آنها ابوبحر صفوان بن ادريس      .  تكية بيشتري كردند   حسين
 و گريـه بـر اهـل بيـت     بود كه كارش اختصاص به مرثيه سرايي بـراي حـسين          ) 598

عبدالرحمن تجيبـي لقتـي االصـل       ابوعبداهللا محمدبن . داشت و بركت آن بر وي آشكار شد       
نـاهض  . كتاب مناقب الـسبطين الحـسن و الحـسين را نوشـت           ) 610م  (تلمساني المسكن   

ابوعمران موسي بـن عيـسي      .  سرود در گريه بر حسين   اي  قصيده) 615م  (وادي آشي   
  ٣٠. سروداي در مقتل حسينارجوزه) 627م (بن مناصف 

اين موضوع كه به چه دليل در وضعيت نااميدي در اندلس، اهل سنت به يـاد مـصائب                  
اي براي  افتند روشن نيست و توضيحات فوق، پاسخ قانع كننده        اهل بيت و واقعة كربال مي     

رسول جعفريان در باره كافي نبودن داليل فوق و اين كه گرايش به اهل             . كنديآن ارائه نم  
 در انـدلس بـه علـت نااميـدي           و ياد مصائب امام حـسين      بيت عصمت و طهارت   

  : گويد بوده است، ميها از دنياي روبه زوالاندلسي
برنـد و  اين درست است كه در روزگار شكست، مردم بـه تـصوف پنـاه مـي             

شـود كـه    گرود، اما اين پاسخ اين نمـي      ه دلشان به مرثيه خواني مي     فرض كنيم ك  
. ، شهيد كربال باشـد    چرا بايد اين مرثيه خواني يك باره براي حسين بن علي          

اند، مرثيـه بـر كـسي       كه بيش از سه قرن امويان حكم راني كرده        ايچرا در منطقه  
   ٣١اند؟شود كه آنها او را به شهادت رساندهخوانده مي

العـادة عاشـورا در ايجـاد انـسجام و          هـاي فـوق   فوق هرچه باشد نشان از ظرفيت     علت  
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وحدت اسالمي در ميان مسلمانان، حتي در ميان اهل سنت دورة امويان و در جايي ماننـد                 
  . اندلس دارد

هاي عزاداري و اسالمي در ميان اهل سنت، فقـط مربـوط بـه            به هر حال، وجود كانون    
ه اين گرايش ريشه در نگرش مثبت علماي اهل سنت نسبت بـه             هاي مردم نبوده، بلك   توده

نگرش مثبت علماي اهل تسنن به عاشـورا        .  داشته است  عاشورا و شخص امام حسين    
از مقتـل خـوارزمي    هايي، مانند    در نوشتن مقتل    حسين و تالش براي اقامة عزاي امام     

الكامـل  تل ابـن اثيـر در       از مالحسين واعظ كاشفي و مق      الشهدا   ةروضابوالمؤيد خوارزمي،   
 و قيـام وي در تـاريخ        هايي در بارة شخصيت امام حسين      و در تأليف كتاب    في التاريخ 

  بسياري از علماي اهل سنت نه تنها در مدح امام حـسين        ٣٢.اسالم بسيار مشهود است   
 بلكه قيام عاشورا    ٣٤اند، و در مقابل يزيد را مذمت و كار وي را تقبيح كرده            ٣٣اندسخن گفته 

   ٣٥.انداي داشتهاند و بدان و بدان اهتمام ويژهرا جداگانه بررسي نموده
بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه همـان گونـه كـه عـزاداري و توجـه بـه مـصائب امـام                        

 ظرفيت بسيار فراواني براي ايجاد وحـدت و شـور انـسجام اجتمـاعي در ميـان               حسين
-اواني نيز براي ايجاد خـشونت و خـون        هاي فر تواند ظرفيت شيعيان و اهل سنت دارد، مي     

 در تـاريخ روابـط      اقامة عزا بدون توجه به فلسفة قيام امـام حـسين          . ريزي داشته باشد  
هاي فراواني  تاريخ اسالم صحنه  .  شده است  ريزيشيعيان و اهل سنت، همواره موجب خون      

ـ   را ضبط كرده است كه شيعه و سني به جاي ائتالف و انسجام، خـون               ي را بـه    هـاي فراوان
  .اند بر زمين ريختهبهانه عزاي امام حسين

 به عنوان مثال، معزالدوله در ابتداي ورود به بغـداد، ناآگاهانـه دسـتور داد بـر درهـاي                   
لعن اهللا معاويه بي ابي سفيان و لعن اهللا من غصب فاطمه، رضي             «مسجد دارالسالم جمله    

 و من نفي اباذر الغفاري و       ر جده اهللا عنها، فدكا و من منع من أن يدفن الحسن عند قب           
در پي اين اقدام، مردم بغداد شـورش كردنـد و           . را بنويسند » من اخرج العباس من الشوري    

كه معزالدوله مجبور شد به وزيـر خـود،         هايي از جمالت را شبانه از بين بردند تا اين         قسمت
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ويه را لعن كنند    محمد بن مهدي مهلبي شيعي دستور دهد براي خواباندن شورش، فقط معا           

   ٣٦.»6لعن الظالمين آلل رسول اهللا«: و بنويسند
روشن است كه اين گونه برخوردهاي خونين، برخاسته از ناآگاهي از فلسفة قيام عاشورا              

ها بوده است، امـا وجـود چنـين         و غفلت از آداب و اخالق اسالمي در ميان شيعيان و سني           
هـاي معنـوي و اجتمـاعي       شود كـه ظرفيـت    هايي در سلوك مسلمانان، نبايد سبب       انحراف

آمـدهاي مثبـت و يگانـة آن كـه           ناديده گرفته شود و پي     نهفته در نهضت امام حسين    
  .بخشي از آن نيز در تاريخ اسالم تحقق و تبلور يافته است، به فراموشي سپرده شود

  
  وحدت در هويت اسالمي. 3

نخـست در   : توان دنبـال كـرد    سخن از هويت واحد برآمده از عاشورا را در دو سطح مي           
ها بـه لحـاظ     هاي اسالمي تا معلوم گردد كه آيا عناصر عاشورايي در آن دولت           سطح دولت 

ساز بوده است يا خير؟ و دوم در سطح كالن تاريخ است تا روشن شـود كـه                  سياسي هويت 
   خير؟  وجود آورده است ياآيا واقعة كربال در تاريخ اسالم هويتي ممتاز از مسلماني را به

  
   اسالمي بر پاية مفاهيم عاشوراييهايهويت سياسي در دولت. 3-1

هاي اسـالمي سـخن گفـت    توان از هويت اسالميِ مبتني بر عاشورا در دولتزماني مي 
ها بر مبناي عناصر اخالقي و انسانيِ تبلور يافتـه   سياسي و يا اجتماعي در آن دولت      كه نظام 

هـاي شـيعي يـا سـني        الي كـه در هـيچ يـك از دولـت          در ح . در عاشورا شكل گرفته باشد    
 كه دولت اسالمي بر اساس عناصر خاصي از عاشورا ساخته شـده باشـد و                شواهدي بر اين  

يـا  «دولتي كه مختار ثقفي با شـعار        . يا تالشي در اين باره صورت گرفته باشد، وجود ندارد         
اي نيـز داشـته     ان و اراده   بود و اگـر تـو      ييتشكيل داد، ماهيتش انتقام جو    » ت الحسين الثار

هـاي ديگـر نيـز، ماننـد آل بويـه و            دولت. است، فرصت ايجاد چنين دولتي را نداشته است       
 در ايام محرم، انديشة الزم را بـراي   صفويه، با وجود اهتمام به اقامة عزاي امام حسين        

  . اندهاي موجود در واقعة عاشورا نداشتهبندي نظام سياسي بر اساس مؤلفهصورت
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توان بـاور كـرد     حضور مؤثر مفاهيم عاشورايي در نظام اجتماعي و سياسي را زماني مي           
هاي ويژه در حادثة كربال را در نظام اخالقي، رفتاري،          كه دولت مردان كوشيده باشند مؤلفه     

بـه  .  نهادينه ساخته و آن را در زندگي سياسي، عينيـت بخـشيده باشـند     اجتماعي و سياسي  
لتي با توجه به عاشورا بخواهد و بتواند نظام اجتماعي مبتنـي بـر عـزت    عنوان مثال، اگر دو 

» قربـاني و قهرمـاني    «اسالمي را رقم زند، يا فرهنگ اجتمـاعي خـود را بـر اسـاس ايـدة                  
، اين موضـوع    »امر به معروف و نهي از منكر      «كه با نگاهي تمدني به      مهندسي كند و يا آن    

به نـوعي در    » ياد مصائب عاشورا  «حتي از رهگذر    را در سيستم اجتماعي اعمال نمايد و يا         
ها كاسـته شـود، آن    ها و خشونت   كه در آن از رنج     ٣٧نظم و يا انسجام اجتماعي انديشه كند      

در غير اين فقط، صرف اقامـة       . توان آن را دولتي با هويتي بر محور عاشورا شناخت         گاه مي 
  . شودا منجر نميه در ميان مردم به هويت اسالمي دولتعزاي امام حسين

هـاي  هايي از تاريخ دولـت    ناگفته نماند كه مسئلة امر به معروف و نهي از منكر در دوره            
بـه عنـوان مثـال بخـشي از كـار           . شده است اسالمي و حاكمان مسلمان تا حدي توجه مي       

ه  256-255حكومت  ( نهي از منكر بود، مهتدي       )قه  158-136حكومت  (روزمرة منصور   
نشست و امر به معـروف و نهـي از          اي ساخته بود كه براي اجراي عدالت در آن مي          قبه )ق

ق نهـي از    ه  171-169هـاي   كرد وعلي بن سليمان، حاكم عباسي مصر در سال        منكر مي 
منكر را اساس حكومت خود قرارداد و از نوازندگي، شراب و ساختن كليساهاي نو جلوگيري               

ار امري نهادينه در سيستم سياسـي نبـوده اسـت و هويـت               با اين همه، اين مقد     ٣٨.كردمي
  . كندسياسي ممتاز و متفاوتي را ايجاد نمي

رسد حكايت انقالب اسـالمي ايـران در تـاريخ اسـالم انـدكي              در اين ميان به نظر مي     
بخشيِ عاشورا در جريان جهاد و مقاومـت        متفاوت است و در آن نه تنها كاركردهاي وحدت        

شود، بلكه اين عنـصر در عـزم و اراده دولـت مـردان در               مشاهده مي به شكل چشم گيري     
هـاي اجتمـاعي و سياسـي مـورد         هاي عاشورا براي تدبير و تأسيس نظام      استفاده از ظرفيت  

بخـشي عاشـورا در انقـالب اسـالمي در          بخشي و هويت  هاي وحدت جنبه. تأكيد بوده است  
ت و دفاع مقدس در برابر حملـة نظـام           و در دورة مقاوم    ٣٩دوران مبارزه با نظام شاهنشاهي،    
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بـه  ) مقاومـت در برابـر ديگربودهـا      (عالوه بر رويكرد سـلبي      . بعثي عراق، امري آشكار بود    
مقولة عاشورا، رويكرد ايجابي نيز در جمهوري اسالمي وجود داشته است كـه از آن جملـه                 

  :توان به موارد زير اشاره كردمي
 هم زماني كـه دفـاع       آن» زت و افتخار حسيني   ع« به نام سال     1381اعالم سال   )  الف

اعالم استراتژي كـربال بـه عنـوان اسـتراتژي نظـام در برابـر               ) مقدس خاتمه يافته بود؛ ب    
جايگـاه  ) تأسيس برخي از نهادهاي امر به معروف و نهي از منكـر؛ د            ) فشارهاي سياسي؛ ج  

  . شورهاي مذهبي در مديريت فرهنگي و سياسي كفرهنگي و گاه سياسي هيئت
 در مديريت نظام سياسي     همة اين موارد، حكايت از جايگاه متفاوت ياد امام حسين         

هاي شيعي امري نادر و بي سـابقه بـوده اسـت كـه بـه                ايران دارد كه شايد در تاريخ دولت      
هاي الزم براي نهادينه كردن تمـامي       سبب عدم همراهي متفكران و نخبگان، عزم و اراده        

  . اجتماعي و سياسي به انجام نرسيده استعناصر عاشورا در نظام
هـاي  اي براي ايجاد هويت سياسي مبتني بر مؤلفـه        هاي پراكنده بنابراين هرچند تالش  

هـا در شـكل     توان گفت كه هيچ يك از اين تالش       عاشورا شكل گرفته است، به جرأت مي      
 نبـود   گيري هويت سياسي مبتني بر عاشورا، به ثمر ننشـسته اسـت و ايـن نـه بـه جهـت                    

ها در مكتب عاشوراست، بلكه به جهت عدم توجه نخبگـان و سياسـت مـداران بـه                  قابليت
در سـاخت نظـام     ) اسـالم در مقيـاس يـك روزه       (عاشورا به عنوان الگوي مجـسم اسـالم         

  . سياسي، اجتماعي و فرهنگي است
  
  هويت تاريخي . 3-2

ة تاريخي خاص، بلكه    منظور از هويت تاريخي، نه هويت يك قوم مسلمان در يك دور           
- و نداشـتن   تركيبـي از داشـتن    » هويت«. هويت امت مسلمان در طول تاريخ اسالم است       

ها و با فقـدان و يـا نفـي برخـي ديگـر از                برخي مؤلفه  هاست كه انسان يا جامعه با داشتن      
هويـت اسـالمي نيـز در طـول تـاريخ      . كنـد ها، چيستي و كيستي خود را تعريف مـي      مؤلفه

.  خـود رسـيده اسـت      ها سير كرده تا به هويت امـروزي       ها و نداشتن   ميان داشتن  همواره در 
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شود هاي جامعه اسالمي با استناد و استمساك به فكر و فرهنگ توحيدي حاصل مي          داشتن
آيد كـه   هايي به دست مي   ها و اين كه ما چه نيستيم و چه نبايد باشيم از مقاومت            و نداشتن 

 و  بارزه و در عرصة علم و معرفت در برابر دشمن نـشان داده            مسلمانان در صحنة جهاد و م     
  . ها در امان نگاه دارنداند هويت مسلماني خود را از تعدي دشمن و التقاط با غيركوشيده

 6مقاومـت پيـامبر   .  نبوده اسـت   ها همواره به نام امام حسين     البته اين مقاومت  
 در  اي اميرالمومنين حـضرت علـي     هخدا در برابر دشمنان يهودي و كفار مكه مقاومت        

. ساز بودند و قبل از رخداد عاشورا واقـع شـدند          برابر مارقين، قاسطين و ناكثين، همه هويت      
 نبـوده   هايي كه پس از عاشورا رخ داد، با نام و ياد امام حسين            هم چنين، تمام مقاومت   

 صـالح الـدين     هايي كه برخي از سـرداران مـسلمان، ماننـد         به عنوان مثال، مقاومت   . است
 نبـوده اسـت و گـاه بـر          ها از خود نشان دادند با ياد امام حـسين         ايوبي در برابر صليبي   

شـود او پـس از      خالف آن نيز بوده است، چنان كه در سـيرة صـالح الـدين مـشاهده مـي                 
  . ها در مصر، روز عاشورا را روز جشن و سرور اعالم كردشكست فاطمي

-ويت تاريخي مسلمانان در پرتو عاشورا به ميان مي        بنابراين، اگر سخن از وحدت در ه      
آيد، مراد اين نيست كه هر جا مقاومتي هويت بخـش صـورت گرفتـه بـا نـام و يـاد امـام                        

. آمد وجود نمي  هايي در تاريخ به   ، چنين مقاومت   بوده است و بدون ياد امام      حسين
 مـورد توجـه قـرار       ، اين نكته است كه هر جا نام امام حـسين           ما در اين قسمت منظور   
آن در يادها بوده اسـت، مقـاومتي وجـود          ) مصائب(و سلبي   ) حماسي(گرفته و ابعاد ايجابي     

  .اي حاصل شده استداشته است و هر جا چنين مقاومتي بوده، هويت عزت مندانه
و برخي  ) هاي توابين و مختار   قيام (٤٠ اين هويت كه نمونة پررنگ آن را در تاريخ شيعه         

) هـا مانند دورة آغازين قيام عباسيان در برابر امـوي        (اي آن را در تاريخ اهل سنت        هاز جلوه 
در حقيقـت حادثـة كـربال نـه         . توان ديد، در طول تاريخ اسالم همواره جاري بوده است         مي

فقط در زندگي فردي مسلمانان، بلكه در زندگي جمعي آنها و حتـي در زيـست معرفتـي و                   
  .  عاملي مؤثر و محرك نقش ايفا كرده استعلميِ آنها، همواره به مثابه



 
 
 
  
 

  
  
  

  اسالمي بعد از عاشورا» هويت«و » انسجام«بررسي تاريخيِ 
 

 
 
 
 

26

، هويت  6هاي مسلمانان پس از پيامبر خدا     البته اين سخن درست است كه اختالف      
 هـم  .هاي عميقي بـه بوجـود آورد  اسالمي را به شدت مخدوش كرد و در ميان آنها شكاف          

-يچنين اين مطلب نيز درست است كه نهاد امامت در طول تاريخ اسالم مـورد بـي مهـر                  
هايي از سوي امت اسالم قرار گرفته است و مسلمانان بر محـور امامـت و واليـت تجمـع                    
نكردند، ولي اين نكته پذيرفتني نيست كه اگر امت اسالمي نهاد امامت را فراموش نمودند               

  . و بدان پشت كردند، نهاد امامت نيز امت مسلمان را به حال خود رها كرده باشد
دهد كه  نشان مي  ،»انا له لحافظون  «: فرمايدن كريم كه مي   در حقيقت اين كالم از قرآ     

در طول تاريخ بوده اسـت كـه پيـام          ) پيامبر يا امام معصوم   (همواره عامل و كارگزاري     
عوامل معصوم در تاريخ، نه فقط از قـرآن بـه مثابـه    . قرآن را در صحنه زندگي حفظ نمايند      

انـد نـور    ي محافظت كرده و اجازه نداده     يك متن، بلكه از قرآن به مثابه يك واقعيت تاريخ         
در اين ميان، نقـش     . قرآني و هويت اسالمي در ميان مسلمانان در گذر زمان خاموش شود           

در » مـنِ الهـي   « به مثابه يكي از مؤثرترين عوامل حفظ هويت اسالمي و            امام حسين 
  . نظير بوده استطول تاريخ بي

» من الهي « به مثابه الگويي از      مام حسين آنچه در اين باره اهميت دارد، توجه به ا        
 يزيد در تاريخ است كه در پرتو آن، نه فقط انسان مـسلمان، بلكـه                ِ»من شيطاني «در برابر   
به مثابه منطق و مالك اخـالق،       » من مقدس «توانند از آن    هاي غير مسلمان نيز مي    انسان

هـاي  خـود در برابـر مـن   معنويت و معرفت الهام گيرند و براي حفظ حيات انساني و الهـي        
  . شيطاني اقدام نمايند

  
  » منِ تاريخي«تقابل ميان دو 
امـام  . گونه كه واقعة كربال نيز يك حادثه نبود        همان  يك شخص نبود،   امام حسين 

در تاريخ بود و در مقابل يزيد بن معاويـه نمـاد            » منِ كامل الهي  « نمايندة يك    حسين
  در واقع، تقابل ميان يزيـد و امـام حـسين           .در تاريخ بود  » من و منطق شيطاني   «يك  

در . تقابل ميان دو فرد در يك زمان خاص نبود، بلكه تقابلي ميان دو هويـت تـاريخي بـود            
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شود كه هر دو گروه در اصـل و   تاريخ اسالم از دو گروه بنى هاشم و بنى اميه بسيار ياد مى   
. هـايى مخـصوص دارنـد     رسند، اما هر كدام ويژگـي      نسب به عبد مناف و سپس قريش مى       

طلبـى، جـاه و      هاى معنوى و گروه ديگر سمبل مفاسد، نفـع         يك گروه نماد فضايل و ارزش     
 صورت و قامت نيـز بـا   ،اين دو گروه نه تنها در معنويات، بلكه از نظر ظاهرى   . مقام هستند 

عبدالمطلب داراى صورتي نيكو و سفيد و قامتى كـشيده بـود و در              . يك ديگر تفاوت دارند   
شـد و ده تـن از فرزنـدانش، اطـراف او را ماننـد                شانى او نور نبوت و عزت مشاهده مـى        پي

گرفتند، اما اميه پيرمردى كوتاه قد، داراى اندامى الغر و چشماني كـور بـود،          نيزارى فرا مى  
  ٤١.برد چنان كه غالم او به نام ذكوان او را در پى خود مى
خاندان در فضايل خاندان بنـي هاشـم و          از ديدگاه محمود عقاد، اختالف ميان اين دو         

هاشم در مكـه ماندنـد و بـه مـردم خـدمت كردنـد، ولـي                   بني. رذايل خاندان بي اميه است    
 بنى هاشم پـيش     ٤٢.اميه در شهرها در رفت و آمد بودند تا مال بيشتري به دست آورند               بني

نـدان   در يارى حق، همكارى و تعاون پيش قدم بودنـد، بـرخالف فرز             6از بعثت پيامبر  
 بني اميه به همـه      ٤٣.عبدالشمس كه اهل تجارت، رياست، سياست، ربا و كم فروشى بودند          

آنها فـتح مكـه را پيـروزي دنيـوي          .  نگرش مادي داشتند   6چيز، حتي به دين و پيامبر     
ابوسفيان خطـاب بـه عبـاس،       . دانستندپنداشتد و آن را نوعي از پادشاهي و سلطنت مي         مي

پادشـاهي و   «: و عبـاس در پاسـخ وي گفـت        » شاهي عظيمي چه پاد «: عموي پيامبر گفت  
   ٤٤.»سلطنت نيست؛ بلكه نبوت و پيامبري است

كنـد و   عالئلي نيز چنين تحليلي از اين دو خاندان به عنوان دو هويت تاريخي ارائه مي              
  : نويسد ميدر باره بني هاشم و امام حسين

ر زمـان جاهليـت     خانواده هاشـم از زمـان قـديم در شـئون دينيـه بودنـد و د                
كرده و در اعمال حج پيشواي مردم بودند و بنـابراين           سركشي به مناسك حج مي    

يك پرورش ديني مخصوصي داشتند كه پيوسـته شـعور خـداخواهى را در آنهـا                
هاي ديني پشت اندر پـشت آميختـه بـود و           حسين خونش از وراثت   . افروخت مى
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   ٤٥.ر بوده استاين وراثت در همة احوال خصوصي و عمومي او پديدا
اش، هويت متضادي را در برابر شخـصيت         با بهترين خصايص هاشمي    امام حسين 

اي از بهترين فضايل و مزاياي هاشمي        نمونه امام حسين . كردامويِ يزيد نمايندگي مي   
 اطرافيـان   ٤٦.بود و در مقابل يزيد و اطرفيان وي مصداق تامي از رذايل خاندان اموي بودند              

براي مثال، ياران معاويه اهل سياست و مشورت بودند،         . امويان را نيز نداشتند   يزيد، فضايل   
معاويـه در برابـر آن چـه سـلطنت او را تهديـد              . ولي اطرافيان يزيد جالد و شكارچي بودند      

توانست خود را نگه دارد و از اين رو، برخى از شيعيان اميرالمـؤمنين حـضرت                 كرد، نمى  مى
 نشدند به قتل رساند، ولـي بـا ايـن     دشنام آن حضرت   را كه حاضر به سب و        على

از سـوي ديگـر معاويـه    . ها نظير وقار، حلم و سيادت برخـوردار بـود   وجود، از برخي خصلت   
داراى مشاوران صاحب رأى نظير عمروعاص و مغيـره بـود، در صـورتى كـه يـاران يزيـد                    

الجوشـن، مـسلم بـن       بدترين آنها شمر بـن ذى     . گشتند جالداني بودند كه در پى شكار مى      
. شـمر داراى مـرض پيـسى بـود        . عقبه، عبيداللّه زياد و عمر بن سعد بن ابى وقاص بودنـد           

مسلم بن عقبه در مدينه سه شبانه روز مشغول تجاوز و قتـل گرديـد و ماننـد قـصابى كـه           
  ٤٧.كند، فرزندان مهاجرين، انصار و اهل بدر را سر بريد ميگوسفندان را ذبح 

هاشم هيچ وقت قطـع نـشد و نـسل بـه نـسل       ه ميان بني اميه و بنيدر هر حال، مبارز 

 و در زمـان خلفـاي       6اين مبارزه براي مدت كوتاهي در زمان رسـول خـدا          . ادامه يافت 
هاي اختالف اين دو خانـدان و اخـتالف اصـلي ايـشان در                اول و دوم، كمتر شد، ولي جلوه      

تا ايـن كـه در نهايـت و در دوران           هاي مختلفي ظهور و بروز يافت و ادامه پيدا كرد             عرصه
  ٤٨.يزيد بن معاويه به افتراق كامل رسيد و هيچ پيوندي ميان آن دو وجود نداشت

بخش مسلمانان نبوده است، بلكه به غير مـسلمانان نيـز           اين دو من تاريخي، تنها الهام     
 به موجب . الهام بخشيده و در جهت ساخت هويت فردي و اجتماعي ايشان مؤثر بوده است             

بسياري از غيـر مـسلمانان بـدان اهتمـام ورزيـده و آن را               » من الهي «انساني بودن همين    
از سـوي غيـر     » عاشـورا «اثرپـذيري از    . انـد حقيقتي فراتر از اسالم و مسلمانان تلقي كرده       
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  :مسلمانان در چندين حوزه رخ داده است
يـان مـسيحي    حوزة پژوهش كه در آن بسياري از نظريـه پـردازان و حتـي روحان              )  الف

   ٤٩.اندتاريخي، آييني و تحليلي به تحقيق و مطالعه پرداختهبه لحاظ درباره عاشورا 
حوزة آييني كه در آن توده مردم هندو و مسيحي، به ويـژه آنهـايي كـه هـم مـرز                     ) ب

بيشتر اين گروه تحـت     . پرداختندكشورهاي اسالمي بودند و در روز عاشورا به اقامه عزا مي          
 براي مسلمانان همان كـاري را انجـام داد كـه            ه هستند كه امام حسين    تأثير اين نظري  

 ادامـه دهنـده راه حـضرت        مسيح براي مسيحيان انجام داد و از ايـن رو امـام حـسين             
بازتاب توجه مسيحيان به حادثة عاشورا نه تنها در برگزاري مراسم ويـژه             .  است عيسي

ظير لبنان و ايران بـوده بلكـه         در مناطق مختلف مسيحي نشين، ن      شهادت امام حسين  
سبب تقريب ميان مسيحيان و شيعيان و افزايش تعلق عالمان مـسيحي بـه تـشيع و امـام                   

 ٥٠ بوده است كه نمونة آن را در آثار مختلف، از جمله در كتاب مـصائب حـالج                 حسين
   ٥١.توان مشاهده كردمي

جـود دارد كـه     هـاي اجتمـاعي، مـوارد متعـددي و        گيري از عاشـورا در حركـت      الهام) ج
هـايي را بـه راه        مصلحان غيرمسلمان از عاشورا الهام گرفته و در كشورهاي خـود نهـضت            

 در هندوستان از سوي سه گروه به شـدت          به عنوان مثال، قيام امام حسين     . اند  انداخته
نخست از سوي علما و دانـشمندان كـه پـس از وقـوع ايـن حادثـه، درصـدد                    . استقبال شد 

دوم مصلحان اجتماعي كه در صدد ايجاد اصالحات بودنـد تـا            . رآمدندپژوهش در بارة آن ب    
بدين منظور آنهـا در پـي الگوهـاي مناسـب           . ها نجات دهند    مردم هند را از دست انگليسي     

براي مبارزه با استعمار بودند و در اين بين قيام عاشورا را بهترين الگوي مبـارزه بـا ظلـم و                     
مهاتماگاندي به صـراحت اعـالم كـرد كـه          . د كردند ستم و ايجاد اصالحات اجتماعي قلمدا     

كند برگرفتـه از    اي به ارمغان نياورده است، آن چه وي عرضه مي           براي مردم هند؛ چيز تازه    
  : گفتوي مي.  استعاشوراي حضرت حسين بن علي

ام و     آن شهيد بزرگ اسـالم را بـه دقـت خوانـده            من زندگي امام حسين   
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ام و بـر مـن روشـن شـده اسـت كـه اگـر                  ودهتوجه كافي به صفحات كـربال نمـ       
 پيروي هندوستان بخواهد يك كشور پيروز گردد بايد از سرمشق امام حسين     

   ٥٢.كند
دسته سوم، توده مردم هستند كه با شـركت در مراسـم عاشـورا، وحـدت و همـدلي در                

خواهند به خـدا تقـرب بيـشتري پيـدا          دهند، و از اين طريق مي     ميان خويش را افزايش مي    
از قرن دوازده هجري،تمام شاعران مسلمان و هندو در زمينه عزاداري طبـع آزمـايي               . نندك

در قرن سيزده هجري در هند جنوبي و شـمالي و بيـشتر بـالد شـبه قـاره، رسـم                     . اند  كرده
عزاداري و روضه خواني بين هندوان معمول بوده است و شاعران بزرگـي در سوزسـرايي و           

ن اردو پيدا شدند كه اشعارشان تا امروز در سراسر هنـد خوانـده              گويي در لكهنو به زبا    مرثيه
در عصر حاضر، هندوان همراه با مسلمانان شيعه و سني در ماتم عاشـورا شـركت                . شود  مي
نمايند و آن را نه فقط مايه همدلي، بلكه زمينة مشتركي براي هويت واحد اجتمـاعي و                   مي

  ٥٣.كنندملي قلمداد مي
  

  نتيجه
 مقاومت در برابر يزيد توانست از خود مظلوم، خودي عزيـز بـسازد و                با امام حسين 

ياد و خاطرة اين مقاومت و پيـروزي در         . دشمن به ظاهر عزيز را سرشكسته و ذليل گرداند        
تاريخ اسالم، همواره مالزم با وحدت، انسجام و هويت اسالمي بوده و به نوعي از عـزت و                  

 را الگـوي    كساني كه حسين بن علـي     .  است گاه شهادت مسلمانانِ راستين منجر شده     
اند، همواره عزت خود را پاس داشته و از آن در برابر يزيديان تاريخ              زيست خويش قرار داده   

در زندگي امروز نيز اگر معرفت الزم نسبت به حقيقت حـسيني، هويـت              . اندمحافظت كرده 
 در آن تأمـل نماينـد و        حسيني، و عزّت حسيني پيدا شود و صاحبان فكر و معرفت، دوبـاره            

اش را مورد توجه قرار دهند، بـا يـاد و   حقايق متعالي و كاركردهاي اين جهاني و آن جهاني       
توان وحدت، هويت و عزّتي ممتاز در عـصر         مي خاطرة مقاومت و مصيبت امام حسين     
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اي را فـراروي حيـات انـساني       هاي تـازه  هاي مدرن به وجود آورد و افق      ها و اختالف  تفاوت
 تفسير به رأي باشد و حقيقـت جهـاني و فراگيـر    گشود، اما اگر تفسيرها از امام حسين    
 بـه   بخش امام حسين  بخش و عزّت  بخش، هويت آن ناديده گرفته شود، حقيقت وحدت     

هـا  فراموشي سپرده شود، راهي براي جمع تشتت امت اسـالمي و انـسجامي ميـان انـسان          
  . وجود نخواهد داشت
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  هانوشتپي
                                           

منظور از انسجام، نوعي از وحدت و هم بستگي اجتماعي است كه از پيوندهاي اجتمـاعي ميـان           . 1
اي كه تغييـر در يكـي از آنهـا باعـث          شود به گونه  هاي مختلف در يك جامعه حاصل مي      افراد و يا گروه   

:  تهـران  آشنايي با مفاهيم اساسي جامعـه شناسـي،       عضدانلو،  حميد  : ك.ر. تغيير در عناصر ديگري شود    
 .671، ص 1384نشر ني، 
مراد از هويت در اين جا، هويت اجتماعي فرد است كـه ناشـي از احـساسي اسـت كـه افـراد جامعـه                         . 2

بـودن خـود دارد همـان    » كـه «يـا  » چـه «به عبارت ديگر، تعريفي كه فرد و يـا جامعـه از       . نسبت به خود دارند   
 .681 ص همان،: ك.ر.  اجتماعي استهويت
اما صحابة ديگر، جز حسين، خواه آنان كه در حجاز بودند و چـه  «: نويسدابن خلدون در اين باره مي    . 3
كه در شام و عراق سكونت داشتند و با يزيد همراه بودند و چه تابعان، همه عقيده داشتند كـه هرچنـد       كساني

آيد ريزي پديد مي  چه در نتيجة چنين قيامي هرج و مرج و خون         . يستيزيد فاسق است، قيام بر ضد وي روا ن        
و به همين سبب از اين امر خودداري نمودند و از حسين پيروي نكردند و در عين حال بـه عيـب جـويي وي                         

، ».هــم نپرداختنــد و وي را بــه گنــاهي نــسبت ندادنــد؛ زيــرا حــسين مجتهــد و بلكــه پيــشواي مجتهــدان بــود 
مركـز انتـشارات علمـي و       :  ترجمـة پـروين گنابـادي، تهـران        مقدمه ابـن خلـدون،    ون،  عبدالرحمن بن خلد  

 .417-416، ص 1362فرهنگي، 
هر كس مـرا دوسـت دارد بايـد حـسن و حـسين را نيـز                 :  فرمود 6كند كه پيامبر    ابوهريره نقل مي  . 4

سف بـن محمـد     جمال الدين محمدبن يو   . هر كس آنها را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است         . دوست بدارد 
مكتبه نينوي الحديثه،   : ول والبسطين، تهران  بتضائل المصطفي و ال   فنظم دررالمسطين في     زرندي حنفي مدني،  

 .209، 205تاء، ص بي
تـاء انتـشارات سـپاه پاسـداران        بـي  هاي شيعه در تاريخ اسالم،    امام و قيام  ونـد،   صادق آئينه : ك.ر. 5

 .8 ص تا، بيانقالب اسالمي،
تشيع در مسير تاريخ؛ تحليل و بررسي علل پيدايش تشيع و         محمد جعفري، حسين  سيد: ك.ر. 6
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دفتـر نـشرفرهنگ اسـالمي،      :  ترجمه دكتر سيد محمد تقـي آيـت اللهـي، تهـران            سير تكوين آن در اسالم،    

 .250، ص 1378
-كنـد و مـي   در اين باره به وضوح به ترك حدود الهي در زمان بني اميـه اشـاره مـي    امام حسين . 7

طاعت و فرمان برداري از خدا را ترك كرده و پيـروي از شـيطان را            ) بني اميه ( اينان   !به هوش باشيد  «: رمايدف
انـد و بيـت المـال را بـه     اند، فساد را ترويج نموده و حدود الهي را تعطيل كـرده بر خود فرض و واجب داشته  

ابـن اثيـر، الكامـل فـي        . »انـد ل شـمرده  حرام خدا را حالل دانـسته و حـرام او را حـال            . اندخود اختصاص داده  
 .48، ص 4 م، ج 1965 ق ه 1385دار صادر، دار بيروت، : التاريخ، بيروت

 ترجمـه علـي      شـهادت و عـزاداري حـسين بـن علـي،           فلـسفة  عبدالحسين سيد شـرف الـدين،     . 8
 .120، ص 1351 انتشارات مرتضوي، ،اجصحت،بي

 .124-123 ص همان،. 9
:  ترجمـة عبـاس جاللـي، تهـران    اشك و ماتم در سوگ سـبط خـاتم،   سيد محسن امين عـاملي،   . 10

 .114، ص 1389انتشارات اميركبير، 
:  تهـران ،تاريخ امام حسين؛ موسوعه امام حـسين     ريزي آموزشي،   سازمان پژوهش و برنامه   . 11

 .382-381، ص 1380دفتر انتشارات كمك آموزشي، 
/  ه 1417مركـز الغـدير للدراسـات االسـالميه،     : م قابن تيميه حياته و عقائده، عبدالحميد صائب، . 12

 .398 م، ص 1997
مكتبـه التجاريـه     : ءجـا  چـاپ سـوم، بـي      محاضرات تاريخ االمم االسالميه،   محمد خضري بك،    . 13

 .198، ص 2تا، ج الكبري، چاپخانة مصطفي محمد، بي
 بـن  الحـسين  6سيد شباب اهل الجنه، ابن بنـت رسـول اهللا  حسين محمد يوسـف،    : ك.ر. 14

؛ عبداهللا عالئلي در باره ايـن كـه     430-426 م، ص    1998 /ه 1408دارالشعب،  :  قاهره علي رضي اهللا عنهما،   
 لـيس فتنـه ـ كمـا اتهمـوا ـ بـل        خـروج الحـسين  «: نويسد براي مقابله با فتنه قيام كرد، ميامام حسين

ن كله هللا، نحن مأمورون بها، فالحـسين  لمكافحه الفتنه، فايه محاوله و ثوره علي الفساد في سبيل ان يكون الدي       
االمام الحسين، سمو المعني في سمو الذات، او اشعه من عالئلـي،    عبداهللا. »بخروجه لم يجاوز برهان ربه    

 .348ص  ،1972دارمكتبه التربيه، : بيروت،  الحسينةحيا
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 .262 ص پيشين،سيد حسين محمد جعفري،، : ك.ر. 15
 .263 ص همان،. 16
-585، ص   5تا، ج   ا، بي نت، بي  بيرو تاريخ االمم و الملوك،   عفر محمد جرير طبري،     ابي ج : ك.ر. 17

588. 
مانند قم كه كانون مهـم شـيعيان بـود          (اند  هاي شيعي نبوده  هاي شيعي برخوردار از دولت    همةكانون. 18

هـاي  ولـت طـور كـه د    ، همان )هاي متعصب بودند  كردند از سني  روايي مي ي كه بر آن فرمان    ناما بيشتر حاكما  
 ).ها در مصرها در مغرب و فاطميادريسيمانند دولت(اند هاي شيعي نداشتهشيعي نيز همواره كانون

مطبعـه لجنـه التـأليف و       :  قـاهره  مختصر تاريخ العرب و التمدن االسالمي،     سيد اميرعلـي،    : ك.ر. 19
 .509، ص 1938الترجمه و النشر، 

 .189-188، ص 1987/  هـ1408دارالزهراء،  ،روت بيتاريخ الشيعه،محمد حسين مظفر، : ك.ر. 20
در حقيقت . شد به معناي رايج امروزي نبوده است انجام مي هايي كه براي امام حسين    عزاداري. 21

، در دورة حيـات ائمـه     .  در تـاريخ اسـالم مراحـل مختلفـي داشـته اسـت             عزاداري براي امام حـسين    
در دوران . ن آل بويه، دسته و اشكال ابتـدايي آن ظـاهر گرديـد         عزاداري سازمان اوليه را پيدا كرد و در دورا        

گـواري و منقبـت خـواني اختـصاص يافـت كـه بـه تـدريج بـه                   هايي براي برگزاري مجالس سو    مغول، مكان 
 از  الشهداءةكتاب روض در دورة تيموريان، مجالس عزاداري عنوان رسمي يافتند و          . شهرت يافت » حسينيه«

 كه سني مذهب بود، نوشته شد و از آن پس، مجالس مذكوركـه تـا آن زمـان                   سوي مالحسين واعظ كاشفي   
هـاي  در عصر صـفويان، رسـوم و آيـين        . شهرت يافتند » مجلس روضه خواني  «عنوان ثابتي نداشتند، نام واحد      
هـا و   ها حالت شاهانه پيدا كردند تـا ايـن كـه در دوران قاجـار، شـبيه خـواني                  جديد شكل گرفت و عزاداري    

. ها به شكل امـروزي درآمـد      ها رونق يافتند و سپس در دوران انقالب اسالمي عزاداري         ر كنار حسينيه  تكايا د 
هاي مذهبي در   هاي سوگواري و هيئت   شناسي آئين رسانة شيعه، جامعه   ،محسن حسام مظـاهري   : ك.ر

شـركت  سـازمان تبليغـات اسـالمي،       : تهـران  ايران با تأكيد بر دوران پس از پيروزي انقالب اسـالمي،          
 .295-293، ص 1387چاپ و نشر بين الملل، 

 قـم   نگاهي نـو بـه جريـان عاشـوراء،        ،  )زير نظر عليرضا واسعي   (گروهي از پژوهشگران    : ك.ر. 22
 .252، ص 1388بوستان كتاب، 

محمـد علـي مكـي، و       : ك.ر. كردنـد امويان اندلس موضعي سخت و تند در برابر شيعيان اتخاذ مي          . 23
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  .41، ص 1376 انتشارات انصاريان، : ترجمة رسول جعفريان، قمع در اندلس،تشيعزالدين عمر موسي، 

 367-359ص  ،  7 ج   نفح الطيب،  در كتـاب     :توان به اشعار ابن جابر اندلسي مورد اهل بيت        مي. 24
تحقيـق علـي ابوزيـد،       الحله الـسيراء فـي مـدح خيرالـوري،        به نقل از البن جابر االندلسي،       . مراجعه كرد 

 .16تاء صعالم الكتب، بي: بيروت، و دمشق
 آن بي نتيجه ماند، زمينـه بـراي         يها براي احيا  زماني كه خالفت اموي قرطبه سقوط كرد و كوشش        . 25

در اين زمان، علويـان بـا اسـتفاده از          . تبليغات شيعي كه از قديم االيام در اندلس وجود داشت، فراهم گرديد           
ايـن  . شـد  در انـدلس بـه نـام آن خطبـه خوانـده مـي              فرصت، موفق به تشكيل نخستين دولت شيعي شدند كه        

حمـودي هـا از نظـر    . دولت، دولت حمودي بود كه تنهـا مـدت كوتـاهي در حـدود نـصف قـرن دوام آورد          
 ق نخـستين دولـت علـوي را در غـرب            ه 172خانداني منسوب به ادريس بن حسن علوي بودند كه در سـال             

ند و دولت آنها رنگ مذهبي قوي نداشت و آنان مـذهبي            ها شيعيان معتدلي بود   حمودي. اسالمي پديد آورد  
هاي ثـابتي بنـا شـده باشـد و فقهـي كـه آنهـا را از        اي كه بر پايهكه از هر جهت ابعاد آن روشن باشد و فلسفه       

آنها به درستي به برخي از مباني عمومي تشيع باور داشتند، اما از آن تنها آن چه                 . ديگران متماز كند، نداشتند   
و همانند ساير شيعه بر اين باور بودند كه دين جز بـا   . كردند قابل استفاده بود اخذ مي     ر مطامع سياسي  را كه د  

 .64 ،53 ص ،پيشين ،محمد علي مكي، و عزالدين عمر موسي.شودامامت تمام نمي
 .101-100ص  ،همان. 26
الي ايراني را به سوي      آن جا كه تشيع از آغاز پيدايش، مخالف با عصبيت عربي بود در شرق، مو               از. 27

اي بدين ترتيب شمال آفريقـا، زمـين آمـاده        .  در غرب، موالي بربر را به سوي خود كشاند          و خود جذب كرد  
اعـراب   نخستين نفوذ تـشيع در انـدلس در ميـان بربرهـايي بـود كـه در فتوحـات بـا                    . براي تبليغات شيعي شد   

 همـان، : ك.ر. ئم و نتـايج فتوحـات بودنـد       هـا در گـرفتن غنـا      مشاركت داشتند و شاهد انحصار طلبي عـرب       
 .17ص

خواند، اما در همان گريست و ندبه مي    مي به عنوان مثال قاضي ابوبكر ابن العربي بر امام حسين         . 28
 .100 ص ،همان: ك.ر.  به شمشير شريعت كشته شدحال معتقد بود كه امام حسين

 .102 ص همان،. 29
 .99-98 ص همان،. 30
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 .109 ص همان،. 31
 1425 قم، مكتبه فدك و مكتبه الـصفا،          المنتهى في تاريخ الخلفاء،    ةتتمشيخ عباس قمي،    : ك.ر. 32

 .329ص ، ه 
؛ علـي بـن محمـد ابـن احمـد المـالكي           114-91 ،70-54 ص   پيشين،حسين محمد يوسف،    : ك.ر. 33

يه، مطبعـه   مكتبه دارالكتب التجار  :  نجف ، احوال االئمه  ةالفصول المهمه في معرف   الشهير بابن الصباغ،    
، ص 1 م، ج1986 ه 1406دارالمعرفـه،  :  بيـروت  الـصفوه، ةصف؛ ابوالفرج ابن جوزي،   182-152العدل، ص   

، )شهاب الدين ابي الفالح عبد الحي بن احمد بـن محمـد العكـري الحنبلـي الدمـشقي                 (؛ ابن عماد    762-764
، ص 1تـا، ج  بـي  ارابن كثير،د: شذرات الذهب في اخبار من ذهب، تحقيق محمد االرناووط، بيروت ـ دمشق 

273-280. 
ابوفالح عبدالحي بن عماد حنبلي از علماي معروف حنبلي درباره لعن يزيد و خطاي نابخشودني او                . 34

كه در آن روزگار كـسي هماننـد آنهـا     حسن بصري گويد شانزده تن از اهل بيت امام حسين         «: نويسد    مي
بهترين مردم از نظر مادر «: ضرت را نزد ابن زياد برد و گفتنبود همراه او به شهادت رسيدند و فاجري سر ح

خـدا انجـام   . آن گـاه اهـل بيـت را اسـير كردنـد     . ؛ ابن زياد بر او خشم گرفت و او را كـشت »و پدر را كشتم   
ابـن عمـاد در ادامـه بـه         . دهنده آن را بكشد و خوار گرداند هر آن كس را كه بدان امر كـرد و رضـايت داد                   

حكـم كـسي كـه امـام حـسين را           «: كنـد پردازد و از يافعي دانشمند مورخ و متصوف نقل مـي          تقبيح يزيد مي  
دانست فاسـق و      كشت يا به قتل او امر كرد و آن را جايز دانست كفر است واگر قتل او را حالل و جايز نمي                     

رالمعـارف  دا: ؛ الحسين بن علي توفيق ابوعلم، قاهره      280-279،  275-274همان، ص   : ابن عماد . »فاجر است 
 .209-208تا، ص بي

  .406-402، ص 1331تاء جاء، بيبي كتاب النقض،عبدالجليل القزويني الرازي، : ك.ر. 35

، 5، ج    ه 1414م  1994مؤسسه التاريخ العربي،    :  بيروت الكامل في التاريخ،  ،   ابن اثير  عزالدين علي . 36
ـ ابي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي،       : ك.؛ ر 327ص   ـ   ةالبداي مركـز الـشرق االوسـط      :  بيـروت  ،ةو النهاي

 .81 م، ص 2008 ق ه 1428الثقافي، 
كاركردهاي حبيب اهللا بابـايي، : ك.ر» انسجام اجتماعي مبتني بر ياد مصائب متعالي   «در مورد نظريه    . 37

  ؛54 نقد و نظر، شماره هاي انساني معاصر،ياد رنج متعالي در مواجهه با رنج
Babaei, Habibollah, “A Shiite Theology of Solidarity Through the 
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Remembrance of Liberative Suffering,” The Ecumenical Studies, 
USA, Temple University, (Fall 2010 

:  ترجمه احمد نمايي، مشهد    امر به معروف و نهي از منكر در انديشه اسالمي،         مايكل كوك،   . 38
 .740 -738، ص 1384ي، هاي اسالمي آستان قدس رضوبنياد پژوهش

براي نمونه، بيان حضرت امام خميني را در تطبيق فضاي انقالب اسالمي به انقالب عاشورا در نظـر                  . 39
گـران كـاخ    عاشورا، قيام عدالت خواهان، با عددي قليل و ايماني و عـشقي بـزرگ در مقابـل سـتم                  «: بگيريد

نامه سر لوحة زندگي است، در هر روز و در هر           گر بود و دستور آن است كه اين بر        نشين و مستكبران غارت   
هـايي كـه    هـا و كـوي و بـرزن       ها و خيابـان   روزهايي كه بر ما گذشت، عاشوراي مكرر بود و ميدان         . سرزمين

امـام  » .ايخون فرزندان اسالم در آن ريخت، كربالي مكرر و اين دسـتور آموزنـده، تكليفـي اسـت و مـژده                    
، 1374مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام خمينـي،           :  تهران ام امام خميني،  قيام عاشورا در كالم و پي     خميني،  

 .61-60ص 
تقيـه؛  . 1: شيعه با دو عامل توسعه يافته است      اسالم و مسلمانان،    از نظر ژوزف فرانسوي در كتاب       . 40

از نظر ايشان، شيعه پس از يكي دو قرن ديگر برسـاير فـرق اسـالمي پـيش            . گريه بر عزاي امام حسين    . 2
 مـي باشـد   اهد گرفت و بزرگ ترين علتي كه در اين پيشرفت مؤثر است برپاكردن عزاداري حـسين    خو

 .95 ص ،پيشين ،الدينعبدالحسين سيد شرف: ك.ر. كندكه ديگران را به سوي مذهب شيعه دعوت مي
:  تحقيق محمد جاسم الساعدي، تهـران      ابوالشهداء الحسين بن علي،   عباس محمود العقاد،    : ك.ر. 41

  .88-85، ص، 1387مجمع العالمي للتقريب بين المذاهب االسالميه، ال

. بيان عمر ابوالنصر نيز در اين باره و وضعيت بني هاشم در مقايسه بـا بنـي اميـه حـائز اهميـت اسـت         . 42
 .38-36تا، ص  ترجمه سيد جعفر غضبان، انتشارات مجله ماه نو، بي،زندگي سيد الشهدا: ك.ر

 .88-85ص پيشين،لعقاد، عباس محمودا: ك.ر. 43
دارالمقطـم للنـشر و     :  قـاهره  ابناءالرسـول فـي كـربال،     خالد محمـد خالـد،      : ك.؛ ر 66همان، ص   . 44

 .31 م، ص 2004/  ه 1425التوزيع، 
شركت سـهامي چـاپ    : جااي،بي ترجمه كمره  ،تاريخ حسين بن علي   عبداهللا عالئلى مصري،    . 45

 .181، ص 1324فرهنگ ايران، 
 .108 ،92 ص پيشين،محمود العقاد، عباس : ك.ر. 46
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 .116-115 ص همان،: ك.ر. 47
  . 147 – 144 ص ،پيشينعالئلي مصري، عبداهللا : ك.ر. 48

اي ديگـر بيـان شـده    اين دو منِ تاريخي در بيان ساير متفكران، هم چون عالمه اقبـال الهـوري بـه گونـه        
در نظـر اقبـال،   . رد ميان عشق و هـوس بـود       ، نب در نگاه اقبال الهوري، نبرد ميان يزيد و امام حسين         . است

هاي تاريخي، مانند ستيز ميان هابيل و قابيل، موسى و فرعون، مـسيح و قيـصر، محمـد و ابولهـب و                      دوگانگي
هايى از زنجيره ستيز حق و باطل از بدايت تاريخ تا نهايت بوده است كه در در نهايت بـه                     حسين و يزيد حلقه   

 .واه پايان خواهد يافتسود نيروهاى حق جو و عدالت خ
هاي مطالعه، ترجمه و تصحيح بـوده اسـت         يكي از راه  . ه است شداين مطالعه به طرق مختلفي انجام       . 49

 بـه  ابن طـاووس طور كتاب  ابى مخنف و همينتوان در ترجمه كتاب مقتل الحسين كه نمونه آن را مي    
از منابع تاريخ كه مشتمل بر حوادث كربال و زبان آلمانى توسط هاينريش فرديناند وستنفلد و ترجمه بسيارى      

 ،)بخش خالفت يزيد بن معاويـه      (تاريخ طبري  شيخ مفيد،    اإلرشادبودند، مانند ترجمه انگليسى     نيز  عاشورا  
هـاى كهـن،      ابن مسكويه، و برخى ديگر از كتاب       تجارب األمم و تعاقب الهمم     بالذرى،   أنساب األشرف 

و  از ابـى الفـداء   المختصر فى أخبار البشر از ابن اثير، لكامل فى التاريخا از ابن اعثم كوفي، الفتوحمانند  
راه و رويكرد ديگر در مطالعـة عاشـورا، نگـرش           .  از مسعودي مشاهده كرد    مروج الذهب و معادن الجوهر    

توان در نيمه دوم سدة نوزدهم و سپس در قرن بيستم ميالدى به وضوح              تحليلي بدان بوده است كه آن را مي       
شناختي تحليل و بررسي شـده      شناختي، سياسي و روان   هاي مختلف جامعه  هده كرد كه عاشورا با ديدگاه     مشا
 فاطمه و فرزندان حضرت محمد: توان به موارد زير اشاره كـرد   هاي تحليلي در اين باره مي     از كتاب . است

ره المعـارف اسـالم ليـدن بـا          از وچيا والييري؛ مقاله بلند والييـري در دائـ          خالفت يزيد اول  از هنرى المنس،    
 از ورنـون    ؛ كربال سرزمين مقـدس از ديـدگاه شـيعيان آمريكـاى شـمالي             حسين بن علي  عنوان  

 نوشـتة پيتـر چلكووسـكى؛       تعزيـه  از لـوئيس فيـر؛       مراسم عاشورا در ميان مسلمانان اهـل سـنت        شـوبل؛   
سندگان غير مسلمان در باره     هاي ديگري كه نوي   و برخي كتاب    از آنتوان بارا،   المسيحى الحسين فى الفكر  

:  قـم  پژوهي در غرب،   عاشورااحيا حسيني،   غالم: ك.ر. اند نوشته كربال و روز عاشورا   ،  امام حسين 
 .37، شمار ة 1388فصلنامة تاريخ اسالم، بهار 

50. Louis Massignon, The Passion of al-Hallaj, Mystic and Martyr 
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of Islam, translated from the French with a biographical foreword by 
Herbert Mason, (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 
1982), Volume 3. 

 . پيشيناحيا حسيني،غالم: ك.ر. 51
موسـسه انتـشارات   :  تهـران ها آموخـت،  درسي كه حسين به انسان    نـژاد،     سيد عبدالكريم هاشمي  . 52

 .447 ق، صه 1314فراهاني، 
:  تهـران  ، زير نظر صـدر حـاج سـيد جـوادي و همكـاران، چـاپ اول                دايره المعارف تشيع،  : ك.ر. 53

 .449 -447، ص4، ج1373انتشارات علمي و فرهنگي، 


