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زن ه و مسیر حاکمیت دو باره آنها را دموار سازد .مقاله با ح ظ نگاه تاارییی و
رویکرد جامعهشناختی خود با ایر جمعبن ی به پایام میرس که حادثة جانسوز
عاشورای سال  04ق .مهمتریر پیام ایر تغییرات اجتماعی بود.

كليدواژگان :عاشورا ،معاویه ،امویان ،عصر جاهلی ،تغییرات اجتماعی.

بیان مسئله

پس از قتل خلیفه سوم و شکل گیری حکومت علوی ،انتظار میرفت جامعهه اسهیمی
در پرتو حکومت عدل امیرالمؤمنین حضرت علی

هویت اصیل اسیمی را باز یابد و راه

رسیدن به کمال و سعادت انسانی هموار گردد .با این حال ،تیش امام
نخستین با موانعی مواجه گردیهد؛ زیهرا اسهترات ی آن حضهرت

در همان گهام

 ،بهر دو اصهل عهدالت

اقتصادی در بیت المال و شایستگی در واگذاری امارت استوار بود.
عدالت علوی موجب رنجش دنیاگرایان و اصل دوم سبب نارضایتی کارگزارانی گردید
که بر اساس سیاست سقیفیّه ،والی بید اسیمی شده بودنهد .معاویهه  63ههه.ق) یکهی از
افرادی بود که حضورش در رأس قدرت ،مانع بزرگی در مقابل اجرای سیاستهای علهوی
ایجاد میکرد .جنگ صفین یکی از موانعی بود ،او به همراهی مردم تازه مسلمان شام بهه
راه انداخت.
پس از شهادت امیرالمؤمنین

طولی نکشهید کهه معاویهه امهور همهه مسهلمانان و

سرزمینهای اسیمی را با زور و تزویر در دست گرفت و حکومت خود را بر همه مسلمانان
تحمیل کرد تغلیب) و روند تغییر ارزشها را با سرعت و شدّت بیشتری در پیش گرفهت.
او در این راه به احکام اسیمی پایبند نبود و این حقیقت را بیپروا بیان میکرد.
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سوال پ وهش حاضر این است که جامعه اسیمی عصر معاویه ،چگونهه دسهتخهوش
تغییراتی شد که در آن ارزشهای عصر نبوی ،جای خود را به ارزشهایی داد که ریخهتن
خون پاک فرزند رسول اهلل

در گودال قتلگاه حاصل آن بوده است؟ مسئله اساسی در
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این پ وهش ،نقش معاویه در روند این تغییرات است.
روش تحقیق

روش تحقیق در ایهن کهاوش علمهی ،توصهیفی-تحلیلهی اسهت و روش جمهع آوری
اطیعات ،اسنادی-کتابخانه ای است .پ وهش حاضر میکوشد با استفاده از آمهوزه ههای
جامعه شناختی در البهالی داده های تاریخی در اسناد و کتابهای تهاریخی ،کهنشههای
عینی معاویه را در روند تغییر ارزشهای اصیل اسیمی بررسی کند .بهرای ایهن منظهور از
جامعه شناسی تغییرات استفاده میشود و بر مبنای نظریه نخبگان سیاسی ،نقش معاویه در
تغییرات ارزشی بررسی میگردد تا نشان داده شود که این حاکم اموی ،چگونه و با استفاده
از چه مکانیسمی توانست جامعه اسیمی را در چنان تغییر دهدکه نه تنهها فاجعهه خهونین
نینوا پدیدار گردد ،بلکه افرادی چون شبث بن ربعی به شهکرانه قتهل فرزنهد زههرا

در

کوفه مسجد بنا کنند؟
فعالیتهای معاویه(06هـ.ق)

کارهای عملی معاویه برای اجرای این فرآیند عبارت هستند از:
 .1قداست زدایی از رسول خدا

و حذف ارزش های دینی

جامعه شناسان بر این باور هستند که ارزشهای حاکم بر جامعه در حهدو و بقها بهه
فرآیندی وابسته است که حاکمان نقش اساسی و بنیادی درآن دارند 2.اگر ارزشهای حاکم
بر جامعه ،منشأ الهی داشته باشد ،این تغییر پیچیده تر خواهد بود؛ زیرا نخست باید قداست
ارزشهای موجود ،خدشه دار شود و سپس مسیر حذف آنها دنبال گردد.
اقدامات معاویه 63هه.ق)درباره ارزشهای جامعه عصر خود در این راستا تحلیهل مهی
شود .کارگزاران معاویه توانستند در سایه بهی خبهری مهردم شهام و دیگهر سهرزمینههای
اسیمی ،احادیث فراوانی درباره شخصیت پیامبر

جعل نمایند و در جامعه منتشر کنند.
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تولید و ترویج گسترده اینگونه روایتها در عصر معاویهه کرامهت و انسهانیت را از چههره
نورانی پیامبر
کرد.
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قداست زدایی نمود و مسیر احیای ارزشهای دوران جاهلیهت را همهوار
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معاویه خوب میدانست ،اگر نام و یاد رسول خدا
بتوانند با تکیه بر آموزه های قرآنی 5،پیامبر

در جامعه زنهده باشهد و مهردم

و سنت او را سرمشق قرار دهند ،نمیتواند

وصیّت ابوسفیان م00-03 .هه.ق) را اجرا کند که گفته بود:
يا بنى عبدمناف تلقفوها تلقف الكرۀ.
 .2یادزدایی از فضایل امیرالمؤمنین حضرت علی

قداست زدایی از رسول اهلل
زیرا وجود امیرالمؤمنین
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و اهل بیت

و حذف یا تغییر ارزشهای دینی در جامعه کافی نبود؛
که ادامه سیره و سنت رسول خهدا

و سپس حسنین

بودند ،مانع بزرگ معاویه در رسیدن به اهدافش بود .بنابراین در عهام الجماع ۀ ،7فرمهانی
عمومی برای کارگزاران خود در تمام سرزمینهای اسیمی صادر کرد و گفت:
هر کس که چیزی در فضیلت ابوتراب و خاندانش روايت کند ،خون او هددر
است و مالش حرمت ندارد و از حوزه حفاظت حكومت بیرون خواهد بود.
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معاویه با این فرمان ،نه تنها توانست افکهار عمهومی شهام را از خانهدان عصهمت و
طهارت دور سازد ،آن را تحت فرمان و تسخیر خود درآورد ،به همراه صد هزار سهرباز بهه
جنگ با جانشین خدا و رسولش حرکت کند و جنگ صفین را به وجود آورد ،بلکهه خهود و
بنیامیه را اهل بیت رسول اهلل

معرفی کرد.
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با شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابیطالب
چندان هموار نشد؛ زیرا رفتار آن حضرت

93ههه.ق) ،راه نفهو معاویهه

به عنهوان الگهویی عهالی بهه وسهیله یهاران

فداکارش چون میثم تمار 63هه.ق) و حجر بن عدی م .بین 10-10هه.ق) ترویج میشهد.
بنابراین ،معاویه به کارگزاران خود نوشت:
امانم را برداشتم از کسى که حديثى در مناقب على بن ابدى طالدب يافضدال
اه بیتش نق کند و چنین کسى عقوبت را بر خودش روا داشته است.

خطیبها در هر منطقه و مکانى و بر سر همهه منبرهها ،لعهن امیرالمهؤمنین حضهرت
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 ،بیزارى از او و بدگویىهایی دروغین در باره او و اهل بیتش را آغاز کردند 10.وی
 ،به امام حسن

عیوه بر امام علی

13هه.ق) و امام حسین

ناسهزا مهی گفهت.

ابن ابی الحدید 616هه.ق) در این باره مینویسد:
معاويه در حالی که خالد بن عرطفه در پیش روی او بود و حبیب بدن حادار
پرچم را به دوش می کشید به کوفه آمد و برفراز منبر رفت و در حالی کده امدا
حسن و حسین

پای منبر او نشسته بودند ،شروع به دشنا و سدب علدی

کرد .پس از آن ،نا اما حسن

را بر زبان جاری کرد و به آن حضرت دشنا

داد .در اين وقت اما حسدین

برخاسدت کده پاسدو او را بدهدد ،ولدی امدا

حسن

دست برادر را گرفته و نشدانید و خدود برخاسدت و چندین فرمدود ای

کسی که نا علی را به بدی ياد کردی ،من حسن و پدر علی است و تو معاويه
و پدرت صخر ،مادر فاطاه و مادرت هند ،جد رسول اهلل

و جددت حدرب،

مادر بزرگم خديجه و مادربزرگت فتیله ،پس خدا لعنت کند آنکه را که گانا تر
و در حسب پلیدتر و آن کس که در گذشته و حال از نظدر کفدر و نفداد بددتر و
قديم تر است .در اين وقت آنانی که در مسجد بودند گفتند آمدین .ابدوالفرک کده
ابن ابی الحديد از او نق می کند ،گفت من هم میگدويم آمدین .خدود ابدن ابدی
الحديد هم میگويد من هم میگويم آمین.
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 .3الگو زدایی

قداست زدایی از چهره رسول خدا

و اهلبیت

 ،مقدمه محروم کردن مردم از

الگو برداری از سیره و سنت نبوی و علوی بود .در این راستا پهس از یهادزدایی از فضهایل
اهل بیت

 ،حرمت شکنی ،توهین و ناسزا به فرد شاخص اهل بیت ،امیرالمهؤمنین

و سب و لعن ایشان ،گامهای بعدی در عصر معاویه و امویان بود تها اسهوه بهودن رسهول
خدا

و اهل بیت

را حذف کنند 12.در حهالیکهه خلفهای نخسهتین خهود را خلیفهه
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رسولاهلل می دانستند ،معاویه با خلیفۀ اهلل خواندن خود ،رسول خدا را از صحنه حذف کرد.
او خود را الگویی دینی میخواند که به طور مستقیم از طرف خدا بر مردم حکم می رانهد.
به عیوه وجود جریانهای سیاسی-اعتقادی مرجئه و جبریه ،این پندار را تأییهد و تقویهت
میکرد.
با این همه معاویه آرام ننشست و احساس امنیت نکرد؛ زیرا وجود شهیعیان را خطهر
جدی برای کامیابی و رسیدن به اهداف سیاسی خود می دانست .بنابراین ،معاویه ،ضحّاک
بن قیس فِهری را احضار کرد و به منطقه کوفه روانه ساخت و به او دستور داد:
هر عربی را ديدی که مطیع و دوستدار علی اسدت بكدش .ضدحا امدوال
مرد را غارت کرد و عربها را از د تیغ گذراند تا به ثعلبیه رسید و در آنجدا
به يک کاروان حج برخورد و اموال آنها را به غارت گرفت .در راه حج ،نزديک
قطقطانه به عار بن عایس بن مسعود ،برادرزادة عبداهلل بن مسعود برخورد کرد و
او را با عدهای از هاراهانش کشت.
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در این دوران ،شیعیان چنان در فشار قرار گرفتند که نه تنها به بیان فضایل و مناقب
امیرالمؤمنین حضرت علی

که بنیامیه از انتشار آن جلوگیری میکردند ،نمیپرداختند،

بلکه حتی در بررسی مسائل و احکام دینهی کهه مربهو بهه فضهایل نبهود ،از بهردن نهام
امیرالمؤمنین حضرت علی
میبردند.

میترسیدند و با نام مستعار ابوزینب از آن حضرت

اسم

14

وضع رقّت بار شیعیان تا شهادت امام حسن مجتبی
همیشه متواری بودند .امام باقر

13هه.ق) این گونه بهود و

وضع خفقان شیعیان را در جملههایی کوتاه این گونهه

بیان میکند:
شیعیان ما در هر جا که بودند به قت رسدیدند .بندیامیده دسدتهدا و پاهدای
اشخاص را به گاان اينکه از شیعیان ما هستند ،بريدند .هرکس کده معدروف بده
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دوستداری و دل بستگی به ما بود ،زندانی شدد يدا مدالش بده غدارت رفدت يدا
خانهاش را ويران کردند.
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این فشار و تنگناها تا زمان عبیداهلل بن زیهاد 67ههه.ق) ،قاتهل حضهرت حسهین بهن
علی

ادامه داشت .طبری 003هه.ق) در این باره می نویسد:
فرمانداران معاويه در عراد د مرکز شدیعیان د سیاسدت وی را بدا وحشدت و
خشونت توصیفناپذير اجرا کردند .زياد ،سَاُرۀ بن جندب را به فرمانداری بصدره
به جای خود گااشت و خود به کوفه آمد .اين مرد خون آشا  ،چنان قت و کشتار
به راه انداخت که به حساب نایگنجد .شخصی از انس بدن سدیرين پرسدید آيدا
سارۀ کسی را کشته بود؟ وی جواب داد مگر تعداد کسانی که بده دسدت سدارۀ
بن جندب کشته شده بودند قاب شاارش است؟ سدارۀ در اندد مددتی ،هشدت
هزار نفر را کشت ،وی نزد زياد آمد .زياد گفت نایترسی کده در میدان ايدنهدا
بی گناهی را کشته باشی؟ پاسو داد هشت هزار نفر ديگر را نیز بده قتد برسدانم
باکی ندار  .ابوسوار عدی میگويد ساره چه و هفت نفر از خويشان مدرا کده
حافظ قرآن بودند در يک روز به قت رسانید.
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ابوعمرو بن عبد البر ،در االستیعاب در این باره مینویسد:
سارۀ بن جندب ،زنان قبیله هَاْدان را که شیعیان علی

بودند اسیر کدرد و

در بازارها نگه داشت .نخستین زنان مسلاانی که در تاريو اسال فروخته شددند،
اينها بودند.
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در دوران این سیاست خشونت آمیز معاویه ،وضع اهل کوفه از همه بدتر بود؛ زیرا کوفه
مرکز شیعیان امیرالمؤمنین حضرت علی

به شمار میرفت .معاویه ،زیهاد بهن سهمیه را

والی کوفه و بصره کرد .زیاد که روزی در صف یاران امیرالمؤمنین حضرت علی بود و همه
آنها را به خوبی میشناخت ،شیعیان را تعقیب کرد و در هر گوشه و کنار که مخفهی شهده
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بودند ،پیدا کرد ،کشت ،تهدید کرد ،نابینا ساخت ،دستها و پاهای آنهان را قطهع کهرد ،در
باالی درختان خرما به دارآویخت و گروهی را متواری و از عراق بیرون کرد به طوری کهه
کسی از شخصیت های معروف شیعه در عراق باقی نماند و حتی پنجاه ههزار نفهر از اههل
کوفه از ترس جان به خراسان کوچ کردند .معاویه بهه کهارگزاران خهود در سراسهر کشهور
نوشت:
اگر دو نفر شهادت دادند که کسی از دوستداران علی و خانددان او اسدت،
اساش را از دفتر حذف و حقود و مقرری او را قطع کنید.

همچنین او در بخشنامهای دیگر نوشت:
هرکس به دوستی اين قدو مدتهم باشدد ،شدكنجه داده و خاندهاش را ويدران
سازيد.

18

معاویه پس از تبلیغهات سهو و تهرور شخصهیتی خانهدان وحهی ،بهه طهور گسهترده و
وحشتناکی به ترور فیزیکی و حذف الگوهای ارزشی پرداخت تا بتواند با خیالی آسوده ،دین
و ارزشهای الهی آن را تحریف کند و به کمک جاعین مزدبگیر ،افکار عمومی را متوجه
خود و خاندانش نماید و به عنوان الگوهای رفتاری و هنجارهای دین بهه جامعهه معرفهی
کند .او میکوشید در جایگاه دینی و در نقش حاکم اسیمی ،ارزشهای غیرانسهانی عصهر
جاهلیت را به جامعه اسیمی بازگرداند .او برای این منظور به کارگزارانش دستور داد:
دوستداران عثاان و عالقهمندان وی و آن کسانی که رواياتی در فضیلت او
نق میکنند ،شناسايی کنید و به خود نزديک سازيد و اکرامشان کنیدد .آنچده را
که ايشان در فضیلت عثاان نق میکنند ،برای من بنويسید و هدم گويندده و ندا
پدر و خاندانش را ثبت کنید و جايزه و خلعت و اموال فراوان به آنان ببخشید.

19

به دنبال این فرمان ،دنیاگرایان و فرصتطلبان درباره فضایل عثمهان بهه انهدازهای
حدیث ساختند که معاویه اعیم کرد ،درباره عثمان حدیث زیاد شده است .با اجهرای ایهن
سیاست ،بیشترین احادیث جعلی ،به وسیله جاعین دنیاپرست ساخته شد.

20
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 .4باورهای جایگزین

همانگونه که پیش از این اشاره شد،جوامع بدون استمداد و بهرهگیهری از ارزشهها
در حیات اجتماعی خود،دچار مشکیت و معضیت هنجهاری خواهنهد شهد .قهوام زنهدگی
اجتماعی به فرهنگ و قوام فرهنگ به ارزشها است .ارزشها همان باورهایی هستند که
افراد جامعه به هنگام روبهرو شدن با سؤال درباره خوبیها ،بدیها و امور مطلهوب بهه آن
مراجعه می کند 21.به همین جهت جامعهشناسان ،ارزشها را چراغ هدایت رفتهار فهردی و
اجتماعی افراد جامعه میدانند.
معاویه با سیاست ارزشزدایی ،خاندان عصهمت و طههارت

را خانههنشهین کهرد و

جامعه را از ارزشهای نبوی و فرهنگ ناب علوی محروم نمود .او برای اینکهه جامعهه از
ارزشها یا الگوهای رفتاری خالی نماند ،مبتی به مشکیت هنجاری نشود و مردم در رفتار
دینی و اسیمی خود متحیر نمانند ،تیش کرد با ترویج افکار التقاطی و قرائتهای دیگری
از دین و ارزشها ،این نقیصه را جبران کند .بنابراین فضای مناسبی را در اختیار متفکهران
فرقههای مرجئه و جبریه قرار داد.
 .1-4تفکر مرجئه

کلمه ارجا در لغت به دو معنا آمده است .0 :انجام دادن کاری پهس از کهار دیگهر؛ .0
امید داشتن به آینده .در وجه تسمیه این فرقه ،چند نظریه بیان میشود .نخست آن که این
فرقه ،نیت و عقیده را اصل میشمردند و گفتار و کردار را بیاهمیت میدانستند .دوم آنکه
این فرقه معتقد بود ،همان گونه که عبادت با کفر سودی ندارد ،گناه کردن ههم چیهزی از
ایمان نمیکاهد .بعضی از دانشمندان ،مانند نوبختی 003هه.ق) ،ارجا را به معنای امیهدوار
کردن میدانند؛ زیرا ایهن فرقهه اههل کبهایر را بها ادای شههادتین از فوایهد ایمهان ناامیهد
نمیسازند و آنان را کافر نمیشمرند و برای همه امید آمرزش دارند.

22

همچنین ،عطوان حسین اعتقاد دارد که منشأ تفکر ارجها را بایهد در رفتهار عهدهای از
اصحاب رسول خدا

جستوجو کرد .وی در اینباره مینویسد:
در اخبار گروهی از صحابه آمده است که ايشان ،نخستین کسانی بودندد کده

06
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پای خود را از آشوبها و فتنههای پیش آمده کنار کشیده و قال به ارجاء شدند
و از ورود به درگیری های سیاسی و فراگیر اواخر روزگار عثاان سرباز زدندد و
پس از مرگ او نیز خود را کنار کشیدند و علی

و معاويه را واگذاشتند و از

ياری دادن يكی علیه ديگری خودداری ورزيدند و برای تأيید مواضدع خدود بده
احاديث فراوانی که از پیدامبر شدنیده بودندد تاسدک جسدتند .شدااری از آندان
عبارتند از عبداهلل بن عار بن خطاب ،سعدبن ابی وقاص ،ولید بن عقبه ،أُهبان بن
صیفی غفاری ،محاد بن مسلاه انصاری ،اسامة بن زيد بن حارثه کلبدی ،عادران
بن حصین خزاعی ،ابوبكرۀ نُنَیع بن حارث تقی و خُرَيم بن اخر اسدی.23

عبداهلل ابن عمر ،خود را از درگیریها کنار کشیده بود و میگفت:
هرکسی که پیروز شود ،پشت سر او نااز میگزار .

24

عدیسه دختر أُهبان 25در اینباره گزارش میکند:
علی بن ابیطالب ،نزد پدر آمد و از او خواست تا هاراه وی خارک شود ،ولی
پدر گفت دوست من و پسر عاوی تو مرا سفارش کرده اسدت کده چدون میدان
مرد اختالف پديد آمد شاشیری جوبین برگیر  ،و من اکنون اين کار را کردها .
اگر می خواهی ،با هاین شاشیر با تو بیرون آيم ،آنگاه علی
کرد.

پددر را تدر

26

ابن سعد در طبقات به نقل از ابراهیم تیمی مینویسد:
ابراهیم تیای از پدرش نق میکند که اسامة بن زيد گفت من بدا گويندده
اله ا اهلل ،هرگز نایجنگم .در پی او سعد بن مالک نیز گفت به خدا سوگند کده
من هم با گوينده اله ا اهلل ،هرگز نایجنگم .مردی به آن دو گفت آيا خداوند
نفرموده است که با آنان بجنگید ،تا خدا آنان را به دست شاا عذاب و رسوايشان
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کند و شاا را بر ايشان پیروزى بخشد و دلهاى گروه مؤمنان را خنک گرداندد.
آن دو پاسو دادند ما هم جنگیديم تا فتنه از میان رفت و دين از آن خدا شد.

از میان گفتار و رفتار افرادی که روزی در صف لشکر اسیم و رسول خدا

27

28

قرار

داشتند ،تفکر ارجا جوانه زد و با همت و تیش عدهای که در تمنّای «انسان مىخواهد که
در پیشگاه او فسادکارى کند» 29بودند ،آبیاری گردید .به این ترتیب ،نهال فرقه مرجئه بهه
بار نشست و گروهی با تکیه به آن ،و در لباس دین ،ایمان امویان را تأیید نمودنهد و سهند
حکومت بنیامیه را امضا کردند .آنها با تکیه بر چنین قرائتی از دین ،فتوا دادند:
فرمانروايی ايشان به خواست خدا بدوده و بده هادین جهدت ،حكومدت آندان
مشروع است ،حتی اگر گناهانی مرتكب شده باشند! فقط بايد با کسدانی مبدارزه
کرد که بر روی مسلاانان شاشیر میکشند.

30

ابن ابی الحدید در این باره مینویسد:
اولین کسانی که قال به ارجاء محد

شددند ،معاويده (06هدد و عادر بدن

عاص(34هد بودند .اينان میپنداشتند با وجود اياان ،هیچ گناهی زيان نایرساند
و بر اين اساس وقتی به معاويه گفته شد خودت میدانی بدا چده کسدی محاربده
کردی و آگاهی که چه گناهی مرتكب شدی؟ وی جواب داد اطاینان و وثود به
قول خدای سبحان دار که فرمود إِنَّ اهللَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَاِیعاً ،31بندی امیده از ايدن
طرز تفكر حاايت کردند تابه شك يک فرقه دينی درآمد و در خدمت آنها قدرار
گرفت.

32

 .3-2تفکر جبریّه

باورهای فرقه جبریّه ،بدعتی در دین بود که معاویهه و کهارگزارانش در پوشهش آن،
اعمال و رفتار غیرانسانی و مبتنی بر ارزشهای جاهلی خهود را درسهت جلهوه مهیدادنهد.
جبریان تمام افعال بندگان را به خدای تعالی نسبت میدادند و بهرای بنهدگان ههی گونهه
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08

اختیاری قائل نبودند 33.با این حال ،امویان با خطر نفو فرقه قدریه روبهرو بودند .طرفداران
این فرقه به اراده و آزادی انسان در مقام عمل معتقد بودند .آنها باور داشهتند ،انسهان ههر
عملی را در پیش گیرد به میل خود انتخاب کرده است و چون در انتخاب عمل و رفتار آزاد
است ،در برابر اعمال خود مسئول است.
ا ین مذهب برای امویان که از مخالفت مردم بیمناک بودنهد ،خطهر بزرگهی محسهوب
می شد .از این رو پیروان و رهبران قدریه را زیر فشار قرار میدادند و از مذهب جبریّه کهه
درست در مقابل قدریه بود ،جانبداری میکردند برخی از محققان معتقدند ،قدریه نخستین
فرقه اى بود که بر اساس دین ،فلسفه و امور غیر سیاسى پدید آمد و کار قدریان به آنجها
رسید که دو خلیفه اموى ،معاویه بن یزید و یزید بن ولید به مذهب ایشان در آمدند.

34

تفکر جبریّه در زمینه مبارزه سیاسی با اهداف حاکمان اموی سهازگار بهود؛ زیهرا بهه
مردم میگفت که وجود امویان و کارهای آنان ،هر قدر ناروا و ظالمانه باشد ،تقهدیر الههی
است و به هی وجه قابل تغییر و تبدیل نیست .بنابراین ،مخالفت بها آنهها ههی فایهدهای
ندارد.

35

بدیهی است که مذهب جبر ،منافع مهمی برای امویان و در رأس آنها معاویه داشهت و
معاویه از آن غافل نبود .از این رو ،با تکیه بر این بدعت و قرائت مسموم از دیهن ،اعمهال
خود را توجیه میکرد .او در برابر مخالفت عایشه با والیت عهدی یزید گفت:
اين کار قضای الهی است و در قضای الهی ،کسی را اختیار نیست

36

نتیجه منطقی مذهب جبر این بود که خدای جهان آفرین که تدبیر امور عهالم را در
دست دارد به حکم قضا و قدر الهی ،حکومت بر امت اسیمی را به بنی امیه داده و آنان را
بر مردم مسلط ساخته است .از این رو الزم است که مردم در برابر قضا و قدر الههی ،سهر
تعظیم فرود آورند و تسلیم او باشند .بنی امیه با تکیه بر این منطق ،جنایهتههای خهود را
توجیه میکردند و مقاومت در مقابل آن را بیهوده میدانستند .معاویه در این باره میگفت:
عا و کوشش هیچ نفعی ندارد ،چون هاه کارها به دست خداوند است.

37
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یزید بن معاویه نیز ،به هنگام ورود کاروان کربی به مجلهس او در شهام کوشهید بها
تمسک به برخی از آیههای قرآن با کمک قرائت جبریّه ،جنایتهای خود را به قضا و قهدر
الهی مرتبط کند و خود را از آن جنایتهای وحشتناک دور سازد .همچنین ،عمرسعد آنگاه
که عبداهلل بن مطیع عدوی ،وی را به علت آن که حکومت ری را بر کشتن فرزند رسهول
خدا

 ،ترجیح داده بود ،سرزنش کرد ،در پاسخ گفت:
اين کار تقدير الهی بوده است.

38

به این ترتیب ،امویان خأل هنجاری را که در اثر مهجور بود اههل بیهت

و بهه

تبع آن ،قرآن مجید پدیده آمده بود با افکار و باورهای ابداعی مرجئه و جبریّه پر کردنهد و
با تکیه بر فتواهای ساختگی آنها ،کهنشههای فهردی و اجتمهاعی تهوده مهردم را سهامان
بخشیدند تا مردم احساس کنند که رفتار ایشان مطابق با ارزشها است .این روند تا جایی
پیشرفت که به گفته برخی از محققان ،توده مردم با وجود آن که در زمان قتهل عثمهان،
مخالف وی بودند ،بعدها با توجه به دالیل بنی امیه ،عثمان را از آن ایرادها تبرئه نمودند و
تطهیر کردند.

39

 .5تعصّب نژادی وپیآمدهای آن

تعصّب به جانبداری بیقید و شر از شخصی یا از طریقه و مذهبی ،بدون توجه به
حق یا ناحق بودن آن میگویند.40.البته ،گاهی از عنوان حمّیت و تعصّب دینهی معقهول و
منطقی در دین نام برده میشود که با تعصّب نادرست ،متفهاوت اسهت.در واقهع ،دیهن بهه
تعصّبات بیجا و نامشروع جهت میدهد و از ابزار تعصّب در جای مناسب بهره میبرد.

41

اسیم ،اقوام متعدد و گوناگون عرب را از تعصّب قومی و قبیلهای برحذر داشت و قبایل
مختلف 42را به صورت امت واحد درآورد و همه مسلمانان را تحت پرچمی واحد گرد آورد و
در پناه وحدت عقیده و هدف ،عقد اخوّت ،برادری دینی و همبستگی و انسهجام اجتمهاعی
بینظیری میان آنان برقرار کرد .به گونهای که انصار و مهاجر ،مانند دو برادر در کنار هم و
بر سر سفره یکدیگر مینشستند .رسول گرامی اسیم

به طور مستمر میکوشید تها بها
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03

رفتار و گفتار خویش ،طرز تفکر «إنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَاهلل أَتْقاکُمْ» را در باور و رفتار مسلمانان
نهادینه کند .انتخاب بیل حبشی رنگینپوست به عنوان مؤ ّن مخصهو  ،نمونهه عملهی
این امر بود.

43

معاویه ،در دوران حیات امیرالمؤمنین حضرت علی

پیوسته بها تحریهک تعصّهب

قبیلهای ،میان قبایل عربی ساکن عراق ،دسیسه و توطئه مهیکهرد و امتیازههای مهادی و
اجتماعی رؤسای قبایل شام را به رخ رؤسای قبایل عراق میکشید .بر این اسهاس ،سهران
قبایل و کسانی که به واسطه ارتکاب جنایت یا خیانت در انجام وظایف خود ،مهورد خشهم
امیرمؤمنان واقع شدند و کسانی که به دنبال کسب ثهروت و تحصهیل موقعیهت نامشهروع
بودند ،شام را پناهگاه مطمئنی دیدند .بنابراین ،آنها راه شهام را در پهیش مهیگرفتنهد و در
دربار معاویه ،مقام و موقعیت مهمی مییافتند ،تجلیل و احترام میشدند و از بخششههای
فراوان او برخوردار میگردیدند.
معاویه در دو بخش از تعصّب قبیلهای بهرهبرداری مهیکهرد .نخسهت ایهن کهه بها
سخنان و رفتار خود ،تعصّب قبایل عربی را برمیانگیخت تا از یهک سهو ،دوسهتی قبایهل
مزبور را از رهگذر دوستی رؤسای آنها جلهب کنهد و از سهوی دیگهر ،ههر وقهت قهدرت و
نفو شان ،حکومت او را تهدید کرد ،آنها را به جان هم بیندازد .دوم این که تعصب نه ادی
عموم عرب را بر ضد مسلمانان غیر عرب که موالی نامیهده مهیشهدند ،برمهیانگیخهت.

44

روش اخیر معاویه ،سر ان قبایل عهراق را تحهت تهأثیر قهرار داد بهه گونههای کهه از روی
دلسوزی و مصلحتاندیشی به امیرالمؤمنین حضرت علی

عرض کردند:

يا امیرالاؤمنان! اين اموال را تقسدیم کدن و بده بزرگدان و اشدراف عدرب و
قريش ،بیش از عجم و مسلاانانِ غیر عرب بده و دل کسانی را که ماكن است با
حكومت شاا مخالفت کنند به دست بیاور.

اما امیرالمؤمنین به آنان جواب داد:
می خواهید من از ظلم به افراد تحت حكومت خود ،پلی برای پیروزی بساز .
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به خدا سوگند! هرگز چنین کاری نایکنم.

00
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معاویه با استرات ی تفرقه در میان قبایل ،اختیف انداخت و آنها را مطیع خهود قهرار
داد .او از آنان در مقابل انقیبیان بهره میگرفت؛ زیرا این وضع ،باعث شده بودکهه قبایهل
همواره علیه نیروهای انقیبی با حکومت های وقت همکاری کنند تا امتیازاتی را که از آن
برخوردار بودند ،حفظ کنند .این قبایل در برابر هر کوششی که به منظور برانهداختن نظهام
موجود به عمل میآمد ،ایستادگی میکردند و آن را در هم میشکستند.
برخی از محققان معتقدند که سران قبایل با توجه بهه وضهع خهود بهه حفهظ روش
محافظهکاری و احتیا مایل بودند .از این رو ،آنها نه تنها دست به انقیب نمیزدند ،بلکه
گاهی جلوی انقیب مردم را می گرفتند .این عده از بیم آنکه مبادا جایگاه آنهها بها خطهر
روبهرو شود ،به نهام حفهظ صهلح و نظهم ،نفهو خهود را در خهدمت حکومهت وقهت قهرار
می دادند 46.سیاست های قوم مدارانه معاویه ،عهیوه بهر آن چهه گفتهه شهد پهیآمهدهای
متعددی را به دنبال داشت که در ادامه به اختصار ،آنها را مرور میکنیم.
. 1-5قبح زدایی از رفتار جاهلی

معاویه پس از تأسیس سلطنت ،تحریک تعصب قبیلهای را در دستور کار خهود قهرار
داد .او به کارگزارانش دستور داد از روش او در مناطق تحت فرمان خود استفاده کنند و بها
به کارگیری اشعار دوران جاهلی ،روح تعصب ن ادی جاهلیت را زنهده کننهد .نماینهدگان و
کارگزاران او در شهرها ،تعصبات و کینههای میان قبایل را تحریک میکردند و بها ایجهاد
اختیف در میان آنان به حکومت میپرداختند.
آنها هرچه در توان داشتند در راه تغییر ارزشهای معنوی بهه کهار مهیگرفتنهد و در
سایه این اختیف ،نیروهای ارزشی را به راحتی از میان برمیداشتند .به عنوان نمونه ،زیاد
بن سمیّه ،کارگزار معاویه بیشترین بهره را از تحریک تعصبات قبیلهای برد و از این طریق،
حجربن عدی کندی را که یکی از نیروهای ارزشی بود از سر راه برداشت 47.در ایهن بهاره
گزارش میشود:
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وقتی می خواست حجربن عدی را دستگیر کند ،محادد بدن اشدعث کِنددی را
مأمور بازداشت او کرد .هدف زياد از ايدن کدار ايدن بدود کده تخدم اخدتالف و
دودستگی را میان قبیله کنده که از نیرومندترين قباي کوفه بود بكارد و هر يک
از ياران حجر و هم دستان محاد بن اشعث را به دشانان جديد خود سرگر سدازد
و از عد اتحاد آنها مطائن گردد.

48

معاویه برای عمل به وصیت پدرش ابوسفیان م.بین00-03ههه.ق) کهه گفتهه بهود،
حکومت و خیفت را در میان خود موروثی کنید به تحریهک تعصهب قبیلههای دسهت زد.
هدف دیگر معاویه از تحریک تعصب قبیلهای ،سرگرم کردن قبایل به یکدیگر و غفلهت از
حکومت اموی بود.
در حقیقت معاویه ،با سه گروه عمده روبهرو بود .گروهی از مخالفان معاویه ،شهیعیان و
دوست داران امیرالمؤمنین حضرت علی

بودند .گروه دیگر ،خوارج بودند که در دشمنی

با امویان با شیعیان همعقیده بودند اما دلیل مخالفت این دو گروه با هم متفاوت بود .گروه
سوم ،برخی از قبایل عراق بودند که از انتقال به شام و تبعیض میان اهل شام و عهراق در
تقسیم بیتالمال خشنود نبودند.

49

معاویه میکوشید برای مقابله با گروههایی کهه حکومهت او را تهدیهد مهیکردنهد،
تعصب قبیلهای میان قبایل را تحریک کند و بزرگ کردن کینههههای کوچهک و قهدیمی
وحدت آنها را غیرممکن سازد و به این وسیله خود و بنی امیهه را در حاشهیه امنیهت قهرار
دهد .مشخص است که توجه به تعصبهای قبیلهای و رقابتهای دوران جاهلیت ،موجب
درگیری میان قبایل میشد .در سایه این درگیریها ،معاویه و همدستانش ابتدا پایههههای
حکومت خود را محکم کردند و سپس به احیهای ارزشههای جهاهلی پرداختنهد .آنهان بها
آسودگی خاطر ،رفتار دوران جاهلی را در پوشش حکومت دینی انجام میدادنهد و آشهکارا
حرام الهی را مرتکب میشدند .احمد بن حنبل در کتاب مسند خود از عبداهلل بن بریهده در
این باره نقل میکند:
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بريده گويد من و پدر نزد معاويده رفتدیم و او مدا را روی فدرش نشدانید.
سپس غذا برای ما آوردند و پس از آن شراب برای ما آوردند و معاويه نوشدید.
آنگاه به پدر داد؛ ولی پدر گفت از زمانی کده رسدول خددا
کرده من ننوشیدها .

آن را حدرا

50

.2-5قوم مداری ارزشی

قوم گرایی و ن ادپرستی امر ناپسندی است و زشتی این پدیده زمانی بیشهتر خواههد
شد که رنگ دین به خودگیرد .اگر تعصبورزی و قوم مداری در جامعه دینی ،بهه عنهوان
ارزش معرفی شود ،چهره دین و ارزشهای دینی را مخدوش خواهد کرد؛ زیرا هدف دیهن
را که معنا بخشی به حیات انسانی و هدایت بشر به ساحل سعادت است تحت تهأثیر قهرار
خواهد داد.
در دوره حکومت معاویه نه تنها پدیده قوم مداری احیا گردید ،بلکه رنگ دین به خود
گرفت به شکلی که «هر یک از قبایل مختلف ،شروع به جعل احادیثی به نام پیامبر درباره
فضیلت و شرافت خود کردند ،چون این قبایل بر سر ریاست و افتخارات و شهرف بها ههم
رقابت میکردند ،میخواستند از احادیث نیز ،مانند شعر به منظور اثبات شرف و افتخهارات
خود استفاده کنند و از این رهگذر ،احادیث بسیاری درباره فضهیلت قهریش ،انصهار اسهلم،
غفار ،اشعریها ،حمیریها،جُهینه و مزینه جعل گردید».

51

 . 3-5نژاد ،مالک برتری

پیآمد دیگر سیاست ن ادپرستی معاویه ،تحقیر کردن اقوام غیر عرب به وی ه ایرانیان
بود .آنان حساسیت خاصی علیه ایرانیان داشتند .شهید مطهری در این باره مینویسد:
امويان حساسیت خاصی علیه ايرانیان داشتند که با ساير نژادهای غیرعدرب،
مثالً قبطیها نداشتند .علت اصلی اين حساسیت ،تااي نسبی ايرانیدان نسدبت بده
علويین خصوصاً شخص علی

بود.

52

احمد امین پس از نام بردن از برخی رفتارهای تحقیرآمیز و تبعهیض آلهود عهرب در

09
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برابر غیر عرب در دوره اموی در نهایت میگوید که «به طور کلی هر آنچه از غیر عهرب
صادر میشد باطل میشمردند ،گرچه حق بود و ههر آنچهه را عهرب مهیگفهت و عمهل
میکرد ،حق میشمردند ،هرچند باطل محض میبود» 53.برتری دادن ن اد عرب تا جهایی
پیش رفت که هی عربی حاضر نبود مادر غیرعرب داشته باشد و به اصطیح هجین باشد.
اگر فرزندی ،پدر عرب و مادری غیرعرب یا کنیز داشت به او هجین میگفتند و هجین به
معنای پست ،لئیم ،خوار و معیوب بود.

54

جاحظ در این باره میگوید:
من به عربِ فقیر تنگ دستی که فصیح و بلیغ و از قبیله بنی کالب بود ،پول
داد و به او گفتم آيا دوست میداشتی که هزار جريب زمین داشتی ،ولی هجدین
بودی؟ گفت خیر .من خواری و عیب و نقص را به هیچ قیاتی پدذيرا نیسدتم .مدن
عرب خالص ،ولی فقیر بودن را بر ثروتمند بودن ترجیح میدهم.

55

احمد امین از مبرّد نقل میکند:
شخص عربی بر گرد کعبه ،خانه خدا در حال طواف بود و در حق پدر خويش
دعا میکرد ولی از مادر خود ياد نایکرد و برای او دعا نایناود .بده او گفتندد
چرا به مادرت دعا نایکنی؟ آيا او را از ياد بردهای؟ او پاسو داد مادر از قبیله
تایم است و اين قبیله ،قبیله منفوری است.

56

معاویه در این باره ،نامه محرمانه ای به زیاد بن ابیه م10.هه.ق) نوشت کهه فرمهان
حکومتی او به همه کارگزارانش محسوب می شود ،در این نامه آمده است:
ای برادر! مگر عار قانون نكرد که ديه موالی ،نصف ديه عربهدا باشدد…
چون اين نامه من به تو رسید ،عجم را خوار و اهانت کدن و دورشدان سداز و از
هیچ کدا ياری نخواه و حاجتی از آنها برآورده مكن.

57
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 .4-5تفرقه در جامعه

اسیم در سرزمینی ظهور کرد که در آن ،اعراب در شکل قبایل متعهدد زنهدگی مهی
کردند .ساختار قبیلهای ،ساز و کار مخصوصی به همراه داشت که مهمترین آن ،قوممداری
و تعصب قبیلهای بود .هر قبیله ،خود را از دیگران برتر میدانست ،بر مفاخر و فضایل خود
تأکید میکرد ،دیگران را نادیده میگرفت و یا فاقد آن مفاخر میدانست .بنابراین ،دیگران
را به اطاعت از خود فرا میخواند و از آنجا که این وی گی در تمام قبیلهها وجهود داشهت،
پیوسته در حال رقابت و ستیز بودند.
این امر ،یکی از آسیبهای جدی آن جامعه بود؛ چرا که تکیه بر تعصبههای قهومی و
قبیلهای ،سبب ایجاد چند دستگی اجتماعی و عدم انسجام اجتمهاعی شهده بهود .بهه ایهن
ترتیب ،امنیت که یکی از خواستههای اصیل هر جامعه اسهت در زنهدگی قبیلهه ای وجهود
نداشت .گروههای کوچک به طور دائم در وحشت و ناامنی به سر مهیبردنهد .آنهها یها بهه
اسارت دیگران در میآمدند و یا در بیابانها ،هراسان زندگی مینمودند و سایه مرگ را بر
سر خود و فرزندان خود احساس میکردند.
اسیم با ظهور خود ،جامعه را از تفرقه نجات داد و وحدتی بهه ارمغهان آورد کهه در
پرتو آن ،وحشت و ناامنی از میان رفت و آرامش و امنیت جایگزین آن شد .ایهن آرامهش
پس از رحلت پیامبر اکرم

با سیاست ن ادی خلفها بهه خصهو

عثمهان و پهس از آن

معاویه به تدریج کاسته شد و در دوره امویان به طور کامل از بین رفت.
با روش معاویه ،از همگسیختگی پدیدار شهد و وحهدت عصهر نبهوی در اثهر تحریهک
تعصبهای قبیلهای به بهدترین شهکلی از ههم گسهیخت .ارکهان اتحهاد و یهکپهارچگی
مسلمانان متزلزل گردید و ملت اسیمی را در اعماق جنگهای خانمهانسهوز فهرو رفهت.
معاویه میان طوایف مسلمان ،تخم کینه و عهداوت پاشهید و سهرانجام موجهب شکسهت و
سقو جامعه اسیمی شد و دشمنان را بر اسیم مسلط کرد.
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 .5-5رویداد عاشورا

به اعتقاد شهید مطهری ،مبارزه شدید امویان با اسیم و قرآن دو علت داشت :یکی،
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رقابت ن ادی که در سه نسل متوالی ،متراکم شده بود؛ دوم ،تباین قوانین اسیمی با نظهام
زندگی اجتماعی سران قریش به خصو
بود.

امویها که اسیم بهر ههم زننهده آن زنهدگانی

59

همانطور که گفته شد پیآمد سیاست معاویه ،نابودی اسیم و به خاک سپردن نهام
بود .وی به تعصب قبیلهای تأکید داشت و این سیاست ،سرانجام به قتل فرزنهد

پیامبر
رسول خدا

در سرزمین طف انجامید؛ چرا که براساس تعصب قبیلهای با بهودن اینهان،

جایی برای دیگران باقی نمیماند .از نظر نویسنده مقالهه ،چسهبیده بهودن هاشهم و امیهه،
سرسلسله خاندانهای بنی هاشم و بنی امیه افسانه ای ساختگی است کهه امویهان بهرای
توجیه تعصبات قبیلهای و منطقی دانستن درگیری با بنیهاشم به آن متوسل میشدند.
صرف نظر از این افسانه ،تعصب و دشمنی جاهلی قریش و بنی امیه در مقابل اسیم
و پیامبر اکرم

ادامه داشت تا آن که عثمان به خیفت رسید و ابوسفیان سهفارش کهرد

که دست به دست دهید و این حکومت و خیفت را موروثی کنید .این کار به دست معاویه
صورت گرفت .او حکومت خود را برضدّ خاندان عصمت و طهارت

بنا نهاد و این امر

زمینه پیدایش فاجعه غمبار نینوا را آماده کرد.
این حقیقت تلخ ،در مجلس جشن شام زمانی آشکار شد که اشهعاری از ابهن الزبعهری
شاعر درباره دشمنی نسبت به اسیم و پیامبر

سروده شد .اشعاری که یزید ،ابیاتی برآن

افزود و در مجلس جشن پیروزی خویش خواند .این اشعار به خوبی ،روح تعصب قبیلهای را
به نمایش گذاشت و نشان داد که چگونه تحریک تعصبات به وسیله معاویه در جامعه اثهر
گذاشته است و پیآمد زیانباری چون عاشورا به همراه داشهته اسهت .در ایهن شهعر آمهده
است:
ای کاش! بزرگان قبیلها که در جنگ بدر کشته شدند [اکنون حضور داشتند
و] میديدند که شاشیرها و نیزهها چگونده بدر سدر خزرجیدان فدرود مدیآيدد و
شیونشان بلند میشود .پس با کشتن حسین

از شادی و نشاط بده هیجدان در
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آمدند و برافروخته شدند و گفتند ای يزيد! پايندده باشدی .مدا بزرگدان آنهدا را
کشتیم و در برابر کشتههاياان در جنگ بدر مقابله به مث کرديم و توازن برقرار
گرديد .خاندان بنی هاشم با حكومت بازی کردند در حالی که نه خبری از آسداان
و وحی الهی در کار بود .اگر از خاندان احاد در برابدر آنچده در جندگ خنددد
کردند انتقا نگیريم ،از قريشیان اه خندد نیستیم.

60

سخنان یزید به خوبی نشان میدهد که کشهتن امهام حسهین بهن علهی

در آن

حادثه تلخ ،براساس تعصبهای قبیلهای و کینههای کهنه بود .امویان که کمتر معتقهد بهه
معارف و آموزه های دینی بودند و در موارد متعددی به قصد انتقهام از دیهن و ارزشههای
دینی ،تسلیم قدرت الهی و حکومت نبوی گردیدند ،ماهیت خهود را در واقعهه عاشهورا بهه
نمایش گذاشتند .پس اگر قتل ساالر شهیدان را یکی از پیآمدهای تعصب قبیلهای معاویه
و پیروانش بدانیم ،گزافه نگفتهایم .تحریک تعصب قبیلهای ،به وسیله معاویه و کهارگزاران
او در سراسر مناطق اسیمی پیآمدهای منفی بسیاری داشهت کهه بررسهی همهه آنهها بهه
فرصت دیگری نیاز دارد.
نتیجه

مقاله حاضر تیشی در جهت بررسی یکی از موضوعهای مههم فرهنگهی در مقطعهی
حساس از تاریخ اسیم بود که با رویکردی جامعهه شهناختی سهازوکار تغییهرات ارزشهی را
بررسی کرد و از طریق مطالعه اسناد و شواهد تهاریخی ،نقهش کلیهدی معاویهه را در ایهن
فرآیند تبیین نمود .این حاکم اموی با بهره گیری از عدم آگهاهی مهردم شهام و همراههی
منافقانه برخی از سران سیاسی و اجتماعی جامعه نوپای اسیمی توانست ،با قداست زدایی
از ارزشهای ناب وحیانی و جایگزین نمودن ارزشهای جاهلی ،از طریهق قرائهت ههای
جدید از اسیم و احکام نورانی آن به تدریج نیروهای ارزشی و آشنای به اسیم را از صحنه
اجتماعی حذف فیزیکی و یا ترور شخصیتی نماید.
به این ترتیب ،مسیر احیای تعصب عربی وقوم مداری ،تفرقه فکری و رفتاری در میان
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امت اسیمی هموار گردید و حکومت اسیمی به سلطنت موروثی تبدیل شهد .معاویهه بها
بیعت گرفتن از رجال سیاسی و اجتماعی ،حکومت را به یزیدی سپرد کهه در دوره او ،سهه
فاجعه بزرگ رقم خورد که حادثه عاشورا مهمترین آن بود.
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پی نوشتها
 .1معاویه پس از قرارداد صلح در خطبه اش گفت :ای اهل کوفه! خیال میکنید که من برای این با شما
جنگیدم که نماز و حج را به جا آورید یا زکات بپردازید؟ نه ،چون میدانم که شما اینها را به جای
میآورید .من برای این با شما جنگیدم که برگردة شما سوار شده ،بر شما حکومت کنم و اینک با آنکه
از حکومت من بیزارید ،خدا مرا بر شما مسلط ساخته است .آگاه باشید هر خونی که تاکنون ریخته
شده ،هدر بوده و هر شرطی که تعهد کردهام ،زیر پاهای من است( .ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،بیروت:
داراحیاء التراث العربی ،بی تا ،ج ،6ص.222
 .2دفلور ملوین و دیگران ،مبانی جامعه شناسی ،اقتباس حمید خضرنجات ،شیراز :انتشارات دانشگاه
شیراز ،1732،ص.247
 .7نمونهای از روایتهایی که قداست زدایی می کنند ،چنین است :بخاری در صحیح نقل میکند که

عایشه گفته است :دو کنیزک آوازهخوان در خانه من ،شعرهایی از عصر جاهلیت و جنگهای آن را به
آواز میخواندند .در این حال پیامبر وارد شد و بدون هیچ عکسالعملی ،روی بستر خویش دراز کشید.
در این هنگام ابوبکر وارد شد و به محض برخورد با آوازهخوان با شدّت و تندی به من گفت :ساز و
آواز شیطانی در محضر پیامبر؟» بخاری در روایت دیگری میگوید :ابوبکر به عدهای که مشغول ساز و
آواز بودند گفت :ای بندگان خدا! آیا به ساز و آواز شیطان مشغول شدهاید؟ رسول خدا به ابوبکر رو
کرد و فرمود:رهایشان کن و کارشان نداشته باش .هر گروهی عیدی دارد و امروز هم عید ما میباشد
(محمدبن اسماعیل بخاری ،صحیح بخاری ،استانبول :دارالصباعه العامره ،بی تا ،ج ،2ص.)222

 . 4زبیر بن بکّار از مطرف بن مغیرة بن شعبه نقل میکند :من همراه پدرم ،مغیره (22هـ.ق) به مسافرت
شام رفتم و بر معاویه وارد شدیم .پدرم هر شب به مجلس شبانه معاویه میرفت و وقتی به خانه
برمیگشت با وجودآنکه خود از داهیانِ به نام عرب بود از فراست و کیاست معاویه سخن میگفت
ولی یک شب پس از اینکه از نزد معاویه به خانه برگشت ،از غذا خوردن امتناع ورزید و من او را
سخت پریشان دیدم .ساعتی درنگ کردم؛ زیرا میپنداشتم ناراحتی پدرم از اعمالی است که از ما سر
زده یا حادثهای در کار و موقعیت ما رخ داده و کم و کاستی به وجود آمده است .علت ناراحتی او را
پرسیدم .گفت :فرزندم من از نزد خبیثترین و پلیدترین مردم بازگشتهام .گفتم:برای چه؟ گفت:مجلس
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معاویه خالی از اغیار بود و ما با هم خیلی خصوصی و با نهایت صمیمیت سخن میگفتیم .من به او
اظهار داشتم:ای امیرالمؤمنان! تو به آرزوهایت رسیدی .حال اگر با این سن کهولت به عدل و داد اقدام
کنی و با دیگران به مهربانی رفتار نمایی ،خیلی به جا و شایسته است .اگر نظر لطف به بنی هاشم کنی
و با ایشان صله رحم بنمایی ،چه مانعی دارد؟ با آنها نیکی و صلة رحم بکن تا در روزگاران از تو نام
نیکی به یادگار بماند .معاویه جواب داد :وای بر تو .این آرزویی سخت دور از دسترس و انجام ناشدنی
است .ابوبکر به حکومت رسید و عدالت ورزید و آن همه سختیها تحمّل کرد ،ولی وقتی مرد ،نامش
نیز مُرد .آنگاه عمر به حکومت رسید .کوششها کرد ،ولی وقتی کشته شد ،نامش نیز از میان مردم
رفت .آنگاه برادر ما عثمان به خالفت رسید .مردی از نسب ،چون او نبود و کرد آنچه کرد ،ولی کشته
شد ،نامش فراموش گردید .در حالی که نام این مرد ،فرزند ابوکبشه (این لقبی است که کفار قریش به
طعنه به پیامبر اکرم

داده بودند) را هر روز پنج بار در سراسر جهان اسالم به فریاد بانگ میزنند و

به بزرگی یاد میکنند :اشهد انّ محمّد رسول اهلل .تو فکر میکنی چه عملی در چنین وضعی باقی خواهد
ماند؟ و چه نام نیکی پایدار است .ای بیمادر! نه به خدا سوگند! آرام نخواهم نشست ،مگر این که نام
او را دفن کنم و این ذکر و یاد را به خاک سپارم! (مسعودی ،مروج الذهب ،تحقیق عبداالمیر مهنّا،
بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،بی تا ،ج ،7ص.)427
 « . 2لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (احزاب )77( ،آیه .)21
 . 6طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ،ط الثانیۀ ،بیروت :دار التراث،
1663م ،ج ،12ص .25
 . 3اجتمع الناس علیه حین بایع له الحسن بن على و جماعۀ ممن معه ،و ذلک فی ربیع أو جمادى سنة
إحدى و أربعین ،فیسمّى عام الجماعۀ .و قد قیل :إن عام الجماعۀ کان سنۀ أربعین (ابن عبد البر،
االستیعاب فى معرفۀ األصحاب ،تحقیق على محمد البجاوى ،بیروت :دارالجیل1412 ،ه.ق ،ج ،7ص
.)1415
 . 5ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،بیجا :احیاء التراث العربی ،بی تا ،ج،11ص.44

 . 6مسعودی در این باره مینویسد :آنها [شامیان] برای رسول خدا

 ،اهل بیت و نزدیکانِ غیر از

بنیامیه نمیشناسند… .از یکی از بزرگان اهل شام که اهل رای و عقل بود سؤال شد :این ابوتراب که
خطیب او را لعن میکند ،چه کسی است؟ جواب داد:من فکر میکنم یکی از دزدان فتنهانگیز باشد
(مسعودی ،مروج الذهب ،پیشین ،ج،7ص.)44
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 . 12سلیم بن قیس ،اسرار آل محمد ،قم :انتشارات اهل بیت ،بی تا ،ص.427
 . 11ابن الحدید ،پیشین ،ج ،16از ص 46به بعد.
 . 12پس از اقدام به جعل احادیث فراوان در حرمتشکنی وتوهین مستقیم و غیر مستقیم نسبت به
شخصیت سید کونین محمد مصطفی

وممانعت از انتشار فضایل خاندان عصمت و طهارت و فرمان

بی شرمانه و ناجوانمردانه سبّ امیرالمؤمنین حضرت علی علیه صلوات المصلین ،تا حدود زیادی مردم
و به ویژه اهل شام از دسترسی به اهل بیت رسول خدا

که آن حضرت تمسک به آنان را وصیت

کرده بودند ،محروم گردیدند تا جایی که شامیان در مجلس جشن یزید ،به هنگام خطابه امام زین
العابدین ،آنگاه که فرمود :علی

را در محراب عبادت کشتند ،گفتند :مگر علی نماز میخواند؟

 . 17ابن الحدید ،پیشین ،ج ،2ص  .113-116
 . 14همان ،ج ،11ص .44
 . 12همان ،ص 44.-47

 . 16طبری ،پیشین ،ج ،6ص .172

 . 13ابن عبدالبر ،پیشین ،ج،1ص .161
 . 15ابن ابی الحدید ،پیشین ،ج ،11ص.46-44
 . 16ابن جوزی ،تذکره الخواص ،تهران :مکتبۀ نینوا ،بیتا ،ص.112
 . 22ابن ابی الحدید ،پیشین ،ج ،11ص .46-42

 . 21کوئن ،بروس ،مبانی جامعه شناسی ،ترجمه غالم عباس توسلی و رضا فاضلی ،تهران :سمت،
 ،1733ص.33

 . 22حسن بن موسى نوبختی ،فرق الشیعۀ ،چاپ دوم ،بیروت :دار األضواء 1424 ،ه.ق ،ص.6
 . 27عطوان حسین ،الفرق االسالمیه فی بال الشام فی العصر االموی ،ترجمه حمیدرضا شیخی ،مشهد:
آستان قدس رضوی ،بیتا ،ص.13-16

 . 24ابن سعد الطبقات الکبری ،بیروت :دارصادر ،بیتا ،ج ،4ص121؛ ابن قتیبه الدینوری ،االمامۀ و
السیاسۀ ،قم :شریف رضی ،بیتا ،ج ،1ص.66
 .22أهبان بن صیفی الغفاریّ البصری از اصحاب رسول خدا

که ساکن بصره بود و در همان جا

درگذشت ابن عبدالبر ،پیشین ،ج ،1ص.116
 . 26عن عديسۀ بنت أهبان بن صیفی الغفاری صاحب النبی .ص .قالت :جاء علی إلى أبی فدعاة إلى
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الخروج معه فقال :إن خلیلی و ابن عمک أمرنی إذا اختلف الناس أن أتخذ سیفا من خشب و قد
اتخذته .فإن شئت خرجت به معک .فترک  .ابن سعد ،پیشین ،ج ،3ص.26
 . 23وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی ال تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ (بقره ( )2آیه  .)167
 . 25ابن سعد ،پیشین ،ج ،4ص.66
 . 26لِیَفْجُرَ أَمامَهُ» ،قیامت( )32آیه.2
 . 72نوبختى ،پیشین ،ص.6
 . 71زمر( )76آیه .27
 . 72ابن ابی الحدید ،پیشین ،ج ،3ص.224-227
 .77محمد بن عبدالکریم شهرستانی ،الملل و النحل ،چاپ سوم ،قم :الشریف الرضی ،1764 ،ج ،1ص
36؛ محمد مهدی شمس الدین ،ثورة الحسین (ارزيابی انقالب امام حسین

 ،بیجا :الست فردا ،بیتا،

ص.17
 . 74محمدجواد مشکور ،فرهنگ فرق اسالمی ،مشهد :آستان قدس رضوی ،بیتا.725 ،
 . 72شهرستانی ،پیشین ،ج ،1ص.26
 . 76ابن المنظور ،مختصر تاریخ دمشق ،دمشق :دارالفکر 1424 ،ق ،ج ،6ص.52
 . 73ابن سعد ،پیشین ،ج ،2ص .145

 . 75عبدالرزاق موسوی المقرم ،مقتل الحسین (چهره خونین حسین) ،ترجمه عزیزاهلل عطاردی ،تهران:
جهان ،1765 ،ص.421
. 76رسول جعفریان ،تاریخ خلفاء ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی ،1734 ،ص.427

 . 42ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت :داراحیاء التراث العربی ،بیجا ،ج ،6ص .277

 . 41کتاب های صحیح مسلم و صحیح بخاری باب مستقلی دارند با عنوان «باب نصر األخ ظالما أو
مظلوم» .روایت معروفی از رسول خدا نقل میشود که فرمودند :انصر أخاک ظالما أو مظلوما .قالوا :یا
رسول اهلل کیف ننصره ظالما؟ قال :بکفه عن الظلم (یعقوبى ،تاریخ یعقوبی ،بیروت :دارصادر ،بیتا ،ص
 ،)272ج ،2ص.127
 .42یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (حجرات( )94آیه .)31

 .47حضرت در خطبه معروف خود در حجۀالوداع فرمود« :مردم! خداوند نخوت و تکبر دوران جاهلیت
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را از بین برده و افتخار به پدران و گذشتگان را محکوم ساخت .همة شما از آدم و آدم از خاک است.
هیچ عربی بر عجمی برتری ندارد ،مگر به تقوا و پرهیزکاری» عالمه امینی ،الغدیر ،تهران :دارالکتب
االسالمیه ،1766 ،ج ،6ص .155

 .44احمد امین ،فجراالسالم ،مصر :النهضۀ المصریه ،بیتا ،ص.66
 .42همان ،ص.62
 . 46شمس الدین ،پیشین ،ص62به نقل از ولهاوزن در الدولۀ العربیۀ ،ص.25
 . 43ابو حنیفه احمد بن داود الدینورى ،األخبار الطوال ،تحقیق عبد المنعم عامر مراجعه جمال الدین

شیال،قم :منشورات الرضى .1765 ،ص224-227؛ یعقوبی ،پیشین ،ص .272
 . 45مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص.742
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