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 نقش خواص در سقوط جامعه اسالمی از منظر

 های منتهی به واقعه عاشورادر سال قرآن و حدیث
 1یداهلل ملکی

 چکیده

می نقش بسیار مه، کنندمی مبارزه« باطل»و « حق»خواص هر جامعه که در دو جبهه نخبگان و 

در جهت گیری مردم در رخدادهای گوناگون دارند. آنچنان که اگر خواص اهل حق بتوانند 

سعادت دنیا و آخرت مردم ، عمل کنندها توده« هدایت و تربیت»به تکالیف الهی خود در 

هه باطل جب، از انجام وظایف خود شانه خالی کنند، دالیل مختلفولی اگر به ، شودمی تأمین

زند. واقعه عاشورا تنها نیم قرن پس از رحلت می جامعه را رقم« سقوط»به میدان آمده و 

که بیشتر آنان را در  - و در حالی رخ داد که شمار زیادی از صحابه پیامبر رسول خدا

، در مبارزه با جبهه باطل اما حسین بن علی، نددر قید حیات بود -شناسیم می زمره خواص

تنها ماند و در صحرای کربال همراه نزدیک به یکصدتن از خانواده و یاران وفادارش به 

واص نقش خ، روایات و منابع تاریخی، اساس آیات قرآن بر، این نوشتار شهادت رسید. ما در

 کنیم.می را در سقوط جامعه اسالمی بررسی

 واژگان کلیدی

 عاشورا، حدیث، قرآن، جامعه اسالمی، سقوط، خواص
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 طرح مسأله .1

نقطه عطفی در تاریخ اسالم و ، رخ دادواقعه عاشورا که نیم قرن پس از رحلت پیامبر

و یاران باوفایش توسط دستگاه  آزموی دشوار برای مسلمین بود. شهادت حسین بن علی

از ها داد که فرسنگمی را نشانای هجامعسقوط و انحطاط ، حاکم و اسارت خاندان نبوی

 فاصله گرفته بود.  رسول خداهای آموزه

 ،که ذهن نگارنده را در این زمینه به خود مشغول داشتههایی پرسشترین یکی از مهم

، رده ایمیاد ک« خواص»این است که نخبگان و برگزیدگان جامعه که در این مقاله از آنان به 

شکل گیری واقعه عاشورا داشتند. بدین ، جامعه اسالمی و در نهایتچه نقشی در سقوط 

 ،تقسیم کرده تا از این رهگذر« خواص»و « عوام»آحاد جامعه را به دو گروه کلی ، منظور

شامدهای در پیتأثیرگذاری خواص را تبیین نماییم. ناگفته پیداست که خواص هر جامعه 

 گیرند. راه رامی تصمیم، ه جوانب موضوعآگاهی و احاطه به هم، گوناگون از روی فکر

ررشته بدیهی است که سویش گام برمی دارند و شناسند و بر اساس استنتاج و تحلیل خمی

بوده و سرنوشت مبارک یا شوم « خواص»در بسیاری از مقاطع در دست « عوام»قیام و قعود 

ه دو کردیم خود ب که از آنان یادی وابستگی شدیدی به مشی خواص دارد. نخبگان، جامعه

شوند: خواص اهل حق و خواص اهل باطل. لذا به منظور بررسی نقش آنان می تقسیم گروه

خواص »کلی  عنوان دو ذیل را بحث، عاشورا واقعه بر تأکید با جامعه اسالمی در سقوط

 گیریم.می پی«اهل حق و باطل

« مینپیشوا و ا» تقسیم بندی آنان به دو گروه، سیمای خواص اهل حق، در بخش نخست

نقش خـواص امین اهل حق در سقوط جامعه اسالمی همراه با ذکر مواردی ، و ویژگیهای آنان

مصداقی از بی تفاوتی خواص امین ، بـررسی شده و در نهایت از زندگی صحابه پیامبر

اهل حق در واقعه عاشورا بیان شده است. در بخش دوم نیز سیما و ویژگیهای خواص اهل 

 اهل خواص و مصادیق نفوذها اقسام و راهبرد آنان بررسی شده و در نهایت هم زمینه، باطل

بیان شده است.  اسالمی پس از رحلت رسول خدا حکومت ساز تصمیمهای الیه در باطل

ق خواص امین جبهه ح، به این نتیجه مهم دست یافتیم که اگر در جامعه اسالمی، در نهایت

کالیف سنگین طی طریق کنند و به ت« بی تفاوتی»ند و یا در بیراهه بتاز« عافیت طلبی»بر مرکب 
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یکه تاز میدان در ، خواص اهل باطل، عمل نکنند، الهی خود در امر هدایت و تربیت مردم

جامعه را رقم خواهند زد. نتیجه طبیعی « سقوط»مختلف اجتماع خواهند شد و های عرصه

 فرزند رسول خدا، مه عِدّه و عُدّه خویشبا ه، چنین وضعی آن است که خواص اهل باطل

ر این ذک، کشند. در پایانمی را به همراه بهترین یارانش در صحرای کربال به خاک و خون

، عتبرمهای مشابهی که در سایتهای نکته ضروری است که پس از جست و جو در میان مقاله

فرا روی های نقش خواص در چالش»خورد: می سه عنوان زیر به چشم، نمایه شده بود

که فقط نقش خواص در دوره حکومت « )قاعدین و ناکثین( حکومت امام علی

تحوالت اجتماعی از دیدگاه رفتارشناسی خواص در »بررسی شده بود.  امیرالمؤمنین علی

معیار نبودن خواص برای پذیرش یا رد حق و ، پیام این اثرترین که مهم« ن و نهج البالغهآقر

بررسی عدم بصیرت خواص »امکان لغزش آنان در طول تاریخ است و عنوان آخر هم به نام 

م یرا در ن« عدم بصیرت»فقط خطای ، «اول هجری قمری از منظر آیات و روایاتدر نیم قرن 

 قرن اول هجری تبیین کرده بود.

 خواص اهل حق .0

به حقایق الهی ایمان داشته و همواره در ، خواص اهل حق بر اساس آیات قرآن کریم

الاذي أُنِْزَل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك ُهَو  َو یََرى الاذیَن أُوتُوا الْعِلْمَ صراط مستقیم الهی گام برمی دارند: 

همه تالش خود را به ، عالوه بر این .(1 (:70) )سباء ِصراِط الَْعزیِز الَْحمیدِ  الَْحقا َو یَْهدي ِإلى

ة  یَْهُدوَن بَِأْمِرنارهنمون شوند: ، گیرند تا مردم را به اجرای اوامر الهیمی کار  َجَعلْناُهْم َأئِما

خواص اهل باطل قرار دارند که همیشه در راه ، . در نقطه مقابل این گروه(37 (:55) )انبیاء

تاریکی را بر نور اختیار کرده و ، کنند. آنانمی دارند و باطل را یاریمی گام بر، طاغوت

اغُوُت  َو الاذیَن کَفَُروا َأْولِیاُؤُهمُ سرانجامی جز دوزخ نیز در انتظارشان نیست: ، بدون تردید الطا

لُماِت أُولئَِك َأْصحاُب النااِر ُهْم فیها خالُِدونَ  . واژه (513 (:5) )بقره یُخِْرُجونَُهْم مَِن النُّوِر ِإلَى الظُّ

 ،هر یک از واژه شناسان قرآن کریم آمده و هفت بار دیگر در، عالوه بر این آیه« طاغوت»

ته که دانس« شیطان»را « طاغوت»، مصباح المنیرفیومی در  اند.هآرایی در این زمینه ارائه کرد

پنج معنا ، اما طبرسی در مجمع البیان (735 /5 :بی تا، )فیومیرود. می برای مذکر و مؤنث به کار

 گران جن و طغیان، ساحر، کاهن، شیطاناند از: برای طاغوت بیان کرده است که عبارت

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/610823
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/610823
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/553459
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/553459
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/664849
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/664849
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/664849
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. (175 /5 :5735، )طبرسی. عبادت قرار گیردها و بر آنچه غیر از خدا مورد پرستش و بت، انس

است که در هر هایی مبارزه با طاغوت، ناگفته پیداست که عمده تالش خواص اهل حق

 شوند. می نمود پیدا کرده و مانع اجرای فرامین الهی در جامعه، عصری به شکلی خاص

 خواص پیشوا .0ـ 1

پیشقراوالن جبهه حق هستند که از آنان به  اوصیای ایشان و امامان معصوم، انبیای الهی

هدایت » تا به وسیله راهبرداند هوظیفه داشت، کنیم. آنان در طول تاریخمی یاد« خواص پیشوا»

ممتاز خواص پیشوا های مردم را به سعادت دنیا و آخرت رهنمون شوند. ویژگی، «و تربیت

  :اندهبه روشنی تبیین شده که از آن جمل، در قرآن کریم

ا در آیه شریفه  صبر و یقین، هدایت به امر الهی. 5 ة  یَْهُدوَن بَِأْمِرنا لَما َو َجَعلْنا مِنُْهْم َأئِما

 .(50 (:75) )سجده َصبَُروا َو کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُوَن.

ِ در آیه شریفه  دعوت به سوی خدا و بصیرت. 5  َعلىَ قُْل َهِذِه َسبِیلِى َأْدُعواْ ِإلَى الال

 .(599 (:55) )یوسف بَِصیَرة  َأنَا َو َمِن اتابََعنىِ 

ة  یَْهُدوَن بَِأْمِرنا َو  و پرستش خداوند در آیه شریفه انجام اعمال صالح. 7 َو َجَعلْناُهْم َأئِما

 ْ عَْل الَْخی
ُ َأْوَحیْنَا ِإلَیِْهْم فِ کَوِة َو کان لَوِة َو ِإیتَاَء الزا  .(37 (:55) )انبیاء وا لَنا عابِدینَ َراِت َو ِإقَاَم الصا

 . خواص امین0ـ 0

سرداران بی ادعای جبهه حق قرار دارند که گوش به فرمان خواص ، پشت سر خواص پیشوا

از مال و جان خویش گذشته و همه دار و ندار خویش را در ، پیشوا در راه اقامه حدود الهی

ها دهنامیم. رستگاری تومی «خواص امین»را نیز وارسته های کنند. این انسانمی راه خدا تقدیم

« خواص امین»های نیست و اگر پشتیبانی و حمایت« خواص پیشوا»تنها وابسته به موفقیت 

راه به جایی نخواهد برد. بنابراین نقش این همراهان پارسای متخلق به اخالق ، نباشد جبهه حق

ی رفتن نقش این همراهان صدیق و بررسبسیار حیاتی و تأثیرگذار است. با در نظر گ، الهی

خالی « نخواص امی»نتیجه گرفت هرگاه اطراف یک پیامبر از  توانمی، تاریخ اقوام پیشین

 «خواص پیشوا»مأموریت الهی ، اندهبوده یا آنان به دالیل مختلف لغزیده و خیانت کرد

هرگاه خواص اما ، ...هارون و، عیسی، حضرت نوحاند هشکست خورده که از آن جمل
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امین یک پیامبر به درستی تکالیف خویش را انجام داده و تا انتهای راه بر صراط مستقیم الهی 

آن پیامبر به ثمر نشسته است. وقایع صدر اسالم در دوره حیات های تالشاند هثابت قدم ماند

بی اعتنا  - شاهدی زنده بر این ادعاست. خواص امین عصر پیامبر اکرم طبیه رسول خدا

در میان شان بود در راه به بار نشستن  تا زمانی که پیغمبر -به فرجام تلخ شماری از آنان 

 بـه خوبی ایستادگی کـرده و از ، رسالت نبوی

 بیپی در پی دریغ نکردند. های بذل جان و مال و تحمل شکنجه و آوارگی و هجرت

ند الهی برآیسخت های دشوار و آزمونهای تها برای این که بتوانند از عهده مأموریتردید آن

 -تر البته در شعاعی کوچک -« خواص پیشوا»باید واجد بسیاری از اوصاف و فضایل اخالقی 

  :آنان را بیان کنیمهای برخی از ویژگی، شایسته است تا به اجمال، باشند. بنابراین

 الا( یقین

ودند که در اثر همنشینی با ایشان ب صحابه رسول خدا، خواص امین اهل حق در عصر بعثت

شد آنان یم به باالترین مراتب یقین رسیده بودند. برخورداری از چنین مقامی بود که باعث

جانفشانی کرده و از هیچ دشمنی نهراسند. در تفسیر اطیب البیان ، در راه استقرار کلمه توحید

زیدبن  - اصحاب پیغمبریک نفر از »سوره مبارکه سجده آمده است:  50ذیل آیه شریفه 

: گفت «کقینُیَ ةُاملَا عَمَ» حضرت فرمود:. «ناً وقِمُ حتُ صبَاَ»خدمتش عرض کرد:  - حارثه

 :5719، )طیب. بینمشنوم و اهل بهشت و جهنم را مىهاى بهشت و زفیر جهنم را مىصداى نغمه

59 /011). 

 ب( ایمان

به صورت کامل در ، جان شان داشت که ریشه در اعماق ایمان باالی خواص امین پیامبر

ایمان است ، سراسر، عمّار فرمود:روایت شده که  رسول اکرممتجلی بود. از ، عمل ایشان

بازماندگان اندک چنین  .(71/ 59: 5715، )مجلسی استه و ایمان با گوشت و خونش عجین گشت

در صحرای کربال گرد هم آمدند تا فرزندش  نیم قرن پس از رحلت رسول خدا، مؤمنانی

چگونه به سمت  پرسیدند یاران حسین را در مقابل سپاه جور یاری دهند. از امام صادق

، نکنار رفت و آنها با نور ایمان و قدرت یقیها پرده»مرگ شتافتند؟ ایشان در پاسخ فرمودند: 
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 .(595: 5795، )مغنیه« مراتب و منازل و مقامات خود را در بهشت مشاهده کردند.

 ج( ساده زیستی

دنیا با گوشه چشم نگریست. دو پهلویش از تمام  و به کند از دنیا چندان نخورد که دهان را پر»

.. روی .نپذیرفت، بود. دنیا را به او نشان دادندتر و شکمش از همه خالیتر مردم فرو رفته

زد و جامه خود را با می را وصله .. با دست خود کفش خود.خوردمی نشست و غذامی زمین

از دریای بیکران ساده ای هآنچه گذشت قطر (519خطبه ، )نهج البالغه« دوخت.می دست خود

تجلی یافته است.  به دنیا بود که در کالم امام علی زیستی و بی اعتنایی رسول خدا

 یعنی، زیستندمی حلقه زده بودند نیز مانند او بسیاری از بزرگانی که بر گِرد وجود پیامبر

 اقلیت اشراف و رؤساى قریشدر چشم شان فروغی نداشت. از ابن عباس نقل شده که « دنیا»

جمعى از مؤمنان ثابت قدم آغاز اسالم همچون عمار و بالل ، که زندگى بسیار مرفهى داشتند

ند اگر گفتگرفتند و مىمسخره مى تهیدست بودند به باد، .. را که از نظر زندگى مادى.و

آیه  .کردنداشراف و بزرگان از او پیروى مى، شخصیتى داشت و از طرف خدا بود پیامبر

نْیَا َو یَْسَخُروَن مَِن الاِذیَن َءاَمنُواْ َو الاِذیَن اتاقَْواْ فَْوقَُهمْ شریفه  اِذیَن کَفَُرواْ الَْحیَوُة الدُّ یَْوَم  ُزیَِّن لِل

ُ یَْرُزُق َمن یََشاُء بِغَیِر ِحَساب  الْقِ  ازل شد و به سخنان بى اساس آنها ن (555 (:5) )بقره یَاَمه َو الال

 .(95 /ج: 5735، مکارم شیرازى) پاسخ داد

 د( شهادت طلبی

تکلیفی الهی بود که اگر در  مبارزه با دشمنان دین خدا در نگاه صحابه ممتاز رسول خدا

رسیدند. زیرا از قرآن می شهید محسوب شده و به سعادت ابدی، شدندمی راه آن کشته هم

 َأْمواتا  بَْل َأْحیاٌء عِنَْد َربِِّهْم  َو َّل تَْحَسبَنا الاذیَن قُتِلُوا فيکریم آموخته بودند که 
ِ َسبیِل الال

صد داشت ق« عمروبن جموح». نقل شده است که شخصی به نام (519(: 7) )آل عمران .یُْرَزقُونَ 

ولی فرزندانش با شرکت او به دلیل این که نقص عضو داشت ، تا در جنگ بدر شرکت کند

با وجود این که ، مخالفت نمودند. اما هنگامی که جنگ احد پیش آمد، و شرعا معذور بود

« دتشها»به میدان نبرد حق رفت و به ، اذن جهاد گرفت موظف به جهاد نبود از پیغمبر

 .(391/ ج: 5099، ثیرابن )ا بود نائل گشتکه آرزوی بزرگش 
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 نقش خواص امین اهل حق در سقوط جامفه اسالمی .0ـ 7

خواص امین را بررسی نمودیم به جاست تا بحث های ویژگیترین حال که برخی از مهم

آنان را در دوره پس از رحلت های و کجرویها یعنی لغزش، اصلی این بخش

خواص امین اهل حق در سقوط جامعه اسالمی در آستانه واقعه بررسی نماییم. تأثیر پیامبر

 دارد که به تفصیل به آن دو« بی تفاوتی»و « عافیت طلبی»عاشورا ریشه در دو عامل مهم 

 پردازیم: می

 عافیت طلبی .0ـ 7ـ 1

المت هم در س توانمی معنا کرده است. البته عافیت را« یسالمت»عافیت را ، راغب در مفردات

 سالمت در امور، مراد از عافیت، جسمی و هم روحی به کار برد. چنانچه در بسیاری از ادعیه

کامل  سالمت شخص در دین است که به مفهوم آن، دینی و معنوی است. یعنی عافیت در دین

، اصطالحاما عافیت طلبی در . (130ه: 5055، اصفهانى )راغب هاست.انحراف وها دور از لغزش و

خانواده  ،ندیشد و تالش کند آسایش خودبیتنها به رفاه خویش ، گویند که انسانمی به حالتی

و اطرافیانش را تأمین نماید و اوضاع سایر مردم به ویژه طبقه فرودست جامعه برای او اهمیتی 

اهل خواص روه دو گکه درباره هایی نداشته باشد. ناگفته پیداست که چنین حالتی با ویژگی

حق برشمردیم سازگاری چندانی ندارد و در زندگی هیچ یک از آنان که با فرجام نیک از 

خواص اهل حق باید از هستی خود بگذرند تا شود. نمی چنین حالتی دیده، اندهدنیا رفت

سایرین در رفاه و آسایش باشند. وقتی مردم ببینند بزرگان جامعه به عافیت طلبی روی 

، زکنند تا دیرومی شده و دست از دین و آیین خود برمی دارند. زیرا احساسناامید اند هآورد

، تندگذشمی برای اقامه حدود الهی از جان خود نیز، بودند که فرماندهان شانای هسرباز جبه

دوران مبارزه را با های محرومیت اما امروز در سایه چرب و شیرین دنیا آرمیده و تاوان همه

 ستانند.می ردماز م« عافیت طلبی»

به مالک اشتر به خوبی خطر انحراف یش در نامه مشهور خو علیامیرالمؤمنین 

 خشنودى خواص را از بین، خشم عمومى مردم»فرماید: می، خواص جامعه را گوشزد کرده

کند. خواص جامعه همواره بار مى بى اثر  خشم خواص را خشنودى همگان اما  بردمى

در اجراى  شان کمتر و اریـی، کنند زیرا در روزگار سختىمى تحمیلسنگینى را بر حکومت 
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تر سکم سپاها و در عطا و بخشش شان پافشارتر های و در خواستهتر از همه ناراضى، عدالت

)نهج  .«باشندمىتر دیرعذرپذیرتر و در برابر مشکالت کم استقامتها و به هنگام منع خواسته

خورد در طول سالهای می به چشم این بخش از نامه امام علی آنچه در .(17نامه ، البالغه

که اعتبارشان را از جبهه  -بارها و بارها از سوی خواص امین  پس از رحلت رسول خدا

 به منظور روشن شدن اثر ناگوار عافیت طلبی در سقوط، پیش آمد. اینک -حق گرفته بودند 

 امین اهل حق که جملگی از صحابه پیامبربه سه نمونه از لغزش خواص ، جامعه اسالمی

 پردازیم:می بودند

 الا( زبیر

و عمه  ( و مادر او صفیه دختر عبدالمطلبزبیر پسر عوام پسر خُوَیلد )پدر خدیجه

ای هوشفقط به گ، موضوع بحث نیست، است. از آنجا که علت عافیت طلبی خواص پیغمبر

 کندمی کنیم. مسعودی نقلمی حیاتش اشاره آخرهای از شیوه زندگی اشرافی وی در سال

که او خانه ای در بصره ساخت که تاکنون ]زمان نگارش کتاب مروج الذهب و معادن 

]هجری قمری[ معروف است و تجار و مالداران و کشتی بانان  775الجوهر[ یعنی به سال 

اخت. نه هایی بسآنجا فرود می آیند. در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خا، بحرین و دیگران

، عودیمس)پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و غالم و کنیز داشت! ، موجودی زبیر پس از مرگ

 .(775/ 5 ه:5099

 ب( طلحه

طلحه پسر عبداهلل از تیم و با ابوبکر از یک تیره است. پیش از اسالم بازرگانی می کرد 

بود. او را از زمین برداشت تا به مردم  و با عثمان دوستی داشت. در جنگ احد کنار پیغمبر

افکنده  دست خود را بر تیری که به سوی پیغمبر، بنمایاند کشته نشده است. در آن نبرد

. مسعودی (39 :5795، )شهیدیانگشتی از وی جدا گردید سپس دستش شل شد. ، بود گرفت

ون ساخت که هم اکنطلحه بن عبداهلل تیمی در کوفه خانه ای »درباره او نیز نوشته است: 

 «دارالطلحیین»]زمان نگارش کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر[ در محله کناسه به نام 

« اند.هروزانه هزار دینار درآمد داشت و بیشتر از این نیز گفت، معروف است. از امالک عراق



 515های منتهی به واقعه عاشورا / نقش خواص در سقوط جامعه اسالمی از منظر قرآن و حدیث در سال

 .(777 /5ه: 5099، مسعودی)

 ج( عبدالرحمان بن عوف

او را عبدالرحمان نامید. از صحابه بزرگ  عبدالکعبه بود و پیامبر، نامش در دوره جاهلیت

و یکی از هشت تنی است که در مسلمانی پیشقدم بودند. نخست به حبشه و آنگاه به مدینه 

نقل شده که روزی  (519: 5791، )ترمانینیبود.  هجرت نمود و در تمامی نبردها با رسول خدا

نه رسید. این کاروان چندان بزرگ بود که ولوله در شهر کاروان عبدالرحمان بن عوف به مدی

پرسید چه خبر است؟ گفتند شتران عبدالرحمان رسیده است. عایشه گفت از « عایشه»افکند. 

رود چنان که گویی به می افتان و خیزان، شنیدم عبدالرحمان بن عوف بر صراط پیغمبر

د گفت شتران و آنچه بر پشت دارند دوزخ خواهد افتاد. چون این خبر به عبدالرحمان رسی

. همچنین از مسعودی نقل (10 :5795، )شهیدینفر بود!  199، در راه خدا باشد. شمار آن شتران

خانه وسیعی بساخت. در طویله او یکصد اسب بود. هزار شتر ، عبدالرحمن بن عوف شده که

هزار دینار بود!  90، و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم یک هشتم مالش

 .(777 /5ه: 5099، مسعودی)

با نگاهی به زندگی سراسر تجمل صحابه دیروز و اشراف امروز درمی یابیم که آنچه بر 

اید: فرممی از قرآن کریم بود کهای هآمده بود تفسیر آی سر شماری از صحابه رسول خدا

 ْزَق لِعِبَاِدِه لَبَغَوا ُ الرِّ صحابى « خباب بن ارت» از. (53 (:05) )شوری فِى اأْلَْرضِ َو لَْو بََسَط الال

و این به خاطر آن بود که ما  نازل شد]اصحاب صفه[ ما  ربارهدآیه این معروف نقل شده که 

یم و آرزو از یهود نظر افکند« بنى قینقاع» و« بنى نظیر» و« بنى قریظه» به اموال فراوان طوایف

 . والى داشتیمداشتیم که اى کاش ما هم چنین ام

 ،شد و به ما هشدار داد که اگر خداوند روزى را براى بندگانش گسترده کند آیه نازل

 «لَبَغَوْا فِی الَْأرْضِ »ابن عباس درباره عبارت  (075 /59 :5735، مکارم شیرازى). کرد طغیان خواهند

خواستار ، موقعیتىه رسیدن ب پس از کردند این بود کهمی  ستمى که در روى زمین »گوید: می

 می ىرگمرکب دی، یک مرکب سوارىه شدند و پس از دسترسى ب موقعیتى فراتر می

 (01 /9: 5735، )طبرسی.« خواستند دیگرى میها پوشاک از بافتن پس خواستند و

کسانی که همچون  های پس از رحلت رسول خدادر سالسوگمندانه باید گفت که 
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ند. انگشت شمار بود، گذراندندمی ساده زیستی روزگارپیشوای پارسای خویش با زهد و 

چنین نوشته  به سیره پیامبر اکرم« سلمان فارسی»مسعودی در مروج الذهب درباره پایبندی 

شد و  دار سوار میپوشید و االغ جل پشمینه میهنگام زمامداری اش در مدائن[  به»]است: 

ردنه گ، آخرت گفته بود در سعد ابی وقاص خویش به ایام پایانی عمر .. در.خورد نان جو می

ه چیز را اطراف خود می بینم بکبار از آن می گذرند و من این همای هست که فقط مردم س

 .(791 /5: 5099، مسعودی) «و چون نگریستند جز یک ظرف چرمین و کوزه و آفتابه نبود!

عد س، عبدالرحمان بن عوف، زبیر، همچون طلحهای هکاخ نشینی صحاب، اما اغلب مردم

ها آن در چشمسلمان فارسی و  دیدند و کوخ نشینی امثال عمار یاسرمی .. را.بن ابی وقاص و

 حک ،آنچه سینه به سینه و نسل به نسل بر لوح افکار عمومی جامعه، فروغی نداشت. در واقع

ود که عالمت ب از یاران و نزدیکان پیامبر اکرمزیادی شمار « عافیت طلبی»وصف ، شدمی

به ویژه آنها که حضور رسول ، آورد. بسیاری از مردممی سؤال بزرگی در ذهن مردم پدید

 گمان، را درک نکرده بودند با دیدن زندگی اشرافی و سراسر تجمل صحابه خدا

آنچه ، تیببدین تر اند.ههمان است که بزرگان جامعه در پیش گرفت، کردند شیوه مسلمانیمی

و یاران باوفایش بود.  زیستی رسول اکرمساده قناعت و، از یادها رفت به مرور زمان

ته بود شکل گرف، از اشراف در اجتماعای هطبق، منتهی به واقعه عاشوراهای بنابراین در سال

کردند به واسطه می سرشار درآمیخته و گمانهای را با ثروت که امتیاز همنشینی با پیامبر

حق دارند تا دنیای خویش را با دست اندازی به بیت ، ست رسالتنخهای سالهای مجاهدت

 تأمین نمایند. از جمله پیامدهای شومی که عافیت طلبی به بار، المال مسلمین و غیر آن

بودن را با خود به همراه داشتند نیز از آن بی « صحابی»آورد و خواص اهل حقی که نشان می

 عبارتند از: ، نصیب نماندند

 تن سخن حق . نپذیرف5

 . ناتوانی در مبارزه با باطل   5

 . تضعیف روحیه سلحشـوری7

 . تقویت روحیه سازش با دشمنان0

  ....و
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آنچنان تأثیر مخربی بر پیکره جامعه اسالمی ، عافیت طلبی خواص اهل حق، به هر روی

حقی وارد ساخت که واقعه عاشورا با آن همه جنایت بی سابقه رخ داد اما از خواص اهل 

ه .. که آن روز ب.ابوسعید خدری و، زیدبن ارقم، عبداهلل بن عمر، همچون عبداهلل بن عباس

نشد.  واکنشی شایسته دیده، گذراندندمی روزگار به افتاء و سجاده نشینی، احتمال بسیار

هجرت کردند ، و چه پس از ایشان چه در عصر رسول خدا، بزرگانی که بسیاری از آنان

خون دادند و خون دل خوردند اما به ، بارها تا مرز شهادت پیش رفتند، و شکنجه دیدند

که ی اهجنگی و امتیازهای ویژهای با تغییر شرایط جامعه و سرازیر شدن غنیمت، تدریج

برخی از خلفا برای آنان قائل شدند به عافیت طلبی روی آوردند و به دنیا بیش از آخرت 

ا در یاری کوتاهی شان ر، ت طلبی غافل بودند و در نتیجهپرداختند. آنها از تبعات تلخ عافی

 کردند.می توجیه« رندانه»، در کربال نکردن فرزند رسول خدا

 تفاوتی. بی0ـ 7ـ 0

در سالهای منتهی به واقعه ، دومین خطای نابخشودنی بسیاری از خواص امین اهل حق

فقط  ،جامعه پیرامون خویش عقیدتی و اقتصادی، به اوضاع سیاسی عاشورا آن بود که نسبت

ه کردند. این انحراف بزرگ کمی طی طریق« بی تفاوتی»گر وقایع بوده و در بیراهه  نظاره

ار داده روحیه حق طلبی را تحت الشعاع قر، ریشه در عافیت طلبی و دنیاپرستی دارد به تدریج

از  که پسای هبه گون، گیردمی روح حقیقی دین فرد را از او، و با توجیهات خودساخته

 واجبات و مستحباتای هاز او جز انسانی مقید به پار، گذشت مدت زمانی نه چندان طوالنی

ه آن نیست ک، داند این شیوه مسلمانیمی ماند. او به خوبینمی تکراری و مالل آور باقی

به امر الهی در ابالغ آن کوشید. او نیک واقف است آنچه کفار و مشرکین را  رسول خدا

داشت تا با تمام قوا در برابر آیین تازه بایستند و تا روزی که لشکر انبوه اسالم را در پشت وا

ره اما چه کند که در محاص، مکه ندیدند تسلیم نشدند اسالمی از جنس دیگر استهای دروازه

اید شکست حال ب، قافیه را باخته و چون تن به عافیت طلبی و دنیاپرستی داده، جنود ابلیس

ایه متوسل آورد به توجیهاتی بی پمی حق را ببیند و دم برنیاورد یا اگر هم سخنی بر زبانسپاه 

 رود!می شود که از همچون اویی انتظار

 یعیشوند نتیجه طبمی حق به آن مبتالامین جبهه خواص  که« تفاوتیبی»، از این رو
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، مجال در این اند.هگرفت سال با آن خوهای اب کرده و سالعافیت طلبی است که خود انتخ

انحراف شده و بی تفاوتی را به حضور در این که دچار امینی سه تن از خواص مشی 

 کنیم:می بیان، سیاسی ترجیح دادند -مختلف اجتماعی های صحنه

 الا( سفد بن ابی وقاص

در اواخر عمر در کاخی مرتفع و وسیع در ، سردار قادسیه و فرمانده فاتح میدانهای جهاد

پس از قتل های . او در آشوب(777 /5ه: 5099، مسعودی)گذراند! می کی مدینه روزگارنزدی

، مانینی)ترعثمان شرکت نکرد و در وقایع جمل و صفین و ماجرای حکمیت نیز حاضر نشد. 

 یقین حاصل کرد که دیگر به خالفت . پس از قتل عثمان و خالفت امام علی(599: 5791

هم بیعت نکرد. یعقوبی  نشینی اختیار کرده و با حضرت علیاز این رو گوشه ، رسدنمی

نویسد: معاویه خواست تا سعدابی وقاص را هم به کاری گمارد لیکن او می در تاریخ خود

زیر بار نرفت و در خانه اش نشست و در قصری که در ده میلی مدینه داشت ساکن بود و 

او آخرین نفر از اند ه. نوشت(573 /5 :بی تا، )یعقوبیهمان جا اقامت داشت تا وفات کرد! 

شش سال پیش از واقعه ، . سعد ابی وقاص(599: 5791، )ترمانینیبود که از دنیا رفت « مهاجران»

ت. از پدر داشتر فرجامی بسیار تلخ، عاشورا در کاخش بدرود حیات گفت. اما فرزندش

د و نزد امیر رسا گفت: شاهد باشیفرمانده سپاه کوفه بود که در کربال با فریادی ، عُمَربن سعد

)سیدبن انداختم!  من نخستین تیر را به سوی سپاهیان حسین بن علی که عبیداهلل گواهی دهید

 .(599 :5709، طاووس

 ب( اسامه بن زید

همواره در  -زید  -بود. پدرش  پسرخوانده رسول خدا، اسامه فرزند زیدبن حارثه

او را به فرماندهی  ه هیجده سال داشت که پیامبرو محبوب وی بود. اسام کنار پیامبر

از  امبرپی، سپاهی بزرگ گمارد و وی را به شام گسیل داشت اما پیش از حرکت این سپاه

از سوره مبارکه نساء را به او مربوط  90. شأن نزول آیه شریفه (593: 5791، )ترمانینی دنیا رفت

لمان مردى مسه بآمده است: اسامه و یارانش ، رهدر تفسیر مجمع البیان در این با اند.هدانست

رد برخورد کردند. وى ایشان را مخاطب ساخته بُطرف کوهى مىه که گوسفندان خود را ب
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دانش لکن اسامه او را بکشت و گوسفن «.ال اله اال اللَّه محمد رسول اللَّه، السالم علیکم»بگفت: 

د یاد اسامه سوگن، نازل شد، هنگامى که این آیهرا با خود آوردند. ابن عباس و قتاده گویند: 

تخلف  بگوید نکشد و هنگامى که از کمک على« ال اله اال اللَّه» کهرا کرد که هرکس 

، این عذرگوید: می ! عالمه طبرسی در ادامهکرد همین موضوع را بهانه و عذر خود قرار داد

جنگ  ا سرکشانى که با علىـید باـواجب است و ب، امـاعت امـشد زیرا اطاز او قبول نمى

 ه ب کردند جنگیدمى

جنگ تو ! فرمود: یا على شنیده بود که به على خصوص که او از پیامبر گرامى

اسامه با وجود آن که در حضور  (501 /7: 5735، )طبرسی. جنگ من و صلح تو صلح من است

از  اواخر حیات پیامبر مسؤولیت فرماندهی سپاهی بزرگ را در، سرداران پیشتاز در اسالم

ایشان دریافت کرده بود و مردم از او انتظار داشته و چشم به دست و زبان او دوخته بودند اما 

ف کسانی سالها بعد به ص، به دلیل بی تفاوتی که ریشه در برداشتی غلط از آیه قرآن داشت

 ،عدبن ابی وقاصسر باز زدند! بزرگانی همچون س پیوست که از بیعت با علی ابن ابیطالب

ن کردن و روشها .. که به جای ارائه طریق به توده.حسان بن ثابت انصاری و، عبداهلل بن عمر

 .را اختیار کرده بودندای هانزوای سیاسی اجتماعی خودخواست، فضای بحران زده آن سالها

 ج( عبداهلل بن عمر

، ترمانینی) ه مدینه مهاجرت کردسالم آورد و بهمراه پدرش ا، خلیفه دوم که قبل از بلوغفرزند 

فتح مصر و ایران حاضر بود. او فردی محتاط بود که ، نبرد یرموک، در فتح مکه. (571: 5791

 گذراند و معموالمی هیچ گاه سودای خالفت در سر نداشت. روزگار به نقل حدیث و افتاء

 کرد.نمی دخالتی، و بالیای امتها در فتنه

از  پس سال هجری )یعنی دوازده 37ساکن مکه بود که در سال آخرین صحابی ، عبداهلل

. او نیز مانند اسامه و برخی بزرگان دیگر حاضر (573: 5791، )ترمانینی واقعه عاشورا( درگذشت

نشد. اما نقل شده که سالها بعد از واقعه عاشورا با پای حجاج بن  به بیعت با امام علی

 ه:5090 ،)ابن ابی الحدیدکرد بیعت کرد! می استراحتزمانی که وی در بستر ، یوسف ثقفی

از  اىکه عبداللّه بن عمر و زیدبن حرث با عدّهاند هردروایت ک. برخی از مفسران (505 /57

ُ َعلَیِْهْم ه آی! طرح دوستى ریخته بودند، یهودیان ا غَِضَب الال ا الاِذیَن َءاَمنُواْ ََّل تَتََولاْواْ قَْوم  یَأ اَیهُّ
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. نازل گردیددر نکوهش آن دو  قَْد یَئُسواْ مَِن اَّلِْخَرِة کََما یَئَس الْكُفااُر ِمْن َأصَحاِب الْقُبُور

ر نظر د، . وی از جمله بزرگانی بود که به واسطه انتساب به خلیفه دوم(991 /5 :5715، )محقق

و  نگریستند. اما بی تفاوتیمی در حوادث و وقایع گوناگون بدوها مردم ارجمند بود و توده

اش باعث شد تا بسیاری از رخدادهای تلخ تاریخ پنجاه ساله پس از انزوای خودخواسته

 زمانی که حسین بن علیاند هبا سکوت او و همفکرانش رقم بخورد. نوشت پیامبر

عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن عباس نزد ، آهنگ خروج از مکه و عزیمت به سوی کرفه نمود

گفت و گویی مفصل درگرفت. به دلیل طوالنی بودن آنچه میان ، آمدند و میان ایشان امام

 این مردم»... کنیم: می از سخنان او را بیانای هگزید، گذشته عبداهلل بن عمر و امام حسین

ه من نگرانم که تو را بکشند و به خاطر تو مردم زیادی کشت اند.هبا یزیدبن معاویه بیعت کرد

شود میکشته  شنیدم که فرمود: حسین .. من از رسول خدا.(705: 5797، )مؤیدید. شون

خدا آنان را تا قیامت خوار خواهد ، یاریش نرسانند، و اگر او را بکشند و تنهایش گذارده

جا به مدینه برگرد و با آنان سازش  از همین .. اباعبداهلل! از تصمیم خود دست بردار و.کرد

بیعت کنی تا واستی .. اگر نخ.دور مشو. و حـرم جد خـود رسول اهلل کن و از زادگاه

کارَت ندارند! امید است یزیدبن معاویه چندان عمر نکند و خدا تو را از ای هاظهارنظر نکرد

 (705: 5797، )مؤیدی« دست او نجات بخشد!

نشان  ،بررسی سخنان به ظاهر دلسوزانه عبداهلل بن عمر و تناقضات آشکار در کالمش

که به خوبی با چنین روحیاتی  دهنده روحیه مذبذب و عافیت طلب اوست. اما امام حسین

یم رها، هیهات! ای فرزند عمر! این گروه اگر مرا به حق دانند»آشنا بود در پاسخ او فرمود: 

یا مرا  بیعت کنم، نخواهند کرد و اگر در پندار خود به حق ندانند از پی من آیند تا با اکراه

ی بن پستی دنیا بر خدا این است که سر یحیهای که از نشانه دانینمی .. ای عبداهلل! آیا.کشندب

آنان به  با، از زنان هرزه بنی اسرائیل بردند با این که سر بریدهای هرا برای فاحش زکریا

لوع طدانی کـه بنی اسرائیل از طلـوع فجـر تا نمی گفت؟! اباعبدالرحمان! آیامی سخن، برهان

 ید و فروشهمگی به خر، بازارهای خود نشستهسپس در ، کشتندمی هفتـاد پیامبـر را، آفتاب

نکرده اند! ای اباعبدالرحمان! از خدا بترس و از یاری  چنان که گویی کاریآن ، پرداختندمی

 (700: 5797، )مؤیدی «....من دست مکش
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 اهل حق در کربالبی تفاوتی خواص امین  .0ـ 6

درباره یده عبن سعدبماجرایی است که ، مصادیق بارز بی تفاوتی خواص امین اهل حقیکی از 

 برخی از شیوخ کوفه را، در روز عاشورا و گرماگرم نبرد»واقعه کربال روایت کرده است: 

به ! را یاری کند خواستند که حسینمی گریستند و از خدامی، رفتهای هتپّ دیدم که بر

. (795 :5791، )موسوی جزایری.« بروید او را یاری کنید خدا به جای دعاگفتم: ای دشمنان  آنان

 ،آید بدین مفهوم است که شمار قابل توجهی از آنانمی به میان، وقتی سخن از شیوخ

در رکاب او جنگیده و دست کم در زمره خواص امین ، سخن او را شنیده، را دیده پیامبر

اما بر سر آنان چه آمده بود که نتوانستند ترس و احتیاط  اند.هجبهه حق یا نزدیک به آنان بود

 فرزند رسول خدا، نخست هجرتهای را کنار گذاشته و با همان روحیه سلحشوری سال

نابجا و کناره های خودداری، دلیلبیهای را یاری دهند؟ پاسخ آن است که احتیاط

ر عوام تأثیر ویرانگری ب، محساس تاریخ اسالهای در بزنگاهخواص سرنوشت ساز های گیری

 .بی پاسخ کرده استهای دچار تزلزل و اسیر پرسش، داشته و آنان را در پیمودن مسیر حق

ت نیم قرن پس از رحل، اهل حقامین  عافیت طلبی و بی تفاوتی خواصپیامدهای شوم 

داهلل بع، در واقعه کربال نمایان شد. وقتی خواص اهل حقی نظیر عبداهلل بن عباس پیغمبر

. در ..وبن شداد  هفاعرُ، سلیمان بن صُرَد خزاعی، شریح بن حارث ]قاضی شریح[، بن عمر

حرکت درست را انجام ندادند و نتوانستند درست تشخیص دهند یا ناخواسته ، زمان مناسب

ن عمرب، خواص اهل باطلی هم چون عبیداهلل بن زیاد، در زمین دستگاه جور بازی کردند

.. زمام امور را در دست گرفتند و به بدترین .شمر بن ذی الجوشن و، ربعیشبث بن ، سعد

 کار را به پایان بردند. خاتمه سخن در این بخش را با کالمی از سیدالشهداء، شکل ممکن

ظالمان را در ، شما»دهیم که خواص اهل حق را مخاطب خویش قرار داد و فرمود: می زینت

کار کنند و در شهوت و ، ا را به آنان سپردید تا به شبههجای خود نشاندید و امور دین خد

دلخواه خود راه روند. فرار شما از مرگ و خوش بودن شما به زندگی دنیا که از شما جدا 

 به رأی خود تصرف، در امور مملکت ....خواهد شد ]آنان را بر این منزلت چیره کرده[

آورند به سبب پیروی از اشرار و می ننگ و خواری پدید، کنند و با هوسرانی خویشمی

 (755: 5797، )مؤیدی« گستاخی بر خدای جبار.
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 خواص اهل باطل .7

یکی تار، کنند. آنانمی همیشه در راه طاغوت گام برداشته و باطل را یاری، خواص اهل باطل

کَفَُروا َوالاذیَن را بر نور اختیار کرده و طبعا سرانجامی جز دوزخ نیز در انتظارشان نیست: 

لُماِت أُولئَِك َأْصحاُب النااِر ُهْم فیها خالُِدونَ  اغُوُت یُخِْرُجونَُهْم مَِن النُّوِر ِإلَى الظُّ  َأْولِیاُؤُهُم الطا

یاری طاغوت و مبارزه بی امان ، فصل مشترک همه خواص اهل باطل، . در واقع(513 (:5) )بقره

با آنان  ت.بیان شده اس، فاظ و تعابیر گوناگونحق است که در آیات قرآن کریم با الجبهه با 

ود را حیات خ، همین عقیده ناصواب و به دلیل عدم باور به مبدأ و معاد و رسالت انبیای الهی

آسایش  اسباب رفاه و، کنند تا به هر قیمت ممکنمی منحصر در زندگی دنیا دانسته و تالش

اعتبار و  ،ن که برای بایدها و نبایدهای دینبه دلیل ایدر واقع دنیوی خویش را تأمین نمایند. 

 تمسک، ارزشی قائل نیستند به هر آنچه که سعادت ظاهری دنیای آنان را تأمین نماید

جز خسران دنیا و ای هنتیج، این روش، گونه که قرآن کریم وعده داده. اما همان جویندمی

ُ آخرت را در پی ندارد:  نْیا َو اْْلِخَرِة َو ما لَُهْم ِمْن أُولئَِك الاذیَن َحبَِطْت َأْعمال ُهْم ِفي الدُّ

 .(55 (:7) )آل عمران ناِصرینَ 

غیرقابل ، در آن -به ویژه خواص اهل باطل  -سقوط جامعه اسالمی که نقش خواص 

خودرأیی و تباهی باور و اند:هریشه در عوامل گوناگونی دارد که از آن جمل، انکار است

یافته  فساد سازمان، حاشیه رانده شدن اصل امر به معروف و نهی از منکربه ، رفتار کارگزاران

های خ ارزشنـسخ یا مـس، تضعیف اصل برادری و برابری و ترویج تفرقه، فرهنگی و اقتصادی

 ،نهادینه شدن روحیه حق ستیزی، دینهای تحجر و فهم نادرست از آموزه، اصیل اسالمی

تنها به دو نمونه اخیر از این ، .. که در این مجال.گسترش دنیاطلبی و فراموشی آخرت و

 کنیم:می اشاره، عوامل

 ینهادینه شدن روحیه حق ستیز .7ـ 1

حق »، بارز خواص اهل باطل که در قرآن کریم بدان اشاره شدههای یکی از ویژگی

تمام همت خود را مصروف مبارزه با حق و انکار ، است. یعنی سران جبهه کفر« ستیزی

قوم  باعث هالکت، درباره جریان باطلی که در نهایت، کنند. به عنوان نمونهمی آنهای نشانه

آیات »؛ َجَحُدوا بِآیاِت َربِِّهْم َو َعَصْوا ُرُسلَُه َو اتابَعُوا َأْمَر کُلِّ َجباار  َعنید  آمده است: ، عاد شد
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توزى هبه فرمان هر جبار کینپیامبرانش را نافرمانى کردند و  پروردگارشان را انکار کردند و

 و»آمده است: ، . در سوره کهف نیز درباره این گروه سرکش(19 (:55) )هود.« گردن نهادند

به  دانکسانى که کافر شده، داریمرسان گسیل نمىدهنده و بیمبشارت را جز پیامبران ]خود[

[ ا ]بدانچه ر هاى من و آن گردانند و نشانه حق را پایمال، آن کنندتا به وسیلهباطل مجادله مى

(. در تفسیر نمونه درباره این آیه شریفه آمده 11، )کهف.« اند به ریشخند گرفتندبیم داده شده

آزادى و اختیار که وسیله تکامل است غالبا مورد سوءاستفاده قرار گرفته و طرفداران »است: 

، استهزاء گاه از طریق طه وگاه از طریق مغال. اندباطل به مجادله در برابر حق برخاسته

اى پذیراى حق بوده و به آماده هاى دل، همیشهرا از میان ببرند ولى  آئین حق  اندخواسته

حمایت از آن برخاسته است و این مبارزه حق و باطل در طول تاریخ بوده و هم چنان ادامه 

ظهور و ، اهالی باطلروحیه حق ستیزی در میان همه  .(037 /55 :5735، مکارم شیرازى).« دارد

« حق» ،کنند تا با بهره گیری از همه امکانات موجودمی تالش، بروز داشته و خواص این جبهه

 را نابود ساخته و عقیده باطل خویش را به کرسی بنشانند. 

 . گسترش دنیاطلبی و فراموشی آخرت7ـ 0

به مبدأ و معاد دارد خواص اهل باطل که ریشه در عدم اعتقاد آنان های یکی دیگر از ویژگی

آن است که فریب زندگی زودگذر و کوتاه مدت دنیا را خورده و در اثر تداوم مشی ناصواب 

نْیَا َو ُهْم َعِن اَّلِْخَرِة ُهْم غَافِلُونَ برند: می آخرت را از یاد، خود َن الْحیَوِة الدُّ ا مِّ  یَعْلَُموَن َظاهِر 

ان و اقناع اطرافیها نبوغ مثال زدنی خود در فریب توده. خواص اهل باطل بر خالف (3 (:79) )روم

، ای الهیمکرر انبیهای مرتکب اشتباه بزرگ و جبران ناپذیری شده و بر خالف سفارش، خود

 ن بارهای کریم در دانند. قرآنمی در تأمین آن به زندگی دنیا دل بسته و نهایت آرزوی خود را

نْیا فِي اْْلِخَرِة ِإَّلا َمتاعٌ فَِرُحوا بِالَْحیاِة فرماید: می نْیا َو َما الَْحیاُة الدُّ ر . فیومی د(51 (:57) )رعد الدُّ

 که عبارتند از:  (011 /5 :بی تا، )فیومىعنوان کرده « فرح»سه معنا برای ، المنیرمصباح 

َ َّل یُِحبُّ الْفَِرِحینَ در آیه شریفه  جویىخوشگذرانى و مفسده. 5  (:59) )قصص ِإنا الال

31). 

 (:57) )مؤمنون کُلُّ ِحْزب  بِما لََدیِْهْم فَِرُحونَ خرسندی در آیه شریفه و رضایت مندی . 5

  .(75 (:79) و روم 17
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ُ مِْن فَْضلِهِ در آیه شریفه  ىمانشاد. 7   .(539 (:7) )آل عمران فَِرِحیَن بِما آتاُهُم الال

داند که به وسیله لذتی می و خاطر از شادی را باز شدن دل« فرح»، راغب در مفردات

طبرسى اما  .(159ه: 5055، اصفهانى )راغب شود.می آنی و زودگذر و بیشتر در لذات بدنی حاصل

َ َّل یُِحبُّ الْفَِرِحینَ آیه ذیل ، ]البیان[در مجمع معنى تکبّر ه برا فرح  (31 (:59) قصص) ِإنا الال

رآن در ق« فرح»نکته مهمی که نباید آن را از نظر دور داشت آن است که واژه . استدانسته 

هاى مذموم آمده که منبعث از نیروى شهوانى و لذّات و توأم با بیشتر در شادى، مجید

ِ ثل: . مخودپسندى است در و  (95 (:9) توبه) ...فَِرَح الُْمَخلافُوَن بَِمقَْعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل الال

َو یَْوَمئِذ  یَفَْرُح مثل  (519 /1، قاموس قرآن)کار رفته ه در شادى ممدوح ب، ى از آیاتبعض

 ِ  .(0 (:79) روم) ...الُْمْؤمِنُوَن بِنَْصِر الال

بهره مندی از زندگی دنیا ، قرآنیهای خواص اهل باطل که بر خالف آموزه، از این رو

تمام شدنی دنیا غرق شده های زودگذر و نعمتدر لذات ، اندهرا هدف اصلی خود قرار داد

 برند.می و آخرت را از یاد

ار شک دچ، که در تشخیص حق از باطلهایی تأسف بارتر آن که خیل عظیمی از انسان

کنند. می و تردیدند را نیز با خود همراه کرده و از آنها به عنوان سیاهه لشگر خود استفاده

که الگویی تکرارنشدنی در بی رغبتی به دنیا و اشتیاق به آخرت است در  حضرت علی

ا دوستى دنی و پرده عقلش را دریده، هاى نفس خواهش»نکوهش انسان دنیاطلب فرمودند: 

شیفته بى اختیار دنیا و برده آن است و برده کسانى است که چیزى از . دلش را میرانده است

طرف برگردد او نیز برمى گردد و هر چه هشدارش دهند از دنیا به هر . دنیا در دست دارند

نگرد ىم که گرفتار آمدگان دنیا را با این دهنده اى شنوایى ندارد از هیچ پند .ترسدنمى خدا

ظار بالهایى را که انتآنها  بیند کهمى .اسیرند، که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ

ده و ش پنداشتند از آنها جدامى دنیایى را که جاویدانآن را نداشتند بر سرشان فرود آمد و 

آنچه بر آنان فرود آمد وصف . وعده داده شده بودند خواهند رسید، به آنچه در آخرت

. اما خواص اهل باطل به دلیل تمایل شدید به بهره بردن (599خطبه، )نهج البالغه.« ناشدنى است

جدی نگرفته و با اصرار ، از زمانای ههیچ برهسخن حق اولیای خدا را در ، از نعمتهای دنیا

هند. دمی سوق، شمار عظیمی از مردم را نیز با خود به سراشیبی سقوط، بر باورهای زشت

تنها یک روی سکه زندگی تاریک خواص اهل ها و دنیاپرستیها همه این جاه طلبی، البته



 595های منتهی به واقعه عاشورا / نقش خواص در سقوط جامعه اسالمی از منظر قرآن و حدیث در سال

حاکی از آن است که ، خو صفحات تاری زیرا آیات قرآن و روایات اهل بیت، باطل است

ر کاش در براب ای کردندمی اظهار ندامت و آرزو، بیشتر آنان در ایام پایانی زندگی خویش

وقتی مرگ معاویه در رسید »ایستادند. مسعودی در مروج الذهب آورده است: نمی مردان حق

 نومید شد شعری بدین مضمون گفت: ای کاش حتی، و بیماری اش سختی گرفت و از عالج

غافل و چشم بسته نبودم و مانند ، یک ساعت به حکومت نپرداخته بودم و در کار لذت

 .(19 /7، دومه: 5099، )مسعودی« بود!( امام علی، صاحب دو جامه ژنده بودم )مراد او

 اقسام خواص اهل باطل .7ـ 7

درمی یابیم که خواص اهل باطل به دو گروه ، با بررسی رویدادهای تاریخ صدر اسالم

هستند  نخبگانی، شوند. خواص جریان سازمی تقسیم« عقبه تدارکاتی»و « خواص جریان ساز»

د نماینمی هدایت و راهبری، طرح ریزی، فکری باطل را در مقابل جبهه حقهای که جریان

در حالی که رسالت گروه دوم آن  -گرچه خود نیز در خفا به باطل بودن آن اذعان دارند!  -

خواص جریان ، عملیاتی کنند. از این روها گروه نخست را در میان تودههای است که طرح

 تهتری و فرمانروایی دسنهایت به م تعداد انگشت شماری از جبهه باطل هستند که در، ساز

فکری  .. که نظام.و معاویه، ابوجهل، ابوسفیان، سامری، فرعون، افرادی نظیر نمرودیابند. می

کنند و یم به کمک عقبه تدارکاتی و البته جهل جماعت پیادهسیاسی موردنظر خویش را  -

 تازند. می چند صباحی بر مَرکب حکومت

ماهیت خواص اهل باطل را این ، از سوره مبارکه قصص 05قرآن کریم در آیه شریفه 

ة  یَْدُعوَن ِإلَى النااِر َو یَْوَم الْقِیََمةِ دارد: می چنین بیان در تفسیر  ََّل یُنَصُرونَ  َو َجَعلْنَاُهْم َأئما

این نیست که خداوند نصب فرموده ، معناى جعل»آمده است: ، درباره این آیه طیب البیانا

ست که ا بلکه مراد این.. .باشد آنها را براى پیشوایى در کفر و ضاللت و ظلم و فسق و فجور

اع تبد و خود و اَ خود واگذار کردیم که هر قدر در کفر و ظلم و طغیان فرو رونه آنها را ب

نیز در تفسیر  عالمه طباطبائی .(505 /59: 5719، طیب) .«خود را در عذاب جهنم وارد کنند

دعوت به ، معناى دعوت به آتش»گوید: می یَْدُعوَن ِإلَى الناارِ المیزان درباره عبارت 

کارهایى است که مستوجب آتش است و آن کارها عبارت است از: کفر و گناهان 

ن معذب کند که در آشان را به صورت آتشى تصویر مى چون اینهاست که قیامت، گوناگون



 5931کالمی، سال پنجم، شماره بیست و سوم، پاییز  –های اعتقادی پژوهشی پژوهش –فصلنامۀ علمی /  591

 . (79 /51 ه:5799، طباطبایى) .«خواهند شد

 توجه به این نکته ضروری است که به همان میزان که انبیای الهی و امامان معصوم

باطل نیز از همه خواص اهل ، کوشیدندمی در راه اعتالی کلمه حق و هدایت و تربیت مردم

جستند تا مردم را از پیمودن مسیر حق منصرف کرده و آنان را فریب می امکانات خود بهره

ساز اهل خواص جریانطی طریق نمایند. البته نباید از یاد برد که ، دهند تا در بیراهه باطل

اتی ذ ُعجب، سرشناسهای تعلق به خانواده، سرشارهای باطل به دلیل برخورداری از ثروت

دانند که اقدام به برقراری ارتباط مستقیم با می شأن خود را باالتر از آن، و غرور بی پایان

حفظ و از ورای دیدگان ظاهربین ، فاصله خود را با آحاد مردم، نمایند و تا حد امکانها توده

 هخواص جریان ساز برای دست یابی ب، کنند. از این رومی آنان را هدایت، افکار عمومی

الفاظی  باطل را در میانهای مقاصد شوم خود به بازوان توانمندی نیاز دارند که بتوانند اندیشه

روه گ توانمی موجه جلوه داده و مردم را برای پذیرش آن مهیا سازند. بنابراین، عامه پسند

 ،گروه نخست دانست. چههای طرح« مُجری»را  -یعنی عقبه تدارکاتی جبهه باطل  -دوم 

توان ، اجتماعی و فرهنگی، به دلیل حضور بیشتر در میان مردم و داد و ستدهای اقتصادی آنها

ان مناسب و کارآمد میای هسران جریان ساز باطل را داشته و واسطهای عملیاتی کردن نظریه

. در دهندمی خواص جریان ساز و عوامی هستند که خواسته یا ناخواسته جبهه باطل را یاری

همه جانبه و اطاعت پذیری محض عقبه تدارکاتی از خواص جریان های ایتحم، این میان

 ساز که البته بیشتر به دلیل رسیدن به مناصب دنیوی است نیز جای تأمل دارد. حضرت علی

به خدایی که جانم در دست اوست شامیان بر شما »فرماید: می درباره نقش مؤثر این گروه

 بلکه در راه باطلی که زمامدارشان، از شما به حق سزاوارترندپیروز خواهند شد نه از آن رو که 

 .(91خطبه، )نهج البالغه« ورزید.می رود فرمان بردارند و شما در گرفتن حق من سستیمی

 راهبرد خواص اهل باطل .7ـ 6

یاد کردیم برای « خواص اهل باطل»سردمداران جبهه کفر و شرک و نفاق که از آنان به 

ه گرفتند. اما شاید بتوان ادعا کرد کمی متفاوتی را در پیشهای روش، خودپیشبُرد اهداف 

م جامه حق پوشانده و آن را بر مرد، این بود که به افکار ضاله خویش، راهبرد ایشانترین مهم

حقق گردد. در م، تضعیف و پیروزی سپاه کفر، جبهه حق، ساختند تا بدین وسیلهمی مشتبه
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سخن باطل خود را به کرسی ، تا با غبارآلود کردن فضای جامعهکوشیدند می آنان، واقع

است که در قرآن کریم هم به مصادیق آن با « فتنه»بنشانند و این همان تعریف اصطالحی 

 َوَّل تَلْبُِسوا الَْحقا بِالْباطِِل َو تَكْتُُموا الَْحقا َو َأنْتُْم تَعْلَُمونَ اشاره شده است: ، تعابیر گوناگون

که اختالط حق و باطل در جامعه اسالمی برای پیشبرد هایی . یکی از دوران(05 (:5) )بقره

بود. در آن دوره  روزگار خالفت حضرت علی، اغراض سیاسی جبهه باطل به اوج رسید

شد که می رمنجهایی آمیختن حق و باطل و غبار آلود بودن فضای سیاسی به فتنه، پرتالطم

 تبدیل ،دم را از سپاه حق جدا و آنان را به سیاهه لشگر کفر و نفاقمر، یکی پس از دیگری

بان شد بر طالنمى اگر باطل با حق مخلوط»فرماید: می در این باره کرد. امیرمؤمنان علیمی

 ردید.گمى گشت زبان دشمنان قطعمى ماند و اگر حق از باطل جدا و خالصنمى حق پوشیده

ان بر شیطآنجاست که . آمیزندمى همه ب گیرند ومى باطل راو قسمتى از  اما قسمتى از حق

گردد و تنها آنان که مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات مى دوستان خود چیره

 .(19خطبه، )نهج البالغه.« خواهند یافت

 ،سراسر فتنه به کمک عقبه تدارکاتیخواص جریان ساز اهل باطل هم در آن روزگار 

 اند.هپیروز میدان هم بود، دنبال کرده و سوگمندانه باید گفت که اغلباهداف شوم خود را 

و فریاد آزادگی « حق طلبی» با هر ندای« زر و زور و تزویر»ها به کمک مثلث اهریمنی آن

 دیگران را هم از پذیرش سخن حق باز، مبارزه کرده و پس از انکار مغرضانه آیات الهی

سزای عمل ناپسند آنان را هالکت ابدی در ، رآن کریمداشتند. به همین دلیل است که قمی

ا َو َأَحلُّواْ قَْوَمُهْم َداَر الْبََواِر تر َألَمْ فرماید: می جهنم دانسته و  کُفْر 
ِ لُواْ نِعَْمَت الال ِإلَى الاِذیَن بَدا

 را به کفر تبدیل کردندآیا به کسانى که ]شکر[ نعمت خدا »؛ َجَهناَم یَْصلَْونََها َو بِئَْس الْقََرار

ت [ جهنم اسو قوم خود را به سراى هالکت درآوردند ننگریستى؟ ]در آن سراى هالکت که

 .(59و  59(: 50) )ابراهیم .«شوند و چه بد قرارگاهى است]و[ در آن وارد مى

دو سرور و ساالر جوانان اهل بهشت زندگی ، چه تلخ و دردناک است که در جامعه ای

قرا ردای خالفت بر تن کند و مردم را به قه، بیست سال متمادی، یه بن ابی سفیانکنند و معاو

ود اولیای شمی سلسله جنبان این حرکت مخرب و شوم کیست که باعث، ببرد! اما به راستی

رسش را تاز میدان باشند. بهترین پاسخ به این پیکه، نشین باشند و فاسقان و تبهکارانالهی خانه

شما ]نیز[  .شیطان دشمن شماست، در حقیقت»در سوره مبارکه فاطر بیان فرموده: خداوند متعال 
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 اطر)ف.« خوانَد تا آنها از یاران آتش باشنداو را دشمن گیرید. ]او[ فقط دار و دسته خود را مى

با اسنادش از امام  حمرابان ا»درباره این آیه آمده است: « نورالثقلین». در تفسیر (1 (:71)

عرض کرد: پدر و مادرم به فدای تو باد! مرا ، که مردی نزد امام آمده کندمی نقل صادق

ه: 5051، عروسى حویزى)« دشمنی آشکار است غفلت از او چرا؟!، پندی ده. فرمود: اگر شیطان

دارم از گوش فرادادن می شما را بر حذر»که فرمودند:  نیز نقل شده . از امام حسین(715 /0

شیطانی که دشمن آشکار شماست تا مبادا از اولیایش شوید که به آنان گفت: های به نغمه

هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من پناه شما هستم. پس هنگامی که دو ، امروز»

  (09 (:9) ال)انف« یکدیگر را دیدند )شیطان( به عقب برگشت و گفت: من از شما بیزارم.، گروه

و درهم شکستن گرزها و نشانه ها مدن شمشیرها و وارد شدن نیزهاینجاست که با فرود آ

ا در ایمان ایمان نیاورده ی، روبرو خواهید شد و دیگر از کسی که پیشاپیش، قرار گرفتن تیرها

ذکر ، . در این مجال(531: 5797، )مؤیدی« عذری پذیرفته نخواهد شد.، خود خیری کسب نکرده

ششم شیعیان که بیان کننده تأثیر یاری رساندن خواص اهل ماجرایی از دوره امامت پیشوای 

اشتم که گوید: دوستی دمی علی بن ابی حمزهرسد. می ضروری به نظر، باطل به یکدیگر است

رخصت گیرم تا  صادق . از من خواست که از امامدکرمی در دستگاه دولت بنی امیه کار

من در  گفت:، رسید امام خدمت آن حضرت برسد. من نیز چنین کردم. چون خدمت

 امتکلیف من چیست؟ امم. اکنم و مالی فراوان به دست آوردهمی ادارات دولتی بنی امیه کار

برایشان کار کند و بجنگد و سیاهی لشکر  یافتند تانمی بنی امیه کسانی چون شما را اگر»فرمود: 

 ان مددنکردند و بدامی رهابنی امیه را ، مردم و اگر کردندنمی هرگز حق ما را غصب شوند

 .(73 /31 :5715، )مجلسی.« رسیدندنمی جایگاهی چنینه رسانیدند هرگز بنمی

عقبه »، امویانجنایات از ای هعمدنتیجه گرفت که در بخش  توانمی ن ماجرااز ای

، ی خودو البته اقدامات عملحمایت ، تأیید، سکوتبا ها آن اند.هآنان نیز دخیل بود «تدارکاتی

نی که رنگیهای از سفرهز کردند تا خود نی اریی، سردمداران کفر و نفاق را در کسب قدرت

 .بهره گیرند، دشومی گسترده، مستضعفینو الهی  وقاز پایمال شدن حق

 تصمیم ساز حکومت اسالمیهای نفوذ خواص اهل باطل در الیههای زمینه .6ـ 6

است  مناسبیهای نیازمند فراهم شدن زمینهنفوذ خواص اهل باطل در سطوح باالی حکومتی 
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دو عامل  ،تا به وسیله آن بتوانند هر نهضتی را از مسیر اصلی خود منحرف سازند. در این میان

 چشم پوشی مردم از پیگیری و»تأثیرگذارند عبارت اند از: ، مهمی که بیش از سایر عوامل

و ها نسبت به گسترش بدعتبی تفاوتی خواص امین اهل حق »و « نهضتهای تحقق آرمان

 است. وقتی« طلبیعافیت»ریشه در یک اصل واحد دارند و آن هم ، این دو عامل«. انحرافات

حساس نباشند و در برابر ، در جامعهها و بدعتها نسبت به کجروی، خواص امین جبهه حق

د به ض هاارزش، موضع گیری نکرده و واکنشی شایسته نشان ندهند آرام آرام، انحراف ها

منتهی به واقعه عاشورا سکوت های شوند. در سالمی ارزش و منکرها به معروف تبدیل

آنچنان در تار و پود جامعه ، خواص اهل حق و کوتاهی مردم در پی گیری مطالبات دینی

و امام  آتشین و سراسر هشدار امام علیهای ریشه دوانده بود که خطابه، اسالمی

 نیز آنان را از خواب غفلتی که دچارش شده بودند بیدار نکرد. حضرت علی حسین

رید نگمى هم اکنون، با آن همه بزرگوارى و کرامت»فرمود: می پیش از واقعه عاشوراها سال

 دراندر حالى که اگر پیمان پ، گیریدنمى که قوانین و پیمانهاى الهى شکسته شده اما خشم

 .شدیدىم شد ناراحتمى تان نقض

ان و از شما به دیگر رسیدمى شما مردمى بودید که دستورات الهى ابتدا به دست شما

برمى گشت. اما امروز جایگاه خود را به ستمگران  شد و آثار آن باز به شمامى ابالغ

. یدامور الهى را به آنان تسلیم کرد. واگذاردید و زمام امور خود را به دست بیگانگان سپردید

. (591بهخط، )نهج البالغه.« ورنددر شهوات غوطه و بنى امیه()کنند مى که به شبهات عمل آنهایى

اما وقتی آنان به ، اجرای عدالت در پناه فرامین الهی است، رسالت اصلی خواص اهل حق

یر نزولی س، جای استیفای حقوق مستمندان و فرودستان به دنیاطلبی و زراندوزی روی آورند

مردم را هم در اتخاذ ، شود. به وجود آمدن چنین شرایط ناگواریمی یک جامعه آغاز

ساز دچار تردید ساخته و فضا برای جوالن خواص جریان ساز اهل سرنوشتهای تصمیم

 شود.می باطل و عقبه تدارکاتی آنان فراهم

 تصمیم ساز حکومت اسالمیهای مصادیق نفوذ خواص اهل باطل در الیه .6ـ 2

سته است به سه نمونه عینی از خواص اهل باطل بپردازیم که با سوءاستفاده از شای، در پایان

 خود را تا باالترین مناصب حکومتی باال کشیدند. ، فضای به وجود آمده در جامعه
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 الا( مفاویه بن ابی سفیان

پدر و پسر هنگامی مسلمان شدند که جز آن راهی ، در روز فتح مکه مسلمان شد. در واقع

در حاشیه  ،نداشتند. این آزادشدگان روز فتح مکه فقط تا اوایل زمامداری خلیفه دومپیش رو 

ی دیر، آنان را در مناصب حکومتی به کار گرفت. بدین سان، بودند. اما عمربن خطاب

شدند! دکتر شهیدی درباره « عرش نشین»یکباره  به دوره پیامبر خاکسترنشینان نگذشت که

عُمَر به ابوسفیان و پسران او عنایتی داشت. یکی از »گوید: می ومنقطه آغازین این انحراف ش

پسران او یزید را برای گرفتن قیساریه که از عمال طبریه و بر کنار دریای شام است فرستاد و 

چون یزید آن شهر را گشود خود به دمشق رفت و برادرش معاویه را به جای خویش گمارد. 

، به بعد از این سال (555: 5795، )شهیدی« را به معاویه سپرد. عُمَر حکومت شام، چون یزید مُرد

شود. بیست سال از این مدت زمان طوالنی می ساله معاویه در شام آغاز 05دوره زمامداری 

 ،نهال نوپای اسالم را   ریشه کن سازد! چه، را هم خلیفه مسلمین بود و کوشید تا در حد توان

نابودی ، ساز اهل باطل بود که در کارنامه زندگی اش شاخص خواص جریانهای او از چهره

 !کندمی خودنمایی، بیش از همه آیین رسول خدا

 ب( عمروبن عاص

 عمروبن عاص است، ساز در تاریخ اسالمتأثیرگذار خواص جریانهای یکی دیگر از چهره

ل رسواز دشمنان  -عاص  -انکارناپذیر است. پدرش ، که نقش او در سقوط جامعه اسالمی

همین عاص مقصود است. او را یکی از چهار ، که در سوره کوثر آمده« اَبتَر»بود و از  خدا

ست مغیره پسر شعبه و زیاد ا، سه تن دیگر معاویه اند.هتن زیرکان شناخته آن روزگار شمرد

. عمروبن عاص همان کسی است که (551: 5795، )شهیدیکه معاویه او را برادر خود خواند 

زینب  - ریخت و او بود که به کجاوه دختر پیامبرمی سنگ و خار سر راه پیامبر در مکه

به او نفرین کرد.  حمله کرد و او را طوری کتک زد که دچار سقط جنین شد و پیامبر -

کرد که با می مکه را تحریکهای سرود و بچهمی او بود که اشعار فراوانی بر ضد پیامبر

میان  «صلح حدیبیه»زمانی که پیمان اند هآن حضرت بخوانند. نوشتصدای بلند برای آزار 

به زیرکی دریافت که کار قریش رو به پایان ، و سران مشرک مکه به امضاء رسید پیامبر

ه به قبل از فتح مکه به همراه مغیره بن شعب، رو به زوال است. بنابراین، و آفتاب ریاست شان
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آزارهای فراوان در حق رسول ، ی عمروبن عاصمدینه رفت و مسلمان شد! مشی زندگ

، شی انمایندگی قریش در بازپس گیری مهاجران حبشه و البته ماجرای مسلمان، خدا

اسالم  ،چون ابوسفیان و معاویه با اعتقاد قلبی و تمایل شخصیگویای آن است که او نیز هم

پسر دید! ینم ی خویشنیاورد. بلکه زمانی تسلیم شد که ناگزیر بود و راه دیگری پیش رو

 به امارت رسید.، دوم مانند معاویه در زمان خلیفهعاص هم 

والی مصر بود که چهار سال این مدت در دوره ، ده سال، در مجموع»نویسد: می یعقوبی

سه ماه نیز استاندار معاویه  و دو سال خلیفه سوم و زمان در نزدیک به چهار سال، خلیفه دوم

 . عمرو هم مانند بسیاری از خواص جریان ساز جبهه باطل(555 /5: بی تا، )یعقوبی« بود.

باطل است اما عطش سیری ناپذیر حکومت دنیا مانع از آن ، دانست که راهی که برگزیدهمی

زید وقتی انگشت حسرت به دندان گ، شد که حق را بپذیرد. او نیز مانند سایر هم کیشان خود

: پدرت پسرش را گفت، چون مرگش فرارسیداند هتکه دیگر کار از کار گذشته بود.  نوش

مرده بود. ای کاش من سی سال پیش از این « ذات السالسل»آرزو می کند کاش در ]غزوه[ 

، بدین سان (555: )همانمرده بودم. دنیای معاویه را اصالح کردم و دین خود را تباه ساختم! 

به  ،ه بودند یکی پس از دیگریکه هرگز به آیین او دل نبست مغضوبین دیروز رسول خدا

مهم و حساس تصمیم گیری در حکومت اسالمی گمارده شدند. اما این بار به نام های الیه

خواص ، طلبید. در این میانمی وار بصیرتی علی، آن« نقاب نفاق»اسالمی که تشخیص 

نی و  عافیت نشیروزگار به سجاده ، «بی تفاوتی»جبهه حق یا سکوت کرده بودند یا در بیراهه 

خود را به اجرای حدود الهی  گذراندند. همان بزرگانی که در زمان حیات پیامبرمی طلبی

 امی داشت.را به حرکت وها توده، دانستند و فریادهای حق طلبی و باطل ستیزی آنانمی پایبند

 ج( یزید بن مفاویه

با  ،اص جریان ساز اهل باطلفاسقی بی پروا در مبارزه با دین خدا که نامش بیش از همه خو

نشین رسول هفتمین جا، واقعه عاشورا پیوند خورده است. ابوخالد یزیدبن معاویه بن ابی سفیان

تکیه زد. مادرش کنیزی به  و سومین نفر از امویان است که بر مسند خالفت پیامبر خدا

مان بود. بنابراین در زتبعید کرده  -حُوّارین  -نام میسون بود که معاویه او را به زادگاهش 

گرچه برخی معتقدند وصیت معاویه را شنیده. اما به ، مرگ معاویه در شام و نزد پدر نبوده
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خود را به شام رسانده  -زمان مرگ معاویه  -هجری  19رسد پس از نیمه رجب سال می نظر

شعار وی را ادو نمونه از ، باشد. به جهت آشنایی بیشتر با زوایای پیدا و پنهان شخصیت یزید

و گواه تباهی  که حاوی مطالب شرم آور و کفرآمیز درباره مبدأ و معاد و نبوت پیامبر

 کنیم:می بیان، عقیده اوست

رف راست طه ابن زیاد ب روزى به شراب نشسته بود و. مسعودی نقل کرده است که: ]یزید[ 5

 شعرى بدین مضمون خواند:ود کرد و ساقى خه رو ب. بود او بود و این بعد از قتل حسین

ََََاشََََي ي ُمش تَروِّ ة   َََ ْرب ني شَََََ ِق  اسََََْ
 

ََاد  ََلََهََا ابََن زی ََََق مََث ََاس ْل ف ََِ  ثََم م
 

 اى بده که جان مرا سیراب کند و نظیر آن را به ابن زیاد بدهجرعه

ِعنََدي ََة  ََان ََََاحََب السََََرا و األم  ص
 

ََمََي و جََهََادي  ََغََن ََد م ََتسََََدی  و ل
 

 بدو وابسته استست و همه جهاد و غنیمت من ا رازدار و امین من]او[ که 

 .(19 /7 :.......،)مسعودی شعر او را با آواز و ساز بخوانندسپس به مغنیان بگفت تا 

مرا از شنیدن اذان بازداشته است و من حورالعین بهشتی را با یک شراب ، تارهای . نغمه5

 .(595: 5797، )هاشمی نژاد کنممی کهنه که در ته ظرف است معاوضه

فاسقی بی دین از نوادگان ، با امتش وداع رسول خدا پنجاهمین سالاینک در آستانه 

جوانکی هوس باز که از اشعارش پیداست  زمام امور مسلمین را در دست گرفته است.، امیه

شناسد و نه خاندانش را. به می نه خداشناس است و نه به روز جزا ایمان دارد. نه پیامبر

 ،شود. و دیگر چه جای تعجبمی الهیهای مرتکب حرامفرایض دینی بی اعتنا و آشکارا 

در میان  -! کندمی «سلطنت»بر امت او  که به نام رسول خدا -اگر چنین آلوده دامانی 

ربال را رقم فاجعه ک، سکوت مرگبار خواص اهل حق و به پشتوانه عقبه تدارکاتی جبهه باطل

 بریزد؟سانهای روزگار را بر زمین انترین بزند و خون پاک

 گیرینتیجه

ای هنقش بسیار مهم و تعیین کنند، یاد کرده ایم« خواص»نخبگان که در این مقاله از آنان به 

کنند و می مبارزه« حق و باطل»در فراز و فرود جامعه اسالمی دارند. خواص در دو جبهه 

د عوام و قیام و قعو، مردم را با خود همراه سازند. از این روهای کوشند تودهمی هریک

ا نسبت مستقیمی ب، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعههای شکست یا پیروزی جنبش
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 تشخیص خواص و اقدام به موقع آنان دارد.

امامان  اوصیای ایشان و، شوند. انبیامی تقسیم« پیشوا و امین»خواص اهل حق به دو گروه 

در زمره خواص پیشوا قرار دارند و خواص امین هم سرداران بی ادعای جبهه حق  معصوم

کنند. پس می همه دار و ندار خویش را در راه خدا تقدیم، هستند که در راه اقامه حدود الهی

 مشخص شد که دو عامل، بارز این دو گروه به کمک آیات و روایاتهای از تبیین ویژگی

به آن دچار  پس از رحلت رسول خدا، که خواص امین« تیبی تفاو»و « عافیت طلبی»

 رود.می المی در آستانه واقعه عاشورا به شمارسقوط جامعه اساز جمله عوامل مهم ، شدند

و « جریان ساز»خواص اهل باطل قرار دارند که آنان نیز به دو گروه ، در سوی دیگر

، وسفیاناب، نظیر فرعونهایی انانس، شوند. خواص جریان سازمی تقسیم« عقبه تدارکاتی»

هدایت و راهبری جبهه باطل را به عهده دارند. در حالی که ، .. هستند که طراحی.معاویه و

. عملیاتی کنند، خواص جریان ساز را در جامعههای وظیفه دارند تا طرح، عقبه تدارکاتی

است که حق و راهبرد ویژه خواص جبهه باطل هم برای پیشبرد اهداف خود آن ترین مهم

در سایه  ،را با خود همراه سازند. به هر رویها تا بتوانند تودهیکدیگر درآمیخته  باطل را با

پس از رحلت رسول های اشتباهات خلفا و عافیت طلبی خواص امین جبهه حق در سال

ذ نفوگیری مهم تصمیم های زمینه مساعدی فراهم شد تا خواص اهل باطل در الیه خدا

 پیش روند.« خالفت»، ا باالترین مناصب حکومتی و در نهایتکنند و ت

 ،گرفت آن است که اگر در جامعه اسالمی توانمی که از مقاله حاضرای هنتیجترین مهم

طی طریق  «بی تفاوتی»در بیراهه و یا  بتازند« عافیت طلبی»خواص امین جبهه حق بر مرکب 

، اهل باطل خواص، تربیت مردم عمل نکنند کنند و به تکالیف سنگین الهی خود در هدایت و

جامعه محقق « سقوط»مختلف اجتماع خواهند شد و آنگاه های یکه تاز میدان در عرصه

 زمام امور جامعه را در، خواهد شد. نتیجه طبیعی چنین وضعی آن است که خواص اهل باطل

راه بهترین یارانش را به هم فرزند رسول خدا، گیرند و با همه عِده و ُعده خویشمی دست

 کشند.می در صحرای کربال به خاک و خون
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