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 1۰/۰۹/۲۰1۹              : اسد بوداسندهینو
 هللا بینج انتخاب و ارسال از:

 

 بخش،جنِگ یزید و حسین، نه یک جنِگ مقدس و رهایی 
 !بلکه جنگ براداراِن ناراضی بر تقسیم قدرت است

 

 یاسد بودا استاد جامعه شناس ازجناب استاد« عاشورا»مستند و ارزشمند در بارهء چند و چون  ی، مقالتشیپ یانیسال
 محصلینجوان و  محققین یکه مورد توجه و دلگرم افتیاشاعه « سکوت یجمهور»تیسا در نایپوهنتون ابن س

 ریتکف ریگشت که آنرا به ت یسرکار سندگانینو و ن،یکانداران دد ادیفر ، سبب خشم و داد وسو گریقرارگرفت و از د
ً و خرد ورزانه است،  ایمطلب هنوز، زنده و پو نیا ،دندیکوب ن،یو توه  منتشر گردد لطفا

 

 شهٔ یاست که ر «یبرادر ناراض»دو  انِ یم یکفار و جهاِد مقدس، بلکه جنِگ داخل هینه جنِگ عل د،یزیو  نینِگ حس. 1
توان  ینم وجه چیبه ه ینیجنگ را از نظر د نی. اگردد یآن به منازعاِت دوراِن خود حضرت محمد بر م یخیتار

 یدر باوِر اسالم گریآن هم در منازعه با مسلماِن د ،یاسیس کسِب قدرتِ  یکرد. جهاد برا یجهاد، طبقه بند هٔ در مقول
اناِت امک یِ بر سر تملِک انحصار لهیقب یِ اعضا نِ یخون یِ ریدر واقع، درگ دیزیو  نی. جنِگ حسستین هیقابل توج

رخ داد. در جنِگ  انیمحمد و ابوسف انیوجه در مکه م نیتر دیاز کربال در شد شیاست، که پ یو اقتصاد یاسیس
ارد داشت و یامبریپ یِ را بر او که ادعا یعهده داشت و شکسِت سخت جنگ را به یِ رهبر انیابوسف ان،یمک امبربایپ

 .کرد ریکرد و او را از هر جهت تحق
 

 یمحمد برا امِ یاسالم است. پ خِ یتار ها در مهاجرت نیتر یاسیاز س یکی نه،یهجرت حضرت محمد از مکه به مد . ۲
، از محمد شیپ «تیوحدان »نگاران، خیاز تار یبرخ تِ یمکه نه جاذبه داشت و نه امر تازه بود. به روا یتاجراِن شهر

 یسایهجرِت س نیکرد. ا یشده را فقط عموم یگذار هیپا هٔ دیا نیشده بود. محمد ا یذارگ هیپا« حنفاُء العرب»توسط 
شراِف ا یاقتصاد یها هیشام، پا یِ تجار ریکنترِل مس قِ ی. محمد از طروندندیبه محمد بپ نهیکه انصاِر مد دیسبب گرد

 یِ ارتج ریمس شدنِ  ها وارد کرد. مسدودرا بر آن یسخت اریبس یاقتصاد را متزلزل و ضربهٔ  انیمکه از جمله ابوسف
 ریاگزکه او ن ییداشت، تا جا یاو را در پ یاسیزواِل قدرِت سبود،  انیابوسف یمنبعِ اقتصاد نیتر شام که در واقع مهم

 یخیهاشم رقم خورد. محمد توانست انتقاِم تار یبه نفعِ بن خیشد و تار نیترازو به نفعِ محمد سنگ .کفهٔ اوردیشد اسالم ب
 .شد یم ریبود که توسِط محمد تحق انیابوسف نی. اکنون، اردیبگ انیاش را از ابوسف

 

 ه جنبهٔ ک از آن شیاو، ب یاسالم از سو رِش یو کار کشته بود. پذ یشهر مدارِ  استیبا تجربه و س رِ یاما پ ان،یابوسف.  3
و مال و اموالش را  خود و خانوادهٔ  یداشت. او با اسالم آوردن نه تنها زندگ یاسیس داشته باشد، جنبهِٔ  یو اعتقاد ینید

د باز کر خیرا در تار یو راه یگذار هیرا پا یبس مهم یِ بلکه تناقضاِت ساختار داد،محتوم و مقدر نجات  یِ از نابود
 یگروِه نسبتاً تاجر، شهر ها یاسالم بدل گردد. امو خِ یتار یِ اسیس گرانِ یباز نیتر به بزرگ ها یآن امو جهٔ یکه در نت

با اسالم  نبود. یاسیفرصِت س کیاز  شیب یزیاو چ یاعتنا بودند. اسالم برا یب یو اسالم ینید یِ و نسبت به باورها
عاله بر  ها یامو جهیشد و در نت دهیبرگز یاز کاتباِن وح یکیبه عنواِن  د،یزیپسر او و پدِر  هیمعاو ان،یآوردِن ابوسف

 .برخوردار شدند زین یو معنو ینید گاهِ یاز جا ،یاسیس گاهِ یجا
 

اند، بلکه م یکرده بود نه تنها برجا یگذار هیپا انیرا که ابوسف یِ اسیرفتند. شکاِف س انیو ابوسف محمد حضرت.  ۴
 تسیچندان مهم نداشت. او، ب یِ معنو یو حت یاسیس گاهِ یجا ی. در دوراِن ابوبکر و عمر، علدیگرد تر قیهر روز عم

و محمد و  انیسفدوران، منازعاِت ابو نیکرد. در طوِل ا یندگز استیقدرت و س هٔ یو پنج ساِل آزگار، فقط در حاش
 نیسوم، ا هٔ فیو با درگذشِت عثمان، خل شد یبه صورِت پنهان دنبال م یو عل هیمعاو قِ یها، از طر صلح و جنِگ آن
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ز ا هیبه خالفت عزِل معاو دنیپس از رس یعل یِ اسیس میتصم نیتر . مهمدیگرد یآشکار و علن ،یاسیمنازعاِت س
 به یکند، امام عل عتیب یبه عل خواست یشام باشد، م یِ که وال مشروط بر آن ه،یکه معاو حکومِت شام بود. با آن

از  یکل را به هیداشت که معاو یقطع میو تصم کرد یم یداماِد محمد است فخر فروش نکهیبودِن خود و ا  یهاشم
 .بر کنار سازد یاسیقدرِت س

 

خالفت است. نزاع حضرت محمد و  یِ ساز یدوراِن خالفت عثمان، جنِگ قدرت بر سِر موروث یِ اصل یِ ژگیو.  ۵
خالفت در زمان عثمان،  یساز یراثی. مدیها بدل گرد آن نانِ یجانش انِ یم یاسیس یدعوا کیآشکارا به  انیابوسف

 یِ عثمان را به معنا ،یخیبر سر قدرت. از نظر تار هیام یهاشم و بن یبن انِ یم یمینبود جز هماِن جنِگ قد یزیچ
و در هجرت از  هیام یبن فهٔ یکه خود از طا یحال نِ یدانست. او در ع یگذار حکومِت امو هیپا توان یکلمه م یواقع

 یرانتخاب کرد که قطعِ روابِط تجا یرا به عنواِن حاکم شام، همان شهر هیاز همراهاِن محمد بود، معاو نهیمکه به مد
رتش قد یو اقتصاد یاسیس یها هیدر شام، پا تشیاِن حاکمدر دور هیداشت. معاو یرا در پ انیبا آن زوال قدرِت ابوسف

در  کرد که تیرا ترب یمند و قدرت یا حرفه یگروِه نظام ،یو عالوه بر انبار و خزائِن اقتصاد دیرا استحکام بخش
 رِ یکه در طوِل خالفتش ، فقط درگ یبا عل اسیرقم زنند. در ق هیمعاورا به نفعِ  خیتار توانستند یاضطرار م طیشرا

 .و شام را فتح کرد دیجنگ یبردبار بود، با روم شرق اریبس مدارِ  استیس هیبود، معاو یجنِگ داخل
 

امام  ،یخیاست. به لحاظ تار یو جنِگ داخل یثبات یو ب یاسیدوراِن آشوب، خالء قدرِت س ،یدوراِن خالفِت عل.  ۶
 معنادار است و یاسیکفار از نظر س یِ ساز یدرون یبرا یِ علدانست. تالِش  یگذاِر جنِگ داخل هیپا توان یرا م یعل

اِف شدن شک که فعال عالوه بر آن نی. جنِگ صفکندیم رییتغ انیدوران، از بن نیدوست و دشمن در ا یبندصورت 
ه هست و ب زیاز کفار ن یدرون فِ یتعر کی ارائهٔ  یبرا یآن روزگار است، تالش عل یدر اسالِم نوپا یو نژاد لهٔ یقب
 .دوران دنبال کرد نیتا ا توان یم یخیرا از نظر تار فهیمعنا بغاوت در برابِر خل کی
 

اکام نداشت، ن یعرب همخوان لِ یقبا یِ و اقتصاد یِ اسیجا که با منافعِ س کفار، از آن یِ ساز یدرون یبرا یتالِش عل.  ۷
 امبر،یهمسِر محبوِب پ شه،یدر برابر عا یقرارگرفتِن عل لِ یتر جنِگ جمل به دل مهمماند. جنگ با خوارج و از همه 

ا ب یدار و با پرسش مواجه کرد. او در جنِگ داخل او را مسئله یِ ومعن تِ یموقع ،یاسیس گاهِ یجا فِ یعالوه بر تضع
ً یخوارج تقر  یدر دروِن اسالم و کشتِن کسان یگر قهرمان نیگذراند. ا غینفر از مسلمانان را از دِم ت 4۰۹۵حدود  با

 شیرا ب یهاشم لهٔ یقب یِ اسیس تِ یو به تبعِ موقع یعل یاسیس گاهِ یمحمد بود، جا ارانِ یکه در واقع از  ریچون طلحه و زب
استفاده کرد و عمالً جنگ و دعوا بر سر  ارانهیدرست و هش یاسیس تِ یموقع نیاز ا هیمتزلزل ساخت. معاو شیاز پ

 .آغاز کرد یلخالفت را با ع
 

ه نفعِ ب یاسیس تیدر جنگ با خوارج بود، وضع یعل فِ یالس ةیتوسط ابن ملجم که یكي از بق یپس از قتل عل.  ۸
 به بار نشست و سرانجام با شکست دادِن حسن جا نیدر ا انیابوسف یِ اسیو س یرقم خورد. بذِر اسالِم مصلحت ها یامو

ده بود او فتح ش ریکه با شمش یکوفه که به شام، شهر زو مرکز خالفت ا افتیبه مقام خالفت دست  هیمعاو ،یبن عل
ود از قدرت ب هیکه خواهان حذِف معاو یبرخالِف عل حال، نیبود، منتقل کرد. با ا انیبازار ابوسف یو از نظر اقتصاد

 مهاش یبن یِ حصارکرد و حکومت را حِق ان یگذار هیرا پا یراثیخالفت به فرزندش حسن، خالفِت م یِ و با واگذار
 .دیعهد خود برگز یرا به عنوان ول ی، فززند بزرِگ عل حسن ،یسرد و خون یاریبا هش هیاعالم کرد، معاو

 

 تیاند. او در طوِل والکرده  ادیدوست عهد صبور و بردبار و صلح  یاز حسن، به عنواِن ول یخیمنابع تار.  ۹
و  یمشرب از خوش ثیقانع. در احاد یعهد تیبود و به وال کرد. مخالِف جنگ و خشونت یخود آرام زندگ یعهد

حسن  از ازدواج موقِت امام ،یعیبزرِگ ش یمااز عل یکی ،ینیکل خیشده است. ش ادیاو فراوان  یها یگذران  خوش
روابط  نیاند. امتون حدیثي و فقهي دیگر نیز این ادعا را تصدیق کرده  ی. برخکند یم ادیبا دوهزار زن، با افتخار 

 انیاحسن پ امام یکه با نوشاندِن جاِم زهر به زندگ دیکرد و سبب گرد یاگسترده با زنان، سر انجام همسر او را عقده 
کنترل قدرت را در  دیزی هی. پس از مرگ معاودیخود که همانا خالفت بود، نرس یایحسن به رو ب،یترت نیدهد. بد

  .گرفت و راِه پدر را ادامه داد اریاخت
 

فه در کو یدر شام و رکود اقتصاد یباعث رونق اقتصاد ه،یانتقال مرکز خالفت از کوفه به شام در زماِن معاو.  1۰
ً  یِ . مردم کوفه از در آمد اقتصاددیگرد  نی. حسآورد یبه دست م یبود، سهم اندک یغارت اقتصادِ  آن زمان، که عمدتا

 یسراسر امِ یق کی ک،یدئولوژیبه زباِن ا یتینارضا نیا ترجمهٔ  و یاقتصاد یِ ها یتینا رضا نیتالش کرد با استفاده از ا
گروه از  کی هیمعاو د،یزیاز  شی. اما پردیبگ انیهاشم را از امو یبن یِ خیو انتقاِم تار یاندازراه  دیزی هیرا عل

 نی. اکرد یم عملمند  و قدرت اریهش یاسیکرده بود که در برابر حوادِث س میرا تنظ یاحرفه  انیمشاوران و نظام
ر د رد،یقرار گ نیخود در مصاِف حس یکه حت آن یب دیزیرا خنثا کرد.  نیحس یاسیس یهاتالش  ،یاگروه حرفه 
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جا با احترام  را به شام برد و در آن تشیدر آورد، اهل ب یو همرا هانش را در کربال از پا نیجنِگ نابرابر حس کی
 .ندبرگردا نهیو سرانجام به مد یدار نگه

 

نه  د،یزیو  نیجنِگ حس م،یکن یدر باِب گذشته داور یخیتار اریبا مع عیاهل تش یها ییسرااگر دور از افسانه .  11
 انیوسفو اب امبریاست که تباِر آن دسِت کم، به منازعاِت پ یا لهیقب یها نهیبلکه بازتاب ک ،یو مذهب ینیجنِگ د کی

 یسایقدرِت س یساز یراثیم یبرا ه،یام یهاشم و بن یاز بن هرکردامتا جنِگ کربال،  امبری. از زمان پگردد یبر م
 یاورهابر اساِس ب یحت له،یقب انیمنازعاِت م نیا ِس یو تقد نیدر باب حس یبخش یئرها . اسطورهٔ دندیسرسختانه کوش

 .ستین هیهم قابل توج یاسالم
ه فرد سکوالر بود، ب هیمعاو ،یخیاند. براساِس منابعِ تار اسالم خیاردر ت یِ اگرویسکوالر و دن یِ اسیخِط س ها، یامو

اما، به  ،یاعتقاد و باور خود را دارد، عل یکه هرکس گفت یو در همان زمان م گذاشت یاحترام م گرانیاعتقاد د
 .نفس تالش کرد نیاش تا آخر  یامو بانِ یرق یِ برانداز یکرد و برا یزندگ یبرادر ناراض کیعنوان 

 

که بخش، بل- ییجنِگ مقدس و رها کینه  ن،یو حس دیزیجنِگ  م،یکربال بنگر هٔ به حادث یخیاگر از منظِر تار.  1۲
ً  یادعا نیحس قدرت است. امام میبر تقس یجنگ برادراِن ناراض ستاب ان لیداشت و صرفاً به دل یو نژاد یخون صرفا

محرم،  یِ ساز . مقدسدانست یو فرزندانش م خود خالفت را حق ،یتیریو مد یاسیس یها یستگیبه فاطمه، نه شا
ته از کار فروبس ینه تنها گره ها یبر امو نی. لعن و نفرکند یقابل فهم م ریرا غ یبراداران ناراض انیدرِک نزاع م

 قبولو  میرموضوع بنگ نیبه ا یانتقاد دِ یبا د دی. ما باکند یکور م یخیتار عِ یبلکه چشِم ما را نسبت به وقا د،یگشا ینم
 ،یلدوراِن خالفِت ع ،یخیباور داشت. از نظر تار یو مروت و بردبار یبه تکثر اعتقاد یاز عل تر شیب هی. معاومیکن

و رونق تجارت و  یدوراِن فتوحاِت خارج هیکفار است و درواِن خالفت معاو یساز- یو درون یاخلدوراِن جنِگ د
را به  یاست، اما به هرحال، اگر تمدِن اسالم یک تمدِن غارتیس شهرهاست. هرچند تمدِن اسالم از اسا یآبا دساز
 یااست و بر یتمدِن اسالم یگذار اصل هیپا ها یامو م،یبشناس تیبه رسم یبشر یها تمدن نیتر از مهم یکیعنواِن 
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