
  امام حسین )ع (عاشورای  قیام  آثار و علل مباني  بـررسي تحلیل و 

 نویسنده: علی حسین مرادی

 چکیده 

از منظر رهبران الهی، همانا رسیدن به اهداف و غایات  گرائیتـکلیف

ا توجه به وظایف گسترده مـشروع اسـت. و بررسی قیام حسینی از این منظر؛ ب و ابـزار وسایل مشروع با استفاده از

ر، ، و از سوی دیگها و انحرافات و برپایی حکومت اسالمی از یک سوعرصه تبلیغ دین، مـبارزه با بدعت امامان)ع( در

ای و نژادی، جامعه اسالمی بـعد از پیـامبر اکرم)ص( که زنده کردن تعصبات قبیلهایـجاد شده در ارتجاعی حرکت

المال و حیف و میل آن، خویشاوند ساالری، تحریفات عقیدتی و سرکوب معترضان، عالئم و تقسیم غیر عادالنه بیت

 .دهد که وظیفه شرعی همان بـود که امام حسین)ع( عمل کردبود؛ این نتیجه را می های آننشانه

 . ایـنداشت اسالمی های بنیادی و اساسی در جامعهالسالم ریشه در انحرافمقدس و پرشکوه امام حسین علیه قـیام

پس از شهادت علی  ها زائیـده انحراف حکومت اسالمی از مسیر اصلی خود از سقیفه به بعد بود. کهانـحراف

تـاریخی، سران این حزب  اسناد اموی افتاد. به گواهی السالم کـالً به دست سلسله سفیانی و حزب ضد اسالمیعلیه

 ن نداشتندهـیچ اعـتقادی به اسالم و اصول آ

ما عدم توجه به ریشه های گران واقـع شده ا قیام امام حسین )ع ( و حادثه عاشورا از دیرباز تاکنون مورد توجه تحلیل

تجزیه و تحلیل و مـدارک و شـواهد تاریخی موجب فراهم  عدم به این نهضت و نـیز این رخداد و یکسویه نگری

ازجمله مـبانی فـقهی این قیام . ه حقانیت و مشروعیت این قایم شدهشدن شبهاتی از جانب دشمنان اهل بیت دربار

)ع (، شرایط و مراتب این دو  حسین مسئله امر به معروف و نهی از منکر است که باتوجه به محوریت آن در قیام امام

. حرکت مشروع امام حسین )ع ( و همچنین نـوع حـکومت بق بر قیام آن حضرت )ع ( شده استفریضه ارائه و منط

مقابل بیعت با یزید استنکاف ورزد و در )ع ( میدهد که از امام به یزید و طریقه بر مستند نشستن او، این حق را

 اجرای گفت حکومت جائرانه اش بایستد و انجام این امر خطیر در پس پرده تقیه ممکن نخواهد بود و به یقین میتوان

بدیل ساخته است که در ، تمل برای مبارزه با استبداد و ظلم)ع ( را به الگویی کا حسین امام ، قیامه مـهماین دو فـریض

  .همه امصار و اعصار قابل تأسی میباشد

  :کلیدی های واژه

 اهل بیتبیعت، قیام عاشورا،، بیعت ،  ، تقیهامام حسین )ع (، امر به مـعروف و نـهی از مـنکر

 



 مـقدمه 

زترین کسان اسالم به پیوسته وبا شهادت عزی وعوق به ، در زمان ومکان خاصیعاشورا اگر چه به عنوان یک حادثهقیام 

قرنها درانـدک زمـانی به فرهنگی غنی وپررونق و ماندگار تبدیل شد کـه آثـار و برکات آن پس از  ، امـاپایان رسیده

قهی به مباحث فـ ، وروداعث بقاء پرثمراین قیام شده استیکی از راههایی که ب . قطعاًاست گسترش همچنان درحال

که اگر این قیام الهی از زاویه  نحوی بـه این قـیام اسـت که در احکام اسالمی و زندگی رومزه ی بشری مؤثر می باشد

عنوان الگوی جامع و کامل برای تـعیین تـکلیف امـور مسلمانان درتمامی  به ، میتواندفقهی مورد بررسی قرار گیرد

و  اشک ، اما همواره از پس هاله ای ازعظیم بـسیار شـنیده و خوانده ایمو آموزه ی  رخداد این . اززمانها واقع می شود

تحقیقات پیشین بـیشتر بـه مـباحث  و در ایم با سینه ای مملو از داغ و درد مظلومیت به این رویداد شگرف نگریسته

  . د تـوجه واقـع شـده استکمتر مور آن تاریخی و اخالقی این قیام پرداخته شده است و ابعاد فقهی

دینی معاویه .  سالم با معاویه و حکومت ظاهراًامـام حـسن عـلیه ال صلح پیمان پس از برطرف شدن موانع قیام، از جمله

را  ، امام حسین علیه السالم دیگر سکوت«یزید بن معاویه»تجربه یـعنی یسر و بحاکم سبک و با روی کار آمدن یک

لیه ا یزید به امام عب هـجری پس از فـشاری که در مورد بیعت 16دید، لذا در سال اسالمی نمی و جـامعه به نفع اسالم

، قیام بر علیه ظلم و ستم و بیدادگری و زیر پا رو قرار داشتشد، تنها راهی که امام علیه السالم در پیشالسالم وارد می

گذاشته شدن اصول اسالم که از زمـان تشکیل سقیفه بوده و در زمان خلیفه سوم و معاویه به اوج خود رسیده، و با 

 . شدیهر روز بدتر م« یزید» روی کار آمدن

را تهدید نیز  او حـتی گاهی امام ایـنکه و بـا کنداگر فرصتی بیابد، علیه او قیام می دانست امام حسینمعاویه با آنکه می

 حضرت پرهیز داشت. پس از مرگ مـعاویه شرایط تغییر کرد؛ زیرا از سویی کرد، ولی از اقدام عملی بر ضد آنمی

کرد. او شهرت یافته بـود و از انجام هیچ گناهی حـتی بـه صورت علنی پروا نمی نیدیو بی یزید به فسق و فجور

دارای  ای در اسالم نداشت. به همین دلیل، میان صحابه و فرزندان آنان نیزتجربه بود و هیچ سابقهجوانی خام و بی

 .امتیاز و مقبولیتی نبود

 و با فقدان یکی پدید آمده، ای است که در پرتو آن،لل چهارگانهطـبیعی در گرو ع پدیـده هـر ،از نظر تحلیل فلسفی

نیازمندیم کـه  درودگری یک میز تحریر به مثال در ساختن آید،بـه صورت امر محال در می ها پیدایش پدیده،از آن

 شده چوب،گیری  از پیوستن قطعات اندازه دهد،مادهء چوبی الزم اسـت کـه شالوده میز را تشکیل می آن را بسازد،

در این مورد  گردد.ساخته شدن منشاء یک رشته آثار و فوائدی می آنگاه میز پس از آید،شکل خاصی به وجود می

 .علت غائی آن است و آثار و فوائد میز، شکل میز علت صوری، علت مادی، مـاده چوبی، درودگر علت فاعلی،



باورهای شـیعه  بر شیعیان تعداد انگشت شماری از السالم جزدر نگاه نخست پس از نهضت سیدالشهداء علیه گـرچه

ولی سکوت  شهادت نائل گردیدند،  السالم در روز عاشورا به فوزبـاقی نـماندند و اکثر یاران راستین ابی عبداهلل علیه

مّت معروف و نهی از مـنکر در میان ا به جور شکست و جرأت امر خفت بـار برخی از مسلمانان نسبت به سالطین

السالم با قیام خونین خویش برای جامعه آله رشـد یافت و این همان عزّتی بود که امام حسین علیهوعلیهاهللپیامبر صـلی

 .اسالمی به ارمغان آورد

بـشری آموزندگی دارد. مطالعه سیره آنان از ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی،  جـامعه بـرای سیره انبیا و اولیا از هر نظر

 اسالمی بسیار سـودمند است. آنچه مایه تأسف است اینکه سیره این بزرگواران غالبا قتصادی و مدیریتی برای جامعها

شان به طور کلی مورد قرار گرفته و ابـعاد دیـگر زندگی آنان و بخصوص بُعد مدیریتی بررسی از بُعد فردی مـورد

شان است. اهمیت مدیریت ها، بُعد مدیریتیترین بُعد زندگی آنترین و کاراغفلت واقع شده است، و حال آنکه مهم

مادی و معنوی بشر به حـدی است که برخی پیشرفت و توسعه کشورهای صنعتی را مدیون مدیریت  در زندگی

  .داندها میمدیران آن

افـتاده اسـت، سؤاالهایی در میان  اتـفاق خاص از زمانی که قیام امام حسین)علیه السالم( با آن شرایط و ویژگی های

اصلی امام)عـلیه السالم( از اقدام به چنین کاری  نخبگان و اندیشمندان و حتی مردم عادی مطرح بوده است که، انگیزه

بوده، یا قـیام امـام)علیه السالم( علت دعوت کوفیان؟ آیا  حضرت ام آنکوفیان فلسفه قی چه بوده است؟ آیا دعوت

دستیابی به حکومت، علت اصلی و غایت نهایی این نهضت بوده است یا ایجاد اصالحات و تغییرهای محدود در 

ح توانست هدف امام)علیه السـالم(را تأمین کند؟ اگر هدف اصلی قیام، اصال ساختار حکومت اسالمی هم می

وضعیت امت و جامعه اسالمی بود، آیا حضرت نمی توانست به شیوه مسالمت آمیز به هدف خویش جامه عمل 

رابطه با قیام عاشورا و  در مردم شاهد ریختن خون فـرزندان پیـامبر)صلی اهلل علیه وآله(و به اسارت تا بپوشاند

اسـرای کربال، کتابها و پایان نامه های زیادی تألیف و  و ـضرتح نآ چگونگی شهادت مظلوم کربال و اهل بیت

 گرفته است . . . به تـفضیل مـورد بررسی قرار بعد تاریخی و اخالقی و. از گردآوری شده است که

انـسان هـای آزادیخواه  همه هایی است که در پهنه تاریخ نه تنها الگوی شیعیان ، بلکه الهام بخش مقوله قیام عاشورا از

  .در حوزه دین و جامعه داشته باشد ای واند نقش عمیق و گستردهمیت قیام مـبانی فقهی این و بـررسی است عالم بوده

دین  حـدوث علت گفته میشود کـه و برکات بیشماری داشته است ؛ تا آنـجا آثار این حماسه بزرگ از آغاز تا به حال

 دا و یاران اوستپیامبر گرامی )ص ( و علت استمرار و تداوم آن نهضت خونین ، سیدالشه مـقدس اسالم ، رسالت

ی  و پشتوانه زمام دار میشود بر شورش سبب گاهی از مهمترین فرائض دینی است که« ازمنکر امر به معروف ونهی 

 اجرایی دیگـر احـکام و تضمین کننده ی دیگر واجبات و محرمات است واز معصومین علیهم السالم نقل شده است



بر نیکان تسلط می یابند و یاری کننده ای در  و بدان میشود گرفته زمین از ریضه ، برکت هاتعطیل شدن این دو ف با که

از منکر  زمـین و آسـمان نمی یابـند و همچنین میتوان گفت یکی از انگیزه های مهم قیام عاشورا امر به معروف و نهی

  . دانست که امـام حسین )ع ( در سخنانش به آنها اشاره کرده است

 عدم از جمله شرایط امربه مـعروف و نـهی ازمـنکر، احتمال تأثیر دراجرای آن است که یک سوی نگری و خصوصا

شـبهاتی از جانب دشمنان اهل بیت شده است . تأثیر به  تجزیه و تحلیل مدارک وشواهد حتی تاریخی، منشأ ظـهور 

و سریع و گاهی غیرمستقیم و طوالنی  مستقیم ن است این بازتابمعنای بازتاب اجرای این فریضه مـیباشد. حـال مـمک

در  که باشد. از جمله مواردی که امر به معروف و نـهی از منکر واجب است هرچند شرایطش موجود نباشد، این است

سکوت  سبب هتک اسـالم و ضـعف عقاید مسلمانان شود و یا ترس این باشد که براثر که اسالم بدعتی واقع شـده

یزیدبن  خالفت گردد که در زمان ظالم علما، منکر، معروف و معروف ، منکر گردد. همچنین سبب تقویت ضلم

کرد چرا که معاویه از این قبیل موارد زیاد به چشم میخورد. لذا بـه احتمال تأثیر نیز به صورت کلی و نوعی باید توجه 

شرط بودن  بر فرض صورت نهی و امری به مخاطب خاص ممکن است نـسبت بـه دیگران تأثیر داشته باشد، در این

از منکر الزم دانسته اند، هنگامی  ه معروف و نهیشروطی را که فقها برای امر ب . احتمال تأثیر، این شرط محقق است

و نهی از منکر در حوزه فرد یا افراد باشد، ولی اگر یک حکم از احکام ویا مسائل  معروف به قابل قبول اسـت کـه امر

وط آمـده قرار گیرد، شر نابودی خطر در خطر نابودی قرار میگیرد و هر گاه اصل دین و اکثریت احکام آن در جزئی

و جان فرزندان دریغ نکرد و بیگمان داستن قیام عاشورا از  درفـقه ، الزم نیست و باید از آن دفاع نمود واز دادن مال

حسین )ع ( میتوان به خوبی در خطابه های ایشان در مقابل سپاه دشـمن ،  امام . با نگاهی در سیره این قبیل بوده است

  . مراتب رعایت شـدهدریافـت کـه تمامی شرایط و 

سنت ، قرار میگیرد که چون مشروعیت  در زمـینه ی تـفسیر حکومت جور، دیدگاه فقهای شیعه در برابر دیدگاه اهل

حکومت را به نص نمی دانند طبعا از نـظر خـاستگاه ، حـکومت را به هیچ چیزی حتی رضایت شهروندان که مـمکن 

شود، مقید نمی بینند. و لذا در یک نگاه مبارزه با ظلم و فساد فراگیر و بدعت های  تحصیل اسـت با زور و اجبار نیز

مسلمانی است . طـبیعتا این وظیفه  هر ایجاد شده در دین اسـالم در غـالب فـریضه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه

، این وظیفه را سنگین تر مینمود. لذا امـام برای امام حسین )ع ( که در خانه وحی رشد یافته بود، عنوان هدایتگر مردم 

  .به رسمیت نمی شناسند و بیعت با حاکم جائر را مساوی نـابودی اسـالم و دین میدانند را حـسین )ع ( چـنین حکومتی

 مشروعیت حکومت یزید عدم به ازجمله مواردی که در آن تقیه روا و جایز نمیباشد، فساد در دین است و با توجه

و سکوت باقی نمیماند چرا که این سکوت شراکت در ظلم ظالم تلقی مـیشود و در  تقیه بـرای دیگـر جـایی

و  حـفظ ، تقیه و سکوت کمکی برای نابودسازی دین است نهبود دین حـکومت جـائرانه یزید که هدف نابودی اصل

 . حـراست از آن



 .سنگ را محقق نمود د هـدف بـسیار گرانالسالم با شهادت خویش چـنسیدالشهداء علیه

در آن  آنچه با نخست آنکه: اساس دین را از خطر اضمحالل و نابودی نجات داد و مرز میان اسـالم حـقیقی را

 .و موصوف بود جدا کرد معروف اسالم روزگار به نام

ضاللت و  حیرت در این تاریخ مردم دوم آنکه: زمـینه بـیداری امـّت اسالمی را فراهم ساخت، چرا که تا قبل از

کردند که اسالم بـا و پود رفتار و گفتارشان تنیده بود و گمان می تار بردند و فرهنگ جاهلی درگمراهی به سـر مـی

  .سازگاری دارد منکرات به تفاوتی نسبتسـکوت در مـقابل ظلم و فساد همخوانی، و با بی

تبیین مبانی و فروعات اسالم اصیل را در مقابل اسالم بدیل فراهم  ان مـسلمانان، زمـینهسوم آنکه: با بیدار کردن وجـد

السالم گردید و مختار برای متوجه وجود نورانی امام سجاد علیه دلها بزرگوار نمود، بطوری کـه پس از شـهادت آن

 .م متوسل شدالسالپایـه قـیام خویش به امام سجاد علیه و استحکام مشروعیت بخشیدن

امیه را زنده کـرد و ایـن امـر با بنی مبارزه و شهامت طلبیالسالم روحـیه شهادتچهارم آنکه: خون سیدالشهداء عـلیه

و قـیامهای بزرگی در طول تاریخ اسالم به پیروی از قیام امام حسین  گـردید اموی ساز قیامهای متعدد ضدخود زمینه

 .و اسـتقالل مسلمانان از دست حاکمان مستبد و فـریبکاران جـهانی صورت گـرفت ، آزادیـییرها السالم برایعلیه

نظیر بـرخوردار بود و مردم به او نظر داشتند امـا امـام حـسین)ع( از ویژگیهای منحصر به فرد شخصیتی و محبوبیت بـی

دینه، کوفه، بصره، یمن، مصر و حـتی شـام طرفداران بود. امام در مـکه، مـ وسیع و اثرگذار بسیار و بازتاب رفتارش

و  شور با برای امام تکلیف ویـژه ایـجاد کرده بود بخصوص زمانی که کوفیان نظیرفـراوان داشـت و ایـن موقعیت بی

 دعـوتهای غلیظ و شدید وفاداری خود را اعـالم کردند و حضرت را به کـوفه شوق غیر قابل وصـف و بـا قسم

 .نمودند

 نتیجه گیری

کـه داشتن هدف برای موفقیت هر فرد و سازمانی بسیار مؤثر  این اسـت  آیدمی ای که از این نوشتار به دستنتیجه

 دهی شده دارای اهدافی بوده که السالم( نـیز به عنوان یک گروه تشکیالتی و سازماناست. نهضت امام حـسین)عـلیه

اصالح اجتماعی، بدعت زدایی، تشکیل حکومت اسالمی و »، «روف و نهی از منکرامر بـه مع»از: احیای اصل  عبارتند

مزبور از نظر ارزش و همچنین از نظر  اهداف پرداخـته شد، این بود که آن آنـچه در این نوشتار به« رضایت الهی.

 ها بر اساساز آن کدامکه هردوره زمانی در یک سطح قرار ندارند، بلکه اهداف مورد نظر امام دارای ارزش متفاوتند 

ها قایل است، در یک دوره زمانی مشخص به اجرا درخواهند آمد. آنچه یادآوری مجدّد آن که امام برای آنـ ارزشی



ساز تحقق اهداف دیگر است. تا آنکه زمینه هریک الزم است اینکه این اهداف در طول همدیگر قرار دارند و تحقق

نی رضایت و خشنودی خداوند بزرگ ـ برسد که این هدف، هدف ذاتی است که خود آن برای به هـدف نـهایی ـ یع

برای رسیدن به مرحله رضایت الهی قیام کرد: )یَا أَیَّتُهَا النـَّفْسُ الْمـُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی  واقع، امام و در امام ارزش ذاتی دارد

، به سوی پروردگارت یافته آرام ( تو ای روح72ـ03لِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی( )فجر: فَادْخُ إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً 

ـندگانم درآی و در بـهشتم . پس در سلک باستبازگرد، در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود 
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