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 رضائی بيرجندی ،ف

ى بنيتادى و اساستى در   هتا  ريشته در انحتراف   قيام مقدس و پرشكوه امام حسين
زائيده انحراف حكومت  استالمى از مستير اصتلى      ها اين انحراف. مى داش جامعه اسال

سران  ،به گواهى اسناد تاريخى. خودبه دس  سلسله سفيانى و حزب  د اسالمى اموى
و ظهتور استالم و بته قتدر       1.اين حزب هي  اعتقادى به اسالم و اصتول آن نداشتتند  

در جريان  ،اميه هاشم بر تيره بنى نىاى از پيروزى تيره ب جلوه ،را رسيدن پيامبر اسالم
به  ،و با يك حرك  خزنده 2.كشمكش قبيلگى در درون طايفه بزرگ قريش مى دانستند

تدريج در پوشش اسالم به مناصت  كليتدى دست  يافتنتد و سترانجام از ستال چهلتم        
حكوم  اسالمى و سرنوش  و مقدرا  ام  اسالمى به دس  اين حزب افتتاد   ،هجرى

پسترو يزيتد بته قتدر       ،و به دنبال مترگ وى  ،  سال حكوم  معاويهو پس از بيس
در پوشتش   «جاهليت  نتو  »و جلوه اى آشتكار از ظهتور    ،رسيد كه او  انحراف بنيادى

اى سكو  كنتد و   توانس  در برابر چنين فاجعه نمى امام حسين 3.ظاهرى اسالم بود
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وم آغاز گرديد كه معاويه از طرف وى به حكمرانتى شتام منصتوب    حرك  از اواخر خالف  خليفه د اين
سال( در اين منص   12) شد و مد  پنج سال در اين سم  باقى بود و در تمام مد  خالف  عثمان نيز

هاى آن را مى ريخ  و در اواختر   ابقا گرديد و از همان سالها روياى خالف  آينده خود را مى ديد و پايه
 قع وى در مدينه خليفه تشريفاتى بود و تصميم گيرنده اصلى، حاكم مقتدر شام بود.خالف  عثمان، در وا
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ها و  نامه ،سخنان.   كنداعتراو و مخالف ،كرد كه در برابر اين و ع احساس وظيفه مى
بته روشتنى گويتاى ايتن مطلت        ،به دس  ما رسيده ساير اسنادى كه از امام حسين

پيشتوا و رهبتر مستلمانان شترائط و      ،اين اسناد بيانگر آن است  كته از نظتر امتام    . اس 
ها اين بود كته   و گمراهي ها يى دارد كه امويان فاقد آنها بودند و اساس انحرافها وي گى
 تكيته بتر مستند خالفت  استالمى و جايگتاه واالى پيتامبر         ،فاستد و غيتر اليتق    عناصر

آثار و نتائج بسيار تلتخ و ويرانگترى بته دنبتال      ،زده بودند و حاكمي  و زمامدارى آنها
 .آورده بود

 :چند نمونه از تاءكيدهاى امام در اين باره يادآورى مى شود

 هاى پیشواى مسلمانان ویژگى

در  ،بتراى بيعت  جهت  يزيتد     ،در مدينته  ايى كه امام حسيندر نخستين روزه. 1
 فرمود: ،بيع  با يزيد را مطرح كرد در پاسخ وليد كه پيشنهاد ،فشار بود

بايتد فاتحته استالم را     ،اينك كه مسلمانان به فرمانروايى مانند يزيد گرفتار شده اند
 1.خواند

 :نوش  ،ى كوفيانها امام  من پاسخ نامه. 2
يشواى مسلمانان كسى اس  كه به كتاب خدا عمتل نمتوده راه قستط و    امام و پ... 

عدل را در پيش گيرد و از حق پيروى كرده با تمام وجود خويش مطيع فرمان خدا 
 2.باشد

 «حر»خطاب به  «بيره»هنگام عزيم  به سوى عراق در منزلى بنام  امام حسين. 3
 :ن شرح دادخطبه اى ايراد كرد و طى آن انگيزه قيام خود را چني

هر مسلمانى با حكوم  ستمگرى مواجته گتردد كته     :فرمود مردم! پيامبر خدا
با سن  و قانون پيامبر  ،حرام خدا را حالل شمرده و پيمان الهى را درهم مى شكند

از در مخالف  درآمده در ميان بنتدگان ختدا راه گنتاه و معصتي  و تجتاوزگرى و      
با عمل و يا بتا گفتتار    ،بل چنين حكومتىولى او در مقا ،دشمنى در پيش مى گيرد

 را به كيفر همتان ستتمگر   )ساك ( برخداوند اس  كه آن فرد ،اظهار مخالف  نكند
 .محكوم سازد )آتش جهنم(
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اطاع  خدا را تر  و پيروى از شيطان را بر خود  )بنى اميه( مردم! آگاه باشيد اينان
)كته   يتل نمتوده فتى را   فستاد را تترويج و حتدود الهتى را تعط     ،انتد  فرو نمتوده 

انتد و متن بته هتداي  و      به خود اختصاص داده مخصوص به خاندان پيامبر اس (
رهبرى جامعه مسلمانان و قيام بر  د اين همه فساد و مفسدين كته ديتن جتدم را    

 1...از ديگران شايسته ترم ،اند تغيير داده

 ،وء آن اشتاره نمتوده  هايى از آثار ست  اميه كه امام در اين سخنان به گوشه حاكمي  بنى
در شوون مختلف جامعه اسالمى اثر گذاشته و فساد و آلودگى و گمراهى را گستترده و  

در موارد متعددى انگشت  روى ايتن عواقت  ستوء      امام حسين. عمومى ساخته بود
 :گذاشته و به مردم هشدار داده اس  كه به چند نمونه آن اشاره مى شود

 ها ها و رواج بدعت محو سنت

نامه اى به سران قبائل بصره فرستاد و طى آن چنين  ،حرر  پس از ورود به مكهآن 
 :نوش 

شما را بته كتتاب ختدا و     ،فرستم اينك پيك خود را با اين نامه به سوى شما مى... 
ايم كه سن  پيامبر بته كلتى    طى قرار گرفتهيزيرا در شرا ،كنم سن  پيامبر دعو  مى
شما را به راه راس   ،اگر سخن مرا بشنويد ،اس  ها زنده شده از بين رفته و بدع 
 2. ...هداي  خواهم كرد

 شود دیگر به حق عمل نمى

در ميتان يتاران ختود     «ذى حستم »در راه عراق در منزلى بته نتام    حسين بن على
 :اى بدين شرح ايراد نمود خاس  و خطبه پا به

ها آشتكار   زشتي جدا او اع زمان دگرگون شده ،بينيد پيشامدها همين اس  كه مى
هتا جتز انتدكى     ها از محيط ما رخ  بربسته اس  و از فريل  ها و فريل  و نيكي

متردم در زنتدگى پست  و    . مانتده ظترف آب بتاقى نمانتده است       مانند قطرا  ته
 ،و كم علف ،همچون چراگاهى سنگالخ ،برند و صحنه زندگى  بارى به سر مى ذل 

 .به جايگاه سخ  و دشوارى تبديل شده اس 
و از باطل خوددارى نمتى شتود؟! در    ،شود بينيد كه ديگر به حق عمل نمى آيا نمى

مشتتاق ديتدار    )از جتان ختود گذشتته(    چنين و عى جا دارد كه شخص با ايمان
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مرگ را جز سعاد  و زنتدگى   ،اى بار و آلوده در چنين محيط ذل . پروردگار باشد
 1. ...دانم با ستمگران را جز رنج و آزردگى و مالل نمى

 مسخ هویت دینى مردم

هويت    ،هاى  تد استالمى توستط آنتان     حاكمي  زمامداران اموى و اجراى سياس 
امتام در دنبالته   . هاى معنوى را در جامعه از بين برده بود دينى مردم را مسخ كرده ارزو

 :فرمود «ذى حسم»سخنان خود در منزل 
د حترف و ستخن در   ديتن بته صتور  ظتاهرى و در حت      ،مردم بندگان دنيايند... 

در  ،تا زمتانى كته معتاو و زنتدگى ماديشتان رونتق دارد       ،شود زبانشان مطرح مى
دينداران در  ،اما زمانى كه با بال و گرفتارى آزمايش شوند ،آيند اطراف دين گرد مى

 .اقلي  هستند

 پیام جاوید قیام امام حسین

كته ايتن پيتام پيتامى     بل ،منحصر به آن زمان نيست   پيام قيام با شكوه سيدالشهداء
اى كه  هرجا و در هر جامعه ،جاويد و ابدى اس  و فراتر از محدوده زمان و مكان اس 

 ،هتا نتابود شتود    و ستن   ،ها زنده بدع  ،و از باطل خوددارى نشود ،به حق عمل نشود
هرجا كه احكام خدا تغيير و تحريف يابد و حاكمان و زمامداران با زور و ستتمگرى بتا   

 ،هتاى جاهليت  را داشتته باشتد آن جامعته      اى كه وي گى در هر جامعه ،كنند مردم رفتار
 ،ها و آمران و عامالن آنهتا  و مبارزه و مخالف  با مفاسد و آلودگى ،اى يزيدى بوده جامعه

 .كارى حسينى خواهد بود
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