
نویســنده در مطلب پیــش رو الگوبرداری 
امام حســین)ع( از سیره پیامبر)ص( در مبارزه 
 با ظلم و بدعت و حاکمیت فاســقان و مبارزه 

حق و باطل را تشریح کرده است.
***

امام حسین)ع( در تبیین و تفسیر علل قیام و خروج 
علیه حاکمیت دولت و خالفت یزیدی، بر عنصر »سیر 
بر سیره پیامبر)ص(« تاکید می کند و می فرماید: انّی 
لَْم أَْخُرْج أَِشــًرا َو ال بََطًرا َو ال ُمْفِســًدا َو ال ظالًِما َو إِنَّما 
ِه َجــّدی. أُریُد أَْن آُمَر  َخَرْجــُت لَِطلَِب االِْصالِح فی أَُمّ
بِالَْمْعروِف َو أَنْهی َعِن الُمْنَکِر َو أَسیَر بِسیَرهِ َجّدی َو أَبی 
َعلِی بِْن أَبیطالب؛ من برای خوشگذرانی و خودخواهی 
و خودرأیی و ایجاد ظلم و فســاد خارج نشــدم، بلکه 
فقط برای نجات و صالح امت جدم محمد خارج شدم. 
می خواهــم که امر به معروف و نهی از منکر کنم و به 
شــیوه جدم محمد و پدرم علی بن ابی طالب حرکت 

کنم. )بحاراالنوار، ج 44، ص 330(
امام حسین)ع( با تاکید بر اینکه حرکت انقالبی و 
خروج علیه نظام سیاســی موجود، چیزی جز سنت و 
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لزوم پیکار با حاکمان ستمگر
قال االمام الحسین)ع(: »ایها الناس! ان رسول اهلل)ص( قال: 
من رأی سلطاناً جائراً مستحال لحرم اهلل، ناکثا لعهداهلل، مخالفًا 
لسنْهً رسول اهلل، یعمل فی عباداهلل باالثم و العهدوان، فلم یغیر 

علیه بفعل و القول کان حقاً علی اهلل ان یدخله مدخله«
امام حســین)ع( فرمود: ای مردم! رسول خدا)ص( فرمود: هرکس 
سلطان ستمگری را مشاهده کند که حرام های خداوند را حالل ساخته، 
عهد و پیمان الهی را شکســته، با سنت پیامبر)ص( مخالفت ورزد، با 
بندگان خدا با دشــمنی و از سر گناه رفتار نماید و بر علیه او با زبان 
وعمل قیام نکند، بر خداوند است که او را با همان ستمگران در یک 

جایگاه عذاب کند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 239

آموزه های شهادت طلبی
هنگامی که حضرت سیدالشهدا)ع( عزم رفتن به سمت کوفه کردند، فرزدق 
بن غالب از شــعرای نامی آن عصر با آن حضرت برخورد نمود و عرض کرد: ای 
پسر رسول خدا! چگونه به اهل کوفه اعتماد می نمایی و اینان همان هایی هستند 

که پسر عمویت مسلم بن عقیل و پیروان او را کشتند؟!
حضرت برای مسلم طلب رحمت نمودند و فرمودند: مسلم به سوی روح خدا 
و رضوان خدا رهسپار شد. آنچه برعهده داشت انجام داد و آنچه ما برعهده داریم 

هنوز بر ذمه ماست. و این اشعار را خواندند:
»و اگر چنین است که دنیا نفیس به شمار می آید، پس باید دانست که آخرت 

که خانه ثواب و مزد الهی است، بسی بلندپایه تر و شریف تر است.
و اگر چنین است که بدن های آدمیان برای مرگ آفریده شده است، پس باید 

دانست که کشته شدن با شمشیر در راه خدا بسی برتر است.
و اگر چنین اســت کــه روزی های خالئق به مقدار معین تقســیم گردیده 
اســت، پس باید دانســت که حرص کمتر در کسب روزی برای مردم، جمیل تر 

و نیکوتر است.
و اگر چنین اســت که نتیجه اندوختن اموال، ترک نمودن آن هاســت، پس 

چیزی که متروک خواهد شد، چه ارزش دارد که آدمی بدان بخل ورزد.«)1(
بسیاری از ارباب مقاتل مانند محدث قمی در »نفس المهموم« و شیخ سلیمان 
قنــدوزی در »ینابیع الموده« گفته اند که چون آن حضرت در روز عاشــورا رجز 
می خواند و شمشیر می زد، در ضمن رجز خود، به این اشعار نیز اشاره می فرمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراالنوار، ج 44، ص 374

پرسش و پاسخ های حسینی
1- چرا امام حسین )ع( مانند برادرش امام حسن )ع( صلح نکرد؟
یکــی از دالیل اینکه امــام  با یزید صلح نکرد، ایــن بود که یزید با 
معاویه کاماًل متفاوت بود. اگر معاویه برخی از شــئون را حفظ می کرد، 
یزید هیچ چیزی را حفظ نمی کرد. یزید»شــارب َ الخمر ُمعلًِم بالفســق و 
قاتل النفس المحترمه« ، یعنی هم قاتل است، هم فساد علنی دارد وهم 
شــرب خمر دارد ، مثل  منی  هرگز با چنین شخصی صلح نمی کند، یزید 
علناً قصد کشتن اباعبدهلل )ع( را کرده بود. بنابراین اباعبدهلل )ع(  چاره ای 
جز نپذیرفتن صلح نداشت. کما اینکه جابربن عبداهلل انصاری وقتی گفت، 
چرا مثل برادرت حسن)ع( صلح نمی کنی، فرمود: اگر پیامبر بیاید و با تو 
سخن بگوید می پذیری ، در یک عالم مشاهده و مکاشفه ایشان می فرماید 

هر چیزی فرزندم تصمیم بگیرد تصیم من است.
فضای عصر امام حسین )ع( قابل مقایسه با امام حسن )ع( نبود. پس از 
شهادت امام حسن )ع( تا عصر یزید 10 سال فاصله است و امام حسین )ع( 
ده سال در زمان معاویه زندگی کرده است و قیام نکرده است. معلوم است 
که شرایط و زمینه های زندگی او مثل عصر امام مجتبی )ع( بوده است.

2- اگر یزید از امام حسین )ع( تقاضای بیعت نمی کرد، آیا باز 
هم آن حضرت قیام می  کرد؟

بی شک یزید با شــخصیت و با جهت گیری های سیاسی خاصی که 
داشت، هرگز امام حسین)ع( در مقابل اعمال او ساکت و آرام نمی نشست، 
کما  اینکه در یکی از سخنرانی های خودش که در آغاز حرکت دارد فرمود: 
من از زبان رسول خدا شنیدم که هر کسی پادشاه ستمگری را ببیند که 
حرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام کرده و عهد خدا را شکسته است 
و بر علیه او برنخیزد، خداوند او را با آن ظالم مشهور می کند. بنابراین در 
فرهنگ ابا عبداهلل سازشکاری با شخصی مثل یزید محال بود و امام قطعاً 
درمقابل یزید مقاومت می کرد، و در مقابل رفتار ظالمانه و ضدارزش های 

الهی ساکت و آرام نمی گرفت.
3- آیا یزید قصد کشتن امام حسین )ع( را داشت یا فقط بیعت 

آن حضرت را می خواست؟
آنچه که مشــخص و مسلم است، در مدینه بیعت می خواست اما در 
زمانی که ا مام حسین )ع( در مجلس ولید آمد، امام حسین)ع(  با زیرکی 
و ترفند خاصی فرمود که مســئله را به فردا بگذارید تا مردم هم باشند، 
من می دانم که دوست نداری که اینجا در شهر وقتی کسی نیست با تو 
بیعت کنم، بگذار فردا باشد. اما مروان متوجه شد و گفت اگر حسین از 
مجلس بیرون برود، نه او را خواهی یافت و نه او بیعت خواهد کرد. پس 
او را در همین جا به قتل برســان . امام با زیرکی خاصی از قبل کسانی را 
اطراف دارالعماره قرار داده بود و گفته بود تا صدای من بلند شد بریزید 

در آن جا. وقتی آنها ریختند، عوامل یزید هیچ اقدامی نتوانستند بکنند.
اّما امام در مکه زمانی که قصد طواف دارد، متوجه می شود که مأمورانی 
از طرف یزید قصد کشتنش را دارند،  زیر احرام شمشیر بسته اند و چون 
امام نمی خواست حرمت خانه خدا شکسته شود، در این حال امام فرمود: 
من از خانه کعبه دور می شوم، و اگر قرار است خونم ریخته شود، اگر یک  
وجب هم دور از خانه خدا باشــد بهتر است. حضرت اباعبداهلل نخواست 

حرمت خانه خدا شکسته شود.

غفلت از خدا و مرگ، قساوت قلب می آورد
)بدان ای ســالک راه حق!( غفلت موجب می شــود انســان به قساوت قلب 

مبتال شود.
امام باقــر)ع( به جابرجعفی می فرماید: ای جابر! از غفلت بپرهیز )چرا که( در 

غفلت سخت دلی است. )1(
شاید در اینجا مراد از غفلت، غفلت از مرگ و غفلت از خدا باشد. کسانی که 
از مرگ غافل هستند، در آن هنگام است که سخت دلی می کنند. انسانی که به 
یاد مرگ است و مرگ را فراموش نکرده است، سخت دل نمی شود. ... اگر انسان 
به یاد خدا باشد و خدا را حاضر و ناظر ببیند، هیچ گاه دل سخت نمی شود، و اثری 
از آثار سخت دلی از او سر نمی زند. یعنی دستش آلوده به ظلم و ستم نمی شود. )2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مستدرک الوسائل، ج 12، ص 93

2- اخالق ربانی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره( ج 8، ص 178

سنت و سیره پیامبر)ص( مبارزه با هر گونه بدعت هایی است که به نام دین 
اســام انجام می شود و منکرات و فحشــاء را به عنوان ارزش ها جایگزین 
می کند.  امام حسین)ع( براساس همین ســنت و سیره پیامبر)ص( به این 
نکته به عنوان تعلیل جواز بلکه وجوب قیــام علیه حاکمیت یزیدی و خروج 
 علیه چنین خلیفه و خافت دروغین اشاره و سخنانی بیان می کند که تبیین گر

سنت و سیره ایشان در چارچوب سنت و سیره پیامبر)ص( است.

امام حسین)ع( با تاکید بر اینکه حرکت انقابی و خروج علیه نظام سیاسی موجود، چیزی 
جز ســنت و سیره جدش پیامبر مکرم اسام )ص( نیســت، بر آن است تا نشان دهد 
هرگونه شــک علمی و تردید عملی در این قیام و خروج علیه نظام سیاسی، تشکیک و 
تردید در سیره پیامبر)ص( است که خدا در آیات قرآن بصراحت آن را تایید و امضا کرده 

و خواهان سرمشق قرار گرفتن آن از سوی امت شده است. 

قرآن، اطاعت از سیره پیامبر)ص( را واجب می داند زیرا مقصود از »أطیعوا الّرسول« 
سنّت پیامبراست. از نظر قرآن، پیروی از سنّت پیامبراکرم)ص(، نشانه رشد و تعالی 
انســان، ایمان در جهت اطاعت از خداوند است؛ و کسی که به مخالفت با سنت و 

سیره پیامبر)ص( اقدام می کند، در حقیقت علیه خدا عصیان و طغیان می ورزد.

تجلیسیرهپیامبر)ص(
درسیرهامامحسین)ع(
منصور پورمحیطی

قال الحسین)ع(: اال و ان الدعی بن الدعی، قدرکز بین اثنتین: 
بین الســله والذله، و هیهات منا الذله، یا بی اهلل لناذلک و رسوله 
والمومنون« آگاه باشــید که زنازاده فرزند زنازاده مرا بین دو چیز مخیر 
نموده اســت: جنگ و شمشیر و یا ذلت و خواری و ذلت و خواری هرگز! 
زیرا خداوند و رســولش و مومنان آن را برای ما نمی پذیرند. )بحاراالنوار، 

ج 45 ص 83(
اسالم عاشورا، اسالم عزت و کرامت انسانی است. »هیهات منا الذله«! 
این ندای رسا و فریاد عزتمدارانه امام حسین بن علی)ع( در نبرد بی مانند 
عاشوراست که برای همیشه در گوش تاریخ طنین انداز شده است. فریادی 
که به انسان و انسانیت تا وقتی حیات تداوم دارد و چرخ روزگار می چرخد، 
درس »چگونه باید زیست« می آموزد. »الموت اولی، من رکوب العار«، مرگ، 
بر زندگی توأم با ذلت و تســلیم برتری دارد. )بحاراالنوار، ج 45،ص50( و 

چنین مرگی عین زندگی است و حتی بهتر و زیباتر و عالی تر:
اسالمی که امام حسین در سرزمین کربال و پیکار نابرابر عاشورا تعریف 
و تفسیر کرد، عزت را فقط از خدا می داند و آزادگی و عزتمندی انسان را 
در گروی عبودیت و خشــوع در برابر قدرت الیزال الهی می داند. هرکس 
به میزانی بنده خدا باشد، آزادتر است، هرکس به میزانی که در برابر خدا 
خضوع داشته و خاشع باشد، عزتمندتر است، هرکس به میزانی که خدا و 
روز قیامت ایمان داشته باشد به هر آنچه در دنیا او را به خواری و مذلت 
می خواند )شهوت، قدرت، ثروت،...( کافرتر است! و... هرکس »خداترس«تر 
باشد، در برابر قدرتمندترین قلدرها و قداره بندان، شجاع تر است. چرا علی 
مرتضی)ع( را شــجاع شجاعان می خوانیم، آیا جز این است که او سخت 
از خدای بزرگ در بیم و ترس است؟! چرا حسین بن علی)ع( یک تنه با 
تعدادی اندک از یارانش به قلب بزرگترین امپراتوری زمان و جهان می زند 

که شرق و غرب عالم را با شمشیر فاتحان و افسران خود فتح کرده و زیر 
سلطه درآورده است؟ آری »تعز من تشاء و تذل من تشاء«! چنین دیدگاه 
و باوری اســت که علی مرتضی)ع( و حســین سر جدا تربیت می کند و 
پرورش می دهد و می سازد. حسین)ع( دانش آموز شایسته این مکتب است. 
او تربیت شده مکتب علی)ع( است که همیشه و حتی در آخرین ساعات 
حیات ظاهری و دنیوی به حسن)ع( و حسین)ع( چنین وصیت می کند. 
»والتکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حرا...«! بنده هیچ غیرخدایی مباش 
که خدا تو را آزاد آفریده است. )نهج البالغه- نامه 31( امام حسین)ع( فرزند 
چنین پدری و چنان مکتبی است که وقتی عمربن سعد پیام عبیداهلل بن 
زیاد را به ایشان ابالغ می کند و چنین اتمام حجت می کند که: »یا خود 
را تسلیم کند تا درباره اش تصمیم بگیرم)!( یا آماده فرودآمدن شمشیرها 
و کشته شدن باشــد«! چنین پاسخ کوبنده و تحقیرآمیزی را خطاب به 
آن آدمک های ذلیل و آن قدرت های پوشالی می دهد: »الدعی ابن الدعی، 
قدرکز بین اثنتین، بین السلهًْ والذلهًْ، هیهات منا الذله«! زنازاده، پسر زنازاده، 
مرا میان شمشیر و ذلت پذیری مخیر کرده است، هیهات من الذلهًْ! زنده باد 
مرگ...! و راستی چرا؟ خود امام حسین)ع( جواب می دهد: »کفی بک ذله 
ان تقیتش و ترغما« برای بدبختی و ذلت تو کافی است که زندگی کنی 

اما دماغت را به خاک بمالند)!( )بحاراالنوار، ج 45، ص 238(.
آری، عاشــورا باید زنده بماند و هر روز عاشورا باشد و هر زمین کربال. 
آری، این است دلیل آن همه توصیه و سفارش از سوی ائمه اطهار)ع( که 
عاشورا را زنده نگاه دارید، تا اسالم حقیقی، اسالم ناب محمدی)ص( زنده 
بماند و به شــما عزت و ســرافرازی ارزانی دارد و همچنین دلیل این همه 
تالش از ســوی دشــمنان آگاه و منافقان دوست نما و دوستان کم شعور و 
بی بصیرت، برای زدودن نام و مســخ کردن یاد و خاطره امام حسین)ع( و 
عاشورا همین است بنابر این تا اصول و ارزش ها و تعالیم الهی و آموزه های 
اســالم ناب، اسالم عاشورا، باقی و در کالبد زمان و زمین جاری باشد و هر 
روز عاشــورا و هر زمین کربال باشد، دیگر هیچ مسلمانی ذلت نمی پذیرد و 
در برابر مسلح ترین ارتش ها و قدرتمندترین حکومت ها، سر تسلیم و بندگی 
فرود نمی آورد. این اعالم و نظر صریح قرآن است که فرموده »لن یجعل اهلل 
للکافرین علی المومنین سبیال« خداوند هرگز راهی برای سلطه کافران به 
مسلمانان قرار نداده است)نساء- 141( این سنت الهی است که مسلمان اگر 
فراتر از »شناسنامه«، عماًل به آموزه های اسالم عمل کند و مؤمن و پایبند 
به تعالیم قرآن باشــد، هرگز )لن( و هرگز زیردست و ذلیل و خوار کافران 
نمی شود. امام حسین)ع( در کربال می خواهد، این اسالم و تعالیم را زنده و 
احیاء کند. خوشبختانه این ملک و ملت در این باره تجربیات گرانبهایی دارد. 
و این معنی را با همه وجود در قلب زمان و غیبت امام زمان)عج( لمس کرده 
و دریافته است. ملتی که در طول 8 سال دفاع غریبانه، با تکیه بر فرهنگ 
اسالم، آموزه های عاشورایی و شعار »یا حسین، فرماندهی«! در برابر دشمن 
غدار و متجاوز که عزت و اســتقالل او را هدف قرار داده بود، شــجاعانه و 
شهادت طلبانه ایستاد و تا سنت الهی »لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین 
سبیال« را در دفتر تاریخ ثبت کند، دشمنان را خوار و زبون و رسوا سازد و 
دنیا را به شگفتی وا دارد. ملتی که هنوز هم که هنوز است به جرم عزتمداری 
و حسینی بودن، تاوان و هزینه می دهد، و از بیرون و درون با انواع و اقسام 

دشمنی ها و تضییقات و توطئه ها در حال دست و پنجه نرم کردن است.

اســالم عاشورا، اسالم عزت و سربلندی اســت، در عین حال که اسالم 
مظلومیت و غربت و ظلم ســتیزی هم هست، این اسالم است که باید زنده 
بماند و به وسیله آن پیرایه ها خرافات و انحرافات و بدعت ها از دامن اسالم 
زدوده شــود. همان اسالمی که امام حســین)ع(، سمبل و نماد آن است و 
 عاشــورا ضمن عینیت یافتن و به نمایش درآمدن آن، اســالم عزت بخش، 
 »... تــا آخرین لحظه ها عملش، حرکاتش، ســکناتش، ســخنانش، تمام 
حق خواهی، حق پرستی و موجی از حماسه است. شب تاسوعا که برای آخرین 
بار به او عرضه می دارند، یا کشته شدن یا تسلیم! اظهار می دارد... به خدا قسم 
که من هرگز نه دست ذلت به شما می دهم و نه مثل بردگان فرار می کنم، 
مردانه مقاومت می کنم تا کشته بشوم. آن ساعت های آخر ابا عبداهلل باز همان 
است. باور نکنید که اباعبداهلل این جمله را گفته باشد، اسقونی شربهًْ من الماء، 
من که این جمله را در جایی ندیده ام، حســین، اهل این جور درخواست ها 
نبود بلکه او در مقابل لشکر دشمن می ایستد و فریاد می کند: ... مردم کوفه! 
آن ناکس پســر ناکس، آن زنازاده، پسر زنازاده، امیر شما، فرمانده کل شما، 
آن کســی که به فرمان او آمده اید به من گفته است که از این دو کار یکی 
را انتخاب بکن، یا شمشــیر، یا تن به ذلت دادن! آیا من تن به ذلت بدهم؟ 
هیهات که ما زیر بار ذلت برویم! ما تن خودمان را در جلوی شمشیرها قرار 
می دهیم ولی روح خودمان را در جلوی شمشیر ذلت هرگز فرود نمی آوریم، 
خدای من که در راه رضای او قدم برمی دارم راضی نیست و می گوید نکن، 
پیغمبر که وابسته به مکتب او هستم، می گوید نکن، آن دامن هایی که من 
در آنها بزرگ شده ام، دامن علی که روی زانوی او نشسته ام به من می گوید 

تن به ذلت نده« )حماسه حسینی، جلد اول، ص 136 و 137(

اسامی که امام حسین در سرزمین کربا و پیکار 
نابرابر عاشورا تعریف و تفسیر کرد، عزت را فقط 
از خدا می داند و آزادگی و عزتمندی انســان را در 
گرو عبودیت و خشوع در برابر قدرت الیزال الهی 
می شمارد. هرکس به میزانی بنده خدا باشد، آزادتر 
اســت، هرکس به میزانی که در برابر خدا خضوع 

داشته و خاشع باشد، عزتمندتر است.

اســام عاشورا، اســام عزت و کرامت انسانی است. 
»هیهات منا الذله«! این ندای رسا و فریاد عزتمدارانه امام 
حسین بن علی)ع( در نبرد بی مانند عاشوراست که برای 
همیشه در گوش تاریخ طنین انداز شده است. فریادی که 
به انسان و انســانیت تا وقتی حیات تداوم دارد و چرخ 
روزگار می چرخد، درس »چگونه باید زیست« می آموزد. 

عاشورا تجلی اسالم ناب)4(

اسالمعزتبخش
سید محمد سعید مدنی

ســیره جدش پیامبر مکرم اسالم )ص( نیست، بر آن 
است تا نشان دهد هر گونه شک علمی و تردید عملی 
در این قیام و خروج علیه نظام سیاســی، تشکیک و 
تردید در سیره پیامبر)ص( است که خدا در آیات قرآن 
بصراحت آن را تایید و امضا کرده و خواهان سرمشق قرار 
گرفتن آن از سوی امت شده است. خدا می فرماید: لََقْد 
َکاَن لَُکْم فِي َرُسوِل اهلَلّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َکاَن یَْرُجو اهلَلّ 
َوالَْیْوَم اْلِخَر َوَذَکَر اهلَلّ َکِثیًرا؛ قطعا برای شما در اقتدا به 
رسول خدا سرمشقی نیکوست برای آن کس که به خدا 
و روز بازپســین امید دارد و خدا را فراوان یاد میکند. 

)احزاب، آیه 21( 
از آنجا که ســنت و سیره پیامبر)ص( با پیامبران 
بزرگ بویژه جد بزرگوارش حضرت ابراهیم خلیل اهلل)ع( 
یکی اســت، خدا از مومنان می خواهد تا ایشان را نیز 

سرمشق قرار دهند. )ممتحنه، آیه 6(
با نگاهی به سیاق این آیه و آیات دیگر )نگاه کنید: 
احزاب، آیات 21 و 22؛ ممتحنه، آیات 1 تا 9( می توان 
دریافت که اسوه نیک بودن پیامبر)ص( و جدش، هر 
چند در تمامی ابعاد فلســفه و سبک زندگی است، اما 
در جنبه های اجتماعی پر رنگ تر اســت. سیاق آیات 
ناظر به مسائل سیاسی - نظامی و در تقابل میان حق 

و باطل در ســاختار فریضه »تولی و تبری« است. به 
عنوان نمونه خدا در آیات آغازین ســوره ممتحنه به 
والیت الهی و والیت طاغوتی اشاره می کند و از مومنان 
می خواهــد تا روابط سیاســی - اجتماعی خویش را 
براساس برادری ایمانی تنظیم کنند و نسبت به مومنان 
والیت و نسبت به کافران برائت بجویند، هر چند که آن 
کافران از ارحام و خویشــان بسیار نزدیک آنان باشند. 
سپس می فرماید:قطعا برای شما در پیروی از ابراهیم 
و کســانی که با اویند سرمشقی نیکوست آنگاه که به 
قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جای خدا می 
 پرســتید بیزاریم؛ به شما کفر می  ورزیم؛ و میان ما و 
شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که 

فقط به خدا ایمان آورید...)ممتحنه، آیه4(
امام حســین)ع( در تعلیل قیام و خروج خویش 
علیه نظام سیاسی به سیره پیامبر)ص( اشاره می کند 
و آن را مالک سنجش و داوری قرار می دهد. بنابراین، 
ســیره پیامبر)ص( می بایســت مقتضی جــواز بلکه 
حتی وجوب قیام و خروج علیه نظام سیاســی باشد 
که مدعی اسالمیت اســت و خالفت رسول اهلل )ص( 
را یدک می کشــد؛ زیرا یزید خود را امیرالمومنین و 
خلیفه رسول اهلل)ص( و بلکه خلیفه اهلل مطلق می داند 
و اکثریت امت اسالم با همین عنوان با او بیعت کردند، 
هر چند که شماری اندک از امت اسالم او را شایسته 
خالفت ندانسته و از بیعت سرباز زدند و مانند عبداهلل 
بــن عمر و عبداهلل بن زبیر بــن عوام علیه خالفت او 
ایســتادند؛ اما کناره گیری اندکی هر چند از ســران 
امــت، هرگز نمی تواند مجوزی برای قیام علیه خلیفه 
و امیرمومنــان یزید بن معاویه باشــد. افکار عمومی 
چنین قیامی را خــروج علیه حاکمیت و از مصادیق 
بغی و افســاد فی االرض تلقی کرده و ســرکوب قیام 
و خوارج را خواســتار می شدند. اینکه در شام هنگام 
عبور اسرای کربال، سخن از خارجی و خوارج است، به 
همین معنا است؛ یعنی همان طوری که گروه خوارج 
نهروانی به سبب طغیان علیه حاکمیت خلیفه چهارم 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع( مستحق مجازات 
مــرگ و قتل بودند، امام حســین)ع( و پیروانش نیز 
مســتحق قتل بودند؛ زیرا علیه حاکمیت و حکومت 
اســالمی و خلیفه به حق مسلمین قیام کرده و بطور 

رسمی اعالن خروج کرده بود.
این تحلیــل اکثریت امت اســالم اســت و امام 
حســین)ع( باید در تحلیل خویش، به گونه ای تحلیل 
می کرد که اساس حاکمیت یزیدی را مخدوش کرده و 
جواز بلکه وجوب خروج علیه چنین حاکمیت و حاکمی 
برای مردم قابل قبول تلقی می شــد. از همین رو امام 
حسین)ع( برای جواز بلکه وجوب خروج علیه حاکمیت 
و حاکم، به سیره جدش رسول اهلل )ص( استناد می کند. 
اما پرسش اساسی این است که امام حسین)ع( در 
جواز یا وجوب خروج علیه حاکم و حاکمیت اسالمی به 
کدامین سیره رسول اهلل)ص( استناد می کند؟ اصوال در 
زمان رسول اهلل )ص( حاکمیت مدعی اسالم که در تقابل 
با حاکمیت آن حضرت باشــد، وجود نداشت، تا بتوان 
به سیره ای استناد کرد که امام حسین)ع( براساس آن 

جواز بلکه وجوب خروج علیه حاکمیت و حاکم اسالمی 
را بدان استناد می کند. 

در پاسخ به این پرسش ها باید گفت، امام حسین)ع( 
نه تنها مستنداتی در سیره پیامبر)ص( بلکه در سیره 
امیرمومنان علی)ع( و دیگر پیامبران و معصومین دارد 
که براساس آن قیام خویش را یک قیام و خروج مشروع 
اسالمی و براساس موازین و معیارهای قرآنی و اسالمی 

و سنت و سیره پیامبر)ص( می داند. 
 نگاهی به سیره پیامبر)ص(

در قیام علیه باطل
آموزه های قرآن، تقابل را میان حق و باطل قرار داده 
است که نمادهایی چون ایمان و کفر، خوب و بد، زیبا 

و زشــت، شکر و کفران، خیر و شّر، تقوا و فجور، عدل 
و جــور، والیت اهلل و والیت طاغوت و مانند آنها دارد. 
بنابراین، دعوت پیامبران به حق در تقابل با باطل است. 
از نظــر قرآن، همواره در طــول تاریخ در برابر هر 
پیامبری دشــمنی از جنیان و انســان ها قرار دارد که 
در تقابل با آنان فکر و عمل می کنند. خدا می فرماید: 
َو َکذلَِک  َجَعلَْنا لُِکلِ  نَِبيٍ  َعُدّواً َشَیاِطینَ  اْلِنِْس  َو الِْجنِ  
یُوِحي  بَْعُضُهمْ  إِلَی  بَْعٍض  ُزْخُرفَ  الَْقْولِ  ُغُروراً َو لَْو َشــاَء 
َربَُّک  َما َفَعُلوهُ  َفَذْرُهمْ  َو َما یَْفَتُرونَ ؛ این چنین در برابر 
هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جّن قرار دادیم؛ 
آنها بطور سری و درگوشی سخنان فریبنده و بی اساس 
برای اغفال مردم به یکدیگر می گفتند؛ و اگر پروردگارت 
می خواست، چنین نمی کردند؛ و می توانست جلو آنها 
را بگیرد؛ ولی اجبار ســودی نــدارد. بنابر این، آنها و 
تهمت هایشان را به حال خود واگذار!)انعام، آیه 112(

از نظر قرآن، این یک سنت و قانون الهی است که 
حاکم بر اجتماع انسانی است. سنت های الهی قوانین 
حاکم بر جهان و جان و جامعه است. قوانینی که تغییر 
و تبدیل و تحویلی در آنها نیست و هماره خواهد بود.
)اسراء، آیه 77؛ احزاب، آیه 62( از سنت های الهی، تقابل 
حق و باطل و در نهایت زوال باطل است.)اسراء، آیه 81( 
همچنیــن از نظر قــرآن، حاکمیت صالحان برای 
اجرای عدالت که فلسفه بعثت پیامبران، ارسال رسوالن 
و انزال کتب و قوانین آسمانی است)حدید، آیه 25( از 
سنت های الهی است که در نهایت تحقق می یابد.)نور، 

آیه 55؛ انبیاء، 105(
بنابراین، پیامبر)ص( همانند دیگر پیامبران الهی 
خود را مامور تحقق حقیقت و ابطال باطل می دانست 
و در راستای تحقق عدالت »قوامین بالقسط«)مائده، آیه 
8( بود. در طول تاریخ کسانی در مسند حاکمیت قرار 
گرفتند که مدعی رشد و هدایت رشدی بودند و خود 
را بیشتر از دیگران بر حاکمیت شایسته می دانستند، 
چنانکه فرعون این گونــه بود.)غافر، آیه 29؛ نازعات، 
آیــه 24( پیامبرانی چون حضرت موســی)ع( برای 
اجرای حاکمیت الهــی و رهایی مردمان علیه چنین 
حاکمیت های دینی و دنیوی باطل قیام کردند.)دخان، 

آیات 18 و 19(
از نظــر قــرآن، ســنت های گفتــاری و رفتاری 
پیامبر)ص( اموری اســت که می بایســت امت آن را 
بشناســد و بدان عمل کند؛ زیرا ســنت ها و سیره آن 
حضرت)ص( برخاسته از وحی است و آن حضرت)ص( 
هیچ سخنی جز براســاس وحی نمی گوید: َوَما یَْنِطُق 
َعِن الَْهَوی إِْن ُهَو إاَِلّ َوْحٌي یُوَحی؛ و از سر هوس سخن 
نمی گوید؛ این سخن بجز وحیی نیست که به او وحی 
می  شــود.)نجم، آیــات 3 و 4( یا هیچ کاری را جز به 
وحی انجام نمی دهد؛ زیرا دســت خدا است که بدان 
تیر می افکند.)انفال، آیه 17( از همین رو همه افکار و 
اعمالش برخاسته از وحی و موازین وحیانی است؛ زیرا 
برخوردار از عصمت کامل است. بنابراین، خدا می فرماید: 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُکْم َعْنُه َفانَْتُهوا َواتَُّقوا اهلَلّ  َوَما آتَاُکُم الَرّ
إَِنّ اهلَلّ َشِدیُد الِْعَقاِب؛ و آنچه را فرستاده او به شما داد 
آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از 

خدا پروا بدارید که خدا سخت  کیفر است.)حشر، آیه 7(
قــرآن، اطاعت از ســیره پیامبــر)ص( را واجب 
می داند)آل عمــران، آیه 31(؛ زیرا مقصود از »أطیعوا 
الّرسول« سّنت پیامبراست. )الّتفسیر الکبیر، ج 4، جزء 
10، ص 112؛ روح المعانــی، ج 4، جزء 5، ص 95( از 
اینکه ظالمان در قیامت، از پیمودن راه های انحرافی و 
نپیمودن راه پیامبر)ص(، اظهار ندامت می کنند، معلوم 
می شود همه راه ها غیر از راه پیامبر)ص( بیراهه است.
از نظر قرآن، پیروی از سّنت پیامبراکرم)ص(، نشانه 
رشد و تعالی انسان)حجرات، آیه 7(، ایمان)نساء، آیه 
59؛ توبه، آیه 71( در راستای اطاعت از خداوند است؛ 
و کســی که به مخالفت با سنت و سیره پیامبر)ص( 
اقــدام می کند، در حقیقت علیه خدا عصیان و طغیان 
می ورزد.)آل عمران، آیات 32 و 132؛ نساء، آیه 13 و 

14 و 59 و 61(.
باید توجه داشت که برخی مفّسران در تفسیر آیات 
گفته اند: نشانه محّبت مسلمانان به خدا، پیروی از سّنت 
پیامبرش است. )الکشاف، ج 1، ص 353؛ الدرالمنثور، 
ج 2، ص 179( همچنین از این آیات استفاده می شود 
که رسول خدا)ص( به صورت مطلق، حّجت خدا قلمداد 
شــده و این معنا مستلزم حّجّیت هرگونه فعل، قول و 

تقریر آن حضرت و لزوم پیروی از او است.
بنابراین، اگر ســنت و سیره پیامبر)ص( به عنوان 
معصوم مطلق حجت اســت و باید بدان التزام داشت، 
کســی نمی تواند بر خــالف آن عمل کند و یا مقلد از 
این سنت و سیره را مواخذه کند. از نظر قرآن اطاعت 

از سنت و سیره پیامبر)ص( و عمل مطابق آن، آثاری 
دارد که از جمله آنها می توان به اصالح و آشتی)انفال، 
آیه 1(، ایمنی از اختالف)آل عمران، آیه 103(، کسب 
تقوای الهی)انفــال، آیه 1؛ انعام، آیــه 153(، حیات 
معنوی)انفال، آیه 24(، رستگاری)نساء، آیه 13( و مانند 
آن ها اشاره کرد؛ در حالی که مخالفت با آن موجب حبط 
اعمال)محمد، آیه 33(، خروج از والیت الهی)نساء، آیه 
115(، سقوط به ورطه حیوانیت)انفال، آیات 20 و 22(، 
کفر)آل عمران، آیه 32؛ نور، آیه 47(، نفاق)نساء، آیات 

60 و 61( و مانند آنها می شود.
با نگاهی به آموزه های قرآن دانســته می شود که 
پیامبر)ص( علیه هر گونه ظلم و بی عدالتی قیام می کرد 
و هرگز تن به آن نمی داد. همچنین از همین آموزه های 
وحیانی می توان دریافت که آن حضرت)ص( با هر گونه 
سوءاستفاده از اسالم به شدت برخورد می کرد و تنها به 
ادعای افراد بسنده نمی کرد؛ زیرا اسلوب قرآنی بر این 
است که مدعی اسالم را مثال بیازماید تا سیه رو شود 
هر که در او غش باشــد. خدا می فرماید:برخی از بادیه  
نشــینان گفتند: ایمان آوردیم! بگو: ایمان نیاورده  اید، 
لیکن بگویید: اســالم آوردیم؛ و هنوز در دلهای شما 
ایمان داخل نشده است؛ و اگر خدا و پیامبر او را فرمان 
بریــد از ارزش کرده  هایتان چیزی کم نمی  کند خدا 
آمرزنده مهربان اســت. در حقیقت مؤمنان کسانی  اند 
که به خدا و پیامبر او گرویده و دیگر شک نیاورده و با 
مال و جانشــان در راه خدا جهاد کرده  اند؛ اینانند که 

راست کردارند. )حجرات، آیات 15(
در همین راستا پیامبر)ص( علیه کسانی از منافقان 
قرار می گیرد که مســجد ضرار را ساخته تا از این نام 
مقدس برای مقاصد شوم خویش بهره گیرند و محافل 

توطئه و نجوا علیه نظام سیاسی والیی راه اندازی کنند. 
خدا می فرماید:و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که 
مایه زیان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان است و نیز 
کمینگاهی است برای کسی که قبال با خدا و پیامبر او 
به جنگ برخاسته بود و سخت  سوگند یاد می کنند که 
جز نیکی قصدی نداشتیم؛ ولی خدا گواهی می دهد که 

آنان قطعا دروغگو هستند. )توبه، آیه 107(
بنابر این در سنت و سیره قرآنی پیامبر)ص( هر گز 
همکاری و همراهی با ظالم و فاســق مطرح نیست و 
ادعای مسلمانی یا ساخت اماکن مقدس اسالمی چون 
مســجد نمی تواند مجوزی برای کارهایی باشد که بر 
خالف فلسفه بعثت و سنت های الهی حاکم بر جان و 
جهان و جامعه است. اینکه شخص بخواهد به نام خلیفه 
اهلل یا امیرمومنان و دولت و نظام اســالمی به فسق و 
فجور بپردازد و هنجارشکنی کرده و بلکه هنجارهای 
زشت را با قانون و عمل حاکمیتی خویش تثیبت کند، 
هرگز مجوزی برای بقای وی در منصب نخواهد بود؛ زیرا 
در طول تاریخ زر و زور و تزویر در کنار هم به حاکمیت 
باطل و طاغوتی پرداختند که برجسته ترین افراد آنها 

قارون و فرعون و هامان هستند. )عنکبوت، آیه 39(

اگر در امت و اجتماعی فســق و فجور به شــکل 
پدیده ای وجود داشــته باشد، کار بسیار زشتی است و 
باید با آن مبارزه کرد، اما اگر حاکمیتی بخواهد کارهای 
زشت اکثریت اجتماع را به شکل قانون نهادینه کند، 
چنانکه مجالس انگلیس قانون جواز هم جنس بازی را 
قانونی کردند، چنین حاکمیتی خالف اصول انسانی و 
حقوق بشر واقعی قرار گرفته و باید ساقط و نابود شود.
بنابراین، در سنت و سیره پیامبر)ص( مبارزه علیه 
هر گونه نمادها و نهادها چه حاکمیتی چه غیرحاکمیتی 
که فسق و فجور را نهادینه می کنند و به ترویج فحشاء و 
منکرات اقدام می کنند، یک امر ضروری و بایسته است. 
پیامبر)ص( بارها با منافقان در مدینه و حاکمیت باطل 
آنان مبارزه کرد که در ســوره های احزاب و منافقون 
و توبه بارها بیان شــده اســت. از نظر امام حسین)ع( 
حاکمیت حکومت یزیدی که از جنس حاکمیت منافقان 
مدینه است، در قالب و عنوانی چون خالفت مسلمین 
و خلیفه اهلل و خلیفه رسول اهلل)ص( نمی تواند مجوزی 
برای بقای چنین حاکمیتی باشد بلکه همان طوری که 
مسجد ضرار خراب و نابود شد، باید چنین حاکمیتی 

نیز نابود و از صفحه روزگار محو شود.
ســنت و ســیره پیامبر)ص( مبارزه بــا هر گونه 
بدعت هایی است که به نام دین اسالم انجام می شود و 
منکرات و فحشاء را به عنوان ارزش ها جایگزین می کند. 
پیامبر)ص( می فرماید: اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر 
العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة اهلل؛ زمانی که در 
امتم بدعتها آشکار شــد بر عالم و دانشمند است که 
علم خویش را آشــکار کند، پس هر کس چنین نکند 
لعنت خداوند بر او باد.)اصول کافی، تهران: انتشــارات 
علمیه اسالمیه، چهار جلدی، ج 1، بی تا، کتاب فضل 

العلم، ص 70.(
امام حســین)ع( براساس همین ســنت و سیره 
پیامبــر)ص( به این نکته به عنــوان تعلیل جواز بلکه 
وجوب قیام علیه حاکمیت یزیدی و خروج علیه چنین 
خلیفه و خالفت دروغین اشاره و سخنانی بیان می کند 
که تبیین گر، سنت و سیره ایشان در چارچوب سنت 
و سیره پیامبر)ص( است. در روایت است: حسین )ع( 
در منطقه ذي حسم بر پاي خاست، خدا را شکر گزارد 
و او را ستود، ســپس گفت: چیزي پیش آمد که مي 
بینید و بدرستي که دنیا دگرگون و عوض شده است 
و نیکیهاي آن پشــت کرده اند و با شتاب در حال گذر 
است پس از آن جز اندکي آب، چون ته مانده اي نمانده 
است آیا نمی بینید که حق به کار بسته نمي شود و از 
باطل جلوگیري نمي شود. حقا که مؤمن باید مالقات 
با خدا را بخواهد. براستي که من مرگ را جز سعادت 
و زندگي با ستمگران را جز رنجش و انزجار نمي بینم. 

)تحف العقول، ابن ابی شعبه، ص 249(
از نظر امام حســین)ع( حکومــت یزیدی همان 
حکومت جاهلیت است که پیامبر)ص( علیه آن قیام 
کرده اســت. بنابراین، نمی توان حاکمیت طاغوتی و 
جاهلی یزید را پذیرفت، بلکه به حکم ســنت و سیره 
پیامبر)ص( باید با آن مقابله کرد. در روایت است: یزید 
به والی خود در مدینه نوشــت: حسین و عبداهلل بن 
زبیر و عبداهلل بن عمر را احضار نموده و از آنها بیعت 
بگیر و اگر بیعت نکردند آنها را گردن بزن و سرشان 
را برای من به شــام بفرست؛ و امام در جواب فرمود: 
هنگامی که امت اسالمی به پیشوایی مثل یزید گرفتار 
شــود، باید فاتحه اسالم را خواند.)بحاراالنوار، ج 44، 

ص 324 تا 329.(
از نظر امام حســین)ع( سنت و سیره پیامبر)ص( 
بر این اســت که وقتی حاکم عادل منصوب از ســوی 
خدا اســت، دیگران جز والیت طاغوت از هیچ والیتی 
برخوردار نیستند. از همین رو آن حضرت)ع( خالفت 
و حکومت را حق مســلم خود دانسته است، چنانکه 
فرموده اســت: به جانم قسم امام نیست؛ مگر آنکه به 
کتاب خدا عمل کند و به عدل و قســط رفتار نماید و 
بر حسب قانون و حق مجازات کند و خود را در مسیر 

رضای خدا قرار دهد.)همان(
حاکمیت سلطنتی سفیانی با عناوین خلیفه اهلل و 
خلیفه رسول اهلل )ص( بر آن بودند که پوسته ای از دین 
را بر تن اجتماع کنند که هیچ محتوایی از اسالم ندارد. 
به ســخن دیگر، حتی پوستین را وارونه به تن اسالم 
کردند؛ و بخشی از آن را به نمایش گذاشتند که شامل 
تاکید بر فروعاتی چون نماز و روزه، بدون توجه به فلسفه 
اصلی حاکمیت اسالم یعنی عدالت است.)حدید، آیه 
25( جالب اینکه معاویه پس از پیمان با امام حسن)ع( 
علنا اظهار داشت که به هیچ یک از شرایطی که در قرار 
داد به نفع امام حسن بن علی است عمل نخواهد کرد 
عمال دروغ و نیرنگ و فساد را در جامعه ترویج داد. از 
همین رو امام حسین)ع( می فرماید: همانا سنت رسول 
خدا)ص( را به دســت فراموشی سپردند و بدعت ها را 
زنده کردند. یا فرمود: شما را به زنده کردن معارف حق 
و از بین بردن بدعتها دعوت می کنم.)بالغت الحسین، 

ص 65؛ طبری، ج 7، ص 24.(
خالصه اینکه در جامعه آن روز فســادی باالتر از 
تصدی ســتمگران در مناصب حکومتی نبوده، که در 
حقیقت ریشــه همه فساد و بدبختی در جامعه است. 

آنان اجازه می دادند تا مردم به نماز و روزه اقدام کنند 
و حج بی محتوای بدون برائت از مشرکان برگزار کنند، 
اما حاضــر نبودند تا مردم حق خویــش را به عنوان 
عدالت مطالبه کنند. حاکمیت سلطنتی بر خالف سنت 
و ســیره قرآنی رسول اهلل)ص( چشم بر اصول بسته و 
حتی آن را تضییع می کرد؛ چنانکه امام در برابر لشکر 
حر فرمود: ای مردم! همانا رسول خدا)ص( فرمود: هر 
کس ســلطان ستمکاری را ببیند که محرمات الهی را 
حالل می شــمارد و با خدا پیمان شکنی می کند و با 
ســنت و روش رسول خدا مخالفت می ورزد، ولی با او 
مخالفت نکند بر خداست او را با همان ستمگر محشور 
گرداند و در جایگاه ستمکاران قرار دهد.)مقتل الحسین 

مقرم، ص 184.(
از آنجا که در ســنت و ســیره پیامبر)ص( مسئله 
والیــت متقابــل مومنان در امر به معــروف و نهی از 
منکر فریضــه ای واجب و الزم اســت، بطور طبیعی 
امام حســین)ع( همین سنت و ســیره را نیز مستند 
قیــام خویش قرار می دهــد و می فرمایــد: منظورم 
 )از ایــن قیام( امــر به معروف و نهی از منکر اســت.

)حیات الحسین، ج 2، ص 264.(


