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 شناسی باطل در قیام عاشوراجریان 

 *واسعی علیرضا سید دکتر: نویسنده

 چکیده

 اسیال   پییامرر  کیه  کوششیی  و تالش رغم به اسالمی، ی اولیه قرن نیم در حق، نقیض عنوان به باطل جریان

 آنجا تا پرداخت حق با معارضه به آهسته آهسته و گشت پدیدار بود، بسته کار به آن بردن بین از برای( ص)

 سینتت  موروثی، حکومت دنیایی، دین ظهور نرود؛ آسان یکدیگر از دو آن بازشناسی مرد  از بسیاری برای که

 در کیه  بیود  آن از هیایی  صیور   حقیقت، از شده تحریف شمایلی و دینمدارانه غیر رفتارهای جاهلی، های

 پیشیوای  عنیوان  به( ع) حسین اما . باشد داشته دنرال به را دیندار مرد  واکنش آنکه بی کرد نفوذ زمانه کالرد

 انسیان  آن، سیازی  روشن با تا کرد روی آن های شاخصه بیان به مرد ، به باطل شناسایی منظور به مسلمانان

 و معیرو   بیه  امیر  بنیادی اصل طرح با او. دهد نشان آنان به را حقیقت راه و دارد باز آن به گرایش از را ها

 آن شناخت با تا خواست مرد  از و کشید تصویر به را باطل گوناگون های چهره آن پرتو در و منکر، از نهی

 هیمنه توانست پرداخت، بسیاری های هزینه راه این در خود چند هر او. برگزینند را زندگی صحیح مسیر ها

 باطیل  پیشیرفت  از چشیمگیری  حد تا و شکند هم در بود، یافته ترلور اموی یزید حکومت در که را باطل ی

 قیا  آدمی، زندگی در آن ایجاد علت و باطل، های شاخصه بیان با تا است صدد در مقال این. کند جلوگیری

 .کند بازخوانی را اما 

 :ها واژه کلید

 .اصالح منکر، از نهی معرو ، به امر ،(ع) حسین اما  عاشورا، قیا  حقیقت، و حق باطل، جریان
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 مقدمه

 بیا  را انسان اوست، قیا  و انقالب چرایی بیان در که( ع) حسین اما  از مانده جای بر سخنان در جستجویی

 باطیل  راسیتی  بیه  اینکیه . شود می یاد باطل عنوان با آن از که کند می روبرو اسال  تاریخ در ای پدیده ایجاد

 و اسیت  عیواملی  چیه  تیاب   و چگونه آدمیان حیا  در آن ظهور و بروز و دارد هایی شاخصه چه و چیست

 کنید؛  میی  طلب را مستقلی های پژوهش خود که اند اساسی های پرسش کرد، باید چه آن محو و رف  برای

 ی اولییه  قیرن  نییم  تیاریخ  گذر در باطل عنصر گرفتن جان فرایند شود می گیری پی نوشتار این در آنچه اما

 بعثیت  اساساً و یافته بروز هایی چهره در الرته که باطلی است؛ عاشورا قیا  پیدایی در آن موجریّت و اسالمی

 دوران از زمیانی  دییر  هنیوز  امیا  بود؛ حق نشاندن کرسی بر و آن بردن بین از اسال  گرامی رسول و پیامرران

 امیا   و درآورد خیویش  ی سییرره  تحت را دین حتی و گسترد دامن و زد جوانه نو از که بود نگذشته پیامرر

 ترییین  و تفسییر  صیالحیت  و امت پیشوایی خداوند سوی از که کسی عنوان به و داری دین حکم به حسین

 و برآمید  آن بیردن  بیین  از و شناسایی پی در بود، شده نهاده دوشش بر شریعت صیانت و حفظ بالتر  و دین

 جرییان  کیه  اسیت  آن مقالیه  اصیلی  پرسش بنابراین. نکرد فروگذار امری هیچ از خویش هد  تحقق راه در

 آن مقابیل  در حضیر   آن و یافته ترلور هایی صور  چه در( ع) حسین اما  دوران به منتهی تاریخ در باطل

 و فرعیی  هیای  پرسیش  طرح خود سؤال، این به گویی پاسخ که است روشن الرته است؟ داشته واکنشی چه

 .شد خواهد اشاره ها آن به که طلرد می را دیگر مراحث از ای پاره به پرداختن

 (ع) حسین امام قیام ی انگیزه

 و فهیم  بیه  منظیری  از کسیی  هیر  و گرفتیه  در بسییار  گفتگوهیایی  دیرباز از اما  ی انگیزه و هد  ی درباره

 بیود،  حیق  احیای و «باطل» با مرارزه آن اصلی های علت از یکی تردید بی اما است، کرده روی آن شناسایی

 ای خرره در حسم، ذو ی منرقه در او. است کرده اشاره آن به مختلفی جاهای در خود حضر  آن که چنان

 الدنیا ان و ترون قد االمر من نزل قد انه: کند می بیان چنین خداوند ثنای و حمد از پس را خویش ی انگیزه

 المرعیی  عییش  خسیس و االناء کصرابه بال منها یرق فلم جدا استمر  و معروفها ادبر و تنکر  و تغیر  قد

 اری ال فیانی  اهلل لقیاء  فیی  المیؤمن  لیرغیب  عنیه  یتناهی ال الراطل الی و به یعمل ال الحق الی ترون اال الوبیل

 ق، 4443 ،44 ج عساکر، ابن و 503 ص تا، بی ،4 ج طرری،) برما اال الظالمین م  حیاه ال و سعاده اال المو 

 و آشیکار  ها زشتی و شده دگرگون زمان اوضاع بینید، می که است همین ما پیشامد که راستی به ؛(842 ص
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 قررا  مانند اندکی جز انسانی فضایل از و دارد ادامه چنان هم و است بربسته رخت آن معرو  و ها نیکی

 کیه  بینید نمی آیا.. برند می سر به باری ذلتت و ننگین زندگی در مرد  است؛ نمانده چیزی ظر  ته در مانده

 شیخ   ننگین محیط چنین در که است شایسته راستی به گردد؟ نمی نهی باطل از و شود نمی عمل حق به

 محیط چنین در من. بشتابد پروردگارش دیدار فیض سوی به و کند جانرازی و فداکاری بافضیلت، و باایمان

 نمیی  نکریت  و رنی   جیز  چییزی  را ستمگران این با زندگی و خوشرختی، و سعاد  جز را مرگ باری ذلتت

 .دانم

 روا تردییدی  وی به آن انتساب صحت در کسی و است تأیید مورد سنی و شیعه سوی از که اما  سخن این

 پیدا باطل شدن جلوه و حق به توجهی بی پی در که کند می گفتگو ظلمتی و تاریکی از صراحت به نداشته،

 بیه . شود می الز  بلکه و تجویز جان کردن فدا حضر  آن منظر از آن، اصالح برای که وضعیتی است؛ شده

 از او کیه  بیاطلی  و نالید آن یافتن رواج از و گشود اعتراض به زبان گونه این به اما  که آمد پیش چه راستی

 چیست؟ گفت، سخن آن

 آن هیای  ویژگی و باطل معنای درباره کوتاهی به که است الز  بپردازیم، فوق پرسش پاسخ به که آن از پیش

 .شود حاصل تفاهمی اما  مراد فهم در تا آید میان به سخن

 باطل شناسی مفهوم

 زبیان  در رود، میی  کیار  به ناراست و دروغ لغو، منفی، فایده، بی بیهوده، معنای به فارسی ادبیا  در که باطل

 دریافیت  بیا  آن معنیای  فهیم  اساس این بر و( 4353 ص ق، 4401 ،4 ج جوهری،) است حق نقیض عربی،

 ق، 4401 فراهییدی، ) است واجب و الز  که چیزی: اند گفته حق تعریف در. دارد وثیق پیوندی حق معنای

 مقابیل،  در و اسیت  ضروری انسانی متعالی ی جامعه یابی سامان و آدمی کمال جهت در یعنی ؛(3 ص ،5 ج

 و ظلمیت  بشیر  زنیدگی  در آن پیدایی و گردد می کمال و تعالی از بازدارندگی موجب که است چیزی باطل

 التلرسیوا  از مراد که است آمده عراس ابن از روایتی در که مرناست همین بر شاید و دارد دنرال به را گمراهی

 ،4 ج طریری، ) نیامیزیید  در ناراسیتی  و کیذب  بیا  را راستی که است آن( 48 بقره، کریم، قرآن) بالراطل الحق

 انحیرا   و انحریا   موجب آن از پیروی که است بیهوده و پایه بی امری باطل بنابراین(. 535 ص ق، 4443

 .دانست اسال  با مقایسه در ناراست افکار مجموعه بر توان می را باطل اسالمی اندیشه بستر در و گردد می
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 تیرین  مهیم  و معنیا  به توان می ها آن بررسی با که است آمده میان به سخن واژه این از بارها کریم قرآن در

 و آفرینیی،  انحریا   و زایی انحرا  سستی، اساسی، بی پوچی،: چون معناهایی یافت؛ دست آن های ویژگی

 :چون هایی ویژگی

 ؛(2 انفال، کریم، قرآن) حق نشاندن کرسی بر و باطل بردن بین از بر خداوندی ی اراده تعلتق.4

 ؛(41 انریاء و 20 اسراء، همان،) حق ی غلره و ماندگاری و باطل بودن رفتنی بین از.8

 ؛(38 ح ، همان،) او غیر بودن باطل و اوست با آنچه و خداوند بودن حق.5

 ؛(48 فصلت، همان،) آن به باطل ورود عد  و قرآن بودن حق.4

 ؛(5 محمد، همان،) حق از مؤمنان و باطل از کافران پیروی.3

 آن در تفرقیه  و پراکندگی که حق بودن واحد و باطل بودن افکن جدایی و متفرق و ساز، پراکنده و متشتت.3

 ؛(543 ص ،8 ج و 48 ص تا، بی ،4 ج طراطرایی،) ندارد راه

 ج همیان، ) باطل بودن اعتراری و زودگذر و موقتی و باطل، در هم و ظاهر در هم دنیا در حق بودن غالب.1

 (.421 ص ،8

 آن از گزینیی  دوری ضیرور   و باطل مذمت آید برمی قرآنی های داده از آنچه آمد، که چنان اساس، این بر

 می امکان موقعی الهی دستور این کاربست که است روشن و است حق از پیروی به ترغیب و تشویق الرته و

 و هیا  میال   بایید  بشیری،  ی جامعه در ها آن شناخت برای و شود دانسته باطل و حق شناخت راه که یابد

 .است اصریادپذیر وحیانی های داده پرتو در تنها الرته صد که آورد دست به را هایی شاخ 

 کیه  هسیتی  جهیان  در.4: اسیت  مریرح  قلمیرو  و حوزه دو در مرهری مرحو  تعریر به باطل، و حق از بحث

 بحثی که تاریخ و جامعه در.8 است؛ آن برالن و پوچی یا هدفداری و هستی نظا  حقانیت باب در گفتگویی

 از یی   هر(. بعد به 1 ج ،4533 مرهری،) است وی جویی باطل یا خواهی حق آدمی؛ سرشت چگونگی در

 نشیان  تیا  گیذاریم  میی  پا دو  قلمرو به اینجا در ما و کند می طلب را خود به مربو  مرالعا  حوزه دو این

 کند؟ خودنمایی حق لراس در توانست و شد فربه و یافت راه مسلمانان زندگی در چگونه باطل که دهیم
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 باطل شناسی جریان

 و( 50 رو ، کیریم،  قرآن) است شده آفریده خدایی فررتی و پا  سرشتی بر آدمی دینی، متون برابر اینکه با

 314 ص ق، 4444 ،5 ج طوسی،) کشانند می انحرا  و گمراهی به را وی که اویند ی جامعه و خانواده این

 و شهو  نیز و انسان نهاد در موجود غریزی و نفسانی قوای که نیست تردیدی ،(410 ص ق،4441 حلی، و

 به و است داده قرار باطل به گرایش معرض در را او همیشه حیوانی، طریعت با ها آن سازگاری و او، غضب

 مجادلیه  و زمینی و آسمانی ی قوه دو میان کشاکش در انسان مولوی، تعریر به. سازد می متمایل روی بیراهه

 خیود  کیه  است سوار شتری بر لیلی وصال سودای در که است مجنون مانند به او دارد؛ قرار نفس و عقل ی

 میی  اش بچیه  سوی به و برگردانده سر مجنون غفلت محض به مرکب این و دارد را فرزندش دیدار سودای

 .رود

 یقین ش ناقه چون و اند مجنون چو هم

 بکین واپس این و پیش آن کشد می

 روان لیلی آن پیش مجنون میل

 دوان کره پی پس ناقه میل

 بدی غافل خود ز مجنون ار د  ی 

 ...آمدی واپس و گردیدی ناقه

 بود عقل مراقب باشد او آن 

 ربود در لیلی سودای را عقل

 چست و بود مراقب بس ناقه لی 

 سست خویش مهار او بدیدی چون

 دنگ و گشت غافل که زو کردی فهم

 درنگ بی کره به کردی سپس رو



6 
 

 جا ز دیدی آمدی باز خود به چون

 ...ها فرسنگ بس رفتست سپس کو

 آفرییده  کیه  اکیر   نریی  از حدیثی اساس بر دیگر جای در و( 531 و 532 ص  ش،4535 ،4 دفتر مولوی،)

 :گوید می سو  ی دسته خصوص در است، دانسته آد  بنی و بهائم و فرشتگان ی دسته سه بر را عالم های

 بشر و زاد آدمی هست سو  این

 خر نیمیش و زافرشته او نیم

 بود سفلی مایل خود خر نیم

 بود( علوی) عقلی مایل دیگر نیم

 حراب و جنگ از آسوده قوه دو آن

 (533 ص همان،) عذاب در مخالف دو با بشر وین

 بیی  و غیم  از کیه  اژدهایی به آن تشریه با و کند می اشاره نفسانی قوای وجود به تر روشن دیگر جایی در و

 :گوید می و دارد می برحذر آن به توجهی بی از را آدمی است، آرا  و ساکت آلتی

 است مرده کی او اژدرهاست نفست

 است افسرده آلتی بی و غم از

 او آلت بیابد گر

 جو آب رفت همی او امر به که

 کند فرعونی بنیاد او آنکه

 زند هارون صد و موسی صد راه

 (.30 ص ،5 دفتر همان،)
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 بیزرگ  خداونید  دلییل  همین به دارد، بیشتر گرایشی شهوا  و نفسانیا  به انسانی طر  که است آن واقعیت

 دسیتگیری  باطیل  ی ورطیه  در افتیادن  از را ها انسان تا برانگیخت را پیامررانی بشر راهنمایی و هدایت برای

 آد  فرزنیدان  از سیرحان  خدای و( »ع) علی اما  ی فرموده به و بیاموزند را زیستن صحیح راه آنان به و کنند

 دیگیران  به را خدا حکم و دارد نگاه او امانت که شنید را او پیمان وحی زبان به ی  هر و برگزید را پیامرران

 حیق  دیدنید،  نور در عهد طومار و بگردیدند خویش فرر  از آفریدگان بیشتر که بود هنگامی این و برساند

 پیوندشیان  و کشیدند گمراهی به خداشناسی از را آنان ها شیران ساختند، خدایانی او برابر و نشناختند را او

 حیق  تا داد هشدار بندگان به آنان ی وسیله به و فرستاد پیامررانی گاه چند هر پس. بریدند خدا پرستش با را

 تیا  بیفروزنید  را معرفتشان چراغ ترلیغ و حجت با. آرند یاد به را کرده فراموش نعمت و بگزارند الست میثاق

 وجیود  رغیم  بیه  آدمییان  بیشتر که کند می تصریح اما (. 3 ،4 خ الرالغه، نه) «دوزند چشم خدا های آیت به

 آنان ی رابره. شوند می کشیده گمراهی به و سپرده شیران دست به خویش لجا  ازلی، پیمان و پا  فرر 

 از خداونید  کیه  اینجاست و کنند می روی باطل خدایان به و است بریده حق نماد عنوان به هستی، و خدا با

 .گردید مرعوث خدا رسول آخرین گونه این به و فرستد؛ می را پیامرری باز لرف، سر

 حق راهنمای اسالم پیامبر

 ای جامعیه  و دوره در او. کوشیید  حیق  شناساندن در همه از بیش( ص) محمد الهی، بزرگ پیامرران میان در

 و دیین  شیر  علی العرب معشر انتم و: فرمود عربان به خراب در( ع) علی اما  تعریر به باز که گردید مرعوث

 و دمیائکم  تسیفکون  و الجشب تأکلون و الکدر تشربون صم، حیا  و خشن حجاره بین منیخون دار شر فی

 را آیین بدترین عرب، مرد  ای شما هنگا  آن. معصوبه بکم االثا  و منصوبه فیکم االصنا . ارحامکم تقرعون

 مارهیای  گیرزه  همنشیینانتان  نیاهموار،  های سنگستان منزلگاهتان. خزیده سرای بدترین در و بودید برگزیده

 بتهاتان. گریزان و بریده خویشاوند از ریزان، را یکدیگر خون. گلوآزار خوراکتان ناگوار، و تیره آبتان. زهردار

 فرسیتاد  هنگیامی  را او خداوند: فرماید می نیز و(. 83 ،53 خ همان،) خرا به آلوده سر تا پای پا، بر جا همه

 هیا  جنگ آتش پریشان، کارها جوالن، در فتنه اسب غنودند، می دراز خوابی در مردمان و نرودند پیامرران که

 آبیش  نومید، اش میوه از پژمرده، و زرد آن برگ افسرده، آن باغ چیره، همه بر دنیا فریب تیره، جهان فروزان،

 ناخوشیروی،  خود مرد  با دنیا هویدا، گمراهی های عالمت ناپیدا، رستگاری های نشانه ناپدید، زمین دل در



8 
 

 تییغ  بیرونش  بییم،  درونیش  میردار،  آن خوردنی آزار، و محنت بارش ابروی، ترش خویش ی خواهنده با و

 (.18 ،21 خ همان،) گیرید عرر  خدا بندگان پس مرگرار،

 سیاسیی،  اجتماعی، نظر از مرد  راستی به که دهد می نشان را پیامرر عهد از تصویری روشنی به اما  سخنان

 را حقیقیت  و راسیت  راه رسول، ارسال با خداوند و داشتند قرار بحرانی وضعیت چه در معیشتی و فرهنگی

 و زنیدگی  بیه  امید که بود آن خدا رسول کار ترین مهم. کشاند کمال و نور سوی به را آنان و نمایاند آنان به

 در نیه  او ارزش کیه  آموخیت  او به و آورد ارمغان به بشر برای را حقیقت به ایمان از برآمده آرامش و امنیت

 و برابرنید  جهت این در آدمیان ی همه و اوست عمل و معرفت از ناشی بلکه پیشینیان، از کورکورانه پیروی

 و نیدارد  والییت  دیگری بر انسانی هیچ خدا رسول الهی تعالیم در. اند مسئول جامعه و خویشتن ساختن در

 ایین  گمیان  بی شود؛ می برگزیده او سوی از که کسی و است برخوردار حقی چنین از که خداست تنها این

 پسیندیده  و خوشایند همگان برای شد، عرضه بعثت عصر گمراه و مرده ی جامعه در که واال تعالیم از دسته

 اقتیدار  و لیذت   عیزت ،  ی ماییه  جیاهلی  وض  که سردمداران و طلران قدر  از دسته آن برای ویژه به نرود؛

 دیگیر  و اوثیان  و اصینا   پشیت  در کیه  آنیانی  یافتنید؛  میی  آن در را خیویش  آسیایش  و آرامش و بود ایشان

 و دیرین های سنت اساس بر و پرداختند می زورگویی و تجاوزگری و درآمد کسب به ساختگی، معرودهای

 بودنید  درآورده اعتقیادی  امیری  حید  در را آن و قروالنیده  مرد  ی توده به را خویش برتری جاهلی، فرهنگ

 و شمشییر  و فتنیه  و عصیریت  از برآمیده  قواعیدی  و اصیول  ی پایه بر نیز مرد  و( 32 ص ،4534 فارسی،)

 (.821 ص ،414 ی خرره الرالغه، نه ) داشتند روی آنان اطاعت به جاهلی تفاخرهای

 یافته قوا  اجتماعی سیاد  نیز و نژادی برتری و ای قریله تفاخر پرتو در که عرب رؤسای از دسته این مناف 

 متعیالی  و بنییادین  تعیالیم  از مشحون که بعثتی گرفت؛ قرار جدّی خرر معرض در( ص) پیامرر بعثت با بود،

 الناس، ایها: فرمود الوداع حجه در پیامرر که چنان بود، آنان یکان یکان دانستن تراز هم و آدمیان برابری چون

 لعربیی  لییس  و اتقیاتکم  عنیداهلل  اکرمکم إن تراب، من آد  و آد  من کلکم واحد، اباکم إن و واحد ربکم إن

 تیأتونی  ال... سیواء،  االسال  فی الناس: فرمود نیز و ؛(423 ص ،4484 خلیلی،) بالتقوی اال فضل عجمی علی

 ی اضیافه  بیه  سیخنان،  از دسیته  ایین  تردید بی(. 440 ص تا، بی ،8 ج یعقوبی،) بأعمالکم أتونی و بأنسابکم

 شکست، می هم در را جاهلی سنتت های شالوده که حضر  آن عملی ی سیره نیز و دیگر بسیار دستورهای

 ،(ص) پییامرر  اسیالمی  حرکیت  امیا  بیود،  نامرلوب مکنت و ثرو  دارندگان و قدر  مدعیان و رؤسا برای

 حتیی  همگیان،  بیر  را خیویش  ی غلره و یافت عظیم قدرتی مرد  ی توده روزافزون پیروی با آهسته آهسته
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 ناچیار  بیه  بودنید،  خیورده  زخم آن شمشیر و اسال  از مختلف های گونه به که آنان گستراند؛ عرب رؤسای

 آنان به خداوند اما آوردیم، ایمان: گفتند که آنان همانند اما یافتند؛ مسلمانی عنوان و درآمدند آن پرچم تحت

 جم  در و کردند روی اسال  به ؛(341 حجرا ، مجید، قرآن) ایمان نه اند آورده اسال  که بگویند تا فهماند

 کیه  فرصیتی  مترصید  طرعیاً  و بیود  خفتیه  فیرو  خشیمی  و کینه از آکنده دلهاشان ولی شدند، داخل مسلمانان

 علیی  و نریود  ممکین  آشیکارا  صیور   بیه  جاهلیّیت  به بازگشت اینان برای که است روشن. کند خودنمایی

 در آغاز در که اینان. کردند می دنرال دینی ظواهر با و اسال  پوشش در را خویش اهدا  بایست می القاعده

 پوشیدند، نمی چشم عملی هیچ از حضرتش کردن ناکا  برای و بودند برآمده پیامرر حرکت سازی خنثی پی

 بیارزتری  شکل زمان گذر در ها مخالفت. برآمدند خود اهدا  پی در مزوّرانه و اسالمی پوشش در ناچار به

 روزهیای  واپسین در وی وقتی که چنان کرد، می خودنمایی آشکار سرپیچی با گاه که آنجا تا گرفت خود به

 بیا  ای دسیته  برگزید، مؤته سوی به سازی روانه برای سپاهی فرماندهی به را جوان ی اسامه خویش، حیا 

 در کیه  ؛(4134 ص ،40 ج الحدیید،  ابیی  ابین ) برداشیتند  نافرمیانی  سر فرمانده همراهی بر تأکیدش ی همه

 باورهیای  وجیود  از حکاییت  کیه  برداشیت  رازی از پیرده  ناخرسندی با و ناچاری سر از حضر  آن نهایت

 بود، شایسته فردی که نیز وی پدر خصوص در شما که فرمود او. داشت معترضان جان و اندیشه در جاهلی

 (.313 ص ،4401 هندی، متقی) بودید کرده ساز را هایی بهانه چنین

 های جویی منفعت دیگران، تحقیر بینی، خودبزرگ و تکرّر نسری، برتری نژادی، تفاخر ای، قریله های رقابت

 کوتیاهی  ی فاصیله  در. دیگیران  بر مرلق والیت کلمه ی  در و اندازه، بی های طلری لذ  حصر، و حد بی

 آن از پیس  مرد  شیعی، روایا  از ای پاره اساس بر که آنجا تا برآورد، سر نو از( ص) پیامرر رحلت از پس

 ی همیه  بیا (. 40 و 3 صی   ق،4444 االختصاص، مفید،) شدند مرتد شمار انگشت ای دسته جز حضر ،

 نوع از حداقل توان نمی است، مررح روایا  این صحت و سند یا محتوا، و معنا ی درباره که چونی و چند

 .پوشید چشم پیامرر رحلت از پس وضعیت به شیعی عالم های شخصیت از شماری نگاه

 از کیه  تالشیی  ی همیه  بیا  سال، پن  و بیست از پس سری ، خیلی نه اگر کژاندیشی، و انحرا  روی، هر به

( 11 ص ،4533 جعفیری، ) گرفت می صور  آن از جلوگیری برای علی اما  چون دار دین دردمندان سوی

 آن بیه  فرد ترین شایسته را خود و خویش، مسلتم حق را خالفت اینکه رغم به حضر  آن که رسید آنجا به

 بیود،  کیرده  تکاپوهایی آن آوردن دست به برای پیش در و( 40 و 1 ،5 های خرره الرالغه، نه ) دانست می

 کیاری  پیشیاپیش  میا  که آرید، دست به را دیگر و بگذارید مرا: فرماید می مرد ، ی مصرتانه تقاضای برابر در
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. پای بر خردها و ماند نمی برجای آن برابر ها دل. هاست رنگ گون گونه و هاست شیوه را آن که رویم می

 بهتیر  باشیم،  شیما  وزیر اگر من... و گردیده ناشناسا راست راه و است پوشیده فتنه ابر را کران تا کران همانا

 بیر  تنهیا  کیه  کنید  میی  تصیریح  آن، پذیرش از پس و( 23 ص ،18 ی خرره همان،. )باشم شما امیر تا است

 ایین  در کیه  انحرافیی  راسیتی  بیه (. 44 ص ،5 ی خرره همان،) است کرده روی آن به دینی ی وظیفه اساس

 نریود؛  پذیر تحمل مؤمن انسان برای بود، آمده پدید اسالمی ی جامعه در پیامرر رحلت از پس کوتاه ی دوره

 ای سیاده  قصد سوء ی  عثمان قتل است؛ آن کوچ  پیامد عثمان قتل آن دنرال به و مرد  شورش که چنان

. نریود  شد، عمر مرگ ی درباره که چنان آن شود، مرتکب شخصی های شکایت انعکاس منظور به فردی که

 اقتصادی، استیالی علیه محرو  مرد  سرکوبی سرکوبی، نارضایتی، فقر، همگانی انقالب ی نتیجه عثمان قتل

 تیا  کردند انقالب داشتند، بیشتری مذهری ی اندیشه که مردمی بود؛ اشرافی قدیمی خاندان فئودالی و سیاسی

 را آن پییامرر  و دهید  میی  تعلیم کریم قرآن که اسالمی اجتماعی و اقتصادی مساوا  و عدالت ایه ایدئال از

 ص ،4533 جعفیری، ) کنند پاسداری ساختند، برقرار را آن مواظرت با حدی تا هم عمر و ابوبکر و کرد اجرا

444.) 

 نمیادی  ی  هر که گردید روبرو داخلی جنگ سه با طیف سه ی ناحیه از( ع) علی اما  خالفت کوتاه دوران

 در قیدر   وراثیت  جیاهلی  رقابیت  از ناشیی  که ناکثین یا جمل نررد بود؛ اسال  از پیش عصر به بازگشت از

 هاشیمیان  بر امویان نسری برتری جهالت در ریشه که قاسرین یا صفین نررد و بود عثمان خواهی خون پرتو

 عنصیر  سیه  داشیت؛  ریشه جاهالنه نگری سرحی در که مارقین یا نهروان نررد و داشت بهانه همان پرتو در

 اینیان  برای عثمان، خون انتقا  و برآورد سر گونه این اما بردارد، میان از را ها آن تا بود آمده اسال  که باطلی

 و پرهیزگیار  و زاهید  گیروه  هیای  تالش جلوی تا بود ای بهانه( معاویه آن از بعد نیز و زبیر طلحه، عایشه،)

 بیر  حکمرانیی  بیرای  را شد، می محسوب ایشان ی نماینده و مظهر علی که جامعه پایین طرقه حمایت مورد

 و( ص) محمید  پییروزی  بیا  کیه  بیود  مکیه  اشرافیت برای واقعی خرر ها گروه این ظهور چون بگیرد، مرد 

 علیی  امیا   شهاد  با باطل عناصر این(. 442 ص ش، 4533 جعفری،) بود شده منکوب او ی جامعه مفهو 

 .یافت مضاعف جانی( ع)

 بیود،  رسیده خالفت به خدا، رسول ی سالله از فرد ترین شایسته عنوان به پدرش از پس که( ع) حسن اما 

 دسیت  بیه  مشیروعیتی  حکمییت  داستان پی در که معاویه سردمداری به فوق جریان با آمده پدید تنگنای در

 ،4525 واسعی،) گرفت کناره کار از مسلمانان دماء حفظ منظور به صلحی پیمان انعقاد با ناچار به بود، آورده
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 کتیاب  اسیاس  بیر  بایید  معاویه اینکه جمله آن از است؛ ارزشمندی نکا  حاوی نامه صلح(. بعد به 45 ص

 منصیوب  خود از پس خالفت به را کس هیچ و براند حکم راشدین خلفای ی شیوه و اهلل رسول سنت خدا،

 کیه  خداونید  سیرزمین  از جیایی  هر در مرد  و واگذارد مسلمانان شورای به را آن انتخاب و نکند انتخاب یا

 پییروان  و اصحاب فرزندان و زنان مال، زندگی، صلح و امنیت و شوند واگذاشته صفا و صلح حال به باشند

 خالفیت  بیه  رسیماً  معاوییه  طرییق  این به(. بعد به 88 ص ،43 ج الحدید، ابی ابن) کند تضمین را( ع) علی

 تیالش  ی زاده بیشتر که آن فرهنگی و اجتماعی مساعد های زمینه پیدایی و باطل قدر  اما رسید، مسلمانان

 یی   هییچ  به آنکه بی و بخشید جسار  پیمان شکستن در را وی آشکارا بود، او خود مدارانه سیاست های

 زشیت  از ممانعیت  و او با مخالفت یارای را کسی دیگر و پرداخت قدر  اعمال به باشد بند پای آن مفاد از

 در اسیالمی  ی جامعه گونه این به و راند حکم مرد  بر سالطین ی شیوه به سال بیست او. نرود هایش کاری

 عهید  در شیده،  آغاز( ص) پیامرر حیا  روزهای آخرین از که باطلی گرفت؛ قرار باطل نماد اقتدار ی سیرره

 بیدل  تنومنید  درختیی  بیه  اکنون هم و( 13 ص ،4531 جعفریان،) یافته ریشه عمر زمان ویژه به اولیه خلفای

 .نرود آمدنی چنگ فرا سنگین بس ای هزینه به جز آن سازی واژگون و کردن کن ریشه و بود گردیده

 نویسد می او. شود اشاره کرده ارائه او زمان و معاویه از زیدان جرجی که تصویری به است مناسب اینجا در

 بعد هشتم، سال در فقط و کردند مخالفت اسال  پیشرفت با بیشتر کس همه از برادرش و پدرش معاویه، که

 راهیی  و شدند نومید اسال  پیشرفت برابر در پیروزی از چون شدند؛ مسلمان ناچاری، روی از و مکه فتح از

 طمی  . کیرد  آنیان  بیه  ای وییژه  های مساعد  کردنشان، خوشدل برای نیز پیامرر. نداشتند شدن مسلمان جز

 بیرای  و بیود  هاشیمی  و اموی دیرین های اختال  از ناشی خالفت مقا  به او داشت چشم و معاویه ورزی

. یابید  دسیت  آن به تا کرد می روی ترفندی هر به و کرد نمی خودداری عملی هیچ ارتکاب از آن به رسیدن

 و کیرد  زنیده  را عربی تعصب قدر  به یافتن دست از پس و فریفت مال و جاه با را مدار سیاست مردان او

 از را خیود  و داشیتند  اکیراه  عیرب  غییر  سر پشت در خواندن نماز از که آنجا تا داد برتری عجم بر را عرب

 سر جاهلی تعصرا . کردند می ناخوشی ابراز عرب غیر با وصلت از حتی و دانستند می تر شر  با دیگران

 (.بعد به 35 ص ش، 4553 زیدان،) شد نهاده پا زیر اسالمی های ارزش و آورد بر
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 بیعت آزمون در حسین امام

 زنیدگی  ی شییوه  واقعیی  ی نماینیده  کیه  را یزید فرزندش اسالمی، سنتت نیز و عهدنامه برخال  که معاویه

 اما  شهاد  از پس نرود، برخوردار احترامی گونه هیچ از جامعه در طرعاً و بود اسال  از پیش جوانان معمول

 بر جاهلی سنتی برابر او درگذشت، هجری 30 سال به خود چون و بود برگزیده عهدی والیت به( ع) حسن

 روی بیر  را خیویش  بنیای  علنی صور  به باطل جریان گونه این به و( 851 ص ،4533 حتی،) آمد کار سر

 بیه  امیری  چنیین  از( ع) حسین اما  که بود بدیهی. داد قرار مسلمانان، مشروع خالفت یعنی اسال ؛ های پایه

 گونیه  هر طرعاً و دید می تاراج بر را رسالت بزرگ دستاورد که رو آن از باشد، خشمگین و ناخرسند شد 

 از کیه  هنگیامی  رو این از رفت، می شمار به اسالمی دیانت به آشکار خیانتی وی دید از جریان این همراهی

 بیا  را خیویش  سیازگاری  و همراهیی  عید   صیریحاً  شید،  فراخوانیده  یزید با بیعت برای مدینه حاکم طر 

 شیارب  فاسیق،  رجیل  یزید و... النروه بیت اهل انا: فرماید می و کند می اعال  باطل، های شاخصه برشمردن

 اولیین  یزیید (. 44 ص ،4444 ،3 ج کیوفی، ) مثلیه  یرای  ال مثلی بالفسق، معلن المحترمه، النفس قاتل الخمر،

. شید  میی  مرتکیب  را جنسیی  اعمیال  ترین کثیف و نوشید می شراب عا  مأل در که بود اسال  در ای خلیفه

 هیای  سیگ  و هیا  میمون با کردن سرگر  و آوازخوانی و چنگ و ساز با خوشگذرانی به را خود اوقا  اکثر

 حسیین  امیا   کیه  چیزهایی از یکی مرهری، مرحو  تعریر به(. 801 ص ،4533 جعفری،) گذراند می شکاری

 در وییژه  ی مفسده دو مفاسد، ی همه از گذشته که بود ای معاویه بن یزید با بیعت تقاضای بود مواجه آن با

 نریود،  مررح فرد ی  خالفت مسئله یعنی بود، موروثی خالفت تثریت او با بیعت اینکه یکی بود؛ او با بیعت

 از را زمیان  آن وض  که بود یزید خاص شخصیت به مربو  دو  ی مفسده. بود مررح موروثی خالفت بلکه

 و بیود  فسیق  بیه  متجیاهر  و متظیاهر  بلکه بود، فاجری و فاسق مرد تنها نه او. کرد می متمایز دیگر زمان هر

 یی   در او که دهد نمی نشان تاریخ ولی خورد؛ می شراب شاید هم معاویه... نداشت هم سیاسی شایستگی

 در علنیاً  یزیید  کیه  حیالی  در باشید؛  شیده  مجلس وارد مستی حالت در یا باشد خورده شراب علنی مجلس

 نوشیته  مورخان تما . سرایی یاوه به کرد می شروع و شد می الیعقل مست خورد؛ می شراب رسمی مجلس

 (.88 و 84 ص  ،4531 مرهری،) بود یوزباز و باز میمون مرد این که اند

 ییا  سیکو   طریعیی  طیور  بیه  و بیود  سابقه بی زمان این تا که بود ای دوباره آغاز یزید، آمدن کار روی پس

 تیا  کوشید  میی  جریان این با مواجهه در اما . بود شده طراحی پیش از باطل جریان بر تأیید مهر آن همراهی

 .بپردازد آن افشای به باطل، نمودهای بیان با آمده، پیش فرصت هر در
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 باطل های شاخصه

 آفرید، نقش حضر  آن قیا  در همه از بیش یا گردید،( ع) حسین اما  قیا  موجب آنچه شد اشاره که چنان

 و ییابی  قیدر   بیا  کیه  هیایی  ارزش بیود؛  دینیی  هیای  سینت  احییای  و اسالمی ی جامعه اصالح ضرور 

 :است یافته بروز چنین اما  کال  در باطل نمودهای. بود رفته محاق به باطل، جریان حد از بیش خودنمایی

 منظیور  ایین  بیه  و اسیت  بیرین  زنیدگی  ساختن برای و برتر دین اسال  اسالمی؛ شریعت مقابل در تجری.4

 شیریعت  ایین . گردد می محقق انسان داری دین آن به بندی پای و عمل پرتو در تنها که نهاد پایه را شریعتی

 و دهید  می پوشش را ها انسان اجتماعی و فردی های حوزه تمامی که است دستورهایی ی مجموعه حاوی

 و خیدا  به صادقانه و راستی به که آنان. است آمده آن تریین برای بسیار احکامی نروی سنتت و کریم قرآن در

 را خیود  شیریعت  سیختی  و محیدودیت  از هیایی  گونه به تا کوشیدند آغاز همان از نداشتند، ایمان پیامررش

 وییژه  بیه  جامعیه،  پیذیرش  میورد  آهسیته  آهسته حرکت این. یابند راه گونه حیوان رهایی به و کشند بیرون

 دیانت مرکز از بودن دور یا سنی کم لحاظ به را حضر  آن جانشینان حتی و پیامرر حیا  دوران که مردمی

 یزیید  از اسالمی، ظواهر حفظ ضرور  بر تأکید با( ع) حسین اما . شد می واق  بودند، نکرده در  اسالمی

 علیت  تیا  کوشید  میی  مواردی ذکر با و کند می یاد ندارد، تقیّدی اسالمی احکا  به نسرت که فردی عنوان به

 هیر  که فرمود و کرد اشاره کلی ای قاعده به آن ضمن در و دارد بیان وی با را خویش همراهی و بیعت عد 

 در دیید  میی  اینکیه  از امیا  (. 11 ص ،4442 راسم،) کرد نخواهد بیعت وی چون فردی با من، چون انسانی

 گییرد،  میی  سیخره  به را دینی های ارزش آشکارا که شود می مسلمانان امور متکفل فردی اسالمی ی جامعه

 .کند سکو  آن مقابل در توانست نمی طرعاً و کشید می عذاب سخت

 آییین  و احکیا   قیوانین،  از ای آمییزه  اسیالمی  سنت خدا؛ رسول سنتت با آشکار مخالفت و شکنی حرمت.8

 معنیا  و تفسییر  حضرتش گفتار و سیره با و گردید نازل( ص) پیامرر بر سال سه و بیست طی که است هایی

 فیراز  بیر  ذلتیت  حضییض  از است، انسان که رو آن از را انسان و یابد غلره جاهلی سنتت بر توانست و یافت

 شیماری  برتیر  از اینیان  چیون  نداشیت؛  خوشیایندی  همگیان  برای آمد، که چنان اصل این و بکشاند؛ عز 

 میی  هیایی  گونیه  به رو این از بودند، خرسندتر افراطی روایی کا  نیز و دیگران کشاندن بردگی به و خویش

 می چنین( ص) پیامرر از سخنی در اما . برخیزند آن با مخالفت به و بگیرند نادیده را الهی سنتت تا کوشیدند

 نمایید  می حالل را خدا حرا  که گردد مواجه زورگویی سلران با مسلمانی هر فرمود پیامررخدا مرد ،: گوید
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 خیدا  بنیدگان  میان در است؛ درآمده مخالفت در از پیامرر قانون و سنت با شکند، می هم در را الهی پیمان و

 خیویش  گفتیار  ییا  عمیل  با ستمگری چنین مقابل در او ولی گیرد، می پیش در عدوان و معصیت و گناه راه

. کنید  داخیل  جهنم آتش و طغیانگر همان محل به را فردی چنین که است خداوند بر ننماید، مخالفت اظهار

 فسیاد  انید،  نموده فرض خود بر را شیران از پیروی و تر  را خدا اطاعت( امیه بنی) اینان باشید آگاه مرد ،

 پییش  از چنید  هیر  جرییان  ایین (. 42 ص ،4523 ،4 ج اثیر، ابن) اند نموده تعریل را الهی حدود و تروی  را

 باشید،  معاوییه  عهید  که اسالمی انحرا  ی دوره بدترین در چون نرود، دوران این رسوایی به بود، شده آغاز

 رفتیار  تیا  کوشیید  میی  بیود  کیه  هیم  ظیاهر  به هم و داشت وجود او در رنگ کم چند هر مذهری اعتقاد هم

 تنهیا  نه یزید اما کند، کتمان را خویش جاهلی عروبت و دهد نشان سو هم دینی موازین با را خود اجتماعی

 نمونیه  از توان می را مرلب این. پرداخت می آن تمسخر به نیز ظاهر در نداشت، باور اسالمی های سنتت به

 خیوردن  از بیدی  بسیار طور به و آمد مکه به ح  موسم در پدرش حکومت زمان در او که وقتی نظیر هایی

 بیا  یزیید . گذشیتند  او کنار از حسین اما  و عراس ابن اتفاقاً هنگا  این در. آورد دست به شد، مسمو  شراب

 آن وقتیی  و بنوشید  را آن کیه  داشیت  اصرار و کند تعار  اما  به را شراب تا خواست نوکرش از شرمی بی

 جعفیری، ) پرداخیت  خیوانی  آوازه به مستی حالت با یزید برود، برخاست و کرد امتناع عصرانیت با حضر 

 (.844 ص ش، 4533

 و داری دیین  نشیان  و اسیالمی  دیانیت  دسیتورهای  از عهد به وفای پیمان؛ به بندی پای عد  و عهدشکنی.5

 معاوییه  زمیان  از امیا  اسیت،  داشیته  ریشه نیز اسال  از پیش عرب جوانمردی در حتی که است آدمیان ایمان

 کیریم،  قیرآن ) عهید  وفیای  بیه  را میرد   که قرآن ی آیه صریح برخال  وی اینکه و شد نهاده پا زیر آشکارا

 میی  پیا  زییر  مسلمانان جمعیت مقابل در را( ع) حسن اما  با صلح ی نامه پیمان است، خوانده فرا( 4مائده،

 گردد او متعرض کسی آنکه بی ؛(43 ص ،4134 ،4 ج الحدید، ابی ابن و 31 ص ق،4523 اصفهانی،) گذارد

 انتخیاب  و نکنید  جانشیین  را کسیی  خیویش  از پیس  بیرای  تا بود کرده عهد که نامه پیمان همان برخال  و

 صور  در تا بود شده متعهد دیگر نقلی طرق و( 523ص ق،4514 ،8 ج بالذری،) واگذارد شورا به را خلیفه

 شیهاد   از پس( 44 ص ث، 4444 ،3 ج اعثم، ابن) کند واگذار او به را خالفت ،(ع) حسین اما  بودن زنده

 بیعیت  عهدی والیت به بود، تجربه بی و ناراست ناشایست، فردی که یزید خود فرزند برای( ع) حسن اما 

 در را انحرافیی  چنیین ( ع) حسیین  امیا   و( 88 ص ،4401 ،4 ج ذهریی،  و 882 ص ،8 ج یعقیوبی، ) گرفت

 ج مفیید، ) بیرادر  پیمان به بندی پای عین در تا بود فرصتی مترصد طرعاً و کرد می مشاهده اسالمی ی جامعه
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 پیشوایی به را مرد  و نماید جلوگیری باطل رشد از( 831 ص ،4130 دینوری، 50 و 81 ص  ق، 4444 ،8

 میی  کند، بیعت یزید با تا بود خواسته اما  از که حکم بن مروان پاسخ در رو همین از شود؛ رهنمون شایسته

 ،4444 ،3 ج کیوفی، ) یزیید  مثل براع االمه بلیت قد اذ السال  االسال  علی و راجعون الیه انا و هلل انا: فرماید

 سیوگند  خیدا  بیه  نویسید  میی  کوفیه  میرد   به خویش ی نامه در و( 42 ص ،4441 طاووس، ابن و 41 ص

 از و سیازد  پیشه را عدل و قسط راه و نماید عمل خدا کتاب به که است کسی حق به اما  و راستین پیشوای

 خلدون، ابن و 41 ص تا ، ابی ابومخنف،) کند خدا فرمان فدای و وقف را خویش وجود و کند پیروی حق

 سیب  به دستور پیمان خال  بر او داشت، ادامه معاویه حکومت سراسر در عهدشکنی(. 88 ص ،4514 ،5ج

 رسیاند؛  شیهاد   بیه  را بسییار  افرادی و گرفت شکنجه و آزار به را وی اصحاب و داد( ع) علی اما  لعن و

 .رفت می پیش مسیر همین ی ادامه در نیز یزید

 کیه  اسیت  آن هیای  داده از پیروی با تنها گمان بی و است را متعالی زندگی روش دین، دین؛ شدن بازیچه.4

 بیرای  ای بهانیه  و ابیزار  و شیود  کشیده انحرا  به که گاه آن اما یافت، دست فضیلت و سعاد  به توان می

 بیه  را او بلکیه  گیذارد،  نمیی  انسیان  روی پییش  را سعاد  راه تنها نه گردد، دنیایی پلید های خواسته اعمال

 الرتیه  صید  کیه  بود اسال  حقیقت کنار در دینی ظاهر به مسیری ترسیم باطل، جریان. خواند می فرا گمراهی

 گیذر  در و شید  دنرال ** «الرلقا» سوی از( ص) پیامرر رحلت پس از آنچه. نرود آسان آن فهم همگان برای

 راسیتین  اسیال   بیا  انید،  بیوده  گروه همین دست ی شده مسلمان خود که شا  دیار مرد  برای ویژه به زمان،

 همیین  بیه  شیاید  و داشیت  سازگاری عملی هر با که بود واقعی اسال  از منحر  ظاهری شد، انگاشته برابر

 امیار   زودی به مرد این که بود فرموده معاویه به اشاره در گویانه پیش کالمی در( ص) پیامرر که بود علت

 همیین  بیر  و ؛(441 ص ،8 ج تیا،  بیی  مغربیی، ) بدریید  را شکمش کرد، چنین گاه هر پس کند، می طلب را

 را حضیر   آن فرمیان ( ص) پییامرر  منرر بر معاویه دیدن با مرد  چون که فرماید می( ع) حسین اما  اساس

 (.42 ص ش،4533 نجمی،) ساخت مرتال فاسق یزید به را آنان خداوند نکردند، عملی

 طلرانیه  قیدر   های رقابت و پیشین های خصومت بود، کشانده نگاهی چنین به را خدا رسول آنچه واق  به

 تیرین  بزرگ که بود دین با ابوسفیان خاندان بازیگری به حضر  آن علم بلکه نرود؛ هاشمیان علیه امویان ی

 میی  صیراحت  به حاکم دین به اشاره در( ع) حسین اما  که چنان. آمد می شمار به نروی رسالت برای خرر

 ق،4405 ،44 ج مجلسی،) معایشهم در  ما یحوطونه السنتهم علی لعق الدین و الدنیا عرید الناس که فرماید

 به شان زندگی که پردازند می آن به زمانی تا و است زبانشان ی مزمزه دین و دنیایند بندگان مرد ( 525 ص
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 تیر  آسیان  ستم اعمال و بیشتر گری سلره برای روشی داری دین و دیانت نوع این. برسد آسایش و خوشی

 یزیید  اعمیال  و خیدا،  خواسیت  امیا   شیدن  کشته که است دین این در. دارد ها فاصله دین اصل با که است

 .گردد می موجّه

 فرهنیگ  ی توسیعه  و تثرییت  دوران در رقیریان،  برای اسال  دین با مرارزه دین؛ در تحریف و بدعت ظهور.3

 تهیی  ییا  آن سازی خنثی حال عین در و آن از تر آسان اما نمود، می ناممکن امری آشکار صور  به اسالمی

 در معاویه که بدعتی. بود یافته گسترش زمان این در و شده آغاز گذشته از که است تأثیرگذاری از ساختنش

 ابیی  ابین ) بیود  گذاشیته  شود، می یاد استلحاق جریان به آن از تاریخ در که خود، پدر به ابیه زیادبن انتساب

 بود دین در درازی دست امکان و زمینه ایجاد بلکه نشد، ختم جا همان در( 421 ص ،4138 ،43 ج الحدید،

 لزمیوا  قد هؤالء ان و اال: فرماید می اما . انجامید حالل تحریم و حرا  تحلیل به( ع) حسین اما  تعریر به که

 ج طریری، ) غییر  ممن احق انا و اهلل حالل حرموا و اهلل حرا  احلوا... و الرحمن طاعه ترکوا و الشیران طاعه

 و رفتند بیرون خدا اطاعت از و نهادند شیران طاعت به گردن اینان که باشید آگاه مرد (. 504 ص تا، بی ،4

 .است انحرا  و باطل تأیید سکو  ای دوره چنین در. کردند حرا  را او حالل و حالل را خدا حرا 

:  .ر) امییه  بنیی  و هاشیم  بنیی  رقابیت  ی صیحنه  اسیال ،  از پییش  عرب تاریخ جاهلی؛ های رقابت اوج.3

 تلقیی  رقییب  راندن حاشیه به برای حرکتی هاشم، بنی رقیران نگاه در اسال  پیدایی و بود( ق4532 مقریزی،

 زمیان  هیای  جنیگ  و اسال  ظهور پرتو در آنچه تا بودند فرصتی یافتن پی در نگره همین اساس بر و گردید

 از هرگیز  تنهیا  نیه  باطل و جاهالنه دیدگاه این. کنند جرران گیری انتقا  با بود، شده آنان متوجه( ص) پیامرر

 نگریست می کربال ی واقعه به نگره همین با یزید که آنجا تا گردید، شکوفاتر روز هر نشد، خارج آنان ذهن

 آن دندان و لب بر داشت دست در که چوبی با گذاشتند رویش پیش در را( ع) حسین اما  سر که هنگامی و

 :که کرد می زمزمه را ربعری بن عرداهلل شعر و زد می حضر 

 شهدوا بردر اشیاخی لیت

 االسل وق  من الخزرج جزع

 فرحا استهلوا و الهلوا

 تشل ال ان یزید یا قالوا ثم
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 مثلها بردر هم فجزینا

 ...و فاعتدل بدر میل اقمنا و

 و شدند حاضر بدر در که من بزرگان کاش(. 888 ص ق،4402 ،2 ج کثیر، ابن و 84 ص تا، بی طیفور، ابن)

 میی  و کردنید  میی  شیادمانی  و بودند حاضر مجلس چنین در امروز دیدند را خزرج ی قریله های تیره گزند

 .گرفتیم آنان از را خود کین و دادیم را بدر روز پاداش علی آل به مراد، شل دستت یزید: گفتند

 ی خیاطره  تجدیید  شیود  میی  دیده آنچه نیست؛ میان در قرآن و دین و پیغمرر از سخنی هیچ ها بیت این در

 بیه  صراحت به ادامه در او( 423 ص ش،4531 شهیدی،! )شستیم خون به را خون است، جاهلی های خون

 طریری، ) نزل وحی ال و جاء خرر فال بالمل  هاشم لعرت: گوید می و پردازد می رسالت و وحی اصل انکار

 خیویش  قیدر   تحکییم  بیرای  و کیرده  بازی پادشاهی و مل  با محمد، یعنی هاشم ،(422 ص تا، بی ،2 ج

 بیه  بازگشیت  با او گونه این به! است شده نازل وحیی نه و آمده غیب از خرری نه اال و است کرده ادعاهایی

 قیدر   و حاکمییت  اعمال به بود، اسال  حقیقت مقابل در که جاهلی سنتت به تمس  و اسال  از پیش عصر

 بکند؟ باید چه( ع) حسین اما  چون آگاهی انسان فضایی، چنین در و پرداخت

 (ع) حسین امام اقدام

 دیین  اذهیان  در و دارد، عهیده  بیر  را میرد   و جامعه ارشاد و هدایت الهی و دینی ی وظیفه حکم به که اما 

 از آب و بپیردازد  امور اصالح به باید القاعده علی است، مررح او سنت حافظ و پیامرر یادگار عنوان به داران

. آیید  نمیی  دست به سنگین و بسیار ی هزینه با جز امر این و بازگرداند اش واقعی مسیر به را اسال  ی رفته

 بیرای  و زند نمی کنار چهره از نقاب آسانی به کرده؛ تن به حق لراس و است یافته رشد باطل که داند می او

 و ناسیازگاری  اصلی غرض و علت تا کوشید آمده پیش های فرصت در رو این از کند، نمی نمایی رخ مرد 

 چنیین  بیه  خیدا  رسیول  سینتت  احیای و جامعه اصالح برای تنها که بفهماند مرد  به و دارد بیان را خود قیا 

 یگیانگی  بیه  شهاد  از پس حنیفه، بن محمد برادرش به خود ی نامه وصیت در او. است زده دست حرکتی

 ییا  گیری،  طغییان  روی از مین  و: فرماید می معاد و جهنم و بهشت بودن حق و( ص) پیامرر رسالت و خدا

 جیدّ   امّیت  در اصیالح  را کیردن  پییدا  من هد  بلکه ا ، نشده خارج مدینه از ستمگری و فساد یا سرپیچی

 و پییامرر  جید   ی سییره  بیر  و کنم منکر از نهی و معرو  به امر که آنست قصد  بنابراین است؛ خدا رسول
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 ،4405 مجلسیی، . )اسیت  پذیرفتیه  را خیدا  راه بپذیرد، من از را حق این کسی هر پس بردار ، گا  علی پدر 

 دوسیت  را معیرو   من که دانی می تو خدایا، که فرماید می( ص) پیامرر قرر کنار در چنین هم او( 581 ص

 دار  مسیئلت  را اسیت  آن در تیو  رسیول  خوشینودی  و تو رضای آنچه پس دار ، می زشت را منکر و دار 

 روی در اگیر  حتیی  کیه  فرمایید  می تأکید با اساس همین بر او(. 81 ص ق،4554 امین، و 582 ص همان،)

 میی  تأکیید  بیا  و( همانجیا ) کیرد  نخواهید  بیعت معاویه بن یزید با هرگز نیابد، پناهگاهی و ملجأ هیچ زمین

 راه تنهیا  بییان  ایین  بیا  او شیود؟  نمی جلوگیری باطل از و شود نمی عمل حق به که بینید نمی آیا که فرماید

 چرا ،(842 ص ،4443 ،44 ج عساکر، ابن) داند می( خدا راه در شهاد ) سعادتمندانه مرگ در را رستگاری

 با و شد وارد خویش توان تما  با اما  و کرد می میسر را باطل ی چهره سازی عیان امکان طریق این تنها که

 بیه  از برخیی  اصیرار  رغیم  بیه  شود، می کشیده سختی جای به است کرده آغاز که حرکتی دانست می اینکه

 ترلییغ  و آنیان  اسیار   بیا  تا برد خود با را همه کودکان، و زنان کردن همراه عد  بر مرنی خیرخواهان ظاهر

 .سازد منکوب همیشه برای را باطل و دارد نگاه زنده همیشه برای را کربال ی فاجعه حضورشان،

 نتیجه

 بیه  بازگشیت  بیرای  اسیالمی  ی یافتیه  انحیرا   ی جامعیه  که آید می دست به گفته پیش مراحث مجموع از

 در اینکیه  بیه  علم با( ع) حسین اما  و داشت بسیار ی هزینه به نیاز بود کرده طراحی خدا رسول که مسیری

 در پیا  نیدارد،  دنریال  بیه  او برای ظاهری موفقیت سپاه و امکانا  حداقل با حکومت مقتدر دستگاه با افتادن

 و کنید  زداییی  تیاریکی  اسیال   ی چهیره  از اندکی بتواند خویش اقدا  با شاید تا نهاد مرارزه و قیا  ی عرصه

 و قیدر   طرییق  از پییروزی  کیه  داشیت  بیاور  حیال  عیین  در او. دهد نشان مرد  به را باطل صور  زشتی

 را خیود  حقیقیت  و رود می کنار زودی به آب، روی بر کفی چون هم و است موقتی همیشه نظامی امکانا 

 وارد حقیقیی  اسیال   بیا  مصیا   در خیود  هیای  شاخصه با که جریان این با مواجهه در او. داد خواهد نشان

 دانسیت  می اینکه با ندید، ای چاره کردن فریاد و خواستن پا به جز بود، گردیده مسلمانان زندگی ی عرصه

 غریار  زدودن و جامعیه  اصیالح  قصید  بیه  رو ایین  از بپردازد، باید بسیار هایی هزینه مقصود به رسیدن برای

 هسیتی  تما  از راه این در و شد میدان وارد باطل ناخوشایند ی چهره دادن نشان یا دین ی پیکره از انحرا 

 .یابد دست خویش اهدا  به باال حدّی تا توانست الرته صد و گذشت خویش
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 :کتابنامه

 .مجید قرآن

 اسیالمی،  انقیالب  آموزش و انتشارا  سازمان: تهران. شهیدی جعفر سید ی ترجمه(. ش4532) الرالغه نه 

 .اول چاپ

: قیم . ابیراهیم  ابوالفضیل  تحقییق . 40 ج. الرالغیه  نهی   شیرح (.  4134) اهلل هره بن ابوحامد الحدید، ابی ابن

 .النشر و للرراعه اسماعیلیان مؤسسه

 .النشر و للرراعه صادر دار: بیرو . 4 ج. التاریخ فی الکامل(.  4133/ق4523) الحسن ابی عزالدین اثیر، ابن

 .للمرروعا  االعلمی مؤسسه. 5ج. العرر(.  4114/ق4514) محمد بن عردالرحمن خلدون، ابن

 .اول چاپ الهدی، انوار: قم. الرفو  قتلی فی اللهو (. ق4441) موسی بن علی طاووس، ابن

 .بصیرتی مکتره: قم النساء بالغا (. تا بی) طاهر ابی بن ابوالفضل طیفور، ابن

 دارالفکیر : بییرو  . شییری  علیی  تحقیق. دمشق مدینه تاریخ(. ق4443) حسن بن علی ابوالقاسم عساکر، ابن

 .النشر و للرراعه

 داراحییاء : بییرو  . شییری  علی تحقیق. 2 ج. النهایه و الردایه(.  4122/ق4402) اسماعیل ابوالفداء کثیر، ابن

 .اول چاپ. العربی التراث

 .العلمیه مررعه: قم(. ع) الحسین مقتل(. تا بی) یحیی بن لو  ابومخنف،

 المکتریه  منشیورا  : اشر  نجف. المظفر کاظم تحقیق. الرالرین مقاتل(.  4133/ق4523) ابوالفرج اصفهانی،

 .دو  چاپ الحیدریه،

 .العرفان مررعه: قم. االشجان لواع (. ق4554) محسن سید امین،

: بییرو  . محمیودی  محمیدباقر  تحقییق . 8 ج. االشیرا   انسیاب (.  4114/ق4514) یحیی بن احمد بالذری،

 .اول چاپ للمرروعا ، االعلمی مؤسسه
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: تهیران . اللهیی  آییت  تقیی  محمد سید ترجمه. تاریخ مسیر در تشی (. ش4533) محمد حسین سید جعفری،

 .چهار  چاپ اسالمی، فرهنگ نشر دفتر

 و فرهنیگ  وزار  انتشارا  و چاپ سازمان: تهران. 5 ج. اسال  سیاسی تاریخ(. ش4531) رسول جعفریان،

 .اول چاپ اسالمی، ارشاد

 چیاپ : بییرو  . احمید  عریدالغفور  احمید  تحقییق . الصحاح(.  4121/ق4401) حماد بن اسماعیل جوهری،

 .للمالیین العم دار. چهار 

 .دو  چاپ آگاه،: تهران. پاینده ابوالقاسم ی ترجمه. عرب تاریخ(. ش4533) فیلیپ حتی،

 .اول چاپ التراث، االحیاء الریت آل مؤسسه: قم. 1 ج. الفقهاء تذکره(. ق4441) یوسف بن حسن حلی،

. النشیر  و للرراعیه  االرشیاد : بیرو . اتراعهم و الخفاء محاکما (.  8004/ق4484) جعفر جواد دکتر خلیلی،

 .اول چاپ

 چاپ العربی، الکتب داراحیاء: قاهره. عامر عردالمنعم تحقیق. الروال االخرار(. 4130) داود بن احمد دینوری،

 .اول

. تیدمری  عردالسال  عمر تحقیق. 4 ج. االسال  تاریخ(.  4121/ق4401) احمد بن محمد الدین شمس ذهری،

 .اول چاپ: بیرو 

. النشیر  و للرراعیه  الغیدیر : بییرو  (. ع) بیت اهل مذهب الی الرریق(.  4111/ق4442) احمد النفیس، راسم

 .اول چاپ

 مرروعیاتی  مؤسسیه : تهران. 4 ج. کال  جواهر علی ی ترجمه. اسال  تمدن تاریخ(. ش4533) جرجی زیدان،

 .امیرکریر

 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر: تهران(. ع) حسین قیا (. ش4531) جعفر سید شهیدی،

 الحیوزه  فیی  المدرسیین  جماعیه  منشیورا  : قیم . 4 ج. المییزان  تفسیر(. تا بی) محمدحسین سید طراطرایی،

 .العلمیه
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 چیاپ  للمرروعا ، االعلمی مؤسسه: بیرو . 4 ج. الررری تاریخ(.  4125/ق4405) جریر بن محمد طرری،

 .چهار 

 .النشر و للرراعه دارالفکر: بیرو  المیس خلیل شیخ تحقیق. 4 ج. الریان جام (.  4113/ق4443)

 .اول چاپ. اسالمی نشر مؤسسه: قم. 5 ج. الخال (. ق4444) حسن بن محمد طوسی،

 .اول چاپ فرهنگی، و علمی: تهران. اسال  تکاملی انقالب(. ش4534) الدین جالل فارسی،

: تهیران . مخرومیی  مهیدی  دکتیر  تحقییق . العیین  کتاب(. ق4401) احمد بن خلیل عردالرحمن ابی فراهیدی،

 .دو  چاپ دارالهجره، مؤسسه

 .اول چاپ داراالضواء،: بیرو . 3 ج. شیری علی تحقیق. الفتوح کتاب(. ق4444) اعثم بن احمد کوفی،

 مؤسسیه : بییرو  . حییانی  بکیری  تحقییق . 4 ج. کنزالعمیال (.  4121/ق4401) علی عالءالدین هندی، متقی

 .الرساله

 .دو  چاپ الوفاء، ی مؤسسه. بحاراالنوار(.  4125/ق4405) محمدباقر مجلسی،

 .پنجم چاپ صدرا،: تهران. باطل و حق(. 4533) مرتضوی مرهری،

 .هشتم چاپ صدرا،: تهران. حسینی حماسه(. 4531)

 النشیر  مؤسسیه : قیم . 8 ج. جاللیی  حسیینی  محمید  سید تحقیق. االخرار شرح(. تا بی) نعمان قاضی مغربی،

 .االسالمی

 و للرراعیه  دارالمفیید : بییرو  . االختصیاص (.  4115/ق4444) نعمیان  بن محمد بن محمد عرداهلل ابی مفید،

 .دو  چاپ النشر،

 .دو  چاپ النشر، و للرراعه دارالمفید: بیرو . 8 ج. االرشاد

 چیاپ  اسیاس  بیر . عاشور علی سید تحقیق. التخاصم و النزاع(. ق4532) علی بن احمد الدین تقی مقریزی،

 .نجف
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 چاپ امیرکریر،: تهران. نیکلسون رینولد تصحیح. 8 ج. معنوی مثنوی(. ش4535) محمد الدین جالل مولوی،

 .اول

 اسیالمی،  انتشیارا   دفتر: قم. کربال تا مدینه از( ع) علی بن حسین سخنان(. ش4533) صادق محمد نجمی،

 .هفتم چاپ

 .اول چاپ کتاب، بوستان: قم. عاشورا جریان به نو نگاهی(. ش 4525) علیرضا سید واسعی،

 .دارصادر: بیرو . یعقوبی تاریخ(. تا بی) یعقوب ابی بن احمد یعقوبی،

 : ها نوشت پی

 .ایران صنعت و علم دانشگاه علمی هیئت عضو. 4

 پییامرر  عفیو  مورد خویش های کاری زشت ی همه با و آوردند اسال  ناچار به مکه فتح از پس که کسانی.8

 .یافتند آزادشدگان یا «طلقا» عنوان و گرفتند قرار( ص)

 :  منبع

 عاشیورا  سراسیری  گنگیره  دومیین  مقاال  مجموعه) انتظار انقالب، عاشورا، ،[تا بی] اصغر، علی عز ؛ پور

 [.نا بی] ،[جا بی] اول، جلد( پژوهی


