علل و اهداف قیام امام حسین
از منظر مقام معظم رهبری «مدظلّهالعالی»

حجتاالسالم والمسلمین سعید عطاریان

*

اشاره

از زمان وقوع قیام عاشورا در سال  11جری با امروز 1737 ،سال م گذرد
در این زمان روال  ،این حادثه پیوسته مورد بوجه دا شمندان و صاحبان ا دیشده
بوده است که حکایدت از عظمدت آن قیدام دارد ایدن ا قدالب بدزرگ و حرکدت
درسآموز و عبرحا گیز ،الگوی بسیاری از قیام دا و جنبش دای پدس از خدود
بوده است این قیام ،مچنان م بوا دد بدرای ملت دای جهدان ،الهدامبخدش و
آموز ده باشد ا دیشهوران برای این قیام ،عل و ا داف مختلفد بیدان کدردها دد
بعض دف قیام را برقراری حکومت و برخ دیگر ،شهادحرلب را دف قیدام
امام حسین دا ستها د مقام معظم ر بری در این باره ،دیدگاه خاص دار دد و
دف از قیام امام حسین را حاکمیت دین و اقامۀ عدل م دا ند این مقالده بدا
بوجه به ا میت و کته ای برجسدتۀ ایدن دیددگاه ،بده ببیدین دالید و شدوا د آن
م پردازد که از آن با عنوان «دیدگاه حاکمیت دین و عدل» یاد کردهایم البته عل
* پژو شگر حوزه و دا شگاه
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و ا داف دیگری ما ند پاسخ به دعوح مردم کوفه ،امر به معروف و ه از منکدر
و مورد بوجه برخ دا شمندان بوده اسدت ،امدا بده جهدت ایدنکده دو دیددگاه
«برقراری حکومت» و «شهادحرلب » بیشتر مورد قدد و بررسد مقدام معظدم
ر بری قرار گرفته است ،در ایدن مقالده ،بنهدا بده قدد و بررسد ایدن دو دیددگاه
م پردازیم
این وشتار در محور ای زیر سامان یافته است:
الف) دیدگاهها
 .1دیدگاه تشکیل حکومت

در ببیین دیدگاه بشکی حکومت به عنوان ددف قیدام سیدالشدهدا

بایدد

گفت که رسالت پیامبران اله در رول باریخ بدرای پیشدبرد ا دداف مقدسشدان،
بشکی حکومت بوده است؛ زیرا بسیاری از احکام الهد را بددون آن مد بدوان
اجرا کرد پیامبر بزرگوار اسالم

یز ما ند دیگر ا بیای اله در پد ا جدام دادن

این اقدام مهم ،حکومت بشکی داد د و پس از خود ،جا شینا معرفد کرد دد
با این حکومت به صورح شایستهای ادامه یابد ،ولد ایدن اقددام پیدامبر بزرگدوار
اسالم

پس از رحلت آن حضرح استمرار یافت و ر بری امدت اسدالم در

جایگاه اصل خویش قدرار گرفدت بدا بوجده بده دالید گو داگون و از جملده،
حاکمیت معاویه بر سرزمین دای اسدالم  ،زمیندهای بدرای برقدراری حکومدت
اسالم برای امام حسن

و امام حسین

فرا م شد ،با جای که معاویده در

اواخر عمر خود برای یزید بیعت م گرفت
معتقدان به دیدگاه بشکی حکومت ،بر این باور د که امام حسین

قبد از

بشکی حکومت یزید در مواجهه با معاویه ،نگام کده بدرای گدرفتن بیعدت از

علل و اهداف قيام امام حسين

ا

از منظر مقام معظم رهبری(مدظلّهالعالی) 
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مدینه به این شهر آمده بود ،با بوجه به شناخت که از جامعه و شخح یزیدد

داشت ،در مقاب این بصمیم معاویه مقاومت کرد و به صراحت ،بربدری خدود را
سبت به یزید برای حکومت اعالم کرد امام در جواب معاویده کده گفدت« :بده
خدا سوگند ،اگر من در میان مسلما ان کس بهتر از یزید را سراغ داشتم ،بدرای او
ََ

َ

َ َ
رکت َمن ُه َو خ ٌیر م ُ
نـه؛ به خدا سوگند! بو کس
والله لقد ت
بیعت م گرفتم» فرمودِ « :
ِ

را که از یزید بهتر است کنار گذاشت » معاویه گفت :گویا خودح را م گدوی

فرمود :آری  1مچنین در گفتوگو با مروان بن حکم پس از درخواست بیعت با
َ

إ

َ

َ

إ َ

إُ ُ

إ

یزید فرمودَ «:و َعلی اْل إسَلم َّ
السَل ُم ِإذ ق إد ُب ِل َی ِت اْل َّمة ِب َراع ِمث ِل َي ِز يد؛ 2نگام کده
ِ ِ
ٍ
امت به حاکم می یزید گرفتار م شود ،باید با اسالم خداحافظ کرد» ایشدان
ّ َ ُ
ّ ّ
َ
در جمع لشکریان ّ
حر فرمود دُّ « :أيها الناس ،إنا أهل َبیت ن ِّبیكم َصلی الل ُـه َعلیـه و
ِ

ِ
َ ُ َ
َ َ َ َ
َ َ َ ََ ُ
یكم من َه ُ
ُ
الِ ُالم َّـدعین مـا لـیَ لهـم؛ ای
ـُ
ل
ع
مر
اْل
ذا
ه
ة
الي
و
ب
ولی
أ
ِآلهَ ،و نحن
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
7

مردم! ما ا بیت پیامبر شما به والیت و ر بری مردم ،شایستهبر از این مددعیا
ستیم که آ چه را دار د ،ادعا م کنند»

با بوجه به این سه جمله از سدخنان امدام ،مد بدوان تیجده گرفدت کده امدام
ا
ا
حسین اوال :با کس می یزید بحت یچ شراین بیعت م کند؛ ثا یا :خود
را شایستۀ حکومت و ر بری امت م دا د
نقد دیدگاه تشکیل حکومت

مقددام معظددم ر بددری بدده رد کام د ایددن دیدددگاه اعتقدداد دار ددد ،امددا آن را
« یمهدرست» م دا ند؛ به این بیان که اگدر منظدور از ایدن ظریده ،آن باشدد کده
 1ابنقتیبه دینوری ،االمامة و السیاسة ،ج ،1ص211
 2ابن ما ،مثیراألحزان ،ص20
 7موفب بن احمد خوارزم  ،مقتل الحسین

 ،ج ،2ص203
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دف امام ،حکومت بوده است ،به این صورح که ر جا به بنبست برسدد و راه
برقراری حکومت برای امام بوسد دشدمنان مسددود شدود برگدردد ،ایدن ظریده
درست یست و اگر به عنوان بخش از تیجۀ قیام در ظدر گرفتده شدود ،درسدت
است« :اگر آن کس که م گوید دف حضرح از این قیدام ،بشدکی حکومدت
ّ
حقۀ علوی است ،مرادش این است که کس به قصد حکومت حرکت مد کندد،
شدن ایدن کدار
با آنجا پیش م رود که ببیند این کار شد است ،با دید احتمال ِ
یا احتمال عقالی وجود دارد ،وظیفهاش ایدن اسدت کده برگدردد ،ایدن درسدت
یست ،برای اینکه مجموع حرکت امام ،این را شان م د د»

1

مچنین ایشان در قد این دیدگاه به کتۀ دیگری اشاره م کنند:
«در زیددارب از زیارح ددای امددام حسددین

کدده در روز اربعددین خوا ددده

ََ
َ
م شود ،جملهای بسیار پرمعنا وجود دارد و آن این استَ « :و َبـذ ُم إه َج َت ُـه ِفیـَ
َّ َ َ
إ َ
َ
َ
ِل َی إس َت إن ِقذ ِع َب َادك ِم َن ال َج َهال ِة َو َح إی َر ِة الضَللة»؛ 2فلسفه فداکاری حسدین بدن علد

در این جمله گنجا ده شده است»

7

ایشان در بوضیح این جمله از زیارح م فرمایند« :و آن کس م بوا دد بشدر
را جاح بد د که دارای گذشت باشد ،بتوا د اییار کند و از شهواح بگدذرد بدا
بتوا د شمع فرا راه بشر روشن کند»

0

با بوجه به این جمله ،دف امام از قیام ،جاح بنددگان خداو دد از جهالدت
است؛ به این معنا که برای جاح مردم از ادا و گمرا  ،باید اقدام عمل کدرد
 1مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص780
 2شیخ روس  ،تهذيب األحكام ،ج ،1ص :110خون قلب خود را در راه بو یار کرد با بندگا ت را از
جهالت و سرگردا و گمرا

جاح بد د

 7مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص231
 0مان ،ص233
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که شام اصالح و امر به معروف و هد از منکدر و روشدنگری ،بده در قیمتد
ا
است ،ولو به بهای شهادح امام و یارا ش بمام شود ،ه صرفا حکومدت کده اگدر
شد ،امام از دف خود دست بردارد منظور اینکه ممکدن اسدت بدرای جداح
بشر ،شخح جاحد نده از جان خود مایه بگذارد و در این راه به شهادح برسد
ا
و الزاما برقراری حکومت م بوا د دف شخح منج باشد
 .2دیدگاه شهادتطلبی

صاحبان این دیدگاه ،بنهدا ددف قیدام سیدالشدهدا را شدهادح حضدرح
م دا ند و قائلند که امام در حال از مدینه خارج شد د کده از خندراح پدیش رو
آگا داشتند و بنها دف که آن بزرگوار را به این مسیر پرخنر کشا ید ،شهادح
در راه خدا بود مقدام معظدم ر بدری در مقدام قد ظریداح قدائالن بده دیددگاه
ا
دیچ یدت
شهادحرلب م فرمایند« :مد گویندد اصدال حسدین بدن علد
حکومت کردن داشت ،یچ یت گرفتن مقام و حکومت و ریاست بر مسدلمین
ا
داشت ،بلکه خواست کشته شود اصال قیام کرد با کشته شود ،برای اینکده دیدد
در ز دددهبددود ش مد بوا ددد آن بکلیدده الهد را ا جددام بد ددد ،گمددان کددرد بددا
کشتهشد ش آن بکلیه را ا جام م د د حاال که با ز دهبودن م بدوا یم کداری
ا جددام بددد یم ،پددس بددا کشددتهشدددن ایددن کددار را ا جددام بددد یم م د گوینددد
که از مدینه راه افتاد ،در یتش مین بود که بدرود کشدته شدود
حسینبنعل
ا
اصال قصددش جدز ایدن چیدز دیگدری بدود مکده دم کده آمدد ،ایدن قصدد را
1
داشت »
بر اساس این دیدگاه ،قیام امام حسین «مرگ ا تخاب اسدت کده امدام بدا
شهادح خود ،دشمنان دین را رسوا و افشاگری بزرگ در باریخ ا جام داد امام بدا
 1مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص 00و 01
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شهادح خود خواست پردۀ بزویر بن امیه را بردارد و حساب اسالم محمدی را از
اسالم اموی جدا کند» « 1امام با شهادبش از جایگاه حق که داشت فرابدر رفدت
و یزید از جایگاه پست که داشت فروبدر رفدت سیدالشدهدا از آثدار و تدایج
شهادح خود در رول قیامش ،از مدینه با مکه و از مکده بدا کدربال بار دا و بار دا
سخن گفتند و حت از مان اول ،شهادح خود و اصحابشدان را فدتح و پیدروزی
َ
َ إ
َ
َ إ
إ َ
خوا د د ،آنجا که فرمود د« :ف ِإ َّن َم إن ل ِح َق ِبي إاس ُتش ِهد َو َم إن ل إم َيل َح إق ِبي ل إم ُيـد ِِ ِك
إَ
الف إت َح؛ 2ر کس از شما به من پیوست ،بدا مدن شدهید خوا دد شدد و در کدس،
7
بخله کرد ،پیروزی را خوا د دید»
نقد دیدگاه شهادتطلبی

مقام معظم ر بری ،این دیدگاه را م پذیر د و در قد این دیدگاه مد گویندد:
«این حرف را م ما در اسناد و مدار اسالم داریم که برو خدودح را بده کدام
کشتهشددن بیندداز مدا چندین چیدزی دداریم»  0مچندین ایشدان مد فرمایدد:
«شهادب را که ما در شرع مقدس م شناسیم معنایش این است که ا سدان بده
د بال دف مقدس که واجب یا راجح است ،برود و در آن راه ،بن به کشتن دم
ا
بد د این آن شهادح صحیح اسالم است»«0،اما اینکه آدم ،اصدال راه بیفتدد
برای اینکه "من بروم کشته بشدوم" این دا آن چیدزی یسدت کده مربدوا بددان
حادثه با آن عظمت است این م بخش از حقیقت است ،اما ددف حضدرح
1
این یست»
 1محمدباقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،00ص78و77
 2ابنقولویه ،كامل الزيارات ،ص30
 7محمد جواد مغنیه ،الحسین و بطلة كربال ،ص13و18
 0مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص780
 0مان
 1مان ،ص780و781
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گفتن است که دیدگاه شهادحرلب بدین معنا ،با شهادحرلبد بده معندای
کفارۀ گنا ان بفاوح دارد شهید منهری در این باره م ویسدد« :یدک بحریده
معنوی در حادثۀ عاشورا این است که بگوییم حسین بن عل قیام کدرد بدا کشدته
شود برای اینکه کفارۀ گنا ان امت باشد که یک از اصول اعتقداداح مسدیحیت
1
است و با روح اسالم سازگار یست و با سخن حسین سازگار یست»
خلط میان هدف و نتیجه

مقام معظم ر بری در قد این دو دیدگاه و پیش از اینکه به ببیین ظریۀ خدود
بپرداز د ،اظهار م دار د« :بنده به ظرم اینرور مد رسدد کسدا کده گفتدها دد
ددف ،حکومدت بدود و یدا ددف شدهادح بدود ،میدان ددف و تیجده خلد
ددف حسدین
کردها د»  2مچنین ایشان م فرمایند « :یچیک از این دو شدب،
ِ
را مورد بوجه قرار داده بله ،تیجۀ این حرکت ،یک از مین دو چیز
بن عل
بود؛ یا حکومت بود یا شهادح؛ اما این دو ،تیجۀ حرکت بود ه دف حسین بن
7
عل »
 .3دیدگاه حاکمیت دین و عدل

مقام معظم ر بری پس از قد و بررسد دو دیددگاه «حکومدت و شدهادح»
ابتدا به شرح دیدگاه مورد ظر و سپس به بیان دالید خدو یش بدرای ایدن دیددگاه
م پرداز د
هدف امام حسین

از قیام

ر بر معظم ا قالب دربارۀ دف امام حسین
 1مربض منهری ،حماسۀ حسینی ،ج ،1ص31و33
 2مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص781
 7مان

از قیام عاشورا بده کتده ای
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ا
مهم و متعددی اشاره م کنند؛ میال م فرمایند « :دف آن بزرگوار عبارح بدود از
ا جامدادن یک واجب عظیم از واجباح دین که آن واجب عظیم را یچکس قبد
یک
از امام حسین ا جام داده بود»؛ 1یا م فرمایند« :قیام حسین بن عل
قیام درسآمدوز و یدک حرکدت مجسدمکننددۀ بکلیده اسدالم اسدت»؛ 2و یدا
م فرمایند« :امام حسین برای ا جام یک واجب قیام کدرد ایدن واجدب در ردول
باریخ ،متوجه به یکایک مسلما ان است این واجب عبارح است از اینکده در
وقت دید د که ظام جامعۀ اسالم دچار یک فساد بنیا شده و بیم آن است که
7
بهکل احکام اسالم بغییر یابد ،ر مسلما باید قیام کند»
ه این بدود
ایشان در بوضیح این کته م فرمایند « :دف حسین بن عل
ا
که حتما حکومت بشکی بد د که اگر بدا د م شود ،حرکت کند و ه اینکده
ا
ا
حتما شهید بشود که اگر بین راه ،فرضا موجباب پیش آمد که به شدهادح رسدد،
قبول کند و بگوید من باید شهید بشوم ده! دیچکددام از ایدن دو ددف بدود؛
بده د یدای زمدان
دف چیز دیگری بود دف این بود که حسدین بدن علد
خودش ،به مسلمان ا و به س ای آیندۀ د یا شان بد د که در گداه شدرای
این بود ،وظیفه این است که بایست قیام کند برای اینکه وضدع را برگردا دد؛ چده
این قیام او به تیجه برسد و چه رسد»  «0ایدن قیدام گدا بده تیجدۀ حکومدت
م رسد ،به شهادح م رسد آیا در این صورب که به شهادح م رسد ،دیگدر
قیام فایدهای دارد چرا ،یچ فرق م کندد» 0و « شدا ۀ ایدنکده گفتدیم فرقد
 1مان ،ص 781؛ سیدعل خامنهای ،چهار گفتار ،ص73
 2مان ،ص181
 7مان ،ص 771و 773دربارۀ بعابیر مختله ایشان درمورد ا داف قیام در پایان این وشتار بوضیح
خوا یم داد
 0مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص 180و181
 0مان ،ص770
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م کند این جمله است که حضرح در منزل عذیب فرمودَ « :والله إ ِّني َ َال ٌ
ِجـو
ِ ِ
َ َ َ َ َ ً ََ َ ٌ َ
َ َ
الله ِبنا ق َتلنـا أم َف َرنـا؛ 1بده خددا قسدم ،مدن امیدد دارم کده
ان يكون خیرا ما اِاد
2

خداو د برای ما خیر خواسته است ،کشته شویم یا پیروز شویم»
ایشان در بوضیح دیدگاه خود به بأسیس ظام اسالم بوسد پیدامبر بزرگدوار
اسالم اشاره م کنند« :پیغمبر اکرم و ر پیغمبری وقت که م آیدد ،یدک
مجموعه احکام م آورد این احکام را که پیغمبر مد آورد ،بعضد فدردی
است و برای این است که ا سان خودش را اصالح کند بعض اجتمداع اسدت
7
برای اینکه د یای بشر را آباد و اداره کند»
ایشان با بوجه به جامعیت احکام دیدن و اعدالم ایدن احکدام بوسد پیغمبدر
اکرم م فرمایند« :اسالم مۀ این مجموعه را بر بشریت عرضه کرد ،مده را
إ
ُ
َ ُ
َ
م پیغمبر اکرم بیان فرمودَ « :ما ِم إن شيإ ٍِ ُيق ِّـر ُبك إم ِم َـن ال َج َّن ِـة َو ُي َب ِاع ُـدک إم ِم َـن
َّ َ
َ ُ
ُ
مۀ آن چیز ای را کده
َّالن ِاِ ِإال َو ق إد َن َه إی ُتك إم َع إن ُه َو أ َم إر ُتك إم ِبه»؛ 0پیغمبر اکرم
م بوا د ا سان و یک جامعۀ ا سا را به سعادح برسا د بیان فرمود ،بلکده آن دا
0
را عم و پیاده کرد»
در ادامه بیان م کنندد« :در زمدان پیغمبدر حکومدت اسدالم و جامعدۀ
اسالم بشکی شد خ م روشن و مشخح است باید جامعدۀ اسدالم و
فرد اسالم از این خ  ،بر روی این خد و در ایدن جهدت و از ایدن راه حرکدت
کند سؤال در اینجا باق م ما د و آن اینکه اگر برای این قناری کده پیغمبدر
 1ابو مخنه ،وقعة الطف ،ص130
 2مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص771
 7مان ،ص 180و181
 0شیخ کلین  ،كافی ،ج ،2ص 30و برق  ،المحاسن ،ج ،1ص 238چیزی یست که شما را به بهشت
زدیک و از جهنم دور گردا د ،مگر اینکه از آن ه و بدان امربان کردم
 0مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص787
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اکرم بر روی این خ به راه ا داخته است ،سست یا حادثهای پیش آمدد و آن
را از خ خارج کرد ،بکلیه چیست اگر جامعۀ اسالم منحرف شد ،اگر ایدن
ا حراف به جای رسید که خدوف ا حدراف ،کد اسدالم و معدارف اسدالم بدود،
َ
َ
َ َ َ َّ ُ
ْمنكمْْ َعن ِْد ِين ِهْف َسوفْ
بکلیه چیست بکلیه را قرآن فرموده است :منْْيرتد ِ
َّ َ
َ
يْالل ُه ِْبقو ٍم ُْي ِح ُّب ُهم َْو ُْي ِح ُّبونه  1و آیاح زیاد و روایاح فدراوان دیگدر و مدین
َيأ ِت
روایتدد کدده از قددول امددام حسددین و ایشددان از پیغمبددر بددرای مددردم
خوا د 2پیغمبر فرموده بود ،اما آیا خودش م بوا سدت بده ایدن حکدم الهد
عم کند ه! چون این حکم اله وقت قاب عم اسدت کده جامعده منحدرف
7
شده باشد»
زمان انجام دادن تکلیف

ر بر معظم ا قالب در بوضیح اینکه چرا یچکس قب از امدام حسدین
این واجب عظیم را ا جام داده بود ،م فرمایند« :این بکلیه در زما ضدروری
م د شددود کدده ا ح دراف در جامعدده پددیش بیایددد»  0مچنددین در بوضددیح زمددان
ضروریشدن این بکلیه به گو ه ای ا حراف که در جامعه ممکن اسدت پدیش
بیاید ،اشاره م کنند و م گویند« :دو وع ا حراف داریم :یک وقدت مدردم فاسدد
م شو د ،اما احکام اسالم از بین م رود ،لیکن یدک وقدت مدردم کده فاسدد
گوینددگان دیدن دم فاسدد
م شو د ،حکومت ا م فاسد مد شدو د ،علمدا و
ِ
م شو د؛ اگر جامعه و ظام اسدالم بده چندین چیدزی دچدار شدد د ،بکلیده
 1مائده ،آیۀ  :00ر کس از شما از دینش برگردد ،خدا بهزودی گرو
آ ان خدا را دوست م دار د
 2این روایت در بخش دالی  ،ذکر خوا د شد
 7مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص780
 0مان ،ص780

را خوا د آورد که دوستشان دارد و
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َ
َ
َ َ َ َّ ُ
ْمنكمْْ َعن ِْد ِين ِهْف َسووف َْيوأ ِتيْ
منْْيرتد ِ

چیست بکلیه را قرآن فرموده است:
َ
َ
َّالل ُه ِْبقو ٍم ُْي ِح ُّْب ُهم َْو ُْي ِح ُّبونه ؛ « 9ر کس از شما از دینش برگردد خددا بده زودی
گرو را خوا د آورد که دوستشان دارد و آ ان خدا را دوست م دار دد» و آیداح
زیاد و روایاح فراوان دیگر و مین روایت که از قول امدام حسدین و ایشدان از
پیغمبر برای مردم خوا د پیغمبر فرموده بود؛ اما آیا خودش مد بوا سدت
به این حکم اله عم کند ه! چون این حکم اله وقت قاب عم اسدت کده
2
جامعه منحرف شده باشد»
پس زمان ا جام بکلیه« ،زما [است] که دم آن ا حدراف اصدل محقدب
شده و م زمینه برای قیام علیه آن ا حراف و اصالح آن ا حراف مهیا شده اسدت
7
آن زمان ،زمان امام حسین است»
ایشان در ببیین زمان ا جام دادن بکلیه م فرمایند« :در زمان امام حسن
که معاویه در رأس حکومت است ،اگرچه خیل از شا ه دای آن ا حدراف پدیدد
آمده است ،اما نوز به آن حدی رسیده است که خوف ببدی کل اسالم وجدود
0
داشته باشد»
ایشان مچنین در ادامۀ این بحث با بیدان دیگدری دربدارۀ زمدان ا جدام دادن
قنار دین اسالم و جامعۀ اسالم را کده
بکلیه م فرمایند« :حسین بن عل
از خ خارج شده بود و داشت م رفت به ررف مادهگرای و فساد کام  ،با قیدام
خود به حال اول برگردا د»  0یعن زمدان ا جدام دادن بکلیده زمدا اسدت کده
خوف فراگیرشدن فساد وجود داشته باشدد و ایدن وضدعیت فقد در زمدان امدام
 1مائده ،آیه 00
 2مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص780
 7مان ،ص783
 0مان ،ص780
 0مان ،ص207
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حسین در جامعه بروز کدرد «واجبد کده امدام حسدین ا جدام دادن آن را
دف خود قرار داد ،واجب بود که در بنای کل ظام فکدری و ارزشد و عملد
اسالم ،جای مهم دارد با وجود اینکه این واجب ،خیل مهم و بسیار اساسد
است ،با زمان امام حسین به این واجب عم شده بود این واجب باید بده
وسیلۀ امام حسین ا جام م گرفت با درس عمل برای مسلما ان و برای رول
1
باریخ باشد»
از آ چه گذشت ،م بوان تیجه گرفت کده ایشدان ددف عدال قیدام امدام
حسین را "قیام برای حاکمیت حب و عدل" و حفظ دین خدا دا ستها د ،آنجدا
که م فرماید« :بمام رفتار و گفتار آن بزرگوار ،این منلب را روشدن مد کندد کده
غرت ،ادامۀ راه پیامبر اکرم و دیگر پیامبران بوده است و آن ،اقامۀ حب و عدل
و دین خدا و ایجاد حاکمیت شریعت و بر مزدن بنیان ظلم و جور و رغیان بدوده
است»  2عناوین دیگری ما ند اصالح امت ،ریشهکن فساد ،امدر بده معدروف و
ه از منکر ،جداح امدت از دادا  ،گمرا د و ا جدام دادن بکلیده عظدیم،
ز دهکردن ارزش ای اسالم  ،امنیت یافتن مظلومدان ،عمد بده احکدام و سدنن
اله و را م بوان بحت آن دف عال قرار داد
دالیل و شواهد دیدگاه حاکمیت دین و عدل
الف) مخالفت با بیعت

یک از دالی و یا شوا د قیام امام حسین برای حاکمیت دین ،این اسدت
که از قبول حکومت یزیدد امتنداع ورزید دد ر بدر معظدم ا قدالب در ایدن بداره
م فرمایند« :ما به چه دلی این منلب را عرت م کنیم این را از کلماح خدود
 1مان ،ص782
 2مان ،ص 212و217
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امام حسین به دست م آوریدم 1امدام در مدینده کده ولیدد ،حداکم مدینده،
حضرح را احضار کرد و گفت :معاویه از د یا رفتده و شدما بایدد بدا یزیدد بیعدت
َإ ُ َإ ُ َ َ َ
إ َ َ
ون أ ُّي َنـا أ َح ُّـق ِبال َِلَلف ِـة َو
کنید؛ حضرح به او فرمود :باشد با صبح« :ننظ ُر َو تنظ ُـر
إ
ال َب إی َعة» 2و مروان ،فردای آن روز ،حضرح را در کوچه ای مدینه دید گفدت :یدا
اباعبدالله! بو خودح را به کشتن م د ! چرا با خلیفه بیعت م کن بیا بیعت
َ إ َ
إُ ُ
إ
َّ َ إ َ إ
السَل ُم ِإذ قد ُب ِل َی ِت اْل َّمة ِب َراع ِمث ِل
کن! حضرح در جواب فرمودَ « :و َعلی ِاْل إسَل ِم
ٍ
َي ِز يد؛ 7نگام که امت به حاکم می یزیدد گرفتدار مد شدود ،بایدد بدا اسدالم
0
خداحافظ کرد»
ر بر معظم ا قالب در بوضیح سدخن امدام حسدین بده ایدن کتده اشداره
م کنند« :حضرح م خوا د بفرماید که با به حال رچه بود ،قاب بحم بدود،
اما االن پای اص دین و ظام اسالم در میان است و بدا حکومدت کسد مید
0
یزید [اص دین و ظام اسالم ] ابود خوا د شد »
ب) اصالح امت و امر به معروف و نهی از منکر

«حضرح به برادرش محمد بن حنفیه چیزی را بده عندوان وصدیت وشدت و
َ ِّ َ إ َ إ ُ إ َ ً َ َ َ ً َ َ ُ إ ً َ َ َ ً َ َّ َ َ َ إ ُ َ َ
ـِ
ل
إفرمود« :أني ُلم أخرج أ ِشـرا و ال ب ِِـرا و ال مف ِسـدا و ال َ ِالمـا و ِإنمـا خرجـت ِلِ ِ
َ
ِاْل إصَلح ِفي أ َّم ِة َج ِّدي »  1عنوان این کار ،مین اصالح اسدت مد خدوا م
ِ

 1سیدعل خامنهای ،چهار گفتار ،ص 01و مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص771
 2محمدباقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،00ص 720و ابنراووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،برجمۀ
فهری ،ص 27ما فکر م کنیم شما م بیندیشید که کدامین از ما شایسته خالفت و بیعت ستیم
 7محمدباقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،00ص 721و ابنراووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،برجمۀ
فهری ،ص20
 0مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص771
 0مان ،ص772
 1محمدباقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،00ص :727من رگز از روی وس و رغیان و فسادا گیزی و
ستم قیام کردم ،بلکه برای اصالح در امت جدم قیام کردم
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اصالح کنم این مان واجب است که قب از امام حسین ا جدام گرفتده بدود
ایددن اصددالح از رریددب خددروج اسددت و خددروج یعن د قیددام حضددرح در ایددن
ا
وصیت امه ،این را ذکر کرد؛ یعن اوال :م خوا یم قیام کنیم و ایدن قیدام مدا دم
ا
برای اصالح است ه برای این است که حتما باید به حکومدت برسدیم ،ده بدرای
ا
این است که حتما باید برویم و شهید شویم ،ه! م خوا یم اصالح کندیم البتده
اصالح ،کار کوچک یست»؛«1رلب اصالح ،یعن مدان ارزش دای کده در
جهت عکس آن حرکت کرده بود د را در جای خود بحت حکومدت الهد قدرار
2
دادن»
إَ إ
ُ ُ َإ ُ
وو َو
«امام حسین با بوجه به گسترش فساد فرمود « :أ ِِ يـد أن آم َـر ِبـالمع ُر ِ
َ
إ َ َ
َ
أ إن َهی َع ِن ال ُم إنك ِر َو أ ِس َیر ِب ِس َیر ِة َج ِّدي َو أ ِبي»  7نگام که م فرمایدد مد خدوا م

امر به معروف و ه از منکر کنم ،یعند حقیقدت و روح ایدن حرکدت ،امدر بده

معروف و ه از منکر است و این حقیقت حرکت حسین بن عل است»

0

مقام معظم ر بری دربارۀ اربباا اصالح و امر بده معدروف و هد از منکدر و
لوازم این دو م فرماید« :این اصالح ،مصداق امدر بده معدروف و هد از منکدر

ً
ِّ ً َ
َ
است و با بوجه به جملۀ امام که فرمودَ « :م إن ک َان َب ِاذال ِف َینا ُم إه َج َت ُه َو ُم َوطنـا َعلـی
َ َّ إ
ِلق ِاِ الل ِه َنف َسه»؛ 0یعن این اصالح بدون این کار ا امکانپدذیر یسدت و امدر بده

معروف و ه از منکر و اصدالح جامعده ،بدذل مهجدت در راه خددا الزم دارد و
 1مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص777-772
 2مان ،ص137

 7محمد باقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،00ص 727من م خوا م امر به معروف و ه از منکر کنم و
براساس سیرۀ جد و پدرم رفتار کنم
 0مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص00
 0محمدباقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،00ص 713ر کس حاضر است خود را در راه ما فدا کند و
آمادگ دیدار با خداو د را دارد

علل و اهداف قيام امام حسين
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از منظر مقام معظم رهبری(مدظلّهالعالی) 
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1

ج) احساس خطر برای اصل اسالم

مقام معظم ر بری در بوضیح سومین دلی خدود مد فرمایندد« :چیدزی کده
حسین بن عل

را به این جهاد دشوار وادار مد کدرد ،ایدن بدود کده احسداس

م کرد دین در خنر است» « 2حسین بن عل

به مه در رول باریخ یداد داد

که اگر دیدید قنار [دین] از خ خارج شده ،را ش این اسدت کده برویدد جدان

َ
َ
ُ ََ إ
خودبان را در معرت فداکاری ای بزرگ قدرار بد یدد« :أ َّمـا َب إعـد فقـد َع ِل إم ُـت إم أ َّن
َ َ َ إ َ َ ُ إ َ ً َ ً ُ إ َ ا ُ ُ َّ َ ً
َإ َ َ
َ ُ َ َّ
اکثـا ِل َع إه ِـد
ِسو الل ِه قد قا ِفي حی ِات ِه من ِأى سلِانا جا ِئرا مست ِحَل ِلحر ِم الل ِه ن ِ
َ
َ َّ إ إ إ
َّ َ إ َ ُ
ُ َ َ َ
َّ ُ َ ً ُ َّ َ ُ
اْلث ِم َو ال ُع إد َو ِان ث َّم ل إم ُيغ ِّی إر ِبق إـو ٍ َو ال
الل ِه مَل ِالفا ِلسن ِة ِسو ِ َالل ِه يعمل ِفي ِعب ِاد الل ِه ِب ِ
ََ
َ
ً َ َّ
َ
ِف إع ٍل ک َان َح ِقیقا َعلی الل ِه أ إن ُي إد ِخل ُه َم إدخل ُـه»؛ 7یعن وقت که مید یزیددی در کدار

است ،کار حسین ای زما ه ،ر جا ستند ،این است کده مدن کدردم لدذا کدار
0

یک کاری است برای رول باریخ بشر»
حسین بن عل
ایشان با بوجه به ایدن روایدت پیغمبدر اکدرم مد گویندد« :در ایدن کدالم
َ
ُ َ َ َ
پیامبر بکلیه بیان شد« :ث َّم ل إـم ُيغ ِّی إـر ِبق إـو ٍ َو ال ِف إع ٍـل» اگدر ا سدان در چندین
شراین قرار گرفت ،واجب است در مقاب این عم  ،قیام و اقددام کندد ،بده در
کجا م خوا د برسد؛ کشته شود ،ز ده بما د ،به حسدب ظدا ر موفدب شدود یدا
شود ر مسلما در مقاب این وضیعت باید قیدام و اقددام کندد ایدن بکلیفد
 1مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص181
 2مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص217
 7محمد باقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،00ص 781شما خود م دا ید که پیامبر فرموده است :ر کس
سلنان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حالل شمرد و پیمان خدا را بشکند و با سنت پیامبر مخالفت ماید
و در میان بندگان خدا به گناه و ستم رفتار کند ،ول با او به مبارزه عمل و گفتاری بر خیزد ،سزاوار است که
خداو د او را در جایگاه آن حاکم ستمگر (جهنم) وارد کند
 0مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص210
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است که پیغمبر فرموده است امام حسین در منزل به ام بیضه فرمدود:
«و انا احق من غیر؛ 1من از مۀ مسلما ان شایسدتهبدرم بده ایدنکده ایدن اقددام را
ِّ َ
َ إَ
بکنم»  2مچنین بر اساس ق ای دیگر ،امام فرمود دَ « :و ِإني أ َح ُّق ِب َهـذا اْل إم ِـر
ا
َّ
َ
ِلق َر َاب ِتي ِم إن َِ ُسو ِ الله؛ 7و من به سبب زدیک و قرابتم با رسدول خددا قنعدا
برای این اقدام از مۀ مسلما ان شایستهبرم»
د .جایگزینی بدعت به جای سنت

مقدام معظددم ر بدری دربددارۀ آشکارشددن بدددعت ا و ازبدینرفددتن سددنت ا
م فرمایند« :امام حسین در مکه دو امه وشته است :یک به سدران بصدره و
ُ
َ
یک به رؤسای کوفه در امۀ امام به سران بصره آمده اسدتَ « :وأنـا إأد ُعـوکم ِإلـی
َّ
َ َ َ
َ
َّ ُّ َّ َ ُ إ َ إ
ـتَّ ،
دعـة قـد
وإن ِالب
تاب الل ِه َو ُس َّن ِة ن ِب ِّی ِه صلی الله علیه و آله ،فإن السنة قـد أمیت
ُ ِک ِ
إ
یـت»  0حضرح م فرماید :من م خوا م بددعت را از بدین ببدرم و سدنت را
حی
أ ِ

احیا کنم؛ زیرا سنت را میرا دها د و بدعت را ز ده کردها د من م خوا م مدان
بکلیه بزرگ را ا جام د م که احیای اسالم و احیدای سدنت پیغمبدر و ظدام
0
اسالم است»

 1ابو مخنه ،وقعة الطف ،ص131
 2مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص770
 7محمد باقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،00ص781
 0عل احمدی ،مكاتیب األئمة ،ج ،7ص172؛ و ابوجعفر محمد بن جریر ربری ،تاريخ طبری ،ج،0
ص« :211من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرام خوا م؛ چراکه سنت از بین رفته و بدعت ز ده
گشته است»
 0مؤسسۀ فر نگ حدیث لوح و قلم ،آفتاب در مصاف ،ص 777و 770

