انديشه سياسي كوفيان كه منجر به شهادت امام حسين عليه السالم شد

 5اصل وپایه اندیشه سیاسی جامعه زمان امام حسين عليه السالم که باعث شهادت اماام حساین
سالم الله علیه شد
1ا بیعت کردن با هر حاکمی واجب است.
2ا اطاعت بی چون و چرا از هر حاکمي واجب است.
3ا عدم تفرقه در جامعه ولو اینکه حاکم هر کاری انجام دهد.
4ا عقیده به جبر.
5ا خروج بر حاکم مساوی با مرگ جاهلیت و کفر.
بیعت با هر حاکمی واجب است
ان ح وحدثنا عبد َّ
الله بن عبد
وحدثني محمد بن َس ْهل بن عَ ْس َكر ال َّتميمي حدثنا يحيى بن َح َّس َ

ان حدثنا مُ عَ اويَ ُة يَ عْ ني بن َس َّالم حدثنا َزيْ ُد بن َس َّالم عان
الرحمن ال َّدارمي أخبرنا يحيى وهو بن َح َّس َ

ول َّ
ن فيه َف َه ْ
أبي َس َّالم قال قال ُح َذيْ َف ُة بن ْال َيمَ ان قلت يا رَ ُس َ
ل من
الله إ َّنا كنا ب َشر َف َج َ
اء الله ب َخ ْير َفن َْح ُ

رَاء ذلك َّ
الشر َخ ْير قال نعم قلت َف َه ْ
ل َورَ َاء ذلك ْال َخ ْير َشر قال
َورَاء هذا ْال َخ ْير َشر قال نعم قلت هل َو َ
َ
ون ب ُس َّنتي َو َس َي ُقومُ فيه ْم ر َجال ُق ُلو ُب ُه ْم
نعم قلت َك ْي َف قال يَ ُك ُ
اي ول يَ ْس َتن َ
ون بَعْ دي أئمَّ ة َل يَ ْه َت ُد َ
ون ب ُه َد َ
ول َّ
وب َّ
الش َياطين في ُج ْثمَ ان إ ْنس قال قلت َك ْي َف َأ ْصن َُع يا رَ ُس َ
الله إن َأ ْدرَ ْك ُ
ات ذلاك قاال َت ْسامَ ُع
ُق ُل ُ
يع ل ْ َ
ْلمير َوإ ْن ُضر َب َظ ْهرُ كَ َو ُأخ َذ مَ ُ
َو ُتط ُ
ال َ
اسمَ عْ َو َأطعْ .
ك َف ْ

از ابو سالم نقل شده حذیفة بن یمان گفت :ای رسول خادا ماا در شار و بادی باودیم ساسس

خداوند خیر و خوبی را آورد و ما الن در آن هستیم .آیا پس از این خیر ،شری خواهد باود  .فرماود:
بله .گفتم :آیا پس از این خیر شری خواهد بود فرمود :بله .عرض کردم :چگونه فرمود :پس از من
امامانی خواهند بود که به هدایتم هدایت نشده و به سنتم عمل نمی کنناد ،در میانشاان مردانای سار

بلند خواهند کرد که در بدن انسان هستند اما قلب هایشان قلب شیاطین است .گفت :عارض کاردم:
اگر آن هنگام را درک کردم ،چه واکنشی نشان بدهم ای رسول خدا صلی اللاه علیاه و آلاه  .فرماود:
گوش فرا می دهی و از امیر اطاعت می نمایی و اگر چه بر پشتت شالق بزند و مالت را بگیرد ،گوش
کن و اطاعت نما!.
النيسابوري القشيري ،ابوالحساين مسالم بان الحجااج (متوفاا 261هاا) ،صاحي مسالم،
ص ،772ح ،1447ناشر :بيت األفكار الدولية -ریاض.
بر اساس اين نظريه:
1ا اطاعت از هر حاكمي واجب است حتي اگر تمام وجودش شيطاني باشد.
2ا ظلم ستيزي ممنوع است.
3ا در مقابل ظلم بايد كرنش نمود و فقط اطاعت كرد.
اطاعت بی چون و چرا از هر حاکمی
َ - 54أ ْخبرَ َنا مُ َحمَّ دَ ،ق َ َ َ
َ
اويْ د بْان
ان ُس َ
ن إ ْبرَ اهيمَ بْن عَ ْبد ْاألعْ َلاى ،عَ ْ
ان ،عَ ْ
ال :أ ْن َبأ َوكيع ،عَ ْ
ن ُس ْف َي َ
َ
ُ
ُ
الَ :ق َ
َغ َف َل َةَ ،ق َ
ال لي ُعمَ رُ  " :يَ ا َأبَا أمَ َّي َة ،إني َل َأ ْدريَ ،لعَ لي َل َأ ْل َقاكَ بَعْ َد عَ امي َه َذاَ ،فإ ْن أمرَ عَ َل ْي َ
ك عَ ْباد
ك َف ْ
َك َف ْ
اصبرْ َ ،وإ ْن َأرَ ا َد َأمْ رً ا ُيا ْنق ُ دين َ
اصبرْ َ ،وإ ْن َحرَ مَ َ
اسمَ عْ َل ُه َو َأطعْ َ ،وإ ْن َضرَ ب َ
َاك،
َح َبشي مُ َج َّدع َف ْ
َف ُق ْ
ون دينيَ ،و َل ُت َفارق ْال َجمَ اعَ َة " .
لَ :سمْ عً ا َو َطاعَ ًةَ ،دمي ُد َ
از سوید بن غفلة نقل شده که عمر به من گفت :ای ابا امیة من نمی دانم ،شااید پاس از ایان

سال ،دیگر تو را نبینم؛ پس اگر برده ای حبشی و بینی بریده به تاو دساتوری داد ،پاس باه حارفش
گوش کن و اطاعتش نما! و اگر تو را زد ،صبر کن و اگر محرومت کارد ،صابر کان و اگار او چیازی را
خواست که به دینت صدمه می زند به او بگو گوش کردم و اطاعت می کنم و به قیمت دینم ،خاونم را
حفظ می کنم! و از جماعت جدا مشو.
سند این روایت از عمر صحی است.
الخالل ،أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد (متوفاي 311ها ) ،السنة ،ص ،111تحقيق:
د.عطية الزهراني ،دار النشر :دار الراية  -الرياض  ،الطبعة :األولى1411،ها 1141 -م.

بر اساس نظريه عمر :
1ا حاكم هركسي ميتواند باشد.
2ا اطاعت از او بي چون و چرا واجب است هر چند برخالف دستورات اسالم حكم كند .
عدم تفرقه در جامعه اگر چه حاکم هر کاری بکند هر کسی ایجاد تفرقه کرد گردنش را بزنید
َ
ين وهو مُ ْج َتمع
بَاب ُح ْكم من َفرَّ َق أمْ رَ ْالمُ ْسلم َ

َشار قال بن َنافع حدثنا ُغ ْن َدر وقال بن ب َّ
 1452حدثني أبو ب َْكر بن َنافع َومُ َحمَّ ُد بن ب َّ
َشار حادثنا

ول َّ
محمد بن َجعْ َفر حدثنا ُشعْ َب ُة عن زيَ اد بن ع َال َق َة قال سمعت عَ رْ َف َج َة قال سمعت رَ ُس َ
الله صلی الله
علیه و سلم يقول إنه س َت ُكون َهنَات و َهنَات َفمَ ن َأرَ ا َد َأن ُي َفر َق َأمْ رَ هذه ْ ُ
األمَّ ة َوهاي َجمياع َف ْ
اضار ُب ُ
وه
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ

الس ْيف َكائ ًنا من كان.
ب َّ

س بن أبي يَ عْ ُفور عان أبياه عان عَ رْ َف َج َ
ان بن أبي َش ْي َب َة حدثنا ُي ُ
اة قاال
ون ُ
 1452وحدثني ُع ْثمَ ُ
ول َّ
الله صلی الله علیه و سلم يقول من َأ َت ُ
سمعت رَ ُس َ
اكمْ َو َأمْ رُ ُكمْ َجميع على رَ ُجل َواحد ُيري ُد َأ ْن يَ ُش َّق
اك ْم أو ُي َفر َق َجمَ اعَ َت ُك ْم َف ْ
عَ َص ُ
اق ُت ُل ُ
وه.
 -14باب کسی که کار مسلمانان را به تفرقه بکشاند در حالی که اجتماع نظر داشتند :
از زیاد بن عالقة نقل شده :از عرفجة شنیدم که مي گفت :از پیامبر خدا صلی الله علیاه و آلاه

شنیدم  :شرور و فسادهایی خواهد آمد پس [در این هنگام] هر کس را که خواست کار این امت را به
تفرقه بکشاند ،در حالی که امت متحد است ،او را با شمشیر بزنید  ،هر کس که می خواهد باشد!.
ابن ابی یعفور از پدرش از عرفجة نقل کرده که گفات :از پیاامبر خادا صالی اللاه علیاه و آلاه
شنیدم که می فرمود :در حالی که حکومتتان بر اساس اتحاد است و بر یک مرد مستقر شده اسات،
اگر کسی آمد و خواست که میانتان تفرقه بیندازد یا اتحادتان را به پراکندگی بکشاند ،او را بکشید!.
النيسابوري القشيري ،ابوالحساين مسالم بان الحجااج (متوفاا 261هاا) ،صاحي مسالم،
ص 773و  ، 774ح ،1452ناشر :بيت األفكار الدولية -ریاض.
ابن اعثم کوفی در الفتوح می نویسد:
يا عبد الله عهدی بک و أنت تکره الفرقة وتقول :ما أحب أن أبیت لیلة ولیس علی أمیر ،وإنی
أحذرک أن تشق العصا أو أن تسعی فی األرض الفساد...و قد حذرتنی الشقاق ولم أکن شاقا ألحد غیر

أنی سمعتک تذکر بیعة قد سبقت وعهدا قد أکد ولیس لک عندی خالف ،فإذا اجتماع النااس علای
ابنک یزید لم أخالف.
 ...سسس عبد الرحمن بن ابی بکر با عصبانیت باه منازلش رفات و معاویاه نازد او فرساتاد و
دعوتش کرد و گفت :ای عبد الله وصیتم به تو که از تفرقه بدت می آید و می گویی که دوست نادارم
شبی بر من بگذرد و امیری نداشته باشم ،این است که تو را از ایجاد اختالف یا این که تالش کنای در
زمین فساد کنی ،بر حذر می دارم.
 ...عبد الله پاسخ داد :مرا از تفرقه بر حذر داشتی و من بر کسی سبب مشاقت نشاده ام جاز
این که شنیدم که از بیعتی یاد می کنی که گذشته است و از پیمانی یااد مای کنای کاه محکام شاده
است و من از تو خالفی سراغ ندارم و اگر ماردم بار خالفات پسارت یزیاد اجتمااع کنناد ،مخالفات
نخواهم کرد.
الكوفي ،أبي محمد أحمد بن أعثم (متوفا 314ها) ،كتاب الفتوح ،ج ،4ص ،341تحقيق :علي
شيري (ماجستر في التاريخ اإلسالمي ) ،ناشر :دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع ا بيروت ،الطبعة:
األولى1411 ،ها .
بر اساس نظريه :
1ا حاكم بودن فرد مهم است و مهم نيست چكار مي كند.
2ا خروج بر او مصداق فساد در زمين است= مفسد في الرض (حتي اگر يزيد خليفه باشد)
3ا هر كسي بر چنين حاكمي خروج كرد بايد كشته شود حتي اگر امام حسين عليه السالم باشد.
عقیده به جبر و فهم غلط از قضا و قدر
أنت  -والله يا أم المؤمنين  -العالمة بالله وبرسوله ،دللتنا على الحاق ،وحضضاتنا علاى حاظ
أنفسنا ،وأنت أهل لن يطاع أمرك ،ويسمع قولك ،وإن أمر يزيد قضاء مان القضااء ،ولايس للعبااد
الخيرة من أمرهم.
 ...سسس معاویه گفت :به خدا قسم تو ای ام المومنین آگاه به خداوند و پیامبرش هستی و ما
را به حق هدایت کردی و ما را بر گرفتن سهممان تحریک کردید و تو شایساتگی داری کاه دساتورت

اطاعت و سخنت شنیده شود و حکومت یزید قضای حتمی ومقدر الهی است و مردم نقشی در تعیین
امرشان ندارند (اختيار تغييرش را ندارند).
الدينوري ،ابومحمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (متوفا 276ها) ،اإلمامة والسياسة ،تحقيق:
علی شیری ،ج ،1ص ،215ناشر :دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع ا بيروت 1411 -ها 1111 -م.
بر اساس نظريه :
1ا يزيد بر اساس اراده خاص و تغيير ناپذير الهي خليفه شده است.
2ا مردم به هيچ عنوان حق اعتراض ندارند حتي اگر يزيد هر جرمي مرتكب شده يا بشود و لياقات
حكومت نداشته باشد( .شرابخواري،سگ بازي ،ميمون بازي،زناي با محارم،ترك نماز)
خروج بر حاکم مساوی با مرگ جاهلیت و کفر
 6645حدثنا مُ َس َّدد عن عبد ْال َوارث عن ْال َجعْ د عن أبي رَ َجاء عن بن عَ َّباس عن النبي صلی الله
علیه وسلم قال من َكر َه من َأميره شيئا َف ْل َي ْصبرْ فإنه من َخرَ َج من الس ْل َطان ش ْبرً ا مَ َ
ات مي َت ًة َجاهل َّي ًة .
باب فرمایش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود :پس از من کارهاایی را خواهیاد دیاد

که آن را انکار کرده و نمی شناسید.
از ابن عباس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرماود :هار کاس از کاار امیاری
بدش بیاید ،باید صبر کند؛ زیرا هر کساي از اطاعات سالطان ،وجبای خاارج شاود ،باه مارگ كفار و
جاهلیت مرده است!.
البخاري الجعفي ،ابوعبدالله محمد بن إسماعيل (متوفا 256ها) ،صحي
أبو صهیب الکرمی ،ناشر :بیت األفکار الدولیة -ریاض.

البخاري ،تحقياق:

بر اساس نظريه :
1ا اگر كسي از سلطان به هر دليلي بدش بيايد (حتي اگر سلطان ظالم باشد)  ،بايد صبر كندو حاق
اعتراض ندارد.
2ا در همه حال بايد مطيع سلطان باشد.
3ا عدم اطاعت ازچنين حاكمي ،كفر محسوب مي شود (و مستحق مرگ).
و بر اساس همين نظريات بود كه امام حسين عليه السالم را به شاهادت رسااندند و باا قصاد
تقرب به خدا ايشان را آماج ضربات شميشير و نيزه و تير و سنگ قرار مي داناد و اهال بيات علايهم
السالم را خارجي خواندند.

أل َلعْ ن َُة َّ
الله عَ َلى َّ
ين
الظالم َ
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َ
« َو َس َيعْ َل ُم َّالذ َ َ
ون».
ي مُ ْن َق َلب يَ ْن َقل ُب َ
ين َظلمُ وا أ َّ
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