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  از دیدگاه اهل سّنت -س- م حضرت حسینقیا
  

  بسم هللا الرَّحمن الرَّحیم
  

  ی عاشورا بیان کنید.  ی واقعه    سؤال: لطفًا دیدگاه اهل سّنت را درباره
جواب: چون قیام حضرت حسین علیه سلطنت یزید به اقـدام معاویـه (انتخـاب 

ت حسـن امضـا ای که با حضـر  نامه فرزندش به عنوان جانشین خود به خالف صلح
ت گردد، بنابراین برای روشن شدن دیـدگاه مـا مسـلمانان اهـل سـنّ   کرده بود) بر می

ـ خالفت اسـالمی از ١ی عاشورا نخست به دو موضوع مرتبط به هم (  ی حادثه  درباره
  کنیم:   ـ مواد قرارداد صلح میان حضرت حسن و معاویه) اشاره می٢ت نظر اهل سنّ 

مـا مسـلمانان اهـل سـّنت  ،ی نـوع حکومـت  یـد دربـارهدان  چنـان کـه می  ـ هم١
را قبول داریم و معتقدیم بعد از وفـات حضـرت  »و دولت خالفتشورٰی حکومت   « 

به الهام رّبانی پیش بینی فرموده بود که مدت خالفت سی سـال خواهـد  محّمد
شود و مدت خالفـت آن بزرگـواران سـی سـال بـود   بود سپس به پادشاهی تبدیل می

 ١٢ماه، حضرت عثمان  ۶سال و  ١٠ماه، حضرت عمر  ٣سال و  ٢ضرت ابوبکر (ح
 »فتح البـاری«ماه) در  ۶ماه و حضرت حسن  ۶سال و  ۴ماه، حضرت علی  ٣سال و 

خـوانیم:   می اثر ابن حجر عسـقالنی از قـول حضـرت رسـول )۶٨٣ص  ٩ج (
الفت بعد از من سی سال خ  « یعنی:  الخالفه بعدی ثالثون سنه ثم تصیر ملکاً عضوضا  « 

اخرجه احمـد و اصـحاب السـنن و ( »شوداست سپس به پادشاهی مستبدانه تبدیل می
  .»)صّححه ابن حّبان و غیره
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ـ وقتی حضرت عثمان توسط باغیان (تجـاوزگران) بـه شـهادت رسـید شـورای ٢
ی   ی مسـلمین برگزیدنـد و همـه  حضرت علی را به عنوان خلیفـه ،مهاجرین و انصار

هـای معاویـه طـی   مانان به جز معاویه و مردم شام با او بیعت کردند و مخالفتمسل
ین انجامید. چـون قبـول حکمیـت بـر حضـرت علـی ّف مراحل مختلفی به جنگ ِص 

تحمیل شد جمعی از یارانش ـ که بعدًا به خوارج شـهرت پیـدا کردنـد ـ از وی جـدا 
ی خـود   آنهـا را وظیفـه ها کردند. حضرت علـی سـرکوبی  به نام دین جنایت شدند و

دانست. بعد از متالشی شدن لشکر خوارج در جنگ نهروان سه نفـر از آنهـا بعـد از 
رایزنی به این نتیجه رسیدند کـه حضـرت علـی و معاویـه و عمروعـاص را بـه قتـل 

ی برادرکشـی میـان مسـلمانان   ای برگزینند و فتنه  تا مسلمانان به اّتفاق خلیفه برسانند
عبدالرحمان ابن ملجم حضرت علـی را هنگـامی کـه بـرای ادای نمـاز خاتمه یابد. 

دو نفـر دیگـر موفـق نشـدند اّمـا  ١صبح راهی مسجد بود در کوچه بـه قتـل رسـانید
عمروعاص و معاویه را بکشند. بعد از شهادت حضرت علی بزرگان اسالم شـورایی 

با خالفـت او به اتفاق حضرت حسن را به خالفت برگزیدند. معاویه  تشکیل دادند و
هم مخالفت نمود و اینبار نیز به رأی اجماعی صحابه پشـت کـرد. حضـرت حسـن 
برای جلوگیری از جنگ و خونریزی میان مسلمانان ناچار با معاویـه پیمـان صـلحی 

  امضا کرد. مواد اساسی آن صلحنامه به قرار ذیل بود. 
  ـ معاویه طبق قرآن و سنت و به روش خلفای راشدین عمل کند. ١
  ـ معاویه حق ندارد برای بعد از خود ولیعهد و جانشین تعیین کند. ٢

                                            
يكي از مقاالتش را به ايـن موضـوع    »ده گفتـار« ر كتاباهللا نعمت اهللا صالحي نجف آبادي د آيت -1

اختصاص داده است كه طبق روايات و اسناد و مدارك تاريخي حضرت علي در كوچه ضربت خورد نه 
 در داخل مسجد.
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  امور مسلمین را بدست گیرد. شورٰی ـ بعد از مرگ معاویه ٣
  ی و شیعه چنین گزارش شده است. متن قرارداد صلح در کتب معتبر سنّ 

بسم هللا الرحمن الرحیم ـ هذا ما صـالح علیـه الحسـن بـن علـی معاویـه بـن ابـی   « 
 ةاملسلمین علی أن یعمل فیهم بکتاب هللا و سـن ةن صالحه علی أن یسلّم الیه والیسفیا
الخلفاء الصالحین و لیس ملعاویه بـن  ةـ و سیر سلّم  هللا علیه و آله و صلّیـ  محّمدنبیه 

بــین شــورٰی ابــی ســفیان أن یعهــد إلحــد مــن بعــده عهــداً بــل یکــون االمــر مــن بعــده 
  .٢»املسلمین

هجری) به رحمت ایزدی پیوسـت او  ۵٠ده سال (در سال حضرت حسن بعد از 
تا آخر عمر شریفش به صلحی که امضا کرده بود پایبند بود و علیـه معاویـه اقـدامی 
نکرد و برادرش حضرت حسین نیز در طول بیست سال سلطنت معاویه هیچ حرکتی 

ش معاویه به خالف عهدی که امضـا کـرده بـود فرزنـداّما  جهت براندازی وی نکرد
جانشین خود قرار داد و اکثر سران اقـوام و عشـایر را  که ناصالح و فاسق بود، یزید را

  به بیعت با فرزندش وادار نمود.
ریزی کـرد و مـانع شـد حکومـت،   معاویه با این اقدامش سلطنت موروثی را پایه

خت استوار گردد. بعد از مرگ او یزید بر تشورٰی ی   اسالمی شود یعنی مجددًا بر پایه
حضرت حسین حاضر نشد بایزید بیعـت کنـد و سـلطنت را بـه اّما  سلطنت نشست

ای   رسمیت بشناسد و چون در برابر لشکر انبوه یزید سپاهی نداشت جز سکوت چاره
حضرت نامـه فرسـتادند و اعـالم کردنـد کـه  آن وقتی اکثر مردم کوفه برایاّما  ندید،

ف دانست به سـوی ت حسین خود را موّظ پذیرند. اینجا بود که حضر  رهبری او را می

                                            
 »بحـاراالنوار«ت ابن حجر هيثمي و اثر دانشمند مشهور اهل سنّ 136ص  »الصواعق املحرقه«به  - 2

اثر احمد بن اعثم كـوفي از علمـاي    »الفتوح«لسي از علماي شيعي و نيز اثر عالمه مج 65ص  44ج 
 نگاه كنيد. 160ص  4شيعي ج 
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لع گشت نعمان بن بشیر والی کوفـه یزید از اقدام کوفیان مّط  وقتیکوفه حرکت کند. 
را خلع و ابن زیاد را مأمور سرکوب مخالفان کرد و او با تهدید و خشونت و کشتار بـا 
مردم رفتار کرد در نتیجه حمایت مردمی از نهضت حضرت حسین خنثـی شـد و او 

حالی که از انصراف و ملغی شدن حمایت کوفیان و جنایات عمال یزید از جمله در 
کرد  چنان به سوی کوفه حرکت می  خبر بود هم شته شدن َپیَکش، مسلم بن عقیل بیک

ی کربال لشکر یزید راه را بر وی بستند و آن حضرت را بر سر یـک   تا اینکه در منطقه
یزید بیعت کند و یا جنگ را تحّمل نماید) اّمـا آن  دو راهی قرار دادند (یا بپذیرد که با

ی ایمان و تقوا تسلیم درخواست آنها نشد و قبول نکرد با یزید بیعت کند و چون   ُاسوه
خواست به مکه برگردد به او اجازه ندادند و جنگ را بر آن حضرت و یارانش تحمیـل 

ـ سـالم و رحمـت و  ٣کردند سرانجام او و جمع زیادی از همراهانش به قتل رسیدند
  برکات خدا بر آن شهیدان واال مقام باد ـ 

  ا حضرت حسین علیه یزید قیام کرد؟اکنون این سؤال مطرح است که چر
علیه ـ برای احیای نظام شـورایی قیـام کـرد.  لّلهحضرت حسین ـ سالم اجواب : 

خـود  کرد و جانشـینی بـرای  توضیح اینکه: اگر معاویه طبق مفاد صلحنامه عمل می
دادنـد و زمـام امـور  داد و پس از مرگ وی بزرگان اسالم شورایی تشکیل می  قرار نمی

                                            
طبـق  «آمـده اسـت:    –عليه الرحمه  –در كتاب ده گفتار آيت اهللا نعمت اهللا صالحي نجف آبادي  - 3

   »اند. نفر بوده 146در كربال حداقل  ق همراهان امام حسينروايات موثّ
نزد ايرانيان باستان مقـدس   72چون عدد «همشهري نيز گزارشي جالب چاپ شده بود:  ي در روزنامه

 72تن از يـارانش، مـاني و    72را با آن تطبيق دادند (زرتشت و  بوده است عدد ياران امام حسين
تن از يارانش) و با وجود اين كـه تعـداد    72تن از يارانش و امام حسين و  72تن از يارانش، مزدك و 

نفر بودند اما به دروغ گفتند:  120ي انفجار محل حزب جمهوري اسالمي بيش از  ه شدگان حادثهكشت
 تن از يارانش)... 72(بهشتي و 
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گزیدنـد درآن صـورت   ای بـر می  گرفتنـد و بـه اتفـاق خلیفـه  مسلمانان را بدست می
چـون معاویـه بـه اّمـا  کرد. حضرت حسین نیز با منتخب شورای مسلمین بیعت می

ی از دیـن (نظـام ار داد و مانع شد اصل مهّم خالف عهدنامه یزید را جانشین خود قر
  .شورایی) احیا شود علیه یزید قیام کرد

نامـه بـود او  بنابراین شکی نیست که قیام حضرت حسین برای اجرای مفاد صـلح
قیام کرد تا سلطنت (نظام فردی) بر چیـده شـود و نظـام و حکومـت شـورایی احیـا 

  .گردد.
ویـه فـردی درسـتکار و شـریف را هـم معا اگـر ی قابل توجه این اسـت کـه نکته

خالف عهدنامه بود بـاز حضـرت ه تعیین ولیعهد باساسًا کرد چون   جانشین خود می
  کرد.   حسین با او بیعت نمی

اگر گفته شود حضرت حسین قیام کرد تا حکومت را بدست آورد و بجـای یزیـد 
شود   ب میر اهانت به آن حضرت محسوزمام امور مسلمین را بدست گیرد این تصّو 

زیرا به معنی آن است که حضرت حسین نیز مانند معاویه بر خالف عهدنامـه عمـل 
کرد و به اصل مهم و اساسی صلحنامه (بعد از مرگ معاویـه بایـد شـورای مسـلمین 

  حکومت را در دست گیرد) بی اعتنا بود و آن را پایمال نمود. 
اگـر  نامه بود و صلحپس تردیدی نیست که قیام حضرت حسین برای اجرای مفاد 

سالم  –آن حضرت  سپرد خالصه میشورٰی رسید زمام امور را به  جه میقیامش به نتی
  ٤در واقع جانش را در راه احیای نظام شورایی فدا کرد. -تعالی علیه  لّلها

  

                                            
هـاي عالّمـه    را از سـخنان و درس  »ی قیام حرضت حسین فلسفه« ي نگارنده بينش مزبور درباره - 4

 ) اقتباس نموده است.(از پيشوايان بزرگ اهل سنّت –رحمه اهللا  –زاده  احمد مفتي


