
 
 

  دو چيستان مهم تاريخی درباره حسين تازی
  

  )٢٧٠٩دوره جديد(اسفند  ۵٢پيام ما آزادگان، شماره 
  لروز مرگ حسين تازیابه مناسبت همزمان شدن نوروز خجسته با س

 
 
 

راه نابود از ديرباز گفته اند، تا فرهنگ ملتی زنده است، آن ملت به زندگی ادامه خواهد داد. مفهوم اين گفته آنست که بهترين 
کردن ملتی، از بين بردن فرهنگ آنست. اين واقعيت را ماليان نابکار و بون اصل و نسبی که حکومت را در ايران بدست گرفته 

سال به سختی تالش کرده اند تا فرهنگ شکوهمند و ديرپای ملت ايران را نابود  23اند، به خوبی تشخيص داده  در اين مدت 
سالهای  يران بر خالف کوشش آخوند ها برای بازداشتن آنها از اجرای مراسم فرهنگی، از همانکنند. بديهی است که ملت ا

نخست روی کار آمدن آخوند خمينی با شور بيشتری به انجام مراسم فرهنگی خود ادامه داد و بدينجهت تودهنی محکمی به 
ی جدا کردن مردم ايران از اجرای مراسم فرهنگی آخوندها حواله داد تا جايی که حتی آخوند خمينی نيز از ادامه کوشش برا

شان باز ايستاد. ولی امسال با همزمان شدن سالروز مرگ حسين تازی با خجسته نورو ايرانيان، ماليان اجرای هرگونه مراسم 
بينيم،  وابسته به جشن چهارشنبه سوری و عيد نوروز را به گونه رسمی ممنوع اعالم کردند. بدينجهت ما خود را ناچار می

  دست کم، دو چيستان درباره حسين تازی شرح دهيم.
  
  

  چيستان نخست: چرا يزيد بن معاويه، حسين را کشت؟ 
  
حسين تازی بر آن بود تا تاج خالفت اسالمی را از سر يزيد بن معاويه بردارد و خود جانشين او شود(اميدواريم، خوانندگان  -١

بود و نه امام و حسين تازی نيز درپيش از فرنام امامت بهره می برد و بنابراين، ران ارج توجه داشته باشند که يزيد خليفه 
هدفش خالفت بود و نه امامت). به پيروی اين هدف، حسين از مکه به قصد جنگ با يزيد خارج شد و لشگريان يزيد نيز در 

ی و امام زمان، نگارش دکتر مسعود انصاری کربال او و سپاهيانش را در پهنه جنگ از دم تيغ گذراندند. (بنمايه ها: شيعه گر
که هر نکته ای را با ذکر بنمايه ای معتبر و توانمند شرح داده است. شهيد جاويد، نگارش آخوند صالحی نجف آبادی که چون 

 درباره تاريخ جنگ کربال واقه بينی کرده است، بوسيله ماموران امنيتی خمينی کشته شد.)
 
  تجارتی يزيد بوسيله حسين تازی در ناحيه تنعيمغارت و چپاول کاالهای  -٢

حسين تازی در راه لشگرکشی از مکه به کوفه، در ناحيه « تنعيم» با کاروانی روبرو شد که برای يزيدبن معاويه کاالهای 
  بتجارتی حمل می کرد. حسين تازی به کاروان ياد شده حمله کرد و اموال و شتران آن کاروان را تصرف کرد. ( به کتا

The Religio-Political Factions in Early Islam        نگارشWellhausen    ،که بر پايه دهها کتب تايخ عربی نوشته شده
  مراجعه فرماييد. )

 
  رقابت عشقی حسين تازی و يزيد بر سر زنی به نام «اورينب» -٣

نام « اورينب». معاويه موافقت کرد، دختر خود  يزيد بن معاويه و حسين تازی، هر دو عاشق زن زيبای شوهرداری بودند، به
را به شوهر اورينب که عبدهللا نام داشت بدهد و در نتيجه وی همسرش اورينب را طالق گويد تا يزيد بتواند بدون مشکل 

 سالم، همسرش اورينب را طالق داد، حسين او را فريفت و به همسری خود در شرعی با او ازدواج کند. هنگامی که عبدهللا
دل بپروراند. (بنمايه ها: سنجش فرهنگ پارسی با اورد و طبيعی است که اين رويداد سبب شد تا يزيد کينه حسين را در 

، ناسخ التواريخ، ١۵٨تا  ١۵٧، زندگانی حسين، نگارش زين العابدين راهنما، جلد نخست برگهای ٩۶فرهنگ تازی، صفحه 
  ).۵٩، شيعه گری  و امام زمان، نگارش دکتر مسعود انصاری صفحه 55جلد ششم، صفحه 

  
  

  چرا مردم ايران، حسين دوست هستند؟  چيستان دوم:
  

اين  افزون بر پرسش باال، چرا مردم ايران، در سالروز کشته شدن حسين، با خنجر مغز خود را  می شکافند؟ چرا ايرانيان در
روز سينه می زنند؟ چرا با زنجير بر بدن خود می کوبند؟ چرا خاک و گل بر سر روی خود می مالند؟ چرا در مرگ حسين تازی 

  مويه و گريه سر ميدهند؟ 
  



  پاسخ اينهمه چرا ها اينست که :
هللا) حاج شيخ عباس قمی، نگارش آخوند(آيت  سفينة البحار  مدينة االحکام و آالثار پايه نوشته کتابن تازی بر سيح -الف

  فته است:گکه به تاييد و ستايش آيت هللا نجفی مرعشی، مرع تقليد شيعيان جهان رسيده، درباره ايرانيان  ١۶۴صفحه 
  

ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر  
را به فروش رسانيد و  ناز دشمنان ما هم بدتر است. ايرانی ها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد، زنانشاباالتر  هر ايران 

  مردانشان را به بردگی و غالمی اعراب گماشت. 
  
  

  در زمان خالفت عثمان، مردم تبرستان بر ضد حاکم تازی شورش کردند و عثمان برای فرونشاندن مردم تبرستان،  –ب 
عاص » حاکم کوفه را برای سرکوبی مردم تبرستان روانه داشت. حسن و حسين تازی، فرزندان علی بن ابيطالب نه « سعيدبن 

تنها در اين جنگ ها شرکت داشتند، بلکه جز سرداران لشگر «سعيدبن عاص» به شمار می رفتند و رهبری اين جنگها را بر 
، می نويسد ٢٨٨ياسی اسالم، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم پاينده، برگ عهده داشتند. دکتر حسن ابراهيم حسن، در کتاب تاريخ س

خدا ميداند، اين دو امام محبوب مردم شيعه ايران چه کشتارهايی از مردم اين کشور کرده اند. ( دائرة المعرف شيعه اسالم، 
  ).١٨٣تا  ١٧٩نگارش حسن االمين برگهای 

  
ی به خراسان فرستاد و تازيها نيشابور را با کشتار بيحد و خونريزی فراوان علی بن ابيطالب در زمان خالفت خود، لشگر -پ 

  ).۴١١تسخير کردند. ( بنمايه: کتاب تاريخ ايران بعد از اسالم، نگارش دکتر حسن زرين کوب برگ 
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