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 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  سیزدهمشماره 
  95تابستان 

 افکار و رفتار سیاسی
 امام حسین)ع(

 (24تا  7)

 افکار و رفتار سیاسی امام حسین)ع(
 محمد غفوری

 25/11/1394 تاریخ دریافت:

 31/4/1395 تاریخ تأیید:

 
 چکیده

عنوان جانشینان رسول خدا)ص( که از مقام عصمت نیز برخوردارند، امامان شیعه، به
اند، اما در باب حکومت و سیاست دور بودهخالفت بهای کوتاه از منصب اگرچه غیر از دوره

توان در سیره و عمل سیاسی آن بزرگواران هایی دارند؛ این اندیشه را مینظرات و اندیشه
ای عنوان شخصیتی که در تاریخ اسالم جریان ویژهمشاهده و استنباط کرد. امام حسین)ع( به

یابی به ی حاضر در راستای دستارد. مقالهای در این میان دبرپا کرده است، جایگاه ویژه
ی ایشان را مطالعه کرده و آرای آن امام افکار و رفتار سیاسی آن حضرت، سخنان و سیره
گری، قیام، جنگ و کرامت انسانی استنباط همام را در قالب نگاه به: حکومت، جامعه، اصالح

ی فکری متکی بر کتاب و مهبر اساس منظو نموده و نتیجه گرفته است که امام حسین)ع(
 عمل نموده است. "لو ال حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر"سنت و اصل 

 

  کلیدی: هایواژه
 امام حسین)ع(، افکار سیاسی، رفتار سیاسی، قیام، کربال.

 

                                                      

 ( عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیmd.ghafoori@gmail.com.) 
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 مقدمه

های خدا بر خلق، بیت)ع( جانشینان رسول خدا)ص(، حجتاز دیدگاه شیعه، اهل
اجتماعی  -شریعت الهی و رهبران سیاسی در جامعه هستند؛ اما شرایط سیاسی حافظان دین و

اند، فرصت حاکمیت سیاسی را به ایشان نداده و طبیعتاً زیستهعصری که ایشان در آن می
اِعمال دستورات شرعی نیز برای آنان میسر نشده است. این مسأله بدان خاطر بوده است 

دست  در -ی اجرایی بوده باشد که همان حکومت و قوه - که آن بزرگواران ابزار الزم را
الی ی معصومین)ع( منتشر نشده و در البههای ائمهخاطر، آرا و اندیشههمیناند؛ بهنداشته

 رو، پرسشیشان پنهان مانده است. از ایناجتماعی -های سیاسیگیریسخنان و موضع
 و از جمله امام حسین)ع(، چه که وجود دارد آن است که حیات سیاسی امامان شیعه

  ای بودهها و با چه اندیشههنگام قیام و چه هنگام صلح و سکوت، بر اساس کدام آموزه
 است؟

ی ها داری فکر و اندیشه هستند، اما ضرورت درک و فهم اندیشهی انساناگرچه همه
و سرمشق دیگر  که اسوهجاییای که دارند و از آندلیل منصب الهیی معصومین)ع( بهائمه

شوند، دارای اهمیت بسیار مهم باالیی است. چون کسانی های غیرمعصوم محسوب میانسان
چیز با  کوشند همانند ایشان رفتار کنند، باید بیش و پیش از هرکه پیرو آنان هستند و می

 عنوانای آشنا باشند تا بتوانند آن نظرات را بهی معصومین)ع( در هر زمینهنظرات ائمه
قواعد و قوانین زندگی فردی و اجتماعی، مبنای عمل خود قرار دهند. با این حال، متأسفانه 

تر مورد توجه و کنکاش قرار گرفته ی معصومین)ع( کمها و چارچوب فکری ائمهاندیشه
شدت های دینی، بهکه در مقام عمل و اِعمال احکام دین و اجرای سیاستاست؛ حال آن

های فکری رهبران دینی آشنا بوده های دینی و منظومهه با چارچوبنیازمند آن هستیم ک
ی سیاسی رو نویسنده در این مقاله کوشیده است تا در حد توان خود، اندیشهباشیم. از این

از میان رفتارها و سخنان آن  (ص)عنوان سومین جانشین رسول خداامام حسین)ع( را به
ارایه نماید. بدیهی است که این « رفتار»و « ارافک»حضرت استخراج کرده و در دو بخش: 

ی آرا و رفتارهای سیاسی امام حسین)ع( نیست؛ بلکه به فراخور ی همهکنندهنوشته منعکس
صورت هم بهآن -ی سیاسی آن حضرت ها و سیرهدهنده بخشی از اندیشهیک مقاله، بازتاب

 و رفتار سیاسی، بخشی از افکار خواهد بود. در این مقاله، منظور از افکار -کلی و مجمل
 ی علم سیاست کاربرداست که مفهوم سیاسی داشته و در حوزه و رفتار امام حسین)ع(

 دارد.
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 امام حسین)ع(
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 الف: افکار سیاسی امام حسین)ع(

 . وظایف متقابل حکومت و مردم1

گرفته از خودکامگی( بر اساس تعریفی هر حکومتی )برگرفته از قانون اساسی یا نشأت
گیرد و یا انتظاراتی از مت، حاکمان و مردم دارد؛ تکالیفی بر دوش خود میکه از حکو

در قبال مردم وظایف و تکالیفی دارد حکومت حسین)ع( امام ی شهروندان دارد. در اندیشه
و موظف است به امورات شهرها و شهروندان رسیدگی کند. خود آن حضرت نیز هدف 

برای حاکمیت دین خدا، حکومت را ، بلکه داندمییافتن به قدرت و مال دنیا نرا دستخود 
افراد کور و الل و که و از این خواستشهرها و آسودگی بندگان خدا میبه بخشی سامان

در خور فرمود که شکوه نموده و میشود، ناتوان در شهرها رها شده و به آنان توجه نمی
 .(79: 100، جش1363؛ مجلسی، 168 :1421حرانی، ) دشوانجام وظیفه نمی ،مسئولیت

از منظر امام حسین)ع( شهروندان نیز تکالیفی در قبال حکومت دارند. برای مثال: مردم 
که باید از تملق و چاپلوسی بپرهیزند، در مقابل حوادث جامعه و فساد حکومت ضمن آن

ه بایستی به تکلیف تفاوت باشند. برای آسایش خود نباید با ظالمان سازش نمایند؛ بلکنباید بی
خود از جانب خدا عمل کرده و با اعمال خالف مبارزه نمایند و اگر کسی قیام کرد، او را 

تنها باید خودشان در مقابل . بنابراین طبق فرمایش حضرت، مسلمانان نه)پیشین(یاری رسانند 
 ام معصوم)ع(اند از قیام امها واکنش نشان دهند، بلکه موظفحاکمان ظالم و اعمال فاسد آن

که در مدینه و مکه مانده و امام حمایت عملی کرده و ایشان را یاری نمایند. پس چه آنانی
که به گمان خود امام را نصیحت کرده و خواستند راه دیگری را همراهی نکردند و چه آنانی

اهی که دعوت امام را نپذیرفته و عذر آوردند؛ همگی از وظایف خود کوتبرگزیند و چه آنان
که نقض عهد کرده و در مقابل حضرت ایستادند، اند. جرم کسانیکرده و امام را تنها گذاشته

حرکت خود را آزمونی برای حسین)ع( امام تر است. شاید از همین رو است که بسیار بیش
 .(330: 44، جش1363مجلسی، )ند دانستجامعه و مسلمانان می

 . لزوم حفظ وحدت مسلمین2

ین)ع( و از جمله امام حسین)ع( نسبت به وحدت بین مسلمانان اهمیت ی معصومائمه
بودند که معتقد  که اصل دین و شریعت آسیب نبیند،ای قایل بودند و برای آنبسیار ویژه

حق میراث نبوت و که خالفت را با این . امام حسین)ع(ودباید حفظ شجامعه وحدت در 
 سکوت کردند)ص( وحدت، پس از رسول خدا اما برای حفظ ،دانستندمی بیت و خوداهل

اما این سکوت و تحمل شرایط حاکم بر جامعه تا  .(590: 1، ج1418امین،  ؛280: 3، ج1406طبری، )
زمانی بود که به سود اسالم باشد؛ لذا هرگاه این سکوت و مدارا باعث افزایش ظلم و فساد 
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ید برای دفاع از مرزهای شریعت گردد و به دین ضربه زند، دیگر جای سکوت نیست؛ بلکه با
 .(91: 5، ج1406ابن اعثم، )الهی قیام کرد. چه با قول و چه با عمل 

 شناسیضرورت دشمن. 3

شناسی یکی از مواردی که در سخنان امام حسین)ع( قابل مشاهده است، ضرورت دشمن
دوست ند و بود مردمان کوفه از شناخت دوست و دشمن ناتوانکه آن حضرت از این است.

، 1367؛ خوارزمی، 300: 1403طبرسی، )بود رنج در اند، را دشمن قرار داده و دشمن را دوست گرفته

دشمن  کهکوفیان بفهماند  . آن حضرت تا روز عاشورا بسیار کوشید تا این مفهوم را به(5: 2ج
آشوب  ، باایشانهای ها و دلسوزیجای توجه به دغدغهرا بشناسند؛ اما سپاه کوفه به یحقیق

از هدایت آنان  حسین)ع(وقتی امام  ،خاطرهمینو بلوا مانع شنیدن سخن حضرت شدند. به
طبرسی، ) ان مهر زده استتهایدل ان از حرام پر شده و خدا برتهایشکم :فرمود ،ناامید شد

 .(117: 75و ج 383: 44، جش1363؛ مجلسی، 300: 1403

 پاسخ به ندای مظلومان و ستمدیدگان. 4

البته این سخن بدان  ؛ای دارندفکری امام حسین)ع( نخبگان جایگاه ویژه یمنظومه در
بدان معناست که در مقایسه با دیگر شان باالتری داشته باشند، بلکه معنا نیست که نخبگان 

، بزرگان . از دیدگاه امام حسین)ع(هاستی آنبر عهدهتری سنگین یوظیفهطبقات جامعه، 
امر به معروف و نهی از با ابزار  ،و دفاع از حقخدا در راه که وظیفه دارند و نخبگان جامعه 

حرانی، ) ها و آزارها شکیبا باشندمنکر از جان و مال و آبروی خود هزینه کنند و بر سختی

از وجوهی که آن حضرت قدم در راه نهضت شاید یکی . (79: 100، ج1363؛ مجلسی، 168: 1421
ایشان که  ایچون به حکم جایگاه معنوی و سیاسی ؛باشدبوده ه لأ، همین مسشتکربال گذا

 وقبرای احقاق حقلذا  ؛آمدشمار میدیده و مستضعفان جامعه بههای ستمداشت، امید انسان
و دفاع از مظلوم و امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد. آن حضرت خود را اسوه و ها آن

ت امام درس گرفته و علیه ظلم و فساد و اصالح تا مردم از حرک ردکسرمشق معرفی می
 . حضرت(609: 11، جتاتستری، بی؛ 552: 2، ج1404؛ ابن اثیر، 306: 3، ج1406طبری، ) قیام کنندجامعه 

ها در راه خدا آن است که زمام امور دین خدا این اقدامات و تحمل سختی ینتیجه :فرمایدمی
سپرده شود. عکس آن نیز صادق است. جدا شدن از حق، اختالف در سنت رسول  نخبگانبه 

موجب از دست دادن قدرت و جایگاه اجتماعی  ،دست ظالمینو سپردن امور به( ص)خدا
شود. مردم نیز وظیفه دارند که امامان عادل و پیشوایان پرهیزکار را در مبارزه با ظلم یاری می

بر ظلم و فساد خواهند  ،ران بیش از پیش بر جامعه مسلط شدهصورت ستمگکنند. در غیر این
ها و نامه حسین)ع(. از این زاویه است که امام (280: 3، ج1406طبری، ؛ 168: 1421حرانی، ) افزود
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که پاسخی به استمداد و برای این دانستدرخواست یاری کوفیان را تکلیفی بر خود می
 .(246: 1960دینوری، ) کرد سوی کوفه حرکتکوفیان داده باشد، به

 لزوم اصالح جامعه. 5

گری از مفاهیم پسندیده و مقبول و با طبع انسان سازگار است. جوامع اصالح و اصالح
اند. همین نیاز فطری و طبیعی خاطر فراز و فرودی که دارند، همواره نیازمند اصالحبشری به

ها قیام جلوگیری از انحرافات و رفع کژیانگیزاند تا برای است که معموالً مصلحانی را برمی
ها مهم است. زمانی انحراف در آیین و رسوم کنند. البته نوع انحرافات و شدت و ضعف آن

های مردم، توده و رفتارهای اجتماعی است و زمانی در عقیده و ایمان. انحراف گاهی در میان
کارهای برخورد آید؛ راهیی سطوح جامعه پدید مگاهی در سیستم حکومتی و گاهی در همه

تری در اختیار دار اصالحات باشند، ابزار بیشبا هر کدام نیز متفاوت است. اگر حاکمان عهده
مصلحان قرار خواهد گرفت؛ ولی اگر مصلحان از میان اقشار مردم بوده و مورد حمایت 

خاطر د بهحکومت نباشند، یا در تقابل با حکومت قرار گیرند، کار مشکل خواهد شد. بای
جاکه همین امر نیکو در تقابل با منافع چه اصالح امری نیکوست، اما از آنداشت که اگر

گیرد، با آن مخالفت کرده و برای تحقق اصالحات، موانع برخی از حاکمان مستبد قرار می
 متعددی را ایجاد خواهند کرد.

شده است، امر به معروف گری که در دین مبین اسالم تعبیه یکی از ابزارهای مهم اصالح
تواند، بلکه می تنهاو نهی از منکر است. هر کس در هر جایگاه و با هر موقعیتی که دارد، نه
تفاوت باشد ها بیباید از این ابزار بهره بگیرد. از نگاه اسالم هیچ فردی نباید نسبت به کژی

میزان توانش مسئولیت دارد و و چشم خود را بر انحرافات دینی و اجتماعی ببندد. هرکسی به
منظور، بهترین ابزاری که در موظف است که برای جلوگیری از انحراف، قیام کند. بدین

ی امر به معروف و نهی از منکر ها و طبقات جامعه قرار دارد، فریضهی طیفدسترس همه
عنوان بهامام حسین)ع( ای که گاهی با قول و گاهی با فعل باید آن را انجام داد. فریضهاست. 

ها خطر افتاده و ارزشکه مشاهده کرد دین و شریعت الهی بهیک مصلح بزرگ الهی، زمانی
تغییر کرده است، قدم در این راه نهاده و با قول و فعل به یاری دین خدا برخاست. آن 

و پیرو شیطان  شده ه و قیام علیه حکومتی را که از اطاعت خداوند خارجاصالح جامعحضرت 
را در منکراتی چون شرب خمر  نمود،میحدود الهی را تعطیل  و کردبرپا میفساد بود، شده 

سبط ابن )ست دان، الزم مینمودمیاموال فقرا و مسکینان را تصاحب  شد ومیمرتکب مالء عام 

مجلسی، )م تا امت اسالم را اصالح کن ماقیام کرده :ن رو است که فرمود. از همی(217: 1401جوزی، 

 .(329: 44، جش1363
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البته شرط تحقق اصالح جامعه آن است که اگر امامی قیام کرد، ملت و جامعه به سخن 
، تابیطبری، ) او گوش داده و اطاعت کند تا امام بتواند مردم را به سوی هدایت راهنمایی کند

به تعبیر دیگر،  .(602، ص1، ج1418؛ امین، 8، ص45، ج1363مجلسی،  ؛170، ص8، ج1408؛ ابن کثیر، 266، ص4ج
تحقق اصالح دو رکن اصلی دارد؛ اول وجود مصلح یا مصلحان فعال که به اصالح قیام کرده 
باشند، دوم اقبال و استقبال جامعه از این حرکت اصالحی. هر کدام از این دو شرط تحقق 

عمالً اصالحی صورت نخواهد گرفت. اگر مصلح حرکت کند ولی جامعه )توده مردم( نیابد، 
به اصالحات، تن ندهد، این حرکت نافرجام و عقیم خواهد ماند. گرچه ممکن است بذری 

 کاشته شود که در آینده ثمر دهد.

 حاکمیت صالح برای جامعه. ضرورت 6

 ی:با اشاره به آیهنیز م حسین)ع( امااست؛ « امام»کریم معتقد به وجود دو نوع  قرآن
امام برخی کند. امامان را دو گروه معرفی می ،(71)اسراء،  "کل اناس بامامهم ایوم ندعو"

که جامعه را  اندامام ضاللتبعضی دیگر نیز و  ،خوانندکه مردم را به رستگاری می اندهدایت
. از دیدگاه امام حسین)ع( (30ق: 1385؛ ابن طاووس، 77: 5، ج1406ابن اعثم، ) نندشاکبه گمراهی می

دار، عامل به قرآن، عادل، مجری حق، نیک رفتار، امانتاز نوع اول و امام و حاکم جامعه باید 
؛ شیخ مفید، 278: 3، ج1406طبری، ) کننده باشد و خود را وقف راه خدا کندپذیر و هدایتهدایت

 برای مثالرهبری و امارت نیست.  ی. انسان فاسق و فاجر شایسته(35: 5، ج1406ابن اعثم، ؛ 204 تا:بی
شود به خوار باشد، شرور و فاسق است و هیچ امانتی حتی یک درهم را نمیکسی که شراب
دعائم  مغربی،) پس چگونه چنین کسی شایسته است که امین امت باشد ؛سپردچنین شخصی 

های بارها و در موقعیتنیز  حسین)ع(و فاجر بود و امام یزید فردی فاسق  .(133: 2، ج1411 االسالم،
در مقابل به حقانیت و شایستگی  بود؛ ایشانهای او تصریح فرموده مختلف به این ویژگی

 خواندو مردم را به خود میداشت کید أهای انسانی و دینی تالهی و فضیلت خود بر مبنای نصّ
، 1406؛ طبرسی، 15: 1406؛ ابن نما، 325: 44ش، ج1363؛ مجلسی، 17: 5ج، 1406؛ ابن اعثم، 280: 3، ج1406)طبری، 

گو با عبداهلل بن عمر، او را به یاری خود امر ودر مکه و در گفتآن حضرت . (23: 2ق، ج1386
 از نظر امام .(192: 1، جش1367؛ خوارزمی، 26: 5، ج1406ابن اعثم، ) کرد و از بیعت با یزید منع فرمود

وجود دارد.  یمستقیم یهای انسانی )فضایل و مناقب( رابطهحق و شایستگی بین حسین)ع(
امامت و رهبری یکی  ؛کندآن ایجاد حق می یتعبیر دیگر، وجود این فضایل برای دارندهبه

 .(182: 33ش، ج1363)مجلسی،  از این حقوق است
عالمان ز آنِ امدیریت جامعه و اجرای احکام شایستگی امام حسین)ع( از نظر چنین هم

 دیگر،بیان؛ به(168: 1421حرانی، ) که امینان خداوند بر حالل و حرامش هستنداست آگاه به دین 
امام ی سیاسی ی اندیشهدر منظومه است.و رهبری شناسی و علم به دین از شرایط امامت دین
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 (24تا  7)

ت. یعنی های دیگر حکومتی دل بستوان به مدلنه دین از سیاست جداست و نه میحسین)ع( 
تواند فردی غیر دینی یا ناآگاه به دین باشد؛ با این تصور که چنین ی اسالمی نمیحاکم جامعه

حاکمی در امور دینی از علمای دین کمک بگیرد. از منظر امام حسین)ع( حاکمان باید 
استحقاق حکومت بر مسلمانان را داشته باشند و کسانی این شأنیت را دارند که افضل از 

بر کسانی بوده باشند. پس در جایی که عالم دین باشد، این فرد در حکومت مقدم دیگران
 است که در اجرای دین محتاج دیگران هستند.
ای برای تنها دغدغهمدار نباشد، نهدار و دینبدیهی است که اگر حاکم جامعه، دین

ی را مانع حاکمیت دین و اجرای احکام دینی را نخواهد داشت، بلکه دین و احکام دین
های خود را مقدم بر دین خواهد دانست. های خود خواهد دید و خواستهها و سیاستخواسته

اند، همواره یک رقابت بر سر هایی که در قلمرو دین برپا بودهدر طول تاریخ و در حکومت
توان یافت که ای را میتر دورهقدرت بین حاکمان و نمایندگان دین وجود داشته است. کم

ها و اختالفات ولیان دین، رفتار و کردار حاکمان را مطابق با دین بدانند. همین کشمکشمت
که حاکم جامعه، خود عالم و عامل به گر آن است که تا زمانیبر سر حکومت دین، نشان

های دین برآورده نخواهد شد. پس باید دین و سیاست به وحدت برسند دین نباشد، خواسته
ی دینی و متولیان دین که حاکمان جامعه از جامعهاین شدنی نیست مگر آنتا اختالفی نباشد؛ 

 برگزیده شوند.

 شرط حکومت و بقای امارت. مقبولیت، 7

والنی المسلمون االمر بعده؛ مسلمانان حکومت پس از حضرت »: اندهدوامام حسن)ع( فرم
نیز برای حکومت همین نگاه  حسین)ع(. امام (36ق: 1385ابوالفرج اصفهانی، )« امیر را به من سپردند

 ندرو زمانی به کوفه رفتد. از ایننبر مردم تحمیل کنرا خود  ندخواستگاه نمید و هیچنرا دار
مردم خواهان حکومت ایشان و پذیرای حضرت هستند. البته در این بین،  ندکه مطمئن شد

ه دم برای حضرت مهم بودرای و نظر نخبگان و فرهیختگان جامعه و نیز اندیشه و نیات مر
صاحبان  ند:در مکه خدمت حضرت رسیدند، امام پرسید ه. هنگامی که فرستادگان کوفاست

شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید  :ها کیستند؟ سفیران، نام بزرگان کوفه از قبیلاین نامه
ن امام، بن حارث، یزید بن رویم، عروة بن قیس و عمرو بن حجاج زبیدی را بردند. پس از آ

ام از او خواسته ؛فرستممسلم را فرستاد و فرمود: اکنون برادر، پسر عمو و مورد وثوقم را می
تا احوال و امور و افکار شما را برایم بنویسد. اگر نوشت که بزرگان و اندیشمندان و خردمندان 

طبری، ) مدگویند، هم داستانند، به زودی نزد شما خواهم آچه فرستادگان شما میشما بر آن

گویا امام بدین امر نظر داشتند که مبادا  .(204تا: بی؛ شیخ مفید، 534: 2، ج1404؛ ابن اثیر، 278: 3، ج1406
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که مشاهده فرمودند بدون تدبر باشد و زمانی ها از سر احساس وها و درخواستاین نامه
 عقالی کوفه نیز چنین نظری دارند، رفتن به کوفه را پذیرفتند.

، نامه را به چند تن از سران و معتمدین دادندبه بصره نامه آن حضرت ن وقتی چنیهم
نیز  بیروگو با عبداهلل بن زدر گفت .(38ق: 1385؛ ابن طاووس، 280: 3، ج1406طبری، ) ندبصره نوشت

، 1406طبری، ) شماردهای شیعیان و اشراف کوفه را از دالیل تصمیم به رفتن به کوفه مینامه

گیری امام در باب امارت عمرو بن . موضع(172: 8، ج1408؛ ابن کثیر، 546: 2، ج1404؛ ابن اثیر، 294: 3ج
گاه که معاویه از عمرو بن عاص دفاع و او را صحابی و عاص نیز موید همین مبنا است. آن

معرفی کرد، امام حسین)ع( فرمود: اگر چه مصاحبت با پیامبر در  )ص(از امیران رسول خدا
نیز عمرو  )ص(اما مردم امارت او را نپذیرفتند و رسول خدا ،زمان برای عمرو فضیلت بودآن 

 .(248: 3، ج1406 طبری، ؛210-208: 1، جش1363ابن قتیبه، ) را عزل و خود امور مردم را بر عهده گرفت

 (ص)رسول خدااز  یامامت و خالفت، میراث. 8

ی جامعه قاعده و قانون دارند. مسلمانان در ادارههای سیاسی برای حکومت و معموالً نظام
دچار اختالف شدند. شیعه معتقد به وجود قانونی است  )ص(امر حکومت پس از رسول خدا

بیت پیغمبر حق حکومت دارند؛ اما سایر مسلمانان که بر اساس آن، کسانی خاص از اهل
ولی مقطع پس از رحلت پیامبر بعد به قواعدی ملتزم شدند، ی نخست بهاگرچه از زمان خلیفه

شمارند؛ موقعیتی که ی اول را، موقعیتی رهاشده و بدون قانون میتا روی کار آمدن خلیفه
جویی اندیشه و نظرات اعضای خاندان پیامبر مسلمانان مختار بودند هر تصمیمی بگیرند. پی

ی درون با اندیشه در باب جانشینی و رهبری مسلمین از این باب مهم است که از سویی ما را
های ها و تحلیلسازد و از دیگر سو تا حد زیادی به برداشتخاندان شخص اول اسالم آشنا می
 کند.درست در این زمینه کمک می

، امامت و رهبری جامعه را ی این خاندانعنوان یکی از اعضای برجستهامام حسین)ع( به
فای پیشین با دالیل ناموجه آن را گرفتند که خلو معتقد بود دانست ش میاحق خود و خاندان

. ایشان معتقد است که (91: 5، ج1406؛ ابن اعثم، 280: 3، ج1406طبری، ) ناچار پذیرفتندهو مردم هم ب
. (248: 3ج، 1406 طبری، ؛210 – 208: 1، جش1363)ابن قتیبه، ه است کار بردمعاویه هم همان شیوه را به

لح امام حسن)ع( حکومت پس از معاویه را حق خود به استناد صچنین آن حضرت هم
 ت.ساخمعاویه نقض عهد و خلف وعده کرد و فرزند خود را حاکم  :فرموددانست و میمی
های کوفیان، یکی از صدق نامه بردن بهپیبر که فرستاد، عالوهنیز مسلم را  حسین)ع( امام

وگو با عبیداهلل بن حر گفت اهدافش گرفتن بیعت از مردم برای خود بود. آن حضرت در
بن یزید ریاحی نیز  و در سخنرانی خود برای سپاه حرّ (83و  36، 11: 5، ج1406ابن اعثم، ) جعفی

بنابراین یکی  .(304و  303: 4ج، 1406؛ طبری، 206و  205تا: )شیخ مفید، بیه است کید فرمودأبدین حق ت
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 امام حسین)ع(

 (24تا  7)

بود و  (ص)میراث جدش رسول خداگرفتن حق خود و از اهداف امام حسین)ع( بازپس
 تالش کرد تا امامت و رهبری را در مجرای خود قرار دهد.

 ب: رفتار سیاسی امام حسین)ع(

 مندیزتع. 1

بر این اساس بوده است که هرگز زیر  انشدر طول دوران امامت امام حسین)ع( یسیره
اما در همان زمان نیز  ،کردد. اگرچه در زمان معاویه همواره مدارا مینبار ذلت و خواری نرو

 اصطکاک سیاسی داشت. در زمان یزید، شرایط کامالًبا وی و  نکردهاز بیان حق پرهیز 
همین خاطر امام هم ناگزیر . بهگردیدمتحول شد و حاکم جدید با فشار و تهدید وارد میدان 

تغییر  نخست عدم سازش و عدم بیعت، دوم :د که چند مرحله داشتنشد راه دیگری برگزی
 و سوم سرنگونی حکومت ظلم و جور در صورت ،حق و عدالت و شرایط به سود دین

 موفقیت.
بر همین مبنا هنگامی که امام به دارالحکومه فراخوانده شد، در مسجد به عبداهلل بن زبیر 

ابن ) فرمود: من از بیعت با یزید خودداری خواهم کرد و زیر بار بردگی و ذلت نخواهم رفت

وقتی راه مکه را در پیش گرفت، شاهراه را ایشان  .(270: 3، ج1406؛ طبری، 12: 5، ج1406اعثم، 
کنندگان بر ایشان دست برگزید. برخی از همراهان پیشنهاد دادند تا از بیراهه برود تا تعقیب
طبری، ) زار پناه نخواهد بردنیابند؛ اما امام فرمود: هرگز از ترس مرگ به بیراهه و کوه و شن

از بین رفت و امام بین تسلیم  که شرایط پیروزی کامالًیا زمانی .(202تا: بی؛ شیخ مفید، 276: 3، ج1406
؛ ابن شهرآشوب، 336: 1403طبرسی، ) و مرگ مخیر شد، مرگ با عزت را بر تسلیم با ذلت ترجیح داد

: آیا چیزی بیش از مرگ زیاد را نداد و فرمود. حتی پاسخ ابن(59ق: 1385؛ ابن طاووس، 110: 4، جتابی
وگوهایش با چنین در یکی از گفت. هم(253: 1960دینوری، ) خواهد بود؟ خوشا چنین مرگی

 سران سپاه کوفه که درخواست مصالحه با یزید را داشتند، بیعت ذلیالنه را از خود دور دانست
گوید بنابراین آن روایتی که می .(194: 8، ج1408؛ ابن کثیر، 234تا: بی؛ شیخ مفید، 318: 3، ج1406طبری، )

 یو ساختهمحض کذب  (71: 2، ج1415ابن حجر، ) امام سه پیشنهاد داد که یکی بیعت با یزید بود
که عقبة بن سمعان خادم امام که در کربال حضور داشت، آن را چنان ؛دروغ پردازان است

: 3، ج1406طبری، ) دانسته استسعد دروغ و برداشت غلط کوفیان از دیدار خصوصی امام با ابن

روشن و منطقی است کسی که مرگ را خوشبختی و زندگی  . کامالً(557: 2، ج1404؛ ابن اثیر، 212
چنان از خفت  ،و باالتر از آن (150: 3، ج1414، مغربی، شرح االخبار) داندپیشگان را ذلت میبا ستم

 شماردآن را لباس خواری می گریزان است که از پوشیدن لباسی خاص خودداری ورزیده و
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چگونه ممکن است پیشنهاد  (54: 45، جش1363؛ مجلسی، 193: 9، ج1408؛ هیثمی، 221: 14، ج1415ابن عساکر، )
 عملی حضرت سازگار نیست. یبیعت دهد. این ادعا با سیره

 قیام یعدم سازش و اندیشه. 2

آن است که آیا آنان  ی معصومین)ع(ی ائمهشده در باب سیرهیکی از مباحث مطرح
مکلف بودند در برابر حاکمان ظالم و جائر قیام کنند؟ و آیا موظف بودند برای قرار گرفتن 

ای منظور اجرای حق و عدالت تالش کنند؟ یا نه؛ چنین وظیفهرهبری در مجرای خود به
رفتند گنداشتند و تنها در صورت اقبال جامعه و بیعت عمومی، رهبری سیاسی را بر عهده می

 و در غیر آن، تکلیفی برای حکومت و بالتبع اجرای احکام نداشتند؟
و نیز در زمان معاویه چنین  امام حسین)ع(امامت  یهای موجود در طول دورهاز گزارش

. از ندامعتقد به مبارزه با ظلم و فساد بوده و سر سازگاری نداشتهایشان آید که دست میبه
قول و چه با فعل( در مقابل حاکم جائری که حرام خدا را یک سو سکوت مطلق )چه با 
  ابن اعثم،) ندشمردمی و چنین فردی را مستحق عقاب ستنددانحالل کرده باشد را جایز نمی

گویا  ند؛عهد بیعت نکردعنوان ولیبا یزید به ،و از سوی دیگر و در همین راستا (91: 5، ج1406
تحرکات امام را گزارش  - والی معاویه بر مدینه -که مروان  نداقداماتی داشتآن حضرت 

که ماجرای درازی با  کردو چنین وانمود می دادداد و معاویه را از عواقب آن بیم میمی
 آن حضرت هایزادههمین دلیل است که شیعیان کوفه از جمله عمهخواهید داشت. به حسین

پس از شهادت امام حسن)ع( ( )ع(هانی خواهر علی)فرزندان جعدة بن هبیره مخزومی و ام
به سرکردگی مسیب بن نیز به ایشان نامه نوشته و درخواست خلع معاویه را کردند. گروهی 

نجبه به مدینه آمده و از آگاهی خود به عدم سازش با معاویه سخن گفته و درخواست قیام 
؛ بالذری، 440و  439: 1ج، تابیسعد، ابن) ندکردند. حضرت نیز از تصمیم خود به مبارزه سخن گفت

؛ 294: 3، ج1413 سیر اعالم النبالء، ؛ ذهبی،413: 6، ج1406؛ مزی، 205: 14، جق1389؛ ابن عساکر، 151: 3، جق1394

 . (174: 8، ج1408؛ ابن کثیر، 6: 5، ج1409تاریخ االسالم، همو، 
دهند، درست بند به صلح با معاویه نشان میبنابراین آن دسته روایاتی که امام را پای

دست نیست. چون صلحی نمانده بود که تعهدی نسبت به آن باشد و معاویه بالفاصله پس از به
با تالوت در مکه امام از همین رو است که نامه را زیر پا گذاشته بود. گرفتن قدرت، صلح

والی  - یونس در پاسخ اشعار یزید و درخواست عمرو بن سعید بن عاص یسوره 41آیه 
مبنی بر عدم تفرقه، راه خود را از سیاست حاکم بر جامعه جدا کرده و نارضایتی خود  -مکه 

بنابراین امام حسین)ع(  .(219تا: بی؛ شیخ مفید، 296: 3، ج1406طبری، ) فرمودرا از وضع موجود بیان 
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  چهارمسال 
  سیزدهمشماره 
  95تابستان 

 افکار و رفتار سیاسی
 امام حسین)ع(

 (24تا  7)

دانست؛ اما چگونگی و شرایط آن کم برای رفع ظلم و فساد الزم میاقدامات عملی را دست
 یگری است که بیان خواهد شد.امر د

طلبی وجود های فرصتاین است که همیشه افراد و گروه دیگری توجه شایسته ینکته
کنند.  برداریآلود بهرهدارند که مترصدند تا از شرایط و حوادث و به اصطالح از آب گل

اسد و همین خاطر رهبر و فرمانده باید زیرک و هوشیار باشد تا دوست و دشمن را بشنبه
 طلبان نیفتد. از سخنان امام حسین)ع( هویداستفریب جریانات را نخورده و در دام فرصت

های مخالف برخی جریان یاستفادهاز احتمال سوءبه این مسأله واقف بوده و  آن حضرتکه 
عساکر،  ؛ ابن439: 1، جتابیسعد، ابن)ند دادو به آنان پاسخ رد می ندمعاویه، از موقعیت خود آگاه بود

 .(5: 5ج ،1409؛ همو، تاریخ االسالم، 294: 3ج ،1413 ؛ ذهبی، سیر اعالم النبالء،205: 14، جق1389

 )عمل به قدر مقدور( قیام به شرط امکان. 3

 اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است.دینی،  یقیامی نیازمند پشتوانهحرکت و هر 
افی معنا که هم باید مشروعیت داشته باشد، هم از نظر مالی تامین شود و هم نیروی کبدین

در اختیار داشته باشد. بدون این فاکتورها، منطقاً نباید امیدی به موفقیت داشت. از این رو، 
و به گاه بنا نداشت در هر شرایطی ولی هیچ ،قیام بود یاگر چه در اندیشهامام حسین)ع( 

نهضت خود شدن شرایط و امکان موفقیت بلکه آن را مشروط به فراهم ؛قیام کندیمتی هر ق
تسلط سیاسی، سویی از معاویه از  امام به خوبی آگاه بود کهدانست و منتظر آن زمان بود. می

 بودن، حفظ ظواهرخاطر صحابیاز سوی دیگر بهو  استنظامی و اقتصادی برخوردار 
امام رد. بنابراین ی کاریزما داودتا حدز سوی خلفای پیشین، دین و داشتن حکم امارت ا

 خواست تا معاویه زنده است، دست به هیچدید و از پیروان خود میقیام را موفق نمی
 ،ق1394؛ بالذری، 222: 1960، )دینوری های خود را پنهان دارندها و فعالیتاقدامی نزنند و خواسته

 .(152: 3ج
های پنهانی که حضرت را متهم به فعالیتامام حسین)ع( در پاسخ معاویه  خاطر،همینبه

شجاعانه و  ،حالقصد جنگیدن با او را ندارد؛ اما در عین :فرمودکرد، و تحرکات سیاسی می
ترین ها و فسادهای معاویه را برشمرد و فرمود که جنگ با او افضلظلم و انحرافات ،قاطعانه

 ؛122-120: 5، ج1394بالذری، ) اوند از ترک نبرد با معاویه خشنود نباشدجهاد است و بیم دارد خد

نگاری، کسانی مثل عبداهلل بن عمرو بن عاص و یزید . در پی این نامه(180: 1، جش1363 قتیبه، ابن
خواستند تا با نوشتن مطالبی، امام حسین)ع( را تحقیر کند؛ ولی معاویه نظر آنان از معاویه می
ته و ضمن اعتراف به جایگاه امام، عدم تمایل خود به تحریک امام برای رویارویی را خطا دانس

سوی قیام د امام حسین)ع( را بهرککه تالش می بود. در واقع این معاویه داشتمیرا ابراز 
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، ش1363؛ مجلسی، 297: 1403؛ طبرسی، 252: 1، ج1404، )طوسی فرستادمیهدایا  ،جای آنسوق ندهد و به

عنوان تهدید مخالفان، از جمله امام حسین)ع( بهاز . اگرچه معاویه همواره (215و  212: 44ج
ناچار بود  گرفتن برای یزیدبیعتی مسألهویژه در به برد؛بهره میفشار سیاسی  ی برایابزار

اثیر، ؛ ابن 347و  346، 343: 4، ج1406ابن اعثم، )مخالفان را با انواع ترفندها و تهدیدها ساکت نماید 

 .(511: 2، ج1404
دانست و این ها میانسان یتدبیر و قضای الهی را حاکم بر ارادهکه حسین)ع( با اینامام 

اما همواره امید موفقیت در مسیر حرکت  ،داد که قیامش با پیروزی همراه نباشداحتمال را می
د، خدا را شکرگذار خواهیم اتفاق افتاگونه که ما میاگر آن :فرمودحضرت وجود داشت و می

ما پس از قیام، نتیجه با ا (180: 8، ج1408؛ ابن کثیر، 218تا: بی؛ شیخ مفید، 296: 3، ج1404طبری، ) بودخواهیم 
 .(301: 4ج همان، طبری،)خداست 

 جنگینظامی و تدابیر . 4

 زیاد که برای تسلیم یاعنوان فرمانده سپاه در رویارویی با لشکر ابنبهحسین)ع( امام 
 ،موقعیت کاروان در حال حرکت خود بسته به ،قتل حضرت اعزام شده بود، تدابیر خاصی

 :اندیشیدمی

 حمایت قاطعانه از یاران و نیروها .1.4

اگر فرماندهی به نیروهای خود ارزش قایل شده و در جایی که نیاز به حمایت دارند 
آنان را در  و ر مثبت گذاشتهسپاه اث یها برخیزد، این امر در استحکام روحیهیاری آنبه

شود که یاران ها حتی باعث میگونه حمایتکند. اینیاری فرمانده و اهداف او استوارتر می
های فرمانده تردید نکرده و با نیرویی مضاعف و فشانی و دفاع از اهداف و آرماندر جان

چنین حسین)ع( م که امام توانیم ادعا کنیاگرچه ما نمی مشتاقانه گام در میدان نبرد بگذارند.
ای از . نمونهه استولی رفتار آن حضرت این نتیجه را برای یارانش داشت ه،ای داشتاندیشه

که چهار نفر از جمله جانات روی داد. زمانیهالگونه برخورد حضرت در منزل عذیباین
سعد ریاحی فرمانده سپاه ابن حرّ .طرماح بن عدی طائی از کوفه به سپاه حضرت پیوستند

 ،اندکه موظف بود مانع رسیدن امام به کوفه شود، با این برداشت که آنان کوفی
 حسین)ع( با قدرت واما امام  ؛را بازداشت کندبرآن شد تا آنان از نیروهای امام،  نه

 چون خودم از ایشان حمایتفرمود: اینان انصار و یاران من هستند و من همقاطعیت 
 :8، ج1408؛ ابن کثیر، 553: 2، ج1404؛ ابن اثیر، 307: 3، ج1406طبری، ) ناچار عقب نشست کنم. حرّیم

187). 
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  چهارمسال 
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 امام حسین)ع(

 (24تا  7)

 یابی و استقرار جنگیموقعیت. 2.4

آمیز جنگی، انتخاب موضع و مکان استقرار نیروهاست. از های موفقیتیکی از استراتژی
سم برد کاروان خود را به پناه کوه ذوحُ این رو در منزل شراف، پس از دیدن سپاه کوفه، امام

؛ 551: 2، ج1404؛ ابن اثیر، 305: 3، ج1406طبری، ؛ 248: 1960دینوری، ) سو با دشمن مواجه شودتا از یک

حسین)ع( امام گردید باعث  وثری انتخاب شد ؤدر کربال نیز تدابیر بسیار م .(223تا: بیشیخ مفید، 
گونه بود که سیاست امام بدین مقاومت کرده و بجنگند.با نیروهای اندکش مدت طوالنی 

وار ها را درهم کنند. گویا دایرههای آنو طنابکرده هم برپا ها را نزدیک بهدستور داد خیمه
؛ 560: 2، ج1404؛ ابن اثیر، 232: 3، ج1406طبری، ) گرفتندها قرار میآن نچیدند. چراکه نیروها در میا

های آید که شماری از خیمه. و باز چنین برمی(232تا: بی؛ شیخ مفید، 108و  107: 5، ج1406ابن اعثم، 
های زنان در جای مطمئنی قرار داشته است. پس از آن امام جنگجویان در اطراف و خیمه
را پر از هیزم و خار و خاشاک  هاها خندق کنده و میان آندستور داد تا دورتادور خیمه

موانع طبیعی مستحکمی  عمالً ،. با این تدبیر(410: 1411؛ قندوزی، 108و  107: 5ج، 1406ابن اعثم، ) کردند
راحتی کرد بهسو با امام بجنگد. اگر امام چنین نمیساختند و لشکر دشمن ناچار شد تنها از یک

شود که نبرد امام چنین روشن میهم .گرفتمحاصره شده و از هر طرف مورد هجوم قرار می
اهل خیام که گونه شده است. آنها و در فضایی نسبتا بسته انجام مینزدیک خیمهو یارانش 

ترین شهدا را به نزدیکحسین)ع( شد تا امام هم شاهد جنگ بوده و این امکان فراهم می
بر سر شهدا حاضر شده و هیچ ایشان صورت چگونه ممکن بود که در غیر این ؛خیمه برساند

توان تصور کرد که آن حضرت به تنهایی بتواند برخی شهدا مینکند. آیا  شانخطری تهدید
گاه بر همین اساس برداشت ما این است که خیمه ؟ها بیاوردرا از مسافتی طوالنی تا خیمه

بلکه در جایی بوده که به نام تل زینبیه  ،امام در جایی نبوده که اکنون مشخص شده است
بلند قرار داده و اطراف آن را  د را در جایی نسبتاًشود. یعنی امام محل استقرار خوشناخته می

 گیری جلوگیری شود.هم خندق کنده بود تا از نفوذ دشمن و غافل
صبح عاشورا و پس از نماز صبح نیروهایش را آرایش داد و حسین)ع( امام  ،به هر روی

. (134 :1400شیخ صدوق، ) های خندق را آتش زدندگاه دستور داد هیزممهیای جنگ شد. آن
و آتش  ها سوختههرحال هیزماما به ،آید این آتش مدتی دوام داشتدست میگونه که بهآن

کنند؛ اما چینش  کردند از پشت سر نفوذخاموش شد. از این رو گروهی از دشمنان تالش می
ها را بیفکنند. سعد دستور داد که از چپ و راست خیمهتوانستند. ابنها مانع بود و نمیخیمه

زدند تا های سه نفره و چهار نفره بر مهاجمین حمله کرده و یا با تیر میدر گروهیاران امام 
بگذارید  :آتش زنند. امام فرمودرا ها سعد ناگزیر دستور داد خیمهپابرجا بمانند. ابن هاخیمه
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بن ؛ ا326: 3، ج1406طبری، ) شد ها مانع خودشان خواهد شد و چنینچنین کنند چون آتش خیمه

باز گفتنی است که در این  .(21: 45، ج1363؛ مجلسی، 16: 2، ج1367؛ خوارزمی، 567: 2، ج1404اثیر، 
عنوان دیواره استفاده شده بود، سوخت و های اطراف که بهسوزی، قاعدتا تنها خیمهآتش

 زدند. زمان آتشها تا عصر عاشورا ماند که بقیه را هم آنسایر خیمه

 مبارزه یشیوه. 3.4

تن یا گروهی و بهصورت سواره یا پیاده و چه تننوع مبارزه و انتخاب افراد چه به
طلبد که بسته به شرایط آید، تاکتیک و استراتژی خاصی میدست میهایی که بهپیروزی

 (غالم زیاد بن ابیه)یسار  ،هاخاطر در آغاز درگیریهمینگردد. بهمکان و نیروها اتخاذ می
میدان آمده و همآورد طلبیدند. حبیب بن اند، بهکه گویا تنومند بوده (زیادبنغالم ا)و سالم 

های جا که پیروزیمیدان بروند. از آنمظاهر و بریر که هر دو مسن بودند، برخاستند تا به
 ،عبداهلل بن عمیر کلبی و دستنامام نشبه دستور ثر است، ؤنیروها بسیار م ینخستین در روحیه

: 3، ج1406طبری، ) پنجه بود، داوطلب مبارزه شد و او هر دو را کشتو قوی که مردی رشید

 .(17: 45، ج1363؛ مجلسی، 564: 2، ج1404؛ ابن اثیر، 321
با همین سیاست است که امام حسین)ع( برادرش عباس را که علمدار سپاه است تا آخر 

که علمدارش هر لشکری تا زمانی چراکه معموالً؛ تا قوت قلبی باشد برای یارانش ،نگاه داشت
معنای آن است که هنوز آن سپاه شکست نخورده و در ش برافراشته باشد، بهااستوار و پرچم

شود. از همین رو است و هرگاه پرچم بر زمین افتاد، شکست سپاه تلقی می ؛حال مبارزه است
کشیده و پرچم خود پرچم دشمن را پایین  ،شود، در نخستین اقدامکه هر لشکری پیروز می

خود را تا آخرین لحظات نگه  دارآورد. بنابراین امام حسین)ع( پرچمرا به اهتزاز در می
بینیم که که دیگر یاری نداشت، حضرت عباس نیز به میدان رفت. اما میداشت و زمانی

، در کمرم شکست. چون شهادت عباس :فرمودحسین)ع( خاطر شهادت آن عزیز امام به
 بود.حسین)ع( عنای شکست سپاه امام مبه ظاهر

 مبارزه تبلیغاتی. 4.4

چه برای جذب نیرو، چه برای دادن  ؛دهدلیغات شکل میبها را تبخشی از جنگ معموالً
 ؛روحیه برای نیروهای خودی و یا تضعیف طرف مقابل. شکل تبلیغات هم مختلف است

در کربال امام و  کند.خنثی می بدان معنا که تبلیغات دشمن را ،گاهی تبلیغ ضد تبلیغ است
ها ارشادی و با نیت اصالح بود؛ گرفتند. سخنرانیاز سخنرانی و رجز بهره می یارانش عمدتاً

 ای وقتی به میدانشد که هر رزمندهروحی بر دشمن سروده می یاما رجزها برای غلبه
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 امام حسین)ع(

 (24تا  7)

دشمن را  سرود و یا پاسخ رجزاشعاری در حسب و نسب و شجاعت خود مییا رفت، می
؛ بسیار مهم بود یحق و باطل بودن یکی از طرفین درگیر یلهأمس ،هااما در کنار آن داد.می

بسیاری از کوفیان همانند عمرو بن حجاج زبیدی  شمرد.هر جناحی خود را حق میکه تاجایی
دادند. جهنم می یو علی بن قرظه انصاری، امام را باغی و خارج از دین معرفی کرده و وعده

؛ ابن اثیر، 324: 3، ج1406طبری، ) دادندهم ساکت نبوده و پاسخ قاطع می انشو یارانحسین)ع( امام 

 .(565: 2، ج1404

 گیرینتیجه

حسین)ع( در طول دوران امامت خود استراتژی خاصی را امام چه گفته شد، بر اساس آن
رو با تغییر رویکرد حکومت، واکنش در مواجهه با قدرت حاکم در پیش گرفته بود. از این

ها، تدابیر که آن حضرت در همین تغییر سیاستکرد. ضمن اینحسین)ع( نیز تغییر میامام 
بیان کرد. بهتکی به قرآن و سنت، عمل میی مبرد و همواره بر مبنای اندیشهکار میخاصی به

تر، هدف امام حسین)ع( اصالح جامعه و حفظ دین بود؛ اما رسیدن به این هدف روشن
های امام یا فرهنگی بود، یا شد. استراتژیاقتضائاتی داشت که در شرایط مختلف متفاوت می
ی این موارد در سیره و مهها. در واقع، هسیاسی، یا اقتصادی، یا جنگی و یا تلفیقی از این

 ی سیاسی امام حسین)ع( قابل مشاهده است.اندیشه
دست و از جمله امام حسین)ع( به ی معصومین)ع(ی ائمهی دیگری که از سیرهنکته

آید، آن است که یک اصل کلی بر اندیشه و عمل امامان معصوم)ع( حاکم است که می
اگر جامعه  خواند. یعنی« قیام الحجة بوجود الناصرلوال حضور الحاضر و »توان آن را اصل می

کم بخشی از جامعه برای امام هر زمان، اقبال نشان داد و تحت فرمانش )امت اسالم( یا دست
کند؛ ولی اگر می درآمد، امام هم برای حکومت اسالمی و اجرای احکام، قیام و حرکت

ای برای قیام ا گذاشت، امام وظیفهجامعه، امام را نشناخت و یا اگر شناخت ولی او را تنه
دست بگیرد. حکومت اصل و هدف ندارد. چون امام بنا ندارد به هر قیمتی حکومت را به

خواهد؛ لذا اگر امکانی برای می نیست، بلکه وسیله است. امام حکومت را برای اجرای شریعت
اس است که اجرای احکام وجود نداشته باشد، وجود حکومت ارزشی ندارد. بر این اس

نشین شد. پس از آن وقتی خالفت به ایشان سال سکوت کرد و خانه 25امیرالمومنین)ع( 
پیشنهاد شد، آن حضرت ابتدا زیر بار نرفت و فرمود: من وزیر باشم بهتر است تا امیر باشم. 

دید و چندان امیدی به اجرای اسالم ناب نداشت؛ اما چون امام، جامعه را دگرگون شده می
ها را مشاهده کرد، اول شرایط سخت خود را اعالم کرد، که بر که اصرار مسلمانمیهنگا
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المال شده را احیا و اموال بیتاساس قرآن و سنت رسول خدا عمل خواهد کرد و حقوق تضییع
شدن حضور را برخواهد گرداند، حتی اگر کابین زنان شده باشد. با قبول مردم و در واقع مهیا

خالفت را پذیرفت. باز با همین دیدگاه است که امام  صر، امیرالمومنین)ع(حاضر و وجود نا
ها، سپاهش را متالشی حسن)ع( ابتدا با وجود ناصر به جنگ معاویه رفت و چون خیانت

کرد، دست از جنگ کشید. چون چنین جنگی ثمری برای اسالم نداشت. امام حسین)ع( 
ود را اعالم کردند و امام با فرستادن مسلم، ها سکوت کرد و وقتی مردم کوفه حضور خسال

شکنی کوفیان را گاه که نقض عهد و پیمانسمت کوفه حرکت کرد و آناطمینان یافت، به
 گردم.خواهید برمیام؛ اگر نمیدعوت شما آمدهدید، فرمود: من به

 
 منابع
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