
 و هدف در مکتب حسینی رابطه وسیله

 *لنگرودي عاشوريحسن  حجت االسالم والمسلمين

 اشاره

پیش از ورود به ب ث در باره رابطه وسیله و هدف در مکت  حسینی  حادکرد دو 

 نماحد: نکته الز  می

 اهةداف مةورد نظةر     در پی وصول به  خوحشبشر در کارهای اختیاری  اوّل:  نکته

 ضةرورت دارد.   اقدا  به گةزحنش وسةیله مناسة      برای نی  به ز  که خود است

بةرای   مةثالً   دهیماناا   درستش راه را ازهر کاری   کند که عق  و منطق حکم می

پله حةا بةاالبر کمةک     از نردبا   راه دباح   رفتن به پشت با  و طبقه باالی ساختما 

هةا وارد   بةه خانةه   3 وَ أْتُوا الْبُيوتَ مِنْ أَبْوابِها» :دارد بیا  می کرحم نیز قرز  گرفت.

هر کاری را باحةد از    فرماحد: می  زحه احن در تفسیر اما  باقر «.ها از درِ ز  شوحد 

 2.اناا  داد شوسیله مناسب با و درست راه

 ـــــــــــــــــــــــ

 .ت علمی دانشگاه خوارزمیأعضو هی *

 .227. بقره، آيه 2

 .110 ش، ص2114دار الکتب االسالمیة،  :تهران محاسن، ،برقی، احمد بن محمد بن خالد. 1
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ارزشةی  مقةدس و نامقةدس     بةد  ارزشةی و ضةدّ    وبه خوب   اهداف نکته دوم:

 حةا به خةوب و بةد  مشةروع و دیةر مشةروع       نیز وسیله که   چنا گردد تقسیم می

 شود. م مییقستارزشی  ارزشی و ضدّ

به مظلو  حاری   دست حتیمی را بگیرند  خواهند به دحگرا  کمک نماحند برخی می

اهةداف     از جملةه هةا  احةن   در پی خشنودی خدا هسةتند  و به طور کلی  برسانند

  در پی هواهةای نفسةانی   ای نیز در مقاب   عده .رود شمار میبه  خوب و پسندحده

رند و خةدا را  تماح  داطلبی و فساد  دنیاطلبی و زراندوزی هستند  به عیاشی  جاه

 ند.باش می  ارزشی اهداف نامقدس و ضدّ   شماری ازها احن  کنند میمعریت 

و تةوا  بةه بهانةه داشةتن هةدف خةوب        زحةا مةی   جةا اسةت کةه    حال  سؤال احن

اش را  وسیله  از هر راه و وسیله ممکن بهره گرفت؟ زحا هدف خوب   خداپسندانه

 گردد؟  با هدف خوب ارزشمند می  شود قائ  شد که کار بد میزحا کند؟  توجیه می

 د.شةو با وسیله خوب اناا   حدبا  ای ر کار پسندحدهه کند که  عق  و دحن حکم می

 یلانة  پوشید  لبةاس کثیةف و   با توحید رسید. جاحگاه به توا  شرک نمیقد  با 

مةدارا  بةرای    متأسةفانه  برخةی سیاسةت    د.شة  ناحة   نظافةت توا  به پاکی و  نمی

 وداز خطة  و نةد جوح توس  می ای هر وسیله  به خود  اهداف سیاسی حابی به دست

 .نماحند عبور می قرمز اخالقی  عقلی و شرعی

ماکیاول   سیاست ماکیاولی است. سنخ  از مردا  سیاست بسیاری از دولت  امروزه

حعنةی قةدرت و بةرای      گوحد: سیاست مدار بزر  قر  شانزدهم احتالیا می سیاست

تةوا  بةا هةر     هر هدفی را مةی  توا  بهره گرفت. ای می از هر وسیله  کس  قدرت

گوحد: پادشةاه حةق دارد بةرای     می« شهرحار»او در کتاب  ای به دست زورد. وسیله

شةهرحار   و حفظ قدرت  از هر وسیله و تزوحةری اسةتفاده کنةد.    رسید  به مطامع

  3.ها را در خدمت قدرت خود به کار گیرد  ز  است که تما  رلحلت  خوب

 ـــــــــــــــــــــــ

  .147 ، مرکز تحقیقات سپاه پاسداران، ص بصیرت پرچمداران . جمعى از نويسندگان،1
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 رابطه وسیله و هدف چگونةه   جای احن پرسش است که در مکت  حسینی  احنک

؟ حا عم  کردمنش ماکیاولی  احااد کرد  به  در نهضتی که است؟ زحا اما  حسین 

 ضةوابب شراحب و  و با حفظ را رعاحت نموداخالقی  عقلی و شرعی حرحم که  احن

 زورد؟ی به نهضت رو ها  احن حرحم

 امام حسین قیام اهداف  نگاهی به نیم

 اند از: از ابعاد مختلف قاب  بررسی است که عبارت اهداف قیا  اما  حسین

 اصالح جامعه :در بُعد اجتماعی. 1

نِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بََِّراً وَ لَا مُفِْْداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَدا خَرَجْدتُ   أَ» حضرت فرمود:

احةن    از روی خودخةواهی و هوسةرانی    من نةه  3  لََِّلََِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي

 احةن  از مةن  هدف  بلکه  کنم و نه برای احااد فساد و ستمگری حرکت را زداز می

 «است. اسالمی  اصالح جامعه  قیا 

قَددْ قَدالَ    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ»فرمود:   ای که به بزرگا  کوفه نوشت حضرت در نامه

نَاكثاً لِعَهْدِ اللَّهِ مََُالِفاً لُِْنَّةِ رَسُولِ  ،فِي َُيَاتِهِ مَنْ رَأَي سُلََّْاناً جَائِراً مُْْتَحِلًّا لِحُرُمِ اللَّهِ

  اً عَلَي اللَّهكانَ َُقَّ ،رْ بِقَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍغَيّثُمَّ لَمْ يُ ،فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ عْمَلُيَ ،اللَّهِ

  2 دْخِلَهُ مَدْخَلَهُنْ يُأ

بیدادپیشه را نظاره کند که حةرا  خةدا را    دار زما فرمود: هر کس  خدا رسول

شکند و با سبک و روش عادالنه و  را می سازد  و عهد و پیما  او حالل و روا می

حةاکم  در برابةر ز     با احن وصةف   ورزد مخالفت می بشردوستانه پیامبر خدا

اصالح  تالش نکند  بةر      با گفتار و عملکردش به مخالفت برنخیزد و در راهظالم

زورد  بةه   بیدادپیشةه را بةه دوزخ در مةی    ز  او را از هما  راهی که  ست کها خدا

 «دوزخ درزورد.

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 117 ص، 00 ج ق،2041بیروت: دار احیاء التراث العربی، نوار، األ بحارمجلسی، محمدباقر، . 1

  .140 ، ص0 جق، 2041بیروت: اعلمی،  األمم والملوک، تاريخ ،طبری، محمد بن جرير .2
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 ناب محمدي اسالم ياحیا انجام وظیفه دینی و :در بُعد دینی .2

در پةی احیةای دحةن      به بهای از دست داد  جا  خود  و حارانش اما  حسین

مَدنْ   أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّدهُ » حادزور شد:ای  نامه در  قب  از هارت از مدحنه . امابرزمدند

 «.کشته خواهد شد بپیوندد من ه هر کس ب 3 لَحِقَ بِي مِنْكمْ اسْتُشْهِد

  شد  باکی نیسةت  کشته از و است  اناا  وظیفه  هدف  که فهمیم میاحن جمله از 

 افتخار است.   ماحهدر راه خدا نثار جا بلکه 

الْمُنْكرِ وَ أَسِيرَ بِِْيرَةِ جَددِّي   أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَي عَنِ» فرمود:ز  حضرت 

خةواهم امةر    می .برای اصالح در امت جد  به پا خاستم 2 طَالٍَِ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي

ادامةه   طالة  را  علی بن ابةی   به معروف و نهی از منکر کنم و روش جد  و پدر 

 «دهم.

سر مبارک حضرت  .نده پیاده شدثعلبیّمنزل  در کاروا  اما  حسین  بین راهدر 

هاتفی را دحد  که » فرمود:  وقتی بیدار شد رفت.گزمین نهاد و خوابش ه خود را ب

بهشةت  سةرعت سةوی    هروحد و اجة  هةم شةما را بة     سرعت می هگفت: شما ب می

 «برد. می

مگر ما بةر حةق    !پدر جا ؛ فَلَْْنَا عَلَي الْحَقِّاَ  !يَا أَبَه» گفت: اکبر فرزندش  علی

 «نیستیم؟

ی کةه  ححةق ز  خةدا  ه بة  .پسر  ؛ آري،بَلَي يَا بُنَيَّ وَ الَّذِي إِلَيْهِ مَرْجِعُ الْعِبَادِ»فرمود: 

 «باشیم. ما بر حق می  ستا سوی اوه بازگشت خلق ب

از   بنةابراحن  اي پددر   1؛ذَنْ لَدا نُبَدالِي بِدالْمَوْتِ   اِ  !يَدا أَبَده  » عرض کرد: علی اکبر

 «شد  باکی ندارحم. کشته

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 021 ، صتا ، تهران: اعلمی، بیبصائر الدرجاتصفار، محمد بن حسن، . 1

 .117 ، ص00 ج پیشین، ،نواراأل بحار مجلسی، محمدباقر، .2

 .117 ، صهمان. 3
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 زدایی گري و جهل روشن :در بُعد فرهنگی .3

زحا  3 تَنَاهَي عَنْهعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَأَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُ» فرمود: اما  حسین

  «؟گردد شود و از باط  خودداری نمی توجه ندارحد که به حق عم  نمی

 مدیریت حاكمتغییر حکومت و  :اجتماعیـ در بُعد سیاسی  .4

يزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الََْمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِْْقِ وَ مِثْلِي لَدا  » فرمود:

فسةق و   زشةکارا  اسةت و   گناه قات  مرد  بی  خوار فاسق  شراب  حزحد 2 يبَايعُ مِثْلَه

 «با حزحد بیعت نخواهد کرد.  شخریتی مث  من کند. فاور می

أَلَا وَ إِنَّ الدَّعِي ابْنَ الدَّعِي قَدْ تَرَكنِي بَينَ الَّْلَّةِ وَ الذِّلَّدةِ وَ هَيهَداتَ لَدهُ    »و حا فرموده: 

میةا  دو چیةز پةای      پةدر  بةی فروماحه احن مرد   احنک 1 ذَلِك مِنِّي هَيهَاتَ مِنَّا الذِّلة

 .«ات که به للت تن دهیمهیه للت.شمشیر حا  :است  فشرده

 4 مُعاويدة  زيدَ بدنَ عتُ يَكُن في الدُّنيا مَلْجأٌ وَ ال مأوي لَما بايَلَو لَم يَ»فرماحد:  و حا می

 «با حزحد بیعت نخواهم کرد.  حتی اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نداشته باشم

 امامت معرفی :عد اعتقادي. در ب5ُ

ای که حداق   خاندا  نبوت و جاحگاه خوحش به عنوا  اما  به جامعهمعرفی حعنی 

 دحنی با اسال ِ ابوسفیانی و اموی ة  فرهنگی نظر و از بوددو نس  دچار گس  شده 

مُ بِالْكتَابِ عَمْرِي مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاكِلََفََ»فرمود:  حضرت در احن باره .بودندشده زشنا  

 !بةه جةانم سةوگند    5 طِ الدَّائِنُ بِدِينِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفَْْهُ عَلَدي ذَاتِ اللَّده  الْقَائِمُ بِالْقِْْ

و بر مرد  حکومت نماحةد   کند پیشوا کسی است که طبق دستور کتاب خدا رفتار

 ـــــــــــــــــــــــ

  .101 ، صش2111قم: انتشارات اسالمی،  تحف العقول،ابن شعبه حرانی، حسن بن علی بن حسین،  .1

 .111 ، ص00 ج پیشین، ،األنوار بحارمجلسی، محمدباقر،  .2

 .144 ، ص1 ج ق،2041، بیروت: مؤسسه اعلمی، احتجاج ،طبرسی، احمد بن علی .3

 .77 ، صهمان .4

 .17 ، ص1  ، جق2021، ، اإلرشاد، قم: مؤسسة آل البیتمفیدشیخ  .5



 

 

 

 
 

336    3131توشه محرم الحرام  ره 

 «.خدا باشد بر فرما و و عدل را رواج دهد و خود هم متدحن 

وَ أَوْلَي بِوَلَايدةِ هَدذَا الْدأَمْرِ عَلَديكمْ مِدنْ هَؤُلَداءِ        وَ نَحْنُ أَهْلُ بَيتِ مُحَمَّدٍ»نیز فرمود: و 

از احةن    و مةا زل م مةد   3  الْمُدَّعِينَ مَا لَيسَ لَهُمْ وَ الَّْائِرِينَ فِيكمْ بِالْجَوْرِ وَ الْعُدْوَان

 رامر والحت را بة   ترحم که شاحستهدارند  ادعای امامت و والحت بر شما   ای که عده

  .«معهده بگیرح

ای بهةره   هةر وسةیله   از  احةن اهةداف    بةه  رسةید  برای  حسین اما زحا  سؤال:

 ؟کرد استفاده میاز ابزار مااز  فقبکه  حا احنبرد؟  می

  پیةروا  مکاتة  مةادی   . کنةد  در مکات  مادی  هدف وسیله را توجیه میپاسخ: 

چنین مکتبی  در ساحه  .حازند ای دست می هر وسیله  به شا  اهداف  برای رسید  به

شةود  زمةار    رنگ مةی  های انسانی کم رحزد  ارزش بنیادهای اخالقی جامعه فرو می

 شةده  پنةاهی و تنهةاحی گرفتةار     حابد و بشر در گرداب بةی  فزونی می ها بزهکاری

 گسترد. ساحه میاش  بر سراسر زندگی نگرانی و ناامیدی

  وضةع   ه شدهبنا نهاد های الهی و انسانی اما در مکت  الهی که بر اخالق و ارزش

حةابی بةه    دست  هدف و  اص  است  اخالق  در احن مکت  ای دحگر است. به گونه

   فقبشود و معیار برتری افراد حاص  می« وحی»کمالی است که در تابش زفتاب 

 اسال  برای رسةید  بةه   .استاصول ثابت اخالقی   به زنا  بندی اری و پایکپرهیز

بلکه بةرای نیة  بةه      شمارد وسیله و روشی را مااز نمیاهداف متعالی خود  هر  

مساوی بةا عةدول از هةدف      ان راف از ز   قرار داده که مقرد  صراد مستقیمی

 است.

خواهد جامعه را اصةالح   او می .داردبا سعادت جامعه سروکار  دار زما   در اسال 

بةه معنةای     نیستمعنای قدرت   سیاست به  در اسال  ای. هر وسیله  اما نه به  کند

 سوی خیر و صالح است. به  ها ز   داد  امور مرد  و هداحت ساما 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .77 ص همان، .1
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انَّما خَرَجْتُ » هنگا  خروج از مدحنه و امتناع از بیعت با حزحد فرمود: اما  حسین

  ت جةدّ  الح اوضةاع امة  بةرای اصة    من 3 امَّةِ جَدّي رَسُولُ اللّهِ  في الْاصْالحِ َّْلَُِلِ

 « قیا  کرد .  رسول خدا

  نةد از وسیله نامشروع برای رسید  به سعادت اسةتفاده ک  دحق ندار سلما محک 

مةورد    چو  سعادت  درک  توا  از تما  رلاح  استفاده می  اما در سیاست ماکیاولی

 ست.ا قدرت و حفظ ز  ت ری  هدف او  فقب بلکه  نظر او نیست

 سیاست در تاریخ مسلمانان نمونه دو

امةا در حةوزه خالفةت      سیاست ماکیاولی نیست  ه سیاست اسالمیبا وجودی ک

در حکی تزوحر و زحرپاگذاشتن  متضاد هستیم.شاهد بروز دو نوع سیاست   اسالمی

حةاد  « و ابوسةفیانی  سیاست امةوی »جا از ز  به  همه خطود قرمز است که در احن

 شةود  یم  ضوابب و حدود شرعی و اخالقی رعاحت ز  همه  شود و در دحگری می

 گردد. حاد می« علوینبوی و سیاست »از ز  به   که

 و ابوسفیانی سیاست اموي .1

 بةه  حةابی   دست با هدف ق(15ة    81)  عثما  خالفت  از دورا    که  اموی دارا   زما 

  خالفةت   طةور رسةمی   به  ق 33 د  در سالشدنسوار   قدرت بر مرک   شا   امارت  

  شةا     مسةلمانا ِ  سیاسةی   از جهة    گیری  ها با بهره ز  نمودند. تراح را   اسالمی

  امةوی  خالفت دستگاه    ناسازگار بود.  با اسال  از بنیا    را نهادند که حکومتی  بنای  

  علی را از اما    سیاسی   قدرت شک  گرفته بودافکنی  و تفرقه  انگیزی فتنه با که 

بةوحی    م مدی  از زحین  که اوحه مع   ربود و در نتیاه  حسن  از اما  و سپس 

را  ابوسفیانی و سیاست اموی چهره زد و تکیه   اسالمی  بود  بر مسند خالفت نبرده  

هةر     معاوحةه  کنةد.  وسیله را توجیةه مةی    هدف  در احن سیاست به مرد  نماحاند.

 ـــــــــــــــــــــــ

 .117 ، ص00  ج پیشین، ،األنوار بحارمجلسی، محمدباقر،  .1
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به حدّی کةه کشةتن     داد و استواری ز  اناا  می نی  به حکومتجناحتی را برای 

 برای او امری زسا  شده بود.  مسلمانا 

بةا قسةاوت و شةدّت عایبةی برخةورد       طالة   با شیعیا  علی بن ابی  معاوحه

بةه فرمانةدها     کةه  چنةا   ورزحةد   از هیچ جناحتی درحغ نمی  کرد و در حق زنا می

را شیعیا   داد تا   دستور میکرد به مناطق مختلف اعزا  می زنا  را که  خود نظامی

  قت  برسانند. به

  :معاویه جنایاتاز ی یاه نمونه

که به   هنگامی»او گفت:   و به فرستادبه حااز و حمن  را« ةبُسر بن ارطا»  معاوحهة 

و  سةاز  نةابود   و زنچه سر راهت دحةدی  کن اه  مدحنه را پراکنده  مدحنه رسیدی

  بةه   وقتی وارد مدحنةه شةدی   .نمااند  دارت  اموال کسانی را که با ما بیعت نکرده

هیچ گونه عذر و امانی   ای و اعال  کن که زمده ا بفهما  که به قرد کشتن زن ا نز

مرد  را تهدحد   رسیدی  علی هستند پیروهر حک از مناطقی که   بهچنانچه  ندارند.

 شةا  گةاه دسةت از ززار   ز  به طوری که خیال کنند راهی برای ناات ندارند.  کن

به   از بیعت خودداری کرد را که هر کس .برای من بیعت بگیر  از زنا ولی  بردار

 3«از د  تیغ بگذرا !  هستند  شیعیا  علی را در هر جا که قت  برسا .

هزار نفر را به قت  رسانید و برخی را هم   به مدحنه و مکه حمله کرد و سی« برسر»

 2در زتش سوزاند.

جملةه    ز  از  را به خةاک و خةو  کشةید کةه     بسیاریمن افراد در حَ  همچنیناو 

 1فرزندا  خردسال عبیداهلل بن عباس بودند.

 را هةر کةه   و بةه منطقةه کوفةه بةرو    »داد:  دسةتور « ض ّاک بن قیس فِهةری » بهة 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .7و  1 ، ص1 ج، 2172، الکتب العربیة حیاءا دار بیروت:البالغه،  شرح نهج  الحديد، ابن ابی .1

 .11 ، ص1 ، جش2111، قم: دار الهجره، مروج الذهب ،مسعودی، علی بن حسین. 2

 .11 ، ص1 جپیشین،  مروج الذهب،مسعودی، ؛ 104 ، ص2 جپیشین،  البالغه، شرح نهج الحديد،  ابن ابی .3
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را  زنةا   و ض ّاک اموال مرد  را دارت کرد «.به قت  برسا   دار علی است دوست

و  کةرد  جا به حک کةاروا  حةج برخةورد    در ز  .رسید« ثعلبیه»به  که احن تا  کشت

  عمر بن عمیس بةن »به « قطقطانه»نزدحک   در راه حج .نمودها را دارت  اموال ز 

ای از همراهةانش   هو او را با عد کرد برخورد  برادرزاده عبداهلل بن مسعود« مسعود

 3«کشت.

در   زشةا    احن مرد خةو   داری برره منروب کرد. را به فرما « بن جندب ةسَمُر»ة 

 8.مدت کوتاهی هشت هزار نفر را کشت

به عةراق  »او گفت:   به و را به منطقه عراق اعزا  نمود« سفیا  بن عوف عامدی»ة 

عقیةده   هر که را دحدی کةه بةا تةو هةم     ور شو و اه  عراق را مرعوب ساز. حمله

وحرا  کةن و امةوال مةرد  را نةابود        ز  راهر زبادی که رسیدی  به بکش.  نیست

  بلکةه   رفتن مال و ثروت برای مرد   مانند قت   ناگوار چو  نابودی و از بین  ساز

 1«تر است.  دردناک

و  کةرد  مةاره جمةع  اإل اه  کوفه را در دار خود  در اواخر عمر  «زحاد بن سمیه»ة 

ورزحةد  او را   مةی  ساخت. هر کس از احن کار ممانعتها را به س ّ علی وادار  ز 

 4ساخت. را وحرا  می شا خانه کشت و می

 علوي سیاست نبوي و .2

و  گردحةده  رعاحةت  شرع و اخةالق کةامالً    حرحم عق   در سیاست نبوی و علوی

پیةروزی حةق بةر      در احن سیاسةت  شود. اهداف مقدس با ابزار مشروع دنبال می

 ـــــــــــــــــــــــ

 .227و  221 ، ص1 جپیشین، البالغه،  شرح نهج الحديد،  ابن ابی .1

 .211 ، ص1 جاألُمم والملوک، پیشین، تاريخ طبری،  .2

 .21 و 21 ، ص1 ج، پیشین، البالغه  شرح نهجالحديد،  ابن ابی .3

فـی التـاريخ،    الکامـل  کـرم،  جزری، علی بن ابـی ابن اثیر ؛11 ، ص1 ج، پیشین، مروج الذهبمسعودی،  .4

 .71 ، ص1 ، جق2121بیروت: دار صادر، 
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کسی نباحد با   در احن سیاست گیرد. باط  با شیوه و اسلوب ناص یح صورت نمی

دست به خیانت   اهداف عالی  برای نی  به  «کند سیله را توجیه میو  هدف»گفتن 

 و ستمگری بزند و حقوق دحگرا  را ضاحع کند.

و  لةوی ع و نبویسیره در از سیاست ص یح اسالمی  هاحی نمونهجا به بیا   در احن

از گةاه   خوحش  هةیچ  هدف مقدس حابی به دست که برای گاه در مکت  حسینی ز 

 .کنیم   بسنده مینگرفتندره وسیله نادرست به

 رعایت خطوط قرمز در سیاست نبويالف ـ 

 اند از: خطود قرمز در سیاست نبوی  عبارت

 طلبی در كسب قدرت  پرهیز از فرصت .1

بةه    زورحم ما به تو احما  می :زمدند و گفتند پیامبرنزد عامر  گروهی از قو  بنی

خواست دیر الهی  اگر می پیامبر شرطی که بعد حکومت را به دست ما بدهی.

فرصت را مغتنم بشمارحم و در احةن اوضةاع نابسةاما  و     گفت: فعالً کار بکند  می

ولی فرمود: من قول حکومت بعةد از خةود  را     ها را جذب کنیم  احن ا  حارکمی 

 بیشةتر شةد  پیةروا     رایحاضةر نیسةت بة   حعنی ز  حضرت  3 دهم به کسی نمی

 .دو در دحن کوتاه بیاح دشو رد   از خطود قرمزخوحش

 هاي دین نیامدن در مؤلفه كوتاه .2

خةواهیم مسةلما     ما مةی  :گفتندزمدند و  خدمت پیامبر  ای از قبیله ثقیف عده

هةا را   اجازه بده حک سال دحگر ما احةن بةت   از جمله:  طی دارحمحشراولی   شوحم

 تةا  اجازه بةده  پس . سخت است ما  برای خیلی  نماز   زحرا خواند پرستش کنیم

 2.نپذحرفت شرد زنا  را پیامبر   امانماز نخوانیم

 ـــــــــــــــــــــــ

 .171 ، ص1  ج ،تا نشر خیام، بی تهران: . سید بن طاووس، الطرائف،1

 .241 ، ص22  ج قم: نشر مطهر،مجموعه آثار،  مطهری، مرتضی، .2



 

 

 

 
 

   313  رابطه وسیله و هدف در مكتب حسینی

 

  نکردن از جهالت مردم به نفع دین استفاده .3

انةدکی پةس از مةر      .ماهگی از دنیا رفت در هاده  رسول خدا پسر  ابراهیم

  فوت ابةراهیم اسةت   دلی به  اتفاق احن  مرد  گما  کردند که .خورشید گرفت  او

مةر    جهتبه   فوراً مرد  را جمع نمود و فرمود: گرفتن خورشید رولی پیامب

  3. فرزند  نیست

گراحی برحذر داشةت  در حةالی    مرد  را از جه  و خرافه پیامبر  بدحن وسیله

بةود  احةن فرصةت را دنیمةت      مةدارا  مکاتة  مةادی مةی     اگر همانند سیاست  که

سةتود   القه ناروای زنا  را میکرد و ع شمرد و از جهالت مرد  سوء استفاده می می

 گفت. چیزی نمی کم دستکه  تا پاحگاه خود را تقوحت نماحد حا احن

 رعایت خطوط قرمز در سیاست علويب ـ 

مةدا     کرد از خطود قرمز دحنی و اخالقی عبور نمی  که به جهت احن اما  علی

أَيهَا النَّاسُ لَوْ لَدا  »: فرمود هاحضرت در برابر احن انتقاد. گرفت مورد انتقاد قرار می

كرَاهِيةُ الْغَدْرِ كنْتُ مِنْ أَدْهَي النَّاسِ أَلَا إِنَّ لِكلِّ غُدَرَةٍ فُجَرَةً وَ لِكلِّ فُجَرَةٍ كفَدرَةً أَلَدا وَ   

من   اگر عهدشکنی بد نبود !ای گروه مرد   2 إِنَّ الْغَدْرَ وَ الْفُجُورَ وَ الَِْيانَةَ فِي النَّدار 

کاری اسةت و هةر    هر عهدشکنی تباه  زگاه باشید که .حن مرد  بود مدارتر سیاست

 «کاری و خیانت در زتش است. تباه  یحوفا ید که بیبدان .کاری ناسپاسی تباه

به احةن شةرح    حرحم دحن و اخالق در سیاست علوی داشت پاسهاحی از  هنموناما 

 است:

 کومتحخودداري از دروغ براي تصاحب  .1

هةر   احن شةورا بةه   د.تشکی  دهینفره  شش یشوراح  بعد از من که عمر دستور داد

 از احن رو  خطاب به اما  علی ند.نشیحکومت ب بر مسند او  کسی که رأی داد

 ـــــــــــــــــــــــ

 .011 ، ص1 ج تا، بی ،تهران: اسالمیه کافی، کلینی، محمد بن يعقوب، .1

 .144 خق، 2021تهران: دار األسوه، نهج البالغه،  . صبحی صالح،2
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  انةد  ابوبکر و عمةر گفتةه     رسول  چه خدا هربه  احن است که شورا گفتند: شرد

پذحر   ولةی   یم  ندا گفته شرسول وچه خدا  فرمود: هر اما  .یبند باش یپاباحد 

 کنم. قبول می احن شرد را عثما  گفت: منولی  .نه  اند ابوبکر و عمر گفته  چه هر

  3حکومت به دست عثما  باشد.  گفتند: پس

 .زوردی گفتی و حکومت را بةه دسةت مةی    گفتند: حک دروغ می به علیبرخی 

فرمةود: حةک دروغ هةم    احشةا  در پاسةخ    .کةردی  سیاست خود را دنبال می  بعد

 حتی اگر دوازده سال حکومت را از دست بدهم.  گوحم نمی

  سیاست تزویر براي تثبیت حکومت طرد .2

به حضرت پیشةنهاد کةرد کةه مةن       امؤمن در زداز خالفت امیر بن شعبه ةمغیر

تثبیت کنیةد  بگذارحةد خیةالش راحةت بشةود        رامعاوحه  فعالً :ا  احن است عقیده

چنین کةاری    حضرت فرمود: من کن. شبرکنار از کار  شد زرا اوضاع   که همین

  2.کنم نمی

معنةاحش    دتثبیت کن ی کوتاهمدت برای هرچند  معاوحه را داگر بخواه  که برای احن

 در حةالی کةه   دانسته اسةت   موقت صالح   در هما  مدتمعاوحه را احن است که

 .انستد نمی  و را صالحا گاه  حضرت هیچ

 بستن آب به روي دشمنماجراي  نکردن در مقابله به مثل .3

زب  جةا  از ز  شد که می را م لی   حعنی«شرحعه»اص اب معاوحه   در جنگ صفّین

را صةادر  دستور حمله حضرت  .بستند علیسپاه  زب را بر گرفتند و  برداشت

اجةازه   .کنةیم  ند: ما مقابله به مث  مةی گفتاص اب  رخیب .گرفتندو شرحعه را  کرد

 چو   کنم د: ولی من احن کار را نمیفرمو علیاما  ها زب بردارند. دهیم احن نمی

بةه   از شهامت و مردانگی  احن کار زب را برای کافر و مسلما  قرار داده. خداوند

 ـــــــــــــــــــــــ

 .222، ص 2 ج، پیشین، شرح نهج البالغة. صبحی صالح، 1

  .1102 ، ص 1 ج، ش2171اساطیر،  :تهرانترجمه تاريخ طبری، پاينده، ابوالقاسم، . 2
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  3شما نکنید.  ها چنین کردند ز اگر  است. دور

ه بةه دسةت   خواهد پیروزی را به بهای حک عمة  ناجوانمردانة   نمی علیزری  

 بیاورد.

 براي تثبیت حکومت ،نگذشتن از عدالت اقتصادي .4

در صفین مشاهده کردند هةر کةه بةه معاوحةه       امؤمن گروهی از اص اب امیر

بةه   گذارد. ی در اختیارش میبسیار دارد و اموال می او را گرامی  معاوحه پیوندد  می

هةا کةه     ز  را درحاب و بةه ممتاز  افراداحن اموال را بده و   د کهشپیشنهاد حضرت 

. دنشو سرکوب تو مخالفانتثبیت  تامتیاز بده تا حکومت  ترسی مخالفت کنند می

  .نمااجرا   که در نظر داری را   عدالت و مساواتیز  گاه ز 

زحا برزنید که مرا وادارحةد تةا پیةروزی را بةه      حضرت در برابر احن پیشنهاد فرمود:

بةه    کنةد  شا  بر دوشم سةنگینی مةی   سرپرستیلیت ئوبهای ستم بر کسانی که مس

تا روزگار در گردش است و ستارگا  زسما  پیةاپی   !چنگ زور ؟ به خدا سوگند

اگر احن مال  ثروت شخری من  د .گر میچنین نارواحی ن دور به اند  من هم روا 

 2چه رسد که مال  مال مرد  است.  داشتم در پخش ز  برابری را پاس می  بود

 بن عاص واخالق و حیا در جنگ با عمررعایت  .5

زمد و فرحاد زد: معاوحه! چرا احن همه مرد  مسلما   علی  در نبرد صفّینروزی 

روشن  دهی؟ خودت بیا با حکدحگر نبرد کنیم تا کار به پاحا  برسد. را به کشتن می

 شةد.  خورد و کشته مةی  یمشکست  تن با اما  علی به بود که معاوحه در نبرد تن

گوحد  تو هم  گفت: راست می می و گذاشت سر معاوحه می به عمرو عاص گاهی سر

امةا    از نبرد بةا امةا  طفةره رفةت      معاوحه .برو علی با به جنگ و بپوش لباس رز 

 ـــــــــــــــــــــــ
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سالح برگرفةت    عمرو عاص عمرو عاص را به جنگ بفرستد.  توانست با نیرنگ

 و گفت: و مبارز طلبید و لباس جنگی بر تن کرد

 حََْنْالابَاَ  َْرِبُكمْ وَال أرياَ                                  دَةَ الْكوفَةِ مِنْ اهْلِ الْفِتَنْ يا قا

 «بینم. و ابوال سن را نمیزنم  میشمشیر  اشما را ب  دحا اه  فتنه کوفه کهسرا  ای »

 اسةت.  علةی  او عمرو عةاص نفهمیةد کةه    زمد. به ص نه نبرد  امؤمن امیر

 :فرمود شد وحضرت نزدحک 

 «منم اما  قرشی مؤتمن.  مامُ الْقُرَشِي الْمُؤْتَمَنإانَا الْ»

  او را تعقی  کرد  امؤمن امیر عاص خودش را باخت و شروع به فرار کرد. عمرو

چةو     فةوراً کشةف عةورت کةرد    و او از روی اسة  پرحةد    .او زد  شمشیری بةه 

حضةرت رو    مواجةه شةود.   یچنین احندانست علی مردی نیست که با حک زد ِ  می

عاص تو شفیع خةوبی پیةدا    گفت: عمرو معاوحه تا زخر عمر می برگرداند و رفت.

احةن مقدسةی پیةدا      کنم که شفیعی به من حک نفر را پیدا نمی  کردی  در همه دنیا

 3کرده باشد!

 کسةی مثة    بةرای کشةتن   که حتةی مردی نبود  ها بود    اما  پاکا  و پاکیعلی

دسةت   نیةز با دشمن در ل ظه روحاروحی  از مسیر حق من رف شود.  عاص عمرو

 .شتدا از مکار  اخالق بر نمی

   نهضت حسینی رعایت خطوط قرمز درج ـ 

است.  بودههما  سیاست نبوی و علوی  ادامه در واقع  نیز سیاست اما  حسین

 حةابی بةه    دسةت  برای که دحد هیچ عنوا  خود را مااز نمی  حضرت به از احن رو 

توا  به موارد لح     میاز باب نمونه  خطود قرمز بگذرداز  خوحش  اهداف عالی

  :اشاره کرد

 ـــــــــــــــــــــــ
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 استواري در عهد و پیمان با دشمن .1

  حیةات   در دورا   حسةین  اما   ولیعهدشکنی راحج است    مدارا  بین سیاست

از او   که  هاحی دّ درخواستوفادار ماند و با ر اما  ماتبی صلح  پیما   به    معاوحه

 شةکنی  از پیما  همواره   گرفت می  صورت معاوحه  بر ضد  و قیا   صلح  نقض  برای 

 ورزحد. میخودداری 

را  مسةل انه   خواستند تةا قیةا      از حضرت کوفیا     عدی حار بن   از شهادت  پس 

  است عهدی    ما و معاوحه فرمود: میا   و  نپذحرفتز  را   حضرت  اما  نماحد  رهبری

  من  است  زنده تا معاوحه    حنابنابر . کنم  نقضز  را  دهد نمی اجازه  من   وجدا   که

خةود تادحةد نظةر     اقةدا     در بةاره  مةن    درگذرد و چو   پاحدار   خوحش بر عهد 

 3کرد.  خواهم

 گیرانه نکشتن ابن زیاد غافل .2

  توانست با زحر پا گذاشتن حک اصة  دحنةی   می حضرت   احندهنم  مسلم بن عقی 

 اما نکشت.  عبید اهلل بن زحاد را بکشد

شرحک  .کردند پنهانی با وی مالقات می  شیعیا  و منزل هانی ساکن شد درمسلم 

بةه شةرحک گفتنةد:     .جا بیمةار شةده بةود    بن اعور نیز به منزل هانی وارد و در ز 

 کةه  شرحک به مسلم گفت: هنگامی .د از شما عیادت کندبن زحاد می  دار داهللعبی

ابةن زحةاد    قت  برسا .ه وارد شو و او را ب فوراً  اطاق شد و نشست وارد بن زحاد ا 

ابن زحةاد از منةزل هةانی خةارج       که پس از احن .اقدامی نکردولی مسلم   وارد شد

إِنَّ الْإِيمَدانَ  » فرمةود:  شد  شرحک گفت: چرا اقدا  نکردی؟ مسلم گفت: پیامبر

  به طور ناگها  و بدو  اطالع  مسلما مانع ترور است )  همانا احما  2 دَ الْفَتْكقَيَّ

   «.(کشد کسی را نمی
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 نهضت بر پایه تکلیف شرعی .3

در مسیر حرکت به کوفه  در بین راه با فرزدق شاعر برخورد کةرد   اما  حسین

قُلُوبُ النَّاسِ مَعَك وَ الََْبِيرَ سَأَلْتَ »: و پرسید: از مرد  کوفه چه خبر؟ فرزدق گفت

از شةخد زگةاهی     أَسْيَافُهُمْ عَلَيْك وَالْقَضَاءُ يَنْزِلُ مِنَ الَّْمَاءِ وَ اللَّهُ يَفْعَلُ مدا يَشداءُ  

امةا    سةت ا بةا شةما    مةرد  هةای   دل شناسةم.  مةن خةوب زنةا  را مةی     .پرسیدی

شةود و   از زسما  نازل مةی   الهیست و قضا و قدر ا شمابر علیه  شا  شمشیرهای

 «خواهد شد.  خداوند ز  گونه که بخواهد

 فرمود: به او در پاسخ اما حسین

الْأَمْرُ وَكلَّ يَوْمٍ رَبُّنَا هُوَ فِي شَأْنٍ إِنْ نَزَلَ الْقَضَاءُ بِمَا نُحَُِّ فَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَي   صَدَقْتَ لِلَّه»

انُ عَلَي أَدَاءِ الشُّكرِ وَإِنْ َُالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ فَلَمْ يَبْعُدْ مَنْ كدانَ  نَعْمَائِهِ وَهُوَ الْمُْْتَعَ

هةر روزی    او سةت. ا کار به دست خدا .راست گفتی 3  الْحَقُّ نِيَّتَهُ وَالتَّقْوَي سَرِيرَتَه

خوشةنودحم )پیةروزی    ز   خةواهیم و بةه   نچه ما مةی ز اگر به  پس در کاری است.

مةا خداونةد را بةرای      در احن صةورت   قضای الهی فرود زحد  ظاهری بر دشمن(

و او خةود نیةروی    ارحمزگة  اسةت  سةپاس    هاحی کةه بةه مةا عناحةت کةرده      نعمت

خواه ما نشد  پةس بةه دور    ش را عناحت کند و اگر قضای الهی به دلا شکرگزاری

 «پرهیزکاری پیشه کند. و ز  کسی که نیتش حق باشد  نیست از خواسته

 پیروزي بر دشمن كردنخودداري از وانمود .4

و شکسةت   خةود  گةوحی و وانمةودکرد  پیةروزی    دروغ  هةا  ها و نهضت در جنگ

احةن سةمت     نوا  بهعهیچ   به حسیناما  ای است  اما  شده امر پذحرفته  دشمن

بن عقیة     سلمم که خبر دادند اما  حسین  به  در مسیر راه کربال حرکت نکرد.

او را رها کردند و دسةت از    های حکومت در مرد  اثر گذاشت ارعاب را کشتند.

و بةه   نةد حکومةت او را گرفت مةأمورا   تنهةا مانةد و      مسلم بیعت با او برداشتند.
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 د.دنشهادت رسان

 يمُْْلِمِ بْنِ عَقِيدلٍ وَهَدانِ  أَمَّا بَعْدُ  فَإِنَّهُ قَدْ أَتَانَا خَبَرٌ فَظِيعٌ قَتْلُ »فرمود:  اما  حسین

بْنِ عُرْوَةَ وَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يقَُّْرَ وَ قَدْ خَذَلَنَا شِيعَتُنَا فَمَنْ أََََُّ مِنْكمُ الِانْصِرَافَ فَلْينْصَدرِفْ  

شد   است و ز  کشته  ای به ما رسیده کننده خبر ناراحت 3 غَيرَ َُرِجٍ لَيسَ عَلَيهِ ذِمَامٌ

همانا شیعیا  ما دسةت از   .حقطر استبن  و عبداهلل هانی بن عروة مسلم بن عقی  

از ما بر او و سرزنشی  بازگردد و عهد  خواهد هر که می  پس .اند کشیده  ما حاری

 «نیست.

 گیرانه نکشتن شمر غافل .5

نداشته  یالاوشن ة که شاحد در بدسرشتی در دنیا نظیر  بن لی شمر  صبح عاشورا

ولةی    دست به جناحتی بزنةد  تا زمدها  از پشت خیمه  جنگ باشد ة قب  از شروع 

دستور داده و   اندحشی کرده چاره بارهدر احن  تر پیش دانست که اما  حسین نمی

حةک   هةا نیةز   ز  پشةت  و به شک  خب من نی در بیاورنةد  همها را نزدحک  خیمه

دشةمن   تةا جا برحزند و زتةش بزننةد    کنند و مقداری نی خشک در ز حفر خندق 

بةا احةن    و زمةد  شةمر  وقتةی  از احن رو  .ور شود ها حمله به ز  نتواند از پشت سر

 د.نمو اسائه ادب به ز  حضرت ناراحت شد و گردحد  وضع مواجه

او را از اآل  با حک تیر   اجازه بدهید اگر !اهللعبد باأ حاگفت:  از اص اب اما  حکی

 .پا در زور 

 فرمود: نه.حضرت 

از احةن رو    اسةت. بیثةی  خ  د ز  چةه  شةمر  توجه ندارد کهاحشا   که کرد او گما 

 بةدکاری  انسةا   دانةم چةه   شناسم و می را می او! من خدارسول  فرزند ایگفت: 

 است.

 دانم. فرمود: میاما  
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 دهید؟ پس چرا اجازه نمیگفت: 

هةا دسةت    ز  زمانی که باشم. تا جنگ کننده خواهم شروع فرمود: من نمیحضرت 

 3.خواهم بودجنگ ن زدازگررحزی نزنند  من  خو به جنگ و 
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