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مقدمه

عتت ّتزت از اصت تتول و ارزشهت تتای اخالقت تتی است تتت کتتته در استتتالم بستتتیار بتتته آن توجتتته شتتتده
است تتت .گست تتتر معنت تتایی عت ت ّتزت محت تتدود نبت تتوده و تمت تتام ابعت تتاد زنت تتدگی از جملت تته فت تتردی،
اجتمت تتاعی ،اقتصت تتادی و سیاست تتی را در برمی گیت تترد .جایگتتتاه ،مفهتتتوم و مؤلفتتتههای حفت تتظ
عت ّتزت ،از جملتته موضتتوعاتی استتت کتته هتتر شتتیعه بایتتد آن را از الگوهتتایی ،همچتتون امامتتان
معصوم

بیاموزد.

در میتتان شتتیعیان نمون ت کامتتل یتتک انستتان عت ّتزتمتتدار استتت امتتا تتتاکنون

امتتام حستتین
سخن از ّ
عزت در سلوک سیاسی حضرت را بیشتر محدود به قیام و واقعت عاشتورا نمودهانتد
که به نظر میرسد قیام خونین را عامل حفظ ّ
عزت میدانند و یا به دلیل اطالعتات تتاریخی
و روایتات منقتتول بستیار محتتدود از دوران امامتت امتتام حستین

در حیتتات معاو یته ،بتته ایتتن

موضوع ندرداختهاند؛ زیرا معاو یه اختناق شدیدی بر جامعه حاکم کرده بتود و ستعی داشتت
امام حسین

و روش و منش ایشان شناخته نشود .حتال آن کته همت دوران امامتت ایشتان

در زمان معاویه سدری شده است و قیام امام ظترف چنتد متاه ،در آخترین ستال امامتشتان بته
وقوع پیوسته است.
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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اعتقاد شیعه بر این است که ائم اطهار

در همت ستاحتهای زنتدگی ختویش ،تمتام

اصول و ارزشهای اخالقتی را حفتظ و رعایتت نمودهانتد و از ایتن جهتت الگتوی کتاملی بترای
تمتتام بشت ّ
تریت هستتتند .بنتتابراین عت ّتزت در ستتیر سیاستتی امتتام حستتین در برابتتر معاو یتته بتته
عن تتوان فرض تتی پ تتژوهش پ تتیش روس تتت .ب تتر اس تتاس ای تتن فرض تتیه ،ستتواالتی مط تتر میش تتود
همچتتون :عت ّتزت بتته چتته معناستتت ارتبتتاط عت ّتزت و سیاستتت چگونتته استتت شخصت ّتیت
سیاسی معاویه و امام حسین بر چه اصولی استوار بوده است چگونه در طول ده سال،
مقارنتتت امامتتت امامحستتین بتتا حکومتتت معاو یتته ،عت ّتزت در ستتیر سیاستتی ایشتتان حفتتظ
شده است

تتتاکنون در چنتتد پتتژوهش بتته شخصتتیت ّ
عزتمنتتد امتتام حستتین

پرداختتته شتتده کتته

یتتا بتته طتتور و یتتژه ب تته قیتتام عاشتتورا اشتتاره ش تتده استتت (بتتدیعیان گتتورتی و همکتتاران)1390 ،

و یا عالوه بر قیتام کتربال ،جایگتاه ایشتان در قترآن کتریم نیتز متورد توجته گرفتته استت (رحیمپتور،
 )1388پژوهشهای اندکی نیز پیرامون امامت امام حسین در زمان حکومت معاویه بته
انجام رسیده که در آنان به اصل ع ّتزت پرداختته نشتده استت و تنهتا بتا تحلیتل شخص ّتیت و
ّ
دسیسههای معاویه ،علت عدم قیام امام در زمان معاویه را تبیین کردهانتد (رنجبتر1381 ،؛
فروغی ابری1380 ،؛ پیشوایی161-143 :1387 ،مطهری.)90-75 :1383 ،

به دنبال پاسخ روشنی به هر یک از سواالت این پژوهه ،الزم استت ابتتدا مفهتوم ع ّتزت در
لغ تتت و اص تتطال و ارتب تتاط ع ت ّتزت ب تتا سیاس تتت تبی تتین ش تتود و س تتدس ب تته وج تتوه مختل تتف

ّ
شخصیت سیاسی امام حسین
سیاسی سیدالشهدا

و معاو یته ختواهیم پرداختت و جلوههتای ع ّتزت در ستیر

در برابر معاویه بیان خواهد شد.

 .1مفهومشناسی ّ
عزت
ّ
.1-1عزتدرلغت 

ّ
ّ
ّ
متضمن معنای غلبه و قهر است داللتت دارد
عزت در لغت بر شدت و قدرت و آنچه که

(ابتتن فتتارس1366 ،ق38 ،4 :؛ ابنمنظتتور185 ،9 :1414 ،؛ قریشتتی )339 ،4 :1378 ،و بتته
معنی صالبت ،محکمیّ ،قوت و حالت شکستناپذیری استت (راغت اصتفهانی:1404 ،
نایتتاب (حستتینی موستتوی1458 ،ق )206 ،3 ،و غیتترت نیتتز بتته کتتار رفتتته استتت (طباطبتتایی،

.)22 ،17 :1374

ّ
.1-2عزتدراصطالح 

(سبحانی نیا209 - 195 :1392 ،؛ بدیعیان و همکاران 8 :1390،و  )9و برخی از آنان ایتن دو
معنتتی را یکتتی دانستتتهاند (مطهتتری )150 - 141 :1386 ،بعضتتی دیگتتر علتتل موجتتده و ّ
مبقیت

عت ّتزت را اطاع تتت و بن تتدگی خداون تتد ،انقط تتاع از خل تتق و دس تتت ی تتافتن ب تته کم تتاالت روح تتی
شخصیت در دارا بتودن کرامتت و ّ
دانستهاند اما بر این باورند ّ
ّ
حریتت استت
عزتمندی یک
(رحیمپور 33 :1388 ،و  .)34برآیند نظرات نشان میدهد کرامت و ّ
عزت نفس بتا یکتدیگر

در برابر معاویه

برختتی از پژوهشتتگران نتیج ت کرامتتت نفتتس (خودارزشتتمندی) را عت ّتزت نفتتس میداننتتد

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

 332و  )333و در معتتانی دیگتتری چتتون ستتخت و گتتران (راغ ت

اصتتفهانی،)333 :1404 ،
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رابطتتهای تنگاتنتتگ دارنتتد بتته طتتوری کتته فقتتدان کرامتتت نفتتس بتتر ّ
عزتمنتتدی یتتک شخصت ّتیت
خدشه وارد می کند.

کرامت نفس ،امری است ذاتی که خداوند انسان را بته صتورت تکتوینی (بقتره34 - 29 :؛

مؤمنتتون15 :؛ اعتتراف11:؛ جاثیتته13:؛ استتراء )70:و تشتتریعی (احتتزاب )72:بتته آن مفتختتر کتترده
است .کرامت در لغت به معنتی بزرگتوار شتدن ،شترافت و حرمتت داشتتن استت (ابنمنظتور،

 )76 ،12 :1414در راستای کرامت ذاتی ،در اسالم کرامت اکتسابی تعریف شده تا هر فرد بتا
اعمال خود بالفعل به تکریم نفس خویش بپردازد و بته توصتی امتام علتی

آن را بته بهتایی

جتتز بهشتتت نفروشتتد (ستتید رضتتی :1417 ،حکمتتت  .)456بتتاور و احستتاس خودارزشتتمندی
بتته انستتان اجتتاز حقیتتر و پستتت کتتردن ختتویش را نمیدهتتد .از ایتتن طر یتتق انستتان در صتتدد
حفتتظ عت ّتزت ختتود برمیآیتتد .درواقتتع مقصتتود از عت ّتزت نفتتس ،حالتتت نفوذناپتتذیری استتت کتته

متانع مغلتتوب شتدن استتت (جتوادی آملتتی .)369 :1385 ،افتزایش عتتزت نفتس احیتتا کننتتد

احست ت ت تتاس توانمنت ت ت تتدی و ارزشت ت ت تتمندی در انست ت ت تتانها و جزئت ت ت تتی از ست ت ت تتالمت روان است ت ت تتت
(بیابنگرد.)64 :1384 ،

باید توجه داشت هر جا ّ
عزت نفس به جایی کشیده شود که باعتث شتود انستان حقتی را
تکبتتر ستتقوط کتترده استتت ز یتترا ّ
ز یتتر پتتا بگتتذارد و یتتا از پتتذیرش حتتق امتنتتاع ورزد ،در ورطت ّ
تکبتتر
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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یعنی این که انسان از روی عناد و سرکشی از قبول حقیقت امتناع ورزد (انتیس و همکتاران،
 )773 :1350از این رو میتوان نتیجه گرفت انسان ّ
عزتمنتد ختود را از نظتر شترافت انستانی

بتتزر میدانتتد امتتا بتته دیگتتران هتتم احتتترام می گتتذارد در صتتورتی کتته فتترد ّ
متکبتتر ختتود را برتتتر از

دیگران میداند.

در کتتالم معصتتومان

عت ّتزت محتتدود نبتتوده و تعر یتتف واحتتد و مشخصتتی از عت ّتزت نشتتده

استتت بلکتته در هم ت ابعتتاد زنتتدگی اعتتم از فتتردی ،اجتمتتاعی ،اقتصتتادی و سیاستتی حفتتظ
حرمتتت و عتتدم نفوذناپتتذیری بتته عنتتوان یتتک اصتتل متتورد توجتته قتترار گرفتتته استتت کتته بتته بعتتد

سیاسی آن اشاره خواهیم کرد.
ّ
.1-3عزتدرسیاست 

سیاستتت در لغتتت بتته معنتتی پتتاس داشتتتن ملتتک ،نگهتتداری ،حراستتت ،حکتتم رانتتدن بتتر

ّ
رعیتتت ،ریاستتت ،داوری (دهختتدا )1071 :1377 ،اداره و مراقبتتت امتتور داخلتتی و ختتارجی
کشور ،درایت ،خردمندی (عمید ،)467 ،2 :1371 ،،عهتدهدار شتدن امتور متردم و رستیدگی
به آنان (ابنمنظور )108،6 :1414 ،است.
در حقیق تتت سیاس تتت ب تته معن تتی ای تتن اس تتت ک تته ف تتردی جامع تته را ب تته نح تتوی ه تتدایت
کن تتد ک تته ص تتال جامع تته اس تتت یعن تتی هم تتان ص تتراط مس تتتقیم ک تته م تتا در س تتور حمتتتد آن
را از خداونت تتد میخت تتواهیم .ایت تتن سیاست تتت مخصت تتوص اولیت تتاء و انبیاست تتت آنهت تتا مت تتردم را
حرکتتت میدهنتتد در جهتتتی کتته بتته صتتال دنیتتا و آختترت متتردم استتت (موستتوی خمینتتی،
 192 :1379و .)193
از آنجا که ّ
عزت به مفهوم نفودناپتذری استت لتذا باالصتاله از آن خداونتد و باالفاضته از آن
اهتل ایمتان استت (منتتافقون )8 :و هتر کته خواهتان عت ّتزت باشتد بایتد آن را از خداونتد بخواهتتد
(فاطر )10 :امام علتی نیتز در تبیتین ایتن حقیقتت ،هتر ّ
عزتتی کته از خداونتد نباشتد را ذلتت
دانستتهاند (مجلستتی .)10 ،78 :1404 ،بتته عبتتارتی انستتان ّ
عزتمنتتد در عرصت سیاستتی فتتردی
نفوذناپذیر است که مقهور شترایط زمتان و مکتان نمیشتود و جامعته و شترایط مکتان و زمتان را
مقهتتور ختتویش میستتازد .رویکتترد انستتان عت ّتزت متتدار در روابتتط سیاستتی عت ّتزت و کرامتتت بتترای
در جهتی که به صال آنان است هدایت می کند.
در روایتتات اس تتالمی مؤمنتتان ب تته ص تتراحت از این کتته ختتود را در مقابتتل دیگتتران بتته ذلتتت
بکشتتانند نهتتی شتتدهاند (مجلستتی )72 ،64 :1404 ،و در روایتتاتی اطاعتتت از خداونتتد و تتترک
گنتتاه (ستتید رضتتی :1417 ،نامتته 53؛ تمیمتتی آمتتدی692 :1420 ،؛ کلینتتی1367 ،ق،64 ،5 :
مجلس تتی ،)211 ،15 :1404 ،اس تتتقالل و خودب تتاوری ب تتا قط تتع امی تتد ک تتردن از م تتردم (کلین تتی،
1367ق ،2 :و 148و 148؛ حرانت تتی89 :1382 ،؛ مجلست تتی )12 ،109 ،72 :1404 ،و عت تتدم
پتتذیرش سرپرستتتی و دوستتتی کتتافران و مشتترکان (حرانتتی215 :1382 ،؛ شوشتتتری،11 :1409 ،
601؛ آل عمران28 :؛ نساء )139 :از مؤلفههای حفظ ّ
عزت در زندگی قلمداد شتده استت کته
در سیر سیاسی نیز کاربرد دارد.

در برابر معاویه

5؛ حتتر عتتاملی ،)202 ،3 :1414 ،فضتتائل اخالقتتی (خوانستتاری572 ،152 ،1 :1336 ،؛
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دیگر افراد جامعه به وجود میآورد (بدیعیان و همکاران )13 :1390،و در حقیقتت جامعته را

55

 .2شخصیت سیاسی امام حسین

و معاویه

ّ
شخصیت سیاسی منفور و سیاه تاریخ اسالم است که در زمان حکومتت ختود بتر
معاویه

حرکتتت جامعت استتالمی تأثیرگتتذار (از جهتتت منفتتی) بتتوده استتت .معاو یتته در نیرنتتگ و فر یت
افکتتار عمتتومی روشهتتای ّ
خاصتتی داشتتت کتته ختتود پایتته گتتذار آنهتتا در جهتتان استتالم بتتود.
بترخالف معاو یتته ،امتام حستتین شخصتتیت معنتوی و سیاستتی بتزر آن روز دنیتتای استتالم
بتتود کتته التتتزام بتته اختتالق را جتتزء الینفتتک سیاستتت میدانستتت .حفتتظ عت ّتزت و رو یتتارویی

سیاستتی بتتا شخصت ّتیت پیچیتتدهای چتتون معاو یتته نیازمنتتد بیتتنش و فراستتت خاصتتی استتت.
ّ
شخصیت سیاسی معاو یته
ابتدا باید

ّ
شخصیت سیاسی امام حسین
برای دستیابی به
مورد بررسی قرار بگیرد تا مؤلفههای سیاست ّ
عزت مداران امام در برابر معاویه تبیین شود.
ّ
شخصیتسیاسیمعاویه 
.2-1

ّ
شخصت ّتیت و سیاستتت معاو یتته بتته حتتدی از اختتالق و دیانتتت فاصتتله داشتتت کتته معتتدود

اندیشمندانی همچون ابن خلدون به دفاع و تطهیر او پرداختهاند ( .)370 ،1 :1366معاویه
معاصتر بتا سته امتام بتوده استت .شخصتیت سیاستی او از زمتان امتام علتی
آنچه از محتوای نامههای امام علی

خطاب به معاویه میتوان برداشت نمود ایتن استت

سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

ک تته از مش تتکالت اساس تتی معاو ی تته ،دنیاپرس تتتی اوس تتت (بش تتیر و ج تتانی پ تتور )11 :1388 ،در
حقیقتتت امیرالمتتؤمنین علتتی ریش ت ّ
کلی ت مشتتکالت معاو یتته را عتتدم اعتقتتاد صتتحی و
ایمان واقعی وی به خداوند و پیامبر

میداند (همان ،ص.)23

معاویه که قدرت را اصیل و هدف غایی خود میدید ،به حکومت به عنوان ابزاری بترای
تربیت جامعه مینگریست .در نگاه معاویه قدرت به عنوان یتک ابتزار در ختدمت بته دیتن و
م کت
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بتروز پیتدا کتترد.

اسالم نیست ،بلکه در خدمت به شخص خلیفته و منتافع اوستت (عمرانتی:1390 ،

 .)40قدرتطلبی معاویه باعث شد نظرات و تفاسیر شخصی به عنوان حقتایق دینتی بترای
متردم بیتان شتود همچنتین بته تحر یتف و جعتل احادیتث فضتائل علتی
برای خلفا و خود میپرداخت و ست

و لعتن امیرالمتؤمنین

و فضتیلت ستازی

بتر منتابر دستتور حکتومتی وی

بتتود (مفیتتد .)173 :1384،بتته عبتتارتی معاو یتته بتتا تحر یتتف دیتتن ستتعی در مهتتار متتردم و حفتتظ

حکومت خود داشت ،مردم شام را به نحتو خاصتی تربیتت کترده بتود کته آنهتا تنهتا بتا استالم
ستتفیانی ،استتالمی کتته فقتتط منفعتتت جتتویی شخصتتی و اغتترا

فتتردی را مالحظتته می کتترد و

برای رسیدن به آن هر چیزی را حالل مینمود ،آشنا بودند (عاملی.)13 :1371 ،
وی در اقدامی سازمان دهی شده بته تحر یتف و جعتل احتادیثی در خصتوص شخصتیت
پیامبر اکرم

در

پرداخت که این روایات عالوه بر بیاعتبار کتردن شخصتیت پیتامبر

حتتد یتتک انستتان معمتتولی ،بختتش عظیم تتی از استتالم راستتتین را نیتتز از اعتبتتار ستتاقط کتترد.
(عستکری )202-193 :1387 ،گرچته معاو یته استتالم را تحر یتف کترده بتتود امتا ظتواهر استتالم را
نسبتا حفظ مینمود و با سیاستهای عوامفر یبانه به حکومت خود رنگ شرعی و استالمی
داده بود (پیشوایی :1387 ،ص.)125
خصتومت معاو یتته نستتبت بتته امتام علتتی

بتته حتتدی بتود کتته کتتارگزاران ختتود در شتتهرها را

ملزم کرده بود دربار هر کس اثبات شود که شیعه است و یتا خانتدان امیرالمتؤمنین علتی
را دوستتت دارد مجازاتهتتایی چتتون شتتکنجه ،غ تارت امتتوال ،و یتتران کتتردن خانتتهاش ،قطتتع
مقترری از بیتالمتال اعمتال کننتد (ابتن ابتی الحدیتد )45 ،11 :1337 ،ایتن فشتار و اختنتتاق
پتس از شتهادت امتام حستن

توستط معاو یته _ یعنتی در ده ستال امامتت امتام حستتین

_

استتت کتته بتته صتتراحت از لتتزوم استتتفاده از خشتتونت و ستتتمگری در سیاستتت یتتاد می کنتتد
و بت تته سیاست تتتمداران توصت تتیه می کنت تتد کت تته در صت تتحن سیاست تتت چنت تتدان پت تتی فضت تتیلت و
اخالق نباشد وگرنه عرصته را میبازنتد( .استالمی )141 :1383،سیاستت در مکتت

معاو یته

ّ
(محمتتدی ریشتتهری،
حاضتتر بتتود دستتت بتته هتتر کتتاری بزنتتد و هتتر نتتوع ابتتزاری را بتته کتتار گیتترد
 26 :1379و .)25
امام حسین

ده سال در دوران حکومتت فاستد معاو یته زنتدگی کترد .بتا توجته بته چنتان

در برابر معاویه

عبتتارت بتتود از تشتتخیص هتتدف و بتته دستتت آوردن آن از هتتر راه ممکتتن ،او بنیان گتتذار چنتتین
َ
نگرشتتی بتته سیاستتت در تتتاریخ استتالم استتت .معاو یتته بتتر ایتتن پایتته و بتتا تکیتته بتتر شتتعار الملتتک
َعقیم (سیاست نازاست) بر چنگ انداختن به قدرت و حراست از قتدرت بته دستت آمتده،

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

شدت چشم گیر یافت( .همان)46-43 ،
در واقتع شخص ّتیت سیاستی معاو یته مبتنتی بتر نظر یت ماکیتاول استت .او از نظر یتهپردازانی
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ّ
شخصیت پیچیده و نیرنگ بازی چون معاویه ،امتام میبایستت سیاستت و متنش خاصتی
که مبتنی بر اختالق الهتی باشتد در پتیش می گرفتنتد تتا فرصتتطلبی معاو یته نتوانتد از آن بته
نفع خود استفاده کند.
ّ
شخصیتسیاسیامامحسین
.2-2



از دیتتدگاه استتالم سیاستتت از اختتالق بیتترون نیستتت بلکتته تتتوأم و همتتراه بتتا اختتالق استتت.
رفتاره تتای سیاس تتی مانن تتد س تتایر رفتاره تتای اختی تتاری انس تتان ب تته عن تتوان اخ تتالق وی م تتورد
ارزشگذاری قرار می گیرند .هدف رفتارها و تصمیمهای سیاسی در راستتای هتدف اختالق
بوده و چیزی خار از آن نیستت و معیارهتای اخالقتی در همته جتا و بترای همت افتراد یکستان
است( .شریفی.)92 :1389 ،

اصتول اخالقتتی حتاکم بتتر متنش و شخصت ّتیت سیاستی امتتام حستین

؛ صتتداقت ،حفتتظ

کرامتتت و حقتتوق انستتانها ،وفتتای بتته عهتتد ،عتتدم فر ی ت  ،نفتتی خشتتونت و ختتونریزی و عتتزت
نفس است( .شتفیعی قهفرختی .)1378 ،در نظتر برختی پژوهشتگران کلیتد شخص ّتیت امتام
حستین حماستته ،عظمتت ،صتتالبت ،شتدت ،ایستتتادگی و حقپرستتی استتت (مطهتتری،
 )36 :1384لت تتذا در شخصت ت ّتیت سیاست تتی امت تتام حست تتین اخت تتالق و سیاست تتت دو رکت تتن
جداییناپذیرند.
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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بتتا توصتتیفاتی کتته از شخصت ّتیت سیاستتی معاو یتته بتته عمتتل آمتتد روشتتن استتت مقابلتته بتتا او

درایت هوشمندانهای میطلبد چرا که چنین فرد فرصتتطلبی از هتر کتالم و اقتدامی بته نفتع
مقاصتتد ختتود بهتتره می گرفتتت و در راه رستتیدن بتته اهتتدافش از هتتیچ کتتاری ابتتایی نداشتتت .بتتا
تأمتتل در ستتیر سیاستتی امتتام حستتین

در برابتتر معاو یتته بتته مبتتارزهای همتته جانبتته و در عتتین

حتتال ختتاموش پتتی میبتتریم .شخصت ّتیت سیاستتی امتتام حستتین

در مواجهتته بتتا معاو یتته بتته

نحوی بود که او کمترین استفادهای از آن نبرد و در عین حال به نحتوی بتود کته متردم در درک
حقیقت حکومت معاویه به بلوغ فکری برسند و از غفلت بیدار شوند.
گرچتته گزارشهتتای تتتاریخی و روایتتات منقتتول از امتتام حستتین

در دوران معاو یتته بستتیار

اندک است اما امام هرگز عزلت نشینی و سکوت را برنگزید ،بلکه با در پیش گرفتن صتبری

مییافتتت عتتالوه بتتر تعلتتیم و تربیتتت مردمتتان ،بتتدون

ستتازنده در جتتایی کتته فرصتتت را مناست
هیچ ابایی به بیان حقایقی از ّ
ماهیتت حکومتت امو یتان میپرداختت (کشتی- 49 ،1348 ،

51؛ اربلی 206 ،2 :1401 ،و.)...
عتتالوه بتتر شخصت ّتیت سیاستتی معاو یتته ،شتترایط زمانتته و میتتزان فهتتم مردمتتان ،یکتتی دیگتتر از

دالیل برگزیدن چنین روشی از ستوی امتام حستین
بتود .امتام حستین

بترخالف امتام حستتن

 ،موقعیتت ایشتان در حکومتت معاو یته

 ،در جایگتاه حتاکم و خلیفت مستلمانان نبتتود.

گرچه ایشان امام برحق مسلمین بود و طبق گزارشات تاریخی پتس از امتام مجتبتی

همت

مردم بیدرنگ با او بیعت کرده بودند (اربلی178 :1401 ،؛ ابن بابو یته )209 :1377 ،امتا ایتن
بیعتت بترای برقتتراری حکومتت سیاستتی نبتود و ایشتان در آن دوران همچتتون دیگتر مردمتتان در
حکومت سهم داشت و با شرایط آن روز جامعه ،وظیف قیام و سرکوبی بر عهتد ایشتان نبتود

و مقابل سیاسی امام حسین

با معاویه از سر وظیف ایمانی بود.

 .3جلوههای ّ
ّ
شخصیت سیاسی امام حسین
عزت در
چنان که گذشت ،معاویه با آغاز امامت امام حسین

بر اختناق جامعه و آزار شتیعیان

ش تتدت بیشتتتتری بخشتتتید بتتته همتتتین دلی تتل گزارشتتتات تتتتاریخی و روایتتتات انتتتدکی از امتتتام

.3-1ظلمستیزیوطاغوتستیزی 

هم تتانطور ک تته بی تتان ش تتد ،یک تتی از مؤلف تتههای سیاس تتت ّ
عزتمدارانتته ،ندتتذیرفتن س تتلط

معاویه را ندذیرفت و این مهم را با عدم بیعت با معاو یته و جانشتینش یز یتد ،افشتای حقتایق
تلخی از حکومت وی و ...نشان داد.
 .3-1-1عدم بیعت

بیعت با خلیف ستمگر پتذیرش ظلتم و ستتم و مش ّ
تروعیت دادن بته نحتو حکومتتداری
وی است .امام حسین در سیاستت ع ّتزت مدارانت ختود در برابتر معاو یته هرگتز بتا او بیعتت

در برابر معاویه

دیگتتران مخصوصتتا کتتافران و ظالمتتان استتت .امتتام حستتین

هرگتتز ستتلط طتتاغوتی چتتون

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

حسین در دوران معاویه به ثبتت رستیده استت .امتا بتا وجتود انتدک بتودن متتون ،میتتوان
سیاست ّ
عزتمداران امام در برابر معاویه را مالحظه کرد.
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ننمودند به طور ی که در طول ده سال حکومت معاو یته ،بیعتت امتام حستین

بتا معاو یته و

همچنتتین درخواستتتی از ستتوی معاو یتته مبنتتی بتتر بیعتتت گتترفتن از امتتام در هتتیچ یتتک از کت ت
تتتاریخی گتتزارش نشتتده استتت .کمتتا این کتته معاو یتته بتته امتتام حستتن

نیتتز درخواستتت بیعتتت

نکترد ،شتتاید دلیتتل اصتتلی آن ،اطمینتتان معاو یتته از امتنتتاع امتتام حستتن و امتتام حستتین
بیعت با خود بود .ضمن این که در مفاد صل امام حسن
معاو یته بتته امتتام حستین

در

واگذاری خالفت پتس از متر

ذکتتر شتتده استت (ابتتن بابو یتته216 ،1 :1380 ،؛ بتتالذری،3 :1417،

 )47و از آنجا که معاو یته یقتین داشتت امتام حستین

عهدشتکن نیستت درخواستتی بترای

گرفتن بیعت از ایشان ننمود.
ندذیرفتن طتاغوت و ظلتم ستتیزی امتام حستین

بته اینجتا ختتم نشتد .معاو یته در اواختر

عمر خویش یز ید را به جانشینی معرفی کرد که بالفاصله با وا کتنش تنتد امتام

مواجته شتد

(کشی94 :1348 ،؛ اربلی )206 ،2 :1401 ،ایشان معاویه را بته ختاطر شکستتن پیمتان صتل
و تعیین یزید به عنوان جانشین و فری

افراد از این طر یتق متورد نکتوهش قترار دادنتد (کشتی،

.)51 - 49 ،1348

معاو یتته هتتم در بیعتتت گتترفتن بتترا یز یتتد ،بتته او اصتترار نکترد و امتتام

سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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همچنتتین بتتود تتتا

معاویه درگذشت .پس از مر معاویه و هنگامی که ولید قصد بیعتت گترفتن از ایشتان بترای
ّ
یز یتد را داشتت ،فرمودنتد« :ز یتتر بتار بردگتی و ذلتت نختتواهم رفتت( ».گتروه حتدیث پژوهشتتکده
باقرالعلوم)315 :1386 ،
امتتام حستتین

بیعتتت بتتا طتتاغوت ستتتمگری چتتون یز یتتد را مغتتایر بتتا عت ّتزت و تتتن دادن بتته

ّ
ذلتتت دانستتتهاند .از ایتتن گفت ت حضتترت بتتدون در نظتتر گتترفتن مستتتندات تتتاریخی میتتتوان
نتیجته گرفتتت؛ امتتام حستین
ّ
بردگی و ذلت ندادهاند.

هرگتتز بتتا معاو یتته نیتز بیعتتت ننمودهانتتد و بتتا بیعتت بتتا او تتتن بتته

 .3-1-2افشا گری از فساد دستگاه معاویه

یکی از تدابیر معاویه این بود که مردم شام را از شناسائی بزرگتان استالم کته در ختار شتام
میزیستند ،بازمیداشت .این روش ،ابتزاری بتود بترای بتیخبتر نگتاه داشتتن متردم و فتریفتن
آنها( .آل یاسین 349 :1348 ،و  )348عتالوه بتر آن شتیعیان و دوستتداران امتام علتی

را مورد آزار و شکنجههای فراوان قرار میداد (ابن ابتی الحدیتد )45 ،11 :1337 ،ایتن فشتار و
اختنتتاق در ده ستتال امامتتت امتتام حستتین افتتزایش چشتتم گیر یافتتت( .همتتان ،ص43
 )46.امام حسین در راستای بر هم زدن حیلههای معاویه و بازگرداندن ع ّتزت بته جامعت
استتالمی بتته افشتتاگری از فستتاد و تبتتاهی حکومتتت معاو یتته و انتقتتاد از فریبکتتاری و دروغ گتتو یی
وی و اطرافیانش میپرداخت (طبرسی.)167 :1352 ،

در زم تتانی ک تته فش تتار و اختنتتتاق حکوم تتت معاو ی تته ب تتر شتتتیعیان ش تتدت گرفت تته ب تتود امتتتام

حس تتین

ب تته حت ت مش تترف ش تتده و از ص تتحابه ،ت تتابعین ،بزرگ تتان آن روز جامعتت اس تتالمی و

عموم بنیهاشم خواستت کته در چتادر او واقتع در منتی اجتمتاع کننتد .بتالغ بتر هفتصتد تتن از
تابعین و دویست نفر از صحابه نزد آن حضرت گرد آمدند .امام حسین
خویش را آغاز نمود:

ایتن چنتین کتالم

دیدید که این مرد زورگو و ستمگر با ما و شیعیان ما چه کرد من مطالبی را با شما
در میان می گذارم .اگر درست بود تصدیق و اگر دروغ بود تکتذی

کنیتد .ستخنان

مرا بشنوید و گفتارم را بنویستید و وقتتی بته شتهرها و میتان قبائتل ختود بازگشتتید بتا
افراد مورد اعتماد و اطمینان در میان بگذارید و آنان را بته رهبتری متا دعتوت کنیتد
ز یترا متیترستم ایتن موضتتوع بته دستت فراموشتی ستتدرده شتود و حتق نتابود و مغلتتوب

ستتدس امتتام

فضتتیلتها و ستتوابق درخشتتان پتتدرش امیرالمتتؤمنین علتتی

و خانتتدان

امامت را برشمرد و بدعتها و جنایات و اعمال ضد اسالمی معاویه را تشری کترد (همتان)

طاغوت ستمگر بردارند.

 .3-1-3توقیف اموال غصب شدۀ بیتالمال

در مقاب تتل س تتخت گیر ها و فش تتارها اقتص تتاد و سیاس تتی کت ته ب تتر ش تتیعیان و پی تتروان
خاندان علو وارد میشد ،معاو یه به کارگزاران و وابستگان ختویش و همت کستانی کته در بته
قدرت رسیدن او نقش داشتند ،بخششها بدون حساب از بیتالمتال متیکترد تتا جتایی

در برابر معاویه

و بدین وستیله حرکتت بتزر تبلیغتی بتر ضتد حکومتت معاو یته پدیتد آورد تتا جامعت استالمی
ّ
متوجتته ذلتتتی کتته معاو یتته آنهتتا را در آن گرفتتتار نمتتوده بتتود ،بشتتوند و دستتت از حمایتتت ایتتن

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

گردد( .هاللی206 :1375 ،؛ طبرسی)161 :1352 ،
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کت ت ته او را پرخر ت ت تترین خلیفتت تته دانس ت تتتهاند( .ابتت تتن اب ت تتی الحدیتت تتد)46 - 43 ،11 :1337 ،
مالاندوزی و عالقه به استفاد شخصی از بیتالمال از ویژگیهای برجستت معاو یته استت
و به تعبیری معاویه سد محکمی از قدرت و ثروت را بر گرد خود به وجود آورد و بتا استتفاده از
بیتالمال مسلمین افراد را میخرید (جرداق.)33 ،5 :1376 ،
در آن زمتتان کتتاروانی از یمتتن کتته حامتتل مقتتداری از بیتالمتتال بتتود از طر یتتق مدینتته رهستتدار
دمشق شتد .امتام حستین

بتا اطتالع از ایتن موضتوع آن را ضتبط کترد و در میتان مستتمندان

بنیهاشم و دیگران تقسیم نمود و نامهای بدین شر به معاویه نوشت:
کاروانی از یمن از اینجا عبور می کرد که حامل امتوال و پارچتهها و عطر یتاتی بترای تتو
بتود تتتا آنهتا را بتته خزانت دمشتتق سترازیر کنتتی و بته خویشتانت کته تتتاکنون شتتکمها و
جی هتای ختتود را از بیتالمتتال پتتر کردهانتتد ببخشتتی .متتن آنهتتا را ضتتبط کتتردم .و
السالم( .پیشوایی)161 :1387 ،

بیشک امام حسین

حسین

آن اموال را به مصارف شخصی نرساندند بلکته ایتن اقتدام امتام

یک حرکت آشکار در جهت نامشروع معرفی کتردن حکومتت معاو یته و مخالفتت

صری با او بود و هیچ کس جز ایشان جرأت چنین کاری را نداشت.
ّ
شخصیت و فضائل امام علی
 .3-1-4معرفی
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ست

و لعتن امیرالمتتؤمنین علتی

بتتر منتابر دستتتور حکتومتی معاو یتته بتود (مفیتتد:1384،

 )173او بترای مختدوش کتردن و شکستتن شتأن امتتام علتی

دستت بته ایتن کتار زده و حتتتی

خود را امیرالمؤمنین نامیده بود .در مقابتل ایتن ظلتم ،امتام حستین

بت تته شت تتأن امیرالمت تتؤمنین علت تتی

نت تتزد خداونت تتد و پیت تتامبر ا کت تترم

در ستخنان ارزنتدهای
ّ
حقانیت تتت،
 ،ایمت تتان،

اشتاره نمودهانتد (دشتتی-27 :1391 ،

آخرت گرایی ،شجاعت و ستاده زیستتی حضترت
ّ
حقانیتتت پتتدر بزرگوارشتتان ،والیتتت ایشتتان را معیتتار قبتتولی
 .)33امتتام حستتین در دفتتاع از

اعمال دانسته و فرمودهاند:

کستتی کتته زاهتتد و عابتتد استتت امتتا فضتتیلت امتتام علتتی
رستتول اهلل

بتتر دیگتتر انستتانها پتتس از

را بتتاور نتتدارد ،انکتتار والیتتت در وجتتودش چتتون شتتعل آتشتتی در روز

طوفتتانی استتت و دیگتتر اعمتتالش هتتر چنتتد فتتراوان باشتتد چونتتان علفهتتای خشتتک

بیابان است که شعل آتش در انان زبانه کشد و همه را بسوزاند( .همان)31 ،

امتتام حستتین

امیرالمتتؤمنین بتترای امتتام علتتی

در کالمتتی اختصاصتتی بتتودن لق ت

اثبتتات نمودنتتد .ایشتتان بتته ایتتن حقیقتتت کتته ایتتن لق ت

را

از ستتوی خداونتتد بتترای امتتام علتتی

تعیین شده اشاره کرده و فرمودهاند:
پروردگار بزر روزی جبرئیل را بسوی پیامبر
زندگانی خود به والیت و رهبری علی

فرستاد و از او خواستت در دوران

شهادت دهد و با لق

امیرالمؤمنین او را

بخواند( .همان 32 ،و )33

ام تتام حس تتین
امیرالمؤمنین

ای تتن چن تتین ب تته ظل تتم س تتتیزی ب تتا معاو ی تته در خصتتوص بتتیحرمتتتی ب تته
پرداختند تا مردم را از دسیس معاویه آ گاه کنند.

 .3-1-5باز پس گرفتن اموال خویش از معاویه

ّ
در شتتهر مدینتته زمتتین مرغتتوبی متعلتتق بتته امتتام حستتین
دستور داد عوامل او در مدینه آن را تصاح

کنند .امام

بتتود .معاو یتته در آن طمتتع کتترد و
با معاویه مالقات کترد و قاطعانته

به او گفت:
معاو یتته ،یکتتی از ستته راه را انتختتاب کتتن ،یتتا زمتتین را از متتن خر یتتداری کتتن و قیمتتت
که قضتاوت کننتد وگرنته همپیمانتان ختود را فرامیختوانم و بتا شمشتیر زمتین را از تتو
خواهم گرفت( .مجلسی)205 ،44 :1404 ،

در روزگتتاری کتته ولیتتد بتتن عتبتته از ستتوی معاو یتته فرمانتتدار مدینتته بتتود میخواستتت امتتوالی
قاطعانه پیام داد:
به خدا سوگند یا حق مرا میدهی یا شمشیر را برداشته در مسجد رسول ختدا

بت تهپ تتا میخی تتزم و آن تتان ک تته ب تتا م تتن ه تتمس تتوگند و هت تمپیم تتان هس تتتند را ب تته قی تتام
دعوت می کنم.

وقتتی دیگتر بزرگتان پیتام امتام را شتنیدند بتا حستین

اعتالم همپیمتانی کردنتد ،فرمانتدار

در برابر معاویه

ک تته بتتته حض تترت اباعبتتتداهلل

تعلتتتق داش تتت را بتتتا زور تصتتتاح

کن تتد .امتتتام حستتتین

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

عادالنه آن را بمن برگردان یا زمین را به من برگردان یا ابن زبیر و ابن عمر را دستور ده
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مدینتته موقعیتتت ختتود را در خطتتر دیتتد و امتتوال امتتام

را پتتس داد( .همتتان) بنتتابراین ایشتتان

اجاز تجاوز بته امتوال و حتریم شخصتی ختویش را نمتیداد و قاطعانته بتا او برختورد می کترد تتا
ّ
عزت و استقالل خویش را حفظ نماید.
.3-2استقاللوعدموابستگیبهغیر 

از مؤلفههای دیگر سیاست ّ
عزتمدارانه ،حفظ استقالل و عدم وابستتگی بته غیتر استت

ز یتترا در غیتتر ایتتن صتتورت تحتتت ستتلط دیگتتری قتترار ختتواهیم گرفتتت و مجبتتور بتته اطاعتتت
میشویم .امام حسین به معاویه اجازه نداد ّ
ذرهای استقالل ایشتان را خدشته دار کنتد تتا
مبادا از این طریق ّ
عزت امام از بین برود و معاویه ایشان را تحت کنترل خود درآورد.
 .3-2-1عدم پذیرش خویشاوندی با معاویه

یکتی از اقتدامات معاو یته در راستتای تطهیتتر شخص ّتیت سیاستی ختود طتر خویشتتاوندی

بتتا امتتام حستتین بتتود .او بتتا دغتتلکتتاری کتته داشتتت میتوانستتت از پیونتتد خویشتتاوندی بتتا
امتتام حس تتین ب تته خ تتود و حک تتومتش مشت ّ
تروعیت داده و امتتام را وابستتته بتته حکومتتت
معرفتتی کنتتد .امتتا امتتام

بتتا هوشتتیاری پتتیش از ستتوء استتتفاد معاو یتته از ایتتن فرصتتت ،نقشت

او را بر هم زد.
معاو یتته دختتتر حضتترت زین ت
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و عبتتداهلل بتتن جعفتتر را در ازای پرداختتت دیتتون عبتتداهلل

خواستگاری کرد .عبداهلل اختیار را به امام حسین

داد و امتر ازدوا دختترش را بته ایشتان

سدرد ،دختر نیز چنین کرد .وقتی معاویه شنید که اختیاردار دختر عبداهلل ،امتام حستین
شده است به مروان پیغام داد تا مجلسی فراهم کند و به نزد امتام بترود و رضتایت را از ایشتان
بگیرد .مروان متردم را گترد آورد و دف و شتیرینی حاضتر کترد و از امتام حستین

خواستت کته

طبق نظر معاویه به این ازدوا رضایت بدهد .پیش از این مجلس امام ختواهرزادهاش را بته
نکا جوانی از بنیهاشم در آورده بود و در این مجلس اعتالم نمتود .متروان خواستت متردم را
بفریبد و امام را نیرنتگ بتاز معرفتی کنتد کته در خفتا ختواهرزادهاش را بته عقتد دیگتری در آورده
استتت امتتا امتتام حستتین

بتته متتروان متتواردی از عملکتترد معاو یتته را یتتادآور شتتد تتتا بتترای همتته

اثبات شود که این معاویه است کته دروغ گتو و فریبکتار استت و پتیش از ایتن بتا فریبکتاری بته

مقاصتتد ختتود رستتیده استتت .ایشتتان عتتالوه بتتر پرداختتت دیتتون عبتتداهلل ،هزین ت آغتتاز زنتتدگی
بتتا بتتر هتتم زدن

ختتواهرزادهاش را نیتتز تقبتتل کتترد (مجلستتی )207 ،44 :1404 ،امتتام حستتین
نقش کثیف معاویه ،استقالل خود و خاندانش را حفظ نمود.
 .3-2-2امتناع از معامله با معاویه

امام حسین

بنا به وصیت پدر بزرگوارشان ،پس از امام حستن

موقوفات امیرالمتؤمنین علتی

نظتارت و زعامتت بتر

کته زمتین کشتاورزی ،بتاغ و چاههتای ز یتادی بتود را بتر عهتده

داشتند (مفید )311 :1346 ،معاویه از ایتن فرصتت استتفاده نمتود و میخواستت بتا نیرنگتی
دیگر امام را وام دار و وابسته به خود کند تا ّ
عزت ایشان خدشه دار شود .بته همتین منظتور بته
امتتام حستتین

پیشتتنهاد خر یتتد یکتتی از چاههتتایی کتته امیرالمتتؤمنین علتتی

مدینه نموده بود ،کرد .اما امام

وقتتف فقتترای

با این کته در مضتیقه بودنتد حاضتر بته استتفاد شخصتی و

نامشروع از اموال وقفی پدر بزرگوارشان نشتدند و چتاه را نفروختنتد (گتروه حتدیث پژوهشتکده
ّ
بتتاقرالعلوم )285 :1386 ،در حقیقتتت عت ّتزت نفتتس و ذلتناپتتذیری امتتام حستتین بتتود کتته
ایشان را از فروش چاه وقفی به معاویه بازداشت.
 .3-2-3تبیین جایگاه امامت

معیتتار بداننتتد .در همتتین راستتتا احتتادیثی در فضتتائل ختتود جعتتل نمتتود و در ظتتاهر بتته کتتردارش
رنتتگ شتترعی داده بتتود( .عتتاملی )13 :1371 ،در مقابتتل ،امتتام حستتین
اثبتتات و جایگتتاه امامتتت ،نتتام و تعتتداد امامتتان

در هتتر فرصتتتی بتته

اشتتاره مینمتتود تتتا متتردم بداننتتد جایگتتاه

امامت با نرسیدن به خالفتت و حکومتت دچتار تزلتزل نمیشتود و امتام مستئولیتی الهتی دارد
را پرسید ،فرمودند:
شناخت خداوند به این است که مردم هر زمان رهبر ختود را بشناستند ،امتامی کته
اطاعت او واج

است .تا به وسیل رهبر خدا را بشناسند( .دشتی)24 :1391 ،

ایشان در سخنانی به صراحت به نام و تعداد امامان معصوم

اشاره میفرمایند:

در برابر معاویه

که وابسته به خالفت نیست .همچنانکه در پاسخ بته ستؤال کستی کته راه شتناخت خداونتد

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

معاو یتته در آن روزگتتار در برابتتر امامتتت قتتد علتتم کنتتد و متتردم در دینتتداری نیتتز او را شتتاخص و
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معنای عترت در حدیث ثقلین ستؤال شتد ،ایشتان پاستخ دادنتد:

از پدرم علی

هتدف از عتترت؛ متن و حستن و حستین و نتته امتام از فرزنتدان حستین میباشتند کتته
نهمتتین آنتتان ،مهتتدی و قتتائم امامتتان

نمیشود تا در کنار حو

امام

میباشتتد آنتتان از قتترآن و قتترآن از آنتتان جتتدا

کوثر بر رسول خدا

در احادیثی دیگر به نقتل از پیتامبر ا کترم

وارد شوند( .همان)26 ،

بته اثبتات امامتت ،تعتداد و نتام آنتان

اش تتاره میفرماین تتد (هم تتان 26-24 ،و  )39-33ک تته در آن زم تتان ع تتالوه ب تتر این ک تته رس تتالت
ختویش بته عنتتوان امتام ّامتت را بتته انجتام رستتاندهاند ،باعتث شتدند نیرنتتگ معاو یته در نشتتان
دادن سرکوبی و شکست امام حسین

در نرسیدن به خالفت ،رنگ ببازد.

.3-3حفظوپایبندیبههنجارهایاخالقی 

آخرین مؤلفت سیاستت ع ّتزت مدارنته ،حفتظ و پایبنتدی بته اصتول و هنجارهتای اخالقتی

استتت .بتترخالف عتتدهای کتته سیاستتت را از اختتالق جتتدا میداننتتد ،استتالم قائتتل بتته یگتتانگی
اختتالق و سیاس تتت استتت و آن را ج تتزء شتتوون ی تتک فتترد مستتلمان میدانتتد .بتتیشتتک امتتام
حسین

الگوی تمامنمتای اختالق متداری در سیاستت استت امتا بتا توجته بته انتدک بتودن

گزارشهای تاریخی از سلوک ایشان با معاویه تنها برخی از آن اصول را برمیشمریم.
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 .3-3-1عدم پیمان شکنی

به عقید برخی پژوهشگران وفای به پیمان نام صل امام حسن

امام حسین
نق ت

یکی از موانتع قیتام

در روزگار معاویه بود (رنجبر 70 :1381 ،و  .)71برخی دیگتر نیتز بتا استتناد بته

پیمتتان صتتل از ستتوی معاو یتته ،شتترایط جامعتته را عام تل عتتدم قیتتام ایشتتان میداننتتد

(فروغی ابری15-10 :1380 ،؛ پیشوایی 148 :1387 ،و .)149
تاریخ گواهی متی دهتد کته معاو یته نته تنهتا بته هتیچ کتدام از متواد پیمتان نامته عمتل نکترد،
بلک ته ختتود بتته نق ت

پیمتتان صتتل بالفاصتتله پتتش از انعقتتاد آن اذعتتان کتترده بتتود (ابتتوالفر

اصفهانی77 :1386 ،؛ مفید )14 ،2 :1417 ،بنابراین ،پیمان صل عمال از طرف معاویه از
اعتبار افتاده بود و الزم الوفاء نبود ،اما مطلبی که پژوهشگران به آن کمتر توجه کردهانتد عتدم
آ گاهی مردم نسبت به نق

پیمان توسط معاو یته بتود .محققتانی کته دلیتل عتدم قیتام امتام

حسین

در روزگار معاویه را بیارتباط با پیمان نامه صل میدانند معتقدند تنها بته ایتن

دلیل که معاویه میتوانست از این فرصت استتفاده کنتد و آن را دستتاویز تبلیغتاتی ختود قترار
بده تتد ک تته ام تتام

پیم تتان ص تتل را ز ی تتر پ تتا گذاش تتته اس تتت (فروغ تتی اب تتری15-10 :1380 ،؛

پیشوایی 148 :1387 ،و  )149ایشان اقدام به قیام مسلحانه نکردند .امتا ایتن موضتوع تنهتا
زمتتانی میتوان تتد دس تتتاویز معاو ی تته ق تترار گی تترد ک تته م تتردم در خفقتتان و بتتیخبتتری از اقتتدامات
حکومتی قرار داشته باشند .امام حستن بترای حفتظ ع ّتزت و صتالحدید جامعت استالمی
پیمان صل با معاویه مرقوم کردند که مفاد آن گواه این حقیقت است .چنانکه فرمودهاند:
تا معاویه زنده است قرارداد صلحی بین ما وجود دارد گرچه خوشایند من نیستت
اما آنگاه که بمیرد تجدید نظر میکنیم( .دشتی)40 :1391 ،

امتتام حستتین

نیتتز ت تتا وقتتتی کتته م تتردم از نقتت

آن توستتط معاو یتته آ گتتاه نشتتده بودنتتد،

نمیتوانستتتند اقتتدامی ختتالف معاهتتده انجتتام دهنتتد ،ز یتترا معاو یتته در میتتان متتردم بتترای ختتود
ّ
وجاهتت شتترعی داشتتت ،بنتابراین امتتام حستتین نمیتوانستتت ذلتت نقت معاهتتده را بتته

جان بخرد و علیه معاویه ،خالف آنچه در پیمان نامه ذکر شده اقدامی نماید.
 .3-3-2نفی خشونت از جامعه

حسین

مبنی بر برهم زدن نظم و آرامش جامعه و شتوراندن کتارگزاران علیته حکومتت ذکتر

نشده است ،در صورتی که معاویه برای استحکام بخشیدن به قدرتی که در نگاهش اصیل

بود به تحریک عتامالن ختویش بتر ضتد همتدیگر میپرداختت ،تتا مبتادا قدرتشتان آنقتدر ز یتاد

شتتود کتته بتترای قتتدرت مرکتتزی مشتتکلی ایجتتاد کننتتد .نمون ت عینتتی ایتتن تحریکتتات ،تحر یتتک
(عمرانی.)60 :1390 ،

امام حسین معاویه را از به کارگیری خشونت نهی کرده و او را مورد سرزنش قرار متیداد
(کشتتی ،1348 ،صتتص )51-49امتتام حستتین عل تی رغتتم وصت ّتیت امتتام حستتن از دفتتن
ّ
ایشان در کنار جد بزرگوارشان چشتم پوشتی کردنتد تتا «بته انتداز حجتامتی هتم ختونی ریختته

نشتتود» (طبتتری ،ب تتیتتتا ،ص )61و پیوستتته می کوش تتیدند تتتا از وقتتوع فتنتت فراگیتتر در جامعتته

در برابر معاویه

متتروان ،ستتعید بتتن عتتاص ،عمتتروبن عتتاص و مغیتتر بتتن شتتعبه بتتر ضتتد همتتدیگر بتتوده استتت

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

بتتا اقتتدامات ظالمانت معاو یتته در هتتیچ یتتک از گزارشهتتای تتتاریخی ،اقتتدامی از ستتوی امتتام
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جلوگیری کنند (گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم.)304 :1386 ،
اصتتول اخالقتتی حتتا کم بتتر شخصت ّتیت سیاستتی امتتام حستتین بتته حتتدی استتت کتته بتترای
حفتتظ جتتان مستتلمانان نتته تنهتتا اقتتدام بتته خشتتونت در جامعتته نکردنتتد بلکتته معاو یتته را نیتتز از
به کارگیری خشونت نهی نمودند.
 .3 -3-4صبر

در زمتتان معاو یتته گتتاهی برختتی شتتیعیان بتته امتتام حستتین

پیشتتنهاد قیتتام علیتته معاو یتته

میدادند .اما هر بار ایشان آنان را به صبر و پایداری تا زمتانی کته معاو یته زنتده استت ،دعتوت
می کردنت تتد (دینت تتور  )221-220 :1364 ،ز یت تترا در آن زمت تتان بت تتا سیاست تتت کثیت تتف معاو یت تته و
بیخبری مردم شرایطی به وجود آمده بود که افراد جامعه تمایلی بته حرکتت و انقالبتی علیته
ظلم و طاغوت معاویه نداشتند حتی قیامهای دیگری چون حجربن عد  ،کته در راستتا
احقاق حقوق الهی و اهلبیت

بود ،بدون آن که جامعه اسالمی وا کنش قابل تتوجهی از

ختتود نشتتان دهتتد ستترکوب شتتد ،در حتتالی ک ته حجتتر مستتلمانی پارستتا و از ش ت زنتتدهداران و
روزهداران و بزرگان صحابه به شمار میآمتد( .دینتور 224 :1364 ،؛ ابتن عبتدالبر1380 ،ق:
391 ،1؛ جزری1385 ،ق)462-461 ،1 :

سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

سیر سیاسی امام حسین بتیش از پتیش متردم را بتا ّ
ماهیتت اصتلی معاو یته آشتنا کترد.
این صبر سازند امام در مقابل معاویه ،خود اتمام ّ
حجتی برای مردم بود به طوری که بعد از
بیست سال کوفه تغییر کرده بود .آنان قدرشناس امتام علتی ،امتام حستن و امتام حستین
شده بودند (مطهری 86 :1383 ،و  .)87کار شیعه در ده سال آخر حکومتت معاو یته ،بتزر
و به شکل عجیبی در خاور دولت اسالمی و در جنتوب بتالد غر بتی انتشتار پیتدا کترد .هنگتام
متتر معاو یتته ،بستتیار از مستتلمانان ،بتته و یتتژه متتردم عتتراق ،دشتتمنی بنتتی ّ
امیتته و دوستتتی
اهلبیت
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نتیجهگیری

را جزئی از دین و آیین خویش میدانستند (حسین.)216 :1363 ،

عزت به معنی نفوذناپذیری و صالبت است .انسانی ّ
ّ
عزتمند است کته از کرامتت نفتس
برختوردار باشتتد .در کتتالم معصتتومان عت ّتزت محتدود نبتتوده و تعر یتتف واحتتد و مشخصتتی از

ّ
عزت نشده است و در هم ابعاد زندگی ،حفتظ حرمتت و عتدم نفوذناپتذیری بته عنتوان یتک
اصل مورد توجه قرار گرفته است .در نگاه ائمه تنها کسانی بته ع ّتزت در سیاستت دستت
پیدا می کنند که در سای اطاعت خداوند گام بردارند ،به حفتظ فضتائل اخالقتی بکوشتند و
استقالل خود را در هم زمینهها حفظ کنند.
در نگاه معاویه اخالق جتدای از سیاستت بتود او حکومتت بته عنتوان ابتزاری بترای تربیتت
جامعه مینگریست و قدرت هدف غایی وی بود .معاویه در نیرنتگ و فر یت

افکتار عمتومی

روشهای خاصی داشت که خود پایه گذار آنها در جهان اسالم بود .برخالف معاویه ،امتام
حسین

شخصیت معنوی و سیاسی بزر آن روز دنیای اسالم بود که التزام بته اختالق را
بتتا درایتتت هوشتتمندانهای در مقابتتل

جتتزء الینفتتک سیاستتت میدانستتت .امتتام حستتین
معاو یت فاستد و فرصتت طلت  ،سیاستت ّ
عزتمدارانتهای در پتیش گرفتت و در ایتن راستتا بتته
ظلتتم و طتتاغوت معاو یتته بتتا عتتدم بیعتتت بتتا او و ولیعهتتدش یز یتتد ،افشتتاگری از فستتاد دستتتگاه
حکتتومتی وی و  ...تتتن نتتداد .بتتا ندتتذیرفتن پیشتتنهاد خویشتتاوندی و فتتروش امتتوال وقفتتی بتته
معاویه سلط او را ندذیرفت و استقالل خویش را حفظ نمود .ایشان به اصتول و هنجارهتای
اخالقی همچون عدم پیمانشکنی و نق

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

جامعه پایبند بود.

صل امتام حستن

 ،صتبر و نفتی خشتونت در

در برابر معاویه
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منابع
 -آل یاسین ،رضی ،صل امام حسن

(پرشکوهترین نرمش قهرمانانه تاریخ)ّ ،
سید علتی

خامنهای ،تهران ،مؤسسه انتشارات آسیا،1348 ،
 ابن ابتی الحدیتد ،عزالتدین ابوحامتد( ،)1337شتر نهت البالغته ،چ ،1تصتحی محمتدابوالفضل ابراهیم ،قم :کتابخانه عمومی آیت اهلل مرعشی نجفی.
 ابن بابویه ،محمد بن علی .)1377( .کمتال التدین و تمتام النعمته .محمتد بتاقر کمترهای.تهران :کتابفروشی اسالمی.
 ابتتن بابو یتته ،محمتتد بتتن علتتی .)1380( .علتتل الشتترایع .محمتتدجواد ذهنتتی تهرانتتی .قتتم:مؤمنین.
 ابن خلدون ،عبدالرحمن .)1366( .مقدمه ،ترجمه محمتدپروین گنابتادی ،چ .5تهتران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 -ابن فارس ،احمد1366( .ق) .معجم مقاییس اللغه .قاهره :دار احیاء الکت

العربیه.

 ابن عبدالبر قرطبتی ،یوستف بتن عبتداهلل1380( .ق) .االستتیعاب فتی معرفته االصتحاب.تحقیق علی محمد بجاوی .قاهره :نهضه مصر.
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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 ابنمنظور ،محمد بن مکرم1414( .ق) .لسان العرب .بیروت :دارالفکر. ابتتولفر اصتتفهانی ،علتتی بتتن حستتین .)1386( .مقاتتتل الطتتالبین .شتتر و تحقیتتق احمتتدصقر .قم :الزهرا .3
 انیس ،ابراهیم و دیگران .)1350( .معجم الوسیط .تهران :ناصر خسرو. بالذری ،احمد بن یحیی .)1417( .انساب االشراف .بیروت :دارالفکر ،بیروت. بیابتتانگرد ،استتماعیل .)1384( .روشهتتای افتتزایش عتتزت نفتتس در کودکتتان و نوجوانتتان،تهران :انجمن اولیا و مربیان.
 -پیشوایی ،مهدی .)1387( .سیر پیشوایان دینی .چ .20قم :موسسه امام صادق

.

 تمیم تتی آم تتدی ،عبدالواح تتد ب تتن محم تتد (1420ق) ،غ تتررالحکم و دررالکل تتم ،ق تتم :اع تتالماالسالمی.

صتدای عتدالت انستانی (علتی و عصتراو) .ترجمته

 -جرداق ،جر  .)1376( .امام علی

سید هادی خسرو شاهی ،چ .3قم :خرم.
 جزری ،ابن اثیر1385( .ق) .الکامل فی التاریخ .بیروت :دارالصادر. جوادی آملی ،عبداهلل .)1385( .توحید در قرآن .چ .2قم :اسراء. حرانی ،حسین بن علی بن شتعبه .)1382( .تحتف العقتول عتن آل الرستولصادق حسن زاده ،قم :آل علی

 ،ترجمته

.

 حت تتر ع ت تتاملی ،محمت تتد ب ت تتن الحست تتن .)1414( .وس ت تتائل الشت تتیعه .چ .2قت تتم :مؤسستت ت آلالبیت

.

 -حسین ،طته .)1363( .علتی

و فرزنتدانش .ترجمته احمتد آرام .چ .2تهتران :چاپخانته و

انتشارات علمی.
 حستتینی موستتوی ،نورالتتدین .)1458( .فتتروق اللغتتات فتتی التمییتتز بتتین مفتتاد الکلمتتات.تهران :الثقافه االسالمیه.
 خوانستتاری ،جمتتال التتدین محمتتد .)1336( .شتتر جمتتال التتدین محمتتد خوانستتاری بتترغررالحکم و دررالکلم .تهران :دانشگاه تهران.
 دهخدا ،علی اکبر ( ،)1377لغتنامه ،تهران :گلستان. دینوری ،احمد بن داوود .)1364( .اخبار الطوال .ترجمه محمود دامغانی .تهران :نی. راغ تغری

اصتتفهانی ،ابالقاستتم حستتین بتتن محمتتد بتتن ابالفضتتل1404( .ق) .المفتتردات فتتی
القرآن .چ .2بیجا :مطبعه خدمات چاپی.

فرهنگی دارالحدیث.
 سید رضی .)1417( .نه البالغه .تصحی صبحی صال  .قم :موسسه دارالهجره. شوشتری ،نوراهلل بن شریف الدین .)1409( .احقاق الحق و ازهاق الباطل .قتم :کتابخانتعمومی آیت اهلل مرعشی نجفی .
 -شتیخ مفیتد ،محمتد بتن محمتد بتن نعمتان .)1384( .االرشتاد فتی معرفته حجت اهلل علتی

در برابر معاویه

 -ستتبحانی نیتتا ،محمتتدتقی .)1392( .رفتتتار اخالقتتی انستتان بتتا ختتود .قتتم :موسستته علمتتی

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

 -دشتی ،محمد .)1391( .فرهنگ سخنان امام حسین

 .چ .4تهران :بهشت جاوید.
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العباد .قم :محبین.
 طباطبتتایی ،س تتید محمتتد حس تتین .)1374( .المی تتزان فتتی تفستتیر القتترآن .ترجمتته ستتیدمحمتد بتتاقر موستتوی .چ .5قتتم :انتشتتارات جامعتته استتالمی جامعتته مدرستتین حتتوزه علمیتته
قم.
 طبرسی ،احمد بن علی .)1352( .االحتجا  .چ .2مشهد :مرتضی. -عتاملی ،جعفرمرتضتی .)1371( .ستیر صتحی پیتامبر بتزر استالم

 .ترجمته حستتین

تا آبادی .قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالم.
 -عالمت تته عست تتکری ،مرتضت تتی .)1387( .نقت تتش ائمت تته

در احیت تتای دیت تتن ،چ .2تهت تتران:

اصولالدین (عالمه عسکری).
 عمران تتی ،س تتجاد ( ،)1390بررس تتی تطبیق تتی ش تتاخصهای حکمران تتی در س تتیر عل تتوی واموی(با تأ کید بر معاویه) ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه مجازی قرآن و حدیث ،شهر ری.
 عمید ،حسن ( ،)1371فرهنگ عمید ،چ ،3تهران ،امیرکبیر. -فروغتتی اب تتری ،اص تتغر« .)1380( .چتترا ام تتام حس تتین

بتته روزگتتار معاو یتته قیتتام نکتترد ».

مطالعات اسالمی .شماره 53و  ،54صص .32 - 3
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 -قریشی ،سید علی اکبر .)1378( .قاموس قرآن .تهران :دارالکت

االسالمیه.

 -کلینی ،محمد بن یعقوب (1367ق) ،الکافی .تهران :دارالکت

االسالمیه.

 -گتروه حتتدیث پژوهشتتکده بتاقرالعلوم .)1386( .فرهنتتگ جتتامع ستخنان امتتام حستتین

.

ترجمه علی مؤیدی .چ .6قم ،معروف.
 مجلسی ،محمد باقر .)1404( .بحار االنوار .بیروت :موسسه الوفاء.محمدی ری شهریّ ،
 ّمحمتد .)1379( .سیاستت نامت امتام علتی  .بته کوشتش مهتدی
مهریزی .قم :دارالحدیث.

72

 مطهری ،مرتضی .)1386( .تعلیم و تربیت در اسالم .چ .57تهران :صدرا. -مطهری ،مرتضی .)1383( .سیری در سیر ائمه اطهار

 .چ .25تهران :صدرا.

 مطهری ،مرتضی .)1384( .حماس حسینی .چ .46تهران :صدرا. -موستوی خمینتتی ،رو اهلل .)1379( .والیتتت فقیتته .چ .9تهتران :مؤسستته تنظتتیم و نشتتر آثتتار

امام خمینی .
 نراقی ،محمد مهدی .)1386( .جامع السعادات .چ .7قم :اسماعیلیان. -هاللی ،سلیم بن قیس .)1375( .اسرار آل محمد

 .چ .3قم :الهادی.

مقاالت

 استتالمی ،حستتن« .)1383( .نستتبت اختتالق و سیاستتت؛ بررستتی چهتتار نظر یتته» .فصتتلنامهعلوم سیاسی .شماره .26
 بتتدیعیان ،راضتتیه و ابتتراهیم میرشتتاه جعفتتری و محمتتد جتتواد لیاقتتت دار« .)1390( .الگتتویروابتتط انستتانی عتتزت متتدار بتتا تأ کیتتد بتتر ستتیر امتتام حستتین

» .تربیتتت استتالمی .ستتال .6

شماره  .13صص .24-7
 بشت تتیر ،حست تتن و محمت تتد جت تتانی پت تتور« .)1388( .شخصیتشناست تتی معاو یت تته در کت تتالمامیرالمؤمنین علی

» .دین و ارتباطات .سال  ،16شماره اول و دوم .صص.117-147

 -رنجبتتر ،محستتن« .)1381( .مواضتتع امتتام حستتین

در برابتتر حکومتتت معاو یتته» .معرفتتت.

سال  .11شماره  .52صص .75-62
 -رحیمپور ،مهناز« .)1388( .تبیین شخصیت قرآنی و عزتمند امام حستین

» .بینتات.

 شریفی ،عنایت اهلل« .)1389( .اخالق سیاستی از منظتر نهت البالغته» .رهیافتت انقتالباسالمی .سال چهارم .شماره  .13صص .104 - 87
 شتت تتفیعی قهفرختت تتی ،امیتت تتد« .)1387( .اختت تتالق و سیاستت تتت در ستت تتیره و ستت تتخن امتت تتامحسین

» .رهآورد سیاسی ،سال هفتم .شماره  .19صص .130-113

سیاست ّ
عزتمدارانۀ امام حسین

سال ،16شماره  .64صص .37 - 26

در برابر معاویه
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