
 
 
 
 
 

 عاشورا نهضت جریان در عقالنیت عنصر نقش

 1قربانی اهلل قدرت دکتر
 چکیده

 ینقشه عاشهورا نهضهت در ،آن رفتهاری و گفتاری ابعاد در عقالنیت عنصر
 مراحهل در حسهین امهام سهخنان و عملهی اقهدامات همه که رددا مهم

 کارگیری هب را قیام از هدف عقالنیت عنصر .گیرد را دربر می قیام مختلف
 نشههان و کنههد مههی بیههان ابزارههها و ههها روش تههرین معقههول و تههرین مناسهه 
 ایهن .اسهت نهضهت ایهن کلیهت در وظیفهه و نتیجه منطقی پیوند دهنده

کم بها امهام مواجههه چهونهم نهضت این مهم مراحل در امر  مدینهه، حها
 مهردم بهه آن حضهرت های نامه حنفیه، بن محمد برادرش به او وصیت

 عاشورا روز در هایش خطبه و حر   سپاه با امام رویارویی کوفه، و صرهب
 اههداف بر کیدأت ،امام گفتاری عقالنیت مهم های ویژگی از .است آشکار
 معهروف بهه امهر و ظلم رف  آزادی، و عدالت تحق  ویژه هب قیام، از اصلی

 کهارگیری هبه امهام رفتهاری عقالنیهت ههای ویژگهی .است منکر از نهی و
گون ابزارهای و ها وشر  گشهودن و قیهام از ههدف روشهن بیهان بهرای گونها

 ایههراد ،ههها نامههه نوشههتن ،زمینههه ایههن در .اسههت آن بههرای آینههده هههای افهه 
 نسههبت بیههان و نبههوی سههنت و قههرآن بههه اسههتناد ،روشههنگرانه هههای خطبههه
 عقالنیههت همچنهین .اسههت ویهژه یاهمیتهه دارای خهدا رسههول بها خهود
کید در کلی رطو هب حسین امام قیام  اوسهت اصهیل دینهی وظهایف بر تأ
 ایهن .بنشینند بار به درازمدت یا مدت کوتاه در است ممکن آن نتای  که
 .عاشوراست نهضت در اهداف و نتای  منطقی پیوند نمبی   امر

                                                   
 (.qorbani48@gmail.com) دانشیار فلسفه دانشگاه خوارزمی تهران. 1
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هه پههن  ،نوشههتار پههیش رو در  و ههها روش اهههداف، وظیفههه، نتیجههه، ر،متغی 
 نهضههت در حسههین امههام یرفتههار و گفتههاری عقالنیههت منظههر از ابزارههها
 .گرفت خواهد قرار بازخوانی مورد عاشورا

 اههداف، معهروف، بهه امهر عاشورا، نهضت، امام حسین :ها کلیاوه 
 .عقالنیت

 مقدمه

 جایگتاه بته ،عاشتورا نهضتت در عقالنیتت عنصتر نقش درباره هایی پرسش طر  اهمیت
 معاصتتر مستتلمانان دینتتی تحیتتا در آن نقتتش و تتتاریخی بستتط و شتتیعی اندیشتته در آمتتوزه ایتتن

 اکنتتون و گذشتتته قتترون طتتول در کتته پویاستتت ای آمتتوزه همچتتون عاشتتورا نهضتتت زیتترا ؛استتت
 انستان هتای فعالیتت و زندگی به و است بوده شیعیان نظر و عمل سیاسی، و دینی راهنمای

 ایتن تفصتیل در .دهتد متی و دادهی ختاص یمعنتا ،آمتوزه ایتن به معتقدان دیگر حتی و شیعه
 فعتال حضتور و عاشورا نهضت اجتماعی و سیاسی کالمی، تاریخی، ابعاد گفت توان می امر
 کالمتتی، عتتدبُ  در .ستتازد متتی تتتر جتتدی را آن عقالنیتتت از پرستتش شتتیعیان، دینتتی حیتتات در آن

 بتتا پیونتتدش در کتته استتت شتتیعی هتتای آمتتوزه تتترین مهتتم از امامتتت، اصتتل پرتتتو در عاشتتورا آمتتوزه
 .ستازد متی متجلتی متا زندگی در حاضر و پویا اصلی م ابه به را امامت اصل مهدویت، آموزه

 مظلومتان حقتوق احقتاق بترای عدالت، برقراری اهمیت به نظر با سیاسی، بعد از همچنین
 _ استتت دینتتی مصتتلحان و رهبتتران وظتتایف از آنهتتا تحقتتق کتته_  ظالمتتان دستتت کتتردن کوتتتاه و

 و عتدالت برقتراری بترای امقیت به موظف حسین امام عقلی، لحاظ به آیا :پرسید توان می
 برقتتراری آیتتا نداشتتت  ای وظیفتته چنتتین کتته این یتتا بتتود مظلومتتان حقتتوق بتتازگردادن و آزادی

 امتام قیتام با تنها خدا رسول امت نابسامان وضعیت اصال  و حقیقی آزادی و عدالت
 امتتام تتتالش آیتتا بتتود  ممکتتن نیتتز دیگتتری عقالنتتی هتتای روش یتتا شتتد می مقتتدور حستتین
 تشتتتکیل کتتته این یتتتا بتتتود استتتالمی حکومتتتت تشتتتکیل و کوفتتته تصتتترف بتتترای اتنهتتت حستتتین

 ستتاز زمینتته آن، تحقتتق کتته رفتتت بتته شتتمار می مقتتدماتی و اولیتته هتتدف م ابتته بتته حکومتتت،
 حکومتت تشتکیل اگر که ایننیز  بود  مسلمانان حقیقی سعادت و آزادی و عدالت برقراری
 در توانستت  او بیتت اهتل فتتنر استارت بته و حستین امتام شتدن کشتته چگونه نشد، میسر
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  ایفتتتای امتتتوی ظتتالم دستتتتگاه نابودستتازی و حقیقتتتی آزادی و عتتتدالت برقتتراری ستتتازی زمینتته
 کند  نقش

 و تتتاریخی مهتم تفکیتک دو بته پتتژوهش ایتن در مهتم، هتای پرستتش ایتن پاستخ یتافتن بترای
 به .شود جلوگیری نهضت این در عقالنیت متکثر ابعاد خلط از که است شده اقدام روشی
 قترار نظتر متورد واقعتهایتن  جریتان در عمتدتا   عاشتورا نهضتت دینتی عقالنیتت تاریخی، لحاظ
 از عاشتتورا نهضتتت اهتتداف اساستتی تفکیتتک بتته ،شتتناختی روش لحتتاظ بتته .گرفتتت خواهتتد
 خواهتد اقتدام آنهتا ابزارهتای از هتا روش و اهتداف بازشناسی به و آن تروی  و حفظ های روش
 روایتت های روش از متفاوت آن، اهداف در عاشورا نهضت عقالنیت دیگر، عبارت به .شد
 گرفتتته کتتاره بتت کتته استتت ابزارهتتایی عقالنیتتت از متفتتاوت ،دو آن عقالنیتتت و آن، بتتازخوانی و

 در کته هستتند مهتم ییمتغیرهتا شناستانه، روش و شناستانه تتاریخ تفکیتک دو این .شوند می
 .اهند بودخو ما هدایتگر ،راهنمایی چرا  همچون ،تحقیق این طول

عاش رااصیحینهض جه اندرد  یعقینی 
 مواجتتته متتترتبط حتتتال عتتتین در و مختلتتتف همؤلفتتت چنتتتدین بتتتا ،عاشتتتورا نهضتتتت جریتتتان در

 کتته این نخستت ؛نمایتد متی ترستیم را عاشتورا نهضتت عقالنیتت ،آنهتا رابطته فهتم کته هستتیم
 شتهادت تا وشد  غازآ هجری 60 سال رج  ماه اواخر در معاویه مرگ از عاشورا نهضت آغاز
 پتن  حدود یعنی ؛است بررسی قابل 61 سال محرم دهم در باوفایش یاران و حسین امام
 ،متدت ایتن درنشده  بینی پیش گاه و مهم رخدادهای وقوع به توجه با که گیرد دربر می را ماه

کتتنش و رفتارهتتا تتتوان نمتتی  هتتر بتتا متناستت  بلکتته داشتتت؛ انتظتتار امتتام از را یکستتانی هتتای وا
 آن بته مربتوط عقالنیت از توان می بود، حسین امام روی پیش که افقی و واقعه آمد، پیش
 .است خود به مربوط عقالنیت دارای نیز عاشورا نهضت کل که این ضمن .گفت سخن
 یکستان ،متاه پتن  ایتن مختلتِف  شترایط در امتام هتای مشتی خط و ها سیاست که این دوم
 ونمایتد  عقالنتی های گیری تصمیم مختلف، شرایط اب متناس  دارد تالش او بلکه ؛نیست
 .کند کس  را متصور نتیجه بهترین
 دینتتی عقالنیتت فهتتم در مهتم عنصتتر سته بتته تتوان متتی ،مراحتل ایتتن تمتامی در کتته این ستوم
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  هتا روش عقالنیتت قیتام، از هتدف عقالنیتت از نتدا عبتارت کته داشتت توجته عاشورا نهضت
 در هتتا ایتتن کتته شتتود مترتتت  قیتتام ایتتن بتتر توانتتد متتی هکتت نتتتایجی و هتتدف تحقتتق کارهتتای راه و

 کتاره بت کته ابزارهتایی عقالنیتت نیتز و استت، شناستایی قابتل یارانش و امام اعمال و سخنان
 .شوند می گرفته

مکهبهعزیمتتامعاویهمرگمرحله.1
 بتترای آن حضتترت از مدینتته حتتاکم دعتتوت بتا عملتتی، طور بتته امتتام بیدارگرانتته نهضتتت آغتاز
ی مرگ از پس او که بود معاویه بن یزید با بیعت  ستال رجت  متاه نیمته در ابوستفیان بتن ةمعاو

یته نامتته توافتتق بتترخالف هجتری، 60  خلیفتته عنتتوانه بتت پتدرش ستتوی از ،حستتن امتتام و معاو
 حستین امتام از داشت دستور _ عتبه ولیدبن _ مدینه حاکم .بود شده منصوب مسلمین

 وستتتایل و شتتتیوه هرگونتتته از ،امتتتر ایتتن تحقتتتق بتتترای و ردگیتتت بیعتتت یزیتتتد بتتترای دیگتتتر ای عتتده و
 :1367 ختتوارزمی، :کنتت) کنتتد استتتفاده نیتتز حستتین امتتام کشتتتن حتتتی تنتتد، بتتار خشتتونت

که .(1/184  ،رستمی مجتاری از کته این بتدون ،رستید حستین امتام بته خبراین  هنگامی 
یافت را معاویه مرگ خبر کتت به امیه نیب طاغوت رسد می نظر به» فرمود: باشد، کرده در  هال

 مطتتابق کتته جتتا آن از .«اوستتت پستتر بتترای گتترفتن بیعتتت دعتتوت، ایتتن از منظتتور و استتت رستتیده
 بیعتت صتورت در کته بتود دادهمخفیانته نیتز  یدستتور ،مدینته حتاکم بته یزیتد مدارک، برخی
 محاستبات لحتاظ بته کته این و برستاند قتتل بته را نآنتا نفتر، چند آن و حسین امام نکردن

 دارالحکومتتته، بتتته رفتتتتن از پتتتیش ،داد متتتی احتمتتتالی چنتتتین نیتتتز حستتتین متتتاما عقالنتتتی،
 آنهتا بته و بتود خانتدانش از نفتر ستی حتدود کتردن مسلح آن حضرت، عقالنی اقدام نخستین
 اقتدام آماده ایشان از دفاع برای ،لزوم صورت در و باشند منتظر دارالحکومه بیرون فرمان داد

 یزیتتد بتا بیعتتت بترای حتتاکم درخواستت بتا او کتته امیهنگت مدینتته، حتاکم بتتا جلسته در .شتوند
 مخفیانتته دنبایتت او بیعتتت کتته دهتتد متتی پاستتخ عقالنتتی روشتتی کارگیری بتته بتتا شتتود، متتی مواجتته
 همته چتون بلکته ؛باشتد راضتی امتام مخفیانته بیعتت بته دنبایتنیتز  مدینه حاکم و شود انجام
 آن در تصتتمیم، رتصتتو در نیتتز امتتام شتتد، خواهنتتد دعتتوت بیعتتت تجدیتتد بتترای مدینتته متتردم

 دبایت استت متردم توجته جلت  بترای که بیعتی زیرا کرد؛ خواهد بیعت مردم همراه به مجلس
 .(19 :تا بی طاووس، بن ا ؛همو) مخفیانه نه باشد علنی
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 خطتتر اوال   کتته استتت آن مدینتته حتتاکم درخواستتت بتته امتتام عقالنتتی پاستتخ ایتتن اهمیتت
 همتان در غیرمستتقیم طور بته ثانیا   نمود؛ فعد ممکن شیوه بهترین به را خود متوجه احتمالی
 یزمتان بته را ختود نهتایی یأر اعتالم و نیستت یزیتد بتا بیعتت اهل او که داد نشان اول مواجهه
 خترو  هنگتام البتته .شتود ایجتاد بعتدی تمهیتدات ستازی فتراهم امکتان کته دکتر موکول دیگر
بته ولیتد  اشتاره بتا ،داشتت حضتور جتا آن در کته حکم بن  مروان عتبه، بن ولید مجلس از امام

. از توانستت نخواهتدهرگتز  دیگتر گیترد، بیعتت حستین امتام از نتوانتد جتا این در اگر که فهماند
 ایتتن در .شتتود زده گتتردنش یتتا کنتتد بیعتتت یتتا تتتا دارد نگتته بازداشتتت در را او استتت بهتتتر رو ایتتن

 نشتان ریتنتدت واکتنش حسین امام ،شد بیشتر مروان توطئه با خطر احتمال که موقعیت
کیتد ضتمن او، بته خطتاب سخنانی در و داد  امتر بته امامتت و نبتوت خانتدان شایستتگی بتر تأ

 چنتین بتا بیعتت آشتکارا و کترد اشتاره یزیتد و امتوی دستگاه فساد و فسق بر رهبری، و خالفت
 ،19 :تتتتا بی طتتتاووس، ابتتتن ؛184 /1 :1367 ختتتوارزمی، :کنتتت)فرمتتتود  اعتتتالم ممتنتتتع را متتتردی

 .(325 /44 :1417 مجلسی،
 بتتن  متروان و عتبتته بتن ولیتتد بتا حستین امتتام مواجهته یعنتتی واقعته، ایتتن از ناشتی نتیجته

 یزیتتد عامتل و مدینتته حتاکمولیتتد  اگرچته .استتت متجلتی امتتام ستخنان و رفتتتار نتوع در حکتم،
 دلیتل همین به .داردآمیز  نگاهی احترام حسین امام و پیامبر بیت اهل به اما است،

 و اوستت بترخالف متروان کته حتالی در کنتد، متی ختودداری امتام به بتنس جسارتی هرگونه از
 بتته ،مقابتتل در .را بتته قتتتل برستتانند او یتتا شتتود گرفتتتهبیعتتت  امتتام از یتتا وستتیله هتتر بتته کوشتتد می

 تصتمیم نرمتی بتا ولید مقابل در او .دارد تفاوت نیز امام عقالنی رفتار دشمن، دو این تناس 
 دارای کته متروان مقابتل در امتا کنتد؛ متی موکتول مردم حضور در و آینده به را بیعت درباره خود

کیتتد فاستد یزیتتد بتا بیعتتت امکتان عتتدم بتر روشتتنی بته استتت، امتام بتتا آشتکار دشتمنی  .دارد تأ
آن  نیستتت، خبتتری کوفتته بتته دعتتوت بتترای کوفیتتان هتتای نامتته از هنتتوز کتته جتتا این تتتابنتتابراین 
 بتا نکتردن بیعتت همتان کته_  را دختو اصتالحی قیام و خرو  از عقالنی هدف اولین حضرت
 یزیتد مفاستد آشتکار بیتان ایشتان، عقالنتی روش و کنتد متی بیتان _ استت ظتالم و فاستد حاکم
 ذاتتی امتنتاع مفستدی حتاکم چنتین بتا بیعتت امتام، دینتی و عقالنتی منطق بر اساس .است
 عتتتبی بتتر ایشتتان پافشتتاری و امتتام از بیعتتت گتترفتن بتتر ظتتالم حکومتتت اصتترار بنتتابراین، .دارد
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بته  را مکته فعتال   و دیگتر جتایی بته مدینته از مهتاجرت گزینته عقالنتی و طبیعتی طور بته ،نکتردن
 .سازد می الزامی شرایط آن متناس  عقالنی روش م ابهبه  خدا، امن  خان عنوان

 حنفیهبنمحمابههماموصیت.2

 بتتن محمتتد بتترادرش درخواستتت بتته پاستتخ در حستتین امتتام کتته استتت زمینتته همتتین در
 بتتن  محمتتد .کنتتد متتی بیتتان بیشتتتری صتراحت بتتاهتتدف از حرکتتت اصتتالحی ختتود را  ،یتهحنف

 شتتهرهایی بتته کتترد درخواستتت او از بتتود حستتین امتتام ختترو  پیامتتدهای نگتتران کتته حنفیته
 جلت  بتا کته شتود مستتقر دوردستت یمنتاطق در بلکته ؛نیستت امان در چون ،نرود مکه چون

 امتام .نبیند ای لطمه ،نشدبیعتی  او با اگر یا ؛نماید عملی را خود های برنامه ،مردم حمایت
کید پاسخ در  امتان در آنهتا خطتر از جتا هتیچ در یزیتد بتا بیعتت از ممانعت ه سب ب که دارد تأ

یتتدادهای بتتا امتتام، عقالنتتی و درستتت تشتتخیص و نظتتر ایتتن .نیستتت  جتتان تهدیتتد و بعتتدی رو
 بتتته احتتترام ضتتمن رو ناز ایتت .شتتود متتی تأییتتد شتتهادتش ستترانجام، و عتتراق و مکتته در ایشتتان

کید برادرش خیرخواهی  خواهتد متی او از و استت مکته مکتان ترین مناس  فعال   که کند می تأ
گتتاهی بتته را مدینتته در امویتتان مرمتتوز آمتتدهای و رفتتت    نامتت وصتتیت . در پایتتان نیتتزبرستتاند اش آ

 اصتتالحی نهضتتت عقالنتتی واالی اهتتداف نمبتتیّ  آن متتتن کتته دهتتد متتی او بتته را ختتود معتتروف
کید خود سخنان در او .سیدالشهداست  و معتروف بته امتر ستفر، ایتن از شهتدف که کند می تأ

 و ستتنت احیتای و جتتدش امتت مفاستتد اصتال  حرکتتت، ایتن از اش خواستتته و منکتر، از نهتی
 :کنتتت) استتتت طالتتت  ابتتتی بتتتن علتتتی پتتتدرش رستتتم و راه و ختتتدا رستتتول جتتتدش قتتتانون

 .(330 - 329 /44 :1417 مجلسی، ؛273 /1 :1367 خوارزمی،

کیتد در زمتانی، مقطتع ایتن در نامه وصیت این عقالنی اهمیت  یمتوارد بتر امتام اصتولی تأ
 رستتم و راه و ختدا رستتول امتت مفاستتد اصتال  منکتتر، از نهتی معتتروف، بته امتتر ماننتد مهتم

 وظیفتته تنهتتا نتته ،اهتتداف متعتتالیایتتن  تحقتتق راه در جانبتتازی ؛ زیتترااستتت علتتی حضتترت
 ؛استتت استتالم جهتتان و عتتالم جویتتان عتتدالت و خواهتتان آزادی همتته بلکتته بتتزرگ، هتتای انستتان

گتتر  امتتام شتتهادت بتتا یتتا استتالمی حکتتومتی تشتتکیل طریتتق از اهتتدافی چنتتین تحقتتق حتتتی ا
 و مقتتدس اهتتداف ایتتن احیتتای استتت مهتتم چتته آن .انجتتام شتتود یتتارانش بهتتترین و حستین
 چتتته ،حکومتتتت تشتتتکیل چتتته متتتذکور، راه دو از هریتتتک از آنهتتتا تحقتتتق کتتته استتتت ستتتاز انستتتان
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 متادی حیات به را زندگی و باشند الهی بینی جهان به مجهز که هایی انسان برای شهادت،
 .رود به شمار می ارزشمند و عقالنی امری ،نکنندمحدود 

 کوفهبهعزیمتتامکهدرهقامت.3

 در اقامتتت زمتتان متتدت در امتتام رفتتتار و گفتتتار در عقالنیتتت نقتتش نمبتتیّ  مهتتم نکتتات از
 و قیتتام بتته آنهتتا دعتتوت بتترای مختلتتف منتتاطق مستتلمانان بتته چنتتد ییهتتا هنامتت نوشتتتن مکتته،
 هتا نامته ایتن از .بتود اموی دستگاه فساد و ظلم ابعاد معرفی و خود قیام علت ساختن آشکار
 نامته در .گرفت درنظر را کوفه مردم های نامه پاسخ و بصره مردم به نامه چون مواردی توان می
کیتد ضتمن حستین امتام بصتره، متردم به  افتراد تترین شایستته بته عنتوان ختود جایگتاه بتر تأ

 بته رستیدن بترای پیتامبر ستنت و ختدا کتتاب بته عمتل بته را نآنا مردم، بر حکومت برای
 متردم بته خطتاب نامته ایتن از بخشتی در سیدالشتهدا .کننتد متی دعتوت حقیقی سعادت

 :گوید می بصره
کنتون ...  ستتنت و ختدا کتتتاب بته را شتما .فرستتتم متی شتتما ستوی بته را ختتود پیتک ا

 و رفتته میتان از ستنت دیگتر کته ایم گرفته قرار شرایطی در زیرا کنم؛ می دعوت پیامبر
گرفتتته بتتدعت را آن جتتای گتتر .استتت فرا  و ستتعادت بتته را شتتما ،بشتتنوید متترا ستتخن ا
 (73 :1386 نجمی، :کن) .کرد خواهم هدایت بختی خوش

 بصتره متردم دعتوت از نحستی امتام هتدف کته دهنتد متی نشتان به درستی سخنان این
گتتر حتتتتی ،اش یتتاری بتترای  حکومتتتت تشتتکیل و کوفتتته تستتخیر بتتترای آنهتتا کمتتک از استتتتفاده ا

 راستتتتین و اصتتتیل هتتتدف راستتتتای در بتتتالعرض، و مقتتتدماتی اولیتتته، یهتتتدف باشتتتد، استتتالمی
 .استتت پیتتامبر شتتده فرامتتوش ستتنت و ختتدا کتتتاب بتته بازگشتتت و احیتتا یعنتتی ،ایشتتان

 نهضتتتت اصتتتیل و محتتتوری هتتتدف منکتتتر، از نهتتتی و معتتتروف بتتته متتترا نیتتتز جتتتا این دربنتتتابراین 
 دینتی رهبتربته اقتضتای عقالنیتت،  همچنتین .رود به شتمار متی حسین امام عاشورایی

 از ختود تجهیز برای مناسبی فرصت هر از دارد، را ظالم حکومتی بردن بین از و قیام قصد که
 بتتتته توجتتتته بتتتتدون حتتتتتی ط،شتتتترای ایتتتتن در رو از ایتتتتن .کنتتتتد می استتتتتفاده طرفتتتتدار نیروهتتتتای
 کته شتهرهایی متردم بته حسین امام طرف از نامه ارسال کوفه، مردم انبوه های نامه دعوت
 امتام کته این ضتمن .است عقالنی و خردپسند کاری است، بیشتر آنها حمایت احتمال
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 هتدایت در پیتامبر بیت اهل حق و شایستگی همواره خود، های خطبهدیگر  و ها نامه ینا در
کیتد ایتن کته کنتد متی گوشتزد را ظلمته هتای حکومتت برابر در قیام ضرورت و مردم دینی  اتتأ
 ختتواه آزادی هتتای ملتتت بتترای الگوستتازی و امتتام نگتتری آینتتده و فرازمتتانی نگتتاه دهنتتده نشتتان
 .است بعدی اعصار

 استت پاستخی ،حستین امام اصالحی قیام روند در گذارتأثیر بسیار و مهم نامه دومین
 تشتکیل بترای شتهر آن بته ایشتان از دعتوت بترای کوفته متردم هتای نامته انبوه به آن حضرت که

 هتزار 18 حتدود رستیدن از پتس دهتد متی نشتان تتاریخ واقعیتت .بتود نوشتته اسالمی حکومت
 طلت  سیدالشتهدا از و بودنتد آمتده ستوه به امویان ظلم از که کوفه شیعه سران و مردماز  نامه

 دربتاره تحقیتق بتا کته کترد متی ایجتاب مظلومان از حمایت به امام دینی تعهد ،یاری داشتند
 امتام استاس، ایتن بتر .برخیتزد آنهتا یتاری بته امکتان حتد تتا کننتدگان، دعتوت ادعتای صحت
آن  اوضتتاع بررستتی بتترای را عقیتتل بتتن مستلم و داد را آنتتان متعتتدد هتتای نامتته پاستتخ حستین

 اثیتر، )ابتن استت مهتم ییتتوامح حتاوی کوفیان انبوه های نامه به امام پاسخ .کرد گسیل شهر
 متردم هتای خیانتت ستابقه حستین امتام نامته ایتن در .(204 :1388 مفید، ؛3/267 :1387
 عاقالنته رویکترد رو از ایتن .دارد درنظتررا  حستن امتام بترادرش و علتی امتام حق در کوفه

 کننتتدگان دعتتوت ادعتتای صتتدق و صتتحت دربتتاره تحقیتتق همتتان ابتتتدا دعتتوت، ایتتن دربتتاره
گتتتر .گتتتردد متتتی کوفتتته بتتته عزیمتتتت مورأمتتت منظتتتور ایتتتن بتتته عقیتتتل بتتتن مستتتلم کتتته استتتت  در آنهتتتا ا
 همتین کوفیتان اولیته رفتتار حتی و عقیل بن مسلم اول نامه که بودند کردار راست شان دعوت

یتتاد بتن عبیتتداهلل بتا مواجهته تتتا و دهتد متتی نشتان را واقعیتت  وجتتود نآنتا در روحیتته همتین نیتز ز
 بته ،امتر ظتواهر برحست  کته استت ایتن دینتی مصتلح عنتوانبته  حستین امام وظیفه دارد،

 در کوفیتان صدق بر مبنی مسلم، نامه اولین رسیدن با دلیل همین به .برخیزد ناش حمایت
 افعتالی، و گفتتاری عقالنیتت ،جتا این در .کنتد متی حرکتت کوفته ستمت بته امام شان، دعوت

 امتتور جریتتان چتتون و تاستت امتتور جریتتان و رختتدادها حستت  بتتر هتتا سیاستتت و کارهتتا محاستتبه
 قیتتتام بتتتا همستتتو نیتتتز آنهتتتا دعتتتوت و دارنتتتد شتتتان دعتتتوت در کوفیتتتان صتتتدق و راستتتتی از نشتتتان

 دعتتوت، ایتتن از حمایتتت در کتته اوستتت دینتتی وظیفتته ایتتن استتت، حستتین امتتام اصتتالحی
 نته کوفیتان، حمایتت از او ختودداری کته این ضتمن .بنتدد بکتار را خود ممکن کوشش نهایت
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 جنتتتبش اصتتتل در آن حضتتترت صتتداقت حتتتتی ؛دینتتتی توجیتتته نتته و داشتتتت عقالنتتتی توجیتته
 .داد می قرار تردید مورد خواه آزادی های انسان نزدرا  اش اصالحی

 حر سپا باهمامموهجهه.4

 کوتتاه ستخنان ،حستین امتام رفتتار و گفتتار در عقالنیتت نقتش نمبیّ  مهم موارددیگر  از
کته استت  هنگتامی و در کوفته بته مکته هرا میانه در حرّ  سپاه لشکریان به خطابآن حضرت 

 :فرمود جا سیدالشهدا آن در .هستند کوفه به امام رفتن مانع آنها
 در مستتئولیت رفتتع و وظیفتته انجتتام و شتتما بتتر حجتتت اتمتتام متتن ستتخنان !متتردم ای

 و هتا نامه دعوت که گاه آن مگر ،نکردم حرکت شما سوی به من .ستخدا پیشگاه
یم پیشتوا و امتام متا که گردید یرسراز من سوی به شما های پیک  را متا دعتوت ؛نتدار
 .نمایتد رهبتری و هدایت را ما تو دست به خداوند تا کن حرکت ما سوی به و بپذیر
گر کنون هستید، بند پای و وفادار ها دعوت این به ا  ام، آمتده شتما ستوی بته من که ا

 شتتتتریبی اطمینتتتان از متتتن بتتتا همکتتتاری در و ببندیتتد محکتتتم یپیمتتتان متتتن بتتتا بایتتد
ید برخوردارم گر و ساز  جتا آن از کته محلتی بته حاضرم هستید، ناراضی من آمدن از ا

 (225-224 :1388 مفید،  232-231 :1 :1367 خوارزمی،). بازگردم ام آمده

 همستئل نتوانستت حترّ  ستپاه از کتس هتیچ و نیامتد پاسخی هیچ ،امام سخنان درمقابل
 پتس همچنتین امتام .کنتد انکتار و نفی را آنها یاری برای حسین امام از کوفیان دعوت

 نهضتت حقانیتت و عقالنیتت از بیشتتری ابعتاد کته دارد دیگتری کوتتاه ستخنان عصر، نماز از
 :فرماید می ؛سازد می آشکار را شا اصالحی

گر !مردم ای  موجت  باشتد، حتق اهتل دستت در حق که بپذیرید و بترسید خدا از ا
 و تر شایسته مردم رهبری و والیت به دمحم خاندان ما و شد خواهد خدا خشنودی
 راه همیشته و انتد مقام ایتن متدعی نتاحق بته کته هستتیم (امیته بنی) اینها از سزاوارتر

گتر .انتد گرفتته پتیش در را ختدا بتا دشمنی و فساد و ظلم  پتیش در کته راهتی ایتن در ا
 شتما خواستته و نشناستید را ما حق و بگردانید روی ما از و کنید پافشاری اید گرفته
 .گردم میازب جا همین از بود، منعکس تان های نامه دعوت در که باشد آن از غیر

 و الهتی هتای آمتوزه و انستانی پتاک فطترت حکتم بته او کته استت این امام سخنان محتوای
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 و گفتته لبیتک آنهتا دعتوت بته کوفیتان مظلومیتت صتدای از دفتاع بترای قترآن، و ستنت مطابق
 زمتان آن در کوفیتان، های نامه دعوت مطابق حتی که این و است شده پرخطر سفر این راهی
 سعادت، و رستگاری راه به شان هدایت و آنها بر حکومت برای دیگری انسان هر از امام

 و طل  عدالت و خواه آزادی عقل بر اساس امام نیز جا ینبد تا رو از این .است تر شایسته
 امتتا دهتد؛ م بتت پاستخ کوفیتان هتای تدرخواست بته بتود موظتف دیتن، هتای آمتوزه مطتابق نیتز

 او متانع امتام، از شتان دعتوت بترخالف و باختت رنت  کلتیه بت آنتان دعتوت موضتوع کته زمانی
 ای وظیفته آنهتا مقابتل در ایشتان دیگتر هستتند، ظلتم حکومتت برانتدازی و کوفته به رفتن برای
 .کند می پیشنهاد را بازگشت راه دلیل همین به .ندارد

 شتتدن نوشتتته از توانتتد متی اوختتود  تنهتتا ،حترّ  ستتپاهیان میتتان از کتته استت ایتتن جالتت  نکتته
 او ستپاهیان و همراهان که حالی در کند، اطالعی بی اظهار کوفیان سوی از هایی نامه چنین

 جتتزء آنهتتا از بخشتتی کم دهتتد دستتت می نشتتان امتتر ایتتن .نتتدا نتتاتوان هتتا نامتته نوشتتتن در انکتتار از
 .دندبو کوفه به حسین امام کنندگان دعوت
 دیگتر بار شد باعث _ بودند ایشان حرکات مراق  که _ حر سپاه و امام قافله حرکت ادامه

 کوفتته لشتکر بترای قیتام از را ختود انگیتزه کته شتتود فتراهم امتام بترای امکتان ایتن بیضته منتزل در
 :گفت حرّ  سپاهیان به خطاب ،مقام این در حسین امام .دهد توضیح

 خدا حرام که گردد مواجه زورگو یسلطان با مسلمانی هر :فرمود خدا پیامبر مرم! ای
 در از پیتتامبر قتتانون و ستتنت بتتا و شتتکند متتی درهتتم را الهتتی پیمتتان و نمتتوده حتتالل را

 در او و گیرد می پیش در دشمنی و گناه راه خدا بندگان میان در و درآمده مخالفت
 خداونتتد بتتر ،نکنتتد مخالفتتت اظهتتار گفتتتارش بتتا یتتا عمتتل بتتا ستتلطانی چنتتین مقابتل
 متردم! ای .کنتد داخل جهنم آتش در طغیانگر، همان محل به را فرد این که است
گاه  بتر را شتیطان پیتروی ،انتد کرده تترک را ختدا اطاعتت امیته( )بنی اینان ،باشید آ
 را فتیء و انتد؛ نمتوده تعطیتل را الهتی حدود و تروی  را فساد و  اند دانسته فرض خود

 و حترام و حتالل .انتد داده اختصتاص ختود بته  استت پیتامبر خانتدان مختص که]
 شایستتته مستتلمانان جامعتته رهبتتری بتته متتن و انتتد داده تغییتتر را ختتدا نتتواهی و اوامتتر

 حقتتایق، ایتتن از گذشتتته .انتد داده تغییتتر را جتتدم دیتتن کته نامفستتد ایتتن نتته ،هستتم
 به شما سوی از که هایی پیک و رسیده من دست به شما از که هایی نامه مضمون
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 در مترا کته ایتد بستته پیمتان و کترده بیعتت متن بتا شتما کته بتود ایتن انتد، آمده من نزد
ید تنها دشمن مقابل ید من یاری از دست و نگذار کنون .برندار گر ا  خود پیمان به ا
 متتن ؛ زیتراایتتد یافتته دستتت ختود انستتانی ارزش و ستعادت بتته ،باشتید وفتتادار و بتاقی

 درهم مسلمانان شما با من وجود که هستم علی فرزند و پیامبر دختر فرزند حسین
 هستند من خود  خانواد و فرزندان حکم به شما  خانواد و فرزندان و است آمیخته

گر .دهید قرار خود الگوی مرا و کنید پیروی من از باید شما که  شکنی پیمان من با ا
 ستابقه بتی نیتز شتما عمل این سوگند! خدا به ،نماندید باقی خود بیعت بر و دیدکر

  دیتدکر رفتتار چنتین ایتن نیتز پسترعمویم و بترادرم و پتدرم بتا کته نتدارد تازگی و تنیس
  استتت ختتورده فریتت  کتتس آن پتتس .درآمدیتتد شتتکنی پیمتتان و غتتدر در از آنتتان بتتا و

  مردمتتتی شتتتما .شتتتود مطمتتتئن شتتتما پیمتتتان بتتته و کنتتتد اعتمتتتاد شتتتما حتتترف بتتته کتتته
 ختود ستهم و یتدپیمود خطا راه خود اسالمی نصی  آوردن دسته ب در که هستید

 تمتتام ختتودش ضتترر بتته کنتتد شتتکنی پیمتتان هتترکس و دادیتتد دستتت از رایگتتان بتته را
 ،229 /1 :1367 )خهوارزمی، .ستازد نیتاز بتی شتما از مترا ختدا استت امیتد و دشت خواهد

 (280/ 3 :1387 ا یر، ابن

 زمتتانی را ستتخنان ایتتن امتتام .استتت گونتتاگونی ابعتتاد از ،فتتوق ستتخنان عقالنیتتت اهمیتتت
 رستیده بستت بتن به نظامی پیروزی ظاهری های راه که کند می بیان حرّ  پاهیانس به خطاب
 معرفتتی شورشتتی و طتتاغی فتتردی را امتتام کوفتته، در عبیتتداهلل عمتتال تبلیغتتات مطتتابق و استتت
 بته استتناد بتا بلکته ،کنتد متی رد کتامال   را امیته بنتی مشروعیت تنها نه شرایط، این در و اند کرده

 و رود متی نشتانه را امیته بنتی فاستد بنیتاد _ استت معتبتر نیتز حرّ  سپاه برای که _ پیامبر سخنان
 همتته بلکتته ،کنتتد متتی ستترزنش فاستتد،  امیتت بنتتی از اطاعتتت ه ستتب بتت را حتترّ  ستتپاهیان تنهتتا نتته

 اعمتتتتال نتیجتتتته و دهتتتتد می قتتتترار خطتتتتاب متتتتورد را ظتتتتالم حکتتتتام بتتتتا سازشتتتتکار هتتتتای انستتتتان
 متوجته لحظته هتر یتارانش و امتام کته شترایطی در بنتابراین .کند می گوشزد را آنها  کاران سازش
 ستلبی ماهیتت بیتان در امام سخنان شوند، می نزدیک شهادت به و شوند می بیشتری خطر
 بیتت اهتل و امتام شایستتگی یعنی _ قیام نورانی ماهیت و _ امیه بنی سیاه چهره یعنی _ قیام
 ضتمن ام حستینامت همچنین .شود می یادآور را_  حقیقی سعادت به مردم هدایت برای
 نستتبِت  او، حقانیتتت دالیتتل از کتته دهتتد متتی نشتتان پیتتامبر نتتزد ختتود جایگتتاه دادن تتتذکر
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 فکتتر بتته حتترّ  ستتپاهیان و کوفتته متتردم از بیشتتتر حتتتی او کتته این و خداستتت رستتول بتتا شنتتزدیک
 و ناچتتاری روی از امتتام ستتخنان ایتتن کتته این ستترانجام .ستتتن اآنتتا هتتدایت و ستتعادت

گتاه آنان قبلی سابقه از هم که است کسانی بر حجت اماتم بلکه نیست، کسی بی  و استت آ
 .کند می گوشزد اهآن به را شان عهدشکنی نتیجه هم

ودهنگامهمامخطبه.5  کربالبهور

  عقالنیتتتتتت لحتتتتتاظ بتتتتته کتتتتتربال ستتتتترزمین بتتتتته ورود هنگتتتتتام حستتتتتین امتتتتتام ستتتتتخنان
  بتتته رستتیدن و روزی چنتتتین فرارستتیدن منتظتتر او گویتتتا ؛استتت آموزنتتده و آمیتتتز حکمتتت بستتیار
یتتارو و ستترزمینی چنتتین   یستتخنان درحضتترت  .استتت بتتوده هتتایی انستتان چنتتان بتتا شتتدن رو
 :یدفرما می کوتاه

 ها زشتی گردیده، دگرگون زمانه اوضاع جدا   بینید؛ می که است همین ما مدآ پیش
 انستانی فضتایل از .است بربسته رخت ما محیط از ها فضیلت و ها نیکی و آشکار
 زنتدگی در متردم .آب ظترف  مانتد تته قطترات مانند اندکی مگر است، ندهنما باقی

 روگردانی باطل از نه و کنند می عمل حق به نه که برند می سر به باری ذلت و ننگین
 بافضتیلت، و باایمتان شتخص ننگین، یمحیط چنین در است شایسته .شود می

کاری  چنین در من .ابدبشت پروردگارش دیدار فی  سوی به و کند جانبازی و فدا
 را ستتمگران ایتن بتا زنتدگی و خوشبختی، و سعادت جز را مرگ بار، ذلت یمحیط
  لقلق دین و هستند دنیا های برده مردم این .... دانم نمی نکبت و رن  جز چیزی

 در شتان زنتدگی کته ستتجا آن تتا دیتن از شتان پشتتیبانی و حمایت .است زبانشان
 .بتتود خواهنتتد کتتم داران دیتتن گیرنتتد، قتترار زمتتایشآ  بوتتت در کتته گتتاه آن و استتت رفتتاه

 (174 :1394 حرانی،  69 :تا بی طاووس، ابن  237 /1 :1367 )خوارزمی،

 .استتت زمتتان آن متتردم ماهیتتت از او دقیتتق شتتناخت  دهنتتد نشتتان امتتام دردنتتاک ستتخنان
 برگشتته، او ستنت گذشتته، استالم گرامتی رستول رحلتت از ستال پنجتاه حتدود که زمانی
 بتترای تتتالش در امتتوی فاستتد حکومتتت شتتده، تبتتدیل هتتا ضتتدارزش بتته استتالمی یهتتا ارزش

 پستتت و زبتتون چنتتان و انتتد داده دستتت از را ایمتتان رو  متتردم و استتت استتالم کلیتتت نتتابودی
 از کتته استت زمانتته ایتن در .استتت مانتدهبته جتتای  الفتتاظ تنهتا شتتان، داری دیتن از کتته انتد شتده
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 بته امتر برای امام قیام و شوند می معرفی مردم به فضایل نام به رذایل و نمانده چیزی فضایل
 ایتتن در .گتتردد متتی تلقتتی حکومتتت دستتتگاه علیتته شتتورش بتته عنتتوان منکتتر از نهتتی و معتتروف
 و انتد پوشتانده استالم تتن بته وارونته یلباست امیته بنتی حاکمتان گفتت توان می که است شرایط
  گفتت بته کته استت شترایط این رد .کنند می معرفی مردم به اصیل اسالم نام به را اموی اسالم
گتر ویتتژه هبت ؛نتتدارد زیستتن ارزش زنتتدگی امتام،  متترگ پتذیرش و باشتتی، ستتمگران ختتدمت در ا
 باطتل و حتق جتای ؛ زیترااستت زبتونی و پستی در و ظالمان خدمت در بار ذلت زندگی از بهتر
 از کته ردمتیم .ستازد می هویدا را زمان آن باطن و عمق شرایط، این در امام .است یافته تغییر
 بتا ،عبیتداهلل ستپاه در ختدمت ذلتِت  پتذیرش بتا امتا ،کردنتد دعوت خود از حمایت برای امام

 دنیتاطلبی امتا شتنیدند، را او طلبتی عدالت صدای که مردمی و امام شدند پذیرای ،شمشیر
 در متردم دربتاره امتام ستخن ایتن .شتد امام دعوت به گفتن لبیک از مانع ناش طلبی راحت و

ک کتته امعنتت ایتتن بتته دهتتد، متتی نشتتان را ختتود ختتاص مصتتادیق ،اعصتتار  همتت  تشتتخیص متتال
 نمتاز، م تل شتریعت، ظتاهری آداب بته تقید اعصار، همه در بافضیلت و دار دین های انسان
 انجتتام بتتیش و کتتم را امتتور ایتتن همتته کوفتته متتردم ؛ زیتترانیستتت آنهتتا ماننتتد و زکتتات حتت ، روزه،
 صتتف کتته استتت بتتزرگ الهتتی هتتای آزمتتون و ستتخت هتتای امتحتتان در تنهتتا بلکتته دادنتتد؛ متتی
 در کته کنتد متی ایجتاب دینتی عقالنیتت بنتابراین .شود می جدا هم از دنیامداران و داران دین
 دنیتوی  روز چنتد معاش خاطر به را آخرت ؛باشیم دینی بنیادین فضایل  بست دل ،زمان هر

ک را متتتردم زیبتتتای دینتتتی ظتتتاهر ؛نکنتتتیم فتتتدا  بتتته گتتتاه هتتتیچ و نتتتدانیم آنهتتتا بتتتودن دار دیتتتن متتتال
 .نبندیم ن دلاش های وعده

وزدرهمامسخنرهنینخستین.6 عاشورهر
بتتتر کتتته عاشتتورا روز  نقتتتش فهتتتم در استتتت، کننتتتده تعیتتتین و مهتتم بستتتیار یحتتتوادث  دارنتتتد در

 لشتکر با مواجهه در امام سخنرانی نخستین .دارد مهم ینقش امام رفتار و گفتار در عقالنیت
 بترای و نتدبود شتده ایشتان لشتکر بته آب رستیدن متانع آنها که انجام شد حالی در ،سعد عمر

 هیتاهوی حستین امتام کته استت تیره شرایط این در .ندردک می شماری لحظه امام کشتن
 گفتت ستخن ناشت های نامته دعوت از کترد، معرفتی آنهتا به را خود خواباند، را سعد عمر لشکر

 !جنگتیم متی کستی چته بتا دانستتیم نمی ما :بگویند بعدا   مبادا که کند حجت اتمام آنها با تا
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 :فرماید می سعد عمر لشکر افراد به خطاب بلند صدای با امام
  متتتن تتتتا نکنیتتتد شتتتتاب ریتتتزی ختتتون و جنتتت  در و بشتتتنوید متتترا حتتترف !متتتردم ای

 ستفر انگیتزه ورستانم  انجتامبته  _ شماستت موعظته و نصتیحت کته_  را ختود وظیفته
گتر .دهتم توضتیح منطقه این به را خود  انصتاف راه از متن بتا و پذیرفتیتد مترا دلیتل ا

یافتتتته را ستتعادت راه ،درآمدیتتد یتتد متتتن بتتا جنتت  بتتترای دلیلتتی و ایتتد در گتتتر و ندار  ا
 و تصتمیم هتر و دهیتد هتم بته دستت شتما همه ،نیامدید انصاف راه از و نپذیرفتید

ید که باطل اندیشه ید اجرا به من درباره دار  هرحتال بته ولتی ندهید؛ مهلتم و بگذار
 را قتترآن کتته استتت ختتدایی متتن پشتتتیبان و یتتار کتته بمانتتد پوشتتیده شتتما بتتر امتتر ایتتدنب

 :1388 مفیههد،  3/287 :1387 ا یههر، )ابههن .نیکتتان همتته یتتاور و یتتار اوستتت و فروفرستتتاده
 (1/253 :1367 خوارزمی،  234

 اتمتام .انتد آمتده کستی چته جنت  بته بداننتد کته بگوید کوفیان به کوشد می امام جا این تا
 هتتم _ بودنتد کوفته بتته او کننتدگان دعتوت و امتام بتته هتا نامته نویستندگان از کتته _ آنهتا ابت حجتت
 ختواب ایتن از و کننتد توجته حقیقتت ایتن به نآنا از برخی امکان داشت هم و بود مهم بسیار
 ختود جتان کته حتالی درآن هتم  گمراهتان، از نفتر یتک حتتی نجتاتزیترا  ؛یابند نجات غفلت
 امتام اساس، این بر .رود او به شمار می عقالنی و الهی وظیفه هم باز است، خطر در امام

کید با را خود سخنان  :دهد می ادامه چنین دنیا ناپایداری بر تأ
 و دهد می تغییر را خویش اهل که داد قرار زوال و فنا محل را دنیا خداوند مردم! ای

 را دنیتا فریت  کته استت کستی ختورده فریت  و مغترور .ستازد می دگرگون را وضعشان
 نفریبتد را شتما دنیتا ایتن .گردد آن  شیفت و مفتون که است کسی بدبخت و بخورد

 و سأیتت بتته کنتتد طمتتع وی بتتر هتترکس و ستتازد ناامیتتدش کنتتد تکیتته آن بتته هتترکس کتته
کنتتون شتتما و کشتتاند شا میتتدیانا  را ختتدا خشتتم کتته ایتتد شتتده پیمتتان هتتم امتتری بتتر ا

گردانت شتما از ختدا آن ستب  به و برانگیخته  فرستتاده شتما بتر را غضتبش و دهروی 
 ختدا فرمتان بته کته شتما هستتید بنتدگانی بتد چته و متا خدای نیکوست چه .است
 فرزنتدانش و بیتت اهل کشتن برای گاه آن آوردید، ایمان پیامبرش به و نهادید گردن
 .استت بترده شتما یاد از را بزرگ خدای و شده مسلط شما بر شیطان .کردید هجوم
 .گتردیم بتازمی او ستوی بته و ختداییم از متا شتما! هتدف و فکر رب نن  و شما بر نن 
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 بتتاد! دور ختتدا رحمتتت از ستتتمگر قتتوم ایتتن .انتتد گراییتتده کفتتر بتته ایمتتان از پتتس اینتتان
 (234 :1388 مفید،  287 /3 :1387 ا یر، ابن  253 /1 :1367 )خوارزمی،

 دستت بته امامت شتدن کشتته کته شرایطی در و خطر  هنگام در دهد می نشان امام سخنان
 امتتام عقالنتتی و الهتتی وظتتایف جتتزء ن،آنتتا بتته نجتتات راه دادن نشتتان استتت، حتمتتی دشتتمن
 شمشتیر امتوی لشتکر در دنیوی متاع طمع به و بودند دنیا  بند کوفیان اکثر که جا آن از .است

 دنیتا بودن زودگذر و زوال و ناپایداری بر امام سخنان عمده اند، ایستاده امام مقابل دست به
 عقالنیتت، بنتابراین .پایتد نمتی چنتدی ،نتدا آن دلبستته آنها چه آن یعنی ؛است شده کزمتمر
 از و شناستتد متتی را کوفیتتان بتتاطن ،امتتام کتته جتتا آن از امتتا ؛استتت پاینتتده ختتدای بتته دادن دل در

گتتاه نآنتتا ننگتتین ستتابقه  ؛ زیتتراکننتتد توجتته حقتتایق ایتتن بتته استتت بعیتتد کتته دانتتد متتی استتت، آ
 جایگتتاه معرفتتی ضتتمن نتیجتته در .استتت کتترده کتتور را ناشتت عقل و دل چشتتم دنیتتا، زیبنتتدگی

 را ختدا خشم و کشیده شمشیر کسانی چه روی بر بدانند که کند می اخطار آنها به بیت، اهل
ادوار  متردم بته خطتاب باشد، کوفیان به خطاب که این از بیشتر امام سخنان این .اند خریده
 و کشتند متی شمشتیر هتا انستاندیگتر  روی بتر که هایی زمان در و خود زندگی در که است آینده
 قیمتتتی چتته بته و هتتدفی و منظتور چتته بترای و کستتی چته بتتا بداننتد دارنتتد، را نآنتا کشتتتن قصتد
 بتتا آورنتتد متتی دستتته بتت هتتایی انستتان چنتتین کشتتتن و جنتت  در کتته را چتته آن آیتتا جنگنتتد  متتی
 است  مقایسه قابل دهند، می دست از چه آن

 بته اشتاره بتا جتا این در ایشتان .کنتد متی بیتان جدیتد ینکتات نیستخنرا همین ادامه در امام
کترم پیتامبر بتا ختود نستبت و نست  جایگاه،  بتر بداننتد کته دهتد متی هشتدار کوفیتان بته ،ا

 :کشند می تی  خدا رسول فرزند روی
 مالمتت را خویشتتن و آییتد ختود به سپس  هستم کسی چه من بگویید مردم!ای 
 من آیا است  جایز شما برای من حریم شکستن درهم و من قتل آیا ببینید و کنید
 شتما بترای متن حتریم شکستتن درهم و من قتل آیا نیستم  شما پیامبر دختر فرزند
 پسرعموی و وصّی  فرزند من آیا نیستم  شما پیامبر دختر فرزند من آیا است  جایز
 ختدا به مسلمانان  هم از پیش که نیستم کسی فرزند من مگر نیستم  شما پیامبر
 سیدالشتهدا حمتزه آیتا کترد  تصتدیق را پیتامبر رستالت ،همته از پتیش و آورد ایمان



اره 
شم

وم، 
ل د

سا
8، 

تان
مس

ز
 

139
6

 

 

 

90 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 را پیامبر سخن شما آیا نیست  من عموی ،طیار جعفر آیا نیست  من پدر عموی
گتر  «ندا بهشتت جوانان سروران دو این» :فرمود که اید نشنیده برادرم و من حق در  ا
 آن در خالفتی تترین کوچتک کته استت ایقیحقت هتا ایتن کنید، تصدیق گفتارم در مرا

یافتته چتون ام؛ نگفتته درو  اول روز از ؛ زیرانیست  غضت  گتو درو  بته ختدا کته ام در
گر و .گرداند برمی آن  گویند به را درو  ضرر و کند می کنتون کنیتد، می تکذی  مرا ا  ا
 ستتؤال آنهتتا از توانیتتد متتی کتته هستتتند کستتانی پیتتامبر صتتحابه از مستتلمانان میتتان در

یتد ستاعدی، سعد بن سهل خدری، ابوسعید انصاری، عبداهلل جابربن از ؛کنید  ز
 از بترادرم و متن دربتاره را پیتامبر گفتار آنان  هم که بپرسید مالک بن انس و ارقم بن

 ختون ریختتن از شتما متانع تواند می جمله یک همین و اند شنیده خدا رسول
 (مناب  همان). شود من

 :فرماید یم ادامه در حسین امام
گر یتد، تردیتد بترادرم و متن دربتاره پیتامبر گفتار در ا  شتک نیتز واقعیتت ایتن در آیتا دار

 ختدا پیتامبر مشترق، و مغترب میتان در و هستتم شما پیامبر دختر پسر من که دارید
 ختون مقابتل در کته ام کشتته را شتما از کستی آیتا شتما! بر وای ندارد  من جز فرزندی

 وارد شتتتما بتتر جراحتتتی یتتا ام گرفتتته را کستتی متتتال یتتا  رستتانید متتی قتتتل بتته متترا وی
 بهههالذری،  253-1/252 :1367 )خهههوارزمی،  بدانیتتتد مجتتتازاتم مستتتتحق کتتته ام ستتاخته

1397: 3/188) 

 امکتتتان هرگونتتته راه بستتتتن امتتتام، ستتتخنان دوم بختتتش دینتتتی و عقالنتتتیبتتتاالی  اهمیتتتت
 بتتا ختتود نستتبت و نستت  بیتتان و ستتخنان ایتتن از امتتام قصتتد یعنتتی بتتود؛ کوفیتتان از تراشتتی بهانتته

 و دلیتل هتیچ آنهتا کنتد ثابتت کوفیتان بته خواستت متی بلکه نبود، خطر از خود نجات پیامبر،
 پستند محکمته دیگتر ادلته و مدارک گونه هیچ و قضایی اجتماعی، حقوقی، سیاسی، مدرک

 از هتم خلیفته علیته قیام حتی اگر .باشد جایز امام کشتن ،آن موج  به که ندارند دست در
 کوفیتتان ختتود ایتتن امتتام، بتتر مقتتدم باشتتد، متترگ عتتذاب مستتتوج  توانستتت متتی کوفیتتان منظتتر
 ستتم از نآنتا رهتایی بترای کته بودنتد کرده دعوت امام از و ندشد متحد خلیفه علیه که بودند
 رستول نتزد خود جایگاه و ها نسبت انواع به امام  اشار رو از این .بشتابد ناش کمک به امویان
کید حتی و گرامی  گونته هتیچ کته این و ستتا پیتامبر دختتر پستر تنهتا او اکنون که این بر تأ
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 شتدن کشتته مستتحق کته استت نشتده مرتکت  را آن نظیر یا حقوقی و سیاسی قضایی، جرم
 ؛کنتد متی سال  خلع کامال   را نآنا ،عقل منطق مقام در امام که است آن  دهند نشان باشد،

 کته هاستت انستان همته بته اخطتار ،سخنان این .ندارند خود از دفاع برای چیزی که طوریبه 
 علیه که مدارکی مجموعه آیا ببینند و بیندیشند ابتدا دیگران، علیه جن  و نبرد هرگونه در

 و کنتد  متی کفایتت او کشتتن بته اقتدام و جنت  آغاز و دشمنی ادامه برای دارند، خود دشمن
گتر  بترای کتافی دالیتل ونتدخدا و بشتری وجتدان و عقتل محضتر در آیتا ،شتدند او قتتل مرتکت  ا

 یتتا هتتا، انستتان برختتی بتته نستتبت متتا بغتت  و حتت  صتترف آیتتا دارنتتد  ختتود عملکتترد از دفتتاع
 است  یشانها خانواده اسارت و ناش کشتن و آنها علیه جن  مجوز نما دنیاطلبی

وزدرهمامسخنرهنیدومین.7 عاشورهر
 مقابتل امتام و ستعد بتن عمتر ستپاه کته بتود شرایطی در عاشورا روز در امام سخنرانی دومین

 دو هتر ازنیتز  دشتمن ستپاه .بتود افکنتده طنتین جنت  شتیپور و طبل صدای و بودند آماده هم
 امتام شترایط، ایتن در .بودنتد یورش آماده و کرده محاصره را امام بیت اهل های خیمه ،طرف

 بتته خواستت و داد قترار خطتتاب را کوفته ستپاهیان آمتتد، بیترون ختود لشتتکر میتان از حستین
 ستخن نتوانتد امام که کردند می هلهله و صدا و سر همچنان آنها ولی ؛کنند گوش شسخنان
 :فرمود چنین و کرد دعوت سکوت به را آنها امام .گوید

 ستتعادت و رشتد بتته را شتما کته_  را گفتتتارم تتا دهیتتد فرانمتی گتوش چتترا شتما! بتر وای
 است سعادتمند و خوشبخت کند پیروی من از هرکس که  بشنوید _ خوانم فرامی

ک از ،ورزد مخالفت و عصیان کس هر و  و عصتیان شتما همته و استت شتدگان هال
 گتتتتوش گفتتتتتارم بتتتته کتتتته کنیتتتتد متتتتی مخالفتتتتت متتتتن دستتتتتور بتتتتا و ای کتتتترده سرکشتتتتی
 اثتر در و استت رستیده شتما دستت بته که حرامی هدایای اثر در ،آری .دهید فرانمی

 شتده، انباشتته آنهتا از ماشت هتای شتکم کته غیرمشتروعی های لقمه و حرام غذاهای
  شتوید نمتی ساکت آیا برشما! وای .است زده مهر شما های دل بر چنین این خدا

 (245 :1389 نجمی، :کن)

 کته کردنتد مالمتت را یکتدیگر ستعد عمتر لشتکریان رستید، جتا ایتن بته کته امام سخنان
 نچتتتو .کردنتتدوادار  حضتتترت آن ستتخنان شتتتنیدن بتته را دیگریکتتت و کننتتد نمتتتی ستتکوت چتترا
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 :داد ادامه چنین را خود سخنان امام شد، حاکم کوفیان لشکر بر سکوت
 بته را متا فتراوان اشتتیاق بتا کته بتاد شتما بتر حسترت و حتزن و ذلت و نن  مردم! ای

 بته سترعت بته و دادیتم م بتت پاستخ شتما فریتاد بته کته گاه آن و خواندید خود یاری
 آتش و گرفتید کار به ما لیهع بود ما خود از که را شمشیرهایی شتافتیم، شما سوی
 حمایت به .ساختید ور شعله ما علیه بود، برافروخته مشترک دشمن که را ای فتنه

 دشمنان که این بدون پاخاستید،ه ب تان پیشوایان علیه و تان دشمنان پشتیبانی و
 باشتید، داشتته آنتان از خیری امید یا بردارند داد و عدل مسیر در شما نفع به گامی
 زنتتتدگی و عتتتیش مختصتتتر و انتتد رستتتانیده شتتتما بتتته کتته دنیتتتا از حرامتتتی متتتهطع مگتتر
 متا از روی کته شتما بتر وای آرام! قتدری .ایتد دوختته آن بته طمع چشم که باری ذلت

 و یأر یتا باشتد سترزده متا از خطتایی کته این بدون ،زدید سرباز ما یاری از و برتافتید
 ها یأر و آرام ها دل و غالف در ها تی  که گاه آن .کنید مشاهده ما از نادرستی عقیده
 ستو هتر از پروانته چتون و آوردیتد روی متا ستوی بته هرطترف از ملتخ مانند بود، استوار

یتان .فروریختید  فاستد احتزاب مانتدگان تته از و امتت سرکشتان از شتما کته ستیاه رو
 گتتروه از و ایتتد درافتتتاده شتتیطان دمتتا  از ؛ایتتد انداختتته ستتر پشتتت را قتترآن کتته هستتتید
 کتته هستتتید ستتنن کننتتدگان ختتاموش و کتتتاب کننتتدگان تحریتتف و کتتاران تجنایتت

 کنندگان الحق از شما .برید می بین از را اوصیا نسل و کشید می را پیامبران فرزندان
گرانید پیشتوای فریادرس و انمؤمن کنندگان اذیت و نس ، به زنازادگان  کته استتهزا

ید می قرآن استهزای به گاه...  .پرداز  به جن  این از پس ،سوگند خدا به باشید! آ
 انتدازه همتان مگتر گردیتد، خویش مراد مرک  بر سوار که شود نمی داده مهلت شما
 و بچرخانتد را شتما حتوادث آستیاب کته این تتا است سوار خود اس  بر سوارکار که

 پتدرم کته استت پیمتانی و عهتد ایتن و گرداند مضطربتان آسیاب سن  مدار مانند
 دستت ختود فکتران هتم بتا پس .است نموده بازگو داخ رسول جدم از علی
 درباره _ گردید روشن شما بر امر که آن از پس_  را خود باطل تصمیم و بدهید هم به
 توکتل _ شماستت و متن پروردگتار کته _ ختدا بته متن .ندهیتد مهلتتم و کنیتد اجرا من
 صتتراط بتتر متتن ختتدای و اوستتت قتتدرت یتتد در ای جنبنتتده هتتر اختیتتار کتته کتتنم متتی
 (8-7/ 2 :1367 خوارزمی،  171 :1394 )حرانی، .است ستقیمم

 ستخنان ایتن در او دهتد، متی نشان امام مفصل نسبتا   سخنرانی دومین محتوای که چنان
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 برختی ستخنان، ایتن در .استت دهکتر حجتت اتمام کوفه لشکر مردم با و گفته را مهم یمطالب
کیتتد .ستتازد متتی آشتتکار را کوفتته متتردم  شتتد تبتتاه و فاستتد ماهیتتت امتتام، عبتتارات از  بتتر امتتام تأ

 کتر هایشتان گتوش حرام، غذاهای از آنها های شکم شدن پر و حرام مال از تغذیه اثر در که این
کیتد ایتن .، از آن جملته استتگردیتده ناتوان حق صدای شنیدن از و شده  دهتد متی نشتان تأ
یته هتای ستکه و متردم  گذشتت هتای ستال ستابقه ،امتام که  چگونته کته این و دارد یتاد بته را معاو

یته، هتای سکه خاطر به بارها مردمی چنین  رهتا را حستن امتام و علتی امتام عتدالت معاو
 چنتین دنیادوستتی دوبتاره و شتده تکترار تاریخ نیز اکنون .گرفتند قرار معاویه پرچم زیر و کرده

 دلیتل ایتن بته کته دهتد متی توضتیح امتام .استت گردیتده حتق دیتدن از غفلتت موجت  مردمی
 حستتین امتتام شخصتتیت حتتتی و وحتتی خانتتدان حقیقتتت شتتناخت بتته قتتادر هکوفتت متتردم

 .اند شنیده بسیاری سخنان او واالی مقام توصیف در پیامبر از که شخصیتی ؛نیستند
کید ،مهم  نکت دیگر  از دعوتشتان و امتام بته کوفته متردم هتای نامته بر آن حضرت منطقی تأ
کیتد وردمت امتر ایتن پیشتین نیتز هتای ستخنرانی در کته استت ایشان  متردم بته امتام یعنتی ؛بتود تأ
 خودشتان بته کمتک بترای را ایشان فراوان، های نامه ارسال با آنها خود که دهد می نشان کوفه

کیتتد نهایتتت در امتتام  کننتتد متتی رفتتتار شتتان دعتتوت بتترخالف چتترا حتتال ؛انتتد کتترده دعتتوت  تأ
 بته تنهتا امتام نگتاه ؛ زیترااستت پیتروزی عتین جنت ، ایتن در یتارانش و او شهادت که کند می

 علیته حتق راه در کته هترکس بینتی جهتان در بلکته نیستت، دنیتا روز چند این و نظامی مبارزه
 معنتتایی هتیچ او بترای شکستت و استتت پیتروز شتود، کشتته چتته و بکشتد چته بجنگتد، باطتل
 را کوفتته لشتتکریان اعمتتال اختتروی و دنیتتوی عاقبتتت ختتود، ستتخنان انتهتتای در امتتام .نتتدارد
 نقتتاتال بتتود، گفتتته امتتام کتته طتتور همتتان دقیقتتا   ،تتتاریخ گتتواهی بنتتابر کتته کنتتد متتی بینتتی پتتیش

 ،بودنتد شتده جنایتت مرتک  که صورت همان به ثقفی مختار توسط او، یاران و سیدالشهدا
 .نددش کشته و ندگرفت قرار قصاص مورد
همامهقاهماتوسخنانآخرین.8

 یتاران و شتد آغتاز نت ج کوفته، لشتکریان بتا حستین امتام مهتم سخنرانی دومین از پس
 گذاشتتتن جتتای بتتر از پتتس و رفتنتد دشتتمن جنتت  بتته انفتترادی صتورته بتت عمتتدتا   امتتام باوفتای
یاد های رشادت  بته تمتام رشتادت بتا ،ابوالفضتل حضترت آنهتا آخرین که شدند شهید ،ز
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بتته شتتمار  بیتتت اهتتل امیتتد تنهتتا و بتتود مانتتده تنهتتا کتته امتتام هنگتتام، ایتتن در .رستتید شتتهادت
 :فرمودچنین  آنها به خطاب و رفت حرم اهل ویس به رفت، می

 حتافظ و پشتتیبان خداونتد کته بدانیتد و باشتید آماده بار غم و سخت روزهای برای
 عاقبتت و داد خواهتد نجتات دشتمن شتر از را شما ،نزدیک ای آینده در و شماست

کترد  تبتدیل خیر به را شما گون هتای عتذاب بته را شتما دشتمن وخواهتد   مبتتال گونتا
 در را هتا کرامتت و هتا نعمتت انتواع مصتیبت، و ستختی ایتن جتای بته و نمود خواهد
 کاهد می را شما ارزش چه آن و نکنید شکوه و گله پس .داد خواهد قرار شما اختیار

ید زبان به  (330 :1386 نجمی،  337 :1391 م،)مقر   .نیاور

 غتارت و هتاییتن از تترس کته شود می گفته زمانی حرم، اهل بانوان به خطاب مطال  این
گاه حرم اهل  آیند از امام ولی ؛بود کرده نگران را آنان شدن، واقع هجوم مورد و  و داشت یآ

 کته بتود تعتالی و تبتارک ختدای  خواستت ایتن ؛ زیترانرستید نخواهتد آستیبی آنهتا به دانست می
 و بتود بیمتار سخت که_  العابدین زین امام و زین  حضرت ویژه هب پیامبر، بیت اهل
 بتتته را آن ،عاشتتتورا نهضتتتت حقیقتتت گتتتزارش بتتتا و بماننتتتد زنتتده _ نداشتتتت حضتتتور جنتت  در

 حترم اهتل بته هرچیتز از بتیش حستین امتام استاس، ایتن بتر .کننتد منتقل بعدی های نسل
کید  به که نامعقول رفتار هرگونه از و کنند حفظ دشمن مقابل در را خود نفس عزت که کرد تأ

 .مایندن دوری بینجامد، آنها شدن ارزش کم
ینت  حضترت شتود متی باعتث کته ستتها توصیه همتین رستد متی نظتر به  زمتان آن در کته ز

 و عبیتتداهلل کوفیتتان، مقابتتل در همتتواره داشتتت، برعهتتده را حستتین امتتام بیتتت اهتتل رهبتتری
 .کند حفظ را خود کوبنده و عقالنی رفتار و سخن صالبت ،یزید

 شتد جن  میدان وارد او، به زمال های توصیه و سجاد امام با خداحافظی از پس امام
کید ،آن بیت ترین مهم که خواند اشعاری و  عتار و ننت  پتذیرفتن از بهتر مرگ که بود این بر تأ

 دشتمن بتا تنته یک که هنگامی نیز جن  جریان در .آتش قبول از بهتر نن  پذیرفتن و است
 بته حمله به میمتص امام، به روحی ضربه کردن واردبرای  کوفه لشکریان بود، جن  حال در

 :زد فریاد بلند صدای با امام جا این در .گرفتند ایشان های خیمه
گر !سفیان ابی آل پیروان ای ید،ن دین ا گر و باشید مرد آزاد الاقل دار  عترب را خود ا
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یتتتد متتتی کتتتان بتتته ،پندار  .کنیتتتد حفتتتظ را ختتتود انستتتانی شتتترف و بیندیشتتتید ختتتود نیا
 (45/57 :1417 )مجلسی،

 روز در کته دانستت آزادگتی و آزادی منشتور تترین بزرگ و ترین مهم توان می را امام سخن این
کیتتد کتتالم ایتتن .شتتد بیتتان عاشتتورا  آزاده تواننتتد متتی نیتتز دیتتن بتتی هتتای انستتان حتتتی کتته دارد تأ
 همچنین .کنند زندگی صلح در ،آن  سای در و بگذارند احترام انسانیت و شرف به و باشند
 فرومتایگی و پستتی از نشتان ،امتام بیتت اهتل هتای خیمته بته کوفیان لشکر هجوم و سخن این

 دادن زیتتور بتترای تنهتتا شتتریعت، از و استتت بتتوده آنهتتا زبتتان  لقلقتت تنهتتا ،دیتتن کتته دارد افتترادی
 تتترین بتتزرگ آزادی دهتتد متتی نشتتان همچنتتین ستتخن ایتتن .کردنتتد متتی استتتفاده ختتود دنیتتای
 آن از حراستت و حفتظ راه رد دبایت خواه آزادی های انسان همه که است بشر به الهی موهبت

 .بود آن شهید ترین بزرگ سیدالشهدا که راهی ؛نمایند مجاهدت

گیهینتیجه
 نتیجته بتر مبتنتی هتم ،عاشتورا نهضت در حسین امام رفتار و گفتار در عقالنیت نقش

 ستته  شایستتت جایگتتاه  دربرگیرنتتد ایشتتان عقالنیتتت همچنتتین .او دینتتی  وظیفتت بتتر هتتم و بتتود
  دربتتار .استتت دینتی نهضتتت یتک در شتتده گرفتته کتتار هبت ابزارهتتای و روش هتدف، مهتتم متغیتر

 نظتر قیتام زمتان نتتای  بته هتم حستین امتام گفتت دبایت ،وظیفته و نتیجته بته ناظر عقالنیت
 مهتم نتتای  از .شتد خواهتد آنهتا ظهتور أمنشت قیتام ایتن کته بعتدی پایدار نتای  به هم و داشت
 تعهتد رو  دمیتدن و امیته بنتی حکومتتداشتتن ن مشتروعیت و فساد کردن آشکار قیام، زمان
 از ملهم مهم های قیام و شیعیان دینی بیداری اثر در که طوریبه  ؛بود زمان آن  خفت مردم در

 ستتال هفتتتاد حتدود ستترانجام و شتد تضتتعیف امتتوی حکومتت دستتتگاه ،نآنتا توستتط عاشتورا
 بته نیتز حستین امتام نقتاتال بیشتتر یتا همته همچنتین .پاشتید هم از عاشورا نهضت از پس

  روحیت تتداوم ،عاشتورا نهضتت متدت طتوالنی عقالنتی نتتای  از .رستیدند ختود اعمال سزای
 نبوی سیره و سنت پایداری تضمین و جهان، خواهان آزادی دیگر و شیعیان در ستیزی ظلم

 ی یمعنتتتتتا مستتتتتلمان انستتتتتان زنتتتتتدگی بتتتتته کتتتتته بتتتتتود شتتتتتیعی و مستتتتتلمان جوامتتتتتع در علتتتتتوی و
 .دهد میخاص 
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کیتدبته  تتوان متی عاشتورا نهضتت در وظیفته بته ناظر نیتعقال درباره  بتر امتام ختاص اتتأ
 برقتراریبترای  ظالم دستگاه و ظلم علیه قیام یعنی داشت؛ اشاره او قیام نبوی و قرآنی أمنش

 رود بته شتمار متی اصتیل و همگانی ای وظیفه منکر، از نهی و معروف به امر و آزادی و عدالت
گتتر نتتتای  متتوقتی دن کتته  و شتترایط هتتر در ختتواه آزادی انستتان هتتر ،نداشتتته باشتتد نیتتزیتتوی حتتتی ا

 از ترکیبتی حستین امتام عاشتورای نهضت ،بنابراین .است آن برای قیام به موظف ،زمان
 نتتتتای  تحقتتتق بتتترای عقالنتتتی و دینتتتی وظتتتایف ،آن در کتتته بتتتود وظیفتتته و نتیجتتته عقالنیتتتت

 تشتتکیل م تتال، بتترای .نتتدبود متغیتتر و مختلتتف ،شتترایط تناستت  بتته درازمتتدت و متتدت کوتتتاه
 در کته شتود گرفتته نظتر در قیتام از اولیته ای نتیجته به عنوان تنها توانست می کوفه در حکومت
 چتتونهم شتمولی جهتان و متتدت طتوالنی اصتیل نتتای  و اهتتداف ختدمت در تحقتق، صتورت
 کارکردهتتای دارای وظتتایف ،رو از ایتتن .بتتود منکتتر از نهتتی و معتتروف بتته امتتر و عتتدالت آزادی،

 .گردنتتد متجلتتی و محقتتق بعتتدی ادوار در یتتا زودتتر استتت ممکتتن نتتتای  کتته هستتتند ای جتهنتی
 و ابزارهتا گفتت تتوان متی نیتز عاشتورا نهضت در ابزارها و ها روش اهداف، رابطه و پیوند درباره
 نقتتش ایفتتای کتته استتت اهتتداف بتته وابستتتگی تناستت  بتته ،ختتود الیتستتیّ  ه ستتب بتت هتتا روش
 اقامته منکتر، از نهتی معتروف، بته امتر دیتن، احیتای چتون یاصتیل اهتداف کته چنتان ؛کنند می

 شترایط در_  انتد نهفتته حستین امتام افعتال و ستخنان  هم در که _ آزادی از دفاع و عدالت
 در اهتتتداف تجلتتتی نحتتتوه ،م تتتال بتتترای .شتتتوند متتتی آشتتتکار گونتتتاگون هتتتای روش بتتتا مختلتتتف
 بته او وصتیت از متفتاوت دو آن و ،مروان برابر در آن از متفاوت مدینه، حاکم با امام رویارویی
 کوفیتتان هتای نامته بتته ایشتان پاستخ و بصتره متتردم بته امتام نامته از متفتتاوت نیتز آنهتا و بترادرش،

یتتارو شتتدن در قیتام اهتتداف بیتان در امتتام روش و بیتتان نتوع همچنتتین .استت  و حتترّ  ستتپاه بتا رو
 هتتتای روش همتتته بتتتر حتتتاکم رو  کتتته این ضتتتمن .استتتت یکتتتدیگر از متفتتتاوت عبیتتتداهلل ستتتپاه

کیتد ،او مواجهتات تمتامی در امتام رفتتاری و گفتتاری  بتته امتر یعنتی ،قیتام اصتیل اهتداف بتر تأ
 همتراه بتا اهتداف، در وحتدت ،قیتام عقالنیتت  الزمت ،بنتابراین .است منکر از نهی و معروف
 در مهتتم ایتتن کتته استتت آن اهتتداف بیتتان در شتتده گرفتتته کتتار هبتت ابزارهتتای و هتتا روش در کثتترت
 .است متجلی اعاشور نهضت
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