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 پیشگفتار
ترين مساله اين کتاب پیش کشیدن مباحث جديدی در زمینه انديشه سیاسی اماام  مهم 

حسین )ع( بر پايه منابع روايی و تفسیری است که از ايشان در کتب معتبر شیعی به جا 

مانده است. انديشه سیاسی امام حسین )ع( تنها در نهضت عاشاورا و قیاام ايشاان علیاه     

ناماه ايشاان، ساال هاای      های ايشان، وصیت ه نامهشود بلک کفر و نفاق يزدی خالصه نمی

 باشد. می زندگی زير خالفت معاويه نیز شامل اين مباحث سیاسی

هاای   از اين رو، در اين تحقیق تالش خواهیم کرد تاا ضامن بررسای مباانی و م لفاه     

هاای ايشاان بارای     اساسی و بنیادی انديشه سیاسی امام حسین )ع(، رهنمودها و هدايت

را نیز مورد واکاوی قرار دهیم. در واقع هدف اصالی تحقیاق حاضار، مسااله      مردان دولت

امروز جامعه اسالمی و رهبری آن است. از نظر امام حسین )ع( رهبری جامعاه اساالمی،   

بايد دارای شرايطی باشد که نبود هر يک از آن شرابط، رهبری جامعه اساالمی باا خطار    

 انحراف روبرو خواهد شد.

ه روايات و احاديث نقل شده در کتب تاريخی و مذهبی، تالش خواهیم بنابراين بر پاي

مردان امروز ماورد تحقیاق و مداقاه     کرد تا انديشه سیاسی امام حسین )ع( را برای دولت

 قرار دهیم.

 

 
 

 

 

 

 
  



 



 

 مقدمه
پیامبر اکارم )ص(. زيارا   هايی است برای امت  زندگی، امامت و قیام امام حسین )ع( همگی درس

امام حسین )ع( هرگز در برابر زورگويان تاريخ سارخم نکارد و باا اساتقامت خاويش و شاهادت       

باشاد. در   ترين اصل در اسالم رهبری فردی صالح در جامعه می خود و يارانش ثابت کرد که مهم

کاه سانن    واقع حرکت عاشورا نمايانگر فقدان يک رهبر صالح در جامعاه اساالمی آن روز اسات   

 نبی را رها کرده و به خوی دنیوی عادت کرده بودند.

                                  ( بارای بزرگان بصره نوشتند، ايان                )علیه الساالم              که امام حسین   ای                   در قسمتی از نامه

                  اهلل عالیه وآلاه(          )صالی            ّ          خدا و سنّت رسول خدا                       من شما را باه کاتاب »               گونه آمده است: 

   .«                 بدعت زنده شده است                     ّ         خوانم که به راستی، سنّت مرده و     می     فرا

              ّ                            از بین رفتن سنّت و ماتروك شادن آن را بااه                 امام حسین )ع(              در اين ناامه،         در واقع 

                                       . وجود چنین مساله مهمی امام حساین )ع(                             ماسئله مهم متذکر گرديده است            عنوان يک

         امااام                                                                          را بر آن داشت تا برای برپايی حکومت اسالمی مدينه را به سمت کوفه ترك کناد.  

                       ای نوشات و باا مهار            ناماه                                       ّ             السالم( هنگام حرکت از مدينه به ساوی مکّاه، وصایت          )عالیه 

          از اياان              قااسمتی                                                                  خويش ممهور سااخت و به بارادرش محماد حنفیاه تحويال داد. در    

                       )صلی اهلل علیه وآلاه( و                                    ّ                   نامه، اماام هادف خود را احیای سنّت و قاانون رسول خدا      وصیت

  و     ُ       ن      ن   م               اُرياد  انن آم ارن باامالمعروف     »                   فای کارده اسات:                    )علیه السالم( معر                    راه و رسم حضرت علی

  « َ م            ن   ن      م  َ ّ     ن                        عَنم الم نکر و انسیرن بسیرةم جَدّی و انبای عالی بان ابای طاالب.     ن    انناهی

                 متقیاان اماام                                 احیای سنت پیامبر و سیره ماوالی                 )عالیه السالم(                   از نظر امام حاسین

                    )صالی اهلل علیه وآله(                 ّ  اسالم نااب ماحمّدی         تبیین                    بهترين شیوه برای              )علیه السالم(     علی

       ُ                                      ّ  اساالم اُماوی، کاه آياین اشارافیت، لذت جويی، ذلّت    ،                ّ            است و اگر اين سنّت احیا ناشود

                                  کاه در چناین آيینای، بارای             اسات           و روشن        يابد                                    پذيری و دين دنیوی شده بود، رواج می

  .                   نفس جايی وجود ندارد           و تزکیه          معنويت

       سازد و     می                       اعاتقادی را آسیب پذير        دينی و     های                                  بدين روی، از جمله عواملی که حريم

                                         شود، شکساته شادن الگوهاای انساانی در         می          انسانی    -     اسالمی       جامعه                   منجر به فروپاشی

                              )صلی اهلل علیه وآله( و تاالش در                                          و ترديد است. تهاجم به حريم پیامبر اکرم        شبهه        فضای

        ن ايان                 در جهات شکسات                ، تهااجمی         نباوی                  ّ                   جهت شکستن تقدّس آن حضرت و حماساه 

                                                         ريختن آن، انسان به طاور کامال مااده تصارف ايان و آن                             هاست که در صورت فرو      حريم

  .   شود    می



           ُ  ن     زالت الجبالُ قنبال         ّ     ّ               ا صالّی اللّه علیه و آله ا           ّ نابیّه        ّ م و سنّةم     َ   ن      ن          م   م مَن انخذ ديننه م ن کتابم اهللم »

                         ايان روايات، هار کاه                بر اسااس    «              ّ   م  َ ّ      ّ   ُ م ن افواه  الرّجالم رَدّته الرّجالُ.       ن ديننه           ن    َ   ن  ن أن يزولن و مَن انخذن

                 کاوه هااا فارو      :               ها استوارتر است                         پیاامبرش بارگیرد از کوه        ّ و سنّت       خدا                   دينش را از کتاب

                                                               ماند. ولی آنکه دينش را از دهان شخصیت ها و مردم بگیارد، هماان             استوار      او             ريزد، ولی

  .       گردانند    می         دين باز      از      را           مردم او

       )صالی            اکارم                               و اصول عاملی در سیره نبای                            پرداختن به زندگی، منش، روش         در واقع 

             حصاارهای             گردانیدن                           بس گران بها برای استوار   ای                                     اهلل عالیه وآله(، پرداخاتن به گنجینه

                                                                                اعتقادی و چنگ زدن به اصول برهانی است. سیره آن حضارت آموزگاار زهاد و آزادگای     

              مااستضعفان و                                                     کننده به فقرستیزی و کفرستیزی. روش اهتمام برای نجات           ، دعوت     است

                     ماقابله با مستکبران.

                      )صلی اهلل علیه وآله( به                                               ّ )علیه السالم( درباره اسوه و الگو بودن نبی مکرّم        حسین        امام

   َّ                            ا نَّ لی و لک  و لکال  ما من و    »        فرمايد:                   )علیها السالم( می           حضرت زينب      اش               خواهر گرامی

                                     بارای مان و تاو و هار مارد و زن        :  « م    ّ     ّ                  ّ ا صلّی اللّه عالیه و آله و سلّ           ّ بامحمّد     ُ    ٌ اُساوةٌ         م منة

  .                        و آله ا نمونه و اسوه است        علیه       ّ اللّه             ّ      ّ م من، محمّد ا صلّی

                                                                               باری ما در اين تحقیق بنا داريم ضمن معرفی جايگاه اعتقادی و دينای حرکات اماام    

                                                         هاای سیاسای و اعتقاادی اماام حساین )ع( در رهباری و                                    حسین )ع(، به مساله انديشاه 

       دازيم.                     هدايت جامعه اسالمی بپر

 



 


