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 ابعاد قیام امام حسین)ع( 

 کوشا علیمحّمد               چکیده 

و آنگااه  ،گانۀ آن اشااره شاده شیعه، به ابعاد  سه آن در نگاه   مفهوم   مت و بیان  اما پس از تعریف   ،در این مقاله
نظیار  گانۀ این حرکت بی دهآنان، به ابعاد   اهداف   کّلی   فلسفۀ قیام حسینی در راستای  به  ،پس از بیان کّلی  هدف  انبیاء

پرماجرا و اثرگااار  اثری   یادی ازو در پایان،  ذکر گردیدهآن مّدت  مّدت و بلند پرداخته شده و سپس نتایج و آثار کوتاه
 است.  به میان آمدهدر این باره 

 امامت، مفهوم امامت، ابعاد قیام، مستندات قیام. ها:کلیدواژه

 مقدمهبه جای 

یَن»کنیم که:  یامبر اکرم)ص( آغاز میحدیثی از پ مقاله را با بیان ِِ ِِ
ْْ ِلَقْتِلاْلُحَسْیِنَحَراَرًةِفيُقُلوِباْلُمؤ ِإنَّ

َبداً
َ
کاه هرگاب باه ساردی ایجاد خواهاد شاد های مؤمنان  ؛ در شهادت امام حسین)ع( شور و حرارتی در دلََلَتْبُرُدأ

 .(813، ص ۰۱)مستدرک الوسائل، ج  «نخواهد گرایید

 مفهوم امامت

گوناه  امامات را این ،امامت در شیعه از توابع نبّوت و از اهّمیت خاّصی برخوردار است. علمای علام کا م
ُةرئاَسٌةعا »اند:  تعریف کرده َِ نیاإلِا يِنوالدُّ وِرالدِّ ُِ ٌةفىُا َناألْشخاِصِنیاَبةًَِّ ِِ اِلشخٍص ِبؤيِّ َِّ ؛ امامات َعِنال

« اس می برای شخصی از اشخاص باه عناوان جانناینی از پیاامبر)ص( ۀومی بر جامععم عبارت است از ریاست
  (.38الحنر، ص  یوم النافع هشرح مع عنر الحادی )الباب

بنابراین، امام کسی است که نه تنها در امر دنیا جلودار است، بلکه در امور دینی هم پینواسات. واون دیان 
 نیابباین انساان و خادای متعاال و  ۀرابطا ۀتنظیم کنند ،، بلکه دستورات آنتنها دین  مربوط به آخرت نیست ،اس م

ها در همین دنیاست. پس امامت در اصاط   عقایاد و کا م، ریاسات همگاانی بار  روابط بین انسان ۀتنظیم کنند
ُ  رئا  اناد:  اس می، هم در امور دینی و هم در امور دنیوی است. لااا گفته ۀجامع ُ  اإلماَما  ۀاز مااد« اساتری... » َسا

 است. وون امام و پینوا نسبت به جامعه به منبله سر نسبت به تمام اعضاء یعنی فرمانده است. « سر»یعنی « رأس»
مرجعیات  -۰شاود:  با توّجه به تعریفی که برای امامت شده، مفهوم امامت شیعی در ساه ویاب خ صاه می

  زمامدار اجتماعی و سیاسی. -۳کامل الگوی انسان  -۲دینی 
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ای کاه در  مرجع دین مردم است، به گوناه اّوَلًکسی است که  ،در ماهب شیعه به عنوان جاننین پیامبر ماما
گاه فهم دین و تبیین کتاب و سّنت   ترین فرد و از هرگونه لغبش و خطا مصون و محفوظ  پیامبر اکرم)ص( داناترین و آ

صاحابه و دیگار اقناار  ۀارد عین حقیقت دین است. مراجعد است و آنچه را که به عنوان تبیین و تفسیر دین بیان می
گااهمردم به امیرالمؤمنین علی)ع( و توّجه به آن حضرت بینتر  ترین مردماان  از این بااب اسات کاه او آشاناترین و آ

هاا حادیو و روایات در فضاائل علمای و عملای آن  و ده ،زمانش به قرآن و سّنت نبّی اعظم اس م)ص( بوده است
َباُبَها»است مانند:  امبر اکرم)ص( گویای ونین حقیقتیپیحضرت از  ُةاْلِعْلِمَوَعِليٌّ َِ ِدي َِ َنا

َ
؛ که من شاهر علام و أ

ؤْنَرِکَبَهؤا»یا «. درست این سخن قول پیامبر است  ام در است علی َِ ِةُنوٍح َِ ِتيَکَمَثِلَسِفی َِّ
ُ
ْهِلَبْیِتيِفيأ

َ
َثَلأ َِ  ِإنَّ

ْنَتَخلَّ َِ َهاَغِرَقَنَجاَو ِْ   بیت من در میان اّمتم همچاون کناتی ناو  اسات، هارکس ساوار آن شاد، ؛ َمَثل اهلَفَع
گونه احادیو در مجامع حدیثی فریقین به سند صحیح نقل  نجات یافت و هرکس از آن جدا شد غرق گردید. که این

  و مسند احمد حنبل(. ،ب المناقبا)ر.ک: جامع الّترمای، ابوشده است 
منتهای نباّوت باه  رینه و اسااس  باید به عنوان اصل و اساس امامت نام برده شود؛ وون  جعیتديِىازِر

َمؤةَ». پیامبری که وظیفه دارد شود می ِْ تؤاَبَواْلِح ِِ ُمُهؤُماْل
یِهْمَوُيَعلِّ آیاات را بار ماردم « َيْتُلواَعَلْیِهْمآياِتِهَوُيَزکِّ

گماان، مرجاع دینای  آنان بیاموزد، بی بهپلنتی پاک گرداند و کتاب و حکمت را بخواند و آنان را از هرگونه پلیدی و 
راه آن حضرت نیب اقتضا دارد که ادامه دهندگان   ۀادام و معصوم و عاری از خطا در امور دین و تبیین و تبلیغ آن است

گاه به تمام ابعاد و زوایای دین باشند تا بتوانند حقیقت دین ه و بایساته باه شایسات ۀرا به گون راهش، وون او عالم و آ
 مردم اب غ نمایند. 

  آن ؛هاسات ترین مردم نسابت باه دیگار انسان ترین و با فضیلت ترین و مقّرب امام کسی است که کامل ثانیاً
در پرتو فیوضاات معناوی او نیب فیض است و دیگران  ۀدر حّدی است که واسط او گونه که کماالت انسانی و معنوی  

عد هم هماننشو و پاکی و پارسایی نبدیک میبه تهایب  به تعبیر قرآن کاردیم  - )ص(گونه که پیامبر اکرم د. در این ب 
سو» - اخا ق   ها و الگوهای انسانی مردم از جهات تقاّرب باه خادا، یعنی سرمنق و الگوست، امامان نیب اسوه« ها 

وجاودی اماام  ۀالزما« کاِؤلالگوِیانساِن»و « ِرجعیتديِى»فاضله و سایر امور معنوی هستند. این دو یعنی 
اناد و هرگاب هام  غیر قابل انفکااک از وجاود امام ،ژگیمعصوم به عنوان جاننین پیامبر اکرم)ص( است و این دو وی

دانیم و اگار  این دو صافت مای شیعی را مبتنی بر داشتن   امامت   جهت ما َاصالت   این قابل سلب و غصب نیستند. از
دانناد کاه توجاه و  هاایی قدسای می ن شود و امامان را انساا هاله ای از تقّدس، تفسیر و تبیین می امامت در شیعه در

رفًا از بااب مرجعیات دینای و همه شور و گرایش بدانان را به وجود آورده است، ص   محّبت آنان در قلوب شیعیان این
نوان حکمی از احکام، و اخ ق و منش و روی سخن آنان در امر دین، به ع همین و از ،کامل بودن آنان است الگوی

تقاّرب باه معرفات الهای، ماورد  برایای  صفات آنان، به عنوان حقایق معنوی و راه رسیدن به کمال  انسانی و وسیله
 شیعیان است.  ۀتوّجه هم
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گاه امام کسی است که الیق ثالثاً  ترین و مدّبرترین شخص برای زمامداری مسالمین اسات. ترین، داناترین، آ
عد از امامت گااهی الزم و کاافی  ،این ب  عد پینین، قابل سلب و غصاب اسات. یعنای اگار ماردم از آ بر خ ف دو ب 

سیاست تنها بگاارند، طبیعی است که امام، بادون  ۀبرخودار نباشند و تبعّیت بالفعل از امام ننمایند و او را در صحن
بالفعل باه  تتحقق امام ،مین را به دست بگیرد. بنابرایندهد و زمام امور مسلدمان نتواند حکومتی تنکیل یاری مر

سیاست حضور داشته باشند تا امام بتواناد باا  ۀسیاسی وقتی ممکن و اجرایی است که مردم در صحن عنوان زمامدار
نناینی و دوری از  ساال خانه 82 ازکاه امیرالماؤمنین)ع( پاس  همراهی و پنتیبانی آنان بدین مقام نایل آیاد، وناان

شاان را  طور جاّدی از او خواساتند کاه زماام اماور سیاسای و اجتماعی ست وقت، پس از قتل عثمان، ماردم باهسیا
َخَذ»دار شود و آن حضرت هم فرمود:  عهده

َ
اأ َِ اِصِرَو َِّ ِةِبُوُجوِدال َعَلؤىالّلهَلْوََلُحُضوُراْلَحاِضِرَوِقَیاُماْلُحجَّ

واَع ُيَقارُّ َلَّ
َ
ِ اْلُعَلَماِءأ

ْ
ؤ  َِ ِبَهؤاَوَلَسؤَقْیُتآِخَرَهؤاِب ْلَقْیُتَحْبَلَهاَعَلؤىَغاِر

َ
ْظُلوٍمأَل َِ ِةَظاِلٍمَوََلَسَغِب َلىِکظَّ
ز ِْ ْنَعْفَطِةَع ِِ ِدي

ِْ ْزَهَدِع
َ
ْلَفْیُتْمُدْنَیاُکْمَهِذهِأ

َ
ِلَهاَوأَل وَّ

َ
؛ اگر نبود حضور این جمع حاضر، و تمام بودن حّجت بر أ

دی که خدا از عالمان گرفتاه کاه بار شاکمبارگی هایگ ساتمگر و گرسانگی هایگ خاطر وجود یاور، و نیب عه  من به
کردم، و  تهی اّولش سراب می ۀافکندم و پایان آن را با پیمان ای تاب نیاورند، لگام این شتر را بر کوهانش می ستمدیده

 (. ۳)نهج الب غه، خطبه « ت!تر اس ارزش دیدید که دنیای شما نبد من از آب بینی ببی هم بی
اماام، زماانی قابال تحّقاق  سیاسی و اجتماعی   ظاهری و زمامداری   حکومت   گیری و فعلّیت   شکل ،بنابراین

 –دلیال  هارتنهایش نگاارند. حاال باه هرگب امام را همراهی کنند و بخواهند عینی است که مردم در صحنه باشند و 

با دست خاالی و بادون  )ع(کنند، طبیعی است که امامآیند و امام را یاری حنه مردم نخواهند به ص -قصور یا تقصیر
کاار  ۀاین است که امام با ادام تواند موّفق به تنکیل حکومت شود. تنها راه در این صورت،  یار و یاور و پنتیبان نمی

گاه صاورت فاراهم آوردن آناان در ّجاه خاود گرداناد و در وهای آناان را مت دین، دل کردن مردم به حقایق   فرهنگی و آ
آنان، آنگاه اقدام به تنکیل حکومت نماید. البته واضح و روشان  تابع نمودنسیاسی و بیعت گرفتن از آنان و  ۀصحن

ای بارای اجارای  ها، وسایله ای برای تحّقق ارزش لهیوساست که حکومت برای امام تنها یک وسیله است نه هدف؛ 
ای  ای برای اینجاد امنیت در سرتاسر مملکت اسا می، وسایله دار، وسیله ات دامهای برای اص ح عدل و داد، وسیله

 های قرآن و سّنت رسول اکرم)ص(.  برای تحّقق بخنیدن به برنامه

 امامت دنباله نبوّت

که انبیااء بارای  دیدباید حال نگتۀ الزم به توضیح اینکه امامت در نبد شیعه، دنبالۀ نبّوت و فرع بر آن است، 
 ویبی مبعوث شدند؟  وه

 گردانند. « الّله»آمدند تا مردم را از شرک به توحید بگرایند و مردم را متوّجه  ،انبیاء
 .  بخنند« واقعی هوّیت  »و « انسانیت»  ،انسان بهآمدند تا  ،انبیاء
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 دانند.  میو از آن  او سوی خدا را مّتصل به  او کار   خدا و پایان   به نام  انسان را  کار   آغاز   ،انبیاء
 خرد خانوادگی و خرد احتماعی.   کنند، خرد فردی، خرد جامعه را رهبری می ،انبیاء
 کنند.  آفرینند و هدف عالی ایجاد می در وجود انسان امید می ،انبیاء
سازند و راه کناف  را در وجود او نمایان میکنند، یعنی نیروهای مثبت  شخصیت ایجاد می ،در انسان ،انبیاء

  گنایند. عاَلم  ماوراء طبیعی به روی او میآموزند و دریچۀ  به او میحقایق را 
 دهند.  ها را سمت و سو می ها و جهت عنق ،انبیاء
 کنند.  رهبری میبه سوی بهترین عمل عقاید را اصط   و اخ ق را الهی و مردم را  ،انبیاء
ان و ایجاد تماای ت عاالی در وجاود او، و اند. یعنی ایجاد دگرگونی مطلوب در انس برای تربیت آمده ،انبیاء

 او، و هدایت صحیح غرائب در وجود خود.  ۀرشد همه جانب
دهند و انسانیت انساان را باه کماال  ها می هدف عالی به انسان کنند و در آدمی ایجاد می انبیاء، عادت نیک

اهاداف  معصوم، نبّی و رسول نیستند اّماا ن  اماما هروند که خود   . بنابراینرسانند. و امامت یعنی تداوم کار انبیاء می
نه انبیاء در اصل برای حکومت کردن آمدند و ناه اماماان با این بیان، کنند.  آنان را دنبال می ۀو برنام نبّوت و رسالت

حکومت و قدرت بودند، ولی از حکومت و قدرت در صورت فاراهم آمادن آن باه نحاو شایساته و بایساته در  ۀتنن
 کنند.  ی استفاده میالّلههای انسانی و  شجهت احیای ارز

 برنامه امام حسین)ع(

راهی جب راه انبیاء در پیش نگرفته است. زندگی دهد که آن حضرت  ننان میامام حسین)ع( تاریخ زندگانی 
توان از حرکات،  را می ×امام و حرکت آن حضرت، بهترین گواه بر این حقیقت است. ابعاد قیام امام حسین بن علی

آنهاا  ۀو از مجموعا ،به درستی استنباط و دریافت نمود ،های برخورد آن حضرت ها و شیوه ها، سخنرانی وضعگیریم
زیار، ابعااد و  ۀگانا اماور ده -گونه که در مستندات تاریخی قابال بررسای اسات  آن -امام  عصر   و فضای اجتماعی  

 گاارد:  زوایای این حرکت ببرگ تاریخی را به نمایش می
 اد اص حات اجتماعی. ایج -۰
 امر به معروف و نهی از منکر.  -۲
 .  )ع(و علی )ص(پیامبر اکرم ۀعمل به سیر -۳
 های واقعی دین به مردم.  ارائه ننانه -۴
 مناسب برای انجام واجبات و سنن اس می.  ۀایجاد زمین -۵
 است(.  )ع(ساالری )که در رأس همه خود امام شیاسته -۶
 الب اعتراض به وضع موجود(. ستیبی )در ق ظلم -۷
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 . داشتتحمیل ناحق بر مردم را  ۀناپایری در مقابل دستگاه جور که اراد  ذّلت -۸
 حیات.  ۀصبر و مقاومت در مقابل باطل تا آخرین مرحل -۹

 دستیابی به رحمت الهی از طریق شهادت که آرزوی آن حضرت بود نه هدف او.  -۰۱
آن را در یک کلمه اگر آید که  به دست می ، ونینر شهیدان هدف عالی امامبندی ابعاد قیام ساال از جمع -۰۰

 است. « تحّقق حق»خ صه کنیم با یک عنوان کّلی 
  شود. اشاره میماکور  ۀمستندات روائی هریک از ابعاد دهگانبه در اینجا 

:۳و۲و۱ِستِدشماره
ای به برادرش محّمد حنفّیه وناین  وصّیت نامهاز مدینه به سوی مّکه در ضمن امام حسین)ع( هنگام حرکت 

نِّيلَ»... نوشت: 
َ
ِشرًاَوََلَبَطأ

َ
ْخُرْجأ

َ
ؤِةْمأ َِّ

ُ
ِحِفؤيأ َِ ْصؤ َمؤاَخَرْجؤُتِلَطَلؤِباإْلِ ْفِسؤدًاَوََلَظاِلمؤًاَوِإنَّ ُِ رًاَوََل

ي رِ(ص)َجدِّ َِ ِْ ْنَهىَعِناْلُم
َ
َرِباْلَمْعُروِفَوأ ُِ ْنآ

َ
يُدأ ِر

ُ
ِبيأ

َ
يَوأ ِسیَرِبِسیَرِةَجدِّ

َ
ِبيَطاِلٍبَوأ

َ
ْبِنأ ...؛ مان  َعِليِّ

نه از روی سرمستی و ناسپاسی و ناه بارای فسااد ورزی و ساتمگری از شاهر خاود بیارون آمادم؛ بلکاه تنهاا بارای 
ه جاّدم و پادرم خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به روش و سیر اص حگری در اّمت جّدم بیرون آمدم. می

  (.878، ص )مقتل الحسین خوارزمی« طالب کارها را پیش ببرم علی بن ابی
:5و4ِستِدشماره

هجری، دو سال قبل از مرگ معاویه در بحران اختناق و ظلام و دساتگاه حااکم  23امام حسین)ع( در سال 
نی در جمع حاجاموی در مر دهنده که حاکمان و عالماان  و تکان یان ضمن یک سخنرانی مهّیجاسم حّج آن هم در م 

 فرمود:  ،وابسته را شدیدًا مورد انتقاد قرار داد
ؤْنُفُضؤوِااْلُحَطؤاِمالّله» ِِ اُفسًاِفيُسْلَطاٍنَوََلاْلِتَماسؤًا

َِ اَت َِّ ِِ اَکاَن َِ ْن
ُِ ُهَلْمَي نَّ

َ
ِإنََّكَتْعَلُمأ ؤْنمَّ ِِ َوَل
َك ِِ ْنِدي ِِ ِرَياْلَمَعاِلَم

ُِ ؤْنِعَبؤاِدَكَوُيْعَمؤَلِبَفَراِئِضؤَكَوِل ِِ ؤوَن ُِ َناْلَمْظُلو َِ
ْ
ِدَكَوَيؤ  َِ َحِفيِب َِ ْص َوُنْظِهَراإْلِ

َك ِِ ا
َِ ْح

َ
َكَوأ ِِ

َِ دانی آنچه از ما سرزده )در ستیب بار جاور حکومات( بارای رقابات در  گمان، تو می ؛ خدایا، بیُس
ها  وت و سرمایه ناویب دنیوی نبوده است، بلکه برای این بوده که نناانهقدرت سیاسی نبوده، و نیب برای جستجوی ثر

دیاد آوریام، و بنادگان های دین تو را به مردم ننان دهیم، و در شهرهای )منادی باه دیان( تاو اصا حات پ و ارزش
العقاول، ص )تحف « ات را امنیت و آسایش بخنیم، و ]تااینکه[ به واجبات و قوانین و احکام تو عمل شود ستمدیده

882.)  
:6ۀِستِدشمار

اْلَحؤاِکُم»... های کوفیان به آنان ونین نوشت:  نامه امام حسین)ع( در جواب دعوت اُمِإَلَّ َِ ااإْلِ
َِ َفَلَعْمِري

اْلَحاِبُسَنْفَسُهَعَلىَذاِت اِئُنِبِديِناْلَحقِّ َتاِباْلَقاِئُمِباْلِقْسِطالدَّ ِِ دم سوگند، امام و پیناوای ؛ به جان خوالّلهِباْل
و وجاود گیرد، و تابع حاق باشاد  راستین به حق کسی است که به کتاب خدا عمل کند، و راه قسط و عدل را در پیش
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، حاوادث 1684، ص ۰ج  ،جلدی ۲واپ  -تاریخ االمم و الملوک –)تاریخ الطبری « خویش را وقف فرمان خدا گرداند
 (. 66سال 

نماز ظهر خطاب به ساپاه حاّر  ۀاز اقامپس « شراف»ا سپاه حّر بن یبید در منبل در برخورد ب )ع(امام حسین
اُ »فرمود:  َِّ َهاال يُّ

َ
ُقوا،أ ْمِإْنَتتَّ ُِ ْرَضىالّلهِإنَّ

َ
ْنأ ُِ ْهِلِهَت

َ
أِل ْهؤَلَبْیؤِتالّلهَوَتْعرُِفوااْلَحقَّ

َ
ؤٍد)ص(َوَنْحؤُنأ َحمَّ ُِ

ِْ
َ
ْوَلىِبَوََلَيِةَهَذااأْل

َ
ؤْمِبؤاْلَجْوِرَواْلُعؤْدَوانأ ُِ يَنِب ؤاِئِر اَلْیَسَلُهؤْمَوالسَّ َِ ِعیَن ََلِءاْلُمدَّ ُْ ْنَه ِِ ْم

ُِ ؛ ای ...  ِرَعَلْی
مردم، اگر پروای الهی داشته باشید و حق را برای اهلش به رسمیت بنناسید، این کار موجب خننودی خدا خواهاد 

م و یان نااحق کاه راه ساتتریم تاا ایان ماّدعباوارهبری مردم شایسته و س به والیت وبیت محّمد)ص(  شد. و ما اهل
  (.61 سال حوادث ،1628 ص ،۰ جلدی، ج ۲ واپ الطبری، تاریخ)« اند تجاوز را در پیش گرفته

يُد»و نیب آن حضرت به استاندار مدینه فرمود:  ِة...َوَيِز ُبوَّ ُِّ ْهُلَبْیِتال
َ
اأ یُر،ِإنَّ ِِ

َ
َهااأْل يُّ

َ
َرُجٌلَفاِسٌقَشؤاِرُبأ

ْثِليََلُيَباِيُعِبِمْثِلهِ ِِ ْعِلٌنِباْلِفْسِقَو ُِ ِة َِ ْفِساْلُمَحرَّ َِّ بیت پیامبریم ... درحاالی کاه  ؛ ای امیر، ما اهلاْلَخْمِرَقاِتُلال
هرگاب باا او  ورزد و کسی مثل مان کند و آشکارا فسق می گناه را می نوشد و انسان بی یبید کسی است که شراب می

 (. 867، ص ۰)مقتل الحسین خوارزمی، ج « بیعت نخواهد کرد

:7ۀِستِدشمار
َرسؤوَا»در خطابی به سپاهیان حّر فرمود: « شراف»امام حسین)ع( پس از حرکت از منبل  ؤاُ ،أنَّ َِّ َهاال يُّ

َ
أ

ِلُحُرِم»)ص(قاَا:الّله ِا ْسَتِح ُِ یُسْلَطانًاَجاِئرًا
َ
ْنَرأ ِةَرُسوِاالّله،َناِکثًاِلَعْهِدهاللَِّ َِّ َخاِلفًاِلُس ُِ ،َيْعَمؤُلالّلؤه،

ْرَعَلْیِهِبِفْعٍلَوََلَقْوٍاَکاَنَحقؤًاَعَلؤىالّلهِفيِعَباِد ْثِمَواْلُعْدَواِن،َفَلْمُيَغیِّ ْدَخَلؤهُالّلؤهِباإْلِ َِ ْنُيْدِخَلؤُه
َ
«أ نَّ

َ
أ َاَل 

ََلِءاْلَقْوَمَقْد ُْ ْیَطاِنَه واَطاَعَةالشَّ ُِ ْظَهؤُروااْلَفَسؤاَد،َلِز
َ
ْحَمِنَوأ ...؛ ایان ماردم، هماناا پیاامبر  َوَتَرُکواَطاَعِةالؤرَّ

شاکند،  کند، پیماان خادا را می های الهی را ح ل می هرکه زمامدار ستمکاری را که حرام»خدا)ص( فرموده است: 
کناد، و آنگااه در قاول و  ن بندگان خدا براساس گناه و تجاوز رفتاار میروزد، در میا با سّنت رسول خدا مخالفت می

گاه باشید و بدانیاد «. عمل بر ضّد او موضعگیری نکند، بر خداست که او را به جایگاه ]آتنین[ همان ظالم بیندازد آ
ر سااخته که این حکومت یبیدی پیرو شیطان شده و طاعت خدای رحمان را رها سااخته و فسااد و تبااهی را آشاکا

  (. 1628، ص ۰ج  ،)تاریخ الطبری «است
ؤُهِلَیْرَغؤَب»است:   ن حضرت فرمودهو باز آ ِْ ؤاَهىَع َِ اْلَباِطؤَلََلُيَت نَّ

َ
ََلُيْعَمؤُلِبؤِهَوأ اْلَحؤقَّ نَّ

َ
ََلَتَرْوَنأ

َ
أ

ُنِفيِلَقاِء ِِ
ْْ َسَعاَدالّلهاْلُم َریاْلَمْوَتِإَلَّ

َ
ِحّقًاَفِإنِّيََلأ َبَرُِِ اِلِمیَنِإَلَّ َعالظَّ َِ نگریاد کاه  ؛ آیا نمیاًًةَوََلاْلَحَیاَة

گردد؟ در ونین فضایی، مؤمن حاق دارد کاه آرزوی لقاای الهای نمایاد  شود؟ و از باطل نهی نمی به حق عمل نمی
ن را جاب تبااهی بینم و زنادگی باا ساتمکارا گمان، من، مرگ را جب سعادت نمی )مبارزه کند اگر وه کنته گردد(. بی

  (.842)تحف العقول، ص « دانم! نمی

:8ۀشمارِستِد
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َقؤْدَرَکؤَزَبؤْیَن»امام حسین)ع( در روز عاشورا خطاب به سپاه دشمن فرمود:  ِعيِّ اْبؤَنالؤدَّ ِعيَّ الدَّ ََلَوِإنَّ
َ
أ


ْ
ُةَي  لَّ االذِّ َِّ ِِ ِةَوَهْیَهاَت لَّ ِةَوالذِّ لَّ َتْیِنَبْیَنالسَّ َِ وَنَوُحُجوٌرَطاَبْتَوَطُهؤَرْتالّلهَبىاْث ُِ ِِ

ْْ اَوَرُسوُلُهَواْلُم َِ َذِلَكَل
َرام ِِ َصاِرِعاْل َِ َئاِمَعَلى ِثَرَطاَعَةاللِّ ْْ ْنُن

َ
ْنأ ِِ ٌة ِبیَّ

َ
ٌةَوُنُفوٌ أ ُنوٌفَحِمیَّ

ُ
گاه باشید  َوأ کاه ایان فارد فرومایاه )ابان ؛ آ

در بین دوراهی شمنیر و ذّلت قرار داده است و هیهات که ما زیر باار ذّلات بارویم! زیارا زیاد( و فرزند فرومایه، مرا 
با دارند و دامنخدا و رسولش و مؤمنان  های پاک مادران ما و مغبهای با غیرت و نفوس  از اینکه ما ذّلت را بپایریم ا 

« مقاّدم باداریممنناان  دارند که اطاعت افراد لئیم و پسات را بار قتلگااه کریماان و نیک با شرافت پدران ما روا نمی
می جامعه مدرسین؛ مقتال خاوارزمی، ، واپ اس 841تحف العقول، ص  ؛184ص  )لهوف )الملهوف( سید بن طاووس،

 ق(. 1413، دار انوار الهدی، قم، 16، ص ۲ج 
اند که قطعًا صحیح نیسات  ترجمه کرده« زنازاده»را به « َدعّی » ۀواژ« لهوف» کتاب : برخی از مترجمان  تذکر

کتاب خاود باه  بلکه به معنای فرومایه است. اّما مرحوم شیخ محّمد صادق نجمی که عالمی محّقق و فقیه است در
 ترجمه کرده که کامً  صحیح است. « فرومایه»به « سخنان حسین بن علی از مدینه تا کرب »نام 

َبؤدًا...الّلهَو»در مدینه فرمود: « عمر َاْطَرْف »به برادرش به نام  )ع(امام
َ
ْنَنْفِسؤيأ ِِ َة ِنیَّ

ْعِطيالدَّ
ُ
؛ باه ََلأ

، از محّماد 46، ساخنان حساین بان علای، ص 88)لهاوف، ص ...« م رفات خدا سوگند من هرگب زیر بار ذّلت نخواه
 صادق نجمی(. 

»و نیب در مقام دیگر فرموده اسات:  ءَطا ْعیاِِدیَبِْمِهیِْطْعاَُل اهّٰللَِوَل  ؛ ناه، باه بیؤِدَعالْاَرر فِرُّفِاََل ،َولیِلالذَّ
)انساب االشاراف  «مچون بردگان، از آنان فرار نخواهم کردکنم و ه دست ذّلت را به سوی آنان دراز نمی ،خدا سوگند
 (. 133، ص ۳ب ذری، ج 

:۱۱و۹ِستِد
 در صبح عاشورا آنگاه که نماز صبح را خواند، خطاب به یارانش فرمود:  )ع(امام

اَصْبرًا» ِ ي  ْْ ْمَعِناْلُب ُِ َطَرٌةَتْعُبُرِب ِْ َق َراِمَفَمااْلَمْوُتِإَلَّ ِِ ياْل ِِ ِعِمَب َِّ ؤاِناْلَواِسؤَعِةَوالؤ َِ اِءِإَلىاْلِج رَّ َوالضَّ
ْنِسْجٍنِإَلىَقْصرٍ ِِ َتِقَل

ِْ ْنَي
َ
َرهُأ ِْ ْمَي ُِ يُّ

َ
اِئَمِةَف  ؛ ای ببرگ زادگان، صابر و شاکیبایی پایش گیریاد کاه مارگ ... الدَّ

رسااند.  های همینگی آن می عمتویبی جب یک پل نیست که شما را از رنج و سختی عبور داده به بهنت برین و ن
؛ سخنان حساین 182، مسعودی، ص اثبات الوصیُ)...« وه کسی است که نخواهد از یک زندان به کاخی انتقال یابد 

 (. 818بن علی از محّمدصداق نجمی، ص 

 نتایج قیام حسینی 

ای درازماّدت.  دوم: نتیجاهای کوتااه ماّدت،  اصلی به بار آورد: اّول: نتیجه ۀدو نوع نتیج )ع(قیام امام حسین
 کوتاه آن عبارت است از:  ۀنتیج
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 ساالری دروغین دستگاه اموی و درهم شکستن آن.  ان مخوف دینکمحکوم ساختن ار -۰
 مردمی که تن به راحت طلبی و دنیاداری داده بودند.  ۀهای خفت بیدار کردن وجدان -۲
ماود کاه پاس از آن، قیاام تر  بیرون آوردن بسیاری از مردم به ویژه نسل جوان -۳ مود و ج  از حالت رکود و خ 

هایی که عرصه را بار امویاان  و دیگر انق ب 188و قیام زید بن علی بن حسین در سال  66مختار و تّوابین در سال 
 تنگ گردانید تا به سقوط نهایی آنان منجر گردید. 

  صه کرد: توان در وند ویب خ دراز مّدت قیام امام حسین هم می ۀاّما نتیج
ای  اخ قی جدید برای همگان در طول زمان و مکان که در آن فرهنگ ایثار و فاداکاری باه گوناه ارائۀ -الف

 طلبان گردید.  خواهان و استق ل آزادی ترین پنتوانه برای تمامی انق بیون  عینیت یافت که ببرگ
هاا و  ها و حصار و حبس عاین محادودیتامام و یااران باوفاایش در کارب  در  تنّیع با شهادت   اس م   -ب

روز و نمودی پیدا کرد که  فراوان   زجرهای   از آن حالات انابوای فرهنگای و سیاسای  سبب شد شایعیانطرفدارانش، ب 
و قادم و جایگاه تاریخی خود را باا ثباات موجودیت خود را به اثبات رسانند های گوناگون  د و در حیطهنخارج گرد

 . ندکنپیدا  ،استقامت در هدف
نظیار باشاد.  این قیام بی« فیحضور عق نی و عاط» ،مّدترازقیام حسینی را در د ۀترین نتیج همشاید م -ج

آماوز و  گای خاویش، درسرا در سیساتم فرهن« تقارآن و عتار»اش اساتقرار مکتاب  ق نیکرب  با منطق ع ۀحادث
می و جانی تازه بخنید تا به راستی و درستی های شیعی را گر و حوزه گردیداندینمندان قرون و اعصار  ۀپندآموز هم

 ۀخنند که از آن زمان تا کنون دامناسبا ب دینی و فرهنگ استوار آن را رونقی به دانش  بتوانند با پرورش عالمانی ببرگ، 
ر سر تماام مساتکبران ب، عاشورا پتکی گران «عاطفی»کنیم. اما از جهت  ل ببرگ را بالعیان مناهده میاین سیر تحّو 

کند و روز باه روز  انق بی ایجاد می های   جمعیت سیل   ،آسایی آن روز تا دامنه قیامت خواهد بود که به طور معجره از
اسااس زر و زور و  پایاه و های بای خروشان، همه خاک و خاشاک آفریند و همچون سیلی   ی دیگر میو احساسشور 

ند تا با هر ساتمگر بخ بیت جانی تازه می شیعی طرفدار اهلمسلمان  یها دهدارد و به تو راه خود بر میتبویر را از سر
 های ستم را به تادریج یارانش، رینهسین و یاد حسین و د و با قهر انق بی خویش به نام حبنیگستاخی به مبارزه برخ

 بسوزانند. 

 اجرا در تبیین قیام امام حسین)ع(ماثری معقول و پر

 ویاژه باه زباان عربای و فارسای باه های مختلف باه زبان تاب بهعاشورا تا کنون هباران جلد ک ۀپس از حادث
« شاهید جاویاد»کتاب آنها  ترین ماجراترین و در عین حال معقولرگاارترین و پرا شاید اثنگارش در آمده است؛ امّ 

ارد کاه در حاال و هاوای در هناوز ارزش آن را آباادی باشاد. ایان اثا صالحی نجف الّله شیخ نعمت الّله مرحوم آیت
 جتماعی امروزین مورد بررسی و مطالعه و حتی نقد و نظر قرار گیرد. ا
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ای کاه  تحلیلی مورد بحو قرار گرفته است. شیوه -قیام امام حسین)ع( به صورت تحقیقی ر این اثر، فلسفۀد
ن ایا او در ،اند در نوع خود بدیع و عقل پسند است. باه تعبیار دیگار استاد صالحی در نگارش این کتاب به کار برده

د مرتضای نظار سایّ  ودر بررسای قیاام اماام حساین نماوده « عؤاطفىۀشؤیو»را جایگبین « عقِنىۀشیو»کتاب 
کار خود قرار داده و به ایان نتیجاه دسات یافتاه کاه  ۀسوژ« تلخیص النافی»ی را در کتاب الهدی و شیخ طوس علم

اسات. هروناد شاهادت آرزوی آن تناکیل حکومات اسا می باوده  ،هدف قیام امام حسین)ع( نه شهادت، بلکه
تنکیل حکومت اس می بر مبنای حکومات رساول  ،حضرت بوده ولی هدف او از این حرکت اص حی، در نهایت

 خدا)ص( و علی)ع( بوده است. 
 نویسد:  او می

دو، و شاهادت، مطلاوب  ۀیک، و صلح شرافتمندانه مطلوب درج ۀبرای امام، مطلوب درج پیروزی نظامی»
اس م بودند کاه  ال حکومت ضد ّ ّم گونه فعالیتی نکرد، بلکه این ع   ... ولی برای کنته شدن هیگ ه استسه بود ۀدرج

  (.۰۵۹)شهید جاوید، ص  «ی را بر جهان اس م وارد ساختندفرزند پیغمبر را کنتند و ونین خسارت ببرگ
علال قیاام،  :از هاای آن عبارتناد شهید جاوید شامل پنج بخش و یاک خاتماه اسات. عناوان بخش»کتاب 

اپ و انتنار یافتاه و در و رکنون نبدیک به بیست بانتایج و آثار. این کتاب تا ماهیت قیام، مراحل قیام، هدف قیام و
گاه پاسخ به آیتای تحت عنوان ) دید آن ضمیمههای ج واپ افی گلپایگاانی( باه آن صا الّلاه لطاف الّله نقد شهید آ

: ریظتقا آنهاا ۀآن درج گردیاده کاه از جملا وند تن از علمای معاصار بار اضافه شده است. در آغاز کتاب، تفریظ
تقای  دمه شیخ محّم د ابوالفضل مجتهد زنجانی، عّ  سیّ  الّله ، آیتعلی منکینی الّله حسینعلی منتظری، آیت الّله آیت

 . است جعفری و استاد احمد آرام
یک به بیست جلد کتاب و مقاله نوشته شاد. آن نبد نقداین کتاب، سروصداهای فراوانی را سبب گردید و در 

دانسات. اماا « شاهید جاویاد»ان تاو می صار راخ معایترین کتاب در تاار و جنجالی ای که بحو انگیبترین به گونه
ل عناوان مکّما ند اثر دیگر را بهمجاب سازد. بدین جهت اینان وو  آن را قانع ۀکدام از نقدها نتوانست نویسند هیگ

ه و مورد استقبال اهل نقاد و نظار ها در جای خود اثری وزین و قابل توّج ریدند که هریک از آنشهید جاوید آفبحو 
 است. 

 این آثار عبارتند از: 

 ری نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهّ -۱

اسات. ایان « حماسه حسینی»ری به نام قانه بر کتاب سه جلدی شهید مطهّ این کتاب، نقدی عالمانه و محّق 
سات. در واقاع داری در موضاوعات ماورد بحاو برخاوردار ا ق مطلب و محتوا از گستردگی دامنهعم اثر، ع وه بر
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ری اسات در پایش گرفتاه نقد را که توأم با احترام فراوان به شخصیت علمای شاهید مطّها ۀآن، بهترین شیو نویسندۀ
 گون باشد. ناهای گو ادان عرصهنقدنویسان و نّق  آموزنده برای همۀ  بستواند درسی  است. ونین روشی می

ای نظر عالم دیگر را نقد کند این باه  اگر عالمی در مسئله»آور شده است: کتاب یاد ۀدماستاد صالحی در مّق 
د دارد، وو معارضاه و کادورت وجادمعنای آن نیست که آن دو عالم در دو صف و در مقابل هم قرار دارند و بین آن 

هاای  در این مسئله متفاوت است و طبیعی اسات کاه در ایان گوناه بحودو   بلکه به معنای این است که اجتهاد آن
 (. ۲۷)نگاهی به حماسه حسینی، ص  «م دیگرگیرد نه عالمی در مقابل عال ار میعلمی، دلیل در مقابل دلیل قر

آن  ۀیک بار هما« حماسه حسینی»جلد سوم پس از انتنار »کند:  نگاشتن این نقد را ونین بیان می ۀاو انگیب
امام حساین)ع(  ۀرا دربار یوندین سال هر وقت کتاب طولبا دقت خواندم و ونین دریافتم که آن شهید ببرگوار در را 

... در ایان  باه آنهاا مراجعاه کنناد کاه بعاداً اند  نوشاته طور ابتادایی می هایی به سرعت و به تداشاند یاد خوانده می
وجود دارد که مطابق با واقاع نیسات « شهید جاوید»ب های سطحی از کتا های ابتدایی بعضی از برداشت یادداشت
... در اینجا اگار مان خااموش بنناینم گنااه  هایی به این جانب داده شده است که بر خ ف حقیقت است و نسبت

لاه  معظام   ۀای جب نقد کردن نوشات تاریخ واره است. و واجب است حقیقت را بگوییم و برای بیان واقع و برای ثبت
شارع ملابم نماوده کاه جانب برای نوشتن این نقد بوده است که مرا به حکم عقال و  این ۀلین انگیبن اّو نداشتم، و ای

م و از آن دفاع کنم و این پاسخ من است به کسانی که ممکن است بگویند: آیا باا وجاود ایان هماه حقیقت را بگوی
 (. ۳۰و  ۳۱حسینی، ص ۀحماسبه )نگاهی « گونه مطالب است؟ این منک ت و مسائل اجتماعی حاال وقت نوشتن

های این نقد مبساوط دارد  دارد، اختصاص به پیام یا پیام« یا مؤّخره« خاتمه»بخش پایانی کتاب که به عنوان 
ها و باورهاا و  ها و نوشاته پیام کّلی کتاب از آغاز تا انجام این است که ما باید بارها گفته»و در آن ونین آمده است: 

های ببرگ و الهی بار مبناای تحقیاق اساتوار  شخصیت ۀر مورد تاریخ امام حسین)ع( بلکه همهای خود را د تحلیل
 «. ای کنیم نه تقلید و نه اعتماد به هر نقل و هر گفته و نوشته

نظیر، حاق  مطلاب را باه  نظیر بلکه از جهاتی بی صالحی در این اثر کم الّله انصاف این است که مرحوم آیت
عدل و انصاف خارج ننده است. و وون او از راه استدالل این راه را طای کارده و باه  ۀاز جادنحو احسن ادا کرده و 

اجتهادی به نتایج مورد نظر خودش رسیده اسات، اگار احیاناًا کساانی نظاری غیار از نظار او را دارناد و آن را  ۀشیو
نقد کنند، نه اینکه مخالفت با نظریاات  اجتهادی او را ۀدلیل وارد شوند و به شیو ۀپسندند، الزم است از راه اقام نمی

 نویسد:  خاصی داشته باشد. استاد صالحی می  تقلید از این و آن و پیروی کورکورانه از جنا  و گروه ۀاو جنب
از جمله تألیفات من است کاه بایش از تألیفاات دیگار بارای آن « حسینی استاد مطّهری ۀبه حماس ینگاه»

تی است که از آن خننودم و انتظار دارم طالبان حقیقت آن را باا دّقات بخوانناد ... و یکی از تألیفاام  دهیزحمت کن
 (. 866 – 822)قضاوت زن در فقه اس می، ص « دانم نیاز نمی من آنان را از خواندن آن بی
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 عصای موسی یا درمان بیماری غلوّ  -۲

آن را ماانع نناود باا ناام مساتعار  اند و برای آنکاه سااواک نوشته 1828استاد صالحی این کتاب را در سال 
مظلوم به واپ رسید. اّما پیش از صحافی به دست ساواک افتاد و با قدرت اسلحه از واپخانه خارج و آن را  الّلهعبد

« امید فاردا»جلد از سوی انتنارات  2666در تیراژ  1836خمیر کردند! اّما پس از پیروزی انق ب اس می در سال 
شاهید »اقادان کتااب فت. این اثر پاسخ به هنت نفار از نفت و مورد استقبال اهل تحقیق قرار گردر تهران انتنار یا

 الّلاه شیخ لطاف الّله سّید ابوالحسن رفیعی قبوینی و آیت الّله طباطبایی و آیت ۀآنان عّ م ۀاست که از جمل« جاوید
 صافی گلپایگانی است. 

 ین غلوّ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در د -۳

این کتاب هم تقریبًا در راستای همان شهید جاوید است. در ایان اثار، ایناان پیاروان ماااهب اسا می را 
روی و افراط و تفریط در عقاید و  روی در اندینه و عمل نموده است و آنان را از هرگونه زیاده دعوت به اعتدال و میانه

 عمل برحار داشته است. 

 قضاوت زن در فقه اسالمی  -۴

تطبیق قیام امام حسین با » ۀمثل مقال ،شهید جاوید است نیب در راستای مطالب کتاب استاد صالحی ین اثر  ا
دکتر علی شریعتی در  ۀنقد نظری» ۀو نیب مقال«. قیام امام حسین)ع( ۀدو سؤال دربار»و همچین مقاله « موازین فقهی

حجام بار کتاابی  تقادی کم» ۀو نیاب مقالا« امااماقوال علمااء در علام » قابل تّوجه، و همچنین ««شهادت»کتاب 
ایان امی گناید. در تما محّقق می ۀهر یک از این مقاالت تحقیقی، بابی از حقایق تحقیق به روی خوانند«. پرحجم

مباّرا  ،هدف اصلی او در تمامی آثارشبلکه جویی نویسنده، به وضو  نمایان است.  ها رو  تحقیق و حقیقت نوشته
س م از هرگونه افکار انحرافی و خرافی، و شناخت کامل قرآن و سّنت پیاامبر)ص( و آل طااهرین مبین اساختن دین 

 او، و پرهیب از هرگونه تقلید کورکورانه در مسائل اعتقادی است. 

 توطئه شاه برضدّ امام خمینی  -۵

شود و ع وه  ید میای مربوط به شهید جاو گونه این کتاب نیب از جمله آثار استاد صالحی است که آن هم به
تواند معّرف  بخنی از حوادث  تاریخ مربوط به انق ب اس می و سندی قابل توّجه برای  بر این، این اثر می

 های تاریخی انق ب اس می باشد. رینه ۀگران عرص تحلیل
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 والیت فقیه حکومت صالحان  -۶

قم  ۀعلمیّ  ۀدر حوز 1861که در سال بخنی از درس خارج فقه اینان است  ۀاین کتاب استاد صالحی، فنرد
است. این اثر نیب تقریبًا مرتبط با بحو شهید جاوید اسات. ایناان در ایان کتااب، ضارورت تناکیل  تدریس شده

از حکم عقل دانسته و روایات وارده در این موضوع را  بهترین و مدیرترین فرد از طرف مردم  حکومت و انتخاب الیق
مّتکی به اخبار و روایات باشد. در  ،تفسیر نموده است نه اینکه اثبات والیت و حکومتاز باب ارشاد به حکم عقل 

 رود.  ترین آنها به شمار می ترین و منطقی هایی که در این موضوع نگارش یافته، این اثر، معقول میان کتاب

 نکته 

ام حسین)ع( این است که اگر فلسفه قیام ام ۀآبادی دربار در نگاه تحلیل استاد صالحی نجفقابل توّجه  ۀنکت
وه اینان حرکت حرکت امام حسین را برای تناکیل حکومات اسا می دانساته اسات ولای هرگاب ماراد ایناان از 
حکومت، نوع سلطنتی و شاهنناهی آن و یا حکومت برای حکومت و یا رسیدن به قدرت برای قدرت نیست. بلکاه 

رم)ص( و علی)ع( است. بناابراین در نظار ایناان حکومات مراد اینان حکومت اس می از نوع حکومت پیامبر اک
اسا می  ۀای برای اجرای عدالت و دادگری و رفع هرگوناه ظلام و جاور و تجااوز از جامعا وسیلهدر واقع اس می، 

است قطعًا اگار باه حکومات  )ع(و علی )ص(پیامبر ۀپرورد و از آنجا که امام حسین)ع( امام معصوم و دست است،
د اش باه محّما نامه طوری که خود حضرت در وصاّیت برد و همان ه را به سوی قسط و عدل پیش میرسید، جامع می

پیاامبر و  ۀعمل به سایر»و « امر به معروف و نهی از منکر»، «ص   طلبی»حرکت او  ۀحنفّیه مرقوم داشتند که انگیب
مات، هماین منوّیاات خادا است، قطعًا در صورت مسّلط شدن بر اوضاع و احوال و باه دسات گارفتن حکو« علی

 .بخنید تحّقق میاقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی  ۀجانب نمود و اص حات همه پسندانه را عملی می
 ۀحکومات ظالمانا ،هام« منکار» باارز   و مصداق   ،، حکومت عادالنه امام حسین«معروف» روشن   اصواًل مصداق  

 یبید و دستگاه جور اموی است. 
باه بارای تناکیل حکومات اسا می قیاام کارده  )ع(کسانی که با این تحلیل که امام حسین شود معلوم می

اند و یا اینکاه فرقای میاان حکومات  در نیافتهرا به درستی « حکومت اس می»رزند، یا مراد از  سختی مخالفت می
ن را جادا از سیاسات گاارند! و یا اصً  دی های خودکامه نمی و سلطنت مطلقه شاهنناهی و دیگر حکومتاس می 

گوی شاریعت باه حسااب  هدانند و او را تنها مسائل دانند و شأن امام را باالتر از دستیابی به قدرت و حکومت می می
ساله  و حکومت ده )ع(نخست باید تکلیف خود را با حکومت دینی سلیمان و داود ۀگونه افراد در درج ند! اینروآ می

حکومات یاا عادم  ۀکنند و آنگاه درباار روشن )ع(امیرالمؤمنین علی ۀسال نجپیامبر اس م)ص( و حکومت حدودًا پ
فلسفه قیاام آن حضارت بارای قبل از انق ب اس می با  که کسانیشماری از بحو کنند.  )ع(حکومت امام حسین
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معماواًل سااحت اماام و امامات را فراتار از حکام و حکومات ورزیدند  مخالفت می دستیابی به حکومت اس می
ز انقا ب اولای پاس  آورناد! اگروه آن را به زباان نمی دانستند و عمً  نگاه آنان نگاه جدایی دین از سیاست بود می

برخاساتند! مخالفت به با هرگونه حکومت دینی و حاکمیت دینداران به دالئلی اس می کسانی از اهل فکر و اندینه 
زیارا   هاای حکاومتی دارد، رینه در ناکامیبینتر  می، ای پس از انق ب اس پیدایش ونین نظریه شاید بتوان گفت:

کام و بایش باه حسااب دیان و دیناداری در  ها و خطاهای احتمالی حاکمان دینی بدیهی است که لغبش یین امرا
شاود کاه خطاای  اندینایدهاساسای  ۀوااراین باره  به هرحال باید در که بندد یم  منفیاذهان شماری از مردم نقش 

 نوشته ننود.  دینمدی اکارآاب نحس به دینداران
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