
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 1( 2) و کرامت  عدالت  مکتب   ،حسین
 ابوالقاسم فنایی

را ی  یهاااتبیینای از  فلسفه عاشورا سخن گفتیم و پارهت پیشین در باب  سشدر نبا سالم خدمت خواهران و برادران گرامی.  

یخی درسی و پیامی برای ما در بر داشته تار  یکه یک حادثهنقد و بررسی کردیم. گفتیم برای اینحادثه ارائه شده  این  که از  

باید بکوشیم فهم درستی از آن حادثه بدست آوریم و فهم یک حادثه نیز چیزی نیست مگاار تبیااین آن. در درجه اول    ،باشد

 که دردهیم  ی اسناد و مدارک تاریخی مربوط به آن حادثه را بررسی کنیم و تبیینی از آن حادثه بدست  ما ناگزیریم مجموعه

عااالوه باار تری به سود آن در دست باشد. سازگارتر باشد و دالیل قویشواهد رقیب با اسناد و بدیل و  های  مقایسه با تبیین

سازگاری بیشتر با شواهد مربوطه، انسجام دورنیِ یک تبیین و سااازگاری آن بااا سااایر باورهااای مااورد پااایر  مااا نیااز از 

حتی اگر درساات هاام  ،تبیین متافیزیکی از این حادثه رود.ی رقیب به شمار میهامعیارهای برتری یک تبیین نسبت به تبیین

کنااد، در بر ندارد، چون بر نقش خداوند و علل و عوامل غیبی در وقوع حادثه مورد نظر تکیه می  ایهیچ فایده عملی  ،باشد

است، انسانی و زمینی    ،دارد تبیین طبیعی  عملی در بر  یآزاد و مختار. تبیینی که برای ما فایدههای عاقل و  نه بر نقش انسان

در واکنش بااه آن ااه ها  انسانارادی و اختیاری  اراده و فعل    شیعنی تبیینی که در آن بر نقش محیط به معنای اعم کلمه و نق

 شود.تکیه میدر محیط پیرامونشان جریان دارد 

ری را بررسی خااواهیم پنج تبیین مختلف را نقد و بررسی کردیم، و امشب تبیین دیگ  اًمجموعگاشته    یجلسهدر   

د. اما پیش از پرداختن به موضوع اصاالی، بااد نیساات بااه دو نکتااه سرتر به نظر میها بهتر و قابل دفاعکرد که از سایر تبیین

های دیگااری هاام از هایی که در اینجا نقد و بررسی شد بسته نیست. تبیینتوجه کنیم. نکته اول این است که فهرست تبیین

ی آنها فراتر از ظرفیت جلسه ماساات. نکتااه دوم ایاان توان بدست داد، که بررسی همهست هست یا میحادثه عاشورا در د

کرده، یزید و اعوان و انصااار او نیااز در گرفته و عمل میاست که همانگونه که امام حسین بر وفق منطق خاصی تصمیم می

تبیااین جااام    ،دو گروه بوده استنش و واکنش  کردند. و چون این حادثه محصول کرفتار خود از منطق خاصی پیروی می

این حادثه نیز نیازمند کشف منطق حاکم بر رفتار هر دو گروه است. اما به خاطر محاادودیت زمااانی مااا ناااگزیریم بررساای 

 ازمااورد  کنم که دو  اصول حاکم بر رفتار یزید و یزیدیان را به وقت دیگری موکول کنیم. در اینجا به همین مقدار بسنده می

خودکامگااان  یامیه و بل از مبانی فلسفه سیاسی همهسیاسی بنی یاصول حاکم بر رفتار اینان که در واق  جزو اصول فلسفه

)= پیااروزی از طریااق  «تئااوری النصاار بالرعااب»اساات و دیگااری    «به هر قیمااتحکومت  وجوب حفظ  »اصل  است، یکی  

 . ترساندن(و افکنی رعب

فظ آن هر کاری مجاز است. وفق این دیدگاه سیاسی، شااخ  سیاسی اموی حکومت اصل است و برای ح  یدر فلسفه

و را زیر پا بگاارد عدالت  اصل  های اخالقی از جمله  حق دارد در صورت لزوم همه ارز خود  حاکم برای حفظ حکومت  

ی اابزار و وسیلهصرفاً  سیاسی علوی حکومت ارز  ذاتی ندارد و    یحقوق شهروندان را نق  کند. در حالی که در فلسفه

و اگر حفظ آن متوقف بر ظلم باشااد پشاایزی ارز  نخواهااد یعنی ارز  آن صرفاً ابزاری است    ،است برای تحقق عدالت

در جنگ جمل به چادر امام علی رفتم و دیدم   :گویدای که در نهج البالغه از قول او نقل شده میداشت. ابن عباس در قصه
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من   «.ارز  این لنگه کفش چقدر است؟»  :گوید: امام از من پرسیدزند. میپینه میکند و  تعمیر میایشان دارد کفش خود را  

به خدا قسم ارز  حکومت بر شما در نظر من از این لنگه کفش کمتر است، مگر اینکااه ماان از »  :. امام فرمود«هیچ»  :گفتم

قااق بخشاایدن بااه عاادالت اساات. اقامه حق در اینجا بااه معنااای تح.  «طریق بتوانم حقی را اقامه کنم و باطلی را بمیرانماین  

عاادالت بااا ارز   یسیاسی علوی ارز  نخست و زیربنایی ارز  عدالت است و حکومت در سااایه  یبنابراین، در فلسفه

تا وقتی ارز  دارد کااه از طریااق ارز  است و صرفاً  گیرد و به خودی خود بیارز  خود را از عدالت میشود، یعنی  می

حکومت ارز  ذاتاای دارد و مطلااوب بالااا ات فلسفه سیاسی اموی  در حالی که در  اجرا کرد.  آن بتوان عدالت را در جامعه  

 و حفظ آن به هر قیمتی واجب است.است 

هایی که در آنجا صااورت ها و وحشیگریبینید بسیاری از جنایتاز طرف دیگر شما اگر به تاریخ کربال مراجه کنید می

، انجااام شاادکه پس از پایان یافتن ماجرا و شهادت امام حسین و یاااران او هایی  نداشت، مخصوصاً جنایتضرورتی  گرفت  

مثل بر پیکر شهدا اسب دواندن و سرها را بر سر نیزه کردن و آنها را در شهرها گرداندن و نیز بااه اسااارت گاارفتن زنااان و 

مگر تئوری النصر بالرعااب.   ،دها هیچ توجیهی نداراین جنایتد  سرمیکودکان و گرداندن آنان در شهرهای مختلف. به نظر  

خواستند از این طریق در دل دیگران رعب بیفکنند و عمالً به مردم تفهیم کنند که وقتی ما بااا فرزنااد یزید و لشکریان او می

سیاساای امااوی   یتوان باارای فلساافهاصول دیگری هم می  دیگران جای خود دارند.  ،کنیمپیامبر و اهل بیت پیامبر چنین می

بسااط ایاان اصااول و و  . اما شاار   ، »یعنی حق با کسی است که زور بیشتری دارد««الحق لمن غلب»اصل  جمله  برشمرد از  

  طلبد.کردند مجال دیگری میسایر اصولی که آنان از آن پیروی می

 خواهم بااا دوسااتان در میااان بگاااارم اجماااالًای که امشب میاینک بپردازیم به منطق حاکم بر رفتار امام حسین. نظریه

. اگاار دیاان از چااارچوب اخالقاای خااود خااار  شااود و اگاار «ی کربال معلول جداشدن دین از اخالق بودحادثه»گوید:  می

هااای کننااد اصااول و قواعااد اخالقاای را نقاار کننااد و ارز حکومت دینی و کسانی که به اسم دین بر مردم حکومت می

منکری واق  شده که بایااد بااا آن مبااارزه کاارد. بااه نظاار دینی    یدر جامعهتوان گفت که  اخالقی را نادیده بگیرند، آنگاه می

البته چنین فسادی ی دینی ممکن است بدان دچار شود.  ترین فسادی است که یک جامعهرسد این بزرگترین و خطرناکمی

ی دیناای ای وقتاای در جامعااهدر جوام  غیر دینی هم ممکن است پیدا شود، اما تفاوت در این است که چنین منکر اخالقی

 ؟گفتناادشااود. لشااکریان یزیااد چااه میشود و توجیهی دینی برای آن دست و پااا میبه اسم دین انجام می  گیردصورت می

ی مساالمین واجااب. مخالفاات بااا او استدالل آنان این بود که یزید خلیفه و جانشین رسول اهلل است و اطاعت او باار همااه

 کند از دین خار  شده و سزاوار اشد مجازات است.رسول اهلل خرو  می یمخالفت با رسول اهلل است و کسی که بر خلیفه

اما توجیهی که امام حسین برای رفتار خود داشت این نبود که تو خلیفه رسول اهلل نیستی و من خلیفه رسول اهلل هسااتم 

 هااایویژگیام حسااین بااه  به نظر من کسانی که برای توجیه جهاد امجاز است.  و اگر من به جای تو باشم هر کاری بکنم مُ

کنند. امام حسین در سخنان خود به امام حسین جفا می ،کننداشاره میاو باز بودن باز بودن و میمونسگشخصی یزید مانند  

ن آای که پیش از حرکت از مدینه نوشااتند و  نامهبه روشنی اهداف خود را از این حرکت بیان کرده است. ایشان در وصیت

کنند. در ابتدا بااه وحاادانیت اهداف خود را به روشنی بیان می ،حنفیه سپردندتاریخ به برادر خود محمد بن  دررا برای ثبت 

کردند که از طرف بینی میدهند. و این احتماالً به دو دلیل است: یکی اینکه ایشان پیشخداوند و رسالت پیغمبر شهادت می

کردند که از سوی بعضی از بینی میکه پیشدوم ایندستگاه تبلیغی بنی امیه به خرو  از دین و ضدیت با پیغمبر متهم شوند.  

گویند: »مااا حسااین اللهاای هسااتیم و کااربال کعبااه دوستداران نادان به مقام خدایی رسانده شوند. همان کسانی که امروز می

جدی رسوو    ةی امانی مل اخرج اشراً و البطراً و المفسداً و ال ظاملاً. و امنا خرجت لطلب االصالح فگویند: »سپس میحسین    ماماماست«.  
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«. یعنی: »من به انگیزه خودخواهی و سرخوشی و فساد و و اسووب بسووبی جوودی و ابووی د ان آمر ابملعروف و اهنی عن املنکريهللا )ص(، ار 

ام و انگیزه من چیزی به جز اصال  در امت جدم رسول اهلل نیست. قصد من این است که امر به معااروف و ظلم قیام نکرده

در اینجااا   «اماات جاادمتعبیر »  ،چنانکه در جلسه گاشته عرض کردمم و از سنت جدم و پدرم پیروی کنم«.  نهی از منکر کن

آموور ابملعووروف و اهنووی عوون جمله » ر« بابوویو  اسب بسووبی جوودی » یعطف جملهآن.  «مورد»و  «موضوع»اصالحات است، نه   «ظرف»
هد که مقصود امام حسین از امر بمعروف و نهی از منکر د« عطف توضیحی و تفسیری است، یعنی این جمله نشان میاملنکوور

چیست. سیره یعنی رو  حکمرانی و مقصود ایشان این است که رو  حکومت خودکامه یزیااد هاایچ ساانخیتی بااا رو  

کردند، اما رفتار این حکومت با آنان به عدالت با مردم رفتار می  .حضرت علی نداردحکمرانی  حکمرانی رسول اهلل و رو   

م ظالمانه است و این بزرگترین منکر و بل تنها منکری است که باید با آن مبااارزه کاارد. منکااری کااه در آن زمااان امااام مرد

حسین با آن مواجه بود و مخالفت با آن واجب بود، ظلم سیاسی و اجتماعی حکومت بود، نه بازی کردن خلیفه با سااگ و 

برسد. دعااوای او باار ساار قاادرت نبااود. امااام در جااای دیگااری   میمون. هم نین هدف امام این نبود که خود  به قدرت

هااا و ساااختارها دانی که هدف من رقابت بر سر قدرت نیست«. امام حسین به جابجایی رو گوید: »خدایا تو خود میمی

 اندیشید نه به جابجایی افراد.می

ند و به نظر من مروری گارا بر گفتار اهای اخالقیترین ارز ترین و کلیدیاز مهممورد  دو    «کرامت»و    «عدالت» 

دهد که از ابتدا تا انتها آن حضرت بر اساس این دو ارز  بزرگ اخالقی تصمیم گرفته و عمل و رفتار امام حسین نشان می

امام حسین در سال آخر زندگی خود، یعنی پس از مرگ معاویه و جانشینی یزید به جای او، دو تصمیم باازرگ کرده است.  

انااد، ساز گرفته است و این دو تصمیم تنها بر اساس اصل عدالت و اصل کرامت، کااه هاار دو از اصااول اخالقیو سرنوشت

قابل توجیه است. حرکت امام حسین حرکتی کور و مبتنی بر عاطفه و احساسات نبود، بلکه از یک منطق قااوی عقالناای و 

 کرد. سنجیده و حساب شده پیروی می

ن گرفت و بر اساس آن از مدینه خار  شااد، تصاامیم بااه قیااام علیااه حکوماات ظااالم و نخستین تصمیمی که امام حسی

خودکامه یزید و تال  برای تشکیل حکومت عادالنه به کمک مردم کوفه بود و این عمل را تنها بر اساس اصل عدالت کااه 

ین ایاان بااود: »کونااوا للظااالم توان توجیه کرد. تا اینجا شعار امااام حساا اخالق اجتماعی و سیاسی است می  ترین ارز مهم

خصماً و للمظلوم عوناً« یعنی »دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید«. تصمیم دومی که امام حسااین گرفاات، تصاامیمی بااود کااه 

پس از آگاهی از شهادت مسلم بن عقیل و رویگردانی مردم کوفه گرفت و تا کااربال باار طبااق آن عماال کاارد. وقتاای   ایشان

بااا   رد که بین تسلیم شدن و بیعت کردن یا کشته شدن دست به انتخاب بزنااد، ایشااان ماارگِدشمن آن حضرت را ناگزیر ک

را له«. و این تصمیم و عماال با ذلت ترجیح داد. شعار آن حضرت در این مرحله این بود: »هیهات منا الا   عزت را بر زندگیِ

 .کردتوجیه توان میتنها بر اساس اصل کرامت انسانی 

و برای تحقااق عاادالت کنیم  که انسانیم اخالقاً موظفیم با ظلم مبارزه  ها به حکم این: همه ما انسانگویداصل عدالت می

شرایط و مراحلاای دارد کااه در سطح کالن اجتماعی و تال  برای تحقق عدالت اجتماعی فراگیر    . اما مبارزه با ظلمِبکوشیم

عنوان سلب حقااوق یااا تضاایی  و در ذیل  ی دارد که همه آنها  ظلم هم انواع و اقساممراعات آنها از نظر اخالقی الزم است.  

یااا حکوماات هر جا ظلمی هست در رتبه سابق باید حقی باشد که شخ  یا گااروه گنجد.  مینادیده گرفتن حقوق دیگران  

اهااد ظالم با نادیده گرفتن و پایمال کردن آن مرتکب ظلم بشوند. بنابراین اگر حقی در کار نباشد، ظلماای هاام در کااار نخو
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خواهم به رو  جدم و پدرم عمل کنم، منظور  این نیز هست که من برای احقاق گوید من میوقتی امام حسین می  2بود.

ی امام علی است. امام علی هنگامی کااه مااردم یااا شااورای شااش نفااره ام. این بخشی از سیرهحق شخصی خود قیام نکرده

َلِمت ب لقد علمتم انی احق الناس هبا من غرماید: »فمنصوب عمر تصمیم گرفتند با عثمان بیعت کنند، می موو ر ای؛ و وهللا اُلسلمن ما سووِ
)نهااج البالغااه، خطبااه  «ما تنافستم ه من زخرفووه و زبرجووهيها ج ر اال علی خاصة، التماساً الجر ذلک و فضله و زهداً فيکن في؛ و مل نياملسلم 

نهم، تا وقتاای کااه ترم. به خدا سوگند ]به انتخاب عثمان[ گردن میدانید که من از دیگران به خالفت سزاورا»همانا می(.  74

رود، به خاطر اجر و فضیلتی کااه در ایاان تساالیم امور مسلمین به سالمت ]در جریان[ است و بر کسی به جز من ستم نمی

 .   «کنیدگر رقابت مییا ]= ریاست و خالفت[ که بر سر آن با یکدینرغبتی[ در زر و زیور دنهفته است و به خاطر زهد و ]بی

ی عااادل نهادهااای جامعااهدر یااک  فضیلت نخساات نهادهااای اجتماااعی اساات. و    ، به قول جان رالز،عدالت اجتماعی

و در تعامل این نهادها با افراد حقااوق   شوندمیگیرند و بر اساس این حقوق اداره  میاجتماعی بر اساس حقوق افراد شکل  

شود، بلکااه شااامل عاادالت تماعی در عدالت اقتصادی خالصه نمیعدالت اج.  گرددمیضای  نو    شودمیمحترم شمرده  آنان  

. بنااابراین، و سایر خیرات جمعی  آزادی  ،ی قدرت، مسئولیتتوزی  عادالنهعبارتست از  عدالت سیاسی    .شودسیاسی نیز می

یکاای را انتخاااب و  بین عدالت و آزادیند ناگزیر نیستآدمیان یعنی گیرد، قرار نمیآن در برابر عدالت نیست و  رقیبِآزادی  

باید بر اساس آن صااورت و سایر خیرات و امکانات جمعی بلکه عدالت معیاری است که توزی  آزادی .  نددیگری را فدا کن

عمااومی ملااک مشاااع شااهروندان   یعرصهآید.  ها یا توزی  نابرابر آزادی مصداقی از ظلم به حساب میسلب آزادیبگیرد.  

یااا نمایناادگان واقعاای و اگر کسی بدون حضور عموم شااهروندان است.  برابر  دیگران  ا  بسهم هر کس در این زمینه  است و  

اخالقاای وظیفااه  و  خواهااد بااود  در این عرصه تصرف کند، تصرف او غاصبانه و ظالمانه  منتخب آنان و بدون رضایت آنان  

 است که با چنین ظلمی مبارزه کنند. مردم آحاد 

اولین مرحله مبارزه و مقدمات و نیز مراحلی دارد که باید آن را مراعات کرد. که عرض کردم این وظیفه شرایط  اما چنان

کنند میلمس  بینند و  است. در این مرحله کسانی که وجود چنین ظلمی را در جامعه می  «فعالیت فرهنگی»با ظلم اجتماعی  

اخالقاای را   یآگاه کنند و این وظیفهموظفند از طریق فعالیت فرهنگی دیگران را از وجود این ظلم و ضرورت مبارزه با آن  

آن، کااار درساات و  ی. در این مرحله شور  و قیام فردی علیه ظلاام، خصوصاااً از نااوع مساالحانهنمایندبه همگان گوشزد  

عااام و همگااانی اساات، مساائولیت  یاگرچه فعالیت فرهنگی برای اصااالحات اجتماااعی یااک وظیفااهاما  ای نیست.  عاقالنه

وجدان جمعاای این است که  تر است. هدف از فعالیت فرهنگی  شمندان در این زمینه بیشتر و سنگیناندینخبگان، عالمان و  

. و در این مرحله مبارزه با ظلم بیشااتر یااک کااار تبدیل گرددعدالت به یک خواست عمومی  حساس شود و  نسبت به ظلم  

  فردی است تا جمعی.

پردازی در باب عدالت اجتماعی شامل نظریهاست جتماعی معطوف به تحقق بخشیدن به عدالت اکه   ایفعالیت فرهنگی

توان مصادیق ظلم اجتماااعی ای روشن و منقح در باب عدالت اجتماعی نه میداشتن نظریهدر دست  بدون  زیرا  شود  نیز می

شااتن نظریه راهنمای عمل است و کسانی که بدون دا  توان برای تحقق عدالت اجتماعی تال  کرد.را تشخی  داد و نه می

 برند، اگر نگوییم زیان عمل آنان بیشتر از سود آن است.زنند راه به جایی نمیای سنجیده دست به عمل مینظریه

 

از این    مورد ی حق معانی متعددی دارد، اما دودانید واژهمنظورم از حق در اینجا حق در برابر تکلیف است، نه حق در برابر باطل. چنانکه می .  2

( حق در برابر باطل. حق در برابر باطل یک مفهوم  2( حق در برابر تکلیف و )1د، عبارتند از )ترنتر و شای  این کلمه مهم   انی، که از سایر معانیمع

 اخالقی و حقوقی است.  یفلسفی و منطقی است. اما حق در برابر تکلیف مفهوم 
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کند و عادل تبدیل نمی  یاظالم را به جامعه  یدهد که جابجایی افراد جامعهناگفته نماند که تجربه تاریخی بشر نشان می

های مهم انقااالب بااا اصااال  اساات. یکی از تفاوت  همین مسألهو  نشاند.  مانه نمیمناسبات عادالنه را به جای مناسبات ظال

ماننااد. انقالبیااون بااه خطااا گمااان در همین حد متوقااف میمعموالً  های انقالبی معطوف به جابجایی افراد هستند و  حرکت

شود، تن آنها مشکل برطرف میکنند که مسبب اصلی مشکالت اجتماعی افراد خاصی هستند که با برکناری یا از میان رفمی

گیاارد و های اجتماعی و فرهنگی دارد و از ساااختار و فرهنااگ جامعااه سرچشاامه میدر حالی که مشکالت اجتماعی ریشه

د، جابجایی افراد دردی را دوا نخواهد کرد و پس از ماادتی وکند و تا وقتی فرهنگ و ساختار اجتماعی اصال  نشتغایه می

رسند، چااه شود و افراد جدیدی که به قدرت میبرقرار میدوباره  نو    ین تازه و در لباسیواذیل عن  همان مناسبات پیشین در

شخصیت و منش و شود  موجب میبلکه قدرت  .  کنندیا عوض  توانند چنین روندی را متوقف  نمی  ،بخواهند و چه نخواهند

»ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم«. تا مردم فرماید:  همین است که قرآن میکند.  تغییر  طرز فکر و طرز رفتار آنها  

جامعه عوض نخواهد شد. و عوض شدن مردم نیز تنها از طریق کااار مناسبات و ساختار اجتماعی و سیاسی  عوض نشوند،  

سیاساای و بنابراین اصال  فکری و فرهنگی مقدم بر اصالحات    پایر است.اندیشی امکانفرهنگی و مبارزه با جهل و خرافه

، کااه فضاایلت افااراد اساات  ،عدالت فااردیبا    ،که فضیلت نخست نهادهای اجتماعی است  ،عدالت اجتماعیاقتصادی است.  

  این دو عدالت را نباید یکسان پنداشت یا یکی را به دیگری فروکاست. تفاوت دارد؛

آمیز ت اجتماااعی مسااالمت، نوباات بااه مبااارزاآنااان  افراد و بیدارشدن و حساس شدن وجدان جمعی  شدن  پس از آگاه

اگاار حضور و آمادگی افراد جامعه به تعداد کااافی.  عبارتست از    لاوشرط  رسد. ورود به این مرحله دو شرط مهم دارد.  می

تعداد افرادی که حاضرند در مبارزه جمعاای علیااه ظلاام اجتماااعی شاارکت کننااد کااافی نباشااد، تکلیااف مبااارزه اجتماااعی 

شود و وظیفه آنان صرفاً به همان فعالیت فرهنگاای محاادود خواهااد میبرداشته  ی جامعه  آمیز از دو  رهبران فکرمسالمت

مبارزات اجتماعی معطوف بااه نتیجااه از سوی دیگر  هر تکلیفی مشروط به قدرت و استطاعت است و  از یک سو    زیراشد.  

ری که الزم است حاضاار باشااند شود که آحاد جامعه به مقدااست و نتیجه مطلوب از این مبارزه تنها در صورتی حاصل می

ایاان در ن مرحله مربوط بااه رو  مبااارزه اساات. ورود به ایدر این مبارزه شرکت کنند و هزینه الزم را بپردازند. شرط دوم 

هااای اگاار بتااوان از راهاسااتفاده کاارد، زیاارا )= عصیان مدنی(  آمیز  های مسالمتها و ابزارها و رو صرفاً باید از راهمرحله  

. خشونت خواهد بودخشونت اخالقاً جایز نزور و  توسل به    ،رسید  یز و بدون توسل به زور و خشونت به هدفآممسالمت

از نظر های دیگر بسته باشد. راه یهمواره آخرین راه حل است و وقتی باید به سراغ آن رفت که همهو اعمال زور  و جنگ  

ایاان یکاای و از قیود خشونت اخالقاً مشااروع   ،شودتقسیم می  اخالقی خشونت به دو نوع مشروع و نامشروع یا روا و ناروا

عمااال آن خشااونت اِدیگاار اینکااه  رفتار شود مستحق چنان خشونتی باشااد و  با او  است که کسی که قرار است با خشونت  

اقلی اگر درمان یک بیماری از طریق دارو ممکاان باشااد، هاایچ عاا ای که از نظر اخالقی بدتر است در بر نداشته باشد.  نتیجه

هااای هااای فااردی و بیماریو از این نظاار فرقاای بااین بیماری.  «آخر الدواء الکی».  کندجراحی و قط  عضو را پیشنهاد نمی

آمیز با آن مبااارزه کاارد، نبایااد از های مسالمتاجتماعی نیست. ظلم اجتماعی یک بیماری اجتماعی است و اگر بتوان از راه

آمیز در برابر خواساات عاادالتخواهان تساالیم ای به نحوی مسالمتالم و خودکامهاگر دولت ظاستفاده کرد.    زورخشونت و  

ند حضرت موساای و باارادر  ووقتی خدا  لآنان اخالقاً حق ندارند و مجاز نیستند به زور متوسل شوند. به همین دلی  ،شود

 ،اذهبا الاای فرعااون انااه طغاایوید: »گکند که بروند و با فرعون که سرکشی کرده مبارزه کنند، به آنان میهارون را مأمور می

و متاکر شود با زبان نرم و خو  سخن بگویید شاید فرعون ، یعنی با (44-43طه، ) «قوال لینا لعله یتاکر او یخشیقوال له  ف
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بعداً درباره تطبیق این اصل مهم اخالقی بر نهضاات امااام حسااین سااخن خااواهم دست از ظلم و سرکشی بردارد.  بترسد و  

 مهمی برای وظایف کنونی ما دارد. یگفت و خواهیم دید که مراعات این اصل چه نتیجه

کوشید از وقوع جنگ جلوگیری کند. جنگ بر آن امام حسین به هیچ وجه خشونت طلب نبود و تا آخرین لحظه نیز می

در رفتااار و گفتااار آن سنگین است، ولی این واقعیاات بااه قاادری  ها  . البته هضم این سخن برای بعضیحضرت تحمیل شد

  توان آن را انکار نمود.روشن است که نمیحضرت 

نامند. عصیان مدنی یعنی ابراز مخالفت در جهان مدرن و در فرهنگ سیاسی مدرن این نوع مبارزه را »عصیان مدنی« می

حکومت بدون توسل به خشونت. عصیان مدنی در حقیقت یکی از حقااوق انسانهاساات.   یرفتار ظالمانه  یاظالمانه  با قانون  

اند و حاضر به حمایت از او نیسااتند در حقیقاات نااوعی کار امام حسین نیز تا وقتی که فهمید مردم کوفه پیمان شکنی کرده

انااد این بود که مردم کوفه از من دعوت کردهاشت  برای چنین کاری دحسین  ستدالل و توجیهی که امام  عصیان مدنی بود. ا

ساختار سیاسی جامعه اسالمی را اصال  کنم و این حق من و حق آنان است که چنااین که به نزد آنان بروم و به کمک آنان  

 کنیم.

 اما اگر حکومت ظالم در برابر خواست مشروع مردم مقاومت کرد و حاضر نشد بدون توسل به زور از ظلم خود دست

و بردارد، و قوانین و روابط و مناسبات ظالمانه را اصال  کند، در این صورت مردم حق دارند برای تحقق عاادالت بااه زور  

مبارزه با ظلم و تال  باارای تحقااق عاادالت اجتماااعی   یمرحلهسومین  متوسل شوند و این  خشونت در چارچوب عدالت  

از مردم حاضر به همکاری و فااداکاری د کافی  آن این است که تعدا  است. اما این مرحله نیز شرایطی دارد و یکی از شرایط

باشند و در صورت نبود افراد به مقدار کافی مساائولیت جهاااد و نباارد مساالحانه از در این زمینه  های الزم  و پرداختن هزینه

 شود. دو  رهبران مبارزات اجتماعی برداشته می

و توجیااه اسااتدالل مسلم بن عقیل و رویگردانی مردم کوفه آگاه شد،    ادتبه همین دلیل امام حسین پس از اینکه از شه

کااه عماادتاً یزیااد  یانهای عمومی و چه در مااکرات خصوصی با لشگرخود را عوض کرد و در موارد متعدد چه در خطابه

ت خااود را پااس . حال کااه دعااویایمکه به کوفه بید  از من دعوت کردشما  مردم کوفه  ای    :گفتبه آنان میاهل کوفه بودند  

روم و به میای گوشهگردم و یا به به سر زندگی خود بروید و من نیز به مدینه باز میمرا به حال خود رها کنید و    ،دیاگرفته

تو را به حااال خااود گفتند  اما یزیدیان می.  )ابن عباس به امام پیشنهاد کرده بود که به یمن برود(  دهمزندگی خودم ادامه می

گیاارد و باار تصمیمی که امام حسین در این زمان میچنانکه گفتم،  .  کشته شویو یا  بیعت کنی  با یزید  باید  یا    کنیم،رها نمی

و شود بر اساااس اصاال اخالقاای کراماات انسااانی کند و سرانجام شهید میاساس آن تا آخرین قطره خون خود مقاومت می

 قابل توجیه است.رامت کوجوب اخالقی حفظ این 

ای از فیلسوفان اخالق، کرامت انسانی زیربنای اخالق است. به زبان بساایار ساااده، اصاال کراماات انسااانی به اعتقاد پاره

ها مانند یک شی رفتااار کنااد، یعناای از انسان شی نیست و نباید با او مانند شی رفتار کرد. اگر کسی با دیگر انسان  :گویدمی

خواهد امت انسانی آنان را لگدمال کرده است، آن مقصد هرچه میبرداری کند، کرآنها به منزله ابزاری به سود مقصدی بهره

ای کااه دارد ناااقر کراماات عالوه بر سایر معایب اخالقیشهروندان  آراء  گرفتن  بنابراین، تقلب در انتخابات و نادیدهباشد.  

نادیااده گرفتااه و نقاار هم چنین اگر کسی با خود مانند یک شی رفتار کند، کرامت انسانی خود را  انسانی آنان نیز هست.  

آدمیااان   یاز همااهگوید انسااان واجااد ارزشاای ذاتاای و غیاار اباازاری اساات و  میبنابراین، اصل کرامت انسانی  کرده است.  

خود و دیگری به صورت هدف و غایت بنگرند نه به صورت وسیله و ابزاری برای هدف و غایتی دیگاار.   هخواهد که بمی
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اجااازه نقاار و نادیااده کرامت انسانی دیگران را نقر نکناایم و انی احترام بگااریم و خواهد به کرامت انساخالق از ما می

 گرفتن کرامت انسانی خود را به دیگران ندهیم.

خودمختاااری  ،استقالل ،فردیتمبنای و هم  کرامت انسانی هم سرچشمه حقوق بشر است و هم سرچشمه تکالیف بشر

ها نسبت به خود و دیگران دارند از کرامت تکالیفی که انسان یدارند و همهها حقوقی که انسان ی. همهو مسئولیت اخالقی

است.  ات و جماداتفصل ممیز انسان از حیوانمنزلت خاص اخالقی آدمی و گیرد. کرامت انسانی سرچشمه میآنان  انسانی  

خرید و فرو  آنها بپااردازیم و ما حق داریم با حیوانات و جمادات هم ون شی رفتار کنیم، یعنی آنها را مالک شویم و به  

 ها چنین رفتار کنیم.جویی کنیم. اما اخالقاً مجاز نیستیم با خود و دیگر انساناز آنها به سود مقاصد خود بهره

هاام در قاارآن و هاام در روایااات بااه مااا اصل کرامت انسانی در اخالق اسالمی نیز مورد تأکید بسیار قرار گرفته است.  

ه چیزی کمتر از بهشت نفروشیم و بهشت نیز چیزی نیست مگر فضایل اخالقی کااه مااا در درون سفار  شده که خود را ب

بهشاات ما یک بهشت درونی داریم و یااک بهشاات بیروناای و این فضایل است.    یایم و شخصیتی که مجموعهخود پرورده

رک و تعووالی فوو ی الووی املوویمن  وو  شووی اال ان هللا تبووادر روایات ما آمده کااه: »بیرونی در حقیقت مظهر و تجلی بهشت درونی است. 
ست و لاا کساای ا گوید ارز  آدمی بیشتر از دنیا و مافیهااصل کرامت می 4.«يةاعق  الناس ابعدهم عن    دنو نیز »  3«اذال  نفسه

عاملااه کند خود را با هیچ چیز دنیوی معاوضه و مگاارد و قدر و ارز  آن را درک میکه به کرامت انسانی خود احترام می

و کسی که در اثر ترس یا طم  در برابر توان او را با پول یا پست و مقام یا چیزهای دیگر خرید،  نخواهد کرد. کسی که می

و نیز کساای   فروشد.داند و خود را ارزان میقدر و قیمت خود را نمیدهد،  کند و به ذلت و خواری تن میظلم سکوت می

 شود در حقیقت کرامت انسانی خود را ارزان فروخته است.و عوض میتأثیر قدرت یا ثروت شخصیت ا تکه تح

گوید زندگی آدمی تا وقتی ارز  و اهمیت دارد که با کرامت همراه باشد و انسان حق ندارد به قیماات اصل کرامت می

یگر، اگر ناگزیر شویم بین یا به دیگران اجازه دهد که آن را نادیده بگیرند. به بیان د  زنده ماندن کرامت خود را نادیده بگیرد

و گوید باید دومی را انتخاب کناایم  دست به انتخاب بزنیم، اصل کرامت می  «مرگ همراه با عزت»و    «زندگی همراه با ذلت»

این موقعیتی است که امام حسین در کربال با آن روبرو شد و در آن به یک انتخاب بزرگ دساات زد. اگاار یزیاادیان از امااام 

موظف نبود مرگ را بر زناادگی تاارجیح از نظر اخالقی  شد و  دار نمیاستند، کرامت انسانی وی خدشهخوحسین بیعت نمی

دهد. اما وقتی آنان او را بر سر دوراهی مرگ و بیعت قرار دادند، به اختیار خود مرگ را انتخاب کرد تا کرامت انسانی خود 

قیام و مبارزه نبود، بلکه دفاع بود، دفاع از کراماات انسااانی. و   را حفظ کند و زیر بار ذلت نرود. کاری که امام در اینجا کرد

در اینجا دیگر شور  و قیام مطر  نبود، این حق هر انسانی است که از کرامت انسانی خود دفاع کند و زیر بار ذلت نرود.  

کردنااد و از او حال خود رها میاگر یزیدیان او را به  موظف به قیام نبود.  ، امام اخالقاً  کوفه  چون به خاطر رویگردانی مردم

داد و به فعالیت فرهنگی و بیدار کردن مردم بساانده رفت و به زندگی خود ادامه میای میخواستند، امام به گوشهبیعت نمی

ای باایش از فعالیاات فرهنگاای ماند و درباره عدالت اجتماعی نیز وظیفااهکرد. چون در این صورت کرامت او محفوظ میمی

 نداشت. 

جنگیدن قاباال توجیااه نبااود، بخاااطر اینکااه جنااگ   دفاع کردن اخالقاً قابل توجیه نبود.و  ی در این صورت جنگیدن  یعن

از   سااتاست و این وسیله تا وقتی ارز  دارد که بتوان با آن به هدف مشروعی، که در اینجا عبارت  «وسیله»نیست،    «هدف»

 

 . 3، حدیث 63، ص  5   الکافی،. 3

 . 388، حدیث 52غرر الحکم، ص  .4



 ( 2)و کرامت مکتب  عدالت  ین،حس

 

 8 

چنانکه گفتم، با توجه به رویگردانی مردم کوفه تحقااق چنااین  و، رسید. نهدالاتحقق عدالت اجتماعی و برقراری حکومت ع

شد با مردن از تنها چیزی که در آن موقعیت خاص میاما دفاع کردن قابل توجیه نبود، به خاطر اینکه  هدفی امکان نداشت.  

د کااه یزیاادیان بااه زور افتاد و نیازمند دفاع بوآن دفاع کرد کرامت انسانی بود و این کرامت نیز فقط در صورتی به خطر می

شهادت نیز در مکتب اسالم هدف نیست، وسیله است، چون جان آدمی بسیار عزیز است و   کردند.امام را به بیعت وادار می

تری در خطر باشد که باارای حفااظ آن فاادا کااردن جااان او فقط در صورتی حق دارد جان خود را فدا کند که چیز با ارز 

کااه  یفدا کردن خود برای چیزهااایجایز نیست: یکی اخالقاً خود جان کردن  ر دو صورت فدادضرورت پیدا کند. بنابراین،  

یشتر از وجااود بشان که ارز  اخالقی یدیگری فداکردن خود برای چیزهایو  کمتر است  وجود آدمی  شان از  ارز  اخالقی

تاار ارز فداکردن چیزهااای کمبا ای کمتر و ههای دیگر و با پرداخت هزینهاز راهرا  تر  آن چیزهای با ارز آدمی است، اما  

   توان حفظ کرد.می

توان آموخت دو چیز است: یکی مبازره بااا ظلاام و ی که از مکتب امام حسین میااخالقی  ترین درس، مهمدین ترتیبب

شااهادت   تا پیش از شنیدن خباارتال  برای تحقق عدالت اجتماعی و دیگری حفظ کرامت انسانی و احترام گااردن به آن.  

 یبا نظام ظااالم و خودکامااهعملی  عبارت بود از مبارزه  وظیفه اخالقی امام حسین    ،مسلم بن عقیل و رویگردانی مردم کوفه

ای باار دو  او قاارار گرفاات و آن و وظیفه تازه وظیفه اخالقی امام عوض شد ،به خاطر تغییر وضعیتاموی. اما پس از آن  

اساات و ، حرکت امام حسین از آغاز تا پایان بر اساااس حساااب و کتاااب  بنابراین  .خود  عبارت بود از حفظ کرامت انسانی

کامالً منطبق بر ضوابط اخالقی است. و به امام  آن  کند. رفتار  پیروی میدرخشان  و از یک منطق اخالقی  توجیه عقالنی دارد  

ماان سرمشااق و الگااوی شااما «، یعنی  یسو لکم فی ا»گوید: امام حسین میو الگوی ما باشد. سرمشق تواند  همین دلیل او می

و درس اخالقاای زیسااتن و شناساای  شناساای و مسئولیتتوانید از ماان درس وظیفهاین است که شما میامام    هستم، مقصود

در این  .گوید: »کونوا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً«، یعنی دشمن ظالم و یاور مظلوم باشیدمینیز و بیاموزید. اخالقی مردن 

در کااربال شااعار آن امااا  کنااد.  اشاااره میوظیفه ما در باب مبارزه با ظلم و تال  برای تحقق عدالت اجتماعی  ام به  سخن ام

وظیفه مااا در باااب امام در این سخن یعنی خواری و ذلت از ما دور است یا دور باد. له«،  الا   ا: »هیهات منحضرت این است

ها انسااان یاند، یعنی همااهاخالقی کامالً عام یهوظایفدو این کند. میحفظ کرامت انسانی و زیر بار ذلت نرفتن را یادآوری 

 شوند. بنابراین، حرکت امام حسین بر اساس یک دستور خصوصی نبااود کااه قاباال تعماایم بااه دیگااران نباشااد.را شامل می

  لمانان شود.چنین حرکت امام حسین بر اساس یک توجیه فقهی و درون دینی نبود که حداکثر شامل شیعیان و مسهم

درس شجاعت، آزادگی، مبارزه با ظلاام و زیاار توانند  ها میانسان  یهمهامام حسین یک مکتب اخالقی است که در آن  

عاازاداری  صاارفاًیشااان به جای درس گرفتن از این مکتب، باارای امتأسفانه ما شیعیان  اما    .بیاموزندبار زور و ذلت نرفتن را  

تا نشد    شهیدامام حسین  خورد و نه به درد آن حضرت.  به درد ما میچندان  نه  بینش هم  صرف و دور از  کنیم. عزاداری  می

هااا و و باار اساااس چااه ارز  ریمزندگی کنیم و چگونااه بمیاا به ما بگوید چگونه    تا  شدبلکه شهید    5،عزاداری کنیمش  برای

میریم که گویی امااام حسااین الگااوی مااا کنیم و چنان میما چنان زندگی میاما  .  کنیمرفتار  چگونه  اصولی تصمیم بگیریم و  

رویم و هاام در مقاباال چون هم زیر بار ذلاات ماای یابد،، یعنی زندگی و مرگ ما بر اساس الگوهای دیگری سامان مینیست

مندانه باید اعتراف کرد که حال و روز ما از این هم بدتر است و ما از یک نوع نفاق اخالقی هم گسوکنیم.  ظلم سکوت می

 

( فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ الل هُ مِن فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّاِینَ لَمْ یَلَْحقُواْ بِهِم  3:169ی سَبِیلِ الل هِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ )وَالَ تَْحسَبَنَّ الَّاِینَ قُتِلُواْ فِ .5

 . ( 3:171بْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ الل هِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ الل هَ الَ یُضِی ُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ )( یَسْت3:170َمِّنْ خَلْفِهِمْ أَالَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَْحزَنُونَ )



 ( 2)و کرامت مکتب  عدالت  ین،حس

 

 9 

کند و زندگی بااا ذلاات و خااواری را باار در برابر ظلم سکوت میکسی که در سیصد و پنجاه و پنج روز سال    .ریمبرنج می

پیروان امام حسین، ولو اینکه در هر سال ده روز بیشتر شبیه است تا  پیروان یزید  به  دهد  مرگ با عزلت و کرامت ترجیح می

شااناخت و امام حسین اگاار بااا شااناخت درساات آن حضاارت و   عشق بهبرای امام حسین عزاداری کند و اشک بریزد.  هم  

 دردی از ما دوا نخواهد کرد. چندان شود ه نکرد همرامنطقی که او از آن پیروی میپیروی عملی از 

تحقیاار و یزیااد بااه اباان زیاااد و به دربار یزید بردند، دارالخالفه کوفه و سپس به دانید وقتی اسیران کربال را که میچنان

و آنهااا را بااه خاادا نساابت  دناا اشاااره کرد ندهایی که خود بر سر آنان آورده بودو به بالها و مصیبت ندان پرداختسرزنش آن

کشااته داسااتان  ن نان تنهااا باارآما بینم. اما نمیبه جز زیبایی در کار خداوند  گفت: من  آنان  . حضرت زینب در جواب  ندداد

خااود   بااه  ایم کههای دردناکی که در کربال صورت گرفته متمرکز شدهتشدن امام و یاران با وفای او و سایر فجای  و جنای

کنیم و از آن چناادان تااوجهی نماایتااوان از او آموخاات  هایی که میو درسو زیبایی و ارز  و اهمیت کاری که کرد    امام

ه یزیاادیان کردنااد در هایی کو جنایتقرار گرفته در حاشیه  منش و رفتار و  های ما امام حسین  عزاداریغالب  . در  غافلیم

کااه امکااان تحلیاال و غلیظ شده  ها آنقدر خونین و دلخرا  است و بار عاطفی و احساسی حادثه آنقدر سنگین  متن. صحنه

هااای باید امام حسین را به متن بیاوریم و زیباییعقالنی و امکان استفاده تعلیمی و تربیتی از این حادثه را از ما گرفته است. 

  6این ماجرای تلخ و خونبار را هم ببینیم.رفتار اخالقی امام در ر نظیدرخشنده و بی

یعنی اگر آن حضرت در این دوران و در جهانی کااه چیست؛ اینک ببینیم درس و پیام اخالقی امام حسین برای زمانه ما 

 کرد. کرد چه میکنیم زندگی مین زندگی میآما در 

ه طور کاا همااانو ظلم حکومت به مردم بزرگترین منکر اخالقی اساات.    هدف امام حسین مبارزه با منکرات اخالقی بود

مراحل و یا نهی از منکر که دیدیم مبارزه با ظلم اجتماعی اما چنانظلم در جایی معنا دارد که حقی در میان باشد.   شداشاره  

کاری نباشند، مبااارزه بااه شرایطی دارد و به حسب موقعیت ممکن است رو  آن تغییر کند. اگر مردم آماده همکاری و فدا

آمیز ممکن باشد های مسالمتشود. و اگر اصال  مفاسد از راهفعالیت فرهنگی و تبلیغی و حداکثر عصیان مدنی محدود می

و اگر کرامت انسانی با زنده ماندن قابل جماا  باشااد، کشااتن خااود جااایز نیساات. استفاده از زور و خشونت جایز نیست.  

با ارز  اساات در جایی  و  مرگ بر زندگی    یهترجیح آزادانه و آگاهانعبارتست از  شهادت  .  شهادت غیر از خودکشی است

کااه گفااتم ارز  چنان  . آنتنهااا راه حفااظ آن ارز  نیااز ماارگ باشاادمعرض خطر باشد و    تر از زندگی درکه ارزشی مهم

 عبارتست از کرامت انسانی.

هست که تا هزار سال بعد فیلسااوفان قطعاتی  : در نهج البالغه  گویندهایشان میمرحوم عالمه طباطبایی در یکی از کتاب

که مبانی فلسفی الزم برای شر  و تفسیر آن سااخنان درمانده بودند، به خاطر اینها  قطعهمعانی آن  و فهم  مسلمان در درک  

د و آن وقاات معنااای ای در فلساافه تأساایس کاارآنان نبود. پس از هزارسال صدرالمتألهین ظهور کرد و مبانی تازهدر اختیار  

 حضرت علی در مورد توحید روشن و قابل درک شد. سخنان 

منطااق و فلساافه قیااام امااام حسااین باار اساااس به نظر من عین همین ادعا در مورد نهضت امام حسااین صااادق اساات. 

ی کااه امااام قابل فهم و توجیه اساات. هنجارهااایبهتر هایی که از زمان کانت به بعد در فلسفه اخالق صورت گرفته پیشرفت

اخالقی است، نااه   شمول و فرادینیِ، هنجارهای جهانکردهحسین از آنها پیروی کرده و بر اساس آنها تصمیم گرفته و عمل  

از نظر امام علی و از نظر امام حسین که پیرو امام علی است، حکومت هدف نیست، وسیله هنجارهای فقهی و درون دینی.  

 

 موالنا یکی از کسانی است که به ابعاد زیبای این قصه توجه کرده است.  6
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عادالنه بودن رو  حکمرانی، نه اسااالمی بااودن آن. از عبارتست از  یت حکومت  است. هدف عدالت است و معیار مشروع

 ایمقولااهی اسااالمی و غیاار اسااالمی. عاادل  شوند، نه به دو دستهی عادل و ظالم تقسیم میها به دو دستهاین نظر حکومت

اسالمی و غیر اسالمی ناادارد، امااا  فرادینی است و دین برای اینکه موجه باشد باید خود را با این معیار سازگار کند. عدالت

 . )= اسالم اموی( و تفسیر ظالمانه)= اسالم علوی( تفسیر کرد: تفسیر عادالنه گونه توان اسالم را دو می

و احقاق حق شخ  خود قیااام نکاارده اساات، هاادف او تشااکیل حکوماات اسالمی امام حسین برای تشکیل حکومت  

و امر بااه   پیامبر و علی است  «رو  حکمرانی»ی  احیابوده است، نه جابجایی افراد. سخن از    (عادالنهفرادینی و اخالقی )=  

کااه   ،فروعات فقهیاخالقی و فرادینی است.    ایوظیفهفقهی و درون دینی نیست، بلکه    ایوظیفهمعروف و نهی از منکر نیز  

 تواند معیار معروف و منکر باشد. مورد اختالف است، نمی

 .سین بر اساس دو اصل بنیادین اخالقی قابل توجیه اسااتکل حرکت امام حگوید:  درست حادثه عاشورا به ما می  تبیین

ها حقوقی اخالقی دارند که مراعات آن حقااوق از فرد فرد انسانیکی اصل عدالت اجتماعی و دیگری اصل کرامت انسانی.  

شااود. اگاار حکااومتی حقااوق عدالت اجتماااعی نامیااده می  ،سوی نهادهای اجتماعی و در رأس آنها نهاد دولت و حکومت

ها را نقر کند، وظیفه اخالقی همگان است که با این منکر مبارزه کنند، اما این مبارزه مراحل و مراتبی دارد. از طرف انانس

زندگی است کااه سبکی از ها حق دارند که با عزت و کرامت زندگی کنند، و زندگی با عزت و کرامت دیگر، فرد فرد انسان

شود. و اگر در موردی تحمیل نمیآنان  و چیزی از بیرون بر  دارند  ی و مسئولیت  د استقالل و خودمختاری و آزادافرادر آن  

و تحت شرایط خاصی ادامه حیات یک فرد توأم با عزت و کرامت نباشد، از منظر اخالقاای در آن شاارایط مااردن باار زنااده 

 بر آنها تکیه کرده است. خودو شعارهای ی است که امام حسین در سخنان اتتوجیههمان ماندن ترجیح دارد. این دو اصل 

تاااب  و انواع دیگاار ظلاام  اند، هرچند رو  مبارزه و سال  مبارزه با ظلم سیاسی  این دو اصل از اصول جاودانه اخالقی

ای به دوره دیگر ممکن است تغییر کنااد. در دوران ماادرن و در جواماا  زمان و مکان است و مصادیق این دو اصل از دوره

 یتر بااه عهاادهها و احزاب یا بااه معنااای دقیااقرسانه  یسی عمدتاً به عهدهکشف و جلوگیری از مظالم سیای  وظیفهمدرن  

بنابراین کسانی کااه از عاادالت دم   گیرد.و نهی از منکر توسط نظارت همگانی بر حکومت صورت میاست.    «جامعه مدنی»

ی ماادنی معااهزنند به شرطی در ادعای خود صداقت خواهند داشت که در بسط آزادی و دمکراساای و شااکل گیااری جامی

 بکوشند.


