
1

نهضت عاشورا 4 

نهضت عاشورا



ت عاشورا"
ض

ضوع "نه
شتر درباره مو

مطالعه بی

2

نهضت عاشورا



3

نهضت عاشورا

7/  نهضت حسینی و تاسیس نظام اسالمی 

15/ اربعین و زنده نگهداشتن یاد نهضت حسینی 

19/  تأثیرات نهضت عاشورا در تاریخ اسالم 

25/ عبرت های عاشورا 

مسئولیت  و  كربال  حادثه ی  فرد  به  منحصر  خصوصیات   /31

امروز ما در پاسداری از اسالم 

37/ بركات عزاداری اباعبداهلل و احیای ذكر عاشورا 

49/ تأثیرات عاشورایی و مسئولیت امروز ما 

55/ بازشناسی هدف قیام امام حسین علیه السالم 

71/ شباهت های نهضت حسینی و نهضت خمینی 

79/ عوام و خواص 

امام  زندگی  اصلی  مقاطع  بررسی  و  عاشورا  عبرت های   /99

حسین علیه السالم 

117/ بررسی باطن نهضت حسینی 

فهرست



ت عاشورا"
ض

ضوع "نه
شتر درباره مو

مطالعه بی

4

نهضت عاشورا

و  سایتهای سیاسی  را،  خودتان  معرفت  من! سقف  عزیزان  ببرید.  باال  را  »معرفتهاتان 
اوراق روزنامه ها و پرسه زدن در سایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها 
نیست... سطح معرفت دینی باال برود؛ این یکی از كارهاست كه حتمًا الزم است. به نظر 

من آن كاری كه مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسالمی است.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(
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فراتــر رفتــن از اخبــار و هیاهوهــای رســانه ای روزمــره و داشــتن برنامــه و ســیر مطالعــات دینــی 
و اجتماعــی از جملــه توصیه هــا و تأکیــدات همیشــگی رهبــر معظــم انقــاب اســامی در طــول 

ســالیان متمــادی بــوده اســت.
فعالین  به خصوص  گوناگون  افراد  اسامی  مطالعات  مسیر  در  می تواند  که  عرصه هایی  جمله  از 
فرهنگی - اجتماعی و ... مورد توجه و استفاده قرار گیرد اندیشه های مقام معظم رهبری بوده و 

اصلی ترین مجرای ظهور و بُروز این افکار نیز بیانات معظم له می باشد.
پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR پیش از این در جهت نیل به این مهم و زمینه سازی مناسب 
جهت آشنایی مناسب اقشار گوناگون با ابعاد مختلف این اندیشه  ها، محصول »پیشخوان« را ارائه 
داده بود. پیشخوان مبتنی بر فهرست بیانات پایه و اصلی رهبری در یک موضوع بود که هر یک از 
بیانات مربوط به موضوع نیز دارای نمایه ی موضوعی خاِص خود بود که هم اکنون نیز آرشیو این 

موضوعات در صفحه ی پیشخوان این پایگاه قابل دسترسی است.
و  دریافت  جهت  پیشخوان  موضوعی  جزوات  مطالعاتی،  حرکت  این  تکمیل  جهت  در   اینک 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شده است. گفتنی است »جزوات پیشخوان« در قالب PDF آماده شده و 

شامل بیاناِت مختص به هر موضوع به صورت مجزا و مشخص می باشد.

اشاره



نهضت حسینی و تأسیس نظام اسالمی 

)ع(، روح و جهتگیری نهضت   توجه به حضرت ابا عبداهللَّ
 پیشبرد نهضت با محبت اهل بیت)علیهم الّسالم(

 گره زدن مسائل نهضت به عاشورا، توسط امام)ره(
 حركت امام حسین)ع( برای اقامه ی قسط

 و ایجاد نظام اسالمی
 فرق شهدای ما با شهدای كربال

 حركت اهل بیت)علیهم الّسالم( برای تشکیل نظام 
اسالمی

 عامل فوق العاده مؤثر در پیروزی نهضت
 نکاتی كه باید در مجالس محرم مورد توجه قرار گیرد

 خالی كردن حادثه را از پیرایه های مضر
 چگونگی امکان ضرر به حادثه عاشورا 

 زنده نگه داشتن یاد امام)ره(
 حمایت و كمک مردم در اداره كشور

 تذكر و توجه دادن مردم به وظایف اساسی شان
 رعایت وحدت كلمه بین آحاد مردم



نهضت عاشورا

نهضت حسینی و تأسیس نظام اسالمی* 

)ع(، روح و جهتگیری نهضت   توجه به حضرت ابا عبداهللَّ
ــه نظــر می رســد طــرح آن مفیــد باشــد، دو مطلــب اســت: یکــی، آنچــه  در آســتانه ی مــاه محــّرم، آنچــه کــه ب
مربــوط بــه مســایل محــّرم و عــزاداری ســاالر شــهیدان و مطالبــی کــه در ایــن محــدوده اســت و دوم، مســایل عــام 
مربــوط بــه حــوزه ی روحانیــت و وظایــف ویــژه ی مــا معممــان و علمــای دیــن و روحانیــون در ایــن برهــه و شــرایط 
خــاص زمــان می باشــد. اینهــا مطالبــی اســت کــه بــرای آقایــان روشــن و واضــح اســت؛ لیکــن در تکــرار واضحــات 
هــم فوایــدی وجــود دارد.در مــورد مســأله ی محــّرم و عاشــورا، بایــد بگویــم کــه روح نهضــت مــا و جهتگیــری کلــی 
)علیه الّصاةوالّســام( و مســایل مربــوط بــه عاشــورا  و پشــتوانه ی پیــروزی آن، همیــن توجــه بــه حضــرت ابی عبداللَّ
بــود. شــاید بــرای بعضیهــا، ایــن مســأله قــدری ثقیــل بــه نظــر برســد؛ لیکــن واقعیت همیــن اســت. هیچ فکــری - 
حّتــی در صورتــی کــه ایمــان عمیقــی هــم بــا آن همــراه باشــد - نمی توانســت توده هــای عظیــم میلیونــِی مــردم 
را آن چنــان حرکــت بدهــد کــه در راه انجــام آنچــه احســاس تکلیــف می کردنــد، در انــواع فــداکاری ذره یــی تردیــد 

ــته باشند. نداش

 پیشبرد نهضت با محبت اهل بیت)علیهم الّسالم(
اساســاً مادامی کــه ایمــان، بــا محبــت و عشــق عمیــق و رنــگ و بــوی پیونــد عاطفــی همــراه نباشــد، کارایــی الزم را 
نــدارد. محبــت اســت کــه در مقــام عمــل و تحــرك - آن هــم در حــد بــاال - بــه ایمــان کارایــی می بخشــد. بــدون 
محبــت نمی شــد مــا نهضــت را بــه پیــش ببریــم. باالتریــن عنــوان محبــت - یعنی محبــت به اهــل بیــت - در تفکر 

*.بیانات در دیدار جمعی از روحانیون در آستانه ی ماه محّرم   1368/05/11
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اســامی، در اختیــار ماســت. اوج ایــن محبــت، در مســأله ی کربــا و عاشــورا و حفظ یادگارهــای گرانبهای فــداکاری 
مــردان خــدا در آن روز اســت کــه بــرای تاریــخ و فرهنــگ تشــیع، به یــادگار گذاشــته شــده اســت.در آن روزهایی که 
مســایل اســامی، بــا دیدهــای نــو مطــرح می شــد و جاذبه هــای خوبــی هــم داشــت و بــرای کســانی کــه بــا دیــن و 
اســام ســر و کار زیــادی نداشــتند، موضــوع مبارکــی هــم بــود و گرایشــهای نــو در تفکــر اســامی، چیــز بــدی نبود 
- بلکــه بــرای عالــم اســام و بخصــوص قشــر جــوان ذخیــره محســوب می شــد - یــک گرایــش شــبه روشــنفکرانه 
به وجــود آمــده بــود کــه مــا بیاییــم مســایل ایمانــی و اعتقــادی اســام را از مســایل عاطفــی و احساســی - از جملــه 

مســایل مربــوط بــه عاشــورا و روضه خوانیهــا و گریــه - جــدا کنیــم!!

 گره زدن مسائل نهضت به عاشورا، توسط امام)ره(
شــاید بســیاری در آن روزهــا بودنــد کــه بــا توجــه بــه این کــه در ماجــرای ذکــر عاشــورا و روایــت فــداکاری اباعبداللَّ

ه)علیه الّصاةوالّســام( چیزهایــی وارد شــده بــود و احیانــاً بــه شــکلهای تحریف آمیــزی بیــان می شــد، ایــن حــرف 
برایشــان مطلــوب و شــیرین بــود و ایــن گرایــش رشــد می کــرد؛ لیکــن در صحنــه ی عمــل، مــا بوضــوح دیدیــم که 
تــا وقتــی ایــن مســأله از طــرف امــام بزرگوارمــان، به صــورت رســمی و علنــی و در چارچــوب قضایای عاشــورا مطرح 
نشــد، هیــچ کار جــدی و واقعــی انجــام نگرفــت.در دو فصــل، امــام)ره( مســأله ی نهضــت را بــه مســأله ی عاشــورا 
گــره زدنــد: یکــی در فصــل اول نهضــت - یعنــی روزهــای محــّرم ســال 42 - کــه تریبــون بیــان مســایل نهضــت، 
ــات ســینه زنی و روضــه ی روضه خوانهــا و ذکــر مصیبــت گوینــدگان  ــی و هیئ ــس روضه خوان حســینیه ها و مجال
مذهبــی شــد و دیگــری، فصــِل آخــر نهضــت - یعنــی محــّرم ســال 57 - بــود کــه امــام)ره( اعــام فرمودنــد: »مــاه 
محــّرم گرامــی و بــزرگ داشــته بشــود و مــردم مجالــس برپــا کننــد«. ایشــان، عنــوان این مــاه را مــاه پیــروزی خون 
بــر شمشــیر قــرار دادنــد و مجــدداً همــان طوفــان عظیــم عمومــی و مردمــی به وجــود آمــد؛ یعنی ماجــرای نهضت 

کــه روح و جهــت حســینی داشــت، بــا ماجــرای ذکــر مصیبــت حســینی و یــاد امــام حســین)ع( گــره خــورد.

 حركت امام حسین)ع( برای اقامه ی قسط و ایجاد نظام اسالمی
ایــن، در مقــام عمــل بــود. در مقــام تبلیــغ و واقــع و ثبــوت هــم کــه مطلــب روشــن اســت. حرکــت امام حســین)ع( 
بــرای اقامــه ی حــق و عــدل بــود: »انّمــا خرجــت لطلب االصــاح فــی اّمــة جــّدی اریــد ان امــر بالمعــروف وانهــی 
عن المنکــر ...«. در زیــارت اربعیــن کــه یکــی از بهتریــن زیــارات اســت، می خوانیــم: »و منح الّنصــح و بــذل مهجتــه 
فیــک لیســتنقذ عبــادك من الجهالــة و حیرةالّضالــه«. آن حضرت در بیــن راه، حدیــث معروفی را کــه از پیامبر)ص( 
نقــل کرده انــد، بیــان می فرماینــد: »ایهاالّنــاس اّن رســول اللَّ صلّــی اللَّ علیــه و الــه و ســلّم قــال: مــن رأی ســلطانا 
جائــرا مســتحّا لحــرم اللَّ ناکثــا لعهــداللَّ مخالفــا لســنة رســول اللَّ صلـّـی اللَّ علیــه و الــه و ســلم یعمــل فی عبــاداللَّ 
باالثــم والعــدوان فلــم یغّیــر علیــه بفعل و القــول کان حّقا علــی اللَّ ان یدخلــه مدخله«.تمام آثــار و گفتــار آن بزرگوار 
و نیــز گفتــاری کــه دربــاره ی آن بزرگــوار از معصومیــن رســیده اســت، ایــن مطلــب را روشــن می کنــد کــه غــرض، 
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اقامــه ی حــق و عــدل و دیــن خــدا و ایجــاد حاکمیــت شــریعت و برهــم زدن بنیــان ظلــم و جــور و طغیــان بــوده 
اســت. غــرض، ادامــه ی راه پیامبــر اکــرم)ص( و دیگــر پیامبــران بوده اســت کــه: »یــا وارث ادم صفــوةاللَّ یــا وارث نوح 
نبــیّ اللَّ ...« و معلــوم اســت کــه پیامبــران هــم بــرای چــه آمدنــد: »لیقوم الّنــاس بالقســط«. اقامــه ی قســط و حــق و 

ایجــاد حکومــت و نظام اســامی.

 فرق شهدای ما با شهدای كربال
آنچــه کــه نهضــت مــا را جهــت مــی داد و امــروز هــم بایــد بدهــد، دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه حســین بن 
علی)علیه الّســام( در راه آن قیــام کــرد. مــا امــروز، بــرای شــهدای خــود کــه در جبهه هــای گوناگــون و در راه ایــن 
نظــام و حفــظ آن، بــه شــهادت می رســند، بــا معرفــت عــزاداری می کنیــم. آن شــهید و جوانــی کــه یــا در جنــگ 
تحمیلــی و یــا در برخــورد بــا انــواع و اقســام دشــمنان و منافقــان و کفــار بــه شــهادت رســیده، هیــچ شــبهه یی 
بــرای مــردم مــا وجــود نــدارد کــه ایــن شــهید، شــهید راه همیــن نظــام اســت و بــرای نگهداشــتن و محکــم کــردن 
ســتونهای همیــن نظــام و انقــاب، بــه شــهادت رســیده اســت؛ در حالــی کــه وضــع شــهدای امــروز، بــا شــهدای 
کربــا کــه در تنهایــی و غربــت کامــل قیــام کردنــد و هیچ کــس آنهــا را بــه پیمــودن ایــن راه تشــویق نکــرد، بلکــه 
همــه ی مــردم و بــزرگان وجــوه اســام، آنهــا را منــع می کردنــد، متفــاوت اســت. در عیــن حــال، ایمــان و عشقشــان 
آن چنــان لبریــز بــود کــه رفتنــد و غریبانــه و مظلومانــه و تنهــا بــه شــهادت رســیدند. وضــع شــهدای کربــا، بــا 
شــهدایی کــه تمــام دســتگاههای تبلیغــی و مشــوقهای جامعــه بــه آنهــا می گویــد برویــد و آنهــا هــم می رونــد و به 

شــهادت می رســند، فــرق دارد. البتــه ایــن شــهید، شــهید واالمقامــی اســت؛ امــا او چیــز دیگــری اســت.

  حركت اهل بیت)علیهم الّسالم( برای تشکیل نظام اسالمی
ــم، بیشــتر از اســاف  ــرکات آن را از نزدیــک می بینی ــن نظــام اســامی را لمــس می کنیــم و ب ــروز ای ــا کــه ام م
خــود، قــدر نهضــت حسینی)علیه الّســام( و معنــای آن را درك می کنیــم و بایــد بکنیــم. آن بزرگــوار، بــرای چنیــن 
چیــزی حرکــت کــرد. آن بزرگــوار، بــرای همیــن قیــام کــرد کــه رژیمهــای فاســد و مخــّرب انســان و دیــن و ویرانگر 
صــاح، در جامعــه نباشــند و نظــام اســامی و الهــی و انســانی و مبنــی بــر صــاح، در جامعــه اســتقرار پیــدا کنــد. 
البتــه، اگــر آن نظــام در زمــان آن بزرگــوار و یــا در زمــان ائمــه ی بعدی)علیهم الّســام( - کــه معصومنــد و بــه منبــع 
وحــی متصلنــد - تحقــق پیــدا می کــرد و آنهــا در رأس آن نظــام قــرار می گرفتنــد، طبیعــی اســت کــه وضعشــان 
بــا مــا متفــاوت بــود. در عیــن حــال، هیــکل و هندســه ی قضیــه، یکــی اســت و آنهــا هــم بــرای همین طــور نظامی، 
ــا  ــی اســت کــه نمی خواهــم در این جــا وارد آن بشــوم کــه آی ــن یــک بحــث طوالن ــد. حــاال ای حرکــت می کردن
ائمه)علیهم الّســام( بــرای ایجــاد نظــام اســامی، عــزم جــدی داشــتند یــا کار آنهــا صرفــاً بــه عنــوان سرمشــق بــود.

آنچــه کــه از روایــات مربــوط بــه زندگــی ائمه)علیهم الّســام( به دســت می آیــد و شــواهد زیــادی بــر آن وجــود دارد، 
ایــن اســت کــه ائمه)علیهم الّســام( جــداً می خواســتند نظــام اســامی بــه وجــود آورنــد. ایــن کار - آن طــور کــه 
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تصــور می شــود - بــا علــم و معرفــت امــام منافــات نــدارد. آنهــا واقعــاً می خواســتند نظــام الهــی برقــرار کننــد. اگــر 
برقــرار می کردنــد، تقدیــر الهــی همــان بــود. تقدیــر الهــی و اندازه گیریهــا در علــم پــروردگار، بــا شــرایط گوناگــون 
اختــاف پیــدا می کنــد کــه حــاال ایــن موضــوع را بحــث نمی کنیــم. اجمــاالً، در این کــه حرکــت آنهــا بــرای ایــن 

مقصــود بوده اســت، شــکی نیســت. 

 عامل فوق العاده مؤثر در پیروزی نهضت
مــا امــروز، بــه برکــت آن نهضــت و حفــظ فرهنــگ و روحیــه ی آن نهضــت، در جامعــه ی خودمــان ایــن نظــام را 
به وجــود آورده ایــم. اگــر در جامعــه ی مــا، عشــق بــه امــام حســین)ع( و یــاد او و ذکــر مصایــب و حــوادث عاشــورا 
معمــول و رایــج نبــود، معلــوم نبــود کــه نهضــت بــا ایــن فاصلــه ی زمانــی و بــا ایــن کیفیتــی کــه پیــروز شــد، بــه 
ــود و امــام بزرگــوار مــا، در راه همــان  پیــروزی می رســید. ایــن، عامــل فوق العــاده مؤثــری در پیــروزی نهضــت ب

هدفــی کــه حســین بن علی)علیه الّســام( قیــام کــرده بودنــد، از ایــن عامــل حداکثــر اســتفاده را کردنــد.
امــام)ره( بــا ظرافــت، آن تصــور غلــط روشــنفکرمآبانه ی قبــل از پیــروزی انقــاب را کــه در برهه یــی از زمــان رایــج 
بــود، از بیــن بردنــد. ایشــان، جهتگیــری سیاســِی مترقــِی انقابی را بــا جهتگیری عاطفــی در قضیه ی عاشــورا پیوند 
و گــره زدنــد و روضه خوانــی و ذکــر مصیبــت را احیــا کردنــد و فهماندنــد کــه ایــن، یــک کار زایــد و تجماتــی و 
قدیمــی و منســوخ در جامعــه ی مــا نیســت؛ بلکــه الزم اســت و یــاد امــام حســین و ذکــر مصیبــت و بیــان فضایــل 
آن بزرگــوار - چــه بــه صــورت روضه خوانــی و چــه بــه شــکل مراســم عــزاداری گوناگــون - بایــد بــه شــکل رایــج و 
معمــول و گریــه آور و عاطفه برانگیــز و تکان دهنــده ی دلهــا، در بیــن مــردم مــا باشــد و از آنچــه کــه هســت، قویتــر 

هــم بشــود. ایشــان، بارهــا بــر ایــن مطلــب تأکیــد می کردنــد و عمــاً هــم خودشــان وارد می شــدند.

 نکاتی كه باید در مجالس محرم مورد توجه قرار گیرد
مــا در آســتانه ی محــّرِم انقــاب و محــّرِم امــام حســین)ع( کــه یکــی از محصــوالت آن نهضــت، نظــام جمهــوری 
اســامی اســت، قــرار داریــم. محــّرِم دوران انقــاب، بــا محّرمهــای قبــل از انقــاب و دوران عمــر مــا و قبــل از مــا، 
متفــاوت اســت. ایــن محّرمهــا، محّرمهایــی اســت کــه در آن، معنــا و روح و جهتگیــری، واضح و محســوس اســت. ما 
نتایــج محــّرم را در زندگــی خــود می بینیــم. حکومــت و حاکمیــت و اعــای کلمــه ی اســام و ایجــاد امید بــه برکت 
اســام در دل مســتضعفان عالــم، آثــار محــّرم اســت.ما در دوران خــود، محــّرم را بــا محصــول آن، یکجا داریــم. با این 
محــّرم، بایســتی چگونــه رفتــار کنیــم؟ پاســخ ایــن اســت که مــا معممان، همــه ی علمــای دیــن، همه ی مبلّغــان و 
همــه ی ذاکــران، بایــد مســأله ی عاشــورا و مصایــب حســین بن علی)علیه الّســام( را بــه صــورت یک مســأله ی جدی 
و اصلــی و بــه دور از شــعار، مــورد توجــه قــرار بدهیــم. واقعــاً اگــر بخواهیــم ایــن مســأله را جــدی بگیریــم، راهــش 

؟ چیست
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 خالی كردن حادثه  از پیرایه های مضر
اولیــن شــرط ایــن اســت کــه مــا حادثــه را از پیرایه هــای مضــر خالــی کنیــم. چیزهایــی وجــود دارد کــه اگرچــه 
پیرایــه اســت، امــا نــه مضــر و نــه حّتــی دروغ اســت. همــه ی کســانی کــه بخواهنــد بــا بیــان هنــری، حادثه یــی را 
ترســیم کننــد، فقــط متــن حادثــه را نمی گوینــد. وقتــی شــما می شــنوید کــه در شــرایط خاصــی، ســخنی از زبــان 
کســی خــارج شــده، می توانیــد احساســات آن گوینــده ی ســخن را هــم حــدس بزنیــد. ایــن، یــک چیــز قهــری 
اســت. اگــر در بیابانــی و در مقابــل لشــکریانی، انســانی حرفــی بــر زبــان جــاری می کند، بســته بــه این کــه آن حرف 
چــه باشــد - دعــوت و التمــاس و تهدیــد و ... - قاعدتــاً حاالتــی در روح و ذهــن ایــن گوینــده وجــود دارد کــه ایــن 
بــرای شــنونده ی عاقــل، قابــل حــدس اســت و بــرای گوینــده ی هنرمنــد نیــز قابــل بیــان می باشــد. گفتــن اینهــا، 
اشــکالی ندارد.مــا وقتــی بخواهیــم حــاالت امــام و اصحابش)علیهم الّســام( را در روز و شــب عاشــورا - آن مقــداری 
کــه در کتــب معتبــره خواندیــم و یافتیــم - بیــان کنیــم، قهــراً خصوصیــات و مابســاتی دارد. فــرض کنید ســخنی 
را کــه امــام)ع( بــا یارانــش در شــب عاشــورا گفتــه اســت، می توانیــد بــا ایــن خصوصیــات بیــان کنیــد: در تاریکــی 
شــب و یــا در تاریکــی غم انگیــز و حــزن آور آن شــب و از ایــن قبیــل. ایــن پیرایه هــا، نــه مضــر و نــه دروغ اســت؛ 
امــا بعضــی از پیرایه هــا دروغنــد و بعضــی از نقلهــا خــاف می باشــند و حّتــی آنچــه کــه در بعضــی از کتابها نوشــته 
شــده اســت، مناســب شــأن و الیــق مفهــوم و معنــای نهضــت حســینی نیســت. اینهــا را بایســتی شــناخت و جــدا 
کرد.بنابرایــن، اولیــن مســأله ایــن اســت کــه مــا حادثــه را خالــص کنیــم و آن حادثه ی خالص شــده و دقیــق و متقن 
را، بــه انــواع بیانهــای هنــری - از شــعر و نثــر و ســبک روضه خوانــی کــه خــودش یــک ســبک هنــری مخصوصــی 
اســت - بیامیزیــم. ایــن کار، اشــکالی نــدارد و مهــم اســت. مــا بایــد ایــن کار را بکنیــم. کســانی کــه در ایــن رشــته 
متصلـّـب و واردنــد، بایــد ایــن کار را انجــام بدهنــد. اگــر مــا از حادثــه ی عاشــورا، مثاً »لیســتنقذ عبــادك من الجهالة 
و حیرةالّضالــة« را بیــان کردیــم - کــه امــروز معنــا و مفهــوم آن بــرای مــا روشــن اســت - ولــی آن معنا و مفهــوم را 
نقــض کــرد و بــا آن مخالــف و مغایــر بــود؛ ایــن کار، خدمــت بــه مــرام حســینی و حادثه ی عاشــورا نیســت. مــا باید 

حادثــه را خالــص کنیــم و ســپس ابعــاد مختلــف آن را بــرای مــردم تشــریح نماییــم.

 چگونگی امکان ضرر به حادثه عاشورا 
مــن نمی خواهــم بــه آقایــان علمــا و مبلّغــان و گوینــدگان و ذاکــران محتــرم و همــه ی جمــع مــا کــه اهــل منبــر 
و روضــه و بیــان مصایــب و محامــد سّیدالّشــهداء)علیه الّصاة والّســام( هســتیم، مطلبــی را در آن زمینه هــا مطــرح 
بکنــم؛ ولــی بــه طــور کلــی بایــد بگویــم کــه ایــن حادثــه - بــه عنــوان پشــتوانه ی نهضــت و انقــاب - بایــد آبرومند 
ــه در  ــی باشــد ک ــل روضه خوان ــه، مث ــن حادث ــا ای ــا ب ــروز م ــر برخــورد ام ــد. اگ ــی بمان ــدرت باق و پرتپــش و پرق
پنجــاه ســال قبــل برخــورد می کــرد - یعنــی چیــزی را در جایــی می دیــد و مثــاً بــر حســب احتمــال ذهنــی، آن 
ــه ثــواب می رســیدند -  را ترجیــح مــی داد و نقــل می کــرد و مؤمنیــن را می گریانــد و هــم آنهــا و هــم خــود او ب
ممکــن اســت بــه حادثــه ضــرر بزنیم.امــروز ایــن حادثــه، پشــتوانه ی یــک نهضــت اســت. اگــر امــروز بــه مــا بگویند 
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ریشــه ی ایــن نهضتــی کــه بــه وجــود آورده ایــد، کجاســت؟ مــا می گوییــم: ریشــه اش پیامبــر و امیرالمؤمنیــن و امام 
حسین)علیهم الّســام( اســت. امــام حســین کیســت؟ کســی اســت کــه ایــن حادثــه را بــه وجــود آورده و در تاریــخ 
از او نقــل شــده اســت. پــس ایــن حادثــه، پشــتوانه ی ایــن نهضــت اســت. اگــر مــا ندانســته و بی توجــه و از روی 
ســهل انگاری، حادثــه را بــا چیزهایــی کــه جــزو آن نیســت، مشــوب کردیــم، بــه آن حادثــه و نیــز بــه انقابــی کــه 

ناشــی از آن حادثــه اســت، خدمــت نکرده ایــم.

 زنده نگه داشتن یاد امام)ره(
شــاید بتــوان گفــت کــه امســال در مجالــس و محافــل مــاه محــّرم، آقایــان حّتی از ســالهای قبــل، وظایف بیشــتری 
دارنــد. مــا امســال، مصیبــت امــام بزرگوارمــان را هــم کــه هنــوز داغ آن تــازه اســت، داریــم. نبایــد دســتگاه تبلیغــی 
اســامی کشــور بگــذارد کــه یــاد امــام)ره( - حّتــی اندکــی - کهنــه بشــود؛ کــه البتــه کهنــه هــم نخواهــد شــد. 
امــام، بــا شــخصیت و عظمــت خــود و بــا خصوصیاتــی کــه در او بــود و بعــد از معصومیــن)ع( در هیــچ کــس جــز او 
ندیده ایــم و نشــنیده ایم، پایــه ی اصلــی و ریشــه ی ایــن شــجره ی طیبــه اســت. ایــن ریشــه، بایــد همیشــه محکــم و 
زنــده و تــازه بمانــد. یــاد امــام را بــا ابعــاد حقیقــی شــخصیت و بیــان افــکار و بخشــهایی از وصیت نامــه و محکمات و 

مســلّماِت فرمایشــها و جهتگیریهــای او، زنــده کنیــم و زنــده بداریم.

 حمایت و كمک مردم در اداره كشور
امســال، بــا توجــه بــه ایــن کــه یــک دوره ی جدیــد اداره ی کشــور را شــروع می کنیــم، انتظــارات زیــاد اســت. از 
همــه ســؤال شــد کــه شــما از رئیــس جمهــوری کــه انتخــاب خواهــد شــد، انتظــار دارید کــه چــه کاری برای شــما 
انجــام بدهــد؟ در کنــار ایــن پرســش، بایــد ایــن ســؤال هــم می شــد و بایــد بشــود کــه بــه رئیــس جمهــور و دولــت 
جدیــد، چــه کمکــی می خواهیــد بکنیــد؟ انتظــارات بجاســت؛ امــا وظایــف هــم در کنــار انتظــارات اســت.این نظام، 
مردمــی اســت. نظــام مردمــی، بــه معنــای تأثیــر نــه فقــط اراده، بلکــه عمــل آحــاد مــردم در اقامــه ی ایــن نظــام و 
بپاداشــتن آن اســت. مــردم بایــد کمــک کننــد. البتــه، زمــام اداره ی کشــور، دســت مســؤول اجرایــی اســت؛ امــا اگر 
کمــک و حمایــت و همــکاری و محبــت و صبــر مــردم و منطقــی نگریســتن بــه قضایــا از ســوی آنها وجود نداشــته 
باشــد، هیــچ دســت معجزه گــری قــادر بــه هیــچ کاری نیســت. ایــن، نکته یــی اســت کــه بایــد شــما آقایــان در ایــن 

مجالــس بــه مــردم بگویید.

 تذكر و توجه دادن مردم به وظایف اساسی شان
ســخنی کــه شــما در جلســه، روی منبــر بــه مــردم می گوییــد، بــا حرفــی کــه در رادیــو بــه مــردم گفتــه خواهــد 
شــد، فــرق می کنــد؛ ولــو خــود شــما آن حــرف را بزنیــد. مــن بارهــا ایــن نکتــه را گفتــه ام کــه در نشســتن و در 
چشــم هــم نــگاه کــردن و نفــس و صــدای همدیگــر را شــنیدن و حضــور و گرمــای وجــود یکدیگــر را لمــس کردن 
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میــان مســتمع و گوینــده، اثــری اســت کــه در پیــاِم از راه دور، آن اثــر نیســت. ما معممــان، ایــن را قدر بدانیــم. بارها 
در جلســات اهــل علــم و وعــاظ، ایــن مطلــب را تکــرار کــرده ام و گفتــه ام این امتیــاز که در جلســات مردم، چشــم به 
چشــم و روبه رویشــان، بــا آنهــا حــرف می زنیــم و نــه فقــط امــواج صــدای مــا، بلکــه وجودمــان را حــس می کننــد، 
متعلــق بــه ماســت. ایــن، چیــز خیلــی مغتنمــی اســت و تأثیــر مضاعفــی دارد. بایــد در ایــن دوره و فصــل جدید که 
بــه حــق، امیدهــای زیــادی هــم نســبت بــه آن وجــود دارد و می بایســت آن امیدهــا و انتظــارات بــرآورده شــوند، 

مــردم بــه وظایــف اساسیشــان تذکــر و توجــه داده شــوند.

 رعایت وحدت كلمه بین آحاد مردم
نکتــه ی بعــدی کــه بایــد در ایــن مجالــس مــورد توجــه قــرار بگیــرد، همیــن مســأله ی وحدت کلمــه ی آحــاد مردم 
اســت. تقریبــاً در ایــن دو ماهــه دیدیــم کــه اتحــاد مردم و وحــدت کلمــه ی آنها، چه تأثیر معجزآســایی در سیاســت 
جهانــی و در فضــای بین المللــی بــه وجــود مــی آورد. مــا بعــد از ده ســال، یــک بــار دیگــر ایــن معجــزه را لمــس 
کردیــم. وقتــی مــردم بــا صــدا و نفــس و اراده ی واحــد، اقدامــی می کننــد و حرفــی می زننــد و راهــی را می رونــد، 
نفــس دنیــا در ســینه اش حبــس می شــود و خیــره می مانــد و قدرتهــای قوی پنجــه، زبــون و کوچــک می شــوند و 
از کار می مانند.انتظــار و توقــع و طمــع دشــمن در دوراِن بعــد از امــام، چیــز کوچکــی نیســت. قضیــه، خیلــی جــدی 
بــود. آنهــا، ســالها منتظــر ایــن ســاعت بودنــد. مــا - بیننــا و بیــن اللَّ - بــرای ایــن ســاعت هیــچ برنامه ریزی یــی 
نکــرده بودیــم؛ امــا تمــام دشــمنان مــا - هــر کــس بــه نحــوی - بــرای آن ســاعتها و آن روزهــا، برنامه ریــزی کــرده 
بودنــد و خودشــان را آمــاده ســاخته بودنــد. »انّهــم یکیــدون کیــدا و اکیــد کیــدا«؛ امــا خــدای متعــال بــه برکــت 
وحــدت کلمــه ی مــردم، کیــد و مکــر الهــی خــودش را نشــان داد. البتــه، خــوِد آن وحــدت کلمــه هــم کار خــدا بود: 
»ولکــنّ اللَّ الـّـف بینهــم« کار هیچ کــس نبــود، فقــط کار او بود.حــاال کــه خــدا ایــن نعمــت را بــه مــا داده اســت، باید 
حفظــش کنیــم. اوالً، در جلســاتی کــه تشــکیل می شــود، از طــرف خــود گوینــدگان، ســخن و اشــاره و حرکتــی 
کــه بــه اختافــی اشــاره کنــد، مطلقــاً نبایــد وجــود داشــته باشــد. هیــچ بهانه یــی مجــّوز ایــن نمی شــود کــه مــا 
در جلســه یی، چیــزی را کــه ممکــن اســت بیــن دو دســته از مــردم، اختافــی بــه وجــود آورد، مطــرح کنیــم. در 
قضایــای سیاســی و دینــی و در مســایل مربــوط بــه دولــت و روحانیــت و مرجعیــت و رهبــری و دیگــر مســایلی کــه 
می توانــد بیــن مــردم، اختــاف و شــکاف و دودســتگی و بگومگــو ایجــاد کنــد، نبایــد ســخنی از گوینــدگان مذهبی 
صــادر شــود کــه وحــدت کلمــه ی مــردم را خدشــه دار کنــد؛ بلکــه بــه عکــس، گوینــدگان مذهبــی کوشــش کننــد 
کــه فضــا، فضــای محبت آمیــز باقــی بمانــد و همــکاری بیــن مســؤوالن و مــردم و نیــز وحدت کلمــه، توصیه بشــود.

امیدواریــم خــدای متعــال بــه بــرکات سّیدالّشهداء)صلوات اللَّ وســامه علیه( مــا را هدایــت کنــد، نهضــت را پابرجــا 
بــدارد، روحانیــت را - کــه قــوام دســتگاه و نظــام بــه قــوام اوســت - روزبــه روز در ایــن جامعــه عزیــز کنــد و به همه ی 
مــا روحانیــون توفیــق دهــد کــه بتوانیــم اســام و دیــن و معــارف اســامی و قرآنــی و حســینی را بــه بهترین شــکل 

و وجــه، بــرای اذهــان عمومــی مــردم بیــان کنیــم.
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اربعین و زنده نگهداشتن یاد نهضت حسینی* 

 ضرورت حفظ یاد و آثار شهادت
ــه  ــام( ک ــهداء )علیه الّصاةوالّس ــرت سّیدالّش ــن حض ــب اربعی ــه ش ــدن ب ــک ش ــبت نزدی ــروز، به مناس ام
ارتبــاط تــام و تمامــی بــا همیــن تــاش بــا ارزشــی کــه در روزگار مــا بــرای احیــای یــاد و نــام شــهیدان 

ــم. ــرح می کن ــی را مط ــرد، دارد، مطالب ــام می گی انج
اساســاً اهمیــت اربعیــن در آن اســت کــه در ایــن روز، بــا تدبیــر الهــی خانــدان پیامبــر)ص(، یــاد نهضــت 
حســینی بــرای همیشــه جاودانــه شــد و ایــن کار پایه گــذاری گردیــد. اگــر بازمانــدگان شــهدا و صاحبــان 
ــظ  ــه حف ــورا - ب ــام( در عاش ــهادت حسین بن علی)علیه الّس ــل ش ــون - از قبی ــوادث گوناگ ــی، در ح اصل
یــاد و آثــار شــهادت کمــر نبندنــد، نســلهای بعــد، از دســتاورد شــهادت اســتفاده ی زیــادی نخواهنــد بــرد.

درســت اســت کــه خــدای متعــال، شــهدا را در همیــن دنیــا هــم زنــده نگــه مــی دارد و شــهید بــه طــور 
قهــری در تاریــخ و یــاد مــردم مانــدگار اســت؛ امــا ابــزار طبیعی یــی کــه خــدای متعــال بــرای ایــن کار - 
مثــل همــه ی کارهــا - قــرار داده اســت، همیــن چیــزی اســت کــه در اختیــار و اراده ی ماســت. مــا هســتیم 
ــم و  ــا کنی ــره و فلســفه ی شــهادت را احی ــاد شــهدا و خاط ــم ی ــا، می توانی ــم درســت و بج ــا تصمی ــه ب ک

زنــده نگهداریــم.

 مجاهدت ائمه برای زنده نگه داشتن حادثه عاشورا
ــه در  ــارت - چ ــای اس ــول آن روزه ــّجاد)صلوات اللَّ علیه( در ط ــام س ــام اللَّ علیها( و ام ــر زینب کبری )س اگ

* سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم  1368/06/29
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همــان عصــر عاشــورا در کربــا و چــه در روزهــای بعــد در راه شــام و کوفــه و خــود شــهر شــام و بعــد از 
آن در زیــارت کربــا و بعــد عزیمــت بــه مدینــه و ســپس در طــول ســالهای متمــادی کــه ایــن بزرگــواران 
ــدف  ــورا و ه ــفه ی عاش ــت فلس ــد و حقیق ــرده بودن ــاگری نک ــن و افش ــدات و تبیی ــد - مجاه ــده ماندن زن
ــده و  ــان و زن ــروز، جوش ــا ام ــورا ت ــه ی عاش ــد، واقع ــان نمی کردن ــمن را بی ــم دش ــین بن علی و ظل حس

ــد. ــی نمی مان ــتعل باق مش
چــرا امــام صادق)علیه الّصاةوالّســام( - طبــق روایــت - فرمودنــد کــه هــر کــس یــک بیــت شــعر دربــاره ی 
حادثــه ی عاشــورا بگویــد و کســانی را بــا آن بیــت شــعر بگریانــد، خداونــد بهشــت را بــر او واجــب خواهــد 
کــرد؟ چــون تمــام دســتگاههای تبلیغاتــی، بــرای منــزوی کــردن و در ظلمــت نگهداشــتن مســأله ی عاشــورا 
ــود.  ــد تــا نگذارنــد مــردم بفهمنــد چــه شــد و قضیــه چــه ب و کًا مســأله ی اهل بیــت، تجهیــز شــده بودن
ــم و ســتمگر، حداکثــر اســتفاده را از  ــه اســت. آن روزهــا هــم مثــل امــروز، قدرتهــای ظال تبلیــغ، این گون
ــه ی  ــود قضی ــن ب ــر ممک ــی، مگ ــن فضای ــد. در چنی ــیطنت آمیز می کردن ــه و ش ــات دروغ و مغرضان تبلیغ
عاشــورا - کــه بــا ایــن عظمــت در بیابانــی در گوشــه یی از دنیــای اســام اتفــاق افتــاده - بــا ایــن تپــش و 

نشــاط باقــی بمانــد؟ یقینــاً بــدون آن تاشــها، از بیــن می رفــت.
آنچــه ایــن یــاد را زنــده کــرد، تــاش بازمانــدگان حسین بن علی)علیه الّســام( بــود. بــه همــان انــدازه کــه 
ــع برخــورد داشــت  ــا موان ــه عنــوان صاحبــان پرچــم، ب مجاهــدت حسین بن علی)علیه الّســام( و یارانــش ب
و ســخت بــود، بــه همــان انــدازه نیــز مجاهــدت زینــب )علیهاالّســام( و مجاهــدت امــام سّجاد)علیه الّســام( 
و بقیــه ی بزرگــواران، دشــوار بــود. البتــه صحنــه آنهــا، صحنــه ی نظامــی نبــود؛ بلکــه تبلیغــی و فرهنگــی 

بــود. مــا بــه ایــن نکته هــا بایــد توجــه کنیــم.

 درس اربعین به ما
درســی کــه اربعیــن بــه مــا می دهــد، ایــن اســت کــه بایــد یــاد حقیقــت و خاطــره ی شــهادت را در مقابــل 
طوفــان تبلیغــات دشــمن زنــده نگهداشــت. شــما ببینیــد از اول انقــاب تــا امــروز، تبلیغــات علیــه انقــاب و 
امــام و اســام و ایــن ملــت، چــه قــدر پرحجــم بــوده اســت. چــه تبلیغــات و طوفانــی کــه علیــه جنــگ بــه 
راه نیفتــاد جنگــی کــه دفــاع و حراســت از اســام و میهــن و حیثیــت و شــرف مــردم بــود. ببینیــد دشــمنان 
علیــه شــهدای عزیــزی کــه جانشــان - یعنــی بزرگتریــن سرمایه شــان - را برداشــتند و رفتنــد در راه خــدا 
نثــار نمودنــد، چــه کردنــد و مســتقیم و غیرمســتقیم، بــا رادیوهــا و روزنامه هــا و مجله هــا و کتابهایــی کــه 

منتشــر می کردنــد، در ذهــن آدمهــای ســاده لوح در همــه جــای دنیــا، چــه تلقینــی توانســتند بکننــد.
حّتــی افــراد معــدودی از آدمهــای ســاده دل و جاهــل و نیــز انســانهای موّجــه و غیــر موّجهــی در کشــور 
ــد کــه ناشــی از ندانســتن و عــدم  خودمــان هــم، در آن فضــای ملتهــب جنــگ، گاهــی حرفهایــی می زدن
ــا آن  ــود کــه امــام عزیــز را برمی آشــفت و وادار می کــرد کــه ب ــود. همیــن چیزهــا ب ــه حقایــق ب احاطــه ب



17

نهضت عاشورا

ــن تبلیغــات، تبلیغــات حــق نبــود و  ــل ای ــا صراحــت بیــان کند.اگــر در مقاب ــی، حقایــق را ب ــاد ملکوت فری
نباشــد و اگــر آگاهــی ملــت ایــران و گوینــدگان و نویســندگان و هنرمنــدان، در خدمــت حقیقتــی کــه در 
ایــن کشــور وجــود دارد، قــرار نگیــرد، دشــمن در میــدان تبلیغــات غالــب خواهــد شــد. میــدان تبلیغــات، 
ــت  ــه برک ــا، ب ــردم م ــاد م ــت و آح ــت قاطــع مل ــه، اکثری ــی اســت. البت ــم و خطرناک ــدان بســیار عظی می
آگاهــِی ناشــی از انقــاب، در مقابــل تبلیغــات دشــمن بیمــه هســتند و مصونیــت پیــدا کرده انــد. از بــس 
ــه عکــس و واژگــون نشــان داد و  ــود، ب دشــمن دروغ گفــت و چیزهایــی را کــه در مقابــل چشــم مــردم ب
ــی،  ــات جهان ــای تبلیغ ــا و یاوه گوییه ــا و بافته ه ــه گفته ه ــبت ب ــا نس ــردم م ــان م ــرد، اطمین ــس ک منعک

بکلــی ســلب شــده اســت.
ــود  ــاخت و وانم ــوم می س ــین بن علی)ع( را محک ــود، حس ــات خ ــا تبلیغ ــدی ب ــار یزی ــم جب ــتگاه ظال دس
می کــرد کــه حســین بن علی)ع( کســی بــود کــه بــر ضــد دســتگاه عــدل و حکومــت اســامی 
ــه  ــم ک ــد ه ــد. بع ــاور می کردن ــات دروغ را ب ــن تبلیغ ــم، ای ــی ه ــت!! بعض ــرده اس ــام ک ــا قی ــرای دنی و ب
ــان در  ــیله ی دژخیم ــه وس ــع، ب ــکل فجی ــا آن ش ــب و ب ــع عجی ــا آن وض ــام(، ب حسین بن علی)علیه الّس
ــات صحیــح  ــا تبلیغ ــد! ام ــح وانمــود می کردن ــه و فت ــک غلب ــه شــهادت رســید، آن را ی ــا ب صحــرای کرب

ــت. ــه اس ــن گون ــق، ای ــرد. ح ــوض ک ــا را ع ــن بافته ه ــام ای ــت، تم ــتگاه امام دس
ــی را کــه در اختیــار اســتکبار و رســانه های صهیونیســتی  درســت اســت کــه مــا بلندگوهــای قــوی جهان
اســت، بــا آن عظمــت و وســعت در اختیــار نداریــم و شــبکه های تبلیغاتــی آنهــا، بســیار وســیعتر از ماســت 
ــان  ــی از زب ــا موجــب می شــود کــه وقتــی حرف ــا حقانیــت م ــا محــدود هســتیم؛ ام ــه آنه ــا نســبت ب و م
ــر  ــان، اث ــطح جه ــالم و در س ــای س ــود، در دله ــادر بش ــران ص ــت ای ــامی و مل ــوری اس ــؤوالن جمه مس

می کنــد.
ایــن همــه ســعی کردنــد بــا تبلیغاتــی کــه اســتکبار جهانــی آن را هدایــت و برنامه ریــزی می کــرد، وانمــود 
ــِی اســتکبار شکســت خــورده اســت. ایــن بی عقلهــای  ــا کیــد جهان ــران در مواجهــه ب کننــد کــه ملــت ای
همســایه ی مــا در عــراق هــم باورشــان آمــد کــه واقعــاً ایــن گونــه اســت! بــه همیــن خاطــر، در تبلیغــات 
خودشــان همــواره تکــرار کردنــد و گفتنــد کــه مــا پیــروز شــدیم! ســعی کردنــد چهــره ی فاتــح به خودشــان 
بدهنــد؛ ولــی همــه ی آدمهــای منصــف و ســالم دنیــا، حقیقــت را فهمیدنــد و دریافتنــد آن کســی کــه در 

ایــن جنــگ پیــروز شــد، ملــت ایــران بــود و آن کســی کــه شکســت خــورد، رژیــم عــراق بــود.
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 كشته شدن شکست خوردن نیست

 راه حسین )علیه الّسالم(؛ یعنی نترسیدن از خصم و 
تن دادن به مبارزه 
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تأثیرات نهضت عاشورا در تاریخ اسالم *

 لُّب و جوهر حادثه عاشورا 
ــار محــّرم اســت کــه در طــول  ــه محــّرم و آث ــوط ب ــن موقعیــت، مســائل مرب مطلــب مناســِب مهــم در ای
تاریــخ، جامعــه اســامی از بــرکات حادثــه عاشــورا بهره هــای زیــادی بــرده اســت. در انقــاب بــزرگ ملــت 
ــت.  ــی داش ــی اساس ــّرم، نقش ــای مح ــام و قضای ــین بن علی علیه الّس ــره حس ــورا و خاط ــم، عاش ــران ه ای
ــخ  ــه، این قــدر در تاری موضــوع عاشــورا، یــک موضــوع تمــام نشــدنی و همیشــگی اســت. چــرا ایــن حادث
اســام تأثیــرات بزرگــی گذاشــته اســت؟ بــه نظــر بنــده، موضــوع عاشــورا، از ایــن جهــت کمــال اهمیــت 
را دارد کــه فــداکاری و از خودگذشــتگی ای کــه در ایــن قضیــه انجــام گرفــت، یــک فــداکاری اســتثنایی 
ــا هــم در  ــوده اســت و م ــروز، جنگهــا و شــهادتها و گذشــتها، همیشــه ب ــا ام ــخ اســام ت ــود. از اّول تاری ب
زمــان خودمــان، مــردم زیــادی را دیدیــم کــه مجاهــدت کردنــد و از خــود گذشــتگی بــه خــرج دادنــد و 
شــرایط ســختی را تحّمــل کردنــد. ایــن همــه شــهدا، ایــن همــه جانبــازان، ایــن همــه اســرای مــا، آزادگان 
ــد،  ــداکاری کردن ــا اوان انقــاب ف ــه کســانی کــه در ســالهای بعــد از انقــاب ی ــا، خانواده هایشــان و بقی م
ــد.  ــا را خوانده ای ــخ آنه ــت و در تاری ــوده اس ــی ب ــم حوادث ــته ه ــتند. در گذش ــا هس ــم م ــِو چش ــه جل هم
امــا، هیــچ کــدام از ایــن حــوادث، بــا حادثــه عاشــورا قابــل مقایســه نیســت؛ حّتــی شــهادت شــهدای بــدر 
ــا  ــه م ــر از ائّم ــد نف ــان چن ــرا از زب ــد چ ــد، می فهم ــه می کن ــر ک ــان صدراســام. انســان تدبّ و احــد و زم
ــوم  ــد: »الی ــام فرموده ان ــهدا علیه الّصاةوالّس ــه سیدالش ــاب ب ــه خط ــت ک ــده اس ــل ش ــام، نق علیهم الّس
«؛ یعنــی هیــچ حادثــه ای مثــل حادثــه تــو و مثــل روز تــو نیســت. چــون عاشــورا  ــا اباعبــداللَّ کیومــک ی
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یــک واقعــه اســتثنایی بــود. لـُـّب و جوهــر حادثــه عاشــورا ایــن اســت کــه در دنیایــی کــه همــه جــای آن را 
ــرد و در  ــام ک ــرای نجــات اســام قی ــام ب ــود، حســین بن علی علیه الّس ــه ب ظلمــت و فســاد و ســتم گرفت
ایــن دنیــای بــزرگ، هیچ کــس بــه او کمــک نکــرد! حّتــی دوســتان آن بزرگــوار، یعنــی کســانی کــه هــر 
ــا عــذری،  ــا یزیــد بکشــانند، هــر کــدام ب ــه مبــارزه ب ــه ایــن میــدان و ب یــک می توانســتند جمعیتــی را ب
از میــدان خــارج شــدند و گریختنــد! ابن عّبــاس یک طــور؛ عبداللَّ بن جعفــر یک طــور؛ عبداللَّ بن زبیــر 
ــام و نشــان دار و  ــروف و ن ــور... شــخصیتهای مع ــن یک ط ــه و تابعی ــده از صحاب ــزرگان باقی مان ــور؛ ب یک ط
کســانی کــه می توانســتند تأثیــری بگذارنــد و میــدان مبــارزه را گــرم کننــد، هــر کــدام یک طــور از میــدان 
خــارج شــدند. ایــن، در حالــی بــود کــه هنــگام حــرف زدن، همــه از دفــاع از اســام می گفتنــد. امــا وقتــی 
نوبــت عمــل رســید و دیدنــد کــه دســتگاه یزیــد، دســتگاه خشــنی اســت؛ رحــم نمی کنــد و تصمیــم بــر 
ــا  ــه تنه ــام را در صحن ــه الّس ــام حســین علی ــد و ام ــرار کردن ــدام از گوشــه ای ف شــّدت عمــل دارد، هرک
ــام  ــین بن علی علیه الّس ــت حس ــد، خدم ــه کنن ــان را توجی ــه کار خودش ــرای این ک ــی ب ــتند. حت گذاش
آمدنــد و بــه آن بزرگــوار اصــرار کردنــد کــه »آقــا، شــما هــم قیــام نکنیــد! بــه جنــگ بــا یزیــد نرویــد!«

جایی كه جوهر و باطن افراد شناخته می شود
ــره  ــزرگان می ترســند، آن جــا کــه دشــمن چه ــه ب ــخ اســت. آن جــا ک ــرت عجیــب در تاری ــک عب ــن، ی ای
بســیار خشــنی را از خــود نشــان می دهــد، آن جــا کــه همــه احســاس می کننــد اگــر وارد میــدان شــوند 
ــناخته  ــراد ش ــن اف ــا و باط ــه جوهره ــت ک ــت؛ آن جاس ــد گرف ــود خواه ــا را در خ ــه ای آنه ــدان غریبان می
می شــود. در تمــام دنیــای اســامی آن روز - کــه دنیــای بزرگــی بــود و کشــورهای اســامی زیــادی کــه 
امــروز مســتقل و جــدا هســتند، آن روز یــک کشــور بودنــد - بــا جمعیــت بســیار زیــاد، کســی کــه ایــن 
ــود.  ــام ب ــین بن علی علیه الّس ــتد، حس ــمن بایس ــل دش ــه در مقاب ــت ک ــرأت را داش ــزم و ج ــم، ع تصمی
بدیهــی بــود کــه وقتــی مثــل امــام حســینی حرکــت و قیــام کنــد، عــّده ای از مــردم هــم دور او را خواهنــد 
گرفــت و گرفتنــد. اگــر چــه آنهــا هــم، وقتــی معلــوم شــد کــه کار چقــدر ســخت اســت و چقــدر شــدت 
ــا امــام  عمــل وجــود دارد، یکی یکــی از دور آن حضــرت پراکنــده شــدند، و از هــزار و انــدی آدمــی کــه ب
حســین علیه الّســام، از مکــه بــه راه افتــاده، یــا در بیــن راه بــه حضــرت پیوســته بودنــد، در شــب عاشــورا 
تعــدا اندکــی ماندنــد کــه بــا مجمــوع آنچــه کــه روز عاشــورا خودشــان را بــه حضــرت رســاندند، هفتــاد و 

دو نفــر شــدند!

 عظمت امام حسین)علیه السالم( و شهدای كربال
ایــن، مظلومیــت اســت. ایــن مظلومیــت، بــه معنــای کوچکــی و ذلـّـت نیســت. امــام حســین علیــه الّســام، 
ــید و  ــتاد و نترس ــی ایس ــن میدان ــون او در چنی ــت؛ چ ــام اس ــخ اس ــد تاری ــارز و مجاه ــن مب عظیمتری
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ــزرگ  ــه ب ــدر ک ــت دارد. همان ق ــش، مظلومی ــدر عظمت ــه ق ــزرگ، ب ــان ب ــن انس ــا ای ــرد. ام ــدت ک مجاه
اســت، همــان قــدر هــم مظلــوم اســت؛ و بــا غربــت هــم بــه شــهادت رســید. فــرق اســت بیــن آن ســرباز 
فــداکار و انســان پرشــوری کــه بــه میــدان نبــرد مــی رود؛ مــردم بــه نــام او شــعار می دهنــد و از او تمجیــد 
ــر مجــروح  ــه اگ ــد ک ــد؛ می دان ــل خــود او گرفته ان ــدان اطــراف او را انســانهای پرشــوری مث ــد؛ می می کنن
یــا شــهید شــود، مــردم بــا او چگونــه بــا شــور برخــورد خواهنــد کــرد، و آن انســانی کــه در چنــان غربتــی، 
در چنــان ظلمتــی، تنهــا، بــدون یــاور، بــدون هیچ گونــه امیــد کمکــی از طــرف مــردم، بــا وســعت تبلیغــات 
ــاده کشــته شــدن در راه  ــپارد و آم ــی می س ــه قضــای اله ــن ب ــد و ت ــارزه می کن دشــمن، می ایســتد و مب
خــدا می شــود. عظمــت شــهدای کربــا بــه ایــن اســت! یعنــی بــرای احســاس تکلیــف، کــه همــان جهــاد 
در راه خــدا و دیــن بــود، از عظمــت دشــمن نترســیدند؛ از تنهایــی خــود، احســاس وحشــت نکردنــد؛ کــم 
بــودن عــّده خــود را مجــوّزی بــرای گریختــن از مقابــل دشــمن قــرار ندادنــد. ایــن اســت کــه یــک آدم را، 

یــک رهبــر را، یــک ملــت را عظمــت می بخشــد: نترســیدن از عظمــت پوشــالی دشــمن.

 كشته شدن شکست خوردن نیست
ــه و  ــای جامع ــام فض ــمن تم ــهادت او، دش ــد از ش ــه بع ــت ک ــام، می دانس ــهدا علیه الّصاةوالّس سیدالش
دنیــای آن روز را از تبلیغــات بــر ضــّد او پــر خواهــد کــرد. امــام حســین علیــه الّســام، کســی نبــود کــه 
زمــان و دشــمن را نشناســد. مــی دانســت دشــمن چــه خباثتهایــی خواهــد کــرد. درعیــن حــال، ایــن ایمــان 
و امیــد را داشــت کــه همیــن حرکــت مظلومانــه و غریبانــه او، باألخــره دشــمن را هــم در کوتــاه مــّدت و 
هــم در بلنــد مــّدت شکســت خواهــد داد. و همین طــور هــم شــد. خطاســت اگــر کســی خیــال کنــد کــه 
امــام حســین علیــه الّســام، شکســت خــورد. کشــته شــدن، شکســت خــوردن نیســت. در جبهــه جنــگ آن 
ــه هــدف خــود نمی رســد، شکســت  کــس کــه کشــته می شــود شکســت نخــورده اســت. آن کــس کــه ب
ــود کــه اســام و یادگارهــای نبــّوت  ــن ب ــه الّســام، ای ــام حســین علی خــورده اســت. هــدف دشــمنان ام
ــام  ــام حســین علیه الّس ــدف ام ــد. چــون این طــور نشــد. ه ــا شکســت خوردن ــد. اینه ــن براندازن را از زمی
ایــن بــود کــه در برنامــه یکپارچــه دشــمنان اســام، کــه همه جــا را بــه رنــگ دلخــواه خودشــان در آورده 
ــت آن در  ــت و حقانّی ــدای مظلومی ــام و ن ــود؛ اس ــاد ش ــه ایج ــد، رخن ــتند درآوردن ــد داش ــا قص ــد ی بودن
ــّدت  ــاه م ــن، شــد. هــم در کوت ــوب شــود. و ای همــه جــا ســر داده شــود و باألخــره دشــمن اســام، مغل
امــام حســین علیه الّســام پیــروز شــد و هــم در بلنــد مــّدت. در کوتــاه مــّدت بــه ایــن ترتیــب کــه، خــوِد 
ایــن قیــام و شــهادت مظلومانــه و اســارت خانــدان آن بزرگــوار، نظــام حکومــت بنی امّیــه را متزلــزل کــرد. 
ــش  ــی پی ــی حوادث ــه - پی درپ ــه و در مک ــام - در مدین ــای اس ــه در دنی ــود ک ــه ب ــن حادث ــد از همی بع
آمــد و باألخــره منجــر بــه نابــودی سلســله آل ابی ســفیان شــد. بــه فاصلــه ســه، چهــار ســال، سلســله آل 
ابی ســفیان بــه کلّــی برافتــاد و از بیــن رفــت. چــه کســی خیــال می کــرد ایــن دشــمنی کــه امــام حســین 
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علیــه الّســام را مظلومانــه در کربــا بــه شــهادت رســانده بــود، آن طــور مغلــوب انعــکاس فریــاد آن امــام 
شــود؛ آن هــم در ســه یــا چهــار ســال؟! در دراز مــّدت هــم امــام حســین علیه الّســام پیــروز شــد. شــما 
ــه تاریــخ اســام نــگاه کنیــد و ببینیــد چقــدر دیــن در دنیــا رشــد کــرد! چقــدر اســام ریشــه دار شــد!  ب
ــوم اســامی پیشــرفت کــرد، فقــه اســامی  ــد! عل ــدار شــدند و رشــد کردن ــه ملتهــای اســامی پدی چگون
پیشــرفت کــرد و باألخــره بعــد از گذشــت قرنهــا، امــروز، پرچــم اســام بــر فــراز بلندتریــن بامهــای دنیــا، 
ــد راضــی  ــه روز رشــد کن ــه اســام این طــور، روزب ــه این ک ــد ب ــواده یزی ــد و خان ــا یزی ــزاز اســت. آی در اهت
بودنــد؟ آنهــا می خواســتند ریشــه اســام را بَکننــد؛ می خواســتند از قــرآن و پیغمبــر اســام، اســمی باقــی 
نگذارنــد. امــا می بینیــم کــه درســت بــه عکــس شــد. پــس، آن مبــارز و مجاهــد فی ســبیل اللَّ کــه آن طــور 
مظلومانــه در مقابــل دنیــا ایســتاد و خونــش ریختــه شــد و خاندانــش بــه اســارت رفتنــد، از همــه جهــت، 
بــر دشــمن خــود پیــروز شــد. ایــن، بــرای ملتهــا یــک درس اســت. لذاســت کــه از رهبــران بــزرگ دنیــای 
ــارزه را،  ــا راه مب ــد: »م ــی کــه مســلمان هــم نیســتند - نقــل می کننــد کــه گفته ان معاصــر - حتــی آنهای
از حســین بن علی علیــه الّســام یــاد گرفتیــم.« انقــاب خــوِد مــا هــم یکــی از همیــن مثالهاســت. مــردم 
مــا هــم از حســین بن علی علیــه الّســام یــاد گرفتنــد. فهمیدنــد کــه کشــته شــدن، دلیــل مغلــوب شــدن 
نیســت. فهمیدنــد کــه در مقابــل دشــمِن علی الّظاهــر مســلّط، عقــب نشــینی کــردن، موجــب بدبختــی و 
روســیاهی اســت. دشــمن هــر چــه بــا عظمــت باشــد، اگــر جنــاح مؤمــن و فئــه مؤمنــه، باتــوّکل بــه خــدا 
در مقابــل او مجاهــدت کنــد ، باألخــره شکســت بــا دشــمن و پیــروزی بــا فئــه مؤمنــه اســت. ایــن راملــت 

مــا هــم فهمیدنــد.

 راه حسین )علیه الّسالم(؛ یعنی نترسیدن از خصم و تن دادن به مبارزه 
آنچــه کــه مــن امــروز می خواهــم عــرض کنــم ایــن اســت: شــما بــرادران و خواهــران عزیــز و همــه ملــت 
ــرای این کــه در  ــی اســت ب ــا مثال ــا الگــوی همیشــگی ماســت. کرب ــد کــه کرب ــد بدانی ــران بای ــزرگ ای ب
مقابــل عظمــت دشــمن، انســان نبایــد دچــار تردیــد شــود. ایــن، یــک الگــوی امتحــان شده اســت. درســت 
ــهادت  ــه ش ــر ب ــاد و دو نف ــا هفت ــام، ب ــی علیه الّس ــن عل ــین ب ــام، حس ــدر اس ــه در روزگار ص ــت ک اس
رســید؛ امــا معنایــش ایــن نیســت کــه هرکــس راه حســین علیــه الّســام را مــی رود و همــه کســانی کــه 
در راه مبارزه انــد، بایــد بــه شــهادت برســند؛ نــه. ملــت ایــران، بحمــداللَّ امــروز راه حســین علیــه الّســام 
را آزمایــش کــرده اســت و بــا ســر بلنــدی و عظمــت، در میــان ملتهــای اســام و ملتهــای جهــان، حضــور 
دارد. آنچــه کــه شــما پیــش از پیــروزی انقــاب انجــام دادیــد و رفتیــد، راه حســین علیــه الّســام؛ یعنــی 
نترســیدن از خصــم و تــن دادن بــه مبــارزه بــا دشــمن مســلّط بــود. در دوران جنــگ نیــز همین طــور بــود. 
ملــت مــا می فهمیــد کــه در مقابــل او، دنیــای شــرق و غــرب و همــه اســتکبار ایســتاده اســت؛ امــا نترســید. 
ــان را از  ــا، سامتی ش ــی از م ــم. عزیزان ــت دادی ــی را از دس ــم. عزیزان ــدری داری ــهدای گرانق ــا ش ــه م البت
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دســت دادنــد و جانبــاز شــدند. عزیزانــی، چنــد ســال را در زندانهــا گذراندنــد. عــّده ای هنــوز هــم در زنــدان 
بعثیهــا هســتند. امــا ملــت بــا ایــن فداکاریهــا بــه اوج عــّزت و عظمــت رســیده اســت؛ اســام عزیــز شــده 

اســت؛ پرچــم اســام بــر افراشــته شــده اســت. ایــن، بــه برکــت آن ایســتادگی اســت.

 درسی كه ما باید از محرم و صفر بگیریم
ــیدن از  ــورایی را، روح نترس ــه را، روح عاش ــد روح حماس ــا بای ــز م ــت عزی ــر، مل ــّرم و صف ــام مح در ای
ــه در راه خــدا را، در خودشــان تقویــت کننــد  ــه خــدا را، روح مجاهــدت فداکاران ــوّکل ب دشــمن را، روح ت
ــا  ــارا ب ــای م ــه دله ــن اســت ک ــرای ای ــزاداری ب ــس ع ــد. مجال ــدد بگیرن ــام م ــام حســین علیه الّس و از ام
حســین بن علی، علیــه الّســام و اهــداف آن بزرگــوار نزدیــک و آشــنا کنــد. یــک عــّده کــج فهــم نگوینــد 
کــه »امــام حســین علیــه الّســام شکســت خــورد.« یــک عــده کــج فهــم نگوینــد کــه »راه امــام حســین 
علیــه الّســام معنایــش ایــن اســت کــه همــه ملــت ایــران کشــته شــوند.« کــدام انســان نادانــی، چنیــن 
ــی از  ــرد. یعن ــد درس بگی ــام بای ــین بن علی علیه الّس ــت از حس ــک مل ــد؟! ی ــت بزن ــن اس ــی را ممک حرف
دشــمن نترســد؛ بــه خــود مّتکــی باشــد؛ بــه خــدای خــود تــوّکل کنــد؛ بدانــد کــه اگــر دشــمن بــا شــوکت 
ــه ظاهــر گســترده و قــوی اســت، امــا  ــد اگــر جبهــه دشــمن، ب اســت، ایــن شــوکت، ناپایــدار اســت. بدان
تــوان واقعــی اش کــم اســت. مگــر نمی بینیــد کــه نزدیــک چهــارده ســال اســت کــه دشــمنان خواســته اند 
جمهــوری اســامی را از بیــن ببرنــد و نتوانســته اند! ایــن چیســت جــز ضعــف آنهــا و قــدرت مــا؟ مــا قــوی 
ــزرگ متــوّکل و مّتکــی هســتیم. یعنــی  ــه خــدای ب ــم. مــا ب ــه برکــت اســام، قــدرت داری هســتیم. مــا ب

ــد بایســتد. ــی نمی توان ــل چنیــن نیروی ــا در مقاب ــم. دنی ــا خودمــان داری نیــروی الهــی را ب
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عبرت های عاشورا *

 پیامها و درس های عاشورا
آنچــه کــه مــن امــروز عــرض خواهــم کــرد، مربــوط بــه همیــن قضیــه عاشوراســت کــه بــا وجــود آن همــه 
ــر  ــل وتدبّ ــم و شــنیده ایم، بازهــم جــای ســخن وتاّم ــد و گفته ای ــه گفته ان ــن حادث ــاره ای ــه درب ســخنی ک
ــه ایــن حادثــه باقــی اســت. ایــن حادثــه عظیــم؛ یعنــی حادثــه عاشــورا، از دو  و عبــرت گیــری نســبت ب
جهــت قابــل تاّمــل و تّدبراســت. غالبــاً یکــی از ایــن دو جهــت، مــورد توّجــه قــرار می گیــرد. بنــده امــروز 

ــم. ــرار ده ــه ق ــورد توّج ــا آن جهــت دوم را، بیشــتر م ــم در این ج می خواه
جهــت اّول، درســهای عاشوراســت. عاشــوراپیامها و درســهایی دارد. عاشــورا درس می دهــد کــه بــرای حفــظ 
دیــن، بایــد فــداکاری کــرد. درس می دهــد کــه در راه قــرآن، از همــه چیــز بایــد گذشــت. درس می دهــد 
کــه در میــدان نبــرد حــّق و باطــل، کوچــک وبــزرگ، زن ومــرد، پیــر و جــوان، شــریف و وضیــع و امــام و 
ــای  ــا همــه تواناییه ــه دشــمن ب ــه جبه ــد. درس می دهــد ک ــرار می گیرن ــک صــف ق ــا هــم در ی ــت، ب رعّی
ظاهــری، بســیار آســیب پذیــر اســت. )همچنــان کــه جبهــه بنی امیــه، به وســیله کاروان اســیران عاشــورا، 
در کوفــه آســیب دیــد، در شــام آســیب دیــد، در مدینــه آســیب دیــد، و باألخــره هــم ایــن ماجــرا، بــه فنــای 
جبهــه ســفیانی منتهــی شــد.( درس می دهــد کــه در ماجــرای دفــاع از دیــن، از همــه چیزبیشــتر، بــرای 
ــد؛  ــرار می گیرن ــل ق ــه باط ــد. بی بصیرتهادرجبه ــب می خورن ــا فری ــت. بی بصیرته ــرت الزم اس ــان، بصی انس
ــار  ــاق و فّج ــه از فّس ــد ک ــانی بودن ــاد، کس ــه ابن زی ــه در جبه ــان ک ــد. همچن ــود بدانن ــه خ ــدون این ک ب

ــد. ــا بودن ــی از بی بصیرته ــد، ول نبودن

* بیانات در دیدار فرماندهان گردان های عاشورا  1371/04/22
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ــّزت  ــه ع ــت ب ــت را، از ذلّ ــک مل ــه ی ــی اســت ک ــن درســها کاف ــه همی ــا درســهای عاشوراســت. البت اینه
ــازی  ــی س ــهای زندگ ــد. درس ــت ده ــتکبار را شکس ــر و اس ــه کف ــد جبه ــها می توان ــن درس ــاند. همی برس

ــت اّول. ــن، آن جه ــت. ای اس

 عاشورا؛ یک صحنه عبرت

جهــت دوم از آن دو جهتــی کــه عــرض کــردم، »عبرتهــای عاشورا«ســت. غیــراز درس، عاشــورا یــک صحنــه 
ــا عبــرت بگیــرد. یعنــی چــه، عبــرت بگیــرد؟  ــگاه کنــد، ت ــه ایــن صحنــه ن ــد ب عبــرت اســت. انســان بای
یعنــی خــود را بــا آن وضعیــت مقایســه کنــد و بفهمــد در چــه حــال و در چــه وضعیتــی اســت؛ چــه چیــزی 
او را تهدیــد می کنــد؛ چــه چیــزی بــرای او الزم اســت؟ ایــن را می گوینــد »عبــرت«. شــما اگــر از جــاده ای 
عبــور کردیــد و اتومبیلــی را دیدیــد کــه واژگــون شــده یــا تصــادف کــرده و آســیب دیــده؛ مچالــه شــده و 
ــوم شــود  ــد. معل ــرت بگیری ــه عب ــرای این ک ــد، ب ــگاه می کنی ــود شــده اند، می ایســتید و ن سرنشــینانش ناب
ــن  ــن وضعیــت منتهــی می شــود. ای ــه ای ــه رانندگــی ای، ب ــی و چگون کــه چطــور ســرعتی، چطــور حرکت

هم نــوع دیگــری از درس اســت؛ امــا درس از راه عبــرت گیــری اســت. ایــن را قــدری بررســی کنیــم.

 عبرت از جامعه اسالمی زمان حسین بن علی)علیه السالم(
اّولیــن عبرتــی کــه در قضیــه عاشــورا مــا را بــه خــود متوّجــه می کنــد، ایــن اســت کــه ببینیــم چــه شــد 
ــه آن حــّدی  کــه پنجــاه ســال بعــد از درگذشــت پیغمبــر صلــوات اللَّ و ســامه علیــه، جامعــه اســامی ب
ــن  ــه اســامی، چنی ــرای نجــات جامع ــام، ناچــار شــد ب ــام حســین علیه الّس ــل ام ــه کســی مث رســید ک
ــال از  ــزار س ــد از ه ــت بع ــک وق ــام، ی ــی علیه الّس ــن عل ــین ب ــداکاری حس ــن ف ــد؟ ای ــداکاری ای بکن ف
ــا اســام اســت؛ ایــن یــک  ــد ب صدراســام اســت؛ یــک وقــت درقلــب کشــورها و ملتهــای مخالــف و معان
حرفــی اســت. امــا حســین بن علی علیه الّســام، در مرکزاســام، در مدینــه و مکــه - مرکــز وحــی نبــوی - 
وضعیتــی دیــد کــه هــر چــه نــگاه کــرد چــاره ای جــز فــداکاری نداشــت؛ آن هــم چنیــن فــداکاری خونیــِن 
بــا عظمتــی! مگــر چــه وضعــی بــود کــه حســین بن علی علیه الّســام، احســاس کــرد کــه اســام فقــط بــا 
فــداکاری او زنــده خواهــد مانــد، وااّل از دســت رفتــه اســت؟! عبــرت این جاســت. روزگاری رهبــر و پیغمبــر 
ــا  جامعــه اســامی، از همــان مکــه و مدینــه پرچمهــا را می بســت، بــه دســت مســلمانها مــی داد و آنهــا ت
ــا از  ــد؛ آنه ــد می کردن ــوری روم را تهدی ــد؛ امپرات ــای شــام می رفتن ــا مرزه ــرب و ت ــاط جزیزةالع اقصــی  نق
ــوان  ــه برمی گشــتند؛ کــه در ایــن خصــوص می ت مقابلشــان می گریختنــد و و لشــکریان اســام پیروزمندان
بــه ماجــرای »تبــوك« اشــاره کــرد. روزگاری در مســجد و معبــر جامعــه اســامی، صــوت و تــاوت قــرآن 
ــه  ــردم را موعظ ــد و م ــردم می خوان ــر م ــدا را ب ــات خ ــس، آی ــن و آن نََف ــا آن لح ــر ب ــود و پیغمب ــد ب بلن
می کــرد وآنهــا را در جــاده هدایــت بــا ســرعت پیــش می بــرد. ولــی چــه شــد کــه همیــن جامعــه، همیــن 
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کشــور و همیــن شــهرها، کارشــان بــه جایــی رســد و آن قــدر از اســام دور شــدند کــه کســی مثــل یزیــد 
برآنهــا حکومــت می کــرد؟! وضعــی پیــش آمــد کــه کســی مثــل حســین بن علــی علیه الّســام، دیــد کــه 
چــاره ای جزایــن فــداکاری عظیــم نــدارد! ایــن فــداکاری، در تاریــخ بی نظیراســت. چــه شــد کــه بــه چنیــن 

مرحلــه ای رســیدند؟ ایــن، آن عبــرت اســت. مــا بایــد ایــن را امــروز مــورد توّجــه دقیــق قــرار دهیــم.

 شناخت و اجتناب از بیماری جامعه اسالمی صدر اسالم
مــا امــروز یــک جامعه اســامی هســتیم. بایــد ببینیــم آن جامعه اســامی، چــه آفتــی پیــدا کــرد کــه کارش 
بــه یزیــد رســید؟ چــه شــد کــه بیســت ســال بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام، در همــان 
شــهری کــه او حکومــت می کــرد، ســرهای پســرانش را بــر نیــزه کردنــد و در آن شــهر گرداندنــد؟! کوفــه 
یــک نقطــه بیگانــه از دیــن نبــود! کوفــه همــان جایــی بــود کــه امیرالمؤمنیــن علیه الّســام در بازارهــای 
آن راه می رفــت؛ تازیانــه بــر دوش می انداخــت؛ مــردم را امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می کــرد؛ فریــاد 
تــاوت قــرآن در »آناءاللیــل و اطــراف النهــار« ازآن مســجد و آن تشــکیات بلنــد بــود. ایــن، همان شــهر بود 
کــه پــس از گذشــت ســالهایی نــه چنــدان طوالنــی در بــازارش دختــران و حــرم امیرالمؤمنیــن علیه الّســام 
ــه آن جــا رســیدند؟ اگــر بیمــاری ای  ــد. در ظــرف بیســت ســال چــه شــد کــه ب ــا اســارت می گرداندن را، ب
وجــود دارد کــه می توانــد جامعــه ای را کــه در رأســش کســانی مثــل پیغمبراســام و امیرالمؤمنیــن علیهمــا 
ــی  ــاری خطرناک ــاری، بیم ــن بیم ــاند، ای ــت برس ــه آن وضعی ــد ده ســال ب ــد، در ظــرف چن ــام بوده ان الّس
اســت و مــا هــم بایــد از آن بترســیم. امــام بزرگوارمــا، اگــر خــودرا شــاگردی از شــاگردان پیغمبــر اکــرم 
صلــوات اللَّ و ســامه علیــه محســوب می کــرد، ســِر فخــر بــه آســمان می ســود. امــام، افتخــارش بــه ایــن 
بــود کــه بتوانــد احــکام پیغمبــر را درك، عمــل و تبلیــغ کنــد. امــام مــا کجــا، پیغمبــر کجــا؟! آن جامعــه را 
پیغمبــر ســاخته بــود و بعــد از چنــد ســال بــه آن وضــع دچــار شــد. ایــن جامعــه مــا خیلــی بایــد مواظــب 
باشــد کــه بــه آن بیمــاری دچــار نشــود. عبــرت، این جاســت! مــا بایــد آن بیمــاری را بشناســیم؛ آن را یــک 

خطــر بــزرگ بدانیــم و از آن اجتنــاب کنیــم.
به نظــر مــن ایــن پیــام عاشــورا، از درســها و پیامهــای دیگــر عاشــورا بــرای مــا امــروز فوری تــر اســت. مــا 
ــازاده اّوِل دنیــای  ــر ســر آن جامعــه آمــد کــه حســین بن علی علیه الّســام، آق ــد بفهمیــم چــه بایــی ب بای
ــه  ــهری ک ــان ش ــام، در هم ــب علیه الّصاةوالّس ــر علی بن ابی طال ــلمین، پس ــه مس ــر خلیف ــام و پس اس
پــدر بزرگــوارش بــر مســند خافــت می نشســت، ســر بریــده اش گردانــده شــد و آب از آب تــکان نخــورد! 
از همــان شــهر آدمهایــی بــه کربــا آمدنــد، او و اصحــاب او را بــا لــب تشــنه بــه شــهادت رســانند و حــرم 

ــد! ــه اســارت گرفتن ــام را ب ــن علیه الّس امیرالمؤمنی
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 عوامل اصلی گمراهی در جامعه اسالمی
حــرف درایــن زمینــه، زیــاد اســت. مــن یــک آیــه از قــرآن را در پاســخ بــه ایــن ســؤال مطــرح می کنــم. 
قــرآن جــواب مــا را داده اســت. قــرآن، آن درد را بــه مســلمین معرفــی می کنــد. آن آیــه ایــن اســت 
کــه می فرمایــد: »فخلــف مــن بعدهــم خلــف اضاعــوا الّصــاة واتبعــوا الشــهوات فســوف یلقــون غّیــا.« 
دو عامــل، عامــل اصلــی ایــن گمراهــی و انحــراف عمومــی اســت: یکــی دورشــدن از ذکــر خــدا کــه 
مظهــر آن نمــاز اســت. فرامــوش کــردن خــدا و معنویّــت؛ حســاب معنویّــت را از زندگــی جــدا کــردن 
و توّجــه و ذکــر و دعــا و توّســل و طلــب از خــدای متعــال و تــوّکل بــه خــدا و محاســبات خدایــی را 
از زندگــی کنــار گذاشــتن. دوم »واتّبعــوا الشــهوات«؛ دنبــال شــهوترانیها رفتــن؛ دنبــال هوســها رفتــن 
و در یــک جملــه: دنیاطلبــی. بــه فکــر جمــع آوری ثــروت، جمع آوری مــال و التــذاذ بــه شــهوات دنیــا 
ــا  ــزرگ اســت. م ــن، درد اساســی وب ــا را فرامــوش کــردن. ای ــارا اصــل دانســتن و آرمانه ــادن. اینه افت
هــم ممکــن اســت بــه ایــن درد دچــار شــویم. اگــر در جامعه اســامی، آن حالــت آرمانخواهــی از بیــن 
بــرود یــا ضعیــف شــود؛ هــر کــس بــه فکرایــن باشــد کــه کاهــش را از معرکــه در ببــرد و از دیگــران 
در دنیــا عقــب نیفتــد؛ این کــه »دیگــری جمــع کــرده اســت، مــا هــم برویــم جمــع کنیــم و خاصــه 
ــه ایــن درد دچــار  ــوم اســت کــه ب ــح جامعــه ترجیــح دهیــم«، معل ــر مصال ــح خــود را ب خــود و مصال

خواهیــم شــد.

 پیشرفت و پسرفت نظام اسالمی
ــا اهمیــت دادن و زنــده  ــا مطــرح شــدن آرمانهــا و ب ــا هّمتهــای بلنــد، ب ــا ایمانهــا، ب نظــام اســامی، ب
ــگ  ــم رن ــی رود. شــعارها را ک ــش م ــی شــود و پی ــظ م ــد و حف ــه وجــود می آی نگه داشــتِن شــعارها ب
کــردن؛ اصــول اســام و انقــاب را مــورد بی اعتنایــی قــراردادن و همــه چیــز را بــا محاســبات مــاّدی 

مطــرح کــردن و فهمیــدن، جامعــه رابــه آن جــا خواهــد بــرد کــه بــه چنــان وضعــی برســد.

 عوامل پیشرفت جامعه اسالمی
آنهــا بــه آن وضــع دچــار شــدند. روزگاری بــرای مســلمین، پیشــرفت اســام مطــرح بــود؛ رضــای خــدا 
مطــرح بــود؛ تعلیــم دیــن و معــارف اســامی مطــرح بــود؛ آشــنایی بــا قــرآن و معــارف قــرآن مطــرح 
بــود؛ دســتگاه حکومــت، دســتگاه اداره کشــور، دســتگاه زهــد و تقــوا و بی اعتنایــی بــه زخــارف دنیــا 
و شــهوات شــخصی بــود و نتیجــه اش آن حرکــت عظیمــی شــد کــه مــردم بــه ســمت خــدا کردنــد. در 
ــل حســین  ــه شــد. کســی مث ــام، خلیف ــب علیه الّس ــل علی بن ابیطال ــی، شــخصّیتی مث ــان وضعیت چن
بــن علــی علیه الّســام شــخصیت برجســته شــد. معیارهــا در اینهــا، بیــش از همــه هســت. وقتــی معیــار 
ــن  ــی که ای ــدت در راه خداباشــد؛ آدمهای ــا باشــد، مجاه ــه دنی ــی ب ــوا باشــد، بی اعتنای خــدا باشــد، تق
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ــد و جامعــه،  ــه دســت می گیرن ــد، در صحنــه عمــل می آینــد و ســر رشــته کارهــا را ب معیارهــا را دارن
جامعه اســامی می شــود.

 عوامل پسرفت جامعه اسالمی
ــه  ــس ک ــر ک ــت، ه ــا طلب تراس ــه دنی ــس ک ــر ک ــود، ه ــوض ش ــی ع ــای خدای ــه معیاره ــا وقتی ک ام
شهوترانتراســت، هــر کــس کــه بــرای بــه دســت آوردن منافــع شــخصی زرنگتراســت، هــر کــس کــه 
ــه  ــود ک ــن می ش ــه ای ــت نتیج ــد. آن وق ــِر کار می آی ــر س ــت، ب ــر اس ــتی بیگانه ت ــدق و راس ــا ص ب
ــین بن علی  ــل حس ــی مث ــند و کس ــت می رس ــه ریاس ــاد ب ــمر و عبیداللَّ بن زی ــعد و ش ــال عمربن س امث
ــا  ــاب دو دو ت ــک حس ــن، ی ــد! ای ــهادت می رس ــه ش ــا ب ــی رود، و در کرب ــح م ــه مذب ــام، ب علیه الّس

ــت. چهارتاس

 ایستادگی در مقابل معیارهای باطل و غلط ماّدِی جهانی
بایــد کســانی کــه دلســوزند، نگذارنــد معیارهــای الهــی در جامعــه عــوض شــود. اگــر معیــاِر تقــوا در 
جامعــه عــوض شــد، معلــوم اســت کــه انســان بــا تقوایــی مثــل حســین بــن علــی علیه الّســام، بایــد 
خونــش ریختــه شــود. اگــر زرنگــی و دســت و پــاداری در کار دنیــا و پشــت هــم انــدازی و دروغگویــی 
و بی اعتنایــی بــه ارزشــهای اســامی مــاك قــرار گرفــت، معلوم اســت کــه کســی مثــل یزیــد بایــد در 
، شــخص اّول کشــور عــراق شــود. همــه کار اســام ایــن  رأس کار قــرار گیــرد و کســی مثــل عبیــداللَّ
ــود کــه در مقابــل  ــود کــه ایــن معیارهــای باطــل را عــوض کنــد. همــه کار انقــاب مــا هــم ایــن ب ب

معیارهــای باطــل و غلــط مــاّدِی جهانــی بایســتد و آنهــا را عــوض کنــد.
ــد  ــزوی و فرزن ــه من ــاب در جامع ــم روح انق ــه نگذاری ــت ک ــن اس ــورا ای ــری از عاش ــس، عبرت گی پ
ــد. امــروز بحمــداللَّ مســؤولین دلســوز و  انقــاب گوشــه گیر شــود. عــّده ای مســائل را اشــتباه گرفته ان
ــا  ــازند. ام ــد بس ــور را می خواهن ــد، و کش ــِر کارن ــر س ــن ب ــی و مؤم ــور انقاب ــد و رئیس جمه عاقه من
ــز  ــری چی ــت، ماّدیگ ــزی اس ــازندگی چی ــد. س ــتباه گرفته ان ــی، اش ــا ماّدیگرای ــازندگی را ب ــّده ای، س ع

ــه نوایــی برســند. ــاد شــود، و طبقــات محــروم ب دیگــری اســت. ســازندگی یعنــی کشــور آب
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خصوصیات منحصر به فرد حادثه ی كربال ومسئولیت 

 ژرف نگری و دقت نظر در ماجرای حسین بن علی)ع(
ــم.  ــه خــرج دهی ــر ب ــت نظ ــم و دّق ــری کنی ــد ژرف نگ ــام، بای ــرای حســین بن علی علیه الّصاةوالّس در ماج
خیلیهــا در دنیــا قیــام کردنــد، رهبــری داشــتند؛ کشــته هــم شــدند. در بیــن اینهــا، از اوالد پیغمبــران و 
از ائّمــه هــم کــم نبودنــد. امــا سیدالشــهدا یــک فــرد خــاص اســت. حادثــه کربــا، یــک حادثــه منحصــر 
بــه فــرد اســت. شــهدای کربــا، یــک جایــگاه منحصــر بــه خودشــان دارنــد. چــرا؟ پاســخ ایــن »چــرا« در 
طبیعــت حادثــه بایــد جســتجو شــود؛ و همــان اســت کــه بــه همــه مــا درس می دهــد؛ از جملــه و شــاید 

بخصــوص بــه شــما پاســداران عزیــز.

 حركت حسین بن علی)ع(، حركتی خالص و بدون هیچ شائبه
ــچ  ــدون هی ــاً و ب ــاً، مخلص ــی خالص ــین بن علی، حرکت ــت حس ــه حرک ــت ک ــن اس ــت ای ــک خصوصی ی
ــم  ــی مه ــه خیل ــت اّول ک ــن، خصوصی ــود. ای ــلمین ب ــه مس ــاح جامع ــن و اص ــدا و دی ــرای خ ــائبه، ب ش
ــاً  ــراً والظالم ــراً والبط ــرج اش ــم اخ ــی ل ــود: »انّ ــام فرم ــین بن علی علیه الّصاةوالّس ــه حس ــت. این ک اس
والمفســداً« خودنمایــی نیســت؛ خــود نشــان دادن نیســت؛ بــرای خــود، چیــزی طلبیــدن نیســت؛ نمایــش 
نیســت. ذّره ای ســتم و ذّره ای فســاد، در ایــن حرکــت نیســت. »و انمــا خرجــت، لطلــب االصــاح فــی اّمــة 
جــّدی.« ایــن، نکتــه بســیار مهّمــی اســت. انّمــا: فقــط! یعنــی هیــچ قصــد و غــرض دیگــری، آن نّیــت پــاك 
ــلمانان  ــا مس ــام ب ــدر اس ــه در ص ــی ک ــم، وقت ــرآن کری ــد. ق ــّدر نمی کن ــیدگون را مک ــن خورش و آن ذه

* بیانات در دیدار جمعی از پاسداران  1372/10/26
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ســخن می گویــد، می فرمایــد: »والتکونــوا کالّذیــن خرجــوا مــن دیارهــم بطــراً ورئاءالّنــاس« و این جــا امــام 
ــراً«. ــراً والبط ــرج اش ــم اخ ــی ل ــد: »انّ ــام می گوی ــین علیه الّس حس

 تقابل دو جریان در میدان مبارزه
ــرور و  ــیدکه از روی غ ــا نباش ــل آنه ــد: »مث ــرآن می گوی ــا ق ــت. در آن ج ــان اس ــت؛ دو جری ــّط اس دو خ
ــت نیســت، اخــاص  ــوِع حرک ــه در آن ن ــزی ک ــی چی ــد.« یعن ــت کردن ــی و نفس پرســتی حرک خودخواه
اســت. یعنــی از حرکــِت خــّط فاســد، فقــط »خــود« و فقــط »مــن«، مطــرح اســت. »ورئاءالّنــاس.« خــودش 
را آرایــش کــرده، بــر اســب قیمتــی ســوار شــده، جواهــرات بــه خــودش آویــزان کــرده، رجزهایــی خوانــده 
ــه  ــی اســت ک ــم میدان ــگ ه ــدان جن ــاً می ــگ. اتّفاق ــدان جن ــه می ــا؟ ب ــه کج ــود. ب ــارج می ش اســت و خ
ــی،  ــن آدم ــدن چنی ــارج ش ــد. خ ــد غلتی ــاك خواهن ــاك ه ــه خ ــل او در آن ب ــا مث ــن آدم و دهه همی
این گونــه اســت. فقــط در او نْفــس وجــود دارد.ایــن، یــک طــرف. بهتریــن نمونــه در نقطــه مقابلــش هــم 
ــخصی و  ــع ش ــن و مناف ــود و م ــی و خ ــه در او، خودخواه ــت ک ــام اس ــین بن علی علیه الّصاةوالّس حس
ــام  ــین بن علی علیه الّصاةوالّس ــت حس ــت نهض ــن خصوصی ــن، اّولی ــدارد. ای ــود ن ــی وج ــی و گروه قوم
ــد، آن کار،  ــتر باش ــما بیش ــن و ش ــاص در م ــه اخ ــه مای ــم، هرچ ــام می دهی ــه انج ــت. در آن کاری ک اس
ــتی و  ــب خودپرس ــمت قط ــه س ــویم، ب ــاص دور ش ــب اخ ــه از قط ــد. هرچ ــدا می کن ــتری پی ارزش بیش
خودخواهــی و بــرای خودکارکــردن و بــه فکــر خــود بــودن و منافــع شــخصی و قومــی و نظایــر آن نزدیــک 
شــده ایم کــه یــک طیــف دیگــر اســت. بیــن آن اخــاص مطلــق و خودخواهــی مطلــق، یــک میــدان وســیع 
اســت. هــر چــه از آن جــا بــه ایــن طــرف نزدیکتــر شــویم، ارزش کار مــا کمتــر می شــود؛ برکتــش کمتــر 
ــر چــه ناخالصــی در  ــه اســت. ه ــن قضی ــت ای ــن، خاصی ــر می شــود. ای ــدگاری اش هــم کمت می شــود؛ مان
ایــن جنــس باشــد، زودتــر فاســد می شــود. اگــر نــاب باشــد، هرگــز فاســد نمی شــود. حــاال اگــر بخواهیــم 
بــه محسوســات مثــال بزنیــم، ایــن آلیــاژ اگــر صددرصــد طــا باشــد، فاســد شــدنی نیســت؛ زنــگ خوردنــی 
نیســت. اّمــا بــه هــر انــدازه کــه مــس و آهــن و بقیــه مــواد کــم قیمــت داخــل ایــن آلیــاژ باشــد، فســاد آن 
و از بیــن رفتنــش بیشــتر اســت. ایــن یــک قاعــده کلـّـی اســت.این، در محسوســات اســت. امــا در معنویـّـات، 
ایــن موازنه هــا بســیار دقیقتــر اســت. مــا بــه حســب دیــد مــاّدی و معمولــی، نمی فهمیــم. امــا اهــل معنــا 
و بصیــرت، می فهمنــد. نّقــاد ایــن قضیــه، صــّراف و زرگــر ایــن ماجــرا، خــدای متعــال اســت. »فــاّن الناقــد 
بصیــر.« اگــر یــک سرســوزن ناخالصــی در کار مــا باشــد، بــه همــان انــدازه آن کار کــم ارزش می شــود و 

ــد. ــدگاری آن می کاه ــدا، از مان خ

 خلوص، علت و مایه ی ماندگاری كارها
ــی اســت کــه یــک  ــد بصیــری اســت. کار امــام حســین علیه الّصاةوالّســام، از کارهای خــدای متعــال، ناق
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ــده اســت و  ــا کنــون مان ــاب، ت ــذا شــما می ببینیــد ایــن جنــس ن ســر ســوزن ناخالصــی در آن نیســت. ل
ــان  ــه در آن بیاب ــّده، غریبان ــن ع ــه ای ــد از این ک ــرد بع ــاور می ک ــد. چــه کســی ب ــد مان ــد هــم خواه ــا اب ت
کشــته شــدند، بدنهایشــان را همــان جــا بــه خــاك ســپردند، آن همــه تبلیغــات علیه شــان کردنــد، آن طــور 
تــار و مارشــان کردنــد و بعــد از شهادتشــان مدینــه را بــه آتــش کشــیدند - داســتان َحــّره، کــه ســال بعــد 
اتّفــاق افتــاد - و ایــن گلســتان را زیــر و رو و گلهایــش را پرپــر کردنــد، دیگــر کســی بــوی گاب از ایــن 
گلســتان بشــنود؟! بــا کــدام قاعــده مــاّدی جــور در می آیــد، کــه بــرگ گلــی از آن گلســتان در ایــن عالــم 
ــا را بیشــتر  ــر چــه روزگار گذشــته، عطــر آن گلســتان، دنی ــه ه ــد ک ــا شــما می بینی ــد؟! ام طبیعــت بمان
برداشــته اســت. کســانی هســتند کــه قبــول ندارنــد پیغمبــر جــّد او و حســین بن علی دنبالــه رو راه اوســت؛ 
امــا حســین را قبــول دارنــد! پــدرش علــی را قبــول ندارنــد، اّمــا او را قبــول دارنــد! خــدا را قبــول ندارنــد 
-خــدای حســین بن علــی را قبــول ندارنــد - امــا در مقابــِل حســین بن علی، ســر تعظیــم فــرود می آورنــد! 
ایــن، نتیجــه همــان خلــوص اســت. در انقــاب بــزرگ مــا هــم، جوهــر خلــوص مایــه مانــدگاری آن شــده 
ــه  ــه خاطره هایتــان و ب ــد ب ــام بزرگــوار، مظهــرش بود.حــاال شــما برگردی ــی کــه ام ــز ناب اســت؛ همــان فل
یــاد بیاوریــد آن بیابانهــا را، آن گرماهــا را، آن رعبهــا و خوفهــای میــدان جنــگ را، آن خطــر دم بــه دم را، 
ــرای  ــد ب ــه جــوش می زدی ــی را - ک ــدنها را، آن بی نیروی ــره ش ــرف را، آن محاص ــای پرب ــرمای قلّه ه آن س
عــّده ای نیــرو - آن نداشــتن تجهیــزات را - کــه دنبــال یــک تفنــگ و یــک خمپــاره، آن قــدر می دویدیــد - 
و احســاس آن روزهــا را در ذهنتــان مجّســم کنیــد. آن وقــت می فهمیــد کــه چــرا ایــن همــه، علیــه ایــن 
انقــاب توطئــه شــده اســت و هنــوز هــم می شــود؛ در عیــن حــال، ایــن درخــت، اســتوار ایســتاده اســت.

ــاص  ــوص اخ ــت و بخص ــن مل ــام و ای ــاص ام ــت. اخ ــرده اس ــظ ک ــه آن را حف ــت ک ــر اس ــن جوه همی
ــای  ــزو نمونه ه ــا و ج ــزو بهترینه ــما ج ــتند و ش ــور داش ــگ حض ــای جن ــه در میدانه ــود ک ــی ب رزمندگان
ــه آن توّجــه  ــم ب ــان و ســرخّطی اســت کــه همــه مــا بایــد دائ کاملــش هســتید. ایــن، یــک نکتــه و جری

ــه هســتم. ــن نکت ــه ای ــه ب ــاج توّج ــده، بیشــتر از شــما محت داشــته باشــیم و بن

 غربت و بی كسی، عامل دیگر ماندگاری نهضت حسین بن علی)ع(
ــّم  ــی مه ــام، خیل ــین بن علی علیه الّصاةوالّس ــت حس ــه نهض ــم در مجموع ــه آن ه ــر - ک ــه دیگ ــک نکت ی
اســت و بــا توّجــه بــه وضــع امــروز مــا، بــه یــک معنــا بــه قــّوت نیــروی اخــاص برمی گــردد - ایــن اســت 
ــا، غربــت و بی کســی و  ــه کرب ــدازه حادث ــه ان ــه ای از حــوادث خونبــار صــدر اســام، ب کــه در هیــچ حادث
تنهایــی وجــود نداشــته اســت. ایــن، تاریــخ اســام اســت. هــر کــس می خواهــد نــگاه کنــد. بنــده دّقــت 
کــردم: هیــچ حادثــه ای مثــل حادثــه کربــا نیســت؛ چــه در جنگهــای صــدر اســام و جنگهــای پیغمبــر 
ــور  ــردم حض ــود، م ــی ب ــود، دولت ــی ب ــره حکومت ــوارد، باالخ ــن. در آن م ــای امیرالمؤمنی ــه در جنگه و چ
ــم  ــان ه ــت سرش ــد و پش ــگ می رفتن ــدان جن ــه می ــت ب ــن جمعی ــان ای ــم از می ــربازانی ه ــتند؛ س داش
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ــا  ــر ی ــل پیغمب ــدری مث ــر عظیم الق ــویق رهب ــدگان، تش ــین بینن ــران، تحس ــادران، آرزوی خواه ــای م دع
ــد. ایــن، کار ســختی نیســت.  ــل پیغمبــر، جانشــان را فــدا می کردن ــود. می رفتنــد در مقاب امیرالمؤمنیــن ب
چقــدر از جوانــان مــا حاضــر بودنــد بــرای یــک پیــام امــام، جانشــان را قربــان کننــد! چقــدر از مــا، االن 
ــان در  ــی انس ــم! وقت ــان کنی ــان را قرب ــود و جانم ــان بش ــّی غایبم ــرف ول ــی از ط ــاره لطف ــم اش آرزو داری
جلــو چشــمش، رهبــرش را ببینــد و آن همــه تشــویق پشــت ســرش باشــد، بعــد هــم معلــوم باشــد کــه 
می جنگنــد تــا پیــروز شــوند و دشــمن را شکســت دهنــد، بــا امیــِد پیــروزی می جنگنــد. چنیــن جنگــی، 
در مقابــل آنچــه کــه در حادثــه عاشــورا می بینیــم، جنــگ ســختی نیســت. البتــه بعضــی دیگــر از حــوادث 
هــم بــود کــه آنهــا هــم حادثه هــای نســبتاً غریبانــه ای اســت. مثــل حــوادث امام زاده هــا؛ مثــل حســنّیون 
در زمــان ائّمــه علیهم الّســام. امــا آنهــا هــم - همه شــان - می دانســتند کــه پشــت سرشــان امامانــی مثــل 
امــام صــادق، مثــل امــام موســی بن جعفــر و مثــل امــام رضــا علیه الّصاةوالّســام وجــود دارنــد کــه رهبــر 
و آقــای ایشــانند و ناظــر و حاضرنــد؛ هــوای آنهــا را دارنــد و اهــل و عیــال آنهــا را رســیدگی می کننــد. امــام 
صــادق - طبــق روایــت - فرمــود: »برونــد بــا ایــن حــّکام فاســد بجنگنــد و مبــارزه کننــد - »و علــّی نفقــه 
ــود. تحسینشــان می کردنــد.  عیالــه« - مــن عهــده دار نفقــه عیــال آنهــا می شــوم. جامعــه بــزرگ شــیعه ب

ــه بیــرون از میــدان جنــگ داشــتند.  ــد. باالخــره یــک دلگرمــی ب تمجیدشــان می کردن

 فداكاری حسین بن علی )ع(،در میدانی بسیار سخت
ــّب لبــاب اســام - کــه همــه آن را قبــول داشــتند - یعنــی خــود  ــا ول ــا، اصــل قضای امــا در حادثــه کرب
ــاب  ــد، اصح ــم می دان ــود او ه ــن را خ ــود و ای ــهید ش ــت ش ــت و بناس ــه اس ــین بن علی، درون حادث حس
ــور  ــن کش ــزرگ و ای ــای ب ــن دنی ــطح ای ــا - در س ــچ ج ــه هی ــدی ب ــچ امی ــد. هی ــم می دانن ــک او ه نزدی
ــد  ــای اســام در آن روز، کســانی بودن ــزرگان دنی ــد. ب ــد. غریــب محضن ــل - ندارن اســامی عریــض و طوی
ــّر  ــان مض ــای خودش ــرای دنی ــون او را ب ــود؛ چ ــان نب ــین بن علی غمش ــدن حس ــته ش ــی از کش ــه بعض ک
می دانســتند! عــده ای هــم کــه غمشــان بــود، آن قــدر اهتمــام بــه ایــن قضیــه نمی کردنــد. مثــل عبــداللَّ 
جعفــرو عبــداللَّ عبــاس. یعنــی هیــچ امیــدی از بیــروِن ایــن میــدان مبــارزه غم آلــوده و سرشــار از محنــت، 
وجــود نداشــت. و هــر چــه بــود در همیــن میــدان کربــا بــود و بــس! همــه امیدهــا خاصــه شــده بــود در 
همیــن جمــع و ایــن جمــع هــم دل بــه شــهادت داده بــود. بعــد از کشــته شــدن هــم - برحســب موازیــن 
ظاهــری - کســی بــرای آنهــا یــک فاتحــه نمی گرفــت. یزیــد بــر همــه جــا مســلّط بــود. حتــی زنــان آنهــا 
ــیار  ــدان، بس ــن می ــداکاری در ای ــد. ف ــم نمی کردن ــم رح ــان ه ــه بچه هایش ــد و ب ــارت می بردن ــه اس را ب
.« اگــر آن ایمــان و آن اخــاص و آن نورخدایــی در وجــود  ســخت اســت. »ال یــوم کیومــک یــا اباعبــداللَّ
حســین بن علی نمی درخشــید کــه آن عــده معــدود مؤمنیــن را گــرم کنــد، اصــًا چنیــن حادثــه ای امــکان 

تحّقــق نداشــت. ببینیــد ایــن حادثــه چقــدر بــا عظمــت اســت!
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 قابل مقایسه نبودن شهدای كربال
بنابرایــن، یکــی دیگــر از خصوصیــات ایــن حادثــه غریبانــه بــودن آن اســت. لذاســت کــه مــن مکــّرر عــرض 
کــرده ام شــهدای زمــان مــا، بــا شــهدای بــدر، بــا شــهدای حنیــن، بــا شــهدای احــد، بــا شــهدای صّفیــن، 
بــا شــهدای جمــل قابــل مقایســه هســتند و از بســیاری از آنهــا باالترنــد؛ امــا بــا شــهدای کربــا، نــه! هیــچ 
کــس بــا شــهدای کربــا، قابــل مقایســه نیســت. نــه امــروز، نــه دیــروز، نــه از اّول اســام و نــه تــا آن زمانــی 
ــن  ــر و حبیب ب ــرای علی اکب ــد؛ و نظیــری دیگــر ب ــد و بخواهــد. آن شــهدا ممتازن ــال بدان کــه خــدای متع

مظاهــر نمی شــود پیــدا کــرد.

 بركت حادثه كربال و جانفشانی حسین بن علی)ع(
ایــن اســت حادثــه حســین بن علی؛ عزیــزان مــن! ایــن پایــه اســتوار و محکــم اســت کــه هــزار و ســیصد 
ــر آن  ــد اگ ــال می کنی ــت. خی ــته اس ــه داش ــا نگ ــمنی، در دنی ــه دش ــا آن هم ــام را، ب ــت اس ــدی اس و ان
شــهادت، آن خــون پــاك و آن حادثــه بــه آن بزرگــی نبــود، اســام باقــی می مانــد؟! قطعــاً بدانیــد اســام 
ــن  ــک دی ــوان ی ــه عن ــود ب ــن ب ــد. ممک ــود می ش ــوادث، ناب ــان ح ــد در توف ــاً بدانی ــد. قطع ــی نمی مان باق
ــام  ــا اس ــد؛ ام ــا می مان ــه هایی از دنی ــا گوش ــه ای ی ــه، در گوش ــداران کم مای ــّده طرف ــک ع ــا ی تاریخــی، ب
زنــده نمی مانــد. فقــط نــام و یــاد اســام ممکــن بــود بمانــد. امــا امــروز شــما می بینیــد کــه اســام، بعــد 
از هــزار و چهــار صــد ســال، در دنیــا، زنــده اســت. اســام، ســازنده اســت. امــروز، اســام در دنیــا، زاینــده 
اســت. امــروز اســام در دنیــا، ملتهــا را بــه عنــوان روشــنترین و پرفروغتریــن امیــد، بــه ســمت خــود متوّجــه 
کــرده اســت. اینهــا همــه از برکــت همــان حادثــه کربــا و جانفشــانی حســین بن علی علیه الّســام، اســت. 
ــد از دوران حســین بن علی،  ــرآن بع ــت ق ــه حاکمی ــن تجرب ــه اّولی ــال خواســته اســت ک حــال خــدای متع
یعنــی نظــام جمهــوری اســامی، پــا بــه عرصــه بگــذارد. یعنــی بعــد از آن حادثــه، هــر کار شــده، مقدمــه ای 
ــوده اســت. کوشــش همــه علمــا، همــه متفّکریــن، همــه فاســفه، همــه متکلّمیــن،  ــرای امــروز شــما ب ب
ــا  ــاده شــد، ت ــا، اســام را نگه داشــت و اوضــاع و احــوال آم ــه جنگه ــن هم ــا و تاشــها و ای ــه زحمته هم
امــروز حکومتــی براســاس حاکمیــت ارزشــهای الهــی و قرآنــی بــه وجــود آیــد. بخــت و اقبــال بــا شــما و 
بــا ملــت ایــران بــود کــه خــدای متعــال، ایــن بــار را، اّول بــار روی دوش اینهــا گذاشــت. البتــه »بخــت« 
ــه  ــوده ب ــت و بیه ــال، مف ــدای متع ــد را خ ــال بلن ــن اقب ــت. ای ــاق نیس ــای اتّف ــه معن ــم، ب ــه می گویی ک
ــه  ــه او داد. البت ــره ب ــن را باالخ ــال، ای ــدای متع ــرد؛ و خ ــا ک ــی کاره ــران خیل ــت ای ــد. مل کســی نمی ده
ایــن فداکاریهــا، تاشــها، اخاصهــا و زحمــات، تمــام شــدنی هــم نیســت. خیــال نکنیــد کــه اگــر چهــار 
ــردا کار  ــروز و ف ــد »ام ــا و بگوین ــال بنشــینند آن گوشــه دنی ــر یاوه گــوِی ســاده دِل بیچــاره خــوش خی نف
ــه انجــام می رســد! خیــر! ایــن اســاس، تمــام شــدنی نیســت. جمهــوری اســامی تمــام می شــود« ایــن ب
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بركات عزاداری اباعبداهلل و احیای ذكر عاشورا *

امــا دربــاره مســائل مربــوط بــه محــّرم، دو نــوع مطلــب وجــود دارد: یکــی ســخن دربــاره نهضــت عاشوراســت. 
اگرچــه بــزرگان دربــاره فلســفه قیــام امــام حســین علیه الّســام، بســیار گفته انــد و نوشــته اند و حرفهــای بســیار 
قّیمــی هــم در ایــن مقولــه زده شــده اســت؛ امــا حقیقتــاً یــک عمــر می شــود ســخن از ایــن حقیقــِت درخشــان 
گفــت. هرچــه دربــاره عاشــورا و قیــام امــام حســین علیه الّســام، فکــر کنیــم، متوّجــه می شــویم کــه ایــن قضیه، 
از ابعــاد مختلــف دارای کشــش و گنجایــش اندیشــیدن و بیــان کــردن اســت. هرچــه فکــر کنیــم، ممکــن اســت 
حرفهــای جدیــد و حقایــق تــازه ای را بیابیــم. ایــن یــک مقولــه حــرف؛ کــه اگرچــه در دوره ســال گفتــه می شــود 
و بایــد هــم گفتــه شــود، امــا محــّرم خصوصیتــی دارد و در ایـّـام محــّرم، از ایــن مقولــه بیشــتر بایــد ســخن گفــت 

و می گوینــد و انشــاءاللَّ بــاز هــم خواهنــد گفــت.

 بركات احیای ذكر عاشورا
یــک مقولــه دیگــر کــه بــه مناســبت مّحــرم قابــل بحــث اســت و در ایــن زمینــه کمتــر صحبــت می شــود و 
ــام و  ــین بن علی علیه الّس ــزاداری حس ــه ع ــم، مقول ــت کن ــدری صحب ــاره آن، ق ــب درب ــم امش ــده می خواه بن
بــرکات احیــای ذکــر عاشوراســت. تحقیقــاً یکــی از مهمتریــن امتیــازات جامعــه شــیعه بر دیگــر جوامع مســلمان، 
ایــن اســت کــه جامعــه شــیعه، برخــوردار از خاطــره عاشوراســت. از همــان روزی کــه موضــوِع ذکــر مصیبــت 
حســین بن علی علیه الّســام مطــرح شــد، چشــمه جوشــانی از فیــض و معنویـّـت در اذهــان معتقدیــن و محّبیــن 
اهــل بیــت علیهم الّســام جــاری گشــت. ایــن چشــمه جوشــان، تا امــروز همچنــان ادامــه و جریان داشــته اســت؛ 

* بیانات در دیدار جمعی از روحانیون کهگیلویه و بویراحمد  1373/03/17
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بعــد از ایــن هــم خواهــد داشــت و بهانــه آن هــم یــادآوری خاطــره عاشوراســت.

 حادثه ی عاشورا دریاِی خروشاِن عواطِف صادق 
بیــان ماجــرای عاشــورا، فقــط بیــان یــک خاطــره نیســت. بلکــه بیــان حادثــه ای اســت کــه - همان طــور کــه 
در آغــاز ســخن عــرض شــد - دارای ابعــاد بی شــمار اســت. پــس، یــادآوری ایــن خاطــره، در حقیقــت مقولــه ای 
اســت کــه می توانــد بــه بــرکات فــراوان و بیشــماری منتهــی شــود. لــذا شــما ماحظــه می کنیــد کــه در زمــان 
ائّمــه علیهم الّســام، قضیــه گریســتن و گریانــدن بــرای امــام حســین علیه الّســام، بــرای خــود جایــی دارد. مبــادا 
کســی خیــال کنــد کــه در زمینــه فکــر و منطــق و اســتدالل، دیگــر چــه جایی بــرای گریه کــردن و ایــن بحثهای 
قدیمــی اســت! نــه! ایــن خیــاِل باطــل اســت. عاطفــه به جــای خــود و منطــق و اســتدالل هــم به جــای خــود، 
هــر یــک ســهمی در بنــای شــخصّیت انســان دارد. خیلــی از مســائل اســت کــه بایــد آنهــا را بــا عاطفــه و محّبــت 
حــل کــرد و در آنهــا جــای منطــق و اســتدالل نیســت. شــما اگــر در نهضتهــای انبیــا ماحظــه کنیــد، خواهیــد 
دیــد وقتــی کــه پیغمبــران مبعــوث می شــدند، در وهلــه اّول کــه عــّده ای دور آنهــا را می گرفتنــد، عامــل اصلــی، 
منطــق و اســتدالل نبــود. شــما در تاریــخ پیغمبــر اســام کــه مــدّون و روشــن هــم هســت، کجــا ســراغ داریــد 
کــه آن حضــرت کســانی از کّفــار قریــش را کــه مثــاً اســتعداد و قابلّیــت داشــته اند، در مقابــل خــود نشــانده و 
برایشــان اســتدالل کــرده باشــد کــه بــه ایــن دلیــل خــدا هســت، یــا به ایــن دلیــل خــدا واحــد اســت، یــا بــه 
ایــن دلیــل و اســتدالل عقانــی، بتهایــی را کــه می پرســتید، باطلنــد؟ دلیــل و اســتدالل، زمانــی کاربـُـرد دارد کــه 
نهضــت پیش رفتــه اســت. در وهلــه اّول، حرکــت، حرکتــی احساســی و عاطفــی اســت. در وهلــه اّول ایــن اســت 
کــه ناگهــان فریــاد می زنــد: »نــگاه کنیــد بــه ایــن بتهــا و ببینیــد کــه اینهــا ناتواننــد!« در وهلــه اّول می گویــد 
« موجــب فاح  نــگاه کنیــد کــه خــدای متعــال واحــد اســت: »قولواالاله االاللَّ تفلحــوا.« بــه چــه دلیــل »الالــه االاللَّ
اســت؟ این جــا کــدام اســتقال عقانــی و فلســفی وجــود دارد؟ البتــه در خــال هــر احساســی کــه صــادق باشــد، 
یــک برهــان فلســفی خوابیــده اســت. امــا بحــث ســِر ایــن اســت کــه نبــی وقتــی می خواهــد دعــوت خــود را 
شــروع کنــد، اســتدالل فلســفی مطــرح نمی ســازد؛ بلکــه احســاس و عاطفــه صــادق را مطــرح می کنــد. البتــه 
آن احســاس صــادق، احســاس بی منطــق و غلــط نیست؛احساســی اســت کــه در درون خــود، اســتداللی هــم 
دارد. اّول توّجــه را بــه ظلمــی کــه در جامعــه جــاری اســت؛ اختــاف طبقاتــی ای کــه وجــود دارد و فشــاری کــه 
« از جنــس بشــر و شــیاطین انــس بــر مــردم وارد می کننــد، معطــوف می ســازد. ایــن، همــان عواطــف  »انــداد اللَّ
و احساســات اســت. البتــه بعــد کــه حرکــت وارد جریــاِن معقــول و عــاّدی خود شــد، نوبــت اســتدالل منطقی هم 
می رســد. یعنــی کســانی کــه دارای تحّمــل عقلــی و پیشــرفت فکــری هســتند، بــه اســتدالالت عالــی می رســند. 
ولــی بعضــی افــراد هــم، در همــان درجــات ابتدایــی می ماننــد. در عیــن حــال، معلــوم هــم نیســت آنهایــی کــه از 
لحــاظ اســتدالل ســطح باالتــری دارنــد، از لحــاظ درجــات معنــوی هــم، حتمــاً ســطح باالتری داشــته باشــند. نه؛ 
گاهــی کســانی کــه ســطح اســتداللِی پایین تــری دارنــد، امــا جوشــش عواطفشــان باالســت، ارتبــاط و علقه شــان 
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بــا مبــدأ غیبــی بیشــتر و محبتشــان نســبت بــه پیغمبــر، جوشــانتر اســت و بــه درجــات عالیتــری می رســند. 
قضیــه این گونــه اســت. در حرکتهــای معنــوی، عاطفــه ســهم و جــای خــود را دارد. نــه عاطفــه جــای اســتدالل را 
می گیــرد و نــه اســتدالل می توانــد بــه جــای عواطــف بنشــیند. حادثــه عاشــورا، در ذات و طبیعــت خــود، یــک 

دریــاِی خروشــاِن عواطــِف صــادق اســت.

 مبارزه غریبانه، دشوارترین مبارزه 
یــک انســان واال، پــاك، منــّور و بــدون ذّره ای شــائبه تردیــد در شــخصیت ملکوتــِی واالی او، بــرای هدفــی که همه 
منصفیــن عالــم در صّحــِت آن، کــه مبتنــی بــر نجــات جامعــه از چنــگ ظلــم و جــور و عــدوان اســت، مّتفقنــد، 
، صلّی اللَّ علیه وآلــه، قــال: مــن رأی  حرکــت شــگرفش را آغــاز می کنــد و می گویــد: »ایهــا الّنــاس! اّن رســول اللَّ
ســلطاناً جائــراً... « بحــث ســِر ایــن اســت. امــام حســین علیه الّســام، فلســفه حرکــت خــود را مقابلــه با جــور قرار 
می دهــد: »یعمــل فــی عبــاداللَّ باالثــم والعــدوان.« بحــث بــر ســِر مقّدســترین هدفهاســت کــه همــه منصفیــن 

عالــم آن را قبــول دارنــد. چنــان انســانی، در راه چنیــن هدفــی، دشــوارترین مبــارزه را تحّمــل می کنــد.
دشــوارترین مبــارزه، مبــارزه غریبانــه اســت. کشــته شــدن در میــان هیاهــو و هلهلــه دوســتان و تحســین عاّمــه 
مــردم، چنــدان دشــوار نیســت. چنان کــه در یکــی از جنگهــای صــدر اســام، وقتــی کــه دو لشــکِر حــّق و باطــل 
در مقابــل هــم صــف کشــیدند و کســانی چــون پیغمبــر و امیرالمؤمنیــن، علیهمــا الّســام، در رأس جبهــه حــق 
قــرار داشــتند، پیغمبــر از ســپاهیان خــود پرســید: چه کســی حاضــر اســت بــه میــدان بــرود و فــان جنگجــوی 
معــروِف ســپاه دشــمن را از پــای درآورد؟ جوانــی از ســپاهیان اســام، داوطلــب شــد. پیغمبــر دســتی بــر ســر او 
کشــید و او را بدرقــه کــرد. مســلمانان هــم برایــش دعــا کردنــد و او بــه میــدان نبــرد رفــت، جهــاد کــرد و کشــته 
شــد. ایــن، یــک نــوع کشــته شــدن و جهــاد کــردن اســت. نــوِع دیگــِر جهــاد کــردن، جهــادی اســت کــه وقتــی 
انســان بــه ســمت میــدان نبــرد مــی رود، آحــاد جامعــه نســبت بــه او یــا منکرنــد، یا غافلنــد، یــا کنــاره می جویند 
و یــا در مقابلــش می ایســتند. کســانی هــم کــه قلبــاً وی را تحســین می کننــد - و تعدادشــان کــم اســت - جــرأت 

ندارنــد زبانــی بــه تحســینش بپردازند.
در حادثــه عاشــورای امــام حســین علیه الّســام، حتــی کســانی ماننــد »عبداللَّ بن عبــاس« و »عبداللَّ بــن جعفــر« 
ــا مدینــه  ــد، جــرأت نمی کننــد در مکــه ی ــدان بنی هاشــم و از همیــن شــجره طّیبه ان کــه خودشــان جــزو خان
بایســتند، فریــاد بزننــد و بــه نــاِم امــام حســین علیه الّســام، شــعار بدهنــد. چنیــن مبــارزه ای، غریبانــه اســت و 
مبــارزه غریبانــه، ســخت تریِن مبارزه هاســت. همــه بــا انســان، دشــمن. همــه از انســان، رویگــردان. در مبــارزه امام 
حســین علیه الّســام، حّتــی برخــی از دوســتان هــم معرضنــد. چنان کــه بــه یکــی از آنهــا فرمــود: »بیــا بــه مــن 

کمــک کــن.« و او بــه جــای کمــک، اســبش را بــرای حضــرت فرســتاد و گفــت: »از اســب مــن اســتفاده کــن«!
غربــت از ایــن باالتــر و مبــارزه از ایــن غریبانه تــر؟! آن وقــت در ایــن مبــارزه غریبانــه، عزیزتریــن عزیزانــش در 
مقابــل چشــمش قربانــی شــوند. پســرانش، برادرزاده هایــش، برادرانــش و پســرعموهایش؛ ایــن گلهای بنی هاشــم، 
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پرپــر شــوند، و در مقابلــش روی زمیــن بریزنــد و حّتــی کــودك شــش ماهه اش هــم کشــته شــود!
عــاوه بــر همــه ایــن مصیبتهــا، می دانــد بــه مجــّرد این کــه جــان از جســم مطّهــرش خــارج شــود، عیــاالت 
ــران  ــه دخت ــنه، ب ــای گرس ــه گرگه ــد ک ــت. می دان ــد گرف ــرار خواهن ــم ق ــورد تهاج ــش، م ــاه و بی دفاع بی پن
خردســال و جوانــش حملــه ور می شــوند، دلهــای آنهــا را می ترســانند؛ امــوال آنهــا را غــارت می کننــد؛ آنهــا را بــه 
ــه دختــر واالی امیرالمؤمنیــن علیه الّســام،  ــد کــه ب ــرار می دهنــد. می دان ــت ق ــد و مــورد اهان اســارت می گیرن
زینــب کبــری  ســام اللَّ علیهــا، کــه جــزو شــخصیتهای بــارز دنیــای اســام اســت، جســارت می کننــد. اینهــا را 

ــد. ــم می دان ه
بــر همــه اینهــا، تشــنگی خــود و اهــل و عیالــش را اضافــه کنیــد: کــودکان خردســال، تشــنه. دختــر بچه هــا، 
تشــنه. پیرهــا، تشــنه. حتــی کــودِك شــیرخواره، تشــنه. می توانیــد تصــّور کنیــد کــه ایــن مبــارزه چقــدر ســخت 
ــر یکدیگــر  ــوه او ب ــرای تماشــای جل ــّور کــه مائکــه آســمان ب ــر و من ــاك، مطّه اســت؟ انســانی چنــان واال، پ
ســبقت می گیرنــد و آرزومنــد تماشــای حســین بن علی علیه الســام هســتند تــا بــه او متبــّرك شــوند؛ انســانی 
کــه انبیــا و اولیــا آرزوی مقــام او را می کننــد، در چنــان مبــارزه ای و بــا چنــان شــّدت و محنتــی بــه شــهادت 
می رســد. شــهادِت چنیــن شــخصّیتی، حادثــه ای شــگرف اســت. کــدام انســانی اســت کــه عاطفــه اش از ایــن 
حادثــه جریحــه دار نشــود؟! کــدام انســانی اســت کــه ایــن حادثــه را بشناســد و بفهمــد و نســبت بــه آن دلبســته 

نشــود؟

 اولین روضه خوان اباعبداهلل)ع(
ایــن همــان چشــمه جوشــانی اســت کــه از ظهــِر روزِ عاشــورا شــروع شــد؛ از همــان وقتــی کــه زینــب کبــری 
ســام اللَّ علیها - طبــق نقلــی کــه شــده اســت - بــاالی »تــّل زینبّیــه« رفــت و خطــاب بــه پیغمبــر عــرض کــرد: 
، صلـّـی علیــک! مائکــة الّســماء هــذا حســینک مرّمــل بالّدمــاء، مقّطــع االعضــاء، مصلــوب العامــة  »یــا رســول اللَّ
والــّرداء. « او خوانــدِن روضــه امــام حســین علیه الّســام را شــروع کــرد و ماجــرا را بــا صــدای بلنــد گفــت؛ ماجرایی 
کــه می خواســتند مکتــوم بمانــد. خواهــر بزرگــوار امــام، چــه در کربــا، چــه در کوفــه و چــه در شــام و مدینــه، 
بــا صــدای بلنــد بــه بیــان حادثــه عاشــورا پرداخــت. ایــن چشــمه، از همــان روز شــروع بــه جوشــیدن کــرد و تــا 

امــروز، همچنــان جوشــان اســت. ایــن حادثــه عاشوراســت.

 شکر نعمت ذكر محرم و عاشورا
یــک وقــت اســت کــه کســی از داشــتن نعمتــی بی بهــره اســت و در مقابــل نعمــِت نداشــته، از او ســؤالی هــم 
ــا یــک وقــت کســی از نعمتــی بهره منــد اســت و از آن نعمتــی کــه دارد از وی ســؤال می شــود.  نمی شــود. ام
ــس عــزا،  ــاد حســین بن علی علیه الّســام، یعنــی نعمــت مجال ــن نعمتهــا، نعمــت خاطــره و ی یکــی از بزرگتری
نعمــت محــّرم و نعمــت عاشــورا بــرای جامعــه شــیعِی ماســت. متأســفانه بــرادران غیــر شــیعی مــا از مســلمین، 
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خــود را از ایــن نعمــت برخــوردار نکردنــد. امــا می تواننــد از ایــن نعمــت بهره منــد شــوند و امکانــش هــم وجــود 
دارد. البتــه بعضــی از مســلمیِن غیــر شــیعه در گوشــه وکنــار، ذکــر محــّرم و عاشــورا را دارنــد. ولــی آن گونــه کــه 

بایــد و شــاید، بینشــان رایــج نیســت؛ در حالی کــه بیــن مــا رایــج اســت.
اکنــون کــه ذکــر محــّرم و عاشــورا و یــاد و خاطــره امــام حســین علیه الســام، در بیــِن مــا رایــج اســت، از این ذکر 
و خاطــره و جلســات بزرگداشــت، چــه اســتفاده ای بایــد کــرد و شــکر ایــن نعمــت چیســت؟ ایــن همــان مطلبــی 

اســت کــه می خواهــم بــه عنــوان ســؤال مطــرح کنــم، و شــما جــواب بدهیــد.
ایــن نعمــت عظیــم، دلهــا رابــه منبــِع جوشــِش ایمــاِن اســامی مّتصــل می کنــد. کاری می کنــد کــه در طــول 
تاریــخ کــرد و ســتمگراِن حاکــم، از عاشــورا ترســیدند، و از وجــود قبــر نورانــی امــام حســین علیه الّســام، واهمــه 
داشــتند. تــرس از حادثــه عاشــورا و شــهدای آن، از زمــان خلفــای بنی امّیــه شــروع شــده و تــا زمــان مــا ادامــه 
یافتــه اســت و شــما یــک نمونــه اش را در دوران انقــاب خودمــان دیدیــد. وقتــی کــه محــّرم از راه می رســید، 
ــردِم  ــه م ــد علی ــر دســتش بســته اســت و نمی توان ــد دیگ ــوی، می دی ــِد پهل ــِق فاس ــِر فاس ــاِم مرتجــِع کاف نظ
مبــارزِ عاشــورایی، کاری انجــام دهــد. در واقــع مســؤولین آن نظــام، ناتوانــی خــود را ناشــی از فــرا رســیدن محــّرم 
می دانســتند. در گزارشــهای برجــا مانــده از آن رژیــم منحــوس، اشــارتها، بلکــه صراحتهایــی وجــود دارد که نشــان 

می دهــد آنهــا بــا فرارســیدن محــّرم، دســت و پایشــان را حســابی گــم می کردنــد.

 استفاده امام خمینی)ره( از نعمت محرم و عاشورا
امــام بزرگــوار مــا رضوان اللَّ علیــه، آن مــرد حکیــِم تیزبیــِن دین شــناِس دنیاشــناِس انســان شــناس، خــوب فهمید 
کــه از ایــن حادثــه بــرای پیشــبرد هــدف امــام حســین علیه الّســام چگونــه بایــد اســتفاده کنــد و کــرد. امــام 
بزرگــوار مــا، محــّرم را بــه عنــوان ماهــی کــه در آن، خــون بــر شمشــیر پیــروز می شــود، مطــرح نمــود و بــه برکت 
محــّرم، بــا همیــن تحلیــل و منطــق، خــون را بــر شمشــیر پیــروز کــرد. ایــن، یــک نمونــه از جلوه هــای نعمــت 
مــاه محــّرم و مجالــس ذکــر و یــاد امــام حســین علیه الّســام اســت کــه شــما دیدیــد. لــذا هــم مــردم و هــم 
روحانیــون، بایــد از ایــن نعمــت اســتفاده کننــد. اســتفاده مــردم این اســت که بــه مجالس عــزاداری سیدالشــهداء 
علیه الّســام، دل ببندنــد و ایــن مجالــس را - در ســطوح مختلــف - هرچــه می تواننــد بیشــتر اقامــه کننــد. مــردم 
بایــد مخلصانــه و بــرای اســتفاده، در مجالــس عــزاداری حســینی شــرکت کننــد؛ نــه بــرای وقــت گذرانــدن، یــا به 

صــورت عامیانــه ای، فقــط بــه عنــوان ثــواب اخــروی کــه نمی داننــد هــم، ایــن ثــواب اخــروی از کجــا می آیــد؟

 وظیفه مردم نسبت به امام حسین)ع(
مســلّماً شــرکت در مجالــس مذکــور، ثــواب اخــروی دارد؛ امــا ثــواب اخــروی مجالــس عــزا، از چــه ناحیــه و بــه 
چــه جهــت اســت؟ مســلماً مربــوط بــه جهتــی اســت کــه اگــر آن جهــت نباشــد، ثــواب هــم نیســت. بعضــی از 
مــردم متوّجــه ایــن نکتــه نیســتند. همــه بایــد در ایــن مجالس شــرکت کننــد، قــدر مجالــس عــزاداری را بدانند، 
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از ایــن مجالــس اســتفاده کننــد و روحــاً و قلبــاً ایــن مجالــس را وســیله ای بــرای ایجــاد ارتبــاط و اتّصــاِل هرچــه 
محکم تــر میــان خودشــان و حســین بن علی علیه الّســام، خانــدان پیغمبــر و روح اســام و قــرآن قــرار دهنــد. 

ایــن از وظایفــی کــه در ایــن خصــوص مربــوط بــه مــردم اســت.

  وظایف روحانیون در مجالس عزای حسینی
و امــا در ارتبــاط بــا وظایــف روحانیــون، مســأله دشــوارتر اســت. چــون قــواِم مجالــس عــزا بــه ایــن اســت کــه 
ــا  ــد ت ــزا کن ــه ع ــا، اقام ــان آنه ــا حضــور یافتــن در می ــی، ب ــرِد روحان ــک ف عــده ای دور هــم جمــع شــوند و ی
دیگــران از اقامــه عــزای او، مســتفید شــوند. یــک روحانــی چگونــه اقامــه عــزا خواهــد کــرد؟ ایــن، ســؤال مــن از 
همــه کســانی اســت کــه نســبت بــه چنیــن قضیــه ای احســاس مســؤولیت می کننــد. بــه اعتقــاد بنــده، مجالــس 

عــزاداری حســینی بایــد از ســه ویژگــی برخــوردار باشــد:

1-زیاد كردن محبت به اهل بیت)علیهم الّسالم(
ــاد کننــد.  ــه اهــل بیــت علیهم الّســام را زی اّولیــن ویژگــی بایــد ایــن باشــد کــه چنیــن مجالســی، محّبــت ب
چــون رابطــه عاطفــی، یــک رابطــه بســیار ذی قیمــت اســت. شــما، روحانیــون، بایــد کاری کنیــد کــه محّبــت 
ــر و  ــدان پیغمب ــام، خان ــه حســین بن علی علیه الّس ــه روز نســبت ب ــور، روزب ــس مذک شــرکت کنندگان در مجال
مناشــی ء معرفــت الهــی، بیشــتر شــود. اگــر شــما خــدای ناکــرده، در مجالــس مذکــور وضعــی را به وجــود آوریــد 
ــه اهل بیــت علیهم الســام نزدیــک نشــد، بلکــه  ــا فــرد بیــرون از آن فضــا، از لحــاظ عاطفــی ب کــه مســتمع ی
احســاس دوری و بیــزاری کــرد، نــه فقــط چنیــن مجالســی فاقــد یکــی از بزرگتریــن فوایــد خــود شــده، بلکــه 
بــه یــک معنــا، مّضــر هــم بــوده اســت. حــال شــما کــه مؤّســس یــا گوینــده چنیــن مجالســی هســتید، ببینیــد 
ــه حســین بن علی  چــه کاری می توانیــد بکنیــد کــه عواطــف مــردم، براثــر حضــور در ایــن مجالــس، نســبت ب

علیه الّســام و اهــل بیــت پیغمبــر علیهــم افضــل صلــواة اللَّ روزبــه روز بیشــتر شــود.

2-معرفت واضحتر نسبت به اصل حادثه عاشورا
دومیــن ویژگــی ای کــه بایــد در ایــن مجالــس بــه وجــود آیــد، ایــن اســت کــه مــردم نســبت بــه اصــل حادثــه 
ــین بن علی  ــس حس ــا در مجل ــه م ــد ک ــور نباش ــد. این ط ــدا کنن ــری پی ــنتر و واضحت ــت روش ــورا، معرف عاش
علیه الّســام، بــه منبــر برویــم یــا ســخنرانی کنیــم، امــا موضــوع ســخنرانی، حّضــار آن مجلــس، اعــم از جــوان و 
غیرجــوان و زن و مــرِد اهــل فکــر و تأّمــل را - کــه امــروز در جامعــه مــا بســیارند و ایــن از بــرکات انقــاب اســت 
- بــه ایــن فکــر فــرو ببــرد کــه »مــا بــه ایــن مجلــس آمدیــم و گریــه ای هــم کردیــم؛ امــا بــرای چــه؟ قضیــه چــه 
بــود؟ چــرا بایــد بــرای امــام حســین علیه الســام گریه کــرد؟ اصــاً چــرا امــام حســین علیه الســام بــه کربــا 
آمــد و عاشــورا را بــه وجــود آورد؟« بنابرایــن، بــه عنــوان منبــری یــا ســخنران، بایــد بــه موضوعاتــی بپردازیــد کــه 
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جوابگــوِی چنیــن ســؤاالتی باشــد. بایــد نســبت بــه اصــِل حادثــه عاشــورا معرفتــی در افــراد به وجــود آیــد. اگر در 
روضه خوانــی و ســخنرانی یــا ســایِر مطالــِب بیــان شــده از طــرف شــما، نکتــه ای روشــنگر یــا حداقــل اشــاره ای به 
ایــن معنــا نباشــد، یــک رکــن از آن ســه رکنــی کــه عــرض شــد، کــم و ناقــص خواهــد بــود. یعنــی ممکن اســت 
مجلــس مذکــور، فایــده الزم را ندهــد و ممکــن هــم هســت خــدای ناکــرده در بعضــی از فــروض، ضرر هــم بکنیم.

3-افزایش معرفت و ایمان دینی در مردم
ســومین ویژگــی الزم در ایــن مجالــس، افزایــش ایمــان و معرفــت دینــی در مــردم اســت. در چنیــن مجالســی 
بایــد از دیــن، نکاتــی عنــوان شــود کــه موجــب ایمــان و معرفــِت بیشــتر در مســتمع ومخاطــب گــردد. یعنــی 
ســخنرانان و منبریهــا، یــک موعظــه درســت، یــک حدیــث صحیــح، بخشــی از تاریــخ آموزنــده درســت، تفســیِر 
آیــه ای از قــرآن یــا مطلبــی از یــک عالــم و دانشــمنِد بــزرگ اســامی را در بیانــات خــود بگنجاننــد و بــه ســمع 
ــم، یــک مقــدار  ــاالی منبــر می روی شــرکت کنندگان در ایــن مجالــس برســانند. این طــور نباشــد کــه وقتــی ب
لّفاظــی کنیــم و حــرف بزنیــم و اگــر احیانــاً مطلبــی هــم ذکــر می کنیــم، مطلــب سســتی باشــد کــه نــه فقــط 
ــا از  ــم شــد، م ــور ه ــر این ط ــردازد. اگ ــاِن مســتمعین می پ ــف ایم ــه تضعی ــه ب ــد، بلک ــاد نمی کن ــا را زی ایمانه

جلســات مذکــور بــه فوایــد و مقاصــِد مــورِد نظــر نرســیده ایم.

 استدالل قوی برای ذهنهای هوشیار و آگاه
متأســفانه بایــد عــرض کنــم کــه گاهــی چنیــن مــواردی دیده می شــود. یعنــی بعضــاً گوینــده ای در یــک مجلس 
بــه نقــل مطلبــی می پــردازد کــه هــم از لحــاظ اســتدالل و پایــه مــدرك عقلــی یــا نقلــی سســت اســت و هــم از 
لحــاظ تأثیــر در ذهــِن یــک مســتمِع مســتبصر و اهــل منطــق و اســتدالل، ویرانگــر اســت. مثــاً در یــک کتــاب، 
بعضــی مطالــب نوشــته شــده اســت کــه دلیلــی بــر کــذب و دروغ بــودن آنهــا نداریم. ممکن اســت راســت باشــد، 
ممکــن اســت دروغ باشــد. اگــر شــما آن مطالــب را بیــان کنیــد - ولــو مســلّم نیســت خــاف واقــع باشــد - و بــا 
 ، شــنیدن آنهــا بــرای مســتمعتان، کــه جــواِن دانشــجو یــا محّصــل یــا رزمنــده و یــا انقابــی اســت - وبحمــداللَّ
انقــاب ذهنهــا را بــاز و منفتــح کــرده اســت - نســبت بــه دین، ســؤال و مســأله ایجــاد می شــود و اشــکال و عقده 
بــه وجــود می آیــد، نبایــد آن مطالــب را بگوییــد. حتــی اگــر ســنِد درســت هــم داشــت؛ چــون موجــب گمراهــی 
و انحــراف اســت، نبایــد نقــل کنیــد؛ چــه رســد بــه این کــه اغلــِب ایــن مطالــِب منــدرج در بعضــی کتابهــا، ســند 
درســتی هــم نــدارد. یــک نفــر از زبــان دیگــری، مطلبــی را مبنــی برایــن می شــنود کــه مــن در فــان ســفر، 
فان جــا بــودم، کــه فــان اتّفــاق افتــاد. گوینــده از روی مــدرك یــا بــدون مــدرك، چنــان مطلبــی را می گویــد. 
شــنونده هــم آن را بــاور می کنــد و در کتابــی می نویســد و ایــن کتــاب بــه دســت مــن و شــما می رســد. مــن و 
شــما چــرا بایــد آن مطلــب را کــه نمی توانــد در یــک مجمــع بــزرگ، بــرای ذهنهــای مســتبصر و هوشــیار و آگاه 
توجیــه شــود، بازگــو کنیــم؟! مگــر هــر مطلبــی را هرجا نوشــتند، انســان بایــد بخوانــد و بازگــو کند؟!امــروز عموِم 
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نهضت عاشورا

جوانــان کشــور - از دختــر و پســر گرفتــه تــا زن و مــرد، و حتــی غیرجوانــان - ذهنشــان بــاز اســت. اگــر دیــروز 
- قبــل از انقــاب - جوانــان دانشــجو از ایــن ویژگــی برخــوردار بودنــد، امــروز مخصــوص آنهــا نیســت و همــه، 
مســائل را بــا چشــم بصیــرت و بــا اســتبصار نــگاه می کننــد و می خواهنــد بفهمنــد. یــک بخــِش مهــم از حادثــه 
فرهنگــی در جامعــه امــروز مــا ایــن اســت کــه اینهــا در معــرض شــبهات قــرار می گیرنــد. یعنی دشــمنان شــبهه 
ــد. مگــر می شــود  ــه القــای شــبهه می پردازن ــِن فکــِر مــن و شــما ب ــه؛ منکری ــد. دشــمنان هــم ن ــا می کنن الق
گفــت هرکــس فکــر مــا را قبــول نــدارد، الل شــود، حــرف نزنــد، و هیــچ شــبهه ای القــا نکنــد؟ مگــر می شــود 
ــد و شــبهات  ــد می پردازن ــه ایجــاد تردی ــه هرحــال حــرف می زننــد، مطلــب می پراکننــد، ب این طــور گفــت؟ ب
درســت می کننــد. مهــم ایــن اســت کــه مطلبــی کــه شــما می گوییــد، برطــرف کننــده شــبهه باشــد و آن را زیاد 
نکند.بعضــی از افــراد، بــدون توجــه بــه ایــن مســؤولیت مهــم، بــه بــاالی منبــر می رونــد و حرفــی می زننــد کــه 
نــه فقــط گــره ای از ذهــن مســتمع بــاز نمی کنــد کــه گره هایــی هــم بــه ذهــن او می افزایــد. اگــر چنیــن اتّفاقــی 
افتــاد و مــا در بــاالی منبــر حرفــی زدیــم کــه ده نفــر جــوان، پنــج نفــر جــوان، یــا حتــی یــک نفــر جــوان، در امر 
دیــن دچــار تردیــد شــد و بعــد از پــای ســخنرانی مــا برخاســت و رفــت و مــا هــم او را نشــناختیم، بعــداً چگونــه 
می شــود جبــران کــرد؟ آیــا اصــاً قابــل جبــران اســت؟ آیــا خــدا از مــا خواهــد گذشــت؟ قضّیــه مشــکل اســت.

 كاری نکنیم كه اصل مجلس عزا از فلسفه واقعی اش دور بماند
ــه  ــبت ب ــه را نس ــد: 1. عاطف ــته باش ــود داش ــد وج ــی بای ــه ویژگ ــن س ــّرم، ای ــاه مح ــزاداری م ــس ع در مجال
ــد  ــی را بای ــد عاطف ــه و پیون ــه و رابط ــد. )علق ، بیشــتر کن ــواةاللَّ ــر، علیهم صل ــدان پیغمب حســین بن علی و خان
مســتحکم تر ســازد.( 2. نســبت بــه حادثــه عاشــورا، بایــد دیــِد روشــن و واضحــی بــه مســتمع بدهــد. 3. نســبت 
بــه معــارف دیــن، هــم ایجــاد معرفــت و هــم ایجــاد ایمــان - ولــو بــه نحــو کمــی - کنــد. نمی گوییم همــه منبرها 
بایــد برخــوردار از همــه ایــن خصوصیــات باشــند و بــه همــه موضوعــات بپردازنــد؛ نــه. شــما اگــر یــک حدیــِث 
صحیــح از کتابــی معتبــر را نقــل و همــان را معنــا کنیــد، کفایــت می کنــد. برخــی منبریهــا، بعضــی اوقــات یــک 
حدیــث را آن قــدر شــاخ و بــرگ می دهنــد کــه معنــای اصلــی اش از بیــن مــی رود. اگــر شــما یــک حدیــِث صحیح 
را بــرای مســتمع خــود درســت معنــا کنیــد، ممکــن اســت بخــِش مهّمــی از آنچــه را کــه مــا می خواهیــم داشــته 
باشــد. وقتــی شــما از روی یــک تعبیــر معتبــر، راجــع بــه یــک آیــه قــرآْن فکــر و مطالعــه کنیــد؛ بــه تنقیــح 
آن بپردازیــد و بــرای مســتمع بیــان نماییــد، مقصــود حاصــل اســت. اگــر بــرای ذکــر مصیبــت، کتــاب »نََفــس 
المهمــوِم« مرحــوم »محــّدث قمــی« را بــاز کنیــدو از رو بخوانیــد، بــرای مســتمع گریــه آور اســت و همــان عواطِف 
جوشــان را به وجــود مــی آورد. چــه لزومــی دارد کــه مــا بــه خیــال خودمــان، بــرای مجلس آرایــی کاری کنیــم 

کــه اصــل مجلــس عــزا از فلســفه واقعــی اش دور بمانــد؟!



45

نهضت عاشورا

  عزاداری سنتی، عامل تقرب بیشتر مردم به دین
ــی  ــروز اســام، تجلّ مــن واقعــاً می ترســم از این کــه خــدای ناکــرده، در ایــن دوران کــه دوراِن ظهــور اســام، ب
ــی  ــم. برخ ــام دهی ــان را انج ــم وظیفه م ــت، نتوانی ــام اس ــت علیهم الّصاةوالّس ــر اهل بی ــی فک ــام و تجلّ اس
ــن  ــا، همی ــد. یکــی از آن کاره ــک می کن ــن نزدی ــه خــدا و دی ــردم را ب ــا، م ــه آنه ــن ب ــه پرداخت کارهاســت ک
عزاداریهــای ســّنتی اســت کــه باعــث تقــّرِب بیشــتِر مــردم بــه دیــن می شــود. این کــه امــام فرمودنــد »عــزاداری 
ســّنتی بکنیــد« بــه خاطــر همیــن تقریــب اســت. در مجالــس عــزاداری نشســتن، روضــه خوانــدن، گریه کــردن، 
بــه سروســینه زدن و مواکــب عــزا و دســته های عــزاداری بــه راه انداختــن، از امــوری اســت کــه عواطــف عمومــی 
را نســبت بــه خانــدان پیغمبــر، پرجــوش می کنــد و بســیار خــوب اســت. در مقابــل، برخــی کارهــا هــم هســت 

کــه پرداختــن بــه آنهــا، کســانی را از دیــن برمی گردانــد.

 كارهای غلط و خالف در عزاداری
بنــده خیلــی متأســفم کــه بگویــم در ایــن ســه، چهــار ســال اخیــر، برخــی کارهــا در ارتبــاط بــا مراســم عــزاداری 
مــاه محــّرم دیــده شــده اســت کــه دســتهایی بــه غلــط، آن را در جامعــه مــا ترویــج کرده انــد. کارهایــی را بــاب 
می کننــد و رواج می دهنــد کــه هــر کــس ناظــِر آن باشــد، برایــش ســؤال به وجــود می آیــد. به عنــوال مثــال، در 
قدیم االیــام بیــن طبقــه عوام الّنــاس معمــول بــود کــه در روزهــای عــزاداری، بــه بــدن خودشــان قفــل می زدنــد! 
البتــه، پــس از مدتــی، بــزرگان و علمــا آن را منــع کردنــد و ایــن رســِم غلــط برافتــاد. امــا بــاز مجــّدداً شــروع بــه 
ترویــج ایــن رســم کرده انــد و شــنیدم کــه بعضــی افــراد، در گوشــه و کنــار ایــن کشــور، بــه بــدن خودشــان قفــل 
ــراد انجــام می دهنــد!؟ قمــه زدن نیــز همین طــور اســت.  ــن چــه کارِ غلطــی اســت کــه بعضــی اف می زننــد! ای
قمــه زدن هــم از کارهــای خــاف اســت. می دانــم عــّده ای خواهنــد گفــت: »حــق ایــن بــود کــه فانــی اســم 
قمــه را نمــی آورد.« خواهنــد گفــت: »شــما بــه قمــه زدن چــه کار داشــتید؟ عــّده ای می زننــد؛ بگذاریــد بزننــد!« 
نــه؛ نمی شــود در مقابــل ایــن کارِ غلــط ســکوت کــرد. اگــر به گونــه ای کــه طــّی چهــار، پنــج ســال اخیــِر بعــد از 
جنــگ، قمــه زدن را ترویــج کردنــد و هنــوز هــم می کننــد، در زمــان حیــات مبــارك امــام رضوان اللَّ علیــه ترویــج 
ــّده ای قمــه به دســت  ــه می ایســتادند. کارِ غلطــی اســت کــه ع ــن قضی ــل ای ــاً ایشــان در مقاب ــد، قطع می کردن
بگیرنــد و بــه ســر خودشــان بزننــد و خــون بریزنــد. ایــن کار را می کننــد کــه چــه بشــود؟! کجــای ایــن حرکــت، 
عــزاداری اســت؟! البتــه، دســت بــر ســر زدن، بــه نوعــی نشــانه عــزاداری اســت. شــما بارهــا دیده ایــد، کســانی که 
مصیبتــی برایشــان پیــش می آیــد، برسروســینه خــود می کوبنــد. ایــن نشــانه عــزادارِی معمولــی اســت. امــا شــما 
تــا بــه حــال کجــا دیده ایــد کــه فــردی بــه خاطــر رویکــرد مصیبــِت عزیزتریــن عزیزانــش، بــا شمشــیر برمغــز 
خــود بکوبــد و از ســِر خــود خــون جــاری کنــد؟! کجــای ایــن کار، عــزاداری اســت؟! قمــه زدن، ســّنتی جعلــی 
اســت. از امــوری اســت کــه مربــوط بــه دیــن نیســت و باشــک، خــدا هــم از انجــام آن راضــی نیســت. علمــای 

ســلف دستشــان بســته بــود و نمی توانســتند بگوینــد »ایــن کار، غلــط و خــاف اســت.« 
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  بدعتهای عجیب و خالف در جامعه اسالمی
امــروز روز حاکمیــت اســام و روز جلــوه اســام اســت. نبایــد کاری کنیــم کــه آحــاد جامعــه اســامِی برتــر، یعنی 
ــام حســین بن علی  ــه ن ــام مقــدس ولــیِّ عصــر ارواحنافــداه، ب ــه ن جامعــه محــبِ  اهل بیــت علیهم الّســام کــه ب
علیه الّســام و بــه نــام امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام، مفتخرنــد، در نظــر مســلمانان و غیرمســلمانان عالــم، 
ــدم  ــاً هــر چــه فکــر کــردم، دی ــِی بی منطــق معرفــی شــوند. مــن حقیقت به عنــوان یــک گــروه آدمهــای خراف
نمی توانــم ایــن مطلــب - قمــه زدن - را کــه قطعــاً یــک خــاف و یــک بدعــت اســت، بــه اّطــاع مــردم عزیزمــان 
نرســانم. ایــن کار را نکننــد. بنــده راضــی نیســتم. اگــر کســی تظاهــر بــه ایــن معنــا کنــد کــه بخواهــد قمــه بزند، 
مــن قلبــاً از اوناراضــی ام. ایــن را مــن جــّداً عــرض می کنــم. یــک وقــت بــود در گوشــه و کنــار، چنــد نفــر دْوِر 
ــه ایــن  هــم جمــع می شــدند و دور از انظــار عمومــی مبــادرت بــه قمه زنــی می کردنــد و کارشــان، تظاهــر - ب
معنــا کــه امــروز هســت - نبــود. کســی هــم بــه خــوب و بــِد عملشــان کار نداشــت؛ چــرا کــه در دایــره محــدودی 
انجــام می شــد. امــا یــک وقــت بناســت کــه چنــد هــزار نفــر، ناگهــان در خیابانــی از خیابانهــای تهــران یــا قــم 
یــا شــهرهای آذربایجــان و یــا شــهرهای خراســان ظاهــر شــوند و بــا قمــه و شمشــیر برســر خودشــان ضربــه وارد 
کننــد. ایــن کار، قطعــاً خــاف اســت. امــام حســین علیه الّســام، بــه ایــن معنــا راضــی نیســت. مــن نمی دانــم 
ــی مــا  کــدام ســلیقه هایی و از کجــا ایــن بدعتهــای عجیــب و خــاف را وارد جوامــع اســامی و جامعــه انقاب

ــد؟! می کنن

  بدعتی برای اهانت به دین و زیارت ائمه)علیهم الّسالم(
اخیــراً یــک بدعــت عجیــب و غریــب و نامأنــوس دیگــر هــم در بــاب زیــارت درســت کرده انــد! بدیــن ترتیــب 
ــوند،  ــه وارد می ش ــد، از درِ صحــن ک ــارت کنن ــه علیهم الســام را زی ــر ائّم ــور مطّه ــد قب ــی می خواهن ــه وقت ک
ــر پیغمبــر  ــه حــرم می رســانند! شــما می دانیــد کــه قبــر مطّه روی زمیــن می خوابنــد و ســینه خیز خــود را ب
صلواةاللَّ علیــه و قبــور مطّهــر امــام حســین، امــام صــادق، موســی بن جعفر، امــام رضــا و بقیــه ائّمــه علیهم الّســام 
را همــه مــردم، ایضــاً علمــا و فقهــای بــزرگ، در مدینــه و عــراق و ایــران، زیــارت می کردنــد. آیــا هرگــز شــنیده اید 
کــه یــک نفــر از ائّمــه علیهم الّســام و یــا علمــا، وقتــی می خواســتند زیــارت کننــد، خــود را از درِ صحــن، به طــور 
ســینه خیز بــه حــرم برســانند؟! اگــر ایــن کار، مستحســن و مســتحب بــود و مقبــول و خــوب می نمــود، بــزرگان 
مــا بــه انجامــش مبــادرت می کردنــد. امــا نکردنــد. حتــی نقــل شــد کــه مرحــوم آیت اللَّ العظمــی  آقــای بروجردی 
ــا این کــه شــاید  ــزرگ و مجتهــد قــوی و عمیــق و روشــنفکر، عتبه بوســی را ب ــم ب رضوان اللَّ تعالی علیــه، آن عال
مســتحب باشــد، منــع می کــرد. احتمــاالً اســتحباِب بوســیدن عتبــه، در روایــت وارد شــده اســت. در کتــب دعــا 
کــه هســت. بــه ذهنــم ایــن اســت کــه بــرای عتبــه بوســی، روایــت هــم وجــود دارد. بــا این کــه ایــن کار مســتحب 
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اســت، ایشــان می گفتنــد »انجامــش ندهیــد، تــا مبــادا دشــمنان خیــال کننــد ســجده می کنیــم؛ و علیــه شــیعه، 
تشــنیعی درســت نکننــد.« امــا امــروز، وقتــی عــّده ای وارد صحــن مطّهــر علی بن موســی الّرضا علیه الّصاةوالّســام 
ــه  ــا خــود را ب ــد ت ــد و دویســت متــر راه را به طــور ســینه خیز می پیمان ــه زمیــن می اندازن می شــوند، خــود را ب
حــرم برســانند! آیــا ایــن کار درســتی اســت؟ نــه؛ ایــن کار، غلــط اســت. اصــاً اهانــت بــه دیــن و زیــارت اســت. 
چه کســی چنیــن بدعتهایــی را بیــن مــردم رواج می دهــد؟ نکنــد ایــن هــم کار دشــمن باشــد؟! اینهــا را بــه مــردم 

بگوییــد و ذهنهــا را روشــن کنید.

 توجه مرزداران عقیده به معارف دینی
دیــن، منطقــی اســت. اســام، منطقــی اســت و منطقی تریــن بخــش اســام، تفســیری اســت که شــیعه از اســام 
ــان خــود، مثــل خورشــید تابناکــی می درخشــیدند  ــک در زم ــوی. متکلّمیــن شــیعه، هــر ی دارد؛ تفســیری ق
ــان  ــه از زم ــن، چ ــن متکلّمی ــت.« ای ــف اس ــان ضعی ــما منطقت ــد »ش ــا بگوی ــه آنه ــت ب ــی نمی توانس و کس
ــل  ــام - مث ــه، علیهم الس ــد از ائّم ــه بع ــام بن حکم« - چ ــاق« و »هش ــن ط ــل »مؤم ــام - مث ــه علیهم الّس ائم
»بنی نوبخــت« و »شــیخ مفید« - و چــه در زمانهــای بعــد - مثــل مرحــوم »عامه حلّــی« - فــراوان بوده انــد. مــا 
اهــل منطــق و اســتداللیم. شــما ببینیــد دربــاره مباحــث مربــوط به شــیعه، چه کتــب اســتداللِی قوی ای نوشــته 
شــده اســت! کتابهــای مرحــوم »شــرف الّدین« و نیــز »الغدیــِر« مرحــوم »عّامــه  امینــی« در زمــان مــا، ســرتاپا 
اســتدالل، بتون آرمــه و مســتحکم اســت. تشــّیع ایــن اســت یــا مطالــب و موضوعاتــی کــه نــه فقــط اســتدالل 
نــدارد، بلکــه »اشــبه  شــی ء بالخرافــه« اســت؟! چــرا اینهــا را وارد می کننــد؟! ایــن خطــر بزرگــی اســت کــه در 

عالــم دیــن و معــارف دینــی، مــرزداران عقیــده بایــد متوّجهــش باشــند.
عــرض کــردم: عــّده ای وقتــی ایــن حــرف را بشــنوند، مطمئنــاً از روی دلســوزی خواهنــد گفــت »خوب بــود فانی 
ایــن حــرف را امــروز نمــی زد.« نــه؛ مــن بایســتی ایــن حــرف را مــی زدم. مــن بایــد ایــن حــرف را بزنــم. بنــده 
مســؤولیتم بیشــتر از دیگــران اســت. البتــه آقایــان هــم بایــد ایــن حــرف را بزننــد. شــما آقایــان هــم بایــد بگویید. 
امــام بزرگــوار، خطشــکنی بــود کــه هرجــا انحرافــی در نکتــه ای مشــاهده می کــرد، بــا کمــال قــدرت و بــدون 
هیــچ ماحظــه ای، بیــان می فرمــود. اگــر ایــن بدعتهــا و خافهــا در زمــان آن بزرگــوار می بــود یــا بــه ایــن رواج 
می رســید، باشــک می گفــت. البتــه عــّده ای هــم کــه بــه ایــن مســائل دل بســته اند، متــاّذی خواهنــد شــد کــه 
چــرا فانــی بــه موضــوع مــورد عاقــه مــا این طــور بی محّبتــی کــرد و بــا ایــن لحــن از آن یــاد نمــود. آنهــا هــم 
البتــه، اغلــب، مردمــان مؤمــن و صــادق و بی غرضــی هســتند؛ امــا اشــتباه می کننــد. وظیفــه بزرگــی کــه آقایــان 
روحانیــون و علمــا، در هــر بخــش و هرجــا کــه هســتید، بایــد برعهده داشــته باشــید، همانهاســت که عرض شــد. 
مجلــس عــزای حســین علیه الّصاةوالّســام، مجلســی اســت کــه بایــد منشــأ معرفــت باشــد؛ محــل جوشــش آن 

ســه ویژگــی کــه عــرض کردیــم باشــد.
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تأثیرات عاشورایی و مسئولیت امروز ما* 

 تأثیرات بنیانی حادثه عاشورا
اگــر چــه در بــاب محــّرم و عاشــورا و آثــار ایــن پدیــده عظیــْم صحبتهــا و افــادات ارزشــمندی شــده اســت 
ــره  ــه چه ــود ک ــاس می ش ــذرد، احس ــان می گ ــه زم ــر چ ــن ه ــم؛ لک ــتفاده کرده ای ــنیده ایم و اس ــه ش و هم
بــی زوال ایــن خورشــید منــّور - کــه می شــود آن را بــه »خورشــید شــهادت«، »خورشــید جهــاد مظلومانــه 
ــه شــد - بیشــتر  ــش برافروخت ــام و یاران ــی علیه الّس ــه به وســیله حســین بن عل ــرد ک ــر ک ــه« تعبی و غریبان
آشــکار می گــردد و بــرکات عاشــورا بیشــتر معلــوم می شــود. از همــان روز اّولــی کــه ایــن حادثــه اتّفــاق افتــاد، 
تأثیــرات بنیانــی آن، بتدریــج معلــوم شــد. از همــان روزهــا، عــّده ای احســاس کردنــد کــه وظایفــی دارنــد. 
ــام  ــن علیهم الّصاةوالّس ــم و بنی الحس ــی بنی هاش ــارزات طوالن ــای مب ــد. قضای ــن« پیش آم ــرای »تّوابی ماج
پیــش آمــد. بعــد، حّتــی نهضــت بنی عّبــاس کــه علیــه بنی امّیــه به پــا خاســت، در اواســط قــرن دوم هجــری، 
در همــه اطــراف عالــم اســام آن روز، بخصــوص در ایــران و شــرق ایــران - خراســان - و غیــره، بــا فرســتادن 
ُدعاتــی، زمینــه را بــرای ازالــه حکومــت ظالــم، مســتکبر و نژادپرســت امــوی، فراهــم کردنــد. حّتــی نهضــت 

ــام حســین بن علی علیه الّســام شــروع شــد. ــا ن ــه پیــروزی رســید، ب عّباســیان هــم کــه باالخــره ب
اگــر تاریــخ را نــگاه کنیــد، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه ُدعــات بنی عّبــاس، وقتــی بــه اطــراف عالــم اســام 
ــر و  ــد پیغمب ــون فرزن ــام خ ــوار و انتق ــهادت آن بزرگ ــام و ش ــین بن علی علیه الّس ــون حس ــد، از خ می رفتن
جگــر گوشــه فاطمــه زهــرا علیهاســام، مایــه می گرفتنــد تــا بتواننــد تبلیغــات خودشــان را بــه راه بیندازنــد. 
مــردم هــم قبــول می کردنــد. حّتــی - آن طــور کــه در ذهنــم هســت - لبــاس ســیاهی کــه شــعار بنی عّبــاس 
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ــه عنــوان لبــاس عــزای امــام حســین انتخــاب شــد و بعدهــا هــم در زمــان حکومــت پانصــد ســاله  ــود، ب ب
ــه مناســبت  ــار ب ــرای اّولیــن ب ــود. لبــاس ســیاه، ب ــاس، همــواره لبــاس رســمی آنهــا، لبــاس ســیاه ب بنی عّب
عــزاداری امــام حســین اســتفاده شــد. آنهــا می گفتنــد: »هــذا حــداد آل محّمــد« صلّی اللَّ علیــه و آلــه. یعنــی 
ــه  ــد. البت ــه راه انداختن ــد و آن تحــّول را ب ــه شــروع کردن ــر اســت. این گون ــه پیغمب ــزای ذریّ ــاس ع ــن لب ای
منحــرف شــدند و خــود آنهــا هــم دنبالــه کار بنی امّیــه را پیــش بردنــد. اینهــا تأثیــرات عاشــورایی اســت. در 

ــوده اســت.  طــول زمــان نیــز همین طــور ب

 شروع نهضت پانزده خرداد، به بركت عاشورا
آنچــه در زمــان مــا اتّفــاق افتــاد، از همــه اینهــا باالتــر بــود. یعنــی در عصــر تســلّط ظلــم، کفــر و الحــاد بــر 
سرتاســر عالــم؛ در عصــری کــه عدالــْت خــاف قانــون و ظلــْم قانــون و مقــرّراِت بین المللــی شــده اســت، حــق 
ــه حکومــت رســید. این کــه شــما می بینیــد ابرقدرتهــا زورگویــی می کننــد و می خواهنــد نظــام جدیــدی  ب
را بــر دنیــا حاکــم کننــد - کــه البتــه همــان نظــام قبلــی هــم نظــام حاکمّیــت ابرقدرتهــا بــود - ایــن، همــان 
ســلطه ظلــم اســت. بــرای هــر آنچــه در دنیــا ظلــم، حق کشــی و تبعیــض می شــود، اســمهای قانونــی مثــل 
»حقــوق بشــر«، »دفــاع از ارزشــهای انســانی« و از ایــن قبیــل می گذارنــد. بدتریــن نــوع ســیطره ظلــم ایــن 
اســت کــه ظلــم بــه اســم عــدل و ناحــق بــه اســم حــق، بــر دنیــا مســلّط شــود. در چنیــن زمانــی، ناگهــان 
بــه برکــت عاشــورا، حجــاب ظلمــت شــکافته و خورشــید حقیقــت آشــکار شــد. حــق، بــه قــدرت و حکومــت 
رســید. اســام کــه همــه دســتها ســعی می کردنــد آن را منــزوی کننــد، در وســط عرصــه، خــودش را مطــرح 
ــوری اســامی  ــت جمه ــاب را در شــکل حکوم ــه حضــور اســاِم راســتین و ن ــور شــد ک ــا مجب ــرد و دنی ک
بپذیــرد. شــروع نهضــت پانــزده خــرداد هــم بــه برکــت عاشــورا بــود. امســال بعــد از گذشــت ســی و دو ســه 
ســال از حادثــه پانــزده خــرداد، مثــل آن ســال اّول، دوبــاره خــرداد بــا محــّرم همزمــان و مقــارن شــده اســت.

 رساندن پیام حق با بهره گیری از ماجرای عاشورا
در پانــزده خــرداد کــه در ســال چهــل و دوی شمســی - هشــتاد و ســه قمــری - بــا دوازدهــم محــّرم مصــادف 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــرداری ب ــا بهره ب ــورایی و ب ــه عاش ــه در عرص ــا رضوان اللَّ تعالی علی ــوار م ــام بزرگ ــود، ام ب
ــردم  ــوش م ــود را به گ ــده از دِل خ ــق و داِد برآم ــام ح ــتند پی ــّرم، توانس ــورا و مح ــرای عاش ــن از ماج ممک
برســانند و مــردم را متحــّول کننــد. اّولیــن شــهدای مــا هــم در ماجــرای پانــزده خــرداد، در تهــران، ورامیــن و 
بعضــی جاهــای دیگــر، همیــن ســینه زنهای حســینی بودنــد کــه آمدنــد و در معــرض تهاجــِم دشــمِن عاشــورا 
قــرار گرفتنــد. در ســال پنجــاه و هفــت هــم مشــاهده کردیــد ماجــرای آن روز و ماهــی را کــه در آن، خــون 
بــر شمشــیر پیــروز می شــود. ایــن نــام را امــام بزرگــوار از همــه قضایــای محــّرم، خاصه گیــری، اســتحصال 
ــام،  ــین بن علی علیه الّس ــروی از حس ــه پی ــران ب ــردم ای ــی م ــد. یعن ــم ش ــور ه ــد. همین ط ــرح کردن و مط
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درس عاشــورا را گرفتنــد و در نتیجــه خــون بــر شمشــیر پیــروز شــد. ایــن موضــوع در ماجــرای امــام حســین 
چیــز عجیبــی اســت.

 تبلیغ ماجرای عاشورا علیه ظلمات متراكم حاكم بر فضای زندگی 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــروز کس ــتیم. ام ــی هس ــت تاریخ ــن حقیق ــدار و وارِث ای ــما، امانت ــا و ش ــاال م ــوب؛ ح خ
می خواهنــد ماجــرای عاشــورا را بــه عنــوان یــک درس، خاطــره و یــک شــرح واقعــه، از زبــان علمــا، روحانیون، 
ــه  ــه قضی ــم کــرد؟ در این جــا ب ــه چــه خواهی ــن زمین ــا در ای ــا بشــنوند. م ــال اینه ــات و امث ــن، مبلّغ مبلّغی
خیلــی مهــمِّ تبلیــغ می رســیم. اگــر روزی ایــن طــّاب جــوان، فضــای حوزه هــای علمّیــه، مبلّغیــن، وعــاّظ، 
مّداحــان و روضه خوانــان، توانســته اند ماجــرای عاشــورا را مثــل حربــه ای علیــه ظلمــات متراکــم حاکــم بــر 
فضــای زندگــی همــه بشــر بــه کار گیرنــد و بــا ایــن تیــغ بُرنــده الهــی پــرده ظلمــات را بشــکافند و خورشــید 
حقیقــت را بــه شــکل حاکمّیــت اســام، واضــح و آشــکار کننــد - ایــن حقیقــت در زمــان مــا اتّفــاق افتــاده 
اســت - چــرا نبایــد متوّقــع بــود کــه در هــر عصــر و زمانــی - هــر چــه هــم کــه تبلیغــات دشــمن در آن دوره 
ســخت، همه گیــر و ظلمــات »اّشــد تراکمــاً« باشــد - مبلّغیــن، گوینــدگان و علمــای دیــن، بتواننــد علیــه هــر 

باطلــی، شمشــیر حــق و ذوالفقــار علــوی و ولــوی را در دســت گیرنــد و از آن اســتفاده کننــد؟!
چــرا مــا چنیــن چیــزی را مســتبعد بدانیــم؟! درســت اســت کــه امــروز تبلیغــات دشــمن، همــه فضــای ذهــن 
بشــریّت را فــرا گرفتــه اســت. در ایــن، شــّکی نیســت. درســت اســت کــه امــوال کانــی بــرای تشــویش چهــره 
اســام، بخصــوص تشــّیع، خــرج می شــود. درســت اســت کــه هــر کــس کــه منافــع نامشــروعی در زندگــی 
ملتهــا و کشــورها دارد، خــود را موّظــف بــه فعالیــت علیــه اســام و حکومــت اســامی می بینــد. درســت اســت 
کــه کفــر، بــا همــه تفــّرق و تشــّتتش، بــا اســتفاده از همــه امکانــات، در یــک امــر اتّفــاق کــرده و آن ضّدیــت 
بــا اســاِم نــاب اســت و حّتــی اســام محــرَّف را هــم بــه جنــِگ اســاِم نــاب آورده و بــه میــدان کشــانیده 
اســت. اینهــا همــه درســت؛ امــا آیــا جنــاح حــق و جبهــه اســاِم نــاِب نمی توانــد در مقابــل ایــن تبلیغــات 
خصمانــه و خباثت آلــود، بــه برکــت روح، پیــام و حقیقــت عاشــورا و پیــام محــّرم، همــان معجــزه را یــک بــار 
دیگــر تکــرار کنــد؟! چــرا نتوانــد؟! ســختی دارد؛ امــا ممکــن اســت. هّمــت و فــداکاری الزم دارد. راه بــاز اســت؛ 

ــت. ــت نیس بن بس

 واقعه خوانی ماجرای عاشورا در منبرها
بنــده می خواهــم بــه طــور خاصــه، دو مطلــب را عــرض کنــم: یکــی این کــه، عاشــورا و ماجــرای 
ــرای ســّنت گرایی، بلکــه از  ــه ب ــا ن ــی شــود؛ اّم ــه شــکل ســّنتی روضه خوان ــر، ب ــد در منب حســین بن علی بای
طریــق واقعه خوانــی. یعنــی این کــه، شــب عاشــورا این طــور شــد، روز عاشــورا این طــور شــد، صبــح عاشــورا 
این طــور شــد. شــما ببینیــد یــک حادثــه بــزرگ، بــه مــرور از بیــن مــی رود؛ اّمــا حادثــه عاشــورا، بــه برکــت 
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همیــن خواندنهــا، بــا جزئّیاتــش باقــی مانــده اســت. فــان کــس این طــوری آمــد بــا امــام حســین وداع کــرد؛ 
این طــوری رفــت بــه میــدان، این طــوری جنگیــد؛ این طــوری شــهید شــد و ایــن کلمــات را بــر زبــان جــاری 

کــرد<
واقعــه خوانــی، تــا حــّد ممکــن، بایــد متقــن باشــد. مثــًا در حــدود »لهــوِف« ابن طــاووس و »ارشــاِد« مفیــد 
ــی،  ــی شــود. در خــال روضه خوان ــی و روضه خوان ــن درآوردی - واقعه خوان ــای م ــه چیزه ــا - ن ــال اینه و امث
ــده،  ــخنرانیهای آموزن ــال س ــینه زنی و در خ ــه س ــدن نوح ــت، خوان ــعرهای مصیب ــی، ش ــخنرانی، مّداح س
ــوار  ــود آن بزرگ ــات خ ــه در کلم ــان هدفی ک ــی هم ــام. یعن ــین علیه الّصاةوالّس ــام حس ــدف ام ــرا و ه ماج
ــاح  ــب االص ــت لطل ــا خرج ــداً، و انّم ــاً و ال مفس ــرا و ال ظالم ــراً و البط ــرِج اش ــم اخ ــی ل ــه: »وان ــت ک هس
 ، فــی اّمــة جــّدی«، بیــان شــود. ایــن، یــک ســرفصل اســت. عباراتــی از قبیــل »ایهــا الّنــاس، اّن رســول اللَّ
ــر  ــم یغّی ...، فل ــد اللَّ ــاً لعه ، ناکث ــراً، مســتحًا لحــرم اللَّ ــلطاناً جائ ــن رأی  س ــال: م م، ق ــلّ صلّی اللَّ علیه وآله وس
علیــه بفعــل و القــول، کان حقــاً علــی اللَّ ان یدخلــه مدخلــه« و »مــن کان بــادالً فینامهجتــه و موّطنــاً علــی 

لقــاءاللَّ نفســه فلیرحــل معنــا«، هــر کــداْم یــک درس و ســرفصلند.

 راه افتادن از درون با امام حسین)ع(
بحــِث لقــاءاللَّ و ماقــات بــا خداســت. هــدف آفرینــش بشــر و هــدِف »انـّـک کادٌح الــی ربـّـک کدحــاً« - همــه 
ایــن تاشــها و زحمتهــا - همیــن اســت کــه »فماقیــه«: ماقــات کنــد. اگــر کســی موّطــن در لقــاءاللَّ اســت 
و بــر لقــاءاللَّ توطیــن نفــس کــرده اســت، »فلیــرح معنــا«: بایــد بــا حســین راه بیفتــد. نمی شــود تــوی خانــه 
نشســت. نمی شــود بــه دنیــا و تمّتعــات دنیــا چســبید و از راه حســین غافــل شــد. بایــد راه بیفتیــم. ایــن راه 

افتــادن از درون و از نفــس مــا، بــا تهذیــب نفــس شــروع می شــود و بــه ســطح جامعــه و جهــان می کشــد.
اینهــا بایــد بیــان شــود. اینهــا هدفهــای امــام حســین اســت. اینهــا خاصه گیریهــا و جمعبندیهــای نهضــت 
حســینی اســت. جمعبنــدی نهضــت حســینی علیه الّســام ایــن اســت کــه یــک روز امــام حســین علیه الّســام 
در حالــی کــه همــه دنیــا در زیــر ســیطره ظلمــات ظلــم و جــور پوشــیده و محکــوم بــود و هیــچ کــس جــرأت 
نداشــت حقیقــت را بیــان کنــد - فضــا، زمیــن و زمــان ســیاه و ظلمانــی بــود - قیــام کــرد. شــما نــگاه کنیــد، 

ببینیــد: »ابــن عّبــاس« بــا امــام حســین نیامــد. »عبداللَّ بن جعفــر« بــا امــام حســین نیامــد.

 اگر همه ما عاشورایی باشیم
عزیــزان مــن! معنــای ایــن، چیســت؟ ایــن نشــان نمی دهــد کــه دنیــا در چه وضعــی بــود؟ در چنیــن وضعیتی، 
امــام حســین تــک و تنهــا بــود. البتــه چنــد ده نفــری دور و بــر آن حضــرت ماندنــد؛ امــا اگــر نمی ماندنــد هــم، 
آن حضــرت می ایســتاد. مگــر غیــر از ایــن اســت؟! فــرض کنیــم شــب عاشــورا، وقتــی حضــرت فرمــود کــه 
»مــن بیعتــم را برداشــتم؛ برویــد.« همــه می رفتنــد. ابوالفضــل و علــی اکبــر هــم می رفتنــد و حضــرت تنهــا 
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می مانــد. روز عاشــورا چــه می شــد؟ حضــرت برمی گشــت، یــا می ایســتاد و می جنگیــد؟ در زمــان مــا، یــک 
نفــر پیــدا شــد کــه گفــت »اگــر مــن تنهــا بمانــم و همــه دنیــا در مقابــل مــن باشــند، از راهــم برنمی گــردم.« 
آن شــخص، امــام مــا بــود کــه عمــل کــرد و راســت گفــت. »صدقــوا مــا عاهــدوا اللَّ علیــه.« لقلقــه زبــان را که 
- خــوب همــه داریــم. دیدیــد، یــک انســان حســینی و عاشــورایی چــه کــرد؟ خــوب؛ اگــر همــه مــا عاشــورایی 
باشــیم، حرکــت دنیــا بــه ســمت صــاح، ســریع، و زمینــه ظهــور ولــی مطلــِق حــق، فراهــم خواهــد شــد. باید 
ایــن مفــاد بــرای مــردم بیــان شــود. فرامــوش نکنیــد کــه هــدف امــام حســین بیــان شــود. حــاال ممکن اســت 
انســان یــک حدیــث اخاقــی ای هــم - بــه فــرض - بخوانــد، یــا سیاســت کشــور یــا دنیــا را تشــریح کنــد. 
اینهــا الزم اســت؛ اّمــا در خــال ســخن، حتمــاً طــوری صحبــت شــود کــه تصریحــاً، تلویحــاً، مســتّقًا و ضمناً، 

ماجــرای عاشــورا تبییــن شــود و مکتــوم و مخفــی نمانــد. ایــن، مطلــب اّول بــود.

 غفلت  نکردن از حاكمیت اسالم در تبیین اسالم
ــام  ــین بن علی علیه الّس ــوِد حس ــه خ ــور ک ــود و همان ط ــتفاده ش ــت اس ــن فرص ــه، از ای ــب دوم این ک مطل
ــام  ــون و قی ــده خ ــده و آزاد ش ــده ش ــت زن ــام، در حقیق ــرد )اس ــده ک ــام را زن ــادش، اس ــت جه ــه برک ب
حســین بن علی اســت( امــروز هــم شــما بــه انگیــزه یــاد، نــام و منبــر آن بزرگــوار، حقایــق اســامی را بیــان 
کنیــد؛ قــرآن و حدیــث را معرفــی کنیــد؛ نهج الباغــه را بــرای مــردم بخوانیــد؛ حقایــق اســامی، از جملــه 
همیــن حقیقــت مبارکــی را کــه امــروز در حکومــت حــق، یعنــی نظــام علــوی، ولــوی و نبــوی جمهــوری 
اســامی، تجّســد پیــدا کــرده اســت بــرای مــردم بیــان کنیــد. ایــن، جــزو باالتریــن معــارف اســامی اســت. 
خیــال نکننــد کــه می شــود اســام را تبییــن کــرد و از حاکمیــت اســام - کــه امــروز در ایــن مــرز و بــوم 
متجّســد شــده اســت - غافــل مانــد و آن را مغفولٌ عنــه گذاشــت. ایــن، توصیــه مــا بــه شــما عزیــزان اســت.

بحمــداللَّ همــه بــرکات در وجــود آقایــان محتــرم، بــزرگان؛ بخصــوص طــّاب جــوان، پرشــور، مؤمــن و فاضل، 
وجــود دارد. در روز اّول هــم کــه همیــن طبقــه، ایــن نهضــت را گســترش دادنــد، و بــا اســتفاده از آن حدیــث 
ــل چشــم انســان مجســم می شــد کــه  ــه در مقاب ــن آی ــد، ای ــه نحــل تشــبیه کردن شــریف، اصحابشــان را ب
ــّم کلــی مــن کّل  ــاً و من الّشــجر و ممــا یعرشــون. ث »و اوحــی ربّــک الی الّنحــل ان اتّخــذی من الجبــال بیوت
الثمــرات فاســلکی ســبل ربـّـک.« حقایــق را می مکیدنــد و عســل نــاب را بــه تشــنگان حقیقــت می دادنــد، کــه 
»فیــه شــفاء للنــاس«. امــروز هــم همیــن اســت. امــروز هــم طــّاب، فضــا و مبلّغیــن جــوان، بــا بهره گیــری از 
تجربه هــای اســاتید و بــزرگان ایــن فنــون، کوله بــار خودشــان را محکــم کننــد و بــه امیــد خــدا، بــرای خــدا، 
در راه خــدا و بــا قصــد قربــت، برونــد و ایــن حقایــق را در همــه جــای کشــور، در اقطــار ایــن کشــور، در اقطــار 

عالــم، بــا زبــان مناســب بیــان کننــد.
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بازشناسی هدف قیام امام حسین علیه السالم *

 صد درس از حركت امام حسین)ع(
ــخن  ــام س ــینی علیه الّصاةوالّس ــت حس ــاره نهض ــه درب ــردم ک ــت ک ــورا نّی ــبت روز عاش ــه مناس ــروز ب ام
ــدا را  ــز اســت؛ خ ــام لبری ــاد حســین علیه الّس ــا از ی ــی م ــه زندگ ــه هم ــی اســت؛ ک ــز عجیب ــم. چی بگوی
شــکر. دربــاره نهضــت ایــن بزرگــوار هــم زیــاد حــرف زده شــده اســت؛ امــا در عیــن حــال انســان هرچــه 
ــاره می اندیشــد، میــدان فکــر و بحــث و تحقیــق و مطالعــه گســترده اســت. هنــوز خیلــی حرفهــا  دراین ب
دربــاره ایــن حادثــه عظیــم و عجیــب و بی نظیــر وجــود دارد کــه مــا بایــد دربــاره آن فکــر کنیــم و بــرای 

هــم بگوییــم.
اگــر ایــن حادثــه را دقیــق در نظــر بگیریــد، شــاید بشــود گفــت انســان می توانــد در حرکــت چنــد ماهــه 
ــا آن  حضــرت ابــی عبداللَّ علیــه الّســام - از آن روزی کــه از مدینــه خــارج شــد و به طــرف مکــه آمــد، ت
روزی کــه در کربــا شــربت گــوارای شــهادت نوشــید - بیــش از صــد درس مهــم بشــمارد. نخواســتم بگویــم 
ــک درس  ــوار، ی ــاره آن بزرگ ــر اش ــت ه ــن اس ــت. ممک ــا درس هس ــت هزاره ــود گف ــا درس؛ می ش هزاره
باشــد؛ امــا ایــن کــه می گویــم بیــش از صــد درس، یعنــی اگــر مــا بخواهیــم ایــن کارهــا را مــورد مداّقــه 
قــرار دهیــم، از آن می شــود صــد عنــوان و ســرفصل بــه دســت آورد کــه هــر کــدام بــرای یــک اّمــت، بــرای 
یــک تاریــخ و یــک کشــور، بــرای تربیــت خــود و اداره جامعــه و قــرب بــه خــدا، درس اســت. بــه خاطــر ایــن 
اســت کــه حســین بن علی اروحنافــداه  و فــدا اســمه  و ذکــره، در دنیــا مثــل خورشــیدی در میــان مقّدســین 
عالــم، این گونــه می درخشــد. انبیــا و اولیــا و ائّمــه و شــهدا و صالحیــن را در نظــر بگیریــد! اگــر آنهــا مثــل 
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مــاه و ســتاره گان باشــند، ایــن بزرگــوار مثــل خورشــید می درخشــد.

 درس اصلی از حركت حسین بن علی)ع( 
وامــا، آن صــد درِس مــورد اشــاره بــه کنــار؛ یــک درس اصلــی در حرکــت و قیــام امــام حســین علیه الســام 
وجــود دارد کــه مــن امــروز ســعی خواهــم کــرد آن را، بــه شــما عــرض کنــم. همــه آنهــا حاشــیه اســت و 
ایــن متــن اســت. چــرا قیــام کــرد؟ ایــن درس اســت. بــه امــام حســین علیه الســام می گفتنــد: شــما در 
ــد کاری  ــا یزی ــد کــه ب ــه گوشــه ای بروی مدینــه و مکــه، محتّرمیــد و در یمــن، آن همــه شــیعه هســت. ب
نداشــته باشــید، یزیــد هــم بــا شــما کاری نداشــته باشــد! ایــن همــه مریــد، ایــن همــه شــیعیان؛ زندگــی 

کنیــد، عبــادت و تبلیــغ کنیــد! چــرا قیــام کردیــد؟ قضیــه چیســت؟
ایــن، آن ســؤاِل اصلــی اســت. ایــن، آن درِس اصلــی اســت. نمی گوییــم کســی ایــن مطلــب را نگفتــه اســت؛ 
چــرا، انصافــاً در ایــن زمینــه، خیلــی هــم کار و تــاش کردنــد، حــرف هــم زیــاد زدنــد. حــال ایــن مطلبــی 
را هــم کــه مــا امــروز عــرض می کنیــم، بــه نظــر خودمــان یــک برداشــت و دیــد تــازه ای در ایــن قضیــه 

. ست ا
 حرفهای نیمه درست در قیام امام حسین)ع(

ــد و خــود یــک  ــد چنیــن بگوینــد کــه حضــرت خواســت حکومــت فاســد یزیــد را کنــار بزن دوســت دارن
حکومــت، تشــکیل دهــد. ایــن هــدِف قیــام ابی عبــداللَّ علیه الّســام بــود. ایــن حــرف، نیمه درســت اســت؛ 
نمی گویــم غلــط اســت. اگــر مقصــود از ایــن حــرف، ایــن اســت کــه آن بزرگــوار بــرای تشــکیل حکومــت 
ــر،  ــد دیگ ــد نش ــد، بگوی ــه برس ــه نتیج ــان ب ــود انس ــد نمی ش ــر ببین ــه اگ ــو ک ــن نح ــه ای ــرد؛ ب ــام ک قی

برگردیــم؛ ایــن غلــط اســت.
ــن کار،  ــد ای ــه ببین ــی رود ک ــش م ــا پی ــا آن ج ــد، ت ــت می کن ــت، حرک ــه قصــد حکوم ــه ب ــه؛ کســی ک بل
شــدنی اســت. تــا دیــد احتمــال شــدِن ایــن کار، یــا احتمــال عقایــی وجــود نــدارد، وظیفــه اش ایــن اســت 
کــه برگــردد. اگــر هــدف، تشــکیل حکومــت اســت، تــا آن جــا جایــز اســت انســان بــرود کــه بشــود رفــت. 
آن جــا کــه نشــود رفــت، بایــد برگشــت. اگــر آن کســی کــه می گویــد هــدف حضــرت از ایــن قیــام، تشــکیل 
ــرای این کــه مجمــوع حرکــت  ــن درســت نیســت؛ ب ــن اســت ای ــرادش ای ــوی اســت م ــه عل حکومــت َحّق

ــد. ــن را نشــان نمی ده ــام، ای ام
ــد  ــه نمی توان ــت ک ــرت می دانس ــت؛ حض ــت چیس ــا، حکوم ــه آق ــود: ن ــه می ش ــل، گفت ــه مقاب در نقط
حکومــت تشــکیل دهــد؛ بلکــه اصــًا آمــد تــا کشــته و شــهید شــود! ایــن حــرف هــم مّدتــی بــر ســِرزبانها 
خیلــی شــایع بــود! بعضــی بــا تعبیــرات زیبــای شــاعرانه ای هــم ایــن را بیــان می کردنــد. حّتــی مــن دیــدم 
ــرای  ــام کــرد ب ــن حــرف کــه اصــًا حضــرت، قی ــد. ای ــن را فرموده ان ــا هــم ای ــزرگ م بعضــی از علمــای ب
این کــه شــهید شــود، حــرف جدیــدی نبــوده اســت .گفــت: چــون بــا مانــدن نمی شــود کاری کــرد، پــس 
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برویــم بــا شــهید شــدن، کاری بکنیــم!
ــه کام کشــته شــدن  ــرو خــودت را ب ــم کــه ب ــا در اســناد و مــدارك اســامی نداری ایــن حــرف را هــم، م
بینــداز. مــا چنیــن چیــزی نداریــم. شــهادتی را کــه مــا در شــرع مقــّدس می شناســیم و در روایــات و آیــات 
قــرآن از آن نشــان می بینیــم، معنایــش ایــن اســت کــه انســان بــه دنبــال هــدف مقّدســی کــه واجــب یــا 
راجــح اســت، بــرود و در آن راه، تــن بــه کشــتن هــم بدهــد. ایــن، آن شــهادِت صحیــح اســامی اســت. امــا 
ــا یــک تعبیــر شــاعرانه چنینــی  ــروم کشــته شــوم« ی ــرای این کــه »مــن ب این کــه آدم، اصــًا راه بیفتــد ب
کــه »خــون مــن پــای ظالــم را بلغزانــد و او را بــه زمیــن بزنــد«؛ اینهــا آن چیــزی نیســت کــه مربــوط بــدان 

حادثــه بــه آن عظمــت اســت. در ایــن هــم بخشــی از حقیقــت هســت؛ امــا هــدِف حضــرت، ایــن نیســت.
پــس بــه طــور خاصــه، نــه می توانیــم بگوییــم کــه حضــرت قیــام کــرد بــرای تشــکیل حکومــت و هدفــش 
تشــکیل حکومــت بــود، و نــه می توانیــم بگوییــم حضــرت بــرای شــهید شــدن قیــام کــرد. چیــز دیگــری 
ــه اّول و  ــروز، در خطب ــه اّول - کــه عمــده صحبــت مــن هــم ام ــم در خطب اســت کــه مــن ســعی می کن

همیــن قضیــه اســت - ان شــاءاللَّ ایــن را بیــان کنــم.
بنــده بــه نظــرم این طــور می رســد: کســانی کــه گفته انــد »هــدف، حکومــت بــود«، یــا »هــدف، شــهادت 
ــام،  ــین علیه الّس ــام حس ــود. ام ــا نب ــدف، اینه ــر؛ ه ــد. نخی ــط کرده ان ــه، َخل ــدف و نتیج ــان ه ــود«، می ب
ــت،  ــن حرک ــه ای ــد ک ــی را می طلبی ــر، حرکت ــه آن هــدف دیگ ــا رســیدن ب هــدف دیگــری داشــت؛ منته
یکــی از دو نتیجــه را داشــت: »حکومــت،« یــا »شــهادت«. البتــه حضــرت بــرای هــر دو هــم آمادگی داشــت. 
هــم مقّدمــات حکومــت را آمــاده کــرد و می کــرد؛ هــم مقّدمــات شــهادت را آمــاده کــرد و می کــرد. هــم 
بــرای ایــن توطیــن نفــس می کــرد، هــم بــرای آن. هرکــدام هــم می شــد، درســت بــود و ایــرادی نداشــت؛ 

امــا هیچ کــدام هــدف نبــود، بلکــه دو نتیجــه بــود. هــدف، چیــز دیگــری اســت.

 هدف اصلی قیام امام حسین)ع(
هــدف چیســت؟ اّول آن هــدف را بــه طــور خاصــه در یــک جملــه عــرض می کنــم؛ بعــد مقــداری توضیــح 
ــه  ــم ک ــور بگویی ــد این ط ــم، بای ــان کنی ــام را بی ــین علیه الّس ــام حس ــدف ام ــم ه ــر بخواهی ــم. اگ می ده
هــدف آن بزرگــوار عبــارت بــود از انجــام دادن یــک واجــب عظیــم از واجبــات دیــن کــه آن واجــب عظیــم 
را هیچ کــس قبــل از امــام حســین - حّتــی خــود پیغمبــر - انجــام نــداده بــود. نــه پیغمبــر ایــن واجــب را 

انجــام داده بــود، نــه امیرالمؤمنیــن، نــه امــام حســن مجتبــی.
ــا وجــود  ــی نظــام فکــری و ارزشــی و عملــی اســام، جــای مهّمــی دارد. ب ــود کــه در بنــای کلّ واجبــی ب
ــب  ــن واج ــه ای ــین، ب ــام حس ــان ام ــا زم ــت، ت ــی اس ــیار اساس ــم و بس ــی مه ــب، خیل ــن واج ــه ای این ک
ــب  ــن واج ــد ای ــین بای ــام حس ــود - ام ــده ب ــل نش ــرا عم ــه چ ــم ک ــرض می کن ــود - ع ــده ب ــل نش عم
ــکیل داد؛  ــت تش ــر حکوم ــه پیغمب ــل این ک ــد. مث ــخ باش ــه تاری ــرای هم ــی ب ــا درس ــرد ت ــل می ک را عم
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تشــکیل حکومــت درســی بــرای همــه تاریــخ اســام شــد و فقــط حکمــش را نیــاورد. یــا پیغمبــر، جهــاد 
فی ســبیل اللَّ کــرد و ایــن درســی بــرای همــه تاریــخ مســلمین و تاریــخ بشــر - تــا ابــد - شــد. ایــن واجــب 
ــرای مســلمانان و  ــی ب ــا درســی عمل ــه وســیله امــام حســین علیه الّســام انجــام می گرفــت ت ــد ب هــم بای

ــرای طــول تاریــخ باشــد. ب
ــام حســین  ــان ام ــن واجــب، در زم ــه انجــام ای ــد؟ چــون زمین ــن کار را بکن ــام حســین ای ــرا ام ــاال چ ح
ــی  ــام علی النّق ــان ام ــًا در زم ــد؛ مث ــام حســین پیــش نمی آم ــان ام ــه در زم ــن زمین ــر ای ــد. اگ پیــش آم
ــم  ــح عظی ــم و ذب ــه عظی ــرد و حادث ــی می ک ــام علی الّنق ــن کار را ام ــد، همی ــش می آم ــام پی علیه الّس
ــا در  تاریــخ اســام، امــام علــی النقــی علیه الّصاةوالّســام می شــد. اگــر در زمــان امــام حســن مجتبــی ی
ــد. در زمــان قبــل  زمــان امــام صــادق علیهمــا الّســام هــم پیــش می آمــد، آن بزرگــواران عمــل می کردن
از امــام حســین، پیــش نیامــد؛ بعــد از امــام حســین هــم در تمــام طــول حضــور ائمــه تــا دوران غیبــت، 

پیــش نیامــد!
پــس هــدف، عبــارت شــد از انجــام ایــن واجــب، کــه حــاال شــرح می دهــم ایــن واجــب چیســت. آن وقــت 
ــه  ــا نتیجــه اش ایــن اســت کــه ب ــه یکــی از دو نتیجــه می رســد: ی به طــور طبیعــی انجــام ایــن واجــب، ب
ــم  ــدرت ه ــه ق ــرت ب ــر حض ــود. اگ ــر ب ــین حاض ــام حس ــهًا، ام ــًا و س ــد؛ اه ــت می رس ــدرت و حکوم ق
ــرد.  ــن اداره می ک ــر و امیرالمؤمنی ــان پیغمب ــل زم ــه را مث ــت و جامع ــدرت را محکــم می گرف می رســید، ق
ــرای آن هــم امــام  ــه شــهادت می رســد. ب ــه حکومــت نمی رســد، ب یــک وقــت هــم انجــام ایــن واجــب، ب
ــود کــه بتواننــد  ــده ب ــد امــام حســین، و دیگــر ائمــه بزرگــوار را طــوری آفری ــود. خداون حســین حاضــر ب
بــار ســنگیِن آن چنــان شــهادتی را هــم کــه بــرای ایــن امــر پیــش می آمــد، تحّمــل کننــد، و تحّمــل هــم 
ــح  ــه را توضی ــا، داســتان عظیــم دیگــری اســت. حــال اندکــی قضی ــب کرب ــه داســتان مصائ ــد. البت کردن

دهــم. 

 مشخص كردن همه امور در جامعه اسالمی توسط پیامبر)ص(
ــرادران و خواهــران نمازگــزاِر عزیــز! پیغمبــر اکــرم و هــر پیغمبــری وقتــی کــه می آیــد، یــک مجموعــه  ب
ــه  ــن اســت ک ــرای ای ــردی اســت و ب ــی آورد، بعضــی ف ــر م ــه پیغمب ــی را ک ــن احکام ــی آورد. ای احــکام م
انســان خــودش را اصــاح کنــد. بعضــی اجتماعــی اســت و بــرای ایــن اســت کــه دنیــای بشــر را آبــاد و اداره 
کنــد و اجتماعــات بشــر را بــه پــا بــدارد. مجموعــه احکامــی اســت کــه بــه آن نظــام اســامی می گوینــد.

خــوب؛ اســام بــر قلــب مقــّدِس پیغمبــر اکــرم نــازل شــد؛ نمــاز را آورد، روزه، زکات، انفاقــات، حــج، احــکام 
، تشــکیل حکومــت، اقتصــاد اســامی، روابــط حاکــم و  ــواده، ارتباطــات شــخصی، جهــاد فی ســبیل اللَّ خان
مــردم و وظایــف مــردم در مقابــل حکومــت را آورد. اســام، همــه ایــن مجموعــه را بــر بشــریّت عرضــه کــرد؛ 

همــه را هــم پیغمبــر اکــرم بیــان فرمــود.
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ــه«؛)4(  ــد و امرتکــم ب ــد نهیتکــم عن ــار ااّل و ق ــن الّن ــة و یباعدکــم م ــا مــن شــی ء یقربکــم مــن الجّن »م
ــد انســان و یــک جامعــه انســانی  ــه، همــه آن چیزهایــی را کــه می توان پیغمبــر اکــرم صلــی اللَّ علیــه و آل
را بــه ســعادت برســاند، بیــان فرمــود. نــه فقــط بیــان، بلکــه آنهــا را عمــل و پیــاده کــرد. خــوب؛ در زمــان 
پیغمبــر، حکومــت اســامی و جامعــه اســامی تشــکیل شــد، اقتصــاد اســامی پیــاده شــد، جهــاد اســامی 
برپــا و زکات اســامی گرفتــه شــد؛ یــک کشــور و یــک نظــام اســامی شــد. مهنــدس ایــن نظــام و راهبــر 

ــه جــای او می نشــیند. ــن خــط، نبیّ اکــرم و آن کســی اســت کــه ب ــن قطــار در ای ای
خــط هــم روشــن و مشــّخص اســت. بایــد جامعــه اســامی و فــرد اســامی از ایــن خــط، بــر روی ایــن خــط 
و در ایــن جهــت و از ایــن راه حرکــت کنــد؛ کــه اگــر چنیــن حرکتــی هــم انجــام گیــرد، آن وقــت انســانها 
ــی رود؛  ــن م ــردم از بی ــان م ــم در می ــوند، ظل ــته گون می ش ــح و فرش ــانها صال ــند؛ انس ــال می رس ــه کم ب
بــدی، فســاد، اختــاف، فقــر و جهــل از بیــن مــی رود. بشــر بــه خوشــبختی کامــل می رســد و بنــده کامــل 
ــه وســیله نبیّ اکــرم آورد و در جامعــه آن روز بشــر پیــاده کــرد. در  خــدا می شــود. اســام ایــن نظــام را ب

کجــا؟ در گوشــه ای کــه اســمش مدینــه بــود و بعــد هــم بــه مکــه و چنــد شــهر دیگــر توســعه داد.

 تکلیف در هنگام خطر انحراف اصل اسالم
ســؤالی در این جــا باقــی می مانــد و آن این کــه: اگــر ایــن قطــاری را کــه پیغمبــر اکــرم بــرروی ایــن خــط 
بــه راه انداختــه اســت، دســتی، یــا حادثــه ای آمــد و را از خــط خــارج کــرد، تکلیــف چیســت؟ اگــر جامعــه 
اســامی منحــرف شــد؛ اگــر ایــن انحــراف بــه جایــی رســید کــه خــوف انحــراِف کّل اســام و معــارف اســام 

بــود، تکلیــف چیســت؟
دو نــوع انحــراف داریــم. یــک وقــت مــردم فاســد می شــوند - خیلــی وقتهــا چنیــن چیــزی پیــش می آیــد 
ــا هــم  ــردم کــه فاســد می شــوند، حکومته ــت م ــک وق ــا احــکام اســامی از بیــن نمــی رود؛ لیکــن ی - ام
فاســد می شــوند، علمــا و گوینــدگان دیــن هــم فاســد می شــوند! از آدمهــای فاســد، اصــًا دیــن صحیــح 
ــد، بدهــا را خــوب، منکــر را معــروف  ــق را تحریــف می کننــد؛ خوبهــا را ب ــرآن و حقای صــادر نمی شــود. ق
و معــروف را منکــر می کننــد! خّطــی را کــه اســام - مثــًا - بــه ایــن ســمت کشــیده اســت، صدوهشــتاد 
درجــه بــه ســمت دیگــر عــوض می کننــد! اگــر جامعــه و نظــام اســامی بــه چنیــن چیــزی دچــار شــد، 

تکلیــف چیســت؟
البتــه پیغمبــر فرمــوده بــود کــه تکلیــف چیســت؛ قــرآن هــم فرمــوده اســت: »مــن یرتــد منکــم عــن دینــه 
ــن  ــراوان دیگــر و همی ــات ف ــاد و روای ــات زی ــا آخــر - و آی ــه« ت ــوم یحّبهــم و یحّبون ــی اللَّ بق فســوف یأت

روایتــی کــه از قــول امــام حســین برایتــان نقــل می کنــم.
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 عمل به دستور پیامبر)ص( توسط امام حسین)ع(
ــا  ــا آی ــود؛ ام ــوده ب ــر فرم ــد. پیغمب ــردم خوان ــرای م ــر را ب ــت پیغمب ــن روای ــام حســین علیه الســام، ای ام
پیغمبــر می توانســت بــه ایــن حکــم الهــی عمــل کنــد؟ نــه؛ چــون ایــن حکــم الهــی وقتــی قابــل عمــل 
اســت کــه جامعــه منحــرف شــده باشــد. اگــر جامعــه، منحــرف شــد، بایــد کاری کــرد. خــدا حکمــی در 
این جــا دارد. در جوامعــی کــه انحــراف بــه حــّدی پیــش می آیــد کــه خطــر انحــراف اصــل اســام اســت، 

ــذارد. ــف نمی گ ــه ای بی تکلی ــچ قضی ــان را در هی ــدا انس ــی دارد. خ ــدا تکلیف خ
پیغمبــر، ایــن تکلیــف را فرمــوده اســت - قــرآن و حدیــث گفته انــد - امــا پیغمبــر کــه نمی توانــد بــه ایــن 

تکلیــف عمــل کنــد.
چــرا نمی توانــد؟ چــون ایــن تکلیــف را آن وقتــی می شــود عمــل کــرد کــه جامعــه، منحــرف شــده باشــد. 
جامعــه در زمــان پیغمبــر و زمــان امیرالمؤمنیــن کــه، بــه آن شــکل منحــرف نشــده اســت. در زمــان امــام 
حســن کــه معاویــه در رأس حکومــت اســت، اگرچــه خیلــی از نشــانه های آن انحــراف، پدیــد آمــده اســت، 

امــا هنــوز بــه آن حــّدی نرســیده اســت کــه خــوف تبدیــل کلـّـی اســام وجــود داشــته باشــد.
شــاید بشــود گفــت در برهــه ای از زمــان، چنیــن وضعیتــی هــم پیــش آمــد؛ امــا در آن وقــت، فرصتــی نبــود 
کــه ایــن کار انجــام گیــرد - موقعیــت مناســبی نبــود - ایــن حکمــی کــه جــزو مجموعــه احــکام اســامی 
ــه  ــر جامع ــه. اگ ــی اداره جامع ــت، یعن ــون حکوم ــت؛ چ ــر نیس ــت کمت ــود حکوم ــش از خ ــت، اهمّیت اس
بتدریــج از خــط، خــارج و خــراب و فاســد شــد و حکــم خــدا تبدیــل شــد؛ اگــر مــا آن حکــم تغییــر وضــع 
و تجدیــد حیــات - یــا بــه تعبیــر امــروِز انقــاب، اگــر آن حکــم انقــاب - را نداشــته باشــیم، ایــن حکومــت 

ــورد؟ ــه دردی می خ ــه چ ب
پــس اهمیــت آن حکمــی کــه مربــوط بــه برگردانــدن جامعــه منحــرف بــه خــّط اصلــی اســت، از اهمیــت 
خــود حکــِم حکومــت کمتــر نیســت. شــاید بشــود گفــت کــه اهمیتــش از جهــاد بــا کّفــار بیشــتر اســت. 
شــاید بشــود گفــت اهمیتــش از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر معمولــی در یــک جامعــه اســامی بیشــتر 
ــزرگ الهــی و از حــج بیشــتر اســت.  ــادات ب ــن حکــم از عب ــی شــاید بشــود گفــت اهمیــت ای اســت. حّت
چــرا؟ بــه خاطــر این کــه در حقیقــت ایــن حکــم، تضمیــن کننــده زنــده شــدن اســام اســت؛ بعــد از آن 

کــه ُمشــرف بــه مــردن اســت، یــا مــرده و از بیــن رفتــه اســت.

 وجود دو شرط برای قیام امام حسین)ع( 
خوب؛ چه کسی باید این حکم را انجام دهد؟ چه کسی باید این تکلیف را به جا بیاورد؟

یکــی از جانشــینان پیغمبــر، وقتــی در زمانــی واقــع شــود کــه آن انحــراف، بــه وجــود آمــده اســت. البتــه 
بــه شــرط این کــه موقعیــت مناســب باشــد؛ چــون خــدای متعــال، بــه چیــزی کــه فایــده نــدارد تکلیــف 
ــد  ــر نمی بخشــد. بای ــدارد و اث ــده ای ن نکــرده اســت. اگــر موقعیــت مناســب نباشــد، هــرکاری بکننــد، فای
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موقعیــت مناســب باشــد.
ــس  ــم چــون خطــر دارد، پ ــه بگویی ــه این ک ــای دیگــری دارد؛ ن ــودن هــم معن ــت مناســب ب ــه موقعی البت
موقعیــت مناســب نیســت؛ مــراد ایــن نیســت. بایــد موقعیــت مناســب باشــد؛ یعنــی انســان بدانــد ایــن کار 
را کــه کــرد، نتیجــه ای بــر آن مترتـّـب می شــود؛ یعنــی ابــاغ پیــام بــه مــردم خواهــد شــد، مــردم خواهنــد 

فهمیــد و در اشــتباه نخواهنــد مانــد. ایــن، آن تکلیفــی اســت کــه بایــد یــک نفــر انجــام مــی داد.
در زمــان امــام حســین علیه الّســام، هــم آن انحــراف بــه وجــود آمــده، هــم آن فرصــت پیــدا شــده اســت. 
پــس امــام حســین بایــد قیــام کنــد؛ زیــرا انحــراف پیــدا شــده اســت. بــرای این کــه بعــد از معاویــه کســی 
ــه حکومــت رســیده اســت کــه حّتــی ظواهــر اســام را هــم رعایــت نمی کنــد! ُشــرب َخمــر و کارهــای  ب
ــد.  ــرآن حــرف می زن ــه ق ــد. علی ــد. تعّرضــات و فســادهای جنســی را واضــح انجــام می ده خــاف می کن
علنــاً شــعر برخــاف قــرآن و بــر ّرد دیــن می گویــد و علنــاً مخالــف بــا اســام اســت! منتهــا چــون اســمش 
رئیــس مسلمانهاســت، نمی خواهــد اســم اســام را برانــدازد. او عامــل بــه اســام، عاقه منــد و دلســوز بــه 
ــد  ــراوش می کن ــده ت ــب آب گندی ــه از آن مرت ــل چشــمه ای ک ــا عمــل خــود، مث ــه ب اســام نیســت؛ بلک
ــه ی  ــه جامع ــزد و هم ــده می ری ــود او آب گندی ــد، از وج ــر می کن ــه را پ ــه دامن ــزد و هم ــرون می ری و بی

اســامی را پــر خواهــد کــرد! 

 تفاوت فساد حاكم با رعیت
ــه اســت و آنچــه از او تــراوش کنــد، در  حاکــم فاســد، ایــن گونــه اســت دیگــر؛ چــون حاکــم، در رأس قلّ
ــردم  ــرد! م ــرا می گی ــه را ف ــه قلّ ــزد و هم ــه می ری ــاّدی - بلک ــردم ع ــاف م ــد - برخ ــا نمی مان همان ج
ــر اســت؛ هــر کــس کــه موقعیــت  ــد. البتــه هــر کــس کــه باالت عــاّدی، هرکــدام جــای خودشــان را دارن
ــرای  ــت ب ــن اس ــاّدی، ممک ــای ع ــاد آدمه ــت. فس ــتر اس ــررش بیش ــاد و ض ــه دارد، فس ــری در جامع باالت
خودشــان، یــا بــرای عــّده ای دور و برشــان باشــد؛ امــا آن کســی کــه در رأس قــرار گرفتــه اســت، اگــر فاســد 
ــح شــد، صــاح او می ریــزد و  شــد، فســاد او می ریــزد و همــه فضــا را پــر می کنــد؛ همچنان کــه اگــر صال
همــه دامنــه را فــرا می گیــرد. چنیــن کســی بــا آن فســاد، بعــد از معاویــه، خلیفــه مســلمین شــده اســت! 

خلیفــه پیغمبــر! از ایــن انحــراف باالتــر؟!

 موقعیت مناسب برای انتقال پیام امام حسین)ع(
زمینــه هــم آمــاده اســت. زمینــه آمــاده اســت، یعنــی چــه؟ یعنــی خطــر نیســت. چــرا؛ خطــر کــه هســت. 
ــرای آنهــا خطــر  ــارض، ب ــل انســانهای مع ــدرت اســت، در مقاب مگــر ممکــن اســت کســی کــه در رأس ق
نیافرینــد؟ جنــگ اســت دیگــر. شــما می خواهــی او را از تخــت قــدرت پاییــن بکشــی و او بنشــیند تماشــا 

کنــد! بدیهــی اســت کــه او هــم بــه شــما ضربــه می زنــد. پــس خطــر هســت.
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ایــن کــه می گوییــم موقعیــت مناســب اســت، یعنــی فضــای جامعــه اســامی، طــوری اســت کــه ممکــن 
ــان  ــر در زم ــخ برســد. اگ ــان و در طــول تاری ــه گــوش انســانها در همــان زم ــام حســین ب ــام ام اســت پی
ــه خاطــر وضــع حکومــت  ــن ب ــن می شــد. ای ــام او دف ــد، پی ــام کن ــام حســین می خواســت قی ــه، ام معاوی
ــت ســخن حــق را  ــردم نمی توانســتند حّقانی ــه م ــود ک ــه ای ب ــه گون ــه اســت. سیاســتها ب ــان معاوی در زم
بشــنوند. لــذا همیــن بزرگــوار، ده ســال در زمــان خافــت معاویــه، امــام بــود، ولــی چیــزی نگفــت؛ کاری، 

اقدامــی و قیامــی نکــرد؛ چــون موقعیــت آن جــا مناســب نبــود.
ــه  ــود. ایشــان هــم قیــام نکــرد؛ چــون موقعیــت مناســب نبــود. ن قبلــش هــم امــام حســن علیه الّســام ب
این کــه امــام حســین و امــام حســن، اهــل ایــن کار نبودنــد. امــام حســن و امــام حســین، فرقــی ندارنــد. 
ــکری  ــن عس ــام حس ــی و ام ــام علی النّق ــین و ام ــام حس ــد. ام ــی ندارن ــّجاد، فرق ــام س ــین و ام ــام حس ام
ــش  ــرده اســت، مقام ــدت را ک ــن مجاه ــوار، ای ــن بزرگ ــه ای ــی ک ــه وقت ــد. البت ــی ندارن ــام فرق علیهم الّس
ــک از آن  ــرای هری ــانند. ب ــت یکس ــام امام ــاظ مق ــا از لح ــا اینه ــد؛ ام ــه نکردن ــت ک ــانی اس ــر از کس باالت

ــیدند. ــام می رس ــن مق ــه همی ــد و ب ــن کار را می کردن ــد، همی ــش می آم ــه پی ــم ک ــواران ه بزرگ

 تکلیفی كه با خطر برداشته نمیشود
ــف را  ــد آن تکلی ــس بای ــت. پ ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــن انحراف ــل چنی ــم در مقاب ــین ه ــام حس ــوب؛ ام خ
ــر و  ــذا عبداللَّ بن جعف ــدارد. ل ــود ن ــذری وج ــر ع ــس دیگ ــت؛ پ ــب اس ــم مناس ــت ه ــد. موقعی ــام ده انج
ــارف،  ــای ع ــناس، آدمه ــه دین ش ــد، هم ــی نبودن ــه عام ــا ک ــاس - اینه ــه و عبداللَّ بن عب محمدبن حنفی
ــتند  ــد« می خواس ــر دارد، نروی ــا! خط ــه »آق ــد ک ــرت می گفتن ــه حض ــی ب ــد - وقت ــم بودن ــم و چیزفه عال
ــد کــه ایــن  بگوینــد وقتــی خطــری در ســرراه تکلیــف اســت، تکلیــف، برداشــته اســت. آنهــا نمی فهمیدن

ــا خطــر برداشــته شــود. تکلیــف، تکلیفــی نیســت کــه ب
ایــن تکلیــف، همیشــه خطــر دارد. آیــا ممکــن اســت انســان، علیــه قدرتــی آن چنــان مقتــدر - بــه حســب 
ــه  ــف، همیش ــن تکلی ــود؟! ای ــزی می ش ــن چی ــر چنی ــد؟! مگ ــته باش ــر نداش ــد و خط ــام کن ــر - قی ظاه
ــا  ــه ب ــا! شــما ک ــد »آق ــم می گفتن ــام ه ــه ام ــوار انجــام داد. ب ــام بزگ ــه ام ــی ک ــان تکلیف خطــر دارد. هم
ــی  ــه دســتگاه امنیت ــام نمی دانســت ک ــام نمی دانســت خطــر دارد؟! ام ــد، خطــر دارد.« ام ــاه درافتاده ای ش
ــد  ــد و تبعی ــان را می کش ــتان انس ــد، دوس ــکنجه می کن ــد، ش ــرد، می کش ــان را می گی ــوی، انس ــم پهل رژی

ــت؟! ــا را نمی دانس ــام اینه ــد؟! ام می کن

 بازگرداندن جامعه اسالمی به خّط صحیح
کاری کــه در زمــان امــام حســین انجــام گرفــت، نســخه کوچکــش هــم در زمــان امــام مــا انجــام گرفــت؛ 
ــی  ــت؛ فرق ــان اس ــن هم ــت . ای ــه حکوم ــه نتیج ــا ب ــید، این ج ــهادت رس ــه ش ــه نتیج ــا ب ــا آن ج منته



63

نهضت عاشورا

ــارف  ــاس مع ــب، اس ــن مطل ــود. ای ــی ب ــا یک ــوار م ــام بزرگ ــدف ام ــا ه ــین ب ــام حس ــدف ام ــد. ه نمی کن
حســین اســت. معــارف حســینی، بخــش عظیمــی از معــارف شــیعه اســت. ایــن پایــه مهمــی اســت و خــود 

ــت. ــام اس ــای اس ــی از پایه ه یک
پــس هــدف، عبــارت شــد از بازگردانــدن جامعــه اســامی بــه خــّط صحیــح. چــه زمانــی؟ آن وقتــی کــه راه، 
عوضــی شــده اســت و جهالــت و ظلــم و اســتبداد و خیانــِت کســانی، مســلمین را منحــرف کــرده و زمینــه 

و شــرایط هــم آمــاده اســت.

 اصل قضیه در باب نهضت امام حسین)ع(
البتــه دوران تاریــخ، اوقــات مختلفــی اســت. گاهــی شــرایط آمــاده اســت و گاهــی آمــاده نیســت. زمــان 
امــام حســین آمــاده بــود، زمــان مــا هــم آمــاده بــود. امــام همــان کار را کــرد. هــدف یکــی بــود. منتهــا 
وقتــی انســان بــه دنبــال ایــن هــدف راه می افتــد و می خواهــد علیــه حکومــت و مرکــز باطــل قیــام کنــد، 
بــرای این کــه اســام و جامعــه و نظــام اســامی را بــه مرکــز صحیــح خــود برگردانــد، یــک وقــت اســت کــه 
وقتــی قیــام کــرد، بــه حکومــت می رســد؛ ایــن یــک شــکل آن اســت - در زمــان مــا بحمــداللَّ این طــور 

شــد - یــک وقــت اســت کــه ایــن قیــام، بــه حکومــت نمی رســد؛ بــه شــهادت می رســد.
آیــا در ایــن صــورت، واجــب نیســت؟ چــرا؛ بــه شــهادت هــم برســد واجــب اســت. آیــا در ایــن صورتــی کــه 
بــه شــهادت برســد، دیگــر قیــام فایــده ای نــدارد؟ چــرا؛ هیــچ فرقــی نمی کنــد. ایــن قیــام و ایــن حرکــت، 
در هــر دو صــورت فایــده دارد - چــه بــه شــهادت برســد، چــه بــه حکومــت - منتهــا هرکــدام، یــک نــوع 

فایــده دارد. بایــد انجــام داد؛ بایــد حرکــت کــرد.
ایــن، آن کاری بــود کــه امــام حســین انجــام داد. منتهــا امــام حســین آن کســی بــود کــه بــرای اّولیــن بــار 
ایــن حرکــت را انجــام داد. قبــل از او انجــام نشــده بــود؛ چــون قبــل از او - در زمــان پیغمبــر و امیرالمؤمنین 
- چنیــن زمینــه و انحرافــی بــه وجــود نیامــده بــود، یــا اگــر هــم در مــواردی انحرافــی بــود، زمینــه مناســب 
و مقتضــی نبــود. زمــان امــام حســین، هــر دو وجــود داشــت. در بــاب نهضــت امــام حســین، ایــن اصــِل 

قضیــه اســت.
ــا آن واجــب بزرگــی را  پــس می توانیــم این طــور جمعبنــدی کنیــم، بگوییــم: امــام حســین قیــام کــرد ت
ــزرگ در جامعــه  ــات ب ــل انحراف ــام در مقاب ــا قی ــد بنــای نظــام و جامعــه اســامی، ی ــارت از تجدی کــه عب
اســامی اســت، انجــام دهــد. ایــن از طریــق قیــام و از طریــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت؛ بلکــه 
خــودش یــک مصــداق بــزرِگ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. البتــه ایــن کار، گاهــی بــه نتیجــه 
حکومــت می رســد؛ امــام حســین بــرای ایــن آمــاده بــود. گاهــی هــم بــه نتیجــه شــهادت می رســد؛ بــرای 

ایــن هــم آمــاده بــود.
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 خداحافظی با اسالم با وجود حاكمی چون یزید
ــه دســت  ــام حســین ب ــن را از کلمــات خــود ام ــم؟ ای ــرض می کنی ــب را ع ــن مطل ــل ای ــه چــه دلی ــا ب م
ــرده ام -  ــارت را انتخــاب ک ــد عب ــداللَّ علیه الســام، چن ــات حضــرت ابی عب ــان کلم ــن در می ــم. م می آوری
البتــه بیــش از اینهاســت کــه همــه، همیــن معنــا را بیــان می کنــد - اّول در مدینــه؛ آن شــبی کــه ولیــد 
حاکــم مدینــه، حضــرت را احضــار کــرد و گفــت: معاویــه از دنیــا رفتــه اســت و شــما بایــد بــا یزیــد بیعــت 
کنیــد! حضــرت بــه او فرمــود: باشــد تــا صبــح، »ننظــر و تنظــرون اینــا احــق بالبیعــة و الخافــه«)7( برویــم 
فکــر کنیــم، ببینیــم مــا بایــد خلیفــه شــویم، یــا یزیــد بایــد خلیفــه شــود! مــروان فــردای آن روز، حضــرت 
، تــو خــودت را بــه کشــتن می دهــی! چــرا بــا خلیفــه  را در کوچه هــای مدینــه دیــد، گفــت: یــا اباعبــداللَّ

بیعــت نمی کنــی؟ بیــا بیعــت کــن، خــودت را بــه کشــتن نــده؛ خــودت را بــه زحمــت نینــداز!
ــد  ــام، اذ ق ــون و علی االســام الّس ــه راجع ــا الی ــاللَّ و ان ــود: »ان ــه را فرم ــن جمل حضــرت در جــواب او، ای
بلیــت االمــة بــراع مثــل یزیــد«؛ دیگــر بایــد بــا اســام، خداحافظــی کــرد و بــدرود گفــت؛ آن وقتــی کــه 
حاکمــی مثــل یزیــد بــر ســر کار بیایــد و اســام بــه حاکمــی مثــل یزیــد، مبتــا گــردد! قضیــه شــخص 
یزیــد نیســت؛ هرکــس مثــل یزیــد باشــد. حضــرت می خواهــد بفرمایــد کــه تــا بــه حــال هرچــه بــود، قابــل 
تحّمــل بــود؛ امــا االن پــای اصــل دیــن و نظــام اســامی در میــان اســت و بــا حکومــت کســی مثــل یزیــد، 
نابــود خواهــد شــد. بــه ایــن کــه خطــر انحــراف، خطــر جــّدی اســت، اشــاره می کنــد. مســأله، عبــارت از 

خطــر بــرای اصــِل اســام اســت.
حضــرت ابــی عبــداللَّ علیه الّســام، هــم هنــگام خــروج از مدینــه، هــم هنــگام خــروج از مکــه، صحبتهایــی 
ــا محّمدبــن حنفیــه داشــت. بــه نظــر مــن می رســد کــه ایــن وصّیــت، مربــوط اســت بــه هنگامــی کــه  ب
ــود،  ــده ب ــه آم ــه مک ــه ب ــن حنفی ــه محمدب ــم ک ــه ه ــاه ذیحّج ــود. در م ــارج ش ــه خ ــت از مک می خواس
صحبتهایــی بــا حضــرت داشــت. حضــرت بــه بــرادرش محمــد بــن حنفیــه، چیــزی را بــه عنــوان وصّیــت 

نوشــت و داد.

 واجبی كه قبل از امام حسین)ع( انجام نشده بود
آن جــا بعــد از شــهادت بــه وحدانّیــت خــدا و چــه و چــه، بــه این جــا می رســد: »و انــی لــم اخــرج اشــرا 
وال بطــراً و ال مفســداً و ال ظالمــاً«؛ یعنــی کســانی اشــتباه نکننــد و تبلیغاتچیهــا تبلیــغ کننــد کــه امــام 
حســین هــم مثــل کســانی کــه ایــن گوشــه و آن گوشــه، خــروج می کننــد بــرای ایــن کــه قــدرت را بــه 
چنــگ بگیرنــد - بــرای خودنمایــی، بــرای عیــش و ظلــم و فســاد - وارد میــدان مبــارزه و جنــگ می شــود! 
کار مــا از ایــن قبیــل نیســت؛ »و انّمــا خرجــت لطلب االصــاح فــی اّمــة جــّدی«. عنــوان ایــن کار، همیــن 
ــام  ــام حســین، انج ــل از ام ــه قب ــی اســت ک ــان واجب ــن هم ــم. ای ــاح کن ــم اص ــاح اســت؛ می خواه اص

نگرفتــه بــوده اســت.
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ایــن اصــاح، از طریــق خــروج اســت - خــروج، یعنــی قیــام - حضــرت در ایــن وصّیتنامــه، ایــن را ذکــر 
کــرد - تقریبــاً تصریــح بــه ایــن معناســت - یعنــی اّوالً می خواهیــم قیــام کنیــم و ایــن قیــام مــا هــم بــرای 
اصــاح اســت؛ نــه بــرای ایــن اســت کــه حتمــاً بایــد بــه حکومــت برســیم، نــه بــرای ایــن اســت کــه حتمــاً 
بایــد برویــم شــهید شــویم. نــه؛ می خواهیــم اصــاح کنیــم. البتــه اصــاح، کار کوچکــی نیســت. یــک وقــت 
شــرایط، طــوری اســت کــه انســان بــه حکومــت می رســد و خــودش زمــام قــدرت را بــه دســت می گیــرد؛ 
ــاِم  ــر دو، قی ــال ه ــن ح ــود. در عی ــهید می ش ــود - ش ــد - نمی ش ــن کار را بکن ــد ای ــت نمی توان ــک وق ی

بــرای اصــاح اســت.
ــن اصــاح،  ــن المنکــر و اســیر بســیرة جــّدی«؛ ای ــروف و انهــی  ع ــر بالمع ــد ان آم ــد: »اری ــد می فرمای بع

مصــداق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. ایــن هــم یــک بیــان دیگــر.

 احیای نظام اسالمی و سنت پیامبر)ص(
حضــرت در مکــه، دو نامــه نوشــته اســت کــه: یکــی بــه رؤســای بصــره و یکــی بــه رؤســای کوفــه اســت. 
ــاب  ــد بعــث رســولی الیکــم بهــذا الکت ــده اســت: »و ق ــه رؤســای بصــره، این طــور آم ــه حضــرت ب در نام
ــا ادعوکــم الــی کتــاب اللَّ و ســنة نّبیــه فــان ســّنة قــد امیتــت و البدعــة قــدا حییــت فــان تســمعوا  و ان
قولــی اهدیکــم الــی ســبیل الّرشــاد«؛ مــن می خواهــم بدعــت را از بیــن ببــرم و ســّنت را احیــا کنــم؛ زیــرا 
ســنت را میرانده انــد و بدعــت را زنــده کرده انــد! اگــر دنبــال مــن آمدیــد، راه راســت بــا مــن اســت؛ یعنــی 
ــر و نظــام  ــای ســّنت پیغمب ــای اســام و احی ــه احی ــم ک ــزرگ را انجــام ده ــف ب ــان تکلی ــم هم می خواه

اســامی اســت.

 دالیل قیام امام حسین)ع(
بعــد در نامــه بــه اهــل کوفــه فرمــود: »فلعمــری مــا االمــام اال الحاکــم بالکتــاب والقائــم بالقســط الّدائــن 
بدیــن الحــّق الحابــس نفســه علــی ذالــک اللَّ والســام«؛ امــام و پیشــوا و رئیــس جامعــه اســامی نمی توانــد 
کســی باشــد کــه اهــل فســق و فجــور و خیانــت و فســاد و دوری از خــدا و اینهاســت. بایــد کســی باشــد 
ــاق خلــوت  ــه ایــن کــه خــودش در ات ــه کتــاب خــدا عمــل کنــد. یعنــی در جامعــه عمــل کنــد؛ ن کــه ب
فقــط نمــاز بخوانــد؛ بلکــه عمــل بــه کتــاب را در جامعــه زنــده کنــد، اخــذ بــه قســط و عــدل کنــد و حــق 

را قانــون جامعــه قــرار دهــد.
ــار  ــل را کن ــد و باط ــرار ده ــق ق ــه را ح ــّررات جامع ــون و مق ــن و قان ــی آیی ــن الحــق«، یعن ــن بدی »الداّئ
ــن اســت کــه خــودش را در  ــه ای ــن جمل ــای ای ــراً معن ــک لّل«؛ ظاه ــی ذال ــس نفســه عل بگــذارد. »والحاب
خــّط مســتقیم الهــی بــه هــر کیفّیتــی حفــظ کنــد و اســیر جاذبه هــای شــیطانی و مــاّدی نشــود؛ والّســام. 

ــد. ــّخص می کن ــدف را مش ــن، ه بنابرای
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امــام حســین از مکــه خــارج شــد. آن حضــرت در بیــن راه در هــر کــدام از منــازل، صحبتــی بــا لحنهــای 
ــت -  ــرت اس ــار حض ــم در کن ــد ه ــه حّربن یزی ــی ک ــه«، در حال ــام »بیض ــه ن ــی ب ــف دارد. در منزل مختل
حضــرت مــی رود، او هــم در کنــار حضــرت مــی رود - بــه ایــن منــزل رســیدند و فــرود آمدنــد. شــاید قبــل از 
ایــن کــه اســتراحت کننــد - یــا بعــد از اندکــی اســتراحت - حضــرت ایســتاد و خطــاب بــه لشــکر دشــمن، 

ــود: ــه فرم این گون
ــاً  ، ناکث ــراً مســتحًا لحــرام اللَّ ــال: »مــن رأی ســلطاناً جائ ــه( ق ــاس، اّن رســول اللَّ )صلّی اللَّ علیه وآل »ایّهاالّن
، مخالفــاً لســّنة رســول اللَّ یعمــل فــی عبــاداللَّ باالثــم والعــدوان ثــم لــم یغّیــر بقــول و ال فعــل کان  لعهــداللَّ
حّقــاً علــی اللَّ ان یدخلــه مدخلــه«؛ یعنــی اگــر کســی ببینــد حاکمــی در جامعــه، بــر ســِر کار اســت کــه 
ظلــم می کنــد، حــرام خــدا را حــال می شــمارد، حــال خــدا را حــرام می شــمارد، حکــم الهــی را کنــار 
ــا  ــا گنــاه، ب ــه عمــل وادار نمی کنــد؛ یعنــی در میــان مــردم، ب ــد - عمــل نمی کنــد - و دیگــران را ب می زن
ــود - »و  ــد ب ــر، کــه مصــداق کاملــش یزی ــِم جائ ــم عمــل می کنــد - حاکــِم فاســِد ظال ــا ظل دشــمنی و ب
ــه  ــی اللَّ ان یدخل ــاً عل ــد، »کان حّق ــدام نکن ــه او اق ــل، علی ــان و عم ــا زب ــل«، و ب ــول و الفع ــر بق لم یغّی
مدخلــه«، خــدای متعــال در قیامــت، ایــن ســاکِت بی تفــاوِت بی عمــل را هــم بــه همــان سرنوشــتی دچــار 
می کنــد کــه آن ظالــم را دچــار کــرده اســت؛ یعنــی بــا او در یــک صــف و در یــک جنــاح قــرار می گیــرد. 

ایــن را پیغمبــر فرمــوده اســت.

 تکلیفی كه پیغمبر)ص( فرموده
ایــن کــه عــرض کردیــم پیغمبــر، حکــم ایــن مطلــب را فرمــوده اســت، ایــن یکــی از نمونه هــای آن اســت. 
ــام  ــرد. ام ــد چــه کار ک ــر نظــام اســامی، منحــرف شــد، بای ــه اگ ــود ک ــرده ب ــر مشــّخص ک ــس پیغمب پ

ــد. ــر، اســتناد می کن ــه همیــن فرمایــش پیغمب حســین هــم ب
ــرار  ــر بقــول و الفعــل« شــد. اگــر انســان در چنیــن شــرایطی ق پــس تکلیــف، چــه شــد؟ تکلیــف، »یغّی
گرفــت - البتــه در زمانــی کــه موقعیــت مناســب باشــد - واجــب اســت در مقابــل ایــن عمــل، قیــام و اقــدام 
ــا  ــق شــود، ی ــر موف ــه حســب ظاه ــد، ب ــده بمان ــه هــر کجــا می خواهــد برســد؛ کشــته شــود، زن ــد. ب کن
نشــود. هــر مســلمانی در مقابــل ایــن وضعیــت بایــد قیــام و اقــدام کنــد. ایــن تکلیفــی اســت کــه پیغمبــر 

فرمــوده اســت.

 شایسته تر بودن امام حسین)ع( در عمل به تکلیف
ــن  ــه ای ــه این ک ــی احــق بهــذا«؛ مــن از همــه مســلمانان شایســته ترم ب ــود: »و انّ ــام حســین فرم ــد ام بع
قیــام و ایــن اقــدام را بکنــم؛ چــون مــن پســر پیغمبــرم. اگــر پیغمبــر، ایــن تغییــر، یعنــی همیــن اقــدام را 
ــم و  ــر، وارث عل ــرده اســت، بدیهــی اســت حســین بن علی، پســر پیغمب ــک مســلمانان واجــب ک ــر تک ت ب
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حکمــت پیغمبــر، از دیگــران واجبتــر و مناســبتر اســت کــه اقــدام کنــد و مــن بــه خاطــر ایــن اســت کــه 
ــت قیــام خــود را بیــان می کنــد. اقــدام کــردم. پــس امــام، علّ

در منــزل »ازیــد« کــه چهــار نفــر بــه حضــرت ملحــق شــدند، بیــان دیگــری از امــام حســین علیه الســام 
ــن  ــا«. ای ــا او ظفرن ــا؛ قتلن ــا اراد اللَّ بن ــراً م ــی ألرجــو ان یکــون خی ــا واللَّ انّ ــود: »ام هســت. حضــرت فرم
ــی  ــروزی برســند، چــه کشــته بشــوند، تفاوت ــه پی ــد؛ چــه ب ــی نمی کن ــم فرق ــه گفتی ــم نشــانه ی این ک ه
نمی کنــد. تکلیــف، تکلیــف اســت؛ بایــد انجــام بگیــرد. فرمــود: مــن امیــدم ایــن اســت کــه خــدای متعــال، 
ــروزی  ــه پی ــر ماســت؛ چــه کشــته بشــویم، چــه ب ــه اســت، خی ــا در نظــر گرفت ــرای م ــه ب ــزی ک آن چی

ــم. ــام می دهی ــان را انج ــم تکلیفم ــا داری ــد؛ م ــی نمی کن ــیم. فرق برس

 واجب تاریخی كه متوجه همه مسلمانهاست
در خطبــه اّوِل بعــد از ورود بــه ســرزمین کربــا فرمــود: »قــد نــزل مــن االمــر مــا قــد تــرون ...« بعــد فرمــود: 
»اال تــرون الحــق الیعمــل بــه و الــی الباطــل الیتناهــی عنــه لیرغــب المؤمــن فــی لقــاء ربــه حقــا« - تــا 
آخــر ایــن خطبــه - خاصــه و جمعبنــدی کنــم. پــس امــام حســین علیه الّســام بــرای انجــام یــک واجــب، 
قیــام کــرد. ایــن واجــب در طــول تاریــخ، متوّجــه بــه یکایــک مســلمانان اســت. ایــن واجــب، عبــارت اســت 
از این کــه هــر وقــت دیدنــد کــه نظــاِم جامعــه اســامی دچــار یــک فســاِد بنیانــی شــده و بیــم آن اســت 

کــه بــه کلّــی احــکام اســامی تغییــر یابــد، هــر مســلمانی بایــد قیــام کنــد.
ــده  ــر خواهــد بخشــید. جــزو شــرایط، زن ــام، اث ــن قی ــد ای ــه بدان ــی ک ــه در شــرایط مناســب؛ آن وقت البت
ــذا امــام حســین  ــت و آزار ندیــدن نیســت. اینهــا جــزو شــرایط نیســت؛ ل ــا اذیّ ــدن، کشــته نشــدن، ی مان

ــه باشــد. ــرای هم ــا درســی ب ــن واجــب را انجــام داد ت ــًا ای ــرد و عم ــام ک ــام قی علیه الّس
خــوب؛ ممکــن اســت هرکســی در طــول تاریــخ و در شــرایط مناســب، ایــن کار را بکنــد؛ البتــه بعــد از زمــان 
امــام حســین، در زمــان هیچ یــک از ائّمــه دیگــر، چنیــن شــرایطی پیــش نیامــد. خــود ایــن تحلیــل دارد 
کــه چطــور پیــش نیامــد؛ چــون کارهــای مهــم دیگــری بــود کــه بایــد انجــام می گرفــت و چنیــن شــرایطی، 
در جامعــه اســامی، تــا آخــر دوران حضــور و اّول زمــان غیبــت، اصــًا محّقــق نشــد. البتــه در طــول تاریــخ، 
ــام  ــای اس ــاید در دنی ــم ش ــروز ه ــد. ام ــش می آی ــاد پی ــامی، زی ــورهای اس ــرایط در کش ــه ش از این گون
جاهایــی اســت کــه زمینــه هســت و مســلمانان بایــد انجــام دهنــد. اگــر انجــام دهنــد، تکلیفشــان را انجــام 

داده انــد و اســام را تعمیــم و تضمیــن کرده انــد. باالخــره یکــی، دو نفــر شکســت می خورنــد.

 درس بزرگ حسین بن علی)ع( به همه تاریخ اسالم
وقتــی ایــن تغییــر و قیــام و حرکــت اصاحــی تکــرار شــود، مطمئّنــاً فســاد و انحــراف، ریشــه کن شــده و 
از بیــن خواهــد رفــت. هیچ کــس ایــن راه و ایــن کار را بلــد نبــود؛ چــون زمــان پیغمبــر کــه نشــده بــود، 
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زمــان خلفــای اّول هــم کــه انجــام نگرفتــه بــود، امیرالمؤمنیــن هــم کــه معصــوم بــود، انجــام نــداده بــود. 
لــذا امــام حســین علیه الّســام از لحــاظ عملــی، درس بزرگــی بــه همــه تاریــخ اســام داد و در حقیقــت، 

اســام را هــم در زمــان خــودش و هــم در هــر زمــان دیگــری بیمــه کــرد.
هرجــا فســادی از آن قبیــل باشــد، امــام حســین در آن جــا زنــده اســت و بــا شــیوه و عمــل خــود می گویــد 
کــه شــما بایــد چــه کار کنیــد. تکلیــف ایــن اســت؛ لــذا بایــد یــاد امــام حســین و یــاد کربــا زنــده باشــد؛ 

چــون یــاد کربــا ایــن درس عملــی را جلــِو چشــم می گــذارد.
متأّســفانه در کشــورهای اســامِی دیگــر، درس عاشــورا آن چنــان کــه بایــد شــناخته شــده باشــد، شــناخته 
ــین را  ــام حس ــا ام ــور م ــردم در کش ــود. م ــده ب ــناخته ش ــا ش ــور م ــود. در کش ــد بش ــت. بای ــده نیس ش
می شــناختند و قیــام امــام حســین را می دانســتند. روح حســینی بــود؛ لــذا وقتــی امــام فرمــود کــه محــّرم 
ماهــی اســت کــه خــون بــر شمشــیر پیــروز می شــود، مــردم تعّجــب نکردنــد. حقیقــت هــم همیــن شــد؛ 

خــون بــر شمشــیر، پیــروز گردیــد.

 بمیر تا زنده شوی!
بنــده یــک وقــت در ســالها پیــش، همیــن مطلــب را در جلســه ای از جلســات بــرای جمعیتــی عــرض کــردم 
- البتــه قبــل از انقــاب - مثالــی بــه ذهنــم آمــد، آن را در آن جلســه گفتــم؛ آن مثــال عبــارت اســت از 

داســتان همــان طوطــی کــه مولــوی در مثنــوی ذکــر میکنــد.
 یــک نفــر یــک طوطــی در خانــه داشــت - البتــه َمَثــل اســت و ایــن َمَثلهــا بــرای بیــان حقایــق اســت - 
زمانــی میخواســت بــه ســفر هنــد بــرود. بــا اهــل و عیــال خــود کــه خداحافظــی کــرد، بــا آن طوطــی هــم 
وداع نمــود. گفــت مــن بــه هنــد میــروم و هنــد ســرزمین توســت. طوطــی گفــت: بــه فــان نقطــه بــرو، 
قــوم و خویشــها و دوســتان مــن در آن جاینــد. آن جــا بگــو یکــی از شــما در منــزل ماســت. حــاِل مــرا بــرای 

آنهــا بیــان کــن و بگــو کــه در قفــس و در خانــه ماســت. چیــز دیگــری از تــو نمیخواهــم.
ــان  ــادی روی درخت ــای زی ــه، طوطیه ــد بل ــید. دی ــه رس ــه آن نقط ــرد و ب ــی ک ــفرش را ط ــت، س  او رف
نشســته اند. آنهــا را صــدا کــرد، گفــت: ای طوطیهــای عزیــز و ســخنگو و خــوب! مــن پیغامــی بــرای شــما 
دارم؛ یــک نفــر از شــما در خانــه ماســت، وضعــش هــم خیلــی خــوب اســت. در قفــس بــه ســر میبــرد، امــا 

زندگــی خیلــی خــوب و غــذای مناســب دارد او بــه شــما ســام رســانده اســت.
 تــا آن تاجــر ایــن حــرف را زد، یــک وقــت دیــد آن طوطیهــا کــه روی شــاخه های درختــان نشســته بودنــد، 
همــه بــال بــال زدنــد و روی زمیــن افتادنــد. جلــو رفــت، دیــد مرده انــد! خیلــی متأّســف شــد و گفــت چــرا 
مــن حرفــی زدم کــه ایــن همــه حیــوان - مثــًا پنــج تــا، ده تــا طوطــی - بــا شــنیدن ایــن حــرف، جانشــان 

را از دســت دادنــد! امــا گذشــته بــود و کاری نمیتوانســت بکنــد.
 تاجــر برگشــت. وقتــی بــه خانــه خــودش رســید، ســراغ قفــس طوطــی رفــت. گفــت: پیغــام تــو را رســاندم. 
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گفــت: چــه جوابــی دادنــد؟ گفــت: تــا پیغــام تــو را از مــن شــنیدند، همــه از بــاالی درختــان پــر پــر زدنــد، 
روی زمیــن افتادنــد و مردنــد!

 تــا ایــن حــرف از زبــان تاجــر بیــرون آمــد، یــک وقــت دیــد طوطــی هــم در قفــس، پرپــر زد و کــف قفــس 
افتــاد و مــرد! خیلــی متأّســف و ناراحــت شــد. در قفــس را بــاز کــرد. طوطــی مــرده بــود دیگــر؛ نمیشــد 
نگهــش دارد. پایــش را گرفــت و آن را روی پشــت بــام، پرتــاب کــرد. تــا پرتــاب کــرد، طوطــی از وســط هــوا 
بنــای بــال زدن گذاشــت و بــاالی دیــوار نشســت! گفــت: از تــو تاجــر و دوســت عزیــز، خیلــی ممنونــم؛ تــو 
خــودت وســیله آزادی مــرا فراهــم کــردی. مــن نمــرده بــودم؛ خــودم را بــه مــردن زدم و ایــن درســی بــود 
کــه آن طوطیهــا بــه مــن یــاد دادنــد! آنهــا فهمیدنــد کــه مــن این جــا در قفــس، اســیر و زندانیــم. بــا چــه 
زبانــی بــه مــن بگوینــد کــه چــه کار بایــد بکنــم تــا نجــات پیــدا کنــم؟ عمــًا بــه مــن نشــان دادنــد کــه 
بایــد ایــن کار را بکنــم، تــا نجــات یابــم! - بمیــر تــا زنــده شــوی! - مــن پیغــام آنهــا را از تــو گرفتــم و ایــن 
درســی عملــی بــود کــه بــا فاصلــه مکانــی، از آن منطقــه بــه مــن رســید. مــن از آن درس اســتفاده کــردم.

 امام حسین)ع( به چه زبانی بگوید كه تکلیف شما چیست؟
 بنــده آن روز - بیســت وچند ســال پیــش - بــه بــرادران و خواهرانــی کــه ایــن حــرف را میشــنیدند، گفتــم: 
ــه چــه زبانــی بگویــد کــه تکلیــف شــما چیســت؟ شــرایط، همــان شــرایط  عزیــزان مــن! امــام حســین ب
اســت؛ زندگــی، همــان نــوع زندگــی اســت؛ اســام هــم همــان اســام اســت. خــوب؛ امــام حســین بــه همــه 
نســلها عمــًا نشــان داد. اگــر یــک کلمــه حــرف هــم از امــام حســین نقــل نمیشــد، مــا بایــد میفهمیدیــم 
کــه تکلیفمــان چیســت. ملتــی کــه اســیر اســت، ملتــی کــه در بنــد اســت، ملتــی کــه دچــار فســاد ســران 
اســت، ملتــی کــه دشــمنان دیــن بــر او حکومــت میکننــد و زندگــی و سرنوشــت او را در دســت گرفته انــد، 
بایــد از طــول زمــان بفهمــد کــه تکلیفــش چیســت؛ چــون پســر پیغمبــر - امــام معصــوم - نشــان داد کــه 

در چنیــن شــرایطی بایــد چــه کار کــرد.
 بــا زبــان نمیشــد. اگــر ایــن مطلــب را بــا صــد زبــان میگفــت و خــودش نمیرفــت، ممکــن نبــود ایــن پیغــام، 
از تاریــخ عبــور کنــد و برســد؛ امــکان نداشــت. فقــط نصیحــت کــردن و بــه زبــان گفتــن، از تاریــخ عبــور 
نمیکنــد؛ هــزار گونــه توجیــه و تأویــل میکننــد. بایــد عمــل باشــد؛ آن هــم عملــی چنیــن بــزرگ، عملــی 

چنیــن ســخت، فــداکاری ای بــا چنیــن عظمــت و جانســوز کــه امــام حســین انجــام داد!
 حقیقتــاً آنچــه کــه از صحنــه روز عاشــورا در مقابــل چشــم ماســت، جــا دارد کــه بگوییــم در تمــام حوادثــی 
کــه از فجایــع بشــری ســراغ داریــم، هنــوز تــک و بی همتاســت و نظیــری نــدارد. همان طــور کــه پیغمبــر 
فرمــود، امیرالمؤمنیــن فرمــود، امــام حســن فرمــود - بنابــر آنچــه کــه در روایــات هســت - »الیــوم کیومــک 
« ؛ هیــچ روزی مثــل روز تــو، مثــل روز عاشــورای تــو، مثــل کربــا و مثــل حادثــه تــو نیســت. یــا اباعبــداللَّ
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شباهت های نهضت حسینی و نهضت خمینی *

ــرای مــا حامــل درس اســت.  ــاره نهضــت امــام بزرگوارمــان، مطلبــی را می خواهــم عــرض کنــم کــه ب درب
خواهــش می کنــم افــرادی کــه صاحــِب فکــر و دارای اندیشــه و خــرد سیاســی و تأّمــل در مســائل بزرگنــد، 

روی ایــن مســأله تأّمــل کننــد و آن را بیشــتر بشــکافند.
ــرداری شــده  ــاً، الگوب ــا نهضــت حســینی دارد و تقریب ــادی ب ــام، مشــابهتهای زی ــد کــه حرکــت ام می دانی
ــه  از حرکــت حســینی اســت. گرچــه آن حرکــت - یعنــی حرکــت امــام حســین علیه الّســام - منتهــی ب
شــهادت آن حضــرت و یارانــش شــد و ایــن حرکــت بــه پیــروزی امــام منتهــی گردیــد؛ ولــی ایــن فارقــی 
ایجــاد نمی کنــد. زیــرا یــک نــوع فکــر، یــک مضمــون و یــک طــرح کلّــی بــر هــر دو حرکــت حاکــم بــود. 
اقتضائــات متفــاوت بــود؛ لــذا سرنوشــت آن حرکــت، شــهادت امــام حســین علیه الّســام و سرنوشــت ایــن 

حرکــت، حکومــت امــاِم بزرگــواِر مــا شــد. ایــن، بــه طــور کلّــی، امــر روشــن و واضحــی اســت.

 استقامت، ویژگی  مشترک در دو نهضت
از جملــه ویژگیهایــی کــه در هــر دو حرکــت، بــه طــور بــارزی وجــود دارد، موضــوِع »اســتقامت« اســت. بــا 

کلمــه اســتقامت و معنــای آن، نبایــد عبــوری و گــذرا برخــورد شــود؛ چــون خیلــی مهــّم اســت.
ــوز  ــن صــورت اســت کــه آن حکومــت، ایســتاد. هن ــه ای ــام حســین علیه الّســام اســتقامت ب ــورد ام در م
مشــکات، خــود را بــروز نــداده بــود. پــس از مدتــی، آن حضــرت تصمیــم گرفــت تســلیم یزیــد و حکومــت 
جائرانــه او نشــود. مبــارزه از این جــا شــروع شــد؛ تســلیم نشــدن در مقابــل حاکمیــت فاســدی کــه راه دیــن 

* بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمینی)ره(  1375/03/14
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ــی منحــرف می کــرد. امــام از مدینــه کــه حرکــت فرمــود بــا ایــن نّیــت بــود. بعــد کــه در مکــه  را بــه کلّ
احســاس کــرد یــاور دارد، نّیــت خــود را بــا قیــام همــراه کــرد. و ااّل جوهــر اصلــی، اعتــراض و حرکــت در 

مقابــل حکومتــی بــود کــه طبــق موازیــن حســینی، قابــل تحّمــل و قبــول نبــود.

 عذرهای شرعی در مقابل كارهای بزرگ و تکالیف
ــس از  ــی پ ــه یک ــد ک ــکاتی ش ــا مش ــه ب ــت، مواج ــل آن حرک ــدا در مقاب ــام ابت ــین علیه الّس ــام حس ام
دیگــری رخ نمــود. ناگزیــرِی خــروج از مکــه، بعــد درگیــری در کربــا و فشــاری کــه در حادثــه کربــا بــر 
ــی کــه در  ــود. یکــی از عوامل ــن مشــکات ب ــه ای شــخص امــام حســین علیه الّســام وارد می آمــد، از جمل
ــِو انســان را ســد می کنــد، عذرهــای شــرعی اســت. انســان، کار واجــب و تکلیفــی را  ــزرْگ جل کارهــای ب
ــن کار مســتلزم اشــکال بزرگــی اســت - فــرض بفرماییــد عــّده  ــی وقتــی انجــام ای ــد انجــام دهــد؛ ول بای
زیــادی کشــته خواهنــد شــد - احســاس می کنــد کــه دیگــر تکلیــف نــدارد. شــما ببینیــد در مقابــل امــام 
حســین علیه الّســام از ایــن گونــه عذرهــای شــرعی کــه می توانســت هــر انســان ظاهــر بینــی را از ادامــه 
ــه و کشــته  ــود! یکــی پــس از دیگــری، رخ می نمــود. اّول اعــراض مــردم کوف راه منصــرف کنــد، چقــدر ب
ــذر  ــر ع ــود: »دیگ ــام می فرم ــین علیه الّس ــام حس ــتی ام ــا بایس ــاً این ج ــد. فرض ــش آم ــلم پی ــدن مس ش
شــرعی اســت و تکلیــف ســاقط شــد. می خواســتیم بــا یزیــد بیعــت نکنیــم؛ ولــی ظاهــراً در ایــن اوضــاع و 
احــوال، امکان پذیــر نیســت. مــردم هــم تحّمــل نمی کننــد. پــس، تکلیــف ســاقط اســت. لــذا از روی اجبــار 

ــم«. ــت می کنی ــاری بیع و ناچ
مرحلــه دوم، حادثــه کربــا و وقــوع عاشوراســت. این جــا امــام حســین علیه الّســام می توانســت در 
مواجهــه بــا یــک مســأله، بــه مثابــه انســانی کــه حــوادث بــزرگ را بــا ایــن منطقهــا می خواهــد حــل کنــد، 
بگویــد: »زن و بچــه در ایــن صحــرای ســوزان، طاقــت ندارنــد. پــس، تکلیــف برداشــته شــد.« یعنــی تســلیم 
شــود و چیــزی را کــه تــا آن وقــت قبــول نکــرده بــود، بپذیــرد. یــا بعــد از آن کــه در روز عاشــورا حملــه 
دشــمن آغــاز گردیــد و عــّده زیــادی از اصحــاب امــام حســین علیه الّســام بــه شــهادت رســیدند - یعنــی 
مشــکات، بیشــتر خــود را نشــان داد - آن بزرگــوار می توانســت بگویــد: »اکنــون دیگــر معلــوم شــد کــه 
نمی شــود مبــارزه کــرد و نمی تــوان پیــش بــرد.« آن گاه خــود را عقــب بکشــد. یــا آن هنــگام کــه معلــوم 
شــد امــام حســین علیه الّســام شــهید خواهــد شــد و بعــد از شــهادت او، آل اللَّ - حــرم امیرالمؤمنیــن و 
حــرم پیغمبــر علیهماالّســام - در بیابــان و در دســت مــردان نامحــرم، تنهــا خواهنــد مانــد - این جــا دیگــر 
مســأله نامــوس پیــش می آیــد - بــه عنــوان یــک انســان غیرتمنــد، می توانســت بفرمایــد: »دیگــر تکلیــف 
برداشــته شــده اســت. تکلیــف زنــان چــه می شــود؟ اگــر ایــن راه را ادامــه دهیــم و کشــته شــویم، زنــان 
ــن  ــب و طاهرتری ــن و طّی ــام و پاکیزه تری ــاة والّس ــن علیه الّص ــران امیرالمؤمنی ــر و دخت ــدان پیغمب خان
ــز از شــرف و نامــوس  ــی کــه هیــچ چی ــی ســرو پای ــه دســت دشــمنان - مــردان ب ــم اســام، ب ــان عال زن
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نمی فهمنــد - خواهنــد افتــاد. پــس، تکلیــف برداشــته شــد«.
توّجــه کنیــد بــرادران و خواهــران! مطلــب مهّمــی اســت کــه در واقعــه کربــا از ایــن دیــدگاه دّقــت شــود 
کــه اگــر امــام حســین علیه الّســام می خواســت در مقابــل حــوادِث بســیار تلــخ و دشــواری مثــل شــهادت 
ــراواِن دیگــری  ــان و حــوادِث ف ــودکان، کشــته شــدن همــه جوان ــان، تشــنگی ک ــر، اســارت زن ــی اصغ عل
کــه در کربــا قابــل احصاســت، بــا دیــِد یــک متشــّرِع معمولــی نــگاه کنــد و عظمــِت رســالِت خــود را بــه 
فراموشــی بســپارد، قــدم بــه قــدم می توانســت عقــب نشــینی کنــد و بگویــد: »دیگــر تکلیــف نداریــم. حــال 

ــم.  ــد بیعــت می کنی ــا یزی ب

 دو خصوصیت امام حسین)ع( كه حادثه كربال را درخشاند
چــاره چیســت!؟ الضــرورات تبیــح المحــذورات.« امــا امــام حســین علیه الّســام چنیــن نکــرد. ایــن، نشــانگر 
ــه معنــای تحّمــل مشــکات  اســتقامت آن حضــرت اســت. اســتقامت یعنــی ایــن! اســتقامت، همــه جــا ب
نیســت. تحّمــل مشــکات بــرای انســان بــزرگ، آســانتر اســت تــا تحّمــل مســائلی کــه بــر حســب موازیــن 
- موازیــن شــرعی، موازیــن عرفــی، موازیــن عقلــی ســاده - ممکــن اســت خــاف مصلحــت بــه نظــر آیــد. 

تحّمــل اینهــا، مشــکلتر از ســایر مشــکات اســت.
یــک وقــت بــه کســی می گوینــد: »ایــن راه را نــرو؛ ممکــن اســت شــکنجه شــوی.« خــوب؛ انســاِن قــوی 
می گویــد: »شــکنجه شــوم! چــه مانعــی دارد؟! راه را مــی روم.« یــا می گوینــد: »نــرو! ممکــن اســت کشــته 
ــِت  ــک وقــت صحب ــا ی ــد: »خــوب؛ کشــته شــوم! چــه اهمیــت دارد؟!« ام ــزرگ می گوی شــوی.« انســان ب
ــه  ــت ک ــن اس ــرو؛ ممک ــد: »ن ــت. می گوین ــیدن نیس ــت کش ــدن و محرومی ــکنجه ش ــدن و ش ــته ش کش
ــران در  ــان دیگ ــای ج ــر پ ــا دیگ ــوند.« این ج ــته ش ــو کش ــت ت ــن حرک ــر ای ــه خاط ــردم، ب ــی از م گروه
ــو،  ــن ت ــش رفت ــر پی ــه خاط ــودکان، ب ــردان و ک ــان و م ــن اســت بســیاری از زن ــرو؛ ممک ــن اســت: »ن بی
ــرزد.  ــّم نیســت، پایشــان می ل ــدن برایشــان مه ــه کشــته ش ــانی ک ــر کس ــا دیگ ســختی بکشــند.« این ج
آن کســی پایــش نمی لــرزد کــه اّوالً در حــد اعلــی  بصیــرت داشــته باشــد و بفهمــد چــه کار بزرگــی انجــام 
می دهــد. ثانیــاً قــدرت نفــس داشــته باشــد و ضعــِف نفــس نگیــرد. ایــن دو خصوصیــت را امــام حســین 
علیه الّســام در کربــا نشــان داد. لــذا، حادثــه کربــا مثــل خورشــیدی بــر تــارك تاریــخ درخشــید؛ هنــوز 

ــد درخشــید. ــم خواه ــر ه ــا ابدالّده ــم می درخشــد، و ت ه

خصوصیت امام)ره( كه باعث پیروزی انقالب شد
عــرض مــن ایــن اســت کــه امــام بزرگــوار مــا در ایــن خصوصیــت، بــه طــور کامــل دنبالــه رو امــام حســین 
علیه الّســام شــد. لــذا، ایــن خصوصیــت امــام، انقــاب را بــه پیــروزی رســاند. ثانیــاً، پیــروزِی بعــد از رفتــن 
ــن  ــروزی راهــش را کــه مظهــر آن، همی ــروزی فکــرش و هــم پی خــودش را هــم تضمیــن کــرد؛ هــم پی
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اجتمــاع عظیــم شــما مــردم و مظهــر وســیعترش در ســطح عالــم، گرایــش ملتهــا بــه اســام و بــه راه امــام 
اســت. کســب ایــن پیروزیهــا، بــه خاطــر اســتقامت او بــود.

روزی بــه امــام گفتنــد: »اگــر شــما ایــن نهضــت را ادامــه دهیــد، حــوزه علمیــه قــم را تعطیــل خواهنــد 
کــرد.« این جــا صحبــِت جــان نبــود کــه امــام بگویــد: »جــان مــرا بگیرنــد. اهمیــت نــدارد.« خیلــی کســان 
حاضرنــد از جانشــان بگذرنــد؛ امــا وقتــی بگوینــد »بــا ایــن اقــدام شــما ممکــن اســت حــوزه علمیــه قــم 

تعطیــل شــود.« پــای همــه می لــرزد. امــا امــام نلرزیــد؛ راه را عــوض نکــرد و پیــش رفــت.
روزی بــه امــام گفتنــد: »اگــر ایــن راه را ادامــه دهیــد، ممکــن اســت همــه علمــای بــزرگ و َمراجــع را علیــه 
ــی کســان،  ــای خیل ــد.« پ ــم اســام پیــش آی ــاف در عال ــی اخت ــد.« یعن ــک کنن شــما بشــورانند و تحری
ــروزِی انقــاب رســید. بارهــا  ــه نقطــه پی ــا ب ــد و راه را ادامــه داد ت ــام نلرزی ــای ام ــا پ ــرزد. ام این جــا می ل
ــد.  ــوی تشــویق می کنی ــم پهل ــل رژی ــه ایســتادگی در مقاب ــران را ب ــت ای ــه شــد: »شــما مل ــام گفت ــه ام ب
ــام رضــوان اللَّ  ــل ام ــی در مقاب ــد؟« یعن ــه کســی می ده ــزد چ ــن می ری ــر زمی ــه ب ــی را ک ــواب خونهای ج
علیــه، خونهــا را - خونهــای جوانــان را - قــرار دادنــد. یکــی از علمــای بــزرگ، در ســال 42 یــا 43، بــه خــود 
بنــده ایــن مطلــب را گفــت. گفــت: »در پانــزده خــرداد کــه ایشــان - یعنــی امــام - ایــن حرکــت را کردنــد، 
خیلــی کســان کشــته شــدند کــه بهتریــن جوانــان مــا بودنــد. جــواب اینهــا را چــه کســی خواهــد داد؟« 
ــود هــر کســی را از ادامــه حرکــت  ــود. ایــن طــرز فکرهــا فشــار مــی آورد و ممکــن ب ایــن طــرز فکرهــا ب
منصــرف کنــد. امــا امــام، اســتقامت ورزیــد. عظمــت روح او و عظمــت بصیرتــی کــه بــر او حاکــم بــود، در 

ــد. ــده می ش ــا دی این جاه

 استقامت امام)ره( و عدم عقب نشینی 
بــه هــر حــال؛ ایــن همــه، مربــوط بــه دوران مبــارزه بــا رژیــم ستمشــاهی بــود. آنچــه کــه بــرای مــا درس 
اســت، مربــوط بــه بعــد از پیــروزی انقــاب اســت. همــه بایــد بــه ایــن نکتــه التفــات و توّجــه داشــته باشــند 
و همان طــور کــه عــرض کــردم، اندیشــمندان سیاســی، صاحبــان فکــر سیاســی و اهــل تحلیــل، روی ایــن 

کار کننــد. واقعــاً مهــّم اســت.
ــی  ــود. از وقت ــاهی ب ــم ستمش ــا رژی ــارزه ب ــل از آن، مب ــا قب ــد. ت ــکیل ش ــامی تش ــوری اس ــوب؛ جمه خ
رژیــم جمهــوری اســامی تشــکیل شــد و نظــام جمهــوری اســامی بــه وجــود آمــد، دایــره مبــارزه، وســیع 
شــد. شــکل مبــارزه عــوض شــد؛ امــا دایــره، وســیع گشــت. مبــارزه بــا نظــام جمهــوری اســامی، از ســوی 
ــه  ــا ب ــه م ــی چــه کســانی هســتند؟ کســانی هســتند ک ــد. دشــمنان جهان ــاز گردی ــی آغ دشــمنان جهان
ــه  ــا و هم ــه قلدره ــم، هم ــای عال ــه زورگوه ــی، هم ــتکبار جهان ــم. اس ــی« می گویی ــتکبار جهان ــا »اس آنه
پُرروهــای مســلّط بــر ملتهــا را شــامل می شــود. ایــن، اســتکبار جهانــی اســت. چــرا بــا جمهــوری اســامی 
مبــارزه می کردنــد؟ جــواب ایــن ســؤال، طوالنــی اســت و بارهــا هــم گفتــه شــده اســت. بــه طــور خاصــه 
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ــور  ــود. حض ــاده ب ــر افت ــه خط ــان ب ــود. توسعه طلبی ش ــاده ب ــر افت ــه خط ــان ب ــت: منافعش ــوان گف می ت
جمهــوری اســامی در میــان کشــورهای مســلمان، ادامــه تســلّط آنهــا را بــر آن کشــورها بــه خطــر انداختــه 
ــه قــدم ایــن مبــارزه،  ــد. هــر قــدم ب ــه هــر حــال، مبــارزه ســختی را شــروع کردن ــود و از ایــن قبیــل. ب ب
جــای ایــن بــود کــه اگــر انســان ضعیفــی بــه جــای امــام بــود، حرکــت را متوّقــف کنــد و بــه ســبب وجــود 
ــا اســتکباری چنیــن عریــض و طویــل مبــارزه کــرد. چــاره ای نیســت؛  ــع و عــذر بگویــد: »نمی شــود ب مان

ــرد. ــینی نک ــام، عقب نش ــا ام ــم.« ام ــینی می کنی ــذا عقب نش ل

 استقامت حسینی امام)ره(
بــه ایــن دو، ســه مقطــع توّجــه کنیــد تــا اهمیــت قضیــه معلــوم شــود: یــک حملــه از همــه جوانــب بــه 
ــی  ــه سیاس ــا حمل ــه م ــه ب ــد بره ــی، در چن ــتگاههای تبلیغات ــه دس ــود. هم ــی ب ــت سیاس ــران، از جه ای
کردنــد کــه فلــج کننــده اســت. گاهــی حملــه سیاســی، بــرای کشــورها بــه ســتوه آورنــده اســت. امــروز 
ــاً حمــات سیاســی،  ــرا گرفتــه اســت، غالب ــا را ف ــری، همــه دنی ــی و تصوی کــه تبلیغــات رســانه های صوت
دولتهــا را خیلــی می ترســاند؛ چــون روی افــکار ملتهایشــان اثــر می گــذارد. چنیــن حملــه ای را علیــه نظــام 
جمهــوری اســامی، از همــه طــرف شــروع کردنــد. البتــه ملــت مــا بصیــر و مســتحکم بــود و تــکان نخــورد. 
امــام هــم نگفــت »حــال کــه همــه علیــه مــا همدســتند، پــس عقــب بنشــینیم.« نگفــت »بــه تنهایــی بــا 
امریــکا می شــود مبــارزه کــرد؛ امــا امریــکا و شــوروی را چطــور از عهــده برآییــم؟« چــون آن زمــان کــه 
دنیــا دو قطبــی بــود، هــر دو قطــب، علیــه مــا اتّحــاد و اتّفــاق و همدســتی داشــتند. امــام اســتقامت ورزیــد؛ 
ــمنان  ــه دش ــی ک ــه از آن حرفهای ــک کلم ــت. ی ــش برنگش ــعار و راه ــرف و ش ــرد و از ح ــینی نک عقب نش
ــتقامِت حســینی اســت.  ــن، اس ــاری نشــد. ای ــان او ج ــر زب ــاری شــود، ب ــام ج ــان ام ــر زب ــتند ب می خواس

ــروز اســت. ــاس و در قالبهــای ام ــام در مقی ــام حســین علیه الّس شــبیه ایســتادگیهای ام
ــا آن همــه ویرانیهــاِی  ــد! ملتــی ب ــی شــروع شــد. شــما فکــرش را بکنی ــا آن وقتــی کــه جنــگ تحمیل ی
ــرد  ــرار گی ــمن ق ــه دش ــورد حمل ــان م ــازی، ناگه ــه کار و نوس ــاج ب ــه احتی ــاهی و آن هم دوران ستمش
ــگاهها را از کار  ــد، پاالیش ــن را از کار انداختن ــد! راه آه ــه دارد از کار بیندازن ــم ک ــزی را ه ــان چی و هم
ــس  ــر ک ــد. خــوب؛ ه ــن را از کار انداختن ــای آه ــد، کارخانه ه ــت را از کار انداختن ــادرات نف ــد، ص انداختن
ــود! همــه  ــم عــراق نب ــد. طــرف هــم کــه فقــط رژی ــو در می آی ــه زان ــل چنیــن حرکتــی ب باشــد، در مقاب
ــه  ــه اضاف ــو«، ب ــه »نات ــه اضاف ــه فرانســه، ب ــه اضاف ــه شــوروی، ب ــه اضاف ــراق، ب ــم ع ــه رژی می دانســتند ک
کارشناســان امریکایــی - همــه و همــه - بودنــد. اگــر امــام ضعیــف بــود، این جــا ممکــن بــود بگویــد »دیگــر 
تکلیــف از مــا برداشــته شــده اســت. اینهــا می خواهنــد کــه مــا بــر قوانیــن اســام چنــدان اصــرار نکنیــم؛ 
ــا اســرائیل مبــارزه نکنیــم؛ خیلــی خــوب، مبــارزه  خیلــی خــوب، نمی کنیــم! اینهــا می خواهنــد کــه مــا ب
ــاد اســت. چــه کار کنیــم؟!« امــام، چنیــن چیــزی نگفــت و ایســتادگی کــرد.  نمی کنیــم. چــون فشــار زی
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قطعنامــه را هــم کــه امــام قبــول کــرد، بــه خاطــر ایــن فشــارها نبــود. قبــول قطعنامــه از طــرف امــام، بــه 
خاطــر فهرســت مشــکاتی بــود کــه مســؤولین آن روِز امــوِر اقتصــادی کشــوْر مقابــِل روِی او گذاشــتند و 
نشــان دادنــد کــه کشــور نمی ِکشــد و نمی توانــد جنــگ را بــا ایــن همــه هزینــه، ادامــه دهــد. امــام مجبــور 
شــد و قطعنامــه را پذیرفــت. پذیــرش قطعنامــه، بــه خاطــر تــرس نبــود؛ بــه خاطــر هجــوم دشــمن نبــود؛ 
بــه خاطــر تهدیــد امریــکا نبــود؛ بــه خاطــر ایــن نبــود کــه امریــکا ممکــن اســت در امــر جنــگ دخالــت 
ــکا، قبــل از آن هــم در امــر جنــگ دخالــت می کــرد. وانگهــی؛ اگــر همــه دنیــا در امــر  کنــد. چــون امری
جنــگ دخالــت می کردنــد، امــام رضــوان اللَّ علیــه، کســی نبــود کــه رو برگردانــد. بــر نمی گشــت! آن، یــک 

مســأله داخلــی بــود؛ مســأله دیگــری بــود.
ــک  ــروزی انقــاب، ی ــس از پی ــه، پ ــی علی ــام رضــوان اللَّ تعال ــارك ام ــات مب در تمــام عمــر ده ســاله حی
لحظــه اتّفــاق نیفتــاد کــه او بــه خاطــر ســنگینِی بــاِر تهدیــِد دشــمن، در هــر بُعــدی از ابعــاد، دچــار تردیــد 

شــود. ایــن، یعنــی همــان برخــورداری از روحیــه حســینی.

 دنیا فهمید امام را نمیشود از میدان خارج كرد
جنــگ، تلفــات دارد. جــان یــک انســان، بــرای امــام خیلــی عزیــز بــود. امــام بزرگــوار، گاهــی بــرای انســانی 
کــه رنــج می بـُـرد، اشــک می ریخــت و یــا در چشــمانش اشــک جمــع می شــد! مــا بارهــا ایــن حالــت را در 
امــام مشــاهده کــرده بودیــم. انســانی رحیــم و عطــوف، دارای دلــی سرشــار از محّبــت و انســانیت بــود. امــا 
همیــن دل سرشــار از محّبــت، در مقابــل تهدیــد شــهرها بــه بمبــاران هوایــی، پایــش نلرزیــد و نلغزیــد. از راْه 
برنگشــت و عقب نشــینی نکــرد. همــه دشــمنان انقــاب در طــول ایــن ده ســال، فهمیدنــد و تجربــه کردنــد 
کــه امــام را نمی شــود ترســاند. ایــن، نعمــت بســیار بزرگــی اســت کــه دشــمن احســاس کنــد عنصــری 
چــون امــام، بــا تــرس و تهدیــد از میــدان خــارج نمی شــود. امــام، بــا منــش و شــخصیت درخشــان خــود، 
ــن مــرد را از میــدان نمی شــود  ــد کــه ای ــد. فهمیدن ــن نکتــه را فهمیدن ــا، ای کاری کــرد کــه همــه در دنی
ــی هــم نمی شــود او را از راه خــود  ــای عمل ــا تهدیده ــا فشــار و ب ــرد؛ ب ــد نمی شــود ک ــرد؛ تهدی خــارج ک

منصــرف کــرد. لــذا مجبــور شــدند خودشــان را بــا انقــاب تطبیــق دهنــد.

 جمع بندی بحث
آنچــه کــه حاصــِل جمعبنــدی بحــث ماســت، دو حــرف اســت - البتــه ایــن جمعبنــدی، قابــل گســترش و 
فکــر کــردن اســت - : اّول این کــه یکــی از خطــوط روشــن نهضــت عاشــورا و بلکــه خــطِّ نشــان نهضــت 
ــا  ــوار م ــام بزرگ ــه: ام ــرف دوم این ک ــام. ح ــین، علیه الّس ــام حس ــتقامت ام ــت از اس ــارت اس ــورا، عب عاش
رضــوان اللَّ تعالــی علیــه، همیــن خــطِّ نشــان حســینی را در نهضــت، در منــش و در زندگــی خــود انتخــاب 
کــرد و لــذا توانســت جمهــوری اســامی را بیمــه کنــد. توانســت دشــمن را از تهدیــد و از فشــار منصــرف 
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کنــد. چــون بــه دشــمن تفهیــم کــرد کــه فشــار، اثــری نــدارد. تهدیــد، اثــری نــدارد. حملــه، اثــری نــدارد 
و ایــن حرکــت و ایــن رهبــر، جریــان و کســی نیســت کــه بــا ایــن حرفهــا، از راهــی کــه مــی رود برگــردد. 

ایــن دو حــرف، جمعبنــدی مطالبــی اســت کــه عــرض کــردم.
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عوام و خواص *

 شرط اول و دوم جهاد
یکــی از نــکات برجســته در فرهنــگ اســامی، کــه مصداقهــای بــارزش، بیشــتر در تاریــخ صــدر اســام و 
کمتــر در طــول زمــان دیــده می شــود، فرهنــگ رزمندگــی و جهــاد اســت. جهــاد هــم فقــط بــه معنــای 
ــی  ــد جهــاد تلّق ــا دشــمن، می توان ــه ب ــه تــاش در مقابل ــرا هــر گون حضــور در میــدان جنــگ نیســت؛ زی
ــه جهــاد  شــود. البتــه بعضــی ممکــن اســت کاری انجــام دهنــد و زحمــت هــم بکشــند و از آن، تعبیــر ب
کننــد. امــا ایــن تعبیــر، درســت نیســت. چــون یــک شــرط جهــاد، ایــن اســت کــه در مقابلــه بــا دشــمن 
باشــد. ایــن مقابلــه، یــک وقــت در میــدان جنــِگ مســلّحانه اســت کــه جهــاد رزمــی نــام دارد؛ یــک وقــت 
ــائل  ــدان مس ــم در می ــت ه ــک وق ــود؛ ی ــده می ش ــی نامی ــاد سیاس ــه جه ــت ک ــت اس ــدان سیاس در می
ــه جهــاد فرهنگــی تعبیــر می شــود و یــک وقــت در میــدان ســازندگی اســت کــه  فرهنگــی اســت کــه ب
ــا عنوانهــای دیگــر و در میدانهــای دیگــر هــم  ــه آن جهــاد ســازندگی اطــاق می گــردد. البتــه جهــاد، ب ب
هســت. پــس، شــرط اّوِل جهــاد ایــن اســت کــه در آن، تــاش و کوشــش باشــد و شــرط دومــش این کــه، 
در مقابــل دشــمن صــورت گیــرد. ایــن نکتــه در فرهنــگ اســامی، نکتــه ی برجســته ای اســت، کــه گفتیــم 

ــف دارد.  ــای مختل ــم در میدانه ــی ه نمونه های

 جهاد فی سبیل اهلَلّ در ایران اسالمی
ــه و  ــام رضــوان الَلّ علی ــوی از حلقــوم ام ــم منحــوس پهل ــا رژی ــه ب ــدای مقابل ــا هــم، وقتــی ن در روزگار م

* بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الل)ص(  1375/03/20
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همــکاران ایشــان در ســال 1341 بیــرون آمــد، جهــاد شــروع شــد. پیــش از امــام هــم، البتــه جهــاد 
بــه صــورت محــدود و پراکنــده وجــود داشــت کــه حائــز اهمیــت نبــود. هنگامــی کــه مبــارزه ی امــام 
شــروع شــد، جهــاد اهمیــت پیــدا کــرد تــا این کــه بــه مرحلــه ی پیــروزی خــود، یعنــی پیــروزی انقــاب 
اســامی رســید. بعــد از آن هــم، تــا بــه امــروز، در ایــن کشــور جهــاد بــوده اســت. چــون مــا دشــمن 
داریــم. چــون دشــمنان مــا، از لحــاظ نیــروی مــاّدی، قــوی هســتند. چــون اطــراف و جوانــب مــا را، از 
همــه جهــت، دشــمنان گرفته انــد. آنهــا در دشــمنی بــا ایــران اســامی، جــّدی هســتند و ســِر شــوخی 
ندارنــد؛ چــون می خواهنــد از هــر راهــی کــه شــد ضربــه بزننــد. پــس، در ایــران اســامی، هــر کــس بــه 
نحــوی در مقابــل دشــمن - کــه از اطــراف، تیرهــای زهرآگیــن را بــه پیکــر انقــاب و کشــور اســامی، 
، شــعله ی جهــاد  نشــانه رفتــه اســت - تاشــی بکنــد، جهــاد فــی ســبیل الَلّ کــرده اســت. بحمــدالَلّ

بــوده اســت و هســت و خواهــد بــود.

 كشور ما امروز كانون جهاد است
البتــه یکــی از جهادهــا هــم جهــاد فکــری اســت. چــون دشــمن ممکــن اســت مــا را غافــل کنــد، فکــر 
مــا را منحــرف ســازد و دچــار خطــا و اشــتباهمان گردانــد؛ هــر کــس کــه در راه روشــنگری فکــر مــردم، 
تاشــی بکنــد، از انحرافــی جلوگیــری نمایــد و مانــع ســوءفهمی شــود، از آن جــا کــه در مقابله با دشــمن 
اســت، تاشــش جهــاد نامیــده می شــود. آن هــم جهــادی کــه شــاید امــروز، مهــّم محســوب می شــود. 
پــس، کشــور مــا امــروز کانــون جهــاد اســت و از ایــن جهــت هیــچ نگرانــی ای هــم نداریــم. الحمــدلَلّ 
مســؤولین کشــور خوبنــد. امــروز در رأس کشــور، شــخصیتهای مؤمــن، مجاهــد، آگاه و صمیمــی قــرار 
دارنــد. امــروز شــخصیتی مثــل رئیــس جمهــور مــا - آقــای هاشــمی رفســنجانی - کــه یــک شــخصیت 
ــد. مســؤولین  ــده، شــب و روز جهــاد می کن ــارز اســت و عمــرش را هــم در جهــاد گذران مجاهــد و مب
دیگــر، در بخشــهای مختلــف - مجلــس، قــّوه ی قضائّیــه، نیروهــای مســلّح، آحــاد مــردم - همــه و همــه 
در جهادنــد و مملکــت، مملکــِت جهــاد فی ســبیل الَلّ اســت. از ایــن جهــت، بنــده کــه بیشــتِر ســنگینی 
ــه  ــگاه کنــم ببینــم کجــا شــعله ی جهــاد در حــال فروکــش کــردن اســت و ب ــارم ایــن اســت کــه ن ب
کمــک پــروردگار نگــذارم؛ ببینــم کجــا اشــتباه کاری می شــود، جلــوش را بگیــرم - مســؤولیت اصلــی 
حقیــر، همینهاســت - از وجــود جهــاد در وضــع کنونــی کشــور، نگــران نیســتم. ایــن را شــما بدانیــد! 

 عبرت از گذشته تاریخ، نکته ای بلیغ در قرآن
ــگاه  ــد: ن ــا می گوی ــه م ــرآن ب ــدازد. ق ــه فکــر می ان ــا را ب ــرآن اســت کــه م منتهــا، نکتــه ای بلیــغ در ق
کنیــد و از گذشــته ی تاریــخ، درس بگیریــد. حــال ممکــن اســت بعضــی بنشــینند و فلســفه بافی کننــد 
ــد و  ــا می زنن ــن حرفه ــه از ای ــنیده ام ک ــد. ش ــق باش ــر مش ــد س ــروز نمی توان ــرای ام ــته، ب ــه گذش ک
ــیوه های فلســفی، مســائلی را  ــا ش ــد ب ــان، می خواهن ــال خودش ــه خی ــد! ب ــار می کنن ــرف، انب ــه، ب البت
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ــه عبــرت گرفتــن  ق اســت، مــا را ب ــه کار آنهــا نداریــم. قرآن کــه صــادق مصــِدّ مطــرح کننــد. کاری ب
از تاریــخ دعــوت می کنــد. عبــرت گرفتــن از تاریــخ، یعنــی همیــن نگرانــی ای کــه االن عــرض کــردم. 
چــون در تاریــخ چیــزی هســت کــه اگــر بخواهیــم از آن عبــرت بگیریــم، بایــد دغدغــه داشــته باشــیم. 

ایــن دغدغــه، مربــوط بــه آینــده اســت. چــرا و بــرای چــه، دغدغــه؟ مگرچــه اتّفاقــی افتــاده اســت؟
اتّفاقــی کــه افتــاده اســت، در صــدر اســام اســت. مــن یــک وقــت عــرض کــردم: جــا دارد ملــت اســام 
فکــر کنــد کــه چــرا پنجــاه ســال بعــد از وفــات پیغمبــر، کار کشــور اســامی بــه جایــی رســید کــه 
ــر  ــان و اجام ــان، قاری ش ــان، قاضی ش ــان، عالمش ــان، سردارش ــان، امیرش ــلمان - از وزیرش ــردم مس م
ــه  ــع ب ــا آن وضــع فجی ــر را ب ــا جمــع شــدند و جگــر گوشــه ی پیغمب ــه و کرب و اوباششــان - در کوف
خــاك و خــون کشــیدند؟! خــوب؛ انســان بایــد بــه فکــر فــرو رود، کــه چــرا چنیــن شــد؟ ایــن قضیــه 
ــا عنــوان "عبرتهــای عاشــورا" مطــرح کــردم.  را بنــده دو، ســه ســال پیــش، در یکــی دو ســخنرانی، ب
البتــه درســهای عاشــورا مثــل درس شــجاعت و غیــره جداســت. از درســهای عاشــورا مهمتــر، عبرتهــای 

عاشوراســت.

 تهمت خارجی به حرم پیغمبر
 ایــن را مــن قبــًا گفتــه ام. کار بــه جایــی برســد کــه جلــو چشــم مــردم، حــرم پیغمبــر را بــه کوچــه و 
بــازار بیاورنــد و بــه آنهــا تهمــت خارجــی بزننــد! خارجــی معنایــش ایــن نیســت کــه اینهــا از کشــوِر 
ــی  ــت. خارجــی یعن ــه کار نمی رف ــروز ب ــای ام ــه معن ــان، اصطــاح خارجــی، ب ــد. آن زم خــارج آمده ان
جــزو خــوارج. یعنــی خــروج کننــده. در اســام، فرهنگــی اســت معتنــی بــه این کــه، اگــر کســی علیــه 
ــرار  ــن ق ــای مؤمنی ــن و نیروه ــورد لعــن خــدا و رســول و مؤمنی ــد، م ــام کن ــادْل خــروج و قی ــام ع ام
ــذا، همــه ی مــردم  می گیــرد. پــس، خارجــی یعنــی کســی کــه علیــه امــاِم عــادل خــروج می کنــد. ل

ــد. ــان می آم ــا، بدش ــی خروج کننده ه ــا، یعن ــلمان، آن روز از خارجیه مس
در حدیــث اســت کــه »مــن خــرج علــی امــام عــادل فدمــه هــدر«؛ کســی کــه در اســام، علیــه امــام 
ــه خــوِن مــردم اهمیــت  ــدر ب ــن ق عــادل خــروج و قیــام کنــد، خونــش هــدر اســت. اســامی کــه ای
ــانی  ــام کس ــین علیه الّس ــام حس ــام ام ــگام قی ــه هن ــوردی دارد. ب ــن برخ ــا، چنی ــد، در این ج می ده
ــه عنــوان  ــد کــه پســر پیغمبــر، پســر فاطمــه ی زهــرا و پســر امیرالمؤمنیــن را علیهم الّســام را ب بودن

ــر امــام عــادل معرفــی کردنــد! امــام عــادل کیســت؟ یزیــد بــن معاویــه! خــروج کننــده ب

 علت رخ داد فاجعه كربال
ــوب؛  ــدند. خ ــق ش ــده، موّف ــروج کنن ــوان خ ــه عن ــام ب ــین علیه الّس ــام حس ــی ام ــّده، در معرف آن ع
دســتگاِه حکومــِت ظالــم، هــر چــه دلــش می خواهــد می گویــد. مــردم چــرا بایــد بــاور کننــد؟! مــردم 
چــرا ســاکت بماننــد؟! آنچــه بنــده را دچــار دغدغــه می کنــد، همیــن جــای قضیــه اســت. می گویــم: 

ص
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چــه شــد کــه کار بــه این جــا رســید؟! چــه شــد کــه اّمــت اســامی کــه آن قــدر نســبت بــه جزئّیــات 
احــکام اســامی و آیــات قرآنــش دّقــت داشــت، در چنیــن قضیــه ی واضحــی، بــه ایــن صــورت دچــار 
غفلــت و ســهل انگاری شــد کــه ناگهــان فاجعــه ای بــه آن عظمــت رخ داد؟! رخدادهایــی چنیــن، انســان 
ــر و  ــام قرصت ــا الّس ــن علیهم ــر و امیرالمؤمنی ــان پیغمب ــه ی زم ــا از جامع ــر م ــد. مگ ــران می کن را نگ
محکمتریــم؟! چــه کنیــم کــه آن گونــه نشــود؟ خــوب؛ بــه ســؤالی کــه گفتیــم »چــه شــد کــه چنیــن 
ــداده اســت. مســائلی عنــوان شــده اســت کــه البتــه کافــی و وافــی  شــد؟« کســی جــواب جامعــی ن
نیســت. بــه همیــن دلیــل، قصــد دارم امــروز کوتــاه و مختصــر، دربــاره ی اصــل قضیــه صحبــت کنــم. 
آن گاه سررشــته ی مطلــب را بــه دســِت ذهــن شــما می ســپارم تــا خودتــان دربــاره ی آن فکــر کنیــد. 
کســانی کــه اهــل مطالعــه و اندیشــه اند، دنبــال ایــن قضیــه تحقیــق و مطالعــه کننــد و کســانی کــه 
اهــل کار و عملنــد، دنبــال ایــن باشــند کــه بــا چــه تمهیداتــی می تــوان جلــو تکــرار چنیــن قضایایــی 

را گرفــت؟
ــم، ممکــن اســت پنجــاه ســال دیگــر، ده ســال دیگــر  ــه را نگیری ــو قضی ــروز مــن و شــما جل ــر ام اگ
ــام حســین  ــان ام ــه در زم ــد ک ــی برس ــه جای ــا کارش ب ــه ی اســامی م ــر، جامع ــال دیگ ــج س ــا پن ی
ــی راه را  ــان امین ــد؛ نگهب ــاق را ببین ــا اعم ــزی ت ــه چشــمان تی ــر این ک ــود. مگ ــام رســیده ب علیه الّس
نشــان دهــد؛ مــردم صاحــب فکــری کار را هدایــت کننــد و اراده هــای محکمــی پشــتوانه ی ایــن حرکــت 
باشــند. آن وقــت، البتــه، خاکریــِز محکــم و دِژ مســتحکمی خواهــد بــود کــه کســی نخواهــد توانســت 
در آن نفــوذ کنــد. و ااّل، اگــر رهــا کردیــم، بــاز همــان وضعیــت پیــش می آیــد. آن وقــت، ایــن خونهــا، 

همــه هــدر خواهــد رفــت.
ــه دســت امیرالمؤمنیــن  ــواده ی مقتولیــِن جنــگ بــدر کــه ب ــه جایــی رســید کــه ن در آن عهــد، کار ب
ــر جــای پیغمبــر زد، ســِر جگــر  ــد، تکیــه ب ــه درك رفتــه بودن و حمــزه و بقیــه ی ســرداران اســام، ب
گوشــه ی همــان پیغمبــر را در مقابــل خــود نهــاد و بــا چــوِب خیــزران بــه لــب و دندانــش زد و گفــت:

لیت اشیاخی ببدٍر شهدوا
جزع الخزرج من وقع االسل

ــم!  ــا کشنده هایشــان چــه کار کردی ــه ب ــد ک ــد و ببینن ــدر، برخیزن ــگ ب ــا در جن ــی کشــته های م یعن
ــد:  ــه می گوی ــت ک ــد! این جاس ــرت بگیری ــد عب ــرآن می گوی ــه ق ــت ک ــت. این جاس ــن اس ــه، ای قضی
»ُقــْل ِســیُروا فـِـی اأْلْرِض« در ســرزمین تاریــخ ســیر کنیــد و ببینیــد چــه اتّفاقــی افتــاده اســت؛ آن گاه 

خودتــان را برحــذر داریــد.

 خواص و عوام
بنــده، بــرای این کــه ایــن معنــا در فرهنــگ کنونــی کشــور، ان شــاءالَلّ بــه وســیله افــراد صاحــب رأی و 

نظــر و فکــر تبییــن شــود و دنبــال گــردد، نکاتــی را بــه اختصــار بیــان می کنــم:



83

نهضت عاشورا

ــهر و کشــوری، از  ــه و ش ــر جامع ــد، در ه ــگاه کنی ــه ن ــت بشــری ک ــه جماع ــن! ب ــزان م ــد عزی ببینی
ــای  ــر مبن ــه ب ــک قســْم کســانی هســتند ک ــه دو قســم تقســیم می شــوند: ی ــردم ب ــدگاه، م ــک دی ی
ــند و در  ــی را می شناس ــد. راه ــری کار می کنن ــی و تصمیم گی ــی و آگاه ــود، از روی فهمیدگ ــر خ فک
آن راه - کــه بــه خــوب و بــدش کار نداریــم - گام برمی دارنــد. یــک قِســم اینهاینــد کــه اسمشــان را 
ــت و  ــی درس ــه راه ــد چ ــد بدانن ــه نمی خواهن ــانی هســتند ک ــر، کس ــم دیگ ــم. قس ــواص می گذاری خ
ــه تحلیــل بپردازنــد و درك  چــه حرکتــی صحیــح اســت. در واقــع نمی خواهنــد بفهمنــد، بســنجند، ب
کننــد. بــه تعبیــری دیگــر، تابــع َجّونــد. بــه چگونگــی جــّو نــگاه می کننــد و دنبــال آن جــّو بــه حرکــت 
ــواص  ــه خ ــود ب ــه را می ش ــس، جامع ــم. پ ــوام می گذاری ــردم را ع ــم از م ــن قس ــم ای ــد. اس در می آین
و عــوام تقســیم کــرد. اکنــون دّقــت کنیــد تــا نکتــه ای در بــاب خــواص و عــوام بگویــم تــا ایــن دو بــا 

هــم اشــتباه نشــوند:

 تعریف خواص
خــواص چــه کســانی هســتند؟ آیــا قشــر خاّصــی هســتند؟ جــواب، منفــی اســت. زیــرا در بیــن خــواص، 
ــزو  ــا ج ــت؛ ام ــواد اس ــی بی س ــی کس ــتند. گاه ــم هس ــواد ه ــای بی س ــواد، آدمه ــا س ــراد ب ــار اف کن
خــواص اســت. یعنــی می فهمــد چــه کار می کنــد. از روی تصمیم گیــری و تشــخیص عمــل می کنــد؛ 
ــال،  ــت. به هرح ــیده اس ــی نپوش ــاس روحان ــدارد و لب ــدرك ن ــه، م ــه نرفت ــده، مدرس ــو درس نخوان ول

نســبت بــه قضایــا از فهــم برخــوردار اســت.

 تعریف عوام
ــوی  ــر عم ــد: »پس ــود. می گوین ــه می ش ــلم«وارد کوف ــرت »مس ــد - حض ــرض بفرمایی ــت - ف ــک وق ی
ــد،  ــام کنن ــد قی ــا می خواهن ــم. اینه ــد. بروی ــدان بنی هاشــم آمدن ــد. خان ــام آم ــام حســین علیه الّس ام
ــلم؛  ــرت مس ــِر حض َ ــی رود ُدور و ب ــود، م ــک می ش ــه. تحری ــه و چ ــد« و چ ــروج کنن ــد خ می خواهن
ــه  ــل ب ــای قبای ــد، رؤس ــاعت بع ــش س ــج، ش ــلم! پن ــا مس ــده ب ــت کنن ــزار بیع ــده ه ــوند هج می ش
ــه  ــد؟! از چ ــی می جنگی ــه کس ــا چ ــد؟! ب ــه کار می کنی ــد: »چ ــردم می گوین ــه م ــد؛ ب ــه می آین کوف
ــه  ــد و ب ــی می کنن ــلم را خال ــر مس ــا دور و ب ــد!« اینه ــان را در می آورن ــد؟! پدرت ــاع می کنی ــی دف کس
ــا  ــد ت ــه« را می گیرن ــه ی »طوع ــاد دور خان ــن زی ــربازان اب ــه س ــد ک ــد. بع ــر می گردن ــان ب خانه هایش
ــد! هــر  ــه مســلم می جنگن ــد و علی ــرون می آین ــا از خانه هایشــان بی ــد، همینه مســلم را دســتگیر کنن
چــه می کننــد، از روی فکــر و تشــخیص و تحلیــل درســت نیســت. هــر طــور کــه جــّو ایجــاب کــرد، 
حرکــت می کننــد. اینهــا عوامنــد. بنابرایــن، در هــر جامعــه، خواصــی داریــم و عوامــی. فعــًا »عــوام« 

را بگذاریــم کنــار و ســراغ خــواص برویــم.
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 خواص جبهه ی حق و باطل
ــد: خــواِص جبهــه ی حــق و خــواص جبهــه ی باطــل. عــّده ای اهــل فکــر و  خــواص، طبعــاً دو جبهه ان
ــه اســت.  ــدام جبه ــا ک ــد حــق ب ــد. فهمیده ان ــرای جبهــه ی حــق کار می کنن ــد و ب فرهنــگ و معرفتن
ــک  ــا ی ــد. اینه ــت می کنن ــرای آن، کار و حرک ــود، ب ــخیص خ ــاس تش ــناخته اند و براس ــق را ش ح
دســته اند. یــک دســته هــم نقطــه ی مقابــل حــق و ضــد حّقنــد. اگــر بــاز بــه صــدر اســام برگردیــم، 
بایــد ایــن طــور بگوییــم کــه »عــّده ای اصحــاب امیرالمؤمنیــن و امــام حســین، علیهمــا الّســام هســتند 
و طرفــدار بنی هاشــمند. عــّده ای دیگــر هــم اصحــاب معاویــه و طرفــدار بنی امّیه انــد.« بیــن طرفــداران 

بنی امّیــه هــم، افــراد بــا فکــر، عاقــل و زرنــگ بودنــد. آنهــا هــم جــزو خواصنــد.
ــیم  ــل تقس ــدار باط ــواِص طرف ــق و خ ــدار ح ــواِص طرف ــروِه خ ــه دو گ ــه، ب ــک جامع ــواِص ی ــس خ پ
ــه  ــن اســت ک ــع ای ــد؟ بدیهــی اســت توّق ــع داری ــدار باطــل چــه توّق می شــوند. شــما از خــواص طرف
بنشــینند علیــه حــق و علیــه شــما برنامه ریــزی کننــد. لــذا بایــد بــا آنهــا بجنگیــد. بــا خــواص طرفــدار 

ــدارد. ــد ن ــه تردی ــد. این ک ــد جنگی باطــل بای
ــد؟  ــد کجایی ــد و ببینی ــاب کنی ــان حس ــش خودت ــم، پی ــت می کن ــما صحب ــرای ش ــه ب ــور ک همین ط
ــه اشــتباه  ــا قّص ــخ را ب ــی تاری ــه دســت ذهــن؛ یعن ــب، ســپرده ب ــم سررشــته ی مطل ــه می گویی این ک

نکنیــم. تاریــخ یعنــی شــرح حــال مــا، در صحنــه ای دیگــر:
خوشتر آن باشد که وصف دلبران

گفته آید در حدیث دیگران

 پیدا كردن خود در صحنه های تاریخ
تاریــخ یعنــی مــن و شــما؛ یعنــی همینهایــی کــه امــروز این جــا هســتیم. پــس، اگــر مــا شــرِح تاریــخ 
ــم.  ــرار گرفته ای ــگاه کنیــم و ببینیــم در کــدام قســمِت داســتان ق ــد ن را می گوییــم، هــر کداممــان بای
بعــد ببینیــم کســی کــه مثــل مــا در ایــن قســمت قــرار گرفتــه بــود، آن روز چگونــه عمــل کــرد کــه 

ضربــه خــورد؟ مواظــب باشــیم آن طــور عمــل نکنیــم.
ــد. در آن جــا مثــًا جبهــه ی دشــمن  فــرض کنیــد شــما در کاس آمــوزش تاکتیــک، شــرکت کرده ای
ــه  ــد متوّج ــد. بع ــّخص می کنی ــم مش ــی را ه ــودی فرض ــه خ ــد، جبه ــّخص می کنی ــی را مش فرض
تاکتیــک غلــط جبهــه ی خــودی می شــوید و می بینیــد کــه طــراح نقشــه ی خــودی، فــان اشــتباه را 
کــرده اســت. شــما دیگــر در وقتــی کــه می خواهیــد تاکتیــک طّراحــی کنیــد، نبایــد مرتکــب آن اشــتباه 
شــوید. یــا مثــًا تاکتیــک درســت بــوده؛ امــا فرمانــده یــا بیســیمچی یــا توپچــی یــا قاصــد و یــا ســرباز 
ســاده، در جبهــه ی خــودی، فــان اشــتباه را کرده انــد. می فهمیــد کــه شــما نبایــد آن اشــتباه را تکــرار 

کنیــد. تاریــخ، ایــن گونــه اســت.
ــّده جــزو  ــک ع ــد. ی ــدا کنی ــم، پی ــن می کن ــه از صــدر اســام تبیی ــه ای ک ــان را در صحن شــما خودت
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ــاً در  ــر تصادف ــود، اگ ــی خ ــوش طالع ــه خ ــته ب ــوام، بس ــد. ع ــری ندارن ــدرت تصمیم گی ــد و ق عوامن
مقطعــی از زمــان قــرار گرفتنــد کــه پیشــوایانی مثــل امــام امیرالمؤمنیــن علیه الّســام و امــام راحــل 
مــا رضــوان الَلّ تعالــی علیــه، بــر ســِر کار بودنــد و جامعــه را بــه ســمت بهشــت می بردنــد، بــه ضــرِب 
دســِت خوبــان، بــه ســمت بهشــت رانــده خواهنــد شــد. امــا اگــر بخــت بــا آنهــا یــار نبــود و در مقطعــی 
قــرار گرفتنــد کــه »وجعلنــا هــم ائمــة یدعــون الی النــاِر« و یــا »الم تــر الی الذیــن بدلــوا نعمــةالل کفــرا 
و احلــوا قومهــم دارالبــواِر. جهنــم یصلونهــا و بئــس القــراِر« بــه ســمت دوزخ خواهنــد رفــت. پــس، بایــد 

مواظــب باشــید جــزو عــوام قــرار نگیریــد.

 به جرگه عوام نپیوندیم
جــزو عــوام قــرار نگرفتــن، بدیــن معنــا نیســت کــه حتمــاً در پــی کســب تحصیــات عالیــه باشــید؛ نــه! 
گفتــم کــه معنــای عــوام ایــن نیســت. ای بســا کســانی کــه تحصیــات عالیــه هــم کرده انــد؛ امــا جــزو 
ــد. ای بســا کســانی  ــا جــزو عوامن ــد؛ ام ــد. ای بســا کســانی کــه تحصیــات دینــی هــم کرده ان عوامن
کــه فقیــر یــا غنی انــد؛ امــا جــزو عوامنــد. عــوام بــودن، دســِت خــوِد مــن و شماســت. بایــد مواظــب 
ــه ایــن َجرگــه نپیوندیــم. یعنــی هــر کاری می کنیــم از روی بصیــرت باشــد. هــر کــس  باشــیم کــه ب
ــد:  ــر می فرمای ــاره ی پیغمب ــرآن درب ــذا، می بینیــد ق کــه از روی بصیــرت کار نمی کنــد، عــوام اســت. ل
»ادعــوا الــی الل علــی بصیــرة انــا و مــن اتبعنــی.« یعنــی مــن و پیروانــم بــا بصیــرت عمــل می کنیــم، 
ــه. اگــر جــزو  ــا ن ــه دعــوت می پردازیــم و پیــش می رویــم. پــس، اّول ببینیــد جــزو گــروه عوامیــد ی ب
گــروه عوامیــد، بــه ســرعت خودتــان را از آن گــروه خــارج کنیــد. بکوشــید قــدرت تحلیــل پیــدا کنیــد؛ 

تشــخیص دهیــد و بــه معرفــت دســت یابیــد.

 دو نوع خواص در طرفداری جبهه ی حق
ــه ی  ــا از جمل ــم، ی ــداِر حّقی ــد ببینیــم جــزو خــواِص طرف ــا گــروه خــواص. در گــروه خــواص، بای و ام
خــواص طرفــدار باطــل محســوب می شــویم. این جــا قضیــه بــرای مــا روشــن اســت. خــواص جامعــه ی 
مــا، جــزو خــواص طرفــدار حّقنــد و در ایــن تردیــدی نیســت. زیــرا بــه قــرآن، بــه ســّنت، بــه عتــرت، 
بــه راه خــدا و بــه ارزشــهای اســامی دعــوت می کننــد. امــروز، جمهــوری اســامی برخــوردار از خــواِص 
طرفــداِر حــّق اســت. پــس، خــواِص طرفــدار باطــل، حسابشــان جداســت و فعــًا بــه آنهــا کاری نداریــم. 

 خواِص طرفدار حق
ــداِر حــق، دو نوعنــد.  ــزان مــن! خــواِص طرف ــه بعــد اســت. عزی همــه ی دشــواری قضیــه، از این جــا ب
یــک نــوع کســانی هســتند کــه در مقابلــه بــا دنیــا، زندگــی، مقــام، شــهوت، پــول، لــّذت، راحــت، نــام 
ــد. اینهایــی کــه ذکــر کردیــم، همــه از متاعهــای خــوب اســت.  و همــه ی متاعهــای خــوْب قــرار دارن
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همــه اش جــزو زیباییهــای زندگــی اســت. »متــاع الحیــاة الّدنیــا.« متــاع، یعنــی بهــره. اینهــا بهره هــای 
زندگــی دنیــوی اســت. در قرآن کــه می فرمایــد »متــاع الحیــاة الدنیــا«، معنایــش ایــن نیســت کــه ایــن 
متــاع، بــد اســت؛ نــه. متــاع اســت و خــدا بــرای شــما آفریــده اســت. منتهــا اگــر در مقابــل ایــن متاعهــا 
و بهره هــای زندگــی، خــدای ناخواســته آن قــدر مجــذوب شــدید کــه وقتــی پــای تکلیــِف ســخت بــه 
میــان آمــد، نتوانســتید دســت برداریــد، واویاســت! اگــر ضمــن بهــره بــردن از متاعهــای دنیــوی، آن جــا 
ــد، آن  ــی دســت برداری ــه راحت ــا ب ــد از آن متاعه ــد، می توانی ــش می آی ــای امتحــان ســخت پی ــه پ ک

وقــْت حســاب اســت.
می بینیــد کــه حّتــی خــواِص طرفــداِر حــق هــم بــه دو قســم تقســیم می شــوند. ایــن مســائل، دّقــت و 
مطالعــه الزم دارد. بــر حســب اتّفــاق نمی شــود جامعــه، نظــام و انقــاب را بیمــه کــرد. بایــد بــه مطالعــه 
و دّقــت و فکــر پرداخــت. اگــر در جامعــه ای، آن نــوِع خــوِب خــواِص طرفــداِر حــق؛ یعنــی کســانی کــه 
می تواننــد در صــورت لــزوم از متــاع دنیــوی دســت بردارنــد، در اکثریــت باشــند، هیــچ وقــت جامعــه ی 
اســامی بــه سرنوشــت جامعــه ی دوران امــام حســین علیه الّســام مبتــا نخواهــد شــد و مطمئّنــاً تــا 
ابــد بیمــه اســت. امــا اگــر قضیــه بــه عکــس شــد و نــوع دیگــِر خــواِص طرفــدار حــق - دل ســپردگان 
بــه متــاع دنیــا. آنــان کــه حــق شناســند، ولــی درعین حــال مقابــل متــاع دنیــا، پایشــان می لــرزد - در 

اکثریــت بودنــد، وامصیبتاســت!

 زمانی كه امامت به سلطنت تبدیل میشود
اصــًا دنیــا یعنــی چــه؟ یعنــی پــول، یعنــی خانــه، یعنــی شــهوت، یعنــی مقــام، یعنــی اســم و شــهرت، 
یعنــی پســت و مســؤولیت، و یعنــی جــان. اگــر کســانی بــرای حفــظ جانشــان، راه خــدا را تــرك کننــد 
و آن جــا کــه بایــد حــق بگوینــد، نگوینــد، چــون جانشــان بــه خطــر می افتــد، یــا بــرای مقامشــان یــا 
بــرای شغلشــان یــا بــرای پولشــان یــا محّبــت بــه اوالد، خانــواده و نزدیــکان و دوستانشــان، راه خــدا را 
ــت حســین بن علی ها  ــر واویاســت. آن وق ــت دیگ ــاد باشــد آن وق ــا زی ــده ی این ه ــر ع ــد، اگ ــا کنن ره
بــه مســلخ کربــا خواهنــد رفــت و بــه قتلــگاه کشــیده خواهنــد شــد. آن وقــت، یزیدهــا بــر ســِر کار 
ــد  ــود، حکومــت خواهن ــه وجــود آورده ب ــر ب ــر کشــوری کــه پیغمب ــاه ب ــه، هــزار م ــد و بنی امّی می آین

کــرد و امامــت بــه ســلطنت تبدیــل خواهــد شــد، امامــت بــه ســلطنت تبدیــل خواهــد شــد!

 امام در رأس جامعه اسالمی است
جامعــه ی اســامی، جامعــه ی امامــت اســت. یعنــی در رأس جامعــه، امام اســت. انســانی که قــدرت دارد، 
امــا مــردم از روی ایمــان و دل، از او تبعیــت می کننــد و پیشــوای آنــان اســت. امــا ســلطان و پادشــاه 
کســی اســت کــه بــا قهــر و غلبــه بــر مــردم حکــم می رانــد. مــردم دوســتش ندارنــد. مــردم قبولــش 
ندارنــد. مــردم بــه او اعتقــاد ندارنــد. )البتــه مردمــی کــه سرشــان بــه تنشــان بیــرزد.( درعین حــال، بــا 
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ــه ســلطنت و پادشــاهی  ــه، امامــت را در اســام ب ــد. بنی امّی ــردم حکومــت می کن ــر م ــه، ب قهــر و غلب
تبدیــل کردنــد و هــزار مــاه - یعنــی نــود ســال! - در دولــت بــزرگ اســامی، حاکمیــت داشــتند. بنــای 
ــان و سقوطشــان،  ــود کــه بعــد از انقــاب علیــه آن ــد، چنــان ب ــه پایه گــذاری کردن کجــی کــه بنی امّی
ــّدت  ــه م ــد، ب ــه آمدن ــاس ک ــت. بنی عّب ــرار گرف ــاس ق ــار بنی عّب ــط در اختی ــاختار غل ــان س ــا هم ب
شــش قــرن، بــه عنــواِن خلفــا و جانشــینان پیغمبــر، بــر دنیــای اســام حکومــت کردنــد. خلفــا یــا بــه 
تعبیــر بهتــر پادشــاهان ایــن خانــدان، اهــل ُشــرب خمــر و فســاد و فحشــا و خباثــت و ثروت انــدوزی 
ــه مســجد  ــد. آنهــا ب ــم - بودن و اشــرافیگیری و هــزار فســق و فجــور دیگــر مثــل بقیــه ســاطیِن عال
ــدا،  ــد و آن اقت ــدا می کردن ــه امامتشــان اقت ــز ب ــد و مــردم نی ــرای مــردم نمــاز می خواندن ــد؛ ب می رفتن
کمتــر از روی ناچــاری و بیشــتر بــه خاطــر اعتقــادات اشــتباه و غلــط بــود؛ زیــرا اعتقــاد مــردم را خــراب 

کــرده بودنــد.

 تغییر ماهیت خواص طرفدار حق
ــت  ــر ماهی ــان تغیی ــه، چن ــک جامع ــت قاطعشــان، در ی ــا اکثری ــداِر حــق، ی ــی خــواِص طرف آری! وقت
ــان، از  ــرس ج ــی از ت ــد؛ وقت ــدا می کن ــت پی ــان اهمی ــان برایش ــای خودش ــط دنی ــه فق ــد ک می دهن
تــرس تحلیــل و تقلیــل مــال، از تــرس حــذف مقــام و پســت، از تــرس منفــور شــدن و از تــرس تنهــا 
ــل باطــل نمی ایســتند و از حــق  ــدن، حاضــر می شــوند حاکمیــت باطــل را قبــول کننــد و در مقاب مان
طرفــداری نمی کننــد و جانشــان را بــه خطــر نمی اندازنــد؛ آن گاه در جهــان اســام فاجعــه بــا شــهادت 
حســین بن علی علیه الّســام - بــا آن وضــع - آغــاز می شــود. حکومــت بــه بنی امّیــه و شــاخه ی 
ــروز  ــا ام ــای اســام، ت ــه سلســله ی ســاطین در دنی ــاس و آخــرش هــم ب ــه بنی عّب ــروان« و بعــد ب م

می رســد!
امــروز بــه دنیــای اســام و بــه کشــورهای مختلــف اســامی و ســرزمینی کــه خانــه ی خــدا و مدینةالّنبی 
ــه ی  ــد! بقی ــدرت و حکومتن ــاری در رأس ق ــاق و ُفّج ــد چــه ُفّس ــد و ببینی ــگاه کنی ــرار دارد، ن در آن ق
ــّم  ــد: »الله ــورا می گویی ــارت عاش ــما در زی ــذا، ش ــد. ل ــاس کنی ــرزمین قی ــا آن س ــز ب ــرزمینها را نی س
العــن اول ظالــم ظلــم حــق محمــد و آل محمــد« در درجــه ی اّول، گذارنــدگان خشــت اّول را لعنــت 

می کنیــم، کــه حــق هــم همیــن اســت.

 عامل لغزِش خواِص طرفداِر حق
ــخ  ــراغ تاری ــه س ــدیم، ب ــک ش ــورا نزدی ــز عاش ــه ی عبرت انگی ــل حادث ــه تحلی ــی ب ــه اندک ــون ک اکن

می رویــم:
دوراِن لغــزِش خــواِص طرفــداِر حــق، حــدوداً هفــت، هشــت ســال پــس از رحلــت پیغمبــر شــروع شــد. 
ــان بســیار خطرناکــی اســت  ــدارم. مســأله ی خافــت، جــدا از جری ــه مســأله ی خافــت، اصــًا کار ن ب
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ــد.  ــروع ش ــر ش ــت پیغمب ــس از رحل ــه پ ــک ده ــر از ی ــا، کمت ــردازم. قضای ــه آن بپ ــم ب ــه می خواه ک
ابتــدا ســابقه داران اســام - اعــم از صحابــه و یــاران و کســانی کــه در جنگهــای زمــان پیغمبــر شــرکت 
کــرده بودنــد - از امتیــازات برخــوردار شــدند، کــه بهره منــدی مالــی بیشــتر از بیت المــال، یکــی از آن 
ــا ســایرین درســت نیســت و نمی تــوان  ــود کــه تســاوی آنهــا ب ــود. چنیــن عنــوان شــده ب امتیــازات ب
آنهــا را بــا دیگــران یکســان دانســت! ایــن، خشــِت اّول بــود. حرکتهــای منجــر بــه انحــراف، ایــن گونــه 
ــدم بعــدی را ســرعت بیشــتری می بخشــد.  ــی، ق ــر قدم ــاز می شــود و ســپس ه از نقطــه ی کمــی آغ
انحرافــات، از همیــن نقطــه شــروع شــد، تــا بــه اواســط دوران عثمــان رســید. در دوران خلیفــه ی ســوم، 
ــه ای شــد کــه برجســتگان صحابــه ی پیغمبــر، جــزو بزرگتریــن ســرمایه داران زمــان  وضعیــت بــه گون
ــان  ــه اسمهایش ــام ک ــه ی عالی مق ــن صحاب ــی همی ــد! یعن ــه می کنی ــدند! توّج ــوب می ش ــود محس خ
معــروف اســت - طلحــه، زبیــر، ســعدبن ابی وّقاص و غیــره - ایــن بــزرگان، کــه هــر کــدام یــک کتــاب 
قطــور ســابقه ی افتخــارات در بــدر و ُحنیــن و اُحــد داشــتند، در ردیــف اول ســرمایه داران اســام قــرار 
گرفتنــد. یکــی از آنهــا، وقتــی ُمــرد و طاهــای مانــده از او را خواســتند بیــن ورثــه تقســیم کننــد، ابتــدا 
بــه صــورت شــمش درآوردنــد و ســپس بــا تبــر، بنــای شکســت و خــرد کــردن آنهــا را گذاشــتند. مثــل 
هیــزم، کــه بــا تبــر بــه قطعــات کوچــک تقســیم کننــد! طــا را قاعدتــاً بــا ســنِگ مثقــال می کشــند. 
ــط شــده اســت و  ــْخ ضب ــا در تاری ــر می شکســته اند! اینه ــا تب ــه آن را ب ــوده، ک ــدر طــا ب ــد چق ببینی
مســائلی نیســت کــه بگوییــم شــیعه در کتابهــای خــود نوشــته اند. حقایقــی اســت کــه همــه در ثبــت و 

ــود. ــد، افســانه وار ب ــه جــا می مان ضبــط آن کوشــیده اند. مقــدار درهــم و دینــاری کــه از اینهــا ب

خواص دوران امیرالمؤمنین)ع( دنیا را بر آخرت ترجیح دادند
همیــن وضعیــت، مســائل دوران امیرالمؤمنیــن علیه لّصــاة والّســام را بــه وجــود آورد. یعنــی در دوران 
آن حضــرت، چــون عــّده ای مقــام برایشــان اهمیــت پیــدا کــرد، بــا علــی در افتادنــد. بیســت و پنج ســال 
از رحلــت پیغمبــر می گذشــت و خیلــی از خطاهــا و اشــتباهات شــروع شــده بــود. نََفــس امیرلمومنیــن 
علیه الصــاة والســام نََفــس پیغمبــر بــود. اگــر بیســت و پنــج ســال فاصلــه نیفتــاده بــود، امیرالمؤمنیــن 
علیه الّصــاة والّســام بــرای ســاختن آن جامعــه مشــکلی نداشــت. امــا بــا جامعــه ای مواجــه شــد کــه: 
»یأخــذون مــال الل دوال و عبــادالل خــوال و دیــن الل دخــا بینهــم« جامعــه ای اســت کــه در آن، ارزشــها 
ــود. جامعــه ای اســت کــه امیرالمؤمنیــن علیه الّصــاة والّســام،  ــه ب ــرار گرفت ــاداری ق ــعاع دنی تحت الّش
ــواص  ــش دارد! خ ــر برای ــکات و دردس ــه مش ــرد، آن هم ــاد بب ــه جه ــردم را ب ــد م ــی می خواه وقت
دوران او - خــواص طرفــدار حــق یعنــی کســانی کــه حــق را می شــناختند - اکثرشــان کســانی بودنــد 
کــه دنیــا را بــر آخــرت ترجیــح می دادنــد! نتیجــه ایــن شــد کــه امیرالمؤمنیــن علیه الّصــاة والّســام 
ــه مــاه حکومــت خــود را دائمــاً در ایــن  ــه راه انداخــت؛ عمــر چهــار ســال و ن باالجبــار ســه جنــگ ب

جنگهــا گذرانــد و عاقبــت هــم بــه دســت یکــی از آن آدمهــای خبیــث بــه شــهادت رســید.
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 خدا، صاحب خون امیرالمؤمنین)ع( و امام حسین)ع(
ــا ارزش اســت.  خــون امیرالمؤمنیــن علیه الّصــاة والّســام بــه قــدر خــون امــام حســین علیه الّســام ب
ــال،  ــی خــدای متع ــاره.« یعن ــن ث ــارالَلّ و اب ــا ث ــک ی ــام علی ــد: »الّس ــارت وارث می خوانی شــما در زی
صاحــب خــوِن امــام حســین علیه الّســام و صاحــب خــون پــدر او امیرالمؤمنیــن علیه الّصــاة والّســام 
اســت. ایــن تعبیــر، بــرای هیــچ کــس دیگــر نیامــده اســت. هــر خونــی کــه بــر زمیــن ریختــه می شــود، 
ــدش صاحــب خــون  ــدرش صاحــب خــون اســت؛ فرزن ــه کشــته می شــود، پ ــی دارد. کســی ک صاحب
ــد.  ــار« می گوی ــرب »ث ــِقّ دم را ع ــت ح ــی و مالکّی ــت. خونخواه ــون اس ــب خ ــرادرش صاح ــت؛ ب اس
ــام و  ــین علیه الّس ــام حس ــوِن ام ــّق خ ــی ح ــت. یعن ــام از آِن خداس ــین علیه الّس ــام حس ــاِر« ام »ث
پــدر بزرگــوارش، متعلّــق بــه خــوِد خداســت. صاحــب خــوِن ایــن دو نفــر، خــوِد ذات مقــّدس پــروردگار 

اســت.

 انتخابی سخت و مشکل برای امام حسن)ع(
ــهادت  ــه ش ــامی ب ــه ی اس ــت آن روز جامع ــِر وضعّی ــه خاط ــام ب ــاة والّس ــن علیه الّص امیرالمؤمنی
ــه آن  ــود ک ــت ب ــان وضعی ــید و در هم ــام رس ــن علیه الّس ــام حس ــه ام ــت ب ــت امام ــد نوب ــید. بع رس
حضــرت نتوانســت بیــش از شــش مــاه دوام بیــاورد. تنهــای تنهایــش گذاشــتند. امــام حســن مجتبــی 
علیه الّســام می دانســت کــه اگــر بــا همــان عــّده ی معــدود اصحــاب و یــاران خــود بــا معاویــه بجنگــد 
ــود،  ــم ب ــامی حاک ــه ی اس ــواص جامع ــر خ ــه ب ــادی ک ــی زی ــاط اخاق ــد، انحط ــهادت برس ــه ش و ب
نخواهــد گذاشــت کــه دنبــال خــون او را بگیرنــد! تبلیغــات، پــول و زرنگیهــای معاویــه، همــه را تصــّرف 
خواهــد کــرد و بعــد از گذشــت یکــی دو ســال، مــردم خواهنــد گفــت امــام حســن علیه الّســام بیهــوده 
ــه میــدان شــهادت  ــا همــه ی ســختیها ســاخت و خــود را ب ــذا، ب ــم کــرد. ل ــه قــد عل ــل معاوی در مقاب

ــد شــد. ــش هــدر خواه ــرا می دانســت خون نینداخــت؛ زی
گاهــی شــهید شــدن آســان تر از زنــده مانــدن اســت! حّقــاً کــه چنیــن اســت! ایــن نکتــه را اهــل معنــا 
ــک  ــردن در ی ــاش ک ــدن و زیســتن و ت ــده مان ــد. گاهــی زن ــت، خــوب درك می کنن و حکمــت و دّق
محیــط، بــه مراتــب مشــکلتر از کشــته شــدن و شــهید شــدن و بــه لقــای خــدا پیوســتن اســت. امــام 

حســن علیه الّســام ایــن مشــکل را انتخــاب کــرد.

 قیام، تنها راه دوران یزید
وضــع آن زمــان چنیــن بــوده اســت. خــواص تســلیم بودنــد و حاضــر نمی شــدند حرکتــی کننــد. یزیــد 
کــه بــر ســِر کار آمــد، جنگیــدن بــا او امکان پذیــر شــد. بــه تعبیــری دیگــر: کســی کــه در جنــگ بــا 
یزیــد کشــته می شــد، خونــش، بــه دلیــل وضعّیــت خرابــی کــه یزیــد داشــت، پامــال نمی شــد. امــام 
ــام،  ــه قی ــود ک ــه ای ب ــه گون ــد ب ــرد. وضــع دوران یزی ــام ک ــل قی ــن دلی ــه همی ــام ب حســین علیه الّس
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ــه  ــود ک ــام ب ــام حســن علیه الّس ــن، به خــاف دوران ام ــه نظــر می رســید. ای ــا انتخــاِب ممکــن ب تنه
دو انتخــاِب شــهید شــدن و زنــده مانــدن وجــود داشــت و زنــده مانــدن، ثــواب و اثــر و زحمتــش بیــش 
ــام  ــان ام ــا در زم ــرد. ام ــام ک ــام حســن علیه الّس ــذا، انتخــاب ســخت تر را ام ــود. ل از کشــته شــدن ب
ــدن  ــده مان ــک انتخــاب بیشــتر وجــود نداشــت. زن ــود. ی ــه نب ــدان گون ــام، وضــع ب حســین علیه الّس
معنــی نداشــت؛ قیــام نکــردن معنــی نداشــت و لــذا بایســتی قیــام می کــرد. حــال اگــر در اثــر آن قیــام 
ــود. بایســتی راه را نشــان مــی داد  ــود. کشــته هــم می شــد، شــده ب بــه حکومــت می رســید، رســیده ب
ــا معلــوم باشــد وقتــی کــه وضعیــت چنــان اســت، حرکــت بایــد  ــر ســِر راه می کوبیــد ت و پرچــم را ب

چنیــن باشــد.

 عظمت مقام امام حسین)ع( در بین خواص
ــه ی اســامی داشــت -  ــه در جامع ــی ک ــا آن عظمت ــرد - ب ــام ک ــام قی ــام حســین علیه الّس ــی ام وقت
بســیاری از خــواص بــه نــزدش نیامدنــد و بــه او کمــک نکردنــد. ببینیــد وضعیــت در یــک جامعــه، تــا 
چــه انــدازه بــه وســیله ی خواصــی کــه حاضرنــد دنیــای خودشــان را بــه راحتــی بــر سرنوشــت دنیــای 

اســام در قرنهــای آینــده ترجیــح دهنــد، خــراب می شــود!
بــه قضایــای قیــام امــام حســین علیه الّســام و حرکــت وی از مدینــه نــگاه می کــردم. بــه ایــن نکتــه 
برخــوردم کــه یــک شــب قبــل از آن شــبی کــه آن حضــرت از مدینــه خــارج شــود، عبداللَّ بــن زبیــر 
ــام کجــا،  ــام حســین علیه الّس ــا ام ــت داشــتند؛ ام ــک وضعّی ــع، ی ــر دو، در واق ــود. ه ــده ب ــرون آم بی
ــان  ــه اش از چن ــه و مخاطب ــام و مقابل ــین علیه الّس ــام حس ــن ام ــخن گفت ــا! س ــر کج ــن زیب عبداللَّ ب
صابتــی برخــوردار بــود کــه ولیــد حاکــم وقــت مدینــه، جــرأت نمی کــرد بــا وی بــه درشــتی حــرف 
بزنــد! مــروان یــک کلمــه در انتقــاد از آن حضــرت بــر زبــان آورد. چــون انتقــادش نابجــا بــود حضــرت 
چنــان تشــری بــه او زد کــه مجبــور شــد ســرجایش بنشــیند. آن وقــت امثــال همیــن مــروان، خانــه ی 
، بــرادرش را بــا ایــن پیــام نــزد آنهــا فرســتاد کــه  عبداللَّ بــن زبیــر را بــه محاصــره درآوردنــد. عبــدالَلّ
اگــر اجــازه بدهیــد، فعــًا بــه دارالخافــه نیایــم. بــه او اهانــت کردنــد و گفتنــد: پــدرت را در می آوریــم! 
ــد  ــدی کردن ــان تهدی ــم! چن ــا می کنی ــانیم و چه ه ــت می رس ــه قتل ــی، ب ــرون نیای ــه ات بی ــر از خان اگ
کــه عبداللَّ بــن زبیــر بــه التمــاس افتــاد و گفــت: پــس اجــازه بدهیــد فعــًا بــرادرم را بفرســتم؛ خــودم 
فــردا بــه دارالخافــه می آیــم. آن قــدر اصــرار و التمــاس کــرد کــه یکــی واســطه شــد و گفــت: امشــب 

را بــه او مهلــت بدهیــد.
ــا امــام  ــود، ایــن قــدر وضعیتــش ب ــا نفــوذ ب ــا این کــه شــخصیتی سرشــناس و ب ــن زبیــر، ب عبــدالَلّ ب
حســین علیه الّســام فــرق داشــت. کســی جــرأت نمی کــرد بــا آن حضــرت بــه درشــتی صحبــت کنــد. 
از مدینــه هــم کــه بیــرون آمــد، چــه در بیــن راه و چــه در مکــه، هــر کــس بــه او رســید و همصحبــت 
شــد، خطابــش بــه آن حضــرت »جعلــت فــداك« )قربانــت گــردم( و پــدر و مــادرم قربانــت گردنــد و 
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ــام حســین  ــا ام ــود. برخــورد عمومــی ب ــد( ب ــت گردن ــی ام قربان ــداك« )عمــو و دای ــی ف ــی و خال »عّم
ــود.  ــته ب ــاز و برجس ــن ممت ــامی، چنی ــه ی اس ــخصّیت او در جامع ــود. ش ــه ب ــن گون ــام ای علیه الّس
 ! ــول الَلّ ــرد: »یابن رس ــرض ک ــد و ع ــام آم ــین علیه الّس ــام حس ــزد ام ــه ن ــع، در مک ــن مطی ــدالَلّ ب عب
ــه دارای  ــو، کســانی ک ــد از ت ــی و کشــته شــوی، بع ــام کن ــو قی ــر ت ــدك.« اگ ــت لنســترّقن بع ان قتل
حکومتنــد، مــا را بــه بردگــی خواهنــد بــرد. امــروز بــه احتــرام تــو، از تــرس تــو و از هیبــت توســت کــه 

ــد. ــان را می رون ــادی خودش راِه ع
ــاس در  ــن عّب ــی اب ــه حّت ــن اســت ک ــن خــواص چنی ــام در بی ــام حســین علیه الّس ــام ام عظمــت مق
مقابلــش خضــوع می کنــد؛ عبــدالَلّ بــن جعفــر خضــوع می کنــد، عبداللَّ بــن زبیــر بــا آن کــه از حضــرت 
خوشــش نمی آیــد خضــوع می کنــد. بــزرگان و همــه ی خــواِص اهــل حــق، در برابــر عظمــت مقــام او، 
ــه  ــه او، خــواص جبهــه ی حّقنــد؛ کــه طــرف حکومــت نیســتند؛ طــرف بنی امّی خاضعنــد. خاضعــان ب
ــادی هســتند کــه امیرالمؤمنیــن  ــی شــیعیان زی نیســتند و طــرف باطــل نیســتند. در بیــن آنهــا، حّت

ــد. ــه ی اّول می دانن ــد و او را خلیف ــول دارن ــام را قب ــاة والّس علیه الّص

 حركت خواص، عوام را به دنبال می آورد
امــا همــه ی اینهــا، وقتــی کــه بــا شــّدت عمــِل دســتگاه حاکــم مواجــه می شــوند و می بیننــد بناســت 
ــا  ــد! اینه ــس می زنن ــد، پ ــر بیفت ــه خط ــان ب ــان و پولش ــان، مقامش ــان، راحتی ش ــان، سامتی ش جانش

کــه پــس زدنــد، عــوام مــردم هــم بــه آن طــرف رو می کننــد.
وقتــی بــه اســامی کســانی کــه از کوفــه بــرای امــام حســین علیه الّســام نامــه نوشــتند و او را دعــوت 
کردنــد، نــگاه می کنیــد، می بینیــد همــه جــزو طبقــه ی خــواص و از زبــدگان و برجســتگان جامعه انــد. 
تعــداد نامه هــا زیــاد اســت. صدهــا صفحــه نامــه و شــاید چندیــن خورجیــن یــا بســته ی بــزرگ نامــه، 
ــان و  ــزرگان و اعی ــا را ب ــه ی نامه ه ــد. هم ــتاده ش ــام فرس ــین علیه الّس ــام حس ــرای ام ــه ب از کوف
شــخصیتهای برجســته و نــام و نشــاندار و همــان خــواص نوشــتند. منتهــا مضمــون و لحــن نامه هــا را 
کــه نــگاه کنیــد، معلــوم می شــود از ایــن خــواِص طرفــداِر حــق، کدامهــا جــزو دســته ای هســتند کــه 
ــد دنیایشــان را  حاضرنــد دینشــان را قربانــی دنیایشــان کننــد و کدامهــا کســانی هســتند کــه حاضرن
ــد  ــی دینشــان کننــد. از تفکیــِک نامه هــا هــم می شــود فهمیــد کــه عــّده ی کســانی کــه حاضرن قربان
دینشــان را قربانــی دنیــا کننــد، بیشــتر اســت. نتیجــه در کوفــه آن می شــود کــه مســلم بــن عقیــل بــه 
شــهادت می رســد و از همــان کوفــه ای کــه هجــده هــزار شــهروندش بــا مســلم بیعــت کردنــد، بیســت، 
ــی  ــد! یعن ــا می رون ــه کرب ــام ب ــام حســین علیه الّس ــا ام ــگ ب ــرای جن ــا بیشــتر، ب ــر ی ــزار نف ســی ه

حرکــت خــواص، بــه دنبــال خــود، حرکــت عــوام را مــی آورد.
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 آدمی كه اهل تحلیل نیست، منتظر تحقیق نمی شود
نمی دانــم عظمــت ایــن حقیقــت کــه بــرای همیشــه گریبــان انســانهای هوشــمند را می گیــرد، درســت 
بــرای مــا روشــن می شــود یــا نــه؟ ماجــرای کوفــه را البــد شــنیده اید. بــه امــام حســین علیه الّســام 
ــا خــود  ــه کوفــه اعــزام کــرد. ب نامــه نوشــتند و آن حضــرت در نخســتین گام، مســلم  بــن عقیــل را ب
اندیشــید مســلم را بــه آن جــا می فرســتم. اگــر خبــر داد کــه اوضــاع مســاعد اســت، خــود نیــز راهــی 
کوفــه می شــوم. مســلم بــن عقیــل بــه محــض ورود بــه کوفــه، بــه منــزل بــزرگان شــیعه وارد شــد و 
نامــه ی حضــرت را خوانــد. گــروه گــروه، مــردم آمدنــد و همــه، اظهــار ارادت کردنــد. فرمانــدار کوفــه، 
ــا مــن ســِر جنــگ  ــا کســی ب ــود. گفــت: ت ــام داشــت کــه فــردی ضعیــف و مایــم ب نعمان بن بشــیر ن
ــدان را  ــو را آرام و می ــه ج ــردم ک ــرد. م ــه نک ــلم مقابل ــا مس ــذا ب ــم. ل ــگ نمی کن ــد، جن ــته باش نداش
ــه ی باطــل  ــن از خــواِص جبه ــد. دو، ســه ت ــا حضــرت بیعــت کردن ــش ب ــد، بیــش از پی ــاز می دیدن ب
ــرد  ــه را داشــته باشــی، ف ــه نوشــتند کــه اگــر می خواهــی کوف ــد نام ــه یزی ــه - ب ــداران بنی امّی - طرف
شایســته ای را بــرای حکومــت بفرســت. چــون نعمــان بــن بشــیر نمی توانــد در مقابــل مســلم بن عقیــل 
مقاومــت کنــد. یزیــد هــم عبیــدالَلّ بــن زیــاد، فرمانــدار بصــره را حکــم داد کــه عــاوه بــر بصــره - بــه 
قــول امــروز بــا حفــظ ســمت - کوفــه را نیــز تحــت حکومــت خــود درآور. عبیــدالَلّ بــن زیــاد از بصــره 
ــوم می شــود، کــه  ــه کوفــه هــم نقــش خــواص معل ــا کوفــه یکســره تاخــت. در قضیــه ی آمــدن او ب ت
اگــر دیــدم مجالــی هســت، بخشــی از آن را برایتــان نقــل خواهــم کــرد. او هنگامــی بــه دروازه ی کوفــه 
رســید کــه شــب بــود. مــردم معمولــی کوفــه - از همــان عوامــی کــه قــادر بــه تحلیــل نبودنــد - تــا 
دیدنــد فــردی بــا اســب و تجهیــزات و نقــاب بــر چهــره وارد شــهر شــد، تصــّور کردنــد امــام حســین 
ــن رســول الَلّ در فضــا طنیــن افکنــد.  ــا ب ــاد الّســام علیــک ی ــد و فری ــو دویدن علیه الّســام اســت. جل
ویژگــی فــرد عامــی، چنیــن اســت. آدمــی کــه اهــل تحلیــل نیســت، منتظــر تحقیــق نمی شــود. دیدنــد 
فــردی بــا اســب و تجهیــزات وارد شــد. بــی آن کــه یــک کلمــه حــرف بــا او زده باشــند، تصــّور غلــط 
کردنــد. تــا یکــی گفــت او امــام حســین علیه الّســام اســت همــه فریــاد امــام حســین، امــام حســین 
ــا حقیقــت  ــد ت ــر کنن ــی آن کــه صب ــد و مقدمــش را گرامــی داشــتند؛ ب ــه او ســام کردن ــد! ب برآوردن

آشــکار شــود.

 تقصیر خواص طرفدار حق، در شهادت مسلم بن عقیل
عبیــدالَلّ هــم اعتنایــی بــه آنهــا نکــرد و خــود را بــه داراالمــاره رســاند و از همــان جــا طــرح مبــارزه بــا 
مســلم بــن عقیــل را بــه اجــرا گذاشــت. اســاس کار او عبــارت از ایــن بــود کــه طرفــداران مســلم بــن 
عقیــل را بــا اشــّد فشــار مــورد تهدیــد و شــکنجه قــرار دهــد. بدیــن جهــت، هانــی بــن عــروه را بــا غــدر 
و حیلــه بــه داراالمــاره کشــاند و بــه ضــرب و شــتم او پرداخــت. وقتــی گروهــی از مــردم در اعتــراض 

بــه رفتــار او داراالمــاره را محاصــره کردنــد، بــا توســل بــه دروغ و نیرنــگ، آنهــا را متفــرق کــرد.
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ــداِر حــق کــه حــق را شــناختند و تشــخیص  ــه اصطــاح طرف ــن مقطــع هــم، نقــش خــواِص ب در ای
دادنــد، امــا دنیایشــان را بــر آن مرّجــح دانســتند، آشــکار می شــود. از طــرف دیگــر، حضــرت مســلم بــا 
جمعیــت زیــادی بــه حرکــت درآمــد. در تاریــخ »ابــن اثیــر« آمــده اســت کــه گویــی ســی هــزار نفــر 
اطــراف مســلم گــرد آمــده بودنــد. از ایــن عــّده فقــط چهــار هــزار نفــر دْورادْور محــّل اقامــت او ایســتاده 

بودنــد و شمشــیر بــه دســت، بــه نفــع مســلم بــن عقیــل شــعار می دادنــد.
ایــن وقایــع، مربــوط بــه روز نهــم ذی الحّجــه اســت. کاری کــه ابــن زیــاد کــرد ایــن بــود کــه عــده ای از 
خــواص را وارد دســته های مــردم کــرد تــا آنهــا را بترســانند. خــواص هــم در بیــن مــردم می گشــتند 
و می گفتنــد بــا چــه کســی ســر جنــگ داریــد؟! چــرا می جنگیــد؟! اگــر می خواهیــد در امــان باشــید، 
ــردم را  ــان م ــد. چن ــه دارن ــیر و تازیان ــول و شمش ــد. پ ــا بنی امیه ان ــد. اینه ــان برگردی ــه خانه هایت ب
ــراه  ــس را هم ــچ ک ــاز عشــا هی ــت نم ــه وق ــه آن حضــرت ب ــد ک ــرد مســلم پراکندن ــاندند و از گ ترس

ــس! ــت؛ هیچ ک نداش
آن گاه ابــن زیــاد بــه مســجد کوفــه رفــت و اعــان عمومــی کــرد کــه همــه بایــد بــه مســجد بیاینــد و 
نمــاز عشایشــان را بــه امامــت مــن بخواننــد! تاریــخ می نویســد: مســجد کوفــه مملــو از جمعیتــی شــد 

کــه پشــت ســر ابــن زیــاد بــه نمــاز عشــا ایســتاده بودنــد. 

 شریح قاضی، مصداق خواِص ترجیح دهنده ی دنیا بر دین
ــد و بعضی شــان  ــداِر حــق مقصرن ــگاه می کنــم، می بینــم خــواِص طرف چــرا چنیــن شــد؟ بنــده کــه ن
ــزو  ــه ج ــی ک ــریح قاض ــی. ش ــریح قاض ــل ش ــی؟ مث ــه کس ــل چ ــد. مث ــل کردن ــدی عم ــت ب در نهای
ــرار  ــه ق ــاع از چ ــه اوض ــد ک ــت. می فهمی ــا کیس ــق ب ــد ح ــه می فهمی ــود ک ــی ب ــود! کس ــه نب بنی امّی
اســت. وقتــی هانــی بــن عــروه را بــا ســر و روی مجــروح بــه زنــدان افکندنــد، ســربازان و افــراد قبیلــه ی 

او اطــراف قصــر عبیــدالَلّ زیــاد را بــه کنتــرل خــود درآوردنــد.
ابــن زیــاد ترســید. آنهــا می گفتنــد: شــما هانــی را کشــته اید. ابــن زیــاد بــه شــریح قاضــی گفــت: بــرو 
ببیــن اگــر هانــی زنــده اســت، بــه مردمــش خبــر بــده. شــریح دیــد هانــی بــن عــروه زنــده، امــا مجــروح 
اســت. تــا چشــم هانــی بــه شــریح افتــاد، فریــاد بــرآورد: ای مســلمانان! ایــن چــه وضعــی اســت؟! پــس 
ــد؟!  ــات دهن ــا نج ــرا از این ج ــد م ــرا نمی آین ــد؟! چ ــن نیامدن ــراغ م ــرا س ــدند؟! چ ــه ش ــن چ ــوم م ق
مگــر مرده انــد؟! شــریح قاضــی گفــت: می خواســتم حرفهــای هانــی را بــه کســانی کــه دوِر داراالمــاره 
را گرفتــه بودنــد، منعکــس کنــم. امــا افســوس کــه جاســوس عبیــدالَلّ آن جــا حضــور داشــت و جــرأت 
نکــردم! جــرأت نکــردم یعنــی چــه؟ یعنــی همیــن کــه مــا می گوییــم ترجیــح دنیــا بــر دیــن! شــاید 
اگــر شــریح همیــن یــک کار را انجــام مــی داد، تاریــخ عــوض می شــد. اگــر شــریح بــه مــردم می گفــت 
کــه هانــی زنــده اســت، امــا مجــروح در زنــدان افتــاده و عبیــدالَلّ قصــد دارد او را بکشــد، بــا توّجــه بــه 
این کــه عبیــدالَلّ هنــوز قــدرت نگرفتــه بــود، آنهــا می ریختنــد و هانــی را نجــات می دادنــد. بــا نجــات 
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ــدالَلّ  ــد، عبی ــاره را محاصــره می کردن ــد، داراالم ــه می یافتن ــد، روحی ــدا می کردن ــدرت پی ــم ق ــی ه هان
را می گرفتنــد؛ یــا می کشــتند و یــا می فرســتادند می رفــت. آن گاه کوفــه از آِن امــام حســین 
ــاق نمی افتــاد؛  ــاق نمی افتــاد! اگــر واقعــه ی کربــا اتّف علیه الّســام می شــد و دیگــر واقعــه ی کربــا اتّف
ــم  ــاه ه ــر شــش م ــت حســینی، اگ ــت می رســید. حکوم ــه حکوم ــام ب ــام حســین علیه الّس ــی ام یعن
طــول می کشــید بــرای تاریــخ، بــرکات زیــادی داشــت. گرچــه، بیشــتر هــم ممکــن بــود طــول بکشــد.

یــک وقــت یــک حرکــت بجــا، تاریــخ را نجــات می دهــد و گاهــی یــک حرکــت نابجــا کــه ناشــی از ترس 
و ضعــف و دنیاطلبــی و حــرص بــه زنــده مانــدن اســت، تاریــخ را در ورطــه ی گمراهــی می غلتانــد. ای 
شــریح قاضــی! چــرا وقتــی کــه دیــدی هانــی در آن وضعیــت اســت، شــهادت حــق نــدادی؟! عیــب و 

نقــِص خــواِص ترجیــح دهنــده ی دنیــا بــر دیــن، همیــن اســت.

 َشَبْث بن ربْعی، متفرق كننده مؤمنین از مسلم بن عقیل
ــت  ــه گف ــل کوف ــای قبای ــه رؤس ــاد ب ــن زی ــدالَلّ ب ــه عبی ــی ک ــم: وقت ــه برگردی ــه داخــل شــهر کوف ب
برویــد و مــردم را از دور مســلم پراکنــده کنیــد وگرنــه پدرتــان را در مــی آورم چــرا امــر او را اطاعــت 
کردنــد؟! رؤســای قبایــل کــه همه شــان امــوی نبودنــد و از شــام نیامــده بودنــد! بعضــی از آنهــا جــزو 
نویســندگان نامــه بــه امــام حســین علیه الّســام بودنــد. َشــَبْث بــن ربْعــی یکــی از آنهــا بــود کــه بــه 
امــام حســین علیه الّســام نامــه نوشــت و او را بــه کوفــه دعــوت کــرد. همــو، جــزو کســانی اســت کــه 
وقتــی عبیــدالَلّ گفــت برویــد مــردم را از دور مســلم متفــّرق کنیــد قــدم پیــش گذاشــت و بــه تهدیــد 

و تطمیــع و ترســاندن اهالــی کوفــه پرداخــت!
چــرا چنیــن کاری کردنــد؟! اگــر امثــال َشــَبْث بــن ربْعــی در یــک لحظــه ی حّســاس، بــه جــای این کــه 
از ابــن زیــاد بترســند، از خــدا می ترســیدند، تاریــخ عــوض می شــد. گیــرم کــه عــوام متفــّرق شــدند؛ 
ــوب و  ــرادی خ ــا اف ــن اینه ــیدند؟ بی ــت کش ــد، از او دس ــلم بودن ــه دْور مس ــی ک ــواِص مؤمن ــرا خ چ

حســابی بودنــد کــه بعضیشــان بعــداً در کربــا شــهید شــدند؛ امــا این جــا، اشــتباه کردنــد.

 اثرگذاری توابین و شهدای كربال در تاریخ
ــی  ــا بحث ــاره ی آنه ــاره ی اشتباهشــان داده شــد. درب ــا شــهید شــدند، کّف ــه در کرب ــی ک ــه آنهای البت
ــتند  ــد. نتوانس ــم نرفتن ــا ه ــه کرب ــواص، ب ــانی از خ ــا کس ــم. ام ــم نمی آوری ــان را ه ــت و اسمش نیس
ــد و البتــه، بعــد مجبــور شــدند جــزو تّوابیــن شــوند. چــه فایــده؟! وقتــی  ــد؛ توفیــق پیــدا نکردن برون
ــاق  ــد پیغمبــر از دســت رفــت؛ وقتــی فاجعــه اتّف امــام حســین علیه الّســام کشــته شــد؛ وقتــی فرزن
افتــاد؛ وقتــی حرکــت تاریــخ بــه ســمت سراشــیب آغــاز شــد، دیگرچــه فایــده؟! لذاســت کــه در تاریــخ، 
ــته  ــک روز کش ــه در ی ــا هم ــهدای کرب ــهدای کرباســت. ش ــّده ی ش ــر ع ــد براب ــن، چن ــّده ی تّوابی ع
شــدند؛ تّوابیــن نیــز همــه در یــک روز کشــته شــدند. امــا اثــری کــه تّوابیــن در تاریــخ گذاشــتند، یــک 
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هــزارم اثــری کــه شــهدای کربــا گذاشــتند، نیســت! به خاطــر این کــه در وقــت خــود نیامدنــد. کار را 
در لحظــه ی خــود انجــام ندادنــد. دیــر تصمیــم گرفتنــد و دیــر تشــخیص دادنــد.

 اگر مسلم را تنها نمی گذاشتند
چــرا مســلم بــن عقیــل را بــا این کــه می دانســتید نماینــده ی امــام اســت، تنهــا گذاشــتید؟! آمــده بــود 
ــا او بیعــت هــم کــرده بودیــد. قبولــش هــم داشــتید. بــه عــوام کاری نــدارم. خــواص را می گویــم.  و ب
چــرا هنــگام عصــر و ســِر شــب کــه شــد، مســلم را تنهــا گذاشــتید تــا بــه خانــه ی طوعــه پنــاه ببــرد؟! 
ــر  ــد نف ــید، آن ص ــر می رس ــد نف ــه ص ــّده ب ــًا، ع ــتند و مث ــا نمی گذاش ــلم را تنه ــواص، مس ــر خ اگ
ــاع  ــتادند و دف ــد. می ایس ــی می کردن ــّر فرمانده ــان را مق ــه ی یکی ش ــد. خان ــلم را می گرفتن دور مس
ــود، وقتــی خواســتند دســتگیرش کننــد، ســاعتها طــول کشــید.  ــد. مســلم، تنهــا هــم کــه ب می کردن
ســربازان ابــن زیــاد، چندیــن بــار حملــه کردنــد؛ مســلم بــه تنهایــی همــه را پــس زد. اگــر صــد نفــر 
ــدند.  ــع می ش ــان جم ــردم دورش ــاز م ــد؟! ب ــتگیرش کنن ــتند دس ــر می توانس ــد، مگ ــا او بودن ــردم ب م

پــس، خــواص در ایــن مرحلــه، کوتاهــی کردنــد کــه دْور مســلم را نگرفتنــد.

 نجات تاریخ در گرو عمل به موقع خواص
ــت  ــواص در وق ــری خ ــیم. تصمیم گی ــواص می رس ــه خ ــم، ب ــت می کنی ــرف حرک ــر ط ــد! از ه ببینی
ــواص  ــدام خ ــه ی الزم، اق ــا در لحظ ــواص از دنی ــت خ ــت الزم، گذش ــواص در وق ــخیص خ الزم، تش
ــد!  ــظ می کن ــد و حف ــات می ده ــها را نج ــخ و ارزش ــه تاری ــت ک ــه ی الزم. اینهاس ــدا در لحظ ــرای خ ب
ــده  ــد و وقــت گذشــت، دیگــر فای ــل کردی در لحظــه ی الزم، بایــد حرکــت الزم را انجــام داد. اگــر تأّم
نــدارد. در الجزایــر، جبهــه ی اســامی آن کشــور برنــده ی انتخابــات شــده بــود؛ ولــی بــا تحریــک امریــکا 
و دیگــران، حکومــت نظامــی بــر ســِر کار آمــد. روز اّولــی کــه حکومــت نظامــی در آن جــا شــکل گرفــت، 
از قدرتــی برخــوردار نبــود. اگــر آن روز - بنــده، پیغــام هــم برایشــان فرســتاده بــودم - و در آن ســاعات 
اّولیــه ی حکومــت نظامــی، مســؤولین جبهــه ی اســامی، مــردم را بــه خیابانهــا کشــانده بودنــد، قــدرت 
ــت  ــر حکوم ــروز در الجزای ــه ام ــه این ک ــت. نتیج ــن می رف ــد، و از بی ــت بکن ــی کاری نمی توانس نظام
ــد،  ــم می گرفتن ــتی تصمی ــودش بایس ــت خ ــد. در وق ــی نکردن ــا اقدام ــود. ام ــِر کار ب ــر س ــامی ب اس
نگرفتنــد. عــّده ای ترســیدند، عــّده ای ضعــف پیــدا کردنــد، عــّده ای اختــال کردنــد، و عــّده ای بــر ســر 

کســب ریاســت، بــا هــم نــزاع کردنــد.
در عصــِر روِز هجدهــم بهمــن مــاه ســال 57، در تهــران حکومــت نظامــی اعــام شــد. امــام بــه مــردم 
فرمــود بــه خیابانهــا بریزیــد. اگــر امــام در آن لحظــه چنیــن تصمیمــی نمی گرفــت، امــروز محّمدرضــا 
ــردم در  ــدند، و م ــر می ش ــی ظاه ــت نظام ــا حکوم ــر ب ــی اگ ــود. یعن ــِر کار ب ــر س ــت ب ــن مملک در ای
ــد، اّول امــام و ســاکنان مدرســه ی رفــاه و بعــد اهالــی بقیــه ی مناطــق را قتــل  خانه هایشــان می ماندن
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ــان  ــد. چن ــام می ش ــه تم ــتند و قضی ــران می کش ــر را در ته ــزار نف ــد. پانصده ــود می کردن ــام و ناب ع
کــه در اندونــزی یــک میلیــون نفــر را کشــتند و تمــام شــد. امــروز هــم آن آقــا بــر ســِر کار اســت و 
شــخصیت خیلــی هــم آبرومنــد و محترمــی اســت! آب هــم از آب تــکان نخــورد! امــا امــام، در لحظــه ی 
ــوت  ــدون ف ــع و ب ــه موق ــد ب ــه تشــخیص دادن ــری را ک ــواص ام ــر خ ــت. اگ ــم الزم را گرف الزم تصمی
ــانده  ــا کش ــه کرباه ــین بن علی ها ب ــر حس ــد و دیگ ــدا می کن ــات پی ــخ نج ــد، تاری ــل کنن ــت عم وق
نمی شــوند. اگــر خــواص بــد فهمیدنــد، دیــر فهمیدنــد، فهمیدنــد امــا بــا هــم اختــاف کردنــد؛ کرباهــا 

در تاریــخ تکــرار خواهــد شــد.
بــه افغانهــا نــگاه کنیــد! در رأس کار، آدمهــای حســابی بودنــد؛ امــا طبقــه ی خــواص منتشــر در جامعــه، 
جــواب ندادنــد. یکــی گفــت مــا امــروز دیگــر کار داریــم. یکــی گفــت دیگــر جنــگ تمــام شــد. ولمــان 
کنیــد، بگذاریــد ســراِغ کارمــان برویــم؛ برویــم کاســبی کنیــم. چنــد ســال، همــه آالف و اُلــوف جمــع 
ــم. گاهــی غــرب، گاهــی  ــه آن جبهــه رفتی ــن جبهــه ب ــا در جبهه هــا گشــتیم و از ای ــی م ــد؛ ول کردن
جنــوب، گاهــی شــمال. بــس اســت دیگــر! خــوب؛ اگــر ایــن گونــه عمــل کردنــد، همــان کرباهــا در 

تاریــخ، تکــرار خواهــد شــد!

 نصرت و پیروزی خدا برای كسانی كه تالش كنند
خــدای متعــال وعــده داده اســت کــه اگــر کســی او را نصــرت کنــد، او هــم نصرتــش خواهــد کــرد. بــرو 
برگــرد نــدارد! اگــر کســی بــرای خــدا تــاش و حرکــت کنــد، پیــروزی نصیبــش خواهــد شــد. نــه این که 
ــه هــر یــک نفــر پیــروزی می دهنــد! وقتــی مجموعــه ای حرکــت می کنــد، البتــه، شــهادتها هســت،  ب
ســختیها هســت، رنجهــا هســت؛ امــا پیــروزی هــم هســت: »ولینصــرّن الل مــن ینصــره« نمی فرمایــد 
ــه! »فیقتلــون و یقتلــون«؛ می کشــند و  کــه نصــرت می دهیــم؛ خــون هــم از دمــاغ کســی نمی آیــد. ن
کشــته می شــوند؛ امــا پیــروزی بــه دســت می آورنــد. ایــن، ســّنت الهــی اســت. وقتــی کــه از ریختــه 
شــدن خونمــان ترســیدیم؛ از هــدر شــدن پــول و آبــرو ترســیدیم؛ بــه خاطــر خانــواده ترســیدیم؛ بــه 
خاطــر دوســتان ترســیدیم؛ بــه خاطــر منّغــص شــدن راحتــی و عیــش خودمــان ترســیدیم؛ بــه خاطــر 
حفــظ کســب و کار و موقعیــت حرکــت نکردیــم؛ بــه خاطــر گســترش ضیــاع و عقــار حرکــت نکردیــم؛ 
معلــوم اســت دیگــر! ده تــن امــام حســین هــم ســِر راه قــرار بگیرنــد، همــه شــهید خواهنــد شــد و از 
ــام  ــه ام ــد؛ کمااین ک ــهید ش ــام ش ــاة والّس ــن علیه الّص ــه امیرالمؤمنی ــت! کمااین ک ــد رف ــن خواهن بی

حســین علیه الّســام شــهید شــد.

 ذكر نمونه های تاریخی از عملکرد خواص
ــزو  ــر ج ــته اید؟ اگ ــدام دس ــزو ک ــما ج ــد ش ــن! ببینی ــزان م ــواص! عزی ــه ی خ ــواص! طبق ــواص! خ خ
ــه  ــن اســت. البت ــط ای ــا فق ــس حواســتان جمــع باشــد. عــرض م ــه هســتید - پ ــه البت ــد - ک خواصی
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ــن مطلــب  ــد روی ای ــود. در دو بخــش بای ــم، خاصــه ای از کل ب ــاره ی آن صحبــت کردی مطلبــی کــه درب
کار شــود: یکــی بخــِش تاریخــی قضیــه اســت؛ کــه اگــر وقــت داشــتم خــودم می کــردم. متأســفانه بــرای 
ــه هــر صــورت، عاقه منــداِن کاردان بایــد بگردنــد  ــد. ب ــه ایــن مقــوالت، وقتــی برایــم نمی مان پرداختــن ب
ــا خــواص بایســتی عمــل  ــد کــه کجاه ــد و ذکــر کنن ــراوان اســت، بیابن ــخ ف ــه در تاری ــی را ک و نمونه های
می کردنــد و نکردنــد؟ اســم ایــن خــواص چیســت؟ چــه کســانی هســتند؟ البتــه اگــر مجــال بــود و خــودم 
ــان  ــات و اشــخاصش برایت ــن موضوع ــه ی همی ــاعتی در زمین ــود س ــن ب ــدید، ممک ــما خســته نمی ش و ش

صحبــت کنــم؛ چــون در ذهنــم هســت.

 تطبیق عملکرد خواص در هر زمان
بخــش دیگــری کــه بایــد روی آن کار شــود، تطبیــق بــا وضــع هــر زمــان اســت. نــه فقــط زمــان مــا، بلکــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــد عمــل کنن ــه بای ــه ی خــواص، چگون ــان، طبق ــر زم ــه در ه ــوم شــود ک ــد معل ــان. بای ــر زم ه
ــه اســیر  ــه اســت. چگون ــک کلم ــا نشــوند ی ــم اســیر دنی ــه گفتی ــرده باشــند. این ک وظیفه شــان عمــل ک

ــا نشــوند؟ مثالهــا و مصداقهایــش چیســت؟ دنی

 یکی از لوازم مجاهدت خواص
ــک  ــم، اگــر ی ــزان مــن! حرکــت در راه خــدا، همیشــه مخالفینــی دارد. از همیــن خواصــی کــه گفتی عزی
نفرشــان بخواهــد کار خوبــی انجــام دهــد - کاری را کــه بایــد انجــام دهــد - ممکــن اســت چهــار نفــر دیگــر 
از خــوِد خــواص پیــدا شــوند و بگوینــد آقــا، مگــر تــو بیــکاری؟! مگــر دیوانــه ای؟! مگــر زن و بچــه نــداری؟! 
ــر  ــک نف ــا آن ی ــد. ام ــم می گفتن ــارزه ه ــه در دوره ی مب ــی روی؟! کمااین ک ــا م ــن کاره ــال چنی ــرا دنب چ
بایــد بایســتد. یکــی از لــوازم مجاهــدِت خواصــی، ایــن اســت کــه بایــد در مقابــل حرفهــا و مامتهــا ایســتاد. 

ــت. ــأله ای نیس ــد؛ مس ــت می زنن ــد، تهم ــد می گوین ــد، ب ــه می کنن تخطئ
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ــه، بســیار  ــن زمین ــم. اگرچــه در ای ــرض می کن ــاره ماجــرای عاشــورا ع ــی درب ــه اّول، بحث ــروز در خطب ام
ســخن گفتــه شــده اســت و مــا هــم عرایضــی کرده ایــم؛ امــا هرچــه اطــراف و جوانــب ایــن حادثــه عظیــم و 
ــر و جاودانــه بررســی می شــود، ابعــاد تازه تــر و روشــنگریهای بیشــتری از آن حادثــه آشــکار می شــود  مؤثّ

و نــوری بــر زندگــی مــا می تابانــد.
در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحِث عمده وجود دارد:

یکــی بحــث علــل و انگیزه هــای قیــام امــام حســین علیه الّســام اســت، کــه چــرا امــام حســین قیــام کــرد؛ 
یعنــی تحلیــل دینــی و علمــی و سیاســی ایــن قیــام. در ایــن زمینــه، مــا قبــًا تفصیــًا عرایضــی عــرض 

ــروز وارد آن بحــث نمی شــویم. ــد. ام ــی کرده ان ــای خوب ــزرگان هــم بحثه ــم؛ فضــا و ب کرده ای
بحــث دوم، بحــث درســهای عاشوراســت کــه یــک بحــث زنــده و جاودانــه و همیشــگی اســت و مخصــوص 
زمــان معّینــی نیســت. درس عاشــورا، درس فــداکاری و دینــداری و شــجاعت و مواســات و درس قیــام للَّ و 
درس محّبــت و عشــق اســت. یکــی از درســهای عاشــورا، همیــن انقــاب عظیــم و کبیــری اســت کــه شــما 
ــد. خــود  ــام انجــام دادی ــداللَّ الحســین علیه الّس ــد ابی عب ــان و فرزن ــران پشــت ســر حســین زم ــت ای مل

ایــن، یکــی از درســهای عاشــورا بــود. در ایــن زمینــه هــم مــن امــروز هیــچ بحثــی نمی کنــم.
ــن مســأله را مطــرح  ــا ای ــن، م ــل از ای ــد ســال قب ــه چن ــای عاشوراســت ک ــاره ی عبرته بحــث ســوم، درب
کردیــم کــه عاشــورا غیــر از درســها، عبرتهایــی هــم دارد. بحــث عبرتهــای عاشــورا مخصــوص زمانــی اســت 
کــه اســام حاکمیــت داشــته باشــد. حداقــل ایــن اســت کــه بگوییــم عمــده ایــن بحــث، مخصــوص بــه ایــن 

* بیانات در خطبه های نمازجمعه )خطبه ی اول(  1377/02/18
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زمــان اســت؛ یعنــی زمــان مــا و کشــور مــا، کــه عبــرت بگیریــم.

 عبرت از برگشت به قهقرا در جامعه اسالمی
ــر  ــت پیامب ــه محوریّ ــامی ب ــه اس ــد جامع ــور ش ــه چط ــم ک ــرح کردی ــه ط ــه را این گون ــا قضی م
ــه ســرتاپا حماســه و  ــه او، آن جامع ــردم ب ــق م ــان عمی ــه او، آن ایم ــردم ب ــأن، آن عشــق م عظیم الّش
شــور دینــی و آن احکامــی کــه بعــداً مقــداری دربــاره آن عــرض خواهــم کــرد، همیــن جامعــه ســاخته 
ــه پیامبــر را دیــده  و پرداختــه، همــان مــردم، حّتــی بعضــی همــان کســانی کــه دوره هــای نزدیــک ب
ــد همیــن پیامبــر را  ــه آن جــا رســید کــه جمــع شــدند، فرزن ــد، بعــد از پنجــاه ســال کارشــان ب بودن
ــه  ــن بیشــتر چ ــر، از ای ــه پشــت س ــرد، برگشــتن ب ــی کشــتند؟! انحــراف، عقبگ ــن وضع ــا فجیعتری ب

می شــود؟!
زینــب کبــری ســام اللَّ علیها در بــازار کوفــه، آن خطبــه عظیــم را اساســاً بــر همیــن محــور ایــراد کــرد: 
»یــا اهــل الکوفــه، یــا اهــل الختــل و الغــدر، أتبکــون؟!«. مــردم کوفــه وقتــی کــه ســِر مبــارك امــام 
حســین را بــر روی نیــزه مشــاهده کردنــد و دختــر علــی را اســیر دیدنــد و فاجعــه را از نزدیــک لمــس 
ــد. فرمــود: »أتبکــون؟!«؛ گریــه می کنیــد؟! »فــا رقــات الدمعــه  کردنــد، بنــا بــه ضّجــه و گریــه کردن
ــی نقضــت  ــل الت ــم کمث ــا مثلک ــود: »انّم ــد فرم ــی نداشــته باشــد. بع ــان تمام ــت الرنه«؛گریه ت والهدئ
غزلهــا مــن بعــد قــوة انکاثــا تّتخــذون ایمانکــم دخــًا بینکم«.ایــن، همــان برگشــت اســت؛ برگشــت بــه 
قهقــرا و عقبگــرد. شــما مثــل زنــی هســتید کــه پشــمها یــا پنبه هــا را بــا مغــزل نــخ می کنــد؛ بعــد از 
آن کــه ایــن نخهــا آمــاده شــد، دوبــاره شــروع می کنــد نخهــا را از نــو بــاز کــردن و پنبــه نمــودن! شــما 
در حقیقــت نخهــای رشــته خــود را پنبــه کردیــد. ایــن، همــان برگشــت اســت. ایــن، عبــرت اســت. هــر 

جامعــه اســامی، در معــرض همیــن خطــر هســت.
امــام خمینــِی عزیــز بــزرگ مــا، افتخــار بزرگــش ایــن بــود کــه یــک اّمــت بتوانــد عامــل بــه ســخن 
ــم  ــا آن شــخصیت عظی ــر ب ــر معصــوم، مگ ــر و غی ــر پیامب ــر باشــد. شــخصیت انســانهای غی آن پیامب
قابــل مقایســه اســت؟ او، آن جامعــه را بــه وجــود آورد و آن ســرانجام دنبالــش آمــد. آیــا هــر جامعــه 
اســامی، همیــن عاقبــت را دارد؟ اگــر عبــرت بگیرنــد، نــه؛ اگــر عبــرت نگیرنــد، بلــه. عبرتهــای عاشــورا 

این جاســت.
ــه آن راه را  ــم ک ــدا کرده ای ــق را پی ــن توفی ــروردگار، ای ــه فضــل پ ــداللَّ ب ــان، بحم ــن زم ــردم ای ــا م م
ــده کنیــم و پرچــم اســام و قــرآن را برافراشــته نماییــم.  مجــّدداً برویــم و اســم اســام را در دنیــا زن
در دنیــا ایــن افتخــار نصیــب شــما ملــت شــد. ایــن ملــت تــا امــروز هــم کــه تقریبــاً بیســت ســال از 
انقابــش گذشــته اســت، قــرص و محکــم در ایــن راه ایســتاده و رفتــه اســت. امــا اگــر دّقــت نکنیــد، 
اگــر مواظــب نباشــیم، اگــر خودمــان را آن چنــان کــه بایــد و شــاید، در ایــن راه نگــه نداریــم، ممکــن 
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ــورا، این جاســت. ــرت عاش ــد. عب ــش بیای اســت آن سرنوشــت پی

 فاجعه خیلی تکان دهنده و بی نظیر عاشورا
ــردم و  ــرح ک ــش آن را مط ــال پی ــد س ــه چن ــی ک ــاره موضوع ــداری درب ــم مق ــن می خواه ــال م ح
بحمــداللَّ دیــدم فضــا دربــاره آن بحــث کردنــد، تحقیــق کردنــد، ســخنرانی کردنــد و مطلــب نوشــتند، 
بــا توّســع صحبــت کنــم. البتــه بحــث کامــل در ایــن مــورد، بحــث نمازجمعــه نیســت؛ چــون طوالنــی 
اســت و ان شــاءاللَّ اگــر عمــری داشــته باشــم و توفیقــی پیــدا کنــم، در جلســه ای غیــر نمازجمعــه، ایــن 
ــه  ــی ب ــروز می خواهــم یــک گــذر اجمال ــا خصوصّیاتــش بحــث خواهــم کــرد. ام موضــوع را مفّصــل ب
ایــن مســأله بکنــم و اگــر خــدا توفیــق دهــد، در واقــع یــک کتــاب را در قالــب یــک خطبــه بریــزم و 

بــه شــما عــرض کنــم.
ــا دنبــال عللــش بگردیــم. کســی نگویــد کــه  ــزرگ اســت، ت ــه را بایــد فهمیــد کــه چقــدر ب اّوالً حادث
حادثــه عاشــورا، باالخــره کشــتاری بــود و چنــد نفــر را کشــتند. همان طــور کــه همــه مــا در زیــارت 
ــزرگ  ــی ب ــت، خیل ــة«، مصیب ــت المصیب ــت و عظم ــه و جلّ ــت الّرزیّ ــد عظم ــم: »لق ــورا می خوانی عاش
ــه، یعنــی حادثــه بســیار بــزرگ. ایــن حادثــه، خیلــی عظیــم اســت. فاجعــه، خیلــی تــکان  اســت. رزیّ

ــت. ــر اس ــده و بی نظی دهن

 سه دوره كوتاه از زندگی حضرت اباعبداهلل)ع(
بــرای ایــن کــه قــدری معلــوم شــود کــه ایــن حادثــه چقــدر عظیــم اســت، مــن ســه دوره کوتــاه را از 
ــد  ــما ببینی ــم. ش ــرح می کن ــاالً مط ــام اجم ــین علیه الّس ــرت ابی عبداللَّ الحس ــی حض ــای زندگ دوره ه
ــه  ــه کارش ب ــوان حــدس زد ک ــا می ت ــن ســه دوره می شناســد، آی ــه انســان در ای ــن شــخصیتی ک ای
آن جــا برســد کــه در روز عاشــورا یــک عــده از اّمــت جــّدش او را محاصــره کننــد و بــا ایــن وضعیــت 

ــد؟ ــاران و اصحــاب و اهــل بیتــش را قتل عــام کننــد و زنانشــان را اســیر بگیرن فجیــع، او و همــه ی
ایــن ســه دوره، یکــی دوران حیــات پیامبــر اکــرم اســت. دوم، دوران جوانــی آن حضــرت، یعنــی دوران 
ــد از  ــاله بع ــت س ــرت بیس ــوم، دوران فت ــت. س ــن اس ــت امیرالمؤمنی ــا حکوم ــاله ت ــج  س ــت  و پن بیس

ــه کرباســت. ــا حادث شــهادت امیرالمؤمنیــن ت

 دوران حیات پیامبراكرم)ص(
ــر.  ــده ســوگلی پیامب ــور دی ــودك ن ــارت اســت از ک ــام حســین عب ــرم، ام ــر اک ــات پیامب در دوران حی
پیامبــر اکــرم دختــری بــه نــام فاطمــه دارد کــه همــه مــردم مســلمان در آن روز می داننــد کــه پیامبــر 
فرمــود: »اّن اللَّ لیغضــب لغضــب فاطمــة«؛ اگــر کســی فاطمــه را خشــمگین کنــد، خــدا را خشــمگین 
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کــرده اســت. »و یرضــی لرضاها«؛اگــر کســی او را خشــنود کنــد، خــدا را خشــنود کــرده اســت. ببینیــد، 
ایــن دختــر چقــدر عظیم المنزلــه اســت کــه پیامبــر اکــرم در مقابــل مــردم و در مــأ عــام، راجــع بــه 

ــاّدی نیســت. ــن مســأله ای ع ــد. ای ــه حــرف می زن او این گون
ــه از لحــاظ افتخــارات، در  ــه کســی داده اســت ک ــه اســامی ب ــر را در جامع ــن دخت ــرم ای ــر اک پیامب
ــر،  ــه مؤمنت ــریف، از هم ــوان، شــجاع، ش ــام. او، ج ــب علیه الّس ــی علی بن ابی طال ــه اعاســت؛ یعن درج
از همــه باســابقه تر، از همــه شــجاعتر و در همــه میدانهــا حاضــر اســت. کســی اســت کــه اســام بــه 
ــاز  ــا را ب ــد، گره ه ــو می آی ــن جــوان جل ــد، ای ــه در می مانن ــه هم ــی ک ــر جای ــردد؛ ه شمشــیر او می گ
ــر  ــه خاط ــه ب ــت او ن ــه محبوبی ــزی ک ــوب عزی ــاد محب ــن دام ــکند. ای ــتها را می ش ــد و بن بس می کن
خویشــاوندی، بلکــه بــه خاطــر عظمــت شــخصیت اوســت، همســر نودیــده پیامبــر اســت. کودکــی از 

ــت. ــین بن علی اس ــت و او حس ــده اس ــد ش ــا متولّ اینه
البتــه همــه ایــن حرفهــا دربــاره امــام حســن علیه الّســام هــم هســت؛ امــا مــن حــاال بحثــم راجــع بــه 
امــام حســین علیه الّســام اســت؛ عزیزتریــن عزیــزان پیامبــر؛ کســی کــه رئیــس دنیــای اســام، حاکــم 
ــرد. همــه  ــه مســجد می ب ــرد و ب ــوش می گی ــردم، او را در آغ ــوب دل همــه م ــه اســامی و محب جامع
ــه  ــر مشــغول خطب ــوِب همــه اســت. او روی منب ــن محب ــوب دِل ای ــودك، محب ــن ک ــه ای ــد ک می دانن
خوانــدن اســت کــه ایــن کــودك، پایــش بــه مانعــی می گیــرد و بــه زمیــن می افتــد. پیامبــر از منبــر 

ــن اســت. ــد؛ مســأله ای ــد. ببینی ــرد و آرامــش می کن ــل می گی ــد، او را در بغ ــن می آی پایی
پیامبــر دربــاره امــام حســن و امــام حســیِن شــش، هفــت ســاله فرمــود: »ســّیدی شــباب اهــل الجّنــه«؛ 
اینهــا ســرور جوانــان بهشــتند. اینهــا کــه هنــوز کودکنــد، جــوان نیســتند؛ امــا پیامبــر می فرمایــد ســرور 
جوانــان اهــل بهشــتند. یعنــی در دوران شــش، هفــت ســالگی هــم در حــّد یــک جــوان اســت؛ می فهمد، 
ــوج  ــودش م ــه وج ــرافت در هم ــی ورزد و ش ــد، ادب م ــدام می کن ــد، اق ــل می کن ــد، عم درك می کن
ــدون  ــر، ب ــن پیامب ــت همی ــت اّم ــه دس ــودك ب ــن ک ــه ای ــت ک ــی می گف ــر آن روز کس ــد. اگ می زن
ــود؛ همچنــان کــه  ــاور ب ــل ب ــرای مــردم غیرقاب ــه قتــل خواهــد رســید، ب ــه جــرم و تخلّفــی ب هیچ گون

پیامبــر فرمــود و گریــه کــرد و همــه تعّجــب کردنــد کــه یعنــی چــه؛ مگــر می شــود؟!

 دوره جوانی حضرت اباعبداهلل)ع(
دوره دوم، دوره بیســت  و پنــج ســاله بعــد از وفــات پیامبــر تــا حکومــت امیرالمؤمنیــن اســت. حســیِن 
ــت  ــزرگ دخال ــای ب ــد، در کاره ــرکت می جوی ــا ش ــت. در جنگه ــجاع اس ــم و ش ــده، عال ــوان، بالن ج
می کنــد، همــه او را بــه عظمــت می شناســند؛ نــام بخشــندگان کــه می آیــد، همــه چشــمها بــه ســوی 
او برمی گــردد. در هــر فضیلتــی، در میــان مســلمانان مدینــه و مکــه، هــر جایــی کــه مــوج اســام رفتــه 
اســت، مثــل خورشــیدی می درخشــد. همــه بــرای او احتــرام قائلنــد. خلفــای زمــان، بــرای او و بــرادرش 
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احتــرام قائلنــد و در مقابــل او، تعظیــم و تجلیــل و تبجیــل و تجلیــل می کننــد و نامــش را بــه عظمــت 
ــن  ــه همی ــت ک ــی می گف ــر آن روز کس ــه. اگ ــش هم ــرم پی ــه دوران، و محت ــوان نمون ــد. ج می آورن

جــوان، بــه دســت همیــن مــردم کشــته خواهــد شــد، هیــچ کــس بــاور نمی کــرد. 

 دوران بعد از شهادت امیرالمؤمنین)ع(
ــام حســن  ــت اهــل بیــت. ام دوره ســوم، دوره بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن اســت؛ یعنــی دوره غرب
و امــام حســین علیهماالّســام بــاز در مدینه انــد. امــام حســین، بیســت ســال بعــد از ایــن مــدت، بــه 
صــورت امــام معنــوی همــه مســلمان، مفتــی بــزرگ همــه مســلمانان، مــورد احتــرام همــه مســلمانان، 
محــل ورود و تحصیــل علــم همــه، محــل تمّســک و توّســل همــه کســانی کــه می خواهنــد بــه اهــل 
ــزرگ، شــریف،  ــوب، ب ــرده اســت. شــخصیت محب ــی ک ــه زندگ ــد، در مدین ــی بکنن ــار ارادت ــت اظه بی
نجیــب، اصیــل و عالــم. او بــه معاویــه نامــه می نویســد؛ نامــه ای کــه اگــر هــر کســی بــه هــر حاکمــی 
ــد،  ــرد، می خوان ــه را می گی ــن نام ــام ای ــِت تم ــه باعظم ــش کشــته شــدن اســت. معاوی بنویســد، جزای
ــده  ــه در آین ــت ک ــی می گف ــم کس ــات ه ــان اوق ــر در هم ــد. اگ ــزی نمی گوی ــد و چی ــل می کن تحّم
ــرآن در نظــر هــر  ــِز نجیــب - کــه مجّســم کننده اســام و ق نزدیکــی، ایــن مــرد محتــرم شــریِف عزی
بیننــده اســت - ممکــن اســت بــه دســت همیــن اّمــت قــرآن و اســام کشــته شــود - آن هــم بــا آن 
ــب و  ــه عجی ــن حادث ــی، همی ــه باورنکردن ــن حادث ــا همی ــرد؛ ام ــم نمی ک وضــع - هیچ کــس تصــّور ه
ــد و ســام و  ــه خدمتــش می آمدن ــی کــه ب ــد؟ همانهای ــاد. چــه کســانی کردن ــاق افت ــز، اتّف حیرت انگی
عــرض اخــاص هــم می کردنــد. ایــن یعنــی چــه؟ معنایــش ایــن اســت کــه جامعــه اســامی در طــول 
ــا  ــرش اســامی اســت؛ ام ــی شــده اســت. ظاه ــت اســام ته ــت و حقیق ــن پنجــاه ســال، از معنوی ای
ــرار اســت،  ــرار اســت، نمــاز جماعــت برق ــا برق ــوك شــده اســت. خطــر این جاســت. نمازه باطنــش پ

ــد. ــدار اهل بیتن ــّده ای هــم طرف ــردم هــم اسمشــان مســلمان اســت و ع م

 حّب اهل بیت)علیهم الّسالم( در همه عالم اسالم
البتــه مــن بــه شــما بگویــم کــه در همــه عالــم اســام، اهــل بیــت را قبــول داشــتند؛ امــروز هــم قبــول 
دارنــد و هیــچ کــس در آن تردیــد نــدارد. حــّب اهــل بیــت در همــه عالــم اســام، عمومــی اســت؛ االن 
هــم همین طــور اســت. االن هــم هــر جــای دنیــای اســام برویــد، اهــل بیــت را دوســت می دارنــد. آن 
مســجدی کــه منتســب بــه امــام حســین علیه الّســام اســت و مســجد دیگــری کــه در قاهــره منتســب 
ــد،  ــارت می کنن ــر را زی ــد قب ــردم می رون ــت. م ــت اس ــه زّوار و جمعی ــت، ولول ــب اس ــرت زین ــه حض ب

ــد. ــل می جوین ــند و توّس می بوس
همیــن یکــی، دو ســال قبــل از ایــن، کتابــی جدیــد - نــه قدیمــی؛ چــون در کتابهــای قدیمــی خیلــی 
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ــاره معنــای اهــل بیــت نوشــته شــده اســت. یکــی  هســت - بــرای مــن آوردنــد، کــه ایــن کتــاب درب
از نویســندگان فعلــی حجــاز تحقیــق کــرده و در ایــن کتــاب اثبــات می کنــد کــه اهــل بیــت، یعنــی 
ــا آن  ــن حرفهــا جــزو جانمــان اســت؛ ام ــا شــیعیان کــه ای ــی، فاطمــه، حســن و حســین. حــاال م عل
بــرادر مســلمان غیرشــیعه ایــن را نوشــته و نشــر کــرده اســت.این کتــاب هــم هســت، مــن هــم آن را 
دارم و البــد هــزاران نســخه از آن چــاپ شــده و پخــش گردیــده اســت. بنابرایــن، اهل بیــت محترمنــد؛ 
آن روز هــم در نهایــت احتــرام بودنــد؛ امــا در عیــن حــال وقتــی جامعــه تهــی و پــوك شــد، ایــن اتّفــاق 

می افتــد.

 خطوط اصلی كه پیامبر)ص( ایجاد كرد
ــد  ــا بای ــود. م ــه نش ــه آن گون ــم جامع ــه کار کنی ــه چ ــت ک ــرت این جاس ــت؟ عب ــرت کجاس ــاال عب ح
بفهمیــم کــه آن جــا چــه شــد کــه جامعــه بــه این جــا رســید. ایــن، آن بحــث مشــروح و مفّصلــی اســت 

ــم. ــن مختصــرش را می خواهــم عــرض کن ــه م ک

1-معرفت شّفاف و بی ابهام
اّول بــه عنــوان مقّدمــه عــرض کنــم: پیامبــر اکــرم نظامــی را بــه وجــود آورد کــه خطــوط اصلــی آن 
چنــد چیــز بــود. مــن درمیــان ایــن خطــوط اصلــی، چهــار چیــز را عمــده یافتــم: اّول، معرفــت شــّفاف و 
بی ابهــام؛ معرفــت نســبت بــه دیــن، معرفــت نســبت بــه احــکام، معرفــت نســبت بــه جامعــه، معرفــت 
نســبت بــه تکلیــف، معرفــت نســبت بــه خــدا، معرفــت نســبت بــه پیامبــر، معرفــت نســبت بــه طبیعــت. 
همیــن معرفــت بــود کــه بــه علــم و علــم انــدوزی منتهــی شــد و جامعــه اســامی را در قــرن چهــارم 
ــات  ــه، آی ــن زمین ــد. در ای ــام باش ــت ابه ــر نمی گذاش ــاند. پیامب ــی رس ــّدن علم ــه اوج تم ــری ب هج
عجیبــی از قــرآن هســت کــه مجــال نیســت االن عــرض کنــم. در هــر جایــی کــه ابهامــی بــه وجــود 

ــد. ــام را برطــرف کن ــا ابه ــازل می شــد ت ــه ن ــک آی ــد، ی می آم

2-عدالت مطلق و بی اغماض
ــای  ــت در برخورداریه ــت در قضــاوت، عدال ــود. عدال ــاض ب ــق و بی اغم ــت مطل ــی دوم، عدال ــّط اصل خ
ــد بیــن آنهــا باعدالــت  ــه همــه مــردم اســت و بای ــق ب ــه خصوصــی - امکاناتــی کــه متعلّ عمومــی و ن
تقســیم شــود - عدالــت در اجــرای حــدود الهــی، عدالــت در مناصــب و مســوؤلیت دهی و مســؤولیت 
پذیــری. البتــه عدالــت، غیــر از مســاوات اســت؛ اشــتباه نشــود. گاهــی مســاوات، ظلــم اســت. عدالــت، 
ــه هــر کســی حــّق او را دادن. آن عــدل مطلــق و  ــه جــای خــود گذاشــتن و ب یعنــی هــر چیــزی را ب
بی اغمــاض بــود. در زمــان پیامبــر، هیــچ کــس در جامعــه اســامی از چارچــوب عدالــت خــارج نبــود.
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3-عبودیّت كامل و بی شریک در مقابل پروردگار
ســوم، عبودیـّـت کامــل و بی شــریک در مقابــل پــروردگار؛ یعنــی عبودیـّـت خــدا در کار و عمــل فــردی، 
ــه، در نظــام  ــت در ســاخت جامع ــا عبودیّ ــت داشــته باشــد، ت ــد قصــد قرب ــه بای ــت در نمــاز ک عبودیّ
حکومــت، نظــام زندگــی مــردم و مناســبات اجتماعــی میــان مــردم بــر مبنــای عبودیـّـت خــدا کــه ایــن 

هــم تفصیــل و شــرح فراوانــی دارد.

4-عشق و عاطفه جوشان
چهــارم، عشــق و عاطفــه جوشــان. ایــن هــم از خصوصّیــات اصلــی جامعــه اســامی اســت؛ عشــق بــه 
ــن«،  ــن و یحــّب المتطّهری ــه«، »ان اللَّ یحــّب الّتوابی ــردم؛ »یحّبهــم و یحّبون ــه م خــدا، عشــق خــدا ب
«. محبــت، عشــق، محبــت بــه همســر، محّبــت بــه  »قــل ان کنتــم تحّبــون اللَّ فاتّبعونــی یحببکــم اللَّ
فرزنــد، کــه مســتحّب اســت فرزنــد را ببوســی؛ مســتّحب اســت کــه بــه فرزنــد محّبــت کنــی؛ مســتحّب 
ــرادران مســلمان  ــه ب ــت کنــی؛ مســتحّب اســت کــه ب ــورزی و محّب ــه همســرت عشــق ب اســت کــه ب
محّبــت کنــی و محّبــت داشــته باشــی؛ محّبــت بــه پیامبــر، محّبــت بــه اهــل بیــت؛ »ااّل المــوّدة فــی 

القربــی«.

 زمان كم پیامبر)ص( برای ایجاد خطوط اصلی جامعه
پیامبــر ایــن خطــوط را ترســیم کــرد و جامعــه را بــر اســاس ایــن خطــوط بنــا نمــود. پیامبــر حکومــت 
ــه پیداســت کــه تربیــت انســانها کار تدریجــی اســت؛ کار دفعــی  را ده ســال همین طــور کشــاند. البت
ــم شــود و  ــتوار و محک ــا اس ــن پایه ه ــه ای ــرد ک ــاش می ک ــال ت ــن ده س ــام ای ــر در تم نیســت. پیامب
ریشــه بدوانــد؛ امــا ایــن ده ســال، بــرای ایــن کــه بتوانــد مردمــی را کــه درســت برضــّد ایــن خصوصّیات 
بــار آمدنــد، متحــّول کنــد، زمــان خیلــی کمــی اســت. جامعــه جاهلــی، در همــه چیــزش عکــس ایــن 
چهــار مــورد بــود؛ مــردم معرفتــی نداشــتند، در حیــرت و جهالــت زندگــی می کردنــد، عبودیّــت هــم 
ــود، همــه اش  ــم ب ــم وجــود نداشــت؛ همــه اش ظل ــی ه ــود، عدالت ــان ب ــود، طغی ــوت ب نداشــتند؛ طاغ
تبعیــض بــود - کــه امیرالمؤمنیــن در نهج الباغــه در تصویــر ظلــم و تبعیــض دوران جاهلیــت، بیانــات 
عجیــب و شــیوایی دارد، کــه واقعــاً یــک تابلــِو هنــری اســت؛ »فــی فتــن داســتهم باخفافهــا و وطئتهــم 
ــه  ــان قبیل ــد، کســی را از ف ــر خــاك می کردن ــران خــود را زی ــود، دخت ــم نب ــت ه ــا« - محّب باظافه
ــی  ــما یک ــه ش ــد از قبیل ــم بای ــا ه ــتی، م ــی را کش ــا یک ــه م ــو از قبیل ــتند - »ت ــرم می کش ــدون ج ب
ــق،  ــای مطل ــد؛ جف ــر باش ــا بی خب ــد، ی ــاه باش ــد؛ بی گن ــا نباش ــد، ی ــل باش ــاال قات ــیم!« - ح را بکش
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ــق. ــی مطل ــی و بی عاطفگ ــق، بی محّبت ــی مطل بی رحم
مردمــی را کــه در آن جــّو بــار آمدنــد، می شــود در طــول ده ســال تربیــت کــرد، آنهــا را انســان کــرد، 
آنهــا را مســلمان کــرد؛ امــا نمی شــود ایــن را در اعمــاق جــان آنهــا نفــوذ داد؛ بخصــوص آن چنــان نفــوذ 

داد کــه بتواننــد بــه نوبــه خــود در دیگــران هــم همیــن تأثیــر را بگذارنــد.
ــد  ــی بودن ــد. مردم ــده بودن ــر را ندی ــه پیامب ــد ک ــی بودن ــدند. مردم ــلمان می ش ــی مس ــردم پی درپ م
کــه آن ده ســال را درك نکــرده بودنــد. ایــن مســأله »وصایــت«ی کــه شــیعه بــه آن معتقــد اســت، در 
این جــا شــکل می گیــرد. وصایــت، جانشــینی و نصــب الهــی، سرمنشــأش این جاســت؛ بــرای تــداوم آن 
تربیــت اســت، وااّل معلــوم اســت کــه ایــن وصایــت، از قبیــل وصایتهایــی کــه در دنیــا معمــول اســت، 
نیســت، کــه هــر کســی می میــرد، بــرای پســر خــودش وصیــت می کنــد. قضیــه ایــن اســت کــه بعــد 

از پیامبــر، برنامه هــای او بایــد ادامــه پیــدا کنــد.
ــخ  ــی تاری ــم و کم ــخ را بگوی ــم تاری ــن می خواه ــویم. م ــی ش ــای کام ــم وارد بحثه ــاال نمی خواهی ح
ــق بــه همــه اســت؛ صرفــاً  را تحلیــل کنــم، و بیشــترش را شــما تحلیــل کنیــد. ایــن بحــث هــم متعلّ
مخصــوص شــیعه نیســت. ایــن بحــث، متعلّــق بــه شــیعه و ســّنی و همــه فِــَرق اســامی اســت. همــه 

بایــد بــه ایــن بحــث توّجــه کننــد؛ چــون ایــن بحــث بــرای همــه مهــم اســت.

 پیشرفت تدریجی جامعه اسالمی به طرف ضعف و تهی شدن
ــامی از  ــه اس ــال، جامع ــاه س ــن پنج ــه در ای ــد ک ــه ش ــر. چ ــت پیامب ــد از رحل ــای بع ــا ماجراه و ام
ــخ را هــم بایســتی در  ــن اصــل قضیــه اســت، کــه متــن تاری ــت برگشــت؟ ای ــن حال ــه ای ــت ب آن حال
این جــا نــگاه کــرد. البتــه بنایــی کــه پیامبــر گذاشــته بــود، بنایــی نبــود کــه بــه زودی خــراب شــود؛ 
ــگاه می کنیــد، همــه چیــز - غیــر از همــان مســأله  ــِل بعــد از رحلــت پیامبــر کــه شــما ن ــذا در اوای ل
ــی  ــت خوب ــت، عبودیّ ــی هس ــِر خوب ــت، ذْک ــی هس ــِت خوب ــت: عدال ــودش اس ــرجای خ ــت - س وصای
ــگاه کنــد، می بینــد کــه  ــه ترکیــب کلــی جامعــه اســامی در آن ســالهای اّول ن هســت. اگــر کســی ب
ــر،  ــا ظواه ــد؛ ام ــش می آم ــی پی ــی چیزهای ــه گاه ــت. البت ــه اس ــرا نرفت ــه قهق ــزی ب ــر چی علی الّظاه
ــد. هــر  ــی نمی مان ــن وضــع باق ــی ای ــر را نشــان می دهــد. ول ــذاری و شــالوده ریزی پیامب همــان پایه گ

ــی رود. ــه طــرف ضعــف و تهی شــدن پیــش م ــج ب ــه اســامی بتدری چــه بگــذرد، جامع

 دو دسته از كسانی كه نعمت داده شد
ببینیــد، نکتــه ای در ســوره مبارکــه حمــد هســت کــه مــن مکــّرر در جلســات مختلــف آن را عــرض 
کــرده ام. وقتــی کــه انســان بــه پــروردگار عالــم عــرض می کنــد »اهدنــا الّصــراط المســتقیم« - مــا را 
بــه راه راســت و صــراط مســتقیم هدایــت کــن - بعــد ایــن صــراط مســتقیم را معنــا می کنــد: »صــراط 
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الّذیــن انعمــت علیهــم«؛ راه کســانی کــه بــه آنهــا نعمــت دادی. خــدا بــه خیلیهــا نعمــت داده اســت؛ 
ــی انعمــت علیکــم«.  ــا بنی اســرائیل اذکــروا نعمتــی الّت ــه بنــی اســرائیل هــم نعمــت داده اســت: »ی ب
نعمــت الهــی کــه مخصــوص انبیــا و صلحــا و شــهدا نیســت: »فاولئــک مــع الّذیــن انعــم اللَّ علیهــم مــن 
ــم  ــا بنی اســرائیل ه ــا هــم نعمــت داده شــده اند؛ ام ــن«. آنه ــهداء والّصالحی ــن والّش ــن والّصّدیقی الّنبّیی

ــده اند. ــت داده ش نعم

1-كسانی كه نمی گذارند خدای متعال بر آنها غضب كند و گمراه شوند 
کســانی کــه نعمــت داده شــده اند، دوگونه انــد: یــک عــّده کســانی کــه وقتــی نعمــت الهــی را دریافــت 
ــا  ــوند. اینه ــراه ش ــد گم ــد و نمی گذارن ــا غضــب کن ــر آنه ــال ب ــدای متع ــه خ ــد ک ــد، نمی گذارن کردن
ــوب  ــن. »غیرالمغض ــت ک ــا هدای ــه م ــا را ب ــا راه اینه ــد خدای ــما می گویی ــه ش ــتند ک ــی هس همانهای
ــت  ــه صف ــت؛ ک ــت اس ــم« صف ــت علیه ــن انعم ــرای »الّذی ــش، ب ــی و ادبی ــر علم ــا تعبی ــم«، ب علیه
»الّذیــن«، ایــن اســت کــه »غیرالمغضــوب علیهــم و الالّضالّیــن«؛ آن کســانی کــه مــورد نعمــت قــرار 

ــن«، گمــراه هــم نشــدند. ــرار نگرفتنــد؛ »و الالّضالّی ــا دیگــر مــورد غضــب ق گرفتنــد، ام

2-كسانی كه نعمت خدا را تبدیل و خراب نمودند
یــک دســته هــم کســانی هســتند کــه خــدا بــه آنهــا نعمــت داد، امــا نعمــت خــدا را تبدیــل کردنــد و 
خــراب نمودنــد. لــذا مــورد غضــب قــرار گرفتنــد؛ یــا دنبــال آنهــا راه افتادنــد، گمــراه شــدند. البتــه در 
روایــات مــا دارد کــه »المغضــوب علیهــم«، مــراد یهودنــد، کــه ایــن، بیــان مصــداق اســت؛ چــون یهــود 
تــا زمــان حضــرت عیســی، بــا حضــرت موســی و جانشــینانش، عالمــاً و عامــداً مبــارزه کردنــد. »ضالّین«، 
نصــاری  هســتند؛ چــون نصــاری  گمــراه شــدند. وضــع مســیحّیت این گونــه بــود کــه از اّول گمــراه شــدند 
- یــا الاقــل اکثریتشــان این طــور بودنــد - امــا مــردم مســلمان نعمــت پیــدا کردنــد. ایــن نعمــت، بــه 
ــه  ــام ب ــام حســین علیه الّس ــه ام ــی ک ــذا وقت ــت؛ ل ــن« می رف ــم« و »الضالّی ســمت »المغضــوب علیه
شــهادت رســید، در روایتــی از امــام صــادق علیه الّســام نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »فلمــا ان قتــل 
الحســین صلوات اللَّ علیــه اشــتّد غضــب اللَّ تعالــی علــی اهــل االرض«؛ وقتــی کــه حســین علیه الّســام 
ــاره مــردم شــدید شــد. معصــوم اســت دیگــر. بنابرایــن، جامعــه مــورد  کشــته شــد، غضــب خــدا درب
نعمــت الهــی، بــه ســمت غضــب ســیر می کنــد؛ ایــن ســیر را بایــد دیــد. خیلــی مهــّم اســت، خیلــی 

ســخت اســت، خیلــی دّقــت نظــر الزم دارد. مــن حــاال فقــط چنــد مثــال بیــاورم. 
خــواص و عــوام، هــر کــدام وضعــی پیــدا کردنــد. حــاال خواصــی کــه گمــراه شــدند، شــاید »مغضــوب 
علیهــم« باشــند؛ عــوام شــاید »ضالّیــن« باشــند. البتــه در کتابهــای تاریــخ، پُــر از مثــال اســت. مــن از 
ــر« نقــل می کنــم؛ هیــچ از مــدارك شــیعه نقــل نمی کنــم؛ حتــی  ــخ »ابن اثی ــه بعــد، از تاری این جــا ب
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از مــدارك موّرخــان اهــل ســّنتی کــه روایتشــان در نظــر خــود اهــل ســّنت، مــورد تردیــد اســت - مثــل 
ــای  ــة«، چیزه ــة والسّیاس ــاب »االمام ــوری« در کت ــه دین ــم. »ابن قتیب ــل نمی کن ــم نق ــه - ه ابن قتیب

عجیبــی نقــل می کنــد کــه مــن همــه آنهــا را کنــار می گــذارم.

 چند مثال از خواص در تاریخ
ــاب او دارای  ــه کت ــد ک ــس می کن ــرد، ح ــر می نگ ــخ« ابن اثی ــل التواری ــاب »کام ــه کت ــی آدم ب وقت
عصبّیــت امــوی و عثمانــی اســت. البتــه احتمــال می دهــم کــه بــه جهتــی ماحظــه می کــرده اســت. 
ــره  ــه و غی ــه و بصــره و مدین ــردم مصــر و کوف ــان« را م ــاب »عثم ــه جن ــّدار« ک ــوم ال ــای »ی در قضای
کشــتند، بعــد از نقــل روایــات مختلــف، می گویــد علّــت ایــن حادثــه چیزهایــی بــود کــه مــن آنهــا را 
ــی ذر« را  ــاب »اب ــه جن ــی قضی ــم. وقت ــم بگوی ــه نمی خواه ــی دارد ک ــل«؛ علّتهای ــم: »لعل ــر نمی کن ذک
ــور او  ــرد و آن ط ــاز ک ــدون جه ــتر ب ــوار آن ش ــی ذر را س ــاب اب ــه جن ــد معاوی ــد و می گوی ــل می کن نق
را تــا مدینــه فرســتاد و بعــد هــم بــه »ربــذه« تبعیــد شــد، می نویســد چیزهایــی اتّفــاق افتــاده اســت 
کــه مــن نمی توانــم بنویســم. حــاال یــا ایــن اســت کــه او واقعــاً - بــه قــول امــروز مــا - خودسانســوری 
داشــته و یــا این کــه تعّصــب داشــته اســت. باالخــره او نــه شــیعه اســت و نــه هــوای تشــّیع دارد؛ فــردی 
ــه بعــد نقــل  ــی هــم دارد. همــه آنچــه کــه مــن از حــاال ب اســت کــه احتمــاالً هــوای امــوی و عثمان

ــت. ــر اس ــم، از ابن اثی می کن
چنــد مثــال از خــواص: خــواص در ایــن پنجــاه ســال چگونــه شــدند کــه کار بــه این جــا رســید؟ مــن 
ــت، هــم معرفــت، هــم  دّقــت کــه می کنــم، می بینــم همــه آن چهــار چیــز تــکان خــورد: هــم عبودیّ

عدالــت، هــم محّبــت. ایــن چنــد مثــال را عــرض می کنــم کــه عیــن تاریــخ اســت.

1-سعید بن عاص
»ســعیدبن عــاص« یکــی از بنی امّیــه و قــوم و خویــش عثمــان بــود. بعــد از »ولیدبن عقبةبن ابی معیــط« 
- همــان کســی کــه شــما فیلمــش را در ســریال امــام علــی دیدیــد؛ همــان ماجــرای کشــتن جادوگــر 
در حضــور او - »ســعیدبن عــاص« روی کار آمــد، تــا کارهــای او را اصــاح کنــد. در مجلــس او، فــردی 
ــه  ــی ب ــد پول «، چقــدر جــواد و بخشــنده اســت؟ الب گفــت کــه »مااجــود طلحــة؟«؛ »طلحةبن عبــداللَّ
کســی داده بــود، یــا بــه کســانی محّبتــی کــرده بــود کــه او دانســته بــود. »فقــال ســعید ان مــن لــه 
مثــل النشاســتج لحقیــق ان یکــون جــوادا«. یــک مزرعــه خیلــی بــزرگ بــه نــام »نشاســتج« در نزدیکــی 
کوفــه بــوده اســت - شــاید همیــن نشاســته خودمــان هــم از همیــن کلمــه باشــد - در نزدیکــی کوفــه، 
ــاد و حاصلخیــزی وجــود داشــته اســت کــه ایــن مزرعــه بــزرگ کوفــه، ملــک طلحــه  ســرزمینهای آب
صحابــی پیامبــر در مدینــه بــوده اســت. ســعیدبن عــاص گفــت: کســی کــه چنیــن ملکــی دارد، بایــد 
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هــم بخشــنده باشــد! »واللَّ لــو ان لــی مثلــه« - اگــر مــن مثــل نشاســتج را داشــتم - »العاشــکم اللَّ 
بــه عیشــا رغــداً«، گشــایش مهمــی در زندگــی شــما پدیــد مــی آوردم؛ چیــزی نیســت کــه می گوییــد 
او جــواد اســت! حــال شــما ایــن را بــا زهــد زمــان پیامبــر و زهــد اوایــل بعــد از رحلــت پیامبــر مقایســه 
کنیــد و ببینیــد کــه بــزرگان و امــرا و صحابــه در آن چنــد ســال، چگونــه زندگــی ای داشــتند و بــه دنیــا 
ــه این جــا رســیده  ــد. حــاال بعــد از گذشــت ده، پانــزده ســال، وضــع ب ــگاه می کردن ــا چــه چشــمی ن ب

اســت.

2-ابوموسی اشعری
نمونــه بعــدی، جنــاب »ابوموســی اشــعری« حاکــم بصــره بــود؛ همیــن ابوموســای معــروف حکمّیــت. 
مــردم می خواســتند بــه جهــاد برونــد، او بــاالی منبــر رفــت و مــردم را بــه جهــاد تحریــض کــرد. در 
فضیلــت جهــاد و فــداکاری، ســخنها گفــت. خیلــی از مــردم اســب نداشــتند کــه ســوار شــوند برونــد؛ 
ــد،  ــم برون ــا ه ــه پیاده ه ــرای این ک ــت. ب ــد و می رف ــودش می ش ــب خ ــوار اس ــد س ــی بای ــر کس ه
ــت دارد،  ــدر فضیل ــاده چق ــاِد پی ــا جه ــه آق ــت؛ ک ــاده گف ــاِد پی ــت جه ــاره ی فضیل ــم درب ــی ه مبالغ
چقــدر چنیــن اســت، چنــان اســت! آن قــدر دهــان و نفســش در ایــن ســخن گــرم بــود کــه یــک عــّده 
ــی  ــوا ال ــم؛ اســب چیســت! »فحمل از آنهایــی کــه اســب هــم داشــتند، گفتنــد مــا هــم پیــاده می روی
فرســهم«؛ بــه اسبهایشــان حملــه کردنــد، آنهــا را راندنــد و گفتنــد برویــد، شــما اســبها مــا را از ثــواب 
زیــادی محــروم می کنیــد؛ مــا می خواهیــم پیــاده برویــم بجنگیــم تــا بــه ایــن ثوابهــا برســیم! عــّده ای 
هــم بودنــد کــه یــک خــرده اهــل تأّمــل بیشــتری بودنــد؛ گفتنــد صبــر کنیــم، عجلــه نکنیــم، ببینیــم 
ــاره جهــاد پیــاده حــرف زد، خــودش چگونــه بیــرون می آیــد؟ ببینیــم آیــا  حاکمــی کــه این طــور درب
ــا ســواره.  ــم ی ــاده بروی ــه پی ــم ک ــم می گیری ــد تصمی ــه؛ بع ــا ن ــش هســت، ی ــل قول ــم مث در عمــل ه
ایــن عیــن عبــارت ابن اثیــر اســت. او می گویــد: وقتــی کــه ابوموســی از قصــرش خــارج شــد، »اخــرج 
ثقلــه مــن قصــره علــی اربعیــن بغــًا«؛ اشــیای قیمتــی کــه بــا خــود داشــت، ســوار بــر چهــل اســتر بــا 
خــودش خــارج کــرد و بــه طــرف میــدان جهــاد رفــت! آن روز بانــک نبــود و حکومتهــا هــم اعتبــاری 
نداشــت. یــک وقــت دیدیــد کــه در وســط میــدان جنــگ، از خلیفــه خبــر رســید کــه شــما از حکومــت 
ــر  ــل قص ــد و از داخ ــد بیای ــر نمی توان ــه دیگ ــی را ک ــیای قیمت ــه اش ــن هم ــده اید. ای ــزل ش ــره ع بص
ــا خــودش ببــرد. چهــل اســتر، اشــیای  بــردارد؛ راهــش نمی دهنــد. هــر جــا مــی رود، مجبــور اســت ب
ــرد!  ــه طــرف میــدان جهــاد ب ــا خــودش از قصــر بیــرون آورد و ب ــود، کــه ســوار کــرد و ب قیمتــی او ب
»فلّمــا خــرج تتعلــه بعنانــه«؛ آنهایــی کــه پیــاده شــده بودنــد، آمدنــد و زمــام اســب جنــاب ابوموســی 
را گرفتنــد. »و قالــو احملنــا علــی بعــض هــذا الفضــول«؛ مــا را هــم ســوار همیــن زیادیهــا کــن! اینهــا 
ــن.  ــوار ک ــم س ــا را ه ــم؛ م ــاده می روی ــا پی ــری؟ م ــگ می ب ــدان جن ــه می ــودت ب ــا خ ــه ب چیســت ک
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»وارغــب فــی المشــی کمــا رغبتنــا«؛ همــان گونــه کــه بــه مــا گفتــی پیــاده راه بیفتیــد، خــودت هــم 
قــدری پیــاده شــو و پیــاده راه بــرو. »فضــرب القــوم بســوطه«؛ تازیانــه اش را کشــید و بــه ســر و صــورت 
ــده و  ــش پراکن ــة فمضــی«، از اطراف ــوا داب ــد! »فترک ــد، بیخــودی حــرف می زنی ــت بروی ــا زد و گف آنه
متفــّرق شــدند؛ امــا البتــه تحّمــل نکردنــد. بــه مدینــه پیــش جنــاب عثمــان آمدنــد و شــکایت کردنــد؛ 
او هــم ابوموســی را عــزل کــرد. امــا ابوموســی یکــی از اصحــاب پیامبــر و یکــی از خــواص و یکــی از 

بــزرگان اســت؛ ایــن وضــع اوســت!

3-سعدبن ابی وّقاص
ــت،  ــرد. در آن وق ــرض ک ــال ق ــد. او از بیت الم ــه ش ــم کوف ــاص« حاک ــعدبن ابی وّق ــوم: »س ــال س مث
ــک  ــردم می گذاشــتند، ی ــور م ــرای حکومــت و اداره ام ــر را ب ــک نف ــود. ی بیت المــال دســت حاکــم نب
نفــر را هــم رئیــس دارایــی می گذاشــتند کــه او مســتقیم بــه خــوِد خلیفــه جــواب مــی داد. در کوفــه، 
ــی  ــه خیل ــه از صحاب ــن مســعود« ک ــال، »عبداللَّ ب ــس بیت الم ــود؛ رئی ــاص« ب ــم »ســعدبن ابی وّق حاک
ــزار  ــد ه ــاال چن ــرد - ح ــرض ک ــداری ق ــال مق ــد. او از بیت الم ــوب می ش ــام محس ــی مق ــزرگ و عال ب
ــت  ــرد؛ گف ــه ک ــد مطالب ــعود« آم ــداد. »عبداللَّ بن مس ــرد و ن ــم ادا نک ــد ه ــم - بع ــار، نمی دان دین
ــا  ــد ب ــا کردن ــد؛ بن ــرف ش ــان ح ــدارم. بینش ــت ن ــاص« گف ــعدبن ابی وّق ــده. »س ــال را ب ــول بیت الم پ
ــن  ــه از اصحــاب امیرالمؤمنی ــاص« - ک ــاب »هاشــم بن عتبةبن ابی وّق ــردن. جن ــار و جنجــال ک ــم ج ه
ــد اســت، شــما هــر دو از اصحــاب  ــو آمــد و گفــت ب ــود - جل علیه الّســام و مــرد خیلــی بزرگــواری ب
پیامبریــد، مــردم بــه شــما نــگاه می کننــد. جنجــال نکنیــد؛ برویــد قضیــه را بــه گونــه ای حــل کنیــد. 
»عبــداللَّ مســعود« کــه دیــد نشــد، بیــرون آمــد. او بــه هــر حــال مــرد امینــی اســت. رفــت عــّده ای از 
مــردم را دیــد و گفــت برویــد ایــن امــوال را از داخــل خانــه اش بیــرون بکشــید - معلــوم می شــود کــه 
امــوال بــوده اســت - بــه »ســعد« خبــر دادنــد؛ او هــم یــک عــّده دیگــر را فرســتاد و گفــت برویــد و 
نگذاریــد. بــه خاطــر ایــن کــه »ســعدبن ابی وّقاص«، قــرض خــودش بــه بیت المــال را نمــی داد، جنجــال 
ــاص« از اصحــاب شوراســت؛ در شــورای شــش نفــره،  ــه وجــود آمــد. حــاال »ســعدبن ابی وّق بزرگــی ب
ــکان اول  ــد: »ف ــر می گوی ــید. ابن اثی ــا رس ــه این ج ــال، کارش ب ــد س ــد از چن ــت؛ بع ــی از آنهاس یک
مانــزغ بــه بیــن اهــل الکوفــه«؛ ایــن اّول حادثــه ای بــود کــه در آن، بیــن مــردم کوفــه اختــاف شــد؛ 
بــه خاطــر این کــه یکــی از خــواص، در دنیاطلبــی این طــور پیــش رفتــه اســت و از خــود بی اختیــاری 

ــد! ــان می ده نش

4-مروان بن حکم
ماجــرای دیگــر: مســلمانان رفتنــد، افریقیــه - یعنــی همیــن منطقــه تونــس و مغــرب - را فتــح کردنــد 
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و غنایــم را بیــن مــردم و نظامیــان تقســیم نمودنــد. خمــس غنایــم را بایــد بــه مدینــه بفرســتند. در 
ــوده اســت. البتــه در این جایــی کــه ایــن را نقــل می کنــد،  تاریــخ ابن اثیــر دارد کــه خمــس زیــادی ب
آن نیســت؛ امــا در جــای دیگــری کــه داســتان همیــن فتــح را می گویــد، خمــس مفصلــی بــوده کــه 
بــه مدینــه فرســتاده اند. خمــس کــه بــه مدینــه رســید، »مــروان بــن حکــم« آمــد و گفــت همــه اش 
ــی آن  ــود؛ ول ــول کمــی نب ــم، پ ــزار دره ــد! پانصده ــه او فروختن ــم می خــرم؛ ب ــزار دره ــه پانصده را ب
امــوال، خیلــی بیــش از اینهــا ارزش داشــت. یکــی از مــواردی کــه بعدهــا بــه خلیفــه ایــراد می گرفتنــد، 
ــه  ــن »صل ــت؛ م ــن اس ــم م ــن َرِح ــت ای ــی آورد و می گف ــذر م ــه ع ــه خلیف ــود. البت ــه ب ــن حادث همی
َرِحــم« می کنــم و چــون وضــع زندگیــش هــم خــوب نیســت، می خواهــم بــه او کمــک کنــم! بنابرایــن، 

خــواص در مادیّــات غــرق شــدند.

5-ولیدبن عقبة
ماجــرای بعــدی: »اســتعمل الولیــد بــن عقبةبن ابی معیــط علــی الکوفــه«؛ »ولیدبــن عقبــة« را - همــان 
ولیــدی کــه بــاز شــما او می شناســیدش کــه حاکــم کوفــه بــود - بعــد از »ســعدبن ابــی وّقــاص« بــه 
حکومــت کوفــه گذاشــت. او هــم از بنی امّیــه و از خویشــاوندان خلیفــه بــود. وقتــی کــه وارد شــد، همــه 
تعّجــب کردنــد؛ یعنــی چــه؟ آخــر ایــن آدم، آدمــی اســت کــه حکومــت بــه او بدهنــد؟! چــون ولیــد، 
هــم بــه حماقــت معــروف بــود، هــم بــه فســاد! ایــن ولیــد، همــان کســی اســت کــه آیــه ی شــریفه »ان 
جاءکــم فاســق بنبــأ فتبّینــوا« دربــاره اوســت. قــرآن اســم او را »فاســق« گذاشــته اســت؛ چــون خبــری 
آورد و عــّده ای در خطــر افتادنــد و بعــد آیــه آمــد کــه »ان جاءکــم فاســق بنبــأ فتبّینــوا«؛ اگــر فاســقی 
خبــری آورد، برویــد بــه تحقیــق بپردازیــد؛ بــه حرفــش گــوش نکنیــد. آن فاســق، همیــن »ولیــد« بــود. 
ایــن، متعلّــق بــه زمــان پیامبــر اســت. معیارهــا و ارزشــها و جابه جایــی آدمهــا را ببینیــد! ایــن آدمــی 
ــود و همــان قــرآن را هــم مــردم هــر روز  ــام »فاســق« آمــده ب ــه ن کــه در زمــان پیامبــر، در قــرآن ب
می خواندنــد، در کوفــه حاکــم شــده اســت! هــم »ســعدبن ابــی وّقــاص« و هــم »عبــداللَّ بــن مســعود«. 
هــر دو تعّجــب کردنــد! »عبداللَّ بــن مســعود« وقتــی چشــمش بــه او افتــاد، گفــت مــن نمی دانــم تــو 
ــه! عبارتــش ایــن اســت: »مــا ادری  ــا ن ــم، آدم صالحــی شــدی ی بعــد از ایــن کــه مــا از مدینــه آمدی
اصلحــت بعدنــا ام فســد الّنــاس«؛ تــو صالــح نشــدی، مــردم فاســد شــدند کــه مثــل تویــی را بــه عنــوان 
ــد دیگــری. گفــت:  ــا از بُع ــب کــرد؛ منته ــه شــهری فرســتادند! »ســعدبن ابی وّقاص« هــم تعّج ــر ب امی
»اکســت بعدنــا ام حمقنــا بعــدك«؛ تــو کــه آدم احمقــی بــودی، حــاال آدم باهوشــی شــده ای، یــا مــا 
ــر مــا ترجیــح پیــدا کــرده ای؟! ولیــد در جوابــش برگشــت گفــت:  این قــدر احمــق شــده ایم کــه تــو ب
»التجــز عــّن ابااســحق«؛ ناراحــت نشــو »ســعدبن ابــی وّقــاص«، »کل ذلــک لــم یکــن«(؛ نــه مــا زیــرك 
ــل  ــت! - تبدی ــاهی اس ــأله پادش ــأله، مس ــک«؛ مس ــا هوالمل ــده ای؛ »وانّم ــق ش ــو احم ــه ت ــده ایم، ن ش
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حکومــت الهــی، خافــت و والیــت بــه پادشــاهی، خــودش داســتان عجیبــی اســت - »یتغــّداه قــوم و 
یتعشــاه اخــرون«؛ یکــی امــروز متعلّــق بــه اوســت، یکــی فــردا متعلّــق بــه اوســت؛ دســت بــه دســت 
می گــردد. »ســعدبن ابی وّقاص«، باألخــره صحابــی پیامبــر بــود. ایــن حــرف بــرای او خیلــی گوشــخراش 
بــود کــه مســأله، پادشــاهی اســت. »فقــال ســعد: اراکــم جعلتموهــا ملــکاً«؛ گفــت: می بینیــم کــه شــما 

ــه پادشــاهی تبدیــل کرده ایــد! قضیــه خافــت را ب

 تفاوت والیت و پادشاهی
ــن  ــو، م ــر ت ــه نظ ــه؟«؛ ب ــا ام خلیف ــک ان ــت: »أمل ــلمان گف ــاب س ــه جن ــر، ب ــاب عم ــت جن ــک وق ی
ــود؛  ــام ب ــه عالی مق ــود؛ از صحاب ــری ب ــیار معتب ــزرگ و بس ــخص ب ــلمان، ش ــه؟ س ــا خلیف ــاهم ی پادش
نظــر و قضــاوت او خیلــی مهــم بــود. لــذا عمــر در زمــان خافــت، بــه او ایــن حــرف را گفــت. »قــال لــه 
ســلمان«، ســلمان در جــواب گفــت: »ان انــت جبیــت مــن ارض المســلمین درهمــاً او اقــّل او اکثــر«؛ 
اگــر تــو از امــوال مــردم یــک درهــم، یــا کمتــر از یــک درهــم، یــا بیشــتر از یــک درهــم بــرداری، »و 
ــی کــه حــّق آن نیســت، آن را  ــرداری؛ در جای ــرای خــودت ب ــه این کــه ب ــه«؛ ن وضعتــه فــی غیــر حّق
بگــذاری، »فانــت ملــک ال خلیفــة«، در آن صــورت تــو پادشــاه خواهــی بــود و دیگــر خلیفــه نیســتی. 
ــرد. موعظــه  ــه ک ــکا عمــر«؛ عمــر گری ــه »فب ــر« دارد ک ــن اثی ــت »اب ــرد. در روای ــان ک ــار را بی او معی
عجیبــی اســت. مســأله، مســأله خافــت اســت. والیــت، یعنــی حکومتــی کــه همــراه بــا محّبــت، همــراه 
بــا پیوســتگی بــا مــردم اســت، همــراه بــا عاطفــه نســبت بــه آحــاد مــردم اســت، فقــط فرمانروایــی و 
حکمرانــی نیســت؛ امــا پادشــاهی معنایــش ایــن نیســت و بــه مــردم کاری نــدارد. پادشــاه، یعنــی حاکــم 

ــد. ــد، می کن ــر کار خــودش بخواه ــروا؛ ه و فرمان
اینهــا مــال خــواص بــود. خــواص در مــّدت ایــن چنــد ســال، کارشــان بــه این جــا رســید. البتــه ایــن 
ــد،  ــد، اهمیــت می دادن ــد بودن ــد، مقّی ــه زمــان »خلفــای راشــدین« اســت کــه مواظــب بودن ــوط ب مرب
ــود و  ــداز ب ــه طنین ان ــوز در مدین ــر هن ــاد پیامب ــد، فری ــرده بودن ــادی درك ک ــالهای متم ــر را س پیامب
ــد،  ــل ش ــام منتق ــه ش ــه ب ــه قضی ــد ک ــود. بع ــر ب ــه حاض ــب در آن جامع ــل علی بن ابی طال ــی مث کس
مســأله از ایــن حرفهــا بســیار گذشــت. ایــن نمونه هــای کوچکــی از خــواص اســت. البتــه اگــر کســی 
در همیــن تاریــخ »ابــن اثیــر«، یــا در بقیــه تواریــِخ معتبــر در نــزد همــه بــرادران مســلمان مــا جســتجو 

کنــد، نــه صدهــا نمونــه کــه هــزاران نمونــه از ایــن قبیــل هســت.

 از بین رفتن معیارها در جامعه اسالمی 
ــت خــدا نباشــد، جامعــه پــوك می شــود؛ آن  طبیعــی اســت کــه وقتــی عدالــت نباشــد، وقتــی عبودیّ
ــه  ــدوزی و گرایــش ب وقــت ذهنهــا هــم خــراب می شــود. یعنــی در آن جامعــه ای کــه مســأله ثروت ان
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مــال دنیــا و دل بســتن بــه ُحطــام دنیــا بــه این جاهــا می رســد، در آن جامعــه کســی هــم کــه بــرای 
مــردم معــارف می گویــد »کعــب االحبــار« اســت؛ یهــودی تــازه مســلمانی کــه پیامبــر را هــم ندیــده 
اســت! او در زمــان پیامبــر مســلمان نشــده اســت، زمــان ابی بکــر هــم مســلمان نشــده اســت؛ زمــان 
عمــر مســلمان شــد، و زمــان عثمــان هــم از دنیــا رفــت! بعضــی »کعــب االخبــار« تلّفــظ می کننــد کــه 
غلــط اســت؛ »کعــب االحبــار« درســت اســت. احبــار، جمــع حبــر اســت. حبــر، یعنــی عالــِم یهــود. ایــن 
کعــب، قطــب علمــای یهــود بــود، کــه آمــد مســلمان شــد؛ بعــد بنــا کــرد راجــع بــه مســائل اســامی 
ــی ذر وارد شــد؛ چیــزی گفــت  ــود کــه جنــاب اب حــرف زدن! او در مجلــس جنــاب عثمــان نشســته ب
ــرای مــا از اســام و احــکام اســامی ســخن  کــه ابــی ذر عصبانــی شــد و گفــت کــه تــو حــاال داری ب

ــنیده ایم. ــر ش ــان از پیامب ــکام را خودم ــن اح ــا ای ــی؟! م می گوی
وقتــی معیارهــا از دســت رفــت، وقتــی ارزشــها ضعیــف شــد، وقتــی ظواهــر پــوك شــد، وقتــی دنیاطلبی 
ــده و ســالهایی را بی اعتنــا  ــا عظمــت گذران ــر انســانهایی حاکــم شــد کــه عمــری را ب و مال دوســتی ب
بــه زخــارف دنیــا ســپری کــرده بودنــد و توانســته بودنــد آن پرچــم عظیــم را بلنــد کننــد، آن وقــت 
در عالــم فرهنــگ و معــارف هــم چنیــن کســی سررشــته دار امــور معــارف الهــی و اســامی می شــود؛ 
ــه  ــه اســام گفت ــه آنچــه ک ــد؛ ن ــازه مســلمان اســت و هرچــه خــودش بفهمــد، می گوی ــه ت کســی ک

اســت؛ آن وقــت بعضــی می خواهنــد حــرف او را بــر حــرف مســلمانان ســابقه دار مقــّدم کننــد!
ایــن مربــوط بــه خــواص اســت. آن وقــت عــوام هــم کــه دنبالــه رو خواصنــد، وقتــی خــواص بــه َســمتی 
رفتنــد، دنبــال آنهــا حرکــت می کننــد. بزرگتریــن گنــاه انســانهای ممتــاز و برجســته، اگــر انحرافــی از 
آنهــا ســر بزنــد، ایــن اســت کــه انحرافشــان موجــب انحــراف بســیاری از مــردم می شــود. وقتــی دیدنــد 
ســدها شکســت، وقتــی دیدنــد کارهــا برخــاف آنچــه کــه زبانهــا می گوینــد، جریــان دارد و برخــاف 

آنچــه کــه از پیامبــر نقــل می شــود، رفتــار می گــردد، آنهــا هــم آن طــرف حرکــت می کننــد.

 ماجرایی از بی بصیرتی عوام
و امــا یــک ماجــرا هــم از عاّمــه مــردم: حاکــم بصــره بــه خلیفــه در مدینــه نامــه نوشــت مالیاتــی کــه 
ــم اســت،  ــا در بصــره ک ــم؛ ام ــان تقســیم می کنی ــردم خودم ــن م ــم، بی ــوح می گیری از شــهرهای مفت
مــردم زیــاد شــده اند؛ اجــازه می دهیــد کــه دو شــهر اضافــه کنیــم؟ مــردم کوفــه کــه شــنیدند حاکــم 
ــد.  ــان آمدن ــراغ حاکمش ــه اســت، س ــه گرفت ــهر را از خلیف ــراج دو ش ــودش خ ــردم خ ــرای م بصــره ب
حاکمشــان کــه بــود؟ »عّمــار بــن یاســر«؛ مــرد ارزشــی، آن کــه مثــل کــوه، اســتوار ایســتاده بــود. البتــه 
از ایــن قبیــل هــم بودنــد - کســانی کــه تــکان نخورنــد - امــا زیــاد نبودنــد. پیــش عّمــار یاســر آمدنــد 
ــار گفــت: مــن  ــر. عّم ــا بگی ــرای م ــو ب ــا این طــور بخــواه و دو شــهر هــم ت ــرای م ــو هــم ب و گفتنــد ت
ایــن کار را نمی کنــم. بنــا کردنــد بــه عّمــار حملــه کــردن و بدگویــی کــردن. نامــه نوشــتند، باالخــره 
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خلیفــه او را عــزل کــرد!
شــبیه ایــن ماجــرا بــرای ابــی ذر و دیگــران هــم اتّفــاق افتــاد. شــاید خــود »عبداللَّ بن مســعود« یکــی 
ــوك  ــها پ ــاظ ارزش ــه از لح ــود، جامع ــته ها نش ــن سررش ــت ای ــه رعای ــی ک ــود. وقت ــراد ب ــن اف از همی

می شــود. عبــرت، این جاســت.

 مراقبت از خود و دیگران جهت منحرف نشدن در تحوالت اجتماعی
عزیــزان مــن! انســان ایــن تحــّوالت اجتماعــی را دیــر می فهمــد؛ بایــد مراقــب بــود. تقــوا یعنــی ایــن. 
تقــوا یعنــی آن کســانی کــه حــوزه حاکمیتشــان شــخص خودشــان اســت، مواظــب خودشــان باشــند. 
آن کســانی هــم کــه حــوزه حاکمیتشــان از شــخص خودشــان وســیعتر اســت، هــم مواظــب خودشــان 
ــند،  ــان باش ــم مواظــب خودش ــند، ه ــه در رأس ــند. آن کســانی ک ــران باش ــم مواظــب دیگ ــند، ه باش
هــم مواظــب کّل جامعــه باشــند کــه بــه ســمت دنیاطلبــی، بــه ســمت دل بســتن بــه زخــارف دنیــا 
و بــه ســمت خودخواهــی نرونــد. ایــن معنایــش آبــاد نکــردن جامعــه نیســت؛ جامعــه را آبــاد کننــد و 
ثروتهــای فــراوان بــه وجــود آورنــد؛ امــا بــرای شــخص خودشــان نخواهنــد؛ ایــن بــد اســت. هــر کــس 
بتوانــد جامعــه اســامی را ثروتمنــد کنــد و کارهــای بزرگــی انجــام دهــد، ثــواب بزرگــی کــرده اســت. 
ایــن کســانی کــه بحمــداللَّ توانســتند در ایــن چنــد ســال کشــور را بســازند، پرچــم ســازندگی را در این 
کشــور بلنــد کننــد، کارهــای بزرگــی را انجــام دهنــد، اینهــا کارهــای خیلــی خوبــی کرده انــد؛ اینهــا 
دنیاطلبــی نیســت. دنیاطلبــی آن اســت کــه کســی بــرای خــود بخواهــد؛ بــرای خــود حرکــت کنــد؛ 
ــد  ــد اســت. بای ــن ب ــد؛ ای ــرای خــود بیفت ــه فکــر جمــع کــردن ب ــر بیت المــال، ب ــا غی از بیت المــال ی
مراقــب باشــیم. همــه بایــد مراقــب باشــند کــه این طــور نشــود. اگــر مراقبــت نباشــد، آن وقــت جامعــه 
ــته  ــک پوس ــط ی ــه فق ــه نقطــه ای می رســد ک ــها تهیدســت می شــود و ب ــج از ارزش ــور بتدری همین ط
ــداللَّ -  ــام ابی عب ــد - امتحــان قی ــزرگ پیــش می آی ــک امتحــان ب ــان ی ــد. ناگه ــی می مان ظاهــری باق

آن وقــت ایــن جامعــه در ایــن امتحــان مــردود می شــود!

 عاقبت انسان ارزشی از درون تهی
گفتنــد بــه تــو حکومــت ری را می خواهیــم بدهیــم. رِی آن وقــت، یــک شــهر بســیار بــزرگ پُرفایــده 
بــود. حاکمیــت هــم مثــل اســتانداری امــروز نبــود. امــروز اســتانداران مــا یــک مأمــور اداری هســتند؛ 
ــد  ــه می آم ــی ک ــود. کس ــه نب ــان این گون ــند. آن زم ــت می کش ــه اش زحم ــد و هم ــی می گیرن حقوق
حاکــم شــهری می شــد، یعنــی تمــام منابــع درآمــد آن شــهر در اختیــارش بــود؛ یــک مقــدار هــم بایــد 
بــرای مرکــز بفرســتد، بقیــه اش هــم در اختیــار خــودش بــود؛ هــر کار می خواســت، می توانســت بکنــد؛ 
لــذا خیلــی برایشــان اهمیــت داشــت. بعــد گفتنــد اگــر بــه جنــگ حســین بن علی نــروی، از حاکمیــت 
ــوی  ــد مرده ش ــد؛ می گوی ــر نمی کن ــه فک ــک لحظ ــی، ی ــک آدم ارزش ــا ی ــت. این ج ــری نیس ری خب
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ــم  ــم ه ــه حســین بن علی اخ ــن ب ــد، م ــن بدهی ــه م ــم ب ــا را ه ــه دنی ــد؛ ری چیســت؟ هم ری را ببرن
نمی کنــم؛ مــن بــه عزیــز زهــرا، چهــره هــم درهــم نمی کشــم؛ مــن بــروم حســین بن علی و فرزندانــش 
را بکشــم کــه می خواهیــد بــه مــن ری بدهیــد؟! آدمــی کــه ارزشــی باشــد، این طــور اســت؛ امــا وقتــی 
کــه درون تهــی اســت، وقتــی کــه جامعــه، جامعــه دور از ارزشهاســت، وقتــی کــه آن خطــوط اصلــی 
در جامعــه ضعیــف شــده اســت، دســت و پــا می لغــزد؛ حــاال حّداکثــر یــک شــب هــم فکــر می کنــد؛ 
خیلــی ِحــّدت کردنــد، یــک شــب تــا صبــح مهلــت گرفتنــد کــه فکــر کننــد! اگــر یــک ســال هــم فکــر 
ــود. ایــن، فکــر کردنــش ارزشــی نداشــت. یــک شــب  ــاز هــم ایــن تصمیــم را گرفتــه ب ــود، ب کــرده ب
فکــر کــرد، باالخــره گفــت بلــه، مــن ملــک ری را می خواهــم! البتــه خــدای متعــال همــان را هــم بــه 

او نــداد. آن وقــت عزیــزان مــن! فاجعــه کربــا پیــش می آیــد.

 دین پیامبر)ص(، زنده شده حسین بن علی)ع( است
در این جــا یــک کلمــه راجــع بــه تحلیــل حادثــه عاشــورا بگویــم و فقــط اشــاره ای بکنــم. کســی مثــل 
ــِو  ــه جل ــرای این ک ــد، ب ــام می کن ــت، قی ــم ارزشهاس ــودش تجّس ــه خ ــام ک ــین بن علی علیه الّس حس
ــی  ــز باق ــچ چی ــه آن جــا برســد کــه هی ــا ب ــت ت ــن انحطــاط می رف ــرد؛ چــون ای ــن انحطــاط را بگی ای
نمانــد؛ کــه اگــر یــک وقــت مردمــی هــم خواســتند خــوب زندگــی کننــد و مســلمان زندگــی کننــد، 
ــه  ــد و یک تن ــت می کن ــد، حرک ــام می کن ــتد، قی ــین می ایس ــام حس ــد. ام ــان نباش ــزی در دستش چی
ــه، جــان خــودش را،  ــن زمین ــه در ای ــرد. البت ــرار می گی ــن ســرعت سراشــیب ســقوط ق ــل ای در مقاب
جــان عزیزانــش را، جــان علــی اصغــرش را، جــان علــی اکبــرش را و جــان عباســش را فــدا می کنــد؛ 

ــرد. ــه می گی ــا نتیج ام
ــن  ــه، ای ــده شــده حســین بن علی اســت. آن روی قضی ــر، زن ــن پیامب ــی دی ــن حســین«؛ یعن ــا م »و ان
ــاً  ــه عظیــم و حماســه پُرشــور و ماجــرای عاشــقانه عاشوراســت کــه واقع ــن روی ســکه، حادث ــود؛ ای ب
ــم  ــا چش ــد ب ــد. بای ــا را فهمی ــای کرب ــود قضای ــقانه، نمی ش ــم عاش ــا چش ــق و ب ــق عش ــا منط ــز ب ج
ــا حــدود  ــک شــب و نصــف روز، ی ــاً ی ــن تقریب ــد حســین بن علی در ای ــا فهمی ــرد ت ــگاه ک ــقانه ن عاش
یــک شــبانه روز - از عصــر تاســوعا تــا عصــر عاشــورا - چــه کــرده و چــه عظمتــی آفریــده اســت! لذاســت 
کــه در دنیــا باقــی مانــده و تــا ابــد هــم خواهــد مانــد. خیلــی تــاش کردنــد کــه حادثــه عاشــورا را بــه 

فراموشــی بســپارند؛ امــا نتوانســتند.
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بررسی باطن نهضت حسینی *

 خالصه نهضت حسینی
ــِن امــام حســین علیه الّصاةوالّســام ذکــر شــده اســت کــه ماننــد بســیاری  ــارت اربعی ــه در زی یــک جمل
از جمــات ایــن زیارتهــا و دعاهــا، بســیار پُرمغــز و در خــور تأّمــل و تدبّــر اســت. امــروز بــه مناســبت روز 
تاســوعا و روز عــزا، در خطبــه اول قــدری پیرامــون همیــن جملــه - کــه ناظــر بــه جهــت قیــام حســینی 
اســت - عرایضــی عــرض می کنیــم. آن جملــه ایــن اســت: »و بــذل مهجتــه فیــک«. ایــن زیــارت اربعیــن 
اســت؛ منتهــا فقره هــای اّول آن، دعاســت کــه گوینــده ایــن جمــات خطــاب بــه خداونــد متعــال عــرض 
می کنــد: »و بــذل مهجتــه فیــک«؛ یعنــی حســین بن علی، جــان و خــون خــود را در راه تــو داد؛ »لیســتنقذ 
عبــادك مــن الجهالة«؛تــا بنــدگان تــو را از جهــل نجــات دهــد؛ »و حیــرة الّضالــة«؛ و آنهــا را از ســرگردانِی 
ناشــی از ضالــت و گمراهــی برهانــد. ایــن یــک طــرف قضیــه، یعنــی طــرِف قیــام کننــده؛ حســین بن علی 
علیه الّســام اســت. طــرف دیگــر قضیــه، در فقــره بعــدی معرفــی می شــود: »و قــد تــوازر علیــه مــن غّرتــه 
الدنیــا و بــاع حّظــه بــاالرذل األدنــی«؛ نقطــه مقابــل، کســانی بودنــد کــه فریــب زندگــی، آنهــا را بــه خــود 
مشــغول و دنیــای مــاّدی، زخــارف دنیایــی، شــهوات و هواهــای نفــس، از خــود بیخودشــان کــرده بــود؛ »و 
بــاع حّظــه بــاالرذل األدنــی«؛ ســهمی را کــه خــدای متعــال بــرای هــر انســانی در آفرینــش عظیــم خــود 
قــرار داده اســت - ایــن ســهم عبــارت اســت از ســعادت و خوشــبختی دنیــا و آخــرت - بــه بهــای پســت و 

ناچیــز و غیــر قابــل اعتنایــی فروختــه بودنــد. ایــن، خاصــه نهضــت حســینی اســت.

* بیانات در خطبه های نمازجمعه )خطبه ی اول( 1379/01/26
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 دو نگاه در نهضت حسینی
بــا مداّقــه در ایــن بیــان، انســان احســاس می کنــد کــه نهضــت حســینی در واقــع بــا دو نــگاه قابــل ماحظــه 
اســت، کــه هــر دو هــم درســت اســت؛ امــا مجمــوع دو نــگاه، نشــان¬دهنده ی ابعــاد عظیــم این نهضت اســت. 
ــگاه، حرکــت ظاهــری حســین بن علی اســت؛ کــه حرکــت علیــه یــک حکومــت فاســد و منحــرف و  یــک ن
ظالــم و ســرکوبگر - یعنــی حکومــت یزیــد - اســت؛ امــا باطــن ایــن قضیــه، حرکــت بزرگتــری اســت کــه 
نــگاه دوم، انســان را بــه آن می رســاند؛ و آن حرکــت علیــه جهــل و زبونــی انســان اســت. در حقیقــت، امــام 
حســین اگرچــه بــا یزیــد مبــارزه می کنــد، امــا مبــارزه گســترده تاریخــی وی بــا یزیــِد کوته عمــِر بــی ارزش 
نیســت؛ بلکــه بــا جهــل و پســتی و گمراهــی و زبونــی و ذلـّـت انســان اســت. امــام حســین بــا اینهــا مبــارزه 

می کنــد.

 اگر ادامه حکومت پیامبر)ص( میّسر می شد
یــک حکومــت آرمانــی بــه وســیله اســام بــه وجــود آمــد. اگــر بخواهیــم ماجرای امــام حســین را در ســطوری 
خاصــه کنیــم، این طــور می شــود: بشــریت، دچــار ظلــم و جهــل و تبعیــض بــود. حکومتهــای بــزرگ دنیــا، 
ــران آن روز، چــه در امپراتــوری روم آن روز -  کــه حکومــت قیصــر و کســرای آن زمــان اســت - چــه در ای
حکومــت اشــرافیگیری و حکومــت غیرمردمــی و حکومــت شمشــیر بی منطــق و حکومــت جهالــت و فســاد 
بــود. حکومتهــای کوچکتــر هــم - مثــل آنچــه کــه در جزیرةالعــرب بــود - از آنهــا بدتــر بودنــد و مجموعــاً 
ــا مــدد الهــی  ــه وســیله پیامبــر خــدا و ب ــور اســام ب ــود. در ایــن میــان، ن جاهلیتــی دنیــا را فــرا گرفتــه ب
و مبــارزات عظیــم و توانفرســای مردمــی توانســت اّول یــک منطقــه از جزیرةالعــرب را روشــن کنــد و بعــد 
بتدریــج گســترش یابــد و شــعاع آن همــه جــا را فــرا گیــرد. وقتــی پیامبــر از دنیــا می رفــت، ایــن حکومــت، 
حکومــت مســتقری بــود کــه می توانســت الگــوی همــه بشــریت در طــول تاریــخ باشــد؛ و اگــر آن حکومــت 
بــا همــان جهــت ادامــه پیــدا می کــرد، بــدون تردیــد تاریــخ عــوض می شــد؛ یعنــی آنچــه کــه بنــا بــود در 
قرنهــا بعــد از آن - در زمــان ظهــور امــام زمــان در وضعیــت فعلــی - پدیــد آیــد، در همــان زمــان پدیــده 
آمــده بــود. دنیــای سرشــار از عدالــت و پاکــی و راســتی و معرفــت و محّبــت، دنیــای دوران امــام زمــان اســت 
کــه زندگــی بشــر هــم از آن جــا بــه بعــد اســت. زندگــی حقیقــی انســان در ایــن عالــم، مربــوط بــه دوران 
بعــد از ظهــور امــام زمــان اســت کــه خــدا می دانــد بشــر در آن جــا بــه چــه عظمتهایــی نایــل خواهــد شــد. 
ــخ  ــد و تاری ــد می آم ــای اّول پدی ــر می شــد و در همــان دوره ه ــر میّس ــه حکومــت پیامب ــر ادام ــن، اگ بنابرای

ــه دالیلــی نشــد. بشــریت عــوض می شــد، فرجــام کار بشــری مدتهــا جلــو می افتــاد؛ امــا ایــن کار ب

 خصوصیات حکومت پیامبر)ص(
خصوصیــت حکومــت پیامبــر ایــن بــود کــه بــه جــای ابتنــاء بــر ظلــم، ابتنــاء بــر عــدل داشــت. بــه جــای 
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شــرك و تفرقــه فکــری انســان، مّتکــی بــر توحیــد و تمرکــز بــر عبودیــت ذات مقــدس پــروردگار بــود. 
ــا هــم، مّتکــی بــر  بــه جــای جهــل، مّتکــی بــر علــم و معرفــت بــود. بــه جــای کینــه ورزی انســانها ب
محّبــت و ارتبــاط و اتّصــال و رفــق و مــدارا بــود؛ یعنــی یــک حکومــِت از ظاهــر و باطــن آراســته. انســانی 
ــال،  ــم، بابصیــرت، فّع کــه در چنیــن حکومتــی پــرورش پیــدا می کنــد، انســانی باتقــوا، پاکدامــن، عال

پُرنشــاط، متحــّرك و رو بــه کمــال اســت. 

 زمانی كه حکومت پیامبر)ص( به سلطنت تبدیل شد
ــام اســامی بــود؛ امــا  ــام، ن ــا گذشــت پنجــاه ســال، قضایــا عــوض شــد. اســم، اســم اســام مانــد؛ ن ب
باطــن دیگــر اســامی نبــود. بــه جــای حکومــت عــدل، بــاز حکومــت ظلــم بــر ســر کار آمــد. بــه جــای 
برابــری و بــرادری، تبعیــض و دودســتگی و شــکاف طبقاتــی بــه وجــود آمــد. بــه جــای معرفــت، جهــل 
حاکــم شــد. در ایــن دوره پنجــاه ســاله، هرچــه بــه طــرف پاییــن می آییــم، اگــر انســان بخواهــد از ایــن 
ســرفصلها بیشــتر پیــدا کنــد، صدهــا شــاهد و نمونــه وجــود دارد کــه اهــل تحقیــق بایــد اینهــا را بــرای 

ذهنهــای جــوان و جوینــده روشــن کننــد.
امامــت بــه ســلطنت تبدیــل شــد! ماهیــت امامــت، بــا ماهیــت ســلطنت، مغایــر و متفــاوت و مناقــض 
اســت. ایــن دو ضــّد همنــد. امامــت، یعنــی پیشــوایِی روحــی و معنــوی و پیونــد عاطفــی و اعتقــادی 
بــا مــردم. امــا ســلطنت، یعنــی حکومــت بــا زور و قــدرت و فریــب؛ بــدون هیچ گونــه علقــه معنــوی و 
عاطفــی و ایمانــی. ایــن دو، درســت نقطــه مقابــل هــم اســت. امامــت، حرکتــی در میــان امــت، بــرای 
ــرای  ــح مــردم و ب ــه علیــه مصال امــت و در جهــت خیــر اســت. ســلطنت، یعنــی یــک ســلطه مقتدران
ــرای شــهوترانی گــروه حاکــم. آنچــه کــه مــا در زمــان قیــام  ــرای ثروت انــدوزی و ب طبقــات خــاص؛ ب
امــام حســین می بینیــم، دومــی اســت، نــه آن اّولــی. یعنــی یزیــدی کــه بــر ســر کار آمــده بــود، نــه 
بــا مــردم ارتبــاط داشــت، نــه علــم داشــت، نــه پرهیــزگاری و پاکدامنــی و پارســایی داشــت، نــه ســابقه 
ــار یــک  ــار او رفت ــه رفت ــات اســام اعتقــاد داشــت، ن ــه معنوی ــه ذّره ای ب جهــاد در راه خــدا داشــت، ن
مؤمــن و نــه گفتــار او گفتــار یــک حکیــم بــود. هیــچ چیــزش بــه پیامبــر شــباهت نداشــت. در چنیــن 
شــرایطی، بــرای کســی مثــل حســین بن علی - کــه خــود او همــان امامــی اســت کــه بایــد بــه جــای 

پیامبــر قــرار گیــرد - فرصتــی پیــش آمــد و قیــام کــرد.

 قیامی برای احیای ارزشهای اسالمی 
اگــر بــه تحلیــل ظاهــری قضیــه نــگاه کنیــم، ایــن قیــام، قیــام علیــه حکومــت فاســد و ضــّد مردمــی 
یزیــد اســت؛ امــا در باطــن، یــک قیــام بــرای ارزشــهای اســامی و بــرای معرفــت و بــرای ایمــان و بــرای 
عــزت اســت. بــرای ایــن اســت کــه مــردم از فســاد و زبونــی و پســتی و جهالــت نجــات پیــدا کننــد. 
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ــام  ــع در پی ــه - و در واق ــرادرش محّمدبن حنفی ــه ب ــام ب ــد، در پی ــارج ش ــه خ ــه از مدین ــدا ک ــذا ابت ل
بــه تاریــخ - چنیــن گفــت: »انـّـی لــم اخــرج اشــرا و البطــرا و المفســدا و الظالمــا«؛ مــن بــا تکّبــر، بــا 
غــرور، از روی فخرفروشــی، از روی میــل بــه قــدرت و تشــنه قــدرت بــودن قیــام نکــردم؛ »انّمــا خرجــت 
لطلــب االصــاح فــی امــة جــّدی«؛ مــن می بینــم کــه اوضــاع در میــان امــت پیامبــر دگرگــون شــده 
اســت؛ حرکــت، حرکــت غلطــی اســت؛ حرکــت، حرکــت بــه ســمت انحطــاط اســت؛ در ضــد جهتــی 
اســت کــه اســام می خواســت و پیامبــر آورده بــود. قیــام کــردم بــرای این کــه بــا اینهــا مبــارزه کنــم.

 دو نتیجه برای قیام امام حسین)ع(
ــر دو نتیجــه  ــا ه ــاورد؛ ام ــار بی ــه ب ــن اســت دو نتیجــه ب ــام حســین دو وجــه دارد و ممک ــارزه ام مب
خــوب اســت. یــک نتیجــه ایــن بــود کــه امــام حســین علیه الّســام بتوانــد بــر حکومــت یزیــد پیــروز 
شــود و قــدرت را از چنــگ کســانی کــه بــا زور بــر ســر مــردم می کوبیدنــد و سرنوشــت مــردم را تبــاه 
ــت،  ــن کار صــورت می گرف ــدازد. اگــر ای ــد و کار را در مســیر صحیــح خــود بین ــد، خــارج کن می کردن
البتــه بــاز مســیر تاریــخ عــوض می شــد. یــک وجــه دیگــر ایــن بــود کــه امــام حســین نتوانــد بــه هــر 
دلیلــی ایــن پیــروزی سیاســی و نظامــی را بــه دســت بیــاورد؛ آن وقــت امــام حســین در این جــا دیگــر 
نــه بــا زبــان، بلکــه بــا خــون، بــا مظلومیــت، بــا زبانــی کــه تاریــخ تــا ابــد آن را فرامــوش نخواهــد کــرد، 
حــرف خــود را مثــل یــک جریــان مــداوم و غیرقابــل انقطــاع در تاریــخ بــه جریــان می انــدازد. و ایــن 

کار را امــام حســین کــرد.
ــین  ــام حس ــه ام ــه ب ــتند ک ــر از آن داش ــاری غی ــر رفت ــد، اگ ــان می زدن ــه دم از ایم ــانی ک ــه کس البت
نشــان دادنــد، شــّق اّول پیــش می آمــد و امــام حســین می توانســت دنیــا و آخــرت را در همــان زمــان 
اصــاح کنــد؛ امــا کوتاهــی کردنــد! البتــه بحــث این کــه چــرا و چطــور کوتاهــی کردنــد، از آن بحثهــای 
بســیار طوالنــی و مرارتبــاری اســت کــه بنــده در چنــد ســال قبــل از ایــن تحــت عنــوان »خــواص و 
عــوام« آن را مقــداری مطــرح کــردم - یعنــی چــه کســانی کوتاهــی کردنــد، گنــاه و تقصیــر بــه گــردن 
چــه کســانی بــود؛ چطــور کوتاهــی کردنــد، کجــا کوتاهــی کردنــد - کــه مــن نمی خواهــم آن حرفهــا 
را مجــّدداً بگویــم. بنابرایــن، کوتاهــی شــد و بــه خاطــر کوتاهــی دیگــران، مقصــود اّول حاصــل نشــد؛ 
امــا مقصــود دوم حاصــل گردیــد. ایــن دیگــر چیــزی اســت کــه هیــچ قدرتــی نمی توانــد آن را از امــام 
حســین بگیــرد. قــدرِت رفتــن بــه میــدان شــهادت؛ دادن جــان و دادن عزیــزان؛ آن گذشــت بزرگــی کــه 
از بــس عظیــم اســت، هــر عظمتــی کــه دشــمن داشــته باشــد در مقابلــش، کوچــک و محــو می شــود 
و ایــن خورشــید درخشــان، روزبــه روز در دنیــای اســام بــه نورافشــانِی بیشــتری می پــردازد و بشــریت 

ــد. ــه می کن را احاط
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 احساس خضوع متفکران و روشنفکران بی غرض نسبت به ماجرای امام حسین)ع(
ــا شــناخته شــده  ــرن پیــش، حســین بن علِی اســام و شــما، در دنی ــرن و ده ق امــروز بیــش از پنــج ق
اســت. امــروز وضــع بــه گونــه ای اســت کــه متفّکــران و روشــنفکران و آنهایــی کــه بی غرضنــد، وقتــی 
ــد.  ــد، احســاس خضــوع می کنن ــام حســین را می بینن ــد و ماجــرای ام ــر می خورن ــخ اســام ب ــه تاری ب
آنهایــی کــه از اســام ســر در نمی آورنــد، امــا مفاهیــم آزادی، عدالــت، عــّزت، اعتــاء و ارزشــهای واالی 
ــی، در  ــا در آزادیخواه ــام آنه ــام حســین، ام ــد و ام ــگاه می کنن ــد ن ــن دی ــا ای ــد، ب انســانی را می فهمن

ــا بدیهــا و زشــتیها و در مبــارزه بــا جهــل و زبونــی انســان اســت. عدالت طلبــی، در مبــارزه ب

 ضربه خوردن بشر از جهل و زبونی
امــروز هــم هرجایــی کــه بشــر در دنیــا ضربــه خــورده اســت - چــه ضربــه سیاســی، چــه ضربــه نظامــی 
و چــه ضربــه اقتصــادی - اگــر ریشــه اش را کاوش کنیــد، یــا در جهــل اســت، یــا در زبونــی. یعنــی یــا 
نمی داننــد و معرفــت الزم را بــه آنچــه کــه بایــد معرفــت داشــته باشــند، ندارنــد؛ یــا این کــه معرفــت 
ــده اند!  ــت ش ــتی و دنائ ــه پس ــر ب ــد و حاض ــی را خریده ان ــد؛ زبون ــود را ارزان فروخته ان ــا خ ــد، ام دارن
ــد: »لیــس النفســکم  ــا نقــل شــده - فرموده ان ــه از آنه ــر آنچــه ک ــن - بناب ــام ســّجاد و امیرالمؤمنی ام
ــو  ــت ت ــت و موجودی ــتی و هوی ــت هس ــر بناس ــان! اگ ــا«؛ ای انس ــا بغیره ــة فاتبیعوه ــن ااّل الجّن ثم
ــر از بهشــت  ــه هرچــه کمت ــس و آن بهشــِت الهــی اســت. ب ــا دارد و ب ــک به ــه شــود، فقــط ی فروخت
بفروشــی، ســرت کاه رفتــه اســت. اگــر همــه دنیــا را هــم بــه قیمــِت قبــول پســتی و ذلـّـت و زبونــی 
روح بــه شــما بدهنــد، جایــز نیســت. همــه کســانی کــه در اطــراف دنیــا تســلیم زر و زور صاحبــان زر 
و زور شــده اند و ایــن زبونــی را قبــول کرده انــد - چــه عالــم، چــه سیاســتمدار، چــه فّعــال سیاســی و 
اجتماعــی و چــه روشــنفکر - بــه خاطــر ایــن اســت کــه ارزش خــود را نشــناختند و خــود را فروختنــد. 
ــه انســان روی  ــن نیســت ک ــط ای ــّزت فق ــد. ع ــا خودشــان را فروخته ان بســیاری از سیاســتمداران دنی
تخــت ســلطنت یــا ریاســت بنشــیند. گاهــی یــک نفــر بــر تخــت ســلطنت نشســته اســت، بــه هــزاران 
نفــر هــم بــا تکّبــر فخرفروشــی می کنــد و زور می گویــد؛ امــا درعین حــال زبــون و اســیر یــک قــدرت 
و یــک مرکــز دیگــر اســت؛ اســیر تمایــات نفســانِی خــود اســت کــه البتــه اســرای سیاســِی امــروز دنیــا 

ــه ایــن آخــری نمی رســند، چــون اســیر قدرتهــا و اســیر مراکزنــد! ب

 محسوس بودن عزت در حركت امام حسین)ع(
ــه  ــا ب ــه در کرب ــی ک ــل فردای ــا مث ــرد، ت ــت ک ــه حرک ــه از مدین ــی ک ــام حســین، از اّول ــار ام در رفت
ــق در  ــت و تســلیم مطل ــّزت و ســرافرازی و درعین حــال عبودیّ ــت و ع ــان معنویّ شــهادت رســید، هم
مقابــل خــدا محســوس اســت. در همــه مراحــل هــم این طــور اســت. آن روز کــه صدهــا نامــه و شــاید 
ــا ایــن مضمــون بــرای او آوردنــد کــه مــا شــیعیان و مخلصــان توایــم و در کوفــه و در  هزارهــا نامــه ب
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عــراق منتظــرت هســتیم، دچــار غــرور نشــد. آن جــا کــه ســخنرانی کــرد و فرمــود: »خــط المــوت علــی 
ولــد آدم مخــط القــاده فــی جیــد الفتــاة«، صحبــت از مــرگ کــرد. نگفــت چنــان و چنیــن می کنیــم. 
ــه نکــرد. حرکــت مســلمانانه  ــه تقســیم مناصــب کوف ــع ب ــد و دوســتانش را تطمی دشــمنانش را تهدی
ــا تواضــع، آن وقتی اســت کــه همــه دســتها را بــه  ــت و همــراه ب ــا عبودیّ ــا معرفــت، همــراه ب همــراه ب
طرفــش دراز کرده انــد و نســبت بــه او اظهــار ارادت می کننــد. آن روز هــم کــه در کربــا همــراه یــک 
ــاش محاصــره شــد و جانــش را  جمــِع کمتــر از صــد نفــر، توســط ســی هــزار جمیعــت از اراذل و اوب
ــد، ذّره ای  ــارت کردن ــه اس ــد ب ــش را تهدی ــا و حرم ــد، زنه ــد کردن ــش را تهدی ــد، عزیزان ــد کردن تهدی

اضطــراب در ایــن مــرد خــدا و ایــن بنــده خــدا و ایــن عزیــز اســام مشــاهده نشــد!

 محکم دلی و استواری حسین بن علی)ع( در مواجه با بالها 
آن راوی ای کــه حــوادث روز عاشــورا را نقــل کــرده و در کتابهــا دهــن بــه دهــن منتقــل شــده اســت، 
ــرش  ــر س ــدوه ب ــم و ان ــواج غ ــه ام ــی ک ــی کس ــور، یعن ــورا«. مکث ــت مکث ــا رأی ــواللَّ م ــد: »ف می گوی
بریــزد؛ بچــه اش بمیــرد، دوســتانش نابــود شــوند، ثروتــش از بیــن بــرود و همــه امــواج بــا بــه طرفــش 
ــر و  ــل حســین بن علی محکم دل ت ــا مث ــه ب ــار موج ــس را در چه ــچ ک ــن هی ــد م ــد. راوی می گوی بیای
اســتوارتر ندیــدم؛ »اربــط جاشــا«. در میدانهــای گوناگــون جنگهــا، در میدانهــای اجتماعــی، در میــدان 
سیاســت، انســان بــه آدمهــای گوناگونــی برخــورد می کنــد؛ کســانی که دچــار غمهــای گوناگوننــد. راوی 
ــن همــه مصیبــت، مثــل حســین بن علی،  ــا ای ــه ای ب ــدم کســی در چنیــن هنگام ــد هرگــز ندی می گوی
ــه خــدا داشــته باشــد. ایــن همــان عــّزت  چهــره ای شــاد، مصّمــم، حاکــی از عــزم و اراده و متــوکل ب
الهــی اســت. ایــن جریــان را امــام حســین در تاریــخ گذاشــت و بشــر فهمیــد کــه بایــد بــرای چنــان 
حکومــت و جامعــه ای مبــارزه کنــد؛ جامعــه ای کــه در آن پســتی و جهالــت و اســارت انســان و تبعیــض 
ــد و ممکــن  ــد و می آی ــه وجــود بیای ــه ب ــد ک ــاد کنن ــی جه ــان اجتماع ــرای چن ــد ب نباشــد. همــه بای

اســت.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


