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دربارهی کتاب
کتابی که پیش رو دارید شامل چهار سخنرانی حضرت آیتاهلل العظمی
خامنهای ،رهبر ّ
توجه به موضوع مشترک
معظم انقالب اسالمی است که با ّ
تمامی آنها یعنی تبیین و تحلیل زمینهها و عوامل مؤثّر در بروز حادثهی
عاشورای سال شصت و یک هجری قمری در کربال اینک به صورت
مجموعه منتشر میگردد.
السالم
گفتار ا ّول در  1371/4/22مصادف با سالروز شهادت امام ّ
سجادعليه ّ
و در جمع فرماندهان گردانها و گروهانها و دستههای عاشورایی نیروهای
توجه به موضوع درسها و
مقاومت بسیج سراسر کشور ایران ایراد شده و با ّ
عبرتهای عاشورا ،مسئلهی عبرتهای عاشورا مورد تشریح قرار گرفته است.
گفتار د ّوم در  1374/3/19مصادف با سالروز عاشورای حسینی در
قالب خطبهی ا ّول نماز جمعهی تهران ایراد شده و هدف اصلی قیام امام
السالم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
حسینعليه ّ
گفتار س ّوم در  1375/3/20در دیدار فرماندهان لشکر  27حضرت مح ّمد
توجه به تأکید قرآن کریم بر لزوم
رسولاهلل صلّی اهلل علیه و آله بیان شده و با ّ
عبرتگیری از تاریخ ،موضوع دالیل انحراف جامعهی اسالمی پس از پنجاه
سال از بعثت پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله مورد بحث قرار گرفته است.
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محرم  1377/2/18در قالب خطبهی ا ّول نماز جمعهی
گفتار چهارم در ّ
تهران ایراد شده و با اشاره به گفتار ا ّول ،موضوع عبرتهای عاشورا مجددا ً با
وسعت بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.
توجه دادن جامعهی
در تمامی گفتارهای چهارگانه هدف از این مباحث ّ
اسالمی به عوامل بروز انحراف جامعهی صدر اسالم به منظور جلوگیری از
تکرار فاجعهی عاشورا در دوران معاصر است.
مؤسسهی فرهنگی پژوهشی انقالب اسالمی به دلیل اهمیّت موضوع و
ّ
محتوای این چهار سخنرانی ،اینک متن کامل آنها را در قالب کتاب حاضر در
اختیار مح ّققین و پژوهشگران و عموم مردم انقالبی قرار میدهد.
توجه خوانندگان محترم را به این نکته جلب میکند که در دو
همچنین ّ
گفتار از کتاب حاضر اشارهای به مسایل روز مشاهده میشود که دلیل آن ا ّوالً
زمان ،مکان و ترکیب حاضران در سخنرانی بوده ،خصوص ًا در خطبههای نماز
جمعه که معموالً به مسایل روز اشاره میشود .ثانی ًا عالوه بر سیرهی عملی
ّ
معظمله ـ که عین ًا مورد عنایت و عمل امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی

نیز بوده ـ در حمایت از عموم دستگاهها و نهادهای دولتی و انقالبی کشور
خصوص ًا ق ّوهی مجریّه که وظیفهی سنگین امور اجرایی کشور را برعهده
خاص برخی جریانات سیاسی
دارد ،جلوگیری از تحریف و استفادههای
ّ
برای تقلیل دادن محتوا و اهداف این بیانات به مسايل روز و رقابتهای سیاسی
رایج در هر دوره ،را میتوان جهت اصلی اشارات مختصر به شخصیتها و
مسئولین مملکتی در اين بیانات دانست.

مؤسسهی پژوهشی انقالب اسالمی
ّ
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مقدّ مـــه
السالم كه يكى از
محرمِ امام حسي 
محرمِ انقالب و
در آستانهى
نعليه ّ
ّ
ّ
محصوالت آن نهضت ،نظام جمهورى اسالمى است ،قرار داريم.
محرمِ
ّ
محرمها،
محرمهاى قبل از انقالب ،متفاوت است .اين
دوران انقالب ،با
ّ
ّ
محرمهايى است كه در آن ،معنا و روح و جهتگيرى ،واضح و محسوس
ّ
محرم را در زندگى خود مىبينيم .حكومت و حاكميّت و
است .ما نتايج ّ
اعالى كلمهى اسالم و ايجاد اميد به بركت اسالم در دل مستضعفان عالم،
محرم است.
آثار ّ
وجود مقدّ س سيّ ّ
السالم ،اگر چه بيشتر با بُعد جهاد و شهادت
دالشهداءعليه ّ
معروف شده ،ليكن آن بزرگوار در حقيقت مظهر انسان كامل و عبد خالص و
مخلِص و مخ َلص براى خداست .اساس ًا جهاد واقعى و شهادت در راه خدا،
توجهها و جز با حركت به سمت «انقطاع
جز با مقدّ مهاى از همين اخالصها و ّ
الی اهلل» حاصل نمیشود.
السالم داراى ابعاد است كه هر كدام از اين
برجستگى وجود اباعبداهللعليه ّ
ابعاد هم بحث و توضيح و تبيين فراوانى به دنبال دارد؛ ولى اگر دو ،سه
صفت برجسته را در ميان همهي اين برجستگيها اسم بياوريم ،يكى از آنها
«اخالص» است؛ يعنى رعايت كردن وظيفهي خدايى و دخالت ندادن منافع
شخصى و گـروهى و انگـيزههاى مــا ّدى در كار .صفت برجستهي ديگر
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«اعتماد به خدا»ست.
السالم در فهم
خصوصيّت سوم ،شناختن «موقع» است .امام حسين عليه ّ
«موقع» اشتباه نكرد .در قبل از حادثهي كربال ،دهسال امامت و مسؤوليّت
با او بود .آن حضرت در مدينه مشغول كارهاى ديگرى بود و كار كرباليى
مجرد اين كه فرصت به او اجازه داد كه آن كار مهم را انجام
نمىكرد؛ ا ّما به ّ
دهد ،فرصت را شناخت و آن را چسبيد؛ موقع را شناخت و آن را از دست
نداد .اين سه خصوصيّت ،تعيينكننده است .در تمام ادوار نيز همينطور
است.
السالم ،حقيقت ًا موتور حركت قرون اسالمى
ماجراى حسينبنعلىعليه ّ
در جهت ّ
تفكرات صحيح اسالمى بوده است .هر آزاديخواه و هر مجاهد
فىسبيلاهلل و هر كس كه مىخواسته است در ميدان خطر وارد بشود ،از آن
ماجرا مايه گرفته و آن را پشتوانهى روحى و معنوى خود قرار داده است.
ِ
جنگ روز عاشورا نبايد شناخت؛ آن يك بخش از
امام حسين را فقط به
جهاد امام حسين است .به تبيين او ،امر به معروف او ،نهى از منكر او ،توضيح
مسائل گوناگون در همان مِنىَْ و عرفات ،خطاب به علما ،خطاب به نخبگان
ـ حضرت بيانات عجيبى دارد كه در كتابها ثبت و ضبط است ـ بعد هم در
راه به سمت كربال ،هم در خود عرصهى كربال و ميدان كربال ،بايد شناخت.
در خود عرصهى كربال حضرت اهل تبيين بودند ،ميرفتند ،صحبت ميكردند.
حاال ميدان جنگ است ،منتظرند خون هم را بريزند ،اما از هر فرصتى اين
بزرگوار استفاده ميكردند كه بروند با آنها صحبت بكنند ،بلكه بتوانند آنها
را بيدار كنند .البته بعضى خواب بودند ،بيدار شدند؛ بعضى خودشان را به
خواب زده بودند و آخر هم بيدار نشدند .آنهائى كه خودشان را به خواب
ميزنند ،بيدار كردن آنها مشكل است ،گاهى اوقات غير ممكن است.
السالم ،يك نقطهي برجسته ،مثل ق ّلهاى كه همهي
در زندگى حسينبنعلى عليه ّ
دامنهها را تحت ّ
الشعاع خود قرارمىدهد ،وجود دارد و آن عاشوراست.
اين حادثهي عظيم؛ يعنى حادثهي عاشورا ،از دو جهت قابل تا ّمل و تدبّر
توجه قرار مىگيرد.
است .غالب ًا يكى ازاين دو جهت ،مورد ّ
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جهت ا ّول ،درسهاى عاشوراست .عاشورا پيامها و درسهايىدارد .عاشورا
درس مىدهد كه براى حفظ دين ،بايد فداكارى كرد .درس مىدهد كه در
راه قرآن ،از همه چيز بايد گذشت .درس مىدهد كه در ميدان نبرد حقّ و
باطل ،كوچك وبزرگ ،زن ومرد ،پير و جوان ،شريف و وضيع و امام و
رعيّت ،با همدر يك صف قرار مىگيرند .درس مىدهد كه جبههي دشمن
با همهي تواناييهاى ظاهرى ،بسيار آسيبپذير است؛ همچنان كه جبههي
بنىاميه ،بهوسيلهي كاروان اسيران عاشورا ،در كوفه آسيب ديد ،در شام آسيب
ديد ،در مدينه آسيب ديد ،و باالخره هم اين ماجرا ،به فناى جبههي سفيانى
منتهى شد .درس مىدهد كه در ماجراى دفاع از دين ،از همه چيز بيشتر،
براى انسان ،بصيرت الزم است .بىبصيرتها فريب مىخورند .بىبصيرتها در
جبههي باطل قرار مىگيرند؛ بدون اينكه خود بدانند .همچنان كه در جبههي
فجار نبودند ،ولى از بىبصيرتها بودند.
فساق و ّ
ابنزياد ،كسانى بودند كه از ّ
اينها درسهاى عاشوراست .البته همين درسها كافى است كه يك م ّلت
را ،از ذلّت به ع ّزت برساند .همين درسها مىتواند جبههي كفر و استكبار را
شكست دهد .درسهاى زندگىسازى است.
جهت د ّوم عبرتهاى عاشوراست .غير از درس ،عاشورا يك صحنهي
عبرت است .انسان بايد به اين صحنه نگاه كند تا عبرت بگيرد .يعنى خود را
با آن وضعيّت مقايسه كند و بفهمد در چه حال و در چه وضعيّتى است؛ چه
چيزى او را تهديد مىكند؛ چه چيزى براى او الزم است؟ اين را مىگويند
«عبرت».
عبرت آن است كه انسان نگاه كند و ببيند چطور شد حسينبنعلى
السالم ـ همان كودكى كه جل ِو چشم مردم ،آن همه موردِ تجليلِ پيغمبر بود
عليه ّ
و پيغمبر دربارهي او فرموده بود»ǾǼŪơǲǿơƣƢƦǋƾËȈǇ« :؛ سرور جوانان بهشت
ـ بعد از گذشت نيم قرن از زمان پيغمبر ،با آن وض ِع فجيع كشته شد؟! چطور
شد كه اين ا ّمت ،حسينبنعلى را جل ِو چشم كسانى از همان نسلى كه ديده
بودند كه او بر دوش پيغمبر سوار مىشد و اين حرفها را از زبان پيغمبر
دربارهي او شنيده بودند ،با آن وضع فجيع كشتند؟!
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محرم و عاشورا و آثار اين پديدهي عظيم ،صحبتها و
اگر چه در باب ّ
افادات ارزشمندى شده است لكن هر چه زمان مىگذرد ،احساس مىشود كه
چهرهي بىزوال اين خورشيد من ّور ـ كه مىشود آن را به «خورشيد شهادت»،
ن
«خورشيد جهاد مظلومانه و غريبانه» تعبير كرد كه بهوسيلهي حسين ب 
السالم و يارانش برافروخته شد ـ بيشتر آشكار مىگردد و بركات عاشورا
علىعليه ّ
بيشتر معلوم مىشود.
نام حسين بن على عليه ّالصالة و ّالسالم ،نام عجيبى است .خصوصيّت اسم آن
امام در بين مسلمينِ با معرفت ،اين است كه دلها را مثل مغناطيس و كهربا
به خود جذب مىكند .البته در بين مسلمين كسانى هستند كه اين حالت را
ندارند و در حقيقت ،از معرفت به امام حسين بىبهرهاند .از طرفى كسانى
هم هستند كه جزو شيعيا ِن اين خانواده محسوب نمىشوند؛ ا ّما در ميان آنها
السالم ،اشكشان را جارى مىسازد و دلشان
بسيارى هستند كه اسم حسين عليه ّ
را منقلب مىكند .خداى متعال ،در نام امام حسين اثرى قرار داده است كه
وقتى اسم او آورده شود ،بر دل و جان ما م ّلت ايران و ديگر م ّلتهاى شيعه،
يك حالت معنوى حاكم مىشود .اين ،آن معناى عاطفىِ آن ذات و وجود
مقدّ س است.
از جنبهی معارف نيز ،آن بزرگوار و اين اسم شريف ـ كه اشاره به آن
مس ّماى عظيمالقدر است ـ همين گونه است .عزيزترين معارف و راقيترين
مطالب معرفتى ،در كلمات اين بزرگوار است .دعاى امام حسين در روز
عرفه حقيقت ًا مثل زبور اهل بيت ،پر از نغمههاى شيوا و عشق و شور معرفتى
است .دعاى عجيب و شريف عرفه و كلمات اين بزرگوار در حول و حوش
عاشورا و خطبههايش در غير عاشورا ،معنا و روح عجيبى دارد و بحر زخّ ارى
السالم
از معارف عالى و رقيق و حقايق ملكوتى است كه در آثار اهلبيت عليهم ّ
كم نظير است.
از جنبهی تاريخى هم ،اين نام و خصوصيّت و شخصيّت ،يك مقطع
تاريخى و يك كتاب تاريخ است .البته ،به معناى تاريخ ساده و گزارهی ماوقع
نيست؛ بلكه به معناى تفسير و تبيين تاريخ و درس حقايق تاريخى است.
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امروز بيش از پنج قرن و ده قرن پيش ،حسينبنعلى در دنيا شناخته
شده است .امروز وضع به گونهاى است كه ّ
متفكران و روشنفكران و آنهايى
كه بىغرضند ،وقتى به تاريخ اسالم بر مىخورند و ماجراى امام حسين را
مىبينند ،احساس خضوع مىكنند .آنهايى كه از اسالم سر در نمىآورند ،ا ّما
مفاهيم آزادى ،عدالت ،ع ّزت ،اعتالء و ارزشهاى واالى انسانى را مىفهمند ،با
اين ديد نگاه مىكنند و امام حسين ،امام آنها در آزاديخواهى ،در عدالتطلبى،
در مبارزه با بديها و زشتيها و در مبارزه با جهل و زبونى انسان است.
اينها درس است؛ همان درسهاى ماندگار تاريخ ،همان چيزهايى كه
امروز و فردا ،بشريّت به آنها نيازمند است .تا وقتى كه خودخواهيهاى انسان
ِ
قدرت اجراييش باالتر باشد ،خطرناكتر است؛ تا
بر او حاكم است ،هرچه
وقتى كه هواهاى نفسانى بر انسان غالب است و تا وقتى انسان همه چيز
را براى خود مىخواهد ،هرچه قدرتش بيشتر است ،خطرناكتر و َسبُعتر و
درندهتر است .نمونههايش را در دنيا مىبينيد هنر اسالم همين است كه به
كسانى اجازه مىدهد از نردبان قدرت باال روند كه توانسته باشند الاقل در
بعضى از اين مراحل امتحان داده و قبول شده باشند .شرطى كه اسالم براى
مسؤوليّتها مىگذارد ،خارج شدن از بسيارى از اين هواها و هوسهاست .وقتى
بىتقوايى بر انسانى حاكم شد ،هرچه قدرت او بيشتر باشد ،خطرش براى
بشريّت بيشتر است .وقتى اختيارِ فشردن تكمهي بمب اتم در دست شخصى
باشد كه نه جان انسانها و نه حقوق م ّلتها برايش مهم است و نه اجتناب از
شهوات نفسانى براى او يك امتياز و ارزش محسوب مىشود ،براى بشريّت
خطرناك است .اين كسانى كه امروز در دنيا از نيروى اتم و سالحهاى مرگبار
برخوردارند ،بايد بر نفس و احساسات خود غلبه داشته و مس ّلط باشند كه
متأسفانه اينطور نيست .اسالم اين مسائل را تبليغ مىكند و ع ّلت دشمنى
ّ
قدرتمندان با اسالم هم همين است.
ِ
درس اقدام و نهراسيدن از خطرات و
ماجراى عاشورا هم درس است؛
وارد شدن در ميدانهاى بزرگ .آن تجربه با آن خصوصيّات و با آن دشوارى،
السالم برمىآمد؛ از عهدهى ديگرى برنمىآمد و
از عهدهى حسينبنعلىعليه ّ
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برنمىآيد؛ ليكن در دامنهى آن ق ّلهى بلند و رفيع ،كارهاى زياد و نقشهاى
گوناگونى هست كه من و شما مىتوانيم انجام بدهيم.
گذر زمان ،حوادث را لحظه به لحظه از انسان دورتر مىكند .بعضى از
حوادث فراموش مىشوند ،مثل يك موج ضعيفى كه از انداختن يك سنگى
در يك استخر آبى به وجود مىآيد ـ موجى هست ،ا ّما هر چه مىگذرد،
لحظه به لحظه ضعيفتر مىشود و دقيقهاى نمىگذرد كه ديگر خبرى از
آن موج نيست ـ لكن بعضى از حوادث نقطهى عكسند و گذر زمان آنها را
ضعيف و كمرنگ نمىكند ،بلكه برجستهتر مىكند .يك نمونهى آن ،حادثهى
عاشوراست.
در روز عاشورا كسى نفهميد چه اتّفاق افتاد .عظمت آن حادثه ،عظمت
جهاد جگرگوشهى پيغمبر و ياران و نزديكانش و همچنين عظمت فاجعهى
كشته شدن فرزندان و نور ديدگان پيغمبر بر كسى روشن نبود .اكثر كسانى كه
آنجا بودند هم نفهميدند .آنهايى كه در جبههى دشمن بودند ،آنقدر مست
و آنقدر غافل و آنقدر از خود بيگانه بودند كه نفهميدند چه اتّفاقى افتاد!
مستان عالَم ،مستان غرور و شهوت و غضب و مستان حيوانيّت ،نمىفهمند
در عالم انسانيّت چه دارد اتّفاق مىافتد؛ ا ّما هر روزى كه از روز عاشورا
جلوتر رفتيم ـ روز دوازدهم در كوفه ،چند هفته بعد در شام ،چند هفته بعد
در مدينه و اندكى بعد در همهى دنياى اسالم ـ اين حادثه به سرعت برق،
عظمت و اهميّت خودش را نشان داد .هنوز دو سال از اين حادثه نگذشته
بود كه آن طغيانگ ِر فرعونى كه عامل اين حادثه بود ،از روى زمين برافتاد و
نابود شد و چند سالى بيش نگذشته بود كه آن خانواده نابود شدند .خانوادهى
ديگرى از بنىاميّه سر كار آمدند؛ چند ده سالى نگذشت كه آن خانواده هم
مضمحل و نابود شدند .دنياى اسالم روز به روز به مكتب اهل بيت نزديكتر،
دلبستهتر و مشتاقتر شد و اين حادثه توانست پايههاى عقيدهى اسالمى و
مكتب اسالم را در طول تاريخ استوار كند .اگر حادثهى كربال نبود ،ما امروز
از مبانى و اصول اسالم هم چندان خبرى نمىداشتيم و شايد فقط نامى از
اسالم به گوش ما مىخورد .اين خون مقدّ س و اين حادثهى بزرگ ،نه فقط
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كوچك نشد ،كمرنگ نشد ،ضعيف نشد ،بلكه روزبهروز قويتر و برجستهتر
و اثرگذارتر شد؛ اين يك نمونهى برجسته است.
اگر اين حقيقت ،به وسيلهي كسانى كه امروز در قبال شهيدان مسؤوليّت
دارند ،زنده بماند ،حفظ و تقديس گردد و بزرگ نگاه داشته شود ،هميشه
تاريخ آيندهي ما ،از اين ايثار بزرگى كه آنان كردند ،بهره خواهد برد .همچنان
كه تاريخ بشريّت ،هنوز از خون بهناحق ريختهي سرور شهيدان تاريخ،
والسالم بهره مىبرد؛ چون كسانى كه وارث
حضرت ابىعبداهللالحسين عليه ّ
الصالة ّ
آن خون بودند ،مدبّرانهترين و شيواترين روشها را براى زنده نگهداشتن اين
خون به كار بردند.
ِ
زحمت زنده نگهداشتن خون شهيد ،از خود شهادت كمتر
گاهى رنج و
نيست.
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گفتار ا ّو ل

1

الرحيم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
ديدارى بسيار مناسب ،در وقتى مناسب است .ايّام عاشوراى
حسينى است و شما برادران و خواهران هم از عاشوراييها و
حسينيها هستيد .بسيج بيست ميليونى انقالب اسالمى ،ثابت كرده
السالم و صراط عاشورا قدم
است كه در صراط حسين بن علىعليه ّ
بر مىدارد.
آنچه كه من امروز عرض خواهم كرد ،مربوط به همين
قضیّهي عاشوراست كه با وجود آن همه سخنى كه دربارهي اين
حادثه گفتهاند و گفتهايم و شنيدهايم ،بازهم جاى سخن و تا ّمل و
تدبّر و عبرتگيرى نسبت به اين حادثه باقى است .اين حادثهي
عظيم؛ يعنى حادثهي عاشورا ،از دو جهت قابل تا ّمل و تدّ بر است.
توجه قرار مىگيرد .بنده امروز
غالب ًا يكى از اين دو جهت ،مورد ّ
توجه قرار
مىخواهم در اينجا آن جهت د ّوم را ،بيشتر مورد ّ
دهم.
جهت ا ّول ،درسهاى عاشوراست .عاشورا پيامها و درسهايى
دارد .عاشورا درس مىدهد كه براى حفظ دين ،بايد فداكارى
 .1در ديدار فرماندهان گردانها ،گروهانها و دستههاى عاشورايي نيروهاى مقاومت
بسيج سراسر كشور ،در سالروز شهادت امام سجّ اد(ع) 1371/04/22

درسهای عاشورا؛ فداکاری،
آسیبپذیری جبههی
دشمن ،لزوم بصیرت
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عبــرتهاي عاشــــورا:
انحطاط جامعــــــهي
اسالمي در طول پنجاه
سال

كرد .درس مىدهد كه در راه قرآن ،از همه چيز بايد گذشت.
درس مىدهد كه در ميدان نبرد حقّ و باطل ،كوچك وبزرگ،
زن و مرد ،پير و جوان ،شريف و وضيع و امام و رعيّت ،با
همدر يك صف قرار مىگيرند .درس مىدهد كه جبههي دشمن
با همهي تواناييهاى ظاهرى ،بسيار آسيب پذير است؛ همچنان كه
جبههي بنىاميّه ،بهوسيلهي كاروان اسيران عاشورا ،در كوفه آسيب
ديد ،در شام آسيب ديد ،در مدينه آسيب ديد ،و باألخره هم اين
ماجرا ،به فناى جبههی سفيانى منتهى شد .درس مىدهد كه در
ماجراى دفاع از دين ،از همهچيز بيشتر ،براى انسان ،بصيرت
الزم است .بىبصيرتها فريب مىخورند .بىبصيرتها در جبههي
باطل قرار مىگيرند؛ بدون اينكه خود بدانند .همچنان كه در
فجار نبودند ،ولى از
فساق و ّ
جبههي ابنزياد ،كسانى بودند كه از ّ
بىبصيرتها بودند.
اينها درسهاى عاشوراست .البتّه همين درسها كافى است كه
يك م ّلت را ،از ذلّت به ع ّزت برساند .همين درسها مىتواند
جبههي كفر و استكبار را شكست دهد .درسهاى زندگىسازى
است .اين ،آن جهت ا ّول.
جهت د ّوم از آن دو جهتى كه عرض كردم« ،عبرتهاى
عاشورا»ست .غيراز درس ،عاشورا يك صحنهي عبرت است.
انسان بايد به اين صحنه نگاه كند ،تا عبرت بگيرد .يعنى چه،
عبرت بگيرد؟ يعنى خود را با آن وضعيّت مقايسه كند و بفهمد
در چه حال و در چه وضعيّتى است؛ چه چيزى او را تهديد
مىكند؛ چه چيزى براى او الزم است؟ اين را مىگويند عبرت.
شما اگر از جادهاى عبور كرديد و اتومبيلى را ديديد كه واژگون
شده يا تصادف كرده و آسيب ديده؛ مچاله شده و سرنشينانش
نابود شدهاند ،مىايستيد و نگاه مىكنيد ،براى اينكه عبرت
بگيريد .معلوم شود كه چطور سرعتى ،چطور حركتى و چگونه
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رانندگىاى ،به اين وضعيّت منتهى مىشود .اين همنوع ديگرى
از درس است؛ ا ّما درس از راه عبرت گيرى است .اين را قدرى
بررسى كنيم.
متوجه مىكند،
ا ّولين عبرتى كه در قضيّهي عاشورا ما را به خود ّ
اين است كه ببينيم چه شد كه پنجاه سال بعد از درگذشت پيغمبر
صلواتاهلل و سالمهعلیه ،جامعهي اسالمى به آن حدّ ى رسيد كه كسى
السالم ،ناچار شد براى نجات جامعهي اسالمى،
مثل امام حسينعليه ّ
السالم،
چنين فداكارىاى بكند؟ اين فداكارى حسين بن علىعليه ّ
يك وقت بعد از هزار سال از صدر اسالم است؛ يك وقت در
قلب كشورها و م ّلتهاى مخالف و معاند با اسالم است؛ اين يك
السالم ،در مركز اسالم ،در مدينه
حرفى است .ا ّما حسينبنعلىعليه ّ
و ّ
مكه ـ مركز وحى نبوى ـ وضعيّتى ديد كه هر چه نگاه كرد
چارهاى جز فداكارى نداشت؛ آن هم چنين فداكارى خونينِ با
السالم ،احساس
عظمتى! مگر چه وضعى بود كه حسينب 
ن علىعليه ّ
كرد كه اسالم فقط با فداكارى او زنده خواهد ماند ،والاّ از دست
رفته است؟! عبرت اينجاست .روزگارى رهبر و پيغمبر جامعهي
اسالمى ،از همان ّ
مكه و مدينه پرچمها را مىبست ،به دست
مسلمانها مىداد و آنها تا اقصى نقاط جزيزةالعرب و تا مرزهاى
شام مىرفتند؛ امپراتورى روم را تهديد مىكردند؛ آنها از مقابلشان
مىگريختند و لشكريان اسالم پيروزمندانه برمىگشتند؛ كه در اين
خصوص مىتوان به ماجراى «تبوك» اشاره كرد .روزگارى در
مسجد و معبر جامعهي اسالمى ،صوت و تالوت قرآن بلند بود
و پيغمبر با آن لحن و آن ن َ َفس ،آيات خدا را بر مردم مىخواند
و مردم را موعظه مىكرد وآنها را در جا ّدهي هدايت باسرعت
پيش مىبرد .ولى چه شد كه همين جامعه ،همين كشور و همين
شهرها ،كارشان به جايى رسد و آنقدر از اسالم دور شدند
كه كسى مثل يزيد بر آنها حكومت مىكرد؟! وضعى پيش آمد
السالم ،ديد كه چارهاى جز اين
كه كسى مثل حسين بنعلىعليه ّ
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فداكارى عظيم ندارد! اين فداكارى ،در تاريخ بىنظير است .چه
شد كه به چنين مرحلهاى رسيدند؟ اين ،آن عبرت است .ما بايد
توجه دقيق قرار دهيم.
اين را امروز مورد ّ
ما امروز يك جامعهياسالمى هستيم .بايد ببينيم آن جامعهي
اسالمى ،چه آفتى پيدا كرد كه كارش به يزيد رسيد؟ چه شد كه
الةوالسالم ،در همان
الص
بيست سال بعد از شهادت اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
ّ
شهرى كه او حكومت مىكرد ،سرهاى پسرانش را بر نيزه كردند
و در آن شهر گرداندند؟! كوفه يك نقطهی بيگانه از دين نبود!
السالم در بازارهاى آن راه
كوفه همان جايى بود كه اميرالمؤمنينعلیه ّ
مىرفت؛ تازيانه بر دوش مىانداخت؛ مردم را امر به معروف
و نهى از منكر مىكرد؛ فرياد تالوت قرآن در ȁƶËƦǈǧǲȈǴËǳơƔƢǻƕ
 1ǁƢȀËǼǳơǥơǂǗơاز آن مسجد و آن تشكيالت بلند بود .اين ،همان
شهر بود كه پس از گذشت سالهايى نهچندان طوالنى در بازارش
السالم را ،با اسارت مىگرداندند .در
دختران و حرم اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
ظرف بيست سال چه شد كه به آنجا رسيدند؟ اگر بيمارىاى
وجود دارد كه مىتواند جامعهاى را كه در رأسش كسانى مثل
پيغمبراسالم و اميرالمؤمنينعلیهما ّالسالم بودهاند ،در ظرف چند ده
سال به آن وضعيّت برساند ،اين بيمارى ،بيمارى خطرناكى است
و ما هم بايد از آن بترسيم .امام بزرگوار ما ،اگر خود را شاگردى
از شاگردان پيغمبر اكرم صلواتاهلل و سالمهعلیه محسوب مىكرد ،س ِر
فخر به آسمان مىسود؛ امام ،افتخارش به اين بود كه بتواند احكام
پيغمبر را درك ،عمل و تبليغ كند .امام ما كجا ،پيغمبر كجا؟! آن
جامعه را پيغمبر ساخته بود و بعد از چند سال به آن وضع دچار
شد .اين جامعه ما خيلى بايد مواظب باشد كه به آن بيمارى دچار
نشود .عبرت ،اينجاست! ما بايد آن بيمارى را بشناسيم؛ آن را
يك خطر بزرگ بدانيم و از آن اجتناب كنيم.
 .1سورهي طه ،آيهي .130
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بهنظر من اين پيام عاشورا ،از درسها و پيامهاى ديگر عاشورا
براى ما امروز فورىتر است .ما بايد بفهميم چه باليى بر َس ِر
السالم ،آقازاده ا ّو ِل دنياى اسالم
آن جامعه آمد كه حسينبنعلىعلیه ّ
الةوالسالم ،در
الص
علىبنابىطال 
بعلیه ّ
ّ
و پسر خليفهي مسلمين ،پسر ّ
همان شهرى كه پدر بزرگوارش بر مسند خالفت مىنشست ،سر
بريدهاش گردانده شد و آب از آب تكان نخورد! از همان شهر
آدمهايى به كربال آمدند ،او و اصحاب او را با لب تشنه به شهادت
السالم را به اسارت گرفتند!
رسانند و حرم اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
حرف در اين زمينه ،زياد است .من يك آيه از قرآن را در
پاسخ به اين سؤال مطرح مىكنم .قرآن جواب ما را داده است.
قرآن ،آن درد را به مسلمين معرفى مىكند .آن آيه اين است كه
ƩơȂȀǌǳơơȂǠƦ
مىفرمايد:
Ë
ËƫơȁƧȐǐǳơơȂǟƢǓơǦǴƻǶǿƾǠƥǺǷǦǴƼǧ
Ë
1
 . ƢËȈǣǹȂǬǴȇǥȂǈǧدو عامل ،عامل اصلى اين گمراهى و انحراف
عمومى است :يكى دور شدن از ذكر خدا كه مظهر آن نماز است.
فراموش كردن خدا و معنويّت؛ حساب معنويّت را از زندگى جدا
توسل و طلب از خداى متعال و
كردن و ّ
توجه و ذكر و دعا و ّ
تو ّكل به خدا و محاسبات خدايى را از زندگى كنار گذاشتن .د ّوم
ƩơȂȀǌǳơơȂǠƦ؛ دنبال شهوترانيها رفتن؛ دنبال هوسها رفتن و در
Ë
Ëƫơȁ
يك جمله :دنياطلبى .به فكر جمعآورى ثروت ،جمعآورىمال،
و التذاذ به شهوات دنيا افتادن؛ اينها را اصل دانستن و آرمانها را
فراموش كردن .اين ،درد اساسى و بزرگ است .ما هم ممكن
است به اين درد دچار شويم .اگر در جامعهياسالمى ،آن حالت
آرمانخواهى از بين برود يا ضعيف شود؛ هر كس به فكر اين
باشد كه كالهش را از معركه در ببرد و از ديگران در دنيا عقب
نيفتد؛ اينكه «ديگرى جمع كرده است ،ما هم برويم جمع كنيم
و خالصه خود و مصالح خود را بر مصالح جامعه ترجيح دهيم»،

عامـل انحطاط جامعهي
اسالمي :دورشـدن از
ذكــر و دعا ،دنياطلبي
و دنبال شهوتها رفتن
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معلوم است كه به اين درد دچار خواهيم شد.
نظام اسالمى ،با ايمانها ،با ه ّمتهاى بلند ،با مطرح شدن
آرمانها و با اهميّت دادن و زنده نگهداشتنِ شعارها به وجود
مىآيد و حفظ مىشود و پيش مىرود .شعارها را كمرنگ كردن؛
اصول اسالم و انقالب را مورد بىاعتنايى قراردادن و همه چيز
را با محاسبات ما ّدى مطرح كردن و فهميدن ،جامعه را به آنجا
خواهد برد كه به چنان وضعى برسد.
آنها به آن وضع دچار شدند.روزگارى براى مسلمين ،پيشرفت
اسالم مطرح بود؛ رضاى خدا مطرح بود؛ تعليم دين و معارف
اسالمى مطرح بود؛ آشنايى با قرآن و معارف قرآن مطرح بود؛
دستگاه حكومت ،دستگاه اداره كشور ،دستگاه زهد و تقوا و
بىاعتنايى به زخارف دنيا و شهوات شخصى بود ،و نتيجهاش
آن حركت عظيمى شد كه مردم به سمت خدا كردند .در چنان
السالم ،خليفه شد .كسى
علىبنابيطال 
بعلیه ّ
وضعيّتى ،شخصيّتى مثل ّ
السالم شخصيّت برجسته شد .معيارها در
مثل حسين بن علىعلیه ّ
اينها ،بيش از همه هست .وقتى معيار خدا باشد ،تقوا باشد،
بىاعتنايى به دنيا باشد ،مجاهدت در راه خدا باشد؛ آدمهايى كهاين
معيارها را دارند ،در صحنهي عمل مىآيند و سررشتهي كارها را
به دست مىگيرند و جامعه ،جامعهياسالمى مىشود .ا ّما وقتىكه
معيارهاى خدايى عوض شود ،هر كس كه دنيا طلبتر است ،هر
كس كه شهوترانتراست ،هر كس كه براى بهدست آوردن منافع
شخصى زرنگتر است ،هر كس كه با صدق و راستى بيگانهتر
است ،بر س ِر كار مىآيد .آن وقت نتيجه اين مىشود كه امثال
عمربنسعد و شمر و عبيداهللبنزياد به رياست مىرسند و كسى
السالم ،به مذبح مىرود ،و در كربال به شهادت
مثل حسينبنعلىعلیه ّ
مىرسد! اين ،يك حساب دو دو تا چهارتاست .بايد كسانى كه
دلسوزند ،نگذارند معيارهاى الهى در جامعه عوض شود .اگر
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معيارِ تقوا در جامعه عوض شد ،معلوم است كه انسان با تقوايى
السالم ،بايد خونش ريخته شود .اگر زرنگى
مثل حسين بن علىعليه ّ
و دستوپادارى در كار دنيا و پشتهماندازى و دروغگويى و
بىاعتنايى به ارزشهاى اسالمى مالك قرار گرفت ،معلو م است كه
كسى مثل يزيد بايد در رأس كار قرار گيرد و كسى مثل عبيداهلل،
شخص ا ّول كشور عراق شود .همهي كار اسالم اين بود كه اين
معيارهاى باطل را عوض كند .همهي كار انقالب ما هم اين بود
كه در مقابل معيارهاى باطل و غلط ما ّد ِ
ى جهانى بايستد و آنها را
عوض كند.
دنياى امروز ،دنياى دروغ ،دنياى زور ،دنياى شهوترانى و
دنياى ترجيح ارزشهاى ما ّدى بر ارزشهاى معنوى است .اين
دنياست! مخصوص امروز هم نيست .قرنهاست كه معنويّت در
دنيا روبه افول و ضعف بوده است .پولپرستها و سرمايهدارها
تالش كردهاند كه معنويّت را از بين ببرند .صاحبان قدرت ،يك
نظام و بساط ما ّدىاى در دنيا چيدهاند كه در رأسش قدرتى از
همه دروغگوتر ،فريبكارتر ،بىاعتناتر بهفضايل انسانى و نسبت
به انسانها بيرحمتر مثل قدرت امريكاست .اين مىآيد در رأس
ِ
مراتب پايينتر .اين ،وضع دنياست.
و همين طور ،مىآيند تا
انقالب اسالمى ،يعنى زنـده كردن دوبارهي اسالم؛ زنده كردن
 .1ǶǰȈǬƫơƅơƾǼǟǶǰǷǂǯơ ǹơاين انقالب آمد تا اين بساط جهانى را،
Ë
اين ترتيب غلط جهانى را بشكند و ترتيب جديدى درست كند.
ِ
ترتيب ما ّد ِ
ِ
شهوترانهاى
ى جهانى باشد ،معلوم است كه
اگر آن
فاس ِد رو سياه و گمراهى مثل مح ّمدرضا بايد در رأس كار باشند
ِ
فضيلت من ّورى مثل امام بايد در زندان يا در تبعيد
و انسا ِن با
باشد! در چنان وضعيّتى ،جاى امام در جامعه نيست .وقتى زور
حاكم است ،وقتى فساد حاكم است ،وقتى دروغ حاكم است

دنياي امـــروز؛ دنياي
ترجيــح ما ّديـــات بر
معنويات
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هشدار نسبت به عواقب
از دست دادن روحيهي
بسيجي و تس ّلط افراد
افزونخواه بيمعنو ّيت
در جامعه

تفاوت سازنـــــدگي و
ما ّديگري

و وقتى بىفضيلتى حاكم است ،كسى كه داراى فضيلت است،
داراى صدق است ،داراى نور است ،داراى عرفان است و داراى
توجه به خداست ،جايش در زندانها يا در مقتل و مذبح يا در
ّ
گودال قتلگاههاست .وقتى مثل امامى بر سر كار آمد ،يعنى ورق
برگشت؛ شهوترانى و دنياطلبى به انزوا رفت ،وابستگى و فساد
به انزوا رفت ،تقوى باالى كار آمد ،زهد روى كار آمد ،صفا
و نورانيّت آمد ،جهاد آمد ،دلسوزى براى انسانها آمد ،رحم و
مر ّوت و برادرى و ايثار و از خودگذشتگى آمد.
امام كه بر س ِر كار مىآيد ،يعنى اين خصلتها مىآيد؛ يعنى
اين فضيلتها مىآيد؛ يعنى اين ارزشها مطرح مىشود .اگر اين
ارزشها را نگه داشتيد ،نظام امامت باقى مىماند .آن وقت امثال
والسالم ،ديگر به مذبح برده نمىشوند .ا ّما اگر
حسينبنعلىعلیه ّ
الصالة ّ
اينها را از دست داديم چه؟ اگر روحيهي بسيجى را از دست
توجه به تكليف و وظيفه و آرمان الهى ،به
داديم چه؟ اگربه جاى ّ
فكر تج ّمالت شخصى خودمان افتاديم چه؟ اگر جوان بسيجى
را ،جوان مؤمن را ،جوان بااخالص را ـ كه هيچچيز نمىخواهد
جز اينكه ميدانى باشد كه در راه خدا مجاهدت كند ـ در انزوا
ِ
ِ
بىصفاى بىمعنويّت
پرروى افزونخواه ِ پرتوقّ ِع
انداختيم و آن آدم
را مس ّلط كرديم چه؟ آن وقت همه چيز دگرگون خواهد شد.
نبىاكرم صلواتاهللوسالمهعليه و
اگر در صدر اسالم فاصله بين رحلت ّ
شهادت جگرگوشهاش پنجاه سال شد ،در روزگار ما ،اين فاصله،
خيلى كوتاهتر ممكن است بشود و زودتر از اين حرفها ،فضيلتها
و صاحبان فضايل ما به مذبح بروند .بايد نگذاريم .بايد در مقابل
انحرافى كهممكن است دشمن بر ما تحميل كند ،بايستيم.
پس ،عبرتگيرى از عاشورا اين است كه نگذاريم روح
انقالب در جامعه منزوى و فرزند انقالب گوشهگير شود .عدّ هاى
مسائل را اشتباه گرفتهاند .امروز بحمداهلل مسؤولين دلسوز و
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عالقهمند و رئيسجمهور انقالبى و مؤمن بر س ِر كارند ،و كشور
را مىخواهند بسازند .ا ّما عدّ هاى ،سازندگى را با ما ّديگرايى،
اشتباه گرفتهاند .سازندگى چيزى است ،ما ّديگرى چيز ديگرى
است .سازندگى يعنى كشور آباد شود ،و طبقات محروم به نوايى
برسند.
سالهاى سال ،اين كشور را ويران كردهاند .بعد از انقالب هم،
به وسيلهي مهاجمين خارجى ،هشت سال ،همان كار را ادامه
دادند .اين كشور ،بايد ساخته شود .اين سازندگى ،تالش الزم
دارد .از پايان جنگ تا امروز ،هنوز سه سال و اندى مىگذرد.زمان
زيادى از پايان جنگ تا امروز نگذشته است .يك بمب در يكجا
بيفتد ،يك لحظه ويرانگرى است؛ ا ّما ساختن همان ويرانه ،چقدر
طول مىكشد؟! فرض كنيد ساختمانى ،خانهاى ،عمارت دو ،سه
طبقهاى ،در يك لحظه منفجر مىشود؛ ا ّما دريك لحظه ،ساخته
نمىشود .يك كشور را هشت سال ويران كردند .مگر شوخى
است!؟ قبل از اين ،خاندان منحوس پهلوى ـ كه لعنت خدا برآنها
و بركارگزاران و دستيارانشان ،و لعنت خدا بر خانوادهي قاجار
و دستيارانشانباد ـ اين مملكت را ويران كردند .بعد كه انقالب
شد تا آن را بسازد ،مگر دشمنان توانستند تح ّمل كنند!؟ امروز
اسناد همكارى امريكا با عراق در جنگ تحميلى عليه ما ،در حال
روشدن است .ما آن روز مىگفتيم؛ ما آن روز قاطعانه مىگفتيم كه
شرق و غرب از عراق حمايت مىكنند .ا ّما يك عدّ ه كوتهفكرهاى
داخلى انكار مىكردند و مىگفتند به چه دليل؟ بفرماييد؛ اين هم
دليل! امروز اسناد خود امريكاييها را امريكاييها رو مىكنند و
معلوم مىشود كه در اين چند سال ،چه كمكهاى عظيمى به عراق
كردند .شرق و غرب با يكديگر همدست شدند؛ اين جنگ را
ِ
ويرانگرى
بهراه انداختند و مملكت را ويران كردند .بعد از سالها
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ّ
ِ
ويرانگرى جنگ،
حكام فاسد پهلوى و قاجار ،و بعد از چند سال
اكنون دولت جمهورى اسالمى ،به كمك مردم و كارگزاران و
متخصصين و كاردانهايش ،مىخواهد اين كشور را بسازد .اين،
ّ
كارِ يك روز و دو روز نيست؛ كار يك سال و دو سال هم نيست.
ن رفته ،اين همه امكان اشتغال نابود
اين همه مراكز ما ّدى از بي 
شده !...اينها چيزى نيست كه ظرف مدّ ت كوتاهى برگردد .اين
را مىگويند «سازندگى» .اين ،يك مجاهدت است ،يك جهاد فى
سبيلاهلل است .هر كس كه در اين مجاهدت شركت كند ،جهاد
كرده است .كسى كه در راه اداره و حفظ جامعهي اسالمى ـ كه
يك واجب بزرگ است ـ گامى برداشته ،خيلى با ارزش است.
ا ّما آن طرف قضیّه ،ما ّديگرى است ،ما ّدهپرستى است ،دنياطلبى
ِ
حرف ديگر است.
است .آن ،يك
السالم داشت؛ كه
سازندگى ،كارى بود كه علىبنابىطال 
بعلیه ّ
حتّى شايد در دوران خالفت هم ـ كه حاال من اين را ترديد
دارم ،ا ّما تا قبل از خالفت ،قطعى است ـ با دست خود نخلستان
آباد مىكرد؛ زمين احيا مىكرد؛ درخت مىكاشت؛ چاه مىكند
و آبيارى مىكرد .اين ،سازندگى است .دنياطلبى و ما ّدىطلبى،
كارى است كه عبيداهلل زياد و يزيد مىكردند .آنها چهوقت چيزى
را به وجود مىآوردند و مىساختند؟! آنها فانى مىكردند؛ آنها
مىخوردند؛ آنها تج ّمالت را زياد مىكردند .اين دو را با هم
اشتباه نبايد كرد .امروز عدّ هاى به اسم سازندگى خودشان را غرق
در پول و دنيا و ما ّدهپرستى مىكنند .اين سازندگى است؟! آنچه
كه جامعهي ما را فاسد مىكند ،غرقشدن در شهوات است؛ از
دستدادن روح تقوا و فداكارى است؛ يعنى همان روحيهاى كه
در بسيجيهاست .بسيجى بايد در وسط ميدان باشد تا فضيلتهاى
اصلى انقالب زنده بماند.
دشمن از راه اشاعهي فرهنگ غلط ـ فرهنگ فساد و فحشا ـ
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سعى مىكند جوانهاى ما را از ما بگیرد .كارى كه دشمن از
لحاظ فرهنگى مىكند ،يك «تهاجمفرهنگى» بلكه بايد گفت يك
«شبيخون فرهنگى» يك «غارت فرهنگى» و يك «قتل عام فرهنگى»
است .امروز دشمن اين كار را با ما مىكند .چهكسى مىتواند از
اين فضيلتها دفاع كند؟ آن جوان مؤمنى كه دل به دنيا نبسته ،دل
به منافع شخصى نبسته و مىتواند بايستد و از فضيلتها دفاع كند.
كسى كه خودش آلوده و گرفتار است كه نمىتواند از فضيلتها
دفاع كند! اين جوان بااخالص مىتواند دفاع كند .اين جوان ،از
انقالب ،از اسالم ،از فضايل و ارزشهاىاسالمى مىتواند دفاع كند.
لذا ،چندى پيش گفتم« :همه امربه معروف و نهى از منكر كنند».
اآلن هم عرض مىكنم :نهى از منكر كنيد .اين ،واجب است.اين،
مسؤوليت شرعى شماست .امروز مسؤوليت انقالبى و سياسى
شما هم هست .به من نامه مىنويسند؛ بعضى هم تلفن مىكنند
و مىگويند« :ما نهى از منكر مىكنيم .ا ّما مأمورين رسمى ،طرف
ما را نمىگيرند .طرف مقابل را مىگيرند!» من عرض مىكنم كه
مأمورين رسمى ـ چه مأمورين انتظامى و چه مأمورين قضايى ـ
حق ندارند از مجرم دفاع كنند .بايد از آمر و ناهى شرعى دفاع
كنند .همهي دستگاه حكومت ما بايد از آمر به معروف و ناهى
از منكر دفاع كند.اين ،وظيفه است.اگر كسى نماز بخواند و كس
ديگرى به نمازگزار حمله كند ،دستگاههاى ما از كداميك بايد
سجاده را از زير پاى
دفاع كنند؟ از نمازگزار يا از آن كسى كه ّ
نمازگزار مىكشد؟ امر به معروف و نهى از منكر نيز همينطور
است .امر به معروف هم مثل نماز ،واجب است.
ƅơǲȈƦǇľƽƢȀŪơȁƢȀǴË ǯŐ
در نهجالبالغه مىفرمايدË ǳơǱƢǸǟơƢǷȁ :
1 Ë
اّ
 .ȄŪǂŞľƨưǨǼǯȏơǂǰǼŭơǺǟȄȀيعنى امر
ơƾǼǟالËǼǳơȁǥȁǂǠŭƢƥǂǷ
به معروف و نهى از منكر ،در مقياس وسيع و عمومى خود،

تهاجم ،شبيخون و قتل
عام فرهنگي دشمن عليه
جوانان ايراني
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برتري امر به معروف
و نهي از منكر نسبت
به جهاد

حتّي از جهاد باالتراست؛ چون پايهي دين را محكم مىكند.
اساس جهاد را امر به معروف و نهىاز منكر استوار مىكند .مگر
مأمورين و مسؤولين ما مىتوانند آمر به معروف و ناهى از منكر
را با ديگران مساوى قرار دهند؛ چه رسد به اينكه نقطهي مقابل
او را تأييد كنند!؟ البتّه جوان حزبال ّلهى هم بايد باهوش باشد.
بايد چشمهايش را باز كند و نگذارد كسى در صفوف او رخنه
كند و بهنام امر به معروف و نهى از منكر ،فسادى ايجاد نمايد
كه چهرهي حزباهلل را خراب كند .بايد مواظب باشيد .اين ،به
عهدهي خودتان است .من يقين دارم ـ و تجربههاى اين چندسال
هم نشان داده ـ تا نيروهاى مؤمن و حزبال ّلهى براى انجام كارى
به ميدان مىآيند ،يك عدّ ه عناصر بدلى و دروغين ،با نام اينها
در گوشهاى فسادى ايجاد مىكنند تا ذهن مسؤولين را نسبت
به نيروهاى مؤمن و حزبال ّلهى و مردمى چركين كنند .مواظب
باشيد .مسئلهي امر به معروف و نهىاز منكر ،مثل مسئلهي نماز
است .يادگرفتنى است .بايد برويد ياد بگيريد .مسئل ه دارد كه
كجا و چگونه بايد امر به معروف و نهىاز منكر كرد؟ البتّه من
عرض مىكنم ـ قب ً
ال هم گفتهام ـ در جامعهي اسالمى ،تكليف
عا ّمهي مردم ،امر به معروف و نهى از منكر با لسان است؛ با زبان.
اگر كار به برخورد بكشد ،آن ديگر تكليف مسؤولين است .آنها
بايد وارد شوند .ا ّما امر به معروف و نهى از منكر زبانى ،مهمتر
است .عاملى كه جامعه را اصالح مىكند ،همين نهى از منكر
زبانى است .به آن آدم بدكار ،به آن آدم خالفكار ،به آن آدمى
كه اشاعهي فحشا مىكند ،به آن آدمى كه مىخواهد قبح گناه را
از جامعه ببرد ،مردم بايد بگويند .دهنفر ،صدنفر ،هزارنفر! افكار
عمومى روى وجود و ذهن او بايد سنگينى كند .اين ،شكنندهترين
چيزهاست .همين نيروهاى مؤمن و بسيجى و حزبال ّلهى؛ يعنى
همين عا ّمهي مردم مؤمن؛ يعنى همين اكثريّت عظيم كشور عزيز
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ما؛ همينهايى كه جنگ را اداره كردند؛ همينهايى كه از ا ّول انقالب
تا به حال با همهي حوادث مقابله كردند ،در اين مورد مهمترين
نقش را مىتوانند داشته باشند .همين نيروهاى مردمى ،كه اگر
نبودند ـ اين بسيج اگر نبود ،اين نيروى عظيم حزباهلل اگر نبود ـ
در جنگ هم شكست مىخورديم؛ در مقابل دشمنان گوناگون
هم در اين چند سال شكست مىخورديم و آسيبپذير بوديم.
كارخانه ما را مىخواستند به تعطيلى بكشانند؛ نيروى حزبال ّلهى
از داخل كارخانه مىزد به سينهشان .مزرعهي ما را در اوايل
انقالب مىخواستند آتش بزنند؛ نيروى حزبال ّلهى از همان
وسط بيابانها و روستاها و مزارع ،مىزد توى دهانشان .خيابانها را
مىخواستند به اغتشاش بكشند؛ نيروى حزبال ّلهى مىآمد سينه
سپر مىكرد و در مقابلشان مىايستاد .جنگ هم كه معلوم است!
اين ،آن نيروى اصلى كشوراست .نظام اسالمى متّكى به اين
نيروست .اگر مردم؛ يعنى همين نيروهاى مؤمن و حزبال ّلهى،
با نظام باشند ،با دولت باشند ـ كه هستند بحمداهلل ـ اگراين
نيروى عظيم و اين نيروى بزرگ شكست ناپذير مردمى در كنار
مسؤولين و پشت سر مسؤولين باشد ـ كه بحمداهلل هست هيچ
قدرتى نمىتواند با جمهورىاسالمى مقابله كند.
دشمنان ما ،از اين مىترسند .در تبليغات جهانى ،بلندگوهاى
امريكايى و صهيونيستى ،االن مدّ تى است كه جمهورى اسالمى
ايران را به نظاميگرى و افزايش سالح متّهم مىكنند! مىگويند:
«ايران سالحهاى كشتار جمعى دارد! اينها سالحهاى اتمى درست
مىكنند! از فالنجا كالهك اتمى آوردهاند!» حرفهايى كه هر
عاقلى در دنيا ،اگر تأ ّمل كند ،مىفهمد دروغ است .بمب اتم
چيزى است كه بشود بى سر و صدا از يك كشور به كشورى
منتقلش كرد؟! مىفهمند دروغ است؛ مىدانند دروغ است؛ شايعه
درست مىكنند .براى اينكه از نظام اسالمى چهرهاى بسازند

هـــدف دشمــــــن از
شايعهپراكني
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كه گويى با صلح و استقرار صلح در دنيا مخالف است .يكى از
تالشهاى خباثتآميز امريكا و صهيونيستها عليه جمهورىاسالمى،
اين است .من مىگويم شما اشتباه كردهايد .شما اشتباه كردهايد
كه خيال كردهايد قدرت جمهورىاسالمى در اين است كه در
داخل ،بمب اتمى فراهم كند يا بسازد .اينها نيست .اگر اين بود
كه جمهورىاسالمى حاال بخواهد مث ً
ال يك بمب اتمى درست
كند ،صدهايش را كشورهاىبزرگ دارند .اگركسى با بمب اتم
مىتوانست بر كسى پيروز شود ،امريكا و شوروى سابق و بقيّهي
قدرتهاى خبيث دنيا ،تا به حال صد بار جمهورىاسالمى را از بين
برده بودند .چيزى كه به يك نظام قدرت مىدهد ،بمباتم نيست.
ی قدرتهاى
قدرت نظاماسالمى ـ كه امريكا و شوروى سابق و بقيّ ه 
ريز و درشت عالم تا امروز نتوانستهاند و نخواهند توانست با آن
مقابله كنند ـ قدرت ايمان نيروهاى حزباهلل است.
جمهورى اسالمى بايد اين نيرو را حفظ كند.اين قدرت عظيم
را بايد حفظ كند .شما جوانها بايد دائم در صحنه باشيد .بايد دائم
نشان دهيد كه جمهورىاسالمى آسيبناپذير است .نيروىمؤمنِ
بسيج و نيروهاى حزبال ّلهى در سرتاسر كشور و آحاد مؤمن در
اين كشور ،بايد كارى كنند كه اميد امريكا و صهيونيستها و بقيّهي
قدرتهاى دشمن از جمهورىاسالمى بهك ّلى قطع شود.
اميدواريم خداوند متعال ،شما جوانهاى مؤمن و فداكار و باتقوا
ولىعصر ارواحنافداه
را محفوظ بدارد و انشاءاهلل قلب مقدّ س ّ
از همهي شما خشنود باشد .انشاءاهلل با قدرت ايمان و حضور
شما ،همهي كيد و توطئههاى دشمن ،خنثى شود.
والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته
ّ
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گفتار د ّوم

1

الرحيم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
Ë
ȁǾȈǴǟǲǯȂƬǻȁǾƥǺǷƚǻȁǾǼȈǠƬǈǻȁǽƾǸŴśŭƢǠǳơ
ƣǁƅƾǸūơ
Ë
ǽǂǇǚǧƢƷǾǬǴƻľǾƫŚƻȁǾƦȈųȁǾƦȈƦƷȄǴǟǶ
ǴË ǈǻȁȄǴË ǐǻȁǽǂǨǤƬǈǻ
Ë

ȁƾǸŰǶǇƢǬǳơ
ƢǇǁǢǴË ƦǷȁالĹơƢǼËȈƦǻȁƢǻƾËȈǇǾƬǸǬǻǂȇǀǻȁǾƬŧǁŚǌƥǾƫ
Ë
śËȇƾȀŭơƧơƾŮơǺȇǂȀË ǘŭơśǷȂǐǠŭơśƦƴƬǼŭơǺȇǂȀǗȋơśƦȈǗȋơǾǳƕȄǴǟ
Ë
ȁśǨǠǔƬǈŭơƧƢŧȁśǸǴǈŭơƨǸƟơȄǴǟ
ơالǲǏȁśǓǁ
ľ ƅơƨËȈǬƥƢǸËȈǇ
Ë

ǱȂǇǁǺǟśǼǷƚŭơƧơƾǿƅơصلّىاهللعليهوآلهǺǷƢǻơȁȄËǼǷśǈƷ~ǱƢǫǾËǻơ
2
ȃƾŮơ ƵƢƦǐǷ śǈūơ Ëǹơ~ ǱƢǫ ǾËǻơ  ǵȐǈǳơ ȁ
ǾȈǴǟ nśǈƷȄǴǟȁË Ǿǳƕ

.3»ƧƢƴËǼǳơƨǼȈǨǇ
همهي برادران و خواهران نمازگزار عزيز و ن ْفس خودم را
به ترس از خدا و رعايت پرهيزكارى و اجتناب از گناهان و
پرداختن به طلب رضاى خالق متعال ج ّلتعظمته توصيه مىكنم.
اين روح و هدف زندگى است و همين است كه براى ما در آن
Æ
الȁǱƢǷǞǨǼȇال4ǹȂǼƥ؛ همچنين در حيات دنيا ،مايهي
روزى كه
سعادت و سپيدرويى خواهد شد.
امروز به مناسبت روز عاشورا نيّت كردم كه دربارهی نهضت
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 .2بحاراالنوار ،ج  ،43ص .261
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وجود بيش از يكصد
درس در بيانـــــات و
مجاهدت امام حسين(ع)
در طول حركت از مدينه
تا کربال

درس اصلي در حركت و
قيام امام حسين(ع)

الةوالسالم سخن بگويم .چيز عجيبى است؛ كه همهی
الص
حسينىعلیه ّ
ّ
السالم لبريز است؛ خدا را شكر ،دربارهی
زندگى ما از ياد حسي 
نعلیه ّ
نهضت اين بزرگوار هم زياد حرف زده شدهاست؛ ا ّما در عين
حال انسان هرچه در اينباره مىانديشد ،ميدان فكر و بحث و
تحقيق و مطالعه گسترده است .هنوز خيلى حرفها دربارهی اين
حادثهی عظيم و عجيب و بىنظير وجود دارد كه ما بايد دربارهی
آن فكر كنيم و براى هم بگوييم.
اگر اين حادثه را دقيق در نظر بگيريد ،شايد بشود گفت انسان
السالم ـ از
مىتواند در حركت چند ماههی حضرت ابىعبداهللعليه ّ
آن روزى كه از مدينه خارج شد و بهطرف ّ
مكه آمد ،تا آن
روزى كه در كربال شربت گواراى شهادت نوشيد ـ بيش از صد
درس مهم بشمارد .نخواستم بگويم هزارها درس؛ مىشود گفت
هزارها درس هست .ممكن است هر اشارهی آن بزرگوار ،يك
درس باشد؛ ا ّما اين كه مىگويم بيش از صد درس ،يعنى اگر ما
بخواهيم اين كارها را مورد مداقّه قرار دهيم ،از آن مىشود صد
عنوان و سرفصل به دست آورد كه هر كدام براى يك ا ّمت ،براى
يك تاريخ و يك كشور ،براى تربيت خود و ادارهی جامعه و
قرب به خدا ،درس است.
به خاطر اين است كه حسينبنعلىاروحنافداهو فدا اسمهو ذكره ،در
دنيا مثل خورشيدى در ميان مقدّ سين عالم ،اينگونه مىدرخشد.
انبيا و اوليا و ائ ّمه و شهدا و صالحين را در نظر بگيريد! اگر آنها مثل
ماه و ستارگان باشند ،اين بزرگوار مثل خورشيد مىدرخشد.
ِ
درس مورد اشاره به كنار ؛ يك درس اصلى در
و ا ّما ،آن صد
السالم وجود دارد كه من امروز سعى
حركت و قيام امام حسينعلیه ّ
خواهم كرد آن را ،به شما عرض كنم .همهی آنها حاشيه است و
اين متن است.چرا قيام كرد؟ اين درس است.
السالم مىگفتند :شما در مدينه و ّ
مكه ،محترميد
به امام حسي 
نعلیه ّ
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نمىگويم غلط است .اگر مقصود از اين حرف ،اين است كه آن
بزرگوار براى تشكيل حكومت قيام كرد؛ به اين نحو كه اگر ببيند
نمىشود انسان به نتيجه برسد ،بگويد نشد ديگر ،برگرديم؛ اين
غلط است.
بله؛ كسى كه به قصد حكومت ،حركت مىكند ،تا آنجا
پيش مىرود كه ببيند اين كار ،شدنى است؛ تا ديد احتمال شد ِن
اين كار ،يا احتمال عقاليى وجود ندارد وظيفهاش اين است كه
برگردد .اگر هدف ،تشكيل حكومت است ،تا آنجا جايز است
انسان برود كه بشود رفت .آنجا كه نشود رفت ،بايد برگشت.
اگر آن كسى كه مىگويد هدف حضرت از اين قيام ،تشكيل
حكومت َح ّقهی علوى است مرادش اين است اين درست
نيست؛ براى اينكه مجموع حركت امام ،اين را نشان نمىدهد.
در نقطهی مقابل ،گفته مىشود :نه آقا ،حكومت چيست؛
حضرت مىدانست كه نمىتواند حكومت تشكيل دهد؛ بلكه
اص ً
ال آمد تا كشته و شهيد شود! اين حرف هم مدّ تى بر س ِر زبانها
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و در يَ َمن ،آن همه شيعه هست .به گوشهاى برويد كه با يزيد
كارى نداشته باشيد ،يزيد هم با شما كارى نداشته باشد! اين همه
مريد ،اين همه شيعيان؛ زندگى كنيد ،عبادت و تبليغ كنيد! چرا
قيام كرديد؟ قضيّه چيست؟
ِ
درس اصلى است.
اين ،آن سؤا ِل اصلى است .اين ،آن
نمىگوييم كسى اين مطلب را نگفته است؛ چرا ،انصاف ًا در اين
زمينه ،خيلى هم كار و تالش كردند ،حرف هم زياد زدند .حال
اين مطلبى را هم كه ما امروز عرض مىكنيم ،به نظر خودمان يك
برداشت و ديد تازهاى در اين قضيّه است.
دوست دارند چنين بگويند كه حضرت خواست حكومت
فاسد يزيد را كنار بزند و خود يك حكومت ،تشكيل دهد .اين
ِ
السالم بود .اين حرف ،نيمهدرست است؛
هدف قيام ابىعبداهللعليه ّ

بررسیدیدگاههایمختلف
در تبیین فلسفهی حرکت
و قیام امام حسین(ع)
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خيلى شايع بود! بعضى با تعبيرات زيباى شاعرانهاى هم اين را
بيان مىكردند .حتّى من ديدم بعضى از علماى بزرگ ما هم اين
را فرمودهاند .اين حرف كه اص ً
ال حضرت قيام كرد براى اينكه
شهيد شود ،حرف جديدى نبوده است .گفت :چون با ماندن
نمىشود كارى كرد ،پس برويم با شهيد شدن كارى بكنيم!
اين حرف را هم ،ما در اسناد و مدارك اسالمى نداريم كه
برو خودت را به كام كشته شدن بينداز .ما چنين چيزى نداريم.
شهادتى را كه ما در شرع مقدّ س مىشناسيم و در روايات و آيات
قرآن از آن نشان مىبينيم ،معنايش اين است كه انسان به دنبال
هدف مقدّ سى كه واجب يا راجح است ،برود و در آن راه ،تن به
ِ
شهادت صحيح اسالمى است .ا ّما اينكه
كشتن هم بدهد .اين ،آن
آدم ،اص ً
ال راه بيفتد براى اينكه «من بروم كشته شوم» يا يك
تعبير شاعرانهی چنينى كه «خون من پاى ظالم را بلغزاند و او را
به زمين بزند» اينها آن چيزى نيست كه مربوط بدان حادثهی به
ِ
هدف
آن عظمت است .در اين هم بخشى از حقيقت هست؛ ا ّما
حضرت اين نيست.
پس به طور خالصه ،نه مىتوانيم بگوييم كه حضرت قيام
كرد براى تشكيل حكومت و هدفش تشكيل حكومت بود ،و نه
مىتوانيم بگوييم حضرت براى شهيد شدن قيام كرد .چيز ديگرى
است كه من سعى مىكنم در خطبهی ا ّول ـ كه عمده صحبت
من هم امروز ،در خطبهی ا ّول و همين قضيّه است ـ انشاءاهلل
اين را بيان كنم.
بنده به نظرم اينطور مىرسد :كسانى كه گفتهاند «هدف،
حكومت بود» ،يا «هدف ،شهادت بود» ،ميان هدف و نتيجه ،خَ لط
السالم هدف ديگرى
كردهاند .نخير؛ هدف اينها نبود .امام حسينعليه ّ
داشت؛ منتها رسيدن به آن هدف ديگر ،حركتى را مىطلبيد كه
اين حركت ،يكى از دو نتيجه را داشت« :حكومت »،يا «شهادت».
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البتّه حضرت براى هر دو هم آمادگى داشت .هم مقدّ مات
حكومت را آماده كرد و مىكرد؛ هم مقدّ مات شهادت را آماده
كرد و مىكرد .هم براى اين توطين نفس مىكرد ،هم براى آن.
هركدام هم مىشد ،درست بود و ايرادى نداشت؛ ا ّما هيچكدام
هدف نبود ،بلكه دو نتيجه بود .هدف ،چيز ديگرى است.
هدف چيست؟ ا ّول آن هدف را به طور خالصه در يك جمله
عرض مىكنم؛ بعد مقدارى توضيح مىدهم.
السالم را بيان كنيم ،بايد
اگر بخواهيم هدف امام حسي 
نعليه ّ
اينطور بگوييم كه هدف آن بزرگوار عبارت بود از انجام دادن
يك واجب عظيم از واجبات دين كه آن واجب عظيم را هيچكس
قبل از امام حسين ـ حتّى خود پيغمبرـ انجام نداده بود .نه پيغمبر
اين واجب را انجام داده بود ،نه اميرالمؤمنين ،نه امام حسن
مجتبى.
واجبى بود كه در بناى ك ّلى نظام فكرى و ارزشى و عملى
اسالم ،جاى مه ّمى دارد .با وجود اينكه اين واجب ،خيلى مهم
و بسيار اساسى است ،تا زمان امام حسين به اين واجب عمل
نشده بود ـ عرض مىكنم كه چرا عمل نشده بود ـ امام حسين
بايد اين واجب را عمل مىكرد تا درسى براى همهی تاريخ باشد.
مثل اينكه پيغمبر حكومت تشكيل داد؛ تشكيل حكومت درسى
براى همهی تاريخ اسالم شد و فقط حكمش را نياورد .يا پيغمبر،
جهاد فىسبيلاهلل كرد و اين درسى براى همهی تاريخ مسلمين
و تاريخ بشر ـ تا ابد ـ شد .اين واجب هم بايد به وسيلهی امام
السالم انجام مىگرفت تا درسى عملى براى مسلمانان و
حسينعلیه ّ
براى طول تاريخ باشد.
حاال چرا امام حسين اين كار را بكند؟ چون زمينهی انجام
اين واجب در زمان امام حسين پيش آمد .اگر اين زمينه در زمان
امام حسين پيش نمىآمد؛ مث ً
السالم
علىالنّقىعلیه ّ
ال در زمان امام ّ

خلط هــــدف و نتيجه؛
عامل خطاي تحليلهاي
يكجانبــــه در معرفي
«حكومت» يا «شهادت»
به عنوان انگيزهي امام
حسين(ع)

هـــدف امام حسين (ع):
انجام يك واجب عظيم
ديني
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علىالنّقى مىكرد و حادثهی عظيم
پيش مىآمد همين كار را امام ّ
الةوالسالم مىشد .اگر
الص
علىالنّقىعلیه ّ
ّ
و ذبح عظيم تاريخ اسالم ،امام ّ
قعلیهما ّالسالم هم
در زمان امام حسن مجتبى يا در زمان امام صاد 
پيش مىآمد آن بزرگواران عمل مىكردند .در زمان قبل از امام
حسين ،پيش نيامد؛ بعد از امام حسين هم در تمام طول حضور
ائ ّمه تا دوران غيبت ،پيش نيامد.
پس هدف ،عبارت شد از انجام اين واجب ،كه حاال شرح
مىدهم اين واجب چيست .آن وقت بهطور طبيعى انجام اين
واجب ،به يكى از دو نتيجه مىرسد :يا نتيجهاش اين است كه به
قدرت و حكومت مىرسد؛ ،1ًȐȀǇȁȐÅ ǿơامام حسين حاضر بود.
اگر حضرت به قدرت هم مىرسيد ،قدرت را محكم مىگرفت و
جامعه را مثل زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين اداره مىكرد .يك وقت
هم انجام اين واجب ،به حكومت نمىرسد ،به شهادت مىرسد.
براى آن هم امام حسين حاضر بود.
خداوند امام حسين ،و ديگر ائ ّمهی بزرگوار را طورى آفريده
بود كه بتوانند بار سنگينِ آن چنان شهادتى را هم كه براى اين
امر پيش مىآمد ،تح ّمل كنند ،و تح ّمل هم كردند .البتّه داستان
مصائب كربال ،داستان عظيم ديگرى است .حال اندكى قضيّه را
توضيح دهم .برادران و خواهران نمازگزارِ عزيز! پيغمبر اكرم و
هر پيغمبرى وقتى كه مىآيد ،يك مجموعه احكام مىآورد .اين
احكامى را كه پيغمبر مىآورد ،بعضى فردى است و براى اين
است كه انسان خودش را اصالح كند .بعضى اجتماعى است و
براى اين است كه دنياى بشر را آباد و اداره كند و اجتماعات
بشر را بهپا بدارد؛ مجموعه احكامى است كه به آن نظام اسالمى
مىگويند.
خُ ب؛ اسالم بر قلب مقدّ ِ
س پيغمبر اكرم نازل شد؛ نماز را
 .1تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع) ،ص .122
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آورد ،روزه ،زكات ،انفاقات ،حج ،احكام خانواده ،ارتباطات
شخصى ،جهاد فىسبيلاهلل ،تشكيل حكومت ،اقتصاد اسالمى،
روابط حاكم و مردم و وظايف مردم در مقابل حكومت را آورد.
اسالم ،همهی اين مجموعه را بر بشريّت عرضه كرد؛ همه را هم
پيغمبر اكرم بيان فرمود.
 ËǼǳơǺǷǶǯƾǟƢƦȇȁƨËǼŪơǺǷǶǰƥǂǬȇƔاّ
ǾǼǟǶǰƬȈĔƾǫȁȏơǁƢ
Ë ȄǋǺǷƢǷ
ǾƥǶǰƫǂǷơȁ؛ 1پيغمبر اكرم صلىاهللعلیهو آله ،همهی آن چيزهايى را كه
مىتواند انسان و يك جامعهی انسانى را به سعادت برساند ،بيان
فرمود .نه فقط بيان ،بلكه آنها را عمل و پياده كرد .خُ ب؛ در زمان
پيغمبر ،حكومت اسالمى و جامعهی اسالمى تشكيل شد ،اقتصاد
اسالمى پياده شد ،جهاد اسالمى برپا و زكات اسالمى گرفته شد؛
يك كشور و يك نظام اسالمى شد .مهندس اين نظام و راهبر
نبىاكرم و آن كسى است كه بهجاى او
اين قطار در اين خطّ ،
مىنشيند.
خط هم روشن و مشخّ ص است .بايد جامعهی اسالمى و فرد
اسالمى از اين خط ،بر روى اين خط و در اين جهت و از اين
راه حركت كند؛ كه اگر چنين حركتى هم انجام گيرد ،آن وقت
انسانها به كمال مىرسند؛ انسانها صالح و فرشتهگون مىشوند،
ظلم در ميان مردم از بين مىرود؛ بدى ،فساد ،اختالف ،فقر و
جهل از بين مىرود .بشر به خوشبختى كامل مىرسد و بندهی
كامل خدا مىشود.
نبىاكرم آورد و در جامعهی آن
اسالم اين نظام را به وسيلهی ّ
روز بشر پياده كرد .در كجا؟ در گوشهاى كه اسمش مدينه بود و
بعد هم به ّ
مكه و چند شهر ديگر توسعه داد.
سؤالى در اينجا باقى مىماند و آن اينكه :اگر اين قطارى
را كه پيغمبر اكرم بر روى اين خط به راه انداخته است ،دستى،
يا حادثهاى آمد و را از خط خارج كرد ،تكليف چيست؟ اگر
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دو نوع انحراف محتمل
در جامعهي اسالمي

ش ّدت انحراف جامعه و
حكومت اسالمي ،عامل
عمل به تكليف جهاد
توسط امام حسين(ع)
ّ

جامعهی اسالمى منحرف شد؛ اگر اين انحراف به جايى رسيد كه
ِ
انحراف ّ
كل اسالم و معارف اسالم بود ،تكليف چيست؟
خوف
دو نوع انحراف داريم .يك وقت مردم فاسد مىشوند
ـ خيلى وقتها چنين چيزى پيش مىآيد ـ ا ّما احكام اسالمى از
بين نمىرود؛ ليكن يك وقت مردم كه فاسد مىشوند ،حكومتها
هم فاسد مىشوند ،علما و گويندگان دين هم فاسد مىشوند! از
آدمهاى فاسد ،اص ً
ال دين صحيح صادر نمىشود .قرآن و حقايق
را تحريف مىكنند؛ خوبها را بد ،بدها را خوب ،منكر را معروف
و معروف را منكر مىكنند! ّ
خطى را كه اسالم ـ مث ً
ال ـ به اين
سمت كشيده است ،صدوهشتاد درجه به سمت ديگر عوض
مىكنند! اگر جامعه و نظام اسالمى به چنين چيزى دچار شد،
تكليف چيست؟
البتّه پيغمبر فرموده بود كه تكليف چيست؛ قرآن هم فرموده
است 1ǾǻȂËƦŹȁǶȀËƦŹǵÇ ȂǬƥƅơȄƫƘȇǥȂǈǧǾǼȇƽǺǟǶǰǼǷƾË ƫǂȇǺǷ :تا
آخر ـ و آيات زياد و روايات فراوان ديگر و همين روايتى كه از
قول امام حسين برايتان نقل مىكنم.
السالم ،اين روايت پيغمبر 2را براى مردم خواند.
امام حسي 
نعلیه ّ
پيغمبر فرموده بود؛ ا ّما آيا پيغمبر مىتوانست به اين حكم الهى
عمل كند؟ نه؛ چون اين حكم الهى وقتى قابل عمل است كه
جامعه منحرف شده باشد .اگر جامعه منحرف شد بايد كارى
كرد .خدا حكمى در اينجا دارد .در جوامعى كه انحراف بهحدّ ى
پيش مىآيد كه خطر انحراف اصل اسالم است ،خدا تكليفى
دارد .خدا انسان را در هيچ قضيّهاى بىتكليف نمىگذارد.
پيغمبر ،اين تكليف را فرموده است ـ قرآن و حديث گفتهاند ـ
 .1سورهي مائده ،آيهي .54
 .2مقصود اين روايت است« :ايّها النّاس انّ رسول اهلل(ص) قال من رأي سلطان ًا جائرا ً
مستح ً
ال لحرام اهلل ،ناكث ًا لعهد اهلل .»...تحف العقول ،ص .505
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ا ّما پيغمبر كه نمىتواند به اين تكليف عمل كند.
چرا نمىتواند؟ چون اين تكليف را آن وقتى مىشود عمل
كرد كه جامعه ،منحرف شده باشد .جامعه در زمان پيغمبر و
زمان اميرالمؤمنين كه ،به آن شكل منحرف نشده است .در زمان
امام حسن كه معاويه در رأس حكومت است ،اگرچه خيلى از
نشانههاى آن انحراف ،پديد آمده است ،ا ّما هنوز به آن حدّ ى
نرسيده است كه خوف تبديل ك ّلى اسالم وجود داشته باشد.
شايد بشود گفت در برههاى از زمان ،چنين وضعيّتى هم
پيش آمد؛ ا ّما در آن وقت ،فرصتى نبود كه اين كار انجام گيرد
ـ موقعيّت مناسبى نبود ـ اين حكمى كه جزو مجموعهی احكام
اسالمى است ،اهميّتش از خود حكومت كمتر نيست؛ چون
حكومت ،يعنى ادارهی جامعه .اگر جامعه بهتـدريج از خط،
خارج و خراب و فاسد شد و حكم خدا تبديل شد؛ اگر ما آن
حكم تغيير وضع و تجديد حيات ـ يا بهتعبير امروزِ انقالب ـ
اگر آن حكم انقالب را نداشته باشيم ،اين حكومت به چه دردى
مىخورد؟
پس اهميّت آن حكمى كه مربوط به برگرداندن جامعهی
منحرف به ّ
خط اصلى است ،از اهميّت خود حكم حكومت
كمتر نيست .شايد بشود گفت كه اهميّتش از جهاد با ك ّفار بيشتر
است .شايد بشود گفت اهميّتش از امر به معروف و نهى از
منكر معمولى در يك جامعهی اسالمى بيشتر است .حتّى شايد
بشود گفت اهميّت اين حكم از عبادات بزرگ الهى و از حج
بيشتر است .چرا؟ به خاطر اينكه در حقيقت اين حكم ،تضمين
كنندهی زنده شدن اسالم است؛ بعد از آن كه ُمشرف به مردن
است ،يا مرده و از بين رفته است.
خُ ب؛ چهكسى بايد اين حكم را انجام دهد؟ چه كسى بايد
اين تكليف را بهجا بياورد؟ يكى از جانشينان پيغمبر ،وقتى در
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زمانى واقع شود كه آن انحراف ،به وجود آمده است .البتّه به
شرط اينكه موقعيّت مناسب باشد؛ چون خداى متعال ،به چيزى
كه فايده ندارد تكليف نكرده است .اگر موقعيّت مناسب نباشد،
هر كارى بكنند ،فايدهاى ندارد و اثر نمىبخشد .بايد موقعيّت
مناسب باشد.
البتّه موقعيّت مناسب بودن هم معناى ديگرى دارد؛ نه اينكه
بگوييم چون خطر دارد ،پس موقعيّت مناسب نيست؛ مراد اين
نيست .بايد موقعيّت مناسب باشد؛ يعنى انسان بداند اين كار را
كه كرد ،نتيجهاى بر آن مترتّب مىشود؛ يعنى ابالغ پيام به مردم
خواهد شد ،مردم خواهند فهميد و در اشتباه نخواهند ماند .اين،
آن تكليفى است كه بايد يك نفر انجام مىداد.
السالم ،هم آن انحراف به وجود آمده،
در زمان امام حسي 
نعلیه ّ
هم آن فرصت پيدا شده است .پس امام حسين بايد قيام كند؛
زيرا انحراف پيدا شده است .براى اينكه بعد از معاويه كسى
به حكومت رسيده است كه حتّى ظواهر اسالم را هم رعايت
تعرضات و
نمىكند! ُشرب خَ مر و كارهاى خالف مىكندّ .
فسادهاى جنسى را واضح انجام مىدهد .عليه قرآن حرف
مىزند .علن ًا شعر برخالف قرآن و بر ّرد دين مىگويد و علن ًا
مخالف با اسالم است! منتها چون اسمش رئيس مسلمانهاست،
نمىخواهد اسم اسالم را براندازد .او عامل به اسالم ،عالقهمند و
دلسوز به اسالم نيست؛ بلكه با عمل خود ،مثل چشمهاى كه از
آن مرتّب آب گنديده تراوش مىكند و بيرون مىريزد و همهی
دامنه را پر مىكند ،از وجود او آب گنديده مىريزد و همهی
جامعهى اسالمى را پُر خواهد كرد! حاكم فاسد ،اين گونه است
ديگر؛ چون حاكم ،در رأس ق ّله است و آنچه از او تراوش كند،
در همانجا نمىماند ـ برخالف مردم عا ّدى ـ بلكه مىريزد و
همهی ق ّله را فرا مىگيرد!
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مردم عا ّدى ،هركدام جاى خودشان را دارند .البتّه هر كس كه
باالتر است؛ هر كس كه موقعيّت باالترى در جامعه دارد ،فساد
و ضررش بيشتر است .فساد آدمهاى عا ّدى ،ممكن است براى
خودشان يا براى عدّ هاى دور و برشان باشد؛ ا ّما آن كسى كه در
رأس قرار گرفته است اگر فاسد شد ،فساد او مىريزد و همهی
فضا را پر مىكند؛ همچنانكه اگر صالح شد ،صالح او مىريزد و
همهی دامنه را فرا مىگيرد.
چنين كسى با آن فساد ،بعد از معاويه ،خليفهی مسلمين شده
است! خليفهی پيغمبر! از اين انحراف باالتر؟! زمينه هم آماده
است .زمينه آماده است يعنى چه؟ يعنى خطر نيست؟ چرا؛ خطر
كه هست .مگر ممكن است كسى كه در رأس قدرت است ،در
مقابل انسانهاى معارض ،براى آنها خطر نيافريند؟ جنگ است
ديگر .شما مىخواهى او را از تخت قدرت پايين بكشى و او
بنشيند تماشا كند! بديهى است كه او هم به شما ضربه مىزند.
پس خطر هست.
اين كه مىگوييم موقعيّت مناسب است ،يعنى فضاى جامعهي
اسالمى طورى است كه ممكن است پيام امام حسين به گوش
انسانها در همان زمان و در طول تاريخ برسد .اگر در زمان
معاويه ،امام حسين مىخواست قيام كند ،پيام او دفن مىشد.
اين به خاطر وضع حكومت در زمان معاويه است .سياستها به
گونهاى بود كه مردم نمىتوانستند ح ّقانيّت سخن حق را بشنوند.
لذا همين بزرگوار ،ده سال در زمان خالفت معاويه ،امام بود،
ولى چيزى نگفت؛ كارى ،اقدامى و قيامى نكرد؛ چون موقعيّت
آنجا مناسب نبود.
السالم بود .ايشان هم قيام نكرد؛ چون
قبلش هم امام حسنعلیه ّ
موقعيّت مناسب نبود .نه اينكه امام حسين و امام حسن ،اهل اين
كار نبودند .امام حسن و امام حسين ،فرقى ندارند .امام حسين

تفاوت موقع ّيت امـــام
حســن(ع) و امـــــام
حسين(ع) از نظر امكان
گسترش پيام
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تكرار ماجراي قيام امام
حسيــــن(ع) در ابعاد
كوچكتــــــر در دوران
توسط امام
معاصــــر
ّ
خميني(ره)

علىالنّقى و امام
و امام ّ
سجاد ،فرقى ندارند .امام حسين و امام ّ
السالم فرقى ندارند .البتّه وقتى كه اين بزرگوار،
حسن عسكرىعلیهم ّ
اين مجاهدت را كرده است ،مقامش باالتر از كسانى است كه
نكردند؛ ا ّما اينها از لحاظ مقام امامت يكسانند .براى هريك از آن
بزرگواران هم كه پيش مىآمد ،همين كار را مىكردند و به همين
مقام مىرسيدند.
خُ ب؛ امام حسين هم در مقابل چنين انحرافى قرار گرفته است.
پس بايد آن تكليف را انجام دهد .موقعيّت هم مناسب است؛ پس
ديگر عذرى وجود ندارد .لذا عبداهللبنجعفر و محمدبنحنفيّه و
عبداهللبنعبّاس ـ اينها كه عامى نبودند ،همه دينشناس ،آدمهاى
عارف ،عالم و چيزفهم بودند ـ وقتى به حضرت مىگفتند كه
«آقا! خطر دارد ،نرويد» مىخواستند بگويند وقتى خطرى در سر
راه تكليف است ،تكليف برداشته است .آنها نمىفهميدند كه اين
تكليف ،تكليفى نيست كه با خطر برداشته شود.
اين تكليف ،هميشه خطر دارد .آيا ممكن است انسان ،عليه
قدرتى آنچنان مقتدر ـ به حسب ظاهر ـ قيام كند و خطر نداشته
باشد؟! مگر چنين چيزى مىشود؟! اين تكليف ،هميشه خطر
دارد .همان تكليفى كه امام بزرگوار انجام داد .به امام هم مىگفتند
«آقا! شما كه با شاه درافتادهايد ،خطر دارد ».امام نمىدانست خطر
دارد؟! امام نمىدانست كه دستگاه امنيّتى رژيم پهلوى ،انسان را
مىگيرد ،مىكشد ،شكنجه مىكند ،دوستان انسان را مىكشد و
تبعيد مىكند؟! امام اينها را نمىدانست؟!
كارى كه در زمان امام حسيـن انجام گرفت ،نسخهی
كوچكش هم در زمان امام ما انجام گرفت؛ منتها آنجا به نتيجهی
شهادت رسيد ،اينجا به نتيجهی حكومت .اين همان است؛ فرقى
نمىكند .هدف امام حسين با هدف امام بزرگوار ما يكى بود.
اين مطلب ،اساس معارف حسين است .معارف حسينى ،بخش
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كرده و زمينه و شرايط هم آماده است.
البتّه دوران تاريخ ،اوقات مختلفى است .گاهى شرايط آماده
است و گاهى آماده نيست .زمان امام حسين آماده بود ،زمان ما
هم آماده بود .امام همان كار را كرد .هدف يكى بود .منتها وقتى
انسان به دنبال اين هدف راه مىافتد و مىخواهد عليه حكومت
و مركز باطل قيام كند ،براى اينكه اسالم و جامعه و نظام اسالمى
را به مركز صحيح خود برگرداند ،يك وقت است كه وقتى قيام
كرد ،به حكومت مىرسد؛ اين يك شكل آن است ـ در زمان ما
بحمداهلل اينطور شد ـ يك وقت است كه اين قيام ،به حكومت
نمىرسد؛ به شهادت مىرسد.
آيا در اين صورت ،واجب نيست؟ چرا؛ به شهادت هم برسد
واجب است .آيا در اين صورتى كه به شهادت برسد ،ديگر قيام
فايدهاى ندارد؟ چرا؛ هيچ فرقى نمىكند .اين قيام و اين حركت،
در هر دو صورت فايده دارد ـ چه به شهادت برسد ،چه به
حكومت ـ منتها هركدام ،يك نوع فايده دارد .بايد انجام داد؛ بايد
حركت كرد.
اين ،آن كارى بود كه امام حسين انجام داد .منتها امام حسين
آن كسى بود كه براى ا ّولين بار اين حركت را انجام داد .قبل از او
انجام نشده بود؛ چون قبل از او ـ در زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين ـ
چنين زمينه و انحرافى به وجود نيامده بود ،يا اگر هم در مواردى
انحرافى بود ،زمينه مناسب و مقتضى نبود .زمان امام حسين ،هر
دو وجود داشت .در باب نهضت امام حسين ،اين اصلِ قضيّه
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عظيمى از معارف شيعه است .اين پايهی مه ّمى است و خود
يكى از پايههاى اسالم است.
پس هدف ،عبارت شد از بازگرداندن جامعهی اسالمى به
ّ
خط صحيح .چه زمانى؟ آن وقتى كه راه ،عوضى شده است و
ِ
خيانت كسانى ،مسلمين را منحرف
جهالت و ظلم و استبداد و
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قيــــام امام حسين(ع)؛
مصداق بزرگ فريضهي
امر به معروف و نهي از
منكر

مباني و شواهد تحليل
هدف امام حسين(ع) از
بيانات آن حضرت

است.
پس مىتوانيم اينطور جمعبندى كنيم ،بگوييم :امام حسين
قيام كرد تا آن واجب بزرگى را كه عبارت از تجديد بناى نظام و
جامعهی اسالمى ،يا قيام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعهی
اسالمى است ،انجام دهد .اين از طريق قيام و از طريق امر به
ِ
بزرگ
معروف و نهى از منكر است؛ بلكه خودش يك مصداق
امر به معروف و نهى از منكر است .البتّه اين كار ،گاهى به
نتيجهی حكومت مىرسد؛ امام حسين براى اين آماده بود .گاهى
هم به نتيجهی شهادت مىرسد؛ براى اين هم آماده بود.
ما به چه دليل اين مطلب را عرض مىكنيم؟ اين را از كلمات
خود امام حسين به دست مىآوريم .من در ميان كلمات حضرت
السالم ،چند عبارت را انتخاب كردهام ـ البتّه بيش از
ابىعبدا 
هللعلیه ّ
اينهاست كه همه ،همين معنا را بيان مىكند ـ ا ّول در مدينه؛
آن شبى كه وليد حاكم مدينه ،حضرت را احضار كرد و گفت:
معاويه از دنيا رفته است و شما بايد با يزيد بيعت كنيد! حضرت
1
ǾǧȐŬơȁƨǠȈƦǳƢƥǪƷơƢǼ
به او فرمود :باشد تا صبحË ËȇơǹȁǂǜǼƫȁǂǜǼǻ ،
برويم فكر كنيم ،ببينيم ما بايد خليفه شويم ،يا يزيد بايد خليفه
شود! مروان فرداى آن روز ،حضرت را در كوچههاى مدينه ديد،
گفت :يا اباعبداهلل ،تو خودت را به كشتن مىدهى! چرا با خليفه
بيعت نمىكنى؟ بيا بيعت كن ،خودت را به كشتن نده؛ خودت
را به زحمت نينداز!
حضرت در جواب او ،اين جمله را فرمودǾȈǳơ ƢËǻơ ȁ ƅƢËǻơ :
ơ ƪȈǴƥ ƾǫ ƿơ ǵȐǈǳơال 2ƾȇǄȇ ǲưǷ ǝơǂƥ ƨǷË؛
ȄǴǟ ȁ ǹȂǠƳơǁơالË ǵȐǇ
ديگر بايد با اسالم ،خداحافظى كرد و بدرود گفت؛ آن وقتى
كه حاكمى مثل يزيد بر سر كار بيايد و اسالم به حاكمى مثل
 .1بحاراالنوار ،ج  ،44ص .325
 .2همان.
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يزيد ،مبتال گردد! قضيّه شخص يزيد نيست؛ هركس مثل يزيد
باشد .حضرت مىخواهد بفرمايد كه تا به حال هرچه بود ،قابل
تح ّمل بود؛ ا ّما االن پاى اصل دين و نظام اسالمى در ميان است
و با حكومت كسى مثل يزيد ،نابود خواهد شد .به اين كه خطر
انحراف ،خطر جدّ ى است ،اشاره مىكند .مسئله ،عبارت از خطر
براى اصلِ اسالم است.
السالم ،هم هنگام خروج از مدينه ،هم
حضرت ابىعبدا 
هللعلیه ّ
هنگام خروج از ّ
مكه ،صحبتهايى با مح ّمدبن حنفيّه داشت .به
نظر من مىرسد كه اين وصيّت ،مربوط است به هنگامى كه
مىخواست از ّ
ذيحجه هم كه مح ّمدبن
مكه خارج شود .در ماه
ّ
حنفيّه به ّ
مكه آمده بود ،صحبتهايى با حضرت داشت .حضرت
به برادرش محمد بن حنفيّه ،چيزى را به عنوان وصيّت نوشت
و داد.
آنجا بعد از شهادت به وحدانيّت خدا و چه و چه ،به اينجا
مىرسدȁƁǂǋơƱǂƻơŃȄËǻơȁ :الȁƁǂǘƥالȁƁƾǈǨǷال1ƀŭƢǛ؛ يعنى
كسانى اشتباه نكنند و تبليغاتچيها تبليغ كنند كه امام حسين هم
مثل كسانى كه اين گوشه و آن گوشه ،خروج مىكنند براى اين
كه قدرت را به چنگ بگيرند ـ براى خودنمايى ،براى عيش
و ظلم و فساد ـ وارد ميدان مبارزه و جنگ مىشود! كار ما از
اين قبيل نيست؛ ƤǴǘǳƪƳǂƻƢǸËǻơȁơالȃƾË ƳƨǷË ơľƵȐǏ؛ عنوان
اين كار ،همين اصالح است؛ مىخواهم اصالح كنم .اين همان
واجبى است كه قبل از امام حسين ،انجام نگرفته بوده است.
اين اصالح ،از طـريق خروج است ،خـروج ،يعنى قيام؛
حضرت در اين وصيّتنامه ،اين را ذكر كرد ـ تقريب ًا تصريح به اين
معناست ـ يعنى ا ّوالً مىخواهيم قيام كنيم و اين قيام ما هم براى
اصالح است؛ نه براى اين است كه حتم ًا بايد به حكومت برسيم،
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نه براى اين است كه حتم ًا بايد برويم شهيد شويم .نه؛ مىخواهيم
اصالح كنيم .البتّه اصالح ،كار كوچكى نيست .يك وقت شرايط،
طورى است كه انسان به حكومت مىرسد و خودش زمام قدرت
را به دست مىگيرد؛ يك وقت نمىتواند اين كار را بكند ـ
نمىشود ـ شهيد مىشود .در عين حال هر دو ،قيامِ براى اصالح
است.
بعد مىفرمايدȄĔơȁǥȁǂǠŭƢƥǂǷƕǹơƾȇǁơ :ƧŚǈƥŚǇơȁǂǰǼŭơǺǟ
1ȃƾË Ƴ؛ اين اصالح ،مصداق امر به معروف و نهى از منكر است.
اين هم يك بيان ديگر.
حضرت در ّ
مكه ،دو نامه نوشته است كه :يكى به رؤساى
بصره و يكى به رؤساى كوفه است .در نامهی حضرت به رؤساى
بصره ،اينطور آمده استƢǻơȁƣƢƬǰǳơơǀđǶǰȈǳơńȂǇǁƮǠƥƾǫȁ :
ƪȈȈƷơƾǫƨǟƾƦǳơȁƪƬȈǷơƾǫƨËǼǈǳơË
Ë ǹƢǧǾËȈƦǻƨËǼǇȁƅơƣƢƬǯńơǶǯȂǟƽơ
2ƽƢǋǂǳơǲȈƦǇǶǯƾǿơńȂǫơȂǠǸǈƫǹƢǧ؛ من مىخواهم بدعت را از
Ë
بين ببرم و سنّت را احيا كنم؛ زيرا سنّت را ميراندهاند و بدعت را
زنده كردهاند! اگر دنبال من آمديد ،راه راست با من است؛ يعنى
مىخواهم همان تكليف بزرگ را انجام دهم كه احياى اسالم و
احياى سنّت پيغمبر و نظام اسالمى است.
اّ
ơƢǷȃǂǸǠǴǧالǶǯƢūơȏơǵƢǷ
بعد در نامه به اهل كوفه فرمود:
ƅơǮǳƿȄǴǟǾǈǨǻǆƥƢūơǪūơǺȇƾƥǺƟơ
ƾË ǳơǖǈǬǳƢƥǶƟƢǬǳơȁƣƢƬǰǳƢƥ
Ë
3ǵȐǈǳơȁ؛ امام و پيشوا و رئيس جامعه اسالمى نمىتواند كسى
Ë
باشد كه اهل فسق و فجور و خيانت و فساد و دورى از خدا و
اينهاست .بايد كسى باشد كه به كتاب خدا عمل كند .يعنى در
جامعه عمل كند؛ نه اين كه خودش در اتاق خلوت فقط نماز
 .1بحاراالنوار ،ج  ،44ص .329
 .2وقعۀ ّ
الطف ،ص .107
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بخواند؛ بلكه عمل به كتاب را در جامعه زنده كند ،اخذ به قسط
و عدل كند و حق را قانون جامعه قرار دهد.
مقررات جامعه را حق
 ،ǪūơǺȇƾƥǺƟơƾË ǳơيعنى آيين و قانون و ّ
قرار دهد و باطل را كنار بگذاردƅơǮǳƿȄǴǟǾǈǨǻǆƥƢūơȁ .؛ ظاهرا ً
معناى اين جمله اين است كه خودش را در ّ
خط مستقيم الهى
به هر كيفيّتى حفظ كند و اسير جاذبههاى شيطانى و ما ّدى نشود؛
والسالم .بنابراين ،هدف را مشخّ ص مىكند.
ّ
امام حسين از ّ
مكه خارج شد .آن حضرت در بين راه در
هر كدام از منازل ،صحبتى با لحنهاى مختلف دارد .در منزلى
حربنيزيد هم در كنار حضرت است
به نام بيضه ،در حالى كه ّ
ـ حضرت مىرود ،او هم در كنار حضرت مىرود ـ به اين منزل
رسيدند و فرود آمدند .شايد قبل از اين كه استراحت كنند ـ يا
بعد از اندكى استراحت ـ حضرت ايستاد و خطاب به لشكر
دشمن ،اينگونه فرمود:
ƅصلّىاهللعليهوآله ƁǂƟƢƳ ƀǻƢǘǴǇ ȃƗǁ ǺǷ ǱƢǫ
ǱȂǇǁ Ëǹơ ǅƢËǼǳơ ƢȀËȇơ ơ
Å ƸƬǈǷ
ǱȂǇǁƨËǼǈǳƀǨǳƢűƅơƾȀǠǳƀưǯƢǻƅơǵǂūȐƅơƽƢƦǟľǲǸǠȇƅơ
Ƣƥال ȁ ǱȂǬƥ ǂËȈǤȇ Ń ËĽ ǹơȁƾǠǳơȁ Ľال ȄǴǟ ƀËǬƷ ǹƢǯ ǲǠǧǾǴƻƾȇ ǹơ ƅơ
1ǾǴƻƾǷ؛ يعنى اگر كسى ببيند حاكمى در جامعه ،بر س ِر كار است
كه ظلم مىكند ،حرام خدا را حالل مىشمارد ،حالل خدا را
حرام مىشمارد ،حكم الهى را كنار مىزند ـ عمل نمىكند ـ و
ديگران را به عمل وادار نمىكند؛ يعنى در ميان مردم ،با گناه،
با دشمنى و با ظلم عمل مىكند ـ حاك ِم فاس ِد ظال ِم جائر ،كه
مصداق كاملش يزيد بود ـ Ń ȁȁǱȂǬƥǂËȈǤȇال ،2ǲǠǧو با زبان و
عمل ،عليه او اقدام نكند ،3ǾǴƻƾǷǾǴƻƾȇǹơƅơȄǴǟƀËǬƷǹƢǯ ،خداى
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ِ
ِ
بىتفاوت بىعمل را هم به همان
ساكت
متعال در قيامت ،اين
سرنوشتى دچار مىكند كه آن ظالم را دچار كرده است؛ يعنى با
او در يك صف و در يك جناح قرار مىگيرد.
اين را پيغمبر فرموده است .اين كه عرض كرديم پيغمبر،
حكم اين مطلب را فرموده است ،اين يكى از نمونههاى آن است.
پس پيغمبر مشخّ ص كرده بود كه اگر نظام اسالمى ،منحرف شد،
بايد چه كار كرد .امام حسين هم به همين فرمايش پيغمبر ،استناد
مىكند.
پس تكليف ،چه شد؟ تكليف ǲǠǧȁǱȂǬƥǂËȈǤȇ ،شد .اگر انسان
در چنين شرايطى قرار گرفت ـ البتّه در زمانى كه موقعيّت مناسب
باشد ـ واجب است در مقابل اين عمل ،قيام و اقدام كند .به هر
كجا مىخواهد برسد؛ كشته شود ،زنده بماند ،به حسب ظاهر
موفق شود ،يا نشود .هر مسلمانى در مقابل اين وضعيّت بايد قيام
و اقدام كند .اين تكليفى است كه پيغمبر فرموده است.
1ơǀđǪƷơȄ؛ من از همهی مسلمانان
بعد امام حسين فرمودË Ëǻơȁ :
شايستهترم به اينكه اين قيام و اين اقدام را بكنم؛ چون من پسر
پيغمبرم .اگر پيغمبر ،اين تغيير ،يعنى همين اقدام را بر تكتك
مسلمانان واجب كرده است ،بديهى است حسينبنعلى ،پسر
پيغمبر ،وارث علم و حكمت پيغمبر ،از ديگران واجبتر و مناسبتر
است كه اقدام كند و من به خاطر اين است كه اقدام كردم .پس
امام ،ع ّلت قيام خود را بيان مىكند.
در منزل ازيد كه چهار نفر به حضرت ملحق شدند ،بيان
السالم هست .حضرت فرمودȄËǻơƅơȁƢǷË ơ :
ديگرى از امام حسي 
نعلیه ّ
2
 . ƢǻǂǨǛȁơƢǼǴƬǫƢǼƥƅơƽơǁơƢǷƁŚƻǹȂǰȇǹơȂƳǁȋاين هم نشانهى
اينكه گفتيم فرقى نمىكند؛ چه به پيروزى برسند ،چه كشته
 .1بحاراالنوار ،ج  ،44ص .382
 .2وقعۀ ّ
الطف ،ص .174
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بشوند ،تفاوتى نمىكند .تكليف ،تكليف است؛ بايد انجام بگيرد.
فرمود :من اميدم اين است كه خداى متعال ،آن چيزى كه براى ما
در نظر گرفته است ،خير ماست؛ چه كشته بشويم ،چه به پيروزى
برسيم .فرقى نمىكند؛ ما داريم تكليفمان را انجام مىدهيم.
در خطبهي ا ّو ِل بعد از ورود به سرزمين كربال فرمودǱǄǻƾǫ :
ơالǪūơǹȁǂƫالńơȁǾƥǲǸǠȇ
ơǺǷال 1ǹȁǂƫƾǫƢǷǂǷبعد فرمود:
Ë
ǲǗƢƦǳơال ƢËǬƷǾËƥǁƔƢǬǳľǺǷƚŭơƤǣŚǳǾǼǟȄǿƢǼƬȇـ تا آخر اين خطبه.
السالم براى انجام يك
خالصه و جمعبندى كنم؛ پس امام حسي 
نعلیه ّ
متوجه به يكايك
واجب ،قيام كرد .اين واجب در طول تاريخ،
ّ
مسلمانان است .اين واجب ،عبارت است از اينكه هر وقت
ديدند كه نظام جامعهي اسالمى دچار يك فسادِ بنيانى شده و
بيم آن است كه بهك ّلى احكام اسالمى تغيير يابد ،هر مسلمانى
بايد قيام كند.
البتّه در شرايط مناسب؛ آن وقتى كه بداند اين قيام ،اثر خواهد
بخشيد .جزو شرايط ،زنده ماندن ،كشته نشدن ،يا اذيّت و آزار
السالم
نديدن نيست .اينها جزو شرايط نيست؛ لذا امام حسينعلیه ّ
قيام كرد و عم ً
ال اين واجب را انجام داد تا درسى براى همه
باشد.
خب؛ ممكن است هركسى در طول تاريخ و در شرايط
مناسب ،اين كار را بكند؛ البتّه بعد از زمان امام حسين ،در زمان
هيچيك از ائ ّمهي ديگر ،چنين شرايطى پيش نيامد .خود اين
مهم ديگرى بود
تحليل دارد كه چطور پيش نيامد؛ چون كارهاى ّ
كه بايد انجام مىگرفت و چنين شرايطى ،در جامعهي اسالمى ،تا
آخر دوران حضور و ا ّول زمان غيبت ،اص ً
ال مح ّقق نشد .البتّه در
طول تاريخ ،از اينگونه شرايط در كشورهاى اسالمى ،زياد پيش
مىآيد .امروز هم شايد در دنياى اسالم جاهايى است كه زمينه
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روش امام حسين(ع)؛
راه زنده براي همهي
م ّلتها در همهي عصرها

استفــــادهي امــــــام
خميني(ره) از درسهاي
نهضت حسيني

بررسي داستان تمثيلي
از مثنــــوي مولوي در
نشان دادن راه نجات

هست و مسلمانان بايد انجام دهند .اگر انجام دهند ،تكليفشان را
انجام دادهاند و اسالم را تعميم و تضمين كردهاند .باالخره يكى،
دو نفر شكست مىخورند.
وقتى اين تغيير و قيام و حركت اصالحى تكرار شود ،مطمئنّ ًا
فساد و انحراف ،ريشهكن شده و از بين خواهد رفت .هيچكس
اين راه و اين كار را بلد نبود؛ چون زمان پيغمبر كه نشده بود،
زمان خلفاى ا ّول هم كه انجام نگرفته بود ،اميرالمؤمنين هم كه
السالم از لحاظ
معصوم بود ،انجام نداده بود .لذا امام حسي 
نعلیه ّ
عملى ،درس بزرگى به همهي تاريخ اسالم داد و در حقيقت،
اسالم را هم در زمان خودش و هم در هر زمان ديگرى بيمه
كرد.
هرجا فسادى از آن قبيل باشد ،امام حسين در آنجا زنده
است و با شيوه و عمل خود مىگويد كه شما بايد چه كار كنيد.
تكليف اين است؛ لذا بايد ياد امام حسين و ياد كربال زنده باشد؛
چون ياد كربال اين درس عملى را جل ِو چشم مىگذارد.
متأسفانه در كشورهاى اسالمىِ ديگر ،درس عاشورا آن چنان
ّ
كه بايد شناخته شده باشد ،شناخته شده نيست .بايد بشود .در
كشور ما شناخته شده بود .مردم در كشور ما امام حسين را
مىشناختند و قيام امام حسين را مىدانستند .روح حسينى بود؛
محرم ماهى است كه خون بر شمشير
لذا وقتى امام فرمود كه ّ
تعجب نكردند .حقيقت هم همين شد؛ خون
پيروز مىشود ،مردم ّ
بر شمشير ،پيروز گرديد.
بنده يك وقت در سالها پيش ،همين مطلب را در جلسهاى از
جلسات براى جمعيّتى عرض كردم ـ البتّه قبل از انقالب ـ مثالى
به ذهنم آمد ،آن را در آن جلسه گفتم؛ آن مثال عبارت است از
داستان همان طوطى كه مولوى در مثنوى ذكر مىكند.
يك نفر يك طوطى در خانه داشت ـ البتّه َمثَل است و اين
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َمثَلها براى بيان حقايق است ـ زمانى مىخواست به سفر هند
برود .با اهل و عيال خود كه خداحافظى كرد ،با آن طوطى
هم وداع كرد .گفت من به هند مىروم و هند سرزمين توست.
طوطى گفت :به فالن نقطه برو ،قوم و خويشها و دوستان من در
آنجايند .آنجا بگو يكى از شما در منزل ماست .حا ِل مرا براى
آنها بيان كن و بگو كه در قفس و در خانهي ماست .چيز ديگرى
از تو نمىخواهم.
او رفت ،سفرش را طى كرد و به آن نقطه رسيد .ديد بله،
طوطيهاى زيادى روى درختان نشستهاند .آنها را صدا كرد ،گفت:
اى طوطيهاى عزيز و سخنگو و خوب! من پيغامى براى شما
دارم؛ يك نفر از شما در خانهي ماست ،وضعش هم خيلى خوب
است .در قفس بهسر مىبرد ،ا ّما زندگى خيلى خوب و غذاى
مناسب دارد او به شما سالم رسانده است.
تا آن تاجر اين حرف را زد ،يك وقت ديد آن طوطيها كه
روى شاخههاى درختان نشسته بودند ،همه بال بال زدند و روى
متأسف شد و گفت
زمين افتادند .جلو رفت ،ديد مردهاند! خيلى ّ
چرا من حرفى زدم كه اين همه حيوان ـ مث ً
ال پنج تا ،ده تا طوطىـ
با شنيدن اين حرف ،جانشان را از دست دادند! ا ّما گذشته بود و
كارى نمىتوانست بكند.
تاجر برگشت .وقتى به خانه خودش رسيد ،سراغ قفس
طوطى رفت .گفت :پيغام تو را رساندم .گفت :چه جوابى دادند؟
گفت :تا پيغام تو را از من شنيدند ،همه از باالى درختان پر پر
زدند ،روى زمين افتادند و ُمردند!
تا اين حرف از زبان تاجر بيرون آمد ،يك وقت ديد طوطى
متأسف و
هم در قفس ،پرپر زد و كف قفس افتاد و مرد! خيلى ّ
ناراحت شد .در قفس را باز كرد .طوطى ُمرده بود ديگر؛ نمىشد
نگهش دارد .پايش را گرفت و آن را روى پشت بام ،پرتاب كرد.
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تا پرتاب كرد ،طوطى از وسط هوا بناى بالزدن گذاشت و باالى
ديوار نشست! گفت :از تو تاجر و دوست عزيز ،خيلى ممنونم؛
تو خودت وسيلهی آزادى مرا فراهم كردى .من نمرده بودم؛
خودم را به مردن زدم و اين درسى بود كه آن طوطيها به من ياد
دادند! آنها فهميدند كه من اينجا در قفس ،اسير و زندانيم .با
چه زبانى به من بگويند كه چه كار بايد بكنم تا نجات پيدا كنم؟
عم ً
ال به من نشان دادند كه بايد اين كار را بكنم ،تا نجات يابم!
ـ بمير تا زنده شوى! ـ من پيغام آنها را از تو گرفتم و اين درسى
عملى بود كه با فاصلهی مكانى ،از آن منطقه به من رسيد .من از
آن درس استفاده كردم.
بنده آن روز ـ بيستوچند سال پيش ـ به برادران و خواهرانى
كه اين حرف را مىشنيدند ،گفتم :عزيزان من! امام حسين به
چه زبانى بگويد كه تكليف شما چيست؟ شرايط ،همان شرايط
است؛ زندگى ،همان نوع زندگى است؛ اسالم هم همان اسالم
است .خُ ب؛ امام حسين به همهی نسلها عم ً
ال نشان داد .اگر يك
كلمه حرف هم از امام حسين نقل نمىشد ،ما بايد مىفهميديم
كه تكليفمان چيست.
م ّلتى كه اسير است ،م ّلتى كه در بند است ،م ّلتى كه دچار
فساد سران است ،م ّلتى كه دشمنان دين بر او حكومت مىكنند و
زندگى و سرنوشت او را در دست گرفتهاند ،بايد از طول زمان
بفهمد كه تكليفش چيست؛ چون پسر پيغمبر ـ امام معصوم ـ
نشان داد كه در چنين شرايطى بايد چهكار كرد.
با زبان نمىشد .اگر اين مطلب را با صد زبان مىگفت و
خودش نمىرفت ،ممكن نبود اين پيغام ،از تاريخ عبور كند و
برسد؛ امكان نداشت .فقط نصيحت كردن و به زبان گفتن ،از
تاريخ عبور نمىكند؛ هزار گونه توجيه و تأويل مىكنند .بايد
عمل باشد؛ آن هم عملى چنين بزرگ ،عملى چنين سخت،

55

 .1بحاراالنوار ،ج  ،45ص .218

چهــار گفتــار

فداكارىاى با چنين عظمت و جانسوز كه امام حسين انجام داد!
حقيقت ًا آنچه كه از صحنهی روز عاشورا در مقابل چشم
ماست ،جا دارد كه بگوييم در تمام حوادثى كه از فجايع بشرى
سراغ داريم ،هنوز تك و بىهمتاست و نظيرى ندارد .همانطور
كه پيغمبر فرمود ،اميرالمؤمنين فرمود ،امام حسن فرمود ـ بنابر
آنچه كه در روايات هست ـ ال1ƅơƾƦǟƢƥơƢȇǮǷȂȈǯǵȂȇ؛ هيچ روزى
مثل روز تو ،مثل روز عاشوراى تو ،مثل كربال و مثل حادثهی
تو نيست.
امروز هم روز عاشوراست و بنده مايلم كه چند كلمه ذكر
مصيبت كنم .همه جاى كربال ذكر مصيبت است .همهی حوادث
عاشورا گريهآور و دردناك است .هر بخشى را كه شما بگيريد؛
از ساعتى كه وارد كربال شد ،صحبت امام حسين ،حرف او،
خطبهی او ،شعر خواندن او ،خبر مرگ دادن او ،صحبت كردن
با خواهر ،با برادران ،با عزيزان ،همهی اينها مصيبت است ،تا به
شب و روز عاشورا و ظهر و عصر عاشورا برسد! من گوشهاى از
آنها را حاال عرض مىكنم.
اين روزها ،روزهاى روضه و گريه است؛ شما هم همهجا
مىشنويد .بنده براى اينكه خودم را مختصرى در اين ميهمانى
عظيم حسينى وارد كرده باشم ،اين چند كلمه را عرض مىكنم و
چون اين م ّلت ما خيلى جوان در راه خدا داده است ـ شايد در
بين اين جمعيّت ،هزاران نفر هستند كه جوانانشان را از دست
دادهاند ـ فكر كردم كه چند كلمه از جوانان امام حسين عرض
كنم .ما به همه مىگوييم كه از روى متن ،روضه بخوانيد؛ حاال
ِ
لهوف ابنطاووس را برايتان بخوانم ،تا
بنده مىخواهم متن كتاب
ببينيم روضهی متنى چگونه است .بعضى مىگويند آدم نمىشود
همان را كه در كتاب نوشته است ،بخواند؛ بايد بپرورانيم

بينظير بودن حادثهي
عاشورا در تمام تاريخ
بشر

ذكــر مصيبت حضرت
علياكبــــر(ع) از كتاب
لهوف س ّيد بن طاووس
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ـ بسازيم ـ خُ ب؛ گاهى آن هم اشكالى ندارد؛ ا ّما ما حاال از روى
كتاب ،چند كلمهاى مىخوانيم.
علىبنطاووس ،از علماى بزرگ شيعه در قرن ششم هجرى
است؛ خانوادهی او همه اهل علم و دينند .همهی آنها يا خيلى از
ن
آنها خوبند؛ بخصوص اين دو برادر ـ علىبنموسىبنجعفرب 
طاووس و احمدبن موسى بن جعفربنطاووس ـ اين دو برادر
از علماى بزرگ ،مؤلّفين بزرگ و ثِقات 1بزرگند .كتاب معروف
لهوف از سيّد علىبنموسىبنجعفربنطاووس است .در تعبيرات
منبريهاى ما عين عبارات اين كتاب ـ مثل روايت ـ خوانده
مىشود؛ از بس متقن و مهم است .من از روى اين مىخوانم.
2ǾƬȈƥǲǿơȃȂǇǾǠǷǪƦȇŃƢǸǴǧ؛ يعنى وقتى كه همهی
مىگويدË :
اصحاب امام حسين به شهادت رسيدند و كسى غير از خانوادهی
السالم3؛ علىاكبر از خيمهگاه
او باقى نماندȄǴǟƱǂƻ ،Ǻƥśǈūơعلیه ّ
خارج شدƀȀƳȁǅƢËǼǳơƶƦǏơǺǷǹƢǯȁ .؛ علىاكبر يكى از زيباترين
جوانان بودǱƢƬǬǳơľǽƢƥơǹƿƘƬǇƢǧ .؛ پيش پدر آمد و گفت :پدر،
اكنون اجازه بده تا من بروم بجنگم و جانم را قربانت كنمǹƿƢǧ .
Ǿǳ؛ هيچ مقاومتى نكرد و به او اجازه داد!
اين ديگر اصحاب و برادرزاده و خواهرزاده نيست كه امام
به او بگويد نرو ـ بايست ـ اين پارهی تن و پارهی جگر خود
اوست! حال كه مىخواهد برود ،بايد امام حسين اجازه دهد .اين
انفاق امام حسين است؛ اين اسماعيل حسين است كه به ميدان
مىرودǾǳ ǹƿƢǧ .؛ اجازه داد كه برود .ا ّما همين كه علىاكبر به
طرف ميدان راه افتادǾǼǷǆƟƢȇǂǜǻǾȈǳơǂǜǻËĽ ،؛ امام حسين نگاهى
السالم

از روى نوميدى ،به قد و قامت علىاكبر انداخت.
Ȅƻǁơȁعلیه ّ
 .1افراد مورد اطمينان.
 .2لهوف علي قتلي الطنوف ،ص .112
 .3همان.
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ȄǰƥȁǾǼȈǟ1ƾȀǋơǶȀǴË ǳơǱƢǫËĽ؛ گفت :خدايا خودت شاهد باش.
ǮǳȂǇǂƥƀǬǘǼǷȁƀǬǴƻȁƀǬǴ؛ جوانى
ƻǅƢ
É
È ËǼǳơǾƦǋơǵȐǣǶȀȈǳơǃǂƥƾǬǧ
را به جنگ و به كام مرگ فرستادم كه از همهی مردم ،شبيهتر به
پيغمبر بود؛ هم در چهره ،هم در حرف زدن ،هم در اخالق؛ از
همه جهت!
بهبه ،چه جوانى! اخالقش هم به پيغمبر ،از همه شبيهتر است.
قيافه و حرف زدنش هم به پيغمبر و به حرف زدن پيغمبر ،از
همه شبيهتر است .شما ببينيد امام حسين ،به چنين جوانى چقدر
عالقهمند است! به اين جوان ،عشق مىورزد؛ نه فقط به خاطر
اينكه پسر اوست .به خاطر شباهت ،آن هم چنان شباهتى به
پيغمبر! آن هم حسينى كه در بغل پيغمبر بزرگ شده است .به
اين پسر ،خيلى عالقه دارد و رفتن اين پسر به ميدان جنگ ،خيلى
برايش سخت است .باالخره رفت.
مرحوم ابنطاووس نقل مىكند كه اين جوان به ميدان جنگ
رفت و شجاعانه جنگيد .بعد نزد پدرش برگشت و گفت:
پدرجان! تشنگى دارد مرا مىكشد؛ اگر آبى دارى ،به من بده.
حضرت هم آن جواب را به او داد .برگشت و به طرف ميدان
رفت .حضرت در جواب به او فرمود :برو بجنگ؛ طولى نخواهد
كشيد كه به دست جدّ ت سيراب خواهى شدǦǫȂǷńơǞƳǂǧ .
ǱơǄË ËǼǳơ؛ علىاكبر بهطرف ميدان جنگ برگشت.
مؤلّف اين كتاب ،ابنطاووس است؛ آدم ثقهاى است .اينطور
نيست كه براى گريهگرفتن و مث ً
ال گرم كردن مجلس بخواهد
حرفى بزند؛ نه .عباراتش عبارات متقنى است .مىگويدǲƫƢǫȁ :
ǱƢƬǬǳơǶǜǟơ؛ علىاكبر ،بزرگترين جنگ را كرد؛ در نهايت شجاعت
ƧǂǷǺƥǀǬǼǷǽƢǷǂǧ
و شهامت جنگيد .بعد از آن كه مقدارى جنگيد،
Ë
ƅơƨǼǠǳȃƾƦǠǳơ؛ يكى از افراد دشمن ،آن حضرت را با تيرى هدف
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گرفتǾǟǂǐǧ .؛ پس او را از روى اسب به زمين انداخت.
ǵȐǈǳơ؛ صداى جوان بلند شد :پدر،
Ë ǮȈǴǟ ǽƢƬƥơ Ƣȇ ȃƽƢǼǧ
ǵȐǈǳơǭƗǂǬȇȃ؛ اين جدّ م پيغمبر است كه به
خداحافظ! ƾË Ƴơǀǿ
Ë
تو سالم مىرساندƢǼȈǴǟǵȁƾǬǳơǲƴǟǮǳǱȂǬȇȁ .؛ مىگويد :فرزندم
حسين! زود بيا ،بر ما وارد شو ـ علىاكبر ،همين يك كلمه را بر
زبان جارى كرد ـ 1ƩƢǸǧÅƨǬȀǋǪȀǋĽ؛ بعد آهى ،يا فريادى كشيد
و جان از بدنش بيرون رفت.
السالم؛ امام حسين تا صداى فرزند را شنيد ،به
 ǈūơƔƢƴǧ
śعلیه ّ
طرف ميدان جنگ آمد؛ آنجايى كه جوانش روى زمين افتاده
استǾȈǴǟǦǫȁȄËƬƷ .؛ باالى سر جوان خود رسيدȄǴǟǽƾË ƻǞǓȁȁ .
ǽƾË ƻ؛ صورتش را روى صورت علىاكبر گذاشتƅơǲƬǫǱƢǫȁ .
ƅơȄǴǟǶǿƗǂƳơƢǷǭȂǴƬǫƀǷȂǫ؛ حضرت ،صورتش را روى صورت
علىاكبر گذاشت و اين كلمات را گفت :خداوند بكشد قومى را
كه تو را كشت ...
علیهماالسالم؛ راوى مىگويد:
الراوىȄ ǴǟƪǼƥƤǼȇǃƪƳǂƻȁ :
ّ
قال ّ
ǽƢƦȈƦƷƢȇĶƽƢǼǧ
يك وقت ديديم كه زينب از خيمهها خارج شد.
ÈÌ
ǺƥƢȇǽƢƻơ؛ صدايش بلند شد« :اى عزيز من؛ اى برادرزادهی
من!»ǾȈǴǟƪËƦǯƘǧƪƟƢƳȁ .؛ آمد و خودش را روى پيكر بىجان
السالمƔƢǈËǼǳơńơƢǿƽË ǁȁƢǿǀƻƘǧ؛ امام
علىاكبر انداخت ǈūơƔƢƴǧ .
śعلیه ّ
السالم آمد ،بازوى خواهرش را گرفت ،او را از روى
حسينعلیه ّ
جسد علىاكبر بلند كرد و پيش زنها فرستاد.
ǲƳǂǳơƾǠƥ؛
Ë ǶȀǼǷ ǲƳǂǳơ
 ǾƬȈƥ ǲǿơ ǲǠƳ ËĽصلواتاهللوسالمهعليهم Ë Ʊǂź
دنبالهی اين قضيّه را نقل مىكند كه اگر بخواهيم اين عبارات را
بخوانيم ،واقع ًا دل انسان از شنيدن اين كلمات ،آب مىشود!
من از اين عبارت ابنطاووس ،مطلبى به ذهنم رسيد .اين كه
مىگويد ،ǾȈǴǟƪËƦǯƘǧ :آنچه در اين جمله ابنطاووس است ـ كه
 .1همان ،ص .114
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حتم ًا از روايات و اخبار صحيحى نقل كرده ـ نمىگويد كه امام
حسين خودش را روى بدن علىاكبر انداخت؛ امام حسين ،فقط
صورتش را روى صورت جوانش گذاشت .ا ّما آن كه خودش
را از روى بىتابى روى بدن علىاكبر انداخت ،حضرت زينب
كبرى است.
من در هيچ كتاب و هيچ مقتلى نديدم كه اين زينب بزرگوار،
اين ع ّمهی سادات ،اين عقيلهی بنىهاشم ،وقتى كه دو پسر
خودش ،دو علىاكبر خودش هم در كربال شهيد شدند ـ يكى
عون و يكى مح ّمد ـ عكسالعملى نشان داده باشد؛ مث ً
ال فريادى
كشيده باشد ،گريهی بلندى كرده باشد ،يا خودش را روى بدن
آنها انداخته باشد! به نظرم رسيد اين مادران شهداى زمان ما،
حقيقت ًا نسخهی زينب را عمل و پياده مىكنند! بنده نديدم ،يا
كمتر مادرى را ديدم ـ مادر يك شهيد ،مادر دو شهيد ،مادر
سه شهيد ـ كه وقتى انسان او را مىبيند ،در او ضعف و عجز
احساس كند!
مادران واقع ًا شيرزنانى هستند كه انسان مىبيند زينب كبرى
نسخهی اصلى رفتار مادران شهداى ماست .دو پسر جوانش ـ عون
و مح ّمد ـ شهيد شدند ،حضرت زينب سالماهللعليها عكسالعملى
نشان نداد؛ ا ّما دو جاى ديگر ـ غير از مورد پسران خودش ـ دارد
كه خودش را روى جسد شهيد انداخت؛ يكى همينجاست كه
باالى سر علىاكبر آمد و بىاختيار خودش را روى بدن علىاكبر
انداخت ،يكى هم عصر عاشوراست؛ آن وقتى كه خودش را روى
بدن برادرش حسين انداخت و صدايش بلند شدǱȂǇǁƢȇ :ơǀǿƅơ
1ƔƢǷƾƥǲÉ ǷË ǂǷǮǼȈǈƷ؛ اى پيغمبر خدا ،اين حسين توست؛ اين عزيز
توست؛ اين پارهی تن توست! چه مصيبتهايى را تح ّمل كردند!
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الȁǱȂƷال ȂË ǫاّ
.1ǶȈǜǠǳơȄǴǠǳơƅƢƥ
ȏơƧ
Ë
قبل از خطبهي د ّوم ،چند دعا بكنم؛ با اين چشمهاى اشكبار،
خدا را بخوانيم .ظهر جمعه است ،انشاءاهلل خداى متعال ،بركات
و رحمتش را بر ما نازل كند.
علیهماالسالم قسم مىدهيم كه
ب
پروردگارا! تو را به حسين و زين 
ّ
ما را جزو دوستان و ياران و دنبالهروان آنان قرار بده.
پروردگارا! حيات و زندگى ما را زندگى حسينى و مرگ ما
را مرگ حسينى قرار بده.
پروردگارا! امام بزرگوار ما را كه به اين راه هدايتمان كرد ،با
شهداى كربال محشور كن .شهداى عزيز ما را با شهداى كربال
محشور كن.
پروردگارا! به كسانى كه در راه خدا ،در راه اين انقالب و در
راه اسالم ،از جان و عمر خود مايه گذاشتند؛ جانبازان عزيزمان،
ايثارگران ،آزادگان و كسانى كه هنوز در دست دشمن در اسارتند
ـ هر تعدادى كه هستند ـ از خزانهی غيبات ،رحمت و فضل
خود را نازل كن.
پروردگارا! رحمت خود را بر اين ا ّمت و م ّلت نازل كن؛
همهي گرفتاريهاى اين م ّلت را به فضل و تدبير و حكمت خود
برطرف كن.
پروردگارا! اين م ّلت بزرگ ،اين م ّلت حسينى و عاشورايى
را بر همه دشمنان كوچك و بزرگش پيروز كن؛ دشمنان او را
مأيوس و ناكام كن.
پروردگارا! اسالم را در ميان ما روزبهروز زندهتر و شادابتر
كن.
پروردگارا! اجر كسانى كه براى اين م ّلت و اين كشور،
زحمت مىكشند و از هر لحاظ خدمتى مىكنند ـ مخصوص ًا
سجاديه ،دعاي .46
 .1صحيفهي ّ
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مسؤولين كشور كه دلسوزانه خدمت مىكنند ـ به بهترين و
وافرترين وجهى عطا كن.
پروردگارا! گذشتگان ما را بيامرز؛ مرضاى ما را شفا عنايت
كن؛ پدر و مادر و ذوىالحقوق و اساتيد ما را مشمول رحمت و
فضل خود قرار بده.
پروردگارا! همهي كسانى كه حاجتى دارند و از ما التماس
دعا كردند و خواستند كه مسألت آنها را به درگاه خداى متعال
متضرعانه از تو مىخواهيم حاجاتشان را برآورده فرما.
بياوريم،
ّ
پروردگارا! به مح ّمد و آل مح ّمد ،ا ّمت اسالمى را در هرجاى
دنيا كه هستند ،سربلند كن؛ تكليف حسينى را به آنها تعليم بده؛
توفيق انجام اين تكليف را به آنها عنايت فرما.
ولىعصر
پروردگارا! به مح ّمد و آل مح ّمد ،قلب امام زمان ماّ ،
ما اروحنافداه را از ما خشنود و راضى كن؛ ما را از ياران و
مواليان آن بزرگوار قرار ده؛ توفيق و سعادت زيارت آن بزرگوار
را به ما عنايت فرما.
پروردگارا! به مح ّمد و آل مح ّمد ،آن خيرى كه از تو خواستيم
شرى به تو پناه برديم و پناه
و نخواستيم ،به ما عنايت كن و از هر ّ
نبرديم ،ما را از آن در امان بدار.
 ȈƷǂǳơǶ
Ë Ǻŧǂǳơ
ǶǈƥË ƅơ
1
.ƾƷơƁȂǨǯǾǳǺǰȇŃȁƾǳȂȇŃȁƾǴȇŃƾǸǐǳơƅơƾƷơƅơȂǿǲǫ
Ë
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گفتار س ّوم

1

الرحيم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
.ƨǸǰūơȁƣơȂǐǳƢƥƢǼƬǼǈǳơƽ
ƾË ǇǶȀǴË ǳơ
ËÈ
يكی از نكات برجسته در فرهنگ اسالمی ،كه مصداقهای
بارزش ،بيشتر در تاريخ صدر اسالم و كمتر در طول زمان ديده
میشود ،فرهنگ رزمندگی و جهاد است .جهاد هم فقط به معنای
حضور در ميدان جنگ نيست؛ زيرا هر گونه تالش در مقابله با
دشمن ،میتواند جهاد تل ّقی شود .البتّه بعضی ممكن است كاری
انجام دهند و زحمت هم بكشند و از آن ،تعبير به جهاد كنند؛ ا ّما
اين تعبير ،درست نيست .چون يك شرط جهاد ،اين است كه در
ِ
جنگ مس ّلحانه
مقابله با دشمن باشد .اين مقابله ،يك وقت در ميدان
است كه جهاد رزمی نام دارد؛ يك وقت در ميدان سياست است
كه جهاد سياسی ناميده میشود؛ يك وقت هم در ميدان مسائل
فرهنگی است كه به جهاد فرهنگی تعبير میشود و يك وقت در
ميدان سازندگی است كه به آن جهاد سازندگی اطالق میگردد.
البتّه جهاد ،با عنوانهای ديگر و در ميدانهای ديگر هم هست .پس،
2

 .1در دیدار فرماندهان لشكر  27محمّد رسولاهلل (ص)1375/3/20 ،
 .2البلد االمين و الدّ رع الحصين ،ص .349

اهم ّيت فرهنگ جهـاد در
اسالم

چهــار گفتــار

64

شرط ا ّو ِل جهاد اين است كه در آن ،تالش و كوشش باشد و
شرط د ّومش اينكه ،در مقابل دشمن صورت گيرد.
اين نكته در فرهنگ اسالمی ،نكتهی برجستهای است ،كه
گفتيم نمونههايی هم در ميدانهای مختلف دارد .در روزگار ما
هم ،وقتی ندای مقابله با رژيم منحوس پهلوی از حلقوم امام
رضوان اهللعلیه و همكاران ايشان در سال  1341بيرون آمد ،جهاد
شروع شد .پيش از امام هم ،البتّه جهاد به صورت محدود و
پراكنده وجود داشت كه حائز اهميّت نبود .هنگامی كه مبارزهی
امام شروع شد ،جهاد اهميّت پيدا كرد تا اينكه به مرحلهی
پيروزی خود ،يعنی پيروزی انقالب اسالمی رسيد .بعد از آن
هم ،تا به امروز ،در اين كشور جهاد بوده است .چون ما دشمن
داريم .چون دشمنان ما ،از لحاظ نيروی ما ّدی ،قوی هستند.
چون اطراف و جوانب ما را ،از همهجهت ،دشمنان گرفتهاند.
آنها در دشمنی با ايران اسالمی ،جدّ ی هستند و س ِر شوخی
ندارند؛ چون میخواهند از هر راهی كه شد ضربه بزنند .پس ،در
ايران اسالمی ،هر كس بهنحوی در مقابل دشمن ـ كه از اطراف،
تيرهای زهرآگين را به پيكر انقالب و كشور اسالمی ،نشانه رفته
است ـ تالشی بكند ،جهاد فی سبيل اهلل كرده است .بحمداهلل،
شعلهی جهاد بوده است و هست و خواهد بود.
البتّه يكی از جهادها هم جهاد فكری است .چون دشمن
ممكن است ما را غافل كند ،فكر ما را منحرف سازد و دچار خطا
و اشتباهمان گرداند؛ هر كس كه در راه روشنگری فكر مردم،
تالشی بكند ،از انحرافی جلوگيری نمايد و مانع سوءفهمی شود،
از آنجا كه در مقابله با دشمن است ،تالشش جهاد ناميده میشود.
آن هم جهادی كه شايد امروز ،مهم محسوب میشود .پس ،كشور
ما امروز كانون جهاد است و از اين جهت هيچ نگرانیای هم
نداريم .الحمدهلل مسؤولين كشور خوبند .امروز در رأس كشور،
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شخصيّتهای مؤمن ،مجاهد ،آگاه و صميمی قرار دارند .امروز
شخصيّتی مثل رئيس جمهور ما ـ آقای هاشمی رفسنجانی ـ كه
يك شخصيّت مجاهد و مبارز است و عمرش را هم در جهاد
گذرانده ،شب و روز جهاد میكند .مسؤولين ديگر ،در بخشهای
مختلف ـ مجلس ،ق ّوهی قضائيّه ،نيروهای مس ّلح ،آحاد مردم ـ
ِ
مملكت جهاد فیسبيلاهلل
همه و همه در جهادند و مملكت،
است .از اين جهت ،بنده كه بيشت ِر سنگينی بارم اين است كه نگاه
كنم ببينم كجا شعلهی جهاد در حال فروكش كردن است و به
كمك پروردگار نگذارم؛ ببينم كجا اشتباه كاری میشود ،جلوش
را بگيرم ـ مسؤوليت اصلی حقير ،همينهاست ـ از وجود جهاد در
وضع كنونی كشور ،نگران نيستم .اين را شما بدانيد! منتها ،نكتهای
بليغ در قرآن است كه ما را به فكر میاندازد .قرآن به ما میگويد:
نگاه كنيد و از گذشتهی تاريخ ،درس بگيريد .حال ممكن است
بعضی بنشينند و فلسفهبافی كنند كه گذشته ،برای امروز نمیتواند
سرمشق باشد .شنيدهام كه از اين حرفها میزنند و البتّه ،برفانبار
میكنند! به خيال خودشان ،میخواهند با شيوههای فلسفی ،مسائلی
را مطرح كنند .كاری به كار آنها نداريم .قرآ ن كه صادق مص ّ ِدق
است ،ما را به عبرت گرفتن از تاريخ دعوت میكند .عبرت گرفتن
از تاريخ ،يعنی همين نگرانیای كه االن عرض كردم .چون در
تاريخ چيزی هست كه اگر بخواهيم از آن عبرت بگيريم ،بايد
دغدغه داشته باشيم .اين دغدغه ،مربوط به آينده است .چرا و
برای چه ،دغدغه؟ مگرچه اتّفاقی افتاده است؟
اتّفاقی كه افتاده است ،در صدر اسالم است .من يك وقت
عرض كردم :جا دارد م ّلت اسالم فكر كند كه چرا پنجاه سال
بعد از وفات پيغمبر ،كار كشور اسالمی به جايی رسيد كه مردم
مسلمان ـ از وزيرشان ،اميرشان ،سردارشان ،عالمشان ،قاضیشان،
قاریشان و اجامر و اوباششان ـ در كوفه و كربال جمع شدند

لزوم عبـــرتگيري از
تاريخ صدر اسالم
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هشدار دربارهی لزوم
جلوگیـــــری از تکرار
فاجعـــهی عاشورا در
آینده

و جگر گوشهی پيغمبر را با آن وضع فجيع به خاك و خون
كشيدند؟! خوب؛ انسان بايد به فكر فرو رود ،كه چرا چنين
شد؟ اين قضيّه را بنده دو ،سه سال پيش ،در يكی دو سخنرانی،
با عنوان "عبرتهای عاشورا" مطرح كردم .البتّه درسهای عاشورا
مثل درس شجاعت و غيره جداست .از درسهای عاشورا مهمتر،
عبرتهای عاشوراست .اين را من قب ً
ال گفتهام .كار به جايی برسد
كه جلو چشم مردم ،حرم پيغمبر را به كوچه و بازار بياورند و به
آنها تهمت خارجی بزنند!
خارجی معنايش اين نيست كه اينها از كشورِ خارج آمدهاند.
آن زمان ،اصطالح خارجی ،به معنای امروز بهكار نمیرفت.
خارجی يعنی جزو خوارج .يعنی خروج كننده .در اسالم،
فرهنگی است معتنابه اينكه ،اگر كسی عليه امام عادل خروج و
قيام كند ،مورد لعن خدا و رسول و مؤمنين و نيروهای مؤمنين
قرار میگيرد .پس ،خارجی يعنی كسی كه عليه امام عادل خروج
میكند .لذا ،همهی مردم مسلمان ،آن روز از خارجيها ،يعنی
خروجكنندهها ،بدشان میآمد.
1
در حديث است كه  ǁƾǿǾǷƾǧǱƽƢǟǵƢǷơķǴǟƱǂƻǺǷ؛ كسی كه
در اسالم ،عليه امام عادل خروج و قيام كند ،خونش هدر است.
اسالمی كه اين قدر به خو ِن مردم اهميّت میدهد ،در اينجا ،چنين
السالم كسانی بودند كه
برخوردی دارد .به هنگام قيام امام حسي 
نعلیه ّ
السالم را
پسر پيغمبر ،پسر فاطمهی زهرا و پسر اميرالمؤمنينعلیهم ّ
به عنوان خروج كننده بر امام عادل معرفی كردند! امام عادل
كيست؟ يزيد بن معاويه!
السالم به عنوان خروجكننده،
آن عدّ ه ،در معرفی امام حسي 
نعلیه ّ
موفّق شدند .خُ ب؛ دستگاه ِ
ِ
حكومت ظالم ،هر چه دلش میخواهد
میگويد .مردم چرا بايد باور كنند؟! مردم چرا ساكت بمانند؟! آنچه
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،ج  ،2ص .15
ّ .1
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بنده را دچار دغدغه میكند ،همين جای قضيّه است .میگويم:
چه شد كه كار به اينجا رسيد؟! چه شد كه ا ّمت اسالمی كه
آن قدر نسبت به جزئيّات احكام اسالمی و آيات قرآنش دقّت
داشت ،در چنين قضيّهی واضحی ،به اين صورت دچار غفلت
و سهلانگاری شد كه ناگهان فاجعهای به آن عظمت رخ داد؟!
رخدادهايی چنين ،انسان را نگران میكند .مگر ما از جامعهی
علیهماالسالم ُقرصتر و محكمتريم؟! چه
ن
زمان پيغمبر و اميرالمؤمني 
ّ
كنيم كه آن گونه نشود؟ خُ ب؛ به سؤالی كه گفتيم «چه شد كه
چنين شد؟» كسی جواب جامعی نداده است .مسائلی عنوان شده
است كه البتّه كافی و وافی نيست .به همين دليل ،قصد دارم
امروز كوتاه و مختصر ،دربارهی اصل قضیّه صحبت كنم .آنگاه
ِ
دست ذهن شما میسپارم تا خودتان
سررشتهی مطلب را به
دربارهی آن فكر كنيد .كسانی كه اهل مطالعه و انديشهاند ،دنبال
اين قضیّه تحقيق و مطالعه كنند و كسانی كه اهل كار و عملند،
دنبال اين باشند كه با چه تمهيداتی میتوان جلو تكرار چنين
قضايايی را گرفت؟
اگر امروز من و شما جلو قضیّه را نگيريم ،ممكن است پنجاه
سال ديگر ،ده سال ديگر يا پنج سال ديگر ،جامعهی اسالمی ما
السالم رسيده بود.
كارش به جايی برسد كه در زمان امام حسي 
نعلیه ّ
مگر اينكه چشمان تيزی تا اعماق را ببيند؛ نگهبان امينی راه را
نشان دهد؛ مردم صاحب فكری كار را هدايت كنند و ارادههای
محكمی پشتوانهی اين حركت باشند .آن وقت ،البتّه ،خاكري ِز
محكم و دژِ مستحكمی خواهد بود كه كسی نخواهد توانست
در آن نفوذ كند .و االّ ،اگر رها كرديم ،باز همان وضعيّت پيش
میآيد .آنوقت ،اين خونها ،همه هدر خواهد رفت.
در آن عهد ،كار به جايی رسيد كه نوادهی مقتولينِ جنگ
بدر كه به دست اميرالمؤمنين و حمزه و بقيّهی سرداران اسالم،
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به َد َرك رفته بودند ،تكيه بر جای پيغمبر زد ،س ِر جگر گوشهی
ِ
چوب خيزران به لب و
همان پيغمبر را در مقابل خود نهاد و با
دندانش زد و گفت:
1
جزع الخزرج من وقع االسل
ليت اشياخی ببدرٍ شهـــدوا
يعنی كشتههای ما در جنگ بدر ،برخيزند و ببينند كه با
كشندههايشان چه كار كرديم! قضيّه ،اين است .اينجاست كه
قرآن میگويد عبرت بگيريد! اينجاست كه میگويدơȁŚǇǲǫ :
 2Ǒǁȋơķǧدر سرزمين تاريخ سير كنيد و ببينيد چه اتّفاقی افتاده
است؛ آنگاه خودتان را برحذر داريد.
بنده ،برای اينكه اين معنا در فرهنگ كنونی كشور ،انشاءاهلل
به وسيلهي افراد صاحب رأی و نظر و فكر تبيين شود و دنبال
گردد ،نكاتی را به اختصار بيان میكنم:
ببينيد عزيزان من! به جماعت بشری كه نگاه كنيد ،در هر
جامعه و شهر و كشوری ،از يك ديدگاه ،مردم به دو قسم تقسيم
قسم كسانی هستند كه بر مبنای فكر خود ،از
میشوند :يك
ْ
روی فهميدگی و آگاهی و تصميمگيری كار میكنند .راهی را
میشناسند و در آن راه ـ كه به خوب و بدش كار نداريم ـ گام
برمیدارند .يك قِسم اينهايند كه اسمشان را خواص میگذاريم.
قسم ديگر ،كسانی هستند كه نمیخواهند بدانند چه راهی
درست و چه حركتی صحيح است .در واقع نمیخواهند بفهمند،
بسنجند ،به تحليل بپردازند و درك كنند .به تعبيری ديگر ،تابع
َج ّوند .به چگونگی ج ّو نگاه میكنند و دنبال آن ج ّو به حركت در
میآيند .اسم اين قسم از مردم را عوام میگذاريم .پس ،جامعه را
میشود به خواص و عوام تقسيم كرد .اكنون دقّت كنيد تا نكتهای
در باب خواص و عوام بگويم تا اين دو با هم اشتباه نشوند:
خاصی هستند؟ جواب،
خواص چه كسانی هستند؟ آيا قشر ّ
 .1تفسير قمي ،ج  ،2ص .86
 .2سورهي انعام ،آيهي .11
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منفی است .زيرا در بين خواص ،كنار افراد با سواد ،آدمهای
بیسواد هم هستند .گاهی كسی بیسواد است؛ ا ّما جزو خواص
است .يعنی میفهمد چه كار میكند .از روی تصميمگيری و
تشخيص عمل میكند؛ ولو درس نخوانده ،مدرسه نرفته ،مدرك
ندارد و لباس روحانی نپوشيده است .بههرحال ،نسبت به قضايا
از فهم برخوردار است.
در دوران پيش از پيروزی انقالب ،بنده در ايرانشهر تبعيد
بودم .در يكی از شهرهای همجوار ،چند نفر آشنا داشتيم كه يكی
از آنها راننده بود ،يكی شغل آزاد داشت و باالخره ،اهل فرهنگ
خاص كلمه نبودند .به حسب ظاهر ،به آنها
و معرفت ،به معنای
ّ
عامی اطالق میشد .با اين حال جزو خواص بودند .آنها مرتّب
برای ديدن ما به ايرانشهر میآمدند و از قضايای مذاكرات خود
با روحانی شهرشان میگفتند .روحانی شهرشان هم آدم خوبی
بود؛ منتها جزو عوام بود .مالحظه میكنيد! رانندهی كمپرسی
جزو خواص ،ولی روحانی و پيشنماز محترم جزو عوام! مث ً
ال
آن روحانی میگفت« :چرا وقتی اسم پيغمبر میآيد يك صلوات
میفرستيد ،ولی اسم «آقا» كه میآيد ،سه صلوات میفرستيد؟!»
نمیفهميد .راننده به او جواب میداد :روزی كه ديگر مبارزهای
نداشته باشيم؛ اسالم بر همه جا فائق شود؛ انقالب پيروز شود؛ ما
نه تنها سه صلوات ،كه يك صلوات هم نمیفرستيم! امروز اين
سه صلوات ،مبارزه است! راننده میفهميد ،روحانی نمیفهميد!
اين را مثال زدم تا بدانيد خواص كه میگوييم ،معنايش
صاحب ِ
خاصی نيست .ممكن است مرد باشد ،ممكن است
لباس ّ
زن باشد .ممكن است تحصيلكرده باشد ،ممكن است تحصيل
نكرده باشد .ممكن است ثروتمند باشد ،ممكن است فقير باشد.
ممكن است انسانی باشد كه در دستگاههای دولتی خدمت
میكند ،ممكن است جزو مخالفين دستگاههای دولتی طاغوت
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نقش خـــــــواص در
جبهههای حق و باطل

باشد .خواص كه میگوييم ـ از خوب و بدش ـ (خواص را
هم باز تقسيم خواهيم كرد) يعنی كسانی كه وقتی عملی انجام
میدهند ،موضعگيریای میكنند و راهی انتخاب میكنند ،از
روی فكر و تحليل است .میفهمند و تصميم میگيرند و عمل
خواصند .نقطهی مقابلش هم عوام است .عوام يعنی
میكنند .اينها
ّ
كسانی كه وقتی ج ّو به سمتی میرود ،آنها هم دنبالش میروند و
تحليلی ندارند .يك وقت مردم میگويند «زنده باد!» اين هم نگاه
میكند ،میگويد «زنده باد!» يك وقت مردم میگويند «مرده باد!»
نگاه میكند ،میگويد «مرده باد!» يك وقت ج ّو اين طور است؛
اينجا میآيد .يك وقت جو آن طور است؛ آنجا میرود!
يك وقت ـ فرض بفرماييد ـ حضرت مسلم وارد كوفه
السالم آمد .خاندان
میشود .میگويند« :پسر عموی امام حسي 
نعلیه ّ
بنیهاشم آمدند .برويم .اينها میخواهند قيام كنند ،میخواهند
خروج كنند» و چه و چه .تحريك میشود ،میرود ُدور و ب َ ِر
حضرت مسلم؛ میشوند هجده هزار بيعت كننده با مسلم!
پنج ،شش ساعت بعد ،رؤسای قبايل به كوفه میآيند؛ به مردم
میگويند« :چه كار میكنيد؟! با چه كسی میجنگيد؟! از چه
كسی دفاع میكنيد؟! پدرتان را در میآورند!» اينها دور و بر مسلم
را خالی میكنند و به خانههايشان بر میگردند .بعد كه سربازان
ابن زياد دور خانهی طوعه را میگيرند تا مسلم را دستگير كنند،
همينها از خانههايشان بيرون میآيند و عليه مسلم میجنگند! هر
چه میكنند ،از روی فكر و تشخيص و تحليل درست نيست .هر
طور كه ج ّو ايجاب كرد ،حركت میكنند .اينها عوامند .بنابراين،
در هر جامعه ،خواصی داريم و عوامی .فع ً
ال عوام را بگذاريم كنار
و سراغ خواص برويم.
ِّ
خواص
خواص جبههی حق و
خواص ،طبع ًا دو جبههاند:
ّ
جبههی باطل .عدّ های اهل فكر و فرهنگ و معرفتند و برای
جبههی حق كار میكنند .فهميدهاند حق با كدام جبهه است.
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حق را شناختهاند و براساس تشخيص خود ،برای آن ،كار و
حركت میكنند.اينها يك دستهاند .يك دسته هم نقطهی مقابل
حق و ضدّ ح ّقند .اگر باز به صدر اسالم برگرديم ،بايد اين طور
السالم
بگوييم كه «عدّ های اصحاب اميرالمؤمنين و امام حسي 
نعليهما ّ
هستند و طرفدار بنیهاشمند .عدّ های ديگر هم اصحاب معاويه و
طرفدار بنیاميّهاند ».بين طرفداران بنیاميّه هم ،افراد با فكر ،عاقل
خواصند.
و زرنگ بودند .آنها هم جزو
ّ
خواص يك جامعه ،به دو گروه ِ
ِّ
ِّ
خواص طرفدار حق و
پس
ِّ
خواص طرفدار
خواص طرفدار باطل تقسيم میشوند .شما از
ّ
باطل چه توقّع داريد؟ بديهی است توقّع اين است كه بنشينند
عليه حق و عليه شما برنامهريزی كنند .لذا بايد با آنها بجنگيد .با
خواص طرفدار باطل بايد جنگيد .اينكه ترديد ندارد.
ّ
همينطور كه برای شما صحبت میكنم ،پيش خودتان حساب
كنيد و ببينيد كجاييد؟ اينكه میگوييم سررشتهی مطلب سپرده
قصه اشتباه نكنيم .تاريخ يعنی
به دست ذهن؛ يعنی تاريخ را با ّ
شرح حال ما ،در صحنهای ديگر:
خوشتر آن باشد كه وصف دلبران
گفتــــه آيـد در حـديث ديگران
		
تاريخ يعنی من و شما؛ يعنی همينهايی كه امروز اينجا هستيم.
پس اگر ما شرح تاريخ را میگوييم ،هر كداممان بايد نگاه كنيم و
ِ
قسمت داستان قرار گرفتهايم .بعد ببينيم كسی كه
ببينيم در كدام
مثل ما در اين قسمت قرار گرفته بود ،آن روز چگونه عمل كرد
كه ضربه خورد؟ مواظب باشيم آن طور عمل نكنيم.
فرض كنيد شما در كالس آموزش تاكتيك ،شركت كردهايد.
در آنجا مث ً
ال جبههی دشمن فرضی را مشخّ ص میكنيد ،جبههی
متوجه تاكتيك غلط
خودی فرضی را هم مشخّ ص میكنيد .بعد
ّ
طراح نقشهی خودی ،فالن
جبههی خودی میشويد و میبينيد كه ّ
اشتباه را كرده است .شما ديگر در وقتی كه میخواهيد تاكتيك

چهــار گفتــار

72

طراحی كنيد ،نبايد مرتكب آن اشتباه شويد .يا مث ً
ال تاكتيك درست
ّ
بوده؛ ا ّما فرمانده يا بيسيمچی يا توپچی يا قاصد و يا سرباز ساده،
در جبههی خودی ،فالن اشتباه را كردهاند .میفهميد كه شما نبايد
آن اشتباه را تكرار كنيد .تاريخ ،اين گونه است.
شما خودتان را در صحنهای كه از صدر اسالم تبيين میكنم،
پيدا كنيد .يك عدّ ه جزو عوامند و قدرت تصميمگيری ندارند.
عوام ،بسته به خوش طالعی خود ،اگر تصادف ًا در مقطعی از زمان
السالم و امام
قرار گرفتند كه پيشوايانی مثل امام اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
راحل ما رضواناهلل تعالیعلیه ،بر س ِر كار بودند و جامعه را به سمت
ِ
ِ
دست خوبان ،به سمت بهشت رانده
ضرب
بهشت میبردند ،به
خواهند شد .ا ّما اگر بخت با آنها يار نبود و در مقطعی قرار
 1ِǁƢËǼǳơķǳơǹȂǟƾȇÅƨǸƟơǶǿƢǼǴǠƳȁو يا ơȂǳƾƥǺȇǀËǳơķǳơǂƫŃơ
گرفتند كه
Ë
2
 ǁơǂǬǳơǆƠƥȁƢĔȂǴǐȇǶËǼȀƳǁơȂƦǳơǁơƽǶȀǷȂǫơȂǴË ƷơȁƁǂǨǯƅơƨǸǠǻبه
سمت دوزخ خواهند رفت .پس ،بايد مواظب باشيد جزو عوام
قرار نگيريد.
جزو عوام قرار نگرفتن ،بدين معنا نيست كه حتم ًا در پی
كسب تحصيالت عاليه باشيد؛ نه! گفتم كه معنای عوام اين
نيست .ای بسا كسانی كه تحصيالت عاليه هم كردهاند؛ ا ّما جزو
عوامند .ای بسا كسانی كه تحصيالت دينی هم كردهاند؛ ا ّما جزو
عوامند .ای بسا كسانی كه فقير يا غنیاند؛ ا ّما جزو عوامند .عوام
ِ
دست خودِ من و شماست .بايد مواظب باشيم كه به اين
بودن،
َجرگه نپيونديم .يعنی هر كاری میكنيم از روی بصيرت باشد.
هر كس كه از روی بصيرت كار نمیكند ،عوام است .لذا ،میبينيد
قرآن دربارهی پيغمبر میفرمايدǺǷȁƢǻơÇƧŚǐƥķǴǟƅơķǳơơȂǟƽơ :
3ķǼǠƦËƫơ؛ يعنی من و پيروانم با بصيرت عمل میكنيم ،به دعوت
 .1سورهي قصص ،آيهي .41
 .2سورهي ابراهيم ،آيات  28ـ .29
 .3سورهي يوسف ،آيهي .108
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میپردازيم و پيش میرويم .پس ،ا ّول ببينيد جزو گروه عواميد
يا نه .اگر جزو گروه عواميد ،بهسرعت خودتان را از آن گروه
خارج كنيد .بكوشيد قدرت تحليل پيدا كنيد؛ تشخيص دهيد و
به معرفت دست يابيد.
ِّ
خواص
و ا ّما گروه خواص .در گروه خواص ،بايد ببينيم جزو
خواص طرفدار باطل محسوب
طرفدار ح ّقيم ،يا از جملهی
ّ
خواص جامعهی
میشويم .اينجا قضيّه برای ما روشن است.
ّ
خواص طرفدار ح ّقند و در اين ترديدی نيست .زيرا به
ما ،جزو
ّ
قرآن ،به سنّت ،به عترت ،به راه خدا و به ارزشهای اسالمی دعوت
خواص طرفدارِ
ِّ
میكنند .امروز ،جمهوری اسالمی برخوردار از
خواص طرفدار باطل ،حسابشان جداست و فع ً
ِّ
ال
حقّ است .پس،
ِّ
خواص طرفدار حق میرويم.
به آنها كاری نداريم .به سرا ِغ
همهی دشواری قضيّه ،از اينجا به بعد است .عزيزان من!
ِّ
خواص طرفدارِ حق ،دو نوعند .يك نوع كسانی هستند كه در
مقابله با دنيا ،زندگی ،مقام ،شهوت ،پولّ ،
لذت ،راحت ،نام و
خوب قرار دارند .اينهايی كه ذكر كرديم ،همه از
همهی متاعهای
ْ
متاعهای خوب است .همهاش جزو زيباييهای زندگی استǝƢƬǷ .
 1ƢȈǻƾË ǳơƧƢȈūơمتاع ،يعنی بهره .اينها بهرههای زندگی دنيوی است .در
قرآنكه میفرمايد  ،ƢȈǻƾË ǳơƧƢȈūơǝƢƬǷمعنايش اين نيست كه اين متاع،
بد است؛ نه .متاع است و خدا برای شما آفريده است .منتها اگر
در مقابل اين متاعها و بهرههای زندگی ،خدای ناخواسته آن قدر
ِ
تكليف سخت به ميان آمد ،نتوانستيد
مجذوب شديد كه وقتی پای
دست برداريد ،واويالست! اگر ضمن بهره بردن از متاعهای دنيوی،
آنجا كه پای امتحان سخت پيش میآيد ،میتوانيد از آن متاعها
وقت حساب است.
بهراحتی دست برداريد ،آن ْ
ِّ
خواص طرفدارِ حق هم به دو قسم تقسيم
میبينيد كه حتّی

دنیادوستـــی خواص،
زمینــــهساز به مسلخ
رفتن حسیــن بن علیها
در تاریخ

خواص طرفدار
دو گروه
ّ
حق
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میشوند .اين مسائل ،دقّت و مطالعه الزم دارد .بر حسب اتّفاق
نمیشود جامعه ،نظام و انقالب را بيمه كرد .بايد به مطالعه و
ِ
ِّ
خواص
خوب
دقّت و فكر پرداخت .اگر در جامعهای ،آن نو ِع
طرفدار حق؛ يعنی كسانی كه میتوانند در صورت لزوم از متاع
دنيوی دست بردارند ،در اكثريت باشند ،هيچ وقت جامعهی
السالم مبتال
اسالمی به سرنوشت جامعهی دوران امام حسي 
نعلیه ّ
نخواهد شد و مطمئنّ ًا تا ابد بيمه است .ا ّما اگر قضيّه به عكس شد
ِّ
خواص طرفدار حق ـ دلسپردگان به متاع دنيا ،آنان
و نوع ديگ ِر
كه حق شناسند ،ولی درعينحال مقابل متاع دنيا ،پايشان میلرزدـ
در اكثريت بودند ،وامصيبتاست!
اص ً
ال دنيا يعنی چه؟ يعنی پول ،يعنی خانه ،يعنی شهوت،
يعنی مقام ،يعنی اسم و شهرت ،يعنی پست و مسؤوليّت ،و يعنی
جان .اگر كسانی برای حفظ جانشان ،راه خدا را ترك كنند و
آنجا كه بايد حق بگويند ،نگويند ،چون جانشان به خطر میافتد،
يا برای مقامشان يا برای شغلشان يا برای پولشان يا محبّت به
اوالد ،خانواده و نزديكان و دوستانشان ،راه خدا را رها كنند،
اگر عدّ هی اینها زیاد باشد آن وقت دیگر واویالست .آن وقت
حسينبنعلیها به مسلخ كربال خواهند رفت و به قتلگاه كشيده
خواهند شد .آن وقت ،يزيدها بر سر كار میآيند و بنیاميّه ،هزار
ماه بر كشوری كه پيغمبر به وجود آورده بود ،حكومت خواهند
كرد و امامت به سلطنت تبديل خواهد شد ،امامت به سلطنت
تبديل خواهد شد!
جامعهی اسالمی ،جامعهی امامت است .يعنی در رأس
جامعه ،امام است .انسانی كه قدرت دارد ،ا ّما مردم از روی ايمان
و دل ،از او تبعيت میكنند و پيشوای آنان است .ا ّما سلطان و
پادشاه كسی است كه با قهر و غلبه بر مردم حكم میراند.،
مردم دوستش ندارند ،مردم قبولش ندارند ،مردم به او اعتقاد
ندارند ،البتّه مردمی كه سرشان به تنشان بيرزد .در عينحال،
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با قهر و غلبه ،بر مردم حكومت میكند .بنیاميّه ،امامت را در
اسالم به سلطنت و پادشاهی تبديل كردند و هزار ماه ـ يعنی نود
سال! ـ در دولت بزرگ اسالمی ،حاكميّت داشتند .بنای كجی
كه بنیاميّه پايهگذاری كردند ،چنان بود كه بعد از انقالب عليه
آنان و سقوطشان ،با همان ساختار غلط در اختيار بنیعبّاس قرار
گرفت .بنیعبّاس كه آمدند ،به مدّ ت شش قرن ،به عنوا ِن خلفا و
جانشينان پيغمبر ،بر دنيای اسالم حكومت كردند .خلفا يا به تعبير
بهتر پادشاهان اين خاندان ،اهل ُشرب خمر و فساد و فحشا و
خباثت و ثروتاندوزی و اشرافيگيری و هزار فسق و فجور ديگر
مثل بقيّهي سالطينِ عالم ـ بودند .آنها به مسجد میرفتند؛ برای
مردم نماز میخواندند و مردم نيز به امامتشان اقتدا میكردند و
آن اقتدا ،كمتر از روی ناچاری و بيشتر به خاطر اعتقادات اشتباه
و غلط بود؛ زيرا اعتقاد مردم را خراب كرده بودند.
ِّ
خواص طرفدار حق ،يا اكثريّت قاطعشان ،در
آری! وقتی
يك جامعه ،چنان تغيير ماهيّت میدهند كه فقط دنيای خودشان
برايشان اهميّت پيدا میكند؛ وقتی از ترس جان ،از ترس تحليل و
تقليل مال ،از ترس حذف مقام و پست ،از ترس منفور شدن و از
ترس تنها ماندن ،حاضر میشوند حاكميّت باطل را قبول كنند و
در مقابل باطل نمیايستند و از حق طرفداری نمیكنند و جانشان
را به خطر نمیاندازند؛ آنگاه در جهان اسالم فاجعه با شهادت
السالم ـ با آن وضع ـ آغاز میشود .حكومت به
حسينبنعل 
یعلیه ّ
بنیاميّه و شاخهی مروان و بعد به بنیعبّاس و آخرش هم به
سلسلهی سالطين در دنيای اسالم تا امروز میرسد!
امروز به دنيای اسالم و به كشورهای مختلف اسالمی و
سرزمينی كه خانهی خدا و مدينةالنّبی در آن قرار دارد ،نگاه كنيد
و ببينيد چه ُف ّساق و ُف ّجاری در رأس قدرت و حكومتند! بقيّهی
سرزمينها را نيز با آن سرزمين قياس كنيد .لذا ،شما در زيارت
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 ƾǸŰǱƕȁÇدر
ƾǸŰ
Ë
ÇŃƢǛǱȁË ơǺǠǳơǶȀǴǳơ
Ë
Ë ǪƷǶǴǛ
عاشورا میگوييدË :
درجهی ا ّول ،گذارندگان خشت ا ّول را لعنت میكنيم ،كه حق
هم همين است.
اكنون كه اندكی به تحليل حادثهی عبرتانگيز عاشورا نزديك
شديم ،به سراغ تاريخ میرويم:
خواص طرفدار حق ،حدودا ً هفت ،هشت سال
دوران لغزش
ّ
پس از رحلت پيغمبر شروع شد .به مسئلهی خالفت ،اص ً
ال كار
ندارم .مسئلهی خالفت ،جدا از جريان بسيار خطرناكی است
كه میخواهم به آن بپردازم .قضايا ،كمتر از يك دهه پس از
رحلت پيغمبر شروع شد .ابتدا سابقهداران اسالم ـ اعم از صحابه
و ياران و كسانی كه در جنگهای زمان پيغمبر شركت كرده
بودند ـ از امتيازات برخوردار شدند ،كه بهرهمندی مالی بيشتر
از بيتالمال ،يكی از آن امتيازات بود .چنين عنوان شده بود كه
تساوی آنها با سايرين درست نيست و نمیتوان آنها را با ديگران
ِ
خشت ا ّول بود .حركتهای منجر به انحراف،
يكسان دانست! اين،
اينگونه از نقطهی كمی آغاز میشود و سپس هر قدمی ،قدم
بعدی را سرعت بيشتری میبخشد .انحرافات ،از همين نقطه
شروع شد ،تا به اواسط دوران عثمان رسيد .در دوران خليفهی
س ّوم ،وضعيّت به گونهای شد كه برجستگان صحابهی پيغمبر،
توجه
جزو بزرگترين سرمايهداران زمان خود محسوب میشدند! ّ
میكنيد! يعنی همين صحابهی عالیمقام كه اسمهايشان معروف
است ـ طلحه ،زبير ،سعدبنابیوقّاص و غيره ـ اين بزرگان ،كه
هر كدام يك كتاب قطور سابقهی افتخارات در بدر و ُحنين
و اُحد داشتند ،در رديف ا ّول سرمايهداران اسالم قرار گرفتند.
يكی از آنها ،وقتی ُمرد و طالهای مانده از او را خواستند بين
ورثه تقسيم كنند ،ابتدا به صورت شمش درآوردند و سپس با
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تبر ،بنای شكست و خُ رد كردن آنها را گذاشتند ،مثل هيزم كه با
ِ
سنگ مثقال
تبر به قطعات كوچك تقسيم كنند! طال را قاعدت ًا با
میكشند .ببينيد چقدر طال بوده ،كه آن را با تبر میشكستهاند!
اينها در تاريخْ ضبط شده است و مسائلی نيست كه بگوييم شيعه
در كتابهای خود نوشتهاند .حقايقی است كه همه در ثبت و ضبط
آن كوشيدهاند .مقدار درهم و ديناری كه از اينها به جا میماند،
افسانهوار بود.
والسالم را
همين وضعيّت ،مسائل دوران اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
الصالة ّ
به وجود آورد .يعنی در دوران آن حضرت ،چون عدّ های مقام
برايشان اهميت پيدا كرد ،با علی در افتادند .بيست و پنج سال از
رحلت پيغمبر میگذشت و خيلی از خطاها و اشتباهات شروع
نعلیهالصالة والسالم ن َ َفس پيغمبر بود .اگر
شده بود .ن َ َفس اميرالمومني 
والسالم
بيست و پنج سال فاصله نيفتاده بود ،اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
الصالة ّ
برای ساختن آن جامعه مشكلی نداشت .ا ّما با جامعهای مواجه شد
كهȁƽǶȀǼȈƥƅơǱƢǷơȁǀƼËƫơ :الȂƻƅơƽƢƦǟȁÅال 1ȐǣƽƅơǺȇƽȁجامعهای
است كه در آن ،ارزشها تحت ّ
الشعاع دنياداری قرار گرفته بود.
والسالم ،وقتی میخواهد
جامعهای است كه اميرالمؤمنينعليه ّ
الصالة ّ
مردم را به جهاد ببرد ،آن همه مشكالت و دردسر برايش دارد!
خواص طرفدار حق يعنی كسانی كه حق را
خواص دوران او ـ
ّ
ّ
میشناختند ـ اكثرشان كسانی بودند كه دنيا را بر آخرت ترجيح
الةوالسالم باالجبار سه
الص
میدادند! نتيجه اين شد كه اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
ّ
جنگ به راه انداخت؛ عمر چهار سال و نه ماه حكومت خود را
دائم ًا در اين جنگها گذراند و عاقبت هم به دست يكی از آن
آدمهای خبيث به شهادت رسيد.
السالم
والسالم به قدر خون امام حسي 
خون اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
نعلیه ّ
الصالة ّ
ƢȇǮȈǴǟǵȐǈǳơ
با ارزش است .شما در زيارت وارث میخوانيدË :

خداوند متعال صاحب
و خونخـــواه خـــون
امام علـــــی(ع) و امام
حسین(ع)
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شرایط و انتخاب دشوار
امام حسن(ع)

السالم
 .ǽǁƢƯǺƥơȁƅơǁƢƯيعنی خدای متعال ،صاحب خو ِن امام حسي 
نعلیه ّ

والسالم است .اين تعبير،
و صاحب خون پدر او اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
الصالة ّ
برای هيچ كس ديگر نيامده است .هر خونی كه بر زمين ريخته
میشود ،صاحبی دارد .كسی كه كشته میشود ،پدرش صاحب
خون است؛ فرزندش صاحب خون است؛ برادرش صاحب خون
است .خونخواهی و مالكيّت ّ ِ
حق دم را عرب «ثار» میگويد.
السالم از آ ِن خداست .يعنی حقّ خو ِن امام
«ثارِ» امام حسي 
نعلیه ّ
السالم و پدر بزرگوارش ،متع ّلق به خودِ خداست .صاحب
حسي 
نعلیه ّ
خو ِن اين دو نفر ،خودِ ذات مقدّ س پروردگار است.
والسالم به خاط ِر وضعيّت آن روز جامعهی
اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
الصالة ّ
السالم
اسالمی به شهادت رسيد .بعد نوبت امامت به امام حس 
نعلیه ّ
رسيد و در همان وضعيّت بود كه آن حضرت نتوانست بيش
از شش ماه دوام بياورد .تنهای تنهايش گذاشتند .امام حسن
السالم میدانست كه اگر با همان عدّ هی معدود اصحاب و
مجتب 
یعلیه ّ
ياران خود با معاويه بجنگد و به شهادت برسد ،انحطاط اخالقی
خواص جامعهی اسالمی حاكم بود ،نخواهد گذاشت
زيادی كه بر
ّ
كه دنبال خون او را بگيرند! تبليغات ،پول و زرنگيهای معاويه،
تصرف خواهد كرد و بعد از گذشت يكی دو سال ،مردم
همه را ّ
السالم بيهوده در مقابل معاويه قد َع َلم
خواهند گفت امام حسنعليه ّ
كرد .لذا ،با همهی سختيها ساخت و خود را به ميدان شهادت
نينداخت؛ زيرا میدانست خونش هدر خواهد شد.
گاهی شهيد شدن آسانتر از زنده ماندن است! ح ّق ًا كه چنين
است! اين نكته را اهل معنا و حكمت و دقّت ،خوب درك
میكنند .گاهی زنده ماندن و زيستن و تالش كردن در يك محيط،
به مراتب مشكلتر از كشته شدن و شهيد شدن و به لقای خدا
السالم اين مشكل را انتخاب كرد.
پيوستن است .امام حس 
نعلیه ّ
وضع آن زمان چنين بوده است .خواص تسليم بودند و حاضر
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نمیشدند حركتی كنند .يزيد كه بر س ِر كار آمد ،جنگيدن با او
امكانپذير شد .به تعبيری ديگر :كسی كه در جنگ با يزيد كشته
میشد ،خونش ،به دليل وضعيّت خرابی كه يزيد داشت ،پامال
السالم به همين دليل قيام كرد .وضع دوران
نمیشد .امام حسي 
نعلیه ّ
ِ
انتخاب ممكن به نظر میرسيد.
يزيد به گونهای بود كه قيام ،تنها
ِ
انتخاب شهيد
السالم بود كه دو
اين ،بهخالف دوران امام حس 
نعلیه ّ
شدن و زنده ماندن وجود داشت و زنده ماندن ،ثواب و اثر و
زحمتش بيش از كشته شدن بود .لذا ،انتخاب سختتر را امام
السالم ،وضع بدان
السالم كرد .ا ّما در زمان امام حسي 
حس 
نعلیه ّ
نعلیه ّ
گونه نبود .يك انتخاب بيشتر وجود نداشت .زنده ماندن معنی
نداشت؛ قيام نكردن معنی نداشت و لذا بايستی قيام میكرد .حال
اگر در اثر آن قيام به حكومت میرسيد ،رسيده بود؛ كشته هم
میشد ،شده بود .بايستی راه را نشان میداد و پرچم را بر س ِر راه
میكوبيد تا معلوم باشد وقتی كه وضعيّت چنان است ،حركت
بايد چنين باشد.
السالم قيام كرد ـ با آن عظمتی كه در جامعهی
وقتی امام حسي 
نعلیه ّ
اسالمی داشت ـ بسياری از خواص به نزدش نيامدند و به او كمك
نكردند .ببينيد وضعيّت در يك جامعه ،تا چه اندازه به وسيلهی
خواصی كه حاضرند دنيای خودشان را بهراحتی بر سرنوشت
ّ
دنيای اسالم در قرنهای آينده ترجيح دهند ،خراب میشود!
السالم و حركت وی از مدينه
به قضايای قيام امام حسي 
نعلیه ّ
نگاه میكردم .به اين نكته برخوردم كه يك شب قبل از آن شبی
كه آن حضرت از مدينه خارج شود ،عبداهللبن زبير بيرون آمده
السالم
بود .هر دو ،در واقع ،يك وضعيّت داشتند؛ ا ّما امام حسي 
نعلیه ّ
السالم و مقابله
كجا ،عبداهللبن زيبر كجا! سخن گفتن امام حسي 
نعلیه ّ
و مخاطبهاش از چنان صالبتی برخوردار بود كه وليد حاكم وقت
مدينه ،جرأت نمیكرد با وی بهدرشتی حرف بزند! مروان يك

برتری ارزش زندهماندن
نسبت به کشتهشدن در
دوران امام حسن(ع)

مقایسهی وضع ّیت و
عملکرد امام حسین(ع)
و عبداهلل بن زبیر
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كلمه در انتقاد از آن حضرت بر زبان آورد .چون انتقادش نابجا
بود حضرت چنان تشری به او زد كه مجبور شد سرجايش
بنشيند .آن وقت امثال همين مروان ،خانهی عبداهللبن زبير را به
محاصره درآوردند .عبداهلل ،برادرش را با اين پيام نزد آنها فرستاد
كه اگر اجازه بدهيد ،فع ً
ال به دارالخالفه نيايم .به او اهانت كردند و
گفتند :پدرت را در میآوريم! اگر از خانهات بيرون نيايی ،به قتلت
میرسانيم و چهها میكنيم! چنان تهديدی كردند كه عبداهللبن زبير
به التماس افتاد و گفت :پس اجازه بدهيد فع ً
ال برادرم را بفرستم؛
خودم فردا به دارالخالفه میآيم .آن قدر اصرار و التماس كرد كه
يكی واسطه شد و گفت :امشب را به او مهلت بدهيد.
عبداهلل بن زبير ،با اينكه شخصيّتی سرشناس و با نفوذ بود،
السالم فرق داشت .كسی جرأت
اين قدر وضعيّتش با امام حسي 
نعلیه ّ
نمیكرد با آن حضرت بهدرشتی صحبت كند .از مدينه هم كه
بيرون آمد ،چه در بين راه و چه در ّ
مكه ،هر كس به او رسيد
و همصحبت شد ،خطابش به آن حضرت  1ǭơƾǧƪǴǠƳقربانت
 2ǭơƾǧķǳƢƻȁķǸǟعمو و
گردم و پدر و مادرم قربانت گردند و Ë
السالم
دايیام قربانت گردند بود .برخورد عمومی با امام حسي 
نعلیه ّ
اينگونه بود .شخصيّت او در جامعهی اسالمی ،چنين ممتاز و
برجسته بود .عبداهلل بن مطيع ،در ّ
السالم آمد
مكه نزد امام حسي 
نعلیه ّ
و عرض كردǭƾǠƥǺǫǂƬǈǼǳƪǰǴǿǹȋƅơǱȂǇǁǺƥƢȇ :؛ اگر تو قيام
كنی و كشته شوی ،بعد از تو ،كسانی كه دارای حكومتند ،ما را
به بردگی خواهند برد .امروز به احترام تو ،از ترس تو و از هيبت
توست كه راه ِ عا ّدی خودشان را میروند.
السالم در بين خواص چنين است
عظمت مقام امام حسينعلیه ّ
كه حتّی ابنعبّاس در مقابلش خضوع میكند؛ عبداهلل بن جعفر
 .1كتاب سليم بن قيس هاللي ،ج  ،1ص .61
 .2وقعۀ ّ
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خضوع میكند ،عبداهللبن زبير با آنكه از حضرت خوشش
ِّ
خواص اهل حق،
نمیآيد خضوع میكند .بزرگان و همهی
خواص
در برابر عظمت مقام او ،خاضعند .خاضعان به او،
ّ
جبههی ح ّقند؛ كه طرف حكومت نيستند؛ طرف بنیاميّه نيستند
و طرف باطل نيستند .در بين آنها ،حتّی شيعيان زيادی هستند
والسالم را قبول دارند و او را خليفهی
كه اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
الصالة ّ
ا ّول میدانند .ا ّما همهی اينها ،وقتی كه با شدّ ت عملِ دستگاه
حاكم مواجه میشوند و میبينند بناست جانشان ،سالمتیشان،
راحتیشان ،مقامشان و پولشان به خطر بيفتد ،پس میزنند! اينها
كه پس زدند ،عوام مردم هم به آن طرف رو میكنند.
السالم نامه
وقتی به اسامی كسانی كه از كوفه برای امام حسي 
نعليه ّ
نوشتند و او را دعوت كردند ،نگاه میكنيد ،میبينيد همه جزو
طبقهی خواص و از زبدگان و برجستگان جامعهاند .تعداد نامهها
زياد است .صدها صفحه نامه و شايد چندين خورجين يا بستهی
السالم فرستاده شد .همهی
بزرگ نامه ،از كوفه برای امام حسينعليه ّ
نامهها را بزرگان و اعيان و شخصيّتهای برجسته و نام و نشاندار
و همان خواص نوشتند .منتها مضمون و لحن نامهها را كه نگاه
ِّ
خواص طرفدارِ حق ،كدامها جزو
كنيد ،معلوم میشود از اين
دستهای هستند كه حاضرند دينشان را قربانی دنيايشان كنند و
كدامها كسانی هستند كه حاضرند دنيايشان را قربانی دينشان كنند.
ِ
تفكيك نامهها هم میشود فهميد كه عدّ هی كسانی كه حاضرند
از
دينشان را قربانی دنيا كنند ،بيشتر است .نتيجه در كوفه آن میشود
كه مسلم بن عقيل به شهادت میرسد و از همان كوفهای كه
هجده هزار شهروندش با مسلم بيعت كردند ،بيست ،سی هزار نفر
السالم به كربال میروند! يعنی
يا بيشتر ،برای جنگ با امام حسينعلیه ّ
حركت خواص ،به دنبال خود ،حركت عوام را میآورد.
نمیدانم عظمت اين حقيقت كه برای هميشه گريبان انسانهای

کثرت دلسپــردگان به
خواص
دنیــا در میـان
ّ
دعـــوتکننده از امام
حسین(ع)
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هوشمند را میگيرد ،درست برای ما روشن میشود يا نه؟ ماجرای
السالم نامه نوشتند و آن
كوفه را البد شنيدهايد .به امام حسينعلیه ّ
حضرت در نخستين گام ،مسلمبن عقيل را به كوفه اعزام كرد .با
خود انديشيد مسلم را به آنجا میفرستم .اگر خبر داد كه اوضاع
مساعد است ،خود نيز راهی كوفه میشوم .مسلم بن عقيل به
محض ورود به كوفه ،به منزل بزرگان شيعه وارد شد و نامهی
حضرت را خواند .گروه گروه ،مردم آمدند و همه ،اظهار ارادت
كردند .فرماندار كوفه ،نعمانبنبشير نام داشت كه فردی ضعيف
و ماليم بود .گفت :تا كسی با من س ِر جنگ نداشته باشد ،جنگ
نمیكنم .لذا با مسلم مقابله نكرد .مردم كه ج ّو را آرام و ميدان
را باز میديدند ،بيش از پيش با حضرت بيعت كردند .دو ،سه
ِّ
خواص جبههی باطل ـ طرفداران بنیاميّه ـ به يزيد نامه
تن از
نوشتند كه اگر میخواهی كوفه را داشته باشی ،فرد شايستهای را
برای حكومت بفرست .چون نعمان بن بشير نمیتواند در مقابل
مسلمبن عقيل مقاومت كند .يزيد هم عبيداهلل بن زياد ،فرماندار
بصره را حكم داد كه عالوه بر بصره ـ به قول امروز با حفظ
ِس َمت ـ كوفه را نيز تحت حكومت خود درآور .عبيداهلل بن زياد از
بصره تا كوفه يكسره تاخت .در قضيّهی آمدن او به كوفه هم نقش
خواص معلوم میشود ،كه اگر ديدم مجالی هست ،بخشی از آن
را برايتان نقل خواهم كرد .او هنگامی به دروازهی كوفه رسيد كه
شب بود .مردم معمولی كوفه ـ از همان عوامی كه قادر به تحليل
نبودند ـ تا ديدند فردی با اسب و تجهيزات و نقاب بر چهره وارد
السالم است .جلو دويدند و
شهر شد ،تص ّور كردند امام حسي 
نعلیه ّ
السالم عليك يابن رسولاهلل در فضا طنين افكند!
فرياد ّ
ويژگی فرد عامی ،چنين است .آدمی كه اهل تحليل نيست،
منتظر تحقيق نمیشود .ديدند فردی با اسب و تجهيزات وارد شد.
بی آنكه يك كلمه حرف با او زده باشند ،تص ّور غلط كردند .تا
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السالم است همه فرياد امام حسين ،امام
يكی گفت او امام حسي 
نعلیه ّ
حسين برآوردند! به او سالم كردند و مقدمش را گرامی داشتند؛
بی آنكه صبر كنند تا حقيقت آشكار شود .عبيداهلل هم اعتنايی به
آنها نكرد و خود را به داراالماره رساند و از همان جا طرح مبارزه
با مسلم بن عقيل را به اجرا گذاشت .اساس كار او عبارت از اين
بود كه طرفداران مسلم بن عقيل را با اشدّ فشار مورد تهديد و
شكنجه قرار دهد .بدين جهت ،هانی بن عروه را با غدر و حيله
به داراالماره كشاند و به ضرب و شتم او پرداخت .وقتی گروهی
از مردم در اعتراض به رفتار او داراالماره را محاصره كردند ،با
متفرق كرد.
ّ
توسل به دروغ و نيرنگ ،آنها را ّ
خواص به اصطالح طرفدارِ حق
در اين مقطع هم ،نقش
ّ
كه حق را شناختند و تشخيص دادند ،ا ّما دنيايشان را بر آن
مرجح دانستند ،آشكار میشود .از طرف ديگر ،حضرت مسلم
ّ
با جمعيّت زيادی به حركت درآمد .در تاريخ ابن اثير آمده است
كه گويی سی هزار نفر اطراف مسلم گرد آمده بودند .از اين عدّ ه
ّ
محل اقامت او ايستاده بودند و
فقط چهار هزار نفر د ْوراد ْور
شمشير به دست ،به نفع مسلم بن عقيل شعار میدادند.
الحجه است .كاری كه
اين وقايع ،مربوط به روز نهم ذی ّ
ابنزياد كرد اين بود كه عدهای از خواص را وارد دستههای
مردم كرد تا آنها را بترسانند .خواص هم در بين مردم میگشتند
و میگفتند با چه كسی س ِر جنگ داريد؟! چرا میجنگيد؟! اگر
میخواهيد در امان باشيد ،به خانههايتان برگرديد .اينها بنیاميّهاند.
پول و شمشير و تازيانه دارند .چنان مردم را ترساندند و از ِگرد
مسلم پراكندند كه آن حضرت به وقت نماز عشا هيچ كس را
همراه نداشت؛ هيچكس!
آنگاه ابن زياد به مسجد كوفه رفت و اعالن عمومی كرد
كه همه بايد به مسجد بيايند و نماز عشايشان را به امامت من
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عملکـــرد منفی شریح
قاضی در شهادت هانی

بخوانند!
تاريخ مینويسد :مسجد كوفه ممل ّو از جمعيتی شد كه پشت
سر ابن زياد به نماز عشا ايستاده بودند .چرا چنين شد؟ بنده كه
ِّ
مقصرند و بعضیشان
نگاه میكنم ،میبينم
خواص طرفدارِ حق ّ
در نهايت بدی عمل كردند .مثل چه كسی؟ مثل شريح قاضی.
شريح قاضی كه جزو بنیاميّه نبود! كسی بود كه میفهميد حق
با كيست .میفهميد كه اوضاع از چه قرار است .وقتی هانی بن
عروه را با سر و روی مجروح به زندان افكندند ،سربازان و افراد
قبيلهی او اطراف قصر عبيداهلل زياد را به كنترل خود درآوردند.
ابن زياد ترسيد .آنها میگفتند :شما هانی را كشتهايد .ابن زياد
به شريح قاضی گفت :برو ببين اگر هانی زنده است ،به مردمش
خبر بده .شريح ديد هانی بن عروه زنده ،ا ّما مجروح است .تا چشم
هانی به شريح افتاد ،فرياد برآورد :ای مسلمانان! اين چه وضعی
است؟! پس قوم من چه شدند؟! چرا سراغ من نيامدند؟! چرا
نمیآيند مرا از اينجا نجات دهند؟! مگر مردهاند؟! شريح قاضی
گفت :میخواستم حرفهای هانی را به كسانی كه دورِ داراالماره
را گرفته بودند ،منعكس كنم .ا ّما افسوس كه جاسوس عبيداهلل
آنجا حضور داشت و جرأت نكردم! جرأت نكردم يعنی چه؟
يعنی همين كه ما میگوييم ترجيح دنيا بر دين! شايد اگر شريح
همين يك كار را انجام میداد ،تاريخ عوض میشد .اگر شريح
به مردم میگفت كه هانی زنده است ،ا ّما مجروح در زندان افتاده
توجه به اينكه عبيداهلل هنوز
و عبيداهلل قصد دارد او را بكشد ،با ّ
قدرت نگرفته بود ،آنها میريختند و هانی را نجات میدادند .با
نجات هانی هم قدرت پيدا میكردند ،روحيه میيافتند ،داراالماره
را محاصره میكردند ،عبيداهلل را میگرفتند؛ يا میكشتند و يا
میفرستادند میرفت .آن گاه كوفه از آ ِ
السالم
ن امام حسينعلیه ّ
میشد و ديگر واقعهی كربال اتّفاق نمیافتاد! اگر واقعهی كربال
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السالم به حكومت میرسيد.
اتّفاق نمیافتاد؛ يعنی امام حسي 
نعلیه ّ
حكومت حسينی ،اگر شش ماه هم طول میكشيد برای تاريخ،
بركات زيادی داشت .گرچه ،بيشتر هم ممكن بود طول بكشد.
يك وقت يك حركت بجا ،تاريخ را نجات میدهد و گاهی
يك حركت نابجا كه ناشی از ترس و ضعف و دنياطلبی و حرص
به زنده ماندن است ،تاريخ را در ورطهی گمراهی میغلتاند .ای
شريح قاضی! چرا وقتی كه ديدی هانی در آن وضعيّت است،
ِّ
شهادت حق ندادی؟! عيب و ِ
خواص ترجيح دهندهی دنيا
نقص
بر دين ،همين است.
به داخل شهر كوفه برگرديم :وقتی كه عبيداهلل بن زياد به رؤسای
قبايل كوفه گفت برويد و مردم را از دور مسلم پراكنده كنيد وگرنه
پدرتان را در میآورم چرا امر او را اطاعت كردند؟! رؤسای قبايل
كه همهشان اموی نبودند و از شام نيامده بودند! بعضی از آنها جزو
السالم بودندَ .شبَ ْ
ث بن ربْعی يكی
نويسندگان نامه به امام حسينعليه ّ
السالم نامه نوشت و او را به كوفه
از آنها بود كه به امام حسي 
نعلیه ّ
دعوت كرد .همو ،جزو كسانی است كه وقتی عبيداهلل گفت برويد
متفرق كنيد قدم پيش گذاشت و به تهديد و
مردم را از دور مسلم ّ
تطميع و ترساندن اهالی كوفه پرداخت!
چرا چنين كاری كردند؟! اگر امثال َشبَ ْ
ث بن ربْعی در يك
حساس ،به جای اينكه از ابن زياد بترسند ،از خدا
لحظهی ّ
متفرق شدند؛
میترسيدند ،تاريخ عوض میشد .گيرم كه عوام ّ
ِّ
خواص مؤمنی كه دور مسلم بودند ،از او دست كشيدند؟
چرا
بين اينها افرادی خوب و حسابی بودند كه بعضيشان بعدا ً در
كربال شهيد شدند؛ ا ّما اينجا ،اشتباه كردند.
البتّه آنهايی كه در كربال شهيد شدند ،ك ّفارهی اشتباهشان داده
شد .دربارهی آنها بحثی نيست و اسمشان را هم نمیآوريم .ا ّما

تصمیم و تشخیـــص
دیــرهنگام؛ ع ّلت تأثیر
توابین
اندک قیام ّ
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نمونهاي از نقش خواص
در تاريخ معاصر

كسانی از خواص ،به كربال هم نرفتند .نتوانستند بروند؛ توفيق
پيدا نكردند و البتّه ،بعد مجبور شدند جزو ت ّوابين شوند .چه
السالم كشته شد؛ وقتی فرزند پيغمبر
فايده؟! وقتی امام حسي 
نعلیه ّ
از دست رفت؛ وقتی فاجعه اتّفاق افتاد؛ وقتی حركت تاريخ به
سمت سراشيب آغاز شد ،ديگرچه فايده؟! لذاست كه در تاريخ،
عدّ هی ت ّوابين ،چند برابر عدّ هی شهدای كربالست .شهدای كربال
همه در يك روز كشته شدند؛ ت ّوابين نيز همه در يك روز كشته
شدند .ا ّما اثری كه ت ّوابين در تاريخ گذاشتند ،يك هزارم اثری
كه شهدای كربال گذاشتند ،نيست! بهخاطر اينكه در وقت خود
نيامدند ،كار را در لحظهی خود انجام ندادند ،دير تصميم گرفتند
و دير تشخيص دادند.
چرا مسلم بن عقيل را با اينكه میدانستيد نمايندهی امام است،
تنها گذاشتيد؟! آمده بود و با او بيعت هم كرده بوديد ،قبولش هم
داشتيد .به عوام كاری ندارم ،خواص را میگويم .چرا هنگام عصر
و س ِر شب كه شد ،مسلم را تنها گذاشتيد تا به خانهی طوعه پناه
ببرد؟! اگر خواص ،مسلم را تنها نمیگذاشتند و مث ً
ال ،عدّ ه به صد
نفر میرسيد ،آن صد نفر دور مسلم را میگرفتند .خانهی يكیشان
مقر فرماندهی میكردند .میايستادند و دفاع میكردند .مسلم،
را ّ
تنها هم كه بود ،وقتی خواستند دستگيرش كنند ،ساعتها طول
كشيد .سربازان ابن زياد ،چندين بار حمله كردند؛ مسلم بهتنهايی
همه را پس زد .اگر صد نفر مردم با او بودند ،مگر میتوانستند
دستگيرش كنند؟! باز مردم دورشان جمع میشدند .پس ،خواص
در اين مرحله ،كوتاهی كردند كه دور مسلم را نگرفتند.
ببينيد! از هر طرف حركت میكنيم ،به خواص میرسيم.
تصميمگيری خواص در وقت الزم ,تشخيص خواص در وقت
الزم ،گذشت خواص از دنيا در لحظهی الزم ،اقدام خواص برای
خدا در لحظهی الزم .اينهاست كه تاريخ و ارزشها را نجات
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میدهد و حفظ میكند! در لحظهی الزم ،بايد حركت الزم را
انجام داد .اگر تأ ّمل كرديد و وقت گذشت ،ديگر فايده ندارد .در
الجزاير ،جبههی اسالمی آن كشور برندهی انتخابات شده بود؛
ولی با تحريك امريكا و ديگران ،حكومت نظامی بر س ِر كار آمد.
روز ا ّولی كه حكومت نظامی در آنجا شكل گرفت ،از قدرتی
برخوردار نبود .اگر آن روز ـ بنده ،پيغام هم برايشان فرستاده
بودم ـ و در آن ساعات ا ّوليهی حكومت نظامی ،مسؤولين
جبههی اسالمی ،مردم را به خيابانها كشانده بودند ،قدرت نظامی
كاری نمیتوانست بكند ،و از بين میرفت .نتيجه اينكه امروز
در الجزاير حكومت اسالمی بر س ِر كار بود ،ا ّما اقدامی نكردند.
در وقت خودش بايستی تصميم میگرفتند ،نگرفتند .عدّ های
ترسيدند ،عدّ های ضعف پيدا كردند ،عدّ های اختالل كردند ،و
عدّ های بر سر كسب رياست ،با هم نزاع كردند.
در عص ِر روزِ هجدهم بهمن ماه سال  ،57در تهران حكومت
نظامی اعالم شد .امام به مردم فرمود به خيابانها بريزيد .اگر
امام در آن لحظه چنين تصميمی نمیگرفت ،امروز مح ّمدرضا
در اين مملكت بر س ِر كار بود .يعنی اگر با حكومت نظامی
ظاهر میشدند ،و مردم در خانههايشان میماندند ،ا ّول امام و
ساكنان مدرسهی رفاه و بعد اهالی بقيّهی مناطق را قتلعام و
نابود میكردند .پانصدهزار نفر را در تهران میكشتند و قضيّه
تمام میشد .چنان كه در اندونزی يك ميليون نفر را كشتند و
تمام شد .امروز هم آن آقا بر س ِر كار است و شخصيّت خيلی هم
آبرومند و محترمی است! آب هم از آب تكان نخورد! ا ّما امام،
در لحظهی الزم تصميم الزم را گرفت .اگر خواص امری را كه
تشخيص دادند به موقع و بدون فوت وقت عمل كنند ،تاريخ
نجات پيدا میكند و ديگر حسينبنعلیها به كربالها كشانده
نمیشوند .اگر خواص بد فهميدند ،دير فهميدند ،فهميدند ا ّما با
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هم اختالف كردند؛ كربالها در تاريخ تكرار خواهد شد.
به افغانها نگاه كنيد! در رأس كار ،آدمهای حسابی بودند؛ ا ّما
خواص منتشر در جامعه ،جواب ندادند .يكی گفت ما
طبقهی
ّ
امروز ديگر كار داريم .يكی گفت ديگر جنگ تمام شد ولمان
كنيد ،بگذاريد سراغ كارمان برويم؛ برويم كاسبی كنيم؛ چند سال،
همه آالف و اُلوف جمع كردند؛ ولی ما در جبههها گشتيم و از
اين جبهه به آن جبهه رفتيم .گاهی غرب ،گاهی جنوب ،گاهی
شمال .بس است ديگر! خُ ب؛ اگر اين گونه عمل كردند ،همان
كربالها در تاريخ ،تكرار خواهد شد!
خدای متعال وعده داده است كه اگر كسی او را نصرت
كند ،او هم نصرتش خواهد كرد .برو برگرد ندارد! اگر كسی
برای خدا تالش و حركت كند ،پيروزی نصيبش خواهد شد .نه
اينكه به هر يك نفر پيروزی میدهند! وقتی مجموعهای حركت
میكند ،البتّه ،شهادتها هست ،سختيها هست ،رنجها هست؛ ا ّما
پيروزی هم هست 1ǽǂǐǼȇǺǷƅơËǹǂǐǼȈǳȁ :نمیفرمايد كه نصرت
میدهيم؛ خون هم از دماغ كسی نمیآيد .نه! 2ǹȂǴƬǬȇȁǹȂǴƬǬȈǧ؛
میكشند و كشته میشوند؛ ا ّما پيروزی به دست میآورند .اين،
سنّت الهی است .وقتی كه از ريخته شدن خونمان ترسيديم؛ از
هدر شدن پول و آبرو ترسيديم؛ به خاطر خانواده ترسيديم؛ به
خاطر دوستان ترسيديم؛ به خاطر منغّص شدن راحتی و عيش
خودمان ترسيديم؛ به خاطر حفظ كسب و كار و موقعيت حركت
نكرديم؛ به خاطر گسترش ضياع و عقار حركت نكرديم؛ معلوم
است ديگر! ده تَن امام حسين هم س ِر راه قرار بگيرند ،همه شهيد
الصالة
خواهند شد و از بين خواهند رفت! كمااينكه اميرالمؤمني 
نعلیه ّ
السالم شهيد شد.
والسالم شهيد شد؛ كمااينكه امام حسي 
نعلیه ّ
ّ
 .1سورهي حج ،آيهي .40
 .2سورهي توبه ،آيهي .111
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خواص! خواص! طبقهی خواص! عزيزان من! ببينيد شما جزو
خواصيد ـ كه البتّه هستيد ـ پس حواستان
كدام دستهايد؟ اگر جزو
ّ
جمع باشد .عرض ما فقط اين است .البتّه مطلبی كه دربارهی آن
صحبت كرديم ،خالصهای از كل بود .در دو بخش بايد روی اين
ِ
بخش تاريخی قضيّه است؛ كه اگر وقت
مطلب كار شود :يكی
متأسفانه برای پرداختن به اين مقوالت،
داشتم خودم میكردمّ .
وقتی برايم نمیماند .به هر صورت ،عالقهمندا ِن كاردان بايد بگردند
و نمونههايی را كه در تاريخ فراوان است ،بيابند و ذكر كنند كه
كجاها خواص بايستی عمل میكردند و نكردند؟ اسم اين خواص
چيست؟ چه كسانی هستند؟ البتّه اگر مجال بود و خودم و شما
خسته نمیشديد ،ممكن بود ساعتی در زمينهی همين موضوعات
و اشخاصش برايتان صحبت كنم؛ چون در ذهنم هست.
بخش ديگری كه بايد روی آن كار شود ،تطبيق با وضع هر
زمان است .نه فقط زمان ما ،بلكه هر زمان .بايد معلوم شود كه در
هر زمان ،طبقهی خواص ،چگونه بايد عمل كنند تا به وظيفهشان
عمل كرده باشند .اينكه گفتيم اسير دنيا نشوند يك كلمه است.
چگونه اسير دنيا نشوند؟ مثالها و مصداقهايش چيست؟
عزيزان من! حركت در راه خدا ،هميشه مخالفينی دارد .از
خواصی كه گفتيم ،اگر يك نفرشان بخواهد كار خوبی
همين
ّ
انجام دهد ـ كاری را كه بايد انجام دهد ـ ممكن است چهار نفر
ديگر از خودِ خواص پيدا شوند و بگويند آقا ،مگر تو بيكاری؟!
مگر ديوانهای؟! مگر زن و بچه نداری؟! چرا دنبال چنين كارها
میروی؟! كمااينكه در دورهی مبارزه هم میگفتند .ا ّما آن يك
ِ
خواصى ،اين است
مجاهدت
نفر بايد بايستد .يكى از لوازم
ّ
كه بايد در مقابل حرفها و مالمتها ايستاد .تخطئه مىكنند ،بد
مىگويند ،تهمت مىزنند؛ مسألهاى نيست.
خدا را شكر مىكنيم كه ما انتخابات بسيار خوبى داشتيم.
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آحاد مردم شركت كردند و الحمدهلل نمايندگان خوبى انتخاب
شدند .دولت ،وزارت كشور ،رئيسجمهور ،شوراى نگهبان ،همه
و همه الحمدهلل فعاليت كردند و انتخابات به اين خوبى انجام
گرفت .حال چهار نفر بسيجى در گوشه و كنار كشورـ در تهران
يا فالن شهر ـ دو كلمه حرف زدهاند ،سر و صدا بلند مىشود كه:
آقا ،سپاه وارد انتخابات شد! آقا ،فالن شد! اين حرفها چيست؟!
كو؟! چه وقت؟!
خُ ب؛ همينطور است ديگر! تا بخواهيد اقدامى كنيد ،حركتى
كنيد ،دشمن هست .دشمنهاى جوراجور هستند .بعضى دوستند،
دشمن هم نيستند ،از جبههى خودى هستند؛ منتها نمىفهمند و
تشخيص نمىدهند ،لذا مورد سؤال قرار مىدهند .البتّه همانطور
كه امام فرمودند ،سپاه ،ارتش و نيروهاى مس ّلح نبايد در سياست
دخالت كنند .ا ّما معناى فرمودهى امام اين نيست كه نيروى عظيم
بسيج ،حق ندارد در قضيّهى عظيمى مثل انتخابات ،حركت شايسته
و مناسبى انجام دهد .چرا مسائل را باهم مخلوط مىكنند؟! آحاد
سپاه هم مثل بقيّهى مردم ،در همه كار بايد خردمندانه عمل كنند.
البتّه وارد نشدن در سياست ـ به همان معنايى كه امام فرمودند ـ
به ق ّوت خودش باقى است .اين طور نيست كه حاال كسى خيال
كند ،سياست عوض شد .يعنى امام در زمان خود فرمودند «وارد
سياست نشويد» ،حاال مىگوييم «وارد سياست بشويد»! نه! همان
ِ
فرمايش امام است .ا ّما مصداقش ،اينها نيست .مثالش ،اينها
نيست .مردمان ارزشى ،جوانان مؤمن و بهترين جوانان كشور،
در قضيّهى انتخابات حركتى انجام بدهند ،كارى بكنند ،در پاى
صندوقها حاضر شوند ،مراقبت و نظارت كنند و مانع ّ
تخطىِ
ـ خداى ناكرده ـ بعضى ديگر شوند .اينها كارِ خالفى نيست.
غرض اين است كه هر حركتى شما انجام دهيد و يا خواص
در هر بخشى انجام دهند ـ حركت اخير ،البتّه نسبت به كارهاى
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بزرگ و عظيمى كه ممكن است در آينده پيش آيد ،امر كوچكى
است ـ كسانى هستند كه بگويند «چرا»؟ و اشكال كنند .خدا را
ِ
شكر مىكنيم كه امروز كشور ما ،كشورِ
مجاهدت في سبيل اهلل
است ،كشورِ جهاد است ،كشورِ ايثار است و كشور ارزشهاست.
مسئولين كشور ،بزرگان كشور ،علماى اعالم ،گويندگان ،مب ّلغين
و حتّى در بخشهاى زيادى دانشگاهها و جاهاى ديگر ،در خدمت
اسالم ،در خدمت انقالب و در خدمت ارزشها حركت مىكنند.
نيروهاى مس ّلح هم كه معلوم است ،مظهر ارزشهايند .سپاه و
اين سوابق روشن و چنين لشكرهايى كه وضعشان معلوم است.
چقدر اينها زحمت كشيدند و چقدر ارزش آفريدند! اآلن هم
بايد دنبال ارزشها باشند.
آنچه گفتيم ،اجمالى بود از مسألهاى كه بنا شد به مناسبت
محرم عرض كنيم .البتّه آنچه عرض كرديم خيلى مختصر
ايام ّ
بود .اگرچه ،زمان ،قدرى زياد شد .مرتّب به ما سفارش مىكنند
سخنرانيهايتان را كوتاه كنيد؛ براى اينكه خسته نشويد .حقيقتش
اين است كه بنده مصلحت مىدانم خودم را خسته نكنم ،تا بعد
بتوانم كارهاى ديگر را انجام دهم .ا ّما وقتى انسان در جمعى مثل
جمع شما مىنشيند ،اتّسا ِع زبان پيدا مىكند و احساس خستگى
نمىكند
اميدواريم خداوند همهى شما را موفّق بدارد .خداوند روح
امام را با انبيا و اوليا ،محشور فرمايد .خداوند اين راه روشن را
كه در پيش پاى ملت ايران گذاشته شده است ،به توفيق خود ،راه
هميشگى اين م ّلت قرار دهد .خداوند ما را در خدمت انقالب،
در خدمت اسالم و در خدمت ارزشهاى اسالمى زنده بدارد و
در همين راه ما را بميراند .پروردگارا! مرگ ما را به شهادت در
راه خودت قرار بده .درجات شهيدان ما را روز به روز عالىتر
فرما .جانبازان ما را از قِبَل خود ،اجر وافر عنايت فرما؛ به آنها
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سالمتى كامل عنايت فرما.
پروردگارا! كسانى كه در اين راه زحمتى كشيدند ،مدّ تها در
اسارت بودند ،آزاد شدند يا هنوز آزاد نشدهاند ،يا مفقود الجسد
هستند ،مفقوداالثر هستند ،از آنها كسى خبر ندارد؛ اجر همهى
آنها را در اعال دواوين خود بنويس .به خانوادههاى آنها اجر
بده و صبر عنايت كن .مفقودان و اسرا را زودتر رها و آزاد فرما.
امور مسلمانان را اصالح فرما .حاجات مسلمانان را برآورده فرما.
كشورهاى اسالمى را از چنگال اجانب و از چنگال امريكا نجات
بده .رؤساى كشورهاى اسالمى را از خواب غفلت بيدار كن و از
منجالب شهوات بيرون بكش.
پروردگارا! به مح ّمد و آل مح ّمد ،امريكا و بقیّهى ايادى
و اقطاب استكبار را آنچنانكه شايستهى اقتدار و ع ّزت خودِ
توست ،منكوب و مقهور فرماّ .
لذت قهر و غلبه بر آنها را به
ملت ايران بچشان .همچنان كه شوروى را متالشى كردى ،بقیّهى
اقطاب استكبار را هم متالشى فرما.
پروردگارا! كسانى را كه در اين راه زندگى كردند و در اين
راه به لقاى تو پيوستند ،مشمول رحمت و بركات خودت قرار
بده .كارها و تالشهايى را كه مىشود ،به لطف و كرمت قبول
فرما.
والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته
ّ
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گفتار چهارم

1

الرحي م
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
Ë
ȄǴË ǏơȁǾȈǴǟǲǯȂƫơȁǽǂǨǤƬǇơȁǾǼȈǠƬǇơȁǽƾŧơśŭƢǠǳơ
ƣǁƅƾǸūơ
Ë
ƢǇǁǢǴË ƦǷȁǽǂǇǚǧƢƷȁǾǬǴƻľǾƫŚƻȁǾƦȈųȁǾƦȈƦƷȄǴǟǶالǾƫ
ǴË Ǉơȁ
Ë
ȄǴǟȁƾǸŰȄǨǘǐŭơǶǇƢǬǳơ
ĹơƢǼËȈƦǻȁƢǻƾËȈǇǾƬǸǬǻǂȇǀǻȁǾƬŧǁŚǌƥ
Ë
ƅơƾƦǟĹơ ƢǸËȈǇ śǷȂǐǠŭơ śǷȂǴǜŭơ śƦƴƬǼŭơ ǺȇǂȀǗȋơ śƦȈǗȋơ Ǿǳƕ
2
السالمơľƅơƨËȈǬƥƢǸËȈǇȁالƅơȃȂǬƬƥƅơƽƢƦǟǶǰȈǏȁơśǓǁ
 ǈūơ
śعلیه ّ
همهي شما عزيزان ،برادران و خواهران نمازگزار را به تقواى
الهى دعوت و توصيه مىكنم .ا ّول و آخر ،تقواست و توصيهي
اصلى به توشهگيرى از تقواست .اگر بحثى هم مىكنيم ،براى اين
است كه بتوانيم مايهي تقوا را در خودمان ،در مردم و مستمعان
نمازجمعه ،انشاءاهلل به مدد الهى تقويت كنيم.
امروز در خطبهي ا ّول ،بحثى دربارهي ماجراى عاشورا
عرض مىكنم .اگرچه در اين زمينه ،بسيار سخن گفته شده
است و ما هم عرايضى كردهايم؛ ا ّما هرچه اطراف و جوانب اين
حادثهي عظيم و مؤثّر و جاودانه بررسى مىشود ،ابعاد تازهتر و
 .1خطبههاى نمازجمعه تهران.1377/02/18 ،
 .2الكافي ،ج  ،3ص .422
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سه بحث عمده پیرامون
عاشورا

روشنگريهاى بيشترى از آن حادثه آشكار مىشود و نورى بر
زندگى ما مىتاباند.
ِ
بحث عمده وجود دارد:
در مباحث مربوط به عاشورا ،سه
السالم است،
يكى بحث علل و انگيزههاى قيام امام حسي 
نعلیه ّ
كه چرا امام حسين قيام كرد؛ يعنى تحليل دينى و علمى و سياسى
ال تفصي ً
اين قيام .در اين زمينه ،ما قب ً
ال عرايضى عرض كردهايم؛
فضال و بزرگان هم بحثهاى خوبى كردهاند .امروز وارد آن بحث
نمىشويم.
بحث د ّوم ،بحث درسهاى عاشوراست كه يك بحث زنده
و جاودانه و هميشگى است و مخصوص زمان معيّنى نيست.
درس عاشورا ،درس فداكارى و ديندارى و شجاعت و مواسات
و درس قيام هلل و درس محبّت و عشق است .يكى از درسهاى
عاشورا ،همين انقالب عظيم و كبيرى است كه شما م ّلت ايران
السالم انجام
پشت سر حسين زمان و فرزند ابىعبداهلل الحسي 
نعلیه ّ
داديد .خود اين ،يكى از درسهاى عاشورا بود .در اين زمينه هم
من امروز هيچ بحثى نمىكنم.
بحث س ّوم ،دربارهى عبرتهاى عاشوراست كه چند سال
قبل از اين ،ما اين مسئل ه را مطرح كرديم كه عاشورا غير از
درسها ،عبرتهايى هم دارد .بحث عبرتهاى عاشورا مخصوص
زمانى است كه اسالم حاكميّت داشته باشد .حدّ اقل اين است كه
بگوييم عمدهي اين بحث ،مخصوص به اين زمان است؛ يعنى
زمان ما و كشور ما ،كه عبرت بگيريم.
ما قضيّه را اينگونه طرح كرديم كه چطور شد جامعهي
اسالمى به محوريّت پيامبر عظيم ّ
الشأن ،آن عشق مردم به او ،آن
ايمان عميق مردم به او ،آن جامعهي سرتاپا حماسه و شور دينى
و آن احكامى كه بعدا ً مقدارى دربارهي آن عرض خواهم كرد،
همين جامعهي ساخته و پرداخته ،همان مردم ،حتّى بعضى همان
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 .2دوك ،وسيلهاى كه با آن نخ يا ريسمان ميريسند.
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كسانى كه دورههاى نزديك به پيامبر را ديده بودند ،بعد از پنجاه
سال كارشان به آنجا رسيد كه جمع شدند ،فرزند همين پيامبر را
با فجيعترين وضعى كشتند؟! انحراف ،عقبگرد ،برگشتن به پشت
سر ،از اين بيشتر چه مىشود؟!
زينب كبرى سالماهللعليها در بازار كوفه ،آن خطبهي عظيم را
اساس ًا بر همين محور ايراد كردȁ ǲƬŬơ ǲǿơ Ƣȇ ǾǧȂǰǳơ ǲǿơ Ƣȇ :
 ǹȂǰƦƫƗǁƾǤǳơمردم كوفه وقتى كه س ِر مبارك امام حسين را بر
روى نيزه مشاهده كردند و دختر على را اسير ديدند و فاجعه
ضجه و گريه كردند .فرمود:
را از نزديك لمس كردند ،بنا به ّ
ȁǾǠǷالǾǻǂǳơƪƟƾǿ؛ گريهتان
ǹȂǰƦƫƗ؟!؛ گريه مىكنيد؟! ƾË ǳơƩƢǫǁȐǧ
Ë
تمامى نداشته باشد .بعد فرمودƢŮǄǣƪǔǬǻŕËǳơǲưǸǯǶǰǴưǷƢǸËǻơ :
 .1ǶǰǼȈƥȐÅ ƻƽǶǰǻƢŻơǹȁǀƼËƬƫƢƯƢǰǻơƧȂË ǫƾǠƥǺǷاين ،همان برگشت
است؛ برگشت به قهقرا و عقبگرد .شما مثل زنى هستيد كه پشمها
يا پنبهها را با مغزل 2نخ مىكند؛ بعد از آن كه اين نخها آماده شد،
دوباره شروع مىكند نخها را از نو باز كردن و پنبه نمودن! شما در
حقيقت نخهاى رشتهي خود را پنبه كرديد .اين ،همان برگشت
است .اين ،عبرت است .هر جامعهي اسالمى ،در معرض همين
خطر است.
امام خمينىِ عزيز بزرگ ما ،افتخار بزرگش اين بود كه يك
ا ّمت بتواند عامل به سخن آن پيامبر باشد .شخصيّت انسانهاى
غير پيامبر و غير معصوم ،مگر با آن شخصيّت عظيم قابل مقايسه
است؟ او ،آن جامعه را به وجود آورد و آن سرانجام دنبالش
آمد .آيا هر جامعهي اسالمى ،همين عاقبت را دارد؟ اگر عبرت
بگيرند ،نه؛ اگر عبرت نگيرند ،بله .عبرتهاى عاشورا اينجاست.
ما مردم اين زمان ،بحمداهلل به فضل پروردگار ،اين توفيق را

سخنـــــراني حضرت
زينب(س) در بـــــازار
كوفه دربارهي ارتجاع و
عقبگرد ا ّمت
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درك عظمـــت حادثهي
عاشورا با تحليل سه
دوره از زندگي امام
حسين(ع)

پيدا كردهايم كه آن راه را مجدّ دا ً برويم و اسم اسالم را در دنيا
زنده كنيم و پرچم اسالم و قرآن را برافراشته نماييم .در دنيا اين
افتخار نصيب شما م ّلت شد .اين م ّلت تا امروز هم كه تقريب ًا
بيست سال از انقالبش گذشته است ،قرص و محكم در اين راه
ايستاده و رفته است .ا ّما اگر دقّت نكنيد ،اگر مواظب نباشيم ،اگر
خودمان را آنچنان كه بايد و شايد ،در اين راه نگه نداريم ،ممكن
است آن سرنوشت پيش بيايد .عبرت عاشورا ،اينجاست.
حال من مىخواهم مقدارى دربارهي موضوعى كه چند سال
پيش آن را مطرح كردم و بحمداهلل ديدم فضال دربارهي آن بحث
توسع
كردند ،تحقيق كردند ،سخنرانى كردند و مطلب نوشتند ،با ّ
صحبت كنم .البتّه بحث كامل در اين مورد ،بحث نمازجمعه
نيست؛ چون طوالنى است و انشاءاهلل اگر عمرى داشته باشم
و توفيقى پيدا كنم ،در جلسهاى غير نمازجمعه ،اين موضوع را
مفصل با خصوصيّاتش بحث خواهم كرد .امروز مىخواهم يك
ّ
گذر اجمالى به اين مسئل ه بكنم و اگر خدا توفيق دهد ،در واقع
يك كتاب را در قالب يك خطبه بريزم و به شما عرض كنم.
ا ّوالً حادثه را بايد فهميد كه چقدر بزرگ است ،تا دنبال عللش
بگرديم .كسى نگويد كه حادثهي عاشورا ،باالخره كشتارى بود
و چند نفر را كشتند .همانطور كه همهي ما در زيارت عاشورا
 ،1ƨƦȈǐŭơƪǸǜǟȁƪǴË ƳȁǾËȇǃǂǳơƪǸǜǟƾǬǳمصيبت،
مىخوانيم:
Ë
خيلى بزرگ است .رزيّه ،يعنى حادثهي بسيار بزرگ .اين حادثه،
خيلى عظيم است .فاجعه ،خيلى تكاندهنده و بىنظير است.
براى اين كه قدرى معلوم شود كه اين حادثه چقدر عظيم
است ،من سه دورهي كوتاه را از دورههاى زندگى حضرت
السالم اجماالً مطرح مىكنم .شما ببينيد اين
ابىعبداهللالحسي 
نعلیه ّ
شخصيّتى كه انسان در اين سه دوره مىشناسد ،آيا مىتوان حدس
 .1اقبال االعمال ،ج ،1ص .333
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زد كه كارش به آنجا برسد كه در روز عاشورا يك عدّ ه از ا ّمت
جدّ ش او را محاصره كنند و با اين وضعيّت فجيع ،او و همهي
ياران و اصحاب و اهل بيتش را قتلعام كنند و زنانشان را اسير
بگيرند؟
اين سه دوره ،يكى دوران حيات پيامبر اكرم است .د ّوم،
دوران جوانى آن حضرت ،يعنى دوران بيستوپنجساله تا
حكومت اميرالمؤمنين است .س ّوم ،دوران فترت بيست ساله بعد
از شهادت اميرالمؤمنين تا حادثهي كربالست.
در دوران حيات پيامبر اكرم ،امام حسين عبارت است از
كودك نورِ ديدهي سوگلى پيامبر .پيامبر اكرم دخترى به نام فاطمه
دارد كه همهي مردم مسلمان در آن روز مىدانند كه پيامبر فرمود:
1ƨǸǗƢǧƤǔǤǳƤǔǤȈǳƅơËǹơ؛ اگر كسى فاطمه را خشمگين كند،
خدا را خشمگين كرده استƢǿƢǓǂǳȄǓǂȇȁ .؛ اگر كسى او را
خشنود كند ،خدا را خشنود كرده است .ببينيد ،اين دختر چقدر
عظيمالمنزله است كه پيامبر اكرم در مقابل مردم و در مأل عام،
راجع به او اينگونه حرف مىزند .اين مسئلهاى عا ّدى نيست.
پيامبر اكرم اين دختر را در جامعهي اسالمى به كسى
داده است كه از لحاظ افتخارات ،در درجهي اعالست؛ يعنى
السالم .او ،جوان ،شجاع ،شريف ،از همه
علىبنابىطالب عليه ّ
مؤمنتر ،از همه باسابقهتر ،از همه شجاعتر و در همهي ميدانها
حاضر است .كسى است كه اسالم به شمشير او مىگردد؛ هر
جايى كه همه درمىمانند ،اين جوان جلو مىآيد ،گرهها را باز
مىكند و بنبستها را مىشكند .اين داماد محبوب عزيزى كه
محبوبيّت او نه به خاطر خويشاوندى ،بلكه به خاطر عظمت
شخصيّت اوست ،همسر نور ديدهي پيامبر است .كودكى از اينها

امام حسين(ع) در دوران
حيات پيامبر اكرم(ص)

چهــار گفتــار

98

امام حسين(ع) در دوران
بعــــد از وفات پيامبر
اكــــرم(ص) تا حكومت
اميرالمؤمنين علي(ع)

متولّد شده است و او حسينبنعلى است.
السالم هم هست؛
البتّه همهي اين حرفها دربارهي امام حسن عليه ّ
السالم است؛ عزيزترين
ا ّما من حاال بحثم راجع به امام حسين عليه ّ
عزيزان پيامبر؛ كسى كه رئيس دنياى اسالم ،حاكم جامعهي
اسالمى و محبوب دل همهي مردم ،او را در آغوش مىگيرد و
به مسجد مىبرد .همه مىدانند كه اين كودك ،محبوب د ِل اين
ِ
محبوب همه است .او روى منبر مشغول خطبه خواندن است كه
اين كودك ،پايش به مانعى مىگيرد و به زمين مىافتد .پيامبر از
منبر پايين مىآيد ،او را در بغل مىگيرد و آرامش مىكند .ببينيد؛
مسئل ه اين است.
پيامبر دربارهي امام حسن و امام حسينِ شش ،هفت ساله
فرمود1ǾËǼŪơǲǿơƣƢƦǋȃƾËȈǇ :؛ اينها سرور جوانان بهشتند .اينها كه
هنوز كودكند ،جوان نيستند؛ ا ّما پيامبر مىفرمايد سرور جوانان
اهل بهشتند .يعنى در دوران شش ،هفت سالگى هم در حدّ يك
جوان است؛ مىفهمد ،درك مىكند ،عمل مىكند ،اقدام مىكند،
ادب مىورزد و شرافت در همهي وجودش موج مىزند .اگر آن
روز كسى مىگفت كه اين كودك به دست ا ّمت همين پيامبر،
بدون هيچگونه جرم و تخ ّلفى به قتل خواهد رسيد ،براى مردم
غيرقابل باور بود؛ همچنان كه پيامبر فرمود و گريه كرد و همه
تعجب كردند كه يعنى چه؛ مگر مىشود؟!
ّ
دورهي د ّوم ،دورهي بيستوپنجسالهي بعد از وفات پيامبر تا
حكومت اميرالمؤمنين است .حسينِ جوان ،بالنده ،عالم و شجاع
است .در جنگها شركت مىجويد ،در كارهاى بزرگ دخالت
مىكند ،همه او را به عظمت مىشناسند؛ نام بخشندگان كه مىآيد،
همهي چشمها به سوى او برمىگردد .در هر فضيلتى ،در ميان
مسلمانان مدينه و ّ
مكه ،هر جايى كه موج اسالم رفته است ،مثل
 .1بحاراالنوار ،ج  ،37ص .78
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خورشيدى مىدرخشد .همه براى او احترام قائلند .خلفاى زمان،
براى او و برادرش احترام قائلند و در مقابل او ،تعظيم و تجليل
و تبجيل 1و تجليل مىكنند و نامش را به عظمت مىآورند .جوان
نمونهي دوران ،و محترم پيش همه .اگر آن روز كسى مىگفت
كه همين جوان ،به دست همين مردم كشته خواهد شد ،هيچ
كس باور نمىكرد.
دورهي س ّوم ،دورهي بعد از شهادت اميرالمؤمنين است؛ يعنى
عليهماالسالم باز در
دورهي غربت اهلبيت .امام حسن و امام حسين
ّ
مدينهاند .امام حسين ،بيست سال بعد از اين مدّ ت ،به صورت
امام معنوى همهي مسلمان ،مفتى بزرگ همهي مسلمانان ،مورد
ّ
ّ
محل
محل ورود و تحصيل علم همه،
احترام همهي مسلمانان،
توسل همهي كسانى كه مىخواهند به اهلبيت اظهار
تمسك و ّ
ّ
ارادتى بكنند ،در مدينه زندگى كرده است .شخصيّت محبوب،
بزرگ ،شريف ،نجيب ،اصيل و عالم .او به معاويه نامه مىنويسد؛
نامهاى كه اگر هر كسى به هر حاكمى بنويسد ،جزايش كشته
ِ
باعظمت تمام اين نامه را مىگيرد ،مىخواند،
شدن است .معاويه
تح ّمل مىكند و چيزى نمىگويد .اگر در همان اوقات هم كسى
ِ
شريف عزي ِز
مىگفت كه در آيندهي نزديكى ،اين مرد محترم
مجسمكنندهي اسالم و قرآن در نظر هر بيننده است
نجيب ـ كه
ّ
ـ ممكن است به دست همين ا ّمت قرآن و اسالم كشته شود ـ آن
هم با آن وضع ـ هيچكس تص ّور هم نمىكرد؛ ا ّما همين حادثهي
باورنكردنى ،همين حادثهي عجيب و حيرتانگيز ،اتّفاق افتاد.
چه كسانى كردند؟ همانهايى كه به خدمتش مىآمدند و سالم
و عرض اخالص هم مىكردند .اين يعنى چه؟ معنايش اين
است كه جامعهي اسالمى در طول اين پنجاه سال ،از معنويّت
و حقيقت اسالم تهى شده است .ظاهرش اسالمى است؛ ا ّما

امام حسين(ع) در دوران
پس از شهادت حضرت
علي(ع)
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چهــــــار محور اصلي
نظام تأسيسي پيامبر
اكرم(ص)

باطنش پوك شده است .خطر اينجاست .نمازها برقرار است،
نماز جماعت برقرار است ،مردم هم اسمشان مسلمان است و
عدّ هاى هم طرفدار اهلبيتند!
البتّه من به شما بگويم كه در همهي عالم اسالم ،اهل بيت
را قبول داشتند؛ امروز هم قبول دارند و هيچ كس در آن ترديد
حب اهلبيت در همهي عالم اسالم ،عمومى است؛ االن هم
نداردّ .
همينطور است .االن هم هر جاى دنياى اسالم برويد ،اهلبيت را
السالم
دوست مىدارند .آن مسجدى كه منتسب به امام حسين عليه ّ
است و مسجد ديگرى كه در قاهره منتسب به حضرت زينب
است ،ولولهي ز ّوار و جمعيّت است .مردم مىروند قبر را زيارت
توسل مىجويند.
مىكنند ،مىبوسند و ّ
همين يكى ،دو سال قبل از اين ،كتابى جديد ـ نه قديمى؛
چون در كتابهاى قديمى خيلى هست ـ براى من آوردند ،كه
اين كتاب دربارهي معناى اهلبيت نوشته شده است .يكى از
نويسندگان فعلى حجاز تحقيق كرده و در اين كتاب اثبات مىكند
كه اهل بيت ،يعنى على ،فاطمه ،حسن و حسين .حاال ما شيعيان
كه اين حرفها جزو جانمان است؛ ا ّما آن برادر مسلمان غيرشيعه
اين را نوشته و نشر كرده است.اين كتاب هم هست ،من هم آن
را دارم و البد هزاران نسخه از آن چاپ و پخش شده است.
بنابراين ،اهلبيت محترمند؛ آن روز هم در نهايت احترام
بودند؛ ا ّما در عين حال وقتى جامعه تهى و پوك شد ،اين اتّفاق
مىافتد .حاال عبرت كجاست؟ عبرت اينجاست كه چه كار كنيم
جامعه آنگونه نشود .ما بايد بفهميم كه آنجا چه شد كه جامعه
مفصلى است كه من
به اينجا رسيد .اين ،آن بحث مشروح و ّ
مختصرش را مىخواهم عرض كنم.
ا ّول به عنوان مقدّ مه عرض كنم :پيامبر اكرم نظامى را به وجود
آورد كه خطوط اصلى آن چند چيز بود .من درميان اين خطوط
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اصلى ،چهار چيز را عمده يافتم :ا ّول ،معرفت ش ّفاف و بىابهام؛
معرفت نسبت به دين ،معرفت نسبت به احكام ،معرفت نسبت به
جامعه ،معرفت نسبت به تكليف ،معرفت نسبت به خدا ،معرفت
نسبت به پيامبر ،معرفت نسبت به طبيعت .همين معرفت بود كه به
علم و علماندوزى منتهى شد و جامعهي اسالمى را در قرن چهارم
هجرى به اوج تمدّ ن علمى رساند .پيامبر نمىگذاشت ابهام باشد.
در اين زمينه ،آيات عجيبى از قرآن هست كه مجال نيست االن
عرض كنم .در هر جايى كه ابهامى به وجود مىآمد ،يك آيه نازل
مىشد تا ابهام را برطرف كند.
ّ
خط اصلى د ّوم ،عدالت مطلق و بىاغماض بود .عدالت
در قضاوت ،عدالت در برخورداريهاى عمومى و نه خصوصى
ـ امكاناتى كه متع ّلق به همهي مردم است و بايد بين آنها با عدالت
تقسيم شود ـ عدالت در اجراى حدود الهى ،عدالت در مناصب و
مسؤوليّتدهى و مسؤوليّتپذيرى .البتّه عدالت ،غير از مساوات
است؛ اشتباه نشود .گاهى مساوات ،ظلم است .عدالت ،يعنى هر
چيزى را به جاى خود گذاشتن و به هر كسى حقّ او را دادن.
آن عدل مطلق و بىاغماض بود .در زمان پيامبر ،هيچ كس در
جامعهي اسالمى از چارچوب عدالت خارج نبود.
س ّوم ،عبوديّت كامل و بىشريك در مقابل پروردگار؛ يعنى
عبوديّت خدا در كار و عمل فردى ،عبوديّت در نماز كه بايد
قصد قربت داشته باشد ،تا عبوديّت در ساخت جامعه ،در نظام
حكومت ،نظام زندگى مردم و مناسبات اجتماعى ميان مردم بر
مبناى عبوديّت خدا كه اين هم تفصيل و شرح فراوانى دارد.
چهارم ،عشق و عاطفهي جوشان .اين هم از خصوصيّات
اصلى جامعهي اسالمى است؛ عشق به خدا ،عشق خدا به مردم؛
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ǹȂËƦŢǶƬǼǯǹơǲǫ ،2ǺȇǂȀË ǘƬŭơƤŹȁśƥơȂ
ǹơ ،1ǾǻȂËƦŹȁǶȀËƦŹ
ËƬǳơƤŹƅơË
Ë
Ë
 .3ƅơǶǰƦƦŹŇȂǠƦËƫƢǧƅơمحبّت ،عشق ،محبّت به همسر ،محبّت به
مستحب است كه به
مستحب است فرزند را ببوسى؛
فرزند ،كه
ّ
ّ
مستحب است كه به همسرت عشق بورزى
فرزند محبّت كنى؛
ّ
مستحب است كه به برادران مسلمان محبّت كنى
و محبّت كنى؛
ّ
و محبّت داشته باشى؛ محبّت به پيامبر ،محبّت به اهلبيت؛ اّȏơ
4
.ĹǂǬǳơľƧƽË Ȃŭơ
پيامبر اين خطوط را ترسيم كرد و جامعه را بر اساس اين
خطوط بنا نمود .پيامبر حكومت را ده سال همينطور كشاند .البتّه
پيداست كه تربيت انسانها كار تدريجى است؛ كار دفعى نيست.
پيامبر در تمام اين ده سال تالش مىكرد كه اين پايهها استوار و
محكم شود و ريشه بدواند؛ ا ّما اين ده سال ،براى اين كه بتواند
مردمى را كه درست برضدّ اين خصوصيّات بار آمدند ،متح ّول
كند ،زمان خيلى كمى است .جامعهي جاهلى ،در همه چيزش
عكس اين چهار مورد بود؛ مردم معرفتى نداشتند ،در حيرت و
جهالت زندگى مىكردند ،عبوديّت هم نداشتند؛ طاغوت بود،
طغيان بود ،عدالتى هم وجود نداشت؛ همهاش ظلم بود ،همهاش
تبعيض بود ـ كه اميرالمؤمنين در نهجالبالغه در تصوير ظلم و
تبعيض دوران جاهليّت ،بيانات عجيب و شيوايى دارد ،كه واقع ًا
5
يك تابل ِو هنرى است؛ ƢȀǧȐǛƢƥǶȀƬƠǗȁȁƢȀǧƢǨƻƢƥǶȀƬǇơƽŔǧľ
ـ محبّت هم نبود ،دختران خود را زير خاك مىكردند ،كسى را از
فالن قبيله بدون جرم مىكشتند ـ «تو از قبيلهي ما يكى را كشتى،
ما هم بايد از قبيلهي شما يكى را بكشيم!» ـ حاال قاتل باشد،
 .1سورهي مائده ،آيهي .54
 .2سورهي بقره ،آيهي .222
 .3سورهي آلعمران ،آيهي .31
 .4سورهي شورى ،آيهي .23
 .5نهجالبالغه ،خطبهى .2
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يا نباشد؛ بىگناه باشد ،يا بىخبر باشد؛ جفاى مطلق ،بىرحمى
مطلق ،بىمحبّتى و بىعاطفگى مطلق.
مردمى را كه در آن ج ّو بار آمدند ،مىشود در طول ده سال
تربيت كرد ،آنها را انسان كرد ،آنها را مسلمان كرد؛ ا ّما نمىشود
اين را در اعماق جان آنها نفوذ داد؛ بخصوص آنچنان نفوذ داد
كه بتوانند به نوبهي خود در ديگران هم همين تأثير را بگذارند.
مردم پىدرپى مسلمان مىشدند .مردمى بودند كه پيامبر را
نديده بودند .مردمى بودند كه آن ده سال را درك نكرده بودند.
اين مسئل ه «وصايت»ى كه شيعه به آن معتقد است ،در اينجا
شكل مىگيرد .وصايت ،جانشينى و نصب الهى ،سرمنشأش
اينجاست؛ براى تداوم آن تربيت است ،والاّ معلوم است كه اين
وصايت ،از قبيل وصايتهايى كه در دنيا معمول است ،نيست ،كه
هر كسى مىميرد ،براى پسر خودش وصيّت مىكند .قضيّه اين
است كه بعد از پيامبر ،برنامههاى او بايد ادامه پيدا كند.
حاال نمىخواهيم وارد بحثهاى كالمى شويم .من مىخواهم
تاريخ را بگويم و كمى تاريخ را تحليل كنم ،و بيشترش را شما
تحليل كنيد .اين بحث هم متع ّلق به همه است؛ صرف ًا مخصوص
شيعه نيست .اين بحث ،متع ّلق به شيعه و سنّى و همهي ف ِ َرق
توجه كنند؛ چون اين بحث
اسالمى است .همه بايد به اين بحث ّ
براى همه مهم است.
و ا ّما ماجراهاى بعد از رحلت پيامبر .چه شد كه در اين پنجاه
سال ،جامعهي اسالمى از آن حالت به اين حالت برگشت؟ اين
اصل قضيّه است ،كه متن تاريخ را هم بايستى در اينجا نگاه
كرد .البتّه بنايى كه پيامبر گذاشته بود ،بنايى نبود كه بهزودى
خراب شود؛ لذا در اوايلِ بعد از رحلت پيامبر كه شما نگاه
مىكنيد ،همه چيز ـ غير از همان مسئل ه وصايت ـ سرجاى
ِ
عدالت خوبى هست ،ذ ْك ِر خوبى هست ،عبوديّت
خودش است:

تحليل تغييرات فردي
و اجتماعي با بررسي
آيهي مباركهي سورهي
فاتحه
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خوبى هست .اگر كسى به تركيب ك ّلى جامعهي اسالمى در آن
سالهاى ا ّول نگاه كند ،مىبيند كه على ّ
الظاهر چيزى به قهقرا
نرفته است .البتّه گاهى چيزهايى پيش مىآمد؛ ا ّما ظواهر ،همان
پايهگذارى و شالودهريزى پيامبر را نشان مىدهد .ولى اين وضع
باقى نمىماند .هر چه بگذرد ،جامعهي اسالمى بتدريج به طرف
ضعف و تهىشدن پيش مىرود.
مكرر
ببينيد ،نكتهاى در سورهي مباركهي حمد هست كه من ّ
در جلسات مختلف آن را عرض كردهام .وقتى كه انسان به
 1ǶȈǬƬǈŭơǕơǂǐǳơƢǻƾǿơـ ما را به
پروردگار عالم عرض مىكند
Ë
راه راست و صراط مستقيم هدايت كن ـ بعد اين صراط مستقيم
را معنا مىكند2ǶȀȈǴǟƪǸǠǻơǺȇǀËǳơǕơǂǏ :؛ راه كسانى كه به آنها
نعمت دادى .خدا به خيليها نعمت داده است؛ به بنىاسرائيل هم
3
نعمت داده است.ǶǰȈǴǟ ƪǸǠǻơ ŕËǳơ ŕǸǠǻ ơȁǂǯƿơ ǲȈƟơǂǇơŘƥ Ƣȇ :
نعمت الهى كه مخصوص انبيا و صلحا و شهدا نيستǞǷǮƠǳȁƢǧ :
 .4śūƢǐǳơȁƔơƾȀآنها هم
ǌǳơȁśǬȇ
ƾË ǐǳơȁś
Ë
Ë
Ë
ËȈƦËǼǳơǺǷǶȀȈǴǟƅơǶǠǻơǺȇǀËǳơ
نعمت داده شدهاند؛ ا ّما بنىاسرائيل هم نعمت داده شدهاند.
كسانى كه نعمت داده شدهاند ،دوگونهاند:
يك عدّ ه كسانى كه وقتى نعمت الهى را دريافت كردند،
نمىگذارند كه خداى متعال بر آنها غضب كند و نمىگذارند
گمراه شوند .اينها همانهايى هستند كه شما مىگوييد خدايا راه
اينها را به ما هدايت كن ،ǶȀȈǴǟƣȂǔǤŭơŚǣ .با تعبير علمى و
ادبيش ،براى  5ǶȀȈǴǟƪǸǠǻơǺȇǀËǳơصفت است؛ كه صفت  ،ǺȇǀËǳơاين
 .1سورهي فاتحه ،آيهي .6
 .2همان ،آيهي .7
 .3سورهي بقره ،آيهي .40
 .4سورهي نساء ،آيهي .69
 .5سورهي فاتحه،آيهي .7
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 .1سورهي فاتحه ،آيهي .7
 .2كافى ،ج  ،1ص .368
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ȁǶȀȈǴǟƣȂǔǤŭơŚǣال1śËǳƢǔǳơ؛ آن كسانى كه مورد نعمت
است كه
Ë
ال،śËǳƢǔǳơ
قرار گرفتند ،ا ّما ديگر مورد غضب قرار نگرفتند؛ Ë ȁ
گمراه هم نشدند.
يك دسته هم كسانى هستند كه خدا به آنها نعمت داد ،ا ّما
نعمت خدا را تبديل كردند و خراب نمودند .لذا مورد غضب
قرار گرفتند؛ يا دنبال آنها راه افتادند ،گمراه شدند .البتّه در
روايات ما دارد كه  ،ǶȀȈǴǟ ƣȂǔǤŭơمراد يهودند ،كه اين ،بيان
مصداق است؛ چون يهود تا زمان حضرت عيسى ،با حضرت
موسى و جانشينانش ،عالم ًا و عامدا ً مبارزه كردند ،śËǳƢǓ .نصارى
هستند؛ چون نصارى گمراه شدند .وضع مسيحيّت اينگونه بود
كه از ا ّول گمراه شدند ـ يا الاقل اكثريّتشان اينطور بودند ـ ا ّما
مردم مسلمان نعمت پيدا كردند .اين نعمت ،به سمت ƣȂǔǤŭơ
السالم به
 ǶȀȈǴǟو  śËǳƢǔǳơمىرفت؛ لذا وقتى كه امام حسين عليه ّ
السالم نقل شده است
شهادت رسيد ،در روايتى از امام صادق عليه ّ
ńƢǠƫƅơƤǔǣƾË ƬǋơǾȈǴǟƅơƩơȂǴǏśǈūơǲƬǫǹơƢǸǴǧ
كه فرمودË :
2
السالم كشته شد ،غضب خدا
ơǲǿơȄǴǟالǑǁ؛ وقتى كه حسين عليه ّ
دربارهي مردم شديد شد .معصوم است ديگر .بنابراين ،جامعهي
مورد نعمت الهى ،به سمت غضب سير مىكند؛ اين سير را بايد
مهم است ،خيلى سخت است ،خيلى دقّت نظر الزم
ديد .خيلى ّ
دارد.
من حاال فقط چند مثال بياورم .خواص و عوام ،هر كدام
ƣȂǔǤǷ
خواصى كه گمراه شدند ،شايد
وضعى پيدا كردند .حاال
Æ
ّ
 ǶȀȈǴǟباشند؛ عوام شايد  śËǳƢǓباشند .البتّه در كتابهاى تاريخ ،پُر
از مثال است .من از اينجا به بعد ،از تاريخ ابناثير نقل مىكنم؛
هيچ از مدارك شيعه نقل نمىكنم؛ حتّي از مدارك مو ّرخان اهل

وضع ّيت و عملكـــــرد
نمونههايي از خـــواص
در ماجراي عاشورا
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 .1سعيد بن عاص

سنّتى كه روايتشان در نظر خود اهل سنّت ،مورد ترديد است
ـ مثل ابنقتيبه ـ هم نقل نمىكنم .ابنقتيبه دينورى در كتاب ƨǷƢǷȏơ
 ،ƨǇƢȈǈǳơȁچيزهاى عجيبى نقل مىكند كه من همهي آنها را كنار
Ë
مىگذارم.
وقتى آدم به كتاب كامل التواريخ ابناثير مىنگرد ،حس مىكند
كه كتاب او داراى عصبيّت اموى و عثمانى است .البتّه احتمال
1
مىدهم كه بهجهتى مالحظه مىكرده است .در قضاياى «يوم الدّ ار»
كه جناب عثمان را مردم مصر و كوفه و بصره و مدينه و غيره
كشتند ،بعد از نقل روايات مختلف ،مىگويد ع ّلت اين حادثه
چيزهايى بود كه من آنها را ذكر نمىكنم« :لعلل»؛ ع ّلتهايى دارد
كه نمىخواهم بگويم .وقتى قضيّهي جناب ابىذر را نقل مىكند و
مىگويد معاويه جناب ابىذر را سوار آن شتر بدون جهاز كرد و
آنطور او را تا مدينه فرستاد و بعد هم به ربذه تبعيد شد ،مىنويسد
چيزهايى اتّفاق افتاده است كه من نمىتوانم بنويسم .2حاال يا اين
است كه او واقع ًا ـ به قول امروز ما ـ خودسانسورى داشته و يا
تعصب داشته است .باالخره او نه شيعه است و نه هواى
اينكه ّ
تشيّع دارد؛ فردى است كه احتماالً هواى اموى و عثمانى هم دارد.
همه آنچه كه من از حاال به بعد نقل مىكنم ،از ابناثير است.
چند مثال از خواص :خواص در اين پنجاه سال چگونه شدند
كه كار به اينجا رسيد؟ من دقّت كه مىكنم ،مىبينم همهي آن
چهار چيز تكان خورد :هم عبوديّت ،هم معرفت ،هم عدالت ،هم
محبّت .اين چند مثال را عرض مىكنم كه عين تاريخ است.
سعيدبن عاص يكى از بنىاميّه و قوم و خويش عثمان بود.
ن عقبةبن ابىمعيط ـ همان كسى كه شما فيلمش
بعد از وليدب 
را در سريال امام على ديديد؛ همان ماجراى كشتن جادوگر در
 .1بحاراالنوار ،ج  ،38ص .360
 .2همان ،ص  113تا 116
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 .1ابناثير ،ج  ،3ص  137تا .140
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حضور او ـ سعيدبن عاص روى كار آمد ،تا كارهاى او را اصالح
كند .در مجلس او ،فردى گفت كه ƨƸǴǗƽȂƳơƢǷ؛ طلحةبنعبيداهلل،
چقدر جواد و بخشنده است ،البد پولى به كسى داده بود ،يا به
كسانى محبّتى كرده بود كه او دانسته بودǲưǷǾǳǺǷǹơƾȈǠǇǱƢǬǧ .
 .1ơƽơȂƳ ǹȂǰȇ ǹơ ǪȈǬū ƲƬǇƢǌǼǳơيك مزرعهي خيلى بزرگ به
نام «نشاستج» در نزديكى كوفه بوده است ـ شايد همين نشاسته
خودمان هم از همين كلمه باشد ـ در نزديكى كوفه ،سرزمينهاى
آباد و حاصلخيزى وجود داشته است كه اين مزرعهي بزرگ
كوفه ،مِلك طلحه صحابى پيامبر در مدينه بوده است .سعيدبن
عاص گفت :كسى كه چنين مِلكى دارد ،بايد هم بخشنده باشد!
 ǾǴưǷńËǹơȂǳƅơȁـ اگر من مثل نشاستج را داشتم ـ الǾƥƅơǶǰǋƢǟ
 ،ًơƾǣǁƢǌȈǟگشايش مه ّمى در زندگى شما پديد مىآوردم؛ چيزى
نيست كه مىگوييد او جواد است! حال شما اين را با زهد زمان
پيامبر و زهد اوايل بعد از رحلت پيامبر مقايسه كنيد و ببينيد
كه بزرگان و امرا و صحابه در آن چند سال ،چگونه زندگىاى
داشتند و به دنيا با چه چشمى نگاه مىكردند .حاال بعد از گذشت
ده ،پانزده سال ،وضع به اينجا رسيده است.
نمونهي بعدى ،جناب ابوموسى اشعرى حاكم بصره بود؛ همين
ابوموساى معروف حكميّت .مردم مىخواستند به جهاد بروند ،او
باالى منبر رفت و مردم را به جهاد تحريض كرد .در فضيلت جهاد
و فداكارى ،سخنها گفت .خيلى از مردم اسب نداشتند كه سوار
شوند بروند؛ هر كسى بايد سوار اسب خودش مىشد و مىرفت.
براى اينكه پيادهها هم بروند ،مبالغى هم دربارهى فضيلت جهادِ
پياده گفت؛ كه آقا جهادِ پياده چقدر فضيلت دارد ،چقدر چنين
است ،چنان است! آنقدر دهان و نفسش در اين سخن گرم بود كه
يك عدّه از آنهايى كه اسب هم داشتند ،گفتند ما هم پياده مىرويم؛

 .2ابوموسي اشعري
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اسب چيست! 1ǶȀǇǂǧńơơȂǴǸƸǧ؛ به اسبهايشان حمله كردند ،آنها
را راندند و گفتند برويد ،شما اسبها ما را از ثواب زيادى محروم
مىكنيد؛ ما مىخواهيم پياده برويم بجنگيم تا به اين ثوابها برسيم!
عدّ هاى هم بودند كه يك خُ رده اهل تأ ّمل بيشترى بودند؛ گفتند
صبر كنيم ،عجله نكنيم ،ببينيم حاكمى كه اينطور دربارهي جهاد
پياده حرف زد ،خودش چگونه بيرون مىآيد؟ ببينيم آيا در عمل
هم مثل قولش است ،يا نه؛ بعد تصميم مىگيريم كه پياده برويم يا
سواره .اين عين عبارت ابناثير است .او مىگويد :وقتى كه ابوموسى
از قصرش خارج شدÅ ǤƥśǠƥǁơȄǴǟǽǂǐǫǺǷǾǴǬƯƱǂƻơ ،
2Ȑ؛ اشياى
قيمتى كه با خود داشت ،سوار بر چهل استر با خودش خارج كرد
و به طرف ميدان جهاد رفت! آن روز بانك نبود و حكومتها هم
اعتبارى نداشت .يك وقت ديديد كه در وسط ميدان جنگ ،از
خليفه خبر رسيد كه شما از حكومت بصره عزل شدهايد .اين همه
اشياى قيمتى را كه ديگر نمىتواند بيايد و از داخل قصر بردارد؛
راهش نمىدهند .هر جا مىرود ،مجبور است با خودش ببرد .چهل
استر ،اشياى قيمتى او بود ،كه سوار كرد و با خودش از قصر بيرون
آورد و به طرف ميدان جهاد برد! ǾǻƢǼǠƥǾǴǠƬƫƱǂƻƢǸË Ǵǧ؛ آنهايى كه
پياده شده بودند ،آمدند و زمام اسب جناب ابوموسى را گرفتندȁ .
ǱȂǔǨǳơơǀǿǒǠƥȄǴǟƢǼǴŧơȂǳƢǫ؛ ما را هم سوار همين زياديها كن!
اينها چيست كه با خودت به ميدان جنگ مىبرى؟ ما پياده مىرويم؛
ما را هم سوار كنƢǼƬƦǣǁƢǸǯȄǌŭơľƤǣǁơȁ .؛ همان گونه كه به ما
گفتى پياده راه بيفتيد ،خودت هم قدرى پياده شو و پياده راه برو.
ǾǗȂǈƥǵȂǬǳơƣǂǔǧ؛ تازيانهاش را كشيد و به سر و صورت آنها زد و
گفت برويد ،بيخودى حرف مىزنيد!  ،ȄǔǸǧÅƨËƥơƽơȂǯǂƬǧاز اطرافش
متفرق شدند؛ ا ّما البتّه تح ّمل نكردند .به مدينه پيش جناب
پراكنده و ّ
 .1همان ،ص  99تا .100
 .2همان.
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عثمان آمدند و شكايت كردند؛ او هم ابوموسى را عزل كرد .ا ّما
ابوموسى يكى از اصحاب پيامبر و يكى از خواص و يكى از بزرگان
است؛ اين وضع اوست!
مثال سوم :سعدبن ابىوقّاص حاكم كوفه شد .او از بيتالمال
قرض كرد .در آن وقت ،بيتالمال دست حاكم نبود .يك نفر را
براى حكومت و ادارهي امور مردم مىگذاشتند ،يك نفر را هم
رئيس دارايى مىگذاشتند كه او مستقيم به خودِ خليفه جواب
مىداد .در كوفه ،حاكم سعدبن ابىوقّاص بود؛ رئيس بيتالمال،
عبداهللبن مسعود كه از صحابهي خيلى بزرگ و عالى مقام محسوب
مىشد .او از بيتالمال مقدارى قرض كرد ـ حاال چند هزار دينار،
نمىدانم ـ بعد هم ادا نكرد و نداد .عبداهللبنمسعود آمد مطالبه
كرد؛ گفت پول بيتالمال را بده .سعدبن ابىوقّاص گفت ندارم.
بينشان حرف شد؛ بنا كردند با هم جار و جنجال كردن .جناب
السالم
هاشمبن عتبةبنابىوقّاص ـ كه از اصحاب اميرالمؤمنين عليه ّ
و مرد خيلى بزرگوارى بود ـ جلو آمد و گفت بد است ،شما هر
دو از اصحاب پيامبريد ،مردم به شما نگاه مىكنند .جنجال نكنيد؛
برويد قضيّه را به گونهاى حل كنيد .عبداهلل مسعود كه ديد نشد،
بيرون آمد .او به هر حال مرد امينى است .رفت عدّ هاى از مردم را
ديد و گفت برويد اين اموال را از داخل خانهاش بيرون بكشيد
ـ معلوم مىشود كه اموال بوده است ـ به سعد خبر دادند؛ او هم
يك عدّ هي ديگر را فرستاد و گفت برويد و نگذاريد .به خاطر
اين كه سعدبنابىوقّاص ،قرض خودش به بيتالمال را نمىداد،
جنجال بزرگى به وجود آمد .حاال سعدبن ابىوقّاص از اصحاب
شوراست؛ در شوراى شش نفره ،يكى از آنهاست؛ بعد از چند
سال ،كارش به اينجا رسيد .ابناثير مىگويدǡǄǻƢǷǱȁË ơǹƢǰǧ :
1ǾǧȂǰǳơǲǿơśƥǾƥ؛ اين ا ّول حادثهاى بود كه در آن ،بين مردم

 .3سعد بن ابيو ّقاص
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ماجــــراي خريد خمس
غنائم توسط مروان بن
حكم

ماجـــراي تبديل خالفت
به پادشاهــي در دوران
وليد بن عقبه

كوفه اختالف شد؛ به خاطر اينكه يكى از خواص ،در دنياطلبى
اينطور پيش رفته است و از خود بىاختيارى نشان مىدهد!
ماجراى ديگر :مسلمانان رفتند ،افريقيه ـ يعنى همين منطقهي
تونس و مغرب ـ را فتح و غنايم را بين مردم و نظاميان تقسيم
كردند .خمس غنايم را بايد به مدينه بفرستند .در تاريخ ابناثير
دارد كه خمس زيادى بوده است .البتّه در اينجايى كه اين را
نقل مىكند ،آن نيست؛ ا ّما در جاى ديگرى كه داستان همين فتح
مفصلى بوده كه به مدينه فرستادهاند .خمس
را مىگويد ،خمس ّ
كه به مدينه رسيد ،مروان بن حكم آمد و گفت همهاش را به
پانصدهزار درهم مىخرم؛ به او فروختند! 1پانصدهزار درهم،
پول كمى نبود؛ ولى آن اموال ،خيلى بيش از اينها ارزش داشت.
يكى از مواردى كه بعدها به خليفه ايراد مىگرفتند ،همين حادثه
بود .البتّه خليفه عذر مىآورد و مىگفت اين َر ِحم من است؛ من
ِ
صلهي َر ِحم مىكنم و چون وضع زندگيش هم خوب نيست،

مىخواهم به او كمك كنم! بنابراين ،خواص در ماديّات غرق
شدند.
ماجراى بعدى2ǾǧȂǰǳơȄǴǟǖȈǠǷĹơǺƥƨƦǬǟǺƥƾȈǳȂǳơǲǸǠƬǇơ :؛
وليدبن عقبة را ـ همان وليدى كه باز شما او مىشناسيدش كه
حاكم كوفه بود ـ بعد از سعدبن ابى وقّاص به حكومت كوفه
گذاشت .او هم از بنىاميّه و از خويشاوندان خليفه بود .وقتى كه
تعجب كردند؛ يعنى چه؟ آخر اين آدم ،آدمى است
وارد شد ،همه ّ
كه حكومت به او بدهند؟! چون وليد ،هم به حماقت معروف بود،
هم به فساد! اين وليد ،همان كسى است كه آيهى شريفه ǶǯƔƢƳǹơ
 3ơȂǼËȈƦƬǧƘƦǼƥǪǇƢǧدربارهي اوست .قرآن اسم او را «فاسق» گذاشته
Æ
 .1همان ،ص  88تا .91
 .2همان ،ص  82تا .83
 .3سورهي حجرات ،آيهي .6
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است؛ چون خبرى آورد و عدّ هاى در خطر افتادند و بعد آيه آمد كه
ơȂǼËȈƦƬǧƘƦǼƥǪǇƢǧǶǯƔƢƳǹơ؛ اگر فاسقى خبرى آورد ،برويد به تحقيق
Æ
بپردازيد؛ به حرفش گوش نكنيد .آن فاسق ،همين وليد بود .اين،
متع ّلق به زمان پيامبر است .معيارها و ارزشها و جابهجايى آدمها
را ببينيد! اين آدمى كه در زمان پيامبر ،در قرآن به نام «فاسق» آمده
بود و همان قرآن را هم مردم هر روز مىخواندند ،در كوفه حاكم
شده است! هم سعدبن ابى وقّاص و هم عبداهلل بن مسعود هر دو
تعجب كردند! عبداهللبن مسعود وقتى چشمش به او افتاد ،گفت
ّ
من نمىدانم تو بعد از اين كه ما از مدينه آمديم ،آدم صالحى شدى
يا نه! عبارتش اين است1ǅƢËǼǳơƾǈǧǵơƢǻƾǠƥƪƸǴǏơȃǁƽơƢǷ :؛ تو
صالح نشدى ،مردم فاسد شدند كه مثل تويى را به عنوان امير به
تعجب كرد؛ منتها از بُعد
شهرى فرستادند! سعدبنابىوقّاص هم ّ
ديگرى .گفتǭƾǠƥƢǼǬŧǵơƢǻƾǠƥƪǈǯơ :؛ تو كه آدم احمقى بودى،
حاال آدم باهوشى شدهاى ،يا ما اينقدر احمق شدهايم كه تو بر
ما ترجيح پيدا كردهاى؟! وليد در جوابش برگشت گفت :الǄš
ǪƸǇơƢƥơǺǟ؛ ناراحت نشو سعدبن ابى وقّاصË ،
ǺǰȇŃǮǳƿǲǯ؛
Ë
نه ما زيرك شدهايم ،نه تو احمق شدهاى؛ ǮǴŭơȂǿƢǸËǻơȁ؛ مسئله،
مسئلهي پادشاهى است! ـ تبديل حكومت الهى ،خالفت و واليت
ǽƢǌǠƬȇȁǵȂǫǽơ
به پادشاهى ،خودش داستان عجيبى است ـ ƾË ǤƬȇ
Ë
ǹȁǂƻơ؛ يكى امروز متع ّلق به اوست ،يكى فردا متع ّلق به اوست؛
ن ابىوقّاص ،باالخره صحابى پيامبر
دست به دست مىگردد .سعدب 
بود .اين حرف براى او خيلى گوشخراش بود كه مسئله ،پادشاهى
استƀǰǴǷƢǿȂǸƬǴǠƳǶǯơǁơƾǠǇǱƢǬǧ .؛ گفت :مىبينيم كه شما
قضيّهي خالفت را به پادشاهى تبديل كردهايد!
يك وقت جناب عمر ،به جناب سلمان گفتǵơƢǻơǮǴǷƗ :
ǾǨȈǴƻ؟؛ به نظر تو ،من پادشاهم يا خليفه؟ سلمان ،شخص بزرگ
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به مقــام عالـم دينــي
رسيدن كعب االحبارها
در جامعهي منحط شده

و بسيار معتبرى بود؛ از صحابهي عالىمقام بود؛ نظر و قضاوت
او خيلى مهم بود .لذا عمر در زمان خالفت ،به او اين حرف را
گفت ،ǹƢǸǴǇǾǳǱƢǫ .سلمان در جواب گفتǑǁơǺǷƪȈƦƳƪǻơǹơ :
Ë
ǂưǯơȁơǲǫơȁơƀŷǁƽśǸǴǈŭơ؛ اگر تو از اموال مردم يك درهم ،يا
كمتر از يك درهم ،يا بيشتر از يك درهم بردارىŚǣľǾƬǠǓȁȁ ،
ǾËǬƷ؛ نه اينكه براى خودت بردارى؛ در جايى كه حقّ آن نيست،
آن را بگذارى ǮǴǷ ƪǻƢǧ ،ال  ،ƨǨȈǴƻدر آن صورت تو پادشاه
خواهى بود و ديگر خليفه نيستى .او معيار را بيان كرد .در روايت
ابن اثير دارد كه «فبكا عمر»1؛ عمر گريه كرد .موعظهي عجيبى
است .مسئله ،مسئلهي خالفت است .واليت ،يعنى حكومتى كه
همراه با محبّت ،همراه با پيوستگى با مردم است ،همراه با عاطفه
نسبت به آحاد مردم است ،فقط فرمانروايى و حكمرانى نيست؛
ا ّما پادشاهى معنايش اين نيست و به مردم كارى ندارد .پادشاه،
يعنى حاكم و فرمانروا؛ هر كار خودش بخواهد ،مىكند.
اينها مال خواص بود .خواص در مدّ ت اين چند سال ،كارشان
به اينجا رسيد .البتّه اين مربوط به زمان خلفاى راشدين است
كه مواظب بودند ،مقيّد بودند ،اهميت مىدادند ،پيامبر را سالهاى
متمادى درك كرده بودند ،فرياد پيامبر هنوز در مدينه طنينانداز
بود و كسى مثل علىبنابىطالب در آن جامعه حاضر بود .بعد
كه قضيّه به شام منتقل شد ،مسئل ه از اين حرفها بسيار گذشت.
اين نمونههاى كوچكى از خواص است .البتّه اگر كسى در همين
تواريخ معتبر در نزد همهي برادران
تاريخ ابن اثير ،يا در بقيّهي
ِ
مسلمان ما جستجو كند ،نه صدها نمونه كه هزاران نمونه از اين
قبيل هست.
طبيعى است كه وقتى عدالت نباشد ،وقتى عبوديّت خدا
نباشد ،جامعه پوك مىشود؛ آن وقت ذهنها هم خراب مىشود.
 .1مسكن الفؤاد عند فقه األحبّة و االوالد ،ص .65
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يعنى در آن جامعهاى كه مسئلهي ثروتاندوزى و گرايش به مال
دنيا و دل بستن به ُحطام 1دنيا به اينجاها مىرسد ،در آن جامعه
كسى هم كه براى مردم معارف مىگويد كعباالحبار است؛
يهودى تازه مسلمانى كه پيامبر را هم نديده است! او در زمان
پيامبر مسلمان نشده است ،زمان ابىبكر هم مسلمان نشده است؛
زمان عمر مسلمان شد ،و زمان عثمان هم از دنيا رفت! بعضى
كعباالخبار تل ّفظ مىكنند كه غلط است؛ كعباالحبار درست
است .احبار ،جمع ِحبر است .حبر ،يعنى عال ِم يهود .اين كعب،
قطب علماى يهود بود ،كه آمد مسلمان شد؛ بعد بنا كرد راجع به
مسائل اسالمى حرف زدن! او در مجلس جناب عثمان نشسته بود
كه جناب ابىذر وارد شد؛ چيزى گفت كه ابىذر عصبانى شد و
گفت كه تو حاال دارى براى ما از اسالم و احكام اسالمى سخن
2
مىگويى؟! ما اين احكام را خودمان از پيامبر شنيدهايم.
وقتى معيارها از دست رفت ،وقتى ارزشها ضعيف شد،
وقتى ظواهر پوك شد ،وقتى دنياطلبى و مالدوستى بر انسانهايى
حاكم شد كه عمرى را با عظمت گذرانده و سالهايى را بىاعتنا
به زخارف دنيا سپرى كرده بودند و توانسته بودند آن پرچم
عظيم را بلند كنند ،آن وقت در عالم فرهنگ و معارف چنين
كسى سررشتهدار امور معارف الهى و اسالمى مىشود؛ كسى
كه تازهمسلمان است و هرچه خودش بفهمد ،مىگويد؛ نه آنچه
كه اسالم گفته است؛ آن وقت بعضى مىخواهند حرف او را بر
حرف مسلمانان سابقهدار مقدّ م كنند!
اين مربوط به خواص است .آن وقت عوام هم كه دنبالهرو
خواصند ،وقتى خواص به َسمتى رفتند ،دنبال آنها حركت
ّ

نمــــونهاي از انحراف
عوام بر اثر بيبصيرتي
و غفلت و دنيادوستي
خواص
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تفـــــاوت دنياطلبي و
سازندگي

مىكنند .بزرگترين گناه انسانهاى ممتاز و برجسته ،اگر انحرافى
از آنها سر بزند ،اين است كه انحرافشان موجب انحراف بسيارى
از مردم مىشود .وقتى ديدند سدها شكست ،وقتى ديدند كارها
برخالف آنچه كه زبانها مىگويند ،جريان دارد و برخالف آنچه
كه از پيامبر نقل شده ،رفتار مىشود ،آنها هم آن طرف حركت
مىكنند.
و ا ّما يك ماجرا هم از عا ّمهي مردم :حاكم بصره به خليفه
در مدينه نامه نوشت مالياتى كه از شهرهاى مفتوح مىگيريم،
بين مردم خودمان تقسيم مىكنيم؛ ا ّما در بصره كم است ،مردم
زياد شدهاند؛ اجازه مىدهيد كه دو شهر اضافه كنيم؟ مردم كوفه
كه شنيدند حاكم بصره براى مردم خودش خراج دو شهر را از
خليفه گرفته است ،سراغ حاكمشان آمدند .حاكمشان كه بود؟
ع ّمار بن ياسر؛ مرد ارزشى ،آنكه مثل كوه ،استوار ايستاده بود.
البتّه از اين قبيل هم بودند ـ كسانى كه تكان نخورند ـ ا ّما زياد
نبودند .پيش ع ّمار ياسر آمدند و گفتند تو هم براى ما اينطور
بخواه و دو شهر هم تو براى ما بگير .ع ّمار گفت :من اين كار
را نمىكنم .بنا كردند به ع ّمار حمله كردن و بدگويى كردن .نامه
1
نوشتند ،باالخره خليفه او را عزل كرد!
شبيه اين ماجرا براى ابىذر و ديگران هم اتّفاق افتاد .شايد
خود عبداهللبنمسعود يكى از همين افراد بود .وقتى كه رعايت
اين سررشتهها نشود ،جامعه از لحاظ ارزشها پوك مىشود.
عبرت ،اينجاست.
عزيزان من! انسان اين تح ّوالت اجتماعى را دير مىفهمد؛
بايد مراقب بود .تقوا يعنى اين .تقوا يعنى آن كسانى كه حوزهي
حاكميّتشان شخص خودشان است ،مواظب خودشان باشند .آن
كسانى هم كه حوزهي حاكميّتشان از شخص خودشان وسيعتر
 .1تاريخ ابناثير ،ج  ،3ص  30تا .31
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است ،هم مواظب خودشان باشند ،هم مواظب ديگران باشند .آن
كسانى كه در رأسند ،هم مواظب خودشان باشند ،هم مواظب
ّ
كل جامعه باشند كه به سمت دنياطلبى ،به سمت دلبستن به
زخارف دنيا و به سمت خودخواهى نروند .اين معنايش آباد
نكردن جامعه نيست؛ جامعه را آباد كنند و ثروتهاى فراوان به
وجود آورند؛ ا ّما براى شخص خودشان نخواهند؛ اين بد است.
هر كس بتواند جامعهي اسالمى را ثروتمند كند و كارهاى بزرگى
انجام دهد ،ثواب بزرگى كرده است .اين كسانى كه بحمداهلل
توانستند در اين چند سال كشور را بسازند ،پرچم سازندگى
را در اين كشور بلند كنند ،كارهاى بزرگى را انجام دهند ،اينها
كارهاى خيلى خوبى كردهاند؛ اينها دنياطلبى نيست .دنياطلبى
آن است كه كسى براى خود بخواهد؛ براى خود حركت كند؛
از بيتالمال يا غير بيتالمال ،به فكر جمع كردن براى خود
بيفتد؛ اين بد است .بايد مراقب باشيم .همه بايد مراقب باشند
كه اينطور نشود .اگر مراقبت نباشد ،آن وقت جامعه همينطور
بهتدريج از ارزشها تهيدست مىشود و به نقطهاى مىرسد كه
فقط يك پوستهي ظاهرى باقى مىماند .ناگهان يك امتحان بزرگ
پيش مىآيد ـ امتحان قيام ابىعبداهلل ـ آن وقت اين جامعه در اين
امتحان مردود مىشود!
1
گفتند به تو حكومت رى را مىخواهيم بدهيم ِ .
رى آن وقت،
يك شهر بسيار بزرگ پُرفايده بود .حاكميّت هم مثل استاندارى
امروز نبود .امروز استانداران ما يك مأمور ادارى هستند؛ حقوقى
مىگيرند و همهاش زحمت مىكشند .آن زمان اينگونه نبود.
كسى كه مىآمد حاكم شهرى مىشد ،يعنى تمام منابع درآمد آن
شهر در اختيارش بود؛ يك مقدار هم بايد براى مركز بفرستد،
بقيّهاش هم در اختيار خودش بود؛ هر كار مىخواست ،مىتوانست
بكند؛ لذا خيلى برايشان اهميّت داشت .بعد گفتند اگر به جنگ
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جهــاد و حماســـــهي
عاشقانــــــه؛ دو روي
س ّكهي عاشورا

حسينبنعلى نروى ،از حاكميّت رى خبرى نيست .اينجا يك
آدم ارزشى ،يك لحظه فكر نمىكند؛ مىگويد مردهشوى رى
را ببرند؛ رى چيست؟ همهي دنيا را هم به من بدهيد ،من به
حسينبنعلى اخم هم نمىكنم؛ من به عزيز زهرا ،چهره هم
درهم نمىكشم؛ من بروم حسينبنعلى و فرزندانش را بكشم
كه مىخواهيد به من رى بدهيد؟! آدمى كه ارزشى باشد ،اينطور
است؛ ا ّما وقتى كه درون تهى است ،وقتى كه جامعه ،جامعهي
دور از ارزشهاست ،وقتى كه آن خطوط اصلى در جامعه ضعيف
شده است ،دست و پا مىلغزد؛ حاال حدّ اكثر يك شب هم فكر
مىكند؛ خيلى ِحدّ ت كردند ،يك شب تا صبح مهلت گرفتند كه
فكر كنند! اگر يك سال هم فكر كرده بود ،باز هم اين تصميم را
گرفته بود .اين ،فكر كردنش ارزشى نداشت .يك شب فكر كرد،
باالخره گفت بله ،من ملك رى را مىخواهم! البتّه خداى متعال
همان را هم به او نداد .آن وقت عزيزان من! فاجعهي كربال پيش
مىآيد.
در اينجا يك كلمه راجع به تحليل حادثهي عاشورا بگويم و
السالم كه خودش
فقط اشارهاى بكنم .كسى مثل حسينبنعلى عليه ّ
تجسم ارزشهاست ،قيام مىكند ،براى اينكه جل ِو اين انحطاط
ّ
را بگيرد؛ چون اين انحطاط مىرفت تا به آنجا برسد كه هيچ
چيز باقى نماند؛ كه اگر يك وقت مردمى هم خواستند خوب
زندگى كنند و مسلمان زندگى كنند ،چيزى در دستشان نباشد.
امام حسين مىايستد ،قيام مىكند ،حركت مىكند و يكتنه در
مقابل اين سرعت سراشيب سقوط قرار مىگيرد .البتّه در اين
زمينه ،جان خودش را ،جان عزيزانش را ،جان على اصغرش
را ،جان على اكبرش را و جان عبّاسش را فدا مىكند؛ ا ّما نتيجه
مىگيرد.
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«1»śǈƷǺǷƢǻơȁ؛ يعنى دين پيامبر ،زنده شدهي حسينبنعلى
است .آن روى قضيّه ،اين بود؛ اين روى ّ
سكه ،حادثهي عظيم
و حماسهي پُرشور و ماجراى عاشقانهي عاشوراست كه واقع ًا
جز با منطق عشق و با چشم عاشقانه ،نمىشود قضاياى كربال
را فهميد .بايد با چشم عاشقانه نگاه كرد تا فهميد حسينبنعلى
در اين تقريب ًا يك شب و نصف روز ،يا حدود يك شبانهروز ـ
از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا ـ چه كرده و چه عظمتى آفريده
است! لذاست كه در دنيا باقى مانده و تا ابد هم خواهد ماند.
خيلى تالش كردند كه حادثهي عاشورا را به فراموشى بسپارند؛
ا ّما نتوانستند.
من امروز مىخواهم از روى مقتلِ ابنطاووس ـ كه كتاب
لهوف استـ يك چند جمله ذكر مصيبت كنم و چند صحنه از
اين صحنههاى عظيم را براى شما عزيزان بخوانم .البتّه اين مقتل،
مقتل بسيار معتبرى است .اين سيّدبنطاووس ـ كه علىبنطاووس
باشد ـ فقيه است ،عارف است ،بزرگ است ،صدوق است ،موثّق
است ،مورد احترام همه است ،استاد فقهاى بسيار بزرگى است؛
خودش اديب و شاعر و شخصيّت خيلى برجستهاى است .ايشان
ا ّولين مقتل بسيار معتبر و موجز را نوشت .البتّه قبل از ايشان
مقاتل زيادى است .استادشان ـ ابن نَما 2ـ مقتل دارد ،شيخ طوسى
مقتل دارد ،ديگران هم دارند .مقتلهاى زيادى قبل از ايشان نوشته
شد؛ ا ّما وقتى لهوف آمد ،تقريب ًا همهي آن مقاتل ،تحت ّ
الشعاع
قرار گرفت .اين مقتلِ بسيار خوبى است؛ چون عبارات ،خيلى
خوب و دقيق و خالصه انتخاب شده است .من حاال چند جمله
از اينها را مىخوانم.
يكى از اين قضايا ،قضيّهي به ميدان رفتن قاسمبنالحسن است

ذكــر مصيبت حضرت
قاســـــمبن الحسن(ع)
بر اســاس كتاب لهوف
س ّيدبن طاووس
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كه صحنهي بسيار عجيبى است .قاسمبنالحسن
يكى از جوانان كم سا ِل دستگاه ِ امام حسين است .نوجوانى است
كه 1ǶǴūơǢǴƦȇŃ؛ هنوز به حدّ بلوغ و تكليف نرسيده بوده است.
السالم فرمود كه اين حادثه
در شب عاشورا ،وقتى كه امام حسينعليه ّ
اتّفاق خواهد افتاد و همه كشته خواهند شد و گفت شما برويد ،و
اصحاب قبول نكردند كه بروند ،اين نوجوان سيزده ،چهاردهساله
عرض كرد :عمو جان! آيا من هم در ميدان به شهادت خواهم
رسيد؟ امام حسين خواست كه اين نوجوان را آزمايش كند ـ به
تعبير ما ـ فرمود :عزيزم! كشتهشدن در ذائقهي تو چگونه است؟
گفت 2ǲǈǠǳơǺǷȄǴƷơ؛ از عسل شيرينتر است .ببينيد؛ اين ،آن
ِ
جهتگيرى ارزشى در خاندان پيامبر است .تربيتشدههاى اهلبيت
اينگونهاند .اين نوجوان از كودكى در آغوش امام حسين بزرگ
شده است؛ يعنى تقريب ًا سه ،چهار ساله بوده كه پدرش از دنيا
رفته و امام حسين تقريب ًا اين نوجوان را بزرگ كرده است؛ مربّىَْ
ِ
تربيت امام حسين است .حاال روز عاشورا كه شد ،اين نوجوان
به
ȁȃȁơǂǳơǱƢǫ
پيش عمو آمد .در اين مقتل اينگونه ذكر مىكند:
Ë
 .3ǵȐǣƱǂƻآنجا راويانى بودند كه ماجراها را مىنوشتند و ثبت
مىكردند .چند نفرند كه قضايا از قول آنها نقل مىشود .از قول
يكى از آنها نقل مىكند و مىگويد :همينطور كه نگاه مىكرديم،
ناگهان ديديم از طرف خيمههاى ابىعبداهلل ،پسر نوجوانى بيرون
آمد4ǂǸǫƨËǬË ǋǾȀƳȁËǹƢǯ :؛ چهرهاش مثل پارهي ماه مىدرخشيد.
ǲƫƢǬȇǲǠƴǧ؛ آمد و مشغول جنگيدن شد.
اين را هم بدانيد كه جزئيّات حادثهي كربال هم ثبت شده است؛
الةوالسالم
الص
عليه ّ
ّ
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چه كسى كدام ضربه را زد ،چه كسى ا ّول زد ،چه كسى فالن چيز
1
را دزديد؛ همهي اينها ذكر شده است .آن كسى كه مث ً
ال قطيفهي
حضرت را دزديد و به غارت برد ،بعدا ً به او مىگفتند« :سرق
القطيفه»! بنابراين ،جزئيّات ثبت شده و معلوم است؛ يعنى خاندان
پيامبر و دوستانشان نگذاشتند كه اين حادثه در تاريخ گم شود.
ơǲȈǔǧǺƥơǾƥǂǔǧالǾǬǴǨǧǾǇƗǁȄǴǟȃƽǃ؛ ضربه ،فرق اين جوان
را شكافتǾȀƳȂǳǵȐǤǳơǞǫȂǧ .؛ پسرك با صورت روى زمين افتاد.
السالم
Ë
ǽƢǸǟƢȇƵƢǏȁ؛ فريادش بلند شد كه عموجانśǈūơȆǴË ƴǧ .عليه ّ
 .ǂǬǐǳơȆبه اين خصوصيات و زيباييهاى تعبير دقّت كنيد!
Ë ǴË ŸƢǸǯ
السالم مثل بازِ شكارى،
صقر ،يعنى بازِ شكارى .مىگويد حسين عليه ّ
خودش را باالى سر اين نوجوان رساند.ƤǔǣơƮȈǳƧƾË ǋƾË ǋËĽ .
شدّ  ،به معناى حمله كردن است .مىگويد مثل شير خشمگين
ǦȈǈǳƢƥơȁǂǸǟƣǂǔǧ؛ ا ّول كه آن قاتل را با يك شمشير
حمله كرد.
Ë
زد و به زمين انداخت .عدّ هاى آمدند تا اين قاتل را نجات دهند؛
ا ّما حضرت به همه آنها حمله كرد .جنگ عظيمى در همان دور و
ب ِر بدن قاسمبنالحسن ،به راه افتاد .آمدند جنگيدند؛ ا ّما حضرت
آنها را پس زد .تمام محوطه را گرد و غبار ميدان فراگرفت .راوى
مىگويدŐǤǳơƪǴųơȁ :؛ بعد از لحظاتى گرد و غبار فرو نشست.
اين منظره را كه تصوير مىكند ،قلب انسان را خيلى مىسوزاند:
السالم را
السالم :من نگاه كردم ،حسينبن على عليه ّ
 śǈūơƪȇƗǂǧعليه ّ
در آنجا ديدمǵȐǤǳơǅƗǁȄǴǟƀǸƟƢǫ .؛ امام حسين باالى سر اين
نوجوان ايستاده است و دارد با حسرت به او نگاه مىكندǵȐǤǳơȁ .
ǾȈǴƳǂƥǎƸǨȇ؛ آن نوجوان هم با پاهايش زمين را مىشكافد؛ يعنى
السالم
در حال جان دادن است و پا را تكان مىدهد śǈūơȁ .عليه ّ
ǭȂǴƬǫǵȂǬǳƁƾǠÉƥǱȂǬȇ؛ كسانى كه تو را به قتل رساندند ،از رحمت
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ذكر مصيبت علياكبر(ع)

خدا دور باشند .اين يك منظره ،كه منظرهي بسيار عجيبى است
و نشاندهندهي عاطفه و عشق امام حسين به اين نوجوان است،
و درعينحال فداكارى او و فرستادن اين نوجوان به ميدان جنگ
و عظمت روحى اين جوان و جفاى آن مردمى كه با اين نوجوان
هم اينگونه رفتار كردند.
السالم
يك منظرهي ديگر ،منظرهي ميدان رفتن على اكبر عليه ّ
است كه يكى از آن مناظر بسيار پُرماجرا و عجيب است .واقع ًا
عجيب است؛ از همه طرف عجيب است .از جهت خود امام
حسين ،عجيب است؛ از جهت اين جوان ـ على اكبر ـ عجيب
است؛ از جهت زنان و بخصوص جناب زينب كبرى ،عجيب
است .راوى مىگويد اين جوان پيش پدر آمد .ا ّوالً على اكبر را
هجده ساله تا بيست و پنجساله نوشتهاند؛ يعنى حدّ اقل هجده
1śǈūơǺƥȄǴǟƱǂƻ؛
سال و حدّ اكثر بيست و پنج سال .مىگويد:
Ë
على بنالحسين براى جنگيدن ،از خيمهگاه امام حسين خارج
ّ
شد .باز در اينجا راوى مىگويدƀǬǴƻ ǅƢËǼǳơ ǾƦǋơ ǺǷ ǹƢǯ ȁ :؛
اين جوان ،جزو زيباترين جوانان عالم بود؛ زيبا ،رشيد ،شجاع.
ǱƢƬǬǳơľǽƢƥơǹƿƘƬǇƢǧ؛ از پدر اجازه گرفت كه برود بجنگدǹƿƘǧ .
Ǿǳ؛ حضرت بدون مالحظه اذن داد .در مورد قاسمبن الحسن،
حضرت ا ّول اذن نمىداد ،و بعد مقدارى التماس كرد ،تا حضرت
اذن داد؛ ا ّما علىبنالحسين كه آمد ،چون فرزند خودش است،
تا اذن خواست ،حضرت فرمود كه بروǾǼǷǆƟƢȇǂǜǻǾȈǳơǂǜǻËĽ .؛
نگاه نوميدانهاى به اين جوان كرد كه به ميدان مىرود و ديگر
السالمȄǰƥȁǾǼȈǟ؛ چشمش را رها كرد
برنخواهد گشتȄƻǁơȁ .عليه ّ
و بنا كرد به اشك ريختن.
يكى از خصوصيّات عاطفى دنياى اسالم همين است؛
اشكريختن در حوادث و پديدههاى عاطفى .شما در قضايا زياد
مىبينيد كه حضرت گريه كرد .اين گريه ،گريهي جزع نيست؛
 .1لهوف علي قتلي الطفوف ،ص .112
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اين همان شدّ ت عاطفه است؛ چون اسالم اين عاطفه را در فرد
رشد مىدهد .حضرت بنا كرد به گريهكردن .بعد اين جمله را
فرمود كه همه شنيدهايدƾȀǋơǶȀǴË ǳơ :؛ خدايا خودت گواه باشƾǬǧ .
ǵȐǣǶȀȈǳơǃǂƥ؛ جوانى به سمت اينها براى جنگ رفته است كه ǾƦǋơ
.ǮǳȂǇǂƥƀǬǘǼǷȁƀǬǴƻȁƀǬǴ
ƻǅƢ
È
É ËǼǳơ
يك نكته در اينجا هست كه من به شما عرض كنم .ببينيد؛
امام حسين در دوران كودكى ،محبوب پيامبر بود؛ خود او هم
پيامبر را بىنهايت دوست مىداشت .حضرت شش ،هفت ساله
بود كه پيامبر از دنيا رفت .چهرهي پيامبر ،به صورت خاطرهي
بىزوالى در ذهن امام حسين مانده است و عشق به پيامبر در دل
او هست .بعد خداى متعال ،علىاكبر را به امام حسين مىدهد.
وقتى اين جوان كمى بزرگ مىشود ،يا به حدّ بلوغ مىرسد،
حضرت مىبيند كه چهره ،درست چهرهي پيامبر است؛ همان
قيافهاى كه اين قدر به او عالقه داشت و اين قدر عاشق او بود،
حاال اين به جدّ خودش شبيه شده است .حرف مىزند ،صدا
شبيه صداى پيامبر است .حرف زدن ،شبيه حرف زدن پيامبر
است .اخالق ،شبيه اخالق پيامبر است؛ همان بزرگوارى ،همان
َك َرم و همان شرف.
بعد اينگونه مىفرمايد1ǾȈǳơ Ƣǻǂǜǻ ǮËȈƦǻ ńơ ƢǼǬƬǋơ ơƿơ ƢËǼǯ :؛
هر وقت كه دلمان براى پيامبر تنگ مىشد ،به اين جوان نگاه
مىكرديم؛ ا ّما اين جوان هم به ميدان رفتƾǠǇǺƥƢȇǱƢǫȁƵƢǐǧ .
 .ȄŧǁƪǠǘǫƢǸǯǮŧǁƅơǞǘǫبعد نقل مىكند كه حضرت به
ميدان رفت و جنگ بسيار شجاعانهاى كرد و عدّ هي زيادى از
افراد دشمن را تارومار كرد؛ بعد برگشت و گفت تشنهام .دوباره
به طرف ميدان رفت .وقتى كه اظهار عطش كرد ،حضرت به او

شبــــــاهت به پيامبر
اكـــرم(ص)؛ راز مح ّبت
خاص امام حسين(ع) به
علياكبر(ع)
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نجــــات تاريخ توسط
امام حسيـن(ع) ،حضرت
زينب(س) و اصحـــاب
عاشورا

فرمودند :عزيزم! يك مقدار ديگر بجنگ؛ طولى نخواهد كشيد كه
از دست جدّ ت پيامبر سيراب خواهى شد .وقتى امام حسين اين
جمله را به علىاكبر فرمود ،علىاكبر در آن لحظه آخر ،صدايش
ǵȐǈǳơǮȈǴǟƢƬƥơƢȇ؛ پدرم! خداحافظơǀǿ .
بلند شد و عرض كرد:
Ë
ǵȐǈǳơǮƟǂǬȇƅơ؛ اين جدّ م پيامبر است كه به تو سالم
ǱȂǇǁȃƾË Ƴ
Ë
مىفرستدƢǼȈǴǟǵȁƾǬǳơǲƴǟǱȂǬȇȁ .؛ مىگويد بيا به سمت ما.
ِ
عجيب اين ماجراى عظيم است .و امروز
اينها منظرههاى
هم كه روز جناب زينب كبرى سالماهللعليهاست .آن بزرگوار هم
ماجراهاى عجيبى دارد .حضرت زينب ،آن كسى است كه از
لحظهي شهادت امام حسين ،اين بار امانت را بر دوش گرفت و
شجاعانه و با كمال اقتدار؛ آنچنان كه شايستهي دختر اميرالمؤمنين
است ،در اين راه حركت كرد .اينها توانستند اسالم را جاودانه
كنند و دين مردم را حفظ نمايند .ماجراى امام حسين ،نجاتبخشىِ
يك م ّلت نبود ،نجاتبخشىِ يك ا ّمت نبود؛ نجاتبخشى يك تاريخ
بود .امام حسين ،خواهرش زينب و اصحاب و دوستانش ،با اين
حركت ،تاريخ را نجات دادند.
ơȄǴǟÈ ȁƅơƾƦǟƢƥơƢȇǮȈǴǟǵȐǈǳơالǮȈǴǟǮƟƢǼǨƥƪǴË ƷŕËǳơƵơȁǁ
Ë
ȁǁƢȀËǼǳơȁǲȈǴË ǳơȄǬƥȁƪȈǬƥƢǷƁƾƥơƅơǵȐǇƢËǼǷالƢËǼǷƾȀǠǳơǂƻƕƅơǾǴǠƳ
ȁơȄǴǟȁśǈūơǺƥȄǴǟالśǈūơƽ
Ë
Ë ȄǴǟȁśǈūơȄǴǟǵȐǈǳơǮƫǁƢȇǄǳ
1
śǈūơƣƢƸǏơȄǴǟȁ
ǶȈƷǂǳơ
Ë Ǻŧǂǳơ
Ë ƅơǶǈƥ
2
.ƾƷơƁȂǨǯǾǳǺǰȇŃȁƾǳȂȇŃȁƾǴȇŃƾǸǐǳơƅơƾƷơƅơȂǿǲǫ
Ë
پروردگارا! به مح ّمد و آل مح ّمد تو را قسم مىدهيم ،ما را
در راه اسالم و قرآن ثابتقدم بدار .پرورگارا! جامعه ما را ،جامعه
اسالمى قرار بده ،پروردگارا! ما را از اسالم جدا مكن .پروردگارا!
 .1زيارت عاشورا.
 .2سوره توحيد.

123
چهــار گفتــار

به اسالم و مسلمين در همه جاى عالم نصرت كامل عنايت فرما.
دشمنان اسالم را مخذول و منكوب گردان .پروردگارا! به مح ّمد
و آل مح ّمد ،ارزشهاى اسالمى ،پيوند برادرى ،محبّت و عاطفه،
عبوديّت براى پروردگار و عدل كامل را در ميان ما استقرار
ببخش .پروردگارا! كسانى كه سعى مىكنند ،دشمنانى كه كوشش
مىكنند ،براى اين كه جامعهي ما را از اسالم دور كنند ،آنها را از
رحمت خودت دور كن .پروردگارا! به مح ّمد و آل مح ّمد ،قلب
ولىعصر ارواحنا فداه را از ما خشنود كن .پروردگارا!
مقدّ س ّ
دعاى آن بزرگوار را در حقّ م ّلت ما مستجاب گردان .پروردگارا!
ما را از ياران و انصار آن بزرگوار قرار بده .پروردگارا! شهداى
عزيز ما ،جانبازان عزيز ما ،امام شهيدان رضواناهلل عليه را مشمول
رحمت و لطف خود قرار بده.
والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته
ّ
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آيات قرآن كريم
فاتحه
الرحيم.
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
فاتحه
رب العالمين.
الحمدهلل ّ
فاتحه
الصراط المستقیم.
اهدنا ّ
ّ
فاتحه
صراط الذین انعمت...
		
بقره
یا بنیاسرائیل اذکروا...
		
بقره
التوابین و...
و ...ان اهلل ّ
یحب ّ
آلعمران
		
متاع الحیاۀ الدنیا...
آلعمران
قل ان کنتم تحبّون اهلل...
		
نساء
و ...فاولئک مع الّذین انعم...
		
مائده
یرتد منکم عن دینه...
من ّ
		
انعام
قل سیروا فی االرض...
		
توبه
ان اهلل ...فيقتلون و يقتلون...
يوسف
قل ....ادعوا الي اهلل....
ابراهیم
		
ألم تری الی الّذین ...
		
مریم
فخلف من بعدهم خلف...
		
طه
فاصبر ...آناء الليل ....
		
حج
لينصرن اهلل ....
الّذين...و
ّ
شعراء
يوم الينفع مال و ال ....

93 ،63 ،33 ،19
1
33
2
104
 6ـ7
105
7
104
40
102
222
73
14
102
31
104
69
102 ،40
54
68
11
88
111
72
108
 28ـ 72 29
23
59
22
130
88
40
33
88
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ائمة يدعون...
و جعلناهم ّ
ذلک ...الاّ المو ّدۀ فی القربی...
یا  ...ان جاءکم فاسق بنبأ ...
ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم.
یاّ ...
		
قل هو اهلل احد .اهلل...

41
قصص
23
شوری
6
حجرات
13
حجرات
سورهي اخالص

72
102
111 ،110
25
123 ،61
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روايات و ادعيه
		
البر ك ّلها....
و ما اعمال ّ
		
حسین منّی و انا من حسین.
		
ان الحسين مصباح الهدي...
ّ
يقربكم		...
ما من شيء ّ
ايّها النّاس ان رسول		...
		
ننظر و تنظرون اينا...
		
و قد بعث رسولي اليكم...
		
فلعمري ما االمام الاّ ...
			
...من رأي سلطان ًا ...
كان ح ّق ًا علي اهلل ان		...
			
احق بهذا...
و انّي ّ
		
ّاما و اهلل انّي الرجو ...
			
قد نزل من االمر...
		
ال يوم كيومك يا اباعبداهلل.
			
فلما لم یبق معه...
ّ
		
يا رسولاهلل! هذا حسينك....
القوة الاّ 		...
الحول و ّ
		
بالصواب...
هم ّ
سدد السنتنا ّ
ال ّل ّ
		
من خرج علي االمام...

29
امام علي(ع)
رسول اکرم(ص) 117 ،33
رسول اكرم(ص) 33
39
		
ـ
40
امام حسين(ع)
 46ـ 48
امام حسين(ع)
48
امام حسين(ع)
49 ،48
امام حسين(ع)
49
امام حسين(ع)
50 ،49
		
ـ
50
امام حسين(ع)
51 ،50
امام حسين(ع)
51
امام حسين(ع)
55
امام حسن(ع)
 56ـ 59
امام حسين (ع)
حضرت زينب(س) 59
60
سجاد(ع)
امام ّ
63
		
ـ
66
		
ـ
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هم العن ّاول ظالم		...
ال ّل ّ
			
اتّخذوا مال اهلل...
		
السالم علیک یا ثاراهلل...
ّ
		
اوصيكم عباداهلل بتقوي اهلل.
			
يا اهل الكوفه ،يا...
			
الرزيِّه...
لقد عظمت ّ
		
ان اهلل ليغضب لغضب...
ّ
		
سيّدي شباب اهل الجنّة..
		
في فتن داستهم باخفافها...
		
ان قتل الحسين...
فلما ّ
ّ
			
...احلی من العسل...
			
...بعدا ً لقوم قتلوک...
		
السالم عليك يا اباعبداهلل...
ّ

76
زيارت عاشورا
77
		
ـ
78 ،77
زیارت عاشورا
93
		
ـ
حضرت زينب(س) 95
96
زيارت عاشورا
رسول اكرم(ص) 97
رسول اكرم(ص) 98
102
امام علي(ع)
105
امام صادق(ع)
118
		
ـ
 119ـ 122
		
ـ
122
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اشعار عربي و فارسي
خوشتر آن باشد كه وصف دلبران
ليت اشياخي ببدر شهدوا

مولوی
یزید

1
1

71
68
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.

اسامي اشخاص
الدین ابوالحسن علی) ،83
ابن اثیر (ع ّز ّ
 105ـ 114
ابن شهرآشوب 117
ابن طاووس ح ّلی (سیّد احمد بن
موسی) 56
ابن طاووس ح ّلی (سيّد علي بن موسي
بن جعفر)  55ـ 117 ،58
ابن فضیل االزدي 119
محمد بن مسلم
ابن قتیبه (ابوعبداهلل
ّ
کوفی مروزی) 106
الدین جعفر) 117
ابن نما (شیخ نجم ّ
ابوبکر بن ابیقحافه 113
ابوذر غفاری (جنادۀ بن جندب) ،106
115 ،113 ،112
ابوموسی اشعری  107ـ 109
محمد ،امام صادق(ع) ،38
جعفر بن
ّ
105
حجت بن الحسن ،امام زمان(عج) ،32
ّ
123 ،61

حر بن یزید ریاحی 49
ّ
حسن بن علی ،امام عسکری(ع) ،38
44
حسن بن علی ،امام مجتبی(ع) ،37
،99 ،98 ،79 ،78 ،55 ،43 ،41 ،37
100
دالشهدا(ع) در
حسین بن علی ،سیّ ّ
بسياري از صفحات
ّ
عبدالمطلب 67
حمزۀ بن
خمینی (سیّد روحاهلل مصطفوی) ،22
،90 ،87 ،72 ،64 ،60 ،52 ،44 ،25
123 ،94 ،91
زبیر بن العوام 76
زینب بنت علی(س)  58ـ ،95 ،60
122 ،120 ،100
سعد بن ابی وقّاص 109 ،76ـ 111
سعید بن عاص 107 ،106
سلمان فارسی 112 ،111
سليم بن قيس هاللي 80
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شبث بن ربعی 85
شریح قاضی (ابوامیّۀ بن حارث بن قیس
بن جهم کندی) 85 ،84
شمر بن ذیالجوشن ضبابی کالبی
(شرحبیل) 24
محمد بن حسن)
شیخ طوسی (ابوجعفر ّ
117
طلحۀ بن عبیداهلل 107 ،76
طوعه 86 ،70
عبّاس بن علی ،ابوالفضل(ع) 116
عبداهلل بن جعفر 80 ،44
عبداهلل بن زبیر 81 ،80 ،79 ،76
عبداهلل بن عبّاس 80 ،44
عبداهلل بن مسعود 114 ،111 ،109
عبداهلل بن مطیع 80
عبیداهلل بن زیاد بن ابیه،69 ،24 ،20
 82 ،70ـ 86
عثمان بن ع ّفان 109 ،106 ،76
علیاصغر(ع) 116
علیاکبر(ع)  56ـ ،120 ،116 ،59
123 ،121
علی بن ابیطالب ،امیرالمؤمنین(ع) در
بسیاری از صفحات
سجاد(ع) ،19
علی بن الحسین ،امام ّ
60 ،44
محمد ،امام هادی(ع) 44 ،38
علی بن ّ
عمار بن یاسر 115
ّ
عمر بن ّ
خطاب 113 ،112 ،77

عمر بن سعد بن ابیوقّاص 109 ،24
ـ 115 ،111
عون (فرزند حضرت زینب (س)) 59
عیسی بن مریم(ع) 105
فاطمه زهرا(س) 100 ،97 ،66
قاسم بن الحسن(ع)  117ـ 120
کعباالحبار 113
محمد (فرزند حضرت زینب (س)) 59
ّ
محمد بن حنفیه 44
ّ
محمد بن عبداهلل ،رسول اکرم(ص) در
ّ
بسياري از صفحات
محمدرضا پهلوي 87 ،25
ّ
مروان حکم 110 ،80 ،79 ،75 ،46
مسلم بن عقیل  81 ،70ـ 86 ،85 ،83
معاویۀ بن ابیسفیان  41ـ ،66 ،46 ،43
99 ،78 ،71
منقذ بن مرۀ 58
موسی بن عمران(ع) 105
الدین محمد) 52
مولوی بلخی (جالل ّ
نعمان بن بشیر 82
ولید بن عقبه بن ابی معیط ،79 ،46
111 ،110 ،106
هاشمي رفسنجاني (اكبر)65
هاشم بن عتبه بن ابی وقّاص 109
هانی بن عروه 84 ،83
یزید بن معاویه ،35 ،28 ،25 ،22 ،21
82 ،79 ،74 ،67 ،49 ،47 ،46
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اسامي كتابها
اقبال االعمال 96
االمامۀ و السیّاسۀ 106
بحاراالنوار  46 ،33ـ ،77 ،55 ،51
106 ،98
الدرع الحصين 63
البلد االمين و ّ
تحف العقول 49 ،40
تفسير قمي 68
تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع)
38
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 66
سجادیه 60
صحیفهی ّ
عوالم العلوم و المعارف 118 ،59
قرآن کریم  20ـ ،42 ،40 ،36 ،24
،101 ،99 ،96 ،73 ،72 ،68 ،67 ،65
122 ،111 ،110
كافی 105 ،93

کامل التّواریخ ،ابن اثیر  105 ،83ـ
114
لهوف 55ـ 120 ،118 ،117 ،95 ،58
مثنوی معنوی 52
المحاسن 39
مدينة المعاجز األئمة االثني عشر 33
مسكن الؤاد عند فقه األحبة و االوالد
112
معاني االخبار 97
مناقب آل ابيطالب 117
نهجالبالغه 102 ،29
الهدايۀ الكبري 118
وقعۀ ّ
الطف 80 ،50 ،48

