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 هموست حقيقت كه حق نام به

 
 سخن نخست    

 ازغدي پوررحيم حسن استاد هايديدگاه «(فردا براي طرحي» مجموعه گفتار) داريد دست در آن چه
 وييدانشج تقريرات يا و ايشان هايخنرانيس از برگرفته غالبا كه مجموعه، اين. دهدمي بازتاب را

 هايحلقه و هامصاحبه و هاهمايش آموزشي، يا آزاد هاينشست محصول باشد،مي شاگردان برخي
 .است امروز تا 63 سال از بررسي و نقد

 منتشر نوشتاري، يا شنيداري و ديداري هايرسانه شماري از در قبال جلسات اين از اندكي بخش
 . شودمي منتشر بارنخستين  براي و تدريج به آن ترعمده بخش و شده

 ظرف كه است برخوردار بسياري تنوع از فرمود، خواهيد مالحظه چنان كه مباحث، سلسله اين
 اقتصاد، سياست،) انيانس علوم   مفاهيم ملتقاي از وسيعي يعرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو

 به -مُضاف هايفلسفه و( ادبيات و نره تاريخ، شناسي،روان ،شناسيجامعه وتربيت،تعليم حقوق،
( حديث و تفسير فلسفه، كالم، اصول، فقه،)حوزوي علوم و اسالمي معارف با -كلمه جديد مفهوم
 خواننده، انتخاب حق به احترام و مباحث ترآسان تفكيك  براي كه است علت بدين و گشته ارائه

 . استشده ثبت آن جلد روي بر مجّلد، هر موضوع اصلي گرايش
 :باشدمي چندگروه شامل «فردا براي طرحي» مجموعه مباحث

 دانشجويان و اتيداس جمع در كه است هاييهمايش و هاسخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1
 اسالمي يانديشه ريتمحو با و معرفتي متنوع موضوعات در علميه هايحوزه فضالي و هادانشگاه

 . تاس شده ايراد
 گوناگون هايدانشگاه در عمدتا كه است كشور از خارج هايهمايش محصول نيز بخشي ـ2
 .است شده برگزار
 اساتيد از محدودتري هايجمع و «بررسي و نقد هايحلقه» در نيز تريتخصصي هايبحثـ 3

 شيبخ و داشته جريان درسي هايكالس بعضي و دانشجويي تحقيقي هايگروه يا گرانپژوهش و
 تدريج به اينك بوده، خاصي كتاب يا مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي عمدتا كه ها،آن از

 ـ خاص هايكتاب يا افراد آن نام شودمي سعي انتشارات از سلسله اين در البته. گرددمي منتشر



 

 كفه و ابدني موردي يا شخصي جنبه هابحث تا شود خصوصيت الغاي و شده حذف ـ االمكانحتي
 . بچربد اششخصي جنبه بر آن عمومي و معرفتي
 اسالمي و انقالبي هايمناسبت و ترعمومي محافل در هاييسخنراني شدۀ پياده اندكي، مواردـ 4

 .است نشده يا و شده منتشر هايمصاحبه متن يا و
 .است نوشتاري و قلمي ركا محصول شد، خواهد تصريح هاآن يمقدمه در كه نيز، هايينمونه ـ5
در  بلكه نيست ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تريمتفاوت هاينمونه ـ6
 جلسات يشدهبنديجمع محصول يا و شاگردان برخي دانشجويي تقريرات و هايادداشت واقع،

 با مرتبط غيرمستقيم، توانمي را هاآن كه است ايشان با آنان وگويگفت و و پاسخپرسش 
 .است شده فراهم نيز هاآن انتشار زمينه اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و هاديدگاه

 هيچ بدون الباغ و گوناگون مجالت و هاكتاب مجازي، هايپايگاه از برخي در ترپيش
 عاطال و هماهنگي با ربا اين! است منتشرشده ايشان از سخنراني هاده هماهنگي، حتي يا ويراستاري

 از حتوضي اين با كندمي هاآن مكتوب انتشار به اقدام «فردا براي طرحي» يمؤسسه لف محترم،مو
 آن در كه شده، تأليف هايكتاب سنخ از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب

 ست؛ني دارد، مكتوب كار مناسب و نسقينظم  و ويژه ويراستاري و شودمي پرداخته منبع ذكر به
 توسط ختصريم بسيار ويراستاري با و شده پياده كه است هاييسخنراني متن عمدتا بلكه
 و فعل برخي جاييبهجا و كتبي عبارات به شفاهي جمالت ساختار تبديل حد در خوانان،نمونه
 .اشدب حد ينا در بايد نيز محترم يخواننده يمطالبه كه است منطقي بنابراين، شود؛مي منتشر ها،فاعل

 مقاالت سطح به هاآن ارتقاي و مباحث اين دقيق و مفصل بازنگري كه است طبيعي   
 همين انتشار به و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بَرزمان رسمي،كاري

 و ازنگريب براي مجالي چنين آينده در آن كه اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه
 .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تردقيق ويراستاري

 آمادگي و ايلتم محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،«فردا براي طرحي» يمؤسسه   
 جهت در كوچك گامي كه است اميدوار و داردمي اعالم نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود

 . باشد برداشته ميعمو افكار يارتقا و ي تفكرشعله كردن گرم و اسالم نظري مفاهيم گسترش
 
 

 شما ياريهم باد گرامي
 فردا براي طرحي يمؤسسه
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 ي دومهكلم

  
وگو در خصـوص نهضـت سه جلسه گفتچه پيش رو داريد، عين متن پياده شده آن 
 تـوالىه در سه روز مو آرمان شهداى عاشوراست ك السالم()عليهدالشّهدا، امام حسين بن علىسي
ـيماه صورت گرفت و ب 80الحرام سال محرّم 11و  10، 9 پخـش  طور زنده از شبكه يك س

 شد. 

يله در وس ست كه بدينا« طرحى براى فردا» مجموعه گفتارمين حلقه از وس ،عقل سرخ 
ـدا ادامـ مجموعه گفتارگردد. اين چاپ مى« طرح فردا»نشر ـد و انتشارات به فضل خ ه خواه

ـام حسـ يافت و عناوين ديگرى از اين زنجيره در آينده عرضه خواهد شد. كليه روايات ين ام
ـين»ها از وگودر اين گفت السالم()عليهبن على ـام الحس موسـوع  »و « السـالم()عليهمسند االم

 ل شده است. نق« تحف العقول»و « بحاراالنوار»، «السالم()عليهكلمات االمام الحسين

  
  
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 در عاشورا« عقل»با         

  80تاسوعاى  -نشست اول      

 
  

  و  سللم()صلى اهلل عليه وآله وميكم هجرى، پنجاه سال از رحلت رسول اكروسال شصت
 السلالم()عليهسلنحام و براندازى حكومت ام السالم()عليهبيش از دو دهه از شهادت اميرالمؤمنين

كوملت، گذشته است. در اين فاصله زمانى چه چيز باعث شد كه معادله قلوا در جامعله و ح
و  اى منكر نشستيك صد و هشتاد درجه تغيير كرد و همه چيز معكوس شد؛ معروف به ج

 منكر به جاى معروف؛ و جامعه اسالمى با چه فرآيندى از اسالم فاصله گرفت؟

 
ـه  السالم()عليهعلىبسم اللَّه الرّحمن الرّحيم. به ساحت مقدّس امام حسين بن   و خواهر كريم

ـه ايشان و اوالد و اصحابشان كه طى بيست و چهار ساعت، يك دوره فشرده اسالم شناسى ب
ـتاخ بشر ارائه كردند، عرض ارادت و خضوع مىتاري ـاى رهكنيم و در برابر عظمـت آن س ه

ـيم و درود درخشان تاريخ بشر كه جمع عشق و عقالنيت را به نمايش گذاشتند زانـو مـى زن
ـدالت فرستيم بر همه انقالبيون عالم كه در طول تاريخ با الهام از عاشورا بـرامى آزادى  وى ع

 .جنگيدند و شهيد شدند
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و  در سال شصت و يك هجرى، همه چيز به ظاهر درست و طبيعى بود و تـوده مـردم 
ـه تيغاتى هاى تبلديدند. همه چيز در دستگاهطبيعى نمىمى، اوضاع را چندان غيرافكار عمو وجي

و ردادند و مردم ها شعار توحيد مىيك هجرى هم مثل قبل بر مأذنهوشده بود. در سال شصت
د. مـردم، ود و نبـوبـزاردند؛ اما طعم اسالم تغيير كرده بود. شهر، شهر اسالم گبه قبله نماز مى

رف از ر مجالس، حبه اين معنا كه د« بود»مسلمان بودند و نبودند. حكومت، دينى بود و نبود. 
رأس  سـالم و در، به اين معنا كه بيشتر احكام حكـومتى ا«نبود»دين  و پيغمبر و قرآن بود؛ 

ـده تسالمى و اجراى بدون تبعيض حدود الهى و قوانين حكومتى، آن، اجراى عدالت ا رك ش
ـد و دختـ السالم()عليهبود. در حاشيه همين شهر اسالمى بود كه گردن حسين بن على ران را زدن

له شما دند. مسئگذار و مؤسّس مدينه دينى و جامعه اسالمى را بدون حجاب به زنجير كشيبنيان
 نحط شد؟ واسالمى، جامعه دينى و حكومت دينى تا اين حد مو ما اين است كه چه شد شهر 

يك هجرى بدل وباره به فرهنگ كوفه سال شصتآيا فرهنگ كوفه سال چهل هجرى يك
ـين السالم()عليهطالبشد؟ كوفه چهل هجرى، مقر حكومت على بن ابى و  السـالم()عليهبود و حس

ـان مـرد آن حكومت و در همان شهر،بيست سال قبل از عاشورا در  السالم()عليهازينب م در مي
ـه علـى ـه از كوف ـاد ك ـه  السـالم()عليهحضور داشتند. در اين بيست سال چه اتّفاقى افت ـا كوف ت

 آن مسير به اين سرعت طى شد؟ السالم()عليهاو زينب السالم()عليهحسين

شـوند، نگـران ه مىكنند، متوجالبته خصّيصين، از همان ابتدا، وقتى انحرافات زاويه باز مى 
ـه هاى ابتدايى، آينده نزديك و دور را مىزنند. آنان از همان سالشوند و فرياد مىمى ديدند ك

شنود و قبـل از بيست سال بعد، چه اتّفاقاتى خواهد افتاد؛ مثل اسبى كه بوى زلزله را از قبل مى
گمان فهمند و بقيه كه نمىكند، مىكوبد و ناآرامى كشد و پا به زمين مىوقوع زلزله شيهه مى

ـام  السالم()عليهطالبكنند كه او غير طبيعى است. بعد از شهادت على بن ابىمى ـا ام كه مـردم ب
ـه بيعت كردند، اردوگاه امام، آكنده از سربازان بى السـالم()عليهحسن انگيزه بـود و پشـت جبه

و شهادت شده بـود. پـس از  ايشان، مملو از جمعيتى ترديد كرده و به ستوه آمده از مقاومت
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، كه حدود شش ماه طول كشيد، يك دوره بيست ساله السالم()عليهبرافتادن حكومت امام حسن
 شود. ها به كربال ختم مىتدريج همه راه شود تا بهطى مى

عالى پرسيديد، هميشه پرسيدنى است كه  در اين چند دهه به تدريج بـر سؤالى كه جناب 
ـامبر سر افكار عمومى چ ـد از پي ـله بع ـد بالفاص ه آمد؛ چون محال بود كه كسى چـون يزي

ـه )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اكرم ـار در رأس حكومت اسالمى بنشيند. در سه ده ـه چه اى ك
شوند )خليفه دوم، عمر تـرور كنند و سه تن از خلفاى راشدين كشته مىخليفه، حكومت مى

شود و خليفه چهارم، اميرالمؤمنين هم نى كشته مىشود؛ عثمان، خليفه سوم در شورش خيابامى
ـايع بـزر  هاى به ظاهر كوشوند( در اين بيست و پنج سال، اتّفاقترور مى چك قبلـى، فج

ـه سازى و توجيهكم زمينهبعدى را  كم ـد؛ كردند و اين ساختار انحـراف، آجرب ـاال آم آجر ب
مردم صبح از خواب بيدار شـوند و اى نبود كه ناگهان نصب شده باشد و ساختهساختمان پيش

ـه ايـن  ـين نبـود؛ بلك ببينند كه حكومت صدر اسالم، به حكومت يزيد تبديل شده است. چن
ـان اسـالم تدريج پيش چشم مردم مىاتّفاقات به افتاد تا يك روز ديدند كه اسالم به ظاهر، هم

گر نه اين اسالم، اند و حكومت، همان حكومت است؛ اما در واقع دياست و مردم، همان مردم
ـتند. منطـق  آن اسالم است؛ نه اين حكومت، آن حكومت است و نه اين مردم، آن مردم هس

)صلى اهلل عليه وآلـه محمد»ابوسفيانى آرام آرام به زير پوست جامعه محمدى خزيد و معادله نبرد 

ـد و جا« السالم()عليهحسين -يزيد »به معادله نبرد «  ابوسفيان - وسلم( ـهتبديل ش جايى كثيفـى ب
ـلم(صورت گرفت كه موقعيت فرزندان پيامبر و ابوسفيان در حكومـت،  )صلى اهلل عليه وآله وس

جـو شكن و فتنه، قانونالسالم()عليهجا شد يعنى يزيد بر حكومت، سوار شد و حسين بن علىجابه
جى و اصحابشان شدند خوارج و كسانى كه فرهنـگ خـوار السالم()عليهحسينخوانده شد. 

ريزى هستند و شكنى و درگيرى و تفرقه و فتنه و خشونت و خوندارند و به دنبال قانون
ـنّت  كردند خـطانونى شدند كه ادعا مىيزيد و عمالش، جانشينان پيغمبر و دولت ق و س

ـه  السـالم()عليهطالـبدانيد على بن ابىرا قبول داريم. شما مى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيغمبر ـه ب ك
ـار و مشـركين و ارتشسر ـا كفّ ـاى روم و ايـران كار آمدند، در آن چهار سال و اندى، ب ه
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ـا نمى جنگيد و سه جنگ خونين كه در گرفت، هر سه در داخل مركز حكومت اسالمى و ب
هاى داخلـى جويان امروز و با جناحبرادران سابق و دشمنان الحق، با همرزمان ديروز و كينه

بودند، صورت گرفت و عاقبـت  السالم()عليهرزمان حضرت اميركه همه، همحكومت اسالمى
و  السالم()عليههم با همان سه جنگ و عواقبش و در نبرد براى اجراى عدالت و احكام دين، على

ـد  حكومتش از پا در آمدند. به تعبير بعضى بزرگان، اسالم در تمام اين تاريخ هزار و چهار ص
ـلم(كست نخورده است. پيامبراش، در هيچ جبهه رويارويى شساله ـلى اهلل عليـه وآلـه وس در  )ص

ـه اسـالم جنگى كه با قبيله هوازن مى ـد ك جنگيدند و چند هزار نيرو بسيج شده بـود، فرمودن
ـتين هرگز به ـه اسـالم مثـل پوس خاطر قلّت عدد شكست نخواهد خورد. خطر، اين است ك

ـه ـا  مغلوب و وارونه پوشيده شود و زننده شود تا بتوانند ب ـد و آن را زيـر پ آن خيانـت بكنن
ـده دست ضد بگذارند. در شكل و محتوا هرگز انديشه مذهب به ـارج نش مذهب از صحنه خ

ـدق ظاهر تسليم مىاست؛ ولى وقتى ابوسفيان به شود و از آن سوى خندق به ايـن طـرف خن
كه مـن  كنداش بيست سال كانون توطئه عليه اسالم بوده، تظاهر مىآيد و كسى كه خانهمى

ـه(  -هم اسالمى شدم و شام به دست فرزندش يزيد  ـتح  -)عموى آن يزيد و بـرادر معاوي ف
ـان وحـى و شود و پسرش فاتح اسالمى، لقب مىمى گيرد و پسر ديگرش معاويه، جزء كاتب
توانند شكستى را كه در بدر خـورده شود، بعد از اين است كه اينان مىالمؤمنين ناميده مىخالُ

ـد؛ تر و جدّىينك در صفّين جبران كنند و به شكلى عميقبودند، ا تر در كـربال تالفـى كنن
جرم مخالفت با دولت قانونى اسـالمى!! را به السـالم()عليهيعنى پسر همين معاويه، پسر همان على

ـه نامه هم داريم كه اينكشد. در زيارتبه خاك و خون مى ـه و حنينيّ ها احقاد بدريّه و خيبريّ
 هايى كه در بدر و حنين به دل گرفتند و در كربال و صفّين جبران كردند.ينهبود؛ ك

بحث جنگ قبيله با قبيله نبود. جنگ بر سر اصول در گرفت و سپس آنان جبهه عوض  
كردند و تظاهر كردند كه ما هم نهضت را قبول داريم و وقتى از دژهاى انقالب عبور كردند 

ـلم(دند و اين بار موفق شدند. اين كه پيامبرو وارد حريم اسالم شدند، ضربه ز  )صلى اهلل عليه وآله وس
ـيوه ـين ش ـا فرمود هيچ وقت اسالم به علت كمبود نيرو شكست نخواهد خورد، بلكه با هم ه
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خورد، نمونه خورد، بلكه از نفاق ضربه مىخورد و هرگز اسالم از كفر ضربه نمىشكست مى
ـه هُبَـل ى بودند كه وقتى در بدر با اسالم مىبارز آن همين وقايع بود. اينان كسان ـد، ب جنگيدن

ـد ولـى د مىسوگن« هاللَ»د؛ اما در صفّين و كربال به سوگند خوردن خوردند. نامش عوض ش
جا بود. در بدر، قرآن را با تير زدند و در صفّين، قرآن را بر سر نيزه بردند. آن خط، همان خط

ـلم( )صلپيغمبرو آل السالم()عليهاز على ـا اينى اهلل عليه وآله وس ـه ضربه خوردند؛ ام ـتند ب ـا توانس ج
ـد. ( )صلى اهلل عليه وآله وسلمپيغمبرو آل السالم()عليهعلى ـاريخى بگيرن ـامى ت ـد و انتق ضـربه بزنن
ـدين اسـالم را فروشان، همواره با ظاهرى دينى و مردمى مىفروشان و مردمدين آيند و مجاه

كه صحنه، مشتبه بشود؛ همه چيز متشابه بشود؛ همه اصول مبهم  نكنند؛ براى آخلع سالح مى
)صلى اهلل و باطل كجاست؛ همان كه پيامبر خيص داد كه دقيقا مرز حقشود؛ تا ديگر نشود تش

است و « تنزيل»گفت كه دوران من، دوران جنگ  السالم()عليهبه حضرت اميرعليه وآله وسلم( 
سان است؛ اما در دوران تو و پس از من، جنـگ از حيث نظرى، شناخت دوست و دشمن، آ

ـد بـود. نبـرد « تأويل» سر خواهد گرفت كه ديگر شناخت دوست و دشمن، آسان نخواه
گفتند ما قبول داريم؛ حتى آنان كه دشمن بودند و قبول تأويل بسى پيچيده است زيرا همه مى

آيد و اش نمىچهره واقعى كسى باها گريم شده است. هيچنداشتند. در نبرد تأويل، همه چهره
كنند. با كلمات، شان را رو نمىزند. عقايد واقعى و اهداف نهايىحرف دلش را در صحنه نمى

گويند اين درك ما از دين اسـت. زنند و بعد هم مىنام دين، حرف مى كنند. همه بهبازى مى
ـد كه قابل سوء است كنند؛ براى آنطرف مىجهت و بىاسالم را خنثى، بى فاده بشـود و بتوانن

از رفقاى سابق  السالم()عليهاز مشركان ضربه نخورد. على السالم()عليهدين مردم را غارت كنند. على
خودش ضربه خورد. ابوذر در جهاد قبرس، با كفار، مشركين و روم و اروپا كشته نشد. ابوذر 

ـه هودى تازهيك ي ى اسالمى و به فتواى مفتى حكومت هادر ربذه، داخل سرزمين مسلمان ك
كـرد، پرداز تجديدنظر طلب در حكومت اسالم شده بود و دين اسالم را تحريـف مـىنظريه
ـد. صـحابى  -د كرهاى طبقاتى را مشروع مىكرد، فاصلهدارى را توجيه مىسرمايه ـد ش تبعي

، در غربت و گرسنگى، در داخل سرزمين اسالمى، غريب و تنها مرد؛ در جهاد بزر  پيامبر
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ـلى اهلل و حرم پيغمبـر السالم()عليهقبرس، جهاد با امپراتورى روم و بيزانس كشته نشد. حسين )ص

ـار هم بهعليه وآله وسلم(  ـه در كن ـدند؛ بلك دست قيصر و سزار در يرموك يا قادسيه كشته نش
ـدرش در بيسـت كوفه كشته شدند؛ كوفه اى كه پايگاه حكومت اسالم و مركز حكومت پ

اى كه پادگان مجاهدين اسالم در نبرد با امپراتورى ساسانى ايران بود. آنان وفهسال قبل بود؛ ك
ـا  به فتواى مؤبد مجوس و كشيش نصارى السـالم()عليهجا كشته شدند. حسيناين و احبار يهود ي

ـبالهاى سومنات كشته نشد؛ به فتواى برهمن هـم قاضـى  به فتواى شريح قاضى، كسى كه ق
بـود،  السالم()عليهطالبمت دينى در زمان عثمان و هم در زمان على بن ابىاى در حكوبلندمرتبه

وقّاص، فاتح بزر  اسالم. سعد، كسى بود كه كشته شد و به فرماندهى عمر، پسر سعد بن ابى
ـپاهى اسـت  امپراتورى ايران را در هم شكست و اسالم را وارد ايران كرد. پسر او، فرمانده س

ـد. ايـن نكنند و سر از تنشان مـىرا محاصره مى السالم()عليهكه حسين بن على ـه برن ـات ك ك
اند به نظر من بسيار مهمّ و سزاوار بررسى است. قاتالن هم تذكر داده سنج ما قبالمتفكران نكته
اند و قانون دوباره برقرار كه فتنه را برطرف كرده به پاس پيروزى در اين السالم()عليهامام حسين

 ردند كه مسجد بسازند و در كوفه به پاس اين پيروزى، مسجدها ساختند. شده!!، نذر ك

ـاى   اين تاريخ دردناك اسالم است، روح اسالم، قربانى كالبدش شد و محتوايش پيش پ
ـا زاد ايرااش شهيد گشت و بنابراين، اسالم با سالح رستم فرّخفرم ـا ب نى يا هراكليـوس روم ي

ـد؛ جاء و كفرگويى امثال او و نظريات جاثليق، زمينالعوبهات كافرانه ابن ابىزبان ش گيـر نش
اسالم با روايات جعلى ابوهريره و ابودرداء، و با فتواى كعب االحبار، ابوموسى اشعرى و شريح 

ـذهب، د. سيقاضى كشته ش ـد مسـخ م دالشّهدا در كربال قربانى تحريف اسالم شد. ايـن رون
« حفـ  شـكل»و « محتوا»ست، حذف تفكيك مذهب از حكومت، تفكيك اخالق از سيا

ـه رالهويه كردن اسالمبود كه به مبهم و مجهول ـير ب ى قـرآن، ا، هزار قرائتى كـردنش، تفس
ـار تحريف دين و منحط كردن اسالم انجاميد و همين، هدف آن هاست؛ نه از صـحنه روزگ

ـتند د؛ مىخواستند اسالم را محو كنندانند ممكن نيست. آنان نمىبرانداختن اسالم، كه مى خواس
خواهند بسازند كه ديگر با گنج قارون و تخـت خواستند و مىاسالم را مات كنند. اسالمى مى
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ـات و حكومـت و فرعون، كارى نداشته باشد. يك اسالم بى طرف كه با سياست و اجتماعي
عدالت و حقوق بشر، كارى نداشته باشد. يك مذهب فردى و عبادى و خصوصى كه ربطـى 

ـه ل عينى نداشته باشد و در حوزه حقوق بشر، دخالت نكند. مىبه اين مسائ خواستند ديـن را ب
ـيج و  مقدارى شعائر خنثى و غير عينى و غير سياسى تبديل كنند و يك اسـالم خـواب و گ

ـا مـىكور بسازند و تحويل مردم بدهند. مى ـام گفتند و باره ـا ام ـا ب ـه دعـواى م ـد ك گفتن
و  السالم()عليهو پدرشان، دعواى اسالم و كفر نيست. چرا على السالم(ه)علي، با حسنالسالم()عليهحسين

اميّه، مظهر خواهند بگويند كه آنان عين اسالم هستند و مخالفانشان چون بنىفرزندانش مدام مى
ـا دو  ـه اسـت ب كفر هستند؟ نخير، نبرد شما با ما، نبرد اسالم و كفر نيست؛ بلكه نبرد دو قبيل

ـه همه هم در پيروزى انقالب اسالم، سهم داشتيم. درست است كه ما بنـى قرائت از اسالم. اميّ
ـاالخره  ـا ب ديرتر از شما پيوستيم و بعد از فتح مكه، مسلمان شديم و شما چند سال زودتـر؛ ام

ـدالت  السالم()عليهكنيد؟ بعدها هر وقت امام حسينمان بوديم! دقت مىهمه از اسالم و جهاد و ع
گر است. عين اين تعابير كردند كه فتنهزد، همينان او را متهم مىحرف مى و شهادت و جهاد

ـه گفتند كه ايشان قانون شكن اسـت؛ مـىدر تاريخ و در روايت است. مى ـد در جامع خواه
هايى كه ها، مذهب شمشير و خشونت است؛ همان حرفاسالمى، تفرقه بيندازد و مذهب اين

ـه زدند و هنوز هم مىين تا همين اواخر هم مىزدند و مستشرقمسيحيان آن موقع مى ـد ك زنن
خشونت و پيامبرش هم، پيامبر مسلح است... كدام پيامبر مسلح بوده؟ اين  اسالم در اصل، دين

ـين حرف... ! بعدها بنىاولين پيامبر مسلح است و ـه هـم هم ـين بـن اميّ ـاره حس ـا را درب ه
 زدند. السالم()عليهعلى

ان و معنويت خواستند يك عرفشدت فعّال بود. آنان مىه و يزيد، بهدستگاه تبليغاتى معاوي
عرفان و معنويتشان هـم معنويـت و  م را در آن منحصر كنند. اتفاقابى درست كنند و اسالقال

ـه عرفان اسالمى نبود و تحريف ـاعى اسـالم، بلك شده و منحرف بود. نه فقط شـريعت اجتم
ـيحى معنويت اسالم را هم خراب كردند؛ زيرا  معنويت اسالم، رهبانيت از نـوع بـودايى و مس

ـين بـن  ـدگى اسـت. در منطـق حس ـتن زن نيست؛ بلكه رياضت در صحنه جهاد در عين م
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، فراغت از تكليف و حقوق نيسـت، فراغـت از سياسـت و «دنيا»، فراغت از السـالم()عليهعلى
ناميسم اسالم، چيـزى اقتصاد نيست. زيرا اسالم فقط يك مقدار شعار و شعائر ساكن نيست. دي

ـات ها مـىنبود كه از بيرون به اسالم، قلمه زده باشند؛ بلكه ذاتى اسالم بود و آن ـتند ذاتي خواس
ـه « اسالم كتاب و سنّت»اسالم را كتمان و تحريف بكنند. بنابر اين، دعوا، دعوا بين  بـود ك

حكومت و حقوق بشر  ، دينى كه در«اسالم جعلى اموى»برايش كشته شد با  السالم()عليهحسين
ـبهم و دهد؛ يك معنويت قالند و حكمى نمىزكند و حرف نمى... هيچ دخالت نمىو بى و م

تواند داشته باشد؛ ولى در حكومت و مناسبات عينى اجتماعى نبايد فردى كه هر كسى هم مى
حكومت عقيدتى، حرف مفـت اسـت.  ن دستگاه اموى معتقد بود كه اصالدخالت بكند. چو

ـفيان «الملك  ملك الجاهلية»ند: گفتمى ـاتى،  -، همان حرفى كه ابوس ـدر معنـوى  و از جه پ
 صريح گفته بود.  -اميّه جسمانى حزب بنى

ديد، داخـل هايش درست نمىزمانى كه خليفه سوم به حكومت رسيد، ابوسفيان كه چشم
 جلسه حكومتى خطاب به خليفه گفت: 

ت  مه،  امه،ع لالميهة. حكومهببين ... حكومت ربطى به  ينهن اهداري. اا»
حكومت يايانى است. حكومت يننى  حكومت لقيهدىى   االه و   لهدالت   

  قبه  الجاهلي   نعنى همان سبكى كها شعار است. باند ب، اساس حكمانن ح،ف
 «  از اس م ياشتيم  حكومت كنيم؛ منتها انن بار ب  اام اس م.

نماينده آن بود؛ اسالمى كه آموزش  السالم()عليهنقطه مقابلش، اسالم نابى بود كه امام حسين 
ها و قبايل و افراد نيست؛ آمـوزش داد حكومت، حياط خلوت حاكمان و احزاب و جناحمى
ـاى داد كه حكومت، يك امانت از طرف خدا و مردم است؛ اسالمى كه مىمى آموخت اولي

ر دست ما نيست، ديگر ما آوردند كه چون حكومت دخدا حتى وقتى حاكم نبودند، بهانه نمى
ـه فقـرا تكليفى نداريم؛ بلكه باز هم كيسه غذا و آرد و خرما بر شانه مى ـه در خان گذاشتند و ب

رسيدند. كردند؛ چه رسد به وقتى كه به حاكميت مىرفتند و با محروميت و فقر مبارزه مىمى
ـد  اسد آمدند باالى جنازه سيّدالشّهدا كهوقتى در كربال، بعضى از بنى قطعه قطعه شده بود، ديدن

ـه ردّ يـك  بر روى شانه مبارك امام، زخمى است كه اثر شمشير و نيزه و شالق نيست بلك
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ـأنوس ها سالهاست. اين شانهتماس مزمن و مداوم با گوشت و پوست شانه ها با اين فشار، م
ـدينال؟ امام زينها چيستپرسيدند كه اين السالم()عليهبوده است. از حضرت سجاد  السـالم()عليهعاب

ـدرم هـر شـب بـر دوش آثار كيسه»فرمودند:  ـه پ ـان و خرماسـت ك هاى پر از آرد و ن
ـام « برد.گذاشت و به خانه فقرا مىمى آن قدر اين عمل تكرار شده بود كه آثارش بر شانه ام

ر نبـوت چيـزى بود. اگر از مُه (السالمعليهم)بيتمانده بود. و اين از آثار امامت در همه ائمه اهل
ود؛ زيـرا ايـن ب (السالم)عليهمبيتها هم مُهر امامت بر شانه اهلايد، بدانيد كه آثار اين كيسهشنيده

ـلم(بود كه از پيامبر اكرم السالم(عليهم)بيتخصلت مشترك همه اهل ـه  )صلى اهلل عليه وآله وس آموخت
ـدل گفتند بايد بودند. در ميان آنان يك فرهنگ بود. اينان مى به دنبال برقـرارى حكومـت ع

ـا  ايم، نيز وظايفىباشيم؛ اما تا وقتى به حكومت نرسيده ـا هـر ج ـايف ت ـه آن وظ داريـم و ب
گفتند اقتصاد و فرهنگ و سياست و قضاوت، چهار عرصه براى كنيم. مىتوانيم، عمل مىمى

ى كه گرسنگى عبادت و براى تأمين حقوق مردم و حدود الهى است. اينان معتقد بودند آرمان
ـان الهـى. گرسنگان به آن لطمه نزند، يك آرمان انسانى نيست ـه يـك آرم ـد ب ـه برس ؛ چ

ـد ، شيعيانشان را حت(السالم)عليهمبيتاهل ى به يك قطره اشك يتيمان هم حسّاس كرده بودن
هاى عدالتىتفاوت عبور نكنيد؛ چه رسد به بىگفتند كه از كنار محرومان و مظلومان، بىو مى

 ر  در جامعه انسانى كه سزاوار اغماض نيست.بز

ـانى بـود و  السالم()عليهمبيتاهداف اهل ـدافى آرم از ورود به سياسـت و حكومـت، اه
ـال معنوى بود. فرهنگى بود كه از ديدن گونه ورودشان به سياست، يك ورود كامال هاى چ

هدااى كه سيلرزيدند. خطبهخود مىهافتاده فقرا ب ـا و « منـى»در  م(السـال)عليهدالشـّ ـد، علم دارن
ـدايد؟ مگر نمىنشسته كند كه چرا ساكتبزرگان جهان اسالم را توبيخ مى اى از هبينيد كه ع

ـأمين اند و نان شبشان را نمـى؛ يعنى گرسنه«مستضعفٍ على معيشته مغلوب»مردم،  ـد ت توانن
در  السـالم()عليهى امام حسيناند. سخنرانها در دربار، بخوربخور راه انداختهكنند؟! ولى حكومتى

ـا و باشـكوه اسـت. در  ـيار زيب منى، در شرايطى بود كه هنوز معاويه زنده بود. اين خطبه بس
ـد،  فرهنگ اسالم و تشيّع، بين حرف و عمل حاكمان و عالمان دين، تضاد نيست و نبايد باش
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ـا السالم()عليهكند. حكومتى كه حسينحكومت، محرمانه رفتار نمى ل آن اسـت، يـك به دنب
ـه  رؤياى خيالى نيست. حركات مارپيچ بدون برنامه در حكومت نيست. ايشان چشمانش را ب

ـين يك نقطه نامعلوم پشت ابرها ندوخته بودند و از مجهول، حرف نمى ـد. در منطـق حس زدن
ـد. و چـون اثـر  ، دست دهنده دولت بايد از دستالسالم()عليهعلىبن ـاالتر باش ـده آن ب گيرن

ـد وسـواس هاى دولت، روى پوست و استخوان مردم باقى مىتصميم ماند، پس حاكمان باي
شديدى عليه كارگزارانشان و به نفع مردم داشته باشند. امام هم اين وسواس را داشتند. در منطق 

ـداى تيـز و  السالم()عليهحكومتى كه حسين بن على ـا ص به دنبال تشكيل آن بود، مـردم را ب
ـد. دولـت در زدند و كارى نمىىآميز، صدا نمتوهين كردند كه مردم به حاكمان، شكّ كنن

ـد از كند؛ اما انحرافاسالم، در اين تعريف، يك كيفيت مقدّس پيدا مى هايى كه به تدريج بع
در داخـل حكومـت  السالم()عليهو سقوط حكومت امام حسن السالم()عليهشهادت اميرالمؤمنين

هاى قبل از عاشورا افتاد و يك به يك نيـز ه يك به يك در دههدينى، انبار شد و اتّفاقاتى ك
ـله  توجيه شد، باعث شد كه مردم از حكومت دينى و جامعه دينى و از فرهنـگ دينـى، فاص

ـد. تـو گـويى گرفتند و ناگهان در سال شصت و يك هجرى، همه اين انحراف ـا آوار ش ه
ـان آن  هاى يك نظام و جامعه را موريانهبيست سال تمام، پايه ـپس ناگه بخورد و بجـود و س

ـاق  ـه در كـربال يـك اتّف ساختمان بعد از بيست سال آوار شود و فرو بريزد. چنين نبود ك
ـبالناگهانى و غير مترقّبه افتاده باشد، نه. هيچ اتّفاق ناگهانى ن در  يفتاد، چون كشتار انقالبيـون ق

 اميرالمؤمنين را كشتند و اصـالاب شد. در آن بيست سال، بسيارى از اصحزمان معاويه هم مى
بكشيد  -است  السـالم()عليهيعنى در خطّ على-« دين على عَلى»دستور داده بود هركس را كه 

 نامه شده بود.به تمام منبرهاى حكومتى، بخش السالم()عليهو لعن على

ـاد. قمان بنىخواهم بگويم عاشورا، تنها كشتارى نبود كه در زمى ـاق افت ـا، عامتلاميّه اتّف ه
م شصـت و يـك هجـرى، ز عاشورا انجام دادند؛ ولى محرهاى بسيارى قبل اترورها و اعدام

ـاق،  شود و بهها آوار مىوقتى است كه ديگر همه آن فسادها و انحراف خصـوص، ايـن اتّف
ـه  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيش چشم نسل سوم انقالب پيغمبر ـابعين»كه از آنان ب ـابعين ت ، «ت
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ـابعين»و « تابعين»، نسل اول انقالب پيغمبرند؛ «اصحاب»افتد. كنند، مىير مىتعب ـابعين ت ، «ت
هـم  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اند. در اين دوران، برخى از بقاياى اصحاب پيغمبرنسل دوم و سوم

كم كم به همان فرهنگ جاهليت قبل از اسالم، رجعت كرده بودند يا به نحوى از خود، رفـع 
ـد كردند. بعضى از اصحاب كه اسمشان را نمىف مىتكلي برم، ريگ در دهانشان گذاشته بودن

ـيم در ايـن گفتند ما نمـىكه اوضاع، مشتبه شده بود و مى تا حرف سياسى نزنند؛ براى اين دان
اسـت و  با يكديگر، چه كسى بر حـق )صلى اهلل عليه وآله وسلم(دعواهاى ميان اصحاب پيغمبر

ـادت ابراين، از صحنه سياست، منزوى شده بودند. عدّهكدام باطل؟ و بن ـغول عب اى رفتند و مش
ـد شدند. و بعضى ـدند برخـى هـم فاس شان از زُهّاد  ثمانيه مشهور در فرهنگ عرفانى اسالم ش

 نشين و از كارافتاده بودند.شدند. بسيارى هم مرده يا خانه

قوى و جهاد تغيير كـرده بـود. ادبيات صدر اسالم، ادبيات بدر و احد و خيبر و فرهنگ ت
ـه آن ادبيات حتى براى بعضى از اصحاب پيغمبر هم ديگر انگيزه بخش نبود و براى آنان كهن

شده بود؛ زيرا خودشان عوض شده و فاسد گشته بودند و شعارهايى كه خود در دوران جوانى 
ـد ود و مـىمزه شده بـحاضر بودند به پاى آن خون بدهند و جان ببازند، براى ايشان بى گفتن

ـه ايم. شرايط و اوضاع آن زمان را ديگر نمىديگر كهنه شده ـه ب فهميدند. علت هم اين بود ك
ـه ها و آرمان، از آن ايده)صلى اهلل عليه وآله وسلم(هاى بعد از پيغمبرتدريج در دهه ها فاصله گرفت

ـا و گـرداى از اصحاب پيغمبر هم متأسفانه جزء سرمايهبودند. عدّه ـاى كلفتنداره ـال»ه  م
جاخوش كـرده  السالم()عليهشده و در باندهاى حكومتى دوران قبل از اميرالمؤمنين« خورمردم

ـه بودند و بعد در دوران معاويه كه همه چيز فاسد شد، آن ها هم علنى فاسد شدند. تا وقتـى ك
ـه صـرفه داد و منافع داشت، آنان ديندار بودند؛ اما همين كه ديگر مقـديندارى مزه مى رون ب

ـد السالم()عليهدالشّهداهمان تعبيرى است كه سينبود، دين را كنار گذاشتند. اين  الهدينن » :فرمودن
ـد؛ دين براى اينان، يك بازى زبانى است. فقط بر سر زبان ؛«السِنتهم. لَعِبع للى هايشان دين دارن

ـه كـم «الهدَّنااون قَ َّ»اما موقع امتحان كه برسد و قرار باشد از چيزهايى بگذرند،  ـدارها چ ؛ دين
زرگان جهان اسالم و درباره بعضى از همين ب السالم()عليههستند! دقت كنيد كه تعبير سيدالشّهدا
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ـذهبى و سـرمايهمردم بود. كم ـاى كم اين اصحاب، در دوران حكومت، به اشـراف م داره
ـامتظاهرى تبديل شدند كه ديگـر حـالل و حـرام نمـى ـد آن ـناختند و نسـل بع ن هـم ش

ـد و بـرخالف هايى المذهب شدند. گروهزادهاشراف هايى در داخل حكومت تشـكيل دادن
ـلم(كه منطق پيغمبر السالم()عليهشريعت اسالم و برخالف منطق على و  )صلى اهلل عليـه وآلـه وس

ـد،  قرآن بود، عمل كردند و به ـد كردن ـد و رش ـاال رفتن تدريج از پلكان قدرت و حكومت ب
هاى حكومتى را سازمان دادند و همه جا سوار شدند زبهاى حكومتى و جناححزب ساختند، ح

 آمدند.  السالم()عليهو بعضى از همينان بعدها در كربال در اردوگاه يزيد براى كشتن امام حسين

ـبالرا كشتن السالم()عليهها كه امام حسينبرخى از اين جـزء  د و در اردوگاه يزيد بودند، ق
بودند.  السالم()عليهبودند. بعضى، از رفقاى سابق خود امام حسين السالم()عليهنيناصحاب اميرالمؤم

در  السـالم()عليهطالـبالجوشن است. شمر، جزء افسران على بن ابىذىها، شمربنيكى از آن
با معاويه جنگيده بودند. اما  السالم()عليهو حسين السالم()عليهجنگ صفّين بود كه در كنار حسن

برد. فقـط ايـن را مى السالم()عليهاينك شمر، افسر نيروهاى يزيد در كربال شده كه سرحسين
ـبالها را لو بدهم كه ايند آنبيست اسم دارم كه باي -يكى هم نبود. دست كم ده  جـزء  ها ق

ـا و همـرزم آن السالم()عليهو حسين السالم()عليهاصحاب اميرالمؤمنين و از رفقاى سابق حسن ه
ـه؟ ، آالسالم()عليهودند و در كربال حضور يافتند و دستشان به خون حسينب لوده شد. بـراى چ

ـلم(كم بعد از رحلت پيغمبربراى اينكه كم هايشان در حكومت و ، اولويت)صلى اهلل عليه وآله وس
ـه مـى بايسـت ميان نخبگان، علما، روشنفكران و مردم عوض شد و از اين رو در مواردى ك

ـد، بايست مدارا مـىكردند و جايى كه مىدادند و مدارا مىدادند، وا مىان مىقاطعيت نش كردن
يعنى با كسانى كه در بدر و  -شدند و حتى با دشمنان ديروزشان كردند و درگير مىمدارا نمى

ـد كم كم كنار آمدند و با آن -احد و حنين با اينان جنگيده بودند  ـد. بروي ـتالف كردن ـا ائ ه
ـدند و ائتالف السالم()عليهو با امام حسين السالم()عليهكه با امام حسنهايى را آن ـاى درگير ش ه

هاى سياهى كه پنهانى و سپس علنى صـورت گرفـت. سياسى آنان را بررسى كنيد؛ ائتالف
گيده بودند؛ ولى همه در برابـر با هم جن كديگر دشمن بودند و گاه حتى قبالآنان خودشان با ي
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ـتادند و  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اصيل پيغمبر اكرم كه خط السالم(يهم)علبيتخط اهل است، ايس
ـا برخـى از حتى بعضى از آن ها كه در بدر و احد با مشركين جنگيده بودند، پس از دو دهه ب

بيـت و اهـل السـالم()عليههمان مشركان كه پس از پيروزى اسالم، مسلمان شدند، عليه علـى
ـمنان پيغمبـر، ائتالف كردند و با جناح عليه وآله وسلم()صلى اهلل پيامبر هاى خارج از اسالم و دش
ها و عدالت، با معيارهاى انقالبى و مالك ارزش« خودى و غيرخودى»پيمان شدند. مفهوم هم
ـه تبا معيارهاى قبيله« خودى و غيرخودى»به  ـد. اى، جناحى و مادّى و خودخواهان ـديل ش ب

مخالف، از بين همين نسل دوم  و هم خط السالم()عليهامام حسين طجالب است كه همه، هم خ
پيوست و بخش اعظم آن هـم كردند؛ يعنى اين نسل به هر دو طرف مىو سوم يارگيرى مى

توانست تشـخيص گر نسل نمىطرف بود. ابتدا وقتى زاويه باز شد، تسامح شد؛ تا عاقبت ديبى
متفاوت بودند. درست است كه ما در  اويه و يزيد كامالم، با امثال مع خليفه اول و دودهد واال

ـدين   مورد سقيفه، نظر ديگرى داريم؛ ولى اين نكته مسلّم است كه نحوه حكومت خلفاى راش
ـد و از ايـن رو تـر بوخصوص يزيد، متفاوت بود و آنان سالمبا نحوه حكومت معاويه و به دن

ـاز ههم با آن السالم()عليهمبيتنحوه مواجهه اهل ا فرق داشت؛ ولى زاويه انحراف از همان ابتدا ب
 شده بود. 

ـلم()صلى اهلل علركه ده روز بعد از رحلت پيغمب السالم()عليهازهراشما به سخنرانى فاطمه ـه وس  يه وآل
ـافىتوجه كنيد. اين سخنرانى را سيّد صورت گرفته، در مسجدالنّبى ـيّد بـنمرتضى در ش  ، س

ند. من اهاالخبار و مرحوم طبرسى در احتجاج آورددر معانىطاووس در طرائف، شيخ صدوق 
ـد از آنفقط يك عبارت را نقل مـى السالم()عليهازهرااز خطبه بسيار مهمّ فاطمه ـنم. بع ه كـ ك

ـه مـردم السالم()عليهعلى ـاب ب و اصـحاب و  را حذف كردند و مسائلى پيش آمد، ايشان خط
ـيار نوان، فددر مسجد خواندند كه البته اين ع بزرگان انصار و مهاجرين، خطبه فدكيّه را كيّه، بس

ـدهخطبه را ادا نمى ر از مضامين بزر  خطبه است. و حقتكوچك ـا  كند. يك خانم هج ي
ـدرتنى به بزرگان و صاحنوزده ساله و حداكثر بيست و سه ساله در آن شرايط بحرا و  بان ق

 گويد: عا، مىاد
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ا بويند   ير آن ي رااهى كه  مهشما ير رفاه   ليش   امنيت   الوشى »
پهدرم  مقهدم بهوي   ه،جها الطه، بهوي  ير اله  الس م()للي جنگيدنم   للىمى
رفهت  شهما ىمهف،ستاي   ا  هم بى محابها را ب  حلقوم الط، مى الس م()للي للى

  از پها رسد   ما چ   قتمنتظ، بويند ك  چ   قت ا ضاع للي  ما ب  پانان مى
 ا بگونيهد كنار انستايه بويند ىا اگ، ما شكست الورينم ب  مآنيم. شما آن يرمى
ا گهو  شهم«     اگ، پي، ز شدنم  ب  ما ىب،نك بگونيهد.«ما ك  گفتيم ا، ند»

 آنهيم  از لحظها ها چه   قهت از پها يرمهىب  زاگ بويند ك  ما ير يرگي،ى
 اشهينى ياشهتيد   هميشه ك،يند  همواره مي  به  لقهبسخت   جهاي ف،ار مى

 لى ما ىهاهانتان را پس بگي،ند   اصولتان را ى،ك كنيد؛  يه بويند ك  ح،فآما
 «  انستاينم.آال، مى

 بعد فرمود: 
   يابال را ر ى يست ما گذاشتيد   ب )صلى اهلل للي   آل   سهلم(جنازه پيامب،»

نعنهى همه  « وَّقتم...فمَجَجتُم ما  َلَيتُم   يَسَعتُمُ الَّذى ىسه»ىقسيم قدر  رفتيد. 
يسهت  هاى گوارانى را ك  ازچ  را ك  ب  يست پيامب، آموالت    آن ارز  نآ

د؛ امها هها را زمهين گذاشهتيرسول الدا اوشيده بويند  باا آ رينهد   آن ميااو
ن بداايد ك  اگ، شما كاف، هم بشوند  بلكه  اگه، همه  كسهااى كه  ر ى زمهي

 الهدا ننهى   شهوي  كنند هم كاف، بشواد  باز هم مسئل  لوض امىزادگى مى
 «  چنان ستويه.بى اياز است   هم

ـلم(واهلل عليه وآله  )صلىدر مسجد پيامبر السالم()عليهاها بخشى از سخنان حضرت زهرااين  ، س
 ده روز پس از رحلت ايشان است.

ـداين فاصله    ى بـود وگيرى و تحوالتى كه فضاى آن را ترسيم فرموديد، چه مقدار عم
ه بـهاى پيروز ديروز هاى دينى و انقالبر طبيعى بود؟ چطور نهضتپذير؟ و چه مقدااجتناب
 شوند؟! خورده فردا تبديل مىهاى شكستنهضت

ـه   ـيارى از جامع ـه بس ـان سياسـى در اين پرسش بسيار كليدى و مهمّى است ك شناس
ـد هاى مبتنى بر ايمان دينى، طرح كردهها، به خصوص در مورد انقالبشناسى انقالبجامعه ان

ـدى  هاى مختلفى داده شده است. آنو نظريه چه مسلّم است، اين كه همه اين تحـوالت، عم
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ـات  نبوده اما چه عامدانه و چه غافالنه، چه خزنده و چه جهنده، هر چه بود، كم كم ايـن اتّفاق
چه شد. اين اتّفاقات هميشه هـم ممكـن اسـت  افتاد و در كنار يكديگر چفت شد و شد آن

ـده  چه مهم بيفتد. آن است، اين است كه هيچ چيز در تاريخ انسانى به طور مطلق، ضمانت نش
يعنى تاريخ، شركت بيمه نيست كه  همه چيز را به طور مطلق، تضمين كرده باشد، همه افراد 

 كُ ٌّ م،هونع باَلمالها.ها در گرو اعمال خودشان هستند؛ ها و جامعهها و حكومتو جناح

ـددرستى عمل كرديد و به ارزشبه اين منطق اسالم است كه اگر  ـا كردي الم سـ، ها وف
قوم و خـويش  شويد. خداوند، پدرخوانده كسى نيست. هيچ يك از ما، فاسد مىمانيد، و االمى

 اِنشـويم؛ ىخداوند نيستيم. نظركرده نيستيم. اگر عمل صالح بكنيم، از طرف خدا حمايت مـ
 فرمود:  م، مغضوب خداوند خواهيم شد.اما اگر خيانت بكني ىَنصُ، ا اللَّ َ ننص،كُم

نيهد؛ ؛ شما ب  لهدى ك  با من بسهتيد   فها ك«ا ف بعهدكم ا فوا بعهدى»
 «كنم.من هم ب  لهدى ك  با شما بستم   فا مى

ـاى خداوند به همه ما مى  ـد و پ ـان رفحفرمايد كه شما پيمانى بستيد؛ پس وفا بكني هايت
ـاايم. شما بر سر قرار بيايم، ايستادهبايستيد؛ چون ما به پاى عهدى كه بسته ـد، م سـر قـرار  ايي

ايم نرفتهو  خوريم، براى آن است كه ما سر قرار، حاضر نبودهاى مىهستيم. پس هر جا ضربه
  خداوند بر سر قرار، حاضر بوده و هست.و مشكل پيش آمده؛ و اال

يعنى « ا امااىِّ اه  الكتها ليسَ باَمااييكم   »فرمايد: ها مىاين آيه قرآن كه به مسلمان 
ـاوتى  ـاب، تف آرزو كردن و صرف شعار و ادعا كافى نيست و از اين جهت، شما با اهل كت

ـد ؛ هركس بد عمل كند، ضربه خواهد خورد و فرقى نمى«به من نعم  سوءً نُجْزَ»نداريد.  كن
ـاريخ اسـت. حضـرت  ـنّت الهـى در ت ـد. ايـن منطـق، س ـا نباش كه نامش مسلمان باشد ي

كنم: عالى نقل مىاى به همين قضيه دارند كه من آن را در پاسخ حضرتاشاره السالم()عليهضار
ـان و علـوىدر زمان حضرت، بسيارى از برادران، عموها و عموزاده ـاى ايش ـاط ه ـا در نق ه

ـا گرايشمختلف، قيام مسلّحانه كردند و حكومت ـاطق هاى خودمختار ب ـاى علـوى در من ه
ـه  -نام زيد بود؛ از جمله يك برادر ايشان بهگوناگون ايجاد شده  كه غير از آن زيد اسـت ك
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كه از انقالبيـون علـوى و بـرادر  اين زيد با اين -رهبر زيديّه است و انسان بسيار شريفى بود 
ـاز است، قدرى هم انگار مى السالم()عليهحضرت رضا خواسته دكان سياسى بـراى خـودش ب

ـه بكند. در مدينه قيام كرد و مدي ـار در مدين ـدتى هـم حكـومتى خودمخت نه را فتح كرد و م
و  السالم()عليهتشكيل داد؛ ولى بعد سركوب و بازداشت شد. البته مأمون از ترس حضرت رضا

افكار عمومى، از اعدام و مجازات او صرف نظر كرد و به او آزادى مشروط داد. بعدها او هـم 
ـااى هاى كه مأمون و عدآمد و در جلسه به مرو نيـز  السـالم()عليهديگر بودند و حضرت رض

اى هدر گوشه جلسه زيد، نشسته و با عدحاضر بودند، حضرت مشغول سخن گفتن بودند؛ ولى 
ـا اهـل بيـتكمى« مَن -مَن »زد و خيلى جداگانه حرف مى  بيـتايـم و اهلرد كه بله، م

 ها. شوند و از اين حرف، بى حساب وارد بهشت مىالسالم()عليهم

ـد  ناگهان سخنانشان را قطع كردند و السـالم()عليهنقل شده كه حضرت رضا  خطاب به زي
 گفتند: 

 گونى؟ انهن امتيهازاىى كه  ىهو به،اىزند  انن مُهم   چيست ك  مى» 
اى ك  پايا  الي، ب،اى ما ير هه، صهور  ىيهمين شهده   الوي  ف،ض ك،يه

  كه،يى  بهشت ير ه، صور   ضماات شده   ال ص  ىهو هه، روركه  لمه
لهوم معگونى  راسهت باشهد  ك،يى  انن اييلاى بارلى است. اگ، انن ك  ىو مى

    بهااى،   ير ازي الهدا افيهالس م()للي جعف،بنشوي ك  ىو از پدر  موسىمى
 هستى؛ زن،ا پدر  با نك لم، جهاي   لباي    لم    ىه     شههاي  به 

بهشت به، ى. پهس معلهوم  الواهى ب ها مىر ي   ىو بد ن هم  اننبهشت مى
 «شوي ىو از پدرمان ازي الدا لزنزى، هستى!مى

كه از مورخين اموى و صاحب مقاتل الطالبيّين اسـت،  كتاب االغانى ابوالفرج اصفهانىدر  
ـبهات كند كه يك شيعه با يك مرجئى، مناظره مىنقل مى كردند. آن موقع، يك دسته از ش

گفت: ايمان قلبى كافى اسـت و عمـل، د. مرجئى مىشكالم جديد، از ناحيه مرجئه طرح مى
كـرد و اهميت و دخالت چندانى ندارد و نوعى تفكيك دين و ايمان از شريعت را تعقيب مى

ايمان قلبـى و هـم گفت: هم زد؛ ولى شيعه مىاز دين منهاى شريعت و منهاى تكليف دم مى
ـد. مرجئـى از دور مـىاست. مناظره طول كشيد و خسته شدند. كسى  عمل، هر دو، مهم آم
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ـد و  ـد. او حَكَـم باش گفت: براى فيصله اين بحث، هر چه همين فرد گفت، پايان بحث باش
آمد، موسيقيدان و مطرب بود. مرجئى خوشـش كسى كه مى ديگر بحث را تمام بكنيم. اتفاقا

ـه  آمد. گفت اين اهل حال است و جواب مناسب حال من خواهد داد. قضيه را به او گفتند ك
ـنگى داد است يا ايمان؟ ما بر سر اين قضيه مناظره مى آيا عمل، مهم كنيم. آن آقا جواب قش

اله ىَ »ها را كه شنيد، در پاسخ گفـت: هاى آنخورد. حرفكه خيلى به درد امروز ما مى
رجئـى. يعنـى وقتـى فكـر ام، مام شيعه است و پايين تنههمن باالتن« شيعى   اَسفَلى مُ،جئهى

خواهيم راحت حيث نظرى، نظر شيعه درست است و عمل هم مهم است؛ اما ما مى كنم، ازمى
تنه مـن، و خوش باشيم و زندگى بكنيم و زندگى ارزشى، قدرى سخت است و بنابراين پايين
الالينا »مرجئى است. حاال اگر قرار شد كه در ما و جامعه ما و مسئولين ما هم چنين باشد كه 

نحـو غليظـى ارزشـى و زنيم، به، يعنى وقتى كه حرف مى«لنا مُ،جئىشيعىٌّ   للوىٌّ   اساف
هر كسى هرجا هست و هر مسئوليتى  -كنيم دينى و علوى حرف بزنيم و وقتى كه عمل مى

با مردم، غيرعلوى عمل بكنيم، همان بال بر سـرما  -در دولت، مجلس يا دستگاه قضايى دارد 
  گفتند. السالم()عليهآيد كه حضرت رضامى

 بسيار مهم شود؟ اين مقابله،ض مىببينيد فرهنگ حكومت در اسالم چگونه استحاله و عو 
ـا اسـال است و مقايسه بين اسالم واقعى و اسالم ساختگى ضرورت دارد. اسالم رضوى را م ب

؛ اما كومت كردمأمونى در باب مسئله حكومت مقايسه كنيد. مأمون نيز به اسم دين و اسالم ح
ـه السـالم()عليهفرمودند؟! يكى از اصحاب حضرت رضاچه مى  السالم()عليهحضرت رضا ـام ب ن

ماها ه خدا فرج شـلّن شاءالا؛ «.  ىعالى فَ،َجَكآقا  لجي  اللَّ»گويد: مُعَمَّر بن خلّاد به ايشان مى
ـتدارا برساند و قدرت به دست شما بيفتد تا ما هم به نان و نوايى برسيم. ما كـ ـما ه دوس ران ش

ـتها مدام زندان و شكنجه و تبعيد و در به درى و بدبدر تمام اين سال هستيم، ـه ختى داش يم. چ
ـانوقت مى ـد و  شود كه فرج شما برسد و ما هم سر سفره شما بنشينيم؟! خالصه، فرجت برس

 گويند: ؟ مىبه او چه جوابى دادند السالم()عليهوضع ما هم بهتر شود؛ اما حضرت رضا

عنى انن ف،ج ب  ق،ائت شماست؛ فه،ج مهاييى به،اى ؛ ن«ذاك ف،جكم ااتم» 
ب،نم ىا ي لهت   قهدر  به  يسهت مها شماست. اما آن ف،جى ك  ما ااتظار مى
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هاى ماست. ما اننك كه  فاقهد ب،سد  آناز ىكاليف بزرگ   سختى   مصيبت
انم  راحت هستيم. اكنون ك  حكومت ير يست ما ايسهت  ير قدر    حاكميت

يااهى گ، حكومت   قدر  ب  يست مهن بيفتهد  مهىگشانش شخصى هستيم. ا
 اللَّ  ما هو اليها مِهز َيع فيه  » سهم من از ك  حكومت   يايا چ  الواهد بوي؟! 

؛ ىنها سهم من از يايها   حكومهت  كيسه  كهوچكى كفُّ سونقٍ مختومٍ بخاىم
است ك  ير آن  مشتى آري جوى ابيخت  اسهت   سه،  مهه، الواههد شهد ىها 

كشيم كه  اى كها  اكنند. آن ف،جى ك  ما ااتظار  را مى چيزى ب  آن اضاف 
بوي  ف،ج م،يم است؛ ا  ما. ىنها سهم ما از حكومت  نك حكومت يست ما مى

 «.  كيس  آري جو است. انن ىنها چيزى است ك  ما ب،اى الوي ب،الواهيم ياشت

د يشان آمرسيده است كه كسى خدمت ا السالم()عليهدر روايت ديگرى از حضرت رضا 
 و گفت: 

اك   آقا  شما مقدارى ب  لذانذ الويىان ير زادگى ب،سيد. شهما ير الهور»
 «گي،ند.لباس اليلى ب، الوي سخت مى

 فرمود:  السالم()عليهحضرت رضا 

لبسهنَّ طييب  ا اللَّ  لئن ص، ُ الى هذا اام، اكلهنَّ الخبيِه َ بعَهد ههدَال»
نهم  اننهك يار وگند  انهن زاهدگى كه الدا سه ؛ ب «الخَشِن   لَاَ ىعبَنَّ بعدالديه،.

يست مها اسبت ب  زادگى ير قص، حاكميت ما  شاهاا  است   اگ، حكومت ب 
وقه  مبيفتد   ما حاكم بشونم   حكومت يننى ىشكي  بدهيم  نذاى بهد را آن 

نش الواهيم الوري   لباس الشن را آن موق  الواهيم پوشهيد. امه، ز  ر ز آسها
ان سهخت الهواهيم گ،فهت   جهز افه،اي ماست   آن ر ز است كه  به، الويمه

 «.سختكو  را ب  ير ن حكومت راه اخواهيم ياي

دســت شــود و بــهشــروع مــى )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(ايــن فرهنــگ از پيــامبر 
ـانشود و تداوم مى، تبيين مىالسالم()عليهمبيتاهل ـه انس هاى يابد كه حاكمان دينى بايد با هم

ـاالترين افـراد در حكومـت در حقـوق ترجامعه، يكى باشند و پايين ـا ب ين فرد در جامعه ب
ـاقو»هاى حكومتى، شهروندى، يكسان باشد. در حكومت دينى، همه مسئوليت « به شـرط چ
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ـادات،  ـان بـراى جم ـتند و حاكم ـيا نيس است؛ يعنى در فرهنگ حكومتى اسالم، مـردم، اش
 ريزند.مه مىها و بندگان خدا برناكنند؛ بلكه براى انسانريزى نمىبرنامه

ـتپاست وقتى كه  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(خادم بودن حاكمان، عين تعبير پيامبر  ح س از ف
ـدمكه، جوانى را به حاكميت مكه، نصب فرمودند و تعبير كردند كه او را مى مت فرستم تا خ

كنيد تا  او اطاعت آيد. او خادم است و البته شما بايد از؛ او براى خدمت مى«فهو خادم.»كند: 
ـه يد. در فرهنگ حكومـت اسـبتواند خدمت كند. نبايد او را تضعيف و نافرمانى كن المى ك

ـان السالم()عليهدالشّهداسي ـد، حاكم ـئبراى استقرار آن قيام كرد و شهيد ش ـادقانه مس وليت ، ص
ـين ت مىگيرند و مردم هم صميمانه حمايت و اطاعشرعى به گردن مى ال، حـكنند و در ع

حضـرت  روايـت از نظارت كنند. نصها پيچ و بر كار آنرند مسئولين را سؤالدا مردم حق
ـه گونهيد بهاست كه حاكمان نبا السالم()عليهمبيتو ساير اهل السالم()عليهامير ـد ك اى رفتار كنن

ـادها شك كنند؛ مردم هم نبايد به حاكمان صالح با سوءظن بنگرند و مردم به آن ل ر عين ح
ـه سيير ممكن هم از حاكميت بخواهند. در حكومتى نبايد چيزهاى غ هداك  السـالم(عليه)دالشـّ

ـازطلبى، قـخواست تشكيل دهد و در راه معرفى آن شهيد شد، رانـتمى وم و خـوارى، امتي
د را بر طلبى و منافع خويعنى امتياز -« استئثار»بازى در حكومت و به تعبير روايات ما، خويش

ـتفاده خصوصـى كـردن هاى مردم، ترجيحمنافع توده ـه  دادن و از امكانات عمـومى، اس ك
ـه دممنوع است.  -كنند تعبير مى« رانت»ها از آن به امروزى ر فرهنگ حكومت اسالمى ك

كرد م تعقيب مىو قرآن كري )صلى اهلل عليه وآله وسلم(هاى پيامبرتحت آموزش السالم()عليهعلى
ـتئثار» اه كبيرهو زندان رفتند، مبازره با گن و آن همه در اين راه شهيد شدند، مسموم شدند « اس

ـاو تبعيض و سوءاستفاده از امكانات حكومت و رانت ـا خوارى هم بوده است؛ چـون م ه گن
 ان دورانه در حكومت اسالمى نداريم. بر خالف قهرمانـحالل نداريم، دزدى مشروع و موج

سـالم و اكنند، مجاهدان ىزنند و كم عمل مصلح كه هم آن روز و هم امروز زياد حرف مى
ـاى امـروز، قهرمهاى آن روز و بسيجىمقدم، بسيجى جاهدان خطحاكمان علوى و م ـان ه ان

 كنند. زنند و زياد عمل مىدوران جنگ، كسانى هستند كه كم حرف مى
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ـا مردم با ما بيعت كردندگفتند كه چون ع نمىدر فرهنگ حكومتى اسالم و تشي   و به م
هـر  كنيم ومى شهر را به ما سپردند، ديگر ما هر كارى كه دلمان خواست،ى دادند و كليد ار

ـان خواسـت»كنيم. در فرهنگ حكومت اسـالم، كارى نخواهيم، نمى ـداريم. بل« دلم ـه ن ك
د ها بر روى پوست ملّـت خواهـگفتند چون نحوه حكومت حاكمان و آثار انگشت آنمى

م و مّـت اسـالشد و بتوانند راحت در چشـم اها راضى باماند، بايد كارى كنند كه خدا از آن
ـيريزيم؛ پس بايد خوب حخانواده شهدا نگاه كنند. ما براى جمادات برنامه نمى م. كومـت كن

ـه خـوب شـروعرسند. حكومتشوند، بد به پايان مىهايى كه بد شروع مىدولت ـايى ك  ه
 توانند خوب بمانند؛ اگر حاضر شوند بهايش را بپردازند.بشوند، مى

ـد در فرهنگ علوى و حسينى و رضوى، در حكومت نب  ى يعنـ« اسهتبداي بهااموال»اي
« .ااموالبهاسهتبدَّ »ف خودسرانه در اموال عمومى باشد. اين عين تعبير روايت اسـت : تصر

ارف لط يا مصـغاستبداد در مورد مسائل مالى، همان مصارف مطالعه نشده و فاقد كارشناسى و 
. بائر اسـتالمال است كه گناه كبيره و از اعظم كومتى از بيتهاى حكشخصى و سوءاستفاده

ـان دىخواست بگويد: فقط زير سايه عدالت و خدمت به مردم م السالم()عليهحسين اد توان فرم
ـال و امكانـهاى حاكم، حق ندارند با حكومت و با بيتو مشروع ماند. احزاب و گروه ات الم

 ولتى را غارت كنند. آن مثل غنائم جنگى برخورد و اموال د

ـه خيانت، يك مسئله تدريجى است. ش  ـدم جبه مر هم ناگهان شمر نشد. شمر از خط مق
ـا شتدريج شمر مى مقدم جبهه يزيد آمد. همه به به خط السـالم()عليهطالبابىبنعلى وند. همه م

ـما  شويم؛ بطورى كه اگر از ابتدا به خود ما بگويندكم شمر مىاين چنين هستيم و كم ـه ش ك
شـويم كنيم؛ ولى بعد چنان مىبيست سال ديگر چنان آدمى خواهى بود، خودمان هم باور نمى

كنيم. مسئله خيانت در انقالب، غدّه بدخيمى است و آن  موقـع راحتى باور هم مىكم بهو كم
ـدّه كمهم اين گونه بود و هم االن نيز مى ـد مـىتواند آن گونه باشد. اين غ كـرد. كـم رش

ر كم خائن بار مىآيد. همه كمكس خائن به دنيا نمىهيچ آيند و خود نيز در اين قضيه، مقصـّ
ـبالهستند و يك نمونه هم وقايع كربال سـوابق خـوبى در  ست. بعضى از جالدهاى كربال ق
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ـاب رزمنده اسالم بودند، ج حتى در جهاد داشتند و برخى اصال اسالم و بهه رفته بودند و در رك
جاى بازو به گلويش خورده به اگر تير مثال جنگيده بودند؛ چنان كه السالم()عليهلبطاابىبنعلى

ـين را از  السـالم()عليهبود، اكنون جزء شهداى اسالم بود. اما اينك به كربال آمده تا سر امام حس
 تن جدا كند. 

رف ايى در شـهدانست كه چه اتّفاقدانست و مىها را مىهمه اين السالم()عليهامام حسين 
ـا حـس السـالم()عليهدانستند. البته اصحاب حسينوقوع است. اصحابش نيز مى ششـم خـود  ب

ـهادت فهميدند و مىمى ـه سـوى ش پرسيدند كه چرا ايشان چنين با عجله به سوى كربال و ب
تر از نفـس گفت: چيزى مهمها مىرود؛ ولى يك حسّ هفتمى هم در كار بود كه به آنمى
گرايى در اصول»و حكومت، وجود دارد كه ابتدا بايد همان تأمين بشود و آن « حاكم شدن»

ـه « حقيقت»است. اين ضرورت اول است. چرا ضرورت اول است؟ زيرا نه « حكومت و ن
ـاس «عدالت» ـمنان اسـالم در لب ، تابع قراردادها و آراى ما نيستند؛ قراردادى نيستند. وقتى دش

ه زيادى از مردم هم نقالب و حكومت دينى شدند و عدى اهاگذارى ارزشدوست، وارد نرخ
وزيد، دينشان را تشخيص بودند و هر بادى كه به بادبانشان مىسياهى لشكر دشمن شدند و بى

، و امام «نه»كردند، الزم بود كه كسى، يك شخص معتبرى، به اين اوضاع بگويد: عوض مى
گفتن و بـراى « نه»ر سختى بود. براى اين گفتن، كار بسيا« نه»گفت. اين  السالم()عليهحسين

ـافى  ـان چـرب ك يك انقالب، زبان چرب، كافى نيست. براى تشكيل دولت صالح هـم زب
هاى نظرى و هاى باطنى و اخالقى، صالحيتهاى ديگر، صالحيتنيست. بسيارى صالحيت

ـتگاهاى هم بودند كه طوطىعملى الزم است. عدّه هاى وار و تحت تأثير جنـگ روانـى دس
كردند گر تلقّى مىشكن و فتنهرا قانون السالم()عليهتبليغاتى حكومت معاويه و يزيد، امام حسين

ـد و خواهد تفرقه بيندازد. آنطلب است و مىكه او جنگ ها تحت تأثير تبليغات دستگاه بودن
ـاهاى جنگ روانى معاويه )يكى از اصلىتئوريسين ـه، تيمه ى ترين نقاط قوت دستگاه معاوي

ـات ـام چىجنگ روانى و پخش شايعه و تبليغ ـقوط حكومـت ام ـه در س ـاى او بـود ك ه
ـد( هم خيلى نقش داشتند و امام چند تا از اين السالم()عليهحسن ها را گير آوردند و اعدام كردن
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رغـم آن در توجيه قضيه كربال بسيار قوى و پيچيده عمل كردند و موفق هم بودند. چون على
، السـالم()عليهها بودند، در افكار عمومى جا انداختند كه حسينريزترين آدمكه خودشان، خون
ـينريزى و خشونت است. عدّهبه دنبال فتنه و خون ـام حس ـه  السـالم()عليهاى هـم ام را موعظ

 كردند. بگذاريد نمونه بياورم.مى

حال عجيبى عمر، يك نمونه است. ايشان يك آدم مقدّس و متشرّع و در عين بنعبداللَّه 
بيعـت نكـرد،  السـالم()عليهبيعت نكرد، با دست على ، احتياطاالسالم()عليهبود. كسى كه با على

ـا ديگـر جا احتياط شرعى كـرد و اينبعدها با پاى حجّاج بن يوسف ثقفى بيعت كرد. آن ج
نيت با حُسـن را السالم()عليهاحتياط شرعى نكرد! عبداللَّه بن عمر از كسانى بود كه  امام حسين

ـام نصيحت كرد. مى گفت: آقا، اصوال مستحضريد كه جنگ فى نفسه بد اسـت. خـوب، ام
ـادانست كه جنگ فهم مى السالم()عليهحسين ـا اساس ـاريخ،  ى نفسه بد است؛ اما مگـر م در ت

ـداريم. « جنگ فى نفسه»داريم؟ در صحنه واقعى اجتماع، ما « جنگ فى نفسه»نام  چيزى به ن
جنگ فى »ى نفسه بد است؛ اما كجاى تاريخ واقعى و جامعه واقعى، چيزى به اسم بله، جنگ ف

جنگ فى »گيرد، اين ديگر ايم؟! وقتى عقايدى و آيين ملتى مورد تهاجم قرار مىداشته« نفسه
طلبـى در برابـر لحطرفى و صـطرف بمانند. بىتوانند بىنيست و معتقدينش ديگر نمى« نفسه

ـان اسـت. اينيك فض هيئت ظلم، ابدا ـا ديگـر جنـگ و يلت نيست؛ يك رذيلـت عري ج
ـه شود. كشتن و كشته شدن هم عبادت مىريزى هم مقدّس مىخون ـايى ك شـود. در دعاه

خدايا، از تو »رسيده و سند درستى هم دارد، آمده كه ( فرجه الشريف في ل اهلل تعالي)عجبراى امام زمان
دسـت خواهم كه خون من بهزى و از تو مىخواهم كه خون دشمنانت را به دست من بريمى

ـه«. دشمنانت ريخته شود  ما، جنگ و صلح، دشمنى و دوستى داريم؛ ولى دشمنى و دوستى، ب
ـا و خاطر عدالت، در راه حقيقت و براى فضيلت را قبول داريم. اما جنگ و صلح به خاطر دني

ريزى براى كسب منافع قدرت و آقايى كردن و برده گرفتن و خوردن و بردن نداريم. خون
شـوند و اى پيدا مىهها را ماست مالى بكنند )عددنيايى، حرام است. اما اگر قرار شد كه ارزش

ـه حـقمى اين سطل ماست را روى سر شما خالى ـد روشـن بشـود ك و باطـل  كنند(، باي
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ـه ايـن  كجاست؟ من مثال بزنم براى اين ـد ك كه مستند به تاريخ شود. چون سـؤال فرمودي
ـده و رافانح ـدر جهن ـده بـود و چق ها چقدر عمدى بود؟ چقدر غير عمدى بود؟ چقدر خزن

 پذير بود يا نبود؟ ناگهانى بود؟ آيا اجتناب

ـه حكومـت را در  كند بعد از اينمرحوم طبرسى در كتاب احتجاج نقل مى  ـه معاوي ك
ـد، كه دي السـالم()عليههاى مذاكره با امام حسناختيار گرفت، در يكى از جلسه گران هـم بودن

ـه، اى دارند و وارد بحث مىبا معاويه، مشاجره السالم()عليهجا امام حسنآن ـه معاوي ـا ب شوند؛ ت
همانند و مشروعيت دستگاه را دانيم و به حضّار هم بفحالى كنند كه ما پشت پرده قضايا را مى

م نظامى رداد صلح، شكست مسلبا آن قرا السالم()عليهدانيد كه امام حسنزير سؤال ببرند. مى علنا
ـان م سياسى تبديل كردند؛ زيرا شكست نظامىى مسلرا به يك پيروز ـا ايش شان قطعى بود. ام

هاى مختلـف و علنـى حتى در همان جلسات پس از قرارداد، مشروعيت دستگاه را به شكل
ـاج نقـل مـى ـام زير سؤال بردند. مرحـوم طبرسـى در احتج ـه، ام ـه در آن جلس ـد ك كن

ـاد بـرده السالم(ليه)عحسن ـا از ي اى روزى را در با معاويه درگير لفظى شدند و فرمودند كه آي
ـاره و ايـن اميّه بعد از شكستكه بنى -آغاز حكومت خليفه سوم  هايى كه خورده بودند، دوب

ديد، از حسين پدرت ابوسفيان كه چشمانش درست نمى -نام دين وارد حكومت شدند  بار به
ـين، دسـت  -نوجوان بود كه هنوز  -ما  ـاند و حس ـتان برس كمك خواست تا او را به قبرس

ـيد، روى قبـر رد و پدرت باالى سر قبر شهداى احپدرت را گرفت و به قبرستان ب د كه رس
نها اهه  القبهور  اني الهذى كنهتم »حمزه ايستاد و چه گفت؟ با صداى بلند خطاب به شهدا گفت: 

ـه«.رميمىقاىلواا للي  صار باَندننا   ااتم  ـما ب ـديم )يعنـى ؛ آن چيزى كه ما و ش ـاطرش جنگي خ
ـتيد. مـى حكومت(، دوباره به ـاك هس ـه دست ما افتاد و اينك شما يك مشت خ ـد ك بيني

كند؟! ها را تحقير مىگويد و چگونه آنابوسفيان به شهداى اسالم و به اصحاب پيغمبر چه مى
ـتى گويد دوباره بعد از بيست سال، حكومت به دست خومى ـد و مش ـما رفتي د ما افتاد؛ اما ش

وقتـى  السالم()عليهخاك از شما شهدا مانده و در زير خاك پوسيديد. در اين لحظه، امام حسين
و « زشت باد روى تو! گـم شـو!!»اين جمله را شنيد، گرچه كودكى بود، به ابوسفيان گفت: 
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ـه اگـر  دستش را از دست ابوسفيان بيرون كشيد و رفت و ابوسفيان نابينا هم در بيابان ماند ك
 نعمان بن بشير، او را پيدا نكرده بود، در بيابان مرده بود. 

ـه مثال ديگر كه آن هم جالب است؛ وقتى است كه شورشى در مدينه عليه خليفه   سوم ب
ـهپا شد كه متأسفانه به قتل خليفه سوم منجر شد. هم جناح ـا هاى سالم اسـالمى ك راى بـ واقع

ـه هم جناح و -اشتر و كميل مثل مالك -معترض بودند  ه دستگاهعدالت ب ـدى ك ـاى فاس ه
ها درگير ىدنبال قدرت بودند و هم برخى از خوارج در آن شورش، حضور داشتند. خيل صرفا

ـد و از ها ماهيت حكومت اسالمى داشت عوض مىبودند؛ زيرا به تدريج ديگر در آن سال ش
ـلى اهلل عطرفى، بعضى از اصحاب پيغمبر ـلم()ص ـا كفـ ليـه وآلـه وس ـاى اسـالمى ب ار در مرزه

ـترش جنگيدند؛ چون در زمان خليفه دوم و سوم، اسالم به سرعت پيشرفت مىمى كرد و گس
ر ددينه و مكه در  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(يافت. آن وقت، بعضى از اصحاب پيغمبرفيزيكى مى
ـهدرگيرى ـاد مـى هاى سياسى مركز حكومت، درگير بودند، عليه خليف ـد و سـوم انتق كردن

رد ى وجـود داخوارى و مسائلشود و رانتالمال، سوء استفاده مىاز بيتمعترض بودند كه چرا 
ـنّت،  هاى آخر حكومت خليفه سوم پيدا شده بـود و خـودخصوص در ساله كه ب اهـل س

 اند و قبول دارند.سنّت هم اين را نقل كردهمحدّثين و مورخين اهل

كه در مدينه در اين شورش  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(ى از اصحاب پيغمبرنقل شده كه بعض 
هايى به دوستانشان نوشتند كه در مرزهاى سرزمين اسالم با امپراتـورى روم دست داشتند، نامه

اميّه افتاده و امثال معاويه بر كم در دست بنىجنگيدند. حكومت مركزى هم كمن مىو ديگرا
شد. آن اصحاب پيغمبر بى كم كم داشت مسلّط مىيعنى همان اسالم قالآمده بودند؛  سركارها

ـهدر مدينه كه در شورش دست ـه در جبه ـاد اندركار بودند، به اصحابى ك ـاى مـرزى جه ه
اِاَّما الَ،َجْتُمْ اَن ىُجاهِهدُ ا »ها را به مركز فرا خواندند. نوشتند: هايى نوشتند و آنكردند، نامهمى

 َ ىطلبونَ يِننَ مُحَمَّد فانَّ يننِ محميد قد اُفسِدَ مِن الَلفِكهم   ىُه،كَ فَهَلُميهوا  َ فىِ سَبي ِ اللَّ  
ـه»يعنى  ؛«اقِيمُوا ينن مُحميد أَقِدِمُوا فَإِن كُنْتُمْ ىُ،ِندُ نَ الْجَهَايْ فعندااالجهاي. ـه جبه ـا شما ب ه

ـا پشـت مـىجا در راه خدا و براى گسترش اسالم و احياى اسالم جهاد رفتيد و آن ـد؛ ام كني
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سرتان، پشت جبهه و مركز حاكميت، فاسد و خراب شده و نزديك است كه منهدم شـود. 
ـد اينكند. بشتابيد، آناينجا كسى به اسالم عمل نمى ـد، بيايي ـا را جا را رها كنيد و برگردي ج

. امـروز اصالح كنيد، بشتابيد و به ما بپيونديد و اگر به دنبال جهاد هستيد، جهاد، همين جاست
ـدها از تعاليم قرآن و سنّت فاصله گرفتهابتدا بايد خود حكومت را اصالح كرد؛ چون اين «.  ان

 دهد كه چقدر از انحرافات، عمدى و چقدر غير عمدى بوده است.اين نشان مى

 
    ز يك اعالى اين گونه دريافت شد كه نظام اسالمى به تدريج از كالم حضرت

خواه به يك حكومت صورى و سلطنتى تبديل شد. ا و عدالتگرحكومت مردمى، اصول
، به دنبلال آن بلود السالم()عليهاكنون سؤال اين است كه حكومتى كه حضرت اباعبداللَّه

 چه بود و آيا در آن زمان، امكان تأسيس چنين حكومتى بود يا خير؟

 

ـا و يا رؤ اين كه اين حكومت اسالمى حقيقى، يك حكومت اسالمى ممكن بود اوال   ي
ـان كوفـ السالم()عليهاتوپيا بود؟ خوب، مگر بيست سال قبل از عاشورا، حكومت على ه در هم

بل ى بود. قها يك حكومت دينى موفق را نديده بودند؟! حكومت موفقبرقرار نبود؟ مگر سال
ود و بـت كرده ، اين گونه حكوم)صلى اهلل عليه وآله وسلم(از آن، نزديك به ده سال، خود پيامبر
ـه درگيـر كـورا رغم ايـن؛ علىالسالم()عليهنزديك به شش ماه هم امام حسن ن تـرور و ك

ـده بـود. پـها نمونههاى داخلى و خارجى بود. اينجنگ ـبال عملـى ش ـه ق س هايى بـود ك
ل دنبازد. ايشان بهمىننشده يا غيرقابل دسترس حرف  از يك چيز تجربه السـالم()عليهدالشّهداسي

 ود. امتحان موفقى پس داده ولى براندازى شده ب حكومتى بود كه قبال تحقّق همان

رجه يك شود. ابوذر، از اصحاب دمثال ديگرى عرض كنم كه به قضيه ابوذر مربوط مى 
ديق صـور و تصـتاست. ابوذر را متأسفانه بعضى اين گونه  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيامبر اكرم

 . ابـوذر،اين گونه نيسـت صبر بوده است. ابدارحرف و كم، پاند كه يك آدم بداخالقكرده
ـلم(و)صلى اهلل عليه جزء عبّاد و زهّاد درجه يك است. ابوذر، كسى است كه پيغمبر در  آلـه وس

 فكر بود. تبادت ابوذر، عيشترين بيعنى  ؛«ذَرٍّ أَلتَّفَكُ،. كانَ أَكْاِ،ُ لِبايَة اَبى»گويد: مورد او مى
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ابوذر، هـم  اهل تفكرات پردامنه و تأماّلت عميق وجودى بوده است. او انسانى شريف و 
ن سخ نمادييك انقالبى بزر  و هم يك زاهد بزر  است. شما مسئله تبعيد ابوذر را يك پا

ـد. اشتمالك سيارى از افراد تبعيد شدند.به سؤالتان تلقّى كنيد. در دوره خليفه سوم، ب ـد ش ر تبعي
 تقاد اسالمى،نكر و ان. غير از ابوذر، ديگرانى هم به دليل نهى از مكميل بن زياد مدتى تبعيد شد

ـار شود و كعبتبعيد و حذف شدند. ابوذر بر سر چه چيز درگير شد؟! ابوذر تبعيد مى االَْْحْب
ـه اسالم را قبول نداشته، مسلمان است و به احتمال قوى اصالكه يك يهودى تازه داز پـرنظري

ـذشود. ااصلى حكومت دينى مى ـه م ـه توجي هبى و تجديد نظرطلب بزرگى بوده كه شروع ب
ر كه ابوذ كند؛ همان كسىهاى اقتصادى و سياسى مىهاى طبقاتى و ظلمدارى و فاصلهسرمايه

 گويد: شكند و مىزند و سر او را مىبا استخوانى مى

ير  اسه م؟   مهن كه  اى ىئورنسينىو نهويى زايه  حاا ب،اى ما شده» 
ام  بهويه )صهلى اهلل لليه   آله   سهلم(قدم   افس ب  افس با پيغمب،ب دمهم  لم،  ق

 «  ام؟!اشناس شدهاس م

 ان شـروعاين همان خطّ تهاجم فرهنگى و تجديد نظرطلبى در دين بود كه از جانب آنـ 
 شد.

ى از طـرف انامهشود، بخششود؟ وقتى كه ابوذر تبعيد مىاما حكومت چگونه چنين مى 
ـد يندارد با ابوذر حتى حرف بزند و او را بدرقه كند؛  كس حقكه هيچدستگاه شد  ر دعنى باي

ـه  «.يَّ   َا نُشَه أَبهاذَرٍّ اُويِىَ فىِ النَّاسِ أَليا نُكَلِّمَ»تنهايى مطلق بايكوت بشود و برود:  ـه هم ب
ـه ابالغ كردند و هيچ كس هم جرأت نكرد به بدرقه بيايد. تنها پنج تن ابوذر ر ـد: ردكا بدرق ن

ا مـروان مسلم است. ام ، عمّار و عقيل، برادر امام على كه پدر السالم()عليهمعلى، حسن، حسين
وگويى به گفت السـالم()عليهدرگير شد. امام حسن السالم()عليهها و ابتدا با امام حسنآمد و با آن

 گرم با ابوذر مشغول بودند:

تـو  امبر ازه ديدار پيامبر بـروى و پيـعموجان، صبر كن. در راه خدا مقاومت كن تا ب» 
   «.اَبِيَّكْ  َ هُوَ لَنْكَ راضٍ حَتَّى ىَلْقى»راضى باشد. 
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كـرد  ايشان برخورد داد، مروان بابه ابوذر دلگرمى مى السـالم()عليههنگامى كه امام حسن 
ـد؟ نامه شده كه حقكه مگر نشنيديد بخش ـا او حـرف بزني ـد و ب مـروان  نداريد بدرقه كني

ـهيقه مر السـالم()عليهصدايش را باال برد و تهديد تندى كرد كه حضرت امير و از  وان را گرفت
ه گفت به خليف روى اسب، پايين كشيدند و او را به زمين كوبيدند. مروان بازگشت و قضيه را

ـه ـيقه بـر و خليفه هم عصبانى شد. ابـوذر ب ـاد مض ـاب از درگيـرى و ايج ـاطر اجتن اى خ
ـما خواهد كه ديگر همين جا از هم جدا بشويم، من نمىاز آنان مىكنندگان، بدرقه خـواهم ش

 فرمايد: به او مى السالم()عليهكند. حضرت اميرايستد و وداع مىبيشتر از اين بياييد. ابوذر مى

يرگيه،  شهمگين   ىو ب  الار، الدا ال» ؛«نا اَباذَر اِاَّكَ نَيِبْتَ لِلي ِ...» 
س   الهى   ااق بهى اسهت. اننهان به،اى شدى. الشم ىو  نك الشم مقدي

ى،سهى؛  لهى ها مىياياى الوي از ىو ى،سيداد   ىو ب  الار، يننت از انن
قوا بدان اگ، هم  يرهاى زمين   آسمان ب  ر ى كسى بست  بشوي   ا  ى

د ياي. ها را به  ا  اشهان الواههبسهتبورزي  الدا اهد  راه اله، ج از بهن
 «ا .باگي،   جز از بار  ات،س. آرام   ااس بناب،انن ات،س   جز با حق

ـا مـى السـالم()عليهو حسين السـالم()عليهبه حسن السالم()عليهسپس اميرالمؤمنين  ـد: ب گوين
 گويند:ىمهم در وداع با ابوذر  السالم()عليهعمويتان خداحافظى كنيد. امام حسين

نهين چيسهت ىوااد انن ا ضاع را ىغيي، يهد؛ اما قه،ار الموجان  الدا مى» 
از  ياهد   ىهوكند   باند ما امتحان بدهيم. اننان  ىو را از ياياى الوي مح، م ك،

هها نآاياز هستى   چ  اننان مح، مت ك،ياد  بىيننت حفاظت ك،يى. ىو از آن
ضهعف  چ  ىو يارى  محتاجند. از الدا مقا مت   صب،   پي، زى بخواه  ب  آن

 «.  آ رياشان مده ك  ينن  ك،امت   مقا مت مى

ـار شود و مىاين همان تبعيدى است كه ابوذر در بيابان آن به تنهايى شهيد مى  ميـرد. عم
 هم به ابوذر گفت: 

 «.  ىو اگ، ير ياياى اننان با اننان ش،نك بويى  با ىو كارى اداشتند» 
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م بـراى بينيد كه اين تقابل از پيش، وجود داشت و مفهوم حكومت ناب دينى هپس مى 
ـه و ربال روشن بود؛ چون آن حكومت دينى، تجربه شده بوكاروان ك راق و عـد. مردم كوف
بـود ين گونه ندانستند و مزه حكومت صالح دينى را چشيده بودند. االعرب هم مىهمردم جزير

ـهاز چه نوع حكومتى حرف مى السالم()عليهكه نفهمند حسين ـين يـك  زند و بگويند ك حس
 يـك طـرف كه ديده بودند ف است. نه، اين نبود. مردم قبالابگراي خيالاتوپيست و آرمان

وپ، ، مثل تـ«قدرت»با  ؛«.،َهىَلَقَّفوها ىَلَقُّفَ الْكُ» اميّه گفت: ابوسفيان است كه به بنى جبهه، خط
ـد»بازى كنيد به حزب خود، حزبى كه بر سر كار آمده بودند، گفـت:  ـان باش ـا  يادت ـه ب ك

ـد و توپ، بازى كنيد و آن را به يكديگر پاس بد حكومت و قدرت از اين پس مثل يك هي
 «.  ها بيفتدها و علوىديگر نگذاريد حكومت از دست ما خارج شود و به دست هاشمى

بى است كته جالنشكست خوردند. اين  اينان ظاهرا بر سر قدرت ماندند؛ ولى باطنا و واقعا 
ـه  السـالم(عليه)وقتى امام سجاد كند. پس از عاشورا،كه حتى بعد از قضيه كربال هم صدق مى ب

طلحه بناهيمبه نام ابر هاها و از سران جناحزده بودند، يكى از همين اموىمدينه برگشتند و ماتم
؛ چه «؟مَنِ الْغالِب»پرسيد:  السالم()عليهتوزى و سرزنش از حضرت سجادجلو آمد و از سر كينه

ـد؛ ست امام را زجر و شكنجه روانخواكسى پيروز شد؟ ديدى چه بر سرتان آمد؟! مى ى بده
 ست. فرمود: ابد پيچيده ا اش در تاريخ تابه او پاسخى دادند كه طنين السالم()عليهاما امام سجاد

)صهلى  قت اماز ك  شد   مجبور شدى اذان   اقام  بگونى    اام محمد» 
سهى ك  را ب، زبان جارى كنى  آن  قت الواهى يااست ك  چ اهلل للي   آل   سهلم(

 «  ب،اده شده   پي، ز انن اب،ي است.

ـان مورزيد، باز هم علىيعنى تو و همه منكران اسالم كه نفاق مى  ـد رغم ميلت ام نـجبوري
ـا ه كسى اسـچرا بر زبان بياوريد. اين پيروزى  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(محمد بن عبداللَّه ت؟! م
 م داشت. ه داشتيم و نگاه نيز خواهيخواستيم و موفق شديم و آن را نگاحف  دين را مى

ـا  السالم()عليهپرسيد كه حسين بن علىشما مى  به دنبال چه نوع حكومت دينى بـود و آي
 السالم()عليهدالشّهداى ممكن بود، آن حكومت دينى كه سياين يك حكومت ممكن بود؟ آر
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اسـى قـرار بـى امـوى و عبّدرست در قطب مقابل حكومت دينـى قالدر راه آن شهيد شد، 
 كه بر سر قدرت آمد، معاويه را عزل كرد.  محض آنبه السالم()عليهگرفت. علىمى

مين حكومـت خواست دوباره اقامه بشود، همى السالم()عليهآن حكومت دينى كه حسين 
ـارگز، مَصْقَلَ َ بْن  هُو يْره رالسالم()عليهبود. حكومتى كه حاكمش، على اران خـودش ا كه از ك

ـاد، بـبازى در حكومت، گوشمالى داد، حكومتى كه با عاَلء به جرم قوم و خويشبود،  ن زي
ـه اى اشرافى براى خود ساخت، برخورد كـرد. حكـومتيكى ديگر از مسئولين كه خانه ى ك
ـه بـن قتى عبداوبازى كرد، حضرت او را كوبيد. حكومتى كه وقتى مُنْذ ر  بْن  جارود، پارتى للَّ

او را  السالم(عليه)المال براى خود خواست، حضرت اميراموال عموم و بيت زَمعه، سهم اضافى از
 ميهمانى پيش چشم مردم، تحقير كرد. حكومتى كه وقتى عثمان بن حُنيف، حاكم بصره، در

 ها نشست، او رادارها شركت كرد و فقط در ميهمانى شركت كرد و بر سر سفره آنسرمايه
، در السـالم()عليهعبّاس، پسر عمـوى خـود علـىتى ابنت توبيخ كرد. حكومتى كه وقبه شد

د زا خواهم رحاكميت، خطا كرد، او را در هم كوبيد و گفت: به خدا سوگند، با شمشيرى تو 
ـه دسـكس را با اين شمشير زدم، به جهن كه هر ـه ب ـه آهـن گداخت ت م رفت. حكومتى ك

ـه خالمال مـىبرادرش عقيل نزديك كرد؛ چون  سهم اضافى از بيت واسـت. حكـومتى ك
ح و و آدم صال السالم()عليهطالببن ابىابواالسود دوئلى  را كه از اصحاب درجه يك خود على

 رده بود. ككه صدايش را در جلسه دادگاه بلند  شريفى بود، از قضاوت عزل كرد؛ براى آن

ـازش خاطر آن شهيد شد، حكومتى بود كه اهـبه السالم()عليهحكومتى كه حسين  و ل س
ـه ين تعبير را ماند كه بايد ا، نكته مهمّى فرمودهالسالم()عليهسستى نباشد. حضرت امير جريان هم

عى دينى واق توانند حكومتكسانى مى»ها ببينند. روايت بسيار مهمّى است. فرمودند: حكومت
ـانى ـند؛ كس ـارى نباش ـا  تشكيل بدهند كه اهل مداهنه و سازشكارى و مصانعه و رياك ـه ب ك

، هاى داخلى و خارجىدارها و با قدرتهاى قوى و سرمايهن قدرت و ثروت و با جناحصاحبا
 «.  كار نباشندمعامله نكنند و نترسند؛ كسانى كه محافظه
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دزدى  -ازار اهـواز ناظر مالى بـ -توانند. حكومتى كه وقتى ابن حرمه آرى فقط اينان مى 
ـتواو را به زندان اند سالم(ال)عليهكرد، رشوه گرفت و اختالس كرد، حضرت امير ر اخت و دس

ـه داد او را به انفرادى بردند )يعنى مالقات ممنوع شد( و فرمود او را در نمـ جلـوى  واز جمع
ـد. حكـومتكه مجازات مخفى كنيد؛ بلكه آبرويش را بريز چشم مردم،  شالق بزنيد نه اين ى ي

ـه ردم قبالكه خودش و م حكومتى بود خواست احيا كند،مى السالم()عليهكه امام حسين  تجرب
هاى عسل كرده بودند و در عاشورا به خاطر همان اصول كشته شد. حكومتى كه وقتى ظرف

يـز گونه كه همه چخواست همان را آن السالم()عليهالمال يمن رسيده بود، حضرت اميراز بيت
 گفـتكرد، به مساوات تقسيم كند و حتى از يك ظرف عسل هم نگذشـت و را تقسيم مى

از بـظـرف را  وزيع كنيم. وقتى آوردند، حضرت درخواهيم بين فقرا تآن را نيز بياوريد؛ مى
 ت؟ معلومها دست زده اسكرد و ديد كه دست خورده است. از قنبر پرسيد: چه كسى به اين

ه يگران، بـشد كه يكى از نزديكان حضرت گويا ميهمان برايش آمده و قبل از تقسيم سهم د
او را خواست و شالق خـود  راسل برداشته است. حضرت فوع -نه بيشتر  و -ود اندازه سهم خ

 ها تصـرف كـردى؟را جلوى صورت او گرفت و پرسيد: به اجازه چه كسى در اين عسل
 تـو حـق . فرمود:برنداشتمگفت: من تنها به اندازه سهم قانونى خود برداشتم و بيشتر از سهمم 

ف َ كَ اَنْ ىَنْتَلَيسَ لَ»ها حقّى دارى، . گرچه تو هم از اين عسلنداشتى زودتر از بقيه مردم بردارى
ـدهم، تـسهم مرد كه ؛ قبل از اين«بِحَقِّكَ قَبْ َ اَنْ نَنْتَف َ الْمُسلِمُون بِحُقُهوقِهِمْ. ـتى  و حـقم را ب نداش

ـدارى گيرى؛ امـبردارى. وقتى تقسيم كردم و سهم همه را دادم، آن وقت تو هم مى ا حـق ن
 ردارى! بكه از خويشان من هستى، حتى سهم خودت را  خاطر آن به از بقيه، صرفاجلوتر 

كلثـوم را آرى، حكومتى كه وقتى شخص اول آن در كوفه، روز عيد قربان، دخترش ام 
ـتهديد كه گردن اى؟ بند مرواريد بسته، با نگاه خود به او اعتراض كرد كه اين چيست كه بس

ـئول المال عاريه و امانت گرفتهسه روز از بيتكلثوم گفت: اين را براى ام ـازه مس ـا اج ام و ب
ـانونى كـردهالمال، بوده و ضمان مالىبيت ـه اش هم بر عهده من است؛ يعنى كار ق ام و عاري

كلثوم، دفاع و او را تأييد كرد و به حضرت المال هم آمد و از امرافع، مسئول بيتاست. ابن ابى
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من در جريان هستم و كار او قانونى بوده است. حضرت رو گفت: دخترت خالف نكرده و 
؛ اى «.رالب  ا ىَهذْهَبَنَّ بِنَفسِهكَ لَهنِ الْحَهقينا بنت للىي بن ابى»كلثوم و گفت: كرد به دخترش ام

كنم به دقت توجه را زير پا بگذارى. خواهش مى لى، بحث نكن و بهانه نتراش تا حقدختر ع
 پرسد: از دخترش مى )عليه السالم(ست. حضرت اميركنيد كه خيلى جمله عجيبى ا

ـهر  دختران آيا همه ؛«أَكُ ُّ اِساء المُهاجِ،نن ىَتَزنَّن بِمِا  هذا فى هذَا العيهد؟»  ـان ش ر روز دو زن
انونى از راه قـ حتى اگـر تـو« اى، ببندند؟بندى را كه تو بستهتوانند چنين گردنعيد قربان مى

ه. نـبندى ببندند؟ گفـت: توانند چنين گردندختران اين جامعه مىخارج نشده باشى، آيا همه 
ارى د قتى حـقبند را ببندى. شما وگردن ندارى اين اى. پس تو هم حق: تو دختر خليفهفرمود

ـند؛ چـوببندى ببندى كه همه دختران و زنان اين شهر چنين امكاناتى داشته چنين گردن ن اش
 «فرزند مسئولين حكومت اسالمى هستى.

ـا به دنبال اعاده چنين حكومت دينى است كه عملى هم السـالم()عليهحسين  ى بود و اتوپي
اهلل عليـه  )صلىبرخيالى نبود، فرضيات نبود و دست كم دو سه بار تجربه شده بود؛ در عصر پيام

شما ، حكومتى كه السالم()عليهو در عصر امام حسن السالم()عليه، در عصر اميرالمؤمنينوآله وسلم(
ـه يـاشتر و سرتاسر نهج البالغه مىدر عهدنامه مالك ـيم توانيد مختصاتش را  يك ب ك ترس

يـز كنيم. حكومتى كه به زن اشـرافى قـريش و كنبكنيد كه چون فرصت نيست، عبور مى
ن با اين كند كه مگر مدهد و وقتى او اعتراض مىالمال سهم مىايرانى او به يك اندازه از بيت

 پرسد:دارد و مىمشتى خاك برمى )عليه السالم(م؟ حضرت اميرااسير مساوى

ـاك فرقـى دارد؟ »  اين خاك كه در دست من است، آيا اين طرف با آن طـرف خ
ـهم خـودت ريزد و مىها را جلوى پاى زن اشرافى مىگويد: نه. خاكمى ايـن  وگويد: به س

 «برابرى، قانع باش. بردار و برو.

ـه مى السالم()عليهامام حسين  خواهد چنين حكومت دينى را دوباره احيا بكند؛ حكومتى ك
اعالم كرد، به عمروعاص خبر دادند كه اگـر دسـت علـى  السالم()عليهوقتى اصولش را على
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كند؛ چنان كه پوست كند و تو را از اموال حرام، عريان مىبرسد، تمام اموال تو را مصادره مى
 كنند. از چوب برمى

ـهمى السالم()عليهنى كه حسينخالصه، اين دي  مـن و تـو  گويد، غير از دينـى اسـت ك
ـالسبع قرآن و به ت السالم()عليهگوييم. اين حكومت دينى كه على و آل علىمى آن  نّت به دنب

 زنيم كه در آن، همهاى است كه من و تو درباره آن حرف مىهستند، غير از حكومت دينى
چيزى  گذاريم و يك عنوان مذهبى روى هرسم دينى مىشود كرد و اسمش را فقط اكار مى

ها اين تند و بابه دنبال چيز ديگرى هس )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بيت پيامبرتوان گذاشت. اهلمى
ها، اولياى ها و معاويهشود ساخت. فقط بايد آنان را از سر راه برداشت؛ همين. عمروعاصنمى

ـموم داشتند تاخدا را از سر راه برمى ـا راحت حكومت كنند و همه آن عزيزان، مس ـدند ي  ش
 شهيد شدند يا به زندان رفتند يا تبعيد شدند. 

ـه در آن بشـود  السالم()عليهحكومتى كه امام حسين  به دنبال آن بود، حكـومتى بـود ك
تـرين يعنى تندترين منتقدان دلسوز، نزديك« اقولهم بمرّالحقّ»حاكمان را نهى از منكر كرد. 

كارى عليه فسادها انتقاد ه به مسئوالن باشند و كسانى كه بتوانند بدون سازشكارى و محافظهرد
حرام و ممنـوع  فرادى كه كار بلد نيستند، شرعاصادق و صريح بكنند. حكومتى كه در آن، ا
ـه «.فهو الائن»فرمود:  السالم()عليهباشد كه قبول مسئوليت بكنند. حضرت امير ؛ يعنى كسانى ك

ـه قـوم و شناسند ولى مسئوليت قبول مـىنمى كار را ـتند. حكـومتى ك ـائن هس ـد، خ كنن
ها در آن نيست. حكومتى كه فرمـود: بازى و اين حرفبازى و آقازادهبازى و پارتىخويش

ـان « .إِاَّمَاالْوالِى بَشَ،» حاكمان، بشرند و مثل همه بشرها در معرض خطرند و بايد مراقب خودش
ـه به دنبال ساختن آن بود و شهيد شد،  السالم()عليهنباشند. حكومتى كه حسي حكومتى بـود ك
ـيس درجه يك و دوى آن، وزير سطح زندگى مسئولين ش، وكيلش، رئيس جمهـورش، رئ

ـه قضائيه، رئيس دادگسترى، رئيس مجلس و نمايندهقوه هاى مجلس آن در حد متوسط مردم ب
ـد. ها در منطقه باالهاى آنپايين باشد. نبايد خانه ـدگى بكنن ى شهر باشد و در كنار اشراف زن

ـه  السالم()عليهاين است حكومتى كه حسين بن على براى تشكيل آن شهيد شد. حكـومتى ك
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ـانى در  ـند. اگـر كس ـارى باش فرمود حاكمان آن نبايد اهل مسامحه و سازشـكارى و رياك
 السـالم()عليهميربازى بكنند، حضرت ابازى و قوم و خويشحكومت اسالمى، باندبازى و حزب

مَهنْ لَهدِلَ »اند. حكومتى كه فرمود: ها محاربند و اعالم جنگ با خدا و رسولش دادهفرمود: اين
ـات و »يعنى  ؛«فى سُلْطااِ ِ استغنى لَنْ أَلْوااِه ِ. ـه تبليغ اگر عدالت را اجرا بكنيد، ديگر احتياجى ب

ـد مهندسى مصنوعى افكار عمومى و جلب توجه مردم نداريد؛ بلك ـداى بلن ه خود عدالت، با ص
ـدالت را زند. اجراى عدالت، خودش حرف مىحرف مى زند. با عملتان حرف بزنيد. فرمود: ع
ـه ؛ ستم و بى«أَلْحيفُ ندلوا الَى السَّيْف»؛ از ستم بپرهيز. «وَاحْذَر الْحَيف»اجرا كن.  ـدالتى، زمين ع

 «  كند.هاى اجتماعى را ايجاد مىشورش و درگيرى و خشونت

ـه كسـبها دنبال حكومتى به ظاهر دينى بودناسىها و عبدر برابر اين ايده، اموى  و  د ك
ـدئولوژيكرد و نزد آنان، نگاه غير ارزشى و غير احف  قدرت به هر قيمت را تعقيب مى ك ي

 ند. دنبال مسابقه قدرت و دنياپرستى بود كومت و سياست، اصالت داشت و صرفابه ح

ـتند و جكارىدر قيام عاشورا، به همه اين ريزه م(السـال)عليهامام حسين  ـبش ها توجه داش ن
ـا يـك استشهادى و عاشقانه بود اما صرفا محدود در عشـق نبـود، بكربال، يك عمليات  اطن
ـاريخى آنبه همه آثار اجتماع السالم()عليهه بود اما اماماللّسلوك عارفانه الى ـار ى و ت ـه آث ، هم

ك ل، يـن حاتوجه داشتند و اين سلوك عاشقانه، در عي ن كامالتربيتى، سياسى و فرهنگى آ
گر به يكدي عشق و عقل در منطق عاشورا، هووى يكديگر و پشت رفتار عاقالنه بود و اصوال

ا دو ده است بـنيستند. عشق عاشورايى، عاقالنه است و عقل عاشورايى، عارفانه است، يك پدي
و  و مهـمر دهى، بعد اجتماعى و روبه خلقى، و بعد، يكى بعد سلوكى و رو به خدايى و ديگر

 هر دو، به يكديگر مربوط. 

 ى شد. محاسبه و عقالنيت در عاشورا، ترك نشد بلكه رو  به اهداف الهى، هدفگير 
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  قللر حكلومتى حضللرت عللى بللن در قللب علالم اسللالم يعنلى نزديللك كوفله، م
م ، يعنلى املا(سللموصللى اهلل عليله وآلله )فرزند ايشان و پيامبر اسلالم ،السالم()عليهطالبابى

 در زند؟! و اساسلان حادثه را رقم مىهايى ايرسد. چه مؤلفهبه شهادت مى، السالم()عليهحسين
چله  بفرماييلد كله لسلالم(ا)عليههاز زندگى سياسى حضلرت اباعبدالل ل تريك جغرافياى كلى

ر دمعاويه كه مشهور بله فسلاد و فسلق بنمثل يزيدهايى شد كه خالفت شخصى سازىزمينه
ذْ بُلِيَت إِلسَّالم وَ عَلَى اإلِسالم أَ»فرمايند: شود؛ حضرت مىراحتى طرح مىعالم اسالم بود، به

ح قابلل طلر ز طلرف معاويلهچگونه و چرا خالفلت چنلين كسلى ا« الْاساْلم بِراعٍ مِثْل يَزِيد.
 رسد؟!شود و در عالم اسالم هم متأسفانه به نتيجه مىمى

 
ترين ساعات تاريخ بشر است. صبح عاشـورا، اسگذرانيم، جزء حسين ساعاتى كه مىا  

به  السالم()عليهدالشّهداو تقدير بزرگى بود كه از وقتى سيهاى بسيار تند تاريخ اسالم يكى از پيچ
ـد و دنيا آمد، بش ـا آمدن ارت اين روز و اين ساعات و لحظات داده شده بود. وقتى ايشان به دني
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ـان را در آغـوش  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اش را به محضر پيامبر اكرمقنداقه ـامبر، ايش بردند پي
گرفتند و بوسيدند و همان ابتدا گريستند. براى كودكى كه تازه به دنيا آمده، روضه خواندند و 

 د و فرمودند: گريستن

شوي كه  ير هانى مجسم مىبينم  پيش چشمم هم  ظلمحسين را ك  مى» 
بيهنم كه  به  يست همين اميت ب، س، ا  الواهد آمد. ا  را مهىهمين جامع    ب 
 بيند ك  ا  را به يهند   م،ا ير الوا  مىآ ري؛ اما راهش امىح،م من پناه مى
ن از شه، من  الااه  مهن   حه،م مه گونم ك چسباام   ب  ا  مىسين  الوي مى

يههم بي، ن ب،  ك   قت هج،  الواين ىوست. سپس ا  را ب  شهاي  مژيه مى
ن امهت افتد   بهت،نن شهداى انهه مىگاه الونش ب  را  آن گاه ا  ب  سوى قت 
بيهنم كه  ىپنهد. ا  را مهىت من ير كنار ا  ير الون مهى  بهت،نن مجاهدنن ام

ا اهام بهافتد   ما  گوسفندى  س، ا  را ب  الاك مىچگوا  ىي، الوريه  از اسب 
   «.   اِايا للَّ   َ اِايا اِلي  راجِعُونْ.ب،ادالدا مى

ـين را آورده قسپس  در ح  ـه حس ـازه قنداق ـه او گريستند. اين وقتى است كه ت ـد ك ان
ـلم(يه وآاهلل عل )صلىپدربزرگش او را ببيند و نامى بر او بگذارد. بعدها همان شد كه پيامبر  لـه وس

 گفته بود.

ـار خواستند از مدينه بهمى السالم()عليهدالشّهداموقعى كه سي  ج سوى مكه و سپس كوفه خ
ـلم(شوند، براى وداع بر سر قبر پيغمبر ـان فر )صلى اهلل عليه وآله وس ـد. خودش ـهآمدن ـد ك  مودن

ـلم(ليه وآع )صلى اهللسحرگاهان، مرا بر سر قبر پيامبر، خواب در ربود. در خواب، پيامبر را  له وس
 ديدم كه آمد و مرا در آغوش كشيد و پيشانى مرا بوسيد و به من فرمود: 

شن    لزنز من  حسين! ىو را ب  همين ز يى  كشت    ير الون ىپيده  ى» 
ت الهونش كه  الهوي را مسهلمان بيهنم؛ به  يسهت گ، ههى از امهنده مىس،ب،
تهى كه  م الهوي   آن منزلالوااند. بدان ك  ما منتظ، ىو هستيم   ىو به  مقهامى

  «.ب،اى ىو ير لالم آال،  ىدارك ينده شده  جز با شهاي  اخواهى رسيد
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دام مر مكه، دسلمه و ديگران در همان مدينه و كسانى هم كسانى چون محمد حنفيه يا امّ 
ـا ايشان را نصيحت كردند كه حال اگر به اين تصميم هم رسيده ـد و زبايد، الاقل تنه ن و روي

 «.ببيند «كشت »الواهد م،ا الدا اد مى»گاه نبريد؛ اما ايشان فرمود: را به قتلها بچه

 گفت: ؛«زاان   كويكان را با الوي اب،ند»گفتند:  

 الواهد يالت،ان  همسه،ان   كويكهان مه،ا اسهي،   ير زاجيه،  الدا مى» 
. اههد رسهيدت جز با رنختن الون ما ب  سامان اخوها ببيند   كار امآ اره بيابان

 «.  باند كشت  بشونم ىا اس م بمااد ما

ـام فال رسيده، به يا شهداى كرب السالم()عليهدالشّهداه درباره سيهايى كنامهدر زيارت  لسفه قي
لَكَفَتْ لَلَهى  نَ الْاُمَّةاِي،اً مِألليهُمَّ اِنَّ كَ»عاشورا به وضوح اشاره شده است. از جمله  آمده است: كه 

ه اسـالمى در تر مـردم جامعـيا، بيشخدا ؛« هَج،َ  الْكِتا   َ السُّني    جارَ ْ لن القصدالْقايَةِ الظَّلَمَةَ  َ
ـنّت را برابر حاكميت ظلم و بى ـدگى اعدالتى تسليم شدند و سازش كردند و كتاب و س ز زن

ـه دسـت احـز گذاشتند و حق را كشتند و از خط خود كنار ـدرت ب اب تو خارج شدند و ق
رائتهاى و ق «كِتها حَ،َّفَت الْ»ى و تحريف كردند ااب خدا را تفسير به رافتاد كه كتطلبى قدرت

ـايع  تراه تو و سن خدايا، ؛«أَللَّهُمَّ إنَّ سنيتك لَيائَعة»به آن نسبت دادند. « من در آوردى» تو ض
 ى كـن واريـرا در طول تاريخ  اند؛ پس رزمندگان جبهه حقل كردهشده و قانون تو را تعطي

 قمع فرما. وباطل را قلعنيروهاى سپاه 

يسْهتَنِقذ لِ»راه تو داد  ، خونش را درالسالم()عليهخدايا، حسين»نامه ديگرى داريم: در زيارت 
ـده و كه مردم ديگر سرگر براى آن« ؛«لِبايكَ مِنَ الْجَهالَ   َ حيْ،َةِ اليي لَ  اه درسـت را ردان ش

ـا بايست شهيد مىمى السـالم()عليهينحس«. گم كرده بودند و از هيچ چيز تحليل نداشتند ـد ت ش
 الَغْهتَ فهىِدْ باَّهكَ قَهأأَشْهَدُ »گوييم: نامه ديگرى مىمردم از اوضاع، تحليل پيدا كنند. در زيارت

 كنيم: عرض مى السالم()عليهدالشّهدابه سي ؛«النَّصيِحَة

ـذادهيم كه تو با همه وجود براى خيرخواهى مردم مايهما شهادت مى»  رى كـردى و گ
امانت بزر  را كه جهاد براى اصالح حكومت و جامعه بود، ادا كردى؛ نماز را اقامه كـردى 



 

 48 عقل سرخ ؛السالم()عليهحسين                   
 

ـا خلـق و « زكات»)ارتباط با خدا(؛ زكات را پرداختى و فرهنگ  ـاط ب را احيا كردى )ارتب
)نظارت و اصـالح  «كَ، َ أَمَ،ْ  بِالْمَع،ُ ف  َ اَهيْتَ لَنِ الْمُنْ»مبارزه با گرسنگى و فقر در جامعه(؛ 

 «.اسيت هميشگى نسبت به ارزش و ضدارزش در جامعه( ورزيدىدائمى و حس

كَ أَشْههَدُ أَاَّه»كنيم: ، خطاب به ايشان عرض مىالسالم()عليهاسنامه حضرت عبدر زيارت 
 ان خـطط تـو همـدهم كه خـشهادت مى» ؛«جاهِدُ نَلَلَي ِ الْبَدْرنُّونَ الْمُ ما مَيى قَدْ مَييْتَ لَلى

 «.  روى و اين نبرد، همان نبرد استمجاهدين جنگ بدر است و تو همان مسير را مى

ـما  ما و در كنارش من با شاى كا» ؛«نا لَيْتَنى كُنْتُ مَعَكُم فَافُوز فَوزاً لَظيما»گوييم: بعد مى  ش
ـان  يعنى جبهه«. شدمبودم و در اين راه كشته مى ـما  طخـمن، جبهه شماست و ما در هم ش

 هستيم. 

ـين بـن حهاى زيادى عمل كردند تا بشود در روز روشن، توجه داشته باشيد كه مؤلفه  س
د، ها بر آن حكومت كرده بوش بنا كرده و پدرش سالاى كه جدرا در جامعه السالم()عليهعلى

ـه و ـاريخ،  كشت و سرش را بر سر نيزه برد. شرايط زيادى دست به دست هم داد تا جامع ت
 اس بـود.ها حسـكنم كه بايد نسبت به آند. من فقط به يكى دو مورد اشاره مىكربالخيز ش

ـلم(اى است كه پيامبريكى، آن فئه باغيه ـه ر )صلى اهلل عليه وآله وس ـد ك ـه بودن  وزى واردگفت
ـاى ورهشوند و قدرت را در دست خواهند گرفت. آنان به تدريج و از دحكومت اسالم مى ه

اكميـت حطلب، ابتدا در گوشه خزيدند. باندهاى فاسد قدرت قبل در داخل حكومت اسالمى
درت، اى براى جنـگ قـاى پيچيدههدينى خزيدند؛ ولى كم كم فرصت پيدا كردند و توطئه

ـاق گام، همين احـزاب و جناحبهطراحى و اجرا كردند و گام ـا، احـزاب شـرك و نف ر ده
ـل )صلى اهلل عليهغمبرحكومت، نفوذ كردند و جاى پا يافتند. آنان اصول نهضت پي را  م(وآلـه وس

ـه كردند و كردند كه قبول دارند و شروع به تحريف اين اصولقبول نداشتند ولى تظاهر مى  ب
ـا پله باال آمدند تا حاكميت بهتو خالى كردن آن پرداختند و پله ـدريج تغييـر كـرد. ظ هر ت

 حكومت دينى، باقى بود ولى باطنش عوض شد. 
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اصـحاب  ودار جهان اسـالم هاى مؤثر اين كه بعضى از سران سابقهيكى ديگر از مؤلفه 
ـدكم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيامبر ـا زه ـد ت  وو گذشـت  كم فاسد شدند و در پى دنيا افتادن

خـواران نـتدارهاى بزر  و راهاى  سابق خود را جبران كنند و به اشراف، سرمايهفداكارى
نجه بعيد، شـكى بودند كه سابقه جهاد و تالش، انفاق، تشان كسانحكومتى تبديل شدند. بعضى

ـداكارىشتند و فقط شهيد نشده بودند؛ واالهاى بزر  داشدن و فداكارى ـا كـرده  بسى ف ه
ـان، طـرز فكرشـنامى كه كم كم اولويتبودند؛ افراد خوش ان و هايشان عوض شد، اخالقش

هاى چنين با جناحفاصله گرفتند، همها ها و ايدهطرز حرف زدنشان تغيير كرد و از آن آرمان
و بـراى حفـ   السالم()عليهمخالف اسالم كه به ظاهر، مسلمان شده بودند، عليه على و آل على

ـدت  تدريج در اينو سياسى به منافع خود ائتالف كردند و انحرافات مالى، عقيدتى، اخالقى م
 فاق افتاد. ات

هدانكته ديگر، اين كه شـهادت سي  در دوره نسـل سـوم نهضـت  السـالم()عليهدالشـّ
ـاليم فاق افتاد كه جوانانى وارد جامعات )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيغمبر ه شده بودند كه حـالوت تع
ـده  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(چشم پيامبردرچشم ـدق را ندي را نچشيده و بدر و احد و خيبر و خن

درگيرند و همگى هم از اسالم و قـرآن و ديدند كه اصحاب پيغمبر با يكديگر بودند؛ ولى مى
ـا علـىدين، دم مى ـه آي ـان بواقـع مشـكل بـود ك و  السـالم()عليهزنند. تشخيص بـراى اين

گويند يا آن آقايانى كه با اينان درگيرند؟ ايـن مى ، حقالسـالم()عليهو حسين السالم()عليهحسن
ـدگى د اند. اگر بخواهمنسل سوم در هر دو جبهه هم حضور داشته رباره جغرافياى سياسـى زن

ـد؛ دالشّهدا عرض كنم، بايد بگويم كه ايشان در سالسي ـا آمدن ـه دني هاى سه يا چهار هجرى ب
و پدرشان براى تثبيـت حكومـت  ش جنگ احد و در كوران مبارزات جديعنى حول وحو

هلل عليه وآلـه )صلى اهشت ساله هستند كه پيامبر -، هفتالسالم()عليهاسالمى در مدينه. امام حسين

ـامبر فاق مىآيد و مسايلى كه بعد از آن اتىروند و قضيه سقيفه پيش ماز دنيا مى وسلم( افتد. پي
 السالم()عليهكه مردم را از همان دوران خردسالى به حسين براى آن )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اكرم

ـند ههها در دتوجه داده باشند و جامعه اسالمى نسبت به مواضع جريان هاى بعد توجيه شده باش
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و  السـالم()عليههاى نيم قرن آينده در جهان اسالم كه يك طرف آن حسـنبندىتا در صف
ـد،  اند، حقطرف ديگر، يزيد و معاويهو  السالم()عليهحسين ـد تشـخيص بدهن و باطل را بتوانن

ـبت ـه مناس ـاخص بـودايشان ب ـا در حضـور مـردم از ش ـا و باره ـاگون باره ن هاى گون
ـه اسـالمى، آن السـالم()عليهو حسين السالم()عليهحسن ، سخن گفتند تا در حافظه عمومى جامع

و باند تبهكارى كه با اينان درگيـر « فئه باغيه»عزيزان به عنوان مالك دين مطرح باشند و بر 
 ؛ يعنـى خـط مـن، خـط«ااها مِهن حسهين حسينُ منيى  »فرمود: شوند، نفرين فرستادند. مىمى

من است و فردا كه من نيستم، حسين يعنـى  ، خطالسالم()عليهحسين ، و خطالسالم()عليهحسين
ـتند،  هالجناهل شباب ضع من. اگر فرمود حسن و حسين، سيدمن و موضع حسين يعنى مو هس

)صلى اهلل عليه وآله نوعى تعيين تكليف براى آينده جهان اسالم و تشخيص خطوط هم بود. پيامبر

ـان مـىدر مي وسلم( ـام ان سخنرانى، اين دو كودك را بـر روى زانوهايش ـاندند و در معع نش
ـلى كه كودك بود بر شانه پيامبر السالم()عليهبوسيدند و اگر در هنگام سجده نماز، حسينمى )ص

خود پايين بيايد و  السـالم()عليهكرد تا حسينرفت، پيامبر نماز را معطل مىمى اهلل عليه وآله وسلم(
ـه مى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(شدند. پيامبرز سجده بلند مىسپس ا ـه مـردم خواست به هر بهان ب

ـه خـطبگويد كه اين ـتم، ادام و  السـالم()عليهمـن، حسـن ها معيار خط منند و وقتى من نيس
ـده در سـى بندىهستند. در واقع، جامعه را براى تشخيص جناح السالم()عليهحسين ـاى آين  -ه
حُسَيْنُ مِنيى »گويند مى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(كردند. اگر پيامبرسال بعد آماده مى پنجاه -چهل 

ها نتوانند بگويند كه ما هم اسالمى هستيم و ، بدان معنى است كه فردا باند اموى« َ أاا منْ حُسَين
ـير داردالسالم()عليهدرك و تفسير خودمان را از اسالم داريم؛ يعنى حسين ، يـك ، يـك تفس

ـين باعث مى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(تفسير هم ما داريم. خاطره صداى پيامبر شد كه نتوانند چن
ـلم(سادگى بگويند. وقتى پيامبرچيزهايى را به ى و انا مـن گفت حسين من )صلى اهلل عليه وآله وس

ـير اسـت و  السـالم()عليهحسين، يعنى اسالم، يك تفسير بيشتر ندارد و آن تفسير حسين تفس
ـد  -راحتى نگويند ها فردا بهها، تفسير درست اسالم نيست تا آناموى ـه گفتن ـه  -چنان ك ك

ـيم!  ـا آن نكن اسالم، مقدّس و محترم است؛ ولى ربطى به دعواهاى ما ندارد؛ برخورد ابـزارى ب
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دين را داخل مسائل سياسى و اختالفات خود نكنيم، دين در كنار و محترم باشد!!، ما با حسـن 
ـدارد، اسـالم،  كنيم و اختالف ما اصالى دعوا مىحسين بر سر مسائل ديگر و ربطى به دين ن

ـام  ـان را انج ـار خودم ـا ك مقدّس است؛ پيغمبر، محترم است و قرآن روى سر ماست؛ اما م
 دهيم. جنگد؛ ما هم جواب او را مىخاطر قدرت با ما مى دهيم، حسين هم بهمى

ـد و هايى را بزكه نتوانند بعدها چنين حرف براى آن وآله وسلم( )صلى اهلل عليهپيامبر اكرم  نن
و ده و دو جناح و و يزيد، جنگ دو قبيل السـالم()عليهكه معلوم باشد كه جنگ حسين براى آن

را  ها قبل، تكليف خطوطقرائت در داخل اسالم نيست، بلكه جنگ اسالم و كفر است، از دهه
 روشن نمودند.

 وند كه قضيه شورش و قتل خليفه سـوم سه ساله هست -، سى و دو السالم()عليهامام حسين 
ه گوار، در آن سآيد. اين دو بزرپيش مى السالم()عليهسپس بيعت مردم و خالفت حضرت امير

ـه  ـال چهـل هجـرى ك جنگ دوره خالفت حضرت در ركاب امام، حضور دارند و در س
 -فـت ، سى و هالسالم()عليهو حسين السالم(ليه)عشوند، حسنشهيد مى السالم()عليهحضرت امير
ـام حسـنهشت ساله ـقوط  السـالم()عليهاند و بعد از چند ماه هم حكومت صالح و انقالبى ام س

ـه وقـت  ها براى عاشورا ازسازى اموىآيد. زمينهكند و آن قضاياى براندازى پيش مىمى چ
غمبـر اصحاب پي»گويد: شعبه به يزيد مىبنعاويه زنده بود كه روزى مغيرهشروع شد؟! هنوز م

ـه دهن بزر  شاند... پيرمرد هستند و فرزندانشااند، يا در حال رفتنو بزرگان اصحاب رفته اند، ب
 «.عهدى و حكومت تو شود كه ديگر وقتش استبابا بگو دست به كار واليت

شـود ايـن مـىننوز فضا را بايد آماده كرد، اما ه هنوز زود است، فعال»گويد: يه مىمعاو 
 «.  حرف را صريح زد

شـود. فرهنگى از سوى دستگاه معاويه شروع مى -بنابراين، يك پروژه چند ساله تبليغاتى 
ـلم(هايشان اين بود كه بعضى از اصحاب ضعيف پيامبريكى از برنامه را  )صلى اهلل عليـه وآلـه وس

ـه اصـحاب  كنند. ديگر اينىگير و وارد دستگاه معاويه مبخرند؛ به ويژه نسل دوم را نمك ك
، يك السالم()عليهو حسين السالم()عليهو حسن السالم()عليهصاحب تشخيص و مؤمن اميرالمؤمنين
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ـا به يك ترور يا مسموم مى ـا تـرور ي شوند. حُجر، حَضْرَمى و بسيارى ديگر شهيد، مسموم ي
ـار  شـوند.نحوى از سر راه برداشته مـى شوند و هر كدام بهتبعيد مى از آن طـرف، روى افك

دادند و كنند. از طريق منبرهاى حكومتى، چهره اموى از اسالم را رواج مىعمومى هم كار مى
گو كه ربطى به عدالت و حقوق مردم خواستند يك اسالم صامت، ساكت، مقدّس و كلىمى

ردم و حكومت و سياست ندارد، بسازند و با جعل حديث و تفسير به رأى، كارى كنند كه مـ
ـان،  السالم()عليهدر اين اسالم نتوانند جاى حسين ـه كجاسـت. آن و يزيد را تشخيص بدهند ك

ـعر و  ـا ش ـا ب ـد ت هنرمندان، شاعران و اقشار فرهنگى را بسيج كردند و با پول و رشوه خريدن
ـه  -خطابه، افكار عمومى را تغيير دهند و كم كم فضاى فرهنگى  سياسى جامعه عوض شد و ب

شود گوييم؛ پس مىها را ما داريم مىها را زد، اين حرفتوان اين حرفد كه مىهمه آموختن
ـد؛ يع« تابوشكنى»شود بحث از خالفت يزيد را مطرح كرد. به اصطالح گفت. مى نـى كردن

ت حاكم بر جامعه را عوض كردند. حتى كنگـره عمـومى قبح اين سخنان را شكستند و سن
ـين  اق و رياكارى آنان نيز در اين حدختند. نفعهدى يزيد به راه اندابراى واليت ـه هم بود ك

ـد، در سـخنرانىآن را به سلطنت تبديل مى كند و رسماويه كه غصب خالفت مىمعا اش كن
 گويد: كند و مىرا پاره مى السالم()عليهقرارداد خود با امام حسن

م؛ الهواهم،يم  من ب،اى ينن با شما اجنگيدم   حكومت را ب،اى ينن امى»
؛ بلكه  من ب  اماز   حج   زكا  شما كارى ادارم   ب،اى انن چيزها اجنگيدم

 «.  يست آ ريمىنها ب،اى قدر  جنگيدم   آن را ب 

ـد مـن اصـالگ سكوالر است كه مىاين همان فرهن  حكومـت را بـراى ديـن  گوي
اى مـن گويد كه دين، زير پدانم. همين آدمى كه به صراحت مىخواهم و تابع دين نمىنمى

ـيت ميرد، عـوامخواستم و به آن هم رسيدم، وقتى دارد مىاست و من قدرت مى ـه وص فريبان
ـايى  كه يا ادعاى دروغ كرده يا واقعا كند كه قدرى مو و ناخن پيامبر رامى براى چنين روزه

ـد.  -نگه داشته بودند  محض تبرك در چشم و دهان من بريزيد و سپس مرا كفن و دفن كني
ـا را مـى، آن جنايتالسـالم()عليهو حسين السالم()عليهكه با حسن ببينيد كسى ـد، بـراى ه كن
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گيـرى نكـن و كند كه در عراق سـختكند! بعد هم به يزيد وصيت مىفريبى چه مىعوام
هاى كوتاه عوض كن و با مردم راه بيا؛ يعنى نوعى شبه دموكراسى جا را با فاصلهحاكمان آن

ورد شديد نكن؛ چون مردم عراق، خيلى تحمل برخورد شديد ندارند  در عراق پياده كن و برخ
چهار نفر هم حريفان اصلى تو هستند كه با هر يك با روش خاص خودش برخـورد  -و سه 

ـهوت مآب و ترسوست؛ او را بترسان. يكىشان مقدّسكن. يكى و شان مثل خودت اهـل ش
توزى است؛ او را بكش. يكى هم م كينهكه ابن زبير بود آد عياشى است؛ او را بخر. يكى هم 

است كه هيچ نقطه ضعفى ندارد و كشتن او هم آسان نيست؛ سعى كن هر  السـالم()عليهحسين
ـاى طور شده، با او مدارا كنى و تا مى ـا و جغرافي توانى، او را نكش و با او درگير نشو. اين فض

 سياسى دوران معاويه است.

ـه بحراف تاريخ اسالم خيلى مؤثر بوده است. مبحث به معاويه رسيد كه در ان   ـد از عاوي ع
ـه برخوردكه بر شتر خالفت سوار مى السالم()عليهحكومت حضرت امير ـا شـود، چ ـايى ب ه

 دارد؟!  السالم()عليهو سپس با حضرت اباعبداللَّه الحسين السالم()عليهحضرت امام حسن

ـه  ارك رمضان بود. بيست و يكم ماه مبشهيد شدند السـالم()عليهببينيد! اميرالمؤمنين   و نيم
ـدنالسالم()عليهاو فاطمه السالم()عليهشب مخفيانه دفن شدند. على د و قبـر ، هر دو مخفيانه دفن ش

سقوط  ايشان پس از مخفى ماند و -طبق روايات  - السالم()عليهاميرالمؤمنين تا زمان امام صادق
ـاكنو السالم()عليهاند. قبر حضرت زهرااميّه، محل قبر شريف را اعالن كردبنى ـه ت ن هـم ك

آمدند و  به مسجد السـالم()عليهكه امام حسن مجتبى السالم()عليهمخفى است. فرداى شهادت على
ـهردند، خطكنماز صبح را با مردم خواندند و مردم با ايشان براى رهبرى و خالفت، بيعت  اى ب

 خواندند كه خيلى جالب است. 

 گويند: به مردم مى السالم(ليه)عامام حسن 

كس ير لم  صهال  به، ا  مقهدم ينشب م،يى ب  آسمان رفت ك  هيچ» 
  جهاي ك،ي   با جهان )صلى اهلل للي   آل   سلم(ابوي   اخواهد بوي. ير ركا  پيامب،

؛ «  كان ا نَ،ْجِ ُ حَتَّى نَفْتَ  اللَّه ُ لَلَيْه »الوي از جان   آرمان پيامب، يفاع ك،ي. 
ير هم شكست. ا  ير همهان  ك  آن ال  ازي   حمل  اك،ي مگ، آن   هيچ الطىب
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 َ مها الَلَّهفَ »به  معه،اج رفهت.  السه م()للي شبى شهيد شد ك  ليسى بن م،نم
؛ يرهم   يننارى از الهوي به  ارن اگذاشهت. حهاكم جههان «صَفْ،اءَ  َ ا بَيياء

اى بها   الالى بوي. الليف اس م   الليف  مسلمين بوي    قتى از يايا رفت  جيب ا
 «.  جيب الالى رفت

ـان را گرفـت السالم()عليهاين جمله را كه امام حسن  ـتند و  گفتند، بغض گلويش و گريس
 مردم هم با صداى بلند گريستند.

ـا و ها، جنگ روانـى، جاسوسـى، دسيسهالسالم()عليهدر زمان خالفت امام حسن  ، تروره
ـه و خيانـت بعضـىمسائل عجيب و غريبى اتّفاق افتاد ان از افسـر ؛ بعد هم حمله ارتش معاوي

ـدّهو ضعفى كه مردم نشان دادند و نامه السالم()عليهبرجسته امام حسن ـه ع اى از هاى سازش ك
ـداريمافراد معتبر براى معاويه نوشتند كه تو اگر بيايى، ما حال جنگيدن با تـو ر ـان  ا ن و خودم

ـه ديگـر حوصـيا او را به تو تسليم خواهيم كرد. بكنيم را ترور مى السالم()عليهحسن ـا ك له ي
ـدا دنبال حق است و تو به بر حق السالم()عليهكه حسن بن على جنگيدن نداريم. با اين لت و ع

ـان ررشهم كه اين گزا السـالم()عليهنيستى؛ ولى بيا. امام حسن ـه ايش ـا ب ـاىه ـيد و نيروه  س
ـد و هامه نوشتافسرهاى درجه يك شما به معاويه ن دادند كه غالبالعاتى به ايشان خبر مىاط ان

ـده اند و وضع خراب است، يعنى نمىخيانت كرده سـت، اشود جنگيد و همه چيز متالشى ش
 در يك سخنرانى خطاب به مردم كوفه فرمود:

كنيهد. شهما بها بار ا لتان ايست ك  لدالت را ير ايم  راه رهها مهىانن» 
عهد ت ك،ينهد؛ امها برفتار را ك،يند. ابتدا ب  گ،مى بيعايز همين  الس م()للي للى

اه  به   ىنهانش گذاشتيد. شما با مي  الويىان   ب  اص،ار با من بيعهت ك،ينهد؛
اگه،فتم.  ز شما بيعهتمن ك  ب  ز ر ا. «بانَعْتُموُاى رائِعينَ نَيْ،َ مُكْ،َهين»ز ر  

شهما مگه، كنيهد؟ شما الوي با من بيعت ك،يند. حال چ،ا انن گواه  لمه  مهى
 «  صغي،ند؟

چنان گذشت. دوره، دوره تابعين يعنى نسـل دوم و سـوم  به هر صورت، اين ماجرا آن 
ـتند. اند يا مردهنهضت اسالم است و صلحاى صحابه هم شهيد شده اند يا پيرمرد و منـزوى هس

ـد ودر اين سال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اى از اصحاب پيغمبرهعد ـده بودن ـا هـم جنگي در  ها ب
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ـا اى از آنهمختلف با يكديگر درگير بودند؛ عدهاى دعواهاى بين جناح ها هم فاسد و اهل دني
قبل از اين قضيه هم جنـگ شهيد شده بودند.  السـالم()عليهشده بودند. ياران اصلى حضرت امير

 ها هزار نفر از دو طرف كشته شده بودند و يك حالت وادادگىفاق افتاده بود كه دهصفّين ات
ـتى و هاى داخلى، مالهاى شديد، درگيرىبندىپراكنى، جناحتحليلى و يأس و شايعهو بى دوس

تحليل  رده بود. حتى بعضى از اصحاب اصالضعف نفس يا ضعف تشخيص، كار را خراب ك
نداشتند كه چه بكنيم. چنين وضعيتى بر فضاى جامعه حاكم بود و باند نفـوذى در حاكميـت 

ـد آرام نمى اصال السالم()عليهكردند كه اين على و آل علىائم تبليغ مىاسالم يعنى امويان د توانن
ـد و وقتـى حكومـت در اى فتنه مـىبگيرند؛ وقتى حكومت در دستشان است، به گونه كنن

ـه دستشان نيست، باز به گونه ديگرى فتنه مى كنند و مدام به دنبال درگيرى و جنـگ و تفرق
 ينند و تمكين كنند!!توانند آرام بنشهستند و نمى

ـهدو هجرت اين  السالم()عليهدهه چهارم اسالم، با سقوط حكومت امام حسن   و بزرگوار ب
يرو نه تربيت بروند تا دوباره شود. پس از سقوط حكومت اسالمى، به مدينه مىمدينه آغاز مى

ـد، مسـجدالنّبى، پاي ـارم اسـالم بپردازن ـه چه ـاو تشكيل يك هسته مقاومـت بـراى ده ه گ
دار در نسـل سـوم هشود و يك هسته مقاومت ريشـمى السالم()عليهو حسين السالم()عليهحسن

ـه را هيت معاوكنند كه بعدها در يك روند ده ساله نيرو گرفت و ماانقالب پيغمبر ايجاد مى ي
 فاش كرد.

ـه  -كم در اين ده دستگاه معاويه هم كم  بيست سال، دست خود را رو كرد. كسـى ك
جسـت، ، تبرك مى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(كرد و با رياكارى به ناخن پيغمبراسالم مىادعاى 

دهاى علنى در حكومـت پرداخـت. اوال رياكارى و تظاهر را به تدريج  كنار گذارد و به فسا
ها بـراى دارها و اشراف و حكومتىآزاد اعالم كردند تا دست سرمايه معامالت ربوى را رسما

ـان چاپيدن و چپاو ل مردم باز بشود. قوانين الهى را در مورد صاحبان قدرت و ثروت و حاكم
ـدون ايـنفساد مـى هايشان تعطيل كردند يعنى رسمادههايشان و آقازاو بچه ـد؛ ب ـه  كردن ك

شد. اسـم دارها و سران احزاب اجرا نمىچنين ديگر قانون در مورد سرمايهمجازات بشوند. هم
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بر  السالم()عليهكم ترك و ممنوع شد. لعن علىبر روى منبرها كم وسلم( )صلى اهلل عليه وآلهپيغمبر
، يك جرم سياسى شد. استفاده از ظرف طال، انگشتر السالم()عليهعلى منبرها اجبارى شد و حب

ـا طال و لباس حرير كه اسالم بر مردان، حرام كرده بود و يك علت آن هم اين بود كه اين ه
ـاره دارى است و اخالق طبقاتى ايجاد مـىشرافى و سرمايهتيپ لباس و اخالقيات ا ـد، دوب كن

ـاع،  رايج شد. احكام و قوانين الهى را تغيير دادند يا زير پا گذاشتند؛ با اين بهانه كه ديگـر اوض
ـلى اهلل عليـه عوض شده و شرايط تغيير كرده و آن احكام، قديمى است و مال دوره پيغمبر )ص

كم جامعه و فضا عوض شده و ما بايد احكام جديدى داشته باشيم. كمبوده و اكنون  وآله وسلم(
گـرى را نيـز تـرويج منكرات و فساد، علنى و تئوريزه شد. فساد اخالقى هم رايج شد. جبرى

كردند كه اى مردم، حاكميت اينان را خدا خواسته و اين وضعى را كه حاكم بـر شماسـت، 
سكوت كنيد و ديگر تكان نخوريد؛ همين اسـت خدا خواسته است؛ يعنى به اسم دين و خدا 

 كه هست. 

ـد و وارد فرهنـپى، مكاتب غير اسالمى را ترجمه مـىدرف هم پىاز آن طر  گ كردن
ـيد. عبّاس به اواميّه شروع شد و در زمان بنىساختند كه اين روند  در زمان بنىجامعه مى ج رس

ى ايى و حتـيهودى و يونانى و بود متون مكاتب شرقى و غربى، از متون زرتشتى، مسيحيت و
ـه»شد؛ با اين بهانه كه گرى ترجمه مىالحاد و دهرى ـا در  اسـت؛« آزادى بحـث و انديش ام

اصلى  رانمفس را كه )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بيت پيغمبرن زمان، در داخل جهان اسالم، اهلهما
ـه دادند. علىآزادى نمىها گذاشتند و به ايناسالم و قرآن بودند، الى جرز ديوار مى رغـم هم

ـلى اهلل عليـه وآلـه ووگو، نوبت به عترت پيامبرخواهانه و گفتشعارهاى آزادى ـلم()ص ـه  س ك
ـا ف وگو مطلقاعقيده و انديشه و گفت رسيد، آزادى بيان ومى ـفه و عدر كار نبود؛ ام ـان لس رف

 جريان بود.وگو در شد و مناظره  و گفتشرق و غرب، آزادانه ترجمه و ترويج مى

ـارزه منفـى شد تا اهليد چقدر پيچيده عمل مىببين  ـا مب ـا ب بيت و شيعيان را خفه كنند ام
ـام ، كمالسالم()عليهاو زينب السالم()عليهو حسين السالم()عليهحسن ـد. ام ـان رو ش كم ماهيت آن
ـهيد مـى -، چهل و هفت السـالم()عليهحسن ـه ش ـتند ك ـاله هس ـام هشت س ـه ام شـوند و ب



 

 57  عاشورا، پايان تأويل                                                                                                     
 

ها درگير نشويد؛ چون هر درگيـرى در ايـن با اين فعال»كنند: سفارش مى السالم()عليهينحس
ـه شرايط به نفع آنان است و به دنبال بهانه ـازه مـرا ك اى براى سركوب شما هستند. حتى جن

دفن كنيد، اگر نگذاشتند، شما بـر سـر ايـن  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بريد تا در كنار پيامبرمى
، شمشير نكشيد و درگير نشويد و مرا در بقيع دفن كنيد؛ يعنى بر سر اين مسائل جزئـى قضيه

 «درگير نشويد؛ بگذاريد، وقت درگيرى هم خواهد رسيد؛ اما هنوز بايد صبر كنيد.

ـالهم به اين وصيت، عمل مى السـالم()عليهدالشّهداسي  ـام كنند. س ـهادت ام ها پـس از ش
ـه عهدى يزيد مطرح مىت، بحث واليالسالم()عليهحسن ـه بـشود. يزيد، كسى است ك ا بوزين
ـار دمى اشـت. خوابيد و با سگ و شراب و فحشا و شكار محشور بود و با فواحش سـر و ك

ـد و بضى رومى مادرش از يك خانواده مسيحى بود و فاميل مادرى او همگى مسيحى و بع ودن
ـامى دسـى سياسكه مستشار اصل« س رجون»نفوذ داشتند.  بر روى او كامال ـد ى و نظ تگاه يزي

ـمار ب پرداز سياسى حكومت اسالمى در دستگاه خالفتمسيحى بود كه نظريه است، اصال ه ش
 شت پـرده،اند كه در ماجراى عاشورا، در پگرفت و بعضى گفتهمى آمد و يزيد از او خطمى

ـه روزنقش داشته است. براى شناخت فرهنگ ح ـد ك ى در اكم بر اسالم اموى مالحظه كني
د و رتاد و مـخوابيد، از روى اسب افمراسم تفريحى شكار، بوزينه مخصوص يزيد كه با او مى

بـراى  ودستگاه به مدت يك هفته در مناطق اشرافى شمال شام، عزاى عمومى اعـالم كـرد 
ـارى و پوش شدند. آدمى بود اهل شعر و شراب و هنربوزينه يزيد، سياه ـاجراىدهاى درب  ر م

 كربال حدود سى و پنج سال سن داشت و بعد هم سه سال و نيم حكومت كرد.

تا عاشورا كه حدود ده سالى  السالم()عليهنكته ديگر اين كه دوره بعد از شهادت امام حسن 
ـان ادر دوران معاويه اين بود كه حتى السـالم()عليهانجامد، استراتژى امام حسينبه طول مى المك

ـاهى هـم، بدون درگيرى و يا با درگيرى ـه گ هاى كوچك و قابل مهار، حركت كنند. البت
شوند و حتى تر و بيشتر شده بود، درگير مىخصوص در آن اواخر كه مفاسد دستگاه، علنىبه

ـيم و براى اين كه به معاويه و دستگاه و به مردم بفهمانند كه ما حاكميت را مشـروع نمـى دان
ايم، كاروانى را كه از يمـن كشيم، معاويه را پذيرفتهم نشود كه حال كه شمشير نمىسوء تفاه
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ـتند و برد، مصادره كردند و بعد نامهبراى معاويه، اموال حكومتى يا غصبى مى اى به معاويه نوش
 به مسئول همان كاروان دادند كه: 

كه،ي ر مهىنمن از كنار ما لبو امعا ن  بده   بگو كار ااى از مبدب،  ب  »
لهت د   فامي  ما يندنم ك  انن اموال ق،ار است الزاا  يستگاه ستم ىو را پ، بكن

را ازم  نهن امهوالا؛ مهن «إِايى إِحْتَجتُ إِلَيها فَااَلهذىُها»آن را نار  بكنند؛ اما 
 «ياشتم   هم  را ب،ياشتم.  السي م.

ـاحا نيم و حقداما شما را مشروع نمى كه اين مصادره اموال حكومتى يعنى آن   كميت ب
 ايم. ايم و ايستادهچنين يعنى ما تسليم نشدهماست و هم

ـاد اد و زچنين مدتى پس از آن كه معاويه، حُجر و اصحابش را شهيد كرد كه از عبّهم  هّ
ـد.و معاويه، يكد السالم()عليهدالشّهداو بزرگان بودند، در مراسم حج، سي ـا  يگر را ديدن ـه ب معاوي

ـدى كـ توهين بكند، السالم()عليهكه به امام حسين ن و براى اينلبخندى زهرآگي ه گفـت: دي
ـان كـرشيعه پدرت و شما يعنى حجر و بقيه اخالل ـان كفنش ديم و گران را كشتيم و خودم

 واب دادند: جهم به حالت لبخند  السالم()عليهدالشّهدابر جنازه آنان نماز خوانديم؟ سي خودمان هم

خهواهيم هاى شما را بكشيم  ينگ، ب، شما امهاز اآيم لى اگ، ما  شما   » 
 «.  الوااد   شما را يفن هم اخواهيم ك،ي

 .ى استريح و مهمصمعاويه، نشانه بسيار  به السالم()عليهدالشّهدااين جواب كوبنده سي 

نويسد: به من مى السالم()عليهاى تهديد كننده به امام حسيندر موردى ديگر، معاويه در نامه 
ـلدهند كه تو آنتب گزارش مىمر  ح را نقـضجا در مدينه به دنبال فتنه هستى و قرارداد ص
 كنى؛ از خدا بترس و فتنه نكن و تفرقه نينداز و درگيرى را شروع نكن. مى

 نويسند: هم فورى جواب مى السالم()عليهامام حسين 

لها ير   يااى ك  انهن ايا ادارم   الوي مىىصميم اب،ي با ىو ر من فع » 
جوى ىو ساالتگى  لاىى فتن اى ارلدالت ىو   اي، هاست   الب،هاى بااد ضد

هها  كهار حهز  هها   جوسهازىسهازىانن پ، اهده«.حِزْبُكَ القاسِطين»است؛ 
رنهزى بيشهت، گي،ى به،اى الهونقاسطين است   يستگاه ىو  فياسازى   بهاا 
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انهن . «م  َ اَلْوانُ الشِّيطانحِزْ ُ الظيالِ»كند. انن يستپخت ناران شيطان است  مى
حاا  ادارم؛ پس يابهال ن  شماهاست   من بناى يرگي،ى مسلها فتسازىپ، اده

بيهنم كه  كشى بيشت، ابا ؛ گ، چ  من لذر مهوجهى ههم امهىبهاا  ب،اى آيم
ام لاقبهت ام؛ نعنى لذرى هم اهدارم    ظيفه ىاكنون اب،ي با ىو را آناز اك،يه

كنى ك  فتن  اكنم  بهدان كه  ك  ب  من اصيحت مى ا اننجنگيدن با شماست. ام
شناسم   انهن كه  ى، از حكومت ىو ب،اى جامع  اس مى امىاى بزرگمن فتن 

كنهى باز الوي را آمايه ال فت مىالوار   سگب،اى پس از الوي ايز بچ  ش،ا 
 ؛«فُخنهتَ أَمااَتَهك.»اى ك  من   م،يم متوج  انن ىورئ  ايستيم.   گمان ك،يه

  جامعه  را از هه، حيه   ؛« َ أاَلْ،َبْهتَ رَلِيَّتهكَ»ىو ير اماات الياات كه،يى. 
چگواه   ؛«)صلى اهلل لليه   آله   سهلم(اُميةِ مُحمَّد كَيفَ ىُوَليي ِ لَلى»ىخ،نب ك،يى. 

كنى ك  چنان كسى را ايز پس از الهوي به، جامعه  اسه مى مسهل  ج،ئت مى
ان به  ا  التمهاي كه،ي  آنها  كه  ىهوكنى؟ كسى ك  حتى ب،اى نك يرهم امى

الهوارى  نعنهى رااهت« اسهتئاار» «.لَقَدْ اِسْتَئاَ،َ َ»كنى؟! حكومت را ااار  مى
ى   اشه،افى ياررلبى   اموال م،يم را بهاا كشهيدن   به  ر   سه،مان  نژه

ما  بهزرگ حكهومتى اسه م اسهت. ف،موياهد شهما زادگى ك،ين ك  از مح،
رلبى   امتيهازرلبى ير حكومهت ك،ينهد   نايهالوارى   فساي   زهمگى راات

نهك از نعنى ب  ههيچ «حَقي حقِّ  ما بَذَلْتَ الَّذى»ب  حقوو م،يم  اجحاف ك،يند. 
  حقهوقى ياشهتند  رحهم بوياد  مظلوم ك  ير انن جامع   صاحب حق انن م،يم

 هيچ كس را ايا اك،يند. اك،يند   حق

 افتد. فرمودند: ى بعد اتّفاق مىدالشّهدا كه مدتهاست فلسفه قيام سياين 
ل چه  كنى   مشهغوفهمم چ  مىبدان ك  من مى فَهِمْتُ ماذَكَ،ْىَ ُ لَلَيْهِم؛»

 م النيهاسىوليي  لَنْ ىهوهُّاى ب،اى حاكميت سلطنتى نزندى هستى. ىورئ  پيچيده
 گهار آيمم بينهدازى؟ اااهى م،يم را ير موري نزند ب  ىهوهالو؟؛ ىو مىفى نَزند
پشههت پهه،يه بههويه   مهه،يم ا  را  كنههى كهه  قههب را ىوصههيف مههى محجههوبى

ى شناسند پس يربهاره چه  كسهشناسند! انن م،يم ك  ىو   ف،زاد  را مىامى
ا كنى ىا فيها را آمهايه ال فهتش كنهى؟ آنهير شه،ها جوسازى   ىبليغا  مى

ر يالواهيهد مه،يم را اند  بهس ايسهت؟ مهىهانى ك  ىا كنون ب، م،يم ك،يهستم
 «بيندازند؟!شبه  
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الب اسـت. مه هم بسيار جنامه ديگرى هم به معاويه دادند كه اين نا السـالم()عليهدالشّهداسي 
 گويند: جا نيز مىدر آن

ـتى؟ بادتياران ع ؛ آيا تو قاتل حُجر و«؟أَلَسْتَ قاىِ َ حُجْ،ٍ  َ أَصْحابِ ِ الْعابِدنن»  ـه او نيس پيش
ـتى. عدالتى قيام كردند و تـو آنبرابر بى ها كه درآن ؛«الظُّلم.نُنْكِ، ُنَ» ـا را كش  وُنَ َ نَسْهتذذِا»ه

ر به معـروف دند و امهايى كه شما در اسالم گذارديد، قيام كرآنان كه در برابر بدعت ؛«الْبِدَع.
ز سـرزنش كسـى اه خدا ا؛ آنان كه در ر« َا نَخافُونَ فى اللَّ  لومَة لَهائم»و نهى از منكر كردند. 

ى كشيد؟ شما اصحاب علـها را مىهاى شريفى را كشتى؟ چرا ايند. چرا چنين انساننترسيدن
كنيد، كنيد. مسموم مىقمع مىويك قلعبهرا كه اصحاب پيامبرند، يك السالم()عليهطالببن ابى

حَم ـق مربنن همه، ظلم است. آيا تـو قاتـل عكنيد و ايكنيد، قتل عام مىكشيد، ترور مىمى
نبـود؟ و  هالعبادالذكر و دائمائماش از فرط عبادت پالسيده بود؟ آيا او مردى دچهره نيستى كه

د( ا مادرش بـوزاده بود )نتيجه زناى پدرت برا كه حرام« زياد»آيا تو همان كسى نيستى كه 
ـلين كسى را بر جان و مال مبرادر خود خواندى و زنا را مشروع كردى و سپس چن  طردم مس

ـد؟ مكردى؟! اين حرا ـام كن لهى لَليبُهُم نُصَه »زاده را وارد حكومت كردى تا مؤمنين را قتل ع
ـد. ليب مـىصهاى درختان نخل به هاى صالح و انقالبيون را بر شاخهانسان ؛«جُذ عِ النيخ . كش

ـتى ز اين امّت نه تو اك ؛ مثل اين«سُبحَانَ اللَّ  كااَك لَسْتَ مِنْ هذِهِ األُمَّة  َ لَيسُوا مِنك» و ايـن يس
« حَيْه،مى»ل ا تو قاتبه كلى با اسالم و با اين مردم بيگانه هستى. آي امت از تو نيست؛ تو اصال

على  طخضرمى در ح؛ يعنى «يننِ لَلى ىاِاي ُ لَل»نيستى؟ زياد در مورد او به تو گزارش داد كه 
، السـالم()عليهلـىانى كه خطّ عدآيا نمى ؛«هُوَ يننُ اْبنُ لَمِّه ِ؟ يننُ لَلى»دانى كه است. آيا تو نمى

ـلم(پسر عمويش پيامبر همان خط ن ام آن ديناست؛ همان دينى كه تو به  )صلى اهلل عليه وآله وس
 «و آن پيامبر، به قدرت رسيدى؟

 در جايى ديگر فرمودند:  
شناسهم   اگه، ب  الدا سوگند  من كارى بااى، از جهاي   اب،ي با ىو امى»

كهنم   اگه، بها شهما يرگيه، ب  قصد ق،بت   لباي  مى انن اب،ي را آناز كنم 
 «.  اشوم  باند ب،اى انن كوىاهى  استغفار كنم
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ـا تدريج حف  ظاهررسد، اين است كه وقتى معاويه بهسؤالى كه اينك به ذهن مى ر را كن
د؟ كجا بودنـ )صلى اهلل عليه وآله وسلم(گذارد و هنگام مطرح شدن خالفت يزيد، اصحاب پيامبر

ـهان و مشاهير جهان اسالم چه مىبزرگ ـا وظيف ـاكردند؟ آي س اى را بـر دوش خـود احس
 كردند؟ نمى

 
ـلم(به راستى اصحاب پيامبر ـد  )صلى اهلل عليه وآله وس ـا بودن ـان اسـالم كج ـه  وو بزرگ چ

اى ههمان نامـه، در در پاسخ به معاوي السالم()عليهكردند؟ و چرا سكوت كردند؟ امام حسينمى
ـه معانشان مى م، دقيقاكه عرض كرد هدا ب ـه دهند كه چه وضعى بـوده اسـت؟ سيدالشـّ وي

 نويسند: مى

ى كِهدْاى إِايه»ىوااى  للي  من بچين. ىورئه  كهن. اى ك  مىه، يسيس » 
ه، كهارى  ؛«.لى اَفْسِكنْ ُ لَاَرجوُا أَنْ اني،ي  َ أَن ا نَكوُنَ لَلى أَحَدٍ أَضَ،ي مِ

كنهد چينى  كماا  مىها ك  ىو مىده؛ اما انن يسيس آند  ااجام باز يستت ب، مى
عْتَ »شهوم؟!   ب  الوي ىو باز الواهد گشت. چه،ا مهن بها ىهو يرگيه، مهى أَضهَ

يم را اى   حقهوو مه،يم    ح،مهت مه،؛ چون ىو م،يم را ضان  كه،يه«رَلِيَّتَ 
آاله،     ير يايا ؛آمايه قصاص«.فَذَبْشِ،ْ نا مُعا نَ  بِالْقصاص»اى. پانمال ك،يه

 نيهاسٍلَّه  بِلَيْسَ ال»با . ىو باند قصاص بشوى. از ىو  ااتقام گ،فت  الواهد شد. 
ىهو به،  هانى ك اشت؛ الدا ف،اموشكار ايست. الدا اد انن بازي«.لِذاَلْذِكَ بِالظينَ 

ههاى  سهيعى كه  ااجهام كنى   انن يستگي،ى  احتمال مى اساس گمان   ظن
انهت را دا اد انن جن؛ ال«مَة.تْلِكَ أَ ْلِيائَ ُ بِالْتُهْ َ قَ»يهى  از ناي اخواهد ب،ي. مى

كنهى   ىه، ر رسااى  الهدام مهىك  ا لياى الدا را ب  ص،ف اىهام  ب  قت  مى
 ؛«رالْغُ،ْبَهة.يا مْ إلهى َ اَفْيِكَ أ ْلِيائَ ُ مِنْ يُ اِه»كنى ف،امو  اخواهد ك،ي. مى

كننهد  ىك  ااتقايى از ىهو مه قم  ا لياى الدا را ب  ص،ف انن الدا اد انن قل 
كننهد؟! قه،آن را كنند  اخواهد بخشيد. مگ، انن ا لياى الدا چ  مىالت،اض مى
كنهى را ىبعيد مى گونند؛ اما ىو آاانرا مى السه م()للي كنند. ك م للىىفسي، مى

نهن اكنى؛ امها الدا اهد ف،اموشهكار ايسهت. ير مىهانشان ير ب   ي ر از الاا 
 «الواهد مااد   ىو مكافا  پس الواهى ياي. پ، اده  باز
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ـلم(اصحاب پيغمبر واقعاخوب،   زيد يه معاويه، كردند و در دورانى كچه مى )صلى اهلل عليه وآله وس
ـد؟ مـن را براى خالفت معرفى مى ـا بودن ـرد، كج ـاره مـىك ـم اش ـه سـخنرانى مه ـنم ب ك

ـازهراد كردند؛ زه ايوران معاويكه در مراسم حج در اواخر د در منى السالم()عليهدالشّهداسي  مانى كه ت
ـرى از  چ خالفت يزيد شده و هنوز كامالپپچ ـه رايـن سـخنرانى علنى نشده بود. مختص ا ترجم
ـيد، از ه مـىرا كفرمايند كه برويد و همه كسانى دالشّهدا در حج به يارانشان مىكنم. سيمى شناس

ـه سى كه جانخبه، روشنفكران و هر ك هاىران قرآن، علما، اصحاب پيامبر، آدمبزرگان، مفس مع
ـا ممن سخنان مه مه را فرا بخوانيد.ها توجه دارد و االن در مراسم حج و در مكه است، هبه آن ى ب

ـده ب ـد، جمـآنان دارم. گروهى نزديك به نهصد نفر از بزرگانى را كه به مراسم حـج آم ع ودن
ـلم()صلى اكردند. بيش از دويست تن از اصحاب درجه يك پيغمبر ـه وس ـه وآل مـع جدر آن  هلل علي

را نديـده  سلم(يه وآله و)صلى اهلل علاى نيز از تابعين، همان نسل دوم و سوم كه پيغمبرهبودند و عد
ـنم ىرا سريع ترجمه م السالم()عليهدالشّهداهاى سيجمع شدند. من فرموده منىبودند، همه در  ك

 عالى است.براى سؤال جنابافزايم. اين، مستندترين پاسخ و چيزى بر آن نمى

 فرمايند:امام خطاب به بزرگان جهان اسالم مى 

ز شهما ياايد؛ اما مهن سهلالى اچ  يندند   مىانن رانو   با ما ك،ي آن» 
ضه  گونم للي  مهن موگونم  ىصدنقم كنيد   اگ، الطا مىيارم؛ اگ، يرست مى

موضه    ح،فى بزايد ىفا   اباشيد. نا ل  نا للي  بگي،ند   ير هيچ صور   بى
ن زا ار انهسشنوند   اگ، ما را بگي،ند. ب  سخناام گو  بسپارند  استدالم را ب

 ره،ف اماايهد   مه،يمياايهد  بهىىمه -حاكميهت   ال فهت  نعنى حق -حق 
ى،سهم كه  انهن شه،هانتان را بعد از م،اسم حج ب  سوى ما بسيج كنيد. من مى

ر ي  حقانقى ك  ب  الار،  آن همه  ها ى،سم آن ارز زالم  كهن  بشوي   مى
اد جنگ بدر   الندو   حنين   اليب،   ير صفيين   جم    اه، ان شههيد شهد

 ها ك  رنخت   هزاران كهويك  نتهيم شهداد  كهنه    منهدرس   از  آن الون
ضد  ها از نايها ب، اد   منك،ا   ها   ارز صحن  الارج بشوي   آن مع، ف

 «ها نلب  كنند.ارز 
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د و نزلت خـومدر  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پس آياتى از قرآن و احاديثى از پيامبرايشان س 
ـد؛ صيل معرفى كردبر مردم خواندند و جالب است كه خودشان را به تف السالم()عليهمبيتاهل ن

 وآله وسلم( هلل عليها)صلى در حالى كه نسب ايشان معلوم بود؛ اما براى يادآورى به اصحاب پيامبر
ـاد  شصت سال پيش -گيرى چنين كردند. گفتند كه پنجاه ها به موضعداشتن آنو وا را به ي

ـه دى و انا من حسين. و گفت: حسين منگفت؟ مىه من چه مىآوريد كه پيامبر دربار ر مرتب
ه دعوى كهيم كرد بعد، به نسل جوان يعنى تابعين كه صدها تن از آنان نيز در جلسه بودند، تف

ـه پرسيد كه من كيستم. جدّ من كيست؟ مادرم، پدرم، بـرمردم مىبر سر چيست؟ از  ادرم ك
پرسد؟ براى ايـن ها را مىها چه كسانى هستند؟ چرا امام ايندانند كه اينبودند؟ مگر همه نمى

گويم. بعد ن مىام و با شما سخكه جايگاه خود را روشن كند كه من در چه جغرافيايى ايستاده
 ردند. به قضيه غدير اشاره ك

اى اسـت. دهندهانى بسيار تكانكنم در مفاد اين خطبه دقت كنيد كه سخنرخواهش مى 
 اه منـىج و در قربانگـحخطاب به علما و بزرگان جهان اسالم در مراسم  السالم()عليهدالشّهداسي
 گويند:مى

ـاى خـود داى مردم، بزرگان، عبرت بگيريد از موعظه»  ـه اولي ر قـرآن اى كه خداوند ب
د؛ پس رآن هستيدانيد و اگر دين داريد و مخاطب قفرمايد. اگر شما خود را اولياى خدا مىمى

ـارايد كه خداوند در قرآن چبى تفاوت نمانيد و احساس تكليف كنيد.  آيا نديده ـدين ب ـه  ن ب
ـه چـرا  ها را توبيخ كرده است؟!روحانيون مسيحى و يهودى به شدت، حمله فرموده و آن ك

 ا اعتـراضعدالتى و فساد ديدند و سكوت كردند؟ چرر جامعه و در حكومت، بىمردان خدا د
كند بـر رين مىاى ديگر را تالوت فرمود كه نفسپس آيه« و انتقاد نكردند و فرياد نكشيدند؟

ر ى از منكـها كه امر به معـروف و نهـاسرائيل كه كافر شدند. چه كسانى؟ آنكسانى از بنى
ـد.چه بد عم»نى يع ؛«لَبِئسَ ما كااوا نَفعَلهون.»فرمايد: رد و مىآونكردند. تعبير كفر مى « ل كردن

 فرمايند:به بزرگان و علما مى السالم()عليهدالشّهداسي
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 كهااوا» خداوند، علماى مسيحى، يهودى و روحانيون اديان قبل را چرا نكوهش كـرد؟» 
ـد ها فساد مىم آنلوى چشج؛  ستمگرانى «لفساين، نَ مِنَ الظَّلَمَة الَّذننَ بين اَظهَ،َهِم المُنكَ،   ا كردن

طـرف ؛ بـى«اننهواهم لهن ذلهك»آوردند. كردند و دم برنمىديدند و سكوت مىو اينان مى
را در رده كه چـككردند. خداوند، چنين كسانى را كافر خوانده و توبيخ ايستادند و نگاه مىمى

 ه چيـز رامعه اسالمى ساكت هستيد و همـعدالتى و تبعيض و فساد در حكومت و جابرابر بى
از  دانم كه چرا نهىايد؟ اما مىشويد؟ چرا سكوت كردهكنيد و رد مىمالى مىتوجيه و ماست

ـد «ميها...ملونَ مِنهُم   رهبةً رنبةً فى ما كااوا ننا» ايد. كنيد و سازش كردهمنكر نمى ـما هع اى از ش
ـبيلتان را از شما هم مىاى هخواهيد سبيلتان را چرب كنند و عدمى ـه س ـد.دترسيد ك  ود بدهن
ـاخواهيد تا بخوريد و مىاى طمع داريد و سفره چرب مىعدّه ـه گوييد كه چـرا خودم ن را ب

ـه  بساطمان تقاد و اعتراض، ريسك كنيم؟! فعال كهزحمت بيندازيم و با نهى از منكر و ان رو ب
 ترسيد.اى از شما نيز مىهراه است و عد

وران، در آن د لم()صلى اهلل عليه وآله وسفرهنگ رايج بين بسيارى از اصحاب پيامبرمتأسفانه  
 در اعتراض به آنان فرمود: السالم()عليهدالشّهداهمين شده بود و سي

كنيد؛ اما مگه، اند   الت،اض امىشما از س، ى،س نا رم  سكو  ك،يه» 
نعنهى از مه،يم ؛ «اىخشهوا النيهاس   االشهون»الواايهد كه  ف،مهوي  ق،آن امى

ات،سيد. از حاكمان   صاحبان قدر    ث،   ات،سيد. از من بت،سيد. آنها شهما 
انهد كه  اند؟   آنا آن  هفتهاي   نهك سهوره ىوبه  را اخوااهدهانن آن  را ادنده

 كدنگ،   انت اجتمالى ياراهد   حهقگوند زاان   م،يان ملمن اسبت ب  نمى
انهن ااهدازه كه  نكهدنگ، را امه، به  ياراد ير كار نكدنگ، يالالت بكنند؛ به  

  اجازه را يايه اسهت كه  شهما  ى از منك، بكنند. الدا اد انن حقمع، ف   اه
اس باشيد.  اگ، همين نهك اصه  ىفا   اباشيد؛ بلك  حسنكدنگ، بىاسبت ب  

نعنهى اظهار  يائمهى   ااتقهاي   الته،اض   « ام، ب  مع، ف   اهى از منك،»
لدالتى   ىبعهي  اجه،ا مبارزه ير ب،اب، ظلم   بىىشونق ب  الي،ا    لدالت   

شوي. همهين نهك حكهم را شهما بشوي  بقي  ف،ان    ىكاليف الهى ايز اج،ا مى
لم  بكنيد  ات،سيد  يابال يايا اباشيد  سورچ،ان اباشيد  ب  همين نكهى ب،سهيد  
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بقي  يرست الواهد شد؛ اما هيها  ك  شما اه  همين نك ىكليف ايستيد؛  لهى 
 «.ستممن ه

ـاسهتاام، ب  مع، ف   اهى از منك،  يلو  ب  اس م   ينهن »در ادامه فرمود:    ؛ منته
ه بعضـى دعوت زبانى تنها نه كه اى مردم، بياييد مسلمان بشويد، اسـالم خـوب اسـت و بـ

اسـت؛  به اسالم است. فرمود دعوت ، ادامه خطبه بسيار مهم«تمام! نهتان پاسخ بدهيم و شبهات
ـده اسـت؛ نـيى كه مىهاعدالتىرد مظالم يعنى جبران همه بى «.المظالمم  ريي »اما  ه شـود و ش

ـه  اين را كه و همين! خوب« ، خوب است و ظلم، بد است«عدالت»كه  گفتن اين صرفا هم
ـدارد؛جزء مستقالت عقليه است. اين مقدار حتى احتياجى به شرع ه دانند و اساسامى زيـرا  م ن

ـافى ني كه ظلم، بد است و صرف اين سـت. عدل، خوب است، براى همه روشن است؛ اما ك
 كند؟! شما تكليفشعارهاى كلى مثل ظلم، بد است و عدل، خوب است  چه دردى را دوا مى

ها را آن يستادن وهايى كه شده، اها و ستمديگرى داريد كه ردّ مظالم است؛ يعنى در برابر ظلم
 شماست. ها، وظيفه عملىعقب زدن و جبران بى عدالتى

ا مـكه پـس  ها توجيه نكنند و نگويندتر است تا بعضىادامه اين سخنرانى باز هم جالب 
ـيمها بايد جبران شود و حرف مىگوييم كه ظلمكنيم و مىظلم را نقد مى ـا كسـىزن ـا ب  ؛ ام
زم هـم ال «الممخالفهةالظ»شود؛ پس دالشّهدا فرمود كه ظلم بدون ظالم نمىشويم. سيدرگير نمى

 «  ه!ن»درچشم بايستيد و بگوييد: يد درگير شويد و با ستمگران، چشم؛ يعنى بااست

، «ء   الغنهائِمفهىقِسهمة ال»شان را بگيريد. سپس فرمـود: بايد انتقاد و اعتراض بكنيد و يقه 
ـه ثـروالمال و اموال عمومى و توزيـع عادتكليف الهى است. يعنى تقسيم عادالنه بيت ت الن

وت، النه ثـرع عادارد اصلى در امر به معروف و نهى از منكر است. توزياجتماعى هم جزء مو
ـادآورى مـى السالم()عليهدالشّهداحكم خداست كه سي ـد. همبه علماى اسالم ي ـه كنن ـين ب چن

دقا » ا ادامه ه نفع فقربكنند: گرفتن ماليات از ثروتمندان و هزينه كردن آن اشاره مى« االذالصهي
 همان تكليف است. فرمود:

هاى الو   مشههورند   للمهاى ينهن  الوااهده شما گ، هى ك  ب  آيم» 
شوند  شما ب  الار، الداست ك  ير ازي م،يم  هيبت يارند   ههم بزرگهان   مى



 

 66 عقل سرخ ؛السالم()عليهحسين                   
 

گذاراهد   اام ينن ب  شما احت،ام مهىب،اد   هم  ب هم ضعفا از شما حسا  مى
ها ادارنهد   نيهند  ير حالى ك  هيچ فييلتى ب، آشما را ب، الويشان ى،جي  مى
اهد   ااند   م،يم  مجااى ب،اى شما احته،ام قائ هيچ الدمتى ب  انن م،يم اك،يه

اام ينن است ك  التبار   افوذ كلمه  يارنهد   پذن،اد  شما ب شفالت شما را مى
كنيهد. ر ند   با هيبت   كبكب  رفت   آمد مهىها ما  شاهان راه مىير اليابان

اند؟ فقه  بهدنن للهت تبار   احت،ام اجتمالى رسيدهب  راستى چگوا  ب  انن ال
الدا قيام كنيد؛ اما شما ير انلهب مهواري  م،يم از شما ىوق  ياراد ك  ب  حقك  

رهبه،ان الههى را  انهد   حهقو حق الهى كوىهاهى كه،يهاز ااجام  ظيف    احقا
 «.اندكوچك شم،يه

؛ يعنـى «تُمفَيَهيعْ عَفاءِا حقي اليُفامي»هاست كه در فلسفه قيام عاشورا لحاظ شده است: همين 
ـه حـق مستضعفان و طبقات محروم جامعه شما حق ـعف را تضييع كرديد. شما نسبت ب ا و ض

ـد.   كهم بهزلكماميها حَقي»محرومين كوتاه آمديد. اين حقوق را نديده گرفتيد و سـكوت كردي
ـا . شماست، مطالبه كرديدخودتان  كرديد حق؛ اما هر چيز كه فكر مى«.فَطَلَبهتُم  قحـا هر ج

كند؛ اما ران مىه خدا در آخرت جبشاءاللّه آمديد و گفتيد كه انضعفا و مستضعفين بود، كوتا
 ا؟هر جا منافع خودتان بود، آن را به شدت مطالبه كرديد و محكم ايستاديد؛ چر

 فرمود:  
هها   شما ا  مالى ير راه الدا بهذل ك،ينهد  اه  جااتهان را ير راه ارز »

هها   ي سهتااتان به  الط، ااداالتيد   ا  حاض، شدند با قوم   الونشلدالت ب  
الار، الدا   ب  الار، اجه،اى لهدالت   اسه م يرگيه، بشهوند. بها همه  انهن 

هها   رلبهىالواهيد. پس از هم  انن لافيهتها  از الدا بهشت را هم مىكوىاهى
 الواهيهد   منتظ،نهد كه  ير بهشهت ها  بهشت ههم مهىها   سكو ياياپ،ستى

ى،سهم كه  همسان  پيامب،ان ا  باشيد   انن ىوقعا  را از الدا هم يارند. من مى
الدا اد ير همين ر زها از شما ااتقام بگي،ي؛ ير حالى ك  شما منتظه، بهشهت   
جوار اابيا ير بهشت هستيد. الدا از شهما ااتقهام الواههد گ،فهت. مقهام شهما از 

لههى   مجاههدان   ك،امت الداست؛ يسهتا ري الويىهان ايسهت. شهما مه،يان ا
اهيهد؛ شناسان را قهدر امهىكنيد   ىكليفالواهان را اك،ام   احت،ام امىلدالت

ههاى الهدا ير بينيد ك  پيمانحال آن ك  ب  اام الدا ير ميان م،يم  محت،ميد. مى
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زايد؛ اما همهين كه  به  اند   ف،ناي امىشوي   آرام اشست انن جامع  اق  مى
زايهد. مياهاو الهدا   شهوي  ياي مهىح،متى مهىن بىهاى پدرااتانكى از ميااو

زن، پاگذاشت  شده   شما آراميد  سكو    ىوجيه   )صلى اهلل للي   آل   سلم(پيامب،
؛ مياهاو «لبع  ذمم آباء كم ىفزلون   ذمية رسهول اللَّه  محقهورة»كنيد  مى

 «.پيامب، ير انن جامع   ىحقي، شده است

 فرمايد:يست؟ آقا مىاين پيمان خدا و ميثاق پيامبر چ 

يمهان را پپيمان پيامب، ير انن جامع   ىحقي، شده   ب فاصل  مفهاي انهن » 
هها  ؛ ال«.  البكمُ   الزيمن فهى المهدائنِ  مهملهة االمى»يهند ك   ىوضي  مى

به،  ها   شهه،هاى اسه مىهها ير سه،زمينگي،ان  كورها   فق،ا   بيچارهزمين
هها رحهم ؛   كسهى به  انن«. ان،حمون»پناهند. ىااد   بر ى زمين رها شده

ماه   كنيد    قتى كسهىىان لم  امىكند. شما ب  انن  ظيف  الهى   يننىامى
ده   كنيد. ميااو الدا زن، پا گذاشت  شهالواهد لم  كند  كمكش امىمن هم مى
ر شهه،ها گي،هها ابانهد يها   زمينزايد. ميااو الدا انن است ك  بيچارهياي امى

 گ،سن  بمااند   كسى ب  يايشان ا،سهد. انهن مياهاو الداسهت   شهما اليااهت
 «.  ااِيهانِ   المُصااِعَة لندالظَّلمة ىعملونبِ»اند. ك،يه

ـامالى و ماستيعنى روغن« ادهان» ـالى و مس  محه يعنـىمالى. شما مدام به دنبال ماست م
ان دم برايتـنيت و حقوق مـرى امسازش با حاكميت هستيد تا خودتان امنيت داشته باشيد؛ ول

ـااست. من و منافع خودتان براى شما مهمنيست. فقط امنيت  مهم ـدرانتاافع خود و پيم ن را ن پ
 دانيد؛ نه پيمان خدا و رسول خدا و فقرا و محرومين را. مى مهم

 سپس فرمود:  
 ك،ينهد   اك،ينهد.بانست ى،ك مىما  الهى بوي ك  مىها مح،هم  انن»
نهد   ك،ينهد   اك،يانن ستمگ،ان   فاسدان را اهى از منك، مىبانست شما مى
يه  اهلل لل )صلىىان از هم  بااى، است؛ چون لالم ب  ينن   اصحا  پيامب،مصيبت

 م بويند   چشم م،يم به  شهما بهوي   مه،يم  شهما را اماننهده اسه  آل   سهلم(
 «.  يااستندمى
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ـين سـخنرانى هـگفت؛ اما آنان متأسفسوخت و مىدالشّهدا مىسي  ـان انه بعد از هم م تك
ـه اصـحباز هم تنها ماند. اين پاسخ سؤال جناب السالم()عليهنخوردند و حسين اب عالى است ك

ـد در ىهاى سرشناس چه م، بزرگان و علما و آن همه آدم)صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيامبر كردن
كند. هنـوز اسالمى مطرح مىديدند معاويه حتى يزيد را براى تصدى حكومت دورانى كه مى

ال قبـل از عنى حدود يك ساين سخنرانى را كردند؛ ي السالم()عليهدالشّهدايمعاويه زنده بود كه س
 قضيه كربال.

ـا  زمانهم س،هاى دفاع مقدتشييع پيكر غواصان شهيد در جبهه)در اين برنامه، مراسم    ب
هسي معطر شهادت و راهـروان در فضاىروز عاشورا از سيما پخش شد(. لحظاتى را نيم دا دالشـّ

 نيم. ر كجلسه را با ياد آن عزيزان هم معطدر عصر خودمان قرار گرفتيم و خوب است 

ـييمن هم بايد يادى بكنم از اين غو   ـان راصان گمنام و برادرانى كه مراسم تش ا هـم ع آن
بيرون  را از تاريخ هاكنند اين بچهها سعى مىاكنون ديديم و خطاب به كسانى كه در اين سال

ـا را بفراموشـهاى آنهايشان را هتك بكنند و ارزشها و آرمانكنند و حرمت آن ـا ه انند ت
ـه هش از ايـن بچـاى مشول جديد بيرون كنند و چهرهايشان را از ذهنيّت و خاطره نس ـا ك ه

ـا ترين نسل در تاريخ ايران بودند، بسازند و به افكار عمومىترين و باشرفپاك ـه ان جوان رائ
ـه ت؛ همبدهند، برادرانه عرض كنم كه اين رفتار، خدمت به ايران و آينده ايران نيسـ ـين ب چن

ـبت ـه ايـن  كسانى كه آماج اين اهداف تبليغاتى هستند و ممكن است دچار سوء تفاهم نس ب
 ها شده باشند.بچه

و  اص عمليات والفجر هشـت بـراى اداى امانـت الهـىهاى غواى از همين بچهخاطره 
سـت و خوانى آنان باشد. امـروز، روز عاشوراكنم كه مقتلپاسداشت آن بزرگان عرض مى

باشد.  زده هجرى شدهدر قرن پان السالم()عليهبهتر است ذكر مصيبتى هم براى انصار امام حسين
ديدند، نزديك ن ياد ماندنى جهاد و شهادت را ازاين خاطره را به نسل جديد كه آن روزهاى به

 كنم.مىتقديم 
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ذر مله سرگها از دانشجو و طلبه تا عهاى غوّاص كه بين آندر والفجر هشت، همين بچه 
داد كه  شناسى جنگ نشان خواهدها حضور داشتند و جامعهترين آنو از همه طبقات، شريف

ـقانهبه هاى متنوع اجتماعى، صرفااين تيپ چگونه و گـرم،  خاطر عقيده مشترك، چنين عاش
ـاتى ترين آموزشنجاه روز در زمستان، سختپ -آمدند، حدود چهل  گرد هم جمع هاى عملي

ـادانشير و كارون و در اردوگاه نخلستانو غواصى را در اطراف ساحل بهمن ـمال آب  هاى ش
ـاهى ها شبآورم كه اين بچهديدند و من به ياد مى ـاعت  -شـش هاى زمستان گ هفـت س

ـاعتالقنوردى و باتاصى، لجندرآب سرد مشغول غو ـا نوردى بودند و سپس گاهى س ها ب
ـدا بـو م به ذكـرهايشان مترندر تمام اين مدت، لب دويدند وپاى برهنه در نخلستان مى د. خ

ـتان ها تا چهل درجه تب داشتند؛ ولى در آن شببعضى از اين بچه قبـل از  -هاى سرد زمس
ـد گشتند، مىش برمىديدند و وقتى كه از آموزها در آب آموزش مىعمليات فاو ساعت رفتن

ـاشدند و ختم قرآن مىو در آن قبرها كه كنده بودند، مشغول نوافل مى ت كردند. شـب عملي
ـئول گـها كنار اروند به سجده رفتند؛ سجدههم بچه ـه داى بسيار طوالنى و گرم. مس ر روه ك

نيل  وسى ازم ها گفت: امشب ما به نام خدا و با عصاىعمليات مهران شهيد شد، خطاب به بچه
د را به كنيم و خداى اين طرف اروند، همان خداى آن طرف اروند است. توكل خوعبور مى

 خدا حف  كنيد. هدف اصلى، عبور از اروند نيست، هدف ما اداى تكليف است. 

ـه  ايىآورم كه يكى از برادران كه ايشان هم شهيد شد، به او گفت كه جياد مىبه  ا مـك
ـهو شدآموزش ديديم، عرض آب  ـا كوس ـاى ت آب، هيچ يك اين قدر نبود؛ به عالوه ب ه

بى ه او جـوابـها را در آب زد، چه كنيم؟ برادر مسئول ستون اروند چه كنيم؟ اگر كوسه بچه
شويم؛ چون تكليف اد كه ما وارد اروند مىد -ظامى و نه پاسخ ن -كننده عقيدتى و بسيار تعيين

رج شدن از شويم؛ اما خااز اروند است. ما وارد اروند مى نه خروج و عبور و -ما ورود به اروند 
 ه بهكشوم؛ فقط براى اين آن در دست ما نيست؛ در دست خداست. من امشب وارد آب مى

ام ديگـر تمـ زدند. براى من همين كافى است. مأموريت من ها به خطامام خبر بدهند كه بچه
 شده است و نتيجه با خداست. 



 

 70 عقل سرخ ؛السالم()عليهحسين                   
 

ـيم نفـوذ مـىاصطرف اروند رسيدند، غو ها به آنهوقتى بچ  ـه روشهاى ت  بايسـت ب
ـه جا مستقر مىكردند و آندشمن نفوذ مى ها در پشت خطپارتيزانى به عمق نخل ـدند ك ش

ـهمن احتمال مىبعضى همان شب رفتند و برنگشتند و  ـاى غودهم ايـن بچ ـه دره  اصـى ك
ـاها باشند كه آن شب با تآورند، از همان بچهها مىتفحص ـه تنه ـه دلوكل به خدا و ب  يى ب

ها، بسيار يكىها را در آن تاريكى شب نديد. در آن تارها زدند و رفتند و ديگر كسى آننخل
ـد هاى بزر  تاريخى به انجام رسيد كه هيچها ورزيده شد و فداكارىاخالص كس باخبر نش

ى، اين مدت سياسكنم از بعضى كسانى كه براى اهداف كوتاه و نخواهد شد. من خواهش مى
ـدرها اتهام مـىدهند و به اين بچهها و فرهنگ بسيجى را مورد تعرض قرار مىبچه ـد، ق ى زنن

ـدمت تأمّل بكنند كه آيا اين روش، به ايران، به آبادى و توسعه و فرهنـگ ايـن كشـ ور خ
ـه پذير نخواهد بود؟ وظيفه خود دانكند يا صدمات بسيار بزرگى است كه جبرانمى ـتم ك س

ر بـبزرگى  قحهاى عاشورايى، ن بچهادبى به اين برادران در اين ظهر عاشورا بكنم؛ اي عرض
 ذمّه همه ما دارند.

  
  
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گويداز مستضعفان ميالسالم( )عليهحسين      

 80م محر 11 -نشست سوم       

  
 

 ن داديد؛ را نشابيان شد و فضاى حاكم  در جلسه پيشين، قسمتى از خطبه آقا در منى
هاى ؤلفهمفرماييد، بر كنم ضمن اينكه سند اين خطبه را مىاما خطبه كامل نشد. خواهش مى

 ؟اصلى آن تأكيد بفرماييد
 

كه امروز به ظاهر از ميان بشريت رفتند اما در واقع،  (صلوات اللَّه عليه)سالم بر حسين بن على 
ـيارى، در  خواهانههاى عدالتسكّان فرماندهى همه انقالب تاريخ بشر را در دست گرفتند. بس
ـينل خواستهطول اين هزار و چند صد سا ـد خـون حس بش را و اصـحا السـالم()عليهعلىبنان

ـه اتشست ـه وشو كنند؛ انگار كه اتفاقى نيفتاده يا اتفاقى عادى بوده است مثـل هم ـاتى ك فاق
كه از امروز  السالم()عليهاكبرىه، زينبگوييم بر ساحت قدسيم مىاند. و سالافتد؛ اما نتوانستهمى

شود و خود در ل مىست و اين جهاد بزر  به ايشان محوبعدازظهر، فرمانده تاريخى انقالب ا
حضور يزيد فرمودند كه من در كربال، چيزى جز زيبايى و شكوه نديدم. به راستى بايد گفت 
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ـان  السالم()عليهاكه بخشى از اين زيبايى هم شاهكار خود زينب ـاى ايش و مديون مقاومت زيب
زيبا عمل كرد و عاشورا و ماجراى عاشـورا را تميـز از آب درآورد و  السالم()عليهابود. زينب

ـد و همان ـا نگذاشت قضيه در كربال و دشت بين نواويس و كربال محدود و محصور بمان ج
ـانى عاشورا را از يك ظرف محدو السالم()عليهادفن بشود. در واقع، زينب كبرى د زمانى و مك

 بيرون كشيد و وارد كل تاريخ كرد و از آن حفاظت و حراست فرمود. 

العقول هم ثبـت فتح در چند منبع شيعى آمده و در در منى السالم()عليهخطبه امام حسين 
ياسـى ديدند كه شيب سها قبل مىاز مدت السالم()عليهدالشّهدادهد كه سينشان مى شده و كامال
ز ومى را ابه سمت كربالست و عطر عاشورا در فضا هست و از اين رو افكار عمـ و اجتماعى

ـه فاساختند براى اتند و زمينه را مىدادكردند و اخطارهاى قبلى مىها قبل آماده مىمدت قى ك
ـهقرار است چند ماه بعد بيفتد. در آن خطبه، چنان ـان ب صـراحت  چه ديروز عرض شد، ايش

، وسلم( ليه وآلهع)صلى اهلل ران قرآن، اصحاب پيامبرروشنفكران و مفس علما و نخبگان، خطاب به
ـارتابعين مؤثر و معتبر و در جمعى نزديك به نهصد تن از بزر يار يخى و بسـگان، سخنرانى ت

ـا ى كردند كه نوعى محاكمه و استيضاح بزرگان جهان اسالم و مهم قـرّاء  واصـحاب و علم
ـند شـرعى و  تاريخى بلكه -يك سند سياسى ران اسالم بود و نه فقط قرآن و مفس يـك س

ما شـاز چشـم  افتد، چيزهايى نيست كهفاقاتى كه دارد مىا فرمودند اتهعقيدتى است و به آن
ا مـن كنون، يااشيد؛ زيرا نداريد بى تفاوت ب كنيد؟ شما حقباشد؛ چرا سكوت مى پنهان مانده
ـد دهم كه بايد مـرا متشعار باطل مىگويم كه بايد به من ملحق شويد و يا را مى كلمه حق قاع

حـق  و ر حـق حاكميـت كنيد. در هر صورت، سخنان مرا بايد بشنويد و اگر ما را سـزاوا
ـهرهايانقالب و شورش در برابر اينان مى مقاومت و حق راى تان را بـدانيد، برويد و مـردم ش

 مبارزه، بسيج و به سمت ما فراخوان كنيد تا به ما ملحق شوند. 

ـاز قيام را از مدت السـالم()عليهدالشّهدادهد كه سيها نشان مىاين همه  ها قبل از عاشورا، آغ
ـا ترسم كه اگر دير بجنبيد، اسالم بيش از اين كهنه شود و ارزشمن مى»كرده بود. فرمود:  ه

ـاطر آنمندرس گردد و از رواج بيفتد و همه آن شعارها و عظمت ـه خ ـا ها و اصولى كه ب ه
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ام شد و شهيد داديم و مبارزات وسيعى صورت گرفت، همه، بيات بشـود و اصـالح ها قيسال
دانيم كه گاهى يك اقدام اگر به موقع، انجام بشود، مؤثر است اما اگر پس امور، دير بشود. مى

ندارد؛ چنان  از موقع و دير هنگام انجام گردد، حتى اگر ده برابر، انرژى بگذاريد، ديگر تأثيرى
ـأثيرى در سرنوشـت ابين و نمونهقامى توكه نهضت انت ـاجراى كـربال، ت هاى ديگر بعد از م

ـا سيمسلمين نگذاشت. يعنى كوفيان تو هدابه كردند كه چرا در همراهـى ب  السـالم()عليهدالشـّ
ابين در كوفه براى جبران عاشورا پا گرفـت حتى خيانت كرده بودند و نهضت تو كوتاهى يا

اى نداشت؛ حال آن كه همانان اگر ها فايدهى ديگر اين خونو هزاران تن هم كشته شدند؛ ول
شدند، بسيار مؤثر بـود و سه سال قبل يا در عاشورا حاضر بوده و همان جا شهيد مى -دو سال 

ـامى كرد. پس از عاشورا، همه قيامشايد سرنوشت جهان اسالم تغيير مى ـا نابهنگ هاى متعدد ام
ـاريخ رفت، همه بىكه در انتقام فاجعه عاشورا انجام گ ثمر بود و ذكر برخى از آنان حتى در ت

بهنگام »، كافى نيست؛ بلكه «عمل درست بودن»دهد كه تجربه نشان مىهم نمانده است. اين 
ـيار آن نيز الزم است و عمل صحيح، در زمان خودش بايد « بودن انجام بشود. اين موضوع بس
ـد. و تربيتى است و همه جا صدق مى ى در همه مبارزات اجتماعى، فرهنگى و سياسىمهم كن

عمل صحيح، قبل از وقت هم نبايد باشد؛ چون ميوه نارسيده را نبايد چيد، بعد از وقتش هم دير 
 خواهد بود.

ها كهنه ترسم كه عقايد و ارزشهم همين بود كه من مى السـالم()عليهاستدالل امام حسين 
ـه،  ها نشنوند و بهه بيفتد و گوششود؛ اين زخم، كهنه شود و اصول كم كم از سك تدريج هم

ـد و ايـن ها را به روى حرف حساب ببندند و به روى حرفگوش ـاز كنن ـاب، ب هاى ناحس
ـدالت  ات فاقى بود كه بعدها افتاد. امام فرمودند: خيانتى كه روحانيون يهود و مسيح به توحيد و ع
خيانت را شماها نسبت به اسالم دوباره  كردند، همان -بوده  السالم()عليهمكه شعار همه انبيا -

؛ يعنى چـرا لَوْا نَنهاهُم ال،يبهاايونمرتكب نشويد. فرمود: خداوند مگر در خصوص احبار نگفت: 
ـيض و دروغ و خيانـت را عدالتى را در جامعه مىمردان خدا وقتى فساد و بى ديدند، وقتى تبع

ـه  السـالم()عليهشّهدادالكردند و اعتراض نكردند؟ گفته سي ديدند، سكوتمى به اين معناست ك
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ـاى اسـالم نيـز مخاطـب  اين آيات، منحصر به روحانيون يهودى و مسيحى نيست؛ شما علم
ها بر سر اديان الهى آوريد كه آنهمين آيات هستيد. زيرا شما بر سر اسالم همان باليى را مى

ـما م را ضايع مىپيشين آوردند و با اين سكوتتان و كوتاهى در همكارى با من، اسال كنيد. ش
كنيد؛ زيـرا كنيد و نهى نمىافتد، تنها نگاه مىكه پيش چشم شما اتفاق مىترسيد و به ظلمىمى

ـا خواهيد به هر قيمت، زنده بمانيد يا مىبه دنبال نام و نان و موقعيت هستيد و مى ـه ب ترسيد ك
ـيد، از گيرصورت مى هو يا رهب هبرخورد كنند. اين سازش، يا رغب شما د. فرمود: از خدا بترس

ـه  مردم نترسيد، از صاحبان قدرت نترسيد. آيات قرآن را هم بر آنان خواندند. و عرض شد ك
ـا  ـالم»در اين سخنرانى، حضرت فرمودند كه دعوت به اسالم بايد همراه ب ـد. ردّ « ردّ مظ باش

وت به اسالم د كه دعچنين فرموهاست. همعدالتىها و جبران بىمظالم به معنى عقب زدن ستم
ـد  شدن با ستمگر هـم الزم اسـت و صـرفاباشد؛ يعنى درگير « الظيالم مخالف»بايد توأم با  نباي

ـهكلى ـد. ايـن اگويى كنيد كه ما با ظلم مخالفيم؛ بلكه بايد ظالم را پيدا كنيد و يق ش را بگيري
ـه بز در خطبه منى السالم()عليهدالشّهدافرمايش حضرت سي ـان اصـحاب است. چـون هم رگ

داريم. هاى شما را قبول فرماييد، ما فرمودهگفتند: آقا، ما به طور كلى قبول داريم، صحيح مىمى
ـه ، فايده«به طور كل»فرمود كه اين دالشّهدا مىدر كل، درست است! اما سي اى ندارد و بايد ب

د درگيـر گويى و تكرار واضحات، كافى نيست. بايطور جزء و مشخص، درگير بشويد. كلى
 بافى، كافى نيست.ىشود و كلد. ديگر با سخنرانى نمىشوي

ـفه فل ومر به معروف و نهى از منكر كه جـزا جالب است كه حضرت از موارد اصلى  س
ـان توزيـع عارا ذكـر مـى« ء   الغنائمقسمةُ الفى»قيام عاشوراست،  ـه هم ـد ك ـه كنن دالن

ه بـكـردن آن  اغنيا و ثروتمندان و هزينهالمال و نيز گرفتن مال از هاى عمومى و بيتثروت
 هاى طبقاتى است. نفع فقرا و محرومين و كاهش فاصله

 گويند: مى السالم()عليهدالشّهداسي 

ها ىكليف ش،لى شما بوي   كوىاهى ك،يند   من ب،اى همين حقهوو انن» 
 كنم.  شماها ير جامع  احت،ام يارنهد   انهن احته،امشده  قيام مى  حد ي ضان 

)صلى اهلل لليه   آله  شما هم ااشى از لملك،ي الويىان ايست؛ بلك  ب  الار، پيامب،
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  ب  احت،ام ينن   ااتسا  شما ب  ينن   ب  الداست. م،يم جلهوى پانتهان   سلم(
نهلث،كم مهن ا فيه  لكهم »يهنهد   شواد   شما را ب، الوي ى،جي  مىبلند مى

انهد   ههيچ به  انشهان اكه،يه كسااى ك  هيچ الدمتى ؛«للي    ا نَد لكم لنده
گوننهد  ياانهد   مهىفييلتى هم ب، انشان ادارند  باز شما را ب، الوي مقدم مهى
اند؟ از ينن.  لى كجا شما جلوى، بف،مانيد. انن احت،ام   التبار را از كجا آ ريه

كنيد. انن التبهار اجتمهالى را اله،ج كنيد؟ ير راه الويىان ال،ج مىال،جش مى
كنيهد   ا  حاكمان   شاهان  با يبدب    كبكب  رفت   آمد مهىكنيد. مينن امى

ياايهد كه  همه  انهن التبهار   كنيهد. آنها مهىب  ىكليف ش،لى الوي لم  امى
مه،يم از شهما ىوقه  احت،امى ك  ير جامع  يارند  بدان الار، بهويه اسهت كه  

الدا قيام كنيد؟! اما چنهين اك،ينهد    ير بيشهت، حقهوو الهدا  ياراد ك  ب  حق
 «.  .لن اكا،ِ حقِّ  ىقصُ، ن»وىاهى ك،يه   ب  ىكليفتان لم  اك،يند  ك

 سپس فرمود:  
فا را ضهان  ضع ؛ حق«.ماميا حقي اليعفا فييَّعْتُم   اميا حقُّكم بزلمكم فطَلَبْت»

ما ك،يند   پيش چشم شما   مستيعفين   فق،ا   مح، مين پامهال شهداد   شه
آن را  الويىهان مجامله  اك،ينهد   همه  ب،اياشفتيد؛ اما يرباره حقوو   منهاف 

انسهتيد   هه، جها مطالب  ك،يند. ه، جا سخن از مناف  الويىان است  محكم مى
به   الس م()للي آنيد. امام حسينسخن از حقوو مح، مين   ضعفاست  كوىاه مى

اه رمالى ير  ؛ ا «ف  مااً بذلتموه»ف،موي   )صلى اهلل للي   آل   سلم(اصحا  پيامب،
  »،ينهد. كنن  بذل ك،يند   ا  ير راه الدا   ااق     جهاي   لدالت  اافاو ي

تهى ح؛ اه  « ا افساً الار،ىم لِليذى اللقها   ا لشي،ةً لاينتموهها فهى ذا  اللَّه
 يلى به،اىجااتان را نك بار هم ير راه الالق انن جان  ب  الط، ااداالتيد؛ نك س

  ير هانتهان كه  فاسهد بوياهدنشينن اخوريند   ا  ب  الار، الدا با قهوم   الو
 ت الههى  ها را ك،يند؛ اما با  جوي انن  آرز ى بهشهافتايند. هم  انن كوىاهى

 ن للىتَمَنيوُااتم ىَ»ير آال،  را هم يارند!  )صلى اهلل للي   آل   سلم(همنشينى پيامب،
ابيها امب،ان   الواهيد ير بهشت  همنشهين پيهامى ؛«اللَّ  جَنَّتَ     مجا رة رسول 

اه  شهما  هم باشيد ير حالى ك  من منتظ، ااتقام الهى ب،اى شما هستم. حال كه 
 ،فهدارى  كنيم  حاض،ند از ما رالوي  اه  اقدام هستيد   ا   قتى ما اقدام مى

 «حتى نك يفاع الشك   الالى كنيد  چگوا  اميد بهشت يارند؟!
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 فرمود:  
ا   به  ا ك  ب  اهام الهدكنيد. شمشما  م،يان الهى   مجاهد را اك،ام امى»

  سلم( لي   آل ل)صلى اهلل الار، الدا ير ميان م،يم محت،ميد   م،يم ب  احت،ام پيامب،
   فهداكارى()صلى اهلل لليه   آله   سهلمگذاراد  چ،ا ير راه پيامب،ب  شما احت،ام مى

ههاى انبينيهد كه   پيم؛ مى«قد ى، نَ لهويَاللَّ  منقوضَ  ف  ىَفْزَلون»كنيد؟ امى
 ِ اهتم لهبعاميها اَ»زايد. الهى هم  اق  شده   زن، پا ااداالت  شده    ف،ناي امى

اى ذره هاى پدران الويىهان؛ اميا همين ك  ب  نكى از پيمان«ذِمَمِ آبائكم ىَفْزلون
 ير انهن سلم( )صلى اهلل للي   آل  زايد. ميااو رسول اللَّ شوي  ف،ناي مىجسار  مى

ير  هها   محه، مينگي،هها  بيچهارههها  زمهينا  الجامع   ىحقي، شده   كوره
ننهان اها ايست. كسى ب  ااد   كسى ب  فك، مح، مين   بيچارهشه،ها رها شده

 «كند.رحم امى

ـلم()صلى اهلل عليه وهر شدن ميثاق رسول اللّامام بالفاصله بعد از اين كه از تحقي  سـخن  آله وس
ـد. پـس معلـوم كه چگونه در شهرها رها شدهكشند گويند، بحث محرومين را پيش مىمى ان
 است.  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(هز مفاد اصلى پيمان رسول اللّشود كه اين بحث، امى

 فرمود:  

؛ اه  ير آن منزلهت «ا فى منزلتكم ىَعملون   ا من لم  فيهها ىعتبهون» 
ند   اه  اكنيد نعنى ا  الويىان اه  لم الهى ك  يارند  ب  ىكليف الوي لم  مى

كنيد. انن هم  احته،ام   كند   اه  لم  است  حمانت مىاز كسى ك  لم  مى
الواهيهد الواهيهد؟! كجها مهىالواهيد؟ ب،اى چ   قت مىح،مت را ب،اى چ  مى

)يُههن به  معنهى «. باايهانِ   المصااعةِ لنهد الظيلمهةِ ىعملهون»ال،جش كنيد؟ 
ى ك،ين است ك  ما ير زبهان مالمالى نا همين ماستر نن است. ايهان  ر نن

گهونيم.( شهما همه  چيهز را ااگارى مىفارسى  ب  كنان  از سازشكارى   سه 
ف،مانهد كه  شهما بها كنيد. مصااع  همان سازشكارى است. مهىمالى مىماست

ك  الويىان امنيهت ياشهت  باشهيد. به  الهار،  ستمگ،ان ساز  ك،يند ب،اى آن
. جااتان   منافعتان  از ينن الدا ازي شهما ها را فدا ك،يندامنيت الوي  هم  ارز 

شد   شهما بانست ى،ك مىما  الهى بوي ك  مىمح،ها هم   لزنزى، است. انن
ك،يند   اك،يند. شما از بقي  م،يم  ضعتان ير آال،   بدى، بانست اهى مىمى

است. مصيبت شما بيشت، است؛ زن،ا مج،اى حكومهت بانهد ير يسهت للمهاى 
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للمهاى ينههن باشههد )  همههين لبههار  بانههد ير يسههت الههى باشههد  حكومههت 
 (لليه رضهوان اللَّ )از اسناي  انت فقي  است ك  امامنكى  السه م()للي دالشيهداسي

؛ نعنهى «مجارى اامور   ااحكام باندى العلماء باللَّه » -ااد ب  آن استناي ك،يه
اشهد مج،اى حكومت   مدن،نت   رهب،ى جامع  باند ب  يست للمهاى الههى ب

ك  امين ب، ح ل   ح،ام الدا اد هسهتند؛ امها انهن مقهام را از شهما گ،فتنهد   
؛ «ااتم المسلوبون ىلك المنزله »ام، ز حكومت ير االتيار للماى الهى ايست. 

ياايد چ،ا از شما گ،فتند   موفق شداد حكومهت را منحه،ف كننهد   شهما مى
  متيحهد په،چم حهق، ن كننهد؟! زنه،ا شهما زنه، للماى صال  را از قدر   بي

ك  همه   اشدند  پ،اكنده   متف،و شدند   ير سنيت الهى  االت ف ك،يند با انن
ما سُلبتم ذلك اِليا بِتف،ُّقِكم لن الحقي بعدَ البيينه ِ الواضهح . لهو »چيز ر شن بوي. 
اگ، حاض، بويند ك  زنه،  ؛...«  ىحميلتم المئواة فى ذا  اللَّ   صب،ىم للى ااذى

ىوهين   اذنت  مقا مت كنيد   ير راه الدا راج بب،نهد  حكومهت  بار شكنج   
؛ شهما «  لكنيكم مكينتم»بوي؛ اما شما حاض، ايستيد راج بب،ند. ير يست شما مى

لدالتى   ستمگ،ان  ىمكين   امهور الههى   حكومهت را به  اننهان ير ب،اب، بى
هوا  الهوي كنند   ربق شهىسليم ك،يند؛ حال آن ك  آاان ب  شُبها   لم  مى

زى اننهان را به، ااد. چ  چيكنند   ينن را از حكومت ىفكيك ك،يهحكومت مى
؛ «سليطهم للى ذلك فه،اركم مهن المهو »  ك،يه است؟! جامع  اس مى مسل

ف،ار شما از مه،گ  اننهان را به، جامعه  مسهل  كه،يه اسهت. شهما از مه،گ 
ن بال  شد كه  گ،نزند   همين ف،ار شما از كشت  شدى،سيد. از شهاي  مىمى
ك  انن  اند حال آنها ب، جامع  مسل  بشواد. شما ب  زادگى يايانى چسبيدهآن

الواهيد از آن جدا شوند؛ امها بداايهد شوي؛  لى شما امىزادگى از شما جدا مى
كنيد كه  اگه، مي،ي. آنا گمان مىك  ه،كس ير راه الدا كشت  اشوي  لاقبت مى

، شهيد اشوند  مدىى بعد باند با ذليهت بمي،نهد. ماايد؟ اگشهيد اشوند  ىا ابد مى
يارند؛ اما يايا يست از شما ب،الواهد ياشت. پس ىا ينه، شما يست از يايا ب،امى

ىهان ير راه ينهن اشده  شما للماى الهى  جااتان را ير الط، بيندازند  از حيايت
 «.ها مان  بگذارند   فداكارى كنيد  ارز 

 گويند:سالم مىدالشّهدا رو به بزرگان اسي 

عفاءَ فههى انههدنهم»  لمْتُم اليههُّ ؛شههما انههن ضههعفا  مستيههعفين  فقهه،ا   «اَسههْ
اند   ىسهليم اننهان بست  ىحون  يستگاه ظلم يايهبست    كَتْمح، مين را يست



 

 78 عقل سرخ ؛السالم()عليهحسين                   
 

ااهد   هانى از م،يم  ب،يه اننهان شهده؛ گ، ه«فمن بين مستعبَد مقهور»اند. ك،يه
شهواد. ريه  ير زن، يست   پاى آاان ل  مهىالوهاى مقهور   شكستما  ب،يه

اى ههم مستيهعف   فقيه،   ه؛ لهد«  مغلهو   بين مستيعف للهى معيشهت»
نَتَقلَّبهونَ فهى المُلهكِ »ىواانهد ىهيه  كننهد. ااد   اان شبشان را هم امهىبيچاره
كننهد   انهن محه، مين الواهند  حكومهت مهىها هم ه،گوا  مى؛ آن«.بِآرائهم

؛ «فى ك ي بلدٍ منهم للى منب،ه الطيهبع نصهق .»پناهند. امع   بىبيچاره ير انن ج
ااد ك  افكهار لمهومى را بسهازاد   به  مه،يم اى را گماشت هه، شه،ى لدير 

بهاز  ؛ يستشان كهام «.نياسُ لهم الَوَلفاَندنهم فيها مبسورة   ال»ير   بگونند. 
ىواانهد از   امهىااهد بست  افتهايهها يستاست    م،يم هم زن،يست   پاى انن

ىواانهد يسهتى را كه  به  ؛ مه،يم امهى«اندفعونَ نَدَ امهس»الوي يفاع كنند. 
ها ز ر بگونهد  لقهب بزانهد   قهدر  يفهاع از الهوي آند ىا ب  آنسمتشان مى

آشهوبيد كه  چه،ا فقه،ا   اگ،نهد   ب،امهىها را مىاداراد. شما هم  انن صحن 
عفةِ جبيهار لنيهدٍ»ااهد؟ يهپناه   گ،سهن  افتهامح، مين ير شه،ها بى  للهى اليهَّ

هاى ستمگ،   معااداد. صهاحبان قهدرىى هسهتند كه  اى آيمه؛ اننان لد«شدند
كننهد   به  ر   ني،اسه مى للي  ضعفا   مح، مين بسيار الشن لمه  مهى

شواد؛ ير حالى كه  كنند   متذسفاا  بى چون   چ،ا هم ارالت مىحكومت مى
مُطهاعع ا نَعه،فُ المُبهد    »ال،  را قبول ياراهد  شناسند   ا  آا  الدا را مى
كهنم از لجيب است. چ،ا من ىعجيب اكنم؟ ىعجيب مهى ؛  اقعا«.باًالمُعيد فيها لج

شما ك  انن زمين زن، پاى ظالمهان  صهاف   پههن   رام اسهت   حتهى نهك 
بار زمين بخوراد   جامعه  بينند ك  ااق  نكيش پانشان امىپستى   بلندى پ

 ه نها    الهائن  حكومهتلديفاع زن، گام آاان افتايه است. نك ى  بىاس م
الملمنين بهم نيه،ُ   لام  للى»رااند بگي، ستمگ، حكم مىاى باجهكنند  لدمى
؛   كارگزاران حكومهت ههم بهونى از لارفه    مه،بهااى   ااسهاايت «.رحيم
 «ااد   شما باز هم ساكتيد.اب،يه

 گويند : ىامام در پايان همين منبر م 

لَ  زين به،اى سهلطنت  ىنهافس ير يااى ك  انن قيام ما  لَ ىو مى الدانا » 
ههاى قدر    گدانى يايا   شه،  ايست؛ بلك  ىنها ب،اى س، پا كه،ين اشهاا 

ااهد   هاى راهنمانى   ىابلوهاى راه را ااداالت انم. انن ل متينن ىو قيام ك،يه
ب، پا كهنم.  -يهد ك  راه ينن را اشان مى -ا الواهم ي باره انن ىابلوها رمن مى
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ااد   باند آگاه شواد   بانهد قيام من ب،اى انن است ك  م،يم گيج   گم،اه شده
 «  ها بپاشيم ىا بيدار شواد.زيهمان را ب  صور  انن الوا الون

ـد و مردم اينك در حيـرت و ضـاللت»در زيارت شهداى كربال هم آمده است كه   ان
ـفبهاز اوضاع ندارند كه چى تحليلىديگر  ـه افى از اوچى است و خون شما، تحليل ش ـاع ب ض

ـين ـد : مـن مـى السـالم()عليهمردم، ارائه كرد و مردم از حيرت و ابهام خارج شدند. حس گوي
اى ا، مـن بـرخواهم دوباره مردم بفهمند كه چه خبر است؛ ولو خون من ريخته بشود. خدايمى

ـام كـردههدوباره سر پا كردن نشانه ام. اى ديـن تـو و اصـالح علنـى در سـرزمين تـو قي
ه؛ نـو قابـل تحريـف  كنند؛ يعنى اصالح يواشكى، اشاره مى«اصالح علنى»به  السالم()عليهامام

ـد، مـبلكه اصالح علنى و ظاهر، مى ـدا كنن يـت ردم، امنكنيم تا بندگان مظلوم تو، امنيـت پي
ـامبر حدود و احكام و قوانين تو و سنّاقتصادى و اجتماعى و فرهنگى بيابند و به  و در تـت پي
ه ايـن شود. و خطاب به اصحاب فرمود: بعد از همـحكومت، عمل بشود كه اكنون عمل نمى

ـتپيمانان و هوادارانتان ياريمان نكنيد، بدانيد كـها اگر شما حضّار و همحرف مگران ه ايـن س
ليـه وآلـه عى اهلل )صلوند تا نور پيامبرربيش از اين بر شما مسلط خواهند شد و آن قدر پيش مى

ـلم( بنا س است )حسبرا به كلى خاموش كنند. در هر صورت، اگر به ما نپيونديد، خدا ما را  وس
ـتم و دانم كه نمىاللَّه و نعم الوكيل(. من با شما اتمام حجت كردم؛ حال آن كه مى ـد. گف آيي

 دانم كه شما جهاد نخواهيد كرد. مى

ـه و د باز مدينه تا ورو السالم()عليهاست كه از آغاز خروج اباعبداللَّه سؤال بعدى اين   ه مك
ـه نقشسپس در مكه چه وقايعى ات ـايع چ ـتند؟ فاق افتاد؟ چه افرادى در ايـن وق ـايى داش ه

ـاخواهيم به تيپعبارت ديگر مىبه ـه ام ز ام در آن شناسى افراد و شناخت فضايى بپردازيم ك
 مدينه خارج شدند.

ـيحت آدم   ـان را نص هايى در مدينه و سپس مكه با امام مواجهه داشتند و اغلب هـم ايش
ـدر كردند كه روش شما تند است و شما قدرى افراطى برخورد مىمى كنيد و خالصه ايـن ق

ـدسخت نگيريد و كوتاه بياييد، شايد فرجى برسد و  اى هـم از طـرف همشكل حل بشود. ع



 

 80 عقل سرخ ؛السالم()عليهحسين                   
 

ـان كردند، بعضى مـىا ايشان برخورد مىخليفه، از موضع حاكميت و دستگاه ب ـتند ايش خواس
ـا نبال درگيرى مىاالمكان درگيرى نشود و بعضى نيز از ابتدا به دتسليم شوند و حتى گشتند ت

شناسـى ايـن تر كشته شود. در اين جا بهترين روش براى تيپسريع السالم()عليهعلىبنحسين
هداها با سيو نحوه مواجهه آن ها را نام ببريماست كه ما چند نفر از اين را در  السـالم()عليهدالشـّ
 مدينه و مكه  گزارش كنيم.

ـاكيكى از نمونه  م مدينـه ها و اولين نمونه كه بايد به آن پرداخت، غير از وليد كه ح
تصميم گرفتند كه از مدينه به سمت مكه خارج  السالم()عليهدالشّهدابود، مروان است. وقتى سي

كارى كند و به شدت برخورد بكند و امام را از طرف دستگاه آمد كه محكمشوند، مروان 
ـا از مجبور به بيعت يا بازداشت كنند. حتى در صورت امكان مى خواستند ايشان را همان ج

ـنم و در اى است و االن در مورد او نمىشدهبياورند. وليد، فرد شناخته پا در خواهم بحث ك
طلبى و عياشى، مايل بود كـه درگير شود و از سر عافيت خواست خيلىاين قضيه هم نمى

دردسر خاتمه يابد؛ اما مروان برخورد كرد. شـما مـروان را در نحوى زودتر و بى ماجرا به
چهار مقطع از تاريخ صدر اسالم در نظر بگيريد. مروان، داماد خليفه سوم و از كسانى اسـت 

د و وجهه او را در افكار عمـومى خـراب كه خيلى صدمه معنوى و سياسى به خليفه سوم ز
ـيه كرد و در سوءاستفاده هايى كه در اواخر حكومت ايشان شد، دسـت داشـت و در قض

شورش مدينه هم كه به كشته شدن خليفه سوم انجاميد، روش مشكوكى را  پى گرفـت و 
هاى مختلفى در مورد نقش مروان در آن قضيه هسـت. البتـه خـودش هـم در آن تحليل
است كه مروان،  السالم()عليهها مجروح شد. مقطع دوم، زمان حكومت حضرت اميرىدرگير

ـا مى السالم()عليهشود و با حضرت اميرجزء سران جنگ جمل بود كه درگير مى جنگـد؛ ام
ـتند  السـالم()عليهاحسن و حسين شود. اتفاقااز شكست در جنگ، اسير مىپس  از كسانى هس

ـابر ايـن  به احترام اين السالم()عليهركه براى مروان نزد حضرت امي كه داماد خليفه بـوده و بن
ر جنـگ جمـل، كنند. پس اين آدم دمصلحت كه فتيله اختالفات پايين بيايد، شفاعت مى

هـم  السالم()عليهاو را شفاعت كرده و حضرت امير السالم()عليهعلىبناسير شده و همين حسين
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ـان  السـالم()عليهمجتبىمام حسنه است. مقطع بعدى، رحلت اآزادش كرد اسـت. وقتـى ايش
شوند، جنازه امام را كه مـؤمنين مسموم و در توطئه مشترك باند معاويه و خوارج، شهيد مى

بردند، يكى از كسانى كه  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اكرمدر مسجدالنّبى و در كنار پيامبر براى دفن
ـتاد و مجلوى جنازه و تشييع ـلّح و دكنندگان ايس ـه پيكـر مطهـر س ـد و حتـى ب رگيـر ش

ـام  السالم()عليهحسنامام ـداد ام ـازه ن ـداخت و اج ـابوتش تيـر ان ـه ت ـد و ب ـدازى كردن تيران
ـه  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(كنار جدّش پيامبر السالم()عليهحسن دفن شود، همين مروان است ك
ـيت  السـالم()عليهها چون امام حسـنشوند؛ منتبا او درگير مى السـالم()عليهدالشّهداجا سيآن وص

ـما را  كرده بودند كه بر سر اين مسائل جزيى درگير نشويد و دشمن به دنبال بهانه است تا ش
ـتش ب ـد، همين جا در نطفه، خفه و سركوب كند، از اين مسائل بگذريد و نبرد را به وق گذاري

را در بقيع دفن كردند. موقعيت  السـالم()عليهحسنكوتاه آمدند و پيكر امام السالم()عليهدالشّهداسي
ـبالديگر، قضيه تبعيد ابوذر  ـه ق ـاره كـرديم. آن است ك ـين مـروان و اش ـاز ب ـا هـم ب ج

رسيم كه مروان به مدينه شود تا سرانجام به موقعيت اخير مىدرگيرى مى السالم()عليهدالشّهداسي
ـان را سخت (السالم)عليهآيد و مأموريت دارد كه در مورد امام حسينمى ـد و ايش گيـرى كن

 مجبور به تسليم در برابر دستگاه كند. 

 فرمودند:  السالم()عليهدالشّهداتا همان جا بيعت بگيرد؛ اما سي مروان فشار آورد 
يعهت الواهيد   من هم نواشكى با كسى بشما بيعت پنهااى ك  از من امى»
م للنى پيش چشه كنم   معامل  الصوصى با هم ادارنم   من ح،ف آال، راامى

 «.م،يم الواهم زي

هايشان مخفـى كـرده ها را زير لباسح بودند و سالحان مسلاى از يارانشهجا امام و عدآن 
ـان سى نيروى مسل -ند. امام با بيست بود ح به سوى دستگاه حكومت آمده و خطاب به يارانش

پيش آمد يا مـن  اى مشكوكگفته بودند كه وقتى من وارد شدم، اگر درگيرى شد يا حادثه
ـا  يتان كردم، مسلحانه به داخل مقرصدا ـه م حكومت بريزيد و درگير بشويد؛ البته تا حدى ك

ــاييم؛ نــه در حــدّى كــه درگ ــا شــروع شــده باشــد. بتــوانيم بيــرون بي يــرى از طــرف م
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ـا كنند. مىحكومت، بيعت نمى شوند و در مقرتسليم نمى السـالم()عليهدالشّهداسي فرمايند مـن ت
ـد ا مروان مخالفت مىپذيرد؛ امرا خواهم داد. وليد مىصبح، پاسخ نهايى شما فردا  كند و به ولي
ـد از اينجا بيرون برود، ديگر دستت به او نمـى السالم()عليهگويد : نه، اگر حسينمى ـد. باي رس

ـينهمين اكنون او را بكشيم يا از او بيعت بگيريم. آن ـا مـروا السـالم()عليهجا هم امام حس ن ب
ـه درگير مى ـد و او را ب شوند و حتى در برخى منابع نقل شده كه ايشان يقه مـروان را گرفتن

ديوار كوبيدند و فرمودند هر كس جرئت آن دارد كه بر روى ما اسلحه بكشد، بكشد؛ يعنـى 
ـار تهديد كردند كه اگر سالح بكشيد؛ نمى ـه اجب ـد. مـروان ب گذارم از اينجا زنده بيرون بروي

و مروان نقل شده، گفت و گـوى  السـالم()عليهدالشّهداوگويى كه از سيولى گفت تاه آمد؛كو
 جالبى است. 

 گويند: به مروان مى السالم()عليهامام حسين 

منان ر مدينه به نفع دشـدكسى بود كه  -حَكَم  -اى؟! پدر تو اى بارآمدهتو در چه خانه» 
كرد. بعد لـو رفـت و پشت جبهه، جاسوسى مىو مشركين در  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيامبر
و  اى شفاعت كردندهواست به شدت مجازاتش كند؛ اما عدخمى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيامبر

از  والب بـود پيامبر تخفيف داد و تبعيدش كرد. پدر تو، در زمان پيامبر، جاسوس و ضد انقـ
ـلم()صلى اهلل عليپشت به ما و به اسالم ضربه زد و پيامبر در تو جزء ردند. پكاو را تبعيد  ه وآله وس

 بود.  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(هاى شخص پيامبرمطرودين اسالم و طرد شده

ـامبر، آن  ـدبعد از پيامبر و در دوران بعد، اين مطرودين كه شخص پي ـا را ض انقالب و ه
ـه ملعون خواند و نفى و طردشان كرد، دوباره به درون دستگاه حكومتى برگر ـدند و ب دانده ش

ـتند و از  -فاصله بيست  سى سال بعد، دوباره خود يا فرزندانشان به درون ساخت قدرت برگش
ـين ها همين مروان است كه خيلى هم در صحنهجمله آن ـا كـرد. چن هاى مختلف، نقش ايف

نظام، شدند. توجيه هم اين بود  هاى مهمافرادى در دهه دوم و سوم حكومت اسالمى جزء مقام
ـد ه اكنون شرايط، عوض شده و خيلى هم سختك ـا عفـو عمـومى باي گيرى نبايد كرد و ب

ـاى عفـو كه مـى مخالفان اسالم هم امكان ورود به حكومت را پيدا كنند؛ حال آن ـيم معن دان



 

 83 گويدالسالم( از مستضعفان ميحسين)عليه                                                                         
 

ـه  ـان ب عمومى، اين نيست كه چنان كسانى برگردند تا حكومت را به دستشان بدهيم؛ ولى آن
خواهيد جا نبايد مغالطه شود. اگر مىحسّاس، نفوذ كردند. ايندرون حكومت و بر سر مشاغل 

اند و در مخالفت با اسـالم، مخالفان را جذب بكنيد و آنان هم از مواضع غلط خود كوتاه آمده
ـد و زيـر  اند، اينتجديدنظر كرده كه ما ببخشيم و اجازه دهيم به زندگى عادى خـود برگردن

ند، عيبى ندارد و اين البته مقتضاى اخـالق اسـالمى سايه حكومت اسالمى، زندگى عادى كن
ـلم(هست و پيامبر هم چنين كردند و بايد هم چنين كرد. يعنى اگر كسى  )صلى اهلل عليه وآله وس

نفس كشيدن نداريد. نه، اگر خـود  نبايد بگوييم خودت و هفت پشتت حقبا ما مخالف بوده، 
تـوان كند، او را مىو با اسالم، مبارزه نمى شودرا اصالح كرد و تجديدنظر كرده و درگير نمى

ـه  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بخشيد. عفو اسالمى، همين است و پيامبر ـه، هم ـتح مك هم پس از ف
ـد. از  دشمنان را عفو كردند؛ به جز چند نفرى كه فرمودند هر كس آنان را هرجا يافت، بكش

ـلىجمله، يكى دو شاعر هتّاك بودند كه عليه پيامبر ـلم( )ص ـعر  اهلل عليـه وآلـه وس و اسـالم، ش
ها از جمله كسانى بودند كه پيامبر عفوشان نكردند؛ كردند. اينگفتند و مبارزه فرهنگى مىمى

ـا اگـر  -رهبر مشركين  -ولى همه دشمنان حتى ابوسفيان  را عفو كردند. عفو، الزم است ام
ـالف نهضـت كار سابق هممخالفان سابق اسالم، نظرياتشان تغيير نكرده و با همان اف چنان مخ

ـاق هستند و ما آن ها را وارد حكومت كنيم، اين ديگر يك انحراف و خيانت است. ايـن اتّف
متأسفانه در صدر اسالم افتاد و جاى صاحبان انقالب و دشمنان انقالب در حكومت اسـالمى، 

 تغيير يافت.

، مبه نام اسال ن،بوسفيابراى فرزند ا سلم()صلى اهلل عليه وآله ومروان آمده بود تا از فرزند پيامبر 
 گويند: شوند و مىبا مروان درگير مى السالم()عليهدالشّهدابيعت بگيرد. سي

ـما  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(تو پسر تبعيدشده پيامبر»  هستى. پدر تو جاسوس بود. اينك ش
روشـن اسـت « ايد.شده كارهايم و شما همهايد، ماها حذف شدهدوباره حكومت را فتح كرده

هدار جاى سيكم جاى چنين افرادى باشد، ديگكه حكومتى كه كم نيسـت.  السـالم()عليهدالشـّ
ـد در يكـى از همين مروان، نقش پيچيده ـد، يزي ـدتى بع اى در حكومت اموى ايفا كـرد. م
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ى كـل ها، از اسب افتاد و مرد. حدود پنج سال بعد از قضيه كربال، مروان خليفه شد. يعنعياشى
ـد و خـودش و نسـل حكومت اسالم را در دست گرفت. پسر طرد ـه ش ـامبر، خليف شده پي

ـد و جنايتبنى ـايى مروان تا مدتها كل حكومت اسالمى و جهان اسالم را در دست گرفتن ه
ـا، هاى سياه و عجيب و غريب، از پله قدرت باال رفتنكردند كه حسابش جداست. ائتالف ه

ـاه  نفوذ كردن در حكومت و به ـاك و گ ـير خطرن تدريج، همه چيز را به دست گرفتن، س
 گردد؟ جا مىها جابهشود و جبههها عوض مىدارى طى كرد. ببينيد چگونه صفخنده

تقـوا را وارد هاى فاسـق و بـىبه مروان فرمودند كه دستگاه، آدم السالم()عليهامام حسين 
است؛ نه م كرد. واليت و خالفت، حقنخواهيم  حاكميت كرده و ما با چنين دستگاهى بيعت

 شما. 

ـيم مى خود كنم كه واليت و خالفت را حقم مىگفتند كه من فردا در مع عام، اعال  دان
ـاره چيـزى نمـىيا حقّ شما و امثال شما! اكنون و اين ـا گـويم. مـروان آنجا در داراالم ج

ين اى هستى؛ چون و غيراسالم ديننسبت دهد كه تو بى السالم()عليهتوانست به امام حسيننمى
ـد بـگرفت. معاويه هم كه روباهى بسيار پيچيده بود، قبـل از مـر  ها ديگر نمىحرف ه بان

نسبت دهيد  السالم()عليهو حسين السالم()عليهتبهكاران سفارش كرده بود كه چيزهايى به حسن
ا آنان يد كه بزى بگويكه بچسبد و در تبليغات سياسى و جنگ روانى عليه آنان، در جامعه، چي

ـند، ها را مـىخصوص در مدينه و عراق كه اينخيلى ناجور نباشد و مردم باور كنند و به شناس
ـا د. چيزهايى بگوييد كه مردم واقعاهر تهمتى به آنان نزني ـد. ش ـهبه شـك بيفتن طـرز يعات ب

ـيچ  السـالم(عليه)جا مروان ديد كه به امام حسينشد. آناى، سازماندهى و مهندسى مىپيچيده ه
« شـكنىنونقا»تواند بگويد، تهمت تواند بزند. پس چه گفت؟ تنها چيزى كه مىاتهامى نمى
ـاخواهيد قانونكنيد و مىگويد: شما داريد فتنه مىاست. مى ـد و در جه ن اسـالم شكنى كني

را در افكار  م(السال)عليهتفرقه بيندازيد و خشونت بورزيد. چنين گفت تا با اين بهانه، امام حسين
 فرمايند:عمومى ملكوك كند؛ اما امام مى

ي ر شو يشمن الدا؛ ك  رسول الدا گفت  بوي ه،گاه معا نه  را به، منبه، » 
من يندند  شكمش را بدرند   ا  را بكشيد. م،يم انن صحن  را ينداد   ينداهد 
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ن  را اكشهتند باا رفت؛ اما معا  )صلى اهلل للي   آل   سلم(ك  معا ن  از منب، پيامب،
ان ابتهدا كه    حال اوبت ب  شماها رسيده ك  از منب، جديم باا ر ند. باند از هم

شداد؛  لى اشداد ىها كهار شهما   م،يم با شما يرگي، مىزا ن  ااح،اف باز شد
فاسدها باا گ،فت   م،يم مدام ىوجي  ك،ياد ىا قدر  ب  ىو   اماال ىو   بعهد 

 «.  ب  نزند رسيد

ـده  در مدينه و قبل از حركت به سمت السـالم()عليهدالشّهداسياين عبارت    ومكه گفته ش
ـلمجالب است كه عين همين ا ـه مس ـه شـبنتهام و برچسب را در كوفه ب ـد ك ما عقيل زدن

 ريزى به راه بيندازيد. خواهيد فتنه كنيد و درگيرى و خونمى

ـه « يساحنـف بـن قـ»پردازيم، كسى به نام يك تيپ ديگر كه به آن مى  اسـت ك
به  ه: برويمكاى از او هم خواستند هرد. وقتى نهضت حسينى آغاز شد، عدشناسى جالبى داتيپ

ـال اسـت -ملحق بشويم. احنف پاسخ داد: ما اين خانواده را سى  السـالم()عليهحسين  چهـل س
ـابـدانند؛ چون قدرت كه ها سياست، بلد نيستند و روش سلطنت نمىايم. اينآزموده  نه دستش

 رسيده بود؛ نتوانستند آن را نگاه دارند.

د به مد، بايبراساس منطق ماترياليستى و غير الهى، اين حرف، درست بود. وقتى قدرت آ 
ـه گروهى به بنىهاى درونهر قيمتى آن را نگاه داشت؛ چنان كه ابوسفيان در توصيه اميّه گفت
ـد وبود كه وقتى قدرت به دستتان افتاد، آن را مثل توپ به  ـاس بدهي ـد  يكديگر پ ز انگذاري

ـدر گفت: ببينيد بنـىپسنديد و مىدستتان خارج شود. احنف هم همين منطق را مى ـه چق اميّ
ـيدند؛ ولـىزرنگ ـاى نـخ را كش ـا انته ـد ت ـان آم ـه دستش ـدرت ب  اند، همين كه سر نخ ق
 ن سياسـتنند؛ چوكه حكومت در دستشان بود، نتوانستند آن را حف  ك السالم()عليهمبيتاهل
ابر ايـن، از زنيم. بنـها نبايد گـره بـدانند و سلطنت بلد نيستند و ما هم سرنوشتمان را با ايننمى

ـا همراهـى  السالم()عليهفاصله بگيريد. گرچه ما دشمن حسين السالم()عليهحسين م هـنيستيم، ام
ا دلـش شايد او فرد الصتوانيم درون چاه برويم. انمى السالم()عليهكنيم و  با ريسمان حسيننمى

 خواست كه برود  و كشته بشود. به ما چه؟ 
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ند، خارج بشـو خواستند از مدينهاست. وقتى امام مى« عبدالرّحمنابوبكربن»مونه ديگر، ن 
ـه مسـكردند و آدماى دلسوزى مىهعد ـد ك ئوليت هاى بدى هم نبودند؛ ولى حاضر هم نبودن

 عنـى خيلـىيشند و هم در عين حال، متوسط باشند؛ هاى خوب باخواستند هم آدمبپذيرند. مى
ـماآمد و گ السالم()عليهدالشّهدااشند. اين آدم نزد سيزحمت، آدم خوبى ببى مـردم  فت: آقا، ش

، طرف تو بـوزد ر باد بهها برده دنيايند )عبيدالدّنيا(، حزب باد هستند. اگشناسيد. اينعراق را مى
ـه اعليه تو بوزد، به آن سوى جبهه مىگويند: بيا. و وقتى باد به شما مى ـما ك ـا را ينروند. ش ه

ـد. چگونـ السالم()عليهدانيد كه با پدرت و با حسنشناسيد و مىمى ـاره اعتمـچه كردن اد ه دوب
 كنم نرويد.افتيد؟ خواهش مىكنيد و به سوى عراق راه مىمى

 فرمودند: يدند و مىشنهاى او و امثال اين نصايح آقامنشانه را مىدالشّهدا، حرفسي 

ى متشك،م. الدا پايا  الي، ب  ىو بدهد. ىو سعى الهوي  را كه،يى؛  له» 
 «.  ه،چ  الدا بخواهد  همان الواهد شد

ـدى ها آدمفهميدند كه اينخواستند اين افراد را دست به سر كنند؛ چون مىآقا مى  هاى ب
فرمـود: ها مىند. به اياز دنيا بكننتوانند دل نيستند؛ اما حاضر هم نيستند كه مايه بگذارند و نمى

 رفت. گكنم و سپس تصميم خواهم كنم، فكر مىبسيار خوب! روى پيشنهاد شما مطالعه مى

ـا است كه البتـ - برادر ايشان -نمونه ديگر، جناب محمد حنيفه   ـاتى ب ـئله او از جه ه مس
ـان هـم دلسـوديگران فرق مى ـانى دارد و ايش ين زانه چنـكند. محمد حنيفه سـوابق درخش

ـد رفتهگهايى كرد و وقتى مأيوس شد، به ايشان گفت: حال كه شما تصميم خود را توصيه اي
را كنيد كه اكنون، وقت درگيـرى اسـت، چـايد و فكر مىو آماده حركت و مخاطره شده

 گفت:  السالم()عليهدالشّهداجا بمان. سييد؟! برو به مكه و آناعراق را انتخاب كرده
 كنند   مه،ا ير ن مكه  ههم ههدفت مك  را ايز رلانت امىاننان  ح،م»

 «.  ق،ار الواهند ياي

ـام حـج را   ـد و ام و چنين نيز شد. يعنى دو نوبت خواستند در مكه ايشان را تـرور كنن
ـانم، تمام گذارد و مكه را به سوى عراق ترك كرد؛ با اين استدالل كه اگر من ايننيمه جا بم
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خـواهم حرمـت شود. من از مكه بايد بروم. نمىبه، پامال مىريزند و حرمت كعخون مرا مى
 جا حرم امن الهى است و بايد امن بماند. خانه خدا با ريختن خون من ضايع شود. اين

گفـت:  د حنيفهبينى كردند. محمدانستند و پيشامام حتى قبل از آمدن به مكه، اين را مى 
خـواهى ن نمـىاز مركز دور شو. يا اگر به يمـروى، الاقل به يمن برو و اگر به مكه هم نمى

ه، ز اين كـوبروى، بزن به كوه! پيشنهاد حركت جنگ و گريز و نوعى كار پارتيزانى كرد. ا
هدادالد؟ شايد خدا فرجى برساند. اما سيشوبه آن كوه درگير شو تا ببينيم چه مى  السـالم(عليه)شـّ

 فرمودند: 

د   حتهى چ پناهگاهى ب،اى من امااهب،اير  ب  الدا اگ، ير س،اس، يايا هي» 
ا نزنهد ها را ينگ، ب،اى من امن اگذاراد   جاى امنى اداشت  باشهم  مهن بهكوه

 «.  بيعت اخواهم ك،ي

خواهم يك جنگ چريكى و يواشكى و مخفى راه بيندازم. من يـك شورشـى من نمى 
را بشـكنم.  خـواهم بـتخواهم مشروعيت اينان را زير سؤال ببرم. مـىفرارى نيستم. من مى

خـواهم نمى رم و اصالماجرا بگذا ؤال، بلكه عالمت تعجب بر روى كلخواهم عالمت سمى
 اى بزنم و بگريزم.مخفيانه ضربه

هداديگر را در آغوش گرفتند و سپس سيهر دو گريستند و يك  بـراى  السـالم()عليهدالشـّ
رم؛ ولى از تو متشكتسكين خاطر او فرمودند: شما نصيحت كردى و مشورت خود را دادى و 

ـه از بـرادر خو كنيم. محمد باز هم آرام نگرفت و بازما به خواست خدا حركت مى اسـت ك
 پاسخ دادند:  السالم()عليهجايى مخفى شود. امام حسين نرود يا فعال

آننهد   من اگ، ياال  سوراخ مار هم ب، م نا ير بيابان مخفى بشوم  مهى» 
ها را زنه،  جوي من  مش، ليت انن ن،ا اص ؛ ز«كشندمى م،ا از سوراخ بي، ن

ها  به  ب،ي. من اگ، ير سوراخ مار نا پشت صخ،ه هم مخفى بشوم اننسلال مى
ز سه، اجا بماام   چيزى اگونم  يست آنند   فك، اكن ك  اگ، اننس،ا  من مى
   «ياراد.من ب،مى
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ـيار »مـود: دن او فرمحمد، دوباره اصرار و التماس كرد و اين بار امام براى آرام كـر  بس
ـپس مى«. كنمخوب، درباره پيشنهاد شما فكر مى ـد. س ـه سـر كن خواسـت او را دسـت ب

 اشيد. شما وصى من ب او دادند و به او فرمودند: فعال دستاى نوشتند و بهنامهوصيت

ـا   ـد ت ـهادت داده بودن ردا فـدر آن وصيت، به وحدانيت خدا و به رسالت و قيامـت ش
 نوشت:تكفيرش نكنند. 

ام. انهن نهك من ب،اى ماج،اجونى   افساي   ستم جدندى قيهام اكه،يه» 
ع    رلباا    مايى ب، س، يايا ايست   من ب،اى اص ح جامجنبش كور قدر 

يهام قحكومت اس مى   ب،اى مقا مت ير ب،اب، منك،ا    ب،اى اش، مع، فا  
 «ام.ك،يه

ـلم(وهلل عليه )صلى ااصحاب بزر  پيامبر يك مورد هم جناب جابربن عبداللّه انصارى، از  ـه وس  آل
ـما در مى السالم()عليهو از انصار ايشان و انسان شريفى است كه از امام حسين ـد: ش وران دپرس

ـه مى ، مصالحه كرديد و خود شما هم ترك جنگ كرديد؛ چهالسالم()عليهامام حسن شـود ك
 اكنون نيز همان روش را ادامه بدهيد؟

 گويند: مى السالم(عليه)دالشّهداسي 

سهولِ ِ   رقد فَعَ َ االى ذلك بام،ِ اللَّه    »ا   ش،ان  لوض شده است. » 
  بهن شه،ان  آ؛ آن مصالح  را به،اير مهن ير «ااا انياً افع  بام، اللَّ    رسول 

نن نك   ير اك،ي؛ من هم انن جهاي را ان )صلى اهلل للي   آل   سلم(ام، الدا   پيامب،
آن  كنم. ش،ان  جامعه  ىغييه، كه،يه اسهت. يرام، الدا   رسول مىش،ان  ب   

 «.  زمان   ظيف  همان بوي   اننك  ظيف  ينگ،ى يارنم

ـا روشـن   فرمودند: ما مذاكره يواشكى و ساخت و پاخت با  كسى نداريم و اصول م
ـا عقيل پيشنهاد كرد كه از بيراهه برويم بنتى عازم مكه بودند، جناب مسلماست. حتى وق ت

ـبانبنبازداشت نشويم؛ چنان كه عبداللّه كمين نخوريم و ه از بيراهـه بـه مكـه زبير هـم ش
رويم؛ يعنى راه مىفرمودند: نخير، ما از همان راه اصلى و از شاه السالم()عليهدالشّهداگريخت. سي
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ـااى بزنم و فرار كنم. ههدف من اين نيست كه ضربه  دف اين است كه اين ضربه را دقيق
ها را بشكنم و البته خـود معركه و در پيشانى حاكميت وارد بكنم و ستون فقرات اين وسط

رويـم. بعـد بـر سـر قبـر من هم كشته خواهم شد. فرمود: ما از همين وسط راه اصلى مى
 فت تا وداع كند. گفت: ر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيامبر

ا نهم    ىوست   من ف،زاهد )صلى اهلل للي   آل   سلم(الدانا  انن قب، پيامب،» 
ف    المعه، الليهُمَّ اايى اُحهبُّ»ااد. يااى ك  چ   ضعيتى ب،اى ما پيش آ ريهمى

 «.  ها بيزارمارز ها را ي ست يارم   از ضد؛ الدانا  من ارز «اك،هُ المنك،

هاشـم ان بنىخواستند با خود ببرند، گفت: همه زنها كه نمىهاشم و آنسپس به زنان بنى 
ـاندند  ها داشته باشم. همهاى با آنخواهم جلسهقرار است در مدينه بمانند، بيايند كه مىكه  را نش

 و فرمودند: 

ت پهيش   انن اهيهت بها شهيون   االه    ذله قيام ما آناز شده است» 
ى ؛ نعنهى مها به،ا«ادارنهد گ،نه  كنيهد ر ي. للنى   پيش چشم م،يم  حقمىا

 ر نم. كشت  شدن مى

 : فرمود 
كنيهد  الهواهيم. اگه، گ،نه  ههم مهىم امىم كنيد. ما ى،حايا جلب ى،حمب»

 «.  ها گ،ن  كنيدآهست    با  قار   ير الاا 

 ايشان با اين وضعيت از مدينه به سمت مكه حركت كردند. 
 
 

 و  ى را از لحاظ شخصليتىهاى مهمفضاى عمومى مدينه  روشن شد؛ اما آيا تيپ
 ورد بررسى قرار بدهيم؟توانيم در مكه  متأثيرگذارى مى

 

ـد بحث كر بله، در مكه هم افراد معتنابهى از حيث شخصيت و قدر و منزلت با ايشان   دن
 كنم. كه من دو نمونه را اشاره مى
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ـد  اد شد وموسم حج بود و ايشان هم مُحر م شدند؛ منتها آن قدر فشار و تهديدات زي  آمدن
ارج خاز مكه  وكاره رها كرد يشان حج را نيمهتا ايشان را حتى در حين حج، ترور كنند كه ا

ـيتوگو با جناب ابنفتشد. در مكه، يك نمونه، گ ـال و شخص هاى عبّاس است كه از رج
ـان و مفسـن اسالم و از اسـالمجها مهم ـهران شناس ـه ب ـان هـم در مك  قـرآن اسـت. ايش
ى؟ نتجديدنظر بك ى،شود در اين روش سياسكند كه آيا نمىنصيحت مى السالم()عليهدالشّهداسي

ـدّرحمانه از بين مـىكشند و همه شما را بىمسلّم است كه اينان تو را مى ـيچ ح ـد و ه ى برن
 شناسند؛ زيرا هيچ اصولى ندارند. نمى

 فرمودند:  السالم()عليهعلىبنحسين 

نهار گونى؟ مهن ف،زاهد پيهامب،م. مه،ا از كچ،ا انن اصان  را ب  من مى» 
 ، ز ير كه   از الاا    شه،مان بي، ن ك،ياد   ام    آل   سلم()صلى اهلل لليپيامب،

زاهد جهان اس م  جانى امااده ك  مهن به، م   امنيهت ياشهت  باشهم! به،اى ف،
اهداري.  هيچ جها امنيهت  جهوي )صلى اهلل للي   آل   سلم(پيامب،  ير س،زمين پيامب،

هها م كه  انهنكجا ب، ؛ من «.ل فى مو ٍ ن،ند نَ قت انستق،ُّ من ق،ارٍ   انذبى»
كشهند؛ ا ب  ه، قيمتهى بااد ك  م،ىصميم گ،فت  ها اص ض من اشواد؟ اننمتع،

 هاست. من ا  شه،ك به  جوي من  ل مت سلال بزرگى ر ى انن زن،ا اصوا
، را ىغييه م()صلى اهلل للي   آل   سهلام   ا  مشى   انده   اصول پيامب،الدا  رزنده

 «.  ندالواهند م،ا بكشصول پيامب، باقى هستم  مىام؛ نعنى من چون ب، ايايه

 گويد: كند و مىاس در پاسخ به نكته جالبى اشاره مىابن عب 

ينن ايستند؛ امهاز گوند بىانن م،يم  مصداو آن آنا  از ق،آاند ك  مى» 
اظههار  الوااند  رناكاراد  ب،اى جلهب ىوجه  الوااند  اما باكسالت  اماز مىمى

سهتند. هكنند؛ اما بسيار كم! مذبهذ  كنند. الدا را ناي مىمىف، شى ينن   ينن
 «.ابتى ادارادر شن   اصول ث ااد. ال ااد   ا  آن ر،فىىا  انن ر،ف
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ـان حاب و باس، درباره جامعه، مردم و افكار عمومى و خيلى از اصاين تعابير ابن عب  زرگ
ـهااما سؤالم از تو دانم و تكليفشان روشن است؛ ها را مىگويد: من ايناست. مى  ين اسـت ك

ـاز امـچرا خود را براى اينان يا به اعتماد اينان به كشتن مى ـان دهى؟ البته  ب ها را اسـخپام هم
 دهند. مى

رد بيعت نكـ السالم()عليهاست؛ كسى كه با اميرالمؤمنين« ه بن عمرعبداللّ»مورد ديگر هم  
ـاى حجاجو احتيا ـان هـيوسـبنط شرعى كرد؛ اما بعدها با پ م ف ثقفـى بيعـت كـرد! ايش

ـه امـرا نصيحت كرد. اين هم تيپ جالبى اسـت. ابـن عمـ السالم()عليهدالشّهداسي ـدا ب ام ر ابت
ا بين دنيا رهستيد؛ پيامبر  ()صلى اهلل عليه وآله وسلمگويد كه شما فرزند پيامبرمى السالم()عليهحسين

ـا را ند آن خانواده هستى؛و آخرت مخيّر كردند و او آخرت را انتخاب كرد؛ تو فرز ـا  دني ره
ار خواهد حكومت اسالمى برقـركه عليه ظلم، موضع گرفته و مى السالم()عليهكن. انگار حسين

ار ست؛ چه كـشود، به دنبال دنياست!  گفت: ول كن دنيا را! دين، يك امر قدسى و مقدّس ا
ش هم ! چون خوددارد به دنيا و سياست و حكومت؟ ول كن و دنبال آخرت و عبادتت برو

ـدهآدم اهل عبادتى بود. گفت: حسين جان؛ اين حكومت براى اين ـه ش ـار ميخ ـا چه و از  ه
ـتنى ها ديگر، بيرون آمدنى نيست و از دست شماها هم خارج شده و ديگـر بردست اين گش

ـاب  اند. جدّ تو، آخرت رار شدههاست و مستقنيست. دولت و قدرت ديگر در دست اين انتخ
ـنم اگـر تـو م دنيا را رها كن و سخت نگير! به مدينه برگرد. من فكر مـىكرد و شما ه ك
ـد ها با تو كارى نداشته باشند و اگر ساكت باشى، مزاحم نمىبرگردى، اين م هـشـوند و يزي

 معلوم نيست كه خيلى بماند. 

 دهند: به ابن عمر جواب مى السالم()عليهدالشّهداسي 

ى چه  منطقه ب، انن منطق ب،اى هميش ! انهن ؛  اى«اُفٍّ لهذا الك م ابداً» 
 است؟ من چگوا  سكو  كنم؟ ب،اى من استدال كن ابن لم،   بگو كه  مهن

طها الپذن،م. بگو كجها يارم كنم. اگ، يرست استدال كنى  من مىكجا الطا مى
 ر م؟كنم. من كجا بي،اه  مىمى
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ـد اسـت كنى. يزيـگويد: اللّهم ال. نه  تو هرگز خطا نمىابن عمر مى  لـى مـن ود، فاس
 ترسم اين چهره زيباى تو با ضربات شمشير متالشى بشود. حيف نيست؟! مى

 گويد: مى السالم()عليهحسين 

حتى اگه، سهاكت باشهم. مگه، سه،  ياراد؛ها يست از س، من ب،امىانن» 
ين ،ان الهدا را چنهرا ازي فاسقان اب،ياد؟ مگ، س، پيامب الس م()للي زك،نابننحيى
   اس،ائي  مگ، از نك صهب  ىها نه، هانى اب،نداد؟ گذشتگااشان ير بنىآيم

هانشهان رفتنهد   ير هفتاي پيامب، را اكشتند   بعد به  بهازار   به، سه، مغهازه
كنهى كه  هانشان اشستند   ب  زادگى لايى ايام  ياياد؟ ىهو گمهان مهىيكان

 بته،س     از الهدا ند؛ چون ف،زاد پيهامب،نم؟ لبدالليهى،سند ما را بكشاننان مى
   «كمكم كن.

 گفتند :  السالم()عليهدالشّهداحتى در بعضى اسناد نقل شده كه سي
بته  گ،فت.   اگ، هم بت،سهى  الاگ، پدر  لم،  ام، ز بوي  ر،ف م،ا مى

آنهى  مىى،سى   با من الذر زنايى يارى. لذر   بهاا   كم ايست. اما اگ، مى
ن. بيعهت اكه ز ه، اماز  يلا كن  لى با اننهانااق  يلت با من باشد   م،ا بعد ا

هها كهنم بها اننالواهى شمشي، ب،يارى  ب،ادار؛  لى از ىو الواهش مهىاگ، امى
 «بيعت اكن.

نرفت و ماند و اعمال حج انجام  السـالم()عليهالبته او متأسفانه بعدها بيعت كرد! با امام حسين 
ـه اسـت. داد، عبادت كرد و  نماز شب خواند و خودش بعدها  ـه روشـى را رفت فهميد كه چ

ـال حـج خودش نقل مى كند كه سال پس از حادثه كربال، من دوباره در مكه بـودم. هـر س
رفتم! سال بعد، در مراسم حج، مردى كوفى آمد و از طهارت و نجاست خون پشه از مـن مى

ـا  ـد، آي نجـس پرسيد؟ مسئله شرعى پرسيد كه اگر به لباس احرام من، خون پشه رسيده باش
ـا خـون پسـر شود؟ من خنديدم و به او گفتم كه شما عراقـىاست؟ اين حكمش چه مى ه
كنيد؟ به خدا، ايد از طهارت و نجاست خون پشه از من سؤال مىپيغمبر را ريختيد و حال آمده

شناخت. او ديده بود كه با چشم باز به كربال رفت؛ زيرا عراق و شماها را مى السالم()عليهحسين
ـا آن  السالم()عليها پدر و برادرش چه كرده بوديد؛ منتها انتقاد من به حسينشما ب ـه ب اين بود ك
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كلـى كرد و سياست را بهچيزها كه از عراق و از مردم، ديده بود، ديگر بايد كار سياسى نمى
؛ يعنـى «ننبغى ل  انْ ا نتح،يكَ ما لا    ان ندال َ فى ما يالَ َ في  الناس»گذارد. كنار مى

دانم چرا چنين كـرد. او هـم ديگر سزاوار بود كه تا زنده بود، تحرّك سياسى نكند و من نمى
ـاالخره «فانَّ الجمالة الَيه،»رفت زير همان پرچمى كه مردم رفتند. بايست مىمى ؛ چـون ب

ـياكثريت هميشه درست مى ـا هم ـه هسـت و فض ن گويند  و حاال اكثريت همين است ك
كرد و اين يك اشتباه سياسـى بـود شد و سكوت مىمى بع جوبايست تااست؛ حسين هم مى

 ، سر زد. السالم()عليهكه از حسين

ـين    ـه  السـالم()عليهدر بررسى جغرافياى سياسى زندگانى حضرت اباعبداللَّه الحس ـه نقط ب
ـه و در حقيقـت، عطف تاريخى مى ـاى كوف ـه، فض ـه اسـت. مـردم كوف رسيم و آن كوف

 ورد توجه رسد كه سؤال هميشگى تاريخ است و بايد موه به نظر مىشناسى سياسى كوفجامعه
 كنم در اين زمينه هم صحبت بفرماييد. ه قرار بگيرد. خواهش مىمداقّ

ـدم م عنى خـطابتدا پادگان نظامى بود؛ يى در تاريخ است. كوفه كوفه، شهر بسيار مهم   ق
ـد همـمجاهدين اسالم بـوجبهه مسلمين در جنگ با امپراتورى ايران و پايگاه نظامى  ين د. بع

ـين  عاشورا. مردم شد؛ حدود بيست سال قبل از السالم()عليهشهر، مقرّ حكومت اميرالمؤمنين هم
ـده و ودند، سالرا كه فرزندان رهبر و خليفه ب السالم()عليهمكوفه، حسن و حسين و زينب ها دي
 برم. نمونه را اسم مىهاى مختلف داريم كه من چند شناخته بودند. در كوفه هم تيپ

ـيث كه بعضـى« شبث بن ربعى»هايى داشتيم مثل از يك طرف، آدم  ـا هـم او را ش ه
ـين نظام ابناند، تيپ خيلى جالبى است، فرمانده پيادهخوانده ـدگى چن سعد در كربال اسـت. زن
ـدى نبـودهبينيد هميشه هم آدمهايى را كه مالحظه بكنيد، مىآدم ـد. تيپهاى خيلى ب اى هـان

ـااسـت. ناند! شَبَثْ را ببينيد كه چگونه آدمىمختلف را تجربه و رنگ عوض كرده ـاد واقع  م
اصـول و هاى سازشكار، بـىكند. آدمجالبى كه ايدئولوژى خود را مثل لباس زير، عوض مى

ـه ايـن البحار نقل مىهها در هر انقالبى هستند. سفينبوقلمون صفتى كه هميشه امثال آن كند ك
ـلم(ل از اسالم، از پولدارهاى كوفه بود. شايد همزمان با بعثت پيامبرآقا قب ، )صلى اهلل عليه وآله وس
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ها هـم بگيـرد. چند نفر ديگر هم از جمله يك خانم، ادعاى پيغمبرى كردند كه شايد كار آن
دار كوفى ابتدا به آن خانم ايمان آورد و موذّن او شد. بعدها دست آن زن رو شد و اين سرمايه

، جـزء السـالم()عليهاز صحنه بيرون رفت و شبث مسلمان شد. سر قضيه خالفت حضرت امير
 السالم()عليهبيعت كرد و حتى در حكومت على السالم()عليهكسانى بود كه آمد و با اميرالمؤمنين

ـا  ـه ب ـد، او جـزء خـوارج بـود ك ـيش آم ـان خـوارج پ مسئوليتى هم يافت. بعد كه  جري
ـام  السـالم()عليهعلى ـا ام ـد و وقتـى مـردم ب ـيمان ش ـام، پش ـهادت ام درگير  شد. پس از ش

بيعت كردند، او هم به مردم پيوست و با امام بيعـت كـرد و در حكومـت  السالم()عليهحسن
ـقوط كـرد و  السـالم()عليهمشاركت كرد. اما حكومت امام حسن ـدازى س ـات بران در عملي

 سران ارشد معاويه وارد حكومت او شد.حكومت به دست معاويه افتاد و اين آدم جزء اف

ـا، نامه نوشتند كـ السالم()عليهكسانى بود كه به امام حسين وها بعد، در كوفه، جزسال  ه آق
ـه يتـبياييد كوفه تا قيام كنيم و شما رهبر ما باشيد؛ ما به نفع تو و در ركاب  ـام و علي ـد، قي زي

ـه هـوا پـسمدند. همين آدم وقتى مىسوى كوفه آ به السالم()عليهكنيم. امام حسينمى  بيند ك
ـد هـم حكومـت  است و جوّ سياسى كوفه ناگهان برگشت و شايعات و جنگ روانى و بع

ـا نظامى ـنم و بيـرون بـروم ت ر ايـن ددر كوفه شد، با خود گفت بهتر است از شهر فرار ك
ـا ف اينشوم و اگر طـرباشم، كشته مى السالم()عليهدرگيرى نباشم؛ چون اگر طرف حسين ه
وم تا گور بش گم و الشود. پس بهتر است بروم و فعباشم، دستم به خون پسر پيغمبر آلوده مى

ـا، هـر كسـى در غائله تمام شود. ابن زياد اما آدم زرنگى بود و دستور داد از اين تيپ آدم ه
ـاكوفه بود يعنى بسيارى از بزرگان كوفه كه در باغ ـد ت ـده بودن  در صـحنه هايشان مخفى ش

فت: مـن شان بكنند. گشان را ببرند و در كربال فرماندهها را بگيرند و همگىنباشند، گوش آن
يان، ها همه در اين مآلوده بشود و اين السالم()عليهگذارم كه فقط دست من به خون حسيننمى

ـه، د. از جمهاى پشت سرشان بايد خراب بشـوها هم بايد آلوده بشوند و پلپاك بمانند. اين ل
 سعد در كربال كرد. نظام ابنفرمانده بخشى از پياده اين آدم را هم آورد و
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ـلم()صلى اهلليغمبرپشهيد شدند و دشمن به حرم  السالم()عليهدالشّهداظهر عاشورا شد و سي     عليه وآله وس
سـوزد غمبر مىها را زدند و غارت كردند. اين آدم دلش براى حرم پيحمله كرد و زنان و بچه

ل ر عين حادها چه كار دارى؟ گويد به زن و بچهكند و مىشمر، درگيرى لفظى پيدا مى و با
ـا ـدهم چون در كوفه، نذر كرده بوده كه اگر فتنه حسين بخوابد، چند مسجد به پ ن س خوابي

سازد. ايـن سازد، بعد از عاشورا در كوفه، چند مسجد مىفتنه حسين و حف  حكومت يزيد مى
ربال كـاى از جالدهاى هكند و عدختار عليه يزيد قيام مىها بعد كه ممدت گذرد.ماجرا هم مى

 السـالم()عليهمام حسينكند كه چرا با اپيوندد و توبه مىكشد، باز اين آقا به قيام مختار مىرا مى
ـه د و از فرماندهان قيام السالم()عليهچنان كرديم و جزء منتقمين خون حسين ـتگاه مختار علي س

كشد و كند و مختار را مىوفه را فتح مىك -ه بداللّعبرادر  -زبير بند، مصعب. مدتى بعشودمى
 شود!اين آدم، افسر پليس مصعب بن زبير در كوفه مى

ـا را اين السـالم()عليهااند و هستند. حضرت زينبها بودهها در همه انقالباين تيپ آدم  ه
، خـود مهم شوند، در سخنرانىه آورده مىكوف اند. ايشان وقتى اسير و بهخوب توصيف كرده

ـد: ها دارند و از جمله در جايى مـىتعابير بسيار زيبايى خطاب به همين تيپ آدم ـما »گوين ش
ـه مانيد كه عمرى چيزى را رشته است و بعد همه آنمردم به پيرزنى مى سـت دها را دوباره ب

ها رشته داديد و و بعد همه را به باد كند. زحمات را كشيديد و لطمات را خورديدخود پنبه مى
ن رفـراز سـرگيبشما گلى هستيد كه در ميان لجن و »گويند: يا به كوفيان مى«. را باز كرديد

 صـالااريد و نه داست كه نه اصولى يعنى ايدئولوژى شما پوسيده «. ايدايد. شما گنديدهروييده
 تيد!! چه كسى و بر چه كسى هس دانيد كه بادانيد كه به چه چيز معتقديد و نه مىمى

ـها« مطي بنلبداللي »كنم، نمونه ديگر كه معرفى مى  ـايح احمقان ـه ست كه در نص اش ب
گويد: آقا، حرمت قريش، حرمت عرب و حرمت اسـالم را حفـ  مى السـالم()عليهدالشّهداسي

ـد. مـىبفرماييد. يعنى بحث مليّت و قوميّت و نژاد و مذهب، همه را پيش مى ـه كش ـد ك داني
ـامى بنفضاى سياسى كوفه با ورود مسلم عقيل، خيلى حسينى شده بود و بعد در يك برنامه نظ

و تبليغاتى و شبه كودتا ناگهان فضا يزيدى شد و سپس ستاد بحران به وجود آمد و حكومت 
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عقيل خالى شد. نقل شده كه خيلى از بنوا پس شد و ناگهان اطراف مسلمنظامى اعالم شد و ه
ـان را مـىزن ـا ان كوفه، دست مردهايش ـتند. بيعـت ب ـه هس ـا بـرويم، بقي ـه بي ـيدند ك كش

ـد جاى خود؛ ولى بقيه هستند، تو بيا برويم.  همين، بهالسـالم()عليهحسين ـه »طور، همه گفتن بقي
ـد «هستند، بقيه هستند ، تا ديگر كسى نماند. البته زنان بسيار فداكار و بزرگى هم در كوفه بودن

بودند؛ ولى تيپ غالب كوفه،  السالم()عليهاز شوهران و برادرانشان در صف حسين تركه محكم
ـه  ـين بـن  -همين بود كه  عرض كردم؛ همان تيپى كه وقتـى فاطم دختـر نوجـوان حس

ـا يـورش مـىشود و دشمنان به خيمهدر عصر عاشورا اسير مى - السالم()عليهعلى ـد، ه آوردن
ـهمن ديدم همه مردان شه»گويد: مى ـا ب ـد و يد شدند و اين جالده ـه آوردن ـا حمل طـرف م
ـه را از ما بكنبند و خلخال  خواهند غارت كنند و گردنمى ند و ما را اسير بگيرند. چند نفـر ب

ـه طرف من مىدانستم به چه قصدى بهسوى من آمدند. من ترسيدم. نمى آيند. فـرار كـردم. ب
االى سر من آمد و شروع كرد به باز كـردن دنبالم دويدند و من زمين خوردم. يكى از آنان ب

كرد. به او گفتم كشيد، گريه هم مىخلخال از پاى من و در حالى كه خلخال را از پاى من مى
دانى كه ما دختـران كنى؟ گفت: آخر شما دختران پيغمبريد. گفتم: اگر مىكه چرا گريه مى

ـال را از كنى؟ گفپيغمبر هستيم، پس چرا با ما اين گونه برخورد مى ت: آخر اگر مـن خلخ
كند.كارى است كه بايد بشود. پس چـرا مـن آيد و چنين مىپايت درنياورم، يكى ديگر مى

 «  نكنم؟

هاى بتدا آدمايان از ها در كوفه زياد بودند. البته توجه داشته باشيم كه كوفاز اين تيپ آدم 
ـه به ط السالم()عليهدالشّهدابيند كه سيق شاعر در راه مكه مىفاسدى نبودند. فرزد اساسا رف كوف
ـد: پرسند: وضع كوفه چطور است؟ فـرزدق جـواب مـىآيند. امام از او مىمى مـردم »ده
م بعد هـ«. جا برگرديدهاست. بهتر است از همينهايشان با توست و شمشيرهايشان با آندل

من  اين وسط، وظيفه پرسد كهپرسد و نمىمى السـالم()عليهاحكام فقهى طواف را از امام حسين
ـا داچيست. آيا من هم بايد با تو بيايم يا نه؟ مى ما. شـداحاف  خـريـم. گويد آقا، التماس دع

 گويند:به فرزدق مى السالم()عليهدالشّهداسي
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ننهان اه  اها يرگي، شدنم؟ زنه،ا يااى ك  ما چ،ا با اننف،زيو  آنا ىو مى» 
 كنند. نعنهى فسهايگي،اد   فساي مىكنند  بلك  س،شان را باا مىىنها فساي مى
ههاى الهوي را كهارىكننهد. كاافهتها للنى   موجي  مهىها   اليابانرا ير الاا 
گي،اهد   ظلهم شهكنند. س،شهان را بهاا مهىكنند   قب  آن را مهىىئورنزه مى

؛ «.ا الْخُمُهورشَه،ِبوُ  َ أَبْطَلوُا الْحُهدُ ي  َ«. »كشندالمال را باا مىكنند   بيتمى
ااهد   نعنى قااون الدا   قااون ينهن را ير زاهدگى   حكومهت  ىعطيه  كه،يه

   ؛ امهوال فقه،ا«.سهاكِينأَمْوالِ الْفُقَه،اءِ  َ الْمَ  َ اسْتَئْا، ُا فى»الوراد. ش،ا  مى
 كشند. ها را باا مىحقوو مستيعفين   گ،سن 

 گويند: مىدر راه كربال توجه كنيد.  السالم()عليهدالشّهدابه جمالت سي 

كشهند.   جنگيم؛ زن،ا سهم فق،ا   مح، مين را بهاا مهىها مىما با انن» 
ى قيهام ير نهار ،ننم به،اى؛ من سزا ارى«أَاَا أَ ْلى مَنْ قامَ بِنُصْ،َةِ الديننِ»ف،موي  

 «.  ينن الدا ىا ش،نعت  لزنز بمااد   جهاي ير راه الدا ف،امو  اشوي

ـاتشود كه مبارزه با استمعلوم مى  ، تـالش حكـومتى ئثار و مبارزه با سوءاستفاده از امكان
ـه كلمـ ه براى عزت شريعت و نصرت دين خداست. فرمود: هدف مبارزات ما اين است ك

 «.  ىَ الْعُلياهِ اللَّ  كَلِمةُ»با عدالت است. « علوّ دين»دهنده ارتباط الهى، برتر باشد و اين نشان

ـد بگـوييم ياسى كوفه و كوفيان را بررسى كنيم،شناسى سبنابراين اگر بخواهيم جامعه   باي
فيان از هايى كه كوند. در دعوتاهاى پليد و جانى بالفطره بودهگمان نكنيد كه آنان همه، آدم

ـه انگيـزه السـالم()عليهدالشّهداسي ـاى قكرده بودند، شما مالحظه كنيد ك ـهه ـام مـردم كوف ، ي
شناسـى تيـپ ادند. اينادامه ندادند و به پاى آن نايستالهى و انسانى بود؛ ولى  هاى كامالانگيزه

ن كوفه به هايى كه انقالبيو نامهبايد لو بدهيم؛ و االكسانى بود كه عرض كردم چند نفرشان را 
ـان و از اسناد هايى بسيار عميق و مهمتند، نامهنوش السـالم()عليهامام حسين ـاريخى جه اسـالم  ت

ـاهر و رفاعبنصُرد و حبيببنها كه سليمانهدر يكى از نام است. براى نمونه، ـدّاد و بنهمظ ش
ـه از دوسـديگران به امام نوشته ـان ك ـده اسـت ، آن ـمندى آم ـيار ارزش تداران اند نكات بس

 و آل على بودند نوشتند:  السالم()عليهعلى
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  ههاَهك فحهىي أَلنَّاسْ نَنْتَظِ، ُ»ب  س،لت الويىان را ب  كوف  ب،ساايد. » 
نهون  قهت ى، بيانيهد كه  ههم اك؛ م،يم منتظ، شما هستند. س،ن «العَجَ  العَجَ 
 الهواهيم حهاكميتى را ب،ااهدازنم كه  به  اميهت اليااهتزين است. ما مهىض،ب 
سهااى كگونند  قت قيام للي  كند. انن ى،جم  متن اام  كوفيان است ك  مىمى

 م را بهااااهد   حقهوو مه،يالمال را نصب ك،يهاست ك  اموال لمومى   بيت
نَ جَبابِ،َىهها   ي ُلَةً بَيْ  اللَّ ِ  ىذمَّ،َ لَلَيْها بِغَيْ، رَضىً مِنْها؟   جَعَ َ مالَ»كشند. مى

كننهد   ؛ اننان ب  ز ر   بد ن رضانت م،يم به، مه،يم حكومهت مهى«أَنْنِيائها
ل ااد   امهواهااد  اش،ار را اگاه ياشت    ب، س، كار آ ريااليار   ايكان را كشت 

هها يسهت يارها   حكومتىلمومى را ك  متعلق ب  هم  م،يم است  بين س،مان 
 «.كنندب  يست مى

 است:  السالم()عليهاين عين ترجمه نامه كوفيان به امام حسين 

ـهما قيام مى»  ـان دسـت ب ـين خودش دسـت  كنيم؛ چون اينان مال خدا و مال مردم را ب
ـد. مى را مىها اموال عمودارها و حكومتى؛ يعنى سرمايه«اأَنْنِيائِها   جَبابِ،َىِهه»كنند. مى خورن

ـا را  ما رهبـرىشـنويسند كه اينان قوم ثمودند و ما امام و رهبر نداريم؛ در ذيل نامه هم مى م
 «.  اندها رسيدهتر به ما و به كوفه برسانيد كه ميوهكنيم خود را سريعبپذيريد و خواهش مى

 دهند: هم پاسخ مى السالم()عليهدالشّهداسي 

ـه ايد، من بيهايتان ايستادهمانيد و پاى حرفى و نظر خود مىااگر به راستى، بر ر»  ايم؛ ك
ـد ـدا و مجـرى ع الت به خدا سوگند، حاكم و رهبر، نيست مگر كسى كه عامل به كتاب خ

ـانون كه بـ حكومت ندارد مگر آن اين برنامه قيام كربالست. كسى حق«. اجتماعى باشد ه ق
ـد: خ عامه  ااي ال مَها الْامهام»دا و به قرآن عمل كند و قسط و عدالت اجتماعى را اجـرا بكن

 ايم.كرده لت برپا؛ اين يعنى ما عاشورا را براى قيام به قسط و عدا«بالكتا    اآلالذ بالقس 

ـاشود و ورق برمىچنين وقتى مسلم بن عقيل در كوفه بازداشت مىهم  ن را گردد و ايش
 گويد: زياد مىآورند، ابناد مىنزد ابن زي

ها را با نختى و آحد بودند و آرامش داشتند، تفرقه انداتو آمدى و ميان مردمى كه قبال مت 
 هم درگير كردى و خالصه، خودى و غيرخودى درست كردى. 
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 دهد:جناب مسلم، اين مجاهد بزر ، پاسخ رسواگرى مى 

اهد ااد ك  پهدر ىهو   باشه، گفت  انم. م،يم اننا   ما ب،اى ىف،ق  ايامده» 
اه  مرنزاهد   شهما ها را مهىكشند   الون آنشما  االيار   ايكان م،يم را مى
كنيد؛ ا  چون پيغمبه،. چهون شهاهان  شاهنشهاهى كس،ى   قيص،  حكومت مى

مْ فَاىَيْنهاهُ»كنيد   انن ر   حكومت اسه مى   ال فهت اسه مى ايسهت. مى
الت اجتمهالى انم ىا ام، ب  لدده؛ ما آم«.دْلوُا إِلى حُكْمِ الْكِتا لِنَذْمُ،َ بِالْعَدْل  َ اَ

ما شهگهذارى ك،ينهد. كنيم   ب  حكم ينن  يلو  كنيم. شماها ير اس م بدلت
كنيد. شما شه،ا  ها   ملمنين را مُال    شكنج  مىكش هستيد. شما ااسانآيم
نزنهد   ب،اسهاس ركنيهد. الهون مه،يم را مهىالورند. با حكومت  بازى مىمى

 «.  رنزندنيب   سوءظن الون مى

 گويد: مى با توست؟ مسلم كنى كه حقمى فكر كه آيا واقعاپرسد زياد با تمسخر مىابن 

جنگيم؛ زيـرا ا با شما مى؛ م«قين َاللَّ ِ ما هُوَ الظَّن  َ لكِنَّ ُ الْيَ»كنم؛ يقين دارم: فكر نمى» 
ـد:رديد. قبح آن را شكستيد. ارزشها را علنى كشما منكرات و ضد ارزش  ها را دفـن كردي

ـدون «نْهُمْ،ِ رَضاً مِالنَّاس بِغَيْاظه،ىم الفساي   يَفَنْتُمُ الْمَعْ،ُ ف  َ ىَذَمَّ،ْىُمْ لَلَى» ؛ و بر مـردم ب
ـه كنيد و مردم را مجبـور مـىرضايت آنان و براساس زور و استبداد حكومت مى ـد ك كني

 «.  كنيدو چون قيصر و كسرى حكومت مى  برخالف شريعت، عمل بكنند

ـف السالم()عليهافسران اميرالمؤمنين وجز است كه قبال« حرثمه»يك نمونه هم   ين و در ص
ـينحبوده و در راه كربال با امام  السالم()عليهاز دوستان سابق امام حسين ـه السـالم()عليهس رو روب

اى رهخاطبگذاريد »گويد: مى السالم()عليهسينشود. اين مالقات بسيار جالب است. به امام حمى
ـيديم، علـىعرض  كنم. ما در جنگ صف از  السـالم()عليهين وقتى برگشتيم، همين جا كه رس

ـين حاسب پايين آمد و مشتى از اين خاك را برداشت و بو كرد و پس از مكثى گفـت:  س
 «. ه را عرض كنمجا كشته خواهد شد. بنده خدمت رسيدم كه اين خبر و خاطرمن اين

ـا  ؛« عَلَيْنا؟عنا أَنْتَ أَمْاَمَ»بسيار خوب، حال چه؟! »گويند: به او مى السالم()عليهامام حسين  ب
 «  كنى؟!ما هستى يا بر ما؟ در اين نبرد چه مى
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ارم. زندگى و بچه د ؛ من نه با شما هستم و نه عليه شما. زن«امَعَكَ  َ ا لَلَيْك»گفت:  
 رماييد. دارم. عفو بف

در جا دور شو؛ آن قـمانى، از اينطرف مىپس برو. حال كه بى»گويد: امام هم به او مى 
مى جهن داى ما را بشنود و كمك نكند،دور كه صداى غربت ما را نشنوى؛ زيرا هر كس ص

 «.  است

ـينحتى خود ابن سعد هم وقتى مى  ـام حس ـام  السـالم()عليهآيد تا با ام ـد، ام ـذاكره كن م
 ويند: گمى

وري؛ كنى؛ اما گندم رى را اخهواهى الهها را مىىو ب  الار، حكومت رى انن جنانت»
 «.  حتى اگ، ما را بكشى

يـپ تهم يك  گويد: حاال گندم نبود، ما به جو هم راضى هستيم. ايناو هم به مسخره مى 
 اند. هاى متوسط و خودخواهى است كه تاريخ را گند زدهاز آدم

ـا   ـه عطـف ايــن م ــايع رنقط وز عاشـورا و تاسوعاسـت و نقــش جراى بـزر ، وق
 . خوب است در اين باره هم توضيحاتى بفرماييد. السالم()عليهاكبرىزينب

 
ـد، در سـخنرانى خـدر محاصره قرار مى السـالم()عليهدالشّهدادر كربال  وقتى سي   ود گيرن

 فرمايند: اند، مىخطاب به مردم كوفه كه به جنگ ايشان آمده

ف،موي  هه،كس حهاكم  )صلى اهلل للي   آل   سهلم(اند ك  پيامب،ا شما اشنيدهآن» 
ستمگ،   مستبدى را ببيند ك  ح،ام الهى را حه ل كه،يه   پيمهان الهدا را ير 
مسئل  حكومت زن، پا گذاشت   مخالف سنيت پيغمب، است    ب  گنهاه   ىجها ز 

؛  لى للي  چنهين حهاكميتى « َ ا فِعْ  ثُمَّ لَمْ نُغَيِّ، لَلَيْ ِ بِقَوْلٍ»كند حكومت مى
ف،ناي ازاد   الت،اض اكند    اري لم  اشوي  ير جههنيم  كنهار حهاكم سهتمگ، 

فهميد ك  من چه،ا بها اننهان يرگيه، اند؟   حال آنا امىالواهد بوي؟! آنا اشنيده
ام؟! انن يستگاه  مطي  ينن ايست. انن حكومت  يننى ايست. اننهان للنهى شده

ااهد. امهوال لمهومى را نند   حد ي   قهوااين الهدا را ىعطيه  كه،يهكفساي مى
كننهد المال مسلمين را بين الوي   باادشان ىقسيم مىالوراد   بيتالويشان مى
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كننهد. اننهان  بهازى اياره مهىبازى   پارىى  كشور را ب،اساس قوم   الونش
 «.  اادح،ام الدا را ح ل ك،يه

ت. صبح حماسه كربالسدت گذشته و اين يك ركن از به نماز و عبا شب عاشورا، تماما 
ـدالت»بحث در سخنرانى تاريخى خود دوباره  السالم()عليهدالشّهداعاشورا هم سي ح را مطـر« ع
 فرمايند:به اصحاب خود مى كردند. اوال

ـه  رى بزنيد كه هر كس، بدهكار است يا حقبرويد و در اردوگاه حسين فرياد ب»  ارد دذمّ
 ؛ «ندارد با ما بماند و فردا در كنار ما شهيد بشود ست، حقو ادا نكرده ا

 النَّاس و حقوق مردم تا اين حدّ، محترم است. يعنى حقُ 

خـواهم در اى بر گـردن اوسـت، نمـىبگوييد هر كسى ظلمى كرده و بدهى»سپس:  
ـد ىربال برااردوگاه جهاد ما بماند و فردا با ما شهيد بشود و نام او ميان نام شهدا ك .« هميشه بمان

 گويند : خطاب به مردم كوفه، در همان سخنرانى صبح عاشورا رو به سپاه دشمن مى

ما شه شتا  مكنيد ىا مولظ  كنم. انهن حهقم،يم  سخنان م،ا بشنوند   » 
جها بشهنوند؛ ىان كنم   استدال م،ا ب،اى آمهدن به  اننب، من است ك  مولظ 

   اب،ي بها مهن اخواهيهد ياشهت حق ت بوي  پس ااصاف بدهيد   ينگ،اگ، يرس
يم  ايسهت. اى مه، مههمالواهيد بكنيد   ب،اى من اگ، ااصاف ادهيد  ه، چ  مى

ر انهن يمن كيستم؟ از بزرگااتان بپ،سيد؛ از آاان ك  بيسهت سهال قبه   مها را 
 «يد؟ااد. ف اى   ف اى  آنا شما اام  انوشتااد   ىج،ب  ك،يهشه، ينده

ـا؟ها هم ترسيدند و آن  ـد: م ـتي كتمان كردند. گفتن ـه نوش ـه وقـت نام ـا چ ـه، م م؟! ن
اى به،  ن اام  اوشتيد. آرى  ب  الدا سوگند  همين شما ب  م»: گفت السالم()عليهدالشّهداسي
ـد. حضـرت سر و صدا و هلهله كردكه صداى حقيقت را نشنوند،  اما آنان براى آن  «.شما ن
  ؛«يد   بگذارند سخن بگونمساكت باش»فرمودند:  السالم()عليهدالشّهداسي

 اما هلهله ادامه يافت. فرمود: 

شوند. شكمتان از مال ح،ام  پ، شهده اسهت. ياام ك  چ،ا ساكت امىمى» 
المهال   اند  امهوال بيهتباشت هانتان را از ث،   لمومى ااها  شكمير انن سال

را بشهنوند.  ىواايد سهخن حهقند   بناب،انن امىام،يم   فق،ا را باا كشيده حق
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انهد؛ گو  شما ب،اى شنيدن آنا  الدا سنگين شده است   باز ى يشمن شهده
ااهد؛ امها ها لدالت را اج،ا ك،يه باشند. لدالت را اجه،ا اكه،يهك  انن بد ن انن

 «  اند.شما باز ى روانيت اميت للي  ما شده

رب بـود. عن است كه يك افسر نظامى و از دالورا« ه بن حرعبيداللّ»يك نمونه ديگر،  
گويد: كند. مىارش مىدارد كه خودش اين مالقات را گز السـالم()عليهاو مالقاتى با امام حسين

ـتان اى بسيار زيبا داشت. از او پرسيدم:حسين را ديدم كه به خيمه من آمد. چهره ـا، ريش ا ر آق
تـو كمـك  ايد؟ خيلى قشنگ است )حاال سؤالها را ببينيد(. حسين به من گفت: ازرنگ زده

ـبى دارم خواهيم. گفتم: آقا، من زندگى دارم. زن و بچه دارم و شرمندهمى ه دوم كـام؛ ولى اس
ـما ندارد و شمشيرى كه آن نيز تك است. اين اسب و ـه محضـر ش ـديم ب ـا تق ـير م ! شمش

 گويند:به او مى السالم()عليهدالشّهداسي

 «.  انمهانم؛ ما ب،اى الوي  آمدما ب،اى اسب   شمشي، ىو ايامده» 

 گويند: روند؛ اما به او مىشوند و از چادر او مىو بلند مى 

جها ي ر شهو؛ آن آنى  بگذار اصيحتى ب  ىهو بكهنم  از اننحال ك  امى» 
،كس قدر ي ر ك  صداى ف،ناي ن،بت ما را اشنوى. زن،ا ب  الدا سوگند كه  هه

ير  صهور  شاهد انن يرگي،ى ااب،اب، باشد   صداى ما را اشهنيده بگيه،ي  بها
 «  آىش افكنده الواهد شد.

ه سـوى بـنمونه ديگر هم وقتى است كه ديگر ايشان خودشان براى نبرد ظهر عاشورا   
 گويند: روند. در دعايشان مىگاه مىقتل

بينهد   شنوي   چشمان ما مىهاى ما هنوز مىسپاس الداى را ك  گو » 
  به  ردالشيهدا سپس سي نعنى ك  شما كور   ك،ند. انن« هاى ما آگاه است.يل

الدانا  چشم ب، ه، چه  جهز ىهو بسهتم؛ كه  ىهونى صهاحب »گوند  آسمان مى
 «  االتيار!

 آنگاه سوار بر شتر شدند تا آخرين سخنان را با كوفيان بگويند. فرمود:  
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ن مهام ادهيد ك   لىي من الداست. آنها سخناام را بشنوند   سپس مهلت»
 «  پس، كيستم؟

ـه او پاسـخ داد: رفهميم چه مىما كه نمىشمر به تمسخر گفت:   اسـت گويى؟ حبيب ب
 نيز فرمودند:  السالم()عليهدالشّهدا! سيگويى. تو نبايد هم بفهمىمى

ىوااد المال م،يم   مال ح،ام پ، شده  ينگ، امىآرى  شكمى ك  از بيت» 
 «  آنا  ق،آن را بشنوي.

ر اسـت. نيروهاى دشمن گفت: ظه هم خطاب به ها آمده است. حُراين وقايع، در مقتل 
ـما گ -شمن داز نيروهاى  -تميم نماز بگزارد. ابن السالم()عليهبگذاريد حسين بن على فت: نماز ش

ـلى ار؛ اى االغ! نماز آل پيامبنا حِمار»گويد: مظاهر به او مىبنقبول نيست. حبيب ـه )ص ـه وآل هلل علي

شـود شود و حبيب شهيد مىدرگيرى مى جاآن« قبول نيست؛ پس نماز تو قبول است؟ وسلم(
ـتر، يعنـى ازو البته خود او و ديگران، شهادت او را از قبل مى ـان حضـ دانستند. پيش رت زم

 ى دارد.شوند. آن هم قضيه جالببه آنان گفته شده بود كه هر يك كجا شهيد مى السالم()عليهامير

ـدها يكـدر زمان حضرت امير، روزى در وسط ميدان كوفه، حبيب و م  ى در يثم كه بع
يگر ب به يكدكربال شهيد شد و قبل از او، ديگرى در كوفه به صليب كشيده شد، سوار بر اس

  هايشان كه در كنار يكديگر قرار گرفت، حبيب به ميثم گفت:رسيدند. گردن اسب

 «.  كشندسالم بر مرد خرما فروش كه بر سر در خانه دارالرّزق به صليبش مى» 

ون سـرش و سالم بر مردى كه موهاى بلندش به خـ»و به حبيب پاسخ داد: ميثم خنديد  
 «.  هاى كوفه خواهند گرداندسرخ خواهد شد و سرش را در كوچه

ـهادت خـ السالم()عليهاز پيش، توسط على السالم()عليهاين ياران على  ود از مكان و نحوه ش
 چيست؟! ست. زيباتر از اينها خيلى زيباخبردار و همه آماده شهادت بودند. اين صحنه

ـا  ـه كوفي ن يكى ديگر از شهداى بزر  كربال، جناب زهير است كه كوفى اسـت و ب
 كند: خطاب مى

   ما از ام، ز ك  بين ما شمشهي،  ريم،يم  ما ىا حاا نك اميت بوينم؛ ا» 
 «.بدل شوي  ينگ، ي  اميت الواهيم شد  ما اميتى   شما ايز اميتى هستيد
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شـود. او اين معلّم و مفسّر قرآن، به دست يكى از شاگردانش شهيد مىجالب است كه  
ـمدزند: ساكت شو. صدايت قطع بشود. ما چقكند و فرياد مىسخنان زهير را قطع مى ا ر از ش

ـه او شيعيان على و آل على ور واب جـاجى شنيديم. چقدر شعار؟ ديگر بس اسـت! زهيـر ب
كرد. تـو رار مىگى كه ايستاده و بر پاشنه خودش، ادفرهندهد: با تو نبودم اى پسر آدم بىمى

ـايد زنيم. خطاب من با مردم است؛ مردمىچهارپايى بيش نيستى.  ما با تو حرف نمى ـه ش  ك
 هنوز وجدان داشته باشند. 

ـاخ  نم : وقتى دركختم مى السالم()عليهاكبرىاى از زينبن، عرايضم را با نكتهو در پايا  ك
 اين جنگ، در عوض»گفت كه زدند و يزيد مىچوب مى السالم()عليههدادالشّيزيد به لب  سي

ـه، ه...  يزىچاى در كار بوده است و نه حىجنگ بدر است و انتقام پدرانم را گرفتم و نه و م
اى په دروغ، بهاشم به مردم گفتند تا قدرت را به دست آورند و هايى بوده است كه بنىدروغ

ضرت ، در چنين خفقانى، ح«استها همه مزخرف و اين حرفخدا و دين را پيش كشيدند 
طور پرسد : زينب چكنند. يزيد به طعن مىآن سخنرانى تاريخى را مى السالم()عليهاكبرىزينب

 بود؟ اوضاع را چگونه ديدى؟ گفت: 

ـاره »  ـدا درب سراسر زيبا بود؛ بسيار زيبا و پرشكوه! سپاس خداى را و راسـت گفـت خ
ـان گيرند و با همه چيز، بازى مىو آيات الهى را به مسخره مىكسانى كه اصول  كنند. تو گم

ـه دسـت اى. تو فكر مىكنى كه آسمان و زمين را بر ما تنگ گرفتهمى ـه ب كنـى ايـن ك
ـاد آورده ـادآورده، ش ـلطنت ب اى، كرامت است؟ حكومت را به خدمت خود گرفتى و از س

ـه هستى؟ اما بدان كه از پس مهلت خدا، عذاب خ داست؛ گرچه از تو توقعى نيسـت. چگون
ـد و مى ـدان دري توان به كسى چشم داشت كه مادرش جگر مردى بزر  )حمزه( را به دن

ـدان اباعبداللّـمكيد؟ تو گوشت و پوستت از خون شهداى اسالم رويي ه ده است. چوب بـر دن
ـلم(زنى؟ همان جا كه پيامبر خدامى ـا را زد؟ مىبوسه مى )صلى اهلل عليه وآله وس خواهى قلـب م

نشانى؟ عمّال و شيوخ الى مىور گلعبدالمطلب را دهاى درخشان آسمان بنىبشكافى؟ ستاره
اى؟ روزى اى تا به تو تبريك بگويند؟ جشن پيروزى گرفتهجا جمع كردهو بزرگانت را اين
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و چه گفتم  گفتم آنبيايد كه از اعماق دل بگويى اى كاش الل و دست شكسته بودم و نمى
ـذار؛ چه كردم. بدان كه خداوند نخوابيده است. خدايا، ستمگران را بى كردم آننمى ـام نگ انتق

 ها از ما ريختند و مردان ما را كشتند. خشم خود را بر سر اينان بريز كه خون

ونهدى؛ نزند  ىو پوست ما را ب  يادان كشيدى   گوشت ما را پاره پهاره ج 
ار كسهااى كه  ير ؛ مپند«حْياءاىا بَ ْ أَقُتِلُوا فىِ سَبِي ِ اللَّ  أَمْوا ىَحْسَبَنَّ الَّذِننَ »اما 

نها  ههانى كه  بها لمه ااهد. همه  آنراه الدا شهيد شداد  م،يگااند؛ آاهان زاهده
اراهد. سكوىشان با ىو ير انن جنانت  همدستى ك،ياد  ير قيامهت   ضه  ىهو را ي

  شهوم ر يرر  بها ماه هاى بزرگ  كار م،ا بدنن جا كشااده ك  مجبهورمصيبت
يااهم ى، از آن مهىبينم    كوچكىونى ح،ف بزام؛ اما بدان ك  ىو را كوچك مى

  به  الليهسهوزي؛ زنه،ا حهز هاى ما مى  گو با ما باشى. آرى  سينك  انق گفت
الوريگان   آزايشدگان فهت  مكه   اننهك يست حز  شيطان  ب  يست شكست

ن ما رنخت   مزه گوشهت آاهان زنه، ياهداها ب  يست شااد   الون آنكشت  شده
يمهت اى  فه،يا الهوي به  ننشماست. بدان ك  اگ، ام، ز ىو ما را ننيمهت گ،فته 

ف الواهى رفت. ىو اخواهى ىوااست ما را محو كنهى؛ زنه،ا  حهى الههى   ىكليه
 مقديس ما محوشداى ايست. ز ي است ك  شهي،ازه حكومهت ىهو از ههم بپاشهد  

، سهتم ها هم  لعن ىو الواهند گفهت   بهفكند. يهانآهنگ حقيقت  هم  جا رنين ا
دا يرسهت ىو اف،نن الواهند ك،ي. سپاس الداى را ك  آناز كار ما را از همهان ابته

اي   يقه،ار « شههاي »اهاي   سنگ ا ل ما سنگ سعاي  بوي   پانان كار ما را 
سنگ آال،  سنگ جاابهازى اسهت. الهداى  اجه، شههيدان مها را افهز ن كنهد   

 «.ايز ب  يست ا ست؛ ا  ب  يست ىوس،اوشت ما 

ـاتح در كاخ يزيد است كه السالم()عليهااين بخشى از مضمون سخنرانى زينب  ـاهر ف  به ظ
ض ر پايان اين عـراست كه عزيز و عزتمند است. د السالم()عليهابينيد كه زينبشده؛ ولى مى

 آن همه كسانى كه بر خـط و السالم()عليهاو زينب السالم()عليهفرستم بر حسينادب، درود مى
ـا د مىپايبند هستند.  و از خداون )صلى اهلل عليه وآله وسلم(هاى جگر رسول اللَّهپاره ـه م خـواهم ب

 «.يماًزاً لَظِنالَيْتَنا كُنيا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَو»توفيق دهد تا صادقانه بگوييم: 
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