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 هموست حقیقت که حق نام به

 
 سخن نخست    

 ازغدي پوررحیم حسن استاد هايدیدگاه »)فردا براي طرحی« مجموعه گفتار( دارید دست در آن چه
 وییدانشج تقریرات یا و ایشان هايخنرانیس از برگرفته غالبا که مجموعه، این. دهدمی بازتاب را

 هايحلقه و هامصاحبه و هاهمایش آموزشی، یا آزاد هاينشست محصول باشد،می شاگردان برخی
 .است امروز تا 63 سال از بررسی و نقد

 منتشر نوشتاري، یا شنیداري و دیداري هايرسانه شماري از در قبال جلسات این از اندکی بخش
 . شودمی منتشر بارنخستین  براي و تدریج به آن ترعمده بخش و شده

 ظرف که است برخوردار بسیاري تنوع از فرمود، خواهید مالحظه چنان که مباحث، سلسله این
 اقتصاد، سیاست،( انیانس علومِ  مفاهیم ملتقاي از وسیعی يعرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو

 به -مُضاف هايفلسفه و) ادبیات و نره تاریخ، شناسی،روان ،شناسیجامعه وتربیت،تعلیم حقوق،
) حدیث و تفسیر فلسفه، کالم، اصول، فقه،(حوزوي علوم و اسالمی معارف با -کلمه جدید مفهوم

 خواننده، انتخاب حق به احترام و مباحث ترآسان تفکیک  براي که است علت بدین و گشته ارائه
 . استشده ثبت آن جلد روي بر مجّلد، هر موضوع اصلی گرایش

 :باشدمی چندگروه شامل »فردا براي طرحی« مجموعه مباحث
 دانشجویان و اتیداس جمع در که است هاییهمایش و هاسخنرانی محصول مجلدات، غالب ـ1

 اسالمی ياندیشه ریتمحو با و معرفتی متنوع موضوعات در علمیه هايحوزه فضالي و هادانشگاه
 . تاس شده ایراد

 گوناگون هايدانشگاه در عمدتا که است کشور از خارج هايهمایش محصول نیز بخشی ـ2
 .است شده برگزار
 اساتید از محدودتري هايجمع و »بررسی و نقد هايحلقه« در نیز تريتخصصی هايبحثـ 3

 شیبخ و داشته جریان درسی هايکالس بعضی و دانشجویی تحقیقی هايگروه یا گرانپژوهش و
 تدریج به اینک بوده، خاصی کتاب یا مقاله نقد گاه و مکتبی یا اندیشه نقد حاوي عمدتا که ها،آن از

 ـ خاص هايکتاب یا افراد آن نام شودمی سعی انتشارات از سلسله این در البته. گرددمی منتشر



 

 کفه و ابدنی موردي یا شخصی جنبه هابحث تا شود خصوصیت الغاي و شده حذف ـ االمکانحتی
 . بچربد اششخصی جنبه بر آن عمومی و معرفتی
 اسالمی و انقالبی هايمناسبت و ترعمومی محافل در هاییسخنرانی شدة پیاده اندکی، مواردـ 4

 .است نشده یا و شده منتشر هايمصاحبه متن یا و
 .است نوشتاري و قلمی رکا محصول شد، خواهد تصریح هاآن يمقدمه در که نیز، هایینمونه ـ5
در  بلکه نیست ایشان کتبی یا شفاهی اثر مستقیما که دارند وجود تريمتفاوت هاينمونه ـ6
 جلسات يشدهبنديجمع محصول یا و شاگردان برخی دانشجویی تقریرات و هایادداشت واقع،

 با مرتبط غیرمستقیم، توانمی را هاآن که است ایشان با آنان وگويگفت و و پاسخپرسش 
 .است شده فراهم نیز هاآن انتشار زمینه اینک که دانست ایشان نظریات سنخ از و هادیدگاه

 هیچ بدون الباغ و گوناگون مجالت و هاکتاب مجازي، هايپایگاه از برخی در ترپیش
 عاطال و هماهنگی با ربا این! است منتشرشده ایشان از سخنرانی هاده هماهنگی، حتی یا ویراستاري

 از حتوضی این با کندمی هاآن مکتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحی« يمؤسسه لف محترم،مو
 آن در که شده، تألیف هايکتاب سنخ از غالبا مباحث، این که محترم خوانندگان براي ایشان جانب

 ست؛نی دارد، مکتوب کار مناسب و نسقینظم  و ویژه ویراستاري و شودمی پرداخته منبع ذکر به
 توسط ختصريم بسیار ویراستاري با و شده پیاده که است هاییسخنرانی متن عمدتا بلکه
 و فعل برخی جاییبهجا و کتبی عبارات به شفاهی جمالت ساختار تبدیل حد در خوانان،نمونه
 .اشدب حد ینا در باید نیز محترم يخواننده يمطالبه که است منطقی بنابراین، شود؛می منتشر ها،فاعل

 مقاالت سطح به هاآن ارتقاي و مباحث این دقیق و مفصل بازنگري که است طبیعی   
 همین انتشار به و نپذیرفته وقت ضیق دلیل به را آن ایشان که بود خواهد بَرزمان رسمی،کاري

 و ازنگريب براي مجالی چنین آینده در آن که امید. است داده تن کراهت، با نیز مجموعه
 .آید پیش مباحث این تکمیلی و تردقیق ویراستاري

 آمادگی و ایلتم محترم، خوانندگان و ایشان از تشکر ضمن ،»فردا براي طرحی« يمؤسسه   
 جهت در کوچک گامی که است امیدوار و داردمی اعالم نقدها و پیشنهادها دریافت براي را خود

 . باشد برداشته میعمو افکار يارتقا و ي تفکرشعله کردن گرم و اسالم نظري مفاهیم گسترش
 
 

 شما یاريهم باد گرامی
 فردا براي طرحی يمؤسسه
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 ي دومهکلم

  
وگو در خصـوص نهضـت سه جلسه گفتچه پیش رو دارید، عین متن پیاده شده آن 

 تـوالىه در سه روز مو آرمان شهداى عاشوراست ک السالم)(علیهدالشّهدا، امام حسین بن علىسی
ـیماه صورت گرفت و ب 80الحرام سال محرّم 11و  10، 9 پخـش  طور زنده از شبکه یک س

 شد. 
یله در وس ست که بدینا» طرحى براى فردا« مجموعه گفتارمین حلقه از وس ،عقل سرخ 
ـدا ادامـ مجموعه گفتارگردد. این چاپ مى» طرح فردا«نشر ـد و انتشارات به فضل خ ه خواه

ـام حسـ یافت و عناوین دیگرى از این زنجیره در آینده عرضه خواهد شد. کلیه روایات ین ام
ـین«ها از وگودر این گفت السالم)(علیهبن على ـام الحس موسـوعۀ «و » السـالم)(علیهمسند االم

 ل شده است. نق» تحف العقول«و » بحاراالنوار«، »السالم)(علیهکلمات االمام الحسین
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  ـلم)(صلى اهللا علیه وآله ومیکم هجرى، پنجاه سال از رحلت رسول اکروسال شصت و  س

 السـالم)(علیهسـنحام و براندازى حکومت ام السالم)(علیهبیش از دو دهه از شهادت امیرالمؤمنین
کومـت، گذشته است. در این فاصله زمانى چه چیز باعث شد که معادله قـوا در جامعـه و ح

و  اى منکر نشستیک صد و هشتاد درجه تغییر کرد و همه چیز معکوس شد؛ معروف به ج
 منکر به جاى معروف؛ و جامعه اسالمى با چه فرآیندى از اسالم فاصله گرفت؟

 
ـه  السالم)(علیهعلىبسم اللَّه الرّحمن الرّحیم. به ساحت مقدّس امام حسین بن   و خواهر کریم

ـه ایشان و اوالد و اصحابشان که طى بیست و چهار ساعت، یک دوره فشرده اسالم شناسى ب
ـتاخ بشر ارائه کردند، عرض ارادت و خضوع مىتاری ـاى رهکنیم و در برابر عظمـت آن س ه

ـیم و درود درخشان تاریخ بشر که جمع عشق و عقالنیت را به نمایش گذاشتند زانـو مـى زن
ـدالت فرستیم بر همه انقالبیون عالم که در طول تاریخ با الهام از عاشورا بـرامى آزادى  وى ع

 .جنگیدند و شهید شدند
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و  در سال شصت و یک هجرى، همه چیز به ظاهر درست و طبیعى بود و تـوده مـردم 
ـه تیغاتى هاى تبلدیدند. همه چیز در دستگاهطبیعى نمىمى، اوضاع را چندان غیرافکار عمو وجی

و ردادند و مردم ها شعار توحید مىیک هجرى هم مثل قبل بر مأذنهوشده بود. در سال شصت
د. مـردم، ود و نبـوبـزاردند؛ اما طعم اسالم تغییر کرده بود. شهر، شهر اسالم گبه قبله نماز مى

رف از ر مجالس، حبه این معنا که د» بود«مسلمان بودند و نبودند. حکومت، دینى بود و نبود. 
رأس  سـالم و در، به این معنا که بیشتر احکام حکـومتى ا»نبود«دین  و پیغمبر و قرآن بود؛ 

ـده تسالمى و اجراى بدون تبعیض حدود الهى و قوانین حکومتى، آن، اجراى عدالت ا رك ش
ـد و دختـ السالم)(علیهبود. در حاشیه همین شهر اسالمى بود که گردن حسین بن على ران را زدن

له شما دند. مسئگذار و مؤسّس مدینه دینى و جامعه اسالمى را بدون حجاب به زنجیر کشیبنیان
 نحط شد؟ واسالمى، جامعه دینى و حکومت دینى تا این حد مو ما این است که چه شد شهر 

یک هجرى بدل وباره به فرهنگ کوفه سال شصتآیا فرهنگ کوفه سال چهل هجرى یک
ـین السالم)(علیهطالبشد؟ کوفه چهل هجرى، مقر حکومت على بن ابى و  السـالم)(علیهبود و حس

ـان مـرد آن حکومت و در همان شهر،بیست سال قبل از عاشورا در  السالم)(علیهازینب م در می
ـه علـى ـه از کوف ـاد ک ـه  السـالم)(علیهحضور داشتند. در این بیست سال چه اتّفاقى افت ـا کوف ت

 آن مسیر به این سرعت طى شد؟ السالم)(علیهاو زینب السالم)(علیهحسین
شـوند، نگـران ه مىکنند، متوجالبته خصّیصین، از همان ابتدا، وقتى انحرافات زاویه باز مى 
ـه هاى ابتدایى، آینده نزدیک و دور را مىزنند. آنان از همان سالشوند و فریاد مىمى دیدند ک

شنود و قبـل از بیست سال بعد، چه اتّفاقاتى خواهد افتاد؛ مثل اسبى که بوى زلزله را از قبل مى
گمان فهمند و بقیه که نمىکند، مىکوبد و ناآرامى کشد و پا به زمین مىوقوع زلزله شیهه مى

ـام  السالم)(علیهطالبکنند که او غیر طبیعى است. بعد از شهادت على بن ابىمى ـا ام که مـردم ب
ـه بیعت کردند، اردوگاه امام، آکنده از سربازان بى السـالم)(علیهحسن انگیزه بـود و پشـت جبه

و شهادت شده بـود. پـس از  ایشان، مملو از جمعیتى تردید کرده و به ستوه آمده از مقاومت



 

  13  در عاشورا» عقل«با                                                                                                      

، که حدود شش ماه طول کشید، یک دوره بیست ساله السالم)(علیهبرافتادن حکومت امام حسن
 شود. ها به کربال ختم مىتدریج همه راه شود تا بهطى مى

عالى پرسیدید، همیشه پرسیدنى است که  در این چند دهه به تدریج بـر سؤالى که جناب 
ـامبر سر افکار عمومى چ ـد از پی ـله بع ـد بالفاص ه آمد؛ چون محال بود که کسى چـون یزی

ـه (صلى اهللا علیه وآله وسلم)اکرم ـار در رأس حکومت اسالمى بنشیند. در سه ده ـه چه اى ک
شوند (خلیفه دوم، عمر تـرور کنند و سه تن از خلفاى راشدین کشته مىخلیفه، حکومت مى

شود و خلیفه چهارم، امیرالمؤمنین هم نى کشته مىشود؛ عثمان، خلیفه سوم در شورش خیابامى
ـایع بـزرگ هاى به ظاهر کوشوند) در این بیست و پنج سال، اتّفاقترور مى چک قبلـى، فج

ـه سازى و توجیهکم زمینهبعدى را  کم ـد؛ کردند و این ساختار انحـراف، آجرب ـاال آم آجر ب
مردم صبح از خواب بیدار شـوند و اى نبود که ناگهان نصب شده باشد و ساختهساختمان پیش

ـه ایـن  ـین نبـود؛ بلک ببینند که حکومت صدر اسالم، به حکومت یزید تبدیل شده است. چن
ـان اسـالم تدریج پیش چشم مردم مىاتّفاقات به افتاد تا یک روز دیدند که اسالم به ظاهر، هم

گر نه این اسالم، اند و حکومت، همان حکومت است؛ اما در واقع دیاست و مردم، همان مردم
ـتند. منطـق  آن اسالم است؛ نه این حکومت، آن حکومت است و نه این مردم، آن مردم هس

(صلى اهللا علیه وآلـه محمد«ابوسفیانى آرام آرام به زیر پوست جامعه محمدى خزید و معادله نبرد 

ـد و جا» السالم)(علیهحسین -یزید «به معادله نبرد »  ابوسفیان - وسلم) ـهتبدیل ش جایى کثیفـى ب
ـلم)صورت گرفت که موقعیت فرزندان پیامبر و ابوسفیان در حکومـت،  (صلى اهللا علیه وآله وس

جـو شکن و فتنه، قانونالسالم)(علیهجا شد یعنى یزید بر حکومت، سوار شد و حسین بن علىجابه
جى و اصحابشان شدند خوارج و کسانى که فرهنـگ خـوار السالم)(علیهحسینخوانده شد. 

ریزى هستند و شکنى و درگیرى و تفرقه و فتنه و خشونت و خوندارند و به دنبال قانون
ـنّت  کردند خـطانونى شدند که ادعا مىیزید و عمالش، جانشینان پیغمبر و دولت ق و س

ـه  السـالم)(علیهطالـبدانید على بن ابىرا قبول داریم. شما مى (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیغمبر ـه ب ک
ـار و مشـرکین و ارتشسر ـا کفّ ـاى روم و ایـران کار آمدند، در آن چهار سال و اندى، ب ه
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ـا نمى جنگید و سه جنگ خونین که در گرفت، هر سه در داخل مرکز حکومت اسالمى و ب
هاى داخلـى جویان امروز و با جناحبرادران سابق و دشمنان الحق، با همرزمان دیروز و کینه

بودند، صورت گرفت و عاقبـت  السالم)(علیهرزمان حضرت امیرکه همه، همحکومت اسالمى
و  السالم)(علیههم با همان سه جنگ و عواقبش و در نبرد براى اجراى عدالت و احکام دین، على

ـد  حکومتش از پا در آمدند. به تعبیر بعضى بزرگان، اسالم در تمام این تاریخ هزار و چهار ص
ـلم)کست نخورده است. پیامبراش، در هیچ جبهه رویارویى شساله ـلى اهللا علیـه وآلـه وس در  (ص

ـه اسـالم جنگى که با قبیله هوازن مى ـد ک جنگیدند و چند هزار نیرو بسیج شده بـود، فرمودن
ـتین هرگز به ـه اسـالم مثـل پوس خاطر قلّت عدد شکست نخواهد خورد. خطر، این است ک

ـه ـا  مغلوب و وارونه پوشیده شود و زننده شود تا بتوانند ب ـد و آن را زیـر پ آن خیانـت بکنن
ـده دست ضد بگذارند. در شکل و محتوا هرگز اندیشه مذهب به ـارج نش مذهب از صحنه خ

ـدق ظاهر تسلیم مىاست؛ ولى وقتى ابوسفیان به شود و از آن سوى خندق به ایـن طـرف خن
که مـن  کنداش بیست سال کانون توطئه علیه اسالم بوده، تظاهر مىآید و کسى که خانهمى

ـه)  -هم اسالمى شدم و شام به دست فرزندش یزید  ـتح  -(عموى آن یزید و بـرادر معاوی ف
ـان وحـى و شود و پسرش فاتح اسالمى، لقب مىمى گیرد و پسر دیگرش معاویه، جزء کاتب

توانند شکستى را که در بدر خـورده شود، بعد از این است که اینان مىالمؤمنین نامیده مىخالُ
ـد؛ تر و جدّىینک در صفّین جبران کنند و به شکلى عمیقبودند، ا تر در کـربال تالفـى کنن

جرم مخالفت با دولت قانونى اسـالمى!! را به السـالم)(علیهیعنى پسر همین معاویه، پسر همان على
ـه نامه هم داریم که اینکشد. در زیارتبه خاك و خون مى ـه و حنینیّ ها احقاد بدریّه و خیبریّ

 هایى که در بدر و حنین به دل گرفتند و در کربال و صفّین جبران کردند.ینهبود؛ ک
بحث جنگ قبیله با قبیله نبود. جنگ بر سر اصول در گرفت و سپس آنان جبهه عوض  

کردند و تظاهر کردند که ما هم نهضت را قبول داریم و وقتى از دژهاى انقالب عبور کردند 
ـلم)دند و این بار موفق شدند. این که پیامبرو وارد حریم اسالم شدند، ضربه ز  (صلى اهللا علیه وآله وس

ـیوه ـین ش ـا فرمود هیچ وقت اسالم به علت کمبود نیرو شکست نخواهد خورد، بلکه با هم ه
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خورد، نمونه خورد، بلکه از نفاق ضربه مىخورد و هرگز اسالم از کفر ضربه نمىشکست مى
ـه هُبَـل ى بودند که وقتى در بدر با اسالم مىبارز آن همین وقایع بود. اینان کسان ـد، ب جنگیدن

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

ـلم) (صلپیغمبرو آل السالم)(علیهاز على ـا اینى اهللا علیه وآله وس ـه ضربه خوردند؛ ام ـتند ب ـا توانس ج
ـد. ) (صلى اهللا علیه وآله وسلمپیغمبرو آل السالم)(علیهعلى ـاریخى بگیرن ـامى ت ـد و انتق ضـربه بزنن
ـدین اسـالم را فروشان، همواره با ظاهرى دینى و مردمى مىفروشان و مردمدین آیند و مجاه

که صحنه، مشتبه بشود؛ همه چیز متشابه بشود؛ همه اصول مبهم  نکنند؛ براى آخلع سالح مى
(صلى اهللا و باطل کجاست؛ همان که پیامبر خیص داد که دقیقا مرز حقشود؛ تا دیگر نشود تش

است و » تنزیل«گفت که دوران من، دوران جنگ  السالم)(علیهبه حضرت امیرعلیه وآله وسلم) 
سان است؛ اما در دوران تو و پس از من، جنـگ از حیث نظرى، شناخت دوست و دشمن، آ

ـد بـود. نبـرد » تأویل« سر خواهد گرفت که دیگر شناخت دوست و دشمن، آسان نخواه
گفتند ما قبول داریم؛ حتى آنان که دشمن بودند و قبول تأویل بسى پیچیده است زیرا همه مى

آید و اش نمىچهره واقعى کسى باها گریم شده است. هیچنداشتند. در نبرد تأویل، همه چهره
کنند. با کلمات، شان را رو نمىزند. عقاید واقعى و اهداف نهایىحرف دلش را در صحنه نمى

گویند این درك ما از دین اسـت. زنند و بعد هم مىنام دین، حرف مى کنند. همه بهبازى مى
ـد که قابل سوء است کنند؛ براى آنطرف مىجهت و بىاسالم را خنثى، بى فاده بشـود و بتوانن

از رفقاى سابق  السالم)(علیهاز مشرکان ضربه نخورد. على السالم)(علیهدین مردم را غارت کنند. على
خودش ضربه خورد. ابوذر در جهاد قبرس، با کفار، مشرکین و روم و اروپا کشته نشد. ابوذر 

ـه هودى تازهیک ی ى اسالمى و به فتواى مفتى حکومت هادر ربذه، داخل سرزمین مسلمان ک
کـرد، پرداز تجدیدنظر طلب در حکومت اسالم شده بود و دین اسالم را تحریـف مـىنظریه

ـد. صـحابى  -د کرهاى طبقاتى را مشروع مىکرد، فاصلهدارى را توجیه مىسرمایه ـد ش تبعی
، در غربت و گرسنگى، در داخل سرزمین اسالمى، غریب و تنها مرد؛ در جهاد بزرگ پیامبر



 

 16 عقل سرخ ؛السالم)(علیهحسین                   
 

ـلى اهللا و حرم پیغمبـر السالم)(علیهقبرس، جهاد با امپراتورى روم و بیزانس کشته نشد. حسین (ص

ـار هم بهعلیه وآله وسلم)  ـه در کن ـدند؛ بلک دست قیصر و سزار در یرموك یا قادسیه کشته نش
ـدرش در بیسـت کوفه کشته شدند؛ کوفه اى که پایگاه حکومت اسالم و مرکز حکومت پ

اى که پادگان مجاهدین اسالم در نبرد با امپراتورى ساسانى ایران بود. آنان وفهسال قبل بود؛ ک
ـا  به فتواى مؤبد مجوس و کشیش نصارى السـالم)(علیهجا کشته شدند. حسیناین و احبار یهود ی

ـبالهاى سومنات کشته نشد؛ به فتواى برهمن هـم قاضـى  به فتواى شریح قاضى، کسى که ق
بـود،  السالم)(علیهطالبمت دینى در زمان عثمان و هم در زمان على بن ابىاى در حکوبلندمرتبه

وقّاص، فاتح بزرگ اسالم. سعد، کسى بود که کشته شد و به فرماندهى عمر، پسر سعد بن ابى
ـپاهى اسـت  امپراتورى ایران را در هم شکست و اسالم را وارد ایران کرد. پسر او، فرمانده س

ـد. ایـن نکنند و سر از تنشان مـىرا محاصره مى السالم)(علیهکه حسین بن على ـه برن ـات ک ک
اند به نظر من بسیار مهمّ و سزاوار بررسى است. قاتالن هم تذکر داده سنج ما قبالمتفکران نکته

اند و قانون دوباره برقرار که فتنه را برطرف کرده به پاس پیروزى در این السالم)(علیهامام حسین
 ردند که مسجد بسازند و در کوفه به پاس این پیروزى، مسجدها ساختند. شده!!، نذر ک

ـاى   این تاریخ دردناك اسالم است، روح اسالم، قربانى کالبدش شد و محتوایش پیش پ
ـا زاد ایرااش شهید گشت و بنابراین، اسالم با سالح رستم فرّخفرم ـا ب نى یا هراکلیـوس روم ی

ـد؛ جاء و کفرگویى امثال او و نظریات جاثلیق، زمینالعوبهات کافرانه ابن ابىزبان ش گیـر نش
اسالم با روایات جعلى ابوهریره و ابودرداء، و با فتواى کعب االحبار، ابوموسى اشعرى و شریح 

ـذهب، د. سیقاضى کشته ش ـد مسـخ م دالشّهدا در کربال قربانى تحریف اسالم شد. ایـن رون
» حفـظ شـکل«و » محتوا«ست، حذف تفکیک مذهب از حکومت، تفکیک اخالق از سیا

ـه رالهویه کردن اسالمبود که به مبهم و مجهول ـیر ب ى قـرآن، ا، هزار قرائتى کـردنش، تفس
ـار تحریف دین و منحط کردن اسالم انجامید و همین، هدف آن هاست؛ نه از صـحنه روزگ

ـتند د؛ مىخواستند اسالم را محو کنندانند ممکن نیست. آنان نمىبرانداختن اسالم، که مى خواس
خواهند بسازند که دیگر با گنج قارون و تخـت خواستند و مىاسالم را مات کنند. اسالمى مى
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ـات و حکومـت و فرعون، کارى نداشته باشد. یک اسالم بى طرف که با سیاست و اجتماعی
عدالت و حقوق بشر، کارى نداشته باشد. یک مذهب فردى و عبادى و خصوصى که ربطـى 

ـه ل عینى نداشته باشد و در حوزه حقوق بشر، دخالت نکند. مىبه این مسائ خواستند دیـن را ب
ـیج و  مقدارى شعائر خنثى و غیر عینى و غیر سیاسى تبدیل کنند و یک اسـالم خـواب و گ

ـا مـىکور بسازند و تحویل مردم بدهند. مى ـام گفتند و باره ـا ام ـا ب ـه دعـواى م ـد ک گفتن
و  السالم)(علیهو پدرشان، دعواى اسالم و کفر نیست. چرا على السالم)ه(علی، با حسنالسالم)(علیهحسین

امیّه، مظهر خواهند بگویند که آنان عین اسالم هستند و مخالفانشان چون بنىفرزندانش مدام مى
ـا دو  ـه اسـت ب کفر هستند؟ نخیر، نبرد شما با ما، نبرد اسالم و کفر نیست؛ بلکه نبرد دو قبیل

ـه همه هم در پیروزى انقالب اسالم، سهم داشتیم. درست است که ما بنـى قرائت از اسالم. امیّ
ـاالخره  ـا ب دیرتر از شما پیوستیم و بعد از فتح مکه، مسلمان شدیم و شما چند سال زودتـر؛ ام

ـدالت  السالم)(علیهکنید؟ بعدها هر وقت امام حسینمان بودیم! دقت مىهمه از اسالم و جهاد و ع
گر است. عین این تعابیر کردند که فتنهزد، همینان او را متهم مىحرف مى و شهادت و جهاد

ـه گفتند که ایشان قانون شکن اسـت؛ مـىدر تاریخ و در روایت است. مى ـد در جامع خواه
هایى که ها، مذهب شمشیر و خشونت است؛ همان حرفاسالمى، تفرقه بیندازد و مذهب این

ـه زدند و هنوز هم مىین تا همین اواخر هم مىزدند و مستشرقمسیحیان آن موقع مى ـد ک زنن
خشونت و پیامبرش هم، پیامبر مسلح است... کدام پیامبر مسلح بوده؟ این  اسالم در اصل، دین

ـین حرف... ! بعدها بنىاولین پیامبر مسلح است و ـه هـم هم ـین بـن امیّ ـاره حس ـا را درب ه
 زدند. السالم)(علیهعلى

ان و معنویت خواستند یک عرفشدت فعّال بود. آنان مىه و یزید، بهدستگاه تبلیغاتى معاوی
عرفان و معنویتشان هـم معنویـت و  م را در آن منحصر کنند. اتفاقابى درست کنند و اسالقال

ـه عرفان اسالمى نبود و تحریف ـاعى اسـالم، بلک شده و منحرف بود. نه فقط شـریعت اجتم
ـیحى معنویت اسالم را هم خراب کردند؛ زیرا  معنویت اسالم، رهبانیت از نـوع بـودایى و مس

ـین بـن  ـدگى اسـت. در منطـق حس ـتن زن نیست؛ بلکه ریاضت در صحنه جهاد در عین م
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، فراغت از تکلیف و حقوق نیسـت، فراغـت از سیاسـت و »دنیا«، فراغت از السـالم)(علیهعلى
نامیسم اسالم، چیـزى اقتصاد نیست. زیرا اسالم فقط یک مقدار شعار و شعائر ساکن نیست. دی

ـات ها مـىنبود که از بیرون به اسالم، قلمه زده باشند؛ بلکه ذاتى اسالم بود و آن ـتند ذاتی خواس
ـه » اسالم کتاب و سنّت«اسالم را کتمان و تحریف بکنند. بنابر این، دعوا، دعوا بین  بـود ک

حکومت و حقوق بشر  ، دینى که در»اسالم جعلى اموى«برایش کشته شد با  السالم)(علیهحسین
ـبهم و دهد؛ یک معنویت قالند و حکمى نمىزکند و حرف نمى... هیچ دخالت نمىو بى و م

تواند داشته باشد؛ ولى در حکومت و مناسبات عینى اجتماعى نباید فردى که هر کسى هم مى
حکومت عقیدتى، حرف مفـت اسـت.  ن دستگاه اموى معتقد بود که اصالدخالت بکند. چو

ـفیان »الملک  ملک الجاهلیۀ«ند: گفتمى ـاتى،  -، همان حرفى که ابوس ـدر معنـوى  و از جه پ
 صریح گفته بود.  -امیّه جسمانى حزب بنى

دید، داخـل هایش درست نمىزمانى که خلیفه سوم به حکومت رسید، ابوسفیان که چشم
 جلسه حکومتى خطاب به خلیفه گفت: 

ت، مـر، امـرٌ عالمیـۀ. حکومـببین ... حکومت ربطى بـه دیـن نـدارد. اال«
حکومت دنیایى است. حکومت دینى، حکومت عقیـدتى و اخـالق و عـدالت و 

ه قبـل الجاهلیه، یعنى همان سبکى کها شعار است. باید بر اساس حکماین حرف
 »  از اسالم داشتیم، حکومت کنیم؛ منتها این بار به نام اسالم.

نماینده آن بود؛ اسالمى که آموزش  السالم)(علیهنقطه مقابلش، اسالم نابى بود که امام حسین 
ها و قبایل و افراد نیست؛ آمـوزش داد حکومت، حیاط خلوت حاکمان و احزاب و جناحمى
ـاى داد که حکومت، یک امانت از طرف خدا و مردم است؛ اسالمى که مىمى آموخت اولی

ر دست ما نیست، دیگر ما آوردند که چون حکومت دخدا حتى وقتى حاکم نبودند، بهانه نمى
ـه فقـرا تکلیفى نداریم؛ بلکه باز هم کیسه غذا و آرد و خرما بر شانه مى ـه در خان گذاشتند و ب

رسیدند. کردند؛ چه رسد به وقتى که به حاکمیت مىرفتند و با محرومیت و فقر مبارزه مىمى
ـد  اسد آمدند باالى جنازه سیّدالشّهدا کهوقتى در کربال، بعضى از بنى قطعه قطعه شده بود، دیدن

ـه ردّ یـک  بر روى شانه مبارك امام، زخمى است که اثر شمشیر و نیزه و شالق نیست بلک
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ـأنوس ها سالهاست. این شانهتماس مزمن و مداوم با گوشت و پوست شانه ها با این فشار، م
ـدینال؟ امام زینها چیستپرسیدند که این السالم)(علیهبوده است. از حضرت سجاد  السـالم)(علیهعاب

ـدرم هـر شـب بـر دوش آثار کیسه«فرمودند:  ـه پ ـان و خرماسـت ک هاى پر از آرد و ن
ـام » برد.گذاشت و به خانه فقرا مىمى آن قدر این عمل تکرار شده بود که آثارش بر شانه ام

ر نبـوت چیـزى بود. اگر از مُه )السالمعلیهم(بیتمانده بود. و این از آثار امامت در همه ائمه اهل
ود؛ زیـرا ایـن ب )السالم(علیهمبیتها هم مُهر امامت بر شانه اهلاید، بدانید که آثار این کیسهشنیده

ـلم)بود که از پیامبر اکرم السالم)علیهم(بیتخصلت مشترك همه اهل ـه  (صلى اهللا علیه وآله وس آموخت
ـدل گفتند باید بودند. در میان آنان یک فرهنگ بود. اینان مى به دنبال برقـرارى حکومـت ع

ـا  ایم، نیز وظایفىباشیم؛ اما تا وقتى به حکومت نرسیده ـا هـر ج ـایف ت ـه آن وظ داریـم و ب
گفتند اقتصاد و فرهنگ و سیاست و قضاوت، چهار عرصه براى کنیم. مىتوانیم، عمل مىمى

ى که گرسنگى عبادت و براى تأمین حقوق مردم و حدود الهى است. اینان معتقد بودند آرمان
ـان الهـى. گرسنگان به آن لطمه نزند، یک آرمان انسانى نیست ـه یـک آرم ـد ب ـه برس ؛ چ

ـد ، شیعیانشان را حت)السالم(علیهمبیتاهل ى به یک قطره اشک یتیمان هم حسّاس کرده بودن
هاى عدالتىتفاوت عبور نکنید؛ چه رسد به بىگفتند که از کنار محرومان و مظلومان، بىو مى

 رگ در جامعه انسانى که سزاوار اغماض نیست.بز
ـانى بـود و  السالم)(علیهمبیتاهداف اهل ـدافى آرم از ورود به سیاسـت و حکومـت، اه

ـال معنوى بود. فرهنگى بود که از دیدن گونه ورودشان به سیاست، یک ورود کامال هاى چ
هدااى که سیلرزیدند. خطبهخود مىهافتاده فقرا ب ـا و » منـى«در  م)السـال(علیهدالشـّ ـد، علم دارن

ـداید؟ مگر نمىنشسته کند که چرا ساکتبزرگان جهان اسالم را توبیخ مى اى از هبینید که ع
ـأمین اند و نان شبشان را نمـى؛ یعنى گرسنه»مستضعفٍ على معیشته مغلوب«مردم،  ـد ت توانن

در  السـالم)(علیهى امام حسیناند. سخنرانها در دربار، بخوربخور راه انداختهکنند؟! ولى حکومتى
ـا و باشـکوه اسـت. در  ـیار زیب منى، در شرایطى بود که هنوز معاویه زنده بود. این خطبه بس
ـد،  فرهنگ اسالم و تشیّع، بین حرف و عمل حاکمان و عالمان دین، تضاد نیست و نباید باش
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ـا السالم)(علیهکند. حکومتى که حسینحکومت، محرمانه رفتار نمى ل آن اسـت، یـک به دنب
ـه  رؤیاى خیالى نیست. حرکات مارپیچ بدون برنامه در حکومت نیست. ایشان چشمانش را ب

ـین یک نقطه نامعلوم پشت ابرها ندوخته بودند و از مجهول، حرف نمى ـد. در منطـق حس زدن
ـد. و چـون اثـر  ، دست دهنده دولت باید از دستالسالم)(علیهعلىبن ـاالتر باش ـده آن ب گیرن

ـد وسـواس هاى دولت، روى پوست و استخوان مردم باقى مىتصمیم ماند، پس حاکمان بای
شدیدى علیه کارگزارانشان و به نفع مردم داشته باشند. امام هم این وسواس را داشتند. در منطق 

ـداى تیـز و  السالم)(علیهحکومتى که حسین بن على ـا ص به دنبال تشکیل آن بود، مـردم را ب
ـد. دولـت در زدند و کارى نمىىآمیز، صدا نمتوهین کردند که مردم به حاکمان، شکّ کنن

ـد از کند؛ اما انحرافاسالم، در این تعریف، یک کیفیت مقدّس پیدا مى هایى که به تدریج بع
در داخـل حکومـت  السالم)(علیهو سقوط حکومت امام حسن السالم)(علیهشهادت امیرالمؤمنین

هاى قبل از عاشورا افتاد و یک به یک نیـز ه یک به یک در دههدینى، انبار شد و اتّفاقاتى ک
ـله  توجیه شد، باعث شد که مردم از حکومت دینى و جامعه دینى و از فرهنـگ دینـى، فاص

ـد. تـو گـویى گرفتند و ناگهان در سال شصت و یک هجرى، همه این انحراف ـا آوار ش ه
ـان آن  هاى یک نظام و جامعه را موریانهبیست سال تمام، پایه ـپس ناگه بخورد و بجـود و س

ـاق  ـه در کـربال یـک اتّف ساختمان بعد از بیست سال آوار شود و فرو بریزد. چنین نبود ک
ـبالناگهانى و غیر مترقّبه افتاده باشد، نه. هیچ اتّفاق ناگهانى ن در  یفتاد، چون کشتار انقالبیـون ق

 امیرالمؤمنین را کشتند و اصـالاب شد. در آن بیست سال، بسیارى از اصحزمان معاویه هم مى
بکشید  -است  السـالم)(علیهیعنى در خطّ على-» دین على عَلى«دستور داده بود هرکس را که 

 نامه شده بود.به تمام منبرهاى حکومتى، بخش السالم)(علیهو لعن على
ـاد. قمان بنىخواهم بگویم عاشورا، تنها کشتارى نبود که در زمى ـاق افت ـا، عامتلامیّه اتّف ه

م شصـت و یـک هجـرى، ز عاشورا انجام دادند؛ ولى محرهاى بسیارى قبل اترورها و اعدام
ـاق،  شود و بهها آوار مىوقتى است که دیگر همه آن فسادها و انحراف خصـوص، ایـن اتّف

ـه  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیش چشم نسل سوم انقالب پیغمبر ـابعین«که از آنان ب ـابعین ت ، »ت
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ـابعین«و » تابعین«، نسل اول انقالب پیغمبرند؛ »اصحاب«افتد. کنند، مىیر مىتعب ـابعین ت ، »ت
هـم  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)اند. در این دوران، برخى از بقایاى اصحاب پیغمبرنسل دوم و سوم

کم کم به همان فرهنگ جاهلیت قبل از اسالم، رجعت کرده بودند یا به نحوى از خود، رفـع 
ـد کردند. بعضى از اصحاب که اسمشان را نمىف مىتکلی برم، ریگ در دهانشان گذاشته بودن

ـیم در ایـن گفتند ما نمـىکه اوضاع، مشتبه شده بود و مى تا حرف سیاسى نزنند؛ براى این دان
اسـت و  با یکدیگر، چه کسى بر حـق (صلى اهللا علیه وآله وسلم)دعواهاى میان اصحاب پیغمبر

ـادت ابراین، از صحنه سیاست، منزوى شده بودند. عدّهکدام باطل؟ و بن ـغول عب اى رفتند و مش
ـد شدند. و بعضى ـدند برخـى هـم فاس شان از زُهّادِ ثمانیه مشهور در فرهنگ عرفانى اسالم ش

 نشین و از کارافتاده بودند.شدند. بسیارى هم مرده یا خانه
قوى و جهاد تغییر کـرده بـود. ادبیات صدر اسالم، ادبیات بدر و احد و خیبر و فرهنگ ت

ـه آن ادبیات حتى براى بعضى از اصحاب پیغمبر هم دیگر انگیزه بخش نبود و براى آنان کهن
شده بود؛ زیرا خودشان عوض شده و فاسد گشته بودند و شعارهایى که خود در دوران جوانى 

ـد ود و مـىمزه شده بـحاضر بودند به پاى آن خون بدهند و جان ببازند، براى ایشان بى گفتن
ـه ایم. شرایط و اوضاع آن زمان را دیگر نمىدیگر کهنه شده ـه ب فهمیدند. علت هم این بود ک
ـه ها و آرمان، از آن ایده(صلى اهللا علیه وآله وسلم)هاى بعد از پیغمبرتدریج در دهه ها فاصله گرفت

ـا و گـرداى از اصحاب پیغمبر هم متأسفانه جزء سرمایهبودند. عدّه ـاى کلفتنداره ـال«ه  م
جاخوش کـرده  السالم)(علیهشده و در باندهاى حکومتى دوران قبل از امیرالمؤمنین» خورمردم

ـه بودند و بعد در دوران معاویه که همه چیز فاسد شد، آن ها هم علنى فاسد شدند. تا وقتـى ک
ـه صـرفه داد و منافع داشت، آنان دیندار بودند؛ اما همین که دیگر مقـدیندارى مزه مى رون ب

ـد السالم)(علیهدالشّهداهمان تعبیرى است که سینبود، دین را کنار گذاشتند. این  ـدّین « :فرمودن ال
ـد؛ دین براى اینان، یک بازى زبانى است. فقط بر سر زبان ؛»السِنتهم. لَعِبٌ على هایشان دین دارن

ـدَّیانون قَلَّ«اما موقع امتحان که برسد و قرار باشد از چیزهایى بگذرند،  ـه کـم »ال ـدارها چ ؛ دین
زرگان جهان اسالم و درباره بعضى از همین ب السالم)(علیههستند! دقت کنید که تعبیر سیدالشّهدا
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ـذهبى و سـرمایهمردم بود. کم ـاى کم این اصحاب، در دوران حکومت، به اشـراف م داره
ـامتظاهرى تبدیل شدند که دیگـر حـالل و حـرام نمـى ـد آن ـناختند و نسـل بع ن هـم ش

ـد و بـرخالف هایى المذهب شدند. گروهزادهاشراف هایى در داخل حکومت تشـکیل دادن
ـلم)که منطق پیغمبر السالم)(علیهشریعت اسالم و برخالف منطق على و  (صلى اهللا علیـه وآلـه وس

ـد،  قرآن بود، عمل کردند و به ـد کردن ـد و رش ـاال رفتن تدریج از پلکان قدرت و حکومت ب
هاى حکومتى را سازمان دادند و همه جا سوار شدند زبهاى حکومتى و جناححزب ساختند، ح

 آمدند.  السالم)(علیهو بعضى از همینان بعدها در کربال در اردوگاه یزید براى کشتن امام حسین
ـبالرا کشتن السالم)(علیهها که امام حسینبرخى از این جـزء  د و در اردوگاه یزید بودند، ق
بودند.  السالم)(علیهبودند. بعضى، از رفقاى سابق خود امام حسین السالم)(علیهنیناصحاب امیرالمؤم

در  السـالم)(علیهطالـبالجوشن است. شمر، جزء افسران على بن ابىذىها، شمربنیکى از آن
با معاویه جنگیده بودند. اما  السالم)(علیهو حسین السالم)(علیهجنگ صفّین بود که در کنار حسن

برد. فقـط ایـن را مى السالم)(علیهاینک شمر، افسر نیروهاى یزید در کربال شده که سرحسین
ـبالها را لو بدهم که ایند آنبیست اسم دارم که بای -یکى هم نبود. دست کم ده  جـزء  ها ق

ـا و همـرزم آن السالم)(علیهو حسین السالم)(علیهاصحاب امیرالمؤمنین و از رفقاى سابق حسن ه
ـه؟ ، آالسالم)(علیهودند و در کربال حضور یافتند و دستشان به خون حسینب لوده شد. بـراى چ

ـلم)کم بعد از رحلت پیغمبربراى اینکه کم هایشان در حکومت و ، اولویت(صلى اهللا علیه وآله وس
ـه مـى بایسـت میان نخبگان، علما، روشنفکران و مردم عوض شد و از این رو در مواردى ک

ـد، بایست مدارا مـىکردند و جایى که مىدادند و مدارا مىدادند، وا مىان مىقاطعیت نش کردن
یعنى با کسانى که در بدر و  -شدند و حتى با دشمنان دیروزشان کردند و درگیر مىمدارا نمى

ـد کم کم کنار آمدند و با آن -احد و حنین با اینان جنگیده بودند  ـد. بروی ـتالف کردن ـا ائ ه
ـدند و ائتالف السالم)(علیهو با امام حسین السالم)(علیهکه با امام حسنهایى را آن ـاى درگیر ش ه

هاى سیاهى که پنهانى و سپس علنى صـورت گرفـت. سیاسى آنان را بررسى کنید؛ ائتالف
گیده بودند؛ ولى همه در برابـر با هم جن کدیگر دشمن بودند و گاه حتى قبالآنان خودشان با ی
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ـتادند و  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)اصیل پیغمبر اکرم که خط السالم)یهم(علبیتخط اهل است، ایس
ـا برخـى از حتى بعضى از آن ها که در بدر و احد با مشرکین جنگیده بودند، پس از دو دهه ب

بیـت و اهـل السـالم)(علیههمان مشرکان که پس از پیروزى اسالم، مسلمان شدند، علیه علـى
ـمنان پیغمبـر، ائتالف کردند و با جناح علیه وآله وسلم)(صلى اهللا پیامبر هاى خارج از اسالم و دش

ها و عدالت، با معیارهاى انقالبى و مالك ارزش» خودى و غیرخودى«پیمان شدند. مفهوم هم
ـه تبا معیارهاى قبیله» خودى و غیرخودى«به  ـد. اى، جناحى و مادّى و خودخواهان ـدیل ش ب

مخالف، از بین همین نسل دوم  و هم خط السالم)(علیهامام حسین طجالب است که همه، هم خ
پیوست و بخش اعظم آن هـم کردند؛ یعنى این نسل به هر دو طرف مىو سوم یارگیرى مى

توانست تشـخیص گر نسل نمىطرف بود. ابتدا وقتى زاویه باز شد، تسامح شد؛ تا عاقبت دیبى
متفاوت بودند. درست است که ما در  اویه و یزید کامالم، با امثال مع خلیفه اول و دودهد واال

ـدین   مورد سقیفه، نظر دیگرى داریم؛ ولى این نکته مسلّم است که نحوه حکومت خلفاى راش
ـد و از ایـن رو تـر بوخصوص یزید، متفاوت بود و آنان سالمبا نحوه حکومت معاویه و به دن

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

ـلم)(صلى اهللا علرکه ده روز بعد از رحلت پیغمب السالم)(علیهازهراشما به سخنرانى فاطمه ـه وس  یه وآل
ـافىتوجه کنید. این سخنرانى را سیّد صورت گرفته، در مسجدالنّبى ـیّد بـنمرتضى در ش  ، س

ند. من اهاالخبار و مرحوم طبرسى در احتجاج آورددر معانىطاووس در طرائف، شیخ صدوق 
ـد از آنفقط یک عبارت را نقل مـى السالم)(علیهازهرااز خطبه بسیار مهمّ فاطمه ـنم. بع ه کـ ک

ـه مـردم السالم)(علیهعلى ـاب ب و اصـحاب و  را حذف کردند و مسائلى پیش آمد، ایشان خط
ـیار نوان، فددر مسجد خواندند که البته این ع بزرگان انصار و مهاجرین، خطبه فدکیّه را کیّه، بس

ـدهخطبه را ادا نمى ر از مضامین بزرگ خطبه است. و حقتکوچک ـا  کند. یک خانم هج ی
ـدرتنى به بزرگان و صاحنوزده ساله و حداکثر بیست و سه ساله در آن شرایط بحرا و  بان ق

 گوید: عا، مىاد
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ا بودید و در آن دورانـى کـه مـشما در رفاه و عیش و امنیت و خوشى «
پـدرم  مقـدم بـود و هرجـا خطـر بـود، در خـط السالم)(علیهجنگیدیم و علىمى

رفـت، شـما ىمـفرستاد و او هم بى محابـا را به حلقوم خطر مى السالم)(علیهعلى
، از پـا رسد و ما چه وقتمنتظر بودید که چه وقت اوضاع علیه ما به پایان مى

 ا بگوییـد:کنار ایستاده بودید تا اگر ما شکست خوردیم به مآییم. شما آن درمى
ا گـوش شـم» ، و اگر پیروز شدیم، به ما تبریک بگوییـد.»ما که گفتیم نروید«

 آیـیم، از لحظـاتها چـه وقـت از پـا درمـىبه زنگ بودید که ما در درگیرى
 نشـینى داشـتید و همیشـهکردید، همواره میل بـه عقـبسخت و جهاد فرار مى

 لى ما تـاهایتان را پس بگیرید و اصولتان را ترك کنید؛ وده بودید که حرفآما
 »  ایستادیم.آخر مى

 بعد فرمود: 
 ه دنبال را روى دست ما گذاشتید و ب (صلى اهللا علیه وآله وسـلم)جنازه پیامبر«

یعنـى همـه » وَّقتم...فمَجَجتُم ما وَعَیتُم و دَسَعتُمُ الَّذى تسـ«تقسیم قدرت رفتید. 
دسـت  هاى گوارایى را که ازچه را که به دست پیامبر آموخته و آن ارزش نآ

د؛ امـا هـا را زمـین گذاشـتیرسول خدا نوشیده بودید، باال آوردیـد و آن میثاق
ن بدانید که اگر شما کافر هم بشوید، بلکـه اگـر همـه کسـانى کـه روى زمـی

 خـدا غنـى و شـود وکنند هم کافر بشوند، باز هم مسئله عوض نمىزندگى مى
 »  چنان ستوده.بى نیاز است و هم

ـلم)واهللا علیه وآله  (صلىدر مسجد پیامبر السالم)(علیهاها بخشى از سخنان حضرت زهرااین  ، س
 ده روز پس از رحلت ایشان است.

ـداین فاصله    ى بـود وگیرى و تحوالتى که فضاى آن را ترسیم فرمودید، چه مقدار عم
ه بـهاى پیروز دیروز هاى دینى و انقالبر طبیعى بود؟ چطور نهضتپذیر؟ و چه مقدااجتناب
 شوند؟! خورده فردا تبدیل مىهاى شکستنهضت
ـه   ـیارى از جامع ـه بس ـان سیاسـى در این پرسش بسیار کلیدى و مهمّى است ک شناس
ـد هاى مبتنى بر ایمان دینى، طرح کردهها، به خصوص در مورد انقالبشناسى انقالبجامعه ان

ـدى  هاى مختلفى داده شده است. آنو نظریه چه مسلّم است، این که همه این تحـوالت، عم
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ـات  نبوده اما چه عامدانه و چه غافالنه، چه خزنده و چه جهنده، هر چه بود، کم کم ایـن اتّفاق
چه شد. این اتّفاقات همیشه هـم ممکـن اسـت  افتاد و در کنار یکدیگر چفت شد و شد آن

ـده  چه مهم بیفتد. آن است، این است که هیچ چیز در تاریخ انسانى به طور مطلق، ضمانت نش
یعنى تاریخ، شرکت بیمه نیست که  همه چیز را به طور مطلق، تضمین کرده باشد، همه افراد 

 کُلٌّ مرهونٌ باَعمالها.ها در گرو اعمال خودشان هستند؛ ها و جامعهها و حکومتو جناح

ـددرستى عمل کردید و به ارزشبه این منطق اسالم است که اگر  ـا کردی الم سـ، ها وف
قوم و خـویش  شوید. خداوند، پدرخوانده کسى نیست. هیچ یک از ما، فاسد مىمانید، و االمى

 اِنشـویم؛ ىخداوند نیستیم. نظرکرده نیستیم. اگر عمل صالح بکنیم، از طرف خدا حمایت مـ
 فرمود:  م، مغضوب خداوند خواهیم شد.اما اگر خیانت بکنی تَنصُروا اللَّهَ ینصرکُم

نیـد؛ ؛ شما به عهدى که با من بسـتید، وفـا ک»اوف بعهدکم اوفوا بعهدى«
 »کنم.من هم به عهدى که با شما بستم، وفا مى

ـاى خداوند به همه ما مى  ـد و پ ـان رفحفرماید که شما پیمانى بستید؛ پس وفا بکنی هایت
ـاایم. شما بر سر قرار بیایم، ایستادهبایستید؛ چون ما به پاى عهدى که بسته ـد، م سـر قـرار  ایی

ایم نرفتهو  خوریم، براى آن است که ما سر قرار، حاضر نبودهاى مىهستیم. پس هر جا ضربه
  خداوند بر سر قرار، حاضر بوده و هست.و مشکل پیش آمده؛ و اال

یعنى » ال امانىِّ اهل الکتـابلیسَ باَمانیّکم و «فرماید: ها مىاین آیه قرآن که به مسلمان 
ـاوتى  ـاب، تف آرزو کردن و صرف شعار و ادعا کافى نیست و از این جهت، شما با اهل کت

ـد ؛ هرکس بد عمل کند، ضربه خواهد خورد و فرقى نمى»به من یعمل سوءً یُجْزَ«ندارید.  کن
ـاریخ اسـت. حضـرت  ـنّت الهـى در ت ـد. ایـن منطـق، س ـا نباش که نامش مسلمان باشد ی

کنم: عالى نقل مىاى به همین قضیه دارند که من آن را در پاسخ حضرتاشاره السالم)(علیهضار
ـان و علـوىدر زمان حضرت، بسیارى از برادران، عموها و عموزاده ـاى ایش ـاط ه ـا در نق ه

ـا گرایشمختلف، قیام مسلّحانه کردند و حکومت ـاطق هاى خودمختار ب ـاى علـوى در من ه
ـه  -نام زید بود؛ از جمله یک برادر ایشان بهگوناگون ایجاد شده  که غیر از آن زید اسـت ک
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که از انقالبیـون علـوى و بـرادر  این زید با این -رهبر زیدیّه است و انسان بسیار شریفى بود 
ـاز است، قدرى هم انگار مى السالم)(علیهحضرت رضا خواسته دکان سیاسى بـراى خـودش ب

ـه بکند. در مدینه قیام کرد و مدی ـار در مدین ـدتى هـم حکـومتى خودمخت نه را فتح کرد و م
و  السالم)(علیهتشکیل داد؛ ولى بعد سرکوب و بازداشت شد. البته مأمون از ترس حضرت رضا

افکار عمومى، از اعدام و مجازات او صرف نظر کرد و به او آزادى مشروط داد. بعدها او هـم 
ـااى هاى که مأمون و عدآمد و در جلسه به مرو نیـز  السـالم)(علیهدیگر بودند و حضرت رض

اى هدر گوشه جلسه زید، نشسته و با عدحاضر بودند، حضرت مشغول سخن گفتن بودند؛ ولى 
ـا اهـل بیـتکمى» مَن -مَن «زد و خیلى جداگانه حرف مى  بیـتایـم و اهلرد که بله، م

 ها. شوند و از این حرف، بى حساب وارد بهشت مىالسالم)(علیهم
ـد  ناگهان سخنانشان را قطع کردند و السـالم)(علیهنقل شده که حضرت رضا  خطاب به زی

 گفتند: 

 گویى؟ ایـن امتیـازاتى کـه تـو بـراىزید، این مُهمالت چیست که مى« 
اى که پاداش خیر براى ما در هـر صـورت تضـمین شـده و خودت فرض کرده

ل کـردى، بهشت در هر صورت، ضمانت شده و خالصه تـو هـر طورکـه عمـ
لـوم معگویى، راسـت باشـد، کردى، این ادّعاى باطلى است. اگر این که تو مى

ل و بـاالتر ، در نزد خـدا افضـالسالم)(علیهجعفربنشود که تو از پدرت موسىمى
 هستى؛ زیرا پدرت با یک عمر جهاد و عبادت و عمل و تـالش و شـهادت بـه

بهشت بـروى. پـس معلـوم  خواهى بهها مىرود و تو بدون همه اینبهشت مى
 »شود تو از پدرمان نزد خدا عزیزتر هستى!مى

که از مورخین اموى و صاحب مقاتل الطالبیّین اسـت،  کتاب االغانى ابوالفرج اصفهانىدر  
ـبهات کند که یک شیعه با یک مرجئى، مناظره مىنقل مى کردند. آن موقع، یک دسته از ش

گفت: ایمان قلبى کافى اسـت و عمـل، د. مرجئى مىشکالم جدید، از ناحیه مرجئه طرح مى
کـرد و اهمیت و دخالت چندانى ندارد و نوعى تفکیک دین و ایمان از شریعت را تعقیب مى

ایمان قلبـى و هـم گفت: هم زد؛ ولى شیعه مىاز دین منهاى شریعت و منهاى تکلیف دم مى
ـد. مرجئـى از دور مـىاست. مناظره طول کشید و خسته شدند. کسى  عمل، هر دو، مهم آم
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ـد و  ـد. او حَکَـم باش گفت: براى فیصله این بحث، هر چه همین فرد گفت، پایان بحث باش
آمد، موسیقیدان و مطرب بود. مرجئى خوشـش کسى که مى دیگر بحث را تمام بکنیم. اتفاقا

ـه  آمد. گفت این اهل حال است و جواب مناسب حال من خواهد داد. قضیه را به او گفتند ک
ـنگى داد است یا ایمان؟ ما بر سر این قضیه مناظره مى آیا عمل، مهم کنیم. آن آقا جواب قش

اعـالىَ «ها را که شنید، در پاسخ گفـت: هاى آنخورد. حرفکه خیلى به درد امروز ما مى
رجئـى. یعنـى وقتـى فکـر ام، مام شیعه است و پایین تنههمن باالتن» شیعى و اَسفَلى مُرجئـى

خواهیم راحت حیث نظرى، نظر شیعه درست است و عمل هم مهم است؛ اما ما مى کنم، ازمى
تنه مـن، و خوش باشیم و زندگى بکنیم و زندگى ارزشى، قدرى سخت است و بنابراین پایین

اعالینا «مرجئى است. حاال اگر قرار شد که در ما و جامعه ما و مسئولین ما هم چنین باشد که 
نحـو غلیظـى ارزشـى و زنیم، به، یعنى وقتى که حرف مى»لنا مُرجئىشیعىٌّ و علوىٌّ و اساف

هر کسى هرجا هست و هر مسئولیتى  -کنیم دینى و علوى حرف بزنیم و وقتى که عمل مى
با مردم، غیرعلوى عمل بکنیم، همان بال بر سـرما  -در دولت، مجلس یا دستگاه قضایى دارد 

  گفتند. السالم)(علیهآید که حضرت رضامى
 بسیار مهم شود؟ این مقابله،ض مىببینید فرهنگ حکومت در اسالم چگونه استحاله و عو 

ـا اسـال است و مقایسه بین اسالم واقعى و اسالم ساختگى ضرورت دارد. اسالم رضوى را م ب
؛ اما کومت کردمأمونى در باب مسئله حکومت مقایسه کنید. مأمون نیز به اسم دین و اسالم ح

ـه السـالم)(علیهفرمودند؟! یکى از اصحاب حضرت رضاچه مى  السالم)(علیهحضرت رضا ـام ب ن
ماها ه خدا فرج شـلّن شاءالا؛ ».ه تعالى فَرَجَکآقا، عجّل اللَّ«گوید: مُعَمَّر بن خلّاد به ایشان مى

ـتدارا برساند و قدرت به دست شما بیفتد تا ما هم به نان و نوایى برسیم. ما کـ ـما ه دوس ران ش
ـتها مدام زندان و شکنجه و تبعید و در به درى و بدبدر تمام این سال هستیم، ـه ختى داش یم. چ

ـانوقت مى ـد و  شود که فرج شما برسد و ما هم سر سفره شما بنشینیم؟! خالصه، فرجت برس
 گویند: ؟ مىبه او چه جوابى دادند السالم)(علیهوضع ما هم بهتر شود؛ اما حضرت رضا

عنى این فرج به قرائت شماست؛ فـرج مـادّى بـراى ؛ ی»ذاك فرجکم انتم« 
بریم تا دولـت و قـدرت بـه دسـت مـا شماست. اما آن فرجى که ما انتظار مى
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هاى ماست. ما اینک کـه فاقـد برسد، آغاز تکالیف بزرگ و سختى و مصیبت
ایم، راحت هستیم. اکنون که حکومت در دست ما نیسـت، در قدرت و حاکمیت

دانـى گر حکومت و قدرت به دست مـن بیفتـد، مـىگشایش شخصى هستیم. ا
واللَّه ما هو الّـا مِـزوَدٌ فیـه « سهم من از کل حکومت و دنیا چه خواهد بود؟! 

؛ تنها سهم من از دنیـا و حکومـت، کیسـه کـوچکى کفُّ سویقٍ مختومٍ بخاتم
است که در آن، مشتى آرد جوى نبیخته اسـت و سـرش مهـر خواهـد شـد تـا 

کشیم کـه اى کـاش نکنند. آن فرجى که ما انتظارش را مى چیزى به آن اضافه
بود، فرج مردم است؛ نه ما. تنها سهم ما از حکومت، یک حکومت دست ما مى

 ».  کیسه آرد جو است. این تنها چیزى است که ما براى خود برخواهیم داشت

د یشان آمرسیده است که کسى خدمت ا السالم)(علیهدر روایت دیگرى از حضرت رضا 
 و گفت: 

اك و آقا، شما مقدارى به لذایذ خودتان در زندگى برسید. شـما در خـور«
 »گیرید.لباس خیلى بر خود سخت مى

 فرمود:  السالم)(علیهحضرت رضا 

لبسـنَّ طیّب والواللَّه لئن صرتُ الى هذا االمر الکلـنَّ الخبیِـثَ بعَـد هـدَال«
یـم، اینـک دار وگند، ایـن زنـدگى کـهخدا سـ ؛ به»الخَشِن و لَاَ تعبَنَّ بعدالدّهر.

دست مـا نسبت به زندگى در قصر حاکمیت ما، شاهانه است و اگر حکومت به
وقـع مبیفتد و ما حاکم بشویم و حکومت دینى تشکیل بدهیم، غذاى بـد را آن 

یش خواهیم خورد و لباس خشن را آن موقع خواهیم پوشـید. امـروز، روز آسـا
ان سـخت خـواهیم گرفـت و جـز افـراد ماست و آن روز است کـه بـر خودمـ

 ».سختکوش را به درون حکومت راه نخواهیم داد

دســت شــود و بــهشــروع مــى (صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم)ایــن فرهنــگ از پیــامبر 
ـانشود و تداوم مى، تبیین مىالسالم)(علیهمبیتاهل ـه انس هاى یابد که حاکمان دینى باید با هم

ـاالترین افـراد در حکومـت در حقـوق ترجامعه، یکى باشند و پایین ـا ب ین فرد در جامعه ب
ـاقو«هاى حکومتى، شهروندى، یکسان باشد. در حکومت دینى، همه مسئولیت » به شـرط چ
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ـادات،  ـان بـراى جم ـتند و حاکم ـیا نیس است؛ یعنى در فرهنگ حکومتى اسالم، مـردم، اش
 ریزند.مه مىها و بندگان خدا برناکنند؛ بلکه براى انسانریزى نمىبرنامه
ـتپاست وقتى که  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)خادم بودن حاکمان، عین تعبیر پیامبر  ح س از ف

ـدمکه، جوانى را به حاکمیت مکه، نصب فرمودند و تعبیر کردند که او را مى مت فرستم تا خ
کنید تا  او اطاعت آید. او خادم است و البته شما باید از؛ او براى خدمت مى»فهو خادم.«کند: 

ـه ید. در فرهنگ حکومـت اسـبتواند خدمت کند. نباید او را تضعیف و نافرمانى کن المى ک
ـان السالم)(علیهدالشّهداسی ـد، حاکم ـئبراى استقرار آن قیام کرد و شهید ش ـادقانه مس ولیت ، ص

ـین ت مىگیرند و مردم هم صمیمانه حمایت و اطاعشرعى به گردن مى ال، حـکنند و در ع
حضـرت  روایـت از نظارت کنند. نصها پیچ و بر کار آنرند مسئولین را سؤالدا مردم حق

ـه گونهید بهاست که حاکمان نبا السالم)(علیهمبیتو سایر اهل السالم)(علیهامیر ـد ک اى رفتار کنن
ـادها شک کنند؛ مردم هم نباید به حاکمان صالح با سوءظن بنگرند و مردم به آن ل ر عین ح

ـه سییر ممکن هم از حاکمیت بخواهند. در حکومتى نباید چیزهاى غ هداک  السـالم)علیه(دالشـّ
ـازطلبى، قـخواست تشکیل دهد و در راه معرفى آن شهید شد، رانـتمى وم و خـوارى، امتی

د را بر طلبى و منافع خویعنى امتیاز -» استئثار«بازى در حکومت و به تعبیر روایات ما، خویش
ـتفاده خصوصـى کـردن هاى مردم، ترجیحمنافع توده ـه  دادن و از امکانات عمـومى، اس ک

ـه دممنوع است.  -کنند تعبیر مى» رانت«ها از آن به امروزى ر فرهنگ حکومت اسالمى ک
کرد م تعقیب مىو قرآن کری (صلى اهللا علیه وآله وسلم)هاى پیامبرتحت آموزش السالم)(علیهعلى

ـتئثار« اه کبیرهو زندان رفتند، مبازره با گن و آن همه در این راه شهید شدند، مسموم شدند » اس
ـاو تبعیض و سوءاستفاده از امکانات حکومت و رانت ـا خوارى هم بوده است؛ چـون م ه گن

 ان دورانه در حکومت اسالمى نداریم. بر خالف قهرمانـحالل نداریم، دزدى مشروع و موج
سـالم و اکنند، مجاهدان ىزنند و کم عمل مصلح که هم آن روز و هم امروز زیاد حرف مى

ـاى امـروز، قهرمهاى آن روز و بسیجىمقدم، بسیجى جاهدان خطحاکمان علوى و م ـان ه ان
 کنند. زنند و زیاد عمل مىدوران جنگ، کسانى هستند که کم حرف مى
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ـا مردم با ما بیعت کردندگفتند که چون ع نمىدر فرهنگ حکومتى اسالم و تشی   و به م
هـر  کنیم ومى شهر را به ما سپردند، دیگر ما هر کارى که دلمان خواست،ى دادند و کلید ار

ـان خواسـت«کنیم. در فرهنگ حکومت اسـالم، کارى نخواهیم، نمى ـداریم. بل» دلم ـه ن ک
د ها بر روى پوست ملّـت خواهـگفتند چون نحوه حکومت حاکمان و آثار انگشت آنمى

م و مّـت اسـالشد و بتوانند راحت در چشـم اها راضى باماند، باید کارى کنند که خدا از آن
ـیریزیم؛ پس باید خوب حخانواده شهدا نگاه کنند. ما براى جمادات برنامه نمى م. کومـت کن

ـه خـوب شـروعرسند. حکومتشوند، بد به پایان مىهایى که بد شروع مىدولت ـایى ک  ه
 توانند خوب بمانند؛ اگر حاضر شوند بهایش را بپردازند.بشوند، مى

ـد در فرهنگ علوى و حسینى و رضوى، در حکومت نب  ى یعنـ» اسـتبداد بـاالموال«ای
» .االموالبـاسـتبدَّ «ف خودسرانه در اموال عمومى باشد. این عین تعبیر روایت اسـت : تصر

ارف لط یا مصـغاستبداد در مورد مسائل مالى، همان مصارف مطالعه نشده و فاقد کارشناسى و 
. بائر اسـتالمال است که گناه کبیره و از اعظم کومتى از بیتهاى حکشخصى و سوءاستفاده

ـان دىخواست بگوید: فقط زیر سایه عدالت و خدمت به مردم م السالم)(علیهحسین اد توان فرم
ـال و امکانـهاى حاکم، حق ندارند با حکومت و با بیتو مشروع ماند. احزاب و گروه ات الم

 ولتى را غارت کنند. آن مثل غنائم جنگى برخورد و اموال د
ـه خیانت، یک مسئله تدریجى است. ش  ـدم جبه مر هم ناگهان شمر نشد. شمر از خط مق
ـا شتدریج شمر مى مقدم جبهه یزید آمد. همه به به خط السـالم)(علیهطالبابىبنعلى وند. همه م

ـما  شویم؛ بطورى که اگر از ابتدا به خود ما بگویندکم شمر مىاین چنین هستیم و کم ـه ش ک
شـویم کنیم؛ ولى بعد چنان مىبیست سال دیگر چنان آدمى خواهى بود، خودمان هم باور نمى

کنیم. مسئله خیانت در انقالب، غدّه بدخیمى است و آن  موقـع راحتى باور هم مىکم بهو کم
ـدّه کمهم این گونه بود و هم االن نیز مى ـد مـىتواند آن گونه باشد. این غ کـرد. کـم رش

ر کم خائن بار مىآید. همه کمکس خائن به دنیا نمىهیچ آیند و خود نیز در این قضیه، مقصـّ
ـبالهستند و یک نمونه هم وقایع کربال سـوابق خـوبى در  ست. بعضى از جالدهاى کربال ق
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ـاب رزمنده اسالم بودند، ج حتى در جهاد داشتند و برخى اصال اسالم و بهه رفته بودند و در رک
جاى بازو به گلویش خورده به اگر تیر مثال جنگیده بودند؛ چنان که السالم)(علیهلبطاابىبنعلى

ـین را از  السـالم)(علیهبود، اکنون جزء شهداى اسالم بود. اما اینک به کربال آمده تا سر امام حس
 تن جدا کند. 

رف ایى در شـهدانست که چه اتّفاقدانست و مىها را مىهمه این السالم)(علیهامام حسین 
ـا حـس السـالم)(علیهدانستند. البته اصحاب حسینوقوع است. اصحابش نیز مى ششـم خـود  ب

ـهادت فهمیدند و مىمى ـه سـوى ش پرسیدند که چرا ایشان چنین با عجله به سوى کربال و ب
تر از نفـس گفت: چیزى مهمها مىرود؛ ولى یک حسّ هفتمى هم در کار بود که به آنمى
گرایى در اصول«و حکومت، وجود دارد که ابتدا باید همان تأمین بشود و آن » حاکم شدن«

ـه » حقیقت«است. این ضرورت اول است. چرا ضرورت اول است؟ زیرا نه » حکومت و ن
ـاس »عدالت« ـمنان اسـالم در لب ، تابع قراردادها و آراى ما نیستند؛ قراردادى نیستند. وقتى دش

ه زیادى از مردم هم نقالب و حکومت دینى شدند و عدى اهاگذارى ارزشدوست، وارد نرخ
وزید، دینشان را تشخیص بودند و هر بادى که به بادبانشان مىسیاهى لشکر دشمن شدند و بى

، و امام »نه«کردند، الزم بود که کسى، یک شخص معتبرى، به این اوضاع بگوید: عوض مى
گفتن و بـراى » نه«ر سختى بود. براى این گفتن، کار بسیا» نه«گفت. این  السالم)(علیهحسین

ـافى  ـان چـرب ک یک انقالب، زبان چرب، کافى نیست. براى تشکیل دولت صالح هـم زب
هاى نظرى و هاى باطنى و اخالقى، صالحیتهاى دیگر، صالحیتنیست. بسیارى صالحیت

ـتگاهاى هم بودند که طوطىعملى الزم است. عدّه هاى وار و تحت تأثیر جنـگ روانـى دس
کردند گر تلقّى مىشکن و فتنهرا قانون السالم)(علیهتبلیغاتى حکومت معاویه و یزید، امام حسین

ـد و خواهد تفرقه بیندازد. آنطلب است و مىکه او جنگ ها تحت تأثیر تبلیغات دستگاه بودن
ـاهاى جنگ روانى معاویه (یکى از اصلىتئوریسین ـه، تیمه ى ترین نقاط قوت دستگاه معاوی

ـات ـام چىجنگ روانى و پخش شایعه و تبلیغ ـقوط حکومـت ام ـه در س ـاى او بـود ک ه
ـد) هم خیلى نقش داشتند و امام چند تا از این السالم)(علیهحسن ها را گیر آوردند و اعدام کردن
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رغـم آن در توجیه قضیه کربال بسیار قوى و پیچیده عمل کردند و موفق هم بودند. چون على
، السـالم)(علیهها بودند، در افکار عمومى جا انداختند که حسینریزترین آدمکه خودشان، خون
ـینریزى و خشونت است. عدّهبه دنبال فتنه و خون ـام حس ـه  السـالم)(علیهاى هـم ام را موعظ

 کردند. بگذارید نمونه بیاورم.مى
حال عجیبى عمر، یک نمونه است. ایشان یک آدم مقدّس و متشرّع و در عین بنعبداللَّه 

بیعـت نکـرد،  السـالم)(علیهبیعت نکرد، با دست على ، احتیاطاالسالم)(علیهبود. کسى که با على
ـا دیگـر جا احتیاط شرعى کـرد و اینبعدها با پاى حجّاج بن یوسف ثقفى بیعت کرد. آن ج

نیت با حُسـن را السالم)(علیهاحتیاط شرعى نکرد! عبداللَّه بن عمر از کسانى بود که  امام حسین
ـام نصیحت کرد. مى گفت: آقا، اصوال مستحضرید که جنگ فى نفسه بد اسـت. خـوب، ام

ـادانست که جنگ فهم مى السالم)(علیهحسین ـا اساس ـاریخ،  ى نفسه بد است؛ اما مگـر م در ت
ـداریم. » جنگ فى نفسه«داریم؟ در صحنه واقعى اجتماع، ما » جنگ فى نفسه«نام  چیزى به ن

جنگ فى «ى نفسه بد است؛ اما کجاى تاریخ واقعى و جامعه واقعى، چیزى به اسم بله، جنگ ف
جنگ فى «گیرد، این دیگر ایم؟! وقتى عقایدى و آیین ملتى مورد تهاجم قرار مىداشته» نفسه
طلبـى در برابـر لحطرفى و صـطرف بمانند. بىتوانند بىنیست و معتقدینش دیگر نمى» نفسه

ـان اسـت. اینیک فض هیئت ظلم، ابدا ـا دیگـر جنـگ و یلت نیست؛ یک رذیلـت عری ج
ـه شود. کشتن و کشته شدن هم عبادت مىریزى هم مقدّس مىخون ـایى ک شـود. در دعاه

خدایا، از تو «رسیده و سند درستى هم دارد، آمده که ) فرجه الشریف فی ل اهللا تعالی(عجبراى امام زمان
دسـت خواهم که خون من بهزى و از تو مىخواهم که خون دشمنانت را به دست من بریمى

ـه». دشمنانت ریخته شود  ما، جنگ و صلح، دشمنى و دوستى داریم؛ ولى دشمنى و دوستى، ب
ـا و خاطر عدالت، در راه حقیقت و براى فضیلت را قبول داریم. اما جنگ و صلح به خاطر دنی

ریزى براى کسب منافع قدرت و آقایى کردن و برده گرفتن و خوردن و بردن نداریم. خون
شـوند و اى پیدا مىهها را ماست مالى بکنند (عددنیایى، حرام است. اما اگر قرار شد که ارزش

ـه حـقمى این سطل ماست را روى سر شما خالى ـد روشـن بشـود ک و باطـل  کنند)، بای
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ـه ایـن  کجاست؟ من مثال بزنم براى این ـد ک که مستند به تاریخ شود. چون سـؤال فرمودی
ـده و رافانح ـدر جهن ـده بـود و چق ها چقدر عمدى بود؟ چقدر غیر عمدى بود؟ چقدر خزن

 پذیر بود یا نبود؟ ناگهانى بود؟ آیا اجتناب
ـه حکومـت را در  کند بعد از اینمرحوم طبرسى در کتاب احتجاج نقل مى  ـه معاوی ک

ـد، که دی السـالم)(علیههاى مذاکره با امام حسناختیار گرفت، در یکى از جلسه گران هـم بودن
ـه، اى دارند و وارد بحث مىبا معاویه، مشاجره السالم)(علیهجا امام حسنآن ـه معاوی ـا ب شوند؛ ت

همانند و مشروعیت دستگاه را دانیم و به حضّار هم بفحالى کنند که ما پشت پرده قضایا را مى
م نظامى رداد صلح، شکست مسلبا آن قرا السالم)(علیهدانید که امام حسنزیر سؤال ببرند. مى علنا

ـان م سیاسى تبدیل کردند؛ زیرا شکست نظامىى مسلرا به یک پیروز ـا ایش شان قطعى بود. ام
هاى مختلـف و علنـى حتى در همان جلسات پس از قرارداد، مشروعیت دستگاه را به شکل

ـاج نقـل مـى ـام زیر سؤال بردند. مرحـوم طبرسـى در احتج ـه، ام ـه در آن جلس ـد ک کن
ـاد بـرده السالم)لیه(عحسن ـا از ی اى روزى را در با معاویه درگیر لفظى شدند و فرمودند که آی

ـاره و ایـن امیّه بعد از شکستکه بنى -آغاز حکومت خلیفه سوم  هایى که خورده بودند، دوب
دید، از حسین پدرت ابوسفیان که چشمانش درست نمى -نام دین وارد حکومت شدند  بار به

ـین، دسـت  -نوجوان بود که هنوز  -ما  ـاند و حس ـتان برس کمک خواست تا او را به قبرس
ـید، روى قبـر رد و پدرت باالى سر قبر شهداى احپدرت را گرفت و به قبرستان ب د که رس

ـتم «حمزه ایستاد و چه گفت؟ با صداى بلند خطاب به شهدا گفت:  ـذى کن ـور، انّ ال ـا اهـل القب ی
ـه».رمیمتقاتلونا علیه صار باَیدینا و انتم  ـما ب ـدیم (یعنـى ؛ آن چیزى که ما و ش ـاطرش جنگی خ

ـتید. مـى حکومت)، دوباره به ـاك هس ـه دست ما افتاد و اینک شما یک مشت خ ـد ک بینی
کند؟! ها را تحقیر مىگوید و چگونه آنابوسفیان به شهداى اسالم و به اصحاب پیغمبر چه مى

ـتى گوید دوباره بعد از بیست سال، حکومت به دست خومى ـد و مش ـما رفتی د ما افتاد؛ اما ش
وقتـى  السالم)(علیهخاك از شما شهدا مانده و در زیر خاك پوسیدید. در این لحظه، امام حسین

و » زشت باد روى تو! گـم شـو!!«این جمله را شنید، گرچه کودکى بود، به ابوسفیان گفت: 
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ـه اگـر  دستش را از دست ابوسفیان بیرون کشید و رفت و ابوسفیان نابینا هم در بیابان ماند ک
 نعمان بن بشیر، او را پیدا نکرده بود، در بیابان مرده بود. 

ـه مثال دیگر که آن هم جالب است؛ وقتى است که شورشى در مدینه علیه خلیفه   سوم ب
ـهپا شد که متأسفانه به قتل خلیفه سوم منجر شد. هم جناح ـا هاى سالم اسـالمى ک راى بـ واقع

ـه هم جناح و -اشتر و کمیل مثل مالک -معترض بودند  ه دستگاهعدالت ب ـدى ک ـاى فاس ه
ها درگیر ىدنبال قدرت بودند و هم برخى از خوارج در آن شورش، حضور داشتند. خیل صرفا

ـد و از ها ماهیت حکومت اسالمى داشت عوض مىبودند؛ زیرا به تدریج دیگر در آن سال ش
ـلى اهللا عطرفى، بعضى از اصحاب پیغمبر ـلم)(ص ـا کفـ لیـه وآلـه وس ـاى اسـالمى ب ار در مرزه

ـترش جنگیدند؛ چون در زمان خلیفه دوم و سوم، اسالم به سرعت پیشرفت مىمى کرد و گس
ر ددینه و مکه در  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)یافت. آن وقت، بعضى از اصحاب پیغمبرفیزیکى مى

ـهدرگیرى ـاد مـى هاى سیاسى مرکز حکومت، درگیر بودند، علیه خلیف ـد و سـوم انتق کردن
رد ى وجـود داخوارى و مسائلشود و رانتالمال، سوء استفاده مىاز بیتمعترض بودند که چرا 

ـنّت،  هاى آخر حکومت خلیفه سوم پیدا شده بـود و خـودخصوص در ساله که ب اهـل س
 اند و قبول دارند.سنّت هم این را نقل کردهمحدّثین و مورخین اهل

که در مدینه در این شورش  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)ى از اصحاب پیغمبرنقل شده که بعض 
هایى به دوستانشان نوشتند که در مرزهاى سرزمین اسالم با امپراتـورى روم دست داشتند، نامه

امیّه افتاده و امثال معاویه بر کم در دست بنىجنگیدند. حکومت مرکزى هم کمن مىو دیگرا
شد. آن اصحاب پیغمبر بى کم کم داشت مسلّط مىیعنى همان اسالم قالآمده بودند؛  سرکارها

ـهدر مدینه که در شورش دست ـه در جبه ـاد اندرکار بودند، به اصحابى ک ـاى مـرزى جه ه
اِنَّما خَرَجْتُمْ اَن تُجاهِـدُوا «ها را به مرکز فرا خواندند. نوشتند: هایى نوشتند و آنکردند، نامهمى

وَ تطلبونَ دِینَ مُحَمَّد فانَّ دینِ محمّد قد اُفسِدَ مِن خَلفِکـم و تُـركَ فَهَلُمّـوا وَ فىِ سَبیلِ اللَّه 
ـه«یعنى  ؛»اقِیمُوا دین مُحمّد أَقِدِمُوا فَإِن کُنْتُمْ تُرِیدُونَ الْجَهَادْ فعندناالجهاد. ـه جبه ـا شما ب ه

ـا پشـت مـىجا در راه خدا و براى گسترش اسالم و احیاى اسالم جهاد رفتید و آن ـد؛ ام کنی
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سرتان، پشت جبهه و مرکز حاکمیت، فاسد و خراب شده و نزدیک است که منهدم شـود. 
ـد اینکند. بشتابید، آناینجا کسى به اسالم عمل نمى ـد، بیایی ـا را جا را رها کنید و برگردی ج

. امـروز اصالح کنید، بشتابید و به ما بپیوندید و اگر به دنبال جهاد هستید، جهاد، همین جاست
ـدها از تعالیم قرآن و سنّت فاصله گرفتهابتدا باید خود حکومت را اصالح کرد؛ چون این ».  ان

 دهد که چقدر از انحرافات، عمدى و چقدر غیر عمدى بوده است.این نشان مى
 
    ز یک اعالى این گونه دریافت شد که نظام اسالمى به تدریج از کالم حضرت

خواه به یک حکومت صورى و سلطنتى تبدیل شد. ا و عدالتگرحکومت مردمى، اصول
، به دنبـال آن بـود السالم)(علیهاکنون سؤال این است که حکومتى که حضرت اباعبداللَّه

 چه بود و آیا در آن زمان، امکان تأسیس چنین حکومتى بود یا خیر؟

 
ـا و یا رؤ این که این حکومت اسالمى حقیقى، یک حکومت اسالمى ممکن بود اوال   ی

ـان کوفـ السالم)(علیهاتوپیا بود؟ خوب، مگر بیست سال قبل از عاشورا، حکومت على ه در هم
بل ى بود. قها یک حکومت دینى موفق را ندیده بودند؟! حکومت موفقبرقرار نبود؟ مگر سال

ود و بـت کرده ، این گونه حکوم(صلى اهللا علیه وآله وسلم)از آن، نزدیک به ده سال، خود پیامبر
ـه درگیـر کـورا رغم ایـن؛ علىالسالم)(علیهنزدیک به شش ماه هم امام حسن ن تـرور و ک

ـده بـود. پـها نمونههاى داخلى و خارجى بود. اینجنگ ـبال عملـى ش ـه ق س هایى بـود ک
ل دنبازد. ایشان بهمىننشده یا غیرقابل دسترس حرف  از یک چیز تجربه السـالم)(علیهدالشّهداسی

 ود. امتحان موفقى پس داده ولى براندازى شده ب حکومتى بود که قبال تحقّق همان
رجه یک شود. ابوذر، از اصحاب دمثال دیگرى عرض کنم که به قضیه ابوذر مربوط مى 

دیق صـور و تصـتاست. ابوذر را متأسفانه بعضى این گونه  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیامبر اکرم
 . ابـوذر،این گونه نیسـت صبر بوده است. ابدارحرف و کم، پاند که یک آدم بداخالقکرده

ـلم)و(صلى اهللا علیه جزء عبّاد و زهّاد درجه یک است. ابوذر، کسى است که پیغمبر در  آلـه وس
 فکر بود. تبادت ابوذر، عیشترین بیعنى  ؛»ذَرٍّ أَلتَّفَکُر. کانَ أَکْثِرُ عِبادَة اَبى«گوید: مورد او مى
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ابوذر، هـم  اهل تفکرات پردامنه و تأمّالت عمیق وجودى بوده است. او انسانى شریف و 
ن سخ نمادییک انقالبى بزرگ و هم یک زاهد بزرگ است. شما مسئله تبعید ابوذر را یک پا

ـد. اشتمالک سیارى از افراد تبعید شدند.به سؤالتان تلقّى کنید. در دوره خلیفه سوم، ب ـد ش ر تبعی
 تقاد اسالمى،نکر و ان. غیر از ابوذر، دیگرانى هم به دلیل نهى از مکمیل بن زیاد مدتى تبعید شد

ـار شود و کعبتبعید و حذف شدند. ابوذر بر سر چه چیز درگیر شد؟! ابوذر تبعید مى االَ�ْحْب
ـه اسالم را قبول نداشته، مسلمان است و به احتمال قوى اصالکه یک یهودى تازه داز پـرنظری

ـذشود. ااصلى حکومت دینى مى ـه م ـه توجی هبى و تجدید نظرطلب بزرگى بوده که شروع ب
ر که ابوذ کند؛ همان کسىهاى اقتصادى و سیاسى مىهاى طبقاتى و ظلمدارى و فاصلهسرمایه

 گوید: شکند و مىزند و سر او را مىبا استخوانى مى

در  اسـالم؟ و مـن کـه اى تئوریسینتو یهودى زاده، حاال براى ما شده« 
ـلم)قدم و نفس به نفس با پیغمبربهدمهمه عمر، ق ـلى اهللا علیـه وآلـه وس ام، بـوده (ص

 »  ام؟!نشناس شدهاسالم

 ان شـروعاین همان خطّ تهاجم فرهنگى و تجدید نظرطلبى در دین بود که از جانب آنـ 
 شد.

ى از طـرف انامهشود، بخششود؟ وقتى که ابوذر تبعید مىاما حکومت چگونه چنین مى 
ـد یندارد با ابوذر حتى حرف بزند و او را بدرقه کند؛  کس حقکه هیچدستگاه شد  ر دعنى بای

ـه  ».یَّع وَال یُشـَ أَبـاذَرٍّ نُودِىَ فىِ النَّاسِ أَلّا یُکَلِّمَ«تنهایى مطلق بایکوت بشود و برود:  ـه هم ب
ـه ابالغ کردند و هیچ کس هم جرأت نکرد به بدرقه بیاید. تنها پنج تن ابوذر ر ـد: ردکا بدرق ن

ا مـروان مسلم است. ام ، عمّار و عقیل، برادر امام على که پدر السالم)(علیهمعلى، حسن، حسین
وگویى به گفت السـالم)(علیهدرگیر شد. امام حسن السالم)(علیهها و ابتدا با امام حسنآمد و با آن

 گرم با ابوذر مشغول بودند:
تـو  امبر ازه دیدار پیامبر بـروى و پیـعموجان، صبر کن. در راه خدا مقاومت کن تا ب« 

   ».نَبِیَّکْ وَ هُوَ عَنْکَ راضٍ حَتَّى تَلْقى«راضى باشد. 
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کـرد  ایشان برخورد داد، مروان بابه ابوذر دلگرمى مى السـالم)(علیههنگامى که امام حسن 
ـد؟ نامه شده که حقکه مگر نشنیدید بخش ـا او حـرف بزنی ـد و ب مـروان  ندارید بدرقه کنی

ـهیقه مر السـالم)(علیهصدایش را باال برد و تهدید تندى کرد که حضرت امیر و از  وان را گرفت
ه گفت به خلیف روى اسب، پایین کشیدند و او را به زمین کوبیدند. مروان بازگشت و قضیه را

ـه ـیقه بـر و خلیفه هم عصبانى شد. ابـوذر ب ـاد مض ـاب از درگیـرى و ایج ـاطر اجتن اى خ
ـما خواهد که دیگر همین جا از هم جدا بشویم، من نمىاز آنان مىکنندگان، بدرقه خـواهم ش

 فرماید: به او مى السالم)(علیهکند. حضرت امیرایستد و وداع مىبیشتر از این بیایید. ابوذر مى

درگیـر  شـمگین  وتو به خاطر خدا خ« ؛»یا اَباذَر اِنَّکَ غَضِبْتَ لِلّهِ...« 
س و الهى و انقالبـى اسـت. اینـان بـراى شدى. خشم تو، یک خشم مقدّ

ترسـى؛ ولـى ها مىدنیاى خود از تو ترسیدند و تو به خاطر دینت از این
قوا بدان اگر همه درهاى زمین و آسمان به روى کسى بسته بشود و او ت

د داد. ها را بـه او نشـان خواهـبسـتبورزد، خداونـد، راه خـروج از بـن
 »اش.بنگیر و جز از باطل نترس. آرام ، انس بنابراین نترس و جز با حق

ـا مـى السـالم)(علیهو حسین السـالم)(علیهبه حسن السالم)(علیهسپس امیرالمؤمنین  ـد: ب گوین
 گویند:ىمهم در وداع با ابوذر  السالم)(علیهعمویتان خداحافظى کنید. امام حسین

نـین چیسـت تواند این اوضاع را تغییر دهد؛ اما قـرار نعموجان، خدا مى« 
از  دنـد و تـوکند و باید ما امتحان بدهیم. اینان، تو را از دنیاى خود محروم کر

هـا نآنیاز هستى و چه اینان محرومت کردند، بىدینت حفاظت کردى. تو از آن
ضـعف  چه تو دارى، محتاجند. از خدا مقاومت و صبر و پیروزى بخواه وبه آن

 ».  آوردنشان مده که دین، کرامت و مقاومت مى

ـار شود و مىاین همان تبعیدى است که ابوذر در بیابان آن به تنهایى شهید مى  میـرد. عم
 هم به ابوذر گفت: 

 ».  تو اگر در دنیاى اینان با اینان شریک بودى، با تو کارى نداشتند« 
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م بـراى بینید که این تقابل از پیش، وجود داشت و مفهوم حکومت ناب دینى هپس مى 
ـه و ربال روشن بود؛ چون آن حکومت دینى، تجربه شده بوکاروان ک راق و عـد. مردم کوف

بـود ین گونه ندانستند و مزه حکومت صالح دینى را چشیده بودند. االعرب هم مىهمردم جزیر
ـهاز چه نوع حکومتى حرف مى السالم)(علیهکه نفهمند حسین ـین یـک  زند و بگویند ک حس
 یـک طـرف که دیده بودند ف است. نه، این نبود. مردم قبالابگراي خیالاتوپیست و آرمان

وپ، ، مثل تـ»قدرت«با  ؛».رَهتَلَقَّفوها تَلَقُّفَ الْکُ« امیّه گفت: ابوسفیان است که به بنى جبهه، خط
ـد«بازى کنید به حزب خود، حزبى که بر سر کار آمده بودند، گفـت:  ـان باش ـا  یادت ـه ب ک

ـد و توپ، بازى کنید و آن را به یکدیگر پاس بد حکومت و قدرت از این پس مثل یک هی
 ».  ها بیفتدها و علوىدیگر نگذارید حکومت از دست ما خارج شود و به دست هاشمى

بى است کته جالنشکست خوردند. این  اینان ظاهرا بر سر قدرت ماندند؛ ولى باطنا و واقعا 
ـه  السـالم)علیه(وقتى امام سجاد کند. پس از عاشورا،که حتى بعد از قضیه کربال هم صدق مى ب

طلحه بناهیمبه نام ابر هاها و از سران جناحزده بودند، یکى از همین اموىمدینه برگشتند و ماتم
؛ چه »؟مَنِ الْغالِب«پرسید:  السالم)(علیهتوزى و سرزنش از حضرت سجادجلو آمد و از سر کینه

ـد؛ ست امام را زجر و شکنجه روانخواکسى پیروز شد؟ دیدى چه بر سرتان آمد؟! مى ى بده
 ست. فرمود: ابد پیچیده ا اش در تاریخ تابه او پاسخى دادند که طنین السالم)(علیهاما امام سجاد

ـلى وقت نماز که شد و مجبور شدى اذان و اقامه بگویى، و نام محمد«  (ص
ـلم) سـى که را بر زبان جارى کنى، آن وقت خواهى دانست که چ اهللا علیه وآله وس

 »  برنده شده و پیروز این نبرد است.

ـان مورزید، باز هم علىیعنى تو و همه منکران اسالم که نفاق مى  ـد رغم میلت ام نـجبوری
ـا ه کسى اسـچرا بر زبان بیاورید. این پیروزى  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)محمد بن عبداللَّه ت؟! م
 م داشت. ه داشتیم و نگاه نیز خواهیخواستیم و موفق شدیم و آن را نگاحفظ دین را مى

ـا  السالم)(علیهپرسید که حسین بن علىشما مى  به دنبال چه نوع حکومت دینى بـود و آی
 السالم)(علیهدالشّهداى ممکن بود، آن حکومت دینى که سیاین یک حکومت ممکن بود؟ آر
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اسـى قـرار بـى امـوى و عبّدرست در قطب مقابل حکومت دینـى قالدر راه آن شهید شد، 
 که بر سر قدرت آمد، معاویه را عزل کرد.  محض آنبه السالم)(علیهگرفت. علىمى

مین حکومـت خواست دوباره اقامه بشود، همى السالم)(علیهآن حکومت دینى که حسین 
ـارگز، مَصْقَلَۀَ بْنِ هُوِیْره رالسالم)(علیهبود. حکومتى که حاکمش، على اران خـودش ا که از ک

ـاد، بـبازى در حکومت، گوشمالى داد، حکومتى که با عَالء به جرم قوم و خویشبود،  ن زی
ـه اى اشرافى براى خود ساخت، برخورد کـرد. حکـومتیکى دیگر از مسئولین که خانه ى ک

ـه بـن قتى عبداوبازى کرد، حضرت او را کوبید. حکومتى که وقتى مُنْذِرِ بْنِ جارود، پارتى للَّ
او را  السالم)علیه(المال براى خود خواست، حضرت امیراموال عموم و بیت زَمعه، سهم اضافى از

 میهمانى پیش چشم مردم، تحقیر کرد. حکومتى که وقتى عثمان بن حُنیف، حاکم بصره، در
 ها نشست، او رادارها شرکت کرد و فقط در میهمانى شرکت کرد و بر سر سفره آنسرمایه
، در السـالم)(علیهعبّاس، پسر عمـوى خـود علـىتى ابنت توبیخ کرد. حکومتى که وقبه شد

د زا خواهم رحاکمیت، خطا کرد، او را در هم کوبید و گفت: به خدا سوگند، با شمشیرى تو 
ـه دسـکس را با این شمشیر زدم، به جهن که هر ـه ب ـه آهـن گداخت ت م رفت. حکومتى ک

ـه خالمال مـىبرادرش عقیل نزدیک کرد؛ چون  سهم اضافى از بیت واسـت. حکـومتى ک
ح و و آدم صال السالم)(علیهطالببن ابىابواالسود دوئلى  را که از اصحاب درجه یک خود على

 رده بود. ککه صدایش را در جلسه دادگاه بلند  شریفى بود، از قضاوت عزل کرد؛ براى آن
ـازش خاطر آن شهید شد، حکومتى بود که اهـبه السالم)(علیهحکومتى که حسین  و ل س

ـه ین تعبیر را ماند که باید ا، نکته مهمّى فرمودهالسالم)(علیهسستى نباشد. حضرت امیر جریان هم
عى دینى واق توانند حکومتکسانى مى«ها ببینند. روایت بسیار مهمّى است. فرمودند: حکومت

ـانى ـند؛ کس ـارى نباش ـا  تشکیل بدهند که اهل مداهنه و سازشکارى و مصانعه و ریاک ـه ب ک
، هاى داخلى و خارجىدارها و با قدرتهاى قوى و سرمایهن قدرت و ثروت و با جناحصاحبا

 ».  کار نباشندمعامله نکنند و نترسند؛ کسانى که محافظه



 

 40 عقل سرخ ؛السالم)(علیهحسین                   
 

دزدى  -ازار اهـواز ناظر مالى بـ -توانند. حکومتى که وقتى ابن حرمه آرى فقط اینان مى 
ـتواو را به زندان اند سالم)ال(علیهکرد، رشوه گرفت و اختالس کرد، حضرت امیر ر اخت و دس

ـه داد او را به انفرادى بردند (یعنى مالقات ممنوع شد) و فرمود او را در نمـ جلـوى  واز جمع
ـد. حکـومتکه مجازات مخفى کنید؛ بلکه آبرویش را بریز چشم مردم،  شالق بزنید نه این ى ی

ـه ردم قبالکه خودش و م حکومتى بود خواست احیا کند،مى السالم)(علیهکه امام حسین  تجرب
هاى عسل کرده بودند و در عاشورا به خاطر همان اصول کشته شد. حکومتى که وقتى ظرف

یـز گونه که همه چخواست همان را آن السالم)(علیهالمال یمن رسیده بود، حضرت امیراز بیت
 گفـتکرد، به مساوات تقسیم کند و حتى از یک ظرف عسل هم نگذشـت و را تقسیم مى

از بـظـرف را  وزیع کنیم. وقتى آوردند، حضرت درخواهیم بین فقرا تآن را نیز بیاورید؛ مى
 ت؟ معلومها دست زده اسکرد و دید که دست خورده است. از قنبر پرسید: چه کسى به این

ه یگران، بـشد که یکى از نزدیکان حضرت گویا میهمان برایش آمده و قبل از تقسیم سهم د
او را خواست و شالق خـود  راسل برداشته است. حضرت فوع -نه بیشتر  و -ود اندازه سهم خ

 ها تصـرف کـردى؟را جلوى صورت او گرفت و پرسید: به اجازه چه کسى در این عسل
 تـو حـق . فرمود:برنداشتمگفت: من تنها به اندازه سهم قانونى خود برداشتم و بیشتر از سهمم 

فعَ کَ اَنْ تَنْتَلَیسَ لَ«ها حقّى دارى، . گرچه تو هم از این عسلنداشتى زودتر از بقیه مردم بردارى
ـوقِهِمْ. ـدهم، تـسهم مرد که ؛ قبل از این»بِحَقِّکَ قَبْلَ اَنْ یَنْتَفعَ الْمُسلِمُون بِحُقُ ـتى  و حـقم را ب نداش

ـدارى گیرى؛ امـبردارى. وقتى تقسیم کردم و سهم همه را دادم، آن وقت تو هم مى ا حـق ن
 ردارى! بکه از خویشان من هستى، حتى سهم خودت را  خاطر آن به از بقیه، صرفاجلوتر 
کلثـوم را آرى، حکومتى که وقتى شخص اول آن در کوفه، روز عید قربان، دخترش ام 

ـتهدید که گردن اى؟ بند مروارید بسته، با نگاه خود به او اعتراض کرد که این چیست که بس
ـئول المال عاریه و امانت گرفتهسه روز از بیتکلثوم گفت: این را براى ام ـازه مس ـا اج ام و ب

ـانونى کـردهالمال، بوده و ضمان مالىبیت ـه اش هم بر عهده من است؛ یعنى کار ق ام و عاری
کلثوم، دفاع و او را تأیید کرد و به حضرت المال هم آمد و از امرافع، مسئول بیتاست. ابن ابى
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من در جریان هستم و کار او قانونى بوده است. حضرت رو گفت: دخترت خالف نکرده و 
کَ عَـنِ الْحَـقّیا بنت علىّ بن ابى«کلثوم و گفت: کرد به دخترش ام ـذْهَبَنَّ بِنَفسـِ ؛ اى ».طالب، ال تَ

کنم به دقت توجه را زیر پا بگذارى. خواهش مى لى، بحث نکن و بهانه نتراش تا حقدختر ع
 پرسد: از دخترش مى (علیه السالم)ست. حضرت امیرکنید که خیلى جمله عجیبى ا

ـد؟«  ـهر  دختران آیا همه ؛»أَکُلُّ نِساء المُهاجِرین تَتَزیَّن بِمِثل هذا فى هذَا العی ـان ش ر روز دو زن
انونى از راه قـ حتى اگـر تـو» اى، ببندند؟بندى را که تو بستهتوانند چنین گردنعید قربان مى

ه. نـبندى ببندند؟ گفـت: توانند چنین گردندختران این جامعه مىخارج نشده باشى، آیا همه 
ارى د قتى حـقبند را ببندى. شما وگردن ندارى این اى. پس تو هم حق: تو دختر خلیفهفرمود

ـند؛ چـوببندى ببندى که همه دختران و زنان این شهر چنین امکاناتى داشته چنین گردن ن اش
 »فرزند مسئولین حکومت اسالمى هستى.

ـا به دنبال اعاده چنین حکومت دینى است که عملى هم السـالم)(علیهحسین  ى بود و اتوپی
اهللا علیـه  (صلىبرخیالى نبود، فرضیات نبود و دست کم دو سه بار تجربه شده بود؛ در عصر پیام

شما ، حکومتى که السالم)(علیهو در عصر امام حسن السالم)(علیه، در عصر امیرالمؤمنینوآله وسلم)
ـه یـاشتر و سرتاسر نهج البالغه مىدر عهدنامه مالک ـیم توانید مختصاتش را  یک ب ک ترس

یـز کنیم. حکومتى که به زن اشـرافى قـریش و کنبکنید که چون فرصت نیست، عبور مى
ن با این کند که مگر مدهد و وقتى او اعتراض مىالمال سهم مىایرانى او به یک اندازه از بیت

 پرسد:دارد و مىمشتى خاك برمى (علیه السالم)م؟ حضرت امیرااسیر مساوى
ـاك فرقـى دارد؟ «  این خاك که در دست من است، آیا این طرف با آن طـرف خ
ـهم خـودت ریزد و مىها را جلوى پاى زن اشرافى مىگوید: نه. خاكمى ایـن  وگوید: به س

 »برابرى، قانع باش. بردار و برو.
ـه مى السالم)(علیهامام حسین  خواهد چنین حکومت دینى را دوباره احیا بکند؛ حکومتى ک

اعالم کرد، به عمروعاص خبر دادند که اگـر دسـت علـى  السالم)(علیهوقتى اصولش را على
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کند؛ چنان که پوست کند و تو را از اموال حرام، عریان مىبرسد، تمام اموال تو را مصادره مى
 کنند. از چوب برمى

ـهمى السالم)(علیهنى که حسینخالصه، این دی  مـن و تـو  گوید، غیر از دینـى اسـت ک
ـالسبع قرآن و به ت السالم)(علیهگوییم. این حکومت دینى که على و آل علىمى آن  نّت به دنب

 زنیم که در آن، همهاى است که من و تو درباره آن حرف مىهستند، غیر از حکومت دینى
چیزى  گذاریم و یک عنوان مذهبى روى هرسم دینى مىشود کرد و اسمش را فقط اکار مى

ها این تند و بابه دنبال چیز دیگرى هس (صلى اهللا علیه وآله وسلم)بیت پیامبرتوان گذاشت. اهلمى
ها، اولیاى ها و معاویهشود ساخت. فقط باید آنان را از سر راه برداشت؛ همین. عمروعاصنمى

ـموم داشتند تاخدا را از سر راه برمى ـا راحت حکومت کنند و همه آن عزیزان، مس ـدند ی  ش
 شهید شدند یا به زندان رفتند یا تبعید شدند. 

ـه در آن بشـود  السالم)(علیهحکومتى که امام حسین  به دنبال آن بود، حکـومتى بـود ک
تـرین یعنى تندترین منتقدان دلسوز، نزدیک» اقولهم بمرّالحقّ«حاکمان را نهى از منکر کرد. 

کارى علیه فسادها انتقاد ه به مسئوالن باشند و کسانى که بتوانند بدون سازشکارى و محافظهرد
حرام و ممنـوع  فرادى که کار بلد نیستند، شرعاصادق و صریح بکنند. حکومتى که در آن، ا
ـه ».فهو خائن«فرمود:  السالم)(علیهباشد که قبول مسئولیت بکنند. حضرت امیر ؛ یعنى کسانى ک

ـه قـوم و شناسند ولى مسئولیت قبول مـىنمى کار را ـتند. حکـومتى ک ـائن هس ـد، خ کنن
ها در آن نیست. حکومتى که فرمـود: بازى و این حرفبازى و آقازادهبازى و پارتىخویش

ـان » .إِنَّمَاالْوالِى بَشَر« حاکمان، بشرند و مثل همه بشرها در معرض خطرند و باید مراقب خودش
ـه به دنبال ساختن آن بود و شهید شد،  السالم)(علیهنباشند. حکومتى که حسی حکومتى بـود ک

ـیس درجه یک و دوى آن، وزیر سطح زندگى مسئولین ش، وکیلش، رئیس جمهـورش، رئ
ـه قضائیه، رئیس دادگسترى، رئیس مجلس و نمایندهقوه هاى مجلس آن در حد متوسط مردم ب

ـد. ها در منطقه باالهاى آنپایین باشد. نباید خانه ـدگى بکنن ى شهر باشد و در کنار اشراف زن
ـه  السالم)(علیهاین است حکومتى که حسین بن على براى تشکیل آن شهید شد. حکـومتى ک
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ـانى در  ـند. اگـر کس ـارى باش فرمود حاکمان آن نباید اهل مسامحه و سازشـکارى و ریاک
 السـالم)(علیهمیربازى بکنند، حضرت ابازى و قوم و خویشحکومت اسالمى، باندبازى و حزب

ـدِلَ «اند. حکومتى که فرمود: ها محاربند و اعالم جنگ با خدا و رسولش دادهفرمود: این مَـنْ عَ
ـهِ. ـات و «یعنى  ؛»فى سُلْطانِهِ استغنى عَنْ أَعْوانِ ـه تبلیغ اگر عدالت را اجرا بکنید، دیگر احتیاجى ب

ـد مهندسى مصنوعى افکار عمومى و جلب توجه مردم ندارید؛ بلک ـداى بلن ه خود عدالت، با ص
ـدالت را زند. اجراى عدالت، خودش حرف مىحرف مى زند. با عملتان حرف بزنید. فرمود: ع
ـه ؛ ستم و بى»أَلْحیفُ یدعوا الَى السَّیْف«؛ از ستم بپرهیز. »وَاحْذَرِالْحَیف«اجرا کن.  ـدالتى، زمین ع

 »  کند.هاى اجتماعى را ایجاد مىشورش و درگیرى و خشونت
ـه کسـبها دنبال حکومتى به ظاهر دینى بودناسىها و عبدر برابر این ایده، اموى  و  د ک

ـدئولوژیکرد و نزد آنان، نگاه غیر ارزشى و غیر احفظ قدرت به هر قیمت را تعقیب مى ک ی
 ند. دنبال مسابقه قدرت و دنیاپرستى بود کومت و سیاست، اصالت داشت و صرفابه ح
ـتند و جکارىدر قیام عاشورا، به همه این ریزه م)السـال(علیهامام حسین  ـبش ها توجه داش ن

ـا یـک استشهادى و عاشقانه بود اما صرفا محدود در عشـق نبـود، بکربال، یک عملیات  اطن
ـاریخى آنبه همه آثار اجتماع السالم)(علیهه بود اما اماماللّسلوك عارفانه الى ـار ى و ت ـه آث ، هم

ک ل، یـن حاتوجه داشتند و این سلوك عاشقانه، در عی ن کامالتربیتى، سیاسى و فرهنگى آ
گر به یکدی عشق و عقل در منطق عاشورا، هووى یکدیگر و پشت رفتار عاقالنه بود و اصوال

ا دو ده است بـنیستند. عشق عاشورایى، عاقالنه است و عقل عاشورایى، عارفانه است، یک پدی
و  و مهـمر دهى، بعد اجتماعى و روبه خلقى، و بعد، یکى بعد سلوکى و رو به خدایى و دیگر

 هر دو، به یکدیگر مربوط. 
 ى شد. محاسبه و عقالنیت در عاشورا، ترك نشد بلکه رو  به اهداف الهى، هدفگیر 
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  قــر حکـومتى حضــرت علـى بــن در قلـب عـالم اســالم یعنـى نزدیــک کوفـه، م

م ، یعنـى امـا)سـلموصـلى اهللا علیـه وآلـه (فرزند ایشان و پیامبر اسـالم ،السالم)(علیهطالبابى
 در زند؟! و اساسـان حادثه را رقم مىهایى ایرسد. چه مؤلفهبه شهادت مى، السالم)(علیهحسین

چـه  بفرماییـد کـه لسـالم)ا(علیههاز زندگى سیاسى حضـرت اباعبداللّـ تریک جغرافیاى کلى
ر دمعاویه که مشهور بـه فسـاد و فسـق بنمثل یزیدهایى شد که خالفت شخصى سازىزمینه

ذْ بُلِیَت إِلسَّالم وَ عَلَى اإلِسالم أَ«فرمایند: شود؛ حضرت مىراحتى طرح مىعالم اسالم بود، به
ح قابـل طـر ز طـرف معاویـهچگونه و چرا خالفـت چنـین کسـى ا» الْاسْالم بِراعٍ مِثْل یَزِید.

 رسد؟!شود و در عالم اسالم هم متأسفانه به نتیجه مىمى
 

ترین ساعات تاریخ بشر است. صبح عاشـورا، اسگذرانیم، جزء حسین ساعاتى که مىا  
به  السالم)(علیهدالشّهداو تقدیر بزرگى بود که از وقتى سیهاى بسیار تند تاریخ اسالم یکى از پیچ
ـد و دنیا آمد، بش ـا آمدن ارت این روز و این ساعات و لحظات داده شده بود. وقتى ایشان به دنی
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ـان را در آغـوش  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)اش را به محضر پیامبر اکرمقنداقه ـامبر، ایش بردند پی
گرفتند و بوسیدند و همان ابتدا گریستند. براى کودکى که تازه به دنیا آمده، روضه خواندند و 

 د و فرمودند: گریستن

شود کـه در هایى مجسم مىبینم، پیش چشمم همه ظلمحسین را که مى« 
بیـنم کـه بـه دست همین امّت بر سر او خواهد آمد. او را مـىهمین جامعه و به
 بیند که او را بـهدهند و مرا در خواب مىآورد؛ اما راهش نمىحرم من پناه مى

ن از شهر من، خانـه مـن و حـرم مـ گویم کهچسبانم و به او مىسینه خود مى
دهـم بیرون برو که وقت هجرت خونین توست. سپس او را به شهادت مژده مى

ن امـت افتد و بهترین شهداى ایـه مىگاه خویش به راو آن گاه او به سوى قتل
بیـنم کـه تپنـد. او را مـىت من در کنار او در خون مـىو بهترین مجاهدین ام

ا نـام بـافتد و مثل گوسفندى، سر او را به خاك مىچگونه تیر خورده، از اسب 
   ». و اِنّا للَّه وَ اِنّا اِلیه راجِعُونْ.برندخدا مى

ـین را آورده قسپس  در ح  ـه حس ـازه قنداق ـه او گریستند. این وقتى است که ت ـد ک ان
ـلم)یه وآاهللا عل (صلىپدربزرگش او را ببیند و نامى بر او بگذارد. بعدها همان شد که پیامبر  لـه وس

 گفته بود.
ـار خواستند از مدینه بهمى السالم)(علیهدالشّهداموقعى که سی  ج سوى مکه و سپس کوفه خ

ـلم)شوند، براى وداع بر سر قبر پیغمبر ـان فر (صلى اهللا علیه وآله وس ـد. خودش ـهآمدن ـد ک  مودن
ـلم)لیه وآع (صلى اهللاسحرگاهان، مرا بر سر قبر پیامبر، خواب در ربود. در خواب، پیامبر را  له وس

 دیدم که آمد و مرا در آغوش کشید و پیشانى مرا بوسید و به من فرمود: 

شنه و عزیز من، حسین! تو را به همین زودى، کشته و در خون تپیده، ت« 
ت خـویش کـه خـود را مسـلمان بیـنم؛ بـه دسـت گروهـى از امـیده مىسربر

تـى کـه م خـود و آن منزلخوانند. بدان که ما منتظر تو هستیم و تو بـه مقـامى
  ».براى تو در عالم آخرت تدارك دیده شده، جز با شهادت نخواهى رسید
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دام مر مکه، دسلمه و دیگران در همان مدینه و کسانى هم کسانى چون محمد حنفیه یا امّ 
ـا ایشان را نصیحت کردند که حال اگر به این تصمیم هم رسیده ـد و زباید، الاقل تنه ن و روی

 ».ببیند »کشته«خواهد مرا خداوند مى«گاه نبرید؛ اما ایشان فرمود: را به قتلها بچه
 گفت: ؛»زنان و کودکان را با خود نبرید«گفتند:  

 خواهد دختران، همسـران و کودکـان مـرا اسـیر و در زنجیـر وخدا مى« 
. اهـد رسـیدت جز با ریختن خون ما به سامان نخوها ببیند و کار امآواره بیابان

 ».  باید کشته بشویم تا اسالم بماند ما

ـام فال رسیده، به یا شهداى کرب السالم)(علیهدالشّهداه درباره سیهایى کنامهدر زیارت  لسفه قی
عَکَفَتْ عَلَـى  نَ الْاُمَّۀثِیراً مِأللّهُمَّ اِنَّ کَ«عاشورا به وضوح اشاره شده است. از جمله  آمده است: که 

ه اسـالمى در تر مـردم جامعـیا، بیشخدا ؛» هَجرَت الْکِتاب وَ السُّنّه و جارَتْ عن القصدالْقادَةِ الظَّلَمَۀَ وَ
ـنّت را برابر حاکمیت ظلم و بى ـدگى اعدالتى تسلیم شدند و سازش کردند و کتاب و س ز زن

ـه دسـت احـز گذاشتند و حق را کشتند و از خط خود کنار ـدرت ب اب تو خارج شدند و ق
ـابحَرَّفَت الْ«ى و تحریف کردند ااب خدا را تفسیر به رافتاد که کتطلبى قدرت رائتهاى و ق »کِت

ـایع  تراه تو و سن خدایا، ؛»أَللَّهُمَّ إنَّ سنّتک لَضائَعۀ«به آن نسبت دادند. » من در آوردى« تو ض
 ى کـن واریـرا در طول تاریخ  اند؛ پس رزمندگان جبهه حقل کردهشده و قانون تو را تعطی

 قمع فرما. وباطل را قلعنیروهاى سپاه 
تَنِقذ لِ«راه تو داد  ، خونش را درالسالم)(علیهخدایا، حسین«نامه دیگرى داریم: در زیارت  یسـْ

ـده و که مردم دیگر سرگر براى آن» ؛»عِبادكَ مِنَ الْجَهالَه وَ حیْرَةِ الضّاللَه اه درسـت را ردان ش
ـا بایست شهید مىمى السـالم)(علیهینحس». گم کرده بودند و از هیچ چیز تحلیل نداشتند ـد ت ش
کَ قَـأأَشْهَدُ «گوییم: نامه دیگرى مىمردم از اوضاع، تحلیل پیدا کنند. در زیارت  الَغْـتَ فـىِدْ بنـَّ

 کنیم: عرض مى السالم)(علیهدالشّهدابه سی ؛»النَّصیِحَۀ
ـذادهیم که تو با همه وجود براى خیرخواهى مردم مایهما شهادت مى«  رى کـردى و گ

امانت بزرگ را که جهاد براى اصالح حکومت و جامعه بود، ادا کردى؛ نماز را اقامه کـردى 
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ـا خلـق و » زکات«(ارتباط با خدا)؛ زکات را پرداختى و فرهنگ  ـاط ب را احیا کردى (ارتب
(نظارت و اصـالح  »کَروَ أَمَرْت بِالْمَعرُوف وَ نَهیْتَ عَنِ الْمُنْ«مبارزه با گرسنگى و فقر در جامعه)؛ 

 ».اسیت همیشگى نسبت به ارزش و ضدارزش در جامعه) ورزیدىدائمى و حس
هَدُ أَنـَّ«کنیم: ، خطاب به ایشان عرض مىالسالم)(علیهاسنامه حضرت عبدر زیارت  کَ أَشـْ

 ان خـطط تـو همـدهم که خـشهادت مى« ؛»جاهِدُونَعَلَیهِ الْبَدْریُّونَ الْمُ ما مَضى قَدْ مَضیْتَ عَلى
 ».  روى و این نبرد، همان نبرد استمجاهدین جنگ بدر است و تو همان مسیر را مى

ـما  ما و در کنارش من با شاى کا« ؛»یا لَیْتَنى کُنْتُ مَعَکُم فَافُوز فَوزاً عَظیما«گوییم: بعد مى  ش
ـان  یعنى جبهه». شدمبودم و در این راه کشته مى ـما  طخـمن، جبهه شماست و ما در هم ش

 هستیم. 
ـین بـن حهاى زیادى عمل کردند تا بشود در روز روشن، توجه داشته باشید که مؤلفه  س
د، ها بر آن حکومت کرده بوش بنا کرده و پدرش سالاى که جدرا در جامعه السالم)(علیهعلى

ـه و ـاریخ،  کشت و سرش را بر سر نیزه برد. شرایط زیادى دست به دست هم داد تا جامع ت
 اس بـود.ها حسـکنم که باید نسبت به آند. من فقط به یکى دو مورد اشاره مىکربالخیز ش

ـلم)اى است که پیامبریکى، آن فئه باغیه ـه ر (صلى اهللا علیه وآله وس ـد ک ـه بودن  وزى واردگفت
ـاى ورهشوند و قدرت را در دست خواهند گرفت. آنان به تدریج و از دحکومت اسالم مى ه

اکمیـت حطلب، ابتدا در گوشه خزیدند. باندهاى فاسد قدرت قبل در داخل حکومت اسالمى
درت، اى براى جنـگ قـاى پیچیدههدینى خزیدند؛ ولى کم کم فرصت پیدا کردند و توطئه

ـاق گام، همین احـزاب و جناحبهطراحى و اجرا کردند و گام ـا، احـزاب شـرك و نف ر ده
ـل (صلى اهللا علیهغمبرحکومت، نفوذ کردند و جاى پا یافتند. آنان اصول نهضت پی را  م)وآلـه وس

ـه کردند و کردند که قبول دارند و شروع به تحریف این اصولقبول نداشتند ولى تظاهر مى  ب
ـا پله باال آمدند تا حاکمیت بهتو خالى کردن آن پرداختند و پله ـدریج تغییـر کـرد. ظ هر ت

 حکومت دینى، باقى بود ولى باطنش عوض شد. 
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اصـحاب  ودار جهان اسـالم هاى مؤثر این که بعضى از سران سابقهیکى دیگر از مؤلفه 
ـدکم (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیامبر ـا زه ـد ت  وو گذشـت  کم فاسد شدند و در پى دنیا افتادن

خـواران نـتدارهاى بزرگ و راهاى  سابق خود را جبران کنند و به اشراف، سرمایهفداکارى
نجه بعید، شـکى بودند که سابقه جهاد و تالش، انفاق، تشان کسانحکومتى تبدیل شدند. بعضى

ـداکارىشتند و فقط شهید نشده بودند؛ واالهاى بزرگ داشدن و فداکارى ـا کـرده  بسى ف ه
ـان، طـرز فکرشـنامى که کم کم اولویتبودند؛ افراد خوش ان و هایشان عوض شد، اخالقش

هاى چنین با جناحفاصله گرفتند، همها ها و ایدهطرز حرف زدنشان تغییر کرد و از آن آرمان
و بـراى حفـظ  السالم)(علیهمخالف اسالم که به ظاهر، مسلمان شده بودند، علیه على و آل على

ـدت  تدریج در اینو سیاسى به منافع خود ائتالف کردند و انحرافات مالى، عقیدتى، اخالقى م
 فاق افتاد. ات

هدانکته دیگر، این که شـهادت سی  در دوره نسـل سـوم نهضـت  السـالم)(علیهدالشـّ
ـالیم فاق افتاد که جوانانى وارد جامعات (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیغمبر ه شده بودند که حـالوت تع
ـده  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)چشم پیامبردرچشم ـدق را ندی را نچشیده و بدر و احد و خیبر و خن

درگیرند و همگى هم از اسالم و قـرآن و دیدند که اصحاب پیغمبر با یکدیگر بودند؛ ولى مى
ـا علـىدین، دم مى ـه آی ـان بواقـع مشـکل بـود ک و  السـالم)(علیهزنند. تشخیص بـراى این

گویند یا آن آقایانى که با اینان درگیرند؟ ایـن مى ، حقالسـالم)(علیهو حسین السالم)(علیهحسن
ـدگى د اند. اگر بخواهمنسل سوم در هر دو جبهه هم حضور داشته رباره جغرافیاى سیاسـى زن

ـد؛ دالشّهدا عرض کنم، باید بگویم که ایشان در سالسی ـا آمدن ـه دنی هاى سه یا چهار هجرى ب
و پدرشان براى تثبیـت حکومـت  ش جنگ احد و در کوران مبارزات جدیعنى حول وحو

هللا علیه وآلـه (صلى اهشت ساله هستند که پیامبر -، هفتالسالم)(علیهاسالمى در مدینه. امام حسین

ـامبر فاق مىآید و مسایلى که بعد از آن اتىروند و قضیه سقیفه پیش ماز دنیا مى وسلم) افتد. پی
 السالم)(علیهکه مردم را از همان دوران خردسالى به حسین براى آن (صلى اهللا علیه وآله وسلم)اکرم

ـند ههها در دتوجه داده باشند و جامعه اسالمى نسبت به مواضع جریان هاى بعد توجیه شده باش
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و  السـالم)(علیههاى نیم قرن آینده در جهان اسالم که یک طرف آن حسـنبندىتا در صف
ـد،  اند، حقطرف دیگر، یزید و معاویهو  السالم)(علیهحسین ـد تشـخیص بدهن و باطل را بتوانن

ـبت ـه مناس ـاخص بـودایشان ب ـا در حضـور مـردم از ش ـا و باره ـاگون باره ن هاى گون
ـه اسـالمى، آن السـالم)(علیهو حسین السالم)(علیهحسن ، سخن گفتند تا در حافظه عمومى جامع

و باند تبهکارى که با اینان درگیـر » فئه باغیه«عزیزان به عنوان مالك دین مطرح باشند و بر 
ـین حسینُ منّى و«فرمود: شوند، نفرین فرستادند. مىمى ـا مِـن حس  ؛ یعنـى خـط مـن، خـط»ان

من است و فردا که من نیستم، حسین یعنـى  ، خطالسالم)(علیهحسین ، و خطالسالم)(علیهحسین
ـتند،  هالجناهل شباب ضع من. اگر فرمود حسن و حسین، سیدمن و موضع حسین یعنى مو هس

(صلى اهللا علیه وآله نوعى تعیین تکلیف براى آینده جهان اسالم و تشخیص خطوط هم بود. پیامبر

ـان مـىدر می وسلم) ـام ان سخنرانى، این دو کودك را بـر روى زانوهایش ـاندند و در مألع نش
ـلى که کودك بود بر شانه پیامبر السالم)(علیهبوسیدند و اگر در هنگام سجده نماز، حسینمى (ص

خود پایین بیاید و  السـالم)(علیهکرد تا حسینرفت، پیامبر نماز را معطل مىمى اهللا علیه وآله وسلم)
ـه مى (صلى اهللا علیه وآله وسلم)شدند. پیامبرز سجده بلند مىسپس ا ـه مـردم خواست به هر بهان ب

ـه خـطبگوید که این ـتم، ادام و  السـالم)(علیهمـن، حسـن ها معیار خط منند و وقتى من نیس
ـده در سـى بندىهستند. در واقع، جامعه را براى تشخیص جناح السالم)(علیهحسین ـاى آین  -ه
حُسَیْنُ مِنّى «گویند مى (صلى اهللا علیه وآله وسلم)کردند. اگر پیامبرسال بعد آماده مى پنجاه -چهل 

ها نتوانند بگویند که ما هم اسالمى هستیم و ، بدان معنى است که فردا باند اموى»وَ أنا منْ حُسَین
ـیر داردالسالم)(علیهدرك و تفسیر خودمان را از اسالم داریم؛ یعنى حسین ، یـک ، یـک تفس

ـین باعث مى (صلى اهللا علیه وآله وسلم)تفسیر هم ما داریم. خاطره صداى پیامبر شد که نتوانند چن
ـلم)سادگى بگویند. وقتى پیامبرچیزهایى را به ى و انا مـن گفت حسین من (صلى اهللا علیه وآله وس

ـیر اسـت و  السـالم)(علیهحسین، یعنى اسالم، یک تفسیر بیشتر ندارد و آن تفسیر حسین تفس
ـد  -راحتى نگویند ها فردا بهها، تفسیر درست اسالم نیست تا آناموى ـه گفتن ـه  -چنان ک ک

ـیم!  ـا آن نکن اسالم، مقدّس و محترم است؛ ولى ربطى به دعواهاى ما ندارد؛ برخورد ابـزارى ب
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دین را داخل مسائل سیاسى و اختالفات خود نکنیم، دین در کنار و محترم باشد!!، ما با حسـن 
ـدارد، اسـالم،  کنیم و اختالف ما اصالى دعوا مىحسین بر سر مسائل دیگر و ربطى به دین ن

ـام  ـان را انج ـار خودم ـا ک مقدّس است؛ پیغمبر، محترم است و قرآن روى سر ماست؛ اما م
 دهیم. جنگد؛ ما هم جواب او را مىخاطر قدرت با ما مى دهیم، حسین هم بهمى

ـد و هایى را بزکه نتوانند بعدها چنین حرف براى آن وآله وسلم) (صلى اهللا علیهپیامبر اکرم  نن
و ده و دو جناح و و یزید، جنگ دو قبیل السـالم)(علیهکه معلوم باشد که جنگ حسین براى آن

را  ها قبل، تکلیف خطوطقرائت در داخل اسالم نیست، بلکه جنگ اسالم و کفر است، از دهه
 روشن نمودند.

 وند که قضیه شورش و قتل خلیفه سـوم سه ساله هست -، سى و دو السالم)(علیهامام حسین 
ه گوار، در آن سآید. این دو بزرپیش مى السالم)(علیهسپس بیعت مردم و خالفت حضرت امیر

ـه  ـال چهـل هجـرى ک جنگ دوره خالفت حضرت در رکاب امام، حضور دارند و در س
 -فـت ، سى و هالسالم)(علیهو حسین السالم)لیه(عشوند، حسنشهید مى السالم)(علیهحضرت امیر
ـام حسـنهشت ساله ـقوط  السـالم)(علیهاند و بعد از چند ماه هم حکومت صالح و انقالبى ام س

ـه وقـت  ها براى عاشورا ازسازى اموىآید. زمینهکند و آن قضایاى براندازى پیش مىمى چ
غمبـر اصحاب پی«گوید: شعبه به یزید مىبنعاویه زنده بود که روزى مغیرهشروع شد؟! هنوز م

ـه دهن بزرگ شاند... پیرمرد هستند و فرزندانشااند، یا در حال رفتنو بزرگان اصحاب رفته اند، ب
 ».عهدى و حکومت تو شود که دیگر وقتش استبابا بگو دست به کار والیت

شـود ایـن مـىننوز فضا را باید آماده کرد، اما ه هنوز زود است، فعال«گوید: یه مىمعاو 
 ».  حرف را صریح زد

شـود. فرهنگى از سوى دستگاه معاویه شروع مى -بنابراین، یک پروژه چند ساله تبلیغاتى 
ـلم)هایشان این بود که بعضى از اصحاب ضعیف پیامبریکى از برنامه را  (صلى اهللا علیـه وآلـه وس

ـه اصـحاب  کنند. دیگر اینىگیر و وارد دستگاه معاویه مبخرند؛ به ویژه نسل دوم را نمک ک
، یک السالم)(علیهو حسین السالم)(علیهو حسن السالم)(علیهصاحب تشخیص و مؤمن امیرالمؤمنین
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ـا به یک ترور یا مسموم مى ـا تـرور ی شوند. حُجر، حَضْرَمى و بسیارى دیگر شهید، مسموم ی
ـار  شـوند.نحوى از سر راه برداشته مـى شوند و هر کدام بهتبعید مى از آن طـرف، روى افک

دادند و کنند. از طریق منبرهاى حکومتى، چهره اموى از اسالم را رواج مىعمومى هم کار مى
گو که ربطى به عدالت و حقوق مردم خواستند یک اسالم صامت، ساکت، مقدّس و کلىمى

ردم و حکومت و سیاست ندارد، بسازند و با جعل حدیث و تفسیر به رأى، کارى کنند که مـ
ـان،  السالم)(علیهدر این اسالم نتوانند جاى حسین ـه کجاسـت. آن و یزید را تشخیص بدهند ک

ـعر و  ـا ش ـا ب ـد ت هنرمندان، شاعران و اقشار فرهنگى را بسیج کردند و با پول و رشوه خریدن
ـه  -خطابه، افکار عمومى را تغییر دهند و کم کم فضاى فرهنگى  سیاسى جامعه عوض شد و ب

شود گوییم؛ پس مىها را ما داریم مىها را زد، این حرفتوان این حرفد که مىهمه آموختن
ـد؛ یع» تابوشکنى«شود بحث از خالفت یزید را مطرح کرد. به اصطالح گفت. مى نـى کردن

ت حاکم بر جامعه را عوض کردند. حتى کنگـره عمـومى قبح این سخنان را شکستند و سن
ـین  اق و ریاکارى آنان نیز در این حدختند. نفعهدى یزید به راه اندابراى والیت ـه هم بود ک

ـد، در سـخنرانىآن را به سلطنت تبدیل مى کند و رسماویه که غصب خالفت مىمعا اش کن
 گوید: کند و مىرا پاره مى السالم)(علیهقرارداد خود با امام حسن

م؛ خـواهمردم، من براى دین با شما نجنگیدم و حکومت را براى دین نمى«
؛ بلکـه من به نماز و حج و زکات شما کارى ندارم و براى این چیزها نجنگیدم

 ».  دست آوردمتنها براى قدرت جنگیدم و آن را به

ـد مـن اصـالگ سکوالر است که مىاین همان فرهن  حکومـت را بـراى دیـن  گوی
اى مـن گوید که دین، زیر پدانم. همین آدمى که به صراحت مىخواهم و تابع دین نمىنمى

ـیت میرد، عـوامخواستم و به آن هم رسیدم، وقتى دارد مىاست و من قدرت مى ـه وص فریبان
ـایى  که یا ادعاى دروغ کرده یا واقعا کند که قدرى مو و ناخن پیامبر رامى براى چنین روزه

ـد.  -نگه داشته بودند  محض تبرك در چشم و دهان من بریزید و سپس مرا کفن و دفن کنی
ـا را مـى، آن جنایتالسـالم)(علیهو حسین السالم)(علیهکه با حسن ببینید کسى ـد، بـراى ه کن
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گیـرى نکـن و کند که در عراق سـختکند! بعد هم به یزید وصیت مىفریبى چه مىعوام
هاى کوتاه عوض کن و با مردم راه بیا؛ یعنى نوعى شبه دموکراسى جا را با فاصلهحاکمان آن

ورد شدید نکن؛ چون مردم عراق، خیلى تحمل برخورد شدید ندارند  در عراق پیاده کن و برخ
چهار نفر هم حریفان اصلى تو هستند که با هر یک با روش خاص خودش برخـورد  -و سه 

ـهوت مآب و ترسوست؛ او را بترسان. یکىشان مقدّسکن. یکى و شان مثل خودت اهـل ش
توزى است؛ او را بکش. یکى هم م کینهکه ابن زبیر بود آد عیاشى است؛ او را بخر. یکى هم 

است که هیچ نقطه ضعفى ندارد و کشتن او هم آسان نیست؛ سعى کن هر  السـالم)(علیهحسین
ـاى طور شده، با او مدارا کنى و تا مى ـا و جغرافی توانى، او را نکش و با او درگیر نشو. این فض

 سیاسى دوران معاویه است.
ـه بحراف تاریخ اسالم خیلى مؤثر بوده است. مبحث به معاویه رسید که در ان   ـد از عاوی ع

ـه برخوردکه بر شتر خالفت سوار مى السالم)(علیهحکومت حضرت امیر ـا شـود، چ ـایى ب ه
 دارد؟!  السالم)(علیهو سپس با حضرت اباعبداللَّه الحسین السالم)(علیهحضرت امام حسن

ـه  ارك رمضان بود. بیست و یکم ماه مبشهید شدند السـالم)(علیهببینید! امیرالمؤمنین   و نیم
ـدنالسالم)(علیهاو فاطمه السالم)(علیهشب مخفیانه دفن شدند. على د و قبـر ، هر دو مخفیانه دفن ش

سقوط  ایشان پس از مخفى ماند و -طبق روایات  - السالم)(علیهامیرالمؤمنین تا زمان امام صادق
ـاکنو السالم)(علیهاند. قبر حضرت زهراامیّه، محل قبر شریف را اعالن کردبنى ـه ت ن هـم ک

آمدند و  به مسجد السـالم)(علیهکه امام حسن مجتبى السالم)(علیهمخفى است. فرداى شهادت على
ـهردند، خطکنماز صبح را با مردم خواندند و مردم با ایشان براى رهبرى و خالفت، بیعت  اى ب

 خواندند که خیلى جالب است. 
 گویند: به مردم مى السالم)لیه(عامام حسن 

کس در عمل صـالح بـر او مقـدم دیشب مردى به آسمان رفت که هیچ« 
، جهاد کرد و با جـان (صلى اهللا علیه وآله وسلم)نبود و نخواهد بود. در رکاب پیامبر

هُ عَلَیْـه«خود از جان و آرمان پیامبر دفاع کرد.  ؛ »و کان ال یَرْجِعُ حَتَّى یَفْتَح اللـَّ
در هم شکست. او در همـان  که آن خط نزد و حمله نکرد مگر آن ه هیچ خطىب
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فَ «بـه معـراج رفـت.  السـالم)(علیهشبى شهید شد که عیسى بن مریم وَ مـا خَلـَّ
؛ درهم و دینارى از خـود بـه ارث نگذاشـت. حـاکم جهـان »صَفْراءَ وَ ال بَیضاء

اى بـا و خالى بود. خلیفهاسالم و خلیفه مسلمین بود و وقتى از دنیا رفت، جیب ا
 ».  جیب خالى رفت

ـان را گرفـت السالم)(علیهاین جمله را که امام حسن  ـتند و  گفتند، بغض گلویش و گریس
 مردم هم با صداى بلند گریستند.

ـا و ها، جنگ روانـى، جاسوسـى، دسیسهالسالم)(علیهدر زمان خالفت امام حسن  ، تروره
ـه و خیانـت بعضـىمسائل عجیب و غریبى اتّفاق افتاد ان از افسـر ؛ بعد هم حمله ارتش معاوی

ـدّهو ضعفى که مردم نشان دادند و نامه السالم)(علیهبرجسته امام حسن ـه ع اى از هاى سازش ک
ـداریمافراد معتبر براى معاویه نوشتند که تو اگر بیایى، ما حال جنگیدن با تـو ر ـان  ا ن و خودم

ـه دیگـر حوصـیا او را به تو تسلیم خواهیم کرد. بکنیم را ترور مى السالم)(علیهحسن ـا ک له ی
ـدا دنبال حق است و تو به بر حق السالم)(علیهکه حسن بن على جنگیدن نداریم. با این لت و ع

ـان ررشهم که این گزا السـالم)(علیهنیستى؛ ولى بیا. امام حسن ـه ایش ـا ب ـاىه ـید و نیروه  س
ـد و هامه نوشتافسرهاى درجه یک شما به معاویه ن دادند که غالبالعاتى به ایشان خبر مىاط ان

ـده اند و وضع خراب است، یعنى نمىخیانت کرده سـت، اشود جنگید و همه چیز متالشى ش
 در یک سخنرانى خطاب به مردم کوفه فرمود:

کنیـد. شـما بـا بار اولتان نیست که عدالت را در نیمه راه رهـا مـىاین« 
عـد ت کردیـد؛ امـا برفتار را کردید. ابتدا به گرمى بیعنیز همین  السالم)(علیهعلى

نـه بـه  تنهایش گذاشتید. شما با میل خودتان و به اصرار با من بیعـت کردیـد؛
نگـرفتم.  ز شما بیعـتمن که به زور ا. »بایَعْتُموُنى طائِعینَ غَیْرَ مُکْرَهین«زور: 

شـما مگـر کنیـد؟ شما خود با من بیعت کردید. حال چرا این گونـه عمـل مـى
 »  صغیرید؟

چنان گذشت. دوره، دوره تابعین یعنى نسـل دوم و سـوم  به هر صورت، این ماجرا آن 
ـتند. اند یا مردهنهضت اسالم است و صلحاى صحابه هم شهید شده اند یا پیرمرد و منـزوى هس

ـد ودر این سال (صلى اهللا علیه وآله وسلم)اى از اصحاب پیغمبرهعد ـده بودن ـا هـم جنگی در  ها ب
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ـا اى از آنهمختلف با یکدیگر درگیر بودند؛ عدهاى دعواهاى بین جناح ها هم فاسد و اهل دنی
قبل از این قضیه هم جنـگ شهید شده بودند.  السـالم)(علیهشده بودند. یاران اصلى حضرت امیر

 ها هزار نفر از دو طرف کشته شده بودند و یک حالت وادادگىفاق افتاده بود که دهصفّین ات
ـتى و هاى داخلى، مالهاى شدید، درگیرىبندىپراکنى، جناحتحلیلى و یأس و شایعهو بى دوس

تحلیل  رده بود. حتى بعضى از اصحاب اصالضعف نفس یا ضعف تشخیص، کار را خراب ک
نداشتند که چه بکنیم. چنین وضعیتى بر فضاى جامعه حاکم بود و باند نفـوذى در حاکمیـت 

ـد آرام نمى اصال السالم)(علیهکردند که این على و آل علىائم تبلیغ مىاسالم یعنى امویان د توانن
ـد و وقتـى حکومـت در اى فتنه مـىبگیرند؛ وقتى حکومت در دستشان است، به گونه کنن

ـه دستشان نیست، باز به گونه دیگرى فتنه مى کنند و مدام به دنبال درگیرى و جنـگ و تفرق
 ینند و تمکین کنند!!توانند آرام بنشهستند و نمى

ـهدو هجرت این  السالم)(علیهدهه چهارم اسالم، با سقوط حکومت امام حسن   و بزرگوار ب
یرو نه تربیت بروند تا دوباره شود. پس از سقوط حکومت اسالمى، به مدینه مىمدینه آغاز مى

ـد، مسـجدالنّبى، پای ـارم اسـالم بپردازن ـه چه ـاو تشکیل یک هسته مقاومـت بـراى ده ه گ
دار در نسـل سـوم هشود و یک هسته مقاومت ریشـمى السالم)(علیهو حسین السالم)(علیهحسن

ـه را هیت معاوکنند که بعدها در یک روند ده ساله نیرو گرفت و ماانقالب پیغمبر ایجاد مى ی
 فاش کرد.

ـه  -کم در این ده دستگاه معاویه هم کم  بیست سال، دست خود را رو کرد. کسـى ک
جسـت، ، تبرك مى(صلى اهللا علیه وآله وسلم)کرد و با ریاکارى به ناخن پیغمبراسالم مىادعاى 

دهاى علنى در حکومـت پرداخـت. اوال ریاکارى و تظاهر را به تدریج  کنار گذارد و به فسا
ها بـراى دارها و اشراف و حکومتىآزاد اعالم کردند تا دست سرمایه معامالت ربوى را رسما

ـان چاپیدن و چپاو ل مردم باز بشود. قوانین الهى را در مورد صاحبان قدرت و ثروت و حاکم
ـدون ایـنفساد مـى هایشان تعطیل کردند یعنى رسمادههایشان و آقازاو بچه ـد؛ ب ـه  کردن ک

شد. اسـم دارها و سران احزاب اجرا نمىچنین دیگر قانون در مورد سرمایهمجازات بشوند. هم
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بر  السالم)(علیهکم ترك و ممنوع شد. لعن علىبر روى منبرها کم وسلم) (صلى اهللا علیه وآلهپیغمبر
، یک جرم سیاسى شد. استفاده از ظرف طال، انگشتر السالم)(علیهعلى منبرها اجبارى شد و حب

ـا طال و لباس حریر که اسالم بر مردان، حرام کرده بود و یک علت آن هم این بود که این ه
ـاره دارى است و اخالق طبقاتى ایجاد مـىشرافى و سرمایهتیپ لباس و اخالقیات ا ـد، دوب کن

ـاع،  رایج شد. احکام و قوانین الهى را تغییر دادند یا زیر پا گذاشتند؛ با این بهانه که دیگـر اوض
ـلى اهللا علیـه عوض شده و شرایط تغییر کرده و آن احکام، قدیمى است و مال دوره پیغمبر (ص

کم جامعه و فضا عوض شده و ما باید احکام جدیدى داشته باشیم. کمبوده و اکنون  وآله وسلم)
گـرى را نیـز تـرویج منکرات و فساد، علنى و تئوریزه شد. فساد اخالقى هم رایج شد. جبرى

کردند که اى مردم، حاکمیت اینان را خدا خواسته و این وضعى را که حاکم بـر شماسـت، 
سکوت کنید و دیگر تکان نخورید؛ همین اسـت خدا خواسته است؛ یعنى به اسم دین و خدا 

 که هست. 
ـد و وارد فرهنـپى، مکاتب غیر اسالمى را ترجمه مـىدرف هم پىاز آن طر  گ کردن

ـید. عبّاس به اوامیّه شروع شد و در زمان بنىساختند که این روند  در زمان بنىجامعه مى ج رس
ى ایى و حتـیهودى و یونانى و بود متون مکاتب شرقى و غربى، از متون زرتشتى، مسیحیت و

ـه«شد؛ با این بهانه که گرى ترجمه مىالحاد و دهرى ـا در  اسـت؛» آزادى بحـث و اندیش ام
اصلى  رانمفس را که (صلى اهللا علیه وآله وسلم)بیت پیغمبرن زمان، در داخل جهان اسالم، اهلهما

ـه دادند. علىآزادى نمىها گذاشتند و به ایناسالم و قرآن بودند، الى جرز دیوار مى رغـم هم
ـلى اهللا علیـه وآلـه ووگو، نوبت به عترت پیامبرخواهانه و گفتشعارهاى آزادى ـلم)(ص ـه  س ک

ـا ف وگو مطلقاعقیده و اندیشه و گفت رسید، آزادى بیان ومى ـفه و عدر کار نبود؛ ام ـان لس رف
 جریان بود.وگو در شد و مناظره  و گفتشرق و غرب، آزادانه ترجمه و ترویج مى

ـارزه منفـى شد تا اهلید چقدر پیچیده عمل مىببین  ـا مب ـا ب بیت و شیعیان را خفه کنند ام
ـام ، کمالسالم)(علیهاو زینب السالم)(علیهو حسین السالم)(علیهحسن ـد. ام ـان رو ش کم ماهیت آن
ـهید مـى -، چهل و هفت السـالم)(علیهحسن ـه ش ـتند ک ـاله هس ـام هشت س ـه ام شـوند و ب
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ها درگیر نشوید؛ چون هر درگیـرى در ایـن با این فعال«کنند: سفارش مى السالم)(علیهینحس
ـه شرایط به نفع آنان است و به دنبال بهانه ـازه مـرا ک اى براى سرکوب شما هستند. حتى جن

دفن کنید، اگر نگذاشتند، شما بـر سـر ایـن  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)برید تا در کنار پیامبرمى
، شمشیر نکشید و درگیر نشوید و مرا در بقیع دفن کنید؛ یعنى بر سر این مسائل جزئـى قضیه

 »درگیر نشوید؛ بگذارید، وقت درگیرى هم خواهد رسید؛ اما هنوز باید صبر کنید.
ـالهم به این وصیت، عمل مى السـالم)(علیهدالشّهداسی  ـام کنند. س ـهادت ام ها پـس از ش
ـه عهدى یزید مطرح مىت، بحث والیالسالم)(علیهحسن ـه بـشود. یزید، کسى است ک ا بوزین

ـار دمى اشـت. خوابید و با سگ و شراب و فحشا و شکار محشور بود و با فواحش سـر و ک
ـد و بضى رومى مادرش از یک خانواده مسیحى بود و فامیل مادرى او همگى مسیحى و بع ودن

ـامى دسـى سیاسکه مستشار اصل» سِرجون«نفوذ داشتند.  بر روى او کامال ـد ى و نظ تگاه یزی
ـمار ب پرداز سیاسى حکومت اسالمى در دستگاه خالفتمسیحى بود که نظریه است، اصال ه ش

 شت پـرده،اند که در ماجراى عاشورا، در پگرفت و بعضى گفتهمى آمد و یزید از او خطمى
ـه روزنقش داشته است. براى شناخت فرهنگ ح ـد ک ى در اکم بر اسالم اموى مالحظه کنی

د و رتاد و مـخوابید، از روى اسب افمراسم تفریحى شکار، بوزینه مخصوص یزید که با او مى
بـراى  ودستگاه به مدت یک هفته در مناطق اشرافى شمال شام، عزاى عمومى اعـالم کـرد 

ـارى و پوش شدند. آدمى بود اهل شعر و شراب و هنربوزینه یزید، سیاه ـاجراىدهاى درب  ر م
 کربال حدود سى و پنج سال سن داشت و بعد هم سه سال و نیم حکومت کرد.

تا عاشورا که حدود ده سالى  السالم)(علیهنکته دیگر این که دوره بعد از شهادت امام حسن 
ـان ادر دوران معاویه این بود که حتى السـالم)(علیهانجامد، استراتژى امام حسینبه طول مى المک

ـاهى هـم، بدون درگیرى و یا با درگیرى ـه گ هاى کوچک و قابل مهار، حرکت کنند. البت
شوند و حتى تر و بیشتر شده بود، درگیر مىخصوص در آن اواخر که مفاسد دستگاه، علنىبه

ـیم و براى این که به معاویه و دستگاه و به مردم بفهمانند که ما حاکمیت را مشـروع نمـى دان
ایم، کاروانى را که از یمـن کشیم، معاویه را پذیرفتهم نشود که حال که شمشیر نمىسوء تفاه
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ـتند و برد، مصادره کردند و بعد نامهبراى معاویه، اموال حکومتى یا غصبى مى اى به معاویه نوش
 به مسئول همان کاروان دادند که: 

کـرد ر مـىیمن از کنار ما عبو امعاویه بده و بگو کاروانى از مبدبرو به «
لـت د و فامیو ما دیدیم که این اموال قرار است خزانه دستگاه ستم تو را پر بکن

را الزم  یـن امـوالا؛ مـن »إِنّى إِحْتَجتُ إِلَیها فَاَخـذتُها«آن را غارت بکنند؛ اما 
 »داشتم و همه را برداشتم. والسّالم.

ـاحا نیم و حقداما شما را مشروع نمى که این مصادره اموال حکومتى یعنى آن   کمیت ب
 ایم. ایم و ایستادهچنین یعنى ما تسلیم نشدهماست و هم

ـاد اد و زچنین مدتى پس از آن که معاویه، حُجر و اصحابش را شهید کرد که از عبّهم  هّ
ـد.و معاویه، یکد السالم)(علیهدالشّهداو بزرگان بودند، در مراسم حج، سی ـا  یگر را دیدن ـه ب معاوی

ـدى کـ توهین بکند، السالم)(علیهکه به امام حسین ن و براى اینلبخندى زهرآگی ه گفـت: دی
ـان کـرشیعه پدرت و شما یعنى حجر و بقیه اخالل ـان کفنش دیم و گران را کشتیم و خودم

 واب دادند: جهم به حالت لبخند  السالم)(علیهدالشّهدابر جنازه آنان نماز خواندیم؟ سی خودمان هم

خـواهیم هاى شما را بکشیم، دیگر بر شما نمـاز نآدمولى اگر ما، شما و « 
 ».  خواند و شما را دفن هم نخواهیم کرد

 .ى استریح و مهمصمعاویه، نشانه بسیار  به السالم)(علیهدالشّهدااین جواب کوبنده سی 
نویسد: به من مى السالم)(علیهاى تهدید کننده به امام حسیندر موردى دیگر، معاویه در نامه 

ـلدهند که تو آنتب گزارش مىمر  ح را نقـضجا در مدینه به دنبال فتنه هستى و قرارداد ص
 کنى؛ از خدا بترس و فتنه نکن و تفرقه نینداز و درگیرى را شروع نکن. مى

 نویسند: هم فورى جواب مى السالم)(علیهامام حسین 

عـا دروغ دانى که ایـن ادا ندارم و خود مىتصمیم نبرد با تو ر من فعال« 
جوى تو ساختگى العاتى فتنهاى اطعدالت تو و نیروهاست و خبرهاى باند ضد

هـا، کـار حـزب هـا و جوسـازىسـازىاین پرونـده».حِزْبُکَ القاسِطین«است؛ 
ریـزى بیشـتر گیرى بـراى خـونقاسطین است و دستگاه تو، فضاسازى و بهانه
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ایـن . »م وَ اَعْوانُ الشِّیطانحِزْبُ الظّالِ«کند. این دستپخت یاران شیطان است: مى
حانه ندارم؛ پس دنبـال نه شماهاست و من بناى درگیرى مسلها فتسازىپرونده

بیـنم کـه کشى بیشتر نباش؛ گر چه من عذر مـوجهى هـم نمـىبهانه براى آدم
ام عاقبـت ام؛ یعنى عذرى هم نـدارم و وظیفـهتاکنون نبرد با تو را آغاز نکرده

کنى که فتنه نکنم، بـدان کـه که به من نصیحت مى ا اینجنگیدن با شماست. ام
شناسم و ایـن کـه تر از حکومت تو براى جامعه اسالمى نمىاى بزرگمن فتنه

کنـى باز خود را آماده خالفت مىخوار و سگبراى پس از خود نیز بچه شراب
 ؛»فُخنـتَ أَمانَتَـک.«اى که من و مردم متوجه این توطئه نیستیم. و گمان کرده

و جامعـه را از هـر حیـث  ؛»وَ أَخْرَبْـتَ رَعِیَّتـکَ«تو در امانت خیانت کـردى. 
چگونـه  ؛»(صلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم)اُمّۀِ مُحمَّد کَیفَ تُوَلّیهِ عَلى«تخریب کردى. 

کنى که چنان کسى را نیز پس از خـود بـر جامعـه اسـالمى مسـلط جرئت مى
ان بـه او اعتمـاد کـرد، آیـا  کـل تـوکنى؟ کسى که حتى براى یک درهم نمى

خـوارى، یعنـى رانـت» اسـتئثار« ».لَقَدْ اِسْتَئثَرَتَ«کنى؟! حکومت را نثارش مى
ى و اشـرافى دارطلبى و اموال مردم را بـاال کشـیدن و بـه روش سـرمایهویژه

مات بـزرگ حکـومتى اسـالم اسـت. فرمودنـد شـما زندگى کردن که از محر
طلبى و امتیـازطلبى در حکومـت کردیـد و یادهخوارى و فساد و زهمگى رانت

یـک از یعنى به هـیچ »حَقّ حقِّه ما بَذَلْتَ الَّذى«به حقوق مردم، اجحاف کردید. 
و حقـوقى داشـتند، رحـم بودند  مظلوم که در این جامعه، صاحب حق این مردم

 هیچ کس را ادا نکردید. نکردید و حق

 افتد. فرمودند: ى بعد اتّفاق مىدالشّهدا که مدتهاست فلسفه قیام سیاین 
ل چـه کنى و مشـغوفهمم چه مىبدان که من مى فَهِمْتُ ماذَکَرْتَهُ عَلَیْهِم؛«

 م النّـاستولّیه عَنْ تـوهُّاى براى حاکمیت سلطنتى یزیدى هستى. توطئه پیچیده
 گـار آدمم بینـدازى؟ اناهى مردم را در مورد یزید به تـوهخو؟؛ تو مىفى یَزید

پشــت پــرده بــوده و مــردم او را  کنــى کــه قــبالرا توصــیف مــى محجــوبى
ى شناسند پس دربـاره چـه کسـشناسند! این مردم که تو و فرزندت را مىنمى

ا کنى تا فضـا را آمـاده خالفـتش کنـى؟ آیـدر شهرها جوسازى و تبلیغات مى
ر دخواهیـد مـردم را اید، بـس نیسـت؟ مـىهایى که تا کنون بر مردم کردهستم

 »بیندازید؟!شبهه 
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الب اسـت. مه هم بسیار جنامه دیگرى هم به معاویه دادند که این نا السـالم)(علیهدالشّهداسی 
 گویند: جا نیز مىدر آن
ـتى؟ بادتیاران ع ؛ آیا تو قاتل حُجر و»؟أَلَسْتَ قاتِلَ حُجْرٍ وَ أَصْحابِهِ الْعابِدین«  ـه او نیس پیش

ـتى. عدالتى قیام کردند و تـو آنبرابر بى ها که درآن ؛»الظُّلم.یُنْکِروُنَ« ـا را کش تأذِن«ه  وُنَوَ یَسـْ
ر به معـروف دند و امهایى که شما در اسالم گذاردید، قیام کرآنان که در برابر بدعت ؛»الْبِدَع.

ـائم«و نهى از منکر کردند.  ز سـرزنش کسـى اه خدا ا؛ آنان که در ر»وَال یَخافُونَ فى اللَّه لومَۀ لَ
ى کشید؟ شما اصحاب علـها را مىهاى شریفى را کشتى؟ چرا ایند. چرا چنین انساننترسیدن
کنید، کنید. مسموم مىقمع مىویک قلعبهرا که اصحاب پیامبرند، یک السالم)(علیهطالببن ابى

حَمِـق مربنن همه، ظلم است. آیا تـو قاتـل عکنید و ایکنید، قتل عام مىکشید، ترور مىمى
نبـود؟ و  هالعبادالذکر و دائمائماش از فرط عبادت پالسیده بود؟ آیا او مردى دچهره نیستى که

د) ا مادرش بـوزاده بود (نتیجه زناى پدرت برا که حرام» زیاد«آیا تو همان کسى نیستى که 
ـلین کسى را بر جان و مال مبرادر خود خواندى و زنا را مشروع کردى و سپس چن  طردم مس

ـد؟ مکردى؟! این حرا ـام کن لـى عَلّبُهُم یُصـَ «زاده را وارد حکومت کردى تا مؤمنین را قتل ع
ـد. لیب مـىصهاى درختان نخل به هاى صالح و انقالبیون را بر شاخهانسان ؛»جُذوعِ النّخل. کش

ـتى ز این امّت نه تو اک ؛ مثل این»سُبحَانَ اللَّه کانَک لَسْتَ مِنْ هذِهِ األُمَّۀ وَ لَیسُوا مِنک« و ایـن یس
رمى«ل ا تو قاتبه کلى با اسالم و با این مردم بیگانه هستى. آی امت از تو نیست؛ تو اصال » حَضـْ

على  طخضرمى در ح؛ یعنى »دینِ عَلى ىاِنّهُ عَل«نیستى؟ زیاد در مورد او به تو گزارش داد که 
ـهِ؟ دینُ عَلى«دانى که است. آیا تو نمى ، السـالم)(علیهلـىانى که خطّ عدآیا نمى ؛»هُوَ دینُ اْبنُ عَمِّ

ـلم)پسر عمویش پیامبر همان خط ن ام آن دیناست؛ همان دینى که تو به  (صلى اهللا علیه وآله وس
 »و آن پیامبر، به قدرت رسیدى؟

 در جایى دیگر فرمودند:  
شناسـم و اگـر به خدا سوگند، من کارى باالتر از جهاد و نبرد با تو نمى«

کـنم و اگـر بـا شـما درگیـر به قصد قربت و عبادت مى این نبرد را آغاز کنم،
 ».  نشوم، باید براى این کوتاهى، استغفار کنم
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ـا تدریج حفظ ظاهررسد، این است که وقتى معاویه بهسؤالى که اینک به ذهن مى ر را کن
د؟ کجا بودنـ (صلى اهللا علیه وآله وسلم)گذارد و هنگام مطرح شدن خالفت یزید، اصحاب پیامبر

ـهان و مشاهیر جهان اسالم چه مىبزرگ ـا وظیف ـاکردند؟ آی س اى را بـر دوش خـود احس
 کردند؟ نمى

 
ـلم)به راستى اصحاب پیامبر ـد  (صلى اهللا علیه وآله وس ـا بودن ـان اسـالم کج ـه  وو بزرگ چ

اى ههمان نامـه، در در پاسخ به معاوی السالم)(علیهکردند؟ و چرا سکوت کردند؟ امام حسینمى
ـه معانشان مى م، دقیقاکه عرض کرد هدا ب ـه دهند که چه وضعى بـوده اسـت؟ سیدالشـّ وی

 نویسند: مى

ى کِـدْنى إِنّـ«توانى، علیه من بچین. توطئـه کـن. اى که مىهر دسیسه« 
هر کـارى  ؛».لى نَفْسِکنْهُ عَالَرجوُا أَنْ الیضرّ وَ أَن ال یَکوُنَ عَلى أَحَدٍ أَضَرّ مِ

کنـد چینى، کمانه مىها که تو مىده؛ اما این دسیسهآید، انجام باز دستت بر مى
عْتَ «شـوم؟! و به خود تو باز خواهد گشت. چـرا مـن بـا تـو درگیـر مـى أَضـَ

دم را اى و حقـوق مـردم، و حرمـت مـر؛ چون تو مردم را ضایع کـرده»رَعِیَّتَه
آخـرت و  در دنیا ؛آماده قصاص».فَأَبْشِرْ یا مُعاویَه بِالْقصاص«اى. پایمال کرده

 نّـاسٍلَّـه بِلَیْسَ ال«باش. تو باید قصاص بشوى. از تو  انتقام گرفته خواهد شد. 
تـو بـر  هایى کهاشت؛ خدا فراموشکار نیست. خداوند این بازد».لِأَخْذِكَ بِالظّنَه

هـاى وسـیعى کـه انجـام کنى و این دستگیرىو احتمال مى اساس گمان و ظن
ایـت را داوند این جن؛ خ»مَۀ.تْلِکَ أَوْلِیائَهُ بِالْتُهْوَ قَ«دهى، از یاد نخواهد برد. مى

کنـى و تـرور رسانى، اعـدام مـىکه اولیاى خدا را به صرف اتهام، به قتل مى
 ؛»رالْغُرْبَـۀ.دا مْ إلـىوَ نَفْیِکَ أوْلِیائَهُ مِنْ دُونِه«کنى فراموش نخواهد کرد. مى

کننـد، ىکه انتقادى از تـو مـ قمع اولیاى خدا را به صرف اینوخداوند این قلع
کننـد؟! قـرآن را کنند، نخواهد بخشید. مگر این اولیاى خدا چه مىاعتراض مى

کنـى را تبعید مى گویند؛ اما تو آنانرا مى السـالم)(علیهکنند. کالم علىتفسیر مى
یـن اکنى؛ امـا خداونـد فراموشـکار نیسـت. در مىهایشان در بهو دور از خانه

 »خواهد ماند و تو مکافات پس خواهى داد. پرونده، باز
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ـلم)اصحاب پیغمبر واقعاخوب،   زید یه معاویه، کردند و در دورانى کچه مى (صلى اهللا علیه وآله وس
ـد؟ مـن را براى خالفت معرفى مى ـا بودن ـرد، کج ـاره مـىک ـم اش ـه سـخنرانى مه ـنم ب ک

ـازهراد کردند؛ زه ایوران معاویکه در مراسم حج در اواخر د در منى السالم)(علیهدالشّهداسی  مانى که ت
ـرى از  چ خالفت یزید شده و هنوز کامالپپچ ـه رایـن سـخنرانى علنى نشده بود. مختص ا ترجم
ـید، از ه مـىرا کفرمایند که بروید و همه کسانى دالشّهدا در حج به یارانشان مىکنم. سیمى شناس

ـه سى که جانخبه، روشنفکران و هر ک هاىران قرآن، علما، اصحاب پیامبر، آدمبزرگان، مفس مع
ـا ممن سخنان مه مه را فرا بخوانید.ها توجه دارد و االن در مراسم حج و در مکه است، هبه آن ى ب

ـده ب ـد، جمـآنان دارم. گروهى نزدیک به نهصد نفر از بزرگانى را که به مراسم حـج آم ع ودن
ـلم)(صلى اکردند. بیش از دویست تن از اصحاب درجه یک پیغمبر ـه وس ـه وآل مـع جدر آن  هللا علی

را ندیـده  سلم)یه وآله و(صلى اهللا علاى نیز از تابعین، همان نسل دوم و سوم که پیغمبرهبودند و عد
ـنم ىرا سریع ترجمه م السالم)(علیهدالشّهداهاى سیجمع شدند. من فرموده منىبودند، همه در  ک

 عالى است.براى سؤال جنابافزایم. این، مستندترین پاسخ و چیزى بر آن نمى
 فرمایند:امام خطاب به بزرگان جهان اسالم مى 

ز شـما دانید؛ اما مـن سـؤالى اچه دیدید و مىاین طاغوت، با ما کرد آن« 
ضـع گویم علیه مـن موگویم، تصدیقم کنید و اگر خطا مىدارم؛ اگر درست مى

موضـع  وحرفى بزنید تفاوت نباشید. یا له یا علیه بگیرید و در هیچ صورت، بى
ن زاوار ایـسشنوید و اگر ما را بگیرید. به سخنانم گوش بسپارید، استداللم را ب

 طـرف نمانیـد و مـردمدانیـد، بـىىمـ -حاکمیـت و خالفـت  یعنى حق -حق 
ترسـم کـه ایـن شهرهایتان را بعد از مراسم حج به سوى ما بسیج کنید. من مى

ر دو حقایقى که به خاطرش آن همـه ها ترسم آن ارزشزخم، کهنه بشود و مى
ند جنگ بدر و خندق و حنین و خیبر و در صفّین و جمل و نهروان شـهید شـد

 ها که ریخت و هزاران کـودك، یتـیم شـدند، کهنـه و منـدرس و ازو آن خون
ضد  ها از یادها بروند و منکرات وها و ارزشصحنه خارج بشود و آن معروف

 »ها غلبه کنند.ارزش
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د و نزلت خـومدر  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پس آیاتى از قرآن و احادیثى از پیامبرایشان س 
ـد؛ صیل معرفى کردبر مردم خواندند و جالب است که خودشان را به تف السالم)(علیهمبیتاهل ن

 وآله وسلم) هللا علیها(صلى در حالى که نسب ایشان معلوم بود؛ اما براى یادآورى به اصحاب پیامبر
ـاد  شصت سال پیش -گیرى چنین کردند. گفتند که پنجاه ها به موضعداشتن آنو وا را به ی

ـه دى و انا من حسین. و گفت: حسین منگفت؟ مىه من چه مىآورید که پیامبر دربار ر مرتب
ه دعوى کهیم کرد بعد، به نسل جوان یعنى تابعین که صدها تن از آنان نیز در جلسه بودند، تف

ـه پرسید که من کیستم. جدّ من کیست؟ مادرم، پدرم، بـرمردم مىبر سر چیست؟ از  ادرم ک
پرسد؟ براى ایـن ها را مىها چه کسانى هستند؟ چرا امام ایندانند که اینبودند؟ مگر همه نمى

گویم. بعد ن مىام و با شما سخکه جایگاه خود را روشن کند که من در چه جغرافیایى ایستاده
 ردند. به قضیه غدیر اشاره ک

اى اسـت. دهندهانى بسیار تکانکنم در مفاد این خطبه دقت کنید که سخنرخواهش مى 
 اه منـىج و در قربانگـحخطاب به علما و بزرگان جهان اسالم در مراسم  السالم)(علیهدالشّهداسی
 گویند:مى

ـاى خـود داى مردم، بزرگان، عبرت بگیرید از موعظه«  ـه اولی ر قـرآن اى که خداوند ب
د؛ پس رآن هستیدانید و اگر دین دارید و مخاطب قفرماید. اگر شما خود را اولیاى خدا مىمى

ـاراید که خداوند در قرآن چبى تفاوت نمانید و احساس تکلیف کنید.  آیا ندیده ـدین ب ـه  ن ب
ـه چـرا  ها را توبیخ کرده است؟!روحانیون مسیحى و یهودى به شدت، حمله فرموده و آن ک

 ا اعتـراضعدالتى و فساد دیدند و سکوت کردند؟ چرر جامعه و در حکومت، بىمردان خدا د
کند بـر رین مىاى دیگر را تالوت فرمود که نفسپس آیه» و انتقاد نکردند و فریاد نکشیدند؟

ر ى از منکـها که امر به معـروف و نهـاسرائیل که کافر شدند. چه کسانى؟ آنکسانى از بنى
ـون.«فرماید: رد و مىآونکردند. تعبیر کفر مى ـد.چه بد عم«نى یع ؛»لَبِئسَ ما کانوا یَفعَل » ل کردن

 فرمایند:به بزرگان و علما مى السالم)(علیهدالشّهداسی



 

 64 عقل سرخ ؛السالم)(علیهحسین                   
 

ـانوا« خداوند، علماى مسیحى، یهودى و روحانیون ادیان قبل را چرا نکوهش کـرد؟«   ک
ـد ها فساد مىم آنلوى چشج؛  ستمگرانى »لفسادیرونَ مِنَ الظَّلَمَۀ الَّذینَ بین اَظهَرَهِم المُنکَر و ا کردن

طـرف ؛ بـى»الینهونهم عـن ذلـک«آوردند. کردند و دم برنمىدیدند و سکوت مىو اینان مى
را در رده که چـککردند. خداوند، چنین کسانى را کافر خوانده و توبیخ ایستادند و نگاه مىمى

 ه چیـز رامعه اسالمى ساکت هستید و همـعدالتى و تبعیض و فساد در حکومت و جابرابر بى
از  دانم که چرا نهىاید؟ اما مىشوید؟ چرا سکوت کردهکنید و رد مىمالى مىتوجیه و ماست

ـا...ملونَ مِنهُم و رهبۀً رغبۀً فى ما کانوا ینا« اید. کنید و سازش کردهمنکر نمى ـد »مّ ـما هع اى از ش
ـبیلتان را از شما هم مىاى هخواهید سبیلتان را چرب کنند و عدمى ـه س ـد.دترسید ک  ود بدهن
ـاخواهید تا بخورید و مىاى طمع دارید و سفره چرب مىعدّه ـه گویید که چـرا خودم ن را ب

ـه  بساطمان تقاد و اعتراض، ریسک کنیم؟! فعال کهزحمت بیندازیم و با نهى از منکر و ان رو ب
 ترسید.اى از شما نیز مىهراه است و عد

وران، در آن د لم)(صلى اهللا علیه وآله وسفرهنگ رایج بین بسیارى از اصحاب پیامبرمتأسفانه  
 در اعتراض به آنان فرمود: السالم)(علیهدالشّهداهمین شده بود و سی

کنید؛ اما مگـر اید و اعتراض نمىشما از سر ترس یا طمع سکوت کرده« 
یعنـى از مـردم ؛ »التخشـوا النّـاس و اخشـون«خوانیـد کـه فرمـود: قرآن نمى

نترسید. از حاکمان و صاحبان قدرت و ثروت نترسید. از من بترسید. آیـا شـما 
ایـد کـه اید؟ و آیا آیه هفتـاد و یـک سـوره توبـه را نخوانـدهاین آیه را ندیده

 کدیگر، والیت اجتماعى دارنـد و حـقگوید زنان و مردان مؤمن نسبت به یمى
ایـن انـدازه کـه یکـدیگر را امـر بـه دارند در کار یکدیگر دخالت بکنند؛ بـه 

و اجازه را داده اسـت کـه شـما  ى از منکر بکنند. خداوند این حقمعروف و نه
اس باشید.  اگر همین یـک اصـل تفاوت نباشید؛ بلکه حسیکدیگر بىنسبت به 

یعنـى نظـارت دائمـى و انتقـاد و اعتـراض و » امر به معروف و نهى از منکر«
عدالتى و تبعـیض اجـرا مبارزه در برابر ظلم و بىتشویق به خیرات و عدالت و 

شود. همـین یـک حکـم را شـما بشود، بقیه فرایض و تکالیف الهى نیز اجرا مى
عمل بکنید، نترسید، دنبال دنیا نباشید، سورچران نباشید، به همین یکـى برسـید، 
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بقیه درست خواهد شد؛ اما هیهات که شما اهل همین یک تکلیف نیستید؛ ولـى 
 ».ستممن ه

ـاسـتاامر به معروف و نهى از منکر، دعوت به اسالم و دیـن «در ادامه فرمود:    ؛ منته
ه بعضـى دعوت زبانى تنها نه که اى مردم، بیایید مسلمان بشوید، اسـالم خـوب اسـت و بـ

اسـت؛  به اسالم است. فرمود دعوت ، ادامه خطبه بسیار مهم»تمام! نهتان پاسخ بدهیم و شبهات
ـده اسـت؛ نـیى که مىهاعدالتىرد مظالم یعنى جبران همه بى ».المظالممع ردّ «اما  ه شـود و ش

ـه  این را که و همین! خوب» ، خوب است و ظلم، بد است»عدالت«که  گفتن این صرفا هم
ـدارد؛جزء مستقالت عقلیه است. این مقدار حتى احتیاجى به شرع ه دانند و اساسامى زیـرا  م ن

ـافى نی که ظلم، بد است و صرف این سـت. عدل، خوب است، براى همه روشن است؛ اما ک
 کند؟! شما تکلیفشعارهاى کلى مثل ظلم، بد است و عدل، خوب است  چه دردى را دوا مى

ها را آن یستادن وهایى که شده، اها و ستمدیگرى دارید که ردّ مظالم است؛ یعنى در برابر ظلم
 شماست. ها، وظیفه عملىعقب زدن و جبران بى عدالتى

ا مـکه پـس  ها توجیه نکنند و نگویندتر است تا بعضىادامه این سخنرانى باز هم جالب 
ـیمها باید جبران شود و حرف مىگوییم که ظلمکنیم و مىظلم را نقد مى ـا کسـىزن ـا ب  ؛ ام

ـۀالظ«شود؛ پس دالشّهدا فرمود که ظلم بدون ظالم نمىشویم. سیدرگیر نمى زم هـم ال »الممخالف
 »  ه!ن«درچشم بایستید و بگویید: ید درگیر شوید و با ستمگران، چشم؛ یعنى بااست
ـمۀ ال«شان را بگیرید. سپس فرمـود: باید انتقاد و اعتراض بکنید و یقه  ـائِمفـىقِس ، »ء و الغن

ـه ثـروالمال و اموال عمومى و توزیـع عادتکلیف الهى است. یعنى تقسیم عادالنه بیت ت الن
وت، النه ثـرع عادارد اصلى در امر به معروف و نهى از منکر است. توزیاجتماعى هم جزء مو
ـادآورى مـى السالم)(علیهدالشّهداحکم خداست که سی ـد. همبه علماى اسالم ی ـه کنن ـین ب چن

دقات« ا ادامه ه نفع فقربکنند: گرفتن مالیات از ثروتمندان و هزینه کردن آن اشاره مى» اخذالصـّ
 همان تکلیف است. فرمود:

هاى خوب، مشـهورید و علمـاى دیـن، خوانـده شما گروهى که به آدم« 
شوید، شما به خاطر خداست که در نزد مردم، هیبت دارید و هـم بزرگـان و مى
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گذارنـد و نام دین به شما احترام مـىبرند و همه بههم ضعفا از شما حساب مى
ها نداریـد و ندهند، در حالى که هیچ فضیلتى بر آشما را بر خودشان ترجیح مى

نـد و ااید و مردم، مجانى براى شما احتـرام قائلهیچ خدمتى به این مردم نکرده
نام دین است که اعتبار و نفوذ کلمـه داریـد،  پذیرند، شما بهشفاعت شما را مى

کنیـد. روید و با هیبت و کبکبه رفت و آمد مـىها مثل شاهان راه مىدر خیابان
اید؟ فقـط بـدین علـت تبار و احترام اجتماعى رسیدهبه راستى چگونه به این اع

خدا قیام کنید؛ اما شما در اغلـب مـوارد  مردم از شما توقع دارند که به حقکه 
رهبـران الهـى را  ایـد و حـقق حق الهى کوتـاهى کـردهاز انجام وظیفه و احقا

 ».ایدکوچک شمرده

یعْ عَفاءِا حقّ الضُفامّ«هاست که در فلسفه قیام عاشورا لحاظ شده است: همین  ؛ یعنـى »تُمفَضـَ
ـه حـق مستضعفان و طبقات محروم جامعه شما حق ـعف را تضییع کردید. شما نسبت ب ا و ض

ـد.  ـا حَقّ«محرومین کوتاه آمدید. این حقوق را ندیده گرفتید و سـکوت کردی ـزعکمامّ ـم ب  ک
ـتُم ـا . شماست، مطالبه کردیدخودتان  کردید حق؛ اما هر چیز که فکر مى».فَطَلَب  قحـا هر ج

کند؛ اما ران مىه خدا در آخرت جبشاءاللّه آمدید و گفتید که انضعفا و مستضعفین بود، کوتا
 ا؟هر جا منافع خودتان بود، آن را به شدت مطالبه کردید و محکم ایستادید؛ چر

 فرمود:  
هـا و شما نه مالى در راه خدا بـذل کردیـد، نـه جانتـان را در راه ارزش«

هـا و دوسـتانتان بـه خطر انداختید و نه حاضر شدید با قوم و خویشعدالت به 
خاطر خدا و به خاطر اجـراى عـدالت و اسـالم درگیـر بشـوید. بـا همـه ایـن 

هـا و طلبـىخواهید. پس از همه این عافیـتها، از خدا بهشت را هم مىکوتاهى
 خواهیـد و منتظریـد کـه در بهشـت،ها، بهشت هـم مـىها و سکوتدنیاپرستى

ترسـم کـه همسایه پیامبران او باشید و این توقعات را از خدا هم دارید. من مى
خداوند در همین روزها از شما انتقام بگیرد؛ در حالى که شما منتظـر بهشـت و 
جوار انبیا در بهشت هستید. خدا از شـما انتقـام خواهـد گرفـت. مقـام شـما از 

لهـى و مجاهـدان و کرامت خداست؛ دسـتاورد خودتـان نیسـت. شـما مـردان ا
نهیـد؛ شناسان را قـدر نمـىکنید و تکلیفخواهان را اکرام و احترام نمىعدالت

هـاى خـدا در بینید که پیمانحال آن که به نام خدا در میان مردم، محترمید. مى
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زنید؛ اما همـین کـه بـه اید و فریاد نمىشود و آرام نشستهاین جامعه نقض مى
زنیـد. میثـاق خـدا و شـود، داد مـىحرمتى مـىن بىهاى پدرانتایکى از میثاق

زیر پاگذاشته شده و شما آرامید، سکوت و توجیـه  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیامبر
؛ میثـاق »لبعض ذمم آباء کم تفزعون و ذمّۀ رسـول اللَّـه محقـورة«کنید: مى

 ».پیامبر در این جامعه، تحقیر شده است

 فرماید:یست؟ آقا مىاین پیمان خدا و میثاق پیامبر چ 

یمـان را پپیمان پیامبر در این جامعه، تحقیر شده و بالفاصله مفـاد ایـن « 
هـا، ؛ الل».و البکمُ و الزّمن فـى المـدائنِ  مهملـۀ االعمى«دهند که: توضیح مى

بـر  ها و شـهرهاى اسـالمىهـا در سـرزمینگیران، کورها و فقرا و بیچارهزمین
هـا رحـم ؛ و کسـى بـه این».والیرحمون«پناهند. ىاند و بروى زمین رها شده

مثـل  کنید و وقتى کسـىتان عمل نمىکند. شما به این وظیفه الهى و دینىنمى
ده و کنید. میثاق خدا زیر پا گذاشته شـخواهد عمل کند، کمکش نمىمن هم مى

ر شـهرها گیرهـا نبایـد دها و زمینزنید. میثاق خدا این است که بیچارهداد نمى
 گرسنه بمانند و کسى به دادشان نرسـد. ایـن میثـاق خداسـت و شـما خیانـت

 ».  االِدهانِ و المُصانِعَۀ عندالظَّلمۀ تعملونبِ«اید. کرده

ـامالى و ماستیعنى روغن» ادهان« ـالى و مس  محه یعنـىمالى. شما مدام به دنبال ماست م
ان دم برایتـنیت و حقوق مـرى امسازش با حاکمیت هستید تا خودتان امنیت داشته باشید؛ ول

ـااست. من و منافع خودتان براى شما مهمنیست. فقط امنیت  مهم ـدرانتاافع خود و پیم ن را ن پ
 دانید؛ نه پیمان خدا و رسول خدا و فقرا و محرومین را. مى مهم

 سپس فرمود:  
 کردیـد و نکردیـد.بایست ترك مىمات الهى بود که مىها محرهمه این«

یـد و کردیـد و نکرداین ستمگران و فاسدان را نهى از منکر مىبایست شما مى
یـه اهللا عل (صلىتان از همه باالتر است؛ چون عالم به دین و اصحاب پیامبرمصیبت

ـلم) الم بودید و چشم مردم بـه شـما بـود و مـردم، شـما را نماینـده اسـ وآله وس
 ».  دانستندمى
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ـین سـخنرانى هـگفت؛ اما آنان متأسفسوخت و مىدالشّهدا مىسی  ـان انه بعد از هم م تک
ـه اصـحباز هم تنها ماند. این پاسخ سؤال جناب السالم)(علیهنخوردند و حسین اب عالى است ک

ـد در ىهاى سرشناس چه م، بزرگان و علما و آن همه آدم(صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیامبر کردن
کند. هنـوز اسالمى مطرح مىدیدند معاویه حتى یزید را براى تصدى حکومت دورانى که مى

ال قبـل از عنى حدود یک ساین سخنرانى را کردند؛ ی السالم)(علیهدالشّهدایمعاویه زنده بود که س
 قضیه کربال.

ـا  زمانهم س،هاى دفاع مقدتشییع پیکر غواصان شهید در جبهه(در این برنامه، مراسم    ب
هسی معطر شهادت و راهـروان در فضاىروز عاشورا از سیما پخش شد). لحظاتى را نیم دا دالشـّ

 نیم. ر کجلسه را با یاد آن عزیزان هم معطدر عصر خودمان قرار گرفتیم و خوب است 
ـییمن هم باید یادى بکنم از این غو   ـان راصان گمنام و برادرانى که مراسم تش ا هـم ع آن

بیرون  را از تاریخ هاکنند این بچهها سعى مىاکنون دیدیم و خطاب به کسانى که در این سال
ـا را بفراموشـهاى آنهایشان را هتک بکنند و ارزشها و آرمانکنند و حرمت آن ـا ه انند ت

ـه هش از ایـن بچـاى مشول جدید بیرون کنند و چهرهایشان را از ذهنیّت و خاطره نس ـا ک ه
ـا ترین نسل در تاریخ ایران بودند، بسازند و به افکار عمومىترین و باشرفپاك ـه ان جوان رائ

ـه ت؛ همبدهند، برادرانه عرض کنم که این رفتار، خدمت به ایران و آینده ایران نیسـ ـین ب چن
ـبت ـه ایـن  کسانى که آماج این اهداف تبلیغاتى هستند و ممکن است دچار سوء تفاهم نس ب

 ها شده باشند.بچه
و  اص عملیات والفجر هشـت بـراى اداى امانـت الهـىهاى غواى از همین بچهخاطره 

سـت و خوانى آنان باشد. امـروز، روز عاشوراکنم که مقتلپاسداشت آن بزرگان عرض مى
باشد.  زده هجرى شدهدر قرن پان السالم)(علیهبهتر است ذکر مصیبتى هم براى انصار امام حسین

دیدند، نزدیک ن یاد ماندنى جهاد و شهادت را ازاین خاطره را به نسل جدید که آن روزهاى به
 کنم.مىتقدیم 
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ذر مله سرگها از دانشجو و طلبه تا عهاى غوّاص که بین آندر والفجر هشت، همین بچه 
داد که  شناسى جنگ نشان خواهدها حضور داشتند و جامعهترین آنو از همه طبقات، شریف

ـقانهبه هاى متنوع اجتماعى، صرفااین تیپ چگونه و گـرم،  خاطر عقیده مشترك، چنین عاش
ـاتى ترین آموزشنجاه روز در زمستان، سختپ -آمدند، حدود چهل  گرد هم جمع هاى عملی

ـادانشیر و کارون و در اردوگاه نخلستانو غواصى را در اطراف ساحل بهمن ـمال آب  هاى ش
ـاهى ها شبآورم که این بچهدیدند و من به یاد 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 ذکـرهایشان مترندر تمام این مدت، لب دویدند وپاى برهنه در نخلستان مى د. خ

ـتان ها تا چهل درجه تب داشتند؛ ولى در آن شببعضى از این بچه قبـل از  -هاى سرد زمس
ـد گشتند، مىش برمىدیدند و وقتى که از آموزها در آب آموزش مىعملیات فاو ساعت رفتن

ـاشدند و ختم قرآن مىو در آن قبرها که کنده بودند، مشغول نوافل مى ت کردند. شـب عملی
ـئول گـها کنار اروند به سجده رفتند؛ سجدههم بچه ـه داى بسیار طوالنى و گرم. مس ر روه ک

نیل  وسى ازم ها گفت: امشب ما به نام خدا و با عصاىعملیات مهران شهید شد، خطاب به بچه
د را به کنیم و خداى این طرف اروند، همان خداى آن طرف اروند است. توکل خوعبور مى

 خدا حفظ کنید. هدف اصلى، عبور از اروند نیست، هدف ما اداى تکلیف است. 
ـه  ایىآورم که یکى از برادران که ایشان هم شهید شد، به او گفت که جیاد مىبه  ا مـک

ـهو شدآموزش دیدیم، عرض آب  ـا کوس ـاى ت آب، هیچ یک این قدر نبود؛ به عالوه ب ه
بى ه او جـوابـها را در آب زد، چه کنیم؟ برادر مسئول ستون اروند چه کنیم؟ اگر کوسه بچه

شویم؛ چون تکلیف اد که ما وارد اروند مىد -ظامى و نه پاسخ ن -کننده عقیدتى و بسیار تعیین
رج شدن از شویم؛ اما خااز اروند است. ما وارد اروند مى نه خروج و عبور و -ما ورود به اروند 

 ه بهکشوم؛ فقط براى این آن در دست ما نیست؛ در دست خداست. من امشب وارد آب مى
ام دیگـر تمـ زدند. براى من همین کافى است. مأموریت من ها به خطامام خبر بدهند که بچه

 شده است و نتیجه با خداست. 
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ـیم نفـوذ مـىاصطرف اروند رسیدند، غو ها به آنهوقتى بچ  ـه روشهاى ت  بایسـت ب
ـه جا مستقر مىکردند و آندشمن نفوذ مى ها در پشت خطپارتیزانى به عمق نخل ـدند ک ش

ـهمن احتمال مىبعضى همان شب رفتند و برنگشتند و  ـاى غودهم ایـن بچ ـه دره  اصـى ک
ـاها باشند که آن شب با تآورند، از همان بچهها مىتفحص ـه تنه ـه دلوکل به خدا و ب  یى ب

ها، بسیار یکىها را در آن تاریکى شب ندید. در آن تارها زدند و رفتند و دیگر کسى آننخل
ـد هاى بزرگ تاریخى به انجام رسید که هیچها ورزیده شد و فداکارىاخالص کس باخبر نش

ى، این مدت سیاسکنم از بعضى کسانى که براى اهداف کوتاه و نخواهد شد. من خواهش مى
ـدرها اتهام مـىدهند و به این بچهها و فرهنگ بسیجى را مورد تعرض قرار مىبچه ـد، ق ى زنن

ـدمت تأمّل بکنند که آیا این روش، به ایران، به آبادى و توسعه و فرهنـگ ایـن کشـ ور خ
ـه پذیر نخواهد بود؟ وظیفه خود دانکند یا صدمات بسیار بزرگى است که جبرانمى ـتم ک س

ر بـبزرگى  قحهاى عاشورایى، ن بچهادبى به این برادران در این ظهر عاشورا بکنم؛ ای عرض
 ذمّه همه ما دارند.

  
  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گویداز مستضعفان میالسالم) (علیهحسین      
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 ن دادید؛ را نشابیان شد و فضاى حاکم  در جلسه پیشین، قسمتى از خطبه آقا در منى

هاى ؤلفهمفرمایید، بر کنم ضمن اینکه سند این خطبه را مىاما خطبه کامل نشد. خواهش مى
 ؟اصلى آن تأکید بفرمایید

 
که امروز به ظاهر از میان بشریت رفتند اما در واقع،  )صلوات اللَّه علیه(سالم بر حسین بن على 

ـیارى، در  خواهانههاى عدالتسکّان فرماندهى همه انقالب تاریخ بشر را در دست گرفتند. بس
ـینل خواستهطول این هزار و چند صد سا ـد خـون حس بش را و اصـحا السـالم)(علیهعلىبنان

ـه اتشست ـه وشو کنند؛ انگار که اتفاقى نیفتاده یا اتفاقى عادى بوده است مثـل هم ـاتى ک فاق
که از امروز  السالم)(علیهاکبرىه، زینبگوییم بر ساحت قدسیم مىاند. و سالافتد؛ اما نتوانستهمى

شود و خود در ل مىست و این جهاد بزرگ به ایشان محوبعدازظهر، فرمانده تاریخى انقالب ا
حضور یزید فرمودند که من در کربال، چیزى جز زیبایى و شکوه ندیدم. به راستى باید گفت 
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ـان  السالم)(علیهاکه بخشى از این زیبایى هم شاهکار خود زینب ـاى ایش و مدیون مقاومت زیب
زیبا عمل کرد و عاشورا و ماجراى عاشـورا را تمیـز از آب درآورد و  السالم)(علیهابود. زینب

ـد و همان ـا نگذاشت قضیه در کربال و دشت بین نواویس و کربال محدود و محصور بمان ج
ـانى عاشورا را از یک ظرف محدو السالم)(علیهادفن بشود. در واقع، زینب کبرى د زمانى و مک

 بیرون کشید و وارد کل تاریخ کرد و از آن حفاظت و حراست فرمود. 
العقول هم ثبـت فتح در چند منبع شیعى آمده و در در منى السالم)(علیهخطبه امام حسین 

یاسـى دیدند که شیب سها قبل مىاز مدت السالم)(علیهدالشّهدادهد که سینشان مى شده و کامال
ز ومى را ابه سمت کربالست و عطر عاشورا در فضا هست و از این رو افکار عمـ و اجتماعى

ـه فاساختند براى اتند و زمینه را مىدادکردند و اخطارهاى قبلى مىها قبل آماده مىمدت قى ک
ـهقرار است چند ماه بعد بیفتد. در آن خطبه، چنان ـان ب صـراحت  چه دیروز عرض شد، ایش

، وسلم) لیه وآلهع(صلى اهللا ران قرآن، اصحاب پیامبرروشنفکران و مفس علما و نخبگان، خطاب به
ـارتابعین مؤثر و معتبر و در جمعى نزدیک به نهصد تن از بزر یار یخى و بسـگان، سخنرانى ت

ـا ى کردند که نوعى محاکمه و استیضاح بزرگان جهان اسالم و مهم قـرّاء  واصـحاب و علم
ـند شـرعى و  تاریخى بلکه -یک سند سیاسى ران اسالم بود و نه فقط قرآن و مفس یـک س

ما شـاز چشـم  افتد، چیزهایى نیست کهفاقاتى که دارد مىا فرمودند اتهعقیدتى است و به آن
ا مـن کنون، یااشید؛ زیرا ندارید بى تفاوت ب کنید؟ شما حقباشد؛ چرا سکوت مى پنهان مانده
ـد دهم که باید مـرا متشعار باطل مىگویم که باید به من ملحق شوید و یا را مى کلمه حق قاع

حـق  و ر حـق حاکمیـت کنید. در هر صورت، سخنان مرا باید بشنوید و اگر ما را سـزاوا
ـهرهایانقالب و شورش در برابر اینان مى مقاومت و حق راى تان را بـدانید، بروید و مـردم ش

 مبارزه، بسیج و به سمت ما فراخوان کنید تا به ما ملحق شوند. 
ـاز قیام را از مدت السـالم)(علیهدالشّهدادهد که سیها نشان مىاین همه  ها قبل از عاشورا، آغ

ـا ترسم که اگر دیر بجنبید، اسالم بیش از این کهنه شود و ارزشمن مى«کرده بود. فرمود:  ه
ـاطر آنمندرس گردد و از رواج بیفتد و همه آن شعارها و عظمت ـه خ ـا ها و اصولى که ب ه
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ام شد و شهید دادیم و مبارزات وسیعى صورت گرفت، همه، بیات بشـود و اصـالح ها قیسال
دانیم که گاهى یک اقدام اگر به موقع، انجام بشود، مؤثر است اما اگر پس امور، دیر بشود. مى

ندارد؛ چنان  از موقع و دیر هنگام انجام گردد، حتى اگر ده برابر، انرژى بگذارید، دیگر تأثیرى
ـأثیرى در سرنوشـت ابین و نمونهقامى توکه نهضت انت ـاجراى کـربال، ت هاى دیگر بعد از م

ـا سیمسلمین نگذاشت. یعنى کوفیان تو هدابه کردند که چرا در همراهـى ب  السـالم)(علیهدالشـّ
ابین در کوفه براى جبران عاشورا پا گرفـت حتى خیانت کرده بودند و نهضت تو کوتاهى یا

اى نداشت؛ حال آن که همانان اگر ها فایدهى دیگر این خونو هزاران تن هم کشته شدند؛ ول
شدند، بسیار مؤثر بـود و سه سال قبل یا در عاشورا حاضر بوده و همان جا شهید مى -دو سال 

ـامى کرد. پس از عاشورا، همه قیامشاید سرنوشت جهان اسالم تغییر مى ـا نابهنگ هاى متعدد ام
ـاریخ رفت، همه بىکه در انتقام فاجعه عاشورا انجام گ ثمر بود و ذکر برخى از آنان حتى در ت

بهنگام «، کافى نیست؛ بلکه »عمل درست بودن«دهد که تجربه نشان مىهم نمانده است. این 
ـیار آن نیز الزم است و عمل صحیح، در زمان خودش باید » بودن انجام بشود. این موضوع بس
ـد. و تربیتى است و همه جا صدق مى ى در همه مبارزات اجتماعى، فرهنگى و سیاسىمهم کن

عمل صحیح، قبل از وقت هم نباید باشد؛ چون میوه نارسیده را نباید چید، بعد از وقتش هم دیر 
 خواهد بود.

ها کهنه ترسم که عقاید و ارزشهم همین بود که من مى السـالم)(علیهاستدالل امام حسین 
ـه،  ها نشنوند و بهه بیفتد و گوششود؛ این زخم، کهنه شود و اصول کم کم از سک تدریج هم

ـد و ایـن ها را به روى حرف حساب ببندند و به روى حرفگوش ـاز کنن ـاب، ب هاى ناحس
ـدالت  ات فاقى بود که بعدها افتاد. امام فرمودند: خیانتى که روحانیون یهود و مسیح به توحید و ع
خیانت را شماها نسبت به اسالم دوباره  کردند، همان -بوده  السالم)(علیهمکه شعار همه انبیا -

ـانیونمرتکب نشوید. فرمود: خداوند مگر در خصوص احبار نگفت:  ؛ یعنى چـرا لَوْال یَنهاهُم الرّب
ـیض و دروغ و خیانـت را عدالتى را در جامعه مىمردان خدا وقتى فساد و بى دیدند، وقتى تبع

ـه  السـالم)(علیهشّهدادالکردند و اعتراض نکردند؟ گفته سی دیدند، سکوتمى به این معناست ک
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ـاى اسـالم نیـز مخاطـب  این آیات، منحصر به روحانیون یهودى و مسیحى نیست؛ شما علم
ها بر سر ادیان الهى آورید که آنهمین آیات هستید. زیرا شما بر سر اسالم همان بالیى را مى

ـما م را ضایع مىپیشین آوردند و با این سکوتتان و کوتاهى در همکارى با من، اسال کنید. ش
کنید؛ زیـرا کنید و نهى نمىافتد، تنها نگاه مىکه پیش چشم شما اتفاق مىترسید و به ظلمىمى

ـا خواهید به هر قیمت، زنده بمانید یا مىبه دنبال نام و نان و موقعیت هستید و مى ـه ب ترسید ک
ـید، از گیرصورت مى هو یا رهب هبرخورد کنند. این سازش، یا رغب شما د. فرمود: از خدا بترس

ـه  مردم نترسید، از صاحبان قدرت نترسید. آیات قرآن را هم بر آنان خواندند. و عرض شد ک
ـا  ـالم«در این سخنرانى، حضرت فرمودند که دعوت به اسالم باید همراه ب ـد. ردّ » ردّ مظ باش

وت به اسالم د که دعچنین فرموهاست. همعدالتىها و جبران بىمظالم به معنى عقب زدن ستم
ـد  شدن با ستمگر هـم الزم اسـت و صـرفاباشد؛ یعنى درگیر » الظّالمهمخالف«باید توأم با  نبای

ـهکلى ـد. ایـن اگویى کنید که ما با ظلم مخالفیم؛ بلکه باید ظالم را پیدا کنید و یق ش را بگیری
ـه بز در خطبه منى السالم)(علیهدالشّهدافرمایش حضرت سی ـان اصـحاب است. چـون هم رگ

داریم. هاى شما را قبول فرمایید، ما فرمودهگفتند: آقا، ما به طور کلى قبول داریم، صحیح مىمى
ـه ، فایده»به طور کل«فرمود که این دالشّهدا مىدر کل، درست است! اما سی اى ندارد و باید ب

د درگیـر گویى و تکرار واضحات، کافى نیست. بایطور جزء و مشخص، درگیر بشوید. کلى
 بافى، کافى نیست.ىشود و کلد. دیگر با سخنرانى نمىشوی

ـفه فل ومر به معروف و نهى از منکر که جـزا جالب است که حضرت از موارد اصلى  س
ـان توزیـع عارا ذکـر مـى» ء و الغنائمقسمۀُ الفى«قیام عاشوراست،  ـه هم ـد ک ـه کنن دالن

ه بـکـردن آن  اغنیا و ثروتمندان و هزینهالمال و نیز گرفتن مال از هاى عمومى و بیتثروت
 هاى طبقاتى است. نفع فقرا و محرومین و کاهش فاصله

 گویند: مى السالم)(علیهدالشّهداسی 

ها تکلیف شرعى شما بود و کوتاهى کردید و من براى همین حقـوق این« 
 کنم.  شماها در جامعه احترام داریـد و ایـن احتـرامشده، قیام مىو حدود ضایع

(صلى اهللا علیـه وآلـه شما هم ناشى از عملکرد خودتان نیست؛ بلکه به خاطر پیامبر
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و به احترام دین و انتساب شما به دین و به خداست. مردم جلـوى پایتـان  وسلم)
یـؤثرکم مـن ال فضـل لکـم «دهنـد:  شوند و شما را بر خود ترجیح مىبلند مى

ایـد و هـیچ بـه ایشـان نکـرده کسانى که هیچ خدمتى ؛»علیه و ال یَد لکم عنده
گوینـد: داننـد و مـىفضیلتى هم بر ایشان ندارید، باز شما را بر خود مقدم مـى
اید؟ از دین. ولى کجا شما جلوتر بفرمایید. این احترام و اعتبار را از کجا آورده

کنید. این اعتبـار اجتمـاعى را خـرج کنید؟ در راه خودتان خرج مىخرجش مى
کنیـد و ثل حاکمان و شاهان، با دبدبه و کبکبه رفت و آمد مـىکنید. مدین نمى

دانیـد کـه همـه ایـن اعتبـار و کنیـد. آیـا مـىبه تکلیف شرعى خود عمل نمى
مـردم از شـما توقـع احترامى که در جامعه دارید، بدان خاطر بـوده اسـت کـه 

خدا قیام کنید؟! اما چنـین نکردیـد  و در بیشـتر حقـوق خـدا  دارند که به حق
 ».  .عن اکثرِ حقِّه تقصُرون«وتاهى کرده و به تکلیفتان عمل نکردید: ک

 سپس فرمود:  
فا را ضـایع ضع ؛ حق».مامّا حقّ الضعفا فضیَّعْتُم و امّا حقُّکم بزعمکم فطَلَبْت«

ما کردید و پیش چشم شما،  مستضعفین و فقرا و محرومین پامـال شـدند و شـ
آن را  خودتـان مجاملـه نکردیـد و همـه برنیاشفتید؛ اما درباره حقوق و منـافع

ایسـتید و هـر جـا مطالبه کردید. هر جا سخن از منافع خودتان است، محکم مى
بـه  السالم)(علیهآیید. امام حسینسخن از حقوق محرومین و ضعفاست، کوتاه مى

اه رمالى در  ؛ نه»فال ماالً بذلتموه«فرمود:  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)اصحاب پیامبر
 و«ردیـد. کین، بذل کردید و نه در راه خدا و انقالب و جهاد و عدالت، انفاق د

تـى ح؛ نـه »هال نفساً خاطرتم لِلّذى خلقها و ال عشیرةً عادیتموهـا فـى ذات اللـَّ
 یلى بـراىجانتان را یک بار هم در راه خالق این جان، به خطر انداختید؛ یک س

، در هایتـان کـه فاسـد بودنـدیشدین نخوردید و نه به خاطر خدا با قـوم و خو
 ت الهـى وها را کردید؛ اما با وجود این، آرزوى بهشـافتادید. همه این کوتاهى

 ن علىتَمَنّوُانتم تَ«در آخرت را هم دارید!  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)همنشینى پیامبر
نبیـا امبران و خواهید در بهشت، همنشـین پیـامى ؛»اللَّه جَنَّتَه  و مجاورة رسوله

نـه شـما  هم باشید در حالى که من منتظر انتقام الهى براى شما هستم. حال کـه
 رفـدارى وکنیم، حاضرید از ما طخود، اهل اقدام هستید و نه وقتى ما اقدام مى

 »حتى یک دفاع خشک و خالى کنید، چگونه امید بهشت دارید؟!
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 فرمود:  
ا و بـه ا که به نـام خـدکنید. شمشما، مردان الهى و مجاهد را اکرام نمى«

 وسلم) لیه وآلهع(صلى اهللا خاطر خدا در میان مردم محترمید و مردم به احترام پیامبر
ـلمگذارند، چرا در راه پیامبربه شما احترام مى  ، فـداکارى)(صلى اهللا علیـه وآلـه وس

هـاى انبینیـد کـه  پیم؛ مى»قد ترونَ عهودَاللَّه منقوضَه فال تَفْزَعون«کنید؟ نمى
ضِ نـتم لـبعامّـا اَ«زنید. الهى همه نقض شده و زیر پا انداخته شده  و فریاد نمى

اى ذره هاى پدران خودتـان؛ امّا همین که به یکى از پیمان»ذِمَمِ آبائکم تَفْزعون
 در ایـن سلم)و(صلى اهللا علیه وآله زنید. میثاق رسول اللَّهشود، فریاد مىجسارت مى

در  هـا و محـرومینگیرهـا، بیچـارههـا، زمـینا، اللجامعه، تحقیر شده و کوره
ینـان اها نیست. کسى به اند و کسى به فکر محرومین و بیچارهشهرها رها شده

 »کند.رحم نمى

ـلم)(صلى اهللا علیه وهر شدن میثاق رسول اللّامام بالفاصله بعد از این که از تحقی  سـخن  آله وس
ـد. پـس معلـوم که چگونه در شهرها رها شدهکشند گویند، بحث محرومین را پیش مىمى ان
 است.  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)هز مفاد اصلى پیمان رسول اللّشود که این بحث، امى

 فرمود:  

؛ نـه در آن منزلـت »ال فى منزلتکم تَعملون و ال من عمل فیهـا تعتبـون« 
ید و نـه اکنید یعنى نه خودتان اهل عملالهى که دارید، به تکلیف خود عمل مى

کنید. این همه احتـرام و کند و اهل عمل است، حمایت مىاز کسى که عمل مى
خواهیـد خواهیـد؟! کجـا مـىخواهید؟ براى چه وقت مىحرمت را براى چه مى

(دُهـن بـه معنـى ». باالدهانِ و المصانعۀِ عنـد الظّلمـۀِ تعملـون«خرجش کنید؟ 
ى کردن است که ما در زبـان مالمالى یا همین ماستروغن است. ادهان، روغن

گـوییم.) شـما همـه چیـز را انگارى مىفارسى، به کنایه از سازشکارى و سهل
فرمایـد کـه شـما بـا کنید. مصانعه همان سازشکارى است. مـىمالى مىماست

که خودتان امنیـت داشـته باشـید. بـه خـاطر  ستمگران سازش کردید براى آن
. جانتان و منافعتان، از دین خدا نزد شـما ها را فدا کردیدامنیت خود، همه ارزش

شد و شـما بایست ترك مىمات الهى بود که مىمحرها همه، عزیزتر است. این
کردید و نکردید. شما از بقیه مردم وضعتان در آخرت، بدتر بایست نهى مىمى

است. مصیبت شما بیشتر است؛ زیرا مجراى حکومـت بایـد در دسـت علمـاى 
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علمـاى دیــن باشــد (و همــین عبــارت بایــد در دســت الهـى باشــد، حکومــت 
 )علیـهرضـوان اللَّه(از اسناد والیت فقیه است که امامیکى  السـالم)(علیهدالشّهداسی

ه« -اند به آن استناد کرده ؛ یعنـى »مجارى االمور و االحکام بایدى العلماء باللـَّ
اشـد مجراى حکومت و مدیریت و رهبرى جامعه باید به دست علمـاى الهـى ب

که امین بر حالل و حرام خداوند هسـتند؛ امـا ایـن مقـام را از شـما گرفتنـد و 
؛ »انتم المسلوبون تلک المنزلـه«امروز حکومت در اختیار علماى الهى نیست. 

دانید چرا از شما گرفتند و موفق شدند حکومـت را منحـرف کننـد و شـما مى
، متّحـد پـرچم حـقرون کننـد؟! زیـرا شـما زیـر علماى صالح را از قدرت، بی

که همـه  نشدید، پراکنده و متفرق شدید و در سنّت الهى، اختالف کردید با این
ما سُلبتم ذلک اِلّا بِتفرُّقِکم عن الحقّ بعدَ البیّنـهِ الواضـحه. لـو «چیز روشن بود. 

اگر حاضر بودید که زیـر  ؛...»و تحمّلتم المئونۀ فى ذات اللَّه  صبرتم على االذى
توهین و اذیت، مقاومت کنید و در راه خدا رنج ببریـد، حکومـت  بار شکنجه و

؛ شـما »و لکنّکم مکّنتم«بود؛ اما شما حاضر نیستید رنج ببرید. در دست شما مى
عدالتى و ستمگران، تمکین و امـور الهـى و حکومـت را بـه اینـان در برابر بى

هوات خـود کنند و طبق شـتسلیم کردید؛ حال آن که آنان به شُبهات، عمل مى
زى اینـان را بـر اند. چه چیکنند و دین را از حکومت تفکیک کردهحکومت مى

؛ »سلّطهم على ذلک فـرارکم مـن المـوت«ط کرده است؟! جامعه اسالمى مسل
فرار شما از مـرگ، اینـان را بـر جامعـه مسـلط کـرده اسـت. شـما از مـرگ 

ن باعث شد کـه گریزید و همین فرار شما از کشته شدترسید. از شهادت مىمى
که این  اید حال آنها بر جامعه مسلط بشوند. شما به زندگى دنیایى چسبیدهآن

خواهید از آن جدا شوید؛ امـا بدانیـد شود؛ ولى شما نمىزندگى از شما جدا مى
کنید کـه اگـر میرد. آیا گمان مىکه هرکس در راه خدا کشته نشود، عاقبت مى

ر شهید نشوید، مدتى بعد باید با ذلّـت بمیریـد. مانید؟ اگشهید نشوید، تا ابد مى
دارید؛ اما دنیا دست از شما برخواهد داشت. پس تا دیـر شما دست از دنیا برنمى

تـان در راه دیـن نشده، شما علماى الهى، جانتان را در خطر بیندازید، از حیثیت
 ».ها مایه بگذارید و فداکارى کنیدو ارزش

 گویند:سالم مىدالشّهدا رو به بزرگان اسی 

عفاءَ فــى ایــدیهم«  لمْتُم الضــُّ ؛شــما ایــن ضــعفا، مستضــعفین، فقــرا و »اَســْ
اید و تسـلیم اینـان بسته تحویل دستگاه ظلم دادهبسته و کَتْمحرومین را دست
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انـد و هایى از مردم، برده اینـان شـده؛ گروه»فمن بین مستعبَد مقهور«اید. کرده
شـوند. رده، در زیر دست و پاى آنان له مـىخوهاى مقهور و شکستمثل برده

اى هـم مستضـعف و فقیـر و ه؛ عـد»ه مغلـوبو بین مستضعف علـى معیشـت«
یَتَقلَّبـونَ فـى المُلـکِ «تواننـد تهیـه کننـد. اند و نان شبشان را هم نمـىبیچاره
کننـد و ایـن محـرومین خواهند، حکومـت مـىها هم هرگونه مى؛ آن».بِآرائهم

؛ »فى کلّ بلدٍ منهم على منبره خطیـبٌ یصـقع.«پناهند. امعه، بىبیچاره در این ج
اند که افکـار عمـومى را بسـازند و بـه مـردم اى را گماشتهههر شهرى عددر 

بـاز  ؛ دستشان کـامال».نّاسُ لهم خَوَلفاَیدیهم فیها مبسوطۀ و ال«دروغ بگویند. 
تواننـد از و نمـىانـد بسته افتـادهها دستاست  و مردم هم زیردست و پاى این

تواننـد دسـتى را کـه بـه ؛ مـردم نمـى»الیدفعونَ یَدَ المـس«خود دفاع کنند. 
ها زور بگویـد، عقـب بزننـد و قـدرت دفـاع از خـود آید تا به آنسمتشان مى

آشـوبید کـه چـرا فقـرا و نگریـد و برنمـىها را مىندارند. شما همه این صحنه
عفۀِ جبّـار عنیـدٍ«انـد؟ دهپناه و گرسـنه افتـامحرومین در شهرها بى  علـى الضـَّ

هاى ستمگر و معاندند. صـاحبان قـدرتى هسـتند کـه اى آدمه؛ اینان عد»شدید
کننـد و بـه روش غیراسـالمى علیه ضعفا و محرومین بسیار خشن عمـل مـى

شوند؛ در حالى کـه کنند و متأسفانه بى چون و چرا هم اطاعت مىحکومت مى
مُطـاعٌ ال یَعـرفُ المُبـدئ و «خرت را قبول دارنـد: شناسند و نه آنه خدا را مى

کـنم از عجیب است. چرا من تعجّب نکنم؟ تعجّب مـى ؛ واقعا».باًالمُعید فیها عج
شما که این زمین زیر پاى ظالمـان، صـاف و پهـن و رام اسـت و حتـى یـک 

بار زمین بخورند و جامعـه بینند که الاقل یکیش پایشان نمىپستى و بلندى پ
 ه غـاش و خـائن، حکومـتعددفاع زیر گام آنان افتاده است. یک ى، بىاسالم

المؤمنین بهم غیـرُ و عامل على«رانند بگیر ستمگر حکم مىاى باجهکنند، عدمى
؛ و کارگزاران حکومـت هـم بـویى از عاطفـه و مهربـانى و انسـانیت ».رحیم
 »اند و شما باز هم ساکتید.نبرده

 گویند : ىامام در پایان همین منبر م 

لَه زدن بـراى سـلطنت، تنـافس در دانى که این قیام ما، لَهتو مى خدایا،« 
هـاى قدرت و گدایى دنیا و شهرت نیست؛ بلکه تنها براى سر پا کـردن نشـانه

انـد و هاى راهنمایى و تابلوهاى راه را انداختهایم. این عالمتدین تو قیام کرده
بر پا کـنم.  -دهد که راه دین را نشان مى -ا خواهم دوباره این تابلوها رمن مى
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اند و باید آگاه شوند و بایـد قیام من براى این است که مردم گیج و گمراه شده
 »  ها بپاشیم تا بیدار شوند.زدهمان را به صورت این خوابخون

ـد و مردم اینک در حیـرت و ضـاللت«در زیارت شهداى کربال هم آمده است که   ان
ـفبهاز اوضاع ندارند که چى تحلیلىدیگر  ـه افى از اوچى است و خون شما، تحلیل ش ـاع ب ض

ـین ـد : مـن مـى السـالم)(علیهمردم، ارائه کرد و مردم از حیرت و ابهام خارج شدند. حس گوی
اى ا، مـن بـرخواهم دوباره مردم بفهمند که چه خبر است؛ ولو خون من ریخته بشود. خدایمى

ـام کـردههدوباره سر پا کردن نشانه ام. اى دیـن تـو و اصـالح علنـى در سـرزمین تـو قی
ه؛ نـو قابـل تحریـف  کنند؛ یعنى اصالح یواشکى، اشاره مى»اصالح علنى«به  السالم)(علیهامام

ـد، مـبلکه اصالح علنى و ظاهر، مى ـدا کنن یـت ردم، امنکنیم تا بندگان مظلوم تو، امنیـت پی
ـامبر حدود و احکام و قوانین تو و سنّاقتصادى و اجتماعى و فرهنگى بیابند و به  و در تـت پی
ه ایـن شود. و خطاب به اصحاب فرمود: بعد از همـحکومت، عمل بشود که اکنون عمل نمى

ـتپیمانان و هوادارانتان یاریمان نکنید، بدانید کـها اگر شما حضّار و همحرف مگران ه ایـن س
لیـه وآلـه عى اهللا (صلوند تا نور پیامبرربیش از این بر شما مسلط خواهند شد و آن قدر پیش مى

ـلم) بنا س است (حسبرا به کلى خاموش کنند. در هر صورت، اگر به ما نپیوندید، خدا ما را  وس
ـتم و دانم که نمىاللَّه و نعم الوکیل). من با شما اتمام حجت کردم؛ حال آن که مى ـد. گف آیی

 دانم که شما جهاد نخواهید کرد. مى
ـه و د باز مدینه تا ورو السالم)(علیهاست که از آغاز خروج اباعبداللَّه سؤال بعدى این   ه مک

ـه نقشسپس در مکه چه وقایعى ات ـایع چ ـتند؟ فاق افتاد؟ چه افرادى در ایـن وق ـایى داش ه
ـاخواهیم به تیپعبارت دیگر مىبه ـه ام ز ام در آن شناسى افراد و شناخت فضایى بپردازیم ک

 مدینه خارج شدند.
ـیحت آدم   ـان را نص هایى در مدینه و سپس مکه با امام مواجهه داشتند و اغلب هـم ایش

ـدر کردند که روش شما تند است و شما قدرى افراطى برخورد مىمى کنید و خالصه ایـن ق
ـدسخت نگیرید و کوتاه بیایید، شاید فرجى برسد و  اى هـم از طـرف همشکل حل بشود. ع
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ـان کردند، بعضى مـىا ایشان برخورد مىخلیفه، از موضع حاکمیت و دستگاه ب ـتند ایش خواس
ـا نبال درگیرى مىاالمکان درگیرى نشود و بعضى نیز از ابتدا به دتسلیم شوند و حتى گشتند ت

شناسـى ایـن تر کشته شود. در این جا بهترین روش براى تیپسریع السالم)(علیهعلىبنحسین
هداها با سیو نحوه مواجهه آن ها را نام ببریماست که ما چند نفر از این را در  السـالم)(علیهدالشـّ

 مدینه و مکه  گزارش کنیم.
ـاکیکى از نمونه  م مدینـه ها و اولین نمونه که باید به آن پرداخت، غیر از ولید که ح

تصمیم گرفتند که از مدینه به سمت مکه خارج  السالم)(علیهدالشّهدابود، مروان است. وقتى سی
کارى کند و به شدت برخورد بکند و امام را از طرف دستگاه آمد که محکمشوند، مروان 

ـا از مجبور به بیعت یا بازداشت کنند. حتى در صورت امکان مى خواستند ایشان را همان ج
ـنم و در اى است و االن در مورد او نمىشدهبیاورند. ولید، فرد شناخته پا در خواهم بحث ک

طلبى و عیاشى، مایل بود کـه درگیر شود و از سر عافیت خواست خیلىاین قضیه هم نمى
دردسر خاتمه یابد؛ اما مروان برخورد کرد. شـما مـروان را در نحوى زودتر و بى ماجرا به

چهار مقطع از تاریخ صدر اسالم در نظر بگیرید. مروان، داماد خلیفه سوم و از کسانى اسـت 
د و وجهه او را در افکار عمـومى خـراب که خیلى صدمه معنوى و سیاسى به خلیفه سوم ز

ـیه کرد و در سوءاستفاده هایى که در اواخر حکومت ایشان شد، دسـت داشـت و در قض
شورش مدینه هم که به کشته شدن خلیفه سوم انجامید، روش مشکوکى را  پى گرفـت و 

هاى مختلفى در مورد نقش مروان در آن قضیه هسـت. البتـه خـودش هـم در آن تحلیل
است که مروان،  السالم)(علیهها مجروح شد. مقطع دوم، زمان حکومت حضرت امیرىدرگیر

ـا مى السالم)(علیهشود و با حضرت امیرجزء سران جنگ جمل بود که درگیر مى جنگـد؛ ام
ـتند  السـالم)(علیهاحسن و حسین شود. اتفاقااز شکست در جنگ، اسیر مىپس  از کسانى هس

ـابر ایـن  به احترام این السالم)(علیهرکه براى مروان نزد حضرت امی که داماد خلیفه بـوده و بن
ر جنـگ جمـل، کنند. پس این آدم دمصلحت که فتیله اختالفات پایین بیاید، شفاعت مى

هـم  السالم)(علیهاو را شفاعت کرده و حضرت امیر السالم)(علیهعلىبناسیر شده و همین حسین
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ـان  السـالم)(علیهمجتبىمام حسنه است. مقطع بعدى، رحلت اآزادش کرد اسـت. وقتـى ایش
شوند، جنازه امام را که مـؤمنین مسموم و در توطئه مشترك باند معاویه و خوارج، شهید مى

بردند، یکى از کسانى که  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)اکرمدر مسجدالنّبى و در کنار پیامبر براى دفن
ـتاد و مجلوى جنازه و تشییع ـلّح و دکنندگان ایس ـه پیکـر مطهـر س ـد و حتـى ب رگیـر ش

ـام  السالم)(علیهحسنامام ـداد ام ـازه ن ـداخت و اج ـابوتش تیـر ان ـه ت ـد و ب ـدازى کردن تیران
ـه  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)کنار جدّش پیامبر السالم)(علیهحسن دفن شود، همین مروان است ک

ـیت  السـالم)(علیهها چون امام حسـنشوند؛ منتبا او درگیر مى السـالم)(علیهدالشّهداجا سیآن وص
ـما را  کرده بودند که بر سر این مسائل جزیى درگیر نشوید و دشمن به دنبال بهانه است تا ش

ـتش ب ـد، همین جا در نطفه، خفه و سرکوب کند، از این مسائل بگذرید و نبرد را به وق گذاری
را در بقیع دفن کردند. موقعیت  السـالم)(علیهحسنکوتاه آمدند و پیکر امام السالم)(علیهدالشّهداسی

ـبالدیگر، قضیه تبعید ابوذر  ـه ق ـاره کـردیم. آن است ک ـین مـروان و اش ـاز ب ـا هـم ب ج
رسیم که مروان به مدینه شود تا سرانجام به موقعیت اخیر مىدرگیرى مى السالم)(علیهدالشّهداسی
ـان را سخت )السالم(علیهآید و مأموریت دارد که در مورد امام حسینمى ـد و ایش گیـرى کن

 مجبور به تسلیم در برابر دستگاه کند. 
 فرمودند:  السالم)(علیهدالشّهداتا همان جا بیعت بگیرد؛ اما سی مروان فشار آورد 

یعـت خواهید و من هم یواشکى با کسى بشما بیعت پنهانى که از من نمى«
م علنى پیش چشـ کنم و معامله خصوصى با هم نداریم و من حرف آخر رانمى

 ».مردم خواهم زد

هایشان مخفـى کـرده ها را زیر لباسح بودند و سالحان مسلاى از یارانشهجا امام و عدآن 
ـان سى نیروى مسل -ند. امام با بیست بود ح به سوى دستگاه حکومت آمده و خطاب به یارانش

پیش آمد یا مـن  اى مشکوكگفته بودند که وقتى من وارد شدم، اگر درگیرى شد یا حادثه
ـا  یتان کردم، مسلحانه به داخل مقرصدا ـه م حکومت بریزید و درگیر بشوید؛ البته تا حدى ک

ــاییم؛ نــه در حــدّى کــه درگ ــا شــروع شــده باشــد. بتــوانیم بیــرون بی یــرى از طــرف م
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ـا کنند. مىحکومت، بیعت نمى شوند و در مقرتسلیم نمى السـالم)(علیهدالشّهداسی فرمایند مـن ت
ـد ا مروان مخالفت مىپذیرد؛ امرا خواهم داد. ولید مىصبح، پاسخ نهایى شما فردا  کند و به ولی
ـد از اینجا بیرون برود، دیگر دستت به او نمـى السالم)(علیهگوید : نه، اگر حسینمى ـد. بای رس

ـینهمین اکنون او را بکشیم یا از او بیعت بگیریم. آن ـا مـروا السـالم)(علیهجا هم امام حس ن ب
ـه درگیر مى ـد و او را ب شوند و حتى در برخى منابع نقل شده که ایشان یقه مـروان را گرفتن

دیوار کوبیدند و فرمودند هر کس جرئت آن دارد که بر روى ما اسلحه بکشد، بکشد؛ یعنـى 
ـار تهدید کردند که اگر سالح بکشید؛ نمى ـه اجب ـد. مـروان ب گذارم از اینجا زنده بیرون بروی

و مروان نقل شده، گفت و گـوى  السـالم)(علیهدالشّهداوگویى که از سیولى گفت تاه آمد؛کو
 جالبى است. 

 گویند: به مروان مى السالم)(علیهامام حسین 
منان ر مدینه به نفع دشـدکسى بود که  -حَکَم  -اى؟! پدر تو اى بارآمدهتو در چه خانه« 
کرد. بعد لـو رفـت و پشت جبهه، جاسوسى مىو مشرکین در  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیامبر
و  اى شفاعت کردندهواست به شدت مجازاتش کند؛ اما عدخمى (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیامبر

از  والب بـود پیامبر تخفیف داد و تبعیدش کرد. پدر تو، در زمان پیامبر، جاسوس و ضد انقـ
ـلم)(صلى اهللا علیپشت به ما و به اسالم ضربه زد و پیامبر در تو جزء ردند. پکاو را تبعید  ه وآله وس

 بود.  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)هاى شخص پیامبرمطرودین اسالم و طرد شده
ـامبر، آن  ـدبعد از پیامبر و در دوران بعد، این مطرودین که شخص پی ـا را ض انقالب و ه

ـه ملعون خواند و نفى و طردشان کرد، دوباره به درون دستگاه حکومتى برگر ـدند و ب دانده ش
ـتند و از  -فاصله بیست  سى سال بعد، دوباره خود یا فرزندانشان به درون ساخت قدرت برگش

ـین ها همین مروان است که خیلى هم در صحنهجمله آن ـا کـرد. چن هاى مختلف، نقش ایف
نظام، شدند. توجیه هم این بود  هاى مهمافرادى در دهه دوم و سوم حکومت اسالمى جزء مقام

ـد ه اکنون شرایط، عوض شده و خیلى هم سختک ـا عفـو عمـومى بای گیرى نباید کرد و ب
ـاى عفـو که مـى مخالفان اسالم هم امکان ورود به حکومت را پیدا کنند؛ حال آن ـیم معن دان
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ـه  ـان ب عمومى، این نیست که چنان کسانى برگردند تا حکومت را به دستشان بدهیم؛ ولى آن
خواهید جا نباید مغالطه شود. اگر مىحسّاس، نفوذ کردند. ایندرون حکومت و بر سر مشاغل 

اند و در مخالفت با اسـالم، مخالفان را جذب بکنید و آنان هم از مواضع غلط خود کوتاه آمده
ـد و زیـر  اند، اینتجدیدنظر کرده که ما ببخشیم و اجازه دهیم به زندگى عادى خـود برگردن

ند، عیبى ندارد و این البته مقتضاى اخـالق اسـالمى سایه حکومت اسالمى، زندگى عادى کن
ـلم)هست و پیامبر هم چنین کردند و باید هم چنین کرد. یعنى اگر کسى  (صلى اهللا علیه وآله وس

نفس کشیدن ندارید. نه، اگر خـود  نباید بگوییم خودت و هفت پشتت حقبا ما مخالف بوده، 
تـوان کند، او را مىو با اسالم، مبارزه نمى شودرا اصالح کرد و تجدیدنظر کرده و درگیر نمى

ـه  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)بخشید. عفو اسالمى، همین است و پیامبر ـه، هم ـتح مک هم پس از ف
ـد. از  دشمنان را عفو کردند؛ به جز چند نفرى که فرمودند هر کس آنان را هرجا یافت، بکش

ـلىجمله، یکى دو شاعر هتّاك بودند که علیه پیامبر ـلم) (ص ـعر  اهللا علیـه وآلـه وس و اسـالم، ش
ها از جمله کسانى بودند که پیامبر عفوشان نکردند؛ کردند. اینگفتند و مبارزه فرهنگى مىمى

ـا اگـر  -رهبر مشرکین  -ولى همه دشمنان حتى ابوسفیان  را عفو کردند. عفو، الزم است ام
ـالف نهضـت کار سابق هممخالفان سابق اسالم، نظریاتشان تغییر نکرده و با همان اف چنان مخ

ـاق هستند و ما آن ها را وارد حکومت کنیم، این دیگر یک انحراف و خیانت است. ایـن اتّف
متأسفانه در صدر اسالم افتاد و جاى صاحبان انقالب و دشمنان انقالب در حکومت اسـالمى، 

 تغییر یافت.
، مبه نام اسال ن،بوسفیابراى فرزند ا سلم)(صلى اهللا علیه وآله ومروان آمده بود تا از فرزند پیامبر 

 گویند: شوند و مىبا مروان درگیر مى السالم)(علیهدالشّهدابیعت بگیرد. سی
ـما  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)تو پسر تبعیدشده پیامبر«  هستى. پدر تو جاسوس بود. اینک ش

روشـن اسـت » اید.شده کارهایم و شما همهاید، ماها حذف شدهدوباره حکومت را فتح کرده
هدار جاى سیکم جاى چنین افرادى باشد، دیگکه حکومتى که کم نیسـت.  السـالم)(علیهدالشـّ

ـد در یکـى از همین مروان، نقش پیچیده ـد، یزی ـدتى بع اى در حکومت اموى ایفا کـرد. م
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ى کـل ها، از اسب افتاد و مرد. حدود پنج سال بعد از قضیه کربال، مروان خلیفه شد. یعنعیاشى
ـد و خـودش و نسـل حکومت اسالم را در دست گرفت. پسر طرد ـه ش ـامبر، خلیف شده پی

ـد و جنایتبنى ـایى مروان تا مدتها کل حکومت اسالمى و جهان اسالم را در دست گرفتن ه
ـا، هاى سیاه و عجیب و غریب، از پله قدرت باال رفتنکردند که حسابش جداست. ائتالف ه

ـاه  نفوذ کردن در حکومت و به ـاك و گ ـیر خطرن تدریج، همه چیز را به دست گرفتن، س
 گردد؟ جا مىها جابهشود و جبههها عوض مىدارى طى کرد. ببینید چگونه صفخنده
تقـوا را وارد هاى فاسـق و بـىبه مروان فرمودند که دستگاه، آدم السالم)(علیهامام حسین 

است؛ نه م کرد. والیت و خالفت، حقنخواهیم  حاکمیت کرده و ما با چنین دستگاهى بیعت
 شما. 
ـیم مى خود کنم که والیت و خالفت را حقم مىگفتند که من فردا در مأل عام، اعال  دان

ـاره چیـزى نمـىیا حقّ شما و امثال شما! اکنون و این ـا گـویم. مـروان آنجا در داراالم ج
ین اى هستى؛ چون و غیراسالم دیننسبت دهد که تو بى السالم)(علیهتوانست به امام حسیننمى

ـد بـگرفت. معاویه هم که روباهى بسیار پیچیده بود، قبـل از مـرگ ها دیگر نمىحرف ه بان
نسبت دهید  السالم)(علیهو حسین السالم)(علیهتبهکاران سفارش کرده بود که چیزهایى به حسن

ا آنان ید که بزى بگویکه بچسبد و در تبلیغات سیاسى و جنگ روانى علیه آنان، در جامعه، چی
ـند، ها را مـىخصوص در مدینه و عراق که اینخیلى ناجور نباشد و مردم باور کنند و به شناس

ـا د. چیزهایى بگویید که مردم واقعاهر تهمتى به آنان نزنی ـد. ش ـهبه شـک بیفتن طـرز یعات ب
ـیچ  السـالم)علیه(جا مروان دید که به امام حسینشد. آناى، سازماندهى و مهندسى مىپیچیده ه

» شـکنىنونقا«تواند بگوید، تهمت تواند بزند. پس چه گفت؟ تنها چیزى که مىاتهامى نمى
ـاخواهید قانونکنید و مىگوید: شما دارید فتنه مىاست. مى ـد و در جه ن اسـالم شکنى کنی

را در افکار  م)السال(علیهتفرقه بیندازید و خشونت بورزید. چنین گفت تا با این بهانه، امام حسین
 فرمایند:عمومى ملکوك کند؛ اما امام مى

دور شو دشمن خدا؛ که رسول خدا گفته بود هرگاه معاویـه را بـر منبـر « 
من دیدید، شکمش را بدرید و او را بکشید. مردم این صحنه را دیدند و دیدنـد 
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یه را نکشـتند باال رفت؛ اما معاو (صلى اهللا علیه وآله وسلم)که معاویه از منبر پیامبر
ان ابتـدا کـه و حال نوبت به شماها رسیده که از منبر جدّم باال روید. باید از هم

شدند؛ ولى نشدند تـا کـار شـما ، مردم با شما درگیر مىزاویه انحراف باز شد
فاسدها باال گرفت و مردم مدام توجیه کردند تا قدرت به تو و امثال تو و بعـد 

 ».  به یزید رسید

ـده  در مدینه و قبل از حرکت به سمت السـالم)(علیهدالشّهداسیاین عبارت    ومکه گفته ش
ـلمجالب است که عین همین ا ـه مس ـه شـبنتهام و برچسب را در کوفه ب ـد ک ما عقیل زدن

 ریزى به راه بیندازید. خواهید فتنه کنید و درگیرى و خونمى
ـه » یساحنـف بـن قـ«پردازیم، کسى به نام یک تیپ دیگر که به آن مى  اسـت ک
به  ه: برویمکاى از او هم خواستند هرد. وقتى نهضت حسینى آغاز شد، عدشناسى جالبى داتیپ

ـال اسـت -ملحق بشویم. احنف پاسخ داد: ما این خانواده را سى  السـالم)(علیهحسین  چهـل س
ـابـدانند؛ چون قدرت که ها سیاست، بلد نیستند و روش سلطنت نمىایم. اینآزموده  نه دستش

 رسیده بود؛ نتوانستند آن را نگاه دارند.
د به مد، بایبراساس منطق ماتریالیستى و غیر الهى، این حرف، درست بود. وقتى قدرت آ 

ـه گروهى به بنىهاى درونهر قیمتى آن را نگاه داشت؛ چنان که ابوسفیان در توصیه امیّه گفت
ـد وبود که وقتى قدرت به دستتان افتاد، آن را مثل توپ به  ـاس بدهی ـد  یکدیگر پ ز انگذاری

ـدر گفت: ببینید بنـىپسندید و مىدستتان خارج شود. احنف هم همین منطق را مى ـه چق امیّ
ـیدند؛ ولـىزرنگ ـاى نـخ را کش ـا انته ـد ت ـان آم ـه دستش ـدرت ب  اند، همین که سر نخ ق

 ن سیاسـتنند؛ چوکه حکومت در دستشان بود، نتوانستند آن را حفظ ک السالم)(علیهمبیتاهل
ابر ایـن، از زنیم. بنـها نباید گـره بـدانند و سلطنت بلد نیستند و ما هم سرنوشتمان را با ایننمى

ـا همراهـى  السالم)(علیهفاصله بگیرید. گرچه ما دشمن حسین السالم)(علیهحسین م هـنیستیم، ام
ا دلـش شاید او فرد الصتوانیم درون چاه برویم. انمى السالم)(علیهکنیم و  با ریسمان حسیننمى

 خواست که برود  و کشته بشود. به ما چه؟ 
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ند، خارج بشـو خواستند از مدینهاست. وقتى امام مى» عبدالرّحمنابوبکربن«مونه دیگر، ن 
ـه مسـکردند و آدماى دلسوزى مىهعد ـد ک ئولیت هاى بدى هم نبودند؛ ولى حاضر هم نبودن

 عنـى خیلـىیشند و هم در عین حال، متوسط باشند؛ هاى خوب باخواستند هم آدمبپذیرند. مى
ـماآمد و گ السالم)(علیهدالشّهدااشند. این آدم نزد سیزحمت، آدم خوبى ببى مـردم  فت: آقا، ش

، طرف تو بـوزد ر باد بهها برده دنیایند (عبیدالدّنیا)، حزب باد هستند. اگشناسید. اینعراق را مى
ـه اعلیه تو بوزد، به آن سوى جبهه مىگویند: بیا. و وقتى باد به شما مى ـما ک ـا را ینروند. ش ه

ـد. چگونـ السالم)(علیهدانید که با پدرت و با حسنشناسید و مىمى ـاره اعتمـچه کردن اد ه دوب
 کنم نروید.افتید؟ خواهش مىکنید و به سوى عراق راه مىمى

 فرمودند: یدند و مىشنهاى او و امثال این نصایح آقامنشانه را مىدالشّهدا، حرفسی 

ى متشکرم. خدا پاداش خیر به تو بدهد. تو سعى خـودت را کـردى؛ ولـ« 
 ».  هرچه خدا بخواهد، همان خواهد شد

ـدى ها آدمفهمیدند که اینخواستند این افراد را دست به سر کنند؛ چون مىآقا مى  هاى ب
فرمـود: ها مىند. به ایاز دنیا بکننتوانند دل نیستند؛ اما حاضر هم نیستند که مایه بگذارند و نمى

 رفت. گکنم و سپس تصمیم خواهم کنم، فکر مىبسیار خوب! روى پیشنهاد شما مطالعه مى
ـا است که البتـ - برادر ایشان -نمونه دیگر، جناب محمد حنیفه   ـاتى ب ـئله او از جه ه مس

ـان هـم دلسـودیگران فرق مى ـانى دارد و ایش ین زانه چنـکند. محمد حنیفه سـوابق درخش
ـد رفتهگهایى کرد و وقتى مأیوس شد، به ایشان گفت: حال که شما تصمیم خود را توصیه ای

را کنید که اکنون، وقت درگیـرى اسـت، چـاید و فکر مىو آماده حرکت و مخاطره شده
 گفت:  السالم)(علیهدالشّهداجا بمان. سیید؟! برو به مکه و آناعراق را انتخاب کرده

 کنند و مـرا درون مکـه هـم هـدفت مکه را نیز رعایت نمىاینان، حرم«
 ».  قرار خواهند داد

ـام حـج را   ـد و ام و چنین نیز شد. یعنى دو نوبت خواستند در مکه ایشان را تـرور کنن
ـانم، تمام گذارد و مکه را به سوى عراق ترك کرد؛ با این استدالل که اگر من ایننیمه جا بم
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خـواهم حرمـت شود. من از مکه باید بروم. نمىبه، پامال مىریزند و حرمت کعخون مرا مى
 جا حرم امن الهى است و باید امن بماند. خانه خدا با ریختن خون من ضایع شود. این

گفـت:  د حنیفهبینى کردند. محمدانستند و پیشامام حتى قبل از آمدن به مکه، این را مى 
خـواهى ن نمـىاز مرکز دور شو. یا اگر به یمـروى، الاقل به یمن برو و اگر به مکه هم نمى

ه، ز این کـوبروى، بزن به کوه! پیشنهاد حرکت جنگ و گریز و نوعى کار پارتیزانى کرد. ا
هدادالد؟ شاید خدا فرجى برساند. اما سیشوبه آن کوه درگیر شو تا ببینیم چه مى  السـالم)علیه(شـّ

 فرمودند: 

د و حتـى چ پناهگاهى براى من نمانـبرادر، به خدا اگر در سراسر دنیا هی« 
ا یزیـد ها را دیگر براى من امن نگذارند و جاى امنى نداشته باشـم، مـن بـکوه

 ».  بیعت نخواهم کرد

خواهم یک جنگ چریکى و یواشکى و مخفى راه بیندازم. من یـک شورشـى من نمى 
را بشـکنم.  خـواهم بـتخواهم مشروعیت اینان را زیر سؤال ببرم. مـىفرارى نیستم. من مى

خـواهم نمى رم و اصالماجرا بگذا ؤال، بلکه عالمت تعجب بر روى کلخواهم عالمت سمى
 اى بزنم و بگریزم.مخفیانه ضربه

هدادیگر را در آغوش گرفتند و سپس سیهر دو گریستند و یک  بـراى  السـالم)(علیهدالشـّ
رم؛ ولى از تو متشکتسکین خاطر او فرمودند: شما نصیحت کردى و مشورت خود را دادى و 

ـه از بـرادر خو کنیم. محمد باز هم آرام نگرفت و بازما به خواست خدا حرکت مى اسـت ک
 پاسخ دادند:  السالم)(علیهجایى مخفى شود. امام حسین نرود یا فعال

آینـد و من اگر داخل سوراخ مار هم بروم یا در بیابان مخفى بشوم، مـى« 
ها را زیـر وجود من، مشروعیت این یرا اصال؛ ز»کشندمى مرا از سوراخ بیرون

ها، بـه برد. من اگر در سوراخ مار یا پشت صخره هم مخفى بشوم اینسؤال مى
ز سـر اجا بمانم و چیزى نگویم، دست آیند و فکر نکن که اگر اینسراغ من مى

   »دارند.من برمى
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ـیار «مـود: دن او فرمحمد، دوباره اصرار و التماس کرد و این بار امام براى آرام کـر  بس
ـپس مى». کنمخوب، درباره پیشنهاد شما فکر مى ـد. س ـه سـر کن خواسـت او را دسـت ب

 اشید. شما وصى من ب او دادند و به او فرمودند: فعال دستاى نوشتند و بهنامهوصیت
ـا   ـد ت ـهادت داده بودن ردا فـدر آن وصیت، به وحدانیت خدا و به رسالت و قیامـت ش

 نوشت:تکفیرش نکنند. 

ام. ایـن یـک من براى ماجراجویى و افساد و ستم جدیدى قیـام نکـرده« 
عه و طلبانه و مادى بر سر دنیا نیست و من براى اصالح جامجنبش کور قدرت

یـام قحکومت اسالمى و براى مقاومت در برابر منکرات و براى نشر معروفات 
 »ام.کرده

ـلم)وهللا علیه (صلى ااصحاب بزرگ پیامبر یک مورد هم جناب جابربن عبداللّه انصارى، از  ـه وس  آل
ـما در مى السالم)(علیهو از انصار ایشان و انسان شریفى است که از امام حسین ـد: ش وران دپرس

ـه مى ، مصالحه کردید و خود شما هم ترك جنگ کردید؛ چهالسالم)(علیهامام حسن شـود ک
 اکنون نیز همان روش را ادامه بدهید؟

 گویند: مى السالم)علیه(دالشّهداسی 

ه و «نه، شرایط عوض شده است. «  سـولِهِ و رقد فَعَلَ اخى ذلک بامرِ اللـَّ
ه بـن شـرایط آ؛ آن مصالحه را بـرادر مـن در »انا ایضاً افعل بامر اللَّه و رسوله

ین نک و در اکرد؛ من هم این جهاد را ای (صلى اهللا علیه وآله وسلم)امر خدا و پیامبر
آن  کنم. شرایط جامعـه تغییـر کـرده اسـت. درامر خدا و رسول مىشرایط به  

 ».  زمان، وظیفه همان بود و اینک وظیفه دیگرى داریم

ـا روشـن   فرمودند: ما مذاکره یواشکى و ساخت و پاخت با  کسى نداریم و اصول م
ـا عقیل پیشنهاد کرد که از بیراهه برویم بنتى عازم مکه بودند، جناب مسلماست. حتى وق ت

ـبانبنبازداشت نشویم؛ چنان که عبداللّه کمین نخوریم و ه از بیراهـه بـه مکـه زبیر هـم ش
رویم؛ یعنى راه مىفرمودند: نخیر، ما از همان راه اصلى و از شاه السالم)(علیهدالشّهداگریخت. سی
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ـااى بزنم و فرار کنم. ههدف من این نیست که ضربه  دف این است که این ضربه را دقیق
ها را بشکنم و البته خـود معرکه و در پیشانى حاکمیت وارد بکنم و ستون فقرات این وسط

رویـم. بعـد بـر سـر قبـر من هم کشته خواهم شد. فرمود: ما از همین وسط راه اصلى مى
 فت تا وداع کند. گفت: ر (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیامبر

اویـم و  توست و من فرزنـد (صلى اهللا علیه وآله وسلم)خدایا، این قبر پیامبر« 
ف و  المعـرواللّهُمَّ انّى اُحـبُّ«اند. دانى که چه وضعیتى براى ما پیش آوردهمى

 ».  ها بیزارمارزشها را دوست دارم و از ضد؛ خدایا، من ارزش»اکرهُ المنکر

هاشـم ان بنىخواستند با خود ببرند، گفت: همه زنها که نمىهاشم و آنسپس به زنان بنى 
ـاندند  ها داشته باشم. همهاى با آنخواهم جلسهقرار است در مدینه بمانند، بیایند که مىکه  را نش

 و فرمودند: 

ت پـیش و این نهضـت بـا شـیون و نالـه و ذلـ قیام ما آغاز شده است« 
ى ؛ یعنـى مـا بـرا»نداریـد گریـه کنیـد رود. علنى و پیش چشم مردم، حقمىن

 رویم. کشته شدن مى

 : فرمود 
کنیـد، خـواهیم. اگـر گریـه هـم مـىم نمىم کنید. ما ترحادا جلب ترحمب«

 ».  ها گریه کنیدآهسته و با وقار و در خانه

 ایشان با این وضعیت از مدینه به سمت مکه حرکت کردند. 
 
 
 و  ى را از لحاظ شخصـیتىهاى مهمفضاى عمومى مدینه  روشن شد؛ اما آیا تیپ

 ورد بررسى قرار بدهیم؟توانیم در مکه  متأثیرگذارى مى
 
ـد بحث کر بله، در مکه هم افراد معتنابهى از حیث شخصیت و قدر و منزلت با ایشان   دن

 کنم. که من دو نمونه را اشاره مى
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ـد  اد شد وموسم حج بود و ایشان هم مُحرِم شدند؛ منتها آن قدر فشار و تهدیدات زی  آمدن
ارج خاز مکه  وکاره رها کرد یشان حج را نیمهتا ایشان را حتى در حین حج، ترور کنند که ا

ـیتوگو با جناب ابنفتشد. در مکه، یک نمونه، گ ـال و شخص هاى عبّاس است که از رج
ـان و مفسـن اسالم و از اسـالمجها مهم ـهران شناس ـه ب ـان هـم در مک  قـرآن اسـت. ایش
ى؟ نتجدیدنظر بک ى،شود در این روش سیاسکند که آیا نمىنصیحت مى السالم)(علیهدالشّهداسی

ـدّرحمانه از بین مـىکشند و همه شما را بىمسلّم است که اینان تو را مى ـیچ ح ـد و ه ى برن
 شناسند؛ زیرا هیچ اصولى ندارند. نمى

 فرمودند:  السالم)(علیهعلىبنحسین 

نـار گویى؟ مـن فرزنـد پیـامبرم. مـرا از کچرا این نصایح را به من مى« 
 روز در کـلو از خانه و شهرمان بیرون کردند و ام ه وآله وسلم)(صلى اهللا علیپیامبر

زنـد جهان اسالم، جایى نمانده که مـن بـروم و امنیـت داشـته باشـم! بـراى فر
نـدارد.  هیچ جـا امنیـت وجـود (صلى اهللا علیه وآله وسلم)پیامبر، در سرزمین پیامبر

هـا م کـه ایـنکجا برو؛ من ».لهفى موتٍ یریدونَ قت الیستقرُّ من قرارٍ و الیأبى«
کشـند؛ ا به هر قیمتـى باند که مرتصمیم گرفته ها اصالض من نشوند؟ اینمتعر

 هاست. من نه شـرك بـهوجود من، عالمت سؤال بزرگى روى این زیرا اصوال
ـلام و نه مشى و ایده و اصول پیامبرخدا ورزیده ر را تغییـ م)(صلى اهللا علیه وآله وس

 ».  ندخواهند مرا بکشصول پیامبر باقى هستم، مىام؛ یعنى من چون بر اداده

 گوید: کند و مىاس در پاسخ به نکته جالبى اشاره مىابن عب 

دین نیستند؛ نمـاز گوید بىاین مردم، مصداق آن آیات از قرآنند که مى« 
اظهـار  خوانند، ریاکارند، براى جلـب توجـه،خوانند، اما باکسالت، نماز مىمى

سـتند. هکنند؛ اما بسیار کم! مذبـذب کنند. خدا را یاد مىمىفروشى دین و دین
 ».ابتى ندارندروشن و اصول ث اند. خطاند و نه آن طرفىىنه این طرف
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ـان حاب و باس، درباره جامعه، مردم و افکار عمومى و خیلى از اصاین تعابیر ابن عب  زرگ
ـهااما سؤالم از تو دانم و تکلیفشان روشن است؛ ها را مىگوید: من ایناست. مى  ین اسـت ک

ـاز امـچرا خود را براى اینان یا به اعتماد اینان به کشتن مى ـان دهى؟ البته  ب ها را اسـخپام هم
 دهند. مى

رد بیعت نکـ السالم)(علیهاست؛ کسى که با امیرالمؤمنین» ه بن عمرعبداللّ«مورد دیگر هم  
ـاى حجاجو احتیا ـان هـیوسـبنط شرعى کرد؛ اما بعدها با پ م ف ثقفـى بیعـت کـرد! ایش

ـه امـرا نصیحت کرد. این هم تیپ جالبى اسـت. ابـن عمـ السالم)(علیهدالشّهداسی ـدا ب ام ر ابت
ا بین دنیا رهستید؛ پیامبر  )(صلى اهللا علیه وآله وسلمگوید که شما فرزند پیامبرمى السالم)(علیهحسین

ـا را ند آن خانواده هستى؛و آخرت مخیّر کردند و او آخرت را انتخاب کرد؛ تو فرز ـا  دنی ره
ار خواهد حکومت اسالمى برقـرکه علیه ظلم، موضع گرفته و مى السالم)(علیهکن. انگار حسین

ار ست؛ چه کـشود، به دنبال دنیاست!  گفت: ول کن دنیا را! دین، یک امر قدسى و مقدّس ا
ش هم ! چون خوددارد به دنیا و سیاست و حکومت؟ ول کن و دنبال آخرت و عبادتت برو

ـدهآدم اهل عبادتى بود. گفت: حسین جان؛ این حکومت براى این ـه ش ـار میخ ـا چه و از  ه
ـتنى ها دیگر، بیرون آمدنى نیست و از دست شماها هم خارج شده و دیگـر بردست این گش

ـاب  اند. جدّ تو، آخرت رار شدههاست و مستقنیست. دولت و قدرت دیگر در دست این انتخ
ـنم اگـر تـو م دنیا را رها کن و سخت نگیر! به مدینه برگرد. من فکر مـىکرد و شما ه ک
ـد ها با تو کارى نداشته باشند و اگر ساکت باشى، مزاحم نمىبرگردى، این م هـشـوند و یزی

 معلوم نیست که خیلى بماند. 
 دهند: به ابن عمر جواب مى السالم)(علیهدالشّهداسی 

ى چـه منطقـ بر این منطق براى همیشه! ایـن ؛ واى»اُفٍّ لهذا الکالم ابداً« 
 است؟ من چگونه سکوت کنم؟ براى من استدالل کن ابن عمر و بگو کـه مـن

طـا خپذیرم. بگو کجـا دارم کنم. اگر درست استدالل کنى، من مىکجا خطا مى
 روم؟کنم. من کجا بیراهه مىمى
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ـد اسـت کنى. یزیـگوید: اللّهم ال. نه  تو هرگز خطا نمىابن عمر مى  لـى مـن ود، فاس
 ترسم این چهره زیباى تو با ضربات شمشیر متالشى بشود. حیف نیست؟! مى

 گوید: مى السالم)(علیهحسین 

حتى اگـر سـاکت باشـم. مگـر سـر  دارند؛ها دست از سر من برنمىاین« 
ین ران خـدا را چنـرا نزد فاسقان نبردند؟ مگر سر پیامب السالم)(علیهزکریابنیحیى

ب، اسرائیل مگر از یک صـبح تـا غـروهایى نبریدند؟ گذشتگانشان در بنىآدم
هایشـان رفتنـد و در هفتاد پیامبر را نکشتند و بعد بـه بـازار و بـر سـر مغـازه

کنـى کـه هایشان نشستند و به زندگى عادى ادامه دادند؟ تـو گمـان مـىدکان
 بتـرس و ، از خـداهند؛ چون فرزند پیـامبریم؟ عبداللّـترسند ما را بکشاینان مى

   »کمکم کن.

 گفتند :  السالم)(علیهدالشّهداحتى در بعضى اسناد نقل شده که سی
بتـه گرفت. و اگر هم بترسـى، الاگر پدرت عمر، امروز بود، طرف مرا مى

آیـى، مىترسى و با من نعذر زیادى دارى. عذر و بهانه، کم نیست. اما اگر مى
ن. بیعـت نکـ ز هر نماز، دعا کن ولى با اینـانالاقل دلت با من باشد و مرا بعد ا

هـا کـنم بـا اینخواهى شمشیر بردارى، برندار؛ ولى از تو خواهش مـىاگر نمى
 »بیعت نکن.

نرفت و ماند و اعمال حج انجام  السـالم)(علیهالبته او متأسفانه بعدها بیعت کرد! با امام حسین 
ـه اسـت. داد، عبادت کرد و  نماز شب خواند و خودش بعدها  ـه روشـى را رفت فهمید که چ

ـال حـج خودش نقل مى کند که سال پس از حادثه کربال، من دوباره در مکه بـودم. هـر س
رفتم! سال بعد، در مراسم حج، مردى کوفى آمد و از طهارت و نجاست خون پشه از مـن مى

ـا  ـد، آی نجـس پرسید؟ مسئله شرعى پرسید که اگر به لباس احرام من، خون پشه رسیده باش
ـا خـون پسـر شود؟ من خندیدم و به او گفتم که شما عراقـىاست؟ این حکمش چه مى ه

کنید؟ به خدا، اید از طهارت و نجاست خون پشه از من سؤال مىپیغمبر را ریختید و حال آمده
شناخت. او دیده بود که با چشم باز به کربال رفت؛ زیرا عراق و شماها را مى السالم)(علیهحسین
ـا آن  السالم)(علیها پدر و برادرش چه کرده بودید؛ منتها انتقاد من به حسینشما ب ـه ب این بود ک
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کلـى کرد و سیاست را بهچیزها که از عراق و از مردم، دیده بود، دیگر باید کار سیاسى نمى
؛ یعنـى »ینبغى له انْ ال یتحرّكَ ما عاش و ان یدخلَ فى ما دخَلَ فیه الناس«گذارد. کنار مى

دانم چرا چنین کـرد. او هـم دیگر سزاوار بود که تا زنده بود، تحرّك سیاسى نکند و من نمى
ـاالخره »فانَّ الجماعۀ خَیـر«رفت زیر همان پرچمى که مردم رفتند. بایست مىمى ؛ چـون ب

ـیاکثریت همیشه درست مى ـا هم ـه هسـت و فض ن گویند  و حاال اکثریت همین است ک
کرد و این یک اشتباه سیاسـى بـود شد و سکوت مىمى بع جوبایست تااست؛ حسین هم مى

 ، سر زد. السالم)(علیهکه از حسین
ـین    ـه  السـالم)(علیهدر بررسى جغرافیاى سیاسى زندگانى حضرت اباعبداللَّه الحس ـه نقط ب

ـه و در حقیقـت، عطف تاریخى مى ـاى کوف ـه، فض ـه اسـت. مـردم کوف رسیم و آن کوف
 ورد توجه رسد که سؤال همیشگى تاریخ است و باید موه به نظر مىشناسى سیاسى کوفجامعه

 کنم در این زمینه هم صحبت بفرمایید. ه قرار بگیرد. خواهش مىمداقّ
ـدم م عنى خـطابتدا پادگان نظامى بود؛ یى در تاریخ است. کوفه کوفه، شهر بسیار مهم   ق

ـد همـمجاهدین اسالم بـوجبهه مسلمین در جنگ با امپراتورى ایران و پایگاه نظامى  ین د. بع
ـین  عاشورا. مردم شد؛ حدود بیست سال قبل از السالم)(علیهشهر، مقرّ حکومت امیرالمؤمنین هم
ـده و ودند، سالرا که فرزندان رهبر و خلیفه ب السالم)(علیهمکوفه، حسن و حسین و زینب ها دی
 برم. نمونه را اسم مىهاى مختلف داریم که من چند شناخته بودند. در کوفه هم تیپ

ـیث که بعضـى» شبث بن ربعى«هایى داشتیم مثل از یک طرف، آدم  ـا هـم او را ش ه
ـین نظام ابناند، تیپ خیلى جالبى است، فرمانده پیادهخوانده ـدگى چن سعد در کربال اسـت. زن

ـدى نبـودهبینید همیشه هم آدمهایى را که مالحظه بکنید، مىآدم ـد. تیپهاى خیلى ب اى هـان
ـااسـت. ناند! شَبَثْ را ببینید که چگونه آدمىمختلف را تجربه و رنگ عوض کرده ـاد واقع  م

اصـول و هاى سازشکار، بـىکند. آدمجالبى که ایدئولوژى خود را مثل لباس زیر، عوض مى
ـه ایـن البحار نقل مىهها در هر انقالبى هستند. سفینبوقلمون صفتى که همیشه امثال آن کند ک

ـلم)ل از اسالم، از پولدارهاى کوفه بود. شاید همزمان با بعثت پیامبرآقا قب ، (صلى اهللا علیه وآله وس
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ها هـم بگیـرد. چند نفر دیگر هم از جمله یک خانم، ادعاى پیغمبرى کردند که شاید کار آن
دار کوفى ابتدا به آن خانم ایمان آورد و موذّن او شد. بعدها دست آن زن رو شد و این سرمایه

، جـزء السـالم)(علیهاز صحنه بیرون رفت و شبث مسلمان شد. سر قضیه خالفت حضرت امیر
 السالم)(علیهبیعت کرد و حتى در حکومت على السالم)(علیهکسانى بود که آمد و با امیرالمؤمنین

ـا  ـه ب ـد، او جـزء خـوارج بـود ک ـیش آم ـان خـوارج پ مسئولیتى هم یافت. بعد که  جری
ـام  السـالم)(علیهعلى ـا ام ـد و وقتـى مـردم ب ـیمان ش ـام، پش ـهادت ام درگیر  شد. پس از ش

بیعت کردند، او هم به مردم پیوست و با امام بیعـت کـرد و در حکومـت  السالم)(علیهحسن
ـقوط کـرد و  السـالم)(علیهمشارکت کرد. اما حکومت امام حسن ـدازى س ـات بران در عملی

 سران ارشد معاویه وارد حکومت او شد.حکومت به دست معاویه افتاد و این آدم جزء اف
ـا، نامه نوشتند کـ السالم)(علیهکسانى بود که به امام حسین وها بعد، در کوفه، جزسال  ه آق

ـه یتـبیایید کوفه تا قیام کنیم و شما رهبر ما باشید؛ ما به نفع تو و در رکاب  ـام و علی ـد، قی زی
ـه هـوا پـسمدند. همین آدم وقتى مىسوى کوفه آ به السالم)(علیهکنیم. امام حسینمى  بیند ک

ـد هـم حکومـت  است و جوّ سیاسى کوفه ناگهان برگشت و شایعات و جنگ روانى و بع
ـا نظامى ـنم و بیـرون بـروم ت ر ایـن ددر کوفه شد، با خود گفت بهتر است از شهر فرار ک

ـا ف اینشوم و اگر طـرباشم، کشته مى السالم)(علیهدرگیرى نباشم؛ چون اگر طرف حسین ه
وم تا گور بش گم و الشود. پس بهتر است بروم و فعباشم، دستم به خون پسر پیغمبر آلوده مى

ـا، هـر کسـى در غائله تمام شود. ابن زیاد اما آدم زرنگى بود و دستور داد از این تیپ آدم ه
ـاکوفه بود یعنى بسیارى از بزرگان کوفه که در باغ ـد ت ـده بودن  در صـحنه هایشان مخفى ش

فت: مـن شان بکنند. گشان را ببرند و در کربال فرماندهها را بگیرند و همگىنباشند، گوش آن
یان، ها همه در این مآلوده بشود و این السالم)(علیهگذارم که فقط دست من به خون حسیننمى

ـه، د. از جمهاى پشت سرشان باید خراب بشـوها هم باید آلوده بشوند و پلپاك بمانند. این ل
 سعد در کربال کرد. نظام ابنفرمانده بخشى از پیاده این آدم را هم آورد و
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ـلم)(صلى اهللایغمبرپشهید شدند و دشمن به حرم  السالم)(علیهدالشّهداظهر عاشورا شد و سی     علیه وآله وس
سـوزد غمبر مىها را زدند و غارت کردند. این آدم دلش براى حرم پیحمله کرد و زنان و بچه

ل ر عین حادها چه کار دارى؟ گوید به زن و بچهکند و مىشمر، درگیرى لفظى پیدا مى و با
ـا ـدهم چون در کوفه، نذر کرده بوده که اگر فتنه حسین بخوابد، چند مسجد به پ ن س خوابی

سازد. ایـن سازد، بعد از عاشورا در کوفه، چند مسجد مىفتنه حسین و حفظ حکومت یزید مى
ربال کـاى از جالدهاى هکند و عدختار علیه یزید قیام مىها بعد که ممدت گذرد.ماجرا هم مى

 السـالم)(علیهمام حسینکند که چرا با اپیوندد و توبه مىکشد، باز این آقا به قیام مختار مىرا مى
ـه د و از فرماندهان قیام السالم)(علیهچنان کردیم و جزء منتقمین خون حسین ـتگاه مختار علی س

کشد و کند و مختار را مىوفه را فتح مىک -ه بداللّعبرادر  -زبیر بند، مصعب. مدتى بعشودمى
 شود!این آدم، افسر پلیس مصعب بن زبیر در کوفه مى

ـا را این السـالم)(علیهااند و هستند. حضرت زینبها بودهها در همه انقالباین تیپ آدم  ه
، خـود مهم شوند، در سخنرانىه آورده مىکوف اند. ایشان وقتى اسیر و بهخوب توصیف کرده

ـد: ها دارند و از جمله در جایى مـىتعابیر بسیار زیبایى خطاب به همین تیپ آدم ـما «گوین ش
ـه مانید که عمرى چیزى را رشته است و بعد همه آنمردم به پیرزنى مى سـت دها را دوباره ب

ها رشته دادید و و بعد همه را به باد کند. زحمات را کشیدید و لطمات را خوردیدخود پنبه مى
ن رفـراز سـرگیبشما گلى هستید که در میان لجن و «گویند: یا به کوفیان مى». را باز کردید

 صـالاارید و نه داست که نه اصولى یعنى ایدئولوژى شما پوسیده ». ایداید. شما گندیدهروییده
 تید!! چه کسى و بر چه کسى هس دانید که بادانید که به چه چیز معتقدید و نه مىمى

ـها» مطیعبنعبداللّه«کنم، نمونه دیگر که معرفى مى  ـایح احمقان ـه ست که در نص اش ب
گوید: آقا، حرمت قریش، حرمت عرب و حرمت اسـالم را حفـظ مى السـالم)(علیهدالشّهداسی

ـد. مـىبفرمایید. یعنى بحث ملیّت و قومیّت و نژاد و مذهب، همه را پیش مى ـه کش ـد ک دانی
ـامى بنفضاى سیاسى کوفه با ورود مسلم عقیل، خیلى حسینى شده بود و بعد در یک برنامه نظ

و تبلیغاتى و شبه کودتا ناگهان فضا یزیدى شد و سپس ستاد بحران به وجود آمد و حکومت 
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عقیل خالى شد. نقل شده که خیلى از بنوا پس شد و ناگهان اطراف مسلمنظامى اعالم شد و ه
ـان را مـىزن ـا ان کوفه، دست مردهایش ـتند. بیعـت ب ـه هس ـا بـرویم، بقی ـه بی ـیدند ک کش

ـد جاى خود؛ ولى بقیه هستند، تو بیا برویم.  همین، بهالسـالم)(علیهحسین ـه «طور، همه گفتن بقی
ـد »هستند، بقیه هستند ، تا دیگر کسى نماند. البته زنان بسیار فداکار و بزرگى هم در کوفه بودن

بودند؛ ولى تیپ غالب کوفه،  السالم)(علیهاز شوهران و برادرانشان در صف حسین ترکه محکم
ـه  ـین بـن  -همین بود که  عرض کردم؛ همان تیپى که وقتـى فاطم دختـر نوجـوان حس

ـا یـورش مـىشود و دشمنان به خیمهدر عصر عاشورا اسیر مى - السالم)(علیهعلى ـد، ه آوردن
ـهمن دیدم همه مردان شه«گوید: مى ـا ب ـد و ید شدند و این جالده ـه آوردن ـا حمل طـرف م
ـه را از ما بکنبند و خلخال  خواهند غارت کنند و گردنمى ند و ما را اسیر بگیرند. چند نفـر ب

ـه طرف من مىدانستم به چه قصدى بهسوى من آمدند. من ترسیدم. نمى آیند. فـرار کـردم. ب
االى سر من آمد و شروع کرد به باز کـردن دنبالم دویدند و من زمین خوردم. یکى از آنان ب

کرد. به او گفتم کشید، گریه هم مىخلخال از پاى من و در حالى که خلخال را از پاى من مى
دانى که ما دختـران کنى؟ گفت: آخر شما دختران پیغمبرید. گفتم: اگر مىکه چرا گریه مى

ـال را از کنى؟ گفپیغمبر هستیم، پس چرا با ما این گونه برخورد مى ت: آخر اگر مـن خلخ
کند.کارى است که باید بشود. پس چـرا مـن آید و چنین مىپایت درنیاورم، یکى دیگر مى

 »  نکنم؟
هاى بتدا آدمایان از ها در کوفه زیاد بودند. البته توجه داشته باشیم که کوفاز این تیپ آدم 
ـه به ط السالم)(علیهدالشّهدابیند که سیق شاعر در راه مکه مىفاسدى نبودند. فرزد اساسا رف کوف
ـد: پرسند: وضع کوفه چطور است؟ فـرزدق جـواب مـىآیند. امام از او مىمى مـردم «ده
م بعد هـ». جا برگردیدهاست. بهتر است از همینهایشان با توست و شمشیرهایشان با آندل

من  این وسط، وظیفه پرسد کهپرسد و نمىمى السـالم)(علیهاحکام فقهى طواف را از امام حسین
ـا داچیست. آیا من هم باید با تو بیایم یا نه؟ مى ما. شـداحافظ خـریـم. گوید آقا، التماس دع

 گویند:به فرزدق مى السالم)(علیهدالشّهداسی
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ینـان نـه اها درگیر شدیم؟ زیـرا دانى که ما چرا با اینفرزدق، آیا تو مى« 
 کنند. یعنـى فسـادگیرند و فساد مىکنند، بلکه سرشان را باال مىتنها فساد مى

هـاى خـود را کـارىکننـد. کثافـتها علنى و موجّه مـىها و خیابانرا در خانه
گیرنـد و ظلـم شـکنند. سرشـان را بـاال مـىکنند و قبح آن را مـىتئوریزه مى

رِبوُ وَ أَبْطَلوُا الْحُـدُود وَ». «کشندالمال را باال مىکنند و بیتمى ؛ ».ا الْخُمُـورشـَ
انـد و یعنى قانون خدا و قانون دیـن را در زنـدگى و حکومـت، تعطیـل کـرده

و  ؛ امـوال فقـرا».سـاکِینأَمْوالِ الْفُقَـراءِ وَ الْمَ وَ اسْتَئْثروُا فى«خورند. شراب مى
 کشند. ها را باال مىحقوق مستضعفین و گرسنه

 گویند: مىدر راه کربال توجه کنید.  السالم)(علیهدالشّهدابه جمالت سی 

کشـند. و جنگیم؛ زیرا سهم فقرا و محرومین را بـاال مـىها مىما با این« 
ى قیـام در یـار رینم بـراى؛ من سزاوارت»أَنَا أَوْلى مَنْ قامَ بِنُصْرَةِ الدّینِ«فرمود: 

 ».  دین خدا تا شریعت، عزیز بماند و جهاد در راه خدا فراموش نشود

ـاتشود که مبارزه با استمعلوم مى  ، تـالش حکـومتى ئثار و مبارزه با سوءاستفاده از امکان
ـه کلمـ ه براى عزت شریعت و نصرت دین خداست. فرمود: هدف مبارزات ما این است ک

 ».  ىَ الْعُلیاهِ اللَّه کَلِمۀُ«با عدالت است. » علوّ دین«دهنده ارتباط الهى، برتر باشد و این نشان
ـد بگـوییم یاسى کوفه و کوفیان را بررسى کنیم،شناسى سبنابراین اگر بخواهیم جامعه   بای

فیان از هایى که کوند. در دعوتاهاى پلید و جانى بالفطره بودهگمان نکنید که آنان همه، آدم
ـه انگیـزه السـالم)(علیهدالشّهداسی ـاى قکرده بودند، شما مالحظه کنید ک ـهه ـام مـردم کوف ، ی

شناسـى تیـپ ادند. اینادامه ندادند و به پاى آن نایستالهى و انسانى بود؛ ولى  هاى کامالانگیزه
ن کوفه به هایى که انقالبیو نامهباید لو بدهیم؛ و االکسانى بود که عرض کردم چند نفرشان را 

ـان و از اسناد هایى بسیار عمیق و مهمتند، نامهنوش السـالم)(علیهامام حسین ـاریخى جه اسـالم  ت
ـاهر و رفاعبنصُرد و حبیببنها که سلیمانهدر یکى از نام است. براى نمونه، ـدّاد و بنهمظ ش

ـه از دوسـدیگران به امام نوشته ـان ک ـده اسـت ، آن ـمندى آم ـیار ارزش تداران اند نکات بس
 و آل على بودند نوشتند:  السالم)(علیهعلى
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ال هـنَـک فحـىّ أَلنَّاسْ یَنْتَظِروُ«به سرعت خودتان را به کوفه برسانید. « 
نـون وقـت تر بیاییـد کـه هـم اک؛ مردم منتظر شما هستند. سریع»العَجَل العَجَل
 خـواهیم حـاکمیتى را برانـدازیم کـه بـه امّـت خیانـتزدن است. ما مـىضربه

سـانى کگویند وقت قیام علیه کند. این ترجمه متن نامه کوفیان است که مىمى
 م را بـاالانـد و حقـوق مـردالمال را غصب کردهاست که اموال عمومى و بیت

نَ جَبابِرَتهـا و دوُلَۀً بَیْ  اللَّهِو تأمَّرَ عَلَیْها بِغَیْر رَضىً مِنْها؟ و جَعَلَ مالَ«کشند. مى
کننـد و ؛ اینان به زور و بدون رضایت مردم بـر مـردم حکومـت مـى»أَغْنِیائها

ل اند و امـواهاند، اشرار را نگاه داشته و بر سر کار آورداخیار و نیکان را کشته
هـا دسـت دارها و حکومتىعمومى را که متعلق به همه مردم است، بین سرمایه

 ».کنندبه دست مى

 است:  السالم)(علیهاین عین ترجمه نامه کوفیان به امام حسین 
ـهما قیام مى«  ـان دسـت ب ـین خودش دسـت  کنیم؛ چون اینان مال خدا و مال مردم را ب
ـد. مى را مىها اموال عمودارها و حکومتى؛ یعنى سرمایه»اأَغْنِیائِها و جَبابِرَتِهـ«کنند. مى خورن

ـا را  ما رهبـرىشـنویسند که اینان قوم ثمودند و ما امام و رهبر نداریم؛ در ذیل نامه هم مى م
 ».  اندها رسیدهتر به ما و به کوفه برسانید که میوهکنیم خود را سریعبپذیرید و خواهش مى

 دهند: هم پاسخ مى السالم)(علیهدالشّهداسی 
ـه اید، من بیهایتان ایستادهمانید و پاى حرفى و نظر خود مىااگر به راستى، بر ر«  ایم؛ ک

ـد ـدا و مجـرى ع الت به خدا سوگند، حاکم و رهبر، نیست مگر کسى که عامل به کتاب خ
ـانون که بـ حکومت ندارد مگر آن این برنامه قیام کربالست. کسى حق». اجتماعى باشد ه ق

ـد: خ عامـل االّ ال مَـا الْامـام«دا و به قرآن عمل کند و قسط و عدالت اجتماعى را اجـرا بکن
 ایم.کرده لت برپا؛ این یعنى ما عاشورا را براى قیام به قسط و عدا»بالکتاب و اآلخذ بالقسط

ـاشود و ورق برمىچنین وقتى مسلم بن عقیل در کوفه بازداشت مىهم  ن را گردد و ایش
 گوید: زیاد مىآورند، ابناد مىنزد ابن زی

ها را با نختى و آحد بودند و آرامش داشتند، تفرقه انداتو آمدى و میان مردمى که قبال مت 
 هم درگیر کردى و خالصه، خودى و غیرخودى درست کردى. 
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 دهد:جناب مسلم، این مجاهد بزرگ، پاسخ رسواگرى مى 

نـد اند که پـدر تـو و باشهر گفته ایم. مردم ایننه، ما براى تفرقه نیامده« 
ثـل مریزنـد و شـما ها را مـىکشند و خون آنشما، اخیار و نیکان مردم را مى

کنید؛ نه چون پیغمبـر. چـون شـاهان، شاهنشـاهى کسرى و قیصر، حکومت مى
مْ فَاتَیْنـاهُ«کنید و این روش حکومت اسـالمى و خالفـت اسـالمى نیسـت. مى

الت اجتمـاعى ایم تا امر به عدده؛ ما آم».دْعوُا إِلى حُکْمِ الْکِتابلِنَأْمُرَ بِالْعَدْل وَ نَ
ما شـگـذارى کردیـد. کنیم و به حکم دین، دعوت کنیم. شماها در اسالم بدعت

کنید. شما شـراب ها و مؤمنین را مُثله و شکنجه مىکش هستید. شما انسانآدم
یزیـد و براسـاس رکنیـد. خـون مـردم را مـىخورید. با حکومت، بازى مىمى

 ».  ریزیدغضب و سوءظن خون مى

 گوید: مى با توست؟ مسلم کنى که حقمى فکر که آیا واقعاپرسد زیاد با تمسخر مىابن 
جنگیم؛ زیـرا ا با شما مى؛ م»قینوَاللَّهِ ما هُوَ الظَّن وَ لکِنَّهُ الْیَ«کنم؛ یقین دارم: فکر نمى« 

ـد:ردید. قبح آن را شکستید. ارزشها را علنى کشما منکرات و ضد ارزش  ها را دفـن کردی
ـدون »نْهُمْرِ رَضاً مِالنَّاس بِغَیْاظهرتم الفساد و دَفَنْتُمُ الْمَعْرُوف وَ تَأَمَّرْتُمْ عَلَى« ؛ و بر مـردم ب

ـه کنید و مردم را مجبـور مـىرضایت آنان و براساس زور و استبداد حکومت مى ـد ک کنی
 ».  کنیدو چون قیصر و کسرى حکومت مى  برخالف شریعت، عمل بکنند

ـف السالم)(علیهافسران امیرالمؤمنین وجز است که قبال» حرثمه«یک نمونه هم   ین و در ص
ـینحبوده و در راه کربال با امام  السالم)(علیهاز دوستان سابق امام حسین ـه السـالم)(علیهس رو روب

اى رهخاطبگذارید «گوید: مى السالم)(علیهسینشود. این مالقات بسیار جالب است. به امام حمى
ـیدیم، علـىعرض  کنم. ما در جنگ صف از  السـالم)(علیهین وقتى برگشتیم، همین جا که رس

ـین حاسب پایین آمد و مشتى از این خاك را برداشت و بو کرد و پس از مکثى گفـت:  س
 ». ه را عرض کنمجا کشته خواهد شد. بنده خدمت رسیدم که این خبر و خاطرمن این
ـا  ؛» عَلَیْنا؟عنا أَنْتَ أَمْاَمَ«بسیار خوب، حال چه؟! «گویند: به او مى السالم)(علیهامام حسین  ب

 »  کنى؟!ما هستى یا بر ما؟ در این نبرد چه مى
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ارم. زندگى و بچه د ؛ من نه با شما هستم و نه علیه شما. زن»المَعَکَ وَ ال عَلَیْک«گفت:  
 رمایید. دارم. عفو بف

در جا دور شو؛ آن قـمانى، از اینطرف مىپس برو. حال که بى«گوید: امام هم به او مى 
مى جهن داى ما را بشنود و کمک نکند،دور که صداى غربت ما را نشنوى؛ زیرا هر کس ص

 ».  است
ـینحتى خود ابن سعد هم وقتى مى  ـام حس ـام  السـالم)(علیهآید تا با ام ـد، ام ـذاکره کن م
 ویند: گمى

ورد؛ کنى؛ اما گندم رى را نخـواهى خـها را مىتو به خاطر حکومت رى این جنایت«
 ».  حتى اگر ما را بکشى

یـپ تهم یک  گوید: حاال گندم نبود، ما به جو هم راضى هستیم. ایناو هم به مسخره مى 
 اند. هاى متوسط و خودخواهى است که تاریخ را گند زدهاز آدم
ـا   ـه عطـف ایــن م ــایع رنقط وز عاشـورا و تاسوعاسـت و نقــش جراى بـزرگ، وق
 . خوب است در این باره هم توضیحاتى بفرمایید. السالم)(علیهاکبرىزینب
 
ـد، در سـخنرانى خـدر محاصره قرار مى السـالم)(علیهدالشّهدادر کربال  وقتى سی   ود گیرن

 فرمایند: اند، مىخطاب به مردم کوفه که به جنگ ایشان آمده

فرمود: هـرکس حـاکم  (صلى اهللا علیه وآله وسـلم)اید که پیامبرا شما نشنیدهآی« 
ستمگر و مستبدى را ببیند که حرام الهى را حـالل کـرده و پیمـان خـدا را در 
مسئله حکومت زیر پا گذاشته، مخالف سنّت پیغمبر است و  به گنـاه و تجـاوز 

؛ ولى علیه چنـین حـاکمیتى »وَ ال فِعْل ثُمَّ لَمْ یُغَیِّر عَلَیْهِ بِقَوْلٍ«کند حکومت مى
فریاد نزند و اعتراض نکند و وارد عمل نشود، در جهـنّم، کنـار حـاکم سـتمگر 

فهمید که من چـرا بـا اینـان درگیـر اید؟ و حال آیا نمىخواهد بود؟! آیا نشنیده
ام؟! این دستگاه، مطیع دین نیست. این حکومت، دینى نیست. اینـان علنـى شده

انـد. امـوال عمـومى را نند و حدود و قـوانین خـدا را تعطیـل کـردهکفساد مى
کننـد المال مسلمین را بین خود و باندشان تقسیم مىخورند و بیتخودشان مى
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کننـد. اینـان، بـازى اداره مـىبازى و پارتىو کشور را براساس قوم و خویش
 ».  اندحرام خدا را حالل کرده

ت. صبح حماسه کربالسدت گذشته و این یک رکن از به نماز و عبا شب عاشورا، تماما 
ـدالت«بحث در سخنرانى تاریخى خود دوباره  السالم)(علیهدالشّهداعاشورا هم سی ح را مطـر» ع

 فرمایند:به اصحاب خود مى کردند. اوال
ـه  رى بزنید که هر کس، بدهکار است یا حقبروید و در اردوگاه حسین فریاد ب«  ارد دذمّ

 ؛ »ندارد با ما بماند و فردا در کنار ما شهید بشود ست، حقو ادا نکرده ا
 النَّاس و حقوق مردم تا این حدّ، محترم است. یعنى حقُ 
خـواهم در اى بر گـردن اوسـت، نمـىبگویید هر کسى ظلمى کرده و بدهى«سپس:  

ـد ىربال برااردوگاه جهاد ما بماند و فردا با ما شهید بشود و نام او میان نام شهدا ک .» همیشه بمان
 گویند : خطاب به مردم کوفه، در همان سخنرانى صبح عاشورا رو به سپاه دشمن مى

ما شـ شتاب مکنید تا موعظه کنم. ایـن حـقمردم، سخنان مرا بشنوید و « 
جـا بشـنوید؛ تان کنم و استدالل مرا براى آمـدن بـه اینبر من است که موعظه

و  نبرد بـا مـن نخواهیـد داشـت حق ت بود، پس انصاف بدهید و دیگراگر درس
دم، نیسـت. اى مـر مهـمخواهید بکنید و براى من اگر انصاف ندهید، هر چه مى

ر ایـن دمن کیستم؟ از بزرگانتان بپرسید؛ از آنان که بیسـت سـال قبـل، مـا را 
 »ید؟اند. فالنى و فالنى، آیا شما نامه ننوشتاند و تجربه کردهشهر دیده

ـا؟ها هم ترسیدند و آن  ـد: م ـتی کتمان کردند. گفتن ـه نوش ـه وقـت نام ـا چ ـه، م م؟! ن
ن نامه نوشتید. واى بـر آرى، به خدا سوگند، همین شما به م«: گفت السالم)(علیهدالشّهداسی

ـد. حضـرت سر و صدا و هلهله کردکه صداى حقیقت را نشنوند،  اما آنان براى آن  ».شما ن
  ؛»ید و بگذارید سخن بگویمساکت باش«فرمودند:  السالم)(علیهدالشّهداسی

 اما هلهله ادامه یافت. فرمود: 

شوید. شکمتان از مال حرام، پر شـده اسـت. دانم که چرا ساکت نمىمى« 
المـال و اید، امـوال بیـتباشتههایتان را از ثروت عمومى انها، شکمدر این سال

را بشـنوید.  توانید سـخن حـقید و بنابراین نمىامردم و فقرا را باال کشیده حق
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ایـد؛ گوش شما براى شنیدن آیات خدا سنگین شده است و بازوى دشمن شـده
انـد؛ امـا ها عدالت را اجرا کرده باشند. عدالت را اجـرا نکـردهکه این بدون این

 »  اید.شما بازوى طواغیت امّت علیه ما شده

رب بـود. عن است که یک افسر نظامى و از دالورا» ه بن حرعبیداللّ«یک نمونه دیگر،  
گوید: کند. مىارش مىدارد که خودش این مالقات را گز السـالم)(علیهاو مالقاتى با امام حسین

ـتان اى بسیار زیبا داشت. از او پرسیدم:حسین را دیدم که به خیمه من آمد. چهره ـا، ریش ا ر آق
تـو کمـک  اید؟ خیلى قشنگ است (حاال سؤالها را ببینید). حسین به من گفت: ازرنگ زده

ـبى دارم خواهیم. گفتم: آقا، من زندگى دارم. زن و بچه دارم و شرمندهمى ه دوم کـام؛ ولى اس
ـما ندارد و شمشیرى که آن نیز تک است. این اسب و ـه محضـر ش ـدیم ب ـا تق ـیر م ! شمش

 گویند:به او مى السالم)(علیهدالشّهداسی

 ».  ایمهایم؛ ما براى خودت آمدما براى اسب و شمشیر تو نیامده« 

 گویند: روند؛ اما به او مىشوند و از چادر او مىو بلند مى 

جـا دور شـو؛ آن آیى، بگذار نصیحتى به تـو بکـنم: از اینحال که نمى« 
رکس قدر دور که صداى فریاد غربت ما را نشنوى. زیرا به خدا سوگند کـه هـ

در  صـورت شاهد این درگیرى نابرابر باشد و صداى ما را نشـنیده بگیـرد، بـا
 »  آتش افکنده خواهد شد.

ه سـوى بـنمونه دیگر هم وقتى است که دیگر ایشان خودشان براى نبرد ظهر عاشورا   
 گویند: روند. در دعایشان مىگاه مىقتل

بینـد و شنود و چشمان ما مىهاى ما هنوز مىسپاس خداى را که گوش« 
و بـه ردالشّهدا سپس سی یعنى که شما کور و کرید. این» هاى ما آگاه است.دل

خدایا، چشم بر هر چـه جـز تـو بسـتم؛ کـه تـویى صـاحب «گوید: آسمان مى
 »  اختیار!

 آنگاه سوار بر شتر شدند تا آخرین سخنان را با کوفیان بگویند. فرمود:  
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ن مـام ندهید که ولىّ من خداست. آیـا سخنانم را بشنوید و سپس مهلت«
 »  پسر کیستم؟

ـه او پاسـخ داد: رفهمیم چه مىما که نمىشمر به تمسخر گفت:   اسـت گویى؟ حبیب ب
 نیز فرمودند:  السالم)(علیهدالشّهدا! سیگویى. تو نباید هم بفهمىمى

تواند المال مردم و مال حرام پر شده، دیگر نمىآرى، شکمى که از بیت« 
 »  آیات قرآن را بشنود.

ر اسـت. نیروهاى دشمن گفت: ظه هم خطاب به ها آمده است. حُراین وقایع، در مقتل 
ـما گ -شمن داز نیروهاى  -تمیم نماز بگزارد. ابن السالم)(علیهبگذارید حسین بن على فت: نماز ش

ـلى ار؛ اى االغ! نماز آل پیامبیا حِمار«گوید: مظاهر به او مىبنقبول نیست. حبیب ـه (ص ـه وآل هللا علی

شـود شود و حبیب شهید مىدرگیرى مى جاآن» قبول نیست؛ پس نماز تو قبول است؟ وسلم)
ـتر، یعنـى ازو البته خود او و دیگران، شهادت او را از قبل مى ـان حضـ دانستند. پیش رت زم

 ى دارد.شوند. آن هم قضیه جالببه آنان گفته شده بود که هر یک کجا شهید مى السالم)(علیهامیر
ـدها یکـدر زمان حضرت امیر، روزى در وسط میدان کوفه، حبیب و م  ى در یثم که بع

یگر ب به یکدکربال شهید شد و قبل از او، دیگرى در کوفه به صلیب کشیده شد، سوار بر اس
  هایشان که در کنار یکدیگر قرار گرفت، حبیب به میثم گفت:رسیدند. گردن اسب

 ».  کشندسالم بر مرد خرما فروش که بر سر در خانه دارالرّزق به صلیبش مى« 
ون سـرش و سالم بر مردى که موهاى بلندش به خـ«و به حبیب پاسخ داد: میثم خندید  

 ».  هاى کوفه خواهند گرداندسرخ خواهد شد و سرش را در کوچه
ـهادت خـ السالم)(علیهاز پیش، توسط على السالم)(علیهاین یاران على  ود از مکان و نحوه ش

 چیست؟! ست. زیباتر از اینها خیلى زیباخبردار و همه آماده شهادت بودند. این صحنه
ـا  ـه کوفی ن یکى دیگر از شهداى بزرگ کربال، جناب زهیر است که کوفى اسـت و ب

 کند: خطاب مى

و  ما از امروز که بین ما شمشـیر، ردمردم، ما تا حاال یک امّت بودیم؛ ا« 
 ».بدل شود، دیگر دو امّت خواهیم شد، ما امّتى و شما نیز امّتى هستید
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شـود. او این معلّم و مفسّر قرآن، به دست یکى از شاگردانش شهید مىجالب است که  
ـمدزند: ساکت شو. صدایت قطع بشود. ما چقکند و فریاد مىسخنان زهیر را قطع مى ا ر از ش

ـه او شیعیان على و آل على ور واب جـاجى شنیدیم. چقدر شعار؟ دیگر بس اسـت! زهیـر ب
کرد. تـو رار مىگى که ایستاده و بر پاشنه خودش، ادفرهندهد: با تو نبودم اى پسر آدم بىمى

ـاید زنیم. خطاب من با مردم است؛ مردمىچهارپایى بیش نیستى.  ما با تو حرف نمى ـه ش  ک
 هنوز وجدان داشته باشند. 

ـاخ  نم : وقتى درکختم مى السالم)(علیهاکبرىاى از زینبن، عرایضم را با نکتهو در پایا  ک
 این جنگ، در عوض«گفت که زدند و یزید مىچوب مى السالم)(علیههدادالشّیزید به لب  سی

ـه، ه...  یزىچاى در کار 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 هایى بوده است که بنىدروغ

ضرت ، در چنین خفقانى، ح»استها همه مزخرف و این حرفخدا و دین را پیش کشیدند 
طور پرسد : زینب چکنند. یزید به طعن مىآن سخنرانى تاریخى را مى السالم)(علیهاکبرىزینب

 بود؟ اوضاع را چگونه دیدى؟ گفت: 
ـاره «  ـدا درب سراسر زیبا بود؛ بسیار زیبا و پرشکوه! سپاس خداى را و راسـت گفـت خ

ـان گیرند و با همه چیز، بازى مىو آیات الهى را به مسخره مىکسانى که اصول  کنند. تو گم
ـه دسـت اى. تو فکر مىکنى که آسمان و زمین را بر ما تنگ گرفتهمى ـه ب کنـى ایـن ک

ـاد آورده ـادآورده، ش ـلطنت ب اى، کرامت است؟ حکومت را به خدمت خود گرفتى و از س
ـه هستى؟ اما بدان که از پس مهلت خدا، عذاب خ داست؛ گرچه از تو توقعى نیسـت. چگون

ـد و مى ـدان دری توان به کسى چشم داشت که مادرش جگر مردى بزرگ (حمزه) را به دن
ـدان اباعبداللّـمکید؟ تو گوشت و پوستت از خون شهداى اسالم رویی ه ده است. چوب بـر دن

ـلم)زنى؟ همان جا که پیامبر خدامى ـا را زد؟ مىبوسه مى (صلى اهللا علیه وآله وس خواهى قلـب م
نشانى؟ عمّال و شیوخ الى مىور گلعبدالمطلب را دهاى درخشان آسمان بنىبشکافى؟ ستاره

اى؟ روزى اى تا به تو تبریک بگویند؟ جشن پیروزى گرفتهجا جمع کردهو بزرگانت را این



 

  105 گویدالسالم) از مستضعفان میحسین(علیه                                                                         

و چه گفتم  گفتم آنبیاید که از اعماق دل بگویى اى کاش الل و دست شکسته بودم و نمى
ـذار؛ چه کردم. بدان که خداوند نخوابیده است. خدایا، ستمگران را بى کردم آننمى ـام نگ انتق

 ها از ما ریختند و مردان ما را کشتند. خشم خود را بر سر اینان بریز که خون

ویـدى؛ یزید، تو پوست ما را به دندان کشیدى و گوشت ما را پاره پـاره ج 
ار کسـانى کـه در ؛ مپند»حْیاءاتا بَلْ أَقُتِلُوا فىِ سَبِیلِ اللَّه أَمْوال تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ «اما 

یـا  هـایى کـه بـا عمـلانـد. همـه آنراه خدا شهید شدند، مردگانند؛ آنـان زنـده
ارنـد. سکوتشان با تو در این جنایت، همدستى کردند، در قیامـت، وضـع تـو را د

ل شـوم رودررو بـا مثـ هاى بزرگ، کار مرا بدین جا کشانده که مجبـورمصیبت
دانـم تر از آن مـىبینم  و کوچکتویى حرف بزنم؛ اما بدان که تو را کوچک مى

ه بـه اللّـسـوزد؛ زیـرا حـزبهاى ما مىهوگو با ما باشى. آرى، سینکه الیق گفت
خوردگان و آزادشدگان فـتح مکـه، اینـک دست حزب شیطان، به دست شکست

ن ما ریخت و مزه گوشـت آنـان زیـر دنـداها به دست شاند و خون آنکشته شده
یمـت اى، فـردا خـود بـه غنشماست. بدان که اگر امروز تو ما را غنیمـت گرفتـه

ف خواهى رفت. تو نخواهى توانست ما را محو کنـى؛ زیـرا وحـى الهـى و تکلیـ
 مقدّس ما محوشدنى نیست. زود است که شـیرازه حکومـت تـو از هـم بپاشـد و

ر سـتم ها همه لعن تو خواهند گفـت و بـفکند. دهانآهنگ حقیقت، همه جا طنین ا
دا درسـت تو نفرین خواهند کرد. سپاس خداى را که آغاز کار ما را از همـان ابتـ

اد و دقـرار » شـهادت«نهاد و سنگ اول ما سنگ سعادت بود و پایان کار ما را 
سنگ آخر، سنگ جانبـازى اسـت. خـداى، اجـر شـهیدان مـا را افـزون کنـد و 

 ».نیز به دست اوست؛ نه به دست توسرنوشت ما 

ـاتح در کاخ یزید است که السالم)(علیهااین بخشى از مضمون سخنرانى زینب  ـاهر ف  به ظ
ض ر پایان این عـراست که عزیز و عزتمند است. د السالم)(علیهابینید که زینبشده؛ ولى مى

 آن همه کسانى که بر خـط و السالم)(علیهاو زینب السالم)(علیهفرستم بر حسینادب، درود مى
ـا د مىپایبند هستند.  و از خداون (صلى اهللا علیه وآله وسلم)هاى جگر رسول اللَّهپاره ـه م خـواهم ب

 ».یماًزاً عَظِیالَیْتَنا کُنّا مَعَکُمْ فَنَفُوزَ فَو«توفیق دهد تا صادقانه بگوییم: 

 والسّالم
 


